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امللخص : يف الطائرة اليت حتملها حنو 
تطرح  هاواي كانت راشل شندالر

 على نفسها العديد من األسئلة .
فهل ستتعرف على أخيها بعد فراق  

 دام مخسة عشرة عاما ؟....
نعم , أميت , موجود على هذه 

اجلزيرة وعادت إليها ذكرايت املاضي  
الكئيب ولكن ملاذا كل هذا  

االضطراب ؟ وإذا كان هذا الرجل 



ليس سوى خمادع ؟ فاالحتمال يبدو 
 .صعباً ؟ ومع ذلك ..

كيف ميكن تفسي هذا الشعور  
 الغريب الذي يعرتي راشل ؟
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 .1969كامربدج كانون األول 
كان اهلواء يصفر يف شوارع كامربدج  
كأنه زوبعة قوية قاسية. وكان ميشي 

بسرعة دون أن يلتفت ألحد , 
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ويضع يديه يف جيوبه خمبئاً رأسه بني  
كتفيه وقد غابت ابتسامته التقليدية.  
فهو عادة كان حياول دائماً أن يكون  

بشوشاً حىت مع الغرابء الذين ال  
دته  يعرفهم ولكنه اليوم ليس على عا

. 
انعطف عند زاوية الشارع وأسرع  

أكثر. كان يفضل أن يبقى يف البيت 
وكان طالب الكيمياء يف السنة  



الثانية الثانوية يعتدون أهنم أصبحوا 
علماء. وكان هو يشعر ابألمان مع  
ذوي الشهادات فهم يعرفون ايضاً  

 أبهنم حباجة للمزيد من املعرفة . 
وكان الشاريل ابألمس مكاانً صغيا 

يلتقي فيه أفراد هذه اجملموعة . 
وكانت ترتفع من جهاز الراديو  
القدمي املوجود خلف الكنتوار  



أغنيات عيد امليالد. وكانت حبال 
 الزينة تزين املكان.

دخل بسرعة وأغلق الباب وراءه. 
وشعر ابلراحة عندما أحس بدفء  

زا  هذا املكان . وكانت قطع البيت
الثالث اليت طلبها على اهلاتف  
أصبحت جاهزة , وهذا يعطي  

لآلخرين انطباعا أخر ومينحه فرصة  
ليفكر إذا كان هؤالء أهاًل للثقة . أنه  



أكرب منهم سناً . وهو يشعر  
ابملسؤولية مث ضحك يف نفسه وسخر  

 منها من أجل من يتعب نفسه؟.
وأخياً ستكون البيتزا أفضل فكرة 

يذ األمحر اليت  مع ليرتات النب
أحضرها بعد الظهر . وهكذا يصبح 

إبمكانه أن يناقش ابلسياسة طيلة  
هذه الليلة الطويلة . مث أشرق وجهه  

. ال ميكن لثورة أن تنجح بدون 



البيتزا والنبيذ األمحر .... وال بدون 
ساعات طويلة من النظرايت 

والتحليالت . وعندما أخرج حمفظة  
كان عنده نقوده شعر ابلندم كالعادة  

مال مثي. وهناك كثي من الناس 
يعيشون يف البؤس الشديد , بينما 
هو ال ينقصه شيء أبدا وقال يف  

نفسه أحتفظ ابملال مث تناول علب 



البيتزا الثالثة وخرج إىل الشارع  
 حيث الربد القارص.

 
ظل شاريل ينظر إليه إىل أن أبتعد 
ومسح يديه مبريوله مث وضع قطعة  

يف جيب بنطلونه  اخلمسني دوالر
 اجلينز.



وكان املنزل الذي يقصده يبعد قلياًل 
. أنه منزل مجيل يشبه يف الغالب 

 منتجعاً للبوهيميني.
كان أهل دونوفان يزورون أوراب . 

فتخيل ردة فعلهم الفظيعة إذا عادوا  
فجأة ... وخاصة إذا شاهدوا زينة  

امليالد اليت حيضرها دونوفان وجيلياان 
ن ال وجود للخطر  يف القبو! ولك

فالوالدان سيتمان رحلتهما حىت 



هنايتها ولن يالحظ أحد شيئاً . ففي 
كل املنازل ترتفع أغاين عيد امليالد 

من مجيع الراديوهات . ويقطعها من  
حني خلر إعالانت عن املوت نتيجة 
القصف املتزايد هبذه احلرب, حرب  

فيتنام الشنيعة والغي مفيدة. ليلة 
مقدسة... السالم هادئة... ليلة 

 على األرض هو دعابة سخيفة....
 



كان يفكر وهو حيين رأسه ليحميه 
من املطر الغزير البارد.فالكائنات  

املساملة الذين نذروا أنفسهم يف فرتة 
العيد هذه وعلى أمل صناعة قنبلة 
وهو غصباً عنه ينضم إليهم. فإن 
 مادة النيرت وكليسارين غالية جداً.

 
ل هي احلل  ال, ليست القناب

األساسي, إن هذه الفكرة تراوده  



للمرة املئة. فإن عبوة مؤقتة ميكنها 
أحياانً أن تدمر آلة احلرب دون أن  

أتخذ بعني االعتبار سالمة احلياة 
البشرية, قد تكون هذه عملية 

مشروعة وحمقة. ولكن كيف نتأكد 
من أنه لن يكون هناك حارس ليلي؟ 
أو ابحث أخر بقي كي ينهي بعض  

ملشاكل العالقة؟ أو هللا وحده يعلم ا
... 



هيا! ملاذا القلق؟ جيب االعرتاف 
فربغم سنه املبكر إال أن دونوفان  

كان يعلم ماذا يفعل, وكان يعلم أبن 
املخترب منظم بشكل جيد رغم منظره 

الفوضوي الظاهر . ماذا يفعل  
اآلخرون يف هذا الوقت؟ هل نقصت 

 زجاجة النبيذ كثيًا؟
ي زجاجة أخرى قبل أجيب أن يشرت 

 عودته؟.



ال ابلتأكيد ليس هناك ما خييف. 
فكل شيء يسي على ما يرام.  

فدونوفان ذكي, وحساس ومسؤول 
 أنه ...

انفجار قوي دوى يف الشارع,  
فتطاير الزجاج وكأنه املطر, وطارت  

قطع البيتزا وحطت على سقف 
سيارة آل فورد بلحظة واحدة. 

رأى أن  فتأملها دون أن يفهم شيئاً. ف



شظااي الزجاج قد قطعت البيتزا 
وتناثرت عليها. مث هنض بسرعة وبدأ  
يركض بكل ما أويت من قوة . وأمهل  

وجهه الذي أصيب ونسي النار  
املشتعلة والصراخ الذي يرتفع من  

كل اجلهات, وأحته حنو املنزل 
املشتعل. وعندما أقرتب منه توقف  

وقد جحظت عيناه من الفزع,  
 ن احلركة.وأصبح عاجزاً ع



 )) جيب أن نرحل بسرعة!....((.
فأعاده صوت دونوفان إىل رشده 

وشعر بشيء من الراحة.دونوفان! أنه  
هنا, ملئ ابلشحبار وجبينه جمروح. 
وكانت جلياان تقف بقربه, ومتسك  

ذراعه, لقد كانت مضطربة. 
 ولكن....



))... بسرعة! سيصلون قبل أن  
هيا نتمكن من العودة. ال تبق هنا! 

 بنا هنرب!((
 )) ولكن أين....؟((

))يف الداخل, فأان وجلياان الوحيدان 
الذي جنيا. لقد أدركنا يف اللحظة  

األخية أن كل شيء سيتفجر 
فخرجنا. أمسع ستكون الشرطة هنا  

بني حلظة وأخرى, ويطرحون األسئلة 



على اجلميع. والناس يعرفون أنك  
 كنت هنا, أختفي اآلن وبسرعة!((.

نوفان جلياان بيدها وأسرع  سحب دو 
إىل طرف الشارع دون أن ينظر خلفه  

إىل صديقه وإىل منزل أهله الذي  
 يتهدم .

فألتفت حنومها وظل ينظر إليهما, مث 
نظر حنو النار املتأججة وكان صوت  

الصفارات يرتفع, وكل ما حوله  



مرعب. وبدون تفكي ركض مل تكن 
وال انفذة سليمة.... سيشعر كثي 

س ابلربد هذه الليلة هذه هي من النا
الفكرة الوحيدة اليت مرت يف رأسه.  
وعندما وصل إىل سيارته مسع أغنية 

واحدة ترتدد يف كل املنازل ليلة 
 هادئة . ليلة مقدسة ....

 
 نيويورك.  – 1969كانون األول 



كان يعتقد أن نيويورك أبرد منطقة يف  
كل العامل. ولكن مل يكن هذا  

قد كان قد صحيحاً, ابلتأكيد ل
أمضى سنوات عديدة يف آل 

 ميناسوات.
وكانت درجة احلرارة تنزل أحياان 

للخمسة وثالثني, وأحياان لألربعني  
درجة. بينما تصل يف نيويورك إىل  



سبعة عشرة درجة يكون هذا شيئاً 
 فظيعاً.

إن الفرح املفروض ابلقوة يف هذه 
الفرتة من األعياد ال ينظم شيئاً على 

ه ال جيد سبباً يدعوه العكس حقاً أن
للمرح. لديه قرار جيب أن يتخذه, 
ومهما كان القرار فأنه سيء. لقد 
تساءل مرات عديدة. أليس من 
األسهل له لو كان يف السجن.  



ولكنه كان يبعد هذه الفكرة عن  
رأسه بسرعة. لو كان ابستطاعته هو 
أن يتحمل السجن, جيب عليه أن 

 يفكر ابألخرين. 
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إذًا؟ هل يقبل يف االخنراط حتت 
األلوية يف هذه احلرب؟ ابلتأكيد ليس 
هذا هو احلل. أنه غي غي قادر على  

له أخته   قادر على القتل. لقد قالت
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يوماً. أبن حتت هذا الوجه القاسي 
 واحلازم خيتبئ أكثر الرجال حناان.
قد يكون هذا الكالم مبالغا فيه. 

ولكن هناك شيء أكيد فيه. أنه ر 
يريد أن يشرتك يف جمزرة منظمة, ويف 

 حرب ينبذها ويكرهها.
على كل حال, جيب عليه أن خيتار 

ومد يده ليدير   وبسرعة.فتنهد
الراديو. وأخذ يبحث عن حمطة ال 



تبث أغنية اباب نويل وفجأة مجد يف 
مكانه ومسع نشرة األخبار حىت 

هنايتها دون أن يتحرك. وارتعشت 
يده عندما سحبها عن زر الراديو  

وأسند طهره على املقعد وأتمل  
نيويورك دون أن يراها من خالل 

 الزجاج امللئ ابلغبار. وألول مرة يف
حياته أصبح اآلن يريد أن يشرتك يف  

 القتل.



نظرت راشل شاندلر إىل يدها  
وأتملتها بتجرد وكأهنا ليست يدها  

 هي أهنا يد صغية شاحبة.
متر من مطب   747الطائرة البوينغ 

هوائي إىل مطب أخر وهي يف سباقها  
حنو جزيرة هاواي اجلميلة. إذا  

حافظت على قوة كافية فإن هذا 
 الكبي سيتعلق اجلسم املعدين

 ابلسماء بدل أن يقع يف احمليط.



 ))هل تطلبني بركة السماء؟((.
عندما مسعت صوت جارها احلاد  
جتاهلته ومل تنظر إليه. لقد كانت  

الحظته قبل اإلقالع. ومل ترغب يف 
عقد حتالف معه. كان يلبس طقما  

حريراي وله وجه برونزي وعينان 
. زرقاوان وابتسامة ال تفارق وجهه ..
وبكلمتني اثنني حصل كل ما كانت  

تتجنبه. لقد كانت جتربتها مع  



خطيبها السابق راف تكفيها. فهي  
اآلن حتذر من الرجال األنيقني  

اجلميلني املليئني ابلسحر. إهنم مجيعا 
 سطحيون واتفهون.

وكانت تعتقد هبذه األوهام, وهي ال 
متلك شيئا مميزا وليست سوى فتاة 

ة والعشرين  شابة بسيطة يف السابع
من عمرها, وعيوهنا غامقة وشعرها  



كستنائي وتلبس تيورا من الصوف 
 األبيض املقلم ابألزرق.

))كان حيب عليها أن ترتدي أعتق 
 البناطلني اجلينز((

قالت يف نفسها عندما وضع جارها  
 يده على فخدها.

حافظت راشل على هدوئها والتفتت 
حنوه ببطء وابتسمت ابتسامة  

 ساخرة.



مل تبعد يدك عين فورا سأاندي   ))إذا
املضيفة(( سحب الشاب يده وكأن  

انرا لسعته وشعر ابإلهانة, وبعد  
حلظات هنض وابتعد ليبحث عن 

 ملجأ أمني أخر. 
 ))هكذا أفضل((

قالت يف نفسها وهي تنظر إبعجاب  
إىل خطواته الواثقة, فهي ال تريد أن  



تتخلى عن حذرها وال أن ترتك  
 مقعدها.

آخر!(( وخبت ))فكري بشيء 
نفسها وقد شعرت ابلغضب 

))فكري ابألسباب اليت دفعتها هلذا  
 السفر االنتحاري, مثال((.

قبل هناية هذا اليوم, وبعد مخسة  
عشرة سنة على الفراق ستتمكن 

أخيا من رؤية أخيها, وبعد أن  



أمضت ستة أشهر وهي تبحث عنه 
يف كل العامل, وقد استخدمت جيشا 

. وكان قسم من التحريني اخلاصيني
من العائلة قد بدأ حياول إقناعها  

إبعالن وفاته قانونيا... ويف صباح 
يوم مجيل نقل إليهم العم هاريس نبأ  

رائعا أن إمييت حي يرزق, ولقد  
وجدوه يف اجلزيرة نفسها اليت شوهد  

 فيها آلخر مرة يف الستينات.



ابلتأكيد أن ظهور امييت مرة اثنية ال 
لقد اشرتك يف  يعين هناية املتاعب, 

أعمال صنع القنابل يف كامربدج منذ 
مخسة عشرة عاما. وابلرغم من أنه مل  

يلعب دوراً هاماً يف التجمعات 
السياسية يف ذلك الوقت, إال أنه ال  
يزال على الالئحة, وال يزال رجال 

املخابرات يبحثون عنه, ومنذ هروبه 
بعد ذلك احلادث يرتدد رجال 



ويطرحون  املباحث إىل منزل جديه 
األسئلة عنه. وحلسن احلظ هنري  

وأريل مل يكوان يعرفان شيئاً عن 
حفيدمها, وكانت راشل هي الوحيدة 

اليت كانت تعرف إىل أين يذهب  
 دائماً لكنها مل تنطق 

 أبية كلمة.
ومع مضي السنوات بدأ هنري امييت 

يعتقد مبوت حفيده ولكن زوجته  



كانت ترفض إبحلاح تصديق ذلك  
هذا هو السبب الذي  وال شك أن 

دفعها إىل أن توصي له بكل ثروهتا  
 قبل موهتا.

حيتقر املال   وكان امييت مثل راشل
ولكنه أصبح وريثاً لعدد ماليني من  

الدوالرات, فلم تعد العائلة متهل أي  
 جهد يؤدي إىل عليه.



وكانت راشل قد احتفظت ابلصمت 
عن تلك الطرود اليت كانت تستلمها  

طيلة هذه السنوات وقبل أايم من 
 عيد ميالدها.

وكانت هذه العلب الصغية أتتيها  
يودهلي, من هونغ كونغ, ماكاو, ن

ولك يكن عليها عناوين أو أخبار.  
لكن املراهقة الشابة مل تكن حباجة 
هلا. فطاملا أنه يفكر هبا, ويرسل هلا  



هذه اإلشارات فهي تطمئن وتعلم 
أبنه خبي, ولقد وضعت هذا البيت 
الصغي من البورسالن مع اجملموعة  
اليت كانت قد بدأت ابالحتفاظ هبا 

 منذ أربعة سنوات.
اآلن ذاهبة لرؤية أخيها! إهنا  وها هي 

ابلكاد تتذكره. لقد مضى زمن طويل  
فستجده اآلن قد كرب, وهي تتوقع  
أن يكون طوله مرتاً ومخسة وسبعني  



سنتمرتاً تقريباً. كان شعره األشقر 
طوياًل يرتكه أحياانً ينزل على كتفيه 

وأحياان أخرى كان يربطه كذنب  
احلصان. وقبل اختفائه بثالثة سنوات  

ان يريب حلية ختفي جزءاً كبياً من  ك
 وجهه. فماذا يشبه اآلن؟...

أال يزال حنيفاً؟ إن عمره اآلن يقرتب  
من أربعني.... هل ميكن أن يكون  



قد أصبح أنيقاً مثل هذا املسافر؟  
 هل سيكون سعيدا برؤيتها؟.

لقد منع العم هاريس كل أفراد  
العائلة من اجمليء على هاواي  

سرف: جيب أوال الستقبال الولد امل
أن يتم تنظيم الشكليات القانونية, 

ومنع وريث ثروة شاندالر من دخول  
السجن, ومنع الذين ظلوا أحياء بعد  
حادث االنفجار من املطالبة بتعويض  



يذهب حبصة كبية من هذا املياث.  
. . . حىت العمة ميين األكثر طمعاً  

بني كل أفراد العائلة هي حمقة من 
 هذه الناحية.

وابلطبع قرار العم هاريس يشمل  
راشل أيضاً, ولكن ال ميكن ألحد أن 
يكون حازماً معها وخوفها من ركوب  
الطائرة شيء يعرفه اجلميع. فلم يكن 



احد يتصور أبهنا ستغادر كاليفورنيا, 
 حىت ولو حصل زلزال كبي.

ولكن حبها ألخيها وأتثرها مبوت  
جديها املفاجئ شجعها على ركوب  

قد رابها جداها منذ الطائرة. ل
صغرها, فهي ولدت ال تعرف والدها  

وكان عمرها مخسة أسابيع عندما 
تركتها أمها وركبت طائرة لتنضم إىل  

بعض األصدقاء. ولكن الطائرة 



حتطمت حبادث مرعب مل ينج منه 
أحد, وكان لوالدهتا ولد آخر شقيق 

لراشل كانت قد تركته يف رعاية جديه  
هذا يكرب  منذ عدة سنوات. وامييت 

راشل بثالثة عشرة عاماً. ومع ذلك  
 كانت حتبه ومتعلقة به.

وفشل خطوبتها وخيبة أملها اجلديدة  
أضافت عذاابً آخر لعذاابهتا مما 
 جعلها أتخذ هذا القرار الصعب.



تردد دام مثانية أايم, مجعت كل 
شجاعتها, وطلبت إجازة غي 
مدفوعة من عملها ويف املساء  

 .اتصلت بوكالة السفر
وحىت اآلن مل تنتهي متاعبها, وعندما 
ستحط هذه الطائرة يف داهي جيب  
عليها أن تستقل طائرة أخرى إىل  

كووي وابلتأكيد ستكون طائرة  
 أصغر وخطرها اكرب. 



وهناك مرة أخرى ستجد امييت 
بوسائلها اخلاصة, فالعم هاريس يقيم 

يف فندق اجلزيرة الوحيد, حسب 
يف  معلوماهتا , وامييت كان يعيش

اجلهة األخرى من كووي يف شاليه  
 على شاطئ ميلكه ال شاندلر. 

وكانت راشل تتمىن لو أهنا تستطيع  
أن تستفيد من نصائح العم هاريس, 



لقد انتظرت طوياًل هذه اللحظة اليت  
 ستلتقي هبا مع أخيها وجهاً لوجه!.

 
******************* 
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إنه يوم مشمس ودافئ وهتب بعض 

 النسمات املنعشة من حني آلخر.
والرجل الذي يدعى امييت شاندلر  
كان جير قدميه على شرفة الشاليه  



ويفتح زجاجة بية, ويتأمل احمليط, 
والرمال البيضاء اليت ميلكها هو  

 وحده, على األقل ملدة قليلة.
ا اجلنة جيب أن يعرتف بذلك إهنا  إهن 

تشبه كارت بوستال, إنه حقاً حباجة  
هلذه الشمس وهلذا الدفء وهلذا  
املنظر الذي ال يتغي أبداً, لعله  

ينسى العاصفة القوية اليت جتيش يف 
نفسه منذ زمن طويل فإن اجللوس  



حتت هذا الرواق وزجاجة البية يف 
 يده, هي فرصة اندرة.

ن خيسر كل  فإذا فشل خمططه ل 
شيء, فإنه يكون قد شعر ببعض  

 الصفاء والسكينة.
أنه مل يتساءل ملاذا أتصل هباريس 
شاندلر, وال ملاذا وافق على هذه 

اخلدعة السخيفة! فهو يعرف  
 اجلواب . . . وهو ليس اندما.



يف هذه اللحظات اآلمنة حيث ال 
يسمع سوى صوت األمواج وصوت  

صربه, العصافي, بدأ الرجل يفقد 
 فهو حباجة ليقوم بعمل ضروري.

هذا املساء سيسي على الشاطئ  
حىت يصل إىل تلك الصخور  

البحرية, وببضعة أايم أو أبسبوع  
واحد سيبدأ ابلعمل, ولن يعد لديه  



الوقت الكايف للقيام بنزهات  
 ولشرب البية وهو حيلم ابلشمس.
الشمس . . . هل سيشفي غليله 

 بعد أن  منها ذات يوم؟ اليوم أيضاً 
ضاع ملدة شهور بني جدران السجن،  

هو متعطش جداً للهواء النقي  
 ولضوء الشمس. 

لقد أخطأ يف تشبيه هذه اجلزيرة  
بكارت بوستال, إهنا اجلنة حقيقة, 



خلقها اإلله الكرمي كي يراتح فيها  
 املسافرون املتعبون.

مث أسند كرسيه إىل اخللف وأغمض  
السعيدة مع عينيه وتذكر أايمه 

 كريس.
يف الطائرة الصغية اليت تؤمن  

االنتقال بني اجلزر, اعتقدت راشيل 
أن ساعتها األخية قد دنت, وصعد 
املسافرون مباشرة إىل الطائرة لدرجة  



أهنا مل تستطع أن تراه, وعندما 
جلست وربطت احلزام, نظرت حوهلا  

لقد فات األوان, فبلحظة واحدة 
طائرة وقد  قررت أن تنزل من هذه ال

 شعرت ابخلوف.
أرادت أن تركض بسرعة ولو  

اضطرت إىل قلب الكاهن الذي  
أمضى وقتاً طوياًل وهو حياول 

اجللوس على املقعد الذي جبانبها, 



وكان جداها قد ربياها بطريقة جتعلها  
حترتم رجال الدين كثياً, فانتظرت  
ريثما يراتح الكاهن يف جلسته كي 

 هترب بسرعة.
حزام األمان لكنها   حاولت أن تفك

لشدة توترها مل تنجح, وبدأت يدها  
ترجتف, عندئذ قررت أن تنادي  

املضيفة لتساعدها, لكنها مسعت 
فجأة إشارة تعلن عن إقالع الطائرة  



فأسندت ظهرها جيداً على املقعد 
وهتيأت الستقبال مالك املوت فوق  
احمليط, على األقل محدت رهبا ألن 

. .  هذا الكاهن جيلس قرهبا .
فبإمكاهنا أن تقوم ابعرتافها األخي له  

 . . . 
ومل تفتح عينيها إال بعد أن مسعت 

إشارة تعلن أنه إبمكان املسافرين أن  
ينهضوا إذا أرادوا وأن يدخنوا 



السجائر, آه ملاذا ختلت عن عادة 
التدخني؟ فإن تدخني السجائر يعطي  

 أحساساً ابلراحة أحياانً!.
بة, أوه, وفجأة الحظت أهنا مراق

المعجبان بنفس النهار! فنظرت إىل  
ميينها . . . فالتقت نظراهتا بنظرات  

 رجل الدين اهلادئة. 



))يبدو أنك ال حتبني ركوب الطائرة(( 
سأهلا وهو يفك احلزام الذي يشد  

 على بطنه. 
))ابلفعل, ال فأان أحاول أن ال 
 أستقل طائرة قدر اإلمكان((.

ب  ))أمتىن أن تكوين اضطررت لركو 
 هذه الطائرة لسبب جيد((.

كانت ابتسامته لطيفة وكان شعره 
رمادايً فشعرت كأنه كاهن يلبس  



اكلياًل, وكانت التجاعيد الرقيقة 
حتيط بعينيه وبفمه, كم عمره اي ترى؟ 

أنه بني الثالثني والستني, قد يكون 
 عمره مخسة وأربعني عاماً. . . 

))نعم أن السبب قوي جداً, لقد 
خي(( فهز الرجل رأسه  جئت لرؤية أ
 واحنىن حنوها.

)ابلتأكيد ستكوانن سعيدين معاً, 
 فمنذ مىت مل تراي بعضكما؟((.



))منذ مخسة عشرة عاما, وهذا ليس 
بسبيب حنن . . . افرتقنا بسبب 
مشاكل عائلية ولكن كل شيء  
 سيعود إىل سابق عهده. . . ((.
))أان ال أريد أن أكون متطفاًل, 

 آنسة. . . ((.
 لندر, راشل شاندلر((.))شا



))راشل شاندلر, لقد تساءلنا كثياً  
إذا كنت حقاً ستأتني . . .(( أجاهبا 

 بصوت منخفض.
 ))حقاً؟((,.

 ودون أن تالحظ فكت حزامها.
))إذن أنت شقيقة امييت شاندلر, 
أليس كذلك؟ لقد مسعت أبنه من  
احملتمل أنك ستأيت, ولكن مل أكن  

 متأكداً((.



دي؟ هل تعرف  ))وكيف علمت بوجو 
 أخي؟(( سألته بدهشة.

))حنن مل نلتق حىت اآلن ولكن لقاءان  
لن يكون بعيداً, الكوري جزيرة 

صغية, وتنتقل فيها األخبار بسرعة, 
فإن وصول عمك للبحث عن الذي 
سيث ماليني الدوالرات أاثر فضول  

اجلميع, مث ظهور امييت فيما بعد 
كان حداثً مدهشاً, لقد نشرت كل  



مقاالت عن قصة هذه الصحف 
العائلة, وأشاروا أيضاً إىل وجود  

أخت صغية المييت شاندلر . . . 
ولكن اعذريين! لقد نسيت أن  

أعرفك بنفسي, أان األب فرانك  
موريف, وأان يف كووي منذ أربعة  

سنوات, وصدقيين, لقد أتثرت كثياً  
 بعودة أخيك((.

 ))نعم, أختيل ذلك((.



ته يف  ))لقد وعدت أبن أذهب لزاير 
أحد األايم ولكن وقيت مل يسمح يل  

 حىت اآلن((.
))هل تعرف أين يسكن؟(( سألته 

 بسرعة.
))نعم, أنه يسكن يف مشاتل شاندلر  

القدمية, أليس كذلك؟ أمل تذهيب  
 إليها من قبل, آنسة شاندلر؟((.



))ال, لسوء احلظ إهنا املرة األوىل  
اليت أسافر فيها إىل جزر اهلاواي . . 

طائرات, أال تستطيع أن  . بسبب ال
تدلين على الطريق؟ فأان ال أثق  

بسائقي التاكسي, وأفضل أن ال 
التقي بعمي هاريس قبل أن أجد 

 أخي((.
مث صمتت قلياًل وتساءلت, ملاذا  

تروي كل شيء هلذا الكاهن, بينما مل 



تبح بشيء إىل أعز صديقاهتا, آه, 
هذا شيء طبيعي, فرجال الدين هم  

جزء من مهنتهم أخل للثقة, فهذا 
 وهي حباجة ألن تفتح قلبها ألحد.

 ))أال يعلم عمك مبوعد قدومك؟((.
))ال امييت أيضاً ال يعلم, فأان أريد 

 أن أجعلها مفاجأة((.
))أوه, ستنجحني ابلتأكيد فال تقلقي 

 سأصحبك إىل أخيك((.



))أال يضطرك ذلك إىل القيام بدورة  
 طويلة؟((.

خدمة  وفكرت أنه بذلك يسدي هلا 
كبية . . . ووجوده سيكون ألطف  

من وجود عمها هاريس عندما 
ستلتقي أبخيها. وكأن األب فرانك  

 أدرك مباذا تفكر.



))هذا ال يسبب يل إزعاج, أتكدي, 
فأين سأؤجل زايريت ملوعد آخر, فأان 

 ال أريد أن أفسد لقائكما((.
كانت راشل شابة متحفظة دائماً, 

 فابتسمت للكاهن.
بتاه! أنت قديس!(( ))آه, اي أ

 صرخت حبماس.
فأحىن األب فرانك رأسه وابتسم 

 بتواضع.



 ))أان أفعل ما بوسعي اي أبنيت((.
كان جبني الرجل مرطباً, وقميصه 
أيضا مبلاًل ابلرطوبة,أوه أين يكون  

إبليس عندما حنتاج إليه؟ تساءل 
الرجل غاضباً وهو يغمض عينيه من 

النور القوي, وكانت الرمال حترق  
 دميه وكان يتقدم بصعوبة.ق

اتبع الرجل الذي يدعى امييت 
شاندلر سيه على رمال الشاطئ, 



فبالتأكيد هو لن يشبع ظمأه هلذه 
الشمس القوية, جيب أن يبدأ بعمله  

بسرعة, وإال فإنه سيخاطر وسيموت  
وستنتهي حياته عاطل ن العمل يف  

 هذه اجلزيرة.
أوه! أنه حباجة لعدة أشهر من الراحة  

وكان يشعر أبلف إشارة صغية, 
وهبواء بعد الظهر اخلانق, وابلقلق  
الكبي وحباجة كبية تدفعه لإلكثار  



من الشرب والتدخني, فهو يشعر  
أبن شيئا ما سيحدث, أنه مداهم  
هذا أفضل أنه مل يعد يقوى على 

 الصرب.
ال ميكننا أن نقول نفس الشيء عن  

ريس شاندلر, فإن زجاجة الروم  ها
 تكفي إلرضائه!.



"ال شيء مستعجل اي ولدي العزيز! 
وكل شيء أبوانه" هذا ما قاله له يف  

 نفس ذلك الصباح.
"دع كل شيء للقدر؟" ال, ال لقد 

سبق له وانتظر طوياًل, مخسة عشرة 
 عاماً وهذا يكفي.

لقد بدأت عضالت ساقيه تتقلصان 
, أنه  وجتتاحه اآلن أحاسيس قوية

حياول استعادة قوته ورشاقته اليت  



كان عليها يف السابق, فهو كرجل يف 
األربعني من عمره أحس أبن جسمه 

يضعف بسرعة عندما ميضي ستة 
أشهر بدون حراك يف غرفة ال يتعدى 

 طوهلا وعرضها املرتين.
 "ها حنن هنا اي أبين العزيز!"

حىت من بعيد عرف قامة هاريس  
سقسف شاندلر وهو يقف حتت 

الشاليه, ومهما كان عدد زجاجات 



الكونيل اليت شرهبا كبياً فإن هاريس  
 يبقى دائماً على أانقته.

"أان ال أحب الزايرات غي املتوقعة, 
وأنت تعلم ذلك جيداً" قال له  
الرجل الذي يدعى امييت وهو 

 يصعد الدرجات الثالث.
"ليس لديك ما تفعله هنا على األقل 

 عوة".قبل أن توجه إليك د



"أسكت, أسكت, اي هلذه الضيافة 
 السيئة. . ."

ورمى هاريس نفسه على الكرسي 
 اهلزاز.

" . . . لو تنازلت وامتلكت هاتفاً  
ابلصدفة كان إبمكاين أن أتصل بك  

 وأعلن عن قدومي . . . "



"اتفقنا إذاً مل أخدع؟ فنحن ال نريد  
أن تبقى عائليت العزيزة بقرب اهلاتف  

 طمئنان على صحيت".لياًل وهنارا لإل
مث جلس امييت على األرجوحة 

 املنصوبة يف الزاوية األكثر برودة.
وأحياان يبدو إليه يف الليل وكأن  
جدران غرفته تقرتب من بعضها  
وتكاد تطبق عليه. وكي ال ميوت 
خنقا كان خيرج من غرفته مسرعاً 



وينام على هذه األرجوحة. ومل يكن 
ل, أحد يعلم مبا حيدث له يف اللي
 وخاصة هذا الساخر هاريس.

"واه, أان مل أغي رأيي, وهذا يبدو يل  
أفضل بكثي وابلتايل ستضطر لقبول 

 زايرات مفاجئة من وقت ألخر.
أليس لديك شيئا نشربه؟ إن اهلواء  

 خانق هذا اليوم".
 أغمض امييت عينيه وقال له:



"ستجد يف الثالجة بعض البية, 
 وأحضر يل معك واحدة".

 "البية!" كرر هاريس ابنزعاج.
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فلم جيبه امييت واكتف ابلتنهد. 
فنهض هاريس وأجته إىل املطبخ 

خبطوات ثقيلة, مث عاد حيمل 
زجاجتني. فمد امييت يده ليتناول 

 واحدة دون أن يفتح عينيه.
"أنت رجل متوحش, فهذا ليس  

ابلشراب الذي يليق ابلناس 
تمدنني" قال له هاريس وهو جيلس امل

 على الكرسي.



"أتريد أن تقول أبن عائلة شاندلر  
أرستقراطية وال تتنازل وتشرب من  

هذا الشراب الشعيب؟ حسناً جيب أن 
يستسلموا فامييت شاندلر, تغي كثياً  

خالل هذه اخلمسة عشرة عاماً 
 وأصبح من ذواقي البية".

"ابلنسبة المييت فال شيء يدهش  
عائلة. وكيف تشعر أنت؟" سأله  ال



هاريس وهو يتأمله ممدداً يف  
 األرجوحة.

 "خبي, هاريس, وأنت؟".
"ال تسخر مين. اي أبين العزيز هبذه 

احلرارة هذا مضجر وممل. هل تشعر  
أبنك أصبحت جاهزاً للمرحلة الثانية  

 من مشروعنا؟".
"أان يف أحسن حال. والوقت الذي 

ت  يالئمك يالئمين" أجابه اميي



جبفاف. وصمت قلياًل مث أضاف: 
"حسناً, مباذا هنتم اآلن؟ 

 ابلصحف؟".
"هذا ممكن. سأنظم الرتتيبات  

القانونية مع احملامني يف األسبوع 
املقبل. وبعد ذلك سنحدد خطة 

عملنا فكل اجلزيرة علمت بظهورك 
املعجزة. ومل حيدث شيء بعد, بدون 

شك علمت كل اجلزر القريبة 



إىل داخل البيت والبعيدة" مث نظر 
 الصغي.

" . . . سأشرب زجاجة بية أخرى  
قبل عوديت إىل الفندق. فسنلعب 

الربيدج هذا املساء. وإذا رحبت فإين  
 أدعوك للعشاء مساء الغد".

"اليوجد بية أخرى لك" صرخ 
 امييت.



"وأان أعتقد أبنه جيب أن ال أظهر يف  
 املدينة كثياً, أليس كذلك؟".

م كثياً هبذه "يبدو أنك غي مهت
النقطة من اتفاقنا وتلك السيدة  
الشابة من اللوتيس فلواتن هي 

جذابة جداً, إذا كنت حتب هذا 
 النوع".



"صحيح, أان أحب هذا النوع. فال  
تتدخل يف ذلك, هاريس إن عالقيت  

 مبايل ال تعنيك أبداً".
"طاملا أن هذه العالقة ال تفسد شيئا 

 اي بين, سأكون أخر من يعرتض" مث
هنض هاريس ومسح جبينه مبنديل 
نظيف ومرتب. فابتسم امييت له 

 وقال:
 "ال ختف, اي عمي ال ختشى شيئاً".



"هل احلرارة دائماً مرتفعة هنا , أيها  
 األب فرانك؟".

خصالت شعرها.  ورفعت راشل
فمنذ خروجها من الطائرة واهلواء  

أصبح حاراً ورطباً حامياً جداً, وبرغم 
الشبابيك األربعة املفتوحة كان اجلو 

 خانقاً فيها.



"سنصل بسرعة إىل أخيك, فالشاليه  
الذي يقيم فيه يقع قرب البحر.  

 وهناك يكون الطقس منعشاً أكثر".
فيه منذ مدة  "هل يسكن امييت

 طويلة؟".
ومل يكن احلر وحده يربك راشل, 

لكن أفكاراً كثية كانت تشغل ابهلا.  
هل سيتذكرها أخوها؟ وإذا رفض  

رؤيتها؟ هل سرتحل من جديد؟ أهنا 



لن جترؤ على ذلك, فإن هذه الرحلة  
فوق البحار مفزعة جداً. وهي لن 

تعيد الكرة من جديد وتركب الطائرة  
 قبل مدة طويلة.

منذ عودته كان يعيش فيه قبل "
اختفائه يف الستينات كما قيل يل . . 

 ."أجاهبا األب.
وكان األب فرانك حساسا فأدرك  

 قلق الفتاة.



". . . ال ختايف اي راشل. فإن امييت 
لن يسيء استقبالك. فإهنم يصفونه 
أبنه رجل طيب وعادل. قد تفاجئه 

زايرتك لكنه عندما سيفيق من ذهوله  
 ا بك.سيكون سعيد

أما متأكد من ذلك. وال تنسي إذا  
واجهتك أقل مشكلة, أو إذا كنت  

حباجة إىل مكان تنامني فيه وإىل  



شخص تتكلمني معه ال تتأخري أبدا  
 وتعايل إيل".

 فابتسمت الفتاة ممتنة.
"أنت لطيف جداً. اي أبتاه, وأان 

أشكرك ولكن معك حق فليس هناك 
من مشكلة , لقد كنا أان وامييت 

اً متفقني. وأان أحبه أكثر من أي  دائم
إنسان أخر. وهو يعلم أبنين لن  
أسبب له أذى. وسيكون سعيداً 



بوجودي قربه. أان متوترة فقظ, وهذا  
أمر طبيعي لقد مرت مخسة عشرة 

عاماً خفت كثياً خالهلا أم يكون قد 
 مات".

 فربت األب على يدها.
"أنه حي وهو على بعد مئة مرت من  

 هنا فقط. . ."
فوقف قلب الفتاة مع توقف سيارة 

 اإلجرة وأخياً وصلت.



"إذا كنت ترغبني إبمكاين أن  
 أوصلك حىت ابب بيته".

"ال شكرا كنت انتظر هذه اللحظة  
منذ عدة سنوات. وأان ال أريد أن  

 أفسدها بلحظة جنب".
وخرجت من السيارة بسرعة قبل أن  

تغي رأيها فمد الكاهن رأسه من  
 النافذة.



