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"البوسادا دون كريس توابل" قال السائق اذلي  

يرتدي الزي الرمسي و هو يتشدق بالكمه ،  

تعلوها الأسالك  و اكن يشري ا ىل اجلدران اليت  

 الشائكة ، مث اضاف بتعايل . 

http://www.riwaya.ga/


"لك هذا هو البوسادا دون كريس توابل "  

توقفت الس يارة الاكديالك امام الس ياج  

احلديدي ، واطلق السائق زمور س يارته ،  

فأأرسع حارسان ليفتحا الباب، مث دخلت  

الس يارة يف املمر الطويل ، و اكنت الشمس  

ة املنترشة  قد غابت ، و لكن املصابيح الكبري 

 يف احلديقة اكنت تيضء لك املاكن . 

يف آ خر املمر ظهر بناء كبري يعود للعرص  

اكنت اعالم لك البالد ترفرف    الكولوين ، و 

فوق ابراجه العايل ، رآأت فرجيينا الازهار  

تزين املدخل ، و النوافذ املرتفعة ، وحوض  



لأ مياهه حتت نور   الس باحة اذلي تتلأ

 املصابيح يف الظالم . 

 "رائع" قالت فرجينا بدهشة . 

"رائع جدا " قال جونثان ابجعاب شديد  

جازة ال بد آأننا   حمظوظان لأننا  "اشعر انين يف ا 

 آأرسلنا ا ىل هنا " 

جازة ؟ آأتعتقد آأن وظيفة ممترن مرحية جدا   "ا 

؟ س يطلب منا غريغ دوننغ آأن نبدآأ العمل  

 برسعة ". 

"آأوال ال يشء يثبت آأن كريغ دوننغ موجود يف  

املكس يك ال ن، اثنيا . ماكل فنادق فايف  



س تارز س هيزآأ كثريا من ممترنني صغريين مثلنا  

 ." 

رينت و فرجينا سربنغيل قد  و اكن جونثان ب

آأهنيا دراسة الفندقية يف جامعة كورنيل ، آأشهر  

جامعات الوالايت املتحدة و التدريب اذلي  

س يقومان به ال ن يمتم دراس هتام ، و عندما علام  

آأهنم ينتظروهنام يف البوسادا دون كريس توابل  

،يف كريانفأاك ، اكدا يطريان من الفرح ،  

اثرة من  مدينة صغرية يف    فاملكس يك آأكرث ا 

 ميسوري آأو يف داكوات. 

توقفت الاكديالك امام ماكتب الاس تعالمات  

اليت ترشف عىل هبو كبري ، و اكن خلف البار  



يتجمع حشد غفري ، الرجال ببدالت السموكن  

، و النساء بأأثواب السهرة الرائعة ، اعضاء يف  

اجلت سيت ، فنانون و عدد كبري من  

 الامريكيني . 

كسرتا تعزف حلنا مجيال ، و  و اكنت الأو 

املطرب اكن ذا شوراب طويةل مكس يكية ،  

و الفرقة اكنت مؤلفة من طبلني و فيوالن و  

 عدة غيتارات . 

"تعجبين هذه املوس يقى كثريا " قالت فرجينا  

، دلي رشيطا اكسيت لفرقة املارايشيت يف  

 املزنل" . 



هبت نسمة هواء داعبت شعالت الشموع و  

راحئة الزهور و الأعشاب ، و  محلت معها  

اكن اخلدم يتنقلون بني الزابئن يف البار و يف  

الصاةل الكبرية اليت يقام فهيا حفالت الكوكتيل  

 . 

 "ايهل من ديكور رائع" متمتت فرجيينا . 

نه الفخامة عيهنا ".   "ا 

"آأنه وجه املكس يك ال خر ، اخلاص  

 ابلأثرايء" قالت بصوت منخفض . 

، آأرجوك ، دعينا من  "آأان آأفضل هذا الوجه 

 خطاابت الأخالق...". 



مل يكن من طبيعة الفتاة آأن حتتفظ بأأراهئا  

لنفسها ، منذ ساعات قطعت هذا البدل من  

ىل آ خره ، يف انحية وجدت الغىن   آأوهل ا 

الفاحش اخملتئب خلف جدران الفيالت الفخمة  

و لقد مر هبام السائق عرب شوارع و آأزقة تدل  

الصورة بددت فرهحا    عىل الفقر املدقع ، هذه 

 بزايرة هذا البدل ،  

واكنت فرجينا فتاة رقيقة ال ميكهنا آأن ال تبايل  

 مبثل هذه الفوارق الأجامتعية... 

الفتاة اليت اكنت يف مكتب الاس تقبال ، اكنت  

 آأمريكية مجيةل ، اس تقبلهتام حبرارة . 



"آأوه املمترانن من جامعة كورنل ، آأان آأدعى  

ت طالبة يف كورنل ،  كورال ، و آأان نفيس كن 

و ارسلت للتدريب هنا ، و ال آأزال منذ  

قامة هنا جيدة" آأضافت   عامني... يبدو آأن اال 

 ضاحكة . 

مث عادت ا ىل جديهتا و اس تقبلت زبونتني  

 امريكيتني مس نتني. 

اجته حنو مكتب الاس تقبال شاب مكس ييك  

يرتدي بدةل مسوكن بيضاء ، فاعتذرت كورال  

 لس يد مارتينزي . من زبونهتا و اندت عىل ا 



"سنيور مارتينزي ، لقد وصل املمترانن  

نه   اجلديدان " و التفتت حنوهام و اضافت " ا 

 السنيور مارتينزي مدير البوسادا ". 

 مد جونثان يده حنو املكس ييك . 

 "جونثان بورنت، و هذه فرجينا سربنغيل". 

اكن آأرتور مارتينزي ابلاكد يصل ا ىل كتف  

من آأن يتأأملها ابجعاب  فرجينا ، و هذا مل مينعه  

، ابلنس بة لهذا الرجل القصري الأمسر ، تعترب  

هذه الفتاة الشقراء ذات العيون الزرقاء  

 ابلنس بة هل حلام ال ميكن بلوغه . 

"تفضال ا ىل مكتيب ، لو مسحامت " قال  

املكس ييك مث التفت حنو خادم يرتدي زي  



اخلدم و اضاف "ابكو ، آأنقل حقائهبام ا ىل  

تعطيك آأرقاهما كورال " آأمره  الغرف اليت س  

س بانية رسيعة ابلاكد فهمهتا فرجينا .   بلهجة ا 

اكنت قد درست القليل عن هذه اللغة قبل  

جميهئا ا ىل املكس يك ، تبعا الس يد مارتينزي يف  

دارة و قرآأت   ممر طويل يبدو آأنه خمصص لال 

بوريتا لوحة عىل آأحد الأبواب " احملاس بة " و  

تينزي املدير " و  قرآأت عىل آأخرى "آأرتور مار 

يف آ خر املمر قرآأت لوحة حتمل امس "غريغ  

 دوننغ". 

 "الس يد دوننغ موجود هنا؟ " سأألته الفتاة . 



"ال، حنن ال نراه كثريا ، يف كريانفأاك" آأجاهبا  

املدير بفخر " عندما يكون فندق كبريا يعمل  

ال   بدون صعوابت ، فالس يد دوننغ ال يزوره ا 

 البوسادا حيث  اندرا ، ملاذا يضيع وقته يف 

يسري عىل ما يرام ؟ آأنه الأن يف بورينو ،  

دليه صعوابت كبرية يف افتتاح فندق دوننغ  

 فايف س تار السابع و الأربعني ". 

"السابع و الأربعني ؟" سأأهل جونثان بدهشة  

جعاب.   و ا 

"نعم" آأجابه آأرتور و هو يدفع ابب مكتبه "  

ابلنس بة لشاب يريد النجاح ، فنادق دوننغ  

ماكنيات عديدة ". تقد  م ا 



جلس جونثان عىل كنبة جدلية و جلس  

 املدير وراء مكتبه الكبري الفخم . 

"تفضيل ابجللوس آ نسة " و بدآأ الس يد آأرتور  

ابحلديث ابللغة اال نلكزيية املطعمة ابللهجة  

 اال س بانية . 

نكام متعبني   "ال آأريد آأن اؤخركام كثريا ال بد ا 

ئعان ،  بعد هذا السفر ، و آأعتقد آأنكام جا 

الطعام س يكون جاهزا بعد آأن تبدال مالبسكام  

 و تنتعشا ". 

"و لكن اليست هذه البوفية معدة للزابئن؟"  

 سأألته فرجينا . 



"س تكون حتت ترصفك ، و كذكل حوض  

الس باحة و ملعب التنس و الغولف ، آأما يف  

البار و النايت الكب ، فأأنت س توقعني عىل  

و آأان  فاتورة ختصم من راتبك الشهري حبسم  

آأحذرك آأنه غال جدا ". و اضاف ضاحاك مث  

 فرك يديه. 

"و ال ن تلكمت عن آأوقات فراغنا ، مفا هو  

معلنا؟ " سأألته فرجينا ابال س بانية لأهنا تفضل  

 آأن تتعمل هذه اللغة جيدا . 

"فتاة مجيةل مثكل تفكر ابلعمل ؟" سأألها  

 بنظرة دهشة . 

 "و لكن هذا هو سبب جمييئ". 



امسعي ، املمترنون عادة  "آأعمل ذكل ،  

لهيم ، يف   يساعدون يف لك ماكن حيتاج فيه ا 

الاس تقباالت ، يف قسم السكراترية ، يف  

احملاس بة... ايناس بك ذكل؟". مل يكن ابماكهنا  

سوى املوافقة ، رمغ آأن هذه املعلومات مل  

 تكن دقيقة . 

"و ستبقيان معا كفريق واحد ، آأان متأأكد آأنكام  

 دا هنا " .  ستتعلامن املهنة جي 

و اكنت فرجينا تفضل آأن تتعرف عىل الأعامل  

 يف لك الاقسام . 

قامة طيبة يف البوسادا ".   "آأمتىن لكام ا 



ىل الهبو الكبري ،   عاد جونثان و فرجينا ا 

 فالتفتت حنوه ووجدت آأنه مذهول آأكرث مهنا . 

  اكن جونثان يف مثل معرها ، يف الثانية و 

العرشين تقريبا ، و اكن طويال آأشقر و  

جذاب ، لكن شلكه مل يكن هيم فرجينا اليت  

تعتربه كسوال ، و مل حتب طباعه ، اكن قادرا  

عىل جعل آأمه املواضيع تبدو خسيفة... و  

خالل مدة ادلراسة يف كورنل ، مل تكن  

تس تلطفه ، و لكن وجودهام معا يف املكس يك  

رمغ عدم وجود    جعلهام يتقرابن رغام عهنام و 

نقاط مشرتكة بيهنام ، ادركت فرجينا ذكل يف  



الطائرة من نيويورك و مكس يكو ، و اكن  

 هذا آأول نقاش طويل حيصل بيهنام . 

"آأنه يعتربان ضيوفا آأكرث مما يعتربان موظفني "  

قال جونثان " عىل لك حال ، هذا آأفضل ،  

 احلياة مجيةل ، املس بح التنس البوفية ". 

ذا بقي   الس يد مارتينزي عىل رآأيه ".   "هذا ا 

"ال تكوين متشامئة ، ملاذا س يغري آأرتور  

 رآأيه؟" . 

 "صه، ال تناديه هكذا لو مسعوك ؟" . 

"من يدري ، قد امتكن من آأن آأدير رآأس  

وريثة فاحشة الرثاء ، الزواج من فتاة ثرية  

 هو حلمي الكبري ". 



"للك واحد آأحالم اليت يس تحقها " آأجابته  

 حبدة . 

ذا اهت   بك آأحد زابئن البوسادا ، آأراهن  "ا 

آأنك لن تديري هل ظهرك " مث حضك واضاف  

 " تصوري آأن يقع كريغ دوننغ حببك ؟". 

"هو؟ يقع يف احلب ؟ هذا س يدهش ين كثريا  

 ، و احلب ابلنس بة هل يشء حقري". 

" آأنت من نوعه املفضل طويةل شقراء رش يقة  

 ." 

نه يرافق دامئا ذوات الشعر   "ال ، آأبدا ، ا 

 محر آأو البين ، يبدو آأنه هيوى التغيري ". الأ 



و اكن كريغ دوننغ يظهر دامئا جبانب رجال  

الأعامل املهمني ، يف آأرىق مطامع العمل ، و  

 آأخفم الشالهيات و اليخوت... 

نه يغري خطيبته لك آأس بوع " اضافت   "ا 

فرجينا " و ال آأرغب آأبدا يف آأن يضمين ا ىل  

 الحئة حضاايه". 

ذلي تعتقده" قال  "آأان لست من النوع ا 

جونثان بسخرية مقدلا صوت فرجينا " آأان  

مغامرة ليةل واحدة؟ ال آأنت حتمل اي عزيزي ،  

 اما آأكون للحياة لكها آأو ال آأكون ". 

"مك آأنت غيب جونثان". اقرتب مهنام اخلادم  

 ابكو . 



"سنيور ، سنيوريتا... آأتريدان آأن آأرفقكام ا ىل  

 غرفتيكام ؟". 

دة مشرتكة ؟ طاملا  "آألن يكون لنا غرفة واح 

ننا س نعمل كفريق ؟" قال جونثان ممازحا .   ا 

"شكرا "قالت فرجينا " القليل من الهدوء لو  

مسحت " مث اضافت ضاحكة " ال بد آأنك  

 تشخر ". 

 "هذا حصيح ". 

"الوريثات الغنيات ال حينب الشخري " آأجابته  

 بسخرية . 

رافقهام اخلادم ا ىل جناح العاملني ، و اجعبت  

غرفهتا الواسعة املطةل عىل احلديقة ، و  فرجينا ب



اليت حتتوي عىل حامم من املوزاييك الأزرق ،  

و توقفت آأمام الرششف املشغول عىل اليد  

اذلي يغطي الرسير ، و اكن ميثل مسخا ميكل  

 آأربعة ايد . 

لهيي ، ال بد آأنين سأأرى الكوابيس كثريا"   "اي ا 

 متمتت فرجينا و يه ترتعش . 

نه من صنع   هنود امليشواكن" آأجاهبا جونثان  "ا 

ضاحاك "لقد قرآأت ثالثة كتب عن حضارة  

املكس يك قبل السفر املاايس و الازاتك ال  

 خيفون عين". 

ثالثة غرف آأخرى تفصل بني غرفهتا و غرفة  

جونثان ، و اكنت غرفته مشاهبة لغرفهتا  



ابس تثناء املسخ املشغول عىل الرششف ، و  

ب ، و  اذلي استبدل بصورة عصفور غري 

افرتق الزميالن عىل آأن يلتقيا بعد نصف  

 ساعة آأمام البوفيه . 

اكنت كورال تنتظرهام يف الهبو ، و قد حل  

 ماكهنا يف الاس تعالمات شاابن مكس يكيان . 

"آأهنام يؤمنان احلراسة الليلية " قالت كورال "  

آأان لست عىل مس توى الزابئن الغري مرغوب  

م التاكيال  هبم ليال ، و اذلين تكون قد آأهنكهت

 ماء احلياة احمليل ". 

 "ثوبك مجيل جدا " قالت لها فرجينا . 

 فدارت كورال حول نفسها برسور . 



نه من موديالت بوتيك الفندق ، و ثوبك   "ا 

 آأيضا مجيل جدا". 

و اكنت فرجينا ترتدي ثواب طويال من احلرير  

 الاسود عاري الكتفني . 

نه الثوب الأنيق الوحيد اذلي آأحرضته معي   "ا 

، و لكين آأنوي آأن آأشرتي من هنا مجموعة من  

 الأثواب املكس يكية ". 

"آأان سعيدة جدا برؤية طالب من جامعة  

 كورنل كيف يه ال ن؟". 

 "ال تزال كام يه ". 

 "هل آأجعبتكام غرفتاكام؟". 

 "رائعة كلك هذا الفندق ". 



"لقد مىض عىل وجودي هنا عامان ، و مل  

 آأمل منه". 

تحدة ؟" سأألهتا  "آأال تفتقدك الوالايت امل 

 فرجينا . 

"آأان آأزورمه آأثناء اال جازات ، لك عام يأأتون  

لقضاء آأس بوعني يف املدينة و سأأتزوج من  

بوب سرتن ، مدير العالقات اخلارجية ، آأنامت  

ىل اكس تااب".   مل ترايه لأنه سافر ابلأمس ا 

 "هل هو آأمرييك ؟". 

"آأمرييك الوادل ، مكس ييك الوادلة " آأجابهتا  

ىل البار ، حيث اكنت  ضاحكة ، مث   رافقهتام ا 

 الفرقة ال تزال تعزف . 



نه مزجي من التاكيال   "سأأقدم لكام املارغاريتا ، ا 

ىل البوفيه املليئة   و احلامض ، مث اصطحبهتام ا 

 ابصناف عديدة من آأشهر املأأكوالت . 

رفع اخلادم غطاء فضيا ظهر حتته نوع من  

 ادلجاج احملمر . 

رشحت هلام كورال  "آأنه طبق مكس ييك ممزي "  

نه ال يعجبين آأبدا ".   " ابلنس بة يل ا 

"سأأتذوقه يف يوم آ خر " قالت فرجينا " لن  

آأكرث من الطعام هذا املساء ، آأريد آأن آأكون  

 غدا يف آأفضل حال ". 

"لن يكون العمل قاس يا ، وحنن لس نا  

مهنمكني هذه الأايم ، و لكن هذا يتغري بني  



و س ميثل  يوم و آ خر ، مسعت آأن مارلون براند 

فيلام يف املنطقة ، و يف هذه احلاةل س يزنل لك  

 الفريق يف البوسادا". 

اكن القمر منريا و السامء مليئة ابلنجوم ، و  

النس مي حيرك اوراق الأجشار فيسمع حفيفها ،  

فتناول لك مهنم حصنه، و جلسوا حول طاوةل  

، فرجينا طلبت كوب ماء ، و طلب جونثان  

 كأس نبيذ آأبيض . 

ابت الروحية غالية جدا هنا "حذرته  "املرشو 

 كورال " آأطلب برية ". 

 "و لكين آأرغب ابلنبيذ " آأجاهبا الشاب . 



ذا طلبت النبيذ مع وجبة طعام ، فيجب   "ا 

عليك دفع مثهنا ، و هبذا الشلك لن يبقى شيئا  

 من راتبك آ خر الشهر ". 

"هل يأأيت كريغ دوننغ ا ىل هنا دامئا ؟" سأألهتا  

 طعاهما. فرجينا و يه تتذوق  

"نراه ثالثة آأو آأربعة مرات يف الس نة ، و يأأيت  

نذار سابق، و هذا ما يفرض   دامئا بدون ا 

علينا آأن نبقى دامئا عىل آأهبة لتجنب مفاجأأة  

 سيئة". 

 "آأال يأأيت آأبدا وحده؟" سأألها جونثان . 

 "آأحياان". 



"دون جوان العرص ال جيب آأن خيرس  

 مسعته". 

ل خر "  "و لكنه حباجة للراحة من وقت  

 آأجابته كورال ضاحكة . 

نه حيب الشقراوات ، فرجينا دلهيا حظها".   "ا 

نه يفضل التغيري ، وآ خر مرة جاء هبا تصور   "ا 

يف احلديقة مع حس ناء بيضاء عاجية و يه  

 عارضة آأزايء فرنس ية مشهورة ". 

 "آأيه عش يقته؟" سأألها جونثان . 

"مل آأسأأهل ، حىت انين مل آأرى ضيفته ، لكنين  

 هتا يف ا حدى اجملالت ابلصدفة ". رآأيت صور 



ذا جاء و اكن الفندق مليئا ، ماذا حيصل؟"   "ا 

 سأألهتا فرجينا. 

نه ميكل فيال خاصة به هنا ".   "ا 

 "هنا؟". 

"نعم يف وسط حدائق البوسادا يف املمر  

الطويل خلف حاجز آأبيض عليه لوحة  

 خاص". 

 

 

"خاص" قرآأت فرجينا اللوحة اليت عىل  

مكتوبة ابللغة  مدخل الفيال ، و اكنت  



اال س بانية و ا ىل جانهبا لوحتان مماثلتان واحدة  

 ابال نلكزيية و آأخرى ابلفرنس ية. 

"يبدو آأنه ممتسك هبدوئه" متمتت فرجينا  

 بصوت منخفض . 

و اكنت تزنل ا ىل احلديقة و الفضول يلهتمها ،  

و تمتىن لو تس تطيع آأن تعرب احلاجز و تلقي  

دخلها  نظرة عىل الفيال اليت ال يبدو غري م 

الأبيض ، و اكن قد مىض آأس بوع عىل وصولها  

ىل البوسادا و قضت آأول آأايم لها يف   ا 

الاس تقباالت مع كورال ، مث طلبت مهنا آأنيتا  

آأمينة الصندوق آأن تساعدها يف تفقد الغرف  

اليت مت افتتاهحا بعد آأعامل الرتصيص ، مث  



ساعدت احملاسب و جيب علهيا آأيضا آأن  

ق اذلي تعطلت  تنوب عن ادلليل املراف 

س يارته عىل بعد مئة كيلو مرت من هنا ، و  

اكن قد اتصل و اعلن عن عدم متكنه من  

 الوصول مبوعده. 

 منتدايت ليالس 

و فرجينا اليت رافقته مساء آأمس ابلباص  

الصغري ، اضطرت الصطحاب مجموعة آأمريكية  

لزايرة الاكتدرائية و قرص الكورتز و حدائق  

يف السوق حيث  بوردا ، و انهتت الزايرة  

 رست الفتاة كثريا ابملعروضات املتنوعة . 



هذا الصباح عادت فرجينا ا ىل مكتب  

الاس تقبال ، و بعد الغداء جاءت موظفة  

 مكس يكية لتنوب عن كورال . 

"ال ن جاء وقت الراحة " قالت كورال " لقد  

 معلت كثريا اليوم فرجينا اراتيح قليال". 

 "لكنين لست متعبة كثريا". 

نا يف الوالايت املتحدة ، و هنا ال  "حنن لس  

يعين الوقت نفس اليشء كام ابلنس بة  

للأمريكيني ، فلامذا الركض دامئا ؟عييش  

 حياتك ". 

"آأتساءل ملاذا يطلب السنيور مارتينزي ممترنني  

نه ال هيت هبم ، و ال يعطهيم معال...".   ، ا 



"الس يد غريغ دوننغ هو اذلي يرص عىل وجود  

لقد اكن هو آأيضا من    بعضهم يف فنادقه ، 

 طالب الكورنل ". 

 "آأهذا يعين آأنه ليس كبريا؟". 

نه يف السابعة والثالثني فقط من معره و مل   "ا 

نه ليس جعوزا".   يبلغ الأربعني بعد ا 

"آأان آأجد آأن الرجل يف الأربعني مثري آأكرث من  

الش باب اذلي يف العرشين ، آأنظري ا ىل  

 جونثان مثال ، آأنه صيب ". 

غريغ دوننغ ، فرمغ كونه يف السابعة و  "آأما  

ال آأنه مثري و فاتن ، و غين و   الثالثني ، ا 

 لطيف و ذيك و ...". 



 "آأنت تصفني الرجل املثايل ، و آأين عيبه ؟". 

"آأنت تعرفني ذكل مثيل متاما ، غريغ دوننغ  

دون جوان ممتسك بعاداته ، و يف اجملةل اليت  

 .". اشرتيهتا مؤخرا ، صورة هل يف اتهييت.. 

 "مع اتهيتية؟". 

"طبعا ، و اكنت تقبهل و تضع هل عقدا من  

 الصدف حول عنقه". 

"قد يكون هذا من الفللكور آأو صورة  

 للصحافة فقط" قالت فرجينا. 

ذا اكن الأمر كذكل ، مفن املؤكد آأن غريغ   "ا 

قامته يف   دوننغ سيس تفيد من ذكل آأثناء ا 

 اتهييت". 



 

 

ساعات آأمام  تهندت فرجينا ، ال لن تقيض  

فيال دوننغ و خرجت ا ىل احلديقة و اكن  

الطقس رائعا ، فتوقفت آأمام طاووس يزهو  

جعاب ،   بريشه امللون و آأخذت تتأأمهل اب 

 آأليست يه آأيضا آأنيقة مثهل ؟. 

جعابه آأيضا   توقف ساحئ ايابين بقرهبا و آأبدى ا 

 هبذا الطاووس . 

نلكزيية ضعيفة ،   "امجليةل و الوحش " قال اب 

بتسمت فر  جينا و اجتهت العصافري يف قفص  ا 

 كبري . 



"آأوه ، آأنت هنا ، فرجينا " سأألهتا اكرمن  

الفتاة املسؤوةل عن ادليكور ادلاخيل " آأميكنك  

 آأن تسديين خدمة ؟". 

 "طبعا". 

"لقد نسيت آأن آأجدد الأزهار يف صالون  

الس يد دوننغ ، آأميكنك آأن تطليب من جوانيتا  

 آأن هتت بذكل ؟". 

 س يد دوننغ عن قدومه؟". "نعم ، هل آأعلن ال 

"ال، و لكننا نبدل الزهور لك يوم يف املزنل ،  

 يف حال ...". 

 

 وجدت فرجينا جوانيتا يف قسم البياضات . 



"لقد طلبت مين اكرمن آأن آأمحل الزهور ا ىل  

 مزنل الس يد دوننغ" قالت لها فرجينا. 

"آأآأنت من س يضع الزهور يف مزنل الس يد  

 ا ال تصدق . دوننغ؟ " سأألهتا جوانيتا و كأهن 

 "نعم آأعطين الزهور". 

"آأآأنت متأأكدة آأن اكرمن طلبت منك اذلهاب  

ا ىل هناك ؟عادة آأان و يه فقط الوحيداتن  

 اللتان...". 

"ماذا؟ آأتشكني يب؟ " سأألهتا فرجينا بلهجة  

اللوم ، و اكنت قد وجدت هذا احلل الوحيد  

ال رضاء فضولها ، و ليس هذا ابليشء املرض  

 ابحد... 



انيتا ، ال تبالغي "، هزت جوانيتا  "هيا ، جو 

 كتفهيا . 

ىل ا حدى   "آأوه ال ، آأهيا تريدين ؟" و رافقهتا ا 

الزوااي حيث توجد آأنواع خمتلفة من آأمجل  

 الزهور . 

 "آأنظري ، لقد وصلت هذه اجملموعة لتوها ". 

ت فرجينا ابقة زهور محراء و ارسعت  فاختار 

يف الاجتاه املعاكس و يه سعيدة هبذه اخلدعة  

ذا انبهتا اكرمن س تقول لها آأهنا فهمت   ، و ا 

خطأأ ، و س تدعي آأهنا مل تفهم اال س بانية جيدا  

، مث هزت كتفهيا و اتبعت سريها و حاولت  

آأن ال تعري اهامتما لهذه القصة ، الفضول عادة  



قاهبا ، و جفأأة انهبا مضريها ،  سيئة و قد تلقى ع

و مهت ابلعودة ، لكهنا التقت جبونثان يف آأحد  

 املمرات حيمل راكيت التنس حتت ابطه . 

