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الطالء، لتبدأأ بلك دقة يف دهن خط أأبيض  

 طويل بطول هيلك القارب القدمي. 

اكنت معلية الطالء ابلنس بة لهذه املرأأة الشابة  

شيئا جديدا متاما ولكهنا اكنت قد اس توعبت  

يف كثري من    لك انقراته عن هذا املوضوع 

الكتب اليت اشرتهتا خصيصا ذلكل . واكن يوما  

بريل، فمل   حارا جدا عىل غري عادة أأايم شهر ا 

تس تطع قبعهتا وال نظارهتا_ اليت اكنت عىل  

أأن متنع انس ياب العرق عىل    - شلك قلب 

وهجها. واكنت قد لصقت عىل انفها قطعة من  

رشيط الصق مضاد لرضابت الشمس واذلي  

 مظهرها أأيضا. زاد من غرابة  



انهتى  الأمر بـ"بيب" ابلزنول من عىل السمل  

بغيه تنش يف عرقها بواسطة مقيص راييض  

اكن مقاسه ال يناس هبا ، ذلكل اكنت  

تس تخدمه يف اال عامل املزنلية ، تناولت جرعة  

من املياه الغازية وحاولت أأن تنسق قليال من  

شعرها الكثيف لتقرر بعد ذكل العودة ا ىل  

 د . معلها من جدي 

لقد اكن هذا احد مشاريعها اليت أأعلنت عهنا  

يف تقريرها اذلي اكن عنوانه" من أأجل تمنية  

هناء   اجامتعية رسيعة " واكنت مرصة عىل ا 

  - معلها قبل عودة أأبناء جرياهنا  

من املدرسة اليت تقع    - التوءمني"سرتاهان"  



عىل اجلانب الأخر من البحرية . لقد اكنت  

البيس بول" لك  تتدرب معهم عىل رايضة " 

يوم مجعه ، واكنت دلهيا رغبة حقيقية يف  

 حتسني أأداهئا لهذه اللعبة .  

اندجمت "بيب" متاما يف معلها دلرجة أأهنا مل  

تعد حتس مايدور من حولها: مل تكن ترى  

سوى انس ياب الفرشاة عىل هيلك السفينة .  

كام أأن النسمة ادلافئة اليت اكنت هتب بني  

ا حساسها ابلراحة  أأجشار الرسو زادت من  

 والعزةل . 

مل تؤثر زقزقة العصافري عىل أأوراق الأجشار ،  

وال قفزات الأسامك من حني لآخر خارج املاء  



عىل تركزيها . اليشء الوحيد اذلي ادركته عن  

طرق الالوعي هو صوت طائرة مروحية  

اكنت تقرتب شيئا فشيئا خلف املزنل ، بعد  

ت اذلي  هناية منطقة الأجشار ، يف نفس الوق 

اكنت تتوقف فيه قليال لتحرك سلمها، مسعت  

قدام تتجه حنوها.   بوضوح أأصوات ا 

"رمبا اكنت"انن" أأتت لتتأأكد من أأنين أألكت  

س ندوتشايت". اكن هذا تفكريها ويه تنظر  

 ا ىل كيس الس ندوتشات اذلي مل تلمسه . 

ابتسمت "بيب" . من املؤكد أأهنا ستتعرض  

، اليت  للعتاب من طرف هذه الس يدة العجوز 



اكنت تتعامل معها كام لو اكنت جدهتا وليس  

 مكديرة ملزنلها، اكنت عباراهتا من طراز: 

نك حنيفة دلرجة جتعل الناموسة تزهد يف    -  ا 

 غذاهئا منك. 

يف نفس الوقت اذلي اكنت املرأأة الشابة  

حترض فيه ردا مفحام تسكت به توبيخات  

"انن" ، حيامن رأأت رجلني خيرجان من بني  

 الأجشار الكثيفة . 

 قال أأصغرهام س نا : 

 صباح اخلري  - 

اكن يرتدي بنطلون جيزن، وسرتة واقية من  

الرايح ، وزوجا من أأحذية "ريبوك" ، ويضع  



عىل رأأسه قبعة "بيس بول " تغطي شعره  

الكثيف ذا اللون الأسود احملمر . لفتت نظراته  

 املثرية انتباه اجلامعية الشابة. 

ن الالمعتان مبتسمتني  اكنت عيناه اخلرضاوا 

ن ترمش.   ولكهنا حافظت عىل نظراهتا دون ا 

لقد أأحست "بيب" ابضطراب مل حيدث أأن  

شعرت به من قبل. لأول مرة منذ س تة  

وعرشين عاما من ا حلياة أأحست املرأأة  

 بغريزهتا أأهنا أأمام رجل. 

ويف حني أأهنا اكنت متتكل قدرة غري عادية عىل  

ري قادرة عىل  التعبري ، أأصبحت "بيب" جفأأة غ

تعريف الشعور اذلي اكن ينطلق مهنا ولكهنا  



أأدركت نوعا من السحر، من التأأجج اذلي  

 رسعان ماس يطر علهيا 

ابتسم لها وقال لها شيئا لكهنا مل تسمعه ومل ترد  

عليه ،اكن هناك يشء مينعها من الالكم .  

اكنت حتس كأهنا متثال مصنوع من امللح مت  

قطرات الطالء املتساقطة  طحنه، مل تنتبه ا ىل  

من الفرشاة لتس تقر عىل حذاهئا الراييض  

 القدمي. 

ن أأجابت بعد بذل جمهود غري   ولكهنا مالبثت ا 

 عادي لتامتكل نفسها: 

 ماذا؟ - 



وابتسم الرجل الشاب من جديد لتظهر  

 غامزاته الفاتنتان وفكرت املرأأة الشابة : 

ذا اس متر يف النظر ا يل هبذه أألطريقه    -  ا 

 ىي ين الأمر ا ىل اذلوابن. فسوف ينهت 

تقدم الرجل الأكرب س نا خطوة انحية  

"بيب"وعىل العكس من اذلي تلكم معها  

ابلرمغ    - واذلي اكن ظريفا وفاتنا ،اكن الأخر  

ليشعرها من انحيته    - من بدلته وربطة عنقه 

 بأأي ثقة . 

 اكن يعلوها مبقدار الرأأس تقريبا. 

 



ن تنتبه بعد ا ىل   رفعت رأأسها حنوه دون ا 

الء الأبيض املتساقط عىل حذاهئا  الط

 الراييض. 

 اس تدرك الرجل ذو البذةل الاكمةل قائال: 

ننا نبحث عن ادلكتورة "يل ابرون" ،  -  ا 

ن مدبرة املزنل   وليس دلينا وقت لنضيعه . ا 

ننا سوف جندها هنا.   قالت:ا 

اس تجمعت "بيب" أأفاكرها ،ووهجت انتباهها  

  حنو الرجل الغريب الفاتن اذلي اكن اليزال 

لهيا.   يبتسم بشدة وهو ينظر ا 

اكن الشعور ابخلجل يمتلكها من جرا مفاجأأهتا  

مام رجل مثهل، مل تشعر   يف هذه احلاةل السيئة ا 



من قبل بلك هذا اال حراج، أأدركت ذكل جفأأة  

بلك مرارة، امحر وهجها من اخلجل ولكهنا  

ن تكون ردا:   اس تطاعت ا 

 أأهنا ليست هنا لقد ذهبت ا ىل "ادلمنرك ". - 

درك الرجل الشاب مس تفهام ومبداي  واس ت

ابتسامة غريبة زادت من اضطراب املرأأة  

 الشابة: 

 ا ىل "ادلمنرك" ؟ - 

 ورصخ اجلل ذو البذةل قائال: 

 ا ىل "ادلمنرك"؟ تفاهة؟ - 

خراج ورقة من   وحبركة تعرب عن انزعاجه قام اب 

 فئة ادلوالر الواحد ومد يده انحية "بيب" : 



ادلكتورة    كوين فتاة ظريفة واذهيب ال حضار   - 

"يل ابرون" ، لأننا نريدها يف أأمر همم ،  

 سوف ننتظرها يف بيهتا . 

ضافية اس تدار الرجالن   وبدون ا ي لكمة ا 

وتركها مذهوةل وممسكة بورقة ادلوالر يف  

 يدها. 

متمتت بصوت منخفض ويه انمقة عىل قرص  

 قامهتا ووهجها الطفويل : 

 لقد أأنين مراهقة صغريه.   - 

ت أأهنا لعبة دور املراهقة  يف الواقع أأهنا اكتشف 

اخلجول دلرجة أأقنعهتام، ويف نفس الوقت اذلي  

اكنت تدس فيه ورقة ادلوالر يف اجليب  



اخللفي لبنطلوهنا اجليزن مسعت صوات غليظا  

ن   يأأيت من خلف ظهرها رأأت "بيب" ا 

لهيا وكأنه يس متتع   الشاب اجلذاب عاد ا 

 ابضطراهبا .. مما سبب لها انزعاجا . 

كرث يف وهجه وتأأكدت من انه  دققت النظر أأ 

ليس رهيبا ابلصورة اليت تعتقدها وبررت  

اجنذاهبا حنوه عىل انه من اثر اجلوع اذلي  

اكنت تشعر به . لكنه اس متر مع ذكل يف  

تثبيت نظره علهيا . واكن هو أأيضا أأطول مهنا  

قليال ابلرمغ من انه ليس مثريا لالنفعال مثل  

قليل    الشخص ذي البذةل اذلي اكن معه منذ 

 . 



 وسأألته "بيب" ابنزعاج: 

 من أأنامت عىل وجه ادلقة؟   - 

 ورد و قائال واكنت يه ترمقه بنظرة ذهول: 

لقد خرجت من تكل احلرشة الطائرة،    - 

ان قائدها.   املروحية اليت هبطت منذ قليل ا 

 نزع طاقيته وقام حبركة احرتام قصرية وغريبة: 

"سوبر هايس" ، يف خدمتك س يديت ،  - 

 وأأنيت؟ 

واس متر يف ابتسامته املس هتزئة املرسومة عىل  

 ركن شفتيه. 

ل.."بيب" فقط. -  نين "بيب" ا   ا 

 ادلكتورة "يل ابرون". أأليس كذكل؟   - 



 وردت يه بغيظ: 

نعم أأرجو منك املعذرة، فعندي معل جيب  - 

نين تعطلت مبا فيه الكفاية .  ن انهتىي منه. ا   ا 

 وقبل أأن تتحرك امسك بذراعها وقال: 

تنظفي أأوال هذا الطالء اذلي  البد كل أأن  - 

 تساقط عىل قدميك. 

ىل أأسفل وظهرت عىل وهجها عالمة   نظرت ا 

 التعجب. 

واس تطرد"هاريس" قائال وهو حيمل قطعة  

من القامش ويريد أأن ميررها عىل احلذاء  

 الراييض للمرأأة الشابة : 



دعيين أأعتين بذكل، هكذا، اعتقد أأن هذا  - 

 ة؟ سوف يفي ابلغرض، هل عندك فرشاة اثني 

 ملاذا؟ - 

ليك أأساعدك طبعا، حىت يكون العمل أأرسع  - 

ذا ما قام خشصان   وأأيضا س يكون أأكرث متعه ا 

 معا هبذا العمل. 

مههمت برضا وأأشارت لقائد الطائرة لتدهل عىل  

ماكن دلو طالء كبري فارغ حيتوي عىل الكثري  

من الفرش اخلاصة ابدلهان. قام ابختيار  

 أأحداها ابنتباه بدء يدهن هبمة . 

س تطاع بعد عرش دقائق أأن يدهن جزءا  ا 

 كبريا من سطح الهيلك املراد طالؤه. 



 وابتسم قائال: 

عليك ان ترسعي، لأنين سأأفوز عليك هبذه    - 

الطريقة وردت قائةل ويه تزيد من رسعهتا يف  

 الطالء: 

ننا نتسابق.   -   مل أأكن اعمل ا 

رد الرجل وهو يزيد من رسعته أأكرث فأأكرث  

ن يضيع أأي رضبة لل  فرشاة: دون ا 

 بىل، بىل. - 

يقاع "هايس" ولكهنا   حاولت "بيب" مسايرة ا 

فشلت يف ذكل. فلقد أأهنت طالء اجلزء  

 اخلاص هبا بعده بعرش ثوان. 

 رصخ هو قائال: 



 انترصت! - 

 هذا ليس عدال، لقد بدأأت قبيل. - 

ولكنين مقت بدهن ضعف املساحة اليت مقت  - 

هبا أأنت.وتناول علبة صودا من صندوق  

ها للمرأأة الشابة، اليت رشبت  املثلجات وأأعطا 

ليه مره اثنية. وقام   مهنا جرعة طويةل لتعيدها ا 

هو برشب مابقي مهنا دفعه واحده قبل أأن  

يلقهيا حبركة متقنه داخل صندوق املثلجات .مث  

اخذ س ندوتشني وأأعطاها أأحدهام، وجلسا  

 عىل الأرض ليتناوالهام. 

 سأألته "بيب" يف حرية: 

 الرجل هنا ؟ ماذا يفعل هذا    - 



 رد وهو يلهتم س ندوتشه: 

نه يعمل مبؤسسة "مريث"  -  "ليوانرد هوكر"؟ ا 

ن يقنعك بقبول وظيفة ، أأظن أأهنا   نه حياول ا  ،ا 

 س تعجبك. 

جازة بدون مرتب لعدة شهور.   -   لقد أأخذت ا 

سأألها "هايس" وهو يلهتم برشاهة س ندوتشا  

آخر:   أ

 ملاذا؟ - 

هنا قصة طويةل . -   ا 

 اعتدل يف جلس ته وقال: 

 ينا لك فرتة الظهرية .  دل   - 



نين امعل عىل وضع برانمج خشيص حيمل    -  ا 

 عنوان " من أأجل تمنية اجامتعيه رسيعة" 

 هل هو جيد؟ أأي نوع من الربامج هو؟   - 

 ردت ويه تتهند: 

نه برانمج    -  من اجل تمنية اجامتعيه رسيعة، ا 

فرضته عىل نفيس لأنين اكتشفت مؤخرا أأنين  

 متخلفة اجامتعيا. 

 عفوا؟   - 

رت الشابة الكهما بنفس الصرب اذلي  كر 

تس تخدمه لتعلمي الأخوين "سرتاهان"مادة  

 احلساب: 

 أأان متخلفة اجامتعيا - 



 قال"هايس" وهو يبتسم : 

نين متأأكد أأنك تس هتزئني يب. -   ا 

 ال، أأؤكد كل أأهنا احلقيقة . - 

خفاء خسريته مهنا سأألها الرجل:   وبدون ا 

 وماهو الرس وراء حصوة الضمري هذه؟   - 

طار دراسة تتعلق ابلمنو    -  لقد مت اختياري يف ا 

الاجامتعي للأطفال املوهوبني. واكنت الفرضية  

أأن الكثري منا يصل ا ىل سن الرشد مصحواب  

بضمور يف المنو الاجامتعي. تعترب حاليت مثاال  

الكس يكيا ذلكل، لأنين متفوقة دراس يا، اكن  

عليا دامئا أأن التحق بأأقسام اكن الطلبة فهيا  

ين يف السن، ولكنين كنت اصغر من  يكربون 



ن أأشاركهم نشاطاهتم اخلارجية.أأما اقرأأين   ا 

فكنت أأجد أأهنم مضجرون ومتخلفون. ماذا  

كنت س تفعل لو انك وجدت نفسك مبكرا  

كخبري يف مادة اجلرب وانك حتفظ  

مؤلفات"شكس بري" عن ظهر قلب يف الوقت  

جراء   اذلي اكن فيه أأقراين غري قادرين عىل ا 

 ؟ لقد كنت منبوذة من امجليع .   معلية قسمة 

اس تدرك قائد الطائرة وهو يمتمت مع ظهور  

 عالمات اجلدية عىل وهجه قائال: 

نين أأسف . مل أأكن اعمل أأن هذا ميكن أأن    -  ا 

نين خشصيا اكنت دلي صعوابت   حيدث مع ا 

 يف طفوليت ، هل اكنت طفولتك تعيسة؟ 



ال،النس تطيع أأن نقول ذكل، لأنين مل أأكن  - 

ن اقرأأ ادلراسة اليت  أأدرك هذه ا  ملشلكة قبل ا 

اكنت تعنيين بعض اليشء . وعندما تودل  

شعور بأأنين حاهل ميئوس    - يف احلقيقة - عندي  

 مهنا. 

لكنك ابلتأأكيد حظيت بوادلين حمبني  - 

 وحانيني؟ 

يف الواقع ال أأتذكر وادلي . لقد قتال يف    - 

حادث اثناء وجودهام يف "ش ييل" عندما  

الن هناك مكهنديس  كنت صغريه جدا .اكان يعم

 منامج . 



لقد عشت مع مَعي اذلين اكان خري عوض عن  

 وادلي. 

 ابتسمت وواصلت حديهثا : 

ن مَعي اكان غري مزتوجني واكان يسكنان يف  -  ا 

نفس املزنل، لقد اكان ابلنس بة يل ولأيخ لك  

لهيام كنت قد تعلمت   أأهلنا. عندما وصلت ا 

طبعا  امليش منذ وقت قريب. واكان اليعرفان  

أأي يشء فامي خيص الأطفال ولكهنام قاما  

بتعيني "انن" ، اليت س بق أأن التقيامت هبا من  

قبل ، ليك تعتين يب . واكان يعمالن ابلتدريس  

يف جامعة "رايس" اليت اكنت قريبه جدا من  

مسكننا ، وكنت دامئا ساحبة يف جو درايس  



وراشد ، وعندما انتهبا ا ىل موهبيت ادلراس ية  

جللوس معهام عندما اكان يتناقشان  مسحا يل اب 

يف مواضيع الفزيايء التطبيقية أأو الرايضيات ،  

 ورسعان ماالتحقت جبامعة "رايس". 

 ما املواد اليت اكان يقومان بتدريسها؟   - 

هنام مازالا يعمالن ابلتدريس ، فالعم  -  ا 

ميوري" يف   "وادلو"دكتور يف الفزيايء،والعم"ا 

 الرايضيات.  

فرتة وجزية ، اكنت أأسامعها  وساد مصت بيهنام ل

متجهة ا ىل صوت الأمواج الرقيق تصطدم  

 هبيلك القارب. 



ال أأن   وابلرمغ من كوهنا غري كتومة متاما ا 

ال تتحدث عن حياهتا كثريا ،   "بيب" تعودت ا 

لقد اكنت تفضل دامئا احلديث عن العمل أأو  

 عن حهبا الأوحد: احلاسب الآيل. 

ظمية يف لك  واكنت املرأأة الشابة متكل معرفة ع 

مايتعلق هبذه الآالت واكنت قادرة عىل خلق  

ا ي نوع من الربامج . واكنت أأيضا خبرية  

 للربجمة يف رشكة املعلومات اليت ميلكها أأخوها. 

هنا مصمت بعض الربامج لواكةل "انسا" ،   كام ا 

ولوزارة التعلمي، وأأيضا بعض الاعالم الفضائية  

لقاء   مع اس مترارها يف معل الأحباث وا 

 ارضات يف جامعهتا. احمل 



ن حياهتا سعيدة   اكنت "بيب" تعتقد دامئا ا 

ىل أأن قامت بقراء رساةل ادلكتوراه   وممتعه ا 

اليت قامت هبا"اكرول فيهنويزن" ...فلقد  

هنا   اكتشفت وقهتا املفاجأأة املذهةل، ويه ا 

اكنت تترصف دامئا كطفةل يف العارشة من  

 معرها. 

 قال"سوير": 

 ة  لقد افتقدت أأش ياء كثري   - 

نين فهمته.   -   هذا ابلضبط ماعتقدت ا 

 ولكن ما عالقة ذكل برفضك للعمل؟   - 

ن الأمر يبدو بس يطا جدا . بعد أأن    -  ا 

اكتشفت أأن خشصييت اال جامتعيه يه تقريبا  



نفسها قبل س تة عرش عاما من الآن ، مبعىن  

اهنا اكنت غري موجودة، أأردت أأن أأقوم بعمل  

ينقصين  أأحباث ولكنين مل أأكن اس تطيع تعمل ما  

وانأأ امعل ، لأن النقائص الاجامتعية اليت  

أأعاين مهنا اكنت أأساسا خارج جمال العمل،  

متام   ففكرت أأن أأحسن طريقة اس تطيع هبا ا 

أأحبايث يه ان أأضع نفيس يف قالب اجامتعي  

خمتلف يسمح يل ابلتواجد يف وضع أأكرث  

 مالءمه حلل هذه املشلكة . 

ىل السام  ء مث  قال "هايس" وهو يرفع عينيه ا 

 خيفضها اثنية حنو املرأأة الشابة: 



مل افهم شيئا قط مما تتلكمني عنه ، كام ال    - 

جازة بدون اجر.   افهم أأيضا ماادلاعي لأخذ ا 

لأنين مقت بعمل خطة سوف تشغل لك  - 

نين اشعر بأأنين متأأخرة يف   وقيت وملدة طويةل، ا 

منوي الاجامتعي دلرجة جتعلين ابدأأ من  

 البداية. 

ك البدء؟ بدء ماذا؟ ومت  ولكن كيف ميكن   - 

نك سوف تنجحني؟   قال : ا 

نين  -  ال توجد أأية أأس باب للفشل ، حىت ا 

 اس تعنت "باكرول فيهنويزن" 

لتطوير املرشوع ابلاكمل ، ومثال عىل هذا ،  

أأنين أأنضم ابنتظام ا ىل مجموعات من الأطفال  



واملراهقني من خمتلف الأعامر وأأحاول ان  

ة أأشهر  أأعيش مثلهم و معهم . وخالل ثالث 

نين قد انتقلت من الطفوةل ا ىل   وجدت ا 

املراهقة..اكن "سوير هايس" حيملق يف الفتاة  

ابس تغراب . واكنت اجلدية اليت تتحدث هبا  

معه عن نقائصها الجامتعية جتعلها لطيفة جدا  

دلرجة تقرتب من اجلاذبية.وللحظات متلكه  

 شعور جامح ابلرغبة يف اال مساك بيدها . 

 قال لها: 

انك قطعت مشوارا طويال ا ىل ان  البد    - 

وصلت ا ىل هنا ، ولكنين متأأكد انك  

 تس متتعني جدا مبحاوةل تعويض مافاتك . 



ساد مصت طويل اكنت "بيب" اثناءه تبدو  

وكأهنا تفكر . مث رفعت رأأسها يف اجتاه قائد  

 الطائرة: 

طبعا . لقد انضممت ا ىل أألكشافه ، وأأحاول    - 

تعلمين  تعمل لعبة "البيس بول" وغدا سوف  

 "انن" طريقة معل احللوى ابلفانيليا. 

خفاء ابتسامة   أأدار "هايس" رأأسه حماوال ا 

عريضة ظهرت عىل وهجه مل يكن يريد ان  

تعتقد الفتاة انه يسخر مهنا. ولكن حدسه اكن  

مام خشصية جديرة ابالهامتم .   خيربه انه ا 

 عادت الفتاة للحديث مرة أأخرى وقالت: 



ن وقيت لك   -  ه مشغول بواسطة  كام ترى الآن. ا 

عادة تأأهييل الاجامتعي ، وأأظن انك فهمت   ا 

ي   ملاذا ال اس تطيع منذ ذكل الوقت قبول ا 

معل وملدة ثالثة شهور قادمة . وأأمتىن ان  

 يتفهم رئيسك ذكل أأيضا.  

"لينارد" ليس ر ....قطعت رصخة قادمة    - 

من البحرية الكم "سوير" . اكن قارب صغري  

داخةل طفل وطفةل  حملرك يتجه حنوهام ، اكن ب

نقاذ، اكن شعرهام   صغريان يرتداين سرتة اال 

 اصفر ، واكان يلوحان ا ىل "بيب" . 

 قالت "بيب": 



هناء معلية الطالء    شكرا   -  ايي يف ا  ملساعدتك ا 

، لكن جيب ان أأتركك الآن فقد حان وقت  

 درس "البيس بول" مع أأبناء "سرتاهان". 

 رد هو قائال بعد ان ارتدى قبعته من جديد : 

نين خشصيا    -  ماكين البقاء قليال ، ا  أأظن انه اب 

 رام جيد 

---------------------------------------------

----------------------------------- 

 

نين حىت مل    -  قصاء؟ ا  ماذا يقصد بلكمة ا 

 ارضب الكرة . 



اقرتب "هايس" من الفتاة واحنىن حنوها حىت  

 اكد أأنفاهام يتالمسان مث أأجاب: 

ابلضبط اكن عليك ان تلمس هيا ، اكنت    - 

ضاعهتا.   جيدة ومقت اب 

 مل تكن جيدة .   - 

 بل اكنت كذكل.   - 

 ال.   - 

ال ان تسايل التؤمني أأو "ليوانرد". ماعليك    -   ا 

اكن رجل اال عامل قد خلع سرتته وربطة عنقه  

ويقف يف ماكن الوايق ، هز رأأسه معربا عن  

 قرار ال رجعة فيه. 

 خفضت "بيب" رأأسها من اال حباط مث قالت: 



نين غري موهوبة يف هذه اللعبة.   -   أأظن ا 

طوق قائد الطائرة كتفي الفتاة بذراعه وقال لها  

  هتدئهتا وهو ينظر ا ىل ساعته : حماوال 

ما    -  ال عليك، جيب ان تتدريب أأكرث فقط ، ا 

الآن أأظن أأنين و "ليوانرد" جيب علينا ان  

ذا أأردان العودة ا ىل "هليوسنت" قبل   نرحل ا 

 حلول الظالم. 

مك جيب ان يعود لك من "مايك" و"س تييس"  

 يف ميعاد العشاء . أأليس كذكل؟. 

وداع ومبجرد  تبادل لك املوجودين حتية ال 

وجودها مبفرها قامت "بيب" جبمع أأدوات  

 "البيس بول" ورتبهتا بعناية. 



تناولت عشاهئا برسعة مث قررت ان تقوم  

جبوةل ابلقرب من البحرية بدال من البقاء يف  

املزنل ملشاهدة املسلسالت التلفزيونية  

اخملصصة للأطفال واليت اكنت معتادة عىل  

 ا . متابعهتا وذكل تبعا لربانجمه

ىل أأكرث شواطئ   سلكت طريقا ضيقا أأدى هبا ا 

 البحرية وحشة . 

اكنت نسمة املساء جتعال تقشعر لكن ليس  

ال لسكون الطبيعة الرائع   من الربد. مل تأأبه ا 

وقت الغروب . ايهل من يوم غريب.. حىت  

هذا اليوم ، اكن برانجمها يبدو ذا معىن ، فقد  

جنحت يف اكتشاف هذا املاكن اذلي اكنت  



يض فيه ساعات طويةل مع "مايك" و  تق 

"سييس سرتاهان" وأأصدقاهئام من نفس السن  

 ليك يتلقوا دروسا خاصة يف الرايضيات . 

اكنت واثقة من اهنا عىل حق ، وان خطهتا  

تسري كام جيب . لكن زايرة "ليوانرد هوكر" و  

"سوير هايس " أأدت ا ىل حصوت قلق  

مكبوت بداخلها . خاصة عندما بدأأت تفكر  

 قائد الطائرة. يف  

اكن لوجه الرجل املبتسم وعينيه املاكرتني  

مفعول غريب عىل "بيب" كام ان الطريقة اليت  

لهيا جعلت الفتاة تشعر   اكن ينظر هبا ا 



بقشعريرة ترسي يف جسدها ، لتودل دلهيا  

 أأحاسيس مل يس بق لها معرفهتا من قبل . 

 لقد أأجعبهتا طريقة حضكته التلقائية والرصحية . 

اخلها جفأأة سؤال جعل وهجها شاحبا  تردد بد 

 وبطهنا يتقلص : 

هل اكن يسخر مين؟ رمبا جيدين غري    - 

 همذبه؟ 

مرت حلظة، أأحست ان دلهيا رغبة يف الباكء  

 وارتعدت. 

مل يس بق لها أأبدا ان اكنت عىل وشك الاهنيار  

 والباكء مثل هذا اليوم . 

 وجلست عىل جذع جشرة ميتة . 



ملاذا اهمت لهذه ادلرجة مبا يظن عين هذا    -   - 

 الغريب؟ 

لأول مرة يف حياهتا يتعرض ذاكؤها لتحد  

خاريج ابلرمغ من اهنا اكنت ماهرة يف جدوةل  

ال اهنا الآن ولأول   وترتيب وتنظمي لك يشء ا 

مرة أأمام مشلكة ال جتد لها تسمح لها بتجاوز  

ما ظنت انه عائق ، وقررت ان ختوض  

اية . مادام انه اليوجد يشء  التجربة حىت الهن 

جديد حتت الشمس فليس من املس تحيل ان  

جتد حلوال لأي مشلكة تتعرض لها همام اكنت  

 صعبة. 



انفرجت أأسارير الفتاة اببتسامة وعادت ا ىل  

املزنل ويه ترلك مبرح بعض فروع الرسو  

 املتساقطة عىل الطريق  

دخل الرجالن يف مصعد انطحة حساب  

الأعامل مبدينة    زجاجية كبرية يف ح 

 "هيوسنت". 

ىل الطابق اخلامس   وأأثناء صعود املصعد ا 

والعرشين من املبين اذلي حيتوي عىل مقر  

 رشكة "مريث" 

 قال "ليوانرد هوكر" وهو حيدث رفيقه: 

ن تكل الفتاة غريبة الأطوار حقا، من اكن    -  ا 

يصدق أأن عاملة مثلها ميكن أأن تترصف وكأهنا  



بعد ؟ غنه أأمر  طفةل مل تبلغ سن املراهقة  

 يصعب عيل تصديقه. 

مل جيب "سوير هايس" .اكن يبدو يف حاةل  

 تفكري ، اتهئا بني أأفاكره. 

وصال يف الهناية ا ىل املكتب الرئييس ودخال  

ما"هايس"   ليه ، قام "هوكر" يتناول مرشواب ا  ا 

 فالقي بنفسه عىل الاريكه . 

ىل قائد   وتساءل "هوكر" وهو يوجه خطابة ا 

 الطائرة: 

لهيا فعال من اجل مرشوع هذا  هل حن   -  تاج ا 

 الربانمج ذي احلقيقة الومهية ؟ 

 رد "هايس" وهو يضع يديه عىل بطنه: 



هنا تعترب الأفضل يف جمالها ، ورشكة"    -  ا 

مريث" تقوم دامئا بتوظيف الأكفاء أأليس  

كذكل ؟ وابلتايل جييب علينا توظيفها،  

  املشلكة الوحيدة يه رفضها قبول ا ي معل 

 لفرتة معينة. 

 رد "ليوانرد": 

دع الأمر يل اهنا مثل ا ي خشص يعرف    - 

ضافية   ماكانته ومثنه . فلتعرض علهيا ماكفأأة ا  ا 

 وأأان متأأكد من موافقهتا . 

نين اعرف جيدا مسعتك    -  اي مع "لني" ا 

مكفاوض ويه مس تحقة ولكننا هذه املرة يف  

مواهجة خشص خمتلف ، ورمبا وجب علينا ان  



ن الأس باب اليت تدفعها  نكون أأكرث ذاك  ء . ا 

ا ىل رفض العمل خاصة جدا، دعين اعتين  

 ابلأمر. 

مل يكن "سوير" يريد ان يعرف معه مدى  

جعابه الشديد ابلفتاة . ولو أأحس "ليوانرد" مبا   ا 

جيول خباطر الشاب َلنبه بشدة مدعيا انه  

اليقوم بعمل أأي يشء جبدية . واكن هذا املر  

ن "سوير " مل  حيدث منذ زمن بعيد دلرجة ا 

يعد يأأبه بعتاب معه عىل لك ترصفاته . مث قام  

وتوجه ا ىل املكتب الضخم اذلي اكن يشغل  

 الغرفة ويأأخذ منه ملفا. 

 مد يده ابمللف ا ىل غرفة معه وقال هل: 



اعنت أأنت هبذا صباح غد، جيب عيل    - 

ىل املكتبة الآن قبل ان تغلق أأبواهبا .   اذلهاب ا 

ىل املكتبة؟ -   ا 

ان اطلع عىل النظرايت اخلاصة  نعم، البد  - 

 ابلتمنية اال جامتعية ، هل تعمل شيئا عهنا ؟ 

 رصخ رجل الأعامل وهو ينظر بنظرة حمققة: 

طبعا ال! ولكن ماهو سبب هذا الاهامتم    - 

 املفاجئ هبذا املوضوع ابذلات؟ 

 ابتسم"سوير" لعمه وقال هل: 

 ادلكتورة "بيب"   - 

 خاجلت الشاب فكرة : 



يف الهناية كام جيب عليه أأن  ال بد أأن يثق يب    - 

 يقبل الأمر الواقع بأأنين أأان املدير. 

أأرجو أأال تكون هذه ا حدى أأالعيبك، وأأال    - 

تعود اثنية ا ىل الاختفاء يف ماكن ما. التنس  

ان مجعية املسامهني منتهبة جيدا للك حتراكتك  

 وأأفعاكل. 

قاطعه الشاب وهو يتجه حنو ابب اخلروج  

 قائال: 

 "لني" ، حاول فقط ان  اهدأأ قليال اي مع   - 

 تثق يب، ولو من اجل التغيري.

 

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



 

 " الفصـــل الثـــاين "" 

 

أأال جتدين اي "بيب" انه مجيل؟ أأال ترين انه    - 

 يش به" جوين ديب"؟ 

 من؟   - 

 "سوير"   - 

ىل الطبق امليلء   ابتسمن "بيب" ويه تنظر ا 

 ابحللوى . وقالت ويه حتمر من اخلجل: 

نه مج   -   يل جدا. ا 

اكن عىل الفتاة أأن تعرتف أأهنا مل تكن حتتاج  

 ا ىل صديقهتا ليك تذكرها بوجود هذا الشاب . 



ففي الواقع مل حيدث ان غاب "هايس" عن  

فكرها . واكنت لك مرة مصحوبة بنظرة طويةل  

حاملة وبدون ان تنىس القشعريرة اليت اكنت  

ترسي يف لك جسدها واليت بدأأت تزجعها .  

 وت يأأيت من خلف ظهرهيام: وجفأأة ظهر ص 

آنسايت ، أأخربتين "انن" أأنين    -  صباح اخلري اي أ

 سأأجدكام هنا ، هل تريدان مساعده؟ 

التفتت "بيب" لتكتشف ان الشاب يقف يف  

 املدخل وأأصاهبا ذهول من املفاجأأة. 

 وتسأألت: 

 ملاذا هو دامئ الابتسامة هكذا؟   - 



هبرها تعبريه دلرجة جعلت "بيب يل ابرون"  

ناك شيئا خمتلفا متاما أأانر الغرفة  ترى ان ه 

جفأأة. واكنت تعمل جيدا أأهنا ليست دلهيا أأي  

مناعة ضد هذا احلضور اجلديد. هل اكن  

السبب هذه الابتسامة الساحرة فقط؟ أأم ان  

 هناك شيئا أأخر؟ 

واكنت "سييس سرتاهان" أأول من قطع  

 الصمت وقالت الفتاة الصغرية حبامس: 

 دث عنك الآن. أأهال "سوير " لقد كنا نتح   - 

خفاء حرهجا بأأن انعكفت   حاولت "بيب" ا 

بنشاط عىل حتضري كرمية احللوى، ويف حلظه  



رفعت برصها يف اجتاه الشاب اذلي مغز لها  

 بعينه ، مما جعلها ببساطه حتمر دلرجة كبريه. 

 تساءل هو مبرح : 

كنمت تتحدثون عين؟ بلك خري أأليس    - 

 كذكل؟ 

 وردت "سييس" برسعة: 

 طبعا    - 

هذه املرة انتبه "سوير" بوضوح ا ىل اضطراب  

"بيب" . واكن سعيدا بفكرة أأن الفتاة هتمت به  

 كام هيمت هو هبا . 

تفحصها ورأأى أأهنا ابلرمغ من قامهتا القصرية    - 

ال أأن جسمها اكن متناسقا .   ا 



ولكن اذلي لفت انتباهه بشدة اكن ثغرها  

  املرسوم بطريقة رائعة جعلته مذهوال . ومل 

 ينتبه ا ىل ذكل ابلأمس. 

 وساورته فكرة ملحة: 

هنا خلقت لتقبل.   _ ا 

بدون نظارهتا الشمس ية ووايق الأنف اذلي  

اكنت ترتدية أأصبحت ادلكتورة "يل ابرون"  

واليت مل    - فتاة رائعة امجلال . بلك ثقة يف نفسه 

تقدم من    - ترتك اجملال لظهور اهامتمه الكبري هبا 

صبعه يف العج   ينة ليتذوقها. الطاوةل وأأدخل ا 

 وقال: 



ليست سيئة، ولكن من الأفضل ان ختفق    - 

 أأكرث من هذا. 

 ردت "بيب" مزنجعة: 

لأاعتقد تنه ميكنين أأن افعل أأحسن من هذا    - 

آملتين يداي ، الميكن   ، لقد مقت خبفقها حىت أ

 ان تكون كثافهتا أأكرث مما يه عليه الآن . 

وبدون ان يتلكم .مرر "سوير" ذراعيه  

اول املرضب والطبق ، حمارصا  حول"بيب" وتن 

ذهنا:   الفتاة بصدره ، ومهس يف ا 

 _اتريك رجال حمرتفا يفعل ذكل. 

وبدأأ يعطي رضابت قوية للخليط.. ولكن املرأأة  

الشابة اليت اضطربت من تأأثري هذا االتصال  



اجلسدي رسعان ماقاطعته جفأأة قائةل ويه  

 تبتسم ابتسامة خسرية: 

أأسهل  أأال تعتقد أأن الأمر سوف يصبح    - 

ذا مل أأكن موجودة بينك وبني هذا   بكثري ا 

 الطبق؟ 

ن وجودك ابلقرب مين   ال،ال، عىل العكس، ا 

 يساعدين ويلهمين ،أأين البندق؟ 

ليه وعاء   وهنا تدخلت"سييس" بأأن مدت ا 

 مليئا ابلبندق. 

قال "سوير" وهو يبتعد عن "بيب" بدون ان  

 يتوقف عن خفق املزجي: 

 ضعهيا بداخهل.   - 



 ومهس يف نفسه: 

 ال داعي لفعل املزيد أأمام الطفةل الصغرية.   - 

صبعه يف الطبق من   دخال ا  وبعد حلظات قام اب 

 جديد وتذوق املزجي وقال بصوت مرتفع: 

هنا رائعة،   هكذا جيب ان تكون احللوى ، ا 

 من يريد شيئا مهنا؟ 

صبعه داخل الطبق مرة   ومل يرتدد يف وضع ا 

 أأخرى لميده يف اجتاه الفتاة. 

صبعه املغط     ترددت قليال قبل  ان تتذوق ا 

 ابلعجينة والبندق. 

 متمتت ويه حمرجة قليال : 

هنا طيبة املذاق.   -   ا 



 امل اقل كل، هيا أأمكيل. - 

هنا التعرف   أأحس "سوير " اهنا مضطربة ، وا 

ماذا تفعل .ولكهنا يف الهناية فتحت مفها من  

صبعه اثنية . رست قشعريرة يف   جديد لتلعق ا 

جسد الشاب لكهن مل يكن أأبدا يتخيل ان  

قليال من احللوى ميكن ان يؤدي ا ىل هذه  

 الاستثارة اجلسدية. 

"سوير" ، "سوير" هل من املمكن ان تقوم    - 

 عديت أأان أأيضا؟ مبسا

اكنت "سييس" تقول ذكل ويه متد حنوه  

 طبقها. 



ابتسم للفتاة الصغرية مث قام خبفق الكرمية حىت  

 أأصبحت بدورها جيدة. 