يعني أن حتملي وحدك "هل تستط
حقائبك؟ فالسائق مستعد ألن . . 

. ". 
 فهزت الفتاة رأسها. 

"ال, ال, أوكد لك شكرا كثيا  
سأزورك قريبا ال تقلق من أجلي فكل  

 شيء سيسي على ما يرام".
بدا القلق على وجه الكاهن وابتسم 

 رغما عنه.



"أان متأكد اي راشل. على كل حال 
 ال ترتددي يف زايريت".

واقفة على الطريق الرملي  ظلت
تنظر إىل سيارة التاكسي وهي تبتعد 

أهنا اآلن وحيدة حتت أشجار النخيل  
ويصل إىل مسامعها أصوات األمواج  

القريبة. ولشدة الرطوبة كان ثوهبا  
يلتصق جبسدها. وأصبح شعرها يف 

حالة تعيسة. فتنهدت وسارت 



وكعب حذائها يتمايل وغرز يف  
 الرمل. 

حقيبة واحننت فرتكت حمفظة و 
وخلعت صندهلا العايل الكعبني. مث  

محلت حقائبها وسارت حافية 
القدمني. لطاملا كانت حتلم ]أن 

ستكون مجيلة وأنيقة يف هذه املناسبة 
! وكانت تتمىن أن تكون تلك  

األخت اجلميلة اليت يفتخر هبا كل  



الرجال! وهي اآلن لن تلومه إذا  
أجربها على العودة وطردها!. . . 

و؟ كيف أصبح اآلن؟ وبعد أن وه
عربت الطريق املوجود على جانبيه 

أشجار النخيل, توقفت مذهولة. إن  
الشاليه أصبح على بعد عشرة أمتار  

منها. أنه صغي جداً, ومل تكن 
تتصوره هبذا احلجم. ويبدو أن  

الدرجات قد وضعت حديثاً. وقد 



وضع يف الشرفة بعض الكنبات 
ران يبدو  وأرجوحة يف الزاوية. واجلد
 أهنا حباجة لدهن من جديد

 "ماذا تفعلني هنا؟".
مسعت صواتً من وراءها. فالتفتت 
ومجدت يف مكاهنا وقد جحظت 

عيناها. فأقرتب الرجل منها خطوة 
 وبدا عليه الغضب.



". . . أنت هنا على أمالك خاصة,  
هيا أذهيب من هنا! هل فهمت؟ . . 

". 
وعندما رأى أهنا التزال تتأمل وجهه.  

 تنهد وأضاف:
"اي حلظي! امسعي لقد أمرتك ابلرحيل 

من هنا, هل هذا واضح؟ هيا 
 أذهيب!".



أنه متاما كما تتوقعه لكنه خمتلف 
أيضاً. مل يعد شعره األشقر يسرتسل  
على كتفيه, لقد أصبح شعره قصياً 

 جداً 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

و وتتخلله بعض الشعرات الرمادية. 
أما عيونه فال تزال حتتفظ بنفس 

اللون ولكن احلنان الذي كان متتاز  



هبما هذه العيون اختفى وحل مكانه  
عدوان وضغينة. لكن وجهه فنت  

راشل. لقد تغي وأصبح قاسياً بعد 
هذه السنني, أنه وجه رجل ابلغ رأى  
أشياء كثية يف حياته وال يؤمن بشيء  

. قد يكون هذا الرجل خطراً وهو ..
 جذاب جداً.

"هل جيب أن أستعمل القوة معك؟  
صدقيين. أان لن أتردد أبداً. وإذا  



كنت تودين رؤية جلدك الناعم يتورم 
ابلبقع الزرقاء, أطيعيين 

 وارحلي!...."
هذا التنهد املضحك أعادها إىل  

رشدها, أوه إن امييت قادر حقاً على 
نه لن  الظهور بشكل عنيف! لك

يضرب امرأة ..... فابتسمت وقالت 
 بنفسها أنه حقا امييت.



"هل أنت جمنونة؟ أان أهددك وأنت  
تبتسمني كالغبية! ماذا تريدين  

 ابلتحديد؟".
 فأشرق وجه راشل.

 "أان راشل, امييت أان أختك راشل!".
ودون أن تنتظر جوابه أسرعت حنوه 

ورمت بنفيها بني ذراعيه. عندما رأها 
فة قرب البيت غضب امييت واق

وظنها أحدى السائحات الضائعات! 



فهذا ليس وقتا مناسبا. وكان قد 
ركض كثيا على الشاطئ ويريد أن  

يتمدد على األرجوحة ويشرب  
زجاجة بية مثلجة ومل يكن مبزاج  

 يسمح له ابستقبال أحد.
وعندما مسع صوهتا مل يفكر بشيء  
عيوهنا الغامقة, ووجهها الصغي,  

املدهش, وهذا القوام  وهذا الفم 



الرشيق امللئ ابألنوثة رغم الثياب 
 املتسخة.

 "أان أختك..."
وكانت ال تزال بني ذراعيه. فشم 

رائحة اليامسني اخلفيفة. فضمها إليه 
 أكثر. إن هذا أخر شيء كان ينتظره.

فأمسكت راشل بكتفيه وأخذت  
تتأمله وهي بني الضحك وبني البكاء  

عندئذ أهنا تراه وتلمسه. فأحست 



وكأهنا عادت إىل أهلها بعد غياب  
طويل. أنه أخوها وسندها الوحيد أنه  
حي ولكن نظرته ال تعرب عن شيء. 

وشفاهه ال تزال مزمومة قاسية. 
 وشكله يدل على الريبة والشك. 
فضحكت راشل وأخذت تلمس 

 شعره.
 "إن وصويل فاجأك".



"إبمكانك أن تقويل هذا" وظل يتأمل  
 وجهها. 

"أنت والعم هاريس مل تفكرا أبين  
سأبقى يف كاليفورنيا بينما أنت 

ظهرت من جديد؟ مل يكن 
 ابستطاعيت البقاء هناك امييت".

 
**************************** 
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لكن ثبات الرجل على موقفه زاد من  
عصبيتها. إهنا مل تكن تتوقع مثل هذا  

اللقاء. لقد أساءت التقدير, وال  
 كيف تتفهم الوضع.تعرف  

"كنت أظن أبنك ختافني ركوب  
 الطائرة".



"معك حق, ولكين كنت متشوقة 
لرؤيتك! لقد كان عمري اثنيت عشرة  

عاما عندما اختفيت وابلكاد  
 أذكرك".

 يبدو أن هذا اجلواب هدأه قلياًل.
"مبا أنك انتظرت مخسة عشرة عاما, 
امل يكن إبمكانك أن تنتظري بضعة 

 أسابيع أخرى". 
 اب أمل راشل. فخ



"أان آسفة يبدو أنك ال تريدين أن  
 أكون هنا".

فنظر إليها جيداً وقال يف نفسه اي هلا  
 من غبية.

"ال أبدا إن وصولك فاجأين. هذا  
كل ما يف األمر. ولكن أين  

 تسكنني؟".
 فرفعت نظرها حنوه بقلق.

 "هنا؟" اقرتحت عليه خبجل.



هذه املرة مل يستطع امييت أن يفي  
 فأضافت راشل: ردة فعله.

"....هذا ليس ضروراي! سأجد يل 
مكاان يف الفندق عند عمي هاريس 

مثال. أو سأطلب من الكاهن أن  
 يساعدين فأان لن أزعجك أبدا". 
 "إبمكانك العودة إىل كاليفورنيا".



لكن الفتاة هزت رأسها فلمح 
اإلرادة احلديدية اليت ختفيها خلف  

 أنوثتها القوية. 
 "بل سأبقى هنا".

 ضب امييت وسأهلا:فغ
 "ملاذا؟".

"أان جئت إىل هنا من أجلك أنت. 
ولن ارعجك أبدا, امييت, أعدك 



بذلك. لقد اشتقت غليك كثيا. وأان 
 حباجة لك؟....".

وبدأ صوهتا يرجتف بلعت ريقها  
 وأضافت حبزن: 

 "أنت قرييب الوحيد".
فتأملها بصمت واحنىن ليحمل 

 احلقيبة.



فيفة أمل "ال بد أنين جمنون. إهنا خ
حتملي معك حقائب أخرى؟ وكم 

 تظنني أنك ستمكثني هنا؟".
"على أن تصبح جاهزا ومستعدا  

للعودة.... وأان لست حباجة ألشياء 
كثية بعض البناطلني القصية 

 ومايوهات السباحة....".
 "نعم, نعم! وتنهد الرجل...."



سيشاهدها نصف عارية على رمال  
قاسية تفرضها  الشاطئ....إهنا جتربة 

 عليه السماء".
 "هيا اي صغييت تعايل!".

وأشار برأسه هلا أن تتبعه. وعندما 
وصل إىل الدرج توقف وألتفت 

 حنوها.
 "هل أنت جائعة".



كانت تشعر أبهنا غي قادرة على 
مضغ أي لقمة طعام. ولكنها خافت 
أن يطردها! إهنا إذا تناولت العشاء  
معه تكسب مزيداً من الوقت.... 

ال, هذا النوع من التصرف ال 
 يعجبها. لقد كانت دائما صرحية.

 "أان أشعر ابلعطش الشديد".
عاد الصمت بينهما من جديد وبعد  

 قليل قال هلا امييت:



"ال بد انك تريدين االستحمام عن 
غرفتك على جهة اليمني وجبانبها 

 غرفة احلمام".
مث أسرع ودخل املنزل قبل أن يغي  

رأيه. بينما ظلت راشل واقفة مكاهنا  
تفكر. وبعد قليل دق قلبها دقات  
الفرح وركضت حنوه وأحاطت عنقه  

 بيديها. 



"أوه, شكرا امييت, شكرا! أعدك 
أنين لن أزعجك! سأحضر لك  
وجبات طعامك. وسأرتب لك  
البيت, ولن أطرح عليك أي  

 سؤال!".
يال مث أبعدها عنه  فتحمل عناقها قل

 حبزم. قال هلا بلطف:
"إان اعرف كيف أهتم بنفسي اي 

راشل, ولقد أعتدت على ذلك طيلة  



هذه السنوات. وإبمكانك أن  
تطرحي أي سؤال خيطر ببالك. وإذا  
مل أرغب ابإلجابة سأسكت. وهناك 

 شيء آخر أريد أن أقوله لك..."
"قل ما تريد!" أجابته وقد أشرق  

 وجهها. 
أكن مستعدا الستقبالك كما "أان مل 

جيب. وأكون ممتنا لك إذا مل تقبيليين  
مرة أخرى ومل تعانقيين هبذا 



الشكل.... على األقل يف البداية  
فيجب علي أوال أن أعتاد على فكرة 

أن أخيت الصغية أصبحت شابة 
 مجيلة".

 "لقد فهمت سأطيعك بكل شيء".
"حسنا اذهيب واستحمي مث تعايل إىل  

ريب البية معي" فنظرت الشرفة لتش
إليه مليا, مث دخلت إىل الغرفة. إهنا 

غرفة صغية ومرتبة, فالشراشف  



املوضوعة على السرير والسجادة  
املفروشة على أرض البيت اخلشيب  

تضفي على البيت جوا مجيال أبلواهنا  
الزاهية, وكانت اجلدران بيضاء, 

والنافذة تطل على حديقة صغية 
 خضراء.

نة الصغية تكفي لرتتيب وكانت اخلزا
مالبس راشل القليلة اليت محلتها  



معها وكان ابب الغرفة يفتح على 
 محام مشرتك بينها وبني أخيها. 

أخيها, ابتسمت هلذه الكلمة. إهنا 
أخيا معه, إنه أمجل يوم يف حياهتا. 
إهنا تشعر كأهنا مراهقة تستعد ألول 

موعد هلا. أو كأهنا عروس تتهيأ  
أو كأهنا امرأة  لشهر العسل, 

تكتشف معىن احلياة..... وشعرت 



ابلسعادة كما شعرت كم أن مقاومتها  
 هذه خطرة مث دخلت احلمام.

محل امييت زجاجتني بية بيده واجته  
حنو الشرفة ولكنه مسع راشل تغين  
بصوت منخفض. فتوقف مكانه  

 ونظر يف املرآة وأتمل نفسه. 
 "أنت منون وأمحق".

كيف يهتم   يدعي امييت أبنه يعرف
بنفسه. ولكن مبا خيص الطبخ  



سنعرف مواهبه. فتناولت راشل 
قطعة من الستيك وكان امييت أيكل 
بسرعة وكان ال ميلك وقتا يضيعه يف 
األعمال اليومية املرهقة. وإذا كانت  
كل وجباته مشاهبة هلذه فهذا ليس  
مدهشا! واآلن جيلس على الكرسي 
  وميسك زجاجة البية الثالثة. ويتأمل

 راشل بنظرات غريبة.



وكانت قد رتيت نفسها بقدر  
اإلمكان ورفعت شعرها ألن اجلو  

كان ال يزال حارا. وكانت قد 
وضعت القليل من البودرة ومن محرة  

الشفاه..... كانت قد قالت يف 
نفسها أن هذا يكفي. وتساءلت  

كيف يراها امييت؟ هل يرى أهنا فتاة 
شابة مجيلة؟ أن له طبيعة األخ  

ور الذي ال يريد أن يقبله! وهي املتط



متأكدة أن ال أحد يعتربها ساحرة 
جدا. إهنا جمرد فتاة عادية, عيوهنا 

عسلية وشعرها بين وجسدها 
متناسق, ال شيء فوق العادة. غال 

أن فمها يستحق بعض االهتمام فهو 
 صغي ومرسوم بطريقة رائعة. 

وكانت راشل قد ارتدت ثوهبا  
القطن  األنثوي الوحيد, وهو من 

األصفر بلون الشمس وله بروتيالت  



رفيعة. إهنا ستتناول العشاء مع أخيها  
بعد فراق دام مخسة عشرة عاما! 

وهذه املناسبة تستحق بعض الرتتيب  
 واألانقة!.

وأمسكت السكينة وقطعت قطعة 
اللحم وقربتها من فمها, وهي ال 

تزال تفكر. إن امييت مل حيتفل هبذه 
ابلشورت  املناسبة. وهو ال يزال

وابلقميص الكاكي. لكنه بذل بعض  



اجلهد, وانتعل حذاء الرايضة  
املستعمل. وكانت حليته تدل على 

أنه مل حيلقها منذ عدة أايم. ومل 
يكلمها إثناء العشاء بل كان يكتفي  

 ابلنظر إليها وهو يشرب البية.
"إبمكانك أن تتوقفي اآلن" قال هلا 

 فجأة.
ابعي ".....أنت لسا مضطرة ألن تت

 الطعام كي تثبيت أبنك أخت جيدة".



"أنه طعام لذيذ... لكين لست جائعة  
 هذا كل ما يف األمر" وكانت تكذب.

"إنه جمرد طعام! هل جتيدين 
 الطهي؟".

 فأشع وجهها ابألمل.
"نعم بعض الشيء. وأان أحب العمل 

يف املطبخ أكثر من العمل داخل  
 املنزل".



العمل. أنت  "إبمكاننا أن نتقاسم 
 هتتمني ابلطعام وأان أهتم ابملنزل".

 فتنهدت راشل وابتسمت.
 "إذن ..... سأبقى؟".

 فهز كتفيه ال مباليا.
"كما تريدين ابلتأكيد ستتعبني 

بسرعة ومتلني من هذا املكان ومن مث  
 سرتحلني".

 "لن أرحل بدونك" أكدت له بقوة. 



"ألن تشتاقي ألصدقائك؟ امل ترتكي  
 عملك؟".

أخذت عطلة ملدة غي حمددة. "لقد 
فأنت كل ما يهمين. امييت أنت كل  

 ما بقي يل".
فنهض بسرعة وأبعد الكرسي إىل  

اخللف حبركة مفاجأة ودخل الغرفة  
 ووقف أمام النافذة وظهره ألخته.



"هل أنت دائما واثقة. راشل أال 
 ختافني أن يؤذيك أحد؟".
 "لست أنت ابلتأكيد...".

كانت ترغب  مث هنضت واقرتبت منه و 
أبن ترمي نفسها يف حضنه وأن تضع 

رأسها على كتفه كما كانت تفعل  
وهي صغية. ولكنها توقفت على 
بعد خطوة منه خوفا من أن ينفر  

 منها.



"....أنت لن تلحق يب األذى. بل  
 أنت ستمنع األذى عين".

 فنظر إليها بطرف عينه.
"فقط ألنك أخيت تشعرين  

 ابألمان؟".
فقط. فأان "ليس من أجل ذلك 

أستطيع أن أحكم على 
 الشخص...".
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وتذكرت خطيبها السابق راف,  
 فصمتت قليال مث أضافت:

"..... على األقل بصورة عامة. وأان 
أعلم أنك تريد أن تسبب يل 

األمل.... ملاذا أنت قلقا امييت؟ كل 
ما أرغب به أن أكون إىل جانبك,  
 وأان أحبك وهذا ليس أمرا فظيعا".



"وإذا مل أكن أهال لثقتك وحملبتك؟ 
 هل فكرت هبذا؟".

فأحست حبزن كبي ووضعت يدها  
يتحرك ومل  على يد أخيها, لكنه مل 

يبعدها, ظل واقفا مكانه يتأمل  
 البحر. 

 "امييت أان ال...."
 "هو هو, أين أنت؟...."



أنه صوت هاريس شاندلر جعلهما  
 يرتعدان.

"لقد كسبت ثروة يف لعب الربيدج,  
وجئت ألحتفل معك هبذه املناسبة 

ولقد أحضرت لك البية, وأحضرت 
 لنفسي الويسكي...."

بقوة    مث صعد الدرج وفتح الباب
 ودخل وهو يبتسم.



".... هيا اي ولدي! ملاذا ال  
 جتيب..."

 مث أصيب بدهشة كبية.
"أهذا أنت راشل؟ كيف وصلت إىل  

 هنا؟".
فابتعدت راشل عن امييت وقبلت 

 عمها.
"لقد ركبت الطائرة. كيف حالك 

 عمي هاريس؟".



"إين أسأل نفسي" أجاهبا ورمى 
بنفسه على أقرب مقعد. وخبطوتني  

يت الغرفة وأخذ الزجاجات  قطع امي
 من يد هاريس.

"سأحضر لك كأسا. وأنت راشل هل  
 تشربني شيئا؟".

"نعم البية لو مسحت. هل تشعر أبمل  
 اي عمي؟ أان أجدك شاحبا".



"إهنا احلرارة املرتفعة. هل إبمكانك  
أن تشرحي سبب وجودك هنا؟ لقد  

اتفقنا أن تبقى العائلة بعيدة يف 
ن نعطي امييت املرحلة األوىل. جيب أ

 فرصة كي يعتاد على التغيي".
"أنت على حق لكن ليس ابلنسبة يل 
أان. امييت هو أخي اي عمي هاريس, 
أنه أقرب الناس إيل وأان ال أستطيع 



أن أنتظر إىل أن تقرر أنت مىت  
 ستعيده إلينا".

"أنت مل تفكري ابلتعقيدات اليت  
ختلقينها, وأان أشك أبنك لن تنجحي 

فة لك يف الفندق. ومبا  يف إجياد غر 
أنك هان سنرتب هلذه الليلة, 

وسيكون إبمكانك غدا أن تعودي  
 بسالم".



"أان لن أرحل سأبقى إىل أن يقرر  
امييت أن يعود معي" أجابته راشل  

 هبدوء وحبزم.
"ال تتفوهي ابحلماقات اي ابنيت. إن  
امييت حباجة للهدوء, وللوحدة كي 

يدة  يتمكن من التأقلم مع احلياة اجلد
املتمدنة بعد السنوات اليت قضاها  

خارجا على القانون. وأنت  
ستزعجينه اي عزيزيت برغم نوايك  



الطيبة. حىت ولو أقمت يف الناحية 
األخرى من اجلزيرة ستكونني قريبة  

منه. وسيشعر بوجودك وطأنك  
 دخيلة.

"لن أذهب إىل الفندق سأبقى هنا 
 مع أخي".

هنا   "هيا, كوين متعقلة! أنه ال يريدك
 وجيب أن ال تبقي هنا....."

 عاد امييت حيمل بيده الشراب. 



"لقد فقدت هذه الطفلة صواهبا قل  
هلا أبهنا ال تستطيع أن تقيم معك!" 

 قال له هاريس. 
وتناول الكأس من يد امييت وشربه  

 دفعة واحدة فابتسم امييت.
"إبمكاهنا أن تبق قدر ما تشاء, لقد  

 مسحت هلا بذلك منذ قليل".
 أنت جمنون؟" صرخ هاريس. "هل



فانتفضت راشل وأتملت عمها 
بدهشة ونظر امييت إىل عمه وقال 

 له:
اي عمي. أنت ختلق مشاكل   "إهدأ

حيث ال توجد. لقد جاءت أخيت  
لرتاين, وهذا سيساعدين على التأقلم 
معها وعلى التعرف على بعض النقط  

 قبل العودة إىل كاليفورنيا".



"أنتما االثنان جمانني حقا دعوين على  
األقل أحبث هلا عن غرفة يف الفندق  

 فهذا الكوخ لن يتسع لكما معا".
 جابه امييت حبزم."ستبقى هنا" أ

وتبادل الرجالن النظرات بصمت 
 وكأن أحدمها حياول أن يقنع اآلخر.

"حسنا بعد كل هذا سرتى. ولكن أان 
ال أزال مقتنعا أبن هذه تعقيدات غي 

 مفيدة" قال هاريس وهو يتنهد.



 فابتسم امييت وجلس على الصوفا.
لن تزعجين أبدا أليس كذلك   "راشل

 اي صغية؟".
فجلست راشل يف الطرف اآلخر من  

 الصوفا وابتسمت له:
 "أبدا, أبدا" وشريت بلعة من البية.
مل يسبق هلا أن شربت هذا املقدار  

 من البية من قبل.



وخاصة يف مثل هذا النهار املتعب, 
فأسندت ظهرها على الكنبة تتأمل  

وكانت أخيها. وأحست ابإلرهاق, 
تتمىن أن يرحل العم هاريس بسرعة. 

فهي حباجة ألن تبق وحدها مع  
أخيها يف هذه السهرة اللطيفة, وأن  

تطرح عليه الكثي من 
 األسئلة.......



"لقد أصبحت راشل شابة وذات  
 إرادة قوية" قال هاريس.

 "نعم لقد الحظت ذلك".
وبدأت راشل تشعر ابلنعاس 

الشديد, فأغمضت عينيها وغفت 
ن أن تشعر. وكان كل ما تفكر  دو 

فيه هو أخيها الذي حتبه كثيا وقد 
زاد حبها له عندما رأته أكثر أوه  

إهنما سيكوانن سعيدان جدا معا. 



فقط لو أن هذه السعادة تدوم إىل  
األبد. لو أن العم هاريس يذهب  

 ويرتكهما معا هبدوء فقط لو أن .....
"لقد انمت أخيت الصغية على ما 

 يبدو".
نت حقا فقدت صوابك. ماذا  "أ

يعين كل هذا؟ ال ميكنها أن تبق  
 هنا".

 ومع ذلك ستبقى".



"اي ولدي لدي كلمتان أريد أن  
 أقوهلما لك".

"أان مستعد لسماعها اي عمي, لكن 
قبل ذلك جيب أن أضع أخيت  

 الصغية يف السرير".
وكأهنا يف حلم. شعرت راشل بيدي 
أخيها القويتني حتمالهنا. فتذكرت 

م طفولتها. كان امييت دائما هو  أاي
الذي يضعها يف السرير! كانت 



الغرفة مظلمة, فوضعها امييت هبدوء  
على السرير دون أن يشعل الضوء مث  

سحب الغطاء وغطاها, ففتحت 
 راشل عينيها وابتسمت.

"أنت ال تستطيع أن تلبسين البيجاما  
كما كنت تفعل سابقا" فابتسم 

 الشاب ابتسامة حنان.
 ذا مل يعد ممكنا"."ال, ه



واجته حنو الباب لكنها اندته  
 واستوقفته.

"إذا مسحت, امييت قبلين كما كنت 
 تفعل وقل يل تصبحني على خي".

 تردد قليال مث طبع قبلة على خدها.
"ال أريد تلك القبلة اليت كنت تقبلين  

 مثلها عندما كنت صغية".
 "تلك القبلة".



أوال  "نعم القبلة املميزة. كنت تقبلين 
على جبيين مث على أنفي مث على 

 فمي".
 "آه لقد نسيت" مهس امييت هبدوء.

مث احنىن جمددا وطبع قبلة على 
جبينها مث على أنفها مث على فمها 

 حبنان وقال هلا:
"تصبحني على خي ايصغية"مث 

 هنض.



"تصبح على خي اي عزيزي أان سعيد  
 لوجودي معك".

 قليل."وأان أيضا" أجاهبا بعد صمت 
إهنا ليلة من أصعب ليايل حياته. فإن  

غرفة السجن هلا حسناهتا. فعندما 
يصل صوت إنسان إىل مسمعك  

تعلم أبنه كائن غي مرغوب فيه. أما  
رؤية راشل شاندلر فهي ال تسبب 

أي عذاب, جبسدها الناعم دون أن  



تشعر بلذة شفاهها وبرائحة  
 جسدها....

كان قد أعتاد على النوم القليل  
لى النهوض مع شروق الشمس.  وع

وهذا الصباح أستيقظ أيضا يف  
الساعة السادسة برغم سهاده. 

وفكره املتكدر وخديه املزروعني هبذه 
اللحية. وفنجان القهوة يف يده مث 

جلس على الشرفة وهو حيك ذقنه. 



لو أنه حيلقها فهذا يساعده على 
االنتعاش.... ولكنه لن يعذب  
ندلر  نفسه. فإذا شاهدت راشل شا

أخيها أنيقا فهذا ذنبها هي! فهو ال  
يريد أن يبدل نظام حياته حىت يتالءم  

 مع ذوق هذه االرستقراطية.
حسنا, حسنا! ماذا يعين كل هذا  

املزاج العكر؟ راشل مل تفعل شيئا يثي 
الغضب. إهنا مسرورة ألهنا جاءت. 



وهي مجيلة وساذجة, وهلا عيون  
تبعث إىل االطمئنان, وفم 

.. وتعترب نفسها مع  مدهش....
أخيها. فما املدهش إذا كان مزاجه 

سيء؟ هل جتهل هي أبنه ال جيب أن  
تثق أبول شخص تراه؟ هذه الربيئة. 

أنه للمرة املئة اليت يردد فيها أبنه  
جمنون ألنه مسح هلا أبن ختطي عتبة 

 هذا الشاليه.



جيب أن يتخلص منها. ابلتأكيد لقد 
ل فهم ذلك خالل هذه الليلة, وقب

الفجر أخذ قراره. وكلما أسرع كلما 
كان أفضل. حىت ولو أضطر على  
االعرتاف. لقد كان هاريس حمقا يف  

هذه النقطة. ال يوجد مكان هلذه 
الساذجة يف مؤامرهتما. سيصطحبها 

بعد الظهر إىل املطار, وبعد ذلك  
سيذهب ويرى إذا كانت مايل حرة  



يف السهرة. ليس له أية نية يف إقامة  
جنسية حمض مع الشابة  عالقة 

اهلوائية. فهي ال حتبه ومها  
 متفامهان....
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كيف؟ إنه يستغل املاضي؟ ولن 
يسمح هلذه العيون اليت تزين هذا  

عليه, ليس الوجه الصغي أن تسيطر 
هو؟. طبعا! إبمكانه أن يغي مشروعه  

األساسي, راشل شاندلر ستكون 
مساعدة قيمة له يف سبيل الوصول  
على هدفه. لكن ال أنه يشعر أبنه  
غي قادر على التصرف مبثل هذه 

 الدانءة.



إنه ال يزال يتمتع ببعض الشرف  
والكرامة. لو بشكل قليل, إنه لن  

ة, حىت يستطيع أن يسبب األمل لربيئ
ولو فرضت عليه ذلك الظروف. 

سيصطحبها على املطار شاءت أم  
أبت, وسيضعها يف الطائرة. 

وسينساها بسرعة. وبقليل من احلظ  
لن يكون مضطرا للذهاب إىل  

كاليفورنيا للحصول على ما يريده.  



وابنتظار فرتة بعد الظهر, ال شيء 
مينع راشل من التمتع بنهار مجيل  

خذها إىل  على هذه اجلزيرة سيأ
الطريق الساحلي وغلى الشاطئ ليما 
هاي أو قرب مستنقع فرفادي فإن  

رحلة الطيان األخية تقلع بعد  
الظهر. سيلعب دور األخ الكبي  

وسيكون دليلها ومن مث سيصطحبها 
إىل صالة االنتظار وهو يبدي أسفه  



الشديد. األخ الكبي الرائع..... هل 
ت  جتده مقنعا هبذا الدور؟ إذا كان

سريعة التصديق, نعم لألسف كان 
متشائما كان خياف أن تكون على 

العكس انفذة الصرب, فإىل مىت  
سيعميها الوفاء العائلي؟ فهذا 

 يصعب تقديره.
مث حك ذقنه. إنه يفعل حسنا إذا  
حلقها, فمع هذه احلرارة املرتفعة  



تكون الذقن الطويلة مزعجة أكثر. 
فتحت راشل عينيها ببطء ودهشت  

رأت نفسها يف غرفة غريبة,  عندما
وهي ال تزال يف ثوهبا, ومغطاة 

بشرشف قطين حىت كتفيها هاواي  
 تذكرت اآلن, امييت.

مل يكن احلمام مشغوال. فتأملت 
حاجات أخيها حبنان للمرة األوىل, 
ومنذ عدة سنوات, أصبح هلا رجل 



ميكنها أن تقدم له اهلدااي. فعيد 
ميالده بعد شهرين, مث أييت عيد 

امليالد ورأس السنة, وعدة مناسبات 
أخرى. كانت هذه الفكرة كافية 

إلسعادها. فبدأت تغين بصوت مجيل  
 وهي أتخذ دوشا منعشا.

كان ركوة القهوة ال تزال ساخنة 
على الطاولة لكن امييت مل يكن 

موجودا. فسكبت لنفسها فنجان  



قهوة مث خرجت. إنه جيلس على 
ا.  الشرفة ومل يكن قد انتبه لوصوهل

 فظلت واقفة تتأمله. 
 "لقد غيت رأيي..."

ومل يكن قد ألتفت حنوها ومل يتحرك  
 من مكانه. 

"......من األفضل أن تعودي على  
كاليفورنيا منذ اليوم. هاريس معه  



حق أان حباجة لبعض الوقت كي 
 أأتقلم من جديد".

مل يبدو عليها الغضب أو االنفعال. 
بل جلست على كرسي قريب منه 

نظر إىل احمليط كانت وأخذت ت
ترتدي شورط قصي وبلوزة قطنية 
ضيقة. وكان شعرها يسرتسل على 

كتفيها وال يزال رطبا. وابتسمت له  
 وأجابت بتهذيب.



 "ال امييت"
مث شربت القهوة وأخفت انفعاهلا, 

فالتفت امييت حنوها ونظر إليها  
 غاضبا.

"ال؟ ال جيب أن تقويل كلمة ال 
صغية أان أكرب ألخيك الكبي اي 

منك وأان من يقرر. ستذهبني اليوم 
 على كاليفورنيا".



"ال امييت ماذا تريد أن أتكل؟ لقد  
وجدت بيض وجبنة يف الرباد إبمكاين  
أن أصنع لك عجة إذا أردت. ولكن  
ال يوجد عندك خبز. ستقوم بسباق 

 على الشاطئ".
 "سأشرتي اخلبز يف طريقي إىل املطار"

 "ال امييت".
لت كلمة ال امييت مرة اثنية "إذا ق

 سأضربك!" صرخ امييت.



 فضحكت راشل
"ابلتأكيد ال! فأنت مل يسبق لك إن  

ضربتين من قبل حىت عندما كنت 
أستحق ذلك! حىت أنك مل تؤنبين  

عندما أفسدت بلوزتك القطنية. فال 
 ميكنك أن تبدأ بضريب اآلن".

"لقد أصبحت شقية أكثر مما كنت 
عشرة من  عليه وأنت يف الثانية 

 عمرك!"



 "لقد فكران بكل شيء مساء أمس"
ونظرت إليه بطرف عينيها لقد حلق 

ذقنه. لقد أصبح ابإلمكان رؤية ذقنه  
الناعمة وفكه األسفل اجلميل. كان 
من املمكن أن يكون أمجل لو ختلى  

 عن هذه النظرة الكريهة العابسة. 
"أان أجيد الطهي وأنت جتيد القيام 

وإبمكاين أن أطرح  ابألعمال املنزلية, 
عليك ما شئت من أسئلة. 



وإبمكانك أن ترفض اإلجابة إذا  
أردت.... ابملناسبة, لو حتكي يل  

 كيف قضيت هذه السنوات كلها؟".
"حماوال أن أجتنبك" قال هلا وهو ال 

 يزال يتأمل احمليط.
مل يالحظ الفتاة وهي ترتعش. لكنها  
متالكن نفسها بسرعة. فهو جيهل أهنا  

حياهتا يف خوف من أن   قضت سنني
يتخلى عنها اجلميع وخاصة الذين  



حتبهم, أوال والداها, مث أخوها مث  
 خطيبها مؤخرا.

 "هذا قرار تعسفي أال ترى ذلك؟"
هذه املرة نظر امييت دون أن خيفي  

 انفعاله.
"ماذا تريدين ابلتحديد؟ أمساء  

األماكن اليت كنت فيها؟ التواريخ؟ ما  
 كثر لطفا. الفصول؟" سأهلا بلهجة أ

 "موجز صغي يكفيين"



لقد حان الوقت ليتحقق إذا كانت 
القصة اليت نسجها مع هاريس  

حمتملة ابلتأكيد راشل ذكية. ولكنه 
 سيجرب روايته معها.

"عندما اضطررت لرتك البالد لبعض  
الوقت......" ظهرت حملة حزن يف 
عينيه, فطردها بسرعة وكأن هذه 
الذكرايت مؤملة جدا! وعلى كل 

ال, لقد انتهت تلك املرحلة..... ح



فتفاجأت راشل بتعابيه وأشفقت 
 عليه.

"أان أذكر ذلك, لقد اهتمت أبعمال 
الشغب اليت قام هبا الطالب, وأبنك  
اشرتكت يف انفجار كامربدج. وكنت 

هناك عندما انفجر البيت. أليس 
كذلك؟ وظل رجال املخابرات  

 يرتددون علينا طيلة سنوات عديدة".



أت إىل هاواي أوال. مث "لقد جل
أصبحت هاواي تشكل خطرا علي 

فسافرت مرة اثنية. وأان لن أروي  
لك كل التفاصيل لن شرحها يطول.  
لقد أمضيت سنوات عديدة يف دير.  

وبعض الوقت يف الشرق األوسط,  
 وأخيا يف أميكا الالتينية".

ابلنسبة المييت القدمي ميكن لراشل  
ما  أن تتخيل أنه يقيم يف دير. أ



ابلنسبة المييت الذي تراه اليوم فهل  
 هذا ممكن؟.

"ملاذا قررت أخيا الظهور من  
 جديد؟"

فالتفت الرجل حنوها اببتسامة 
 ساخرة.

"بسبب املال ابلطبع أنت ال تفكرين  
أبنين كنت أموت حتت سحر العمة  

 ميين الغي معقول!".



"إذن أنت ال تزال تتذكرها!" 
صرخت راشل عندما فكرت هبذه 

 قريبة الغريبة األطوار.ال
"وجدينا؟ امل تكن قادرا على إرسال  

كلمة هلما وإشارة بعد كل الذي  
 فعاله من أجلنا؟".

"ال وجدت أنه من األفضل أن أكون  
ميتا يف نظر اجلميع . كما وأنين أعترب 



أبنه ال جيب علي أن أكون ملتزما  
 أمام أحد".

 "وال حىت ابلنسبة يل؟....."
نفسها عندما حملت  ولعنت راشل

 احلزن يف صوته. 
".....إذا كنت تستمر يف إرسال  
اهلدااي ابستمرار يف مناسبة عيد 
 ميالدي؟" سألته حبزم وإصرار.
 بعد صمت قصي جاهبا امييت:



"ألنين ويف أعماق نفسي أان رجل 
حساس جدا. ولكن ليس لدرجة أن  

 أدعك تبقني هنا" فمضت راشل.
"لن تتخلص مين اي امييت 

ستستسلم بسرعة. سأحضر و 
الفطور" وكانت قد أصبحت داخل 
 البيت عندما مسعت أخيها يقول هلا: 

 "أريد بيضا مسلوقا" 



ودون أن تلتفت ابتسمت فرحة 
 وأجابته: 

 "حاضر!"
عندما شاهد هاريس امييت بعد  

الظهر أصيب بدهشة كبية. ألن 
كان يلبس بنطلوان نظيفا    امييت

وقميصا مكواي ولقد حلق ذقنه جيدا 
وألول مرة حيلفها هبذا الشكل منذ  

 عدة أسابيع كاملة.



"هل نطوي هذه الصفحة اي ولدي 
العزيز؟ يبدو أن جمئ راشل مل يكن  

 فكرة سيئة".
"إهنا فكرة حمزنة ومؤسفة" أجابه  

امييت وهو جيلس على املقعد. كان 
ثل هذه الساعة, البار فارغا يف م

لكنه مل يعذب نفسه يف التحقق إذا  
كان هاريس موجودا يف غرفته. فهو 

يعلم ابلتأكيد أبن هذا املمثل 



الصامت يكون قرب البار دائما ويف 
 كل ساعات النهار. 

"كم أان حمب ومتسامح لقد  
حذرتك. وأنت فقدت عقلك 

بسرعة! مل ميضي على وجود ابنة  
رين  أخي عندك أكثر من أربع وعش

ساعة على كل حال تشعر وكأهنا يف  
 عيد عندما تراك هبذا الرتتيب".



"كلمة واحدة أخرى اي شاندلر,  
 أخلع كل مالبسي هنا".

"هوهو! لن أتعجب لو كنت حقا 
أبن أخي,أخيا! هو وحده إبمكانه 

 أن يكون لديه أفكار مماثلة".

 "أنت تعلم جيدا من أكون".
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ولكن هذا بعيدا عن احلقيقة. فهو مل 
يعطي هلاريس سوى أقل قدر من  
 املعلومات عن حقيقة شخصيته.

فشرب هاريس القليل من الروم. 
فهو عادة ال يشرب جبدية إال بعد  

 العشاء.
ريد أن تفعل مع  "حسنا! ماذا ت
 عزيزتنا راشل؟"

 "ألديك أقرتحات".



