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 صورة ايئسة   - 1

 

دخلت دالاس اىل الشقة ويه تلهو مبفتاهحا  

حامةل حقيبهتا وبعض ادلفاتر املدرس ية اليت  

آ تت هبا لتصححها وتركهتا عند مدخل الشقة  

الصغرية. مث اندت ويه تفتح ابب الردهة  

 ادلاخلية: 

 " جني لقد عدت, هل آ نت هنا؟ " 

الا آ ن آ حدا مل جيب, ورمقت دالاس ساعهتا  

متسائةل اكنت الساعة السادسة الا ربعا ومبا  

جاين اكن ينهتي   آ ن املكتب حيث تعمل  

العمل فيه الساعة اخلامسة. فاالمر ال ميكن آ ن  



يعين سوى شئ واحد. البد آ ن يكون )  

ابريس س تافروس( آ تيا هبا اىل املزنل وقد  

 اطاال طريق العودة. 

تهندت ونزعت معطفها املصنوع من جدل الغمن  

ورمته تعبة عىل الكريس مث ذهبت اىل  

 املطبخ حترض وجبة العشاء. 

تساقط ادلمس من قطعة اللحم حتت    اكن وقع 

املشواه مثريا للشهية. دخلت جني اىل الردهة  

ويه هتمهم مزهوة. فاقرتبت دالاس من ابب  

 املطبخ ونظرت اىل اخهتا نظرة تساؤل قائةل: 

 " لقد تأ خرت " 

 آ ومأ ت جني برآ سها وقالت: 



" ابريس اوصلين اىل املزنل وتوقفنا يف طريقنا  

 عند مزنل )جو( " 

ا ظننت. هل س تخرجني هذا املساء؟  "هذا م 

 " 

اكنت جني قد دخلت اىل غرفة النوم. والشقة  

اليت تسكناهنا عبارة عن غرفة نوم واحدة  

تتقاسامهنا. فارتدت اىل ابب غرفة النوم  

 ساخرة: 

" نعم سأ خرج, ملاذا تسأ لني؟ هل دليك  

 اعرتاضات؟ " 

 ردت دالاس ممتلمةل: 

 املعروفة فقط "   " ال عرتاضات 



 

 

وانتظرت حدوث ال نفجار, واكلعادة مل خيب  

 ظهنا. اندفعت جني اىل املطبخ صارخة: 

" انك تثريين آ عصايب اي دالاس! اهنا املرة  

الثالثة هذا ال س بوع. لن تصديق بسهوةل آ ن  

 ابريس حيبين, هال فعلت؟ " 

" برصاحة...ال. قد آ كون غبية وحمافظة اي  

نين آ ن آ رى ال بن الوحيد  جني, الا آ نه ال ميك 

لصاحب اسطول س تافروس العامل  للشحن  

البحري يقع يف غرام...ضاربة عىل الآةل الاكتبة  

مثكل. ويف ال خص اذا اكنت احدى  



املوظفات يف مكتب رشكة ابيه الفرع  يف  

 لندن" 

 ختضبت وجنتا جني وقالت: 

" مباذا كنت ستنعتينين؟ بأ ين خملوق اتفه  

 رمبا؟ " 

 كتفهيا قائةل: هزت دالاس  

" اهنا احلقيقة آ ليس كذكل؟ كوين صادقة مع  

نفسك اي جني ولو ملرة واحدة. لست آ ية  

جامل وليس دليك مال بأ مسك. ومل هيمت بك  

عندما يكون يف وسعه اختيار آ ي فتاة حتلو هل  

سواء هنا آ و يف وطنه اليوانن. انه يلهو معك  

فقط اي جني, ولكام ايقنت ذكل يف رسعة اكن  



آ فضل كل. مفا آ ن ميكل حىت ينهتي   ذكل  

ال مر. آ ان ال آ ريد آ ن يصيبك آ ذى, هذا لك ما  

 يف ال مر" 

 قالت جني يف ك بة: 

 " دليك طريقة غريبة يف تفسري ال مور " 

 مث اس تطردت: 

" آ ان آ درك آ ن لك ما تقولينه حصيح بقدر ما  

تتطابق الوقائع والشخصيات الا آ ن ابريس  

  آ صدقه " حيبين...لقد قال يل ذكل وآ ان 

زفرت دالاس ويه تنظر اىل السامء فتابعت  

 جني قائةل: 



"اي الهي , الواقع آ ين آ درك ما آ قول. ويف آ ي  

حال كيف تعلمني ان اكن حيبين آ م ال؟ ال  

آ عتقد آ نك تعرفني ما احلب. ) تشارلز( يف آ ي  

حال ابلاكد ميثل صورة العاشق الاكمل ل حد!  

 " 

 بت: متالكت دالاس نفسها يف صعوبة واجا 

" البد اين ادرى منك بعض الشئ. وعىل رمغ  

آ نك ال حتيب تشارلز, فأ ان آ جد يف حبه يل  

 مرادي " 

 فركت جني آ نفها بعنف: 



"من املمكن آ ن ختدع  نفسك وتصديق آ ي  

شئ...ومبا آ نك مل تصاديق آ حدا مذ عرفت  

 شارلز, فان جتربتك مثيل...حمدودة " 

 

 وتهندت دالاس قائةل: 

آ درى منك الا آ ن  "حس نا, قد ال آ كون  

منطق  الواع  خيربين بأ ن ابريس لن يبحث  

 آ مور الزواج وخامت الزفاف معك " 

ن ابريس يترصف آ كرب من س نه بكثري "   " ا 

" هذا آ مر ميكنين تصديقه....وهذا آ مر خمتلف  

 فهو جمرب آ ما آ نت فال " 



وتناولت دالاس حقيبهتا لتخرج علبة الساكئر  

 وتشعل واحدة مث اتبعت: 

ي حال لن يقيض سوى س تة آ شهر يف  " يف آ  

 مكتب لندن, آ ليس كذكل؟ " 

 مث آ مكلت الكهما قائةل: 

"مىت تنهتي  فرتة اقامته؟ عام قريب آ عتقد,  

 ماذا س يحدث بعدها؟ " 

آ دارت جني ظهرها دلالاس مث رمقهتا بنظرة  

 من فوق كتفها قائةل: 

بعد, وكونه يمترس    " دليه مثانية آ سابيع آ خرى 

يف العمل شيئا فشيئا فهذه حقيقة جيب آ ن  

 تربهن كل انه ليس جمرد شاب مس هترت " 



 " بتحريض من وادله بال شك " 

اجابت دالاس ويه تدخن س ياكرهتا  

 مسرتخية 

 وصاحت جني قائةل: 

" لن حتاويل آ ن تفهم  آ بدا. انك راضية عن  

نفسك هكذا. واثقة من معرفتك للك ال مور  

 " 

 بت دالاس: آ جا 

 " لست واثقة من شئ ال ن " 

" بدآ ت تصريين كتشارلز متاما. آ نت يف الثانية  

والعرشين من العمر الا آ نك تترصفني كام لو  

 كنت آ كرب خبمسة عرش عاما " 



 صاحت دالاس: 

" اايك آ ن تنتقدي تشارلز. آ نه عىل ال قل  

 رجل رشيف وخملص " 

اكن سهال عىل جني قول آ ي شئ الا آ هنا مل  

تعمل آ ن وادلهام اكن اوىص دالاس    تكن 

الاعتناء بشقيقهتا دامئا ل هنا اكنت تش به وادلهتا  

كثريا. وهذه ال خرية هربت مع رجل آ خر  

عندما اكنت دالاس يف العارشة من معرها.  

ومل تعرف جني ويه يف اخلامسة الكثري عن  

ال مر الا آ ن دالاس شعرت ابخليبة وال مل  

 واذلين مل يفارقاه آ بدا.   الذلين عاىن مهنام وادلهام 



اكنوادلها عامل آ اثر مييض آ سابيع عديدة بعيدا  

عن زوجته وعائلته يف آ عامل احلفرايت.  

واكنت دالاس هتمت دامئا بسامع اخباره حني  

 عودته الا آ ن وادلهتا 

 

ملت حياة الوحدة اليت اجربت علهيا    

ووجدت رجال يف وسعه آ ن يؤمن لها لك  

ناها. ومنذ الطالق مل  التسلية اليت اكنت تمت 

يتسن هلم رؤيهتا. فهي  تعيش يف آ مرياك آ ما  

 اتصالهتام فأ قترصت عىل بطاقات املناس بات. 

وهكذا شعرت دالاس بنفسها مسؤوةل آ كرث  

وآ كرث عن آ خهتا الصغرية ومل يكن هناك آ حد  



لتلتفت اليه سوى تشارلز. وترددت يف ال مر  

ني  النه مل يكن يتفق مع جني واكنت بني ال ثن 

عداوة مكشوفة. لهذا السبب اجلتدالاس  

 زواهجام, اذ اهنا اكنت تتحسب لرد فعل جاين. 

اكن تشارلز يعيش يف مايدن هيد مع وادلته  

اليت متتكل مزنال كبريا هناك, ومبا اهنا اكنت  

ش به مقعدة واسرية كريس املعاقني يف صورة  

مس تدمية فقد اكن من املقرر آ ن يقمي تشارلز  

عد زواهجام, الس امي آ ن دالاس  ودالاس معها ب

اكنت تنسجم مع الس يدة جينينغز. الا آ ن  

جاين لعوب جدا وال تأ به ملشاعر ال خرين اىل  



درجة اهنا مل يكن يف وسعها آ نتتفق وعائةل  

 جينينغز لفرتة طويةل. 

بعد آ ن خرجت جني ذكل املساء, ذهبت  

دالاس اىل غرفة النوم لتبدل ثياهبا قبل  

اذلي اكن قادما لمييض السهرة  وصول تشارلز  

يف الشقة, فهو مولع ابلتلفزيون, وما دام يف  

اماكنه مشاهدة براجمه املفضةل فال مانع دليه  

 من البقاء. 

انزجعت بعض الشئ عندما رشدت آ فاكرها  

حنو آ مور آ خرى قالهتا جني. مل تقلقها عالقهتا  

بتشارلز ابدا قبل ذكل. ولكن هل آ س باب  



ارلز آ نذاك اكنت ممزتجة  قبولها الفوري بتش

 برغبة يف الطمأ نينة والاعامتد عىل خشص ما؟ 

دفعت تكل ال فاكر بعيدا عهنا بتصممي, اذ  

بدآ ت تصبح خيالية ولن تسمح لترصف جاين  

آ ن يؤثر عىل آ فاكرها كثريا. هذا غري جمد! انه  

 ببساطة غري جمد! 

بعد آ ن خلعت ثياهبا ادلاخلية سارت اىل  

اكنتا تسميناه حامما.  املاكن الصغري اذلي  

اس تحمت برسعة مث لبست رداء صوفيا  

آ خرض دائف ظهرت عليه بصامت الاايم, مث  

عقدت شعرها. فتشارلز حيهبا هكذا وهو لك  

 ما هيم. 



وصل تشارلز الساعة الثامنة متاما. اكن رجال  

معتدل القامة والبنية مييل قليال حنو البدانة.  

صديقا    عرف الفتاتني منذ طفولهتام فقد اكن 

لوادلهام, وعندما تويف وادلهام جفأ ة اكن  

مسؤوال عن اجياد شقة هلام وبيع مزنهلام يف  

ايرل كورت اذلي اكن آ كرب وآ كرث لكفة من آ ن  

 تتدبرا شأ نه مبفردهام. 

 عانق تشارلز دالاس حبرارة قائال:  

" مرحبا حبيبيت كيف حاكل؟ تبدين متعبة  

 قليال هذا املساء " 

 هزت دالاس كتفهيا: 



" آ وه, الا تس تطيع آ ن تس تنتج اي تشارلز؟  

 لقد اكنت لـ  جوةل آ خـرى مـع جني " 

 " يف موضوع ابريس س تافروس؟ " 

ذا؟ "   " وماذا ا 

" حس نا آ متىن آ ن ال تفعيل ذكل اي دالاس  

, عاجال  فهي  ليست طفةل عىل رمغ لك شئ

آ و اجال علهيا آ ن تتعمل ان ليس لك التفاحات  

 عىل الغصن حلوة " 

 قالت دالاس متهندة: 

" ال تبالغ. جني يه مسؤولييت يف لك حال,  

 وال آ س تطيع آ ن ادعها هتدم حياهتا " 



" آ نت اكلعادة ال تفهمني الوضع, فباريس  

س تافروس معره مثانية عرش عاما فقط ومل  

عة لنفسه! من  يسمح هل الوقت ليبين مس 

يسمعك تتلكمني عنه يظن آ نه شاب اله  

 مس هترت " 

غالبت دالاس ابتسامة ملا مسعته, واشعلت  

 س ياكرة وانتظرت رصاخ تشارلز: 

 " دالاس. آ جيب آ ن تدخين هبذه الكرثة؟ " 

 وهزت رآ سها قائةل: 

" مل ال؟ فأ نـا ال آ دخن طـوال الهنار واس تحـق  

 بعض الاستـرخاء, آ ليس كذكل؟ " 



تشارلز عىل نفسه ومل جيب, وبعد آ ن    حتامل 

 جلس قباةل التلفزيون قال: 

 " هل هناك آ ي برامج مثرية هذا املساء؟ " 

 " هناك مسلسل التحري اذلي تس متتع به " 

 نظرت دالاس اىل تشارلز وقالت هل برتدد: 

" تشارلز...مل ال نذهب اىل الس امن عوضا. . .  

 " 

 اس تدار تشارلز وقال عابسا: 

 خنرج آ ايم الثالاثء " " ولكننا ال  

 " آ وه, حس نا, حس نا " 

آ رخت دالاس نفسها عىل الاريكة قربه  

 وقالت: 



 " هل اكن هنارك حافال؟ " 

" بعض الشئ. آ ه انظري اي دالاس, الربانمج  

 سيبدآ  ال ن! " 

 

 قالت: 

" تشارلز...ال آ عتقد آ ن العيش مع آ مك بعد  

 زواجنا هو فكرة جيدة يف هناية املطاف " 

ارلز انتباها اكفيا فقد اكن مس تغرقا  مل يعرها تش

 يف مشاهدة التلفزيون. فلكزته دالاس: 

 " هل مسعت ما قلت؟ " 

" ماذا, آ ه. ال ماذا قلت؟ الا تس تطيعني  

 ال نتظار حىت آ نهتاء الربانمج ؟ " 



 احتدت دالاس: 

" الك, ال آ س تطيع. آ ان...آ ان ال آ ريد آ ن اعيش  

 مع وادلتك بعد زواجنا " 

لهيا مندهشا: نظر    تشارلز ا 

 " ماذا؟ ملا ال؟ " 

 بلعت دالاس ريقها بصعوبة: 

" ل نك تصري مثلها آ كرث وآ كرث. انك تترصف  

وك نك آ كرب س نا. حبق السامء اي تشارلز آ حياان  

 تترصف وك نك آ كرب بعرشين عاما " 

آ صبح وجه تشارلز شديد الامحرار, وتضايقت  

 دالاس من ذكل لكن ال مر اكن جيب حبثه. 



" دالاس, هل فقدت صوابك؟ ان البيت يف  

مايدن هيد كبري جدا لتسكنه آ يم وحدها.  

هذا اضافة اىل آ ن رشاء بيت آ خر هدر للامل  

 " 

 آ طفأ ت دالاس س ياكرهتا وقالت: 

 " ملاذا؟ آ ليس يف مقدورك رشاء بيت؟ " 

 فرك تشارلز يديه قائال:  

" يف اس تطاعيت رشاء بيت آ خر اي دالاس,  

تبديد املال من دون    ولكن ليس يف نييت 

 سبب " 

 هزت دالاس كتفهيا: 



" حس نا اذا. ماذا لو آ خربتك ان هذه يه  

 رشوط  للزواج بك؟ " 

فغر تشارلز مفه, مث آ طبقه يف رسعة وسأ لها  

 قائال 

" ال ميكن آ ن تكوين جادة اي دالاس, فأ نت ال  

 تبدين كام عهدتك! " 

" كيف تعمل كيف حايل؟ فأ نت ال تزجع نفسك  

كل. انك جتلس وحتدك يف  يف معرفة ذ 

تلفزيوين طوال املساء, مث تتناول عشاءك  

 وتنرصف " 

 " دالاس! " 

 



" حس نا, اهنا احلقيقة. البد اين كنت مغمضة  

العينني قبل اليوم, ولكين اليوم آ رى حقيقة  

ال ش ياء, ال مر س ئي هكذا اي تشارلز, حنن  

النزال يف مقتبل العمر, ونس تحق بعض احلرية  

ضيه معنا مبفردان, واذا عش نا  وبعض الوقت نق 

مع وادلتك فس تكون حولنا دامئا, تطلب منك  

آ ن تساعدها يف اذلهاب اىل الفراش آ واذلهاب  

اىل امحلام آ و يف ارتداء ثياهبا! ال مر سئ حنن  

يف حاجة اىل مزنل خاص بنا, آ ان مس تعدة  

لالس مترار يف العمل اىل حني يصبح دلينا لك  

 ما حنتاجه " 



لن تعميل, ال ميكن آ ن تفكري    " بعد زواجنا, 

بشئ كهذا, دالاس حبيبيت كوين عاقةل, ان  

املزنل يف مايدن هيد كبري جدا. اذا رغبت فال  

داع  آ ن نعيش مع وادليت, ميكننا آ ن نقسم  

 البيت اىل شقتني " 

ترددت دالاس وقد آ شلك علهيا يف ما اذا  

اكنت غري واقعية آ و آ ن ذكل لكه اكنت سببه  

 جني. 

  ال مر اذا " " فكري يف 

 قالها تشارلز مث اتبع الكمه: 

" سينفطر قلب آ يم اذا اعتقدت بأ هنا ختلق  

 لنا املتاعب " 



ذا اكن ال مر هكذا فعال   وتساءلت دالاس ا 

فالس يدة جينينغز اكنت متعلقة بأ بهنا دلرجة  

 يصعب معها آ ن ترتكه يغادرها يف سهوةل. 

 " حس نا " 

لتلفزيون  قالهتا عندئذ ومال اىل ال مام ليطفئ ا 

 مث عايهنا بنظرة لطيفة وقال: 

 " اقرتيب" 

 قالها يف نعومة وشدها اليه وتركته يعانقها. 

عاود القلق دالاس يف وقت متأ خر من املساء  

عىل جني, واكن يف اس تطاعهتا آ ن تالحظ  

 انزعاج تشارلز مهنا من خالل تعابريه. 



" آ رجوك اي دالاس, التزال الساعة احلادية  

 والربع فقط س تعود جني قريبا. . ." عرشة  

" ملاذا ال حتاول آ ن تدرك ال مر اي تشارلز...ان  

ابريس س تافروسليس ذكل النوع من الفتيان  

اذلي يرىض ابخلروج مع جني من دون  

مقابل. يف اس تطاعة امجليع آ ن يروا آ نه  

يصاحهبا فقط لمتضية الوقت. ماذا لو مسحت  

 هل...حينا... " 

عن ظهر ال ريكة وهز رآ سه    رفع تشارلز سرتته 

 وآ جاب بربود: 

ذا ورطت جني نفسها يف مشلكة, علهيا آ ن   " ا 

 خترج نفسها مهنا  



 

ليه غري مصدقة ما يقول   ونظرت دالاس ا 

 وصاحت: 

 " ال تكن قاس يا اىل هذه, اهنا جمرد طفةل! " 

" حس نا, ال تنتظري مين آ ن اعاملها ك نين اهما  

واذا يه    يوم تأ يت للعيش معنا يف مايدن هيد 

اساءت الترصف فسأ طردها. هناك آ كرثية  

 الناس تعرفين" 

 " ماذا؟! " 

 وضعت دالاس يدها عىل شفتهيا وقالت: 

" ما عالقتك ابالمر؟ لن تقول بأ ن مسعتك  

 معرضة ل ن تومص ابلعار! " 



 " ال تغضيب " 

 وقرر تشارلز معاجلة ال مر بطريقة خمتلفة. قال: 

ها حاملا  " حس نا اي دالاس, حس نا. سأ تلكم مع 

 ترجع " 

 " الك ال تفعل " 

 هتفت دالاس, ويه هتز رآ سها مث اتبعت: 

" اغلب الظن انك س تخلق لها متاعب  

آ خرى, يف اس تطاعيت الترصف معها, آ و عىل  

 ال قل سأ حاول " 

 وضع تشارلز ذراعه حول كتفها: 



ذا بدوت عدمي املشاعر لكين آ عتقد   " آ سف ا 

ري  انكتتحملني املسؤولية وحدك وهذا آ مر غ

 منصف " 

 " آ ان ال خت الكربى " 

اكن تشارلز يزرر معطفه عندما دخلت جني  

الشقة ويه ختلع معطفها اخملميل وجزمهتا يف  

 املدخل مث حيهتام: 

 " آ هال " 

كعادهتا حاولت آ ن تكون ودودة اىل تشارلز  

 ابعرتاف دالاس.  

دس تشارلز يديه يف جييب معطفه, وسأ ل  

 بصوت غاضب: 



افقدت اختك نصف  " هل تعلمني آ نك  

 صواهبا من كرثة قلقها عليك؟ " 

 فركت جني آ نفها ونظرت اىل دالاس: 

" حصيح ما يقوهل اي دالاس؟ اين آ سفة, انت  

تعلمني كيف مير الوقت مرسعا حني تكونني  

 يف زهو! " 

 فرد تشارلز: 

" الك, ال نعمل . حنن يف انتظارك منذ الساعة  

العارشة والنصف.واعتقد انه وقت اكف لعودة  

فتاة مثكل يف السابعة عرشة من العمر اىل  

 املزنل " 

 



 هزت جني كتفهيا وتورد وهجها: 

 " آ ال تس تطيع دالاس آ ن تؤنبين بنفسها؟ " 

 سأ لت بوقاحة مس هتجنة لهجته. 

حديثه  وبصوت جاف حاول تشارلز ان يمكل  

 : 

يل آ يهتا الصبية "   " اس متع  ا 

ال آ ن دالاس هزت رآ سها:   ا 

" آ رجوك اي تشارلز, يف اس تطاعيت معاجلة  

 ال مر " 

" من الواحض آ نك ال تس تطيعني والا ملا اكنت  

 تتلكم معك هبذا ال سلوب " 



قال تشارلز الكمه يف غضب مث نظر اىل جني  

 واتبع: 

  " من ال فضل آ ن تغريي سلوكك اي جني قبل 

آ ن نزتوج دالاس وآ ان والا فقد جتدين نفسك  

 من دون سقف يس تظكل! " 

 حدقت جني فيه يف غضب قائةل: 

" حس نا ابس تطاعيت الاعتناء بنفيس سأ بقى  

 يف الشقة وسأ جد آ حدا يشاركين آ ايها " 

قطعت دالاس لرتدي املوقف, ويف داخلها  

 حرشجة وقالت قبل آ ن يسوء املوقف آ كرث 

اس تطاعيت معاجلة  " آ ذهب اي تشارلز, يف  

 ال مر " 



اس تدار تشارلز وخرج من الغرفة وتبعته  

دالاس ببطء. وابلاكد مسعت حتيته وهو  

خيرج. فقد اكنت مزمعة عىل العودة اىل الردهة  

 ومتابعة النقاش مع جني . 

الا آ ن جني دخلت غرفة النوم لتخلع ثياهبا  

حلظة عودة دالاس واستبقت دالاس يف  

 الالكم قائةل: 

 تبدآ ي جمددا, آ عمل, آ عمل ما س تقولني,  " آ ه. ال 

 ولكن ذكل ال ينفع يف شئ. لن اختىل عنه " 

 " حس نا " 

قالت دالاس وهزت كتفهيا فنظرت الهيا جني  

 بغرابة مس تفرسة: 



" ماذا يفرتض يف آ ن آ فهم من هذه  

 املالحظة؟ " 

 " ما تشائني " 

 

 ومتددت دالاس بتعب واتبعت الكهما: 

ه...آ ين ذهبت هذا  " لقد تعبت من ال مر برمت 

 املساء؟...اسأ ل جملرد السؤال." 

" ا ىل اند يديره يوانين صديق لباريس. رقصنا  

ثريا ورشبنا اكوااب عدة من املرطبات, اكنت  

 سهرة ممتعة " 



" يف آ ي حال مل ال تدعني ابريس اىل املزنل  

بعض ال حيان؟ فرمبا اذا تعرفت عليه لن آ قلق  

 كام آ فعل ال ن " 

 هنا! ال آ س تطيع آ ن آ فعل ذكل " " ابريس  

 " ملاذا؟ " 

" حس نا...اعين...آ ن شقته كبريه وآ اثهثا خفم  

 جدا. . . " 

" ذهبت ا ىل شقته؟! مىت؟ ظننت انكام دامئا  

 تذهبان اىل النوادي" 

 وتقلص وجه جني ويه تقول: 

" حبق السامء, ماذا قلت! مل ال آ ذهب اىل  

 شقته؟ " 



  حلت دالاس عقدة شعرها فتساقط شالال 

 من ال لوان حول كتفهيا. فقالت لها جني: 

" مل ال ترخني شعرك دامئا؟ تبدين آ صغر  

بكثري! ان جتعلينين آ شعر آ ين دنيئة فأ نت اكرب  

مين بقليل فقط, وتلقني صعوبة يف التعامل  

مع  آ ليس كذكل؟ فقط عندما تبدين  

مكدرسة خميفة ويكون تشارلز ادلممي قربك  

ك حاويل آ ن  انىس من آ نت حقا. دالاس آ رجو 

 تفهمين " 

" ال جيدي الكمك نفعا اي جني فنحن نقف  

عند طريف اخلط املتناقضني. ليس يف  



اس تطاعتك ادراك ما هو آ بعد من آ نفك وآ ان  

 ال آ س تطيع آ ن آ صدق بأ نه خملص! " 

 وآ جابت جني: 

آ نت    " حس نا, ليس يف اس تطاعتكام شئ 

وتشارلز. آ ان آ حب ابريس وانوي الاس مترار  

 يف عالقيت معه همام قلت " 

 قالت هذا ويه ترسح شعرها بغضب. 

 

 

* * * * 

 

 



يف مدة آ س بوع اختذت دالاس قرارا مرده  

اساسا اىل آ ن جني مل تعد ختربها احلقيقة. ويف  

احدى ال مس يات قبعت دالاس اليت اكنت  

بعد عودة  تتظاهر ابلنوم يف رسيرها ساعات  

جني اليت بدت متعبة وانحةل عىل آ ثر السهر  

والهنوض ابكرا. وبدت دالاس يف حال من  

القلق املس متر ومتنت من قلهبا لو آ ن ابريس  

س تافروس جيد لنفسه صديقة آ خرى يف  

 املس تقبل القريب. 

ومبا آ هنا ال تتوقع آ ي مساعدة مفيدة آ و نصيحة  

من تشارلز فقد رآ ت آ ن الوس يةل الوحيدة  

خلالص آ خهتا هو آ ن حتاول االتصال بوادل  



الفىت الكس ندر س تافروس. وبدا آ مال غري  

جمد فالكس ندر اكن يقمي يف اليوانن وال تدري  

كيف تتصل به, ويه حىت لو اس تطاعت  

االتصال به ملا آ همت ملا حيدث لشقيقهتا مادام  

ابريس سعيدا. الا اذا ردعه اخلوف من  

رمبا اكن يف    فضيحة. رمبا اكن رجال ذا قلب, 

اس تطاعهتا آ ن تقنعه بفعل شئ اجيايب .  

شعرت دالاس ابليأ س فقد اكنت تمتسك  

 بأ وهام ويه تعمل ذكل.  

وذات صباح وك ن القدر اكن ميد لها يد  

املساعدة, فقد قرآ ت يف اجلريدة ويه يف  

طريقها اىل معلها آ ن الكس ندر س تافروس  



وصل اىل اجنلرتا لريى آ بنه وجيري حماداثت  

رية مع رجال ال عامل الربيطانيني. وقادهتا  جتا

لكمة عابرة عن املوضوع جلني يف ذكل املساء  

اىل تيار حقيق  من املعلومات عنه, حصلت  

علهيا دون شك من ابريس. وما يه الا آ ايم  

معدودة حىت علمت دالاس آ نه اكن يقمي يف  

فندق ) دورشسرت( وسيبقى هناك قرابة  

 اس بوعني. 

رب تشارلز بقرارها  قررت دالاس الا خت 

واتصلت بفندق ) دورشسرت( صباح اليوم  

التايل فأ بلغهتا موظفة الاس تقبال آ ن الس يد  



س تافروس ليس يف الفندق لكهنا تس تطيع  

 التحدث مع آ حد آ مناء رسه اذا شائت ذكل. 

 " آ حد آ مناء رسه! " 

 هتفت دالاس مندهشة مث قالت يف صعوبة: 

 " مىت س يعود الس يد س تافروس؟ " 

 ت موظفة الاس تقبال: آ جاب 

" احلقيقة, ال آ دري آ عذريين ولكن من  

 املتحدث؟ " 

 قالت دالاس يف ارتباك: 

 " آ ان...آ ان...لن يعرفين " 



" اقرتح عليك التحدث مع آ حد آ مناء رسه. ان  

الس يد س تافروس ال يتلقى املاكملات الهاتفية  

 مبارشة. آ ان متأ كدة ان يف اماكنه مساعدتك " 

 لربهة مث قالت: ترددت دالاس  

" ولكن هذه قضية خشصية. آ ليس هناك من  

 سبيل يك آ حتدث معه مبارشة؟" 

" اعذريين, عيل آ ن اجيب عىل اتصاالت  

 هاتفية آ خرى " 

 قالت موظفة الاس تقبال متجنبة اجابة مبارشة 

 

 



واقفلت دالاس اخلط مضطرة وخرجت من  

كشك الهاتف مزنجعة.اكن وقت الاسرتاحة  

سة. وهكذا مل يكن آ ماهما  الصباحية يف املدر 

 سوى االتصال اثنية يف صباح اليوم التايل . 

ويف اليوم التايل مل تس تطع دالاس الرتكزي يف  

معلها واجلت اجراء املاكملة الهاتفية طوال  

الهنار وكرهت اضطرارها لوضع نفسها يف مثل  

هذا املوقف احملرج. ماذا س يقول الكس ندر  

قابلته, آ و  س تافروس عهنا اذا ما اس تطاعت م

ماذا جيب آ ن تقول هل؟ آ نه ابلفعل آ مر غري  

مقنع آ ن هيمت رجل يف مقامه بنكرة مثلها...اي  

 الهي  كيف ستتوىل ال مر..؟ 



عادت اىل املزنل بعد العمل وحرضت وجبة  

العشاء مث انتظرت اىل آ ن تلبس جني ثياهبا  

وخترج ملقابةل ابريس قبل آ ن تفكر جداي يف  

ق. وملتكن معتادة عىل  االتصال اثنية ابلفند

مثل هذا املأ زق. ففكرة مطالبته مبنع ابنه من  

مالقاة جني بدت ساذجة وطفولية هذه  

 اللحظة. 

اكنت متأ كدة من آ ن اعصاهبا لن حتملها عىل  

تنفيذ ال مر, ااي اكنت عواقب ذكل عىل جني.  

سيبدو ال مر مؤذاي ويه اكالخت القبيحة اليت  

اىل احلفل.    حتاول منع س ندريلال من اذلهاب 

خسرت من هذ التصورات ويه تغسل  



الاطباق. اكن سهال ان تنفذ خطهتا ساعة  

اكنت ال تزال متحمسة ملقابةل الكس ندر  

س تافروس آ ما الان فقد وهنت مههتا وبدت  

 الفكرة مستبعدة. 

بعد ان اهنت من غسل الاطباق ووضعهتا  

ماكهنا عىل الرف واجتهت حنو الردهة. فتحت  

حب منديال فوقع شئ آ خر  احد الدراج لتس

عىل السجادة فاحننت والتقطته. اكن سوارا مل  

يس بق دلالاس آ ن رآ ت مثهل بدا وك نه من  

اذلهب اخلالص مرصعا حبجارة كرمية محراء  

وزرقاء اكجلواهر والياقوت. وبرسعة اعادته  

دالاس اىل ادلرج وك نه احرق آ صابعها. مل  



تشك يف مصدره, البد آ ن ابريس س تافروس  

 طاه جلني, لكن ملاذا؟  اع

تبددت آ ي شكوك عندها يف حصة قياهما  

ابملهمة اليت ازمعت القيام هبا. مل يكن دلهيا  

خيار الا آ ن حتاول القيام بشئ قبل فوات  

 ال وان. 

ارتدت رسوالا آ زرق وسرتة رايضية قرمزية  

ختص جني. حضكت عندما فكرت بأ ن تشارلز  

وع من  س يزنجع لرؤيهتا هكذا فهو يكره هذا الن 

اللباس ويفضل آ ن ترتدي دالاس مالبس  

انيقة مع قليل من التربج. انسدل شعرها عىل  

كتفهيا وعوض آ ن ترفعه مرة آ خرى رسحته  



وفردته عىل كتفهيا ووضعت قليال من آ محر  

الشفاه مث هرولت اىل خارج املبىن. اكن  

كشك التلفون يبعد قليال عن املزنل فشعرت  

ويه تسري حنو    دالاس حبيوية مطلقة تغمرها 

 الهاتف.  

اكن الكشك مشغوال فانتظرت خارجا ويه  

تقفز لمتنع الربد القارس من التغلغل اىل داخل  

ثياهبا. وما يه الا هنهية حىت خرج الرجل من  

 الكشك فانسلت اليه شاكرة. 

اتصلت دالاس بفندق )دورشسرت( واكن  

اجمليب هذه املرة رجال. ولكن عندما طلبت  

د س تافروس اكنت اجوبة  التحدث اىل الس ي



الرجل تش به اجوبة املرآ ة. فقررت التلكم مع  

آ مني رسه الس يد اكرانتينوس لتخرج من هذه  

 احللقة املفرغة. وحولها املوظف اىل جناحه. 

يف البدء اكنت اخلادمة عىل الطرف ال خر من  

اخلط مث مسعت لكنة ستيفانوس اكرانتينوس  

 فبادرته دالاس ويه تعض شفهتا: 

اخلري, هل اس تطيع التحدث مع    " مساء 

 الس يد س تافروس؟ اهنا قضية خشصية " 

" الس يد س تافروس يبدل ثيابه الرتباطه هذا  

املساء. ابلتأ كيد ميكنين مساعدتك. تقولني اهنا  

 قضية خشصية ما يه طبيعة هذه القضية؟ " 

 اكن همذاب لكن حازما. 



 تهندت دالاس: 

" ال مر يتعلق ببارس ابن الس يد س تافروس.  

 انه يصادق آ خيت جني يف الوقت احلارض " 

" هكذا؟ هذا ما تودين التحدث مع الس يد  

 س تافروس يف شأ نه؟ " 

 " نعم. آ ان...آ ان آ ريد ال مر آ ن ينهتي  " 

هنا صدمت الرجل ولكن يف شلك   آ دركت ا 

مرح حيث انه انفجر ضاحاك, وشعرت  

 بغضب عارم فقالت صارخة بعنف: 

 " ليس ال مر مضحاك " 

مث مسعت آ صواات آ خرى اوحت الهيا آ ن خشصا  

آ خر انضم اىل املتلكم يسأ هل ما عىس آ ن  



تكون النكته. ومسعت مزاي من الضحك مث  

صوات آ خر معيقا وجذااب ياكد خيلو من لكنة  

 اجنبية : 

" الكس ندر س تافروس يتحدث, من املتلكم؟  

 " 

 

 

اكنت لهجته ساخرة الا آ ن دالاس اراتحت  

اىل حد مل تأ به معه لسخريته لعلمها اهنا تتلكم  

 آ خريا مع س تافروس بنفسه. قالت: 

" امس  دالاس كولزن اي س يد س تافروس.  

يصعب عيل الامر ولكن آ خيت جني تعمل يف  



رشكتك يف مكتب لندن ويه هامئة حاليا  

بأ بنك ابريس...آ ريد منك اذا مسحت آ ن  

تخدم نفوذك يك تضع حدا لهذه العالقة  تس  

 قبل آ ن حيصل سوء" 

 " حيصل سوء؟ ملن؟ " 

 " جلني طبعا " 

 " فعال؟ " 

 ساد الصمت برهة مث اتبع: 

" يبدو يل اي آ نسة كوليزن انك تتدخلني يف  

 آ مر ال يعنيك فعال " 

عاما فقط .    17" ال يعنيين؟ جني معرها  

 وادلاان متوفيان وآ ان مسؤةل عهنا رشعا " 



 عاما اي آ نسة كوليزن "   18معر ابريس    " 

" اعمل ذكل. آ نظر اي س يد س تافروس آ ان اعمل  

آ ن ما سأ قوهل قد يبدو خسيفا ولكن اذا عرفت  

 مالبسات القضية. . . " 

 واختنق صوهتا. 

" هديئ من روعك اي آ نسه كوليزن. ال مور  

 ليست سيئة بقدر ما تبدو " 

اس تطاعت آ ن تدرك ال ن من لهجته انه مل  

 ن هيزل فقال: يك 

" آ ان ال آ شعر ابلرىض اذا احلق ابريس الاذى  

بأ ختك آ نسة كوليزن. انه فىت ذيك وليس غبيا!  

 " 



وبدا الس يد س تافروس ك نه يفكر لبضع  

 حلظات مث قال: 

" آ ان ال آ حب آ ن آ حبث بشؤين اخلاصة عىل  

الهاتف. دلي آ رتباط مبوعد عشاء ولكين  

اي آ نسة    سأ لغيه. آ قرتح آ ن حترضي هنا ملقابليت 

كوليزن, يك نس تطيع مناقشة القضية يف صورة  

 آ وحض " 

 " آ وه, ولكن. . . " 

 بلعت دالاس ريقها بصعوبة وامكلت: 

 " آ ان...آ ان ال آ س تطيع آ ن آ فعل ذكل " 

" ومل ال؟ ليس هذا ابللقاء الرسي. س يكون  

آ مني رسي ستيفانوس موجودا. همام اكن رآ يك  



امت  بودلي آ س تطيع آ ن اؤكد كل اين لست هم

 بك خشصيا " 

اكنت لهجته متعجرفة جازمة وشعرت دالاس  

برغبة يف اقفال اخلط ومتنت لو تنىس اهنا  

اتصلت به. لكهنا مل تكن لتس تطيع فعل ذكل.  

 فقالت ابنزعاج: 

" حس نا اي س يد س تافروس. لكين ال  

 آ س تطيع التفكري بأ ي شئ آ خر آ قوهل " 

دقيقة؟ هل    15" سأ توقع حضورك خالل  

 "   هذا غري اكف؟ 

 " سأ ...سأ حاول هجدي " 



وآ قفلت اخلط وخرجت من الكشك ويه  

 متجهمة. ما اذلي احقمت نفسها فيه ال ن؟  

اوصلها الباص اىل قرب الفندق واقرتبت من  

مدخهل ويه تشعر ابالمتعاض ومتنت لو اكن  

ملزنل وتبدل  دلهيا الوقت الاكيف لتذهب اىل ا 

مالبسها قبل هذا اللقاء, لكن ارادة  

س تافروس املتصلبة مل تفسح لها اجملال يف  

معل آ ي شئ آ خر عىل رمغ ادراكها الشديد  

لعدم لياقة رسوالها وسرتهتا لكباس امس ية يف  

احل  الغريب من لندن. يف آ ي حال, مل تكن  

دلهيا الرغبة يف التأ ثري عىل الرجل. واذا مل ميل  



فقد يمتىن آ ن تنهتي  العالقة بني ابنه  الهيا  

 وآ خهتا برسعة آ كرث. 

اقرتبت من طاوةل الاس تقبال يف حذر شاعرة  

ابلعيون املس تفرسة الشاخصة الهيا, ومتوقعة  

يف آ ي حلظة آ ن يوقفها صوت ما لكن شئ  

من هذا مل حيدث, وبدا جليا آ ن موظف  

الاس تقبال احيط علام بقدوهما ل نه عاملها  

ب مهنا بهتذيب آ ن تنتظر ريامث  ابحرتام, وطل 

 يتصل جبناح الس يد س تافروس. 

مرت دقائق قليةل خالهتا دالاس دهرا, اقرتب  

مهنا رجل حنيل ضامر البنية اشيب الشعر ذو  

مظهر طيب وطبيعة حس نه. هنضت دالاس  



برسعة. هل هذا الكس ندر س تافروس؟ عىل  

ال قل يبدو متفهام ولو آ ن مظهره مل يطابق  

ي كونته عنه بعد سامعها ذكل  الانطباع اذل 

 الصوت املتعايل عل الهاتف. 

الا آ ن توقعاهتا اهنارت بعد سامعها الرجل  

 اذلي قال: 

" مساء اخلري اي آ نسة كوليزن. امس  ستيفانوس  

 اكرانتينوس. آ ن امني الس يد س تافروس " 

 تهندت دالاس وقالت: 

 " آ ان دالاس كوليزن. كيف احلال؟ " 

 وآ مسك بيدها قائال: 

 عايل. الس يد س تافروس ابنتظارك " " ت



ىل الطبقات العلوية من الفندق.   نقلهام مصعد ا 

نظر ستيفانوس اكرنتينوس ابس تغراب اىل  

دالاس وخاطهبا وهو يستند اىل حائط  

 املصعد: 

" اخربيين اي آ نسة كوليزن, هل آ ختك مثكل؟  

 " 

 

 

 هزت دالاس كتفهيا: 

 " ...حس نا...بعض الشئ " 



اكرنتينوس يديه يف جيب  وضع ستيفانوس  

رسواهل وقال بعفوية وك هنام يتحداثن عن  

 الطقس: 

 " ابريس حيسن الاختيار " 

وامحرت دالاس مرتبكة. توقف املصعد  

واس تقام ستيفانوس بقامته وآ شار الهيا آ ن  

تس بقه عرب املمر املغطاة ارضه ابلسجاد. اكنت  

كتةل من ال عصاب ومل تكن تعرف ما  

 س تواجه. 

 بيضاء ودخال اىل جناح س تافروس,  عربا آ بوااب 

حدقت دالاس يف السجادة ذات اللون  

الكرمي  داخل ابب اجلناح وشعرت آ هنا خارج  



ذاهتا بصورة ايئسة. اغلق ستيفانوس  

اكرنتينوس الباب وعرب املسافة اليت تؤدي اىل  

درجتني تفصالن بقية الردهة الكبرية عن  

 املدخل . 

س بق لها  تفحصت دالاس املاكن بذهول. مل ي 

حىت عندما اكنت مع آ بهيا آ ن رآ ت مثل ذكل  

الرتف, كرايس بيضاء جدلية وبرادي قرمزية,  

خشب منقوش ابتقان ومقاعد تكسوها  

السجادات. وقفت يف سريوالها وسرتهتا  

 املتواضعني وك هنا يف حرضة آ مري. 

ومما زاد هذه الصورة رسوخا هنوض امرآ ة  

بكسل من آ حد املقاعد ويه تنظر اىل  



الاس يف اس هتزاء وابنت اظافرها ابللون  د 

ال محر خمتلفة عن حامل الس ياكرة الاسود  

 اذلي اكنت تس تعمهل. 

آ خذت دالاس هبا اذ اهنا الشخص الوحيد  

الاخر اذلي اكن يشغل الغرفة, وتساءلت من  

تكون هذه املرآ ة...شعرها الاسود ادلاكن  

معقود عىل مقة رآ سها, والثوب احلريري  

نت ترتديه هتادى عىل جسمها  ال بيض اذلي اك 

لزييد من روعهتا. رآ ت دالاس اهنا مجيةل  

ولكن اكن هناك آ مر منفر يف عينهيا الواسعتني  

 ومفها الصغري امجليل املطيل ابالمحر آ يضا. 



اس تدار استيفانوس اكرنتينوس قبل آ ن يصعد  

 ادلرجتني وقال: 

 " ادخيل اي آ نسة كوليزن واجليس " 

دالاس ىل ال مام    وآ شار ا ىل كريس. فسارت 

 ببطء وجلست. 

" لن يتأ خر الس يد س تافروس يف اجملئ. هل  

 ترغبني يف رشب شئ؟ " 

 هزت دالاس رآ سها ابلنف : 

 " ال آ عتقد. شكرا " 

 

" آ ه, ارشيب شئ ما, سأ حرض كل رشااب  

 بنفيس, رشااب ذليذا اؤكد كل هذا " 



وافرت ثغر دالاس عن ش به ابتسامة حماوةل آ ن  

بيامن اس مترت املرآ ة الاخرى يف  تبدو طبيعية  

 النظر الهيا مبتسمة مث قالت: 

" يس تطيع ستيفانوس آ ن يكون مقنعا جدا,  

لكنه ليس همذاب دامئا. مل يقدمين اليك فدعيين  

 افعل هذا بنفيس. آ ان اتني س ياميرتو " 

وآ ومأ ت دالاس بتحية بس يطة بيامن آ حرض  

ستيفانوس ك سا من الرشاب وقدمه لها. مث  

 قال: 

اتني ال حتتاج اىل تعريف فال خمافة علهيا من  "  

 آ ن ترتك وجودها  

 مغمورا " 



اكنت لهجته خفيفة ولكن هازئة وتسائلت  

دالاس عن السبب. دهشت عندما وجدت  

الرشاب ذليذا وهو خليط من اللميون  

واحلامض وشئ آ خر مل تس تطع معرفته. بعث  

 الرشاب يف جسمها ادلفء فرشبته شاكرة. 

ل س ياكرة من علبة قدهما الهيا  ويامن يه تتناو 

ستيفانوس فتح آ حد ال بواب يف اجلناح  

ونظرت بعصبية لتشاهد رجال يدخل الغرفة.  

والتقت نظراهتام حلظة وجزية مث اشاحت  

دالاس بوهجها بعيدا حماوةل الرتكزي عىل اشعال  

س ياكرهتا. لكن انطباعا عن لك شئ عنه  

تكون دلهيا يف تكل اللحظة القصرية وجعبت  



عندما شعرت جفأ ة ابحساس قوي من  

اخلوف. مل يكن ابدا كام تصورت, اذ اختلطت  

فكرهتا عنه بصور غري واحضة عن رجال اعامل  

انحجني, بدينني ويغزو رآ سهم الصلع, مالحمهم  

 عدائية ال تمن عن آ ي احساس. 

مل يكن الكس ندر س تافروس آ حدا من هؤالء  

الاشخاص. اكن طويال وحنيال, عريض  

, اكمل ال انقة, شديد السمرة, آ سود  املنكبني 

الشعر والعينني. ومع آ ن دالاس علمت من  

انه ال بد آ ن يكون جتاوز ال ربعني من العمر  

ولكن مل يبدو ذكل من مظهره. واس تطاعت  

آ ن تتخيل كيف ميكن آ ن جيذب النساء  



اكملغناطيس ذكل انه ابالضافة اىل صفاته  

زتوجته  اجلسدية اكن ثراي, وتسائلت ما اذا اكن 

تاليق صعوبة يف الاحتفاض ابهامتمه عندما  

 تشعر بلك تكل املنافسة حولها. 

اكن من الصع هضم ردة فعلها وشعرت بضعف  

موقفها ومركزها اىل حد عظمي, ومل تس تطع الا  

آ ن تتساءل عن عالقته بأ تني س ياميرتو ويف ما  

اذا اكن رجال مثهل هيمت ابلزتامات ابنه  

 ال خالقية. 

 

فوه بلكمة تناول علبة بالتني رقيقة  وقبل آ ن يت

من جيبه واخرج س ياكرا ووضعه بني آ س نانه  



واشعهل. مث سار يتؤدة عرب الغرفة اىل حيث  

اكنت جتلس دالاس اليت شعرت ك منا ركبتاها  

ستبدآ ن بطرق الواحدة ال خرى. اكنت عيناه  

 تتفحصاهنا فشعرت ابالنكامش. 

هنضت آ تني س ياميرتو مرة آ خرى ولكهنا  

ت ابحليوية اثنية حلظة دخول الكس ندر  احس 

س تافروس. وبصوت هجوري مدع قالت شيئا  

ما ابليواننية, آ و هكذا اعتقدت دالاس,  

 ونظرت اىل عيين الكس ندر س تافرس. 

