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 والرجل املدعو غارث ريفرز جاء  
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معتدلة فوق  جلست ويندي 

الكرسي ،يداها البارداتن كالثلج  
تشبثتا بذراعيه وهي ال تكاد تعي 
الوجه القائم أمامها بعينني تنطقان 

شفقة وحاجبني كثيفني رماديني  
يضفيان على الرجل مظهرا  

كانت واعية للسحب    0شرسا
الصيفية الضخمة احململة ابملطر 



،تراها من خالل النافذة وحتجب 
نتبهه الشمس كما كانت م

 0لتكات الساعة البطيئة الثقيلة
 000أجل التكتكه البطيئة

وفجأة حولت تفكريها عنها كما 
يسحب اإلنسان نفسه من  

أغالل حلم مفزع يؤرقه ويدفعه  
إىل االستيقاظ ،لكن برغم احللم  
املفزع تكون هناك زفرت ارتياح  



عند االستيقاظ وقالت بصوت 
 يعلو قليال علن اهلمس:

 
كر مل ختربين بعد  " دكتور هويتي

لقد رفض هو  0برأي األخصائي
نفسه أن يكشف يل عن احلقيقة  
قائال إنه سيكون من األفضل أن 
حيدثين طبييب اخلاص وأان موجودة  

 0هنا منذ حنو مخس دقائق



واختلست نظر إىل ساعتها مث 
 أستطرد ت تقول:

" نعم مخس دقائق ابلضبط اذ ان  
 موعدي كان الساعة الثالثة" 

وبداء الطبيب كما لو كان يبتلع 
شيئا يسبب آالما كبريا يف حلقة  

 مث استهل كالمه بقوله:
عزيزيت أان أعرفك منذ مدة  -

 طويلة" 



 ردت قائلة: 
عاما فأنت من جاء   20منذ  -

 يب اىل هذا العامل"
ومرة أخرى غص حلقة لكن  
 صوته بدأ حامسا وهو يقول:

إنه ورم يف املخ اي وندي وال   -
خصائي أي امل على يرى األ

 اإلطالق"



وبسرعة حول وجهه عنها 
وأدركت بدون أدىن شك أن 

الدموع ترتقرق يف هاتني العينني  
الزرقاوين الطيبتني حينما استدار 

 0مرة أخرى ليواجهها 
قالت وندي وقد شابت صوهتا 

 نربة أسى واضحة: 



ال أمل ؟ أدركت ذلك ابلطبع   -
من التعبري الذي ارتسم على 

 0صائيوجهه األخ
آراد أن جيري اجلراحة لكنه   -

أدرك أهنا لن جتدي ،وقد شعر 
 0خبيبة أمل عميقة بسبب عجزه

قالت وهي تبحث عن الدموع يف  
الوقت الذي استدار الطبيب 

 ليواجهها: 



كم تبقى يل من العمر اي دكتور   -
 هويتيكر؟

 0أشهر أو رمبا أكثر قليال 4 -
وحدقت يف عينيه بعينيها 

البنفسجيتني حيث الواسعتني  
تزامحت التساؤالت  

واالحتجاجات عرب املكتب 
الفخم املغطى ابجللد والواقع  

بينها وبني رجل كان عرب السنني  



صديقا هلا فضال عن كونه  
 0طبيبها

 ورده قايني 
إنه ميكنين التأكد    00أيعين -

  4أشهر ، 4من أنين سأعيش 
حنن اآلن يف ديسمرب   000أشهر

 0كانون األول
رى إطالقا صيف آخر إذا لن ت

او خريفا, وهو الفصل الذي حتبه 



أو آي شيئا آخر بعد هذا 
لن ترى عيد ميالد آخر   0الشتاء

 0هلا على اإلطالق
 0أجل اي وندي هذا ما يعنيه -

وظلت صامتة وهي تدرك أهنا  
صارت شاحبة لون بشرهتا يتغري  

دائما حينما يغلبها التأثر  
العاطفي أصبحا أبيض وانعمة 



رمر كما حيدث هلا يف  مثل امل
 0أوقات االنفعال

 وأخريا مدت يديها وهي تقول:
ماذا يفعل إنسان حمكوما عليه  -

 أشهر؟  4ابملوت يف حبر 
رمبا أييت املوت اآلن أمتىن من كل  

 قليب أن حيدث اآلن؟
صدرت الصرخة من أعماق 

أعماقها و كانت صادقة أهنا ال  



ترغب العيش يف زنزانة املوت  
املقبلة وجتاهل  4 طوال األشهر

الطبيب بقية ما قالته وهو يكرر  
 قوهلا:

ماذا يفعل اإلنسان؟ أية   -
 نصيحة ينبغي أن أقدمها إليك؟
كانت عيناه مبللة ابلدموع أما  

فمه بشفتيه املمتلئتني املزمومتني  
غالبا فكان متوترا غري مستقر, 



وكانت شفتاها ترتعشان ودقات  
قلبها أسرع وأثقل من املعتاد  

رخت قبضة يديها على ذراعي وا
الكرسي ووضعتهما فوق املكتب 

وهي تضمهما الواحدة اىل  
 األخرى مت ذكرته قائلة:

إنك تقدم يل دائما النصيحه  -
الصحيحة ودائما تكون حاضرا  

 0عندما احتاج إىل التوجيه 



مل تعرف ويندي أابها على 
اإلطالق ألنه تويف قبل أن تبلغ  

أمها   من العمر عامها األول أما
 فتوفيت منذ عام وفكرت:

 000إننا أسرة ال تعيش طويال -
راودهتا هذه الفكرة وهي حتاول 

أن تتذكر مىت بدأت نوابت  
الصداع تنتاهبا يف البداية ظنت  

أن هذه النوابت نتيجة اجهاد يف  



النظر ألهنا تقرأ كثريا وتعيش 
لكن هذه النوابت كان   0وحدها

يصاحبها الشعور ابلرغبة يف النوم  
وأخريا استشارت الطبيب ومن 

الذين كاان   0بعده األخصائي
ه متجهما وعيناه غارقتني يف وجه

 التفكري وهو يقول:



اذهيب وقابلي طبيبك يف مثل  -
هذا الوقت من الغد سيكون قد 

 0مسع رأيي
 00لكن -

ورفع يده ليسكتها بينما كانت 
تستعد لتوجيه مزيد من األسئلة 

 إليه وقال:



طبيبك يعرفك منذ سنوات  -
وهو الرجل املناسب للتحدث 

 0معك حول هذا
 ء خطري جدا؟أهو شي -

هبذا السؤال قاطعته وندي لكنه  
 0أوقفها حبسم 

وهنضت ويندي واقفة لكن بغري  
اتزان وبعد حلظة وجدت نفسها  

خارج الباب أكيدة أهنا أصبحت 



يف قبضة خوف مريع أخرجها  
د هويتكري اهلادئ من   0سعال

تلك الذكرى املفجعة وأعادها إىل  
 0احلاضر والسؤال الذي وجهته

ت تعرف إنه يفكر  وهو سؤال كان
فيه واآلن لديه اجلواب وافتعلت  

 ابتسامة وهي تسأل بعينيها:
نعم اي دكتور هويتكري؟هل  -

 فكرت يف شيء أفعله؟



اوما برأسه وبدا أسعد قليال رغم 
أن الظالل كانت ال تزال حتوم يف  

عينيه ،وتكشف عن مشاعره 
 الداخلية وأسفه العميق مث قال:

باخرة  أول رحلة حول العامل لل -
" اس اس "فايسون" تبدأ يف  

 0أوائل كانون الثاين يناير
واختلست ويندي النظر إليه  

 وهي تقول:



أتقرتح أن أشرتك فيها  -
 ؟0اأستطيع حتمل شيء كهذا

 وهلثت مث أضافت:
  200إن كل مدخرايت حوايل  -

 0جنية
 !00000بيت000وال  -

كم كانت هذه الكلمة صعبة 
  وأدركت أنه يتساءل كيف تشعر

 اآلن وسألت:



 ؟0البيت أتعين أن ابيعه-
 00وفكرت  00أو ما ابإلجياب

بيتها 0أية هناية مزعجة ال حتتمل 
البيت الذي تركته هلا أمها كان  
كل ممتلكاهتا وهو حبالة جيدة 
واألاثث أيضا مازال يف حالة  
جيدة معظم ااثثه فيه من نوع  

 0جيد وبعضه قدمي واندر
 وقال الدكتور هويتكر برقة: 



سيدر عليك أكثر مما حتتاجني  -
اي عزيزيت أعين ما يكفي للرحلة  
كي حتصلي على مستوى عال 

مريح خالهلا وسيتوفر لديك أيضا 
ما يكفي لثيابك واألموال اليت  

  3حتتاجني لرحلة تستغرق 
 0أشهر

وجتهمت وذكرها بصوته الرقيق  
نفسه إنه ليس هناك شخص 



عزيز لديها ترغب يف أن ترتك له  
هزت رأسها موافقة   ممتلكاهتا

فليس هلا أحد من أقارهبا عدا 
ابن عم من بعيد إذا ملاذا ال  

 أتخذ بنصيحة الطبيب؟
 ورده قايني 

وقفت ويندي تنظر إىل جانب  
الباخرة اخلضراء وهي تتحرك  

ببطء بعيدا عن رصيف امليناء يف 



"ساوثهامبنت" هل ستعود يوما؟ مل 
أشهر فقط    3يبقي هلا اآلن إال 

يال البيت اشرتاه أول  أو أكثر قل
 0شخص اقبل لرؤيته  

وأعقبت ذلك مكاملة تليفونية  
ملكتب البواخر حجزت هلا غرفة  

فخمة خاصة لشخصني كاان 
صاحبها ألغى احلجز يف آخر 

حلظة مث بدأت بسرعة يف شراء  



ثياب وأخذ اللقاح املضاد 
  0للحمى الصفراء والكولري

وبينما كانت تقوم بكل هذا كاان 
لبيت كل من يرغب  حيضر إىل ا

يف شراء األاثث وغريه من 
مل  0األشياء اليت أرادت بيعها 

يكن لديها وقت للتفكري ومع  
ذلك فورا كله هذا العناء كاان  

هناية   0هناك شبح املوت األسود



مث أدارت املفتاح  0كل شيء 
آلخر مرة يف قفل الباب وهي 

خترج منه يف ذلك الصباح اتركة 
يع ما  الدكتور هويتكر ليواصل ب

تبقى كان على استعداد ليفعل  
كل شيء من أجلها وإذا حدث  

وعادت فإهنا ستدخل إحدى 
دور التمريض حسبما يكون  



الطبيب قد أعد هلا الرتتيبات من  
 0قبل
 
 
 

أشهر   3وقررت أال تفكر طوال 
من اآلن واختلست نظرة فرأت  

مجيع وجوه أالشخاص الذين  
 0يشرتكون يف رحلة العمر فرحة 



هذان الزوجان املسنان هل ظال  
يوفران طول عمرمها من أجل  

هذه الرحلة وذلك الرجل هناك 
من احملتمل أن يكون من عمال 

رصف الطرق أو البنائني يف  
املرأة رمبا   األشغال العامة تلك 

تكون جنمة سينما وهي غنية 
ابلتأكيد كما هو واضح من  

اجملوهرات اليت تتزين هبا واملعطف  



املصنوع من الفراء الثمني ذلك  
الرجل هناك رمبا فرنسي واآلخر  

الذي يتوقف على بعد قليل منها 
قد يكون أحد رجال األعمال 

البارزين وهذان اللذان يقف اآلن  
أحدمها   جبوار حاجز الباخرة

طويل وأمسر جذبتها وسامته 
عندما الحظت ابلنظر إىل جانب  

وجه مالمح كالسيكية حامسة 



األنف املعقوف   0واضحة
واخلدان  0والذقن البارز

 0والبشرة حناسية 0عميقتان
وأدار رأسه ونظر إليها بالمباالة  
مث استدار مرة أخرى ليتحدث 

مع صديقه وألقت ويندي نظرت  
اليت بدأت  أخرى على امليناء 

تبتعد مث نزلت إىل حجرهتا 
الفاخرة يف جناح األثرايء حيث 



هلا حجرة خارجية حبمام مرحية 
 0بكل معىن الكلمة

 " ورده قايني " 
حاملا أصبحت وندي يف حجرهتا 

 0وقفت قرب خزانة املالبس
وتركزت عيناها على املرآة ومع 

ذلك مل تراي شيئا إذ فجأة اعرتهتا 
نوبة من نوابت مرضها وشعرت  

أبهنا تغوص يف أعماق األسى 



وهتبط يف هاوية سحيقة كل ما 
فيها ظالم وما كان فيها من آمل  

ذاب وطغى عليها شعور برغبة 
أن تصرخ احتجاجا  عارمة يف

 0والتوسل من آجل ألعون
واستلقت على السرير و  

اغمضت عينيها ملاذا اشرتكت يف 
هذه الرحلة ملاذا مل ترى أن احلياة  

ليست إال عذااب خالصا واهية  



تعيش بني أانسا سعداء  
يضحكون ويسبحون ويرقصون  
ويقومون بتلك الرحالت الغريبة  

اليت تنظمها شركة أمريكان  
للركاب فرتسو  0اكسربس 

السفينة يف املوانئ املعينة ساعات 
 معدودة أو أايما!

ومع ذلك فبعد الراحة واحلمام  
انتعشت متاما وخرجت تتناول 



الشاي بعد الظهر يف حجرة 
امللكة وهي جناح لطيف مت 

تنجيد ااثثه ابللون الربتقايل تنتثر 
فيه املزروعات مما يضفي مزيدا  

دم من األلوان املفرحة إليه وق
إليها الشاي والكعك الطازج  

املصنوع ابلكرمية مضيف يبتسم 
ويرتدي بنطلوان اسود ومعطف  
أبيض ومبا أهنا أحضرت كتاهبا 



جلست تستمتع أبول وجبة هلا 
ومل تكن قد فتحت  0يف الباخرة

الكتاب إال قليال عندما خطر هلا  
أن ختتلس نظرة إىل رجلني 

اهنما اللذان رأهتما 000يدخالن 
ح السفينة خالل األحبار فوق سط

ونظر اليها الرجل الطويل الوسيم 
نظرت الالمباالة نفسها اليت  

ألقاها عليها من قبل لكن الرجل 



اآلخر الذي كان يرتدي مالبس 
أنيقة كصاحبه ومل يكن طويال وال  

وسيم مثله بدت عليه الدهشة  
الشديدة عندما التقت عيناه 

بعيين وندي وتبودلت كلمات بني  
 بعدها اختلس الرجل  الرجلني

األطول نظرة يف االجتاه الذي  
جتلس فيه وبدا أهنما يتحداثن 

بشأهنا وأمحر وجهها رغما عنها 



وفجأة هامجها شعور الوحدة 
املطلقة الذي يضع حاجزا بني  
املسافر الوحيد وبني املسافرين  
يف صحبة أصدقاء ومرة أخرى  

سألت ويندي نفسها ملاذا جاءت  
قد أصبح إىل تلك الرحلة ف

التظاهر أبهنا سعيدة فوق طاقة  
 0احتماهلا



وانصتت إىل صوتيهما ومها  
يواصالن سريمها إنه صوت ينم 

عن أن صاحبيه من املثقفني لكن  
أحدمها كان صوته أعلى من 

اآلخر وبدون سبب على 
اإلطالق قررته وندي أن صاحب 
الصوت األكثر خفوات هو الرجل  

األطول وبعد حلظة أو اثنتني  
ت تسمع الصوتني مرة أخرى  كان



وقد أصبحا اآلن قريبني جدا 
وأدركت أن الرجلني   0منها

جيلسان أمام مائدة خلفها بينما 
ظهر األريكة املرتفع واملنجد 

يشكل ستارة ويوفر عزلة كافية  
 0ملن جيلس على جانبيها

أان متأكد أهنا هي ايغارث اهنا  -
ذلك الوجه    00لينيز مافارو 

عينان الفاتن وهااتن ال



البنفسجيتان الكبرياتن وذلك  
األنف املرفوع ,وذلك الفم  
الدقيق إنين أعرفها يف أي  

 0مكان
 كنت أعتقد أن لينيز شقراء؟  -
أحياان تكون شقراء ودائما   -

تكون كذلك يف أفالمها لكنها  
إذا كانت ستسافر بشخصية 



جمهولة فإن أول شيء تفعله هو  
 0أن ختفي لون شعرها 

 أن ختفي نفسها؟ وملاذا تريد   -
 أمل تسمع عن أدوارها الغريبة ؟ -

 وجاء رد ساخر ينم عن ازدراء:
الشيء الوحيد الذي اعرفه   -

عنها هو أهنا عثرت على عاشق 
 0جديد



وعقبت ذلك ضحكة شعرت  
ويندي أهنا صادرة من الرجل  

 0األصغر حجما
ال شك أهنا حتب أن تزهو  

بتصرفاهتا الالخالقية لكنها لديها  
يزة اخلاصة اليت تقودها  تلك امل

إىل القيام بدور الفتاة الربيئه  
الصغرية وحينئذ تقوم برحلة حبرية  

وهي ختفي شخصيتيها وتطلق  



على نفسها امسا يناسب الدور  
رمبا يكون ماري    0الذي تقوم به

أو ماندي ذلك االسم الذي 
يربط املرء بينه وبني الفتاة 

الصغرية اخلجولة اليت مل يقبلها  
 0اإلطالق أحد على

 " ورده قايني" 
ايهلا من شخصية غريبة !مل  -

أمسع مبثل هذه الغرابة لكنين ال 



أهتم كثريا مبن هم على 
فأان مل أشاهد أي فيلم  0شاكلتها

 0هلا على اإلطالق كما تعلم 
اعرف شخصا عمل معها يف   -

فيلم وهو الذي أخربين بتصرفاهتا 
الغريبة ومنها أهنا يف الفرتة بني  

ألفالم حيتمل أن تنتحي تصوير ا
بعيدا منتحلة شخصية أخرى كا  

 0اآلن



 
 

صبت ويندي الشاي لنفسها  
ووضعت السكر فيه وأخذت  

حتركه وهي شارده وجدت نفسها  
مأخوذة حبديث الرجلني ,وكانت  
قد مسعت كذلك كل ابلشائعات  
اليت تقول انه لينيز مافارو جنمة  

السينما ذات الشهرة العاملية 



رتحال حتت اسم لديها عادة ال 
مستعار خمفية أيضا شعرها 
الالتيين أألشقر حتت شعر 

مستعارا أسود لكن ما مل تكن قد 
مسعته وندي هو أن تلك النجمة 
متتلك تلك الصفة الغريبة الرغبة 

يف الظهور مبظهر الفتاة الربيئة  
وتساءلت عن التفسري الذي  

يقدمه علماء النفس إذا طلبت  



منهم أن يذكروا سبب هذه 
الرغبة وبينما كانت وندي 

ترتشف الشاي مسعت تغريا يف  
املوضوع وعلمت أن أحد 

الرجلني شريك يف شركة لوكالء  
أما اآلخر  0العقارات يف لندن 

فلم يذكر شيئا عن مهنة وقد 
حتدث قليال وكاان أكثر حتفظا من  
صديقه وقد من صوته عن الضيق  



يف بعض األحيان كادت تراه وهو 
يمنع التثاؤب مث  يرفع يدا واهنه ل

حتدث صديق مرة أخرى لكن  
ويندي أخفقت يف التقاط كلماته  

اعتقدت أهنا مسعته يذكر شيئا 
مثل : اآلن آيل أن تكون قادرا  
على االحتفاظ ابلسر( لكنها مل  

تكن متأكدة ابتسمت يف سخرية  
بسبب اهتمامها حبديث الرجلني  



وطالبت نفسها أبن تعين بشؤوهنا 
سبب مبهم اخلاصة ومع ذلك ول 

واصلت التفكري يف أطول  
الرجلني وهي مندهشه األن  

عقلها أنشغل أبفكار عن رجل مل 
تقابله, إطالقا جمهول الشخصية 
حىت هذه اللحظة وخيل إليها أن  

أطول الرجلني حياول أن حيتفظ  
 0بسر ما 



كادت أن تفرغ من تناول الشاي  
عندما أرشد املضيف شااب إىل  

التقت عيناه املائدة اجملاورة هلا و 
بعينيها وابتسم وردت وندي  

اببتسامة مماثلة مث التقطت كتاهبا 
دقيقة فرغت من  20وبعد 

شرب الشاي وهنضت ويف نيتها 
استكشاف جزء من السفينة  
لكنها ما كادت تغادر الغرفة  



حىت شعرت بلمسة خفيفة على 
كتفها واستدارت لرتى الشاب  

 ميسك بكتاهبا ويبتسم قائال :
 0ابك على املقعدتركت كت -

وانتقلت عيناه اللتان تعربان عن  
التقدير من تقاطيع وجهها إىل  

شعرها األسود اجلميل مث عادات 
فردت   0اىل وجهها مرة أخرى

 قائلة :



 0شكرا لك نسيته متاما -
ومرت حلظة صمت بدا فيها  

الرجل كأنه مل يقرر أعطاها 
الكتاب أو إذا كان عليه أن 

غامر   وأخريا 00ميضي أو يبقي
 بسؤاهلا :

 هل أنت مبفردك؟ -
 أومات وهي تقول:

 0نعم أان وحدي -



ونظرت إليه بسرعة والحظت 
الوجه الواضح القسمات 

والعينني اللتني حتدقان مباشرة يف 
عينيها والفم الذي يبدو إنه  

أصغر وأكثر رقة وعاطفية من ان  
وبعد فرتة ترددا  00يكون لرجل 
 أخرى قال:

أان مثلك مبفردي ايضايقك لو   -
 رافقتك اىل سطح الباخرة؟



 0ال ابدا  -
وحريها ردها السريع على طلبه 

لكن عندما أدركت أهنا ال تشعر  
ابالستياء إزاء اقتحام خلوهتا 
توصلت إىل االستنتاج أهنا يف  

عقلها الباطن ترغب يف صحبة 
 ومسعته يقول : 0أي شخص 

 0حسنا إذا  -



ظات قبل وسار صامتا بضع حل 
 أن يستأنف حديثة:

هل انت مثلي ختلت عنك 
 صديقة كانت سرتافقك؟

ال قررت القيام ابلرحلة  -
 0أسابيع  3البحرية من 

؟ ومتكنت 00أسابيع  3فقط  -
 من العثور على غرفة؟

 أوضحت قائلة:



 0: الغى بعضهم حجزة 
وصال إىل حاجز الباخرة فتوقفت 

 وسألته :
قلت أنك كنت قادما مع   -

 ؟صديق
أجل حجز يف العام الفائت  -

كما فعلت أان ابلطبع, لكن  
مبرور األشهر ظل يلمح ايل إنه  
ال يستطيع حتمل نفقات الرحلة  



وأخريا قرر بصفة هنائية عدم 
االشرتاك فيها واسرتد ماله هو  
وأان اآلن أقيم يف غرفة فخمة 

 0خاصة
أان كذلك الغرفة لشخصني   -

فهمت أن زوجني مسنني كاان 
 0ا أصال حيجزاهن 

 0رمبا يكون أحدمها مات  -



قاهلا مازحا دون تفكري مث 
 أضاف:

هل تعرفني أهنم يف كل رحلة 
تقريبا من الرحالت اليت تستغرق  
هذه املدة يلقى شخص ما حتفه 

ويدفن يف البحر؟ ميكنك أن 
تفهمي ذلك ألنه مثل هذه 

الرحلة ابهظة التكاليف إىل درجة 
أن عددا كبريا من املشرتكني فيها 



من املتقاعدين املسنني الذين  
مجعوا تلك التكاليف على مدى 

ويلة وإذا أخذان يف سنوات ط
االعتبار عدد األشخاص 

املوجودين يف الباخرة ترين إنه من  
املمكن أن يلقى شخص أو أكثر  

 0حتفه يف مجيع االحتماالت
 



وتوقف عن الكالم وجتهم وجهه 
 مث قال:00بعض الشيء 

إنك شاحبة هل انت على ما  -
 يرام؟

اومأت برأسها ومل تنطق 
بكلمة ,جف حلقها حىت 

 اهبا وأخريا قالت:ازدردت لع
هل اشرتكت يف رحلة حبرية   -

 القى فيها الناس حتفهم؟



كنت يف   00أجل مرات عدة -
إحداها يف عيد امليالد الفائت,  

أسابيع,   3ومل تكن مدهتا تتجاوز 
لكن اشرتك فيها أكثر من  

  2شخص وقد تويف  4000
منهم كاان عجوزين كذلك لقي  
طبيب الباخرة حتفة وقد دفنوا 

 البحر, إهنم يفعلون  مجيعا يف



ذلك أثناء الليل حينما يكون  
 0ابقي املسافرين نياما 

أثناء الليل يف الظالم حىت ال 
يصاب ابقي املسافرين مبا ينغص  

عليهم سعادهتم, يلقون يف  
البحر! يستقرون يف األعماق, يف 

الظالم الدامس, وحدهم يف 
لكن ماذا يهم 0احمليط الواسع 

 مات ؟ فعندما يكون اإلنسان قد



 وحاولت أن تبتسم وهي تقول :
 0ارغب يف العودة إىل غرفيت -

وبدى عليه االكتئاب قليال 
 وقال:

هل ضايقتك بكالمي الكئيب؟ -
 0إنين آسف للغاية

كان اعتذاره انبعا من شعور 
حقيقي وبدأ األسف العميق على 

 وجهه وهو يقول :



 0كم أان غيب  -
ولو عرف احلقيقة ال أدرك إنه  

 0من غيبأكثر 
 وردت قائلة:

 0ال تفكر يف األمر  -
 

وكانت ابتسامتها إسهل هذه 
املرة, قررت أال تعود إىل غرفتها  

سوى  0حيث ال تفعل شيئا



التفكري يف ما قاله وابلتايل تصبح 
ودون أن   0ضحية معاانة مميتة 

 أتسف ألهنا تكذب مضت تقول:
هذا مل يضايقين على  -

 0اإلطالق
 يل قائال:ونظر يف وجهها اجلم 

كاان علي أن أتوقع هذا ففي    -
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ال 

يفكر املرء يف أمور مثل 



وتوقف حلظة عن  00املوت
 الكالم مث قال:

إىل أي مدى كنت قريبا من   -
 احلقيقة ؟

أراد أن يعرف عمرها وارتسمت 
 أمائر الفرح على وجهه أجابته:

 0من عمري 20أان يف  -
 0عمر رائع -
 ت :قال



 لكنك ال تبدو أكرب كثريا؟
 0سنة ونصف ابلضبط26 -
 هل قمت برحالت كثرية ؟ -
إىل حد ما عادة اشتغل عامل  -

حفر عامني أو حنو ذلك, مث اقوم  
 0برحلة إىل مكان ما

البد أنك ارهقت نفسك   -
 0ابلعمل لتقوم برحلة كهذه

 واعرتف قائال :



نصحين ايب ان   0ورثت شيئا -
الت أمي إنه  استثمر املرياث وق

ينبغي يل أن أساعد شقيقيت 
لشراء بيت هلا فقد تزوجت 

حديثا وأنفقت هي وزوجها أكثر  
مما ينبغي, متاما كما يفعل معظم 

األزواج الشبان هذه االايم , ومع 
ذلك فإنين حاملا قرأت اإلعالن 
عن هذه الرحلة البحرية قررت  



النصيحة الطيبة لن جتدي ملن 
ية العامل, كان من شاكليت يريد رؤ 

وهذه الرحلة حتقق الكثري لدرجة 
أنين مل أستطع مقاومة االشرتاك  

 0فيها
 " ورده قايني " 

وأومأت ويندي شاردة مدركة أنه  
يود أن يعرف سبب اشرتاكها يف  



وبعد حلظة سكون  0الرحلة
 قالت:

اشرتكت يف هذه الرحلة ألن   -
 0طبييب نصحين بذلك

واتسع حدقتاه واتسمت كالم 
 بنربة الشك:

هل كنت مريضه؟ تبدين يل   -
 0موفور ة الصحة
 ابتسمت قائلة:



شكر جزيال لك, أجل كنت  -
 0مريضة 

حسنا فهذه الرحلة ستفيدك  -
 0بال شك

السحب   0وجتولت عيناه األفق
بدأت تتجمع وحتجم الشمس يف 

بعض األماكن بعد فرتة قال 
 مستفسرا:



يف أية صالة تتناولني طعامك؟   -
 0وهلا يف " بريتانيا "أان أتنا

 0يف "مطعم امللكة" -
ردت عليه هبذه الكلمات فرأت  

الكآبة ترتسم على وجهه مث 
 قال :

إنه مطعم النخبة أما أان ففي   -
 0أرخص مطاعم سفينة 

 



 
ومل تقل ويندي شيئا إذ وجدت  
نفسها يف أرقى األجنحة لسبب 
بسيط هو أن احلجز ألغي وكما  

هي احلال ابلنسبة إىل بواخر  
كثرية ففي فايسون درجة واحدة 

مطاعم يتم فيها  3و 0فقط 
حجز مقاعد وفقا للثمن املدفوع 

 0عن كل جناح



 وسأل الشاب : 
هل ميكن أن أراك بعد العشاء   -
 ؟

ي وهي تشعر كل  ابتسمت ويند
الغرابة يف أهنا حتسنت معنواي فلن 
تتجول يف أحناء السفينة وحدها 

 ردت قائلة: 
 0يكون شيئا لطيفا  -



وقدم الشاب نفسه يف احلال  
 0ابسم شو ستيسي 

 وقالت ويندي:
ويندي  00امسي ويندي  -

 0براون
 ضحك قائال :

 0أسم حلو و بريء -
اكتفت ابالبتسام ولكن فيما بعد 

جوآلن معا يف أحناء  ومها يت



الباخرة حملاولة اكتشاف كل شيء 
وجدت ويندي نفسها تضحك  

يف أكثر من ثالث مناسبات 
وشكرته يف سرها لروح الدعابة  

اليت أبداها خاصة أهنا منذ أكثر 
أسابيع مل تظهر الضحكة  3من 

 0على شفتيها
كانت الثوب الذي ارتدته  

للعشاء تلك الليلة من املخمل 



م له خصرا مرتفعا  األخضر الناع
وينسدل برشاقة على قوامها  

اجلميل وضعت يف شعرها جنمة 
صغريها رقيقة مصنوعة من 

الآللئ املنمنمات وهي قطعة 
حلي قدمية ورثتها من جدهتا 
الكربى كانت زينتها الوحيدة 

األخرى سوار ذهب عادي مع  
ذلك عندما دخلت املطعم 



حتولت عيون كثرية اجتاهها  
حنو مائدهتا إبرشاد  لتتابعها تتقدم 
كانت املائدة   0أحد املضيفني

الربعه أشخاص جلست عليها 
ابلفعل سيدة أخرى متوسطة 

العمر ابتسامتها جاهزة تكشف  
عن صفا ابرز من األسنان 

  0وأرادت أن تتقرب من وندي



بعدما غادر املضيف املكان 
 سألت:0مباشرة 

أنت وحدك اي عزيزيت, امسي  -
ية مارجي سرتومربنغ اجلنس

 0أمريكية 
وفكرت ويندي وهي تضحك 

ضحكة مفاجئة إنه ال حاجة ألن 
أهنا   00ختربها بذلك , وأجابتها 

وحدها وامسها وندي براون  



وهزت السيدة رأسها كما لو  
كانت تشري بذلك إىل موافقة  

 0فيها على االسم 
 مث سألت ويندي :

من أي جزء من الوالايت  -
 املتحدة جئت؟

اي عزيزيت زوجي  كونكتيكت  -
كان يزرع التبغ لكنه مات  

خسارة ألهنم كاان سيستمتع 



برحلة مثلها هذه آه ها مها  
 0رفيقاان

 " ورده قاييـــن "
ورمست السيدة ابتسامة جاهزة 
أخرى بينما جلسا رجالن أمام 

ويندي فكانت أيضا تعتزم 
االبتسام لكنها شعرت ابخلجل 

لسبب مبهم تالشت كل 
اذبتها مع مسز  األحاديث اليت جت



سرتومرينغ على الفور ألنه هذين  
الرجلني كاان الذين رأهتما فوق 
ظهر السفينة, مث مرة أخرى يف 

وغرفة امللكة لدى تناول 
ومتت عملية التعارف   0الشاي

بني اجلميع ووجدت ويندي 
عينيها تنجذابن حنو وجه غارث 

ريفرز الوسيم الذي كان 
يتفحصها بالمباالة ,لكن صديقه  



ق فيها بدقة وارتسمت حد
تقطيبة بني عينيه وغمغم بينه 

 وبني نفسه:
 0ويندي براون  -

 مث غمز آبغرب نظرة إىل صديقه:
وقدم الطعام على ضوء الشموع  
ووسط كؤوس الشراب, وقامت 
ابخلدمة موظفون لطيفون يبدو  

أهنم يستمتعون بعملهم كل املتعة 



  3كيف سيكون حاهلم بعد 
ا قبل  أشهر؟ فكرت ويندي ورمب

هذه املدة بفرتة طويلة سيشعرون 
ابمللل واإلرهاق من كل هذا  

السعي بني املوائد خلدمة رفاق 
اثرايء وأسعد حظا يستمتعون 

 0مبباهج احلياة أكثر منهم 
اتسم احلديث ابلرمسيات إىل حد  

ما يف البدايه ورأت ويندي أن  



غارث ريفرز هو السبب يف ذلك  
 وابلتأكيد ليس ملارجي سرتومربغ

عالقة هبذا ألهنا تثرثر طوال  
أما فريزر الرجل   0الوقت تقريبا

الذي بدأ كأنه عاجزا عن حتويل  
عينيه عن وجه ويندي حلظة 

واحدة, فقط كان ذلق اللسان  
إىل حد ما, أما ويندي وغارث 

فقد قنعا ابإلنصات وليس لدى  



اي منهما ميل ألن يفعل أكثر  
من االهتمام برقة ابلطعام الذي  

امهما وعندما انتهت  يوضع ام
الوجبة تبادل اجلميع حتية املساء  

ووجدت ويندي نفسها تغادر  
املطعم مع مارجي واندفعت 

السيدة األمريكية يف احلديث  
 قائله :



ايله من ثوب رائع يزيد من   -
مجالك إنك حنيلة أما أان فإنين  

أحب الطعام كثريا وهذا ضعف  
فضييع ايعزيزيت, ال تسمحي 

اىل هذا احلد   لنفسك أنت تصلي
من   22إنك تبدين يف   0أبد

عمرك واملرأة ال يبدأ وزهنا 
  40ابلزايدة إال عندما يتجاوز 

األربعون عندها فكرت ويندي يف 



مرور الوقت بقسوة منذ علمت 
مبصريها وتسألت حول ما سوف  

تقول السيدة األمريكية لو 
أخربهتا أبهنا لن تصل أبد اىل  
ل احلادية والعشرين فما ابلك اب

40 0 
و ضلت السيدة تثرثر وكأنت  

ستظل هكذا لو مل تعتذر ويندي 



لتنسحب قائلة أن لديها موعد 
 0عليها إن تفي به

 هل وجدت صديقا ابلصدفة؟ -
وترددت ويندي حلظة لكنها  

 قالت:
أجل يف الواقع وجدت  -

 0صديقا
وبعدما تبادلت حتية املساء  

سارت ويندي عرب سطح السفينة 



ر احلاجز  حىت وقفت يف جوا
 0اللحظات عدة 

فلن تقابل شو قبل أربع ساعات  
 0تقريبا

وظهر شخصا آخر لكنه كان يف 
هذه اللحظة يف الظالم لذلك مل 

ومل   0ترا يندي إال ما يشبه طيفة
تكن لتخطئ طوله ومشية 

فعرفت من هو حىت قبل أن 



يظهر وجهه هلا وهو يعرب خالل  
شعاع ينساب من انفذة مفتوحة 

إنه غارث   0الليلية ألحد األندية
يف ريفرز أحد الرجلني الذين  

سيشاركاهنا هي والسيدة األخرى 
املائدة بقية الرحلة وجتهمت ويند 
وهي تشعر ابالستياء ألهنا ستعاين 
من صحبته عندما أصبحت واثقه  
أهنا ستبدأ يف امللل من حىت قبل 



أن ينقضي اسبوع واحد فقد كان 
ومتحفظا يف  0جافا ورمسي للغاية

وظل  0المه إىل أقصى حدك
وجهه النحيل الوسيم ال يبتسم 

مهما كانت املناقشة الدائرة حوله  
والواقع إنه بدأ متربما ابلفعل, 

تساءلت عمآ سيكون حاله  
عندما تصل الباخرة مرة أخرى  
يف ساوثهامنب يف بداية نيسان  



أبريل وراقبته وهو يتجه حنو 
اجلانب الباخرة على بعد أقدام  

ملكان الذي وقفت فيه قليلة من ا
وقف   0ورأته يتكئ على احلاجز
حيملق  0ساكنا كما لو كان متثاال

 0يف الليل احلالك 
وكانت ويندي على وشك أن 

تتحرك مبتعدة عندما رأت شو 



يقرتب يف خطوة رشيقة سريعة, 
 وقال عندما وصل إىل جوارها:

جئت مبكرة كنت أنوي السري   -
  0على طول السطح لبضع دقائق

ن تردد أضاف ذراعه إىل  وبدو 
ذراعها وسار هبا حنو النادي  
الليلي وبينما كاان ميران جبوار  
الرجل الطويل الواقف قرب  

احلاجز ادار األخري رأسه والتقت 



عيناه السوداوان بعيين ويندي , 
وحملت طيف ابتسامة على شفتيه 

ورأت أن تعبريه يدل على 
االستخفاف املختلط ابلسرور  

عت عيناها ورفعت رأسها ومل
ماالذي يشعره ابلسرور؟ 00

كانت تسأل نفسها وهي تدخل 
النادي الليلي مع رفيقها, فلو 



نظر إليها هكذا مرة أخرى ملا  
 00ترددت يف أن تسأله 

 " 
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الباخرة "فايسون" تتجه حنو 
نيويورك ,أول ميناء ترسوا فيه 

أايم يف   3أثناء رحلتها بعد 
أدركت وندي أن شو   0البحر

أصبح مرتبطا هبا فعال أكثر مما  
هو جيب ,وصممت أال تتسبب 
له يف أي اذى, لذلك واجهتها  

عنها قبل مهمة صعبة أن تبعده 
أن يصبح متعلقا أكثر رغم أهنا 



أحبته لكنها لن تشجعه ليس يف 
هذه األحوال فأذا كانت ستدفن 

يف البحر فأهنا ال تريد أن ترتك  
 0وراءها شااب جريح القلب

أذهلتها أفكارها يف ذلك الوقت 
وهي تنظر إىل املوقف مبثل هذه 
الطريقة املوضوعية احلذرة ,كما 

ها بل  لو كان ذلك ليس موقف
موقف شخص آخر ومبا أهنا  



كانت ستقابل شو بعد دقائق  
قليلة اختذت طريقها إىل محام  
السباحة حيث تقابال يف اليوم  

السابق يف الساعة نفسها وتناوال  
القهوة معا على أحد املناضد 

املصطفه حول احلمام وكأن هو 
هناك ابلفعل وأكد وجهة 

شكوكها,اذ اضاءت عيناه 



أها تقرتب  الواضحتان حاملا ر 
 0وكانت ابتسامته طبيعية تلقائية

 0رائعة  -
هتف من دون إن يهمه إذا كان  

 اآلخرون مسعوه مث أضاف:
اللون األخضر يالئمك متاما   -
0 

ابتسمت وشكرته إلطراءه وهي  
تدرك أهنا تبدو جذابة بصفة  



خاصة يف السروال القصري ورداء  
الشاطئ املنسجم األلوان, القته  

كتفيها جزافا لكن بطريقة  علي  
 مغرية, وسألت:

 0هل ستسبح هذا الصباح  -
أخربها إنه كان يف محام السباحة  

ابلفعل وقال بعدما طلب 
 القهوة :



كنت أفكر أننا ميكن أن نلعب    -
لعبة "حلقة الرمي" على سطح 
السفينة هذا الصباح وإذا كان  
يناسبك نذهب معا إىل املطعم  

ة يف الذي يقدم مأكوالت ابرد
جناح "مشروابت احمليط" ويعين  
هذا أننا لن نضطر إىل االفرتاق  

 00لتناول الغداء



حبس أنفاسه يف انتظار ردها  
وهو متشوق تبدو عليه هلفة  

 0الشباب
وعبست يف داخلها وهي تشعر  

ابلغضب من نفسها ألهنا مسحت 
بقضاء كل وقتها هبذا الشكل  

  00أايم أبكملها 3فقد ضال معا 
 خالهلا وضحكا معا أايم حتداث 3

وسبحا ورقصا وتناوال املشروابت 



يف "مطعم املسرح" وشاهدا أحد  
األفالم واستكشفا الباخرة وقضيا 

أايم  3وقت مرحيا يف الكازينو 
واآلن!  0مشحونة ابلعواطف 
 نظرت إليه وقالت : 

لدي شئ سيخيب  00شو -
آمالك ال أستطيع أن أقضي 

وقيت كله معك هبذا الشكل أريد  
 00كون وحدي أحياان أن أ



وارتسمت الكآبة على وجهه  
وأحست أبسف عميق إذا كان  

لطيفا إىل درجة ال جيب معها  
عدم إيذاء شعوره مع ذلك لو  

مسحت ابستمرار األمر لوقعت يف 
حبه بعد وقت قصري مما يعين إنه  

سيتعذب عذااب أليما بعدئذ  
 وغمغم قائال:

 0أحياان  -



 وكأنه يقدم تنازال, أضاف:
ليكن ال أريد أن أحتكرك ف -

وسكت عندما 00 0متاما لكن
ظهر املضيف حيمل القهوة 

ويضعها أمامهما مث واصل كالمه  
قائال جبدية وهو ينظر يف عينيها 

 مباشرة :
إنين أميل إليك اي وندي أميل  -

 0إليك كثري يف الواقع 



وتنهدت ألن تلك النظرة كانت 
حتمل كل آماله والتقطت فنجاهنا 

ف القهوة وبصعوبة  وبدأت ترتش 
ابلغة سلمت ابلواقع لكنها قالت  

 يف حزم :
ال ميكن أن نكون أكثر من  

 أشار بيديه قائال:  0رفاقي اي شو
لكنك غري مرتبطة أبحد كما  -

 0أخربتين



ويف نربة فتور تعمدت أن  
 يكتسب هبا صوهتا ردت قائلة: 

وال انوي أرتبط أبحد, ألنين  -
 0ميالة للوحدة 

أعتقد 00ال  00وأردف حبدة :ال
أن فتاة مثلك ميكن أن تكون  

جيب أن تكون    -ويندي-كذلك 
 0صديقيت العزيزة جدا 



مث مد إحدى يديه إليها عرب 
 0املائدة متوسال
 " ورده قايني " 

و اومأت برأسها فهي مل تتسبب 
طول حياهتا يف إيذاء أحد كما 
تؤذي هذا الشاب , مع ذلك  

عليها أن تفعل, جيب أال يتعلق  
 هبا قلبه إىل هذا احلد ,قالت:



أرى األفضل لنا أال نلتقي  -
على هذا النحو أو خنرج معا كما  

كنا نفعل فكما قلت أين مياله  
إىل الوحدة, أرجوك ال تقاطعين  

إنين أشعر بسعادة أكرب وأان  
 0هكذا

وهنا حدقت فيه مباشرة وهي 
 تقول:



أنت نفسك ستكون أسعد   -
 0حاال

اطعتها  ومرة أخرى منعته من مق
 وهي تواصل كالمها:

إنين أعرف ما أحتدث عنه  -
كذلك ستعرف أنت أيضا يوما  

 0ما
 00أن ال أفهم  -



هكذا بدأ حديثه عندما قاطعته 
قائلة وصوهتا يفقد نربة الفتور 

 متسما بنربة رقيقة:
 0ستفهم وستفهممين -

 وانفجر قائال:
اشرحي يل , ال حاجة بك إىل   -

هذه الطريقة الغامضة يف الكالم  
وأطل الغضب من عينيه لكنها 0

ال ميكن أن تتخذ موقف اهلجوم 



فإن غضبه انبع من شعوره 
ابإليذاء , ومرة أخرى حتدثت 

 بنربة انعمة رقيقة :
التفسري الوحيد الذي اقدمه  -

 0أنين أفضل أن أكون وحدي
ترغب كانت تلك كذبة فهي ال 

أن تكون وحدها خالل الرحلة  
وحدها على مدى األسابيع 



قال  0القليلة الباقية من حياهتا
 واملرارة تقطر من صوته: 

فهمت وينبغي يل أن أقبل   -
قرارك لكنين أريد أن اخربك  

بصدق أنين كنت آمل يف أن  
 0نصبح أكثر من صديقني

وقالت وهي تبتلع غصة أصابت  
 حلقها:



مدة طويلة   أنت مل تعرفين منذ -
وال تعرف أي نوع من األشخاص 

 0أان 
هز رأسه مث نظر يف عينيها 

 البنفسجيتني اجلميلتني وقال:
أعرف أي نوع من األشخاص  -

انت أعرف أيضا أنه كان ممكنا 
 0أن تكوين الفتاة املالئمة يل 

 



