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هربت لتبتعد عن مايذكرها بظروف  

موت ابيها .. ومل يكن معها من  
يدعمها ويواسيها سوى شريكه كيم 

بعشرين سنة ,  مايفز الذي يكربها 
والذي تعتقد ان والدها كان يرغب يف  

 ان يزوجها له.
مايلني, ويف جزيرة خالبة على شواطئ 

حبر اجيه, وجدت نفسها مضطرة مرة 



اخرى للهرب.. لكن هذه املرة 
ألسباب خمتلفة .. فقد رماها قدرها يف  
طريق الشاب العابث, السيء السمعة 

ستيفن براندون .. لكن اىل اين  
؟ ومن ماذا؟ او ممن؟ وهل  اهلروب

ستبقى الفضيحة اليت التصقت أببيها  
 تالحقها يف كل مكان؟ 
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شقت مايلني طريقها عرب االشجار , 
قدماها احملميتان بصندال خفيف ,  

كانتا تنزلقان فوق املنحدر .. رائحة 
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ت مفاجئة  ارض الغابة ومع بروز حركا
بني الشجريات الشائكة إال اهنا مل تعد  

تذعر هلا.. فبعد قيامها مبثل هذا املنزل 
اخلاص كل صباح منذ وصوهلا  

اصبحت معتادة على اهلروب اخلجل  
للحيواانت الصغرية اليت تعيش يف هذه 
الغابة.. كما اهنا ال ختشى مقابلة آدمي  
.. ففندق جوليا ولورنس , على طراز  

يقع بعيداً عن هذا املمر   الكابينات,



غري املطروق, وتشك يف ان مير به  
خماطراً, اي راكب دراجة انرية , خاصة 
وممراته وعرة ... زوار الفندق , يصلون  

عادة عن طريق البحر, اما ابلقوارب  
الصغرية او ابليخوت .. ومبا ان احداً  

مل يصل من جديد خالل اليومني  
ا  االخريين , فقد احست ما يلني اهن 

 آمنة. 



يف مثل هذه الساعة من الصباح , ومل 
تتجاوز بعد السادسة, مل يكن اخلليج  

الصغري , يروق لزابئن الفندق  
املتوسطي العمر.. وتعودت مايلني ان  

تعترب املكان هذا مكاهنا اخلاص .. 
وعما قريب ستغزو الشاطئ القوارب  
التجارية حتمل الركاب ليجولوا على 

ي على اكثر طول الشاطئ الذي حيتو 
من ثالثة آالف جزيرة من بني عشرات  



اآلالف من اجلزر اليت تشتهر هبا  
ليوانن.ا  

خليج كاستاريوس هذا.. حيتوي على  
جزر رئيسية منها ديكوليس , 

كارموليس , ديون , ولقد زارهتا مجيعاً  
خالل االسابيع اليت امضتها هنا, 

واحبت مجاهلا الطبيعي واالحساس 
ها .. وكانت ممتنة  ابلالزمان يف فضائ

لكيم العطائها هذه االسابيع , 



الستعادة عافيتها من صدمة انتحار  
, وممتنة اكثر لعائلة  ابيها املآساوية 

 ابربلوس جلعل هذه العطلة ممكنة .
مسعت صوت طرطشة املاء قبل وقت 

طويل من وصوهلا اىل الشاطئ, ومل  
يكن هذا هو صوت املعتاد الندفاع  

الصخور وانسحاهبا , لكنه املياه على 
صوت حمدد فوق سطح املاء يتبعه  

 ضرابت متناسقة عند حافة الصخور.



قطبت مايلني حني برزت من بني  
االشجار لرتى امامها رأس اسود  

الشعر يف املاء.. كانت تتوقع ان تراه ,  
مع ذلك احست خبيبة امل واالكثر  

حني شاهدت كومة ثياب على 
ا ثياب  الصخور عند قدميها , اهن 

رجل.. لكن يف هذه االايم من يستطيع 
 التمييز؟. 

 



احست ابلتوتر .. فهذا الرجل , وهي 
واثقة انه رجل , قد افسد عليها يومها  

, واحست ابالمتعاض .. فهي ال  
تعرف ما تفعل .. وبينما كان من 
االبسط هلا ان تستدير وتعود من  

حيث اتت, مل تر ملاذا ترتكه يتصرف 
  ان يكون هنا.وكأن له احلق يف

 مرحباً!. 



اما ذهوهلا ادركت انه خياطبها.. 
سخطها على جرأته جعلتها تشهق .. 

البد انه يتوهم أبهنا كانت تراقبه  
 بفضول , ورمبا يظنها مهتمة به.

 هاي.. انت!
اصبحت هلجته الرجولية ساخرة اآلن  
.. ماذا يعتقد نفسه؟ وادرات عينان 
ح خضراوان مثلجتان حنوه .. كان يسب
يف املاء على خطوات من الشاطئ,  



دون جهد للخروج . صحيح انه ال 
زال غائصاً حتت املاء إال اهنا  

استطاعت رؤية كم ان بشرته مسراء  
داكنة , وكم ان شعره طويل عند 

 مؤخرة عنقه. وصاحت به :
 اال توقفت عن ازعاجي .. ارجوك؟ 

كانت تدرك ان رابطات ثوب السباحة 
قد ال تعطي جواً العليا رقيقة جداً, و 

 من الوقار .. ومسعته ينادي:



 هذه ثيايب على الصخرة بقربك. 
صدمتها , للحظات لكنته املألوفة.. 
اهو امرييكي؟ أمن املمكن ان تلتقي 

امريكياً مثلها يف هذا املكان النائي من  
اليوانن؟ ام ألن لكنته ال تشابه لكنت 

من ينزل يف الفندق من اشخاص ؟  
فضوهلا وردت: لكنها ختلصت من   

اراها .. اميكنك اآلن ارتدائها  
 والرحيل من هنا .. ارجوك؟



سأفعل .. لو كنت فتاة طيبة  
وابتعدت من هنا ... إال إذا رغبت 

 يف االنضمام ايّل؟
 
 

 مل تسرها دعوته : 
ال .. شكراً لك ... ملاذا جيب ان  
ابتعد ؟ هذه االرض اتبعة لفندق  



خليج كاسترييوس .. وانت متسلل  
 على امالك خاصة.

البحر ملك للجميع.. و اآلن هل 
لك ان ترتكيين اخرج من هنا ؟  

 احس بربد لعني .  
اان ال امنعك ومل يطلب منك احد 

 ان تسبح .



وجلست بربود على صخرة قريبة , 
ملنشفة على ساقيها , رد  ومدت ا

 عليها بربود: 
ال .. مل يطلب احد مين السباحة .. 

لكنين ال ارتدي ثوب السباحة اي  
سيديت الصغرية , لذا اذا مل يكن  

 لديك اتعراض .. 
استدارت مايلني بسرعة حىت قبل ان  

يصمت , قسمات وجهها حترتق  



سخطاً واحراجاً, كيف جيرؤ على  
؟.. هذا  السباحة دون ثياب للسباحة

 مقرف .. هذا غري حمتشم! 
 حسناً ميكنك االلتفات اآلن.

الصوت الساخر كان مثرياً لالزعاج ,  
فاستدارت مرتددة لتجده قد ارتدى 
بنطلون اجلينز, ويبدأ ابرتداء قميصه 

املماثل, وبدا واضحاً ان ال منشفة معه  



.. فالتصقت مالبسه جبسمه يف اماكن  
ا.تفضل مايلني ان ال تنظر اليه  

يف املاء , بدا هلا اقل عدائية .. لكنه 
اآلن رجل كله طاقة خميفة , وواثق من  
نفسه بطريقة ال ميكن ان يكون عليها  
كيم.. لكن كيم أكرب منه سناً, انضج  
اكثر , وبكل أتكيد اقل خطراً.. وقال 

 اثنية : 



مرحباً! إمسي ستيفن براندون .. ما 
 امسك!

 اجفلت مايلني .
شأنك .. كيف  ال اظن هذا من 
 وصلت اىل هنا؟

 بدراجة انرية, اهنا هناك ... وانت ؟
واشار اىل االشجار , فأخذت تفكر 

ان ال ترد عليه , مث قررت إبيضاح  
 حقها أبن تكون هنا.



اان اقيم يف فندق كاسرتيوس .. 
 وكما قلت لك هذه االرض.. 

ملك للفندق , حسناً.. اان إذن 
 متطفل .. ماذا ستفعلني ؟

ترد الرد عليه, مراقبتها له  مل تكن 
جعلتها تعي حجمه وقوته وال تظن اهنا  
قادرة على الثقة به.. رمبا كانت بلهاء  
يف حتديها له . فهي تبعد نصف كليو 
مرت على االقل عن الفندق .. فماذا  



تفعل لو انه قرر مهامجتها؟ فما من 
 احد قد يظهر يف مثل هذه الساعة.

. فلن لو .. انك ... تغادر اآلن ..
 نتحدث ابالمر الحد. 

 واذا مل اغادر؟
حبركة تنم عن عجز , ادرات له جانبها  

, وهي حتس ان موقفه افضل من  
 موقفها وسأل : 



هل انت زائرة يف عطلة ؟ ام تعملني  
 يف الفندق؟

 نظرت اليه بغضب :
" انت ال تستلم بسهولة .. اليس 

كذلك؟ ملاذا ال تعود من حيث اتيت, 
 وتدعين وشأين ؟"

 هز كتفيه :



ألنين فضويل .. اما من اين اتيت , 
فأان اقيم هناك , واشار اىل الطرف  

 اآلخر للخيلج.
 فردت حبدة:

مل اسألك ..ولست اهتم مبن انت  
 او اين تقيم !