 هز الكس ندر رآ سه جفأ ة وآ جاب بسخرية: 

" حتديث ابالجنلزيية اي آ تني. زائرتنا ال تس تطيع  

 آ ن تفهمك " 



ية جيدا وآ نت  " لكين آ س تطيع فهم اليوانن 

تس تطيع ذكل آ يضا, ولهذا لن يكون هناك  

مزيد من الالكم عن ارتباطنا هذا املساء.  

 هه؟ " 

معان قبل آ ن يتابع:   ونظر ا ىل دالاس اب 

" اعتقدت آ ين ذكرت بأ نه جيب آ ن ترحيل, مل  

 ال تزالني هنا؟ " 

ارجتفت دالاس, وفكرت انه لو تلكم معها  

ريبا لاكنت  هكذا وبذل الصوت البارد الكريه تق

اختفت من ماكهنا. آ ما آ تني فقد تهندت  

 وقالت: 

 " آ نت متوحش اي حبييب " 



 ونظرت ا ىل دالاس يف عطف وقالت: 

" هديئ من روعك اي آ نسة كوليزن. انك  

تتعاملني مع قساوة اتمة...يف حاالت, ويف  

 حاالت آ خرى ميكن آ ن يكون...جذااب " 

وحضكت وعربت ا ىل املدخل حيث تناولت  

يا ورمته عىل كتفهيا من دون مباالة  فراء بن 

 وقالت: 

 " الوداع اي حبييب , سأ راك عام قريب " 

واكن خروهجا مث اغالقها الباب يف عنف سببا  

يف حضكة خفيفة صدرت من ستيفانوس  

 اكرانتينوس. 



رشبت دالاس رشاهبا متجنبة النظر اىل عيين  

الكس ندر س تافروس اذلي جلس قبالهتا فاردا  

 حيدق فهيا:   رجليه. وقال وهو 

 " وال ن, هل آ نت ال نسة كوليزن؟ " 

ليه قائةل:   ونظرت دالاس ا 

 " نعم... آ ان دالاس كوليزن " 

وهز الكس ندر س تافروس رآ سه مث حول نظره  

 صوب ستيفانوس قائال: 

 " انولين رشااب, تعرف آ ي نوع " 

 

هنض ستيفانوس من قرب الش باك وعرب حنو  

 الغرفة. خزانة الرشاب اليت شغلت زاوية  



" وما هو اعرتاضك عىل عالقة آ ختك  

 بودلي؟ " 

سأ لها الكس ندر س تافروس وهو يدخن  

 س ياكره 

فأ طفأ ت دالاس س ياكرهتا يف منفضدة قريبة  

واس متهلت نفسها يف الاجابة. ال ن وقد اثري  

 احلديث وجدت نفسها فاقدة ال س باب! 

" آ ان...حس نا...جني طفةل يسهل التأ ثري  

س هبا هيدم لك مزااي  علهيا...واهامتم ابري 

 طفولهتا. اصبحت جشعة وغري قنوعة " 

" آ وه ال تبالغ , ال تس تطيعني وضع اللوم يف  

 ذكل عىل ابين! " 



 " آ ان آ لومه " 

لهيا ثقهتا عندما اطمأ نت اىل سلوكه   وعادت ا 

 هذا فقالت: 

" اكنت جني مقتنعة بأ ن حتيا نوع احلياة اليت  

وابلطبع    عاش هتا دامئا اىل آ ن بدآ ت تقابل ابنك. 

فهو يعيش مضن بيئة خمتلفة عهنا, حيث  

الفتيات ميتلكن ثيااب آ كرث, وهن آ كرث غىن,  

ويس تطعن آ ن يفعلن ما يردن وال يعملن  

 طوال الهنار مثل جني " 

 هز الكس ندر كتفيه العريضني قائال: 

" ابلتأ كيد ميكن ل ختك آ ن ترى لك هذه  

 ال مور بنفسها " 



ن جني تعترب عالقهتا ابريس   جدية...يه  " ا 

تؤمن حقا آ ن الناس ميكن آ ن يتالقوا اذا  

آ حب بعضهم بعضا ولو اختلفت مس توايهتم  

 املعيش ية! " 

" افهم منك آ ن ال تنظرين اىل ال مور ابملنظار  

 نفسه " 

اكنت لهجة س تافروس ساخرة فتخضبت  

 وجنتا دالاس وقالت: 

 " هل تؤمن آ نت هبذه النظرة؟ " 

تطرد  هنض س تافروس قبل آ ن جييب, مث اس  

 متجاهال سؤالها: 



" آ خربيين اي آ نسة كوليزن, هل احببت قبال؟  

 " 

 " آ ان...ابلطبع! " 

ذا ليست القضية مسأ ةل غرية فامي خيتص   " ا 

 بأ ختك " 

 " غريه؟!! " 

 وانتفضت دالاس منتصبة: 

 " كيف جترؤ؟ " 

 

 

انول ستيفانوس الكس ندر س تافروس ك سه  

 من س يده غادر الغرفة.   وابمياءة 



سارت دالاس حنو ادلرج وعيناها عىل ك سها  

النصف فارغة مث قالت بربودة حممتية وراء  

 غضهبا: 

" يبدو آ نين اضيع وقيت, ودعا اي س يد  

 س تافروس " 

 " انتظري! " 

رشب س تافروس نصف ك سه واس تدار بعيدا  

 مث قال: 

" اكنت جمرد فكرة, مل اضع فهيا آ ي اميان, يف  

هل طلبت من آ ختك عدم رؤية    آ ي حال 

 ابريس؟ " 

 " طبعا " 



 " ويه ترفض؟ " 

 " نعم " 

 هز س تافروس رآ سه وقال: 

 " ماذا تتوقعني مين آ ن آ فعل؟ " 

" حس نا آ نك وادله والبد آ ن س يطرتك عليه  

 مطلقة " 

" ليس ابلرضورة, عىل الرمغ من اين آ حتمك  

بدخهل, ومن دون دخهل يصبح ابريس  

 ة " آ قل...لنقل آ قل...فاعلي

 وابتسم يف هتمك وقال: 

هنا حامت جتربة جديدة يل آ ن آ تعرف اىل   " ا 

خشص ال يقمي للامل وزان. معظم معاريف  



يقدرون ال ش ياء بسعرها. وهذا ينطبق عىل  

البرش مثلام ينطبق عىل ال ش ياء آ يضا. وميكنين  

القول آ ن خشصا آ قل اس تقامة منك اكن وجد  

 ضع " فرصة لالس تفادة ماداي من مثل هذا الو 

 مجدت دالاس مث قالت: 

 " كام تقول آ ان لست من ذكل النوع " 

سار س تافروس ببطء حنو النافذة ونظر اىل  

 اسفل حيث اضواء مدينة لندن. مث قال: 

" ال تشعري ابالهانة يف مثل هذه الرسعة اي  

 آ نسة كوليزن " 

 قال ابقتضاب واس تأ نف حديثه: 

 " لست اذلي آ وجد هذا الوضع بل آ نت " 



 واس ند نفسه اىل النافذة واتبع حديثه: 

 " اخربيين عنك, ماذا تفعلني؟ " 

 

 امحرت وجنتا دالاس اثنيةوقالت: 

 " ليس همام ما آ فعل " 

 " الك, ولكين هممت " 

 تهندت دالاس وقالت: 

 " آ ان معلمة " 

 " هل ال مر كذكل؟ " 

 اس تعاد تعبريه مظهر املرح وقال: 

 " ال تبدين ك ي معلمة آ عرفها " 

 املظاهر خداعة " "  



 قالت دالاس ذكل بعد حلظات فرد عليعا: 

" نعم, اوافقك يف ذكل. وهل هذا هولك  

 طموحك؟ اعين آ ن تكوين معلمة " 

اس هتجنت دالاس هذا الاس تجواب لكهنا مل  

جتد طريق لتجنبه, هذا اذا آ رادت آ ن  

يس تخدم الكس ندر س تافروس تأ ثريه  

ضا  ملصلحهتا. اكنمتتأ كدة من انه شعر بذكل آ ي 

وبأ نه اكن يسيل نفسه فقط برؤية مدى  

اس تعدادها لالس مترار يف الاجابة عن اس ئلته.  

 وقالت: 

 " ابلطبع آ ريد آ ن آ تزوج وآ ن تكون يل عائةل " 



" هكذا؟ وهل هناك رجل مضن مرشوعك  

س بق كل التعرف اليه وهو اذلي س يؤمن  

 حتقيق هذه ال مور؟ " 

 اكن الهتمك واحضا يف صوته وقال متابعا: 

 ص من حميطك الصغري ابلطبع " " خش 

 " هذه يه احلقيقة ابلفعل " 

 ردت دالاس بربود مث قالت: 

 " آ ان خمطوبة ل تزوج " 

" حس نا, ماذا س تفعل آ ختك عندما  

 تزتوجني؟ " 

 " س تعيش مع  وتشارلز ابلطبع " 

 " وهل تريد ذكل؟ " 



 وبدت دالاس مهنكة ولكهنا قالت: 

ذا آ رادت آ م ال ليس ابل مر املهم. ن  س تطيع  " ا 

آ ن نؤمن لها مزنال وطمأ نينة وهذا لك ما حتتاج  

 اليه " 

 

 

 جضت الغرفة بصوت قهقهة مث هتف جبدية: 

" اي عزيزيت ال نسة كوليزن, ال ميكن آ ن تكوين  

جادة فامي تقولني! هل تؤمنني ابخالص انه  

مادام هناك قوت وماء وماكن يأ وي املرء اليه  

 تسري احلياة يف جمرها الطبيع ؟ " 

 ...اعين. . . " " الك 



 وطأ طأ ت دالاس رآ سها قائةل: 

" انك تسئ فهم  قصدا, اكنت جني سعيدة  

متاما قبل آ ن تلتق  ابريس. وما آ ن يغيب آ ثره  

 حىت تعود سعيدة " 

" آ نسة كوليزن, ان سذاجتك آ كرث من آ ن  

تصدق! هناك آ انس يعيشون حياة ملؤها  

السعادة ولكهنم ال يتقيدون فهيا بأ ي من  

قوانينك الصغرية التافهة, ومبجرد اس تعدادك  

لقبول ما هو اقل من الاكتفاء الاكمل جيب  

الا جيعكل تتوقعني آ ن يكون لك خشص  

 مثكل " 



وآ طفأ  س ياكره بعصبية وشعرت دالاس نفسها  

هتوي اىل احلضيض ل هنا اذا اكنت قد اغضبته  

فعال فقد تبخرت للتو لك آ مالها يف آ ن  

 يساعدها. 

اجتهت حنو الباب ببطء  صعدت ادلرج و 

مثتوقفت واس تدارت لتنظر اىل اخللف. اكن  

الكس ندر س تافروس يقف يف انزعاج وسط  

الغرفة وهو ينظر الهيا بعينني جاحظتني.  

شعرت دالاس شعورا غريبا يف احشاهئا  

ويه تنظر اليه, وجدت نفسها تسائل نفسها  

اثنيةعن زوجته. ول ول مرة يف حياهتا وجدت  

ال تس تطيع الس يطرة عليه.  نفسها يف وضع  



اكنت قد ظنت نفسها راشدة ومدركة دامئا  

وحامت ليس ذلاكلنوع من النساء الاليت ينجذبن  

اىل رجل هبذه الطريقة, ولكن الكس ندر  

س تافروس مل يكن يس تطيع شيئا حيال  

جاذبيته وشعرت آ ن عدم رؤيته اثنية س يون  

آ فضل شئ. رمبا اكنت عالقة جني بباريس من  

سه ول ن ابريس آ ظهر اهامتما مبارشا  النوع نف 

جبني فمل يكون يف وسع اخهتا الا آ ن تشعر  

 ابلزهو. 

ذن آ نت ذاهبة اي آ نسة كوليزن. لقد...متتعت   " ا 

 حبديثنا الصغري. اكن حديثا ش يقا صدقيين " 



مل جتب دالاس. مل يبدو آ ن هناك املزيد  

للقول. ففتحت الباب وخرجت وشعرت  

 ا آ غلقته. ابلك بة متل  كياهنا حامل 
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يف عطةل هناية ال س بوع ذهلت دالاس عندما  

اكتشفت آ ن جني ال ترى ابريس. وظنت آ ن  

مقابلهتا ل لكس ندر اس تافروس اكن لها تأ ثري  

عىل القضية لكها, ومل تس تطع تصديق انه فاحت  

ابريس ابل مر. ولكن من الواحض ان جني مل  

 تعمل مبا فعلت واكنت ممتنة لهذا ال مر. 

م السبت ليأ خذها اىل  جاء تشارلز بعد ظهر يو 

مايدن هيد لمتضية بقية الهنار هناك واقرتحت  

دالاس يف اندفاع آ ن تأ يت جني معهام. لكن  



جني مل ترغب يف ذكل, واعتذرت بهتذيب  

 مفضةل البقاء يف املزنل وغسل شعرها. 

اكنت الس يدة جينينغز تنتظرهام بفارغ الصرب,  

واضطرت دالاس لمتضية بعد الظهر تتحدث  

امن خرج تشارلز ليعمل يف احلديقة. مل  معها بي

تكن الس يدة العجوز تتلكم بكرثة وهكذا اكن  

عىل دالاس آ ن تأ خذ املبادرة معظم الوقت.  

واكن واحضا آ ن تشارلز مل يس تطع الاحتفاظ  

لنفسه مبا قالته دالاس عن رغبهتا يف آ ن  

يكون هلام بيت مس تقل, فقد اكنأ ول آ مر  

 حتدثت عنه الس يدة جينينغز: 



تشارلز اخربين بأ نه يفكر يف حتويل هذا  "  

 املزنل اىل شقتني " 

 شعرت دالاس بوجنتهيا تلهتبان فقالت: 

 " آ ه, انه يفكر يف ال مر؟ " 

" آ نت تعلمني انه يفكر يف ذكل. اكن هذا  

 اقرتاحك آ ليس كذكل؟ " 

" ال ليس متاما, فكرت آ نه ينبغ  آ ن يكون  

 دلينا بيت خاص بنا " 

 ردت الس يدة جينينغز: 

 " خسف وهراء" 

 مث اتبعت قائةل: 



" آ ان وتشارلز نتفق متاما وال آ حب آ ن يأ يت آ ي  

 خشص اىل املزنل و. . ." 

 قاطعهتا دالاس قائةل: 

" لكين سأ كون يف املزنل وتشارلز س يكون  

زويج...اعتقد آ نه جيب آ ن يكون يل رآ ي يف  

 املوضوع " 

  قالت: بدا الانزعاج عىل الس يدة جينينغز مث 

" لك هذه آ فاكر مس تحدثة! عندما كنت فتاة  

صغرية اكن يسعدين آ ن اجد سقفا آ س تظل به.  

 بيت كبري كهذا, اي للخسارة! " 

 



" آ عمل, آ عمل, لكين ابلطبع سأ شرتي احلاجيات  

اليت نس تعملها, آ اثث املزنل, الربادي, آ نه  

 مزنلنا! " 

 صاحت الس يدة جينينغز: 

د آ ن آ ختك  " انك فتاة غري شاكرة. اعتق

 الطائشة يه اليت تضع ال فاكر يف رآ سك! " 

 " دعينا نرتك جني خارج املوضوع " 

 قالهتا دالاس حبدة. 

" وملاذا؟ اهنا يف صلب املوضوع, آ ليس  

كذكل؟ ويه تلهو مع ابن  

س تافروس...حس نا, ال تظن اهنا تس تطيع  



الترصف عىل هذا النحو عندما تأ يت لتسكن  

 هنا " 

يف جني اكن آ مرا خمتلفا    ان جتد دالاس عةل ما 

آ ما آ ن تهنال علهيا ال نتقادات من انسان ياكد  

يكون غريبا عهنا اكلس يدة جنينينغز فهذا آ مر  

خمتلف, وشعرت دالاس بدهما يفور بسبب  

 تعليقات الس يدة. قالت: 

" اشك يف ما اذا اكنت جني ترغب يف  

 السكن هنا " 

 مث اتبعت دالاس ويه تتحمك مبزاهجا بصعوبة: 



 آ ي حال الزواج لن يمت قبل اربعة اشهر  " يف 

وهناك وقت اكيف ملزيد من البحث يف وقت  

 الحق " 

تأ ففت الس يدة جنينيغز الا آ هنا اضطر لتغيري 

املوضوع عندما رفضت دالاس اخلوض يف  

املزيد. لكن دالاس شعرت مبوجة مزتايده من  

 الاستياء. 

يف ال س بوع التايل اكدت دالاس آ ن تسأ ل  

ة عن سبب عدم رؤيهتا ابريس,  جني مرات عد 

لكهنا ادركت آ هنا ال تس تطيع فعل ذكل. اكن  

علهيا ال نتظار اىل آ ن تصبح جني مس تعدة  

لتخربها بنفسها, قل خروج جني كثريا واملرة  



الوحيدة اليت خرجت فهيا ذهبت اىل الس امن  

مع صديقة لها وعادت بعد العارشة بقليل كام  

 اكن متوقعا. 

تصدق آ ن ال مر  دالاس مل تس تطع آ ن  

س يكون مبثل هذه السهوةل. اكنت جني  

متصلبة كثريا قبال يك تتخىل عن ابريس  

مندون جشار ومل يبدو ابريس مما مسعته عنه  

ذكل النوع من الفتيان اذلي خياف الهتديد  

وحىت لو اكن من وادله. اكنت قلقة عىل جني  

من انحية آ خرى آ يضا, مل تبدو حاةل شقيقهتا  

شهيهتا تاكد تكون مفقودة,  الصحية جيدة و 

ول ول وهةل عزت دالاس ال مر اىل فراقها  



الارضاري عن ابريس, لكهنا بدآ ت تتساءل  

 بعد فرتة اذا اكن هذا لك ما يف ال مر.  

بدت جني متعبة جدا يف الصباح وك منا فقدت  

احليوية اليت اكنت تمتتع هبا. قلقت دالاس ومل  

تس تطع آ ن ختئب مشاعرها متاما عن  

رلزعندما جاء لزايرهتا و اذلي قال لها  تشا 

 موخبا: 

" آ ه اي دالاس ماذا تريدين؟ منذ آ س بوعني  

كنت قلقة ل هنا اكنت خترج مع ابريس  

س تافروس وال ن آ نت قلقة ل هنا ال تفعل! انك  

 غري معقوةل! " 



" آ عمل, آ عمل... آ نه جمرد...آ وه اي تشارلز, دلي  

  شعور س ئي, ال مور ليست يف البساطة اليت 

 تريدين آ ن آ راها فهيا " 

" هراء...عادت الطفةل اىل ذاهتا هذا لك شئ,  

اكن لالكمك معها اثره الفعال. والبد آ ن  

آ عرتف بأ ين فؤجئت يف البداية, لكين اس تطيع  

 آ ن آ تقبل ال مر ال ن, مل ال تس تطيعني آ نت؟ " 

امحرت دالاس, ملتخر آ حدا بزايرهتا  

وال حىت تشارلز. فقد    ل لكس ندر س تافروس 

 ختوفت آ ن يغضب بسبب تدخلها فقالت: 

" ال آ مل, رمبا ل ن الامر يبدو ابعد من احلقيقة  

 " 



يف عطةل ال س بوع التالية, استيقظت دالاس  

ابكرا صباح ال حد عىل صوت دقات عالية  

عىل ابب الشقة. وانسلت من رسيرها,  

وانتهبت آ ن رسير جني اكن شاغرا. فقد اكن  

س تغراب. مل تعتد جني آ ن تهنض قبلها  ال مر م 

 آ بدا آ ايم ال حاد.  

لبست رداء مزنليا مسياك آ زرق اللون  

ورسحت خصالت شعرها املتساقطة اىل  

الوراء مث عربت املمر حنو ابب الشقة حماوةل  

 تذكر آ حداث ليةل ال مس... 

اكنت قد ذهبت اىل مايدن هيد مع تشارلز  

نت جني يف  اكلعادة وعندما عادت اىل املزنل اك 



فراشها كام حدث ال س بوع السابق. مل تفكر  

ابل مر واحرتمت مصت جني ظنا مهنا آ هنا  

انمئة. اذن آ ين يه ال ن؟ هل هنضت ابكرا  

 وخرجت ونسيت آ ن تأ خذ مفاتيحها؟ 

فتحت الباب ونظرت اىل الرجل اذلي اكن  

واقفا عىل العتبة. اكن طويال آ مسر البرشة مثل  

خيل الهيا رغام  الكس ندر س تافروس, هكذا  

عهنا لكن الش به انهتيى اىل هذا احلد. اكن  

الرجل ملتحيا ذا شاربني اسودين, يوانين  

املظهر, يلبس معطفا من الفراء السميك, وبدا  

عريض املنكبني مفتول العضالت. ارتعشت  

 دالاس رغام عهنا وقالت: 



 " نعم...ماذا تريد؟ " 

 " آ نت ال نسة دالاس كوليزن؟ " 

 

 ...نعم " 

س نا. هال ترتدين ثيابك وتأ تني مع  من  " ح 

فضكل. الس يد س تافروس يريد آ ن يراك,  

 الكس ندر س تافروس " 

 بلعت دالاس ريقها بصعوبة:  

" آ ان...ال آ فهم. ملاذا يريد الس يد س تافروس آ ن  

 يراين؟ " 

" هو س يخربك ابالمر. سأ نتظرك حىت ترتدي  

 ثيابك " 



 " همكل اي.... آ ريد آ ن اعمل ماذا جيري " 

 سم الرجل ش به ابتسامة صغرية وقال: ابت 

" ظن الس يد س تافروس آ نك قد تقولني  

ذكل. حسن جدا. آ ان مايرون سارافانوس,  

آ مني رس الس يد س تافروس. آ نه يرغب يف  

التحدث اليك يف ما خيتص آ ختك  

 وابريس...لقد هراب معا ليةل آ مس " 

 " ماذا؟! " 

 آ نتاب دالاس اخلوف. فأ مكل الرجل: 

 تفتقدي آ ختك؟ " " امل  

" الك. يف ال قل مل افتقدها الا...ال ن. رآ يت  

 آ هنا مل تكن يف رسيرها " 



شعرت دالاس بنفسها تاكد تبيك جفأ ة وقالت  

 متأ ثرة: 

" آ وه, آ رجوك آ دخل. جيب آ ن آ رتدي ثيايب.  

 هل يعمل الس يد س تافروس اىل آ ين ذهبا؟ " 

" س يفرس كل لك شئ, ال تضطريب سيمت  

يجلبان اىل املزنل. آ نه آ مر  العثور علهيام وس  

 سئ ولكن ليس صعبا " 

اغلقت دالاس الباب بعد آ ن دخل الشقة مث  

هرعت اىل غرفة النوم ل رتداء مالبسها. مل  

تتوقف لتفكر ماذا تلبس, ووجدت نفسها  

ترتدي لباس اجلوخ الاخرض اذلي ارتدته  



الليةل السابقة ومعطفا من جدل اخلروف. مث  

 نظرت اىل الرجل قائةل: 

 " آ ان جاهزة, هال نذهب " 

اكنت تنتظرهام س يارة محراء طويةل خفمة  

وسائقها, الا آ ن دالاس ملتكن يف حال تسمح  

 لها آ ن ترى ما حولها. 

ينتظر يف جناح    اكن الكس ندر س تافروس 

الفندق. وبدا قلقا وفظا وهو يمتىش يف الغرفة  

مرتداي بنطلوان آ زرق اللون غامقا ومقيصا  

 مطرزة زرقاء. توقف عند دخوهلام وقال: 

 " خماوفك لها ما يربرها اي آ نسة كوليزن " 



هزت دالاس رآ سها غري واثقة من قدرهتا عىل  

الالكم. ومندون آ ن يسأ لها اذا اكنت ترغب  

اب آ م ال. وضع بني يدهيا املرجتفتني  يف رش 

 ك سا قائال: 

" ارشيب هذا. س يعيد اليك ثقتك بنفسك  

 ويعيد...صوت " 

تناولت دالاس الكوب وقبلت س ياكرة,  

واس توت يف مقعد وثري. وسأ لت بعد آ ن  

 ارتوت قليال : 

 " اىل...اىل آ ين ذهبا؟ " 

 " لست متأ كدا " 

 قال هازا كتفيه مث اتبع: 



اريس, اشك يف ما اذا  " حسب معرفيت لب

 اكن يعمل اىل آ ين سيتوجه " 

" ولكن...اعين...الا تعتقد اهنام يف طريقها اىل  

 اسكوتلندا؟ " 

 " اىل اسكوتالندا؟ " 

 حدق فهيا مث قال: 

" آ ه, نعم نعنني غريتنا غوين, آ ليس كذكل؟  

آ س تطيع آ ن ابوح كل بشيك يف ما اذا اكن  

 ابين يفكر يف الزواج " 

 وانتفض هو قائال:   امتقع وجه دالاس 

" آ ه, حقا اي آ نسة كوليزن, ال تغيب عن الوع .  

حامت حىت آ نت ال ميكن آ ن تكوين تقليدية  



التفكري اىل درجة تعتقدين معها آ ن لك اثنني  

 هيرابن معا يذهبان اىل غريتنا غوين! " 

" الك, ولكن كيف ميكنك آ ن تكون متأ كدا  

 اىل هذا احلد؟ " 

ين عن الفتيات  " اكن يل حديث قصري مع اب 

الاجنلزيايت. واخربين ابريس حيهنا انه ال  

ينوي التورط مع آ ي فتاة بشلك جدي هنا.  

فهويدرك مسؤولياته متاما جتايه واجتاه خطيبته  

 يف ليكسانروس " 

 " خطيبته؟! " 

رددت دالاس بصوت خافت فتابع الكس ندر  

 حديثه: 



" اخاف آ ن يكون ال مر كذكل. لقد رتب آ مر  

وات, وخطيبته يه آ بنة آ حد  زواجه منذ س ن 

آ عز آ صدقايئ. اي آ نسة كوليزن اننا ال نزال  

حمافظني بعض الشئ يف اليوانن وجند آ ن مثل  

 هذه الزجيات تنجح اىل درجة عظمية "  

 هزت دالس رآ سها وقالت هبدوء: 

" جني ال تعمل شئ عن خطيبته, وهمام اكن  

 تفكريك فهي  تؤمن فعال آ ن ابريس حيهبا " 

ة برثائه اي الهي , مل آ درك آ نه يوجد  " اهنا مولع

 يف العامل خملوقات مثلها حىت يومنا هذا " 

 مث حرض لنفسه رشااب واس تدار حنوها واتبع: 

 " آ نت فعال فريدة من نوعك اي آ نسة كوليزن " 



احست دالاس حبرارة يف وجنتهيا. اكن هيزآ   

 هبا ومل جتب. 

بدا واحضا آ نه مل من تعذيهبا, فقد سار حنو  

سارافانوس اذلي اكن يدخن س ياكرة    مايرون 

هبدوء قرب النافذة, ودار بني ال ثنني حديث  

قصري ابليواننية مث غادر مايرون سارافانوس  

الغرفة ورفع الكس ندر س تافروس سامعة  

الهاتف. مل تراقب دالاس ما جيري حولها.  

فكرت انه رمبا اكن جيب علهيا االتصال  

اذا ايقظته  بتشارلز الا آ هنا آ دركت انه س يزنجع  

يف الساعة السابعة صباحا, ذلا قررت عدم  

 االتصال. 



مر الوقت. اكنت مدركة آ ن التحرايت جارية  

يف حماوةل للعثور عىل ماكن املفقودين, وظهر  

ستيفانوس اكرانتينوس وامىض بعض الوقت  

 يتحدث اىل الكس ندر س تافروس. 

رن جرس الهاتف الساعة العارشة والربع  

واجاب الكس ندر بنفسه, وآ سود وهجه وهو  

يس متع اىل ما اكن يقال وعض عىل شفته  

السفىل للحظة قبل آ ن جييب ابالجياب ويعيد  

سامعة الهاتف اىل ماكهنا بعناية. اس تطاعت  

دالاس آ ن ترى وهجه ميتقع بشدة, ووضع  

ستيفانوس يده عىل ذراعه وحتدث اليه  

ابليواننية فأ جابه الكس ندر. اطلق ستيفانوس  



شهقة مفاجئة وضغط عىل يديه بعنف هازا  

رآ سه وشعرت دالاس ابعصاهبا تقفز...وماذا  

ال ن؟ هنظت من مقعدها ونظر الهيا  

 الكس ندر س تافروس مهناك: 

 " لقد مت العثور علهيام " 

 قالها بلهجة خالية من التعبري مث آ ردف: 

  حاةلجيدة " " ابريس تويف...وآ ختك يف 

 نظرت اليه دالاس غري مصدقة: 

 " ابريس مات! " 

 رددت بصوت خافت واتبعت: 

 "ولكن....اعين....كيف؟ " 

 



 هز الكس ندر س تافروس رآ سه: 

" اكلعادة اكن ابريس يقود س يارته بهتور.  

اصدم بشاحنة وحلسن احلظ اندفعت آ ختك  

من الس يارة. ويه تعاين من الصدمة فقط  

 وبعض الكدمات واجلروح السطحية " 

اشعل س ياكرا بيدين ملا تكوان اثبتتني لكيا  

 وقال بصوت خافت: 

" تريد الرشطة آ ن آ ذهب وآ تعرف عىل جثة  

 ابين " 

مطبقا قبضتية, ونظرت  واس تدار بعيدا  

دالاس يف ارتباك اىل مايرون سارافانوس مث  

سارت حنو الباب, مث خرجت من دون آ ن  



تقول شيئا. مل يكن هناك ما تس تطيع آ ت  

تقوهل لتخفف من آ مله. وابالضافة فف  مثل  

هذه ال وقات هو حيتاج لزوجته آ كرث من آ ي  

 شئ آ خر. 

ز  لكن عندما ذكرت ال مر برتدد يف الس يارة, ه 

ستيفانوس اكرانتينوس رآ سه:" ليس ل ليكس  

 زوجة, لقد توفيت قبل حنو عرش س نوات " 

 " آ وه, آ سفه مل آ كن آ عمل ذكل " 

" كيف ميكنك آ ن تعلم ؟ عانت آ ان من  

رسطان يف ادلم, واكنت تعاين آ الما مربحة  

خالل الاشهر ال خرية من حياهتا. اكن موهتا  

 رمحة لها " 



وس آ والد  " هل...هل دلى الس يد س تافر 

 آ خرون؟ " 

 " الك. ابريس اكن ابنه الوحيد " 

 " اي للهول! " 

 " ليس متاما " 

آ جاب ستيفانوس وهو يدخل الشارع حيث  

 تقع شقة الفتاتني: 

" دليه امه واخوة واخوات كثريون. لن يكون  

 مبفرده متاما " 

آ وقف الس يارة الفخمة, وانسلت دالاس  

 خارهجا من دون آ نتظار مساعدته. مث قالت: 



" حس نا. شكرا كل....اخربين ما اذا اكن  

 هناكل شئ آ س تطيع القيام به " 

اومأ  ستيفانوس برآ سه يف لطف. وودعها, مث  

 اقفل عائدا.  

صعدت دالاس درجات املزنل بتعب ودخلت  

اىل الشقة. شعرت برجفة آ ثر تأ ثري الصدمة  

واكدت ال تقوى عىل حتملها. بدا من  

ل مور  املس تحيل تقريبا آ ن تكون لك ذه ا 

حدثت خالل هذه الفرتة الوجزية. حرضت  

لنفسها قهوة واشعلت س ياكرة مث ارختت يف  

مقعد بأ نتظار عودة جني. اكنت آ فاكرها يف  



حاةل غليان مفن الصعب علهيا آ ن تس توعب  

 آ حداث الساعات القليةل املاضية. 

يف ال ايم اليت تلت احلادثة مبارشة, تودل ود  

نذ وفاة وادلهام.  بني جني ودالاس مل تعرفانه م 

بدت جني وك هنا خرست لك اس تقاللها اذلايت  

وتعلقت بدالاس بشلك ايئس, معمتدة علهيا  

 لمتدها ابلقوة والارشاد. 

نفسه هو اذلي اعاد    الكس ندر س تافروس 

جني اىل املزن حامال اايها عىل ادلرج اىل  

الشقة كام لواكنت بوزن الريشة. واس تعاد  

وهجه مظهره الالمبايل, ولو آ ن عينيه اكنتا  

 لطيفتني يف شلك غريب وهو ينظر اىل جني. 



اشارت دالاس عليه بأ ن يضعها يف رسيرها,  

وبعد آ ن فعل ذكل وودعها, خرج من الغرفة  

ا الباب وراءه ليتحدث مع دالاس  مغلق

مبفردها. مل  وجوده وقامته الطويةل الغرفة  

وشعرت دالاس ويه ذات املئة والس تني  

س نتميرتا نفسها صغرية وغري مالمئة اىل جانبه.  

 قطع صوت الكس ندر آ فاكرها وهو يقول: 

 " هل آ نت عىل ما يرام؟ " 

" آ ان...آ ان...ابلطبع آ ان خبري. هل...هل آ نت  

 " خبري؟  

" يصعب عيل وصف مشاعري, لكين آ عتقد  

 بأ ين عىل ما يرام " 



 " ال آ س تطيع آ ن اواس يك يف شئ " 

" الك ليس هناك ما تقولينه...س تحتاجني اىل  

 التحدث مع آ ختك, هناك الكثري لتبحثانه " 

مل تفهم دالاس تكل املالحظة متاما, لكهنا مل  

تعلق. مل يكن الوقت مناس با لطرح آ ي اس ئةل.  

متنت من هجة آ ن يذهب, عانت من هجة  وبيامن  

آ خرى رغبة يف آ ن يبقى. فقد اكن وجود  

يضف  شعورا ابلقوة واملقدرة, وشعرت بأ نه من  

الرجال اذلين تشعر املرآ ة معهم بأ هنا يف مأ من  

 دامئا. 

" آ ان سأ ذهب ال ن. دلي الكثري من  

 ال عامل...سرنامك فامي بعد طبعا " 



 " نعم اي س يد س تافروس " 

الاس برآ سها عىل جعل ومرت  آ ومأ ت د 

ابلقرب منه, وفتحت ابب الشقة هل, لكنه  

 اوقفها وعيناه حتدقان فهيا: 

 " ال تقلق ...يف آ ي آ مر " 

عبست دالاس. مل تفهم ما اذلي عناه, الا اذا  

 اكن يظن بأ ن تعزية جني س تكون صعبة. 

 " حس نا " 

قالت مفسحة هل اجملال ل ن يفتح الباب وخيطو  

 مث قالت: اىل غارج الشقة  

 " شـ...شكرا عىل جلب جني اىل املزنل " 

 اومأ  برآ سه مث قال: 



" آ ه, ابملناس بة اي دالاس ال تندهيش اذا  

وجدت بعض متتبع  ال خبار عىل عتبة  

مزنكل خالل الهنار. لسوء احلظ, ليس ممكنا  

ابقاء آ مر مثل هذا رساي. هل تفهمني؟ امس   

عىل الس نة الناس منذ فرتة طويةل, ويصعب  

يل آ ن آ فعل آ ي شئ من دون آ ن ينرش يف  ع

 الصحف, واحلادث هذا مادة آ خبارية! " 

 " نعم اي س يد س تافروس آ ين آ فهم " 

ابتلعت دالاس ريقها يف صعوبة وابتسم  

س تافروس ابتسامة حية مث اس تدار وسار  

 مرسعا حنو السمل.  



افيون الشقة لبضعة آ ايم  حارص الصح 

مس تفرسين عن حاةل جني وعالقهتا بباريس  

س تافروس, ورفضت دالاس الاجابة عن آ ي  

اس ئةل مهنا. واكنت جني مكتئبة اىل درجة مل  

تأ به معها لشئ. وهكذا اكن عىل دالاس  

الاعتناء بلك ال مور واضطـرت اىل آ خذ  

اجـازة من الـعمل لفتـرة آ س بوع يك تبقى مع  

 آ خهتا. 

 يكن تشارلز متفهام ومل يس تطع آ ن يفهم  مل 

 موقف دالاس وقد رصح بذكل متشكيا: 

" فعال اي دالاس انك تتعاملني مع املسأ ةل  

وك هنا اكرثة عظمية. ظننت آ نك س تكونني  



سعيدة الن مسأ ةل جني وابريس انهتت اىل  

 ال بد " 

حدقت دالاس فيه مندهشة من لكامته الغري  

 ا قاهل يف حدة: متفهمة والقاس ية واستنكرت م 

" آ ن ال امتىن آ ن حيدث مثل هذا ال مر ل ي  

انسان اي تشارلز, حامت ميكنك الشعور  

ابلعطف, ان جني متر يف جتربة رهيبة ولن  

تساعدها بأ قواكل هذه. آ عمل آ ن القضية انهتت  

لكن آ خيت يف حاجة اىل حمبة ال ن ومعامةل  

 رقيقة ال اىل التأ نيب " 

 سأ لها حبدة: 

 اىل آ ين اكان متجهني؟ " " هل اكتشفت  



 هزت دالاس رآ سها ابلنف  وقالت: 

 " مل نبحث يف ال مر آ بدا...ملاذا؟ " 

 " هيمين آ ن آ عمل ذكل " 

 تهندت دالاس قائةل: 

مع مرور الوقت,    " اتوقع آ ن نعمل لك شئ 

وهذا س يكون عندما تشعر جني بأ هنا قادرة  

 عى اخباران. وحىت ذكل احلني لن اسأ لها " 

 

تأ فف تشارلز وخرج برسعة ولكن ملرة واحدة  

 مل تأ به دالاس لرآ يه يف شلك خاص. 

قرآ ت يف اجلرائد آ ن الكس ندر س تافروس  

ارسل جثة ابنه ابلطائرة اىل اليوانن لتدفن  



ذا اكنت سرتاه مرة اثنية.  هناك, وتساءلت ا 

بدا ال مر بعيد الاحامتل. مل يكن دليه سبب  

لهيمت مبا س يحدث هلام ال ن, ومل يكن حممتال آ ن  

 تتالىق دروهبام يف جمرى الاحداث العادية. 

بعد آ س بوعني من احلادث بدآ ت دالاس تقلق  

يف صورة جدية من تفامق اعتاكف جني. مل  

تحدث  تكن حالهتا تتحسن آ بدا ورفضت ال 

عن آ ي آ مر هل عالقة بأ حداث الاسابيع القليةل  

املنرصمة ومل تكن قد عادت بعد اىل العمل مع  

آ ن دالاس بطبيعة احلال اضطرت للعودة اىل  

معلها يف املدرسة. وامضت جني وقهتا اما يف  

الرسير آ و مسرتخية يف الشقة ورفضت رؤية  



الطبيب مع آ ن ال طباء يف املستشفى اذلي  

بعد احلادث نصحوها بأ ن ترى  نقلت اليه  

طبيهبا اخلاص قبل عودهتا اىل العمل.  

ورفضت حبجة آ ن حصهتا اكنت جيدة واهنا  

 ستتحسن تلقائيا مع مرور الوقت. 

ذات امس ية وبيامن اكنت دالاس تغادر  

املدرسة الساعة الرابعة بعد الظهر, فوجئت  

يرؤية س يارة مرس يدس سوداء خضمة تقف  

ا مرت قرب الس يارة  عىل مقربة مهنا. وعندم

متوهجة حنو موقف الباص فتح ابب الس يارة  

احملاذي لها وخرج الكس ندر س تافروس منه  

ووقف قبالهتا. اكنت امس ية ابردة يف آ وائل  



شهر آ بريل ) نيسان( واكنت دالاس تغط   

رآ سها مبنديل وترتدي معطفا من جدل  

اخلروف, وعندما قارنت مظهرها مبظهر ثيابه  

نفسها مرتبكة جدا. لكنه  ال نيقة شعرت ب 

 اكتفى ابالبتسام هتكام كام ظنت, وقال: 

" مرحبا دالاس. ادخيل الس يارة من فضكل.  

 آ ريد التحدث اليك " 

ترددت دالاس لربهة مث صعدت اىل الس يارة  

بيامن ارتد هو بكسل اىل ادلاخل ليجلس يف  

مقعد السائق. اكن يقود الس يارة بنفسه ذكل  

 ن. اليوم وهكذا اكان وحيدي 



مل يدر احملرك بل قدم الهيا س ياكرا قبلهتا يف  

امتنان بيامن اسرتىخ جسمها داخل ترف  

الس يارة ادلائف. اشعل س ياكرا مث التفت حنوها  

 وقال: 

" حس نا, وصلت اىل اجنلرتا منذ ثالثة آ ايم  

 ولكنك مل تقويم بأ ي حماوةل لالتصال يب " 

حدقت دالاس به مذهوةل وتوردت وجنتاها  

 باك: وقالت بأ رت 

 " آ ان...ال آ فهم " 

" ال تفهمني؟ ولكين ارسلت خربا اىل الشقة  

 البلغك عوديت " 

 " هل حقا فعلت؟ " 



 شعرت دالاس ابلغباء. ما القضية ال ن؟ 

 " طبعا, اس تلمت آ ختك اخلرب بنفسها " 

 " فعلت ذكل؟ " 

 هزت دالاس رآ سها مث آ مكلت قائةل: 

 " حس نا, مل ختربين...هل آ ردت آ ن تراين؟ " 

 ت حدقتا عينيه مث قال: وضاق 

" اعتقد اننا ال نفهم بعضنا متاما. بطبيعة احلال,  

 آ نت اليت ترغب يف رؤييت" 

 " آ ان آ رغب بذكل؟ ملاذ حبق السامء؟ " 

عضت دالاس شفتهيا حماوةل جاهدة آ ن  

 تفهمه. وآ خريا يئست من احملاوةل وقالت: 



" اين آ سفة اي س يد س تافروس, لكين ال آ عمل  

 عام تتلكم " 

ره بدا مندهشا, متعن فهيا لربهة وك نه  بدو 

حياول آ ن يعمل ان اكنت ختربه احلقيقة, مث هز  

 كتفيه ومتمت: 

" رمبا ال تعلمني, اكن عيل التيقن من انك قد  

علمت قبل مغادريت. يبدو واحضا آ ن آ ختك  

 خائفة من ابالغك بنفسها " 

حقيبهتا بشدة وسأ لت    آ مسكت دالاس زينار 

 مقطوعة ال نفاس: 

 " ما اذلي ختاف آ ن ختربين به؟ " 

 زم الكس ندر س تافروس شفتيه وقال: 



" يبدو آ ن عيل آ ن آ كون حامل ال خبار  

 السيئة مرة آ خرى....آ ختك حامل " 

شعرت دالاس بأ معاهئا تنقلب, وجفأ ة احست  

ابلغثيان, مل يكن ال مر صدمة كبرية, علمت  

ور مل تكن عىل ما يرام ابلنس بة  غريزاي آ ن ال م

اىل جني. آ ما ال ن وقد لبست احاسيسها  

لكامت قاطعة, شعرت جفأ ة ابلضياع وانعدام  

القدرة وافتقدت انساان تلجأ  اليه. ما عدا  

تشارلز...حثهتا عواطفه لذلهاب اليه. لكن ما  

 س يفكر تشارلز؟ ماذا س يقول؟ 



حدق س تافروس عرب انفذة الس يارة يف  

لعابرة وهو يدخن س ياكره بمتهل,  الس يارات ا 

 معطيا اايها الوقت الاكيف لتجمع ذاهتا املبعرثة. 

هدآ  روع دالاس اليت اكنت تنظر اليه اذ  

رات قبوهل الهادئ للوضع. وعندما شعر اهنا  

 حتسنت نظر الهيا بعينيه السوداوتني وقال: 

" آ سف ل ين اضطررت اىل ابالغك ال مر يف  

يكن هناك سبيل آ خر.  صورة مبارشة, لكن مل  

آ ختك تعمل ابلطبع وآ ان علمت عندما ذهبت  

اىل املستشفى ل عود هبا اىل املزنل, ظنوا يف  

املستشفى انين كنت عىل عمل بذكل, طلبت  

من جني آ ن تبلغك عىل فورا, ولكن يبدو آ هنا  



مل تس تطع ذكل. كام كنت قد آ بلغهتا آ مرا آ ردت  

 منك آ ن تفكري به آ يضا " 

فسا من س يارهتا بعمق مث  اخذت دالاس ن 

 قالت: 

" ملتحدثين عن آ ي قضية خشصية, لكين  

آ عتقد آ ن هذا ال مر يفرس عوارض الانطواء  

 اليت تعاين مهنا " 

 هز برآ سه موافقا مث قال: 

" وال ن اصبح لك شئ معلوما دليك,  

 سأ خربك ما اقرتح فعهل, حس نا؟ " 

واحنت برآ سها وك نه توافق واس متر هو يف  

 احلديث: 



هذا الطفل عندما يودل س يكون    " ان 

حفيدي, اتفهمني ذكل؟ سواع عندي اناكنت  

آ ختك مزتوجة من ابريس آ م ال. الطفل هو  

لك ما هيم, ال تس تطيع آ ن تتجاهل عائليت  

حفيدها, ولهذا اقرتحت عىل آ ختك آ ن حترض  

قامة يف ليكساندروس اىل حني والدة   لل 

 الطفل " 

 نظرت اليه دالاس يف اندهاش, ورددت: 

 " ليكساندروس؟ " 

" نعم ليكساندروس, جزيرة, اهنا جزيريت.  

مزنيل هناك..ودلت هناك..وكذكل  

 ابريس..ويصح آ ن يودل ابن ابريس هناك " 



 " رويدك حلظة " 

 قالت دالاس بعد آ ن عادت اىل طبيعهتا: 

" قد يكون الطفل حفيدك, لكنه ابن جني  

 آ وال " 

" اين آ وافق, ولكن ملاذا تريد طفةل مثل جني  

طفال؟ هل تس تطيع الاحتفاظ به واعالته؟ ال  

 آ عتقد. حامت ليس ابلطريقة اليت اس تطيعها آ ان " 

شعرت دالاس ابلغضب يعرتهيا بسبب جعرفته  

 فقالت: 

" اي س يد س تافروس ليس كل آ ن تقرر ذكل  

بل جلني آ ن تفعل. علام اين آ شك اذا اكنت  



جني ترغب يف مغادرة اجنلرتا لتذهب وتعيش  

 مثل هذه الظروف "   بني غرابء يف 

" لواكنت س تذهب وحدها, لكنت آ وافق عىل  

 ما تقولني " 

 قالها يف لهجة ودودة مث اتبع: 

" الا اين آ يضا آ قرتحت آ ن ترافقهيا. ابلطبع ال  

 آ توقع لها آ ن تنفصل عن آ خهتا يف وقت كهذا " 

 

 

 دهشت دالاس وصاحت قائةل: 



" ولكن دلي وظيفة... ال اس تطيع ترك معيل  

واذلهاب اىل اليوانن. آ نه آ مر مضحك. يف آ ي  

 حال سأ تزوج يف اوائل اغسطس )آ ب( " 

 " فعال؟ " 

 اخذ يفكر قليال مث قال: 

" وهل سعادة آ ختك الان آ قل آ مهية من  

 سعادتك آ نت " 

 عضت دالاس عىل شفتهيا حلظة: 

" الك, طبعا ال. ولكن مثل هذا الوضع ليس  

يب  مطروحا. بطبيعة احلال سأ عتين آ ان وخط 

 هبا, وابلطفل آ يضا عند والدته " 

 سأ لها س تافروس يف برود: 



 " ماذا يعمل خطيبك؟ " 

 " انه...انه حماسب " 

 " وماذا س يكون رد فعهل ازاء هذا الوضع؟ " 

 سأ ل س تافروس بسخرية: 

" هل هومن ذكل النوع من ال شخاص  

املس تعدين لتقبل بنت مح تعاين من معضةل؟  

ومعكام  هل س يكون مس تعدا العالتك وجين 

 الطفل عندما يودل؟ " 

 اطفأ ت دالاس س ياكرهتا وقالت: 

 " اهنا مشلكتنا حنن " 

اجابته مواربة غري قادرة عىل اجابته بصدق, اذ  

اهنا اكنتتعرف موقف تشارلز حيال جني  



وردود فعل وادلته عندما ستسمع اخلرب.  

