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عاشت جني يف كنف خالتها  
من غري أن تعلم شيئا عن  دورثي

والدها سوى ما أخربهتا إايه اخلالة  
وهو أن هذا األب القاسي األانين  

سنة وغادر  12ختلي عنها منذ
 البيت إيل غري رجعة .



وفجأة عرفت جني أن والدها مل 
يتخلي عنها , وانه كان يراسلها  
ابستمرار من دون أن تصلها أية  

رسالة , إيل أن وقعت على 
ألخرية اليت يدعوها فيها  الرسالة ا

 إيل زايرته يف جزيرة "سارامنكا".
ويف املطار اصطدمت جني مبشهد  

آملها : رجل ضخم اجلثة يصرخ 
يف امرأة صينية مسنة , واثنان من  



أتباع الرجل أيخذاهنا إيل جهة  
 جمهولة . 

وتشاء الصدفة أن تلتقي جني 
الرجل نفسه يف بيت أبيها  

ات  ابلذات ... وتتكرر املصادف
وكذلك اللقاءات , ويف كل لقاء  

كانت جني فريسة أحاسيس 
متناقضة جتاه الرجل الذي أرعبها  

 تصرفه يف املطار . 



من هو هذا الرجل , وما هي  
حقيقة قصة املرأة الصينية ... وما 

هو الدور الذي يلعبه السيد  
غرانت يف اجلزيرة ... وكيف 

انتهي الصراع الطويل املرير بني  
 لقوي ؟جني والرجل ا
   .. أان آتية اي أيب
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أول ما شاهدت جني هذا الرجل  
نفرت منه وقضمت شفتيها 

وسارعت إيل اجمللة املفتوحة فوق 
ركبتيها حماولة أن حتجب عن 

األصوات املرتفعة يف   أذنيها ضجة
مبين املطار الذي تشوبه لسعة  
احلرارة يف املرحلة النهائية من  
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رحلتها إيل جزيرة سارامنكا . 
كانت اخلالة دورثي تبعد عنها 

آالف األميال , هناك يف انكلرتا  
, وبرغم ذلك كانت كلماهتا تطن 

يف أذنيها : لن تستطيعي أن 
 تعيشي وسط هذا الضجيج."

فائدة . فقد كان من   مل تكن هناك
املستحيل جتاهل ذلك املشهد  
كما كان من املستحيل جتاهل 



اخلالة دورثي وقد انطلقت يف 
انفعال . رفعت جني رأسها علي  
مضض ونظرت اثنية إيل الرجل  

املتسبب يف تلك الضجة . كانت 
قامته أطول من اآلخرين,وشاخما 

أمام بعض املوظفني , وأمام املرأة  
نية املتشبثة حبقيبتها الصينية املنح

الكرتونية الرثة . كان هناك أيضا  
عدد من املتفرجني الذين شدهم 



ذلك املشهد . كان الرجل غاضبا  
وبرغم هذا مل يكن صوته مرتفعا . 

بيد أنه عندما كان يتكلم , كان 
يفعل كمن له سلطان , وكان 

اآلخرون يسمعونه لفرتة وجيزة , 
ليتحركوا من جديد أبيديهم ,  

بينهم مكدود يف أيس واضح .  وج
مل تكن لدي جني أدين فكرة عما 
يدور , املرأة الصينية يعلو هامتها  



املشيب , هادئة جبالل غريب 
 وسط ذلك اهلياج.

" يبدو أننا سنظل هنا إيل أن  
 تنتهي املشكلة ."

رفعت رأسها سريعا لتنظر إيل  
الرجل يف جوارها . يبدو انه  

ر  أمريكي , وقد تدلت آلة تصوي
من عنقه فوق قميص منقوش 

 أبزهار ختطف البصر :



" نعم , رغم إين ال أعرف 
 السبب."

الرجل يف الستني من عمره , 
بشرته مسراء وشعره كستنائي 

وعيناه بنيتان . جلس يف جوارها 
, وقد اعترب ردها دعوة صرحية 

 لتبادل احلديث وقال:
" يبدو أن ذلك الشخص 

الضخم يعرتض علي أن تستقل  



دة الصينية الطائرة إيل  السي
سارامنكا , أو علي األقل هذا  

 هو االنطباع الذي كونته ."
نظرت عرب القاعة حنو الرجل . 

ترى ما هي فرصة مثل تلك املرأة 
املسكينة للوقوف أمام رجل كهذا 
؟ من الواضح أنه ال توجد فرصة 

على اإلطالق . مث بدأ اجلمع  
املسؤولني  يتفرق . واقتاد أحد 



املرأة بعيدا اتركا إايها حتمل 
 حقيبتها بنفسها.

 " ما أقل ذوقه ..."
مل تكن تعي أهنا حتدثت بصوت 

مسموع إيل أن رأت الرجل  
اجلالس جوارها يلوي قسمات 

 وجهه يف شبه ابتسامة .
" إنه يبدو كرجل قادر أن يصل 

 إيل ما يريد."



 وقدم جلني بطاقته:
جاكسون " دعيين أقدم نفسي . 

يت ميالر . ميكنك االحتفاظ هبا 
 هل أنت ذاهبة إيل سارامنكا"

 " نعم , يف أجازة."
ترددت جني عند لفظها الكلمة 

األخرية . فليس يف وسعها أن  
تشرح هلذا الغريب عن أسباب 

 سفرها.



" سأحضر بعض املرطبات. ما 
 هو شرابك املفضل ؟"

ترددت جني ولكنها ابتلعت  
 : خماوفها وقالت خبجل

" أي شيء مثلج من فضلك . 
 أمسي جني , جني ريتشي."

" إين مسرور بلقائك اي جني . 
فأان ال أحصل كل يوم على فرصة 

 التحدث مع فتاة مجيلة ."



أختفي وسط الناس , الذين  
بدءوا يتحركون اآلن حتركا طبيعيا 

بعد أن أنتهي احلدث املثري . 
أختفي الرجل الضخم , ولكن 

فيفة مل تره أحست جني برعشة خ
إال عن بعد مع ذلك تلقت  

انطباعا أبن قوة قاسية تنبعث منه 
. الرجل شديد السمرة وقد 

لفحته الشمس , يرتدي بزة بلون  



الظيب الصغري من قماش خشن . 
لن تراه اثنية , هذا شيء يسعدها  

. بدأ ينقشع قدر من اليأس  
الذي خيم على جني قبل أن ترتك  

تقدم لندن منذ ساعات . فهي مل 
على شيء خاطئ على اإلطالق  

. كل شيء سيسري على ما يرام ,  
برغم تنبؤات اخلالة دورثي املليئة 

 ابلتشاؤم.



تطلعت جني أمامها , لكنها مل تر  
ذلك احلشد , ومل تسمع تلك  
الثرثرة احلادة املتنوعة اللغات  
فللحظات عادت بذاكرهتا إيل  

لندن لتعيش من جديد الصدام  
 ا .املرير مع خالته

 
" أهنا فرصتك األخرية . إذا  

 ذهبت فلن تعودي إيل هنا أبدا".



كانت اخلالة دورثي تقف يف  
 جوار النافذة مولية ظهرها جلني . 

وحني استدارت ببطء كانت هناك  
بقعتان مشتعلتان فوق وجنتيها 

وأحست جني بوخزه تسري فيها  
بقوة لعلها من الشعور ابإلشفاق 

, إذ فجأة رأت عمتها على 
قيقتها , امرأة وحيدة يف خريف ح

عمرها تشعر ابملرارة وهي تري  



ابنة أختها تتحداها للمرة األويل 
 يف حياهتا.

" خاليت دورثي . اعلم أنك كنت 
كرمية للغاية عندما مسحت يل أبن 

أعيش معك السنوات الست  
األخرية وأان أقدر كل ما فعلته من  

أجلي , ولكن أال تستطيعني أن 
, أريد أن أشاهد  تتفهمي موقفي 



والدي أال ميكنك أن حتاويل أن  
 تقدري وضعي ؟"

" كنت يف السادسة من عمرك . 
عندما هجر والدك البيت ومل 
يسأل عنك .تتذكرين قويل ؟  

الشيء . مل يكن يصلح لشيء  
 ولن يصلح أبدا ." 



كانت يدا اخلالة دورثي متشبثتني 
بظهر املقعد وقد بدت مفاصلهما  

 جهها شاحبا .  بيضاء من التوتر و 
 هزت جني رأسها وهي تقول :

" بعث إيل برسائل مرات عدة . 
دون أن تصلين واحدة منها . ولو 

مل يكشف يل ساعي الربيد إىل  
مصادقة ملا علمت بذلك . ملاذا  

 أخفيت الرسائل عين ؟"



" فعلت ذلك من أجلك أنت . 
 مل أكن أريد أن أزعجك ."

" كانت الرسائل يل . ومل يكن من  
 ك أن ختفيها عين ."حق

" كان يل كل احلق . أنت تعيشني  
 يف بييت ويف محاييت ."

ضغطت جني على الرسالة  
األخرية اليت متدها مل تعد ختشي 

اآلن تلك املرأة اليت سيطرت 



على حياهتا منذ كانت يف الثانية  
عشرة من عمرها , منذ وفاة أمها  

. 
" أان مل أدرك إيل أي حد كنت 

عك . أان آسفة مستاءة لبقائي م
ولكين سأبذل قصارى جهدي 

ألعوضك عما بذلت . سأعمل 
يف عطلة هناية األسبوع إابن 
 دراسيت يف كلية املعلمات ."



أمسكت عن الكالم بعدما رأت  
وجه خالتها الغاضب املتجهم . 

اندفعت الدموع إيل عينيها . 
أحست بصدمة حني اكتشفت 

ا  فجأة أن خالتها تضن عليه
بتلك الرعاية اليت منحتها إايها  

طوال تلك السنني . واآلن  
اختذت جني قرارها , وال عودة 
عنه . ليحدث ما حيدث فهي 



ذاهبة لرؤية أبيها . إنه مل يكن يف  
حالة صحية تسمح له ابلسفر  
وإال لكان حضر إيل انكلرتا .  

أبلغها ذلك يف رسائله , رسائله  
اليت ظلت حبيسة صندوق 

ها . قرأهتا جني مجيعا مكتب خالت
: رسالة رسالتان كل عام , من 

أماكن خمتلفة من شيت أحناء العامل 
, عدا الرسائل األربع األخرية , 



فجميعها أرسلت من جزيرة يف  
احمليط اهلندي , امسها سارامنكا . 
كانت طوابع تلك الرسائل رائعة  
اجلمال عليها صور لطيور وأزهار  

  غريبة بعثت جني على الفور
برسالة إيل العنوان املثبت على 
منت الرسالة املهرتئة . وجاءها  
الرد . بعد مخسة أايم , رسالة 

مقتضبة : رساليت يف الطريق إليك  



وفيها نفقات الطائرة . أحضري 
 أرجوك .

مسحت جني دموعها , 
واستدارت حتمل حقائبها , مل يعد  

 هناك جماالت ألي حديث
*****  

جني .   " هيا استيقظي اي حلويت
 أن الثلج يذوب."



كلمات قليلة أعادت جني إيل  
الواقع , لرتي صديقها اجلديد  

 يرقبها اببتسامة عريضة.
" أان آسفة , سافرت مع أتماليت  

 إيل البعيد "
أخذت الكوب املقدم إليها ,  

شاكرة صديقها االمريكي , مث مر  
يف جوار املائدة احد اخلدم 

 ليقول:



شر "ستقلع الطائرة بعد مخس ع
 دقيقة."

قاومت جني إحساسا ابلذعر بدأ  
يهامجها . لقد اقرتبوا اآلن من  
هناية رحلتهم . ماذا لو كانت  

اخلالة دورثي على حق : هل هي 
متهورة محقاء ؟ انطلقت األفكار 
يف دوامة جنونية . ثالث ساعات 

 أخري ويصلون . 



 سالت رفيقها االمرييكي :
"هل ذهبت قبل اآلن إيل  

 سارامنكا ؟"
" نعم , مرة أثناء احلرب ال 

ميكنين أن أنساها . وهذا هو 
 سبب عوديت إليها."

 " أخربين عنها ابلتفصيل ."
" أظن أهنا خمتلفة اآلن , لكنها 
مكان فسيح قد يصل طوهلا إيل  



ستني ميال . تبدو من الطائرة  
وكأهنا مسكة عمالقة . خضراء 

جدا , نباهتا مورق وطبيعتها غنية 
 ح."مبا يسحر ويري

كانت يف عينيه نظرة حاملة كأنه  
 غجري منطلق مع قيثارته :

" نعم اي سيديت . إهنا رائعة هناك  
ينمو قصب السكر على مدي 

 أميال وأميال ."



 " هل أنت ذاهب يف أجازة؟"
" ميكنك أن تسميها رحلة إيل  

 املاضي ."
 توقف قليال مث ابتسم وقال:

"ولكن ما الذي جيعل فتاة مثلك 
هذه املسافة وحيدة تقطع كل 

 لتأيت إيل هنا ."
روت له جني إبجياز قصة رسالة 

 أبيها ودعوته املفاجئة هلا.



" هذا شيء رائع . أمل تريه منذ  
اثنيت عشرة سنة ؟ أراهن أنه  

 سيكون لقاء رائعا."
عرب امليكروفون جاء صوت  

 املذيعة اجلاف: 
" الرجاء من املسافرين إيل  
سارامنكا التوجه إيل الباب  

 الرئيسي."



جلست جني يف مقعد جماور 
للنافذة حمدقة يف احلشد الصغري  

املتجمع أمام مدخل الباب  
الرئيسي وأحست ابالرتياح وهي 
ترقب ذلك احلشد ألنه مل يكن  
هناك أثر لذلك الرجل الغريب  

الطويل القامة . أقلعت عدة 
طائرات منذ أن حدث ذلك  

املشهد الكريه يف املطار . من 



يكون قد أستقل  احملتمل أن
إحداها . مل يكن هناك أثر أيضا  
للمرأة الصينية . وتساءلت جني  

عما يكون قد حدث هلا . إن  
منظر تلك املرأة العجوز وهم 

يقودوهنا بعيدا ال يربح خميلتها . 
وعندما كانت على وشك أن 
تدير رأسها بعيدا عن النافذة 
لتحدث رفيقها املنهمك يف 



  دراسة بعض األوراق اليت 
استخرجها من حمفظته , توقفت 

 وأطلقت شهقة وقالت :
 " أوه _ ال ."

 " ماذا هناك ؟" 
 " أنظر ."

أشارت جني إيل رجل طويل يسري  
متمهال خارجا من املبين . كان 
هو ذلك الرجل نفسه , الذي  



تسبب يف ذلك الصخب يسري  
اآلن حنو الطائرة . كان قد خلع 

ومحلها فوق كتفيه , كان  سرتته ,
يبدو وكأنه غري مبال أبي شيء 

 حوله .
 " اعتقدت أبنه رحل."

" أان أيضا . هل قلت إن 
 سارامنكا كبرية ؟"



" كبرية ابلقدر الذي يكفي لكي 
ال تصدمي به , إذا كان هذا ما  

 تعنينه من السؤال ."
 ضحك ضحكة خفيفة وقال:

 " هل تكرهينه إيل هذا احلد ؟"
أحب أي شخص  " أان ال

يستخدم ماله ونفوذه أو أي شيء  
ليستأسد على من هم أضعف منه 

". 



" يف عينيك بريق غامض , 
أتدرين أنك مجيلة حقا ؟ 
 تذكرينين اببنيت الصغرى "

حتسس جيب سرتته وأخرج  
حمفظة سحب منها صورة بناته 
وزوجته , فراحت جني تلهي 

نفسها مبشاهدة الصور كيال تري  
ذي دخل  الرجل الضخم ال



الطائرة يف اللحظة نفسها , حانيا  
 رأسه مث سار متجها حنوها .

 " أهنن مجيعا مجيالت ."
قالت ذلك وهي تتجاهل املضيفة 

وهي حتوم حول الرجل الذي  
استقر يف مقعد يف مؤخرة الطائرة  

. وقد جرت بينهما أحاديث مل  
 يكن يف وسعها أن تسمعها .



وعادت جني تتأمل أفراد عائلة  
ا األمرييكي . عرفت ماذا  رفيقه

كان يعين جاكسون ابلتشابه بينها  
وبني أبنته . كانت الفتاة طويلة ,  
رمبا أطول قليال من جني . كان 
شعرها طويال مسرتسال داكنا , 

كما كان هناك تشابه طفيف مع  
عيين الفتاة الواسعتني ذايت  

الرموش الكثيفة . أعادت جني  



الصورة مبتسمة . كانت برغم كل 
يء متنبهة متاما إيل وجود  ش

الرجل اجلالس خلفها . وحني 
دعي الركاب إيل ربط األحزمة  
استجابت بصورة تلقائية . قد 

تكون تلك هي املرة األخرية اليت  
سرتي فيها الرجل الضخم بعد 

مغادرة املطار . يف أي حال أن ما  
يهمها اآلن هو أهنا ذاهبة إيل  



والدها . لفحتهم احلرارة وهم 
ون الطائرة . تعثرت جني يغادر 

على السلم فأمسك جاكسون 
بذراعها مث نظر إليها يف حنان 

 وقال:
"هل سيكون والدك ابستقبالك 

 ؟"
هزت رأسها وهي تطرف بعينيها 
 قليال من شدة وهج الشمس :



" كال . طلب من أحدي جاراته  
أن تستقبلين أرسلت صوريت يف  

رساليت األخرية وقال يل إهنا  
ان أشعر ببعض  ستتعرف على أ

 الدوار ."
سأنتظر حىت أتيت هذه الصديقة . 

 ال أحد يعرف ما سيحدث ."
 " أنت طيب للغاية , لكين "



"ال ميكنين أن أختلي عنك وأنت  
 يف هذه احلال ."

 " آسفة ماذا قلت ؟"
أعادها صوت جاكسون مرة  

 أخري إيل الواقع . 
" يبدو أن تلك السيدة القصرية 

 تلوح لك ."
إيل احلشد الصغري  نظرت جني  

اجملتمع خلف حاجز خشيب . 



اجلميع يلوحون ابملناديل تنطلق  
منهم أصوات سعيدة صاخبة , 

رأت امرأة شقراء تلبس ثواب  
بسيطا مشجرا ابإلزهار . كانت  

متسك بصورة فوتوغرافية , 
وعيناها حتدقان يف جني وهي 

 تبتسم .
" أنت على حق . هذه املرأة 

 جاءت لرتافقين ."



ن ما عاشته حلما . أن أابها  مل يك
موجود هنا ابلفعل , وقد أرسل 

 يف طلبها . 
قالت املرأة الشقراء ذات  

 األربعني عاما : 
" اي عزيزيت , عرفتك على الفور  

_ أان ميغان ديفيز جارة أبيك هل  
 كانت رحلتك جيدة؟"



" رائعة . شكرا لكنين متعبة قليال 
". 

وبعدما تعرف جاكسون إيل املرأة  
 قال :

" سعدت بلقائك اي ديفيز . كنت 
أود فقط التأكد من أن شخصا 

 ما سيكون يف لقاء جني ."
 قالت جني ضاحكة :



" شكرا لك على رعايتك 
 واهتمامك ."

وبعد مغادرهتما أ رض املطار 
حدث شيء غريب . أطلقت 

ميغان نفري سيارهتا ولوحت بيدها 
 ظنها إهنا  . استدارت جني ويف

تلوح جلاكسون لكنها كانت  
سيارة مرسيدس بيضاء انطلقت 

جبوارمها . وأثناء ذلك حيا السائق  



ميغان . مل يكن ذلك الشخص  
 سوى الرجل املشاغب الضخم .
"مل أعرف أنه عاد على الطائرة 

 نفسها معك ."
استدارت ميغان يف ذهول يف  

اجتاه جني , ورأت التعبري الذي 
 الت :يعلو وجهها وق

 " ماذا هناك اي جني ؟"



" الشيء ... سبق لنا وشاهدان 
هذا الرجل يف مطار جافر كان  
 يتشاجر مع بعض املوظفني ." 

 انطلقت ميغان ضاحكة :
" إنه غافن غرانت املعروف يف 

كل مكان . ماذا كان سبب 
 الشجار؟" 

 " ال أعرف ."



ردت جني هبدوء مدركة أهنا تقف  
ل ,  على أرض زلقة . فهذا الرج

كما يبدو صديق مليغان . لذا  
 ينبغي أال حتس به .

لكنها مل تستطع الكذب , 
 وأفصحت قائلة:

" جاكسون يعتقد أنه كان حياول 
منع امرأة صينية من أن تستقل  

الطائرة . كانت تقف هناك  



ممسكة حبقيبة من الكرتون , مث  
اقتادوها بعيدا وما عدان رأيناها 

". 
ختتلف عن " أان واثقة ,أن احلقيقة 

 املظهر متاما ."
 " كيف حال أيب ؟"

أرادت جني أن تغري جمري 
 احلديث.



" ليس على ما يرام اي جني . أنه  
يف شوق إيل رؤيتك طوال  

األسابيع القليلة املاضية ومنذ أن 
قلت إنك قادمة كان كالطفل . 
اضطر ماك أن يعطيه مهدائ غري 

 مرة."
 " ماك ؟"

 " الدكتور دانكان ماكدوان هو
معروف لدى أبناء اجلزيرة ابسم 



ماك أنه مل يفقد أبد هلجته 
االسكتلندية الواضحة وهو 

 ووالدك صديقان قدميان."
". 

 " مباذا يشعر أيب ؟"
" ال نعلم ماك طلب منه أن  

يذهب ليعرض نفسه على صديق 
له أخصائي يف سيالن . لكنه 



رفض إبصرار أرجو أن حتاويل 
 إقناعه."

 " سأحاول ابلطبع ."
 ربتت ميغان على ذراعها :

" أان سعيدة مبجيئك اي جني فأان 
يف حاجة أيل صديقة ختفف عين  

 وطأة الرجال."
 " هل هذا أمر سيء ؟"



" كال , ولكن ليس يف وسعك أن  
تتحدثي معهم ابلطريقة نفسها , 

أتستطيعني ذلك ؟ ابين كولني  
سيحاول على األرجح أن  

خيتطفك بعيدا , لكنين سأكون  
 حازمة."

 " كولني ما عمره ؟"
كانت جني تتصوره غالما يف سن 

 املراهقة . 



سنة. إنه يعمل لدي غافني  23" 
". 

" أان ال أعرف أي شيء عنك 
 وعن عائلتك ."

" أان أقطن قريبا من أبيك . 
وعندما أقول جارته املالصقة 
فهذا صحيح إيل حد ما لكن  

منزيل يبعد عنه حوايل نصف ميل  
ذ سبع تقريبا . أان أرملة من 



سنوات وأعيش مع كولن . أما  
أبوك فيعيش وحيدا ابستثناء ألني  

مديرة املنزل هي لطيفة للغاية  
ولكنها ميالة جدا إيل السيطرة . 

 مث هناك غافن."
" أتعنني أن غافن جار أليب أيضا 

 ؟"
" نعم جيب أن تري منزله اي  

عزيزيت أنه خرايف . فهو يف الواقع  



ميلك اجلزيرة ويفرض عليها 
قوانينه اخلاصة كما ستكتشفني 

 بنفسك."
 ضحكت مث استطردت :

" هناك ليوين مسايث وابنتها سارة 
لكن منزهلما يبعد أمياال عدة . 
ستلتقني هبما حتما . أحب أن  
أعرف رأيك فيهما , إن ليوين  
ترغب يف أن ترى أبنتها زوجة  



لغافن , وهي قد ترى فيك 
املنافسة اخلطرية . أمل يقل لك  

د كم أنت مجيلة ؟ لو أحد بع
كنت أملك عينيك اخلضرواين  

 لكنت يف قمة السعادة ."
صمتت جني , أدركت فجأة ان 

ميغان كانت تتحدث يف صدق , 
اخلالة دورثي غرست فيها وبصفة  

مستمرة أهنا جمرد فتاة عادية , 



وتقبلت هي هذا الوضع , كان 
ذلك جيعل احلياة أسهل . واآلن  

ة ليست  بدأت تدرك أن آراء اخلال
 دائما يف حملها . 

وصلتا إيل املنطقة املتحضرة , 
بدت حملات خاطفة لبعض 
الفيالت من خالل أشجار 

النخيل الكثيفة , مبان منخفضة 



بيضاء ذات أبواب ملونة ,  
 وصاحت جني :

 " إهنا رائعة ."
" وصلنا اآلن إيل منزل غافن , 

رك اي جني , هناك انظري إيل يسا
منزل عال ذو شبابيك خضراء  

 وسطح به حديقة مألي ابألشجار 
واألزهار اليانعة املورقة من كل  

 نوع ولون."



 " هل يسكن هنا ؟"
" نعم , أنه يقيم حفالت رائعة  
 تظل حديث سارامنكا كلها ."
شعرت جني مبا يشبه اجليشان  

بسبب حرارة اجلو من جهة  
فن الذي  وبسبب ازدايد كرهها لغا

حيظي , على ما يبدو , ابحرتام 
 املرأة اليت ترافقها .



وعقدت العزم على أال تذهب إيل  
أي من حفالته إذا دعاها وهذا  

 أمر مستبعد .
أدركت , وقد أسرعت خفقات 
قلبها , أهنما يقرتابن من منزل  

أبيها . كيف سيكون شكل البيت 
من الواضح أن هناك ثراء أين هو  

دورثي ؟ قالت انه   مما قالت اخلالة 
على األرجح يعيش يف كوخ بناه 



من أعشاب الشاطئ اي ليتها 
 كانت هنا اآلن. 

" أشكرك لك اي مغان حضورك 
 للقياي."

 ضحكت ميغان قائلة :
"جيب أن أعرتف أبنين كنت 
متشوقة ألراك آمل أن أكون  

حاضرة عندما تلتقني ليون وسارة  
". 



" أان أرجو ذلك أيضا اي عزيزيت  
." 
 وصلنا " "

انعطفت السيارة إيل طريق خاص  
واسع متعرج يشبه كثريا الطريق  
املؤدي إيل منزل غافني غرانت  

غري أن املسافة بني الطريق  
والفيال . البيضاء اليت ظهرت  

اآلن كانت أقصر . شهقت جني 



يف دهشة عندما شاهدت املنزل . 
كانت هناك شرفة طويلة فيها  
د أعمدة بيضاء حنيلة تدعم قرمي

السقف . وكانت النوافذ ذات  
لون أخضر فاتح وقد فتحت 

على مصراعيها أمام أشعة  
الشمس . كل هذا حماط مبنظر 
األزهار والورود ذات الرائحة  



الشذية وقد ترعرعت يف انطالق  
 حول احلشائش اخلضراء .

 " قالت جني :
" مل أكن أتوقع أن يكون بيت أيب  

 يف مثل هذا اجلمال ."
اي عزيزيت فأبوك  " حسنا تعايل 

 ينتظرك ."
كان هناك شيء غريب يف 

الطريقة اليت حتدثت هبا ميغان 



لكن جني مل تكتشف السبب أال  
بعد فرتة . خرجت من السيارة  

وهي تشعر ابلتعب . وسط حرارة 
 شديدة مشبعة ابلرطوبة . 

 قالت ميغان :
" ستعتادين ذلك حاويل  

االحتفاظ بطاقتك إيل ما بعد  
الظهر وأؤكد لك أن اجلو يصبح 

 أبرد وألطف يف املساء ."



دخلتا إيل هبو رطب جدرانه  
بيضاء فيه سجاجيد رقيقة فوق 
أرضيته اخلشبية الالمعة . كان 

هناك أيضا العديد من اللوحات  
املعلقة فوق اجلدران . وغيثار 

مع لون  ينعكس خشبه الداكن 
اجلدار األبيض املبهر من خلفه  

فرحت جني برؤية الغيتار وكانت 



على وشك أن تتكلم عندما 
 مسعت صوات يقول :

" ميغان , هل أحضرت ابنيت  
 معك؟"

 جاء صوت ميغان بنغم شجي :
 " نعم اي جون , وستأيت فورا ."
دخلتا غرفة جلوس فسيحة يف 
مؤخرهتا نوافذ واسعة تطل على 

ائق تنحدر حنو غابة مزيد من احلد



من النخيل ذي الورق الالمع  
املتموج . تناثرت يف الغرفة قطع  
من األاثث اخليزراين البسيط اليت  

أعطت انطباعا ابألانقة وقد 
أمتالت اجلدران مبزيد من 

اللوحات . وسط كل هذا كان  
الرجل هو الذي أستحوذ على  
انتباه جني وقد تالشي كل ما 



ه عداه وهو ينهض من مقعد
 وذراعاه ممدوداتن.
 " جني ,ابنيت ..."

كان صوته منفعال , واجتهت حنوه  
كأهنا يف حلم . كان هذا هو  

الرجل الذي حلمت به ومل تتخيل 
أهنا سرتاه . كان اكرب سنا مما 

كانت تظن ذاكرهتا , لكن جون 
ريتشي كان رجال وسيما , وكان 



شعره الداكن الذي يتخلله لون  
اخللف    رمادي ابهت ممشطا إيل

كاشفا عن جبني عريض , كانت 
عيناه تشبهان كثريا عيين ابنته , 

 حنونتني , مليئتني ابحلزن .
 " أيب , أيب !."

" جني طفليت بعد كل تلك  
 السنوات ."



تعلق كل منهما ابآلخر يف صمت 
 مث أبعدها يف رفق :

" دعيين أأتملك . أان ال أصدق 
 أنك أنت ابنيت حقا ."

وعندي الكثري  " نعم أان أبنتك .
 مما جيب أن تطلع عليه ."

" ال . ليس اآلن قلت يل ما  
يكفي اي جني يف رسائلك . لست  

يف حاجة إيل أن تقويل يل شيئا 



عن شخصية دورثي . أين ميغان  
 ؟"

 عادت ميغان وهي تبتسم :
" مسحت يل إلني أن أحضر لكما  
هذا بنفسي . ستحضر هي بعض  

 الكعك ."
ناولون استطردت ميغان وهم يت

 القهوة:



"رأينا غافن يف املطار . مل أكن 
أعلم أنه سيكون على الطائرة 

 نفسها مع جني."
رفع جون ريشي وحاجبيه يف 

 دهشة : 
" وال أان أيضا , غريب أنه مل  
يذكر ذلك عندما كان عندي 

 أمس ."
 نظر إيل جني متسائال :



 "ما رأيك فيه ؟"
وقبل أن ترد جني اندفعت ميغان 

 ضاحكة :
أخشي اي جون أن تكون جني  " 

قد أخذت انطباعا سيئا عنه . 
حدث مشهد صاخب يف مطار 

جافر ويبدو أنه كان هو املتسبب 
 فيه ."

 ابتسم جون ريتشي وقال :



" آه فهمت , ميكن أن يكون  
خميفا إذا كان يف إحدى نوابت  

طبعه احلادة . ال أبس غدا تعرفه  
متاما عندما تتعرف إليه . أان 

ذلك واآلن أخربيين اي  متأكد من 
جني ما رائك يف سارامنكا ؟ أهي 

 كما تصورهتا."
تنفست جني الصعداء وراحت 

 تروي ألبيها ما شاهدته .



دخلت إلني , وكانت امرأة ملونة  
ضخمة , وهي حتمل صحنا كبريا 

مليئا ابلكعك والشطائر قدمها  
جون ريتشي جلني وكان من  

الواضح أنه حيمل هلا الكثري من  
التقدير . وعندما غادرت الغرفة  
 نظرت ميغان إيل ساعتها وقالت:

" جيب أن أذهب اآلن إيل اللقاء,  
 سأمر غدا ألراكما ."



ان صديقة طيبة , " أن ميغ
وكذلك أبنها كولني ستكون هذه 

أجازة طيبة لك وسأبذل كل ما يف 
 وسعي ألجعلها كذلك ."

" يكفي إنين هنا مل أختيل حلظة أن 
 ذلك سيتحقق."

 أمسك جون ريتشي بيديها وقال: 
" لن أنسف على ما فات . أن  

املستقبل هو كل ما جيب أن 



نفكر فيه اآلن أريدك أن تفكري  
 البقاء معي , أن جتعلي جبدية يف

 من هذا املكان بيتا لك "
كان لكلماته وقع غريب على 

 جني .
 "أان_ أان ".

" ال ليس اآلن . أان ال أريدك أن  
تقويل شيئا اآلن . أان رجل ثري اي 

جني . لقد كنت حمظوظا وليس  



يل من أشاركه ذلك سواك . لكن  
القرار هو قرارك . وأان لست  

صغرت  مستعجال أشعر أنين 
عشر سنوات بعد أن رأيتك . 

 إنك تشبهني أمك كثريا ."
 توقف برهة مث استطرد : 

" لدي الكثري ألقوله لك _  
ولكن ليس اآلن . سأستدعي 



إلني لرتيك غرفتك . استغرقت يف 
 إعداده أايما عدة."

ابتسمت جني وقد بدا عليها  
اإلعياء , مث تذكرت شيئا فقالت 

: 
.   " رأيت آلة غيتار يف البهو

 أتعزف علي الغيثار ؟"
 ملعت عيناه قائال :



" كنت معتادا على ذلك يف  
املاضي . ال تقويل يل إنك تعزفني  

 الغيتار أيضا؟"
" نعم تعلمت ذلك يف املدرسة . 
كنت أود أن أحضر غيتاري معي 

لكين مل أستطع نظرا للوزن  
 املسموح به لألمتعة ."
 ضحك والدها وقال :



الغيتار ,  " هذا رائع ! جني تلعب
ال أصدق ذلك . أتدرين أنه كان  

أول آلة أتعلم العزف عليها 
واآللة الوحيدة كذلك . عديين 

أن تسمعيين بعض املوسيقي غدا 
 ؟"

 " أعدك بذلك ."