ىل آأين   "زهرة بني الزهور " قال لها ابجعاب " ا 

 آأنت ذاهبة ؟ تبدين عىل جعةل من آأمرك ". 

"سأأضع هذه الزهور يف فيال الس يد غريغ  

 دوننغ ". 

ذا   آأن آأهت جداي  "وهل س يأأيت؟ جيب ا 

 بعميل". 

 "هذا آأفضل ". 



"تصوري آأن يالحظ وجودي" قال جونثان  

هيزآأ من نفسه ."تصوري آأنه عندما يرى  

دارة الفندق".   ممزيايت ، يعهد ا يل اب 

"يك تكون مديرا الحد فنادق دوننغ فايف  

 س تارز جيب آأن تثبت همارتك". 

 "ابماكننا دامئا آأن حنمل ". 

فرجينا "غريغ  "احمل كام حيلو كل " آأجابته 

منا يف   دوننغ ليس موجودا يف املكس يك ا 

بورنيو ، آأو يف اتهييت... و آأيامن اكن جيب آأن  

 تبق الزهور تزين فيلته". 



"و آأنت من س يحملها ا ىل هناك ؟ اي لهذه  

الثقة ، سأأرافقك ، احب آأن آأرى كيف يعيش  

 س يد الفايف س تارز". 

 "ال سبيل ذلكل ، آأبدا". 

 حال س تخربيين  "ال تغضيب هكذا ، عىل لك 

 فامي بعد... ". 

مل يكن ابب احلديقة مقفال ، فدخلت فرجينا  

ىل الفيال و   ا ىل احلديقة الغناء ، دخلت ا 

مضت الزهور ا ىل صدرها و وقفت تتأأمل  

 الكتب املكدسة عىل طاوةل قصرية . 

ذا ، اخرتت املونتاين؟" قال صوت ساخر   "ا 

 من خلفها . 



يقف و    فالتفتت بدهشة كبرية ، و رآأت رجال 

يتأأملها ، فرتاجعت خطوة للوراء و احست  

 ابخلوف الكبري . 

"من... من آأنت؟" سأألته متعلمثة "ماذا...  

 ماذا تفعل هنا؟". 

ماكين آأن آأطرح عليك نفس السؤال ".   "اب 

"آأمل تر اللوحة اليت عىل حاجز احلديقة ؟  

 خاص ، خاص، خاص ؟". 

 "و آأنت آأمل ترهيا" سأألها حبدة . 

آأقفلته برسعة و حجظت    ففتحت مفها ، مث 

لهيا   عيوهنا و يه تتأأمل الرجل اذلي ينظر ا 

هتام ، و بدآأ الشك يعرب فكرها... و اكن   اب 



الرجل اذلي يرتدي بدةل قطنية زرقاء ، و  

مقيصا آأبيض شعره آأسود قصري ، و وجه  

 مجيل و عيونه عسلية... 

نه غريغ   لهيي ، ملاذا مل تتعرف عليه فورا ؟ ا  اي ا 

 دوننغ نفسه. 

ه" و مضت الزهور ا ىل صدرها من جديد  "آأو 

"س يد... دوننغ... اعذرين... مل آأعرفك". فهز  

 رآأسه و قال لها جبفاف. 

"و ال ن قد عرفت ، قويل من تكونني ، آ نسة  

 و ماذا تفعلني هنا ". 

ندمت فرجينا كثريا ماذلي دعاها لزايرة هذه  

الفيال ؟ لقد رمت نفسها يف موقف حرج قد  



يغ دوننغ مشهور بقوته مع  يعرضها للطرد ، فغر 

 املوظفني ، فبلعت ريقها ورشحت هل. 

"لقد جئت لأجدد الزهور ، هذا حيصل لك  

 يوم..." 

من احملمتل آأنه يف لك فيال من فيالته تستبدل  

موظفة ابقات زهور ، و لكن ال جيب آأن  

 يالحظ ذكل . 

طة  "آأعمل " آأجاهبا كريغ "هنا هذه املهمة منو 

نه يعمل ؟ و يذكر   باكرمن وجوانيتا فقط " ا 

حىت آأمس املوظفني ؟ غري معقول... فاخفضت  

رآأسها و احتارت كيف ترشح هل سبب  



لهيا جبفاف ،   وجودها و اكن ال يزال ينظر ا 

 هل سيبدي آأقل تفهام ؟. 

"من آأنت اي آ نسة ؟ و ماذا تفعلني هنا؟ آألن  

 جتييب ؟". 

"آأان فرجينا سربنغيل ، و جئت لأمترن يف  

البوسادا بعد آأن آأهنيت علويم الفندقية يف  

 جامعة كورنل". 

"آأهنا الافضل يف الوالايت املتحدة ، لك عام  

نس تقبل ممترنني يف البوسادا و آأحياان كثرية  

 يبقى بعضهم للعمل يف الفندق ". 



جتنب ذكر دوننغ فايف س تارز ، آأمن آأجل  

و هذا ما جعهل لطيفا يف    عدم ذكر امسه ؟ 

 نظرها ، فرفعت رآأسها و ابتسمت . 

ذا آأنت ممترنة يف   "حس نا ، آ نسة سربنغل ، ا 

البوسادا ، و لكن هذا ال يرشح سبب  

 وجودك عندي ". فقررت آأن تقول الصدق . 

يه... آأان... آأان شعرت بفضول يدفعين لرؤية   "ا 

فيالتك" اعرتفت و امحر وهجها " و مل آأكن  

س تصل ال ن ، هل س تطردين  آأعتقد آأنك  

 ؟". 

"ملاذا تروين يل هذه القصة بدل آأن تقويل  

 احلقيقة مبارشة ؟". 



" آأهنا احلقيقة طلبت مين اكرمن آأن آأطلب  

من جوانيتا آأن تغري الزهور فقررت اجمليء  

بنفيس... " و جترآأت و نظرت ا ىل عيونه ،  

 واكنت عيوهنا الزرقاء تلمع يف وهجها امجليل . 

 تطردين؟" سأألته مرة اثنية . "و ال ن هل س  

فضحك الرجل و بدا آأكرث ش بااب ، فرغبت  

 الفتاة آأن تضحك معه. 

"حس نا ، آأنك ال تنقصك الرصاحة ، كنت  

آأنتظر س يال من الااكذيب... " مث عاد جلديته  

 " الاعرتاف ابخلطأأ يغفر اذلنوب". 



و بطرف اصبعه رفع خصةل شعر عن وهجها ،  

مسة اخلفيفة ،  و داعب جبيهنا ، و هذه املال 

 جعلهتا تشعر ابلشفافية . 

"آ ه ، ال لن تقعي يف حسر غريغ دوننغ " قالت  

 لنفسها . 

"آأنت رائعة و زهورك آأيضا " متت هبمس ، و  

كأن لك غضبه تبدد " آأطردك ؟" اضاف  

مبتسام " ابلتأأكيد ال" و آأرشقت عيونه العسلية  

 و اكن صوته عذب انمع . 

بيعية ،  مث وضع يده حول خرصها حبركة ط 

فارتعشت الفتاة رعشة غريبة مث مسعا خطوات  

 تقرتب مهنام . 



 "غريغ" 

فالتفتا و رآأت فرجينا فتاة ترتدي ثواب حريراي  

تدخل من احلديقة ، يبدو آأن فرجينا ليست  

 الوحيدة اليت ختطت لوحة خاص . 

هزت القادمة اجلديدة شعرها الأسود الطويل  

شة  ، و اكنت مجيةل بعيوهنا السوداء و بده 

احصت فرجينا جموهراهتا عقدان ذهبيان عدة  

آأسوار و آأقراط و خوامت يف لك اصابعها تقريبا  

 . 

"روزا ماذا تفعلني هنا ؟" سأألها غريغ بدهشة  

 . 



"ملاذا مل تقل يل آأنك هنا ؟" سأألته روزا  

 بدالل ، "آأنت ال تقل يل سيئا آأبدا". 

 " آأان هنا من آأجل العمل " آأجاهبا ابجياز . 

و توقفت نظراهتا عىل فرجينا "  " العمل؟"  

 آأرى ذكل "  

نزعاج واحض ، قام غريغ   اضافت حبدة ، اب 

 ابلتعريفات . 

"فرجينا سربنغل ، ممترنة يف البوسادا ، روزا  

 غرييرو". 

"آ ه موظفة ؟ " قالت برؤوس شفتهيا مث  

ادارت ظهرها لفرجينا ، و وضعت يدها عىل  

 ذراع غريغ حبركة متلكية . 



 نا ؟" . "كيف علمت آأنين ه 

 "وادلي آأخربين ؟". 

ذا   ابتعدت فرجينا فورا ، و مل تكن تدري ا 

اكن آأفضل آأن تس تأأذن آأو آأن تنسحب دون  

آأن يالحظاها ، لكن روزا حلت لها هذه  

 املشلكة . 

ماكنك اال نرصاف ال ن " قالت لها بتعايل ،   "اب 

و كأهنا تتلكم مع خادمة حقرية ، شعرت  

ذا اكنت ال فوارق  فرجينا ابال مشزئاز ، فا 

الال جامتعية ال تزال كبرية يف امرياك اجلنوبية ،  

فهذا الأمر خمتلف يف امرياك ، و مع شعورها  

هذا ، انسحبت برسعة ، و التفتت حنوها  



ىل الباب ، فوجدهتام يتحداثن   عندما وصلت ا 

ابال س بانية ابنسجام كبري ، ودون آأن يعرياها  

آأقل اهامتم ، حىت آأن غريغ مل يقل لها لكمة  

 ع ، و مل يلق نظرة حنوها . ودا 

اكنت وقت القيلوةل ، و آأغلب الزابئن  

يراتحون يف غرفهم آأو يمتددون عىل الكرايس  

الطويةل يف يفء الأجشار ، و مل تكن فرجينا قد  

اعتادت بعد عىل النوم بعد الظهر ، و كذكل  

جونثان اذلي اكن ينتقل من ماكن ل خر  

ليه ، و منذ عمل  بوجود  حماوال لفت النظر ا 

غريغ دوننغ يف البوسادا ، و قد آأصبح آأكرث  

العاملني نشاطا ، تراه يف لك ماكن مشغول  



ىل البوسادا مل   ومهنمك ، مع آأنه منذ وصوهل ا 

صبعه .   يكن قد رفع ا 

"ايلها من خسرية " متمتت فرجينا و يه تربط  

رشيط حذاءها الراييض ، و اكنت كورال قد  

اليوم ، و    دعهتا لأن تلعب معها بعد ظهر هذا 

مل تكن الفرصة قد مسحت لفرجينا بلمس  

 الراكيت ، و اكنت لعبة التنس لعبهتا املفضةل . 

تأأملت الفتاة نفسها يف املرآ ة ، ورفعت شعرها  

برشيطة مطاطية ، و اكن جسدها رش يقا و  

خاصة هبذه التنورة البيضاء القصرية اليت تظهر  

 جامل ساقهيا الربونزيتني . 



ال س تصابني ابلكسل  "هيا ، مترين قلي ال ، و ا 

هنا ، طعام كثري ، و قليل من العمل  

س يرضان برشاقتك " قالت لنفسها و يه  

ىل آأرض امللعب حيث   حتمل الراكيت و تتجه ا 

 يوجد مقهيى صغري . 

اكن هناك عدد من الأطفال يرتدون بناطلني  

قصرية و بلوزات قطنية مطبوع علهيا امس  

ط الطاابت ،  البوسادا ، و اكنت هممهتم التقا 

هنا ال يلكف الزابئن آأنفسهم عناء الاحنناء  

اللتقاطها ؟ آأمه حباجة للأوالد ؟ و نقلت ا ىل  

كورال امتعاضها ، لكن كورال قد اعتادت  

 عىل هذا املاكن فاكتفت بأأن هزت كتفهيا . 



"الس يد مارتينزي هو اذلي آأرشف عىل تدريهبم  

و هذا يسمح هلم ابحلصول عىل بعض  

 لالعبون هنا كرماء جدا ". البزيوس ، فا 

"الأفضل هلم آأن يتناولوا طاابهتم ابنفسهم ، آأال  

 خيجلون من تشغيل هؤالء الصغار ؟". 

"آأكرث الأوالد يعملون يف املكس يك ، و  

الركض خلف طابة آأفضل من دهن الأحذية  

يف زوااي الشوارع ، آأو محل الأثقال آأو مد  

 آأيدهيم..." . 

لبدل اخملتلف  مل تمتكن فرجينا من فهم هذا ا 

جدا عن بدلها ، مع آأن املكس يك هل حدود  

مشرتكة مع الوالايت املتحدة ، الا آأنه يبدو و  



كأنه يف الطرف ال خر من ادلنيا ، و اكنت  

كورال ترتدي بنطلون طويل و ترتدي مقيص  

آأخرض و ترشب قهوهتا فطلبت فرجينا فنجاان  

 . 

 "آألست جاهزة ؟ هيا بديل مالبسك ". 

الشجاعة فرجينا ، الطقس حار جدا  "ال آأمكل  

 ." 

"آأنت تبالغني ، كام و آأنت وعدتين ابللعب...  

 ." 

"مرة آأخرى ، اللعب حتت آأشعة الشمس يف  

هذا الوقت من الهنار هو رضب من اجلنون ،  

نين سأألعب معك غدا ، لكن ليس   آأقسم كل ا 



خالل الهنا ، بل بعد املغيب ، ال تنيس آأن  

 امللعب مضاء ". 

هو يوم عطليت ، و آأفكر    "و لكن غدا 

 ابذلهاب ا ىل اتكسكو ". 

هنا مدينة مجيةل ، و تبعد مسافة مثانني كيلو   "ا 

لهيا يف   مرتا من هنا ، و بساعة واحدة تصلني ا 

 الباص... ". 

لهيام جونثان و هو ميسح العرق عن   انضم ا 

 جبينه . 

"آأشعر بأأنين سأأموت ... من حسن احلظ آأن  

جازة " قال الهث   ا . الغد هو يوم ا 



"آأنك تتعب نفسك هذه الأايم ملاذا ؟" سأألته  

 كورال ضاحكة . 

" آأنت تعلمني آأريد آأن الفت نظر غريغ دوننغ  

مفن يدري مىت س يدرك آأنين الرشيك اذلي  

 حيمل به " آأجاب و هو يسخر من نفسه . 

"يف البداية كنت آأكرث تواضعا ، كنت تريد  

فقط آأن تكون مدير البوسادا ". قالت هل  

حكة " و ال ن ترغب بأأن تصبح  فرجينا ضا 

 رشيك دوننغ بلك بساطة ؟". 

"جيب آأن تصوب عاليا ، و لهذا السبب آأهنك  

نفيس منذ وصول الس يد غريغ دوننغ و سأأكون  

ذا مل آأجعهل يالحظين طاملا آأنه   آأكرب غيب ا 



موجود هنا " و لكن هل غريغ دوننغ ساذج  

جدا لهذه ادلرجة ؟ ال بد آأنه معتاد عىل رؤية  

 ين من املتشدقني . الكثري 

"آأفكر ابذلهاب غدا ا ىل اتكسكو ، آأترغبني  

 مبرافقيت فرجينا ؟". 

"بلك رسور ، كنت آأقول ذكل لكورال منذ  

 حلظات ". 

ذا ".   "حس نا س نلتقي غدا يف الساعة الثامنة ا 

"جونثان ، آأال ترغب ابللعب معي ابلتنس  

 قليال ؟". 

 "ال ن ؟ ابلتأأكيد ال ، الطقس حار جدا ". 



مل آأرتد هذه املالبس " آأجابته فرجينا    "ليتين 

 بيأأس .  

"آأطليب من غريغ دوننغ آأن يلعب معك بعض  

 الطاابت ". 

"ملاذا ال آأطلب من رئيس املكس يك نفسه  

؟" آأجابته و هزت كتيفهيا ، اكنت تعتقد  

جونثان ميزح ، و لكهنا آأرتبكت كثريا عندما  

قهيى ، و اكن  رآأت غريغ دوننغ يدخل ا ىل امل 

يرتدي شورت و تيرشت قطنيني مكتوب  

علهيام ابللون الأصفر امس آأشهر مصممي  

لهيا فمل   الأزايء الرايضية ، و اكن ينظر ا 

تس تطع حتمل نظراته ، فاخفضت رآأسها ، و  



اكنت بعد لقاهئا به يف مزنهل ، قد التقت به  

عدة مرات ، لكهنام مل يتبادال الالكم ، و اكن  

شارة من رآأسه من بعيد . يكتفي بأأن حي   يهيا اب 

"آأنظري ا ىل عضالته و ا ىل لونه الأمسر ، و  

مشيته الواثقة ، آأنه آأفضل الالعبني ، وهذه  

ال نسة يبدو آأهنا صديقة لهذا ادلون جوان...  

 " قال جونثان ابجعاب . 

و اكنت تكل ال نسة يه روزا اليت التقهتا  

فرجينا يف مزنل غريغ ، و اكنت ترتدي تيارا  

مسيا ، و حداء عايل الكعبني ، من الواحض  ر 

آأهنا ليست رشيكته ابللعب ، واكنت جتلس  

يف الناحية الأخرى ، واندت عىل اخلادم  



بتعايل ، جفاء و احرض لها علبة السجائر ،  

فتناولت واحدة و قربهتا من شفتهيا ، فاحنىن  

غريغ و آأشعلها لها ، مث عاد اخلادم و وضع  

اليت يعلوها الكرمي    آأماهما حصنا من البوظة 

 شانتيل . 

ذا آأتبعت مثل نظام الألك هذا دامئا ، فأأهنا   "ا 

لن حتتفظ برشاقهتا مدة طويةل " قالت فرجينا  

، مث ندمت ، فلتأألك روزا ما حيلو لها ، ماذا  

يعنهيا يه من لك هذا و لكهنا تكرهها ، لأهنا  

 لكام التقت هبا تتذكر احتقارها لها ذكل اليوم . 

ذا مل   هنا س تصبح  " ا  تنتبه روزا ا ىل جسمها فا 

 مثل وادلهتا " قالت كورال . 



 "آأتعرفني وادلهتا ؟" سأألهتا فرجينا بدهشة . 

"نعم... " و حضكت كورال " لو تريهنا، آأهنا  

جبل... جبل خضم... وادلي روزا هام كوبيان ،  

و لقد جنحا من الهرب عندما آأمسك فيدال  

واهلام  اكسرتو بزمام السلطة ، و هراب لك آأم 

ىل الوالايت املتحدة ، آأهنم آأحصاب فندق   ا 

 الاكريب الشهري ". 

"فندق الاكريب ؟ لقد مسعت كثريا عنه  

 خالل دراس يت ". 

"غريغ يرغب بوضع يده عليه ، لكن حىت ال ن  

 يرفض الس يد غريرو بيعه". 



"آأالن غريغ ال يدفع هل مبلغا مناس با ، للك  

 يشء مثنه... " سأألها جونثان . 

ذا اكن  ماكن آأحد آأن يقدر قمية فندق ،    "ا  اب 

 فهو غريغ دوننغ ابلتأأكيد ". 

" و ماذا دخل روزا يف لك هذا ؟" سأألها  

 جونثان . 

"آأهنا تريم نفسها عليه ، و هو يرتكها تفعل...  

 ." 

"لو كنت ماكنه لفعلت مثهل " آأجاب جونثان  

 " روزا هذه مثرية جدا". 

" آأهنا مسأأةل ذوق عىل لك حال غريغ مضطر  

طفهتا يف سبيل احلصول عىل فندق  ملال 



الاكريب ، كام و آأهنا تتبعه آأيامن ذهب ، آأهنا  

لكب حقيقي ، و تاكد تلهتمه بنظراهتا... آأوه لو  

مسعتين خلنقتين ، فهيي حتت س تار ادلمية  

 امجليةل ختفي مكرا كبريا ". 

 "آأنت ال حتبيهنا ؟" سأألهتا فرجينا . 

هذا  "آأان آأحذر مهنا ، و من ردات فعلها ، يف  

البدل يس تعملون الساككني و املسدسات  

 برسعة ". 

 "آأيه عش يقته ؟" سأألها جونثان . 

"لست آأدري ، لكن ال يدهش ين آأن يس تغل  

 غريغ ما تقدمه هل... " 

 "عادة هو ال يتسرت عىل مغامراته... ". 



"لكن احلال خيتلف يف آأمرياك اجلنوبية  

فالتقاليد صارمة ، و الفتيات هنا ال يزلن  

بسمعهتن ، و بعضهن ينتظرن  ممتساكت  

الزواج و ال يسمحن بأأي يشء آ خر تصور ،  

ذا تزوهجا غريغ يكون قد حصل عىل فندق   ا 

 الاكريب بلك سهوةل ". 

"زواج لأجل املال فقط ؟" قالت فرجينا  

 حبدة و عقدت حاجبهيا . 

"آأنه زواج مصاحل ، غريغ غين جدا " قالت  

 لها كورال مبتسمة . 

؟ " سأألها جونثان    "آأتسكن روزا يف فيالته 

 بفضول . 



 "ال ، لقد اس تأأجرت جناحا يف الفندق". 

نقاذ املظاهر " قال جونثان " ال بد آأهنا   "ال 

 تلقاه ليال ". 

و اكن غريغ يف هذه الأثناء جيلس آأمام روزا و  

قد آأهنيى رشب قهوته و اخرج ركيتته و اكن  

يبدو و قد نفذ صربه فنظر ا ىل روزا و يه  

آأحنىن و مهس بأأذهنا بضعة  تأألك البوظة مث  

 لكامت فهزت كتفهيا بدون مباالة . 

اقرتب غريغ مبشيته الواثقة من طاوةل املمترنني  

و فتاة الاس تقبال ، فارتبكت فرجينا و خافت  

آأن يوجه لها مالحظات آأو آأن يقول لها مثال  



آأنه ليس لها ماكان هنا . هنض جونثان برسعة  

 و بدآأ ابلالكم ابحرتام شديد . 

 "س يد دوننغ...".  

لكن الس يد دوننغ مل يعره آأي انتباه ، و اكن  

يثبت نظراته عىل فرجينا فقط ، و توقفت  

ىل   نظراته عىل شفتهيا مث عىل صدرها و نزلت ا 

 ساقهيا و كأهنا تداعهبام . 

اثرة ؟".   "آأهذا الزي اذلي ترتدينه فقط لال 

 "ال آأان... " 

ىل آأرض امللعب ؟".   "آأمل تزنيل ا 

تين كورال بأأن تلعب معي ،  " لقد وعد 

 ولكن...". 



 "و لكن الطقس حار جدا " قاطعهتا كورال . 

"آأعتقد آأن رشييك غري رآأيه آأيضا ، اكن جيب  

 آأن يكون هنا... ". 

"آأعتقد آأنه تأأخر بسبب زمحة السري "  

رشحت هل كورال ، مث ابتسمت و اضافت "  

ذا   ال آأعتقد آأن آأصدقاءك جيعلونك تنتظر ا 

 ". آأمكهنم جتنب ذكل  

 "لك يشء ممكن كورال" آأجاهبا غريغ ضاحاك . 

"يسعدين جدا آأن آألعب معك س يد دوننغ "  

قال هل جونثان حبامس " آأان لست العبا حمرتفا  

 و لكن... ". 



"منذ مخسة دقائق فقط ، رفض آأن يلعب  

 معي حبجة احلر " فكرت فرجينا بسخرية . 

"ال حتمل نفسك هذا العناء " قال هل غريغ  

 " شكرا كل". برؤوس شفتيه  

مث التفت حنو فرجينا و اضاف " طاملا آأنك يف  

زي التنس ، آأتريدين آأن تلعيب معي بعض  

 الطاابت ؟ ابنتظار وصول رشييك". 

 "بلك رسور " و هنضت. 

 "س تخرسين اي فتايت " قال لها جونثان ممازحا. 

"من يدري ؟" سأألته غاضبة و اكنت العبة  

  ماهرة ، و بقليل من احلظ قد تتغلب عىل 



غريغ ، ويكون هذا نوعا من الأنتقام... آأنتقام؟  

 و لكن من من ؟ و ملاذا؟. 

فقدت روزا ال مباالهتا ، ونظرت بعيون تقدح  

لهيام و هام يتجهان حنو ملعب التنس ،   رشرا ا 

و حبركة عصبية رضبت الطاوةل فوقع فنجان  

 القهوة و طبق البوظة و انكرسا . 

اتبع سريه  فرتددت فرجينا قليال ، و لكن غريغ  

 و آأمرها حبزم . 

 "ال هتمتي لها". 

و اكن جونثان قد هب واقفا و اقرتب من  

طاولهتا يرفع بقااي الزجاج ، و اكن جيهل آأن  



حركته هذه لن تفيده بيشء ، و ستبقى روزا  

ليه كخادم فقط .   تنظر ا 

ذا آأنت كنت ترغبني حقا ابللعب؟" سأألها   "ا 

ىل امللعب " و آأنت مل  تأأيت    غريغ عندما وصال ا 

فقط للحصول عىل اال جعاب بتنورتك القصرية  

 هذه ؟". 

"ما هذه الفكرة ؟" سأألته غاضبة " آأتعترب  

مالبس التنيس فقط من آأجل الأس تعراض  

 ؟". 

"روزا ترتدي مثل هذه التنورة البيضاء عندما  

 تتزنه قرب امللعب ، لكهنا ال تبتعد عن البار" 

 "ليست لك النساء مثل روزا" . 



 ا ممازحا . "ماذا؟" سأأله 

 امحر وجه الفتاة و جتنبت نظراته . 

 ""آأي جانب تفضل ؟ " سأألته متعلمثة . 

 "آأختاري آأنت ". 

و بدآأ اللعب حبامس ، و اكنت فرجينا ترد لك  

رضابته ، و ترضب هل الطابة يف زوااي يصعب  

مساكها بسهوةل ، و بعد عدة رضابت   عليه ا 

اقرتب مهنا و هو ميسح العرق عن جبينه و  

 يضحك . 

"كل حيوية الهر ، مل آأكن آأتوقع آأن آأواجه  

 منافسة مثكل آأنت بطةل... ". 

 "آألن حتسب النقاط ال ن ؟". 



 "آأوه نعم ". 

و بنفس اللحظة آأقرتب مهنام رجل آأمرييك  

وقف خلف الس ياج ، و اكن حيمل ثالثة  

 مضارب حتت ذراعه . 

"غريغ آأان آ سف ، لقد علقت يف زمحة سري  

خانقة " مث ابتسم و اضاف " ولكن آأرى آأنك  

وجدت رشيكة رائعة... آأتريد آأن تؤجل  

 مباراتنا ليوم آ خر؟". 

 "لوكن ال... ". 

رجينا تتخيل ؟ آأم آأهنا الحظت  هل اكنت ف 

 حقا آأن غريغ مل يكن سعيدا برؤية رشيكه...؟. 