 
وانتظر وكان واضحا إنه يتوقع  

ردا منها رمبا راوده األمل يف أن  
ندما امتنعت عن وع0تغري رأيها 

 الكالم قال مرة أخرى:
  0جيب أن أتقبل قرارك  -

وتوقف حلظة وهو يلهو ابمللعقة 
 مث استطرد:



اال ميكن أن نتقابل بني حني   -
وآخر؟ ونذهب للرقص أو  

 0ملشاهدة فيلم 
ويف احلال هزت رأسها وهي  

 تقول :
أان آسفة هذا لن جيدي على  -

 0اإلطالق 
جل وخفت صوهتا عندما حملت الر 

الذي يوشك أن يغطس يف 



حوض السباحة ,غارث ريفيز  
الرجل الذي جيلس أمامها أوقات  

عرفت شيئا أو 0تناول الطعام 
شيئني عنه يف األايم القليلة  

املاضية بعضها مل يعجبها على 
اإلطالق منها إنه كان يبدي 

الفتور والسخرية عندما يدور  
احلديث حول النساء وبينما كان 

 0ان هو متحفظصديقه ثراثرا ك



بدا فريزر مستعدا لتقدمي بعض 
املعلومات عن نفسه كان غارث 

متحفظ متاما إنه اعزب يراوح  
كما قدرت وندي بني    0عمره

  0الثالثينات واخلامسة والثالثني
ودائما حييط نفسه جبوا من  

الغطرسة والتعايل وجدت ويندي 
وكي تنسى  0أن هذا غري حمتمل

كانت تغوص يف حديث مع  



وعندما كاان  0سرتومربغ  مارجي
حيدث هذا , كانت لدهشتها  

تالحظ جتهما يف بعض األحيان 
على وجه غارث ريفريز املتعايل  

ويكون هذا التجهم واضحا  0
للغاية إىل درجة ال ميكنها أن  

ختطئه للحظة كان يبدو متربما إىل  
ابلسيدتني   0أقصى حد

املوجودتني على مائده ويعترب 



ى يدل عل 0حديثهم اتفها
كل   0كل شيء اتفه  0الغباء

تعليق بدون هدف ومن جانبها  
كانت ويندي تود لو أنه طلب 

تغيري مكانه لكن ما رجي سلبت 
لبها نظراته الرقيقه ومظهر  
األستقراطيه الذي حييط به  

 0نفسه



وذات ليلة وهي خارجه من 
املطعم مع مارجي ابدرت األخرية 

 بقوهلا : 
ألسنا سعيديت احلظ بوجوده   -

مائدتنا ؟ أال تالحظني ان  على 
األانث ينظرون إليه نظرات وهلة  

لكنه حمصن متاما ضد  0
مناوراهتن, اراهن أنك أنت وأان  



حمسوداتن من كل سيدة يف هذا 
 0املطعم 

وهزت ويندي كتفيها ومل تقل  
شيئا فهي ال حتب ذلك الرجل 

إىل حد كبري لذلك رأت أن طريق  
 0الدبلوماسية أنسب الطرق

سلة أفكار ويندي وقطع شو سل
 حني قال :



ال أعرف ملاذا أنت واثقه إىل   -
هذا احلد من إن األمر لن جيدي؟ 
ميكننا ابلتأكيد أن نكون متألفني  

 0معا 
 0متألفني, أجل  -

ردت ويندي ابملوافقة وعيناها ال 
تزاالن تتابعان غارث الذي  

 0أصبح اآلن يسبح بقوة
 مث أضافت:



لكن ينبغي أن ال نكون   -
 0نيمتاحب

ابستغراب وفتح   ونظر إليها شو
فمه ليقول شيئا لكنه أغلقه اثنية  
وارخى كتفيه مستسلما, مث غري 
املوضوع , لكن ويندي مل تدرك 
مما قاله شيئا اذ إن اهتمامها كله  

كاان مركزا على غارث ريفريز  
الذي نظر إىل أعلى فجأة 



فباغتها وشعرت أن وجهها أمحر  
خجال وارتفع حاجباه قليال قبل 

ويتقدم حنو  أن ينشف املاء
 0الطرف األقصى من احلوض

واعادت ويندي اهتمامها إىل شو 
حماولة أن تنصت إىل ما يقول 

كانت مشغولة    - للغرابة- لكنها 
البال واراتحت عندما استأذن  

شو ابالنصراف بعدما انتهى من  



وتركها جالسة   0تناول القهوته
سكبت لنفسها  0هناك وحدها 

فنجان آخر من القهوة وتركت 
اء ينزلق عنها واستلقت الرد

 0تتمتع أبشعة الشمس الدافئة
" " 

كاان شيئا لطيفا أن تراقب الناس  
يف احلوض وشعرت ابالسرتخاء 

ومع ذلك أدركت حبدسها  0التام



أهنا سجينة, وأهنا قريبا جدا 
ستتطلع إىل رفاق إلنقاذها من  

التفكري املستمر يف الظالم الذي  
ينتظرها ,وقررت أن ختتار هلا  

قة ومع ذلك فأهنا يف هذه صدي
اللحظة قانعه أبن حتيا يف الفراغ  

الذي ال يوجد فيه مكان 
للماضي وال للمستقبل هذه 



اللحظة هي هذه اللحظة وعليها 
 0أن تعيشها

ومن حني آلخر كانت عيناها 
تلمحأن غارث الوسيم وتصبح 

خرج  0عاجزة عن حتويلهما عنه 
من املاء وجلس على حافة 

ت مث امسك  احلوض بضع حلظا 
منشفة كان واضحا أنه أحضرها  
معه واستلقى على كرسي وبدأ  



جيفف نفسه مث ألقى نظرة حوله  
فرأى ويندي وحدها ولدهشتها  

اقرتب من املائدة اليت كانت  
 جتلس إليها وتساءل:

 وحدك متاما؟  -
وعندما أو مأت ابإلجياب سأل 

 مرة أخرى:
 0آيضايقك أن أجلس معك -
 0اإلطالق  ال على  -



ردت ويندي بذلك وهي حتاول 
أن تبدو اجتماعية بينما حتاول أن 

تكبت مشاعر الضيق اليت  
انتابتها القتحامه خلوهتا, وبعدما 

 طلب القهوة وقال:
ما الذي حدث لصديقك كان  -

السؤال عرضيا واعتقدت أنه  
 0يتسم ابلسخرية أيضا

 0شو؟ ذهب إىل مكان ما  -



وظهرت تقطيبة خفيفة على 
 جبهتيه مث قال:

كنت أتصور أن املوضوع    -
 0يتخذ صفة اجلدية

مرة أخرى ظهرت هلجة السخرية  
اليت يتسم هبا حديثه وحريها أن  
يعاملها هكذا فقد أظهر موقفه  
االحتقار اخلفيف من اللحظة  

األوىل للقائهما حول مائدة 



  0ليلة أحبرت الباخرة 0العشاء
وبدأ كأنه يعلم شيئا عنها ال 

ا موقف فريزر فكاان يعجبه أم
خمتلف عن موقف متاما لكنه حمري 
ابلقدر نفسه فهو أيضا كأمنا لديه  
بعض املعلومات عنها لكنه تقبل  

األمر وصمم على أن يعاملها  
 0بطريقة ودية رغم ذلك



داخليا هزت و يندي كتفيها 
الهتم الطريقة اليت   0بالمباالة

يعامالهنا هبا ومع ذلك ,نظرت  
جانب وجهه إىل رفيقها ورأت 

بعدما استدار لسماعه ضحكة 
كم هو 0آتية من انحية احلوض 

وسيم ومن غري املعقول أال يكون  
وقع يف شباك الزواج حىت اآلن  

كان ينظر بطريقة تنم عن 



االستغراق يف التفكري إىل فتاة  
شقراء رائعة ترتدي أقصر ثياب 
البحر وجتلس برشاقة واسرتخاء  

على حافة حوض 
برفق على  السباحة ,وتربت

شعرها مبنشفة ذات الوان هبيجه  
وبينما كانت ويندي تراقبه رأت  

وجهه يتغري, وابتسامة خفيفة 
تلمس شفتيه وتذكرت أهنا رأت  



غارث يرقص مع هذه الفتاة 
ويلعب أيضا معها بعض اللعب  

ووصلت 0على سطح الباخرة 
قهوته ووضع السكر يف فنجانه  

لكنه كان شارد الذهن ورفعه إىل  
توقف وانتبه إىل نظرة  0فمه 

ويندي احملدقة فيه وادار رأسه  
والتقت عيناه بعينيها ,لسبب 
  0مبهم تصاعد الدم إىل وجهها 



واسدلت رموشها الطويلة  
احلريرية , وبدأ كما لو كان 

يصدر صوات بفمه لكنه صوت 
 0مكتوم

حتركت بقلق وهي تشعر كأهنا  
تلهث يف مواجهة تلك النظرة  

وكأن هذا  الفاحصة املتعمقة 
غريبا , وأدركت أهنا رغم شعورها 
ابلسعادة منذ حلظات قليلة أبن 



تبقي وحدها فرتة من الوقت فقد 
شعرت اآلن بنوع غريب مبهم 
من السعادة إلنه جيلس هناك 
 0على اجلانب اآلخر من املائدة 

 ورده قايني 
وحتركت عيناه القامتتآن لتتفحصا 

ثنيات عنقها اجلميل, مث تلك 
احللوه أسفلها , وتغري  الثنيات 

لون وجهها ولدهشتها مزقت  



رعشة خفيفة اجلمود البارد على  
وجهه ومرت حلظة قبل أن يفرت  

ثغرة عن ابتسامة مرتددة , ورأت  
عينيه تتسعان, وأدركت إنه حياول  
جاهدا إخفاء اهتمامه هبا وأخريا  

 قال:
مل أتيت وأنت مستعدة  -

للسباحة , لكنين أنصحكي 
 ك ؟ بغطسه ما رأي



وتضاعفت دهشتها من هذه 
 الدعوة وقالت متلعثمه:

أن أذهب وأغري    00أتعين -
 مالبسي؟

وانفجرت الرعشة البادية على  
وجهه يف ضحكه أجاب بعدها  

 قائال :
 0إنه شيء واضح -



حتولت نظرته إليها اآلن إىل نوعا  
 من التقدير السافر مث اضاف:

ال ميكن أن تغطسي للسباحة  -
 0وانت هكذا

ربع ساعة كانت يف حوض  وبعد
السباحة وغارث يسبح قر هبا 
وعندما خرجا بعد مدة وجلسا 

على حافة احلوض يتجففآن 
 هتفت قائلة:



كم كان احلمام رائعة أشكرك    -
 0على النصيحه 

وبلهجة رقيقة مهذبة تتسم 
 ابلفرح قال :

إهنا متعة يل ينبغي أن نكررها   -
 0مرة أخرى

 
 



وأسرعت دقات قلب ويندي 
بشكل أذهلها وألقت نظرة 
خاطفة حوهلا وكلها أمل أال  

يلحظ غارث ارتباكها ويف تلك  
اللحظة ظهر فر يزر وسأل هل 

ميكنه أن جيلس, وكما حيدث 
دائما حينما تكون موجودة 

أبدى نوعا غريبا من االهتمام 0
هبا , وحدق حلظة خاطفة يف  



وجهها وعينيها وركز على شعرها 
وقطب جبينه كأمنا حيريه شي 
 0بشأهنا حياول أن يسرب غوره

وكالعادة عرب اهتمامه املدروس 
بسرعة وبدا يثرثر ابلطريقة اليت  

أصبحت اآلن مألوفة لديها, 
وفكرت كم من الغريب سرعة 

تعارف الناس يف رحلة حبرية  
كهذه, يرجع هذا ابلطبع إىل  



الصلة املستمرة مع أولئك الذين  
سه بينهم, أما نتيجة جيد املرء نف

املصادفة كما حيدث عند 
املشاركة يف مائدة واحدة, أو 
ابالختيار, كما حيدث الذين  
  3خيتارهم املرء أصدقاء وبعد 

أايم فقط شعرت ويندي كما لو 
كانت تعرف هذين الرجلني منذ  



اسابيع اذ من البداية استخدمت 
 0أمساءهم األوىل على املائدة
ارث  كان فريزر يتحدث إىل غ

بينما ويندي جتلس يف مقعدها  
سعيدة ابإلنصات تركزت عيناها 
على تلك اليد املمدودة بتكاسل 
فوق املنضدة يد غارث الطويلة  
النحيلة ميكن أن يكون صاحب 

هذه اليد عازف بيانو أو فناان 



هكذا فكرت لكنه ابلطبع جمرد  
ختمني وعلي مدى الدقائق  

القليلة التالية ,ولعدة مرات  
يندي واعية متاما لعيين  أصبحت و 

غارث ومها تتحوالن إىل وجهها  
ويتبادالن  -من آن آلخر

نظرات خاطفة لكنها  -النظرات  
وسرى يف جسدها 0متكررة 



إحساس بدغدغه غريبة مل تشعر  
 0هبا من قبل إطالقا  

خفت احلديث بني الرجلني  
عندما جالت ببصرها حتاول 

اكتشاف مهن الناس, هذا الرجل  
كن أن يكون أحد  القوي هناك مي

كبار رجال األعمال وذلك  
الطويل البارز العظام من احملتمل 

أن يكون مدير بنك متقاعد , 



والزوجان الشاابن اللذان 
يسبحان يف احلوض , وهزت 
ويندي برأسها عجبا من ان  
يكون يف مقدور مثل هذين  
الشابني أن يتحمال اآلالف 
العديدة من اجلنيهات اليت  

إن    0البحريةتتكلفها الرحلة 
وجود األشخاص املسنني فوق  

الباخرة ميكن تفسريه بطرق عدة 



فهي تعرف زوجني متقاعدين 
أنفقا مدخراهتما على رحلة حبرية 
حول العامل من هذا النوع وقطع  

صوت غارث السريع احلاد  
 سلسلة أفكارها حينما سأل :

 فيما تفكرين اي ويندي؟ -
ارتسمت ابتسامة تلقائية على 

 وهي ترد قائلة :شفتيها 
 0كنت العب لعبة التخمني  -



وعندما الحظت إنه رفع حاجبيه 
تساؤال مضت تفسر ما كانت  

 0تفعل 
 فقال مضيفا:

إنك تتسائلني كيف وملاذا   -
يوجد هؤالء الناس على منت هذه 

 0سفينة 



وأومأت ابإلجياب, ومن دون أن  
ينتظر الرد استطرد وهو يلقي 

 نظرة حوله بالمباالة:
ون ميلكون املال والوقت كثري   -

أشهر فوق   3الكايف لقضاء 
 0ابخرة للرتفيه 

وتوقف حلظة وحدق مع صديقه  
فيها بدقة إىل حد أهنا بدأت  
تشعر بشيء من الضيق وبدأ 



عقلها يناقش السبب يف 
حتديقهما املفاجئ وارادت حتويل  

اهتمام الرجلني عنها فقالت 
 بلهجة التسليم:

الواضح أن بعضهم من   -
تقاعدين يف حني أن اآلخرين  امل

من األثرايء لكن بعضهم حريين 
 0امره



أضافت هذا القول من دون  
تفكري ويف احلال تدخل غارث 

 قائال وقد ضاقت عيناه :
اعتقد أنك بنفسك حتريين   -

البعض , اذ ليس من املعتاد أن  
تشرتك شاابت وحيدات يف مثل  

 0هذه الرحلة الباهظة  
نعت وامحر وجهها , لكنها امت

عن ذكر أية معلومات عن 



وهذا طبيعي وبعد حلظة   0نفسها
قال غارث برقة, بطريقة شعرت  

 أن هلا مغزى :
من احملتمل جدا أن هناك  -

سيدات من جنوم السينما فوق 
السفينة رمبا يقمن ابلرحلة حتت 

 0أمساء مستعارة 



وهزت رأسها وتذكرت أول  
حديث مسعته عفوا بني الرجلني  

 رث وقالت:مث نظرت إىل غا
أجل هذا ممكن وأتوقع أن   -

يناضلن من آجل احلياة يف عزلة 
لبعض الوقت بعيدا عن األضواء  

والدعاية املستمرة اليت حتيط 
أعقب ذلك صمت  0أبمثاهلم 

غريب ثقيل غامض ولسبب 



جمهول رغم أهنا مل تستطع أبي 
حال أن تفسر مشاعرها أو تفهم  

ملاذا تتأثر ابلصمت مبثل هذا  
رت أن الرجلني يثريان  العمق شع
وقال غارث بلهجة   0فيها احلزن

 املقتضبة نفسها:
ويندي لو كنت جنمة سينما ,  -

هل كنت تناظلني من أجل العزلة  
 قليال؟



ومرة أخرى اومأت برأسها وردت  
 بدون تردد : 

أجل, اعتقد أنين كنت سأفعل  -
ذلك, فاإلنسان أوال وقبل كل 
شيء ينبغي أن يعيش حياته , 

وغض النظر عن مهنته أال 
 توافقين ؟ 

 0اوافقك 00أجل  -



وظلت عيناه مركزتني على وجهها  
ملدة طويلة قبل أن يلتفت بعد 
نظرة سريعة يف اجتاه صاحبه مث 
نظر حوله بفضول متأفف إىل  

 له وقال :  أولئك اجملاورين
الرجل الكبري على مييين هو  -

بولدريك ستافورد راميان عمالق 
وأكمل   0صناعة الغزل والنسيج

 فريزر جبدية سريعة:



والسيده اليت معه هي  -
 0سكرتريته

والسيدة اليت ترتدي البكيين  -
األزرق الالمع مليونرية , تقيم يف 

 0البواخر دائما
واستدارت ويندي تنظر إليه  

 ابستغراب وهي هتتف :
 دائما ! دائما !  -



هذا صحيح , مواعيد مجيع  -
احلفالت البحرية ترسل إليها  

فتنتقل من سفينة إىل أخرى ,  
 0وهناك كثريون يفعلون هذا 

واستطرد يبدد نظرة الشك اليت  
 تبديها ويندي ويقول مبتسما:

إهنم الناس الوحيدون يف العامل   -
لى  الذين جيدوهنا الطريقة الفض 

لكن ويندي كانت هتز   0للعيش



رأسها إعرااب عن رفض كالمه 
 وأكدت قائلة :

ال ميكن أن تكون جذابة   -
ال بد أهنم يعيشون يف  0دائما

وحدة قاتلة وحياولون اهلرب  
قالت هذا   0أهنا مأساة 0منها

الكالم بصوت قلق مع نربة  
إشفاق , وارتسمت تقطيبة على 
حاجبني غارث أدت إىل اقرتاهبما 



لواحد من اآلخر بينما كان ينظر  ا
إليها نظرة فاحصة من عينيه 

 0اللتني ازدادات ضيقا  
الواضح أنك سريعة التأثر   -

 0ابالنطباعات اخلارجية 
قال هذه الكلمات بنربة دلت 
على أن اكتشافه هذه السمة  

لكن مل  0اخلاصة أاثرت عجبه 
وكأن    0يكن لديها ما تقوله ردا 



فتصاعد أسلوبه متسما ابلسخرية 
ملاذا يتخذ هو  0الدم إىل وجهها 

و فريزر هذا املوقف اخلاص  
؟ ما الذي جيدانه  0أزائها 

مضحك فيها ؟ قالت أهنا 
ستسأل غارث واآلن صممت 
على ذلك حني وجدت نفسها  
وحدها معه مرة أخرى , فقد 

كانت تلحظ نظرة مرح يف عينيه 



أحياان وتشعر بوجود طرافة طول  
ستشعر  لكنها اآلن ت0الوقت 

 0ضيقا إىل حد ما 
 "ورده قايني " 

استأذنت ابالنصراف وحينما 
وصلت إلسلم تبعها شو وقال 

 بنربة اهتام:
أمل تقويل إنك تفضلني البقاء   -

وحدك؟ ومع ذلك كنت جتلسني 



دقيقة  20مع هذين االثنني ملدة 
وقبل ذلك كنت مع واحدا  

 ؟0منهما 
كان وجهه عابسا وصوته متسما  

ت حلاله وهي تدرك  ابالستياء ورث
مدى كآبته لكنها رأت أهنا 

ملصلحته جيب أن تتخذ أسلواب 
 متباعدا فاترا معه وقالت :



ليس بوسعي عمل شيء لو   -
أتى فبعضهم وجلس معي, إنين  

 0ال أحجز طاولة يل وحدي 
وامحر وجهه ونظر إليها بضع  

وراقبته أبسى   0مث استدار 0ثوان
يعود إدراجه لقد كانت القطيعة  

ة هلا ألهنا استمتعت متاما  مؤمل
ابألايم الثالث اليت كاان فيها معا  



ولو استمر هذا بقية الرحلة لكان 
 0أنسب هلا للغاية

إذ إهنا كانت تستمتع برفقة مرحة 
ال يصبح لديها أدىن متسع من  

الوقت للتفكري يف حالتها  
اليائسة, ومع ذلك مشاعرها  

اخلاصة جيب إبعادها عن مشاعره 
 ساحر كهذا ينبغي فإن شااب 0هو

أال يعكر حياته شئ يعاين منه  



وابلتأكيد فإن وفاهتا ستصبح 
مصدر معاانة يف حياته لو وقع يف  

 0حبها 
 
 
 
 

ومرت األايم بال هوادة زارو  
نيويورك مث غادروها كذلك 



كميناء الفردي فالذي وصلوا  
أايم من إحبار الباخرة    8إليه بعد 

وعثر شو على فتاة أخرى مما 
ويندي أما غارث ريفرز  أسعد 

فكان يقضي معظم وقته مع 
الفتاة اليت رأهتا من قبل وهي 
نيكول رنتون اليت أصبحت 

متعلقة به بال شك لكن مما ال 
يزال مثارا للشك أن يظل غارث  



منجذاب إليها ابلقدر نفسه وقد  
استبعد فريزر هذه الفكرة عندما 

سألته ويندي عنها بال سبب 
 وقال ضاحكا :

قع يف شباك أية يف فتاة غارث ي-
كال على اإلطالق إنه أعزب  

 0ابلفطرة
كذلك عثرت مارجي على 

صديق وهو أمريكي توفيت 



سنوات اتركة له   6زوجته من 
فتاتني ينشئهما وأصبحت كال 

الفتاتني تعمالن اآلن وأستأجرات 
شقة خاصة هلما اتركني والدمها  
حرا يستمتع أبول إجازة له من  

ارجي أهنا سبع سنوات وأخرب م
ستكون حسب رأيه إجازة طيبة 

 0تلك الرحلة البحرية 
 



أما ابلنسبة إىل ويندي فبقيت 
وحيدة معظم الوقت لذلك  

وجدت نفسها تتطلع بشوق إىل  
مواعيد تناول الطعام حيث 

يصبح حضور رفاق معها شيئا 
كانت مارجي مازحة   0مؤكد

دائما بينما احتفظ فريزر أبسلوبه  
 غارث بدأ  الودود الثراثر وحىت 

كأنه يصبح معقوال تدرجييا ,وقد 



صدق يف كلمته فكاان جبوار 
حوض السباحة مرة أو مرتني  

أثناء وجود ويندي هناك وسبحا 
معا وخرجا وطلبا القهوة, لكن  

كان هذا كل شيء وظلت طيلة  
وهي  0الوقت الباقي وحدها

حتمل معها كتااب أينما ذهبت, 
وكثريا ما كانت النظرات  

تتجه حنوها وهي الفضولية  



نظرات بدأت تستاء منها رغم 
أهنا كانت حتدث نفسها أبهنا  

مل يكن ينبغي هلا   0غلطتها هي 
أن تشرتي يف الرحلة البحرية منذ 

البداية فكوهنا تقضي أايمها  
األخرية على الباخرة يف وحدة 

  00املطلقة أمر غاية يف الغباء
على أرض بلدها كان ميكن أن  



عتاد حىت  تقوم بوظيفتها كامل
 0النهاية

 
وفضال عن زمالئها يف العمل فإن  
هلا أصدقائها لكن هذا فات أوانه  

اآلن إال إذا قررت أن ترتك  
اليت ترسو   الباخرة يف أحد املواين

فيها ويف هذه احلالة ستعود إىل  
إجنلرتا حيث ال متلك بيتا تلجأ  



إليه وال أمواال حتصل هبا على 
البيت فكل ما تبقى هلا بعد دفع  

نفقات الرحلة البحرية كانت  
مصاريفها الشخصية ,وفكرت 

أن تدخل دار التمريض قبل 
لكن هذه الفكرة  0املوعد احملدد

 0ة حالمل تلق قبوال لديها أبي
هتفت مارجي أبسلوهبا املؤكد 

 املعتاد:



نصل إىل كيوروساوا يف ساعة   -
 مبكرة من صباح الغد !

 وسألت ويندي :
مالذي ستفعلينه ايعزيزيت؟ مل   -

تقومي جبوالت يف نيويورك وميناء  
 0ايفرغليدز 

ال مل أكن أعتقد أهنا ممتعة إىل -
مث أنين اوفر مايل   0هذا احلد

 0لشيئا أفضل



هذه العبارة وهي تبتسم  أضافت
وادهشتها أن ينظر إليها الرجالن 

وغضا  0تلك النظرة السريعة 
النظر يف احلال لكنهما تركاها  

حائرة للغاية إزاء ما حدث خالل 
 0تلك الثواين القليلة 

؟   0هل ستقومني جبولة يف الغد-
لقد زرت كيوراساو من قبل 
 0واحب اجلزيرة كثريا يف الواقع



 0أقوم ابجلولةاعتقد إنين س -
 وقال غارث :

ميكنك أن تقومي جبولة يف  -
العاصمة ,رمبا تكون ممتعة, لكن 

ال تنسى أن الصناعة الرئيسية يف  
 0كيوروساوا هي تكرير البرتول

هلذا جند شاهدا على ذلك يف   -
 0مجيع أحناء اجلزيرة



ليس يف مجيع أالحناء لكنك   -
ستجدين الدليل على ذلك  

 0ابلتأكيد
دي بلهجة من أختذ  وقالت وين

 قرارا:
هبذه احلال سأجتول وحدي  -

ألوفر مايل جلوالت أمريكا  
 0اجلنوبية



اجلولة يف كيوروساوا التكلف 
 0كثريا

قال فريزر هذه الكلمات بنربة 
من يهون من قدرا الشي, مث 

اختلس نظرة إىل غارث الذي  
الحظت ويندي أنة زم شفتيه 

تعبريا عن االستخفاف, وجتهمت 
قبل أن تدرك أن الرجلني   يف حرية

ميكن أن يعتربا هذا الرتدد دليال 



على البخل , داخليا شعرت  
ابلضيق من هذه الفكرة لذلك  
حدجت غارث بنظرة غاضبة 
لكن بعد فرتة وجيزة صارت  

تفكر إنه ال يهم كثريا ما يعتقدانه  
 0بشأهنا

 ورده قايني  
ويف الساعة الثامنة من صباح  
اليوم التايل رست الباخرة يف 



وبعد التاسعة بقليل نزلت  0امليناء
ويندي اىل اجلزيرة وبدأت تتجول  

يف شوارعها حيث تسطع أشعة  
الشمس االستوائية احلارة 
ويسودها الطابع املعماري 

اهلولندي ويرجع اترخيه إىل القرن  
الثامن عشر فمبانيها تتوهج  

البهيجه وكأهنا مبان  أبلواهنا
يصفها كتاب قصصي قدمي 



والسبب يف ذلك أن أحد حكام 
اجلزيرة يكره التأثري املبهر ألشعة 

الشمس على املباين البيضاء  
لذلك أمر بطالء املنازل أبلوان  

 0خمتلفة 
وبعدما جتولت ويندي جبوله حول  
منتزه فيلهميتا قررت االسرتخاء  
بعض الوقت مع فنجان قهوة 

وجلست يف مقهى يف   0ا وكتاهب 



فندق كيوروساوا انرت كنتونتننال 
وهو مبىن فخم مت بناؤه بدقة 

داخل جدران قلعة ضخمة يرجع 
اترخيها إىل القرن الثامن عشر  
عندما دخل ميناء فيلمستاد 

وإذا ألقت نظرة  0عاصمة اجلزيرة 
خاطفة حوهلا , حملت غارث 

بقامته الطويلة ,وتسارع نبضها 
رأسها لوال إنه  وكادت إن ختفض 



لذلك اضطرت إىل الرد   0رآها 
على التحية عندما رفع يده, 

وأترجحت ابتسامة على شفتيها 
  0وهي تراقبه يقرتب من طاولتها 
كم هو طويل ووسيم , قطعت 
خطواته الواسعه املسافة بسرعة  

أكرب مما يلزمها لتستعيد 
 0سيطرهتا

 



 
 

وأخذت تضم يديها مث ما تعود  
عصبية بعض  فتفردمها بطريقة

الشيء رغم أهنا مل تستطع أن  
ووقف غارث    0تتبني سببا لتوترها

قرهبا يلقي نظرة فاحصة انقدة 
 0للقاعه

 هل ميكن أن أبقى معك ؟ -



سأهلا برقة وجلس بدون أن ينتظر  
الرد , وسرعان ما امتدت ساقاه 

الطويلتان أمامه واتكئا إىل اخللف  
على املقعد بتلك الرشاقة الفاتنة 

 الحظتها من قبل مث سأل: اليت
 هل قمت جبولة لطيفه ؟ -
 0أجل شكرا لك   -

 وتوقفت ويندي قبل أن تسأل: 
 أين صديقك ؟  -



ابتسامته املفتعله شقة فمه 
 الصارم وجاء رده التهكمي:

 0وجد لنفسه فتاة -
ورفع يدا آمرة فأقبل أحد 

املضيفني وبعدما طلب ألقهوه 
استدار حنو ويندي وأخذت عيناه 

الداكنتان جتوابن وجهها الذي  
امحر خجال وظلت على هذه 



احلال حلظة طويلة بالمباالة قبل 
 أن يقول: 

أين كنت ؟ تراقبني اجلسر   -
الشهري يفتح ملرور السفن كما 

 اتوقع ؟
 وردت بضحكة:

كن اراقب اجلسر بل  مل ا  00ال -
 0كنت أمتشى يف املنتزه



حقا لكنك ابلتأكيد تعرفني إن   -
أول شيء يفعله أي زائر مليناء  

فليمستادا هو أن يقف مشدوها  
متاما وهو يراقب جسر امللكة إميا  

 إذ يفتح للسفن؟ 
ومل تقل ويندي شيئا ومضى 

غارث يف حديثه ليخربها أبن 
ذلك كان يف وقت من األوقات  

سور اليت جتمع عندها أحد اجل



ضريبة األسواق وقال لو كنت 
ترتدين احلذاء لكان هذا  

سيكلفك سنتني, أما ابلنسبة إىل  
 0احلفاة فكان املرور جماان

ونظرت ويندي اليه أبهتمام وهي 
 تقول:

 0اي هلا من فكره غريبة  -
 0الفكره األصلية كانت طيبة -

فاملرء يدفع حسب وضعه 



 االجتماعي لكن كان هناك
ابلطبع اانس ذو  

كربايء ,يستعريون أحذية جملرد  
أهنم ال يريدون التعرض ملهانة  

اعتبارهم فقراء من انحية أخرى 
هنأك أمريكيون أثرايء حيملون  
أحذيتهم حتت اذرعهم وميرون  

دون أن يدفعوا شيئا وذلك جملرد  
 0املزاح



 
وضحكت ويندي ضحكة صافية 
رائعة أدهشتها واجتذبت اهتمام 

درجة إنه ظل يركز    غارث إىل
  0على فمها اجلميل مدة طويلة

جعلها حتس ابلقلق , وكان تعليقه  
 غري املتوقع على االطالق

: 



انك فتاة غريبه غريبة جدا يف   -
 0الواقع

وفكرت إن الوقت مناسب 
لسؤاله عما يضحكه فيها لكن  

 كل ماقالته هو :
 0إنين ال أفهمك-

وارتفع حاجباه قليال ويف هذا  
أسلوبه هتكميا لكنه  الوضع كان

 0ال خيلو من الرقة والكياسه 



وقال بدون توقع جواب مرة  
 اخرى:

اخربيين أال تعتربين نفسك   -
 غريبة ؟

وجتهمت وهي تشعر بذهول اتم 
 من كلماته وسألت: 

 هل ابدو غريبة حقا ؟ -
كانت تريد أن تعرف وهي تسأل 
نفسها إذا كانت تتصرف ابلفعل 



ر ,  بسبب ما تنوء به من أفكا
 بطريقة غريبة , وقال:

 0ظاهراي, ال, لكن  -
 وبعد فرتة تردد اضاف :

لكن هذا كله ليس ظاهرا   -
 أليس كذلك؟ 

ومرة أخرى جتهمت ال ألنه 
عبارته حمرية فقط ولكن ألنه تردد  

لسبب غامض قبل أن ينطق 



لو مل تكن   -ابمسها وفكرت
الفكرة مضحكة إنه رمبا اعتقد 

أن هذا ليس امسها علي 
 طالق!اإل

 وقالت :
إنك تتكلم ابأللغاز فال  -

 0أستطيع أن أفهم شيئا مما تقول
والتقت عيناه بعينيها يف حتد 

 وقال :



إذا ال تشغلي ابلك ,  0ال  -
 0سنطرح املسألة جانبا 

وغري املوضوع قبل أن تتمكن من 
توجيه سؤال آخر , وأخذ  
يتحدث كيفما اتفقا على 

األماكن اهلامة اليت ينبغي زايرهتا , 
يف أحناء اجلزيرة لكنها كانت ال  

تزال تفكر يف كلماته الغامضة ,  
فلم تشرتك يف احلديث إال ملاما, 



وبدا انه تضايق إذ اصبح اجلو 
أهنا   بينهما ثقيل الوطأة اىل درجة
عندما تكلمت كانت نرباهتا 

 متكلفة , وأخريا قال:
حسنا سأذهب, ال تظلي  -

 0الطريق وبذلك تفوتك الباخرة
وجلست حيثما كانت و أخذت  

تراقبه يبتعد , الحظت طريقته  
املهيبة يف السري, وخطواته  



الطويلة الرشيقه اليت قطعت 
املسافة بينهما وبني الباب بسرعة  

رائه  ومن دون أن يلتفت و 
 0مضى

 ورده قايني 
وفجأة أدركت أن اإلحساس 

ابلفراغ بدأ يزحف إليها وعضت 
شفتيها خوفا من وحدة اليوم 

املقبل, هل تعود إىل السفينة؟ لن  



تبحر قبل السادسة لذلك ال  
جدوى من العودة والبقاء فوق  
سطحها , هل تستأجر سيارة 
إجرة ؟ أجل حيتمل أن يكون  

ومبا أن غارث   0ذلك هو الرد 
دفع حساب القهوة هنضت 
وغادرت الفندق إىل أقرب  

موقف لسيارات األجرة ووجدته 
خاليا وهو أمر طبيعي إذ فكرت  



يف مئات األشخاص الذين نزلوا  
ن الباخرة لذلك معقول أن  م

مجيع السيارات املتوفرة 
 0استؤجرت من فرتة طويلة

 
 

وبعدما قررت أن متشي اجتهت  
حنو البوندا وهو أقدم جزء يف 

املدينة حيث أخذت تتجول بني  



احملالت التجارية اليت تراوحت 
بني أماكن صغرية شبيهة 

ابألسواق الشرقية وحمالت كربى 
على أحدث نظام شهدته ,  

كانت األسعار رخيصة حيث ان و 
كيوراساو ميناء حر تقريبا غري إن  

ويندي مل تشرتي شيئا على 
اإلطالق متسائلة: ما الفائدة 

ونتيجة  0وخيم القنوط عليها 



لذلك تثاقلت خطواهتا, ما فائدة 
أي شيء وقطع تساؤهلا حبدة  

صوت بوق سيارة وقفت جبوارها 
 0وهي تتأهب لعبور الطريق

 فقيت؟هل حتبني مرا -
جاءت الدعوة من غارث الذي  

جلس أمام عجلة القيادة 
 وأكمل:

 0استأجرت سيارة للنهار كله 



لو علم فقط  0وأضاءت عيناها
مدى ثقل اهلم الذي أزاحه عن  
قلبها, وقالت بضحكة صغرية 

 مرحة:
شكرا لك اي غارث ابلطبع  -

أود مرافقتك , إنه كرم زائد منك  
0 



  وكانت تلهث قليال ونظر إليها
بتعبري مندهش ونزل ودار حول 

 السيارة وفتح هلا الباب , مث قال:
ال حاجة لعبارات الشكر   -

املسرفه , إنين سعيد هبذه 
 0الرفقة

وألهنا كانت تعلم إنه يعين ذلك  
إنتابتها موجة سريعة من املرح  

 والعرفان ابجلميل:



 0ينبغي أن أشكرك اي غارث  -
غمغمت هبذه الكلمات يف 

ة بسبب الطريقة  خجل هذه املر 
الغريبة اليت نظر هبا إليها ,  
وأضافت يف سرعة عندما 

الحظت إنه بدأ حيرك شفتيه 
 استعداد للكالم:

 0ال تسأل ملاذا ,أرجوك  -



رمبا مل تكن تستطيع أن ختربه أبهنا 
هابطة يف أعماق إلياس وساحبة 
يف جماهل اخلوف وهي ضائعة  

ووحيدة متاما, وال ميكنها أيضا  
هلا أن عرضه جاء  أن تشرح  

كنجمة مضيئة المعة لتنقذها 
مؤقتا من تلك الوحدة, ودون ان 

يتحدث حتدت بدأ يتحرك هبا 
اترك املدينة خلفه يف طريقه اىل  



الريف حيث ي عيش القرويون  
بعيدا عن أألضواء الرباقة وعمن 

بعيدا عن معامل   0مباين العاصمة
 0تكرير البرتول وفنادق السياح

الصمت   وأخريا قطع غارث
 املخيم وقال:

ال داعي لألدعاء أبهنا تتمتع  -
ابجلو الساحر الغريب مثل 
برابدوس او سانت توماس  



ومضى يشرح ان السبب يف 
ذلك هو أن كيوراساو جزيرة  
صخرية داكنة بعض مناطقها  

جرداء واملياه واحدة من أكرب  
 مشكالهتا , وأضاف:

يتم تقطري مياه البحر إىل مياة  -
ه العملية ابهظة عذبة لكن هذ

وعلي  0التكاليف إىل حد كبري
كل فإن احلكومة واجهت 



املشكلة وأصبحت املياه العذبة  
متوفرة اآلن ألفقر طبقات 

 0الشعب يف اجلزيرة
 علقت بقوهلا:

يبدو أنك تعرف الكثري عنها   -
وعن اجلزر األخرى, هل قمت 

 برحالت كثرية يف الكارييب ؟ 
مضت بضع سنوات منذ أن  -

 0قمت برحالت



كان هذا جوابه املقتضب وجذهبا 
شئ يف نربته إىل إلقاء نظرة على 

يديه اللتني متسكان املقود  
مل تفكر يف إنه   0بسهولة مهملة 

عازف البيانو ألن تلك املهنة ال  
تتناسب مع مظهره العام ومع  

ذلك كانت يداه حساستني 
أبصابعهما الطويلة النحيله 
رية وأظافرمها املقصوصة القص 



مخنت إنه رسام لكنها   0جدا
إذا ما  0استبعدت هذه الفكرة 

هو عمله؟ وفجاة ابتسمت 
ابتسامة عريضة لنفسها وهي  

تتعجب , ملاذا تتناقش مبثل هذه 
الطريقة الغريبة حول عمله حيتمل 

إنه ال عالقة له على اإلطالق  
هباتني اليدين الطويلتني 

 00احلساستني
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ي متتعت ابلنهار رغم إن ويند
الذي قضته مع غارث يف جزيرة  
كيورساو اعرتفت لنفسها أبهنا  

كانت ستستمتع به أفضل لو أن  



موقفه أزائها كان أكثر ودا وأقل  
سخرية وال تشوبه تلك 

االستخفافات املختلطة ابلسرور  
والذي الحظته من أول لقاء به, 

ومتنت لو اكتشفت سبب أسلوبه  
ف ملاذا  معها ومتنت ايضا لو تعر 

أسلوبه يؤذي مشاعرها , ألنه يف  
الواقع كان يؤذي مشاعرها  

بطريقة غريبة مبهمة تسربت إليها  



تدرجيا , فكادت ال تالحظ كيف  
و على أية    0بدأ ذلك التأثري

حال تدرك حملة إيذاء صغرية يف 
كل مرة تلقي فيها مبالحظة 

ساخرة أو يرفع هذين أحلاجبني  
رة  الداكنني بتلك البهجة الساخ
لشيئ قالته , واصبح لديها  

االنطباع أبنه يعتربها من الفتيات 
اللوايت يتظاهرن بسذاجة ليست 



ومع وجود   0فعال من طبيعتهن 
هذا الشك يف ذهنها وجدت 

وندي نفسها متتنع عن التحدث  
بتلقائية أو التعبري عن اإلعجاب  

بشيء مثري لالهتمام او  
ويف بعض األحيان  0األعجاب 

تنسى أن تكون   عندما كانت0
حذرة وتعرب عن نفسها مبالحظة  
بريئة كانت عيناه تنطقان بذلك  



 0االستخفاف املمزوج ابلضحك
وحينئذ جتد نفسها متوردة الوجه 

خجال مما يزيد سروره ويف 
مناسبتني حدث ان أطلقت 

ضحكة سريعة على سذاجتها 
ذات مرة عندما عربت عن 

إعجاهبا مبنظر األكواخ الصغرية 
بعض املواطنني يعيشون   اليت كان

وهي أكواخ ذات سقوف   0فيها



منخفضة من القش حتيط هبا 
جمموعة غريبة من ألوان األزهار  

اليت تنمو يف  0واألعشاب
 احلدائق, ادار رأسه حلظة وقال:

هناك شيء يتعذر فهمه  -
 0خبصوص فتاة مثلك ايوندي 

مسعتك تقول شيئا هكذا من   -
كان هذا هو كل ما ردت    0قبل
رغم أهنا ما كانت تنفر من  به 



سؤاله وال تعرف ما يعنيه هبذه 
 العبارات: 

 وأعرب عن موافقته قائال :
 0أعتقد أنين فعلت  -

مث رفع أحد يديه ليمنع 
تثاؤبه,هل بدأ يضجر حقيقة أو  
إن حركته كانت تستهدف جمرد  
 تضليلها إبنه يعين ذلك فعال ؟

 قالت دون تفكري: 



لو أن هنالك شخصية يتعذر  -
 0فهمه هو انت 

وأعقب ذلك صمت مطبق قبل 
 0أن يبدده غارث بضحكة

 وقال :
الواضح أن كال منا جيد شيئا  -

 0حمريا مبهما يف اآلخر 
وأومأت ابملوافقة وهي تدرك أهنا  

تشعر ابلبهجة ألنه ضحك, 



فتلك الضحكة غريته وأدت إىل  
شيء جذاب للغاية بشأنه,  

وظلت تفكر حلظة أو اثنتني يف  
يري, وقررت كما فعلت هذا التغ

من قبل أنه رجال يصعب فهمه 
إذ يبدو أحياان ساخرا فظا  
 0وأحياان أخرى جذااب للغاية

 انظر ! 000اوه  -



هتفت بذلك انسية متاما موضوع  
احلديث بينما أضاءت عيناها 

وهي تلمح أشجار الصبار 
العمالقة اليت تنمو بوفرة على 

 جانيب الطريق مث قالت :
 0قدما 20ا ال بد أن طوهل -

 هز رأسه قائال :
إنه صبار شائك ينمو فعال إىل  -

 0حنو هذا االرتفاع 



وأشار إىل األشجار العالية يف  
احلقل الواقع على جانيب الطريق  

0 
 وقال:

أتالحظني أن اغصاهنا متتد  -
بزوااي قائمة على جانب واحد  

 0من اجلذع
كم هي غريبة!   0آجل -

 مالسبب يف ذلك ؟ 



األغصان موجودة على  -
اجلانب املواجه للريح يف اجلذع 

 0وتتأثر برايح التجارية
 وهزت رأسها قائلة : 

 0أجل إنين أفهم اآلن  -
عربا منعطف الطريق التايل حيث  
امتد أمامهما منظر مجيل لبيت 

وسط مزرعة تتألق حدائقها  
ابأللوان االستوائية وانتزع هذا  



املنظر شهقة اعجاب من  
 قال غارث موضحا: 0ويندي

إهنا األشجار املتوجهه وهي  -
 0قدما  60تنمو اىل ارتفاع حنو  

واستمرا يف طريقهما مرورا أبسوار  
زي الرائع وأزهار  نبات اجلنا

البوجنفيال والبغلي اجلميلة 
وعديد من األزهار األخرى 



الرائعة اليت تنموا بوفرة يف هذا  
 0اجلزء من العامل

 ورده قاييــن 
وبعد جولة استغرقت ساعتني 
رجعا إىل العاصمة وتسلقا تلة  
ليتناوال طعام الغداء يف مطعم 

قلعة انسا وحيث جلسا يف  
ت الريح  الشرفة واستمتعا بنسما

 0الباردة ومها يتناول وجبتهما



وبعد ذلك واصال طريقهما اىل  
اجلزء اجلنويب الغريب من اجلزيرة  

حيث الشواطئ البديعه يف خليج 
كنيب واملياه اإلسبانية, مث بعد 

قال  0جولة حرة سريعة يف املدينة
غارث إن الوقت حان إلعادة 
السيارة إىل صاحبها , وقبيل 