احنت جني لتقبله يف الوقت الذي  
دخلت إلني تطقطق خبفيها على 
 أرضية احلجرة الرباقة وقالت هلا: 

" أنك يف حاجة إيل أن تنامي  
قليال , وغرفتك معدة . تعايل 

 0معي 
عندما استيقظت جني كان الظالم 

خميما وكانت الغرفة ابردة . 
أحست ابجلوع فجأة . قفزت من 



سريرها , لبست خفا من الفرو  
وتدثرت جيدا مث ذهبت إيل 

 احلمام .
رأت ضوءا منبعثا من الطابق  

األسفل , وبعد تردد نزلت يف  
ئا هدوء . كانت أتمل أن جتد شي

لتأكله , سارت عرب البهو حيث 
كان ضوء خافت يسطع على 

الغيتار وعلى اللوحات . توقفت  



جني أمام أحدامها , وقد نسيت 
جوعها وهي حتدق يف األلوان  
الزاهية يف لوحة صياد يقف يف  

جوار زورقه , كانت لوحة 
ابأللوان الزيتية بدت أكثر أاثرة 
وغموضا حتت الضوء اخلافت .  

أهنا شاهدت  خيل إيل جني
اللوحة من قبل . ولكن كيف 

 ميكن أن حيدث ذلك ؟



أحست ابحلرية , واستأنفت يف 
هدوء يشدها ذلك الوهج الدافئ  
املنبعث من مصباح يف غرفة تقع  

يف هناية املمر , دفعت الباب  
 لتجد نفسها يف املطبخ .

أتت إلني حبركة خفيفة يف مقعدها  
اهلزاز مث فتحت عينيها وابتسمت 

 قائلة :  جلني
 " أنت جائعة أليس كذلك ؟"



" نعم . أان آسفة اي إلني إذا  
 كنت أزعجتك ."

" ال اي طفليت . لقد كنت أريح 
عيين فقط كنت أعلم أنك  

ستستيقظني يف هذا الوقت .  
اجلميع يفعلون ذلك بعد رحلة 
طويلة . أجلسي . هناك بعض  

 الدجاج سأحضره لك ."



قليل " شكرا اي إلني . رأيت منذ 
لوحة زيتية يف البهو . هل أحضر 
أيب معه العديد من الرسوم عندما 

 جاء إيل هنا؟"
" ماذا ؟ أهنا ملكه . اعين أنه هو  

 الذي رمسها . أمل تعريف ذلك ؟"
كانت دهشتها تعادل دهشة جني  

 نفسها . 



" أتعنني أن أيب رسام ؟ هذا غري 
 معقول."

" نعم أنه كذلك . بل أنه أهم  
بيع لوحاته يف خمتلف  رسام . هو ي

 أحناء العامل . أحقا ال تعرفني ؟" 
هزت جني رأسها وهي مذهولة .  
أن هناك الكثري ال تعرفه , بال ال  

ميكن هلا أن تتخيله وقد بدأت  



األشياء اآلن تنتظم يف شكل 
 حمدد : 

" مل أعلم شيئا عن أيب , مل أعلم 
شيئا على اإلطالق اي إلني , إيل  

رددت  أن اكتشفت رسائله و 
 عليها ."

" أصدقك اي طفليت . ال تضطريب 
هكذا . أين فخورة أبين أعمل  

لدي والدك . لقد حضر خرباء  



من شىت أحناء العامل إيل هنا لريوا  
اللوحات ويبتاعوها . أمل تشاهدي  

 أاي منها من قبل ؟"
 هزت جني رأسها يف ذهول : 

" ال أعلم لكن اللوحة اليت يف ا  
لزورق ,  لبهو , لوحة الصياد وا

 تبدو مألوفة لدي ."
" قد تكونني شاهدهتا يف 

الصحف . فقد جاء إيل هنا يف  



العام املاضي مراسلو عدد من  
اجملالت والتقطوا صورا إلعمال 

أبيك . إن اسم اوغستاس ريتشي 
 معروف يف العامل كله."

 مهست جني قائلة : 
. ابلطبع  "أوغستاس . أوغستاس

 كم كنت محقاء !"
لقد رأت طبعات لرسومه احلية  

لبعض اجلزر . مناظر طبيعية زاهية 



األلوان ذات أسلوب مميز احلق  
عليه اخلرباء صفة البدائية . 

وأستوقف نظرها أسم ريتشي 
أيضا , لكن هذا هو كل ما  

حدث . مل تكن لتتخيل أن أابها  
 هو الذي رمسها .

ن أمسه  " ابلطبع , أمسه جون لك
اآلخر أوغستاس وهو يعين  

 الشخص ذا املكانة الرفيعة ."



تنهدت إلني , كان وجهها ترتسم  
عليه الطيبة وهي تطقطق فوق  

أرضية املطبخ لتضع الطبق أمام 
 جني .

" لديك الكثري لتعرفيه عن أبيك  
, أليس كذلك ؟ إنه سعيد 

مبجيئك , ميكنين أن أري ذلك  
 وقد سررت لذلك أان أيضا ."

 أشكرك اي إلني ."" 



ابتسمت جني قائلة , وهي حتس 
 بعاطفة مفاجئة حنو هذه املرأة :

" أان ال أشعر ابلنعاس . هل 
استطيع أن أخرج ألمتشى يف 

 احلديقة ؟"
" ابلطبع . اي حلويت , ال لصوص 
هنا يف سارامنكا . ولكن هل أنت  

متأكدة من أنك ستخرجني يف 
 هذا الوقت املتأخر."



. وإال فلن  " متأكدة طبعا
 أستطيع النوم."

" سأحضر لك مشعال ,فوالدك  
لن يساحمين إذا تعثرت وأصبت . 
عديين أال تبتعدي كثريا عن املنزل 

 ؟"
" أعدك اي إلني . أريد فقط بعض  

 اهلواء النقي."



" إذن اصعدي حاال وارتدي 
معطفا فوق قميص النوم . فاجلو 

ابرد يف اخلارج سأحضر لك  
 املشعل ."

 سعيدة إيل الطابق  ركضت جني
األعلى . فكرت أن تسري عرب  

ذلك املمر لتصل إيل الطريق مث  
تعود . أن ذلك سيساعدها يف 



ختفيف وقع األنباء املرتاكمة 
 عليها .

أنبعث صوت احلصى املطحون 
حتت قدميها ولفتها رائحة أزهار  

خفيفة . كان اجلو ابردا ,  
وشعرت ابلسعادة ألهنا تدثرت  

ابملشعل .  ابملعطف. ممسكه
وقفت قليال يف الظالل بعيدا عن 



املنزل حىت تعتاد عيناها على 
 الظالم .

كان الليل هادائ والسماء مرصعة  
ابلنجوم تتألأل على مدى أبعاد ال  

هنائية . كان اإلشعاع اخلافت 
املنبعث من القمر يعطيها ضوءا  

 كافيا لرتى طريقها . 
تنفست جني يف عمق وأحست  

بسعادة مطلقة حتتاجها , مل يكن  



هناك خطأ يف تصرفها . قطعت 
اآلف األميال لتصل إيل هنا  
واختفي متاما كل املخاوف 

واآلالم . إن والدها يريدها , 
 وهذا هو كل ما يهم . 

سارت ببطء وحرص , وكأهنا 
ختشي السكينة املسيطرة , مث ما 

ا لبثت أن مسعت نباحا رهيب
 وصوات يصرخ :



 "كارلو , قف مكانك."
مخد الكلب وهو يئن أنينا خافتا 
ورقد حتت قدمي جني , أخذت 
تبحث عن زر املشعل مث أضاءته  
لتجد غافن غرانت يتقدم حنوها 

 يف خطى واسعة. 
 
  

       



 اللقاء  -
 
 
 

هل أرعبك الكلب ؟ ال ختايف 
 فهو لن يؤذيك 

كان قلب جني خيفق بسرعة وهي  
لرجل الضخم الذي كرهته  تواجه ا 

 من النظرة األويل : 



" هل يقفز هكذا دائما يف وجه  
 الناس ؟"

" ال ,أنه ال يفعل ذلك . لكنه 
أيضا ال يرى عادة أي شخص يف 
 هذه الساعة املتأخرة من الليل ."

كان صوته هادائ , وكان ميكن أن  
جتده جذااب ولكن بسبب ما 

حدث , أحست جني بكياهنا كله  
 لرجل . ينفر من ا



قالت وقد استدارت عائدة إيل  
 منزل أبيها .  

" على أن استأذنك قبل أن 
 أمتشي يف الليل اثنية ."

 " أتقطنني هنا؟"
 "نعم , طابت ليلتك ." 
 " أذا , أنت أبنه جون؟"
 استدارت حنوه . وقالت:

 "نعم أان أبنته."



كانت جني ترجتف لكنها كانت  
واثقة أهنا إذا استمرت تتحدث 

رجل فإهنا ستقول شيئا إيل ال
أتسف عليه . مل تكن تفهم سبب 
التأثري الغريب لذلك الرجل عليها  

ولكنها كانت تعرف متاما أهنا مل  
تلتق من قبل شخصا آخر 

يستطيع أن يثري فيها مشاعر  
الغضب مثل هذا . راعها بل  



أفزعها أن تكتشف أهنا وهي 
اهلادئة املتساحمة , قادرة علي 

 الكراهية .اإلحساس مبثل تلك 
" أان غافن غرانت , جار أبيك اي  

آنسة ريتشي . أمل أن نلتقي  
اثنية يف مناسبات أفضل من هذه 

 . هل أصحبك إيل املنزل؟"



" ال شكرا , ميكنين أن أتدبر  
األمر ما دمت قد أبعدت كلبك 

". 
استدارت جني وسارت يف أجناه 

ابب املنزل . وخيل إليها أهنا  
مسعت صدى هازائ لكلماته . لقد  

كان هناك شيء آخر يف صوته  
غري ذلك اإلحساس ابلدهشة _  

كان هناك خيط دقيق من  



االحتقار . وأحست جني وكأن  
وجهها يشتعل وسط الظلمة  

الباردة كيف جيرؤ أن يتحدث 
 إليها هكذا؟ 

استغرقت جني يف النوم حىت 
ساعة متأخرة من النهار . هنضت 
ونزلت مسرعة إيل الطابق األسفل  

خيامرها شعور ابلذنب لتأخرها 
متلهفة يف الوقت نفسه إيل لقاء  



أبيها . وعندما اقرتبت من غرفة 
اجللوس الفسيحة توقفت عند 
مساع أصوات يف الداخل . إن  
لديه زوارا . أصلحت جني من 

كانت ترتدي ثواب بسيطا    شعرها .
حاكته بنفسها من القطن األزرق  

بال أكمام . وقفت جني أمام  
الباب يف توتر مث طرقته ودلفت  

 إيل الداخل. 



استقبلها أبوها بذراعني ممدودتني  
 قائال : 

" جني اي عزيزيت , أطلعت على 
 تفاصيل مغامرتك ."

أيقنت جني دون أن تلتفت أن  
املواجه   الرجل الواقف أمام املقعد

ألبيها مل يكن سوى غافن غرانت 
. 

 " طاب صباحك اي آنسة ."



التفتت جني جتاهه وظلت ممسكة 
 بيدي والدها .

" طاب صباحك اي سيد غرانت 
". 

كانت تلك هي املرة األويل اليت  
تراه بوضوح , رأت عينيه رماديتني 

تتفحصاهنا هبدوء . كان وجهه  
صارما وذقنه مربعة متجهة بعمق  

ألسفل. شعره الداكن إىل ا



األملس الذي كان يعلو جبهته 
بتنسيق جيد كان أطول قليال من 

املعتاد.أما فمه كان واسعا فيه  
ملسة من القسوة. مد هلا يده حمييا 

فأمسكت جني هبا على مضض 
وأحست بقبضته القوية . حدثتها  
غريزهتا أبنه رجل قوي خطري وان  

هناك كراهية مقنعة من جانبه  
 ري قلقها وحريهتا يف أن.جتاهها تث



قال أبوها وهو يضغط على يديها  
: 

"لندع الرمسيات جانبا .أليست 
 مجيلة ايغافن؟"

احين غافن غرانت رأسه قليال 
 بقدر من االفتعال:

"ابلطبع جئت ألعتذر عما حدث 
 ابألمس , اي جني"



"ليس هناك داع لالعتذار, فكل 
 شيء على مايرام."

جلست جني تستمع إىل حديث  
الرجلني وهي تشعر أبهنا تريد  

مغادرة املكان لقد سيطر غافن 
على اجلو كانت تشعر بعينيه 

مثبتتني عليها حىت من دون أن  
تنظر إليه . وأحست بغصة : كان 
يف الثالثينات من عمره, إذ مظهر  



قوي يوحي أبن لديه القوة  
الكافية لسحقها إذا أراد ذلك . 

وبعد جهد متكنت جني من أن  
منتهزة فرصة من الصمت تقول , 

: 
" سأذهب ألتناول فطوري أييب 
فأان ال أحب أن أدع إلني تنتظر  

 فامسحا يل."



وقفت واجتهت صوب الباب ,  
 فتحرك غافن ليفتح هلا الباب .

 " شكرا."
تبادال النظرات . كان هناك ذلك  

اإلحساس العدائي , وبرغم أنه  
كان مقنعا بصورة ابرعة , أال انه  

اما جلني . كان واضحا مت
وتضايقت . ملاذا يكرهها؟ ليس  

لديه أي مربر لذلك . اجتهت 



جني انحية املطبخ وهي تشعر  
 ابلقلق لتطور األحداث.

يبدو أهنا نسيت كل شيء اآلن 
وهي تسري ببطء مع أبيها يف  

احلدائق الشاسعة احمليطة ابلفيال 
ومسعت هدير البحر . فاستدارت 

 حنو أبيها وقالت:
قريبون من البحر إيل   "مل أعلم أننا
 هذا احلد ."



"لألسف أننا ال نراه من املنزل , 
ولكن ليس يف وسع املرء أن  

ميتلك كل شيء . إن غافن يقيم 
أحياان حفالت على شاطئ البحر  
. أريد أن أديل بعض املالحظات 

 يف هذا الصدد."
" ال توجهها إيل أرجوك , فليس 

 يل شأن يف هذه األمور."



لك أن هناك  " هل أفهم من ذ 
 بعض الفتور بينكما ."

" أان آسفة أييب . مل أقصد ذلك  
". 

" ال تكوين عصبية إيل هذا احلد . 
فقد كنت أهزل معك فقط أان  

أعرف متاما أنه مستبد إيل حد ما  
. لكنك ستجدينه شخصا رائعا  

 عندما تزداد معرفتك به ."



كان واضحا أن والدها معجب 
 بغافن غرانت فهو جاره وصديقه

أيضا . أما هي اليت وصلت 
ابألمس فهي جمرد دخيلة . كيف 
ميكنها أن تتجرأ وتقول أهنا جتده 

متعجرفا للغاية وأهنا لن تنسي  
 أبدا تصرفه يف املطار.

 ابتسمت وقالت :



" أان واثقة من انه لطيف للغاية .  
كنت بلهاء . أرجوك دعنا ننسي  
ذلك أريد أن أعرف الكثري عنك 

يل لوحاتك يف  . ملاذا مل تشر إ
 رسائلك إيل؟"

 تنهد جون وقال:
" روت يل إلني ما دار من حديث 

بينكما أمس . أان مل أشر إيل  
ذلك ألين أردتك أن حتضري 



لرؤية والدك , وليس لرؤية رسام 
 سخيف."

" كنت سأحضر يف كل األحوال 
". 

جلس جون وجني يف أريكة حتت  
لة طويلة , صدر حفيفا ظل خن

كان اهلواء مثقال برائحة نبات  
اليامسني الربي . كل شيء فيه 



ملسة مجال زاهية فأحست جني 
 ابلراحة وقالت :

"ما ختيلت أن يكون كل شيء 
 رائعا هنا..."

وفجأة غريت جمري احلديث  
 وقالت : 

" مل أكتشف أنك كنت تراسلين  
 إال منذ شهر فقط."



رهين  " كنت أعرف دورثي تك
لكين مل أكن أتصور أبدا أهنا  

ستنحط إيل هذا احلد. وعندما 
 كتبت إيل ."

 " هل كتبت إليك؟" 
" نعم ! ال تقويل يل أن ذلك كان  

 دون علمك ."
" مىت كان ذلك فأان ال أعلم 

 شيئا؟"



" منذ حوايل عامني عندما استقر 
يب املقام هنا . كتبت لتطالبين أبن  

أكف عن إزعاجك وأنك ال 
دين مساع أي شيء يتعلق يب  تري

وأنين أضيع وقيت هباء يف الكتابة  
 إليك."

 ارتعشت شفتا جني وهي تقول :
" ال .. ال لكنك واصلت الكتابة  

 بعد ذلك ؟"



" مل يكن أمامي حل آخر . 
فكرت أنك يف يوم ما ستصفحني 

 عن إنسان عجوز ."
 قالت والدموع يف عينيها :

. أان ال  " ال تقل ذلك أرجوك
أفهم اي أيب ملاذا كانت تفعل ذلك  

, ورمبا لن أفهم أبدا , ولكين  
أقسم أنين كنت ولو وصلتين 

 رسالة واحدة منك ."



" أعلم ذلك اآلن اي طفليت .  
دعيين أقول لك شيئا آخر قبل 
أن ننهي هذا املوضوع . عندما 

تركت أمك , كان ذلك ألهنا 
طلبت مين أن أرحل , لقد 

 أدرك اآلن بعد ما  أحببتها لكين
فكرت يف األمر طوال تلك  
السنوات أن دورثي هي اليت  
أاثرهتا ضدي . إهنا بشكل ما 



املتسببة يف انفصالنا وأان أعلم  
 أالن ملاذا فعلت ذلك؟"

 تساءلت جني ببطء :
 "هل كانت حتبك ؟"

" نعم , أتصور ذلك . التقينا منذ 
عشرين سنة يف سانت ايف أثناء  

. كنت يف  العطلة الصيفية
اخلامسة والثالثني من عمري 

وكنت فقريا أحاول أن أمارس 



هواية الرسم لكين مل أكن قد  
حققت شيئا بعد . مث التقيت 

دورثي وشقيقتها . كانت دورثي  
يف الثالثني من عمرها وكانت  

والدتك تصغرها خبمس سنوات. 
تعارفنا وأخذان نتبادل أطراف  

احلديث كما يفعل الناس عادة يف 
الهتم . كانت دورثي هي عط

األخت املسيطرة . أما لوسي  



والدتك فقط شدتين كثريا . 
خرجنا معا عدة مرات , أحياان 

مع دورثي , وأحياان آخري بدوهنا 
إذا متكنا من ذلك . أعتقد أهنا 
ظنت انه من الطبيعي أن أرغب 

فيها ما دامت هي األقرب يل سنا 
. وعندما طلبت من والدتك أن  

صرحيا معها . قلت   تتزوجي كنت
هلا أين سأحبث عن عمل لكن 



الرسم هو طموحي الكبري 
وتفهمت أمك ذلك بعكس 

 دورثي."
استطرد حمدقا أمامه يف الشيء 
 وكأنه يعيش املاضي من جديد .
" كان منزل األسرة كبريا يكفي 

لعدة اسر , واألختان كانتا  
تقطنان فيه وحدمها منذ وفاة 
جدك . فكان من الطبيعي أن 



نعيش أان ولوسي يف املنزل نفسه  
بعد زواجنا . قسمنا املنزل يف 
الواقع إيل قسمني . يف ابدئ 

األمر عشت يف سعادة مع لوسي 
". 

توقف عن الكالم وقد شاعت يف 
 عينيه نظرة أمل , مث قال:

" بدأت دورثي يف أاثرة املتاعب . 
كانت لوسي تنتظر مولودها  



األول .. ورمبا أاثر هذا غرية 
ثي ألهنا أدركت أن فرص دور 

زواجها ختف مع مرور السنني .  
بعد مولدك حتسن الوضع كثريا,  
فقد شغلت لوسي بك.وعندما 
كربت وقعت أمك أكثر فأكثر 

حتت أتثري دورثي. فقد كنت 
خارج املنزل معظم الوقت حيث 

كنت اعمل كرسام يف أحدى 



شركات اإلعالن . ومل يكن أمامي  
أثناء   إال أن أمارس هواية الرسم 

عطليت األسبوعية . وهكذا كان 
لدى دورثي كل الوقت لتؤثر على  

والدتك , جنحت يف ذلك . يف  
ابدئ األمر كانت تستثريها بتوافه 

األمور :أنه يقول أنه يعمل حىت  
وقت متأخر يف املكتب , لكن 

مجيعهم يقولون هذا , أليس 



كذلك ؟ مث بدأت تقول هلا أنه  
ر  يفكر يف عمله أكثر مما يفك

فيك .. وهكذا ابتت لوسي 
تشكك يف تصرفايت . وعندما 

كنت يف السادسة من عمرك , 
دب شجار بيننا يف أحد األايم 
ووصل إيل مسعك . ووجدتين  

حمطما وأان أرى وجهك ألين كنت 
أعرف متاما أتثري ما حيدث . 



طلبت من لوسي أن نرحل لنعيش 
ثالاثتنا يف منزل مستقل لكنها  

 مبفردي. طلبت مين أن أرحل 
مث اتكأ برأسه على يديه يف أتثري  
عميق , واستطرد بصوت هادئ  

: 
 " وهكذا رحلت ."

 طوقته جني بذراعيها قائلة :  
 " كفى اي أيب."



سارا يف بطء عائدين إيل املنزل . 
كانت جني تعرف أن اإلفصاح 
عن احلقيقة نفعه وأكسبه راحة 

 البال.
ا جون  يف أمسية ذلك اليوم أطلعه

على سيارته اليت ظلت دون 
استخدام طوال ستة أشهر .  

كانت من طراز فورد اتونس لوهنا  
 أزرق فضي . وابدرها متسائال :



" هل تعرفني قيادة السيارة اي 
 جني ؟"

 هزت رأسها نفيا . 
 " أحتبني أن تتعلمي ؟"

" ال أدري , أعتقد ذلك , لكين  
 مل أحاول."

 "سأطلب من غافن أن يعلمك"
 دما الحظ ردة فعلها قال:وعن



"آه ال ؟ أسف هناك ميغان أو  
ابنها كولن أان واثق انه سيسعد 

 بذلك"
يف تلك األمسية, وبعد أن تناوال  
العشاء, جلست جني مع والدها  
يتجاذابن أطراف احلديث ابدرها 

 جون:
" اذهيب واحضري الغيتار وعدتين 

 أبن تعزيف يل"



أحضرت الغيتار وجلست 
ارض احلجرة  القرفصاء علي  

اخلشيب الالمع داعبت أواتر 
الغيتار بطريقة مرجتلة لعدة دقائق  
مث بدأت احدي أغنيتها املفضلة 
. بدأت تغين دون خجل بعد أن  

التقطت نغمات ذلك اللحن  
 احلزين.



مل تدرك كم كان منظرها فاتنا  
وهي جتلس على ارض احلجرة  

وقد اسرتسل شعرها األسود  
جهها  وانكب و   -الداكن يف حترر

على اآللة املوسيقية , حتتضنها 
ابللطف . نسيت نفسها يف عامل  

حتبه, عامل األحلان اخذ والدها  
يراقبها مأخوذا وهو يستمع إىل  
صوهتا احللو الواضح النقي واىل  



النغمات اليت تتناثر يف جنح الليل 
. 

وفجأة جاء صوت من انحية 
النافذة ودخل غافن غرانت  

لى جني الغرفة وقد ثبت عيناه ع
 وقال بصوت هادئ:

 "كان هذا رائعا" 



جذبت نفسها مبشقة . وقفزت 
وقد استعادت وعيها فجأة. 

 استدار جون قائال: 
 "آه غافن منذ مىت وأنت هنا؟ "

" كنت على وشك أن اطرق  
الباب حني مسعت الغيتار . 

تصورت أنك أنت اي جون الذي  
تعزف, ولذا فقد أجتهت إيل  



يف الواجهة اخللفية ألستمع 
 صمت ."

 واستدار حنو جني قائال :
 " أهنئك فأنت تعزفني جيدا ."

 " شكرا ."
ونظرت إليه لتحاول إجياد أي أثر  

للسخرية يف نرباته ولكنه بدأ 
 صادقا .



" أين أمحل دعوة اي جون من  
 سارة ووالدهتا ."

رفع جون حاجبيه يف دهشة  
 فضحك غافن وقال:

" ستقيمان حفلة يوم السبت 
و أنك حتضر مع جني  وتتمنيان ل

". 
 نظر جون إيل أبنته متسائال :

 " ما رأيك اي جني ؟"



تذكرت جني فجأة كلمات ميغان 
أمس عن حرص ليوين وسارة 

على رؤيتها خاصة وأن سارة اليت  
ال ترغب يف أي   تسعي وراء غافن

منافسة . كبحت جني ابتسامتها  
وهي تقول لنفسها إن هذا األمر  

مسل . ليتهما تعلمان أهنا ال 
تشكل عليهما أي خطر . 

فالكراهية متبادلة برغم أنه بدأ  



ظريفا عندما أمتدح عزفها على 
 الغيتار .

رفعت جني رأسها عن الغيتار  
 قائلة :

 " أن هذا يبدو ظريفا للغاية ."
تفت غافن إليها . ترى هل  ال

استطاع أن يقرأ أفكارها ؟ أن  
لديه نظرة رمادية ذكية اثقبة . 



وأدركت جني فجأة أن عينيه 
 جذابتان للغاية . فقال:

" سأبلغهما مبوافقتكما على 
الذهاب وستذهبان يف سياريت . 

واآلن وقد اتفقنا , امسحا يل  
 ابلذهاب ."

 " جيب أن تشرب شيئا ."



ملرطبات مث أحضرت جني ا
جلست. رفع غافن حاجبه 

 متسائال:
 "أال تشربني معنا؟"

 " ال شكرا ."
 رفع غافن كأسه قائال :

 "يف صحتكما ."
يف تلك اللحظة دخلت إلني  

 احلجرة قائلة : 



"جاءت السيدة ديفز اي سيد 
 ريتشي."

دخلت ميغان , ومعها شاب  
طويل وسيم أشقر ال ميكن أن  

ه  يكون إال أبنها نظرا للتشاب
 الكبري بينهما .

قامت ميغان مبهمة التعارف 
بينهما , احتفظ كولن بيد جني  



لفرتة أطول من الالزم مث ابتسم 
 قائال :

 " مرحبا اي جني ."
 " أهال بك اي كولن ."

أحست بتورد وجنتيها خجال . 
ترك كولن يدها على مضض 

واستدار حنو غافن الذي أحست  
جني أنه كان يرقبهما وقد علت 

 بسمة ساخرة." شفتيه



" مساء اخلري اي غافن ,مل أرك من  
 قبل."

 " الحظت ذلك ."
كانت نربة غافن جافة أحست 

ابلدماء تصعد إيل وجهها. كيف 
جيرؤ على مراقبتها . حدثت جني 

نفسها بذلك مضيفة نقطة  
جديدة إيل أخطاء ذلك الرجل . 

 استطرد غافن :



"وفرمتا على جهدا . فقد طلبت 
عوكما إيل حفلتها  ليوين مين أن أد

 يوم السبت."
 نظر كولن إيل جني متسائال :

 " هل ستذهبني ؟"
 " نعم سأذهب ."

 "أيوافقك هذا اي أمي؟"
 ابتسمت ميغان للجميع قائلة:



"ابلطبع . سيكون مناسبة شيقة 
 للغاية." 

جلس الرجال الثالثة معا  
وجلست ميغان وجني يف مقعدين  

متالصقني وبذلك متكنتا من 
تبادل أطراف احلديث دون أن  
يسمعهما أحد . قالت ميغان 

 بصوت منخفض:
 "أتذكرين اي جني ما قلته لك ؟"



 " نعم أذكر ."
 " هل يل أن أعطيك نصيحة ؟"

 " بكل أتكيد أرجوك."
" استمعي جيدا . الذين  

سيحضرون احلفلة سيكونون غاية  
يف الفتنة واألانقة . وأان واثقة من  

األمسية أنك ستستمعني بتلك 
ولكنها لن تكون جمرد حفلة ... 

أهنا ستكون جلسة تقييم . أان 



آسفة أن أقول ذلك بطريقة فجة  
ولكن دعينا نصعد إيل حجرتك  

النتقاء ما ميكن أن ترتديه يف  
 تلك احلفلة."

قالت اجلملة األخرية بصوت  
مرتفع كمربر النفرادمها . ويف 
غرفة جني يف الطابق األعلى 

ها وجلست خلعت ميغان حذاء
 على حافة السرير قائلة:



 " آه هكذا أفضل."
بدأت تضحك بصوت جذاب مث 
نظرت إيل جني وهي مستغرقة يف  

 التفكري مث قالت:
 " أعتقد أننا سننسجم معا ."

" تتحدثني بشكل يوحي أبنك ما  
 كنت تتوقعني ذلك ."

عكست نربة جني حريهتا . فهناك 
شيء مل تفهمه يف قول ميغان . 



ن رأسها وقد شعرت هزت ميغا
 ابلضيق:

" أان آسفة , لقد أوقفتين عند 
 حدي."

 استطردت جني بلهفة :
" ال تعتذري , فأنت على حق . 

 سأقول لك شيئا اآلن ."



" أان دائما أعرتف خبطأي وقد 
ارتكبت خطأ يف حقك دون  

 قصد؟"
انتظرت جني يف صمت . فقد 

أدركت أن كلماهتا غري املتعمدة 
سيفسر هلا ما كان  فجرت شيئا 

 حيريها إزاء عدة أشياء.
أغلقت ميغان عينيها مث 

 استطردت:



" عندما أبلغنا أبوك أنك ستأتني  
بعد كل تلك السنوات اعتقدان 
 كلنا أنك جئت من أجل أن..."

 ترددت قليال فاستحثتها جني:
 "استمري أرجوك."

" ظننا انك جئت فقط بعد أن  
عرفت أن أابك رجل ثري ولذلك  

أتيت لتأخذي كل ما ميكن  فقد 
أن حتصلي عليه . اعتقدان أبنك 



جتاهلت أابك كل هذه املدة وأالن 
بعد أن مرض وتوقف عن الرسم 

األمر الذي زاد بصورة تلقائية من  
قيمة لوحاته , قررت احلضور. 
ولذلك استغربت كثريا عندما 
متلكتك الدهشة لدى رؤيتك  

منزل أبيك . عرفت من وجهك  
وحني ذاك   انك كنت صادقة



بدأت أفكر يف أننا كنا على 
 خطأ."

جلست جني يف صمت . كان 
هناك شيء آخر جيب أن تعرفه  

 فأردفت :
" ميغان لقد استخدمت عبارة كنا 

 فمن انتم؟"
 " كلنا يعين أان وغافن ."
 " إذن هذا هو السبب!"



 " السبب يف ماذا ؟"
 استدارت جني وقالت:

, بدأ وكأنه   "عندما التقيت غافن
يكرهين . مل أعرف ملاذا حيمل يل  
هذا الشعور وتصورت أنه كذلك  

مع اجلميع ولكين اآلن فهمت 
يظنين اسعي وراء املال وكل ما  

استطيع أن أحصل عليه . 
 سأخربك كل شيء ."



وبدأت جني تروي القصة كلها  
وكيف اكتشفت وجود أبيها  

مصادفة وقول خالتها دورثي أن  
كوخ على أابها يسكن يف  

 الشاطئ :
عندما أهنت جني قصتها ساد 
صمت مطبق , وأخريا قالت  

 ميغان:



" اي طفليت الصغرية املسكينة , 
 ماذا استطيع أن أقول ؟"

" ال تقويل شيئا. أردت أن تعريف  
كل شيء كي ال ختطئي يف 

 حكمك علي."
" أوه اي عزيزيت , عندما أخرب  

 غافن ابحلقيقة فانه ..."
 قاطعتها جني : 

 " ال . ال أريدك أن ختربيه."



 " لكن ملاذا ؟"
" ألين أحتقره . أنه يتصور أين 

أسعي وراء املال أذن دعيه 
يستمر يف هذا التصور . أان ال 

أهتم برأيه . فهو متعجرف مستبد 
.. وأان ال أظن أين كرهت شخصا 

قدر كرهي له يف حيايت . أان 
اعرف أنه صديق أيب وهلذا  

أكون   السبب فقط سأحاول أن



مهذبة معه , عشت ست سنوات 
مع خالة تشبهه إيل حد كبري 

وحتملتها طوال ست سنوات ويف 
وسعي أن أحتمل ذلك الرجل  

غافن غرانت إيل حني . فإذا مل  
يتعلم كيف حيكم على الناس مبا  
يتفق مع حقيقتهم , وليس كما 

يراهم هو , فأنه ابلنسبة إيل  
 شخص ال يستحق املعرفة.



ن النظرات . كان يف  تبادلت املرأات
عيين جني حتد شجاع مل يكن يف 
مقدور ميغان إال أن تعجب به .  
ابتسمت ببطء قائلة وهي تتلفت 

 يف أرجاء الغرفة: 
" جئنا أصال لنتحدث عن احلفلة  

". 
 ضحكت جني قائلة :



" أن هذا سيبدو اآلن مصطنعا . 
أمل تكوين تنوين حتذيري من أن  

ن هذا  سارة تعتربين منافسة هلا . أ
ال ميكن أن ينطبق على بعد كل  

 ما قلناه ."
" ليس هذا هو كل ما أود أن  
أقوله . أن سارة برغم سحرها 

ومجاهلا ستحاول برباعة أن جتعلك  
تبدين كالبلهاء . وهي ستستخدم 



لذلك أسلوبني . إما أهنا ستتصل 
بك تليفونيا قبل يوم السبت  

وتطلب منك أال ترتدي أي شيء  
أي ثوب بسيط  نفيس مؤكدة أن 

يكفي , أو أهنا لن حتذرك على 
اإلطالق ويف تلك احلالة  

ستذهبني وقد ارتديت أفضل ما 
عندك يف حني أن ابقي املدعوات 



ترتدين ثيااب صباحية بسيطة 
 فتجدين نفسك يف زى شاذ ."