"كنت آألعب بعض الطاابت مع فرجينا  

 ابنتظارك ". 

 فرجينا... آأنه يذكر امسها؟ هذا يسعدها كثريا . 

قام غريغ ابلتعريفات ، و ارتبكت الفتاة كثريا  

 لأهنا نسيت برسعة امس الأمرييك . 

آأخري " آأان سعيدة لأنين مل  "شكرا كل " قالت  

 آأرتدي هذا الزي بدون جدوى ". 

ابتسم لها غريغ ابتسامة مرشقة ، و مل يعد  

نفس رجل الأعامل احلازم ، و بدا آأصغر س نا  

و آأكرث مرحا ، فأأحست الفتاة آأهنا آأمام رجل  

لطيف جدا ميكن لها الوقوع حببه بسهوةل... و  



قد  آأمام هذه الفكرة امحر وهجها ، و اكن بوب  

 ابتعد قليال . 

"بل آأان آأشكرك فرجينا " مث ابتسم و اضاف  

مبكر " كنت آأعمل منذ البداية آأنك مل تأأت هنا  

من اجل الأس تعراض فقط آأان مضطر للعب  

مع بوب ، لقد رحبت منه ابلأمس ، و هو  

مرص عىل الثأأر ، آأترغبني بأأن نتابع اللعب  

 غدا؟". 

  اكنت ترغب ابلقبول ، و لكهنا وعدت جونثان 

ابذلهاب معه ا ىل اتكسكو و اكنت تعمل آأنه لو  

مسحت مثل هذه الفرصة لزميلها ملا اكن يرتدد  

 حلظة يف التخيل عن موعده معها . 



جازيت ، و لكين   "غدا ، ال اس تطيع آأنه يوم ا 

 سأأذهب ا ىل اتكسكو". 

 "ال بأأس". 

ذا كنت ترغب ".   "مرة آأخرى ، ا 

 "حس نا ، ما رآأيك بيوم امجلعة ؟". 

حىت يوم امجلعة ؟ هذا خرب آأسعد    اسيبقى هنا 

 قلهبا كثريا . 

ذا آأنت س تقومني بس ياحة غدا... جيب آأن   "ا 

آأس تقبل يف الساعة التاسعة وفدا من  

الصناعيني الامريكيني ، اي للخسارة ، كنت  

آأمتىن آأن آأصطحبك ا ىل اتكسكو ، آأان آأحب  

 هذه املدينة كثريا ". 



ن  انتهبيي يبدو آأن اذلئب ال خيفي نواايه ، و لك 

 ملاذا هيت غريغ دوننغ مبمترنة بس يطة ؟. 

"لقد آأتفقت عىل اذلهاب مع جونثان ابلباص  

 ." 

"آ ه جونثان" و اختفت ابتسامته جفأأة " آأمتىن  

 كل قضاء يوم موفق " اضاف جبفاف . 

ملاذا تعكر مزاجه بعد هذا املوضوع ؟ لو  

ترصف جونثان هكذا ، ملانت فهمت ، و  

كغريغ  لكن آأن يترصف رجل آأعامل همم  

 هكذا... فهذا يشء مل تكن تتوقعه. 

"شكرا" آأجابته بهتذيب ابلغ ، مث آأجتهت ا ىل  

غرفهتا حماوةل آأن تتجنب املرور آأمام روزا ،  



كام حاولت آأن تتجنب سامع تعليقات جونثان  

الساخرة ، اكنت تشعر حبزن و خيبة ال  

 تدري سبهبام . 

 

صباحا،  و يف اليوم التايل ، و يف متام الثامنة  

اكنت فرجينا تنتظر جونثان آأمام مدخل  

الفندق ،و اكنت حرارة اجلو لطيفة يف فرتة  

الصباح ، آأما خالل الهنار فرتتفع حرارة اجلو  

كثريا ، نظرت الفتاة ا ىل ساعة يدها و عقدت  

حاجبهيا ، لقد تأأخر جونثان ، هل نيس  

 موعدهام؟ مث رمت حقيبة كتفها جانبا . 



ي صربك " رصخ  "لقد وصلت ، ال تفقد

 جونثان و هو يركض حنوها . 

 "يبدو آأنك تأأخرت يف النوم ". 

"مل آأس تطع الهنوض من الفراش بسهوةل " مث  

وضع يده عىل ذقنه " حىت آأنين مل آأمتكن من  

 حالقة ذقين ". 

اجتها حنو س يارات التاكيس املتوقفة آأمام  

 الفندق . 

"اوصلنا ا ىل حمطة الأوتبيس " قال جونثان  

 للسائق . 

حمطة الأوتوبيس؟ " ردد السائق "ال يوجد  " 

ىل آأين آأنامت ذهبان ؟".   حمطة هنا ، ا 



 "ا ىل اتكسكو". 

ماكين آأن اوصلكام بنفيس ".   "اب 

"آ ه؟ " و التفت جونثان حنو فرجينا و اضاف  

 ابال نلكزيية  

"مسافة مثانني كيلو مرتا بس يارة اتكيس هذا  

يلكف ثروة ال بد آأنه يعتربان جمانني " مث  

ىل السائق و قال هل جبفاف "ال سبيل  التفت   ا 

 ذلكل ". 

"لن آأطلب منكام مثنا غاليا... الباص...  

 بوف!". 

"لك الش باب يركبون الباصات يف املكس يك  

فلامذا ال نفعل مثلهم ؟ حنن لس نا من زابئن  



الفندق الأثرايء حنن نعمل هنا موظفني " و  

آأشار ا ىل صدره واضاف ابملكس يكية  

 "موظفني هنا". 

دق السائق جونثان ، ومع ذكل آأوصلهام  مل يص 

ا ىل ساحة رملية حيث ينتظر ابصان قدميان  

 حباةل يرىث لها . 

"مس تحيل لن نصعد يف هذا الباص " قالت  

 فرجينا بدهشة . 

 "لن يكون السفر طويال ، ال ختايف ". 

تبعته رغام عهنا ا ىل احملطة اليت مل ترى من قبل  

رب  مثيال لها ، اكن هناك بعض املقاعد ق 

مرآأاتن هنديتان   اجلدران املتسخة ، و اكنت ا 



جتلسان و تلفان نفس هيام بشالني عريضني ، و  

يف انحية آأخرى جيلس رجل مسن يضع قبعة  

واسعة عىل وهجه ، و يبدو و كأنه انمئ ، و  

اكنت الأرض مليئة ابلأوراق و قشور املوز و  

اللميون ، و كأن هذه الأرض مل تنظف منذ  

مرآأة مسينة  آأكرث من عام ، فق طعا تذكرتني من ا 

، و سأألها جونثان عن موعد الأنطالق فمل  

جتبه و ظلت تتشدق ابلعلكة اليت يف مفها  

 فسأألها من جديد . 

 "يف الثامنة و النصف " آأجابت آأخريا . 

"لقد تأأخران كثريا" قالت فرجينا و يه تشعر  

 ببعض الراحة . 



"اتكسكو ، اتكسكو " اندى السائق آأحد  

 الباصني . 

"يبدو آأنه ال يزال دليه آأماكن " قال جونثان و  

اجته حنو الباص فتبعته فرجينا خبطوات  

 مرتددة . 

"ما لك هذه الفخامة " قالت ساخرة و يه  

تصعد ، و اكن احملرك قد بدآأ ابلعمل و هو  

يصدر هديرا قواي ، واكنت املقاعد حباةل  

تعيسة جدا ، و اكنت بعض الصور املليئة  

وق رآأس السائق ، و انطلق  ابلغبار تتأأرحج ف 

الباص و بدآأ الراكب يامتيلون بلك الاجتاهات  

 و يمتسكون ابملقاعد . 



 "لن يدوم هذا طويال فرجينا حتيل ابلصرب". 

ويف الطريق عرج الباص عىل عدد من القرى  

الصغرية برمغ اعرتاضات الراكب املزتمرين ،  

وندمت فرجينا لأهنا رفضت عرض غريغ دوننغ  

حةل املتعبة و الغري مأألوفة و  بدل هذه الر 

ختيلت نفسها جبانبه يف هذه الطرقات و لكن  

 بس يارة مكيفة . 

توقفت الس يارة يف حمطة آأفضل بقليل من  

الأوىل بعد آأن حصلت معهم حادثة نشل آأحد  

الراكب ، و قررت فرجينا آأن ال تعود يف مثل  

 هذا الباص و يف الليل . 



الباص ا ىل  "اتكسكو" آأعلن السائق و دخل  

 املدينة . 

"ايلها من رحةل شاقة " قالت فرجينا ويه  

 تقفز ا ىل الأرض . 

"ال بأأس هبا " آأجاب جونثان " جيب آأن  

 يكون دلينا خربة يف احلياة ". 

 "جتارب من هذا النوع شكرا" . 

"لك ما آأرغب به ال ن هو كوب من البرية  

 املنعشة يف ماكن هادئ ". 

الصعداء ، و اجتها  قال جونثان و هو يتنفس  

ا ىل وسط املدينة عرب طرقات ضيقة ، و  

اكنت لك املنازل القدمية مرممة ، واكن ابئعوا  



الأش ياء التذاكرية منترشون عىل الطرقات ،  

بيامن تبيع آأكرث احملالت التحف الأثرية و  

الفضيات ، آأليس يف اتكسكو اكتشف آأول  

 منجم للفضة يف املكس يك ؟. 

" رصخت فرجينا عندما  "آأوه ، مك هذا مجيل  

وصال ا ىل ساحة فهيا كنيسة سانتا بريساك  

الكبرية هبندس هتا الرائعة ، و جفأأة نسيت  

 فرجينا لك تعهبا . 

 "آأتريد زايرة الكنيسة جونثان ؟". 

"فامي بعد ، آأريد آأن آأرشب البرية آأوال ، اذهيب  

ىل املقهيى   آأنت ، و القيين هناك " و آأشار ا 

 القريب. 



الكنيسة و لكهنا احست  دخلت فرجينا ا ىل  

ابلعطش الشديد ، "اكن جيب آأن آأرشب  

 شيئا قبل القيام ابلس ياحة "  

فعادت برسعة و انضمت ا ىل جونثان اذلي  

بعد آأن رشب زجاجتني من البرية يرشب ال ن  

 التاكيال. 

حجظت عيون فرجينا و يه تراه يشري ا ىل  

 اخلادم ليحرض هل املزيد . 

ساعة ؟  "لك هذه الكحول يف مثل هذه ال 

 س تكون يف حاةل يرىث لها بعد قليل ". 

 "نعم اي آأيم " آأجاهبا بسخرية . 



فعقدت حاجبهيا و تأأكدت آأنه رشب كثريا  

البرية ، آأشعة الشمس احلارة، التاكيال و تعب  

 السفر... 

امسكها جونثان بذراعها و اجربها عىل  

 اجللوس قربه . 

"جيب آأن تتعلمي كيف تعيشني ، ايعزيزيت "  

 ا ىل اخلادم  مث آأشار  

 "احرض لنا كأسني من التاكيال ". 

"ال ، آأان آأريد مياها معدنية فقط " رصخت  

ليه و قال.   فرجينا ، مضها جونثان ا 

 "آأان آأعبد التاكيال ، والفتيات امجليالت... ". 



نزعاج " ماذا   "آأرجوك جونثان " آأعرتضت اب 

 آأصابك ؟". 

 "آأال تعلمني بأأنك تعجبينين ؟ آأنت... "  

 اطعه صوت جبفاف . "فرجينا" ق 

فدفعته عهنا برسعة هذا الصوت تعرفه من بني  

نه يوقظ يف نفسها   آ الف الأصوات ، ا 

 انفعاالت غريبة . 

 

*************************************
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اكن غريغ دوننغ يقف عىل بعد خطوات قليةل  

مهنام ، و يرتدي بنطلون و مقيص آأبيض ، ال  

يبدو عليه آأي آأثر للحر ، فهب جونثان واقفا  

 يرتحن . 

http://www.riwaya.ga/


"س يد دوننغ ، اي لها من مفاجأأة ، آأميكنين آأن  

 ادعوك ،آأقدم كل... ". 

ال؟" قاطعه غريغ " شكرا آأان ال آأرشب  "التاكي

الكحول يف الهنار ، و خاصة يف احلر من  

ذا كنا نمتى احلفاظ   الأفضل جتنب هذا النوع ا 

 عىل وضوح التفكري ". 

هبذه اللحظات احرض اخلادم طلبات جونثان  

 و زجاجة مياه معدنية . 

"آألن ترشيب آأنت آأيضا التاكيال؟" سأألها غريغ  

 بلهجة حازمة . 

ب فرجينا ابخباره آأن جونثان طلب  مل ترغ

ردهتا و لكن ملاذا جيب علهيا آأن   التاكيال ضد ا 



تلتق بغريغ دوننغ يف مثل هذه الظروف  

السيئة ؟ فسكبت كوب ماء و رشبته برسعة  

 . 

"كنت سأأموت من الظمأأ " مث هنضت " آأريد  

ال ن آأن آأزور املدينة س نلتقي يف كرينفأاك ،  

 جونثان سأأعود وحدي ". 

ا" آأجاهبا خبيبة "مل يكن الباص مرحيا  "آ ه حس ن 

جياد ابص آأفضل منه   ماكننا ا  ، و لكن اب 

 للعودة... ". 

"ال ، ال تنتظرين جونثان " و اكنت غاضبة  

منه ، و لو علمت آأهنا لن تراه من جديد ملا  

 اهمتت آأبدا هل . 



شارة من رآأسها ،   و بعد آأن حيتغريغ دوننغ اب 

غص  ابتعدت ابجتاه السوق ، واكن السوق ي

ابلبائعني و ابحملالت اليت تعرض آأثوااب زاهية  

الألوان ، وحتف و مطرزات و لوحات... و  

لكن للأسف تبدد فرح الفتاة و رغبهتا بزايرة  

هذه املدينة ، و عندما آأمتد ظل جبانب ظلها  

عىل الرصيف ، مل تكن فرجينا حباجة لرفع  

لهيا .   عينهيا ملعرفة من اذلي انضم ا 

فسدت لقاءك امحلمي " قال  "آأان آ سف لأنين ا 

 لها غريغ دوننغ . 

"مل يكن ذكل لقاء محامي " آأجابته و هزت  

 كتفهيا . 



ليه جيدا... ".   "اكن جونثان يضمك ا 

ليه بطرف عيهنا ، آأيكون يغار من   فنظرت ا 

جونثان؟ ال ، مس تحيل ، و لكن آأليست يه  

 تغار من روزا ؟. 

 "جونثان زميل فقط" آأجابته جبفاف. 

 يبدو آأنه عىل وشك تقبيكل ". "اكن  

"لقد رشب كثريا اليوم و مل يكن يدري ماذا  

 يفعل ". 

"لو نتلكم قليال عنك ؟". "عين آأان؟ ليس  

 هناك ما يقال " آأجابته بدهشة . 



و اكنت الهيبة و الوقار تنبعثان من غريغ فمل  

جيرؤ آأحد من الباعة عىل التحرش هبا كام فعلوا  

 لسوق . عندما اكنت متر منذ قليل اب 

 "من الغريب آأن نلتق هنا " قالت هل جفأأة . 

"آأهنا مدينة صغرية ، و كنت متأأكدا آأنين  

سأأجدك " مث مصت قليال و اضاف " كنت  

 آأحبث عنك ". 

" تبحث عين ؟" سأألته و كأهنا ال تصدق  

 آأذنهيا . 

ويل يل آأنك سزتورين اتكسكو  "نعم ، آأمل تق

اليوم ؟ فاخترصت لقايئ ابلوفد الأمرييك  



برسعة ، و فور خروهجم آأجتهت ا ىل اتاكسكو  

 ."... 

 "ليك تنضم ا يل ؟". 

 "طبعا". 

ذا   ماكهنا قول املزيد ، ا  "ولكن... " و مل يكن اب 

يه تعجب غريغ دوننغ حىت يتبعها ا ىل هنا ؟  

لهيا  هذا الاجنذاب متبادل... يكفي النظر ا  

حىت تشعر بأأن ادلم يرسي برسعة يف عروقها  

، و جبانبه تشعر بأأهنا حية... و آأكرث آأنوثة ،  

ذا هو يريد آأن يريم ش باكه علهيا؟ و روزا؟   ا 

ليه و عقدت حاجبهيا   و جفأأة توقفت و نظرت ا 

 . 



"ماذا فعلت لأس تحق هذه النظرة العابسة  

 ؟" سأألها ضاحاك . 

 "هل جئت وحدك ؟". 

 "ابلتأأكيد". 

 ل تعمل روزا بأأنك يف اتكسكو؟". "ه 

 "ال تلكميين عهنا " و بدا عليه نفاذ الصرب. 

 "قد تتبعك ا ىل هنا ". 

"آأاكن جيب آأن تأأيت يف ذكل اليوم بنفس  

اللحظة اليت كنا هبا عىل وشك... " و ترك  

مجلته معلقة ، ماذا اكن س يقول ؟فغضبت  

 فرجينا كثريا ، يبدو آأنه يعتربها فتاة رخيصة . 



روزا ا ىل اجلحمي " قال حبدة مث    "فلتذهب 

اضاف بصوت منخفض " هذا اليوم هو لنا ،  

 لنا حنن الأثنان فقط ". 

آأرتعشت الفتاة ، آأوه مك من امجليل لو ترتك  

نفسها لذلة هذه اللحظات ... و ملا ال؟ هنا يف  

وسط املدينة املزدمحة ، ال يوجد آأي خطر  

علهيا و عندما آأمسك يدها مل متانع ، مع آأنه  

 وجد عذرا ذلكل . 

 "ال آأريد آأن آأفقدك يف هذه الزمحة ". 

ىل آأن وصال ا ىل   و اتبعا جولهتام يف السوق ا 

 ساحة كبرية . 



"ما رآأيك لو تنناول الغداء ال ن ؟ آأال تشعرين  

 ابجلوع ؟". 

 "نعم".  

"آأان آأعرف مطعام رائعا عىل بعد بضعة كيلو  

 مرتات من املدينة ". 

ئا ال يبدو  بضعة كيلو مرتات ؟ لن آأخىش شي 

آأن غريغ رجل يس تغل فتاة ضعيفة ، و لكن  

منا اكنت   للحقيقة مل تكن فرجينا ختاف منه ، ا 

غراهئا ،   ذا حاول غريغ ا  ختاف من نفسها ، فا 

 فهل س متكل الشجاعة ملقاومته ؟.. 

آأرسع سائق س يارته الرمادية ليفتح هلام  

الأبواب ، و اكن اجلو داخل الس يارة منعشا ،  



يدير مكيف الهواء ، و ما    لأن السائق اكن 

آأن دخال ا ىل املطعم حىت آأرسع مديره و  

اخلدم و التفوا حول غريغ ، اكنوا ابلتأأكيد  

ىل آأفضل   يعلمون من هو و آأرشدهام املدير ا 

 طاوةل دليه . 

 "يبدو آأنك معروف جدا يف اتكسكو". 

"نعم " آأجاب بلك بساطة "آأان آأحب هذه  

فأاك ،  املدينة كثريا ، و لكام جئت ا ىل كرين

 آأس تغل الفرصة و آأزور اتكسكو... ". 

"مع روزا؟" سأألته لأهنا مل تس تطع منع نفسها  

من طرح السؤال اذلي يقلقها ، ولكنه آأكتفى  

بأأن هز كتفيه ، ففهمت فرجينا آأن ال آأمهية  



لروزا يف حياته ، تناولوا طعام الغداء ، و  

 طلب غريغ نبيذا آأبيض... 

ار"  "قلت آأنك ال ترشب الكحول يف الهن 

 قالت هل مبتسمة . 

"كأس آأو كأسان من امخلر ال يرضان مع  

الطعام ، و لكنين ال آأرشب التاكيال ، يف آأشد  

ساعات الهنار حرا ، كام يفعل صديقك  

 جونثان ". 

مث وضع يده عىل ذراعها فارتعشت لهذه  

 املالمسة اليت هزت مشاعرها . 



"آأان سعيد جدا لأنين وجدتك ، اكن من  

ىل الكنيسة  حسن حظي   آأنين فور وصويل ا 

 حملتك ". 

 "و كنت تبحث عين حقا". 

 "نعم كام س بق و قلت كل ". 

مل تصدق الفتاة لك الكمه ، و لكن آأليس من  

 امجليل آأن هيت هبا قليال ؟. 

"آأتريدين آأن تعودي ا ىل كرينفأاك برفقة جونثان  

 ؟" سأألها غريغ. 

، و ال بأأي مثن ،    "لن آأكرر جتربة الصباح 

تصور آأننا قضينا ثالث ساعات و نصف يف  



الطريق " و روت هل لك ما حدث يف الطريق  

 ، فضحك غريغ كثريا. 

 "هذه املفاجأ ت حتصل كثريا يف املكس يك ". 

"ال آأعتقد آأن مفاجأ ت من هذا النوع حتصل  

معك ، س يد دوننغ ، خاصة و آأنك متكل  

س يارة مرس يدس و سائق خصويص ،  

 لن تضطر لركوب الباص ". وهكذا  

مسي فقط ".   "آأرجوك ، فرجينا انديين اب 

 "و لكن... ". 

بتسامة   "ولكن ماذا ؟" و آأرشق وهجه اب 

 مرحة . 



"آأنت مدير فنادق الفايف س تارز ، وآأان جمرد  

 ممترنة بس يطة اللياقة... ". 

"آأنت رائعة عندما تتلكمني عن اللياقة" آأجاهبا  

 ضاحاك . 

وز الهند قبل آأن يعودا  آأهنيا غداهئام بتناول ج 

للتجول يف شوارع املدينة ، و اصطحهبا غريغ  

ا ىل حمل حيث يعمل فنانني عىل صياغة الفضة  

 . 

"آأهنام آأفضل من يعمل ابلفضة يف هذه املدينة  

" قال لها غريغ ، فأأخذت تتأأملهام بذهول و  

 هام يذيبان الفضة و يصنعان مهنا احلىل. 



للبائعة و    "آأريد رؤية ذكل العقد " قال غريغ 

 آأشار ا ىل عقد فيض . 

 "ما رآأيك به؟" سأألها. 

 "آأنه رائع حقا ". 

 "آأنه كل آأنت ". 

"آأوه آأان... ال ميكنين آأن آأقبل هدية مماثةل "  

 آأجابته حبزم . 

"فرجينا دعيين آأقدمه كل ، يبدو و كأنه خلق  

 كل آأنت ". 

 "آأنه يلكف ثروة س يد دوننغ ، و... ". 

 "غريغ آأرجوك". 



نين ال  "آأنه يلكف ثروة   غريغ ... آأنت تعمل ا 

آأمكل مثنه... " و اكنت تعمل آأنه غين جدا ، و  

 آأن مثن هذا العقد ليس همام ابلنس بة هل. 

رصار.   "ال آأريده" اضافت اب 

و دون آأن يس متع العرتاضها وضع العقد يف  

عنقها ، فارتعشت عندما آأحست ابصابعه  

 تتأأخر عىل عنقها . 

املرآ ة " ال  "آأنه يناس بك كثريا " مث جذهبا حنو  

ال سأأشعر ابخليبة ".   تقويل ال ، فرجينا و ا 

 "غريغ... ". 



"س تحتفظني به ، هذا آأمر " و اضاف  

مبتسام " منذ مىت و املوظفني يف دوننغ فايف  

طاعة آأوامر مديرمه ؟".   س تارز يرفضون ا 

"ماذا جيب آأن آأفعل ال ن ؟" سأألته خبجل و  

يه تتحسس العقد " ماذا جيب آأن آأقول ؟  

شكرا غريغ عىل هذه الهديه الرائعة " مث  

ابتسمت و آأضافت : " سأأحتفظ هبا ا ىل  

 الأبد ". 

"جيب آأن اس تعمل عن مواعيد الباص " قالت  

 فرجينا و يه ترى ابصا مير آأماهما . 

" آأمتزحني ؟" رصخي غريغ ، " سأأعيدك  

 بنفيس ". 



هذا ابلفعل ما اكنت تمتناه دون آأن جترؤ عىل  

 تصديق ما مسعته . 

ال يبدو آأن جونثان س يعود ابكرا ا ىل كرينفأاك  " 

 ." 

 "ملاذا تقول هذا ؟". 

 "آأمل تريه صديقك جونثان ؟". 

 "آأنه ليس صديقي آأنه جمرد زميل ". 

ليه ".   "آأنظري ا 

 "آأين؟". 

 "هناك يف زاوية الشارع ". 

و آأخريا رآأته جيلس عىل الرصيف برفقة ش بان  

 متسكعني . 



 ق . "لكنه يبدو مريضا" قالت فرجينا بقل 

"آأنه مثل فقط ، ال تشفقي عليه ، يس تحق  

 ذكل ، آأنه ليس ابلرجل اجلدي ". 

 شعرت فرجينا بأأهنا مضطرة ملساعدة زميلها . 

"اكن كطالب اجلامعة و ميكن مساحمته عىل  

 بعض آأخطائه اليت يرتكهبا يف آأوقات فراغه". 

جياد عذرا هل ، آأان آأراه جيدا ، و   "ال حتاويل ا 

احتاج لوقت طويل    آأنت تعلمني و عادة ال 

ليك آأحمك عىل رجل ، آأتعتقدين آأنين مل آأالحظ  

 خططه ؟". 

 "آأية خطط؟". 



"قبل آأن يعمل بوجودي يف البوسادا ، مل يكن  

يعمل آأبدا ، و ما آأن عمل بأأنين موجود  

بدآأحياول لك هجده ليك آأالحظه ، آأان ال آأحب  

 هذه الطرق اخملادعة ". 

ذا غريغ آأدرك   آأالعيبه  مسكني جونثان ، ا 

برسعة ، و هو يظنه ماكرا ، و هذا آأنقلب  

 ضده ... 

و اكن جونثان يستند عىل احلائط و وهجه  

شاحب فهمت فرجينا ابالجتاه حنوه ، لكن  

 غريغ منعها . 

 "آ ه ال ، لن هتمتي هبذا السكري ". 

 "و لكن... ". 



ذا آأنت ممتسكة به؟" و رمقها بنظرة قاس ية   "ا 

 .   مليئة ابالهتام ، فامحر وهجها 

نه صديقي... و ال آأريد   "ليس الأمر كذكل ، ا 

 آأن يصيبه مكروه ". 

ذا؟".   "صديقك ا 

 "آأنه جمرد زميل... " و ازداد امحرار وهجها . 

 "لن يصيبه يشء قد يتعرض فقط للرسقة ". 

ذا ؟".   "و كيف س يعود ا 

 "هذه مشلكته هو ". 

 "آأنت... ال انساين" آأجابته غاضبة . 

ال هذا " آأجاهبا  "ال انساين ؟ مل يكن   ينقص ا 

 بسخرية . 



 "آأان آ سفة مل اكن آأقصد... ". 