"قل هلا أنت أوال أبنك تريدها أن  
 ترحل"

"لقد قلت هلا ذلك هذا الصباح.  
ولكن مل أستفد بشيء أهنا عنيدة 

 جدا".
 "نعم كان جيب أن أقول لك ذلك".
"كان جيب أن تقول يل أيضا أكثر  

من ذلك. لقد أصبت ابلصدمة 
عندما علمت أبنين كنت أرسل هلا 



اهلدااي يف أعياد ميالدها طيلة  
 سنوات اختفائي".

 "هذا غي معقول, هذا مستحيل".
"وهل يبدو أنين أمزح؟ لقد كان  

امييت شاندلر يرسل اهلدااي ألخته 
ابنتظام خالل مخسة عشرة سنة. 

أكتشف بسرعة ماذا كان    وإذا مل
 يرسل هلا فإين سأخسر".



"أان واثق منك لن تدع هذه الرتهة  
الصغية توقعك يف حية. ال هناك 

أشياء أخرى أكثر أمهية, هل تدري 
 ماذا تعين هذه املعلومة؟"

"نعم إهنا دليل أكيد على أن امييت 
حي يرزق. إال يف حال أن يكون  

أحد األقارب أو أحد األصدقاء هو  
لذي كان يرسل هلا هذه اهلدااي ابسم ا

 أخيها من ابب الرمحة والشفقة".



"أنت ال تعرف الشاندلر اي أبن  
أخي. ال يوجد أي واحد منهم ميلك  

مثل هذه العواطف النبيلة, ومثل 
هذه احملبة ما عدا راشل فقط. وهذه 

ليست من ابب الصداقة ال أبدا.  
فإن أختك الصغية كانت دائما  

وحذرة من كل   خجولة وكتومة
الناس..... إال مع جديها ومعك  

 أنت شخصيا ابلطبع".



"إذا كنت حتاول أن تزيد من عزمي. 
 فلن تتمكن هبذه الطريقة".

"هيا! هذا ليس وقت الندم لقد فات  
األوان. وال تنسى فنحن ال نريد أن  

نسبب األمل لراشل, وحنن حناول فقط 
أن جنعل امييت خيرج من مكانه وال  

 اب من القانون".يعود هار 
 "ةإذا مل يظهر أبدا؟"



"عندئذ سيحصل حدث مأساوي  
وستبدأ أنت حياة جديدة وبثروة ال 

أبس هبا. وستكون راشل متأكدة من 
 كل شيء حول مصي أخيها".

"هم, إذا عاد امييت أان أتساءل ماذا  
ستظن عائلة الشاندلر حول اخلداع  

 والغش".
ان "اخلداع! هذه كلمة كبية, اي بين فأ
أعتربك مساعدي وسأشرح هلم أبننا  



نسجنا كل هذه املؤامرة كي جترب 
امييت على الظهور. وأنت سرتحل  

 مببلغ حمتوم".
"وكيف تتأكد أبن امييت يرفض 

 أرثه؟"
"لقد كان دائما حيتقر املال. أنه  

كأخته متاما. وسيكون سعيدا 
ابلتنازل عن ثروته ألعمامه 

 وعماته...... ولك".



ل املال؟ وكم مفاجأة "أال حتب راس
أخرى ختفي عين بعد شاندلر أان ال 

أحب أن أتقدم يف الظالم ولقد 
 حذرتك".

"لقد أخربتك بكل ما جيب أن تعلمه  
اي ولدي العزيز. وأان أتساءل فقط  

إذا كنت صادقا معي كما أان صادق  
 معك".

 فنهض امييت وابتسم ابتسامة وقحة.



 "نعم شاندلر ال ال تقلق أبدا".
وعندما أبتعد امييت ظل شريكه  

 يتأمله بريبة.
اعرتفت راشل بسرعة أبن األمور مل 
تكن كما توقعت. فامييت يتصرف 

معها بتهذيب مدروس, أيكل 
الوجبات اليت حتضرها له وجييب 

على أسئلتها وقد علمها قيادة الرانج  
القدمي. ولكن ما عدا ذلك عندما 



يكون يف الشاليه يبقى دائما على  
ة ويشرب الكثي من البية الشرف

ويدخن السجائر بكثرة وهو يتأمل 
 احمليط ويتجاهل متاما وجود أخته.

كانت راشل حتاول دائما أن ختفف  
عنه تعد له الطعام الشهي ..... 

لكنه يف أغلب األوقات ال يكون  
موجودا وعندما كانت راشل خترج إىل  

الشرفة لتدعوه لتناول الطعام جتد 



نفس الوقت جتد  الشرفة فارغة وب
منفضة السجائر ال تزال تدخن وجتد 

زجاجة أو زجاجتني من البية قرب  
 الكنبة.

عندما كان يتناول العشاء معها كان  
خيتفي بسرعة ويتأخر كثيا يف العودة  
ليال. ويف الصباح كانت جتده على 
الشرفة وميد رجليه على الدرابزين  
وفنجان القهوة بيده. خالل ثالثة 



ت راشل أن جترب مجيع  أايم حاول
الطرق. وتذكرت عيد ميالد امييت 

احلادي والعشرين وذلك قبل أن  
يتخلى عن دروسه وقبل أن تتلبد 
السماء ابلغيوم. كان جدامها وكل  

الصغار جمتمعني مل تنسى راشل أبدا  
الوليمة اليت كانت قد أعدت هلذه 

املناسبة. الطعام الشهي والكاتو  
ر مثل والشوكوال. وقررت أن حتض 



تلك الوليمة حىت ولو أهنا مل تتمكن 
من ايقاظ حنني أخيها إىل الوطن. 
واختارت الوقت الذي يذهب فيه 

أخيها يف نزهاته الطويلة وركبت 
الرانج روفر وذهبت لشراء احلاجيات 

الضرورية وكانت ق وجدت كتاب 
طهي يعود اترخيه إصداره للعام 

يف أحد الدروج. وبينما  1942
على انر خفيفة أخذت  تركت الطعام



تقرأ تلك الوصفات القدمية. وكانت 
متأكدة من أن امييت لن يعود ابكرا.  

 وهي تريد أن جتعلها مفاجأة له.
عندما نظرت إىل الساعة تفاجأت  
أبهنا تشي على السادسة. ومل يكن  

امييت قد عاد بعد, فقررت أن  
تستحم وترتب نفسها هلذه املناسبة. 

كل فاتن كي  فهي تريد أن تبدو بش
 يشعر امييت أخيا بوجودها. 



وعندما انتبهت لكمة فاتن قالت 
بنفسها إن هذه ليست طريقة جيدة 

للكالم وال جيب عليها أن هتتم 
بذلك.... وهي تعلن أبن امييت 

عنيد! مع أنه كان لطيفا يف املاضي. 
وكان جدامها يقلقان دائما لرؤيته  
يوافق على كل شيء بسهولة.... 

ظ! لقد شفي من نقطة  وحلسن احل
 الضعف هذه!.



يف غرفة احلمام حيث ال يزال البخار  
ووضعت  ميلئ الغرفة وقفت راشل

العطر وبدأت تضع املاكياج على 
وجهها. ونظرت إىل جسدها وهي 

تلبس فقط املالبس الداخلية  
الشفافة. وقالت يف نفسها إن  

صدرها وخصرها أصبحا أكثر حنافة. 
ولقد اكتسبت بشرهتا بعض السمرة 

 وذراعاها أصبحا...



وفجأة فتح الباب على وسعه وظهر  
امييت يقف أمامه وظل واقفا حلظة  

يتأمل البخار الذي يتصاعد من 
احلمام وحدق قليال براشل. مث خرج  

وصفق الباب وراءه بشدة وصرخ 
 قائال:

"امل يكن ابمكانك أن تقفلي الباب  
 ابملفتاح؟"



كانت دهشة راشل كبية. وقبل أن 
تسرتجع أنفاسها مسعت هدير حمرك  

الرانج روفر. لقد ذهب امييت 
 فتنهدت ونظرت إىل نفسها يف املرآة
وهي ال تزال ترتعش. فهي مل تتمكن 

من وضع روب احلمام يف حقيبة 
السفر ألنه يشغل مساحة كبية منها 
فيجب عليها أن تشرتي رواب جديدا 

يف صباح الغد. لقد أصبح امييت 



حمتشما جدا. يف املاضي كاان يذهبان 
معا إىل الشاطئ. ولقد سبق له ورآها  

عدة مرات يف مايوه البحر منذ  
 إىل هاواي. وصوهلا 

عندما سيعود ستعتذر منه وستعده 
أبهنا ستكون أكثر حذرا يف املرات  
 القادمة. فإن العشاء سيهدأ غضبه.
مضت مخس ساعات وهي ال تزال  

تنتظره. كانت قد شربت ثالثة  



كؤوس من الويسكي وع أهنا ال حتب 
الكحول كثيا. وكانت منفضة 
السجائر قد امتألت أبعقاب 

تها. وال تزال  السجائر اليت دخن
جالسة على الشرفة على املقعد 

الذي يفضله أخوها وضعت رجليها 
على الدرابزين وتناولت سيجارة 

 أخرى من سجائر امييت.



مىت ستفهم أخيا؟ ال جيب أن تتأمل 
كثيا. فامييت برابطة الدم اليت  

جتمعها لن يعتربها مصدرا هلمومه. 
لكنه يريدها أن ترحل. وهي سرتحل 

فهي حتبه كثيا وتستقيل  منذ الغد
وترتكه وحده إذا كانت هذه هي 

 رغبته.
لقد انطفأت آخر مشعة على طاولة  

العشاء ولقد نزلت بعض نقاط  



الشمع على الكاتو وبدأت الزبدة 
تسوح وقد نزلت منها بعض النقاط  
على الشرشف لقد كان امييت قد 

وعدها أبنه هو من سيهتم ابملنزل , 
هو سيفع  أليس كذلك؟ حسنا إذا 

 هذا العشاء إذا مل يكن يريده!
شربت راشل آخر كاس من 

الويسكي وأطفأت سيجارهتا مث 
هنضت على مهل إهنا تشعر ابلتعب! 



وتبدو غرفتها بعيدة جدا..... وهذه 
األرجوحة قريبة فخلعت حذائها  

ورمت بنفسها على األرجوحة وكانت 
أصوات األمواج تصل إىل أذنيها... 

 نوم عميق.فاستسلمت راشل ل
والرجل الذي يدعي أبنه امييت 

شاندلر مل يكن سعيدا كان قد دخن  
كثيا وشرب الكثي من البية أيضا  
وكان يشعر مبرارة يف فمه ومع ذلك  



ال يزال حيافظ على أفكاره حلسن 
احلظ. نعم ألنه كان قد قرر هبذه 
الساعة املتأخرة أنه ال يتمىن أن  

 يقضي الليلة مع ماين.
العودة إىل الشاليه كي يتأمل    أنه يريد

راشل ويالحظ حركاهتا الربيئة ويسمع  
صوهتا الناعم ويصغي إىل القصص 

اليت حتكيها له عن عائلتها, يريد أن  
يكلمها عن عودته بعد هذه 



السنوات الضائعة, وعن عذابه يف  
هذه األشهر الستة املاضية, وأن 

يعرتف هلا ابهلدف الذي يصبو إليه 
 ته ستتأمل بشدة....والذي إذا عرف

"لقد أصبحت عاطفيا فال تفكر هبذه 
الطفلة" عاتب نفسه بصوت  

 منخفض.
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لكن راشل ليست طفلة وهو يعلم  
ذلك جيدا أنه يناديها الصغية فقط 

كي يتذكر دائما أبهنا ليست أخته... 
وأوقف السيارة يف املمر املؤدي إىل  



وفكره مشغول ابملنظر الذي  الشاليه 
رآه منذ ساعات وصورة راشل نصف 

 عارية ال تفارقه....
ملاذا مل يبق مع مايل؟ إنه يعرف  

اجلواب إن مايل ال تكفيه أبدا أنه ال  
يبحث عن اللذة اجلسدية إنه يرغب  

براشل إنه يرغب هبا منذ اللحظة  
 األوىل اليت شاهدها فيها.



د أن  لكنه ال حيق له ذلك إنه ال يري
يسبب هلا الذي لكنه لن يتخلى عن  

 فكرة أهنا له منذ عدة سنوات.
وعندما وصل إىل قرب الشرفة  

توقف وأصغى جيدا إهنا الساعة 
الثانية صباحا وراشل انئمة اآلن 
ابلتأكيد ولكنها مل ترتك الضوء  

مشتعال ولكن.... ما هذه الرائحة؟  
 رائحة سجائر؟



مث نظر حوله فجأة وهو يفكر أبن  
شل ال تدخن السجائر إذن قد  را

يكون جاء زائر غي منتظر هل هو 
امييت احلقيقي؟ هل خيتبئ وينتظره 

 مع أخته؟
لكنه مل يسمع سوى أصوات األمواج  
وفجأة مسع تنهدا من األرجوحة فقال 

بنفسه إنه إذا تعارك مع امييت  
 احلقيقي فأنه ابلتأكيد سيغلبه.



وكان نظره قد أعتاد على الظالم 
ياال ممددا يف األرجوحة ورأى فلمح خ

على الطاولة الصغية زجاجة 
الويسكي اليت كان قد أحضرها 

هاريس وجبانبها منفضة السجائر  
 املليئة أبعقاب السجائر. 

فأقرتب وأتمل راشل وهي انئمة مث 
أحنىن قليال ليوقظها وعندما أحس 

بنعومة جسدها وشم رائحة اليامسني  



قادر  اليت تتعطر هبا شعر أبنه غي 
على محلها بني ذراعيه ووضعها يف  

السرير كما فعل يف املرة املاضية إن  
ذلك يفوق طاقته فماذا ستكون ردة  

فعلها إذا قبلها أخوها الذي تعبده 
 قبالت مليئة ابلرغبة والشوق؟....
"راشل استيقظي جيب أن تنامي يف  

 سريرك" مهس امييت.



عينيها ونظرت إليه   ففتحت راشل
 دون أن جتيب.

 "جيب أن تنامي يف سريرك" 
فتثاءبت ورفعت خصالت الشعر  

 عن وجهها. 
 "لقد شربت كثيا"

"أان غاضب منك! فاألخت الصغية 
 سكرانة من الروم"



ومد يده وساعدها يف النزول من  
 األرجوحة.

"إنه الويسكي كنت حانقة عليك" 
 واتكأت عليه. 

رفع شعرها إىل  فرفع يده رغما عنه و 
 الوراء فأسندت وجهها على يده.

 "كنت حانقة مين؟"



"ألنك مل تعد لتناول العشاء معي ومل 
ختربين أبنك ستتأخر لقد حضرت 

 لك الطعام الذي حتبه امييت"
فنظر بطرف عينه إىل الشموع الذائبة  

وإىل الزهور اليت على الطاولة وإىل  
 األطباق املليئة ابلطعام.

 وغد كبي""حسنا أان 
 "لكين ساحمتك" وابتسمت له حبنان.

 "راشل كم كأسا شربت؟"



 "اثنني..... ثالثة......"
"هذا كثي على أخت صغية! وغدا 

 سيؤملك رأسك كثيا"
وعندما أصبحا بقرب ابب غرفتها 
التفتت حنوه ومدت يديها خلف  

 عنقه.
"..... تصبحني على خي راشل هيا 

 أذهيب للنوم"



حبزم وهو يبعد يديها   قال هلا امييت
 عن عنقه

 "ألن تقبلين قبلة املساء"
 "ال ليس الليلة"

"يف هذه احلالة أان سأقبلك" ووقفت 
 على رؤوس أصابع قدميها.

والقبلة األوىل أخطأت جبينه وحطت 
على أنفه, والثانية أخطأت أنفه  

وحطت على خده, لكن الثالثة.... 



أحتدت شفتاها بشفيت امييت وقبلته 
وكادت شفتا امييت تفتحان  حبنان,

وتستقبالن شفاهها..... لكنه فجأة, 
دفعها عنه بقوة فوقعت على 

األرض, وعندما هنضت نظرت غليه 
مليا وبدهشة كبية ومل تقل له أية  
كلمة وأسرعت وأغلقت الباب  

 واستلقت على السرير. 



ظل امييت واقفا دون حراك وقد  
اشتعلت الرغبة يف كل كيانه. مث نظر  

الطاولة وأقرتب منها وأكل وهو  إىل 
واقف بشراهة, مع أن الطعام كان  
ابردا مث قطع ثالثة قطع من الكاتو  

وأعاد الباقي كله إىل الرباد وكان  
 يسي على مهل كي ال يوقظها. 

لكن راشل مل تكن قد انمت بعد لقد 
ظلت ممددة على السرير تنظر إىل  



النافذة وقلبها يرتعش ابلرغبة الغريبة  
ا غارق ابلدموع ومل تنم إال يف  ووجهه

 ساعة متأخرة جدا.
فتحت راشل عينيها وعادت  

فأغمضتها بسرعة ألن ضوء النهار  
كان قواي وشعرت أبمل يف رأسها  
فخبأت رأسها حتت الوسادة, 

ومسعت صفيا مرحا.... واحتاجت 



لعدة ثواين كي تتعرف على مصدر 
 هذا الصفي. 

وجبهد نزلت من السرير وكانت  
ت الليلة املاضية ختيم على ذكراي

فكرها وكأنه ضباب تذكرت أبهنا  
شربت الويسكي وهي جالسة على 

الشرفة, وأحست ابلشفقة على  
نفسها, آه, نعم! ألن امييت مل يكن 



قد عاد بعد.... لكنه عاد أخيا,  
 أليس كذلك؟ أم أهنا تتخيل؟

مث تذكرت أهنا قررت العودة إىل  
تفرض  كاليفورنيا كي ال تشعر أبهنا 

نفسها ابلقوة على امييت, وبذلك 
تكون قد أسدت إليه خدمة وتركته  
يتمتع ابهلدوء وحده, وقد حيالفها  

احلظ وال تضطر لركوب طائرة وقد 
 جتد هلا مكاان على الباخرة.



قبل كل شيء هي حباجة إىل محام  
يعيد إليها نشاطها وقد تتمكن بعده 

من تنظيم أفكارها, فتناولت 
القطين ودخلت إىل احلمام  الشرشف  

وفكرت أبهنا ستأخذ ثالثة حبوب  
 من األسربين ليهدأ أمل رأسها.

وعندما خرجت من غرفتها شعرت  
ببعض التحسن وكانت ترتدي شورط  

وبلوزة قطنية, وقررت أن تكون  



هادئة, وهي خترب امييت أبهنا سرتحل 
اليوم ابلذات, وهي لن تبكي عندما 

 قرار. ستالحظ مدى سروره هبذا ال
لكنها التقت ابمييت قرب ابب 

 غرفتها.
 "كنت قادما إليقاظك"

ذهلت راشل ومجدت مكاهنا عندما 
رأت أخاها يبتسم لقد حلق ذقنه 

 ولبس قميصا نظيفا ومكواي.



"كيف تشعرين اآلن؟" أضاف 
 ابهتمام مل تكن تتوقعه.

وانوهلا فنجان قهوة فأخذته وقد 
 تشجعت أكثر.

 "خبي"
 ه إهنا لذيذة"وتذوقت القهوة "آ

"أان آسف ألنين مل انضم إليك أثناء  
 العشاء"



هذه الكلمات, كلمات االعتذار 
 جعلتها تشعر ابلراحة وابلفرح.

"كان جيب علي أن أقول لك أبين  
 أحضر لك عشاء خاصا"

وكاان ال يزاالن واقفني أمام بعض ال 
يفصل بينهما سوى مرت واحد  

 فأحست راشل بضيق مل تعرف سببه.
استيقظت عزت سبب  عندما

انزعاجها إىل الكحول الذي شربته  



يف السهرة, لكن أمل رأسها قد خف  
وتوضحن أفكارها شيئا فشيئا, وهي 

حتس حباجة للرتاجع ولالبتعاد عن  
امييت ألول مرة أصبحت حساسة 

بوجودها اجلسدي وبقوة التأثي الذي  
 يشع منه.

فجأة ابتسم امييت ابتسامة لطيفة  
فشعرت ابلرتحيب  وبريئة وصادقة,

 ألول مرة منذ وصوهلا.



"أرجو أن تساحميين, فحىت اآلن مل 
تتمكين من رؤية اجلزيرة كلها,  
إبمكاننا أن حنضر بعض الزاد  

ونذهب إىل اخلليج الصغي الذي  
أعرفه جيدا, إنه مكان مناسب جدا 

 للغوص حتت املاء" 
"أان..... أان مل أجرب الغوص من  

 ة.قبل" أجابته راشل متلعثم
 "سأعلمك"



"أان ال أحب الغوص, امييت أان ال 
 أزال أخاف من املاء"

 
 فعبس الشاب وسأهلا

 "آال تزالني ختافني من املاء؟"
 فتشجعت راشل وابتسمت.

"أنت مل تكن موجودا ملساعديت على 
إزالة هذا اخلوف لقد حاولت 

بدونك, ورددت كثيا النصائح اليت  



كنت تقوهلا يل, ال ختايف, أرمي 
سك بدون تفكي..... ولكين مل نف

أمتكن, فبعد عدة أمتار كنت أرتبك 
 وأشعر ابخلوف وأحس أبنين سأغرق" 
"أان لن أتركك تغرقني, راشل" وعدها 

 بصوت مليء ابحلنان.
"أعدك أبنك ستصبحني أكرب  

منافسة ألشهر السباحني هل ستأتني  



معي؟ أم أنك تفضلني أن أرسلك إىل  
 كاليفورنيا؟"

ومل حتاول راشل أن تستسلم 
ألفكارها املشوشة فرفعت وجهها  

 حنو أخيها وابتسمت.
"حسنا! سآيت معك, أما اآلن  

 فسأحضر الفطور"
 "لقد حضرته بنفسي"

 



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

-10- 
 
 
 

مث وضع يديه على كتفيها وجعلها  
 تستدير ودفعها إىل غرفتها.



مايوه "..... هيا بسرعة أحضري 
 البحر واتبعيين على السيارة"

من حسن حظها أنه أدار هلا ظهرها  
فإنه عندما ملس كتفها جعلها تتذكر  

ليلة أمس بوضوح أكثر فأحست 
ابلضيق وابلعار فمساء أمس قبلة  

واحدة جعلتها تنسى من يكون  
 وتنسى أبنه أخوها.



فيجب أن ال ترتك ذلك يتكرر مرة 
  أخرى إذا كانت ترغب يف البقاء

بقربه, فإن امييت شاب مجيل ومثي 
وهي تشعر ابجنذاب قوي حنوه وهي 

تشعر ابحلية أيضا من قسوته  
 ورقته....

هل جيب عليها أن تعود إىل  
 كاليفورنيا زايدة يف األمان؟



وعندما لبست املايوه فهمت أبهنا 
ستبقى هنا طاملا أنه ال يطلب منها  

 الرحيل.
كل  لقد كان يوما رائعا وبسرعة زالت  

شكوك راشل اليت تزعجها يف 
الصباح ومتتعت بكل دقيقة مرت  

 هبا.
وكان اخلليج الصغي جنة حقيقية 

مبائه الصايف وبلونه األزرق 



الالزوردي, وأكلت راشل بشهية  
الطعام الذي أحضره أخوها, البيض  

املسلوق, والدجاج البارد, 
واجلومبون, واجلنب, وشربت النبيذ 

ك ستيك األبيض.... ومل يكن هنا
 حمروق وال بية!.

كان امييت قد دخن وشرب قليال, 
أقل من عادته. وقضى وقتا طويال  
ينام على الصخور ويتأمل البحر, 



وفهمت راشل ابلغريزة أبن هذه 
اللحظات من الصفاء واهلدوء اندرة 
جدا ابلنسبة له, وابلنسبة هلا أيضا,  

ومتنت لو أن هذا النهار يطول ويدوم  
 إىل األبد.....

بعد الظهر انم الشاب قليال فأخذت 
راشل تتأمله إبمعان, حىت وهو انئم 

يشع منه النشاط والقوة, يبدو وكأنه  
مستعد للنهوض عند أية حركة  



وشكل كتفيه وساعديه يوحيان ابلقوة 
وكذلك ساقاه الطويلتان مليئة 

ابلعضالت البارزة, أنه مجيل وهي 
حتب هذا اجلسد, وهذا الوجه الذي  

يه السنني بعض التجاعيد, رمست عل
 خاصة حول العينيني...

وفجأة فتح عينيه وأتملها قليال مث  
 سأهلا حماوال أن خيفي مباالته.

 "هل وجدت شيئا مهما؟ ومميزا؟ط



 فانتفضت راشل وأجابته بسرعة 
"كنت أحاول أن أرى إذا كنت تشبه  

 أخي كما أتذكره"
 "أمل جتديين كذلك؟"

نيت  "حسنا لست أدري كان عمري اث
عشرة عاما يف ذلك احلني.... املهم 

أم أخي جبانيب.... هنا 
 ملساعديت...."



"وذهب يف الوقت الذي كنت أحتاج 
 إليه جبانيب" أضافت يف نفسها 

 "..... أان سعيدة ألنين وجدتك"
مد امييت يده إىل علبة سجائره 
 وتناول سيجارة أشعلها بسرعة.

"أان ال أعلم إذا كان جيب أن تكوين  
مسرورة راشل أان ال أساوي شيئا 
وستكوين أكثر سعادة إن وجدت  



شااب لطيفا وهذا أفضل بكثي من 
 البقاء جبانب أخيك األانين...."

وتوقف عن الكالم عندما رأى راشل 
تعتدل يف جلستها وترفع النظارة 

 السوداء عن عينيها كي تراه جيدا.
أكدت له بيقني جعله  "أنت خمطأ" 

 يبتسم.
"مباذا أان خمطأ؟ فأان لست اتفه وأنت  

 ألست حباجة إىل شاب لطيف؟"



"من الناحيتني إذا كنت أاننيا فلماذا  
جعلتين أبقى معك يف حني أنك  

 تفضل البقاء وحدك؟"
"قد تكون يل أسبايب اخلاصة" أجاهبا  

 دون أن يوضح املزيد.
"أان ال أرى مثل هذه األسباب ومن 

انحية أخرى أان ال أحب الشباب  
اللطفاء, أان ال اثق هبم أان أفضل 

 الرجال الذين يشبهونك"



 فضحك امييت بدهشة.
 "شكرا اي صغييت"

"أان جادة فيما أقول! لقد كنت طيلة 
حيايت حماطة ابلشبان الساحرين  

وكنت على وشك الزواج من  
أحدهم, وكانوا كلهم يبدون حمبني, 

با ابردا  ولكن ظاهرهم خيفي قل
وقاسيا ولكل واحد منهم حسنات 
وسيئات, أان أفضل أولئك الذين  



يظهرون على حقيقتهم, على األقل 
ال جيعلونك فيما بعد تكتشف عنهم 

 أشياء مؤملة"
وكانت جتلس بقربه وتنظر إىل الرمال  

اليت تلعب هبا. فنظر إليها امييت 
 وداعب خدها حبنان وسأهلا بلطف. 

لصغية سهلة  "امل تكن حياة أخيت ا
 يف هذه اخلمسة عشرة سنة األخية؟"



"أوه, عن خيبة األمل جتربة ضرورية  
ولكين كنت أشتاق غليك دائما,  
امييت, أكثر مما تتصور, وعندما 

رأيتك فهمت مدى امهيتك ابلنسبة 
يل, وأشعر وكأين وصلت إىل شاطئ  

 األمان"
 فجأة هنض امييت بسرعة.

جمنونة!..... جيب أن "أنت حقا 
 تتعلمي الغوص حتت املاء!"



"هذا ليس وارد" أجابته بسرعة وهي  
 تنهض.

"ابلنسبة لسيدة شابة حتب أخاها  
 أنت مل تفعلي شيئا إلسعاده"

"أان ال أحب مسك القرش, وال 
أعرف ملاذا جيب علي أن أفعل  

 مثلهم!"
 "لكي تثبيت شيئا"



فجلس امييت على ركبتيه وتناول 
طس فأقرتبت راشل من قناع الغ

 خلفه وساعدته يف وضعه وسألته.
 "كي اثبت ماذا؟"

 فنظر غليها أخوها دون أن يبتسم 
 "أبنك تثقني يب" 

مل ترتدد راشل أبد لقد تغلبت على 
خوفها من املاء اآلن وهي مستعدة 



للغوص يف احمليط الالمتناهي والكثي 
 اخلطر. 

 "هيا بنا" ومدت له يدها "سأتبعك"
ليلة, ظلت راشل حتلم يف هذه ال

يتلك األمواج وهي ممددة على 
سريرها الضيق وكانت أفكارها 
أتخذها إىل ذلك احمليط األزرق  

وكانت ال تزال تشعر بيد امييت على 
كتفها وهو حياول مساعدهتا يف 



التغلب على خوفها, وعادت إليها  
تلك اللحظات السعيدة اليت كانت  
ا تعوم فيها معه جنبا إىل كنب, وكثي 

 ما ألتقت يدامها وساقامها....
إهنا ليلة حارة, وهي تتقلب يف 

فراشها, دقت الساعة الثانية ليال  
وهذه املرة, انم امييت بنفس الوقت  

 الذي انمت هي فيه.



تنهدت راشل وجلست على السرير  
 وأحاطت ساقيها بيديها. 
ال تستطيع  يبدو أهنا لشدة سعادهنا

 النوم, اي له من يوم رائع! 
لقد تكلم امييت كثيا كان قد قرر أن  

يسلي أخته......وقد جنح يف ذلك  
 أكثر مما كان يتصور.

وفجأة لفت انتباهها ضجيج يف 
اخلارج فتساءلت هل هناك أحد يف  



اخلارج؟ على الشاطئ أو قرب  
الشاليه؟ عاد الصوت من جديد  

اذا ال وكأنه طرطقة قوية, أوه, مل
يستيقظ امييت؟ أمل يسمع الضجيج؟ 

أال يفهم أبنه ميكن حليوان متوحش 
أن يكون حتت النافذة ويستعد اآلن 

 لألنقضاض عليها مبخالبه؟.
"هيا, يكفي, ال تكوين جبانة, أهنضي 
وأشعلي الضوء وأذهيب لرؤية امييت, 



فإنه سينهض وسيقوم جبولة حول  
البيت كي يتأكد من ان كل شيء  

 ا يرام" أخذت تشجع نفسها. على م
مث هنضت وسارت على رؤوس 
أصابع قدميها ودخلت غرفة 
اجللوس, وعلى ضوء القمر, 

الحظت أنه ال يوجد شيء غريب 
فيها, فوقفت أمام ابب غرفة أخيها  

 ودقت هبدوء.



 "امييت, امييت"
مل تسمع أي جواب, فأحست برعب 

قوي, هل انمت دون أن تدري  
 قت؟وخرج أخوها يف هذا الو 

مث عاد الضجيج مرة اثنية, ولكنه 
 كان هذه املرة يف غرفة أخيها. 

فتحت الباب ودخلت وحاولت أن  
 تتعود على ظالم الغرفة.

 "امييت"



كان ينام نوما عميقا, لكنه كان 
يرجتف وينطق بكلمات غي مفهومة,  

ويدير رأسه ذات اليمني وذات  
 اليسار. 

 "ال! ال جيب...." قال وهو انئم.
 اشتيقظ" وأقرتبت منه أكثر."امييت 

وظل امييت يتململ يف كابوسه فنادته  
راشل مرة أخرى ولكنه لك يستيقظ, 



فتسائلت راشل هل جيب أن توقظه  
 أم جيب عليها أن ترتكه وخترج.

وفجأة رأته جيلس وينظر إليها دون  
 ان يراها ويصرخ 

"أوه, سيدي! ال 
 الرمحة!............."

والعذاب,  وكان صوته يدل على األمل
فلم ترتدد راشل وأحننت فوقه وضمته 

 بذراعيها.
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وعندما شعر هبا, انتفض بقوة, مث 
أراتح شيئا فشيئا, ولكن أنفاسه  

ظلت متالحقة بسرعة, وترك رأسه  
يتكأ على رأس الفتاة وهي ال تزال 

تردد كلمات تطمئنه, هذه الكلمات 
ملا كانت تود مساعها عندما اليت طا

 تكون وحيدة ويهددها اخلطر. 
"ال شيء امييت, كل شيء يسي  

 على ما يرام, أان هنا ال ختشى شيئا"



إهنا جمرد كلمات ال معىن هلا ولكن ما  
يهم؟ يكفي أن يسمع صوهنا ليشعر  

ابلطمأنينة وشعرت أبهنا حتسن 
 وعادت أنفاسه لالنتظام.

منها بصوت  "ال ترتكيين!" طلب 
 متقطع.

 "أبدا, أبدا, لن أتركك أبدا" 
إنه حباجة هلا ألول مرة تشعر أبن  
وجودها ضروري ألحد, ونظرت 



غليه فوجدته قد انم نوما عميقا  
 واختفت أحالمه املزعجة.

ولكن كيف ستتأكد من أن هذه  
الكوابيس املزعجة لن تعود له مرة  

 اثنية؟.
لقد وعدته راشل أبهنا ستبقى قربه, 

ي متمسكة بكالمه, حىت ولو  وه
ظلت مستيقظة طوال الليل, ستسهر  

 عليه وستبعد خماوفه.



ولكن ما هي هذه الذكرايت اليت  
تزعجه وتقلق نومه؟ لن تطرح عليه  

هذا السؤال, ستنتظر على أن يثق به  
أكثر ويكلمها عنه بنفسه, أما هي 

فكان يكفيها أهنا علمت أبنه يرغب 
 بوجودها. 

ال تزال تضمه,  فتمددت بقربه وهي 
وكانت سعيدة لفكرة أهنا لن تنام فإن  

هذه اللحظات الودية اليت تقضيها  



مع أخيها هي اندرة ومثينة! ومرة 
أخرى شعرت أهنا وصلت إىل شاطئ  
األمان بعد عذاب طويل فابتسمت 

 وغفت دون أن تنتبه.
عندما أستيقظ امييت شم رائحة 

اليامسني, لقد كان أعتاد على هذه 
اليت تتعطر هبا راشل ليال   الرائحة
 وهنارا.



ولكن.... هل هو يتخيل؟ إن جسما 
 انعما ودافئا يتمدد بقربه. 

بصعوبة تنهد خبيبة أمل عندما 
أكتشف أبنه ليس وحده على هذا 
السرير الكبي, كانت راشل بقربه  

 تغط بنوم عميق ودون أحالم.
"أيتها األخت امللعونة! ماذا تفعلني  

ن أؤذيك أكثر من  هنا؟ أان ال أريد أ
اللزوم, أنت رقيقة جدا ولكين  



فتحت عيوين يف الصباح ووجدتك  
بقريب, فكيف سأستطيع املقاومة؟ 

فال رابطة دم تربك بيننا, هذا 
صحيح, ولكنك أنت جتهلني  

وخطأك هذا فظيع" كان حيدث نفسه  
 وقد بدأ يفقد أعصابه.

فنهض على مهل لكن راشل مل 
وظلت  تستيقظ بل تقلبت يف السرير 



غافية, فتأملها امييت طويال, وجهها  
 الربيء ورموشها الطويلة....

وشيئا فشيئا تذكر ما حصل له, من 
املؤكد أنه حلم ابلكابوس مرة أخية, 

بعد كم شهر وكم سنة سيتمكن 
أخيا من نسيان ذلك املكان 

الضيق, وصراخ وأنني املساجني,  
 وتلك الوجوه املعذبة؟.



ه, لألسف لقد جاءت راشل كي هتدئ
هذه الفكرة ال تطمئنه أبدا, إهنا هنا,  
بريئة وساذجة, ومستعدة لكل شيء 
من أجله, نعم, لكل شيء, حىت ولو 

أهنا ال تعلم بعد, أنه يعرف النساء  
جيدا ويفهم أبهنا ترغب به وال تدري 

وعاجال أم آجال ستفهم ذلك,  
عندئذ هل ستهرب؟ أم ستبدأ تشك  

 أبنه ليس أخاها؟



فسه ابملخاطرة, لقد لن يسمح لن
ختلى عن حذره عندما مسح هلا  

ابلبقاء هنا, وعندما وثق هبا كما مل 
يفعل يف حياته مع أي أحد منذ عدة 
سنوات, فهل بدأ يصدق كذبته, هل 

بدأ يعتاد على فكرة أن راشل  
 شاندلر هي أخته الصغية؟

لكن ال, وطرد هذه الفكرة بسرعة, 
  أن شعوره حنو راشل شاندلر هو ليس



شعور األخوة, وهو يعلم هذا جيدا, 
كما ال ميكنه أن يليب رغباته اجلسدية  

 معها كما يفعل مع مايل وغيها.
راشل شيء فريد, حياول أن ينكره 

بكل الوسائل, لكنه اليستطيع, وإذا  
أستمر وفقد حذره سينتهي به األمر  
على التخلي عن هدفه الذي يركز  
عليه منذ مخسة عشرة عاما, وكل 

 من أجل ال شيء.هذا 



وعندما ستكتشف راشل شاندلر  
احلقيقة, وهذا شيء حمتم ستكرهه 

 ابلتأكيد.
هيا! ملاذا نضع املطرقة على رأسنا؟ 
فلنتلذذ هبذه األايم ومبا حتمله من  

سعادة, ولنستغل هذه اللحظات مع  
راشل, برؤيتها تروح وجتيء يف هذا  

الشاليه, ونتأمل قامتها الطويلة  
 ا املعرب اخلجول. الرشيقة, ووجهه



عندما خرج من احمليط, رأى امييت 
الرجل الذي يرتدي لباسا أبيضا حتت 
سقف غرفته, وهو ليس مبزاج يسمح 
له ابحلديث مع هاريس شاندلر هذا  

الصباح, فأقرتب منه وهو يشعر  
 ابلضيق.

"ماذا تفعل يف اخلارج هبذا الوقت  
 املبكر؟"



كان هاريس جيلس على املقعد 
 ل فنجان قهوة بيده.املريح وحيم

"صباح اخلي اي أبن أخي, نشف  
نفسك أوال قبل أن تبللين ابملاء فإن  
طقمي نظيف, فهل تشعر حبساسية  

 ضد املناشف؟"
 "نعم"



وجلس امييت على الكرسي وتناول 
فنجان القهوة الذي انوله إايه 

 هاريس.
 "ماذا تريد شاندلر؟"

"اي هلذا االستقبال! لدي أخبار اي 
زيز, أخبار شيقة هتمك صغيي الع
 ابلتأكيد"

"أان أستمع إليك ما هي هذه 
 األخبار؟" سأله امييت جبفاف.