 لوى رأسه اىل اجلانب: 
ال؟ هذا مؤسف .. فأنت اثرت  

اهتمامي .. مث اعتقد اننا مواطنان 



من بلد واحدة , تقريباً.. فأمي  
انت امرييكية.ك  

 ردت بربودة قاطعة: 
كم هذا حقري ...! واآلن امسح يل  

 .. سيد .. سيد ... 
ستيف .. ستيف براندون .. لكنك 

 مل تقويل ماهو امسك.
ال .. مل اقله لك .. واآلن .. لو 

 مسحت.. 



 اتريدين السباحة ؟ 
 اجل.

تفضلي , ال جتعليين اقف يف  
 طريقك! 

فغضبت  هزة رأسه كانت ساخرة , 
مايلني .. هل يتوقع منها حقاً ان تنزل 
اىل املاء حتت نظرته الوقحة ؟ ونظرت  

 اليه بغضب فسأهلا: 
 ما االمر ؟ خائفة ان انضم اليك؟ 



 ضربت قدمها ابألرض. 
لن جترؤ على هذا .. فقد اقرر ان  

اهرب ومعي ثيابك .. فماذا ستفعل 
 ؟

 ضحك :
 معك حق .

 هل ستذهب اآلن؟ 
اسرق اان لك  ألست خائفة ان 

 ثيابك؟



 اان ال اسبح دون ثيايب.
جيب ان تفعلي هذا .. جربيها مرة..  

 ال شيء يشاهبها.
 انت وقح!

وانت تبالغني .. اين كنت خالل  
 العشر سنوات املاضية ؟ يف دير؟ 

استدارت مايلني , وبدأت تتسلق  
املنحدر متعثرة .. مل يكن ابمكانه ان  
. يعرف كم ان ختمينه مقارب للواقع .



لكنه آملها, مث اهنا لن تتمتع اليوم  
 ابلسباحة الصباحية .. 

 انتظري... 
مسعت وقع اقدامه خلفها , مث امسك  
هبا , فذعرت .. ما من احد .. حىت 
كيم امسك خبصرها من قبل, ويداه 

القاسيتان كانتا تلتفان على حلمها 
 الدافئ, صاحت به ساخطة : 

 اتركين!



معا, قاومته بشدة حىت فقدا التوازن  
واخذت قدماه تنزلقان فوق االرض  

املكسوة أبوراق الصنوبر األبرية, 
وجذهبا فوقه , ومها ينزلقان املسافة  
مابني االشجار والصخور , ومايلني  

 ملتفة بني ذراعيه , متتم: 
 جمنونة !

 لو مل متسكين ..! 



احست بعضالت صدره خلف ظهرها 
, واحست ابالنفاس العاجزة اليت  

وقال : رافقت ضحكته ,   
حسناً.. حسناً .. كنت اان اجملنون 
.. لكن ما الذي فعلته كي تغضيب 

 مين؟
لست غاضبة منك سيد براندون.. 

 كل ما امتناه ان تذهب . 
 حسنا .. 



هبزة اكتاف غري مكرتثة , ركع امامها  
وهي مستلقية على االرض .. قربه 

منها جعلها تضطرب , وتذكرت كيف 
ذاب بكل كان يبدو يف املاء . . إنه ج

أتكيد .. وقطبت , اهنا حتس بتقلص 
حاد يف معدهتا .. ولكي حتارب هذا 

 الشعور قالت :
 وداعا .. اذن. 



هز رأسه ووقف , ليدس اطراف  
قميصه حتت البنطلون , حني انتهي ,  

ى الفور .. بل نظر اليها ,  مل يتحرك عل
واىل ارجتاف شفتيها املتوترتني واىل  

املضطرب.ارتفاع واخنفاض صدرها   
 وداعا..

وقبل ان تستطيع منعه مد يده اىل  
رأسها يداعب شعرها وامام رعبها  



وجدت نفسها تتجاوب مع ملسته , 
 فصاحت : 

 ال! 
وانتزعت رأسها من يده واحست اهنا  
رخيصة, منحطة وراعها اهنا للحظات  

 , متنت ان يضمها وقال : 
 اراك ال حقاً. 

واخذ يصعد املنحدر حنو مكان توقف  
ته النارية , انتظرت اىل ان مسعت  دارج



صوت احملرك ليبتعد قبل ان تلتفت , 
 مث اطلقت انفاسها بتنهيدة متهدجة. 

مدت يدها وهي جالسة على صخرة 
ملساء , لتحجب نور الشمس عن  

عينيها , حتاول هتدئة نفسها ابلنظر اىل  
حدود جزيرة على بعد متوسط عرب 
املياه .. كل شيء ال زال كما هو , 

رد تطفل رجل على حياهتا , ال يعين جمل
هذا ان تشعر ابلذنب لقد استغل 



الظروف.. فهو ذلك النوع من الرجال 
الذي على االرجح يقيم خميمه يف 

الغابة مع جمموعة من الشبان امثاله ,  
كلهم على دراجات انرية , وغرورهم 
حبجم خوذاهتم , متنهدة وقفت على  

قدميها , واخذت منشفتها, وتسلقت  
ملرتفع ... ستسبح فيما بعد , رمبا ا

 ستقنع ابن جوليان ينضم اليها.



الفندق مقام على جرف صخري 
مرتفع يطل على اخلليج .. هو عبارة  

عن جمموعة من األكواخ اخلشبية , يف 
كل منها غرفة نوم ومحام, اجنحة  

خاصة, والطعام يقدم يف املنىب الرئيسي 
ية  القريب.. ظهره اىل الغابة , حياة الربّ 

املتعددة االوجه على ابوابه, كان  
مقصداً مشهوراً لزوار الصيف, ممن 

كانوا يرسون مراكبهم يف احلوض  



الصغري يف االسفل, مث يتسلقون سلماً  
حجرايً حىت مدخل الفندق .. الطريق  
االخرى الوحيدة هي عرب الغابة, لكن  

الطريق ال ميكن حتديدها إال اذا كان  
ي جتيء مباشرة من املرء عارفاً هبا , وه

امليناء الرئيسي للجزيرة من اجلهة  
 االخرى.

والدة جوليا ابريولس كانت صديقة  
للسيدة ستيفز والدة مايلني, والفتااتن  



تعرفان بعضهما منذ كانتا طفلتني ,  
لكن جوليا اكرب من مايلني خبمس  

سنوات, وحني كانت مايلني يف الثالثة  
عشرة من عمرها تزوجت جوليا من  

يوانين التقته يف اجلامعة , وجاء   شاب
هبا ليسكنا يف هذه اجلزيرة الرائعة ,  

 موطن اجداده.
رغم املسافة بينهما , استمرات يف  

الرتاسل احلميم.. حني ضربت مايلني  



املأساة منذ ثالثة اشهر, كانت جوليا  
رض عليها فرصة اهلرب من  اول من ع

الواقع لفرتة ما . فاملتوسط يف بداية  
 الصيف .

مكان مساوي, وبعده بدا هلا مناسباً 
لالبتعاد من هول االسابيع اليت تلت  
موت ابيها , اصدقاؤها , احلقيقني , 

حثوها على السفر, وابدارة من كيم , 
 ولو على مضض , قبلت الدعوة . 



كان هذا منذ شهر تقريباً.. وهي تعلم 
اآلن ان عليها التفكري ابلعودة قريباً . 

ذا .. فاحلياة هنا  مع اهنا ال تريد ه
وسعت افق نفكريها , ومل تعد ختدع 

نفسها أبن كل ما فعله ابوها فعله  
ألجلها.. والعودة قد تعين العودة اىل  

الفراغ الذي اكتشفت انه يغلف حياهتا 
, وال حىت كيم قد يتمكن من التعويض  

لكل السنني اليت عاشتها يف جهل, 



لقد ظنت ان موت امها وهي يف الثالثة  
هو الذي حطمه , لكنها تعرف   عشر

اآلن ان مال كيم لوحده , ابقى 
مؤسسته قائمة, وان وجود ابيها كله  

 كان عاراً.
حني دخلت مايلني الفندق , حيتها 

جوليا من على الباب الذي يقود اىل  
 غرفة الطعام الواسعة.

 هاي.. 



هاي.. هل هذه القهوة اليت اشّم  
 رائحتها جاهزة؟ 

اً .. أمل ابلتأكيد .. عدت ابكر 
 تسبحي؟
 مل أسبح. 

 
ملاذا؟ هل انت مريضة ؟ اذا كنت 
مريضة سأتصل ابلدكتور ابسرتوس  

 على الفور.



ال .. لست مريضة , يف الواقع كان  
الشاطئ مشغواًل , ومل ارغب يف 

 رفقة.
صمتت وهي متر قرب جوليا لتأخذ  

طاولتها املعتادة قرب النافذة , 
وتقدمت وهي متر قرب جوليا لتأخذ 

اولتها املعتادة قرب النافذة , ط
 وتقدمت الساقية ,ماثي لتسأهلا ماتريد. 

 توست وقهوة فقط. 



تقدمت جوليا لتقف قرهبا , وطوت  
ذراعيها املمتلئتني ونظرت اىل  

صديقتها.. منذ زواجها بلورنس  
اكتسبت وزانً.. وبعد ان تذوقت 

مايلني الطعام املقدم يف الفندق, مل تعد  
ت جوليا :مندهشة هلذا . وقال   

 حسناً؟ 
 حسناً, ماذا ؟



من كان حيتل الشاطئ؟ اان واثقة ان  
ال احد من الفندق, وال احد سواك  
 يعرف ذلك املكان الشبيه ابلكهف.

وال اان اعرف .. لكن واضح ان  
 كالان خمطئ. 

من كان اذن ؟ مل يكن من  
املخيمني؟ ال مكان هناك القامة 

 خيمة . 



جمرد ال .. ليس من املخيمني , 
رجل , سائح على ما اظن .. قال  

انه يقيم يف الناحية االخرى 
 للخليج.