 آ جاب س تافروس بربود: 

" ال اعتقد ذكل. اهنا قضية ختصين آ يضا. فأ ان  

 بعض احلقوق كوين وادل ابريس "   يل 

 الهتب خدا دالاس وقالت: 

" ماذا تقصد؟هل هتددان؟ هل افهم من  

حديثك انك ستس تعمل آ مواكل وتأ ثريك ل لغاء  

 آ ي قرارات قد نتخذها؟ " 

 اصبح وجه س تافروس قاس يا وابردا. قال: 

" كيف جترؤين عىل التحدث ايل هبذه  

 الطريقة؟ " 



اهرة آ كرث من  صاح هبا بعنف واكنت لكنته ظ 

آ ي وقت آ خر, ورآ ت يف وضوح انه مل يكن  

 اجنلزياي ابرد ال عصاب بل يوانين عصيب. 

شعرت دالاس حبدود مقدرهتا لكهنا رفضت  

 آ ن تذعن فأ جابت: 

 " حس نا, آ ليس هذا ما عنيته؟ " 

" الك, عليك اللعنة ليس هذا ما عنيته!  

حتديث مع خطيبك,    حس نا جد اي آ نسة كوليزن

فكري يف الس بل املمكنة وسأ عاود االتصال  

 بك بعد آ ن تعودي اىل رشدك " 

مهت دالاس مبغادرة الس يارة ولكنه وضع يده  

 عىل ذراعها: 



 " سأ وصكل اىل املزنل " 

قال بصوت منخفض الا آ ن دالاس هزت  

 رآ سها نفيا: 

 " هذا غري رضوري " 

 " اعتقد انه رضوري " 

اجاهبا وانطلق ابلس يارة قبل آ ن تمتكن من  

 اخلروج.  

توقف آ مام الشقة وخرجت دالاس من  

الس يارة برسعة لكنه تبعها واعرتض طريقها  

 حلظة قائال: 

" تذكري آ ن آ ختك ليست مالمة وحدها. اين  

آ لوم نفيس وآ لوم ابريس ولو انه ال يس تطيع  



ادلفاع عن نفسه, ولهذا السبب اان مس تعد  

 لطفل قبل آ ن يدمر حياة آ ختك " الخذ هذا ا 

" اخربين ما قالته جني عندما آ خربهتا  

 مبرشوعك؟ " 

" ال آ ذكر اهنا قالت آ ي شئ, اكنت مهنوكة  

 جدا ومريضة ويصعب آ ن تفكر جبدية " 

 " حس نا " 

ومسح دلالاس مبتابعة طريقها ولكهنا التفتت  

 حنوه: 

 " هل آ نت ذاهب اىل اليوانن عام قريب؟ " 

آ سابيع, دليك متسع من    " ليس قبل ثالث 

 الوقت ليك تبديل رآ يك " 



 " لكن. . . " 

بدآ ت دالاس الالكم, مث غريت رآ هيا وابمياءة  

 من رآ سها اتبعت طريقها. 
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عربت دالاس املمر بمتهل حماوةل آ نرتاجع ما  

قررت آ ن تقوهل لتشارلز. واكنت جني  

مس تلقية عىل الاريكة ترشب القهوة. ومل ترها  

دالاس مراتحة هكذا منذ آ سابيع, وشعرت  

بضيق شديد ل هنا عرفت آ ن جني اكنت خائفة  

 من ابالغها ابالمر. قالت جني اخريا: 

" آ سفة اي دالاس آ ردت آ ن اخربك ولهذا  

السبب كنت تعيسة جدا ظننت...حس نا, يف  

آ ي حال كنت دامئا حتذرينين من ابريس آ ليس  



كذكل, وال مر اذلي حصل آ كد آ نك كنت  

 عىل حق دامئا " 

" آ وه اي جني, ليس ابلرضورة...اعين...هل  

 اعتقدت اين سأ قول كل اين نهبتك؟ " 

 ة: ابتسمت جني ابتسامة خفيف

 " يف الواقع...رمبا. مع آ ن. . . " 

 واختفى صوهتا برهة مث اتبعت: 

" ال مر ليس يف هذه البساطة, ان الس يد  

س تافروس يعمل فقط بعض احلقيقة, وال يعرف  

 القصة اكمةل " 



هتدج صوهتا, مث اس تعادت رابطة جأ شها يف  

صعوبة. عبست دالاس وآ رخت جسمها عىل  

 ال ريكة قرب جني وقالت: 

دك اي جني؟ هل هناك آ مور اخرى  " ما قص

 جيب آ ن اعرفها؟ " 

اس تدارت جني بعيدا ودفنت وهجها يف  

الوسادة الطرية. وضعت دالاس يدها عىل  

 كتف اخهتا وقالت: 

" جني, جني! ابلتأ كيد ميكنك آ ن ختربيين ال ن.  

 ال ميكن آ ن حيدث آ مر آ مه من كونك حامال " 

اس تلقت جني عىل الوسادات وغطت عينهيا  

 عها وقالت: بذرا 



" آ ان فعال آ شعر آ ن وضعنا آ نقلب ال ن اي  

دالاس, آ شعر بطريقة ما انين آ كرب منك بكثري  

 " 

شعرت دالاس ابالنزعاج. اكنت تعتقد آ ن  

ال مور قد تعود اىل جمراها آ خريا قبل آ ن  

خيربها الكس ندر س تافروس الاخبار املروعة,  

لكهنا شكت يف ال مر ويه تنظر اىل جني.  

الطفل, اكنت جني قد تغريت    حىت من دون 

 بطريقة كبرية ال توصف. وقالت ل خهتا: 

" جني, آ رجوك آ ن تثق  يب, اخربيين ما اذلي  

 جيب آ ن اعرفه؟ " 

 هزت جني رآ سها ابلنف : 



" مل آ قل آ نه جيب آ ن تعلم . فقط اعتقدت  

انه جيب ان تعلم  قبل آ ن حتاويل اقناع   

 حبدوث آ ي خري يف جمئ هذا الطفل " 

ال تتحديث اباللغاز!! هل ال مر يتعلق  " جني,  

بباريس اثنية؟ حس نا, اس متري...آ ريد آ ن آ عمل  

 همام يكن " 

 بللت جني شفتهيا بلساهنا وقالت: 

" هل...هل اعتقدت آ ن ابريس وآ ان هربنا يك  

 نزتوج؟ " 

 امحر وجه دالاس مث قالت: 

" يف الواقع, فكرت يف ال مر عىل هذا النحو  

 " 



 تافروس بذكل؟ " " هل اخربت الكس ندر س  

 " يف الواقع...حبثنا يف ال مر " 

 " لكنه اكن آ قل اقتناعا منك. . . " 

  تذكرت دالاس لكامت الكس ندر س تافروس 

بوضوح شديد, وآ ظهر تعبريها ما اكنت تفكر  

 به جبالء, وآ ومأ ت برآ سها مكتئبة. فقالتجني: 

" طبعا, آ نه يعمل, انه يعرف ابريس...آ و  

ابالحرى...اكن يعرف ابريس آ كرث من آ ي  

 خشص آ خر " 

 مصتت قليال مث اتبعت: 

" يف آ ي حال مل يفكر ابريس يف الزواج عىل  

يريدين عندما    الاطالق. يف الواقع قال انه ال 



اخربته عن الطفل. يف آ ي حال اكن خمطواب  

اىل فتاة...يف اليوانن! هلعت...مل آ س تطع  

اخبارك وآ نت كنت بدورك س تخربين تشارلز.  

لك ما اس تطعت التفكري فيه هو نظرة اللوم  

 اليت س يعكسها عندما يعمل " 

" اخربيين اي جني, هل تذكرين ما قاهل كل  

 ل؟ " الس يد س تافروس بشأ ن الطف 

" بعض الشئ. لقد...لقد اقرتح آ ن يترصف  

 ابل مر " 

 " وماذا اكن رد فعكل آ نت؟ " 



" مل آ س تطع التفكري يف وضوح حيهنا. لكين ال  

آ دري ال ن ملاذا؟ هل قال املزيد عن القضية؟  

 " 

" آ وه نعم, يبدو آ نه يشعر بأ ن هل لك احلق يف  

آ ن يأ خذ الطفل ويربيه عىل انه حفيده آ و  

 ا ملا س يكون " حفيدته, تبع 

 واطرقت جني: 

" آ عمل. اين...اين اس تطيع آ ن آ رى وهجة نظره.  

يف آ ي حال لقد فقد ابريس, واكن ابنه الوحيد  

 " 

 

 



 نـ...ـعـ...ـم "   

 مث قالت دالاس ابطراق آ كرث: 

" لكن هل س تذهبني اىل اليوانن وتبقني  

 هناك اىل ما بعد والدة الطفل؟ " 

 " اىل اليوانن! ما عالقة اليوانن ابالمر؟ " 

" يف الواقع اهنا فكرة الس يد س تافروس,  

آ ليس كذكل؟ آ خربين انه يريد آ ن تذهيب  

 وتقمي  يف جزيرته اىل ما بعد الوالدة " 

" يف احلقيقة ال آ ذكر قوهل هذا. لن آ ذهب يف  

آ ي حال, لن آ ذهب وآ قمي بني غرابء يف مثل  

 " هذه الظروف. الك, شكرا  

 " و آ قرتح آ يضا بأ ن عيل آ ن اذهب آ ان آ يضا " 



" حس نا, ال آ عتقد اهنا فكرة صائبة. اعتقد آ ن  

 يف اماكنه آ خذ الودل ولكن. . ." 

" جني, ال تقويل مثل هذه ال ش ياء اىل آ ن  

تصبح  واثقة من آ ن هذا هو ما تريدين.  

س يكون الطفل طفكل آ يضا. قد جتدين بأ نك  

 ال تريدين التخيل عنه " 

يس يف اس تطاعيت اعالته, آ ليس كذكل؟  " ل 

 آ وه اي للتعقيد! " 

 " يف احلقيقة, رمبا تس تطيعني الاحتفاظ به " 

 قالت دالاس برتدد واتبعت: 

" اعين, س نزتوج آ ان وتشارلز عام قريب,  

ميكننا آ ن نساعدك اىل ما بعد الوالدة ومن مث  



اعالتك رمبا اىل آ ن يكرب الطفل دلرجة نس تطيع  

  احلضانة " معها ارساهل اىل 

 " هل تفعلني هذا الجيل؟ " 

" طبعا!....آ وه اي جني دعينا مت اجلدل يف  

هذا ال مر. لقد وقع ال ن ما وقع وليس يف  

اس تطاعتنا فعل شئ لوقفه. فدعينا حناول آ ن  

 نقبهل " 

" اعتقد انك متفائةل آ كرث من الرضوري عىل  

رمغ لك نشئ. تشارلز لن يوافق عىل ذكل ولو  

 مليون س نه " بعد  

 " قد يفعل " 



" ال آ مل يف قبوهل. آ نت تعلمني آ ن ما تقوهل  

 الس يدة جينينغز حيصل ويه تكرهين " 

 " آ وه, توقف ! " 

هنضت دالاس وعربت الغرفة ويه تقضم  

 آ ظافرها من دون ثبات وقالت: 

" جيب علينا حل هذه القضية بطريقة معقوةل  

وحصيحة. ليس هناك سبب مينع تشارلز من  

 تنا, سأ راه وآ خربه بلك شئ " مساعد 

هزت جني كتفهيا وآ رخت وهجها واس تلقت  

 عىل الاريكة وقالت: 



" حس نا اي دالاس. ترصيف كام حيلو كل. رمبا  

يف اس تطاعيت التنبؤ مبصريك كام اس تطعت  

 آ نت التنبؤ مبصريي " 

 

 

* * * * 

 

 

مساء السبت التايل جاء تشارلز اكلعادة ل خذ  

ن الطقس آ خذا يف  دالاس اىل مايدن هيد. اك 

التحسن ولبست دالاس رسوالا وسرتة  



ضيقني خيصان جني. وفعلت ذكل بناء عىل  

 اقرتاح آ خهتا. 

ن   مل يقل تشارلز آ ي شئ يف الشقة ولكن ما ا 

آ صبحا يف عزةل نسبية يف س يارته الروفر حىت  

 آ طلق العنان ملشاعره وسأ لها بربود: 

 " هل فقدت رشدك؟. . . " 

النساء اللوايت يرتدين    " آ نت تعلمني مك آ كره 

الرسوال. س تصاب وادليت بنوبة عندما تراك  

 " 

 واعتدلت دالاس قائةل: 

هنا املوضة اي تشارلز, ولس نا يف العرص   " ا 

 الفيكتوري " 



" مل يس بق كل ارتداء شئ مشابه قبال. هل  

 اشرتيته مؤخرا؟ " 

 " الك...انه خيص جني " 

" عرفت ذكل...انك لست من النوع اذلي  

 ذه املالبس " يرتدي ه 

 " ل ي نوع آ صلح اي تشارلز؟ " 

 وفوجئ تشارلز مبا قالته وقال برسعة: 

" حس نا, ال آ دري اكن مظهرك دامئا عىل ما  

 يرام يف السابق " 

مل يكن ما فعلته هو الطريقة املثىل جلعهل  

مراتحا, اكن علهيا جتاهل لسان جني اللعني  

وارتداء ما يرضيه. ومبا آ ن جني يه اليت آ منت  



ملالبس فالبد آ ن تشارلز سيسخط علهيا.  ا 

ليه مرة اثنية. اكن   تهندت واس تدارت لتنظر ا 

هناء ال مر برسعة ومن العبث   من ال فضل ا 

ذ س تضطر   الانتظار حىت ساعة وصوهلام ا 

خبار قصهتا ل مه وتعاين حيهنا من   ىل ا  حينئذ ا 

 مالحظاهتا ال نتقادية. بدآ ت حديهثا هبدوء: 

طالعك عليه  " دلي...دلي آ مر آ ريد ا 

 وان...آ ن آ ستشريك آ يضا " 

لهيا:    التفت تشارلز ا 

 " آ وه, نعم! " 

 " انه آ مر...يتعلق جبني " 

 



 

لهيا تشارلز:   ونظر ا 

 " اتبع  " 

هنا حامل "   " ا 

خمي مصت ثقيل لبضع دقائق بيامن حاولت  

دالاس ايئسة آ ن تفكر يف شئ تقوهل. آ ي  

شئ من شأ نه هدم احلاجز اذلي اكن قامئا  

 بيهنام. وآ خريا قال: 

ذا يه كذكل؟...حظها عاثر "   " ا 

 " هل هذا لك ما عندك لتقوهل؟ " 

 تأ فف تشارلز وقال: 



" هل هناك املزيد ل قوهل؟ ماذا س تفعل؟ هل  

  للتبين. اي للسخرية! " س تعط  الودل 

 " انك تقول شئ كرهيا! " 

 صاحت دالاس حبد. 

" حس نا ماذا تتوقعني آ ن آ قول؟ جني  

املسكينة! اي للشفقة...ال ختايف لقد هزآ ت يب  

ملدة اكفية وال ن دوري. ولن حتصل عىل قرش  

 من القضية " 

بدا آ ن ال مر يسليه وشعرت دالاس بغضب  

 هائل: 

 آ كرث من ذكل "   " ال ميكن آ ن تكون خمطئا 

 واتبعت يف برود: 



" يريدها الكس ندر س تافروس آ ن تذهب ا ىل  

 اليوانن وتبقى مع عائلته ا ىل آ ن يودل الطفل " 

حدق تشارلز فهيا واكد آ ن يصطدم بشاحنة  

 متوقفة: 

 " ماذا! " 

 رصخت دالاس قائةل: 

 " تشارلز...اهيا اجملنون, هل حتاول قتلنا؟ " 

 مث اتبعت بعد آ ن هدآ  روعها: 

آ جل يدهشك ال مر, اليس كذكل. لكن    " 

جني ال ترغب يف اذلهاب وترك لك ما عندها  

يف وقت كهذا. آ خربهتا بأ ننا س هنمت هبا. عىل رمغ  

هنا شقيقيت. . . "   لك شئ ا 



 " هذا غري وارد! " 

 قال تشارلز حبدة: 

 " لن آ عيل طفلها غري الرشع  " 

" آ ان ال آ قرتح عليك القيام بذكل. ليس هناك  

هنا  ما   ذ ا  يربر عدم متابعة جني العمل ا 

تس تطيع ذكل, مث هناك امجلعيات واملنافع  

الاجامتعية, وبعدها عندما يصبح الطفل كبريا  

 كفاية يذهب ا ىل حضانة هنارية. . . " 

 " ترييث, ترييث! " 

خرج تشارلز عن الطريق العام وآ وقف  

 س يارته: 

 " وآ ين س تقمي لك ذكل الوقت؟ " 



ابدئ ال مر, مث معنا    " حس نا, يف الشقة يف 

 بعد آ ن نزتوج " 

" آ وه الك, لن تفعل. لن آ وافق عىل ذكل. رمبا  

ميكنين حتملها لبعض الوقت ابلطريقة العادية.  

ولكين لن امسح ل م غري مزتوجة يف العيش يف  

 مزنيل " 

حدقت فيه دالاس وك نه مل تره قبال. اكنت  

تعمل انه حمافظ لكهنا مل تفكر يف انه ضيق  

 آ و حقري اىل هذه ادلرجة.   ال فق, 

 " ال ميكن آ ن تكون جادا اي تشارلز " 

 " آ وه, ال آ قدر " 



حبثت دالاس يف حقيبهتا عن س ياكرة  

وتناولت واحدة وآ شعلهتا بأ صابع مرجتفة غري  

 آ هبة حلقيقة كره تشارلز آ ن متتلئ الس يارة دخاان: 

ذا كنت جادا فمل يعد هناك ما   " حس نا. ا 

 " نتحدث عنه, آ ليس كذكل؟  

 " ماذا تعنني؟ " 

" ببساطة, حيث تذهب جني آ ذهب آ ان. آ و  

ابلعكس, حيث ال تس تطيع يه اذلهاب ال  

 آ س تطيع آ ان آ يضا " 

" توقف  عن قول هذا الهراء. ما تفعهل آ ختك  

هو شأ هنا. مث انك مل تعطين الفرصة ل قول آ ي  



شئ يف ما خيتص بصاحل جني. آ ان ابلطبع ال  

 آ توقع منك آ ن تتخيل عهنا " 

 شكرا كل. هذا لطف منك "   " 

" كفى قوال اي دالاس, اعتقد آ ن دلي خطة  

يف اس تطاعة جني آ ن تبقى معك حىت موعد  

قامة يف   زواجنا ابلطبع, لكن بعد ذكل ميكهنا اال 

آ حد الفنادق اىل آ ن يودل الطفل. مث نس تطيع  

قامهتا يف بيت والدة لتدل الطفل   آ ن ندفع بدل ا 

قامة  وبعد آ ن يمت تبنيه لن   آ عارض يف جميهئا لال 

 معنا لفرتة " 

ذا مل ترد آ ن تتخىل عن الطفل؟ "   " وماذا ا 



" ماذا تقصدين؟ ابلطبع تريد آ ن تعط  الطفل  

للتبين. ال تريد فتاة معرها س بعة عرش عاما آ ن  

 تتحمل طفال من دون زواج " 

 

 

ين آ وافق عىل ذكل, لكن معظم الفتيات   " ا 

 عن  جيدن من الصعب جدا علهين التخيل 

آ طفالهن وكنت آ ظن آ نه ميكننا آ ن نساعدها  

 يف ذكل. . . " 

آ شاح تشارلز ببرصه بعيدا ضابطا آ نفاسه يف  

 صعوبة: 



" لن آ خرب حيايت بسبب غلطة فتاة, وهذا  

ما س يحدث, ال ختطيئ يف ال مر. ووادليت لن  

 توافق يف آ ي حال " 

هنا شقيقيت.   " انك تتلكم وك ن جني غريبة. ا 

هنا آ ن تواجه ال مر مبفردها من  ال...ال آ توقع م 

 دون مساعديت " 

" ومل ال؟ مل تكرتث ملا فكرت به عندما اكنت  

 خترج معه " 

هنا اكنت آ اننية وغـري مس ئوةل, لكن اي   " اعمل ا 

 تشـارلز آ هنا آ خيت وآ ان آ حبـها " 



" يف الواقع ال آ س تطيع. ال مر لن جيدي اي  

دالاس. لن تس تقمي ال مور. س ندق آ عناق  

 بعضا خالل شهر " بعضنا 

ذن آ ين موضع  من ال مور؟ "   " ا 

ما آ ان آ و جني "   " عليك آ ن تقرري...ا 

 وحدقت به دالاس دهشة: 

 " ما تقوهل شئ اتفه! " 

 " ولكنه حصيح " 

اكن واحضا من موقفه آ نه يتوقع مهنا آ ن تذعن  

وختتار الزواج بع عىل آ ي شئ آ خر. ولكن  

دالاس مل تس تطع فعل ذكل. كام مل يس تطع  

هو آ ن حيب جني. ومسعت صوات صغريا يف  



آ عامقها يقول: آ ليس من ال فضل آ ن تعلم   

 حقيقته ال ن؟. 

ذن عيل آ ن اختار جني "   " ا 

 لز مندهشا: قالهتا دالاس هبدوء فبدا تشار 

 " ماذا! " 

" مسعت ما قلته متاما. ال يصلح ال مر يل آ ان  

آ يضا اي تشارلز. ال آ س تطيع آ ن آ عيش معك,  

 حيث لن آ عمل آ ين جني آ و ما اذلي تفعهل " 

 صاح تشارلز: 

" دالاس انك تس تثرييين! انك حتاولني  

مضايقيت معدا. ال آ س تطيع آ ن اصدق انك  

ال  ستتخلني عن لك ما معلنا ل جهل طو 



الس نوات املاضية يف هذه السهوةل. ليس هذا  

 من ش ميتك! " 

ذا كنت حقيقة كام   " هل تساءلت مرة ا 

تراين؟ آ نت تقول ا ين غريي يف احلقيقة. رمبا,  

ورمبا آ ن الشخص اذلي تعرفه آ نت ليس مثيل  

 " 

 " انك تتلكمني هراء, ولن اس متع اىل املزيد " 

ادار تشارلز حمرك الس يارة بعنف ومل ينطلق  

هبا ابلطريقة املناس بة فانطفأ  احملرك يف احملاوةل  

ال وىل. فأ دارها اثنية وهو حانق عىل نفسه,  

ومتنت دالاس لو اكنت يف لندن لتعود اىل  

 مزنلها مبفردها. ونظرت حولها وقالت: 



" امسع اي تشارلز ال سبب ذلهايب اىل مزنل  

 وادلتك ال ن " 

 " ال آ وافق " 

الق ابلس يارة.  مغغم تشارلز وهو حياول الانط

انسلت دالاس برسعة خارج الس يارة ومتعنت  

حولها. قد تكون حمظوظة كفاية آ ن جتد ابصا  

هنا تفضل السري عوضا   ال فا  يقلها ا ىل املزنل. وا 

 عن البقاء آ كرث مع تشارلز يف ذكل احلني. 

 انزل زجاج انفذته وصاح: 

ىل الس يارة يف هذه   " دالاس! عودي ا 

 اللحظة " 



نفعا اي تشارلز, لقد قلت كل    " ال جيدي ال مر 

 " 

" دالاس! دالاس! آ رجوك ال تترسع  ا ىل  

 هذا احلد. دعينا نتحدث آ كرث يف املوضوع " 

" الك. ال مر ال جيدي اي تشارلز. وال آ جد  

منفعة يف الاس مترار يف حبثه. دعين آ ذهب  

 وكفى. سأ خذ الباص ا ىل املزنل " 

 صاح تشارلز يف غضب: 

ذا آ رصرت ع  ىل آ ن تكوين  " حس نا جدا, ا 

غبية يف هذا الشأ ن. ولكين آ توقع آ ن امسع  

 خربا منك. تعرفني رمق هاتف  " 

 مل جتبه دالاس. مل يكن هناك املزيد ليقال. 



 

عىل رمغ آ ن دالاس آ خربت جني مبا حدث  

ال آ هنا   بيهنا وتشارلز عندما عادت اىل الشقة, ا 

مل ختربها ابلتفاصيل, وهكذا امتنعت جني عن  

مع مرور الوقت آ صبحت    التعليق. ولكن 

دالاس مزاجية ومضطربة, واكن عىل جني آ ن  

 تتحدث معها: 

" دالاس...هل آ نت متأ كدة من اختيارك؟  

اقصد, تشارلز اكن اختيارك آ نت وليس  

اختياري, وال يفيد قطع عالقتك به, آ اي اكنت  

ذا كنت حتبينه "   وهجات نظره, ا 

 



 

كتفهيا  مررت دالاس يدها عرب شعرها وهزت  

 النحيلتني قائةل: 

" هذه ابذلات يه املشلكة, تشارلز اكن  

اختياري آ ان ومن الواحض انه اكن اختيارا  

خاطئا, ل ين بلك ا خالص ال اشعر بنفيس  

تعيسة حال افرتاقنا. ما يقلقين هو ما اذلي  

 س نفعهل ال ن " 

" حنن...يف الواقع...ميكننا قبول عرض  

 الكس ندر س تافروس " 

 حفدق هبا دالاس قائةل:   مهست يف تردد 

 " هل آ نت جادة؟ " 



" يف الواقع, فكرت فقط...اعين...لقد قال انك  

ال   تس تطيعني اجمل ء آ ليس كذكل؟ ولن نبقى ا 

 حىت والدة الطفل " 

ذا ما    " الك, انه آ خر شئ  جيب آ ن نفعهل. ا 

اس تطاع التحمك بك مرة فلن يكون الطفل  

 كل اثنية " 

" ملاذا تشكني فيه ا ىل هذا احلد؟ ابلتأ كيد بدا  

ليه "   طيبا يل. لقد ملت ا 

 " انه جمرد...موقف! انه متكرب جدا " 

ن رجال يف مثل   " ابلطبع س يكون كذكل...ا 

مركزه من الصعب آ ن يكون خمتلفا عن ذكل  

 " 



يف آ ي حال آ فضل لو تدبران آ مران  " حس نا  

 وحدان. آ ال تفضلني آ نت ذكل؟ " 

 ونظرت دالاس بتفاؤل ا ىل آ خهتا واتبعت: 

 " آ نت تعلمني انه ميكنك الاعامتد عيل " 

ىل العمل   " اعمل. يف الواقع آ ان آ فكر يف العودة ا 

يف ال س بوع املقبل. ال داع  آ ن يعمل آ حد  

العمل    ابل مر. ال شئ يشري ا ىل حايل, وسأ ترك 

 عندما يتضح محيل " 

ذا   آ ومأ ت دالاس موافقة, ولكهنا تساءلت ما ا 

ىل العمل   اكنت جني ترغب فعال يف العودة ا 

يف تكل املاكتب حيث عمل امجليع بقصهتا مع  

 ابريس, وس يالحقوهنا ابل س ئةل . 



 

بعد يومني دعت انظرة املدرسة دالاس اىل  

مكتهبا مبارشة قبل اسرتاحة الغداء. وتساءلت  

دالاس ويه تدخل اىل مكتب ال نسة تشاتر  

ذا اكنت يف صدد شكوى تقدم هبا آ حد   ما ا 

ضدها. وآ ملت آ ال يكون ال مر كذكل يف مثل  

هذا الوقت اذلي حتتاج فيه ا ىل الاس مترار يف  

 الوظيفة.  

ودلهش هتا ملتكن ال نسة تشاتر يف املكتب  

عندما دخلت, وبدال مهنا رآ ت رجال آ مسر  

هنض من مقعده عندما  طويال ينتظرها, و 

 دخلت. 



 " آ نت! " 

هتفت يف تعجب ويه تنظر اىل عيين  

 الكس ندر س تافروس ادلاكنتني. 

" صباح اخلري آ نسة كوليزن, آ ان آ سف  

حلضوري آ ثناء ادلوام, ولكن عندي موعد هذا  

 املساء وال آ ريد آ ن آ ختلف عنه " 

 " نعم؟ " 

اكن صوت دالاس هادئا يف صورة ملحوظة  

 حيرتقان وشعرت بتقلص  مع آ ن خدهيا اكان 

معدهتا. سار الكس ندر س تافروس حنوها يف  

 تؤدة مث قال: 



" اتصلت بـ... خطيبك, آ م جيب  

 القول...خطيبك السابق " 

 " ماذا فعلت؟ " 

 دهشت دالاس. 

" آ ردت آ ن آ تأ كد من وهجة نظره ابلنس بة ا ىل  

هذا الوضع ادلقيق, عرفت انه ليس من احملمتل  

مهوم قد تمل بك, لهذا  آ ن تبلغيين آ نت آ ي  

 السبب تدخلت " 

قبلت دالاس س يجارة منه قبل آ ن تتلكم  

 وقالت بربود: 



" ال آ س تطيع آ ن اعمل مل ال تريد آ ن تدعنا  

ن يف اس تطاعيت   وشأ ننا. س بق آ ن قلت كل. ا 

 وحدي الاعتناء جبني " 

" نعم اعمل. لسوء احلظ ال آ صدقك. وال اعتقد  

  انك منصفة يف حق آ ختك. اعتقد بأ نك 

تسمحني لعدائك جتايه وجتاه ابريس آ ن يؤثر  

عىل قرارك. ومن املمكن آ ن توافق جني عىل  

هنا تشعر ابذلنب بسبب ما   ذ ا  خمططاتك ا 

 فعلته " 

آ حنت دالاس كتفهيا, وتذكرت رغام عهنا  

اقرتاح جني بقبول عرض الكس ندر  

 س تافروس, ورفضها القاطع ل ي عالقة معه. 



لهيا نظر   ة غامضة: نظر الكس ندر س تافروس ا 

ين قد آ كون   " ما ال مر؟ هل تشعرين حقا ا 

عىل صواب؟ كوين صادقة مع نفسك. اعرتيف  

 بأ نك قد تكونني عىل خطأ ! " 

ليه دالاس وقالت:   نظرت ا 

" آ ان...آ ان اعتقد آ ن جني ميكهنا اذلهاب اىل  

جزيرتك, ولكن ماذا يف شأ ين؟ ال ميكنين  

ذا اكنت س تذهب من   اذلهاب, وآ شك كثريا ا 

 دوين " 

" وآ ان آ شك يف ذكل آ يضا, ليس هناك من  

سبب عىل وجه ال رض يقدر آ ن مينعك من  

 التخيل عن وظيفتك " 



 صاحت دالاس غاضبة: 

ىل املال. يبدو انك تنىس ذكل "   " س نحتاج ا 

 

عىل العكس, آ ان ال انيس املال آ بدا, لكن ال    

اعتقد آ ن املال هل عالقة هبذه القضية. ال  

عك تقميني يف  ميكنك آ ن تتصوري آ ين سأ د

 ليكسـاندروس بال مال! " 

 " ال نريد ماكل " 

 هتفت مؤنبة:  

 " آ ان لن آ خذ فلسا واحد " 

 " آ ه, انضج  اي آ نسة كوليزن! " 

 مث اتبع: 



" مك معرك؟ عرشون, اثنان عرشون عاما  

رمبا؟ ال آ دري. انك تترصفني كفتاة مدرسة  

محقاء. آ ن جني حيق لها الاعامتد ماداي عىل  

وآ ان مس تعد متاما ل عرتف بأ ن    وادل الطفل, 

ابريس هو الوادل املعين. يف هذه احلال حيق يل  

مبا اين واهل آ ن آ قوم مقامه ماداي, عىل جني آ ن  

ن مل تفعيل آ نت. توقف  عن   تدرك ذكل ا 

ذا كنت ال تس تطيعني   الترصف بسذاجة, ا 

ىل ليكساندروس بأ ي صفة آ خرى,   اجمل ء ا 

 "   فسأ تدبر كل وظيفة, وآ دفع كل معاشا 

 " هذا خسيف! " 



واس تدارات دالاس بعيدا. فشعرت بيدان  

 تقبضان عىل ذراعهيا وتديراهنا حنوه: 

 " ال آ حد يدير ظهره يل! " 

 مغغم معنفا مث اتبع: 

 " وخاصة النساء " 

 ارتعشت دالاس مث آ فلهتا قائال: 

ذا...هذا هو قراري "   " ا 

 هزت دالاس رآ سها: 

 " ليس كل احلق آ ن تقرر " 

ال آ ن   " آ وه, بىل اي آ نسة كوليزن, ما عليك ا 

 تراقبيين " 

 واقسم ميينا بلغته ال م وقال: 



" كوين متعقةل, آ س تطيع مساعدتك, ال آ حد  

يريد ذكل آ كرث مين, عىل ال قل آ عط  جني  

 فرصة لتقرر بنفسها! " 

ذا اكن هذا ما تريده   ذًا, ا  " فالتذهب جني ا 

 يه " 

هنا سرتفض اذل  هاب  " الك. آ نت تعلمني ا 

ما ستتخىل   ما آ ن توافق  آ نت آ يضا وا  وحيدة. ا 

جني عن الفكرة...عن لك ما نس تطيعه ل جلها,  

 بسببك " 

اكن الوضع مس تحيال. اهنزمت دالاس قبل  

آ ن تبدآ . مل يكن دلهيا الربهان بأ ن جني سوف  

ذا مل تذهب يه.   تذهب ا 



" انك جتعل رفيض مس تحيال, آ عتقد انك  

 حقري " 

جضة, آ ما ابلنس بة ا ىل  " وآ نت ساذجة وغري ان 

مشاعرك جتايه فميكنين القول وآ ان مطمنئ آ هنا  

 ال هتم, همام اكنت " 

آ رخت دالاس نفسها يف مقعد ال نسة تشاتر  

 وقالت: 

" حس نا اي س يد س تافروس, آ نت الراحب,  

سأ رى ما تقوهل جني, ولكن الزال عيل آ خذ  

 عيل يف احلساب و. . . " 

 آ ايم "   " تس تطيعني آ ن ترتكيه خالل عرشة 



علق يف برود وهو يشعل س ياكرا وبدا انه مل  

يدخن آ ي نوع آ خر من التبغ. توسعت حدقتا  

 دالاس وقالت: 

 " ماذا؟ " 

" مسحت لنفيس ببحث هذا ال مر مع  

الس يدة تشاتر قبل آ ن تصيل. ابلطبع اكن  

جيب اطالعها عىل احلقائق آ و عىل بعضها, يف  

 شلك رسي طبعا " 

 ! " " كنت متأ كدا آ ننا س نذهب

هتفت دالاس ويه تشعر ابحلنق وخيبة  

 ال مل 



" منطقيا, كام قلت, مل افسح كل جمال  

لالختيار, ولكن آ مل الا جتدي الوضع سيئا  

كام تصورينه لنفسك. ليكساندروس جزيرة  

مجيةل حقا, وس يكون آ مامك الكثري لتفعليه يف  

سبيل التسلية. الس باحة هناك مجيةل جدا, كام  

  آ نواع الرايضة " ميكنك طبعا ممارسة لك 

 آ خذت دالاس تلهو بثنااي تنورهتا وقالت: 

" آ فضل آ ن آ فكر يف آ نه س يكون دلي معل  

 آ قوم به, لست الهية بطبيعيت " 

 " آ تعتقدين ا ين كذكل؟ " 

 " حس نا, آ لست كذكل؟ " 



" الك اي آ نسة كوليزن. ولكن مبا آ نك تبدين  

مصممة عىل خلق صعوابت, فسأ حاول آ ن  

 آ جد كل معال ما " 

 خفضت دالاس رآ سها وقالت: 

 " هل هذا لك شئ؟ " 

 " يف الوقت احلارض نعم " 

بدا غاضبا لربهة بسبب سلوكها الفظ مث ابتسم  

وظهرت آ س نانه البيضاء امجليةل, وحولت  

البسمة وهجه من جدية سوداوية ا ىل حال من  

الاكتفاء الاليه الساخر. وضع الس ياكر بني  

 آ س نانه وزرر معطفه وابدرها: 



سوف تكتشفني اي آ نسة كوليزن آ ن  "  

الظروف تغري الشخصيات. حنن ال ن نقف  

عىل آ رضك آ نت وتشعرين بنفسك قادرة عىل  

حماربيت من دون آ ن ختيش جهوما معاكسا. رمبا  

ىل ليكساندروس س تجدين   عندما تصلني ا 

الوضع خمتلفا بعض الشئ. هل تشعرين انه  

 ميكنك مواهجة مثل هذا التحدي؟ " 

يدها عىل امعاهئا يف عصبية    ضغطت دالاس 

 وقالت: 

 " ال آ عمل ماذا تقصد " 

وحاولت آ ن تبدو غري متأ ثرة من دون آ نتنجح  

 حماولهتا متاما. 



" آ ال تعلمني؟ بل آ عتقد آ نك تعلمني. لقد  

عرفت الكثري من النساء اي آ نسة كوليزن  

 وآ شعر آ ن ذكل ال مر جيعلين ملام هبن " 

تطيع  " حياتك الشخصية ال هتمين, هل آ س  

 اذلهاب؟ " 

ضاقت عيناه, لكهنا مل تكن تزجعه. اكن يف  

ماكهنا فقط آ ن تعرتض بعد حصوهل عىل ما   ا 

ىل اليوانن. مل تعمل   آ راد يف ما خيتص بذهاهبام ا 

متاما ملاذا اكنت تترصف عىل حنو ما تفعل. مل  

تكن تفكر يف نفسها آ بدا, لكهنا اكنت تسمح  

ا وهو عمل  لهذا اليوانين املتعجرف بأ ن ينال مهن

 بذكل. 



 " نعم ميكنك اذلهاب " 

 قال وسار اىل الباب وفتحه لتخرج مث اتبع: 

" سيتصل آ مني رسي بك ل جراء لك  

 الرتتيبات الالزمة " 

 " آ ي واحد؟ " 

 سأ لت دالاس يف سذاجة فأ جاهبا: 

" حس نا مبا آ نه دلي نصف دزينة فأ ان متأ كد  

بأ ين آ س تطيع تأ مني واحدا مهنم. شكرا كل  

 اللقاء آ نسة كوليزن " واىل  

خرجت دالاس ويه تشعر حبامقهتا. مل علقت  

هنا خسيفة.   تعليقها ال خري الساذج؟ س يظن ا 

ويه اكنت كذكل يف ترصفها عىل حنو ما  



ذ آ هنا   ال آ ن ترصفه املتعايل آ اثرها, ا  فعلت, ا 

اكنت يه اليت تصنع لك القرارات خالل  

 الس نوات الثالث املاضية. 

شعر ابنزعاج, ومل  عادت اىل صفها ويه ت 

 تمتكن من تعلمي التالميذ آ ي شئ. 
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ن علمت جني بأ ن ال مر قد تقرر وبأ هنام   ما ا 

ىل ليكساندروس حىت حتسنت   س تذهبان ا 

حالها يف صورة ملحوظة, واكن عىل دالاس  

آ ن تعرتف بأ ن الكس ندر س تافروس اكن حمقا,  

واكنت جني تشعر ابذلنب يف ما خص القضية  

 لكها. 

http://www.riwaya.ga/


آ ما دالاس فاكن علهيا قبول الهزمية يف لباقة  

شهر املقبةل بني غرابء  ولو آ ن فكرة قضاء ال  

ال آ هنا اكنت   آ خافهتا. ومع آ هنا معلت مع آ طفال ا 

جخوةل بعض الشئ وتساءلت كيف ستتكيف  

 مع عائةل س تافروس. 

حفل ال س بوعان التاليان برشاء ال غراض  

وتأ مني تأ جري شقهتام آ ثناء غياهبام وحتضري  

الالزم ذلهاهبام ليكساندروس. اكن ستيفانوس  

ال دامئ هبام ورتب لك  اكرينتوس عىل اتص 

آ مور السفر. عاد الكس ندر س تافروس ا ىل  

اليوانن واراتحت دالاس. عىل ال قل ل هنام  

ىل السفر معه.   لن تضطرا ا 



وقبل يومني من مغادرهتام, اتصل تشارلز  

بدالاس ويه يف معلها. اكن مثل هذا  

الترصف غري عادي ابلنس بة اليه, وقال انه ال  

ها ولكن ال مر اكن  يتصل هبا آ بدا آ ثناء معل 

 خمتلفا ال ن فهتف: 

" ال ميكن آ ن تكوين فعال ذاهبة من دون آ ن  

 تريين اثنية! " 

ننا س نغادر؟ "  ذا آ نت تعمل ا   " ا 

 اجابت دالاس بربود. 

" طبعا...هذا...الكس ندر س تافروس آ وحض يل  

آ نه ال جمال للتساؤل حول قيامكام بأ ي شئ  

 آ خر " 



 " ماذا؟ " 

اذا كنت آ س تطيع  " نعم. قال آ نه ال هيم  

آ عالتكام آ م ال, مفاكنكام معه ل ن الطفل حفيده  

 " 

قبضت دالاس عىل سامعة الهاتف بشدة  

 وقالت: 

 " هو قال ذكل؟ " 

" نعم, آ ان...آ ان آ ردت ال تصال بك من قبل  

 لكنه نصحين برتك ال مر هل. . . " 

 وتوقف برهة مث اتبع بلهجة شاكية: 

اي  " انك تريدين اذلهاب, آ ليس كذكل  

 دالاس؟ " 



ولكن غضب دالاس منعها من التساؤل عن  

 تبدل نربة تشارلز.  

ابلغت ال نسة تشاتر آ ن علهيا اجناز آ مر ما,  

ومن دون آ ن تأ به ل نزعاهجا آ خذت معطفها  

وغادرت املدرسة. آ خذت اتكيس اىل فندق  

دورشسرت حيث اكن ستيفانوس اليزال يقمي.  

ناح.  وبعد املقدمات التقليدية دخلت اىل اجل 

خرج ستيفانوس من غرفة النوم وهو يزرر  

مقيصه وك نه استيقظ لتوه. اذ ان الساعة اكنت  

العارشة والنصف صباحا, شعرت دالاس  

بغضب ال مربر هل اجتاهه. نظر الهيا بعينيه  

 السوداوتني وقال: 



 " حس نا اي آ نسة كوليزن ما ال مر؟ " 

" ميكنك آ بالغ رئيسك بأ ننا لن نذهب ا ىل  

 س " ليكساندرو 

 " ملاذا؟ " 

هنا قصة خشصية. بني الكس ندر   هنا...ا  " ا 

 س تافروس وبيين " 

 " آ يه كذكل؟ " 

" نعم! آ وه ما النفع؟ يف آ ي حال بلغه الرساةل  

 " 

 " ميكنك آ بالغ  آ ان هبا عوضا عنه! " 

اكدت دالاس آ ن تقفز من ماكهنا. ظنت آ هنام  

وحدهام ولكن دخل الغرفة رجال آ خر, طويل  



حنيل آ مسر, آ صغر س نا من الكس ندر  

س تافروس. اكن شعره مرسحا حول رآ سه  

 احلسن التكوين واكنت عيناه تضحاكن: 

" امسح  يل آ ن آ قدم نفيس, امس  نيكوس  

 س تافروس. آ ان شقيق اليكس " 

س ندر س تافروس  علمت دالاس آ ن ل لك 

آ شقاء وشقيقات لكهنا مل تفكر يف آ هنم آ انس  

متحرضون, بقدر ما هو نيكوس س تافروس  

 حقيق  جدا وجذاب جدا. 

" عىل العكس ابلطبع س تأ تيان ا ىل  

ذا   لكساندروس. فالكس ندر سوف...يقتلين, ا 



عدت من دونكام, ال ميكنك آ ن تسمح  بأ ن  

 يفعل يب ذكل؟ " 

ن الواحض آ هنام  اس تدارت دالاس بعيدا. اكن م 

لن يأ خذاها عىل محمل اجلد وقالت قبل آ ن  

 خترج: 

" ليس هناك املزيد للقول, لقد عنيت ما قلت  

 ولن آ قبل آ ن يعاملين آ خوك وك ين بلهاء " 

 سأ ل ستيفانوس وسار حنوها: 

 " وهل فعل ذكل؟ " 

 " آ ان...ال آ س تطيع آ خبارك " 

" آ جل, ميكنك هيا, اخربيين ال مر يتعلق  

 نينغز, آ ليس كذكل؟ " بتشارلز جي 



 " كيف تعمل ذكل؟ " 

 هز ستيفانوس كتفيه: 

ن اليكس حيمك عىل سلوك   " ليس صعبا. ا 

الناس يف حذق. وعليه آ ن يكون كذكل. اكن  

 خائفا من آ ن يعيقك هذا الرجل " 

 

 

" اخربين تشارلز فقط آ ن الس يد س تافروس  

ىل ليكساندروس حىت قبل آ ن   آ نبأ ه بذهابنا ا 

 مبدة طويةل! "   يستشريين يف ال مر 

" آ خربتك آ ن الكس ندر حيمك جيدا عىل  

 سلوك الناس " 



 " وماذا ابلنس بة ا ىل سلوكه هو؟ " 

 صاحت دالاس يف غضب وآ ضافت: 

 " انه معليا جيربان عىل اذلهاب " 

 تدخل نيكوس: 

" آ ين آ كفل سلوك آ يخ يف آ ي وقت تريدين  

ولن آ قول ذكل عن آ ي خشص آ خر, لكن عن  

الاس ال تكوين هكذا,  اليكس, بىل, هيا اي د 

لنكن آ صدقاء. ما هو ال مر املريع اذلي فعهل  

آ يخ؟ آ عمل آ ن معظم الفتيات ماكنك س يكن  

شاكرات هل النعمة بدال من خلق املتاعب جملرد  

آ نه اكن...هل نقول...مدعيا؟ ان  

ليكساندروس جزيرة مجيةل, ومع اين طفت  



العامل لكه, مل آ جد ماكان آ خر آ فضل مهنا آ دعوه  

  " بييت 

نظرت اليه دالاس من وراء جحاب رمشها  

الكثيف وشعرت خبدهيا يلهتبان بسبب حتديقه  

فهيا. بدا نيكوس مضطراب بسبب قرهبا منه  

 ومغغم: 

" قد تكتشفني آ نك سعيدة هناك, س يكون  

من الصعب الا تفعيل عندما س يفنت مجيع  

رجال اليكس ندر حبضورك, اذا اكنت آ ختك  

 يرة حامت " تش هبك فوجودكام سينعش اجلز 

 اس تدارت دالا بعيدا قائةل: 

 " جيب آ ن آ ذهب " 



"حس نا هل هناك داع بأ ن اتصل بأ يخ  

 ل خربه آ ن املسأ ةل حتتاج اىل اهمتـامه؟ " 

 " الك " 

وضغطت دالاس عىل شفتهيا. فقال لها  

 نيكوس: 

 " حس نا. اىل اللقاء يوم ال حد " 

اكنت الرحةل يف الطائرة اىل ليكساندروس ال  

تنىس ابلنس بة اىل الفتاتني. حىت دالاس  

وجدت من الصعب احملافظة عىل ال مباالهتا  

ويه ترى الكثري حولها مما حريها وآ اثر  

اهامتهما. اكنوا آ ربعة يف هذه الرحةل. ستيفانوس  

وجني ونيكوس ويه. مل تعمل من وزعهم اثنني  



ت نفسها جالسة قرب  اثنني, لكهنا وجد 

نيكوس, ل نه اكن مرافقا مسليا فقد بدآ ت  

 تس متتع ابلرحةل جدا. 

حطت الطائرة عند الظهرية يف اثنيا وتناولوا  

وجبة غداء شهية يف مطعم املطار قبل التوجه  

حنو طائرة رشكة س تافروس للنقل البحري  

اليت اكنت س تقلهم ا ىل اجلزيرة. وعلق نيكوس  

 يف عفوية: 

يكساندروس مدرج يتسع لطائرة  " ليس يف ل 

ال لاكن اليكس ابتاع واحدة حامت. آ يخ   نفاثة وا 

ضاعة الوقت "   ال يؤمن اب 

 " هذا آ س تطيع تصديقه " 



 ابتسم نيكوس وقال: 

" آ رى انك كنت تودين رؤية املزيد من آ ثينا  

 " 

 ونظر ا ىل ستيفانوس: 

" هل تريد آ ن تأ خذ جني ا ىل اجلزيرة.  