مل جيبه هاريس فورا, وتلذذ برؤيته 
 يفقد صربه.

"لقد شوهد امييت شاندلر على  
 اجلزيرة, امييت شاندلر احلقيقي".

 عندئذ هنض امييت فجأة
"وكيف علمت بذلك؟ هل هذه 

 موثوق به؟"معلومات من مصدر 
 "ابلتأكيد يبدو أن كاهنا...."
 "صباح اخلي, عمي هاريس"



هبذه اللحظة دخلت راشل وخداها  
أمحران من النوم وعلى وجهها  

 ابتسامة مشرقة.
 "..... ماذا تقول عن الكاهن؟"

 سلم هاريس على ابنة أخيه.
"صباح اخلي اي صغييت العزيزة! إنك  

مجيلة جدا هذا الصباح, إن هواء  
 واي يناسبك جدل"ها



جلست راشل على حافة الكنبة اليت  
 جيلس عليها امييت.

"كوين مع أخي يناسبين جدا, لقد 
جئت ابكرا اي عمي, كنت أعتقد 
أنك كباقي أفراد العائلة تتأخر يف  

 النهوض صباحا" 
"إن أخاك يبدو من رأيك, فأان ال 

 أانم كل األايم حىت الظهر!"



ت"  "إبمكانك أن تفعل ذلك إذا أرد
قال امييت وهو يشم رائحة اليامسني  

 اليت متتاز هبا شريكته.
"كان هاريس يريد أقناعي فهو مل 

حيضر أي قداس منذ مخسة وعشرين  
سنة لكنه يتمىن أيضا أن أعود إىل  

 الكنيسة"
"هذا سيكون خمتلفا إذا كلن بكل  
بساطة ينازع .... ولكن بعد كل  



هذه السنوات يف الداينة والوثنية يف  
اهلند وأميكا اجلنوبية وال أعرف أين  
أيضا فإن روح هذا الصيب يف خطر  

 مميت"
"هذا الصيب لن يستمع إىل  

نصائحك" أعرتض امييت "أان ال أريد 
لقاء هذا الكاهن أريد فقط أن أبق  

 نا على الشاطئ مع أخيت الصغية"ه



نظر إليه هاريس نظرة غريبة, مل 
تفهمها راشل ألهنا كانت سكرانة من  

 شدة سعادهتا بكالم أخيها.
"إذا كنت تقصد األب فرانك فقد  
التقيت به" قالت راشل "أنه رجل 
لطيف جدا أنه هو الذي أوصلين  

 على هنا"
"حقا؟" سأهلا هاريس بدهشة "ولكن  

 عليه؟"أين تعرفت 



"يف الطائرة لقد وعدين أبنه سيزوران 
ذات يوم, إنه يرغب برؤية أخي, ومبا  
أنه مل أيت لزايرتنا بعد سآخذ السيارة 

ابملناسبة وأذهب ألقول له صباح  
 اخلي".

 فتبادل امييت وهاريس النظرات. 
"غنها فكرة عظيمة راشل" قال هلا 

عمها هاريس "وأان سأصطحب أخاك 
جيب علينا أن منلئ  طيلة النهار ألنه



بعض األوراق القانونية, وهذا عمل 
شاق سيجعلك تضجرين معنا,  

أذهيب إذن لرؤية الكاهن, وإبمكانك  
أن تتنزهي أيضا مث تنضمي إلينا يف 

ابر الفندق عند السابعة ماذا  
 تقولني؟"

"أوه, ولكن أان ال أريد إال أن  
أرافقكما! فاألب مريف إبمكانه أن  

سيكون قد علم من ينتظر وابلتأكيد 



اإلشاعات اليت تسري يف اجلزيرة  
 أبنين بصحة جيدة"

"نعم إشاعات اجلزيرة تسري بسرعة" 
 أجاهبا هاريس أبسى.

"ليس ابلنسبة يل" أجاب امييت 
بصوت منخفض "جيب عليك أن 

 تذهيب لزايرة الكاهن راشل"
"ابلتأكيد أنتما ال تريدان اصطحايب  

 معكما؟"



ملني لدرجة "نعم اي صغية, فأنت ست
املوت, كوين حذرة من الشمس  

القوية على الشاطئ لقد بدأ لونك  
يصبح برونزاي ولكن جيب أن تنتبهي 

 كي ال تصايب حبروق الشمس"
"حاضر أيها الرئيس, إىل اللقاء هذا  

 املساء إذن"
 وقبلته على خده.



فنظر إليها الرجالن وهي تدخل إىل  
الشاليه, وظال صامتني قليال وكان  

منهما غارق يف أفكاره مث قال 
 هاريس.

"هل هذا أمر عاقل اي صديقي؟ أنت 
 ترسلها إىل وكر الذئب"

"ال أعتقد ذلك يبدو أن هذا الكاهن  
رأى امييت مؤخرا أليس كذلك" 

 امييت وليس مساعدك؟"



"هذا صحيح لكنه رفض الكالم, 
وهذا أمر كبيعي فإنه حيرتم االعرتاف 

رجل  وقدسيته...... ولكن قريب ال
الذي يعمل يف البار يشتغل يف  

الكنيسة ولقد مسع األب فرانك  
يتحدث على شخص امسه امييت  

ولقد رأى توم موكو الرجل هذا أنه  
يشبهك على ما يبدو ولكن ليس 

 لدرجة أن ميزج بينه وبينك".
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لقد كان امييت هادائ جدا,وأخيا  
ما ابلتأكيد كان  سيحدث شيء

يتمىن أن جتري هذه األمور بسرعة  
قبل وصول راشل شاندلر ولكن هذه  

كارثة انه ال يريد أن يتخلى عن 
 هدفه اآلن وقد أصبح قريبا منه.

"ها أنت متأكد من أن توم موكو  
 هذا مل يكذب؟"

 "إنه ضعيف جدا" أكد له هاريس. 



"إن فكرة إرسال راشل إىل هناك  
 فكرة ممتازة"

 ؟ ملاذا؟""حقا
 فنظر إليه امييت جيدا

"حنن نريد أن جند امييت احلقيقي. 
أليس كذلك؟ إذن راشل إبمكاهنا أن  
تسدي لنا خدمة كبية يف إخراجه من  

 مكمنه"



"أمل تفكر أبن عودة امييت شاندلر  
لن تكون مرجوة؟ من األفضل لك  
أن ختتفي أثر حادث مدبر بدقة! 
فنحن لسنا حباجة إلقناع الوريث  

قيقي إبعطاء ثروته لعائلته القريبة  احل
بدل أن جنعل منها هبة لعمل خيي, 
ال جيب علينا أن نرتك أحباثنا. أستمر  
وكأنك امييت وأرمي سيارتك يف أي  

 وادي" 



 "ال" أجابه امييت.
"ملاذا ال؟ هذا حل مثايل لكل  

 مشاكلنا"
"لقد فات األوان لقد أصبحنا اآلن 

  متأكدين من أن امييت شاندلر ال
يزال حيا, لقد أرسل هدااي ألخته يف 

أعياد ميالدها وطيلة سنوات 
اختفائه, ولقد شوهد مؤخرا وسيظهر  



قريبا, هاريس جيب أن نكون  
 مستعدين للقائه" 

"هذا ممكن ولكن التنسى أبنه أبن  
أخي وأان أعرفه, فهو مل يبق هاراب من  

القانون بدون سبب وأان لست  
مقتنعا أبنه سيخرج وقد حتدث 

يحة أو ضجة تعيقنا قبل اختفائه فض 
 لألبد"

 هنض امييت.



"إذا مسع عنا. أال تعتقد أبنه علم 
بوجود راشل؟ وسيعلم أبهنا بني  

خمالبنا وهذا سيدفعه للظهور أليس  
 كذلك؟"

"أشك هبذا فالشاندلر ليسوا حمبني  
هلذه الدرجة, وامييت أيضا حىت ولو  
كانت هذه الفكرة ال تعجبه, وبرأيي  

 عدا للتضحية أبخته"سيكون مست



فأغمض امييت عينيه وشعر ابحلزن  
 الشديد. 

 "راشل املسكينة"
"ستعيش, لقد مر هبا األسوأ" أكد له  
هاريس هبدوء"كم يلزمك حىت تكون  

 جاهزا؟"
ابحتقار لكن   فنظر إليه امييت

هاريس كان مشغوال يف إزالة الغبار  
 عن بذلته ومل ينتبه له.



"..... ال تقلق اي عزيزي فإن حبك  
الربيء مل ينتهي بعد فابنة أخي 

 وأنت...."
وقبل أن ينهي كالمه وجد هاريس  

نفسه منبطحا على بطنه على 
درجات السلم وفمه مليئا ابلرمال 

 ه.الرطبة, وكان امييت واقفا جبانب



"لقد منعتك من التلميح أبي شيء 
ابلنسبة لراشل" قال له امييت بلهجة  

 قوية.
ومل يتبع كالمه أبي هتديد حمدد فهذا  

 ال فائدة منه.
هنض هاريس ببطء وأخذ يزيل  

 الرمال عن مالبسه. 
 "أان غيب حقا سأنتظرك يف السيارة"



ظل امييت ينظر إليه وهو يشد على 
 قبضة يده ويتنهد بعمق, إنه مل

يغضب هبذا الشكل منذ مدة طويلة,  
طويلة جدل, وشدة غضبه وانفعاله  

أدهشته وأربكته, جيب أن يكون  
سيدا على نفسه, وقادرا على  

السيطرة على أعصابه ولسوء احلظ  
فقد برودة أعصابه بسبب راشل 

 شاندلر. 



دخل إىل املنزل وارتدى مالبسه  
بسرعة وخرج. إنه ال يستطيع أن  

م والتأسف, وال  يسمح لنفسه ابلند
يستطيع أن يسمح أبن تؤخذ راشل 

 شاندلر بعني االعتبار.
 إهنا من أقدم كنائس جزر هاواي.
قال هلا األب فرانك وهو يتأمل  

بفخر هذا البناء األبيض. إهنا كنيسة 
خاصة بسيطة شعرت راشل فيها  



أبهنا قريبة جدا من هللا, كما مل تكن 
 قريبة منه من قبل.
يها األب داميان  "..... لقد مضى ف

وقتا طويال قبل رحيله إىل أبرشية 
مولوكاي. ومن حسن حظي أن 

أكون هنا" قال هلا األب فرانك بكل  
 بساطة. 

"أان أوافقك, أنه مكان أمني جدا"  
 قالت له راشل مبتسمة.



"وهل أنت حباجة لألمان راشل" 
 سأهلا هبدوء.

مررت راشل يدها يف شعرها  
 وضحكت.

 "وكيف عرفت ذلك؟"
ب أن يكون الكاهن دقيق  "جي

املالحظة, أان أجد أنك متوترة اآلن  
أكثر مما كنت متوترة عندما ألتقيتك 

 أول مرة, أليس كذلك؟"



 "ممكن..."
ومسعت ضجة قريبة فانتفضت 

 والتفتت.
 "زمن يكون هذا؟"

إنه أحد مساعدي, مار أيك لو ننزل 
 على احلديقة فهناك لن يزعجنا أحد"

آخر   "بكل سرور" ونظرت إىل
 الكنيسة حبية.



ومل يكن هناك أحد, وبدون أن تفكر  
 هبذا الدخيل تبعت الكاهن.

"قويل يل اي راشل, هل أخوك هو  
 الذي أرسلك إيل؟" 
 "وملاذا تظن ذلك؟"

 وتفاجأت هبذا السؤال.
 "أان فضويل هذا كل شيء حسنا؟"

"لقد اقرتح علي أن أذهب لرؤيتك  
 مرتدد. أثناء نزهيت" أجابته بصوت 



"وهل لديك سبب خاص كي يرسلين  
إليك؟ فأنت ال تعرفه على كل حال 

 أليس كذلك؟"
"ال, ابلطبع, هكذا أنت جئت بسببه 

 هو؟"
فجلس األب فرانك على الكنبة 

الواسعة, فزالت شكوك راشل عندما  
 انتبهت لشخصيته احملبة احلنونة.



"نعم وال, أان كنت أرغب على كل 
كن الوقت  حال بزايرتك, ولكن مل ي
 مناسبا حىت هذا اليوم"

"لقد كنت مشغولة ابلتعرف على 
أخيك, أان أفهم ذلك, ولكن كيف 
مت ذلك؟ هل وجدت أنه كما كنت  

 تتذكرينه؟"
 "ال" أجابته فورا مث انتبهت لسرعتها.



"أعين... غنه لطيف جدا. ولكين  
أذكره شخصا خمتلفا, ابلتأكيد فنحن 
. مل نرى بعضنا منذ مخسة عشرة عاما

وكان عمري حينها اثنيت عشرة 
عاما.... ولكن..... هناك شيء من  

التغيي فيه جيعلين أشعر ببعض  
اخلوف. شيء جيذبين غليه بقوة  
بنفس الوقت, اي أبتاه وهذا ما 

 يقلقين" 



 "أنت قلقة؟ ملاذا إذن؟"
"أحبه أكثر من أي شخص آخر, 
الأستطيع أن أشرح ملاذا, حنن ال  

ت  نشرتك سوى ببعض الذكراي
القدمية القليلة, أنه رجل منطوي 

على نفسه, وأان أشعر ابلقرب منه  
 ألنه قرييب فقط" 

"ممكن فقد حاولوا منذ قرون عدة أن 
حيددوا احلب. ولكن مل ينجح أحد 



يف ذلك. هذا اإلحساس يوجد 
أحياان بني أشخاص تفرق بينهم  

أشياء كثية. والعكس هو صحيح 
 أيضا. ما يعجبنا أكثر يف اآلخرين.

 هي نفسها بعض ميزاتنا...."
"مث أحنىن األب فرانك ووضع يده 

 على يد الفتاة.



".... ملاذا أنت مستعجلة راشل؟ 
ملاذا شعورك جتاه أخيك جيعلك 

 قلقة؟"
"هل تعتقد..... أنه من املمكن أن  

 أحبه كثيا؟"
"أان ال أعرف إذا كنت حتبينه كثيا. 

فهل ختافني أن ختتنقي من شدة 
حنانك؟ أن حتتكري وقته وانتباهه؟  



إذا كنت حتبينه بصدق حاويل أن ال  
 تكوين متطلبة"

 
ليس هذا ابلضبط, ال أان أخشى أن  

يكون شيئا أخر أنت ترى اي أبتاه  
فأان ال أهتم أبي رجل يف هذا  

 اتصال الوقت, والفكرة الوحيدة يف
اجلسدي مع خطييب السابق أو مع  

 أي شخص آخر تثي امشئزازي"



وهنا كانت تتكلم بصوت عال 
واألرض مل تكن قد اهنارت. فنظرت 

بطرف عينها إىل األب فرانك  
وانتظرت أن يقرأ الرعب واالنزعاج  

 األدانة على وجهها.
 وبدل ذلك رأت يف نظراته الرمحة.

بة يف  "مبعىن آخر أنت ختافني من الرغ
أخيك, وأنت ال ختافني من حبه, بل  

 ختافني من عشقه, أهذا صحيح؟"



"نعم هذا ما أحاول قوله بطريقة غي 
 مباشرة" كانت تتلعثم.

"أنت ال ميكنك أن تتخلصي من 
قلقك عندما تعربين عنه 

بوضوح..... بينما برأيي ال أجد سببا 
 هلذا القلق" 

 "حقا؟ ملاذا غذت"
ن أخوك  "غنه من الطبيعي أن يكو 

يشغل املكان األول يف أفكارك. أنه  



قريبك القرب لك. وكان قد اختفى 
مدة مخسة عشرة عاما. وكما أعتقد 

أنك عشت وحيدة بعد موت جديك  
أليس كذلك؟ وحيدة دون أن يكون  
هناك شخص يهتم بك, أو شخص  

آخر هتتمني أنت به؟ أنت تبدين  
وكأنك شخص متعطش وجد بئرا من  

د سفر طويل يف  املياه املنعشة بع
الصحراء. راشل إن رغباتك اجلسدية  



ستتوقف يف اليوم الذي تتعودي فيه  
على رؤيته من جديد بقربك. هذا  

 إذا كان يرغب يف البقاء"
"يف البقاء؟ ابلطبع!" صرخت راشل 

مرعوبة هلذه الفكرة فهل ميكن  
ألخيها أن خيتفي من جديد؟ هل 

 تشك بذلك؟
"امييت شاندلر ليس من عادته  

إلقامة طويال يف مكان واحد. وهذه ا



املرة هو ينتظر أن يرث الثروة الكبية 
... وقد حياول أن ميارس حياته 

 بشكل دائم"
"املال.... غي معقول فأان مل أفكر 

بذلك. وال تتخيل أبن امييت إبمكانه  
 أن يتعلق ابملال ويهتم به"

 "أليس هذا ما دفعه إىل الظهور؟"
سيمنعه عن "وقد يكون هذا ما  

 الرحيل"



"وأنت سيكون لك الوقت الكايف  
كي تعتادي على وجوده. مث 

ستلتفتني على شباب آخرين فإن  
مرحلة من العفة والطهارة بقرب  

أخيك ستفيدك كثيا. أان متأكد من 
 ذلك" 

"وإذا اجتهت أفكاري اجتاها خطيا؟" 
 سألته وقد أغمضت عينيها.

 داعب األب فرانك يدها حبنان.



لك ابن قلقك ال أساس له  "أؤكد 
من الصحة, فأنت ال ترتكيب أي أمث  

وقريبا ستتأكدين من هذه النقطة 
 ولن تفكري بذلك أبدا"

 "بدون شك"
كانت حتس برغبة قوية تدفعها إىل  

 تصديقه...
"ابنتظار ذلك أقضي بعض الوقت 

لوحدك, تنزهي على الشاطئ أتملي  



فالتأمالت تريح النفس يف كثي من 
 األحيان"

"أنت تتكلم كامييت متاما, لقد كان  
مهتما ابلروحانيات قبل أن تصبح 

هذه العادة شائعة يف العامل, وأان 
أشعر أبنين سأتبع نصائحك حرفيا 

سأمتدد على شاطئ الكووي سأأتمل  
البحر الواسع وسأطرد األفكار من  

 رأسي"



"عظيم لكن أحذري من أشعة  
الشمس, حىت ال تصايب بضربة مشس  

 ق" أو ابحلرو 
 ضحكت راشل.

"ابلتأكيد بينك وبني امييت ال جيب 
أن أقلق أبدا! لقد أجربين على 

استعمال الكرمي. وأان أعدك أبن 
 أكون حذرة"

 "حسنا عودي لزايريت قبل رحيلي"



 "رحيلي؟" سألته بدهشة.
"لقد مت نقلي أخيا على مكان 

جيذبين غليه منذ وقت طويل سأكون  
اة يف السلفادور, أنه حلمي! احلي

هناك ستكون سهلة, غي معقدة, 
 وبعيدة عن التصنع!"

"وخطرة جدا" مل تستطع راشل إال أن  
 تضيف هذه الكلمات.



"هذه ممكن" هز رأسه دون أن  
 يتخلى عن صفائه.

"أحب أن أأتكد من انك مراتحة هنا 
قبل رحيلي,. اي ابنيت, سأكون هنا 

لعدة أسابيع بعد. وإذا مل تكوين  
أخاك الوغد  سعيدة هنا أرسلي يل

 هذا, وأان سأعيده إىل صوابه" 
 "امييت ليس وغدا أبدا"



"قد تكون يل أسباب أخفيها يف  
قليب" أجاهبا األب فرانك بضحكة 

 خفيفة.
 "أهتمي بنفسك جيدا راشل"
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مث هنض فنهضت راشل وأحاطت  

عنقه بيديها وعانقته, ولكن الكاهن  
على عكس امييت مل يرتاجع بل عانق  

 الفتاة أيضا 
 "اذهيب يف سالم"

الكاهن,    بعد أن تركت راشل
توجهت إىل الشاطئ وصممت على 

أن تتبع نصائحه حرفيا, فدهنت 



جسمها ابلكرمي ومتددت على الرمال  
الناعمة, وأغمضت عينيها إن 

الكاهن حمق جيب أن تسرتخي وحتب 
أخاها قدر اإلمكان, فغن املشاعر  
اليت تدفعها حنوه طبيعية, وتعكس 

ردة فعل ودية كبية مع هذا الرجل  
 جيب أن تقلق وهب اآلن  اجملهول, ال

 أبمان.... أليس كذلك؟



كان جيب على راشل أن تستمع  
جيدا على نصائح أخيها ونصائح  

الكاهن, فيبدو أن الكرمي ليس  
كافيا, فبعد بضعة ساعات شعرت 

 أبن ظهرها يؤملها كثيا.
هنضت راشل وارتدت بنطلون  

الشورت. لقد أخذت قرارا. فبعد 
ت أن  حديثها مع األب فرانك, أحس

شعورها ابلذنب خف قليال. حسنا! 



ستحاول أن تتخلص منه هنائيا 
ستفعل ما مل تفعله من قبل يف حياهتا 
ستبحث عن رجل مثي وستتأثر به. 

إانه أفضل طريقة كي تتوقف عن  
 التفكي أبخيها.

ابلتأكيد, هي ال تعرف من أين تبدأ,  
فإن خربهتا يف هذا اجملال ضيقة 

ن يف  وحمدودة صديق أو صديقا
اجلامعة, رالف فاولر, هذا قليل, لقد 



حان الوقت كي تتعلم... ولكلما 
كان أبكر كلما كان أفضل هذا  

املساء, يف البار حيث ستلتقي مع 
 امييت وهاريس.

قبل أن تعود إىل الشاليه توقفت يف  
املدينة واشرتت بعض احلاجيات 

 وعادت إىل السيارة ووجهها عابس.



لتكون قرابان  لو أهنا جمرد فتاة ذاهبة
وليس امرأة تتحضر لليلة من املتعة,  

 إن هذه هي غلطتها.
كان البار مزدمحا فتوقفت راشل 

قليال عند اببه وقد دهشت 
ابلضجيج وابألنوار امللونة, مث اجتهت  

حنو الطاولة اليت ينتظرها حوهلا  
 الرجالن.



لقد توفقت يف مشرتايهتا, فأول ثوب 
ه  جربته حتمست له كثيا. فاشرتت

بدون تردد. أنه من السااتن األصفر  
لقد انسبها جدا وكان يظهر رشاقة  
جسمها, ومجال ساقيها, وكي تتم 
أانقتها اختارت راشل صندال عايل 
الكعبني, وكانت قد تركت شعرها  
الناعم يسرتسل على كتفيها وعلى 

 ظهرها. 



وضعت املاكياج على وجهها احلمرة 
على شفتيها لقد أصبحت جاهزة 

 متاما.
إن جهودها هذه مل تذهب عبثا, 

وبينما هي تقطع طريقها بني  
الطاوالت أحست أبكثر من رجل 
ينظر غليها إبعجاب, حىت امييت 
نفسه, كان يتأملها وعيونه تلمع.  

وعندما اقرتبت مل ينهض من مكانه  



وظل يتأملها وهي جتلس دون أن  
يقدم هلا الكرسي. ووجهه يعرب عن  

 دهشته الكبية.
تها األخت الصغية, "حسنا, أي

ستلعبني دور املرأة املغرية املثية؟" 
 سأهلا امييت وهو يدير الكأس بيديه.

"ال تكن مزعجا اي امييت" أجابه 
 هاريس.



"إهنا ساحرة هذا املساء ال تستمعي  
إليه اي عزيزيت راشل, إنه يغار اآلن 
 ألنك ال تتزينني له بنفس الطريقة"
د  أخذ قلب الفتاة يدق بسرعة وكا 

أن خيرج من بني ضلوعها, لقد ملس  
عندها ودون أن يشعر وترا حساسا  

 جدا.
برغم استنتاجها وحماوالهتا للبحث 
عن شاب لطيف غال أهنا أدركت  



اآلن أبهنا مل تتزين بكل هذه األانقة 
 فال من أجل امييت نفسه

ابتسمت جبهد. وحاولت أن تالطف  
 عمها,فقالت بدالل.

على  "لقد حان الوقت لكي أتعرف
 سكان هذه اجلزيرة"

"معك حق! ال جيب أن حتبسي 
نفسك حبجة أن أخاك له ذوق  

الناسك املتوحد, فإن فتاة بسنك 



حباجة للرتفيه والتسلية ويسعدين أن  
أعرفك ببعض الشباب هنا ... 

هؤالء مثال" أشار هاريس جملموعة من  
 الشباب جيلسون ابلقرب منهم.

م "أان ألعب معهم الغولف أحياان إهن 
 لطفاء ومهذبون" 

"مل أكن أعرف أنك تعمل كسمسار  
ووسيط اي عمي هاريس" أجابه امييت  

جبفاف.نظر غليه هاريس بعصبية 



وصمت لكن راشل مل ترد أن  
تتوقف, فامييت قد ال جيد خطرا يف 
تعلق أخته به, لكنها واضحة وتريد 
أن تتصرف بسرعة كي ال متنع هذا 
الوضع الذي قد يؤدي إىل مأساة  

 قية.حقي
وبدون أتخي, التفتت حنو الرجال 

الثالثة الذين أشار إليهم عمها, 
فوجدت أن ثالثتهم ينظرون إليها,  



وكانوا رائعني وكان اثنان منهم بسن  
الثالثني تقريبا, أما الثالث فكان 

أكرب منهما وأقل منهما مجاال, ويف 
عينيه شيء من القوة والربودة أنه  

 يذكرها ابمييت.
تفكي طويل وقع اختيارها وبدون 
 عليه.

"من هو هذا الذي جيلس إىل  
 اليسار؟" سألت راشل عمها.



نظر بطرف عينيه حنو ذلك الشاب  
 ثن أجاهبا.

"انه ستيفان آمز أان ال أنصحك به,  
اي ابنيت العزيزة أنه ساحر ابلتأكيد 
 لكنه ال ميلك مسعة جيدة, انه..."
 "هل إبمكانك أن تعرفين عليه؟"

امييت شيئا حىت ألنه مل يلتفت  مل يقل 
حنن ذلك الرجل, نظر إليه هاريس  



نظرة استفهام, وكأنه يطلب منه 
 األذن, لكن امييت ظل صامتا.

 "إذا كنت مصممة" أجاهبا هاريس.
لكنه مل يكن حباجة ألن يعرفها عليه,  

لكنه بنفس اللحظة أقرتب ستيفان 
 من طاولتهم.

"أعذروين إذا أزعجتكم شاندلر, أان 
رغب يف التعرف على هذه الفاتنة  أ



الشابة. كنت أعتقد أنين أعرف كل  
 نساء اجلزيرة ويبدو إنين كنت خمطئا"
"ستيفان آمز هذه ابنة أخي, راشل 

 شاندلر وهذا أخوها امييت"
"امييت شاندلر العجيب! وأنت اخو 

هذه اآلنسة أان سعيد مبعرفتها, 
 اعرتف لك بذلك!" 

هذا أدركت راشل عندئذ أن ستيفان 
رجل مسج وصوته خشن, وهلجته  



سوقية وأسلوبه الواضح يف حبه 
للمقدمات, ونظرته الوقحة جعلتها  
تشعر ابالنزعاج, ولكن ال أبس لن  

 تصعب األمور!
"نعم انه أخي فقط" إجابته راشل  

 بدالل.
"هبذه احلالة أستطيع أن أدعوك  

للعشاء ذات يوم دون أن أطلب رأي  
 احد؟"



ن يده على وبكل بساطة وضع ستيفا
ظهر راشل, فأبعدهتا والتقت نظراهتا  

بنظرات امييت الذي عبس فجأة, 
فشعرت برغبة قوية جتتاحها. ولشدة 
 ارتباكها أغمضت عينيها كي ال تراه.

"ما رأيك لو نتناول العشاء معا  
 مساء الغد, راشل؟"

 فتحت عينيها ونظرت إليه 
 "بكل سرور"



"سأمر الصطحابك يف الساعة  
ريس سيعطيين العنوان  السابعة, ها

 ابلتأكيد, أليس كذلك هاريس؟"
"ابلتأكيد, اي بين فإن ابنة أخي حباجة  

 لبعض التغيي"
أجابه هاريس وقد بدا عليه 

 االنزعاج. 
"أوه, لن تضجر معي أبدا أؤكد لك  

 ذلك" 



 مث ودعهم ستيفان وأبتعد.
نظرة اعتذار  نظر هاريس إىل امييت

ومل جيد الفرصة املناسبة للكالم لن 
 امييت هنض بسرعة.

"هيا لنذهب" قال بلهجة حامسة وهو  
 ميسك بذراع راشل.

 "ولكين ال...."
"صدقيين لقد فعلت كل ما  
 تستطيعني" قاطعها غاضبا.



"حسنا سآيت معك لكن الجترين  
 هكذا فاجلميع هنا ينظرون إلينا"

الفضيحة "ال يبدو أن فكرة 
تزعجك, لقد اخرتت ثواب مناسبا 

 لكل هذا"
فتبعته إىل السيارة وهي تتعثر بكعبها  

 العايل.
"أان ال أفهم سبب تصرفك على هذا 

 النحو"



"أان ال أحب أن أرى أخيت تتصرف  
 وكأهنا امرأة سهلة املنال"

"لكين مل افعل شيئا من هذا النوع,  
كنت أعتقد أن هذه الفكرة جيدة 

 أرغب إبقامة صداقات  لكي.... أان
 فقط, هذه كل ما يف األمر"

"صداقات فقط!" قال امييت مث 
ضحك ضحكة قاسية. "إن ستيفان 



ليس مستعدا ليكون دليلك على  
 هذه اجلزيرة, صدقيين"

وأنطلق بسيارته مسرعا وانعطف هبا 
بشكل خطر فتمسكت راشل جيدا 

 دون أن تنطق بكلمة واحدة.
عرت وبعد قليل هدأت أعصاهبا وش

 ببعض الفرح. 
 "أنت تغار امييت أليس كذلك؟"



"أغار؟ راشل أان شقيقك فلماذا  
 أغار؟"

"حىت ولو كنت أخي هذا ال مينعك  
من أن حتظى ابهتمامي بك جيب أن  
 تكون سعيدا لنين أحبك هبذا القدر"

فخفف امييت سرعة السيارة ومل  
يلتفت حنو راشل بل ظلت يداه على 

 اليدين,  املقود, فتأملت راشل هاتني
وألول مرة الحظت أهنما طويلتان  



وانعمتان, فهي ال تذكر أن أخاها  
كان له مثل هاتني اليدين.... لقد 

 نسيت أشياء مثية عنه.
 "ها حتبينين هبذا القدر؟"

 "نعم...."
هذه املرة وآلخر مرة ستقول له هذه 

الكلمة وبعد يومني ستبدأ عالقة 
جديدة مع ستيفان آمز...... 



ليس ابلنسبة هلا أكثر من  فامييت 
 أخ. 

"أان أحبك أكثر من أي شخص 
آخر. وال أعرف ابلتحديد ملاذا قد  
يكون بسبب تصرفك كوغد معي, 

ولكن هذا ما حيدث أحبك أكثر من  
 كل الناس, وكلهم أيتون بعدك"

 وبعد صمت طويل. 



"ها كان هذا هو الدافع الذي  
جعلك تشجعني آمز راشل؟" كان 

 صوته انعما وحنوان.
"ماذا تعين بذلك؟" سألته بتلعثم 

 وأحست ابحلرج.
"أنت تعرفني جيدا, ال يهم أخرجي 
معه وتناويل العشاء ولكن أنصحك 
ابحلذر إنه ليس فارس أحالمك بل  



إنه على عكس ما تظنني فهو زير  
 نساء" 

"أان ال أنوي الزواج منه على كل 
 حال"

"ال أنت تريدين فقط أن تطردي  
 الشياطني"
قرتاب من الشاليه, فأوقف وكاان قد ا

 امييت السيارة لكنه مل ينزل منها.



"أنزيل اي راشل. أريد أن أتنزه قليال 
 وقد أعود إىل املدينة"

"ملاذا؟" سألته وهي ال تزال جالسة  
على املقعد عندئذ نظر امييت غليها  

 مباشرة.
"أال تعتقدين أنه لدي شياطني, أان 

 أيضا؟"
تحت فلم تدر راشل مباذا جتيبه وف

 الباب ونزلت.



صعدت درجات السلم وتوقفت  
تنظر إىل أخيها وهو يبتعد يف سيارته, 

مث دخلت البيت ومسحت الدموع  
 من عينيها, آه, ال لن أبكي!

كان ظهرها الذي تعرض كثيا 
للشمس خالل النهار بدأ يؤملها ال  

أبس هبذا األمل فإنه ال يوازي أمل  
 قلبها.



دخلت إىل احلمام لتبحث عن مرهم 
فلم جتد شيئا وحلسن احلظ كان  

عندها كرمي فيتامني للبشرة, ومع أنه  
ال يفي ابحلاجة غال أنه قد يشعرها  

ببعض الراحة..... فقط لو أهنا 
تستطيع أن تدلك به كل ظهرها وإال  

فإهنا ستتعذب بصمت, فهي لن 
تطلب من امييت أن يدلك هلا ظهرها  



كما وأنه لن يعود قبل عندما يعود  
 الفجر. 

دخلت إىل غرفتها وخلعت مالبسها  
وأطفأت النور. وهبذه األمل لن 

تستطيع أن تتحمل قميص النوم 
 اخلفيف.

ويف الظالم التام اجتهت حنو السرير  
فاصطدمت رجلها ابلكرسي 

وأحست أبمل كبي وفجأة أحست 



ابلدموع تسيل على خديها  
 وأجهشت ابلبكاء املرير. 

 جيري؟" "ماذا
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إنه امييت مسعت صوته يدخل ويسأل  
عنها وعن سبب بكائها, فأسرعت 

ورمت نفسها يف السرير   راشل
 وغطت جسدها العاري حىت عنقها.
 "ال شيء" أجابته بصوهتا الضعيف.
بعد قليل فتح ابب غرفتها ورأت  
امييت يقف عند الباب وقد دخل 
نور غرفة اجللوس إليها. فخبأت 
نفسها جيدا ابلشرشف القطين, 



وعندما المس الشرشف جسدها 
أحست أبمل فصرخت, فتقدم امييت 

 لغرفة. وأضاء ا 
"مل أكن... أمل أكن انتظر أنك ستأيت  

 ابكرا"
 "لقد غيت رأيي ماذا بك راشل؟"

"ال شيء ال شيء مهم, لقد أصبت 
بضربة مشس على ظهري ال تقل يل  



أبنك حذرتين, أان أعلم أبنين مل أكن  
 حذرة"

 "هل لديك مرهم ضد احلروق" 
 "لدي مرهم فيتامني, لكين...."

 "أين تشعرين ابألمل؟"
 ظهري ولكن...."يف 

"أمل تنجحي يف الوصول إىل منطقة  
 األمل؟.... ال ابلطبع"

 وتناول املرهم وقال هلا.



"أديري ظهرك وانمي على بطنك, 
 راشل"

 فأحست ابخلجل واالرتباك"
"صدقين ال ضرورة لذلك, امييت 

 فأان ال ألبس قميص النوم"
 "وملا ال؟"

 أان...."ألنه إذا المسين جيعلين ألأتمل 
 "هيا استديري راشل"

 "ال لقد قلت لك أبين عارية" 



"لكنك ال متلكني شيئا مل أره مئة مرة 
 من قبل" أجاهبا ضاحكا.

 "ومع ذلك أان حمتشمة! وأنت أخي"
"هيا راشل غطي نصف جسمك 
ابلشرشف, وهكذا يزول خجلك  

 ويصبح إبمكاين أن أعاجلك"
تنهدت راشل وأطاعته وأحست 

ك ظهرها فشعرت  بيدي أخيها تدل 
ببعض الراحة وأغمضت عينيها, 



وكانت ملساته انعمة جدا, فتذكرت 
هاتني اليدين الطويلتني ورغبت يف أن 

تستدير وحتس بلمساته على 
 صدرها...

 وفجأة أحست ابخلجل واالرتباك. 
"ماذا بك؟ أال تزالني تشعرين ابألمل؟" 

 مهس امييت أبذهنا.
"ال.... أان متعبة هذا كل ما يف  

 ألمر, شكرا امييت هذا يكفي"ا



لكن امييت ظل يدلك ظهرها, ثن  
هنض وأمسك الشرشف وغطاها 

 حىت كتفيها.
 "تصبحني على خي راشل"

 وأطفأ النور وأغلق الباب وراءه.
عندما هنضت راشل يف صباح اليوم 

التايل وبعد ليلة من أصعب الليايل يف  
حياهتا, رأت نورا رماداي يني غرفتها  

منذ وصوهلا رأت السماء  وألول مرة 



ملبدة, واهلواء القوي يلوي أشجار  
 النخيل, وجو الشاليه كان ابردا. 

ارتدت بنطلون جينز, وقميص له 
أكمام طويلة بدل الشورط والبلوزة  
اليت كانت ترتديهما دائما, ومل تكن  
قد أزالت املاكياج مساء أمس عن  

وجهها, فنظرت إىل نفسها يف املرآة 
ا محراء, وعيوهنا ووجدت أن خدوده 



ذات نظرة جادة.... وأحست أبهنا  
 يف سن اخلامسة عشرة فقط.

"هيا كوين صغية فقد يناسبك هذا 
 أكثر"

مث دخلت غرفة اجللوس فرأت امييت 
 واقفا أمام النافذة يتأمل احمليط.

 "صباح اخلي ماذا تريد للفطور؟ط 
 ألتفت حنوها ببطء وظل صامتا.



القهوة وعاد  "ال شيء لقد شربت 
 ليتأمل احمليط من جديد.

"أف, هذا الشراب األسود؟ دعين  
أحضر لك البيض املسلوق أو  

 التوست"
"ال أريد شيئا راشل" أجاهبا بصوت  

 بعيد وغريب.



ملاذا أستعمل هذا االسم "راشل" إهنا 
ال حتب أن يناديها هكذا فغن كلمة 

 صغية تطمئنها أكثر.
ام من  "أنت مل تكن غي مباليا ابلطع

 قبل" أرادت أن متازحه واقرتبت منه.
"لقد تذكرت لقد بدأت تنتفخ بطنك  

عندما كنت يف اخلامسة والعشرين  
ولقد كانت جديت تقول لك دائما  



أبنك ستصبح مسينا جدا إذا مل تنتبه 
 لطعامك"

وكانت راشل قد أصبحت خلفه 
مباشرة فاستدار حنوها ونظر إليها  

 قليال مث أخفض نظره.
 يبدو أن العاصفة ستهب"" 

فاقرتبت راشل من النافذة ورأت 
األمواج العالية اليت تضرب الشاطئ  
وحتدث زبدا أبيضا كثيفا وكان لون  



البحر قد أصبح أخضر مييل إىل  
 السواد.