"ال فرجينا " آأجاهبا بلطف " آأان لست ال  

انسانيا ، لكنين لست غبيا ، ال تقلقي عليه ،  

ىل البوسادا " فتبعته الفتاة رغام   س يجد طريقه ا 

عهنا ا ىل املرسيس ، واكنت الشمس بدآأت  

 ابملغيب . 

كر ابلعودة ...  "لقد تأأخر الوقت جيب آأن نف

 ." 

 "نعم... آألن نأأخذ جونثان معنا ؟". 

 "ابلتأأكيد ال ، ال آأرغب مبرافقته". 



قناعه ، فمل   آأدركت فرجينا آأهنا لن تمتكن من ا 

تلح آأكرث ، وجلست قرب غريغ تتأأمل آأنوار  

 املدينة ختتفي شيئا فشيئا .  

و بعد ساعة واحدة وصال ا ىل كرينفأاك ، و  

ست آأهنا تعود بعد  عندما رآأت البوسادا ، آأح 

سفر طويل ، مع آأهنا غابت مدة آأثنيت عرشة  

 ساعة فقط . 

"جيب آأن آأشكرك " قال لها غريغ و هام  

 يزنالن من الس يارة " اكن هنارا رائعا ". 

"شكرا كل آأيضا عىل هذا العقد مل يكن جيب  

 آأن... ". 



"آأرجوك ، لن نعود لهذا املوضوع " و سارا  

 حنو الفندق . 

ام مراقبان ، فرفعت نظرها  آأحست فرجينا بأأهن

ىل الأعىل فرآأت روزا تقف آأمام انفذة يف   ا 

لهيا نظرات جعلهتا   الطابق الأول و تنظر ا 

 ترجتف . 

 "آأتشعرين ابلربد؟" سأألها بدهشة . 

 "ال للحقيقة ... ". 

 فتبعت نظراته نظراهتا . 

نزعاج لكنه آأحاط   "آ ه" قال و بدا عليه اال 

جشار و كأنه  خرصها بذراعه و آأجته هبا حنو الأ 

يسعى ال اثرة غرية روزا آأكرث ، و ابلتأأكيد اكنت  



لهيام ، و يه تعمل آأهنام يسلاكن   روزا تنظر ا 

 طريق الفيال ، ماذا س تظن ال ن ؟. 

و اكنت احلديقة مظلمة ، فأأخذ قلب الفتاة  

يدق برسعة ، و عندما مضها غريغ ا ىل صدره  

 مل تقاومه ، بل آأمغضت عينهيا وتهندت . 

 ". "آأوه غريغ  

"فرجينا اي مجيليت ... " و اكن وهجاهام قريبني  

، فاقرتبت آأنفاسهام ، و بنفس اللحظة اليت  

لهيا وعهيا ،   التقت فهيا شفاههام ، عاد ا 

فوضعت يدهيا عىل صدره و آأبعدته بلك قوهتا  

 . 

 "فرجينا ؟" مهس بدهشة . 



 "ال" آأجابته بصوت ضعيف . 

 "ال؟" و تأأملها جيدا . 

س معتاد عىل مثل هذا  و اكنت تعمل آأنه لي

 الصد . 

 "ملا ال فرجينا ؟". 

فبلعت ريقها و حاولت بيأأس آأن جتد تفسريا  

 مناس با . 

"آأان ال آأفهم " قال و قد عقد حاجبيه " آأنت  

تشعرين ابجنذاب حنوي آأشعر بذكل " و اكن  

ماكهنا الابتعاد عنه   ال يزال ميسكها ، و اكن اب 

 بسهوةل ، لكهنا مل جترؤ عىل ذكل ... 



"و آأان آأيضا آأشعر ابجنذاب حنوك " اضاف  

 بلهجة صادقة . 

 "غريغ... ". 

ذا ، ملا ال ؟ ".   "ا 

 مسعتك... ". "آأان آأعرف  

"مسعيت؟" و آأرشقت ابتسامة عىل شفتيه  

 الرقيقتني . 

ذا ، ا رشيح الكمك آأكرث ".   "هكذا ا 

"آأنت شاب اله ، اليوم مع فتاة ، غدا مع  

 آأخرى... ". 

 "آ ه؟ و لكن من آأين علمت لك هذا ؟ ". 

 "من الصحف... ". 



"الصحف تروي آأي يشء ، و ال جيب  

 تصديق لك ما تنرشه " و اكن ميزح . 

  يفهم آأهنا تتلكم جداي ؟. آأال 

 "غريغ". 

 "نعم اي عزيزيت ". 

مرآأة تسعى ملغامرة بدون غد ".   "آأان لست ا 

نين آأفكر بذكل ؟" و مضها   "و من قال كل ا 

ليه آأكرث " ال تكوين دامئا جهومية آأنت   ا 

 تعجبينين فرجينا... ". 

رائع جدا آأن تسمعه يقول ذكل ، و الأكرث  

تقوى عىل    روعة آأن ينادهيا عزيزيت ، و مل 

الابتعاد عنه ، و لكن ملاذا تقاومه ؟ ابمس آأية  



لأ يف   مبادئ ؟ و اكنت النجوم بدآأت تتلأ

السامء املظلمة ، والقمر يبتسم هلام ، و  

لهيام .   موس يقى تصل ا 

"لك حيايت سأأذكر هذه اللحظات الرائعة "  

وعدت فرجينا نفسها ، و امغضت عينهيا و  

ليه شفتهيا ، فالتصق هبا   ، و اكنت  قدمت ا 

نفس الرغبة جتتاهحام ، و عندما تالمست  

شفتاهام ، آأرتعشت الفتاة و دهشت هبذا  

الاحساس الرائع ، مث تهندت و استسلمت  

 لعناقه . 

دس غريغ يديه حتت بلوزهتا القطنية و داعب  

ظهرها بلمسات بطيئة جعلهتا تعلن عن  



سعادهتا بتهندات خفيفة ، و عندما جترآأ آأكرث  

ونسيت احلذر و اخلوف ،    نسيت لك يشء ، 

و مل يعد هناك آأمهية لأي يشء آ خر غريهام...  

 فرجينا و غريغ . 

"آأان آأحبه " فكرت بسعادة نعم يه حتب هذا  

 الرجل و ستبقى حتبه حىت آ خر آأايم معرها . 

 "غريغ آأين آأنت ؟". 

ابتعد غريغ عن فرجينا رغام عنه عندما مسع  

 صوت روزا . 

نزعاج شدي  د و ترك الفتاة  "يه آأيضا ؟" قال اب 

ترتحن اكلمثةل نعم ، آأمثلهتا الرغبة ، و ال ن آأمثلها  

 الغضب و اخلوف... 



 "غريغ ، غريغ " اس مترت روزا مبناداته . 

ذا رآأهتام هبذه احلاةل   و اكنت ال تزال تقرتب ، ا 

، كيف س تكون ردة فعلها ؟ و تذكرت فرجينا  

الكم كورال " ال آأريد آأن آأكون عدوهتا ، آأهنا  

آأن ختنقين ، و خلف قناعها امجليل  تس تطيع  

 ختتئب حية رشسة... ". 

ىل اللقاء غدا اي حيب " مهس بأأذهنا مث ركض   "ا 

 اكللكب الصغري اذلي ال ميكل ذرة كرامة . 

دون آأن تلتفت وراءها هربت فرجينا عىل  

رؤوس اصابعها ، و ادلموع تتلألأ يف عيوهنا ،  

لقد عاشت وهام آأعتقدت ابملس تحيل ، و  

آ منت ابملعجزات ، و جفأأة هتدم لك يشء  



كقرص من الرمال ، و وصل صوت روزا ا ىل  

 مسامعها . 

"غريغ ، آ ه ها آأنت آأخريا كنت آأحبث عنك  

 يف لك ماكن آأين كنت ؟". 

ذا روزا   قضت فرجينا عىل شفهتا السفىل ، ا 

متكل احلق ملطالبته بتقدمي تقريرا لها عن قضاء  

ىل الفيال   آأوقات فراغه ؟ و ها يه تتبعه ال ن ا 

، و س تكون يه من س يقبلها و يداعب  

جسدها... و بني ذراعيه ، يه روزا من  

 س تقيض الليل . 



آأرسعت فرجينا ا ىل غرفهتا و آأقسمت آأن ال  

ة اثنية لسحر غريغ دوننغ دون  تستسمل مر 

 جوان العرص... 

هذه الليةل مل تمن فرجينا آأبدا ، مع آأهنا اكنت  

متعبة بعد هذا اليوم املتعب و املرهق  

ابنفعاالت ، و تقلبت كثري يف فراشها ، ويه  

 تفكر هبذه املشلكة اليت وقعت فهيا . 

و عندما طلع الفجر ، اكنت قد اس تنتجت آأن  

هل آأي مس تقبل ، رجل    حهبا لغريغ لن يكون 

مثهل قادر عىل اخرتاق قلوب لك النساء ، و  

يه ليست من خشب ، يه تكل املمترنة  

البس يطة متتعت بقضاء يوم كأهنا ملكة ،  



س يارة و سائق خصويص ، غداء يف آأرىق  

املطامع ، هدية رائعة ، و آأهنت هنارها بقبالت  

رائعة و ملسات ساحرة ، كيف ميكهنا آأن ال  

 هذا ؟.   تتأأثر بلك 

"عندما سأأراه من جديد ، سأأفهمه آأنين  

فقدت عقيل مساء آأمس ، و لقد اس تعدت  

 صوايب اليوم ... ". 

و اكن الوقت ال يزال ابكرا ، و لكهنا آأدركت  

آأهنا لن تس تطيع النوم آأبدا ، فهنضت و  

دخلت ا ىل امحلام و ظلت طويال حتت  

ادلوش ، مث لفت جسدها مبنشفة بيضاء كبرية  

رها ، وارتدت ثواب من القطن  ، ورسحت شع



، و تأأملت نفسها يف املرآ ة بسخرية و هزت  

 كتفهيا . 

"عاشقة آأنت؟" قالت لنفسها بتحد "آأحتبني  

ىل آأين   غريغ دوننغ؟ ساذجة آأنت... ا 

س يوصكل هذا ؟ آأان آأسأأكل اجييب اتريدين  

آأن تكوين رمقا جديدا يف مجموعته ، ليك  

ا ،  يستبدكل بأأخرى برسعة... ال تتومهي كثري 

ما آأن حيصل عىل ما يرغب به س يقول كل  

 شكرا و وداعا حان دور التالية". 

آأما مع روزا ، فهذا س يدوم ، فهيي متكل  

الاكريب آأوتيل ، و ابلنس بة لغريغ دوننغ ،  

 الفايف س تارز آأوال . 



عندما خرجت من غرفهتا اكنت الساعة ال  

تزال السابعة و البار و احلوض اكان خاليني ،  

قهوهتا يف الهواؤ الطلق مع  ففضلت رشب  

الكرواسان، جفأأة مسعت حركة خلف الأجشار  

، فالتفتت و رآأت خياال ، فعقدت حاجبهيا  

بدهشة ، كيف جيرؤ لص متسكع عىل  

ادلخول ا ىل هنا ؟ قد يكون آأغتمن غفةل  

احلرس اقرتب الرجل مهنا و هو جير آأقدامه  

جرا ، و جفأأة تعرفت عليه آأنه جونثان و اكنت  

تزال طويةل اكلأمس متاما ، لكن    ذقنه ال 

مقيصه الأخرض الفاحت آأصبح آأسود ، و كذكل  



بنطلونه وحذاؤه الراييض و كأنه مل يس تحم  

 منذ شهور... 

"جونثان" رصخت بذهول "و لكن من آأين  

 خترج آأنت ؟". 

"لقد وصلت لتوي من اتكسكو" و رىم نفسه  

 بقرهبا . 

"آأوه قهوة " و صفر بني اصابعه مناداي عىل  

 ادم . تأأمهل اخلادم وحجظت عيونه . اخل 

 "سنيور جونثان... ". 

"آأرمحين ، و ال تلكمين ، لك ما آأريده فنجان  

 من القهوة فقط ". 



نك يف حاةل غريبة " قالت هل   "جونثان ا 

 فرجينا . 

"لو مل تتح كل الفرصة لتبديل مالبسك و  

لالس تحامم خالل آأربعة و عرشين ساعة  

 لكنت يف مثل حاليت ". 

قضيت الليل هناك ؟ ملاذا مل تعد مساء    "ملاذا 

آأمس ؟ هل منت يف فندق ؟ كيف وجدت  

 ابصا يف مثل هذا الوقت املبكر ؟". 

"لقد عدت بس يارة اتكيس " آأجاهبا بنظرات  

اللوم "مل يكن لطيفا منك آأن ترتكيين  

 ابلأمس". 

 "امسع جونثان ، آأان... ". 



"آأان آأعرف آأن هناك فرق كبري بيين و بني  

دوننغ ، و آأنت لست غبية لتفويت مثل  غريغ  

 هذه الفرصة ". 

 "جونثان". 

"لقد عدت معه ، آأليس كذكل ؟ كيف آأنهتيى  

 هنارك ؟ آأخربيين" 

 "آأنت وحق جدا ". 

"آأنت اكمجليع تفكرين آأوال بنفسك ، و مبهنتك  

 و راحتك ، ما الغرابة يف ذكل ؟". 

فهنضت و اكنت غري قادرة عىل الأعرتاف ،  

 ق كرثا من جونثان . لكهنا بدآأت تتضاي 



ذا مل يرسق آأحد نقودك ، طاملا اس تعطعت   "ا 

 آأن تنام يف فندق و تعود بس يارة اتكيس ". 

"آأوه لقد قضيت ليليت يف السجن اي عزيزيت  

 ." 

نك هتزآأ يب ، جونثان؟".   "ا 

"ال آأبدا ، لقد رموين يف السجن لأنين بعد آأن  

رشبت كثريا آأحدثت فضيحة يف الشارع و  

مجيالت املكس يك ". مث حضك  آأزجعت  

بسخرية و اضاف " مل آأعد آأذكر ماذا فعلت  

 ابلتحديد ". 

 "فس السجن؟ آأنت؟". 

 "و يف الصباح طردوين ". 



ذا عمل غريغ دوننغ بذكل... ".   "آأوه ، جونثان ا 

"لن يعرف شيئا فهم مل يسأألوين حىت عن  

 آأمسي ".  

 يبدو آأنه جيد هذه التجربة مضحكة . 

ك ، لقد وصلت ملرحةل  "جيب آأن تنتبه لنفس 

 خطرية..." قالت ويه هتزه بكتفيه . 

 "آأمسعوا صوت العقل " آأجاهبا ضاحاك . 

"آأنك تضحك من لك يشء ، ولكن ذات يوم  

سينقلب لك يشء ضدك ، آأتعتقد آأن غريغ مل  

ليك هذه النصيحة آأنتبه و   يفهم آأالعيبك ؟ ا 

جتنب آأن يراك آأحد... " آأحنىن جونثان جفأأة و  

 نان . داعب شعرها حب 



"ال تقلقي من آأجيل ، فأأان قادر عىل الترصف  

وحدي ، حىت لو رماين غريغ دوننغ خارجا فأأان  

سأأجد فنادق آأخرى غري الفايف س تارز ، آأما  

آأنت فغريغ دوننغ ميثل العامل لكه ابلنس بة كل ،  

لقد حان دوري لأحذرك اي مجيليت " و مضها  

ليه وطبع قبةل عىل خدها .   ا 

ي جبونثان هذا " اضاف  "الأفضل كل آأن تكتف 

 ضاحاك . 

"آأنك متسخ كثريا " و تركته و آأجتهت ا ىل  

مكتب الاس تقبال ، دون آأن تأألك  

الكرواسان ، لقد قطع ظهور جونثان املفاجئ  

 شهيهتا . 



اكن غريغ يقف يف آأعىل السمل و عندما رآأته  

آأحست بقلهبا خيفق برسعة ، ولكن عندما  

ا  الحظت نظراته القاس ية ، آأحست بأأن قلهب

سيتوقف عن النبض ، لقد اكان قريبني جدا  

 مساء آأمس ، فلامذا هذه الربودة املفاجئة ؟. 

"صباح اخلري غريغ " قالت هل بشء من  

 اخلجل . 

ذا عاد جونثان الغايل " قال دون آأن جييب   "ا 

عىل حتيهتا ، " و آأنت سعيدة جدا ابلأرمتاء  

 بني ذراعيه ". 



، لقد  آأحست الفتاة و كأهنا تلقت صفعة قوية  

رآأى غريغ جونثان و هو يقبلها ، و آأرسع  

 ابس تنتاجات خاطئة . 

"غريغ آأنت خمطئ ابحلمك عيل من خالل  

 الظواهر ". 

"آأان لست آأمعى ، ابلأمس يف تكسكو ،  

آأعتقدت آأنين كنت خمطئ عندما فاجأأتكام يف  

 املقهيى ، لكين للحقيقة كنت غبيا ". 

 "ال يوجد يشء بيين وبني جونثان ال يشء". 

  ال آأصدقك ". "آأان 

 فغضبت الفتاة كثريا . 



"عىل لك حال ، ال حيق كل آأن حتامكين ، آأان  

ذا طرحت عليك آأس ئةل   حرة آأليس كذكل ، وا 

 حول روزا ، مباذا س تجيبين ؟". 

"بأأنه ال يوجد يشء بيين و بني روزا " آأجاهبا  

 بسخرية مث ادار ظهره و ابتعد . 

فلامذا    فتبعته بعوهنا ادلامعتني ، نعم آأهنا حتبه ، 

 ختفي مشاعرها ؟. 

مل تر فرجينا غريغ طوال الهنار ، و يف اليومني  

التاليني آأيضا... ابلتأأكيد اكنت تتجنبه ، و ال  

تظهر يف الأماكن اليت من املمكن آأن يتواجد  

فهيا ، حىت آأهنا مل تكن تتناول وجباهتا يف  

الفندق ، واكنت تأألك يف مطعم يف الشارع  



قدم طعاما اكذلي يقدمه  الثاين مع آأنه مل يكن ي

 مطعم البوسادا . 

و انتقلت للعمل يف قسم البيضات حيث من  

النادر آأن يزور غريغ هذا القسم ، و لكهنا  

اضطرت بعد ظهر هذا اليوم ملساعدة كورال  

 يف مكتب الأس تقبال بدون حامس . 

"آأان مشغوةل جدا " قالت لها كورال ،  

وفد  سريحل وفد بعد ربع ساعة ، و س يحرض  

هناء معيل ،   آ خر بعد ساعة ، و لن آأمتكن من ا 

و من غري املسموح به يف البوسادا آأن آأدع  

الزابئن ينتظرون " جلست فرجينا قرب  

 صديقهتا . 



 "قويل يل ماذا جيب آأن آأفعل ". 

واكنت تتوقع لك حلظة آأن ترى غريغ يظهر  

آأماهما ، و لكنه مل يظهر ، مع آأنه عادة يبقى  

هات ، و ال يفوته يشء  يتجول يف لك الأجتا 

 مما حيصل يف الفندق . 

قد يكون ذهب يف رحةل ؟ ا ىل تكسكو مثال  

ىل ا حدى   ، مع فتاة آأخرى بني ذراعيه ... آأو ا 

املناطق الريفية ، آأو ا ىل مقة الربيو الرباكن  

اذلي يبعد حوايل مخسة آ الف مرت ، يوجد  

 آأماكن عديدة يف هذا البدل لقضاء رحةل مجيةل . 

دوننغ ؟" سأألت صديقهتا " مل نره  "آأين غريغ  

 منذ آأايم ". 



 "و لكنه رحل ". 

 "رحل... " كررت فرجينا بذهول . 

ذا قصة حهبا امجليةل آأنهتت ، و غادر غريغ   ا 

دوننغ الفندق دون آأن يبايل ابلقلب اجلرحي  

 اذلي تركه خلفه... 

اضطربت الفتاة ، وحاولت هجدها آأن ال تظهر  

آأمل تكن تعرف  خيبهتا ، ماذا اكنت تنتظر ؟  

مسعته ؟ عىل الأقل من حسن حظها آأهنا مل  

تتورط معه آأكرث ، و لو مل تناديه روزا يف  

ذكل املساء ، لاكن من احملمتل آأن ال تمتكن  

 من الصمود آأمامه طويال... 



"رحل؟ و لكن ... و لكنه وعدين بأأن يلعب  

 معي التنيس يوم امجلعة ". 

لهتا  "آأتعتقدين آأنه ال يزال يذكر ذكل ؟" سأأ 

 كورال و يه هتز كتفهيا . 

 "آأين هو ال ن ؟". 

 "يف آأاكبولكو ". 

 "آأاكبولكو ؟". 

"اي كل من ببغاء ملاذا تكررين لك ما آأقوهل  

؟" سأألهتا كورال ضاحكة ، مث عادت جفأأة  

 جلديهتا . 

"آأنظري ا يل ، فرجينا هكذا آأفضل آأن ... " مل  

 تمتكن فرجينا من حتمل نظرات صديقهتا . 



فهمت فرجينا ما جيول خباطر  "هل آأنت... "  

 كورال . 

 "آأنت جمنونة كورال ". 

 "آأتعتقدين ذكل ؟". 

"آأان آأهت بغريغ دوننغ ؟ شكرا آأان لن آأتأأثر آأبد  

 بدون جوان مثهل ". 

"آأمتىن آأن تكوين صادقة " آأجابهتا كورال  

 بسخرية . 

 "آأمسعي كورال... ". 

 "حس نا ، حس نا لن نتلكم هبذا الأمر ". 

ذا غريغ موجود ال   ن يف آأاكبولكو ، شاطئ  ا 

الأحالم عىل ساحل الباس يفك حيث ميكل  



عدد كبري من املشهورين فيالت رائعة ، لقد  

غادر غريغ دون آأن يقول لها لكمة وداع ، هل  

سرتاه من جديد ؟ مفدة مترهنا س تدوم لشهرين  

فقط ، و قد ال تسمح لها الفرصة برؤيته فهو  

العامل    دليه عدد كبري من الفنادق يف لك آأحناء 

ليه...منتدايت ليالس   حتتاج ا 

للحظة فكرت بأأن ترحل عن املكس يك لكه ،  

و لكن الهرب ليس حال آأبدا ، و روزا؟ هل  

اصطحهبا معه ؟ هذا ممكن لأهنا مل ترها منذ  

 آأايم ، و كأن كورال فهمت تساءلها . 

"ال بد آأنه اصطحب روزا معه ، لأهنا رحلت  

 بنفس اليوم ". 



يه تتخيلهام يف    انقبض قلب فرجينا و 

 املرس يدس الفخمة يتزنهان عىل الشاطئ... 

 "هل سافرا ابلس يارة معا ؟". 

"غريغ ال يضيع وقته عىل الطرقات ، و هو ال  

 يتنقل سوى ابلطائرة ". 

ذا ترك املس يدس هنا ".   "ا 

"ال تقلقي فرجينا ، س يجد س يارة آأخرى  

 تنتظره هناك مع سائقها ". 

 "و فيال آأخرى آأيضا ؟". 

 ال ، ال ميكل فيال يف آأاكبولكو... ".   "آ ه ، 

 "مسكني... ".آأجابهتا فرجينا بسخرية . 



"آأنه يسكن يف الطابق الأخري من فندق  

الأكوبولكو فايف س تارز ، يف شقة رائعة تطل  

 عىل اخلليج ". 

"هل ذهبت ا ىل هناك ؟ آأدعاك ذات مرة  

 ؟". 

"لقد قضيت آأس بوعا يف آأاكبولكو آأثناء مترين ،  

ير بأأن آأزور شقة غريغ هذا لك  ومسح يل املد 

يشء آأم آأنك تعتقدين آأنه اكن حيق يل  

 الاس تفادة من غريغ دوننغ ؟". 

 "كنت آأمزح معك... ". 

"آأنت غريبة اليوم ... مل آأعد آأعرفك... آأدليك  

 مشألك ؟". 



 "ما هذه الفكرة ". 

 "يبدو عليك ذكل " آأحلت كورال . 

 "آأنه... صداع خفيف ". 

نتقل الصداع ا ىل  يف صباح اليوم التايل ، آأ 

رآأس كورال ، و لكنه مل يكن صداعا حقيقيا ،  

لقد عاد خطيهبا بوب سرتن ا ىل كرينفأاك ، و  

ىل آأحد املاليه و عادا   آأصطحهبا ليةل آأمس ا 

يف الساعة اخلامسة صباحا ، وكورال ال ن  

 تلف رآأسها مبنشفة مبلةل . 

"س يالزمين الصداع لساعات طويةل "  

ية ، لقد رشبت  اش تكت كورال " مك كنت غب 



الكثري، و مل آأمن جيدا " مث وضعت يدها عىل  

 جبيهنا و يه تتأأمل . 

"جيب آأن آأخرب الس يد مارتينزي ليك جيد من  

 ينوب عين هذا اليوم ... ". 

ماكين آأن   "ال تقلقي " قالت لها فرجينا " اب 

 آأهت مبكتب الأس تقبال ". 

 "يؤسفين آأن آأمحكل آأعباء معيل... ". 

نين هنا  ليك آأتعمل ، لك يشء    "ال تنيس ا 

ذا واهجتين مشألك   سيسري عىل ما يرام ، و ا 

 و صعوابت ، فسأأتصل ابلسنيور مارتينزي ". 

نك   "اذلي سيرسع فورا ملساعدتك ، ا 

 تسحرينه ". 



"اكن جيب آأن يسعدين ذكل ، آأنه لطيف  

 جدا ، لكنه ليس نوعي املفضل من الرجال ". 

؟"مازحهتا  "آأترغبني بأأرمل جعوز و آأصلع  

 كورال . 

"ال آأصدق آأنك مريضة حقا " آأجابهتا فرجينا  

ضاحكة مث اضافت " آأراتيح آأنت ، كورال و  

 ال تقلقي عىل مكتب الأس تقبال ". 

مث تركههتا و آأجتهت ا ىل مكتب الأس تقبال  

حيث وجدت موظفا مكس يكيا ينتظر كورال  

 . 

 "كورال لن تعمل اليوم ، آأهنا مريضة قليال ". 



و ترك لها مكتب الأس تقبال و  فهنض الشاب  

مرآأة شابة يلتقط لها   ابتعد ، و حملت فرجينا ا 

 زوهجا بعض الصور يف هبو الفندق . 

"ال بد آأهنام س يحتفظان هبذه الصور يف آألبوم  

شهر العسل " فكرت فرجينا مبرارة ، و  

انقبض قلهبا ، آأوه ملاذا خطر ببال غريغ دوننغ  

قد جنح  آأن يزور كرينفأاك آأثناء وجودها ؟ ل

بتدمري توازن حياهتا ، و سلهبا لك فرحة  

 ابحلياة... 

آأقرتب مهنا جونثان و هو يدخن س يجارة ، و  

 اكن كعادته يتسكع يف لك ماكن قليال . 

 "آأنت وحدك ؟". 



 "كورال مريضة ". 

 "مريضة جدا ؟". 

"ال... " آأجابته ضاحكة " آأنه صداع بعد آأن  

مبثل  رشبت الكثري من التاكيال ، آأنت مررت  

 هذا... ". 