 وهل حتدثيت معه؟ 
 غمزت هلا وجلست قبالتها:

هاي, ما رأيك هبذا ؟ طوال اسابيع  
وانت تصدي كل حماولة للتعرف 

اليك, واليت رتبناها لك, وها انت  



تتعرفني على رجل جمهول قرب  
 الشاطئ!

.. يسبح ليس االمر هكذا .. كان 
فقط ..و .. حسناً .. حتدث معي  

.. حديث بريء .. وال شيء يدعو 
 لإلاثرة . 

 من هو؟ هل اعطاك امسه؟
كان يركب دراجة انرية.. ومل يكن  

 من النوع الذي تفكرين فيه.



 اوه .. تعين انه اكرب سناً! 
 ال .. بل اصغر.

 اتت هلا ماثي ابلقهوة , فارتشفتها :
.  آه .. هذا ماكنت احتاجه .

 املكان ابرد هنا, أليس كذلك؟
انتظرت جوليا اىل ان ابتعدت الساقية  

 واتبعت. 
 حسناً.. ماكان امسه ؟ هل عرفته؟ 

 تنهدت مايلني:



 براندون.. ستيفن براندون.
 ال! 

اخذت جوليا تنظر اليها غري مصدقة , 
ومتنت مايلني لو تبتعد صديقتها عنها  
وتتوقف عن افتعال الضجيج حول ال 

 شيء: 
ا .. امسعي .. اعرف ان جولي

قصدك طيب .. لكنين ساتزوج كيم 



, وتعرفني هذا .. وحال ان احس 
 انين..  

مايلني .. هل امسه حقا ستيفن 
 براندون؟

ومالت فوق الطاولة وكلها ااثرة , 
وامسكت معصم الفتاة ملنعها من 

وضع قطعة التوست يف فمها , 
 وسحبت مايلني يدها وهزت رأسها. 

 هذا ماقاله. 



إهلي! اي  
 نظرت مايلني اليها متوترة , وسألت.

وما اخلطأ يف هذا؟ إنه اسم عادي  
.. اعين هل هو جمرم فار او اي  

 شيء من هذا؟
ال ... ال .. مايلني , ستيفن  

براندون هو ابن اخ اثينا بروس!  
واثينا بروس كانت من عائلة  
براندون قبل الزواج , وعائلة 



براندون تعين "براندون ماريثم " اكرب 
 شركة حبرية لناقالت البرتول!

تركت مايلني سكينتها من يدها  
 وتراجعت اىل الوراء يف كرسيها:

 مايعين هذا ؟
ايلني امل تدركي انك كنت يعين .. م

 تتحدثني اىل ابن بتغاروس براندون ! 
غصباً .. احست ابلقشعريرة, مع ان  

االسم ال يعين هلا شيئا.. لكن اسم  



شركة مالحية لناقالت البرتول, الشك 
يعين شيئاً وحسب االنطباع على وجه 

جوليا عائلة براندون مل تكن عائلة  
عادية.. فمن ميلك اسطول انقالت 

رتول , يكون عادة من االثرايء  الب
الكبار, وهي ال تشك يف ان هذا  

 ابلضبط ماصدم صديقتها.
اعتقد انك خمطئة جوليا .. قال ..  

 ان امه امريكية.



اي إهلي هذ يؤكد االمر , امه فعاًل  
امرييكية, كانت ممثلة حني التقت  

والده .. وتعرفني مثل هذه القصص 
. 

ة :حاولت مايلني ان تبدو غري مبالي  
حسناً .. لقد وفرت لك قلياًل من  

 القيل والقال تبهجني به يومك. 
مايلني! ال تقويل انك غري متأثرة , 

فلن اصدقك , تصوري لقاء ستيفن  



براندون! ماذا كان يفعل هناك ؟ 
 ماذا قال لك؟

خل يف هذه اللحظة لورنس ابريولس  
يبحث عن زوجته , وابتسم حني شاهد  

ذة لكن قبل االثنتني جتلس قرب الناف
فوه بكلمة كانت جوليا قد ان تت

اطلقت وصفاً مبالغاً به كيف ان مايلني  
تصادقت مع ستيفن براندون , ابن اخ  



اثينا بروس . واضطرت مايلني اىل  
 خمالفتها , فنظرت ابعتدال اىل لورنس: 

 هذا جيد لك!
 لكن زوجته اختذت موقفاً عدوانياً.

تعرف متاماً كيف تتبجح ماراي 
الرغاس عند شراء آل بروس من  
دكاهنا , حسناً اان اطلع شوقاً كي  

ارى وجهها حني اخربها بقصة  
 مايلني. 



صاحت مايلني برعب , متصورة ردة  
فعل ستيفن براندون حني تصل القصة 

 اىل مسمعه : 
اوه ... جوليا, ال تفعلي هذا  

 ارجوك , انسي االمر ! 
 قال لورنس :

, مث هذا ماعليك ان تفعلي جوليا 
اذا كان ماتقوله مايلني صحيحاً, 
فكلما قل الكالم عن هذا كان  



االفضل , مث تذكري , حنن نستأجر  
األرض من عائلة بروس , واكره ان  

 افعل شيئاً يغضبهم. 
 بدأ احلرد على جوليا.

 اتعين انين لن استطيع اخبار احد؟
 صاحت مايلني ايئسة :

وماذا هناك لتخربيه؟ جوليا .. اان 
. لكنين امتىن لو مل اقل لك. آسفة .  

 احدبت جوليا كتفيها دليل احباط :



لكن .. مايلني, انه ستيفن براندون! 
تصوري هذا! تصوري اخذ موعد 

 مع ستيفن براندون .
مل يكن هناك اي جمال هلذا جوليا ..  

 مث هل نسيت كيم؟ 
آه , كيم .. كيم! انه كبري جداً لك  
مايلني واذا كنت صادقة مع نفسك  

 .. ستعرتفني هبذا! 
 صاح لورنس غاضباً من وقاحة زوجته:



 جوليا!
 فسارعت للرتاجع:

حسن جداً, اعرف ان هذا ليس  
من شأين , لكن حسناً , كنت افكر 
بك مايلني , كيم كان شريك والدك  
, وهو على االقل كبري مايكفي ألن 

أيخذ نفس الدور , اواثقة انك مل  
تكوين تفكري هبذا حني قبلت 

للزواج؟عرضه   



حلظة مشحونة اخر, مث الرتياح مايلني  
, دخل زوار اىل املطعم , وضغط 
لورنس على كتفي مايلني تعاطفاً , 

 ومتتم : 
 نيتها طيبة.

اعرف , ال تقلق لورنس , اعرفها  
منذ زمن بعيد, ولن اغضب منها , 

 مث انين خيبت املها .



حول براندون؟ اجل , صحيح,  
ه لكن خذي نصيحيت , ابتعدي عن
مايلني , ال اريد التفكري اببنة يل 

تتورط معه , ال اعرف مدى صدق 
الشائعات .. يقال انه يسابق  

الشياطني منذ ترك اجلامعة , وهناك 
العديد من الفضائح الصقها ابسم 

 عائلته.



لست حباجة لتقول يل كل هذا  
لورانس , اان لست مهتمة به وليس  

مهتماً يب, فنحن التقينا صدفة ,  
ل شيء.وهذا ك  

 اان سعيد هلذا.
ربت على كتفها , مث اعتذر ليخدم 

الضيوف , اتركاً مايلني تنهي فطارها  
هبدوء, لكن كما حصل يف السباحة  

ابكراً , فقدت رغبتها يف الطعام , 



وابلرغم من حماولتها عكس هذا , مل  
تستطع إال ان تفكر ملاذا خيتار رجل 

ميلك نصف اخلليج, هذه البقعة  
بح فيها , ويف وقتها ابلذات ليس

 اخلاص.
 

 هناية الفصل االول
 الفصل الثاين : مل هتربني ؟ 

 



وهي تغري مالبسها استعداداً للعشاء  
تلك الليلة, الحظت مايلني حني  

وصلت اىل هنا, لكن خداها اآلن  
اصبحا ممتلئني مع كل الطعام الدسم 
الذي افرضته جوليا عليها , ومل يعد  

.لديها ذلك املظهر الشارد  
مع ذلك, مل تكن توعج نفسها يف  

فاخرة منذ وصوهلا ,  ارتداء ثياب
معظم الوقت كانت ترتدي بنطلون  



شورت من اجلينز تضيف اليه بلوزة 
 طويلة خالل الليل. 

كيم الذي طاملا هنئها على نوعية ثياهبا  
سيذعر لو شاهدها اآلن , فهو مل يكن  

يوماً من املوافقني على امهال اجليل  
خالق , ومن رأيه ان  اجلديد لأل

التصرفات املهملة ابلنسبة للثياب , 
امر مقرف كذلك, لكن عذر مايلني  

اهنا مل هتتم مبا وضعته يف حقيبتها حني 



غادرت نيويورك , ومبا ان ماكان معها  
مل يكن يناسب ماحييط هبا فقد اشرتت  

 ارخص الثياب واكثرها مالئمة.
 

ردهة االستقبال كانت شديدة االضاءة 
مع ان الظالم يف اخلارج مل يكن  , 

  شديداً بعد. ومسعت اصوات احلركة
من داخل غرفة الطعام واملقهى الصغري  

امللحق هبا.. ردت مايلني على حتية  



موظف االستقبال , تلميذ جامعة 
يعمل خالل اجازة الصيف, مث كادت 

ترمتي ارضاً الصطدام جسد فيت مندفع 
 من ابب جناح ابريولس , انه نيكوالس
, ابن جوليا البالغ اثنتا عشرة سنة من  

العمر , لكنه تقريباً, اصبح عريضاً  
 كأبيه.

 نظر اليها نيكوالس معتذراً: 



آسف , لكن هناك خيت هائل  
 يدخل املرفأ! اتودين اجمليء لرؤيته؟

ال اظن , شكراً لك , ولن تصل لو  
انك وقعت على رأسك وانت تنزل 

 السلم.
 لن اقع , اراك الحقاً!