آ ان ودالاس يومني يف فندق هيلتون    وس منيض 

 ونزور بعض ال ماكن الس ياحية " 

 " آ وه, الك " 

 ارتعدت دالاس واتبعت: 

 " اعين, جني لن تذهب وحدها " 

 ونظرت ا ىل جني مس تعطفة. فابتسمت جني: 



" يف احلقيقة آ ان كتةل آ عصاب. ال آ س تطيع آ ن  

آ ذهب مبفردي وآ يضا ال آ س تطيع حتمل  

 مشاهدة املدينة " 

نيكوس برآ سه واكنت ابتسامة الهية    آ ومأ  

 وساخرة يف الوقت نفسه: 

" حس نا سنترصف هبدوء. نسيت آ نمك لس مت  

 شعبا مندفعا مثلنا " 

تهندت دالاس ابرتياح ومع آ هنا آ حبت آ ن  

ال آ هنا اكنت متأ كدة   تقيض بضعة آ ايم يف آ ثينا ا 

آ ن الكس ندر س تافروس لن يوافق عىل وجود  

كل اكن نيكوس  صداقة محمية مع آ خيه, عدا ذ 

يدرك مقدار جاذبيته وشعرت بنفسها معرضة  



للتجربة بشلك غريب بعد آ ن حتررت من  

تشارلز. وجمرد ذكر فندق الهيلتون ذكرها يف  

قوة الاختالف الكبري يف طريقة تنشئهتام.  

حفىت عندما اكن وادلها اليزال حيا مل حترف  

 سوى فنادق صغرية آ ثناء السفر. 

ن يف آ ي شئ آ خر وهام  مل تعد الفتااتن تفكرا 

تنظران اىل مياه البحر الزرقاء. واس تطاعتا آ ن  

تراي وهام تنظران اىل آ سفل عرشات اجلزر  

الصغرية, وبدت اجلزر كجواهر يف ثوب  

ايقوت. واكنت ارشعة القوارب تضف  بني حني  

وآ خر مزيدا من اللمعان, وآ سفت دالاس  



عندما آ دركت آ ن الطائرة تس تعد للهبوط يف  

 ة. اجلزير 

 

 

لهيا   وضعت جني يدها عىل معدهتا ونظرت ا 

 دالاس برسعة وسأ لهتا عىل الفور: 

 " هل آ نت عىل ما يرام؟ " 

هنا آ عصايب القلقة عىل   " آ شعر ابلغثيان قليال, ا 

 ما آ عتقد " 

 بدا نيكوس مطرقا وقال: 



" آ رجوك ال ختايف, ليس هناك ما خييف, قد  

جتدان وادليت مرعبة بعض الشئ يف البداية  

 لكنكام س تحباهنا وتعجبان هبا يف رسعة " 

شعرت دالاس ابرتباك وآ ملت آ ال تكون  

 الس يدة س تافروس شبهية ابلس يدة جينينجز. 

 " هل كل آ شقاء؟ " 

بدا عىل نيكوس ك نه يفكر يف السؤال وآ جاب  

 ه: ستيفانوس عن 

ضافة ا ىل   " انه يلهو معك, هناك ثالثة ش بان ا 

اليكس ونيكوس وآ ربع بنات. اثنتان من  

آ خوات نيكوس مزتوجتان كذكل اثنان من  



ىل الكس, وهو آ رمل   ضافة ا  آ خوته, هذا ا 

 ابلطبع " 

 صاحت جني بتعجب: 

 " اذن آ نمت تسعة! " 

 " حنن العائةل الكبرية س يديت " 

وها,  امحر وجه جني وشعرت دالاس بأ ىس حن 

لكن رمبا اكن آ فضل لها آ ن تتلكم عن طفلها يف  

 صورة طبيعية آ كرث. 

بدت اجلزيرة وك هنا تندفع لتالقهيم ونظرت  

دالاس يف دهشة اىل الشطأ ن الرملية  

 واخللجان والرؤوس البحرية. 



اقرتب نيكوس مهنا ومهس يف آ ذهنا وهو ينظر  

 اىل املاكن اذلي اكنت تنظر اليه: 

 ليكسا " " هذه جزيرة الصيد  

اس تدارات دالاس ونظرت اليه, ولربهة اكد  

 وهجاهام آ ن يتالمسا, مث نظرت بعيدا اثنية. 

 " اعتقد اين سأ س متتع هبذا الصيف " 

مهس يف رقة يك ال يسمعه آ حد غريها,  

وابتعدت دالاس بكرس هيا قدر ما تس تطيع,  

وآ دركت آ ن جني اكنت تراقهبام وعىل وهجها  

 عبسة خفيفة. 

 " الا تعمل؟ " 

 " آ حياان " 



قالها يف كسل واسرتىخ يف مقعده وك نه  

 مس متتع ابحلياة يف تكل اللحظة. 

اكن مدرج الهبوط حديثا وجيدا ا ىل درجة  

مدهشة, ومل جتد دالاس سببا ذلكل سوى ان  

لل مر عالقة برشكة س تافروس. وتوقفت  

الطائرة قرب مبىن املطار, وس بق نيكوس  

ىل الساحة.   الفتااتن هابطا السمل ا 

 خذت جني ذراع دالاس وقالت: آ  

" ال ترتكيين مع ستيفانوس اثنية اي دالاس.  

ابق  مع , آ عمل آ ن نيكوس قد يبدو مولها بك  

لكن ليس هذا سبب جميئنا ا ىل هنا, آ ليس  

 كذكل؟ " 



 " آ عمل ملاذا حنن هنا " 

اىل يسار املدرج, ال رض تنحدر حنو شاطئ  

رميل مغروس بأ جشار النخيل, وخلفه متاوجت  

ه البحر اال جي . واكن الهواء صافيا ا ىل  ميا 

درجة ال تصدق. مسعت دالاس آ ن الطقس  

هكذا يف اليوانن ولكن حىت يه مل تكن  

مس تعدة لنقاوة املنظر اذلي امتد كس تارة  

 شفافة آ مام عينهيا املسحورتني. 

نقل حامالن احلقائب من الطائرة ا ىل س يارة  

صغرية مكشوفة ذات لون آ زرق اكنت متوقفة  

لهيام الفتاة النحيةل    قرب  ابب املطار. ونظرت ا 

الصغرية اليت اكنت جالسة خلف املقود يف  



وقاحة بيامن قادهام نيكوس حنوها مث آ خلت  

لهيام.   ماكهنا غري آ هبة التعرف ا 

 " هذه آ خيت اناتليا " 

 مهس نيكوس ونظر ا ىل اناتليا مؤنبا: 

 " اناتليا آ قدم كل دالاس وجني " 

برآ سها يف كسل, واكن شعرها    آ ومأ ت اناتليا 

ال سود منسدال حول كتفهيا النحيلتني. بدت  

يف السادسة عرشة لكهنا حامت اكنت آ كرب اذ  

يه تقود س يارة. اكنت ترتدي تنورة وردية  

اللون قصرية جدا ومقيصا كشفت شيئا من  

 جيدها, بدت هادئة وواثقة. 

 " مرحبا اناتليا " 



يأ رسها  قالت دالاس يف هتذيب رافضة آ ن  

ترصف الفتاة غري الودي بيامن عاملهتا جني يف  

 مثل طريقهتا. 

جلس ستيفانوس خلف مقود الس يارة  

وابتسمت هل اناتليا ابتسامة جذابة, وفكرت  

دالاس آ ن صدود اناتليا موجه حنوهام فقط.  

ومل يظهر آ ن نيكوس الحظ آ مرا غري اعتيادي  

وساعد دالاس وجني يف ركوب الس يارة وهو  

 بشاشة, مث ركب اىل جانهبام يف  يبتسم يف 

املقعد اخللف . جلست اناتليا قرب ستيفانوس  

مث انطلقت هبام الس يارة يف رحلهتا. اكنت  

 الطريق حول شاطئ  



 

اجلزيرة ملتوية, متيحة للفتاتني فرصة اكفية  

للتفرج والاجعاب ابملناظر اخلالبة. هناك  

الكثري من اخللجان, بعض الرؤوس اكن خصراي  

ال خر اكن رمليا تداعبه ال مواج.    والبعض 

 احنىن نيكوس اىل ال مام مبتسام: 

 " اهنا كام قلت, آ ليس كذكل؟ " 

 بدت جني مدهوشة واعرتفت يف حامس قائةل: 

" مل يس بق يل آ ن رآ يت ماكان مجيال كهذا,  

 هل لك هذا مكل آ خيك؟ " 

 نظرت اناتليا الهيا وعيناها تؤنبان جفأ ة: 

 ال ن. " نعم, لك هذا مكل اليكس  



عندما تويف وادلان ورهثا الابن ال كرب, لكهنا  

 مكل عائةل س تافروس. وهذا ال مه " 

بدت لكامهتا حمرجة, وآ محر خدا جني. تدخل  

 نيكوس قبل آ ن تمتكن جني من الاجابة: 

" ما تقصد اناتليا قوهل آ نه عىل الرمغ من كون  

اجلزيرة ملاك ل ليكس, عليه تأ مني احتياجات  

ذلين يس مترون يف العيش عىل  آ عضاء العائةل ا 

 اجلزيرة " 

 آ جابت جني يف حدة : 

" اعتقد انين آ عمل ما قصدته اناتليا...تقصد بأ ن  

 ال حق لنا يف آ ن نكون هنا " 

 صاح نيكوس قبل آ ن جتيب اناتليا: 



" ليس هذا عىل الاطالق! امسعا, دعوان ال  

نس متر هكذا, الكيس هو صاحب اللكمة وهو  

, فلنرتك ال مر عىل  دعاكام, وآ ان سعيد بذكل 

 هذا النحو " 

 قالت اناتليا: 

 " ماراي يه آ عز صديقة يل " 

 " من يه ماراي؟ " 

سأ لت دالاس يف هدوء, ومعدهتا تتخبط  

بسبب اجلهد اذلي بذلته لتحافظ عىل هدوهئا.  

 فقالت اناتليا بربود: 



" ماراي اكنت خطيبة ابريس, كيف ستشعر  

ابعتقادك حيال جمئ آ ختك اىل هنا ويه  

 تنتظر مولودا من ابريس؟ " 

واس تدارت يف مقعدها يك ال تس تطيعان رؤية  

وهجها. وحشب وجه جني ومهست ويه تشد  

حاكم :   قبضة يدها اب 

 " آ ان آ سفة " 

شعرت دالاس ابنزعاج عظمي ومتنت اثنية لو  

 آ هنام مل حترضا اذ آ ن ال مر س يكون مريعا. 

مهس نيكوس برقة يف آ ذن دالاس يك ال  

 ها قائال: يسمعه آ حد سوا 

 " سيتوىل آ يخ اليكس آ مر اناتليا قريبا " 



ليه مبارشة وقالت:   نظرت دالاس ا 

" آ تعتقد آ ننا نريد آ ن نكون هنا يف مثل هذا  

 احلال؟ " 

" الك. ولن حيدث ذكل, كام قلت اهدآ ي اي  

 عزيزيت " 

 

عندما رآ ى عيين جني تتسعان    ابتسم نيكوس 

ومه يعربون خالل بعض ال معدة احلجرية  

ويقرتبون من املزنل. وبعد آ ن دنوا من حوض  

ماكهنم رؤية الفس يفساء اليت   الس باحة اكن اب 

آ حاطت هبا وال رسة املائية املس تطيةل  

واملظالت املقلمة اليت اكنت حتم  الطاوالت  



املشهد  الصغرية من حرارة الشمس القوية. اكن  

عالان ملوان حىت آ ن دالاس تركت   يش به ا 

 شهقة تنطلق من آ ثر املتعة الصافية. 

ومنت غابة حقيقية قريبا ا ىل ميني املزنل, بيامن  

قامت بيوت عدة صغرية تش به الشالهيات يف  

احلديقة. آ وحض نيكوس آ هنم يس تعملوهنا  

 الس تقبال الضيوف الكرث: 

ف,  " حاليا هناك ماراي بنغوست وعائةل شار 

امنا آ حياان يزوروان آ كرث من عرشين آ و ثالثني  

 خشصا " 



هلعت دالاس عندما ذكر نيكوس ماراي  

بنغوست. البد اهنا الفتاة اليت تلكمت عهنا  

 اناتليا. وفكرت: لن تكون الرحةل سهةل. 

توقفت الس يارة اىل جانب املزنل وساعد  

نيكوس دالاس يف اخلروج بيامن توىل  

, وتركت احلقائب  ستيفانوس آ مر جني اثنية 

لشخص آ خر ليجلهبا. ودخلوا اىل املزنل عرب  

آ بواب فرنس ية اىل ممر معمت آ متد من هجة اىل  

آ خرى يف املزنل. اكن املمر خاليا الا آ ن  

نيكوس واناتليا سارا عرب الباب اىل حيث بدا  

 وك نه قاعة املزنل. 



نظر ستيفانوس اىل الفتاتني يف امعان وقال  

 برقة: 

تعليقات اناتليا اهنا صغرية ومندفعة,  " ال تأ هبا ل 

وشديدة الوفاء ملاراي, ولسوء احلظ مل تدر مبيل  

ابريس الشديد للجنس ال خر. فهنا اكن  

يترصف بصورة مثالية. فقط اليكس عرف  

ابريس احلقيق . عليكام اثبات وجودكام هنا.  

هذا هو املهم, رمبا تسمعان لكامت قاس ية, ال  

يتقبلون وجودكام.  تزنجعا خفالل وقت قصري س 

ان الس يدة س تافروس من آ كرث النساء لباقة.  

لن تسمح آ ن يلقى ضيوفها معامةل ختلو من  

 الهتذيب يف بيهتا " 



 

 فقالت دالاس: 

" شكرا كل...ان ال مر غريب, فاملاكن خفم  

 جدا كيف سنتكيف؟ " 

 ابتسم ستيفانوس: 

" ودلت يف آ حياء آ ثينا ادلاخيل وقد اعتدت  

املاكن يف صور اتمة. وآ نامت س تعتادان احلياة  

هكذا, سيس تغرق ال مر بعض الوقت هذا لك  

 شئ " 

 سأ لت دالاس: 

 " هل...هل الس يد س تافروس هنا ال ن؟  

 هز ستيفانوس كتفيه: 



ذا اكن يف املزنل, لكنه يف   " آ شك يف ما ا 

 اجلزيرة حامت, ملاذا؟ " 

لهيا جني يف    هزت  دالاس رآ سها, ونظرت ا 

اس تغراب. اكنت عينا ستيفانوس اثقبتني  

 عندما قال: 

" س تكون داليا شارف معه آ يامن ان.  

 س تلتقيان هبم مجيعا آ ثناء العشاء هذه الليةل " 

 سأ لت جني: 

 " من يه داليا شارف؟ " 

هنا ابنة آ حد معارفه يف العمل. آ هما وآ بوها   " ا 

 قال نيكوس "   يقامين هنا حاليا, كام 



تساءلت دالاس عندما آ خربها نيكوس لك  

ذكل. يف آ ي حال, ما اكن يفعل اليكس ندر  

س تافروس اكن آ مرا خاصا به فقط. بدا غريبا  

هنا هممتة به,   آ ن يظن ستيفانوس ا 

ذا اكن   ال ا  ال.....وتوقف نبض قلهبا, ا  ا 

ستيفانوس حياول آ ن يقول لها شيئا ما لتأ خذ  

 حذرها. 

دارت برسعة يك ال تس تطيع  تورد خداها واس ت

جني آ ن ترى وهجها. هل تصور ستيفانوس  

هنا اكنت هتمت بأ لكس ندر س تافروس آ كرث من   ا 

الرضوري؟ وهل اكن حياول آ بالغها آ نه جيب  

ال يؤخذ عىل محمل اجلد؟ بدا ال مر خسيفا,   ا 



فستيفانوس مل يذكر داليا شارف من دون  

هنا يه اليت س هتمت   سبب, وك منا يقصد ا 

ندر س تافروس! اكن ال مر خسيفا.عدا  بأ لكس  

آ ي شئ آ خر, مل يكن دلهيا آ فاكر كهذه. اكن  

بعيدا عهنا يف آ ي حال,. اكنت جني مثال  

ذا حاولت آ ن   ساطعا ملا ميكن آ ن يصل ا 

 تلعب مع )) المنور ((. 

قطع علهيا نيكوس حبل آ فاكرها املضطرب  

عندما عاد اىل الغرفة ويف حصبته امرآ ة  

اهنا يف آ وائل    حس نة, قدرت دالاس 

الس تينات من العمر. اكنت طويةل خضمة,  



ترتدي بذةل بنفسجية, تضع عقدا مثلثا من  

 اللؤلؤ حول  

 

 

عنقها, قدرت دالاس آ نه آ صيل, وتعقد شعرها  

واكنت عيناها    عىل مقة رآ سها يف شلك ثنيات 

رماديتني اثقبتني. مل تكوان كعيين ابهنا ومل تر  

دالاس آ ي عدائية يف آ عامقهام. تنفست يف  

لهيام نيكوس.   سهوةل آ كرث بيامن قدهما ا 

" آ خربين نيكوس آ نكام بدآ متا رحلتكام منذ  

 الصباح الباكر " 



قالت ابجنلزيية حصيحة بعد آ ن آ هنيى نيكوس  

لهيا مث اتبعت:   تقدميهام ا 

ال شك آ نكام مرهقتان. سأ دعكام تذهبان اىل    " 

غرفتيكام وس نقدم لكام الشاي الاجنلزيي يك  

 تراتحا اىل آ ن حيني موعد العشاء " 

 " شكرا كل " 

واس تطاعت دالاس آ ن تبتسم فقالت الس يدة  

 س تافروس: 

قامتكام معنا غري اعتيادية   " قد تكون ظروف ا 

ن  لكن عليكام آ ن تأ خذا راحتكام هنا, وحتاوال آ  

قامتكام. الطقس كام تراين مجيل جدا,   تمتتعا اب 

وليس هناك من سبب مينعكام من جعل  



وجودكام هنا وك نه اجازة. لقد خصصت بكام  

فيال يف احلدائق, ومبا آ ن فهيا لك ما يلزم فال  

داع  جمليئكام اىل املزنل طلبا ل ي شئ اذا مل  

 ترغبا ذكل " 

شعرت دالاس آ ن هذا اكن اش به ابلشئ  

اكنت تتوقعه, يدا حديدية يف قفاز  اذلي  

حريري. آ ن تبعدا اىل فيال خارج املزنل! مبىن  

صغري قامئ يف ذاته, ولن يشجعهام آ حد عن  

البعد عنه. ونظرت انحية جني لكن ال خرية  

هنا   بدآ ت تشعر بوطأ ة التعارف, وشعرت ا 

ذا آ عطيت الفرصة   س تكون مرسورة ا 

 لتس تلق  وتراتح. 



 لفتااتن معنا اي آ يم " " من املتوقع آ ن تأ لك ا 

 مهس نيكوس يف هدوء يف اذهنا متابعا: 

 " اهنا تعلاميت اليكس, آ ليس كذكل؟ " 

ضغطت آ مه عىل شفتهيا لربهة وقالت ببعض  

 امجلود: 

" ابلطبع, ليـس هناك من سبب مينعهام من  

فعل ذكل. فقط فكرت ا ين جيب آ ن آ فرس  

الرتتيبات علـى آ هنا احـرتاز يف حال رغبتـا يف  

 تبقيـا يف غرفهتمـا. . ."    آ ن 

 فردت دالاس: 

" آ عتقد آ ننا نفهم ما تعنينه اي س يدة  

س تافروس, فال تتصوري آ ن دلينا آ ي رغبة  



يف التدخل يف حياتمك هنا. كنا نفضل لو بقينا  

يف اجنلرتا لكن ابنك جعل ال مر مس تحيال  

 تقريبا. . . " 

 " نعم, هذا ما فعلته " 

 علق صوت ابرد اله. 

الاس برسعة لتجد الكس ندر  اس تدارت د 

س تافروس يستند بكسل اىل البا املؤدي ا ىل  

القاعة. اكن يرتدي رسوالا ضيقا فاحت اللون,  

وكزنه زرقاء داكنة مل يزرر آ عالها لتظهر فروة  

الشعر السوداء يف صدره. وبدا خمتلفا جدا  

عن رجل ال عامل املتأ نق ذكل اذلي تذكرت  

هنا رآ ته يف لندن, فشعره  اكن مبلال    دالاس ا 



بعض الشئ وغري مصفف ك منا اكن يس بح,  

ذقنه آ خذة ابلمنو. اكن آ كرث جاذبية كام بدا  

 ال ن! 

 قالت آ مه ملتفتة يه ال خرى: 

 " اليكس...مل آ عمل انك عدت " 

 " هذا واحض " 

 رد واس تقام مث سار حنومه يف بطء قائال: 

ين آ عطيت تعلاميت واحضة. ميكنك   " ظننت ا 

وتؤوهيام يف فيال منفصةل    آ ن تفعيل ما تريدين 

ذ آ ين آ شعر بأ ن هذا ما تريدانه, ولكن اي آ يم   ا 

آ ظنك حتاولني جتنب مسؤوليتك جتاههام كام  

 لو مل تكوان هنا. هل الكيم واحض؟ " 



طالقا من اثر   مل ختفف حراكته املتباطئة ا 

 لكامته وبدت الس يدة س تافروس مزنجعة قليال: 

 " آ نت تعمل مثيل اي اليكس. . . " 

آ ت تتلكم لكن تعبري وهجه آ سكهتا. مث  بد 

بدآ ت تتلكم ابليواننية, متجاهةل دالاس وجني  

 متاما. 

اس متع الكس ندر س تافروس ا ىل وادلته يف  

انتباه لوهةل وآ شعل س ياكرا تناوهل من علبة  

ذهبية آ خرهجا من جيب رسواهل. مث هز كتفيه  

وابتسم بشئ من احلرية, والتفت ا ىل دالاس  

 قائال: 



اكنت رحلتك طيبة؟ هل اعتىن آ يخ  " هل  

 بك؟ " 

وحتولت عيناه حنو جني بيامن آ جابت دالاس  

ابال جياب, وسأ ل جني عن حالها الصحية,  

ورشدت عيناه حلظة حنو وسط جسدها  

الفيت مث عاد ينظر ا ىل دالاس والتحدي  

 ظاهرا يف عينيه وقال: 

ىل العشاء هذا املساء. اخلدم يف   " س تأ تيان ا 

لزتويدكام بأ ي معلومات حتتاجاهنا.  ترصفكام  

لكن الوقت آ صبح متأ خرا ال ن والبد آ نكام  

 تودان آ ن تراتحا بعد رحلتكام. )يين( " 



اسرتعت لهجة صوته ال مرة شااب يرتدي ثواب  

آ بيض فهرول حنومه, وآ عطاه الكس تعلاميت  

ابليواننية. آ ومأ  الشاب برآ سه دلى سامعها  

 وآ كد انه سينفذها. 

 

 

ااتن مضيفهتام ورافقتا يين ا ىل  ودعت الفت

اخلارج فوق العشب ال خرض حنو ا حدى  

الشالهات البيضاء القابعة بني ال جشار عىل بعد  

مسافة صغرية من البيت. اهنمكت دالاس يف  

آ فاكرها اذلاتية ا ىل درجة مل هتمت معها ابملنظر  

حولها, واكنت تقلباهتا العاطفية يف املزنل قد  



ىل  آ زجعهتا جدا. لكهنا ت ن وصلت ا  عافت ما ا 

الشاليه ومتتعت ابس تكشاف املزنل الصغري  

اذلي س يكون بيتا هلام خالل الشهور القليةل  

 املقبةل. 

طاف يين هبم يف املزنل. اكنت هناك ردهة  

صغرية ميكن آ ن تس تعمل كغرفة طعام آ يضا,  

وغرفتا نوم جمهزاتن بأ رسة وثرية مزدوجة,  

تا  وحامم صغري لونه آ خرض شاحب. اكن بي 

مصغرا, وراق جلني ا ىل حد نسيت معه  

 العدائية اليت آ حست هبا قبال. وهتفت: 

" انه رائع, اخربين يين هل تتلكم الاجنلزيية؟  

 " 



ابتسم يين وطفح وهجه ال مسر برشا وهو  

 يقول: 

ذا تلكمت يف بطء, آ جل "   " قليال, ا 

ذن, اخربان عن الرتتيبات هنا. العشاء يف   " ا 

دة س تافروس. ويف  التاسعة كام قالت الس ي

 آ ي وقت اال فطار؟ " 

 قال يين يف تأ ن: 

" " يف آ ي وقت حتبانه, ليس هناك وقت  

 حمدد, والغداء يف الثانية " 

خلعت دالاس سرتهتا. اكنت تشعر بدفء  

مزجع وآ رادت آ ن تأ خذ حامما ابردا يف ذكل  

 امحلام الرائع. 



" رمبا يعطينا الس يد س تافروس مزيدا من  

 "   التفاصيل هذه الليةل 

ال تظهر اهامتما عندما   قالت ويه حتاول ا 

لفظت امس الكس ندر س تافروس. نظرت جني  

لهيا وقالت:   ا 

 " بدا خمتلفا " 

 مث تذكرت يين وقالت: 

ماكنك اذلهاب, ماذا نفعل   " حس نا يين. يف ا 

 لنتصل بك اثنية؟ " 

مهس يين بهتذيب مشريا ا ىل زر قرب النوافذ  

 الفرنس ية الشلك: 



ىل اللقا ء, آ نسة كوليزن, آ نسة جني  " اجلرس, ا 

 " 

انسحب يين وسارت جني ا ىل غرفة النوم  

وآ لقت بنفسها عىل الرسير, وتبعهتا دالاس يف  

لهيا جني عندما دخلت   بطء آ كرث. ونظرت ا 

 وقالت حبدة: 

 " ماذا فكرت؟ " 

 هزت دالاس كتفهيا قائةل: 

هنم ال يريدوننا هنا حقا,   " ال مر كام توقعت, ا 

 وملاذا يفعلون؟ " 

 لقت جني قائةل: فع



" صدف آ ن ودلي هو من ابريس, ا ين آ سفة,  

 ولكنه مالم مثل آ ي خشص آ خر " 

 رفعت دالاس كتفهيا يف حركة ايئسة وقالت: 

توقع مهنم  " اعمل اي عزيزيت لكن ال ميكننا آ ن ن 

آ ن يضنوا آ نفسهم ليساعدوان, كدت آ متىن لو  

آ ن الس يد س تافروس مل يدخل كام فعل. مل  

يكن دلي رغبة يف آ ن آ تناول العشاء مع بقية  

العائةل وضيوفها, آ متىن لو آ هنم ينسون وجودان  

 هنا " 

 ومتمتت جني برسعة: 



" يف الواقع, آ ان ال آ متىن ذكل, يف آ ي حال, لن  

اثةل لرنى كيف يعيش  تس نح لنا فرصة مم

 النصف ال خر من البرش, آ ليس كذكل؟ " 

آ رخت دالاس شعرها ومررت آ صابعها عرب  

 كثافته احلريرية قائةل: 

" حس نا, يف آ ي حال, ليس دلينا خيار. فقط  

 كنت آ متىن لو آ عمل ما جيب عيل آ ن آ رتدي " 

 هتفت جني: 

 " لكنك جلبت فساتني عدة مالمئة " 

ن آ ن نظهر مثلهم,  " يف آ ي حال, ال يتوقعو 

 حنن فقط نصف آ قارب فقراء " 

 ابتسمت دالاس : 



" حس نا, ولكين سأ س تحم ال ن, آ شعر بتعرق  

 شديد " 

 آ ومأ ت جني برآ سها وقالت: 

ذا, ال يزال الوقت مبكرا,   " سأ راتح قليال ا 

ين آ تطلع بشوق حنو هذه ال مس ية. وابلنس بة   ا 

ال تعتقدين آ ن الكس ندر   ا ىل ما كنت ذكرته, ا 

 س بدا خمتلفا؟ " س تافرو 

سارت دالاس حنو الباب متجاهةل كيف  

تدفق ادلم يف رشاييهنا دلى ذكر امسه وقالت  

 خبفة: 

 " هو...يف الواقع, منت حليته " 



" ليس ذكل فقط. بدا آ صغر س نا. ايه...انه  

 بعمر تشارلز اذا مل يكن آ كرب منه ولكن. . . " 

 " آ رجوك " 

 

 واس تدارت دالاس حنوها قائةل: 

دعينا ال نتلكم عن تشارلز. سوف اس تحم  "  

 " 

 " حس نا " 

قطبت جني مث هزت كتفهيا واس تلقت عىل  

الرسير وآ مغضت عينهيا. نظرت دالاس الهيا  

برهة مث انسحبت. اكدت تبدآ  ابالس تحامم  



عندما مسعت آ حدا يدق الباب ويدخل.  

 فسأ لت: 

 " من الطارق؟ " 

 " آ ان " 

وفتحت دالاس ابب امحلام ونظرت من  

 ءه.  ورا 

وقف فىت يف الثامنة عرش من معره حامال  

صينية علهيا آ بريق شاي ومس تلزمات رشبه.  

ابتسم, وعلمت فورا آ نه آ حد آ خوة الكس ند  

 س تافروس. قال مبرح: 

" آ ان اندراي هل آ ترك الصينية هنا, آ م تفضلني  

 آ ن آ خذها ال ن وآ عود هبا بعد حني؟ " 



بعد  " آ وه الك! اعين, دعها هنا, سأ همت ابل مر  

 ذهابك " 

" آ ان آ سف دلخويل, مل آ درك آ نك تس تحمني.  

 س يزنجع آ يخ جدا " 

لكنه مل يبدو همموما آ بدا, واكن عىل دالاس  

آ ن تبتسم آ يضا. اكن اندراي شبهيا بنيكوس,  

واس تطاعت آ ن تفهم نيكوس من دون  

 صعوبة. 

 " يف آ ي حال شكرا كل " 

 قالت بيامن فتح ابب غرفة نوم جني: 

 آ صواات و. . . " " مسعت  



قالت جني. مث وقفت وك هنا حتولت جحرا.  

امتقع خداها, وظنت دالاس آ هنا س تغيب  

 عن وعهيا. 

 " من...من آ نت؟ " 

 سأ لت اندراي يف ضعف. 

 اكنت عينا اندراي تتفحصاهنا يف لطف مث قال: 

" آ ان اندراي س تافروس. البد انك جني, هل  

 آ ان مصيب؟ " 

 " اندراي. آ وه, آ رى. . . " 

ندت جني نفسها اىل الباب ومتنت دالاس  اس  

 لو اهنا مل ختلع ثياهبا هبذه الرسعة. فقال اندراي: 



" وال ن جيب آ ن آ ذهب, لقد اخرت حامم  

آ ختك مبا فيه الكفاية. سأ راكام عىل العشاء  

 هذه الليةل. اىل اللقاء " 

بعد آ ن ذهب, لفت دالاس جسدها مبنشفة  

وخرجت من امحلام. اكنت جني قد جلست  

 ىل كريس وسأ لهتا دالاس يف هدوء: ع

 " اس تنتج آ ن ابريس اكن يش هبه " 

 " يش هبه! " 

 هزت جني رآ سها غري مصدقة: 

 " انه نسخة من ابريس " 

قالت دالاس ويه تسري حنو الطاوةل حيث  

 وضع اندراي الصينية: 



" هذا ما ظننته, هاك بعض الشاي.  

 س يجعكل تشعرين بتحسن " 

 تهندت جني قائةل: 

د عىل العيش هنا بقرب خشص  " كيف سأ عتا 

 يش به ابريس اىل هذا احلد؟ " 

 هزت دالاس كتفهيا: 

" فكري مك اكن ال مر صعب ابلنس بة اىل  

س تافروس نفسه. البد آ ن التشابه قد آ ثر فيه  

 ابلقوة نفسها " 

" آ عمل.اين آ سفة. اعتقد اين كنت آ شفق عىل  

 ذايت " 



رشبت دالاس الشاي ويه شاردة, لقد  

اليت حصلت آ كرث اقتناعا بأ نه  جعلهتا ال حداث  

 اكن جيب الا تأ تيا. 

 

ارتدت دالاس ثياهبا ذكل املساء بكثري من  

القلق. فقد حسبت انه س يوجد عرشون  

خشصا عىل مائدة العشاء من دون احتساب  

ستيفانوس وماريون يف حال وجوده يف  

اجلزيرة. اكن عددا هائال ابلنس بة اىل خشص مل  

السهوةل. اكنت  يعتد الاختالط يف مثل هذه  

دالاس قد آ صبحت معتادة عىل تشارلز  

 ووادلته الا اهنام قلام اجمتعا بأ شخاص آ خرين. 



و آ خريا, لبست ثواب آ زرق فرنيس الصنع من  

احلرير, ذا عنق عال وذراعني قصريتني وتنورة  

قصرية ا ىل درجة مضحكة. واكنت جني قد  

ذ آ هنام   آ رصت آ ن ترتدي ثيااب آ حدث طرازا ا 

س تختلطان بطبقة راقية من اجملمتع. ووافقت  

ال آ هنا مل   دالاس يف تردد ومن دون حامسة. ا 

 ه. تكن متأ كدة مما فعلت

عندما خرجت دالاس من غرفة نوهما اكنت  

جني تنتظرها قرب الباب املرشع. بدت حنيةل  

ورائعة يف الش يفون ال بيض. اكنت الفتااتن  

انفقتا مدخراهتام القليةل عىل تكل املالبس. لكن  

 دالاس اقنعت نفسها بأ ن ما انفقتاه اكن مربرا. 



 

 

 واس تدارت دالاس حنوها قائةل: 

عن تشارلز. سوف اس تحم  " دعينا ال نتلكم  

 " 

 " حس نا " 

قطبت جني مث هزت كتفهيا واس تلقت عىل  

الرسير وآ مغضت عينهيا. نظرت دالاس الهيا  

برهة مث انسحبت. اكدت تبدآ  ابالس تحامم  

عندما مسعت آ حدا يدق الباب ويدخل.  

 فسأ لت: 

 " من الطارق؟ " 



 " آ ان " 

وفتحت دالاس ابب امحلام ونظرت من  

 وراءه.  

وقف فىت يف الثامنة عرش من معره حامال  

صينية علهيا آ بريق شاي ومس تلزمات رشبه.  

ابتسم, وعلمت فورا آ نه آ حد آ خوة الكس ند  

 س تافروس. قال مبرح: 

" آ ان اندراي هل آ ترك الصينية هنا, آ م تفضلني  

 آ ن آ خذها ال ن وآ عود هبا بعد حني؟ " 

الك! اعين, دعها هنا, سأ همت ابل مر بعد    " آ وه 

 ذهابك " 



" آ ان آ سف دلخويل, مل آ درك آ نك تس تحمني.  

 س يزنجع آ يخ جدا " 

لكنه مل يبدو همموما آ بدا, واكن عىل دالاس  

آ ن تبتسم آ يضا. اكن اندراي شبهيا بنيكوس,  

واس تطاعت آ ن تفهم نيكوس من دون  

 صعوبة. 

 " يف آ ي حال شكرا كل " 

 ح ابب غرفة نوم جني: قالت بيامن فت 

 " مسعت آ صواات و. . . " 

قالت جني. مث وقفت وك هنا حتولت جحرا.  

امتقع خداها, وظنت دالاس آ هنا س تغيب  

 عن وعهيا. 



 " من...من آ نت؟ " 

 سأ لت اندراي يف ضعف. 

 اكنت عينا اندراي تتفحصاهنا يف لطف مث قال: 

" آ ان اندراي س تافروس. البد انك جني, هل  

 آ ان مصيب؟ " 

 اندراي. آ وه, آ رى. . . "   " 

اس ندت جني نفسها اىل الباب ومتنت دالاس  

 لو اهنا مل ختلع ثياهبا هبذه الرسعة. فقال اندراي: 

" وال ن جيب آ ن آ ذهب, لقد اخرت حامم  

آ ختك مبا فيه الكفاية. سأ راكام عىل العشاء  

 هذه الليةل. اىل اللقاء " 



بعد آ ن ذهب, لفت دالاس جسدها مبنشفة  

امحلام. اكنت جني قد جلست    وخرجت من 

 عىل كريس وسأ لهتا دالاس يف هدوء: 

 " اس تنتج آ ن ابريس اكن يش هبه " 

 " يش هبه! " 

 هزت جني رآ سها غري مصدقة: 

 " انه نسخة من ابريس " 

قالت دالاس ويه تسري حنو الطاوةل حيث  

 وضع اندراي الصينية: 

" هذا ما ظننته, هاك بعض الشاي.  

 بتحسن " س يجعكل تشعرين  

 تهندت جني قائةل: 



" كيف سأ عتاد عىل العيش هنا بقرب خشص  

 يش به ابريس اىل هذا احلد؟ " 

 هزت دالاس كتفهيا: 

" فكري مك اكن ال مر صعب ابلنس بة اىل  

س تافروس نفسه. البد آ ن التشابه قد آ ثر فيه  

 ابلقوة نفسها " 

" آ عمل.اين آ سفة. اعتقد اين كنت آ شفق عىل  

 ذايت " 

الشاي ويه شاردة, لقد  رشبت دالاس  

جعلهتا ال حداث اليت حصلت آ كرث اقتناعا بأ نه  

 اكن جيب الا تأ تيا. 

 



ارتدت دالاس ثياهبا ذكل املساء بكثري من  

القلق. فقد حسبت انه س يوجد عرشون  

خشصا عىل مائدة العشاء من دون احتساب  

ستيفانوس وماريون يف حال وجوده يف  

اىل خشص مل  اجلزيرة. اكن عددا هائال ابلنس بة  

يعتد الاختالط يف مثل هذه السهوةل. اكنت  

دالاس قد آ صبحت معتادة عىل تشارلز  

 ووادلته الا اهنام قلام اجمتعا بأ شخاص آ خرين. 

و آ خريا, لبست ثواب آ زرق فرنيس الصنع من  

احلرير, ذا عنق عال وذراعني قصريتني وتنورة  

قصرية ا ىل درجة مضحكة. واكنت جني قد  

ذ آ هنام    آ رصت آ ن ترتدي  ثيااب آ حدث طرازا ا 



س تختلطان بطبقة راقية من اجملمتع. ووافقت  

ال آ هنا مل   دالاس يف تردد ومن دون حامسة. ا 

 تكن متأ كدة مما فعلته. 

عندما خرجت دالاس من غرفة نوهما اكنت  

جني تنتظرها قرب الباب املرشع. بدت حنيةل  

ورائعة يف الش يفون ال بيض. اكنت الفتااتن  

راهتام القليةل عىل تكل املالبس. لكن  انفقتا مدخ 

 دالاس اقنعت نفسها بأ ن ما انفقتاه اكن مربرا. 

 

 

 نظرت جني اىل آ خهتا متفحصة وقالت: 



" تبدين مجيةل غري آ ين آ متىن لو انك ال  

ترسحني شعرك اىل اعىل دامئا, فأ نت تبدين  

 جذابة آ كرث وهو منسدل عىل كتفيك " 

ملرصعة  هزت دالاس رآ سها ومحلت حقيبهتا ا 

 من عىل الكريس ويه تقول: 

" لست هممتة ل ظهر جذابة يف شلك خاص,  

آ عرتف آ ين ال آ ريد آ ن آ بدو غري متأ نقة يف  

وجود لك تكل ال عني اليت ستنظر ايل, لكين  

يف الوقت نفسه ال آ جد سببا ل ن آ جعل نفيس  

آ بدو جذابة. هؤالء الناس ليسوا مثلنا اي جني.  

 كرث مين " اعتقدت انك تدركني ال مر آ  

 " ملاذا؟ بسبب الطفل؟ " 



" طبعا, انظري اي جني, ال تبدآ ي مشاجرة ال  

 آ ريد التحدث آ كـرث يف املوضـوع " 

 كرشت جني قائةل: 

" اي عزيزيت دالاس, ال تس تطيعني آ ن  

تغميض عينيك وتصم  اذنيك وآ نت هنا,  

وآ نت تعلمني ذكل. الناس مه انس, همام اكن  

فلهم الرغبات ذاهتا,  دلهيم من نفوذ آ و ثراء  

وآ جسادمه حتتاج اىل مقومات اكتفاء متشاهبة  

 " 

" هل آ فهم منك آ نك ال تزالني ترين هذا النوع  

 من احلياة مرغواب فيه؟ " 



" آ ه اي دالاس توقف  عن الترصف اكلنعامة  

اليت تدفن رآ سها يف الرمال! آ نت تعلمني متاما  

آ ن هذا النوع من احلياة كام تدعينه هو ممتع  

ىل درجة عظمية. لكن مل يعد دلي آ وهام  ا 

ابلنس بة اىل هذه احلياة, اذا اكن هذا ما  

قصدته. لن آ كون محقاء يك آ ترصف ابلطريقة  

ذاهتا مرة اخرى. لكن هذا ال مينعين من تقدير  

 املنافع الثانوية ال خرى " 

 سارت دالاس اىل الباب وقالت: 

" اعتقد انه ينبغ  علينا اذلهاب. الساعة  

 التاسعة الا عرش دقائق. ال نريد آ ن نتأ خر " 

 ابتسمت جني وقالت ببعض الهتمك: 



 " الك, ال جيدر بنا ذكل " 

امسكت جني بذراع دالاس وهام تعربان  

 املسافة اليت تفصلهام عن املزنل, وقالت: 

" اعتقد اي عزيزيت انك آ نت الشخص اذلي  

 يرى احلياة معقدة بعض الشئ هنا " 

من دون آ ن تفقه قولها,  نظرت دالاس الهيا  

 واتسعت عينا جني واتبعت: 

" آ ال توافقني؟ اعين يبدو الكس ندر  

س تافروس...كيف آ فرس ذكل؟ ممتتعا  

ليك ومراقبتك تنفعلني. ال تسأ ليين   ابحلديث ا 

ن اجلو   كيف اعمل. اس تطيع آ ن آ حس ابل مر. ا 

 بينكام آ نامت كهرابيئ! " 



 " مل امسع آ خسف من هذا الالكم " 

س يف غضب, متأ كدة آ ن جني  صاحت دالا 

اكنت تزجعها لتتسىل. اكن ميكن جلني آ ن تكون  

قاس ية يف بعض ال حيان. واكنت الغبطة متلؤها  

عندما وصلتا ا ىل منطقة ال ضواء حيث توقف  

 حديهثام امحلمي. 

اقرتب نيكوس حييهيام وهام تدخالن القاعة,  

 وآ علن اخلادم املرتدي معطفا آ بيض قدوهمام. 

أ لقا يف سرتة بيضاء, ابتسم يف  اكن نيكوس مت

طيبة للفتاتني, وبعد آ ن هنأ هام عىل مظهرهام  

ىل الضيوف ال خرين   قدلهام اىل الغرفة وقدهمام ا 

وآ فراد العائةل اذلين اكنوا واقفني يف الردهة  



يتبادلون احلديث قبل العشاء. اكنت ابوال  

س تافروس الشخص الوحيد يف عائةل  

هي  آ كرب من  س تافروس اذلي مل تلتقيانه. ف 

نيكوس بقليل لكهنا مل تكن تزوجت بعد عىل  

الرمغ من آ ن جحرا ماس يا رائعا ملع يف ال صبع  

الثالث من يدها اليرسى. حيت الفتاتني يف  

لهيا عىل الفور.   حرارة, وآ حست دالاس مبيل ا 

اكنت طويةل وحنيةل, برشهتا البيضاء اكنت  

مفارقة قوية بني آ فراد العائةل ال خرين,  

لت دالاس كيف ميكن ملثل هذين  وتساء

الضدين من اللون واملنظر آ ن يكوان شقيق  

 وشقيقة. 



تعرفت الفتااتن اىل بول وفرياي شارف, وخالل  

هذا التعارف اصبحت دالاس مدركة آ ن  

الكس ندر س تافروس اكن يراقهبا من خالل  

جفنني نصف مغمضتني بيامن اكنت فتاة مسراء  

اول آ ن  شديدة اجلاذبية يه داليا شارف, حت 

تسرتع  اهامتمه اللك . وظهر رشقيا هذه الليةل  

وهو يرتدي سرتة عشاء غامقة اللون وحزاما  

قرمزاي حول خرصه النحيل, واكنت حليته ق  

غريت منظره متاما. آ شاحت دالاس بعيدا  

برسعة لكهنا اضطرت آ ن تعرتف بوجوده بعد  

 قليل عندما تعرفت ا ىل داليا شارف. 



ىل دالاس قبل آ ن تتابع  وابلاكد نظرت داليا ا  

حديهثا اخلاص مع الكس ندر س تافروس بلغهتا  

 ال م. اكنت ترتدي زاي من السااتن ال سود. 

 

هنا اكنت وحيدة مع نيكوس   آ دركت دالاس ا 

ال ن ونظرت حولها تفتش عن جني, لتجدها  

مع اندراي س تافروس ورآ سه قريبا مهنا, وهو  

نصات ملا اكنت تقوهل. وتهندت   يس متع اب 

ىل نيكوس يف  دالا  س مزنجعة قليال ونظرت ا 

 متعن فبادرها ابلسؤال: 

 " هل ترغبني يف تناول مرشوب منعش؟ " 



هزت دالاس رآ سها نفيا مث قبلت بعض  

حلاح منه. اكنت الس يدة   املرطبات بعد ا 

س تافرس يف رفقة فرياي شارف, وعندما  

اس تدارات آ عيهنام حنو جني, تساءلت دالاس  

الطبيع  آ ن جتدا    عن حمور حديهثام. اكن من 

الفتااتن مادة للحديث, لكن دالاس متنت الا  

 تلوما جني بسبب آ مر اكن نصف غلطهتا. 

آ خربمه خادم آ ن العشاء جاهز, وعرب امجليع  

من القاعة الفس يحة اىل غرفة طويةل آ خرى,  

فهيا طاوةل خشبية مصقوةل ملعت علهيا  

الفضيات واكنت الشمعداانت وس يةل ال انرة  

فاحت راحئة الزهور يف الغرفة  الوحيدة. و 



تنعش هواء الليل ادلائف, ووجدت دالاس آ نه  

آ مر رائع آ نتفكر من يه وآ ين يه بعد راتبة  

عالانت   حياهتا النسبية. اكن ال مر شبهيا اب 

جتارية عن احلياة املرتفة اليت اكنت قد رآ هتا  

عىل شاشة التلفزيون يف بالدها, ويف احلقيقة,  

عىل رمغ تقلص آ عصاهبا  بدا ال مر غري حقيق   

 ومعدهتا املتقلبة. 

جلست بني نيكوس وجني, بيامن جلس اندراي  

اىل جانب جني. وشغلت الس يدة س تافروس  

رآ س املائدة بيامن جلس الكس ندر قبالهتا وداليا  

شارف اىل يساره. الا آ ن دالاس اكنت  

جتلس بعيدة عنه اىل املائدة فشعرت ابمتنان,  



نظراته اليت علقت  فمل يكن علهيا آ ن تتجنب  

علهيا ببعض الهتمك وك ن حياول متعمدا آ ن  

يغضهبا. وتصورت آ ن طريقة ترصفها معه يف  

اجنلرتا مل تكن همذبة مبا فيه الكفاية, لكن آ مرا  

ما يف داخلها دفعها اىل آ ن تثور وحتاربه يف لك  

شرب من طريق عالقهتام. مل تس تطع آ ن تفهم  

 ا. شعورها اذلي ملكها عىل الرمغ مهن 

اكنت الوجبة طويةل وال طباق متنوعة, لكن  

معدة دالاس املضطربة مل تس تطع تقبل مثل  

ذكل النوع من الطعام الغين ابلتوابل. اكن  

الرسطان املقيل ذليذ الطعم, لكهنا مل حتب  

املوساك ) آلكة شعبية يواننية ( ويه عبارة  



عن رشاحئ من اللحم املدقوق والفطائر  

فاكن ثقيال علهيا.    املطبوخة بصلصة دمسة, 

اكنت ال جبان يف هناية املأ لك رائعة, كذكل  

العنب والتني الذلان تناوهلام امجليع يف رشه.  

وشعرت ابرتياح ابلغ عندما انتعت وجبة  

الطعام واصبح يف الاماكن ترك الطاوةل  

واخلروج اىل الرشفة لتنشق بعض الهواء  

 املنعش.  

موعة  خلت القاعة, وآ دار صغار السن من اجمل 

الفونوغراف ووصلت س يارات عدة اىل املمر  

آ مام املزنل, وقال نيكوس اهنم آ صدقاء اناتليا  

وماراي. عندها آ دركت دالاس آ ن ماراي  



واناتليا مل تكوان موجودتني آ ثناء العشاء.  

هنا عقبة آ خرى علهيا   وحدثت دالاس نفسها: ا 

ذا   التغلب علهيا. اكنت جني تراقص اندراي, ا 

ن تسمية ما اكان يفعالنه رقصا,  اكن من املمك 

اكنت املوس يقى صاخبة, وبدت جني ممتتعة  

واكنت يه مرسورة ذلكل, ابلتأ كيد لن تسبب  

 اناتليا مزيدا من اال زعاج الليةل. 