 تذوقها عدة مرات وقال للطفةل الفخور: 

 مل أأتذوق قط حلوى افضل من هذه.   - 

ابتسمت "بيب" ابلرمغ من اضطراهبا،  

ل أأو ماذا  وتفادت نظراته. مل تكن تعمل ماذا تفع 

تقول، واكنت "سييس"من جديد يه اليت  

 قطعت الصمت املشوب ابال حراج : 

اعتقد انه حان الوقت ابلنس بة يل للعودة ا ىل    - 

 املزنل ، كنت أأود البقاء معكام لفرتة أأطول. 

 ردت "بيب" : 



ننا وعدان أأبويك بأأنك    -  حنن أأيضا، غري ا 

سوف تعودين ا ىل املزنل يف العارشة والنصف.  

ذا أأردت أأال  أأعتقد   ان عليك ان ترسعي ا 

 ينشغلوا عليك. 

قبلت الفتاة الصغرية الأمر الواقع ونظرت ا ىل  

 "سوير هايس" نظرة غريبة وقالت: 

 حس نا.   - 

ابتسم لها ومغز لها بعينهين مما جعل "سييس"  

حتمر من اخلجل ، مث قامت "بيب" بلف  

طبقها وأأعطته لها. وخرجت الفتاة الصغرية  

 ل لكمة واحده . مرسعه دون ان تقو 



اكنت املرأأة الشابة تعرف ماحتس به الطفةل ،  

اكنت تمتىن فقط ان تس تطيع قدر اال ماكن  

خفاء شعورها أأكرث من صديقهتا الصغرية.   ا 

هل اكن هذا به املراهقون؟ ابلنس بة لها مل  

حيدث ان شعرت مبثل هذا اليشء أأثناء فرتة  

 املراهقة اخلاصة هبا. 

صبعه مرة   أأخرى يف احللوى  أأدخل "هايس" ا 

 مث قال: 

 مايه مشاريعك فامي تبق  من هذا اليوم ؟   - 

مبا ان الأطفال سوف يذهبون لزايرة جدهيام    - 

يف هناية الأس بوع كنت انوي ان أأعكف جبد  

 عىل مرشوع عش الطيور. 



تعجب وهو يعض عىل شفتيه لمينع نفسه من  

 الضحك وقال: 

 عش الطيور؟   - 

ليه، ورأأى اهنا تضايقت من   ردة فعهل.   نظرت ا 

نه نشاط    -  ما العجب يف بناء عش للطيور؟ ا 

 يتعلق بربانمج تمنييت الاجامتعية . 

 - تدارك نفسه بدبلوماس ية: 

الاشك يف ذكل أأبدا . لكنك سوف تفعلني    - 

آخر ، لأنين أأريد أأن اصطحبك   ذكل يف يوم أ

ا ىل ماكن معني، سأأذهب ال خبار "انن" بأأننا  

 خارجان بيامن تصلحني مكياجك. 



ىل أأين سوف    هل   -  اس تطيع أأن اعرف ا 

 نذهب؟ 

 رد بأأسلوب يشوبه الغموض: 

هنا مفاجأأة.   -   ا 

ليه ، الحظت "بيب" برسعة   عندما عادت ا 

 أأن هناك شيئا غري طبيعي يف حاةل "هايس". 

 ماذا بك اي "سوير" ؟ تبدو حمبطا.   - 

 رد علهيا هبدوء: 

كنت اعتقد انك سرتتدين رسواكل القصري،    - 

نين أأحب أأن    انظر ا ىل ساقيك. ا 

 تساءلت ابهامتم واحض: 

 حصيح؟   - 



 أأكد الشاب ذكل بقوهل: 

ن دليك ساقني مجيلتني جدا.   -   بلك تأأكيد، ا 

 أأجتد ذكل حقا؟   - 

آة؟   -   أأال تنظرين قط ا ىل نفسك يف املرأ

 بىل ، ولكنين أأجدهام عاديتني جدا.   - 

صدقيين، أأنك خمطئة. ولن تقنعيين بأأن أأحدا    - 

 فلن أأصدقك.   مل ميدح ساقيك من قبل، 

آسفة أأن أأخيب ظنك، ولكنين ال أأتذكر أأن  -  أ

 أأحدا فعل ذكل من قبل. 

ولكنين تلقيت ثناء خبصوص ذاكيئ، ورسعيت  

يف حل املسائل الرايضية وذاكيئ  



التحلييل...لكن سايق، أأبدا، عذرا. هل تعتقد  

 انه جيب عيل ان أأغري مالبيس؟ 

الك،ال داعي ذلكل يف الواقع ، لأنين كنت    - 

جبامهلام أأثناء قياديت للطائرة املروحية،    سأأنشغل 

مما قد جيعلين اصطدم بأأول انطحة حساب  

تقابلين، هيا بنا اي مجيليت ن فلنغتمن ماتبق   

 من اليوم. 

 هل سنس تقل طائرتك املروحية؟   - 

أأجاهبا وهو يدير ظهره ليتجه ا ىل ابب  

 اخلروج: 

 نعم.   - 



رسعان ما الحظت املرأأة الشابة طريقة سريه  

 ة: الغريب 

 قل يل اي "سوير" . هل يؤملك ظهرك؟   - 

 الك ، ملاذا ؟   - 

 لقد الحظت أأنك تسري بطريقة غريبة.   - 

 أأجاهبا بنوع من احلرسة: 

حراج الرجل. لقد    -  نك تتقنني جيدا طريقة ا  ا 

كنت أأحاول فقط ان الفت انتباهك بطريقة  

 "جون واين" يف السري. 

 أأوه..   - 

 تعرفني " جون واين" ، أأليس كذكل؟   - 

 الفتاة مبرح:   ردت 



طبعا ، لقد شاهدت لك افالمة مبا فهيا "    - 

 القبعات امحلراء" وهو أأسوأأ افالمه. 

 وحصح لها: 

 تقصدين " القبعات اخلرضاء".   - 

نه فيمل خسيف يدور حول حرب "    -  الهيم ، ا 

 فيتنام". 

عزيزيت ادلكتوره " يل ابرون" ، أأالحظ    - 

ابلرمغ من لك يشء أأن هناك نقائص كبرية يف  

ثقافتك، ولست ادري ماذا سوف يصنع  

 تعلميي املتواضع لعالج هذه النقائص. 

نين    -  افضل أأال تدعوين بلقب "دكتورة " ،فا 

ال يف عالقايت العملية   ال اس تخدم هذا اللقب ا 



نين أأحس يف طريقة   ىل ا  ، بال ضافه ا 

اس تخدامك هل بنوع من السخرية اجلارحة  

 واليت ال أأستس يغها أأبدا. 

 يس" . اعرتض "سوير ها 

نين    -  مل اقصد مطلقا أأن اخسر منك ، بل ا 

معجب بلك هذا العمل اذلي يتبع لقبك . أأان  

 خشصيا مل اذهب قط ا ىل املدرسة. 

نك متزح ابلتأأكيد. -   ا 

 ا طالقا، وال حىت ا ىل احلضانة.   - 

ليه "بيب" بلك ذهول ورصخت:   نظرت ا 

جرايم! أأين نشأأت؟ -  ن هذا يشء ا   ا 



عدد كبري    يف "هيوسنت". اكن دلي ابلطبع   - 

من املعلمني وكنت اقرأأ كثريا لكنين مل أأضع  

قديم أأبدا يف ا ي مدرسة. واكان قد وصال ا ىل  

الطائرة ، قام "سوير" بفتح ابهبا وساعد الفتاة  

 عىل الركوب. 

بعد ان أأخذت "بيب" ماكهنا تساءلت يف  

حلاح:   ا 

 وملاذا ذكل؟   - 

سوف أأخربك الحقا. هل س بق كل ركوب    - 

 ئرات؟ هذا النوع من الطا 



طبعا.لقد كنت اس تخدمه يف تنقاليت عندما  - 

امعل مكستشار متنقل لرشكة أأيخ. وقد اكنت  

 عندي رغبة يف تعمل قيادهتا . 

 وملاذا مل تقويم بذكل؟   - 

لأنين متأأكدة من أأنين لن أأكون قائدة جيدة.  - 

عندما يكون ذهين مشغوال مبسأأةل ما، يقل  

انتبايه للأش ياء مما يؤدي يب ا ىل ارتاكب  

محلاقات. لقد حدث يل هذا مرات عديدة يف  ا 

الس يارة، كنت امعل يف"انسا" عىل مرشوع  

همم جدا. ويف أأحد الأايم، ذهبت لرشاء بعض  

املواد الغذائية من السوبر ماركت اذلي يقع  

ابلقرب من املزنل واكن ذهين مشغوال يف  



برانجمي، دلرجة أأنين اكتشفت أأنين مقت بقطع  

بعيدا عن املاكن اذلي    مسافة ثالمثائة كيلومرت

كنت اقصده، وذلكل فضلت أأن أأعني سائقا.  

 هل حدث كل هذا من قبل ؟ 

اكن هناك يشء يرتسم عىل وجه الفتاة يف  

هذه اللحظة ، مل يكن غريبا عن "سوير"  

اذلي رسعان ماتعرف عليه: اال حساس  

ابلوحدة. اكن هو نفسه يشعر جفأأة ابلوحدة  

وكيف    والضياع، مل يكن يعرف ماذا يفعل 

 يترصف معها. 

ورد علهيا هبدوء وهو يضع قبةل حنوان عىل  

 : انفها  



 مرة أأو مرتني.   - 

لية طويال، مل تكن تعرف   فوجئت ، ونظرت ا 

كيف تترصف، اكنت تقاوم رغبة شديدة  

تدفعها لتقبيهل، أأغلق الشاب ابب الطائرة  

واجته ليأأخذ ماكنه يف غرفة القيادة ومبجرد أأن  

دار رأأسه حنو العاملة  ثبت نفسه عىل كرس يه أأ 

 الشابة وقال بلهجة ذات طابع خاص: 

آنس يت !    -   حس نا، نس تطيع أأن ننطلق الآن اي أ

 ابتسمت "بيب" ويه تقول: 

اعتقد أأنك مازلت تقدل "جون واين" .    - 

 أأليس كذكل؟ 



هز الشاب رأأسه ابلسلب ورد علهيا وهو  

 يبتسم: 

خطأأ لقد كنت أأقدل" جميس ستيوارت"    - 

 هذه املرة. 

ان أأبطل "سوير" حمرك الطائرة قفز    مبجرد 

 مهنا واجته برسعة ليساعد الفتاة عىل الزنول. 

 تلفتت من حولها مث سأألته: 

 أأين حنن الآن؟   - 

لقد اكتشفت أأن قبةل "هايس" عىل انفها  

هزهتا بشدة أأهنا مل تنتبه ا ىل ماكن هبوطهام،  

هنا مل تدر أأي اجتاه   بل أأكرث من هذا ، ا 

سلاكه. ولكهنا اكنت متأأكدة من انه عندما  



قبلها عىل انفها اكن ذكل دليال عىل خشصيته  

املتفتحة وأأنه مل يكن هناك ريب يف دوافع هذا  

س ابال حباط أأكرث مما اكنت  الرجل . واكنت حت 

 تظن. 

رد "هايس" وهو يلوح بيديه يف حركة دائرية  

 واسعة: 

ننا فوق مقة املبىن اخلاص برشكة "مريث،    -  ا 

 جرينواي بالزا، هيوسنت،تكساس" 

أأشار لها ا ىل ماكن املصاعد وابتعدا عن  

 الطائرة املروحية. 

 ملاذا حنن هنا؟   - 

 أأجاهبا بطريقة حمرية: 



هن   -   ا مفاجأأة. لقد قلت كل: ا 

 ردود 

 الفصل الثالث 

 

قام ابس تدعاء املصعد بواسطة اكرت  

مغناطييس ، انفتحت الأبواب ودخال فيه ،  

مث قام "هايس" ابلضغط عىل زر ادلور الرابع  

بدون تردد. وبعد وصوهلام ا ىل ادلور املطلوب  

، انفتحت الأبواب ظهر وراءها وراق صامت  

ضاءة ضعيفة.   ، خال وذو ا 

 يف قلق: سأألته "بيب"  



هل أأنت متأأكد من انه مسموح لنا ابلتواجد    - 

 هنا؟ 

وجفأأة، مسعا صوت خطوات مكتومة بواسطة  

 البساط الكثيف. 

التفت "بيب" حنوها ودفعها خلف مجموعة  

 كثيفة من النبااتت ومهس لها :  

 امصيت ، سأأتوىل أأمر احلارس. - 

الزتمت احلائط خبوف شديد وجذبت حنوها  

 الفروع. اكرب عدد من  

وأأدركت أأخريا أأهنام دخال بطريقة غري رشعية  

ا ىل مقر الرشكة ،وان "سوير"سوف يقوم  

برصع احلارس اذلي يتجه حنوه. مل يس بق لـ  



"بيب" أأن واهجت موقفا أأكرث خطورة ورعبا  

ذا مامت القبض علهيا فا ن مسعهتا   من هذا . فا 

العلمية وامسها سوف يمترغان يف الوحل ،  

يل لك مصداقيهتا أأمام الناس  وسوف تفقد ابلتا 

وأأمام املنظامت اليت تعمل فهيا. توقف صوت  

اخلطوات يف الوقت اذلي اكن "هايس"  

خيتفي فيه من جمال رؤيهتا ، وساد مصت  

 قصري. 

 أأوه، صباح اخلري اي "سوير" ، كيف حاكل؟   - 

 وأأنت؟   - 

 عىل مايرام.   - 



مسعت بعد ذكل صوت اخلطوات تقرتب مهنا.  

ا تس تطيع الاختفاء داخل  اكنت تود لو اهن 

 احلائط اذلي اكنت تستند عليه بظهرها . 

 وظهر "هايس" مع احلارس وهو يقول : 

نين أأقوم ابصطحاب ادلكتورة " يل ابرون"    -  ا 

يف زايرة ملقر الرشكة ، يظهر اهنا تعشق  

 النبااتت . 

هدأأت "بيب" يف احلال بعدما رأأت احلارس  

نت  حييهيا اببتسامة وتركت الفروع اليت اك 

 ختتئب وراءها . 

 مساء اخلري س يديت.   - 



ليه برأأسها ولكها حرج ، مث قام   أأومأأت ا 

 احلارس ابالبتعاد. 

نك.ارت حنو "سوير هايس" لتقول هل ويه   ا 

 غاضبة: 

نك ...اس تطعت ان تسخر مين !   -   أأهيا ال....ا 

 حضك هو ورد علهيا : 

 هل صدقيت فعال هذه المتثيلية؟   - 

بقبضة يدها  ردت عليه بتلعمث ويه تلوح  

ايه:   همددة ا 

لقد كنت مذهوةل متاما ، كنت اعتقد أأنك    - 

 سوف ترصعه. 



عندما رأأى أأن املرأأة الشابة مس تعدة لأن  

جتعهل يدفع مثن خسريته. ابتعد عهنا خبطوة  

رسيعة . أأرسعت وراءه ويه متذمرة ويف  

هذه اللحظة اس تدار حنوها وامسك بيدها  

 صغريا   ليجعلها تدور حوهل وكأنه يداعب طفال 

وحتولت احتجاجات "بيب" شيئا فشيئا  

لتصبح يف الهناية مشاعر رسور عارمة . وبعد  

 حلظات اكنت تضحك بصوت مرتفع. 

 توقف جفأأة وقال لها: 

نين أأجدها    -  مك أأحب طريقتك يف الضحك ، ا 

معربة جدا، جيب علييك أأن تضحيك أأكرث  

 دامئا. 



 وقبلها مرة أأخرى عىل انفها. 

جا اكان يقفان أأمامه  فتح "سوير" اباب مزدو 

 وابتعد ليسمح لها ابدلخول . 

 وقام حبركة احرتام وقال: 

 تفضيل.   - 

ليه وقد اعرتاها يشء من   سأألته ويه تلتفت ا 

 القلق: 

 هل من املسموح لنا حقا التواجد هنا؟   - 

 ثقي يب ، فأأان واملدير حنب الأمور الغريبة.   - 

تعودت "بيب" عىل الضوء اخلافت القادم من  

تشفت وجود طاوةل كبرية جدا يف  السقف واك 



هناية الغرفة ، اكن موضوعا علهيا عدة أأهجزة  

 مكبيوتر من اجليل الأخري. 

جذهبا "سوير " حنو الطاوةل ، ووهجها ا ىل  

ركن اكن يوجد به زوج من القفازات املغطاة  

مبس تقبالت صغرية، واكنت لك هذه الأدوات  

 موصةل بدورها ا ىل حاسب أآيل قوي. 

لهيا النظارة: سأألها الشاب    وهو ميد ا 

 أأال يذكرك بيشء ما؟ - 

هنا مجموعة للعمل عىل الواقع الومهي . لقد    -  ا 

س بق يل العمل عىل الكثري من املشاريع  

املشاهبة عندما كنت يف "انسا" . كنا  

نس تخدهما يف برانمج الطريان الاصطناعي  



للطائرات املقاتةل أأو لتدريب طياري املكوك  

 الفضايئ . 

النظارة أأمام عينهيا وقالت بلهجة  قامت بوضع  

 خبرية: 

ن هذه التجهزيات جيدة جدا . خفيفة    -  ا 

ومسيكة ومجيةل أأيضا. ماذا تنوون أأن تصنعوا  

 هبا؟ 

 سوف ترين، تعايل معي.   - 

لكن "بيب" مل تتحرك ، وبدأأت تنظر ا ىل  

 رفيقها نظرة شك . وقالت: 

 



ن مل احصل عىل بعض    -  لن اتبعك ا 

 التفسريات. 

اخربتك أأهنا مفاجأأة. أأان متأأكد أأنك  لقد    - 

سوف تس متتعني . هل ميكنك فقط أأن تقفي  

 فوق العالمات املوضوعة عىل الأرض ؟ 

نظرت "ببطء بتفحص القطع الالصقة اليت مت  

لصقها عىل املوكيت، أأحست بأأن بطهنا ينقبض  

ذا ما اكن السبب   ولكهنا مل تس تطع أأن حتدد ا 

 يف ذكل هو اخلوف أأم الغضب. 

حتاول أأن تس تغل خدمايت بطريقة  هل    - 

 ملتوية؟ 



اختفت الابتسامة ادلامئة من وجه "سوير  

هايس"جفأأة لتحل حملها نظرة قلق وقال  

 بصوت مرتفع حىت خيفي شعوره: 

ابلطبع ال! أأعدك بذكل بل احلف كل ! لقد    - 

كنت أأريد ان اصنع كل مفاجأأة . وال دخل  

 لكونك س تعملني أأم ال برشكة "مريث" . 

د قلق"بيب" قليال ولكهنا اس مترت  هنا. تبد 

 عىل حذرها . وقالت بنوع من الشدة: 

ذن تكل املفاجأأة .   -   حس نا . أأرين ا 

سوف ترين. ارتدي فقط هذه القفازات    - 

وهذا القناع الومهي وابقي واقفة فوق  

 العالمات املوجودة عىل الأرض. 



تناول "بيس بول" وأأعطاها لها قبل أأن يمكل  

 حديثه: 

عض التدريب عىل املرضب .  سوف نقوم بب  - 

 وما قوكل ان تتدريب مع "نوالن رااين" ؟ 

 من هو؟   - 

نه من    -  ماذا؟ أأال تعرفني "نوالن رااين"؟ ا 

أأعظم الرماة يف لك العصور. هل تعرفني عىل  

 الأقل ما اذلي نفعهل الآن؟ 

طبقا ملا قلته أأنت وما أأراه من خالل هذه    - 

 النظارة سوف نلعب لعبة "البيس بول " . 

 ابلضبط! هل أأنت مس تعدة للتجربة؟   - 

ن هذا مثري لالهامتم.   -   ا 



حرك "سوير" ذراع التحمك لتجد الفتاة نفسها  

أأمام "رااين" وهو يس تعد لأن يريم حنوها  

 أأول كرة. 

 هل ترين خصمك؟   - 

 نعم   - 

حس نا. حصحي وضعك جيدا وانتظري    - 

ن اجلهاز مضبوط عىل   الكرة الأوىل . ا 

تطيعي أأن  مس توى املبتدئني، حىت تس  

ال النظر ا ىل   تتأأقلمي مع اللعبة . ما عليك ا 

 الكرة ورضهبا يف ا ي وقت تشائني، واحض؟ 

 واحض!   - 

 ورصخ "سوير" : 



 ابديئ. - 

وجفأأة ظهر "رااين" أأماهما وهو يقوم حبراكت مث  

أأطلق حنو "بيب" الكرة الأوىل .وقامت يه  

 مبحاوةل رضهبا بلك قوة ولكهنا مرت جبانهبا. 

ذهنا : رصخ الصوت املع   دين للحمك يف ا 

 نقطة!   - 

 وقال "هايس": 

 لقد أأفلتت منك.   - 

 وردت يه: 

 مل أأكن مس تعدة ملثل هذا.   - 

 سوف أأقوم بتقليل الرسعة . اس متري .   - 



وبعد عدة حماوالت فاشةل ، اس تطاعت أأن  

 تصيب الكرة لتطيح هبا خلف اخلط. 

 رصخ احلمك: 

 خط!   - 

ذنهيا.   وبدأأ امجلهور الومهي يصفق يف ا 

ورصخت ويه تزنع قناعها ويه تنقض عىل  

 الشاب. 

ليه الكرة؟   -   هل رأأيت كيف أأرسلت ا 

 رد "سوير" وهو يضحك: 

 رائعة ، هل تريدين الاس مترار؟   - 

وضعت قناعها عىل عينهيا من جديد حباةل من  

 التصممي وقالت: 



سوف اجعهل يأألك  بعض اليشء اي صديقي    - 

رسال بعض الكرات ال  رائعة  كراته وقامت اب 

الأخرى قبل أأن ختلع عهنا القناع من  

 جديد،وقالت ويه يف غاية الرسور: 

ن هذا    -  افضل أأن أأتوقف وأأان يف حاةل فوز.ا 

 رائع حقا، هل مت تسويقه أأم ال؟ 

ليس يعد. وال أأود أأن اذكر كل أأن هذا    - 

املرشوع رسي للغاية. ولكنك مقت الآن  

بتجربته أأحسن ماينتج يف جمال "اليب بول"  

ي.ونقوم الآن ابال عداد دلورة جولف  الومه 

 مبنية عىل نفس املبدأأ. 



ولكنه املرشوع اذلي اكن    مهبر حقا - 

الس يد"هوكر" يطلبين من أأجل العمل فيه.  

 أأليس كذكل؟ 

 رد "هايس" مبظهر املرتفع: 

أأظن انه هو . قويل يل هل حتبني أأن    - 

نذهب لتناول الغذاء يف ماكن ما؟ يف مطعم  

 مكس ييك مثال.. 

ولكن أأرجو أأال نس تخدم الطائرة  رائع    - 

 املروحية. 

 ال دلي س يارة تنتظرين يف الأسفل. - 

طلبت"بيب" طبق "فاخيتاس"مس تخدمة  

 لغة اس بانية سلمية. 



 قال"سوير" بلهجة اعرتاف: 

نك تثريين دهش يت حقا. -   ا 

 ملاذا؟   - 

ن لغيت اال س بانية حمدودة جدا. عىل لك  -  ا 

نين متأأكد أأنين لست يف مس تواك.   حال.ا 

 ملاذا؟ - 

بناء عىل مس تواك التعلميي أأعتقد أأنك تتقنني    - 

 أأربع لغات عىل الأقل، أأليس كذكل؟ 

يف احلقيقة ست لغات، أأربع مهنا بدرجة    - 

جيدة نوعا ما واثنتان أأقل من ذكل وأأنت،  

 مايه اللغات اليت درس هتا؟ 



نين أأتقنهتا مع مرور    -  الأملانية فقط . واعرتف ا 

 الس نني. 

حضكت حضكة صغرية. اكن عىل "هايس" أأن  

يقبل فكرة أأن حسر هذه الفتاة الربيء بدأأ يؤثر  

فيه .اكنت تشع حرارة جتعل قلبه يذوب مثل  

قطعة حلوى طرية.اكن مأأخوذا بدرجة كبرية  

بواسطة سذاجة ادلكتورة "يل ابرون" .  

 وبأأنفها الصغري، وبعينهيا وبشفتهيا، وبساقهيا... 

 ها أأيضا. وبلك ماتبق  من جسم 

آمر:   احننت حنوه وقالت هل مبظهر املتأ

ذا مل    -  يظهر أأنك تعاين من نقائص يف تعلميك ا 

 أأكن خمطئة يف اعتقادي هذا . 



متلكهاالأملانية.كوهنا حتاول ان تضايقه هبذه  

 الطريقة ورد قائال: 

 هذا حصيح، هل تتحدثني اال جنلزيية؟   - 

 ردت بتعجب: 

ن اللغات ا -  لضعيفة  طبعا.وأأيضا الأملانية..ا 

 عندي يه العربية والروس ية. 

 وظهر عىل وهجه تعبري يمن عىل تربئته وقال: 

هذا يشء عادي كنت أأود أأن أأقول ذكل  - 

 أأيضا. 

ذا مقت بتعلميك اللعب فهل توافقني   اخربيين:ا 

 عىل تعلميي اال جنلزيية يف مقابل ذكل؟ 

ليه يدها وقالت:   مدت ا 



 اتفقنا.   - 

أأمكنه  التقط يدها بقلب خافق. اكن يود لو  

أأن ميسك هبا طول حياته،هذه اليد الصغرية  

ولكهنا مليئة ابحليوية .اكن يمتىن لو انه  

اس تطاع أأن يرقص جبنون أأو أأن يصيح بلك  

جوارحه، أأن يفعل أأي يشء...ولكن بدال من  

لهيا ببالهة، متسائال   ذكل بقي جالسا ينظر ا 

ىل أأن خطرت بباهل   عام يس تطيع أأن يفعهل، ا 

 فكرة ما. 

 ة: وقال جفأأ 

 هيا بنا، سأأصطحبك ا ىل ماكن ما.   - 

 أأال تريد أأن تأألك؟   - 



نظر"سوير" ا ىل طبقة امليلء ورضب جهبته  

 وهو يضحك: 

لهىي    -   ! لقد نسيت. اي ا 

 أأين تريد أأن تصطحبين؟   - 

هنا مفاجأأة.هل حتبني اخليول؟ -   ا 

 عىل وجه احلقيقة لست أأدري.   - 

ماذا حتاولني أأن تقويل؟ تنش ئني يف    - 

 تطي حصاان قط؟ "تكساس" ،ومل مت 

ردت عليه وقد ظهر يف صوهتا حلن خسرية  

 ذليذ: 

 هل تعتقد أأن هذا س يفقدين حق املواطنة.   - 



ذا مقت بتعلميك ركوب اخليل، ولكن للك    -  ال.ا 

 يشء مثنه... 

 احتجت الفتاة قائةل: 

 أأظن أأننا عقدان اتفاقا منذ قليل.   - 

لكن جيب عليك يف هذه احلاةل أأن تدفعي    - 

ضافيا صغريا. أأجرا    ا 

 ردت عليه بظرف: 

ذا ما كنت    -  ماهو ايترى؟جيب أأن اعرف ا 

 سأأس تطيع دفعه. 

 فكر مليا: 

 ومل اليكون قبةل مثال؟   - 

ليه وكأهنا مذهوةل مث قالت:   نظرت ا 



 يبدو يل أأن الأمر مقبول. - 

مل يكن "سوير هايس" ينتظر مثل هذا الرد.  

اضطرب لك يشء حوهل.وانتبه ا ىل احلراكت  

العشوائية اليت تقوم هبا الفتاة ويه حتظر  

الفطرية اخلاصة هبا، ولكنه مل يس تطع أأن يقول  

شيئا لفرتة بدت هل طويةل جدا.مل يكن يرى  

سوى شفيت"بيب" املمتلئتني وهام تنغلقان  

 حول الفطرية اليت تتناولها. 

ولأول مرة يف حياته يمتىن " سوير هايس" أأن  

 ! يكون هو نفسه فطرية 

تساءلت "بيب" ويه تزنل مرسعة من  

 الطائرة املروحية: 



 أأين حنن الآن؟   - 

 يف مزرعة رشكة"مريث"؟   - 

 هل رشكة"مريث" متتكل مزرعة؟   - 

 بطريقة ما.   - 

ومايه عىل وجه ادلقة امليادين اليت تستمثرها    - 

 رشكة "مريث"؟ 

خلع "هايس" قبعته وأأدخل أأصابعه داخل  

 شعره: 

 احلقيقة .يف البداية  أأش ياء كثرية ومتنوعة يف   - 

اكن نشاطنا يرتكز عىل تطوير وصناعة لك  

أأنواع الألعاب الاجامتعية أأو اليت تتعلق  

ابلرايضة.أأما قسم املعلومات فقد جاء بعد  



ذكل بوقت طويل، ولكنه يزداد اتساعا مع  

 مرور الوقت. 

 فهمت. ولكن ملاذا تس تخدم هذه املزرعة؟   - 

 ودوى صوت عال يأأيت من خلفهام: 

 "سوير" ، "سوير".   - 

التفتا لرياي طفال يعدو حنوهام واكن وهجه  

 مغط  ابلمنش. 

وأألق  الطفل الصغري بنفسه بني ذراعي  

"هايس"، مما افقد هذا الأخري توازنه وبعد  

حلظة اكن االثنان يلهوان ويتقلبان فوق  

 العشب ويضحاكن اكجملانني. 



مضت حلظات، توقف بعدها الرجل لينظر  

ىل الطفل وهو ي  بتسم هل ابتسامة عريضة  ا 

 ويقول هل: 

قل يل اي "سكوتر" ، أأرى انك فقدت    - 

 ا حدى أأس نانك مرة أأخرى. 

 رد الودل بفخر: 

نعم ، ومقت بوضعها حتت وساديت ليةل    - 

أأمس ، وعندما حصوت يف الصباح مل  

 أأجدها،بل وجدت ماكهنا قطعة نقود. 

 ورد "سوير": 

نك جيب ان تثق ابلفأأرة الصغرية.   -   امل اقل ا 

 مث التفت ا ىل "بيب" وقال: 



"سكوتر" ، أأقدم كل ادلكتورة " بيب" ،    - 

"بيب" هذا احد رفقايئ اخمللصني، "سكوتر  

وجييزن".هذا الطفل اليتجاوز السادسة من  

معره كام اكنت املرأأة الشابة تفكر بيامن اكن هو  

لهيا نظرة عدم تصديق.   ينظر ا 

 وقال بلهجة املصدوم: 

 ولكهنا فتاة!   - 

"سكوت" لقد الحظت ذكل    شكرا اي   - 

 مس بقا. 

عطاء احلقن؟   -   هل تقوم اب 



هنا ليست من ذكل النوع من الأطباء.    -  ال، ا 

هنا من النوع اذلي يعمل يف الصوارخي مع   ا 

 رواد الفضاء. 

ورد "سكوتر" بصوت عال وكأنه فنت هبذا  

 الاكتشاف املفاجئ: 

هل هذا حصيح؟هل س بق كل أأن ركبت    - 

 يف مركبة فضائية؟ 

 دث يل ذكل ابلفعل. لقد ح   - 

ىل القمر؟   -   وهل س بق كل أأن ذهبيت ا 

حباط:   ردت "بيب" ويف صوهتا نربة ا 



للأسف ،ال، ولكن يف مقابل ذكل فلقد  - 

معلت مع عدد من رواد الفضاء اذلين ذهبوا  

ىل الفضاء.   ا 

رد الطفل بصوت اش به ابلرصخة من فرط  

 اال اثرة: 

حقا؟ أأان أأيضا، أأريد أأن أأصبح رائد فضاء  - 

 اكرب.   عندما 

 واحتج "سوير"قائال: 

ظنت انك تريد ان تقوم ابصطياد الثريان  - 

 الربية يف حلبة مصارعة الثريان. 

 رد "سكوتر" برسعة: 



لكنين سأأقوم ابالثنني معا! أأهيأأ الغيب    - 

 وسأأقود أأيضا الكثري من الطائرات املروحية. 

ونظر بفخر ا ىل حمدثه، اكن من الواحض أأن  

 الأعىل . "سوير" هو مثهل  

سأأل "هايس" الطفل وهو ميرر يده داخل  

 شعر هذا الأخري: 

 وأأين الباقون ؟   - 

ىل السيامن عدا"دايف"    -  لقد ذهب امجليع ا 

 والس يد"مات " وأأان طبعا. 

 وملاذا بقيت أأنت و"دايف" هنا؟ 

طأأطأأ"سكوتر" رأأسه ومتمت بلكامت غري  

 مفهومة. 



 رد "هايس" هبدوء: 

 مل أأمسع جيدا ماتقول.   - 

نه  -  بسبب "والرت" .لقد اكن املسكني مغط   ا 

ابحلرشات ، وظننا أأنه من الأفضل أأن نقوم  

حبالقة شعره وابلتايل لن هيرش اثنية.وأأردان أأن  

نس تخدم يف ذكل ماكينة احلالقة اخلاصة  

آان امحر وهجه،   ابلس يد "مات" لكنه عندما رأ

ننا لن نذهب ‘ا ىل   وقالت لنا الآنسة "ماري" ا 

 السيامن. 

نمك مقمت حبالقة  هل    -  تريد أأن تقول "ا 

شعر"والرت" مباكينة احلالقة الكهرابئية اخلاصة  

 بـ"مات"؟ 



 احتج الطفل قائال: 

ال. ليس لك شعر "والرت" ، بل املنطقة اليت    - 

 اكنت تعج ابحلرشات فقط 

التفت "سوير" وهو خيفي حضكه انحية الفتاة  

 يرشح لها قائال: 

ن "والرت" هو أأحد الكب املزرعة -  .وهو  ا 

حتت مسؤولية الأطفال لكنين أأظن أأهنم أأدوا  

 معلهم حبامس زائد نوعا ما. 

أأمران الس يد"مات" أأان و"دايف" ابلبقاء يف  - 

غرفتنا والتفكري فامي فعلناه، وفكر "دايف"  

ان فلقد مسعت   بشدة دلرجة أأنه انم، أأما ا 

 . صوت الطائرة املروحية فأأرسعت ا ىل هنا 



وير"  اكن من الصعب عىل "بيب" و"س 

الاحتفاظ جبديهتام . لكن "سوير" متاكل نفسه  

 وقال: 

 أأرجو أأن تكون قد تعلمت شيئا اليوم.   - 

 ومتمت "سكوتر" قائال: 

أأال حتلق شعر لكب بواسطة ماكينة حالقة    - 

 ليست ملكك؟ 

 حس نا   - 

 الست غاضبا مين؟ -   - 

 ال.   - 

 أأكد الطفل بلهجة اس تعطاف قائال: 

 أألن تقوم جبدلي بواسطة حزامك؟   - 



 نك تعمل جيدا أأن هذا ليس أأسلوبنا . ا  - 

أأعمل ذكل، ولكن "دايف" اكن خيىش من هذا  - 

وقلت هل أأال يقلق ولكنه ابلرمغ من هذا اكن  

 خائفا. 

 ربت"سوير" بلطف عىل رأأس الطفل وقال : 

ال داعي للخوف . والآن اذهب وأأخرب    - 

"مات" أأنين عدت مع ضيفة وأأننا سوف نقوم  

 جبوةل عىل ظهور اخليل. 

كوتر" وهو ينطلق مثل السهم يف اجتاه  رد"س 

 املزنل: 

 عُِلـم . - 



اتبعت "بيب"هذا احلوار بلك شغف ، اكنت  

تشعر أأن هناك تفاهام كبريا بني "سوير "  

 والطفل. 

ليه وهو يعدو وقالت:   ونظرت ا 

نه لطيف ونش يط جدا -   . ا 

 رد"هايس"  

لقد حتسن كثريا ، اكن عليك أأن تشاهديه    - 

متوحشا ويفر من    منذ س تة أأشهر ، لقد اكن 

 أأدىن اتصال، اكن مثل لكب مذعور. 

 قالت "بيب" : 

 لست أأفهم ماذا تقصد؟ - 

آ يف السري:   وضع الشاب يده حول كتفهيا وبدأ



هذا الطفل مثل بقية الأطفال املوجودين هنا    - 

تعرضوا ا ىل معامالت سيئة يف أأرسمه.  

والبعض مهنم اكن يعاين اضطراابت نفس ية  

 خطرية. 

 الأطفال؟ بقية  - 

ن دلينا هنا بصفة عامة حوايل اثين عرش  -  ا 

طفال يف املزرعة، ترتاوح أأعامرمه مابني  

مريسون  آل "ا  - السادسة والثانية عرشة. ويقوم أ

ابال رشاف    - الس يد "مات"،والآنسة "ماري" 

عىل املزرعة ودلينا أأيضا معلامن، وطبيب  

نفيس خاص ابلأطفال، واثنان من رعاة البقر  

يواانت . دون ذكر امرأأتني  لال رشاف عىل احل 



طيبتني جدا تقومان مبساعدة الس يدة  

مريسون" يف غس يل الثياب والطبخ. ويعمل   "ا 

هللا مدى صعوبة ذكل يف وجود لك هؤالء  

 الأطفال؟ 

 ردت "بيب" حاملة: 

نفاق  -  الشك يف ذكل، هل تقوم"مريث" ابال 

 عىل هذا الربانمج؟ 

 نعم .   - 

نه لرشف  يبدو أأنك تقيض وقتا طويال هنا، ا    - 

 كل وللمجمتع لكه. 

 ظهر تعبري عىل وجه"سوير": 

 لكن هذا غري اكف، ونود أأن نفعل املزيد.. - 



قطعا حديهثام ليسلام عىل رجل يظهر الشيب  

عىل جانيب شعره اكن يتقدم حنوهام بصحبة  

 طفل يرص عىل طأأطأأة رأأسه. 

 وقال "سوير" : 

 أأهال"مات"    - 

ىل الفتاة وقال لها:   يف" ،  وهذا "دا   - والتفت ا 

رشيك "سكوتر" يف اجلرمية. أأرجو أأن تكون  

 قد اس توعبت ادلرس؟ 

 رد "مات" بصوت ممزوج حبدة كبرية: 

لقد افسدا ماكينة حالقيت، وذلكل فهام  - 

ىل السيامن ومن البيزتا   حمرومان من اذلهاب ا 

 ملدة أأس بوع اكمل. 



 وقال "هايس" ابهامتم: 

 هل اعتذرت للس يد "مات"؟   - 

 اسطة حركة من رأأسه. رد الطفل ابال جياب بو 

 قال"سوير " مقرتحا: 

 وملاذا التفعل ذكل أأمامنا؟   - 

وبدون أأن ينطق بلكمة واحدة، ووهجه غارق  

ىل الرجل العجوز   يف ادلموع ، مد الطفل يده ا 

ليلتقطها هذا الأخري بلك عطف وحنان،  

اكنت "بيب" عىل وشك ان تهنار ابكية يه  

 أأيضا. 

 وعندئذ قال"سوير" : 



يه ادلكتورة "بيب" ، سوف  "دايف" ، هذه  

أأرهيا كيف متتطي اجلواد، هل تريد أأنت  

 و"سكوتر" أأن تساعدا يف ذكل؟ 

ىل الفتاة مث رد حبركة   نظر "دايف" طويال ا 

 أأخرى من رأأسه. وقال الشاب موحضا: 

نه اليتلكم كثريا بعد.   -   ا 

 وظهر "سكوتر" جفأأة قائال: 

ال معي. -   ا 

 قال "هايس" بلهجة أأمر: 

ذن ابدلكتورة "بيب" ا ىل  حس نا،    -   -  اذهبا ا 

 مربض اخليول، سوف احلق بمك عىل الفور. 



وقاد الطفالن الفتاة ا ىل احلظرية املوجودة بعيدا  

 نوعا ما. 