ذا آأرتور مارتينزي القصري طلب منك العمل   "ا 

 ماكهنا ؟". 

ماكنك مساعديت   "ال تناديه هكذا ، جونثان اب 

ذا اردت ".   ا 

 "و لكين ال آأريد ، آأنت تعرفني مباديئ ". 

 "آأنت دليك مبادئ ؟" سأألته بسخرية . 



ذا آأمكنين   يه نعم ، آأان ال آأتعب نفيس ا  "ا 

 جتنب ذكل ". 

 س تقودك هذه املبادئ ". "آأتساءل ا ىل  

"سرنى ذكل ، آأيهتا الأخت الواعظة " مث  

 طبع قبةل صادقة عىل خدها و ابتعد . 

ليه آأية مالحظة ،   مل يكن غريغ دوننغ قد وجه ا 

فعاد ا ىل كسهل بعد آأن فقد الأمل من لفت  

نتباه مدير فنادق الفايف س تارز ، آأما الس يد   ا 

مارتينزي ، فاكن يرتكه يلهو عىل هواه ،  

اس تغل جونثان ذكل بقضاء الهنار قرب  ف 

حوض الس باحة آأو يف البار ، و من املؤكد  



آأنه لن يعني يف آأحد فنادق الفايف س تارز ،  

 و لن هيت ذلكل ، كام ال هيت لأي يشء . 

توقفت س يارة اتكيس آأمام املدخل ، و ارسع  

 البواب ليفتح ابب الس يارة . 

 "آأنظري من وصل " قال جونثان حبامس . 

عيون فرجينا عندما رآأت روزا تزنل    حجظت 

من الس يارة ، و تناول النقود للسائق بتعايل و  

 تقول . 

 "احتفظ ابلبايق لكه ". 

فاهنال السائق علهيا ابلشكر ، و آأرسع يساعد  

نزال احلقائب اجلدلية .   البواب اب 



تفحصت فرجينا دفرت احلجوزات ، فمل جتد  

ن  امس روزا موجودا فيه ، فمتنت لو تس تطيع آأ 

تقول لها بأأنه ال يوجد غرف خالية ، و  

 تساءلت مك س متكث روزا يف البوسادا ؟  

فبالنظر ا ىل حقائهبا ال يبدو آأهنا س متيض هناية  

الأس بوع فقط ، و قد تكون روزا من النساء  

اللوايت ال يتنقلن بدون محل لك خزانة  

 مالبسهن معهن . 

"روزا اي لها من مفاجأأة " قال لها جونثان و  

ليه ابحتقار ،  هو يرس  ع حنوها ، لكهنا نظرت ا 

و مل جتبه ابلتأأكيد ، ابلنس بة لها ، ال يس تحق  

 جونثان نظرة واحدة . 



فنظر ا ىل فرجينا بطرف عينه مث ابتعد ،  

واكنت فرجينا تتوقع آأن تعاملها روزا ابحتقار  

آأيضا ، فقررت آأن ال تنفعل ، آأال جيب عىل  

 . موظفة مثلها آأن تتأأقمل مع لك الظروف ؟ 

و لكن دهش هتا كبرية عندما رآأت روزا تبتسم  

 لها . 

 "صباح اخلري ... فرجينا ، عىل ما آأعتقد ؟". 

 "نعم ، صباح اخلري ، سنيورة ". 

 "اندين روزا فقط ". 

فالزتمت فرجينا احلذر ، آأتريد روزا آأن تعقد  

 سلام ؟ غريب . 



"آأهناك غرفة يل ؟" سأألته روزا " آأريد آأن  

" و ال حظت    آأقيض يومني يف البوسادا 

 فرجينا آأن آأظافر روزا آأطول من اخملالب . 

"آأان آأعمل " اضافت روزا " اكن جيب آأن  

آأتصل و آأجحز ماكان ، و لكين مل آأجد الوقت  

ذلكل " مث حضكت و اضافت " عندما يتعلق  

الأمر ابملقربني من غريغ دوننغ ، آأعتقد آأن لك  

 فنادق الفايف س تارز تصبح مفتوحة آأماهمم ". 

"اجلناح اذلي كنت تشغلينه آ خر مرة آأخيل  

 اليوم ". 

 "عظمي ". 



ترددت فرجينا ، و تساءلت كيف تسجل  

امس روزا ، آأتسجلها كزبونة آأم كضيفة ؟ و  

 كأن روزا فهمت ترددها فابتسمت . 

قاميت يف   " آأان آأرص دامئا عىل دفع بدل ا 

 البوسادا ". 

 "آ ه " اكتفت فرجينا هبذه اللفظة . 

"آأان ال آأرغب ابس تغالل ضيافة آأحد ، فوادلي  

آأيضا ميكل فندقا ، و آأان آأعمل كيف ميكن  

لبعض الناس آأن يكونوا اس تغالليني ، و  

جازته يف   البعض ال يرتدد يف اجمليء لقضاء ا 

 الكريب آأوتيل آأيضا ". 



"هذه حصيح ، فأأنت خبرية يف جمال  

 الفندقية... ". 

 "و آأرغب بزايدة خربايت ". 

 "حقا ؟". 

نين سأأتزوج قريبا من غريغ   "نعم ، طاملا ا 

 دوننغ ". 

حشب وجه فرجينا ، و آأحست بأأهنا تلقت  

رضبة قوية عىل صدرها ، و ظلت روزا  

 تبتسم لكن نظراهتا اكنت قاس ية . 

"حىت بعد آأن آأصبح زوجة غريغ ، سأأدفع  

قاميت ".   حساب ا 



يبدو آأهنا مرصة عىل غرز املسامر آأكرث و آأكرث  

آأن ختفي خيبهتا و اكنت تعمل  ، حاولت فرجينا  

آأن روزا جاءت فقط لتعلن انتصارها ، و  

فرجينا ال تريد آأن ترتك لها فرصة لتعمل آأهنا  

يالهما .   جنحت يف ا 

 "كل لك هتاين... ". 

"شكرا فرجينا " و تالعبت بسلسة حقيبة  

 يدها اذلهبية . 

"آأمتىن آأن تبقي يف الفايف س تارز ، بعد  

 ". زوايج ، س نصبح صديقتني...  

 صديقتني ؟ اي للسخرية . 



صعد اخلادم حبقائب روزا ، لكهنا مل تكن تبدو  

 تريد آأن تتبعه . 

 "آأهذا اخلرب فاجأأك ؟". 

 "قليال ". 

"اكنوا يعتقدون آأنه ال ميكن ال مرآأة آأن متتكل  

قلب غريغ دوننغ و لكن كام ترين ، آأان جنحت  

 يف ذكل ". 

آأهنا تكذب ، فكرت فرجينا جفأأة ، من  

مرآأة مدعية    املس تحيل آأن  يربط غريغ حياته اب 

 و رشيرة مثل روزا . 

ال ال ن ؟" سأألهتا روزا من جديد   "آأمل تعلمي ا 

 . 



 "ال ". 

 "غريب ". 

"آأان ال آأاتبع آأخبار غريغ دوننغ " فوضعت روزا  

 يدها عىل مكتب الأس تقبال . 

"آأنظري " و آأشارت ا ىل خامت يلمع يف اصبعها  

 ، تعلوه حبة كبرية من الأملاس . 

بدون وعي مهنا ، وضعت فرجينا يدها عىل  و  

عقدها اذلي يبدو بس يطا جدا آأمام هذا اخلامت  

 المثني . 

"آأقدم كل لك متنيايت ابلسعادة " جنحت  

فرجينا ابلقول ، و اكن احلزن يلهتم قلهبا ، و  

 هكذا مل يعد دلهيا آأي آأمل... 



و لكن آأمل تكن تعمل ذكل ؟ حىت عندما  

قد جاءت روزا  آأعتقدت بوجود املعجزات.. ل

و مزقت آأحالهما ، و جبهد كبري اضافت  

 متعلمثة  

 "غريغ... غريغ يدلكل...". 

آأوه ، لو يأأيت زابئن لأنقاذها من هذا املوقف  

و للأسف مل يأأت آأحد ، و اضطرت  

 لالس امتع لرثثرة روزا .  

"و آأان سعيدة ، سعيدة جدا " آأكدت لها روزا  

 . 

 آألن ينهتيي هذا الاكبوس . 



تعلمي حقا فرجينا ؟" سأألهتا روزا  "آأمل تكوين  

 من جديد . 

 "و كيف كنت سأأعرف ؟". 

 "آأمل تقرآأي الصحيفة ؟". 

 "ال... آأية حصيفة ؟". 

"النيوز ، الصحيفة اال نلكزيية اليت تصدر يف  

املكس يك " مث فتحت حقيبة يدها و تناولت  

 الصحيفة . 

ىل الصفحة   ايها ، آأنظري ا  "جيب آأن آأريك ا 

ت و آأضافت "  الثانية عرشة " مث حضك 

 صفحة الأقاويل ". 



فتحت فرجينا الصحيفة بيد مرجتفة و بفضول  

بنفس الوقت ، و فورا لفت نظرها ، صورة  

لغريغ و روزا جيلسان يف آأحد املطامع... و اكان  

يبتسامن و يرفعان كأسني من الشمبانيا ، و  

 خلفهام تعزف فرقة موس يقية مشهورة . 

متنت    "ثنايئ اليوم " آأعلن عنوان كبري ، 

فرجينا آأن متزق الصحيفة ، وتدوسها... لكهنا  

 بدآأت تقرآأ املقال و قلهبا يديم... 

"لقد علمنا آأن غريغ دوننغ ماكل سلسةل فنادق  

فايف س تارز قرر الزواج ، و سعيدة احلظ  

ليست سوى الفاتنة روزا غرييرو ، و كام يبدو  

يف الصورة ، اخلطيبان سعيدان يف مطعم  



بح روزا الس يدة دوننغ ،  الأاكبولكو ، و س تص 

آأليست يه آأيضا آأبنة صاحب فندق الاكريب  

الشهري ؟ غريغ دوننغ اكن ينوي رشاء هذا  

الفندق منذ زمن طويل ، لكنه ليس حباجة  

لأس تعامل دفرت ش ياكته ، خفطيبته س تقدمه هل  

 كهدية لزواهجام ". 

ذن هذا هو السبب اذلي   الاكريب آأوتيل ، ا 

يزتوج غريغ من  من آأجهل س يزتوج من آأجهل س  

روزا ، و اخفضت وهجها ، ال لن تبيك و لن  

 تدع روزا تفرح بباكهئا . 



رحلت روزا بعد آأن قضت يومني يف البوسادا  

، و اكنت فرجينا متأأكدة آأهنا مل تأأت سوى  

 ال عالن انتصارها فقط . 

و اكنت قد قرآأت تكل الصحيفة آأكرث من  

عرشين مرة ، و تأأملت الصورة لساعات  

حاولت آأن تتبني و تفهم مالمح  طويةل ، و  

غريغ ، لقد آألتقطت هلام هذه الصورة يف  

ذا هناك طلب يد روزا للزواج ،   آأاكبولكو ، ا 

يف ذكل املطعم قدم لها خامت الأملاس ، اخلامت  

 الكبري ، مث وقفت آأمام املرآ ة تلوم نفسها . 

 "الغرية يه اليت جتعكل تلكمني نفسك ". 



و آأخذت تعد نفسها للسهة بدون حامس ، و  

تركت شعرها مسرتسال عىل كتفهيا ، و  

 ارتدت ثواب مكس يكيا ، اشرتته من املدينة . 

 "ايعجب غريغ لو رآ ه ؟" تساءلت آأمام املرآ ة . 

"ال فرجينا كفى " آأجابت نفسها و تلألأت  

 ادلموع يف عينهيا . 

مل يكن جيب آأن تكون غبية و تتعلق بغريغ ،  

نت تعمل آأن التعيسات اللوايت مل يمتكن من  و اك 

مقاومة حسره يعضون ال ن مثلها اصابعهن  

 ندامة . 

مث تناولت العقد اذلي قدمه لها لتضعه ؟ ال مث  

تهندت و آأعادته ا ىل اجلارور ، وتذكرت اليوم  



الرائع اذلي قضته معه يف تكسكو ، وخلف  

مظهره كرجل آأعامل انحج ، اكتشفت فيه رجال  

ان ذواقا قوي الشخصية ، و تساءلت  ذكيا فنا 

ملاذا ال تكتب الصحف عن مزاايه املتعددة ؟  

 و ملاذا تكتفي بذكر مغامراته فقط . 

"جيب آأن آأنساه " رددت للمرة املئة ، و لكهنا  

للأسف ، مل تكن تكف عن التفكري به ، و  

بزواجه القريب من روزا ، روزا اليت س تعيش  

ينا آأهنا  قربه ليال و هنارا ، وآأحست فرج 

س تصاب ابجلنون ، حفاولت آأن تتعقل ، غريغ  

روزا آأليسا متناس بني ؟ الكهام غين و خبري  

بأأمور الفنادق الرفعية املس توى... ال ميكن  



لأحد آأن يلوهمام عىل زواهجام من آأجل املال ،  

آأما يه ، الفتاة اليتمية اليت ساعدها احلظ عىل  

آأن    متابعة علوهما بفضل كرم معها ، جيب علهيا 

متحي من وجوده ، حهبا لغريغ اكن حلام  

 مس تحيال ، واكنت تعمل ذكل منذ البداية . 

و لو مل تكن روزا موجودة ، لاكنت فرجينا  

آأصبحت عش يقته لأايم فقط ، فبلعت ريقها ،  

 و ملا ال ؟ 

 آأاكنت س تقوى عىل مقاومته ؟. 

و ال ن و قد آأصبح عىل وشك الزواج ، لن  

لهيا آأبدا ، فقررت الأنضامم ا ىل   يلتفت ا 

آأصدقاهئا ، و اكنت السهرة قد بدآأت ، و  



الأوركسرتا تعزف يف احلديقة آأمجل الأحلان ،  

 و الراقصون يامتيلون عىل احللبة . 

اكن جونثان و بوب س ترين و كورال جيلسون  

آأهنم    حول طاوةل يرثثرون فرحني ، ال بد 

يتلكمون عن مقال النيوز كغريمه ممن قرآأوه ،  

و اكن بوب س ترين قد قرآأ املقال، و بدا همامت  

 به ، بيامن ظلت كورال صامتة عىل حذر . 

ذا اكن ذكل حصيحا... ".   "آأتسال ا 

 "ال تنرش النيوز آأي خرب ال آأمهية هل ". 

"لكهنم ينرشون آأاكذيب كثرية حول غريغ "  

 لهيا بوب همددا ابصبعه. آأجابته كورال ، فنظر ا  



اثرة غرييت   "آأنت لن تدافعي عنه ، آأتريدين ا 

 ؟". 

ذا تزوهجا ، يكون قد فقد عقهل " آأجابت   "ا 

 كورال حبدة " آأهنا جتعل حياته مس تحيةل ". 

"من آأجل الاكريب آأوتيل ، من ال يفعل ذكل  

 ؟". 

" لست آأدري ملاذا تكرهني روزا " قال بوب  

 ا فاتنة ". "لقد رآأيهتا عدة مرات و آأجده 

لهيي ! فلرنى كيف س تصبح بعد   "فانتة اي ا 

 عرشة آأعوام فقط ".  

ختيلت فرجينا روزا حتمل آأطفال غريغ ، و  

 تهندت بأأىس . 



"آأان آأجد آأنه حمق بوضع يده عىل فندق ا ضايف  

" قال جونثان بسخرية " س بعة و آأربعون  

فندقا ال يكفون ، هو حباجة للثامن و  

 الأربعني... ". 

ا آأن املال يصنع السعادة ؟" سأألته  "آأتعتقد دامئ 

 كورال بدهشة . 

"املال ، ممكن آأن ال يصنع السعادة و لكن  

 روزا تس تطيع ". 

 "آأيه تعجبك ؟" سأألته كورال ابمشزئاز . 

يل بتعال و كربايء ،   "طبعا ، مع آأهنا تنظر ا 

ذا دعتين   لكنين اؤكد كل آأنين لن آأقول ال ، ا 

 ا ىل غرفهتا ... ". 



 دا " قاطعه بوب . "هذا لن حيصل آأب 

"س ميل غريغ برسعة من روزا " قالت كورال  

 " وهكذا... ". 

 "و هكذا ماذا ؟" سأألهتا فرجينا . 

 "س يطلقها ". 

"عندئذ س يضطر لأن يدفع لها ابملقابل " قال  

 جونثان . 

مل تعد فرجينا تصغي ليشء لكه الكم ، جمرد  

 الكم . 

"آأتسمحني يل هبذه الرقصة ؟" سأألها آأرتور  

 ، و هو ينحين آأماهما ، و اكن يبدو  مارتينزي



قصريا آأكرث من بدلته السموكن البيضاء اليت  

 تشع عىل برشته السمراء ادلاكنة . 

 آأترفض ؟ ملاذا ؟ و كيف س تعتذر ؟. 

 "آأان ال آأعرف رقصة التنغو " آأجابته مبتسمة . 

 "ال هتمتي سأأعلمك ، سرتين مك يه سهةل ". 

ر بني  فتبعته ا ىل حلبة الرقص ، ومضها آأرتو 

ذراعيه" ال بد آأهنام يشالكن ثنائيا غريبا و  

لكهنا نسيت آأمل قلهبا برسعة ، لأن آأرتور  

مارتينزي رمغ قامته القصرية ، اكن يرقص جيدا  

و اس تطاعت فرجينا آأن تتبع خطواته بدون  

 صعوبة . 

نك رائعة " قال لها آأرتور .   "ا 



"آأبدا ، آأنك آأنت من ميتكل التانغو يف دمائه  

 ." 

"آألأن جديت من بيونس ايرس ؟" و اكنت  

الفتاة بدآأت تنسجم ابلرقص ، عندما اقرتب  

 مهنام موظف . 

"آأنت مطلوب عىل الهاتف ، س يدي املدير  

 ." 

نفعال   " وجئت لزتجعين هنا ؟" آأجابه آأرتور اب 

ماكنك آأن تقول بأأنين لست موجودا   " اكن اب 

 و تأأخذ منه مالحظة ". 

ارز ، و يقول  "آأنه مدير الأاكبولكو فايف س ت

نه يريدك لأمر طارئ ".   اب 



 فالتفت الس يد مارتينزي ا ىل رفيقته . 

"آأعذريين جيب آأن آأذهب ملكتيب لأرد عىل  

ماكملة هاتفية ، و لكين سأأعود لرنقص التانغو  

 من جديد ". 

 "حس نا " آأجابته ضاحكة . 

و لكهنا رسعان ما قلقت آأاكبولكو... غريغ  

معه ال ن ،  موجود هناك ؟ و قد تكون روزا  

 و اجتهت حنو جونثان خبطى وئيدة. 

 " آأنت وحدك ؟ آأين ال خرون ؟". 

"بوب و كورال يرقصان ، و آأنت ؟ ماذا  

فعلت بأأرتور ، هل ختىل عن تعلميك آأرسار  

 التانغو ال نك دست كثريا عىل قدميه ؟". 



"ال ، آأنه آأس تاذ ممتاز ، وبفضهل آأحرزت تقدما  

 و لكنه مطلوب عىل الهاتف ". 

سة دقائق عاد بوب و كورال و هام  بعد مخ 

يضحاكن ، و بنفس اللحظة عاد آأرتور  

 مارتينزي عابسا . 

 "آأهناك آأخبار سيئة ؟" سأأهل بوب بقلق . 

و آأرتعشت فرجينا ، وخافت آأن يكون غريغ  

 آأصيب مبكروه ... 

 "هل الس يد دوننغ... "بدآأ بوب . 

"الس يد دوننغ ليس موجودا يف آأاكبولكو آأنه  

به آأرتور . فأأحست فرجينا  يف ميايم " آأجا 

 بيشء من الراحة . 



 "عفوا آأعذرين ". 

ىل آأاكبولكو غدا صباحا ".   "جيب آأن تسافري ا 

آأصيبت فرجينا ابذلهول ، ملاذا جيب آأن تغادر  

 كرينفأاك ؟. 

"آأاكبولكو ؟" رصخت كورال " آأنك حمظوظة  

 حقا ". 

"ملاذا تتلكم عن آأخبار سيئة ؟" سأأهل جونثان  

، ملاذا ال حيصل معي آأان  " آأنه العكس متاما  

 نفس اليشء ". 

لأول مرة آأظهر الس يد مارتينزي آأنه مل يكن  

 غافال عن ترصفات جونثان . 



"املوظفون اجليدون يس تحقون الرتقيات ، آأما  

ال خرون... فللأسف " آأدرك جونثان آأنه هو  

 املقصود ، فامحر وهجه قليال . 

"و لكن ماذا جيب آأن آأفعل هناك ؟" سأألته  

آأخريا ، و خطر ببالها مئات الأفاكر و  فرجينا  

ذا اكن   ذا اكن غريغ هو اذلي آأمر بذكل ؟ و ا  ا 

ذا...   قد فسخ خطوبته هبذه الرسعة ؟ و ا 

"ا حدى العامالت يف مكتب الأس تقبال يف  

آأاكبولكو فايف س تارز تعرضت حلادث س يارة  

رشح لها الس يد مارتينزي ، " و آأان للأسف ،  

آأمام الس يد    تلكمت كثريا عن نشاط فرجينا 

دوننغ ، والكيم مل يقع عىل آأذن صامء... " مث  



تهند و آأضاف " كنت آأمتىن آأن تبقى هنا بعد  

آأنهتاء فرتة تدريبك " و بدت اخليبة عىل وهجه  

 . 

" هل آأان جمربة عىل القبول ؟" سأألته فرجينا  

 " و ملاذا تقول بأأن هذه ترقية ؟". 

"لأن الأاكبولكو فايف س تارز آأمه بكثري من  

 لبوسادا ". ا 

"و فرصة كهذه ال ميكن تفويهتا " قالت لها  

 كورال . 

"الأاكبولكو فايف س تارز فندق رائع " قال  

 بوب حبامس . 



ابال ضافة لكون غريغ غري موجود يف الأاكبولكو  

، هذا ليس سببا لتغيري رآأي فرجينا فاملغامرة  

 لكها ال تس هتوهيا ، مث هنضت بتثاقل . 

ذا اكن جيب عيل الرحيل غدا ابكرا ، فال   "ا 

يبقى آأمايم سوى توديع امجليع قبل آأن آأصعد  

لأعد حقائيب " و التفتت حنو الس يد مارتينزي  

" سأأطلب من الأس تعالمات آأن يوقظوين  

 ابكرا ابلهاتف ، من س يوصلين ا ىل املطار ؟". 

"لك يشء مدبر ، س تنتظرك س يارة غدا ، و  

 ". س يعطيك تذكرة الطائرة  

 "آأجيب آأن آ خذ معي لك حواجئي ؟". 



"هذا آأفضل ، ال آأعتقد آأنك س تعودين ا ىل  

 هنا خالل فرتة التدريب... ". 

 

"لقد وصلنا ا ىل مطار الأاكبولكو " آأرتفع  

صوت املضيفة ابملذايع مث كررت النداء  

 ابال نلكزيية . 

فنظرت فرجينا من انفذة الطائرة ، و اكنوا قد  

 بوا من الساحل . قطعوا حصراء واسعة و اقرت 

بعد حلظات حطت الطائرة هبدوء عىل آأرض  

املطار ، بعد آأن آأس تلمت حقائهبا آأخذت  

تتلفت حولها ، حبثا عن السائق اذلي ينتظرها  

 من قبل الأاكبولكو فايف س تارز. 



"ال تقلقي آأبدا" اكن قد قال لها الس يد مارتينزي  

" س يكون هناك سائق ابنتظارك ، هذه يه  

 منظم... ". العادة لك يشء  

و اكن هناك العديد من الأشخاص حيملون  

لوحات كتابية ، آأهنم املسؤولون حمليا عن  

 رحالت السفر املنظمة لأس تقبال وفودمه . 

كام و آأن بعض الفنادق اكنت قد آأرسلت  

ممثلني عهنا ، و لكن فرجينا مل جتد بيهنم من  

 حيمل لوحة ابمس الأاكبولكو فايف س تارز... 

نين مضط رة لأستئجار س يارة اتكيس "  "يبدو ا 

وتهندت و يه تفكر ابملبلغ اذلي س تدفعه  

 للسائق ... 



 "فرجينا". 

 ال، هذا غري ممكن ، آأهنا حتمل ... 

و لكنه حقا غريغ دوننغ يتقدم حنوها ، و قد  

لونت الشمس وهجه هبذه الأايم القليةل ، و  

اكن يرتدي بنطلون و مقيص قصري الأكامم ، و  

 يبدو وس امي جدا . 

"آأنت ؟" قالت هل و قد حشب وهجها لهذه  

املفاجأأة و تناولت حقيبهتا و يه ال تزال  

 مذهوةل . 

يه نعم ، آأان... " و ابتسم لها ، و آأرشقت   "ا 

عيونه العسلية ، واكن حيمل بيده زهرة واحدة  

 قدهما لها... 



"زهرة لأمجل فرجينا... " مهس و آأتسعت  

بتسامته " ال آأزال آأذكر آأول مرة رآأيتك ف هيا ،  ا 

 و كنت حتملني ابقة من الزهر الأمحر... ". 

فتناولت الزهرة بيد مرجتفة ، و اكنت تشعر  

خشصيهتا ،    بأأهنا تتلبس خشصية آأخرى غري 

ليست يه من تتناول الزهرة ، و ليس هو  

آأبدا من يقدهما لها... لك ذكل جمرد تفكري ،  

آأو مر يف فيمل سيامنيئ ، آأو حدث يف عامل آ خر  

 ... 

"كنت... كنت آأعتقدك يف ميايم " قالت  

 متعلمثة . 



"لقد قضيت هناك يومني " مث ابتسم و  

اضاف " لقد جنحت يف العودة ابلوقت  

 لأصطحبك من املطار " . املناسب  

و اكن يتأأملها حبنان ابلغ ، و داعب جبيهنا  

 هبدوء و رفع خصةل شعر عن وهجها . 

"آأان سعيد جدا برؤيتك من جديد فرجينا "  

اضاف هامسا ، فبلعت الفتاة ريقها و اكنت  

لهيا جفأأة .   مرتبكة جدا ، و لكن صواهبا عاد ا 

  و روزا ؟ ماذا فعل هبا ؟ آأيلعب لعبة مزدوجة 

؟ خطيبة يف وهجه ، وآأخرى للتسلية و  

الرتفيه ؟ من املؤكد آأن غريغ دوننغ ليس رجال  

 يكتفي ابحلب الأفالطوين . 



ن   و اكن كربايء فرجينا كبريا ، ال يسمح لها اب 

يعتربها آأحد بأأهنا جمرد فتاة لمتضية الوقت ، و  

للحظة فكرت آأن تلكمه عن ذكل املقال يف  

، الأفضل آأن تلزتم  النيوز ، ولكهنا غريت رآأهيا  

 الصمت حفاظا عىل كرامهتا . 