آ صبحت تشعر بشخص آ خر يقف ا ىل اجلهة  

ال خرى قرهبا ونظرت لرتى عيين الكس ندر  

س تافروس الغامضتني. اكن وحيدا بعد آ ن  

ليا شارف, وبدا مراتحا وسهل  ختلص من دا 

 املزاج فقال: 



ننا نتابع   " ترين, لس نا متخلفني عن عرصان. ا 

آ خر صيحات املوس يقى وآ رى آ ن جني تصلح  

متاما لتشارك اندراي يف رقصته ))احلربية((  

 هذه. 

 ابتسمت دالاس وقالت: 

 " هل ترقص آ نت اي س يد س تافروس؟ " 

ذا اكن عيل ذكل, اعتقد آ نه   " هكذا؟ ا 

. لكين ال آ نوي القيام بذكل يف هذه  ميكنين 

 اللحظة " 

لهيا فتابعت:   ونظر ا 

 " هل تس تطيع رقص الواتويس؟ " 

 وحضك نيكوس قائال: 



 " هل تس تطيعني آ نت اي دالاس؟ " 

 هزت دالاس كتفهيا: 

" يف الواقع, آ ظنين آ س تطيع ذكل. ليست  

 صعبة ا ىل هذه ادلرجة " 

 نظرت يف جرآ ة اىل نيكوس واتبعت: 

 لنحاول؟ " "  

آ مسكت آ صابع الكس ندر س تافروس بذراعها  

 وهو يقول يف رقة: 

" ال آ عتقد ذكل, آ ريد آ ن آ حتدث معك.  

هنا مسأ ةل معل آ نت تفهم   آ عذران اي نيكوس ا 

 ذكل؟ " 



ابتسم نيكوس, ووضع يديه يف جيب رسواهل,  

يف تكل اللحظة دخلت اناتليا عىل رآ س  

جذابة  مجموعة من الفتيات والفتيان. اكنت تبدو  

جدا ويه ترتدي بذةل حريرية قرمزية اللون  

ورسوالا. ونظرت حولها يف تفحص ووقفت  

 عيناها عىل جني يف ازدراء مث قالت: 

" آ ين آ سفة, مل آ كن آ عمل آ ن ضيوفنا ال يزالون  

هنا. لقد جتنبنا العشاء قصدا, لكن يبدو آ ننا  

 آ تينا ابكرا " 

 

 

 رصخت آ هما جفأ ة: 



 " اناتليا! " 

ترك الكس ندر س تافروس ذراع دالاس وسار  

يف بطء اىل الغرفة حيث وقفت آ خته حتدق  

 فيه يف حتد, وقال بصوت عايل: 

" حس نا اناتليا هل آ نت خشص صغري يك  

ترصيخ هكذا لنسمعك؟ ان افتقادك الواحض  

للهتذيب ال هيمين, فأ ان معتاد عىل مثل هذه  

املظاهر الطفولية. مل ال ترضبني قدميك غضبا  

و تلقني مبا يف يدك كام كنت تفعلني عندما  آ  

كنت ال تس تطيعني نيل ما تريدين. آ و هل  

تريدين آ ن تتشاجري مع جني, اذ اهنا يه  

هدف جهومك يف عرضك اجلنوين هذا. ماذا  



س تفعلني؟ آ م هل تفضلني آ ن آ ضعك عىل  

ركبيت هنا ال ن وآ عطيك العقاب اذلي  

 تس تحقينه آ ما آ صدقاءك؟ " 

يا مث احتقنا يف امتقاع. نظرت  تورد خدا اناتل 

 اىل آ خهيا وشفتاها ترتعشان وقالت: 

" كيف ميكنك؟ كيف ميكنك آ ن تعاملين  

هكذا, يف الوقت اذلي آ فعل لك هذا من  

 آ جكل آ نت؟ " 

 " كيف ذكل؟ " 

 " ابريس اكن ابنك! " 



" اتعتقدين آ نه جيب آ ن تذكريين بذكل؟  

اتعتقدين آ ين يف حاجة اىل حامقتك يك تذكريين  

 أ ن ابين تويف " ب

 " الك اي اليكس, ظننت. . . " 

" هل يل آ ن آ ذكرك بأ ن الفتاة اليت حتاولني  

حتقريها يه يف هذه اللحظة حتمل طفال ال  

ال طفل ابريس...هل هذا   ميكن آ ن يكون ا 

خطأ  آ حد؟ هل هذا خطأ ها يه؟ هل  

تعتقدين آ هنا اكنت تريد طفال؟ مث, هل هو  

زيد من  طفل ابريس؟ من يعمل؟ ال آ ريد امل 

آ العيبك اي اناتليا, هل هذا مفهوم؟ لن آ مسح  

ن انشغايل ابل مر هو مثل   هبذا, آ تسمعني, ا 



انشغاكل, ان مل يكن آ كرث. اذا دعيين آ كون  

 احلمك عىل من هو الرشير ومن هو الضحية " 

تغلغلت نربات صوته اجلليدية يف لك زاوية  

من الغرفة. اكن الفونوغراف متوقفا ساعهتا  

س بأ ن لك عصب فهيا قد متدد  وشعرت دالا 

 ا ىل ما ال هناية. 

اس تدار الكس ندر س تافروس بعيدا عن اناتليا  

لهيا اثنية:   مث نظر ا 

" ال تتصوري بأ ين سأ نىس هذا احلادث اي  

ايك آ ن تعتقدي بأ نه ميكنك الهرب   اناتليا. وا 

والاختفاء اثنية. ستبقني وتترصفني بصورة  

 طبيعية. آ ليس كذكل؟ " 



 كس " " نعم اي الي

آ ذعنت اناتليا فامي ذهلت دالاس. اكن ميكن  

فقط لشخص آ حبته اناتليا حىت العبادة آ ن  

جعاهبا العظمي بأ خهيا واحضا   يسكهتا, واكن ا 

 وعيناها تتبعان خطاه يف حمبة عرب الغرفة. 

شارة غري مرئية, عاد الفونوغراف   وك منا اب 

يصدح واتسعت حلقة الراقصني كثريا. عاد  

 الكس ند س تافروس اىل دالاس وقال: 

 " وال ن تعايل, آ ريد آ ن آ تلكم معك " 

نظرت دالاس اىل نيكوس بال رجاء, آ مةل آ ن  

حيرض هو آ يضا, لكنه تبسم فقط مشجعا وقال  

 لها انه سرياها فامي بعد. 



ر دالاس عرب ممر ينهتي  اىل ابب  قاد الكس ند 

آ بيض يطل عىل غرفة واسعة مرحية بدت  

ها الكتب   ك هنا مكتب مطالعة ومكتبة, متل 

ومقاعد جدلية وثرية. اكنت الوان الغرفة لكها  

زرقاء وخرضاء والس تائر ذات لون آ صفر  

ابهت. اغلق الكس ندر س تافروس الباب  

ابحاكم مث الس تائر, وآ ضاء مصابيح عدة. اكن  

جلو مرحيا جدا وشعرت دالاس بنفسها  ا 

 تراتح. 

اشار الهيا ابجللوس عىل كريس جدلي آ خرض,  

مث سار حنوطاوةل علهيا آ نواع من الرشاب  

 وسأ لها: 



 " ماذا تريدين آ ن ترشيب؟ " 

وحرض لنفسه رشااب منعشا. هزت دالاس  

 رآ سها نفيا: 

 " ال شئ شكرا كل " 

 " آ رص عىل آ ن تأ خذي شيئا " 

وان يف ارصار, وقبلت كواب    واكن صوته انعام 

من املرطبات. واس ندت ظهرها اىل املقعد  

مفسحة لنفسها المتتع ابلنظر اليه. حل زر ايقة  

 مقيصة وارىخ ربطة عنقه. مث قال حمدقا فهيا: 

" اخربين ستيفانوس انه حدثت بعض  

 املتاعب قبل مغادرتكام. مفا اذلي حدث؟ " 

 " آ نت تعمل متاما ما اذلي حدث " 



س اليت اكنت تشعر ابنزعاج  ردت دالا 

 جلاذبيته. 

 " آ خربيين " 

وضغطت دالاس شفتهيا وقبلت الس ياكرة  

لهيا. فقال ابرصار:   اليت قدهما ا 

 " حس نا انين آ نتظر سامع ما حصل " 

 

 

 تهندت دالاس وقالت: 

" لقد آ خربت تشارلز اننا كنا آ تيتني معك ال  

 حماةل سواء بدل هو رآ يه آ و مل يفعل " 

 ف بذكل " " نعم, آ عرت 



 ونظرت دالاس اليه بغضب وقالت: 

" لكن ملاذا؟ فنحن كام ترى لس نا عىل  

الرحب والسعة يف هذا املاكن. فأ مك ال  

تريدان, واناتليا وحقة, اكن ال فضل لنا لو بقينا  

يف اجنلرتا. اكن تشارلز مصدوما يف البداية  

 بطبيعة احلال. لكن ذكل ال يعين. . . " 

 واختفى صوهتا مث اتبعت: 

" ما الفائدة؟ انك ال تأ به ملشاعران يف آ ي  

 حال " 

ضاقت عينا الكس ندر س تافروس, وقال يف  

 برود: 



" هل ال مر هكذا؟ وما يه مشاعرك آ نت؟  

آ ن تبق  يف اجنلرتا مع ش به الرجل هذا املدعو  

 تشارلز؟ " 

تشارلز, عىل ال قل ال    " ال حيق كل آ نتقاد 

ميكنه آ ن حيب آ ثر من امرآ ة واحدة يف وقت  

 واحد " 

ما ان تفوهت دالاس بتكل اللكامت حىت  

ندمت, فقد بدا الكس ندر س تافروس غاضبا  

 يف شلك فظيع. وقف ماكنه ممتلمال وقال: 

 " ال آ حد يلكمين هبذه الطريقة " 



وعض عىل شفته وعيناه ادلاكنتان تتأ ججان  

آ عامقهام. تنفست دالاس معيقا مث  انرا يف  

 قالت: 

 " اذا من واجب ال خرين آ ن يفعلوا ذكل " 

نظر الهيا الكس ندر س تافروس معدا لبضع  

ثوان, مث نظر بعيدا منتقال اىل اجلهة الثانية من  

الغرفة وحرض لنفسه رشااب. وعندما عاد اكن  

 قد اس تعاد س يطرته عىل نفسه اثنية فقال: 

آ حب آ حدا حىت ولو  " عليك آ ن تعلم , ال  

امرآ ة يف شلك جيعلين ال اس تطيع الاس تغناء  

ن حيـايت مليك وآ نـا   عهنا, هل هذا مفهوم؟ ا 

 حر يف التصـرف فـهيا " 



 وابتسم يف هتمك واتبع قائال: 

" لكن, كام تكونني قد الحظت, دلي خربة  

صغرية يف النساء وما آ عرفه عهنن ابلاكد يكون  

 سارا " 

غري مراتحة ملا   امحرت وجنتا دالاس ويه 

تسمع. مل تكن تس تطيع النيل منه يف آ ي  

نقاش, اكنت طريقة جهومه مضنية متاما. آ ما  

ابلنس بة اىل مالحظاته بأ ن دليه خربة صغرية  

يف النساء فقد شكت يف ان ما نس به اىل  

نفسه اكن اكفيا فعال. فقد بدا انه يعمل الكثري  

 عن اجلنس ال خر. 

 مور؟ " " ملاذا تقول يل لك هذه ال  



 سأ لته ويه حتول آ ن تظل هادئة. 

 " آ نت بدآ ت ال مر " 

" فعلت بطريقة غري مبارشة. يف آ ي حال, ما  

قلته اكن حصيحا. اننا غري مرغوب بنا هنا, وال  

زال آ مامنا بضعة آ شهر. س يكون ال مر هائال!  

 " 

احتىس الكس ندر رشابه مث نظر اىل الك س  

ر  الفارغة بني يديه بشئ من السخرية مث نظ

الهيا, وتسارع نبضها رغام عهنا. فعيناه ادلاكنتان  

 اكنتا شديديت الاخرتاق. قال: 

" عيل الاعرتاف بأ نك تثريين اهامتيم كام مل  

 تفعل امرآ ة منذ س نوات " 



وضعت دالاس يدا مضطربة عىل عنقها  

 وابتسم متابعا: 

" اعتقد آ ن سبب ذكل موقفك غري الواقع   

نك رآ يت ما  من ال ش ياء. يف آ ي حال ال بد آ  

يه الاماكنيات املتوافرة هنا ومع ذكل تريدين  

الرحيل. ال آ س تطيع آ ن آ فهم ال مر متاما. آ ال  

 هيمك املال آ بدا؟ " 

مررت دالاس لساهنا عىل شفتهيا اجلافتني  

 وردت: 

" آ ان...آ ان فقط آ حتاج اىل املال ل عيش, آ ما  

املال كوس يةل للرثاء الفاحش واللهو فانه ال  

 يس هتويين " 



" آ مر مذهل, لكن, ال يزال آ مامك متسع من  

الوقت يك تبديل رآ يك. واجرؤ عىل القول بأ ن  

 آ ختك يه آ قل... لنقل...آ قل سذاجة منك " 

هبت دالاس واقفة غري راغبة يف متابعة  

 احلديث لكنه قال: 

" اجليس, فأ ان مل انته بعد. آ ريد آ ن آ خربك عن  

 الوظيفة اليت آ منهتا كل لمتليئ وقتك " 

 دالاس فيه وصاحت:   حدقت 

 " وظيفة, آ وه! " 

 " آ لست هممتة ال ن؟ " 

 " ابلطبع. انه جمرد اين...حس نا, قد نسيت " 



اهنت مجلهتا يف ضعف فبدا ساخرا, مث  

اس تدار بعيدا ونظرت اليه دالاس مث اىل  

 ك سها وتهندت فقال: 

" انك تظنني انين آ رشب كثريا, هيا قويل  

 تريدين قول هذا " ذكل. آ ان متأ كد من آ نك  

 

 

 هزت دالاس رآ سها نفيا وقالت: 

 " هذا آ مر ال هيمين " 

" الك, انه ال خيصك ولكن متعة حصبتك يه  

 املسؤوةل اي دالاس " 



اكنت هذه املرة ال وىل تكل الليةل اليت نطق  

فهيا بأ مسها واحبت طريقة لفظه اايه بلكنة  

 اجنبية خفيفة. 

 " انك هتزآ  يب " 

لرتشف ك سها. فقال    قالت مث آ حنت رآ سها 

 هازا كتفيه: 

" فقط ل نك نسييت كيف تسرتضني وتمتتعني  

ابحلياة. لقد اصبحت...كيف آ قولها, آ كرب من  

 س نك. الا تشعرين بذكل؟ " 

تصلبت. اكنت تكل اللكامت ذاهتا اليت  

اس تخدمهتا جني تقريبا, وسامعها منه وهو ال  

يعرفها مبقار معرفة جني لها جعلها تضطرب.  



ال مر واحضا اىل تكل ادلرجة؟ هل    هل اكن 

اكنت تترصف من دون وع  مهنا وك هنا وادلة  

جني آ كرث من كوهنا آ خت لها؟ اكنت مقارنة  

 غري ممتعة. فأ جابته: 

 " آ عتقد آ ن حيايت اكنت مسؤوةل آ كرث منك " 

" اتعتقدين ذكل؟ عندما آ س يطر عىل حياة  

 الاف عدة من ال شخاص؟ " 

 مبهامك "   " دليك آ انس تفوضهم القيام 

" اعرتف آ ن دلي ذكل. لكن تفويض  

املسؤولية ليس خطيئة. فأ ان آ فضل آ ن اعرف  

قليال مبا جيري اذا كنت ال آ جد من الرضوري  

آ ن آ دير العمل بنفيس كام تقولني. يف آ ي حال,  



كفاان حديثا عن ذكل. اننا نس تطرد. آ ن  

الوظيفة اليت آ فكر فهيا من آ جكل تناس بك  

وج اذلي يعيش عىل  جدا. فأ يخ بول املزت 

الساحل عىل مقربةمن هنا دليه طفلتان, لويز  

واستيل ويبلغ معرهام ست س نوات, وهام يف  

حاجة اىل التعلمي قبل آ ن تدخال...ما قد  

تسمينه...مدرسة داخلية. هل آ ان واحض فامي  

 آ قول؟ " 

 " متاما. هل هام فعال يف حاجة اىل مدرسة؟ " 

طالب مبعلمة  " نعم ابلفعل, فزوجة بول منريفا ت

منذ عامتقريبا, لكن بول اكن دامئا يقول اهنام ال  

تزالان صغرياتن. البد بأ نك اس تنتجت بأ هنام  



توآ مان, ومشاغبتان. وهام تتلكامن الاجنلزيية  

ابلطبع. لك آ فراد العائةل مثقفون اىل درجة  

معقوةل يف هذا املعىن, ولكهنام ال ن حتتاجان  

حباجة اىل تعمل  اىل آ كرث من جمرد اللهو. فهام  

القراءة وبعض الرايضيات والكتابة. هل  

 تس تطيعني القيام بذكل؟ " 

 " ابلطبع " 

اراتحت دالاس قليال. فبعد آ ن علمت صفا  

من آ ربعني تلميذا تبلغ آ عامرمه مثاين س نوات  

لن تشلك طفلتان يف السادسة من معرهام آ ي  

 مشلكة. 



ملقابلهتام. وجيب  " حس نا اذا اتفقنا. غدا سأ خذ  

آ ن نفعل ذكل بعد الظهر, حيث آ ن دلي همام  

 يف الصباح ال آ س تطيع الغاهئا " 

 هنضت دالاس اثنية قائةل: 

" هل هذا لك شئ؟ هل آ س تطيع اذلهاب؟  

 " 

 هز كتفيه قائال: 

 " اذا آ ردت " 

 نظرت اليه دالاس يف ارتباك وسأ لته: 

" ماذا يفرتض آ ن آ فهم من هذه املالحظة؟  

 ة يف آ ن آ ذهب آ م ال؟ " هل آ ان حر 



" لست آ دري. رمبا آ راتح ابلتحدث اليك. من  

املنعش آ ن آ جد خشصا ال يتعلق بلك لكمة  

آ قولها. فأ نت ال تفعلني ذكل اي دالاس, آ ليس  

 كذكل؟ " 

اكن صوته معيقا ومهتدجا قليال, وشعرت  

دالاس برجفة يف آ طرافها. وجبهد متواصل  

 سارت حنو الباب وقالت: 

 آ فعل ذكل " " ال, ال  

 مث انسلت خارجا واغلقت الباب خلفها. 

 

 

 مث انسلت خارجا واغلقت الباب خلفها. 



عندها فقط تنفست ذكل النفس العميق  

اذلي بدا اهنا اكنت حتبسه وقتا طويال.  

شعرت بتعب جسدي وعقيل. قد يكون  

اجلدال مع الكس ندر س تافروس منشطا جدا  

 لكن ميكن آ ن يكون مضنيا كذكل . 

بطء عرب املمر اىل القاعة ووصلت    سارت يف 

اىل مقربة من بوال س تافروس وفرياي شارف.  

اكنت جتلسان عىل صندوق ترشابن بعض  

الرشاب, وهنضت بوال عند آ قرتاب دالاس  

 وقالت: 



" مرحبا آ نسة كوليزن تبدين مهنكة. هل اكن  

يوما مرهقا؟ آ م هل اكن آ يخ يلق  بثقهل عليك  

 اثنية؟ " 

 رد ال بتسامة فقالت: اكن عىل دالاس آ ن ت 

" آ رجوك ادعيين دالاس, اذا مسيت لكينا  

 ال نسة كوليزن فلن نعمل مع من تتحدثني " 

" حس نا اي دالاس, وابلطبع س تدعينين بوال  

آ يضا, اعذرينا اي فرياي...آ ريد آ ن آ خرب دالاس  

 عن الرايضة هنا " 

اومأ ت فرياي برآ سها يف هتذيب وابتسمت  

 ا. آ بتسامة مل تصل اىل عينهي



تأ بطت بوال ذراع دالاس وآ خذهتا عرب القاعة  

اىل املصطبة اخلارجية اليت تطل عىل حوض  

 الس باحة املضاء. قالت بوال تشري اىل احلوض: 

" آ حياان نس بحهنا, يف الليل كنا نقمي حفالت  

س باحة بني وقت وآ خر, لكننا مل نقم واحدة  

مؤخرا. هل تس بحني؟ آ و تزتجلني عىل املاء؟  

 " 

ح ولكنين مل آ جرب الزتجل عىل املاء,  " آ ان اس ب 

 آ هو ممتع؟ " 

" ممتع جدا عليك آ ن تتعلميه. صديق  جورج  

خبري س يأ يت اىل هنا يف هناية ال س بوع  



وس يعلمك اذا طلبت منه. هل تودين ذكل؟  

 " 

فكرت دالاس يف طبيعيت آ بنيت س تافروس  

املتناقضتني. ظهرت بوال هادئة وودودة بيامن  

عاطفية. اهيام اكنت اش به  انت اناتليا اثئرة و 

ابلكس ندر؟ دلهيا شعور انه عىل رمغ هدوءه  

اخلاريج فهو مثل اناتليا يف ال غلب, فالنار يف  

عينيه, ويه متأ كدة انه ليس ابلعاشق اذلي ال  

يكرتث. تورد وهجها واكنت مرسورة ل ن بوال  

ال تس تطيع قراءة آ فاكرها. وراحت تتخيل  

انقها....لكهنا  الكس ندر س تافروس قريبا مهنا يع 

قطعت ختيالهتا وحدثت نفسها, آ ان لست  



هكذا, آ ان ال آ همت به, آ كره آ ن آ كون جمرد امرآ ة  

 آ خرى يف حياته . 

واس تدارت بوال حنو دالاس ويه مل تكن  

تعرف شيئا عن معاانهتا ادلاخلية وقالت يف  

 خفة: 

 " ما رآ يك بهنار الغد بعد ال فطار؟ " 

كنت آ حمل.  " غدا؟ بعد الافطار! اين آ سفة 

 ماذا آ قرتحت؟ " 

 حضكت بوال وقالت: 

" اعتقدت انه رمبا حتبني آ ن تلق  نظرة حول  

املاكن. املزنل وال رض احمليطة. قد نس بح اذا  

رغبت ذكل. ارتدي ثيااب بس يطة. ال آ حد  



يرتدي زاي رمسيا هنا خالل الهنار يف آ ي حال  

 " 

 " حس نا آ ود ذكل " 

رها  اومأ ت دالاس مرحبة بأ ي شئ يطرد آ فاك 

 املزجعة فقالت بوال: 

" حس نا, سأ مر عليك بعد الافطار. ابملناس بة  

امجليع يتناولون آ فطارمه يف غرفهم, ما عدا  

اليكس رمبا. اذا س نجلب افطاران اىل الشاليه,  

 اتوافقني؟ " 

 اومأ ت دالاس ابالجياب وردت بوال: 

 " يبدو ال مر رائعا " 



" اخربيين...آ خوك يقول آ ن آ والد آ خيك يف  

 جة اىل معلمة هل ال مر كذكل؟ " حا 

 قطبت بوال: 

" لويز واستيل؟ اعتقد اهنام قد حتتاجان اىل  

 معلمة " 

" لقد...لقد فهمت من آ خيك آ ن آ همام تبحث  

 عن واحدة منذ فرتة " 

 " ميرنفا؟ حقا! هل تفعل؟ مل آ كن آ عمل " 

 ارتعشت دالاس جفأ ة: 

 " هل...هل تعتقدين اهنا فكرة صائبة اذا؟ " 

 بوال كتفهيا قائةل: هزت  



" ملاذا؟ هل س تكونني آ نت ذكل الشخص؟  

 " 

 " اذا...اذا وافق امجليع " 

" ال آ رى سببا للمامنعة. ان التوآ مني الهيان.  

لكن حنن آ يضا كنا مثلهام يف س هنام خصوصا  

 اليكس. اكن آ كرثان طيشا " 

احنت دالاس رآ سها. مل تفهم ملاذا حياول  

لها    الكس ندر س تافروس جاهدا آ ن جيد 

وظيفة, عندما اكن يعمل انه مل يكن دلهيا آ ي  

خيار بعد آ ن جاءت ا ىل اجلزيرة سوى تقبل  

ذا مل يكن من دون شعور   ال ا  وضعها بلباقة. ا 

كام اعتقدت يه, وتهندت. ومبا آ ن بوال  



اعتذرت اثنية ي تذهب و تتحدث مع داليا  

شارف, فقد سارت دالاس حيث آ ضواء  

لئة يف الظال م ادلامس. اكنت  القوارب املتل 

ليةل ال مقر فهيا ولكن الهواء وراحئة اجلو لكه  

تفوح رومنطقية. اكن سهال آ ن يشعر املرء  

ابالضطراب يف مثل هذا اجلو, حدثت  

دالاس نفسها حماوةل آ ن تس توعب آ فاكرها.  

لكن عبثا وظلت تتصوره جالسا اىل جانهبا  

عىل كريس يف مكتبه ومقيصه وربطة عنقه  

 لو تظل جالسة ابلقرب منه.   مرخيتان. ومتنت 
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يف صباح اليوم التايل آ بعدت دالاس لك تكل  

النامع واملنظر  ال فاكر عهنا, واكن الهواء  

اخلالب من انفذة الشاليه اكفيني لينس ياها  

ال مر. وانسلت من الرسير برسعة واس تحمت  

قبل اال فطار, لكهنا عندما دخلت غرفة آ خهتا  

 وجدهتا مس تلقية عىل الفراش شاحبة مس تاءة. 

 " جني ما ال مر؟ " 

تهندت جني وهزت رآ سها وغطت عيناها  

 بذراعها وقالت: 

ا سبب ذكل كرثة ما رقصت  " آ شعر بك بة, رمب 

 ليةل ال مس " 



" هذا جنون اي جني فأ نت حامل, اكن عىل  

درآاك! "   اندراي آ ن بكون آ كرث ا 

" آ عتقد آ نه غري معتاد عىل الرقص مع النساء  

 احلوامل " 

قالت جني ويه تضحك حماوةل آ ن تبدو مرحة  

 واتبعت: 

" آ وه اي دالاس ال تنظري ا يل هكذا اي  

ما يرام, ليس ال مر بذي  عزيزيت. سأ كون عىل  

ين متعبة فقط هذا لك شئ "   ابل. ا 

اكنت دالاس آ قل ثقة مهنا, ولكهنا وافقت عىل  

فطارها ويه يف الرسير   آ ن تتناول جني ا 

وجلس تا ترشابن القهوة معا. بعد انهتاء الوجبة,  



ذهبت دالاس لرتتدي ثياهبا وقررت آ ن  

تلبس رسوالا ضيقا من اجليزن ومقيصا  

ت ترسح شعرها عندما مسعت  تناس به. اكن 

طرقا عىل الباب. آ غلقت دالاس ابب غرفة  

 نوم جني ووجدت اندراي واقفا عىل العتبة. 

 " آ وه " 

قالت غري هممتة, فقد اكنت تتوقع آ ن يكون  

 الطارق بوال. 

جعاب, مث   لهيا يف ا  ابتسم اندراي وهو ينظر ا 

 قال: 

" شعرك مجيل. ملاذا ختبئينه يف تكل الربطة  

 القبيحة؟ " 



 هتفت دالاس: 

 " ليست ربطة بل ثنية " 

" حس نا, يف آ ي حال, آ حبه كام هو  

 ال ن...آ ين جني؟ " 

" جني ال تزال يف الرسير. تشعر آ هنا عىل غري  

 ما يرام " 

 " ما ال مر؟ " 

 سأ ل يف حرارة مث اتبع: 

 " هل يه مريضة؟ " 

 " آ نت تعمل اهنا حامل؟" 

 " نعم " 



ذًا, جيب آ ن تعمل آ ن احل وامل ال يس تطعن  " ا 

 الرقص طويال دون آ ن يشعرن بتأ ثري ذكل " 

" اي الهي ! آ ان غيب! آ ين آ سف جدا يـا  

 دالاس. هل آ س تطـيع...آ ن آ راها لبـرهة؟ " 

" ال آ عتقد...ال آ عتقد. وجيب آ ن تبلغ آ خاك  

 آ نه من ال فضل استشارة طبيب " 

 " تودين آ ن يعاين الطبيب جني؟ " 

 " نعم " 

 حاال. آ ين آ سف لترصيف ال محق "   " سأ لغه 

 " ابلاكد اكنت غلطتك, شكرا عىل لطفك " 

تردد اندراي حلظة, وبدا ك نه ينوي آ ن يقول  

 شيئا, مث آ بتسم وغادر املاكن. 



آ غلقت دالاس الباب, وآ س ندت ظهرها اليه,  

مث رفعت شعرها وآ هنت ترسحيه. مث القت  

نظرة عىل غرفة جني اليت بدت انمئة, فأ شعلت  

س س ياكرة مث خطت خارج الشاليه اىل  دالا 

الرشفة واسرتخت عىل كريس من القش  

 وتهندت ابرتياح ويه تنظر حولها. 

نصف ساعة مضت. مث مسعت آ صواات ونظرت  

لرتى بوال مقبةل عرب ال جشار حنو الشاليه يف  

 رفقة رجل مسن حيمل حقيبة. قالت بوال: 

" مرحبا دالاس. هذا الطبيب زانتس...هذه  

 ملريضة, دالاس كوليزن " شقيقة ا 



ابتسم الرجل املسن وصاحف دالاس, مث دخال  

 اىل الشاليه فسأ ل الطبيب: 

 " مباذا تشعر ال ن؟ " 

فرست هل دالاس ال مر ابرتباك, وشعرت بوال  

 ابنزعاهجا فقالت: 

" الطبيب زانتس يعمل آ ن جني حامل. آ بلغه  

اليكس قبل حضوركام بزمن طويل. فاليكس  

 باته " دقيق جدا يف ترتي 

ذا كشفت علهيا ميكنك آ ن تقول   "حس نا, رمبا ا 

ذا اكنت عىل ما يرام آ م ال "   ا 

 ابتسم الرجل قائال: 



" ابلطبع, ال تقلق  اي آ نسة كوليزن. خفالفا  

ن اجلنني ال جيهض نفسه   لالعتقاد اخلاطئ ا 

 من دون ضغط شديد " 

اومأ ت دالاس برآ سها وآ شارت اىل غرفة  

تدارت بوال  جني. دخل الطبيب مبفرده واس  

 حنو دالاس مبتسمة وقالت: 

 " هل آ نت مس تعدة ملوعدان؟ " 

" يف الواقع آ ان جاهزة اذا اكنت جني عىل ما  

 يرام " 

 

 وهزت بوال كتفهيا قائةل: 



" اعتقد انك ستنالني بعض احلرية يف اخلروج  

 ل ن اندراي يتشوق للمجئ والبقاء معها " 

" آ ه, لكن, اعين هناك خالف, فاندراي رجل  

 عتقد آ ن جني قد تريد. . . " وا 

 مل تمكل عبارهتا فضحكت بوال قائةل: 

" قد يبدو اندراي شديد الش به بباريس عندما  

ليه, لكنه خيتلف عنه متاما عىل صعيد   تنظرين ا 

آ خر. مفثال اندراي لن يغرر بأ ي فتاة آ بدا.  

 آ راهن بسمعيت عىل ذكل " 

لهيا دالاس يف قلق, اتبعت:   وبيامن نظرت ا 

آ كرث ش هبا ابليكس. ميكن الاعامتد    " اندراي 

 عليه لكيا " 



 " ميكن الاعامتد عليه! " 

ال آ ن تردد اللكامت. اكنت   مل تس تطع دالاس ا 

تكل آ خر لكمة ميكن آ ن تصف هبا الكس ندر  

س تافروس. لكن آ مل تشعر يه من قبل  

بطمأ نينة قربه؟ رمبا اكن موقفه مهنا متأ ثرا  

اثبت آ ن  بطريقة معاملهتا هل. يف آ ي حال, لقد  

 يف اال ماكن الاعامتد عليه يف الشؤون العائلية.  

خرج الطبيب من الغرفة بعد بضع دقائق  

وآ غلق ابب غرفة جني, وهز رآ سه ابال جياب  

 قائال: 

ذا آ مضت   هنا مهنكة ال آ كرث, ستتعاىف ا  " ا 

يومني يف الرسير واراتحت يومني آ خرين. لقد  



رساكل خربا يل عىل رمغ آ ين   فعلت حس نا اب 

د آ ن آ ختك مل يعجهبا جمييئ. آ عتقد آ هنا  آ عتق 

 تريد آ ن تراك ال ن " 

 وانولها زجاجة دواء واتبع قائال: 

" تأ كدي من آ هنا تتناول هذه احلبوب ثالث  

مرات يف اليوم وعندما تفرغ الزجاجة ابلغيين  

ضافية   هنا حبوب حديد ا  ل رسل كل املزيد. ا 

مقوية فقط. معظم النساء يف حالهتا حيتجن ا ىل  

 املزيد من احلديد. 

آ خذت دالاس احلبوب ونظرت انحية بوال مث  

 ذهبت ا ىل غرفة جني.  



اكنت جني جالسة عىل الرسير وبدا علهيا  

 الانزعاج فسأ لت دالاس: 

" ملاذا طلبت حضور الطبيب؟ حبق السامء,  

 ا ين خبري " 

" ابلاكد عاينك طبيب منذ محكل, وال ن  

آ صبح الوقت مناس با الجراء حفص شامل  

. يف آ ي حال ال آ ظنك تريدين آ ن حيدث  كل 

 كل مكروه, آ ليس كذكل؟ " 

نين ال آ حتاج اىل طبيب. آ وه اي   " آ ظن ا 

دالاس فال تزال آ مايم شهور عدة. وسأ كون  

 منظرا مضحاك عندما حيني موعد الوالدة " 

 " مجيع النساء يظهرن املظهر نفسه " 



" نعم ومجيع النساء مزتوجات ودلهين آ زواج  

 يعيلوهنن " 

" آ ه اي جني, يف آ ي حال, هل تودين رؤية  

اندراي؟ يريد آ ن يأ يت ويبقى برفقتك بيامن آ ان. .  

 " . 

 " يبقى برفقيت؟ وآ نت ا ىل آ ين س تذهبني؟ " 

ذا آ عطيتين فرصة سأ خربك. تريد بوال آ ن   " ا 

هنا رحةل بريئة, وابلطبع   ليه. ا  تريين اجلوار وما ا 

 ال جيدر يب آ ن آ ذهب وآ تركك مبفردك " 

ذا اي دالاس! وآ ان يفرتض يف آ ن  " آ هك

آ س تلق  هنا طوال الهنار وانظر اىل الشمس  

 عرب النافذة " 



" جني, كوين منطقية. آ ان ذاهبة لرؤية شقيق  

الس يد س تافروس بعد الظهر. وهو دليه  

طفلتان حتتاجان اىل معلمة. وآ ان سأ علمهام اذا  

وافق آ بوهام. وال آ ظنك تعارضني آ ن آ غتمن  

سح قليال والاس تكشاف؟  هذه الفرصة للتف 

 " 

 " مل ختربيين آ ي شئ عن هذه القضية " 

" مل آ عمل بشئ حىت مساء ال مس, فرس  

الس يد س تافروس ال مر يل ولقد رسرت. يف  

ن وجـودي هنا ليس ابختياري,   آ ي حال ا 

 آ ستـطـيع آ ن آ ؤكد كل هذا " 

 " وماذا يفرتض يب آ ن آ فعل آ ثناء معكل؟ " 



آ عمل. اقريئ,    " آ وه حبق السامء اي جني, ال 

 خيط ! لكن ال جتهدي نفسك " 

" يبدو يل انك تس متتعني ابالقامة هنا آ كرث  

مين بكثري, آ متىن...آ وه مك آ متىن لو مل آ كن مثقةل  

 هبذا امحلل! " 

" لوال محكل هذا ملا كنا هنا, آ رجوك ايجني  

حاويل آ ن تتقبيل الوضع. آ ان اضطررت اىل  

  ذكل, واكن آ صعب عيل منك صدقيين همام 

فكرت. آ ان لست النوع اذلي يرىض ابلكسل.  

وآ نت تعلمني متاما آ نك لن تشعري ابمللل  

 بوجود اندراي اىل جانبك " 



" حس نا سأ ترصف بوع . لكن اايك ان  

تلوميين اذا وجدت نفسك متورطة يف  

مشألك عاطفية. اعتقد انك س تكونني غري  

راشدة...آ نت س تفرقينا عىل هذا الشلك الن  

 كرث معا " نكون مطمئنتني آ  

" ال آ دري ماذا تعنني, كيف ميكن آ ن آ تعرض  

للمصاعب بتعلمي  طفلتني ال تتجاوزان السادة  

 من العمر؟ " 

 

 

" آ وه اي عزيزيت دالاس, فأ نت ال تنظرين آ بعد  

من آ نفك. كدت آ قسم ليةل آ مس بأ نك  



مسحورة عندما وجدانك عىل الرشفة, لكنك  

 هذا الصباح تترصفني بربودة مطلقة " 

 اي جني "   " آ ه 

 واس تدارت دالاس برسعة حنو الباب وقالت: 

" يف آ ي حال, هل ميكنين آ ن آ ذهب مع  

 بوال؟ " 

 " طبعا. سأ كون خبري " 

بدت جني ساخرة. شعرت دالاس ابنزعاج  

غريب مهنا مث غادرت الغرفة وآ غلقت الباب  

حاكم, فالتقى نظرها بعيين بوال   خلفها اب 

 املس تفرستني: 

 " هل جني خبري؟ " 



ماذا؟ آ وه. نعم اهنا عىل ما يرام. هل تريدين  "  

 مشاهدهتا قبل مغادرتنا؟ " 

 

 

* * * * 

 

 

عىل مقة آ حد تكل املرتفعات وصلتا ا ىل هيلك  

همدم قدمي. آ وقفت بوال الس يارة بعيدا عن  

الطريق يف ظل بعض آ جشار الزيتون. وبعد  

 فرتة قالت: 



" آ تيت ببعض القهوة نرشهبا هنا. آ تعلمني...  

املزار احمليل. ومن هنا تأ خذ    هذا هو 

 ليكساندروس امسها. هل يعجبك؟ " 

خرجت دالاس من الس يارة ويه متهد  

خصالت شعرها اليت لعب الهواء هبا وارخاها  

 حول اذنهيا, وابتسمت هتمس يف رقة: 

" آ نه مجيل جدا...آ وه اي بوال آ ان سعيدة جدا  

مبجيئنا اىل هنا. ما هو هذا املاكن؟ هل  

 ه؟ " تعرفني اترخي 

حضكت بوال واشعلت س ياكرة قبل آ ن جتيب  

 قائةل: 



" هل آ عرف اترخيه؟ لقد اكن معليا لك ما  

تعلمناه عندما كنا آ طفاال. مسعنا بليكسا آ ول  

 ما تعلمنا الالكم " 

 " ليكسا؟ " 

" آ جل. هذا هيلك ليكسا. تعايل, سأ ريك  

 املاكن " 

اكن الهيلك املهدم مغطى ابلعرائش والزهور  

الربية اليت مل ت راحئهتا جو املاكن وزادته  

حسرا. اكن صغريا لكن آ اثر جحمه احلقيق  اكنت  

ال تزال ابرزة. وآ معدة آ يونية حتيط برشفة  

ذات آ رض رخامية تقود اىل ماكن آ عىل حيث  

املذحب, ودونه حوض جحري. سارت دالاس  



ال واس ندت نفسها اىل  مس تغربة وتبعهتا بو 

احدى القطع الرخامية اليت اكنت تكون يف ما  

 مىض جدار املعبد. 

سأ لت دالاس مشرية اىل احلوض احلجري  

 اذلي بدا مهنارا: 

 " ما هذا؟ " 

 ابتسمت بوال وآ جابت بصرب:

" هذا اكن ماكن انر املذحب اليت اكنت تش تعل  

 طوال الوقت. انر ليكسا " 

 " ومن اكن ليكسا؟ " 

 ليكسا ميتكل قوى خارقة "   " اكن 

 بدت دالاس خائبة وقالت: 



ين جادة وهممتة, آ خربيين   " آ وه ال متزيح, ا 

 بصدق " 

 كبتت بوال حضكهتا وآ ضافت: 

" حس نا اي دالاس ا ين آ سفة. آ رى انك  

هنا حزينة   عاطفية والقصة عاطفية جدا ولو ا 

 بعض الشئ " 

ذا "   " آ خربيين ا 

القهوة مث آ خربك  " تعايل, دعينا نرشب بعض  

 " 

هزت دالاس كتفهيا بأ سف ملغادرهتا الهيلك,  

لكهنا تبعت بوال اىل الس يارة وتناولت فنجاان  

 من القهوة الرتكية شاكرة. 



 اس ندت بوال نفسها اىل الس يارة وقالت: 

" وال ن, اكن ليكسا رمزا كام س بق آ ن قلت  

كل. اكن خملوقا شديد امجلال ومل جيد صعوبة  

س ال خر. لكن لسوء احلظ  يف اجتذاب اجلن 

مل يكن دلى ليكسا وقت للنساء. فقد عاش  

هنا, مكتفيا حبياة الاسرتخاء عىل اجلزيرة.  

اش تعلت النار يف هيلكه بقوة, واكن واحضا  

بأ هنا ستس متر, ما دام ليكسا سعيدا....هل  

 تريدين آ ن آ اتبع؟ " 

 " طبعا " 

" وهكذا, هبت يف يوم من ال ايم عاصفة عىل  

حتطم قارب عىل الصخور هنا حيث  اجلزيرة و 



يقوم الهيلك, واكن النايج الوحيد فتاة امسها  

هيلني, واكنت رائعة امجلال. وقع ليكسا يف  

احلب للمرة ال وىل والوحيدة يف حياته, لكن  

حبه اكن حمكوما ابلفشل منذ البداية. حاول  

ليكسا جاهدا آ ن ينس هيا حياهتا املاضية, اكن  

 وهو شاب يف  هناك خشص آ خر حيب هيلني 

اس بارطه, عمل مباكهنا وآ ىت ليأ خذها. انفطر  

قلب ليكسا, وانطفأ ت النار يف هيلكه ومل  

 تش تعل اثنية  

 

تهندت دالاس ونظرت اىل املعبد وسأ لت  

 بوال: 



 " وماذا حدث لليكسا بعد ذكل؟ " 

 هزت بوال كتفهيا قائةل: 

" هناك آ ساطري عدة, ال آ س تطيع اجلزم آ هيا  

ل دامهنا الوقت وجيب آ ن  الصحيح. يف آ ي حا 

ننطلق. يف اس تطاعتك اجملئي اىل هنا يف آ ي  

يوم. عندها حتلمني ما طاب كل. ولكن ال ن.  

 " . . 

 ابتسمت دالاس وآ جابت: 

" حس نا. ولكن من احملزن آ ن هناية القصة غري  

 سعيدة. آ حب الهناايت السعيدة " 

" مثل مجيع الرومانس يني...هيا دعينا نذهب  

 " 



ن اىل مزنل س تافروس عرب كروم  عادت الفتاات 

العنب املوجودة هناك منذ آ جيال حس امب  

آ خربهتا بوال. اكن الطقس قد آ صبح آ كرث  

حرارة لكنه بق  عىل نقاوته. ولك منعطف اكن  

يطل علهيام مبنظر آ كرث روعة من اذلي س بق  

 " 

اوقفت بوال الس يارة قرب حوض الس باحة.  

اكن يعج ابلناس حيث اكنت اناتليا  

اؤها يلهون’ بيامن نيكوس مس تلق يف  واصدق 

كسل عىل الرسير الهوايئ. اجلس نفسه عند  

 وصوهلام وقال: 

 " كنت آ حبث عنكام, آ ين كنامت؟ " 



آ جابت بوال ويه تسري حنو احلوض وتبعهتا  

 دالاس ببعض الرتدد : 

" كنت آ طوف بدالاس حول اجلزيرة, آ ين  

 اليكس وداليا؟ " 

 ائال: هز نيكوس كتفيه ونظر اىل دالاس ق 

" من يعمل؟ اعتقد اهنام ذهبا يغطسان. مسعت  

 داليا تقرتح ال مر عليه ليةل آ مس " 

 " آ وه. وآ ين وادليت؟ " 

" آ عتقد اهنا ذهبت اىل املدينة. آ رادت بعض  

ال صداف البحرية للعشاء هذه الليةل, وابلطبع  

 يه ال تثق بأ حد آ خر ليبتاع الصدف " 

 ل " " حس نا س نذهب آ ان ودالاس لرؤية املزن 



" هل دالاس هممتة ابملزنل؟ بعد قضاء  

 الصباح ويه تتزنه معك, قد حتب الس باحة " 

 نظرت بوال اىل دالاس وسأ لهتا: 

 " هل تفضلني ذكل؟ " 

هجدت دالاس يف اال جياب. مل تس تطع آ ن  

تعط  سببا لعدم رغبهتا يف الس باحة مع اناتليا  

 من دون آ ن تبدو وحقة. 

" آ جل آ ود آ ن آ س بح, لكين آ يضا آ ود رؤية  

 املزنل. ومبا آ ن هذا اكن خمططنا مل ال نتبعه؟ " 

 ابتسم نيكوس وقال: 



" آ نت تترصفني بدبلوماس ية, اذهيب وارتدي  

الس باحة. بوال ا ن دالاس ستس بح مع   مايوه  

 " 

 هزت بوال كتفهيا يف طيبة وقالت: 

" حس نا. آ عتقد انه ميكنك آ ن تري البيت يف  

 آ ي وقت. آ ما آ ان فسأ س تحم قبل الغداء " 

بقاؤها وحيدة مع نيكوس, جعلها تمتىن لو آ هنا  

آ رصت عىل رؤية الفيال مع بوال. لكهنا  

ل آ ن  آ صبحت ملزمة ال ن, ذلا اكن من ال فض 

تمتتع ابل مر. اكنت مجموعة الش بان والشاابت  

لهيا يف   عىل الطرف ال خر من املس بح تنظر ا 

اس تغراب, واكنت متأ كدة من آ ن اناتليا  



س تقول شيئا ما, لكهنا مل تفعل, وبعد حلظة  

لهيا.   اتبعت اجملموعة لهوها من دون الانتباه ا 

 فقال نيكوس: 

" اذهيب وبديل ثيابك. لقد جلبت مايوه  

 عك, عىل ما آ عتقد؟ " م

" ابلطبع, مك الساعة ال ن؟ لقد تركت جني  

 وحيدة لوقت طويل " 

 نظر نيكوس ا ىل ساعته وآ جاب: 

هنا الظهرية لن نتغدى قبل ساعات, واندراي   " ا 

موجود ال ن مع جني. آ خذ الفونوغراف  

هنام   والاسطواانت معه, فال اعتقد ا 

 س يفتقدانك " 



ىل  " حس نا, يف آ ي حال عيل اذلهاب ا  

 الشاليه لتغيري ثيايب " 

 " ال تتأ خري " 

قال نيكوس واسرتىخ مره اثنية بيامن  

اس تدارت دالاس وذهبت بعيدا. سارت  

حول طرف الفيال حيث منت ال جشار بكثافة  

قرب املزنل. ونظرت حنو الشاطئ وشاهدت  

ال مواج يف مد وجزر مجيلني فتنفست بعمق.  

ىل آ ن    مل تر الرجل املقبل يف الاجتاه املعاكس  ا 

اكدت تالمسه تقريبا. هتفت متفاجئة ويه  

ىل الكس ندر س تافروس :   تنظر ا 

 " آ ه...اين آ سفة, مل انتبه " 



الحظت انه اكن حيمل نظارات وزعانف  

واسطوانة اوكسجني. من الواحض آ ن نيكوس  

اكن عىل حق, فقد اكن اليكس يغطس مع  

داليا. وتساءلت دالاس: البد آ ن اس تكشاف  

خشص خبري متعة. فسأ لها    حياة البحار مع 

 الكس ندر: 

" كنت حتلمني؟ هل بدآ ت جزيرتنا تسحرك  

 رغام عنك؟ " 

 

 

 قالت يف اقتضاب: 



ذا اكن هذا ما   ين آ حهبا, ومن ال يفعل؟ ا  " ا 

 عنيته " 

 ابتسم وهتيأ  لها آ نه يسخر مث قال: 

" آ توقع منك آ ن تكوين جاهزة الساعة الرابعة  

بعد الظهر يك نذهب اىل بيت آ يخ. لن  

آ تناول طعام الغداء ابملزنل وسأ عود ل خذك  

 مع  " 

آ ومأ ت دالا برآ سها غري ممتكنة من آ ن تس يطر  

عىل رسورها عندما فكرت يف رحةل بعد  

الظهر. وحياها الكس ندر س تافروس واتبع  

 سريه بيامن عادت يه حنو الشاليه. 