 سأأل "سكوتر" "بيب" : 

هل تظنني أأننا كنا أأرشارا عندما أأردان    - 

 حالقة شعر"والرت"؟ 

ال ،ال أأعتقد ذكل ، أأظن فقط أأن املسأأةل    - 

 نكام . اكنت سوء تقدير م 

 وقال الطفل ذو المنش خماطبا صديقه: 

ننا مل نكن  -  أأرأأيت اي"دايف" ، لقد قلت كل : ا 

نه فقط سوء تقرير.   أأرشارا ، ا 

 وتداركته "بيب": 

 تقدير.   - 



نعم هذا ماكنت أأقول. هل رواد الفضاء    - 

 ميكن ان يقعوا يف سوء التقدير...التقد...ير ؟ 

  نعم ميكن ، أأن حيدث ذكل ، ولكهنم بوجه   - 

عام ، حياولون أأن يتفادوا ذكل، لأن العواقب  

 ميكن أأن تكون وخمية. 

 مامعىن"عواقب وخـ..." لست ادري ماذا؟ - 

ذا ما ارتكبوا خطأأ ما فسوف  -  هنم ا  معناه ا 

ينتج عنه أأخطاء متعددة وابلتايل سوف  

 تفشل رحلهتم. 

هل مثال ذكل عندما يضغطون عىل الزر    - 

ن اذلهاب  اخلطأأ ، فيذهبون ا ىل املرخي بدال م 

ىل القمر؟   ا 



 ردت "بيب" اببتسامة قائةل: 

هذا هو ابلضبط. اقرتب "سوير" وهو جير    - 

 حصانني صغريين للأطفال . 

 وقال متسائال: 

آمرون أأنمت الثالثة؟   -   عىل ماذا تتأ

اكنت ادلكتورة "بيب" ترشح لنا أأننا مل نكن    - 

ولكننا    أأرشارا عندما مقنا حبالقة شعر"والرت" 

 وقعنا يف خطأأ "سوء التقرير". 

وقامت "بيب" ابلتصحيح مرة أأخرى ويه  

 تضحك. 

 سوء التقدير.   - 



نعم هذا هو. ورواد الفضاء أأنفسهم ميكن أأن    - 

 يفعلوا ماهو أأسوء مما فعلناه. 

 تفحصها " بنظرة ريب. 

 ابتسمت يه وقالت للشاب: 

هنا جمرد مدخل لرشح مبدأأ سبب الفعل. -   ا 

 ة مث قال: رد هو الابتسام

فهمت، لكن التبالغي كثريا ، لأهنم قد    - 

يعودون ا ىل فعلهتم حبجة خدمة العمل. أأي  

 حصان ختتارين؟ 

 اترك كل الاختيار فأأان ال أأعمل عهنا شيئا.   - 

لهيا اللجام وقال:   مد ا 

ذن "بلوسوم" كبداية.   -   خذي ا 



 تساءلت يف حرية قائةل: 

 كبداية؟ نعم ولكن من أأين؟   - 

أأمسيك؟ ذروة الرسج، ضعي قدمك الميىن    - 

يف الراكب مث اصعدي عىل ظهر اجلواد يف  

 نفس الوقت. 

حاولت أأن تنفذ مارشحه لها ولكهنا مل تنجح  

بعد ثالث حماوالت متتالية وظهر القلق عىل  

 احلصان. 

 وقال "سوير" وهو يساعدها : 

 الختايف.   - 

ووجدت الفتاة نفسها عىل ظهر احلصان،  

 ث بلك قوهتا يف ذروة الرسج. فقامت ابلتشب



 وعلق "سكوتر" قائال: 

أأظن أأهنا خائفة جدا أأن تبقي وحدها عىل    - 

ظهر " بلوسوم"، اعتقد أأنه من الأفضل أأن  

 تعلمها ابلطريقة اليت اس تخدمهتا معنا. 

معك حق اي "سكوت" ، هيا اي "بيب"    - 

ىل الأمام عىل الرسج.   تقديم ا 

ليقفز راكبا  ابتعد "سوير" قليال مث تقدم مرسعا 

خلف الفتاة ورسعات ما متلكها الاضطراب،  

لتصاق به متاما   وخافت "بيب" وقامت بال 

وعندها أأحست بقشعريرة ترسي يف لك  

جسدها. زادت حرارة الشمس ومعها  

 أأصبحت رواحئ الرباري أأكرث وضوحا. 



 مهس لها قائال: 

اسرتيخ وابقي ملتصقة يب فلن أأتركك    - 

 تسقطني. 

 أأتعدين بذكل؟   - 

عدك. سوف نقوم بدورة أأو دورتني حول  أأ   - 

 احلظرية لتشاهدي ماعليك القيام به. 

بعد هذه اللكامت املطمئنة اسرتخت "بيب"  

مبارشة، واكن جسمها املسرتيخ يستسمل  

شيئا فشيئا ليندمج أأكرث مع تفاصيل  

 جسد"سوير" وبدأأ يشعر حبرارة شديدة . 

 اكنت تلتصق به كأهنا خلقت هل. 

هنا فعال خلقت من -   اجيل.   ا 



ظهرت هل هذه احلقيقة جفأأة قام بتحريك  

الفرس هبدوء، ورسعان ما توافقت حراكت  

جسدهيام، ومل يس تطع "هايس" أأن مينع نفسه  

من الامحرار بسبب الاضطراب اذلي اكن  

حيس به. وتركت يه نفسها بطريقة جد  

طفولية، بدون أأدىن شك يف هذا الترصف  

ا  الغريب وهو كوهنا ملتصقة برجل عىل هذ 

 النحو... 

اكن عطرها الرقيق جيعل ا حساس "سوير"  

أأمام امتحان صعب . وجفأأة انفجرت "بيب"  

 ضاحكة. 



سأألها وصوته حمتبس نتيجة تدافع الأحاسيس  

 بداخهل: 

 هل حتبني هذا؟   - 

 ردت الفتاة بصوت أأكرث غرابة: 

نه أأمر خمتلف ، وجديد.   -   نعم ، ا 

ىل الأمام ولكن   حاولت أأن تتقدم جبسدها ا 

 تبعها ليبقي جسده ملتصقا جبسدها.   "سوير" 

 ومتمت قائال: 

 كنت أأظن أأنك س تقولني مثريا؟   - 

 وردت بلهجة غامضة: 

 هو كذكل أأيضا.   - 



ودوت أأصوات صفري ومزاح أأدت ا ىل  

خراهجام من حوارهام الهادئ .   ا 

لهيام   اكن هناك مجموعة من الأطفال تنظر ا 

ابهامتم . أأحس "سوير" بأأن املرأأة الشابة  

 أأحرجت. 

 قالت: 

 _ أأظن أأنه من الأفضل أأن نرتجل . 

 ورد هو موحضا: 

أأظن أأنه عليك، أأن ترتجيل، أأما أأان مفن  - 

 الأفضل أأن ابقي قليال. 

 سأألته يف حرية: 

 وملاذا؟   - 



 .   حىت يتس ىن يل ان اخفي عهنم اضطرايب   - 

 ابتلعت "بيب" ريقها  

 هل ضايقك الكيم هذا؟   - 

مراة متحرضة،    -  نين ا  ضايقين؟ لكن ملاذا؟ ا 

أأتعمل ذكل؟اكن "سوير"متأأكدا من العكس،  

خاصة عندما ذكر موضوع اضطرابه وصل به  

احلال ا ىل ان يتساءل عن احامتل وجود رجال  

هنا مل   يف حياة هذه املرأأة وتنتج يف الهناية ا 

هنم ورمبا مل يكن هناك أأي رجل  تقابل الكثري م

 يف حياهتا . 

اكنت هذه الفكرة تروق هل. اكن هو خشصيا  

يعاين من تأأخر حصوة هذه الأحاسيس، لكنه  



بطبيعة احلال ، اس تطاع أأن يتدارك املوقف  

منذ ذكل الوقت ، ولكنه يف نفس الوقت مل  

يس بق هل أأن قابل امرأأة أأيقظت بداخهل تكل  

ىل أأن تقابل  الشعةل الساحرة الصغرية   ا 

 "بيب". 

 قطعت الفتاة حبل أأفاكره احلاملة لتسأأهل: 

 والآن ماذا س تفعل؟   - 

اكن يود لو اس تطاع ان خيطفها بعيدا عن  

أأعني هؤالء الأطفال الفضوليني، وأأن يأأخذها  

ا ىل وسط احلقول حىت يصبحا وحيدين عند  

غروب الشمس . ولكن بدال من أأن يفعل  

نزالها من عىل ظهر ا  لفرس هبدوء مث  ذكل قام اب 



اجته ا ىل "بيل" أأحد رعاة البقر اذلين يعملون  

يف املزرعة وهو ميسك بلجام الفرسني الكبريين  

 واحلصانني الصغريين. 

 وسأأهل "سوير" قائال : 

هل ميكنك اي "بيل" أأن تعتين ابلأطفال بيامن    - 

 أأقود "بلوس مي" ا ىل اال سطبل. 

 ابتسم راعي البقر لرئيسه قائال: 

ن هذه الفت   -  اة ميكهنا ان تشعل النار يف  ا 

 قطعة من الثلج ، أأليس كذكل اي رئيس؟ 

ابتسم "سوير هايس" كعادته لريد عليه. ولكن  

"بيل" اكن عىل حق، فقد اكن يشعر حقا أأنه  

 قطعة ثلج وضعت وسط حصراء! 



ليه وهو يبتعد يف اجتاه   نظرت "بيب" ا 

اال سطبل . اكنت حتس بدوار وحبرارة شديدة  

فاسها متقطعة وحلقها جاف  داخلها .اكنت أأن 

 جدا. 

اكنت تبتسم بدون سبب أأو عىل الأقل هذا  

لهيا وقالت يف نفسها:   مأاكن خييل ا 

ن هذا الأمر غريب وغريب جدا.   -   ا 

"ماذا ميكننا فعهل عندما نقع يف احلب؟"  

طردت الفتاة هذه الفكرة السخيفة من عقلها .  

مل ميض وقت طويل عىل معرفهتا هبذا الشاب  

 لتقع يف حبه . مث اعرتفت بداخلها . 



"من الواجب أأن اعرتف أأنه ليس دلي أأية  

 أأفاكر مس بقة عن هذا املوضوع". 

مل تعرف أأبدا هذا النوع من الرغبات من  

قبل.اكنت عالقهتا ابلرجال حمصورة يف  

العالقات الفكرية . دعوات غداء، حفالت  

موس يقيه أأو مرسحية . اكن االتصال اجلسدي  

الرجال هو قبةل عابرة عىل شفتهيا    الوحيد مع 

قام هبا زميل لها يف العمل وجدت أأنه اكن  

لطيفا. لكن هذا اال حساس اذلي اجتاهحا يف  

 تكل اللحظات مل جتد هل مثيال ميكن تذكره. 

اكنت جتد أأن ترسع هذا الرجل فيه يشء من  

ن مل يكن بذيئا أأيضا.   الفجاجة وا 



 وقالت يف نفسها: 

نه ليس شاعراي عىل   اال طالق ويف لك  "ا 

 الأحوال". 

مع ان "بيب" اكنت تعرف لك يشء عن  

الغرائز وبلك التفاصيل ، فلقد قرأأت العديد  

من الكتب اليت تعاجل هذا املوضوع وخرجت  

يف الهناية بنتيجة واحضة أأال ويه أأن اجملمتع  

اال نساين قام بتضخمي جحم هذا املوضوع لهيمل  

 ابيق املواضيع املهمة. 

تعرتف أأن دخولها ا ىل اجلامعة  اكن علهيا أأن  

قبل مرحةل البلوغ مل يسهل علهيا هذه املهمة ،  

مامن أأحد اكن لهيمت هبذه الفتاة الصغرية ولك  



ما اكن يلفت انتباههم فهيا هو مك املعلومات  

الغزير اذلي تمتتع به ، ونتاجئ الامتحاانت  

الرائعة ابلنس بة لصغر س هنا. ومع ذكل اكن  

الآن بداخلها مل تعرفه  هناك يشء جديد حيدث  

من قبل فقد فتح "سوير هايس" لتوه اباب  

اكنت أأنوثهتا ترقد خلفه منتظرة من يس تطيع  

يقاظها.   ا 

عادت "بيب" لتذكر لك أأحاسيسها عندما  

اكنت فوق ظهر احلصان . مل خيطئ "هايس"  

ليه فقد اكن يف هذا االتصال   عندما مضها ا 

يشء مثري جدا. اكن شيئا مدوخا، مسكرا،  

 خميفا ولكهنا اكنت تس متتع به. 



قررت الفتاة الآن أأن تقوم بتعميق معلوماهتا  

يف هذا اجملال الغريب ابلنس بة لها. ومصمت  

اذلهاب ا ىل مكتبة اجلامعة منذ صباح الغد،  

 بل يف الساعات الأوىل من الهنار. 

لكهنا مبجرد أأن رأأت "سوير" خيرج من  

:  اال سطبل عرفت برسعة مأاكن علهيا ان تفعهل 

 اكن علهيا ان تلمس هذا الرجل. 

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

 

  

 الفصـــــــــــل الرابــــــــع

 



وقبل أأن تقوم بأأي حركة يف    - يف هذه اللحظة 

اكن "سوير" يتعرض لهجوم من    - اجتاهه 

مجموعة الأطفال اذلين أأرادوا أأن يلفتوا انتباهه  

 بأأي طريقة. 

وعندما جلست عىل سور مربض اخليول  

آخر  ويه   تنظر بصرب أأن جيد الأطفال شيئا أ

آها "سوير"   يشد انتباههم ، لكن عندما رأ

ختلص جاهدا من هذا الهجوم اذلي تسبب  

 فيه واجته حنوها. 

عطائك فرصة اكفية    -  أأخىش أأنين مل أأس تطع ا 

لركوب اخليل أأقرتح أأن نعود يف الأس بوع  



القادم عندما تبدأأ دراس هتم من جديد، مفا  

 قوكل؟ 

 حس نا جدا.   - 

اكنت الشمس قد غربت خلف الأجشار عندما  

ىل أأن وصلت أأمام   رافق"سوير" "بيب" ا 

ابب املزنل قرب البحرية. اكنت حتس  

ابضطراب وكأهنا تنتظر شيئا ما، مع يقيهنا  

املطلق بعدم معرفة ماسوف حيدث . اكن  

الغروب دافئا بطريقة رائعة. واكن اجلو  

 مكهراب. 

 ذكر الشاب نفسه يف مصت قائال: 

 جيب أأن تندفع أأكرث من الالزم". "ال 



ابلرمغ من أأنه اكنت دليه رغبة وحيدة: البقاء  

معها لأطول فرتة ممكنة ، وزاد الهدوء السائد  

من حوهلام يف شدة الرغبة يف احتضاهنا بني  

 ذراعية . 

اكنت الرغبة يف تقبيلها تزداد مبرور الوقت  

لترتامك مع ما أأحسه فوق ظهر احلصان لكن قد  

 ليرتكها ويعود ا ىل "هيوسنت"...   حان الوقت 

وضع "سوير" أأصابعه عىل وجنيت الفتاة  

ليس متتع بنعومة برشهتا ، مث ملس بيده حلمة  

ذهنا وأأحس بقشعريرهتا.   ا 

 جيب عيل أأن أأقول كل "جود انيت" الآن.   - 

 ورد وهو خيرج من أأحالمه: 



 عفوا؟   - 

لقد كنت أأقول كل تصبح عىل خري    - 

يف دروس اللغة  ابال جنلزيية، حىت أأبدأأ  

 اال جنلزيية ، هل تذكر؟ 

ويف حني اكن "سوير" يبتسم لها ببالهة  

 ودون رد أأضافت قائةل: 

 " اثنكس الوت" من اجل هذا اليوم الرائع. - 

 رد هو يف الهناية: 

تريدين أأن تقويل شكرا ، ال عليك فقد اكن    - 

ذكل متعة ابلنس بة يل وأأرجو أأن نس تطيع أأن  

ومل ال يكون غدا؟    نكرر مثل هذا اليوم قريبا، 

 ولكن قبل هذا... 



 تساءلت "بيب" بقلق:   - 

 ماذا هناك؟   - 

هناك يشء أأرغب يف معهل بشدة منذ أأول    - 

 مرة رأأيتك فهيا. 

 وماهو؟   - 

 أأريد أأن أأقبكل، هل سزيجعك ذكل؟   - 

 ارتعشت ومتمتت قائةل: 

 "نوت أأت أأول"، عىل اال طالق. 

 هذا ماكنت أأظن أأنين فهمته.   - 

" تهنار تقريبا حتت وطأأة  مث قبلها اكنت "بيب 

رقة شفتيه الذليذة. اكنت تود أأن يدوم هذا  

اال حساس ابالستسالم اذلي انغمست فيه  



ىل الأبد. ولكن جفأأة ابتعد "سوير" ملسافة   ا 

حمرتمة. اكنت نظراته تمن عن اضطراب داخيل  

 معيق. 

أأظن أأنه عيل أأيضا أأن أأقول كل "جود    - 

 انيت". 

حباط وقالت هل   : طأأطأأت رأأسها يف ا 

 أأمل تعجبك قبليت؟   - 

 رد هو برسعة ليطمئهنا: 

 بل عىل العكس . لقد أأحببهتا كثريا، حقا.   - 

 ابتسمت وقالت: 

حس نا ، لأنين اس متتعت هبا أأان أأيضا ، ولكن  - 

هل جيب عليك أأن ترحل ابلفعل؟ هل أأنت  



متأأكد من عدم رغبتك يف العشاء ؟ أأان  

متأأكدة من أأن "انن" س تجد متعه كبرية يف  

عداد يش   ء صغري لنا. هل حتب الاس باجيت؟ ا 

 اعشقها.   - 

ذن ستبق  أأليس كذكل؟ -   ا 

 كيف تقول مل ال ابال جنلزيية؟   - 

 "وأأي نوت"؟   - 

 وكرر قائال: 

ذن " وأأي نوت" ؟   -   ا 

حضاك معا ، مث قامت "بيب" بفتح الباب قبل  

 أأن تصيح: 

نين هنا!   -   "انن" ا 



اليت    - تبعها "سوير" . مل ترفع املرأأة العجوز 

رأأسها وقالت يف    - تقوم بطهو يشء ما اكنت  

 لهجة غاضبة: 

لقد تأأخرت كثريا، وكنت قد بدأأت يف    - 

 القلق بشأأنك. 

لهيا وقبلهتا عىل خدها:   اجتهت "بيب" ا 

تعلمني اي "انن" أأنين أأصبحت خشصا اكرب    - 

 الآن ، هل متانعني يف أأن يكون معنا ضيف؟ 

وبدون أأن ينتظر الرد ، أأخذ "سوير" قطعة    - 

ابلثوم وقام بغمسها يف طبق حساء  خزب محمر  

 ساخن وغليظ القوام ذي راحئة زكية. 

 وقال بصوت ميلؤه امحلاس : 



س يديت ، ال أأظن أأنين تذوقت حساء مثل    - 

هذا منذ أأن ابتعدت عن جحر أأيم ، ويعمل هللا  

 مىت تركت أأيم العزيزة. 

ردت املرأأة الوقور ووهجها حيمر نتيجة هذه  

 اجملامةل. 

ملين أأهيا املترشد الكبري،  الحتاول أأن جتا   - 

عليك فقط أأن تس تجمع شهيتك ، فهناك  

 الكثري من الطعام حىت للمجاملني. 

ابتسم "سوير" و "بيب" بيامن اكنت "انن"  

 حتدق يف الشاب. 

 مث عادت تقول: 



عىل أأي حال ، جيب عليك ان تأألك أأكرث    - 

ال فس تجد نفسك أأحنف من   أأنت أأيضا ، وا 

لهيا كأهنا ه  يلك عظمي  "بيب" . انظر ا 

 متحرك! 

ذا مقت بأألك نصف ماحترضينه يل    -  "انن" ، ا 

فلن اس تطيع أأن اميش بل سأأتدحرج مبعىن  

 اللكمة. 

 ردت املربية العجوز ابس هتزاء:   - 

هراء! حس نا فليتوقف امجليع عن الرثثرة ،    - 

فسوف نتناول العشاء بعد نصف ساعة يف  

 الرشفة. مبجرد أأن أأقوم بغرف الأطباق. 

 رتحا: قال "هايس" مق



 هل تريدين أأي مسـ....   - 

ذا جترأأت    -  تريد ماذا؟ أأان اليت تقوم برلكك ا 

ومحلت منشفة أأو طبقا أأو حىت فتات خزب  

ىل املائدة. هيا اذهبا لفتح شهيتكام بزنهة معا.   ا 

 اس متتعا ابلغروب ! 

خرجا دون أأن يلفظا بلكمة واحدة ، وجلسا  

عىل سمل املدخل اكنت الرصاصري قد بدأأت  

ء وهتادت نسمة رقيقة بني أأجشار  يف الغنا 

 الرسو. 

 سأأل "سوير " "بيب" : 

 هل تودين السري فعال؟   - 



ن    -  يف احلقيقة ، كنت أأود أأن اس تحم، ا 

ذا كنت تريد   راحئيت تش به راحئة اخليول. ا 

ال ان تس تخدم امحلام   ذكل أأيضا مفا عليك ا 

 الثاين املوجود ابلقرب من غرفة الأصدقاء . 

 ة: سأألها وهو يمتمت بسخري 

 هل تلمحني يل بأأن راحئيت كرهية؟   - 

 صاحت قائةل: 

ال عىل اال طالق ! بل عىل العكس أأعرتف    - 

 بأأنين أأحهبا جدا... 

وابلرمغ عهنا اجتاح الفتاة اضطراب جديد قطع  

حديهثام، مل تكن تعرف ما العمل وما القول .  

ال اهنا   مع أأهنا اكنت دامئا متكل اللكمة الأخرية ا 



جرح مشاعر"سوير"  اكنت خائفة من  

 بواسطة أأسلوهبا املبارش. 

 ماذا حتبني......؟   - 

 عضت شفهتا مث قالت: 

 أأحب راحئتك كثريا.   - 

 قال "هايس" مؤكدا: 

 ما نوع هذه الراحئة؟   - 

 ال اس تطيع ان أأقول ابلضبط.   - 

 قبلها حبنان عىل شفهتا مث قال:   - 

ن راحئتك مثل راحئة الشمس    -  وأأنت ، ا 

 والزهور. 

 حصيح؟ أأهذا    - 



 نعم.   - 

شكرا جزيال، لقد اكن الكما شاعراي جدا ،    - 

 وأأخىش أأال أأكون موهوبة يف جمال الشعر. 

 وضع جبينه عىل جبني الفتاة بلطف وقال: 

 وال أأان، ولكننا نس تطيع ان نتعمل ذكل معا.   - 

عندما عادت ا ىل غرفهتا اكنت "ببطء متيقنة  

من أأهنا قد تفوقت عىل لك قوانني اجلاذبية  

ية، اكن جسدها يف خفة الفراشة وحرارة  الكون 

النار، أأفاكرها مشوشة، لأول مره يف حياهتا  

حدث يشء ما غري منتظر وغري متوقع.  

طوقت نفسها بذراعهيا كأهنا تريد الاحتفاظ مبا  

 حيدث بداخلها . 



فبدال من شعورها ابخلوف ، اكتشفت أأهنا  

اس تقبلت هذه اال اثرة هبدوء جعيب ورسور  

 غري مفهوم. 

لت ا ىل غرفة الاس تحامم ونظرت ا ىل  دخ

ن اكن هناك يشء قد   نفسها طويال لرتى ا 

تغري فهيا. ال ، لقد اكن "سوير" ، واكنت يه  

تعمل ذكل ومل يكن يبق  سوى أأن تعرتف  

بذكل، مفنذ أأن التقت به مل تصبح يه نفسها،  

 وبدا لها لك يشء تغري من حولها . 

صبعها املاكن اذلي التقت  فيه    تتبعت الفتاة اب 

شفاهام فيه . وعاشت بأأفاكرها تكل  

اللحظات، ومتنت أأن تتكرر بـأأرسع وقت  



ممكن أأول يشء رأأته "بيب" بعد نزولها من  

غرفهتا اكن "سوير" وهو يتفحص صورا  

طارات فوق املكتبة. ومبجرد   موضوعة داخل ا 

أأن مسعها أأخذ واحدة من تكل الصور واجته  

لهيا:   ا 

 بالد  كأنك خترجني من كتاب "أأليس يف   - 

 العجائب". ومن يكون هذان الرجالن معك؟ 

ىل الصورة اليت   ابتلعت ريقها جفأأة ويه تنظر ا 

 حيملها وقالت ويه تنفجر ضاحكة: 

هنام عامي ! اكن ذكل عندما كنا يف  -  ا 

جنلرتا"، اكن لك واحد مهنام أأس تاذا يف   "ا 

 جامعة "لندن" ملدة عام. اكنت فرتة رائعة! 



 ك؟ هل تعلمت اال جنلزيية هنا  - 

 نعم، لقد اكن يل أأس تاذ رائع.   - 

هنام متشاهبان ا ىل حد بعيد. أأليس كذكل ؟  -  ا 

 من ومن؟ 

ىل الميني العم"وادلو" . والأخري هو العم    -  ا 

هنام توءمان حقيقيان.   ميوري" ابلطبع .ا  "ا 

واعرتف كل أأهنام مل يتغريا كثريا . فقط بعض  

السمنة الظاهرة وبعض الصلع . ولكهنام طيبان  

 جدا. 

ت "بيب" أأنفها انحية املطبخ لتشم راحئة  وهج 

اخلزب ابلثوم واحلساء البولوين، وكأهنا لكب  

 صيد. 



هل أأنت جائع؟ لأنين بواسطة انفي أأس تطيع    - 

 أأن أأتوقع أأن موعد العشاء قد حان. 

 حك"سوير" بطنه ورد مؤكدا الكهما: 

ماكين    يف الوقت املناسب ،   -  أأظن أأن يف ا 

الهتام"بلوسوم" نيئا مع قليل من الزبد من  

 أأجل الطعم. 

 صاحت ضاحكة قبل أأن متسك ذراعه: 

ذن!   -   ايللفظاعة! هيا ا 

لهيا ، وقال لها يف   لكنه احتجزها قليال ونظر ا 

 رقة: 

نين أأحب حضكتك، علييك أأن تضحيك  -  ا 

 ابس مترار ، أأمل أأقل كل هذا من قبل؟ 



معك جيعلين أأحضك    ال ادري ولكن وجودي   - 

 بسهوةل. 

وعندما وصال ا ىل الرشفة وجدا مائدة مجيةل  

أأعدت لشخصني ، اكن علهيا زهرية صغرية هبا  

عدد من زهور احلقول وعىل جانبهيا مشعتان  

مش تعلتان وحوهلام اكنت تطري فراشات ليلية  

 كثرية. 

نظرت "بيب" ا ىل "انن" الواقفة جبانب املائدة  

 وسأألمتتأأخر،بة : 

 تريدين أأن جتليس؟ أأين    - 

 تظاهرت املرأأة العجوز ابلرباءة وقالت: 



ن القوت متأأخر ، وال أأريد أأن يفوتين    -  ا 

 مسلسيل املفضل واذلي سيبدأأ عرضه فورا. 

اعرتضت "بيب" ويه تشعر بنوع من احلرج  

 وقالت: 

 أأتظنني أأنك تس تطيعني خداعي؟   - 

 ردت "انن" مبتسمة: 

ن  افعيل ماتشائني واعتقدي ماتشائني ولك   - 

قبل لك يشء اس متتعا أأنامت االثنان ابلعشاء  

وأأرجو أأن تقضيا ليةل سعيدة ، سوف أأنزل يف  

 وقت الحق لأنظف املاكن.  



وبدون أأن تضيف لكمة أأخرى دخلت املربية  

ا ىل املزنل اتركة "بيب" و"سوير" يبتسامن  

 ويشعران بقليل من احلرج. 

 اكنت الفتاة يه أأول من أأنفعل قائةل: 

ن "انن" تكره التلفزيون.   ماهذه القصة؟   -   ا 

 رد "سوير" مقرتحا: 

رمبا أأرادت ان تنظم لنا عشاء رومانس يا عىل    - 

 ضوء القمر والشموع . أأظن أأنين أأجعبهتا. 

 ابلتأأكيد، لأن هذا ليس أأسلوهبا يف احلقيقة.   - 

 قال وهو يأأخذ قارورة الرشاب: 

 اقرتح أأن تعطهيا ماكفأأة . هل ترشبني؟   - 



جدا. ونسيت "بيب" نفسها  اكن الطعام ذليذ  

وقامت بقبول ثالث أأو أأربع كؤوس من  

الرشاب ، مل تكن من قبل ترشب أأكرث من  

 كأس واحدة. 

بدأأت تشعر بدوار وعدم اتزان ، وتداخلت  

أأصوات الأجشار مع اللكامت اليت اكنت تتبادلها  

 من حني لآخر مع"سوير"وكأهنا موس يق  . 

علهيا    اكتشفت الفتاة أأن هناك أأش ياء اكن البد 

أأن تدركها يف وقت سابق ، ولكهنا هدأأت  

نفسها بتفكريها أأن لك حسر اللحظة يمكن يف  

ماهما، اكنت   وجود هذا الشاب اذلي جيلس ا 

تعشق حصبته: اكن يعطهيا اال حساس بأأهنا  



آمنه دلرجة أأهنا اكنت تريد أأن تضحك   خفيفة وأ

 وترقص ولكهنا عادت لتمتمت: 

 لكنين ال أأحسن الرقص.   - 

لهيا وقال: رفع    "سوير" نظره ا 

 معذرة؟   - 

 تهندت حبزن وردت: 

 ال أأحسن الرقص.   - 

نس تطيع أأن نعاجل هذه املشلكة بسهوةل ،    - 

 سوف أأعلمك. 

 حقا؟   - 

 سأألها: 



قويل يل : كيف نس تطيع أأن نقول طبعا    - 

 ابال جنلزيية؟ 

 "أأوف كورس".   - 

 ردد "سوير" : 

نين جمنون رقص وأأظن    -  "أأوف كورس" ، ا 

ميك، هل عندك موس يق  يف  أأنه ميكنين تعل 

 ماكن ما؟ 

اثرة:   ردت بلك ا 

 يف غرفة اجللوس.   - 

هنضت "بيب" برسعة كبرية ، وأأحست  

 بدوار، جفلست اثنية وبدأأت تضحك. 

 قالت ويه تضحك هبدوء: 



نين ال    -  أأظن أأنين أأفرطت قليال يف الرشاب .ا 

 ارشب عادة سوى كأس واحدة. 

 رد مس تفهام: 

 رورة! أأهذا حصيح؟ لكنك رشبت نصف قا   - 

 ال، هذا مس تحيل.   -   - 

لهيا القارورة الفارغة:   -   أأكد وهو يوجه ا 

نين أأؤكد كل ذكل.   -   ا 

 رمبا لأنين كنت عصبية بعض اليشء    - 

 عصبية؟ ومل ذكل؟   - 

اكن دلي رغبة جاحمة يف تقبيكل من جديد    - 

 أأال تود ذكل؟ 

 ابتسم بيشء من اخلجل: 



 بىل. كنت أأفكر يف ذكل أأيضا.   - 

 تهنض وتسري ابجتاه  قالت"بيب" جفأأة ويه 

 غرفة اجللوس خبطوات غري مزتنة: 

 هيا نرى تكل الأسطواانت.   - 

 تبعها"سوير " وهو يفكر: 

هنا ساحرة جدا، وجذابة جدا، ويه متكل   "ا 

 براءة وتلقائية جتعلها مثرية جدا..." 

هز رأأسه ليطرد الأفاكر اليت تتجول بداخهل  

ايها "جيب أأن نترصف   وقال لنفسه حمذرا ا 

هبدوء ورقه، التس تخدم الطرق املفاجئة معها  

 ، خاصة معها!" 



دخل الغرفة ورأأى "بيب" تنتظره ويف يدهيا  

 مجموعة من الأسطواانت. 

هذه لك الأسطواانت اليت منلكها ، أأرجو أأن    - 

 جتد بيهنام شيئا مناس با. 

تفحص الاسطواانت الواحدة تلو الأخرى  

 وبدت عليه عالمات اال حباط. 

 ها من جديد: وقال بعد تفحص 

هنا لكها اسطواانت الكس يكية ، اليشء    -  ا 

 مهنا يساعدان عىل الرقص . 

 حقا؟   - 

 اكنت املرأأة يف غاية الأسف. 



التقلقي. غدا ، سوف نذهب معا ملزنيل:    - 

دلي لك مايلزم من موس يق  لتعلميك فن  

 الرقص. 

 سأألت "بيب": 

 ماذا ميكننا أأن نفعل يف انتظار ذكل؟   - 

 طويل. مث اقرتح الشاب قائال: ساد مصت    - 

ميكننا أأن نعود ا ىل الرشفة وجنلس لنلهو مع    - 

بعض الفراشات الليلية، هل مقت بذكل من  

 قبل؟ 

 ال أأظن ذكل.   - 

خرجا اثنية وجلسا عىل الأرجوحة القدمية اليت  

اكنت حتدث رصيرا حتت وطأأة ثقلهام، وبعد  



آ. يف رؤية   أأن اعتادت أأعيهنام عىل الظالم بدأ

 صغريه تزتايد شيئا فشيئا أأمام أأعيهنام. أأنوار  

آالف من  -  نه أأمر مهبر اليس كذكل؟ مثل أ ا 

 املصابيح الصينية الصغرية. 

ن هذه الأنوار املتقطعة انجتة عن    -  يف الواقع ا 

انبعاث كمييايئ خاص، واذلي تس تعمهل اذلكور  

ذا ما أأردان   الجتذاب اال انث للزتاوج ، وا 

نه عبارة ع  ن غزل ،  التبس يط أأكرث نقول: ا 

 ولكن بطريقة كمييائية معقدة جدا. 

ال ابصطناعه نوعا من   خفاء تذمره ا  مل يس تطع ا 

 العطس. مث قال: 

 وهل يعجهبن ذكل؟   - 



 ردت "بيب" بلك حدية: 

ابلتأأكيد ، ا ن معي "وادلو" رشح يل هذا    - 

الأمر عندما كنت صغرية كيف ميكننا عدمه ؟  

مبجموعة رابعية؟ أأم بعرشية؟ أأهنا كثرية جدا  

 و.... 

 قبلها "سوير": 

 و ....   - 

اثرة هذه املرة.   قبلها من جديد بطريقة أأكرث ا 

 افتحي مفك قليال من فضكل.   - 

أأطاعته بيشء من اال رغام ولكهنا جتاوبت معه  

اثرة. تعجب كثريا من   يف الهناية بأأسلوب أأكرث ا 

 تكل اال اثرة املفاجئة اليت أأبدهتا الفتاة. 



ومفها مغراي،  اكنت شفتاها ساخنتني جدا،  

واكنت الآهات اليت تصدر مهنا من حني لآخر  

تثري "سوير" دلرجة جتعل جسمه يقشعر. اكن  

يشعر أأن هناك الآالف من الفراشات الليلية  

 حتت جفنيه املنسدلني. 

تهندت "بيب"ِ عندما ابتعد الشاب عهنا،  

وزاد هذا التهنيد من رغبته فهيا. احنىن حنوها  

ة اكنت لها املبادرة  من جديد، ولكن هذه املر 

يف التقاط شفتيه ، اكنت القبةل اليت منحهتا هل  

أأكرث معقا من الأوىل مما جعل "سوير" يفقد  

 متاسكه وجفأأة، سأألته قائةل: 

 ملاذا مل تذهب قط ا ىل املدرسة؟   - 



هنا قصة طويةل وممةل.   -   ا 

 وضعت يدها عىل صدر الشاب وقالت: 

ممال  ال اعتقد أأن هناك شيئا ميكن أأن يكون    - 

 معك اي "سوير" 

تردد يف اال جابة، اكنت الامثين عرشة س نة    - 

الأوىل من حياته من املوضوعات احملرمة  

ابلنس بة هل. اكن يريد أأن ينساها وال يتحدث  

 عهنا أأبدا. 

ولكن بغرابة شديدة، شعر بأأنه مس تعد ولكه  

ثقة ليتحدث عهنا مع الفتاة اكنت دليه الرغبة  

 يف أأن يشاركها لك يشء. 



قد ودلت بضعف خلقي يف القلب، كأنه  ل  - 

تعب قليب .أأحس بأأصابع الفتاة ترتعش عىل  

صدره بيامن اكنت هناك نظرة قلقة تعرب يف  

ايها:   عينهيا . ورد هو مطمئنا ا 

ال تقلقي، لقد انهتى  لك يشء الآن ، ولكنين    - 

اعرتف أأنين ظللت أأعامل معامةل املعوقني ملدة  

وقت يف  س نوات طويةل . كنت أأقيض معظم ال 

الرسير بدال من تسلق الأجشار أأو اللهو مع  

أأقراين من الأطفال، ولهذا مل اس تطع اذلهاب  

 ا ىل املدرسة ولكن اكن دلي معلمون يف املزنل. 

اكن ذكل رهيبا، خاصة ابلنس بة لطفل ميلء    - 

 ابحليوية مثكل. 



اكن رهيبا جدا. دلرجة أأنه اكن عيل أأن    - 

حباط أأيب اذلي اكن يلعب لع  بة  أأواجه ا 

نصاف احملرتفني واكن   "البيس بول" مضن فئة ا 

حيب الرايضة بصفة عامة. وأأيضا حدي ،  

نه هو أأول من أأنشأأ مصنع   "مريث هايس". ا 

 ل"مريث". 

ليه:   سأألته "بيب" ويه تنظر ا 

اليت أأصبحت فامي بعد رشكة "مريث" أأليس    - 

 كذكل؟ 

 هو ذاك.   - 

 وكيف مت شفاؤك؟   - 



ند بلوغي  اكن الأمر يف غاية البساطة ، فع   - 

الثامنة عرش أأجريت يل معلية بواسطة أأكرب  

جراح القلب. ومت عالج املشلكة عىل  

مرحلتني وبثالث حراكت. وبعد ثالثة أأشهر  

فقط اكن ميكنين أأن افعل لك ماكنت حمروما  

منه يف طفوليت . هل تريدين أأن تشاهدي  

الندبة؟ وبلك جدية قامت "بيب" بفك أأزرار  

 بيدها وهو  مقيص الشاب . وحضك ممساك 

 يصيح قائال: 

لقد كنت امزح! وهمام يكن فا ن الظالم    - 

 دامس ولن تس تطيعي رؤية أأي يشء. 



لكن ملاذا انتظرت لك هذا الوقت لتجري    - 

 العملية؟ 

 تهند طويال: 

بسبب وادليت ، فلقد اكنت تصاب جبنون    - 

لكام تطرق أأحد لهذا املوضوع . وابلتأأكيد اكنت  

هنا تبق  صغرية  هناك خطورة يف العملية ولك

جدا ابملقارنة مع العمليات الأخرى . ومع هذا  

مل ترد أأيم أأن تناقش هذا املوضوع. واكن  

وادلي قد مات يف حادث عندما كنت يف  

الثامنة من معري فاكنت خائفة من أأن حيدث  

يل مكروه ولكام اكن ا حلاح علهيا يزداد اكن  

ن   رفضها أأكرث شدة وتصلبا، اكنت تقول: ا 



ننا  تلكفة ال  ماكانتنا املادية وا  عملية أأكرب من ا 

 النس تطيع أأن نسمح لأنفس نا هبا. 

 أأان متأأكدة أأهنا اكنت تعتقد فعل الصواب.   - 

ال. لقد اكنت أأيم مريضة الأعصاب.    - 

ىل الآن. اكنت   ومتسلطة الطباع. ويه كذكل ا 

ختفي عيل أأن جدي تطوع دلفع اكفة مصاريف  

. ولكن  العملية وأأمرته أأال خيربين بذكل أأبدا 

عندما بلغت سن العارشة أأو احلادية عرشة  

وكنت قد بدأأت أأهمت ابجلانب املايل اكتشفت  

أأنين كنت موهواب يف معليات البورصة وشيئا  

فشيئا مقت ابستامثر حصيةل النقود اليت اكنت  

متنح يل يف أأعياد ميالدي وأأعياد الكريسامس  



واليت كنت أأوفرها بصرب كبري، وبدأأت يف  

بل الكثري من املال. والواقع أأنه    كسب املال . 