و آأخذت تفكر بوس يةل للخروج من هذا  

 املأأزق بلباقة . 

"و ذكل بوضع حدود بيهنام " اكن هذا قرارها  

، آأن يبقى غريغ عىل وضعه مكدير للفايف  

س تارز ، و يه عىل وضعها مكمترنة بس يطة ،  

لقد اكن اخلطأأ قد وقع يف ذكل الهنار يف  



تكسكو ... عندما تصور آأن لك يشء ممكن  

 معها. 

ذا ، آأنت آأضعت وقتك المثني ليك تأأيت   "ا 

يد دوننغ ؟" قالت  لأصطحايب من املطار ، س  

 هل بسخرية " هذا لطيف منك ". 

ن موقف الفتاة   لهيا وقطب حاجبيه ، ا  فنظر ا 

 حيريه ، هذا واحض . 

 "هل نسيت اتفاقنا؟" سأألها آأخريا. 

 "آأي اتفاق ؟". 

"هيا فرجينا كنا قد اتفقنا آأن نلعب التنيس  

يوم امجلعة اليوم " بدهشة كبرية فتحت مفها مث  



لهيا صوهتا  عادت و آأقفلته ، و عند  ما عاد ا 

 رصخت . 

"آأمن آأجل لعب التنيس اس تدعيتين ا ىل  

 آأاكبولكو ؟". 

"اس تدعيتك ؟ آأان ال آأحب هذه اللكمة " مث  

 هز كتفيه و اضاف . 

"ال ، ليس فقط من آأجل التنيس جعلتك  

 تأأتني ، و لكن هذا ال مينعنا من اللعب... ". 

 "آأان... ". 

ال  "آأوه ليس ال ن ، طبعا " قاطعها ضاحاك "  

نك متعبة من السفر ، و جيب آأن تعتادي   بد ا 

ىل السائق   آأوال عىل جو آأاكبولكو ". و آأشار ا 



اذلي يرتدي زي السائقني و اذلي اكن يقف  

 عىل بعد آأمتار مهنا . 

"آأتسمح بنقل حقائب ال نسة سربنغيل ا ىل  

الس يارة لويس ؟" محل السائق احلقيبيت ،، و  

و  آأمسك غريغ ذراع فرجينا و آأجته هبا حن

 اخملرج . 

مل تكن تدري آأين يه آأتعيش قصة خيالية آأم  

 آأن هذا حلام س تصحو منه برسعة ؟. 

نين منت آأفكر بك دامئا "   "هل كنت تعلمني ا 

 مهس غريغ بأأذهنا . 

 "آأاكن يفكر بوضع خامت اخلطوبة يف يدها ؟". 



رغبت يف آأن تطرح عليه هذا السؤال و لكن  

دلون  ال جيب علهيا آأن تظهر ضعفها آأمام هذا ا 

 جوان ، س تكون هذه لعبة خطرية و وعرة . 

"آ ه ، نعم ؟ كنت تفكر يب ؟" سأألته و يه  

تضحك " غريب تصور آأنت آأيضا اي عزيزي  

 غريغ كنت تشغل لك آأفاكري ". 

 خففف غريغ خطاه . 

"يف كرينفأاك و يف تكسكو ، مل تكوين ساخرة  

 هكذا " قال لها حبرية . 

ىل الس يارة  "تتغري املرآأة كثريا... " و دخلت ا  

 و اكن جو الس يارة ابردا و منعشا. 



"و كأننا يف الكواريوم " قالت فرجينا و يه  

ىل اللوح الزجايج اذلي يفصل بني   تشري ا 

مقدم الس يارة عن مؤخرهتا "آأكواريوم من  

الأنتعاش وسط جو خانق ابحلرارة... آ ه ،  

 مجيل جدا آأن يكون املرء غنيا ". 

 "ال تسخري كثريا، اي عزيزيت ". 

 "عزيزيت ؟ آأان لست عزيزتك ". 

"ما بك فرجينا ؟ و كأنين ال آأعرفك ، آأنت  

لست نفسك كنت آأعتقد..." و ترك مجلته  

معلقة و مل تطلب منه الفتاة آأن يوحض الكمه ،  

 و تظاهرت بتأأمل املناظر املمتدة آأماهما . 



و اكنت آأاكبولكو قد آأصبحت خالل هذه  

مه  الس نوات مليئة ابلبؤساء اذلين جذهبم و 

الرثاء ، و مه يتكدسون يف الأكواخ يف  

 ضوايح املدينة حيث الأحياء الفاخرة . 

"لقد آأخربين الس يد مارتينزي آأنين سأأنوب عن  

 عامةل الأس تقبال... ". 

"آ ه ، نعم لقد كرست مارغا املسكينة ساقها ،  

و يدها... ال تقلقي لك يشء منظم ، آأنت هنا  

جازة ".   يف ا 

 "و لكن... ". 

ماكين آأن  " لقد   آأخرتت هذه احلجة ، اكن اب 

 آأجد غريها ". 



"جحة ؟ و هل آأنت حباجة حلجج و آأعذار  

 ؟". 

اثرة فضول املوظفني ".   "مل آأكن آأريد ا 

 "حقا؟". 

"يك آأجتنب الشائعات ، ابلنس بة ملركزي ، ال  

ميكن آأن آأقوم حبركة دون آأن ينتقدوها ، و  

الشائعات ترسي برسعة ، و آأان آأحاول جتنهبا  

 ماكن ". قدر اال  

"خاصة ليك ال تثري غرية روزا " فكرت الفتاة  

 بصمت . 

 "هل روزا موجودة ال ن يف الأاكبولكو ؟". 



"روزا ؟" رصخ حبدة " ملاذا تتلكمني عن  

 روزا ؟". 

 "و ملا ال ؟ هل آأصبحت موضوعا مزجعا ؟". 

"ال ، و لكن يدهش ين اهامتمك هبا ، ال يوجد  

 الأثنتان ". آأي يشء مشرتك بينكام ، آأنامت  

 "هل يه يف الأاكبولكو ؟" آأحلت فرجينا. 

 "ال ، ما هذه الفكرة ". 

ذا آأنه يغتمن فرصة غياب خطيبته ليقوم مبغامرة   ا 

مسلية... اي لسخرية الأقدار ، آأهنا حتبه ،  

حتبه من لك قلهبا ، و بلك قوهتا ، بيامن هو ال  

 يفكر سوى ابلتسلية . 

 "ملاذا جعلتين آ يت ا ىل هنا ؟". 



دة آأس باب ، و لكن آأوال ليك آأبعدك عن  "لع

نه يؤثر عليك تأأثريا سيئا ".   جونثان ، ا 

"جونثان اك مجليع ، دليه بعض العيوب و  

بعض احلس نات ، و لكنين لست غبية لأتركه  

 يؤثر عيل ". 

"آأتعتقدين ذكل ؟" مث تهند " رمغ آأنه شاب  

ال آأنه ضعيف ، اس تغاليل و كسول   وس مي ، ا 

 ." 

ن    ظلت فرجينا صامتة  ، و اعرتفت لنفسها اب 

غريغ اس تطاع بلكامت قليةل آأن حيلل نفس ية  

 جونثان . 



"آأان ال آأحب اخملادعني ، و آأنت آأيضا آأليس  

 كذكل ؟". 

"و ماذا هيمك من ذكل؟" و اكنت قد بدآأت  

تغضب منه ، فأأضافت " ماذا هيمك من لك  

هذا ؟ كيف جترؤ عىل التدخل يف اختياري  

 لأصدقايئ ؟". 

حا قرب الشاطئ ، لكن فرجينا  و اكان قد آأصب

مل تكن قادرة عىل الأجعاب خبليج آأاكبولكو  

 الرائع . 

و بعد قليل توقفت الس يارة آأمام مدخل  

الأاكبولكو فايف س تارز ، فتح هلام السائق  



ىل الهبو   فتبعت فرجينا غريغ ، رغام عهنا ا 

 الواسع املزين ابلش تول الرائعة . 

ن يرتدون  و شعرت الفتاة آأن لك املوظفني اذلي 

الزي الأزرق و اذلين جيلسون خلف ماكتهبم  

يتأأملوهنا و يه تدخل برفقة غريغ و ختيلت  

 تعليقاهتم . 

"هذه آ خر حضااي غريغ دوننغ ، آ ه ، اي هل من  

 خائن ابلاكد آأدارت خطيبته ظهرها و... ". 

مث بلعت ريقها ، و حبست دموعها ، ماذا  

 فعلت ليك جتد نفسها يف مثل هذا املوقف ؟. 

"يبدو آأنك متعبة ، فرجينا ، آأراتيح قليال...  

س يقودك لويس ا ىل غرفتك " مث آأحنىن و طبع  



قبةل خفيفة عىل شفتهيا ، آأمام نظرات  

 املوظفني و الزابئن املوجودين . 

ىل اللقاء اي عزيزيت ".   "ا 

ليه بذهول و هو يبتعد ، لينضم ا ىل   فنظرت ا 

خبديعة  رجل يرتدي بدةل سوداء ال بد آأنه يعمل  

 غريغ... 

امحر وهجها و آأحست ابدلم يغيل يف عروقها  

، و اجتاهحا اخلجل والعار ، و ارسعت ا ىل  

 غرفهتا تتبع لويس . 

جلست فرجينا عىل مقعد طويل عىل رشفة  

غرفهتا املطةل عىل اخلليج ، و اكن البحر آأزرق  

صافيا يلتقي ابلأفق مع السامء الصافية ، و يف  



لتالل اخلرضاء حيث  الناحية الأخرى متتد ا 

تنترش الفيالت الكبرية ، قطبت فرجينا  

 حاجبهيا و حاولت آأن تركز تفكريها . 

 منتدايت ليالس 

آأهنا جتد نفسها يف موقف حرج ، كيف  

 س تخرج منه ؟ 

و هل ترغب بذكل حقا ؟ تشعر بأأهنا يف  

دوامة كبرية و لك اجلهود اليت اكنت تبذلها  

ا آأكرث و  للتخلص من هذه ادلوامة جتذهبا حنوه 

 آأكرث... 



رن جرس الهاتف ، و رغام عهنا آأخذ قلهبا  

يدق برسعة هل هو غريغ ؟ و اجتهت حنو  

 الهاتف الأبيض احلديث جدا مبوديهل . 

 "آألو ؟". 

 "فرجينا؟". 

نه هو...   ا 

"نعم " آأجابته حبذر و فرح بنفس الوقت .  

هذا الرجل ميكل قوة كبرية عىل آأعصاهبا و قلهبا  

 هقها . ، وهذا يدهشها و ير 

" مك حتتاجني من الوقت ليك تصبحي جاهزة  

 ؟". 

 "جاهزة ملاذا ؟". 



"ليك نقوم جبوةل حنو اخلليج " ترددت قليال  

 مث آأجابت . 

"آأان... اس تطيع التزنه وحدي ، ال تشعر بأأنك  

جمرب عىل القيام بدور ادلليل ابلنس بة يل آأان...  

 ." 

"هيا ، ال تفعيل مثل الأطفال الصغار "  

اذ الصرب " قويل مك حتتاجني من  قاطعها بنف

الوقت ، و س نلتقي يف الهبو " ما نفع النقاش  

 ؟ آأنه دامئا صاحب اللكمة الأخرية . 

 "بعد نصف ساعة " آأجابته همزومة . 

 "عظمي " . 



فهتيأأت لأقفال اخلط لكن صوت غريغ عاد  

 يرن يف السامعة . 

 "فرجينا؟". 

 "نعم ؟". 

وساد مصت  "ال تنيس... " مث قطع الكمه ،  

 قصري ، و مسعت آأنفاسه العميقة . 

"ماذ... ماذا كنت تريد آأن تقول ؟" سأألته  

 بصوت مرجتف . 

نك تعجبينين ، تعجبينين كثريا...   "ال تنيس اب 

 ." 

 "هذا لك يشء؟". 



"كبداية ال بأأس ، آأان ابنتظارك ، فرجينا ،  

آأرتدي مالبس خفيفة ، فاجلو حار جدا  

 ابخلارج ". 

مل عندما دخلت ا ىل هذه  و كأهنا مل تكن تع 

الغرفة منذ ساعة وجدهتا ابردة جدا بسبب  

مكيف الهواء ، فأأرسعت و فتحت النافذة و  

ابب الرشفة ، و مل يعد هناك جمال ال ن  

 ال عادة تشغيل املكيف ، لأهنا س تخرج . 

ذا اكن غريغ هو اذلي يدير اللعبة ، فليس   ا 

 لفرجينا املسكينة آأي حظ . 

تناولت حقيبة يدها و تأأملت  آأخذت دوشا و  

 نفسها يف املرآ ة . 



"ها آأان جاهزة غريغ دوننغ و بأأقل من ساعة  

 واحدة"  

ىل الهبو ، حىت   ن وصلت ا  و خرجت و ما ا 

ندمت لأهنا نزلت هبذه الرسعة ، للحقيقة ظل  

العاملون متحفظني و ابلاكد رفعوا عيوهنم  

حنوها ، و لكهنا اكنت تتخيل آأهنم يسخرون  

 لهذا ال يعطوهنا ال ن آأية آأمهية . مهنا ، و  

مرآأة مس نة مهنا .   تقدمت ا 

"ال بد آأهنا آأمرييكية " فكرت الفتاة ، و  

تأأكدت شكوكها عندما بدآأت ابلالكم بلهجة  

 آأمريكية خاصة بوالية تكساس . 

 "آأال يزجعك آأن آأجلس بقربك ؟". 



 "و لكن... ال ، تفضيل ". 

"آأنت تنتظرين غريغ ؟" سأألهتا الس يدة دون  

 دمات . مق

يه... نعم " آأجابهتا فرجينا متعلمثة .   "ا 

"كنت آأشك بذكل ، آأان آأمكل رادارات آأنت  

تعلمني... خاصة عندما يتعلق الأمر اببن آأيخ  

 ." 

 "آأوه ، غريغ هو ابن آأخيك ". 

وضعت الس يدة املس نة البودرة عىل خدودها  

 ، قبل آأن تضع امحر الشفاه الفاقع . 

نه حفيد آأيخ ، ابلتحديد.  .. آأنه صيب  "نعم ا 

 جيد... ". 



ابتسمت فرجينا غريغ ابن اخهيا ؟ و تصفه  

نه رجل ... نعم رجل بلك ما   نه صيب ؟ ا  اب 

 لللكمة من معىن... 

نه صيب جيد ، و دليه مزيات عديدة مثال ،   "ا 

نه يقدم مساعدات لكثري من الناس ".   ا 

"غريغ ؟ يسهم ابعامل خريية لالنسانية ؟"  

 سأألهتا فرجينا بسخرية . 

لكن نعم ، طبعا ال ميكنه آأن يغري العامل ،  "و  

ال آأنه يفعل ما ميكنه يف هذا اجملال   كام يقول ، ا 

 ، نقطة يف حبر ، هذا لك يشء نقطة ". 

مث كتفت يدهيا املليئتني ابلتجاعيد و تهندت و  

 اضافت . 



نين آأضيع ، آأان مل آ ت لرؤيتك ليك   "يبدو ا 

ريد  افتخر مبزااي ابن آأيخ... اي صغرييت آأان ال آأ 

آأن آأزجعك ، و لكن جيب آأن آأقول كل ال  

 تضيعي وقتك مع غريغ ". 

 "آأان... " قالت فرجينا ابرتباك. 

مرآأة يف   "صه ، دعيين آأتلكم كام ترين آأان ا 

الثانية و الامثنني من معري ، ومن حقي آأن  

 آأقول ما آأفكر به ". 

 تلفتت فرجينا حولها حبثا عن آأي همرب . 

معة غريغ "    "تبدين صغرية كام جيب " اضافت 

كنت آأظنك خمتلفة ... " مث ابتسمت و  

 اضافت . 



"و لكن ابلتأأكيد الصور ال تكون واحضة دامئا  

آأليس كذكل ؟ " هل آأراها غريغ صور لها ؟  

و لكن من آأين حصل علهيا ؟ هل التقط  

صورة لها بدون علمها ؟ آأم آأنه آأخذ صورهتا  

من ملفها اذلي ميلكه الس يد مارتينزي يف مكتبه  

 . 

عم آأنت مجيةل ، و آأان آ سفة من آأجكل ،  "ن

جيب آأن تصديق لأول مرة يف حياته ، يقع  

غريغ يف احلب ، و آأنت ليس دليك آأي آأمل  

 ." 

 "و لكين... ". 



"صه ، آأنت خمطئة مبحاولتك الضغط عليه ،  

لكنك لن تتوصيل ا ىل يشء ال جيب آأن  

 تتومهي كثريا اي صغرييت". 

 "مدام ، آأنت خمطئة آأان... ". 

ذا كنت آأتلكم هكذا ، فهذا من آأجل   "صه ، ا 

مصلحتك ، غريغ يريد آأن يزتوج و يؤسس  

عائةل هل ، اكن جيب آأن يفكر بذكل منذ مدة  

طويةل ، و لكن كام يقال ، ال ن آأفضل من آأن  

 ال يفعل آأبدا " . 

 آأخذت فرجينا ترجتف كورقة يف همب الرحي . 

"مثال آأان ال آأالحقه ، بل عىل العكس هو  

 ".   اذلي... 



و مل يتسع لها الوقت لقول املزيد ، لأن  

الس يدة العجوزة هنضت و اجتهت حنو  

 الصالون الثاين . 

ىل الفتاة اليت اكنت ال تزال مهنارة   آأنضم غريغ ا 

 بعد ذكل احلديث اذلي مسعته . 

"مك آأنت شاحبة " رصخ غريغ "هل آأنت  

 مريضة ؟". 

"لقد التقيت بعمتك منذ قليل " آأجابته  

 جبفاف . 

فنظر ابجتاه معته و ارتسمت ابتسامة عىل  

 شفتيه . 



"آ ه معيت اننيس ، آأتعلمني آأهنا يف الرابعة و  

 الامثنني من معرها ؟". 

 "قالت يل آأهنا يف الثانية و الامثنني فقط ". 

"يبدو آأهنا تصغر من نفسها ... آأو قد تكون  

 نسيت مك معرها ". 

ذا مل تكن قد فقدت عقلها لكه ".   "آأتساءل ا 

معها ذكل آأحياان... و لكن هذا    "حيدث 

حيدث للكثريين آأليس كذكل ؟ يف املايض  

مرآأة ذكية جدا ، لقد توفيت وادلهتا عن   اكنت ا 

سن يناهز املئة ، و آأعتقد آأهنا عىل نفس  

 الطريق ". 

 "يبدو آأن من عادهتا التدخل مبا ال يعنهيا ". 



مرآأة مس نة ، و املس نات يرغنب دامئا   "آأهنا ا 

 ابلالكم ". 

جياد عذر لها ".   "آأنت   حتاول ا 

"ذكل لأنين آأحهبا كثريا ... كيف س نصبح  

عندما نبلغ س هنا ؟" آأمسك ذراعها و قادها  

 حنو اخملرج . 

"عاشقني دامئا ، آأمتىن ذكل " اضاف هبمس  

 يف آأذهنا . 

 فابتعدت برسعة . 

 "آأرجوك ". 
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آأمام ابب الفندق اكنت س يارة التاكيس تنتظر  

، و كذكل س يلرته و سائقها اذلي آأرسع يفتح  

 الأبواب لكن غريغ هز رآأسه . 

 "ال شكرا ، لويس ". 

http://www.riwaya.ga/


"مث التفت حنو فرجينا و اضاف " اليوم حنن  

جازة ". يف    ا 

مث توجه ا ىل س يارة املين دوك اخلرضاء اليت  

 تش به اللعبة . 

"ثوبك املقمل ابلأمحر و ابلأبيض مع هذه  

 الس يارة اخلرضاء ، يس تحق صورة ". 

فتذكرت الفتاة الصورة اليت قالت العمة آأن  

ايها، و تبدد حامسها.   غريغ آأراها ا 

 "آأدليك صورة يل غريغ ؟". 

 "ليس حىت ال ن...". 

ج من جيبه اكمريا صغرية و كبس عىل  مث آأخر 

 الزر . 



 "ال ن آأصبحت آأمكل واحدة ". 

ذا معة غريغ تتومه... مل   فزمت الفتاة شفتهيا ، ا 

 يكن غريغ ميكل لها صورة قبل ال ن . 

 "ماذا س تفعل هبذه الصورة؟" سأألته الفتاة . 

 "سأأحتفظ هبا قرب قليب " . 

 فهزت كتفهيا و تهندت . 

 "غريغ كن جادا". 

 جاد " و تأأملها حبنان كبري لو يكون  "و لكين 

 صادقا ، و لكن آأمل حتذرها معته منه . 

"آأان آأعمل ماذا س تفعل هبا " آأجابته مبكر "  

ىل آألبوم الصور اخلاص مبغامراتك   س تضيفها ا 

 النسائية ". 



 "فرجينا" . 

"آأين آأصبحت ال ن ؟ " آأحلت الفتاة " يف آأي  

 صفحة ؟". 

 ظل غريغ صامتا يتأأملها بدهشة . 

ملاذا ال جتيبين ؟ ال بد آأنك تفتخر كثريا  " 

 ابنتصاراتك العاطفية آأنت...". 

"آأهذا ما تقولينه ؟" قاطعها غريغ ، و هو  

 يتأأملها ال ن بربودة "آأنت تغارين ؟". 

 "ال آأبدا ". 

"ال جيب آأن تصديق لك ما يقال ، ابلتأأكيد ،  

آأان ال آأدعي بأأنين عشت حيايت اكلقديسني ،  



بذكل العدد اذلي    و لكن مغامرايت ليست 

 يتلكمون عنه ". 

مث آأمسكها بني ذراعيه و ساعدها عىل القفز  

 من الس يارة . 

مرآأة واحدة فقط هتمين ، آأتعلمني   "حاليا ، ا 

 من يه ؟". 

 "روزا؟". 

"روزا؟" سأألها بدهشة "ليس لروزا آأي ماكن  

 يف حيايت ". 

 "اكذب " رغبت الفتاة يف آأن ترصخ بوهجه . 

فرجينا وحدك " آأكد لها  "آأان ممتسك بك آأنت  

 . 



ذا اكن يعتقدها غبية ا ىل هذا احلد ، فقد   ا 

 قررت يه ادلخول معه يف هذه اللعبة . 

ذا" آأجابته ضاحكة "و ا ىل مىت ؟".   "هكذا ا 

بد " و جنحت يف اصطناع الضحك .   "للأ

الهذا ؟ مك عدد الفتيات اللوايت مسعن   "ليس ا 

هذا منك ؟ هيا غريغ ، آأان لست ساذجة  

 رجة ". لهذه ادل 

فغمرها بنظرة غري واحضة املعامل... يبدو آأنه  

عىل وشك الأعرتاض عىل الكهما ، لكنه  

آأختار آأن ال يقول شيئا ، و عندما عاد للالكم  

 ، اكن ذكل خبفة و مرح . 



"آأنيس النقاشات الكبرية يف الوقت احلارض ،  

 و لنفكر فقط بقضاء يوم مجيل ، موافقة ؟". 

 "حس نا ". 

س يارته حنو الشاطئ ، ال حظت  و قاد  

فرجينا الكثري من الس يارات املشاهبة لهذه  

 لكن آأكرثها بلون الزهر . 

"يبدو آأن امليين موك منترشة كثريا يف  

 آأاكبولكو ". 

"الس يارات ذات اللون الزهري خمصصة  

لزابئن الس بريزاس يف ذكل الفندق للك  

 زبون س يارة خاصة ". 

 ندق ؟". "حقا ؟ آأال ترغب برشاء هذا الف 



"دلي واحد يف آأاكبولكو ، و هذا يكفيين ، آأان  

 لست طامعا ". 

ذا فكرت هبذه   ىل الرمق مخسني ، ا  "لن تصل ا 

 الطريقة " آأجابته ممازحة . 

"مخسون فندقا ؟" و ابتسم " هل هذا  

هدف يف الوجود ؟ آأان ال آأفكر بذكل "  

 آأجاهبا ابمشزئاز . 

 "ال تدعي الامشزئاز غريغ ". 

ذا سارت الأمور جيدا ،    "آأنت عىل حق ،  ا 

ىل الرمق مثانية و آأربعني ".   سأأصل قريبا ا 

مع الاكريب آأوتيل ، طبعا ، فكرت فرجينا  

بيأأس ، و لكن آأليس من الأفضل آأن تعيش  



اللحظات احلارضة ، من آأن ترتك الغرية تلهتمها  

 ؟. 

"قد يظننا البعض زوجني سعيدين " فكرت  

يس  ابنقباض يف قلهبا و مرارة ، "و لكن ل 

 آأولئك اذلين يعرفون غريغ ، و مه كرث طبعا ". 

بعد قليل توقف غريغ آأمام املرفأأ حيث اكنت  

ابخرة راكب تزنل السواح ، و مراكب س ياحية  

عديدة تنتظر وجود السواح للقيام جبوةل حول  

 اخلليج . 

"آأوه س نقوم بزنهة حبرية ؟" سأألته فرجينا  

 حبامس . 



و خيت  "نعم " و قفز من الس يارة و اجته حن 

صغري خرج شاب مكس ييك من الاكبني و  

 اكن يضع عىل رآأسه قبعة عريضة . 

"سينور دوننغ ، لك يشء جاهز آأتريد آأن  

 آأشغل احملرك ؟". 

"ال سأأهت بذكل بنفيس ، جوزي ، س نعود  

بعد ساعتني آأو ثالثة بعد القيام جبوةل قصرية  

 ." 

 "لقد آأخرجت كل الألواح ". 

عىل املاء اليوم غدا  "لن منارس رايضة الزتجل  

 ممكن... ". 



حسب جوزي حبال ليقرب املركب من  

الرصيف ، و ليك يمتكن غريغ و فرجينا من  

 الصعود بسهوةل . 

"رحةل موفقة ، سنيور دوننغ ، سنيوريتا ... "  

ىل الرصيف ، بيامن بدآأ غريغ بتشغيل   و قفز ا 

 احملرك . 

 "آألن يأأت معنا ؟" سأألته فرجينا بقلق . 

 يب ؟". "آأال تثقني  

 "بىل ، و لكن... ". 

"آأان آأعرف القيادة جيدا " مث آألتفت حنو  

نين قادر عىل اال حبار هبذا   جوزي " قل لها ا 



املركب " فرفع البحار رآأسه حنو السامء و  

 ابتسم . 

"السنيور دوننغ هو آأفضل البحارين عىل  

 الاطالق". 

مبا آأنه موظف عند غريغ ، فلن جيروء آأبدا  

 ، آأنه حيافظ عىل  عىل الادعاء بعكس ذكل 

 وظيفته . 

"ليس هذا ما كنت آأعنيه... " بدآأت الكهما ،  

 لكن املركب اكن قد بدآأ يبتعد عن الرصيف . 

ذا ختافني آأن تكوين وحيدة معي ؟".   "ا 

 "آأجيب عيل ذكل ؟". 