لباخرة فايسون  اخلامسة عادا إىل ا
وشكرت ويندي غارث مرة 



أخرى, وكان صوهتا هادائ ذا نربة  
تدل على اإلخالص وعيناها 

أكثر ملعاان وجتاواب, وحدق غارث 
فيها , وبدا كما كان ضحية 

مشاعر متصارعة ممزقا بني الرغبة  
يف أن حيبها والرغبة األقوى يف 

 0إبقائها بعيدة عنه
ومل تعتقد أنه مال إليها على 

طالق يف الوقت احلايل حىت  اإل



بعد ان طلب منها مرافقته يف 
فقد  0جولته يف احناء السفينة 

قدم العرض فقط ألن صديقه  
هجره إىل رفقة امرأة أكثر جاذبية 

 0فوجد نفسه وحيدا 
وعادت اىل حجرهتا لتغيري 
 00مالبسها استعدادا للعشاء

جاءت مارجي تبهر األبصار يف  
لوان  ثوب من الالميه متعدد األ



ولساهنا يتدفق ابلكالم كحاهلا  
دائما, كذلك أخذ الرجالن آيل 

يثرثران , لكن شيئا ما بشأن  
غارث إقنعها إنه ميارس هتذيبا 

زائفا , وحريها أمره فهل يفضل  
لو كان على طاولة مجيعا 

 اجلالسني إليها رجال؟
بعد العشاء قامت وندي جبولة يف  
أحناء الباخرة وحدها لكن حلقت  



ارجي وصديقها دينيب نورتون  هبا م
الذي دعاها إىل مرافقتهما إىل  

 املرقص قائال:
عزيزيت, إننا نشعر برغبة يف  -

الرقص, هال جئت معنا, ليس 
 0من الصواب أن تظلي لوحدك

هل كاان يشعران ابلشفقة عليها ؟ 
كرهت الفكره لكنها وافقت  

على مرافقتهما رغبة منها يف عدم 



ة كان  مضايقة السيدة األمريكي
احلاضرون منهمكني ابلرقص 

فعال, كل اثنني معا وعندما قالت 
مارجي أهنا تود أن تتناول شرااب 

أوالدعا دينيب ويندي إىل الرقص  
 0معه 

وبعد عدة دقائق ألقت نظرة 
خلف كتفها فرأت غارث يدخل 

مع نيكول وقد اجتها حنو البار  



حيث طلب غارث شرااب له  
ه  ولرفيقته وبعدما اختارا طاول

جماور ة لطاولة مارجي جلسا 
وأخذ وهو جييل بصره يف 

الراقصني ومن دون أن يبتسم 
رفع يده ابلتحية إىل ويندي اليت  
اومأت برأسها مث عاد إىل رفيقته 
واخنرط يف احلديث معها, وبنظرة 

املرآة قيمت ويندي مالبس  



ألفتاه وزينتها وقررت إنه رغم أن  
نيكول ذات مجال ال ينكره أحد 

هنأك قدرا معينا من الغرور  فأن 
يف وجهها, كما أن مالبسها تنم 

فمن الواضح   0عن قلة الذوق
أن الثوب الذي ترتديه ابهظ  

التكاليف لكن زيه ليس مناسبا , 
فالوسط العايل ال يناسب خطوط 



جسمها املثري كذا احلذاء الثمني  
 0اليتناسب وقماش الفستان 

ومع ذلك كانت مهتمة هبا , إلن 
ا مقاومة النظر إليها عندما حماولته

مرت هي ودينيب أمام طاولتهم  
ذهبت سدى وأتسفت وندي 

وهي تتعجب ملاذا هتتم اىل هذا  
احلد ابلفتاة , وألحظ غارث هذا  

وأصبح تعبريه مبهما عندما 



التقت عيناه بعينيها للحظة  
خاطفة , وخفضت ويندي 

جفنيها , وهدأ روعها عندما 
 0اصبحت وسط حلبة الرقص

 ه قاييـــــن ورد
سألت مارجي عندما عادا إىل  

 املنضدة وجلسا :
هل استمتعت ابلرقص ؟ انك   -

 0ترقصني رائعا اي عزيزيت 



أجل استمتعت  -شكرا لك  -
 0كل املتعة

 
كان صوت ويندي منخفضا 

لكنها ادركت ان غارث ميكنه 
 0مساعها , ومل أيت املضيف 
لذلك هنض دينيب و مضي 
وآخر   يطلب شراب له و لويندي

 0ملارجي وترك األثنني وحدمها



وقالت مارجي وهي ختتلس نظرة 
من فوق رأس ويندي اىل ألطاوله  

 اجملاورة :
هل تعتقدين إن صديقنا  -

الوسيم غارث وقع يف شباك 
 احلب ؟

 0ال أستطيع أن أقول ذلك  -
قالت ويندي متجهمة مما ااثر 

 دهشتها من نفسها :



ظهرا معا يف مناسبات عدة  -
 0اآلن حىت 

- 
واجابت وندي وصوهتا ما زال 

منخفضا وهي ختشى أن يسمعها  
 غارث :

ال أعتقد أن غارث سيكون  -
 0جادا مع ايه امرأة



ال , رمبا كنت على حق  -
عزيزيت !على األقل حسب 

الظاهر إنه مل يقع يف احلب حىت  
 0اآلن 

 0الظاهر -
ال ميكنك ان تكوين متأكدة  -

العمر ما  على اإلطالق , فله من 
يكفي ليتزوج و يطلق 

 000مرات



 وضحكت ويندي قائلة:
اان 00أراك سيئة الظن جدا  -

متأكدة انه مل يتزوج اطالقا  
 0ويقول فريزر إنه عازب ابلوالدة

 0حقا -
قالت مارجي ذلك وهي مستغرقة 
يف التفكري بينما اختلست النظر  

مرة أخرى حنو الرأس األسود  



للرجل موضوع احلوار, 
 : وأضافت

إذا فهو يعرفه منذ مدة  -
 طويلة؟ 

 0مل يقل شيئا عن ذلك -
هل اخربك ما هو العمل الذي   -

 يكسب منه غارث عيشه؟
وهزت ويندي رأسها وهي : 

 تقول :



كال الواقع أنين مل أمتكن من    -
 0سؤاله 

والحظت ويندي النظرة املتسائلة  
اليت ارتسمت على وجه رفيقتها 

 وأضافت تقول:
لو كان غارث يريدان ان نعرف   -

لذكر شيء عن ذلك قبل اآلن 
متاما كما فعل فريزر يف بداية  



تعارفنا , لدي شعور أبنه ال يريد  
 0أن يعرف الناس ماذا يفعل

شيئا مضحك, هذا هو   -
ابلضبط انطباعي ويف أية حال  

فإنين أزداد فضوال اي عزيزيت  
وهكذا ميكنك أن تتوقعي أنين  

مير وقت سأكتشف قبل أن 
 0طويل ماذا يعمل رفيقنا الوسيم 



قررت يف وقت ماء أنه يعمل   -
 0عازف بيانو 

تقصدين يديه ؟ إهنما تلفتا  -
 النظر أليس كذلك ؟

اعتقد إنه ميكن أن يكون   -
 0رساما 

  0أضافت ويندي هذه العبارة
وهي تومئ برأسها عالمة املوافقة  



على ملحوظة مارجي بشأن يدي  
 0غارث

فهو غري حساس  ليس رساما -
إىل هذه الدرجه ولكنه رجال 

 0عنيف 
 0وساخر -
ال بد أن أوافق على ذلك,   -

ويعرف أيضا كيف يبدو متعاليا 
مع ذلك فهناك   0ومستبدا 



برغم طريقته   0شيء جذاب فيه
املثريه للسخط إىل حد ماء يف  

 0توجيه مالحظاته االذعه 
وتوقفت مارجي عن الكالم فجأة 

ها وهي تنظر  بينما اتسعت حدقتا
إىل وجه وندي لكن نظرهتا  

سرعان ما حتولت حنو غارث 
الذي أصبح ظهره أمامها اآلن 

 0وواصلت كالمها 



 أال جتدينه جذااب ايعزيزيت ؟  -
سألت هذا سؤال وقد اتسم  

صوهتا بنربة غريبة وردت  
 ويندي :

 0من حيث شكله أكيد -
 هل ميكن أن تقعي يف حبه ؟ -
محر وجه وندي خجال من  وأ

هذا السؤال املباشر, وأجابت  
بسرعة ابلنفي قائلة أهنا ال ميكن 



أن تقع يف حبه مث أضافت 
 ابمشئزاز:

رجال مبثل هذا الغرور   -
 0؟إطالقا

هزت السيدة األكرب سنا كتفيها 
استهجاان وقالت من دون ان  

 تبدو نربة اسف يف هلجتها :
فكرت فقط أنكما ميكن أن   -

زوجني مناسبني متاما, قصة  تكوان



حب فوق سطح السفينه , 
وزواج سيكون شيئا لطيفا لو  

 0حدث
تنفست ويندي الصعداء عندما 
رأت دينيب يقرتب بعدما طلب 

 0املشروابت
ستكون املشروابت هنا بعد   -

 0حلظات 



قال هذه العبارة وجلس مبتسما 
ملارجي ووندي مث ملح غارث 
 ورفيقته فابتسم هلما وقال :

اال جتلسان معنا سنكون اسعد  -
 0حاال 

وافق غارث ورفيقته وقال 
 دينيب : 

كنت اآلن احتدث مع هذا    -
هل تعرفون ماذا   0الرجل هناك



إنه ميلك صالة للعب   0يفعل
 0البونغو 

حدقت ويندي وهي غري مصدقة 
 وقالت :

تعين أن صالة البنغو تؤمن له   -
ماال وفريا ليقوم برحلة كهذه؟ 

 0صعب  أعتقد أن ذلك
وقال دينيب وهو يدق على 

 املنضدة أتكيدا لكلماته :



ليس هو فقط لكن زوجتيه  -
من ابناءه أيضا مجيعهم يف  5و

 0السفينة 
وغمغم غارث قائال وقد شابت 

كلماته نربة احتقار ال خيطئها 
 أحد :

مالذي جيعل الناس يبذرون  -
 أمواهلم على أشياء مثل البنغو ؟

 قالت مارجي :



من راتبة احلياة  للهروب -
وأضافت بلهجة العارفة   0اليومية
 ابألمر:

وروح املقامرة الدفينه داخل  -
كل واحدا منا, ال جدوى اي 

اعزائي من إنكار أننا مجيعا حنب 
 0اإلاثرة يف بعض األحيان 

 " ورده قاييـن"



وادارت رفيقة غارث رأسها  
اجلميل وحدقت بشدة يف 

السيدة األمريكية وانفجرت قائلة  
بلهجة ازدراء وقد تقوست 

 شفتاها تعبريا عن السخرية : 
إنين واحدة ممن ال يقامرون   -

إطالقا, ابلنسبة ايل ارتياد صالة  
بنغو فأنين ال أحلم على اإلطالق 

 0مبثل هذا الشئ 



ورغم أن ويندي مل تدخل هي أي 
صالة بنغو فأن شيئا ما جعلها  
تقول دفاعا عن أولئك الذين  

 اراتدوها :
كنت من بني سعداء احلظ    رمبا -

الذين ال حيتاجوا إىل اهلروب اي  
 0مس رينتون

 
 



وأضاءت عينا الفتاة اخلضراوان  
واللتان تشعان حيوية ومها  
تستقران على وجه ويندي 

وأخذت مارجي تراقبها هي  
وويندي وتفكر أهنا مل تصادف 

إطالقا من قبل مثل هذا  
االختالف الشاسع بني اثنني من  

التقارب يف السن  اجلنس نفسه و 
فحسبما رأت كانت   0أيضا 



إحدامها غري متكلفة إطالقا بل  
طبيعية متاما وصرحية ,وعاطفية, 

فتاة منذ حلظة اللقاء هبا تثري 
احلرية للغاية وتشعرك أهنا تواجه  

مأساة أو خسارة أو أية كارثة  
عاطفية أخرى, ومن انحية أخرى 
فكرت مارجي ان نيكول من نوع  

يت يسعني الصطياد  الفتيات اللوا
أحد ذوي الثراء , مليونري على  



األقل وله لقب كبري لو أمكن,  
وخالل حساابهتا وآرائها اخلاصة  
أصبحت على اقتناع غريب أبن 
ويندي تفوق الفتاة األخرى يف 

كل شيء, حىت يف مالبسها مع  
ان ثياب ويندي حسب مارجي 

ال تعادل قيمتها عشر قيمة ثياب 
سها  نيكول لكن ذوق مالب



جذب أكرب عدد ممكن من ال  
 0رجال 

جعلت كل مهي إجياد وسائل   -
 0أخرى للتسلية 

كان هذا رد نيكول احلاد على  
سؤال ويندي اليت حدث ان 

التقت عيناها بعيين مارجي ورأت 
 على شفتيها تلك العبارة:



اراهن على أنك تفعلني ذلك  
 ايفتايت !

وارتعشت شفتا ويندي وهي 
مث  0بوجهها هادائجتاهد لتحتفظ 

 قررت أن تغري املوضوع فقالت:
ذلك الرجل , هل أخربك   -

 ابلفعل أبنه ميتلك صالة بنغو ؟ 
وقال أهنا  0بل تباهى بذلك  -

أفضل عمل يف العامل, املال 



السهل وكل شيء , وقال إنه  
سيفتح صالة أخرى عندما يعود  

 0إىل إجنلرتا
 0كل خيتار صديقه اخلاص  -

بارة قال غارث هذه الع
ابستخفاف وقد انتقلت عيناه إىل  
الرجل الذي يدور احلديث حوله  

وتبادلت ويندي ومارجي 
وكلتامها تفكران يف    0النظرات



الشيء نفسه : ما هي مهنة 
 غارث ريفرز ؟ 

أسرت مارجي اىل وندي بعد 
ظهر اليوم التايل عندما قابلتها  
جالسة على كرسي فوق سطح 

 السفينة ومعها كتاهبا:
أن غارث ريفرز شخص  رأيي   -

 0هام جدا



وبعد أن أاثرت اهتمامها وضعت  
ويندي كتاهبا جانبا ونظرت  

بتساؤل إىل السيدة اليت  
أصبحت صديقتها بسرعة مث 

 قالت:
 ما الذي جتعلك تقولني هذا؟  -
أتذكرين قويل أنين سأجعل  -

شغلي الشاغل أن أعرف ماذا  
يعمل لكسب عيشه , فربغم إنه 



أثري   يغضب وال جييب كلما
 0السؤال

 0ابلطبع   00أجل -
 0سألت فريزر بطريقة مباشرة -

ومل تقل ويندي شيئا واكتفت 
ابالنتظار لتعرف ما سيعقب هذا 
وهزت مارجي رأسها يف امشئزاز  

وهي تقول أن فريزر متحفظ إىل  
 أبعد احلدود:



اوال قال أنه ال يعرف متاما,  -
لكنين قلت له أن هذا سخف مبا  

ان, وحينئذ ان الرجلني صديق
قال فريزر أنه ليس يف وضع  

يسمح له يف ابإلفصاح عن شيء  
بشأن غارث , لكنه قال إنه  

يعمل إبرهاق من سنوات عدة 
وقد حذره طبيبه إنه لو كان  

حريصا على صحته فليأخذ راحة 



طويلة كأن يشارك يف رحلة 
وتوقفت مارجي عن  0حبرية

الكالم وقد ظهرت يف مالمح 
ة حادة مث وجهها الطيبة تقطيب

 مضت تقول:
غارث الذي نعرفه مرهق   -

ابلعمل, لكن كيف وملاذا ومىت ؟  
وندي أنين مل أصب خبيبة أمل يف 

 0حيايت كما أصبت من ذلك



واضطرت ويندي اىل الضحك مث  
 قالت :

 0إنه أمر ال يهم حقا -
 0إنه حيريين, مثلك متاما لكنها 

توقفت عن الكالم وقد بدت يف 
رعت شكل مضحك عندما سا

بوضع يدها على شفتيها مث هزت  
كتفيها عالمة على االستسالم 

 وقالت :



لتعلمي اي عزيزيت إنك انت   -
 0ايضا حتريينين 

 احقا احريك ؟ -
هل تفشي سرها, لكن لن حتتمل 

إطالقا أن تشفق عليها هذه 
السيدة وجاء الرد صرحيا بدون  

 تردد:
أجل اي عزيزيت فأنت لست  -

يام برحلة ثرية يف مبا يكفي للق 



كهذه أعين الثراء الذي أييت  
 ابلطريق العادي أليس كذلك؟

 0ال لست كذلك   -
 وبعد ؟  -
بعت بعض املمتلكات ألشرتك  -

 00يف هذه الرحلة, كاان بيتا
 بعت ؟ -



بدت السيدة كما لو صعقت 
وظلت حلظة ال تتكلم مث 

 غمغمت:
إذا فأنت على سعة  0فهمت -

 0من العيش 
رأسها وقالت فهزت ويندي 

بلهجة النفي وبدأ صوهتا خيرج 
 بسهولة: 



ليس األمر كذلك حقيقة ,  -
لكنين رأيت أن املمتلكات لن  

  0تفيدين مثل األموال النقدية
وهكذا قررت أن أبيع البيت 

 0واقوم أبجازه طيبة بثمنه
 
 
 

 0هذا شيء جيد لكي اي عزيزيت



وفكرت ويندي وهي تراقب وجه  
ن تسري  السيده األخرى, حىت اآل

األمور على خري ما يرام, لكن  
أعقب ذلك سؤاال غري متوقع 

على اإلطالق ويتطلب كل براعة  
 0ويندي للرد عليه 

 0هذا يفسر ملاذا أنت هنا  -
لكن الشيء اآلخر الذي حيريين  

ويقلقين , اي عزيزيت أرجو أال 



تعتقدي أن هذا من قبيل 
 0الفضول

ودون أن تنتظر ردا على السؤال  
 ل :مضت تقو 

أجل ,هناك شيئا يقلقين حول   -
ملاذا ختفني أحياان سرا يف عينيك, 
أجل إهنما تستغرقان يف التفكري  
كما لو كانتا تنظران عرب طريق  



طويل تبحثان عن شيء هارب  
 0منهما

وقطعت ويندي عليها كالمها  
 قائلة :

كم يبدو هذا غريبا إن خيالك    -
 يشطح بك اي مارجي!

ت وأطلقت ضحكة راننة قصد
أن تشيع روح الدعابة , لكنها  



أخفقت يف حتقيق اهلدف منها , 
 0رغم أن نربهتا كانت خادعة 
 وهزت مارجي رأسها وردت: 

خيايل ال يشطح يب ابدا ,   -
وعلى كل فإنين لن اوجه إليك  

أية أسئلة أخرى, كل ما أريد أن  
اقوله هو إنه رغم مظهري العابث  

"موثوقة  إىل حد ما فإن يل إذان  0
 0متعاطفة " وميكن الركون إيل



قالت ذلك بصوت اكتسى بنربة 
اجلد والرتفق, وكان خمتلفا عن 

الصوت الذي اعتادت 
استخدامه يف اجللوس اىل  

املائدة ,والذي يتميز بوضوح  
 0النربة 

ونظرت إليها ويندي ,يف ورأت  
مدى جدية تعبريها واإلمياءة  

اللطيفة لرأسها كما لو كانت تريد  



دمي إيضاح للعبارة اليت قالتها  تق
للتو, وهي أهنا ميكن أن تكون  

ومل تشك ويندي يف 0أهال للثقة 
ذلك حلظة واحدة واذ أدركت  

أهنا يف وقت الحق قد تصبح يف 
حاجة إىل أن تثق بشخص ما 

قالت هبدوء وبنربة العرفان 
 ابجلميل :



سأتذكر ايمارجي اعدك  -
 0بذلك

حسنا , واآلن لنعد إىل   -
ألة اليت ال متسنا شخصيا بل املس

تتعلق ابلسيد ريفرز واليت كنت 
أحتدث عنها عندما قاطعت 

 نفسي ألحتدث عنك اي عزيزيت, 
 وأومأت ويندي برأسها قالت : 



كنت تقولني أنك تظنني أنه    -
 0شخصية هامة؟

هذا صحيح , أعتقد فعال إنه   -
 0شخصية هامة 

ومل ترد وندي بشيء , واكتفت 
ؤل إليها,  بتوجيه نظرة تسا

 ومضت تقول:
ال ميكن إال لشخص هام أن  -

يرهق نفسه ابلعمل إىل درجة إن  



يتطلب منه األمر القيام برحلة 
أشهر أليس هذا   3حبرية ملدة 
 0منطقيا ؟

ومل تكن ويندي ترى هذا الرأي ,  
 لكنها اكتفت أبن ردت قائلة: 

 0يبدو األمرمعقوال -
كبار املديرين واألشخاص   -

املرموقني يرهقون ابلعمل 
 0ويصابون ابهنيار عصيب



ومل يسع ويندي أال أن هتتف 
 قائلة :

ال أستطيع أن أتصور أن  -
غارث ميكن أن يصاب ابهنيار 

 عصيب!
وال أان , ومع ذلك فإن هذه  -

 000العبارة قاهلا صديقه 
وغمغمت ويندي قبل أن ترفع  

 عينيها لتنظر اىل صديقتها:



اذا مل يذكر  حقا اان اتعجب مل -
 مهنته ؟

انه كتوم بطبعه, ذلك نوعه   -
 0بني الرجال

 0والنوع الذي ختشني سؤاله -
أنه شخصيا  00ابلتأكيد  -

ميكنين عادة أن أواجه هذا النوع  
من التصرف لكن مع غارث  



ريفرز لن أجرؤ على احملاولة ,  
 0خوفا من مواجهة التوبيخ 

  0وهذا ما ستلقينه بال شك  -
ال يبدي إال  إنه حىت اآلن

السخرية والتهكم واالستخفاف 
وأعين عندما تكون هناك مناسبة 

لذلك , لكنين أشك يف أن صوته  
لن يتورع عن لذعة حادة لو  
 0وجهنا إليه أسئلة يستاء منها 



أان وأثقه أنين أوافقك من   -
األعماق, إنه ليس من الرجال  

الذين ميكن للمرء أن خيطئ 
 0ويغضبهم 

ظن الذي  ابلنسبة إىل ال -
يساورك إنه رجل هام, أعتقد 
ميكن أن يكون أحد عمالقة 

مثل كثريين من الذين   0األعمال 
 0على ظهر السفينة



ميكن أن يكون جنما  -
سينمائيا , لو كان األمر يتعلق  

ابملظهر والبنيان اجلسماين , لكنه 
ليس كذلك, قطعا ليس كذلك 

ألنين كما ترين أعرف مجيع جنوم 
 0السينما

ن إن يكون قد قام هبذه ميك -
 الرحلة حتت اسم مستعار؟



اقرتحت ويندي ذلك وهي تذكر  
ما مسعت عفوا من حديث بني  

 0الرجلني
ليس كذلك فإنين اعرفهم   -

 0مجيعا لو رأيتهم 
تعرفني ايضا مجيع جنوم السينما -

 من النساء؟
معظمهن رغم أن هنأك واحدة   -

أو اثنتني ال أهتم هبما كثريا وعلى 



شاهد أفالمهما ,وفيما ذلك ألا
عدامها دائما أذهب ملشاهدة 

 0فأان أعبدها  0األفالم 
هل تعرفني لينيز مافارو لو   -

 رأيتيها ؟
وأجابت مارجي على هذا 

السؤال ابلنفي, إذ إن لينيز 
مافارو من بني ممثالت السينما 
اللوايت ال حتبهن وأضافت ليس 



كما أتذكر من    -ألهنا غري مجيلة
اهدهتا يف اجملالت  الصور اليت ش

وامللصقات: وجه ساحر  
كااجلنيهات وعينان واسعتان , 

رمبا مثل عينيك متلك اعظم شعر 
أشقر بالتيين, مثل شعرك, بشرة  
انصعة ومالمح مجيلة, أجل إهنا 
فتاة فاتنة حيلو النظر إليها لكن  
أخالقياهتا, حسنا , يعرف املرء  



أهنا ال هتم كثريا هذه األايم لكن 
إيل فإن الفضائح القذرة  ابلنسبة 

تنال من صورة جنمة السينما 
وأجد نفسي عاجزة عن أن 
اذهب وارى افالمها , ملاذا  

سألت إذا كان بوسعي أن أتعرف 
عليها؟ القت السؤال األخري 

فجأة عندما أدركت أهنا ابتعدت  



كثريا عن اخلط الرئيسي ملوضوع  
 0احلديث

من احملتمل أن تكون فوق   -
ة متنكرة وقد سطح هذه السفين

 0غريت شخصيتها متاما 
 ورده قايني 

 
 أنت واثقة؟ كيف عرفت؟ -



واشارت ويندي إىل احلديث  
الذي مسعته عفوا بني الرجلني يف  

غرفة امللكة يوم إحبار سفينة, 
 ومضت تقول :

فريزر هو الذي تعرف على  -
النجمة, وقال إنه أكيد متاما من  
إنه عرفها ويروي أن لينيز مافارو  

يف الفرتة الواقعة بني تصوير   حتب
ان خترج للتمتع حبياهتا -أفالمها  



اخلاصة, يف رحلة حبرية حيث 
  -تقوم بدور الفتاة الربيئة اليت
كما جاء يف نص الكلمات 

مل يقبلها أحد على  -فريزر 
 0اإلطالق 

 
 



األمر صعب التفسري ! أي   -
نوع من الشخصيات متتلك 

 0سيدة مثل هذه 
شخصية غريبة الواضح أهنا  -

 00ومع ذلك
وخفت صوت ويندي بينما 

نظرت إليها مارجي نظرة تساءل  
 وهي تواصل كالمها :

 0أشعر ابألسف هلا اي مارجي  -



وردت مارجي بنربة تتسم 
قد ظهرت   0ابلتفكري العميق 

 تقطيبة مفاجئة على وجهها: 
أجل , إهنا ال تريد حقيقة أن  -

تظل الدمية التافهة السعيدة 
 00دائما فيما يبدو

لكن الصورة كربت وأصبحت  -
 0جزءا من جاذبيتها



هذا النوع من   0هذا صحيح  -
الشهرة جيتذب بعض الناس , 

وتكون النتيجة أهنا تتمتع بشعبية 
هائلة, وعلى أية حال فإهنا إذا مل  
تكن تريد أن تتخذ مظهر الفتاة  

املفتقرة اىل الصالح فلماذا تقحم 
الطريق؟  نفسها أصال يف ذلك 

 إنين ال أطيق صرب عليها!
 0استطيع ان افهم ذلك  -



هل لديك اية فكرة ؟ من من   -
الركاب هذه السيدة لينيز مافارو  

0 
قالت مارجي ذلك بطريقة  

أوتوماتيكية وهي تتلفت حوهلا 
 وهزت ويندي رأسها وردت: 

 0ال , على اإلطالق -
ينبغي أن أذهب وأحترر   -

 أألمر !



واضطرت   أعلنت مارجي ذلك ,
ويندي إىل إطالق ضحكة 

 وقالت, وهي ال تزال تضحك :
ستعرفني كل شيء عن كل   -

 0إنسان تقريبا
عندما حيني الوقت لنرسوا يف   -

سأكون قد عرفت  0سوثهامبنت 
0 



وعندما حيني الوقت لنرسوا يف  
شعرت ويندي   000سوثهامبنت

ولذا مل   0ابلدم يهرب من وجهها
تندهش إطالقا عندما سألتها  

رفيقتها إذا كانت تشعر إبعياء  
 وغمغمت قائلة :

إنين خبري , ذكرين هذا فقط   -
 0بشئ ما



وردت ويندي بسرعة , وقد 
اكتسى صوهتا بنربة من يريد  

 0حسم املوضوع 
وهزت مارجي كتفيها تعبريا عن  

االمباالة وعندما مهت أبن 
تتحدث مرة أخرى وصل دينيب  
ودس ذراعيه يف ذراعها, ووقف  

ق يثرثر مع ويندي مث  بضع دقائ 
خبط على املنضدة قائال أنه  



 3ينوي أن يتمشى مع مارجي 
مرات حول أطراف السفينة مث  

 0اصطحبها وابتعد 
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ظلت ويندي لفرتة طويلة ,متعن  
التفكري يف ما قالته مارجي عن 



غارث وكونه شخصية هامة, 
أرهقه العمل لدرجة إنه نصح 

وبشكل ما   0ةابلراحة فرتة طويل 
تصورت أن غارث رجل ال ميكن 

رجال  0أن يرهق ابلعمل إطالقا
مثله قوي الشخصية قادر على  

التحمل ميكنه أن يتحمل أي 
وهكذا فإنه إذا أرهقه   0شي



العمل فال بد أن يكون عمله 
 0يرهق الذهن إىل حد كبري

عيل صربها لعجزها حىت عن 
الوصول إىل النقطة اليت ميكنها  

ه , وقررت أال  تصور عمل ل
تفكر يف األمر بعدئذ , لكنها يف 

الواقع عادت إىل التفكري يف 
املوضوع عندما أخذت تتمشى 

فوق السطح السفينة بعد  



الغداء, وهي تستمتع بنسمة  
هواء ابردة تلفح وجهها وتتخلل  
شعرها وتلمس ذراعيها العاريتني  

اللتني اكتسبتا اللون األمسر  
س  اجلميل بعدما لوحتهما الشم

نتيجة جلوسها ساعات طويلة  
 0فوق سطح السفينة  

كان البحر مثل مرآة مصقولة , 
متحوال إىل مرآة من الفضة بعدما  



سطع عليه ضوء البدر الكامل  
كل 0من مساء قرمزية داكنة 

شيء كان وادعا , وظلت هي 
لبضع حلظات تعيش يف طيبة 

وسالم لكن فجأة ظهرت أمامها  
حقيقة حالتها القاسية, مل يعد 
البحر المعا بل أصبحا مظلما 
حالكا وعميقا , أصبح شيئا 

خميفا مبا أنه سيحتويها ,سيحتوي 



ها يف  عقلها وجسمها ,وقلب
وبشعور اخلوف   00أعماقه

املفاجئ جعلها تفقد توازهنا  
وتصرخ آملا ,استدارت شبه 
عمياء وهي تنوي اهلرب إىل  

غرفتها, لكن حاملا فعلت 
امسكت هبا فجأة ذراعان 

 قويتان :



وتطلعت إىل وجه غارث ريفرز  
 النحيل غري املبتسم وقالت :

آسفة كنت على وشك  -
 0الذهاب إىل غرفيت  

بشجاعة أن تسيطر  وحاولت 
على نفسها ومرة أخرى خفت 
صوهتا ألهنا عندما رأت عينيه 
الثابتتني الغامضتني أدركت أن  



الدموع كانت تنهمر غزيرة على 
 0وجنتيها 

 00قدرها 000ونسيت البحر
قاع السجن املفزع املظلم الذي 

أجل , كل هذا  0لن تعود منه
نسيته حلظة االقرتاب الوثيق من  

ريب الذي هذا الرجل الغ 
أصبحت يداه اآلن رقيقتان 

للغاية, مينحها الراحة والدفء  



إهنا آمنة معه, ال شيء ميكنه 0
أن يتحدى سلطتة لو انه فقط  

أمسك هبا هكذا لألبد ملا 
أصيبت آبذى على اإلطالق 

 وغمغم مندهشا :
أيتها الفتاة الصغرية املسكينه  -

 الثريه, ملاذا تبكني؟
لكنه ومل ختفف يداه من قبضتها 

ترك مسافة صغرية بينها وبينه, 



لريى وجهها بشكل أوضح , 
 0حسب اعتقادها 

ورددت قوله الفتاة الصغرية 
املسكينه الثرية وهي متسح 

 وجهها بيدها وأضافت:
 ماذا تعين؟ -

ظهرت على وجه ابتسامة ساخرة 
 آذهتا بصورة ال تطاق وقال :

 00أعتقد أنك تعرفني ما اعين -



الرقة من   قال ذلك وقد اختفت
صوته , رغم أن يديه كانتا ال  
تزاالن حانيتني عليها, هاتني  

اليدين الطويلتني النحيلتني اللتني  
خدعتاها ألهنما كانتا قويتني  

وقادرتني , ومرة أخرى أقحم 
السؤال املضين نفسه 
 عليها ,ماهو عمله ؟

 0ال اعرف صدقين  -



 وجتهم وقال مرة أخرى:
 ؟ملاذا كنت تبكني اي وندي  -

ووقع جتاهله القاطع لكلماهتا, 
رغم أهنا قالتها إبخالص, مثل 

وخزة ابرة حادة , ومتنت لو أهنا 
استطاعت أن تعيد تقدمي 

املوضوع, وعلي أية حال فرغم 
املودة اليت سادت املوقف احلايل,  

تذكر أهنا مل تصل مع غارث 



إطالقا إىل مرحلة التعارف 
 0الوثيق

 0مل يكن هناك شئ  -
مها هبذه العبارة لكنه بدأت كال

 قاطعها قائال:
هراء سيفيدك كثريا لو   -

 تكلمت !
كانت هلجته آمرة, ولو إنه قال  
هذه الكلمات منذ فرتة قصرية 



جدا ألغضبتها , لكن ليس 
 اآلن, ومضى يقول :

إنين اآلن يف حالة استعداد   -
وهكذا   0لإلصغاء والتفهم 

ميكنك أن تتأكدي انك ستلقني  
 0اطف الكاملاهتمامي املتع

وأترجحت ابتسامة على شفتيها 
اجلميلتني اذ ذكرها ابلدكتور 

هويتكري الذي كان دائما مستعدا  



لإلنصات ملشكالت أاي من  
مرضاة, وبصفة خاصة مشكالت 

 ويندي , وقالت :
كنت أشعر إبحباط شديد,   -

 0لكنين اآلن على ما يرام
 0تكلمي -

قاهلا بلهجة آمرة , لكنه أضاف 
 يلقي نظرة حوله:وهو 



سنجد مكان مرحيا جنلس فيه,  -
 0مكاان منفردا

مث أخذ يدها وقادها إىل مقعدين  
من مقاعد سطح السفينة يف 
مكان منعزل حتت الظالل يف 

هناية السطح وقال بسرعة عندما 
 جلسا:

 00واآلن هايت ما عندك  -
 00مل أكن على ما يرام -



اعرتفت بذلك وقد بدأ عقلها  
يعمل بسرعة يف حماولة لذكر ما  
يكفي من املعلومات إلرضاءه , 
دون دخوهلا يف أية تفاصيل وهو 

أمر ليست لديها أية نية للقيام به  
أبي حال ألهنا رغم اهتمامه 

وتفهمه الواضحني مل تكن  
متأكدة إنه سيهتم مبعرفة احلقيقة  

ونظر حبدة  0كاملة عن معاانهتا



ليها عندما مسع كلماهتا وبدأت  إ
عيناه البارداتن غري املبتسمتني 

تتفرسان يف كل جزء من وجهها , 
وجبهتها حىت نزلتا إىل  

 رقبتها ,وقال:
 اكنت مريضه ؟ -

وتصاعد الدم غزيرا إىل وجهها,  
ووجدت أن كفيها اصبحتا 

 دافئتني, ومبللتني ومضى يسأهلا:



 اي نوع من املرض ؟ -
با للوقت مث  وهزت كتفيها كس

 قالت :
 0شيئا لن تفهمه -

وادهشها ان يكون صدمه كالمها  
فعال أم أهنا تتصور ذلك فقط اذ  
زم شفتيه بقوة, وبشكل يؤكد ما 

تصورته ,أو بدأ أن كلماهتا مل 



ترضه على اإلطالق ,وبلهجته  
 اآلمرة قال :

 0ميكنك أن ختربيين  -
ومرة أخرى قالت لنفسها أن هذا  

نه قاله منذ كان سيغضبه لو ا
فرتة ليست طويلة وبعد تردد  

 قصري قالت:
آسفه غارث لكنين أفضل أال   -

 0أحتدث عنه



 00فهمت  -
وبدا كأمنا انتابته أفكار أخرى عن  

املسألة, كما لو كان يعتقد أن  
مرضها من النوع الذي ال حتب 

أن تناقشه مع أحد, واراحها أنه  
قنع ومع ذلك , فبعد مرور  

األخرية اللحظات القليلة  
فكرت , رمبا بعقلها الباطن, أهنا 
لو استطاعت أن تفضي بسرها  



لغارث ألزاح عن كاهلها عبئا 
كبريا إذ إهنا تعرف بدون أدىن  
شك على اإلطالق أهنا ميكنها  
الوثوق متاما إنه لن يتحدث به 

ومرة أخرى    0حىت اىل صديقه 
نظر إليها بعينني متسائلتني  

 وقال :
أن أرى   ومع ذلك ال ميكنين -

 ملاذا كنت تبكني؟



 0انقباض نفسي -
كان هذا هو ردها الصادق متاما  

وألهنا نظرت مباشرة إليه وهي  
تفوه به تقبله كحقيقه , وأومأ  

برأسه ببطء وهو ميعن يف 
التفكري, كإمنا يستعرض حقائق  

أخرى تتناسب بعضها مع  
وجتهمت يف حرية, لكنه  0بعض

  مزاجها مل يفتح جماال لألشياء اليت



غلبت تفكريها من قبل فلقد 
تصرف كل من غارث وفريزر  

معها بشكل غريب تعودته لدرجة  
أهنا مل تعد تنوي السماح لنفسها  

 0ابلشعور ابلغيظ إزاءه
 ورده قايني 

 وقال بلهجة متعاطفة :
االنقباض النفسي ميكن أن   -

يكون أسوأ من األمل الفعلي,  



وعلي كل فإن املرء ميكنه أن 
ن آجل ختفيف يفعل الكثري م

مثل هذه احلالة, كتغيري أسلوب  
 0احلياة مثال

تقرتح أن اغري أسلوب حيايت   -
 ؟

 وتساءلت يف نفسها وماذا بعد؟
أال تعتقدين أهنا ستكون فكرة  -

 جيدة؟



 00إنين -
وامتنعت عن القول أبهنا ال 

تعرف ماذا يقصد ألن آملا بسيطا 
وخز رأسها, وكانت على علم 

آألمل  00مبثل هذا الطارئ
سينتابك بني فرتة وأخرى: هكذا 

وستمر  00أخربها األخصائي
النوابت حىت أتيت النوبة األخرية 



اليت تسبق أالوعي الكامل 
 وقالت :00
إذا مل يضايقك تصريف أود أن   -

 00آوي إىل غرفيت ,فأان متعبة 
 00مازال الوقت مبكرا  -

قال هذا بسرعة إىل درجة إنه بدأ  
قته فرتة كأنه يود أن تظل برف

 اطول قليال :
 0حسنا لن أذهب اآلن  -



وجدت نفسها تقول هذا وهي 
واستقرت عينا غارث  0تبتسم 

وبدا   0على وجهها حلظة طويلة
كما لو كان يتنهد من الداخل 

على شيء أيسف له أسفا  
عميقا , وجه إليها دعوة مفاجئه 

 حني قال:
أال تشعرين ابلرغبة يف رقصة  -

أو اثنتني ؟ فاألضواء براقة  



واملوسيقى ستقضي ابلتأكيد على 
 0الذي تشعرين به  االنقباض

 
 0شكرا جزيال لك اي غارث  

 وجتهم قائال :
ال حاجة بك إىل مواصلة   -

أان احب  00الشكر اي وندي 
 0رفقتك كثريا يف الواقع



ومل ترتدد طويال اذ مرة أخرى  
أنتاهبا األنطباع أبن عواطفها  
موزعة ألن بعضا منها يريدها  

 0بينما البعض اآلخر يرفضها
لوقت وكانت ورقصا معا طوال ا

واعية متاما ملختلف العيون  
العديدة اليت تركزت عليها عينا 
نيكول رنتون أصبحتا داكنتني  
وخبيثتني مما يعين بوضوح أهنا  



تشعر ابلغضب ألن شخصا آخر 
حيظى ابهتمام غارث الكامل مث  
هناك مارجي اليت كانت تبتسم 

وتومئ برأسها ومل يكن من  
الصعب قراءة أفكارها هكذا  

 رأت
وندي من حوهلا وقد ظهرت يف  

عينيها ومضة اسف وأخذ يهمس 
يف أذن رفيقته مث أومأ هو أيضا,  



أما فريزر الذي كان جالسا أمام  
البار مع صديقته فبداء عاجزا  

عن أن حيول عينية عن 
وهناك شو الذي نظر   0متابعتهما

إليها بطريقة غامضة بينما كانت 
الفتاة اليت جتلس إىل جواره 

مث كان هناك  0هباحتتسي شرا
الرجل القوي الذي ميلك صالة  

البنغو , هو أيضا بدأ مهتما  



ابألثنني الذين احتال حلبة 
 0الرقص

 0هذا ممتع للغاية -
قال غارث ذلك عندما عادا  

وقد أعرب   0أخريا إىل السطح 
عن اعتقاده أن ملسة اهلواء  

الرطبة املنعشة اآلتية من البحر  
رة  ستكون تغيريا لطيف بعد حرا

 اجلو والثرثرة يف املرقص وقال:



شكرا لك اي ويندي رمبا نقوم   -
 0بذلك مرة أخرى

هذه املرة اتسم صوته بنربة 
وظهر يف   0تلقائية غري معتادة

عينيه تعبري االنتظار كأمنا لرأيها  
ومنحته  0أمهية قصوى لديه 

إحدى ابتساماهتا الرقيقة اجلميلة 
 وهي تقول:

 0ايغارثاتوق إىل ذلك  -



لنحدد املوعد مساء الغد بعد   -
 0العشاء سنرقص مرة أخرى
وصال إىل حاجز السفينة 

وأصبحت وندي قادرة على 
النظر إىل البحر من دون خوف 

أو رعب: أصبح براقا مرصعا  
ابلنجوم مثل قطعة فسيفساء  

خيتلط فيها الضوء ابلظل نتيجة 
انكسار األمواج والليل نفسه  



 مسائه  أصبح ساحرا تتألأل يف
 0االستوائية ماليني النجوم 

  0يتوسطها القمر بدرا يف متامه
وإحننت ويندي وغارث على 

احلاجز وسادت بينهما صمت 
عميق لطيف لقد اصبحت يف 

وهدأت   0سالم مرة أخرى
 0أعصاهبا

 0اي هلا من ليلة ساحرة -



خرجت العبارة عفوا من شفتيها 
وأدار رأسه ألداكن وحدق يف 

 وجهها مث قال: 
مل أرى شيئا مبثل هذا السحر   -

 0اخليايل الرومانسي
 ؟0حقا  -

قالت ويندي بدهشة كبرية: كل 
كان هذا نزوعا إىل الشك ؟ ومع  
ذلك فإن االبتسامة اليت ظهرت  



على شفتيها وعربت عن التهكم  
والالمباالة إىل حد ما جعلتها  

 0تندم على تغيري اسلوبه معها
 وأضافت:

أبنك   كان ينبغي يل االعتقاد  -
شاهدت عديدا من هذه 

 0املناظر
ومد يدا احتوت مجيع أطراف  

البحر الالمع والسماء املرصعة  



ابلنجوم والباخرة أملرتفه اليت  
وبعينني  0تبحر بني هذه األجواء

حتجبهما الظالل نظرت إليه 
 وقالت بلهجتها الناعمة اللطيفة:

 0إنين ال أفهمك اي غارث  -
  0فأنك تقول يل اغرب األشياء 

يسيطر علي األنطباع أبنك تشك  
 0يف إنين لست على حقيقيت 

 وتساءل يف نعومة: 



 وهل أنت كذلك؟ -
وفكرت يف حالتها وأخفقت يف 

حماولتها منع امحرار وجهها خجال  
وقالت وهي تلقي بصرها على 

يده املستندة على حاجز 
 السفينه :

مجيعنا لدينا خبااي سرية يف   -
داخلنا خنفيها عن أي شخص 

 0آخر



 هل لديك خبااي سرية؟ -
ابلطبع إنين ال أحتدث مع كل  -

 0شخص اقابله عما بداخلي
ا نغمته الرقيقة واستعاد صوهت 

كما استعادت عيناها ضالهلما  
وحترك غارث قلقا وتغلب عليها 
انطباع غري عادي يف إنه يواجه  
صعوبة ابلغة يف اإلحجام عن 



ضمها إليه , وعندما مل يتكلم 
 أضافت قائلة: 

أنت نفسك ال بد أن تكون   -
 0لديك خبااي سريه

هز برأسه موافقا وحدق يف البحر  
ميق ووقفت إىل  غارقا يف تفكري ع

جانبه قريبة منه ومع ذلك فهي  
 ليست قريبة يف ما يكفي!