" ايلعجب , كم هم أانس ظرفاء  
"... 

 ابتسمت ميغان قائلة :
"فعلت ذلك من قبل , ولكن يف  

ملرة لن تكوين وحدك , هذه ا
سأقف إىل جانبك . الديك ثوب  

 ظريف لرتتديه ؟"



" ليس متاما . فخاليت دورثي مل 
يكن بوسعها أن توفر يل شيئا 

ممتازا ومن جانيب فقد أهنيت منذ 
 قليل دراسيت املتوسطة ."

" أعتقد أننا جيب أن نبحث 
األمر مع والدك . فهناك حمل 

  جتاري كبري يف بورت ابتريك هو
ملك لغافن ابلطبع وميكننا أن 
جند فيه الكثري أن غافن ميلك  



احملل التجاري الكبري والوحيد يف  
سارامنكا وابملناسبة هو ميلك  

أيضا الفندقني الوحيدين فيهما . 
ألهنما يقدران بثروة فوالده هو يف 
الواقع الذي وضع سارامنكا على 
اخلريطة العامل . وهذا هو السبب 

تبذل كل هذا  الذي جيعل سارة 
اجلهد من أجله . دعيين أسألك  



هل ستحاولني تلقني غافن 
 درسا؟"

 " ال , حبق السماء ."
" حسنا فأان كنت سأحذرك من  

ذلك . فهو صلب للغاية ويف  
وسعه أن يكون قاسيا وأي  

شخص دخل معه يف صراع ميكنه 
 أن يقول لك ذلك ."



ولكن هل أن ما قالته مليغان 
رف  صحيح ؟ مل تكن جني تع

ابلضبط كيف ستتصرف إزاء  
غافن وشعرت مبا يشبه الدوار  

وهي متجهة إىل غرفتها تزدحم يف 
 رأسها اآلف األفكار . 

 
 الدعوة  - - 

 



 
 

كان اليوم التايل يوم اجلمعة . 
أبلغت إلني جني أن هناك من  

يريدها على التليفون وملا التقطت  
 السماعة مسعت سارة تقول :

أان وأمي  " أهال بك اي جني , 
نشكرك لقبولك دعوتنا ونتوق إيل  
رؤيتك , فاحلياة هنا يشوهبا بعض  



امللل لذا فمن املمتع أن نري  
وجها جديدا . اتصلت بك يف  

الواقع ألبلغك إال تشغلي نفسك  
مبا سرتتدينه غدا . فاحلفلة غري  

رمسية . أال تظنني أن هذا سيكون 
 أفضل ؟" 

وفكرت جني بتحذير ميغان . مل 
تصدق أن اخلداع يصل ابلبشر 

إيل هذا احلد . رمبا تكون سارة , 



تلك املخلوقة العذبة الصوت عرب  
التليفون , مناسبة جدا لغافن .  

 فهما من نوع واحد.
أهنت جني املكاملة وهي شاردة 

الذهن مث ابدرت ابالتصال مبيغان 
 وأطلعتها على اتصال سارة .

تذكرت جني شيئا وهي تنتظر 
. لقد قام غافن  وصول ميغان

إببالغ تلك الدعوة مساء أمس ,  



فهل اتصل تليفونيا بسارة 
إلبالغها أم أنه ذهب بنفسه 

لرؤية سارة . مل يكن األمر مهما  
وبرغم ذلك وجدت جني نفسها  

 تفكر فيه.
بعد نصف ساعة فقط كانت جني  

و ميغان تعربان طريق فسيح 
يؤدي إيل الطرف اآلخر من  

تبدو نضرة  اجلزيرة . كانت ميغان



جذابة وهي ترتدي سرتة بيضاء 
بال أكمام فوق بنطلون أزرق  

بينما شدت شعرها إيل اخللف  
بوشاح من القماش اخلفيف أما  

جني فقد ارتدت ثواب تقليداي من 
الرتلني األزرق الذي كان خفيفا 

ابلنسبة جلو انكلرتا , أما هنا فهو  
يشيع فيها الدفء بدرجة غري 



الصباح .  مرحية حتت حرارة مشس
 الحظت ميغان ذلك فقالت :

" األقمشة الصناعية ال تالئم جو 
سارامنكا , القطن أفضل. وقد 

أعطاان والدك حرية التصرف ولذا  
سنشرتي ما يناسبك يف هذا اجلو  

 احلار"



" أان أشعر ابلذنب ألين أنفق من  
حسابه اخلاص . سأحرص على 

 أال أنفق كثريا ."
طلبني  " قال يل أن أشرتي كل ما ت
. إنه سعيد هبذه الفرصة , 

 صدقيه اي جني ."
وأحست جني بدفقه من السعادة  

مل يكن حىت التفكري يف غافن 
قادرا على إفسادها . أهنما 



ذاهبتان إيل احملل الذي ميلكه , 
لكن ميغان أكدت انه ال يوجد 

احتمال يف لقائه . أضافت ميغان 
 وكأهنا تذكرت شيئا:

ول أن " كولن قال يل أنه سيحا
يلقاان يف املطعم امللحق ابحملل 

لنتناول القهوة . إنه مأخوذ بك  
 امل تالحظي ذلك؟"



" مباذا أجيب من غري أن أبدو  
 مغرورة؟"

" ال تقويل شيئا . ولكن على أن 
أحذرك أن كولن حيب مغازلة  

الفتيات وقد يفيده أن يلتقي فتاة 
 مثلك ."

 " سأحاول أن أتذكر ذلك ."
يف سيكون وتساءلت جني : ك

موقف ميغان إن هي عرفت أن 



جني مل تصادق أي فىت حىت اآلن  
. لقد أدت اخلالة دورثي دورها  
جيدا ومتكنت من أن تغرس يف  

جني شكوكا جعلتها غري واثقة من  
نفسها . وهي اآلن تشعر  

إبحساس جديد بعدما عرفت أهنا 
 قادرة على أن تثري انتباه الرجال.

كان لون السماء يقرتب من  
لبياض والضوء براقا , وعلى ا



جانيب الطريق أشجار النخيل اليت  
قد ال خيلو مكان منها يف اجلزيرة 

. ومن على بعد ترتفع اجلبال  
ابنسياب . زرقاء ابهتة. أخذت 
 جني نفسا عميقا وهي هتمس :

 " هذا املكان رائع ."
" ولذلك فهو مكتظ ابلسياح  

خاصة يف بورت ابتريك . فكل 
فينة يف امليناء أسبوعني ترسو س



وينزل ركاهبا إيل الشاطئ وهم 
ينفقون أموال كثرية يف شراء  

القطع املفرزة واألعمال اخلشبية 
احملفورة . ولكن بصفة عامة يسود  
اهلدوء اجلزيرة , وأان أحبها هكذا  
كما أن غافن ينوي احلفاظ على  

 هذا الطابع ." 



حدثت جني نفسها قائلة .. آوه 
يس هناك هذا الرجل اثنية ! أل 
 مفر من ترديد آرائه.

اقرتبتا من املدينة . فأصبحت 
املنازل أكثر التصاقا وأصغر  

حجما . وبدأت احلدائق ترتاءى  
هلما غنية ابأللوان مضيفة سحرا 

على املدينة . بدت من على بعد  
املياه المعة مندفعة يف خليج 



فسيح يطل على منحدر 
أوصلهما إيل الطريق الرئيسي يف  

يك , لتجدا منطقة بورت ابتر 
مألى ابحملالت التجارية وأانسا 

من كل شكل ولون ذاهبني لشراء  
حاجاهتم من دون ازدحام يف 

 السري كما هي احلال يف املدن .
 التفتت ميغان إيل جني متسائلة : 



"إيل مىت تنوين البقاء يف سارامنكا  
 اي جني؟"

 "كنت أنوي البقاء شهرا ولكن." 
 توقفت جني فجأة .

لب منك أبوك أن تبقي " هل ط
 معه فرتة أطول؟"

 " نعم ."
 " وهل ترغبني يف ذلك؟"

 " ابلطبع أريد ذلك , لكن..."



" ولكن لديك بعض األسباب 
اليت تدفعك لرتدد . أهي خالتك  

 ؟ أم صديق لك؟"
 ضحكت جني قائلة:

" ال . ليس هناك صديق . لكين  
وعدت خاليت أبن أحاول أن 

 أعوضها بعض ما أنفقته على ."
قاطعتها ميغان وقد تورد وجهها  

 رمبا بفعل هتورها يف الكالم :



" أنت لست مدينة هلا بشيء أان  
آسفة اي جني , ليس هذا من  

 شأين ولكن احلقيقة .."
 ابتسمت جني وهي تقول:

ا يف األمر  " أان أعلم . لكن كل م
 أهنا امرأة وحيدة ابئسة."

" انتظري أسبوعا أو أكثر مث  
 قرري."



احنرفت بسيارهتا يف الطريق فرعي  
مث أدخلتها موقفا للسيارات وراء  

 مبين كبري عصري .
كانت هناك الفتة ضخمة كتب 

عليها حبروف محراء ) حمالت 
غرانت( كان اجلو رطبا داخل  

احملل الذي يسوده جو من اهلدوء  
واألانقة . كان الطابق األرضي 

خمصصا للمأكوالت حيث كانت 



الثالجات الضخمة مآلي بكل  
ما ميكن ختيله من أنواع الطعام 

اقتادت ميغان جني إيل املصاعد 
لتنطلقا إيل الطابق الثاين هناك  
غاصت قدما جني يف سجادة 

 محراء مسيكة .
انقضت الساعة التالية يف التطلع  

ب والضحك والبحث وجتربة الثيا 
أيضا . مل تكن جني تتصور أن 



شراء املالبس ميكن أن يكون  
ممتعا إيل هذا احلد . فمع خالتها  
كان يتم ذلك وكأنه عمل روتيين 

جيب أن ينجز يف أسرع وقت 
وأقل كلفة ممكنة. أما مع ميغان  
فالتجربة لذيذة , فيها شيء من  

 روح املغامرة .
وأخريا وجدات الثوب املنشود .  

يطا جدا , أو هكذا بدأ  كان بس



. جمرد ثوب مسرتسل حىت 
األرض يف خطوط ملساء دون أية  

زركشة . حريري ذي لون انري  
براق بال أكمام أما فتحة الرقبة  
فقد كانت مستديرة منخفضة 
الصدر والظهر مطرزة بشريط  
حريري بين اللون على شكل 

 أزهار صغرية داكنة . 



مل تكن جني يف حاجة إىل رؤية  
غان املذهول لتعرف أهنا  وجه مي

تبدو مجيلة . قالت ميغان يف 
 إعجاب :

 "ما هذا اي جني , تبدين رائعة."
 " نعم اي أمي أهنا تبدو كذلك " 

استدارت جني بسرعة لتجد كولن  
خيطو حنومها . كانت عيناه حتدقان 



يف جني وحدها وأحست ابلدماء  
 تتدفق إيل وجهها. 

الواجب " ماذا تفعل هنا كان من 
 أن تكون يف العمل ."

" إهنا احلادية عشرة فرتة الراحة .  
جئت ادعوكما إيل تناول شراب 

 منعش . "



" هلمي اي جني اذهيب واستبديل  
ثيابك , سنجرب ما تبقي من  

 الفساتني يف ما بعد ."
خلعت جني الثوب وارتدت ثوهبا  
القدمي . كان قلبها خيفق بسرعة مل  

ثري من  ترتد مثل هذا الثوب امل
قبل . فقد شعرت أبهنا شخص 
آخر أثناء الدقائق القليلة اليت  
ارتدت فيها الثوب . أحست 



أبهنا مجيلة تقريبا , نظرت إيل  
نفسها يف املرآة مكشرة عن وجه 

ساخر يف حماولة إلعادة نفسها  
إيل حالتها الطبيعية وهي هتمس 
ايلك من فتاة مغرورة , ولكن 
برغم كل هذا ظل يف أعماقها  
وهج دافئ . وعندما جلسوا  

ليتناولوا قهوة مثلجة وقليال من 
الكعك رأت ميغان تنظر إليها  



غري مرة على حنو يوحي أبهنا 
 تشاركها يف احلفاظ على سر ما .
تساءلت ميغان يف احدي فرتات 

 انقطاع احلديث :
 " أين غافن اآلن ؟"

" ذهب إيل أحد الفنادق ليحضر  
 اجتماع عمل ."



عود إيل عملك , " األفضل أن ت
فلدينا أان وجني كثري من العمل 

". 
 " إهنا حتاول التخلص مين ."

" إنك جتعلين أبدو وكأنين  
 دكتاتورة."

قالت جني يف نفسها : من 
الواضح أن هناك رابطة حب قوية  

جتمع بينهما . متنت فجأة أن 



تذهب معهما إيل احلفلة بدال من  
غافن . كانت تعرف أهنا ستكون 

بنفسها إذا ما وصلت   أكثر ثقة
إيل هذا احلشد وسط أصدقاء  

بدال من أن يرافقها ذلك الرجل  
الذي ينظر إليها بطريقة ختيفها ,  
فرغم أتكيداهتا مليغان أهنا ال أتبه  
آلراء غافن , فهي تعلم متاما أهنا  
ختشاه . حىت ذلك التغري الذي  



ملسته فيه عندما فاجأها وهي 
ا  تعزف على الغيتار , كان مقلق

بدوره . فهو رجل عميق 
شخصيته معقدة متنت جني لو 

 أهنا مل تقابله. 
أحست أن ميغان وكولن ينظران  

 إليها فضحكت قائلة :
" آسفة لقد كنت أفكر يف ثويب  

 اجلديد ."



 ابتسم كولن وقال:
" لو كنت مكانك ملا قلقت 

فذلك الثوب الربتقايل سيفرض 
 نفسه يف احلفلة ."

برتقاليا اي عزيزي ,  " الثوب ليس 
 لونه انري غريب."

" آسف جيب أن تعذرا جهل  
الرجال . واآلن امسحا يل  

ابلذهاب . مرا على مكتيب قبل 



أن تغادرا املتجر لتتسلما 
 املشرتايت موضبة."

قالت ميغان ومها يف طريقهما إيل  
 الطابق األسفل من احملل :

" هل تسمحني يل أبن أصفف  
 شعرك غدا؟"
 جني مذهولة :  نظرت حنوها

 " ولكن .. أان ."



" أرجوك اي جني . سأبوح لك  
بسر . لقد كنت أعمل منذ 
سنوات عند أحد املزينني .. 

أقصد قبل أن أتزوج . كنت أمتين 
أن تكون يل ابنة أفعل هلا كل هذا  

. أرجوك اي جني . قويل إنك  
 موافقة."

 "سأكون غاية يف السعادة ."



أتبطت ميغان ذراع جني وصلتا 
أيل ابب عليه الفتة تقول خاص  

 مبوظفي املتجر . 
دلفتا إيل ممر فيه جمموعة من  

املكاتب ينبعث منها طنني  
آالالت تكييف اهلواء وأصوات  

آالالت الكاتبة وطرقتا الباب  
 األخري .

 " تفضل."



دخلتا مكتبا فخما مكيفا لتجدا 
أن الشخص اجلالس وراء املكتب 

 مل يكن سوى غافن غرانت.
وجني ! هذا لقاء غري   " ميغان

 منتظر ."
" أان آسفة اي غافن , تصورت أن 
كولن هنا , جئنا أنخذ حاجيات 
جني فقد قال إهنا ستكون جاهزة 

 يف مكتبه ."



" آه فهمت . عدت منذ قليل 
وهو ذهب ملعاجلة بعض األمور 
املتعلقة ابملتجر . أعتقد أن هذا  

 هو ما تبحثان عنه."
 رفع صندوقا ضخما وضعت فيه

مشرتايت جني تعلوها فاتورة 
 حساب . رمقها بسرعة مث قال :

"الفاتورة حمولة على حساب جون 
 اخلاص . سأمحله إيل السيارة ."



أحست جني وهي متر من أمامه  
بعينيه مثبتتني عليها وشعرت 
حبرارة يف عنقها أنه يظن بكل  

أتكيد أهنا بدأت تنفق أموال أبيها  
  . رفعت رأسها عاليا وهي تغادر
املكتب . إن هذا سيعطيه مربرا 

جديدا ليشعر حنوها مبزيد من  
 االحتقار .



وبفعل احلرارة والوهج الشديد  
أحست جني بوخزه يف جفنيها 

ومرارة يف حلقها وابنبهار يف  
عينيها جعلها تضع نظارتني  

 واقيتني من الشمس.
قالت ميغان وهي تبحث عن 

 مفاتيح سيارهتا :
عند "شكرا اي غافن سنراك غدا 

 سارة. "



 " إيل اللقاء  
فتح ابب السيارة مليغان فأسرعت 

جني إيل الباب الثاين . وقد 
قررت أال تنتظره حىت يفتح هلا  
الباب بدورها , إذا كان ينوي 

 ذلك .  
تبادلوا التحية وانطلقت هبما 

السيارة . نظرت جني إيل الوراء  
لتجد غافن يرقب السيارة ويعلو 



هتا وجهه تعبري غامض , ابدر 
 ميغان قائلة :

أعتقد أنين عرفت ماذا تقصدين  
بكالمك عن موقف غافن منك 

". 
 " هل الحظت ذلك أيضا ؟"

" نعم كان يف وسعي أن أحس . 
 ايلرجال كم هم بلهاء !"



" ليس هناك شك يف أنه فكر  
وهو يتفحص الفاتورة كيف أنين  
 أسرعت إيل أنفاق أموال أيب ."

احلقيقة  " أمتين لو تركتين أقول له 
". 

 هزت جني رأسها قائلة :
 " دعيه يفكر كما حيلو له ."
كانت جني تزداد توترا كلما  
اقرتب موعد احلفلة . فرغم 



أتكيدات ميغان هلا من أهنا تبدو  
فاتنة فهي تعرف أهنا تعوزها الثقة  

الكافية لتظهر أمام هذا احلشد  
من الناس وكأهنا تقف أمام اللجنة  

 ت .الفاحصة يف االمتحاان
كان أبوها قد ذهب ليسرتيح  
فرتة ما بعد الظهر . وعندما 
حضرت ميغان يف اخلامسة  

لتصفيف شعر جني نزل ملالقاهتا 



. كان يبدو شاحبا للغاية  
 فصاحت جني:

 " هل أنت يف خري ؟"
" سأكون على ما يرام فال تقلقي  
. أان أشعر فقط ابإلجهاد أذهبا  

اآلن وتذكرا أين أريد أن أري  
 عطي رأيي فيه ."الثوب أل

يف الطابق األعلى , وبينما كانت 
جني تغسل شعرها احلريري  



الطويل جلست ميغان يف 
 اسرتخاء تتابعها , قالت جني :

 " مما يشكو أيب ابلتحديد ؟"
" أن ماك ال يعرف . فبني حني 

وآخر تفاجئه تلك النوابت فيفقد 
القدرة على استخدام يديه لعد  

كون  ساعات . من املمكن أن ي
السبب بعض االضطراب العصيب  

. وهذا هو ما يعتقده ماك وهو 



أيمل يف أن تتمكين أنت من  
إقناعه بعرض نفسه على أخصائي 

واملناسبة ماك سيكون يف حفلة 
اليوم سأعرفك به وحينذاك 

ميكنك أن تتحدثي معه يف هدوء  
 بينما أجلس اان مع والدك." 

 " اتفقنا ."
جلست جني جتفف شعرها يف  

نومها وأثناء ذلك أخذت  غرفة



تتجاذب أطراف احلديث مع  
ميغان . امتد حديثهما ليشمل 

 احلياة يف اجلزيرة:
ميزاهتا وسيئاهتا . هناك قدر 

حمدودة من الفقر يف اجلزيرة . 
فسكاهنا األصليون يعملون فقط  
يف صيد األمساك وزراعة الفاكهة  

والسكر وجوز اهلند . هناك أيضا  
رية املفرزة  صناعة األشرطة احلري



وهي صناعة مزدهرة . فأشرطة  
سارامنكا تتمتع بشعبية كبرية بني  

 السياح . 
 قالت ميغان وقد تذكرت شيئا :

" جيب أن تشرتي بعض تلك  
األشرطة املطرزة عندما نذهب إيل  
بورت ابتريك مرة اثنية سأساعدك 
يف استخدامها يف تطريز ثوب أو  
قميص للنوم فهي رائعة اجلمال  



قع انه لو كان لدينا وقت ويف الوا
كاف لكنا استخدمناها يف حياكة 

ثوب حلفلة اليوم . كان سيكون 
مدهشا . شرائط مطرزة بيضاء , 
فوق ثوب حريري قرنفلي اللون  

". 
 " فعلت ما فيه الكفاية ابلفعل."

 "سندع ذلك للمرة القادمة ."



" واآلن حدثيين عن سيئات 
اجلزيرة , فهي ال ميكن أن تكون  

 حىت لو بدت يل كذلك ." جنة .
" نتعرض إيل عواصف عنيفة 

وخميفة تتخللها أمطار غزيرة وهو  
أمر مستغرب جلزيرة استوائية  
ولكن هذا هو سبب اخلضرة 

الزاهية . كما أننا أحياان نتعرض 



لغزو من أسراب الذابب ولكن 
 ذلك اندر جدا ."

تراجعت ميغان عدة خطوات 
لتتأمل شعر جني . نظرت جني  

ورهتا يف املرآة وهي ال تكاد  إيل ص
تصدق ما ترى . كان شعرها 

الذي ينساب ابستقامة عادة على 
كتفيها مشدودا إيل الوراء مث إيل  

أعلى وقد ثبتته ميغان برباعة  



بداببيس لينساب بشكل شالل 
من الشعر الناعم الالمع املتموج 

 ليغطي عنقها .
" هذا عظيم اي ميغان , أنت 

 حبيبيت حقا ."
إلن ابب غرفة نومها  طرقت 

 وقالت :
" لو عرف أبوك أنين هنا ألطاح  

برأسي . ولكن جيب أن أقول لك  



فأبوك ليس يف حالة تسمح له  
ابخلروج الليلة , هذه هي 

 احلقيقة." 
استدارت جني يف فزع وقد 

 هنضت من مقعدها :
 " ماذا هناك اي إلن ؟"

" ال تقلقي . ولكنه عندما يكون 
فيها اآلن  يف احلالة اليت هو 

فالشيء األمثل له هو أن ينام 



مبكرا وأيخذ قدرا وافرا من  
 الراحة . " 

" إذن جيب أال يذهب إيل احلفلة  
 ؟"

" هذا هو األمر الذي جئت 
أحدثك فيه . أنه يعرف أنك  

ستقولني هذا وهو عازم على أال 
يفسد عليك سهرتك األويل , 
ولذا سريفض وسيبذل جهدا  



زيده إلقناعك األمر الذي سي
 توعكا."

أومأت جني برأسها وقد بدأت  
 تدرك الغرض من جميء إلن :
" إذن جيب أن أقول له أين  

 سأذهب إيل احلفلة مبفردي."
توقفت بعد أن كانت قد اجتهت 

 صوب الباب .



" ال لن أستطيع . كيف أذهب  
 وأتركه اي إلن؟"

" إذا قلت له انك لن تذهيب إيل  
 احلفلة , فأنه سيسارع إيل القول

أنه ليس مريضا وانه على ما يرام  
 . أنه رجل عنيد ."

هزت إلن رأسها يف أسي 
واستدارت خارجة من الغرفة وقد  



تدلت كتفاها يف أيس . أمسكت 
 جني بذراعها قائلة : 

" لقد هزمتين . كل ما يف األمر  
أنين ال أريده أن يظن أنين أردت  
أن أذهب مبفردي ولكن إذا كان  

 هذا ملصلحته ."
ا , أن ذلك ملصلحته " طبع

ابلفعل . وإيل جانب ذلك فأنت  



ستذهبني مع السيد غافن وأبوك  
 متأكد من أنه سيعتين بك ."

 صاحت جني :
 "ال لقد نسيت هذا."

وعندما رأت إلن تقطب جبينها 
 يف حرية ابدرت قائلة :

" اعين أليس الواجب أن نبلغه  
 هبذه التطورات اجلديدة ؟"



  " ال اي عزيزيت سيصل بعد
حلظات وهو سيسعد بصحبتك 

". 
مهست جني لنفسها : نعم أان 
 واثقة من انه سيسعد بذلك .

أصبح األمر اآلن أكثر سوءا .  
أمامها اآلن رحلة مرتقبة مع ذلك  
الرجل.. مها االثنان فقط وليس  
لديهما من حديث سوى ابلطبع 



أاننيتها يف ترك أبيها املريض  
وحده . عادت بتكاسل إيل املرآة  
. متنت لو مل تذهب , لكن ليس 

لديهما خيار اآلن . طالعها  
  وجهها يف املرأة وهو أكثر شحواب

من املعتاد , وعيناها واسعتان  
تلمعان يف ضوء املصباح . نظرت 
لصورهتا يف املرآة قائلة : استمري 
 , أشعري ابلشفقة على نفسك .



ومع تلك الكلمات القليلة  
الغريبة توصلت إيل قرار . 

دعكت وجنتيها لتعيد إليهما  
لوهنما ونظرت بتحد إيل نفسها . 

بكل عناية وحذر بدأت جني  
ساحيق على وجهها دون  تضع امل

أن تدرك أهنا ليست يف حاجة إيل  
 أي شيء من هذا .



تعثرت جني وهي هتبط الدرجات  
., فثقتها اجلديدة يف ذاهتا ,  
وليدة التحدي , ختلت عنها 

للحظات عندما مسعت أصواات 
تنبعث من غرفة اجللوس . 

فضمت شفتيها ووقفت أمام 
الباب املغلق ميتلكها ذعر مفاجئ  

ع أن جتتاز ذلك املوقف .  مل تستط
 ولكن عليها أن تفعل ذلك . 



فتح الباب على مصراعيه فجأة 
قاطعا عليها أفكارها رفعت جني 

 يدها إيل صدرها وهي تلهث .
ظهر غافن وقد بدا مندهشا 

 مثلها . مث تراجع قائال :
 " أان آسف ."

كان صوته رابط اجلأش واثقا . 
نظرت إليه جني للحظات عاجزة 

, الحظت أنه كان   عن النطق



يرتدي سرتة بلون الضيب الصغري  
رائعة اجلمال وقميصا انصع 

البياض مربزا لونه األمسر الداكن  
. كان شعره ممشطا إيل الوراء  
المعا . أما عيناه الرماديتان  

فكانتا ترقباهنا بفتور . أخذت 
جني نفسا عميقا مث ابتلعت ريقها  

 . هاهي اآلن مستعدة ملواجهته.
 ."" شكرا 



قالتها ومنحته بسمة صغرية وهي 
 تدخل الغرفة متجهة إيل أبيها . 

" قالت يل إلن إنك لست على 
 ما يرام ."

وضع يده املتعبة فوق ذراعها  
 وجذهبا إليه :

ال تعصى  " صدقيين , أوامر إلن
! لقد قررت إنين لست يف حالة  

تسمح يل ابلذهاب . تنقصين 



الشجاعة ألحتداها . أنت تعرف 
 إلن اي غافن ."

هز غافن كتفيه وبقي حلظات مث 
 قال:

" هذه احلقيقة. فمن يعصاها  
جيب أن يكون أشجع منا حنن  

 االثنني ."
" مل أكن أريد أن أذهب اي أيب  

 عندما أبلغتين إلن أنك."



ذهيب اي جني . غافن سيوفر  " أ
لك كل الرعاية . استمتعي 

بوقتك . أنت تبدين رائعة اجلمال 
 وأان فخورا بك اي عزيزيت ."

 " شكرا اي أيب ."
سارت جني حنو الباب كالعمياء  
لكنها كانت تعي أن غافن يقف  

 يف انتظارها ممسكا ابلباب .



سارا حنو واجهة املنزل حيث 
كانت تقف سيارة املرسيدس 

البيضاء . فتح هلا ابب سيارته يف  
صمت . جلست جني وأحست  

بصدغيها تنبضان بفعل هذا  
التوتر املفاجئ وبعدما اقفل ابب  
السيارة خطا حنو مقعد القيادة .  

 وانطلقا  
 



 احلفلة  -4
لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلصرية زوروا موقع رواايت  
 a.gawww.riway 

 
قاد غافن سيارته برشاقة وسأل 

 جني:
" هل حتبني األستماع اىل بعض  

 املوسيقى؟"

http://www.riwaya.ga/


 " نعم أرجوك"
فكرت أن ذلك سيوفر عليها  

على األقل حرج فرتات الصمت 
يف حوارمها بل لن يكون حوار  

 0على األطالق
مل يكن خياهلا    0كان قلبها خيفق 

الذي صور هلا ذلك ولكنها  
أحست ابلفعل وكأن توترا يغمرها  



 0مبوجات تكاد تكون حمسوسة
 حدثت نفسها قائلة:

" أنه يكرهين واان عرفت ذلك  
مل   0فلماذا ال اجتاهل تلك احلقيقة

تكن لديها أسلحة مماثلة تقاتله هبا  
ففي اعماقها كانت 0عدا أـنوثتها 

م انه برغم عجرفته كانت هي تعل
فضعفها كان   0اليت متلك املبادرة 

 0يف الواقع هو سبب قوهتا



 
مىت تنتهي تلك احلفالت عادة  -

 ايغافن؟
 0تستمر طوال الليل أحياان -

ولكن تستطيعني االنسحاب 
 0ساعة تشائني 

كان صوته رقيقا يفتقر إىل  
احلماس لكنها الحظت أن يديه  

لة كانتا تتضغطان على عج



إهنا تفضل أن  0القيادة قليال
ختلد إىل النوم بعد منتصف الليل 

لكنها لن تطلب منه أن  0مباشرة
يعيدها إىل املنزل تراءى هلا وجهه  

وهي تطلب منه أن يعودا و  
 0احلفلة يف اوجها

كان يتجهان اآلن صوب بورت  
ابتريك لكن كل شيء بدأ خمتلفا  
اآلن يف ظلمة الليل وكأنه تبدل  



ر السماء السوداء  بفعل سح
املخملية ، ليبدو كأرض العجائب 

تنهدت بعمق   0املرصعة ابلنجوم
وقد أحست أهنا وقعت ابلفعل يف 

هوى تلك اجلزيرة وسحرها 
 الغامض  

ايليت كولن هو اجلالس جوارها 
لكانت شعرت معه ابلراحة تنعم 
بدفء إعجابه الصريح بدال من  



شعورها احلايل ابلذنب ألهنا تضيع 
ا الرجل املضطر وقت هذ

ملصاحبتها وتذكرت أن كولن  
وميغان سيكوانن يف احلفل مما  

 0جعلها تراتح
خفت حدة التوتر قليال عندما 

 0جنحت جني يف األسرتخاء
ساعدهتا املوسيقى على ذلك  

ألهنا وفرت هلا شيئا ميكن أن تركز  



كانت كل حواسها    0عليه انتباهها
مستيقظة مركزة على ذلك الرجل  

اجلالس قرهبا ميس ذراعها مسا  
  0خفيفا كلما حرك جهاز السرعة

كانت قسماته كالصقر وهو  
األمر   0يراقب الطريق أمامه 

الذي شجعها على املخاطرة 
مرت  0إبلقاء نظرة خاطفة عليه

األشجار واملنازل من جوارمها يف  



شكل ضباب رمادي اللون حني  
اقرتاب من املدينة انعطف إىل  

  0ضيق مرتفعاليسار يف طريق 
كان القمر ساطعا وقد أغرق 
اجلزيرة بنوره اخلافت وتذكرت  

ليلتها األوىل يف سارمنكا عندما 
 0قامت بتلك النزهة املشؤومه



كاان وحدمها اآلن متاما وسط  
تلك االظلمة و قد تركا املدينة  

 0وراءمها
كان الطريق ضيقا كشريط ابيض  

 0منبسط أمامهما
عن بعد كان ضوء القمر يلمع  

 0فوق مياه احمليط الداكنة 
صاحت يف اندفاع وقد نسيت 

 0متاما أهنا يف صحبة غافن



 
 000اي للروعة -
 0نعم أهنا حقا رائعة  -
 

خفف من سرعة السيارة مث توقف  
 ملاذا فعل ذلك ؟ 00متاما

جاءته ضحكته املقتضبة لتؤكد هلا 
 إنه قرأ أفكارها وقال:



اعتقدت إنك قد حتبني أن   -
يارة لتلقي نظرة تنزيل من الس
 0أكثر وضوحا

 0أشكرك -
فتحت جني ابب السيارة 

وهبطت وكأهنا ختشى إاثرة غضبه 
وحاولت أن   0ان هي رفضت

تقاوم ذلك اإلحساس ابخلوف 
 0الذي دامهها فجأة



إنه ال ينوي اهلجوم عليها فلماذا  
 هذا اخلوف؟

راحت حتملق بعيدا يف ذلك  
إنه  0املنظر الشامل املمتد أمامها 

 00قرهبا اآلن ابتعدت قلياليقف 
وبال أي تفسري تنازعتها رغبة قوية  

 0يف العودة اىل السيارة
 0مل أكن أنوي أن أمسك -



قاهلا بنربة خشنة وكأنة قرأ  
 0أفكارها

أحست جني وكأن شيئا ينهار يف 
داخلها فقالت وهي تستشيط  

 غضبا:
 0مل أكن أتصور أنك ستفعل -
كال؟ قفزت وكأنك ظننت إنين    -

 0اول االعتداء عليكسأح
 00هذا ما صوره لك خيالك -



استدارت عائدة إىل السيارة اتركة 
حلق هبا  0إايه يف حالة غضب 

دون أن ينبس بكلمة واحدة 
وانطلقا بسرعة دون أن يتبادال  0

 0أية كلمة
الح املنزل من بعيد يشتعل 

تبخرت قوة التحدي  0ضياءا 
استقامت   0اليت كانت لدى جني 

حلقت يف السيارات  0يف مقعدها 



مث  0الكثرية املصطفه أمام املنزل
انفتح ابب البيت لتجد على 
عتبته فتاة طويلة يف هالة من  
 الضوء الذهيب تصيح قائلة:

اآلن نستطيع  0عزيزي غافن  -
 0أن نبدأ احلفلة

أخذت جني ترقبها وقد وقفت 
بينما ساره   0مهملة يف اخلفية



تشب على قدميها لتعانق غافن  
 رد عليها قائال:مرحبه 

مرحبا اي ساره تبدين مجيلة   -
 0للغاية

اطلقت ساره ضحكة راننة مث  
مدت يدها انحية جني وكأهنا قد 

تذكرت وجود شخص آخر 
 معهما:



 0أهال من املؤكد إنك جني -
 0لطيف جدا منك ان حتضري

 
نظرت إليها جني إهنا فتاة مجيلة 

كل شيء فيها كان يوحي أبهنا   0
تعرف كيف تعين بنفسها بدءأ  
بشعرها احلريري األشقر حىت  
أصابع قدميها اليت طلت من  

حتت ثوب أبيض بسيط خيطف 



البصر ثناايه الشفافه تطفو حوهلا  
 0مطوقة قدها النحيل

كانت عيناها واسعتني داكنتني  
ية تقييم ترقبان جني يف عمل

 0صرحية ماهرة
أان  0تفضلي   0كم تبدين رائعة  -

واثقة من أنك يف حاجة إىل قدر  
  0من االنتعاش بعد رحلة الطريق

أحبث عن مكان توقف فيه 



سيارتك ايحبييب وسأعين اان جبني  
0 

قالت له اي حبييب تساءلت جني  
أهنا   0عما إذا كاان كذلك ابلفعل 

لن تدهش لذلك فقد حياها 
 تكن تتوقع أن جتدها  حبرارة مل

 0فيه



اصطحبت ساره جني إىل غرفة  
نوم ذات أاثث فخم وأشارت إىل  

 منضدة الزينة قائلة: 
أخدمي   0تفضلي ايجني  -

 0نفسك بنفسك
ابتسمت ساره فجأة مث رمقتها  

 0بنظرة أخرية وخرجت
هتاوت جني على أقرب مقعد 

اغلقت عينيها   0وهي ترتعش 



ب  حلظه وأحست أبهنا تريد أن هتر 
كاان مسلك سارة وكلما   0وختتبئ 

حييط هبا حمسواب بدرجة جعلت 
 0جني تشعر أهنا صغرية اتفهة 

أحست وكأهنا تشرتك يف مسابقة  
مجال تفحصتها عينا سارة 

اجلميلتان القاسيتان وكأهنما عينا 
حكم يف مسابقة يقيم ويضع 

الدرجات مث يصرف النظر عنها  



كانت جني ساذجة جدا عبثت   0
تدرك مهارة سارا يف اخفاء  أهنا مل 

مشاعرها احلقيقية وكيف إهنا 
استشفت بذكاء حياء جني  

الفطري الدفني وعرفت كيف 
 0تستغله ملصلحتها

بيدين مرتعشتني وضعت جني 
تنفست تنفسا  0أمحر شفاه

عميقا مث اجتهت حنو الباب  



واستمعت إىل أصوات الثرثرة  
 0املنبعثة من الطابق األسفل 

خلوف مت نزلت قاومت شعورها اب
درجات السلم يف سكون وهي 

متشبثة ابلدرابزين احلديدي املة  
يف التسلل إىل الداخل وتبحث 

 0عن ميغان قبل أن يراها أحد
 جاء صوت سارا واضحا عاليا:

 0انظروا مجيعا هاهي جني  -



كانت سارا يف انتظارها ومبجرد  
أن اقرتبت من الغرفة ساد صمت 

مفاجئ وتوقف احلديث 
متاما عندما أخذ   والضحك

اجلميع يراقبوهنا وهي تسري مع  
 سارة

كانت جني ترجتف لكنها يف تلك  
اللحظة رأت بني احلاضرين وجها  
متهكما تعلوه بسمة ساخرة كان 



 0هذا الوجه هو وجه غافن 
مث أحست  0تنفست يف عمق 

إبصرار ينمو يف داخلها ملواجهة  
املوقف ابتسمت فجأة بينما 

 كانت سارة تقول:
اعرفكم جبني ابنة جون  -

 0اوغستاس ريتشي 
وراحت جني تصافح رجاال ونساء  

يرتدون ثيااب أنيقة ومجيعهم أيضا  



يقيموهنا من وراء ابتساماهتم 
وحتياهتم التقليدية اليت اهنالت  

اجتازت كل هذا بال تردد   0عليها
بعد أن استعادت ثقتها بنفسها  
بسبب بسمة ساخرة على وجه 

عطي رجل وجنحت يف أال ت
 0أصدقاءه ذرة من االهتمام

بدأ احلديث يتصاعد من جديد  
تدرجييا وكان يف وسع جني اآلن  



أن تلتقط أنفاسها واسرتخاء حبرية  
اذ أحست ابلضغط ينحسر من  

حوهلا بعد أن حتول اهتمام احلشد 
اما غافن فقد 0إىل قادمني جدد

 0اختفى وسط احلشد 
يف تلك اللحظة وجدت جني 

ارة اليت  نفسها قرب والدة س
 قالت هلا:



أان واثقة من أنك يف حاجة إىل   -
اشريب   0هذا املرطب ايجني  

 0ايعزيزيت
 0شكرا -
هل جئت أنت وغافن  -

وحدكما؟ أان آسفة ألن والدك مل  
حيضر لكن من املؤكد أن غافن 
ظريف جدا أليس كذلك؟ إنه  



يشكل مع سارا ثنائيا رائعا أليس  
 كذلك؟

نعم ابلتأكيد وأظن أهنم  -
 0يعلنان خطوبتهما قريباس
ال تقول شيئا من هذا فاألمر   -

 0مازال سرا
ال لن أقول شيئا على  -

 0اإلطالق



قالت جني فتت ذلك مث رشفت 
من مشروب ذهيب تناثرت  

فقاعاته من كأسها ليأخذ طريقه  
إىل جوفها يف رذاذ مثلج 

 0مسموع
استأذنت السيدة مسايث لتجد 
جني نفسها تقف وحيدة متاما 

ر من الوجوه الضاحكة وسط حب
منعزلة وكأهنا تقف يف جزيرة   0



ودون تفكري رفعت  0مهجورة 
كأسها وابتلعت كل ما فيها دفعة  

 0واحدة
 مث مسعت صوات يقول:

 0إنك رائعة فعال -
التفتت إىل الوراء لتجد وجها  

بشوشا لرجل متوسط العمر كان  
أصلع الرأس ذا انف مدبب 

 0داكنةوعينني ساحرتني وأهداب 



 0أنت الدكتور ماكدوانلد  -
 ؟0كيف عرفت ذلك ايجني   -
قالت يل ميغان أنك ستكون  -

يف احلفلة كما إنه مل يكن ممكنا أن 
تفوتين تلك اللهجة احملببة ولكن 

 كيف عرفتين أنت؟
أنت أيضا تطابقني ما مسعته   -

وقد رأيت سارة  0من أوصافك 
وهي ختصك بتلك املعاملة وليوين  



مندسا وراء تلك   أيضا كنت
الزهرية عندما كانت تسرد عليك 

تلك القصة املعاده عن سارة 
 0وغافن

 ماذا تعين بتلك املعاملة؟ -
 رفع حاجبيه مندهشا:

أمل تفهمي ؟ قويل يل ماذا كان   -
شعورك وهي تقودك صائحه أمام 

هذا احلشد بعد أن أدركت 



دعينا جنلس بعيدا يف   0خجلك 
  أريد أن أحدثك  00ركن هادئ
 0عن أبيك

وجدت جني نفسها جتلس يف 
جوار الرجل الودود, وهكذا 

 0أصبحت احلفلة أكثر هبجة
ازدمحت الغرفه ومر اجلرسون  

ابملشروابت اليت كانت ختتفي قبل 
ظهر   0أن يتقدموا بضع خطوات 



غافن فجاءه وألقى نظرة عليهما 
  0مث اختفى وقد ابتلعه الزحام 

جلس ماك وجني يتحداثن غافلني 
ل هذا اىل ان ظهرت ميغان عن ك

حيتهما بسرور وجلست قرهبما 0
 قائلة:

كنت أود إن اكون هنا ساعة   -
 اين جون ؟    0وصولك اي جني 

 0مل يستطع اجمليء  -



إذا جئت أنت وغافن  -
 وحدكما؟

 0نعم  -
نظرت ميغان اىل جني وبدت  

وكأهنا كانت على وشك أن تقول  
 0شيئا مث عدلت

 حتدث ماك عن طريقة استقبال
 سارة جلني فقالت ميغان جلني :



هلذا كنت أود أن أكون هنا   -
وقت وصولك لكنين واثقة أنك  

 0كنت رائعة كما ذكر يل ماك 
وصل إىل أمساعهم صوت  

موسيقى منبعث من مكان آخر 
ونغمات متنافرة  من املنزل

واضحة يف حماولة لضبط أواتر 
 اآلالت املوسيقية قالت ميغان :



سيبدأون الرقص اآلن وبعد   -
 0ذلك سيفتتحون مائدة الطعام

 0حتولت احلفلة إىل ميدان صخبة
كتلة دائرية من األلوان كالزجاج  
 0الرباق كتلة من الضجيج واملتعة

بعد ان احتست جني كأسها  
لن الذي وصل الثانية وتوىل كو 
اندفعا حنو فناء  0متأخرا رعايتها

خلفي واسع حيث كانت الفرق  



كان الغناء    0املوسيقية تعزف 
ممتدا حنو مروج خضراء حيث كان 

املدعوون يرقصون على النجيل 
املضاء ابألنوار وكذلك على 
أرضية الفناء احلجرية وقت 
تناثرت فيها أصص النخيل 

وتوسطت فيها انفورة صغرية 
 0ثر منها املياه يف شكل مجيلتتنا

 قال كولن جلني وهو يراقصها : 



 0إن تثريين ضجة اي جني  -
 0دعك من هذه الدعاابت  -

أمحر جني خجال وتعثرت خطواهتا 
 0وقد ساءهتا مداعبته الساخرة

امسكها بقوة ليحول دون تعثرها  
 من جديد ومهس قائال:

أان ال أمزح اي عزيزيت صدقيين   -
 0مال تبدين رائعة اجل



كانت املوسيقى الصاخبة تشيع 
حيوية تعاقبت بعد ذلك عدة 

رقصات رأت يف إحداها غافن  
وسارة يرقصان معا كاان حيتضنان 
بعضهما البعض بقوة وكأهنما ال 

 0يشعران بوجود أحد
فجأة أحست جني ابلدوار  

 وقالت لكولن :



اميكننا أن نتوقف عن الرقص   -
 0لقد تعبت0قليال 

 اخلارج قائال:جذهبا اىل 
أنت يف حاجة إىل هواء نقي   -

 0ايعزيزيت
يف اهلواء الطلق أحست جني 

أحاطها بذراعه    0برعشة الربد 
 قائال بصوت عذب :

 حتسنت حالتك أليس كذلك ؟ -



ادارت حنوه وجها ضاحكا وهي 
 تقول:

 0نعم أعتقد ذلك   -
سأمارس أسالييب الشريرة معك   -
0 

 ابتعدت وهي تقول :
حتذيرك اايي واآلن  شكرا على -

 0جيب أن نعود إىل احلفلة 



عادت إىل الرقص بكل محاس 
 0وقد قررت أن تندمج يف اجلو

مل يكن يف وسعها أن تتصور كيف 
كانت تبدو فاتنة هيفاء حنيلة يف  
ثوهبا اجلميل شعرها المع بشرهتا  
تشع ابلصحة وهي تضحك و 

 0ترقص حىت انقضى املساء
ويف إحدى الرقصات كانت مع  
جوين ميليا وهو شاب جذاب 



عرف إنه زير نساء فرأت غافن  
يدخن سيكارا  0يقف وحيدا

 0كانت نظرته إليها قاسية قامتة
  0وحتداي لغافن ابتسمت جلوين

وأحست بقدر من الرضا عندما 
رأت غافن يستدير يف سرعة 

 0ويسري مبتعدا 
ساعدها الطعام الذي تناولته على 

 دخلت 0استعادة قدر من اتزاهنا 



هي وكولن وماك وميغان وانظموا  
اىل املتزامحني حول ألعشاء املعد  

وبينما كانوا يسريون   0أبانقة 
ممسكني أبطباقهم ينتقون شرائح  

الدجاج واللحم وعشرات  
األصناف من األطعمة الغريبة  
 واملبهجة مسعت صوات يقول :

 هل تستمتعون بوقتكم ؟ -
 0استدارت لرتى غافن 



 حيته ميغان قائلة :
مرحبا أيها الغريب مل نرك كثري   -

 0اليوم
 ابتسم ابتسامة مقتضبة وقال:

كنت أقوم جبولة بني   -
 0املدعوين

استدار حنو جني اليت كانت تقف  
 مع كولن وقال هلا :



هل كانت احلفلة كما تتوقعني   -
 ؟
نعم وهل هي كذلك ابلنسبة  -

 إليك؟
 0ابلقدر الذي توفره اية حفلة  -

فاترا ومل   الحظت أن صوته كأن
تعرف السبب الذي دفعها أن  
 ترد عليه يف فتور مماثل بقوهلا : 



عندما تشعر أبنك مل تعد  -
ترغب يف السهر أرجوك ان  

 0تبلغين
أدارت ظهرها له مث ألتقطت 

 0قطعة كبرية من الدجاج
 سأفعل هل أتذنون يل ؟ -

 وهنا قال كولن:
 ملاذا كل هذا؟  -



تلمعان استدارت انحيته وعيناها 
 يف حتد:

 هل كنت فظة ؟ -
الناس ال يتحدثون هكذا مع   -

 0غافن 
 0هذا يدعو أكثر لألسف -

ردت جني هبذه العبارة مث أحست 
ابلندم ومسعت ضحكة ميغان 

 املقتضبة فاستدارت:



 0أحسنت صنعا ايجني -
هناك   0تنهدت جني يف عمق

شخصا واحدا على األقل يف 
لقد بدأت ابلفعل تندم  0جانبها

 0لى هتورها يف ردها على غافن ع
فهي مل تكن يوما فظة مع أحد  

لكن غافن مل يكن منطا عاداي من  
أحست جني بقدر من    0البشر

أقبلت   0التحسن عقب العشاء 



سارة حنوهم مبتسمة وهي تطرف 
أبهداهبا يف حياء انظرة اىل  

 الرجلني وقالت:
أرجو أن تكونوا مجيعا  -

 0مستمتعني بوقتكم 
يئك ايجني أرجو سررت مبج -

أن أتيت إلينا مرارا ولعلنا نقضي 
 0يوما معا يف بورت ابتريك

 انسلت مبتعدة فتنهد ماك:



اي للعجب أنت حتظني ابحلفاوة  -
إن سارة لديها مربراهتا   0والتكرمي

لذلك فهي تتودد إليك حىت 
 0تضمن اال حتاويل سرقة صديقها

نظرت جني وميغان كل إىل  
ضحك  أألخرى وانفجرات يف ال

دون أن تقدما ملاك تربيرا  
 0ملسلكهما هذا



بدأت جني يف وقت متأخر من  
احلفلة تشعر إبألجهاد بل رمبا  

كانت جتلس هي   0املرض أيضا 
ميغان وحدمها يف ركن هادئ  
نسبيا وتلفتت جني حوهلا يف  

كانت حتس حببات العرق    0أيس
مهست  0تنتشر فوق جبينها 

 قائلة:
 0سأذهب إىل احلمام -



 ا ميغان يف قلق:سألته
 هل أنت خبري؟ -
نعم لكين أحس بقدر من   -

االجهاد فأان لست معتاده على 
 00لن اغيب  0السهر 

 0سأيت معك -
 0كال ال تزعجي نفسك  -

مل يالحظ أحد إنسالهلا اىل  
ويف احلمام  0الطابق األعلى 



غسلت وجهها ويديها جلست  
ساكنة للحظات مث سارت عرب 

 رواق غطته سجاجيد مرتفة
أخذت تتأرجح بشكل خميف, 

مرت   0كظهر مركب يف عاصفة
جني بغرفة نوم مفتوحة لرتى 

سريرا نظيفا ورضخت إلغراء 
قوي فدخلت بثبات خلعت 



صندهلا مث رقدت وهي تتنهد يف 
 0راحة

افاقت على يد هتزها وصوت آت  
 0من بعيد

 جني هل أنت خبري؟ -
فتحت عينيها لرتى خياال مرتعشا  

الضوء اآليت   لرجل وقد وقع عليه
أحست  0من ألباب املفتوح 

ابلذعر حاولت جاهدة ان جتلس 



لكنها شعرت بدوار مث استعادت  
اتزاهنا ابلقدر الكايف فرأت كولن  

 0يقف يف جوارها
كولن يبدو أنين استغرقت يف   -

النوم كم من الوقت مضى علي 
 وأان هنا؟

ضحك وهو جيلس قرهبا على 
 السرير قائال: 



فقط كانت    حوايل ربع ساعة -
أمي قادمة تبحث عنك لكين  

تطوعت للقيام ابملهمة اتشعرين  
 أبنك مريضة؟

متلملت جني حماولة ان جتد وضعا  
أكثر راحة فتطوع كولن  

 0ملساعدهتا
كانت  0كال كنت متعبة فقط   -

 0رأسي تدور أان آسفة 



ال تقلقي إمسعي هل تودين أن   -
أصحبك اىل املنزل؟ قاربت 

 0الثانيةالساعة  
 اتسعت عينا جني وهي تقول:

هل ميكنك أن تفعل ذلك؟ من   -
املفروض أن أذهب مع غافن  

لكين واثقة أنه يود أن ميكث حىت 
النهايه وأان لست معتادة على 

 0احلفالت الصاخبة



امسعي سأنزل ألبلغ غافن  -
 0أبنك ستأتني معي

توقف فجأة عن الكالم عندما 
سقط ظل شبح على أرض الغرفة  

ملظلمة اعقبه دخول غافن نفسه  ا
ساد الصمت هنيهة بينما كان   0

األخري ينظر إىل جني وكولن وقد  
مث  0خال وجهه من أي تعبري

 قال:



عفوا ما كنت أريد الدخول   -
لكن خيل إيل أين مسعت شخصا 

 0يناديين
أحست جني بوجهها يشتعل  
وسط الظلمة اليت رمحتها من  

يف  مل تنجح نربته أالمبالية  0عينيه
إخفاء االحتقار احلاد الذي ظهر  

 0يف كلماته 
 ابعد كولن يده عن جني قائال:



كنت على وشك أن أنزل    -
قلت جلني أنين   0ألراك اي غافن 

 0سأصحبها اىل املنزل 
هل تودين أن تذهيب اآلن اي   -

 جني؟
 0نعم  -
 0إذا سأصحبك  -
 0لكن -



ابدرته جني معرتضة حىت ال 
بل هنايتها  تضطره إىل ترك احلفلة ق

0 
 غري أن كولن أسرع إىل القول:

 0حسنا اتفقنا -
كانت تعرف برغم الظلمة اجلزئية  

اليت كانت حتيط وجه غافن أن  
عينيه كانتا مركزتني عليها وهو 

 يقول:



أن أحضرتك واان وعدت  -
 0والدك أبن أعيدك إىل املنزل

كانت تنتظر أن يعاجل كولن األمر  
اىل  أن يعيد كل شيء   0بطريقته

وضعه الطبيعي ولكنه مل يفعل بل  
هز كتفيه ونظر إىل جني وكأنه يود  

أن يقول ال فائدة من اجلدل مث  
 قال:

 0اتفقنا ايغافن فأنت الرئيس -



ساد صمت مفاجئ مث استدار 
 0غافن خارجا

مسع وقع قدميه وهو يبتعد فأطلق  
 كولن زفرة ارتياح عميقة:

 0إنه طيب وجمنون يف آن -
ثت به كمن جلست جني وتشب

 يتشبث بطوق جناه وقالت:
 ملاذا مل تصر على اصطحايب ؟  -



فال جمال للنقاش مع غافن   -
 0صدقيين فأان أعرفه 

التقطت جني حقيبتها وهبطت 
السلم مع كولن مث سارت حنو 
الباب وهي تشعر وكأهنا ذاهبة  

  0إىل اجلحيم 
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إنغالق ألباب اخلارجي للمنزل مل 

http://www.riwaya.ga/


عن مدى يكن يف وسعها أن تعرب 
تعاستها عندما الحظت غضبه 

البارد مثل الصقيع جلست 
متصلبه يف مقعدها ال جتسر على 
االسرتخاء خشية أن تستغرق يف  

النوم كان تصورها أبهنا ستقوم 
برحلة تستغرق ساعة كاملة مع  

ذلك الرجل املتجهم الوجه خييفها  
0 



بدأ يقود سيارته بسرعة مبتعدا 
عن املنزل الذي أخذت جني 

قبه وهو يتقهقر كلما انطلقا  تر 
سأهلا وهو   0بسرعة حنو الظالم 

 يشعل سيكارا :
 هل يضايقك أن أدخن؟  -
 0كال  -

وردت وهي تفكر كيف أهنا ال 
جترؤ على االعرتاض ال أحد 



وال حىت   0يستطيع مناقشة غافن 
كولن الذي نفذ ما أمره به غافن  

كم كانت تتمىن   0يف غرفة النوم
 0هناك   لو أهنا مل تذهب إىل

كانت تتمىن أيضا لو أهنا مل 
تتحدث مبثل تلك احلدة يف غرفة 

 0الطعام
مالءة رائحة التبغ املعطرة السيارة 

فنظرت جني من النافذة وهي  0



تتمىن أال يدفعها ذلك إىل  
كانت رأسها    0الشعور ابلغثيان 

تؤملها آملا أخذت شكل إلنبض 
وكانت   0البطيء الثابت املوجع

ها مليئتان تشعر وكأن عيني
مل تستطع أن تتحمل  0ابلرمال

ذلك الصمت الثقيل أكثر من  
 ذلك فأنفجرت قائلة:



آسفة إلنين اضطررتك إىل ترك   -
 0احلفلة

 0احقا أنت آسفة  -
توهج السيكار وهجا أمحر حني  

 0أدار رأسه لينظر إليها
نعم آسفة وهلذا السبب كنت  -

 0أود أن أعود مع كولن 
ستدعينه يصحبك هل كنت  -

 اىل املنزل؟ 



نعم فأان أعلم أنك كنت تود   -
 0أن تبقى حىت هناية احلفلة

قلت لك ان تبلغيين عندما  -
فأان عندما اتعهد   0تودين الرحيل

 0بشيء أحرص على تنفيذه 
قلت لوالدك أنين سأعيدك ساملة 
إىل املنزل , وسأفعل ذلك دون  

 0أي اعتبار للوقت
 0فكان ايب سيتفهم املوق  -



ليس هذا هو حمور اجلدل   -
 أليس كذلك؟ 

أحست هلجة احتقار حادة يف 
أصرت على أسناهنا مبرارة 0نربته 

 متسائلة يف هتكم:
أظنه شيئا رائعا أن يبلغ املرء   -

حد الكمال, أن يفعل دائما  
 الصواب؟ 



نفض سيكاره بعناية وضحك 
 قائال:

ال جتعلينا ننحط إىل مستوى  -
 0اإلهاانت الشخصية 

كن يف ضحكته اي نوع من  مل ت
شبكت جني يديها بقوة   0الدعابة

وقد مألها غضب جارف, نظر 
إليها فرأى قبضتها املتوترة كما 

 الحظ تنفسها السريع واستطرد: 



لو كنت مكانك حلاولت أن   -
 0اسرتخي أمامنا رحلة طويلة

كيف اسرتخي وأان معك؟ إنك    -
تظهر متاما كم أنت متضايق من  

 0أشعر بذلكمهمتك أان 
وضعت يدها على جبهتها املتأملة 

 0ضاغطة بقوة



ضغط بقدمه على الفرامل  
 0فوقفت السيارة بسالسة

 استدار قائال:
حسنا أفصحي عما يف صدرك  -

 ماذا تعنني ابلضبط؟
مل يكن   0اشاحت جني بوجهها
كاان   0هناك ضوء أو صوت 

وحدمها يف صحراء شاسعة من 
الظالم , واآلن أدركت ملاذا  



ستسلم كولن بتلك السرعة  ا
فالقوة اليت يتمتع هبا هذا الرجل 
خارقة كان ينتظرها تتكلم وكأنه 

 0منر متأهب لالنقضاض 
مل يكن لديها أسلحة حتاربه هبا  
وألهنا كانت تعرف إنه ليس يف  
وسعها أن تفوز يف حرب كهذه 

 فقد تشجعت وقالت:



حسنا سأقول لك لقد   -
أفصحت متاما عن مدى كراهيتك 

أان ال أعرف ملاذا؟ مل أفعل   0 يل
لك شيئا وجيب أن تتعلم أن 
حتكم على الناس كما هم يف 
 0الواقع ال كما تتخيلهم انت 

اشتد صوهتا وأصبح أقل ترددا  
فهي تعرف اآلن إنه ليس لديها  

إن أسوأ ما يستطيع   0ما ختسره 



أن يفعله هو أن يطلب إليها  
مغادرة السيارة لتعود إىل البيت 

واستدارت   0ى القدمنيسريا عل
ابلفعل ومست مقبض ألباب  

وكأهنا تدرس تلك الفكرة رأى 
 غافن حركتها فقال حبدة:

 أين أنت ذاهبة؟ -
لست ذاهبة إىل أي مكان  -

ومع ذلك فقد كنت أفكر أنه  



سيكون من األفضل أن أعود إىل  
 0املنزل سريا على القدمني

أترين ذلك؟ ستكتشفني  -
إذا   خطأك بعد بضع خطوات إال

كنت حتبني أن خترتق اخلفافيش 
 0شعرك

أان ال أخاف اخلفافيش إهنا  -
جمرد فئران طائرة وهي ختشاان 

 0أكثر مما خنشاها



أنت تدهشينين فمعظم النساء   -
 0يرتعنب من اخلفافيش 

  0أان لست مثل معظم النساء -
ومع ذلك فأان ال أعرف ملاذا  

تعتقد أن الشجاعة تنقصنا 
فالنساء مل   0ل ابملقارنة مع الرجا

صدق  0يعدن خملوقات ضعيفة 
أو ال تصدق أن لديهن عقوال 

 0أيضا



حسنا لقد شرحت وجهة  -
 0نظرك جيدا

مد يده حنو والعة السكائر مرة  
 أخرى فقالت جني: 

هل أنت يف حاجة إىل   -
 السيكار ليمدك ابلشجاعة؟

أحست جني أبن هناك شيئا ما 
قوة  0يستحثها على االسرتسال 

ولكنها كانت   0فهمهامل تكن ت



تود بشكل ما أن خترتق ذلك  
السطح اخلارجي أن تثقب مناعته 

  0احلصينة هذه لرتى ما وراءها
رأت من خالل الضوء القامت  

املنبعث من لوحة أجهزة القياس  
عضالت وجنتيه تنقبض ومسعت 
تردد أنفاسه فعرفت أهنا سجلت 

هدفا ضده مهما كان حجمه 
 0اتفها



إىل  كال لست يف حاجة   -
لكنه يساعد يف معاجلة  0السيكار

 0التصرفات الصبيانيه 
 0إن سلوكي ليس صبيانيا  -
أعطيتين  0انت تدهشينين   -

انطباعا قواي بذلك حىت اآلن 
واآلن هل انتهيت وهل ميكننا أن 

 نواصل رحلتنا ؟
 قالت وهي تلهث:



أان ال أعرف ملاذا توقفت   -
 0أنت انسان كريه 0اصال 

وقاحتك أكثر ال تتمادي يف  -
من هذا اي آنسة ريتشي فقد نفذ 

 0صربي 
اشعل سيكارا آخر ببطء كانت  
الرائحة املعطرة للسيكار الذي  

أشعله أخريا مبثابة الضربة  
فقد دفعت جني ألباب   0األخرية



واندفعت خارجة حتتمي ابلنخيل 
 0وهي تشعر ابإلعياء

  0كانت ترجتف وهتاوت قدماها 
مسعت يف شكل خافت مبهم 

ارتطام ابب سيارة فكرت  صوت
إنه على وشك أن يقود سيارته  

كانت تشعر بقدر هائل    0مبتعدا 
من اإلعياء حال دون اهتمامها  

مبا حيدث وتوقعت أن تسمع  



صوت احملرك ميأل املكان لكنها  
بدال من ذلك مسعت وقع أقدام 

 مسرعة مث جاء صوته قائال:
 ماذا هناك هل أنت مريضة ؟ -

استدارت كانت حتس تعثرت مث 
بقدميها تلتواين بينما كانت  
األرض تتأرجح وترتعش ويف 

اللحظة التالية وكان غافن حيملها 
 0بني ذراعيه متجها إىل السيارة



 0أنزلين , دعين , أرجوك -
دفع هبا إىل مقعدها وقال يف 

 حزم:
 0اجلسي مكانك -

يف اللحظة التالية كان اىل جوارها  
الداخلي وقد غمرها النور 

 للسيارة أعطاها منديال وقال:
 0امسكي هذا  -



مد يده إىل الدرج األمامي 
للسيارة وأخرج زجاجة فتحها 
ونثر بعضا منها فوق املنديل 

فامتألت السيارة برائحة منعشة  
 نفاذة مث قال :

واآلن امسحي وجهك فهو   -
 0سيفيدك كثريا 

امتثلت جني ومسحت وجهها  
الربودة  بيدين مرتعشتني فصدمتها 



احلادة لتعيدها إىل حالتها الطبيعية 
0 
 0شكرا لك  -

تبدلت هلجة غافن فصار 
موضوعيا واختفت النغمة 

سأهلا وهو    0الغاضبة من نربته 
 يرقبها : 

ملاذا مل تقويل يل أنك تشعرين   -
 0ابلغثيان 



نظرت إىل وجه وقد مال حنوها  
 وقالت :

كنت اظن انك تعلم , فذلك   -
ىل الطابق  كان سبب صعودي ا

 0األعلى لالستلقاء
ومن أين يل أن اعرف؟ لقد  -

 000ظننت أنك صعدت لكي 
وسكت مرتددا وأحست جني 

 بوجهها يلتهب فتساءلت:



 ماذا كنت تظن ؟  -
ظننت أنك ذهبت ملوافاة  -

 0كولن
وأضاف عندما أطلقت شهقة ال 

 ارادية :
إين أعتذر أدركت اآلن   - -

مدى خطئي ولكن ملاذا مل تقويل  
 0يل إنت او كولن 



اشاحت جني برأسها وقد أفلتت 
وأحست   0منها شهقة ابكية

بضياع وحرج وأخريا استطاعت 
 أن تنطق بصوت مرتعش:

هذا ليس مهما أرجوك دعنا   -
نواصل رحلتنا اآلن فأان أشعر  

 0بتحسن
لن نستأنف ألرحلة وأنت  -

 0تبكني



 0أان ال أبكي -
حبق السماء حاويل أن تتوقفي  -

 0اء لقد اعتذرت لك عن البك
مساحة وجهها ابملنديل وقالت  

 بنربة تكاد تكون طبيعية:
أرجوك أود لو نذهب اآلن فأان  -

 0متعبه جدا
يف ذلك الضوء اخلافت خيل 

إليها وكأهنا رأت شيئا ما يف وجهه  



احالت جسمهااىل شعلة ملتهبة 
وكأهنا واقعة حتت أتثري   0

مغناطيسي نظرت إىل عينيه كانتا 
 فيهما ظالل أحدثها  داكنتني

ذلك الضوء الذي بدأ كبحرية 
صغرية مسعت تردد أنفاسه  

،وراءت صدره يعلو ويهبط  
وذلك التجويف الداكن الظالل  
يف أسفل عنقه بينما كان وجهه  



املائل داكنا مكتمل الرجولة  
كانت لدى جني رغبة جارفة يف 

أن متد يدها ومتس شفتيه 
بل إهنا أحست ابلفعل  0أبانملها

زا خفيفا وكأن الفكرة حتولت وخ
ضغطت على يديها   0إىل واقع 

 0حماولة استعادة حالتها الطبيعية
 

 قال هلا يف رقة:



ارجعي رأسك إىل اخللف   -
وحاويل أن تسرتحيي لن أسري  

 0مسرعا 
 وأحست هبدؤ 0امتثلت ملا قاله 

غريب حتركت السيارة يف بطء  
تزيد من سرعتها كل حلظة وهو 

 0يقودها بعناية يف طريق العودة
اغلقت جني عينيها حماولة ان  

 0ختلد اىل النوم 



على األقل لن يكون عليها أن  
لكنها ستحاول  0تتكلم معه

التفكري رغم ان األفكار تتصارع 
يف رأسها مثرية للقلق فقد ظل  

 0هلاوجهه الساخر يرتاءى 
وأدركت إنه مل جيبها عندما كانت 

تتحدث عن استياءه منها بل كان  
حيرص دائما على تغيري املوضوع  



أوقف غافن السيارة أمام البوابة  
 اخلارجية ملنزل والدها وقال:

سنقطع املمر سريا على  -
 األقدام أين مفتاحك؟

فتحت جني حقيبتها وبدأت  
تبحث عن املفتاح الذي دسته 

قبل أن تغادر املنزل   الن يف يدها
قطبت جبينها وبدأت  0

تتحسس بدقة أكثر يف كل ركن  



وحبركة ايئسة سريعة أفرغت 
وبدأت تقلب يف  0حقيبتها 

حمتوايهتا فلم جتد أي أثر  
 0للمفتاح

 0اتسمحني يل  -
قال هلا ذلك وهو أيخذ احلقيبة 

الفارغة ويدس يده فيها متحسسا  
 البطانة مث قال : 