آخر أأشغل به وقيت   مل يكن دلي يشء أ

ابس تثناء مشاهدة التلفزيون، قراءة الكتب  

واخرتاع الألعاب . ومقت بفتح حساب توفري  

ووضعت فيه نقودي، وكنت من حني لآخر  

أأعرض أألعايب عىل جدي اذلي توىل معلية  

تسويقها واكن العائد مهنا يوضع يف حسايب  

ة. عندما بلغت الرابعة عرشة اكن  مبارش 

ماكين دفع تاكليف هذه العملية الغالية. ولكن   اب 

أأيم أأرصت عىل الرفض وابلتايل أأجلت هذا  

الأمر مرة أأخرى. كنت اعمتد كثريا عىل القدرة  



قناعيه جلدي ولكن اكنت حصته قد   اال 

تدهورت مث مات قبل عيد ميالدي اخلامس  

ت معه  عرش بقليل بدون أأن أأكون قد تلكم 

فعال، ومن مث مل يبق يل سوى حل وحيد  

 لتخطي رفض أأيم . 

 أأن تصبح راشدا أأليس كذكل؟   - 

ابلضبط . ويف نفس اليوم اذلي بلغت فيه    - 

السن الثامنة عرشة أأصبحت حيايت ملاك يل  

متام اس تقاللييت اكن حتديد   ثبات عىل ا  وأأول ا 

 موعد مع أأفضل جراح قلب يف البالد. 

وقبلته عىل قلبه . مث  احننت "بيب" عليه  

 قالت: 



 ومنذ ذكل الوقت لك يشء عىل مايرام.   - 

 قبلها هو عىل جبيهنا مث قال: 

 تقريبا .   - 

 قالت "بيب": 

أأرى أأن بيننا أأش ياء كثرية متشاهبة، وخاصة  - 

 طفولتنا اخلاصة. أأليس كذكل؟ 

 نعم.   - 

وقال يف نفسه: "اثنان من الأشخاص غري  

 املتأأقلمني" 

 وسأألته الفتاة : 

 أأين أأمك الآن؟   - 



هنا تعيش وحيدة يف "فلوريدا" داخل شقه    -  ا 

كبرية اكن وادلي قد تركها لها. البد أأهنا تلعب  

الربيد مع قريناهتا من الأرامل العجائز.أأظن أأهنا  

لن تساحمين أأبدا بسبب أأنين حتديت رغبهتا  

ولكنين أأعتقد أأهنا مرسورة بداخلها لأن لك  

هناك    يشء مت بسالم. عىل أأي حال مل تعد 

 عالقة حقيقة تربطنا منذ زمن بعيد. 

نك خشص ممزي حقا، أأتعمل    -  ليهتا تعمل مافاهتا،ا 

 ذكل؟ 

 رد وهو يبتسم: 

 "اثنك يو" شكرا، شكرا جزيال. - 



وقام بدفع الأرض بواسطة رجهل لتتحرك  

الأرجوحة ذهااب وعودة هبدوء ويه هتدهدهام  

معا. أأحس "سوير" بأأن جسد "بيب" قد  

 اكن هو يتأأمل الفراشات  اسرتىخ متاما بيامن 

آخر   الليلية، حاول أأن يعيدها ولكنه تراجع يف أ

 الأمر . 

اكن يفكر يف القدر اذلي أأدخل يف حياته  

امرأأة مل يكن يأأمل أأبدا يف لقاء واحدة مثلها ،  

 امرأأة شديدة الكامل. 

 مهس وهو يضع مفه عىل شعرا لفتاة النامئة: 

 . فليساعدين هللا ، لقد وقعت يف حبك حقا   - 

 



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

 

 الفصل اخلامس 

نذار! هيا فليستيقظ امجليع! -  نذار !ا   ا 

فتحت "بيب" عينهيا مذهوةل من هذه اجللبة  

 مث اعتدلت عىل رسيرها . 

انء   اكن "سوير" يقف جبوارها مطبال عىل ا 

 للطهو. 

 سأألته ويه التزال نصف مستيقظة: 

 ماذا تفعل هنا؟   - 

 ر: رد وهو جيلس عىل طرف الرسي



يقاظك، لقد منت نوما ثقيال ليةل    -  أأقوم اب 

أأمس ومقنا أأان و"انن" بوضعك يف رسيرك ،  

فمل يكن يبق  سوى ساعات قليةل عىل بزوغ  

الهنار، ففضلت أأن امكث هنا، ووضعتين يف  

 غرفة الأصدقاء. 

 صاحت "بيب": 

 وضعامتين أأنت و"انن" يف رسيري؟   - 

قامت  يف الواقع أأان اذلي محلتك ويه اليت    - 

ابلبايق. وعرضت علهيا مساعديت يف ذكل لكن  

قلهبا اكن من جحر، رمبا ظنت أأن دلي أأفاكرا  

 سيئة، وذلكل قامت بطردي فورا من الغرفة. 

 ردت "بيب" مبتسمة: 



ن هذا ليس غريبا.   -   ا 

حضاك معا بصوت منخفض بعد أأن أأدراك  

 برسعة تواطؤهام. 

 هز "سوير" رجلهيا وقال: 

ل النامئ. دلينا الكثري  استيقظي، أأهيا امجلا   - 

لعمهل والوقت قد تأأخر. ابملناس بة، ماذا  

 تريدين لوجبة اال فطار؟ 

رشاحئ خزب محمص عىل طريقة"سوير" .  

 ماقوكل؟ 

 رشاحئ خزب محمص عىل طريقة "سوير"؟   - 

نه ختصيص. سوف تكون عىل املائدة    -  ا 

 عندما تزنلني لتناول وجبتك . 



 لكن أأين "انن"؟   - 

هنا  أأعطيهتا    -  جازة ملدة يوم. قالت: ا  ا 

ستس تغل ذكل لذلهاب لزايرة أأخهتا، هيا  

 اهنيض! 

 ال اس تطيع مادمت واقفا هنا.   - 

 تساءل متظاهرا بأأنه متعجب من الأمر: 

 ومل ذكل؟   - 

نين عارية.   -   ا 

قام "سوير" بتكشري وهجه وقال ميرر نظره  

 خلف الفتاة: 

 لقد الحظت ذكل.   - 



آة املوضوعة خل  فها وقد  التفتت فرأأت املرأ

كشفت ظهرها وجزء من مقيص نوهما. فامحر  

 وهجها فورا. 

 عاد ليقول لها وهو يربت عىل كتفها:   - 

كنت أأود أأن أأخربك أأنين معجب بقميص    - 

نين أأجده مثريا جدا.   نومك الصغري هذا ا 

أأحست "بيب" بقشعريرة ترسي خالل  

جسدها اذلي اليزال متثاقال . اكنت تتعجب  

اليت اكنت تقوم بيهنام    من هذه أألصداقه امحلمية 

بصورة طبيعية. مل تكن معتادة عىل مثل هذا  

النوع من احلوار وخاصة عندما يمت يف غرفهتا  

 اخلاصة. 



 ردت يف الهناية بصوت به شدة: 

وأأان أأظن أأنه عليك أأن تذهب لتحضري    - 

فطارك الشهري عىل طريقة "سوير".   ا 

صبعه أأسفل ذقهنا وقبلها هبدوء عىل   وضع ا 

 شفتهيا. 

"بيب" أأرجو أأال تكوين خائفة مين. أأليس    - 

 كذكل؟ 

 ردت بصوت ضعيف: 

 عىل اال طالق، ماذلي جيعكل تقول هذا؟   - 

لأنك هذا الصباح تبدين عصبية مثل الثور    - 

زعاجه أأثناء تناوهل الطعام . ولكنين   اذلي مت ا 

أأود أأن أأخربك فورا، ال داعي للقلق فلن  



  أأذهب ابعد من احلدود اليت تسمحني يل هبا ، 

ولأي سبب من الأس باب وجدت أأنين  

ال ان   أأخذت حرييت أأكرث مما ينبغي ماعليك ا 

 تأأمريين ابلتوقف وسوف أأتوقف فورا. 

 ردت قائةل: 

ذن توقف للحظة واخرج من    -  هذا جيد، ا 

 غرفيت،لأنين أأريد أأن ارتدي ثيايب وحدي. 

 قال وهو يرضب عىل خفذيه بشدة: 

اخرتعهتا  حس نا ! أأظن أأن اللعبة اليت    - 

مافتئت أأن تنقلب ضدي ابلرمغ من أأين كنت  

 متأأكدا من وضع قواعدها لصاحلي. 

 حضكت "بيب" ودعكت عينهيا ويه تقول: 



ن التلميذ تفوق عىل أأس تاذه ، لست أأدري  -  ا 

 من من الفالسفة الآس يويني قال هذا؟ 

 رد "سوير" وهو يبتسم خببث: 

اعتقد أأن الوقت قد حان لأقوم ببيع    - 

 املية. موسوعيت الع 

 ومل تفعل ذكل؟   - 

 اجته اثنية ا ىل رسير الفتاة وقبلها عىل انفها: 

لأنين وجدت توا واحدة أأخرى ابال ضافة ا ىل    - 

 أأهنا متكل ساقني رائعتني حقا. ابلزبد أأم بدونه؟ 

 ظهر عىل وهجها عالمة عدم الفهم الاكمل . 

 قال موحضا: 

 رشاحئ اخلزب احملمر.   - 



 ابلزبد.   - 

 .   سوف أأذهب ال عدادها   - 

اجته حنو الباب مث التفت مرة أأخرى حنو  

 "بيب" وقال: 

ابملناس بة، ارتدي شورت اليوم. مث خرج    - 

 وهو يصفر. 

مرت ثالث ساعات عىل وصوهلام ا ىل حديقة  

 التسلية يف "هيوسنت" 

عندما اقرتاب يف الهناية من البناء املعدين  

الضخم املسم  "حجمي تكساس" واذلي يعد  

ية يف لك والية. اكن  أأخضم لعبة مرتفعات روس  

عدد كبري من الناس يذهبون وجييئون من  



ىل أأخرى   حوهلم ومه يتنقلون من لعبة ا 

 ضاحكني واكن بعضهم يأألك غزل البنات. 

ىل لعبة املرتفعات   صاح "سوير" وهو يشري ا 

 الروس ية قائال: 

والآن امتحان قوة التحمل! هل تظنني أأنك    - 

 قادرة عىل ذكل؟ 

صوهتا ونظرهتا يشء من  سأألته "بيب" ويف  

 القلق: 

 أأتظن أأهنا ليست خطرة؟   - 

ال ملا مسحت للأطفال ابذلهاب    -  طبعا، وا 

لهيا.   ا 



أأتسمح هلم ابذلهاب ا ىل هذا اليشء؟ هل    - 

 أأنت جمنون؟ 

 رد وهو يبتسم: 

 ال. هل ترتاجعني؟   - 

 ردت بشجاعة: 

 ابلتأأكيد ال. فلست خائفة.   - 

ذن هيا بنا برسعة.   -   ا 

 قبل؟ هل مقت بذكل من    - 

 عرشات املرات.   - 

حس نا. أأرجو فقط أأال تبق  النقانق اليت    - 

 تناولهتا جامثة يف معديت. 



أأمسك بيدها وقادها حنو بوابة ادلخول ودخال  

معا. ولكام اقرتاب من املوعد املرتقب زاد ضغط  

أأصابع الفتاة عىل يد "هايس" . اكنت"بيب"  

قد اس متتعت جبميع الألعاب السابقة حىت الآن  

عة شعار التحدي ضد "سوير" . ولكنه  ، راف

اكن يرى أأن الفتاة تسري حنو العربة الصغرية  

كأهنا حمكوم عليه ابال عدام يساق ا ىل حبل  

 املش نقة. 

هنا خائفة ولكهنا جشاعة"   قال يف نفسه:"ا 

 وقال مقرتحا بصوت منخفض: 

آخر فرصة للرتاجع. -   أ

 ردت ويه تربط حزام الأمان بلك جشاعة: 



 نية يف تغيري رأأيي. اليوجد دلي أأي    - 

اكن وهجها هو ادلليل الوحيد عىل خوفها ،  

وذكل بأأن أأصبح لونه أأبيض من الرعب .  

ىل أأول احندار شديد،   ومبجرد وصول العربة ا 

التصقت "بيب" بـ"سوير" وتش بثت مبالبسه  

وكأهنا طوق للنجاة واس مترت العربة يف  

ادلوران والصعود والزنول وعبثا حاول  

من روعها بواسطة لكامته،  "سوير" أأن هيدئ  

لأهنا اكنت تضيع وسط رصخات الراكب  

الآخرين. عندما وصال ا ىل هناية ادلور اكنت  

 "بيب" شاحبة واكن نظرها معلقا يف الفضاء . 

 قال لها الشاب منهبا: 



 "بيب" ! هل أأنت خبري؟   - 

 ردت ويه هتز رأأسها: 

ال. أأظن أأن النقانق معرتضة عىل ذكل. جيب    - 

 ورة املياه حاال. أأن أأذهب ا ىل د 

ساعدها للوصول برسعة . قال وهو حيدث  

ايها يف اخلارج:   نفسه منتظرا ا 

"أأهيا الأمحق التعيس . اكن البد أأن تعمل أأهنا مل  

ال للرد عىل حتديك الغيب لها! مك   تفعل ذكل ا 

كنت غبيا هبذه الطريقة لترتكها تصعد ويه يف  

 هذه احلاةل؟" 

كأهنا دهر  اكنت الفرتة اليت قضهتا ابدلاخل  

ابلنس بة هل واكن ذكل يزيد من ا حساسه  



ابذلنب، اكن يود أأن يرضب رأأسه يف احلائط.  

آها خترج قال لها:   وعندما رأ

نين جد متأأسف . الأأس تحق سوى رلكة  -  ا 

عىل مؤخريت لأنين مقت ابس تدراجك لهذا  

 اليشء اخلطري. 

 قالت هل ويه تطمئنه: 

ال عليك. ليس الأمر هبذا السوء . ليس    - 

 ي أأي نية لرلكك. عند 

 قال لها مرصا ومديرا لها ظهره: 

نين أأس تحقه.   -   بل عليك فعل ذكل ، هيا ! ا 



"سوير" . أأرجوك أأن تكف عن هذا، لن    - 

لينا وهذا   ن الناس ينظرون ا  أأرلكك أأبدا، مث ا 

 حيرجين. 

أألق  "هايس" نظرة حوهلام ورأأى ابلفعل أأن  

لهيام بسخرية . مث   بعض الأشخاص ينظرون ا 

 قال: 

 ا معناه أأنك عفوت عين؟ هذ   - 

ليس عيل أأن أأساحمك عىل يشء، بل اكن    - 

م  جيب أأن أأنتظر حىت تمت معلية الهضم لأقو 

بذكل، هذا لك مايف الأمر. وسأأكون مس تعدة  

ذا رغبت يف ذكل،   للعودة اثنية بعد حلظات ا 



لك ما احتاجه الآن هو زجاجة "كواككوال"  

 لأنىس هذا احلادث 

 سأألها ابس تغراب: 

 هل تودين أأن تعودي ا ىل هناك؟   - 

ابلتأأكيد! فأأان لست من النوع اذلي يستسمل    - 

ذكل  بسهوةل. عىل لك حال لقد اس متتعت ب 

نين أأابلغ قليال، فلنقل   حىت أأول الصعود، ال. ا 

تقريبا ولكن عندما وصلنا ا ىل ادلوران بدأأت  

 الأمور تسوء عندي . 

 متمت وهو يقرتب مهنا: 

لهىي ، اعرتف أأنك ذكل النوع من    -  ايا 

 النساء... 



 أأي نوع من النساء تقصد ابلضبط؟   - 

ظهرت نظرة حنان عارم ورسور يف  

 عيين"سوير هايس". 

 قال هامسا: مث 

 النوع اذلي يناسبين ابلضبط .   - 

سأأل "سوير" "بيب" بيامن اكان هيامن ابدلخول  

 ا ىل مزنل الشاب: 

 

 كيف حاكل؟   - 

نين مرهقة جدا . ال اس تطيع أأن اصدق أأننا    -  ا 

قضينا اليوم بأأمكهل نلهو يف حديقة للتسلية،  

 لكن من أأين كل بلك هذه الطاقة؟ 



تفعه مشمسة  رد وهو يقود الفتاة حنو رشفه مر 

 واقعة يف الطابق الثالث. 

رمبا اكن ذكل نتيجة مثانية عرش عاما ضائعة.    - 

 تفضيل ابجللوس، ماذا تريدين أأن ترشيب؟ 

 ردت "بيب" ويه جتلس عىل أأريكة مرحية: 

لرت من أأي يشء ابرد ومنعش سوف يفي    - 

 ابلغرض. 

كوكتيل؟ كواك؟ ماء؟ عصري لميون؟    - 

 رشاب؟ 

 ردت قائةل: 

 ن، س يكون ذكل جيدا! عصري لميو  - 

 قال وهو يضع سايق الفتاة عىل مس ند الأرجل: 



حس نا، خذي قسطا من الراحة . مفا يزال    - 

ن عليك أأن تس تجمعي   الوقت مبكرا، مث ا 

 قوتك لتتلقي درسك الأول يف الرقص. 

 قالت مبظهر متعب: 

ال أأعتقد أأنين يف حاةل تسمح بذكل ، ال    - 

 اشعر أأنين بلياقة جيدة. 

 : اعرتض قائال

بل أأجدك يف اكمل لياقتك. وارى أأنه ميكنك    - 

 القيام برقصة الرومبا. 

وبدأأ يقوم ببعض احلراكت الراقصة وهو  

 يتظاهر ابلرقص مع خشص ومهي. 

 انتابت"بيب" حضكة جنونية ، وقال متوسةل: 



نين أأموت عطشا.   -   "سوير" ،ا 

 توقف للحظة مث قام حبركة احرتام للفتاة وقال: 

.احتجزي فقط غروب  رغباتك أأوامر    - 

 الشمس حىت أأعود. 

 ليست هناك مشلكة يف ذكل.   - 

نظرت ا ىل املزنل. اكن مبىن منعزال وسط  

الغابة، مبين ابلاكمل من الأخشاب والزجاج.  

واكن متناسقا مع لك الطبيعة املوجودة حوهل.  

 اكن يعكس سكون املاكن وجامهل. 

أأمغضت "بيب" عينهيا للحظة وبدأأت تفكر.  

بأأن "سوير" اكن يعيش يف شقة    اكنت متأأكدة 

كبرية وسط "هيوسنت"، أأيضا ، عندما رأأت  



الطائرة املروحية تبتعد عن وسط املدينة  

لتتجه حنو التالل املشجرة اليت حتيط هبا،  

بوجودها    – اكنت تشعر حبرية لكهنا الآن  

اكن علهيا أأن تعرتف بأأن املاكن    - عنده 

يتناسب متاما مع خشصية "سوير هايس" .  

 عزةل تتفق يف العمق مع خشص وحيد.   اكنت 

أأحست بأأن هناك شيئا يالمس قدمهيا ،  

فتحت عينهيا لتفاجأأ بقط أأسود ذي عينني  

ذهبيتني قفز عىل ركبتهيا يف مرونة كبرية، اكن  

 حيدق فهيا بعناية. 

 قالت "بيب" ويه تداعبه: 

 أأهال بك ايهذا ، من أأين أأتيت؟   - 



 املواء.   قام القط حبك رأأسه يف يدهيا مث بدأأ يف 

قال "سوير" وهو حيمل صينية علهيا بعض  

 املرشوابت: 

أأرى أأنك قد تعرفت عىل "شادو" ، عليك    - 

أأن تشعري ابلفخر لأنه عادة مايكون متوحشا  

 مع الغرابء. 

نين اعشق احليواانت ، لكنين مل أأحظ    -  ا 

 بواحد من قبل. 

 حىت عندما كنت طفةل؟   - 

د  هزت رأأسها نفيا ويه تداعب القط اذلي متد 

 باكمل طوهل عىل الفتاة: 



ن أأعاميم عندمه حساس ية لشعر القطط،  -  ا 

 والالكب ولك احليواانت الأليفة. 

قام"سوير" بتقدمي كوب كبري من عصري  

ىل الفتاة قبل أأن يسرتحي عىل الأريكة   اللميون ا 

 املقابةل لها، خلع حذاءه مث مد رجليه أأمامه . 

 متمت قائال: 

 هذه يه احلياة احلقيقية. - 

ن   -  هذا املاكن مجيل جدا، عندي ا حساس    ا 

 بأأنين يف كوخ بعيد عن العامل. 

اكنت الفكرة الأوىل عندما كنت طفال ،    - 

كنت احمل هبذا طول الوقت. امل تكوين  

 حتلمني بشلك مزنكل عندما كنت طفةل؟ 



 ال أأذكر ذكل جيدا.   - 

 قال وهو يبتسم: 

كنت غارقة يف نظرايتك الرايضية أأليس    - 

 كذكل؟ 

 "بيب" ويه حاملة تداعب "شادو": ردت  

رمبا، كنت أأود أأن أأشكرك عىل هذا اليوم    - 

امجليل جدا ، أأرجو أأن يكون ا حساسك  

 مثيل. 

 قال "سوير" مؤكدا: 

ن    -  طبعا ، ولكن كام قلت كل من قبل،ا 

اليوم مل ينته بعد . مبجرد أأن تسرتدي أأنفاسك  

ا لقاء مع هجاز التسجيل لتنايل أأول  س يكون لن



حصة يف الرقص. وبطبيعة احلال سوف أأقوم  

 بدعوتك لتناول العشاء أأيضا. 

 لك هذا؟   - 

املرأأة اليت تعتين    - أأجل! الس يدة"تنكر"   - 

قامت بتحرض طبق صغري من الطعام    - ابملزنل 

اذلي حتتفظ برسه. ليس عيل سوى القيام  

 بتسخينه مث نأألك بعد ذكل. 

 لكن...   - 

التقلقي، لقد أأعلمت"انن" بأأال تنتظران،لأننا    - 

 رمبا تأأخران يف العودة. 

 كأنك فكرت يف لك يشء.   - 

 قال بفخر: 



ابلضبط، انظري ا ىل هذا الغروب أأليس    - 

 رائعا؟ 

اكنت الشمس أأماهمام تغرق شيئا فشيئا خلف  

الأفق جبالل مطلق. وكأن الطيور أأيضا اكنت  

ار  حتتفل بتغريدها بغروب الشمس خلف أأجش 

التالل البعيدة. أأدى جامل وهدوء هذه  

اللحظة ا ىل تساقط قطرات دموع من عيين  

 الفتاة  

يوجد هنا يشء ساحر، كأنه جامل غري    - 

طبيعي . ولوال أأنين أأمكل فكرا مهنجيا لكنت  

نين أأس تطيع أأن أأرى جنيات املساء   سأأقول:ا 

 ويه ترقص يف الضوء. 



 قال لها متسائال: 

 أأال تؤمنني ابجلنيات؟ - 

عىل اال طالق، أأان متأأكدة أأنك التؤمن هبا    - 

 أأيضا. 

 صاح جبدية قائال: 

نك خمطئة. -   ا 

أأنت تسخرمين ابلـتأأكيد ، عىل لك حال    - 

لأنك تفعل ذكل بطريقة مقنعة جدا دلرجة أأنين  

ال اعرف مىت تكون جادا ومىت ال تكون  

 كذكل؟! 

 احتج "سوير": 



نين أأؤمن ابجلنيات    -  بل أأان يف منهتى  اجلدية .ا 

ن الفأأرة  .   أأمل تسمعي "سكوتر" وهو يقول:ا 

 الصغرية وضعت هل قطعت نقود؟ 

 مغز لها بعينه. 

 ردت ويه ترفع كتفهيا لأعىل: 

ال اقصد هذا النوع من اجلنيات، بل اقصد    - 

تكل اليت تعيش يف الأزهار أأو يف جذوع  

 الأجشار. 

نك مل تري أأاي مهنا    -  هل تريدين ان تقويل ا 

 أأبدا؟ 

ن مثل   -  هذه املعتقدات خارجة    ابلطبع ال!ا 

ثبات وجود   متاما عن احلقيقة العلمية.مل ميكن ا 



نك قابلت   مثل هذه الاكئنات . وال تقل ا 

ىل الغابة؟   جنيات كثريات يف الطرق املؤدية ا 

 رد وهو يقطب جبينه: 

ذن.   -   لن أأقول ذكل كل ا 

ىل السامء   ليه مث رفعت عينهيا ا  نظرت "بيب" ا 

ئة شيئا فشيئا  ، وحتولت ابتسامة الفتاة الربي 

لتصبح رشودا فكراي حزينا نوعا ما . وضع يده  

 عىل يد صديقته وداعهبا طويال. 

 قالت يف الهناية: 

 فمي تفكر ؟   - 



كنت أأتساءل عن مدى تأأثري عدم اال ميان    - 

ابجلنيات يف منو الطفل . اعتقد انك التؤمنني  

 بـ"اباب نويل" أأيضا. 

احتقار لذلاكء  ابلفعل، فعامي اكان يظنان أأنه    - 

ذا ماصدقنا بوجود رجل بدين طيب أأمحر   ا 

ذي حلية بيضاء قادر عىل قضاء ليةل اكمةل يف  

ىل أأخرى ليقوم بوضع   التنقل من مدينة ا 

 اللعب. 

ولكن هذا مل مينعنا من الاحتفال بعيد  

 "نويل"... 

يعمل هللا مك أأخطأأت أأيم يف طريقة تربييت    - 

ال أأبدا  عىل مس توايت كثرية ،لكن مل يكن مقبو 



أأال حنتفل بـ"نويل" كام ينبغي. وأأس تطيع أأن  

 أأقسم بأأن التقاليد اكنت حمرتمة بدقة. 

 وتوقف برهة عن احلديث مث عاد ليقول: 

ين أأتذكر أأنين كنت أأحمل طويال بأأنين    -  ا 

لهىي مك   أأس تطيع الطريان مثل "اباب نويل" .ايا 

اكنت دلي الرغبة يف الطريان! وقلت  

آمنت بذكل  نين لو أ جيدا لمتكنت يف    لنفيس:ا 

الهناية من الطريان.وكنت سأأش به "سوبر  

مان" أأو شيئا من هذا القبيل .أأمل تشعري قط  

 مبثل هذه الرغبة؟ 

 ردت "بيب" هبدوء: 

 بىل ، مرة واحدة.   - 



 قال وهو ينحين حنو الفتاة: 

 مث؟   - 

كنت يف السادسة أأوالسابعة من العمر ،    - 

الأجنحة  وكنت قد صنعت لنفيس زوجا من  

البدائية بواسطة مفرش قدمي وقررت أأن  

أأحاول الطريان من عىل سقف س يارة  

ميوري"   العم"ا 

 وماذا حدث؟   - 

راين العم"وادلو"وهو عائد من اللكية،    - 

واس تطاع أأن ينقذين قبل أأن أألقي بنفيس عىل  

الأرض ، مث قام برشح طويل عىل أأصول  



ديناميكية الهواء وملاذا اليس تطيع اال نسان أأن  

 يطري. 

 مهس "سوير" قائال: 

 ايللأسف! - 

 اعرتضت "بيب" اثئرة: 

ال. كنت افضل أأ، يقول يل ذكل عىل أأن  - 

أأرض نفيس بسبب هجيل ابلأمور .فمل أأمق بعد  

ذكل مبحاوةل فعل يشء كنت اعمل مس بقا أأنه  

 مس تحيل. 

نين أأقوم    -  لكن الطريان ليس مس تحيال. ا 

 بذكل لك يوم. 



آةل مصنوع   -  ة لهذا  طبعا ولكنك تس تخدم أ

 الغرض والأمر هنا خمتلف متاما. 

 اعرتض الشاب بدوره قائال: 

ليس لهذه ادلرجة! فالأمر جمرد حتقيق حلمل    - 

 طفوةل ليس أأكرث. 

نك تعمل أأنه اليوجد يشء حسري يف معل    -  ا 

ال خالصة أأحباث علمية   طائرة مروحية .مفاهو ا 

 متقدمة. 

تفرسين الأمر بطريقتك وأأان أأفضل أأخرى .    - 

 أأؤمن ابلسحر البرشي.   وأأفضل أأن 

 هزت رأأسها وقالت:   - 

 ال أأمل يف ا صالحك.   - 



ذن    -  ملاذا؟لأنين أأؤمن ابلسحر؟كيف ا 

 تفرسين املرح، الصداقة..... احلب؟ 

هنا جمرد ردود أأفعال للترصفات ،ابال ضافة    -  ا 

 ا ىل نوع من التفاعل الكمييايئ بني الأشخاص . 

 رد "سوير" وهو ميد لها يديه: 

الأفضل أأن تبديئ منذ الآن  اعتقد أأنه من    - 

يف برانمج مكثف لتخليصك من ردود الأفعال  

العلمية. ويف انتظار ذكل هيا بنا لتناول  

 الطعام. 

تناوال عشاءهام يف املطبخ اذلي اكنت نوافذه  

الزجاجية الضخمة تطل مبارشة عىل الغابة  

.اكنت الأفاكر اليت تبادالها جتعل الفتاة تشعر  



آراهئام    بطعم غريب. وبعيدا عن  اختالف أ

اذلكيان يشعرها بنوع من احلزن اكنت حتس  

أأن صديقها اكن جادا عندما اكن يتحدث عن  

السحر. وعندما رأأت "بيب" مجموعة من  

الغزالن متر عىل بعد أأمتار مهنام اكن علهيا أأن  

تعرتف بأأن هذا املاكن خيفي شيئا  

خاصا،ساحرا. ولكن "سوير" اكن أأكرث يشء  

ال خمتلفا.وقالت حتدث  جتده خاصا، اكن رج

ليه:   نفسها ويه تنظر ا 

 "فريد أأيضا". 

ليه فرد بصمت.   أأحس الشاب بنظرة "بيب" ا 

 قالت يف الهناية متسائةل: 



 فمي تفكر؟   - 

مد يده انحية الفتاة وقام بمترير أأصابعه بطول  

ذراعها.اكنت هذه احلركة احلانية جتعل جدل  

 "بيب" يقشعر. 

نك لطيفة دلرجة أأنين   -   أأصبحت  أأفكر فيك.ا 

 جمنوان بك وتعرتيين رغبة جاحمة يف تقبيكل. 

اكن قلب "بيب" خيفق بشدة وشعرت بنفخة  

ساخنة بداخلها ترسي يف لك جسدها .  

ولكهنا اكنت ماتزال قلقة لتعرتف بأأهنا ترغب  

يف نفس اليشء اذلي يرغب فيه الشاب  

 اجلالس أأماهما. 

 مث قالت ويه تتناول الأطباق لتنظف املائدة: 



 أأن نرتب املاكن. البد  - 

 متمت "سوير" وهو يبتسم بسخرية: 

 أأيهتا اجلبانة.   - 

جتاهلت لكامته وقامت بوضع الأطباق املتسخة  

 يف احلوض. 

 اقرتب الشاب من "بيب" وقال لها: 

اتريك لك هذا، فسوف تعتين الس يدة    - 

"تنكر" هبا غدا. والحتاويل أأن ختتفي خلف  

نين  الأطباق لتتجاهيل ماأأريد أأن أأقوهل كل: ا  

بدأأت أأقع يف حبك ، وال ميكنك فعل أأي  

نين أأشعر برغبة فيك. ولن   يشء ضد هذا،ا 



ن هذا الأمر   ميكنك أأيضا فعل يشء ضد هذا.ا 

 حسري متاما، وطبيعي جدا. 

فتحت "بيب" مفها وكأهنا تريد أأنتقول شيئا  

لكهنا مل تس تطع ذكل، اكنت اال اثرة اليت تمتلكها  

 ما. متزتج بقلق خفي مما جعلها تشل متا 

أأضاف "سوير" قائال وهو يقرتب مهنا ويضع  

 شفتيه عىل شفتهيا: 

 سوف أأقوم بتقبيكل.   - 

ليه بشدة وقبلها. ارتعدت "بيب"   مضها ا 

والتصقت به وتركت نفسها لتس متتع بقبلته اليت  

اكنت تزداد شدهتا شيئا فشيئا. وجفأأة ظهر  

صوت قطع متعهتام، حاوال أأن يتجاهاله لكنه  



. وابتعد "سوير"  اكن صوت رنني مس متر 

بعنف عن "بيب" وتناول حبركة عصبية هاتفه  

احملمول اذلي اكن يتدىل من حزامه ومهس لها  

 قائال: 

ليك حاال.  -  هنا املزرعة ، سوف أأعود ا  ا 

ليه وهو   احتفظي ابملاكن. اكنت "بيب" تنظر ا 

جيري ماكملته واكن تعبري وهجه يمن عن قلق  

هناء املاكملة.   ما، مث قام اب 

 " متسائةل يف قلق: قالت"بيب 

 ماذا حيدث؟   - 

أأصابت امحل  "سكوتر" ويبدو أأن "دايف"    - 

أأيضا عىل وشك أأن يسقط مريضا. اليشء  



خطري ولكنين جيب أأن أأتأأكد من ذكل  

 بنفيس. لن يدوم ذكل كثريا ، وميكن أأن... 

 ردت "بيب" ويه هتز رأأسها: 

نين متعبة جدا،    -  العليك ، عىل لك حال ا 

آخذ درس   آخر. وأأفضل أأن أ  الرقص يف يوم أ

لهيا "هايس" يف مصت مث رد قائال :   نظر ا 

 الواقع أأنين نسيت متاما دروس الرقص   - 

********* 

ىل النوم حيامن رن   اكنت "بيب" قد خدلت ا 

 جرس التليفون: 

 مساء اخلري، أأان "سوير" ، كيف حاكل؟   - 

 خبري، والأطفال؟   - 



أأصيب "سكوتر" بداء "امحلرياء" وبدأأت    - 

الأعراض تظهر عىل "دايف" أأيضا، كنت  نفس  

أأظن أأهنام تلقيا املصل من قبل ، لقد حظر  

عطاهئام العالج املناسب،وعىل   الطبيب وقام اب 

أأي حال ونظرا حليويهتام فأأعتقد أأن الأمر لن  

يس متر أأكرث من ثالثة أأايم يقومان بعدها. وقاما  

بقضاء حوايل نصف ساعة يتحداثن يف أأش ياء  

 ول الشاب يف الهناية: خمتلفة قبل أأن يق 

 هل حتس نني الزتحلق؟   - 

 ردت "بيب" بنوع من احلرج: 

نين اهجل لك يشء عن هذا الأمر ، ومل    -  ا 

 أأحاول ممارس ته أأبدا  



 صاح "سوير " قائال:   - 

 ماذا؟ أأبدا؟   - 

 الك، ولكنين أأعرف ركوب ادلراجة.   - 

ذن سأأكون عندك غدا صباحا    -  حس نا جدا، ا 

ىل الغد  ذن .   ومعي دراجيت طبعا، ا   ا 

ىل الغد.   -   ا 

وضعت "بيب" السامعة . أأطفأأت الأنوار  

وانمكشت حتت أأغطيهتا . ولكهنا مل تس تطع  

 النوم من جديد. 

اكن وجه "سوير" يمتكل مهنا ومل تس تطع أأن  

هترب منه . اكنت تسمع حضاكته يف أأذنهيا،  

واكنت ترى نظرته. بل أأكرث من ذكل فقد  



ا  اكنت حتس بشفتيه تالمسان شفتهيا وأأيض 

بنفس احلرارة اليت شعرت هبا أأثناء لقاهئام  

 املثري. 

لقد جعلها هذا الرجل تكتشف شيئا جديدا مل  

تشعر به من قبل: اال اثرة. حاولت عبثا أأن  

ىل النوم ، اكنت لك حركة تقوم هبا   تعود ا 

تذكرها به،اكن لك جزء من جسدها يرغب  

يف "سوير" . مل يسعفها تفكريها املهنجي يف  

ىل أأ  ي مدى ميكن أأن تصل يف برانمج  معرفة ا 

عادة تأأهيلها اجامتعيا ولكن مافتئت صورة   ا 

"سوير هايس" أأن تتغلب عىل ذكل وتعود  



مرة أأخرى مع لك الأحاسيس اليت استسلمت  

 لها"بيب" حبرية. 

 

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

 

---------------------------------------------

----------------------------------- 

 

 الفصل الســـــــــادس 

 

 



دخل "ليوانرد هوكر" ا ىل مكتب "سوير  

 هايس" وهو غاضب وسأأهل: 

أأين كنت خالل الأس بوعني املاضيني، لقد    - 

حبثنا عنك كثريا ومل نكن نعمل كيف واين  

 نتصل بك؟ 

رفع الشاب نظره بعد ان قطع اهامتمه حبذاء  

الزتحلق اذلي اشرتاه توا لـ"بيب" ، وقال  

 هبدوء: 

 أأهال مع "لني" ،لقد كنت .....مشغوال.   - 

 رد رجل الأعامل بغضب شديد: 

مشغوال؟ مشغوال يف ماذا؟عىل أأي حال    - 

نك كنت مشغوال بأأمور   لن تس تطيع أأن نقول:ا 



دارة هذه   املكتب منذ فرتة كيف ميكنك ا 

ذا مل تكن موجودا هبا لتعرف لك   الرشكة ا 

 ماحيدث فهيا؟ 

وانغمس يف كريس  ترك"سوير" حذاء الزتحلق  

 اال دارة اخلاص لينظر جيدا ا ىل وجه معه: 

مثلام أأفعل دامئا حىت الآن اي    - 

مع"لني":أأعطيك أأعىل أأجر يف الرشكة  

ابال ضافة ا ىل ربع الأرابح ليك تعتين بلك هذا  

ذا كنت تريد أأن تس تقيل أأو   بدال مين. والآن ا 

نك تعمل جيدا أأن"هريبرت   تأأخذ معاشك فا 

ن يقوم ابلعمل بدال منك  بوراكلرت" يس تطيع أأ 

 مبجرد أأن ترغب يف ذكل. 



 تغري وجه "هوكر" جفأأة ورد مرسعا: 

ال،ال مل أأقصد ذكل. كنت فقط قلقا نوعا ما    - 

نك   آه،املرشوع اذلي قلت: ا  بشان هذا...أ

سوف تعتين به. وكنت أأود أأن ختربين مبا مت،  

 هذا لك يشء. 

لقد قضيت وقتا طويال جدا مع "بيب"    - 

كتورة "يل ابرون" . يف الواقع  ....أآسف مع ادل 

، مل ينقطع عن رؤيهتا خالل الأس بوعني  

املاضيني. لقد قاما بركوب ادلراجات ،  

واذلهاب ا ىل حديقة احليوان، كام شاهدا  

مباراة يف "البيس بول"يف ملعب "هيوسنت"  

.كام قام"سوير" بتعلمي الفتاة مجيع أأنواع الرقص  



ل. دون ذكر  اخملتلفة، وكيفية الزتحلق عىل العج 

دروس ركوب اخليل مع الفرس "بلوسوم" يف  

لك مرة اكان يزوران فهيا مزرعة "مريث"  

.حيث اكن "سكوتر" ورفاقه يقدرون كثريا  

تقدم ادلكتورة"بيب" يف لك درس. مث قاما يف  

ليك هيراب قليال من تكل    - بعض الأحيان 

جبوالت طويةل معا، متتعا خاللها جبامل    - الأمور 

حلقول اليت اكنت حتيط ابملزرعة،  الطبيعة يف ا 

واكان يتحداثن لساعات طويةل عن أأشاكل  

السحب ويضحاكن لهذه الراحة اليت جتمعهام  

بدون أأن يشعرا بذكل ومن جانهبا اكنت  

عطاء بداايت اللغة   "بيب" قد بدأأت يف ا 



اال جنلزيية للشاب. اكن يتعمل رسيعا، ولكن  

ذكل اكن بسبب حالوة نطقها لللكامت أأكرث  

آخر. اكن قد قرر أأن  م  ن أأي سبب أ

يقبل"بيب" يف لك مرة متدح فهيا تفوقه يف  

التعمل. ومل يقم"سوير" مبثل هذا اجلهد يف  

 التعلمي حىت وهو طفل. 