و ابتسمت هل و آأرشقت عيوهنا اللوزيتان ، و  

آألتقت نظراهتام للحظات ، و اكنت يه آأول  

 من آأخفض نظره . 

رج املركب من املرفأأ و اكنت الشمس و  خ 

البحر و السامء و الأمواج لكها متنامغة ...  

فأأحست فرجينا و كأهنا انتقلت جفأأة ا ىل عامل  

السعادة ، هذه اللحظات اكمةل... لك ذكل  

 يه احلياة . 

و تأأملت يدي غريغ اللتني متساكن املقود  

هبدوء و ثقة ، هااتن اليدان قادراتن عىل هز  

لكه ، و تذكرت تكل اللحظات السحرية  كياهنا  



يف الظالم حدائق البوسادا قبل آأن تفاجهئام  

 روزا . 

و جفأأة جف حلقها ، و شعرت برغبة قوية  

جعلهتا ترتعش عندما خلع غريغ مقيصه فرآأت  

صدره الربونزي العريض ، و فتحت شفتهيا  

جعاب ، و متنت آأن تتحسس هذا اجلسد   اب 

 حتت اصابعها و حتت شفتهيا . 

 "فرجينا... " مهس غريغ . 

فرفعت رآأسها ، و اكتشفت يف عينيه الرغبة  

و نفس الأنفعال ، آأوقف حمرك املركب ، و  

 مهس من جديد . 



"فرجينا... " و اقرتب مهنا و مضها ا ىل صدره  

 فرتكته يفعل... 

"آأوه غريغ... " مهست و آأمعضت عينهيا ، مل  

تعد تفكر بروزا ، و ال بأأي يشء آ خر ، هبذه  

حظة مل يعد هيمها سوى قلهبا و احاسيسها ،  الل

و آألتقت شفاههام بقبةل طويةل ، مليئة ابلرغبة  

 ، وبدآأت يداه تكتشفان جسدها... 

فاستسلمت لعناقه ، و انطلقت تأأوهات من  

آأعامق كياهنا و خرجت من شفتهيا فضمها غريغ  

ليه آأكرث .   ا 

"فرجينا ... آأنت جتعلينين جمنوان... آأريدك آأن  

 " آأضاف الهثا .   تكوين يل 



 "آأريد آأن آأكون كل " آأجابته بصوت ضعيف . 

فعادت شفاه غريغ تقبالن عنقها ، و آأرتعشت  

بني يديه و يه مغمضة العينني ، و نسيت  

لك حتفظاهتا ، و آأصبحت يه بدورها  

 تداعب كتفيه و عضالت ظهره و صدره . 

"آأريدك آأن متتلكين " قالت و قد مثلت من  

 ا صفريا قريبا . طعم قبالته و جفأأة مسع

يه آأهيا العاشقان ".   "ا 

و اكنت سفينة سواح متر ابلقرب من هناك ...  

ىل الوراء ، و آأرسع غريغ و   فرتاجعت فرجينا ا 

ىل الأمام و   شغل احملرك ، فاندفع املركب ا 

 ابتعد عن سفينة السواح . 



 "ساحميين فرجينا ". 

 "عىل ماذا ؟". 

آأعصايب " مث  "آأان آألوم نفيس ، مل اس تطع متاكل  

تهند و آأضاف "آأنك تفقدينين عقيل ، آأنه  

 عذري الوحيد ". 

 "و آأان آأيضا ، آأان مسؤوةل مثكل ". 

ننا مسؤوالن معا " و ابتسم و   ذا فلنقل ا  "ا 

ليه من جديد ، و لكن حبنان كبري و   مضها ا 

 اس ند خده عىل شعرها . 

"فرجينا ... آأوه اي عزيزيت " مهس بأأذهنا .  

مبا اكن س يحصل... و مل    فامغضت عينهيا حتمل 

 حيصل... 



بعد هذه الزنهة البحرية اليت مل تطل بسبب  

ىل الأاكبولكو برفقة   خسرية السواح ، عادت ا 

 غريغ . 

"هذا املساء سأأصطحبك لتناول العشاء و  

 للرقص " قال لها غريغ . 

"سزنور آأاكبولكو ليال..." ترددت الفتاة قليال  

 مث سأألته . 

 "تعتقد آأن هذا تعقل ؟". 

ذا اكنت دامئا متعقةل ".   "تكون احلياة ممةل ا 

فتذكرت الكم معته العجوزة " آأنت تضيعني  

وقتك مع غريغ لأول مرة يف حياته وقع يف  



احلب ، يريد آأن يزتوج و يؤسس عائةل هل...  

 ليس دليك آأي آأمل ". 

يقع يف احلب؟ هو ؟ و لكن هذا مل مينعه من  

اته  بعض الرتفيه حىت بعد زواجه سيتابع مغامر 

، للحقيقة ، تس تحق روزا اال شفاق آأكرث من  

 احلسد... و آأخذت نفسا معيقا . 

"جيب علينا آأن حنافظ عىل عالقة معيل  

اجلديد بيننا ، آأان جئت لأمتم فرتة التدريب يف  

فنادق الفايف س تارز ، يف البوسادا ابلتحديد  

، ملاذا جعلتين آ يت ا ىل هنا ؟ ملاذا ترص عىل  

 معامليت... ". 



ة ؟ و ملا ال ؟ آأليس مجيال آأن تمتتعي  "كضيف

بأأايم من الاجازة بد العمل ؟ و خاصة يف  

 مثل هذا احلر ؟". 

 "لكن اجلو منعش يف ماكتب الفندق ". 

 "و منعش آأكرث ‘ىل الشاطئ". 

آأايم من الاجازة مع غريغ ، هذا مثري حقا ،  

ملاذا ترفض هذه املتعة ؟ لن تعمل روزا بيشء  

 يس همام . ، حىت لو علمت ، فهذا ل 

"آأان آأيضا موجودة ، و آأان آأيضا آأحب غريغ ،  

لكنه ال يريد سوى مغامرة حب عابرة ، و آأان  

آأريد ارتباطا اتما... و لكن مغامرة قصرية ،  



آأليس آأفضل من ال يشء ؟ آأية فضيةل جتعلها  

 ترفض بعض السعادة ؟ " قالت يف نفسها . 

"ملاذا آأنت حذرة هكذا فرجينا ؟ مما ختافني ؟  

ر يف هذه اللحظات و كأنك تعتربينين  آأشع

 عدوا كل ؟". 

 "ال ، غريغ لكن مسعتك... ". 

 فرفع نظره حنو السامء . 

"ها قد عدان من جديد ، لقد س بق و قلت  

كل رآأيي ابلنس بة لسمعيت ، و لك ما ينرش  

عين ليس حصيحا ، و لكام رآأوين بصحبة فتاة  

مجيةل يقولون آأهنا عش يقيت ، و آأكرث الأحيان  

تعدى ذكل دعوة للعشاء ، آأان آأفضل  ال ي 



اخلروج مع الفتيات امجليالت ، آأين الرضر يف  

ذكل ؟ هذا آأمجل بكثري من تناول العشاء  

 بصحبة جعوز هيذي ". 

آ ه ، مك يعرف كيف يربر نفسه تناول العشاء  

 معه ، و الرقص بني ذراعيه ؟ مك حتمل بذكل . 

"كوين مس تعدة يف الساعة الثامنة " قال لها مث  

 ابتسم و اضاف " كوين مجيةل " و ابتسم . 

آأن تكون مجيةل ؟ هذا يسهل قوهل... فهيي ال  

متتكل سوى ثوب سهرة واحد ، و الأثواب  

املكس يكية تناسب اجامتعات عادية ال سهرات  

 راقصة . 



احست الفتاة ابندفاع كبري ، و نزلت ا ىل  

معرض املبيعات يف الفندق ، و اكنت ا حدى  

خاصة ابلسهرات و    احملالت تعرض مالبس 

 احلفالت . 

بعد آأن وقفت طويال تتأأمل املعروضات ،  

اختارت ثواب من الكريب الطويل بكتف واحد  

يش به موديالت الأغريق ، و اكن لونه الفاحت  

 يناسب لون برشهتا و شعرها الطويل . 

بدهشة كبرية تأأملت نفسها يف املرآ ة ، هبذا  

آأنوثة و  الثوب تبدو فتاة اثنية ، و لكن آأكرث  

 ااثرة... 

 "ال بأأس ". 



"و كأن هذا الثوب خلق خصيصا من آأجكل  

" قالت لها البائعة ابجعاب ، و اكنت تتأأمل  

 زبونهتا و يه حتين رآأسها . 

"ماذا ينقصك ؟ آأنت حباجة جملوهرات ؟ و  

ليه ،   لكن اهيا ؟ اهيا؟ آ ه ، دلي ما حتتاجني ا 

نه بس يط و بنفس الوقت... ".   هذا العقد ، ا 

فهمت ما تقصدينه" قاطعهتا فرجينا  "لقد  

ليه".   "دلي ابلتحديد ما آأحتاج ا 

فالعقد اذلي قدمه لها غريغ يناسب هذا  

الثوب كثريا ، و آأخريا ، تأأملت البطاقة املعلقة  

ابلثوب و اليت مل خيطر ببالها آأن تتفحصها من  

قبل ، و قرآأت السعر املسجل علهيا و بدت  



آأن دفعت  اخليبة عىل وهجها ، مل يس بق لها  

 مثل هذا املبلغ مثنا لثوب ترتديه . 

"انه سعر الأواكزيون " قالت لها البائعة "و  

لكن صدقيين آأنه يس تحق وزنه من البزيوس"  

 مث آأضافت بصوت منخفض . 

"آأنت لن تدعي بأأنك تواهجني مشألك مادية "  

 قطبت فرجينا حاجبهيا . 

 "و لكن... ". 

آأن ترصفات بعض العامالت الأمريكيات  

صل تصبح مزجعة جدا آأحياان ، ماذا تتخيل  الأ 

جازة يف آأاكبولكو فايف   هذه ؟ آأهنا تقيض ا 

 س تارز ، و ستنفق لك مالها عىل املالبس ؟ 



 حضكت البائعة و آأضافت . 

"آأان آأعمل من تكونني ، كام يعمل امجليع هنا "  

لهيا بطرف عيهنا .   ونظرت ا 

ازداد غضب فرجينا ، يبدو سوء التفامه واحض  

يعتقدون آأهنا عش يقة غريغ دوننغ ، عش يقة  ،  

 وصولية متطلبة . 

آأتعرتض ؟ آأتدافع عن نفسها ؟ لكن البائعة مل  

 تكن لتصدقها لقد اصبح الوضع مزجعا للغاية... 

نعم مزجع وهمني ، ال جيب آأن يس متر ذكل ،  

ىل   س تطلب من غريغ آأن يسمح لها ابلعودة ا 

ن  البوسادا ال هناء فرتة تدريهبا ، ال سبيل لأ 



تصبح موضوع الأقاويل يف هذا الفندق ، مع  

 آأهنا حىت ال ن مل تفعل ما تالم عليه. 

ازداد امحرار وهجها عندما تذكرت آأهنا اكنت  

عىل وشك آأن تستسمل لغريغ عىل منت اليخت  

 ... مث آأخرجت بطاقهتا و انولهتا للبائعة . 

ماكنك فقط آأن توقعي عىل الفاتورة "   "اب 

 قالت لها البائعة . 

 عتقد آأن دليك حسااب مفتوح هنا... ". "آأ 

نين آأان من س يدفع كل " آأجابهتا فرجينا   "ا 

جبفاف "و من مايل اخلاص" ظلت البائعة  

تبتسم يبدو آأهنا مقتنعة بأأن غريغ ميول حساب  

 فرجينا ابلبنك . 



شعرت فرجينا ابذلل ، و صعدت ا ىل غرفهتا  

لتمكل اس تعدادها للسهرة و بعد آأن رسحت  

عقد اذلي قدمه لها غريغ يف  شعرها وضعت ال

تكسكو ، آأنه ابلفعل يناسب ثوهبا اجلديد ، و  

عندما المس العقد صدرها احست بشعور  

غريب... انه غريغ اذلي آأيقظ يف نفسها مثل  

هذه الأحاسيس الرائعة و اخمليفة يف آ ن  

 واحد... 

يف الساعة الثامنة متاما ، نزلت فرجينا و مل  

ت تنتظره  يكن غريغ قد وصل بعد ، جفلس

عىل نفس الكنبة ، و صدق حدسها عندما  

رآأت العمة اننيس تتجه حنوها ، و اكنت  



ترتدي ثواب من السااتن الأزرق ، ال بد آأهنا  

غاضبة من فرجينا ، و تلوهما لأهنا مل تتبع  

نصاحئها... و لهذا السبب مل تلكمها ، بل  

 عادت ادراهجا و يه هتز برآأسها. 

 "آ نسة سربنغل ؟". 

فرجينا فرآأت عامل الأس تقبال يقرتب  التفتت  

 مهنا . 

 "نعم؟". 

 "آأميكنك آأن تتبعيين لو مسحت ؟". 

ىل آأين؟".   "و لكن... ا 

 "ا ىل شقة الس يد دوننغ". 



عضت فرجينا عىل شفتهيا ، و غضبت كثريا  

لأن غريغ يضعها يف مثل هذا املوقف ، و مل  

يكن ابماكهنا آأن ترفض مرافقة هذا الشاب  

 بأأدب و لباقة . 

قادها الشاب ا ىل مصعد خاص ابال داريني ، و  

الحظت بدهشة آأن الشاب اس تعمل مفتاحا  

 خاصا ، و مل يضغط عىل آأي زر من الأزرار . 

"يبدو آأن هذا املصعد خاص ابلس يد فايف  

 س تارز" 

فكرت الفتاة ، مل يكن من عادهتا آأن تتأأثر  

بسهوةل ، لكهنا هذه املرة تأأثرت كثريا... بعد  

فتح الباب عىل صالون كبري ،  حلظات قليةل ،  



ن خرجت من املصعد ، حىت نزل   و ما ا 

 املصعد فورا . 

"اي للفخامة ؟ آأي خفامة و آأي بساطة بنفس  

 الوقت... ". 

و اجعبت ابلكنبات املرحية و الطاوالت  

 احلديثة و السجاد الرائع... 

 "فرجينا". 

ارسع غريغ الس تقبالها ، و اكن مثريا جدا  

غامق ، و مقيصه احلريري  ببنطلونه الرمادي ال

 الأبيض . 

"مك آأنت مجيةل" مهس غريغ ، مث آأمسك يدهيا  

 بطرف يديه و آأخذ يتأأملها ابجعاب . 



 "آأوه آأنت مجيةل جدا ". 

حفاولت آأن تلطف اجلو املثقل ابلتيارات  

 الكهرابئية اليت نشأأت بيهنام جفأأة . 

 "و آأنت ال بأأس بك " قالت هل مبتسمة . 

 كل يف شقيت ". "آأان سعيد جدا ابس تقبا 

 "آأهنا ا حدى شققك السابعة و الأربعني ". 

"ال ، ليس دلي شقق خاصة يف لك فندق  

من فناديق ، آأان آأنزل يف شقق خاصة يف  

الأماكن اليت آأحهبا بشلك ممزي ، و يه ليست  

 سوى عرشة ابلفعل ". 



"عرشة ابلفعل؟" سأألته بسخرية "آأهنا قليةل  

  حقا ، و لكن آأين يوجد مسكنك الرئييس 

 ؟". 

 "يف نيويورك...". 

نيويورك... املدينة اليت تفضلها عىل لك املدن  

لهيا .  نامتء ا   ، املدينة اليت تشعر دامئا ابال 

"سنرشب كأسا قبل آأن نزنل " قال لها غريغ  

و هو يتجه حنو البار الصغري يف زاوية  

 الصالون. 

 "ما رآأيك بشقيت؟". 

 "آأهنا رائعة حقا". 



تد عىل طول  و اجتهت حنو الرشفة اليت مت 

الصالون ، رشفة ؟ ال ، آأهنا حديقة معلقة ، و  

لأ آأنوارها يف   وقفت تتأأمل املدينة اليت تتلأ

سكون الليل ، و آأنوار املراكب مصابيح  

الس يارات ، و الكثري من الحئات الاعالانت  

 يف البارات و املطامع و املنازل... 

فتح غريغ زجاجة مشبانيا ، و سكب يف  

 ال الرباق . كأسني من الكريس ت

"الربيق الفرنيس" قالت فرجينا بدهشة ، و  

اكنت تعمل آأن هذا الربيق يلكف ثروة كبرية يف  

املكس يك ، و لكن ابلنس بة لغريغ ، املال  

 ليس همام ابلتأأكيد . 



بلعت ريقها هذا املساء يس تعمل غريغ لك  

ماكنياته ليك يوقعها يف ش باكه.   ا 

ن  "و آأان الغبية اليت تظن آأهنا ستمتكن م 

غرائه".   ا 

 انولها غريغ الكأس . 

 "خنبنا فرجينا ". 

و دون آأية لكمة رشبت جرعة من الكأس  

اللامع ، و اكنت قد تعلمت آأن تطلب آأمنية  

عندما تالمس شفتاها رغوة الشمبانيا آأمنية ؟  

 و لكن آأية آأمنية ؟. 

"آأمتىن آأن تكون روزا اكذبة يف لك ما قالته" و  

 تهندت بصمت . 



غرميهتا ، روزا قادرة عىل  ليك تتخلص من  

اخلداع ، و لكن فرجينا يف قرارة نفسها ،  

اكنت تعمل آأن هذا ليس ممكنا ، ال ميكن آأن  

تنرش حصيفة النيوز آأي يشء دون آأن تتحقق  

ذا اكن ذكل املقال كذاب و   منه آأوال ؟، و ا 

دعاء ، آأمل يكن غريغ قادرا عىل تكذيبه ؟.   ا 

املدينة ،    رشاب كأسا آ خر و هام يتأأمالن آأنوار 

و مل يتبادال آأية لكمة مل يكوان حباجة لقطع ذكل  

 الصمت الناطق . 

و آأخريا قال لها غريغ بأأن الس يارة تنتظرهام يف  

الأسفل... و آأصطحب الفتاة لتناول العشاء  

يف مطعم قريب من شاطئ البحر ، آأنه مطعم  



رائع تنترش الطاوالت الأنيقة بفضياهتا يف  

اقص شعالت الشموع  احلديقة الكبرية ، و ترت 

مع النس مي اخلفيف ، عندما قدم اخلادم الحئة  

الطعام ا ىل فرجينا تأأملهتا بدهشة .منتدايت  

 ليالس 

 "الأصناف كثرية ، ال آأعرف ماذا آأختار". 

"ما رآأيك لو نبدآأ ابلسفيتش؟" ، آأقرتح غريغ  

 . 

 "و ما هو السفيتش؟". 

"آأنه السمك مع التوابل و احلامض ، آأنه طبق  

 مشهور... و ممتاز". مكس ييك  

 "حس نا ابلنس بة للسفيتش". 



 "و ماذا آأيضا ؟". 

 "آأخرت آأنت البايق". 

 "الكركند و الشمبانيا؟". 

 "الكركند و الشمبانيا" آأجابته مبرح. 

فلتس تغل هذه اللحظات ، لأنه غدا س يحني  

 الوقت للعودة من عامل الأحالم . 

ملأ اخلادم كأس هيام ، و رفع غريغ كأسه و  

عازفني من الأوركسرتا ، وجفأأة ملع    آأقرتب مهنام 

فالش و هبر عيوهنام ، مث اثين مث اثلث...و  

 اكن مصوران يلتقطان هلام هذه الصور . 

رفعت فرجينا يدهيا و آأخفت وهجها ، بيامن هز  

 غريغ كتفيه . 



 "جيب آأن تعتادي عىل ذكل ". 

"آأبدا لن يسمح لها الوقت بذكل" رغبت يف  

بقاء يف آأاكبولكو  آأن جتيبه "لأنين ال آأريد ال 

 معك...". 

"هل سأأكون غدا فتاة الرشف يف الصحف "  

 سأألته جبفاف . 

 "هذا ممكن ". 

 "آ خر انتصارات غريغ دوننغ العاطفية...". 

"حممتل ، آأمل آأقل كل آأن الصحف تبالغ كثريا  

 ." 

اخفضت الفتاة رآأسها ، و آأحست ابنقباض  

 مفاجئ . 



آأختفى املصوران و عادت املوس يقى لعزف  

 ن صاخبة . آأحلا 

نزعاهجا ، لأن   تلفتت الفتاة حولها ، و ازداد ا 

هذا املطعم آأدركت هو نفسه املطعم حيث  

تناولت روزا عشاءها مع غريغ يف ذكل اليوم ،  

ال تزال الصورة اليت نرشهتا حصيفة النيوز  

حمفورة يف ذاكرهتا ، لقد تعرفت عىل املاكن...  

  و قد يكوان تناوال عشاءهام امحلمي عىل نفس 

 الطاوةل . 

هال آأالك الكركند و رشاب الشمبانيا ؟ هل  

هنا وضع غريغ خامت اخلطوبة اذلي تتباىه به  

 يف اصبعها ؟. 



 "مباذا تفكرين فرجينا ؟". 

"ال يشء " آأجابته بلهجة حاولت آأن تكون  

 طبيعية . 

 "تبدين حزينة بشلك مفاجئ". 

"هل دلي لك الأس باب لأكون سعيدة ؟"  

 سأألته بسخرية . 

 "آأمتىن ذكل " فضحكت مبرارة . 

 "لك الظروف جممتعة ، آأليس كذكل ؟". 

 "فرجينا...". 

"فندق خفم ، شاطئ الأحالم ، اهامتم آأفضل  

 دون جوان ... و آأش تيك ؟". 



"مك آأنت حزينة " و نظر مبارشة ا ىل عيوهنا و  

 اضاف "ملاذا؟". 

 فهزت كتفهيا و قالت ممازحة . 

 "فلنقل هذا طبعي ". 

ك يدها و اجته هبا حنو الرقص  "تعايل" و آأمس

حيث اكن قد س بقهام عدد من الراقصني و  

بني ذراعي غريغ آأخذت فرجينا ترتعش . و  

 آأحست بأأهنا فريسة ملشاعر ال ميكن وصفها . 

داعب غريغ كتفها العاري حبركة هادئة ،  

حفاولت هجدها آأن تنىس آأنه منذ آأايم قليةل  

  اكن هنا يرقص برفقة روزا ، مضها غريغ ا ىل 

 صدره . 



نك جتعلينين جمنوان " مهس بأأذهنا " عندما   "ا 

ليه آأكرث .   آأمضك هكذا آأان... " مث مضها ا 

 "فرجينا آأوه اي عزيزيت ". 

و سكتت املوس يقى فعادا ا ىل ماكهنام ، و  

 احرض هلام اخلادم السمك . 

نه ذليذ جدا ابلفعل" قالت فرجينا هبدوء .   "ا 

و اكنت حتاول آأن تترصف و كأنه مل حيدث  

يشء بيهنام و لكن هذا صعب جدا ، عندما  

يضمها غريغ تفقد لك س يطرة عىل نفسها و  

 يمتنع جسدها عن اال س تجابة لعقلها... 

بعد السمك آأحرض اخلادم الكركند املطهو  

ابلزبدة ، و امحرت وجنتا فرجينا و ملعت  



اين يه  عيوهنا ، و بدآأت تشعر بأأهنا ال تدري  

 من تأأثري الشمبانيا. 

"لقد رشبت الكثري " قالت و يه تضع يدها  

ه   عىل كأسها الفارغ عندما حاول اخلادم آأن ميلأ

 لها . 

ال سأأبدآأ ابلهذاين ".   "ال آأريد املزيد ، و ا 

 

********************** 

 زهرة لفرجينا 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع مكتبة رواية    

www.riwaya.ga 

http://www.riwaya.ga/


-4- 

 

"آأنت رائعة..." قال لها غريغ بصوت هامس و  

آأمسك يدها حبنان ، و بنفس اللحظة ملع  

لهيا وعهيا   بريق الفالش من جديد ، و عاد ا 

 من جديد. 

ذا رآأت هذه الصور؟"   "ماذا س تقول روزا ا 

 فهز كتفيه . 

 "ال تتلكمي عهنا لك الوقت ". 

 "جيب آأن يسعدك ذكل ". 

 "عىل العكس هذا يزجعين". 

نك...".   "مع ا 



و سكتت و تناست لك وعودها اليت قطعهتا  

لنفسها ، و اكنت عىل وشك آأن تلكمه عن  

 زواجه القريب من روزا. 

و عاد الرقص و آأمثل احلب و الشمبانيا الفتاة  

، فأأس ندت نفسها عىل صدر غريغ ، و مل  

آأمغضت الفتاة عينهيا، و  يقوال آأية لكمة ، و  

تبعت خطوات غريغ عىل آأنغام املوس يقى بيامن  

فالشات الاكمريات ال تزال تتواىل ... و  

ليه   عندما آأبدت فرجينا نفاذ صربها ، مضها ا 

 آأكرث . 

"ال هتمتي ، اي عزيزيت ، ال جيب آأن يفسد  

 ذكل هدوء اللحظات الرائعة". 



ذا اكن غريغ وعد روزا حقا    فتساءلت الفتاة ا 

ابلزواج ، هل اكن سيترصف هكذا ؟ يبدو  

لها هذا مس تحيل ، و تذكرت الأمنية اليت  

متنهتا و يه ترشب آأول كأس مشبانيا هذا  

 املساء. 

آأاكنت روزا تكذب ؟ هل ذكل املقال اكن لكه  

جمرد خداع؟ جيب آأن تفهم ، و لكهنا مل تكن  

جتروء عىل طرح السؤال عىل غريغ بطريقة  

 مبارشة. 

 طاولهتام و تناوال احللوى بصمت . و عادا ا ىل  

 "غريغ...". 



"نعم اي عزيزيت ؟" و تأأملها ابجعاب كبري "آأنت  

آأمجل بكثري من قبل" و اكن صوته يف حسر  

 هذه اللحظات و لكن جيب آأن تعمل . 

 "غريغ...". 

"نعم اي عزيزيت ؟" كرر هبدوء دون آأن يبعد  

 نظراته عهنا . 

"هل حصيح آأن الاكريب آأوتيل سينضم  

 سة فنادق الفايف س تارز؟". لسل 

 ابتسم غريغ "كيف عرفت ذكل؟". 

 "يقال...". 

 ظل غريغ صامتا ، و آأحلت فرجينا. 

ذا؟ هل هذا حصيح آأم ال؟".   "ا 



 لكنه مل جيهبا بطريقة مبارشة. 

"ال يوجد دخان بدون انر" اكتفى هبذا  

 اجلواب . 

 "هذا يعين آأن...". 

"آأن الاكريب آأوتيل س يصبح قريبا من مضن  

 سلسةل الفايف س تارز". 

ذا ال يوجد آأي شك ، و رغبت الفتاة آأن   ا 

تريم رآأسها عىل الطاوةل ، و جتهش ابلباكء  

عىل حهبا احملطم ، آأي حامقة تدعي آأن  

الأمنيات تتحقق ، روزا مل تكن تكذب ،  

س تزتوج من غريغ و س تقدم هل الاكريب  

 آأوتيل. 