 وأخريا اعرتف قائال:



أان أيضا   00أجلي اي ويندي   -
 0لدي خبااي يف نفسي

لكنه مل  0وبدا عليه التعب فجأة
يبذل أية حماولة للتحرك وساد  

الصمت مرة أخرى ولسبب غري 
مفهوم اضطرت اىل إهناء هذا  

 الصمت وسألت:
مىت نصل إىل امليناء التايل؟ إنه   -

 سلفادور أليس كذلك؟



سنكون هناك   000صحيح -
 0يوم االثنني

وتوقف عن الكالم حلظة مث 
 اضاف:

هل ستقومني ابجلولة يف   -
 امليناء؟

 0وهزت رأسها من دون تردد
 



أايم  4كانت اجلولة تستغرق 
تتضمن الطريان يف أعماق البالد  

  إىل عاصمة الربازيل املعروفة
برازيليا حيث يقضي املشرتكون 

يف الرحلة ليلة وبعدها يطريون إىل  
ماانوس مدينة املطاط الكبرية 
اليت كانت يف أوج جمدها منذ 

عاما كذلك كان   80أكثر من 
القيام جبولة حبرية يف هنر األمازون  



جزء من هذه الرحلة اخلاصة اليت  
جنية وابلتايل  300تكلف حنو 

لوندي   كانت غري ممكنة ابلنسبة
ألنه مامتلكه ال يكفي لذلك  

 0النوع من املتعة 
 وقالت:

ال سأنتظر حىت نصل إىل ريو   -
 0إنين أتطلع حقيقة اىل ذلك 0



واستدار وظهر على وجهه تعبري  
 غريب وتساءل : 

ملاذا ال تشرتكني يف جولة   -
 برازيليا وماانوس ؟

 0ال أعتقد أهنا ستهمين  -
جتنبت الرد القاطع على آمل أن 

 0يرضيها ذلك
 0وهذا ما حدث واراحها كثريا



  0وقال أنه سيقوم ابجلولة 
وأصابتها هذه األنباء بصاعقة  

 4مدمرة, اذ انه سيغيب عنها 
وعلي أية حال هناك  0أايم كاملة

أايم قبل ذلك وعندما خطرت  3
هلا هذه الفكرة ارتفعت روحها  

املعنوية بسرعة متاما كما اخنفضت 
 0منذ بضع ثوان فقط 

 ده قايني ور 



 0الوقت متأخر جدا -
خرجت هذه الكلمات بنعومة  
أمة فال شك عندما عرب أحد 

النجوم قوس السماء بسرعة مث  
سقط وراء خط األفق ألغامض  

 0ابلضباب
ينبغي أن نقول طابت ليلتك  -

 0اي وندي



مسرتخيه  0رقدت يف فراشها 
حتدق شاردة الذهن يف بصيص 

 0ضوء تسلل من خالل الباب
لن تؤذي  00غارث ريفرز 

مشاعره كما كانت ستؤذي 
ال أن غارث غري 00مشاعر شو

عاطفي كما إنه مصمم على 
احلفاظ على عزوبيته من دون  

االنزالق يف قصة عاطفية انتابتها  



الشكوك إنه يستغلها ببساطة  
ألنه صديقته هجرته كرفيقة لطيفة 
ميكنه أن يقضي معها بعض وقته  

ا  وعلى ذلك ميكنها هي أيض 
استغالله ,قررت بتعقل أن خترج  

كل  0معه كلما طلب منها ذلك
هذا بدون أدىن درجة من وخز  
الضمري اذ اهنا تعلم علم اليقني  

إنه عندما حيني وقت رحيلها عن 



الباخرة لن تبدر منه إال تنهيدة 
اسف صغرية على أهنا ماتت 
شابه وبعد ذلك سيعثر على 

أخرى ترافقه حىت هناية الرحلة  
 0ةالبحري

ومهست وهي تدفن رأسها يف  
 وسادهتا :

آجل ال حاجه يب إىل الشعور   -
 0بتأنيب الضمري على استغالله



فأما ابلنسبة إيل فإنين لن أخاف 
الوحدة ألنين متأكدة إنه حيب 
 0رفقيت ويرغب فيها حىت النهاية

ومرت األايم الثالثه التاليه على  
ويندي يف منتهى السعاده , 

فرحة اكرب  أصبحت اآلن تشعر ب
ألهنا قررت االشرتاك يف الرحلة  

البحرية كوهنا احبت غارث 
أصبحت حقيقة مقبولة تغلغلت  



يف أعماقها ببساطة إىل درجة إهنا  
مل تنتبه إىل وجودها حىت 

استعادت تركيزها واعرتفت 
لنفسها يف أن هذا األمر وحدة له  

مكانته لديها, اما هو فكانت 
تعرف إنه يعترب ذلك جمرد غزل  

إنه   0ممتع فوق سطح السفينة
يشعر ابلسعادة مبرافقتها 

استجابتها لغازل سواء اكان مرحا  



أو متملقا أو كما أصبح مألوفا  
أكثر ساخر جدا ومزدراي  

ومل يعد يضايقها   000قليال
اختاذه هذا املوقف كانت تعيش  
كل يوم ليومه وتشكر هللا ألنه  
مر لطيفا فلم يكن هناك وقت 

ة اكتشافات لتضييعه يف مالحق
عقيمة ميكن أن تنتهي إىل ال شئ 

أما الوضع بينها وبني غارث   00



فقد كان يناسبها بصورة مثالية 
احبته و نتيجة لذلك كانت  

سعيدة ومل يكن حيبها وال كان 
سيحبها على اإلطالق لذلك مل  

تشعر أبي قلق على مستقبله لو 
تركته جريح القلب يتخبط يف 

يؤثر   إن موهتا لن 0فراغ الوحدة
عليه يف أية حال أجل إنه موقف  

 0مثايل ألهنا أحبت أخريا



احبت بطريقة كانت منذ اشهر  
قليلة فقط حلما راودها األمل يف  

 ان يصبح حقيقة
كاد أن يضيع احللم لكنه اصبح 

لقد وجدت الرجل   00حقيقة
املناسب على األقل فيما يتعلق 

هبا وتعلمت كيف تتعايش مع  
حياان حب عظيم وروحي تشوبه أ
 :0مسحة ندم بسبب عجزها 



 000ألغيت اجلولة اي وندي -
تقبلت هذا النبأ خبليط من عدم 
التصديق والفرح اخلالص الذي  

 تشوبه شائبة:
حقا , لكن هل انت واثق اي   -

 00غارث
أان واثق أنين ال أريد أن أظل   -

إايم اي عزيزيت رمبا   4بعيدا عنك 
 0جتدين شخصا اخر وأان غائب



رة األخرية بنربة اغاظه , قال العبا
وعيناها الداكنتان تربقان ابملرح 

عندما حاولت نفي هذا  
 0االحتمال

 00إنين لن -
أنك أمجل من إن امسح   -

 0مبجازفة كهذه
 
 



قال هذا ومها جيلسان فوق 
سطح السفينة حتت أشعة  

الشمس ارتدي اخف ما ميكن  
من الثياب واكتسبت بشرة 

ويندي اآلن مسرة مجيلة 
ت اكثر جاذبية وفتنة أما  وأصبح

شعرها رغم أنه مازال داكنا فقد 
أتثرأبشعة الشمس القوية عند 
املقدمة والصدغني وظهرت يف  



املكانني بعض اخلصالت الذهبية  
اليت مل تنتبه هي لوجودها اىل ان  

الحظ غارث هذا آلتغيري يف 
أللون وقال شيئا غامضا وساخرا 

وكاملعتاد تغاضت عن ذلك اذ  
ه بعد بضع دقائق  أدركت أن

سريدد عبارات اغاظة أو ومماالة 
 وفعال ما لبث أن قال:



طول بقية الرحلة ستكونني يل   -
 0ولن يتدخل أحد بيننا

واختلست نظرة سريعة إليه لكن  
وجهه كاان خاليا من أي تعبري  

 واضطرت أن تقول:
 0ال أظن أنين احب كلمة يل -

وارتفع حاجباه الداكنان 
 وتساءل:املستقيمان قليال 

 وما اخلطأ يف ذلك؟ -



 0ال استطيع التفسري -
 0إنك طفلة مضحكة -

مث كأن فكرة ما طرأت له اردف  
 قائال:

لكنك لست طفلة؟ تبدين   -
 0فقط كذلك

هل ترى أنين اكرب سنا مما  -
 ابدو؟ 



تبدين كما لو كنت ال تزيدين   -
 0عن التاسعة عشرة

 0إنين يف العشرين  -
تلون صوهتا  قالت له ذلك وقد 

 00بعض الشيء 0بنربة فاترة
 والباقي؟ -

وجه هلا هذا السؤال وقد اتسم  
صوته برنة املرح اليت اظهرت حملة  



غضب يف عينيها مث نظرت  
 مباشرة اىل وجهه وهي تقول :

اخربين اذا كنت ال ابدو اكرب   -
من التاسعة عشره , فلماذا تعتقد 

 انين اكرب من العشرين ؟
 0ك خادعقلت قبال فمظهر  -

وجتهمت بشدة وتغضن حاجباه 
يف حريه عندما الحظ ذلك  

 وقالت بشده :



ليس لدي رد على ذلك انك  -
كثريا ما تتكلم ابأللغاز اىل درجة  

انين وصلت اىل مرحلة عدم 
 0األكرتاث حملاولة فهم ما تعنيه 

 
وهز غارث رأسه كما لو كان  

حياول إبعاد صورة ما وقال وهو 
 مستغرقا يف التفكري: 



قريبا سأسألك سؤاال  -
 0سيفزعك

وبعد ذلك غرياملوضوع , ومل يتح 
هلا الوقت ملواصلة املسألة حىت  

 إذا رغبت يف ذلك قال:
سيكون أمامنا الكثري لنفعله  -

 00وسنقوم بذلك معا  
 0سيكون هذا مجيال -



قالت ذلك لكنها أضافت بعد 
 تردد بسيط :

كنت تتطلع إىل تلك اجلولة    -
 ابلتأكيد ؟

ليس كثريا لن يضايقين ان   -
 0أضيع الفرصة

وأرضاها هذا الرد كثريا, ومسح 
كل امل أحست فيه من جراء  



اسلوبه األقل جاذبية منذ بضع 
 0حلظات

 ورده قاــــــــيني 
اليت كانت    -سلفادور ابهيا 

عاصمة للربازيل يف وقت من 
أألوقات تبني أهنا مدينة 

الكنائس, وهي قائمة على 
 0ستوينيم



القطاع األكثر اخنفاضا ويطلق  
عليه اسم ابيكسا واجلزء األعلى  

ويطلق عليه التا واألخري قائم 
على سهل واسع مرتفع يعلو حنو  

قدم فوق املدينة  200
 0املنخفضة

وحاملا ملح غارث إحدى سيارات 
 األجره قال:



سنستأجر سيارة إجرة  -
سيكون ذلك أبسط من  00

نة على حماولة التجول يف املدي
 0هواان

هرولت ويندي جبانبه وهو يسرع  
اخلطى حنو السيارات وهي تشعر  

ابلبهجة , إذا مل تكن من قبل 
تتطلع إىل شيء أكثر إاثرة من  

مرافقته طوال اليوم فضال عن إن 



مارجي مل يكن لديها الوقت ألي 
شخص اال دينيب اذ أسرت  

لويندي أنه لن مير فرتة طويلة  
 واج  قبل أن يطلب منها الز 

 
وسرعان ما استأجرا السيارة 

وجلس غارث ووندي يف املقعد 
اخللفي ومحلهم السائق اىل املدينة  

العليا حيث بدأ ابلتوقف عند 



دير القسيس فرنسيس 
األسيسي , وقت زين داخله  

بورق الذهب اجلميل, مما جعل 
وندي تبدي عبارات األعجاب 
غري مرة ويف كل مرة كان غارث 

تها او تقديرها  ينظر اليها لسذاج
التلقائي جلمال املكان واخذمها  
سائق السيارة الذي كان يعمل 

كمرشد إىل األروقة اليت اقيمت 



حول حديقة ممهدة وسأل غارث 
 بعدما سارا مدة طويلة :

 هل رأيت ما فيه الكفاية؟  -
وعندما اومأت ويندي ابإلجياب 

 قال:
 0لنذهب إذا -

وسبقهما سائق السيارة فتمهال 
يف السري حنوها , وشاهدا نبااتت  

البونيسا اجلميلة وازهارها  



القرمزيه الرباقة تتمايل إىل جانب 
األوراق األقل رونقا ألشجار 
السنط بينما انواع أخرى من  

األزهارالرائعه كانت تتسلق  
اجلدران وتنمو يف األصص 

 0واحلدائق يف كل مكان
 0اسأشرتي لك شيئ -



قال غارث ذلك عندما انزهلم  
السائق بعد فرتة من الوقت بناء  

 0على طلب غارث 
قال غارث ذلك عندما انزهلما  

السائق ،بعد فرتة من الوقت بناء  
على طلب غارث يف شارع 

ابدرت  19كونسيل دانتاس رقم 
 بقوهلا : 

 0ال سيكون ذلك خسارة-



وتوقفت عن الكالم ،إذ أدركت 
بدون أن  ما بدر منها وببطء و 

 يفهم كرر غارث قوهلا:
خسارة ؟ مالذي ميكن أن   -

 تقصديه بذلك ؟
وتوقف غارث خارج حمل لبيع 

اجملوهرات, وعلمت إنه ينوي أن  
يشرتي هلا شيئا مثينا, فقالت 

 بضعف:



إنين ال اتزين ابجملوهرات   -
إطالقا ولذلك سيكون خسارة 
للمال لو اشرتيت يل شيئا من 

 0هنا
أخذت عيناه واغتم وجهه بشده و 

تتفحصان وجهها كما لو كان  
يريد اجلواب على حريته يف بعض  

مالحمها تعاىل سنعثر لك على 
خامت اكوا مارين من الزبرجد , 



إهنا األحجار اليت متتاز هبا هذه 
 0البقعه

 0ولكن -
 0ال جدال اي وندي  -

واذعنت ولكن بشعور بوخز  
الضمري, فقد بدأ هلا أن من  

ح له إبنفاق  اخلطأ خلقيا أن تسم
أمواله عليها وشراء اهلدااي اليت  

ستجمع قريبا مع مجيع حاجياهتا 



األخرى وترسل إىل ابن عمها  
البعيد الذي مسعت عنها من أمها  

 0لكنها مل تقابله إطالقا
و اختار غارث خامتا ذهبيا ذا  

وقد علمت من  0فصا غامق
مارجي فيما بعد انه أغلى كثريا 

 من الفص الفاتح ووضعته يف
اإلصبع ألثالث يف يدها اليمىن  

وشكرته كثريا وتوقفا يف املرة 



التالية عند سوقالريكادو  
موديللو , اليت قالت مارجي انه 

 0ينبغي أن يزوراها
وهنا ميكن شراء أي شيء ابتداء  
من أكياس األرز اىل قبعة القش  

 0وأقمشة املالبس 
وطبيعي ان ويندي كانت ال هتتم 

اء كما أهنا  كثريا مبثل هذه األشي
مل تلتفت إىل اهلدااي التذكارية  



واشار غارث عفوا إىل األشياء  
العديدة اليت ميكن شراؤها لكنها  
جتاهلت تعليقاته ووجه اهتماممها 

إىل أقمشة السااتن املطرزة الرائعة  
واقرتح ان تشرتي قطعة منها  

 لعمل فستان وقال:
 0سأشرتيها لكي -

 لكنها هزت رأسها وهي تقول:



ارتديه إطالقا ورغم أنه    لن -
رمقها بفضول فأنه مل يقل شيئا 

هل الحظت   -  0آخر عن ذلك
 األجناس املختلفة من الناس؟
قالت ويندي مض ذلك ومها  

ميران جبوار سيدة اسبانية املالمح 
تشرتي كمية من جوز اهلند يرسل  

من رجل زجني وابلقرب منهما 
كانت سيدة هي واضحا أهنا من  



ما وقفت عن ساللة هندية بين
بعد جمموعة من األفارقة كما 

 0أعتقدت ويندي
أجل إن اجلولة ممتعة أليس   -

 0كذلك
وهو   0بدا غارث سعيدا للغاية

يتجول هكذا وشاهدت ويندي 
 جانبا منه خيتلف



متاما عما شاهدته من قبل 
واستنتجت إن هذا الرجل الذي  

أحبتة له عدة جوانب يف 
شخصيتة بعضها غري جذاب 

وانب األخرى ساحرة بينما اجل
بشكل ال ينكر إنه يتمتع بلباقة 

فوق مستوى أبناء   0اجتماعية
 0جنسه

 ورده قايني  



 
 0قضيت يوما رائعا  -

صاحت ويندي قائلة ذلك عندما  
  0عاد أخريا إىل الباخرة فايسون 

وأضافت ومها يستعدآن للدخول 
 0إىل غرفتيهما

شكر جزيال لكل ايغارث  -
 0معك ألنك اصطحبتين

 ورد مبا يشبه العبارة الالذعة: 



أود لو أمتنعيت عن هذه  -
املبالغة يف استمتعنا كال ان وأسهم  

 0كل منا يف متعة اآلخر
ودون آن هتتم ابلتقطيبة اليت  

ظهرت على جبهتة ردت ويندي  
 حبماسة:

  0جيب أن أشكرك مع ذلك  -
 0إنك ال تعلم ما فعلته ألجلي 

 0لكنك ستعرف يوما ما



وكانت على وشك أن تستدير  
 0بسرعة وتسرع إىل غرفتها

لوال أن يدا امتدت بسرعة 
وأوقفتها    0وامسكت برسغها

وأدارهتا لتواجهه يف حركة 
 0رشيقة

ال ميكنك أن تقويل اشياء   -
كهذه مث هتربني دون اعطائي  

 0تفسريا



ما الذي قصدته ابلضبط من 
 تلك الكلمات؟

ال أستطيع أن اخربك ,  -
أن تكرهين على ذلك ,  الميكنك 

اذا كان إبمكانك أن تتحدث 
 ابأللغاز إذا ملا ال أستطيع أان؟

وهبزة عنيفة قامت هبا على غرة 
حررت نفسها من قبضتة ويف 

اللحظة التالية كان غارث يقف  



وحدة حيدق فيها وهي ترتاجع  
بسرعة إىل اخللف وازداد  

التقطيب على حاجبه عمقا حىت 
 0أصبح عبوسا
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وحاملا صارت ويندي يف غرفتها  

جلست على الفراش وهي 
تستعيد ذكرايت اليوم الذي  

قضته وتشعر أبهنا سعيدة إىل 
درجة أهنا ميكن أن تغين أغنية 

 0احلب
أي شيء رائع مجيل !إن كان 
األمل يراودها فقط , وظلت 



تصلي من آجل أن حيبها غارث 
ابلعمق نفسه الذي حتبه به 

ا آألمل أن يعيش طويال  راوده0
مع فتاة مجيلة تعتين فيه كما عين 

 0هو هبا 
وفجأة وبدون سابق انذار  

انفجرت يف بكاء حار واستدارت  
ودفنت وجهها يف وسادهتا  00

وظلت تنتحب دون أن تستطيع  



السيطرة على نفسها لكن  
كم كانت 0دموعها توقفت حاال 

أتريد املزيد   00انكرة للجميل
حلياة الكثري مع  عندما منحتها ا

هذا فلو أهنا قادرة على أن 
تتطلع إىل حياة طويلة لصارت  

تواجه فرتة فظيعة من الفراغ  
فقد أحبت 0النفسي غري احملتمل 

غارث وهو ال يهتم هبا على 



رمبا كان سيودعها  0اإلطالق 
عندما  -من جانبه -وداعا هبيجا

ترسو السفينة ويقول هلا شكرا  
الذي  لك اي وندي للوقت الرائع 

قضيناه معا مث ميضي كل يف 
طريقة وال يلتقيان ابدا مرة أخرى  

أما ابلنسبة إليها فكان 
سيحطمها هذا اذا هذا إهنا تود  
 0أن حتتفظ بغارث طاملا هي حيه



 "ورده قايني" 
وجعلتها طرقة لطيفة على الباب  
هتب واقفة على قدميها , لكنها  

وقفت مرتددة حائرة, بينما ألقت 
على املرآة وهي نظرة خاطفة 

تتساءل اتتحدث أم ال , 
وتكررت الطرقة مرة اخرى  
 ومسعت صوت غارث يقول: 



لقد تركت حافظة   00وندي  -
 0نقودك معي

حافظة نقودها ؟ مل حتمل معها  
حقيبة يدها, بل اكتفت حبافظة 

صغرية للنقود وطلبت أن يضعها  
 يف جيبه وردت قائلة:

ميكنك أن حتفظها ىل اىل مرة   -
 0أخرى

 مرة أخرى؟  -



وتوقف عن الكالم حلظة مث اراد  
 ان يعرف ما هبا فقال:

 أال ميكنك اجمليء إىل الباب ؟  -
 000أعين00ال 00أجل  -

وغمرهتا النشوة عندما رأت  
مقبض ألباب يدور وهو يقول  

 حمذرا:



فإذا مل تكوين   00إنين قادم -
مستعدة ملالقايت فاألفضل أن 

 0تتعجلي
ومع أن النربة كانت تتسم 

ابألغاظة أسعدهتا حتىوهي تبحث 
دون جدوى عن كلمات جتعله 

 يبتعد وصرخت إبحلاح:
  00اتركه هنأك يف اخلارج00ال -

 0أرجوك



وسادت فرتة تردد قبل ان 
 يتحدث مرة أخرى:

 00حسنا -
وأحست أن صوته كان جافا 
وكانت هناك حركة فجائية يف  
 0دوقع قدميه وهو يستدير ويبتع
وتنهدت ابرتياح مث دخلت يف 

احلمام, ومتددت بضع حلظات يف  
املياه املعطرة وشعرت ابسرتخاء 



اتم وسعادة كاملة , فقد كان 
غارث جافا بسبب ردها, ولكن  

ذلك أفضل من أن يدخل 
إذ   00ويكتشف أهنا كانت تبكي

إن ذلك كان سيؤدي حتما إىل 
توجيهه عدة أسئلة إليها ابللهجة  

بداديه نفسها,  اآلمرة االست
وكانت عيناه ستتفحصان وجهها  

وتسربان غورمها ي رام 



دورمها ,مما كان سيسبب متلملها 
أجل غضبه أفضل  00بعصبية

 0كثريا من فضوله
لكن    0وأثناء العشاء كان فاترا

حملة حرية عميقة كانت ختتفي وراء 
تعبرياته وظلت مارجي تثرثر بال  

وغافلة متاما عن أي   0أنقطاع 
أما فريزر الذي   0 سليم شيء غري

أخذ ينقل نظراته املختلسه بني  



غارث وويندي فقد كان واضحا  
إنه كان متنبها إىل وجود شيئا 
غري طبيعي بينهما , وعلي أية  
حال مل تكن ويندي تشعر أبية  

اذ   0قلق إزاء موقف غارث 
كانت تدرك ملعرفتها طباعة إنه  

سيعود بسرعة إىل طبيعته 
فسه كل ما  األصلية ويبعد عن ن 

وكانت على حق  0وجده حمريا 



فقد انظم يف النهاية اىل  
يبدو يف هذه األايم  0احلديث

كما لو كان أكثر تقبل لثرثرة  
مارجي , بل صار يبدو مستمتعا 

 0هبا أحياان
اسرت مارجي لوندي من قبل 
أهنا مصممة على معرفة ما إذا  

كانت لينيز مافارو جنمة السينما 
هذا سر  ضمن ركاب السفينة و 



غري أن   0ويندي لكنها مل هتتم به 
مارجي حملت هلا أن لديها خطة  
اندرا ما ختفق, وحينئذ سألت 

 ويندي ابهتمام:
 حقا؟ -
لدي خطة لكنين لن اخربك   -

 0هبا اذ ستعرفني النتيجة قريبا 
وضحكت ويندي وتركت املسألة  

واستمرت    0متر عند هذا احلد



مارجي يف توجيه بعض التعليقات  
 تثري اإلغاظة عن صداقة  اليت

 0ويندي مع غارث 
 0ال شيء -

بدأت ويندي احلديث لكن 
 مارجي قاطعتها فورا وقالت:

مع من تتحدثني؟   00ال شيء -
من الواضح أنكم ووقعتما يف 



  00حب بعضكم البعض , ملاذا
 0إن اجلميع يتحدثون عن ذلك

واندفعت ويندي ابلرد يف هلجة  
 استياء:

 يف!اجلميع لكن هذا سخ -
وفكرت ويندي أن غارث لن  

وانزعجت  0يعجبه ذلك
العتقادها أن ذلك قد يؤدي به  

وكانت تعرف  0إىل نبذها متاما



إنه لو حدث ذلك لعاىن قلبها  
من جرح انفذ سيظل يؤملها حىت  

 0النهاية
 سخيف؟ -

قالت مارجي ذلك وهي هتز 
رأسها, وواصلت مزاحها املرح  

الفتاة  غري مدركة آثره البالغ على 
 اليت اضطرت لإلنصات إليه: 



ملاذا ختجلني من احلقيقة اي  -
عزيزيت؟ لست خجله من عالقيت  
مع دينيب وسنتزوج قريبا جدا ألن  

يكون لطيفا لو تزوجتما انت 
وغارث ايضا, سيكون هنأك 

زواج ثنائي عندما نعود مجيعا إىل  
 0ساوثهامبنت

مارجي أرجوك كفي عن هذ  -
ين وال ميكن  اهلراء ! غارث ال حيب



أن يفعل إطالقا فهو اعزب  
ابلسليقه اسأيل فريزر إذا كنت ال 

تصدقينين ! غارث وأان جمرد  
 0رفيقني يف هذه الرحلة

ونظرت إليها بتوسل وقد ظهرت  
بوادر الظالل واخلوف يف عينيها 
 البنفسجيتني اجلميلتني وأضافت:



ال تذكري شيئا على اإلطالق   -
يين لغارث عديين اي مارجي ن عد

 أبمانة!
ونظرت إليها مارجي يف رعب 

 وقالت:
عزيزيت تبدين يف غاية  -

إن املرء يظن أن   00االنفعال
حياتك نفسها متوقفة على عدم 



مساعه الشائعة اليت تدور 
 هل هناك شيء ما؟ 00حولكما

وجف حلق ويندي وهي تقول  
 متسائله يف خوف:

 هل هناك شائعة تدور حقا؟ -
لكن هناك شائعات   00ابلطبع -

تدور حول عشرات آخرين ممن  
آتلفوا معا منذ وطأت أقدامهم  

هناك دائما   00سطح السفينة



قصص عاطفية فوق سطح 
السفينة تعقبها حفالت خطوبة  

وزواج لذلك ال أستطيع أن أدرك  
 0ملاذا أنت قلقة هكذا

 ورده قاييـن 
غارث لن حيب الشائعات من   -

 0 هذا النوع وسينبذين
وهكذا كشفت عما يف قلبها وإذ  

مل تكن مارجي قد أدركت اآلن 



أهنا ينبغي أال تذكر شيئا لغارث 
فإنه لن يكون هناك يف وسع 

 0ويندي أن تفعل شيئا إزاء ذلك
فهم إذا إنه احلب من جانب   -

 0واحد يف الوقت احلايل
 00لكن إنتبهي لكلمايت ايعزيزيت

وواصلت مارجي حديثها  
اشرة املميزة بينما بطريقتها املب

 كان مفروضا أن تتكلم ويندي :



لن يستمر احلال هكذا دائما   -
إنك أمجل كثريا من أن ال يقع يف  

حبك ابلتأكيد أخربك أبنك  
 مجيلة؟

 0فعل 00أجل -
وتعجبت وندي مما إذا كان  

 0وجهها قد شحب كما شعرت
 0كلمات مارجي هزهتا ابلتأكيد

وجعلت قلبها يدق بصورة 



لو نبذها  000مؤملة
ينبغي أن ال  00ال00غارث
لن تكون قادرة على  0يفعل 

أو عذاب رؤيته   0حتمل أمل فقده 
 00حيول اهتمامه إىل فتاة أخرى 

 0رمبا اىل نيكول رنتون 
كنت أعرف ذلك! ال ايعزيزيت    -

اعدك أبال أقول كلمة جتعله  
يشعر أبنه أمحق أو يقرر أن  



لكنك ختشني أن   0يتخلى عنك 
كما قلت سأغلق يفعل وهكذا  

 فمي مهما كان األمر صعبا علي
 

وفكرت يف أن تضيف شيئا لكن 
ابتسمت ابتسامة عريضة آثرت  

على ويندي اليت استجابت 
اببتسامة سريعة من شفتيها اللتني  

كانتا ترجتفان منذ حلظة واحدة 



وتعكسان القلق الذي تغلغل يف  
داخلها عندما مسعت تعليقات  

 0مارجي 
ها فلم تقل  ووفت مارجي بوعد

شيئا على مائدة العشاء بشأن  
عالقة احلب كما مستها فيما بعد, 

لكنها فاجأت ويندي عندما 
 قالت وهي تنقل بصرها 



بني غارث وريفرز , وقد اتسعت  
 عيناها وارتسمت فيهما الرباءة:

هل مسع أيكما شيئا عن جنمة  -
السينما املفروض أهنا فوق سطح 

 تقوم ابلرحلة 00" الفايسون " 
 متخفية؟

وجفلت ويندي بوضوح إذا هذا  
ما كانت مارجي تقصده عندما 
قالت إن ويندي ستعرف قريبا  



كيف ستمضي يف حماولة معرفة  
شيء عن وجود جنمة السينما 

 0فوق السفينة
وعندما أدركت ويندي فجأة أن 

 0كال الرجلني ينظران إليها
امحر وجهها بشدة اذ كانت  
ن أن  نظراهتما احملدقة فيها أكرب م

  0تتحملها دون أن تنهار أمامها 
ونكست رأسها وهي تلمس بال  



هدف رغيف اخلبز يف الطبق  
أمامها وجاء التعليق الناعم من  

 غارث :
تبدين مضطربة بعض الشيء   -

اي وندي هل هناك شيء يتعبك 
 ؟0

واضطرت اىل رفع رأسها وردت  
على نظراته الغري مبتسمة وقالت 

 تباك: بنربة متلعثمة يسودها االر 



ملاذا تسألين   00ال شيء البته  -
 ؟ ال أعرف ملاذا تسألين؟

 غمغم ضاحكا :
فضول ال شيء أكثر أو أقل   -

 0ايعزيزيت
ونقلت مارجي نظراهتا بني كل  

 0منهما وهي حائرة ومتجهمة
وقد اتضح أهنا مرتبكة بشأن كل  



ما جيري , وواصلت حديثها  
 السابق:

إنكما مل جتيبا على سؤايل هل   -
تعرفان شيئا عن جنمة السينما 

 هذه؟
 وملعت عينا غارث جذال وقال :

 ملا ال تسألني ويندي ؟ -
 ونظرت ويندي بدهشة وقالت:

 ان ؟ ملاذا أان؟أ -



وقال فريزر الذي دخل يف 
 احلديث فجأة:

أعتقد أننا ينبغي أن نغري   -
املوضوع فإنه ليس من شأن أاي 
منا إن كانت لينيز ما فار فوق  

السفينة أم ال ولو كانت موجودة 
وترغب يف أن تظل جمهولة  

الشخصية فأي حق لنا أن نبدأ  
 0البحث والتقصي



 ال:ونظر مباشرة إىل غارث مث ق
 0اان واثق أنك توافقين -

وبدأ أن غارث يكتم الضحك  
 ورد بعد فرتة:

أجل اوافق من كل قليب   -
آسف اي مارجي لكن ال ميكن أن  

نقول شيئا عن الفتاة , وكما 
مسعت ال نعتقد إنه من الالئق  

 0اقتحام عزلتها



ونظر إىل ويندي مث قال متسائال 
 وهو يرفع زجاجة الشراب :

هيا 00مزيدا من الشراب؟  -
 اشريب, مالذي أصابك الليلة ؟ 

ومل ترد لكنها أخذت كأسها  
وشربت بعضا من السائل األمحر  

القاين الذي هبا ومأل غارث 
الكأس مرة أخرى وهو يركز  

 0عليها بعينيه الداكنتني 



ولكن لو قصد أن يتحدث مرة 
أخرى فقد ضاعت منه الفرصة  

وقف  بظهور املضيف مما أدى إىل 
احلديث وعندما استأنف كان  

يدور حول املسائل العادية ويرتكز  
حول أوجه النشاط يف اليوم  

 0الذي انقضى يف سلفادور 
 ورده قايني 



وكما صبحا عاداي بعد العشاء  
اجته غارث وويندي إىل أحد  
األندية الليلية وبعد ذلك إىل  

املرقص وكاملعتاد اختتما الليلة 
  اباملشي فوق سطح السفينة

حيث قضيا نصف ساعة أو  
حنوها واقفني جبانب احلاجز  

وابلنسبة إىل ويندي كانت هذه 
العالقة كما يسميها الناس هي  



كل ما ترغب فيه قمت سعادهتا, 
حتقيق أمنية قلبها , فقد كان 
غارث أول حب هلا وسيكون 

آخر حب, وأراحت رأسها حتس  
بدقات قلبه السريعة وتتعجب 

لم كيف يكون ردة فعله لو ع
 0احلقيقة

وغمغم وأنفاسه الرطبه تداعب 
 خدها :



إنين  00إنك مجيلة جدا   -
 00أود

وتوقف عن الكالم وابتعدت عنه  
لكن وجهه كان يف منطقة الظل  
املنعكس ألحدى سفن النجاة  

امللحقه ابلباخرة, ووجدت نفسها  
حتاول أن متسك ابلتعبري املراوغ  
ملالحمه اليت بدأت داكنة وغري 

بدأ كما لو كان  واضحة وفجأة



بعيدا عنها ويف غمرة خوفها بقوة  
غريزية وكان وجهها مرفوعا  

وأحىن رأسه  00وشفتاها تعربان 
0 

وفكرت كيف ميكن أن يتغري  
أسلوبه لكنها أدركت أيضا أنه  

أخريا جدا أصبح أكثر رقة 
أصبحت اللهجة   0وحتمال

التهكم والسخرية واالزدراء أقل  



وضوحا عما كانت يف بداية  
جت من شفتيها الكلمات  وخر 

بقوة مل تستطع أن تقمعها عندما 
 مهست قائلة:

إنين سعيدة للغاية  00غارث  -
 0الليلة

وأفلتت منه ضحكة قصرية 
 وقال:



إنين مسرور لذلك اي وندي  -
 0وأان سعيد أيضا

 هل أنت سعيد أبن تقابلنا ؟  -
كيف ميكنك أن تسأيل هذا    -

 السؤال؟ 
واطلقت ضحكة ذات رنني  

ي جعلته يزفر بسرعة وهي  موسيق
 تقول:

 0رمبا اسأل ألنين لست واثقة -



 وهزها هزه خفيفة وهو يقول:
 0جدا 00إنك واثقة  -
أنه   00انظر اىل البحر  -

 0متأللئ 
ال إىل  00إنين أنظر إليك   -

 0البحر
وكانت الكلمات أتكيدا مثريا أبن 

جاذبيتها له مازالت قوية  
وبرقت عيناها ومنحته ابتسامة  0



ذات مجال ال يصدق, وتنهدت 
مرة أخرى وهي تفكر إىل أي  

مدى وصلت هي وغارث منذ 
الكلمات التقليدية املهذبة اليت  

تبادالها يف أول تعارفهما مث 
 قالت :

 0إنين سعيدة -
يطر على ومل يعد يستطيع أن يس

 0انفعاالته احلاره 



استجابت ولكن يف حذر وهي 
تشعر بفرحة غامرة من سحر  

اللحظة ولساهنا يلهج ابلشكر  
للقدر الذي مسح هلا يف النهاية  

 0أبن تعرف مجال احلب
 
 
 



وأخريا ابتعد عنها والحظت تعبري 
الفرحة الغضه يف عينيه الداكنتني  

 الثاقبتني وعاتبها قائال :
رة أمل تعريف حىت  طفليت احلذ -

 اآلن أن احلياة وجدت لنحياها؟
وجفلت مث انسحبت لكنها 

شعرت ابلراحة عندما الحظت 
أن هذا مل يسرتعي انتباهه 

 وقالت:



ال أعتقد أن تعبريك يعين أنك   -
ترغب يف إقناعي أبنك 

 000تقصده
وجتهم عندما مسع هذا الكالم  

 ولوي شفتيه وقال:
  أجد ما ترمني إليه غامضا إىل -

 0حد ما اي عزيزيت
 وضحكت قائلة:



هراء إنك لست هبذه  -
 0اخلشونة

واستجاب لضحكتها وقال ويف 
 صوته نربة فضول:

مالذي جيعلك تظنني أنين ال  -
أعين حقيقة ما تنطوي عليه 

 ؟0كلمايت 
 000ال أدري -



وظهرت تقطيبة خفيفة على 
جبهتها تدل على أهنا تبحث عن 

 تعليق مث قالت:
ال تبدو يل من هذا  رمبا ألنك  -

 0النوع من الرجال 
وساد صمت لكنه مل يستمر إال  

حلظة خاطفة أذ قال مؤكدا 
 بشيء من املرح:



لقد  00مجيع الرجال هكذا  -
تعلمت أنت ذلك منذ فرتة 

 0طويلة
 اان ؟ -

شهقت وهي تقول ذلك وقد  
تسارعت دقات قلبها إذ رأت يف  

دهشة التغري احلاد الذي طرأ  
كم يسهل أن    00تعبرياتهعلى 

 يؤذي مشاعرها وتساءلت:



 مب تتهمين اي غارث ؟؟ -
ومرة أخرى هزها وهو يقول  
 ضاحكا يف سخرية وازدراء :

لقد لعبنا لعبة  00كفى   -
التحايل إلقناع بعضنا البعض مبا  

 0وكانت لعبة لطيفة  00نريد
كانت تغيري لكلينا لكن هذه 
اللعبة ال ميكن أن تستمر اي 



دعينا نكشف  00ويندي 00
 أوراقنا على املائدة هال نفعل ؟ 

وأصيبت خبيبة أمل من حتوله مما  
جعل قلبها أين حتت وطأة 

اإلصابة اليت تلقاها, ورفعت 
وجهها املفعم ابألمل والذهول  

 وسألت :
ملاذا ترددت قبل أن تنطق   -

 امسي؟



ونظر إليها غارث وقد اكتسى 
وجهه ايضا بتعبري الذهول , لكنه 

قتا فقط حيث ظهرت  كاان مؤ 
هلجة االزدراء املألوفة يف صوته  

 عندما قال:
 00أعتقد إنك تعرفني ملاذا -

وعندما فتحت فمها لتحتج رفع 
 يدا آمرا ملنعها وهو يقول:



أرجوك ال تستمري يف 00ال  -
املهزلة أكثر مما فعلت إنك ممثلة 

 0ابرعة
ممثلة؟ كيف تتهمين بشيء مثل   -

على  هذا ؟ملاذا أمثل؟ ال سبب
 0اإلطالق جيعلين أفعل ذلك

وكان عيناها الواسعتان الربيئتان 
وارتعاشة فمها الشديدة وحركة 

كل هذا كان  0أصابعها املستمرة 



شاهدا على صدقها لكنه ضحك 
مبرح واختلس نظرة إىل ساعته 

 ومضت تقول :
من البداية كان واضحا أنك   -

تعاملين بتشكك وتتخذ أسلوب  
تسخر مين  يتسم ابالزدراء معي و 

 0يف داخلك
وخفت صوهتا عندما أصيب 

حلقها بغصة مؤملة وساد الصمت 



عدة حلظات بينها وبني الرجل  
الذي تعلمت أن حتبه بسهولة  

 وبسرعة وأخريا نطقت:
أعتقد أن األفضل ان اتركك   -

 0اي غارث
وحبست أنفاسها يف انتظار  
الكلمات اليت ستعيد إليها  

سعادهتا, تلك الكلمات اليت  



كد هلا مرة أخرى رغبته يف ستؤ 
 البقاء معها لكن ما مسعته هو :

إذا كانت هذه رغبتك فأننا  -
إذا سنتمىن لبعضنا البعض ليلة  

 0طيبة وسأوصلك إىل غرفتك 
وعند ابب غرفتها انتظر فقط  
 0ليلقي حتية املساء قبل أن يبتعد

 ورده قايني 



ماذا حدث ؟ سألت نفسها مرة  
ومرات وهي مستلقية على 

 0شها تتقلب من جانب ألخرفرا
لو مل تكن أفكارها مضطربة 

هكذا لكانت قادرة على جتميع 
احلقائق اليت أدت إىل هذه النهاية  
اليت ال تصدق ليوم وليلة بديعني  

 -لقد كان غارث لطيفا  0
ولكنه كان لطفا مصطنع بال  



وكان رقيقا وهو يبثها  0شك 
حبه , واخربها أبنه سعيد 

ك عندما  وادركت انه قصد ذل0
قاله , كذلك جاملها عندما قال 
انه ينظر اليها هي ال اىل البحر  

مث زادت حرارة انفعاله واهتمها   0
اجل ركزت  0أبهنا حذره 

افكارها على تلك النقطة لكن 
ماذا حدث بعد ذلك ؟ وفجأة 



بدون حتذير شعرت بوخزة مؤملة 
يف رأسها جعلتها جتفل ومتد يدا  

 0 0مرتعشة اىل صدغها 
تستطع أن تتجنب سؤال ومل 

نفسها لو كانت تلك هي النهاية  
فقد جاءت مبكرة لكن يف حالة  
مثل حالتها يكون من الصعب  

على األخصائي أن يقول 
ابلتأكيد مىت أتيت وهنضت من 



الفراش وأرتدت الروب "دي 
شامرب" فوق قميص النوم وعندما 

نظرت يف املرآة وجدت وجهها  
أبيض أللون مع وجود حبات 

ة من العرق على جبهتها , دقيق
وكانت كفاها مبللتني ابلعرق  

فدخلت احلمام لتغسلهما  
هل هذه هي النهاية ؟ سألت  00

نفسها مرة أخرى عندما شعرت  



بوخزة من األمل يف رأسها وسارت  
عربة الغرفه وهي تطيل املسافة  
ابلدخول إىل احلمام يف كل مرة 
تصل فيها إىل الباب مل تستطع 

الفراش ومع  أن تستلقي فوق  
ذلك فإن مشيها يف احناء الغرفة  

األمل املربح   -فيما يبدو -يزيد  
يف رأسها ابتلعت قرصا لكنه مل 



ومل تستطع أن تفهم   0خيفف األمل
 ملاذا؟

هل تستدعي طبيب الباخرة؟ 
ألقت نظرة على الساعة فعرفت 

أهنا جتاوزت الواحدة صباحا 
ولذلك استبعدت الفكرة لو 

ية فلن  كانت هذه هي النها 
يكون يف وسعه أن يفعل شيئا , 

 0اذن فاألفضل أال تزعجه 



وأخذت تذرع الغرفة وهي تتوقع  
وأن   0أن تتهاوى يف أية حلظة 

تنتاهبا الغيبوبة املفزعة اليت ال مفر  
  0منها فتحملها اىل النهاية 

وفكرت غدا سيجدونين أو مساء  
 0الغد يف مثل هذا الوقت 

وقطعت أفكارها وهي ترتعش  
وة وقد ظهر العرق مرة أخرى  بق

على جبهتها, كانت يف مثل 



برودة الثلج, وبدون أن تعي ما  
تفعل ذهبت إىل احلمام وضعتهما 

حتت املاء الساخن, مث وهي ال 
تزال ال تعي ما تفعل , حبثت عن 

منشفه وجففتهما , مث اعادت  
املنشفه بعدما طوهتا بعناية ابلغة  

فأصبحت كأهنا أخرجت من 
وحدقت فيها مث  0توعلبتها لل

مث حدقت مرة  0أغلقت عينيها 



وأدركت أهنا على وشك  0أخرى
أن تفقد الوعي وأدركت أيضا 
أهنا لو فقدت الوعي فرمبا ال  

تكون تلك النهاية رمبا تعود إىل  
وعيها مرة أخرى ويتكرر كل  

 0شيء اثنية
فكرت بفتور: األفضل كثريا لو 

انتهت اآلن بعدما فقدت غارث 
بدون سبب ميكنها  إىل األبد



حتديده وبدون أي شيء فعلته 
 0معه وهي يف كامل وعيها 

 "ورده قايني " 
إن تصرفه يف مفارقتها فجأة 

يربهن قطعا أنه مل يشعر أبي من  
 0األحاسيس اليت أتثرت هي هبا 
إنه ال يكن هلا أي حب وهذا 
شيء مجيل ألهنا اآلن عندما 

عاملها مبثل هذه القسوة ومل يرد  



على أتكيدها أبهنا ال بسخرية 
متثل كانت تشعر ابلراحة ألهنا 

أخفقت متاما يف أن حترك يف  
وأخريا   0داخله شيئا مياثل احلب

وكانت تعلم إنه   0بدأ األمل خيف
سيختفي حاال , لكنها ظلت  

تذرع  0مستيقظه ساعة أو أكثر
الغرفة وتتساءل كيف ستقضي 

 0الشهرين املقبلني



 
 

ميكنها أن تتلك الباخرة يف ريو , 
فكرت يف ذلك بعدما حسبت 

أهنا ستبقي معها أكثر مما يكفيها  
مبا أهنا   0لدفع نفقات العودة جوا

أعدت ميزانيتها للقيام جبوالت يف 
موانئ عدة, يف جنوب أفريقيا  

لن   0وسيشل وابيل والياابن 



يكون هذا املال مطلواب 
للجوالت لكن من انحية أخرى 

نفقت منه جزاء على رحلة لو أ
العودة جوا فلن يتبقى هلا ما  

يكفي الحتياجاهتا طوال الشهرين  
 القادمني وغمغمت يف ضيق:

فكرت يف هذا من قبل  -
ينبغي  0وقررت إنه ليس معقوال

 0أن اظل يف السفينة



ويف السابعة والنصف من صباح  
اليوم التايل كانت فوق سطح 

بينما كان غارث يف  0السفينة
مع   0محامات السباحة أحد

فريزر وصديقته ,أومأت ويندي 
لفريزر لكنها استدارت عائدة من 

دون أن تنتظر غارت ليلحظ  
وجودها, واثناء اإلفطار كانت  

وحدها مع مارجي , وعندما 



ألقت نظرة على املطعم الكبري 
رأت غارث يتناول اإلفطار مع 

 0نيكول على مائدهتا 
وهذا التغيري وقت اإلفطار 

وحا به اذ إن الكثريين ال مسم
 0يتناولون اإلفطار على اإلطالق

ونتيجة لذلك تكون هناك أماكن  
والواضح   0خالية يف بعض املوائد

أن رفاق نيكول على املائدة كانوا  



قد تناولوا وجبة مبكرة أو مل  
يهتموا ابجمليء إىل املطعم على 

 0اإلطالق
وعندما حملت مارجي التعبري الذي  

ويندي نظرت   ارتسم يف عيين
 إليها بتعاطف وسألت:

 هل انتهى كل شيء؟ -
 وأومأت ويندي بفتور وقالت :

 0أجل انتهى كل شيء -



ومل تستطع أن ختفي التعاسة اليت  
ظهرت يف عينيها, لكنها متكنت 

من أن يكتسي صوهتا بنربة 
استخفاف أمال يف جتنب لسان 

مارجي , واهلروب من أية  
تساؤالت أخرى من جانبها  

 ما أضافت:عند



كانت جمرد عاطفة عابرة مل   -
أيخذها أاي منا مأخذ اجلد أبية  

 0حال 
 وردت مارجي أبسلوهبا الفظ: 

أحسنت القول ايعزيزيت,   -
لكنين أعرف أنك كنت جادة 

للغاية, وقد حتدثنا بشأن ذلك,  
اتذكرين؟ وقلت أن العاطفة من  

  - جانب واحد يف الوقت احلايل 



لكن غارث سيقع يف حبك يف 
 0النهاية

وبللت ويندي شفتيها قبل أن  
ترد, وهي ال تزال حتاول أن تبدو  

 أسعد مما تشعر: 
كانت تلك تصوراتك فقط اي    -

 0مل اقل أبدا أنين جادة 0مارجي



وبعد فرتة توقف بدا فيها ان  
مارجي ستواصل مناقشة املسألة  

 قالت:
فليكن ,غري أن هذا شيء   -

يدعو لألسف فأنت وهو أكثر  
رفيقني ظريفني فوق الباخرة 

 0كلها
وابتسمت ويندي رغم انفها فيها  

 وهي تقول:



شكر لك اي مارجي , غارث  -
هو أكثر الرجال وسامة يف  

الباخرة, لكنين واثقة متاما أن  
هناك نساء أكثر فتنة مين  

 0بكثري
وبينما كانت ويندي تقول ذلك  
حولت تلقائيا نظرها إىل املائدة 

يكول , واليت  اليت جتلس عليها ن
بدت فتنتها تسحر األلباب , 



وهي ترتدي ثواب ذا نقوش من  
الورود والصدر مزموم بشرائط  
رفيعة من قماش بلون متناقض 

وهي الشرائط اليت زينت هبا 
اجليوب وحافة الذيل , وقالت 

 مارجي بنربة ازدراء:
ال أقول أهنا أمجل , ذلك   -

الثوب الذي ترتديه اآلن هو أول  
أما ثياب   0عجبين ثوب هلا ي



املساء اليت ترتديها فهي أبشع  
 0من أية كلمات

الرجال تعجبهم تلك الثياب   -
 0اجلريئة

ردت ويندي بذلك وهي تركز  
نظرها على حلقات فاكهة 

الليمون اهلندي اليت وضعها  
 0املضيف أمامها

 0بعض الرجال وليس كلهم  -



وبدأت مارجي تراقب ويندي 
وقد أخذت عيناها احلاداتن 

متعنان النظر يف وجهها وعينيها, 
واهلاالت الداكنة اليت تركتها ليلة  

 السهر والقلق مث سألتها :
 ماذا ستفعلني هذا الصباح؟ -

وقبل أن تتلقى ردا مضت تقول 
أهنا هي ودينيب ينواين االشرتاك  
يف بعض األلعاب املشرتكة فوق 



سطح الباخرة اقرتحت على 
ويندي أن تنضم إليهما 

 وأضافت:
هناك جوائز ملختلف األلعاب   -
ستكون تلك تسلية اي عزيزيت   0

لذلك فاألفضل أن أتيت وتنضمي 
 0إىل احلشد املرح

 0أعتقد أنين سأفعل -



 وافقت ويندي وهي مندهشه
للغاية ألهنا كانت تنوي العودة  

إىل غرفتها واملطالعة حىت تشعر  
ابلنوم تعويضا عن ما فقدته الليلة  

 0املاضية
عظيم سيفرح دينيب فهو   -

 0معجب بك بال حدود
 0ومرة أخرى أبتسمت ويندي 

  0ايهلما من شخصني رائعني



صرحيني بعيدين عن اإلدعاء ليسا  
مثل كثري من الركاب الذين  

رواهتم الضخمة جتعلهم ث
يتصرفون كأهنم فوق مستوى 

 0الناس العاديني
وانتهت هبا أفكارها الشارده 

الرتكيز على غارث ريفريز وظلت 
تفكر بضع ثوان يف املعلومات  
اليت ذكرهتا مارجي حول كونه  



مرهقا يف العمل إىل هذه الدرجة 
وعلي مدى فرتة طويلة اىل حد  

أن طبيبة أمره ابالشرتاك يف هذه  
 0لة البحريةالرح

بدأت ألعاب السطح فور وصول 
ويندي مع مارجي ودينيب, وألهنا 
نظمت بدقة فقد مضت بيسر , 

واستمتع هبا املشاركون إىل أقصى 
حد , ووجدت ويندي نفسها يف  



الدور قبل النهائي يف لعبة حلقة  
وأاثر ذلك دهشتها, اذ    0الرمي

كانت هذه اثلث مرة فقط 
 0تشرتك فيها يف هذه اللعبة
ويف املرتني السابقتني كان 

  0شريكها غارث الذي هزمها
وبعدما كسبت الدور قبل النهائي  

وجدت نفسها يف صباح اليوم  
وقبل أن  0التايل خصما لنيكول 



تبدأ كانت وأثق أهنا ستخسر, 
ألن غارث كان قريبا منها, جمرد  
متفرج غري مهتم وال شك, إنه  
يعطي نيكول أتييده املعنوي, 

ا أيضا كسبت لكن لدهشته
ويندي, وكان غارت أول املهنئني  

هلا, مما تسبب يف كدر الفتاة  
 األخرى إذ قال: 



أحسنت اي وندي, كانت لعبة  -
 0ممتازة 

لكنها كانت لعبة    0شكرا لك -
 0حظ أكثر من أي شيء آخر

 0مل يكن هناك شيء من هذا -
 مث توقف حلظة قبل أن يقول:

ما رأيك يف فنجان من القهوة   -
 ؟



ن الطبيعي إن دعوته  وم
أدهشتها, وترددت لكن شيء ما  
يف كالمه جعلها تقول, من دون 
أن تتوقف لتعرف ما إذا كانت  

تسبب لنفسها مزيدا من البؤس  
 أم أل:

اتوق إىل ذلك, شكرا لك اي   -
 أين نذهب؟ 0غارث



وكانت واعية لوقوف مارجي على 
مقربة منها فاستدارت وابتسمت 

خمتلسة هلا, وألقت مارجي نظرة 
على غارث من حتت اهداهبا قبل 

 أن تقول: 
جئت للتو  00هتنئيت اي وندي -

بعد ان انشغلت يف حديث مع 
ذلك الرجل صاحب صالة  



البنغو , وحاولت أن أعرف كيف 
 0أمكنه مجع كل هذه األموال 

اليت يدعي انه مجعها , ومتنيت 
لو مل اكن على ما اان عليه من 

واان , الثروة حىت ميكننا , دينيب  
ان نفتح صالة بنغو , اذا بدا يل  

 0ان املال أييت مقابل ال شئ 
وألقت نظرة اخرى على غارث 

 مث واصلت حديثها :



إذا فأنت ستأخذها اي غارث؟  -
  00ارجوا لكم وقت لطيفا معا

 0اراكم وقت الغداء
وابتعدت مث ظهر شو ومد يده 

 إىل ويندي قائال:
لعبت لعبة  00اهنئك لفوزك  -

 0لةاهلائ
وجتهمت ويندي فهي ال ترى أهنا  

قامت أبي نشاط زائد حقق 



فوزها وهي واثقة أهنا لو أعادت  
اللعبة مرة أخرى لكان من  

احملتمل أن ختسرها وعلى أية  
مث  00حال شكرته بنعومة 

استدارة إىل غارث وحملت إىل إهنا  
 0مستعدة ملرافقته

 ورده قايني 
 وقال:



سنحاول أن جند مائدة حول  -
السباحة اذا كان ذلك  محام 

 يناسبك؟ وأومأت برأسها قائلة:
 0يناسبين  000أجل -

وسارت هبدؤ , كذلك فعل هو, 
لكن حاملا جلسا يف مكان منعزل 

إىل حد ما يف صف اخلارجي 
القوي ذات احمليطة حبمام 

السباحة احنىن وقال بلهجة  



مبهمة لكنها أتكدت من إنه  
يقصد أن تكون خالية من أي  

 تعبري:
لنسبة إىل الليلة قبل املاضية اب -

هل ميكننا أن نبدأ من حيث كنا 
 قبل ان اتركك بقليل؟

وملست قسوة واضحه يف سلوكه 
كان يكافح لكي خيفيها ،ومرة 
أخرى أدركت ذلك االنطباع  



الغريب إنه بينما يتمين لو جزئيا 
أن حيبها فأنه جزئيا يتمرد على 

الفكرة نفسها أو مبعىن آخر كما  
استنتجت يود كثريا أن يتخلى  

عنها متاما لكنه جيد إنه ال  
يستطيع أن يفعل ذلك غريبة  

تلك األحاسيس واملشاعر  
املختلطة يف رجل مثل غارث 

ولكن الشئ الذي مل يدر خبلد  



ألطالق يف ذلك  ويندي على ا
الوقت هو أن جاذبيتها رمبا  
تكون من القوة فال يستطيع 

مقاومتها مهما حاول بعنف فهي  
مل تكن مدركة لفتنتها مبا يكفي  

لالقتناع أبنه ميكن أن أتسر رجال 
يتمتع بشخصية قوية مثل غارث 

ريفرز , وأخريا غمغمت يف 
 تشكك:



أعتقد أننا ميكن أن نعود   -
ا تصرفت لكنين ال أعرف ملاذ

 معي هكذا اي غارث ؟
 0وال أان أعرف -

قال ذلك لكن انتاهبا انطباع إبنه  
ليس أمني معها متاما , وسألت 

 نفسها: 
مالذي ينبغي هلا أن تفعله ؟ ومن  
دون تردد قالت لنفسها أن هناك  



شيئاو واحد معقوال هو أن تقبل  
مبا تقدمة هلا احلياه وتشعر  

لو كان هناك  0ابالمتنان 
ينتظرها اذن لكأن الرد   مستقبل

إذ اتضح من  00خمتلفا متاما
موقف غارث العام إنه ال ميكن  

أن تؤدي هذه العالقة بينهما إىل  
إنه لن يتزوجها    0شيء دائم 

اطالقا ألنه لسبب يعرفه هو  



أكثر من غريه, ال يكن هلا  
االحرتام الكايف لكي يريدها  

هل ينبغي هلا أن تصر   0زوجة لة 
؟ وجتهمت اذ  على معرفة السبب

أدركت ابلفعل إنه ال فائدة من  
 0حترايت قد تؤدي اىل الشئ 
فلنرتك هذه املسألة, ولتأخذ 

املقبول وحتاول أن تستمتع بكل 
حلظة غالية ابقية هلا , هكذا 



منحته ابتسامة حلوة وقالت 
 بصوهتا الناعم املوسيقي:

مل تكن املسألة  00ال أبس إذا  -
ن  هامة ,اجل ميكننا أن نبدأ م

 0جديد
مل تكن تعرف رد الفعل الذي  

تتوقعه أهو االعرتاف ابجلميل أو 
الشكر اجلزيل ؟ والواقع أهنا  



كانت ستشعر ابالرتباك لوحدث 
 0ذلك

 0رائع ايوندي -
واحدة من  00وابتسم حينئذ

أندر ابتساماته جعلت قلبها يقفز  
 0فرحا

 000واآلن اىل القهوة  -
 

 حفلة األزايء التنكرية



 
وغارث بقية النهار   قضت ويندي

يف انسجام لطيف واستمتعا 
حبمام مشس فوق أحد سطوح 

السفينة الكثرية, واحتسيا 
املشروابت املثلجة , واستمعا إىل  
املوسيقى, وتناوال غداء شهيا مث  

اشرتكا يف تناول شاي ما بعد  
الظهرية مع شطائر خفيفة لذيذة 



وتبادال األحاديث املختلفة وقبل 
و ساعة وقفا موعد العشاء بنح

جبوار احلاجز لبضع دقائق مث  
توجه كل منهما إىل غرفتة 

اخلاصة , ومل يذكر شيئا آخر عن 
الليلة قبل املاضية, وبدأ كأن  

 0غارث مصمم على نسياهنا متاما
واستنتجت ويندي أنه, مثلها, 

راض أبخذ ما هو متوفر  



واالستمتاع إىل أقصى حد 
بصحبتها , متاما كما اعتزمت 

اع بصحبته إىل أقصى االستمت
 0حد

ويف تلك األمسية كانت ستقام 
حفلة رقص أبزايء تنكرية ومبا أن  

مجيع الركاب عرفوا ذلك قبل  
إألحبار الذين كانوا ينوون 

االشرتاك جاءوا مستعدين متاما  



وقررت ويندي يف النهاية أال هتتم 
ابألمر, لكن بعد تفكري عميق 
أخرجت آلة احلياكة وأعدت  

رائع يوانين التصميم  لنفسها ثواب
0 
 

يشبه ذلك الذي ارتدته يف  
العصور القدمية , آثينا رمز 

احلرب واحلكمة وحامية دولة  



اثينا , هذا الثوب الذي أطلق  
عليه اسم بيلوس, صنعته 

عشرات من الفتيات اليواننيات  
 0أبيديهن

لقيت فكرة ارتداء الثياب 
التنكريه أثناء العشاء قبوال, وجاء 

ب إىل املطعم معظم الركا
مسرورين يرتدون مالبس مزخرفة  

أو مهلهله , ويبدون يف شكل 



مضحك مبتذل, أو مبظهر وسيم 
مرموق وأخذ احلاضرون  

يضحكون أبصوات عالية وألن 
ويندي عرفت إن مجيع 

املوجودين على مائدهتا واملائدة 
اجملاورة أيضا سريتدون ثياب 

احلفلة ارتدت ثوهبا وبعدما ألقت  
يف املرآة نظرة أطول  على نفسها 

من املعتاد رأت أهنا مل تبد جذابة 



هكذا من قبل على اإلطالق أن  
ثوهبا البيلوس بثنياته الرقيقة  

يناسبها متاما وينسدل يف رقة 
 0عليها

ورغم أن ويندي كانت تدرك أن  
مظهرها رائع يلفت النظر فلم 
تكن مستعدة على اإلطالق 

لألستقبال الذي قوبلت به عند 
املطعم الفخم الذي تلمع   دخوهلا



فيه الثرايت املتأللئة بقطع  
الكريستال وأدوات املائدة 

لقد مسعت أصوات    0الرباقة
الضحك الصاخبة وهي تتقدم 
حنو املدخل , وتصورت بعض  

املالبس املضحكة اليت سرتاها ,  
وأترجحت ابتسامة على شفتيها 

وهي ختطو داخل األبواب  
 املزدوجة إىل املمر املتوسط يف



البداية أخفقت يف إدراك سر  
اهلمسات اخلافتة املفاجئة اليت  

كانت موجهة إليها لكن اذ  
ألقت نظرة حوهلا يف شيئا من 

احلرية بعدما خفت اآلخر ضحكة 
أدركت أن كل عيون القاعة  

مركزة عليها وكان رأسها عاليا, 
وقامتها منتصبه, وهو أسلوهبا 

الطبيعي يف السري , واستمرت يف  



ي تدرك أن وجهها أمحر  سريها وه
وأخريا    0بشدة من اخلجل

وصلت إىل مائدهتا , وتنفست 
 0بعمق يف ارتياح 

ونظرت حوهلا أببتسامة مرتعشه  
وكانت عينا غارث وحدمها اللتان  

اهتمت هبما , رغم أن عيون 
الرفيقني اآلخرين كانتا تنظران 



إليها إبعجاب مماثل , وقطع 
 فريزر الصمت قائال :

 0ليةتبدين خيا -
ورددت مارجي كلماته لكنها  

 أضافت:
ايعزيزيت عندما ظهرت يف   -

املمر اعتقدتك امللكة ذاهتا وقد  
جاءت فوق السفينة بطريقة  



سحرية! ابملناسبة هل أعجبك ؟ 
 وأان بشخصية مدام بومبا دور ؟ 

أجل فإنك تبدين مثالية اي  -
 0مارجي 

مث استدارت إىل فريزر وهنأته  
ه مالبس على مالبسه اليت تشب

القرصان, وهي تتظاهر ابخلوف  
عندما الحظت اخلنجر املتديل  

من حزامه , اما غارث فقد 



ارتدى ثواب فخما مثل قائد  
روماين وابتسمت له من دون أن  

تنبس بكلمة, ألنه كان ينظر  
إليها برتكيز كما لو كان يراها  

وأرخت أهداهبا وهي  0ألول مرة
تشعر ابخلجل وعدم الثقة وتتمىن  

كانت متلك رابطة اجلأش  لو  
والثقة الليت تتسم هبا نيكول 



رنتون اهلادئة املتماسكة وأخريا  
 قال غارث بلطف :

 0هتنئيت  -
وكان هذا كل ما قالة إىل ان كاان  
يرقصان معا يف احللبة بعد ساعة 
ونصف وبصوته اهلادئ املهذب  

 قال هلا:
تبدين فاتنة أين وجدت هذه  -

 0ااألشياء اليت تناسبك متام



 0صنعتها -
ردت بذلك وهي تتعجب ملاذا  
ينظر إليها مبثل تلك الدهشة  

 0وعدم التصديق
 صنعتها بنفسك؟  -
 ماالغريب يف هذا؟00ابلطبع  -

 ومل يقل شيء ومضت تقول:
رأيت صورة هلذا الزي يف   -

الكتاب عن الفن اليوانين فقررت  



  0للرحلة 1أن أحاول حياكة 
تبدو مندهشا ألنين استطعت أن 

 0أجنزه
 ونظر إليها مث هز رأسه قائال:

ينبغي أن أعرتف أبنين   -
مندهش , يبدو الثوب معقدا  

لعيين الرجل, ودار هبا وأدركت  
أن املوضوع انتهى, وأدركت  

أيضا إنه كان سيقول شيئا 



يعربعن السخرية واالزدراء لكنه 
 0غري رأيه

 " ورده قاييـن " 
ومضت األمسية بعد ذلك على  

عندما أعلنت أجنحة ذهبية و 
أمساء الفائزين بعد حلظات من  

منتصف الليل دوى تصفيق حاد  
عندما قاد غارث ويندي إىل  

املنصة, وقد علت محرة اخلجل  



وجهها حيث تسلمت جائزهتا 
من القبطان نفسه وقالت 

 مارجي :
حقيبة ملستحضرات التجميل  -

من اجللد الباهر املزخرف لكنها 
تساوي ثروة ستبقى مدى احلياة 

 0اي عزيزيت
 00ستبقى00أجل 00أ -



مدى احلياة! وادركت ويندي أن 
وجهها اصبح شاحبا وخفضت 

رأسها بسرعة وهي غري راغبة يف 
أن يالحظ غارث هذا الشحوب  

واندفعت مارجي تقول يف   0
 امشئزاز:

وذلك الرجل صاحب صالة  -
البنغو كيف يكسب اجلائزة 



األوىل للرجال؟ ال أعتقد إنه كان  
 يفوز أال توافقونين ؟ينبغي أن 

 ضحك غارث وقال:
ال بد أن احلكام شاهدوا أن   -

ثيابه هي أفضل ثياب بني الرجال  
 0وإال ما منحوه اجلائزة األوىل

وكان الرجل يشعر ابلسرور وهو  
يري اجلميع والعة السكائر  

 0الذهبية اليت كسبها 



وبعدما انتهى كل هذا اجتهت  
السفينة ويندي وغارث إىل سطح 

وأخذا ينظران اىل البحر اهلادئ  
 0الداكن

كل شيء كان هادائ وأخذت يده  
تربت على شعرها احلريري وهو  

 يقول:
شكرا لك على النهار اجلميل   -

واألمسية الرائعة سأدعك تذهبني  



إىل غرفتك اآلن ألنك منذ 
حلظات يف قاعة الرقص كنت 

 0شاحبة وأعتقد أنك متعبة
 

تسم وكانت هلجته انعمة ت
ابالهتمام وتساءلت ما إذا كان  
هذا خييل إليها أم إنه قلق عليها  

حقيقة ماذا يهم ونظرت إليه 
 وابتسمت يف وجهه وهي تقول:



ينبغي أن أعرتف أبنين متعبه   -
شكرا لك على يوم   0إىل حد ما

 0مدهش وأمسية سعيدة للغاية
 0وال تنسى انك رحبت اجلائزة -

قال هذه العبارة ويف وجهه  
سيم تعبري عن اإلحساس الو 

ابلزهو مما جعل وجنتيها تتألقان  
 فرحا مث اضاف :



كنت حمط أنظار اجلميع   -
 0وحسد كل امرأة هناك

وضحكا وتذكرت النظرات 
الداكنة احلاقدة اليت رمتها هبا 
نيكول رنتون يف فرتات خمتلفة 

أثناء األمسية وحتدث غارث مرة 
أخرى وقال عدة عبارات إطراء  

اعه وكانت يده اليت  مما حتب مس
متسك بيدها دافئة وقوية  



وشعرت ابألمان وهي معه, 
وفكرت: إنين أتساءل هل 

سيكون معي يف ذلك الوقت فإن 
األمر لن يكون مفزعا , ومهست 

لنفسها وهي تدفن رأسها يف  
 صدره:

سأكون أكثر شجاعة وهو  -
 0معي 



وابعدها عنه ونظر إليها نظرة  
 كالمه:فاحصة وهو يواصل  

إنك ترتعشني اي عزيزيت ما   -
 األمر ؟ 

وكذبت وهي ال تدرك أهنا ترجتف  
 وقالت:

 00اجلو ابرد قليال هنا -
وجتهم غارث وهز رأسه وهو 

 يقول:



احتسني اجلو ابردا؟ إنه ليس   -
أما أنك مرهقة للغاية   00كذلك

أو أنك على وشك اإلصابة بنزلة  
برد لنأمل أن تكون احلالة  

 0األوىل
 خبفة: وردت 

أان متأكد أهنا كذلك أان ال  -
 00أصاب ابلربد كثريا

 ويف هلجة حامسة آمرة قال:



إذا إىل الفراش أيتها الشابة   -
 0وإايك واجللوس واملطالعة

كم يبدو مثل األطباء وهو يقول  
ذلك فكرت يف هذا وهي تذكر  

مناسبة سابقة الحظت فيها 
الشيء نفسه وقال ابللهجة  

 اآلمرة نفسها:
فضل أن أخذ منك وعد األ -

 بذلك هل تعدينين ؟ 



 0أعد أبين لن أطالع -
وأترجحت أفكارها وهي تشعر  
مبتعة يف هذه اللحظة من ذلك  
احلب الذي طغى عليها وبعد  

 حلظة أخرى قالت اثنية:
لن أكون خائفة وهو   00ال -

 0معي عندما أتيت النهاية
كانت زايرة ابيل يف مقدمة املعامل 

بحرية وطول  البارزة للرحلة ال



اليومني السابقني لوصول الباخرة  
إليها أظهرت ويندي شعورها 

ابلرتقب السعيد , اذ قال غارث  
إنه سيستأجر سيارة لليوم 

أما اليوم الثاين فيمكنهما  0األول
أن يتجوال كما يريدان ويستمتعان 

ابملناظر بطريقة أكثر سهوله  
 0وراحة



ورست السفينة يف الثامنة 
يندي وغارث وكانت و  0صباحا

على استعداد للنزول إىل الشاطئ  
فورا وبعد نصف ساعة كاان يف 
السيارة وقد جلس غارث أمام  
عجلة القيادة وقصدا أوال حي  
جيليك آندماس حيث كانت 

وندي تريد إن تشاهد 
املصنوعات الفضية اليدويه  



وأشغال احلفر على اخلشب 
اخلرافيه اليت مسعت عنها من 

 شوق  مارجي , وكان غارث يف
مثلها لرؤية تلك األعمال اليدويه 

طول الطريق السيارة متضي  0
حتت مساء صافية ساطعة الشمس 

وكانت ويندي تبدي تقديرها  
وهي مسحوره جبمال اجلزيرة 

الذي مل ميس تلك اجلزيرة اليت  



كانت متثل أقرب مكان للجنة 
كما أخربهتما مارجي يف الليلة  

قة  ومبا أن ابيل مبثابة حل 0السابقة
صغرية واحدة إن سلسلة اجلزر  

اليت تسمى أندونيسيا فإهنا تتمتع 
ببحر خاص هبا يف بساطتها  

يف مزروعاهتا ذات   0وصدقها 
وأزهارها   0اللون األخضر الالمع

الرائعة اليت انتشر شذاها اجلميل  



حىت وصل إىل السيارة وقالت 
 ويندي بتأثر شديد: 

 
أليست مجيلة؟ كنت ادرك   -

 0خبيبة أمل فيهاأنين لن أصاب 
وأدار غارث رأسه الداكن 

واختلس نظرة إليها من اجلانب 
حلظة خاطفة قبل أن حيول انتباهه  

اىل القيادة ومل يتكلم , وأدركت  



إنه يف إحدى حاالته املزاجيه اليت  
يرغب فيها أن يكون هادائ , 
يتطلع حوله ويستمتع ابملناظر 

 0الريفية اليت يسري وسطها
 ورده قايني 

 
كان يف احلالة نفسها عندما   فقد

استأجرا سيارة يف ريو ومرة أخرى  
عندما رست السفينة يف ممباسا , 



مث يف بومباي , واحرتمت ويندي 
فجلست  0رغبته يف اهلدؤ 

صامتة وسعيدة ألهنا حية وقادرة 
  0على االستمتاع بكل ما حوهلا

إال أهنا مل تستطع أن تفهم ملاذا  
من  حييط هذا الرجل نفسه هبالة 

 الغموض؟ 
وكانت الطريق يف ابيل ممتازة أما 

الطريق الذي كاان يسريان يف  



فكان حيف ابلشاطئ اجلميل 
الذي تصطف أشجار النخيل  
على جانبيه وينتهي إىل التالل 

وبعدما عربا قرية شاهدت وندي  
النساء , عن بعد يعمل يف حقول 

األرز أو يتسلقن أشجار جوز 
 0اهلند



ا وعندما اعتقد غارث أهن 
آصدرت صوت خفيضا ينم عن 

 االزدراء قال يف سرور:
اهنن لسن من العبيد كما خييل  -

بل حيبنب العمل مع  0إليك
رجاهلن وما يكسبنه يكون ملكا  

 0هلن
أتعين إهنن حيصلن على  -

 نصيب مما أييت به احملصول؟



بل ميكنك أن تقويل أهنن   -
يقمن بعمل جتاري صغري خاصا  

الدواجن  يربني املاشية و  0هبن 
ويبيعنها كذلك يقمن بعمليات  

 0النسيج لزايدة الدخل
إهنن سعيدات للغاية   -

 ورشيقات جدا السن كذلك؟
كانت ويندي تراقب فتاة شابة , 

تضع فوق رأسها سلة ضخمة 



ابتزان وتسري يف مبنتهى اليسر  
والرشاقة, وجهها اجلميل خال 

من أي تعبري عيناها تنظران  
قدماها حافيتان , مباشرة أمامها 

ورأسها منتصب وردفاها يهتزان  
 0بطريقة إيقاعية

 0إهنن رشيقات جدا يف الواقع -
ردت غارث بذلك وهو يدور  
حول منحىن وهو ويرتك القرية  



وراءه وأخريا وصال , واشرتى هلا  
عدة متاثيل منحوتة بدقة وسوارا 
من الفضه بعدما أوقف بقسوة  

حماوالهتا لالعرتاض ،ولبست 
وار الذي ثبته فوق رسغها  الس

وهو يبتسم وامحر وجهها خجال  
 وقالت:

 0أشكرك -
 0ملاذا -



ألجل السوار اجلميل وكل  -
تلك اهلدااي األخرى اجلميلة اليت  

 0اشرتيتها يل
وعادا إىل السيارة وسارا هبا عرب 

الريف اجلميل ومرا بني القرى  
حيث أمكن ،من خالل األبواب  
املفتوحة للمنازل البدائية املبنية 
ابلطني ،مشاهدة خيال النساء  

وهن يتحركن داخل بيوهتن 



،وقت تعرت أكتافهن وغطيت 
 أألجزاء السفلى من أجسادهن 

أبزار طويل ينسدل حىت أقدامهن  
مث خرجت واحدة أو اثنتان  تقريبا 

ومها حتمالن فوق رأسيهما 
جمموعة من القرابني ،وأوقف  
غارت السيارة لبضع دقائق  

وجلس هو وويندي يراقبان بينما 
انضمت إىل السيدتني نساء  



أخرايت من البيوت القريبة  
وشكلن موكبا بدأ يشق طريقة يف  

بطء حنو مذبح أقيم يف اهلواء  
  وهنا توقفن لوضع 0الطلق 

 0قرابينهن
 0ابيل أرض املعتقدات اخلرافية -

قال غارث هذا عندما بدأت  
النساء يف التحرك مرة أخرى مث  

 أضاف:



وهكذا جتدين تلك القرابني   -
ليس هناك ما خييف   0العديدة

املواطن أكثر من فكرة إغضاب 
السماء إهنم يفعلون أشياء ال 
يصدقها العقل ألبعاد األرواح  

ك أن  ولو قدر ل 0الشريرة 
تعيشي يف ابيل لوجدت نفسك  

 0تفعلني أشياء ممنوعة
 مثل ماذا ؟ -



ينبغي أن ال تنامي وقدماك  -
تتجهان إىل الشمال أو الشرق  

جيب أن ال تضريب رأس طفل وان  
ال توقضي طفال انئما بسرعة  

 0ابلغة
 
 

 ومحلقت وهي ال تصدق وقالت:



ملاذا ال توقظ طفال انئما  -
 بسرعة كبرية؟

ه اليت تكون هائمه  ألن روح -
وهو انئم قد ال جتد الوقت  

وإذا   0الكايف للعودة إىل جسده
قطعت شجرة جوز اهلند ينبغي 

أوال أن تقبلي اجلذع وتتوسلي إىل  
الشجرة كي تغفر لك ما  

ستفعلينه وجيب أال تسريي أبدا  



فوق حبوب األرز , اليت قد  
تشاهدينها منثورة داخل ابب 

إهنا قرابن مقدس  00أحدهم 
وبعد أن يتسىن لكي الدخول إىل  
البيت من دون أن تثريي غضب 
األرواح الشريرة عليك أال تضعي  

ساقيك إحدامها فوق األخرى 
أبي شكل من أألشكال, ألنه لو 

كانت إحدى كعبيك ال تلمس 



األرض لتمكنت أرواح شريرة  
 0عديدة من اإلحاطة بك 

 ورده قايني 
وعند هذا احلد كانت وندي قد 

وبة من الضحك أصابتها ن
الشديد الذي ما لبث أن أصاب  

 رفيقها وقالت:
فكرت دائما أنين أحب  -

العيش يف ابيل لكنين اآلن لست  



متأكدة على اإلطالق إن احلياة  
ستكون مرحية متاما هال أخربتين  

 0ابملزيد
ميكنين أن أستمر إىل األبد   -

ألن قصة املقدسات يف ابيل ال 
 0تنتهي

على ال بد أن هذا يؤثر  -
 السياحة إىل حد كبري ابلتأكيد؟



فعال وهلذا بقيت اجلزيرة  -
جذابة للغاية وحالتها ابقية على 

فمع وجود كل   0ما هي عليه 
هذه احملرمات الدينية فإن املدنية 

ال ميكنها أن تدخلها إلن املرء  
الميكنه ببساطة ،أن يفعل هذا  

وذاك إهنا أرض العادات الغريبة  
قدمي الزمان  اليت أتصلت فيها من 

بطريقة مبهمة وراحت أسسها يف  



طي النسيان ولكن بقيت 
 0العادات املرتبطة هبا 

إنه شيء ساحر وخميف يف  -
 0الوقت نفسه

 وأكد هلا: 
ينبغي أال يكون ذلك خميفا  -

فليس هناك ما خييفك يف ابيل 
فهم أانس وادعون وسعداء للغاية  



رغم عاداهتم الغريبة وطقوسهم  
 0الدينية العتيقة

وقاال غارث إنه يسصحب وندي 
إىل فندق شاطيء ابيل لتناول 

الغداء وعندما وصال قابال  
 العديد من ركاب 

فايسون وتشكلت منهم جمموعة 
مرحه ونتيجة لذلك استغرق 



وقت الغداء مدة أطول من  
 0الوقت املتوقع

وبقيا ملشاهدة عرض لرقصة  
مث مضيا يف طريقهما مرة   الليغونغ

أخرى ويف املساء وبعدما تناوال  
العشاء يف فندق شاطيء ابيل  

ذهبا مع مارجي ودينيب إىل عرض 
لرقصة أخرى يطلق عليها اسم 

هتجاك ويقال أهنا أقوى رقصات 



ابيل وكانت نوعا من التمثيل 
الصامت جملموعة منشدة تلتف 
حول شعلة متأججة واملفروض  

 0اح الشريرةأهنا تطرد األرو 
قال غارث ذلك لوندي ومها  

يتجهان حنو إحدى القرى  
لالنضمام إىل أهلها الذين بدأوا  
ابلفعل يف التجمع فوق اخلضرة  
بينما الشعلة املتقدة كانت يف 



الوسط تشبه شعلة من النريان  
وقالت مارجي بصوت عال 

 كاملعتاد:
 اي إهلي كم راقصا هناك؟ -

وقال دينيب الذي كان جيلس 
 وارها:جب
يبدو أهنا ستكون  150حنو  -

 0رقصه رائعة



وبدأ الراقصون يقومون حبركات  
مفاجئة وينشدون األانشيد 

وأجسامهم تتمايل يف انسجام  
كامل وبني أحلني واآلخر ترتفع  
أيديهم حنو السماء ويف النهاية  
سقطوا على األرض وظلوا بال  

 0حراك فقد انتهى عرضهم 
 وقالت مارجي :

 0هذا مجيل -



واستدارت اىل ويندي وغارث 
 وهي تبتسم ومضت تقول:

 أليس كذلك أيها األعزاء؟  -
 وابتسم غارث وقال:

 0أجل هذا صحيح  -
مث امسك بيد وندي وغادر  

األربعة املرج أألخضر يف القرية  
سريا حنو السيارة واضاف 

 غارث :



مسعت أن هناك قصة حول  -
 0الرقصة بدأت اتذكرها 

 قالت مارجي بلهفة: 
صة؟ أخربان هبا إذا وحنن يف  ق -

طريق عودتنا إىل السفينة واذعن  
غارث وبينما هو يعود هبم مجيعا 

إىل السفينة وبلهجته اهلادئة  
املهذبة أخربهم أبسطورة راما 

ساجا اهلندوسية وتقول أن األمري  



راما خرج يوما للصيد يف الغابة  
امللكية وأخذ يطارد حيواانت 

عندما األيل ذات ألقرون الذهبية 
زار بيته رافينا ملك الشياطني  
الذي هرب مع زوجته األمرية 
اجلميلة سيتا وعندما اكتشف 

ذلك أطلق عليه سهما حتول اىل  
ثعبان والتف حول راما وجعله  

أسريا له لكن اآلهلة هبت لنجدته 



وأرسلت الطري الرمزي جارود  
الذي مجع جيشا من القردة مل 

تطلق سراح األمري فقط ولكنها  
 0قذت األمرية أيضاأن

 ورده قايني 
 وقالت وندي:

  00هلذا يسموهنا رقصة القرد  -
ميكنين اآلن أن أفهم ملاذا كانت 



يف الغالب   00حركات الراقصني
 0تقليدا للجيش من القرود 

 وقالت مارجي :
كانت قصة لطيفة تلك اليت    -

قلتها لنا اي غارث شكر جزيال  
 0لك

 واجاب هبدؤ :
استمتعت بسردها  العفو إنين   -
0 



واقرتبوا من ميناء السفن وأمكن  
رؤية الباخرة البيضاء الضخمة 

من خالل أشجار النخيل العالية  
املتشابكة وكان البحر ساكنا 

تسلل إليه ضوء القمر الفضي  
أسفل السماء االستوائية الرحبة 

 0اليت تنتشر فيها النجوم
وتبادل األربعة حتية املساء 

 يف  ومضت مارجي مع دينيب



طريقهما بينما اجته غارث 
وويندي يف طريقهما أيضا إىل  

سطح السفينة األعلى حيث كاان 
سيقضيان كاملعتاد فرتة قصرية من 

الزمن معا قبل أن يلقي كل 
 0منهما على اآلخر حتية املساء
وفتحت وندي فمها لتشكر  

وتوقعت أن    0غارث لكنه منعها
حيملها غارث إىل العامل السحري  



لذي ميكنه بسهولة أن  املذهل ا
 0ينقلها إليه

لكن لدهشتها, ابتعد , وبدون 
سبب أحست بفتور من جانبه, 
ال, أن الفتور مل يعرته فجأة بل 
كان موجودا يف أعماقه ويظهر  

بني أحلني واآلخر طول الساعات  
القليلة املاضية ويتسلل إىل  

املوقف الودي الذي اعتربته أمرا  



هل ضايقته بشكل أو   0واقعا
 آبخر ؟

يئا وابءت حماوالهتا لالسرتجاع ش
من هذا ابلفشل وقررت أن هذه 

جمرد حالة من حاالت تقلباته  
سيعربها يف النهاية وكانت قد 

قررت ابلفعل أال تدع هذه 
التغريات يف مزاجه واسلوبه تؤثر  
عليها أبية صورة خطرية, إذ إهنا 



ال هتم حقيقة وهي يف حالتها  
هذه من عدم الشعور الكلي  

ابألمان كل يوم وكل ساعة بل  
اثنية أصبحت هلا قيمتها  حىت كل

ال تريد أن تسمح ألي تغري  
بسيط يف أحوال غارث أبن 

 0يطغي على هدؤ ذهنها
 



ماذا نفعل يف احلياة؟ اعين  -
 عندما التكون يف رحلة كهذه ؟

سألت ويندي هذا السؤال جملرد  
أن يكون هناك شئ تقوله ألنه  

الصمت أصبح ثقيال وغري مريح  
قة إجاب بتقطيبة عمي 0حد كبري

 :0جعلتها تندم عللى السؤال 



ال أعتقد إنين أريد التحدث  -
ال اليوم وال   00يف هذا املوضوع 

 00يف الغد
ونظر إىل أعلى : تغريت السماء  
بشكل كبري وأصبح القمر اآلن  

يدور وسط سلسلة من السحب  
ومضى يقول بعد قليل من  

الصمت الثقيل متجاوزا اللحظة  
 احلرجة:



حت رمبا متطر فقد أصب -
 0السحب تنذر ابلسوء 

 0وكان صوته يتسم بنربة قاسية
 قالت لنفسها : 

حسنا غدا يتخلص مما  -
 0يكدره

وقالت وهي ترفع يدها بتفور 
 وتتظاهر أبهنا متنع التثاؤب :



 0طابت ليلتك اي غارث  -
 0أرجو أن تنام نوما عميقا

سنتقابل غدا  0طابت ليلتك -
 0كاملعتاد يف موعد اإلفطار

برحلة أخرى خارج  سنقوم  -
 السفينة؟

 0ابلطبع -
وأحست ابالرتياح فقد كسبت 

 0يوما آخر يف رفقته 



 
 

ورافقها إىل حجرهتا حيث تركها, 
ووقفت يف فتحة الباب وراقبته 

وهو ميضي مث وكما لو كانت 
مدفوعة بقوة ما مل تستطع 

السيطرة عليها استدارت وعادت  
إىل سطح السفينة حيث وجدت 

وجلست,  0كرسيا يف الظل 



وهنا حيث جلست كان يسود  
اهلدوء والسالم واتكأت إىل  
اخللف وتركت العنان لعقلها  

يفكر مليا يف النزهة اليت  
 0استمتعت هبا

ومل تستطع أن تعرف كم مضى 
من الوقت عندما قطع تفكريها  

 0صوت غارث وفريزر 
وانكمشت يف ذعر إىل اخللف  



واستندت اىل ظهر املقعد الداكن  
ة وظهر الرجالن  وظلت ساكن

ووقفا جبوار احلاجز وكإنت 
قامتامها يف الظل وصوهتما وليس 
واضحا أيضا لكن صوت فريزر  

كان من السهل قليال التقاطه من  
 0صوت غارت

اان 00إهنا هي الفتاة 000 -
 0واثق 



ورد غارث ردا مل تسمع ويندي 
منه إال كلمة واحدة فقط هي 

"الشكوك" اليت جاءت يف آخر 
 0العبارة

 00هذا واضح وإال ملا كنت -
وأخفقت ويندي يف التقاط ابقي 
العبارة وألقت نظرة حوهلا تبحث 

عن وسيلة هترب هبا دون أن  
وجدت هذا   0يلحظها أحد



مستحيال ومبا أهنا كانت ترفض  
أن تكشف عن نفسها أمام  

غارث الذي رافقها منذ فرتة 
وجيزة إىل غرفتها, فلم يكن 

اء حيث  لديها أي اختيار اال البق
 0هي حىت يرحل األثنان 

 0هذه محاقة اي غارث  000-
كان هذا صوت فريزر مرة أخرى  

وبدت نربته كما لو كانت تعين  



إنه يقول كالم حتذير اىل  
 0صديقه

أعرف أنك على حق ومع   -
 0ذلك

مسعت وندي هذه الكلمات 
كلمات قاهلا غارث    0بوضوح

وعند ذاك بدأ الرجالن يسريان  
رت ابالرتياح بعيدا عنها, وشع

عندما اختفى الرجالن , ألهنا 



أصبحت هي نفسها قادرة على 
 0التحرك

ورغم أن األمر مل يكن يتعلق  
إطالقا هبا فقد غلبها النعاس  

وهي تتساءل عن ما كان 
 0يتحداثن

 
 املوت يكشف احلقيقة -7
 



 
كانت ويندي وغارث يف القاعة  

هي تتصفح جملة بينما  0القرمزية 
غارث يقرأ نسخة من صحيفة 

سبحا فرتة من الصباح   0السفينة
وبعد ذلك رقدا حتت أشعة 

الشمس ملدة ساعتني, وعندما 
انتهى الغداء اجتها ملشاهدة أحد 

لكنهما أحسا أهنما غري  0األفالم



مهتمني به مبا يكفي للبقاء حىت  
ة العرض فخرجا واجتها حنو هناي

حيث توقعا مقابلة   0تلك القاعة
مارجي ودينيب اللذين ذكرا أهنم 

سيقضيان ساعة أو اثنتني يف 
 0مطالعة الصحف 

 ورده قايني  
وضعت ويندي جملتها جانبا  

وراقبت غارث من طرفه  



والحظت املالمح األرستقراطية 
الصارمة والتجاعيد احلادة لعنقه  

اليت ترتسم   وفكه ومسة العناد
على الفم, وقد استقر رأسه بنبل  
فوقه كتفني عريضتني مستقيمتني 
أما شعره الداكن فبدأت بعض  
شعريات بيضاء قليلة تظهر فيه 

 0عند الوجنتني 



وعندما شعر بتفحصها الدقيق له  
أدار رأسه والتقت عيناه بعينيها 

حلظة طويلة قبل أن ختفض 
رموشها وختفي تعبريها عنه حيث 

عت دماء اخلجل إىل وجنتيها  اندف
0 

ومسعته يقلب  0التقطت جملتها 
صفحة مث ساد الصمت بضع 
دقائق قبل أن يقلب صفحة 



أخرى واستمرت يف تقليب 
الصفحات , تتوقف كل حني 
  0وآخر عندما جتد شيئا يهمها

وهي ال تكاد تعي األنغام الناعمة 
ملوسيقى " هاندل " متأل القاعة  

 األركان من املكربات املعلقة يف
وفجأة توقفت املوسيقى  0

ومسعت املذيع وهو يقدم أهم 
 -األخبار : 