اتظنني أنه   ال أثر للمفتاح -
 سقط من احلقيبة؟

نعم عندما صعدت إىل الطابق   -
األعلى لالستلقاء سقطت مين 

 0احلقيبة نسيت هذا متاما
هل فتحت احلقيبة اثناء   -

 سقوطها؟ 
ال أدري كولن هو الذي   -

 0التقطها



 نزل غافن من السيارة قائال:
تعايل سنحاول أن ندخل يف  -

 0هدوء
خبطوات  ركضت خلفه وهو يسري 

واسعة يف املمر املتعرج املوصل  
وهي تتمىن أن جيدا   0إىل املنزل

انفذة مفتوحة يف الطابق  
لن تنسى هذه األمسية  0األسفل

حدثت  0الثقيلة كالكابوس 



نفسها بذلك يف تعاسة وهي تتعثر 
يف صندهلا ذو الكعب العايل  

 0حماولة اللحاق بغافن 
املنزل يلفه الظالم وسكانه 

ار هلا غافن أبن أش 0انئمون 
حاول فتح  0تلتزم الصمت 

ألباب اخلارجي أوال مث بدأ جيرب  
 0النوافذ واحدة تلو األخرى 

وعندما اختفى غافن يف الفناء  



اخللفي للمنزل انتظرت جني وهي 
ال جتسر حىت على احلركة عاد  

انبأـها   0بعد أقل من دقيقة  
وجهه ابلنتيجة ومل تكن يف حاجة 

 0ألن تسال
 وقال: دان منها

ليس امامنا اآلن إال أن حناول   -
ولكننا على وجه  0إيقاظ الن 

  0التأكيد سنوقظ والدك أيضا



بقي   0وهذا ما ال أود أن افعلة 
 0أمامنا اختيار واحد 

 ما هو؟  -
 0أن تنامي يف منزيل  -

وعندما نطق هبذه الكلمات بدأ  
يسري وقد أتبط ذراعها مبتعدا  
عن املنزل جيذهبا بعيدا, حىت 

يستطيعا أن يتحداث حبرية أكثر  



تصلبت مث توقفت عن السري  
 منتزعة يدها من يده وهي تصيح:

 0كال   00كال  -
 ماذا تقرتحني؟  -
أال ميكننا أن نقذف بعض  -

 احلصى على انفذة الن ؟
 أين غرفة آلن ؟ -
ال أعرف أظنها يف الناحية  -

 0اخللفية من البيت



اذا كنت تظنني أنين سأقف   -
ألقذف كل انفذة ابحلجارة هنا 

وحىت يف هذه  00فأنت خمطئة 
احلالة ليس هناك ما يضمن أهنا 

ستستيقظ من نومها العميق  
التنسي أهنا تذهب إىل فراشها يف  

ساعة متأخرة وتستيقظ مبكرة, 
 0تعايل



أتبطها مرة اثنية ولكن بقدر أقل  
من الرقة هذه املرة حىت وصال إىل  

 0السيارة
 ة:استدارت جني قائل

الكاراج ليس مغلقا وميكنين  -
 0النوم يف السيارة

التكوين محقاء اصعدي إىل   -
 0السيارة



قالت كلمته أألخرية خبشونة وهو  
يفتح هلا ابب السيارة وقد نفذ 

 0صربه
بعد دقائق كاان أمام منزله حيث 

كان هناك ضوء متوهج يف البهو  
يغمر املمر أرتقى غافن السلم  

قفل   راكضا ووضع املفتاح يف
الباب مستديرا جتاه جني اليت  

 0كانت ال تزال يف السيارة 



 0تعايل -
امتثلت جني وهي حتس ابحلرية مث 
جتمدت لدى رؤية ذلك الكلب 

يهز ذيله القصري   0الضخم 
بعنف ويقفز عاليا على غافن 

الذي عرفت االبتسامة طريقها  
 0إىل وجهه اآلن
 استدار قائال:

 0لن ميسك أبذى فال ختايف -



آن ال أخاف الكالب إال إذا   -
 0وثبوا علي يف الظالم 

 0من األفضل أن حتييه -
مدت جني يدها ليتشممها 

فجلس أمامها مصدرا انينا خافتا  
وهي تربت على رأسه مبتسمة 

 0لعينيه الرقيقتني
رفعت جني رأسها لتجد غافن 

واقفا يراقبها وقد عال وجهه تعبري  



غريب فأحست ابالرتباك وقد بدأ  
ا يدق بشدة فهي مل ترى قلبه

وجهه على تلك الصورة قبل 
 0اليوم

 استدار غافن فجأة قائال:
سأعد فنجانني من القهوة   -

 0لنتناوهلما يف املطبخ
بدأ   0حلقت به جني بعد تردد 

 0املوقف كله أيخذ طابع احللم 



يسوده جو غري واقعي حىت 
وبدأت جني تتساءل عما ميكن 

 0أن حيدث بعد ذلك 
ضر لك قرصني  اجلسي سأح -

  0من املسكن للصداع بعد دقائق
لن حتسي بثقل يف رأسك غدا إذا  
ما تناولتيهما مع القهوة هل انت 

 جائعة؟ 
 0كال شكرا  -



هل أن ما حيدث اآلن حقيقي ؟ 
هل هي ابلفعل يف منزل ذلك  

على وشك أن تنام يف   00الرجل
تساءلت وهي ال  0إحدى غرفه 

 0تقوى على النظر إليه
 0نوقظ مديرة منزلكآمل أال  -
حتاولني أن تعريف يف ما إذا كان   -

 شخص آخر غريان يف املنزل؟



أعتقد أن هذا هو ما قصدت  -
 0ابلفعل

أان آسف أن أقول لك إننا   -
فمديرة منزيل  0وحدان متاما

وزوجها يسكنان بيتا صغريا يف  
 0احلديقة

وضع أمامها قدحا من ألقهوة  
الداكنة ووضع جوارها اللنب  

 ر قائال: والسك 



ال تقلقي, فأان ال أغازل  -
 0األطفال

شهقت جني وقد اشتعل وجهها  
 مث تلعثمت قائلة:

 0أان مل أقصد -
 0نعم لقد قصدت ذلك -

أتى بزجاجة صغرية وضعها أمامها  
 مث سحب مقعد وجلس وقال:



ال تستشيطي غضبا هكذا  -
فمن الطبيعي متاما أن تسأيل  
وتطمئين وقد أجبتك واآلن  

 0أرجوك أن تنسي هذا املوضوع
 ربت على الزجاجة قائال:

تناويل قرصني من هذا الدواء   -
لقد جتاوزت  0واشريب قهوتك 

ولست   0الساعة الثالثة صباحا
 0أنت وحدك املتعبة



كانت أفكار جني مشوشة  
وذهنها يف حالة اضطراب وقد  

اختلطت فيها االنفعاالت فتحت 
الزجاجة وتناولت قرصني وبيد  

ة احتست القهوة وهي مرتعش
 0تلهث قليال 

كيف ميكنه أن يكون قاسيا اىل  
أدركت كم هي يف  0هذه الدرجة

احلقيقة جمهده مث احننت وربتت 



على ظهر الكلب الرابض يف  
 0جوارها 

 0سأصحبك اىل غرفتك  -
ابتلعت جني اجلرعة األخرية من 

القهوة مث هنضت واضطرت 
لإلمساك ابملنضده بعدما شعرت  

قطب غافن  0تتأرجح  ابلغرفة
 جبينه متسائال:

 اال زلت تشعرين ابإلعياء؟ -



 0كال أنين جمهده فقط  -
قادها إىل البهو مث ارتقيا سلما 
كان كل شيء على كبرية من 

كان الضوء ينعكس   0الفخامة 
يف توهج على اطارات املرااي  

املذهبه والنوافذ الواسعه العالية  
وعندما وصال إىل الطابق   0

مس ذراع جني خبفه  األعلى 
 قائال:



 0من هنا -
قادها إىل غرفة صغرية ذات ااثث  

كان غطاء السرير أبيض    0مجيل 
وقت تناثرت سجاجيد بيضاء 

 0على أرض الغرفة
اضاء النور مث أشار إىل ابب يف  

 داخلها قائال: 
هناك جتدين محام مستقال فيه  -

وستجدين  00كل ماحتتاجني إليه



وم يف  أيضا تشكيلة من ثياب الن
الدرج األول من منضدة الزينة  
سأذهب ألدخل كارلو وأغلق  

األبواب اذا احتجت إىل شئ ما  
 0فما عليك إال أن تطليب 

مشى عائدا إىل الباب مث توقف  
قليال انظرا إىل جني اليت كانت  

 تقف قرب السرير:



ليس للباب قفل لكين أعدك   -
 0أن أحدا لن يزعجك 

 0أشكرك -
فه يف خرج واغلق الباب خل

أطلقت جني آهة   0هدوء 
جلست يف فراشها   0مرتعشه

حماولة ان تستجمع شتات 
أفكارها هل ميكن أن يكون هذا  

هو الرجل نفسه الذي رأته يفرض  



متسببا يف ذلك املشهد   0رأيه 
الكريه يف املطار؟ وماذا سيكون  

رأي اخلالة دوروثي يف كل ما  
حدث وحيدث؟ مل جتسر على 

توجهت  0  االستمرار يف التأمل
كان مزخرفا يف رقة   0إىل احلمام

ومجال وقد غطيت جدرانه بقرميد 
كما ثبت يف احلائط    0أزرق فاتح

غسلت جني  0حامال للنبااتت



ونظفت أسناهنا ,  0وجهها ويديها
وشعرت على الفور بتحسن كبري 
عادت مرة أخرى إىل غرفة النوم 

وأخرجت أقرب ثوب نوم مث  
ارخت شعرها واطلقته من 

بيس الشعر اخلانقة وهزته  داب
 حبرية وهي تطلق زفرة ارتياح 

رفعت يديها إىل اخللف لتفتح 
سحاب ثوهبا مث جذبت مل حيدث 



شيء جذبت مرة اثنية بقوة أكثر  
جفلت جني بعد أن تشابكت  
خصلة من شعرها مع األسنان 

دمدمت يف  0الدقيقة للسحاب 
تربم بعد أن تعبت يداها من  

ظرت لتلتقط  احملاوالت املتكررة انت
أنفاسها مت بدأت حماولة جديدة 

دون جدوى وذعرت ماذا ستفعل 
 اآلن؟



حاولت جني أن تسحب الثوب  
اىل اعلى , لكنه كان حمكما عند 

الوسط وبعد بضع دقائق من  
الكفاح الصامت املتجهم الذي  

كانت ختشى أن متزق بسببه خامة 
 0الثوب الرقيقة استسلمت جني 

واحدا  مل يكن أمامها سوى شيئا
هو أن تطلب مساعدة غافن 

 وبسرعة  



وقبل ان ختذهلا عزميتها فتحت 
الباب ونظرت حنو السلم قد 
يكون يف املطبخ وهذا أفضل 

بدال من أن تضطر إىل الذهاب  
 0إىل غرفة نومه 

هبطت جني السلم يف هدوء  
وسارت عرب البهو حىت وصلت 

وبعد حلظة انتظار   0إىل املطبخ 



دفعت  تستجمع فيها شجاعتها
 0الباب 

مل يكن أحد يف املطبخ انتاهبا  
كانت كل  0شعور مفاجئ ابلذعر 

شيء يسوده صمت وكأن غافن 
توجهت صوت   0وكارلو اختفيا 

ألباب املفتوح مث خطت إىل  
اخلارج , مل تكن جترؤ على مناداته  

ففضلت االنتظار ويف اللحظة  



التالية ظهر كارلو يركض خبفة 
ايها  وكإنه يعرب عن سعادته برؤ 

0 
خطت جني خارجة عن دائرة 
النور املنبعثة من ابب املطبخ 

جاءها صوت    0وارهفت السمع 
البحر أشبه هبمس انعم يصدر 

عن كائنات جمهولة تعيش يف تلك  
األعماق اخلضراء الباردة 



ارتعشت وقد أحست فجأة ابلربد 
مث رأت من على بعد غافن   0

 0يتقدم حنوها
وبشكل غريزي تقدمت إىل  

 0مأألما
 جني ماذا هناك؟  -
ال أستطيع فتح سحاب ثويب   -
0 



تريديين ان افعل ذلك بدال  -
 منك أليس يف ذلك خماطرة؟

ابتعت هذا الثوب من حملك   -
 0اخلطأ ليس خطئ

 0تعايل إىل الضوء -
 0آمل أن يتم األمر هنا -
 0ايلك من طفلة محقاء -

مد يده وأمسك بشعرها يدفعه  
إىل أألمام, مست يده رقبتها 



فأحست برعشة كان ذلك مبثابة  
صدمة مفاجئة تنفست جني 

تنفسا عميقا مث ابتعدت قليال 
أحست أبانمل غافن الطويلة عند 

رقبة ثوهبا مث عند الظهر مث بدء  
قلبها يدق بعنف فخشيت أن 
يسمعه وقفت ساكنة متاما غري  

ة مسعت مههمته قادرة على احلرك
 املتعجبة وهو يقول:



كيف تنتظرين مين أن أصلح    -
 لك السحاب يف الظالم ؟

كانت أصابعه دافئة متس عنقها 
وشعرت بشيء من الطمأنينة وهو 

 يقول يف رقة: 
أعتقد أنين جنحت لقد كانت   -

 000هناك بعض
توقف فجأة فقد حدث شيء 

مسعا ضرابت أجنحة  0غريب 



, يف  خشنة صاحبها صرخة حادة
حني مر أمامهما شبح أسود ,  
استدارت جني وتشبثت بغافن 

 0وقد أحست بذعر مفاجئ
إنه جمرد خفاش وسبقلك  -

 0وقلت أنك ال ختافني اخلفافيش
ومل ترد يف جني وخيم الصمت 

على املكان واستمر قلب جني يف 
اخلفقان بصورة زادت من  



وغمر كياهنا   0إحساسها ابلدوار
ن كله إحساس غريب مل تك

تتخيله وذلك عندما ضمها غافن  
 0إليه

وفجاءه وبفظاظة قاسية أبتعد 
 عنها وبصوت مرتعش قال:

اي إهلي أنت ال تعرفني ماذا   -
 0تفعلني



  وبينما كانت جني تقف مرتعشه
من جراء ما يصطرع داخلها من  

رد فعل غري قادرة بعد على 
احلركة استعادت فجأة ذكرى 
  0مؤملة مازالت حتتفظ بقسوهتا 

ذكرى عن خالتها عن شيء مياثل  
هذا املوقف بشكل ما فقد 

عادت يوما من املدرسة وقد 
مالءهتا السعادة تواقة ألن تبلغ  



اخلالة دوروثي أهنا فازت جبائزة يف  
القت بذراعيها حول  0الرسم 

لكن اخلالة   0خالتها حتتضنها
دفعتها بعيدا وهي تصيح يف 

 دهشة وقد زمت شفتيها:
 ماذا تفعلني حبق السماء؟ -

خرجت جني من الغرفة حينذاك 
وحيدة وقد أحست كم هي 

مرفوضة بشكل تعجز عن وصفه  



إهنا   0هاهو التاريخ يعيد نفسه 0
  0تشعر ابإلحساس نفسه اآلن

لك األمل املألوف  مأل صدرها ذ
يتصاعد ليصل إىل حنجرهتا وقد 

أوشك أن خينقها استدارت 
 0صارخة وركضت حنو املنزل

 تسمع وقع خطواته وهو ويتبعها:
 0جني انتظري -
 0دعين ابتعد عين  -



انكمش جسدها خوف من 
التعرض ملزيد من اإلذالل بينما 

 0كانت تسري متعثرة يف املطبخ
 0انتظري -

  0يد قوية  اطبقت على ذراعها 
ليسقط شعرها على وجهها يف  

فوضى جاحمة وهي تتلوى ايئسة 
حتاول ختليص نفسها من تلك  

 0القبضة الصلبة



 00ال تلمسين -
هل كانت جمنونة عندما مسحت 

لنفسها أبن تستجيب هبذا 
 0الشكل إىل ملسة ذلك الرجل

ظلت مشيحه بوجهها بعيدا حىت  
تتهرب من تلك السخرية اليت  

 0أهنا سرتاها يف عينيه تعلم متاما 
كان جيب أن تعرف ذلك أليس  
 0هو وخالتها على شاكلة واحدة



فقد كان  0مل يكن هناك جدوى 
تنهدت مث    0أقوى منها كثريا

ارختت غري قادرة على االستمرار 
 يف مقاومته :

 0انظري ايل اي جني  -
رفعت رأسها وكأن قوى عظمى 
ال تستطيع مقاومتها دفعتها إىل  

كانت عيناها مليئتني   0ذلك 
ابلدموع وقد ابتلت أهداهبا  



الطويلة احلريرية فأصبح لوهنا 
  0انتظرت كلماته  0داكنا 

مل  0أصبحت عيناه داكنتني جدا
يكن فيهما أية أثر للسخرية اليت  

كانت ختشاها لكن كاان فيهما 
 ل :شيء آخر قا

 0أان آسف اي جني   -
انتزعت ذراعها من قبضته 

 وتراجعت وهي تصرخ:



اان واثقة أنك آسف   00آسف -
 ملاذا ال تنفجر ضاحكا؟ -حقا

 تقدم حنوها فصاحت:
ابتعد عين إين أكرهك   -

 0أتسمعين ؟ اكرهك  
رفعت يدها اىل فمها وكأهنا حتاول 
أن متنع نفسها من االسرتسال مث 

  0خهرعت خارجة من املطب
 



 املشروع  - 
 
 

تقلبت جني يف الفراش أرقة بال  
جدوى ان جتد يف النوم مالذا  
فربغم اهنا كانت منهكة القوى  
فاهنا ظلت يقظة متنبهة وهي 
مستلقية وسط الظلمة تسمع  
دقات ساعة حائط البهو أطل  



الفجر , حني خلدت اىل النوم  
 0اخريا 

استيقظت على صوت نقرة  
ول  خفيفة على الباب وصوت يق 

: 
 اتسمحني يل ابلدخول؟ -

ظلت مستلقية يف فراشها يف  
صراع بني النوم واليقظة حىت 

استيقظت متاما , ووعت اين هي  



وكيف وماذا حدث فهبت جالسة 
 حترك مقبض 

 0الباب بلطف 
 جني هل استيقظت ؟ -
 0اذهب عين –كال   -

كان صوهتا خفيضا الميكن ألحد 
ان يسمعه , وعندما فتح الباب  

بسرعة على الوسادة  استلقت
وجذبت الغطاء عليها مل تكن  



ومل تكن تود ان   0تريده ان يراها 
تنظر اليه وتساءلت عما اذا  

كانت ستتمكن من النظر اليه  
 0مرة اثنية 

 0احضرت لك القهوة  -
لزمت مكاهنا , متصلبة متسك 

ابألغطيه بقوة حول وجهها الذي  
 0أشاحت به بعيدا عن الباب 

 0شكرا لك  -



ن صوهتا مكتوما لكنه مسموع كا
0 
هل تودين  0اهنا احلادية عشرة  -

 ان أتكلي شيئا ؟
كال , اشكرك اذهب واتركين    -

 0وحدي 
مسعته يضع فنجان القهوة وبعد  

حلظة مسعت صوت انغالق الباب  
هنضت جني وقد عزمت اال  0



تبقى اكثر مما ينبغي يف منزل 
غافن فبعد دقائق ستخرج من 

 0هكذا صار منزله بال رجعة و 
 

عندما وصلت إىل املنزل وذهبت 
لتلقى والدها متكنت من أن  

حياها  00تتظاهر أبهنا طبيعية
بولع انظرا إىل وجهها املتعب يف 

 فضول قلق مث قال:



ترك يل غافن مذكرة حتت  -
الباب الليلة املاضية آسف ألنك 

 تستطيعني دخول املنزل ولكين  مل
واثق برغم ذلك أنك شعرت  

ابلراحة يف منزل غافن فهو  
 0مضيف ممتاز 

نعم إال إنين مل أستطع النوم   -
كان الوقت متأخرا كما   0جيدا



أنين ال أستطيع أن أانم يف فراش 
 0غريب

فكرت يف فراشها آالمن مث 
 قالت:

أعتقد أنين سأستحم مث احاول  -
 0النوم

  0اسرتحيي كما حيلو لك  -
سيحضر ماك لتناول الغداء معنا  

 هل التقيت به أمس؟0



   0نعم إنه رجل ظريف جدا  -
مل تكن تريد أن تفكر يف تلك  

وسيكون ذلك   0احلفلة املشوؤمة 
ابلقطع مستحيال مع جميء ماك  
فأن والدها يريد طبعا أن يسمع  

كانت   0كل ما دار يف احلفلة 
بعد  تعرف أهنا ستشعر بتحسن 

كما أهنا يف حاجة إىل    0النوم
 0وقت تفكر فيه على انفراد



بعد مرور ساعتني أحسدت جني 
وأبهنا   0ابلراحة واالنتعاش

نزلت  0استعادت حالتها الطبيعية
وقد ارتدت أحد اثواهبا القطنية  
اجلديدة كان لونه أخضر صارخا 

كان شعرها    00مربزا لون عينيها 
 0ممشط إىل الوراء يف اسرتسال



اان ماك جيلس مع أبيها يف فناء  ك
هنض حييها  0ظليل خلف املنزل 

 قائال:
كنت اقص على أبيك كيف   -

 0كنت جنمة احلفلة
 قالت جني ضاحكة :

التصدقه اي أيب فقد كان هناك  -
 0عدد من احلسنوات  



نعم ابلفعل لكن مل تكن من   -
إستاءت  0بينهن مثيلة لك

احلسناء سارة جدا لرحيل مع 
كان سبب إعياءك هل   0غافن 

 هو تلك الوجبة الدمسة ؟
 0نعم  -

 نظر إليها قائال وقد تذكر شيئا :



عثر كولن على مفتاحك ومعه  -
ال شك إنه سيحضر  0داثر بين

 0مها
 0نعم  0اوه  -

تناول اجلميع طعامهم يف 
جلس جون وماك  0الفناء

وقد أعطاها  0يتحداثن يف ود
ذلك وقتا للتفكري عادت  

مل يكن يف   0فن  أبفكارها إىل غا



املنزل عندما نزلت إىل الطابق  
كان ألباب اخللفي    0األسفل 

مفتوحا ومل يكن هناك أثرا لكارلو  
تركت له مذكرة شكرت  0أيضا

له ضيافته وانسلت خارجة من 
 0املنزل

ترى هل سيحضر غافن اآلن إىل  
 منزل والدها؟ 



ان حضر فلعله نسى ابلفعل 
فغافن من  0ذلك احلادثة التافه

  0كان يعتربها طفلة  0الطراز  ذلك
لكنها يف   0أاننية تسعي وراء املال

كم كان   0النهاية جمرد طفلة
 0سلوكه خمتلفا مع سارة

ال تزال نظرته هو حييي سارة قبل 
كان فيها    0احلفلة ترتاءى جلني  

حىت أهنا    0شيئا من العاطفة 



مبجرد التفكري فيه اآلن أحست 
  0ابنفعال عاطفي ال تعرف كنهه

ى هلا من جديد وجه سارة تراء
 0مرفوعا وهي تتلقى حتية غافن 

واثقة  0سارة مبالحمها اجلميلة 
كم هو رائع أن يكون    0مطمئنة

أن يكون ممتلئا ثقة   0املرء هكذا 
 0أن يعرف أنه حمبوب 0ابلنفس



أنزلت امللعقة من فمها وقد  
أحست أن حلوى القشدة 

املخلوطة ابخلوخ ذات النكهة  
فمها إىل شيء   اللذيذة حتولت يف
 0جاف كريه املذاق
 رمقها ماك قائال: 

آمل أال تكوين ملتزمة بنظام  -
 غذائي معني؟



متكنت جني من افتعال ضحكة 
 وقالت:

 0كال لكين لست جائعة  -
رمبا كان ذلك بسبب الطعام  -

 0الكثري الليلة املاضية 
 أأتذانن يل ؟ -

دفعت مقعدها اىل الوراء  
توقفت   0توجهت إىل غرفتها و 

يف طريقها كالعادة لتنظر إىل  



حتسست برفق   0لوحات والدها 
لوحتها املختارة ومست أبطراف  

أصابعها ثنااي األلوان الزيتية 
السميكة ملشهد طفل وكلبه 

حيدقان ابشتياق يف زورق صغري  
 0وسط حبر هادئ

 0صعدت السلم وهي تتنهد 
مطرقة ألباب ترتفع وتطرق مرتني  

حتركت جني يف هدوء   0بقوة



ووقفت بعيدة عن  0أعلى الدرج
وقد مسعت مديرة  0األنظار 

املنزل تطقطق خبفيها قادمة من  
خفق قلبها وجف  0املطبخ 
فقد كانت تعلم من   0حلقها 

الطارق قبل أن تسمع صوته  
 قائال:

هل جون يف  0مرحبا ألن  -
 املنزل؟



كان    0مرحبا اي سيد غافن  -
عندما جئت  عليك أن توقظين

 0إىل املنزل مع اآلنسة جني 
تشبثت أصابع جني بشكل  

مسعت   0الإرادي بدرابزين الدرج
بدأ قلبها خيفق   0غافن يضحك 

بعنف , تالشى صواتمها تدرجييا 
وابتعدا ابجتاه البهو فتنفست جني 

   0الصعداء



سيكون عليها أن   0إنه هنا اذا 
عليها أن تفعل   0تنزل وتواجهه 

 0ن األوقاتذلك يف وقت م
ورمبا يكون الضغط أخف يف حالة  

ذهبت إىل    0وجود ماك ايضا 
 0غرفة نومها , مشطت شعرها

ووضعت من جديد أمحر  
مل يكن يف وسعها ان   0الشفاه



تفعل شيئا إلزالة ذلك اللون  
 0الداكن حتت عينيها

ووقفت جني يف غرفة اجللوس  
بضع دقائق حماولة استعادة قدر 

به منذ  من اإلصرار الذي أحست
كان   0قليل يف الطابق األعلى 

ميكنها أن ترى الرجال الثالثة يف  
وقت حجبه  0الفناء عن بعد

بشكل جزئي حائط يستظلون به  



كان يف وسعها أن تسمع    0
أصواهتم أن تسمع ضحكة غافن 
فأوشكت أن تدور على عقبيها 

 0عائدة
 

خرجت جني إىل الفناء وقد بدت  
يف الظاهر هادئة ساكنة وإن 

انت ترجتف من الداخل قالت ك
 وكأهنا فوجئت بوجوده:



مرحبا اي غافن , أشكرك مرة   -
 0اثنية على ضيافتك
 هنض غافن وقال:

 0أهال بك اي جني   -
الحظت ارتعاشة ما يف وجهه  

وكأنه كان يتوقع   0ونظرة حائرة
زاد   000أن يراها بصورة خمتلفة

توجهت حنو  0ذلك من ثقة جني 
جتياز جنحت ا 0مقعدها وجلست



واآلن   0أوىل العقبات واصعبها 
ميكنها أن تواصل مسريهتا دون  

 0تردد
 0دخلت آلن لرتفع بقااي املائدة 

وجلست جني يف صمت تتمىن 
ظل يرمقها    0أن يذهب غافن 
لكنها مع    0بني أحلني واآلخر

مرور الوقت اكتسبت مزيدا من  



وأصبحت قادرة  0الثقة يف النفس
 0على مبادلة النظر يف هدوء 

هدأ احلوار برهة لتسمع صوت  
 غافن يقول:

 كيف تسري مشروعك ايمات ؟  -
كانت جني ترقب وجه ماك بينما 

  0كان غافن يوجه إليه احلديث 
أحست ابحلرية إزاء التعبري الذي  

أجابه أماك وقد   0على وجهه 



رفع أحد حاجبيه يف اهتمام 
 واضح:

اتعين مدرسة احلضانة؟ على  -
 0خري
على واحدة حتل هل عثرت  -

 حمل شرييل ؟
كانت جني ترقبهما وهي تسائل  

لقد كان ماك على   0نفسها
وشك أن يقول شيئا فلماذا  



استطرد ماك   0قاطعه غافن 
 قائال:

مل اعثر على أية متطوعة إذ   -
ليس من السهل أن تعثر على 

 0متطوعة 
ابتسم فجأة جلني وهي ترقبهما  

 قائال:
يف   لو مل تكن جني آتية إىل هنا -

 0عطلة لسألتها



جنح يف إاثرة حب االستطالع 
لدى جني فردت على بسمته 
 ببسمة أعرض منها متسائلة:

 ماذا كنت ستسألين ؟ -
 0كنت أمزح فقط فأان ال أحلم   -

قطع حديثه ونظر إىل غافن  
فاستحثته جني متوسلة   0بسرعة 

: 
 0أرجوك استمر -



صغرية  حسنا بدأت إعداد دار  -
للحضانة خارج بورت ابرتريك  

ألطفال عامالت مصنع التعليب 
وهذا يعين أننا سنحتاج إىل مزيد  

من األيدي العاملة من أمهات  
أطفال ترتاوح أعمارهم ما بني  

إنه   0ثالث وست سنوات 
مشروع مازال يف مرحلة التجريبية  

ميغان حتضر يومني يف   0



كما أن هناك   0األسبوع
راي كانت  شرييل مو  0أخرايت

تساعدان أيضا لكنها ستتزوج 
األسبوع القادم وهكذا فاملشروع  

 0مهدد ابلتوقف
هزة كتفيه معتذرا عن االستطراد  

 يف احلديث قائال: 
أان أكثر الكالم يف هذا   -

 0املوضوع فأرجو املعذرة



ماذا يتطلب هذا العمل   -
 ابلضبط؟

األشياء املعتادة تعليم أويل  -
اثناء  ومراقبة األطفال  0جدا

أصبحوا اآلن يتوقون إىل   0لعبهم 
اجمليء بدال من أن يلعبوا يف 

فكل  0الشوارع كما اعتادوا 
أسبوع يتقدم لنا أطفال جدد, إن 

هذا الوضع يذكرين بكرة اجلليد 



اليت تتكاثر كلما استمرت يف 
 0التدحرج

 0هذا يبدو رائعا -
اسرتخت جني وقد إحننت اىل 

وشبكت يديها وسقط   0األمام 
حاجبا  0عرها الناعم اىل األمامش

نظرت إىل والدها الذي   0وجهها
مل يكن يفوته شيء وهو يراقب يف  

 0صمت



 0اان أرغب يف املساعدة -
تلعثمت قليال وقد رأت تعبري  

 وجه والدها لكنه قال برفق:
ليس لدي أية نية ملنعك إذا   -

لدي   0كنت ترغبني يف الذهاب
إحساس أنك ستجدين هذا  

 0عااملشروع ممت
وأدركت  0ساد الصمت هنيهة 

جني أن غافن مل ينطق بكلمة  



جعلها هذا   0أثناء هذا احلوار
 أكثر تصميما فقالت:

ماك أان أود املساعدة قبل أن  -
أحضر اىل هنا اجتزت امتحان  

القبول يف كلية تدريب املعلمات 
 0وهذا سيكون تدريبا جيدا يل 

القى ماك رأسه إىل الوراء ضاحكا  
 وقال:



تنوين ذلك حقا؟ أنت فتاة ا -
 رائعة ايجني مىت ستأتني غدا؟ 

نعم اذا اردت هل يوافقك   -
 هذا اي ايب ؟ 

اومأ وقد على وجهه بعض  
االنفعال مث مد يده رابتا على 

 يدها وقال:
 0ابلطبع اي جني أان سعيد بك  -
 



مالءهتا كلماته بوهج دافئ لكنه  
 خبا حني تساءل ماك :

ولكن كيف ستصلني إىل   -
 ناك؟ه
 0مل أفكر يف هذا األمر -

 حتدث غافن قائال:
ميكنين إن أمر عليك يف الثامنة   -

وأان يف طريقي إىل املدينة لو كان  
 هذا مناسبا؟



نظرت إىل ماك آملة أن يقرتح  
بديال آخر لكنه هز رأس ابنشراح  

 قائال:
أشكرك ايغافن, ويف هذه  -

احلالة سأقلك أان يف طريق العودة 
 0ومعي جني

تكن هناك وسيلة للرتاجع ليتها  مل 
 0كانت تعرف قيادة السيارة

 0شكرا لك -



مل تستطع أن تتمالك نفسها  
  0فجاءت نربهتا مفتقرة اىل الرقة 

 مث أضافت:
سأتعلم القيادة حىت أمتكن من   -

 0أن أذهب مبفردي 
 قال غافن :

ليس األمر هبذه السهولة   -
 0ايجني



نظرت إليه فرأت تلك بسمة  
املتعالية قالت وعيناها تشعان  

 ابلتحدي :
ال أستطيع أن أعرف ذلك   -

 قبل أن أجرب , أليس كذلك؟
 هز كتفيه قائال:

أنيت حمقه إن سياريت على بعد   -
هل تودين أن تتلقي  0أمتار 

 درسا اآلن؟



مسعت جني ضحكات والدها  
وماك االهية كما راءت تلك  

ة اليت مست شفيت البسمة اخلاطف
إنه يتوقع أن ترفض   0غافن 

 نظرت إليه بعينني واسعتني قائلة :
أال ختشى أن أقود بك السيارة   -

 واصدمها يف أقرب شجرة؟
 00ال -



أنت حر وعليك حتمل  -
 0النتائج

وكأن   0مل تعرف ملاذا قالت هذا
الكلمات خرجت من تلقاء  

أحست ابلربودة تسري   -نفسها 
هنض من يف مفاصلها عندما  

 مكانه قائال : 
سأعود بعد   00امسحو يل -

 0دقائق



دخل إىل املنزل دون أن ينظر  
 0وراءه

نظر ماك إىل جون الذي كان 
 يراقب جني وقال له :