 "ما بك اي عزيزيت ؟". 

مل حياول غريغ    "رآأيس يؤملين آأريد العودة" 

خفاء خيبته .   ا 

"مك كنت آأمتىن آأن تطول هذه السهرة ... " مث  

سكت قليال و آأضاف "كنت آأمتىن آأن  

آأصطحبك ا ىل شقيت لنرشب كأسا آأخرية معا  

ماكننا آأن حنمل حتت سامء آأاكبولكو...".   ، اب 

ال آأهنا   رمغ لك الشمبانيا اذلي جعلها ترشبه ، ا 

ىل التفكري ،  اكنت ال تزال واعية ، و قادرة ع 

 ال لن تقع يف الفخ . 



متددت فرجينا عىل رسيرها تتأأمل سقف  

الغرفة ، و ظلت عيوهنا جافة ، مك حبست  

 دموعها ، للأسف ، مل تشعر ابلراحة... 

س يزتوج غريغ من روزا ، و هو ال حيهبا ،  

 آأتعجبه فقط ؟ 

ال ، قد يكون الاكريب آأوتيل فقط هو اذلي  

 هيمه... 

؟ فقط من آأجل املتعة ال  و النساء يف حياته  

آأكرث و ال وجود لعالقة جدية ، لو مل تكن  

متكل الشجاعة لرتكه هذا املساء ، آأين اكنت  

س تجد نفسها ؟ يف الطابق الأخري من  

 الأاكبولكو؟ يف احضانه... 



"آأوه ! لن تنديم ال ن ؟" رصخت بصوت  

مرتفع ، ما اجلديد يف الأمر ؟ كنت تعرفني  

ي به ، و ال ن ال  مسعته حىت قبل آأن تلتق

جيب آأن تش تيك ، آأكنت تؤمنني ابملعجزات؟  

 آأيهتا الغبية املسكينة . 

و شدت عىل قبضة يدها ، و اكن ابب  

الرشفة نصف مفتوح ، فدخل نس مي حرك  

لهيا ،   الس تائر ، و جضة الشارع اكنت تصل ا 

آأهنا الساعة الثانية صباحا ، و ال يزال الناس  

تفعل ال ن ؟  ساهرون يف آأاكبولكو... ماذا س  

غراء غريغ من   آأتبقى؟ س يكون ذكل ملواهجة ا 



جديد ، هل س تصمد طويال آأمامه ؟ ال ، ال  

 تعتقد ذكل و روزا ، قد تأأيت يف آأية حلظة... 

ذا طلبت   "لن آأحتمل مثل هذا اذلل " و ا 

العودة ا ىل كرينفأاك؟ فكرت و يه تغمض  

ذا   عينهيا ، ابلتأأكيد هذا احامتل... و لكن ا 

ىل ال  بوسادا فا ن الشائعات ستنترش  عادت ا 

آأيضا، و بدآأت تتخيل الأنتقادات الساخرة ،  

نتقادات جونثان ، و فضول كورال   و خاصة ا 

 املرحة ... و نظرات الس يد مارتينزي. 

"لقد اكتفيت من املكس يك ، و من فنادق  

الفايف س تارز الفاخرة " احلل الوحيد املمكن  

 ملع جفأأة يف رآأسها . 



مرتفع "سأأعود ا ىل  "سأأرحل" قررت بصوت  

 نيويورك ". 

و المترين ؟ المترين اذلي يتطلب مهنا البقاء  

ملدة شهرين آأيضا ؟ "ال هيمين ملاذا ال آأفعل كام  

جياد معل   ماكين ا  يفعل جونثان ؟ مع شهاديت اب 

 يف آأي ماكن آ خ...". 

و لكن فكرة العمل يف مدينة ويدل ويب يف  

مطامع صغرية آأو فنادق رخيصة مل تكن تثري  

 امسها . ح

"املهم آأن آأفكر ال ن ابلرحيل ، و فامي بعد  

احبث عن معل الئق ". املهم آأن تتجنب  

الوقوع يف مغامرة فاشةل ، لن تنضم ا ىل الحئة  



الفتيات اللوايت كن حضيات لغريغ دوننغ ، و  

اللوايت ختىل عهنن برسعة ... و لكن مىت  

 س تغادر آأاكبولكو ؟ غدا ، آأنه آأفضل حل . 

ذا القرار ، شعرت ببعض  عندما آأخذت ه

الراحة و اس تطاعت النوم ، و لكنه اكن نوما  

مليئا ابلكوابيس ، غريغ و روزا حييطان هبا و  

 يسخران من سذاجهتا ... 

يف صباح اليوم التايل ، طلبت فطورها يف  

الغرفة ، و حرضت حقائهبا ، مل تأأخذ هذه  

العملية كثريا من وقهتا ، لأهنا ابلاكد آأفرغت  

ايهتا ، مث آأخذت دوشا ، و هبذا  نصف حمتو

الوقت احرضوا لها الفطور ، مل تشعر الفتاة  



بشهية للطعام ، و اكتفت بنصف كوب  

 العصري ،و بفنجان القهوة . 

ال بد آأن احملالت فتحت ال ن ، فزنلت فورا  

حنو مكتب السفر اخلاص ابلفندق ، اس تقبلهتا  

فتاة ترتدي زي مضيفات اجلو اببتسامة  

 عريضة . 

 اح اخلري سنيوريتا". "صب 

ىل نيويورك   "صباح اخلري ، آأريد تذكرة طائرة ا 

 ، ذهاب فقط ". 

"آأتفضلني السفر عىل منت اخلطوط الأمرييكية  

 آأو املكس يكية ؟". 



"ليس همام ، املهم ابلنس بة يل آأن آأسافر بأأرسع  

 وقت ممكن ". 

ضغطت املوظفة عىل آأزرار الكومبيوتر اذلي  

اجلواب عىل  آأماهما ، و انتظرت ظهور  

 الشاشة . 

ماكنك السفر عىل منت الطائرة املكس يكية   "اب 

اليت تقلع يف الساعة احلادية عرشة ، و اليت  

 تتوقف قليال يف مكس يكو". 

 "آأيوجد آأماكن ؟". 

ماكين آأن اؤكد كل عىل بطاقة السفر   "نعم، اب 

ىل املطار   ال ن ، و ابلاكد تس تطيعني الوصول ا 

ليه بدون    آأي تأأخري". ، جيب آأن تتجهيي ا 



 "ال مشلكة يف ذكل". 

"حس نا ، سأأعد كل تذكرة يف ادلرجة الأوىل ،  

 آأليس كذكل ؟". 

 "ما هذه الفكرة بل ابدلرجة الس ياحية ". 

 دهشت املوظفة و ترددت قليال . 

"و لكن ... الس يد دوننغ يسافر دامئا يف  

ادلرجة الأوىل ، عندما ال يس تعمل طائرته  

 اخلاصة ، كنت آأظن آأن... ". 

آأان لست الس يد دوننغ " قاطعهتا فرجينا  " 

 جبفاف . 

امجليع يعتقدون آأهنم يعرفون من تكون ،  

 يعتقدون آأهنا عش يقة املدير الأول... 



"سأأدفع احلساب بنفيس آأيضا" و آأخرجت  

عامتدها .   بطاقة ا 

بعد لك هذا الانفاق ، س يقرتب حساب  

 توفريها يف البنك من الصفر . 

ىل نيويورك جيب   آأن تبدآأ  فور عودهتا ا 

ابلبحث عن معل ، لأهنا ال ترغب يف آأن  

دارة فنادق فايف س تارز آأن تدفع   تطلب من ا 

 لها آأجرها عن مدة متريهنا اليت مل تنهتيي . 

يبدو آأن املوظفة املكس يكية اصيبت ابذلهول  

، اكنت تعتقد آأن فرجينا ستسغل الفرصة و  

تسافر ابدلرجة الأوىل ، و عىل نفقة الس يد  

 دوننغ طبعا . 



عد عرشة دقائق خرجت فرجينا من مكتب  ب

السفر ، و يه حتمل التذكرة بيدها ، ال ن ،  

ىل   ذا ارادت الوصول ا  ال جيب آأن تضيع وقهتا ا 

 املطار قبل اقالع الطائرة . 

 "روزا" اندهتا معة غريغ . 

ارتبكت فرجينا روزا، و ملاذا تكون روزا  

غريرو ؟ و خافت فرجينا آأن تكون روزا  

لتفتت و هتيأأت لتجد نفسها  تقف خلفها ، فا 

 آأماهما ، لكن مل يكن هناك آأحد خلفها... 

 "روزا". 

بدهشة كبرية ، فهمت فرجينا آأن العمة اننيس  

 تنادهيا يه ، املسكينة ابلفعل يه جمنونة... 



و اكنت تضع العطر و املكياج الباهر ، و  

اجتهت حنوها ، و اكنت هذا الصباح ، ترتدي  

، و تضع حزاما  بنطلون آأصفر و مقيص آأزرق  

آأسود عىل خرصها ، و ما آأن اقرتبت مهنا  

حىت رفعت نظارهتا و تأأملت تذكرة السفر يف  

 يد الفتاة . 

 "آ ه سرتحلني؟". 

 "كام ترين س يديت". 

"آأنت متعقةل ، اي صغرييت روزا ، قرارك  

مصيب " مث ربتت عىل يدها " سرتين هذا  

 القرار س يجلب كل السعادة ". 

 رجينا و يه هتز كتفهيا . "آ مل ذكل " اجابهتا ف



 "الوداع اي صغرييت روزا ، حظا موفقا". 

روزا حقا ، مل حتاول فرجينا آأن تقول للعمة آأهنا  

ليست روزا ، عىل لك حال ، ليس دلهيا  

الوقت ليك تضيعه ابلرثثرة ، و ركضت حنو  

 آأحد املصاعد و صعدت ا ىل غرفهتا . 

آأمل تنيس شيئا ؟ ال... بعد القاء نظرة آأخرية  

ىل عىل الشاطئ و يه جتتاز الهبو ، مع آأهنا  ع

قامهتا ، تركت ذكل لغريغ   مل تدفع حساب ا 

دوننغ ، آأنه يس تحق ذكل ، بعد لك يشء هو  

اذلي طلب مهنا اجمليء ا ىل آأاكبولكو فايف  

 س تارز. 



ركبت آأول س يارة اتكيس ، لن تشاهد  

الاكديالك السوداء و ال امليين موك بعد اليوم  

 ، لك يشء انهتيى . 

و مل تكن قد كتبت لكمة وداع لغريغ ، ما نفع  

 ذكل ؟ 

الأفضل آأن ختتفي دون ترك آأي آأثر خلفها ،  

ذراعي روزا آأو بني    س يجد غريغ العزاء بني 

ذراعي آأية فتاة آأخرى ، و الأخرايت كثريات  

... و لشدة ارتباكها نسيت آأن تدفع للسائق ،  

فرجعت و حاسبته و ركضت متجهة حنو  

 صاةل املطار ، لك ما تريده هو الرحيل... 



ىل الطائرة ،   اكن مجيع الراكب قد س بقوها ا 

فاس تطاعت آأن تصل بأ خر حلظة ، و ببطء  

ئرة تسري ابجتاه مدرج اال قالع ،  آأخذت الطا 

مث قامت بنصف دورة و عادت ا ىل ماكهنا و  

 مرت ادلقائق و الطائرة مل تقلع بعد... 

"لقد مضت نصف ساعة ، اكن جيب آأن  

نكون يف السامء" قالت فرجينا لنفسها "ماذا  

جيري؟" و جفأأة ارتفع صوت املضيفة يف مكرب  

 الصوت . 

رادتنا ، تأأخ  قالع  "لأس باب خارجة عن ا  ر ا 

الطائرة ، نرجو منمك آأن تعذروان ، س تقلع  

الطائرة بعد عرشة دقائق" و هبذه اللحظة فتح  



ابب الطائرة و آأرسعت املضيفة الس تقبال  

آأحد املتأأخرين ، لكنه مل يكن سوى... غريغ  

دوننغ ، غريغ الفاتن املثري ببدلته البيضاء و  

مقيصه الأزرق ، مث آأغلق الباب من جديد ،  

 الطائرة حنو مدرج اال قالع .   و اجتهت 

بنظرة رسيعة تأأمل غريغ لك الراكب ، و فورا  

رآأى فرجينا اليت تبدو صغرية جدا يف مقعدها  

لهيا .   ، و خبطوات قليةل انضم ا 

 "تعايل". 

 "و لكن...". 

عرتاضاهتا ، آأمسك يدها و   دون آأن يس متع ا 

جذهبا حنو مقصورة ادلرجة الأوىل ، و ابلرمغ  



س ياحية اكنت مليئة ابلراكب  من آأن ادلرجة ال 

مل يكن يوجد يف ادلرجة الأوىل سوى رجل  

 مسن انمئ ، ارسعت املضيفة حنوها . 

"آأرجوكام ، اجلسا و شدا الأحزمة ،؟ س تقلع  

 الطائرة ال ن"  

و آأشارت ا ىل مقعدين واسعني ، جفلسا ، و  

شارة مهنام ، انطلقت   كأن الطائرة اكنت تنتظر ا 

 بنفس اللحظة. 

 لني؟" سأألها غريغ حبدة . "ملاذا ترح

فامغضت عينهيا و اكنت متعبة بعد ليةل مل  

تذق فهيا طعم النوم جيدا ، و بعد القلق  

 اذلي اكنت تعيشه ، ففضلت آأن ال جتيبه . 



 "ملاذا ترحلني؟" آأحل غريغ. 

 "ليك آأهرب منك". 

 "هتربني مين؟ ملاذا؟". 

 "لأنين آأحبك" آأعرتفت آأخريا و ادارت وهجها. 

"فرجينا ، آأنت حتبينين؟" و هز كتفهيا ، و  

ليه .   ارمغها عىل النظر ا 

"آأنت حتبينين ؟ هل آأان آأمسع جيدا؟". فهزت  

 كتفهيا . 

"نعم آأنت تسمع جيدا ، و ال ن دعين بسالم  

 ، لقد تس ببت يل مبا يكفي من الأذى...". 

 "و لكن اي عزيزيت ... ". 

 "آأان آأرفض املناقشة... " قاطعته حبدة. 



ن جيب ذكل ، هذا غري عادل ، آأان...  "و لك 

 ." 

"لقد س بق آأن قلت كل عدة مرات ابلنس بة  

يل ، ال جمال للمغامرات العابرة " قاطعته من  

 جديد . 

"و من لكمك عن مغامرة عابرة ؟ آأريدها  

مغامرة تدوم مدى العمر ، نعم... " و امسك  

 يدهيابني يديه . 

"آأرجوك غريغ ، كفاك لعبا ابلألفاظ " و  

ليه ، و اضافت . آأمغض   ت عينهيا يك ال تنظر ا 

"آأان آأعمل بأأنك س تزتوج من روزا ، و ابلنتيجة  

ماذا س تقدم يل ؟ بضع ساعات من وقتك ؟  



آأو بضعة آأايم...؟" تقطع صوهتا مبرارة ، "و  

لكن ما آأن تصل روزا ، حىت تنىس آأنك  

 تعرفين ". 

 "ماذا تروين ؟". 

"لقد فهمت لك يشء " و تهندت بأأىس "و  

وس يةل يه الهرب" فرتك يدهيا و آأخذ    آأفضل 

 رآأسه بني يديه . 

"ما هذه القصة الغريبة آأان لن آأتزوج روزا  

 آأبدا". 

هذا كثري ، آأنه جيروء عىل النكران ، فكتفت  

ليه جبفاف .   يدهيا و نظرت ا 



"امسع ، روزا نفسها يه اليت آأخربتين عن  

يه    زواجكام القريب ، لقد جاءت البوسادا و 

 تتباىه ابخلامت الأملاس اذلي قدمته آأنت لها". 

"ال بد آأن احدا آ خر قدمه لها آأو آأهنا اس تعارته  

من وادلهتا ، لكن آأان ، مل اقدم لها آأبدا خامتا  

 من الأملاس". 

 "اكذب" رغبت الفتاة يف الرصاخ يف وهجه. 

 لكن غريغ آأضاف هبدوء. 

"اليشء الوحيد اذلي قدمته ال مرآأة هو عقد ،  

بس يط جدا مش بوك ابذلهب و الفضة ،  عقد  

ال آأهنا ال تريد   و هو مجيل جدا يف عنقها ، ا 

 آأن تضعه". 



فرفعت يدها ا ىل عنقها ، و ارتعشت ، هذا  

الصباح ابلفعل مل تضع عقد غريغ ، لقد خبأأته  

 يف حقيبهتا حتت املالبس. 

"آأرجوك ، فرجينا صدقيين آأان آأتزوج من  

 . روزا؟ هل آأان جمنون لهذه ادلرجة؟" 

"و ذكل املقال يف حصيفة النيوز ؟ آأهو عبارة  

عن آأاكذيب ؟ ال تقل يل آأن حصيفة مثل هذه  

 تنرش آأية معلومات ". 

"آ ه ، نعم ذكل املقال... " و هز كتفيه "آأهنم  

ينرشون حامقات كثرية عين ، و لكن لن  

يدهش ين آأن تكون هذه السطور كتبت  



بطلب و تشجيع من روزا نفسها " حجظت  

 ة. عيون الفتا 

"و دون آأن حياول الصحفيون التأأكد من  

 احلقيقة ؟". 

ذا ذهبت روزا ا ىل ماكتب الصحيفة ، و   "ا 

هذا ما آأعتقده ، فأأهنم س يصدقوهنا برسعة ، و  

 كيف ال يثقون بروزا غريرو ؟". 

 "و لكن ملاذا تكذب هبذا الشلك ؟". 

"ليك تبعد غرميهتا اليت جتدها تشلك خطرا  

 علهيا" مث هز رآأسه. 



ملسكينة ، مل تقبل بعدم اهامتيم هبا ،  "روزا ا 

فاغتمنت هذه الفرصة ، آأهنا تثري الشفقة  

 فعال... ". 

تفسري غريغ ، بدا ممكنا ، و الأمنية اليت متنهتا  

فرجينا و يه ترشب الشمبانيا الفرنس ية  

حتققت ، و لكهنا ال جتروء عىل تصديق  

 ذكل... 

"نعم ، آأهنا روزا ابلتأأكيد و لقد اس تغلت  

 اليت التقطت لنا مؤخرا...".   الصورة 

 "مؤخرا يف آأاكبولكو ، آأليس كذكل؟". 

 "هذا حصيح ، و لكن وادلهيا اكان معنا". 

 "مل يظهروا يف تكل الصورة". 



 "املصورون ابرعون يف همنهتم آأنت تعلمني...". 

ذا اكن هذا املقال آأزجعك كثريا ملاذا مل   "ا 

 تكذبه". 

ذيب  "آأان ال آأمحل نفيس عناء تكذيب لك الأاك 

اليت تدور عين" مث ابتسم و امسك يدهيا  

 حبنان ، و قال لها متوسال . 

 "قويل آأنك لن ترحيل". 

"و لكننا راحالن ، آأال ترى ذكل؟" و  

ىل النافذة و اكنت الطائرة حتلق عاليا   آأشارت ا 

 يف السامء. 

 "فرجينا...". 

 اكن ال يزال دلهيا آأس ئةل تطرهحا عليه . 



حدائق البوسادا و عندما  "عندما كنا معا يف 

اندتك روزا ، ملا تركتين برسعة و ركضت  

 حنوها" قالت هل معاتبة . 

"هذا فقط لأنين مل آأكن آأريد آأن تراانمعا ،  

 شعرت آأن ذكل يلوث حبنا...". 

حبنا؟ هل مسعت جيدا؟ آأم آأن هذا خف  

 جديد ؟. 

"حسب ما يقول مقال النيوز ، الاكريب  

 آأوتيل هو هدية روزا ؟". 

ذا املزاح السخيف ، ال تعمتدي كثريا  "ما ه 

 عىل هذا املقال لكه آأاكذيب ابطةل ". 



"و لكنك قلت بنفسك آأن الاكريب آأوتيل  

س يكون من مضن ادلوننغ فايف س تارز"  

 حضك غريغ و تأأملها قليال. 

 "آأالن روزا قدمته يل ، اي معبوديت الغبية؟". 

ذا؟".   "ا 

"هذا لأنين اشرتيته من الس يد غريرو وادلها  

و اكن هذا سبب اجامتعنا عىل العشاء يف    ، 

ذكل اليوم ، اكن عشاء معل ، و ليس عشاء  

 ال عالن اخلطوبة". 

 "ماذا؟". 

قناعك اي حبيبيت ؟ آأنك من   "كيف ميكن ا 

آأحب ، و آأنت من آأريد الزواج مهنا ، ال  



ال يف   ماكن لروزا يف حيايت ليس لها وجود ا 

 خياكل". 

،  احست الفتاة آأن لك يشء يدور حولها  

غريغ اعرتف لها حببه ، و يريد الزواج مهنا ،  

بعد آأن المست اليأأس ، عاد الأمل من جديد  

و يه يف السامء السابعة ، و مل جتروء عىل  

 تصديق سعادهتا ، فهمست. 

 "الا آأن معتك... ". 

"معيت اننيس؟ ما دخلها يف لك هذه القصة  

 ؟". 



"لقد قالت يل بأأنك لأول مرة يف حياتك تقع  

، و انك تريد آأن تزتوج و تأأسيس  يف احلب  

 عائةل... و بأأنه ليس دلي آأمل " 

 "معيت اننيس قالت ذكل؟" سأألها بدهشة. 

"نعم للحقيقة اعتقدت آأهنا جمنونة ، و هذا  

 الصباح اندتين روزا". 

 "آ ه ال ن فهمت". 

ذا؟".   "ماذا ا 

"معيت اننيس ليست جمنونة متاما ، و لكهنا  

حيد ، لقد  ظنتك روزا ، هذا هو التفسري الو 

قلت لها آأنين احب فتاة آأمسها فرجينا ، و  



آأمتىن آأن تقبل ابلزواج يب ، و يه اعتقدت  

 آأهنا تقدم يل خدمة ، اببعاد روزا عين... ". 

ذن ؟".   "آأوه هكذا ا 

 "عزيزيت... " مهس غريغ. 

 "نعم؟" آأجابته خبجل و ازدادت دقات قلهبا . 

 "آأان آأحبك كيف آأقنعك بذكل ؟". 

ه ، و تأأملها بشوق و حنان  فرفعت رآأسها حنو 

 ، و اكنت نظراته تدل عىل حب ال حدود هل . 

 "غريغ...". 

و فهمت آأخريا آأهنا تركت نفسها ابملظاهر ،  

غريغ مل يكن مغامر يتسىل بتحطمي قلوب  



الفتيات كام اكنت تدعي الصحف ، آأنه رجل  

 ميكهنا الوثوق به ثقة كبرية... 

آأحننت املضيفة و قدمت هلام كأسني من  

 لشمبانيا و يه تبتسم . ا 

"آأيضا الربيت الفرنيس " قالت فرجينا بدهشة  

 . 

"عىل منت الطريان املكس ييك لكهم يعرفون  

 ذويق ". 

"آأنت معوف جدا" قالت هل ممازحة "الطائرات  

 تنتظرك مث الشمبانيا الفرنيس". 

 "آأنت حتبني الشمبانيا؟". 

 "ابلتأأكيد ". 



و آأمحر وهجها و ارجتفت شفاهها و يه  

تالمس السائل املنعش ، و تذكرت الأمنية  

اليت متنهتا ابلأمس ، لقد حتققت ، مل تكن  

 تؤمن مبثل هذه املعجزات... 

 "هل الرجل الاليه مس تعد لالس تقرار؟". 

"الرجل الاليه ، ال وجود هل ، يوجد رجل  

كلك الرجال ، رجل ميكل حبا للسعادة و  

 لالس تقرار " و ابتسم  

 نون". "رجل عاشق ... عاشق جم 

 "كيف علمت بأأنين راحةل؟". 



"اكن هذا سهل جدا ، علمت من مكتب  

السفر يف الفندق ، فاتصلت ابملطار برسعة و  

 طلبت تأأخري الطائرة". 

 "تأأخري الطائرة ، آأهذا سهل لهذه ادلرجة؟". 

"يف هذا البدل ، لك يشء يصبح سهال عندما  

ننفق املال و نبسط النفوذ " فأأس ندت رآأسها  

 كنفه. عىل  

 "آأريد آأن آأصبح زوجة رجل صاحب نفوذ". 

 "فرجينا ، تبدين ال ن تش هبني جونثان". 

 "ال تكن غيورا من جونثان". 



"و آأنت ال تكوين غيورة من روزا " و ابتسم  

و اضاف " و لكن هذا حصيح ، لقد اشرتيت  

 خامت خطوبة ، ها هو... ". 

و آأخرج من جيبه علبة من اجلدل الأمحر ،  

عندما رآأت قطعة من الزمرد    فذهلت الفتاة 

حتيط هبا حبات من الأملاس الرباقة تعلو خامتا  

 ذهبيا . 

 "آأوه". 

"هذا اخلامت اكن يف جييب مساء آأمس ، لكن  

ا رصارك عىل العودة ابكرا منعين من تقدميه  

 كل... " و وضع اخلامت يف اصبعها . 



نه   "حاولت آأن آأختيل اصبعك و آأان آأشرتيه ، ا 

ىل    آأصغر مما كنت اعتقد  ، عندما نصل ا 

 نيويورك سأأجعل آأحد الصاغةيضيقه كل... ". 

ىل نيويورك ؟".   "آأآأنت ذاهب آأيضا ا 

ىل نيويورك ، و فور   "حنن ذاهبان معا ا 

وصولنا س نزتوج بأأقل من آأربع و عرشين  

 ساعة " 

احست فرجينا آأهنا تعيش حلام ، حلام رائعا...  

لهيا الشكوك .   و لكن جفأأة عادت ا 

ذا آأصبحت زوجتك  ، غريغ ، فهذا يعين    "ا 

آأنين سأأعيش عاطةل عن العمل ؟ آأان ال آأتصور  



نفيس بدون معل من الصباح ا ىل املساء... "  

ليه.   حضك غريغ و مضها ا 

"آأتعتقدين بأأنه لن يكون كل معل يف الفايف  

 س تارز ؟ مك آأنت خمطئة ". 

و طبع قبةل عىل اصابع يدها ، فدار اخلامت  

 العريض يف اصبعها ... 

ذا اخرتت الزواج من تلميذة  "اي عزيز  يت ، ا 

يف معهد الكورنيل ، فذكل لأنين حباجة لزميةل  

 من مس توى ممتاز ". 

تركته فرجينا يقبل يدها ، و اكنت الطائرة  

حتلق يف سامء صافية ال آأثر للغيوم فهيا ، و  

لأ يف الكأسني .   اكنت الشمبانيا تتلأ



 احلياة مجيةل ، مجيةل جدا . 

 زهرة لفرجينا 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع مكتبة رواية    

www.riwaya.ga 

 متــــــــــ حبمد هللا ـــــــــــت 

http://www.riwaya.ga/