دلت مايلني نظرة مع الشاب خلف  تبا
 طاولة االستعالمات, فابتسم: 



اعرف, هكذا هم االطفال! هل 
سبب لك االذى ؟ اميكن ان افعل  

 شيئاً لك ؟
ال اظن , شكراً لك , اظنين حباجة  

اىل شراب ابرد , سيزودين به  
 جورجيو. 

 
جورجيو , عامل املقصف يف املقهى, 

رجل متوسط العمر يعمل هنا منذ 



عشرين سنة, ويف الثالثة واخلمسني  
اصبحت مهارته يف اي شيء حمدودة,  

لكن مايلني كانت تتمتع حبديثه اهلاذر, 
اما ابميال زوجته , فقد كانت تعمل يف  
املطبخ, واوالدها غالباً ما يلعبون حول  

ن جلست اىل  الفندق, وقال هلا ما ا
 املقعد املرتفع :

اذن, مايلني الصغرية , ماذا كنت  
 تفعلني اليوم ؟ 



 كالعادة.
 وماذا ستأخذين؟ 

زجاجة مرطبات مع كثري من الثلج  
 ارجوك.

 هز كتفيه :
انه يوم مجيل لفتاة مجيلة , اتعرفني  

مايلني لو كنت اصغر بعشر سنوات  
 .. 

 فقاطعته متمتمة : 



 وغري متزوج . 
فضحك , لقد لعبا هذه اللعبة من قبل  

, واخذت منه كأسها املتعرق ابلثلج  
وخرجت اىل غرفة الطعام , واختارت 

طعامها, وكانت حتاول البدء أبكله  
حني شاهدت رجلني يقطعان الردهة يف  

اخلارج متجهان حنو املقهى , طاولتها  
كانت قرب النافذة , لكن يف خط  

 تصل  واحد مع االبواب الزجاجية اليت



اىل الردهة, ابلرغم من إشاحتها بنظرها  
عن الرجلني , اال اهنا مل تستطع منع  

نفسها من التعرف على احدمها , 
فارجتفت يدها حىت كاد مايف يدها من  
 طعام يقع يف صلصلة البهارات احلادة.
وضعت شوكتها من يدها , ومسحت 

فمها ابملنديل, حماولة استعادة جأشها, 
تيفن براندون هنا ؟ ما الذي يفعله س

اانس مثل عائلة براندون , ال يزورن  



عادة فندق مثل فندق كاسرتيوس , 
فهم يقيمون يف قصورهم ! واذا  

احتاجوا للتسلية فهم يذهبون اىل  
اندى اوريتنال او بيرتا او اي من  

عشرات النوادي اخلاصة اليت تغص هبا  
 شواطئ اجلزر الكثرية . 

ة  التقطت شوكتها من جديد مصمم
على اجبار نفسها على جتاهله, مث 

تذكرت اليخت الذي ااثر نيكوالس 



اهلادئ عادة, فهل وصل الرجال على 
 متنه اىل الفندق؟

تقدمت جوليا حنوها, وبدا من تعابري  
وجهها اهنا تعرف بوجود براندون يف  

 املقهى , وقالت هامسة :
 هل رأيته ؟
 رأيت من؟

البد انك رأيت الرجالن يقطعان  
ة , اهنما يف املقهى .الرده  



 ماذا ستفعلني؟ 
 نظرت اليها ابستغراب :

 ماذا سأفعل ؟ 
اجل , اعين ان االمر واضح , 

اليس كذلك؟ مل أيت اىل هنا جملرد  
شرب املرطبات او ليتذوق قهوتنا , 

فابن عمته معه , على االقل اظنه  
ابن عمته , انه يناديه كارل واعرف  



ان اثينا بروس لديها ولد امسه  
ارلوس.ك  

 قاطعتها مايلني حبزم :
جوليا جميئهما اىل هنا ال عالقة له  

وال انوي   يب, فهذا شأهنما وحدمها ,
التحدث اىل ستيفن براندون , لذا  
ال تبدأي بتكوين افكار ال اساس 

 هلا.
 لكن , ال ميكنك جتاهله!



ومل ال ؟ صدقاً جوليا , اان ال اعرفه 
حقاً! وهذا سبب يكفي ألن ابتعد 

طريقه. عن   
 حسناً , اظنك جمنونة !

 اووه , حقاً ؟
اجل ! مايلني , قد ال حتظني بفرصة  

 للقاءه.
 ال اريد تلك الفرصة جوليا.

 ملاذا؟



 ألنين لست مهتمة!
 نظرت اليها جوليا غري مصدقة : 

 أتعين انك خائفة؟ 
 شهقت مايلني : 

 خائفة؟
اجل خائفة ! لقد مر زمن طويل  

  عليك وحياتك ينظمها غريك لك,
 حىت انك نسيت طعم املخاطرة ؟

 اذاً انت تعرتفني اهنا خماطرة؟



رفعت مايلني رأسها , فبدا القلق على  
 وجه جوليا :

حسناً جداً, إن له مسعة سيئة ,  
وماذا يف هذا ؟ انت فتاة راشدة ,  

 وابمكانك التعاطي معه .
 تنهدت مايلني:

ال اريد التعاطي مع اي شيء جوليا  
ل عشائي , اريد فقط ان اتناو 



وبعدها اتفرج قلياًل على التلفزيون  
 مث اانم. 

 استسلم اذن .
 هذا جيداً.

بعد ان التهمت بعضا من طعامها , 
علمت اهنا تقاتل معركة خاسرة ,  

احساسها بوجود الرجل يف املقهى , 
وابمكانية ان خيتار الدخول اىل قاعة  

الطعام ليتعشى , ملئتها ابلقلق ,  



مان اىل ان  وعرفت اهنا لن حتس ابال
 تصبح داخل غرفتها والباب مقفول. 
ختلت عن احللوى , وتركت طاولتها  
لتسري بسرعة عرب االبواب املفتوحة 

بسهولة , لكنها مل تكن تتوقع  
نيكواللس ابربولس , ان يكون  

مستغرقاً يف احلديث بدعوة الصيب  
 الطائشة هلا للمشاركة .



مايلني ! اتذكرين اليخت الذي  
هذا هو السيد  قلت لك عنه؟ 

 براندون , الذي ميلكه! 
قال ستيفن بصوت عميق يثري 
 االضطراب , كما تذكره متاماً .
مل اقل هذا نيكوالس, قلت ان 

اليخت ملك لعائليت وكل ما يل هو  
 ان استخدمه من وقت اىل آخر.



بسمته كانت معتذرة هلا وللصيب , 
لكنها رفضت التجاوب , حىت اهنا 

رفضت ان تنظر اليه , مع ذلك فقد 
عرفت لون السرتة الكحلية البحرية  

اليت يلبسها , وكيف يتعلق اجلينز  
االزرق على وركيه بشكل مهمل , 

ثيابه كانت عادية , لكنها تناسبه متاماً  
هار  , رجال مثله , ليسوا حباجة اىل اظ 

ثرائهم , بل يتقبلوهنا كواقع , وتلك  



الثقة الزائدة ابلنفس هي الربهان الذي  
 حيتاجون اليه.

 
 ماقولك مايلني ؟

فتمتمت ترد على سؤال نيكوالس  
 املتحمس: 

 عظيم , اخربين بكل شيء يف الغد . 
 وملاذا ال اخربك اآلن؟



كان ميكن ان تكون هذه كلمات 
واضطرت  نيكوالس , لكنها مل تكن , 

مايلني لالعرتاف بوجود ستيفن 
براندون , واحست ابلصدمة حني 

التقت عينامها , واخذت عيناه 
تنخفض , فوق وجهها , عنقها  

صدرها , خصرها , فاحست مبوجة  
 حارة جتتاحها. 



وابحساس من اخلزي شاهدت عيناه  
 تعودان اىل وجهها , وكرر: 

 ملاذا ليس اآلن ؟ 
س , اان , ال وقت لدي اي نيكوال

 رمبا يف وقت آخر .
 هز نيكوالس كتفيه :

 حسنا. 



وظهرت جوليا يف هذه اللحظة , ومل  
يلزمها سوى حلظة كي تفسر املوقف  

 كما تشاء : 
آه, هذا انت نيكوالس, تعال معي 

, اريدك ان تساعدين يف تعليق  
 املصابيح يف الباحة .

 اوه , اي امي! 
 دون تردد قال ستيفن :



سيدة رمبا استطيع املساعدة 
 ابربولس.

اجفلت جوليا بوضوح , لكن امل  
 مايلني ابخلالص تالشى: 

هذا لطف منك سيد براندون ,  
شكرا لك , سيكفي نيكوالس , انه 

 مساعد كبري يف مثل هذا.
 رد ستيفن مبتسما للصيب: 



اان واثق من هذا, آسف اي بين  
 الكبري, لكن سيكون لنا لقاء آخر.

صحيح ؟ حقاً سيكون لنا لقاء  
؟آخر  

 هز ستيفن رأسه.
 اعدك هبذا.

فابتسم الصيب ملايلني متحدايً قبل ان 
تسحبه امه , لكن حني حاولت مايلني  



االنسحاب , التفت اصابع حنيلة مسراء  
 حول معصمها:

 انتظري.
اضطرت للوقوف حيث هي , تعي اهنا 
لو حتركت فستمر يدها املمسوكة فوق 

 ركبته , وقال هلا : 
 ملاذا تتهربني مين؟ 

بداًل من االنكار , وااثرة اهتمامه , 
 سألته بدورها تتظاهر ابلضجر:



 وملاذا تظن؟ 
 اخربيين انت.