اتعرف ايجون إن ابنتك فتاة  -
 0شجاعه

 0بدأت أعتقد ذلك -
اان اسفه أييب ال أحب أن  -

 00أكون فظة مع ضيوفك لكن



فغافن   0ال تقول شيئا ايجني  -
 0يستمتع مبثل هذه املشاحنات

 0أليس كذلك ايماك  
نعم اعتاد أن يطيعه اجلميع وأل   -

اشك إنه سيثريه أن يلتقي شخصا 
الخياف أن يفصح عن رأيه  

 0بصراحة



منعها صوت وقع أقدام قادمه من  
رفعت رأسها   0أن جتيب عليه

 0لرتى غافن قادما
 نظر غافن إليها قائال:

 هل أنت مستعدة؟ -
ت جني متجه إىل اخلارج  هنض 

وهي آسفة على قبوهلا حتدي هذا  
 0الرجل



  0إي جنون هذا الذي متلكها
أبعد كل الذي حدث, ترضى 

 ابلعدو إليه؟ 
 هل تشعرين ابلتوتر؟ -

سأهلا فريقة وهويفتح هلا الباب  
 0اخلارجي مشريا هلا ابخلروج قبله

هل جيب إن اكون   0كال   -
 متوترة؟



ترددت  0متوترة كانت يف احلقيقة 
بل أهنا   0وهي هتبط الدرج 

قال وكأنه   0أوشكت على التعثر 
 0أحس هبذا الرتدد

لست مضطره إىل اخلروج   -
 0معي

 أال يروقك أن أنسحب؟ -



نطقت مجلتها هذه وهي تصر 
على أسناهنا واجتهت رأسا إىل  

 0مقعد القيادة
ستجلسني اىل   0انتظري حلظة -

د  الحظيين وأان اقو  0جواري أوال
أراها كيف تدير   0مث أييت دورك

بدال  0احملرك وأنطلقت السيارة 
من أن يتجها اىل اليسار صوب  



اجتها انحية  0بورت ابتريك
 اليمني فتساءلت جني:

 إىل أين حنن ذاهبان ؟ -
إىل املطار فليست هناك حركة  -

يوم األحد ستجدين مساحة كافية 
 0لتعلم القيادة

أهذا ما   0مساحة بال أشجار -
 تعنيه؟



ضحك قائال وهو يرمقها بنظرة  
 ساخرة:

ميكنك أن تقويل ذلك أال   -
 0يعوزك الرد أبدا

 0معك كال -
إهنا مل تتعامل مبثل هذه الطريقة  

كان فيه شيء ما   0مع أحد غريه 
 0يثري فيها غريزة فطرية النتقام 

كانت   0لن تنتصر عليه أبدا 



 0تعرف ذلك حىت قبل أن جييب 
ها وقد  خفض عينيه إىل يدي 

 0شبكتهما بتوتر على حضنها
 وسأهلا بربود : 

  0هل أنت دائما متوترة هكذا  -
 ام ان هذا حيصل معي أان فقط؟

حاولت أن تستعيد هدؤها مث 
 قالت :



لست متوتره أان أحاول أن  -
أركز تفكريي على ما تفعل لقد  

 0طلبت مين أن أراقبك
 0اقدم لك اعتذاري  -

كانت تكمن يف صوته نغمة  
تلك العجرفة الالهية   0كةضاح

إنه شخص ال  00تثري جنوهنا
حيتمل مثل اخلالة دوروثي إنه  

 0دائما على حق



بعد بضعة أميال سأترك لك   -
 0عجلة القيادة اتفقنا 

لقد  0خفض من سرعة السيارة
وصال اآلن إىل احلدود اخلارجية  
ألرض املطار العتيق, الذي كان  

أوقف غافن   0دائ ومهجورا ها
حمرك السيارة وقال وهو يهبط من  

 السيارة:
 0اآلن لنتبادل أماكننا  -



زحفت جني إىل مقعد القيادة  
وأمسكت بعجلة القيادة اليت كان  

 0فيها شيء من دفء يديه 
قالت جني حمدثة نفسها أن هذا  

األمر مضحك فها اان على وشك 
أن أتعلم القيادة على يدي الرجل  

 0ي قررت ان احتاشاه متاما الذ
  -وهو سرياقب اآلن كل حركايت 



وعلي ان احتمل ذلك طوال  
 0ساعة او اكثر 

جلس اىل جوارها وقد مد ذراعه  
 على ظهر املقعد قائال :

 هل كل شئ على ما يرام ؟ -
حتركت السيارة ابرجتاج يف ابدئ  

األمر مث بسالسة أكثر عندما 
تلمست طريقها اىل حمرك السرعة  

0 



 00حسنا  -
 

واحست جني    0كان صوته هادائ
جبسدها املتوتر يسرتخي بينما 
كانت تذعن لتعليماته امتدت  

يده مرة وحركت يديها على 
كانت ملسة   0عجلة القيادة 

سريعة خفيفة مل تدم سوى 
 0حلظات



 كانت متتثل له طواعية دون آي
وأدركت فجأة   0ارتباك أو تردد

 0أيضا أهنا تشعر ابملتعة
 طلب منها أن تتوقف قائال:

 0أحسنت حىت اآلن -
أحست جني فجأة وكأن قلبها 
  0يرتنح واعقب ذلك وهج دافئ 

كم هو أمر مضحك هذا  
 0التناقض يف مشاعرها حنوه 



كانت    0بعد مضي ساعة توقفا
تتصبب عرقا وقد أحست آبالم 

بفعل الرتكيز   يف جسدها كله
الذي بذلته طوال الساعة املاضية 

جلست ساكنة تنتظر  0
 0تعليماته

انزيل ومدي    0سنسرتيح اآلن -
فأنت يف حاجة إىل فرتة  0رجليك

نزلت وقد أحست  0راحة



كاان   0مبفاصلها متخشبة مرتعشة 
يرقبها بنظرة الهية مث سأهلا  

 بتحفظ:
احتتاجني إىل مساعدة يف  -

 السري؟ 
ا املتأمل وأخذت  نصبت ظهره
مث   0وتبسطها 0تضم أصابعها

 قالت وهي تتلفت حوهلا:



إىل أين حنن   0كال شكرا   -
 ذاهبون؟ 

 0سرتين تفضلي من هنا -
تبعته وقد اختفى وراء كوخ من  

برميلي  0األكواخ اجلاهزة البناء
الشكل ذلك الكوخ الذي كان  

أول شيء تراه عندما وصلت إىل  
 0سارامنكا 



املهجور كان دخال إىل الكوخ  
وقع أقدامهم على أرض الكوخ  
األمسنتية يرتدد يف صوت مكتوم 

بينما كان يقودها صوب ابب   0
وجدت نفسها   0يف مؤخرة الكوخ

 تتساءل:
ما من أحد هنا! هل من   -

 املسموح لنا أن ندخل؟
 0نعم  -



أجاهبا بنربة هامسه تردد صدى  
مث أبطأ خطواته وأمسك   0نربهتا 

يبة أحست بذراعها بطريقة غر 
 فيها ابحلماية وقال :

هناك مطبخ يف املؤخرة فيه  -
ثالجات مألى ابملشروابت 

والثلج تريدين مشرواب ابلتأكيد 
 اليس كذلك؟ 



أحست أبصابعه على ذراعها  
وأحست  0وكأهنا كتلة انر 

ابالرتياح عندما سحب يده ليفتح 
هلا الباب وقد تراجع خطوة 

 0ليفسح هلا الطريق 
لصغرية شديدة كانت احلجرة ا 

احلرارة فسال العرق من جديد  
أشار هلا أن   0على جبهة جني 



جتلس يف أحد املقاعد فأرمتت 
 0فيه

وضع كوبني على املنضدة و 
أخرج علبتني مرطبات من  
الثالجة مث ألقى عددا من  

مكعبات الثلج يف األكواب وفتح 
 العلبتني مث قال :

ليس يف الثالجة غري هذا النوع   -
 0اتمن املرطب



 هزت رأسها قائلة : 
 0ال أبس -

أخذ السائل الذهيب ذو الرغاوي  
يتساقط كالشالل على الثلج  
 0بينما كانت جني تراقبه بنهم 
أحست وكأنه الذ مشروب  

أخذ مقعدا   0تذوقته يف حياهتا 
وكأنه ميتطي   0لنفسه وجلس فيه

سرجا مسندا ذراعيه على ظهر  



أخذ يرقب جني بنظرة  0املقعد 
 قال:اتئهة مث 

أحسنت القيادة هل اكتفيت  -
 هبذا القدر اليوم؟

 0سأترك ذلك لك  -
أجابته وهي تزحلق اصبعها على 

اكتشفت أهنا ال  0الكوب املثلج 
  0تستطيع مبادلته النظر يف ثبات

   0األمر الذي كان مثار قلقها



اعتقدت أنك أخذت كفايتك   -
 0؟يبدو عليك األجهاد 
 صمت برهة مث أضاف:

 أن أطرح عليك سؤاال؟هل يل   -
أجفلها السؤال لكنه ابدر  

 مستطردا : 
اريد ان اسألك شيئا يتعلق  -

 0مباك
 قالت وقد هدأت:



 ماذا؟ -
ملاذا عرضت أن تساعديه يف   -

 مدرسته ؟
هذا العمل   0إلين أردت ذلك  -

 يبدو ممتعا وملاذا تسأل؟
وما من   0أنت اآلن يف عطلة  -

هلذا أحد كان يتوقع أن تتطوعي 
 0العمل 



 0عادت إىل ذهنها تلك الصورة 
وهم جالسون يف الفناء يف منزل 

كيف إن غافن هو   0والدها 
وكيف  0الذي أاثر املوضوع أوال 

كانت النظرة اليت علت وجه ماك  
وتعمد غافن مقاطعته عندما كأن 

 0ماك على وشك أن يقول شيئا 
أحست جني أهنا على أهبة 

ة  اطلقت زفر  0اكتشاف شيء ما



  0عميقة مث نظرت اليه متسائلة
   0فقد كانت يف حاجة ألن تعرف

قل يل كنت أنت أول من أاثر   -
لقد فعلت ذلك    0املوضوع 

 بغرض ما, ماهو ؟ 
ابتسم ورفع يده اليمىن يف حركة  

 استسالم قائال:
 0أنت ذكية جدا اي جني -



قالت بعناد وقد شددت قبضتها 
 على الكوب : 

 وجهت إليك سؤاال؟ -
 وته رقيقا:جاء ص

نعم كان يل هدف كنت أود أن   -
أعرف إذا كنت ستتطوعني او ال 

0 
 ملاذا؟  -



أرجعي هذا اىل حب  -
 0األستطالع 

قال مجلته األخرية حمدقا فيها 
 0وكأنه يتحداها ان تسأله املزيد 

ظننت أنين لن أتطوع أليس   -
 كذلك ؟

 0تصورت ذلك ابلفعل  -



هنضت وجذبت حقيبتها بشدة 
دة اجتاحها غضب من املنض 

 0مفاجئ
أحست إهنا ستختنق إذا مل تقل  

 فقالت :
أن آسفه ألين خيبت ظنك ,  -

 0واآلن أريد أن أعود اىل املنزل
 هل اغضبتك ؟ -



قاومت بشدة حىت استطاعت أن 
 تتمالك نفسها مث قالت :

من تظن   0نعم اغضبتين  -
 نفسك؟

قلت لك احلقيقة أان ال اكذب  -
 انفي ذلك؟ , هل كنت حتبني أن 

أبي حق ختضع الناس ملثل  -
هذه االختبارات؟ أنت متعجرف 

لقد توقعت أن   0بشكل اليطاق



أفشل يف حماوله القيادة اليس  
 كذلك ؟

كال مل أفكر يف احلقيقة يف هذا    -
وأنت لن تصلي اىل   0املوضوع

 0شئ اذا فقدت اعصابك معي 
 اطلقت ضحكة وهي تقول:

انت تتصور أنك متلك    -كال  -
ميع ان بوسعك إن تفعل ما  اجل



حسنا ليس األمر كذلك   0تشاء
 0معي اي سيد غرانت 

فأان لست امرأة صينية مسنة 
ميكنك أن تطردها أؤكد لك ذلك  

0 
كانت ترجتف وقد مألهتا الرغبة 

اجلارفة يف أن تضربه اجته حنوها مث  
 وقف أمامها مباشرة قائال :

 سيدة صينية ؟ ماذا تقصدين؟ -



؟ ان هذا  00أخالك نسيت  -
 0اليدهشين 

استدارت لتفتح ألباب وخترج من  
فمد  0الغرفة اخلانقة بعيدا عنه

يده وأغلق ألباب من جديد 
 قائال:

 0مل ننته بعد -
 استدارت حنوه مث قالت يف حدة:



افتح الباب لن امكث معك  -
 0دقيقه واحدة بعد اآلن 

بل ستمكثني إىل أن تفصحي  -
 0عما تعنيه 

جافر تعرض   رأيتك يف مطار  -
اراءك على جمموعة من املوظفني  
ومتنع تلك املرأة املسكينة من أن 

إىل أين اقتادوها   0تستقل الطائرة
 ؟ إىل غرفة التعذيب!



يف تلك اللحظة انفجر ضاحكا  
 مث متالك نفسه قائال:

اي إهلي هل بدأ األمر كذلك !   -
 هل أنت جادة حقا ؟

اكتفت بتحريك مقبض ألباب  
  0رد على تساؤله حماولة فتحه ك

جذهبا وأدارها لتواجهه وقد  
اطبقت اصابعه على ذراعيها  

 قائال برقة: 



 0اجييب  -
  0أان ال أود أن أحتدث معك -

 0أرفع يديك عين يف احلال
 0سأصحبك اىل املدرسة غدا  -

ذكريين وحنن هناك أن أريك  
 0شيئا

ومضت عيناه وأصبحت أكثر 
سوادا وقدرة على التغلغل فيها 

 واستطرد: 



وبعد هذا أان متأكد من أنك   -
 سترتاجعني عن كالمك ! 

 
  

       
 مفاجأة يف املدرسة -
 
 



عندما ذهبت جني اىل فراشها  
املفرط دون   حال أجهادها 

فبعد  0اسرتساهلا ابلتفكري  
الشجار الذي وقع بينها وبني  
غافن اوصلها ورحل اىل منزله  

بعد ان قطعا الطريق يف صمت 
جاء كولن يف    0مشحون ابلتوتر 

تلك األمسية ,وحاول كولن ان  
يطوقها بذراعيه لكن جني صدته  



 0مل تكن تعرف ملاذا ابلتحديد 0
ملا لكن رمبا كان ذلك ردة فعل 

 0حدث مع غافن 
كان ماك موجودا اثناء زايرة كولن  
وقبل ان يرحل طلب من جني ان  
توصله اىل السيارة اتركني جون يف  

حجرة اجللوس سعيدا وقد 
استنفد قواه يف لعب الشطرنج  
 0مع ماك وبدا يف حتسن واضح 



 ابدرها قائال : 
ابلغتك ميغان انين اريد من   -

جون ان يعرض نفسه على 
ألجراء الفحوص اخصائي 

انه يصاب   0واألختبارت االزمة  
بنوابت شبيهة بشلل مؤقت وقد 

لكين  0جربت معه أدوية عدة 
لست متخصصا يف هذا النوع من  



األمراض , رمبا تنجحني يف اقناعه  
0 
ان   0اعدك بذلك اي ماك   - -

 0ابذل قصاري جهدي 
 ربت على كتفيها وقال : -
اان متأكد من ذلك اي فتايت    - -
 كم من الوقت ستقضني هنا ؟  0
رمبا شهر , لكين اعتقد انين   -

فأان  0قد ابقى لفرتة أطول 



ارغب يف ذلك وهو طلب مين  
 0ان ابقى 

اان آمل ان تفعلي ذلك اي    - -
رأيت   0جني فقد تغري ابلفعل 

انه رجل   0ذلك بنفسي اليوم  
  0وحيد برغم اصدقائه الكثريين 
قبل جميئك كان يعيش يف فراغ 

 0لوحاته أصبحت ضعيفة حىت 
 0وتلك مأساة ملن له موهبته 



عثر  0لكنه اآلن يبدأ من جديد 
على ابنته واصبح لديه من يعيش  

وكلما اسرعت بتعلم  0من اجله 
ألنك  0القيادة كان ذلك افضل 

عندئذ ستتمكنني من ان أتخذيه  
يف نزهات وابملناسبة كيف سار 

درس القيادة مع غافن مل اشأ ان  
فقد  0ر عودتك اسألك فو 

 0بديت شاردة الذهن قليال 



غافن يقول انين اتقدم على  -
 00حنو طيب ولكن 

امسكت عن احلديث فبادرها 
 قائال :

 0لكنه متعجرف ودكتاتور  -
 00مل اقل ذل  -
ليس هناك حاجة ألن تقويل   -

  0فبوسعي ان ارى ذلك بنفسي 
اعرفه أكثر من أي شخص آخر 



عرفت والده ايضا لسنوات 
حنن نتوافق جيدا واان   0يلة طو 

احبه واحرتمه فهو مستقيم 
وهو رجل  0صادق مبعىن الكلمة 

عظيم جتدينه اىل جوارك اذا  
لكين استطيع ان   0احتميت اليه 

اعتاد منذ  0ارى اخطأءة ايضا  
رمبا مل  0صغره ان يكون مطاعا 

يكن هذا خطأه هو فذلك أتثري  



ليس على من ميلكه بل   –املال 
فهم يرتعدون   0ه على من حول

لكن كوين   0خوفا من اغضابه 
كما انت اي جني والتدعيه 

 0يستأسد عليك
وان   0لن ادعه يفعل ذلك  -

 0كان هذا من الصعب 



أحست اهنا حتب ذلك اال  
اسكتلندي الصريح وتثق فيه 

 فاستطردت قائلة : 
عشت مع خاليت منذ وفاة  -

وهي تشبه غافن لقد   0أمي 
منذ  عشت حتت سطوهتا , ولكن

جميئ اىل هنا أدركت كم كانت 
اعتقد انين امشئز منه   0على خطأ 

 أتعرف ما اعين ؟ 0بسببها 



لكين   0لست طبيبا نفسيا  -
ستكونني اي  0اعرف ماتقصدين 

جني ذات منفعة كبرية لوالدك  
 0ورمبا لغافن ايضا 

بتلك الكلمات ودعها ماك  
 ضاحكا :

يف صباح اليوم التايل كانت جني  
طلب  0االستعداد على أهبة 

منها ماك ان ترتدي شيئا يسهل  



غسله فارتدت شورات قصريا لونه  
 0ازرق ونزلت تنتظر غافن 

قدمت هلا الن فطورا دمسا وهي  
 تقول :

ستكونني مشغولة طوال   -
كلي جيدا   0الوقت اي طفليت 

فستكونني يف حاجة اىل كل  
 0قوتك 



  0مسعت جني طرقا على الباب 
االنتهاء  فنهضت مسرعة حماولة 
 0من فطورها على عجل 

ففي وسع السيد  0التضطريب  -
 0غافن ان ينتظر حلظة 

قالت مديرة املنزل هذه الكلمات 
وهي تنطلق حنو الباب مدمدمه 

 0يف استياء



كان غافن يقف قرب السيارة مع  
نظر اليها مليا قبل ان 0الن 

 0حيييها بفتور 
قاد السيارة عرب املمر بينما 

ترقبهما ولوحت هلما كانت الن 
 0مث استدارت داخلة املنزل 
 سألته جني وهي ترتعش :

 اىل اين حنن ذاهبان ؟-
 0سرتين بنفسك  -



واحست   0جاء رده مقتضبا 
جني وكأهنا قد وضعت كياهنا كله 

فمن األفضل ان  0يف حال أتهب 
قطع   0تتم هذه املواجهه بسرعة 

 عليها افكارها قائال :
  0الك قد ختيب املدرسة آم -

فلن جتدي هناك سوى نساء  
 0واطفال



قال ذلك مث راح ينظر اليها يف  
امعان فأحست ابلغضب جيتاحها 
 لكنها متالكت اعصاهبا وقالت :

 0اان ال افهمك  -
لن   0اعتقد انك تفهمينين  -

جتدي هناك رجاال لتؤثري عليهم  
, مث ان هذا الشورت الذي  

 0ترتدينه لن يكون له أي مفعول 
 على اسناهنا قائلة :صرت 



هل تعتمد ان تكون فظا ؟ اذا   -
فقد جنحت   0كان األمركذلك 

لقد ارتديت هكذا ألن ماك   0
طلب مين ان البس شيئا يسهل  

اان لست 0يف كل حال 00غسله 
سوى طفلة واان واثقة ان هذه 

هي نظريتك حنوي فال يهم اذا ما  
 0ارتديه 

 



مل تكن متأهبة لرد فعله هذا  
فجأة عضالت  فقد تقلصت0

وجهه وضغط بيديه على عجلة 
القيادة حىت بدت مفاصلهما  

 0بيضاء من شدة التوتر 
ماذا قالت حىت ااثرت غضبه 

 على هذا الشكل ؟ 
 قال :



لست يف حاجة ألن تذكريين   -
 0بسنك

صمت حمري 0مث ساد الصمت 
لقد جنح ردها    0مثري للقلق 

 0العفوي يف ان يسكته 
رت  اخرتقت السيارة ميناء بو 

ابتريك , كانت الشوارع مألى 
  0بصخب احلياة ومتوج األلوان 

بينما سيطر على السيارة جو من 



التوتر جعل جني تتمىن ان تكون  
 0خارجها وسط هؤال املارة

تغري طابع اجلزيرة بعد ان خلفا  
فقد أصبح  0وراءمها املدينة 

أكثر غرابة , بعد ان دنت اجلبال  
من مرأى البصر , وظهرت  

والنبااتت األستوائيه  احلدود
املورقة بكثرة حىت قاربت ان  

 0تتعدى الطريق نفسه 



حبست جني أنفاسها أمام هذا  
اجلمال الربئ ففي بعض األوقات  
قاربت األشجار من األلتقاء عرب  

الطريق فبدا وكأهنما يسريان  
خالل نفق أخضر عال , بينما 
كانت الشمس خترتق بني حني  

وآخر فروع الشجر الكثيفة 
ابطأ   0بوهج أصفر المع كاملاس 

غافن من سرعة السيارة فرأت من 



خالل األشجار عددا من األبنية  
سقفها من  –املنخفضة املستطيلة 

احلديد املضلع , وقد طلي ابللون  
 0األبيض ليعكس احلرارة 

كانت سيارة ماك تقف يف ظل  
شجرة فأوقف غافن سيارته 

 وراءها قائال : 
 هاقد وصلنا . -



تتساءل ماذا ميكن ان   كانت جني
يريها هنا يف املدرسه? ابدرها 

 قائال وكأنه قرأ افكارها:
 أريد أوال أن أريك شيئا. -

سار مبتعدا اتركا جني تتبعه وسط  
شجريات كثيفه تعلوها ورود  

انعمه انصعة البياض ذات رائحة  
قويه, سارت جني خلفه وقد 

زمت شفتيها يف حتد فجأه اقرتاب 



ل اىل مسعها  من أرض خاليه فوص 
صوت خرير املياه الذي أكسب 
تلك البيوت الصغرية املرتاصة يف  

شكل شبه دائري جوا من  
السحر, اصطفت بطول اجلدران  

شجريات أزهار زاهية أأللوان  
ومروج صغرية رويت بعنايه  

للمحافظة على خضرهتا الناضرة  
بينما طلي كل منزل بلون زاه  



وفتحت النوافذ على مصراعيها 
   0أكرب قدر من اهلواءالدخال 

توقف غافن واستدار انحيتها 
متساءال دون أن ينم تعبري وجهه  

 عن شئ :
 هل أنت مستعدة؟ -
 مستعدة ملاذا؟ -

 رفع حاجبيه يف سخرية قائال :



هل انت مستعدة لتعريف ما   -
أسفرت عنه زايرة املرأة الصينيه 

 لغرفة التعذيب!
ودون أن ينظر وراءه مرة اثنية 

 0حنو أقرب ابب وطرقهتوجه 
خفق قلب جني بقوة عندما 

فقد تقدمت  0انفتح الباب
جمموعة من األطفال وأثنني وثالثه  

من الشباب الصينيني حنو غافن 



وأحاطوا به بينما رأت وجها  
مألوفا يقف يف مدخل الباب وقد  

تصاعدت جلبة من األصوات  
رفعت املرأة  0مجيعها حتيي غافن

وقد  العجوز يدها حبركة حتية
 علت وجهها ابتسامة عريضة.

تقدمت املرأة اىل األمام ببطء مث  
استدار غافن  0احننت وصافحته 

حنو جني كانت نظرته مألى 



مت بدأ يتحدث يف  0ابلتحدي 
رقة إىل املرأة اليت اومأت مث 

ادارت عيين براقتني حنو جني 
وقت اتسعت ابتسامتها هذه 
 0لتكشف عن أسناهنا الذهبية

دث اإلجنليزية فتولت  مل تكن تتح
حفيدهتا ترمجة ردها على 

 تساؤالت غافن قائلة :



إن جديت ترغب يف أن تشكر   -
لك اهتمامك فلوال وجود السيد  

غلرانت يف املطار مل استطاعت 
 0اجمليء إىل هنا

بلعت جني ريقها حماوله االبتسام  
وهي متنبهة متاما إىل نظرة غافن 

الساخرة املثبته عليها حني مضت 
 فتاة تقول :ال



نعم جاءت جديت وحدها من   -
وفقدت نقودها وجواز   0سايغون 

كان موظفو املطار على   0سفرها
وشك استدعاء البوليس , لكن 
غرانت طلب منهم العناية هبا, 

وضمن هلم أن يقوم هو ابلتحقيق 
من صدق روايتها عندما يصل 

هو اىل سارامنكا مث يعود إىل  
ن االتصال هبم تليفونيا, على أ



يقوموا يف هذه األثناء بتقدمي  
إذ إهنا   0الطعام هلا على نفقته 

كانت تشعر جبوع شديد بعد أن  
أمضت ساعات انتظار طويلة يف  

 0املطار
  0تصاعدت األصوات من جديد

وبدى غافن وكأنه يرفض دعوهتم 
له ابلدخول , كانت يداه ترتفع  



يف حركة معربة عن االعتذار 
 0وهويقهقر اىل الوراء  

به عاصفة من كلمات تصح
أتبط غافن ذراع جني  0الوداع

ليعودا أدراجهما وسط 
 0الشجريات الكثيفة

 ويف منتصف الطريق توقف قائال:
هل أنت مقتنعه اآلن أبنين   -

 0لست كريها



لقد هلوت مبا فيه الكفاية ,  -
نعم , ماذا تريد مين, هل تريد أن  

أركع أمامك امل يكن يف وسعك 
 احلقيقة؟أن تكتفي أبن تقول 

 قال هلا بلطف : 
هل كنت ستصدقينين ؟ كنت  -

أريد أن ترى بنفسك حىت تعريف  
احلقيقة وتدركي أن األشياء 
 0ليست ابلضرورة كما تبدو



رمبا كان عليك أيضا أن حتاول  -
 0تذكر ذلك

لقد قلت شيئا كهذا من قبل   -
 ماذا تعنني؟ 

 ردت يف غضب قائلة:
إذا عليك أن تنتظر حىت أكون   -

عدة لذلك, جئت ألعمل مست
 0وأان واثقة من أن ماك ينتظرين



  0راح غافن حيدق يف وجهها 
شعرت فجأة أبهنا مل تعد ختافه  
  0كاان إحساسا غاية يف الغرابة 

أحست وكأهنا تعيش جتربة جديدة  
مع هذا الرجل املتسلط وعرفت 

إنه هو أيضا أحس ابلشيء نفسه  
ذلك الشيء الذي ال ميكن 

 0وصفة



استدارت جني وواصلت املسري , 
كانت تعرف أن شيئا قد تغري يف  

 0تلك اللحظة
رأت جني املدرسة كان األطفال  
قد وصلوا ابلفعل فصحبها ماك  
إليهم, بناء املدرسة مماثل لألبنية  

 0األخرى اليت رأهتا منذ قليل
منخفضة, مستطيلة, خشبية , 

ذات سقف حديدي مضلع 



ا  ,قابلت سيدة لطيفة وقد تبعه
كانت   0أطفال يرتدون زاي موحدا

بشرهتم بلون العسل, عيوهنم 
سوداء وقد بدأو مجيعا ممتليني 

 0سعادة
ابدرت السيدة قائلة قبل أن 

 يكون لدى مات فرصة لتقدميها: 
سعدت  0امسي آن موراي   -

 0بلقائك



صافحتها جني ضاحكة وهي 
 تقول:

آسفه أنين ال أعرف شيئا عن  -
 0مدارس احلضانة

ستتعلمني أان واثقة من  لكنك  -
 0ذلك

نظرت السيدة موراي إىل ما ترديه  
جني بنظرة استحسان قائلة وهي  

 تتنهد:



كنت أود أن يكون يف وسعي   -
ارتداء الشورت لكن زوجي يقول  

 0إنه ليس مناسبا لسين
 قال ماك مداعبا :

إنه خيشى أن يلتف الرجال   -
امسحا يل ابلرحيل فلدي  0حولك
جراحية يف املدينة سأعود  عملية 

 0يف وقت آخر
 تلفتت السيده حوهلا قائلة:



تعايل معي اي انسه , نتجول يف  -
 0أرجاء املدرسة

تضاحك األطفال يف مرح وركض  
بعضهم إىل األراجيح بينما وقف 

 0البعض اآلخر يراقب يف صمت
تقدمت حنو جني طفلة صغرية 
وقد وضعت اصبعها بثبات يف 

بعها من  مث اخرجت اص 0فمها



فمها رافعة ذراعيها إىل أعلى حنو  
 جني وهي تقول:

 0من فضلك امحليين  -
احننت جني ورفعت الطفلة  

الصغرية بني ذراعيها فابتسمت 
 السيدة موراي قائلة:

هذه هي ميالين ستطلب منك  -
فإذا مل   0أن حتمليها طوال اليوم



تكوين حازمة معها فإن ذراعيك 
 0ستتعبان 

جني ضاحكة طوقت ميالين عنق 
فعرفت جني  0بيد متسخة قليال

ماذا كان يعين ماك عندما طلب 
منها ارتداء مالبس يسهل غسلها  

 وقالت الطفلة: 0
 0أنت صديقيت 0أان أحبك -



يف فرتة الظهر أحضر رجالن 
أوعية طعام ضخمة من مقصف 

وجلس األطفال إىل   0العمال
املوائد أيكلون وتناولت آن وجني 

 0وجبتهما مع األطفال
وبعد ذلك خلد األطفال إىل  

الراحة واطلقت آن زفرة ارتياح  
بعد أن وضعت آخر طفل يف  

ونظرت إىل األسره  0سريره 



الصغرية املصطفه وقد رقد يف كل 
منها وجه صغري, نظرت إىل جني  

 قائلة:
أمامنا ساعة للراحة تعال   -

لنتناول قهوة مثلجة وندخن  
سيجارة حتت تلك الشجرة فنحن 

 0ىل قيلولة قصريةيف حاجة إ
جلست آن وجني تثرثران يف تراخ  

حتت ظل شجرة ملتوية ضخمة  



كانت أوراقها تصدر حفيفا وسط 
مسعت جني  0نسمة خفيفة 

صوت سيارة تتوقف بعيده 
وتساءلت إذا كان ماك قد عاد مث  

نسيت األمر عندما ابدرهتا أن  
 قائلة:

جيب أن حتضري حفلة الزفاف  -
 0يوم السبت



هل   0أشكرك  0نكهذا كرم م -
 سيحضر والدي احلفلة؟
 هزت ’أن كتفيها قائلة :

ال نعرف بعد ماك سيخربان  -
بذلك ولكن حىت لو مل حيضر 

غافن ميكن  0جيب أن أتيت انت 
 0أن حيضرك أان واثقة من ذلك

شكر لك سأحدث ميغان  -
 0بذلك حني اراها 



مر الوقت بسرعة وبدأ األطفال  
 ه: يستيقظون ابدرهتا جني متسائل

هل يعمل آابء األطفال مجيعا  -
 يف مصنع التعليب؟

نعم او يف جممعات ختزين لباب   -
فنحن لدينا مشروع   0جوزاهلند

تصدير لباب جوزاهلند وليفه 
املستخرج من القشرة خارجية 

وهو يستخدم يف صناعة احلصري 



وعندما يتسع   0وأشياء أخرى
املشروع سنعمد إىل تزويد  

سني املدرسة هبيئة من املدر 
فاملدرسة مازالت يف   0املتمرسني 

مرحلة جتريبية ولذلك فغافن ال 
ميلك أال أن يقبل مساعدة عدد 

وحنن   -منا كلما امكننا ذلك 
نسعد أبن خندمة فهو بذل الكثري  



من آجل سارمنكا و كل فرد  
 0فيها

 000تقصدين ماك انه  -
قاطعتها أن وهي تضحك يف 

 دهشة : 
كال ال أقصد ماك بل غافن    -
 0كل هذا ملك له وحدهف

مل تستطع جني أن تستوعب ما 
قالته آن بعدة دقائق حيث 



وقفت حمملقة يف ذهول مث قالت  
 يف بطء: 

لست أفهم تصورت أن هذه  -
 0املدرسة ملك ملاك  

نعم ميكنك أن تقويل ذلك   -
فهما فكرا يف املشروع معا امل  
خيربك أحد بذلك؟ إن املصنع 