"نعم هذا ما يبدو, أتعتقد أننا خبطر  
 لقربنا من البحر؟"

"ال أعتقد ذلك وسأأتكد أكثر 
  عندما أتكلم مع هاريس فهو

ابلتأكيد قد مسع النشرة اجلوية, 
عموما ليس لدينا تلفون يف هذه 



املنطقة, فهذه ستكون عاصفة قصية 
 ابلتأكيد, هل أ،ت خائفة؟"

 "وكيف عرفت؟" أجابته مبتسمة.
فابتسم هو أيضا عندئذ شعرت هي  

 ابالسرتخاء فأضافت.
"نعم أان أعرف أان جبانة كل شيء  

 خييفين"وتنهدت.
 تأكيد""أنت تبالغني ابل



"أان أخاف من اهلواء ومن املاء ومن  
الرعد ومن األفاعي ومن احلب ومن  

 املوت.... هذا كله كثي!"
"إذن ما هو الشيء الذي ال ختافني  

 منه؟"
 "أنت"

وكانت ال تزال تنظر حنو احمليط. ومل 
تلتفت حنوه وساد صمت قصي مث 



حاولت راشل أن تتخلص من هذا  
 الصمت.

 قهوة؟""أتريد مزيدا من ال
 "عفوا"

سأهلا امييت وكأنه يعود من مكان  
 بعيد 

"آه ال شكرا أان حباجة لتمرين ساقي  
 سأقوم بنزهة"
 "حتت املطر؟"



" لن ينزل املطر قبل فرتة بعد الظهر  
أو يف بداية السهرة, وسأكون قد 

عدت قبل ذلك الوقت وليس هناك 
أي خطر عليك أنت تصدقيين أليس 

 كذلك؟ط
 توقف وكان أجته حنو الباب مث

مستعدا للبقاء لو طلبت منه ذلك  
 فأخفت راشل شعورها وابتسمت.

 "طبعا هيا أسرع! وال تتأخر"



فخرج امييت ونزل درجات السلم.  
فأسرعت من جديد إىل النافذة لرتاه  

وهو يركض على الشاطئ. أنه هو  
أيضا لديه شياطني ولكن من أي نوع  

 من الشياطني؟ 
راشل مر النهار ببطء ثقيل وقضت 

ساعتني وهي تقطع غرفة اجللوس  
ذهااب وإاياب ابنتظار عودة أخيها, 

وكانت متوترة فلم تستطع اجللوس,  



وكانت يف قمة التوتر عندما عاد  
أخيا. فإن صوت اهلواء وقرب  

العاصفة جعلها تشعر بضيق. وكانت  
 تشعر مبأساة توشك أن تقع. 

أمضت ساعة من الزمن جالسة أمامه  
دال أية كلمة, وكان تتأمله ومل يتبا

امييت حييط نفسه بصمت غريب. 
وجيلس على الكنبة ويقرأ يف كتاب 



يضعه على ركبتيه ومل يكن قد قلب 
 منه صفحة واحدة.

وبدا الظالم يعم املنزل ولكن مل 
ينهض أي منهما كي يشعل النور  

وكان اهلواء يتالعب ابلستائر, فزاد  
توتر راشل. وعندما قرر امييت أخيا  

لب صفحات روايته, كانت أن يق
راشل قد بلغت أقصى حد من 

التوتر, فنهضت فجأة.... وأوقعت 



كوب الشاي البارد الذي كان على  
الطاولة الصغية, رفع امييت رأسه  
ونظر إليها وهي حتاول أن تنشف  

 السائل الذي وقع على األرض.
"أان .. أان ذاهبة للنوم" قالت له 

 بصوت متقطع.
د عنه وعن عيونه جيب عليها أن تبتع

وعن جسده, وهي أيضا ال جترؤ  



على اخلروج ألهنا ختاف من اقرتاب  
 العاصفة. 

"هذه فكرة جيدة" قال هلا امييت  
 وهو يعود إىل القراءة.

"سأخرج بعد الظهر مث أعود وقت  
العشاء""أنت. أنت ستخرج؟ هل 

 أستطيع مرافقتك؟"



إهنا ختاف من فكرة أن تكون معه يف  
الرانج روفر وحدها ولكن العاصفة  

 ختيفها أكثر.
"ال لدي أعمال كثية ووقيت ضيق. 

ولن أمتكن من إهنائها إذا اصطحبت  
 أخيت الصغية معي" أجاهبا بربودة. 

فشعرت راشل ولول مرة وكأهنا طفل  
 مزعج.

 "حسنا"أجابته بصوت واثق.



شيء  "وستأيت أجنديت إذا حصل
 أليس كذلك؟"

"لنفرتض ذلك واآلن انمي فإذا منت  
لن تشعري بغيايب كما وأنك لن  

 تشعري ابلعاصفة"
"ولكن.... أال ميكنك أن تعود قبل  

 العاصفة؟" 
 فأغلق امييت كتابه وتنهد.



"سأعود راشل ولن حيصل لك 
 مكروه"

 "أتعدين بذلك؟ط أحلت راشل
 وبعد أن فكر مليا بسؤاهلا أجاهبا

"سأفعل كل ما بوسعي كي أمحيك اي 
 صغييت"

فأخفضت رأسها وذهبت على 
 غرفتها.



حاولت أن تنام لكنها مل تستطع  
وبعد قليل خرج امييت فعاد إليها  
اخلوف. وكان اهلواء يعصف بقوة  

واألمواج هتدر بعنف, وهي وحدها 
ال تستطيع أن تفعل شيئا سوى أن 
تبق ممددة هنا على الفراش ابنتظار  

تيها النعاس الذي يبدو أنه بعيد  أن أي
 كثيا.



فحاولت أن تفكر بعودهتا إىل  
كاليفورنيا. وإبجازات طويلة. لكن  

جيب عليها أن تعمل لتكسب عيشها 
وعندما تعود لالتصال ابلناس 

ولسماع مشاكلهم ستتمكن من 
 نسيان مشاكلها. 

فهناك السيدة ديالدو وأوالدها  
الثالثة عشرة. ومرضها املزمن. 

ريت هالربن الغاضبة دائما اليت يف  وما



اخلامسة واألربعني من عمرها. وهي 
مل تنجح أبدا يف االحتفاظ أبحد 
املوظفني عندها ألكثر من ثالثة  
أشهر.... نعم أن التفكي هبؤالء 
الناس جيعلها حتس ابخلجل, لقد 

خلقت بنفسها مشاكلها اخلاصة, 
إبمكاهنا أن حتلها. لقد كانت جبانة  

, وجيب عليها اآلن أن  مدة طويلة
 تواجه الواقع. 



وعندما توصلت راشل هلذا احلل. 
أغمضت عينيها وانمت كانت 

 العاصفة بدأت تشتد يف اخلارج.
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مثله لكن هذا  إنه هنا معها يتكلم 
ليس أخاها. جيلس عند أقدام 

السرير ملتفتا حنوها. وليس يف نظراته  



أثر للكآبة. وتشرق عيونه ابلرغبة. 
يداه الطويلة اجلميلة ال ميكن أن  
تكون يد أحد من عائلة شاندلر.  

يداه ممدودتني حنوها. إنه غي  
حمسوس غي عادي اقرتب ومتدد  
بقرهبا, إبليس جاء يهدأ خطوبتها  

الفاشلة. قبلها لكنها مل تشعر بشفتيه 
كانت عارية لكنها التذكر أنه  

أخلعها ثياهبا. كانت وحيدة معه. 



سكرانة عن الرغبة فيه. لكنها كانت 
ال تزال مغطاة بشرشف قطين فارغ 

 مع أنه يضمها بني ذراعيه.
"أرجوك أان حباجة إليك وال أستطيع 
أن أملسك" فقبلها بفمها وبدا كأنه  

 .يتذوقها
"انديين ابمسي" مهس الرجل الغي  

 حمسوس.
 "ال أان ال أستطيع"



"بلى راشل, تستطيعني انديين ألفظي 
 أمسي عندئذ ستشعرين يب"

 "ال, ال!"
إنه شيطان وإذا لفظت امسه 

ستفقده. إنه ينحين فوقها لكنه  
 غريب جدا مع ذلك حيبها كثيا.

 "أمسي , أمسي! اي راشل"



أمهية لقد  وفجأة مل يعد لذلك أية  
كسرت احلاجز الذي يفصل بينهما  

 كانت مستعدة لكل شيء.
"امييت, امييت" تنهدت والدموع  

 ختنقها.
وحدث انفجار قوي وملع الربق  

بلحظة ودوى صوت الرعد.  
فاستيقظت راشل. إهنا وحدها 

 وترتدي ثياهبا.



وعاد الربق من جديد ميزق الظالم مث  
 تبعه الرعد القوي. 

ام" قالت "كل شيء على ما ير 
 لنفسها وهي ترجتف....

لقد كان ذلك كابوسا العاصفة  
 أيقظتك ليس سوى حلم مزعج.

وكان قلبها يدق بسرعة فمدت يدها 
حنو الضوء الذي على الطاولة بقرب  

السرير. فأضاء قليال مث.... ال 



شيء. فبقيت الفتاة بدون حراك.  
حتاول تركيز بصرها بعد أن انقطعت 

عن كربيت  الكهرابء جيب أن تبحث
ومشع أو عن أي شيء يضيء. أوه, 
 أين يكون أمييت عندما حتتاج إليه؟  
وأحست ابحلر الشديد. فخلعت 

مالبسها وارتدت قميص نومها  
 القطين وتنهدت.



كم الساعة اي ترى؟ قد تكون غرفة  
اجللوس مضاءة أكثر من غرفتها.  

فسيطرت على خوفها واجتهت حنو  
ي  املطبخ, وفجأة ملع الربق القو 

 فصرخت برعب.
"واحدة أخرى وأفقد وعيي" وفتحت 
أحد اجلوارير. مل جتد شيئا يف اجلارور  

األول ففتحت اجلارور الثاين  
وأدخلت يدها فيه مل جتد شيئا أيضا, 



ففتحت اجلارور الثالث وأدخلت  
يدها فيه أيضا هبذه اللحظة ملع  
الربق فلمحت خياال يقف عند 

العتبة. فقبضت يدها على سكني 
وة, ومسعت صوت الرعد القوي  بق

 الذي تال الربق. 
فصرخت وكادت أن تقع على  

 األرض مغميا عليها.



أمسكها أمييت قبل أن تقع على  
األرض. فأحست حبرارة جسه, 
وبنقط املطر اليت تبلل قميصه, 

 فتعلقت يف عنقه...
"اي صغييت أنت فاقدة الوعي؟ مل 
أكن أعلم أبنك ختافني إىل هذا  

ا بصوت حنون حماوال احلد!" قال هل
 تسليتها وغزالة خوفها.



فخبأت وجهها بصدره وعانقته 
 أكثر.

"لقد أخفتين فأان مل أمسعك وأنت 
 تدخل"

"أجيب أن أكون فيال حىت تسمعي  
وقع خطوايت برغم هذه العاصفة  

 القوية" 
 والرعد اجلديد جعلها ترجتف أكثر.

 "هيا راشل ال ختايف"



لكنها ظلت متمسكة به , وبني  
ذراعيه, ختاف أن تقوم أبية حركة  

حىت ال جترؤ على التنفس. فداعب 
أمييت شعرها وضمها إليه. فأحست 
بشعور قوي, ما لبث أن تردد يف كل  

أحناء جسمها. أمييت رجل قوي 
وصلب. غنه صخرة متينة تستند 
عليها. وهو املأوى األمني الذي  



نظر إليه  حتتمي فيه.... دون أن ت
 أمسكت يداه وأحاطت هبا خصرها.

كان قلب الرجل يدق بسرعة. 
وازدادت تنفساته. فأمسك ذقنها  

ورفع وجهها حنوه وأتملها قليال  
 كانت الرغبة القوية تشع يف عينيه.

"راشل راشل ماذا تفعلني يب؟" مهس  
أبذهنا فأحست ابلذنب. واحتارت 
بني ضعفها ورقة شريكها. وفتحت 



أن تستطيع أن جتيبه. إهنا عينيها دون 
تشعر ابخلجل وابلعار. عندما أحىن 
رأسه وقرب فمه من فمها. ظلت 
بدون حراك وكأهنا مشلولة تنتظر  

 قبلته.
فجأة ملع الربق كأنه أنذار من  

السماء فأبعدت يده عنها وركضت 
حافية القدمني إىل غرفتها. وأغلقت  

الباب ووقفت وراءه تلهث, ال 



إهنا حتبه حبا قواي ميكنها أن تنكره. 
لقد ترددت طويال. كانت تلعب  

ابلنار أما اآلن فإهنا ستحرتق هبذه 
النار جيب عليها أن ترحل. هذا 

 املساء ابلذات وقبل وقوع الكارثة.
ودون أن تفكر ابلعاصفة وابلظالم 
وبيدها اجملروحة رمت حوائجها يف  

احلقيبة. ومل تكن تسمع أية ضجة من  
ا افضل! فإذا  الغرفة اجملاورة. هذ



متكنت من الوصول إىل الرنج روفر  
ودون أن ترى أمييت تكون قد  
جنحت ابلتأكيد سيجد هلا العم 

هاريس غرفة تنام فيها هذه الليلة.  
أو أهنا ستطلب اللجوء عند األب 

 فرانك. غدا تستقل أول طائرة.
دون أن تضيع أية دقيقة حزمت 
حقيبتها, وخرجت كانت غرفة 



اجللوس مضاءة بقنديل كاز رأت  
 أمييت بقرب ابب املطبخ.

"ماذا تفعلني؟" سأهلا بنفس اللهجة  
 اليت قابلها فيها يف أول يوم رآها.

 ترددت راشل حلظة مث أجابته:
 "أان راحلة"

"ال تكوين غبية! ما الذي جرى  
 "وجعلك تتصرفني هكذا؟

 "ال شيء, مل حيصل شيء...."



ونظرت إليه بعيون دامعة. دون أن  
حتاول إخفاء حبها القوي وعذاهبا 

 األقوى.
"آال تفهم؟ إهنا مل تكن غلطتك أنت  
 إهنا غلطيت أان وحيب أن أرحل فورا"

مث أسرعت حنو الباب وفتحته بسرعة 
أنضم امييت إليها أغلق الباب أقفله  

 ابملفتاح.



لعاصفة مل تنتهي بعد. "ستبقني هنا. فا
والرانج روفر ليس له سقف. 

والطرقات مليئة ابلسيول ضعي 
حقيبتك وسنحاول معا حل هذه 

 املشكلة بتعقل"
"ال سأرحل مشيا لو لزم األمر. 

 أرجوك امييت دعين أخرج"
 "راشل تعقلي"



ترك الباب ووضع يده يف شعرها, 
فأدارت املفتاح وبسرعة أمسكها  

 ..امييت وجذهبا حنوه..
بلحظة أحست ابلرغبة القوية  

وابلضعف الشديد. كانت يداه  
قويتان ال ميكنها التخلص منهما. 
فدفعته عنها وخرجت من الشاليه  

 حتت املطر الشديد.



يف منتصف الطريق تعثرت رجلها يف  
الرمال فوقعت مث هنضت بسرعة 

كانت مالبسها قد أبتلت والتصقت 
جبسدها فصرت على أسناهنا واتبعت 

 ا.سيه
فجأة أمسكتها يد قوية وأجربهتا على 

التوقف, كان امييت حازما كما لك  
بكن من قبل. وعندما رأته أحست 
أبن شيئا يتمزق بداخلها فأخذت 



تصرخ كاحليوان املتوحش وتضربه  
 وتعضه وتبكي.

 "ال امييت ال, ال, ال!"
فأمسكها بيده الثانية وهزها بقوة 

 وعنف.
"توقفي راشل توقفي!أان لست 

 خاك!...."أ
احتاجت لعدة حلظات كي تفهم  
معىن كلماته هذه. وشيئا فشيئا 



توقفت عن املقاومة ورفعت نظرها  
 حنوه مذهولة.

 "ماذا تقول؟" سألته بصوت خمنوق.
مل يظهر على الرجل أي انفعال كانت  

نقط املطر تنزل على جبهته وعلى 
 خديه لكنه مل يرفع يده وميسحها.

 "لست أخاك"



ن شدة دهشتها. فجمدت راشل م
وبلحظة رأته ينزل يديه عنها لكنها  

 ال تزال تشعر بلمساته.
 "إذن من أنت؟"

 "جاك آدامز" 
"وهل عمي يعرف ذلك؟.... آه نعم 

 ابلتأكيد إهنا فكرته من البداية"



"عودي إىل املنزل" قال هلا الرجل  
الذي صدمها وأمسك يدها وتفاجأ  

 عندما رآها جمروحة.
معاجلة يدك  "أنت جمروحة جيب 

أعدك أبين لن املسك" فنظرت على 
 يدها اليت تسيل منها الدماء.

"إذا حاولت ذلك فإين سأقتلك" 
أجابته هبدوء. مث خلعت صندهلا 

العايل الكعبني وعادت إىل الشاليه. 



وظلت واقفة يف غرفة اجللوس ال  
حتس بشيء عقلها خمدر. اختفى 

ذلك الذي كان يسمي نفسه امييت 
حلظات حيمل صبغة اليود  مث عاد بعد 

 وبعض اللصقات.
 "أجلسي على الصوفا"

فكرت قليال وكأهنا جتري حساابت 
سريعة مث أطاعته كان الرمل املبلل  

 عالقا يف ركبتيها.



"كيف جرحت يدك؟" سأهلا بتجرد  
 وهو ينظف جرحها.

 "ابلسكينة يف جارور املطبخ"
"لقد حذرتك من وضع السكاكني يف  

 يقها"اجلارور ونصحتك بتعل
"ال هتمين أقوالك أريد فقط أن  

 اعرف ماذا حصل ألخي هل مات؟"
 "ال أعتقد ذلك"



"حقا أمل تفكر إبمكانه أن يظهر  
ويقضي عليك وعلى العم هاريس؟"  

 وشعرت ببعض الراحة.
"صدقي أو ال تصدقي هذا هو أملنا  

هلذا السبب  لقد اخرتان جزيرة كووي
أنه آخر مكان شوهد فيه حسب 
بعض الشائعات ولقد شوهد يف 
النواحي من جديد خالل هذه 

 األشهر األخية"



"إنك تفعل كل هذا إذا بنية صافية؟ 
كي تشجع امييت احلقيقي على 

الظهور وعلى احلصول على مياثه؟ 
هذا عجيب مل أكن أختيلك إنساان 

 هلذه الدرجة"
 ؟" أجاب بسرعة."آه ال؟ من تظنينين

فتحت راشل فمها لتجيبه لكنها 
عادت وسكتت وتنفست بعمق 
حماولة أن حتافظ على هدوئها.  



لألسف مل تستطع متالك أعصاهبا 
 ومتلكها الغضب القوي.

"أنت تفضل ابلتأكيد أن ال تسمع  
الكلمات اليت جتول يف رأسي. 

سيد.... آدامز؟ أليس كذلك؟ ال 
 ...."جيب أن تلفظها أختك الصغية
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واحننت إىل األمام وأخذت ترفع  
 الرمال عن ركبتيها.

"..... إبمكاين أن أهتم بنفسي" 
 وتناولت من يده زجاجة اليود.

يظهر   "قل يل ماذا ستفعل عندما
أخي؟ هل ستنحين أمامه وترتك له  

مكانه؟ وإذا مل يرجع أبدا؟ رجل مبثل  
نزاهتك لن تغريه ثروة امييت 

شاندلر...... كما وأن هذا سيكون  



سهال مع منفذ الوصية املستعد 
للقسم ابنك أبن أخيه واألخت 

الغبية كي تؤكد اقواله.... ولكن مثل 
هذه األعتبارات التافهة مل ختطر على 

 لكما كما أعتقد"اب
 "ال ابدا" أجاهبا وألول مرة بصدق.

فضحكت راشل ومل تصدقه مث 
اسندت ظهرها على الصوفا وهي  

ترتعد. وكان الرجل قد الحظ ذلك  



لكنه خاف أن يعرض عليها 
 املساعدة فتنقلب عليه غاضبة.

"قل يل اي جاك آدامز, كيف جئت 
إىل هنا؟ وماذا كنت تفعل يف األشهر  

 األخية؟"
كانت هلجتها الساخرة دليل على 
صربها لقد رأت وميض اهلزمية يف  

عينيه وأحست ابلراحة. ومل تكن تريد  



لطافته وال شفقته. فهي تشعر اآلن  
 ابألمان يف وضع املواجهة.

"لقد أمضيت ستة اشهر يف السجن.  
وقبل ذلك سافرت كثيا" وهذه هي 

احلقيقة هناك قاعدة ذهبية يف هذا  
اب البقاء قدر النوع من األلع

اإلمكان قريبا من احلقيقة إهنا أفضل 
 وسيلة للنجاة فكر مبرارة.



"اي هلا من حياة شيقة ومثية!" قالت 
 إيحتقار 

"وماذا جيب أن يعطيك هاريس  
 ابملقابل؟ غي أخت امييت شاندلر؟"
"يبدو انك نسيت أبنك جئت إىل  
هنا دون أن تكوين مدعوة لذلك, 

أن    ولقد حاولت بكل الوسائل
أختلص منك, إبمكانك إذن أن  

 تكفي عن لعب دور املرأة املخدوعة"



"أتعتقد ذلك؟" سألته بصوت  
 منخفض....

فقرأ األمل يف نظراهتا اليت أخرتقت 
 قلبه

 "...... حسنا؟ مباذا وعدك عمي؟"
"وعدين مبئتني ومخسني ألف دوالر  

 إذا عاد امييت"
 "وإذا مل يعد؟"



بطريقة  "مبليون دوالر كي ألعب دوره 
 جيدة ومن مث اختفي حبادث مدبر"
”رائع! إنه مبلغ ال أبس به ملتسكع 
مثلك. ومن الفضل ابلنسبة لك أن  

 ال يظهر امييت أبدا...."
"ال فغن الربع مليون يسهل احلصول  
عليها. فعلى األقل..... كان ذلك  

سهال قبل وصولك شخصيا أان أتبع 



دائما املثل القائل ال جيب ترك  
 ن أجل اخليال"الفريسة م 

"اتريدين أن أقول لك اي جاك 
 آدامز؟" 

 "ماذا إذن؟"
"أان ال أصدقك وإذا كان العم  

هاريس صدقك فأان ال أصدقك. 
وأان أعرف جيدا أبنك منافق وإذا  



كان املال هو هدفك احلقيقي. فأان 
 أختك الصغية!"

 وأرتسمت على وجهها تعابي النصر.
"لست أدري كيف ميكنين إقناعك 

يك أنت أن تقرري أين هي فعل
 احلقيقة!" هز كتفيه

مسعت فجأة هدير حمرك سيارة قادمة 
من بعيد فأصغيا جيدا ومسعا السيارة 
تتوقف أمام الشاليه مث مسعا صوت  



ابب يغلق وظهر هاريس فجأة بثيابه  
املبللة يرتعد من الربد ومن السكر  

الشديد. كان يف حالة من السكر ال  
الذي   تسمح له مبالحظة اجلو

 يسيطر على الغرفة.
"كم الساعة اآلن؟" سأل هاريس  

 مبرح
"لقد جئت ألستخرب عن أوالد أخي 
األحياء وكي أأنكد من أهنما مل يغرقا  



بعد. جيب أن تقرر أخيا اي امييت أن 
 متد خط هاتف فأان...."

 "ال تناديه هكذا" 
 فألتفت هاريس حنو راشل بدهشة.

 "عفوا راشل؟"
"لقد قلت لك ال تناديه ابسم 

 امييت"
 فنظر هاريس حنو امييت مستفهما.



"ماذا جرى هلا اي ولدي العزيز؟ هل  
 هي حممومة؟ أم أن العاصفة...."

 "إهنا خبي وهي تعرف"
"ماذا تعرف؟" سأل هاريس حماوال  

 كسب الوقت 
"إهنا تعرف جيري هنا من ثالثة  

 أسابيع أبين لست اخاها"
 العزيز أنت هتذي""اي ولدي 

 "لقد أخربهتا بكل شيء"



كانت نربة صوته قوية فأهنار هاريس  
 بوضوح. 

"وكيف فعلت ذلك؟ فليس من 
 املفيد غعالمها مبا جيري!"

 فابتسم جاك آدامز 
” على العكس هذا ضروري هل  
تريد أن تشرب شيئا؟ هذا سؤال 
سخيف أليس كذلك؟ فجوابك  



سيكون نعم ابلتأكيد وأنت اي راشل؟  
 تريدين أن تشريب شيئا؟"أ

 ”ال "
 إهنا لن تقبل شيئا منه

"بل جيب أن تشريب شيئا اي عزيزيت" 
 أجاهبا هاريس 

"إن لطفك يؤثر يب اي عمي. ولكن 
 ماذا فعلت حىت اآلن كي جتد أخي؟"

 تفاجأ هاريس هبذا السؤال 



"حسنا حنن نبذل جهدان أليس  
كذلك اي ولدي؟ لقد حاولنا أن نرى  

هي أمس واليوم  ذلك الكاهن الش
أيضا ولكن مل ننجح يف ذلك يبدو  

 أنه يتجنبنا"
 "الكاهن؟"

"األب موريف لقد شوهد يتكلم مع 
امييت مؤخرا ولكننا مل ننجح بعد 



بسؤاله مباشرة كي نتأكد من صحة 
 هذه اإلشاعة"

"أان سأطرح عليه هذا السؤال" 
أعلنت راشل مث هنضت وكانت 

 ترجتف. 
تفعلي؟" "أوه راشل ماذا تنوين أن 

 سأهلا عمها بعصبية
 "ابلنسبة ملاذا؟"



"ابلنسبة يل لنا لفكرتنا الصغية 
فاملصرف لن يفهم جيدا حقيقة 

 هدفنا فهل ستشي بنا؟"
كان الرجل الذي يدعي أنه امييت  

يقف عند ابب املطبخ يراقبها هبدوء  
وبفضول وكأن جواهبا يتعلق مبستقبله  

 كله.فابتسمت راشل جبفاف.
أعرف سأفكر يف  "حىت اآلن ال

 ذلك" 



"أتريدين أن أصطحبك إىل الفندق؟ 
 ابلتأكيد سأجد لك غرفة و...."
" ال ضرورة لذلك اي عمي. فأان 

سأبقى هنا" ومحلت حقيبتها وأبعدهتا  
من وسط الغرفة وشعرت ابلرضى  
عندما رأت أبهنا أحدثت ردة فعل 

عند جاك آدامز هذا. لكنه ظل  
 واقفا ومل ينطق أبية كلمة.



عم فإذا ظهر امييت وابلتأكيد " ن
سيظهر يف هذه األايم سيتعرف 

عليك. وستكون قادرا على التخلص  
منه إتًذ لن أحترك من هنا. فإذا كان  
أخي موجودا حقا على هذه اجلزيرة  
فإين مصممة على أن ألتقي به ولو  

 ملرة واحدة قبل أن خيتفي من جديد"
"راشل! حنن لن نؤذي امييت! ثقي 

 " أعرتض هاريس بعنف. بنا اي راشل



فضحكت بسخرية واجتهت إىل  
غرفتها. وظل الرجل الذي كانت 
تظنه امييت واقفا مكانه. عندمذ 

أغلقت الباب وراءها حترك من مكانه  
وسكب لنفسه كأسا من الكحول مث  
خرج إىل الشرفة دون أن يلقي نظرة 

على شريكه هاريس. وجلس على 
 مقعده يتأمل احمليط بوجه عابس.



راشل أبنه جيب عليها أن جتد  فكرت
خمرجا مناسبا. لكن املشكل هو أنه  
عندما نفقد شيئا يكون من الصعب 
جدا العودة للوراء لكي نستعيده من 
جديد. كلنت واقفة يف غرفتها حتاول 

أن تتعود على الظالم. لقد ندمت 
ألهنا مل أتخذ معها القنديل إىل  

غرفتها. ولكن فات األوان وهي لن  
غرفة اجللوس. فإن ما تعانيه   تعود إىل



يكفي هلذه الليلة فنظرة واحدة إىل  
هذا الرجل تكون كافية تشعر بعدها  

بعدم القدرة على السيطرة على 
 نفسها....

فماذا ستفعل اآلن؟ تساءلت مبرارة  
هل ترمي نفسها على األرض 

وتصرخ؟ هل خترج وتغرز أظافرها يف  
جاك؟ ال إهنا فكرة  –عيون امييت 

جيدة لكن القيام هبا وتنفيذها أمر  



يفوق طاقتها فغن القوتني غي 
 متكافئتني أصال.

وضعت حقيبتها على الكرسي  
وسارت حبذر حىت وصلت إىل  

بنفسها عليه. كم السرير ورمت 
الساعة اآلن اي ترى؟ فإن كل 

الساعات يف البيت تسي على 
الكهرابء. والسماء العاصفة ال  
تساعدها يف حتديد الزمن بدقة  



تنهدت ووضعت الوسادة خلف 
ظهرها فهي ال تشعر ابلنعاس ويبدو 

 أهنا لن تنام حىت ساعة الفجر. 
مل تكن تسمع أي ضجة من الغرفة  

مهسة وال حركة.  اجملاورة وال حىت
وللحقيقة حىت لو كان هناك حركة  

فهي لن تستطيع مساعها. فإن صوت  
العاصفة واهلواء القوي يصم األذان.  
قد يكوانن قررا األسراع إىل الشاطئ  



الصخري يف انابيل. بعد كل شيء إن  
املاليني اليت تكون إرث شاندلر  

تستحق أكثر من جرمية صغية وإذا  
 وختلصا منه؟...كاان قد وجدا امييت 

ال إن جاك آدامز هذا هو ابلتأكيد 
نصاب. وعدمي األخالق لكنه ليس 
سفاحا للحقيقة ليست مقتنعة متاما 

أبنه بدون أخالق ولكن من  
يعلم؟.... هل هو فقط نصاب؟.... 



إنه مل يكن مضطرا لإلعرتاف هلا  
ابحلقيقة وكان إبمكانه أن يدعها على  

عرتف أعتقادها أبنه أخوها. فلماذا أ
 هلا هبذه احلقيقة؟

هناك شيء ما يف هذا األعرتاف 
جيعلها تشعر ابلراحة فمنذ اللحظة 

اليت أعرتف هبا أبنه ليس أخاها 
فقدت األجنذاب الشديد حنوه. 



وحتولت النيان اليت كانت ختاف أن 
 حترقها إىل زماد ابرد خيفف آالمها.

املشاعر القوية اليت تتملكها اآلن ال 
ىل األبد فإهنا ستزيد جيب أن تدوم إ

من غضبها وستحميها من املزيد من  
اآلالم وستعطيها قوة كافية إلجياد 

 أخيها.
.... ولكي تتمكن من أكتشاف 

احلقيقة والكذب يف كل ما مسعته ألن 



جاك مل يكن صادقا. وعندما ظهرت  
شكوكها فهمت أشياء كثية, وهي 
ليست من عاداهتا أن تكون سريعة  

هذه احلالة ابلذات  التصديق حىت يف 
تركت مشاعرها جتاه هذا املخادع  

 تعميها.
إنه مل يتصرف بدافع املال. وهي 

مقتنعة بذلك كما وأهنا مقتنعة أبن 
دافعه مل يكن إنساين حنض. ومع 



ذلك ال جتد أي تفسي ألعماله 
وحلركاته. وال متلك سوى احلدس 
والتخمني. هو ابلتأكيد ال يدعى 

صرفه بدافع  جاك آدامز. وإذا كان ت
البح ملا كان مسح هلا ابلبقاء معه. وملا  

 كان أعرتف هلا هبذه املؤامرة.
كما أن قصة السجن هذه مل تعجبها  
أو قد تكون بكل بساطة ال ترغب  

يف تصديقها هل ستحاولني أن تبحثي 



له عن أعذار؟ حسنا أنه ال ميكن أن  
يكون جمرما رهيبا ولكن الظواهر  

 كاذبة. أحياان كثية تكون  
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هل ترتكب خطأ كبيا يف البقاء هنا؟  

غنها محل وديع يف وكر ذئبني لن  
يرتددا عن افرتاسها إذا وقفت يف 
طريقهما. فالعم هاريس كان رجال 

امييت  -بدون مبادئ. أما جاك
عندما منعها من اهلرب ليال أظهر  

و يهدف  أبنه أقل دانءة حنوها وه
 على احلصول على املليون دوالر.



فجأة ملع الربق وهز اهلواء زجاج  
النافذة. فخبأت راشل نفسها يف  

الشرشف جيدا. اين هو امييت؟ هل 
يراقب عن بعد وهو يضحك خيوط 

هذه املؤامرة اليت يديرها هذين  
 الرجلني؟ 

لكن إذا كان ال يزال حيا وإذا كان  
ال يزال على هذه اجلزيرة. فهي  

تجده مبساعدة أو بدون مساعدة س



هذين املاكرين. وستكتشف أيضا  
وبطريقة أو أبخرى اهلوية احلقيقية  
هلذا الذي تعيش معه. اي هلا من  

راحة! تنهدت إهنا مل تعد تشعر حنوه  
بتلك الرغبة القوية! اي هلا من سعادة  
ألهنا مل تعد تشعر بتلك األحاسيس 
 امللتهبة اليت كانت هتددها وجتتاحها!
لن تكون بعد اآلن رقيقة أمامه, ولن  



ترجتف مرة اثنية عندما ينظر يف  
 عينيها....

وعندما اراتحت هلذه األفكار انمت 
كان كل شيء صامتا عندما 

استيقظت. لكنها ظلت ممددة يف 
السرير حتاول أن تتذكر كل ما حصل  
يف األمس. لقد توقفت العاصفة. ومل  

يعد يسمع سوى حفيف أشجار  
تغريد العصافي وارتداد  النخيل و 



األمواج. يبدو أن الوقت ال يزال  
ابكرا فالشمس مل تصل بعد إىل  

األفق وكادت راشل أن تعود للنوم  
من جديد عندما تذكرت شيئا جعلها 

 تقفز من سريرها وتنهض.
فقررت أن تستحم وتشرب القهوة  

كي تتمكن من مواجهة املشاكل اليت  
 تنتظرها هلذا اليوم.



للقلق فباب غرفة  ليست حباجة
الرجل ال يزال مغلقا وهو مل حيضر 

 بعد فنجان قهوته الكريه.
ففتحت املاء الساخن وجعلته يسيل  

طويال.... حلسن احلظ لن يكون  
هناك ماء ساخن المييت.... أوه,ال, 

إنه يدعى جاك. ومتنت أن تستحم 
 ابملاء البارد. 



وعندما جلست على الشرفة تشرب  
تيقظ بعد, قهوهتا مل يكن قد أس 

وكانت قد اختارت مالبسها بعناية.  
فلبست شورت قصي وبلوزة ضيقة. 

هكذا ميكنها أن تستفيد من أشعة  
الشمس يف هذا الصباح وبنفس  

 الوقت جتعل جاك هذا يتعذب....
كان منظر الفجر مجيال والسماء  
زرقاء صافية والرمال تلمع حتت 



أشعة الشمس وكأهنا حبات املاس. 
اء على إزهار احلديقة  كانت نقط امل

تلمع كأهنا حبات الكريستال. إنه  
عامل جديد ولد بعد تلك العاصفة  

 اجملنونة.
مدت راشل قدميها وجلست على 
درجة السلم األوىل وأخذت تفكر  

كما يفكر آل شاندلر. ملاذا مل تفكر  
هبذه الطريقة عندما الحظت يديه 



الطويلتني الناعمتني الرقيقتني؟ فإن  
 ن آل شاندلر مثلهما.ليس ألحد م

هيا ال جيب عليها أن ترتك عقلها  
 يتوه هكذا تذكري أكاذيبه.

فجأة فتح الباب الذي خلفها لكنها  
مل تلتفت إىل الوراء وظلت تنظر إىل  
احمليط. كانت قد قررت أن ال تعر  

أي انتباه هلذا الرجل. ودون أن ينظر  
الرجل إليها نزل السلم وأجته حنو  



بس سوى بنطلون  البحر. كان ال يل
شورت. فلم تستطع راشل أن متنع  

نفسها من أتمل ظهره وكتفيه 
العريضني وساقيه الطويلني. مث رأته  

 يغطس بني األمواج ويبتعد ساحبا.
فشعرت راشل بقشعريرة أن هذا  

الصباح ابرد, وشربت فنجان قهوهتا 
وهي ال تزال تراقب حتركاته. وقررت  

 أبهنا لن هتتم به عندما يعود.



.... إذا عاد وأحست ابلقلق عندما 
شاهدته يبتعد أكثر وأكثر. وبعد  

قليل مل تعد تراه أبدا فجف حلقها.  
هل هو جمنون كي خياطر بنفسه  

هكذا؟ فقد يعود البحر إىل اهليجان 
 بعد ليلة عاصفة.

إذا كان يعتقد أبهنا ستحاول إنقاذه  
فهو خمطأ ابلتأكيد. كما وأهنا ال تقدر  

اذا يفعل؟ هل  على ذلك لكنه م



سيعود على الشاطئ من مكان آخر  
وخيتفي يف الغابة إىل األبد؟ أم أنه  

يريد أن ينهك قواه إىل أن يغرق؟ أوه  
 ملاذا ال يعود؟ 

كان قد اصبح على بعد عشرة أمتار  
من الشاطئ عندما حملته فشعرت 

ابلطمأنينة وزال قلقها. وأخيا قد ال 
ي يكون مباليا متاما. مث أنه رجل طبيع

جدا ألنه مل حياول أن يغرق نفسه. لو  



أهنا تستطيع أن تنهض وحتضر املزيد  
من القهوة! فهذا سيشغلها عن  

النظر إليه وهو يقرتب من الشاليه.  
إن مشيته مجيلة جيب أن تعرتف هبذا 
ومنظره أيضا مجيل كونه يف األربعني  

من العمر. ولكن هل هو حقا يف  
 األربعني؟ 

أتملته عندما ظهر وجهه بوضوح 
قليال. أنه رجل مجيل له حاجبان 



غزيران وتوجد طية يف جبينه وقف 
أمامها الرجل وأخذ يتأملها. فشعرت  
فجأة برغبة قوية تدفعها ألن أتخذه 

بني ذراعيها تطمئنه أن كل شيء 
 يسي على ما يرام.

"ال يزال هناك املزيد من القهوة يف  
 املطبخ" قالت له أخيا.