 تنهدت:
ألنين ال اريد التعاطي معك , سيد  

 براندون.
 نظر اليها حبرية:

 فهمت. 
 اتسمح اآلن ان ترتك يدي؟



ملاذا ال اعجبك؟ ماذا فعلت ألثري  
 فيك ردة الفعل هذه؟

 كراهييت, انت ال تعجبين وال تثري
 سيد برادون, ارجوك اتركين !

اميكن ان تكون كل هذه العدائية  
 ألنين عبثت بشعرك ؟

افضل ان ال اانقش االمر, ولست  
ادري ملاذا انت هنا , لكنين افضل 

 ان تنسى اننا التقينا من قبل.



 وهل ستنسني ؟ حقًا؟
اجل, واين ابن عمتك , الن  

 يتساءل اين ذهبت؟ 
نين جئت مع كارل؟ ومن قال لك ا

 كارل ؟ اتعرفينه؟
ابلطبع ال , رأيتكما داخلني, هذا  

كل شيء , وقالت يل جوليا انه ابن  
 عمتك. 

 جوليا ؟ اوه , السيدة ابربولس.



 وتركها , وهي حتاول جتاوزه, مث اوقفها:
 امر آخر. 

 ماذا؟ 
 اريدك ان خترجي معي يف الغد.

الدعوة مل تكن مفاجئة , لكن طريقة  
كانت مثرية للسخط , ردت  إطالقها  

 مايلني دون تردد:
 ال. 

 ملاذا ال؟



 ألنين , ال اريد , لقد قلت لك .
انك ال تريدين التعاطي معي , 

اعرف , لكنك ال تصدقني هذا 
 اكثر مما اصدقه أان.

 سيد براندون.
 

وتوقفي عن منادايت ابلسيد برادون,  
تعرفني امسي كما اعرف امسك متاما,  

 مايلني. 



استدار لتنظر اليه فأحست ابنفاسه 
 تنفخ اذهنا , فسأهلا:

ملاذا تقاوميين مايلني , تعايل لنتناول  
شراابً معاً, سأقدمك إلبن عميت , 

مث بعدها رمبا تؤمنني ان ايب مل جيسد  
 شيطان! 

 انت .. انت



تثري االمشئزاز ؟ اجل , قلت يل 
هذا, لكنين مرح ايضاً , لو اعطيتين 

 الفرصة. 
اي هللا! انه يعرف متاماً كيف  اوه .. 

يصل اىل مايريد. ومل تعد تدري اذا  
 كانت متلك القوة لتقاومه .

 ال استطيع .. ال استطيع. 
 حسناً. 



هبزة كتفني دون اكرتاث , انتهى كل  
ن تعي انه انتهى , شيء , حىت قبل ا

حترك مبتعدا عنها , يسري برشاقة حنو  
املقهى حيث ابن عمته ينتظر ,  

رة يف الذهاب اىل غرفتها.واصبحت ح  
و ابنفاس خترج شهقات متواصلة, 

ركضت حنو غرفتها لتقفز فوق  
السلمتني اللتني تصالن اىل االبواب,  

مث خترج من بينهما بقوة جعلتهما 



يتأرجحان بعنف لوقت طويل بعد  
ابتعادها ومل تتوقف إال داخل الغرفة ,  
لكن حىت هناك مل تشعر ابالمان الذي  

 توقعته .
 

اية الفصل الثاين هن   
 

 الفصل الثالث: لن اكون لك؟ 
 



مل تنزل مايلني اىل الشاطئ اخلاص  
لتسبح ألكثر من اسبوع بعد هذا. كان  
هذا غباء , فال سبب يدفعها العتقاد  

ان ستيفن براندون سيكون هناك , 
واقنعت نفسها ابخلروج مع نيكوالس  
يف قاربه الصغري , او قيادة قارب ابيه 

ما هو يتزجل فوق املاي , التجاري بين
مع ان مايلني جربت التزجل عدة مرات  



إال اهنا كانت تفقد توازهنا وتغوص يف  
 املاء.

مث, يف صباح اليوم الرابع , ظهر ستيفن 
براندون , كانت مايلني يف املاء ,  

فم اخلليج الصغري, تسبح برشاقة حنو 
حني شاهدت شخصاً طوياًل يقف فوق 

ما من قبل الصخور دون حراك , وك
كان يرتدي القميص و البطلون اجلينز  
, وهي تنظر اليه خلع قميصه , ورماه  



فوق الصخور , فاستدارت بسرعة قبل  
ان يفك حزام بنطلونه , احساسها أبنه  
يقرتب منها يف املاء مألها ابالرجتاف.  
لقد علقت يف فخ , فهي لن تستطيع 

اخلروج من املاء دون املرور بقربه ,  
انه خطط هلذا , وكرهته مامن شك 

 ملافعل. 
 

 مرحباً! 



اهنا بالد حرة ؟ اليس كذلك؟ ام 
انك ستقولني يل ان االرض هنا 

 امالك خاصة؟ 
اعلم ان زوج عمتك ميلكها , اذا  

كان هذا ما تقصد, متتع ابلسباحة 
, فستكون سعيداً لو عرفت انك  

 افسدت متعيت بسباحيت!
الكلمة اليت تفوه هبا مل تكن مهذبة,  

متدت يداه اليها قبل ان تتمكن من  وا



الدفاع عن نفسها , وجذهبا حتت املاء 
اىل ان انقطعت انفاسها وظنت ان  
رئتيها ستنفجران , مث تركها تطفو ,  
وتشهق بيأس للتتنفس , وتقدم من 
وراءها , فقالت حني استطاعت ان 

 تتكلم: 
هذا ... هذا امر قذر فعلته معي, 

 كان ميكن ان اغرق! 



وكأنه يفكر ابحتجاجها بدا انه 
 للحظات , مث هز رأسه وقال جبدية :
ال اظن انين كنت سأمسح هبذا , مع 

 ان االغراء قوي! 
 عضت مايلني شفتها سخطاً: 

انت تتمتع ابلسخرية مين , أليس  
 كذلك؟

اان امتتع بك , او يف الواقع سأمتتع  
 بك , لو مسحت يل .



 
انه ابرع يف ادارة االشياء الصغرية 

الربيئة اىل مالحظات خاصة, انه صياد  
مفرتس , وهي اآلن الطريدة , وككل 

الصيادين , كلما كانت املطاردة 
اصعب كلما كان القتل اكثر متعة, 

وجدت قدماها يف القعر الصخري , 
فاخذت تقفز خارجة من املاء بساقني  

سبب ضعيفني, اجلهد كان متعباً اكثر ب



احساسها به خلفها , واخلوف يف انه  
 قد ميسك بساقيها يف اية حلظة. 

حاولت جتاهل وجوده وهي تنفض 
شعرها للتخلص من املاء الزائد, لكنه 

تقدم ليتمدد بكسل فوق احد  
 الصخور .

 وقال هلا ساخراً: 
 مل تظين ابداً انين سأفعل هذا؟

 تفعل ماذا؟ 



 احراجك, ال اريد ابداً ان احرجك.
 انت ال حترجين سيد براندون.

 وتوجهت حنو االشجار قائلة : 
 وداعاً.

مايلني , مايلني ال تذهيب , امسعي , 
اان آسف لو اغضبتك , لكن حبق  

السماء , ماعلى املرء ان يفعله كي  
 ينجح معك؟ 



ضمت منشفتها والشورت اىل صدرها  
 , وقالت متجنبة النظر اليه : 

سيد براندون , لست اعرف نوع  
فتيات اللوايت اعتدت على ال

االختالط هبن , لكن الرجال ال  
ينجحون عادى معي ! إلنك كما 

هو واضح معتاد على ان ترمتي  
الفتيات اللوايت تقابلهن على 



وجوههن حني تظهر اهتمامك هبن 
 , فال ... 

 قاطعها خبشونة: 
وملاذا ال تقولني اهنن يرمتني على 
ظهورهن , فهذا مايسهل االمور  

أليس كذلك؟اكثر ,   
فاحست أبنفاسها تتسارع لدرجة 

 االختناق . 
 كما قلت .. انت ... 



 قاطعها حبدة :
انسي االمر! فلست ادري ملاذا  

 جئت اىل هنا ... 
جئت النك ال تتحمل التفكري أبن  

 احداً يستطيع مقاومتك! 
اخذت ترجتف وقد انتزع املنشفة 
والشورت من يدها وشدها اليه , 

بقوة مؤملة وامسكت يداه ذراعها 
ليأسرها داخل عناق وحشي حيّد من 



مقاومتها, حني احىن رأسه حنوها  
كن  اخذت حترك رأسها مينة ويسرى , ل

جسده املبلل كان السد املنيع يف وجه 
اي هرب هلا , وقدر ما حاولت , مل 

تستطع منع االحساس بتصلب  
 احاسيسها جتاه جسده القوي.

كان كمن يفرتسها , يعلمها ما معىن  
ملشاعر الراشدة وهي تلني ابلتدريج  ا

بني ذراعيه , اسرتخى ضغطه عليها 



ليصبح رقة شلت كل اعصاهبا. تركت 
يداه ذراعيها لتتسلال اىل ظهرها , 

وارجتفت ساقيها وهو يضمها اليه اكثر  
, واحست ابحلاجز اهلش الذي  

يفصلهما عن بعضهما , لكن يديها  
 امتدات اىل صدره حتاوالن دفعه:

تفعل.ال   
ال حتاويل صدي, اوه مايلني , كم 

 انت مجيلة!