جلس "ليوانرد" عىل أأريكته املقابةل ملكتب  

 ابن أأخيه مث قال هل: 

كيف حال ادلكتورة"يل ابرون"؟ هل تظن    - 

ىل أأهداف   ك ؟ أأنك سوف تس تطيع الوصول ا 

 متمت "سوير" بنوع من احلرج: 

 نعم ،بطرقة ما.   - 



هنا سوف تكون    -  هل تريد أأن تقول: ا 

 مس تعدة للعمل معنا؟ 

ىل السامء وقطب جبينه مث   رفع الشاب عينيه ا 

 قال: 

 يف احلقيقة ال. ليس الآن، ليس الآن متاما.   - 

ماذا يعين قوكل: "ليس الآن متاما" اي    - 

 "سوير"؟ 

تردد لأنه اكن يعمل مدى  رد "سوير" بدون  

 ثورة معه لو عمل ابلأمر: 

آخر. -  هنا الآن مشغوةل مبرشوع أ  ا 

لو اكن "سوير هايس" يعرف كيف يتحمك يف  

معه، اكن يكره أأن يفعل ذكل بطريقة مبارشة  



جدا، لأنه اكن يعمل انه صاحب فضل كبري  

عليه، فالواقع، عندما مات جد"سوير" ،  

ابط يف  حض  "هوكر" بفرصة معل كبرية كض

البحرية ليك يس تطيع الوقوف جبانب "سوير"  

وأأمه يف رشكة "مريث". واكن الشاب قد فكر  

كثريا يف أأن يطلب من "هوكر" أأن يسوي  

معاشه بطريقة جد حمرتمة وخيدل أأخريا ا ىل  

الراحة ، ولكنه مل جيرؤ أأن يفعل ذكل خمافة  

 أأن يؤمله. 

دارة الرشكة ختتلف من   اكنت رؤيهتام حول ا 

ىل النقيض فبامن اكن "سوير" رجل  النقيض   ا 

دارة الرشكة بطريقة هادئة متبعا   أأفاكر يأأخذ ا 



يف ذكل حدسه،اكن "هوكر"رجل امعل حقيقيا  

شديد املراس وعنيدا يف دفاعه عن الرشكة  

واكن يعمل بال هوادة. مل يكن هذا فقط ماميزي  

احدهام عن الآخر بل اكن الرجل العجوز  

ابح يف  اليقبل أأن تذهب حصة من الأر 

مشاريع مثل مرشوع املزرعة اذلي اكن  

 يعتربه"هوكر" جمرد تبذير. 

 قال "ليوانرد" قاطعا حبل أأفاكر "سوير": 

 هل حاولت املزايدة؟   - 

 تساءل الشاب قائال: 

 خبصوص ماذا؟   - 



انفجر "هوكر" غاضبا وانتفخت أأوداجه وقال  

 اثئرا: 

كيف "خبصوص ماذا"؟ خبصوص الأجر أأهيا    - 

ت علهيا مرتبا أأكرب من  الأمحق ! هل عرض 

 اذلي حتصل عليه حاليا؟ 

مل جيد الشاب ردا عىل هذا السؤال بل ترك  

 معه يواصل جهومه عليه: 

"سوير" ، البد علينا أأن نطرق احلديد وهو  - 

ساخن يف مرشوع احلقيقة الومهية هذا لأن  

ذا فشلنا حنن   الكثريين بدءوا حيومون حوهل، وا 

فيه فسوف تكتسح رشاكت أأخرى هذا  

ىل الآن مباكنة   السوق اذلي حنظ  حنن فيه ا 



ممزية، ذلا اقرتح ان حتاول أأن جتعل  

ال   ادلكتورة"يل ابرون" توقع عىل عقد وا 

 فسوف اعتين بذكل خشصيا. 

صبعه انحية   وقف"هايس" جفأأة وهو يوجه ا 

ايه:   معه همددا ا 

نين أأمنعك من  -  نين أأمنعك ، أأتسمع،ا  ا 

حىت  الاقرتاب من "بيب" بأأي طريقة اكنت  

يثبت العكس مازلت أأان املدير العام، وأأكرب  

املسامهني يف "مريث"، ولآخر مرة ايمع "لني"  

، سوف أأفعل ما أأشاء يف الوقت اذلي أأشاء  

 ، هل هذا واحض؟ 



هنض "ليوانرد هوكر" بدوره ، اكن وهجه محمرا  

ىل ابن   من الغضب والغيظ، ونظر طويال ا 

من    أأخيه مث متمت قائال قبل أأن يس تدير ليخرج 

 الغرفة مرسعا: 

 واحض متاما.   - 

بعد أأن قام الرجل العجوز بغلق الباب خلفه  

بشدة,اهنا "سوير" عىل كرس يه وأأمسك برأأسه  

 بني يديه ومهس قائال: 

لهىي!   -   ايا 

اكنت تكل املواهجات املزتايدة تعذب الشاب  

، لأنه اكن يعمل أأنه س يأأيت يوم يطلب فيه من  

كل بأأن قام  معه الأس تقاهل. ولهذا اكن ميهد ذل 



بتعيني "هريبرت بور اكلرت" منذ س نتني ،  

عامل   ليحل حمهل.اكن هذا الأخري رجل ا 

ال انه تعمل   حقيقيا، وابلرمغ من كونه شااب ا 

برسعة ، واكنت مزيته الأساس ية يه انامتؤه ا ىل  

جيل أأكرث مرونة وأأكرث تقبال للمناقشة من  

 "ليوانرد" اذلي اكن صلبا وغري متفهم. 

يس" رأأسه مث طلب سكرترية  هز "سوير ها 

 مكتبه عىل اال نرتفون: 

"جلوراي" ، هل حصلت عىل تذاكر احلفةل  - 

 املوس يقية؟ 



ابلطبع ،س يدي املدير. لقد حاربت طويال    - 

من أأجل ذكل ولكنين حصلت يف الهناية عىل  

 أأماكن جيدة. 

 ساد مصت قصري: 

س يدي املدير، هل اس تطيع أأن أأسأأكل عن    - 

 يشء؟ 

 نعم اي "جلوراي".   - 

 ماهذه الفرقة املسامة بـ"اجملانني الغاضبني"؟   - 

 ابتسم "سوير " يف مصت. 

**** 

اكنت الضوضاء ال تطاق ، واكن حمبو "اجملانني  

الغاضبني" يف حاةل هس ترييه أأكرث من احلاةل  



اليت اكن علهيا املطربون ذوو الشعر الطويل  

اذلين يغنون من اجلهم.اكنت حركة امجلاهري  

ل "سوير" يقلق وأأشار ا ىل  تزداد عنفا مما جع 

"بيب" بأأن تتبعه. ابتعدا عن القاعة ليجدا  

ىل قاعة احلفالت.   نفس هيام عىل السمل املؤدي ا 

 احنىن"سوير" انحية الفتاة مث قال لها: 

 كيف وجدت هذا؟   - 

 قامت يه بتسليك ا حدى اذنهيا مث قالت: 

 معذرة؟   - 

 كرر علهيا نفس السؤال. 

هامتم لكنه  لست ادري، رمبا وجدته    -  مثريا لال 

 قوي بعض اليشء. 



 هل تودين العودة؟   - 

ال....   -  ذا عدت أأنت وا   فقط ا 

 رد الشاب وهو يتجه حنو ابب اخلروج: 

ذن هيا خنرج من هنا.   -   ا 

بعد حلظات من خروهجام من القاعة  

 قال"بيب": 

أأظن أأنين تعرضت ا ىل صدمة ثقافيه،فيداي    - 

ترتعشان، وقليب خيفق بشده، واجد أأيضا  

 وبة يف التنفس، هل هذا طبيعي؟ صع 

 متمت قائال: 

طبيعي جدا فاملوس يق  ميكن ان يكون لها    - 

ذا مأاكنت   هذا املفعول.اكنت"بيب" تتسائل ا 



رغبهتا يف ان يقبلها"سوير"يه الأخرى طبيعيه  

ولكن أأخالقها وحياءها مل يسمحا بطرح هذا  

 السؤال.ارتعدت أأوصالها. 

 ماذا بك؟   - 

 مايرام. لك يشء عىل    - 

 قالت لنفسها مؤنبه:أأيهتا الاكذبة!   - 

لقد اكنت تشعر ابملوس يق  واجلو العام قد  

اثرة يشء ما بداخلها، مما أأدى بدوره   أأدى ا 

ا ىل اضطراهبا. واكن فكرها العلمي عاجزا عن  

تفسري هذا لنوع من اال اثرة اليت تشعر هبا  

اجتاه"سوير"الآن. وللمرة الأوىل يف حياهتا ،  

ا بيث يل ابرون"، ادلكتورة يف  اكنت "الزي 



الفلسفة، منجذبة جسداي وعاطفيا ا ىل رجل.  

اكنت ختىش ا ن يه ابحت هل مبا جيول  

خباطرها أأن هيزأأ هو من مشاعرها أأو أأن يقوم  

برفضها، اكنت اخلواطر تتصارع بداخلها دلرجة  

أأهنا بدأأت تشك يف سالمة عقلها.ورأأت أأن  

  تتصل بـ"اكرول فيهنويزن" لتتطلب مهنا 

 املساعدة فهىي عىل لك حال طبيبة نفس ية 

****** 

بعد أأن قامت برتتيب الأواين املس تعمةل أأثناء  

الزنهة اخللوية اليت قامت هبا مع"سوير"  

ابلقرب من مزنهل، تذكرت الفتاة لقاءها مع  

 "اكرول" اليت قالت لها: 



"لك ماتشعرين به أأمر طبيعي، ال داعي    - 

نك فقط تعي  شني فرتة  عىل اال طالق للقلِق، ا 

 مراهقة متأأخرة بعض اليشء" 

 هل أأنت متأأكدة؟   - 

ال    -  اليوجد أأي يشء غري طبيعي يف هذا . ا 

السن اليت تشعرين فهيا هبذه الأحاسيس.  

اليشء الوحيد اذلي جيب عليك مراعاته هو  

عدم ترك نفسك تنساقني وراء لك ماحتسني  

به أأو سوف حتسني به. البد أأن تكوين يقظة  

جتربتك تمت ابلتدرجي ،    وحاويل أأن جتعيل 

 وعليك أأنت أأن حتددي مايليق بك أأكرث. 



نظرت "بيب" ا ىل "سوير" املس تلقي جبوارها  

 وكأنه يغط يف نوم معيق. 

اكنت تتأأمل فيه ، واكن حىت هذه اللحظة  

ميلأ حياهتا حىت عندما يكون غائبا عهنا. اكنت  

تفكر فيه طوال الوقت، حتمل به يف نوهما،  

ا يوميا تقريبا ، من الثامنة  وعندما يكوانن مع 

مل تكن تراى    - صباحا حىت منتصف الليل 

 اكن حيتوهيا..   - سواه 

رأأت"بيب" أأن "سوير" حيرك يديه، وبدأأت  

عيناه ترمشان بيامن اكن اليزال مس تلقيا ، مث  

 بدا وكأنه يبحث عن يشء ما.سأألته: 

 مع تبحث؟   - 



 عن نبات نفل ذي أأربع ورقات.   - 

 ملاذا؟   - 

 صاح قائال: 

 ليك جيلب يل احلظ، ماذا تظنني غري ذكل؟   - 

هل تؤمن حقيقة مبثل هذه الأمور، احلظ،    - 

 القدر؟ 

 اعرتض "سوير" قائال: 

ابلطبع نعم! فكيف تعتقدين أأنين وصلت ا ىل    - 

 ما أأان فيه الآن؟ 

 ابلكثري من العمل واذلاكء ، أأظن.   - 

خطأأ. ابحلظ فقط. هل تعلمني ملاذا؟ لأنين    - 

الورقات الأربع منذ كنت  أأقوم جبمع النفل ذي  



ن عندي كتبا مليئا هبا.وأأذكر أأنين   طفال،ا 

عندما وجدت أأولها اكتشفت كيف اس تخدم  

نقودي اليت كنت اوفرها يف البورصة وأأجعلها  

 تتاكثر . رضبة حظ حقيقية. 

بل يه املصادفة البحتة، لأن النفل ذا    - 

ال طفرة عادية تصيب   الورقات الأربع مايه ا 

 نبات. هذا النوع من ال 

حس نا...... أأقرتح عليك شيئا س يثبت كل    - 

صديق. أأي من س يجد عددا أأكرب من النفل  

 ذي الورقات الأربع سوف ينال ماكفأأة. 

 ومايه.   - 



اخلارس سوف يقوم بدفع مثن العشاء    - 

عند"فارجوز" وبعد مرور ساعة،قام  

 املتنافسان بعرض غنامئهام فوق البطانية. 

 سأألها "سوير": 

 وجدت؟ مك    - 

 مخس وأأنت؟   - 

 مخس أأيضا.   - 

 قالت الفتاة هبدوء ويه تفكر:   - 

ذن ، انه أأمر مزجع.   -   تعادلنا ا 

 قال الشاب مقرتحا: 

فلنس متر يف البحث عن طريق لعبة املوت    - 

 املفاجئ. 



 املوت املفاجئ؟   - 

الأول اذلي جيد النفل السادس يفوز    - 

 ابملاكفأأة. أأمر سهل أأليس كذكل؟ 

لكمة أألقت "بيب"  بدون أأن تضيف أأي  

بنفسها وسط حقل النفل من جديد ويه  

تبحث بشغف. ولكن"سوير" مل يتحرك، اكن  

لهيا فقط. اكنت متحمسة بطريقة   ينظر ا 

 طفولية ولكهنا اكنت مندجمة بشدة. 

نين شغوف هبا   قال "سوير "يف نفسه : "ا 

 حقا". 

يف الواقع مل يكن شغوفا حفسب ، بل اكن  

تشغل تفكريه منذ    واقعا يف حهبا جبنون. اكنت 



عدة أأسابيع مضت، ومل يكن تأأثريها عليه تأأثريا  

جسداي فقط ، بل اكنت متارس عليه سلطة  

دامئة، بطريقهتا يف احلديث عن الأش ياء ،  

بتواضعها الشديد ابلرمغ من غزارة ثقافهتا  

وارتفاع مس تواها ادلرايس ، ولكن اليشء  

 اذلي اكن يطغ  يف حبه لها هو: تلقائيهتا. 

ماهما يشعر بأأن دليه روح مغامر    اكن  ا 

مس تعدا لتسلق اجلبال، قطع الصحارى  

والأدغال املتوحشة ليعود ابلكنوز اجملهوةل  

 ويضعها حتت أأقدام حمبوبته. 

صاحت الفتاة ويه تلقي بنفسها عىل  

 "سوير": 



لقد وجدت واحدا! أأظن أأن احلساب    - 

 س يكون عليك، لقد خرست! 

ىل  هنضت ومسحت ركبتهيا ، مث نظرت ا  

ىل الغروب، مدت يدهيا   الشمس اليت مالت ا 

 حنو "سوير" اذلي أأمسكها برفق. 

هل س تضع لك هذه الأنفال ذات الورقات    - 

 الأربع يف كتابك الكبري اجلالب للحظ؟ 

 رد "سوير" وهو هيز رأأسه هبدوء: 

لست أأدري. أأعتقد أأن لقايئ بك اكن أأكرب    - 

 حظ يف حيايت لكها. 



وير"  ساد مصت طويل ، اكن خالهل"س 

يداعب شعر"بيب" اليت اكنت تريد أأن تقول  

 هل شيئا ولكهنا فضلت احرتام مصته 

**** 

تناوال عشاهئام يف املزنل برسعة، واكان خالل  

ذكل يتحداثن عن أأش ياء غري ذات أأمهية، اكن  

لك واحد مهنام يفكر يف حلظة الفراق ، وجفأأة  

رن جرس الهاتف عدة مرات دون أأن  

 يلتفت"سوير" للرد. 

 ته "بيب": سأأل 

ال ترد عىل التليفون؟ -   ا 



ال،البد أأهنا أأيم مرة أأخرى ، ولقد مقت  - 

 توصيل هجاز الرد الآيل. 

ال تريد أأن تلكمها.   -   ا 

لهيا ابلأمس ،    -  ال. عىل أأي حال لقد حتدثت ا 

 ولكن الأمور ساءت بيننا ومقت بتجاهلها. 

 لكن ملاذا؟   - 

ا ن معي "لني" حياول هذه الأايم أأن يتدخل  - 

دارة   يف شؤوين، وأأنت تعرفني طريقته يف ا 

نه   الرشكة ووهجة نظره فامي خيص املزرعة، ا 

يفعل نفس اليشء مع حيايت اخلاصة. ومبجرد  

أأن يظهر خالف يف وهجات النظر بيننا يقوم  

 ابالتصال بأأيم لنجدته. 



لكنين كنت أأظن أأنك املدير العام يف    - 

 ريث"؟ "م

نين كذكل . لكن العم"لني" موجود منذ وفاة  -  ا 

جدي وساعدين كثريا خاصة يف البداية. ولكن  

شدته كضابط سابق حتول دون تفامهنا. فليس  

دلي فكرة أأن أأكون موظفا وأأن أأذهب يوميا  

 ا ىل مكتب للعمل. وهذا مايعيبه عيل. 

البد أأن تعرتف أأنك قضيت وقتا طويال معي  - 

 . خالل املدة السابقة 

هذا حصيح ولكنين أأقوم بزايرات منتظمة    - 

ملقر الرشكة لأتفقد السري احلسن للأمور،  

ولك يشء يبدو عىل مايرام ،وعىل لك حال  



فا ن هذه الرشكة مرحية، وأأيم حتصل عىل لك  

ذن لك   النقود اليت تريدها وأأان، أأيضا ،فلامذا ا 

ىل   هذه الضجة حول عدم ذهايب لك يوم ا 

نين افضل أأن   نين  املكتب؟ ا  أأكون معك.ا 

 اعشق ذكل. 

فكرت"بيب"مليا، بعد ما أأصابهتا ادلهشة من  

حاةل عدم النضج، العقيل اليت أأصابت"سوير  

هايس" . ومن بعض النواح اكن يش هبها أأكرث  

مما اكنت تتصوره يف البداية. لكهنا يف نفس  

القوت مل تس تطع أأن تقلل من أأمهية رأأي  

ا  "ليوانرد" ، لأن العمل اكن ابلنس بة له 

 أأساس لك يشء. 



ولكن وحبذر شديد رأأت أأال ترص عىل  

 موضوع يبدو حساسا وسأألته: 

وملاذا يعارض معك هبذه الشدة فكرة    - 

ىل السعادة اليت تعود عىل   املزرعة، فباال ضافه ا 

الأطفال ميكن أأن تكون دعاية جيدة ابلنس بة  

 للرشكة. 

دارة املزرعة تلكف    -  العم "لني" يرى أأن ا 

 مما تعود علهيا ابلفعل ،  الرشكة أأموالا أأكرث 

ومع ذكل، لقد اكن واحضا متاما ، بأأنه لو اكن  

هو املدير لاكن أأول يشء يفعهل هو ببساطة  

غالقها.   ا 

 أأمتزح؟   - 



الك. لقد كرر ذكل عدة مرات. وهذه يه أأمه    - 

نقاط خالفنا ويه السبب اذلي جعلين أأراقب  

 أأعامل الرشكة بدقة اليتوقعها هو. 

 متمتت"بيب": 

فهمت، أأعتقد أأنه من الأفضل يل العودة ا ىل  

 مزنيل أأليس كذكل؟ 

 رد "سوير": 

 كام تشائني.   - 

 تهندت الفتاة وقالت: 

لست ادري ولكنين أأظن أأنين قد تس ببت    - 

 كل يف أأمل نفيس. 

 صاح"سوير" قائال وهو يبتسم: 



أأرجو أأن يكون هذا الالكم غري حصيح!    - 

فليس دلي أأي شعور ابال حباط ،بل عىل  

متاما. والآن دعيين أأصطحبك ا ىل    العكس 

 مزنكل. 

 هيا بنا.   - 

مر يومان مل يظهر خالهلام"سوير"، اكنت  

"بيب" عىل حافة اجلنون، اكنت قلقة  

آوت   ومضطربة والتس تطيع الرتكزي، وعندما أ

ا ىل رسيرها حتاول النوم، لتتخلص اخريا من  

التفكري فيه مل تمتكن من ا غامض جفنهيا بل  

 عىل رسيرها .   صارت تتقلب ابس مترار 



وأأثناء تكل احملاوالت اليائسة بغية النوم  

مسعت جفأأة صوت فرقعة عىل انفذهتا، مث تاله  

صوت اثن جعلها تقفز من رسيرها لتقرتب من  

تكل النافذة. مل تكن "بيب" جبانة ولكن اذلي  

رأأته جعلها تتجمد خوفا من هول ما رأأت،  

فقد اكن هناك رجل جيلس عىل فرع كبري من  

الشجرة املقابةل لنافذهتا . فتحت لتتأأكد  فروع  

من خشصيته اليت اكن يبدو أأهنا تعرفها. مث  

 صاحت قائةل: 

"سوير" ! ماذا تفعل معلقا عىل هذه    - 

 الشجرة ليال؟ 

 كنت أأفتقدك.   - 



 وماذا تريد؟   - 

أأن تلبيس ثيابك لتأأيت معي، ولتناقشيين    - 

هنا مفاجأأة.   فا 

 لكن الوقت متأأخر جدا.   - 

ذكل؟ امل حتاويل الهروب أأبدا من  وماذا يف    - 

 بيتك قبل هذا؟ 

 الك مل يكن دلي أأي دافع لفعل ذكل.   - 

ال أأن ترتيك لكمة    -  الآن دليك واحد. ماعليك ا 

ل،"انن" ليك التقلق بشأأنك ، فسوف نعود  

 بدون شك بأأرسع مما تتتوقعني. 

ارتدت الفتاة ثياهبا برسعة مث توهجت ا ىل  

 ها أأماهما. النافذة اليت اكن "هايس" ينتظر 



 قال لها: 

 هيا ، تعايل.   - 

 اعرتضت الفتاة قائةل: 

لكنين ال أأحسن تسلق الأجشار فكيف    - 

 ابلزنول من علهيا. 

ذن ، لن جتدي وقتا افضل من هذا    -  ا 

 لتتعلمي ذكل. 

 وأأين تريد أأن تأأخذين؟   - 

ىل املدينة.   -   ا 

 ولكننا بعد منتصف الليل ولك يشء مغلق   - 

 ابتسم بغرابة مث قال : 

 رف ذكل. وهذا افضل. اع   - 



**** 

 

 الفصل الســـــــابع 

 

 

اكنت "بيب" جتلس عىل دكة حمطة الأتوبيس  

بيامن اكن"سوير" يضبط لها حذاء تزحلقها ،  

قامت يه بضبط وايق الركبتني، واكنت تتلفت  

ن اكن هناك   حولها من حني لآخر، لرتى ا 

أأحد قادم، ولكن عدا بعض سائقي التاكيس  

الشوارع اكن مركز املدينة    اذلين اكنوا جيوبون 

 خاليا متاما. 



 قالت متسائةل بقلق: 

 هل أأنت متأأكد من أأن لك هذا قانوين؟   - 

 رد "سوير": 

 مل حتدث يل قط أأية مشلكة حىت الآن.   - 

 هل مقت هبذا من قبل؟   - 

 ورد وهو يرتدي قبعته الواقية: 

 ابلطبع.   - 

لست أأدري ماالسبب اذلي جيعلين ال    - 

 أأصدقك؟ 

حضك وهو ميسك يدها ليزتحلقا معا يف مصت  

عىل اال سفلت. مث زاد "سوير" من رسعته  

فشعر أأن الفتاة تتشبث به ايئسة ، وجتوال  



ملدة طويةل جدا عرب الشوارع اخلالية.  

استسلمت "بيب" شيئا فشيئا للرسعة واكنت  

آت اليت اكنت تراها   تنظر حولها مبرح. املنشأ

مظهرها ليال،    يف ضوء الهنار ختتلف متاما يف 

اكنت تبدو كأهنا عواميد فوالذية مظلمة وخميفة  

، وبدون حتذير قام "سوير" بزايدة رسعته مث  

ترك يد الفتاة اليت بدأأت ترصخ حماوةل أأال  

تفقد توازهنا بأأي طريقة، ولكن القدر اذلي  

انرة تش بثت به   اكن حيفظها متثل يف معود ا 

بلك قواها. اقرتب "سوير" مهنا وهو يضحك  

ولكنه سارع ليتوقف يف احلال بعدما رأأى  



مزجيا من اخلوف والغضب يرتسم عىل وجه  

 الفتاة. 

 هل أأنت خبري؟   - 

ليه بغضب طفويل:   ردت ويه تنظر ا 

 سوف أأنتقم منك.   - 

ابتسم "هايس" اثنية مث بدأأ من جديد يف  

الزتحلق وتبعته الفتاة . مل يكن يرسع هذه املرة  

فها يف  ولكنه الحظ أأن "بيب" قد نسيت خو 

خضم غضهبا وبدأأت تتقن تلقائيا الزتحلق شيئا  

 فشيئا. مث قام بفك حزامه تساءلت يف حرية: 

 ماذا تفعل؟   - 

 رد وهو يطوق صدره ابحلزام: 



ال اال مساك بطرفه الآخر ،    -  جلاما، ماعليك ا 

واتريك نفسك تسحبني بواسطة حصانك  

 الويف. 

انطلق وهو حياول أأن يسري برسعة منتظمة،  

آ يزنالن يف  واكنت الف  تاة تتشبث خلفه. مث بدأ

شارع منحدر اكن "سوير" يسري فيه بطريقة  

متعرجة مصدرا صوات غريبا يش به صوت  

الطائرة ولكام اكنت "بيب" تس متتع ابلرسعة  

والهواء وتضحك من اال اثرة لكام زاد الشاب  

 من الرسعة. 



وجفأأة ، توقف "سوير"، واستند ا ىل حائط  

ال أأن تلقي بنفسها  قريب، ومل تس تطع الفتاة ا  

 عليه حىت تتفادى السقوط. 

 سأألها هبدوء: 

 هل أأنت خبري؟   - 

عدا قديم اللتني ال اشعر هبام . لك يشء    - 

 عىل مايرام ، ولكن ملاذا هتمس هكذا؟ 

وبدون أأن يرد . اجته "سوير" لينظر خلف  

آمرة:   احلائط اثنية . قال يف لهجة أ

اذهيب لتختبيئ هناك خلف السور، سوف    - 

 خذك بعد قليل. أآيت لأ 

 لكن ملاذا؟   - 



 الرشطة.   - 

 هزت رأأسها ويه تبتسم مث قالت : 

الك ،الك، لن تنال مين هذه املرة أأيضا،فأأان    - 

 لست غبية لهذه ادلرجة . 

 رد بقلق: 

 هذه املرة أأان جاد جدا.   - 

 لكن...   - 

 هيا أأرسعي ! اختبيئ!   - 

اعرتاها خوف مفاجئ جعلها تطيع أأمر الشاب  

كن مظمل عىل بعد مائة  وذهبت لتختفي يف ر 

مرت تقريبا من املاكن. اكنت تتخيل نفسها يف  

قسم الرشطة أأثناء اس تجواهبا مث حبسها!  



ولتخفف من حدة خوفها اكنت تطمنئ نفسها  

بأأن "سوير" سوف يأأيت بعد قليل ليأأخذها أأو  

أأن هذه ا حدى الاعيبه الغبية . ولكنه مل يعد،  

خراج رأأسها من خمبهئا.   فقامت اب 

 يه حتدث نفسها :"البد أأنه جمنون". قالت و 

اكن "سوير" يصفر بصوت مرتفع وهو يزتحلق  

 حول س يارة رشطة ادلورية. 

اختفت "بيب" خلف السور املظمل من جديد  

وانتظرت طويال من جديد وتفاجأأ بأأنه اختف   

 مع س يارة الرشطة. جتمد ادلم يف عروقها . 



هزت "بيب" رأأسها لتتأأكد أأهنا ال حتمل، لكن  

ر بقي عىل ماهو عليه، مل يكن أأحدا  الأم 

 موجودا ، واكن الرشاع خاليا متاما. 

استندت بظهرها ا ىل احلائط وتركت نفسها  

ىل أأسفل. اكنت تفكر يف حل لهذه   تزنلق ا 

املشلكة. أألقت بنظرة ا ىل ساعهتا اليت اكنت  

ىل الثانية بعد منتصف الليل .   تشري ا 

لهىي! ماذا   ميكنين أأن  تساءلت يف نفسها : ايا 

 أأفعل؟ 

مل يكن دلهيا أأية وس يةل مواصالت ، والنقود!  

لتس تخدم الهاتف مث تذكرت، أأهنا نسيت أأن  

 ترتك لكمة لـ"انن". 



هنا سوف   قالت يف نفسها ويه هممومة: "ا 

ن مل جتدين"   تغضب من يكثريا ا 

هزها صوت غريب . واكنت "بيب" تعمل أأن  

هذا الشارع الآمن جدا ابلهنار مل يكن كذكل  

ابلليل، وأأدركت جفأأة مدى ضعفها، ومما زاد يف  

خوفها هو رؤية س يارة تقرتب مهنا ببطء .  

توقفت الس يارة عىل بعد أأمتار مهنا ، أأرسعت  

"بيب" ابالحامتء خلف السور ويه ترتعد من  

 الرعب. 

هيه ، أأيهتا الفتاة ! أأتريدين صديقا يف هذه    - 

 الليةل؟  

 ...هذا الصوت! 



خترج من ركهنا  صاحت بلك قوهتا ويه    - 

 املظمل: 

 "سوير " اس تطيع أأن أأقتكل فورا!   - 

 سأألها وهو خيرج من الس يارة: 

 ملاذا؟ لقد كنت أأظن أأن...   - 

 وأأان اعتقدت أأ،ه مت القبض عليك وتركتين.   - 

نين    -  لن أأتركك أأبدا يف مثل هذا الوضع ، مث ا 

مل يقبض عيل ملاذا تتخيلني مثل هذه  

 الأش ياء؟ 

 ردت بصوت حاد: 

 بسبب الرشطة أأهيا الأمحق.   - 

 قال لها هبدوء: 



اهديئ اي "بيب" مل نكن نفعل شيئا خارجا    - 

عن القانون ، لقد اكنوا يـتأأكدون فقط من  

 أأنين لست مثال. 

 مثال؟ وملاذا؟   - 

 لأنين كنت أأغين حول س يارهتم.   - 

ذن    -  وملاذا كنت تفعل ذكل؟ وملاذا أأمرتين ا 

ن مل نكن نفعل شيئا خارجا  عن    ابالختباء ا 

 القانون؟ لقد أأفزعتين حقا... 

 قال "سوير" وهو يأأخذها بني ذراعيه حبنان: 

لقد كنت أأطن أأن هذا سوف يسبب كل    - 

ن كنت قد س ببت كل   حراجا، أأعتذر ا  ا 

 اخلوف ، كنت أأود فقط أأن أأكون لطيفا. 



 قالت ويه تغري من لهجهتا: 

يف هذه احلاةل ، اليشء عليك ، البد أأنين    - 

قناع. ميكن لأي خشص أأن  قابةل جدا لال 

 خيدعين. 

 هل تريدين مواصةل الزتحلق؟   - 

ىل السامء .   -   رفعت عينهيا ا 

 أأهذا معناه ال؟   - 

 اس تنتاج رائع . هيا بنا نعود ا ىل املزنل.   - 

 احنىن ليفتح لها الباب وقال: 

 تفضيل ابلركوب.   - 



سارت الس يارة بصمت حىت خرجا من ح  

ليه   الأعامل ، وبعد فرتة نظرت "بيب" ا 

 مبتسمة وقالت: 

لقد اس متتعت هبذا أأليس كذكل؟ حىت    - 

 ابملوقف مع الرشطة؟ 

 اعرتف وهو يبتسم : 

نعم ، أأحب أأن أأترصف حبامقة، ولكنك أأنت    - 

 أأيضا قد اس متتعت بشعورك ابخلوف... 

 قالت ويه تبتلع ريقها: 

 اكن ذكل..مضحاك جدا مثريا أأيضا.   - 

كنت أأعمل ذكل . عىل أأي حال ، دليك    - 

 امرين ، عرفت ذكل منذ البداية. مزاج املغ 



 أأان؟ الأأعتقد ذكل.   - 

 رد "سوير" بلهجة مريبة: 

 سوف نرى.   - 

عندما وصال أأمام مزنل "بيب" اكن الليل  

مايزال طويال، دخال مثل اللصوص ا ىل  

 البيت ومش يا يف الظالم. 

 مهست "بيب" ويه تقبل "سوير" : 

نين مهنكة متاما.   -   ا 

ماك   -  ين البقاء للمبيت  أأان أأيضا. أأتعتقدين أأنه اب 

 هنا الليةل؟ 

ال أأن تذهب ا ىل غرفة    -  طبعا. ماعليك ا 

 الأصدقاء، أأظن أأنك تعرف الطريق جيدا. 



 رد "سوير " قائال : 

 نعم.   - 

قام بتوصيل الفتاة ا ىل ابب غرفهتا وقبلها قبل  

ىل   أأن يمتىن لها ليةل سعيدة، مث ابتعد متجها ا 

 غرفته. 

مث  دخلت "بيب" ا ىل غرفهتا وفكرت مليا  

متددت عىل رسيرها لتنام عىل الفور من شدة  

 التعب. 

 أأحست بشخص هيزها بشدة، فتحت عينهيا. 

"بييب"!"بيب"! لقد وجدهتا ! وجدت فكرة    - 

 رائعة لقضاء ليةل ممتعة! 

 ردت متلعمثة: 



 ماذا؟ "سوير" ماذا أأصابك؟   - 

 قال "سوير" مؤكدا : 

استيقظي جيب أأن نرحل فورا ! هيا    - 

حقيبتك برسعة. ضعي فهيا لبايس  أأحرضي  

حبر، وبعض املالبس اخلفيفة وفس تان مساء  

 مثري بعض اليشء أأطن أأن هذا يكفي. 

 قالت ويه تهنض بصعوبة ابلغة: 

 الآن؟ ولكن أأين؟ليس عندي فس تان مثري. - 

التوجد مشلكة سوف نشرتي واحدا عندما    - 

ىل املطار.   نصل ا 

أأدراهجا يف  سأألته بقلق ويه تفرغ حمتوايت  

 احلقيبة: 



 ولكن أأين نذهب؟   - 

ىل أأين    -  سؤال غريب! ا ىل "أأاكبولكو" طبعا! ا 

 يذهب العشاق الش باب يف ظنك؟ 

ا ىل "أأاكبولكو"؟هيه! انتظرين! هل أأنت    - 

 جمنون؟ 

خرج "سوير " من الغرفة. تبعته ويه تزنل  

 عىل السمل مرسعة. 

 رد "سوير" وهو ميتطي الس يارة: 

ن الطائرة النفاثة يف  نعم جيب أأن نرسع ، لأ   - 

 انتظاران يف املطار. 

 هل مقت ابستئجار طائرة نفاثة.   - 



ركبت الس يارة وأأغلقت الباب بعنف . سأألها  

 "سوير" مس تغراب: 

من أأين تأأيت كل هذه الأفاكر الغريبة يف هذا    - 

هنا مكل يل، أأوعىل وجه   الصباح الباكر ؟ ا 

 ادلقة اس تعرهتا من الرشكة. 

 ة. انطلقت الس يارة برسع

صاحت "بيب" ويه هتزت من تدافع  

 الاحداث: 

 وأأظن أأنك أأنت اذلي تقودها ابلطبع.   - 

 طبعا، أأتودين الاطالع عىل رخصيت؟   - 

اكنت الفتاة تنظر ا ىل "سوير" بذهول ، مل  

تكن تعمل ماذا تفعل أأمام اجلانب غري املتوقع  



لهذا الرجل ، اكنت من جديد يف قلب دوامة  

الس يطرة علهيا .  العواطف اليت مل تمتكن من  

ومصتت حىت وصال ا ىل مطار خاص صغري،  

اكنت تنتظرهام فيه طائرة نفاثة رسعان مادخال  

 فهيا. 

 قال "سوير" للفتاة موحضا: 

 ابملناس بة، س تقومني بدور مساعد الطيار!   - 

 صاحت "بيب"قائةل: 

نك متزح بدون شك! مل يس بق يل    -  ماذا؟ ا 

 أأن.... 

 تقلقي. أأعرف ذكل ولكنين سوف أأعلمك .ال   - 



"سوير" ، هل أأنت واثق دامئا من لك    - 

 ترصفاتك؟ 

نك حتت رعاييت.   -   ابلتأأكيد. ثقي يب، ا 

اكنت مندهشة مما حيدث وتركت "سوير"  

يرسع بربط حزام أأماهنا. مث قبلها عىل انفها  

وأأقلعت الطائرة . وبعد حلظات من اال قالع  

ليه وقالت:   نظرت "بيب" ا 

  ممتعة؟ ابملناس بة ماذا أأردت بلكمة ليةل   - 

لهيا نظرة مثرية:   رد وهو ينظر ا 

 أأول ليةل غرامية ابلنس بة كل يف "أاكبولكو".   - 

 امحر وجه "بيب" ولكهنا مل تعلق. 



اكن "سوير" ال يكف عن احلديث منذ أأن  

أأقلعت الطائرة ، اكنت فكرة قضاء عدة أأايم  

معها بعيدا عن لك يشء تثريه جدا ، اكن  

 تتدافع يف رأأسه. يترصف جبنون واكنت افاكره  

اكن قد اختار ماكان منعزال رومانس يا حىت  

يتس ىن هلام الاس متتاع بوقهتام معا ، اكن بيتا  

صغريا من طابق واحد يطل عىل شاط ء  

البحر مبارشة ، حتيط به حديقة صغرية حتتوي  

عىل حامم للس باحة . ويف املساء اكان عىل  

موعد مع عشاء عىل ضوء الشموع يف الفندق،  

الحظ أأن "بيب" تضع يدها عىل جبيهنا  وهنا  

 واكن وهجها شاحبا جدا. 



 صاح قائال: 

 "بيب"! مابك؟ - 

 رأأيس يؤملين .   - 

 أأرجو أأال تكوين جادة. - 

ن هذا الصداع أأمر اليدعو للهزل. مك أأود أأال  -  ا 

أأتأأمل أأبدا كام أأتأأمل الآن. هل تس تطيع أأن جتد يل  

 أأسربين؟ 

 طبعا ولكن دعيين أأرى ذكل أأوال.   - 

ه عىل جبني الفتاة مث صاح قائال وهو  وضع يد 

يبحث اكجملنون بني الأدوية الكثرية اليت اكنت  

 حقيبته تزخر هبا. 

نك مصابة ابمحل !   -  لهىي ! ا   اي ا 



 

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

 

---------------------------------------------

----------------------------------- 

 

 الفصل الســـــــابع 

 

 

اكنت "بيب" جتلس عىل دكة حمطة الأتوبيس  

بيامن اكن"سوير" يضبط لها حذاء تزحلقها ،  

قامت يه بضبط وايق الركبتني، واكنت تتلفت  



ن اكن هنا  ك  حولها من حني لآخر، لرتى ا 

أأحد قادم، ولكن عدا بعض سائقي التاكيس  

اذلين اكنوا جيوبون الشوارع اكن مركز املدينة  

 خاليا متاما. 

 قالت متسائةل بقلق: 

 هل أأنت متأأكد من أأن لك هذا قانوين؟   - 

 رد "سوير": 

 مل حتدث يل قط أأية مشلكة حىت الآن.   - 

 هل مقت هبذا من قبل؟   - 

 ورد وهو يرتدي قبعته الواقية: 

 ع. ابلطب   - 



لست أأدري ماالسبب اذلي جيعلين ال    - 

 أأصدقك؟ 

حضك وهو ميسك يدها ليزتحلقا معا يف مصت  

عىل اال سفلت. مث زاد "سوير" من رسعته  

لفتاة تتشبث به ايئسة ، وجتوال  فشعر أأن ا 

ملدة طويةل جدا عرب الشوارع اخلالية.  