رت أبنه قد  "نعم لقد رأيتها وفك 
تكونني وضعت السم فيها" أجاهبا 

 هبدوء.
"ال يزال الوقت ابكرا وإن انتقامي  

 سيكون بطيئا"
"أتصور ذلك نعم أتريدين فنجاان  

 أخر من القهوة؟"



كانت تريد أن ترفض, لكنها اقتنعت 
جيب أن يعقدا هدنة طاملا أهنما 

 يسكنان يف منزل واحد.
 "نعم لو مسحت" أحابته أبدب. 

 الرجل  فابتسم 
 "هو, هو, أنه وقف إلطالق النار" 

"يف احلاضر نعم وتبادل للمعلومات  
 أيضا" أجابته بتحد.



"أحسن وأحسن! ماذا لديك من  
 معلومات؟"

فأسندت راشل ظهرها على السلم اي  
هلا من متعة ابمتالك قليل من 

 السيطرة على هذا الرجل!
"هيا أحضر القهوة أوال وسنتناقش 

 كر.بعد ذلك" قالت له مب



ولسوء احلظ ابتسم الرجل ابتسامة  
ساخرة فخاب أملها وفقدت هبجة 

 النصر والتفوق عليه.
عندما عاد مل جيلس على كرسيه 

املفضل بل أقرتب وجلس بقرهبا على 
الدرج. كان جسده قد جف وال 

تزال بعض النقط تلمع على شعره 
األشقر. كانت راشل تشعر بقوته  

ست وبوجوده. وندمت اآلن ألهنا لب



هذا الشورت القصي وهذه البلوزة 
الضيقة. شعرت ابحلرج ألهنا جتلس 

بقربه وكالمها نصف عار وكأهنما 
 شخصان محيمان.

 "حسنا ماذا لديك لتقوليه يل؟"
"أنت تكلم أوال فأان ال أثق بك.  

وإذا كشفت لك شيئا ستكون سعيدا 
إبعطائي معلومات ال تفيدين بتاات 



ر أان  فتكلم أنت أوال ومن مث أقر 
 قيمة معلوماتك" 

كانت تكلمه بربودة كي حتافظ على 
املسافة بينهما. ولكن يبدو أن هذا  

 األسلوب يعجب الرجل كثيا.
" هذا ما نعرفه لقد شوهد امييت هنا 

. 1969آخر مرة ابلتأكيد يف سنة 
وعندما أكتشف البوليس مكانه  

 اختفى...."



كان جاك آدامز ينظر إليها مباشرة 
 فارتعشت الفتاة رغما عنها.

"أال تزالني تذكرين حادثة االنفجار  
 يف كامربدج؟"

"نعم ابلطبع لقد كان امييت يف فريق  
من الطالب األصوليني الذين قاموا  
هبذا العمل. ولقد جاؤوا وحبثوا عنه 

الستجوابه. وبرأيي مل يكن مذنبا فهو  



مل يكن متطرفا كان يهتم ابلنظرايت 
 من اهتمامه ابلثورة"والشعارات أكثر 

" ابلنظرايت؟ لقد توفيت فتاة هبذا 
 االنفجار" قال هلا جاك غاضبا.

 "أان أذكر ذلك" 
كانت هذه الفتاة عضوة يف ذلك  
الفريق وكانت صديقة امييت كان 

عمرها فقط تسعة عشرة عاما. 



عندما تذكرت راشل شعرت ابحلزن  
 مع أهنا نسيت أمسها.

"لقد تبعه رجال املخابرات حىت  
جزيرة كووي. فاختبأ بدون شك يف 
الشاطئ الصخري يف انابيل.... فإن 

اهلاربني من القانون جيدون دائما  
أماكن جيدة خيتبئون فيها. وبعد 

ذلك مل يسمع شيء عنه سوى بعض 
 اإلشاعات"



 "أتعتقد أنه اليزال هناك؟"
"هذا ممكن فهناك أانس عاشوا هناك 

لسنني أبمان وأعتقد أنه  عشرات ا 
يعيش حياة طبيعية حتت أسم 

 مستعار"
"هبذه احلالة لن يغادر اجلزيرة فلماذا  

يبقى يف مكان من احملتمل أن يعثر 
 عليه فيه؟"

 فهز الرجل كتفيه



"ال أعرف لدي فقط حدس صغي 
ومن املؤكد أنه هنا. كما وأن الكاهن  

رآه وكذلك البستاين يف الكنيسة. 
نان من املزارعني. وهذا  ورآه أيضا اث

 دليل يشجعين على متابعة حتراييت" 
"قد يكون متزوجا أاب لعائلة مثل  

 الكثيين الذين من سنه"



وخطرت يف ابهلا فكرة أفزعتها  
فاخفضن رأسها وتسلت ابلرمال اليت  

 حتت قدميها.
 "ال" أجاهبا الرجل هبدوء.

 "وكيف أتكدت من ذلك؟"
 فهز رأسه 

على سؤال  "إنه شعور ولكين أجبت
 آخر"

 "سؤال آخر؟ ما هو؟"



 "أان لست متزوجا"
 "ومن يهتم هبذا؟"

"أنت" أجاهبا وأستند على السلم 
 بكل ثقة مث أضاف:

".... على كل حال حىت ولو كان  
 ألخيك زوجة فهذا لن يغي شيئا"

 "ما هو الذي لن يتغي؟"
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 فلم جيب الرجل على هذا السؤال.
 "حسنا واآلن ما هي معلوماتك أنت"
"كم هو عمرك؟" سألته بشجاعة لو  

تعهدها يف نفسها فلن تبدو عليه 
 الدهشة. 

"أان من عمر أخيك عمري أربعون  
 سنة ملاذا؟



 متزوجا؟""وأنت لست 
 فابتسم الرجل 

"ما هذا الفضول آنسة شاندلر! نعم 
 منذ زمن طويل" 
 "وماذا جرى؟"

"مل تكن حتب مهنيت فطلبت الطالق 
مث تزوجت من حماسب يف 

 الكولورادو"
 فضحكت راشل



"ابلنسبة يل ال ميكنك أن تلومها فأان 
 ال أحب أم يكون زوجي خمادعا"

 "إنك حتاولني كسب الوقت راشل
 ماذا تعرفني عن امييت؟"

ألتفتت راشل إىل الرجل الذي جيلس  
بقرهبا وتذكرت أنه كاذب وخمادع  
ملاذا تشعر ابلضيق كلما تذكرت  

 صفاته هذه؟



"كان امييت يرسل يل اهلدااي يف كل  
 املناسبات أعياد ميالدي"

"نعم لقد سبق وحملت يل بذلك وهذا  
ما جعلين اشعر حينها ابحلرج. ماذا  

 لك العلب؟"كان يف ت
 "فراشات"

ولسبب جتهله ترددت ابالعرتاف 
 هبذه املعلومة احلميمة والثمينة.

 "فراشات؟"



"من احلرير من اخلزف من البورسالن 
من الفضة وكنت أحبها كثيا عندما 
كنت صغية. وذات يوم عندما كان 

عمري مخس سنوات. أمسكت 
فراشة رائعة لوهنا أصفر وأسود هلا  

يومها كان أبن  جاحنان غريبان. و 
عمي هارولد عندان ودون أن أراه 

علقها بداببيس على لوحة خشبية. 
كم بكيت حينها. لقد قطع جناحيها 



ورمامها يف وجهي. فتأملت كثيا 
وبكيت أايما طويلة. ومع أن امييت 

انب ابن عمي كثيا لكن ذلك مل 
يكفيين. فوجدت جديت أنين أابلغ  
ا  كثيا. وفهم أخي أبن الفراشات هل

 معىن مميزا وخاصا يف حياتنا"
 "هل كان يكتب عنواان؟"

 "ال ولكن كان يوجد طوابع بريدية" 



"هذا أفضل من ال شيء. هل 
 تذكرين مصادرها؟"

وكان يستمع هلا ابهتمام ابلغ. ماذا  
 يريد ابلتحديد من امييت؟

"لقد نسيت بعضها وال أذكر ترتيبها  
ابلتحديد. أوال من كووي مث من  

لبورن, روما ابريس.... سامووا, ما
واألخية كانت من كووي أيضا"  

 أضافت راشل برتدد.



"أان أعلم!" أجاهبا بلهجة تدل على 
 النصر.

 "كنت أحس بذلك"
وفجأة هنض ودخل إىل املنزل.  

أرادت راشل أن تتبعه لكنها تراجعت 
فهناك شيء مل تقله له. وهي حتتفظ 

 بورقة راحبة يف يدها. 
اهنا عندما كانت ال تزال جتلس مك

عاد ونزل الدرجات خبطوات واثقة.  



وكان قد لبس بنطلون كاكي وبلوزة 
 زرقاء قدمية.

 "على أين أنت ذاهب؟" سألته راشل
"ألجد هذا الكاهن اللعني وأجربه 

على أن يبوح يل مبكان امييت 
شاندلر. فأان أعرف أنه هنا أان 

 أعرف! وال ميكن لشيء إن يوقفين" 
 "إن يوقفك؟"

 إليها بسرعة فنظر 



"ال تتحركي من هنا. سأعود بعد  
 الظهر"

 "ال سأرافقك"
 "آه نعم؟" سأهلا جبفاف مث أضاف
"قد يكون امييت ضعيفا ال يعرف  

كيف يعاقبك كما تستحقني أما أان 
فلن أمتنع عن أنزال العقوبة بك إذا  

 جترأت على اللحاق يب ستندمني"



كان جداي وراش مل تشك بصدق 
د واملصادفة قد هتديده. فاالنقيا

يكوانن من أفضل وسائل التكتيك. 
وهي لن تتأخر يف القيام بعمل مهم 

فما أن يبتعد ستبحث يف غرفته. 
فابتسمت له وأشارت بيدها مودعة. 
على كل حال هو لن جيد امييت يف 

 هذا اليوم.



"هيا متتع بوقتك وبلغ حتيايت لألب  
 فرانك, إذا متكنت من رؤيته"

اجئة أاثرت إن بشاشة راشل املف 
يقظة الرجل وريبته. لكن امييت  
شاندلر أييت يف األولوية. وأخته 

الساخطة اللذيذة ستنتظر بضعة 
 ساعات.

 "ال تتحركي من هنا"



ودون أن يضيف شيئا أدار حمرك  
سيارته الرنج روفر. بعد ذهاب جاك  

امييت مددت راشل ساقيها  –
وأخذت تتأمل احمليط والشمس  

طويل ومدة  املشرقة. فلديها هنار 
كافية القتحام غرفة الرجل. وبعد  

قليل هنضت وتنهدت طويال مث  
 دخلت إىل البيت.



"جيب أن أكون شجاعة" قالت 
بصوت مرتفع وشعرت بسعادة 

لسماع صوهتا يف هذا الصمت الذي 
خييم على الشاليه. واحتاجت لعدة 

دقائق كي جتد مفك الرباغي, وأخيا  
 صرخت صرخة النصر.

رفة. ومل تكن قد دخلت إىل الغ 
انتبهت يف تلك الليلة اليت دخلتها  

كي هتدأ أخيها وال يف الصباح أنه مل  



ينم جيدا هذه الليلة. فأغطية 
والوسائد خي دليل على ذلك. 

واملالبس املرمية على األرض 
ومنفضة السجائر املليئة ابألعقاب 

قرب سريره وعلب السجائر الفارغة  
ل على واملرمية على األرض, كلها تد

 أنه مل ينم جيدا هذه الليلة.
فعقدت راشل حاجبيها وبدأت ترفع  

عن األرض كل ما جتده أمامها. مث  



أمسكت منفضة السجائر وكأسني  
ومحلتهم إىل املطبخ. لقد كان جاك  

يهتم برتتيب كل البيت ما عدا 
غرفته. ورتبت راشل الغرفة بسرعة  

وبعناية كانت تشعر بلذة يف هذا  
ت جبيوب قمصانه العمل. مث فتش

وبناطلونه. وقرأت اقل عبارة مكتوبة 
على قطع الورق اجملعوكة, ورفعت 

الوسائد واملساند اليت على الكنبة. 



وفتشت يف علبة احلالقة اليت تركها  
على الكرسي. وكانت بعض األشياء  
اليت وجدهتا تسليها خاصة جمموعة 

القصص البوليسية. واكتشافات  
خاصة  أخرى كانت تثي سخطها و 

صورة ملراهقة مجيلة جدا وفجأة 
وجدت شيئا أدهشها زهرة ذابلة إهنا  

نفس الزهرة اليت محلتها من ابر  
 الفندق منذ يومني فقط.



فتأملتها جيدا وأحست برغبة تدفعها  
إلغالق اخلزانة. وأن متحي كل أثر  
هلذه الزهرة فجأة تذكرت أن هذه  

الزهرة قد وقعت من شعرها عندما 
لتهدأ روع أخيها   ركضت كالغبية

تلك الليلة. إنه يستحق إن تراوده  
مثل هذه الكوابيس. وهي تتمىن 
أيضا إن حيلم أبشياء مرعبة أكثر  

 منها.



أغلقت اجلارور بقوة وبعنف مث  
فتحت اجلارور الثاين وهي تعلم أبن 
جاك لن يقول هلا كل احلقيقة هي ال  

ميكنها أن تعتمد عليه بل جيب أن  
عرفة حقيقته تعتمد على نفسها مل 

وحقيقة دوافعه. وظلت تبحث إىل  
أن وجدت بناطلني جينز وعدة 
قمصان نظيفة ومكوية ومطوية  

 برتتيب.



ووجدت حتتها ملفا حيتوي على 
ابسبور جواز سفر ابسم بن او  
هانلون وصاحبه بسن األربعني  

والصورة املوجودة على اجلواز تشبه  
جاك آدامز. ووجدت عدة بطاقات 

ىل أن بن او هانلون  صحيفة تشي إ 
هو صحفي رفيع املستوى. وأخيا  

وجدت قصاصة جريدة تروي كيف  



حترر الصحفي الشهي بعد أن كان  
 أسيا يف معتقل األرهابيني.

جلست راشل على األرض وأخذت  
تقرأ هذا املقال. مب او هانلون على  

ما يبدو كان موجودا يف مكان مل 
يكن عليه التواجد فيه يف بلد حيكمه 

يكتاتور قاسي. ومل يكن أحد قد  د
عرف مكانه لقد أختفى مث عاد 

للظهور بعد ستة أشهر يف بلد حمايد  



حيث أستقل طائرة إىل الوالايت  
املتحدة. النص غي واضح لكنه  

 خميب لألمل.
كان قد وعد مبعلومات مسهبة  

عندما ستستنطقه املباحث إبنتظار 
ذلك, لقد ذهب السجني الذي حترر  

را للقيام بفرتة من من أسره مؤخ
 الراحة وملدة مل يعلن عنها.



إن هذا املقال يفسر أشياء كثية 
فكرت راشل وهي تطوي قصاصة 

اجلريدة. وتذكرت الرعب الليلي 
والساعات الطويلة اليت يقضيها على 

 الشرفة....
لكن هذا ال يفسر أبدا ماذا يريد من  

امييت. وحسب معلوماهتا مل أخوها  
نية فيي هذه اخلمسة يف أميكا الالتي

عشرة سنة. وإذا كان قد زارها فإنه مل  



يبق فيها مدة طويلة. فإنه بذلك ال  
ميكن أن يكون متواطئا يف أعتقال 

 وسجن بن.
بن! جيب أن تعرتف أن هذا األسم  
يعجبها. إنه يناسبه اكثر من جاك  

 آدامز أو امييت شاندلر نعم. 
لقد أصبحت متأكدة من انه بن ومن  

ته. إن نشاطات بن او  حقيقة هوي
 هانلون ال تثي القلق واخلوف أبدا.



بل على العكس فاملقال يوضح أنه  
صحفي مشهور أعتقل بسبب ذهابه  
على أميكا اجلنوبية أثناء حتقيقاته عن  

املتطرفني السياسيني اهلاربني من  
 الوالايت املتحدة يف الستينات.

 
****************************
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يبدو أنه ينوي أتليف كتاب عن هذا  
املوضوع. وقد يكون يبحث عن 

ألسباب مهنية فقط.  امييت
فالصحفيون ال يبحون بصادر  

معلوماهتم. وبن لن يسلم اخاها  
 للسلطات إذا وجده.



إذن هو صحفي وهي تتمتع برفقة  
جيدة! ابلتأكيد سيطلعها على  

حقيقته. فمنذ اللحظة اليت توقف  
فيها عن أنتحال هوية وشخصية 

امييت شاندلر ال شيء يضطره ألن 
مث أهنا مل   يستمر يف الكذب للنهاية.

تكن تعرف وسائله فاخلديعة ليست  
طريقو جيدة جلمع معلومات عن  

التحقيق ال, ال فبعد تفكي طويل ال  



ترغب يف أحالل السالم بينهما. لقد 
 كذب عليها كثيا.

أجتهت راشل إىل الشرفة. ماذا يبقى  
إذن! كانت قد تركت جواز السفر  
واألوراق األخرى على الطاولة يف  

كانت تريد أن تعرف    غرفة الرجل
كيف ستكون ردة فعله. ولسوء  

احلظ لن تكون هنا كي تتلذذ برؤية  
صدمته فستيفان آمز سيصطحبها 



للعشاء هذا املساء. وهي حقا تنوي 
 الذهاب نعه.

ابلفعل وصل بن قبل ذهاهبا. كانت  
راشل قد لبست ثوب الستان,  
ووضعت املاكياج على وجهها  

وسرحت شعرها وجلست تنتظر 
فان,عندما أوقف بن سيارته ظل  ستي

جالسا فيها حلظات دون أن ينزل  



وظلت يداه على املقود وكأنه مل  
 يلحظ وجودها مث التفت إليها. 

 " ملاذا أنت أنيقة هكذا؟"
 فابتسمت له بدالل

"أان على موعد هل نسيت؟ مع 
 ستيفان آمز صديق عمي هاريس"

 فقطب بن حاجبيه
 "أنت التنوين اخلروج معه حقا؟"



ولكن نعم, ملا ال؟ فلم يعد لدي  "
عذر ابلبقاء مع أخي فإن السهرة يف 

املدينة ومع شاب ساحر تناسبين  
 كثيا"

 "وأان؟ أال جتدينين ساحرا؟"
 حاولت أن ال تتأثر هبذه الفكرة

"ال, فأنت ترى أين أشعر أبجنذاب  
فقط حنو الرجال الشرفاء. وابلنسبة 



لك أنت مل تلتق بعدد منهم. فإن 
 ملخادعني متعبة جدا"حياة ا

"على األقل هذا صحيح ابلنسبة 
 هلذا اليوم"

"يبدو يل أنك مل حترز تقدما يف  
 أحباثك؟"

"ما الذي جيعلك تعتقدين ذلك؟" 
 سأهلا وقد عاد ألسلوب األحتقار.



"لو أنك التقيت ابألب فرانك لكان  
بدا السرور على وجهك ولكنت 

حصلت على املعلومات اليت تريدها.  
 أبنك مل تنجح"وأعتقد 

"ليس ذلك ابلتحديد للحقيقة لست  
 منزعجا" مث صعد السلم وساهلا:

"حسنا مىت سيأيت أميك الساحر  
 ألصطحابك؟"

 " بني حلظة وأخرى"



غنها حرب أعصاب حقيقية. لقد 
شعرت راشل أبن موعدها مع 

ستيفان آمز جيعله غاضبا. وهي 
متأكدة من أنه لن يعرتف بذلك  

ي غضبه أكثر. ابدا, فأرادت أن تث
وفجأة متنت أن يفقد أعصابه وأن  

 تراه يثور حانقا.



جلس على املقعد جبانبها ووضع  
نظارة الشمس اليت كان يضعها على  

 عينيه على درابزين الشرفة.
"حلسن احلظ ستخرجني أنت هذا  
املساء! وهكذا إبمكاين أخيا أن  

 أكون وحدي"
أحست راشل أبنه ينظر إليها بطرف 

ى ردة فعلها على هذه عينه كي ير 



اإلهانة. لكنها مل تغضب بل حافظت 
 على هدوئها وابتسمت.

"إن للوحدة سحر خاص. لقد 
أمضيت هنارا لذيذا ولقد قمت 

 أبعمال كثية"
"حقا؟ ماذا فعلت على سبيل 

 املثال؟" سأهلا ساخرا.
"أوه لقد غسلت األواين ونظفت  

 غرفتك. ال شيء أخر"



 فنظر إليها جيدا 
 "ماذا قلت؟"

"لقد فتشت غرفتك. إنك رجل 
شريف وقدير, أليس كذلك سيد 

امييت شاندلر, جاك آدامز, بن او  
هانلون؟ كيف أصبحت صحفيا 

 المعا؟"
فنهض من مكانه هبدوء. وأحتاجت 
راشل لكل شحاعتها كي ال ترتاجع,  



ودخل إىل غرفته مسرعا, بينما ظلت 
راشل جالسة مكاهنا على الشرفة  

تنهال عليها الشتائم. هذا  تنتظر أن 
الرجل ال يبدو أنه وصل إىل شهرته  

هذه لو مل يكن يعرف كيف خيتار 
 كلماته البليغة. 

وبعد حلظات عاد ووقف أمامها  
 ونظر غليها حبدة.



"مل أكن أظن أن هذا ممكن, ولكن 
اآلن بدأت أفهم الرجال الذين  

يضربون زوجاهتم" قال هلا بصوت  
 يرجتف من شدة الغضب.

 كننا لسنا متزوجني""ول
"احلمد هلل! هل أنت فخورة 

 بنفسك؟"
"بعض الشيء نعم اآلن على األقل 
 فهمت ملاذا تبحث عن اخي امييت"



 "ملاذا؟"
"من أجل كتابك ابلتأكيد ال ميكنك 
أن ختدعين أكثر. لقد قرأت املقال  
أنت حتقق حول األصولني. وامييت 

ليس شخصية مهمة يف هذه احلركات  
السياسية لكنه كان مشرتكا يف عملية 

التفجي يف كامربدج وهو من عائلة  
 معروفة"

 "كما وأنه وريثها" أضاف بن بربود 



 لرتكة""برأيي ال يريد امييت هذه ا
 "حقا؟"

"لو كان يريدها لكان ظهر من  
جديد. ابلتأكيد مسع عن هذه 

الوصية. لقد كان يستهزأ يف صغره يف  
 املال, وال أظن أنه تغي"

"قد يكون خوفه من الثمن الذي  
سيدفعه مثنا هلذه الرتكة هو الذي  

 منعه من الظهور" أجاهبا بن ساخرا. 



"إنه ال خياف شيئل. ومل يرتكب أية  
ة. وإذا تورط يف ذلك األنفجار  جرمي

 فإن ذلك جاء صدفة"
"إذن كيف تفسرين صمته؟ وملاذا  

أختفى مخسو عشرة عاما إذا مل يكن  
 لديه سبب لذلك؟"

 أنزعجت راشل من سؤاله 
"ال أعرف ولكين ساسئله عن هذا 

 السبب عندما سأراه"



 "إال إذا رأيته أان أوال"
وملعت عيون الرجل بربيق غريب. 

لفتاة ومل تتمكن من الرد  فارتعدت ا 
عليه. ألهنا هبذه اللحظة مسعا هدير  
سيارة تقرتب ومتزق سكون املساء. 
مث مسعا صوت زمور السيارة فابتسم 

 بن ساخرا. 
"هيا لقد وصل صديقك ال تدعيه 

 ينتظر"



فنهضت راشل ونزلت السلم  
فاصطدمت ب بن واتبعت سيها 

 وهي تقول له 
 "أنت وغد!"

بتعد وأحس أبمل نظر إليها بن وهي ت
يعصر قلبه. إنه أمل يرفض أن يسميه. 

لقد أحس مبالمسة ثوهبا عندما 
أصطدمت به وشم عطر اليامسني.  



فتنهد وأدار ظهره للسيارة السبور 
 اليت تبتعد يف الليل. 

ليس هذا وقتا مناسبا لتحريك  
مشاعر راشل شاندلر. لقد حدثت 

أشياء كثية يف هذا اليوم. لقد اصبح  
فريسته ولن يدعها تفلت  قريبا من

 منه.
كان جيب عليه مساء أمس أن  

يكشف هلا عن هويته احلقيقية. إهنا مل 



تكن قادرة على املقارنة صحيح لقد  
كان عمرها فقط اثنيت عشرة عاما يف 

ذلك احلني. فلماذا جيب عليها أن 
تتذكر ما حيمله هم يف ذاكرته, 

والذي نقش فيها إىل األبد؟ فاملراهقة  
 ة ال تعلق أمهية لذلك. الصغي 

أنه تفاجأ عندما ختيل كيف كانت يف  
تلك السنة, بوجهها الصغي وعينيها 

الغامضة, وشعرها احلريري. غنها فتاة 



صغية مساملة انعمة وأوالدها  
 سيكونون مثلها. 

دخل إىل الشاليه وقد توترت أعصابه  
أكثر ووقف متجمدا مكانه عندما 

فابتسم إهنا رأى ابب غرفته مفتوحا. 
ال تتوقف عن إاثرة دهشته! كان 

جيب عليه أن يشك أبهنا داهية ال  
 يوقفها قفل صغي. 



غدا سيكون هنارا قاسيا. وجيب أن 
يكون مستعدا له. لقد اسرتجع قواه  
بعد اشهر االعتقال الصعبة. ولكن  
هل سيتمكن من اقتحام الشاطئ  

 الصخري يف انابيل هذه قصة اخرى.
اع أن يضع يده  فقط لو أنه أستط

على األب فرانك! فهو كالعادة يبقى 
خمتفبا والبستاين هو شاهد ال يثق به  

حيدا ولكنه أكد له أبنه امييت  



شاندلر شوهد يف تلك الشواطئ  
الصخرية عدة مرات خالل األشهر  
األخية, وبن ال ميكنه أن يتجاهل  

 مثل هذه املعلومات.
تبقى مشكلة راشل فطاملا أهنا تعتقد 

اإلنقالب كل شيء سيسي على  هبذا
ما يرام. وعندما ستكتشف حقيقة 

نواايه سيكون قد فات األوان.  



ابلنسبة المييت وابلنسبة لنب  
 ولراشل.

ولكن ال وجود لنب ولراشل قال  
لنفسه غاضبا فال شيء ممكن بينهما 
بسبب هذه األحداث األخية إذا مل  
يكن مقتنعا بذلك. فهو أمحق نعم أمل  

هذه األايم األخية أبنه يثبت خالل 
أمحق هو رجل يف األربعني كيف مسح  

لنفسه أن تثي فتاة مثلها مشاعره 



هلذه الدرجة؟ أبسبب عيوهنا الكبية 
أم بسبب فمها الرقيق؟ إنه سيكره 
 رائحة اليامسني حىت آخر أايم عمره.
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ته. إهنا أطول سهرة متر عليه يف حيا

لقد جنح يف متضية بعض الوقت يف  
حتضي حقيبة الظهر اليت سيحملها  

معه غدا. وأمضى نصف ساعة 
أخرى يف حتضي العشاء مع أنه مل 

يلمسه. وأمضى ربع ساعة يف شرب 
البية وأخيا نصف ساعة يف احلمام 

حتت الدوش. حىت أنه أضطر أن  



حيلق ذقنه كي ميضي الوقت. 
شرة  اصبحت الساعة احلادية ع

مساء عندما خرج من احلمام 
وتوترت أعصابه وأخذ يقطع غرفة  

اجللوس ذهااب وااياب كأنه رب عائلة  
من القرن املاضي. أين هي؟ ملاذا  

أتخرت؟ إهنا ابلكاد تعرف ستيفان 
هذا, ومع ذلك انبهرت بشكله  

الدون جوان! وكأنه الدب يف قفصه  



أخذ خيرج إىل الشرفة مث يعود إىل  
 يدخل وخيرج. أخيا غرفة اجللوس مث

جلس على الشرفة ونظر إىل احمليط  
األسود. وشعر بثقل الصمت من 

حوله. وإذا مل تعد هذه الليلة؟ فكر 
فجأى إذا بقيت مع هذا الوقح؟  

هذه الفكرة جعلته يف قمة الغضب. 
 إذا مل تفعل ذلك فإنه....



ماذا سيفعل؟ فإنه ال ميلك حقا على 
غرام األنسة شاندلر فإذا وقعت يف 

 ستيفان آمز فهذا أفضل.
لكنها ليست غبية وهو يعرف جيدا  

النساء. وراشل حتبه هو نعم, لقد 
أحست ابألمل والغضب منه. مع 

ذلك هي حتبه وترغب به كثيا كما  
 يرغب هو هبا.



فسمع هدير سيارة أتيت من بعيد. 
لكنها ليست سيارة آمز اجلكوار,  

وال هي سيارة هاريس النكولن,  
بت السيارة أكثر عرفها  عندما أقرت 

 إهنا سبارة تكسي.
أنوار السيارة القوية اعمت عينيه فلم 
يستكع أن يرى من هذا الزائر وظل  

واقفا مكانه ينتظر مث مسع ابب 
السيارة يفتح ويغلق مث مسع هدير  



السيارة تبتعد فأخذ بن يتفحص هذه  
القامة اليت تقرتب منه ومن مشيتها  

سها  ومن طريقة هز أكتافها ورأ
 عرفها.

"راشل؟" سأهلا بن وهو يصطنع 
 سعاال حىت تعرف صوته يف الظالم.

"أعتقد أنه من األفضل أن أتنزه على 
 الشاطئ قليال" قالت راشل

 "أين آمز" 



كان يتكلم هبدوء وحبنان كي ال 
خييفها. لقد الحظ عذاهبا وخوفها  

فكلمة واحدة وتنفجر ابلبكاء. إذا  
  ركضت إبجتاه الغابة لن جيدها

 بسهولة. 
"إنه.... لقد قرران, يعين.... لقد 

 بقي يف املدينة وأان عدت ابلتاكسي"



فنزل بن درجات السلم واحدة 
واحدة واقرتب منها كي ال يرعبها 

 وساهلا بلطف: 
 "راشل ماذا حصل؟"

كانت قد أصبحت يف متناول يده 
 فإذا حاولت اهلرب فإنه سيمسكها

 ".... هل سبب لك املا؟"
واقفة مكاهنا وفجأة  ظلت راشل

ركضت حنو دائرة الضوء املنبعثة من 



الشاليه فشاهد بن فستاهنا املمزق 
 وفمها املتورم ووجهها املبلل ابلدموع 

 "أوه بن" وأجهشت ابلبكاء
وبسرعة جذهبا بن حنوه وضمها 

 بذراعيه على صدره
"راشل كفى لن يتمكن احد من  

 غيذائك اي قليب"



لكنها عندما كانت ال تزال مرتددة 
مسعت كالمه هذا تنهدت وعانقته  

 بدورها 
 "لقد حذرتك لقد حذرتك اي بن" 

"من ماذا حذرتيين؟" ساهلا بن وهو  
 يرفع خصالت شعرها عن جبينها.
"أبن الرجال املهذبني ال يساوون  

شيئا ابدا إهنم يبتسمون لك  
ويفتنونك. وبعد ذلك يسببون لك  



األمل. فأان افضل الرجال األوغاد 
 ذين مثلك"ال

"اان سعيد بسماع ذلك. وهكذا 
وابلرغم من كل عيويب أنت تفضليتيت 

 على ستيفان آمز؟"
وعندما مسعت هبذا السم أخذت 

 ترجتف 
 "..... ماذا حصل راشل؟"



فهزت رأسها عدة مرات قبل أن  
 جتيبه

"قلت له أبنين جيب أن أعود إىل  
املنزل فلم يوافق.... وأنزعج كثيا"  

 تسم الرجلوزاد توترها فاب
 "ماذا فعل لك ايتها املسكينة؟"

"لقد رفسته برجلي... فهو مل يكن 
يعتقد أنين سأقول له ال. وعندما 



قاومته ضحك وقال أبنه حيب أن  
 يشعر مبقاومة النساء"

 فقادها بن حنو الشاليه.
"إنه ابلتأكيد مل يكن يعلم حقيقتك" 
أجاهبا بن وهو يضحك فضحكت 

ال على  راشل أيضا والدموع ال تز 
 خديها.

"هذا صحيح! إنه مل يقابل هذا النوع  
 من النساء من قبل"



 "بدون شك واين تركك؟"
"يف وندنغ يل وعندما متكنت من 

التخلص منه هربت راكضة ولست 
 أدري إذا كان ال يزال هناك"

"سأعلم أان وسأعود واخربك. هيا  
أدخلي وأسكيب لنفسك كاسا  

 وأنتظريين لن أأتخر"
 "ال!....."



أحست ابحلرج الشديد ومتسكت و 
 بذراعه.

"أرجوك لقد خرجت ابلوقت 
املناسب. ومل حيصل شيء بيننا وأان 

 على ما يرام"
 ابتسم بن وداعب شفتيها املرجتفتني  
"هيا أدخلي راشل سأمر يف طريقي  

على الفندق وأطلب من العم هاريس  
 أن أييت ويبقى برفقتك"



"ال أنت لست أخي وال جيب أن 
 شريف" تدافع عن 

ودون ان يستمع للمزيد من  
األعرتافات أدخلها ين إىل املنزل 

وأجلسها على الصوفا وغطاها 
 بشرشف وانوهلا كاس روم.

 "أشربيه كله"
كانت قد فقدت صندهلا والحظ بن  
ذلك وأزداد غضبه وأحس ابلذنب  



ألهنا كادت أن تصاب ابألمل وبكل 
 بساطة فداعب خدها حبنان.

ذا كنت ال  "ال تتحركي من هنا وإ
ترغبني برؤية عمك هاريس فلن  

أذهب للبحث عنه. ولكن عديين أن  
 تبقي يف البيت"

 ن التذهب أرجوك"



للحظة غي رأيه لكنه بسرعة حزم  
أمره. وجلس على ركبتيه أمامها  

 ووضع يده على ذقنها؟
 "جيب أن أذهب إليه وسأعود"

مث هنض وخرج فحل الصمت الثقيل 
على املنزل. فشدت راشل أصابعها  
على الكأس الذي يف يدها. ومحلتها  

إىل فمها وشربته ولكن الكحول  
الصافية جعلتها تسعل بشدة. مث 



وضعت الكأس على الطاولة لقد  
جعلها آمز تشرب طيلة السهرة . 

 كانت تريد أن تشرب املزيد. 
 لقد حصلت أمور كثية يف هذا

األسبوع. وهي مل جتد الوقت الكايف  
للتأقلم مع مستجدات الوضع جيب  

 ان حتافظ على وضوح افكارها. 
لقد وجدت أخاها مث فقدته لقد  
عذبتها خياالت اخلطيئة. وخاب 



أملها ألهنا كانت خمدوعة. لقد كذبوا  
عليها لقد قطعت مسافات وحبار  

وأصيبت حبروق الشمس. كما حاول 
 يهزأ منها. دون جوان سكران أن 

كل هذا بسبب بن او هانلون  
وعندما سيعود من محلته اإلنتقامية 

 ستقول له ذلك.
تنهدت راشل مث متددت على الصوفا  

وأغمضت عينيها وفكرت لو أهنا  



عاقلة لدخلت على غرفتها ولكنها  
ومنذ اسبوع كان هذا صحيحا مل 

تكن تظهر أي تعقل فلماذا ستبدأ 
 اآلن؟

كيف ستكون ردة فعل بن عندما  
سيعود ويراها ممددة على 

الصوفا؟.... ال جيب ان تدع 
أفكارها تضيع هكذا ولكنها متعبة 

 جدا لقد عانت كثيا.....



تفاجأت الفتاة عندما شعرت أبهنا  
سعيدة هكذا وابنتظار عودة بن ال 
تشعر ابلقلق وال ابحلقد بل تشعر  
ابألمان ألن بن سيعود إليها بعد  

 ليل وانمت مطمئنة.ق
عندما أستيقظت كان الظالم حالكا  
والصمت قواي فنظرت على الساعة  

 وهي تشعر ابلربد والوحدة.



إهنا الثانية والنصف بعد منتصف 
الليل فتنهدت ورمت برأسها على  

 الوسادة من جديد.
وعادت وتذكرت أبهنا كانت تنام 
على الصوفا يف غرفة اجللوس يف  

تتمىن أن يكون  ثوهبا املمزق وكانت 
 ممتنا هلا ألهنا دافعت عن نفسها....

لكن بن كان قد عاد على البيت ومل 
حياول التحرش براشل, ومل حياول 



حىت أن يوقفظها بل محلها إىل  
غرفتها وبدل مالبسها والبسها  
قميص النوم وتركها مث عاد إىل  

 غرفته.
هنضت راشل غاضبة لن بن مل يستغل  

هذين الوضع وكانت راشل خالل 
 اليومني قد اظهرت كرهها له....
ولكن ضاعت جهودها إهنا حقا  
مغرمة به وتشعر برغبة قوية حنوه  



وكانت مستعدة إلستقباله لكنه 
قابلها بال مباالة! هذا شيء ال 

 حيتمل...
لقدوهبت قلبها لنب لكنه داس عليه  

وال ميكنها أن تعود إىل غرفتها  
 وتذرف الدموع. 

ضبها ال وماذا يهمها إذا كان غ
أساس له إهنا ال تريد أن تكون  

 متعقلة غنها غاضبة جدا!
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ودون تردد دخلت إىل غرفة بن مث  
توقفت قرب سريره وكأهنا اله  

 االنتقام.
وهبدوء أحننت فوقه ورفعت الوسادة  

عن رأسه...... وضربته هبا على 
 رأسه.
ض الرجل من نومه وصرخ  فأنتف

 غاضبا.
 "هل أنت جمنونة؟ ماذا تريدين مين؟" 



 مل تكن راشل قادرة على اإلجابةعلى
مثل هذا السؤال. "جئت اقول لك 

وداعا!" أجابته وهي تضربه من  
جديد. لكن بن أسرع وسلبها 

سالحها بسهولة عندئذ استدارت  
 وهربت.

لكنه أمسكها عندما أصبحت على 
 الشرفة وهزها بعنف.

 "ماذا حصل؟"



حاولت راشل أن تتخلص منه لكنه 
 كان اقوى منها.

 "ال شيء أان ذاهبة"
 ساهلا بن بسخرية. "هبذه املالبس؟" 

فنظرت على نفسها وأحست ابحلرج  
 ألهنا ترتدي قميص نوم.

"إذا تركتين إبمكاين ان أدخل وأبدل 
 مالبسي" أجابته بربود مث اضافت.