 صحيح؟ 
صوهتا خرج بشهقة عجب , فالتوى  

 فمه متأوهاً: 
تعرفني هذا .. اي اهلي ! ماذا سافعل  

 بك؟
 تفعل يب؟ 

حركاته منعت عنها التفكري السليم , 
فالتفت ذراعاها ببطء حول عنقه , 

تربيتها يف الدير مل حتضرها هلذا ابدا!,  



اسيس غري املتوقعة لطبيعتها, وال لألح
جتاوهبا الطبيعي كان دون كوابح ألهنا مل  

 تكن تعرف ماهذا . 
وكانت دافئة انعمة , متجاوبة , 

جسدها احلريري يتلوى حبرارة بريئة ,  
حىت ان ستيفن كاد يفقد القدرة على 
تعقله وهو يتابع عناقها , وكان واثقاً  
اهنا لن تقاومه فقد كانت تذوب بني  

يه , لكن , ولو انه كاد يتوه يف ذراع



استسالمها الطائش إال انه كان عاقاًل 
لقاً  مبا يكفي كي يعرف اهنا ال تدرك مط

 ماتدعوه اليه ..
واستطاع تصور ماقد حتس به حني  

تعود اىل وعيها ..ولسوف تبغضه اىل  
 االبد لو انه استغل براءهتا.

هلذا كله , كان صعباً عليه ان يقاومها, 
هة منه وهو يبعدها عنه , مث وافلتت آ



جتنب نظرهتا املتأملة اليه, احنىن ليلتقط  
 املنشفة , ويعيدها اليها خبشونة. 

آسف , لكن اعتقد انين فقدت  
السيطرة على نفسي , واظنك  

 .  َ  فعلت هذا ايضًا
لصقت مايلني شفتيها اجلافتني , وتبني  

 هلا ببطء معىن كالمه :
 فقدت السيطرة , لكنين ماكنت ... 



اجل, كنت , لسنا اطفااًل مايلني , 
وانت تعرفني انين اريدك , لكنين ال 

 اعرف ابلضبط ماتريدين انت .
انه مل يرفضها بسبب عدم تناسبها معه 

, بل النه فكر بكل االمكانيات , 
وألنه اكثر جتربة منها , لكنها مع ذلك  
احست ابلرعب والربودة يف كل هذا ,  

ىل  فاخذت حترك رأسها من جانب ا 
 آخر وهي تنحين لتستعيد الشورت..



 وقال هلا :
مايلني! مايلني , استمعي ايل ! مىت  
 سأراك اثنية ؟اليوم ؟ الليلة ؟ مىت ؟ 

 
مطلقاً, كما ارجو! دعين فقط  

 اذهب من هنا. 
ال, لن اتركك , انت لست متعقلة 

, ولن اتركك مىت تعودي اىل  
 رشدك؟ 



 سأصرخ ... 
 وانت يف هذه احلالة ؟

للجدية فجأة :  مث حتول  
حسناً, تريدين احلقيقة ؟ حني اكون  

معك ال استطيع التفكري بتعقل , 
لكنين على عكسك , اتقبل ان  

للناس مشاعر , ومل ارغب يف ان 
 اؤملك.

 ان .. تؤملين ؟



 اجل , اللعنة! 
 وشدها اليه اثنية ليقول خبشونة : 

قويل يل اآلن انك ال تعريف ما  
الدرجة , اشعر, لست ساذجة هلذه 

لكنين اعرف انك مل جتتمعي برجل 
 من قبل , مع انك تتعلمني بسرعة .

 اان .. اان , لست افهم.
 اال تفهمني ؟



وتسسلت يداه جبدارة حول خصرها ,  
قاسيتان شديدات احلرارة على بشرهتا  

 الباردة, وقال هلا : 
اكان ميكنك منعي .. صدقاً ؟ لكن 

 هل تكرهيين هلذا؟
 امحر وجهها : 

 ال تقل شيئاً كهذا!
 ومل ال ؟ هذا واقع.
 تنفست بصعوبة : 



 دعين اذهب ستيفن .
طلبها املرجتف , جاء اببتسامة اىل  

 شفتيه , ومتتم : 
اخرياً, كنت اتساءل ما علي ان  

 افعل لتقويل امسي.
 ستيفن , ارجوك. 

دفعت بيديها على صدره مصممة ,  
واحست حبرارة على راحيت يدها ,  

م مشاعر ابلكاد  فوقفت عاجزة اما



تعرفها او تفهمها , وقال ابنفاس تلفح  
 خدها .

الليلة , تناويل العشاء معي , على 
منت اليخت , نستطيع ان خندم 

 نفسنا بنفسنا , حنن االثنان فقط.
 ال استطيع . 

 ملاذا؟
 ألنين ال استطيع.



اخذت املنشفة والشورت جمدداً  
 وادارت ظهرها اليه:

 ود.. وداعاً.
هلجران مل يفارقها حني  االحساس اب

خل محى  ندق لكن داوصلت اىل الف
غرفتها , واجهت واقع اهنا كانت  

حمظوظة جداً خلالصها , اببرتاد دمها و  
مخود ردة فعلها , رمت نفسها فوق  
السرير ترجتف , الدراكها كم قاربت  



ان تفقد احرتام نفسها وخيانة كيم 
وثقته هبا , وتساءلت بقلق , كم ميكنها 

ق برجل مثل ستيفن براندون ,  ان تث
وكم تستطيع الثقة بنفسها لو انه اصر  

 على مالحقتها؟ 
توجهت حنو قاعة الطعام وقت الغداء  

 , فصاحت هبا جوليا:
اين كنت؟ ظننتك ستذهبني مع 

ذا  نيكوالس اىل الرب الرئيسي ه



الصباح, كان يتحول كاحلمل 
الضائع اىل ان ذهب والده للمجئ 

 ابلربيد واخذه معه.
اوه , جوليا , نسيت , اين هو ؟  

 جيب ان اعتذر له.
انه يتناول الغداء, جاء يسأل عنك  

منذ قليل ومعه هذه الرسالة لك,  
 لكنك مل تكوين يف غرفتك.



بلى, كنت يف غرفيت , لكن كنت 
مصابة بصداع ومل ارغب ان يكون  

 معي احد.
وهل انت خبري اآلن؟ ما رأيك لو  

الرتاس وننسى  نتناول غدائنا على 
 كل شيء.

هذا اسهل عليها من التفكري بعذر  
ا , وقرأت الرسالة بينما ذهبت لغياهب 

جوليا لتحضر الوجبة , لكن بعد وضع  



الوجبة امامها عادت الفتاة الكبرية  
 للهجوم :

لقد قابلت ستيفن براندون اثنية , 
أليس كذلك؟ هل هو من سبب 

 هذه الكدمات على ذراعيك؟
الكدمات نتيجة  كانت ستقول ان

وقوع يف الغابة , لكن صراحة جوليا 
جعلت من املستحيل عليها الكذب  

 فقالت :



كان عند الشاطئ , وهذا كل ما  
 سأقوله.

 هزت جوليا رأيها صائحة :
املتوحش! كل ما ارجوه ان ال 
يالحظ لورنس هذه الكدمات  

 فسيلومين على تشجعيك. 
 تنهدت مايلني : 

مر ,  جوليا , ارجوك , انسي اال
 ليس مهما ... 



ال اوافقك الرأي , واذا كان يظن  
 نفسه يقدر ان ...

جوليا , االمر ليس هكذا, مل يكن 
عنيفاً معي , اان من اصاب  

 ابلكدمات بسرعة.
 ما حدث اذن ؟ 

لكن مايلني استمرت يف رفض النقاش 
: 



سأخذ نيكوالس الرب الرئيسي بعد  
الظهر , اذا كان ال يزال راغباً , فأان 

ف كيف يشعر , وسأشتاق اليه اعر 
 كثرياً. 

 وهل تفكرين ابلسفر قريباً؟
اجل, يف الواقع , فكرت رمبا يف  

 هناية االسبوع القادم.



هناية االسبوع القادم ؟ ال ميكن ان 
تكوين جادة! حنن نتوقع بقاءك معنا 

 حىت هناية آب على االقل!
 احنت مايلني رأسها :

هذا,  احببت اقاميت معكم, وتعرفني 
لكن كل العطالت جيب ان تنتهي , 
واظن ستة اسابيع تكفي , اال تظنني 

 هذا؟



ليس يف الواقع , لورانس واان انقشنا 
هذا, ونشعر ان ثالثة اشهر تكفي  

لك لتتغليب على مامررت به ,  
مايلني , ال تستعجلي العودة كثرياً, 

 وتذكري ماتركت وراءك.
 اذكر جيداً جوليا.
يم ؟ هل حيثك ما االمر اذن؟ ؟ ك

على العودة , اهذا ماتقول هذه  
 الرسالة؟



ال, على االقل ليس عن قصد ,  
 قال انه مشتاق يل , طبعاً.

اذن ادعيه للمجئ اىل هنا, اطيب  
منه االقامة السبوعني لديه عطالته, 

 اليس كذلك؟ 
 حسنا, اجل , لكن ... 

 لكن ماذا؟ اليس املكان الئق به؟ 
 تنهدت مايلني : 



تكوين سخيفة , ليس االمر  ال 
هكذا, فأان ال اعرف ما اذا كان  

سيجيء ام ال , حسناً انه ال حيب  
 اورواب.

 لكن هنا ليس اورواب.
حسناً , انه شاطئ املتوسط اذن,  

 لست ادري جوليا , صدقاً.



ادعيه , وانظري مايقول , على 
االقل نستطيع هكذا ان نستبقيك 

 مدة اطول.
ة معي.اوه, جوليا كم انت لطيف  

ولفت ذراعيها على صديقتها تكاد  
 تبكي اليت سارعت لتقول :

اتعرفني ما اظن , اظنك ترتكني 
مسألة ستيفن برادون تؤثر عليك  

كثريا , اان على حق , أليس 



كذلك؟ هذا ما دفعك حقا لتقرري  
 الرحيل.

 
ال, لكين , الواقع انين جيب ان  

 اعود عاجال او آجال .
مايلني   فليكن هذا آجال , ارجوك

اتصلي بكيم واان واثقة انه سيأيت لو  
 طلبت منه. 