استسلمت "بيب" شيئا فشيئا للرسعة واكنت  

آت اليت اكنت تراها   تنظر حولها مبرح. املنشأ

يف ضوء الهنار ختتلف متاما يف مظهرها ليال،  

اكنت تبدو كأهنا عواميد فوالذية مظلمة وخميفة  

بزايدة رسعته مث  ، وبدون حتذير قام "سوير"  

ترك يد الفتاة اليت بدأأت ترصخ حماوةل أأال  



تفقد توازهنا بأأي طريقة، ولكن القدر اذلي  

انرة تش بثت به   اكن حيفظها متثل يف معود ا 

بلك قواها. اقرتب "سوير" مهنا وهو يضحك  

ولكنه سارع ليتوقف يف احلال بعدما رأأى  

مزجيا من اخلوف والغضب يرتسم عىل وجه  

 الفتاة. 

 هل أأنت خبري؟   - 

ليه بغضب طفويل:   ردت ويه تنظر ا 

 سوف أأنتقم منك.   - 

ابتسم "هايس" اثنية مث بدأأ من جديد يف  

الزتحلق وتبعته الفتاة . مل يكن يرسع هذه املرة  

ولكنه الحظ أأن "بيب" قد نسيت خوفها يف  



خضم غضهبا وبدأأت تتقن تلقائيا الزتحلق شيئا  

 حرية: فشيئا. مث قام بفك حزامه تساءلت يف 

 ماذا تفعل؟   - 

 رد وهو يطوق صدره ابحلزام: 

ال اال مساك بطرفه الآخر ،    -  جلاما، ماعليك ا 

واتريك نفسك تسحبني بواسطة حصانك  

 الويف. 

انطلق وهو حياول أأن يسري برسعة منتظمة،  

آ يزنالن يف   واكنت الفتاة تتشبث خلفه. مث بدأ

شارع منحدر اكن "سوير" يسري فيه بطريقة  

صوات غريبا يش به صوت    متعرجة مصدرا 

الطائرة ولكام اكنت "بيب" تس متتع ابلرسعة  



والهواء وتضحك من اال اثرة لكام زاد الشاب  

 من الرسعة. 

وجفأأة ، توقف "سوير"، واستند ا ىل حائط  

ال أأن تلقي بنفسها   قريب، ومل تس تطع الفتاة ا 

 عليه حىت تتفادى السقوط. 

 سأألها هبدوء: 

 هل أأنت خبري؟   - 

لتني ال اشعر هبام . لك يشء  عدا قديم ال   - 

 عىل مايرام ، ولكن ملاذا هتمس هكذا؟ 

وبدون أأن يرد . اجته "سوير" لينظر خلف  

آمرة:   احلائط اثنية . قال يف لهجة أ



اذهيب لتختبيئ هناك خلف السور، سوف    - 

 أآيت لأخذك بعد قليل. 

 لكن ملاذا؟   - 

 الرشطة.   - 

 هزت رأأسها ويه تبتسم مث قالت : 

تنال مين هذه املرة أأيضا،فأأان  الك ،الك، لن    - 

 لست غبية لهذه ادلرجة . 

 رد بقلق: 

 هذه املرة أأان جاد جدا.   - 

 لكن...   - 

 هيا أأرسعي ! اختبيئ!   - 



اعرتاها خوف مفاجئ جعلها تطيع أأمر الشاب  

وذهبت لتختفي يف ركن مظمل عىل بعد مائة  

مرت تقريبا من املاكن. اكنت تتخيل نفسها يف  

جواهبا مث حبسها!  قسم الرشطة أأثناء اس ت

ولتخفف من حدة خوفها اكنت تطمنئ نفسها  

بأأن "سوير" سوف يأأيت بعد قليل ليأأخذها أأو  

أأن هذه ا حدى الاعيبه الغبية . ولكنه مل يعد،  

خراج رأأسها من خمبهئا.   فقامت اب 

 قالت ويه حتدث نفسها :"البد أأنه جمنون". 

اكن "سوير" يصفر بصوت مرتفع وهو يزتحلق  

 طة ادلورية. حول س يارة رش 



اختفت "بيب" خلف السور املظمل من جديد  

وانتظرت طويال من جديد وتفاجأأ بأأنه اختف   

 مع س يارة الرشطة. جتمد ادلم يف عروقها . 

هزت "بيب" رأأسها لتتأأكد أأهنا ال حتمل، لكن  

الأمر بقي عىل ماهو عليه، مل يكن أأحدا  

 موجودا ، واكن الرشاع خاليا متاما. 

بظهرها ا ىل احلائط وتركت نفسها  استندت  

ىل أأسفل. اكنت تفكر يف حل لهذه   تزنلق ا 

املشلكة. أألقت بنظرة ا ىل ساعهتا اليت اكنت  

ىل الثانية بعد منتصف الليل .   تشري ا 

لهىي! ماذا ميكنين أأن   تساءلت يف نفسها : ايا 

 أأفعل؟ 



مل يكن دلهيا أأية وس يةل مواصالت ، والنقود!  

أأهنا نسيت أأن    لتس تخدم الهاتف مث تذكرت، 

 ترتك لكمة لـ"انن". 

هنا سوف   قالت يف نفسها ويه هممومة: "ا 

ن مل جتدين"   تغضب من يكثريا ا 

هزها صوت غريب . واكنت "بيب" تعمل أأن  

هذا الشارع الآمن جدا ابلهنار مل يكن كذكل  

ابلليل، وأأدركت جفأأة مدى ضعفها، ومما زاد يف  

خوفها هو رؤية س يارة تقرتب مهنا ببطء .  

وقفت الس يارة عىل بعد أأمتار مهنا ، أأرسعت  ت 

"بيب" ابالحامتء خلف السور ويه ترتعد من  

 الرعب. 



هيه ، أأيهتا الفتاة ! أأتريدين صديقا يف هذه    - 

 الليةل؟  

 ...هذا الصوت! 

صاحت بلك قوهتا ويه خترج من ركهنا    - 

 املظمل: 

 "سوير " اس تطيع أأن أأقتكل فورا!   - 

 سأألها وهو خيرج من الس يارة: 

 ملاذا؟ لقد كنت أأظن أأن...   - 

 وأأان اعتقدت أأ،ه مت القبض عليك وتركتين.   - 

نين    -  لن أأتركك أأبدا يف مثل هذا الوضع ، مث ا 

مل يقبض عيل ملاذا تتخيلني مثل هذه  

 الأش ياء؟ 



 ردت بصوت حاد: 

 بسبب الرشطة أأهيا الأمحق.   - 

 قال لها هبدوء: 

اهديئ اي "بيب" مل نكن نفعل شيئا خارجا    - 

نون ، لقد اكنوا يـتأأكدون فقط من  عن القا 

 أأنين لست مثال. 

 مثال؟ وملاذا؟   - 

 لأنين كنت أأغين حول س يارهتم.   - 

ذن    -  وملاذا كنت تفعل ذكل؟ وملاذا أأمرتين ا 

ن مل نكن نفعل شيئا خارجا عن   ابالختباء ا 

 القانون؟ لقد أأفزعتين حقا... 

 قال "سوير" وهو يأأخذها بني ذراعيه حبنان: 



ن هذا سوف يسبب كل  لقد كنت أأطن أأ   - 

ن كنت قد س ببت كل   حراجا، أأعتذر ا  ا 

 اخلوف ، كنت أأود فقط أأن أأكون لطيفا. 

 قالت ويه تغري من لهجهتا: 

يف هذه احلاةل ، اليشء عليك ، البد أأنين    - 

قناع.ميكن لأي خشص أأن   قابةل جدا لال 

 خيدعين. 

 هل تريدين مواصةل الزتحلق؟   - 

ىل السامء .   -   رفعت عينهيا ا 

 عناه ال؟ أأهذا م   - 

 اس تنتاج رائع . هيا بنا نعود ا ىل املزنل.   - 

 احنىن ليفتح لها الباب وقال: 



 تفضيل ابلركوب.   - 

سارت الس يارة بصمت حىت خرجا من ح  

ليه   الأعامل ، وبعد فرتة نظرت "بيب" ا 

 مبتسمة وقالت: 

لقد اس متتعت هبذا أأليس كذكل؟ حىت    - 

 ابملوقف مع الرشطة؟ 

 اعرتف وهو يبتسم : 

نعم ، أأحب أأن أأترصف حبامقة، ولكنك أأنت    - 

 أأيضا قد اس متتعت بشعورك ابخلوف... 

 قالت ويه تبتلع ريقها: 

 اكن ذكل..مضحاك جدا مثريا أأيضا.   - 



كنت أأعمل ذكل . عىل أأي حال ، دليك    - 

 مزاج املغامرين ، عرفت ذكل منذ البداية. 

 أأان؟ الأأعتقد ذكل.   - 

 رد "سوير" بلهجة مريبة: 

 سوف نرى.   - 

عندما وصال أأمام مزنل "بيب" اكن الليل  

مايزال طويال، دخال مثل اللصوص ا ىل  

 البيت ومش يا يف الظالم. 

 مهست "بيب" ويه تقبل "سوير" : 

نين مهنكة متاما.   -   ا 

ماكين البقاء للمبيت    -  أأان أأيضا. أأتعتقدين أأنه اب 

 هنا الليةل؟ 



ال أأن تذهب ا ىل غرفة    -  طبعا. ماعليك ا 

 تعرف الطريق جيدا. الأصدقاء، أأظن أأنك  

 رد "سوير " قائال : 

 نعم.   - 

قام بتوصيل الفتاة ا ىل ابب غرفهتا وقبلها قبل  

ىل   أأن يمتىن لها ليةل سعيدة، مث ابتعد متجها ا 

 غرفته. 

دخلت "بيب" ا ىل غرفهتا وفكرت مليا مث  

متددت عىل رسيرها لتنام عىل الفور من شدة  

 التعب. 

 أأحست بشخص هيزها بشدة، فتحت عينهيا. 



"بييب"!"بيب"! لقد وجدهتا ! وجدت فكرة    - 

 رائعة لقضاء ليةل ممتعة! 

 ردت متلعمثة: 

 ماذا؟ "سوير" ماذا أأصابك؟   - 

 قال "سوير" مؤكدا : 

استيقظي جيب أأن نرحل فورا ! هيا    - 

أأحرضي حقيبتك برسعة. ضعي فهيا لبايس  

حبر، وبعض املالبس اخلفيفة وفس تان مساء  

 كفي. مثري بعض اليشء أأطن أأن هذا ي 

 قالت ويه تهنض بصعوبة ابلغة: 

 الآن؟ ولكن أأين؟ليس عندي فس تان مثري. - 



التوجد مشلكة سوف نشرتي واحدا عندما    - 

ىل املطار.   نصل ا 

سأألته بقلق ويه تفرغ حمتوايت أأدراهجا يف  

 احلقيبة: 

 ولكن أأين نذهب؟   - 

ىل أأين    -  سؤال غريب! ا ىل "أأاكبولكو" طبعا! ا 

 ظنك؟ يذهب العشاق الش باب يف  

ا ىل "أأاكبولكو"؟هيه! انتظرين! هل أأنت    - 

 جمنون؟ 

خرج "سوير " من الغرفة. تبعته ويه تزنل  

 عىل السمل مرسعة. 

 رد "سوير" وهو ميتطي الس يارة: 



نعم جيب أأن نرسع ، لأن الطائرة النفاثة يف    - 

 انتظاران يف املطار. 

 هل مقت ابستئجار طائرة نفاثة.   - 

نف . سأألها  ركبت الس يارة وأأغلقت الباب بع 

 "سوير" مس تغراب: 

من أأين تأأيت كل هذه الأفاكر الغريبة يف هذا    - 

هنا مكل يل، أأوعىل وجه   الصباح الباكر ؟ ا 

 ادلقة اس تعرهتا من الرشكة. 

 انطلقت الس يارة برسعة. 

صاحت "بيب" ويه هتزت من تدافع  

 الاحداث: 

 وأأظن أأنك أأنت اذلي تقودها ابلطبع.   - 



  رخصيت؟ طبعا، أأتودين الاطالع عىل   - 

اكنت الفتاة تنظر ا ىل "سوير" بذهول ، مل  

تكن تعمل ماذا تفعل أأمام اجلانب غري املتوقع  

لهذا الرجل ، اكنت من جديد يف قلب دوامة  

العواطف اليت مل تمتكن من الس يطرة علهيا .  

ومصتت حىت وصال ا ىل مطار خاص صغري،  

اكنت تنتظرهام فيه طائرة نفاثة رسعان مادخال  

 فهيا. 

 ل "سوير" للفتاة موحضا: قا 

 ابملناس بة، س تقومني بدور مساعد الطيار!   - 

 صاحت "بيب"قائةل: 



نك متزح بدون شك! مل يس بق يل    -  ماذا؟ ا 

 أأن.... 

 أأعرف ذكل ولكنين سوف أأعلمك .التقلقي.   - 

"سوير" ، هل أأنت واثق دامئا من لك    - 

 ترصفاتك؟ 

نك حتت رعاييت.   -   ابلتأأكيد. ثقي يب، ا 

ا حيدث وتركت "سوير"  اكنت مندهشة مم 

يرسع بربط حزام أأماهنا. مث قبلها عىل انفها  

وأأقلعت الطائرة . وبعد حلظات من اال قالع  

ليه وقالت:   نظرت "بيب" ا 

 ابملناس بة ماذا أأردت بلكمة ليةل ممتعة؟   - 

لهيا نظرة مثرية:   رد وهو ينظر ا 



 أأول ليةل غرامية ابلنس بة كل يف "أاكبولكو".   - 

 "بيب" ولكهنا مل تعلق. امحر وجه  

اكن "سوير" ال يكف عن احلديث منذ أأن  

أأقلعت الطائرة ، اكنت فكرة قضاء عدة أأايم  

معها بعيدا عن لك يشء تثريه جدا ، اكن  

 يترصف جبنون واكنت افاكره تتدافع يف رأأسه. 

اكن قد اختار ماكان منعزال رومانس يا حىت  

ا  يتس ىن هلام الاس متتاع بوقهتام معا ، اكن بيت 

صغريا من طابق واحد يطل عىل شاط ء  

البحر مبارشة ، حتيط به حديقة صغرية حتتوي  

عىل حامم للس باحة . ويف املساء اكان عىل  

موعد مع عشاء عىل ضوء الشموع يف الفندق،  



وهنا الحظ أأن "بيب" تضع يدها عىل جبيهنا  

 واكن وهجها شاحبا جدا. 

 صاح قائال: 

 "بيب"! مابك؟ - 

 رأأيس يؤملين .   - 

 أأرجو أأال تكوين جادة. - 

ن هذا الصداع أأمر اليدعو للهزل. مك أأود أأال  -  ا 

أأتأأمل أأبدا كام أأتأأمل الآن. هل تس تطيع أأن جتد يل  

 أأسربين؟ 

 طبعا ولكن دعيين أأرى ذكل أأوال.   - 



وضع يده عىل جبني الفتاة مث صاح قائال وهو  

يبحث اكجملنون بني الأدوية الكثرية اليت اكنت  

 حقيبته تزخر هبا. 

نك مصابة ابمحل !   -  لهىي ! ا   اي ا 

 الفصل الثـــــــامن 

 

 

 قالت "بيب" بصوت خمتنق : 

نك متزح ايدكتور! الميكن أأن أأكون مصابة    -  ا 

 بداء " امحلرياء". 

 رد الطبيب قائال: 



أأان جد أآسف ،"سنيورا" ، ولكنك مصابة    - 

فعال بـ"امحلرياء". الداعي للقلق مفع بعض  

مر أأكرث من  الأدوية املفيدة ، لن يدوم الأ 

يومني أأو ثالثة، وبعد ذكل ميكنك أأن تعودي  

 لالس متتاع بشهر العسل. 

 اعرتضت الفتاة قائةل: 

 لكنه ليس شهــ....   - 

 قاطعها "سوير" برسعة قائال: 

 موتشاس جراس ياس!   - 

واصطحب الطبيب خارج الغرفة. مث قال هذا  

 الأخري لـ "سوير": 



البد من الراحة التامة اي س يد"هايس" ،    - 

ب أأن تتجنب اجملهودات البدنية الشديدة.  جي 

اجعلها ترشب مكيات كبرية من املاء دون أأن  

عطاءها الأدوية أأربع مرات يوميا. مث   تنىس ا 

 قال الطبيب بصوت ميلؤه احلرج: 

 هل من املمكن أأن تكون الس يدة حامال؟   - 

 رد "سوير" وهو يدافع ابتسامته: 

 مس تحيل .   - 

 اخلروج: قال الطبيب وهو يتوجه حنو ابب  

بوينو، بوينو، لأن هذا النوع من الأمراض    - 

خطري جدا عىل حصة الأم احلامل وخاصة عىل  



اجلنني ، أأتدرك ما أأعين؟ اعتين هبا جيدا!  

 أأديوس سنيور. 

أأغلق "سوير" الباب مث اجته ا ىل غرفة "بيب"  

اليت اكنت مس تلقية ووهجها شاحب ، اكنت  

وقلهبا  عالمات الضعف تظهر علهيا بوضوح  

 خيفق ببطء. 

آالهما بدال   ليه أ متىن أأن يكون ماكهنا وأأن تنتقل ا 

من أأن يراها يف هذه احلاةل. اكن يشعر بعجزه  

 وقهل حيلته. 

 قالت "بيب" بصوت ضعيف: 

آسفة جدا...   -  آسفة ،أ نين أ  "سوير" ، ا 



أأحس "هايس" أأن قلبه يتحطم مثل الزجاج  

لف قطعة صغرية، أأمسك يدها حبنان   ىل ا  ، ا 

ايها: واقرتب    مهنا وقال مطمئنا ا 

ن    -  حيب، ال داعي للأسف ، ابلتأأكيد ا 

مااصابك اكن بسبب" سكوتر" أأي بسبيب أأان  

فساد   نين أأشعر بأأين مسؤول عن ا  .ا 

جازتنا.  جازتك...ا   ا 

 ردت الفتاة بلطف: 

نك أأبهل، مل تكن تعمل أأنين سوف أألتقط    -  ا 

فساد   نين أألوم نفيس كثريا عىل ا  املرض.ا 

جازتنا.  جازتك ..ا   ا 



هنا فسدت؟سوف تكونني خبري    -  من قال ا 

 بعد يومني. 

 ردت "بيب" بصوت حزين: 

 لكنك ستشعر ابمللل خالهلام.   - 

 صاح "سوير" قائال: 

أأشعر ابمللل؟ ال انك متزحني ابلتأأكيد! مع لك  - 

الألعاب اليت اخرتعهتا عندما كنت طفال  

صغريا سوف جند ماجيعلنا الحنس مبرور  

ذا كنت تودين   ال ا  أأن تلحق بنا  الوقت ،ا 

 "انن" ، أأس تطيع اذلهاب ال حضارها. 

ىل اهنا تكره ركوب    -  الك، ارجوك، فباال ضافه ا 

 الطائرة، أأود أأن نكون وحدان. 



 قال"سوير "وهو يبتسم: 

مل تكوين لتسعديين أأكرث من هذا . عليك    - 

الأن ان تسرتحيي سوف أأذهب لتجهزي عشاء  

 فاخر وسأأقدمه كل بنفيس. 

ليجري ماكملة مع سكرتريته  خرج من الغرفة 

 يف "هيوسنت". 

 سأألته "جلوراي": 

 ولكن ماذا تفعل يف "أأكباولكو"؟   - 

 حاليا العب دور الطبيب.   - 

 معذرة؟   - 

نين ال أأمزح . ال أأريد أأن يعمل "ليوانرد "    -  ا 

 ابلأمر. وال أأي خشص أأخر أأيضا. 



 ووادلتك؟ لقد اتصلت بك مرتني اليوم.   - 

نين يف    -  "أأورواب" ، لأمت  قويل هلم مجيعا: ا 

ال بعد أأس بوع.   بعض الأعامل ، ولن أأعود ا 

 لكن أأين يف أأورواب؟   - 

يف أأي ماكن، لكن التذكري وجودي يف    - 

"املكس يك".وقويم بتأأجيل اجامتع جملس  

ذا ما سأأكل   ىل الأس بوع القادم . وا  اال دارة ا 

 "ليوانرد" ملاذا؟ فعليك أأن ختربيه أأهنا تعلامييت. 

 كررت "جلوراي" : 

الأس بوع القادم ، التوجد مشلكة ، سوف    - 

 أأنقل أأوامرك . 

ايها:  آمرا ا   قال "سوير" لـ"بيب" أ



 افتحي مفك!   - 

 ردت "بيب" حمتجة: 

نين اس تطيع أأنأألك بنفيس. -   ا 

ولكن "سوير" جتاهل احتجاهجا وواصل  

حديثه بصوت مرتفع وهو يقرب ملعقة احلساء  

 من مف"بيب": 

حي ابب  وهذه يه الس يارة الطائرة ، هيا افت  - 

 الكهف! 

 س يارة طائرة؟ ابب الكهف؟   - 

ن هذه الأمور دامئا مأاكنت تأأيت بنتيجة    -  ا 

جيابيه معي عندما كنت طفال.   ا 



لكن ملاذا عيل أأن أأتناول حساء ادلجاج يف    - 

الوقت اذلي تعج فيه عربة الطعام ابملأأكوالت  

الشهية مثل الكركند وعيدان الهليون. وهذا  

 ما أأش هتيه حقا. 

ن كنت تس تطيعني تناول    فلرن يف   -  البداية ا 

ىل الأطعمة ذات   احلساء مث بعد ذكل ننتقل ا 

ىل أأنه مناسب   القوام الأكرث كثافة، ابال ضافة ا 

 ملرضك. 

انزتعت "بيب" طبق احلساء من بني يدي  

 الشاب وسأألته: 

 وملاذا ال جترب ان تتناوهل أأنت؟   - 

 رد "سوير" قائال: 



نين    لأنين نلت كفاييت عندما كنت طفال ،   -  وا 

 اكرهه الآن. هل أأنت خبري؟ 

ردت بعد أأن تناولت حساءها ومدت يدها  

 لتناوهل الطبق: 

عىل أأحسن مايرام. والآن هل يل يف بعض    - 

 الكركند؟ 

 رد مقرتحا: 

حضار قطعة منه.   -   طبعا، سوف أأقوم اب 

"سوير" ! أأس تطيع وأأحب أأن أأفعل ذكل    - 

 بنفيس! 

لهيا حبزن.   نظر ا 

ال تريدين أأن أأقدمه كل   -   بنفيس؟   ا 



نه   قالت ويه حتدث نفسها:"أأيهتا امحلقاء، ا 

لطيف معك وابلرمغ من ذكل الجتدين سوى  

تأأنيبه." نظرت "بيب" حولها، اكنت الغرفة  

تعج بعلب الألعاب الاجامتعية احملاطة بباقات  

من الزهور الفاخرة . اكن"سوير" قد جعل  

ليه هجاز عرض فيديو   سكرتريته ترسل ا 

 معه. والكثري من الرشائط  

 قال "بيب" يف الهناية: 

آسفة ، كنت أأفضل أأن أأتناول عشايئ  -  نين أ ا 

طعايم   بنفيس معك بدال من أأن تقوم أأنت اب 

نين لست مريضة لهذه ادلرجة.   .ا 

لهيا"سوير" بغرابة مث قال:   نظر ا 



حسن ، رمبا أأنين جتاوزت بعض اليشء، مل    - 

طعايم حىت نغري بعض اليشء؟   ال حتاولني ا 

جلسا الس تكامل عشاهئام   انفجرا ضاحكني مث 

هبدوء عىل ضوء الشموع . وبعد أأن تناوال  

 طبق احللو قال لها متسائال: 

 هل تريدين اللعب أأم مشاهدة فيمل ما؟   - 

أأظن أأن مشاهدة الفيمل س تكون أأفضل    - 

 .ماذا تقرتح عيل؟ 

أأتصدقني أأنين عرثت عىل فيمل "لنغين حتت    - 

 املطر" مارايك؟ 

 مل أأشاهده مطلقا؟ جيدا !هل تتصور أأنين    - 



رد عىل "بيب" وهو يضع رشيط الفيديو  

داخل اجلهاز قبل أأن يعود ليس تلقي جبانب  

 الفتاة: 

هذا خطأأ من السهل ا صالحه . سوف    - 

 تس متتعني به كثريا... بعد حلظات صاح قائال: 

نه انطق ابال س بانية.   -   ال أأصدق ذكل!ا 

 ردت املرأأة ويه تضحك: 

ننا يف    -   "املكس يك" طبعا، ماذا كنت تظن ا 

 قال وهو يبتسم مبرح: 

ذن لأين أأحفظه    -  حس نا..التوجد مشلكة ا 

عن ظهر قلب وأأنت تتقنني اال س بانية فسوف  

ذا وجد يشء ال أأفهمه.   ترتمجني يل ا 



أأحست "بيب" أأثناء نوهما بيشء جيمث عىل  

صدرها وأأرجلها ومينعها من احلركة ،أأحست  

ابلرعب وفتحت عينهيا ،وبدأأت ترصخ  

 خلص من هذا امحلل الثقيل. وحتاول أأن تت

فزع"سوير" وجثا عىل ركبتيه فوق الرسير مث  

انرة الغرفة وقال متلعامث وهو يفحصها   قام اب 

 بقلق: 

ماذا هناك ؟ هل تشعرين بيشء؟ هل    - 

 تتأأملني؟ 

اكتشفت الفتاة أأنه مل يكن سوى"سوير" اذلي  

اكن انمئا فوقها دون أأن يشعر وهو مأاكن  



ليه  خييفها ورسعان مازال خوف  ها ونظرت ا 

 ابس تغراب: 

 لقد أأفزعتين. ماذا تفعل هنا يف رسيري؟   - 

 قال معرتضا: 

 كنت انمئا، هل تريدين دواءك؟   - 

الك شكرا. ولكين كنت أأظن أأن هناك    - 

 غرفة اثنية. 

نعم توجد غرفة اثنية ولكنين فضلت البقاء    - 

 جبانبك لعكل حتتاجني شيئا ما . 

 لكن....   - 

 خر من الرسير: قال وهو يقوم ا ىل جانب الآ 



ال توجد لكن،سأأبق  هنا والداعي أأن متثيل    - 

دور اخلجول.فبعد يومني لن يكون هناك جمال  

 للخجل بيننا. 

رفعت"بيب" الغطاء عىل وهجها حىت  

اليالحظ امحرار وهجها. ولكن"سوير" مل ينظر  

طفاء   صالح الأغطية مث ا  لهيا ،بل اكتف  اب  ا 

 الأنوار ليس تلقي جبانهبا من جديد. 

 "سوير" ،أأال تشعر ابلربد؟.   - 

 ال.   - 

 ملاذا التدخل حتت الأغطية معي؟   - 

 مل حبن وقت ذكل بعد.   - 



ساد مصت طويل مل يكن يسمع سوى صوت  

الأمواج املتكرسة عىل الشاطئ اكن أأرجي  

الأزهار الاس توائية ميلأ املاكن اكن اجلو مثريا  

 بعض اليشء. 

 "سوير"؟ - 

 مهمم؟ - 

 حيايت رجال مثكل؟ أأتعمل أأنين مل أأقابل يف  

 رد"سوير": 

 شعور متبادل.   - 

 حقا؟   - 

 نعم.   - 

 "سوير"؟   - 



 مهمم؟   - 

اعتقد أأنين قلقة بعض اليشء خبصوص    - 

 ....تعمل ماأأعين. 

هنا جمرد أأوهام تدع "مرض    -  التقلقي ،ا 

 اخلطيبة". 

 لكنين لست خمطوبة.   - 

 رد بصوت حمرشج: 

 ميكننا عالج ذكل برسعة.   - 

التغظين،فأأان قلقة مبا فيه  "سوير" أأرجوك    - 

 الكفاية وأأخاف أأن أأخذكل. 

ال جمال للخوف،ثقي يب.والآن حاويل أأن    - 

ىل النوم ليك تس تعيدي قواك برسعة،   تعودي ا 



سوف حتتاجني ذكل. مبجرد أأن أأحس أأن  

"بيب" قد انمت هنض "سوير" ليأأخذ حامما  

ابردا،وفعل نفس اليشء عندما استيقظ يف  

أأن امحلامات الباردة لن    الصباح ولكنه اكن يعمل 

اثرته البالغة اكن يريد أأن يذهب   هتدىء من ا 

لأبعد من هذا ، اكن يرغب يف أأن جيعلها  

 تشاركه يف لك يشء، يف حياته نفسها. 

اكن يشعر ابالضطراب بل ابلأمل مبجرد تفكريها  

بأأنه اكن ميزح عندما حتدث معها عن الزواج ،  

ر،مع  اكنت"بيب" يف الواقع تشك يف هذا الأم 

أأنه مل يكن أأكرث جدية من ذكل الوقت . واكن  

يبحث عن طريقة يطلب هبا يدها تكون ذات  



طابع خاص، ولكن الأفاكر اليت اس تعرضها مل  

تكن لرتضيه.واس متر يف التفكري وهو يدفع  

 عربة الطعام اليت اكنت حتمل اال فطار. 

 فمي تفكر هبذه الطريقة العميقة؟   - 

 رد قائال: 

ا سوى التفكري فيك ، أأنت  فيك.ال افعل شيئ - 

وهذه الرشاحئ الطرية من اللحم البقري  

 املشوي اليت تنتظران ، مك رشحية تريدين. 

وبعد يومني، عاد ادلكتور"مارتنزي" وقرر شفاء  

 الفتاة ورصح لها ابلعودة لنشاطها الطبيعي .  

ولكن"سوير" رفض أأن تتعرض لأشعة  

الشمس ، خمافة أأن تنتكس حصهتا وليك  



ىل الشاطئ قام ابصطحاهبا  يتفادى   أأن تذهب ا 

وبواسطة الس يارة يف جوةل ا ىل قلب مدينة  

"أأاكبولكو"، ولكن اجلوةل الس ياحية رسعان ما  

انقلبت ا ىل رحةل تسويقية يف احملالت الفخمة  

واملراكز التجارية املتاكمةل.اكنت"بيب" تشعر  

أأهنا تعامل معامةل الأطفال مل تشعر قط مبثل  

الل. اجهتد"سوير" ليجد  هذا الاهامتم وادل 

فس تاان مثريا للفتاة ، اكنت تود لو اس تطاعت  

أأت ترفض لك هذه الهدااي ولكن نظرة  

"سوير" لها جعلهتا ترتاجع عن الرفض،  

وعندما رأأت أأن "سوير" عىل اس تعداد أأن  

يشرتي لها لك احملل وجدت وس يةل ما لتجعهل  



يكتفي برشاء فس تانني فقط. ولكنه مع ذكل  

يقنعها برشاء بعض اجملوهرات    اس تطاع ان 

ىل البيت ،ارمتت   وحذاء للسهرة. عندما عادا ا 

"بيب" عىل الأريكة بعد أأن ختلصت من محلها  

ومن حذاهئا الراييض ، واكن"سوير" قد  

حرض عصريا من الفواكه وقدمه لها وهو  

 يسأألها: 

 مرهقة؟   - 

 بل قل ميتة من التعب.   - 

ندما  أأظن أأنه جيب عليك أأن تنايم قليال وع   - 

تستيقظني سوف أأكون قد حرضت كل حامما  

 جيدا مليئا ابلرغوة وبعدها نس تعد للسهرة . 



 أأية سهرة؟هل س نذهب ا ىل ماكن ما؟   - 

 رد بلهجة فهيا غرابة: 

هنا مفاجأأة صغرية،ولكنين أأعدك بأأهنا سوف  -  ا 

 تكون رومانس ية جدا. 

 أأود أأن أأطلب منك معروفا صغريا. 

 ماهو؟ - 

نين اعرف أأنك  -  تفضلني ربط شعرك لكين  ا 

 أأحب أأن تطلقيه حرا هذا املساء ، من اجيل. 

 ردت ويه مفاجأأة بعض اليشء: 

 حسن ،سوف افعل ذكل. - 



شكرا ،اما الآن فأأرجو أأن تذهيب للراحة    - 

سوف أأذهب لقضاء بعض حواجئي الشخصية  

 بيامن تراتحني. 

حاول "سوير" ربط رابط عنقة بعصبية،اكنت  

يت حياول يف ذكل ولكن  تكل يه املرة الثالثة ال 

دون جدوى، اكن قلقا اكنه عريس جديد،أأو  

كأنه مراهق ذاهب ا ىل موعده الغرايم  

الأول،واكن يفكر يف هذا املساء وكأنه ليةل  

زفافه ،لأنه اكن يعمل أأن الأمور سوف ختتلف  

ذا مل يتحداث عن   بعده.واكن قد قرر أأنه ا 

ىل   الزواج يف هذا اليوم فلن يعود ا 

أأن يطلب يدها ابلفعل. مع    "هيوسنت"قبل 



أأمل خفي يف أأن تقبل أأن يزتوجا هنا ابذلات  

آة   ىل نفسه يف املرأ مسح حذاءه رسيعا ونظر ا 

مرة أأخرى وقال لنفسه وهو يبتسم :"رمبا  

لست ابلنس بة لها أأمجل رجل ولكهنا ابلـتأأكيد  

لن جتد من حيهبا أأكرث مين يف هذا الكون  

 لكه". 

من الغرفة  أأخذ شهيقا طويال قبل أأن خيرج  

ىل الصالون لينتظر الفتاة.مر ربع ساعة   ليتجه ا 

من الانتظار اكن ابلنس بة هل كأنه ساعات  

طويةل وأأخريا فتحت"بيب" ابب غرفهتا  

ووقفت يف حلق الباب ،توقفت الأرض عن  



ادلوران، والأمواج عن الارتطام ابلشاطئ بل  

 توقف الكون لكه عن احلركة. 

حرا طليقا  اكنت رائعة امجلال.اكن شعرها  

ىل أأكتافها   ،واكنت ثناايه تتدىل لتصل ا 

العارية،وفس تاهنا الأسود الضيق يربز تفاصيل  

جسدها ،اكنت تش به حبق جنامت السيامن،بل  

 اكنت أأفضل مهنن لأهنا أأمامه،ومعه،وهل. 

مل تس تطع أأن تفرس نظرة "سوير" لها، قامت  

بتفحص نفسها من أأعىل ا ىل أأسفل قبل أأن  

 هل يف قلق: تنظر للشاب وتقول  

 هل هناك يشء خطأأ؟ - 

 اس تديري لو مسحت. - 



اس تجابت ولفت حول نفسها دورة اكمةل اكن  

 هوخاللها يلهتمها بنظراته. 

 قال متلعامث: 

الك، عىل العكس أأنت  - 

ن اللكامت ال تسعفين   رائعة،خالبة،جذابة...ا 

 للتعبري عام أأره. 

ابتسمت الفتاة ووضعت يدها عىل شعرها  

لأوركيد اليت توجت  لتصلح من وضع زهرة ا 

 هبا رأأسها. 

 ردت وعالمات الارتياح يف صوهتا: 



ن هذه البذةل    -  أأجد أأنك أأنيق أأنت أأيضا،ا 

هنا   مجيةل جدا، ابملناس بة شكرا عىل الأوركيد ا 

 رائعة. 

 ابتسم قائال: 

هنا ليست  -  ين أأرى ذكل. ولكن احلق يقال ا  ا 

هنا تبدو شاحبة أأمام   يف جامل نظرتك بل ا 

 جامل عينيك. 

وجه"بيب" من اخلجل مث اقرتبت وطبعة  امحر  

قبةل عىل شفيت الشاب ،فأأمسك بيدها  

وتوهجا ا ىل ابب اخلروج. اكنت س يارة  

اللميوزين بيضاء تنتظرهام عند الباب  



،ذهلت"بيب" والتفتت ا ىل "سوير" ويه  

 مهبورة مث قالت هل هامسة يف أأذنه: 

 شكرا للك هذا أأحس وكأنين "س ندريال". - 

راعاة فروق جوهرية مع تكل  رمبا ،ولكن مع م   - 

القصة، فأأان لست الأمري امجليل وليس عندك  

حذاء زجايج،وابلأخص، وسف أأكون جبانبك  

يف منتصف الليل والواحدة صباحا والثالثة  

 صباحا.... 

 قاطعته قائةل ويه جتذبه انحية اللميوزين: 

 هيا بنا.   - 

جلسا يف خلوة منعزةل عن ابيق القاعة،اكنت  

ة تسمح مبرور نسمة حبرية  الأبواب املفتوح 



لهيام، واكن لهب الشموع   رقيقة ودافئة لتصل ا 

يرتاقص حتت تأأثري الهواء. وجفأأة ظهر أأماهمام  

 اندل قدم هلام كأسني من الرشاب. 

ن هذا املاكن ساحر رومانيس    -  "سوير" ان 

جدا كيف اكتشفت هذا املطعم؟ رسعان  

مأأصبحت صديقا لبواب الفندق اذلي أأرشدين  

 هذا املاكن اذلي يعترب الأكرث  بدوره ا ىل 

رومانس يه يف لك الشاطئ .اقرتب عازف  

جيتار من طاولهتام ليعزف هلام موس يق  غرامية  

،اكان يس متعان هل وأأيدهيام متشابكة ،وعندما  

انهتى  العزف، احنىن "سوير" انحية الفتاة  

 وقال لها: 



هل ترغبني يف الرقص؟ أأظن أأنه توجد قاعة    - 

موس يقية رائعة عىل حسب  أأخرى هبا فرقة  

 مصدر معلومايت. 

 سأألته وأأساريرها تنفرج فرحا. 

ن    -  حقا؟لقد كنت أأرغب فعال يف أأن أأرى ا 

كنت مازلت أأتذكر لك الرقصات اليت علمتين  

اثرة مع فرقة   ايها، س يكون الأمر أأكرث ا  ا 

 موس يقية حقيقية. 

قال "سوير" وهو يغين دافعا ابب احلديقة  

 لمتر الفتاة من خالهل: 

 وان،تو،تشا تشا تشا .   - 



قام بعمل حركة حتية مضحكة لها، اكن يبدو  

أأنه مثل رشفت"بيب" رشفة من كأسها قبل أأن  

 تنفجر ضاحكة. 

 قال الشاب وهو يرضب كتفه بكتف الفتاة: 

ننا زوج من الراقصني املرحني،لقد فات    -  ا 

أأوانمك اي"فريد"و"جينجر"،والآن جاء دور  

 "بيب"و"سوير"! 

 نجر" هذان؟ من "فريد"و"جي   - 

 قال "سوير" بصوت متلؤه ادلهشة: 

هل متزحني؟ أأال تعرفني "فريد اس تري"    - 

وال"جينجر روجرز"؟ ولكن كيف الميكنك  



معرفهتام؟أأن لك الناس يعرفوهنام لقد تعلمت  

 الرقص مبجرد متابعة أأفالهمام! 

ولكن كيف أأمكنك تعمل الرقص مبجرد    - 

درة  مشاهدة التلفزيون ؟أأمل تكن ممنوعا من مغا 

 الرسير؟ 

يف رايس، ايحبيبيت"بيب"،يف رايس    - 

 !ابلضبط. 