"وإبمكاين أن أطلب من أحدهم أن  
 يعيد لك الرانج روفر"

فتأملها بن جيدا حماوال أن يعرف  
حقيقة ما تفكر به خلف هذا الوجه 

 عيون امللتهبة.الربيء وال
"ماذا جرى لك راشل؟" سأهلا هبدوء 
مصطنع " أريد أن أرحل" أجابته وقد 

 أخفضت رأسها.



"لكن ملاذا؟ لقد بدأان نتفاهم وفد 
حافظت على املسافة بيننا ووضعتك 

 يف السرير بكل تعقل وكأنين..."
لكن شيئا يف نظراهتا نبهه فاضاف  

 بدهشة كبية.
ضبة "هذه هو السبب إذن! أنت غا

 ألنين محلتك إىل غرفتك"



"أنت جمنون! فإن كل نساء العامل ال 
تفكرن أبن ترمني أنفسهن بني  

 ذراعيك!"
 "كلهن ال, ولكن أنت نعم"

 "إنك دينءحقا" 
 كان بن ال يزال ميسكها بني ذراعيه 

"أعتقدت أنك ترغبني يب كما أرغب  
 بك"

 فارتبكت راشل



"ال تتفوه ابحلماقات" أجابته بصوت  
 جتف.ضعيف مر 

فضمها إليه وأحاطها جيدا فشعرت  
ابلضعف أمامه وأحست أبنفاسه  

احلارة على شعرها فأغمضت عينيها 
وتلذذت بقبالته احلارة على عنقها 

 وعلى خدها.



! إبمكاين أن أقاوم مشاعري  "راشل
ولكين ال أستطيع أبدا أن أقاومك  

 أنت أيضا دعيين أحبك راشل"
ففتحت فمها لتعرتض ولكي تكسب 

الوقت ولكن ال ميكنها الرتاجع يف  
الوقت الذي بدأت أحالمها تتحقق  
فيه.... وأسرع بن وقبلها قبلة حارة 

وملحة وجريئة, وكأنه يريد أن يسيطر  
انت رغبة الرجل عليها متاما. وك



امللتهبة قد أمتدت غليها ومتلكت 
كل كياهنا.... فأحست أبهنا سكرانة  

من قوته ومن حرارة جسمه ومن 
 مالمسة يده.

ودون أن تشعر أحاطت عنقه بيديها  
وألتصقت به جيدا وكأهنا ختاف أن 

 تراه خيتفي من أمامها.
وكانت يدا بن حمكمة حول ظهرها  

وحتب   إهنا حتب قوة هاتني اليدين



رائحة هذا اجلسد وارجتفت من قوة 
احلب اليت تتملكها ومن اخلوف إنه  

شعور غريب ومرعب ومتنت أن يدوم 
 إىل األبد.

محلها بن خبفة وأدخلها إىل الشاليه 
إهنما وحدمها اآلن وألول مرة ال 

يوجد بينهما ال امييت وال هاريس وال  
أكاذيب وال أضاليل. وال يوجد يف 

 غي بن وراشل.الغرفة املظلمة 



وهبدوء وحذر مددها على سريره 
الكبيوأنضم إليها ومتدد بقرهبا مث 
ضمها غليه دون أم ينطق بكلمة  

 وعندها هدأ خوفها.
نظر إليها حبنان وتركت يداه خصرها 

 وأحنىن قرهبا.
وأخذت أصابعه الطويلة تفك ازرار  

قميص نومها فتنهدت راشل لقد  
سبق لنب أن قبلها مرتني. وانمت 



بقربه يف تلك الليلة اليت كان يرى  
فيها كابوسا لكنه مل يكن من قبل  
هبذه اجلرأة وهي تشعر برغبة قوية  

وتنتظر أن تشعر ابلدفء بقربه فإن  
 ملسات يديه حترق احساسها.

تنادي وهي "بن...بن" أخذت 
 مغمضة العينني.

وبلطف ابلغ أخذت يداه تداعب  
صدرها ودون أن تشعر اخذت شفتا  



راشل تتبع األثر الذي ترمسه يداه. 
وتبحث عن شفتيه اللتني انشغلتا  

 عن فمها مبكان أخر.
وأحست أبهنا ترغب بقوة أبن يتقامسا  

احلب معا لكنها مل تتجرأ وظلت  
لول   اتئهة يف عامل من الرغبة تكتشفه

 مرة.
وعندما أزدادت قبالت بن وأزداد  
هليبها امتدت يداه لتداعب شعرها 



وفجأة أحست ابخلجل الشديد  
واخلوف معا. لكن شوقه وحنانه  

وكلماته الرقيقة املليئة ابحلب جعلها 
تطمئن وتستسلم.... مل تتوقع كل  

هذا. الضجر واإلمشئزاز التغيي 
القوي األهنيار واإلاثرة مث الدوار  

لسقطة الطويلة يف أعماق ذاهتا لقد  وا
 عرفت اآلن سر احلب.



بن هنا يضمها بني ذراعيه ويستمع 
على دقات قلبها القوية اليت تناديه  

إبحلاح. فقبل شعرها ووجهها  
 وشفتيها.

إنه جزء منها وهو يتحد معها وهي  
سعيدة جدا ألهنا أخيا اصبحت 
ملكه وهو الذي تنتمي إليه اآلن  

 وإىل األبد.



اع القلوب وتالمس األجساد  غيق
وجب كبي يغمرمها يف عامل من 

األلوان املتعددة من مجال املشاعر  
ومن جديد عاشت هذه اللحظة  

 الرائعةاليت قادها حبيبها إليها.
يف الصباح فتح بن عينيه وأخذ يتأمل 

املرأة النائمة بني ذراعيه ويتأمل 
عينيها اجلميلتني الدافئتني وشعرها 

 الطويل....



 يسبق له أن أهتم برغبات امرأة مل
كان يف هذه الليلة يريد ان حيملها  
إىل قمم اجلبال املرتفعة جدا وكان  
يريدها أن تكتشف أغواره الرائعة  

وأن مينحا كل شيء دون أن يطالبها  
مبقابل لذلك. ومع هذا وهبذه اهلبة 
التامة حصل على السعادة مل يشعر  

 مبثلها من قبل.



أن جيد وسيلة  فقط لو أنه استطاع
حلمايتها! لكن هذا يبدو مستحيال 
وهو يعرف ذلك جيدا واآلن وبعد  
أن حصل ما كان يتجنبه سيكون 

 األمر أصعب وأكثر إيالما هلما معا. 
بدأت أشعة الشمس تدخل إىل  

الغرفة قد تكون الساعة اخلامسة  
صباحا. إنه على معد مع توم موكو  



يف الساعة السابعة إال ربع بقرب  
 طئ الصخري. الشا 

وأن هنارا شاقا ينتظره وجيب أن 
يتحرك ابكرا إذا أراد أن يبتسم له 
احلظ ويطارد امييت وميسكه قبل 

 حلول الظالم.
أنه ليس متأكدا من أنه سيجد امييت 

شاندلرفقد يكون امييت قد تويف 
 ومنذ عدة سنوات.



وإذا كان األمر كذلك ماذا  
سيحصل؟ فسيأيت يوم وتعلم راشل  

 د من مطاردته ألخيها.ماذا يري
وعندئذ سينطفئ الربيق الذي يشع  

من عينيها وستضيع هذه األحاسيس 
اليت تكنها له وتفقد هبجتها مث 

 تتحول إىل رماد وغبار.
وأحس حبركة خفيفة بقربه فأحىن  

راسه ورأى أن راشل تتأمله مبتسمة 



أوه كم يشعر برغبة تقبيل هذا الفم 
 قبلة تدوم حىت أخر عمره!

  شيئا" مهست راشل."قل يل
 "ساقول لك كل ما تريدينه راشل"

وقرب رأسه منها وكان فم راشل قد 
أنفتح وكأنه زهرة تتفتح للشمس. 

وحل صمت لعدة دقائق يف كل  
الغرفة, ومها حتت الغطاء متعانقني  

 يتبادالن امجل القبل.



"ماذا تريدين ان تعريف؟" سأهلا 
 هامسا وهو يتابع تقبيل عنقها.

نعم تذكرت! هل أنت  "مم؟ آه 
 قاسي ومؤذي كما تبدو؟"

 "ال أان أكثر قسوة وشراسة ايضا"
فضحكت وجلست وأسندت ظهرها  

 على جانب السرير. 
 "ماذا فعلت بستيفان آمز؟"



"لقد عاقبته ابلطريقة اليت يستحقها  
كي ال يهاجم مرة أخرى الفتيات  

 الربيئات" 
"لقد قدمت خدمة للبشرية  

 آخر"وللمجتمع مبعىن 
"جزئيا نعم ولكن لدي سبب آخر 

بعد أن لقنت هذا الوغد الدرس 
الذي يستحقه أصبحت رغبيت بك 
قوية جدا وال أستطيع حتملها. وال  



أستطيع أن اقاوم كل هذا األغراء  
 ليلة أخرى......!"

"إنك تستحق ذلك" أجابته راشل  
 وهي تبتسم.

"وكنت مستعدة ألن أخنقك عندما 
 ليل" استيقظت يف منتصف ال

"كيف أنين مل اتوقع ذلك؟ لقد  
محلتك إىل غرفتك ووضعتك يف 

السرير وهذا من أصعب التجارب  



اليت واجهتين يف حيايت ولكين كنت  
أعتقد أنه وبعد أن هامجك ذلك  

الوغد احلقي فإنك ما أن تشاهديين  
 بقربك حىت تكرهينين أكثر..."

 
************************** 
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راشل وجهه بني يديها  أخذت 
 وقبلته.

"كنت حباجة لك... كنت حباجة 
ماسة لك" مهست بصوت حنون 

 وخبجل.
أخرتق خجلها قلب بن فأخذ  

 ميازحها



"لو رأيت نفسك وأنت تركضني 
 حافية القدمني يف منتصف الليل"

 "لقد كنت غاضبة جدا"
 "حقا؟ وإىل أين كنت ذاهبة؟"

"لست أدري كنت أريد فقط أن  
 "أبتعد عنك

 "هل سترتكينين اي راشل؟" سأهلا حبنان
 "ال وهل سترتكين أنت؟"

 "ال"



وأتمال بعضهما طويال مث وبنفس 
اللحظة مدا يديهما حنو بعض 
وتالقت أجسدامها ومحلتهما 

 السعادة والشوق إىل عامل بعيد جدا.
"ال ترتكينين" مهس بن بصوت  

ضعيف جدا حىت أن راشل شكت 
أسها  أبهنا مسعته يتكلم. فغمرت ر 

 بصدره وانمت من جديد.



عندما استيقظت راشل كانت أشعة  
الشمس تصل إىل السرير الذي تنام 

 عليه. فوجدت أهنا وحدها فيه.
رفعت الغطاء عنها ونزلت من  

الفراش فوجدت أن قميص نومها  
مطواي برتتيب وموضوع على الكرسي  

من املؤكد أن بن مله عن األرض 
 عندما أستيقظ.



رأت قميص بن فلبسته راشل مث 
األبيض الذي كان يلبسه مساء  
أمس. فمدت يدها برتدد حنو 

القميص وأمسكته وقربته من خدها  
 مث لبسته فوق قميص نومها.

وكان القميص ال يزال حيتفظ برائحة  
بن وهي مزيج من رائحة البحر  

 والشمس والتبغ....



وبشيء أخر غي حمدد إنه شيء  
خاص بنب وحده ودخلت إىل املطبخ 

عدت القهوة وخرجت إىل الشرفة  وأ
وجلست على درجات السلم كان  
الطقس حارا ولكنها ال تريد وأبي  

مثن أن تغي مالبسها وترتدي  
 الشورت والتيشرت. 

ظلت جالسة تتأمل احمليط وهي 
ترتشف قهوهتا. كان بن قد ترك هلا  



مالحظة على طاولة املطبخ لقد 
ذهب إىل الشاطئ الصخري يف انابيل 

 ومل يوضح هلا أكثر من ذلك. 
مل تكن راشل حباجة إىل املزيد من  

التوضيح يبدو أنه مقتنع أبن امييت 
خيتبئ هناك حيث خيتبئ مئات 
اهلاربني من القانون منذ مئات 

 السنني. 



ولكن راشل ال تظن أبن أخاها ميكن  
ئ مبثل هذا املكان  له أن خيتب

املوحش. ألهنا تتذكر جيدا أبنه كان  
حيب دائما أن يتمتع بنومه على  

 سرير مريح. 
ولكنه حىت لو أضطر فرتة إىل أن حييا  
حياة قاسية فهذا ال مين أن يتحمله  

 ملدة مخسة عشرة عاما.



وهي لن تكون مندهشة إذا علمت 
أبن أخاها يعيش حتت أسم مستعار 

أو عمال أخر يف  وقد أسس له جتارة 
هذه اجلزيرة وحتت نظر ومسع  

 الكثيين. 
ولكن إذا كان بن يرغب حقا يف 

تسلق تلك الصخور من أجل كتابه  
فهو يضيع جهده هباء! وهو 

 ابلتأكيد يشتاق إليها اآلن.



نعم هذا صحيح إهنا أيضا تشتاق  
إليه كثيا وترغب يف رؤيته كي أتخذه 
بني ذراعيها. ومع ذلك هي مسرورة  

نه أختار هذا اليوم ابلتحديد أل
ليرتكها وحدها. ألن اليوم هو عيد 

ميالدها وال بد أن يظهر أخوها  
 امييت اليوم.

مل يفوت أي يوم من أعياد ميالدها  
خالل هذه اخلمسة عشرة عاما ولن  



يتخلى عنها يف هذه السنة وهي  
قريبة جدا منه نعم لقد أصبح عمرها 

 مثانية وعشرين عاما.
وم من الشاليه وستبقى لن خترج الي

تنتظر أخاها تنهدت مث أحنت رأسها 
إىل األمام ووضعت يديها على 

ركبتيها. وأتملت البحر حبثا عن 
حلول وشعرت ابلندم فال شيء 

جيربها على إعطاء بن معلومات عن  



امييت ابإلضافة إىل أهنا ترغب أن 
تكون وحيدة عندما تلتقي أبخيها 

 بعد فراق دام مخسة عشرة عاان
ووجود صحفي معهما كان سيعقد 
األمور حىت ولو كان هذا الصحفي 

 حبيبها.
حبيبها نعم غنها حتب هذه الكلمة 
لقد سبق هلا ومسعت كلمات غزل 

وسبق خلطيبها السابق أن عانقها... 



ولكنها مل تكن تشعر أبهنا حتبه كما 
حتب بن. نعم هو حبيبها وه الذي 
ل يشاركها مشاعرها القوية اليت ال مثي
هلا ومعه فقط اكتشفت األحاسيس 

 احلقيقية ابحلياة واحلب.
ابتسمت هلذه الفكرة وضمت 

قميص بن الذي ترتديه حوهلا بقوة 
امييت سيأيت وبن سيعود مساء..... 

 إنه يوم رائع.



كانت راشل يف املطبخ تعد طعام  
الغداء عندما مسعته. وكانت فرتة بعد  

الظهر وقد استحمت ولبست 
رقاء بلون  شورت وبلوزة ز 

السماء.... وقميص بن أيضا وكأنه  
فأل حسن, فسمعت خطوات على 
درجات الشرفة فتجمدت يف مكاهنا 

وأخذت دقات قلبها تتسارع هل  
قرر امييت أخيا الظهور؟ لقد انتظرته  



طيلة فرتة ما قبل الظهر وهي ال تزال  
 تتوقع ظهوره.

 "اي إهلي فلتكن هذه خطواته هو!"
 قد أزعجتك""أمتىن أن ال أكون 

وكان الزائر هو األب فرانك  
 فتنهدت عندما رأته.

" ال أبدا أنت دائما على الرحب 
 والسعة اي أبتاه"



ومسحت يديها وبدت على وجهها  
 عالمات اخليبة.

"جئت كي أمسع أخبار صديقيت  
الصغية وأمتىن أن أتعرف أخيا على  
أخيك امييت"نظر إىل طبق القريدس 

 على الطاولة. 
ه وهو يبتسم وكأنه ينتظر أن  نظر حول

 يرى امييت يدخل من الباب. 



"إنه ليس موجودا لسوء احلظ  
وسيحزن كثيا ألنه مل يشاهدك لقد  
حاول مع عمي هاريس مررا عديدة 

 أن يرايك لكنهما مل ينجحا"
"كنت مشغوال جدا كما وأنين كنت 
أعد نفسي للسفر ..... ولكن يبدو 
أنين جئت يف وقت غي مناسب فأان 

أمنعك من إعداد الطاولة" قال هلا  



وهو ينظر إىل طبق القريدس  
 فابتسمت راشل.

"على العكس اي أبتاه ايليتك تشرمين  
الغداء وهناك طعام يكفي ألكثر من 

 شخصني"
خربيين هل  "حسنا اي راشل ولكن ا
 سيعود شقيقك ابكرا؟"

" ال لقد ذهب إىل شاطئ انابيل 
الصخري ولن يعود قبل املساء..... 



وهو ليس أخي" أضافت الفتاة وهي 
 تضع الطعام على الطاولة.

 مل يتفاجأ األب فرانك هبذا اخلرب.
"...... أنت تعرف أليس كذلك؟" 

 أجابته وهي تتجه حنو الشرفة 
ك ابلنسبة  "لنقل أنين كنت أشك بذل

 يل أمسع أشياء كثية أال ترين؟"
جلست راشل على األرجوحة وهي 

 حتمل صحنها.



"ملاذا مل ختربين ومل حتذرين أليس من  
قلة احلذر أن أكون بني يدي خمادع  

 قد يكون خطرا؟"
"أوه مل أكن قلقا لقد حتققت عنه 
وكنت أعرف أبنه ال يشكل خطرا  

عليك على العكس كنت أعتقد أبنه 
سيحاول التخلص منك منذ اليوم 

األول ولو كنت أعلم أبنه سيسمح 
لك ابلبقاء معه لكنت وضعت 



حولك محاية بشكل أو أبخر, ولكين  
كنت واثقا أبنه لن يلحق بك أي  

اف هلا  أذى, كما وأن أسرار االعرت 
 قدسيتها"

"أان أعلم ذلك! لقد رأيت أخي! لقد  
زارك أليس كذلك؟ إنه يفكر ابلعودة 

 إىل الدين" 
كان األب فرانك قد أهنى طعامه  
 فمسح صحنه بقطة اخلبز وأكلها.



"لألسف ال ميكنين أن أجيبك اي 
عزيزيت راشل والكنيسة حمافظة جدا 

 يف هذا اجملال"
 "أفهم, أفهم...."

األب ما يكفي لقد    لقد قال هلا
أطمأنت اآلن إىل أن امييت هو أبلف  

خي على هذه اجلزيرة إذن سيظهر  
اليوم ابلتأكيد إنه يوم عيد ميالدها 



وأحست ابالطمئنان فغيت 
 املوضوع.

".... مىت ستسافر إىل أميكا  
 الالتينية اي أبتاه؟"

 "غدا"
"غدا؟ كنت أعتقد أبنك ستبقى هنا 

 لعدة أسابيع أخرى" 



ه حبزن وشعرت ابألسى ألهنا مل سألت
تتمكن من مشاهدة هذا الرجل  

 النبيل مرة أخرى.
"لقد جرت األمور بسرعة مل أكن  
أتوقعها. لقد تلقيت أمرا ابلسفر  

وسيصل الكاهن الذي سيحل مكاين 
ولقد أصبح السلفادور مستعدا  
الستقبايل.... فال سبيل لتمديد 

أقاميت هنا. أان آسف لنين سأتركك  



أطمئن عليكي راشل كنت  قبل أن
 أمتىن أن أتعرف عليك أكثر"

"وأان أيضا.. لكين أستطيع أن أخربك 
 عما سيحصل يل الحقا"

"هل تعرفني ماذا سيحصل لك يف 
املستقبل؟... هيا بنا ننزل ونتنزه 

على الشاطئ مث تروي يل كل شيء. 
فأان مل تسمح يل الظروف من قبل 

 ابلتنزه على الشاطئ منذ مدة طويلة"



ترددت الفتاة قلقال فهي مل تكن تريد  
مغادرة الشاليه فإهنا تنتظر امييت 

لكن ال أبس فإذا جاء امييت سيى 
سيارة األب الفورد القدمية ولن يقلق  
عليها. نزلت راشل مع األب واجتها  

 حنو البحر.
"إن امييت سيأيت اليوم. بن وهو قد 

 يلتقيان هذا اليوم"
 "هل يدعى بن؟"



على الرمال وقدما   وكاان يسيان
راشل احلافية وحذاء األب فرانك  

 يرتكوا خلفهما اأثرا متوازية.
"نعم أنه بن او هانلون أنه صحفي  
مشهور. أنه يريد أن جيري مقابلة  

صحفية مع امييت كي يكتب كتااب 
عن املتطرفني السياسيني خالل فرتة 

 الستينات"



ظل األب فرانك صامتا وهو ينظر  
 عليه التفكي. إىل الرمال ويبدو

"إن أسنه ليس غريبا عين. إنه يكلف  
نفسه العناء الكبي من أحل حتقيق  

 بسيط"
"أوه ابلنسبة له هذا ليس مدهشا  

لقد أمضى ستة أشهر يف سجن يف  
 أميكا اجلنوبية بسبب فضوله الكبي"



"وهل يريد أن جيد أخاك ألسباب 
 مهنية فقط؟"

"نعم ابلتأكيد.... ولكن أروي يل  
القصة امييت وبن سيكوانن ابقي 

أصدقاء وسيكتب بن كتابه  
 وسيحصل على شهرة أدبية...."

 
 



****************************
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لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  
 زوروا موقع رواايت  

 www.riwaya.ga 
 

"ماذا تقول ملاذا ال حيصل على 
جائزة نوبل؟ فامييت سيعود على 

سان فرانسيسكو وسيتنازل عن تركته 

http://www.riwaya.ga/


إىل أعمامه وعماته الذي ميوتون من  
شدة طمعهم وسيكون له يبتا بقرب  

بييت وسيتزوج وسيمنحين مخسة  
 أوالد أخ أكون عمتهم"
 "هل ستحبني زوجته؟"

"سنكون أفضل صديقتني يف هذا  
ستكون هي الشاهدة على العامل. و 
 زواجي"



"يبدو أنك تفكرين ابلزواج من  
 أحدهم"

"بن او هانلون" أحابت راشل وهي 
 هتز رأسها إىل األمام.

 "أيعرف هو بنيتك هذه؟"
 "ليس بعد ولكنه سيعلم قريبا"

 "أنت حتبينه"
أنه استنتاج وليس سؤاال. كانت نربة 

 صوت األب فيها شيء حزين. 



. ولقد  "نعم أحبه من كل قليب
أخربتك بذلك من قبل عندما كنت 
ال أزال اعتقده أخي.... ولكنك مل 
تساعدين يف ذلك احلني!" قالت له  

 بنظرة فيها بعض اإلهتام.
"كان جيب عليك أن تلمح يل على  

 األقل"
"مل أكن متأكدا. لقد كان هناك أمل  
ولو واحد ابملئة أن يكون هذا الرجل  



أمييت احلقيقي على كل حال لقد 
صحتك. أنه ليس أخاك وكانت  ن

شكوكك يف غي حملها وغال فإنه ال  
يريد أن يرعبك أكثر. وهكذا 
توقفت عن التفكي ابالهتمام 

 بشباب آخرين. 
"ممكن ولكن للحقيقة ال أتصور أبنه  

 ميكنين أن أقع يف حب رجل أخر"



"مبا أنين علمت كل شيء عن 
مستقبلك حديثيين إذا عن ماضيك.  

 راشل شاندلر" 
ح عليها األب فرانك بصوت  أقرت 

حنون. اي لقدرة الكهنة الرائعة على 
مساع اآلخرين. تشجعت راشل 

ابهتمامه هبا وروت له بدون  
اضطراب بعض مراحل حياهتا 

 وعندما سكتت هز األب رأسه.



"إذن بن او هانلون رجل حمظوظ ألنه 
 سيحظى بزوجة مثلك"

 "لقد حظي يب وسأكون زوجته"
"هذا ممكن ولكن األمور تتعقد 

أحياان راشل ال تنسي أبدا أن دروب  
احلب تكون عادة مزروعة  

 ابلصعوابت"



"لقد الحظت ذلك! لقد وقفت 
حواجز عديدة بيين وبني بن! ولقد  

 ختطيناها معا"
"أشك اي ابنيت.... ال ختشي شيئا" 

 أضاف عندما الحظ قلق الفتاة:
"أنت امرأة جديرة ابحلب. 

وإبمكانك أن تبين حياتك اليت  
تريدينها حىت ولو اضطررت ملقاومة  
نفسك لكنها لن تكون تلك احلياة 



اليت تتخيليها متاما إال أهنا ستكون 
 مشاهبة هلا"

كاان قد وصال إىل الشاليه واقرتب  
 وقت الوداع.

 "مىت ستقلع طائرتك غدا"
لعامل "يف الساعة الثانية لقد زرت ا

كله قبل الذهاب إىل السلفادور"  
 وابتسم حبنان.



"سأشتاق لك كثيا اي أبتاه" فنظر 
 إليها جيدا. 

"وأان أيضا سأفكر بك دائما. انتبهي  
 جيدا لنب وأهتمي به أنه حباجة لك"

 "أعدك بذلك"
فضمها األب إليه بقوة وحنان 

وعندما تركها أتملها طويال فشعرت  
ن تريد  الفتاة إبحساس قوي ومل تك



أن يبتعد عنها. وسالت الدموع على  
 وجهها. 

"الوداع راشل ليكن هللا معك" 
 وأبتعد مسرعا دون أن يلتفت وراءه.
مل يظهر امييت بعد كان جيب عليها 

أن تعرف ذلك وتتوقعه أنه أمل أمجل  
من احلقيقة. فعندما استيقظت يف 

الصباح كانت متأكدة من انه سيأيت  
ناسبة, هيا! ويف أنه لن يفوت هذه امل



إهنا تعترب رغباهتا وكأهنا حقيقة, هكذا 
وبكل بساطة وإذا تويف؟ قد يكون 

هلك يف أدغال أفريقيا أو تويف وهو  
انئم على سريره خالل هذه السنة 

األخية. ولكن قد يكون من املمكن  
أن تكون هديته اليت هي عبارة عن 

فراشة تنتظرها اآلن يف كاليفورنيا. قد 
 كووي..... ال, هي يكون امييت يف

ال تعنقد هبذه الفرضية. وال تعتقد أنه  



على هذه اجلزيرة وقد يكون تويف  
 حقا.

ماذا سيقول بن عندما ختربه أبن 
أخاها مل يعد موجودا يف هذا العامل. 

العم هاريس؟ إهنما مقتنعان أبنه 
سيظهر بني يوم وأخر! ومها لن  

يصدقاها. مع أهنا متأكدة اآلن. 
ا تبكي اختفاء أخيها  وستبقى وحده

 بينما مها سيتابعان مطاردة األشباح.



جلست راشل على الدرج وأحاطت  
ركبتيها بذراعيها ووضعت رأسها  
على ركبتيها. لقد أشتاقت لنب 
وتشعر ابلظمأ إليه لذراعيه اليت  
حتميها جلسده كي يضغط على 

جسدها. وهي حباجة ألن مترغ رأسها  
على كتفيه وألن تبكي من شدة 

رها. إهنا ترغب حبب كامل ال سك



شروط له. حب ليس مستعد بعد 
 ملنحه هلا.

أتخر بن هذا املساء وعندما عاد 
كان قد حل الظالم وبدأت النجوم  

تشع يف السماء. كانت راشل 
متمددة يف األرجوحة تشعر حبزن  

 كبي وبوحدة قاتلة.
 "ماذا تفعلني يف اخلارج؟"



يبدو أهنا غفت لبعض الوقت.  
تحت عينيها رأت وجه بن  وعندما ف

 منحنيا فوقها ويبدو عليه اإلرهاق.
"كنت أنتظرك هل أمضيت هنارا 

 جيدا؟"
"ال لقد أضعت وقيت لقد كان  

أحدهم يتسلى إبرسايل إىل املكان  
الغي مناسب! قد يكون ذلك هو  

 صديقك الكاهن"



"لقد جاء اليوم كي يراك" فابتسم 
 بسخرية. 

ة مع  "بعد أن أرسلين إىل تلك املنطق
صديقه البستاين! هل قال لك شيئا 

 عن أخيك؟"
رمى بن بنفسه على الكنبة ومدد  

رجليه أمامه. فلم تستطع راشل أن  
جتد فيه ذلك الرجل الذي كان معها  
يف الصباح. والذي كان يعانقها حبنان  



ويداعب جسدها ويقبلها بكل  
 حمبة....

ومسحت دمعة نزلت من عينيها. بن 
يسهل العيش  او هانلون ليس رجال 

معه. إن اللحظات الصعبة ستكون 
كثية ابلقرب منه.... ولكن ساعات 

 السعادة ستكون رائعة.
هنضت راشل وجلست على 

 األرجوحة وهزهتا قليال.



"مل يقل يل شيئا مهما عن امييت. ومل 
يتفاجأ عندما أخربته أبنك لست  
أخي. ولكننا مل نتكلم كثيا عن 

به.  امييت, وأظن أبنه قد التقى 
ولكنين لست متأكدة لقد رفض 

 التكلم عنه"
 "ملاذا إذن؟"

 "ألنه حيافظ على سر االعرتاف"



"إنه عذر مثل بقية األعذار. جيب أن 
أمكث عنده حىت أضطلع على هذه 
املعلومات اليت خيفيها. لقد طال هذا  

 الوضع كثيا"
"إنك ستمكث يف بيت فارغ فهو 

سيحل غدا بعد الظهر إىل  
 السلفادور" 

"إىل السلفادور؟ وماذا سيفعل يف  
 السلفادور؟" 



 أعرتض بن وكأنه يتحدث عن نفسه.
 "يريد أن يساعد الناس هناك"

"حقا؟ حسنا فسأمنحه هذه الفرصة  
وسأطلب منه أن يساعدين أان ويقول  
يل مىت رأى امييت شاندلر آخر مرة. 

 يف أية ساعة ستقلع طائرته؟"
فكرت راشل حلظة ابلكذب. لكنها 

ت فإن عالقتها مع بن ال تركز  تراجع
 على أساسات متينة.



"يف الثانية" وعادت ومتددت على 
 األرجوحة مث أضافت:

"ال تتعب نفسك ابلذهاب إىل املطار  
فهذا لن يفيدك فامييت ليس حيا لقد 

 تويف"
خرجت هذه الكلمات من فمها  

بسهولة أدهشتها. وهي ال تستطيع 
االعرتاف بذلك ولن تتقبل هذه 

 هذا كل ما يف األمر. الفكرة



 "ملاذا تقولني هذا؟" سأهلا بن بقلق. 
"ابلنسبة لك ملاذا تظن أبنين مل  

أتبعك إىل ذلك الشاطئ الصخري؟  
كان جيب أن اجربك على اصطحايب  

 معك؟"
"مل تكوين لتنجحي بذلك هيا أجييب  

 ملاذا تقولني أبنه قد تويف؟"



"ألن اليوم هو عيد ميالدي وهو مل 
اسبة من قبل وهذه يفوت هذه املن
 أول سنة..."

كان صدى صوهتا احلزين يرتدد يف  
سكون املساء وظل بن صامتا  

 للحظات.
"امل تعتقدي أبنه كان جيب عليك أن 
ختربيين أبن اليوم هو عيد ميالدك؟" 

 سأهلا جبفاف.



أن جتهش ابلبكاء وهي  أرادت راشل
تشعر أبهنا ستفقد الرجل الذي حتبه 

 كما فقدت أخاها.
هذا الرجل الذي جيلس أمامها هو  
رجل ابرد قاسي خايل من املشاعر  

 واألحاسيس.
 "كنت أريد أن أرى امييت وحدي"

كنت ختافني أن أحلق به األذى أليس 
 كذلك؟"



"ملاذا أنت مصر على إجياده؟ فهو  
ني اآلخرين يف عهدة ابلنسبة للسياسي

ليس ابلشخصية املهمة جدا. لقد 
كان موجودا ابلصدفة أثناء  

االنفجار. كان يف املكان والزمان  
الغي مناسبني إهنا مسألة سوء حظه  

 فقط"
فقست تعابي وجه بن ونظر إليها  

 نظرة حادة



"سوء حظه؟ لقد تويف شخص يف 
هذا االنفجار وأنت تسمني ذلك  

 سوء حظ؟"
ومل يكن امييت على علم "إنه حادث  

بشيء عندما أصطحب صديقته إىل  
 ذلك البيت. كان يقوم فقط بزايرة"

"وتركها هناك مث ذهب ليشرتي 
 البيتزا" قال بن بغضب.

 فتأملته راشل بدهشة



 "وكيف عرفت أنت؟"
 "ماذا؟"

"أبن امييت تركها وذهب ليحضر 
 البيتزا"

"إن الصحافة حتصل على معلوماهتا  
 ات الشرطة" أفضل من معلوم 

"ولكن أنت ال تزال تذكر ذلك؟  
وبعد مرور مخسة عشرة عاما؟ ال 

 تزال تذكر هذه التفاصيل الصغية؟"



وأحست أبن هناك شيء ال يسي  
 على ما يرام شيء غريب.

"هذه التفاصيل الدقيقة أدت إىل  
وفاة فتاة يف التاسعة عشرة من 

 عمرها..."
وتوقف بن عن الكالم عندما الحظ 

تعابي راشل وهدأ غضبه وأستعاد  
هدوءه. فأقرتب منها وداعب  

 شعرها.



"أمسعي لن نتخاصم من أجل هذا أان  
منهك من التعب ومزاجي متعكر 

أريد أن استحم هل تناولت 
 الطعام؟..."

 مل جتبه ومل تتحرك لقد كانت مذهولة 
"...أان آسف سأشعر ابلتحسن بعد  

تحم واشرب كأسا أان آسف أن أس
 راشل"



ظلت راشل تتأمله دون أن تنطق أبية  
كلمة مث دخل بن وأغلق الباب وراءه  
وبعد قليل مسعت راشل صوت املياه 

يف احلمام. فنزلت هبدوء من  
األرجوحة ووقفت تتأمل يديها  

 املرجتفتني.
وتذكرت أبن امييت كان قد أحضر 

معه صديقته هذه مرة واحدة إىل  
 أحدى العطل. وراشل ال البيت يف



تذكر اسم تلك الفتاة كاثي؟ كايل؟ 
وكانت حتب امييت كثيا. ومل تفارقه  
حلظة خالل اليومني الذين قضتهما 

عندهم. وراشل اليت كان عمرها 
أحدى عشرة عاما شعرت ابلغية 

 منها.
كريسي نعم كان أمسها كريسي لقد  
حاولت جهدها أن تكون لطيفة مع  

ن نفسها وعن  راشل. وحدثتها ع



مشاكلها. كانت الفتااتن تعانيان من  
نفس املشكلة فكالمها يتيمة 

الوالدين ولديهما فقط أخ كبي 
حتبانه. وشقيق كريسي طالب يدرس 
اإلعالم يف كولومبيا. لقد تربت عند 

جديها كراشل متاما. شيئا فشيئا 
حازت كريسي على ثقة راشل  

الصغية فخفت مشاعرها ابلغية 
 مساء اليوم التايل خرجت منها. ويف



مع امييت وبعد ثالثة أشهر فقط  
توفيت كريسي يف ذلك احلادث  

 املشؤوم واختفى امييت.
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وفجأة دخلت راشل إىل الشاليه  
وقطعت بسرعة غرفة اجللوس  

ودخلت إىل غرفة بن. وحلسن احلظ  
 كان ابهبا مفتوحا, وكانت الصورة ال
تزال يف اجلارور حيث رأهتا يف املرة 

املاضية. فأمسكتها وأخذت تتأملها  
 إهنا نفسها كريسي او هانلون.

مل تكن راشل قد مسعت توقف  
صوت مياه الدوش وال وقع خطوات  



تقرتب. وأحست بنظرات تتأملها  
 فنهضت ورفعت نظرها.

كان يلف جسده مبنشفة رطبة وال  
هه  يزال شعره مبلال كانت تعابي وج 

 غريبة وأخيا عرفت السبب.
 "إهنا أختك؟" سألته بصوت ضعيف.

"أنت ال تريد أن تقابل امييت من  
 أجل كتابك أنت تريد أن تنتقم منه"

 "نعم"



كان جوابه ميزق قلبها فحىت األمل ال 
 خيرتقه

"هل تريد أن تقتله؟ أم أن تشي به  
 إىل السلطات؟" 

اعتقدت أوال أبنه لن جييب أبدا. 
ها بن وأخذ الصورة من فأقرتب من

 يديها. 
"أوال سأضربه مث اؤذيه وبعد ذلك  

سأسلمه للسلطات أنه ال يستحق أن  



أقتله وأصبح جمرما مثله. لقد حطم 
حياة العديدين وال أريد أن حيطم 

 حيايت أان أيضا"
"أعتقد أن هذا قد وقع وماذا ختبئ 
يل أان؟ لكن ال ضرورة هبذا السؤال  

 كذلك؟....."أليس  
مل ينطق بن أبية كلمة. كان وجهه 
كأنه قناع ال ميكن معرفة حقيقة 
 تالميحه. فابتسمت راشل حبزن.



".... لقد وجدت االنتقام الكامل  
ابلصدفة فقط ولو أنين مل احضر إىل  
كووي يف يوم مجيل. كنت ستسعد 

أكثر إبرسال أخي إىل السجن  
فامييت مسؤول عن موت أختك. 

ده أنت. وهلذا السبب هذا ما تعتق
تريد أن تدمرين. فأنت التنوي أن 
تقتلين أان أيضا. أليس كذلك؟ بل  
كل ما تريده أن جترح قليب. أخت  



امييت بدل أختك. العني ابلعني  
 والسن ابلسن هذا رائع" 

كانت تتمىن أن ينفي كل ذلك. وأن  
يقول هلا أنت جمنونة فأان أحبك 

 وأريد....
 وهو يتنهد."أان آسف" قال بن 

فصفعته راشل بقوة ثن أتملته بدهشة  
لقد ارتفعت يدها دون أن تشعر. مث 

أسرعت وخرجت من الغرفة  



وركضت حنو الشاطئ ايئسة. وظلت 
تركض حىت وصلت إىل املياه فتعثرت 

رجلها ووقعت على األرض. 
 وأجهشت ابلبكاء املر.

ابلبكاء على والدها الذي ال تعرفه  
وعلى على جديها على أخيها 

كريسي على كل الناس الذين ختلو  
 عنها.