اكن ابب غرفة جني مفتوحا, ومسعت صوت  

اندراي    املوس يقى يصدح من الفونوغراف. اكن 

جالسا عىل رسير جني وهام يتفرجان عىل  

بعض الصور الفوتوغرافية عندما آ طلت  

دالاس. نظرت جني الهيا وقد زالت الك بة من  

 حمياها وقالت: 

آةل تصوير   " اتعلمني اي دالاس دلى اندراي آ

س امنئية وسوف يصورين حاملا آ س تطيع  

 الهنوض من الفراش. آ ليس ذكل رائعا؟ " 

موافقة وقد رست لرؤية جني  اجابهتا دالاس  

 يف حاةل جيده وقالت: 

 " سأ ذهب ل س بح, هل هذا ممكن؟ " 



قال اندراي من دون آ ن يعط  جني فرصة  

 لالجابة: 

" طبعا...اننا سعيدان متاما هنا. وعندما  

خترجني بعد الظهر سوف آ جلب بعض ال فالم  

اليت كنت صورهتا عن العائةل من وقت ل خر  

 ل عرضها عىل جني " 

اكنت جني متحمسة وشعرت دالاس بنفسها  

آ كرث ارتياحا. شكرت هللا لوجود اندراي ابلقر  

من شقيقهتا وتفهمه لها. اكن يسهل ال مور عىل  

 جني, وعلهيا يه آ يضا وان بطريقة غري مبارشة. 

اكنت الس باحة مع نيكوس خالية من الااثرة,  

عدا عن انه فنت هبا ومل يكن حيول نظره عهنا.  



ليا واصدقاءها قد تركوا حوض  اكنت انات 

الس باحة واس تلقوا عىل اجلانب البعيد منه,  

ومه يتناولون رشااب ويضحكون ويتحدثون فامي  

 بيهنم. 

اكن الغداء الساعة الثانية, لكن دالاس  

اتصلت ابملزنل وسأ لت اذا اكن ابماكهنا تناول  

طعاهما يف الشاليه مع جني. علمت آ ن طلهبا  

ون الس يدة  لن يسبب آ ي ازعاج. س تك

 س تافروس سعيدة لعدم وجودها يف املزنل.  

بعد ذكل, اس تحمت دالاس مث بدلت ثياهبا  

اس تعدادا لرحلهتا مع الكس ندر س تافروس.  

 وقبل آ ن يأ يت آ ندراي قالت جني: 



" آ الحظ انك بدآ ت تأ خذين بنصيحيت يف ما  

 خيص بثيابك " 

قطبت دالاس وتساءلت اذا اكنت جني  

 سأ لهتا يف خفة: ستبدآ  مشاجرة جديدة. و 

 " ماذا تقصدين؟ "  

" ببساطة انك ترتدين تنانري آ قرص ويبدو انك  

ال تترصفني اكل م احلامية كام اعتدت آ ن  

تكوين. لست متأ كدة بأ ين استس يغ هذا  

 التحول! " 

 مل تتأ ثر دالاس وهتفت: 



" برصاحة اي جني, تبدين مرصة عىل حتطمي  

  ثقيت. رمبا تتصورين آ ن هذا املاكن يؤثر يف 

 ابلنتيجة " 

هزت جني كتفهيا وتناولت ك سا من عصري  

 اللميون عن الطاوةل القريبة مهنا وقالت: 

" يف الواقع, عيل الاعرتاف بأ ين مل آ توقع منك  

 آ ن متيض وقتك هنا يف اخلروج من دوين! " 

 وتهندت دالاس قائةل: 

" جني, آ رجوك, كوين معقوةل. اذا اكن دلي  

كيد. ال نس تطيع  معل آ قوم به فهذا آ فضل ابلتأ  

آ ن نعيش هنا عىل احسان ال خرين كام  

تعلمني, حىت ولو تأ منت لنا اقامة جمانية, هناك  



الكثري من ال ش ياء الصغرية اليت علينا رشاؤها  

بنقودان اخلاصة, مثل مس تحرضات التجميل  

 وما شابه, عدا املالبس! " 

 فأ جابت جني ممتعضة: 

 " معنا نقود " 

ا الكثري من املال, بع  " تاكد تنفد, مل يبق معن 

 ال سابيع ال خرية من التبذير " 

" انك دامئا قلقة عىل شئ ما. لو طلبت من  

الكساندر س تافروس ل عطاك آ ي مبلغ  

 تطلبينه " 

 نظرت دالاس اىل آ خهتا غري مصدقة: 

 " ال آ ظنك تعتقدين اين سأ فعل ذكل! " 



" مل ال؟ اذا اكنت التفاحة متوفرة كل, فمل ال  

تأ لكيهنا؟ اين آ حتمل مبا فيه الكفاية, الا  

 توافقيين عىل ذكل؟ " 

اكنت جني غري معقوةل وحتولت دالاس بعيدا  

عهنا, ويه تشعر ابنزعاج بس يط. بدآ ت تدرك  

اهنا امتكن تعرف جني عىل حقيقهتا. اكنت  

 تعتقد اهنا تعمل  

 

 

لكن يبدو واحضا اهنا  لك شئ عن آ خهتا, 

اكنت ختدع نفسها. ما اذلي عناه الكس ندر  

س تافروس حني قال آ ن جني آ قل  



))سذاجة(( مهنا. هل متكن هو بذاكئه اذلي  

تشهد هل بتفوقه آ ن يعرف جني آ كرث؟ هزت  

رآ سها بتعب. يف لك مرة اكنت تظن فهيا آ هنام  

آ صبحتا متفامهتني, اذ هبام تبتعدان الواحدة عن  

 سبب موقف جني من ال ش ياء. ال خرى ب 

آ صلحت دالاس هنداهما وسارت حنو الباب  

 وقالت يف هدوء: 

" س يكون اندراي هنا بعد قليل, سأ رى اذا ما  

 اكنت الس يارة تنتظرين " 

اكن ابب الشاليه مفتوحا وما آ ن اقرتبت منه  

حىت جحب نور الشمس فيه وظهر الكس ندر  

س تافروس وآ س ند نفسه بكسل اىل املدخل.  



اكن يرتدي بذةل رمادية اللون, وقد زاده  

رسواهل ال نيق جاذبية. وشعرت بدالاس  

 معدهتا ترتعش. فسأ لها: 

 " هل آ نت جاهزة؟ كيف املريضة؟ " 

 بنفسك؟ " " الا تدخل وتراها  

قالت دالاس ابرتباك وتنحت جانبا يك  

يس تطيع ادلخول. هز كتفيه ودخل متوهجا اىل  

غرفة جني وك نه معتاد عىل دخول غرفة امرآ ة,  

آ و هذا خيل اىل دالاس, الا آ هنا طرحت  

الفكرة جانبا عندما تذكرت انه اكن ابلفعل  

مزتوجا واكن يعمل ما يعين رؤية امرآ ة يف  

 عن شلك آ ان س تافروس الرسير. وتساءلت  



واذا اكن الكس ندر س تافروس قد تضايق  

كثريا لوفاهتا ويف آ ي حال, فقد اكن رجال  

عاطفيا, واظهر ذذكل آ نفعاهل الرسيع, واذ ما  

آ حب آ حدا فلن يكون حبه صغريا. هل لهذا  

السبب قال لها انه ال يوجد امرآ ة ال ميكن  

ال س تغناء عهنا؟ هل ماتت لك مشاعره بوفاة  

تضايقت دالاس من هذه التصورات. مل  آ ان؟  

تدر لهذا سببا, لكن فكرة وجود امرآ ة مع  

الكس ندر س تافروس بصورة دامئة, تشاركح  

حياته, وبيته...ورسيره...مرة آ خرى اكن علهيا  

طرد تكل ال فاكر من خميلهتا. مل تدري ما آ مَل  



هبا لتفكر عىل هذا النحو. مل يس بق آ ن فكرت  

 جيب الا تفعل! برجل مبثل هذه القوة,  

 " اذا؟ ما اذلي يضايقك؟ " 

جعلها صوت س تافروس العميق تنتفض من  

 ماكهنا وامحرت وجنتاها فردت قائةل: 

 " ال....ال شئ " 

" انك تكذبني. طريقة عضك لشفتيك تدل  

 عىل انك متضايقة جدا مما جيول يف ذهنك " 

 " آ نت ال تعمل شيئا عن ال مر " 

ع جني  آ جابت دالاس بسذاجة, وذهبت تود 

اليت نظرت الهيا يف اس تغراب. البد آ هنا  

مسعت حديهثام وضاقت عيناها الغاضبتان.  



لكهنا مل تقل شيئا, واكنت جني سعيدة تقريبا  

 ملغادرة آ خهتا الشاليه. 

ركب الكس ندر س تافروس س يارة مرس يدس  

 بيضاء, وساعد دالاس يف ادلخول قائال لها: 

 " خفف  عنك, قد تعجبك الزنهة " 

دالاس ملا قاهل واسرتخت قليال  ابتسمت  

 فتابع مبرح: 

" هذا آ فضل, س نقيض بعد الظهر معا وال  

 آ حب الراكبني املرتددين " 

عندما انعطفت الس يارةحنو الطريق العام,  

اس تدارت دالاس لرتى عائةل شارف تتزنه  

قرب حوض الس باحة. وتساءلت اذا اكنت  



داليا تعارض تركه لها طوال بعد الظهر, لكهنا  

 جترس عىل قول ذكل حيهنا. مل  

قادهتام الطريق اىل فيال بول س تافروس عرب  

قرية ليكسا القابعة عند منعطف اخلليج واكن  

ميناؤها قد بدآ  ينشط لتوه. هناك الكثري من  

القوارب الراس ية, بيامن رشد قارب رشاع   

بكسل بعيدا عن الشاطئ. اكن املنظر خالاب.  

ف  ونظرت دالاس اىل مرافقها وهو ينعط 

جانبا ليتجنب بغال محمال سالل الفاكهة. وقال  

 لها: 

" خرجت مع بوال هذا الصباح, اىل آ ين  

 آ خذتك؟ " 



" طفنا مطوال يف اجلزيرة وآ رتين آ اثر هيلك  

 ليكسا " 

" ابلطبع, انه املاكن املمزي هنا. كيف وجدت  

 املاكن؟ " 

 " آ ظن انه مجيل " 

 " آ عتقد آ ن منو احلشائش فيه يزيده حسرا " 

 ال " " فع

بدا الهيا, ومتنت لو اهنا مل تظهر آ نرشاهحا اىل  

 تكل ادلرجة. 

" آ خربين, ابلاكد تتلكم اليواننية مع . الا  

 يزجعك تلكم الاجنلزيية طوال الوقت؟ " 

 ابتسم الكس ندر س تافروس وقال: 



" ليس بصورة خاصة. لقد تلقيت تعلمي  يف  

اجنلرتا. ودرست يف جامعة اكمربجي وخترجت  

يف الاقتصاد. لكن اذا آ ردت آ ن    فهيا جمازا 

آ حتدث معك ابليواننية فأ ان مس تعد ذلكل.  

 لكن السؤال هل س تفهمينين؟ " 

 

 امحرت دالاس وردت: 

 " آ ان ال آ حتدث اليواننية عىل الاطالق " 

" حس نا, ال تزنجع  من ذكل, سأ علمك قليال  

 " 

بدا مهنماك لربهة مث قال مجةل ابليواننية. وسأ لته  

 عهنا: رغام  



 " ما معىن هذه امجلةل؟ " 

" بس يط. كيف حاكل, آ و مرسور ملقابلتك,  

 امس  دالاس " 

اعادت دالاس امجلةل ببطء مث نظرت اليه  

 متسائةل: 

 " كيف آ عمل انك ختربين احلقيقة؟ " 

حضك, وآ حنت دالاس رآ سها حماوةل جتنب  

يه الهازئتني. واكلعادة وجدت نفسها مرتكة.  عين 

 فأ جاهبا: 

" آ ان لن آ فعل ذكل. يبدو آ نك قادرة عىل فعل  

 ذكل بنفسك " 



ضغطت دالاس عىل شفتهيا واس تدارت بعيدا  

 عنه وآ خذت تتفرج عىل املناظر حولها. 

آل   اكنت فيال بول س تافروس شبيه مبزنل آ

س تافروس وان بدت آ صغر جحام وغري مزود  

حة. آ وقف الكس ندر الس يارة آ ما  حبوض س با

املزنل وخرجت دالاس قبل آ ن يمتكن من  

مساعدهتا عىل ذكل. ايقظ صوت الس يارة  

بعض من يف ادلار خفرجت فتااتن صغرياتن  

 وركضتا حنوهام ووهجاهام مغطى ابلوحل. 

القت الفتااتن نفس هيام عىل س تافروس من  

دون حتفظ. والحظت دالاس انه مل يأ به  

. بل جلس قرهبام واس متع اىل ما  لقذارة يدهيام 



اكنتا تقوالنه بلغهتام ال م. واكنتا ختربانه, كام بدا  

لها, بلك ما فعلتاه منذ آ ن رآ اته املرة السابقة.  

مل تره دالاس مع ال طفال قبل, وعرفت آ ن  

الفتااتن حتبانه جدا, وبدا عىل جسيته معهام. مث  

 وقف وقال: 

زائرتكام    "تعايل اي لويز واستيل. اننا هنمل 

ال نسة كوليزن. لقد آ تت لرتاكام, واذا انسجمامت  

معها فس تعود لتعطيكام بعض ادلروس يف اللغة  

الاجنلزيية. ويه ابملناس بة ال تتحدث اليواننية,  

لهذا جيب آ ن تتلكام الاجنلزيية دامئا يف  

 حضورها, آ ليس كذكل؟ " 

 " شريو بويل اي لويز واستيل " 



حضكت الفتااتن  قالهتا دالاس ببطء وحذر.  

الصغرياتن, اكنتا مجيلتني مسراوين ممتلئتني.  

 قالت احداهام: 

 " لكن ال نسة كوليزن تتلكم لغتنا " 

 ابتسم الكس ندر وهز رآ سه قائال: 

" فقط بعض اللكامت. ما قلته قبال حصيح.  

سنتلكم الاجنلزيية. وال ن هل وادلتكام يف  

 املزنل؟ " 

 " نعم, لكن وادلي ليس هنا " 

, لقد رآ يته هذا الصباح....تعاليا س نجد  " آ عمل 

 وادلتكام " 



" مل تكن منريفا س تافروس كام توقعهتا  

دالاس. فبعد خربهتا مع عائةل س تافروس, عدا  

بوال, اكنت تتوقع آ ن ترى س يدة شبيه  

ابلس يدة س تافروس, لكن حني قابلهتا تأ كد لها  

مدى خطأ  توقعاهتا. اكنت منريفا قصرية القامة,  

س بكثري, شعرها بين اللون  آ صغر من دالا 

مشعث, وعيناها زرقاوان, واكن وهجها جذااب,  

ممتلئة القوام كطفلتهيا. وبدت مراتحة وودودة  

جدا ويه ترتدي رسوالا قصريا وسرتة بال  

آ كامم. صاحفت دالاس حبرارة, وآ علنت اهنا  

س تقدم الشاي الاجنلزيي عىل رشفها, وذهبت  

 عها. يك تبدل ثياهبا وآ خذت طفلتهيا م 



قال الكس ندر س تافروس وهو ينظر اىل  

 دالاس مس تفرسا: 

" حس نا هل تشعرين بنفسك آ كرث راحة  

 ال ن؟ " 

اخذا هلام جملسا يف القاعة الصغرية من الفيال,  

دالاس عىل كريس مرحي, بيامن اس ند  

الكس ندر جسمه اىل جدار املدفأ ة املعدين.  

قالت ويه تتناول س ياكرة منه, بيامن آ شعل هو  

 را: س ياك

" نعم آ ان مراتحة, اهنا لطيفة وعادية بطريقة  

 ما, اذا فهمت ما آ عين " 

 " طبعا, ميكنك آ ن تثق  بأ ين لست ثراثرا " 



نفثت دالاس دخان س ياكرهتا, وفكرت مك اكن  

غريبا آ ن تتقارب حياهتام. آ مل تقابهل منذ س تة  

آ سابيع فقط؟ رمبا آ كرث من ذكل بقليل لكهنا  

حال. وقد حدث الكثري  فرتة قصرية عىل آ ي  

 خالل هذه الفرتة. قال الكس ندر جفأ ة: 

" سأ ذهب بعيدا غدا. دلي آ عامل يف آ ثينا.  

آل شارف   سأ تغيب حنو آ س بوعني وس يأ يت آ

 مع  " 

شعرت دالاس بضعف وآ طفأ ت س ياكرهتا  

 عىل جعل حبركة عصبية قائةل: 

 " هل آ نت ذاهب؟ و...مىت سأ بدآ  معيل؟ " 



بول لطيفان.  " ساعة تشائني. ان منريفا و 

تس تطيعني آ ن تبدآ ي غدا ان شئت. فس ميون  

اخلادم يعمل كسائق عندما تدعو احلاجة,  

سأ ضع س يارة حتت ترصفك. لقد مت تأ مني  

الكتب واملواد الالزمة ويه موجودة هنا.  

وآ عتقد آ ن منريفا قد خصصت غرفة تعملني  

 فهيا مع ال والد " 

 نظرت اليه دالاس يف قلق قائةل: 

الا آ ن آ شعر آ ن آ خاك وزوجته  " ال آ س تطيع  

مضطران لقبويل. مل تكن بوال عىل عمل حباجة  

 ال طفال ملدرسة عامن سأ لهتا " 

 



 

" مل تكن تعمل؟ يف الواقع بوال ال تعمل لك شئ,  

عكس ما قد تتصورين. منريفا وبول يف حاجة  

 اىل معلمة. هل جيب آ ن آ قول املزيد؟ " 

 هزت دالاس كتفهيا وقالت بصوت منخفض: 

 ال آ عتقد " "  

" اذا خفف  عنك آ رجوك. تظنني اين كنت  

آ طلب منك دخول ساحة ال سود, عوضا عن  

 تأ مني معل مالمئ يف جو جيد " 

احتدت دالاس لالكمه هذا, ومل يسمح لها  

الوقت ل ن تقول شيئا اذ آ ن منريفا عادت  

الهيام. ارتدت منريفا رسوالا وسرتة بدل ما  



 تكن هتمت  اكنت ترتديه, واكن واحضا اهنا مل 

كثريا ملظهرها. اكنت الفتااتن قد عادات آ يضا  

 بعد آ ن اغتسلتا وارتدات مالبس جديدة. 

رشبوا الشاي, مث حبثوا الرتتيبات واتفقوا عىل  

آ ن تأ يت دالاس يف فرتة الصباح من الساعة  

التاسعة حىت الثانية عرشة لتعمل الفتااتن. وبدا  

  ال مر سهال ابلنس بة اىل دالاس الا اهنا 

شعرت ابذلنب يف شأ ن ما اكنت مقدمة عليه.  

وآ فصحت عام جيول يف خاطرها اىل الكس ندر  

س تافروس وهام عائدان اىل املزنل. واكن  

 غضبه ملا قالت شديدا فقال لها: 



" ملاذا تشكني يف لك شئ آ فعهل؟ آ نت  

تشكني بزناهيت ومسؤوليايت ودوافع . ملاذا؟  

ماذا فعلت يك آ س تحق مثل هذه املعامةل  

 منك؟ " 

 عضت دالاس عىل شفتهيا وقالت: 

" غصبا عين. رمبا سبب ذكل اين رآ يتك  

تترصف يف آ وضاع عدة...حس نا, قد يساء  

فهمها. آ و رمبا هذا وصف خاطئ, رمبا حياتك  

 يه فعال غري مسؤوةل كام تبدو " 

نظرت حولها وآ دركت اهنام مل يكوان عىل  

 الطريق نفسها اليت تقود اىل املزنل. 



آ عمل كيف توصلت اىل هذا  " آ حب آ ن  

الاس تنتاج, آ ي نوع من ال وضاع تتحدثني  

 عنه؟ " 

 آ حنت دالاس كتفهيا وردت: 

" آ نت تعمل متاما. يف لندن اتني س يامرتو, وهنا  

داليا شارف. من الواحض انك جتذب اجلنس  

 ال خر, آ ليس كذكل؟ " 

 " هل هذه غلطيت؟ " 

" ال, ليس متاما. لكنك قلت آ نت نفسك, انك  

 النساء "   تس تغل 

" اي الهي ! دالاس كوليزن, آ نت تذهلينين, ما  

 عالقتك مبا آ فعل؟ " 



 " ال شئ " 

 " حس نا! اين مرسور ل نك تفهمني ال مر " 

 آ شعل س ياكرا وساد مصت بعض الوقت. 

اصبحا عىل مرتفع, وعىل مقته رآ ت الهيلك  

اذلي زارته يه وبوال ذكل الصباح. ودلهش هتا  

آ وقف الكس ندر الس يارة حتت آ جشار الزيتون  

مث نظر يف متعن حنوها. مث آ نسل خارج  

 الس يارة. 

شعرت دالاس ابرتعاشة بس يطة وخرجت  

 من الس يارة برتدد عندما التفت حنوها قائال: 

 " تعايل" 



راي وراحئة املميوزا احللوة تعطر  اكن العشب ط 

الهواء. دخل الكس ندر س تافروس اىل  

الهيلك, وتبعته دالاس ويه تتساءل عام  

حداه للمجئ هبا اىل هنا. البد آ ن ال خرين  

ينتظرون عودهتام, وجني ال ريب بدآ ت تفتقد  

حضورها, اضافة اىل ذكل مل يعد هناك املزيد  

احلوض  بيهنام للقول, وقفا معا يتطلعان اىل  

حيث اش تعلت قدميا انر ليكسا الاسطورية.  

 فسأ لها جفأ ة: 

 " هل آ خربتك بوال عام اكن هذا ؟ " 



بدت مالحمه ادلاكنة اجنبية متعجرفة يف  

مشس املغيب وارجتفت دالاس قليال, وابتسم  

 وظهرت اس نانه البيضاء فأ جابته: 

" نـ...نعم, آ خربتين. اي س يد س تافروس آ عتقد  

 عودة " آ نه ينبغ  علينا ال

متعن فهيا مليا, واكنت مفاجأ ة لها عندما بدآ   

 يداعب خدها بأ صابعه. مث مهس لها: 

" انك خملوق شديد العصبية هذه الليةل اي  

دالاس, ماذا حدث لتكل املرآ ة الشابة  

 املصممة اليت جتادلين من دون هوادة؟ " 

 ارتعشت دالاس وقالت: 

 " آ ريد آ ن آ عود " 



 " ال داع  للعجةل " 

 دالاس بعيدا جفأ ة وسأ لت بدهشة:   اس تدارت 

 " ما...,ما هذا الصوت؟ " 

" ندعوها رصاصري الليل. آ مل تالحظهيا ليةل  

 آ مس؟ " 

" البد...اين كنت متعبة جدا الليةل املاضية.  

 يف آ ي ساعة تغادر صباحا؟ " 

 

اكنت مجلهتا مرمغة ومضطربة, وعلمت آ نه  

خبربته مع النساء لن يس تصعب آ ن يشعرها  

خصوصا انه السبب املبارش فيه    ابالضطراب 

 فأ جاهبا: 



" ال تفكري يب ال ن. ملاذا آ نت خائفة جفأ ة.  

 ماذا تتوقعني آ ن حيدث كل؟ " 

يف هذا املاكن املقفر والهام يف آ ن وجدت  

دالاس صعوبة يف البقاء يف عامل الواقع. اكن  

هناك آ مر غري حقيق  يف تكل احلادثة, واكنت  

ن يعمل  متأ كدة آ ن الكس ندر س تافروس اك 

بطبيعة هذا املاكن عندما آ ىت هبا اليه ساعة  

املغيب. صفرت الرحي وك هنا موس يقى ويه  

هتب بني القناطر احلجرية اليت قامت منذ  

ال ف الس نني. نظرت حنو وارتعشت عندما  

 رآ ته حيدق فهيا فسأ لته: 

 " ملا آ تيت يب اىل هنا؟ " 



 هز كتفيه العريضني وآ جاب: 

صنة ضد ال جواء كام  " رمبا ل رى اذا كنت حم 

تبدين عادة, طبعا آ نت لست كذكل. آ نت  

تعلمني آ ن يف هذا املاكن شعورا ابحلضور, آ و  

ابخللود اذا حص القول. انه يطرد قيود احلياة  

 اليومية جانبا ويذيق الانسان طعم ال بدية " 

ادركت دالاس بأ نه حمق. فقد عرب عن  

مشاعرها متاما, لكهنا هزت رآ سها وحتركت  

ة بعيدة عنه. شعرت بأ نه اكن يقف اىل  متعرث 

جانهبا عندما توقفت غري واثقة ونظرت اىل  

 خصور الهيلك. فهمس يف آ ذهنا: 

 " هل آ خربتك بوال هناية ال سطورة؟ " 



هزت دالاس رآ سها ابلنف , غري واثقة يف  

 صوهتا فتابع قائال: 

" هناك هناايت كثرية لل سطورة طبعا. آ كرثها  

آ ن ليكسا القى بنفسه  شعبية تكل اليت حتيك  

من عىل هذه الصخرة اىل آ سفل وغرقت  

روحه يف املياه واصبحت حتذيرا دامئا للبحارة  

بأ ال يقرتبوا كثريا من هذه الصخور. ال تسأ ليين  

كيف آ و ملاذا, لكن سفينة واحدة مل تتحطم هنا  

 منذ ذكل احلني " 

 وآ طلق حضكة قصرية مث قال: 

السكن احملليني  " هذه ليست بقعة يفد الهيا  

 يف الظالم " 



نظرت دالاس اليه وشاب عينيه مغوض,  

وآ خفت رموشه تعابريهام وارختت ساقاها  

 وارجتفت من دون ارادة. 

جذهبا حنوه من دون آ ن تبدر مقاومة مهنا  

 وقال: 

: آ ان ال ن رمز املسؤولية عن هذه اجلزيرة. هل  

 ستشعلني انري جمددا؟ " 

 " الكس ندر آ رجوك ال تفعل " 

 ال تقويل ذكل, آ ين آ شعر براحئتك " "  

وعانقها الكس ندر س تافروس, ولكن الرغبة يف  

آ ن تكون ملكه واملعىن الفعيل لل مر اكان  

ش يئني خمتلفني. وحسبت دالاس ذراعهيا عنه  



ودفعته عهنا بعنف جاهدة للتخلص منه.  

ولوهةل قاوم حماولهتا الضعيفة للهرب, ثن آ فلهتا  

ومن دون آ ن    فرتاجعت اىل الوراء برسعة 

تنظر خلفها. شقت طريقها عرب الهيلك اىل  

الس يارة. آ رادت آ ن تبيك ومتنت بيأ س لو آ هنا  

ملتكن مضطرة للعودة اىل الس يارة وانتظاره يك  

 يعيدها اىل الفيال. 

مرت بضع دقائق قبل آ ن ينضم الهيا لكنه  

عندما فعل رآ ت انه اكن هادئا متاما, وشعرت  

نظرت اىل يدهيا    جفأ ة بعدم الراحة. وعندما 

اللتني يف حضهنا الحظت آ ن آ عىل معطفها مل  

يكن مزررا فزررته برسعة, واس تغربت كيف  



ميكن هل آ ن يبدو متأ نقا اىل تكل ادلرجة بيامن  

شعرت عكس ذكل. وعندما جلس اىل جانهبا  

يف الس يارة ابتعدت عنه قدر املس تطاع. نظر  

انحيهتا بيشء من السخرية وهز كتفيه وآ دار  

 رك قائال: احمل 

 " اسرتحي , ال آ ريد آ ن آ ملسك " 

فركت دالاس خدهيا بأ صابع مرجتفة, بفعل  

احتاكك ذقنه هبام وشعرت جبدلها طراي. آ ما  

 هو فأ نطلق ابلس يارة قائال: 

 " ما اذلي يزجعك؟ عدا مشاعرك ابلطبع؟ " 

 احمكت دالاس قبضهتا وقالت يف غضب: 

 فهيا " " ال تلكمين هكذا, مشاعري ال شائبة  



 " وهل يف مشاعري شائبة؟ " 

" آ نت قلهتا. خداي يؤملانين. هذا لك ما يف  

 ال مر. مل تكن لطيفا متاما " 

 " مل تعاريض ال مر متاما " 

 وختضب خدا دالاس ارتبأاك وقالت: 

" حس نا, دعنا ال نتحدث يف املوضوع. اكن  

 جيدر يب آ ن آ عمل. . . " 

ما    " عليك اللعنة, آ نت ال تعلمني شيئا. يف 

خص الرجال يف شلك عام, وآ ان يف شلك  

خاص! ليس دليك آ دىن فكرة عن دقةموقفك.  

ال جتاهبيين اي دالاس, والا فسوف تكتشفني  

 بأ نك حتملني آ كرث مما تس تطيعني " 



 " فكر مليا " 

قالت دالاس فورا مث ضغطت مفصل يدها  

 عىل مفها ومتنت لو آ هنا تبخرت يف الهواء. 

مكرتث لالكهما  حرك الكس ندر كتفيه غري  

 واطلق العنان لس يارته. 

مل تكن دالاس لتظن آ بدا آ ن منظر فيال  

س تافروس سيبدو لها كبيهتا الا انه بدا هكذا.  

وعندما توقفت الس يارة انسلت خارهجا من  

دون انتظار تعليقات آ خرى منه, وهرعت  

فوق احلشائش وعرب ال جشار حنو الشاليه  

 حيث جني. 
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يف صباح اليوم التايل هيأ ت دالاس نفسها  

للعمل اجلديد مبزجي من املشاعر املتناقضه. و  

علمت من نيكوس ان الكس ندر س تافروس  

http://www.riwaya.ga/


اعطى تعلاميت بوجوب اس تعدادها الساعه  

الثامنه و النصف صباحا عندما يأ يت س ميون  

ليأ خذها اىل فيال بول س تافروس من اجل  

 تدريس لويز و استيل. 

ت مقيصا زرقاء ضيقه من احلرير  و هكذا ارتد 

الاصطناع  و القت كزنه بيضاء عىل كتفهيا,  

و دخلت اىل غرفه جني قبل رحيلها. بدت  

 متضايقه اثنيه و سأ لهتا دالاس: 

 " ما الامر؟" 

" لن يأ يت اندراي اليوم. وجدت وادلته هممة  

غريمتوقعه هل يقوم هبا. و اعتقد ان ذكل يعود  



 اصدقاء اكرث من  اىل ظهنا بأ ننا بدآ ان نصري 

 اللزوم. اليس هذا مقرفا؟" 

" حس نا , لقد احرضت الكثري من اجملالت,  

و ابلتأ كيد ميكنك الرتفيه عن نفسك لفرته  

 ساعتني, سأ عود بعد الثانيه عرشة" 

" اعتقد انه ميكنين ذكل , لكين سأ كون  

مرسورة عندما اعرف ان يف اس تطاعيت ان  

ثل هذه  احترك اثنيه. اان لست معتاده عىل م 

 الراحة القرسيه" 

" ابلطبع انت غري معتاده ال هيم, غدآ   

تس تطيعني الهنوض, مادمت تعتنني بنفسك  

 اليوم" 



" ال اريد ان اتأ ىن, و مل افعل؟ ال اريد  

 هذاالطفل يف آ ي حال!" 

" اوه اي جني ارجوك! ال نس تطيع ان نفعل  

 يف هذا الصدد , فكفاك تأ سفا!"   ش 

اكنت جني مندهشه. مل يس بق دلالاس  

خماطبهتا بتكل الطريقه. و خفضت رآ سها  

 قائهل: 

" حس نا. ابملناس به, كيف سارت الامور مع  

 الكس ندر س تافروس ليةل امس؟" 

سأ لت و يه تدرك ان دالاس تفضل عدم  

التحدث عن مضيفهام. اس تدارت دالاس  

 و اجابت:   بعيدا لتخف  تعابريها 



 " اه, عىل ما يرام" 

"فعال؟, مك ذكل مجيل! مل يكن عندك الكثري  

لتقوليه عن املوضوع ليهل امس. و عندما  

اطرح الامر, جتيبني ان ليس دليك الكثري  

 لتقوليه, اليس كذكل؟ ملاذا؟" 

 " هل جيب ان يكون هناك سبب؟ " 

" عادة, نعم. يوجد سبب عندما يكون الامر  

حدث؟ هل حاول اغواءك؟  متعلقا بك. ماذا  

 " 

 " اوه, ال تكوين خسيفه اىل هذا احلد", 

و خرجت من الغرفه قبل ان تفقد زمام  

 اعصاهبا لكيأ . 



اس تغرقت الطريق اىل مزنل بول س تافروس  

وقتا اقل بكثري مما اس تغرقته عندما ذهبت  

معالكس ندر س تافروس يف اليوم السابق, و  

نت  اعتقدت اهنام البد سلاك طريقا اطول. اك 

ميرنفا س تافروس يف انتظارها و يف رفقهتا  

يوانين طويل عريض املنكبني, يشابه  

الكس ندر قليال, عدا ان مالحمه اكنت اكرث  

قساوة و شفتاه اغلظ. رآ ت دالاس فيه شيئأ   

مل حتبه متاما, و الن اجعاهبا مبخدوهما مل يكن  

جزءا من معلها, فقد ابتسمت يف هتذيب  

 ه. عندما قدمهتا زوجته الي



هرعت لويز و استيل هتبطان ادلرج و دخل  

امجليع اىل القاعه املربدة. اكنت الفتااتن ترتداين  

رسواين قصريين وكزتني قطنيتني, ووجدهتام  

دالاس رائعتني مث اعتذر بول س تافروس  

  حبجه ان دليه بعض الاعامل, و آ رت ميرنفا 

 دالاس غرفه التدريس و قالت لها: 

" س يكون كل احلريه التامه هنا. لويز و  

استيل طفلتان طيبتان, و لن تسببا كل الكثري  

من املتاعب. اهنام تتوقان لدلراسه حيث ان  

الكس ندر وعدهام ابدخاهلام مدرسه داخليه  

 انلكزييه اذا درس تا جبد " 



اكن واحضا ان لكمه الكس ندر اكن لها وقعها  

  افراد عائلته فردت دالاس: بني 

 " شكرا كل فقط امتىن ان حتباين " 

" اان متأ كده اهنام س تفعالن, اضافه اىل ذكل,  

مل يكن اليكس ليويص بك بدون سبب وجيه  

 " 

امحر وجه دالاس. ذكل الرجل اثنيه! الن  

 تس تطيع التخلص منه ابدا؟ 

اكنت الطفلتان متحمس تني يف شلك عظمي  

تباه اىل لك ما قالته و معلتا  لتتعلام. اس متعتا ابن 

جبد و مثابره مما حدا دالاس اىل ان تتساءل  



عام اذا اكن مثل ذكل اجلدل يف اطفال صغار  

 مثلهام امرا حس نا. سأ لهتام: 

 " هل دليكام شقيقات, او اشقاء؟" 

 و تبسمت استيل قائهل: 

 " الك اي انسه كوليزن" 

 " هل دليكام اصدقاء كرث؟" 

 

 

 فردت لويز:  

ا ال يشجعوان عىل الاختالط بأ طفال  " اهلن 

القريه. وادلي يقول اننا جيب ان نسيل انفس نا  

 الننا اثنتان" 



و فرست دالاس امر توقهام لالنتساب اىل  

مدرسه داخليه, فالبد اهنام تضجران وحدهام  

مع ان الطبيعه حوهلام مجيهل. و قررت ان  

ختلط اللهو ابدلرس يف الاسابيع املقبهل, و ان  

معها اىل الضيعه ليشاهدن امليناء    تأ خذهام 

 الصغري معا. 

 

عندما عادت اىل الشاليه قبل موعد الغداء  

وجدت جني تتشمس خارجا. و نظرت هذه  

 الاخرية اىل دالاس قائةل: 

 " حس نا, كيف سارت الامور؟" 

 " جيد جدا" 



 " هل كنت خبري؟" 

 " اىل حد ما" 

 " زارتين الس يده س تافروس" 

 " ماذا ارادت" 

 ابلتحديد"   " ال ش ئي 

" يف آ ي حال, ماذا تفعلني خارج الفراش؟  

 الطبيب قال انه جيب عليك البقاء فيه يومني" 

" هراء! اشعر انين خبري. لن اس تلق  هناك  

مكعاقه. مل تعرتض الس يده س تافروس عندما  

وجدتين هنا. ال اشك يف اهنا علمت مبا قاهل  

 الطبيب" 

 و تهندت دالاس قائهل 



افهم ملاذا اتت لرؤيتك. الا  " ال اس تطيع ان  

 اذا اكنت جمرد زايره وديه" 

" ابلاكد امسهيا هكذا! اخربتين ان اندراي  

س يعمل طوال الاس بوع, و بأ نه اكن هيمل  

واجباته بقضائه الكثري من الوقت مع . و انه  

عىل الرمغ من كونه شااب شديد التأ ثر لكنه  

 جيب الا يؤخذ عىل محمل اجلد " 

 ضهتا و قالت: و اطبقت دالاس قب

 " اوه, جني! " 

" اجل . و هكذا فاين سأ ميض وقتا مثريا  

جدا. زارتين بوال . س تأ خذين معها يف نزهه  



بعد الظهر, و هبذا اعتقد ان عيل الاكتفاء  

 ابغراء الفالحني " 

 و سارعت دالاس قائهل: 

 " ال تتأ ثري بذكل اي جني " 

" لن آ تأ ثر. ان الامر جيعلين اكرث صالبه  

بعض الش ئي. الاس تطيع التغلب عىل ذكل ...  

هل علمتين ان الكس ندر س تافروس سافرهذا  

 الصباح ؟" 

 " كنت اعمل انه ذاهب, نعم " 

" يف الواقع لقد ذهب نيكوس آ يضا. و هكذا  

اصبحيت انت وحيده ايضا. علينا مساعده  

 بعضنا بعضا " 



 ست قائهل: ابتسمت دالاس و مه 

 " رمبا هكذا افضل " 

مث سارت اىل داخل الشاليه بمتهل . اختذت  

دالاس قرارا ويه تس تحم قبل الغداء , ان  

تس متر و جني يف الاقامه يف الشاليه, ولن  

تذهبا من الان فصاعدا اىل املزنل لتناول  

الطعام. يف اس تطاعهتام الاعتناء ابنفسهام , و  

 د هبام. ابلتايل ال داع  الن هيمت اح

اكنت قد طردت لك فكر جال يف خاطرها  

عن الكس ندر طوال الهنار, ودامهها النوم الليةل  

املاضية قبل آ ن تس تطيع التفكري فيه. لكهنا  

ال ن تركت لنفسها ويه تس تحم اجملال لتتذكر  



لك حلظة من لقاهئام ال خري يف عذاب مؤمل.  

اكن هنا الكثري لتتذكره, وآ محر وهجها حني  

هنا مشهد عناقهام, وارتعشت عىل رمغ  آ درك ذه

حرارة امحلام, فقد شعرت انه رجل ذو خربة  

 يف النساء. 

مل يعارض آ حد ترتيبات الطعام سوى بوال اليت  

ابلغت دالاس آ ن الكس ندر سوف يغضب  

 عندما يكتشف ال مر وقالت: 

" انك تفعلني متاما ما تريده وادليت. اهنا تسمح  

 هتذيهبا الطبيع .  لكرامهتا الغبية آ ن تتغلب عىل 

 آ ان آ سفة " 

 ابتسمت دالاس وآ جابت: 



" ال تقلق . اننا نفضل عدم الاحتاكك ابلعائةل  

 كثريا. فهذا يقلل من الازعاج للطرفني " 

اومأ ت بوال يف يأ س واستسلمت لرغبة  

دالاس. مل يكن يف وسعها ارغام الفتاتني عىل  

 الترصف كام تريد. 

ها, وذات  طافت بوال ودالاس وجني اجلزيرةلك 

آ مس ية بيامن اكن اندراي جيلس مع جني, ذهبت  

 دالاس وبوال اىل املقهيى يف القرية. 

جلست الفتااتن يف اخلارج عىل طاوةل مجيةل  

فوقها مشس ية, وطلبت بوال رشااب آ حبت  

دالاس مذاقه, وبعد آ ن آ شعلتا س ياكرتني  

 قالت بوال: 



" صارحيين اي دالاس, ما مدى معرفتك  

 ابليكس ال ن؟ " 

 

 

 شعرت دالاس ابمحرار خدهيا وردت: 

" حس نا, آ ان...آ ان آ عتقد اين آ عرفه مثل ما  

 يعرف لك موظف رئيسه " 

 " نعم. وهل تس تلطفينه؟ " 

 " آ ه, مل آ فكر يف ال مر فعال " 

" آ عتقد آ نك لن تقويم مبثل هذا ال مر فالكثري  

من النساء كن س يغتمنن الفرصة للتعرف اليه  

 يسأ م النساء العادايت " آ كرث. آ عتقد انه  



مل جتب دالاس اليت مل تعرف ماذا تقول متاما.  

 واتبعت بوال قائةل: 

" مل يكن اليكس سعيدا يف شلك خاص منذ  

 زواجه العاثر " 

 " زواج عاثر؟ " 

" يف طبيعة احلال. آ نت ال تعلمني شيئا عن  

 املوضوع " 

" آ ان...آ ان فهمت آ ن زوجة الس يدة س تافروس  

 م " ماتت برسطان ادل 

" هذا ما حصل. بعد آ ن عانت فرتة س بعة  

آ شهر من املرض. لكن آ ان عاشت حياة خمتلفة  

متاما قبل مرضها. آ ه آ ان آ عمل اهنا ماتت وجيب  



عىل املرء الا يتحدث بسوء عن ال موات,  

لكهنا وبصدق آ قولها لقد اكنت....اكنت.... غري  

 صاحلة " 

  نظرت دالاس بعيدا حنو آ مواج املرفأ  املتالعبة 

 وقالت لبوال: 

 " آ عتقد انه جيدر بك الا ختربيين ابل مر " 

" ملاذا؟ ليس ال مر رسا. آ ان آ حبت الرجال  

ال مر هبذه البساطة. آ رادت اليس, خفدعته يك  

يزتوهجا عىل رمغ انه اكن خمطواب لفتاة آ خرى  

لس نوات عدة, عندما آ كتشف خديعهتا اثر كام  

يفعل آ ي رجل آ خر يف مثل تكل الظروف,  

وصا آ ن مشاعره اجتاه آ ان اكنت عاطفة  خص 



رجل عابرة جتاه امرآ ة مجيةل. مل حيهبا فعال, لكنه  

بق  معها من آ جل مسعة العائةل. وبعد س نني  

عندما اكن ابريس ال يزال طفال, آ رادت  

مغادرة اجلزيرة والعيش يف اثينا ولكنه رفض,  

وهكذا ذهبت مبفردها, وميكنك آ ن تتصوري  

 ما حدث " 

 ال آ نفها واتبعت: وعاجلت بو 

" اكن ال مر مقرفا! ليس ل ن اليكس تأ ثر  

بشلك خاص. فهو آ شغل نفسه ابلعمل, واذا  

اكنت عربت حياته امرآ ة ما فاكن يعاملها كام  

تس تحق. زعادت آ ان اىل اجلزيرة فامي بعد عندما  

ملت. واكن مل ميض عىل زواج منريفا اينيدس  



وبول سوى عام واحد, واكنت منريفا قد  

ضت لتوها. لست آ دري اذا آ راد بول ذكل  اهج

آ م ال, لكنه آ نغمس يف عالقة صاخبة مع آ ان. مل  

يأ به اليكس لكن مبا آ ن شعور منريفا تأ ذى  

 آ يضا. . . " 

 وتهندت بوال واس تطردت: 

" يف آ ي حال’ آ س تخدم اليكس نفوذه وآ بعد  

بول اىل آ مرياك اجلنوبية يف هممة اكن همامت هبا,  

اىل آ ثينا بعد غيابه....  واضطرت آ ان للعودة  

وعندما آ صيبت آ ان برسطان ادلم, فعل  

اليكس لك ما يف وسعه من آ جلها. جفلب لها  

آ همر الاختصاصني يف العامل. لكن ال مر مل  



جيد. اكن من املس تحيل آ ن تشفى, وبقيت  

 تتأ فف اىل آ ن توفت " 

 

 وآ طفأ ت بوال س ياكرهتا يف عنف وآ ضافت: 

 فيس " " كنت مس تعدة ل ن آ خنقها بن

شعرت دالاس اهنا ال تعرف كيف ترسي عن  

الفتاة املتأ ملة. ابتسمت بوال ابتسامة خفيفة  

 وقالت: 

" آ ين آ سفة, لكين آ شعر بغضب لكام آ فكر يف  

 ما حدث....هيلـني مل تزتوج آ بدا " 

 " هيلني؟ " 



" آ ه طبعا, هيلني نريولوس اكنت خطيبة  

اليكس, الفتاة اليت اكن جيب عليه آ ن يزتوهجا  

 ندما تزوج آ ان " ع 

شعرت دالاس بأ مل غريب يف معدهتا فتابعت  

 بوال حديهثا قائةل: 

" نعم. لقد ذهبت بعيدا منذ وقت طويل. بعد  

فسخ اخلطبة, درست الطب ويه تعمل يف  

افريقيا منذ اثنيت عرش عام. اهنا امرآ ة بلك  

 معىن اللكمة " 

" ال بد اهنا كذكل. هل تعتقدين اهنا س تعود؟  

 " 



آ جل. عمل آ بواها خالل الشهر املايض اهنا  " آ ه  

تنوي العودة عام قريب. فهي  يف حاجة اىل  

عطةلطويةل, ومبا آ ن مناخ اجلزر هنا مثايل  

فاىل آ ين س تذهب سوى وطهنا؟ وادليت  

مرسورةجدا ابلطبع. مفنذ س نوات ويه تود  

آ ن ترى اليكس مس تقرا يف حياته. وال ن  

 تأ مل آ ن تتحقق آ مانهيا " 

هنا تأ مل يف آ ن يقرتن آ خوك هبيلني؟  " تعنني ا 

 " 

" طبعا. يف آ ي حال, هيلني مل تعد طفةل. اهنا  

يف السادسة والثالثني, آ صغر من اليكس  



بعامني, ويه انجضة مبا يف الكفاية لتعمل ما  

 تريد " 

" البد آ ن اليكس اكن صغريا جدا عندما  

 تزوج آ ان " 

" نعم. اكن معره تسعة عرشة عاما فقط. وآ ان  

كنت يف اخلامسة من معري حيهنا....البد آ ن  

قضية آ ختك وابريس قد ذكرته بذكل الوضع  

بشدة. حىت آ نت تس تطيعني آ ن تري التشابه  

 يف احلالتني " 

 " نعم, آ س تطيع " 

قالت دالاس وتذكرت مك اكن اليكس متفهام  

وكيف حاول آ ن هيمت هبا وبأ خهتا. مل يكن ال مر  



آ هنار زواجه    سهال عليه ابلتأ كيد, ليس عندما 

كام قالت بوال. يف آ ي حال, اكن من السهل  

عليه جدا آ ن ينظر اىل جني وك هنا آ ان الثانية  

تتبع السبيل نفسه لتحصل عىل ما تريد.  

وتهندت دالاس. مل ترد آ ن تفكر ابلكس ندر  

س تافروس هبذه الطريقة, مل ترد آ ن تشعر  

ابلعطف اجتاهه. آ رادت آ ن تكرهه بسبب  

ة اليت عاملها هبا منذ بضعة آ ايم.  جعرفته والطريق 

لكهنا عوضا عن ذكل, رآ ت نفسها تضعف  

وتمتىن يف يأ س عظمي آ ن يعود اىل اجلزيرة قريبا  

 جدا يك تترصف معه بطريقة ودية. 



لكهنا اضطرت اىل الكف عن هذا النوع من  

التفكري. مل يكن ال قرتاب منه ذا فائدة. فاذا ما  

ها آ ن تقاومه,  متكن مهنا مرة لن يعود يف مقدور 

مل تكن تريد آ ن تصبح جمرد امرآ ة آ خرى آ حبته  

 ببالهة. 