 تساءلت "بيب" يف حرية: 

 ملاذا؟ - 

اليشء اليشء! هل ترغبني يف كأس من    - 

 الرشاب؟ 

حلاح:   قالت الفتاة يف ا 



نك تبدو قلقا جفأأة.   -   ملاذا تغري املوضوع؟ا 

 حضك بشموخ: 

 أأان قلق؟ - 

 ابتسمت الفتاة بيامن اكن يواصل حديثه: 

أأكون قلقا؟هل تعتقدين أأن عيل أأن  ملاذا    - 

أأكون قلقا لأنين أأول حبيب كل؟ هل تظنني  

أأنين قلق لأنين مل أأقابل فتاة مثكل من قبل؟  

بل أأسوأأ من ذكل لأنين أأخاف أأن اخذلها؟  

ذن أأقلق؟   فلامذا ا 

 مهست قائةل: 

الداعي ذلكل، ولست حمتاجا لالختفاء وراء    - 

عدة كؤوس من الرشاب لتعرتف يل بذكل  



لهيا مليا مث احتضهنا  أأيضا  نين أأثق بك .نظر ا  . ا 

 وقال: 

 أأوه اي "بيب" ! مك احبك.   - 

 حقا؟   - 

 حقا.   - 

أأمسكت بوجه "سوير" بني كفهيا حبنان ، مث  

 عادا ا ىل املزنل. 

عندما استيقظت "بيب" يف الصباح اكن  

 "سوير" يقف ا ىل جوارها يتأأملها.قالت: 

 لقد منت طويال؟   - 

 الحظت ذكل.   - 

 أأنت أأيضا؟ هل منت    - 



نعم، لكن النادل أأيقظين عندما احظر طعام    - 

ذا كنت ترغبني يف ذكل فا ن الطعام   اال فطار ،ا 

 يف الرشفة. 

 هنضت وارتدت ثياهبا مث صاحت قائةل: 

نين أأموت جوعا!   -   لقد جاء يف موعده ،ا 

قامت بغرف طبق كبري من السلطة  

املكس يكية وقطعة من البطيخ مث جلست عىل  

 الأريكة. وقالت: 

آه ! هذه يه احلياة احلقيقة، للأسف أأننا  -  أ

النس تطيع أأن نعيش هكذا طوال الس نة.حلق  

هبا واخذ بعض الطعام من طبقها .وقال  

 متسائال: 



 ومل ال؟   - 

التكن خسيفا.عىل أأي حال جيب علينا ان    - 

جازيت ليست أأبدية   ن ا  نعود يوما ما .ا 

ىل أأنه ورايئ أأعامال هممة كثرية   ابال ضافة ا 

 انتباها كبريا.   تس توجب مين 

 قال مقرتحا علهيا بلهجة خبيثة: 

وملاذا ال تأأتني ا ىل "مريث"، للعمل يف    - 

مرشوع احلقيقة الومهية؟ أأس تطيع أأن ألكم  

نين اعرفه.   املدير ،ا 

 قفز قلب "بيب": 

هل معيل يف "مريث" همم ابلنس بة كل ا ىل    - 

 هذه ادلرجة؟ 



ن كنت ترغبني يف ذكل حقا، جيب    -  فقط ا 

تفعيل ما تشائني ، ما يسعدك أأنت .وليس  أأن  

آخر. هيا بنا نذهب ا ىل حامم الس باحة.   شيئا أ

حسن سأأحلق بك فورا،سأأرتدي زي    - 

 الاس تحامم. 

اكان يس تعدان لأخذ حامم، وجفأأة رن جرس  

التليفون، لريفع "سوير" السامعة بطرقة  

 تلقائية: 

 الو؟   - 

 الحظت "بيب" أأن وجه الشاب يتغري: 

 كيف عرثت عيل؟   - 

 رد "هريبرت بوراكلرت": 



مل يكن الأمر هبذه السهوةل، اكن عيل أأن    - 

أأرضب "جلوراي " ! التفكر يف تغيريها أأبدا  

 فلن جتد أأوىف مهنا .قال "سوير" يف غضب: 

أأظن أأنك مل تتصل يب لتقول يل هذا الالكم    - 

 اي "هريبرت"؟ 

ن دلينا بعض املشألك الكبرية،    -  الك، ا 

 وحضورك أأمر رضوري جدا. 

 ا ىل هذه ادلرجة؟ ماذا هناك؟   - 

وقام "يوراكلرت" برشح الأمور املس تجدة  

ملديره بيامن اكنت "بيب" تالحظ أأن وجه  

"سوير" يكسوه تعبري غاضب مل تعهده فيه من  

 قبل. 



 قال غاضبا: 

ايهل من وغد! حس نا اي "هريبرت"، فلنجمتع    - 

الليةل يف مزنيل الساعة الثامنة متاما، سوف  

"جلورايط و"برتسون" حمايم  تأأيت ومعك  

 الرشكة أأيضا. 

وضع "سوير" السامعة بعد هذه اللكامت  

 ليأأخذها من جديد ويقوم مباكملة اثنية: 

الو؟الاس تقبال؟ لو مسحت أأريد أألغاء لك    - 

الرتتيبات ابلنس بة لهذا املساء. نعم لكها حىت  

"املاراي كيس" . وارجو منك أأيضا أأن تتصل  

قالع يف خالل  ابملطار ليجهزوا طائريت ل  ال 

 ساعة واحدة عمل؟ 



 اقرتبت "بيب" منه وقالت يف قلق: 

 ماذا جيري؟   - 

نين أآسف جيب علينا العودة. ابلرمغ من    -  ا 

أأنين كنت قد أأعددت سهرة رائعة ولكن همام  

يكن...معي "لني" يوشك أأن يطعنين يف  

ظهري، وذلكل جيب ان أأقوم حبامية نفيس  

ع مجعية  فورا، لقد دعا هذا الوغد ا ىل اجامت 

املسامهني غدا صباحا متجاهال تعلامييت وغيايب  

،ابال ضافة ا ىل وجود أأيم يف "هيوسنت" ويه  

نين أأش مت   تقوم ابلتقليب يف اورايق اخلاصة ،ا 

 راحئة الغدر. 

نين ال أأفهم شيئا.   -   ا 



ن الأمر بس يط جدا، فاان صاحب أأكرب    -  ا 

نس بة أأسهم ،طاملا كنت أأان اذلي أأدير حصهتا  

مشلكة ابلنس بة للأصوات يف  مل تكن هناك  

ذا اس تطاع   انتخاابت املكتب،ولكن ا 

دارة   "ليوانرد" أأن يقنعها بأأن تعطيه حق ا 

أأسهمها بدال مين فا ن الأمر سوف خيتلف لأنه  

س يصبح يف هذه احلاةل صاحب أأكرب عدد من  

الأسهم ، وهذا معناه أأن معي س يصبح مدير  

 "مريث" حبمك ذكل. 

ست رشكتك  لكن ملاذا يفعلون ذكل؟ أألي   - 

 أأنت؟ 



بىل ، ولكن "ليوانرد" سيس تغل غيايب يف    - 

دارة الرشكة   قناع أأيم بعدم كفاءيت يف ا   ا 

ماكن معك فعل ذكل؟   -   هل تعتقد أأن يف ا 

لست أأدري ولكن شيك يزداد من انحيته    - 

هذه الأايم . أأعتذر كل لأننا س نرتك هذا  

 املاكن ، هل أأنت غاضبة مين؟ 

جيب أأن نلقن  الك مطلقا، بل عىل العكس!    - 

ىل انه   هذا القرصان درسا جيدا ابال ضافة ا 

لقاء "سكوتر" ورفاقه   ماكنه ا  سوف يكون يف ا 

 يف الشارع مبارشة. هيا بنا نرحل! 

لهيا واجام مث ابتسم قائال:   نظر ا 



نك ذكل النوع من    -  لقد قلت كل من قبل:ا 

 النساء. 

 أأي نوع تقصد؟   - 

 نوعي املفضل.   - 

 اكن متوقعا يف  يف صباح اليوم التايل ومثلام

الاجامتع الرسي اذلي يف مزنل"سوير" ، اكن  

هذا الأخري ومعه "بيب" جيلسان يف مكتب  

 الشاب . 

اكن هجاز اتصال داخيل قد وضع رسا يف قاعة  

الاجامتعات اجملاورة واكن يسمح لالثنني  

 مبتابعة احلوار بدقة. 



اكن"سوير" جيلس مسرتحيا داخل كرس يه  

رج مفتوح من أأدراج  الفخم ويضع قدميه عىل د 

مكتبه. واكنت"بيب" جتلس عىل أأريكة تس متع  

 للك الأصوات الصادرة من الآةل. 

 قالت"جلوراي" بصوت خشن هادئ: 

 يشء من القهوة سد "هوكر"؟   - 

 رد بصوت غليظ به نوع من احلرج : 

آه..الك شكرا.هل اللك موجود؟   -   ال،أ

 ردت السكرترية بصوت متلؤه املرارة: 

دا"سوير" طبعا، هل  اللك موجود ماع  - 

 تذكر؟ مديران أأبن أأخيك. 



عطس احدمه حبرج. وقال "ليوانرد  

 هوكر"معلنا: 

ن مديران مسافر ا ىل اخلارج لست أأدري    - _  ا 

أأين والأأفهم أأيضا سبب سفره هذا، ولكنه  

فضل الرتحال عىل حضور الاجامتع الس نوي  

مجلعية املسامهني،وذلكل سأأقوم ابلرئاسة أأثناء  

قويم بتوزيع جدول أأعامل  غيابه، "جلوراي"  

 اليوم من فضكل. 

 مغز"سوير" لـ"بيب" قائال: 

نه يتقن ذكل جيدا.   -   ا 

 مهست الفتاة ويه تبتسم: 

 صه، ال اس تطيع أأن امسع ماذا يقولون.   - 



 وعاد الرجل العجوز ليقول: 

ن أأول نقطة يف جدول الأعامل تتعلق  -  ا 

وكام    بكشف احلساب الربع الس نوي للرشكة، 

تالحظون أأن أأرابحنا اخنفضت بنس بة عرشة  

ابملائة عن الثالثة الأشهر املاضية اليت اكنت  

قد هبطت فهيا الأرابح أأيضا نس بة عرشة يف  

املائة ، فامبذا تفرسون ذكل  

 ايس يد"بوراكلرت"؟ 

ن    -  يف احلقيقة اي"لني" عفوا ايس يد"هوكر"ا 

أأحباثنا يف جمال الألعاب اخلاصة ابحلقيقة  

 ة ملكفة جدا ولكن.. الومهي 

 ومن املسؤول عن هذه املشاريع؟   - 



 اعتقد أأنه"سوير" . ولكنه...   - 

 قال مع الشاب: 

فهمت. وهل دليك الشعور أأنه اكن همامت    - 

 جدا هبذه املشاريع يف الأايم املاضية؟ 

 ال، ولكن دليه أأفاكر هممة للغاية و...   - 

 كرر "هوكر"ببطء: 

شيئا ما    أأفاكر هممة للغاية . ولكن هل فعل   - 

 بصدد ذكل؟يشء يش بع فضولنا عىل الأقل؟ 

 ساد مصت اكن "هريبرت" يتنحنح خالهل: 

نه يعمل ماعليه، ولكننا نفتقر ا ىل خبري يف    -  ا 

 نظام املعلومات اخليالية. 



انكشفت عينا"بيب" ويه تنظر انحية  

 "سوير". 

 قال لها حبرج: 

 الايعزيزيت ليس الأمر كام تظنني.   - 

 ظن اي"سوير"؟ وماذا تظن بأأنين أأ   - 

أأان،أأان..... امسعي سوف أأرشح كل هذا لكه    - 

 فامي بعد. 

 قالت هل: 

اسكت ، مل أأعد امسع شيئا مما يقولون. واكن    - 

 "هوكر" يواصل الكمه: 

ومن هنا، ونظر لترصفات "سوير هايس"    - 

ىل أأخنفاض يف   املضطربة واليت أأدت ابلتايل ا 



دارة   أأرابحنا أأقرتح بأأن نعزهل عن منصبه يف ا 

 لرشكة وهذا من أأجل صاحل الرشكة طبعا. ا 

 واحتج "هريبرت بور اكلرت" قائال: 

 ومن س يحل حمهل؟   - 

 تلعمث "هوكر" قائال: 

هيه...بصفيت انئب املدير أأظن أأنين أأفضل    - 

 خشص ميكنه أأن حيل حمةل مبارشة. 

سوف نقوم ابلتصويت برفع اليد، من مع هذا  

 القرار؟ 

وأأصوات خمتلفة .قفز"سوير"    سادت ضوضاء 

من عىل كرس يه متجها حنو ابب قاعة  

 الاجامتعات. 



 الآن جاء دوران.   - 

ىل قاعة   قال وهو يدخل مع "بيب" ا 

 الاجامتعات حمداث خصبا هبا: 

صباح اخلري لمك مجيعا، أأعتذر عن التأأخري ،    - 

 صباح اخلري اي أأيم. 

ىل املرأأة الوحيدة اجلالسة يف القاعة   اجته ا 

. ابتسمت "مادلني هايس" البهنا وقبلته  وقبلها 

بدورها. اكنت ترتدي فس تاان ورداي، واكن  

شعرها املشدود ا ىل اخللف يكشف عن قرط  

 مثني . وقالت: 

"سوير"! أأين كنت؟ لقد حاولت أأن أأتصل    - 

 بك لعدة أأايم ولكن العم "لني" قال يل... 



اعتذر النشغايل يف الأايم الأخرية ، فقد    - 

معلية هممة جدا، أأريد أأن    كنت أأتفاوض عىل 

لزيابيث يل ابرون"اليت   أأعرفك ابدلكتورة"ا 

تعترب من أأفضل اخلرباء يف جمال احلقيقة  

الومهية. ويه مس تعدة للعمل معنا. بدون أأن  

تنطق بلكمة واحدة، أأخذت "بيب" يد املرأأة  

 حنوها وسلمت علهيا. 

نين مرسورة جدا ملعرفتك ايدكتورة"يل    -  ا 

 ابرون". 

- 

شعور متبادل اي س يدة "هايس"، حسب    - 

مارأأيت يف مرشوع الألعاب الومهية اخلاص  



برشكتمك ، أأس تطيع أأن أأؤكد لمك أأن بني  

أأيديمك ثروة هائةل س تصبح "مريث" أأفضل  

 رشكة يف هذا اجملال. 

عبثت "مادلني هايس" بباقة فس تاهنا ولكها    - 

 فرح. 

هل هذا معناه أأن املسامهني سوف    - 

 م من جديد؟ يس تعيدون أأرابهح 

ال أأعتقد أأهنم خرسوها فعال، ولكين    - 

أأس تطيع أأن امضن لمك مبالغ خضمة يف زمن  

 قيايس. 

قالت املرأأة العجوز ويه تربت عىل كتف  

 "سوير": 



كنت أأعمل أأن ابين عبقري . ولهذا السبب    - 

دارة أأسهمي.   ابذلات تركت هل ا 

 اقرتب"سوير" من معه وقال هل مبتسام: 

ة يف غيايب ، أأظن أأنه  شكرا ال دارتك ادلف   - 

 ميكنين الآن اس تعادة كريس الرئاسة. 

 احتج "هوكر" قائال: 

لقد عزلناك عن منصب املدير العام منذ    - 

 قليل أأان اذلي أأدير الرشكة منذ اللحظة. 

 رد "سوير" متسائال بلهجة ش به حزينة: 

ين متأأكد لو أأن ادلكتورة "يل    -  حقا؟ ا 

لعمل  ابرون" اكنت قد علمت هذا ملا قبلت اب 

 اذلي نعرضه علهيا. 



صاح الرجل العجوز اذلي بدأأ الغضب يظهر  

 عليه: 

 نس تطيع أأن جند خبريا غريها!   - 

 قال الشاب بلهجة هادئة: 

ولكن جيب أأن حيظ  خبريمك مبوافقيت ودعين    - 

آخر:   أأسأأكل سؤالا أ

مك من الوقت تظن أأن الرشكة س تواصل فيه  

ذا ماقامت بسحب شهاديت وعقودي   أأرابهحا ا 

 ة من "مريث"؟ اخلاص

 شهاداتك؟   - 

لك املنتجات اليت شلكت جناحات جتارية    - 

لـ"مريث" أأان اذلي اخرتعهتا، وابلتايل فهىي  



قانونيا مكل يل وليس لرشكة "مريث" ، ويه  

ال أأن   مسجهل ابمس"سوير هايس"ماعليك ا 

تستشري مستشاران القانوين أأليس كذكل  

 اي"برس تون"؟ 

 ابال جياب: هز احملايم رأأسه  

 هذا حصيح.   - 

تلعمث "هوكر" وهو ياكد يبتسم البن أأخيه  

 قائال: 

 لكنك لن تفعل ذكل طبعا.....   - 

 قاطعه "سوير" حبدة: 



ذا عزلتين ، سوف  -  ذا لزم الأمر! ا  الآن ا 

تكون"مريث" رشكة مفلسة قبل أأن أأخرج  

 من هذا املبىن. 

انتفضت "مادلني هايس" ، وواصل "سوير"  

ىل   الس يدة العجوز:   حديثه وهو ينظر ا 

أأماه، هل ترغبني يف تغيري تصويتك قبل رفع  - 

 اجللسة؟ 

 ردت مرسعة: 

 طبعا فليحتفظ ابين مبركز املدير العام.   - 

أأعلن "سوير" وهو يرضب بكفه عىل الطاوةل  

 الكبرية: 



حس نا ، انهتى  الاجامتع ، شكرا لمك مجيعا    - 

عىل حضورمك مث أأمسك معه من ذراعه وابتعد  

ه وقال بصوت خافت ولكن  به عن أأجملموع 

 بلهجة شديدة: 

مع "لني" ، سوف أأقول كل هذا مبعزل عن    - 

حراجا جديدا، أأمامك   البقية حىت أأجنبك ا 

ساعة واحدة لتقدم يل فهيا اس تقالتك وختيل  

 مكتبك. 

اكنت الساعات التالية مبثابة العذاب لـ"بيب"  

ففي حني اهنا اكنت تفكر يف أأن يفرس لها  

ايها هبذه الطريقة ،    "سوير" سبب مغازلته  ا 

وجدت نفسها تتناول طعام الغذاء بني الأم  



وابهنا وأأمام هذا الأمر الواقع ، اكن علهيا أأن  

ىل ثرثرة الس يدة العجوز حول   تنصت مرمغة ا 

ادليكور اجلديد ملزنلها وأأمور أأخرى اتفهة من  

هذا القبيل. وجدت "بيب" أأن هذا املرأأة  

آخر  عدمية الفائدة وال هتمت بيشء أأو   بشخص أ

غري نفسها، واحلس نة الوحيدة اليت اكتشفهتا  

فهيا احلنان الغريب نوعا ما حنو ابهنا. وخالل  

لك هذا الوقت اكنت "بيب" تتساءل ملاذا  

 قام "سوير" ابس تغاللها هبذه الطريقة. 

اكنت ترتدد يف احلمك عليه ولكن اكن يتودل  

 بداخلها شعور ابلثورة. 



نقاذ منصب"سوير  " اال داري  عندما أأرادت ا 

فمل ترتدد يف قول أأهنا اكنت مس تعدة للعمل  

بـ"مريث" ابلرمغ من أأهنا مل تكن دلهيا الرغبة  

الاكفية يف ذكل . قالت الفتاة اثئرة عىل نفسها  

 يف مصت : "ايكل من محقاء". 

عندما فرغوا من هذه الوجبة اليت اكنت تبدو  

بدون هناية، أأرصت "مادلني" عىل أأن يقوم  

ىل الفندق  "سوير" ومعه   "بيب" ابصطحاهبا ا 

مرورا حبديقة النبااتت واكنت أأم "سوير"  

تندهش أأمام أأية مجموعة من الزهور أأو جشرة  

 تراها  



ىل أأن وصلوا أأمام   حاولت "بيب" أأن تامتسك ا 

 فندق"واريك". 

مهس "سوير" قائال أأثناء توجه أأمه لأخذ  

 مفتاح غرفهتا: 

نين أأعتذر سأأحاول أأن أأترصف بأأرسع  -  ا 

 . ماميكن 

 ردت الفتاة هامسة: 

 أأرجو ذكل. لأننا جيب أأن نتحدث معا.   - 

 يف وقت الحق.   - 

لو مل تره وهو حياول أأن يهترب من توصيل  

ىل املطار لظنت "بيب" أأن "سوير"   أأمه ا 

حياول أأن يورطها،وذلكل ملا أأخربها الشاب  



ىل املطار قبلت   أأهنم س يذهبون لتوصيل أأمه ا 

الغضب. واكن  ويه تتجرع الصرب لتتفادى  

ذكل جيدا ابلنس بة لها، لأهنم مبجرد وصوهلم  

ىل املطار اقرتحت الس يدة "هايس" علهيام أأن   ا 

يأأخذا معها كأسا من الرشاب حلني موعد  

 اال قالع. 

مل يتوقف" سوير" حلظة عن الالكم طوال  

رحةل العودة لتوصيل "بيب" ا ىل مزنلها، اكن  

يبدو قلقا وحمرجا جدا من أأن يسود الصمت  

يهنام. أأما "بيب" فمل تكن تنطق، اكنت تفكر  ب 

من جديد يف لك ماحدث لها يف الأايم  

املاضية ، ولكهنا مل تس تطع أأن تركز ابلفعل .  



اكنت ثرثرة"سوير" حتارصها يف منطقة بلبةل،  

واكن لك يشء مضطراب حولها، ولكام  

اكن"سوير" يسرتسل يف حاكايته الغريبة  

ا ال ترغب  جعلها تنىس الأس باب اليت جتعله

يف سامعه ، واكنت تكتشف أأحياان أأهنا  

تضحك من هذه التفاهات اليت يتحدث عهنا.  

ومبجرد أأن توقفت الس يارة أأمام الباب قفزت  

ايه:  آمرة ا   "بيب" خارهجا وقالت أ

انتظرين هنا، سوف أأقوم بتغيري مالبيس لن    - 

 أأتأأخر وبعدها سوف نتلكم. 

 رد "سوير" قائال: 

 نتوقف عن الالكم. ولكننا مل    - 



الك، مل نتوقف عن احلديث عن أأش ياء غبية    - 

 ومضحكة بعض اليشء ولكننا مل نتلكم بعد. 

ذن مل يس هتوك املوضوع اذلي حدثتك    -  ا 

 عنه؟ 

بىل.بىل ابلـتأأكيد ولكننا ابلرمغ من لك هذا    - 

 سوف نتحدث معا. 

 سأألها"سوير " يف قلق: 

 ولكن خبصوص ماذا؟   - 

 قاطعته قائةل: 

 يل ،الآن جيب أأن أأغري مالبيس . بعد قل   - 

 قال الشاب وهو يتثاءب: 



ذن انتظر، أأحب أأن أأساعدك يف    -  ا 

نين مرهق ، رمبا اس تطعنا   ىل ا  ذكل.ابال ضافة ا 

 ان ننام قليال أأليس كذكل؟ 

ال. ليس الآن . فهناك "انن" وال أأريد أأن    - 

اسبب لها حرجا بوجودك معي. انتظرين  

 حفسب. 

 قال "سوير" : 

وف أأنتظرك عىل أأحر من  حس نا جدا، س   - 

 امجلر. 

***** 

 



---------------------------------------------

----------------------------------- 

 

 الفصل التـاسع 

 

 

اكنت الشمس متيل للغروب خلف حائط  

الأجشار عىل اجلانب الآخر من البحرية عندما  

وصل"سوير" و"بيب" يف مصت ابلقرب من  

 املركب القدمي. 

اكان يشاهدان قاراب صغريا ذا حمرك جير وراءه  

 مزتحلقا. 



 قال "سوير"متسائال: 

هل جربت من قبل رايضة الزتحلق عىل    - 

 املاء؟ 

ايها التوءمان"سرتاهان".ولكنين    -  نعم. علمين ا 

أأطن أأنين لن اقدر عىل فعل ذكل أأبدا . نظرا  

 لفرط اخلجل واخلوف. 

 والآن؟   - 

 لت: نظرت ا ىل"سوير" نظرة حادة.مث قا

ن كنت قد    -  نين اس تطيع ذكل ،لأنين ا  أأظن ا 

تعلمت شيئا معك فس يكون ابلتأأكيد هو  

 ختليص من خماويف. 

ىل الأفق وقال:   نظر "سوير"ا 



يبدو كأنه مر دهر اكمل عىل أأول مرة أأراك    - 

فهيا عندما كنت تقومني بطالء ذكل القارب  

القدمي.لقد اكن شلكك مضحاك بذكل الرشيط  

 ونظارتك العجيبة. الفيض الالصق  

 ردت ويه تبتسم ابتسامة حزينة: 

هذا حقيقي.أأان أأيضا أأحس أأنه قد مر دهر    - 

ىل أأنين تغريت   منذ لقائنا الأول ابال ضافة ا 

نك   ايه،ا  ايه واعطيتين ا  كثريا.وأأمنت مبا علمتين ا 

 سبب لك هذا التطور. 

 قال حبرج: 

 توقفي من فضكل.   - 



  اكن يبدو أأنه عىل وشك أأن حيمر وهجه جخال 

 .واصلت الفتاة: 

ين جادة اي"سوير" ،شكرا عىل لك هذه    -  ال،ا 

ادلروس احلياتية وشكرا جزيال. ولكن الآن  

ن اكن الأمر يس تحق...   لست ادري ا 

 قاطعها "سوير": 

أأتدرين، لقد مقت ابلفعل بتحويل هذا    - 

الهيلك املهتاكل ا ىل قارب مجيل ،ماذا تنوين  

 أأن تفعيل به. 

جبوالت عىل  بدون شك سوف أأقوم    - 

ظهره.نوعا ما مثل"هألكبريي فني"أأو"توم  

 سوير"ولكن... 



 سأألها "هايس": 

نه مرفوع ليمت    -  امل أأخربك بأأن دلي قاراب؟ ا 

ا صالحه،ولكنه س يكون جاهزا بعد أأس بوع  

،رمبا سوف أأحصبك للقيام ابلغطس يف أأعامق  

 البحر هل جربت ذكل من قبل؟ 

هزت رأأسها انفية مث فتحت مفها لتواصل  

 هثا اذلي جيمث قلهبا. حدي

ولكن الشاب مل يرتك لها الفرصة  

 ذلكل.وواصل الكمه قائال: 

سوف أأقوم بتعلميك.وأأان واثق انك س تحبني    - 

 ذكل! 



سوف أأقوم بتعلميك.وأأان واثق انك س تحبني    - 

ذكل! ميكننا أأن نتجول بني جزر"كزي" مث مل  

النتجه بعد ذكل ا ىل جزر "الاكرييب"؟لن  

 سوى المتدد يف  يكون دلينا يشء نفعهل 

الشمس أأو الغطس يف املياه الصافية ونفعل  

الكثري من الأش ياء الصغرية الأخرى اليت حنهبا  

 ما رأأيك يف هذا؟ 

ن هذا يعمتد عىل....   -   لست ادري ا 

ايها بصوت غري واثق :   قال "سوير" مقاطعا ا 

هل تعرفني كيف جتعلني احلجر يقفز فوق    - 

ن الرس يمكن يف حرك ة املعصم  املاء؟انظري ا 

 أأثناء ريم احلجر. 



وقام بتناول جحر مصقول ورماه عىل سطح  

البحرية قفز احلجر عدة مرات عىل سطح املاء  

قبل أأن يغطس فيه . مث أأعط  الفتاة جحرا  

 ولكن جتربهتا اكنت فاشةل. 

 قال وهو يعرتف اخريا: 

نك تفتقدين الرتكزي اليس    -  نس تطيع القول :ا 

 كذكل؟ 

 ردت "بيب": 

النين الأأريد أأن أأتعمل ريم  هذا حصيح    - 

الأجحار يف املاء بل أأريد فقط أأن نتحدث  

ىل أأجوبة.   .فعندي بعض الأس ئةل اليت حتتاج ا 



رلك"سوير" بغضب فرعا ميتا اكن ابلقرب منه  

 وقال: 

هذا ماكنت أأخشاه.كنت أأمتىن بغباء أأال    - 

 تسأأليين عام تريدين أأن تسأأليين فيه، أأتفهمني؟ 

 أأسأأل عن ماذا؟   - 

ذا اكن لك هذا اجملهود املبذول مين  مع    -  ا 

ذا مأاكنت لك هذه الأوقات   جعابك ،وا  لأانل ا 

الرائعة اليت قضيناها معا مل يكن لها سوى  

هدف واحد فقط:أأن أأقنعك بقبول العمل يف  

 "مريث".أأليس كذكل؟ 

 ردت بصوت حمايد: 

 أأنت اذلي تقول ذكل.   - 



 قال لها بصوت ميلؤه احلزن: 

تطيع أأن اقسم كل  مل يكن من أأجل ذكل.أأس    - 

 عىل ذكل. 

 وملاذا عيل أأن أأفكر هبذه الطريقة؟   - 

لقد الحظت نظرتك ا يل عندما اكهن    - 

"هريبريت" يتحدث عن خبري احلقيقة الومهية  

 املنتظر. 

 قالت الفتاة ويه تفكر: 

هل تعمل اي "سوير"، لقد تعلمت خالل    - 

الأسابيع اليت قضيناها معا أأن أأتعرف عليك ،  

كن تغازلين من أأجل الرشكة.  وأأعمل أأنك مل ت 

ولكن جيب أأن أأعرتف أأن الفكرة خطرت فعال  



عىل ابيل.ولكين أأعمل أأيضا أأنك لست ذكل  

 النوع من الرجال. 

لهيا وكأهنا قد أألقت هل بطوق جناة مث قال   نظر ا 

 وهو يقرتب مهنا وحيتضهنا بني ذراعيه: 

مل أأخف يف حيايت مثلام أأان الآن ، ومل أأكن    - 

ك بصدق نييت لو مل  أأعرف كيف سأأقنع 

آه ايحبيبيت مك أأحبك.وجفأأة دوى   تصدقيين.أ

 صوت قريب: 

 أأوهيه!هل من أأحد؟أأوهيه!   - 

 قال "بيب": 

هنا تبحث عنا.   -   هذا صوت "انن".ا 

 قال "سوير": 



ن مل ترد عىل    -  أأظن أأهنا س تأأيت ا ىل هنا ا 

 نداهئا.أأليس كذكل؟ 

 ابلتأأكيد.   - 

لهيا وسوف أأحلق بكام بعد    -  حس نا اذهيب ا 

 ت قالت"بيب" متسائةل: حلظا 

 ومل ال تأأيت الآن؟   - 

لأهنا لو رأأتين يف هذه احلاةل رمبا تغضب مين    - 

 بل ميكن أأن تطاردين أأيضا. 

حضكت "بيب" .بيامن اكنت املرأأة العجوز تظهر  

عند أأول الطريق اكنت حتس أأن هناك شيئا  

 ما قد حدث. 



قالت "انن" ويه تبتسم ابتسامة لها معىن  

 كبري: 

وصلت يف الوقت املناسب،  أأظن أأنين    - 

 ولكن ماذا يفعل "سوير" عىل القارب؟ 

نه يقوم بفحص الهيلك ،ليتأأكد من    -  آه ..ا  أ

 عدم نفاذيته للامء سوف يلحق بنا بعد قليل. 

ن معيك هنا اي "بيب".   -   ا 

ميوري"؟   -   مع "وادلو"ومع"ا 

 أأظن أأنه ليس دليك أأعامم غريهام اي عزيزيت.   - 

 نأأيت برسعة. شكرا اي "انن" سوف    - 

اكن الأخوان متشاهبني دلرجة أأذهلت"سوير"  

عندما قامت"بيب" بعملية التعارف بيهنم ،  



ومما زاد يف التشابه ارتداؤهام لنفس النوع من  

البذل السوداء الفخمة ،اكن اليشء الوحيد  

يفرقهام هو ربطة العنق: فأأحدهام اكن    اذلي 

يرتدي واحدة محراء والآخر زرقاء. ابلرمغ من  

ال أأن "سوير" اس تطاع أأ،   امحرار وهجهيام ا 

يالحظ الشدة املوجودة يف نظراهتام وعزاها  

ىل الرصامة   ا ىل س نوات ادلراسة والأحباث وا 

 اليت حتتاهجا تكل الأخرية. 

 : قال وهو يصاحفهام الواحد تلو الآخر 

نين مرسور جدا ملعرفتكام ، لقد    -  ا 

حدثتين"بيب" عنكام كثريا ، واليشء الوحيد  



اذلي حيريين الآن هو كيف أأترصف مع لك  

 هؤالء ادلاكترة"يل ابرون". 

 قال الرجل ذو الربطة العنق الزرقاء: 

ن الأمر سهل جدا .أأان    -  ا 

ميوري".   ادلكتور"وادلو"وهذا ادلكتور"ا 

غمز بعينيه  واصل "سوير" الالكم وهو ي

 لـ"بيب": 

 وهذه ادلكتوره "بيب".   - 

ميوري":   سأأهل "ا 

مل تكن تدرس يف "رايس" ايس يد"هايس"    - 

أأليس كذكل؟ال أأظن أأين رأأيتك يف أأي من  

 حمارضايت. 



 قالت "بيب" شارحة الأمر: 

عامي يظنان أأن "رايس" افضل جامعة يف    - 

 البالد. 

 قال "وادلو" معرتضا: 

 سيئة.... ال.ال "هارفارد"أأيضا ليست    - 

 قال "سوير" وهو يبتسم: 

عىل لك حال أأان مل أأكن يف "رايس" وال    - 

حىت يف "هارفارد" يف احلقيقة مل أأكن اذهب  

ىل اللكية .   قط ا 

كيف؟ امل تدرس قط يف لكية؟ لكن "بيب"    - 

ن   أأخربتنا انك مدير عام لرشكة كبرية جدا .ا 

 هذا الأمر جعيب .أأليس كذكل اي "وادلو"؟ 



ميوري"! بل جعيب جدا    -   اي "ا 

 قالت "بيب": 

ن "سوير" مل يذهب أأبدا ا ىل    -  يف احلقيقة ا 

 املدرسة. 

 صاح العم "وادلو": 

 ايللعجب!   - 

هامتم.أأليس كذكل اي    -  هذا موضوع مثري لال 

 "وادلو"؟ 

 قال الأس تاذ الكبري مزايدا : 

هامتم .   -   بل مثري جدا لال 

 قالت الفتاة ويه تهنض: 



ال أأن ننتقل    -  لتناول الطعام  حس نا ، ماعلينا ا 

وسوف نناقش هذا املوضوع بتأأن ماقوكل اي  

"سوير" أأن تبدأأ قصتك بيامن أأذهب ملساعدة  

 "انن". 

اكن لالكم "سوير" اثر السحر عىل الأخوين  

ال يف   ال يعودا ا ىل "رايس" ا  هنام قررا ا  دلرجة ا 

صباح اليوم التايل. واكنت قصة الرصاع بني  

ت  "سوير" ومعه عىل قيادة الرشكة قد غط

لك وقت العشاء. وبطبيعة احلال مل يس تغرق  

الأمر من العاملني أأكرث من ثالث دقائق حىت  

أأصبحا يتعاطفان مع الشاب . اكان يراين يف  

هذا الرصاع عىل السلطة نوعا من الفروس ية  



اليت أأاثرهتام عىل قلب رجل واحد ضد  

 "ليوانرد هوكر". 

 وصاح العم"اميوري": 

موجودا لأرى وجه هذا  كنت أأود أأن أأكون    - 

 اللص ! 

 قال "وادلو": 

أأظن أأنه انل ما يس تحق بقصة الشهادات    - 

نك رجل تكتيك فذ، البد أأنك خصم   تكل، ا 

 عنيد.هل تلعب لعبة الشطرجن؟ 

 رد "سوير "بتواضع: 

 مس تواي ليس سيئا .   - 

 واصل الأس تاذ الكبري قائال: 



ن أأيخ بطل جامعة    -  البد أأن أأحذرك ،ا 

 نوات. "رايس" منذ ثالث س  

 رد الشاب قائال: 

 وأأان أأيضا لست معوقا، هيا بنا!   - 

ميوري" لأخيه بلهجة ساخرة:   قال العم "ا 

أأظن اي "وادلو" أأنك عرثت أأخريا عىل    - 

 منافس حقيقي كل. 

هنض "وادلو" ليتجه ا ىل غرفة اجللوس وتبعه  

 أأخوه ولكن"انن"رسعان ما دعهتام من جديد: 

ميوري"! مل ينته    -  دكتور "وادلو"! دكتور"ا 

العشاء بعد هل ميكن أأن تنتظرا حىت أأقدم  



لكام طبق الفاكهة حىت يتس ىن لكام ترك  

 الطاوةل بعد ذكل. 

نظر الأخوان ا ىل بعضهام اببتسام مث عاد  

 للجلوس من جديد. 

 مات املكل.   - 

 صاح "وادلو"قائال: 

ن هذا الشاب هيزمين للمرة    -  ايللعجب! ا 

 ية. الثان 

 مهس "اميوري": 

لعبة جيدة أأهيا الشاب ، حىت أأان اكن من  

الصعب عيل ان اهزمه. ومثلام قال كل أأيخ  



نك رجل ختطيط فذ أأليس كذكل   من قبل :ا 

 اي "وادلو"؟ 

 قال هذا الأخري مؤكدا: 

نه فذ للغاية.   -   بل اس تطيع أأن أأقول: ا 

 رد "سوير ببساطة: 

 رمبا حالفين بعض احلظ.   - 

 : أأكد "وادلو" قائال

ال.ال. ال أأهيا الشاب لقد لعبت بطريقة جعلت  

خصمك يذهب حيث كنت تريده ان  

نه أأسلوب الكبار .   يذهب،ا 

 قال"سويرط حبرج وهو يهنض: 



شكرا، أأظن أأنه جيب عيل أأن ارحل ، لقد  

اس متتعت جدا بصحبتكام وأأرجو أأن أألقامك من  

 جديد يف اقرب فرصة. 

هنض وسمل عىل الأخوين وقال وهو يسأأل  

 : "بيب" 

 هل ميكنك اصطحايب ا ىل الباب؟   - 

 تبعته ا ىل اخلارج. 

اعتقد أأنك تركت انطباعا قواي عند معي    - 

أأتدري ذكل؟وكونك اس تطعت هزمية مع  

"وادلو"اكن كفاكهة السهرة.ولكن مل مل ترتكه  

 هيزمك؟ 

 اكن سيشك يف الأوامر ولن حيرتمين ذلكل.   - 



 قالت ويه تقدل معها"وادلو": 

نك رجل ختطيط    -   فذ. ا 

نين اعمل أأين جيب أأن اذهب واين    -  ا 

 الجيب؟! 

أأعمل ذكل ولهذا السبب مل نس تطع أأن    - 

دارة احلوار بأأس تاذية.   نتحدث، لقد مقت اب 

 حقا؟ كنت أأعتقد أأننا تلكمنا فعال.قالت:   - 

 الك. ولكننا سوف نفعل ذكل غدا.   - 

 رد قائال: 

ىل املزرعة لرنى    -  أأوافق . ميكننا أأن نذهب ا 

مه بأأننا أأنقذان مزرعهتم ، هل  الأوالد وخنرب 

 توافقني عىل ذكل؟ 



 ردت برسعة: 

نين اعشق هؤالء الأطفال.   -   طبعا ،ا 

 أأاطلب من معيك احلضور أأيضا؟   - 

الك، ال أأعتقد أأهنام س يحبان ذكل ابال ضافة    - 

ىل أأنين متعجبة من زايرهتام يل ولكين اعتقد   ا 

أأن "انن" يه اليت أأخربهتام بأأن شيئا ما حيدث  

 بد أأهنام أأتيا ملعرفة الأمر. بيننا، وال 

 هل تظنني أأنين جنحت يف الامتحان؟   - 

 ابمتياز يف رأأيي.   - 

بعد قبةل الوداع ابتعد "سوير"بيامن اكنت  

"بيب" واقفة وحدها أأمام الباب تتذكر  

الأس ئةل اليت مل تس تطع أأن تطرهحا عىل  



"سوير هايس" ولكهنا عندما أأحست بأأن  

آثرت أأ  ىل  التعب مينعها من الرتكزي أ ن تذهب ا 

 الفراش. 

**** 

حطت الطائرة املروحية يف املاكن اخملصص لها  

يف مزرعة"مريث"، ومبجرد أأن توقفت املراوح  

قفز "سوير" من الطائرة ليذهب ا ىل اجلانب  

الآخر مهنا ويقوم بفك حزام الآمان اخلاص  

 بـ"بيب". 