كما كان ملكا   0ملك لغافن 
وماك يقدم له   0لوالده من قبله 



النصح فيما يتعلق ابلشئون  
الصحية والتأمينات وشروط 

متكنا من رفع مستوى  0العمل
املعيشة يف اجلزيرة بشكل ملحوظ  

أن يعملن هنا  مما مكن األمهات  
وهن واثقات من إن أطفاهلن يف  

 0أمان
مل تكن جني تصغي إليها متاما فقد 
عادت إىل ذلك احلوار الذي دار  



يف بيت والدها وعرفت اآلن ملاذا  
قاطع غافن ماك يف تلك اللحظة  

وفيما بعد عندما كاان يف املطار 
كان يف وسعه أن يقول هلا احلقيقة  

 0لكنه مل يفعل
درسة وبدأات توقظان  دخلت إىل امل

من بقيا انئما من األطفال قفزت  
ميالين متجهة حنو جني مث دست 

 0يدها صغرية يف يد جني 



 ابتسمت آن قائلة:
 0أصبحتما صديقتني -
 0إهنا فتاة طيبة -

سأدعك تكتشفني ذلك  
 0بنفسك

جلست جني تلعب مع األطفال  
يف ملعبهم مث تذكرت كلمات آن 
تلك فتلفت حوهلا لتتأكد من إن 

هنضت  0كل شيء على ما يرام 



مسرعة وقد استدارت صوب  
 :  0املدرسة منادية

 ميالين هل هي عندك؟ -
ظهرت آن يف مدخل الباب  

 قائلة:
كال هل حدث هذا مرة اثنية ؟   -

 مىت رأيتها آلخر مرة؟
يقه واحدة كانت تلعب  منذ دق -

 0يف حفرة الرمال



جريب هذا طريق بينما احبث  -
 0عنها وراء املدرسة

ركضت جني مسرعة حنو الطريق  
وسط شجريات متشابكة وقد 

غمرها ذعر مفاجئ اكتسى 
فكان ميكن  -املكان ابلعشب 

للفتاة الصغرية أن تكون يف أي  
اجتاه دارت حول نفسها مث هوت  



أن   وقد أحست ابلدوار بعد
 0تعثرت قدمها يف نبات متسلق

هنضت متجاهلة اآلالم يف كاحلها 
 وركضت وهي تنادي صارخة:

 ميالين , ميالين اين انت ؟  -
توقفت فجأة بعد ان اقرتبت من  

الساحة األخرى املؤدية إىل  
املصنع اليت كانت تقف فيها  

بل كانت سيارة  0سيارة ماك 



غافن وقرهبا رأت وجهني مألوفني  
ت جني ذلك املنظر يف  استوعب 0

مل تعرف يف تلك   0ارتياح مفاجئ 
اللحظة أن منظر هذين الوجهني  

 0سينطبع يف ذاكرهتا إىل األبد
كان غافن منحنيا ليحمل ميالين 

رأت ذلك الرجل الطويل   0
القامة وهو يؤرجح الطفلة  

كانت تسمع    0الصغرية املمتلئة 



صرخاهتا الضاحكة كما مسعته 
 يقول:

 هبة ايميالين؟أين أنت ذا  -
تقدمت  0رأى جني فجأة فتوقف

حنومها وهي جتفل من األمل كلما 
وضعت قدمها اليسرى على 

تقلص وجه غافن  0األرض 
عندما خفض نظر إىل قدمها  

 فبادرها متسائال:



 هل كنت تركضني؟ -
نعم أشكرك ألنك اوقفت  -

ميالين دعين اعيدها إىل  
 0املدرسة

من األفضل أن أفعل أان ذلك   -
  0فأنت ال تبدين على ما يرام 0

 هل تؤملك قدمك؟
 0كال   -



كانت تكذب واستدارت عائدة 
كل خطوة كانت عذااب لكنها   0

كانت عازمة على اال جتعله يرى  
 0ذلك

ظهرت آن ورأت جني فحملقت 
 قائلة:

 ماذا جرى لك ؟ -
 قال غافن :



أعتقد أهنا يف حاجة إىل بعض   -
 0اإلسعافات األولية

 ميالين من بني ذراعيه قائال:انزل 
اذهيب أيتها الفتاة الشقية   -

 0,الهتريب مرة اثنية وإال ضربتك 
أخذت ميالين تقفز بعيدا وهي 
تقهقه , مث ركضت لتنضم إىل 

 0رفاقها



تقدمت آن حنو جني آخذة 
 بذراعها وهي تقول:

اجلس يف الداخل سأذهب  -
ألحضر ماء مثلجا لونك  

 0شاحب
فلم يكن  امتثلت جني يف صمت

أمامها خيار برغم إحساسها  
بوجود غافن فهي تعرف إنه ليس 



يف وسعها أن تظل واقفة كي ال 
 0تتعرض مرة اخرى للغثيان

مسعت آن تقول شيئا لغافن  
بصوت مرتفع , لكنها مل تعي  
الكلمات مث وجدت نفسها  

جالسه يف أحد مقاعد األطفال  
 0الصغرية 

 قالت آن :



  0 تورم كاحلك كا البالون -
جيب أن حنضر ماك لريى قدميك 

 ؟0أال تظن ذلك اي غافن  0
ركع أمام جني مث رفع رأسه مؤيدا  

 كالم آن:
نعم لكن أمامنا بعض الوقت   -

قبل أن حيضر سأضمد اجلرح 
أين صندوق اإلسعافات  0أوال

 األولية اي آن ؟



اختفت آن يف حجرة خمزن صغرية 
 فقال غافن برقة:

ؤملك  ملاذا أنكرت أن كاحلك ت -
 عندما سألتك ؟

أان ال أحب استثارة شفقة أحد  -
0 

 ضغط على شفتيه قائال :
مل أقل أنك كذلك ولكن كم  -

  00أمتىن لو مل تكوين



مل تعرف قط يف ماذا كان ينوي 
ان يقول يف تلك اللحظة دخلت 

 0آن حاملة اإلسعافات األولية
كانت يدا غافن رشيقتني سريعتني  

  0ةوهو يضمد كاحل جني مبهار 
اختلطت مشاعر جني بني  

احساس ابلراحة بعدما خفف 
الضماد البارد اآلمها وبني اخلوف  



من ذلك اإلحساس ابالضطراب 
 0الذي أحدثته ملسة يده 

قالت بعد إن انتهى من تضميد 
 قدمها:

 0شكرا -
هذا من دواعي سروري من   -

األفضل أن اصحبك اىل املنزل 
 أليس كذلك؟ 



أبقى مع  كال شكرا أفضل أن   -
 0األطفال أقص عليهم حكاية 

كما تشائني اي جني مل تبقى   -
سوى ساعة واحدة فقط على 

 0موعد انصراف األطفال
 رفعت آن يدها إىل فمها قائلة: 

اي إهلي جيب أن أعطي  -
 0األطفال احلليب 

 0سأتوىل األمر عنك -



وآن إببريق من القهوة   عاد غافنال
املثلجة ووعاء كبري من احلليب , 
وبعد أن قدما احلليب لألطفال  

الذين اصطفوا استجابة لتعليمات  
غافن , جلست جني وآن  
اما   0وتناولتا مشروهبما املثلج 
 0غافن فقد ظل يف اخلارج

 مهست آن قائلة:



إنه رائع مع األطفال أتعرفني   -
ن  إهنم يفعلون أي شيء م  0ذلك 
 0اجله 

مل يكن يف وسع جني إال أن توافق  
على ذلك وهي ترقب أألطفال 

 :0يناولون غافن أكواهبم الفارغة
 0إهنم يطيعونه ألنه يرعبهم  -

ندمت على ما تفوهت به يف  
 وضحكت آن قائلة: 0احلال 



ال أعتقد ذلك فهو عندما أييت  -
إىل هنا خيتلف متاما عن ما هو 

لى هنا يصبح ع 0عليه يف عمله 
سجيته اعتقد انه واحد من هؤال 

الرجال الذين ال خيشون أن  
يظهروا بعض الرقة من حني إىل  

آخر فمعظم الرجال يعتقدون أن  
أما   0هذا يتناىف مع رجولتهم 

 0غافن فال يهتم برأي الناس فيه



رشفت جني قهوهتا ببطء مل تكن  
تريد أن تعرف شيئا عن وجه 

لكنها برغم ذلك وجدت   0اآلخر
تراقبه وقد احنىن حيدث   نفسها

منكب على ما  0أحد األطفال
يقوله اآلخر دون أثر لتلك  

 0العجرفة املعتادة يف وجهه
مل تكن هذه هي املرة األوىل اليت  

تساءلت فيها جني عما إذا كانت  



مل جتد  0سارة أتيت اىل املدرسة
فقد كاان  0الوقت مناسبا لتسأل 

غافن آتيا حيمل جمموعة من  
ارغة إىل حوض األكواب الف

 0الغسيل 
 ابدر آن قائال:

سأقيم سورا حول تلك   -
املساحة من األرض حىت ال 

 0يتكرر حادث ميالين 



إهنا فكرة جيدة وستسهل  -
 0مهمتنا 

 0سأعمل على تنفيذها غدا -
 نظر إىل ساعته وقال:

أان ذاهب اآلن ألرتب بعض   -
 0األمور املتعلقة هبذا املوضوع

 :قالت آن وهي هتز رأسها
هذا هو غافن , ال يكاد يقول   -

شيئا إال ويفعله من املؤسف إنين  



لن اكون هنا غدا ألراقبه وهو 
 0ينفذه

عاد غافن بعد قليل ومعه اثنان  
من سكان اجلزيرة حيمالن جمارف 

رأته جني وآن يف  0ومطارق 
يشري إىل عدد من املواقع وخيطط  

ابلعصا يف األرض الرملية وسطا 
مث تقدم حنومها  0انبهار أألطفال 

 قائال :



اتصلت تليفونيا ابملدينة من  -
مكتب املصنع ستحضر سيارة 

نقل بعد نصف ساعة وفيها كل  
ويف هذه األثناء   0ما حنتاجه 

فإذا   0سنبدأ حفر األساس
مسحتما ابعدا أألطفال عن 

 0طريقنا
وحبركة رشيقة خلع قميصه وألقى 
هبا على أحد املقاعد كانت بنيته 



كبرياتن بعضالت   قوية فكتفاه
قويه , وصدره عريض مغطى 

برقت   0بشعر اسود كثيف 
القالدة الفضية املدالة من عنقه 
  0وهو يتحرك متجها حنو اخلارج 

غضت جني بصرها وثبتته بسرعة 
مث شعرت ابرتياح   0بني يديها 

 عندما قالت آن:



ال  0ايله من رجل قوي البنية -
غرابة يف إن كل نساء اجلزيرة  

 0داقته يتمنني ص
 قالت جني وهي حتاول الضحك:

حقا لكنه مرتبط, اليس   -
 كذلك؟

تقصدين سارا؟ أعتقد أهنا أتيت  -
يف املقدمة إهنا تسعي إىل ذلك  



بال شك لكن صديقنا غافن طائر  
 امل تلتقي كاي بعد؟ 0مراوغ

كال هل كانت يف حفلة ساره   -
 األسبوع املاضي؟

كال , فهما ال تتبادالن   -
اب واضحة ابلطبع احلديث ألسب

كاي ستحضر حفلة زفاف شرييل 
 0وميكنك أن تلتقيها هناك



نظرت جني إىل حيث بدأ غافن  
عملية احلفر فقد كان ذلك أمرا  

كان يعمل حبركة    0مسليا ابلفعل
 0قليلة سريعة تكشف عن مترسه

 تساءلت جني قائلة: 
 ملاذا يفعل هذا بنفسه؟ -
أتصور أنه يستمتع مبثل هذه  -

فقد كان رايضيا  0التمرينات 
قدميا قبل أن ميوت والده ويتوىل  



أعتقد إنه  0هو كل مسئولياته 
يريد أن حيتفظ مبظهره كما أن 
العمال يتفانون يف عملهم مىت  

 0رأو رئيسهم يشاركهم فيه 
قال يل ماك إن غافن يعرف   -

ولكن مل يقل يل   0كيف يقاتل 
 لك ؟ كيف كان ذ

تلك القصة انتشرة يف اجلزيرة  -
بعدما توىل   0كلها يف ذلك احلني  



إدارة املصنع أثر وفاة والده  
مباشرة كانت هناك بعض 

املشاكل بني العمال مث تطورت  
ووصل ماك وغافن   0إىل عراك 

  0عندما كانت املعركة يف أوجها 
القى غافن نظرة خاطفة مث وقع  
اختياره على زعيمي اجملموعتني 

املتصارعتني خاض يف الكتل  
وسط اللكمات ويف حلظات 



افقدمها الوعي فتفرق اجلمع  
 0تلقائيا

كانت عينا جني مثبتتني اآلن 
على غافن الذي مل يكن يدري 

أحس   0طبعا أن احلديث يتناوله
جني أهنا بدأت تعجب ابلفعل 
بشخصية غافن كل يوم تسمع  

شيئا جديدا عنه جيعلها تكتشف  
يتمتع به من نفوذ  مزاايه ومدى ما 



يف اجلزيرة هنضت جني وقد 
خطت  0أحست ابلقلق فجأة 

ببطء وحرصصوب الباب 
توقفت خجلة على وشك ان 0

تعود أدراجها بعد أن أحست 
يف  0بعيين غافن مثبتتني عليها 

تلك الللحظة مسعت رنني اجلرس  
يدعو أألمهات اىل تسلم 

 0اوالدهن 



كان غافن يغرز اجلاروف يف 
بة ويتقدم حنوها األرض الصل

 قائال:
انتهى يوم عملك هل أنت   -

 سعيدة؟
 نظرت إليه جني حبدة قائله:

 0لقد استمتعت به  -
 هل ستأتني مرة اثنية ؟ -



نعم ملاذا مل تقل يل ان هذا   -
 املشروع ملكك؟

 هل عرفت ؟ -
 0نعم  -

حاولت الوقوف فأمتدت يده 
فجأة متسك بذراعها أحست 

فابتعدت قليال وهي  ابألضطراب
 0ما زالت تنظر اليه  



تصورت انك لن تقدمي  -
 0مساعدتك اذا عرفت ذلك 

 مث اضاف يف رقة :
هل كنت ستقدمني مساعدتك   -
 ؟
 0ال اعرف  -

متنت لو مل تكن أجابت هبذه 
 0السرعة 

 00امل اقل لك اذا  -



وفجأة توقف عن الكالم مث قال 
: 

اما انه   0مسعت شيئا  -
و ان األشياء اليت  األتوبيس ا

طلبتها للسور وصلت , امسحي 
 0يل 

سار خبطوات واسعة حنو الطريق  
 مث جاءت آن وقالت :

 اىل اين ذهب ؟  -



 0لريى من الذي وصل  -
ظهر ماك وسط حشد من النساء  

بثياب زاهية األلوان يثرثرن  
مث ذهب  0ويلوحن ألطفاهلن 

 0اجلميع ليسود الصمت 
 تلفتت آن حوهلا قائلة :

ادت  0انقضي يوم آخر اي ماك -
 0جني دورها جيدا 



كنت اعرف اهنا ستفعل   -
 0ذلك

 نظر ماك اىل قدم جني وقال :
ماذا كنت تفعلني اي سيديت  -

 الصغرية ؟
كنت اطارد ميالين مث زلت    -

 0قدمي 
 0يبدو اهنا صمدت جيدا  -

  0سأراها عندما نصل اىل املنزل 



هل انت مستعدة للذهاب اي 
 جني ؟

دت جني وماك عن املدرسة ابتع
مل يكن هناك أثر لغافن   0رويدا 

 0وعندما اقرتاب من سيارة ماك  0
كان يقف يتحدث مع سائق  
عربة نقل وعندما رآمها تقدم  

نظر اىل جني قائال يف  0حنومها 
 هدوء:



شكرا على جميئك , اان اقدر   -
 0مساعدتك 

كانت كلماته هذه املرة هلا 
ود  وكأن ماك غري موج 0وحدها 

 0حملت جني شيئا يف عينيه  0
شعرت ابلدفء واألطمئنان 

تبادلوا كلمات الوداع مث 0
  0استقلت جني سيارة ماك 

امسك غافن بباب السيارة كي 



جتلس مث اخذ يتحدث مع ماك يف  
 0اجلانب اآلخر من السيارة 

كانت تسمع صوهتما لكنها مل  
سيطرت على خميلتها 0تفهم شيئا 

ين غافن  النظرة احلانية يف عي
تشبثت جني حبقيبة يدها  0

وأحست برغبة يف البكاء من 
  0دون ان تعرف ملاذا  
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مر اليومان التاليان بطيئني , 
فقدت جني شهيتها لألكل 

 فأرجعت ذلك اىل حرارة اجلو  
 واألمل الذي حتسه يف كاحلها .



اقرتب موعد حفلة الزفاف , ويف 
س امسية يوم األربعاء كانت جتل
 مع ابيها يف طرف احلديقة , 

على مرأى من البحر بعدما صّب  
 نسيم منعش رطب اجلو ,

كاان ينتظران ميغان وكولن على  
 العشاء ,



قررت جني أن تكون ابلغة الرقة  
مع كولن , فهي جتده لطيفاً كما 

 اهنا تعرف انه متعلق هبا , 
هذا الشعور كان كافيا السعادها  

 لو ان عاطفتها مل تتبدل .
اما اآلن و لسبب ال تعرفه متاما  
 فهي تتمىن لو مل يكن متعلقاً هبا .

مل يكن يف وسعها أن تفهم  
 مشاعرها أو حتللها . 



تسائلت ملاذا مل أيِت غافن لرؤية  
 والدها منذ األحد املاضي .

هي ل تبايل ابالمر , لكن كان  
عليه ان حيضر لريى ماذا جرى  

لكاحلها غري انه مل حيضر و قد ّل 
 هذا اخلاطر عالقاً بذهنها . 

 ابدرت أابها قائلة :
" هل سنذهب اىل حفلة زفاف 

 شرييل اي أيب "؟.



" نعم ,اآلن وانِت معي , أعتقد 
 اين سأذهب , 

سنسأل ميغان اذا كان ممكناً ان 
نذهب معها , أعتقد اهنا وصلت 

 مع كولن .
أقبلت ميغان ومعها كولن وتبادل  

 اجلميع حتية ودية . 
كولن القرفصاء قرب مقعد  جلس  

 جني وابدرها قائاًل : 



" كيف حال كاحلك . هل حتسن  
 اآلن "؟.

" حتسنت كثرياً , كنا نتحدث 
 اآلن عن حفلة زفاف شرييل ".

 " هل ستذهبان ؟".
 تدخّل والدها قائاًل :

" حنن أنمل أن نذهب , كما أنمل 
ايضاً أن يتطوع أصدقاء طيبون  

 بنقلنا اىل هناك ". 



 غان بسرور :ردت مي
" سنكون سعيدين بذلك . ماذا  

 سرتتدين اي جني ؟".
 " مل أفكر بعد ". 

 قاطعها أبوها :
" هذه ليست مشكلة , ميكنِك 

 ان تشرتي ثوابً ".
 ابدرته جني قائلة :

 " لكين ال استطيع ".



 قاطعتها ميغان :
" اعرف ذلك , لنعّد لِك ثوابً 
ابلشرائط احلريرية املعروفة يف  

 ا ".سارامنك
 احتجت جني قائلة :

" ال ميكنِك ذلك , فهذا يستغرق  
 وقتاً طوياًل ". 



" اليوم االربعاء . سنشرتي غداً 
كل ما يلزمنا وسيكون الثوب  

 جاهزاً يوم اجلمعه ". 
 نظر اليها والد جني بوٍد قائاًل : 

" إن حياكة ميغان معروفة  
 للجميع , أان أضمن ذلك ".  

لكن " هذا كرم منِك اي ميغان 
 هل انِت واثفة ؟". 



" كل الثقة . صباح غد 
سأصحبِك لنشرتي كل ما يلزمنا  

 من حمل غافن ".
 " من يتحدث عين ؟". 

التفت اجلميع ليجدوا غافن ومعه  
 كلبه . 

فجأة شعرت جني ابهنا تريد  
الفرار اىل مكان ما , اىل اي  

 مكان بعيد عنه . 



بدأت ميغان تعيد سرد ما كانوا  
 . يتحدثون عنه 

وأحّست جني ابنسحاب كولن  
الصامت من جوارها بينما ارمتى 

كارلو ابسرتخاء مكانه دافعاً أنفها  
 الرطب يف يد جني . 

ربتت على رأسه بينما كانت 
 تصغي اىل غافن : 



" جئت اطلب خدمة من جني .  
ولكين ال استطيع ان اطلب ذلك  

 اآلن ..."
 " ماذا تريد ؟". 

هكذا بدا  جاء صوهتا عادايً , أو 
, يف حني كانت ترتعد من 

 الداخل . 
" إن آن تعمل مبفردها غداً يف  

 املدرسة 



و هي تسأل ما اذا كنِت قادرة 
 على مساعدهتا ".

إذاً هذا هو سبب جميئه , كان 
 جيب ان تعرف ,

نظرت اىل ميغان يف حرية فبادرهتا 
 األخرى قائلة وهي تضحك :

" األمر مرتوك لِك اي عزيزيت ,  
 ان اشرتي أان كل ما حنتاج  ميكنين

 اليه اذا رغبِت يف ذلك ". 



 تدخل غافن قائاًل :
" استطيع ان اصحب جني اىل  

احملل يف الثامنة صباحاً لتختار ما  
 تريده .

هذا إذا كنِت ستذهبني اىل  
 املدرسة اي جني ".

 " اان مستعدة للمساعده ".
فكرت جني وهي يف فراشها ابن  
غافن يصل دائماً اىل اغراضه .  



حدث االمر بشكل طبيبعي 
لكنها ادركت كيف انه حيقق  

اهدافه بسهولة . فاجلميع 
 يوافقون حبماسة على خمططاته . 
اخذت تتقلب يف فراشها بقلق  

وقد سيطرت عليها فكرة واحده 
وهي انه سيصحبها اىل حمله مث  

 اىل املدرسة . 



وافقت على ذلك صاغرة , وقد 
كيف حدث هذا وهي اليت  

 قررت ان جتنبه .
وقبل ان تستسلم للنوم , كان 

وجه غافن آخر رؤية تفرض  
 نفسها عليها . 

وجه غافن ابلصورة اليت بدا  
عليها عندما كان منحنياً على 

 وشك التقاط ميالين بني ذراعيه ,



 فقد بدا خمتلفاً متاماً . 
ت ترتدي  يف الصباح , عندما كان

ثياهبا ومتشط شعرها أدركت ان  
مقامها يف سارامنكا مل يدم اكثر 

 من اسبوع , 
لقد بدا ذلك مستحياًل , فهي 
حتس اهنا عاشت هنا منذ زمن 

 بعيد



وكأن اجلزيرة ابتت جزءاً ال يتجزأ  
 منها . 

قريباً سيكون عليها أن ختتار , 
وهي ليست واثقة بعد , ماذا  

 سيكون اختيارها .
ود البقاء مع والدها , فهي ت

 لكنها ال تزال مرتددة , 



فهناك احساس غريزي دفني حبب  
البقاء يؤكد هلا ضرورة الرحيل 

 ,قبل ان يفوت االوان , 
 لكن اوان ماذا ؟ 

اهنا ال تدري وال ميكنها ان  
 تتكهن به ؟  

استيقظ والدها مبكرا وقد بدا  
وجهه مسرتخياً مليئاً حبيوية مل  

 تشهدها من قبل . 



 حّياها مث ابدرها قائاًل :
" اعتقد اين ساخرج ألتريض  

قلياًل اليوم , فأان اشعر بتحسن  
 ملموس ".

 " هل أذهب للرتض معك ؟". 
" كال , فهم حيتاجون اليِك يف  

املدرسة _ أان سعيد ألنِك  
 ستذهبني ".

 مل تعرف جني ماذا تقول , 



كلماته الصادقة اهلادئة جتعلها  
يتعاظم   عاجزة عن الرد . حبها
 يوماً بعد يوم لوالدها , 

إهنا تشعر ابلندم على السنني اليت  
 قضتها بعيدة عنه .

رمبا كان القدر هو الذي أّخر  
اجتماع الشمل , رمبا كان اآلن  

 هو الوقت املناسب لذلك , 
 قالت :



"أرى انَك تبدو احسن حااًل اآلن 
 , إين سعيدة بذلك ".

 " هذا بفضل أتثريك اي جني , 
اآلن أعيش من أجله , لدّى  فأان 

 من اقول انه ملكي .
وانِت كما متنيت ان تكوين متاماً  

." 
 

 " شكراً "



 
مل تزذ على ذلك بعد ان خنقتها 

 مشاعرها مث قالت :
" علّى أن أستعد , فغافن آٍت 

 بعد قليل ".
ذهبت اىل غرفتها حماولة بال  

جدوى جلم دموعها , ال تريد ان  
 ورة . يراها غافن على تلك الص 



وابلفعل عندما مسعت صراخاً 
على الباب كانت قد متكنت من 

 متالك نفسها . 
كاان يسريان اآلن صوب بورت  

ابتريك . نظر اليها نظرة فضولية 
 وقال :

" هل تشعرين بتحسن يف قدمك 
 ؟".

 " نعم , شكراً ". 



تبدد اآلن ذلك الشعور الغريب  
الذي أحسته حنوه يوم االثنني  

 املاضي , 
دها التوتر , ويبدو انه احس  وعاو 

 بذلك ايضاً ,
فبدأ احلديث عن املدرسة بنربة 

موضوعيه وكأنه يتحدث مع  
 شخِص غريب , 



كان يبدو جذاابً وقد ارتدى  
قميصاً من احلرير عقده بشرائط  
 حريرية مطرزة بداًل من االزرار , 
تذكرت جني كلمات آن , أّن 

نصف فتيات اجلزيرة يسعني ورائه  
, 

أحّست ابلسعادة الها مل تكن  
 واحدة منهن .



خطر هلا خاطر مفاجئ , ترى 
ملاذا طلب منها والدها الذهاب  

 اىل املدرسة , 
رمبا هو أيمل ان ....... تصّلبت 
جني يف مقعدها بعد أن دامهتها  

 فكرة خميفة ,
فهي ال تنخدع ابلرجال , خاصة 

 اجملربون امثال غافن .
 



تعة كانت اخلالة دورثي تشعر مب
دائمة يف حتذيرها من ان مجيعهم 

 سواسية , 
يسعون وراء ما يريدون ان 

 حيصلوا عليه .
وغافن ال خيتلف عن ابقي الرجال 

 , بل قد يكون أسوأ منهم .
فقد اعتاد طوال حياته أن أيخذ  
 ما يريد . وهو يعلم انه جذاب .  



وهو يكرهين و رغم ذلك ينظر  
 ايّل أحياانً بطريقة ما , 

 ملسة يده على ذراعي , كما أنّ 
,,,,,,, 

اندفعت اىل ذاكرهتا اآلن كل 
األشياء الصغرية اليت مل تكن تعين  

 هلا شيئاً . 
 " هل هناك ما يزعجِك "؟. -

 التفتت حنوه قائلًة :



 " ال ......ال .". 
مل تقَو عيناها على مواجهة عينيه 

 خوفاً من أن يقرأ أفكارها . 
كم كانت محقاء . متلملت يف 

 مقعدها ومتنت لو مل حتضر معه .
 كان عليها ان ترفض .

 
 " صرِت هادئًة جداً "

 



 " كنت أفكر ". 
 

هدأت اآلن خفقات قلبها  
السريعه , جيب ان تتمالك نفسها  

 وإال فماذا يبقى هلا ؟
بعد حلظات وصال اىل احملل . كان  
كل شئ هادائً وكأن احملل مهجور  

 . 



ة متكنت اخرياً من أن تتسائل بنرب 
 عادية ومها يف املصعد :

" يف أي ساعة يفتح احملل أبوابه  
 ." 

" يفتح أبوابه اليوم الساعه  
التاسعه والنصف , يف وسعِك أن  

 تلقي نظرة حولِك ". 
احّست ابلراحة عندما توقف  

املصعد وقادها عرب قسم ثياب 



السيدات الذي كان يسوده 
هدوء شامل وقد متت تغطية 

اخلشبية املنتصبة كاألشباح األزايء 
 سجينة تنتظر احلرية .

 اخرتق غافن الصمت قائاًل :
" سأحضر أواًل الشرائط املطرزة  

 احلريرية ". 



أخذت جني تتجول وسط 
الرفوف املليئة ابلبضائع مث قالت 

: 
" من الصعب اختيار املطلوب  
 وسط هذه اجملموعه الكبرية ".

" دعيين اساعدك . فاان اعرف ما 
 ين متاما ".تريد 

قّدم هلا بعض الشرائط املطرزة  
 احلريرية قائاًل : 



" واآلن ماذا تريدين حتتها ؟ الون  
 الوردي ام االزرق ام االصفر ؟". 
" ارين هذا اللون االصفر . هل  
ميكنين ان اراه جنباً اىل جنب م 

 عالشرائط ,  
كانت الشرائط رقيقى , شفافة , 

تكاد تكون عاجية اللون وقد 
منظرها عندما وضع حتتها   اكتمل



االصفر الالمع . تنفست جني 
 الصداء وقالت :

" نعم , اعتقد ان هذا هو ما اريد  
 ." 

 " جربيه عليِك امام املرآة ".
كانت جني تراقبه وهو يلتقط  

 ثنااي القماش احلريري واالشرطة . 
 جذب القماش احلريري قائاًل : 



" امسكي هذا وضعيه على 
 جسمِك ".
تشعر ابحساس كانت جني 

غريب وقد شعرت ابهنا تكاد 
 ترتنح . 

امتثلت لكلماته دون ان تنبس 
 ببنت شفة .

احست وكان طوقاً حمكماً يشدد 
 عليها اخلناق . 



 احنىن والتقط الشرائط الرقيقة :
 " احرتسي جيب االّ ......."

 " اان اعرف ماذا افعل". 
ء صوته هادائً . كانت  جا

 خفقات قلب جني عاليه .
كانت تشعر بقلبها وهو خيفق 

مرتطماً بضلوعها عندما استقام 
غافن ورفع الشرائط املطرزة 
 بعناية فائقة ووضعها عليها .



كانت يداه اآلن متسان عنقها 
وخصوصاً وهو حياول ان يريح  

 الشرائط احلريرية حول جسدها .
يف  كان هناك قدر من احلذر

ملسته , وبرغم ذلك احست 
وكاهنا يف حاجه اىل الفرار ,  

أخذت تتحرك يف قلق فبادرها  
 قائال :



" إهدئي , ملاذا كل هذ التوتر  
 ؟".

رأت صورهتا املنعكسة يف املرآة . 
كان غافن واقفاً زرائها وقد وضع  

يديه على كتفيها بينما تدىل  
القماش احلريري والشرائط فوق  

 مجال .جسدها يف رشاقة و 
اكتشفت اهنا مل تنظر اىل صورهتا 

 يف املرآة , 



 بل اىل صورته هو .  
كان قريًب منها اىل حد اهنا 

احست حبرارته وتنشقت العطر  
اخلفيف اخلاص ابلرجال املنبعث 

 من كرمي ما بعد احلالقة ,
فتقلص حلقها حىت جاء صوهتا 

 اجش وهي تقول :
" هذا رائع اجلمال . اعتقد انين  

 "...... 



 " نعم , انه رائع اجلمال ".
كان هناك شئ يف صوته جعلها  
 ترتعش ومتنت ان يبتعد عنها .

استدارت نصف استدارة فرتاجع 
للخلف وانزلقت الشرائط قلياًل 

.. 
 أمسك هبا قائاًل : 

" سأحجزها لِك واسلمها مليغان 
." 



 " شكراً ". 
النظر اليه ,   مل تقو جني على

كانت تشعر وكأن راسها سينفجر 
من التوتر الذي عاد يسيطر على 

 املكان .
 " هل انِت مستعدة للذهاب ؟".

 " نعم ".



كان هناك قدر من الغرابة يف  
سلوكه أاثر قلقها , كان يبدو 
 وكأنه غاضب . ماذا فعلت ؟.
يف طريقها اىل املدرسة احست 

  جني أبمل يف رأسها و مل يكن هناك
ما تستطيع عمله , يبدو ان غافن 
سارح يف عامله اخلاص . كان يقود  
السيارة بسرعه . و مل ينظر اليها  

 ولو نظرة عابرة .  



قبضت أبصابعها على حقيبتها يف 
 تعاسة , 

كان جيب أال توافق ان حتضر معه  
. رفعت يدها اىل جبهتها  

املشتعلة حماولة وقف ذلك األمل 
 النابض . 

 بال مباالة :  نظر اليها وقال
 " ماذا هناك ؟".



" عندي صداع قاتل . لكن ال 
 تدع االمر يشغلك ". 

" هناك اقراص مسكنة يف 
 املدرسة ذكريين ان اطلبها لِك ".

" انزلين اما م املدرسة واان اطلبها  
." 

" كنت اود ان ادخل معِك , اكن  
لدّي كثرياً من العمل اليوم ,  



سأمر ابلطبع آلخذِك يف الساعة  
 لرابعة ".ا

 " ماك ميكنه ان مير علّي ".
" كال , فلديه حالة والدة يف 

 وسط املدينة ".
زمّت جني شفتيها . انه يبدو  

 وكأنه اندم على احضارها :



"آسفة النين ال اعرف ان اقود  
السيارة , انك تضطر لتغيري  

 براجمك بسبيب ".
" اان سعيد مبساعدتك لنا , 

 واؤكد لك ان نقلِك ابلسيارة ال
 ميثل اية مشكلة ابلنسبة إيّل ".

 " أحقاً ؟". 



أشاحت بوجهها بعيداً ونظرت  
الىاملروج اخلضراء , كانت حتّس 

 بوخزة أمل يف صدرها . 
دفعت ابب السيارة قبل أن 
يتوقف متاماً أمام املدرسة مث 
هبطت وقالت دون ان تنظر  

 ورائها :
 " اىل اللقاء ". 