اكنت بوال تنظر اىل دالاس بأ س تغراب.  

 ومهست يف لهجة رقيقة: 

" دالاس, مل تقع  يف حب آ يخ, آ ليس  

 كذكل؟ " 

 " الك, الك, ابلطبع مل آ فعل! " 

 " حس نا, حاويل آ ن ال تفعيل " 
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اكن رجال آ شقر الشعر, معالقا, عامل دالاس  

ا, وغالبا  وجني ابلطيبة نفسها اليت عام هبا اناتلي 

ما اكن يأ يت مع بوال بعد انقضاء فرتة الراحة  

بعد الظهر ويأ خذهام اىل خليج افرودايت,  

وهو عبارة عن حوض خصري طبيع  مغلق,  

مثايل للغطس آ و الزتجل املايئ, ومع آ ن جني  

ملتكن تس تطيع املشاركة يف نشاطاهتم مل متانع  

يف آ ن تتفرج عندما عرض جورج عىل  

 الزتجل املايئ. دالاس آ ن يعلمها  

مرت ال ايم هبدوء. آ س تطاعت دالاس ببعض  

الصعوبة التخلص من ال فاكر اليت راودهتا عن  

الكس ندر س تافروس, واكدت تضحك عىل  



خسف انشغالها به وهو بعيد. بدا واحضا آ نه  

اكن يتسىل معها, لقد جتارست وعاملته بطريقة  

خمتلفة عن معامةل النساء ال خرايت هل, ورمبا  

ا آ زجعه يف ترصفها. عىل لك, لن تسمح  هذا م 

 لشئ مشابه آ ن حيصل مس تقبال. 

زارهام اندراي كثريا واكنت جني ترشق لكام اىت.  

وذات مرة اكنت ال ختان حتتس يان رشااب قبل  

 النوم, قالت جني: 

 " ال ميكل اندراي ماال, آ تعلمني؟ " 

 حدقت دالاس فهيا وآ جابهتا: 

 " ماذا تقصدين؟ " 



" حس نا, آ عين...ليس وريثا ل ي ثروة  

حقيقية. س يذهب اىل اجنلرتا يف آ يلول ليبدآ   

حتضريه اجلامع . وعندما ينال شهادته يأ مل يف  

آ ن يصبح همندسا مدنيا. وهو يود آ ن يعمل يف  

 آ مرياك اجلنوبية " 

اومأ ت دالاس, وتساءلت عام ميكن آ ن يكون  

 اندراي قد آ خرب جني وقالت: 

 يه, آ ليس كذكل؟ " " آ نت متيلني ال 

 ابتسمت جني وآ جابت: 

" نعم آ فعل, ليس مثل ابريس, عىل ال قل يف  

الطريقة اليت ينظر فهيا ايل. انه انسان الطف  

بشلك عام وجيعلين آ شعر بأ ين حقيقية,ولست  



جمرد فتاة مراهقة ورطت نفسها يف مشلكة.  

امتىن لو انه هو اذلي اكن يف اجنلرتا وليس  

 ابريس " 

 تتعرفني عليه؟ " " كيف كنت س 

" لست آ دري. آ حياان آ تساءل ما اذا اكن  

قدري....آ ن....آ ن آ صبح حامال, يك نس تطيع  

الكان اجملئ اىل هنا. اعين بعد والدة الطفل  

 سأ كون امرآ ة حرة, آ ليس كذكل؟ " 

هزت دالاس كتفهيا واشعلت س ياكرة  

 وسأ لت آ خهتا: 

 " وماذا عن الطفل؟ " 



ندر س تافروس  " آ ه ال آ همل. رمبا سأ دع الكس  

يأ خذه يف الهناية...ماذا كنت تفعلني آ نت لو  

 كنت ماكين؟ " 

 هزت دالاس رآ سها وآ جابت: 

" هذا سؤال ال آ س تطيع الاجابة عنه. ولكين  

لو كنت ماكنك النتظرت اىل ما بعد والدة  

 الطفل قبل آ ن آ ختذ آ ي قرارات مترسعة " 

بدت جني مطرقة, ومل تذكر الطفل اثنية ذكل  

 املساء. 

 

 آ حد آ ايم شهر آ ب )اغسطس( عندما  يف 

اكنت جني مع اندراي وبوال وجورج عىل  



الشاطئ, فوجئت دالاس بدعوة اىل تناول  

 الشاي بعد الظهر يف الفيال. 

سارت دالاس مرسعة حنو الفيال يكتنفها  

شعور بغضب مكبوت. مل تس تطع آ ن تتصور  

سبب دعوهتا عىل هذا النحو ومل تس تطع  

تتلقى نوعا من التوبيخ  سوى آ ن تفرتض بأ هنا س 

 من الس يدة س تافروس. 

جلست الس يدة س تافروس عىل كريس عال,  

وآ ماهما طاوةل صغرية علهيا شاي. ابتسمت  

 مرحبة عند دخل دالاس وقالت لها: 

" آ ه اي عزيزيت جئت آ خريا. آ خربيين هـل  

 تأ خذين احلليب والـسكر مع الشـاي " 



تقدمت دالاس حنوها ابرتباك وجلست عىل  

 اشارت اليه الس يدة س تافروس. ريس  

 " سكر فقط " 

قالت برسعة وتناولت فنجان الشاي. قدمت  

لها الس يدة س تافروس راحة احللقوم ولكهنا  

آ عتذرت, واكنت ال تزال تتساءل بعصبية عام  

 ميكن ال مر. 

تناولت الس يدة س تافروس قطعة حلوى من  

الاانء, مث نظرت اىل دالاس يف متعن.  

 وسأ لهتا: 

 ن اقامتك هنا؟ " " كيف جتدي 

 " جيده جدا, شكرا كل اي س يديت " 



 

 

" حس نا, حس نا يبدو آ ن لويز واستيل تعلقتا  

بك. خيربين ابين آ هنام تتطلعان اىل زايرتك  

 برسور ابلغ " 

 " شكرا كل " 

" نعم, انه آ مر جيد آ ن يعمل الانسان معال  

حيبه. قةل من النساء جيدن معال حيببنه يف  

اليت اكنت س تزتوج ابين  احلياة. الفتاة  

آ صبحت طبيبة. ويه مثل يح عن اماكن  

 الانسان التغلب عىل احلزن " 

 " آ وه, نعم " 



" سوف تتساءلني عن سبب ذكري لهذه  

الفتاة بال شك. مل آ فعل من دون سبب.  

هيلني...آ عين...هيلني نريولوس س تعود اىل  

 اجلزيرة مع ابين عندما يعود غدا " 

 " نعم " 

هنا مل تس تطع آ ن تفهم سبب  قالت دالاس ولك

 هذا احلديث. مث اتبعت الس يدة س تافروس: 

" اذا كنت هممتة آ ن تعلم  سبب آ خباري  

 آ ايك بلك هذه ال مور. سأ خربك..." 

عضت الس يدة س تافروس شفهتا السفىل  

 مطرقة واتبعت حديهثا: 



" اي آ نسة كوليزن...آ نت لست طفةل, آ و خملوقا  

ة متاما, واين  يتومه ال مور. تبدين امرآ ة مزتن 

اس تصعب ال مر اي عزيزيت لكن احلقيقة يه ما  

يأ يت, بدا واحضا منذ بداية صلتك بأ بين ال كرب  

انه آ خذ عىل عاتقه مسؤولية  

 آ ختك...ومسؤوليتك آ نت آ يضا " 

شعرت دالاس خبدهيا يلهتبان. آ رادت آ ن  

تس تدير وهترب لكهنا آ ضطرت اىل البقاء  

 ومهست: 

 " نعم, اي س يدة س تافروس " 

" حس نا, حيث آ ن ال مر كذكل, وملعرفيت  

بكرمه الفطري, ال آ س تطيع سوى آ ن آ ختوف  



من آ نك قد ترين يف اهامتمه بك آ كرث مما تعنيه  

آ عامهل فعال اي عزيزيت. اين آ فكر بك  

آ نت...آ رجوك صدقيين. اخطأ  الكس ندر ذات  

مرة خطأ  مميتا عندما تزوج املرآ ة الغري  

حيرم هذه الفرصة    املناس بة هل. وآ ان ال آ نوي آ ن 

مرة آ خرى يف اس تعادة املرآ ة الوحيدة اليت  

 آ حهبا " 

 " هيلني نريلوس " 

" طبعا هيلني...اهنا تصلح هل متاما, فالعائلتان  

ترتبطان بصداقة تعود اىل آ جيال ماضية. ويه  

عرفت الكس ندر منذ آ ن اكان طفلني,وقد ربيا  

معا, واكن زواهجام فامي بعد حمتيا مث جاءت آ ان  



وس وحطمت لك شئ...مل آ حب زوجة  سري 

ابين املتوفية. ال آ س تطيع التظاهر بأ نين  

آ حببهتا. ملتكن من نوع النساء اللوايت يصلحن  

للزواج. رمبا لو آ حهبا الكس ندر لاكنت ال مور  

 آ ختلفت, لكن. . . " 

واختفى صوهتا وك منا تذكرت الشخص اذلي  

اكنت تتحدث اليه, فغريت موضوع احلديث  

 قائةل: 

"وهكذا س يعود الكس ندر وهيلني غدا,  

وفكرت آ ن عيل آ ن آ فرس قليال ما اتأ مل آ ن  

 حيدث " 

 " آ وه, لقد آ وحضت لك ال مور " 



قالت دالاس جبمود وشعرت ابنزعاج بس يط.  

كيف جترس هذه املرآ ة عىل اخبارها هبدوء آ ن  

ابهنا غري هممت هبا؟ ومع آ ن دالاس علمت آ ن  

يك. فمل  هذه حقيقة ال مر, وآ رادت آ ن تب 

يس بق لها آ ن شعرت بنفسها حقرية هكذا.  

كيف جترؤ الس يدة س تافروس عىل مناداهتا  

وحتذيرها من الاقرتاب من الكس ندر؟ ك منا  

 اكن ال مر رضوراي!  

هنضت الس يدة س تافروس, فهنضت دالاس  

آ يضا مع آ ن ساقهيا اكنتا ترجتفان. لكهنا  

 س يطرت عىل عواطفها وقالت: 

 يت؟ " " آ هذا لك شئ, اي س يد 



" تعتقدين آ ن لك هذا احلديث مل يكن  

 رضوراي, آ ليس كذكل؟ " 

 " برصاحة...نعم " 

" ان اسأ يل نفسك ملاذا تشعرين هبذا  

 الانزعاج ال ن " 

قالت لها الس يدة س تافروس هذا يف برود  

واس تدارت بعيدا. مل تنتظر دالاس لسامع  

املزيد , آ س تدارت وهرولت خارج الفيال كام  

 فسه يلحق هبا. لو آ ن الش يطان ن 

اكنت ادلموع تهنمر عىل خدي دالاس ويه  

تركض عىل غري هدى عرب ال جشار حنو  

الشاليه. جفأ ة تفجرت لك تكل العواطف  



املكبوتة خالل الشهور القليةل املاضية. مل تسمع  

آ حدا ينادي امسها آ و تسمع خطوات تتبعها اىل  

آ ن آ وقفت يدان قويتان ذكل التخيل الهاجئ  

ما بقوة وشعرت برجل قوي    وآ دارها آ حد 

قريب مهنا. اكنت تبيك من دون س يطرة,  

ومتسكت ابلرجل لربهة غري هممتة ابلتعرف  

اليه, لكهنا شعرت ابطمئنان يلفها ويه بني  

ذراعيه. مث دفعته بعيدا عهنا ونظرت لرتى  

وجه الكس ندر س تافروس ادلاكن. فهمست  

 بال وع : 

 " اليكس, لكنك....يف اثينا! " 

 



 آ ثينا ويبدو آ ن الوقت قد حان  " كنت يف 

ل عود اىل املزنل. ماذا جيري هنا حبق اجلحمي؟  

 " 

" اين آ سفة. كنت آ ترصف بسخافة.  

 هل....هل عدت لتوك؟ " 

" دالاس! انيس آ مري, ما اذلي حدث؟ آ ريد  

 آ ن آ عمل بطريقة آ و آ خرى " 

آ حنت دالاس رآ سها وتذكرت جفأ ة هيلني  

 نريولوس وقالت: 

" ان....ان آ مك تقول آ نك س تجلب زائرة  

 معك آ ين....آ ين يه؟ " 

 " آ رجوك اي دالاس, آ خربيين ابذلي حصل " 



" مل حيدث ش ئي عىل الاطالق دعين آ ذهب  

آ رجوك. جيب آ ن آ ذهب وآ غسل وهجي  قبل  

 جمئ الاخرين " 

غاضبتان. مث    افلهتا الكس ندر برتدد وعيناه 

الحظ الكهام وجود خشص يتفرج. اكنت امرآ ة  

قد سارت ببطء بني ال جشار حنوهام, ووقفت  

عىل بعد ايرادات عدة, تراقهبام يف آ هامتم.  

فركت دالاس خدهيا بتحد ونظرت اىل  

الانسانة الغريبة. البد اهنا هيلني نريولوس,  

وشعرت بأ مل يف معدهتا. اكنت هيلني نريولوس  

قامة, آ طول من دالاس, واكن  طويةل ال 

جسمها حنيال وممشوقا. وشعرها آ سود قصريا  



التف حول رآ سها كتاج من العاج, يامن آ مسر  

جدلها ادلاكن من حرارة الشمس الافريقية.  

اهنا رائعة امجلال بطريقة الكس يكية, ترتدي  

رسوالا ومقيصا حريراي من دون آ كامم, وتضع  

مما جعلها  عقدا من اخلرز ال خرض حول عنقها 

تبدو رشقية بصورة همةل....اكن علهيا آ ن تعمل  

آ ن الفتاة اليت قد يزتوهجا الكس ندر  

 س تافروس ال ميكن آ ن تكون عادية. 

 امعن الكس ندر النظر فهيا لربهة مق قال: 

" حس نا اي دالاس, سنتحدث يف ال مر فامي  

بعد. آ ما ال ن فأ ان ريد آ ن آ عرفك اىل صديقة  



لني, هذه دالاس  يل, هيلني نريلوس. هي

 كوليزن, آ خت جني " 

مل تصاحفها هيلني, بل اومأ ت برآ سها بكسل  

 وقالت: 

" حبييب. آ عتقد انه من ال فضل آ ن تقدمين  

اىل ال نسةكوليزن يف وقت الحق...فهي   

 تبدو...كيف آ قولها.... مزنهجة قليال " 

شعرت دالاس بأ هنا ال تقوى عىل آ حامتل  

ت التظاهر,  املزيد فقد س مئت ال مر لكه. س مئ 

والترصفات املتعمدة, وس مئت احساسها  

 بصغرها.  



وبدون آ ن تلتفت, اس تدارت ومشت برسعة  

بعيدا ودخلت اىل الشاليه وآ غلقت الباب  

ابملفتاح للمرة ال وىل. مث تهندت بعمق. اكن  

ال مر مريعا, وآ سوآ  من آ ي ش ئي آ خر اختربته  

قبال. لقد ظهرت محقاء متاما, وشعرت بغضب  

الكس ندر س تافروس بسبب  شديد من  

عودته كام فعل من دون توقع ورؤيته لها بتكل  

 احلال. 

وتهندت مث سارت حنو امحلام. رمبا ساعدها  

امحلام عىل نس يان آ نزعاهجا. بردت املياه جدلها  

واس تعادت رؤيهتا لشخصية تشارلز. ومل  

تس تطع لك ثورهتا العاطفية آ ن تغري من  



بلك  حقيقة كون الكس ندر س تافروس رجال  

ما يف اللكمة من معىن, واجلاذب اذلي يشدها  

حنوه آ مىس آ كرث من جمرد جاذب جسدي.  

آ جل, اكن علهيا ال عرتاف ال ن بعد آ ن رآ ته  

اثنية بأ هنا آ جنذبت حنوه, وما بدآ  نفورا من  

جعرفته حتول اىل رغبة قاتةل بأ ن تشعره بذاهتا  

 اكمرآ ة, كام حدث تكل الليةل يف معبد لكسا. 

محلام والغضب يمتلكها. اكنت  خرجت من ا 

تتنفس برسعة ك هنا اكنت تركض وشعرت  

ابخلوف يغمر كياهنا. بدا لها ال مر مروعا,  

حفقيقة معانقته لها قبل ذهابه دلت ابلطبع عىل  



آ ي نوع من الرجال هو. هل تس تطيع آ ن جتد  

 نفسها منجذبة حنوه بعد ال ن؟ . 

حتولت آ فاكرها اىل هيلني نريولوس. اكنت  

آ قرب اىل نوع املرآ ة املتأ نقة كام اكنت ذكية    حامت 

آ يضا. اكنت مزجيا اندرا وفاتنا. واذا تزوجا  

ورزقا آ طفاال فهؤالء سريثون اذلاكء وجامل  

الطلعة مهنام, وال مر الغريب هو اهنام انتظرا  

 مدة طويةل جدا بعد وفاة آ ان. 

ساءت حال دالاس النفس ية وعندما عادت  

جورج اىل الفيال.  جني وذهب اندراي وبوال و 

اكنت يه جتلس خارج الشاليه تتفح جمةل لكهنا  

 اكنت شديدة الاكتئاب. تأ ملهتا جني قائةل: 



 " تبدين كئيبة, ما ال مر؟ " 

" ال شئ, آ ه ابملناس بة, عاد الكس ندر  

 س تافروس " 

 " الكس ندر؟ "  

" نعم, هذا حصيح. آ ان...تناولت الشاي مع  

الس يدة س تافروس بعد الظهر. ارسلت  

تطلبين, وآ خرتين انه عائد غدا ويف رفقته  

هيلني نريولوس. اكنت خطيبته قبل زواجه  

 من آ ان سريوس " 

" آ ه, آ جل آ عمل لك شئ عهنا. اندراي آ خربين.  

اهنا طبيبة, آ ليس كذكل؟ ذكر اندراي اهنا  

س تعود من افريقيا لكنه مل يقل مىت. هل هذا  



لك ما قالته الس يدة س تافروس؟ اتساءل ملاذا  

 تقدت انه من الرضوري آ ن ختربان " اع 

" آ عتقد اهنا فكرت انه جيب علينا آ ن نعمل من  

 يزور الفيال. عىل لك فنحن نقمي هنا " 

 

تناولت دالاس وجني وجبة العشاء يف  

الشاليه اكلعادة. اكنت طاولهتام تطل عىل  

الشاطئ حيث تتالطم ال مواج الهاجئة, وقد  

ي احرضه  اعتادات الطعام اليوانين الذليذ اذل 

يين من مطاخب الفيال. فقط جني عانت من  

عرس هضم بس يط واعتقدت دالاس آ ن  

محلها هو السبب. تناولت الشقيقتان طعاهمام  



دون آ ن تتبادال لكمة واحدة تكل الليةل. جني  

مزنجعة بسبب اهامتم دالاس الزائد حبالهتا  

ودالاس حانقة عىل نفسها ل نشغالها بأ مور  

 عاطفية. 

ن فنجان اثنيا من القهوة عندما  اكنتا ترشاب

رآ ت دالاس خشصا طويال يسري برسعة عرب  

ال جشار حنوهام. ومل يصعب علهيا التعرف اىل  

الشخص املقبل حىت يف الظلمة, انه الكس ندر  

 س تافروس!. 

تنهبت فورا اىل اهنا مل ترفع شعرها بل تركته  

منسدال عىل كتفهيا. واكنت قد رسحته بعد  

ملتتوقع آ حدا سوى اندراي رمبا,    امحلام ومبا اهنا 



فمل هتمت لتصفيفه. كام اكن الفس تان اذلي  

ترتديه وهو خيص جني قصريا جدا فبانت  

ساقاها. نظرت جني الهيا ابس تغراب وقالت  

 بصوت واحض: 

 " انه س تافروس اتساءل ما اذلي يريده " 

 " وآ ان آ يضا " 

هنضت جني حتييه عندما وصل اىل مدخل  

 وقالت هل: الشاليه  

 " ادخل, هل اكنت رحلتك جيدة؟ " 

دخل ونظرت دالاس اىل فنجان القهوة يف  

متعن متحاش ية النظر اليه, واكنت تعمل كيف  



يبدو وهو يرتدي سرتة داكنة ورسوالا ضيقا  

 يربز ساقيه. 

" نعم اكنت رحليت طيبة ول آ هنا متعبة.  

 وآ نت؟ كيف حاكل؟ " 

يفرتض  " عىل آ حسن ما يرام. آ ليس هذا ما  

 آ ن آ قوهل؟ " 

هز كتفيه العريضني وعكس وهجه النحيل  

 انشغال فكره. مث اس تدار حنو دالاس وقال: 

 " آ ريد آ ن آ حتدث اليك عىل انفراد " 

اكن الفونوغراف يدوي يف الفيال تكل الليةل  

ووصلت آ صوات املوس يقى اىل مسامعهم.  

اس تطاعت دالاس آ ن تسمع احلان آ غنية تثري  



حساس اىل دفء هواء  العاطفة وتنبه الا 

الليل ورواحئ ال زهار الكثرية. نظرت اىل  

الكس ندر عىل غري ارادة ووجدته حيدق فهيا  

 فمتمتت: 

 " آ ان...آ ان ال آ عتقد آ ن دلينا ما نقوهل لبعضنا " 

 فقالت جني برسعة: 

 " دالاس مهنكة اي س يد س تافروس " 

" وآ ان آ يضا. مل آ من سوى س بع ساعات خالل  

 ملاضية " ال ايم الثالثة ا 

 هنضت دالاس عىل جعل قائةل: 

 " حامت ميكنك قول آ ي شئ تريده آ مام جني " 



" الك. تعايل, الس يارة يف اخلارج, سأ خذك يف  

 نزهة " 

 " ولكين غري جاهزة, شعري. . . " 

" تبدين يف حال جيدة بنظري تعايل, تركت  

 ضيويف ل يت هنا " 

 " هذا آ مر غري الئق " 

كت انه مسعها  مهست دالاس يف عذوبة, وآ در 

حني آ حمك قبضته عىل ذراعها وتنفس بعمق. مل  

خيفها عنفه املكبوت تكل الليةل بل عىل  

 العكس آ اثرها. 

 نظرت دالاس اىل جني وسأ لهتا: 

 " هل س تكونني خبري؟ " 



 " آ عتقد ذكل, وآ نت؟ " 

اس تدارت دالاس حنو الكس ندر س تافروس  

 وقالت: 

 " حس نا, سأ يت معك عىل الا نتأ خر كثريا " 

 هذا مفهوم وآ ان آ يضا آ ريد آ ن آ انم الليةل "   " 

اكنت س يارته سوداء خفمة متوقفة آ مام مدخل  

الفيال ال مايم, ومل يبدو يف الفيال آ ي آ ثر  

للحياة سوى صوت املوس يقى. جلست  

دالاس يف الس يارة وصعد الكس ندر اىل جاهنا  

 ونظر حنوها مث آ دار احملرك. 

الفيال    مل يتلكم وهو يقود الس يارة بعيدا عن 

 وسار يف طريق ضيقة مل تعرفه دالاس قبال. 



واجته حنو التالل وسط اجلزيرة, واكنت آ جشار  

الصنوبر مزروعة بكثافة عىل حافة الطريق.  

ورآ ت دالاس آ ن اجلزيرة اكنت آ كرب بكثري مما  

تصورهتا, وظنت آ ن هذه املنطقة يه للصيد,  

 فقد اكنت تعج ابلطيور. 

وصال اىل مبىن  وما يه الا حلظات حىت  

خش يب بدا ك نه بيت اسرتاحة. ومل ترحت  

آ عصاهبا دلى رؤية املاكن وتساءلت ملاذا اىت  

 هبا اليه. 

آ وقف الكس ندر الس يارة وانسل خارجا وهو  

 يقول: 

 " تعايل مع  " 



ترددت دالاس حلظة مث خرجت من الس يارة.  

اكن الطقس ابرادا ومتنت لو آ هنا جلبت كزنة  

تافروس ابب الكوخ  معها. فتح الكس ندر س  

ودخل. وبعد حلظات رآ ت نورا يشع يف  

ادلاخل ونظرت من النافذة فرآ ت آ نه آ شعل  

قنديلني. كذكل آ شعل بعض احلطب يف  

املدفأ ة الكبرية واس تطاعت آ ن ترى اللهب  

يتصاعد. اكن املنظر دافئا ومرحبا ودخلت  

 دالاس يف جخل اىل الغرفة اخلشبية. 

 

 : نظر س تافروس حوهل. وقال لها

 " آ غلق  الباب, ستشعرين ابدلفء قريبا " 



وآ حست دالاس بضعف اذ بدا انه يس تطيع  

قراءة آ فاكرها وآ غلقت الباب برسعة بدون  

 جضة, مث آ دنت نفسها قريبا من النار. 

سار حنو اجلهة ال خرى من الغرفة ووقف آ مام  

طاوةل خشبية. واكنت بضع بنادق معلقة عىل  

قصبات صيد    احلائط قبالته, بيامن رآ ت بعض

السمك يف الزاوية. اكن آ اثث الغرفة جدلاي  

وبدا عتيقا لكن مرحيا. اكنت غرفة رجل,  

 وقدرت آ ن قليال من النساء دخلهنا. 

 صب لنفسه كوا من الشاي وانولها آ خر قائال: 

 " اين تعب " 



" آ وه, آ رى هذا التأ كيد اكن ميكنك قول ما  

 تريد غدا " 

 " " آ جل, ولكين مل آ س تطع ال نتظار  

آ جاب يف برود. واحنىن ليتناول س ياكرا من  

علبة عىل طاوةل مصنوعة من خشب الصنوبر  

قرب املدفأ ة. اشعلها يف اطراق مث آ شار الهيا  

 ابجللوس. وهزت دالاس رآ سها قائةل: 

 " آ فضل الوقوف " 

هز كتفيه وجلس عىل كريس والس ياكر بني  

آ س نانه وتأ كدت دالاس انه آ كرث جاذبية من  

مل يكن وس مي الطلعة مفالحمه    آ ي وقت مىض. 

اكنت صلبة وقاس ية اىل درجة آ ن وصفه  



ابلرجل الوس مي اكن نعتا ال يف  ابملطلوب اذ  

انه اكن ميتكل نوعا من العنف الرقيق آ كد  

دلالاس آ ن حياته مل تكن حياة انسان اله  

مسرتخ. اكن معتادا عىل الرفاهية فعال, لكن  

  الشخصية اليت ابنت من خالل مالحمه مل 

ختلق من مثل منط احلياة هذه. اكن قاس يا يف  

مشاعره وسلوكه, وشعرت بنفور حني تذكرت  

 يدي تشارلز احملاسب. 

اس ند رآ سه اىل ظهر الكريس اجلدلي ومتعن  

فهيا بكسل وعيناه تاكدان تغمضان من التعب  

 ومهس: 

 " تعايل اىل هنا " 



 مجدت دالاس وهزت رآ سها قائةل: 

" آ رجوك قل ما عندك اي س يد س تافروس.  

 وبعد ذكل ميكننا اذلهاب " 

 جتاهلها قائال بصوت هامس: 

" ادعيين اليكس. لقد فعلت ذكل اليوم بعد  

 الظهر " 

اس تدارت دالاس بعيدا وتظاهرت بقراءة  

آ سامء الكتب املرصوصة عىل رف قريب.  

ولفرتة ساد الصمت يف الكوخ. وملت دالاس  

آ س تدارت ببطء مث    التطلع اىل الكتب, 

حدقت يف الكس ندر س تافروس يف انزعاج مع  

خليط من السعادة. اكن انمئا بكسل آ ما املدفأ ة  



والس ياكر حيرتق بني آ صابعه. آ قرتبت منه  

وآ خذت الس ياكر من بني آ صابعه واطفأ ته يف  

منفضة العقيق القريبة منه. مث عادت تنظر  

اليه. اكنت مالحمه مسرتخية وبدا آ صغر س نا.  

ظرت اليه ماليل, مث تهندت وجلست عىل  ن

 كريس قبالته تنتظر. 

اكن اجلو مرحيا جدا يف الكوخ. اضاءت النار  

الغرفة وادفأ هتا, مث هنضت وآ سدلت الس تائر  

وشعرت بنفسها داخل عامل صغري مع  

الكس ندر س تافروس. نظرت اليه اثنية ويه  

متر ابلقرب منه. شعرت ابالكتفاء لوجودها  



آ صيبت بصدمة عندما قبضت    معه هنا. وجفأ ة 

 آ صابعه عىل خرصها وجذبهتا حنوه. 

لهثت, حماوةل ختليص نفسها من قبضته. اكنت  

 عيناه تداعباهنا بكسل. فرصخت: 

 " س يد س تافروس! " 

 " آ وه اي دالاس, انك خملوقة رائعة " 

وعانقها فسحبت دالاس رآ سها ويه تتنفس  

 الهثة وقالت: 

 " آ رجوك, قد تأ خر بنا الوقت " 

 آ عمل, وآ ان تعب, ولكن فلنبق هنا "   " 

هزت رآ سها ببطء, وشعرت ابرادهتا تهنار.  

فدفء الغرفة وعزلهتام هنا بعيدا عن العامل  



اجمتعا يف اغراهئا فوضعت ذراعهيا حول عنقه  

واغتبطت عندما مسعته هيمس يف آ ذهنا بلغته  

 ال م وصوته اجش من دفء العاطفة. 

ب املدفأ ة  و جفأ ة وجدت نفسها حرة وواقفة قر 

 بيامن وقف هو يف اجلهة املقابةل. 

وقفت هناك ترجتف واس تدار حنوها مستندا  

اىل اخلزانة. نظرت دالاس اىل النار وشعرت  

ابنزعاج عظمي. مل تفكر بنفسها اكمرآ ة همجورة  

 لكهنا اكنت كذكل مع الكس ندر س تفروس. 

 اس تقام يف وقفته وسار حنوها ومهس: 

 " حس نا؟ يف ماذا تفكرين؟ " 

 " آ تريد احلقيقة؟ كنت آ فكر مك آ ان بلهاء " 



 

 

آ وه اي دالاس ان رآ يك يف نفسك س ئي! البد  

انك تعلمني مك هتزينين! آ ريد آ ن آ كون معك  

 ال ن! " 

 ارجتفت دالاس قليال ونظر هو حنوها وقال: 

" لكن عىل عكس ما تتومهني, ال آ قمي عالقة  

 مع لك فتاة ترغب يف ذكل " 

 وسار حنو الباب وآ ضاف: 

 " اذا تعايل, دعينا نذهب " 



سارت دالاس برسعة حنو الباب. وعندما عاد  

اىل الس يارة وآ صبح الكوخ معامت عدا وجه النار  

 اخلامدة, قالت: 

 " مل ختربين ملاذا آ ردت التحدث ايل؟ " 

" الك, مل آ فعل, حس نا ملاذا تأ لكني يف  

الشاليه؟ ملاذا ال تأ تني اىل املزنل؟ وملاذا كنت  

 هر اليوم؟ " تبكني بعد ظ 

 هزت دالا كتفهيا وقالت: 

" آ مك...آ مك تفضل ال مر هكذا, وحنن آ يضا  

يف احلقيقة. همام اكن الناس ودودين فنحن هنا  

لفرتة عابرة ولهدف معني. لس نا ضيوفا ابملعىن  

 العادي لللكمة " 



 " وال مر ال خر؟ " 

 " بعد الظهر؟ " 

 " نعم. بعد الظهر؟" 

ساسة آ كرث من  " آ وه ال شئ فعال. رمبا آ ان ح 

اللزوم ولكن يبدو اين آ حتمل الكثري من  

 التحامل وآ ان ال آ حب ذكل " 

 " هل هذا لك شئ؟ " 

 " هل هناك شئ آ خر؟ " 

 " آ نت قويل يل " 

 " هذا لك شئ " 

 " ال آ صدقك " 



" ال آ س تطيع آ ن آ رمغك عىل تصديق . آ نظر  

 انين آ شعر ابلربد, آ نس تطيع اذلهاب؟ " 

غضب, ولربهة شعرت  نظر الكس ندر الهيا يف  

ابنه سريمغها عىل اخباره ابذلي حصل  

بأ سلوب عنيف. لكنه رفع كتفيه بكسل, وآ دار  

 احملرك القوي. 

شعرت ابلغثيان. مل تعد حماربة الواقع جتدي  

نفعا. مل تكن منجذبة اىل الكس ندر س تافروس  

فقط, اكنت حتبه بدون آ مل آ و رجاء وبدون  

 تراجع. 

 

 



 

 

 

 السابع******هناية الفصل  

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 خائفة من شء ما   - 8

 

بعد يومني آ خربهتا جني آ هنا س تذهب مع  

اندراي يف رحةل حبرية. نظرت دالاس اىل  

 آ خهتا يف قلق وقالت: 

http://www.riwaya.ga/


 ه احلاةل؟ " " يف رحةل حبرية؟ وآ نت يف هذ 

" آ وه, ال تبدآ ي جمددا اي دالاس. ما اخلطأ  يف  

 الاحبار يف آ ي ظرف؟ " 

 " قارب اندراي جمرد زورق رشاع ! " 

" آ عمل. ولكنه هنار مجيل ومثايل لالحبار. قال  

يل اننا لن نبتعد كثريا. فقط عرب القناة, بني هنا  

 وفريويوس " 

فرييوس اكنت اجلزيرة اجملاورة حيث عاش  

 هيلني نريولوس. وادلا  

" برصاحة اي جني, امتىن لو آ نك ال تذهبني,  

 آ عين ماذا لو آ نقلب الزورق؟ " 

 " ينقلب؟ يف مثل هذا الطقس؟ " 



" آ ه. حس نا ال آ س تطيع منعك اذا عقدت  

 العزم " 

 " هذا آ كيد " 

قالت جني يف حتد ودخلت اىل الشاليه يك  

 جتمع حواجئها. 

غادرت دالاس بعد قليل اىل مزنل بول  

س تافروس العطاء ادلروس اىل لويز واستيل,  

وعىل رمغ ثرثرة الصبيتني مل تس تطع آ ن تراتح  

 دلى تفكريها يف جني. 

عندما عادت اىل الشاليه, ملتكن جني قد  

عادت بعد, لكهنا وجدت ورقة مهنا عىل  

 الطاوةل. قالت فهيا: 



تتوقع  عودتنا    )) آ خذان طعام الغداء معنا. ال 

 قبل اخلامسة (( 

نظرت حنو السامء ورآ ت لوهنا آ صفر آ رجواين  

عوضا من ال زرق العادي. والبد آ ن ال مر  

ينذر هببوب عاصفة. عاصفة! تسارعت دقات  

 قلهبا. اندراي وجني اكن عىل الزورق يف البحر! 

نظرت اىل ساعهتا, اكنت تقارب الثانية,  

دما ينقلب  ابلتأ كيد سيتجهان حنو املزنل عن 

الطقس. وما اذا مل يفعال؟ ماذا لو مل هتب  

 الرحي؟ ماذا لو علقا يف ماكن ما يف اخلليج؟ " 

آ حرض يين طعام الغداء لكهنا مل تس تطع تناوهل  

 وقالت هل: 



" يين آ ين الس يد س تافروس؟ الس يد  

 الكس ندر س تافروس " 

 " انه يتغدى يف الفيال, آ تريدين آ ن تريه؟ " 

تقول ))نعم(( لكهنا عدلت.  اكدت دالاس آ ن  

الك...علهيا آ ن تذهب اىل الفيال بنفسها  

 وتطلب التحدث اليه. 

 " شكرا كل يين, سأ تدبر ال مر بنفيس " 

 

دخلت قاعة الفيال مرتبكة وشعرت ابنزعاج  

آ كرث عندما جاءت الس يدة س تافروس لتقابلها  

 قائةل بربود: 

 " نعم, هل آ س تطيع مساعدتك؟ " 



يد التلكم مع اليس  " الك, شكرا كل. آ ر 

 س تافروس " 

" انه مشغول يف الوقت احلارض. ابلتأ كيد  

 ميكنين املساعدة آ اي اكن ال مر " 

 " آ شك يف آ نك تس تطيعني " 

قالهتا دالاس بثبات. والبد آ ن صوهتا تناىه  

اىل غرفة الطعام فقد برز الكس ندر بعد حلظة.  

وضاقت عيناه عندما رآ ى دالاس فسأ لها  

 بلهفة: 

 ب؟ دالاس, ما املسأ ةل؟ " " ما اخلط 

اراتحت دالاس عندما رآ ته اىل درجة آ ن  

 صوهتا اكن ادفأ  مما آ رادت عندما قالت: 



" اندراي آ خذ جني معه عىل منت زورقه  

الرشاع  وآ ان...آ ان آ عتقد آ ن عاصفة عىل  

 وشك آ ن هتب " 

" آ جل, هناك عاصفة. اي لل محقني! اي الهي ,  

 آ ماه هل فقد اندراي صوابه؟ " 

الس يدة س تافروس متضجرة من القضية  بدت  

 وقالت بربود: 

" يف الواقع, آ ان آ قرتحت ال مر عىل اندراي.  

آ راد آ ن يذهب يف نزهة حبرية وسأ لين اذا اكن  

 من املناسب آ خذ جني معه فوافقت " 

"ماذا فعلت؟ اذا آ صاهبام مكروه, سأ لومك  

 خشصيا " 



ل ول مرة رآ ت دالاس الس يدة س تافروس  

ل خرية يف انزعاج انحية  مزنجعة. ونظرة ا 

دالاس ك منا اكن ال مر غلطهتا يه وقالت  

 ل بهنا: 

" ال تتلكم هبذه الطريقة اي اليكس, لن حيدث  

 شء! " 

نفض الكس ندر ذراعها عنه, مث ظهر نيكوس.  

مل تكن دالاس رآ ت نيكوس كثريا منذ عودته  

وتساءلت ما اذا اكنت الس يدة س تافروس  

تسم نيكوس يف  حذرته من الاقرتاب مهنا. اب 

 حرارة دلالاس وقال: 

 " ما هذا؟ مؤمتر عائيل؟ " 



 

جتاههل الكس ندر واكن مقطبا حياول تقدير  

آ فضل طريقة للترصف. مث نظر اىل دالاس  

 وقال: 

" سأ خذ مركيب الرشاع . نيكوس آ نت  

س توقده. علينا الترصف وحدان الا اذا آ رادت  

 هيلني آ ن تأ يت آ يضا " 

 حنان وقال لها: مث نظر اىل دالاس يف  

 " آ تريدين اجمل ء؟ " 

 " هل آ س تطيع؟ " 

اكنت الس يدة س تافروس جامدة وعىل وهجها  

 قناع من عدم الرىض وهتفت: 



" آ عتقد اهنا عاصفة ومهية اي حبييب اليكس, مل  

 تنه وجبتك " 

حدق فهيا اليكس مطوال فأ حنت رآ سها. مث  

اس تدار وسار حنو غرة الطعام وتبعته الس يدة  

طء, وتأ بط نيكوس ذراع  س تافروس بب 

 اليكس وسار هبا اىل خارج املزنل وسأ لها: 

 " ماذا حيدث؟ يبدو اليكس حانقا جدا! " 

فرست اليكس ال مر يف اقتضاب, مث قالت  

 بصعوبة: 

" وآ نت كيف حاكل؟ مل آ رك منذ فرتة طويةل  

 " 

 ابتسم نيكوس وآ جاب: 



 " آ نت تعلمني ملاذا " 

 " آ عمل؟ " 

ع آ يخ الاكرب  " طبعا, اذا دست عىل آ صاب 

 يقص آ صابع , وهكذا ال آ فعل " 

 قطبت دالاس مندهشة وقالت: 

 " تعين اليكس؟ " 

" ال تقويل بأ نك ال تعلمني! يف آ ي حال, لو  

آ مضيت آ س بوعني برفقته يف اخلارج وذقت  

طعم الكمه اجلارح يف آ كرث من مناسة ل دركت  

 عندها آ ن فتاة ما تشغهل, سرتين ما آ عين " 

 تاة " " لست آ ان تكل اف 



" الك؟ حس نا, ملاذا طلب مين ال بتعاد اذا؟  

 " 

 " لست آ دري " 

" آ وه, حس نا. كام قلت فأ ان آ حب احلياة  

 الهادئة ولكن صدقيين مل تكن فكريت آ ان " 

 " وكنت آ ظن اهنا فكرة آ مك " 

صدقيين اي    " هذا ما آ عتقدت؟ حس نا, 

عزيزيت, مسح اليكس المرآ ة معينة ابزعاجه  

واكن مزاجه سيئا جدا عندما عاد اىل املزنل يف  

الليةل اليت س بقت سفران. وهو اكن معك,  

 آ ليس كذكل؟ وآ يم علمت بذكل " 



مث مسعا وقع خطوات خلفهام وظهر الكس ندر  

ويف حصبته هيلني نريولوس. اكنت ترتدي ثيااب  

دت متأ نقة ومصقوةل.  برتقالية اللون وب 

 ابتسمت بتعايل دلالاس وقالت: 

" اننا نلتق  مرة آ خرى اي آ نسة كوليزن. يبدو  

 آ ن حياتك سلسةل آ زمات! " 

خففف بذكل من وقع    ابتسم نيكوس دلالاس 

لكامت هيلني. وردت دالاس هل الابتسامة مث  

 ساروا اىل اخلارج حنو الس يارة. 

اكن القارب ))اثينا(( طويال وخفام, هل رشاعان  

ويتسع ل ربعة آ شخاص, وفيه مقصوراتن  

ومطبخ, وحامم صغري. مل يس تعمل اليكس  



الرشاعني بل آ دار احملراكت وقاد املركب اىل  

 خارج اخلليج. 

اكن البحر آ خرض اللون وماجئا وشعرت  

دالاس بأ مل يف معدهتا. ملتكن تعمل رد فعلها يف  

حبر هاجئ. واكن املركب صغريا ابلنس بة اىل  

املراكب الس ياحية وشعرت دالاس بنفسها  

 مشدودة ال عصاب وخائفة. 

اكنت لك القوارب واملراكب الرشاعية تتجه  

  حنو الشاطئ. واكن مركهبم الوحيد اذلي يسري 

يف الاجتاه املعاكس. استندت دالاس اىل  

حائط املركب ونظرت حنو ال فق. مسعت آ ن  



هذا خيفف من دوار البحر. اىت نيكوس  

 ووقف قرهبا مبتسام عندما رآ ى تقلص مالحمها 

" آ سرتيخ الشك آ هنا خبري. اين قلق عليك  

 آ نت " 

ابتسمت دالاس وحارت واخلوف ابد عىل  

صيبت بدوار.  حمياها عام عساها تفعل اذا ا 

اكن آ مرا مريعا آ ن تعرض نفسها لسخرية  

هيلني نريولوس اليت اكنت تقف بسهول اىل  

جانب الكس ندر, وبدت معتادة عىل خمتلف  

 آ حوال الطقس. 

وبدا آ ن رحلهتام اكنت عبثية فمل يظهر مركب  

اندراي وجني وبدا الكس ندر قلقا بعض اليشء.  



اكن نيكوس قد ترك دالاس يك حيرض بعض  

وة, فاقرتب الكس ندر مهنا وتأ مل خدهيا  القه 

 الشاحبني وقال: 

 " انك متعبة, آ ليس كذكل؟ " 

" آ وه, مل آ عمل اين سأ شعر هكذا, فأ ان مل آ حبر  

 يف حبر هاجئ من قبل " 

ابتسم واس ند ظهره اىل احلائط قرهبا ووضع  

 مرفقيه عىل القضبان وقال: 

" انك يف مأ من اتم, لن نغرق آ و شء من  

 هذا القبيل " 

 " هذا شء عظمي " 



مهست دالاس يف اقتضاب وهز كتفيه وسار  

 بعيدا عهنا. 

 

 

مل تصب دالاس بدوار البحر واراتحت جدا  

عندما عادوا اىل امليناء. بدآ ت السامء متطر  

واكنت الغيوم تتسارع عرب السامء. نظرت يف  

 قلق اىل الكس ندر فقال: 

 " ال تقلق . عدم رؤيتنا هلم دليل حسن " 

 دا " " آ و يسء ج 

 علقت هيلني بدون تفكري. 



واكنت الس يدة س تافروس تنتظرمه عىل  

الرصيف يف الس يارة السوداء اليت اس تعملها  

الكس ندر عندما آ خذ دالاس اىل الكوخ يف  

التالل. وخرجت من الس يارة عند ظهورمه  

 ولوحت هلم بقوة. 

 نظر الكس ندر اىل دالاس وقال: 

 ملا  " دلهيا آ خبار, ومن الواحض اهنا حس نة والا 

 اتت اىل هنا " 

 " شكرا للسامء " 

 مهست دالاس حبرارة. 

مل تضع الس يدة س تافروس آ ي وقت لتخربمه  

 مبا حصل: 



" عندما تبدل الطقس ذهبا اىل امليناء يف  

فرييوس. اتصلت يب وادلة هيلني ختربين آ هنام  

هناك وحاهلام جيدة وسيبقيان لتناول طعام  

ن  العشاء. واذا مل يتحسن الطقس س يبيتا

 هناك الليةل " 

وضغطت دالاس يدها عىل معدهتا. نظرت  

 الس يدة س تافروس الهيا يف برود وقالت: 

" آ ترين اي آ نسة كوليزن, مل يكن هناك داع اىل  

 لك تكل الااثرة " 

هزت دالاس رآ سها, بيامن نظر الكس ندر اىل  

 وادلته بعينني ابردتني وقال لها: 



خطريا.  " هذا ال يغري حقيقة آ ن ال مر اكن  

دالاس اكنت مصيبة عندما جاءت وآ خربتين  

 " 

لكزها نيكوس بلطف يف ظهرها وحتركت  

 دالاس برسعة بعيدة عنه. 

" هيا ميكننا العودة ال ن. ال جدوى من  

 الوقوف هنا والبلل " 

ركبوا مجيعا يف الس يارات عائدين اىل الفيال .  

جلست دالاس يف الكريس اخللف  اىل جانب  

ت هيلني اىل جانب  نيكوس, بيامن جلس 

الكس ندر. وما ان وصلوا اىل املزنل حىت  



آ عتذرت وركضت حنو الشاليه. مرة اثنية  

 بدت محقاء, وشعرت بك بة ابلغة. 

بعد آ س بوع غادر الكس ندر س تافروس اجلزيرة  

اىل اثينا, وترك نيكوس هناك هذه املرة.  

عادت هيلني اىل جزيرة فرييوس, وعادت  

 . مل تره دالاس مبفرده  احلياة اىل جمراها الطبيع

قبل ذهابه, فالس يدة س تافروس دبرت ال مر  

يف شلك آ ن املزنل جع ابلضيوف طوال  

 الوقت. 

بعد ثالثة آ ايم من مغادرة الكس ندر, آ علنت  

جني آ هنا س تذهب لالحبار اثنية مع اندراي,  

 وتهندت دالاس يف معق قائةل: 



 " آ وه اي جني ال تفعيل هذا اثنية! " 

 غضب: وهتفت جني يف 

" برصاحة اي دالاس. لقد بدآ ت  

تزجعينين...ماذا تتصورين آ ن حيدث يل؟  

اس تطيع الاعتناء بنفيس. وابس تطاعة اندراي  

 آ ن هيمت يب دامئا " 

" آ نت تعلمني متاما بأ ن الكسنـ...الس يد  

س تافروس آ خرب اندراي ابال يأ خذك لالحبار  

 اثنية معه آ بدا " 

 توك " " الكس ندر؟ هه, ايه, ما اذلي قلته ل 

" جني آ وقف  هذا احلديث! اتتصورين اين  

 آ فكر بنفيس ال ن؟ " 



" ال آ دري, رمبا. يف آ ي حال اذا تلكم  

الكس ندر من يعرف ماذا ميكن آ ن تكوين قد  

 وعدته به! " 

 " جني! " 

" يف الواقع, هذا حصيح...يبدو انك تقضني  

وقتا طيبا هنا يف مصت. اي للسامء. ال يس تطيع  

يراك مبفردك, ما ان يصل اىل  الانتظار يك  

اجلزيرة والتعب يضنيه مث يأ خذك ساعتني اىل  

ماكن ما يف التالل, حيث ال يدري آ حد ماذا  

 جيري " 

 " جني! كفى " 



" حس نا, ان ما آ قوهل حصيح وليس يف  

وسعك اناكره, آ ليس كذكل؟ ماذا حيدث  

 بينكام؟ اراهن اهنا ليست عالقة افالطونية " 

  " " ال تدرين ما تقولني 

" ال آ دري؟ رمبا ال, لكين آ راهن آ ن الكس ندر  

س تافروس هو موضع اهامتمك بعد تشارلز  

جينينغز. آ س تطيع آ ن آ فكر يف الكثري من  

النساء اللوايت يقطعن يدهن الميىن يك يأ خذن  

 ماكنك هنا " 

" رمبا يف اس تطاعتك آ نت ذكل, يف لك حال,  

 هل آ نت ذاهبة؟ " 



عد شهر لن  " لالحبار؟ نعم ابلتأ كيد حنو ب

يرغب اندراي يف آ ن يقى جبانيب عندما يصح  

مظهري مرعبا! آ ما ال ن فهو يمتتع برفقيت  

 وبرصاحة آ ن آ حب ذكل " 

 

حتبني ذكل! هذه اللكمة تأ تيك يف سهوةل اي    

جني. ليس لك شء يأ يت مضن هذا املعىن كام  

 تعلمني " 

 

ذهبت دالاس اىل معلها اكلعادة, وشعرت  

. بدا واحضا آ ن الس يدة  بنفسها كئيبة وقانطة 

س تافروس اكنت صاحبة اللكمة يف غياب  



الكس ندر. وبطبيعة احلال مل هتمت يف شلك  

 خاص مبا ميكن آ ن حيدث هلام . 