يف حادث حتطم طائرة صباح   --
اليوم كانت ممثلة السينما لينيز 

شخصا لقوا    89مافارو من بني 
 0حتفهم 

وتنبهت ويندي إىل نظرة الفزع  
اليت بدت على غارث وألقت 

عليه نظرة جانبية والتفت هو يف 
والتقت  0ليهاهذا الوقت إ

عينامها ومل حتاول أن تقرأ تعبري  



  0وجهه الذي أصبح غريبا للغاية
وأدارت رأسها وهي تشعر بعدم 

االرتياح بتاات من تلك النظرة  
وفكرت  0الثابتة غري املبتسمة

اذن فريزر كاان خمطئا يف اعتقاده 
ان لينيز مافارو على ظهر الباخرة 

 0تقوم ابلرحلة وهي متنكرة 
ذيع أهنا خسارة كبرية وأضاف امل

مث أنتقل إىل    0لألفالم الربيطانية



ومل هتتم  0احلديث عن شيئا آخر
اذ  0ويندي حينئذ أبن تنصت

كان اهتمامها كله مركزا على 
غارث الذي بدأ أنه حتت أتثري 

وعجبت  0انفعاالت متضاربة  
لذلك ألنه قال إنه مل يرى واحدا  

 0من أفالم هذه النجمة
و إنه كان يسد  وابتلع شيئا يبد

حلقه واطبق يده اليت كان يضعها  



فوق املائدة فجأة مما يدل على 
أن أتثر بعمق ابألنباء اليت أذيعت  

ابلراديو للتو : واضطرت أن  
 تقول:

 أهناك شيئا ما؟ -
قالت هذا كما لو كانت تريد 

فقط أن تضع حدا لتلك النظرة 
الثابتة املتسمة بشيء من الندم 



اليت كان حيدجها هبا ومل يرد  
 وقررت أن تقول:

يف يوم   000لينيز مافارو هذه  -
عفوا  -إحبار السفينة مسعتكما 

 000انت وفريزر تتحداثن عنها
 وقاطعها حبدة:

 حقا ؟وماذا مسعت ؟ -



أنه يعتقد أهنا ضمن  قال فريزر -
ركاب السفينة متنكرة كفتاة 

 0مسراء
 وحتركت عضلة يف حلق غارث :

أالتعرفني كيف تبدو لينيز  -
 مافارو ؟ 

كال مل أشاهد إطالقا أاي من    -
 0أفالمها

 أمل تري صورها أيضا؟ -



وأرتبكت يف حرية ومدت يديها  
 بدون تفكري وهي تقول:

إنين ال أفهمك اي غارث ملاذا   -
 لين هذه األسئلة؟تسأ

وتردد مث هز رأسه وبدأ كما لو  
كان يبحث عن الكلمات 
املناسبة اليت يستخدمها ,  

واستغرق يف ذلك وقتا طويال اىل  



حد أهنا قررت أن ترد على سؤاله  
 أألخري :

اظن أنين رأيت صورة هلا يف  -
 0وقت ما

وبدأ كما لو كانت تلك هي 
البداية اليت يبحث عنها ألنه 

ن وسأهلا ما إذا مل تكن  حتدث اآل
الحظت الشبه بينها وبني النجمة  



 0وكانت قنبلة مدوية اسكتتها 
 0ووجدت نفسها مذهولة

 وملست شعرها أبنبهار وقالت:
هل تشبهين ؟ واعتقدت أهنا  -

أعين هل كنت تشك  000أان؟ 
 يف أنين لينيز مافارو ؟

وكانت ال تزال مبهورة للغاية  
وغري قادرة على التصديق إن أي  
شخص ميكن أن خيطئ بينها وبني  



لينيز مافارو الفاتنة ذات اجلمال 
 اخلارق عندما قال:

اقرتفت غلطة ال  00ويندي  -
تغتفر يف حقك كنت اظن أنك  

وهي امرأة الاكن   0لينيز مافارو 
 0هلا ذرة من االحرتام

ى  وسادت فرتة صمت أخر 
طويلة وثقيلة وكأن كلما 

 استطاعت قوله :



 0هكذا يتضح الكثري  -
وأومأ برأسه مرة أخرى 

 وأضافت :
ومع ذلك فإذا مل يكن   -

ابستطاعتك احرتامي أي  
 0احرتامها

وتلعثمت وتوقفت عن الكالم مث  
 بدأت تتكلم مرة أخرى قائلة: 



إنه منطقيا إذا كان شعور غارث 
ا  وفريزر هكذا إزاء األمر فلماذ
أنشأ هذه العالقة الودية بينه  

 وبينها؟
أعتقد إنه كان ينبغي لك   -

 0األبتعاد عين من البداية
وحينذاك أترجحت ابتسامة غريبة  

صغري على ركين فمه ورد ردا  
 ملتواي :



يبدو أنك نسيت أنك رفيقيت   -
 0على املائدة

 00ال00نسيت 00أجل -
 كيف ميكن أن أنسى؟

أنت مضطربة   00عزيزيت -
ما   0وهي غلطيت  00ية للغا

كنت أحاول قوله هو أنين ينبغي 
يل أانكون ابلقرب منك مرتني  

ويف كل مرة   0على األقل يوميا 



لذلك مل يكن   0أكثر من ساعة
ابستطاعيت أن أابعد بيننا كما أو  

 0صيت
لو كنت كما تقول ال حترتم  -

تلك الفتاة كيف ميكنك أن 
تقضي كل هذا الوقت معها ؟ 

 أعين معي؟



فجأة بدا املوضوع كله فكها  و 
لدرجة أهنا وجدت نفسها على  

 وشك الضحك وأضافت:
واآلن   0اي له من موقف معقد -

إذ أنظر إىل مجيع جوانب املسألة  
اشعر إبنه كان ينبغي أن افطن  

ألن 0منذ فرتة طويلة مبا جيري 
فريزر أيضا كان يتصرف معي 

 0بطريقة غريبة



 
ومد يديه عرب املائدة ووضعت 

 ها بينهما يف سعادة مث قال:يدي
عزيزيت ال بد أنك كنت  -

شديدة احلرية رأيت ذلك مرات  
يف عينيك اجلميلتني لدرجة إنه  
كان ينبغي يل أن اعرف ابخلطأ 

0 



لكن مل يكن لدي دليل لقد 
اعتمدت على كالم فريزر وهو  

 0ماال يغتفر على إألطالق
 وقالت ما زحة:

يف احدى املناسبات قلت  -
ت منه أنك ختلط بيين  شيئا فهم

 0وبني شخصية أخرى 
رمبا كان ذلك عندما اهتمتك  -

 0أبنك ممثلة قديرة



وتوقف عن الكالم وهو يهز  
رأسه وينظر إليها بتعبري الندم 

 العميق مث قال :
أميكن أن تغفري يل الطريقة   -

 اليت كنت أعاملك هبا؟
بل كنت مدهشا معي  -

 0ايغارث
قالت له ذلك بصدق و كانت  

 تود إبخالص أن تضيف :



 00يوما ما رمبا قريب جدا
 00ستعرف ما فعلته من اجلي 

وآمل أن تشعر ابلرضى ألنك 
فعلت الكثري لفتاة يف حاجة 

 0ماسة إىل عطفك 
لكنها أحجمت إذا مل تكن 

ترغب بوضع نفسها يف موقف  
حرج ألن األمر ال يعدو أن  



يكون ابلنسبة إليه يف النهاية جمرد  
 0مغازلة لطيفه جدا 

 وقال بوجه مضطرب:
 
مدهش ؟ ال اي عزيزيت بل   -

كنت فظا وليس يل عذرا على 
األطالق واجلميل انك ام تطليب  
 0مين ان القي بنفسي اىل اجلحيم 

 ت كالمه قائلة :وقطع



مل اكن ألفعل ذلك على  -
 0األطالق كنت سعيدة برفقتك 

ولكنها مل تفه مبا كان يف ابهلا وان  
الفتاة التطلب من الرجل الذي  
حتبه ان يلقي بنفسه اىل اجلحيم 

 0ألنه صدق كلماهتا  0
وأحست أبن الفكرة هزلية لذلك  

تراقصت ضحكة يف عينيها 
فجأة , واصبح اهتمامه كله  



ركزا عليها وتساءلت ما اذا كان  م
جمرد خيال ام اهنا مسعته حيبس 
انفاسه ؟ وملا مل يتكلم مضت 

 تقول :
فهمت اآلن ملاذا كنت تعتقد  -

إنين أكرب سنا , كذلك ملاذا  
دهشت للغاية عندما قلت أنين  

واعرف أي   0ميكن احلياكة 
سؤال كنت ستطرحه علي وهو 



ما إذا كنت لينيز مافارو , اليس  
 لك ؟كذ
 0اجل كنت سأفعل -
عندما مسعتكما مصادفة  -

تتحداثن انت وفريزر يف ذلك  
اليوم األول كأن يقول ان لينيز 

مافارو من عادهتا أن خترج 
وحدها وتتظاهر أبهنا فتاة بريئة  

 0صغرية



وتوقفت وندي ورفعت يدها إىل  
فمها بينما اضاءت عينا غارث 

ابلفرح ألول مرة ألهنا كانت تبدو  
 0مضحكة

أجل عزيزيت انك منوذج للفتاة   -
وأرجوك أال   0الربيئة الصغرية

 0حتاويل تغيري نفسك إطالقا



وامحر وجهها خجال , ومل جتد 
كلمات تقوهلا وهي يف قمة 
 ارتباكها لكنها أخريا قالت :

يف هذه احلالة ألبد أنين اطابق   -
 ؟0الصورة متاما

 وجتهم وقال يف هلجة سريعة : 
ف , البد كان ينبغي ان اعر   -

 انين كنت عمى !



التزعج نفسك هبذه املسأله ,  -
فهي ليست هامة على األطالق 

 0اآلن 
يكون األمر هاما عندما يؤذي   -

شخصا ما , انين اطلب غفرانك  
 0اي وندي 

 0لكنين اغفر لك ابلطبع  -
ونظر اليها وكان يف عينيه شئ مل 
تستطع ان تسرب غوره , رغم اهنا 



يف سبيل  بذلت كل مايف وسعها
 ذلك وأخريا قال هلا :

انك شئ خاص جدا , لست  -
فقط تتمتعني جبمال اجلسم لكن  

 0لك شخصية مجيلة جدا ايضا 
وهزت رأسها ورفعت يدها 

لكنها انزلتها مرة   0احتجاجا 
 اخرى وقالت :



ارجوك التتمادى ! فكر يف  -
 00وتواضعي 00خجلي 

 0اسف ايعزيزيت لن افعل  -
نظر هو  وتوقف عن الكالم و 

ووندي اىل اعلىب حيث كان 
فريزر قادما حنومها وقد ظهر  

القلق على وجهه الذي لوحته 
الشمس واخذ ينقل نظراته  



بينهما وقال غارث من دون ان  
 يعطيه فرصة للكالم :

اجل مسعت بنبأ مصرع لينيز  -
 0مافارو يف حادث حتطم الطائرة 

والقى نظرة سريعة تعرب عن 
ويندي مث الشعور ابلذنب حنو 

 قال :
 



آسف للغاية اي غارث , كنت  -
أعتقد حقيقة أن معلومايت  

 0صحيحة
 و قاطعته ويندي اببتسامة:

ال تقلق على شيء ايفريزر   -
 0غارث وأان كنا نناقش هذا للتو

وطرف فريزر بعينيه مث حدق فيها 
 وهو غري مصدق وقال:

 إذا مل تتشاجرا بشأن ذلك؟  -



ليس هناك سبب جيعلنا  -
اجر, كانت غلطة مفهومة من  نتش

 0جانب غارث 
وقاطعها بتلك اللهجة املتعجرفة 

 اليت تعرفها جيدا:
ال  0لقد كان شيئا رديئا  -

متضي يف خلق األعذار يل اي  
 0ويندي



ومنحته واحدة من أحلى 
 ابتساماهتا وهي تقول:

اال ميكن لنا أن ننسى  -
 املوضوع؟ كل منا يستمتع برفقة

هم اآلخر وهذا كل ما ي 
 0ابلتأكيد

أومأ برأسه غمغم تعبريا عن  
املوافقة, لكنهما واصال حديثهما 

غري أن ويندي حينما تركته  



وأصبحت يف غرفة فيها تتمتع 
بقسط من الراحة واهلدوء قبل  

العشاء تذكرت شيئا قيل يف 
البداية ومل يناقش مرة أخرى بعد  

ذلك, وهو ما السبب يف أنه  
  وهو يعتقد أهنا من ذلك النوع

من النساء الذي ال ميكن 
احرتامها مل يبتعد عنها من البداية  



وقد أشارت هي لذلك فذكرها  
 0أبهنا رفيقته على املائدة

وآتهت وسط افكارها فرتة طويلة  
ملاذا أهتم هبا ؟ وتذكرت   00

انطباعاهتا ففي أكثر من مناسبة 
شعرت أنه ممزق بني دافعني فمن  
جانب يريد أن حيبها ومن جانب  

 0ال وقت لديه خيصصه هلاآخر 
هذا هو السبب يف أنه عاملها  



مبثل هذا االزدراء أحياان بينما يف 
أحيان أخرى كان رقيقا ومهتما 

 0للغاية هبا
كان يناضل ضد ماذا؟ شيئا ما 
تقلص بداخلها وجدت نفسها  
ترتعش ينبغي أال يقع يف حبها  

ومهست يف هلجة إحلاح : عزيزي  
الحتبين أرجوك ال 00غارث 



فعل فإنين ال أستطيع أن أحتمل  ت
 0فكرة إصابتك أبمل

   –ورده قايني 
طوال اليومني التاليني كانت  

ويندي مرتقبة ألية إشارة تدل 
على أنه وقع يف حبها لكنها مل  

تلمس شيئا من هذا وعندما حان 
موعد رسوا السفينة يف هونغ  

كونغ استعاد ذهنها صفاءه متاما  



يبدو اآلن أهنا تتمتع أبفضل  0
األوضاع : سعادة حبها له  

واملوقف اللطيف اجلديد  00
إزاءها من اكتشافه  الذي اختذه 

غلطته وراودها األمل يف أن يبقى  
من حياهتا شهرا آخر على األقل  

لكن دامهها أمل  0كي تتمتع به
 4قاتل يف رأسها مرتني خالل 

أايم واضطرت إىل البقاء بغرفتها  



وكان تفسريها أهنا مرهقة وترغب  
يف الراحة مقبوال لدى غارت بال  

 0مناقشة
ملعامل وكانت هونغ كونغ من بني ا

 - البارزة يف الرحلة 
ومرة  –فيما يتعلق بويندي  

أخرى أبدت تشوقها لزايرهتا قبل 
فرتة طويلة من يوم وصول 



الباخرة اليها وكما هو احلال  
 دائما كانت وندي وغارث
من بني اول الركاب الذين  

غادروا السفينة عندما وصلت 
اىل اجلزيرة بنفسيهما يف اليوم  

لب األول , واذعن غارث لط
وندي أبن يقوم جبولة يف قارب  

 0خباري حول امليناء اجلميل 
 



وملا حانت الساعة التاسعة كاان 
يقومان برحلتهما البحرية بني  

اجلزر الصغرية وخيرتقان سلسلة 
السفن الضخمة والقوارب  

البخارية والزوارق الصغرية اليت  
 0تعرف ابسم " الساميان "

وشاهدا جمموعة هائلة من الناس 
ون يف ملجأ " اي اومايت "  يقيم

للحماية من األعاصري حيث 



اقيمت هلم مدرسة ومستشفى 
وكنيسة فوق زوارق " الساميان " 

وتناوال الغداء يف أحد   0الصغرية 
املطاعم العائمة الضخمة املزينة  
بزينات مفرحه وقضيا فرتة بعد 
الظهر يف التجول بني احملالت  
التجارية حيث أخذت وندي  

ة تشرتيها لغارث  تبحث عن هدي
0 



فاكتشفت , لفرحتها الكربى ,  
مسندين منقوشني رائعني من  

مساند الكتب , وكانت اهلدية  
غالية وشعرت ابألرتياح عندما 

ابتعد عنها غارث ملشاهدة شئ 
يف الطرف اآلخر من احملل  

التجاري حيث ظل فرتة طويلة  
تكفي لتدفع قيمة مشرتايهتا دون 



مثنها  ان يكون لديه أية فكرة عن
0 

وأعطتها اليه فور عودهتما اىل  
السفينة ومها على وشك االفرتاق  

ليذهب كل منهما اىل غرفته 
فيغتسل مث يغري مالبسه استعدادا  

للعشاء , وعندما حل موعد 
العشاء كاان أول من يشغل  



املائدة , وحينئذ شكرها على 
 هديتها قائال : 

وسأحتفظ هبا  0انين فرح هبا  -
 0دائما 

وكانت تلك هي الكلمات اليت  
ارادت مساعها , وشعرت براحة  
كبرية فسيكون لديه شئ يذكره 

وكان ينظر اليها عرب املائدة   0هبا 
ويف عينيه احرتام كبري , وهي 



ترتدي ثواب بسيطا , احللية  
الوحيدة اليت تتزين هبا قرط طويل  
من الذهب املطعم ابملاس اشرتته 

ذات مرة من احد حمالت 
الصغرية يف املدينة حيث  التحف

اما شعرها ,  0كانت تعمل 
الذي صففته يف الليلة السابقة يف  

صالون تصفيف الشعر يف  
السفينة فكان يلمع بربيق دافئ  



حتت ضوء الشموع وسط املائدة  
وكان وجهها الذي زادته فرحة 
اليوم مع غارث حيوية وسعادة  

 0متأللئا ابلصحه
ومهس غارث ومها مازاال 

 :وحدمها 
انك فاتنة للغاية  000وندي  -
ينبغي ان حتدثيين عن نفسك   0



ايعزيزيت , اريد ان اعرف كل 
 0شئ عنك 

وأسدلت رموشها وشعرت 
ابألرتياح لظهور مارجي وفريزر  
اللذين تقابال يف البار وغادراه  

 0معا للمجئ اىل العشاء 
حتدثه عن نفسها ؟ فكرت 

ويندي وأدركت اآلن فقط اىل  
كل منهما   أي مدى اليعرف



لكن   0اآلخر اال النذر اليسري 
هذا ليس بغريب ألن نوع  

الصداقه اليت تقوم  –عالقتهما 
ليست من النوع  –فوق السفن 

احلميم الذي يتمتع به الذين  
تتقدم هبم الصداقه اىل اجتاهات  

أعمق , الشك اهنا ستخربه بشئ 
عن نفسها , لكن اىل أي مدى ,  
هو ؟ هل سيحدثها عن نفسه ؟  



نه يبدي تفوقا وعجرفة وأل
متأصلني وجدت انه من الرجال  

املتحفظني فيما يتعلق بشؤهنم 
وماذا حيبون   0وحياهتم وعملهم 

وتصورت انه  0وماذا يكرهون 
سيعترب هذه االمور غري ذات  
امهية ألي شخص اال نفسه , 
ونتيجة لذلك فانه سيحتفظ 

بذلك املظهر املهيب الذي يصد  



ه  كل من يصور له فضوله ان
ومن   0سيحصل منه على املزيد 

األمثلة على هؤال مارجي اليت  
مخنت وندي اهنا تنظر اىل غارث  
مبهابة مل تغامر معها حىت بتوجيه 

سؤال واحد اليه فيما يتعلق  
حبياته اخلاصة , على العكس من  
فريزر الذي سألته كل سؤال من  

لكن اىل مىت  0املمكن توجيهه 



ميكنها ان ترتدديف سؤاله عن  
هنته احلقيقية وسر وجوده على م

 السفينة ؟
وبينما كانت مارجي تتخذ مكاهنا 

وهي تنقل نظراهتا بدهاء بني  
 غارث ووندي سألت :

.: حسنا ايعزيزيت هل قضيتما 
يوما رائعا ؟ أجل فعلتما وهكذا 

 0فعلنا ! واألن انظرا  



. 
ورفعت يدها اليسرى حيث 

وضعت يف. أصبعها خامتا .ذا  
طف األبصار  فص من املاس خي

وقالت وندي وغارث معا: هتانينا 
 اي مارجي

وكان فريزر قد سبق وهنأ كال من 
مارجي ودينيب عندما.كان يف 



البار معهما وتنهدت وندي وهى 
 تلمس اخلامت أبصبعها.

مجيل جدا يف 000: مجيل 
 0الواقع 

لقد اقمت خطوبتنا يف معبد  -
 صيين ايله من اختالف كبري؟ 

 0معبدا صينيا؟  -
اشرتى دينيب اخلامت مث بدأ   -

يبحث عن مكان هادىء ميكنه  



تقدميه ايل فيه ومبا أنين لست  
مراهقة حامله ترغب يف لبس 

اخلامت وسط رفقه صاخبه فقد 
اقرتحت ان نسرع اىل املعبد 
  00حيث ميكنه أن يلبسين إايه 

 ورده قاـيني 
وقد أاثر هذا الضحك وأصر  
غارث على االحتفاء ابملناسبه 

عيدة وتساءل اذا كان ممكنا الس



أن ينضم دينيب اىل مائدهتم 
لتناول العشاء , مث أحضر 
املضيف مقعدا إضافيا بعد 

استئذان كبري املضيفني بينما 
هنض غارث وذهب يبحث عن 

دينيب وبعد ذلك احتفلوا 
ابخلطبه واشرتك مجيع 0

املوجودين على املوائد اجملاورة يف  
 « 0 00املرح معهم 



عات قالت وندي  وبعد بضع سا
وهي ترقص مع غارث وكاان 

كان هذا اليوم   -- قريبني جدا: 
واحد من اسعد أايم عديدة 

سعيدة, نعم عشت األسابيع  
القليلة املاضيه عشتها حقيقة  

 وبصدق"!.
أبعدها عنه ورأت أن تقطيبة 
خفيفة ظهرت على حاجبه 



وقال : أليس هناك شيأ غريب يف 
هلجتك عندما تقولني ذلك اي 

 ي ؟ .. . >وند
سؤال المت نفسها عليه بسبب 

 عالمه التعجب اليت 
 

 ااثرهتا بال تفكري وردت خبفه :
 0امل أكن أقصد ما قلت 

 وسأل حبدة :



 هل أنت مراوغه غامضه ؟-
 ابلطبع000ال  -

وفكرت اهنما يبدوان متزوجني  
إنه  0ومها يتحداثن هبذا الشكل 

ما زال ينظر اليها بصرامة وعيناه 
ها بتعبري حائر يف  تطوفان وجه 

أغوارها الداكنة النفاذة واضطرت  
عندما مل جتد شيئا آخر تقوله أن  

 متضي يف حديثها :



 ملاذا اكون مراوغه غامضه ؟ -
هذا شيء ال ميكنين الرد عليه   -

انك مراوغه فأنت وحدك اليت  
 0تعرفني ملاذا 

وبدا كما لو   وجتعد يف تقطيبة
كان مستغرقا يف التفكري 

فجأة .وارتبكت من غبائها  
وتذكرت انه مرتني خالل معرفتها 

ويف املرتني   0به يدامهها األمل 



أدت مالحظته السريعه اىل  
سؤاهلا بطريقة آمرة تشبة طريقة  

كأنة    0رجال األعمال عما هبا 
أحس مبا يزعجها ووضعها حتت 

فحص طيب دقيق رغم أهنا 
له بال تردد أال شيء أكدت 

هناك وأهنا مل تعرف حىت أهنا  
 0انتفضت 



وابلطبع كان هذا كذاب من جانبها  
لسبب بسيط هو أهنا مصممة 

على أال يعرف أحد أهنا ستموت 
وكما أخربت نفسها يف   000

أول األمر أن مارجي سيدة تؤمتن 
رغم ظاهرها الطائش فان اليوم  

قد أييت عندما تضطر اىل  
 0بسرها    االفصاح هلا

 



 
 

لكن ذلك اليوم جيب أن يكون  
قرب النهاية جدا ألن وندي ال 
تنوي وليست لديها حاجة اىل  

االفصاح ابلسر ألحد يف الوقت  
كان غارث هو كل حياهتا   0احلايل

وكانت سعيدة ونتيجة لذلك  
كانت متحررة من ذلك الشعور  



الكئيب الذي علمت منذ حلظة 
معرفتها مبصريها أنة ال بد أن  

وعادت  0اجلهآ قرب النهاية خي
نربته اهلادئه الناعمه خترتق 

 أفكارها :
 فيم تفكرين ؟ 000وندي -

ونظرت اىل اعلى ومنحته احدى 
 ابتساماهتا اجلميلة 



.. هناك أوقات اي   -مث ردت : 
غارث ال ينبغي للرجل ان يطلب  

 0معرفه مإ تفكر فيه املرأة
اتسمت هلجتها بنربة اغاظة وقد  

ومض بريق البهجة يف عينيها 
البنفسجيتني الواسعتني 

وأترجحت عيناه فوق وجهها  
لكنها رأت من تغري تعبريه انه  



يستجيب حلالتها مما اشعرها  
 ابالرتياح وقال ضاحكا:

 0كما تشاءين0حسنا  -
مث دار هبا خبفة ووجدت نفسها  
مدفوعة برفق حنو الباب وكان  

 فسري الذي قدمه تصرفه هو  الت
لو أصررت على ألنظر ايل هكذا  
ملا كان لك إال أن تلومي نفسك  

 ايعزيزيت  
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ونقلهم الباص يف جولة تضمنت 
زايرة قمة فيكتوراي حيث شاهدوا 
منظرا رائعا للجزيرة مث جولة مثرية 

يف شوارع كادلون التجارية  



يف   املزدمحة وانتهت أبنزاهلم 
خليج ريباليس حيث اختذ كل 

وقرر  0راكب طريقه املستقل 
غارث ووندي أن يتناوال الغداء  

مرة أخرى يف أحد املطاعم 
العائمة وبعد ذلك اجتذبتهما 

احملالت التجارية واشرتى غارث 
هدااي تذكارية بديعة وسأهلا وهو  



يلقي عليها نظرة حائرة : أال 
 تشرتين أى شيء ؟ 
وبعد ظهر  0فهزت رأسها ابلنفي

اليوم نفسه قال هلا : نبهتك أىل  
 0انين أريد أن أعرف املزيد عنك
قال ذلك حني جلسا يف احد  

املقاهي يشرابن الليموانضة 
املثلجة اللذيذة بعد جولة مرهقة  



يف املدينة وأضاف : أال حتدثينين 
 عن أقاربك ؟ 

وكان هذا ألسؤال طبيعيا ألهنا مل 
ت  تشرت أية هدااي تذكارية « وكان

تعلم انه سيسأل يف النهاية فلم  
حتصل على هدية واحدة حتملها 

اىل الوطن منذ بداية الرحلة  
البحرية لكن ملاذا حيجب عنها 



هو أيضا طبيعة عمله وسبب 
 0قيامه هبذه الرحله 

 0قالت : ليس يل أقارب 
ورأت تقطيبة مفاجئة على 

 حاجبيه وسأل : على االطالق ؟
من : يل نسيب على درجة بعيدة 

 0القرابة على ما أعتقد
 :وأبواك ؟



أخربتة بشأهنما والحظت اهتزازة 
خفيفه لرأسه وحملت عطف 

وأضافت :كنت أود أن يكون يل  
هل لديك  00أخوة وأخوات 

 أنت ؟ .
أبواي  0يل أختان وأخ واحد 

أيضا على قيد احلياة ويف صحة 
 0جيدة يسعدين ن أقول ذلك

 ورده  



 قايني  
رشفة مث والتقط كأسه واخذ 

 واصل كالمه : 
: أخيت الكربى فيكي متزوجة 

وأخيت   0وهلا طفالن مجيالن 
الصغرى خطبت أخريأ وتعمل  

 «0ممرضة وستتزوج طبيبا 
 : وأخوك ؟ 



غامرت هبذا السؤال وهي تتسا 
 ءل إذا كان ذلك احلديث

سيلقي الضوء على مهنة غارث 
0 

: إنه يف التاسعة عشرة 
ومازال يدرس يف اجلامعة  0فقط

0 
ومن دون أن تدرك نربة اللهفة  

ايل تسللت اىل صوهتا قالت `: 



يبدون مجيعا عظماء انة نوع  
األسرة الذي كنت أود ان أنتمي 

 0اليها
 وابتسم ابتسامة ماكرة ورد قائال: 

: كانت هناك مشاحنات 
ألسباب اتفهه وحنن صغاروخاصة  
بني فيكي وبيين فهناك فارق عام 

 0واحد 



فة كأسة ورمق وندي من فوق حا
حلظة طويلة قبل ان يسأل : 

 اتعيشني وحدك إذن ؟
 000: كنت 

وتوقفت وهي تفكر مليا عندما 
بسيطه ماكانت 0ادركت بصدمة 

على وشك أن تكشفه عن أهنا  
ابعت البيت وإالاثث قبل أن 

 0تبدآ الرحلة البحرية  



 
 :كنت ؟

سأهلا بنعومة بينما كانت نظرته  
املركزة مازالت تدقق يف وجهها  

أردف : . ومع من تعيشني اآلن  و 
 ؟

وافتعلت ابتسامة مشوشة وردت  
 قائلة:



: ما قصدت قولة أنين كنت 
يف 0أعيش وحدي حىت اشرتكت 

 0هذا الرحلة 
 0:فهمت

هل الحظ حلظة اضطراهبا ؟ 
أعتقدت أنة مل يلحظها مما اراحها  

 وسأل :
 :هل تسكنني شقة ؟

 : 0والديت تركت ىل منزال



أنة   وحبست أنفاسها واثقة
سيوجة مزيدا من األسئلة لكن يف 

تلك اللحظة مسعا مارجي 
وخطيبها اللذين جلسا على 

املقعدين اخلاليني املصنوعني من 
 اخليزران وقالت مارجي:

اجلو حار دينيب أحضر 00:أف 
 0يل شرااب أرجوك



وكانت مارجي ودينيب حممالن 
آبالغراض الثقيلة فوضعاها على 

 0األرض اىل جوار كرسيهما
جاء املضيف الصيين يف احلال  و 

مث ذهب لطلب املشروابت وقال 
دينيب الذي كان وجهه املمتلىء  

 حممرا ومبلال ابلعرق :
 :ماذا فعلتما خالل النهار؟ 



وما لبث أن أضاف سائال 
 وندي:

:عجيبا كيف استطعت أن 
حتافظي على هذا املظهر  

 املسرتخي اجلميل ايعزيزيت؟ 
وضحكت وأكدت له أهنأ رغم 

ما يبدو عليها من مظاهر  
االسرتخاء فهي يف الواقع تشعر  



ابحلرارة اىل درجة كبرية وقال 
 غارث ردا على سؤال دينيب : 

: كنا نقوم جبولة يف أحدى 
 سيأرات الباص وأنتما ماذا كنتما

 تفعالن ؟
 وحدج مارجي بنظرة وهو يقول : 

: نتسوق واذا استمر التسوق  
هكذا سنحتاج اىل شراء نصف  

دستة أخرى من حقائب املالبس  



لنضع فيها كل شيء تذكروا أنه  
مازالت أمامنا زايرات للياابن 

 00وهاواي وكاليفورنيا  
وسحب منديال من جيبة مث بدأ 

جيفف جبهة وأكملت مارجي 
 ة :بضحكة شيطاني

واملكسيك وابلباو  00: 
وقرطاجة مث نعود اىل مينا ء 



ايفرغليدز مث نيويورك وشريبورغ 
 0وساوثهامبنت

: وحينذاك ستكون السفينة  
مضطرة اىل القاء بعض ثقلها  

 0يف البحر 0
وضحك اجلميع واعرتفت مارجي 

أبن بعض االشياء اليت اشرتهتا  
سينتهي هبا االمر اىل ان تصبح 

 0عدمية اجلدوى 



لقد أنقذ تدخل مارجي ودينيب  
وندي من اسئلة غارث يف الوقت 
احلايل لكنها كانت تعلم أنه ينوي  

هل ميكنها  0معرفة املزيد عنها 
أن تظل متنبهة ألسئلته من دون  

أن تزجره وهو أمر التفكر فيه 
ميكنها فقط أن  00على أيه حال 

أتمل لو ان املعلومات اليت  
إهنا  سردهتا ابلفعل كافيه ألرضائه 



أوال وقبل كل شيء ال تعين شيئا 
ابلنسبة اليه لذلك فليس من 

املالئم أن يتآبع اهتمامة ملعرفة 
 00000أكثر مما عرف ابلفعل 

وبقيت مارجي ودينيب معهما بقية  
اليوم وعادوا مجيعا اىل الباخرة  

لكن يف األمسية 0لتناول العشاء
التالية انضمت وندي وغارث اىل  

ول العشاء  فريزر وصديقته لتنا



الذي قدم على الطريقة الصينيه 
فوق زورق خباري طاف هبم يف 
جولة هبيجية حول ميناء هونغ  

وكانت االنوار   0كونغ الساحر
تتألأل من املباين وعلى طول  

الساحل ومن السفن ومن  
الزوارق الصغرية والزوارق  

البخارية وغريها من السفن اليت  
يعيش فوقها اآلف الصينني 



أنه الشرق الساحر   0وينامون 
 البهيج::

ويف اليوم الرابع استقلوا  
االوتوبيس املائي لذي نقلهم من  
املينا اىل عرض البحر ألهنم قرروا  

أن يقوموا ابلرحلة اليت تستغرق  
النهار كله يف ماكادوإللتا سي 
كيانغ حيث علم غارث أهنا  

مكان شهري يرتبط أبشياء مثل 



هتريب املخدرات وكازينوهات  
وبعد الغداء اجتهوا.اىل   القمار

املعبد الصيين وعادوا اىل السفينة 
قبيل الثامنة وبعد ثالث ساعات 

كانوا فوق سطح الباخرة البيضاء 
الضخمة يف طريقها اىل  

الياابن .حيث كانت ستصل بعد 
يومني ونصف عند ذلك يكون  

انقضى شهران على احبار الباخرة 



وال يبقى اال حنو،شهر واحد قبل 
الرحلة هل سرتى هناية  أن تنتهي

الرحلة تساءلت وندي لقد  
استعدت , ابلطبع ملثل هذا 

احلدث رغم أهنا مل تكن تتوقع  
حقا أن ترى أبدا سواحل وطنها  

 عندما0مرة اخرى 
وقفت يف ذلك اليوم من يناير /  
كانون الثاين فوق سطح السفينة  



متاما كما تفعل اآلن مع مجوع  
الناس حوهلا وشاهدت ميناء 

فن يف ساوثهامبنت وهو الس
يتضاءل عن بعد حسنا لو عادت  

لن تكون لديها مشكالت ألن 
الدكتور هويتيكر سهل هلا كل  

 شيء
وأبعدت تلك االفكار عمدا 

وهي مصممة على أال تسمح هلا  



أبن تتسلل اىل ذهنها مرة أخرى  
أذ الفائدة من التفكري يف 

مصريها سواء كان املوت سيأتيها  
نة ام يف وهي فوق سطح السفي

 0انكلرتا 
وسرعان ما اتضح ان غارث 

فضويل بشأهنا فقد أظهر اهتماما  
أكثر هبا مما يبعث على الراحة 

وسأل اسئلة ارغمتها على 



التهرب من الرد والنتيجة أنة  
أصبح حائرا إزاء افتقارها اىل  

الصراحة ل ويف بعض املناسبات 
كان الفتور يسود بينهما لكنه 

صبح عامل سرعان ما كان مير وي
 0وندي كله ورداي من جديد

ويف أحد االايم بينما كانت وندي  
ومارجي تنتظران جنبا اىل جنب 



يف صالون تصفيف الشعر ابدرت  
 مارجي ابلكالم فقالت :

: اان متأكدة اي عزيزيت أن غارث  
حيبك وأذا مل يطلب منك قريبا  
جدا الزواج به فلن يكون امسي  

 0مارجي سرتومربغ
 وردت وندي:



انه ال حيبين اخربتك من قبل مبا   :
قاله فريزر عن أن أن غارث 

 0أعزب ابلسليقة
وبطريقتها املعتادة الىت التنم عن 
االهتمام قالت مارجي: ال يبدو 
عليه القلق من أنه قد ال حيبك 

أطالقا رمبآ ال هتتمني به كما  
 أتصورك ؟ .



ماذا تقول ردا على ذلك ؟ مل  
ب تستطع وندي أن تنفي اهنا حت
غارث كما اهنا ال تقدر على 

العكس وتوصلت اىل حل وسط  
 بقوهلا: .

: إن االعجاب بشخص ال يعين  
حبه أعرتف أبنين معجبة جدا 
بغارث لكن أن أكون جمنونة 

 000حببه



وهزت كتفيها بالمباالة كما لو 
 كانت تريد أن تعطي

وقالت 0أتثريا مضاعفا لكلماهتا 
مارجي.إن هذا امر مؤسف أهنا  

خبيبة أمل شديدة ألنه لن   أصيبت
تكون هناك خطبة بني االثنني  

 ومها يف السفينة
 



ويف املواين اليت زارهتا السفينة كاان  
معا طول الوقت وكان هناك قدر 

كبري مثري من مشاهدة املناظر 
الطبيعية وعندما رست السفينة 
يف كويب صعدا اىل جبل روكو 
أللقاء ، نظرة على املدينة من 

املعابد ومتاثيل  فوق وشاهدا 
بوذا . واالماكن املقدسة واملعامل 

البارزة األخرى ويف يوكوهاما  



حضرا حفل عشاء يطلق علية 
اسم سوكياكي حيث قامت . 
فتيات الفرقة الراقصة الغيشا  
بتسلية اجلمهور وهن يرتدين  
رداء الكيمونو امللون وقدمن 
عرضا رقيقا مبراوحهن الصلبة  

 0ذات األلوان الرباقة  
طول الوقت مل يفرتقا ومع ذلك مل  

تلمس وندي ان غارث ينظر  



اليها على أهنا أكثر من رفيقة 
لطيفة يتمتع معها . ابملباهج اليت  
توفرها الرحلة البحرية وبعد تلك  
املعلومات فيما يتعلق أبسرهتا مل 

يذكر إطالقا اي شيئ عن حياهتا 
اخلاصة وخيل اليها أن هذا يرجع  

علق بشؤوهنا اىل حتفظها فيما يت
اخلاصة مع ذلك كان فضوليا 

أحست بفضوله فيما يتعلق  0



بوجودها يف الرحلة لكنه مل يسأهلا  
عن ذلك وهكذا مرت االايم 

 0سريعة للغاية
 واآلن مل يعد ابقيا إال اسبوعان

إنين أتطلع بشوق ملشاهدة 
 :0هونولولو

أخربته بذلك يف اليوم السابق  
 لوصول السفينة اىل امليناء كانت
ختشى أال تبقى على قيد احلياة 



حىت تراها ألن نوابت الصداع 
أصبحت أقسى واكثر حدواث 

واكتشفت ان احلبوب اليت معها  
مل تعد مؤثرة اآلن كما كانت يف  

البداية وسلمت أبن النهاية ستأيت  
 يف اي وقت «

 0: كذلك أان 



قال غارث والتقت عيناها بعينيه 
كم كانت نربة صوته غريبة 

 0وغامضة 
:أجل اي عزيزيت وندي إنين اتطلع  

برتقب شديد اىل تلك الزايرة 
 0سأصطحبك اىل هاواي

؟ لكنين مل احجز تذكرة اي  -" اىل
غارث أعتقد انين ذكرت هذا  

 لك"



 "بل حجزت"
وابتسم هلا وحتول قلبها اىل  

هبلوان يقفز« فكم ستكون حياهتا 
مدهشة لو أمكن هلا أن تصبح 

  زوجته ومحلقت فيه مث امحر
وجهها خجال ألنه دفع كل هذه 

 0األموال من أجلها  
"هل حجزت للرحلة اجلوية ؟  

وأوما ابالجياب وكان وجهه خاليا  



من أي تعبري وأحست أبنه خيطط  
 لشيء وسألت : 

 "ملاذا تفعل هذأ ؟
ورفع حاجبيه قليال وهو يقول :  

 ملاذا ؟ 
 وتوقفت حلظة :

 000"خياجلين شعور مضحك



أفلتت منها اعرتفت بذلك وقد  
ضحكة خفرة وهي تالحظ أنه  

 يبدي بعض البهجة اآلن : .
أبنك ختطط 00" أشعر أبنك 

 " 0لشيء ما
وضحكت عيناه وحبست 

أنفاسها فكم يبدو جذااب وهو 
 00ينظر اليها هكذا 

 اليست مؤامرة اي عزيزيت"" 



ورفع يده بغطرسة عندما رآها 
 0تفتح فمها لتقاطعه  
 "دعينا ننتظر لنرى"

هااتن  000لنرى؟ " ننتظر
إهنا ال  00الكلمتان هلما مغزى 

تشك يف ذلك لكنها ال تعرف  
 هلما معىن حىت يف أوسع أحالمها 



وهكذا مل يكن ابستطاعتها إال أن  
تلهث وحتدق فيه غري مصدقة 

 0عندما علمت بنيته أخريا
أو   -طارا اىل جزيرة كايواي 

اجلزيرة اخلضرا ء كما تدعى ألهنا 
ضرة وأحبرا  أكثر جزر هاوا ي خ

ابلزورق البخاري اىل كهف فرين  
غروتو أو كهف الرخس البديع  

وهو كهف ابدعتة الطبيعة وسط 



منطقة استوائيه شديدة اخلضرة 
 تتدىل عليها نبااتت الرخس

 ورده قاييـــن  
0 

وهنا يف مكان هادىء ء طلب 
منها غإرث أن تتزوجه وقال 

بلهجة مفعمة ابملشاعر الرقيقة : 
وندي يف البداية   إنين أحبك اي

حاولت أال أفعل ذلك عندما 



اعتقدت انك لينيز ما فارو كما  
مل تكن لدي أية رغبة يف 

 الزواج...
0 

وهنا توقف عن الكالم وابتسم 
هلا مث مضى يقول : لكنين 

تعلمت كيف أحبك رغم كل 
هذه األشياء ومع ذلك كنت 

أقاوم وأقاوم شيئا أصبح بسرعة 



أقوى مين, اوقعتين يف أسر  
سحرك ايوندي لذلك ميكنك أن 

تتصوري مدى راحيت عندما 
اكتشفت أنك لست لينيزما 

 وتوقف حلظة مث قال : 0فارو
أصبح ماضيا اآلن  :كل هذا

ايعزيزيت واملستقبل وحده هو 
 0الذي يهمنا

 0:املستقبل ؟ أسبوعان 



وقفزت اىل شفتيها ضحكة 
هستريية لكنها كبحت مجاحها 

أسبوعان أو رمبا ثالث   000
أربعة على أكثر تقدير   000

وأخذ قلبها يدق بعنف وكل  
عصب يف جسدها يرجتف  

اصبحت آحاسيسها مضطربة  
اءل . اآلن ملاذا مل  للغاية إهنا تتس

تتوقع هذا ؟ كانت عيناه تنطقان 



برقة آل متناهية أحياان وكثريا ما 
اتسم صوته ابحلنان ومع ذلك مل  

معتقدة أن هذا املوقف   0تفطن
اخلاص اختذه لسبب واحد فقط  

أنة يستطيع االستمتاع اىل أقصى 
هذه 00حد بكل ذرة سعادة من 

كم 0العالقة فوق سطح السفينة 
ياء واشتد غضبها من كانت عم

نفسها داخل أعماقها غضبها من  



أهنا فعلت الشئ الذي كانت  
ترغب بال جدوى يف أال تفعله :  
تركته يقع يف حبها لقد أنقذت  
شو لكن غارث الذى أحبت 

يف هذه 00هبذا العمق آذته ال  
املرحلة املتأخرة ميكنها أن تفعل  

شيئا ميكنها أن تعآمله معاملة  
قة ساخرة سيئه وتتحدث بطري 

عن افرتاضه أبهنا ستقبل عرضة 



ابلزواج لن ترتك حبه يرتعرع 
 00ستدمره وتطأه وتقتله 

إن هذا سيؤذيه مؤقتا وال شك 
يف أنه سينال من كربايئه لكنه 
سينجو من ضرر دائم وفجأه 

 تراءى هلا اهنا عندما
متوت سيدرك حينئذ السبب يف  

معاملتها إايه بعد أربعة أايم 
كاليفورنيا أجل    عندما ترسو يف



كان هذا هو الرد ميكنها ان تربق  
اىل الدكتور هويتيكر لتبلغه أبهنا 
عائدة اىل الوطن يف وقت مبكر 

عن املتوقع وحينئذ سيعد كل 
شيء لدخوهلا اىل دار التمريض ,  

هل سيكون لديها املال الكايف  
 ملصاريف عودهتا ؟

؟ قدرت انه سيكون معها فقط  
 0املبلغ الكايف لذلك 



وندى عزيزيت أين أنت ؟ إن "
عرضي ابلتأكيد مل يكن مفاجأة 
اتمة لك البد أنك أدركت أنين  

 كنت ازداد اهتماما بك ؟
وبدا انه منزعج قليال وصرخ 

قلبها مما توشك أن تفعله ونظرت  
اىل وجهه وخلوفها من أن ختوهنا  
شجاعتها تكلمت بسرعة وهي 
 تضفي على صوهتا رنة ازدراء : 



الذي أوحى : أتزوجك ؟ ما  
اليك أبنين سأفكر يف ذلك ؟  

اوال أنين ال أحبك مث إنك لست 
النوع الذي يناسبين على 

االطالق عندما أختار زوجا  
 0هذا كل ما يف األمر00يل

وافتعلت تعبريا ابلدهشة ألنه  
اعترب مسألة اهتمامها به من  

 املسلمات وأضافت :