 نظرت حولها وقالت: 



أأتسأأل عن السبب اذلي جعل الأطفال  - 

اليأأتون الس تقبالنا، أأو عىل الأقل  

 "سكوتر"و"دايف"... 

امسك بيدها وجذهبا برقة خارج الطائرة وقال  

 يف قةل صرب وحرج: 

 حس نا هيا تعايل معي الآن!   - 

 قالت "بيب" حمتجة: 

متهل اي "سوير"! مابك اليوم؟ أأجدك شديد    - 

 القلق. 

 أأجتدينين كذكل حقا؟ قلق كيف؟   - 

 فكرت مث ردت: 



ادري ، ولكنك تبدو مفرط اال اثرة،  لست    - 

 هل فهمت ما اعين؟ 

 رد "سوير" وهو جيذب يدها بنوع من الشدة: 

 افهم ماتعنني جيدا . والآن اتبعيين.   - 

سار االثنان معا حنو املبىن الرئييس وعند  

اقرتاهبام منه رأأت "بيب" الأوالد جممتعني أأمام  

ىل الس يد   املبىن اكنوا ينظرون ابهامتم ا 

شارة ما، وعندما  "مات"كأهن  م ينتظرون منه ا 

رأأى هذا الأخري الزوج يقرتب وضع عىل مفه  

مزمارا قدميا وبدأأ يعزف حلن نداء ورسعان ما  

بدأأ الأوالد اذلين اكنوا حيملون يف أأيدهيم قطعا  

مس تطيةل من الورق املقوى. جيرون يف لك  



الاجتاهات ليشلكوا يف الهناية صفا واحدا أأمام  

واكن مكتواب عىل قطع  "بيب" و"سوير" .  

الورق املقوى املصفوفة جبانب بعضها العبارة  

 التالية: 

نين احبك.أأرجوك أأن تقبيل    -  "بيب" ،ا 

 الزواج يب! 

 "سوير". 

اكنت الصدمه شديدة عىل "بيب" جعلهتا  

تهنار من الباكء. اكنت نظراهتا تنتقل من  

العبارة احملموةل بواسطة الأطفال ا ىل"سوير"  

ل هيا نظرة طفل فعل شيئا  اذلي اكن ينظر ا 

 خبيثا. 



 وقال لها يف الهناية: 

 مارايك؟   - 

لست أأدري ماذا ميكنين أأن أأقول ال تسعفين    - 

 اللكامت ذلكل. 

ترك "سكوتر" و"دايف" الصف ليتجها  

ىل الشاب.   مرسعني ا 

 صاح "سكوتر" قائال: 

هل اكن الأمر جيدا اي "سوير" ؟ أأمل    - 

 خنطئ؟ 

ا ىل ابيق  رد قائال قبل أأن يتوجه ابحلديث  

 اجملموعة: 



الفكرة انحجة متاما .كنامت رائعني حقا. أأهنئكام    - 

 عىل ذكل . 

 قال الطفل الصغري قبل أأن يوجه الكمه للفتاة: 

أأمسعت اي "دايف" لقد كنا رائعني هل    - 

 س تزتوجني منا أأيضا اي س يديت؟ 

 صاحت ويه تضحك قائةل: 

 أأنمت مجيعا؟ لكن...   - 

ي اكن  رد الطفل وهو ينظر ا ىل "مات" اذل 

 يقوم جبمع الصبية: 

أأظن أأنك س تزتوجني "سوير "فقط    - 

ىل أأننا جيب أأن نرتكمك لأن الس يد   ابال ضافة ا 

ن علينا أأن ندعمك تس متتعون   "مات" قال لنا: ا 



آه...؟ كيف   بوجودمك هنا مبجرد أأن ننهتىي من أ

 نقول ذكل؟ 

 هممة؟   - 

 صاح الطفل : 

 نعم ، هذه يه هممتنا.   - 

وقف واحننت حنو  تأأثرت الفتاة من هذا امل 

الطفل لتحتضنه. قبلها "سكوتر" قبةل رسيعة  

قبل أأن يتقد "دايف" يف جخل. قال بصوت  

 خافت جدا قبل أأن يقبلها : 

ننا حنبك جدا.   -   ا 

احتضنته وردت عليه فورا بصوت حيجبه  

 التأأثر: 



 وأأان أأيضا ، أأحبمك كثريا.   - 

مث ذهب الطفالن، لينضام لبايق اجملموعة  

"بيب" و"سوير" وحدهام . قبل  اتركني  

 "سوير" وجنة الفتاة وسأألها خببث: 

 هل يل احلق يف يشء صغري أأان أأيضا؟   - 

 نفس اليشء؟   - 

 "احبك"مثال؟   - 

 مل ترد  

 قال يف الهناية:   - 

 هل حتبينين؟   - 



ابلطبع أأحيك أأو عىل الأقل هذا ما    - 

مل يس بق يل أأن أأحسست هبذا    اعتقده،لأنين 

 قبل أأن أألقاك. 

نظرت من حولها قبل أأن ترمتي يف أأحضان  

 "سوير" مث عادت لتقول يف صوت مرجتف: 

لست ادري معىن لك هذا . لك يشء    - 

 مضطرب يف رأأيس وال أأس تطيع حىت التفكري. 

 مضها حنوه بقوة. 

ماذلي جيعكل مضطربة؟ أأكونك حتبينين أأم    - 

 لأنك س تزتوجني مين؟ 

 دت "بيب" شارحة: ر 



لك يشء مضطرب منذ أأن عرفتك ،    - 

اليوجد يشء بقي عىل حاهل يف حيايت ، لقد  

تس ببت يف قلب لك الأوضاع رأأسا عىل  

 عقب. 

 قال وهو يبتسم: 

 ايعزيزيت املسكينة.   - 

 ردت بشدة: 

نين ال أأجد مايضحك يف هذا الأمر اي    -  ا 

 "سوير هايس". 

 قال برسعة: 

ن الأمر اليس تدعي ا   -  لضحك.أأظن أأنه  طبعا ا 

جيب علينا أأن نتحدث، هيا بنا جنلس فوق  



جذع الشجرة فسوف نس تطيع هناك أأن  

 نناقش الأمر هبدوء أأكرث أأتوافقني؟ 

جلسا فوق اجلذع ، مث امسك "سوير"  

 بكفي"بيب" وقال: 

آذان مصغية.   -   لكي أ

لقد اكنت حيايت قبل أأن أأعرفك منظمة جدا    - 

مة  منظ  - بطريقة ما   - حىت الفوىض فهيا اكنت 

أأيضا وطبعا اكنت هناك تكل الأحباث اليت  

كنت أأجرهيا عىل سلويك ولكن حىت هذا  

الأوامر اكن مرتبا يف حيايت واكن معيل هو  

احملرك الوحيد، متعيت الوحيدة يف احلياة  

ىل الأبد   وظننت وقهتا أأنه سوف يبق  كذكل ا 



ن الطبيعة قد حبتين ببعض القدرات   ، ا 

نفيس أأن    اخلاصة، وذلكل أأخذت عهدا عىل 

أأجعل اجملمتع يس تفيد مهنا لأقىص  

 درجة.ولكن... 

 لكن؟   - 

لكين اكتشفت معك الوجه اخلفي لنفيس    - 

وجه أأكرث جنوان ، أأكرث طيشا علمتين أأنت  

كيف أألهو وكيف أأس متتع ابحلياة ووجدت أأنين  

قد أأحببت هذا كثريا. ولكنين يف نفس الوقت  

لن أأس تطيع اللهو طوال حيايت. أأليس كذكل؟  

نين   غارقة يف الفوىض ومل أأكن أأبدا أأطيق  ا 



ذكل. وال أأعرف أأين أأان، مل أأ‘د أأعرف من  

 وأأين أأان والحىت ماذا أأريد. 

 مهس قائال: 

نك املرأأة اليت    -  لكنين أأ‘رف من أأنت؟! ا 

أأحهبا واليت أأريد أأن أأتزوهجا وأأقيض معها بقية  

 معري. 

  لكين الأأعرف حىت معىن أأن أأكون امرأأة   - 

ن   والماذا سأأفعل ببقية معري. لست أأدري ا 

كنت سأأس تطيع التأأقمل مع أأسلوبك يف احلياة،  

ال أأنين مازلت   وابلرمغ من لك ماعش ناه معا ا 

الأأصدق بوجود احلظ أأو السحر . لك يشء  

ين أأحس أأنين ضائعة.   خمتلط ، ا 



ارمتت بني ذراعي"سوير" واهنارت ابكية،  

ليه بأأقىص قوته.   فضمها ا 

ئال وهو ميسح دموعها بطرف  ومهس لها قا 

 مقيصه: 

اهديئ ، لك يشء س يكون عىل    - 

مايرام،التبيك قويل فقط ماذا ميكنين معهل  

حىت أأخرجك من هذة احلاةل وهل ميكنين  

 فعهل؟ 

 اس تنشقت مث قالت هل: 

البد يل من وقت لأرتب فيه أأفاكري    - 

 وحدي. 

 تريدين أأن تقويل بدوين؟   - 



 ردت ويه هتز رأأسها: 

ن لك يشء خيتلط عيل عندما  ابلضبط، لأ   - 

 نكون معا. 

 سأألها يف حرية: 

 ومك من الوقت؟   - 

 لست أأدري.   - 

نين احبك جدا اي "بيب" ومس تعد لأن    -  ا 

ن كنت تريدين   أأفعل أأي يشء من أأجكل.ا 

مين أأن أأغري من حيايت فسأأفعل ذكل مبجرد  

 أأن تطلبيه. 

ال داعي ذلكل اي"سوير"، فأأان أأفضكل كام    - 

ذا  أأنت ، وعىل لك حال س  وف تكون تعيسا ا 



ماحولت أأن تسري ضد طبيعتك وأأظن أأن  

 املشلكة التتعلق بك بل يب أأان... 

 أأعتقد أأنك تعانني من أأزمة يف الشخصية.   - 

رمبا، ولكين جيب أأن عكف عىل دراسة    - 

املشلكة قبل أأن اختذ أأي قرار أأريد أأن اقوم  

برتكيب القطع من جديد وأأخىش أأنين لن  

 أأس تطيع ذكل.  

 ثريا. اخيش ذكل ك 

حبيبيت، الأأعرف شيئا سوى أأنين أأحبك.    - 

ن اكن هذا اذلي حيدث كل   وأأود أأن أأعرف ا 

آخر قلته أأان؟ هل هو   بسبيب أأم بسبب يشء أ

 بسبب العمل اذلي عرضته عليك؟ أأم أأيم؟ 



 قال"بيب" بعد أأن فكرت مليا: 

ن اكن الأمر حقا    -  رمبا، ولكنين ال أأعرف ،ا 

  يتعلق بذكل .عىل لك حال كنت أأفكر يف 

ىل العمل حىت أأجد نفيس يف وسط   العودة ا 

مأألوف رمبا ساعدين ذكل عىل التفكري . ما  

 رأأيك؟ 

ن كنت ترغبني يف العمل فلقد عرضت    -  ا 

 عليك"مريث" املاكن اخلايل لعمكل هبا. 

جيب عيل أأن أأفكر والبد يل من وقت    - 

ليه فعال.   ذلكل، القوت هو ما احتاج ا 

كأنه ريض ابلأمر وتبسم للفتاة    تهند "سوير" 

 حبزن. 



 وقال لها: 

أأظن ان الأطفال اكنوا يأأملون يف أأن    - 

نصطحهبم الحتفال مفاجئ صغري. ولكنين أأرى  

 أأن الوقت غري مناسب ذلكل... 

 ردت "بيب" ويه تعود للباكء من جديد: 

نين أأفسد    -  أأعتذر عن ترصيف هبذه الطريقة ا 

 لك يشء... 

ح  ساسه ابحلزن  قال "سوير" وهو حيتجز ا 

 بقدر مايس تطيع: 

العليك أأحتفظي بقمييص لتجففي دموعك    - 

سأأذهب لأخرب الأطفال أأنك مرهقة قليال من  

 جراء املفاجأأة. 



 حاول جاهدا أأن يبتسم قبل أأن يقول لها: 

عىل لك حال أأظن أأن هذا ماحدث تقريبا    - 

أأليس كذكل؟ لقد اكن غباء مين أأن أأفعل  

ذكل، سوف  معك هذا اكن عيل أأن أأتوقع  

 أأعود حاال. 

ايها   خلع مقيصه ليرتكه للفتاة مث ابتعد اتراك ا 

شاردة بني أأفاكرها. اكن هناك أأمل امل مل تأألفه  

جيمث فوق صدرها ولكهنا أأجربت نفسها ابلرمغ  

منه عىل التفكري. هل اكنت حتب ذكل الرجل  

هنا حتبه! اكن علهيا أأيضا أأن   حقا؟ طبعا ا 

اثئر عىل    تعرتف بأأنه من طراز خاص، مثل 

احلياة ولكن ثورته اكنت ممزية اكن يبدو كأنه  



بعيش يف عامل خيايل ، بعيد لك البعد عن  

واقعه اخلاص حىت يه مل تكن تعرف موضعها  

يف الوجود ، واكنت ختىش أأن يزيد "سوير"  

 من تعقيد الأمور أأكرث مما يه عليه. 

اعرتهتا موجة من اخلوف مما جعلها تدس وهجها  

"، اكنت راحئة الشاب تغمر  يف مقيص "سوير 

حواسها، تزيد من اضطراهبا اكنت ترغب يف  

أأن تعدو خلفه وختربه بأأهنا مس تعدة لأن  

 تشاركه لك يشء وهمام حدث. 

لكهنا مل تفعل ذكل. اكنت حتتاج ا ىل وقت  

 للتفكري ، لتجد اخللل بداخلها. 



من أأجلها واجهل ومن أأجل أأن يس تطيع حهبام  

ء اكن "سوير" يفكر  أأن يس متر . يف هذه الأثنا 

ىل أأي مدى   برسعة ، فكر يف الأطفال وا 

سوف حيزنون بل وحيبطون أأيضا ولكن ليس  

بنفس درجته هو، لأنه همام حبث عن لكمة  

يعرب هبا عن ا حساسه ابلقلق أأمام مااعرتفت  

به"بيب" هل يف احلقيقة مل يكن يتوقع أأن يكون  

رد فعل "بيب" هبذه الطريقة. مل يكن يس تطع  

ر أأن شيئا سوف يتعارض مع  أأن يتصو 

مشاريعه مبثل هذه الطريقة الفجة. اكن دامئا  

يشعر أأن هذه املرأأة خلقت من أأجهل، منذ  

آها...   أأول مرة رأ



ايها يف غضب:"اييل من   قال يف نفسه حمداث ا 

 مغرور، متعجرف"! 

لأول مرة يف حياته اكن هناك خشص يفكر  

آمال غري   بعكس ماجيول خباطره، ويكون دليه أ

آماهل  هو. ولأول مرة اكن عليه أأن يواجه    أ

 نفسه،وطريقته يف احلياة. 

هل اكن فعال خشصا عدمي املسؤولية؟ ومع  

ذكل اكن يعمل أأن كثريا من الناس يظنون به  

قناع نفسه قائال لها:   ذكل.حاول ا 

هنم اليفهمون، واليرون ماأأراه أأان". ولكنه    -  "ا 

قناع   اكن يظن أأن"بيب"تفهمه ، بل اكن يريد ا 

 بذكل. نفسه  



 مل يكن عليه سوى الأمل ، ادلعاء...والأنتظار. 

 

 

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

 

 الفصل العارش 

 

 

قىض "سوير" معظم الأايم الثالثة التالية  

ىل الرايح ويه   جالسا يف الرشفة ، ينظر ا 

تداعب الأجشار الربية املنترشة أأمام املزنل ومع  



ال    أأن الطبيعة احمليطة به اكنت تعكس الهدوء ا 

 أأن الشاب مل يس تطع أأن يس تلهم ذكل مهنا . 

اكنت صورة الفتاة تداعب عينيه يف لك ماكن  

، اكن يسمع صوهتا ويشم عطرها. وبدا  

القط"شادو" كأنه حيس حباةل صاحبه لكن  

وجوده مل يشغل ابل"سوير هايس" اذلي  

جيلس هنا بدون أأن يفعل أأي يشء ،كأنه اكن  

ىل النوم. لقد وعدها  ينتظر مرور الوقت ليعود ا 

عطاهئا وقتا للتفكري مبعىن أأهنا منعته من   اب 

االتصال هبا بأأي طريقة اكنت لكنه مل يتصور  

أأنه سيتأأمل جملرد أأنه اليعرف أأين يه أأو ماذا  

 تفعل أأو كيف حالها؟ 



رن جرس التليفون ليقطع الصمت السائد يف  

املاكن ،هنض "سوير" قافزا، مما جعل القط  

رفع الشاب السامعة  يفر ليختئب حتت الطاوةل،  

ىل قلبه اذلي   ،اكنت "بيب" صوهتا احلبيب ا 

اكد خيرج من بني ضلوعه من فرط الأحاسيس  

 املتدافعة بداخهل. 

 أأهال.كيف حاكل؟   - 

آه صباح اخلري اي"سوير" ،كنت أأود أأن    -  أ

أأحتدث معك خبصوص الوظيفة اليت عرضهتا  

 عيل .قال وهو يشعر ابال حباط: 

 نعم، هل قررت قبولها؟   - 

 ال، ال أأفضل ذكل.   - 



شعر الشاب ابنقباض يف قلبه . وواصلت  

 "بيب" حديهثا: 

ال أأعتقد أأنين الشخص الأكرث كفاءة لهذا    - 

العمل ابال ضافة ا ىل ان، الوضع...... ولكنين  

حتدثت ا ىل "بيل روساك" ، وهو خشص ذو  

كفاءة عالية وهو شغوف أأيضا بأأنواع الرايضة  

 ق"سوير". ، ووجدت أأنه هممت للغاية . مل ينط 

 "سوير" ؟هل أأنت معي؟   - 

االتصال رد "سوير" مرسعا بعد أأن اس تجمع  

 أأفاكره. 

ن كنت قلت ذكل فأأان    -  نعم. نعم أأان معك.ا 

ال االتصال بـ"هريبرت"   أأصدقك ، ماعليك ا 



خباره ابلأمر بأأرسع ماميكن .ساد مصت   وا 

آخر . مث قال:   مصت أ

 لقد افتقدتك.   - 

جديد بداخل  ردت مرسعة لتحيي الأمل من  

 "سوير": 

 ,أأان أأيضا افتقدتك .   - 

 هل فكرت؟   - 

 ال، ليس بعد.   - 

هل ترغبني يف اخلروج معي يف انتظار    - 

ىل السيامن أأو تناول   ذكل،نس تطيع أأن نذهب ا 

 شيئا ما ،لست أأدري... 

 قاطعته قائةل: 



 توقف عن ذكل اي "سوير"!   - 

 أأال ترغبني يف اخلروج معي؟   - 

 مزيد من الوقت . لست متأأكدة أأحتاج ا ىل    - 

 قال يف نفسه: 

ال لتحدثيين عن هذا   "تبا،أأمل تتصيل يب فقط ا 

"بيل" لست أأدري ماذا".الك لقد اكن هناك  

يشء أأخر،واكن عليه أأن جياري الأمور حىت  

الهناية وأأجرب نفسه عىل ذكل .قال لنفسه  

 حيدهثا: 

"الصرب، الصرب، س يأأيت دوري قريبا ". لكنه  

أأمله يزيد مع الانتظار    اكن يكره الأنتظار ، اكن 

ومل يكن حيب ذكل أأيضا وعندما طالت مدة  



تفكري الفتاة كره ذكل أأكرث .اكن دليه  

اال حساس بأأهنا تس تغل ذاكءه بطريقة  

 ذكية،لأهنا أأجربت نفسها عىل ذكل. 

 قالت يف الهناية: 

 حس نا أأعتقد أأن عيل أأن اهنىي املاكملة.   - 

هل أأس تطيع أأن أأقول كل شيئا قبل أأن    - 

 املاكملة؟ نهنىي  

 نعم.   - 

نين أأحبك    -  "أأي لوف يو"، هل تسمعني؟! ا 

بلك روح بلك قليب حاويل أأن تتذكري ذكل  

وأأنت تفكرين ، ومبناس بة ذكر القلب أأرجو أأن  

تنظري من حني لآخر داخل قلبك، لأن  



ذاكءك يف بعض الأحيان ينس يك بقية  

الأش ياء. استشف "سوير" أأنينا قبل أأن تغلق  

ن  "بيب" اخلط تساءل و  هو ميسك ابلسامعة ا 

 مل يكن قد أأفسد لك يشء ابلفعل . 

قالت"اكرول فيهنويزن" ويه تضع طبق القهوة  

 عىل مكتهبا : 

أأظن أأهنا جمرد أأزمة معرفة لذلات. وهو    - 

املثال المنوذيج الختالط الأدوار اذلي  

 تتعرضني هل. 

 ردت الفتاة ويه تقرض أأحد أأظافرها: 

 هذاما قاهل يل "سوير".   - 



نه رجل عاقل ،اما أأنت فتبدين كأنك  هذا لأ   - 

 فقدت عقكل. 

 سأألهتا "بيب": 

 متاما ، مع أأنك حذرتين من ذكل.   - 

 ردت صديقهتا ويه تبتسم لها ابتسامه غريبة: 

نعم، ولكن احلب جيربان عىل فعل أأش ياء    - 

جعيبة، هل تعلمني ذكل، أأظن أأنك واقعة يف  

 احلب طبعا. 

نه اليشء الوحيد اذلي    -  لكيا متاما وجبنون ا 

أأجدين متأأكدة منه ولكن ليس يف لك الأوقات  

لأنين أأخىش أأن تكون أأساليبنا يف احلياة غري  



متفقة متاما . وأأظن أأن هذا أأسايس . أأليس  

 كذكل؟ 

للأسف اليوجد من يرد عىل هذا السؤال    - 

 غريك. 

كنت متأأكدة أأنك س تقولني يل ذكل لقد    - 

ثري من الكتب خالل الأايم املاضية  قرأأت الك 

ذا مل يكن "سوير" يعاين   وكنت أأتساءل مع ا 

ذا اكن يقوم   ال ا  أأعراض مرض "بيرت ابن" ا 

 ابلتعبري عن الطفل الاكمن بداخهل. 

 ابتسمت الطبيبة النفس ية من جديد وقالت: 

أأظن أأنك قرأأت الكثري حقا، ولكن عيل أأن    - 

نسان منفرد دلرجة جت عل  أأقول كل شيئا: لك ا 



من الصعب بل من املس تحيل أأ، نقوم بتحليل  

ترصفاته بناء عىل مقاييس اثبتة.وأأظن ابلرمغ  

من لك هذا أأنه ميكننا أأن ترمس صورة  

ختطيطية عامة للحاةل اليت توجد أأمامنا ويه  

 حاةل"سوير" طبعا. 

 أأوال هل دليه سلوك أأانين أأو نرجيس؟ 

 قالت"بيب" حمتجة: 

نه شديد    -  الكرم واجلود  الك عىل اال طالق! ا 

دلرجة أأنه ميول مشاريع اجامتعيه خريية كثرية ،  

دون أأن نذكر مزرعة "مريث" اليت س بق أأن  

 لكمتك عهنا. 



افهم . هل هو حلوح أأو متشدد يف سلوكه    - 

 أأو يف أأفاكره عن احلياة؟ 

ا ن"سوير" ميتكل خشصية مرنه جدا، كام أأنه    - 

سهل املعارشة دلرجة أأنين مل أأقابل من يضاهيه  

 ذكل حىت الآن. يف  

 هل دليه فكر اس تقاليل؟   - 

 الميكن أأن يكون أأكرث من ذكل عىل ماأأظن.   - 

 هل هو سعيد يف معهل؟   - 

بلك تأأكيد. لقد أأنشأأ رشكته من اليشء    - 

تقريبا أأما اليوم فمتثل الألعاب اليت أأخرتعها منذ  

أأكرث من مخسة عرش عاما أأكرب جزء من دخل  

لناس  "مريث" واليشء الوحيد اذلي يضايق ا 



دارة   اذلين يعمل معهم هو طريقته الغريبة يف ا 

 الرشكة. 

 قالت"اكرول فيهنويزن" مس تخلصة: 

نه الصورة املثالية للعبقري الفذ.   -   ا 

 حقا؟   - 

نعم مثايل حقا البد أأنه يعمل جبد يف بعض    - 

 الأحيان. 

أأعتقد ذكل . ولكننا مل نتحدث عن ذكل    - 

قط، لأن عالقتنا اقترصت عىل اللعب أأساسا  

هو تلقايئ وحيوي جدا ابال ضافة أأنه اليأأخذ  و 

ال يف بعض الأحيان كام   الأمور جبدية أأبدا ا 



فعل مع معه يف الرشكة عندما حاول طرده  

 من منصبه. 

 هل حيبك ويريد الزواج بك؟   - 

 نعم.   - 

 احننت "اكرول" حنو صديقهتا وقالت: 

 ابملناس بة أأليس دليه أأخ؟   - 

 الك،ملاذا؟   - 

الطبيبة النفس ية أأن تداري  مل تس تطع  

ابتسامهتا ومهست قائةل قبل أأن تعتدل عىل  

 كرس هيا : 

ايللأسف .اما الآن فسوف أأطرح عليك    - 

بعض الأس ئةل اخلاصة بك: ماهو الوقت اذلي  



شعرت فيه بأأكرب قدر من السعادة يف  

 حياتك؟ 

بدا وجه "بيب" يف الامحرار .واصلت  

 "اكرول " ويه تبتسم: 

 عدا ذكل مىت اكنت سعادتك الكربى؟   - 

 عندما مقنا ابلطريان الرشاعي يف"أاكبولكو".   - 

 مث مىت؟   - 

 عندما تعلمت ركوب اخليل.   - 

اثرة من حصوكل عىل    -  هل اكن الأمر أأكرث ا 

 ادلكتوراه أأو من معكل؟ 



ذه الأمور  بأأمانه، نعم .أأعتقد أأن لك ه   - 

أأصبحت ابلنس بة يل أأكرث أأمهية من الوظائف  

 اليت أأقوم هبا. 

هل تس متتعني بعمكل الآن بنفس الطريقة    - 

 اليت كنت تس متتعني به يف املايض؟ 

الك، حىت عندما أأكون مشغوةل يف العمل    - 

اذلي أأؤديه يف الـ"انسا" يعرتيين ملل كبري  

 جدا. 

ماهو العمل اذلي اس متتعت به منذ أأن    - 

 أأت هذا املوضوع؟ بد 

ن ذكل ممتع حقا.   -   أأن أأمصم أألعااب للأطفال، ا 

 مههمت "اكرول": 



 مهمم.   - 

 قالت "بيب" بيشء من احلرية: 

 مامعىن هذه مهمم؟   - 

يف لغة عمل النفس ميكن أأن يكون لها    - 

ما أأال يكون دلي أأية فكرة عام جيول   معنيان: ا 

ما أأن أأكون قد اكتشفت ماذا   خباطرك، وا 

لكنين أأريد أأن جتدي اال جابة  جيري بداخكل و 

 بنفسك. هذا هو ماأأعنيه. 

ن هذا اليساعدين البتة!   -   ا 

بل يساعدك بلك تأأكيد اي"بيب" البد أأن    - 

تفكري أأكرث من املعتاد فكري فامي تريدين ،  

فامي حتبني، فامي تودين أأن تفعيل حبياتك  



املس تقبلية انتظري سوف أأسهل كل املسأأةل  

ف تنهتىي بعد  قليال، ختييل أأن حياتك سو 

شهر أأو بعد س نة ، مفا يه الأش ياء اليت  

ترغبني يف حتقيقها حىت ذكل احلني ؟فكري يف  

 ذكل وسوف جتدين اال جابة. 

مل تنقطع "بيب" عن التفكري يف اليومني  

التاليني، اكنت حتمل بذكل أأثناء نوهماايضا،  

اكنت ترى نفسها عىل ظهر الفرس وسط  

لسامء بواسطة  الرايح يف احلقول أأو ساحبة يف ا 

طائرة رشاعيه فوق اجلبال الرائعة ودامئا اكنت  

بصحبة رجل مل تتبني مالحمه لكهنا حتس اهنا  

 تعرفه. 



وعندما تستيقظ اكن جسمها لكه هيزت من  

تأأثري أأحالم الليل.اكن دلهيا اال حساس بأأهنا  

حرة طليقة . لكن هذا اال حساس رسعان  

ا  ماخيتفي مبجرد أأن تتذكر الفتاة بأأن وراءه 

معال جيب أأن تنجزه لـ "انسا" وأأحست  

 "بيب" جفأأة ابلقهر. 

دون أأن تفكر رفعت سامعة التليفون وطلبت  

رمق"سوير" لكهنا وضعت السامعة فورا بعد  

 اثنيتني رن جرس تليفوهنا. 

 قال"سوير" متسائال: 

 هل طلبتين؟   - 

 تلعمثت ويه ترد عليه: 



نعم ......نعم كنت ..... كنت أأريد أأن    - 

، سؤالا جادا، بل يف غاية  أأسأأكل سؤالا 

 الأمهية أأيضا. 

ليك..   -  ين أأنصت ا   ا 

 هل تعمل أأحياان؟   - 

 رد"سوير" وهو يضحك: 

نين امعل كثريا لكن    -  ابلطبع أأمعل، بل ا 

أأغلب معيل يرتكز عىل وسائل اللهو، وذلكل  

 فأأان أألهو أأثناء معيل. 

 حقا؟   - 



لكنين افضل أأن اللهو بدون معل، مثلام كنا    - 

ن ذكل ماميتعين حقا أأال ترغبني يف  نفعل   معا.ا 

ليك لنلهو معا؟   أأن أأحرض ا 

أأرجوك اي"سوير" كن جادا! أأال حتس    - 

ابذلنب لأنك التعمل بنفس الطريقة اليت يعمل  

 هبا الناس مجيعا؟ 

هنا طريقيت يف كسب عييش    -  ومل ذكل؟ ا 

ىل أأنه جيب أأن   والأأمكل تغيريها ،ابال ضافة ا 

ن العامل. لقد  تتنوع ماكسب الناس حىت يكو 

 كنت حمظوظا فقط. 

 ردت الفتاة قبل أأن تغلق اخلط: 

ىل اللقاء.   -   حس نا جدا، شكرا ا 



ىل الرنني.   ولكن رسعان ماعاد جرس التليفون ا 

 قال"سوير" متسائال بنوع من الغضب: 

هل ميكن أأن ترشح يل ماذا يعين لك    - 

 هذا؟ 

 قالت: 

أأحاول فقط أأن ارتب أأفاكري ولقد كنت    - 

 يل شكرا. خري عون  

 قال الشاب مؤكدا: 

 الأ ترغبني يف اذلهاب ا ىل الشاطئ؟   - 

 تهندت "بيب" قبل أأن تقول: 

ىل العمل.   -   "سوير" ، جيب أأن أأذهب ا 



اكن الوقت متأأخرا جدا عندما وصلت الفتاة  

ا ىل مزنلها القريب من البحرية، زادت أأفاكرها  

املتشابكة من ا حساسها ابلقهر . ولكهنا رسعان  

البد أأن تعرتف ابلأمر الواقع    مايقنت أأهنا 

آوت ا ىل فراشها حماوةل اخللود   خاصة عندما أ

هنا مل تعد جتد أأي طعم لعملها،   ىل النوم ، ا  ا 

والحىت شعورا ابالس تحسان،اليشء سوى  

اال حساس ابال جبار املس يطر علهيا .كام  

اس تطاعت أأيضا أأن تعرتف أأن هذا الشعور  

 ليس جبديد علهيا. 

 قالت يف نفسها معرتفة: 



"أأان متأأكدة من أأن" سوير" يعمل ذكل ورمبا  

 علمه قبيل بوقت طويل". 

مك اكنت رغبهتا شديدة يف أأن تلكمه، تراه  

ال أأن تفكر فيه وعندما   وتلمسه.مل تس تطع ا 

قررت أأن تنام امتدت يدها تلقائيا حنو  

التليفون لكهنا ترددت للحظة بعد أأن نظرت  

لهيا املن  ىل الساعة املتأأخرة اليت يشري ا   به. ا 

ابلرمغ من ذكل رفعت السامعة وطلبت  

رمق"سوير" ،رن اجلرس مرة، مرتني، ثالث  

جابة.قالت حتدث نفسها ويه   مرات دون ا 

 تشعر ابال حباط: 

 "البد أأنه قد انم". وضعت السامعة. 



أأخذت كتااب يف عمل النفس وفتحته ، لتسقط  

من بني صفحاته أأربعة أأنفال ذات أأربع ورقات  

لهيا للحظة قب  ل أأن تعيدها ا ىل ماكهنا  نظرت ا 

 برقة. 

 فكرت يف مصت مبتسمة: 

ىل الآن، أأرجو أأن   "لقد جلبت يل حظا كثريا ا 

يس متر ذكل" .مث أأطفأأت الأنوار وانزلقت حتت  

الأغطية لتنام. بدأأت حتمل ابجلنيات،خملوقات  

صغرية تطري داخل الغرفة لها أأجنحة وتنساب  

مهنا خيوط من غبار النجوم الالمعة يف  

 الظالم. 

 قالت تكل اخمللوقات العجيبة للفتاة: 



 "هيا لتطريي معنا، هيا معا" - 

انتصبت "بيب" فوق رسيرها ومدت يدهيا  

وكأهنا تس تعد للطريان مع اجلنيات لكهنا  

رسعان مااستيقظت لتكتشف أأهنا التزال  

داخل غرفهتا، بقيت مذهوةل للحظات قبل أأن  

ىل النوم ويه حزينة.   حتاول العودة ا 

مسعت صوات ليس بغريب عهنا أأمام  بعد فرتة  

آخر كذكل.  آخر، وأ  انفذهتا مث أ

قفزت من فراشها لتتجه مرسعة ا ىل  

نه"سوير"جيلس عىل فرع الشجرة   النافذة.ا 

 نفسه مبتسام، فتحت النافذة. 

 قال لها ببساطة: 



 هل طلبتين؟   - 

 نعم.   - 

 هل انهتيت من التفكري أأم ال؟   - 

 نعم، لقد نظرت داخل قليب هذه املرة.   - 

 وبعد؟   - 

 كنت أأطري من جديد، هيا خذين.   - 

 

 قال وهو يضحك: 

نين أأنتظرك    -  تباعي ايحبيبيت،ا  ماعليك غال ا 

يف مركبيت الفضائية،لأمحكل ا ىل ماوراء  

 النجوم. 



ارتدت "بيب" ثياهبا برسعة،ومحلت بعض  

متعلقاهتا يف حقيبة سفر، مث جلست لتكتب  

 هذه اللكامت املوهجة ا ىل "انن". 

نين رحلت ا ىل  عامل"سوير" اخليايل.الأأظن    "ا 

نين أأحبمك.   أأنين سوف أأعود يوما ما. ا 

 

 "بيب"  

 

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

 

 الفصل احلادي عرش والأخري

 



 

سأأل "سوير" "بيب" بيامن اكن حيملها بني يديه  

 عىل سطح قاربه الرشاعي الرائع: 

مارايك يف سفينيت الفضائية؟ هل يكفي    - 

قناعك    ابذلهاب ا ىل"الاكرييب"؟ ذكل ال 

نه رائع حقا!   -  لهىي! ا   اي ا 

ايه منذ قليل اي    -  هيا قويل ماأأمسعتين ا 

 حبيبيت. 

 مهست الفتاة: 

أأحبك بلك روح ، بلك قواي ،    - 

 احبك،احبك ،احبك! 

 وبعد؟   - 



 نعم وأأقبل أأن أأكون زوجة كل.   - 

 بدأأ "سوير" يف الصياح عىل طريقة رعاة البقر. 

 س يظن الناس بنا؟ "سوير" ! ماذا    - 

 هل هذا هيمك فعال؟   - 

 ردت ويه تضحك: 

 الك مطلقا.   - 

 قال لها وهو جيذهبا من يدها : 

تعايل لأريك بقية املاكن ، سوف يعجبك    - 

هنا جمهزة برسير   حقا ، خاصة الغرفة ادلاخلية ا 

 ولك مس تلزمات عش الزوجية. 

 مهست ويه تقف وسط تكل الغرفة الرائعة: 



تك كثريا يف تكل الأايم  ايحبييب، لقد افتقد   - 

 السابقة. 

 رد هو: 

بل أأان اذلي افتقدتك،واكد صربي ينفذ،    - 

 دلرجة أأنين خططت الختطافك. 

 هل أأنت جاد.   - 

 نعم.   - 

احتضهنا وقبلها وكأنه يراها لأول مرة منذ زمن  

 بعيد. 

ليه:   قالت ويه تنظر ا 

كنت تعمل أأننا خلقنا من أأجل بعضنا البعض    - 

 أأليس كذكل؟ 



أأعمل ذكل. بل كنا سنتقابل الحماةل  بىل كنت    - 

 همام اكنت الظروف . 

بدأأ القارب يهتادى مبتعدا عن الشاطئ ببطء،  

وكأنه يس بح حنو عامل خيايل وأأرسلت الشمس  

أأشعهتا لتداعب رشاعه املرفرف يف الفضاء،  

اكن امس ذكل القارب العجيب يظهر بوضوح  

 فوق سطح املاء"القارب السحري". 

نزالها من عىل  امسكها من خرصها وق  ام اب 

السور . اكنت عىل بعد س نتميرتات منه. نظرا  

ا ىل بعضهام بعضا لفرتة قبل أأن هيز "هايس"  

رأأسه وكأنه يريد طرد فكرة خسيفة من  



رأأسه.ذهبا ليودعا الأطفال مث اجتها انحية  

 الطائرة املروحية. 

 قالت "ببطء مالحظة: 

 اعتقد أأهنم حيبونك جدا.   - 

 رد الشاب قائال: 

أأيضا أأحهبم كثريا، لقد عاش معظمهم حياة    أأان - 

قذرة،ومك كنت أأود أأن أأقيض معهم أأوقات  

 أأطول ولكن هذا الأمر يف غاية الصعوبة. 

 وهل مديرك هممت مثكل ابلأطفال؟   - 

نه ليس    -  مديري؟ هل تقصدين "هوكر"؟ ا 

مديري ابلرمغ من أأنه يعتقد ذكل أأحياان . ال  

نه هممت ابلفعل فامي خيص   اس تطيع أأن أأقول ا 



مزرعة "مريث" بأأي حال من الأحوال. وأأظن  

أأنه لو امتكل السلطة لاكن قد أأغلقها بلك  

بساطة، لأهنا تقلل من نس بة الرحب العائد عىل  

 الرشكة. 

 ويه مندهشة: ردت الفتاة  

 لكنك ال تس تطيع ان ترتكه يفعل ذكل.   - 

ابتسم "سوير" وهو حيك انفه بأأنف "بيب"  

 وقال: 

كنت اعمل جيدا أأنك النوع املناسب يل من    - 

النساء ، ولكن التقلقي ، طاملا كنت أأان املدير  

 فلن تكون هناك فرصة حلدوث مثل هذا. 

ليه نظرة تساؤل وقالت:   نظرت ا 



 لأنك أأنت املدير؟   - 

نعم ، فأأان صاحب اكرب عدد من الأسهم يف    - 

 "مريث" . هذه الرشكة يه ابنيت. 

ظهر بريق من الغضب يف نظرة "بيب"  

 وقالت بصوت حاد: 

أأظن أأنك تدين يل ببعض التفسريات، اي    - 

 "يوير هايس". 

 هذا حقيقي ولكن ليس الآن .   - 

بدأأ حمرك الطائرة يف العمل ليقطع احلوار ادلائر  

وحتركت الطائرة يف السامء ببطء مع  متاما،  

رصخات الفرح اكن يطلقها الأطفال اذلين اكنوا  

 يودعوهنام وسط الغبار املتطاير. 
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