خالل اليومني اللذين تليا جتنبت 
النقاش يف املسألة , حني سألتها جوليا  

 قالت اهنا تفكر ابالمر.
وبقي الطقس حارا مشمسا, وسبحت  

مع نيكوالس كثريا, لكن ليس يف  
املكان الذي قابلت فيه براندون , كان  

تبعد كل االفكار  من السهل عليها ان 
من رأسها وهي تشق طريقها فوق املاء  

وراء مقود القارب التجاري, او وهي 



تتأرجح فوق املركب الشراعي الصغري,  
ذا مل يكن سهال حني ختلد اىل  لكن ه

غرفتها ليال, حيث تستلقي ساعات 
قبل ان أيتيها النوم , وتستيقظ يف 
الصباح متأخرة اكثر من املعتاد ,  

ابلصداع.ورأسها يضج   
ابلرغم من نفسها مل تكن تتمكن من  

ابعاد ستيفن براندون من افكارها  
كانت قادرة على التحدث عنه خبفة 



حني تكلمها جوليا عنه لكن يف خلوهتا 
كانت افكارها امر آخر, ومهما 

حاولت جتنبها , ال تستطيع نسيان 
الطريقة املستهرتة اليت تصرفت فيها  

كل مرة    معه, وحترتق بنار احلرج يف
 تتذكر.

يف هناية االسبوع , مل تكن قد اقرتبت  
بعد من اختاذ القرار , بعد ظهر يوم 
السبت , توجهت مع لورنس وابنه 



نيكوالس اىل الرب, حيث تركتهما 
للتجول يف احملالت, مل تكن تلك بلدة 
كبرية لكنها كانت بلدة سياحية على  

الشاطئ وفيها منتجعات جتلب السواح  
 تتفرج على واجهات  واخذت مايلني

احملالت , فجأة احست ان شخصاً 
يقف خلفها , فاستدات لتواجهه ,  

 فقالت له:
 مرحباً! عامل صغري , اليس كذلك؟ 



نظر اىل الشارع صعوداً و نزواًل مث قال  
: 

 لوحدك؟
يف الوقت احلاضر , جئت مع 

لورنس ونيكوالس , لكنين تركتهما  
 على الرصيف.

 
 تناويل القهوة معي. 

وة؟قه  



شوكوال مع حليب اذن؟ ان تفضلني  
 املرطبات ؟ كي نتكلم معاً فقط.

 لست ادري . 
 حسناً , اان ادري.

حثها عرب الشارع اىل مقهى لأليس  
كرمي, وعرفه الساقي هناك, بعد ان  

وضعها عند احدى الطاوالت املغطاة 
بسواتر من قصب , ذهب ليحضر  
طلبيهما , واخذ يتحدث ملياً مع  



الساقي وهو يسكب االيس كرمي  
الشوكوال يف كأسني ويصب فوقهما 
احلليب, كان حجم الكأسي يوازي  

ك ان فيهما ضعفني مماتعرف, والش
الكثري من الدهنيات , لكن لو ان  

ستيفن يتناوهلا هكذا عادة, ال تظهر  
 عليه السمنة بكل أتكيد. 



بدا ان اجلميع يف املقهى يعرفه  
وتساءلت عما اذا كانوا سيظنون اهنا  

 آخر عالقاته.
سأهلا بعد ان ابتعلت اول معلقة من  

 االيس كرمي ابحلليب:
 جيد؟ 

 جيد جداً, شكرا لك.
افهم من هذا انك ساحمتين ؟ وهل  

 ساحمتك؟ 



اجل, ال تتظاهري انك ال تفهمني  
ما اعين, لقد توقفت عن السباحة  

 الصباحية. 
 وكيف عرفت ؟ 

وكيف تظنين انين عرفت ؟ اريد 
رؤيتك اثنية مايلني , فال تدعيين 

 انتظر كثرياً. 
 انقبضت حنجرهتا اىل حد االقفال .

 ستيفن. 



عام ,  ال تقويل ال , هنا مكان 
واظنك حتسني ابالمان معي هنا , 

 لكن ال تدفعي حبظك كثرياً.
اوه , ستيفن , توقف عن هذا! لن  
استطيع مقابلتك , ماعدا اذا كنت 

 تعين كهذا اللقاء.
 انت تعرفني ما اعين.

 اجل, حسناً , هذا مستحيل. 
 ملاذا؟



 اان , ألنين لست ... لست حرة. 
ماذا تعين , لست حرة؟ لست 

ال ترتدين خامتاً .متزوجة؟ و   
اعرف , لكن هناك رجل, وحنن  

 متفامهان , انه يثق يب.
 صحيح ؟ كم هو غيب!

 هذا ليس انصافاً.



وهل االنصاف يعين ان تتصريف كما  
تصرفيت معي وانت تعرفني انك  

 خمطوبة لرجل آخر؟ 
 مل يكن االمر هكذا. 

 مل يكن ؟ كيف كان اذن؟
 ستيفن ارجوك.

ال تنظري ايّل هكذا مايلني ! هبذا  
التقاء والرباءة ! حسناً.. من هو 



الرجل ؟ واين يعيش , وما الذي  
 دفعه ليرتكك لوحدك؟

انه يعيش يف نيويروك .. واعرفه  
 طوال حيايت.

 
 ملاذا ليس معك؟ 

 تنهدت :



حدث شيء.. شيء احتاج ان  
ابتعد عنه, فأرسلين كيم اىل هنا 

 ألختلص من الصدمة.
اهذا هو امسه؟كيم؟   
 اجل.

ونظرت اىل كأس اآليس كرمي ,  
املشكلة اهنا ال تعرف ماهو االسوأ, 

احساسها ابلذنب جتاه كيم , ام  



ادراكها ان املوقف مع ستيفن اكثر 
 جدية , ومسعته يتمتم : 

البد انين جمنون , فبالرغم من اي  
 شيء , ال زلت اريدك.

 ال! 
 رد هامساً إبصرار : 

 بلى.
فمه اتركا اصابعه تتخلل   ورفع يدها اىل

 اصابعها . 



كان االمر رائعاً مايلني, بيين وبينك  
 اعين, وهذا ما اريده مرة اخرى.

 ال. 
 ملاذا ال؟

 ألن هذا غري اخالقي! 
 لكنه عملي , فمارأيك مايلني؟ 

 احست ابالمل : 



اهذه هي لعبتك املعتادة ستيفن؟ اال  
جيب ان يقف شيء بينك وبني  

 ماتريد, حىت االخالق؟
اذا كنت تقصدين انين اهوى  
الفتيات الشاابت , فالنساء  

املتزوجات جيلنب سؤ السمعة واان  
 عادة اجتنب فسخ عالقة جيدة . 

 كم انت كرمي االخالق.



سخريتها مل تضيع فيه, لكن شفتيه 
 التوات ببسمة ساخرة :

ال اقول ان ليس هناك مناسبات ..  
 حسناً؟ ماقولك؟

 تعرف ردي. 
 ال؟ 
 ال! 

لكنين جمنون بك! فال جويل , 
 تفعلي هذا يب , احتاجك! 



كانت ذراعه على ظهر الكرسي  
وراءها , ويده تطبق على كتفها بتملك 

ت ركبتاها تصطكان حني ظاهر , فأخذ
امتدت اصابعه حتت محالة الفستان ,  

 واحست اهنا لن حتتمل املزيد.
ستيفن ال تفعل هذا, اان ... جيب  

 ان اذهب لورنس ينتظرين.
 



نت من سحب نفسها من حتت  ومتك
ذراعه يف الوقت املناسب الذي وصل  

فيه لورنس وابنه ليجلسا على طاولة  
 جماورة , حيث حياها نيكوالس. 

 مرحباً مايلني!
حلسن احلظ ادار لورنس اهتمامه اىل  

 مرافقتها:
مرحبا سيد براندون , مل اكن اعرف 

 اننا سنجدك هنا مايلني.



 
ورت وتساءلت عما اذا كانت قد تص 

 نظرة عدم املوفقة يف صوته حني اكمل:
 اظننتك ستتسوقني بعض االغراض.

اذن ال جمال للغلط , لورنس غري 
مسرور لوجودها مع ستيفن . فهو 

على كل االحوال حذرها منه , ويعرف 
 الكثري عن والئها لكيم . 



كنت اتفرج على واجهات احملالت  
حني اصطدمت ابلسيد براندون ,  

درة املقهى.كنا على وشك مغا  
بدا على نيكوالس خيبة االمل وصاح 

: 
اوه , ال تذهبا , مىت سرتيين اليخت 

 سيد براندون؟ هل نسيت وعدك؟ 
ال مل انس نيكوالس , سأجي اىل 
اخلليج بعد ظهر يوم يف االسبوع 



املقبل, وسنذهب معاً لألحبار ,  
 كيف يناسبك هذا؟

 رد لورنس : 
حقاً سيد يراندون , هذا غري 

 ضروري.
ال أبس سيد ابربولس, انه موعدان , 

 اراك فيما يعد نيكوالس. 
وتركهما ليخرج مع مايلني , حتت اشعة  

الشمس الساطعة لف ذراعه حول  



خصرها , وكانت جتربة مثرية ان تسري  
معه جنباً اىل جنب, ليضيعا بني انظار  
الفضويني , لكن هذا مل يزعج براندون  

ك  , فأخذ يتبادل كلمة هنا وكلمة هنا
 دون احراج.

 وسألته فجأة: 
 هل انت يف إجازة؟

 نوعاً ما. 
 وماذا تعين بقولك؟ 



 ضحك :
 من املفرتض انين اتعاىف.

 وهل كنت مريضاً؟
من عملية الزائدة, هل تريدين رؤية  

 اجلرح؟
 ال, االفضل ان اذهب. 