: اان مل أظهر أي ابدرة تشري اىل  
ة مشاعر غري أنين أكن لك أي

الصداقة على األقل هذا ما  
 00أذكره

احلرية وعدم التصديق واألمل  
جتمعت كلها يف تعبريه وهو ينظر 

وكاان يقفان يف الكهف  0اليها 
وقد تدلت فوق رأسيهما نبااتت 

كان منظرا 0الرخس الرقيقة 



وبشجاعة   000رقيقا رومنسيا 
أمسكت دموعها اليت جتمعت يف 

ها لكنها سحابة رقيقة خلف عيني
اضطرت أن تشيح بسرعة حىت 

 0ميكنها ذلك
 

 :أال حتبينين؟



وكان صوتة مكتوما وادركت انه  
جيد صعوبة يف جمرد النطق  

 ابلكلمات
اميكنك أن تقويل بكل أمانة أنك  

 ال حتبينين؟
وهز رأسه كما لو كان يريد أن  

يبعد اآلاثر أملدمرة لكابوس  
 0مزعج

 !0: ابلتأكيد ميكنين



ان صوهتا مبثل وتعجبت كيف ك
 هذا الثبات 

.:أجل ابلتاكيد غارث لقد  
 0افسدت كل شيء  

وصرخت بغضب : كانت األمور  
غزل السفينة الذي 00لطيفة 

اعتقدت أن كلينا ينعم به ملاذا  
 تفسده ابلواقع يف حيب؟



وأخذ شراين يف رقبته ينبض 
بشدة عندما تدفق الدم فيه 
وعلى جانيب ظهرت جتاعيد 

للون  صغرية داكنة وسط ا 
 الربونزي اجلذاب 

 00: غزل 
وأصبحت عيناه الداكنتان 

ابردتني اآلن ومها تلمعان مثل 



قطعتني من الصلب مت شحذمها 
 0حديثا 

:إذن كان األمر ابلنسبة اليك  
 هكذا ؟

وابتلعت ريقها بتشنج وهي 
تزيح أملا فظيعا انتاب  0حتاول أن 

حلقها وبدأ رأسها يؤملها اىل حد  
ملا فاترا بدون  ما أيضا لكنه كان أ

 0تقلصات ميكنها أن تتحمله



 0:هذا ما قلت 
ألقت هذه العبارة وهي تتعجب 
من متاسكها الظاهري حني كان  

قلبها يف الداخل يتفتت ومهست 
لنفسها وكل عقلها وجسدها 

يعانيان من أمل مربح عزيزي غارث  
مل تبق يف حيايت إال بضعة   00

أسابيع علي األكثر وميكن ان  
ملاذا  000تكون بضعة أايم فقط 



أحببتين وتريد آن تتزوجين؟ مث  
 وت عال :قالت بص 

:انت أفسدت كل شيء كان 
ميكننا أن منضي معا فرتة أطول  

نستمتع فيها برفقة بعضنا البعض 
 00لكن اآلن 

ومسحت لصوهتا أبن خيفت 
وخفضت رأسها غري قادرة على 

حتمل التعبري الفظيع يف عينيه 



وقالت اخريا يف قوة : يبدو 0
أنين اعتربت أشياء أكثر من  

 0الالزم أمرا مسلما به 
 : فعلت ذلك يف الواقع !
 0أغفر يل وأنسي املوضوع 

ووقفت حلظة صامتا وتلفت  
حوهلا يف الكهف اخلالب املكان 

اجلميل الذي اصطحبها اليه  
ليعرض عليها الزواج وتداعى 



قلبها وبذلت جهدا خارقا يف منع 
نفسها من أخباره ابحلقيقة لكنها  
امتنعت وهي مقتنعة أبهنا الوسيلة  

جيب  0ذه من األمل الوحيدة إلنقا
ان يفقد حبه هلا بسرعة , وهناك 

وسيلة وحيدة لذلك , هي ان 
تعامله بربودة وختربه أبهنا الترغب 

 0يف ان تستمر الصداقة بينهما 
 



 
 

   9-بداية النهاية 
 
 

ويف األمسية التالية جلست 
وندي يف البار مع مارجي ودينيب 
وراقبت غارث يرقص مع نيكول  

مدمرة فبعدمإ تلقى ضربة 



لكربايئه برفض وندي عرضة 
الزواج منها , ومعاملتها بعدئذ  

بدأ اآلن خيفف أمله ابالنغماس يف 
التقرب من فتاة القت بنفسها  

والواضح ان    0عليه منذ البداية 
نيكول من انحيتها تشعر  

ابالنتصار فان تعبريا خبيثا خييم 
على وجهها كل مرة تلتقي فيها  

ليل كم هو ق0عيناها بعيين وندي



ذلك الذي تعرفه هذه الفتاة اهنا 
تكإد ال تدرك أن غارث يستغلها  
وحيآول أن يعوض بعض السلوى  

 0برفقتها
أما نسبة اىل غارث فأنه ال ينظر  

اىل وندي إطالقا اال عندما 
يضطر اىل ذلك حول املائدة 

وأصيبت مارجي ابحباط حىت أهنا 
كانت على وشك البكاء عندما 



حاولت  سألت وندي عن األمر و 
بطريقتها الفجة ان تقود االثنني  

  0اىل استئناف احلديث 
" الشراب جيد بصفة خاصة 
هذه الليلة اال...تعتقد ذلك  

ايغارث ؟ وأنت اي وندي أليس  
 كذلك؟ 

واومأ كالمها ابملوافقة بدون كالم 
وحاولت مارجي مرة أخرى أثناء  



الغداء يف اليوم التايل وحتدثت 
ذا الشان  وندي اليها فيما بعد هب 

و أخربهتا أبهنا هي وغارث 
تشاجرا وال جمال للصلح بينهما 

0 
لكن اي عزيزيت اان واثقة انه ميكن  

 اصالح األمر ,"
 كنتما يف منتهى السعادة"



ونظرت بعينيها الالمعتني اىل  
عيين وندى ومضت تقول :  

اهناك شيء ما ختفينه , أليس 
 كذلك اي وندي ؟

واعرتفت وندى وقد ابيض  
وهي تشعر أبمل مربح يف  وجهها
وبعد فرتة تردد قصرية ’ 0رأسها 

اعرتفت أبن هناك شيئا آل تريد  
 وأضافت :  0ان تتحدث بشانه



"ولكن أرجوك ال تسأليين عنه اي 
مارجي انه شيء ال ميكنين 

مناقشته ليس يف هذا ألوقت  
 0على أية حال

ونظرت اليها مارجي وفجأة 
فاضت عيناها ابلشفقة واكدت  

 توسالت وندي: متجاهلة
"يبدو إنك واجهت مأساة كربى 

يف حياتك ,أدركت ذلك  



وتذكرت تلك النظرة اهلائمة يف  
عينيك أمل تقويل انك ستتذكرين 
 0أنين وضعت نفسي يف تصرفك

واثقة   –ادركت وندي  -سؤال 
أن اصرار مارجي هذه املرة -

ليس من قبيل الفضول فهي يف  
هذه اللحظة ليست الشخصية  

لثراثرة اليت تعودت أن  الفضولية ا
تراها لكنها كانت مستعدة لتقدمي 



واعرتفت وندي  0املساعدة 
بعدما ترددت فرتة طويلة ء ابهنا  
ستشعر ابرتياح كبري لو حتدثت 

مع مارجي وطلبت منها أن تكون  
مستعدة لو حدث شيء لكن  

حلظة الرتدد مرت سريعا , وهزت  
 راسها وعادت تقول :



 أستطيع "ال تسأليين عن األمر ال
أن أحتدث بشأنه يف الوقت  

 احلايل" 
ومل تدرك أن التغيري املؤمل ظهر  
مرة أخرى يف عينيها اجلميلتني 

وبدأت تشعر ابلدوار نتيجة األمل 
يف رأسها وأصبحت ترى  

االشياء. القريبة منها كما لو  
كانت تسبح يف الظالم هل هذه 



هي النهاية ؟ ال جيب أال تلقى  
و اهنا تركت حتفها فوق السفينة ل

السفينة يف كاليفورنيا من دون أن  
خترب أحدا إال مراجع األوراق  

واحلساابت فان غارث لن يعرف  
ولن يعلم أبدا  0أبدا ملاذا رحلت 

مبوهتا الذي ستخرب به موظف  
احلساابت ؟ ستقول ان هلا أقارب  

يف كاليفورنيا وترغب يف البقاء  



عندهم فرتة من الوقت أجل هذا  
ن ينبغي أن سبب معقول لك

تتخلف عندما خترج مارجي 
ودينيب لزايرة معامل املدينة 

وسيكون هذا صعبا األن ألن 
مارجي مصممة على أن ترافقها  

اذ قالت : ألنه ال يصح ان 
 0تكوين وحدك ايعزيزيت.



حسنا مازال هناك يومان ابقيان 
وأحست وندي أبهنا ط واثقة من  

قدرهتا على التعلل بعذر مقبول 
قتها مارجي وخطيبها لعدم مراف

اىل بيفريل هيلز وهوليوود يوم  
كان املقرر أن    0رسو السفينة 

تبحر السفينة يف السابعة من  
األمسية نفسها وعندما حيني  



موعد العشاء لن تكون موجودة  
00  

سينتظرون بعض الوقت قبل بدء 
الطعام مث تسأل مارجي أو رمبا  

املضيف اذا كانت  -فريزر 
ة ىف غرفتها  االنسة براون مريض 

وألنه يكون علم مسبقا أبهنا 
تركت السفينة سينقل هذا النبأ 
اليهم ستصاب مارجي أبمل ابلغ 



لكن فريزر لن يفكر كثريا يف 
وندي الهنا رحلت بال كلمة 

ماذا عن مشاعر غارث ؟ رأت  0
وندى أنه سيكون فرحا ألنه 

يواجهها على املائدة بعد اآلن  
فرحا ألن املوضوع اختفى من 

وقطع صوت   -اته اىل االبد حي
 مارجي عليها أفكارها حني

 سألت : هل أنت خبري ايعزيزيت؟  



شفتيها على  والتفتت وآرغمت
ابتسامة لكنهما سرعان ما جتمدات 

ألن األمل يف رأسها أخذ يتزايد  
اآلن واصبح يدق جبنون يؤثر  

على ثبات نظرها واجابت وهي 
 تنهض من مقعدها : 

" أشعر بصداع خفيف أودا ان  
 0أستلقى برهة 



" صداع ؟ معي العالج املناسب 
 0ايعزيزيت

ومن دون حلظة تردد فتحت 
يدها وسحبت مارجي حقيبة 

زجاجة صغرية وهى تقول : انه  
دواء مدهش سآستدعي املضيفه 

ليحضر لك كواب من املاء " ال 
لكن ينبغي 0شكرا لك اي مارجي



اال أتعاطى هذه احلبوب اين لدي  
 0حبوب أخرى يف غرفيت

   –ورده قايني 
" ال ميكن أن تكون مفيدة هذه 
ا ! اهنا تشفي الصداع يف ثوان  

 0أيها املضيف تعال
 0"مارجي أرجوك

ووقفت وندى وهى تشعر ابهنا  
قد تنهار يف أية حلظة اآلن 



وشعرت ألول مرة ابلغضب من 
السيدة األمريكية وقالت أفضل 

 0أن أتعاطى حبويب اخلاصة 
 هل ستفعلني ؟"

وتدىل وجه مارجي اجلميل 
ومتنت وندي لو عاجلت 0

املوقف حبذر أكرب لكن األمل كان 
ا يعصف هبا واصبحت رغبته

امللحة الوحيدة ان تذهب اىل  



غرفتها وتلقي برأسها على 
 الوسادة وغمغمت :

 0" انين آسفة
ومن دون أن تنطق كلمة أخرى 

 استدارت وابتعدت
وحاملا دخلت غرفتها مل تستغرق  

وقتا بل تناولت احلبوب فورا  
جيب أن تعيش يومني آخرين  

ال شيء 000على األقل جيب 



ثل يف حياهتا كلها كان عاجال مب
هذه الرغبة يف ان ترتك السفينة 

وهي حيث ينبغي ان تنقذ غارث 
أبي مثن ولو أهنا يف قرارة نفسها  
كانت مستعدة ألن تفارق احلياة  

اآلن ألن احلياة مل يعد هلا معىن  
 بعدما افرتقت عن غارث

وألهنا كانت مرهقة من األمل 
استلقت فرتة طويلة حتاول أال 



  تفكر يف ما كان ميكن ان حيدث
لو مل تكن يف هذه احلالة غارث  

حيبها ويريدها زوجة  
وقطعت أفكارها وحاولت  000

أن تنام لكنها مل تستطع كبح 
ورأت  0إحلاح األفكار يف ذهنها 

نفسها عروسا مشرقة يف ثوب  
الزفاف إألبيض حتف هبا شقيقتا 
غارث وشقيقه يقوم بدور إشبني  



العريس اهنا جزء من أسرة حيبها  
ا والدا زوجها  أفرادها ويرحب هب 

اللذان أصبحا والديها هي من  
اىل أي مدى  000اآلن فصاعدا 

 ميكن أن تكون احلياة سعيدة
 00"لكنىن عشت

وخبت نفسها عندما فرت دموع  
اليأس من عينيها وأخذت تتدفق 

 0فوق وجنتيها البيضاوين 



 
عشت منذ اللحظات اليت أصبح  

 فيها غارث مهتما يب 
مؤملة حقا كانت األسابيع األوىل 

قليال عندمإ: جتفل يف مواجهة  
سخريته وازدرائه وكربايئه كان 

واقعا حتت سوء فهم معتقدا اهنا  
ليست سوى لينيز مافارو  

الشهرية بسوء السمعة وال عجب 



انه حاول االبتعاد لكنه وقع حتت 
سيطرهتا واخربها بذلك حني كاان 

هل حدث هذا 0معا يف الكهف 
منذ يومني ونصف فقط ؟ يبدو  

أمنا مرت اشهر عدة منذ افرتقا ك
منذ قال وداعا بتلك اللهجة  0

القاطعة فوق سطح السفينة بعد  
حلظات من صعودها اليها اثر  
عودهتما من هاواى فقد اختذ 



موقفا صارما، ونظر اليها حلظة  
صمت اتسمت ابلربود قبل ان  

 00يردد وداعه األخري.
كان 000االخري.... اجل 

هي األخري! وانسحب مبتعدا و 
واقفة هناك تتسارع دقات قلبها  

اىل حد اهنا يف غمرة أيسها  
الفظيع كانت سرتحب ابلنهاية لو  

 0أتت حينذاك 



 
 

وأخريا انمت لكنها فور 
استيقاظها استحوذت عليها 

أفكارها مرة أخرى أجل تلك  
االسابيع االوىل كانت مؤملة اىل  
حد ما ومع ذلك كانت راضية 

رغم  ابملوقف قانعة مل يكن حيبها
أهنا بدأت حتبه ولكن بعدما علم  



اهنا ليست لينيز مافارو تغري  
موقفه متاما إزاءها صار احلبيب 

احلبيب اللطيف   0الكامل 
الرقيق الذي اعتزم ان جيعلها  

 0زوجة له 
وهنضت من الفراش وهي 

مصممة على عدم البكاء مرة 
أخرى واغتسلت وغريت 

مالبسها واستخدمت بعض 



املساحيق يف تلوين خديها  
وشفتيها ومشطت شعرها بقوة مث  

غادرت غرفتها لتتجه اىل 00
غرفة امللكة حيث كانت تعرف  
أهنا ستجد مارجي ودينيب وقد  
رحبت برفقتهما فابتسامتهما 

ققت مارجي ود0بلسم ألساهآ 
وجهها ابهتمإم ابلغ 00النظر يف



بعدما سالتها اذا كان الصداع قد 
 زال وقالت بلهحة اهتام :

وضعت بعض املساحيق على  -
 وجهك هل انت مريضة ؟

-   
وابتسمت وندي ال شك يف أن  
هناك شيئا يف مارجي سرتومربغ  
املهرجة الفضولية حيبب الناس 

 0فيها 



لست مريضة ومع ذلك  0"ال 
 بعض املساحيق وضعت

على وجهي ألنين الحظت انين  
الصداع جيعل املرء  0شاحبة 

 شاحبا أليس كذلك ؟
"مل جيعلين شاحبة أبدا ليس اىل  

احلد الذي الحظه وعلى كل فما 
دمت تشعرين أبنك على ما يرام  

فهذا ما يهم هاهو ذا املضيف 



فاطليب ما تشاءين هذه الشطائر  
لذيذة والفطائر ايضا رائعة ينبغي 
أن نطلب طريقة صنع بعضها أال  
تعتقدين ذلك ؟ أو رمبا ال تقومني  

نفسك ؟ كثريا بصنع املأكوالت ب
 ولكن000كنت أفعل ذلك 

وتالشى صوهتا اىل حد الصمت 
عندما تالقت عيناها بعيين غارث  

وهو مير وقد سارت نيكول اىل  



جواره وحتركت شفتا وندي يف  
وحتولت عينا  0حركات متشنجة 

نيكول الداكنتان املزهواتن فوق  
وجهها بينما حتركت شفتاها أيضا  

بسخرية لكن وندي التفتت 
الناحية األخرى وهى  بسرعة اىل

تشعر ابلغضب ألهنا ابرتعاشة 
كشفت أهنا متأملة   -شفتيها 

لوجود غارث مع فتاة أخرى 



واستطاعت مارجي أن تلمس 
بسرعة اىل أى مدى أتملت وندي 

لكنها واصلت احلديث السابق  
قائلة : امل تعودي تفعلني ذلك ؟  
أتوقع على أي حال أنك سوف  

 ذة تقومني بشرا ء احللوى اللذي
وشعرت وندي ابالمتنان هلا 

وابتسمت يف وجهها وشكرهتا 
بعينيهآ وقالت وهي تالحظ أن  



دينيب ينقل بصره من إحدامها اىل  
 األخرى يف حرية :

" من السهل هذه األايم شرا ء 
 0فطائر لذيذة

 وتساءل دينيب خبشونة :
"ما هذا ؟ من يريد أن يتكلم عن 

 الفطائر؟ 
يها وابلكاد مسعتة وندي ألن عين

كانتا تتابعان ظهر غارث املعتدل 



العريض وهو يسري برتفع حنو 
طاولة يقف جبوارها أحد املضيفني 

على استعداد لتلبية الطلبات  
وجلست نيكول اوال مث جذب 0

غارث كرسيا وجلس وطلب 
الشاي وكادت وندي تبكي وهي 
تتذكر املرات اهلادئة الودية اليت  

تناوال فيها الشاي يف هذه الغرفة  
 اجلميلة ويبدو أنه شعر أبن 



 نظراهتا مركزة علية ألنه
اختلس النظر جتاهها وأدارت  

نيكول رأسها متتبعة اجتاه نظرته  
وارتسمت على شفتيها ابتسامة  

خبيثة وحتدثت اىل غارث وابتسم 
هلا مث أدار مقعده حبيث صار 
ظهره انحية وندى وأبتلعت  
الغصة اليت أصابت حلقها  

يتها وأحست أبهنا فقدت شه



لكن ينبغي أن أتكل شيئا ألن 
مارجى كانت ستعلق ال حماله لو  

 0قالت فجأة اهنا ليست جائعه 
وعندما كانت مارجي ووندي  

ودينيب يف امللهى الليلى يف ساعة 
متأخرة من تلك االمسية ينظرون 
اىل حلبة الرقص قال . دينىب: مل 

يبق إال اسبوعان فقط كم مر  
 0الوقت سريعا 



يف البداية كيف  عندما فكرت 
اقضي ثالثة اشهر فوق سطح 
السفينة كنت أشعر أنين سأمل  

البحر قبل هناية الفرتة بوقت 
طويل وابتسمت مارجي ابتسامة  

 عريضة وهي تقول : 
"ولكن حينئذ مل تكن تعرف أنك  

 0ستقابلين 



وضحك ونظر اليها حبنان وقال : 
 أمتىن لو تزوجنا فوق السفينة 

طلوبة  اليست معنا الواثثق امل
ايعزيزيت سنتزوج فور وصولنا اىل  

 0الوطن 
وشعرت وندي أبن عليها ان  

تبدي بعض االهتمام حبديثهما 
 فسالت : 



مىت تعودان اىل الوالايت املتحدة 
؟ وقال دينيب وهو ويتناول بعض 

 الفطائر:  
"سنعود بعد شهر تقريبا  

 0ننوي.القيام جبولة انكلرتا أوال
 ومتهل برهة مث قال : 

ي مشروعاتك ايوندي؟ هل "ما ه
 لديك شيء خاص ؟ 



وهزت راسها وقالت اهنا ليست 
 0لديها أية خطط خاصة 

 وقالت مارجي:
 0"نود ان تزورينا 

والتفتت وندي وقد هبتت من 
 هذه الدعوة غري املتوقعة  

 وأضافت مارجي: 
"سنقيم يف تكساس ألن دينيب له  

طفالن هناك وله بيت فيه 



  مستأجرون يف الوقت احلايل
لكنهم سريحلون عندما يعلمون  

أن دينيب يريد استعادته هل  
 ستأتني الينا اي وندي؟

ماذا ينبغي أن تقول ؟ اسهل  
طريقة أن تقول : نعم فهذا هو  

الرد الذي سيفرح االثنني لكن ما  
الذي سيعتقدانه عندما ختتفي يف 

 كاليفورينا ؟ وردت بنعومة:



"انكمآ ختجالن تواضعي 
شى أال بدعوتكما لكنين أخ 

يكون لدي الوقت وال املال 
 0لرحلة مثل هذه

وفكرت انه ال أكاذيب يف هذا 
القول فتلك هي احلقيقة اليت ال  

سبيل إلنكارها ليس لديها  
 0الوقت وال املال لذلك

 0"اي للخسارة



قالت مارجي ذلك وأخذت  
عيناها الفاحصتان تستقران على 

 وجه وندي مث أضافت :
"ينبغي أن نظل على اتصال  

ايعزيزيت وأعتقد أن الوقت حان  
لتبادل العناوين أليس كذلك ؟ 
سنرتاسل وعندما يتوفر لديك  

الوقت واملال ينبغي أن اتيت  
من احملتمل ان نكون يف  0لزايرتنا 



انكلرتا قرب هناية العام القادم 
هل ميكننا البقاء معك فرتة من 
الوقت ؟ أعرف أنك بعت بيتا  

ما زلت ابلطبع متلكني   لكنك
 0واحدا لالقامة فيه  

والتقطت مفكرة صغرية وقلما 
من حقيبة يدها ونظرت اىل دينيب  

 قائلة :



"اكتب أنت عنواننا لوندي ال  
أجل أخربتين به    0أعرفه بعد 

 لكنين نسيته
وحولت اهتمامها اىل وندي  
 0تنتظر منها أن تذكر عنواهنا 
وبللت وندي شفتيها وهي 

يف ذهنها عن   تبحث بعنف
وسيلة خترج هبا من هذا املأزق  
واملت عنوان دكتور هويتيكر  



وهي موقنة أبن هذا أفضل شيئأ 
ميكنها أن تفعله فعندما يتلقى 
رسالة من مارجي سريد عليها  

 وخيربها مبا حدث
ويف الصباح التاىل ذهبت وندي 

 الئ مائدة االفطار مبكرة
بشكل خاص وهي ال تتوقع ان  

 تعرفهم لكن  ترى أحدا ممن



لدهشتها كانت مأرجي جالسة 
 أمام املائدة تثرثر مع املضيف
الذي غادر املكان حاملا رأى 

 وندي تقرتب وما كادت جتلس  
حىت بدأت مارجي تتكلم : لن 

ميكنك ختمني ما اكتشفت اي 
وندي لقد إستيقظت منذ فرتة 

 00طويلة 
 " منذ فرتة طويلة ؟ ملاذا ؟  



" كنت أجتول يف أحناء السفينة 
فقد أردت ان إعرف ماذا يف  

اجلانب اآلخر من ذلك الباب  
 التايل ملكتب موظف احلساابت 

 
 
 

وتوقفت عن الكالم حلظة 
وانتظرت حىت مر أحد 



األشخاص من جانب املائدة مث 
 قالت : 

" ال اريد أن يسمعين أحد اهنا  
 0يب منذ البدايةمؤامرة من جان 

 " لكن ملاذا اي مارجي؟ 
"وددت أن ألقي نظرة خلف 

 ذلك الباب."
"لكنه مكتوب عليه كلمة خاص 

 هل فعلت ؟ 00مل تدخلي0



"خاص ؟ انك تعرفينين 
ينبغي أن أغوص    000ايعزيزيت

يف أعماق أي شيء حيريين وقد آل 
أجنح دائما لكنىن دائما احاول  

00 
واضطرت وندي اىل الضحك  

تعاستها وطلبت من مارجي رغم 
أن تستمر فقالت " قدرت أن 

ليس هناك أحد يف تلك الساعة 



من إلصباح دفعت الباب فانفتح  
أجل فلم يكن مغلقا 

ابملفتاح .وتسللت اىل الداخل  
هناك ممر أببواب علئ اجلانبني  

احزري ماذإ ؟ إحدى الغرف  00
هناك هي غرفة القبطان اخلاصة  

  الصغرية ليست مقره الرمسي
الذي يعرفه اجلميع لكنها غرفة 



صغرية ميكنه يذهب اليها وهو  
 0واثق أن احدا لن يزعجه 

وقالت وندي بفضول : كيف 
عرفت أهنا غرفة القبطان اخلاصة  

 ؟
"ألنين مشمت رائحة القهوة  

اللذيذة فقررت أن أختلس نظرة 
خالل فتحة الباب وهناك كان 

 0القبطان جيلس 



 وردة قاييــــن  
 

 "وماذا يف ذلك ؟"
"كنت على وشك العودة عندما 

مسعت صوته وأدركت انه البد ان  
 0يكون برفقة شخص ما 

وتوقفت حبركة مسرحية وجتهمت 
وندي يف حرية وهي تنتظر أن  

 تواصل كالمها :



"اعرف أنك تفكرين انه ليس 
هناك شيئأ غريب أن يكون مع  
القبطان شخص ما لتناول قهوة 

 الصباح الباكر؟  
جل هذا ما كنت أفكر فيه "أ

 0ابلضبط 
"أنتظري حىت تعريف ضيفه الديك  

 أية فكرة من يكون ؟ 



"ال ليست لدي اية فكرة على 
االطالق وأان يف غاية الفضول  

 0ألعرف
 0" انك تسخرين مين 

مث ضحكت مارجي وقالت يف 
هدوء وهي تضغط على كل 

 كلمة :
 صديقنا غارث ريفرز !



واشاحت وندى بوجهها  
: غارث ؟ غارث كان  ورددت 

 مع القبطان ؟ 
" مع القبطان ! أمل أخربك منذ 

البداية أبن غارث شخصية هامة 
 ؟

 ماذا لديك لتقوليه يف هذا ؟
" ال أرى أنك برهنت على رأيك 

هل كون غارث حيتسي القهوة 



مع القبطان يعد برهاان على أنه  
 شخص هام ؟ 

" هل ندعى حنن اىل غرفة 
 القبطان ؟

 00لكن 00" ال
"وال تسعة وتسعون وتسعة  
أعشار يف املائه من الركاب  

اآلخرين فوق هذه السفينة اقول  
 لك ان غارث شخص هام !



" رمبا يكون صديقا للقبطان لكن  
هذا ال جيعله آليا رجال ذا امهيه  

0 
"لو كان صديقا للقبطان لعرفنا  

 0بذلك قبل اآلن
وكانت وندى متيل اىل املوافقة  

نه ببساطة لو  على هذه العبارة أل
كان غارث صديقا لدعي لتناول 

العشاء على مائدته قبل اآلن 



بفرتة طويلة كما دعيت 
 0شخصيات اخرى

" مازلت ال ارى كيف ميكنك ان 
تستنجي ان غارث شخصية هامة 

0 
قالت وندي ذلك رغم اهنا بدأت  

تعتقد بينها وبني نفسها انه  
 0كذلك 

 وردت وندى ىف جدية : 0



 سفينة "أى شخص عادى ىف
هبذه احلجم ال يقوم بزايرة غري 

 متوقعة 
للقبطان ليتناول قهوة الصباح 

 0الباكر
"ال ارى انه قام هبذه الزايرة من  

 دون توقع ليس يف مثل
تلك الساعة املبكرة البد انه  

 0دعى 



"وهكذا اذا مل يكن صديقان ومع  
 ذلك دعي لتناول

القهوة فهذا يربهن على انه  
 عزيزيت الشخص هام ال اي 

تقاطعيىن بعد ألن فكرة خطرت 
ببايل هذه اللحظة : القبطان مسع  
للتو أبن غارث شخص هام إنين  
اتعجب فقط من يكون غارث ؟ 
ألن يكون مثريا لو أنه شخصية 



ذات اسم كبري كدوق 
 0أو دوق مليونريا00حقيقي

وهزت وندي رأسها وقالت 
 بتأكيد:

 0ليس دوقا  -
ة من " الميكن ان تكوين متأكد

ملاذا : ينبغين ان تعرتيف  0ذلك 
أبن اساليبة ارستقراطية للغاية  

ما قاله   -فيما يبدو  -انسيت 



فريزر عنه وهو أنه مرهق ابلعمل  
 0منذ سنني

نسيت ذلك اي 00" نعم 
 0عزيزيت

وضمت مارجي شفتيها وأضافت  
 بعد فرتة صمت قصرية :

  0"كان ينبغي يل ان اتذكر هذا 
كان    أليس كذلك ؟ خاصة انه



يطرأ علي ابيل دائما عندما أشعر  
 0إبحلرية ازاء غارث 

وأضافت بغموض وكاهنا تناقش 
 نفسها : 

"إذن رائي أن غارث مدير اعمال 
كبري او شيء من هذا القبيل  

ولكنه يف هذه احلالة ال  000
 0يكون شهريا 

 0هذه فكرتك فقط انه شهري



وجتهمت مارجي قائلة : إنه حييط  
  0نفسه جبو من العظمة

 
واضطرت وندي للضحك من 

 هذه العبارة لكن
 

 مارجى استمرت :



"هذا ليس أمرا مضحكا أكره ان  
أكون عاجزة عن اكتشاف 

 0االمور
ومرت ابلقرب من املائدة امرأة  

زرية الثياب يف حنو اخلمسني من  
عمرها وحاملا ابتعدت غريت 

وأخربت وندي 0مارجي املوضوع 
  أبن هذه املرأه اشرتكت يف الرحلة
ألهنا رحبت أكثر من خسني ألف  



جنيه من املراهنات على نتائج 
مبارايت كرة القدم وأضافت ىف 

 امشئزاز:
آرملة 0"إهنا امرأة وضيعة 

مستعدة لتعاطي اخلمور حىت 
تلقى حتفها مبكرا اهنا جرمية ان  
يكسب أانس مثلها امواال طائلة  

 0كتلك 



وكان غارث يقرتب ومل تقل  
ذلك لكن   االثنتان شيئا أكثر من

كانت مارجي خالل اإلفطار  
ختتلس اليه نظرات خفيفة , 

وأخريا قال وقد أكتسى صوته  
بنربة خشنة : ما الغريب يف اي 

مارجي؟ هل تركت جزء من  
معجون احلالقة على طرف أنفي 

 أو شيئا من هذا القبيل ؟



وامحر وجه مارجي خجال 
 وقالت :

"هذا ليس لطيفا منك اي غارث 
 0ليككنت فقط أنظر ا

 "ملاذا ؟
إنك كثري التدقيق هاهو ذا فريزر  

  0قد حضر صباح اخلري اي فريزر
 هل منت جيدا ؟



"جيدا جدا كاملعتاد ضمريي 
مسرتيح وهذا كل مايف األمر كما  

 0تعرفني
وجلس مث نفض فوطته وفردها  

فوق ركبته وأمسك بقائمة  
كورن    -الطعام :جريب فروت 

فليكس حلم وبيض سجق 
ن اخلبز  وطماطم حلقات م

الطازج والزبد خبز حممص ومرىب 



أعتقد أنين سأتناول بعضا من   0
مرىب الكرز األسود ألنين مل أذقها  

بعد فوق هذه السفينة وهتفت 
مارجي: " لن اتكل كل هذا وأن  

فعلت فلن حتتاج لشيء آخر 
 0طول اليوم 

"هكذا سيكون لدي وقت اكرب 
للتجول يف احناء اجلزيرة فأنين  

 0ف القدمية أحبث عن التح



" حاذر فإن كل شىء مزيف هذه 
 0االايم 

واومأ غارث برأسه عند هذا 
 القول وهو يتجنب عيين

   0وندى كاملعتاد
 
 

شرآء التحف يف أي مكان من  
غري التجار املعروفني مقامرة كبرية 



جدا فقد وصلت عمليات 
التزييف حىت أن اخلربا ء خيدعون  

 0أحياان 
 وسألته مارجي يف فضول :

 "هل جتمع التحف القدمية ؟
"كنت حمظوظا بوراثة كل ما  

 0احتاج اليه 
اجاهبا وهو يلتقط سكينا ليمسح 
هبا الزبد على اخلبز احملمص واكل  



قليال وال حظت وندى تلك  
البداية بغض النظر عن الوجبة 

نفسها ففي اإلفطار تناول 
قطعتني من اخلبز احملمص 

واحتسى فنجاان واحدا من  
 ف يقول :القهوة وأضا

"أحياان أختار القطعة جملرد أن  
أضيفها اىل جمموعيت لكن مجع  
التحف ليس أبية حال هواييت  



كما هو احلال ابلنسبة اىل بعض  
 0الناس

ورمق وندي كما لو مل تكن 
موجودة على االطالق واستفسر  
من مارجي إذا كانت هوايتها مجع  

 0التحف
فأجابت ابلنفي لكن لرغبتها يف  

يف احلديث أشراك وندي 
 ابتسمت هلا وسألت :



 "هل جتمعني التحف اي عزيزيت؟ 
ومن دون تفكري قالت وندي إهنا 

ذات مرة بدأت يف مجعها لكن  
منذ بضعة اشهر قررت اال  

 0تشرتي شيئا آخرا 
وأضافت " لدي بعض القطع  

 0اجلميلة من روكنغهام 



"روكنغهام ؟ تلك أشيا ء يصعب 
اقتناؤها هذه األايم اجل أعتقد 

 0ذا ه
وظهرت الظالل يف عينيها حلظة 

 عندما تذكرت ابن العم 
اجملهول الذي البد أن يرث قريبا  
صندوقي ممتلكاهتا وقد تركتهما  

  0مع الدكتور هويتكري 
 تساءل فريزر: 



" مالذي جعلك تتوقفني عن هذا  
 اجلمع ؟

 0" األشياء غالية جدا اآلن 
  وعند هذه اللحظة وصل أفطار
فريزر , وترك املوضوع ومل يثره 

مرة أخرى مما جعل وندي تشعر  
 0ابألرتياح 

 
 



 10-اجلراح اجملهول 
 
 

وبعد األفطار مباشرة ذهبت 
وندي اىل مكتب موظف  

احلساابت وأبلغت املسؤول هناك 
بعزمها على مغادرة الباخرة يف 
 لوس اجنلوس , فقال بتجهم :



" هذا قرار مفاجئ , فالركاب  
الذين يعتزمون النزول يف أي من  

املوانئ يبلغون شركة البواخر  
 0عادة , يف بداية الرحلة 

" اان آسفة لألزعاج , لكن من  
الضروري جدا ان اترك السفينة 

 0غدا 



" فهمت , سأبذل كل ما يف  
وسعي , وعليك حزم مجيع 

 0امتعتك وأعدادها
وقالت : نعم اهنا ستكون 

 0مستعدة 
ئيا هذه املره , سيكون الرحيل هنا

 0هنائيا متاما 
وعندما عادت اىل غرفتها بدأت  
يف حزم أمتعتها وهي تفكر : اىل  



حد أصبح هذا الجدوى منه 
ألهنا لن حتتاج مرة أخرى اىل كل  

  –هذه الثياب , فمالبس املساء 
ميكنها أن خترجها وتلقي   –مثال 

 هبا
 وهي ابهظة وقالت بفتور :

ان "سأفكر يف هذا يف الصباح فأ
اآلن ال أستطيع ان افكر يف شي 

 0أ إطالقا 



وكان حزم األمتعة آل يتطلب وقتا 
طويال لذلك اجنزت جزء من  
املهمة مث ذهبت اىل "القاعة  

 الزرقاء " لتناول قهوة الصباح
وكان اول شخص قابلته هو شو 

 الذي تقدم اليها وقال :
"إذن فقد رفضك ؟ حسنا لقد 

رفضتين ألجله وهكذا لقيت 
 0ما تستحقنيفقط 



وكانت شاحبة لكنها متماسكة 
وجتاوزته وجلست وجاءت قهوهتا  

بعد دقائق من طلبها وجلست 
وحدها وهي حتتسيها وتفكر يف  
غارث واألسابيع السعيدة اليت  

قضياهآ معا وفكرت ىف مسندي 
الكتب اجلميلني اللذين اشرتهتما 
له وراودها األمل ان حيتفظ هبما 

ن وأن يذكر يف بعض األحيا



الذكرايت السعيدة فقط وكانت  
ترتدي السوار واخلامت هدييت  

 0غارث اليها
 ورده قايـني 

وأقبل مع نيكول ,والتقطت 
وندي كتاهبا وهي تشعر ابالمتنان 

الهنا أحضرته معها أية راحة  
يوفرها كتاب يف موقف مثل هذا  
وفتحت يف هدوء وبدأت تقرأء  



او مبعىن أصح تتطلع يف الصفحة  
ن القراءة كانت املطبوعة أل

مستحيلة اذ هناك الكثري تفكر  
فيه فان حزم امتعتها شغلها  

كذلك فكرة أهنا تصبح وحيدة 
متاما يف لوس أجنلوس سيكون 

لزاما عليها أن تربق اىل الدكتور 
هويتيكر وتسأل عن موعد 
الطائرة مث تذهب اىل املطار  



ومعها أمتعة كثرية ,اذن ما الذي  
أن  ينبغي أن تفعله ؟ األفضل

ترتكها وراءها يف الفندق لو 
 0ذهبت اىل الفندق

"ينبغي أن أذهب اىل فندق ,ألن 
لن تكون هناك رحالت جوية  
 غدا أل أعتقد هناك رحالت"

مث هناك مقابلة صديقيها مارجي 
ودينيب هذا املساء أثناء العشاء  



وهي تعلم أهنا تقوم خبدعة قذرة 
 0إزاءمها

أجل كل هذا تراكم عليها 
لى ذلك تشعر ابلقلق  وعالوة ع

أن تكون مع أغراب عنها عندما 
 فوق السفينة0أتيت النهاية 

كانت ستكون واثقة من وجود  
احد ممن تعرفهم معها يف النهاية  

راودها األمل يف  000غارث  -



ان يكون  00وقت من إالوقات  
مث تالشى هذا األمل 0هو 

لكن  0وصارت تريد مارجي000
لرتا  رمبا امتكن من العودة اىل انك

ينبغي أن أكون قادرة على ذلك  
ألنه ال يزال أمامي أسبوعان 
 0آخران ورمبا. .. أكثر قليال

وعلى أية حال ينبغي أن تكون  
مستعدة ألن حسب األخصائي 



الدكتور هويتيكر الميكن التكهن  
 0مىت أتيت النهاية ابلتحديد

ومسعت صوات تعرفه متاما وضع  
افكارها . التعسة   0جلميع 0حدا

انت النظرة اليت منحتها  وك 0
ملارجي نظرة امتنان عميق 

مصحوبة ابحدى ابتسامآهتا 
البهيجة "مارجي؟ إنين سعيدة 

 0جدا برؤيتك 



 
ونظرت اليها مارجي بشيء من  
احلرية وقد ارتسم على وجهها  
تعبري غريب وقالت : احقأ ؟ 

أهناك شيء يضايقك ؟ ال شيء 
فقط كنت متضايقة من البقاء  

 0وحدي 
 "" 



لست مارجي على مقعد وهي وج
تشري بيدها للمضيف : 

ذهب دينيب اىل املزين لذلك  00
جئت لتناول فنجان قهوة 
وأدركت أن لدي شيئا أود  

اخبارك به ! صاحب صالة البنغو 
للمقامرة كسب آكثر من ألف  
جنيه يف الليلة املاضية يف أحد 
الكازينوهات اكتشفت ذلك  



واضطرت وندي اىل  0ابلصدفة 
ي تقول " مارجي الضحك وه

انك شخصية فذة وال سبيل 
 0لتقوميك 

"اتعتقدين أن دينيب سيتضايق 
 مين يف النهاية ؟

" ليس هو فانك ستحافظني على 
 0حيويته



وردت مارجي ضاحكة : وعلى 
 0تزويده ابملعلومات  

ووصلت قهوهتا وجلست صامتة 
حتتسيها لبضع حلظات مث قالت 

أخريا بنربة يغشاها االسف : 
لو جئت معنا اىل هوليوود  أمتىن  

0 
" سبق أن شرحت لك فأان أريد  

 البقاء وحدي فرتة



 0من الوقت
"اننا حنرتم رغبتك لكننا نود ان  

 0تكوين معنا
وابتلعت وندي ريقها بصعوبة  

وهي تشعر بشناعة ما تفعله مع  
هذين الشخصني الرائعني لكن ال  

طريقة اخرى على االطالق 
وستفهم مارجي ودينيب فيما بعد 



عندما يتلقيان رسالة من الدكتور  
 هويتيكر 

 مث قالت :
 "إنك لطيفة جدا اي مارجي"

وبعد ن فرغتا من قهوهتما قالت 
علينه اآلن مارجي: ما الذي ستف

؟ مارأيك يف القاء نظرة على 
 احملالت آلتجارية ؟ 

 "اجل سيكون هذا أمرا سارا" 



أى شيء لتهرب من بقائها  
ستصبح وحدها قريبا   وحيدة الهنا

عندما تبحر السفينة بدوهنا اتركة 
 0اايها فوق ارض أجنبية

وكانت احملالت حافلة ابشياء 
رائعة تغري أي شخص معه 
اموال لينفقها لكن وندي 

ومارجي كانتا تتجوالن فقط وال  
 وقالت مارجي:0تشرتاين شيئا 



" ال أستطيع ان أقول إنين  
سأشعر ابألسف عندما تنتهي 

 لرحلة "هذه ا
كانت البداية رأئعة كذلك 

منتصف الرحلة لكن عندما 
اقرتبنا من هنايتها تشعرين أبنك  

لست متربمة 000حسنا 000
متاما لكن ليس لديك شعور 

املتعة الذي كنت حتسني به يف  



املواىنء اليت زرانها يف البداية  
أليس كذلك ؟ وأومأت وندي  0

 ابألجياب وقالت :
 "أجل"

انين أتطلع   -ال مث -"كاليفورنيا 
بشوق اىل بيفريل هيلز وهوليوود  

ألنين مل أرمها إطالقا لكنهما 
 0ليستا مثل آبيل او هونغ كونغ



الن غارث كان معها يف  0 0" ال 
تلك األماكن وقالت : هذه 

هذا  000االماكن ليست غريبة 
هو السبب هل تذكرين كورا  

ساو؟ أال يبدو كاهنا مرت فرتة 
 اك ؟طويلة جدا منذ كنا هن

 "نعم"
وتذكرت وندي ان تلك كانت  

البداية فقد استهل غارث اليوم  



بدعوهتا اىل مشاركتها سيارته  
 وأضافت :

 0" فعال يبدو كان دهورا مرت
مل يكن قد مر إال أسبوعان فقط 
على مغادرهتم . ساوثهامبنت مث  

قضت شهرين رائعني برفقة  
غارث وصداقته واآلن كل شيء 

تغيب انتهى وقررت وندى أن ت
عن الغداء ألهنا ارادت ان  



تستكمل حزم أمتعتها قبل 
العشاء وبعده سيكون احلفل  
الراقص البديع ولن ينتهي إال 

بعد منتصف الليل وعرفت 
حبدسها أهنا لن تنام كثريا هذه 

الليلة لذلك األفضل آن تبقى. 
يف رفقة أولئك الذين تعرفهم 

بدال من أن تعتذر مبكرا 
 حالتها  وتستلقي ساهرة تفكر يف



وتتامل كيف ستنصرف وحدها 
 0غدا 

وكما حدث من قبل توجهت اىل  
العشاء مرتدية "البيلوس"واجتهت  
كل العيون اليها وسارت متمهلة  

عرب قاعة الطعإم اىل مائدهتم 
عالية الرأس بينما كان قوامها  

البديع يتهادي يف ثوهبا اجلميل 
وكان االختالف الوحيد بينها 



السابقة تلك   هذه املرة ! واملرة
النظرة اهلائمة اليت قالت مارجي 

وذلك  0اهنا تبدو يف عينيها 
التعبري احلامل املراوغ الذي يلمح  
إىل وجود سر دفني يف اعماق 

قلبها كذلك كان هناك نوع من  
مدفوان يف 0االستسالم الفاتر

أعماق عينيها البنفسجيتني 



اإلستسإلم املعرب 000اجلميلتني 
 0عن اليأس 

يها غارث وهي جتلس ونظر ال
واصبح واضحا لديها انه رغم  

حماوالته فهو ال يستطيع أن يرفع  
 عينيه عنها

وحتركت شفتاها لتسمح البتسامه 
ورأت عينيه  0هاربة أبن تظهر



تضيقان وفمه ينقبض مث ادار  
 0رأسه متحداث إىل صديقه 

وهتفت مارجي بنربة اعجاب  
 عميقة :

"" عزيزيت تبدين مجيلة أليس  
اي غارث ؟ اهنا امجل فتاة كذلك 

 0يف هذه القاعة 
 



وحدث انه يف هذه اللحظة  
ابلذات كانت نيكول متر  

فتوقفت وظهرت على وجهها  
نظرة حاقدة لكن تعبريها تغري  

متاما عندما التقت عيناها بعيين 
غارث فابتسمت له وهي 

تستعرض كل فتنتها مل تتحرك  
عضلة واحدة يف وجهه وواصلت  

عقب ذلك صمت  الفتاة سريها وأ



غريب وأمحر وجه وندي ارتباك  
لكن احلمرة اليت كست وجنتيها 
أكسبتهما نضرة ورونقا وعندما 
تالشت بقي اجلمال وأصبحت 

   0بشرهتا كاملرمر يف نعومتها 
وكان العشاء وجبة هادئة لكن  

وندي ظلت طول الوقت واعية 
لعيين غارث اللتني اختلستا 

النظر اليها من حني اىل آخر  



ا كأنه يبحث عن شيئأ ليس وبد
وانتاهبا انطباع فضويل 0واثقا منه 

غامض ابنه ال يشعر ابلعداء  
جتاهها كما كان يف األايم الثالثة 
املاضية وكان انطباعا حمريا فلم 

 0تكن لديها اية أدلة واضحة 
 ورده قايني 

ومل يكن غارث وال فريزر يرتداين 
مالبس تنكرية اذ قرر كل منهما  



ارتداء سرتة العشاء التقليدية أما  
مارجي فارتدت الثوب الذي  

ثوب مدام   -ارتدته من قبل 
بومبادور الذي يناسبها اىل حد 

 0كبري
وأثناء العشاء بدأت وندي تشعر  
بشيء خمتلف متاما عن أي شيء  

أسها  شعرت به من قبل مل يكن ر 
هو الذي يؤملها لكن أطرافها  



أصبحت خائرة القوة وعندما 
التقطت شوكتها رأت يدها  

ترتعش وجلست ساكنة متاما 
لكن مل حيدث شيء جذري, 
وشعرت أهنا خبري أثناء بقية  

الوجبة ويف النهاية هنضت وهي 
تبدو يف شكل ملكي هزيل وقد  

  0شحب وجهها ورقت حركاهتا 
 " ورده قايني " 



الرقص طلب مرافقتها   ويف ساحة
شاب كان حيسد غارث طول  
مدة مرافقته لوندي ومل تكن  

وندي تعرف ذلك لكنه اخربها 
 بصراحة:

" منذ فرتة طويلة واان أريد أن  
أرقص معك وأخريا اتتين الفرصة  

" 



وابتسمت له لكن قلبها كان مع  
غارث ونظرت حوهلا لكنه مل يكن 
موجودا كم بدا وسيما هذه الليلة  

ون قميصه األبيض الناصع  كان ل
يتعارض متاما مع مسرة بشرته  

أمل يقل فريزر أنه  000الداكنة 
أرهق ابلعمل واهلدف من هذه 

الرحلة هو استعادة نشاطه حسنا  



ال ميكن أن يكون أكثر صحة مما 
 يبدو عليه اآلن. 