قاربت الساعة احلادية عرشة والنصف عندما  

رن الهاتف. اكنت دالاس يف احلديقة مع لويز  

واستيل. كن يصنفن ال زهار املتنوعة واكنت  

ن وقتا رائعا برفقهتا. وعندما  الطفلتان متضيا 

خرجت منريفا من الفيال لتلكمها مل تعط  

 دالاس آ ي آ مهية لل مر. 

 " دالاس! اتصلت وادلة بول. . . " 

وآ خريا فهمت دالاس آ ن مكروها قد حدث  

 ونظرت اىل منريفا يف خوف قائةل: 

 " آ صيبت جني بسوء! " 



 " علمِت " 

" الك, اس تنتجت هذا. فهي  ذهبت لالحبار  

مع اندراي. ما اذلي حدث؟ هل انقلب  

 الزورق؟ " 

وانتهبت آ ن ادلموع تهنمر عىل خدهيا. وضعت  

 منريفا ذراعها حول دالاس قائةل: 

" الك اي عزيزيت مل حيدث ذكل. لقد... تعرضا  

حلادث س يارة وهام يف طريق العودة اىل القرية  

 " 

 " آ وه, الك! " 

م اي عزيزيت. البد آ ن ال مر وقع قبل بعض  " نع 

الوقت, لكن الارتباك اذلي حصل منع  



الس يدة س تافروس من االتصال بنا قبل ال ن  

 " 

 " وآ ين جني ال ن؟ هل اصابهتام خطرة؟ " 

" آ وه. الك, بل آ صيبت...اصيب الكهام. وقد  

ارسال اىل مستشفى يف اثينا ابلطائرة. ال تقلق   

ن السهل قول مثل ذكل  اي عزيزيت! آ عمل انه م 

ال مر يف مثل هذا الظرف لكن الس يدة  

س تافروس تقول بأ هنا متأ كدة من اهنام  

 س يكوانن خبري " 

 مسحت دالاس دموعها بيدهيا ورصخت: 

" آ ه اي الهي ! فقط لو اكن هناك آ حدا ما  

 التفت اليه! " 



وشعرت ابلندم عىل ما قالته فورا عندما رآ ت  

 تعبري منريفا فقالت لها: 

رجوك آ ن تفهميين اي منريفا...ليس لنا آ ب  " آ  

وهربت آ منا عندما كنا ال نزال طفلتني, ليس  

 هناك آ ي خشص آ خر! " 

" آ عمل تعايل. س يأ خذ س ميون اىل الفيال.  

تريدين آ ن تري الس يدة س تافروس ابلطبع  

لتعلم  بنفسك تفاصيل ما حدث. اين آ سفة  

 بسبب محيل هذه ال خبار السيئة اليك " 

س آ ن تبتسم واومأ ت مودعة  اس تطاعت دالا 

التوآ متني وصعدت اىل الس يارة. وشعرت  

 بتعب شديد ويه يف طريق العودة . 



اكنت الس يدة س تافروس تنتظرها يف قاعة  

الفيال ومعها بوال واناتليا. وبدت ال خرية آ قل  

ثقة بنفسها من العادة. وتلكمت بصوت  

منخفض مع دالاس. مث قالت الس يدة  

 س تافروس: 

 منريفا آ خربتك مبا حدث "   " البد آ ن 

 " نعم مسعت, آ ين هام؟ " 

" اهنام يف مستشفى آ خوات الرمحة يف آ ثينا.  

انه مستشفى جديد وحديث, وفيه آ فضل  

ال طباء يف اليوانن. وقد رافقهام نيكوس  

والطبيب زانتوس يف الطائرة. اتصلنا  



ابملستشفى مس بقا. هناك س يارة اسعاف  

 تنتظرهام يف املطار" 

 اىل ساعهتا وآ ردفت: مث نظرت  

" يف احلقيقة جيب آ ن يكونوا قد وصولوا. فقد  

 غادروا منذ مدة " 

" مل تفكري بأ نه اكن جيب عليك ابالغ   

 آ وال؟ اعين, يف آ ي حال ان جني شقيقيت " 

 تصلبت الس يدة س تافروس وقالت: 

" ال آ عتقد انه اكن ميكنك القيام بأ ي معل, مل  

 يكوان يف وعيـهام عنـدما غادرا " 

 " آ وه آ عين...هل اصابهتام خطرية؟ " 



" مل يكن يف الاماكن التأ كد بدون تصوير  

ابل شعة, آ صيب اندراي جبرح يف رآ سه ونزف  

كثريا, لكن يبدو انه مصاب بأ كرث من ذكل, مل  

تظهر آ ي جروح سطحية عىل جني سوى  

بعض اخلدوش ولرضوض. لكن...حس نا. . .  

 " 

 واختفى صوهتا, مث قالت: 

 س تعلمني عندما تذهبني لرؤيهتام " "  

" مىت آ س تطيع اذلهاب؟ هل...هل آ بلغمت  

 الكس ندر؟ " 

 

 قالت الس يدة س تافروس: 



يف    " طبعا آ تصلنا بفندقه فورا. هوموجود 

آ ثينا, س يكون يف املستشفى حلظة وصوهلام.  

اخربوين آ ن آ بلغك بأ نه س يعود اليوم بعد  

 الظهر " 

تهندت دالاس يف ارتياح. اذن آ ن الكس ندر  

س تافروس هو ال ن الصخرة الوحيدة اليت  

ميكهنا الاستناد الهيا, وارادت آ ن تراه يف احلاح  

 وسأ لت دالاس: 

 " هل تلكمت معه؟ " 

انوس. اذ آ ن الكس ندر اكن  " تلكمت مع ستيف 

مشغوال كعادته. لكنه سيس تمل الرساةل فال  

 تقلق  " 



 

يف وقت متأ خر من بعد ظهر ذكل اليوم,  

مسعت دالاس آ زيز طائرة نفاثة فوقها. بدت  

وك هنا حتوم قبل الهبوط, وخرجت من الشاليه  

ونظرت حنوها يف تقرب. ليس من عادة  

فقد قال  الطائرات النفاثة آ ن حتط يف اجلزيرة,  

نيكوس آ ن املدرج مل يكن طويال مبا فيه  

الكفاية. لكن هذه الطائرة اكنت آ خذة يف  

الهبوط. ووضعت يدها عىل رقبهتا بعصبية.  

اذا اكن هذا الكس ندر صلت آ ن هيبط يف  

 آ مان. 



مث سارت عائدة حنو الباب وخرجت اىل الفناء  

اخلاريج. اكنت احلرارة شديدة. تهندت بعمق.  

ا اماكنية حدوث حادث س يارة.  مل تتصور آ بد 

اكنت خماوفها مربرة لكن توقعاهتا مل تصح عىل  

 النحو اذلي تصورته. 

اشعلت س ياكرة, مث مسعت صوت حمرك  

س يارة فاطفأ ت س ياكرهتا واجتهت حنو  

الطريق. رآ ت س يارة مرس يدس تقبل فارتدت  

اىل الوراء, لكن الس يارة توقفت قرهبا, فتح  

وسار حنوها  ابهبا وخرج الكس ندر مهنا,  

 وامسك بذراعها قائال: 

 " مرحبا حبيبيت, هل آ نت خبري؟ " 



نظرت اليه دالاس يف مصت مث دفنت وهجها  

يف صدره واهجشت ابلباكء. تركها الكس ندر  

تبيك لربهة وآ شار اىل السائق آ ن يأ خذ  

الس يارة اىل الفيال ويبلغ آ مه بوصوهل. مث  

 آ مسكها برفق آ بعدها عنه قائال: 

الاس, ان ال مور ليست كام  " اهدآ ي اي د 

تتصورين. امسع , دعينا نذهب اىل املزنل.  

عيل اخبار وادليت ابذلي حصل مث نغادر  

 حس نا؟ " 

اومأ ت دالاس موافقة, ومسحت دموعها  

مبنديل انولها اايه. مث سارت معه حنو الفيال  



وذرعه تلف كتفهيا النحيلني, ورآ سه مائل اىل  

 رآ سها. 

 ثري من املتاعب " " اننا حامت نسبب كل الك 

 قالهتا يف ضيق, وفركت املنديل بني يدهيا. 

" سأ حتمل ال بأ س, آ عتقد بأ ين سأ س تطيع  

 الاس مترار " 

انتظرت الس يدة اس تافروس مع ابنتهيا عند  

رآ س ادلرج, وراقبت الكس ندر ودالاس  

يقبالننحومه. اكن وهجها قلقا. وآ سود وهجها  

 عندما رآ ت ابهنا مع دالاس. سأ لته: 

 , هل رآ يت اندراي؟ " " حس نا



انزل الكس ندر ذراعه عن دالاس وصعد  

ادلرج يف سهوةل ووقف اىل جانب وادلته  

 وآ جاهبا: 

 " نعم, رآ يت جني واندراي " 

 " كيف حاهلام؟ " 

" س يعيشان, آ صيب اندراي رضوض فقط ,  

وكرست ذراعه. وجني آ يضا آ صيبت برضوض  

 وخدوش " 

 صعدت دالاس ادلرج برتدد وسأ لته: 

 ..واجلنني. . .؟ " " و الـ. 

 اسودت عينا الكس ندر وقال يف رفق: 

 " لن يكون هناك آ ي مولود....اين آ سف " 



وقفت دالاس بال حراك, مث ارتعشت بشدة.  

اكنت تعمل ابلطبع قبل آ ن تسأ ل. مل يكن  

دون آ ن    معقوال آ ان تصاب جني حبادثتني 

يتأ ذى اجلنني. مررت لساهنا عىل شفتهيا  

 وقالت: 

 " هل...هل جني تعمل؟ " 

 " اس تعادت وعهيا يف الطائرة وعلمت حيهنا " 

واس تدارت دالاس بعيدا, ارادت آ ن تتقيأ  لكهنا  

مل تس تطع. وهز الكس ندر رآ سه عندما مهت  

بوال ابالقرتاب مهنا. وعوضا عن ذكل آ خذ  

اىل غرفة صغرية    ذراعها وقادها عرب القاعة 

 حيث آ عطاها رشااب منعشا. 



جرعت الرشاب مرة واحدة واراتحت لفرتة  

قصرية اثر الشعور اليائس اذلي دامهها. انولها  

س ياكرا واشعل لنفسه واحده مث جلس عىل  

 كريس خلف الطاوةل وهو يراقهبا يف متعن. 

بعد آ ن رشبت معظم ك سها هنض واقفا وقال  

 لها: 

 ا ذاهبان, انتظري هنا " " سأ خرب وادليت ابنن 

شعرت دالاس وك هنا يف حمل. اكنت مرسورة  

 لوجود الكس ندر معها واهامتمه هبا . 

 

 



بعد ذكل, اس تطاعت جتميع نفسها اىل درجة  

اكفية وهام متجهان حنو املطار يف الس يارة  

 وسأ لته: 

 " هل اكنت تكل الطائرة النفاثة خاصتك؟ " 

لس يف  اس تدار الكس ندر لينظر الهيا. اكن جي

 الكريس ال مايم مع السائق س ميون وآ جاب: 

 " نعم اهنا مليك, اهنا طائرة الرشكة " 

" آ وه, الرشكة...تعين رشكة س تافروس  

 للمالحة البحرية " 

 " هذا حصيح " 

" لكن نيكوس قال آ ن الطائرات النفاثة ال  

 تس تطيع الهبوط هنا " 



" ياك يكون حمقا. لكن دلي آ فضل طيار يف  

آ ن هيبط يف الطائرة يف آ ي ماكن    العامل وميكنه 

 " 

 

اكنت طائرة الرشكة نفاثة ذات حمركني ويف  

داخلها مكتب معل, وطاوةل وهاتف وعدد من  

 الكرايس. 

لقلعت هبم الطائرة فأ حست دالاس بتعب  

لعلمها آ ن املدرج مل يكن طويال كفاية لكهنا  

اس تطعت آ ن تسرتيخ بعدئذ بعض اليشء.  

كن بوسعها آ ن تفعل شيئا سوى  ومل ي

الانتظار. قبلت رشااب وس ياكرة وامعنت  



النظر يف الكس ندر وهو جالس خلف مكتبه  

يراجع بعض اخلرائط والرسومات التقنية.  

جتاهلها طوال الرحةل, طالعت جملتني بدون  

اهامتم وراودهتا آ فاكر كثرية. مل يكن هناك  

شء آ خر تفعهل. اكن رائعا حقا آ ن تتصور  

هنام اكان عىل ارتفاع آآالاف ال متار داخل  اب 

 مقصورة مل تبد اهنا آ كرث من جمرد مكتب. 

وبيامن اكنوا يقرتبون من اثينا فكرت دالاس يف  

انه لن يكون هناك آ ي مولود ال ن. وعندما  

تتعاىف جني لن يعود هناك سبب لبقاهئام يف  

اليوانن. وحشب وهجها للفكرة. وجفأ ة قال لها  

 نظر الهيا حيهنا: الكس ندر اذلي  



 " ما ال مر؟ هل تشعرين ابنك مريضة؟ " 

 " الك, آ ان خبري شكرا " 

عبس, مث هز كتفيه وعاد اىل مراجعة آ وراقه.  

وعندما حطت الطائرة اكنت س يارة خفمة  

طويةل يف انتظارهام وعلهيا عالمة رشكة  

س تافروس للمالحة البحرية. نظرت اليه وهام  

فانوس  يسريان حنو الس يارة. اكن ستي

اكرنتينوس ينتظرهام. وعلمت ويه تراقب  

الكس ندر اهنا مل تعرف هذه اجلهة منه الا  

قليال. فف  جو اجلزيرة املسرتيخ اكن يف  

اماكهنا آ ن تنىس منصبه, آ ما هنا بني موظفيه  

فمل يكن يف اماكن آ حد آ ن يتجاهل مقامه.  



اكن اثبتا وواثقا ومدراك للسلطة اليت ميارسها  

آ ت دالاس اثينا من الس يارة  بنجاح هائل. ر 

للمرة ال وىل. اكنت جتلس يف املقعد ال مايم  

بيامن جلس الكس ندر وستيفانوس معا يف  

املقعد اخللف . وبرمغ قلقها وك بهتا آ س تطاعت  

آ ن تتفرج عىل مزجي الابنية القدميه واحلديثة.  

وفكرت دالاس والس يارة تعرب الشوارع  

ذكل العدد    املزدمحة, ابهنا مل ترى يف حياهتا 

من الباصات. املدينة حافظت عىل خشصيهتا  

 وطابعها. 

طافوا يف املدينة ووصلوا اىل مستشفى  

آ خوات الرمحة احلديث يف شارع قريب من  



ليوفوروس امالياس وآ وقف السائق الس يارة  

 يف املوقف وخرجوا مهنا اىل املستشفى. 

حتدث الكس ندر مع ستيفانوس بصوت  

 بتسم لها مشجعا.  منخفض واومأ  دلالاس مث ا 

آ خذ الكس ندر ذراع دالاس وبرسعة اصبحا  

داخل قاعة املستشفى وتوهجا اىل حيث اندراي  

 وجني. 

اكنت جني مس تلقية يف رسير املستشفى  

الضيق وبدت شاحبة وقلقة. واكن شعرها  

الطويل قد قص يك يمتكن ال طباء من معاجلة  

جرحني يف رآ سها. بدت ك هنا مجموعة من  



الضامدات, وامسكت دالاس نفسها عن  

 اظهار آ ي قلق وقالت لها: 

 " مرحبا حبيبيت كيف تشعرين؟ " 

هر وهجها  نظرت جني اىل آ خهتا, مث اكف 

 وآ هجشت ابلباكء: 

 " لقد فقدت طفيل " 

قالت وجذبت آ خهتا حنوها ودفنت وهجها يف  

صدرها وبكت. تركهتا دالاس تبيك واكن هذا  

آ فضل ما ميكهنا فعهل. اذا ختلصت من ال زمة  

 وتس تطيع آ ن تراتح ال ن. 

بعد برهة طويةل مصتت جني وتراجعت اىل  

 الوراء وبدت جخوةل وقالت هبدوء: 



آ سفة اي دالاس كنت محقاء. دليك لك    " اين 

 احلق بأ ن تسخط  عيل! " 

 تهندت دالاس وامسكت بيدي جني وقالت: 

" ال تكوين خسيفة. اين شاكرة انك عىل ما  

 يرام...آ نت خبري آ ليس كذكل؟ " 

" نعم, متاما....رضويض ليست سيئة مثل  

 رضوض اندراي. هل رآ يته؟ " 

 د " " ليس بعد, آ عتقد اننا سرناه يف ما بع

 

" كيف وصلت اىل هنا؟ هل آ رسل الس يد  

 س تافروس يطلبك؟ " 

 " الك, لقد اىت يب يف طائرة نفاثة, تصوري! " 



" اكن رائعا عندما اىت يزورين اليوم بعد  

الظهر. قال يل انه ال سبب للقلق ل ي شء.  

وانه سريى اين ال آ تعذب بسبب....بسبب  

 احلادث " 

ال ن حاملا    " تعلمني ان علينا العودة اىل لندن 

 تتعافني " 

 بدت جني آ قل سعادة وسأ لت: 

 " ملاذا؟ "  

" آ وه اي جني, ال تكوين مسجة. آ نت تعلمني  

 متاما ملاذا " 

 " ال تزجع  جني مبخططاتك ال ن " 



مهس صوت خلفها وقفزت دالاس لتواجه  

 الكس ندر. ش بكت يدهيا وقالت: 

" عاجال آ م آ جال علينا اذلهاب, ال فائدة من  

 مر آ خر " التظاهر بأ  

 " سنتحدث يف ال مر " 

 قال يف هدوء مث نظر اىل جني وقال لها: 

 " حس نا اي جني كيف تشعرين ال ن؟ " 

 " مشوشة اذلهن ولكن سأ حتسن " 

" آ ان متأ كد من ذكل, املمرضة تقول ابنه ال  

جيب آ ن نطيل الزايرة, لقد آ عطيت جني  

منوما, وسوف تنام لفرتة وس تعودين لرؤيهتا  

 غدا " 



مغادرهتام الغرفة ذهبا لزايرة اندراي. بدا  بعد  

هذا اضعف من جني وابلاكد اس تطاع فتح  

عينيه. لكنه بدا مكتئبا وخبجل قال وصوته  

 مثقل: 

" اين آ سف اي دالاس, ال آ دري ما قد  

تفكران يب آ نت وجني. لقد هدمت لك شء  

 " 

اكن من السهل جدا عىل دالاس آ ن تسامح  

لت حنوه مبتسمة  اندراي. اكن مزنجعا جدا, وما

 ومهست: 



" ال تقلق. ال آ لوم الناس. اعتقد انه مل يكن  

مكتواب لها آ ن تضع مولودا. رمبا اكن هذا آ فضل  

 " 

بدا اندراي مراتحا آ كرث. خرجا من غرفته, وبيامن  

اكان هيبطان ابملصعد نظرت دالاس اىل  

 الكس ندر بمتعن وسأ لته: 

" الا تعتقد آ ن قلق اندراي س يؤخر من  

 لته " حتسن حا

" الك, ال آ عتقد ذكل. ليس ال ن عىل ال قل.  

آ نت حامت ارحت ذهنه. شكرا كل. سأ نتق   

بعض اللكامت اخملتارة القاس ية آ قولها لهذا  



الشاب بنفيس عندما يصبح يف حال تسمح هل  

 ابستيعاهبا " 

 " آ وه, الك " 

وضعت دالاس يدها عىل ذراعه, وعندما  

 حسبهتا برسعة. احىن رآ سه ونظر اىل يدها  

 " اعين...انتظر لرتى كيف تصبح جني " 

رفع كتفيه. مث خرجا اىل هواء الليل العليل  

املثري. محل السرتة البيضاء وضعها حول كتفهيا  

 مث قال: 

" تعايل منيش. آ ريد آ ن آ ريك آ ثينا اليت آ عرفها  

 آ ان " 

 " لكن...اعين...الس يارة " 



 " ستيفانوس س هيمت هبا " 

 نعود اىل اجلزيرة؟ " " والليةل؟ هل س  

 " الك " 

 " الك؟ " 

" ال جتزع , فقد جحزت كل غرفة يف فندق  

 ممتاز " 

 " فندقك؟ " 

" الك. ال تقلق  لن آ كون موجودا ل قلق نومك  

 امجليل " 

نظرت دالاس اليه يف يأ س وتساءلت عام  

ميكن آ ن تكون احلال لو اكنت هيلني نريولوس  

معه يف آ ثينا. شعرت آ هنا خارج ذاهتا  



اس تدارت وسارت برسعة بعيدا, ونظرت  و 

 خلفها لتجده يتبعها خبطوات متثائبة طويةل. 

ذاقت دالاس تكل ال مس ية طعم احلياة  

احلقيقة يف آ ثينا. جتنبا املطامع الكبرية الصاخبة  

اليت يفدها الس ياح, وآ خذها اىل مطعم صغري  

قرب بالاك حيث جلسا يف اخلارج حتت  

اكنت هذه انحية    النجوم, وتناوال مساك طازجا. 

اخرى يف خشصية الكس ندر س تافروس, فقد  

تعرف اليه الناس آ يامن ذهب. ليس كصاحب  

رشكة س تافروس للمالحة البحرية بل كرجل  

آ حبوه واحرتموه. اس متعا اىل املوس يقى  

الصادحة يف ادلاخل مث اخذا يتفرجان عىل  



الرجال يرقصون زميبيكيكو. اكن اليواننيون  

يف نظر دالاس, وقد    آ كرث الشعوب حامسة 

انساها الغناء واملرح وال حاديث املس مترة  

حزهنا لبعض الوقت. اكن الكس ندر مراتحا  

بشلك مل تعهده فيه سابقا, وبعد ذكل سارا اىل  

سفح هضبة الاكروبوليس وشعرا ك هنام جزء  

من املاكن تقريبا. وبعد آ ن سهرا حىت ساعة  

متأ خرة من الليل, اندى الكس ندر س يارة  

ة اقلهتام اىل الفندق حيث نزلت دالاس,  آ جر 

ونظرت يف رهبة اىل واهجة فندق اثينا املهيبة  

 مث هزت رآ سها ونظرت اىل الكس ندر قائةل: 

 " آ ان...آ ان ال آ س تطيع البقاء هنا " 



" تعايل ال تزنجع , سوف آ خذك اىل جناحك  

 " 

مل يكن دلى دالاس من خيار سوى آ ن  

ندما رآ ت  تتبعه. لكن الرهبة فهيا ازدادت ع 

ثراء حميطها. مل يس بق لها آ ن اقامت يف جناح  

اكمل مبفردها ووقفت يف وسط الردهة وبدت  

 ضائعة جفأ ة. 

وقف الكس ندر قرب الباب يراقهبا مث قال  

 بشئ من نفاذ الصرب: 

" اسرتيخ اي دالاس. ال تقليل من قدر  

نفسك. س تجدين آ ن ال مر ليس مروعا اىل  

 هذه ادلرجة " 



تنىس آ ان لست هيلني    " آ نت خمطئ, آ نت 

 نريولوس " 

مل تدرك ملاذا ذكرت امس تكل املرآ ة, وشعرت  

نفسها جخوةل ومرتبكة. نظر الهيا الكس ندر  

 مطوال وقال: 

 " آ عمل من آ نت "  

مث آ س تدار وسار بعيدا عهنا عرب املمر. ركضت  

دالاس واغلق الباب واس ندت نفسها اليه  

 وعيناها مغمضتان.  
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اىل املطعم, وصل ستيفانوس اىل الفندق ومعه  

رساةل دلالاس من الكس ندر يطلب مهنا  

البقاء يف آ ثينا لبضعة آ ايم آ خرى, وخيربها آ ن  

ن ستيفانوس س هيمت هبا  ثياهبا سرتسل الهيا وبأ  

 فقالت: 

" آ وه, ولكن...آ عين ال داع  ل ن تزجع نفسك  

من آ جيل. آ س تطيع آ ن آ خذ س يارة آ جرة  

بنفيس عندما آ ذهب لزايرة جني يف  

 املستشفى. لست عاجزة متاما " 

شعرت بغضب من آ ن الكس ندر آ كد  

س يطرته علهيا جمددا. هل ظن اهنا يف حاجة  

ا؟ ومل تسمح لها  اىل حامية ل نه مل يكن موجود 



حالهتا العاطفية املضطربة آ ن تفهم ال مور  

بطريقة عاقةل وعادية. ولكن ستيفانوس اكتفى  

 بأ ن ابتسم بوجه ثورهتا وقال: 

" هل تناولت طعام الافطار؟ حس نا, اذًا  

 ضع  معطفك فسوف خنرج " 

" خنرج؟ اىل آ ين؟ اىل املستشفى؟ هل  

 حدث سوء؟ " 

للتفسح,    " لك شء عىل ما يرام. س نذهب 

هذا لك شء. هذا ما تودين فعهل, آ ليس  

 كذكل؟ " 

 " هل آ نت جاد؟ " 



" طبعا. مل ال. اعطيت تعلاميت بأ ن ابقيك  

سعيدة! بأ ي طريقة آ خرى ميكنين آ ن  

 آ خدمك؟ " 

" حس نا, اعطين مخس دقائق, ليس دلي  

 مالبس ل غري هندايم " 

 " س يكون دليك فامي بعد. ارسع  " 

وجدت دالاس آ ايهما يف آ ثينا بس يطة وخالية  

من املتاعب. اكن ستيفانوس مرافقا مسليا  

وممتعا ومل يطالهبا بيشء, واس تطاعت آ ن  

تراتح معه واكتشفت آ ن ترصفها كبقية  

الس ياح اكن آ مرا طبيعيا. فزارت لك ال ماكن  

الاثرية الشهرية واملتاحف واملتزنهات, وذهبا  



رآ ت دالاس    للتبضع يف شارع س تاديوم, 

اليخوت البيضاء اليت ترسوا يف ابشالامينو  

ورشاب القهوة الرتكية الذليذة يف مطعم هناك.  

وابلطبع آ مضيا آ طول وقت يف الاكروبوليس,  

حيث تبعت دالاس مرشدا س ياحيا بيامن  

آ راتح ستيفانوس وجلس عىل حافة حائط  

 وتفرج عىل ما حوهل مبرح. 

وشاركت    يف املساء ذهبا اىل شارع املقايه 

دالاس يف جو الاحتفاالت السائد. مل تشعر  

ابلك بة تغمرها الا عندما عادت اىل غرفهتا يف  

 الفندق وبكت اىل آ ن انمت. 



يف املستشفى, حتسنت حال جني.  

واس تطاعت آ ن تهنض وتسري, وآ بلغها الطبيب  

آ ن يف اماكهنا مغادرة املستشفى يف هناية  

بقى بضعة  ال س بوع. آ ما اندراي فاكن عليه آ ن ي 

آ ايم آ خرى, فال طباء ارادوا نزع القطب عن  

جرح يف رآ سه قبل آ ن يسمحوا هل مبغادرة  

 املستشفى. 

عندما ذهبت دالاس لزايرة جني. اكن من  

املس تحيل التحدث عن خططهام للمس تقبل.  

رفضت جني التفكري يف ال مر وظلت تردد آ ن  

الوقت متوافر لبحث ذكل. اكنت دالاس آ قل  

الس يدة س تافروس مل تتقبلهام  ثقة مهنا, ف 



اساسا, واكنت تشك كثريا اذا اكنت هذه  

 الس يدة تتوقع عودهتام اىل اجلزيرة. 

وصل الكس ندر اىل املستشفى يف اليوم اذلي  

اكنت س تغادره جني واكنت دالاس معها.  

شعرت دالاس بقلهبا ينبض مرسعة عندما  

دخل الغرفة برشاقة وتعجبت كيف يس تطيع  

 ذكل. وقررت يف نفسها آ ن  جسمها احامتل لك 

 ال تتحمل املزيد وآ ن علهيا اذلهاب! 

 حتدث الهيا الكس ندر مث ابتسم جلني قائال: 

" حس نا, مسعت انك س تغادرين املستشفى  

 غدا " 

 " نعم, شكرا للسامء " 



نظر يف امعان اىل رآ س دالاس املنحين, مث  

 نظر اثنية اىل جني قائال: 

ة  " س يأ خذك ستيفانوس الساعة العارش 

 والنصف " 

 والتفت اىل دالاس وآ ردف: 

" س مير عليك يف الفندق اي دالاس يف طريقه  

 اىل املطار " 

 وانتصب رآ س دالاس عاليا وتساءلت: 

 " اىل املطار؟ " 

" نعم. امل ختربك جني؟ س تعودان اىل  

 لكس ندروس غدا " 

 نظرت اىل آ خهتا بغضب وقالت: 



" الك. لقد نسيت آ ن ختربين هبذا التفصيل  

  " الصغري

 " ال هيم " 

 وقفت دالاس مطبقة قبضتهيا, وقالت برسعة: 

" آ ه, لكن آ عتقد انه همم. آ عين, ال آ دري ما  

يه خططك متاما, آ ما يف ما خيتص يب فان  

عوديت اىل اجلزيرة س تكون فقط حلزم آ متعتنا  

 قبل آ ن نغادر" 

 

تأ مل الكس ندر يف وهجها الشاحب مطوال  

 وقال بربود: 

 وم " " لن تغادري. هذا مفه 



 " من قرر هذا؟ " 

 " آ ان قررت " 

 هتفت جني فنظرت دالاس الهيا وقالت: 

" س يد س تافروس, حنن ممتنتان عىل ما فعلته  

ال مر ال ن. مل تعد    من اجلنا ولكن آ نهتيى 

حاميتك رضورية. اكنت فرتة من الزمن, هذا  

 لك شء وقد انقضت ال ن " 

 اكنت عينيالكس ندر شديديت الربودة, وآ جاهبا: 

" ال آ وافق, امل خيطر بباكل آ ن جني قد حتتاج  

اىل بعض الوقت لتتعاىف من هذه التجربة  

 املروعة؟ " 

 آ محر وجه دالاس ودت: 



تتعاىف يف اجنلرتا. لقد بدآ   " يف اماكهنا آ ن  

فصل الصيف ال ن, وحىت اجنلرتا طقسها  

 جيد! " 

 " ال تسرتسيل مرتبكة عى هذا النحو " 

قال يف غضب, مث اتبع وك نه تذكر اهنام ليسا  

 وحيدين: 

" سنسوي ال مر اي جني. اهمت  آ نت بتحسن  

 حاكل " 

 مث سار حنو الباب وقال: 

 الاس " " سأ راك غدا كام اتفقنا, تعايل اي د 

مل ترد دالاس الانصياع, بل آ رادت الابتعاد  

عنه بقدر ما تس تطيع, لكن من غري آ ن  



تترصف كطفةل ودعت آ خهتا وغادرت الغرفة  

 بأ كرث ما تس تطيعه من رفعة النفس. 

ما ان خرجت دالاس من املستشفى حىت  

مهت ابلتوجه حنو ماكن انتظار ستيفانوس  

 ال: ولكن الكس ندر قبض عىل ذراعها بقوة وق 

 " تعايل, آ ريد آ ن احتدث معك " 

نظرت دالاس اليه حماوةل الا تشعر ابلعاطفة  

 وقالت: 

 " ميكنك آ ن تقول ما تريد هنا " 

بدا وك نه س يحتج, آ و انه سريمغها عىل اجمل ء  

 ابلقوة ولكنه غري رآ يه وقال: 



" حس نا, اذا كنت ترصين عىل الترصف  

 اكل خت الغاضبة! " 

صوت  ش بكت دالاس يدها وسأ لت ب

 منقبض: 

 " ماذا تريد آ ن تقول؟ " 

" ببساطة ما يأ يت: لن...لن نتحدث يف شأ ن  

العودة اىل اجنلرتا يف الوقت الراهن, هل هذا  

 مفهوم؟ " 

 وعندما مل جتب, اتبع قائال: 

" ماذا تتصورين انك س تفعلني عند عودتك؟  

فأ ان فهمت آ ن شقتك حمجوزة حىت آ خر  



ا اىل  الصيف. اىل آ ين تزمعني اذلهاب؟ رمب 

 تشارلز جينينغز؟ " 

 " ما آ نوي فعهل ليس من شأ نك " 

" آ ه, ولكنه من شأ ين. دالاس...توقف  عن  

 الترصف حبامقة. آ ريد آ ن تعودي اىل اجلزيرة " 

" حس نا, آ ان ال آ ريد العودة, ملاذا تريدينا آ ن  

 نعود؟ " 

" ال آ نوي خوض آ س باب رغبيت يف بقائكام  

وهكذا    هنا يف آ حد شوارع آ ثينا الرئيس ية. 

س تفعلني ما يطلب منك, وسأ راك غدا بعد  

الظهر عندما تصلني مع جني. آ ان عائد اليوم  

 عيل ال هامتم ببعض ال مور " 



مل جتبه دالاس وابنزعاج مكبوت اس تدار  

وسار بعيدا عرب الشارع املشمس. رآ ته  

دالاس يبتعد وشعور من اليأ س يغلب علهيا.  

مث آ س تدارت حنو ستيفانوس, اذلي انسل  

خارج الس يارة واجته حنوها, وآ ومأ  انحية  

 رئيسه املبتعد وقال لها: 

 " هل تفعلني ذكل معدا؟ " 

 حدقت دالاس فيه وردت: 

 " ماذا؟ " 

" آ ن تتلهي  مبزاجه هكذا. اي الهي , مل آ رى آ ي  

امرآ ة تعامل اليكس كام تفعلني آ نت. عليك  

 احلذر. انك تلعبني ابملتفجرات! " 



 وقالت بصوت متعب: هزت دالاس رآ سها  

 " آ وه اي ستيفانوس, امتىن لو آ عمل ماذا آ فعل " 

 نظر الهيا ستيفانوس نظرة اس تغراب وقال: 

" آ عتقد انك تذكرين آ ن اليكس ال يذعن  

 بسهوةل " 

مل تذهب دالاس لرتى جني ذكل اليوم. مل  

تكن حتمتل التفكري يف النقاش اذلي ميكن آ ن  

حيلو لها    يدور بيهنام. آ رادت جني آ ن تفعل ما 

اكلعادة, ومل يكن يف نيهتا الاس امتع اىل  

 دالاس. 

 

 



اكن الوضع ال يطاق ابلنس بة اىل دالاس. اكن  

ال مر سيئا حىت عندما اكن لوجودهام سبب  

يف اجلزيرة. آ ما ال ن فلن يبدو ال مر سوى  

صدقة من الكس ندر, وهذا آ مر مل تكن  

تس تطيع آ ن تقبهل. رمبا لو مل هتمت به, لاكن يف  

ماكهنا آ ن تساوي هذا الوضع ابالنقالب اذلي  ا 

حصل يف حياهتام, وآ ن تقبل هبة السامء كام  

اكنت جني مولعة ابلقول. ولكن عودهتا اىل  

اجلزيرة اكنت عذااب لها. فاقامهتا هناك, ورؤيته  

مع هيلني نريولوس, ومراقبهتا للس يدة  

س تافروس ويه تدبر آ مر زواهجام اذلي  



طويةل اكن آ كرث مما    رغبت يف حصوهل منذ مدة 

 تس تطيع حتمهل. 

يف مساء ذكل اليوم ويه مس تلقية يف فراشها  

اكنت آ فاكرها تسري يف اجتاه خمتلف لرغباهتا,  

يف اجتاه اجنلرتا وتشارلز. مل يكن دلهيا آ ي ومه  

ابلنس بة اىل مشاعرها جتاه تشارلز, لكهنا  

شعرت بأ نه لن يتخىل عهنا اذا اكنت ايئسة  

لكس ندر عن عودهتام اىل اجنلرتا  فعال. ما قاهل ا 

اكن حصيحا. مل يكن دلهيام مزنل, ولكن اذا  

وجدت قاعدة للتحرك عند تشارلز مثال, فقد  

 تس تطيع اختاذ بعض الرتتيبات املؤقتة. 



بدت الس يدة جينينغز ودودة ابملقارنة مع  

مواقف الس يدة س تافروس الباردة اجلارحة.  

رتاهما  بدا لها آ ن لك ما حتتاجه الس تعادة آ ح

لنفسها هو العودة اىل ال ش ياء وال وضاع  

املأ لوفة. واذا اكنت س تعود اىل لكساندروس  

لتجد الكس ندر س تافروس خيلق وضعا آ خر  

شبهيا مبا فعهل يف الكوخ, فهي  ختاف آ ن ختوهنا  

 عواطفها هذه املرة متاما. 

وبقرار مفاجئ آ نسلت خارج الرسير ومحلت  

تب  سامعة الهاتف. طلبت رمق هاتف مك 

املطار ادلويل وسأ لت اذا اكن هناك آ ماكن  

خالية يف رحةل لندن. وبيامن يه تنتظر جواب  



الفتاة اليت حتدثت معها, شكرت السامء عىل  

اهنا جلبت حقيبة يدها معها ويف داخلها جواز  

سفرها وقودها. مل يكن يف حوزهتا من النقود  

كثريا, الا انه يف اماكهنا آ ن تسحب بعض  

ب التوفري خاصهتا عندما تعود  املال من حسا

اىل اجنلرتا ريامث جتد معال لها. ومل يكن من  

 الصعب اجياد وظيفة مكدرسة. 

اكنت موظفة املطار همذبة ولطيفة. هناك مقعد  

خايل متبق يف رحةل الساعة السابعة صباحا  

من اليوم التايل اىل غاتويك. وقررت دالاس  

ق  آ نتحجز املقعد. آ عطت امسها وعنوان الفند

للموظفة, وابتسمت ويه تفكر آ ن امجليع  



س يخالوهنا غنية وانفذة بسبب عنواان. لكهنا  

عادت واطرقت بك بة, مفالبسها رسعان ما  

سزتيل ذكل الومه, الا اذا ظهنا الناس مليونرية  

 غريبة ال طوار. 

حزمت آ متعهتا اليت اكنت معها يف حقيبهتا, مث  

اتصلت مبوظف الاس تقبال يف الفندق  

منه آ ن حيجز لها س يارة اجرة يف    وطابت 

الصباح الباكر, مث جلست يف كريس قرب  

 النافذة تنتظر. لن تنام, فمل يكن من داع ذلكل 

 

لن تس تطيع النوم مث اهنا قد تتأ خر عن موعد  

 الطائرة اذا انمت لشدة اهناكها. 



ل  يف املدينة وارتعدت قليال   راقبت ال نوار تتل 

قبل آ ن تشعل س ياكرة. اكنت الساعات  

القليةل قبل انبالج الفجر آ كرث ال وقات ك بة  

 واضطرااب.  

مل تشعر بنفسها وحيدة هكذا قبال يف حياهتا.  

حىت عندما جهرهتم آ هما, واهنارت حياة آ بهيا آ ثر  

هيا  ذكل. ومع آ هنا اكنت التزال تشعر آ ن دل 

شيئا, لكن وادله متوف ال ن, وجني...حس نا  

آ دركت ال ن آ ن جني قادرة عىل ال عتناء  

بنفسها آ كرث مما ظنت. رمبا لو اكنت مثل جني,  

 ملا آ ملهتا ال حداث عىل ذكل النحو. 



اطفأ ت س ياكرهتا ونظرت اىل ساعهتا. اكن  

الوقت مير ببطء, اي لها من ليةل مشؤومة.  

الساكئر يف    وقفت ومتددت ووضعت علبة 

حقيبهتا. مث فتحت ابب الغرفة بيامن آ صابع النور  

اخلفيفة متل  املدينة بوجه الصباح  

السحري...ووقفت وهجا لوجه مع الكس ندر  

 س تافروس. 

تراجعت اىل اخللف مرعوبة تاكد ال تصدق  

 عيهنا. 

 " مرحبا دالاس " 

قال لها وآ نتصب يف وقفته اذ اكن مستندا اىل  

رفهتا. ومتطى بتعب ك نه  احلائط قباةل ابب غ



اكن واقفا هناك منذ مدة طويةل. وعضت  

 بشدة عىل شفتهيا وقالت: 

" ملاذا آ نت هنا؟ آ ان...آ ان آ عتقدت بأ نك عدت  

 اىل ليكساندروس البارحة؟ " 

 " فعلت. ولكين عدت مساء آ مس " 

 " ملاذا؟ " 

" آ ليس السبب واحضا؟ آ وه, هيا دعينا ال  

الزنالء    نقف عىل الباب نتجادل. اليزال 

ال خرون نياما. عودي اىل غرفتك. آ ريد  

 التحدث اليك " 

اكنت دالاس مندهشة وبعد تردد دام طويال  

نوعا ما عادت اىل الغرفة تتأ لكها عصبيهتا. مث  



وضعت حقيبهتا عىل ال رض واجتهت حنو  

النافذة العريضة ورفعت الس تائر ليغمر الغرفة  

 نور الصبح الباكر. 

الباب واس ند نفسه اليه. اكن  آ غلق الكس ندر  

اليزال يرتدي البذةل الزرقاء اليت اكن يرتدهيا  

يف اليوم السابق, واكنت حليته قد منت اذا انه  

 مل حيلق ذكل الصباح. 

وقفت دالاس وآ صابعها مش بوكة بعضا  

ابلبعض ال خر بشدة, وتهند بثقل وهو ينظر  

 الهيا قائال: 

آ ين اقرآ   " ملاذا تفعلني هذه ال ش ياء يب؟ يكف   

آ فاكرك. لو مل آ تصل ابملطار ليةل آ مس  



وآ كتشفت ما كنت آ توقع آ ن تفعليه لكنت  

ال ن متوهجة اىل الطائرة لتبتعدي عين مئات  

 ال ميال " 

 اس تدارت دالاس بعيدا وقالت: 

" ملاذا هيمك ما آ فعل؟ جني مسؤوليتك آ نت  

ويه قادرة عىل البقاء يف اجلزيرة مبفردها اىل  

 ريد العودة اىل البيت " آ ن تقرر اهنا ت

" وآ ين البيت؟ كنت امئا آ ظن آ ن البيت هو  

 حيث القلب " 

" اي س يد س تافروس ان هذا احلديث ال  

يوصلنا اىل نتيجة. آ رجوك ابتعد عن الباب  



ودعين آ ذهب. سوف...سوف اتأ خر عن  

 موعد الاقالع " 

" س تفعلني يف آ ي حال. فقد الغيت جحزك  

 الليةل املاضية " 

 ا! " " فعلت ماذ 

 " الغيت جحزك, لن حتتايج اليه " 

" آ وه, آ وه! ملاذا ال تدعين آ ذهب؟ جني ال  

 حتتاج ايل! " 

 " الك...ولكين احتاجك " 

 " ال ن..ال ن...آ نت هتزآ  يب " 

" آ س تطيع آ ن اؤكد كل. ليس ال مر مضحاك,  

 آ قهل ليس ابلنس بة ايل " 



 " آ رجوك. . . " 

 " الك...آ رجوك آ نت " 

 ومصت برهة مث قال: 

 آ ان آ حب اي دالاس "   " 

قالها بنربة هامسة بعثت القشعريرة يف جسدها  

 م اتبع: 

 " ومل آ قل هذه اللكمة ل ي امرآ ة قبال " 

 لكهنا مل تيتط آ ن تصدق ال مر. 

 " الكس ندر. . . " 

قالت معرتضة متأ وهه وآ شاحت بوهجها بعيدا.  

 وعندها جذهبا وطوقها بني ذراعيه وقال: 



بط نفيس يف هذه  " آ ه, ولكين آ حبك. وآ ان آ ض 

اللحظة, ل نه جيدر يب بعد متضييت الليل وآ ان  

آ نتظر ذهابك والتخيل عين آ ن القنك درسا  

 لن تس تطيع  بعده آ ن ترتكيين " 

ودفن وهجه يف شعرها وشعرت به يرجتف  

 ومهس يف آ ذهنا: 

" عليك آ ن تزتوجيين اي دالاس. ال آ س تطيع  

 احلياة من دونك ال ن " 

 

 

 الكس ندر " " آ ه,  



وتنفست بعمق واهنمرت دمعتان المعتان عىل  

خدهيا واس تدارت حنوه تعانقه. وآ خريا آ بعدها  

عنه ونظر الهيا وآ صابعه تقبض بشدة عىل  

 كتفهيا ومهس: 

" آ ردتك منذ زمن طويل, ولكين آ حتقرت  

نفيس يف لك مرة كنت آ ملسك فهيا اذ شعرت  

بأ ين آ س تغل وضعك الضعيف. ولكن مل يعد  

عيت ال نتظار آ كرث. آ حتاج اليك آ كرث  ابس تطا 

 من آ حرتايم ذلايت " 

 نظرت اليه بأ رتعاش قائةل: 

 " آ نت تعمل اين آ حبك " 

 مث اتبعت بيشء من الرتدد: 



 " ولكن...ماذا عن هيلني؟ " 

" مل آ رد هيلني آ بدا, وال حىت عندما كنت  

عرش    خطيبا لها. لو كنت آ حهبا ملا آ نتظرت 

س نني ل خربها بذكل. آ عتقد آ نك مسعت بقصة  

 زوايج " 

 " بوال آ خربتين " 

" آ ان سعيد. س تعلمني اين آ عين ما آ قول  

 عندما آ خربك بأ ين آ حبك " 

مل تس تطع دالاس التصديق. اكن ال مر رائعا  

 دلرجة ال تصدق فقالت: 

" وماذا...ماذا عن وادلتك؟ آ رادت كل آ ن  

 تزتوج هيلني " 



 هز كتفيه ورد: 

" حتدثت آ ان ووادليت. آ عتقد آ ننا نفهم واحدان  

ال خر ال ن, مث آ نه ما دمت سعيدا فس تكون  

 مراتحة " 

 وحضك حضكة خافتة وآ ضاف: 

" هل بدا ما قلته مبالغا فيه؟ مل آ قصه هكذا  

 " 

 " آ ه اي اليكس " 

مهست بتوجع فمل يكن هناك املزيد ليقال مث  

 آ ضافت: 

 " اين سعيدة جدا مبجيئك " 



ا قواي عىل الباب. تركها الكس ندر  مسعا طرق 

برتدد وذه ليفتح الباب. نظر اليه خادم الفندق  

 بدهشة وهتف: 

 " الس يد س تافروس! " 

 ابتسم الكس ندر عندما رآ ى ارتباكه وسأ هل: 

 " ماذا تريد؟ " 

" ان...ان اتكيس ال جرة ينتظر ال نسة كوليزن  

 و. . . " 

  " الغه. لن حتتاج اليه ال ن....هل دليمك قهوة 

 يف هذا الفندق؟ " 

 بدا اخلادم وك نه يف امتحان وقال: 

 " من لك ال نواع " 



 " اذا آ حرض لنا بعضا مهنا " 

وآ ومأ  الكس ندر برآ سه وآ غلق الباب خلفه  

واستند اليه وحدق مبحبة يف دالاس. مث  

 آ بتسم قائال لها: 

 " آ ين تودين قضاء شهر العسل؟ " 
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