مسعت صوت احملرك و قد انبعثت  
فيه احلياة من جديد كما مسعت 

 صوت نفري السيارة . 
لكنها مل تقو على النظر اىل الوراء  

, تالشى الصوت متباعداً 
 فتوقفت جني لتلتقط انفاسها . 
مل تكن تعرف ملاذا ينتاهبا هذا 
الشعور اآلن , لكن لسبب ما 
 كانت حتس برغبة يف البكاء ,  



عميقاً وعاودت  اخذت نفساً 
السري من جديد لتسمع اصوات  

 االطفال .
هنا العودة اىل الطبيعه ... هنا 

ميكنها ان جتد نفسها على 
سجيتها . فهي متأكدة من شئ 

 واحد .. ...
 اهنا ال تستطيع البقاء مع غافن . 

 



مّر الوقت سريعاً وجلست آن 
وجني أثناء فرتة الراحة تتحداثن 

 عن حفلة الزفاف .
ن أّن شرييل ستتزوج قالت آ

مواطناً اسرتالياً وستعيش يف بريث 
 . وقالت :

" أان واثقة من أنكما ستنسجمان 
معاً اي جني , لألسف اهنا سرتحل  



يوم السبت , ليتِك حضرِت قبل 
 اآلن .

روت جني أسباب جميئها متأخرة 
بينما جلست آن تصغي يف 

صمت و قد عال وجهها تعبري 
 غاضب مث صاحت :

 ل ! " ايللهو 
إنه ألمر رائع أن تكتشفي وجود  

 والدك هبذه الطريقة ,



إن اابِك أصبح شخصاً خمتلفاً منذ 
 جميئك ".

 
مرة أخرى وجدت جني نفسها  

 تفكر يف ابيها . 
ادركت مع كل يوم مير اهنا تنتمي 

 اليه ,, 
اما ابلنسبة اىل اخلالة دورثي فهي  
ستبحث عن وسيلة لتعوضها ما  



يعين  بذلت حىت لو كان ذلك  
 البحث عن عمل ,

فهذا االمر جيب ان تتحمله 
 وحدها دون مساعدة من ابيها . 
حينئذ فقط تتخلص من ذلك  

الشعور ابلذنب الذي ينتاهبا من 
حني اىل آخر لرتكها خالتها  

 وحيدة .



سألت آن عن امكان العثور   -
 على فرصة للعمل يف اجلزيرة 

و شرحت هلا االسباب و اصرارها  
اىل مساعدة  على عدم اللجوء

 والدها ,
فبادرهتا آن قائلة وهي تربت على  

 ذراعها :  



" أان أحرتم حبك لالعتماد على 
النفس ,و لكن أمل يكن يف نيتك 

 االلتحاق بكلية املعلمات ".
 " نعم , 

لكن خترجي سيستغرق ثالث  
سنوات , اان ارغب يف العمل يف  
 أحد املكاتب او يف اي مكان ".



" يف وسعك ان تعملي هنا يف 
املدرسة . فلماذا ال تسألني غافن  

 اذا كان ذلك ممكناً ؟".
 " ال اعلم , 

 سأفكر يف األمر ".
قرب يوم الزفاف , هنضت جني 
مبكرة و ذهبت اىل منزل ميغان 

 لوضع اللمسات االخرية لثوهبا . 



منزل ميغان يشبه كثرياً منزل جون  
 . 

هادئ  كان فسيحاً وأبيض وأاثثه 
وقد تناثرت السجاجيد على 

 ارضيته واألزهار يف كل غرفة . 
كل ما يف املنزل يدل على ان 

 ساكنته امرأة ,



قادهتا ميغان اىل غرفة احلياكة , 
فشهقت جني لرؤية الثوب مث  

 صاحت قائلة :
 " انه رااائع اي ميغان !".

" تعايل جربيه , وبعدئذ سأريِك  
 ما لدّي من قبعات ".

نين ان ارّد لِك هذا  " كيف ميك
 اجلميل ؟". 

 إعتربيين فقط أمِك الروحية !". 



تضاحكت االثنتان مث بدأات 
 التجربة األخرية للثوب .

مل تكن جني قد رأت كنيسة 
اجلزيرة , لكنها ختيلتها ذات طابع  

 اجنليزي حبت . 
لذلك كانت مفاجأة هلا عندما 

رأت ذلك املبىن االبيض البسيط 
الخضر يلمع  وسقفه القرميدي ا



حتت اشعة الشمس و ينبعث منه 
 رنني االجراس القوي .

غمر جني احساس ابخلجل حلظة 
وصوهلا هي ووالدها و ميغان  

 وكولن ..  
فشتان بني أن تنظر اىل نفسك يف  
 املرآة وتشعر أبنك يف مظهر الئق 

و بني مواجهة عشرات 
 االشخاص الغرابء ,



و الثقة   مجيعهم يتسمون ابالانقة
 ابلنفس .

أحّست فجأة وكأن ادراكها  
متيقظ لكل شئ وكأن حواسها  

قد شحذت بال استيعاب كل ما  
 يدور حوهلا ,  

اخذت تتحدث و تبتسم خبجل 
 ألصدقاء أسرة موراي .



مث انسحبت ميغان اىل ركن هادئ  
 و سألتها جني بفضول :

 " من تكون الفتاة هناك ؟".
أشارت جني اىل فتاة ذات شعر  

 اكن رائعة اجلمال . د
" هذه هي كاي واالس , اهنا 
 على عالقة متينة مع غافن . 

إذاً هذه هي الفتاة الت حتدثت 
 عنها آن !! 



أحّست جني أبمل حاد ولكنها مل  
 تدرك سببه .

تفرق احلشد اذ بدأ اجلميع 
 يدخلون الكنيسة ,

خفتت حدة الثرثرة لينبعث 
 صوت األرغن الرخيم .

 مل تكن جني قد رأت غافن بعد ,
 بدأت تنظر حوهلا ,  



كانت اجلدران ذات لون اصفر  
شاحب والسقف ذا عوارض 

 خشبية داكنة ,
يف املقدمة جلس رجالن , 
 احدمها كان شخصاً غريباً ,

أما الثاين فكان ظهره مألوفاً  
 بشكل حمري .

 حّدثت جني نفسها قائلًة :



 –ابلقطع كان جيب ان اعرف 
 شاهد العريس .  غافن هو

استدار قلياًل ليتحدث اىل زميله  
وقد تباين حبّدة الشكل اجلانيب  

لقسمات وجهه مع احلائط  
 االصفر الشاحب .
 كان وسيماً للغاية ,

 فأحست جني وكأن قلبها يرتنح ,  



فأشاحت ببصرها بعيداً خشية ان 
يراها أحد حتمّلق فيه , خاصًة 

 كولن الذي كان جيلس جيوارها .
للحظة التالية بدأ االرغن حلن  يف ا

 جمئ العروس املعروف ,
 حتولت االنظار صوب العروس . 
إّن هناك شيئاً مثرياً للعواطف يف  

 طقوس الزواج تلك ..



حّدثت جني نفسها لكنها وجدت  
عينيها مثبتتني ال على العروس  

 والعريس ,  
 بل على غافن , 

مل ينظر وراءه وال مرة واحدة , مل 
 يرها , 
جني ادركت متاما انه يعي  لكن 

 اهنا تنظراليه . 



وبعد مضي دقائق , جائت تلك  
 اللحظة املصريية .

حدث ذلك مع انتهاء طقوس  
الزواج , فقد استدار غافن 

 للحظات , 
 والتقت عيناه عيين جني .

كانت عيناه داكنتني , الحت 
فيهما ظالل املسافة الفاصلة  

 بينهما , 



 
لكن نظرات االثنني يف تلك  

للحظة كانت وكأهنما كاان ا
 وحدمها يف الكنيسة ,

 
أشاحت جني بوجهها بعيداً  

مرتعشة , بل اهنا احست ابلدوار  
 وغري قادرة على حتمل املزيد . 



عرفت اآلن اهنا حتب غافن 
 غرانت .

 
توجه املدعوون اىل احلفلة اليت  
 اقامتها أسرة موراي يف منزهلا ,  

أخذت جني تثرثر مع كولن  
وميغان ووالدها , آملًة اال  

 تفضحها حركاهتا ,



تقّدم غافن حنوهم حمّداثً ومعه 
كاي فشعرت جني ابألمل بينما 

 كانت كاي تتأبط ذراع غافن , 
جمرد ملسة خفيفة كلمسة الفراشة  
, وهي تبتسم جلني معربة هلا عن  

 اعجاهبا بثوهبا , 
استجمعت جني شجاعتها من  
مكان دفني فبادلتها االبتسام 

 وحتّدثت بطريقة طبيعية , 



بينما كان كولن حييطها بذراعه يف  
خفه , مل تقَو جني على مبادلة  

 غافن النظر , 
وبداًل من ذلك أخذت تراقب  

ابعجاب مجال وجه كاي اهلادئ  
بتعبريه الصايف وعينيها ذا ت  
هنا االهداب الكثيفة ومها ترمقا

 بطريقة صادقة ودودة .



مل يكن فيها ما ينم عن اخلداع 
 مثل سارة ,

كانت هناك ثقة كاملة ابلذات  
جعلت جني حتس وكأهنا صبية يف 

 طور الدراسة الثانوية .
غري أن جني مل تكن تدرك كم 

كانت بدورها تبدو نضرة فاتنة يف 
ثوهبا وكم اضفى عليها احلياء  

 مسحة من الرباءة .



يف هدوء على اسئلة كانت جتيب 
كاي حول انطباعاهتا عن اجلزيرة  

, 
وعندما تّدخل غافن يف احلديث  

وذكر هلا خدماهتا للمدرسة , 
 تبادال النظرات .

ليتها تستطيعا ان تتصرف تصرفاً 
 طبيعياً ,

 ابدرها قائاًل : 



" أريد أن أحتدث معِك يف شأن 
املدرسة , قد ال يكون هنا املكان 

وياًل مع آن املناسب , حتّدثت ط
 موراي ".

فقدت دقات قلب جني انتظامها  
 , ترى ماذا قالت له آن ؟

اي يل من محقاء ! كان جيب ان 
 انبهها االّ تقول شيئاً .
 ابتسمت أخرياً قائلًة :



" يف وقٍت أخر , امسحوا يل اآلن  
, جيب أن اذهب ألرى ما اذا  

 كان ايب يريد شيئاً ".
توارت جني ومعها كولن الذي  

 ك بذراها هامساً حبّدة :أمس
" قويل يل , ماذا بينِك و بني  

 غافن "؟.
 " ماذا تقصد ؟" 



"اان ال اعرف ! انه جمرد شعور , 
عندما جتتمعان كأن هناك شرارات  

خفية تتطاير يف كل اجتاه , ال 
اعين اليوم فقط , فقد الحظت 

 ذلك من قبل ".
 " خيالك خصب "

ردت عليه جني بسرعه وهي 
د اىل ابيها الذي كان  تلوح من بع

جيلس مع ميغان وماك حتت جرة 



ظليلة يف احلديقة . جيب ان 
تكون اكثر حرصاً وال تدع 

مشاعرها تنكشف وإال كانت  
النتيجة مروعة , ال ميكن تكهنها  

 . 
ويف حماولة ايئسة متكنت من ان 

 تقول :



" يف الواقع ان هناك نوعاً من  
عدم االستلطاف بيننا , هذا هو 

 ما يف األمر . كل 
ان هذا حيدث احياانً . جمرد 

 تعارض يف الشخصيات ".
 " ليس االمر هبذه االمهية "

أتبط ذراعها وانضما اىل  
 املدعويني . 

 بدأ الرقص فوق املروج اخلضراء . 



عقدت جني مقارنة بني هذه 
االمسية و حفلة سارة , فاجلو 

 كان خمتلفاً متاماً .
لة  كانت سارة هذه الليلة يف احلف

و قد جنح غافن يف تقسيم وقته 
 برباعة بني سارة و كاي .

 انه ميلك كل شئ , 
املظهر احلسن و الثراء و فتاتني  

 جذابتني ,



وهي بكل غبائها   –انه ابرع حقاً 
 وقعت يف شراكه . 

أحست ابمل حاد كالسكني لرؤيته  
يرقص مع كاي , وحاولت يف 

ايس ان تسرتخي بني ذراعي كولن  
, 

انت حتس ولو بذرة اي ليتها ك
عاطفة جتاه كولن , اي ليتها كانت  

 , ولكن ما من فائدة .



 رقصت جني مع ماك الذي قال : 
"وافق ابوِك على السفر اىل  

سيالن لعرض نفسه على طبيب 
 اختصاصي . 

كل هذا كان بتأثريك . فقد اقنعتِه 
 أبن يفعل ذلك من أجلك ".

" ماك , أان سعيدة للغاية ,   -
 ".مىت سيذهب ؟

 " يوم الثالاثء وسأذهب معه ". 



 " هل أذهب معكما ايضاً ؟". 
خّفت املوسيقى وقد وقفا يف رقعة  

ظليلة بعيداً عن الفوانيس اليت  
 عّلقت عرب احلديقة . 

 حّك ذقنه مفكراً مث قال :
" ال أعرف اي جني , فغافن هو  

 الذي سيأخذان بطائرته ". 
وقبل أن ينهي مجلته , رأت 

الرجل الذي ليس يف وسعها ان  



تتحاشاه قادماً وحده حنومها 
 فبادره ماك :

" هل ميكن ان أتيت جني معنا إىل  
 سيالن ؟".

نظر اليها غافن يف صمت 
وأحّست إهنا ترتعش كمن ارتكب 

 خطأ .
 مث قال :



" سبقكم شخص آخر وطلب  
 مين الطلب نفسه ".

 :تردد قلياًل مث قال 
" ماك , هل ميكنين أن أحتدث  

 مع جني على انفراد ؟".
 " ابلتأكيد , إىل اللقاء " .

أتبط غافن ذراع جني وقادها اىل  
رقعة داكنه من ظالل األشجار 

 وقال يف رقة :



" أريد فقط أن أحتدث معِك , 
 دعينا جنلس هنا ".

أشار اىل مقعد حتت شجرة 
اجتهت اليه جني و هي سعيدة 

اجللوس قبل ان ختوهنا بفرصة  
 قدماها .

" ابلغتين آن أبنِك تريدين عماًل  
." 



رفع يده طالباً منها اهلدوء أمام  
 شهقتها ,
 ثن قال :

" أان آسف , دعيين استخدم 
 عبارة اخرى , 

هل تقبلني ابلعمل يف املدرسة 
بشكل منتظم يف مقابل راتب  

 مناسب ؟



أنِت تنوين البقاء هنا أليس  
 كذلك "؟.

جني نظرها على يديها و  ثبتت 
قد شبكتهما يف توتر , كيف 
 ميكنها ان تفعل ذلك اآلن ؟ 

كانت لديها خماوف من العمل يف  
 مدرسة غافن ,

واآلن زادت تلك املخاوف بعدما  
 أدركت اهنا حتبه :



 " ال أعرف ".
 " ال تعرفني ماذا ؟ 

ال تعرفني ما اذا كنِت ستبقني يف 
 سارامنكا

كنتش تودين  أم ال تعرفني ما اذا  
 العمل يف املدرسة "؟. 

 



أسرعت ضرابت قلب جني , 
فقد غمرها احساس ابلطمأنينة 

 وهي قريبة منه .
 

ما هذا التبدل املفاجئ يف نظرهتا 
 اليه ؟. 
 قالت :

" كانت جمرد فكرة , فأان ال اريد  
 أن ......".



كانت على وشك ان تقول ال  
اريد ان اعمل لديك ,, ولكن 

 .الكلمات توقفت 
 اطلق ضحكة صغرية وقال :

" ال تودين ان تعملي يف مشروع  
 خيصين , أليس كذلك "؟. 

 ابتلعت ريقها يف صعوبة قائلًة : 
" هذه هي احلقيقة ما دمت قلتها  

 بنفسك ". 



كانت تعرف انه غضب .. نظر 
 اليها بعينني قامتتني قائاًل :

" شكراً لصراحتِك . هل يل أن  
 أسأل ملاذا ؟".
 " ال أعرف ". 

مل تقَو على االشاحة بعينيها بعيداً  
. فقد كانت عيناه مركزتني  

 عليهما ,,
 " نعم , تعرفني , ماذا هناك ؟  



أنِت خائفة من أن تقدمي على 
أي عمل يؤذيين . اليس كذلك 

 ؟". 
شئ ما يف صوته فّجر كل توترها  

العصيب . ملاذا اخضع هلذا  
االرهاب ؟ ملاذا أصبح كاآلخرين  

؟ ليس لدّي ما اخسره . انه  
يعتربين طفلة .... فما من شئ 



على االطالق يقدر ان جيعله  
 ينظر ايّل كما ينظر اىل سارة .

 
" أان ال أود ان أعمل معك النك  
تتصور إن يف امكانك ان تصدر  

 االوامر للجميع,  
 لكيّن لن أمسح لك بذلك ". 

 



" إما انِك متزحني وإما أنِك  
 جننِت , 

أان أصدر االوامر للجميع .. مىت 
 حصل ذلك ؟". 

أضفت نربته الساخرة برودة على  
 كلماته . 

مّهت جني ابلوقوف . لكنه حبركة 
 عنيفة أجلسها يف مكاهنا قائاًل : 



" اجلسي , اان فعاًل أحب ان  
 اراِك احياانً !

ا اللعنة على هذا التفكري .. ملاذ
 تدخلني دائماً يف صراٍع معي ؟".

 " أان ؟؟ كيف كان ذلك ؟". 
" ابلطريقة االنثوية املاكرة ,. و 

 اضافة اىل ذلك ....."
" اان لن ابقى هنا ألمسع اهاانتك  

 ." 



هنضت و ضربت االرض بقدمها  
 بشدة وقالت :

" كيف جترؤ على ان تتحدث 
معي هبذا الشكل , عد اىل  

 صديقاتك ,, واان ...."
" وانِت تعودين اىل صديقِك  

 كولن ". 
 وبعدما هنض اضاف :



" انِت ال تقبلني االهانه , بينما 
 تسمحني بتوزيعها على اآلخرين , 
 ملاذا ال تقدمني على صفعي ؟".

 
 " ال تستفزين ". 

 
تطلعت بعينني قلقتني حنو املنزل 

 فبادرها قائاًل : 



حد شيئاً , لكن  " مل يالحظ أ
 استمري , فأنِت حتققني تقدماً ".  

 
" أان أكرهك ! هل تسمعين ؟  

 أكرهك ! ".
 

" تكرهينين ؟ اذن دعينا نرى ما 
 اذا كنِت تكرهني هذا أيضاً " 



جذهبا بقوة حنوة وقد أحاطتها  
ذراعاه بقبضٍة قوية ساحقة 

 جعلتها ال تقوى على احلركة .  
 حاولت ان تقاوم لكن فشلت ,

 دها عنه وقال يف حدة :أبع
" لن أعتذر وحىت لو اعتذرت 
 فان موقفي لن يكون حقيقياً ".
صاحت وهي ترتعش من هول  

 الصدمة :



 " أهكذا حتارب النساء ؟".
" نعم . اذا اردِت هذا التفسري  

." 
 " انت حقري كريه !".

" اان اعرف ذلك , و لذلك فلن  
 تستغريب اذا كان سلوكي سيئاً ".

مات استدار عائداً  مع هذه الكل
اىل املنزل بينما وقفت جني 

 وحدها .



مث مسعت حركة جماورة فاستدارت 
 لرتى كولن أمامها . 

 كان يف حالة هياج . 
 احست ابهنا على وشك البكاء , 

ومّدت يدها لتلمس ذراعه  
فأقصاها عنه و استدار بدوره  

 عائداً اىل املنزل .
 أغلقت جني عينيها , 

 ن هناية ؟ اما هلذا الكابوس م 



 
  

          
 العاصفــة!  -
 
 
 

استعادت جني وهي يف فراشها  
احداث ليلة امس وتراءى هلا ما  



شاهدته عند عودهتا اىل منزل  
يراقص   اسرة موراي. كان غافن

سارة وقد تقاراب بينما كان كولن  
ميسك بكاي بني ذراعيه. قثزت 

جني جالسة يف فراشها: ال فائدة 
من االسرتسال يف التأمل. عليها 
االن ان تنهض ومتضي اليوم مع  
ابيها يف هدوء.ابدرها قائال ومها  

 جالسان يف الفناء:  



 
 "هل استمتعت امس؟ "

" اان سعيدة بك اي ايب. علمت 
ستعرض نفسك على صديق انك 

 ماك هذا االسبوع. "
" نعم، اجربين ماك على ذلك. "" 

اان سعيدة بذلك اي ايب. انت  
تبدو افضل مما كنت يوم وصويل  



اىل سارامنكا. "مدت يدها  
 وامسكت بيده قائلة:

" هل ميكنين ان اعيش معك 
هنا؟ "مل تكن تقصد ان تقول  
ذلك. لكن شيئاً ما دفع تلك  

 مها الكلمات اىل ف
." جني، ابنيت العزيزة اتريدين  

البقاء حقاً. مل اعد يف حاجة اىل  
طبيب ما دمت ستكونني اىل  



جانيب. "صاحت جني وهي 
تضحك وتبكي يف آن واحد:" 

 بل جيب ان تذهب اي ايب. "
" ال تقلقي كنت امزح فقط  
واآلن سأذهب ألرى الن.  

"انفدرت جني بنفسها وراحت  
تفكر: الزمت نفسي ابلبقاء  
وعلي ان اتعلم كيف اواجه  

االمور. علي ان اتعلم كيف اضع 



على جلدي طبقة اثنية حتميين من 
سخرية غافن. اان اعرف اين  
اخرتت القرار الصواب فأيب  

وليس غافن هو من يهمين.حضر 
غافن وماك صباح الثالاثء 

ليصحبا والدها اىل املطار. كانت 
سارة ايضا يف السياره. حاولت 

ىل غافن الذي  جني اال تنظر ا
حياها عن بعد وكأنه أيىب  



الكالم.وهكذا رحلوا وتركوها  
وقفة هي والن على السلم. 
داخلها فور اختفائهم شعور 

ابلفراغ. مل مير على وجودها يف يف  
سرامنكا سوى اسبوعني وهي 
تشعر اآلن أبهنا ستفقد الرجل  

احلنون، والدها.بقي يف خاطرها  
  وجه غافن عندما كان ينظر اليها

كان ينظر اليها منذ حلظات 



ليعتصر قلبها. كانت نظرته  
رافضة حادة. حاولت اال تذكر  

تلك البسمه اخلفيفة املنتصرة اليت 
علت شفيت سارة وهي تلوح من  

السيارة. صحبتها ميغان يف 
الثامنة صباحا اىل املدرسة 

وجنحت جني بعد جهد يف تنحية 
غافن وسارة عن خاطرها كما  

رة احلديث عن  جتنبت ميغان مبها



غافن او كولن. يف ذلك املساء  
اتصل هبا ابوها تلفونياً، كان 

صوته مليئاً ابحليوية وابلغها ان  
الطبيب االختصاصي طلب منه 

البقاء ليلة اخرى واكد هلا انه  
سيتصل هبا مرة اخرى مساء الغد  

لالطمئنان عليها.امضت جني 
اليوم التايل مع ميغان يف شراء  

بورت ابتريك    بعض احلاجيات من



مث تناولتا القهوة املثلجة يف منزل 
ميغان. غادرت جني منزل ميغان 
يف اخلامسة تقريبا واصرت على 

ان تعود سريا على القدمني. 
للمرة االوىل احست بوحدة 

شديدة. فور عودهتا اىل املنزل  
صاحت منادية:" الن، لقد 

عدت. "ال جواب. الصمت خميم 
رية على املنزل. احست جني ابحل



دخلت اىل املطبخ وهي ترجح ان  
جتد مديرة املنزل هناك. بدال من  

ذلك وجدت مذكرة من الن  
ختربها فيها أبن اختها مريضة وقد  
ذهبت لرتعى اوالدها واهنا ستعود  
الليلة.مل يكن امامها اال ان حتاول  

االستفادة من وحدهتا وتلهي  
نفسها أبي عمل منتظرة اتصال 

ت اىل  والدها وعودة الن. صعد



الطابق االعلى لتستحم. لبست 
الشورت و ارخت شعرها 

وجلست يف فناء املنزل تتصفح 
بعض كتب والدها. كان اجلو  
هادائً ال يزعج سكونه سوى  
رفرفة جناح طائر يلمع حتت 

اشعة الشمس. اخرتق صوت  
آخر ذلك السكون، صوت  

طائرة، وعندما توقف ساد اهلدوء  



من جديد. انغمست جني يف 
ة لتفيق فجأة على صوت القراء

االمطار هتطل. اخذت ترقب  
قطرات املطر الكبرية تتناثر امامها  

بينما تبدل اجلو وزداد برودة 
وقفت اآلن وسط احلديقة وقد  

رفعت وجهها لتحس قطرات املاء  
الكبرية على وجنتيها. املطر 

خيتلف هنا متاما عن املطر يف  



اجنلرتا. كانت القطرات كبرية، 
ئة بشكل غريب. انعمة، ومهد

بعد حلطات ادركت اهنا ستبتل 
فاحتمت مرة اخرى ابملظلة ترقب 

املطر. مسعت رنني التليفون 
فدخلت مسرعة. كان اخلظ  

يطقطق من على بعد وجاء صوت  
ابيها ضعيفاً:" جني هل تسمعيين؟ 
ذهبت اىل الطبيب وهو يعتقد ان  



مرضي عصيب يف االصل. واختفى 
كاد ال صوته متاماً فقالت جني:" ا 
امسعك. لكين سعيدة هبذه 

االنباء. "تعالت الطقطقه يف اخلط  
التليفوين فاضطرت جني ان تبعد  
السماعة مث صاحت:" ال استطيع 
ان امسعك. "" ساحاول ان اتصل  

بك اثنية، اىل اللقاء اي جني "" 
اىل اللقاء اي ايب. "ماذا اراد ان  



يقول. ال يهم. االمر االساسي 
ان مرض  هو ان الطبيب يرى 

ابيها ليس خطرياً. وشعرت 
ابلراحة. اشعلت النور الذي  

اضاف بعداً جديداً اىل االمطار  
املتساقطة فقد عكستها وبدت  

كجدار فضي المع يتوهج  
ويتحرك.تغريت طبيعة املطر بعد  
نصف ساعة. فقد هدأت قليال. 



رفعت جني رأسها وقد ظنت ان 
املطر اوشك على التوقف لتسمع  

ايً. اضاء الربق  فجأة صوات مدو 
السماء كلها ويف الوقت نفسه  
جاء صوت الرعد يفوق كل ما  
سبقه من اصوات، كان صواتً 

عنيفاً يرتدد صداه يف كل مكان. 
احست بضرابت قلبها تسرع،  

ختاف من العواصف منذ ان رأت  



يف طفولتها شجرة تنقسم اىل  
نصفني بقوة الربق. هرعت اىل  

الداخل وانزلت الستائر، لكنها  
وجدت نفسها ترتعش يف انتظار  

عودة الربق. احست جني 
ابلوحدة واخلوف كما مل حتس هبما 
من قبل وبعد حلظات مسعت نباح  

كلب وكأنه نواح، انه كارلو! 
وسط خماوفها تولد لديها نوع من  



الشجاعة. ختيلت وجه كارلو وهو  
ينظر اليها وقدرت ان تفعل شيئاً 

من اجله. ركضت جني حنو الباب  
في وقد تضاءل خوفها خوفها  اخلل

بعد ان اشتد قلقها على 
كارلو.زلت قدم جني وانزلقت  

مراراً عرب املمر املوصل بني الباب  
اخللفي واالشجار الكثيفة اليت  

تفصل بني منزل ابيها ومنزل 



غافن. بدت تلك املنطقة كمكان 
مهجور وقفت حتتمي ابالشجار 
مث ما لبثت ان رأت شبحاً اسود  

فصرخت يف نوبة   يتحرك حنوها
ذعر وتالحقت ومضات الربق  

لرتى جني من خالهلا رجاًل يتقدم 
حنوها رافعاً يديه. مسعت من 

يناديها: جني اختلط عليها كل 
شيء: العامل واملطر والظلمة  



فسقطت مغشياً عليها بني  
ذراعيه.فتحت جني عينيها لتجد 

غافن قرهبا فاجتاحها شعور 
 ابلذعر ال غالقة له ابلعاصفة.

قفزت جالسة، تلفتت حوهلا وهي 
تتحسس ثياهبا املبلله وقد 

التصقت جبسدها:" حنن يف منزيل  
اي جني. "رأت كارلو جالساً يف  

جوارها وقد عال وجهه تعبري قلق  



وكأنه فهم كل شيء كما رأت 
غافن بوضوح اآلن. كان شعره 
المعاً وقد بلله املطر والتصقت 
ثيابه املبتلة جبسده. قفزت من  

ا وقد رأت الربق يتوهج  مكاهن 
قرب النافذة لتسمع صوت  

انفجار صغري اعقبه انقطاع التيار  
الكهرابئي. مسعت زجمرة الرعد 

وكأنه آت من السقف فقفزت." 



كل شيء على ما يرام سأحضر 
مشعاًل. "حاولت التخلص من  

قبضته قائلة:" لن ابقى هنا معك. 
" 

" ال تكوين محقاء، ستمكثني هنا 
 تنتهي هذه على االقل حىت

العاصفة. "كانت الغرفة حالكت 
الظالم، استدارت وهي ال ترى  

شيئاً فتعثرت ابحدى قطع 



االاثث، مد ذراعه وامسك هبا  
بقوة وهي حتاول دفعه بعيداً:" ال 
حتاويل الفرار وال تقاومي. اطردي  
اخلوف ولو للحظة واصغي ايل.  

"وحبركة مفاجئة جذهبا اىل  
 هنا. " االريكة." ملاذا جئت اىل

" ألرى ما اذا كان كارلو يف  
مأمن. مل اعرف انك هنا. "" هل 
جئت وحدك يف مثل هذا اجلو،  



من اجل كلب. "" مسعته ينبح، 
وخيل ايل انه خائف. مل اتوقع ان  
اراك. "" كنت يف طريقي ألتفقدك  

انت والن. "" الن ذهبت تزور  
اختها وكنت وحدي. "بدأت 

ترتعش وكأن احساسها ابلصدمة  
اء متأخراً." ايلك من طفلة  ج

مسكينة "مل يكن هناك اثر  
للسخرية يف صوته، مل جتد سوى 



الشفقة وهي ال حتتاج اليها،  
متلملت وقد ادركت فجأة ان 

ذراعيه تضغطان عليها بشدة:" 
ليس هناك داع لتشعر ابلشفقة  

علي. "ارجتت الغرفة بصوت  
الرعد، فسقط شيء من قطع  

ظة الزينة قرهبا فارتعدت.يف حل
الصمت اليت اعقبت 

العاصفةمسعت تردد انفاسه  



واحست بيده تقرتب من وجهها  
فهمست قائلة:" ارجوك ان تبتعد 

 عين."
" جني،آه لو تعلمني..."جاء 
صوته عذابً مرتعشاً. توقف  

ليطوقها بذراعيه ووجدت نفسها  
تتجاوب مع ذلك الدفء. 

تعلقت به لكنه ابعدها قائاًل:" ما 
مل يعد ممكنا من فائدة اي جني. 



استمرار الصراع بيننا. قويل انك  
ال تكرهينين. "حتسس ذقنهامث  

 ربت على وجنتيها قائاًل"
 " احبك ،ايتها الصغرية. "

كاد قلبها ينفطر فصاحت وهي 
 ال تصدق:" قل هذا مرة اثنية. "

" احبك، مل اقل هذه الكلمة ألية  
امرأة مثلك، مل ال تضحكني، اال 

غاية؟ "" جتدين هذا مضحكاً لل



لكين ال اصدق. هل هذه دعابة؟ 
"صدرت منهاشهقة ابكية." جني 

حبيبيت ال تبكي ارجوك. ال 
احتمل رؤيتك وانت 

تبكني."نسيت العاصفة، مل تعد 
تزعجها اآلن. مدت يدها  

 وحتسست وجهه قائلة:
 " قلها مرة اثنية. "

 " احبك. "



" واان احبك ايضاً، لكين كنت 
 اعتقد انك تكرهين. "

نت اريد ان اكرهك. اتذكرين  " ك
عندما دخلت بيت ابيك وكنت 

تعزفني على القيثارة. رأيتك  
فأحسست للمرة االوىل يف حيايت  
ابخلوف. فأنت صغرية جداً واان 

 اكربك بثالثة عشرة سنة."



وضع اصبعه على شفتيها ليحبس 
شهقة امل واضاف:" امسعيين حىت  
النهاية اي حبيبيت. تلك الليلة يف  

رة كنت اخطط للوصول  حفلة سا
اليك لكين تراجعت ألنين ايقنت 
ابنين احبك يف صدق. ومع ذلك  

كنت اقاوم فكرة االعرتاف 
بذلك. وهلذا بدوت لك قاسياً 

متعجرفاً. "قالت وهي ترمقه  



حبنان:" ادركت اين احبك يف 
الكنيسة يوم الزفاف. كنت اقاوم 

هذا احلب بدوري اان ألنين. 
ا اعتقدت ابنك حتب سارةكم

يردد اجلميع. "" اعرف ما يقوله  
الناس. لكن حلقيقة هي انين مل  

احب اية امرأة يف حيايت، اىل ان  
جئت انت. واعرف انين انسان  

اانين اىل ان تعلمت منك ان املال  



والعمل ليسا كل شيء يف احلياة. 
لقد غريت حيايت كما غريت حياة 
والدك. "توقف برهة مث اضاف:" 

وتتزوجيين؟   هل تبقني يف سرامنكا
" 

 " نعم ... نعم اي غافن. "
مخدت العاصفة واختنق وميض 

الربق ودوي الرعد وبدأت مرحلة  
 جديدة يف حياة جني وغافن. 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا موقع رواايت 
www.riwaya.ga 
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