واخربها الشاب أبن امسه ستيفن 
وعندما توقفت املوسيقى بقي 

سم جبوارها واضطرت أن تبت
فالواضح أنه ال ينوي تركهآ دون  
حراسة خوفا من ان آييت شخص 

 آخر ويطلب منها مراقصته



وكانت الرقصة التالية "الفالس "  
والحظت وندي لدهشتها أن  

نيكول واقفة وحدها اىل جانب 
القاعة ومرة آخرى إلقت نظرة  
حوهلا وكان غارث هناك يقف  

على إحدى الدرجات املؤدية اىل  
جيلس فوقها أعضاء املنصة اليت 

الفرقة املوسيقية يتحدث مع  
هل راهتما مارجي؟  0القبطان 



سألت وندي هذا السؤال 
لنفسها وهي تتوقع ان تظهر  

السيدة االمريكية فجأة.. وتربت 
على كتفها وتصيح بنربة انتصار: 
ها هو ايعزيزيت ماذا قلت لك ؟ 

 0انه شخصية هامة 
وسرحت افكار وندي من غارث  

الذي يتحدث  اىل الرجل
معه ,سرحت ألن العب ء الثقيل  



املريع ملا ستفعله يضغط عليها  
بكل أثقاله مرة أخرى ومهما  
حاولت ال تستطيع ان متنع 

نفسها من التفكري فيما ستواجهه 
الصعوبة احلقيقية يف  0هناك 

مغادرة السفينة ومحل حقائب 
عديدة معها وهي صعوبة مل  

تواجهها عندما ركبت السفينة 
كل امتعتها الثقيلة سبقتها   ألن



اىل ظهر السفينة قبل وصوهلا هي  
إىل ساوثهامبنت مث كان هناك 

قلقها بشأن املال املتوفر لديها  
وهل سيتبقى هلا شيء القامتها  

بعدما حتذف منة أجر عودهتا جوا  
اىل الوطن ينبغي هلا أن ترسل  
برقية اىل الطبيب : وتوقفت  

أفكارها فجأة وهي تلتوي بني  
اعي ستيفن وضغطت رإحة ذر 



يدها على جبهتها وهي تئن أنينا  
 مكتوما وقالت متوسلة :

  000غرفيت 000أإن  000"أان 
  00.اىل00إن . اذهب  0ينبغي
 0غرفيت

 "هل انت مريضة ؟ 
مريضة  000أان 000"أجل 
 00أرجوك أن توصلين"000



وافلتت منها صرخة حادة عندما 
وخزها األمل املخيف يف رأسها  

ل قطرة دم هربت  وشعرت أن ك
من وجهها وشفتيها ومن خالل 

الضباب الذي غشي عينيها رأت  
وجه الرجل الذي احبته وشعرت 

بذراعيه متسكان هبا وترفعاهنا  
وكانت واعية ألصوات اهلمهمة  

املذعورة ومارجي ودينيب ومها  



واعية 000يندفعان حنوها 
اللتفاف الثوب اليوانين اجلميل 

قة  على الرجل الذى حيملها بر 
كما لو كانت دمية من اخلزف  

ومسحت لرأسها أبن يستقر  000
فوق كتفه وهي تصرخ مرة أخرى  

عندما انتاهبا األمل الفظيع يف 
ومسعت صوات يساهلا:  0رأسها 

 هل لديك بعض احلبوب ؟



كان صوت غارث سريعا لكنه  
أجش يف الوقت نفسه وفكرت  

هل هو غارث ؟ انه يبدو  000
 يف غرفيت000خمتلفا اجل 

فقدت ألوعي حينئذ لكن ليس  و 
وفتحت عينيها  0ملدة طويلة 

 وسألت :
 "أين أان ؟ 

 "يف مستشفى السفينة "



ونظرت اىل وجهه ورأت انه  
داكن جمهدا وكان شخص ما 

يتحدث اليه اآلن طبيب السفينة 
وصدر صوت   0والقبطان نفسه 

ضعيف من بني شفتيها وهي  
حتاول جاهدة أن تكبت صرخة 

ي أحست أمل ىف الوقت الذ
خبوف شديد ومهست : غارث 



أريدك قريبا مين عندما 
 عندما اتيت النهاية .000

ورأته من خالل الضباب جمرد  
شبح ال أكثر لكنها شعرت 

 بذراعه وقالت :
 "0" مل أعد خائفة على االطالق
وحىت اآلن واألمل املريع خيرق  

رأسها جنحت يف أن متنحه إحدى 
 ابتساماهتا البديعة 



ى سرعة وبذا ينبغي " نسري ابقص 
أن نصل اىل لوس أجنلوس حوايل  

 اخلامسة صباحا"
" ليتين امتكن فقط من ان اجري  

 اجلراحة "  
" مستحيل اي سيد ريفرز ليست 
لدينا املعدات الالزمة ملثل هذا 

 "0النوع من اجلراحات  



ماذا تعين ؟ مازال  000كلمات 
شبحا لكنها مسعت صوته يقول  
شيئا عن إجرا ء جراحة وقالت 
بصوت واهن لكنه مفهوم : إهنا  

ليس هناك امل  0النهاية 
إهنا النهاية لكنين لست  000

 خائفة . 
 



ورفعتها ذراع ورات شبح كوب 
ماء ومسعت يقول : القرص  

ايعزيزيت وابتلعته وهي ال تكاد  
ما ال بد انه   تعي أن شخصا

أرسل اىل غرفتها الحضار 
األقراص ورفع غارث كوب املاء  

اىل شفتيها ورشفت بعضا من  
حمتوايته واعيدت برقة اىل  

الوسادة وقالت : الست خائفة  



لن أكون خاثئفة اذا بقيت معي 
اي غارث ؟ ال استطيع أن أراك  

 جيدا لكن يبدو انك انت  
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 0" إنين هنا ايحبيبيت ولن أتركك 
 0" الدنيا تسود امام عيين "

وأدركت ان يدها يف يده وقالت 
 مرة اثنية :

 0"الدنيا تسود أمام عيين 
" اي إهلي كيف ال ميكنين أن 

 اجري اجلراحة هنا ؟ 
صدرت هذه الكلمات من اعمق  

 أعماقه



 جراح ! 000غارث 
نين آسف اي سيد ريفرز لكن  "إ

ليس هناك ما نستطيع ان نفعله  
سرتسل  0اكثر من هذا 

املستشفى يف لوس أجنلوس . 
سيارة إسعاف اىل امليناء لقد 
 ابلغوا ابلالسلكي كما تعلم"

هل كان هذا صوت القبطان ؟  
 علمت وندي أنه هو: 



 0"ال جدوى من اجلراحة "
هل كان هذا صوهتا هي؟ .يبدو 

غري واضح وجتهمت و  0مهزوزا
أصبح  0عندما عاودها األمل 

اآلن فاترا وعلى هيئة نبضات 
متتالية الن مفعول القرص بدأ  

 0يسري
" قيل ىل انه ليس يف مقدور أي  

 شخص أن يفعل شيئا "



وخفت صوهتا وشعرت بقبضة يد  
غارث وقد التفت اصابعه حول  
أصابعها وبدا األمل يتالشى أيضا 

سري  وشعرت ابهلدوء العميق ي
كانت تلك هي 00داخلها 

النهاية ألهنا شعرت الظالم  
 جيتاحها بسرعة أكثر 

 ابق معي"000"غارث 
 "سأبقى اي حبيبيت"



وتالشى صوته املهزوز اخلفيض  
وسط حالة الالوعي 

املتزايدة .اليت جتتاحها وأصبح 
الرجال اآلخرون يف احلجرة جمرد  
ظالل تتحرك أمام نظرها املغلف  

ومهست وهي متسك ابلضباب 
 بيد غارث بقوة:

 "زال االمل ولن يعود مرة أخرى"



"القرص هو الذي أزال األمل 
 ايحبيبيت"

 وأغمضت عينيها وقالت :
 "إنين أحبك اي غارث"

"عزيزيت ال ترتكيين متاسكي بضع 
 ساعات أخرى أقول, متاسكي"
وكان صوته عنيفا وآمرا اآلن  

وحىت وهي يف حالة تشبه 
أنه يعاين من أمل  الالوعي أدركت  



كبري وقالت وهي تعطيه أبعجوبة  
واحدة من أهبى ابتساماهتا الىت  

يعرفها جيدا عزيزي غارث ليس 
هناك ما يستطيع احد ان يفعله  

كنت اعرف عندما جئت اىل 
السفينة أبنين يف الغالب لن  

 0أتركها حيه
 

 "توقفي ! أقول توقفي "



 00سيد ريفرز ينبغي أن أسألك"
رع أكثر ابهلل وأس000" اهدأ
 0عليك

وفتحت وندي عينيها هل كان  
غارث حيدث القبطان ؟ وحذرته 

وقد أجربت ضحكة أن تظهر  
فوق شفتيها: ميكنه أن يقيدك  

 0ابألغالل



ومن خالل الضباب الذي غلف  
عقلها ادركت أن نوعا من 

احلركات املضطربة جتري خارج  
مث مسعت صوت مارجي  0الباب 

 وهي تطلب الدخول وتقول : 
" إهنآ صديقيت الصغرية لذلك 

  0فاهنا تريد أن تراين ابلطبع 
قالت اهنا ستفضي ايل بسرها , 



لكن يبدو مل يكن لديها الوقت 
 "0الكايف 

" سيدة سرتومربغ عليك ان 
 تذهيب"

أكان هذا صوت القبطان ؟ 
بتقطيبة 0واكتست جبهة وندي

 0عميقة 
"أحسست أبن هناك شيئا ما 

 ةلكين مل افطن حلظة واحد



 أهنا ستموت "
وتوقفت مارجي حلظة مث قالت 

بنربة أكثر نعومة وتوسال : دعين 
أراها أرجوك ينبغي أال متوت دون  

 0ان اراها 
وحتدث غارث بنربته اهلادئة  
املهذبة " وندي لن متوت اي  

مارجى وعلى أية حال وإبذن  



 0القبطان ميكنك الدخول حلظة 
 0أعتقد أهنا ترغب يف ذلك

سأموت ! ينبغي أال " لكنين 
يراودك األمل هكذا اي غارث 
 0ليس مقدرا لنا ان نكون معا 

ومل تستطع أن تراه لكنها أحست 
أبن وجهه صار أكثر شحواب من 
أى وقت " ينبغي أن تفعل شيئا 



لتجعله يدرك مدى اليأس من  
 حالتها وقالت : 

" ليس هناك أحد على استعداد  
إلجراء .اجلراحة آلين ببساطة ال  

 "0لك فرصة للبقاءام
 " مندايت ليالس "

 " ورده قايني " 
 "0وجاء صوت مارجي. "عزيزيت 



وسرت وندي اذ مسح ملارجي 
ابلدخول ومضت مإرجي تقول : 

 00فهمت اآلن ملاذا بعت بيتك
.. ان  وتوقفت وقد أدركت فجاة

هذه ليست هي الطريقة املثلى 
للحديث وعلى األقل اىل وندي: 
غارث سأخربك بكل شيء فيما 

 0بعد 



وجتهمت وندي آختربه ببيع بيتها 
لتشرتك يف الرحلة البحرية ؟ مل 

تكن تعتقد أن غارث يهتم أبمور  
كهذه وحتدثت مارجي اثنية لكن 

 كلماهتا كانت غري واضحة :
نك  "علمت من أول الرحلة أ

شخص هام لكنين مل أكن أحلم  
أبنك سري جيمس ريفرز جراح  

 األعصاب املعروف"



وأصبح الظالم شبه كامل 
وأمسكت وندي بيد غارث بقوة  

أكرب من أي وقت وبشجاعة  
رمست ابتسامة على شفتيها وهي 

 تقول :
 "0000"إين راحلة 

واجتاحها هدوء مجيل الهنا 
أصبحت يف فراغ ال ميكن لألمل  

فيه وفكرت وسط أن ميسها 



الضباب : إنين مل انقذ غارث بعد 
 00كل حماواليت فسيحزن ألجلي
لكنها كانت خارج أي وعي 

حيث ميكن لإلسى أن يسيطر  
على مشاعرها وكانت تغوص  
بسرعة ى اىل أعماق النسيان  

حيث ال شيء ميكن أن يقلقها  
 0بعد ذلك



وكانت عيناها مغمضتني وعندما 
خبت لديها آخر فكرة مسعت 

 ارث يقول : غ
أقول لك أنك  000"متاسكي

 ستتماسكني"
 مث مل تسمع شيئا اخر

وفتحت عينيها وأخذت حتدق يف 
السقف وطرف حاجبها يف 

تقطيبة وهي حتاول أن تركز أجل  



مرت ابحدى حاالت الآلوعي  
لكن كآن من املنتظر أن تكون  

 0هذه هي األخرية 
 
  

كم من الوقت مر عليها وهي 
ت أنه  غائبة عن الوعي؟ فكر 

ليس كبريا ألهنا ال تزال فوق  
السفينة والحظت الضوء اخلافت 



وبدأ الظالم 0واجلدران البيضاء
يهبط مرة أخرى وأدارت راسها  

لرتى غارث جيلس هناك فوق  
كرسي جبوار الفراش رأسه بني  

يديه , انه إخصائي الدماغ  
املعروف السري جيمس ريفرز  

الرجل الذي أمره أطباؤه ابلراحة 
ان يعمل فوق طاقته عرب ألنه ك

كان قدره مثينا   0سنوات عدة 



جدا ابلنسبة لزمالئه وحركت 
يدها ويف احلال أحست بلمسة 

غارث القوية الدافئة غارث ينبغي 
أن يكون امسه سري جيمس 

غارث ريفرز أو انتحل فقط اسم  
غارث ؟ قال انه سيجري اجلراحة  

على األقل اعتقدت قال 0آل 
يكونوأ  لكنهم ال بد أن 0ذلك 

قد وصلوا اىل املستشفى يف لوس  



وكان الضوء مزداد  0أجنلوس أوال 
 مرة أخرى 

خفت وترك أشباحا ووصل  
صوت اليها : هل تشعرين أبي  

 امل ايعزيزيت ؟  
ورمست شبه ابتسامة على شفتيها 
وقالت : ال إنين أشعر ابسرتخاء  

 مجيل "



وكانت . هذه الكلمات 
تستهدف طمأنته لكنه . 

م بشدة وقال وقد لدهشتها جته
اختفت النربة اللطيفة من صوته  

وأصبح جافا " فقط متاسكي بعد 
ساعتني أخريني أو حنو ذلك  

سنكون يف لوس أجنلوس 
 وسأجري اجلراحة " 



" ال امل هناك لقد اكدوا يل  
 ذلك " 

 0ورد خبشونة " هناك أمل دائما
 " لكن اي عزيزي غارث "

وتوقفت كلماهتا عندما زاد  
ها اذ كانت  الضغط على يد

اصابعه تشدد قبضتها عليها  
 وكرر:  



" هناك امل دائما ينبغي أال 
تياسي فاليأس موقف من إلعقل ,  

 0جيب أن تقاوميه 
كان بوسعها أن تفهم مشاعره 

وأحاسيسه القوية العنيفة يف هذا 
املوقف الذي يتهدد حياة حبيبته 

انه مل يستطع ان يفقد األمل  0
وعرفت أنه جلس هناك بال  

اك وهو حيثها على التماسك حر 



قائال " اهنا ينبغي أن تعيش اهنا  
 سوف تعيش "

"سأمتاسك سنكون هناك خالل 
 ساعتني كما تقول ؟

" حنو ذلك وحينئذ ينبغي لنا أن 
 ننقلك اىل املستشفى "

ونظر اليها نظرة حب ورقة 
واحرتام عميق وقال وقد أخذ 

 صوته يرتعش مشحوان ابلعواطف  



 " "انت فتإة شجاعه 
 " ستنقذين على ما أعتقد "
"ضعي ثقتك يف ايعزيزيت  

 وسيساعدين هذا يف مهميت"
يف   وكأن مجيع أملعنيني أبألمر

حالة استعداد عندما رست 
السفينة ومل يسمح ألحد ابلنزول 

اال بعد ان أنزلت وندي على 
نقالة وهي ىف حالة آل نصف 



وعي وظل غارث ممسكا بيدها 
طول الطريق اىل املستشفى وقد 

اصبح متوترا وشاحبا بعض الشي  
وبدا أكرب بعشر سنوات فكرت  
يف ذلك وهي تبذل جهدا ايئسا  

مل اليت ارتفعت لقمع صرخات اال
آىل شفتيها ألن القرص الذي  
أخذته عندما عاودهآ األمل منذ 

حنو ساعة مل يعد جيدي لكنها بني  



حني وآخر كانت تسمح ألنة أمل  
خفيضة أن تفر من بني شفتيها 

الن األمل الفظيع الناجم من 
الضغط على راسها كان فوق 

 طاقة احتماهلا 
وحاملا أصبحت داخل املستشفى 

مركز االشعة لكنها    نقلت اىل
لسبب ما بعدها نقلت فوق عربة  

بعجالت حوايل ايردة فقط 



توقفت املمرضة اليت كانت تدفع  
النقالة وغابت لبضع ثوان  

وحينئذ مسعت وندي صوت  
غارث وهو يتحدث مع احد  

 االطباء 
" رأيت صور األشعة اليت  

التقطت من قبل أرسلها طبيبها  
مجيع الظواهر  00اىل القبطان 

على أن حالتها ميؤوس منها تدل 



لكنين أرى أن هناك فرصة ضئيلة 
وأملي أن يسمح يل إبجرا ء  

 0اجلراحة
وعادت املمرضة ومل تسمع وندي  

 0شيئا آخر
وعادت اىل وعيها بعد بضع 
ساعات واستلقت برهة وهي 
تشعر بدوار وعدم ادراك مث  

وضعت يدها على رأسها  



وأدركت أهنا ملفوفة يف 
الضمادات لكنها مل تتذكر شيئا 
مما حدث بعدما عادت املمرضة  

وبدأت تدفع عربة النقالة اىل  
 0قاعة األشعة 

وكان عقلها ال يزال مهتزا  
ا عرفت أن  وأفكارها مشتته لكنه

العملية اجلراحية أجريت وال تزال  
 0حية 



وكان غارث هناك عندما فتحت 
عينيها بعد مدة طويلة وجهه  

احلبيب ال يزال قامتا متوترا لكن  
عينيه كانتا تشعان هلا بنظرة رضى 

عميق و االنتصار واالبتهاج  
والتواضع كلها كانت مكتوبة 

هناك يف قسماته ورمست وندى 
تيها اجلامدتني  ابتسامة على شف



اجلافتني وقالت ببساطة ويف 
 صوت واهن : 

 "أشكرك اي غارث"
" شكرا لك ايعزيزيت بصمودك  

ال 00مل يعد هناك خطر األن 0
هل حدث أن تلقى اي  00خطر 

شخص كلمتني اخريني مبثل هذه 
 الفرحة واالمتنان ؟ 



ورقدت هادئة حلظة طويآل وهي 
  0تتمتم ابلصالة شكرا على جناهتا

 00خطر " ال 
كررت الكلمتني مرة أخرى  

وابتسمت عيناها وشفتاها بتلك 
الطريقة الرائعة اخلاصة هبا وحدها 

أما ابتسامة غارث فلم تكن 
وشيكت الظهور وعرفت ابحلدس 

أنه يستحيل عليه ان يبتسم 



فكان غارقا يف التفكري ومل تعرف  
إال فيما بعد اىل اي حد كانت 
قريبة من أملوت أثناء اجلراحة  

كيف كان اخليط الذي تتعلق  00
 0به حياهتا دقيقا رقيقا رفيعا

وإخربت فيما بعد ايضا حبالة  
اهلذاين اليت انتابتها أثناء العملية  

 0حيث كانت



حياهتا معلقة يف كفة امليزان مرة 
 أخرى

"هناك دواء خآص جدا وحلسن  0
احلظ أنه متوفر هنا يف املستشفى 

هذا الدواء سيضمن اجتيازك 
 طر بسالم «مرحلة اخل

 ورده قاييــن  
وعاد صوته اآلن اىل طبيعته وبدأ  

وجهه بستعيد نضارته وأضاف  



برقة : " انمي اي حبيبيت سنتكلم 
 "0عندما تصبحني أقوى قليال 

" آسفة اذ تسببت يف أتملك كان 
 0ذلك ضروراي أال ترى ؟

" قلت انمي أنت حباجة اىل النوم  
 "0إي حبيبيت 

ذ مىت " هل ميكنين أن أسأل من
 واان هنا ؟

 " منذ يومني "



"هل كنت فاقدة الوعي طول 
 هذه املدة ؟

وبدأ جفناها ينسدآلن وراقبها يف  
صمت وأدركت أنه لن يرد على  

أية أسئلة أخرى وغلبها النوم  
سريعا واحاطها بسالم وساعدها 

 0على الشفاء 
ومل يسمح هلا غارث أن تتكلم 

ابسهاب إال بعد أايم عديدة 



ال تزال حتت  اخرى وكانت
رعايته إال أن جراح األعصاب 

ابملستشفى الذي مل يقبل أن يبقي  
يف الظل رغم انه مسح لغارث  

إبجراء اجلراحة , كان يزورها من  
حني اىل آخر جملرد االطمئنان 

على تقدمها ومسعته يتحدث مع  
غارث ذات مرة خارج ابب 
غرفتها حيث ظنا أهنا انئمة 



دثت  يتحداثن عن املعجزة الىت ح
وكان اجلراح   -ىف املستشفى 

املقيم هو الذي ذكر الكلمة  
 وجاء تعليق غارث اهلادىء:

"كانت لديها ارادة احلياة ليس 
 0يل اي فضل يف انقاذها

"وماذا عن الفرتة اليت كانت  
غائبة فيها عن الوعي؟ إرادة 

 0احلياة مل تكن تعمل حينئذ



 " " ورده قايني " 
  "قبل ذلك اوضحت هلا أهنا جيب

 أن تتماسك وفعلت"
ونظرت وندي اىل الباب الذي  

كان مشقوقا وقالت بنعومة : ال  
تطنب كثريا يف شجاعيت كنت 

أشعر خبوف فظيع لكنين أدركت 
انين لن اكون خائفة لو كنت 

 "0معي يف النهاية



تلك الليلة قرر ان يقضي معها 
ساعة أو حنو ذلك بعدما أكلت 

والتقط يدها يف  0بشهية إلرضائه 
يده وهو يقول : ملاذا مل تفضي  

 ايل بسرك ؟ 
"مل يكن ابستطاعيت التحدث عن  

األمر اال ترى أنين كنت امتتع 
أبي شيء تقدمة يل احلياة ؟ لو 



حتدثت عن مصريي ألفسد ذلك  
 كل شيء

 وقاطعها قائال:
"لكنه مل يكن سيفعل نظرا ملا  

 "0كانت عليه األمور 
" يبدو أنك نسيت أنين مل اكن  

أنت أنت الذي كنت  اعرف من
تقوم ابلرحلة متنكرا ومع ذلك  



كنت فظيعا معي عندمآ كنت 
 "0تشك يف أنين لينيز مافارو

فلينيز  - "هذا خمتلف متاما 
مافارو مل تكن املرأة اليت أرغب 
يف اختاذها زوجة واذ كنت واقعا 

 00يف حبها 
 00" آي إهلي"

 
 



مل تستطع مقاومة مقاطعته وقد 
الدعابة  أضاءت عيناها بروح 

 ونظر اليها حبدة وقال :0
"ذكريين ان أضربك عندما 

 "0تشفني متاما 
وضحكت مرة اخرى وقالت : ال 
ميكنك أن ختيفىن بتهديدات مثل  

 "0هذه 



"ارى انين سأواجه بعض املتاعب 
 ؟

 مل تفتها نربة االغاظة يف صوته :  
" ما زال امامك الوقت الكايف  

بشأن  00لتغري رأيك بشأن 
000 » 
شى صوهتا واصبح صمتا وتال

مرتبكا عندما ادركت ما كانت 
 00على وشك ان تقوله 



" بشأن عرضي عليك أبن 
تصبحي زوجيت؟ ال خوف 

 خبصوص ذلك  
اي وندي فأنت الفتاة املناسبة 

 متاما يل..
وارخت رموشها اجلميلة وحدقت 

يف مالءة السرير وهي تتلهى 
حبافتها والشئ الوحيد الذي  

 هواستطاعت أن تقوله  



" ال استطيع ان اصدق ان هذا  
 "0كله حقيقي 

وردا على ذلك رفع وجهها و  
أمسك بذقنها يف راحة يده 

وقرأت يف عينيه ما كان على 
 وشك أن يعرب عنه  

"ألنين أحبك وأريدك زوجة يل ال  
حاجة ألن تقويل يل انك  



ستتزوجينين ألنين أعرف أنك  
 0حتبينين وقد أحببتين منذ وقت 

ختطىء اللمحة املفاجئة يف ومل 
صوته وتكدرت عندما مرت  

وحاولت  0خباطرها ذكرى إيذائه 
أن تشرح وأن ختربه كيف أرغمت 
على رفض شو ألنه أصبح متعلقا 

هبا أكثر من الالزم وواصلت  
 بدون تفكري  



" معك شعرت أبن األمر ال يهم  
ألنك لن تتامل اعتقدت أنك  

 تغازلين فقط " 
 ة "" رمبا كنت يف البداي 

 "0" عندما اعتقدت انين لينيزا
 "هذا صحيح « 

" ابلطبع مل أكن اعرف يف ذلك  
 0الوقت انك تظنين لينيزا

 مل تكوين تعرفني "00" كال 



وجعلها شيء ما يف نربته تنظر  
 اليه نظرة شك وقالت :

"إنك جتد شيئا للمزاح على 
 "0حسايب

" ليس هناك شيء من هذا  
القبيل انىن منصت بكل اهتمام 

" 
 " لو كنت ستضحك مين "



" بل أضحك معك ايعزيزيت لكن  
أرجوك استمري انين تواق اىل  

إلرد على عديد من أألسئلة 
املثرية كنت تقولني إنك اعتقدت 

 انين أغازلك؟ 
وتوقفت وهي تفكر يف هذا  0

فقد كان يتمتع 0الوجة اآلخر له 
 ابة كبريةبروح دع



"النين اعتقدت أنك تغازلين  
شعرت ابنين استطيع أن استغلك  

 لو كنت تعرف ما أعين ؟
"لدي فكرة واضحة عما 

 "0تعنني
"اعتقدت أنك ستكون قادرا  
 على توديعي عندما حيني وقت

 فراقنا"



"اعتقدت ابلطبع أنك ستعيشني 
 حىت نعود اىل انكلرتا ؟

وتذكرت اآلن أنه تلقى بعض  
عن حالتها من طبيبها   املعلومات

وكانت تنوي أن تسأله عن ذلك  
من قبل ولكن مل تكن هناك  

 فرصة وردت :
مل اكن واثقة كنت آمل ابلطبع يف 

 أن أحيا :



"وماذا كنت تنوين عمله حينئذ؟ 
أخربتين مارجي أبنك بعت بيتك 

  0لالشرتاك ىف هذه الرحلة 
"كنت ساذهب اىل دار للرعاية  

 0شيء وكان طبييب يرتب يل كل
" 

مل تعرف مدى األحرتام العميق  
الذي صار يكنه هلا للطريقة اليت  



تقبلت هبا مصريها واستعدت 
 هبدوء ملواجهة كل االحتماألت

"الواضح أنك مل تعريف أن طبيبك 
 أخرب القبطان حبالتك اخلطرة ؟

وهزت وندي رأسها ومضى يقول 
إن هذا كان ضروراي مىت ميكن  

 لطبيب ألسفينة ان يالحظها
 0بدقة 



" الطبيب كان يعرف حاليت طول  
 الوقت ؟  

"الطبيب والقبطان تقريرك وصور  
 0االشعة سلمها أيضا طبيبك 

"مسعتك مصادفة خترب الطبيب 
أبنك رأيت صور األشعة وكنت 
أنوى أن أسالك من ذلك وأومأ  

 وقال :



"علم القبطان اخريا ابن هناك 
جراح أعصاب يف السفينة وطلب 

جناح صغري بعيد  مين مقابلته له 
عن مقره العادي ودعاين اىل  

هناك لتناول قهوة الصباح الباكر  
معه عندما رآين آلليلة السابقة  
وقال ان املسأله عاجله وطلب 
مين احلضور اىل جناحه صباح 

اليوم التايل وهذا ما فعلته , 



وشرحت له أنين أقوم ابلرحلة 
أبسم عادي السيد ريفرز ألننىن  

 أحد ,اذ جئت ال أريد أن يعرفين 
 0للراحة 

وتوقف حلظة واخربته كيف اهنأ 
هي ومارجي كانتا تتوقان ملعرفة  

 مهنته وقالت ضاحكة :
" سئل فريزر مباشرة , أجل من  

جانب مارجي واخربها ابنك تقوم 



ابلرحلة ألن طبيبك اخلاص امرك  
 ابلراحة لفرتة طويلة "

وبدا مبتهجا واعرب عن رأيه يف  
هنا عجزت أن مارجي انتكست أل

  0عن اكتشاف املزيد عنه 
" قال فريزر إنك كنت مرهقا  

 ابلعمل منذ سنوات "
ونظرت وندي اليه لكنه مل يعلق 

بشيء مث أشار اىل حديثه مع 



القبطان وقال انه رغم أنه طلب  
من القبطان معرفه اسم السيدة 

مثار املناقشة اال ان القبطان  
 رفض اعطاءه إإيه «

قائال ان رغبة صاحبة احلالة هي  
ان يظل امرها سرا لكن لو  

حدث هلا أي شيء وهي فوق 
السفينة فانه سيطلب من غارث 



أن يكون مستعدا للمساعدة اذا  
 0أمكن ذلك 

نين أنظر اىل كل امرأة  "أعرتف أب
 تقرتب مين نظرة فاحصة "

" هناك اوقات كنت فيها تبدي 
قلقك علي بوضوح وينبغي ان 

أعرتف ابنك كنت تبدو كطبيب 
يف مناسبة أواثنتني لكن هذا كان  



قبل ذلك احلديث بينك وبني  
 00القبطان 

وحدق فيها وحينئذ فقط أدركت  
أهنا زلت بلساهنا وسال : كيف 

 احلديث ؟  عرفت مىت مت
وتوقفت لكنها أخربته أبن مارجي 
وهي تتجول يف احناء السفينة يف  

ذلك الصباح الباكر قررت أن  
تكتشف ما ورا ء ذلك الباب  



آخلاص واستدركت : "لكن من 
الواضح أهنا مل تسمع عما كان 

 00احلديث يدور
قالت إهنا تشعر ابحلرية 

 خبصوصك وخبصوصي اان ايضا"
 حديثا مطوال""حتدثنا اان وهى 

كان هذا كل ما قاال لكن وندي  
استطاعت أن تتصور أن مارجي 



اخربته بكل شيء يدور يف  
 خلدها واستطرد غارث مبرح :

"حول تلك األوقات اليت كنت 
أبدو قلقا فيها كان الطبيب هو 

الذى يتحرك بداخلي كان 
وجهك يشحب احياان وطبيعي 

أن أالحظ ذلك لكن كان 
ك تشكني  مستحيال أن أعرف أن

من شيء خطري اذ كنت تبدين 



اعتقد انه يف   0يف غاية الصحة 
الفرتات اليت كنت تقضينها يف 

غرفتك كنت تعانني من االمل يف 
 راسك ؟

 "أجل هذا صحيح "
" مل يكن ينبغي ان حتتفظي بذلك 

لنفسك لو كنت فقط ذكرت  
 شيئا ىل



وتوقف وهز كتفيه بال مباالة 
وقال وهو يبتسم : ال يهم كل  

شيء أصبح اآلن يف املاضي 
ستشفني بسرعه ايعزيزيت مث  
تصبحني حتت رعاييت بقية  

 حياتك"
وردت ابتسامته وساد الصمت 
حلظة طويلة يف الغرفة وبعدها  

 قالت :



" رأيتك مع القبطان قبل ان 
هل كان   00أمرض بلحظات 

 00"00أعين
"بعد ابالغه أبنك ستغادرين  
السفينة يف لوس أجنلوس قرر  

أبنك الفتاة اليت حدثين  إخباري 
كآن قلقا بشأن قرارك  0عنها 

  0وهلذا تشاور معي 0املفاجىء
اعتقد أنه ينبغي اقناعك ابلبقاء 



فوق السفينة ألن الواضح أن  
طبيبك أبلغه أبنه ليس لك  
  0اقارب اال ابن عم من بعيد 

وهكذا عرف انك تكذبني عندما 
قلت ان لك اقارب يف لوس  

 "0أجنلوس 
االحساس ابلذنب  ورمقته بنظرة

 وقالت :



"اعتقدت أنين أفعل األفضل مل 
أكن ارغب يف أن تصاب أبمل اي 

 غارث"
"لكنك اتخرت واألمل اصابين  

 بصورة سيئة للغاية " 
"مل اكن أريد أن تعلم أنين  

 سأموت"
ورأى  0واستدارت لتنظر اليه 

 عينيها تلمعان



 ابلدموع وارتعشت قائلة " 
"عزيزي غارث مل أستطع أن 

 000ر أبية طريقة أخرى أفك
واحندرت دمعة على خدها 

واحضر منديال وجففها به مث مد  
ذراعه وقرهبا من صدره وهو 

  0يغمغم 



"ال تزعجي نفسك هبذا مل يكن 
ينبغي يل أن أقول شيئا عن 

 0مشاعري 
"لكن كان ينبغي ابلطبع ان تقول  

" 
 

وعندما مل يعلق بشيء واكتفى  
بضمها اىل قلبه أخربته كيف  

نت حتس عندما اعرتفت بعد كا



وهي يف حالة الالوعي اجلزئي  
أبهنا حتبه وقالت "عرفت حينئذ 
أن الوقت متأخر حلمايتك من  
االمل , وبدا يل .. أنه ينبغي أن 

 0أخربك حبيب لك 
"كنت أعرف ابلفعل هل 

تعتقدين أنين مل أفهم يف اسرع  
حلظة ميكن تصورها السبب يف  

 ؟0السفينة قرارك مبغادرة 



" ابملعلومات اليت كانت لديك  
 "0ألبد ان هذا كان واضحا 

ومل يقل غارث شيئا وكان قانعا  
ابن يضمها اىل صدره هبدوء وقد 

التصق خده خبدها وفكرت ىف 
 املستقبل ودهشت 

من أهنا ال تزال حية وأهنا هي و  
غارث سيصبحان قريبا زوجني"  



ووضعت يدها على الضمادات  
 ها وقالت متسائلة "احمليطة براس

"أليس ىل أى شعر على االطالق 
 ؟ 

سألت هذآ السؤال الهنا رأت 
بعيين خياهلا صورة حفلة زفافها  
وجتهمت عندما فكرت يف اهنا  

 سرتتدي شعرا 
 0مستعارا 



"أخشى أن يكون شعرك قد  
 حلق متامأ مل يكن فقده ذا قيمة "

"ال , الواقع أنه مل يكن كذلك  
   000كنت فقط أفكر يف   00

 0واجتاحها اخلجل فآسكتها
لكن غارث عرف ما كانت تعنيه  

 فقال : 
"الصدمة اليت يصاب هبا اجلهاز  
العصيب بعد عملية كهذه كبرية 



اىل درجة ان املريض حيتاج اىل  
ستة اشهر كي يستعيد صحته 

متاما , سنعلن خطوبتنا فور 
عودتنا اىل نكلرتا لكن بقدر ما  

كنت امتىن ان نتزوج بسرعة  
لينا ان ننتظر سيوفر لك هذا  ع

ايضا الفرصة لكي ينمو شعرك 
ولكي تتعودى على أسالييب  

 اآلمرة أيضا"



وقطعت وندي صمتا طويال  
 قائلة :

"هل ستظل دائما تعمل فوق 
 طاقتك كما تفعل اآلن ؟ 

" لن أضطر اىل ذلك فهناك  
اثنان آخران من جراحي 

األعصاب يف املستشفى اآلن 
أعمل  لذلك ال ميكن أن اظل



كما كان حيدث طوال السنوات  
 االربع أو اخلمس املاضية "

وشعرت ابلسعادة تغمرها من رده  
اذ مل تكن تريد ان يضيع صحته 
ابلعمل املرهق ورغم أهنا كانت  
أمينة مبا فيه الكفاية لألعرتاف 
أبهنا أاننية بعض الشيء فاهنا 
كانت تريد ابلفعل أن يظل  

 0زوجها معها أطول وقت ممكن



فريزر قال انك كنت ترهق  " 
نفسك ابلعمل أربع عشرة أو  

ست عشرة ساعة يف اليوم ملدة 
 سبعة أايم يف االسبوع أحياان "

 قال حبدة :
 "فريزر يتكلم أكثر من الالزم"

لكن وندي كانت واثقة أن فريزر  
قال احلقيقة وعلى أية حال فقد 

شعرت أبن غارث مرتدد من  



مساع أي شيء آخر عن املوضوع  
ك جتاوزته وسألت عن لذل

السفينة والناس الذين اقامت  
 معهم عالقات صداقة فقال هلا :

"مارجي أصيبت أبسى فظيع 
لكنين أرسلت رسالة اىل القبطان  
وسيذيعها يف مكرب الصوت أبن  

العملية جنحت فهناك ابلطبع 



كثريون فوق السفينة يرغبون يف  
   0معرفة احوالك 
 وقالت موافقة "

قته ودينيب  "أجل فريزر وصدي
 "0ومارجي ابلطبع 

وتوقفت عن الكالم وقد 
استغرقت يف التفكري ابآلخرين 

الذين أقامت معهم صداقات مث  
 قالت :



 "مجيعهم سيعرفون مبا فعلت"
واكتفى غارث ابالبتسام وأدركت  
مرة أخرى أنه ال يرحب مبزيد من  
احلديث عن هذا املوضوع وبعد 

 حلظة
لرتقدي قال حبزم : حان الوقت 

غدا قد أمسح لك  0االن 
 "0ابلنهوض
 "00" حقا ؟ 



" ملدة نصف ساعة فقط , وفقط  
 اذا كنت فتاة طيبة ورقدت

 اآلن "
 "00"سأ فعل 

وفعلت ذلك يف احلال رغم أهنا 
 شعرت ابهنا ابعد ما تكون 

   0عن االرهاق 
 ورده قايني  



العزيزة   "طابت ليلتك ايحبيبيت
 سأراك يف الصباح

ومهست برقة وهي تنظر اليه  
 بعينني براقتني من فوق

ان  00الوسادة : طابت ليلتك 
احلياة مجيلة حقا شكرا النك  

 أعدهتا 
 0يل 



ومل يقل شيئا وعرب من الباب مث  
 . 00أغلقه خلفه ىف نعومة 

 "ورده قاييـن"
وتزوجا بعد ذلك بسته اشهر يف  

"بورتونويل"  كنيسة لطيفة يف قرية 
حيث يعيش والدا غارث وأشرتى  

مبنيا ابحلجارة 0غارث بيتا مجيال 
على مسافة غري بعيدة منهما 

وكانت الشمس تشرق من مساء  



صافية الزرقة عندما خرجت 
وندي من الكنيسة لتواجه مع 

زوجها عددا من االت التصوير  
بعضها يف أيدي الصحفيني 

وبعضها يف أيدي اصدقاء او  
ضها يف أيدي إطفال  اقارب وبع

0 
" قفا جانبا قليال 

.كنت دائما اعرف  000ايعزيزيت



أبنكما ستصبحان زوجني رائعني  
انت على حق 000دينيب000

يف التقاط صورة هلما من هذه 
الزاوية اجلانبية آمل ان تكون قد  

وضعت فيلما جديدا يف آلة  
 "00التصوير

"عمي غارث وعميت 
هال متسكان أيديكما  00وندي

 0البعض ؟ بعضها 



 "00" وندي جيب ان تبتسمي
 
 
 

وتكتكت آلة التصوير مع فريزر  
 حني أطاعته  

وابتسمت ابتسامة أخرى وقالت 
 فيكي بنربة اعتذار:



"أال ميكن ان ألتقط صورة ؟ أان 
 "0واثقة من انكما متعبان

 "كال على االطالق"
قال غارث ذلك بلهجته اهلادئة  

وقبلت والدته وجنىت العروس  
لتقط أبوه صورة سريعة بينما ا
وطول ذلك الوقت كان   0هلما 

مراسلو الصحف يدونون  
املالحظات لكن اخريا انتهى كل  



شيء واصبحت العروس 
والعريس وحدمها يف غرفتهما يف 
فندق سافوي بلندن حيث كاان 
يقضان الليلة االوىل من شهر  

العسل قبل أن يطريا اىل  
فيدجي , حيث كاان سيقضيان 

 0الثة التاليةاألسابيع الث
 " كم كان يوما رائعا "



قالت وندي اذ شعرت أبن عليها 
أن تفوه بشئ عندما أصبحت 
تشعر خبجل شديد مفاجيء مث 

 استطردت :
" كل شيء مر هبدوء والشمس  
أشرقت وكان اجلميع سعداء أمل 

تكن والدتك رائعة يف ثوهبا  
املرجاين؟ حفل االستقبال كان 

ومسحت لصوهتا أبن  000



ى عندما حملت التعبري  يتالش
الساخر يف عيين زوجها الذي  

 قال بنعومة: 
كل شئ 000" أجل ايحبيبيت

كان كامال ومع ذلك لدي اشياء  
أخرى اكثر أمهية للتحدث بشاهنا  

عروسيت   00يف الوقت احلآيل
 مثال" –اجلميلة 



" مل أكن يف حيايت فخورا كحايل  
عندما خرجت من الكنيسة 

 بعدما اختذت منك زوجة"
كانت يف صوته اآلن نربة فخر 
بينما أطلت من عينيه نظرات  

حب عميق ورقة جعلت أنفاسها  
 00تتوقف



والن العواطف ملكت عليها كل 
كياهنا فجاة فقد التصقت بة 

 .بشدة ودفنت وجهها يف صدره 
لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا موقع رواايت 
www.riwaya.ga 

 
 متت

http://www.riwaya.ga/