لكن أكثر بكائها كان على بن او  
هانلون الذي كذب, وكذب, 

 وكذب. بكت كثيا على راشل.
ظل بن واقفا ينظر إليها وهي خترج  
من الشاليه. لقد تركته وقد تكون 

تركته لألبد. أراد أن يتبعها وميسكها  
 ويشرح هلا.....

نه فكر  ولكن ماذا سيشرح هلا؟ أب
ملدة قصية بعد وصوهلا أبنه سينتقم 



منها؟ أم أنه كان دائما ينوي أن  
يعاقب امييت على جرميته ويستمر يف  
عالقته معها؟ امسعي اي قليب سأذهب  
وأحاكم أخاك مث أعود ألقضي الليلة  

 معك موافقة؟ أوه ستقبل بسرور! 
ووقع نظره على صورة كريسي. 

  راشل أيضا هي أخت صغية وبريئة
إهنا ضحية مبادئ كبية ومحاقة 

بشرية. فبأي شيء سيتفوق هو على 



امييت شاتدلر؟ أليس هو مستعد 
للتضحية براشل حتت أسم العدالة  

 واإلنتقام؟
لكنها لن تذهب بعيدا سيا على 

األقدام فكر بن وأجته حنو الشرفة. 
إن أاثر أقدامها تتجه نو اليسار  
وهناك ال يوجد مساكن يف ذاك  

. ال يوجد غي الصخور فال  االجتاه



خطر عليها. فعاجال أم أجال ستعود  
 إىل الشاليه وسيكون هو ابنتظارها.
فتنهد وجلس على درابزين الشرفة  
وأشعل سيجارة. القمر سيتأخر يف 

هذه الليلة. وتذكر أبهنا ختاف 
الظالم! إهنا ختاف من كل شيء من  

الطائرات ومن مياه البحر ومن  
لعكس لقد  العاصفة.... وعلى ا



أحبته هو بدون خوف هل جيب عليه 
 أن يذهب للبحث عنها؟

ال تكن سخيفا اي بن فأنت أخر  
شخص حتتاج إليه راشل يف هذا  

الوقت. إذا مل يكن ابستطاعتك أن 
تتخلى عن مطاردة امييت فعلى 

 األقل دعها بسالم.
فتنهد وسحب سحبة من سيجارته مث  

رماها على الرمال. غنه مل يذهب 



عنها. سينتظرها هنا مهما  للبحث 
كلفه األمر. جلأت راشل إىل صخرة 
حتتمي فيها من اهلواء القوي يف هذه 

املنطقة من اجلزيرة. وهنا يف هذا 
املكان وجدها مب بعد عدة ساعات 

كانت انئمة وتضع رأسها على  
ركبتيها. وكان القمر قد أرتفع يف  
السماء. ووقف بن يتأملها وكأن  



ظتها فنظرت حاستها السادسة أيق
 إليه.

 "إذهب من هنا" قالت له هبدوء.
"لقد أتخرت كثيا راشل هيا عودي  

 إىل البيت"
"ال لن أعود أبدا إىل هناك" أجابته  

 بنفس اهلدوء.
وكان أملها كبيا لكن ال أبس فإن أمل 

 القلب أكرب. 



"ال ميكنك أن تقضي الليل كله هنا.  
ففي الصباح يصبح الطقس ابردا  

ين مالبس مسيكة" قال وأنت ال ترتد 
 هلا إبحلاح.

لعنة هللا فقبل وصوله مل تكن تشعر  
 ابلربد.

"سأبقى هنا" واعرتهتا رعشة جعلت 
 صوهتا يرجتف. 

 "هيا تعايل فأان لن أدعك هنا"



 ومد يده حنوها فانتفضت وصرخت.
 "ال تلمسين!"
 فسحب يده"

"حسنا تعايل معي عودي إىل املنزل 
لك  وأعدك أبنين صباح الغد سأوص

 إىل حيث تشائني"
 "إىل املطار فهذا يناسبين"

 فهز بن رأسه.



"أول طائرة تقلع يف العاشرة  
والنصف. وهناك أخرى تقلع يف  
الظهر مث تقلع الثالثة يف الساعة  

 الثانية"
"سأسافر على منت الطائرة اليت تقلع  

 يف العاشرة والنصف"
فنهضت وشعرت ابألمل يف كل 

جسمها. وعندما وقفت كادت أن  



تقع فأسرع بن وأمسكها. فرتاجعت 
 وكأنه انر حترقها.

فهي ال تتحمل أن يالمسها أبدا.  
وكانت دموعها قريبة جدا لكنها لن  

تبكي أمامه. فهي لن تقبل شفقته 
 وندمه غنها فقط ترغب يف حبه.
 "هل تشعرين بتحسن. أظن..."



الشاليه لكن لوحدي   "سأعود إىل
وعلى شرط أن ال تكلمين وابقي  

 بعيدا عين"
كانت تتمىن أن تقول له ال خذين  

بني ذراعيك وقل يل أبن ذلك ليس 
صحيحا وأبنك لن تؤذي أخي ولن  
تؤذين أان أحبك بن ال تتخلى عين 

 كما فعل اجلميع.



وقطعا معا الكيلو مرتين الذين  
يفصالن بني الصخور وبيم الشاليه  

ا صامتني يسيان خلف بعض  ومه
دخلت راشل إىل غرفة اجللوس وقبل  
أن تدخل إىل غرفتها ألتفتت خلفها  

 رغما عنها ونظرت إليه.
على الشاطئ كان وجهه يف الظالم  

فلم تنتبه له أما اآلن فقد حملت 
بوضوح آاثر يدها على وجهه بعد  



تلك الصفعة القوية. وكانت نظراته  
رية ال  خالية من اإلهتام ومن السخ 

إهنا تعرب عن حنان قوي يشبه احلب  
 ال هذا كثي.

"كاذب, أنت كاذب" وأسرعت 
 لتدخل غرفتها.

وبسرعة الربق أقرتب منها وأجربها  
على النظر إليه وحبسها بني ذراعيه 
خلف احلائط وضغط بكل جسده 



عليها فأحست راشل برغبة الرجل  
اجلاحمة. واشتعلت النار يف كل كياهنا. 

بن رأسها بني يديه أخذ   وعندما رفع
قلبها يدق بسرعة. وكأنه يناديه  

فارادت أن تتخلص منه لكن 
جسدها خاهنا. ففتحت شفتيها 

 والتصقت به أكثر...
كانت قبلة عقاب حارة. مزيج من  
الغضب ومن احلب جعلتها تنسى 



املقاومة فأحاطت عنقه بيديها.  
واستجابت لقبالته احلارة. غنهما 

. ولن يغي شيء  ينتميان إىل بعضهما 
هذه احلقيقة. ولكن فجأة دفعها بن  
فاصطدم ظهرها ابلباب فنظرت إليه  

بعيون متوسلة. لكن نظرات بن  
 كانت تلمع بغضب.

 "أدخلي وانمي" أمرها بن بقسوة.
 "ولكن..."



"ال أريد أن أعطيك سببا إضافيا 
 لكرهي أدخلي وانمي راشل فورا"

هذا أمر فأطاعته ودخلت إنه على 
حق فكرت وهي تصفق الباب  

وراءها. إن لديها أسباب كافية لكي 
حتتقره. وإذا استسلمت لرغباهتا وإذا  
قضت ليلة معه وهي تعلم أبنه يريد  

أن ينتقم من أخيها ستستيقظ يف 
 لبها مليء ابلكراهية...اليوم التايل وق



عندما أستيقظت راشل من نومها مل  
تدر للحظات أين هي. فمدت يدها 

بدون تفكي كي جتد حبيبها الذي 
انمت معه ليلة أمس. لكن يدها  
وصلت إىل أخر السرير الضيق  

فعادت إليها ذاكرهتا. إن هذا اليوم 
سيكون طويال ومتعبا. فهذا املساء  

ابركلي. ستجد نفسها يف شقتها يف 



وغدا ستعود إىل عملها كمساعدة 
 اجتماعية.

هللا وحده يعلم كم حتتاج هي إىل  
املساعدة يف هذا اليوم! وأخيا مل  

يكن وقتها قد مسح هلا بشراء روب  
محام جديد. أوه إهنا اآلن مل تعد  

حباجة إليه. فلفت نفسها ابلشرشف  
ودخلت إىل احلمام. ومع قليل من  



عد الذهاب  احلظ لن ترى مب قبل مو 
 إىل املطار. 

ماذا سيقول للعم هاريس فإن هاريس  
ال يشك هبدفه احلقيق وختيلت ردة 
فعله عندما سيكتشف حقيقة هوية  

بن! فالعائلة مل تكن يوما حتب  
الصحفيني ولن يسامح أحد هاريس  
على تغذية هذه األفعى وإرضاعها  

 من ثديه. 



يف الساعة التاسعة والربع لبست 
ذي وصلت به إىل  راشل التايور ال

اجلزيرة وانتعلت صندهلا. ووضعت 
احللق يف إذهنا ووضبت حقيبتها 

ووضعت يف حقيبة يدها الكثي من  
احملارم الورق. إهنا ابلتأكيد ستحتاج 

 إليها...
وعندما أصبحت الساعة التاسعة  

والنصف موعد الرحيل تنهدت بعمق  



ومدت يدها إىل قبضة الباب  
قط أن  وفتحته. لو أهنا تستطيع ف

حتافظ على هدوئها ملدة ثالثني دقيقة  
أخرى. فكل شيء سيسي على ما 

 يرام.
مانت غرفة بن مغلقة. وكانت راشل  
متأكدة من أنه أستيقظ وبعد تردد  
قصي دقت على الباب فسمعت 

 شخيا قواي.



"جيب أن أذهب إىل املطار" قالت 
 بصوت مرتفع. 

وهذه املرة أجاهبا بن بتشخي لكنه  
فابتعدت راشل وانتظرته   أقل حدة.

على الشرفة تتأمل هذه اجلنة للمرة 
 األخية.

كان كل شيء هادائ وصامتا ومشس 
الصباح تعكس أشعتها على األمواج  

وأشجار النخيل تتمايل هبدوء  



واختلطت رائحة الزهور برائحة  
البحر, اللعني بن ملاذا ال يسرع؟ إذا  

أتخر أكثر فهي لن متلك القوة 
 هذا املكان.  الكافية لرتك
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فتح الباب خلفها فجأة فالتفتت.... 
وكانت دهشتها كبية إن بن يقف  



أمامها وال يلبس سوى مايوه  
 السباحة.

أن أسبح "أان لن أوصلك أبدا أريد 
 قليال"

 "ولكنك وعدتين"
 "وأان غيت رأيي"

 ملاذا؟"



"ألين ال أريدك أن ترتكيين" أجاهبا 
بكل بساطة مث نزل الدرج وأجته حنو  

 البحر. 
احتاجت راشل لعدة حلظات كي 
تستوعب هذا الكالم أوال ظلت 

تنظر غليه بعيون مندهشة, مث فجأة 
 قفزت على قدميها.

 "أنتظر! أنتظر دقيقة!...."



كان بن قد أصبح يف املاء حىت  
ركبتيه ويبدو أنه اليريد أن يلتفت إىل  

 الوراء. 
"لقد قلت لك أنتظر دقيقة بن او  

هانلون! أرجع إىل هنا! ال ميكنك أن 
تقول شيئا كهذا وتذهب وكأن شيئا 

 مل يكن!..."
ولكن نعم أنه ميكنه ذلك وتبعته 

راشل وتوقفت عندما وصلت إىل  



يديه أمامه    املياه ورأت بن ميد
 ويغطس يف املاء. 

 "ال! ال!" صرخت راشل بيأس.
مث خلعت صندهلا ونزلت البحر  

فهامجتها موجة كبية ابردة فبلعت 
 القليل من املاء وبدأت تسعل حبدة.
"بن أيها العني عد إيل سأتبعك حىت  

 حدود الصني لو لزم األمر"



وموجة أخرى أقوى من األوىل  
ها  جعلتها تنقلب على اخللف وفم

مفتوح كله وكادت تغرق بعد أن  
بلعت عدة ليرتات من املاء وأحست  

فجأة بيدين قويتني حتمالهنا إىل 
سطح املاء وعندما فتحت عينيها 

 ألتفت بنظرات بن الغاضبة.
"ماذا تفعلني" سأهلا وهو ميسكها  

 بقوة.



شعرت راشل عندئذ أبهنا صغية جدا 
 اتئهة وواثقة قليال من نفسها.

أتركك أبدا" أجابته   "ال أريد أن
 بصوت مرجتف. 

ومحلها بن حىت غرفته. وأغلق الباب  
ورائهما وأوقفها على قدميها وحبث 
بنهم عن فمها قبلها ماليني القبل  

اخلفيفة وهو خيلعها مالبسها. وكانت  



راشل ترجتف وحتاول مساعدته. 
 كانت ترجتف من الربد والرغبة معا. 

أصبحت تنورهتا على األرض مث تبعها  
القميص وتردد بن وهو يفك حاملة  
هنديها. مث رماها على األرض بسرعة  

وملسها حياول تدفئتها. فتنهدت 
 راشل وأتوهت.

فقبلها بن حبرارة مث جلس أمامها  
على ركبتيه فأمسكت راشل كتفيه 



كي تتأكد من أنه لن يرتاجع وكانت  
قد بدأت حتس ابلثمل وأبهنا ستغيب 

قليل  عن وعيها. وكأهنا يف حلم بعد
ضاعا يف ذلك العامل اجملهول مث وجدا  

نفسيهما أهنما غارقني يف حبر  
السعادة لقد عرفا طعم احلب 

 والصدمة والروعة.
إهنما وحدمها يف ذلك العامل. وبعد  

قليل عادا على الواقع الذي  



يهددمها ويهدد سعادهتما. ال تزال 
هناك دموع وخيانة وكذب. ولكن 

. كل هذا ال يهم ال يهم اآلن
 فتنهدت راشل وضمته إليها. 

محلها بن ومددها على السرير ومتدد  
بقرهبا فالتقت شفامها يف قبلة مليئة 
ابحلب والعاطفة. كانت راشل تشعر  
بشهوة كبية تزداد مع كل حلظة من  



مالمسة حبيبها. جبسده الرائع  
 وجلده الناعم وعضالته القوية.
ومعه ال تشعر أبدا ابخلجل من 

التعبي عن رغبتها لقد اذهلا حبها. 
وتبللت مالبسها. وهي ليست اندمة 

على شيء وهي تشاهد الدهشة  
والروعة على وجه حبيبها. قبلها بن 

قبلة منعشة بطعم البحر فشعرت  



برعشة يف كل كياهنا. فتعلقت به 
 أكثر.

عندما الحظ بن حبها الكبي له  
تها ضمها بقوة  أدرك سبب رعش

 ومحلها بني ذراعيه.
"أنت جمنونة كيف رميت بنفسك يف 
املاء وأنت بكل مالبسك أال تعلمني  

 أبنك كنت ستغرقني؟"



كاان قد وصال إىل الشاطئ. كانت 
تضع إذهنا على صدره  راشل

فسمعت دقات قلبه السريعة  
 واملنتظمة.

"ال كنت واثقة أبنين لن اغرق وأنت  
ستنقذين" مهست راشل وهي تدير  

 وجهها حنوه لتقم له شفتيها.
وظال صامتني بدون حراك دقائق  

عديدة وكان بن هو أول من حترك  



فجلس وأسند ظهره على الوسادة. 
 وأتمل شريكته.
تزال ممددة وال تزال  كانت راشل ال 

تشعر بتلك العواطف القوية فنظرت  
 على بن وابتسمت بوجهها املشرق: 
 "تعايل!" مهس بن وجذهبا حنوه......
فأطاعته ووضعت رأسها على كتفه 

 سعيدة حبنانه وبلمسة يديه؟ 



".....أان مل أنسى امييت" قال هلا 
 بصوت منخفض وحازم.

 "أعرف ذلك"
 "سيزداد كرهك يل"

قول هلا ذلك سال بن نفسه أن  ملاذا ي
 أمامها وقت طواي للعذاب.

"ال, ال أان لن أكرهك أبدا بن أان ال 
 أستطيع أن أكرهك" 



فشعر بن مرة جديدة برغبة قوية يف  
الفتاة اليت حتبه هلذه الدرجة إنه ميلك  
االختيار إبمكانه أن يبقى هنا وحيبها 
مث حيبها أكثر وأكثر. وإبمكانه أيضا  

ع حدا هلذه العالقة  أن ينهض ويض 
اليت مل تبدأ بعد. وحياول أن يبعد  

راشل عنه قدر اإلمكان وخيفف عنها 
العذاب اإلضايف يستطيع أن يبعدها 

 عنه بسرعة.



لكن أوال جيب أن يتأكد كم نيته 
هذه وللمرة األخية مث أحىن رأسه  

وحبث عن شفتيها وقبلها قبلة هادئة  
 لكنها مليئة ابلعاطفة.....

ول النهوض متسكت به عندما حا
راشل بقوة وحاولت أن متنعه لكنه مل 

يلتفت هلا كان يعرف أبنه إذا عاد  
على السرير لن يتمكن بعد ذلك من  

 التخلي عنها.



ظلت راشل للحظات أخرى يف  
السرير فريسة للحزن واألسى. جيب 
عليها أن تتعود على هذا اإلحساس  

إن عالقتها مع بن مكتوب هلا  
اضي يضع بينهما  الفشل. فإن امل

حاجزا منيعا ال ميكن اخرتاقه. وبن  
لن يضحي حببه ألخته من أجلها  

 وهي لن تضحي أبخيها من أجله....



كان فستاهنا قد أصبح حبالة مزرية. 
وهي على كل حال ال تريد أن ترتديه  

من جديد فتنهدت ورفعته عن 
األرض ووضعته يف صندوق القمامة  
ام  ومسعت صوت مياه الدوش يف احلم

 أنه بن يستحم.
كان البحر يتألأل حتت أشعة 

الشمس وبدون تردد خرجت راشل 
عارية من الشاليه واجتهت حنو البحر  



وغطست يف املياه املنعشة املاحلة 
وكأهنا ترمي نفسها يف أحضان 

 حبيبها.
هذه املرة مل ختفيها املياه فهي ال 

تفكر اآلن بسمك القرش وبباقي 
سبحت سكان األعماق البحرية. و 

قليال حبرية اتمة. وفتحت عينيها 
وفمها وقلبها عندما شعرت ابلتعب 

 عادت إىل الشاطئ.



كان ين ينتظرها على الشرفة.  
فخرجت من احمليط وألقت شعرها  

على كتفيها. غنه أبدا مل يرغب هبا يف 
السابق كما يرغب هبا اآلن إهنا 

كحورية خترج من البحر. عندما 
 ا بن. وصلت إىل الشرفة ابتسم هل

"لقد بقي لك بعض املاء الساخن  
هيا استحمي قبل الرحيل" مجعت 



راشل شجاعتها ومل تنفعل فهي تعرف  
 متاما أبنه جيب عليها أن ترتكه.

 "أريد أن أمحل معي شيئا من هاواي"
وبلحظة شعرت ابلندم ألهنا 

استحمت يف احمليط فقدت آاثر 
عناق بن فهي تفضل أن تبق رائحته  

 ها....وأثره على جسد
"هيا أرتدي مالبسك ريثما أحضر  

 الغداء"



لكنه مل يلمسها وظل وجهه حمافظا  
على تعابي مبهمة. وراشل مل تكن  

تدري مدى اجلهد الذي يبذله كي ال 
 يستسلم لعواطفه.

 فابتسمت حبزن وهزت رأسها 
"سأسرع قدر اإلمكان وبقليل من  
 احلظ سأحلق بطائرة الساعة الثانية" 

تك فهناك طائرة  "ال أبس خذي راح
 اثلثة تقلع يف الساعة الثالثة" 
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ففكرت راشل أبن ممكن أن تسافر  
على منت الطائرة اليت تقلع يف  



الساعة الرابعة وماذا سيحصل لو 
أهنا أجلت سفرها يوما آخر؟ لو  

سافرت غدا هذا أفضل أليس 
كذلك؟ ال, ال كلما بكرت يف  
 السفر كلما كان ذلك افضل.

منذ عشائها األخي مل يكن بن قد  
أحضر طعاما فاخرا. كان هناك اخلبز  

والطون املعلب الذي ال يفتح 
 الشهية. بن وراشل مل أيكال جيدا.



كانت راشل جتلس على كرسي 
طويل وترتك ساقيها الطويلتني  

تتدليان وتتأرجحان مل تكن تستطيع 
ملهما  أن ترتدي الثوبني الذين حت

معها. فاضطرت إىل ارتداء الشورط  
 والبلوزة القطنية.

وعندما ستصل إىل كاليفورنيا ستشعر  
 ابلتأكيد ابلربد يف قلبها ويف جسدها.



"ستودع العم هاريس عين أليس  
 كذلك؟" سألته وهي تسرح شعرها. 

 "نعم أعدك بذلك" 
"هل ستعرتف له هبويتك احلقيقية؟ 

 أعتقد"إنه ال يشك بذلك علة ما 
"إنه يعتقدين جمرد نصاب صغي أمسه  

جاك آدامز وهو مستعد لتصديق كل 
شيء يف سبيل احلصول على املال. 
ال لن أكشف له عن هديف احلقيقي  



ألنه عندئذ سيحاول منعي...." مث 
 نظر مباشرة إىل عينيها وأضاف
 "...... أان مل أغي رأيي راشل"

ملاذا جيد نفسه مضطرا لتذكيها  
رة أخرى؟ أيريد إقناعها؟ أم  بذلك م

 أنه يريد إقناع نفسه؟
"هذا ال يهم فامييت قد مات" 

 واستندت إىل احلائط.
 "أنت لست متأكدة من ذلك"



"بلى مع أن قليب يرفض القبول هبذه 
الفكرة إل أنين مقتنعة ومتأكدة. 
ويبدو أن الوقت قد حان لكي 

 أتوقف عن الثقة مبا ميليه علي قليب"
عة بذلك فقط ألنه  "هل أنت مقتن

 نسي عيد ميالدك؟" سأهلا مبتسما.
"قد يبدو لك هذا شعور صبياين 

ولكنه صحيح. ومن انحية أخرى لو 
كان ال يزال حيا لكان قد علم بوفاة 



جدي وجديت وملا كان تركين ألطماع  
عائلتنا وهو الوريث هلذه الرتكة  

الكبية ولقد طاردته رجال الشرطة  
خلاصني لكنهم  والعديد من التحريني ا

 مل جيدوا له أثرا. لقد تبخر"
"وإذا كنت خمطئة؟ وإذا كان يعيش  

يف نيويورك ومل يسمع حىت اآلن هبذه 
الوصية؟ وقد يكون اآلن رجل 
 أعمال متزوج وله ولدان...."



"بل مخسة أوالد" قاطعته راشل 
 وابتسمت ابتسامة حزن. 

"إن هذا هو حلمي كنت أريد أن  
د.... ولكن أكون عمة خلمسة أوال

هذا ليس صحيحا. فإذا كان يف  
الوالايت املتحدة فمن املؤكد أنه قرأ  
املقاالت عن الوريث املختفي. لقد 

تكلمت كل الصحف عن هذا  



املوضوع. ال بد أنه يف أحد 
 األديرة......"

كانت هذه الفكرة وكأهنا مفتاح 
 اللغز.

 "أوه ال!" صرخت بصوت مرجتف.
 "ماذا جرى لك راشل؟"

ها صوت بن بعيدا إهنا تشعر  وجاء
هبدير قوي يصم أذنيها وبضباب 



أسود يعمي بصرها. وشعرت أن  
 يدي بن هتزها بعنف.

 "......راشل! ما بك! راشل!"
 فأجابته بدون تفكيال

 "الدير..... إنه األب فرانك" 
"مستحيل!" صرخ بن وهو ينظر  

 إليها جيدا. 



مرات عديدة يف هذه  "لقد رأيتيه
األايم. فكيف مل تتمكين من التعرف 

 عليه؟"
حاولت راشل أن تتخلص من  

 الضباب الذي يعميها.
"لقد كان عمري فقط اثنتا عشرة  

عاما عندما رحل. كان شعره طويال.  
وله حلية كثيفة. وكان ضعيفا جدا. 
بينما األب فرانك ليس ملتحيا وله 



 كرش منتفخ وأصلع. وهو كاهن! مل
 أكن أتصور للحظة أبنه..."

أصبح لون وجه بن شاحبا وحيمل 
مالمح التهديد ولشدة دهشة راشل  

 ابكتشافها هذا مل تالحظ وجه بن. 
 "هل أنت متأكدة مما تقولني راشل؟"
"متأكدة؟ ابلطبع! فلماذا مل يسمح  
لك مبقابلته أنت والعم هاريس؟ إنه  
يعرف أبنين كنت صغية جدا ولن  



 يستطع املخاطرة  أتذكره ولكنه مل
 أمامكما! آه اللعني اللعني!"

"مىت ستقلع طائرته؟" فانتبهت 
 للهجة بن الباردة أخيا فهدأت. 

 "لن أقول لك"
 ظل بن صامتا عدة حلظات.

"ال يهم إهنا طائرة الساعة الثانية  
أليس كذلك؟ ال يزال لدي القليل  

 من الوقت كي أذهب للمطار"



فأسرعت راشل ووصلت قبله إىل  
لسيارة وأخذت املفاتيح وقبضت ا

 عليها جيدا.
"ال بن أان سأمنعك دعه يرحل  

 ارجوك!"
"انوليين املفاتيح" أمرها بن غاضبا  

 لكن راشل قاومته.
 "بن ال بن"



"راشل! أان ال أريد أن أؤذيك ولكن  
إذا اضطررت فلن أتردد هايت  

 املفاتيح"
فهزت رأسها وتراجعت لكن بن  

ا  بقبضته القوية أمسك ذراعه
وأجربها على ترك املفاتيح فصرخت 

 من األمل ورمتها. 
فلم يبدو على وجه بن أي ندم وأي  
حزن ألنه سبب هلا األمل. وان حازما 



جدا وبدون كلمة ركب الرانج روفر  
وأدار احملرك. فقفزت راشل بسرعة  

وجلست بقربه ومل مينعها بن وأنطلق  
 ابلسيارة حنو الطريق العام.

حقا مب أنت   "بن! أنت التنوي ذلك
تعلم أبنك ال تريد إيالمي كما أنك  

ال تريد تدمي امييت. لقد أمضى 
مخسة عشرة عاما يف مساعدة 

اآلخرين. أال يكفيه ذلك كفارة عن  



ذنبه؟ إن وفاة كريسي كان حاداث 
حاداث مأساواي. ومل يقتلها امييت  

عمدا. وأنت تعرفه كما أعرفه 
 أان...."

وجهها  وهب اهلواء وطي شعرها على 
فرفعته بسرعة كي تستطيع متابعة 

 كالمها.



".......إهنا ال تريد أن تنتقم من 
امييت. لقد كانت حتبه كثيا 

 أنت...."
"اصميت راشل وإال سارميك خارج  

السيارة"فغضبت راشل ونسيت 
 خوفها.

"ابلتأكيد ال, ال حتاول اي بن أن تؤثر  
علي! قد تكون حقا ترغب يف إحلاق  

يت ولكنك لن  األذى أبخي امي



تسبب يل األمل واألذى بل ستحاول 
 أن حتميين!"

"ولكين سأفعل أان اآلن على وشك 
حتطيم قلبك وإذا لزم األمر سانفذ  

 حىت النهاية" أجاهبا بقسوة
أبنه مصمم  وفجأة فهمت راشل

وحازم. وأنه سيفسد حياهتما معا هبذا 
االنتقام. واألب فرانك لن يشهر  

بنفسه وابمسه احلقيقي. وذلك ألن 



الكنيسة حازمة جدا. ال تسمح 
ألحد أبن يدخل يف نظامها حتت  

 أسم مستعار.
"ال تقلقي اي راشل" قال هلا بن  

ساخرا "فبفضل هذه املاليني سينجو 
 ابلتأكيد"من السجن 

"يف هذه احلالة ملاذا تعذب نفسك  
 وتطارده؟"



"ألنه هناك أمل ضئيل يف أن ال خيرج  
من السجن بسهولة فأان صحايف 

والصحافة كلها ستساعدين 
سأحاصره وسأالحقه يف كل 

الصحف وإبمكانك أن تكرهيين ملا  
 سأفعله أبخيك الربيء"

"أتظن أبنين أحاول إيقافك بسببه  
 ال.هو؟" صرخت بصوت ع



"لقد كذب علي لقد ختلى عين كما 
فعل اجلميع وكما ستفعل أنت أيضا  

ولكن فكر أنت لقد رايته ثالثة  
 مرات ومل أستطع أن أتعرف عليه!"

 وكان بن ينزل من السيارة فسأهلا
"ملاذا إذن أنت غاضبة هبذا 

 الشكل؟"



"بسبيب أان وأنت , حنن! فإذا سلمت 
امييت للسلطات فهذه ستكون هناية 

 قتنا بن أان أحبك"عال
وكانت الدموع تنهمر على خديها  
فتأملها بن قليال مث فجأة أدار هلا  
ظهره وأبتعد راكضا ولشدة خيبة 
أملها ركضت راشل خلفه حافية 
القدمني على الرصيف املزدحم  



ابملارة واصطدمت مبجموعة من 
 السياح. 

فرأت ظهرا عريضا ورأسا أصلعا  
  وثواب أسودا طويال بنفس الوقت

الذي رآه بن أيضا أرادت أن تصرخ  
 "ال بن!"

لكن شيئا منعها وشعرت ابحلرج  
الشديد فجف حلقها وقلبها  

ووصلت غليها يف نفس اللحظة اليت  



سحب هبا بن الكاهن من ذراعه 
 وأجربه على النظر إليه.

 "هل أستطيع أن أخدمك بشيء؟"
 فرتك بن ذراع الكاهن

"أنت امييت شاندلر!" ونظر حنو 
 ظرة اهتام وتعنيف.راشل ن

"ال أان األب كراندانيغ أان آسف 
فلست أعرف رجال ابسم شاندلر. 
لقد وصلت حديثا إىل هذه اجلزيرة  



وكنت أرافق الكاهن الذي كان يف  
 منصيب. هل أستطيع أن أخدمكما؟"
وكانت دهشة األب كبية ومع ذلك  

 كان يبتسم هلما
"هل رحل األب فرانك؟" سألته 

 راشل
ة دقائق أان آسف يبدو  "نعم منذ عد

 أنكما كنتما تريدان وداعه؟"



"ابلفعل كنا نتمىن ذلك فنحن لدينا  
رسالة جيب أن نسلمه إايها"أجابه  

 بن.
"أوه ولكن ال مشكلة ذلك! فهو  

سيقضي الليلة يف لوس أجنلس 
وإبمكاننا أن نتصل برجال آمن 

 املطار وهؤالء سيتصلون به".
 

************************* 
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صرخ قلب راشل ال! ولكن فمها  
ظل صامتا. وظلت واقفة تنتظر 
الكلمات اليت ستقضي على كل 

 شيء.
بن مل ينطق بكلمة وأخذ يتأمل 

الرعب القلق يف عيون السيدة اليت  



تقف بقربه. وشعر بقوة حبها وبقوة  
أيسها وحبيهتا فأحس أبن الكره  

واحلقد الذي ميأل قلبه منذ مخسة 
طفئ. لقد أرتكب عشرة عام بدأ ين

امييت شاندلر جرمية نتيجة مثاليته. 
ولكن هو بن او هانلون هل هو  

أفضل منه؟ هو الذي سيقدم على 
 عمل أكرب وعلى جرمية أكثر فظاعة؟



لقد ماتت كريسي والطفلة الناعمة 
واحملبوبة مل تعد موجودة هل ستحبه 

أيضا إذا عرفت بنيته يف االنتقام؟ إنه  
راشل وكأنه  يشك بذلك. ونظر إىل 

يبحث عن وجه أخته الصغية إهنا  
هي راشل اليت يراها. راشل بعيوهنا 

اليت تراقبه واليت تنتظر أن يدمرها بني  
حلظة وأخرى. ال إنه ال يستطيع 



أبدا. كريسي ماتت وراشل حية 
 وأصبح االختيار ضروراي.

الباردة ووضعها   وأمسك يد راشل
 بني كفيه وأضاف:

"سنسمع أخبارا منه يف السنة  
 القادمة يف مثل هذه األايم"

مل يفهم األب غراندينغ شيئا لكنه هز 
 رأسه.



"ال بد أنه أيسف ألنه مل يستطع أن  
 يودعكما"

"لست متأكدا من ذلك" أجاب بن  
 بصوت منخفض.

"ابملناسبة.... هل تعرفان راشل  
 شاندلر" 

" أجابته وصوهتا يرجتف  "أان راشل
 بدهشة.



"اي حلسن احلظ! لقد أعطاين األب  
فرانك علبة لك وكان يريد أن  

يسلمها لك شخصيا ابألمس لكنه 
 نسي هيا أين وضعتها؟"

وأخذ يبحث يف جيوبه الكبية مث 
وجدها أخيا وكانت علبة مستطيلة 

 مغلفة بورق ذهيب. 
"ها هي ! لقد خففت عين عناء 

 كنت مستعدا البحث عنك مع أين 



وبكل سرور لقد كنا أان وفرانك بدير  
واحد وعشنا معا أربعة عشرة عاما 
وأان مل ألتق من قبل برجل متسامح  

 وحمب مثله. سأشتاق إليه كثيا"
 سعل بن.

"نتمىن لك حظا طيبا يف هذه 
 اجلزيرة"

"أوه إذا كتبت له رسالة سأبلغه  
 سالمكما"



"أرجوك اي أبتاه فهذا يسعدان كثيا  
وقل له أيضا أبن بن او هانلون  

 يرسل له أحر األماين"
ونظر إىل راشل وقال هلا وهو ميسك  

 يدها.
 "هيا بنا راشل"

وركبا السيارة صامتني إىل أن وصال  
إىل الطريق الساحلي. فأوقف بن  

السيارة قرب الشاطئ الذي علم فيه 



ء. راشل على السباحة حتت املا
ووضع يديه على املقود وأتملها  

وظلت الفتاة صامتة ال تدري ماذا  
تقول. وأخيا تنهد بن وكان كل  

غضبه وحقده قد تبدد. وابتسم هلا  
 حبنان.

 "أان أيضا احبك راشل"
فرمت راشل نفسها بني ذراعيه 

ومرغت راسها على صدره كما يفعل 



الطفل الصغي أو كما تفعل املرأة  
طويال حاولت راشل   العاشقة. وتعانقا

أن ترفع رأسها فوقعت العلبة من  
 على ركبتيها فامسكها بن 

 "أال تريدين أن تفتحيها؟..."
فرتددت طويال فهي مل تكن تريد أن  
يقف امييت بينهما مرة أخرى لكن  

 ابتسامة بن شجعتها فأمسكتها



"....أفتحيها راشل قد يكون 
 بداخلها فراشة أيضا"

ت فمزقت راشل الغالف وفتح
 العلبة.

 "أوه بن"
وكانت حتتوي على فراشتني وكأهنما 

ترقصان رقصة احلب أحنىن بن وراشل  
 فوق العلبة مث ابتسما.



"يبدو أن امييت يريد أن يباركنا" قال 
 بن 

 "يبدو ذلك واضحا" 
وأشرقت عيوهنا بسعادة وهي تشعر  

 حبنان بن وحببه.
 "هيا اي راشل لنعد إىل البيت"

يف هذا اليوم البارد من أايم نيسان  
كانت راشل او هانلون حتتفل بعيدها  
الثامن والعشرين. وأسرعت إىل املمر  



حتمل بيدها علبة. وتلبس كنزة 
زوجها. لقد وصلت العلبة الصغية 

 وعليها طوابع من السلفادور.
 "أال يزال هناك؟"

كان بن يكل من زاوية الفيال وهو 
ح البيت. يضع حجرا أضافيا يف صر 

كان قد رفض استئجار بنائني وأصر  
على بناء بيته بنفسه ومبساعدة بعض 

 أصدقائه الصحفيني.



 نظرت إليه راشل وهي تبتسم
"ابلتأكيد! إهنا مباشرة من 

 السلفادور" 
 فنزل بن من السلم وأنضم إليها 

"كنت أتساءل هل سيذكرك يف هذه 
السنة وكنت أتوقع رسالة منه خالل 

اضية. لكن مل يصلنا هذه األشهر امل
منه شيء حىت بعد أن مت االتفاق  



على اعتباره ميتا ومت توزيع تركته  
 على أقاربه"

"هذا ال يدهشين أكدت له راشل إنه  
ليس امييت شاندلر إنه األب فرانك  
وليس لديه سبب لالتصال بنا. قد 

 يكون ال يزال خياف أن تشي به"
 "ال تستفزينين!"

ضمها إليه   قال هلا وهو ميازحها مث
 وقال"



 "هيا أفتحيها"
"أوه هوهو" مهس وهو ينظر إىل ما  

 بداخلها 
"طفل فراشة شبيه أبويه الذين  

قدمهما لنا يف السنة املاضية! هل 
 تظنني أنه يريد أن يقول لنا شيئا؟"

"إنه كاهن وأنت تعرف ذلك. ويعتقد  
أن من واجبه أن يشجعنا على 

 أتسيس عائلة"



رض. فهي ظلت راشل تنظر إىل األ
أيضا ترغب أبن يكون هلا أوالد. 

لكنها مل جترؤ على فتح هذا املوضوع  
مع زوجها وهدية امييت جعلتها يف 

 موقف حرج...
"ابملناسبة أال تريدين هدية عيد 

 ميالدك؟" فنظرت إليه وابتسمت 
 "ما هي؟"



"سنذهب إىل جزيرة كووي ونقضي 
 فيها مخسة عشرة يوما"
عة! مىت  "بن! اي هلا من فكرة رائ

 سنرحل؟" صرخت راشل بفرح. 
"األسبوع القادم. لقد مر عام 

وأبمكاننا أن نفعل ما مل يسبق لنا أن  
 فعلناه"

 "ماذا على سبيل املثال؟"



"أن حنب بعضنا على رمال الشاطئ 
أن نستعد إلجناب األوالد 

 إبمكاننا....."
 فدق قلب راشل بسرعة

 "أوه بن"
فضمها غليه أكثر وقبلها على 

 جبينها وأنفها وخدها وعلى فمها.
"ماذا تعتقدين أنين كنت ابين هنا" 

 سأهلا هامسا. 



 "ال أدري غرفة محام"
"ال مدام إهنا غرفة األطفال... إذا 

كنت تريدين" كان يعلم برغبتها هذه 
 جيدا.

"أان موافقة ابلطبع" وأشرق وجهها  
فوضع يده بيدها ودخال البيت 

 سعيدين..... 
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