 لكن يده على خصرها منعتها:



مىت ساراك اثنية ؟ الليلة ؟ غداً ؟ 
اىل اخلليج يف الصباح  عديين ان أتيت 

 , وسأتركك تذهبني. 
 تنفست بعمق:

وماذا عن عائلتك ؟ ايعرفون  
 ماتفعل؟ ايعرفون أبمري ؟

 صمت حلظات مث قال هبدوء:
 كارل يعرف.
 إبن عمتك؟



 اجل .
وعمتك و زوجها ؟ لقد اخربتين  

جوليا عن عائلة بروس وعن عائلتك 
! 

 ادارها اليه:
 حسناً؟ 

ئاً عين ,  حسنا! اهنم ال يعرفون شي
اان لست شيئاً ابلنسبة هلم, جمرد 

 فتاة اخرى من فتيات ستيفن ال.. 



 توقفي عن هذا! 
وبدا عليه الغضب من كالمها لكنها  

كانت مصممة ان تدمر عالقتهما 
 وعليها ان تستمر. 

لن يوافقوا على عالقتك معي,  
صحيح؟ اعين انين إبنة مفلس  

منتحر, وانت إبن صاحب اسطول 
لناقالت البرتول! هذا غري مناسب 

, اليس كذلك ؟ كل ماتريده مين  



جمرد عالقة عابرة , عالقة سيد  
براندون, حسناً اان ال اقيم عالقات  
مع احد , من االفضل لك اذن ان  

هلذا. توفر جمهودك لفتاة مستعدة  
 رد بربود:

 انت ال تعرفني ما تتحدثني عنه.
لكن يداه سقطتا اىل جانبيه , وابرجتافة 

استدارت لتتابع سريها دون ان  
 يعرتضها. 



 
 هناية الفصل الثالث 

 الفصل الرابع : واكتشفت احلب!
 

وصلت الدعوة وقت الغداء يف اليوم 
التايل لوصول كيم مايفز , حيملها رجل  

ثياابً رمسية لسائق, وصل على  يرتدي  
منت مركب سريع , وأصّر على انتظار  

 الرد.



محلت جوليا املغلف وتقدمت من  
مايلني وكيم اجلالسان على طاولتهما يف 

قاعة الطعام , وقالت , كأهنا تعتذر 
 مشرية اىل املغلف. 

آسفة ألزعاجكما, لكنه مصّر على  
 انتظار الرد.
 ابتسم كيم: 



ها اخبار  ال ميكن ان يكون في 
مزعجة , هل الرجل من البوليس  

 جوليا؟
اي للسماء , ال ! رسالة من عائلة  

 روس اي مايلني.
واعطتها املغلف , فأخذته مايلني  

أبصابع مرجتفة , يف الداخل وجدت  
بطاقة , اطرافها مسننة أبانقة لوهنا 

زهري فاتح جداً, كانت من اثينا بروس  



, تدعو السيد والسيدة ابربولس 
امها السيد كيم مايفز واآلنسة  وضيف

مايلني ستيفنز اىل حفلة شواء ستقام 
 ذلك املساء على خليج جزيرة ديون.
مل تقل مايلني شيئاً, بل اهنا مل تستطع  

ان تقول شيئاً , مدت يدها تعطي  
البطاقة اىل لورنس الذي قرأها وتبادل 

نظرة ارتباك مع زوجته , اليت رفعت  



نظرت اىل  كتفيها دليل إذعان عاجز و 
 كيم وهو يقول متساءاًل:

هل هناك اي خطأ يف هذه الدعوة 
؟ تبدو يل مرضية, من هم هؤالء 

 الناس ؟ أتعرفوهنم؟
 تنهدت جزليا : 

اان , حنن , حسنا , اان مل التق  
ع , لكنين  ابلسيدة روس, يف الواق

التقيت اببن اخيها, تذكرين ستيفن  



براندون مايلني اليس كذلك؟ جاء  
ق عندة مرات منذ اسابيع.اىل الفند  

ردت وفمها جاف, والكلمات حترقه  
 وهي خترج منه: 

اجل , اذكر , هل انتم .. هل  
 ستقبلون الدعوة؟

 وهل ستقبلينها انت؟



ماتعنيه جوليا كان واضحاً, ومل تستطع  
مايلني إال ان هتز كتفيها عجزاً.. 

 ومسعت كيم تقول :
براندون ...براندون؟ اين مسعت  

من قبل؟ اوووه , اجل ,  هبذا االسم 
من ابنك جوليا , أمل يقل ان السيد  

 براندون اخذه يف نزهة على خيته ؟ 
هذا صحيح , جاء ابألمس , بعد 

 ان ذهبت مايلني اىل اثينا للقاء كيم.



 وقال كيم: 
حسنا, لياقة منه دعوتنا , هل هم  

 من سكان املنطقة؟
جزيرة ديون مسكن عائلة بروس 

س هي الصيفي , والسيدة برو 
شقيقة كارلوس براندون, البد انك  

 مسعت بشركة )براندون ماريتم (؟ 
تقصد تيغر براندون الشهري يف عامل 

 انقالت البرتول ؟



 ردت مايلني : 
اجل, و اعتقد ان الدعوة جمرد 
تلميح للتواضع , اانس مثلهم 

 يفعلون هذا دائما. 
 قالت جوليا بعدائية :

اظن ان علينا القبول , فعلى اي 
حنن مستأجرون لديهم , و   حال

 أكره ان أغضبهم.



نظرت مايلني بذهول اىل صديقتها , 
هي متأكدة اهنا ال تصدق ماتقول. وال 

تصدق أبن الدعوة حقيقية. البد ان 
ستيفن وراء الدعوة , وبناء على 

حتريض منه , لكن ماهي لعبته , إهنا ال 
 تدري , وال جترؤ على التفكري.

افكارها املضطربة  كلمات كيم قاطعت 
: 



اجل , موافق , تبدو الدعوة جيدة,  
وستعطيين فرصة الرتداء سرتة  

العشاء اليت جئت هبا معي , هه 
 مايلني؟ 

كانت مايلني ال تزال تنظر اىل جوليا  
ابنزعاج واهتام وكأن صعباً عليها الرتكيز  

 على مايقوله كيم , فسألت :
 ماذا ؟ 



قلت , سأمتكن من ارتداء سرتة 
ء.العشا   

 واستدار اىل جوليا مضيفا بريبة :
ال أبس يف ارتداء سرتة عشاء , 

 أليس كذلك؟ 
استعادت جوليا املغلف من اصابع  
مايلني املرجتفة وذهبت لتعطي الرد  

للمرسال املنتظر . ومل تعد مايلني قادرة  
على االستمرار يف الغداء, فاعتذرت 



وحلقت بصديقتها اىل املكتب خلف 
ت, اغلقت الباب  طاولة االستعالما
 وراءها وسألتها : 

وماذا تظنني لورنس سيقول؟ تعرفني  
ماهو شعوره حنو عائلة بروس ,  

 خاصة حنو ستيفن براندون!
 هزت كتفيها :

حسناً , لن يستطيع الرفض اآلن , 
كما انين طاملا رغبت يف رؤية ذلك  



املكان من الداخل, ال تنظري ايّل  
هكذا مايلني , سيكون األمر  

مسلياً, كما انك تذهيب لوحدك , 
كيم سيكون معك , ولن يتمكن  
ستيفن براندون من حشر نفسه  

 بينكما! 
 ملاذا يفعل هذا جوليا؟



وغاصت متنهدة داخل مقعد وثري  
قرب الباب , فنظرت اليها صديقتها  

 ابشفاق : 
اظنه جاد اكثر مما تظنني, انتظري 

لتعريف , رمبا الدعوة ليست كما 
 تبدو.

هذا؟  أتصدقني  
 ال. لكن ال جيب استباق األمور . 

 جوليا, سأتزوج من كيم! 



 واان ال أنكر هذا , صحيح؟ 
ال, لكن ستيفن براندون ال يهتم 
هلذا, ال يهتم أبحد سوى نفسه, 

قال يل ان له عالقة مع نساء  
 اخرايت , ومتزوجات.

 تنهدت جوليا مث ابتسمت: 
لست اعرف واحدة منهن , حسناً 

تاهل األمر  انه مغري, وقد يس
 معرفته , ولو جملرد اخلربة! 



 انت جمنونة ! 
وانت متزمتة جداً لفتاة يف مثل  
سنك, هوين عليك مايلني! ال  

تقلقي , فكري فقط, بعد اسبوعني  
ستعودين اىل امريكا, سيتالشى كل  

 هذا من رأسك. 
متنت مايلني ان تكون واثقة مثلها ,  

فاملشكلة اهنا كانت جتد من الصعب  
ة ستيفن عن تفكريها , إبعاد صور 



وتشك يف ان تكون املسافة اليت  
قد تشكل فارقاً, فكل ستفصلهما 

ماعليها ان تفعل ان تغمض عينيها 
لتجد وجهه مطبوع على جفنيها ,  

وعيناه الرماديتان , متجمداتن عند  
الزوااي , وفمه يلتوي صعوداً يف تلك  

 البسمة الكسولة. 
  اختارت مايلني ان ترتدي فستان سهرة

سود , مل تكن ساعة وضعته يف ا



حقيبتها تتصور اهنا ستحتاجه, خطوطه 
. قسمه البسيطة كانت أنيقة ومغرية معاً 

األعلى مربوط اىل الكتفني بشرائط  
حريرية رفيعة , يلتصق ابلصدر حىت 

اخلصر بشدة, مفتوح من اخللف حىت  
منتصف الظهر , بينما يتدىل من  
اخلصر ابنطالق حىت الكاحلني ,  

نفالت شعرها فوق كتفيها, كانت واب



تعلم اهنا لن ختيب أمل كيم, واهنا اكثر 
 استعداداً ملواجهة آل بروس.

استخدموا القارب السريع للوصول اىل  
مكان احلفلة , وقطعوا اخلليج ليلتف  

هبم القارب حول اجلزيرة متجهاً اىل  
 ديون , مقر آل بروس . 

تبادلت جوليا نظرة آتمر مع مايلني  
 وقالت مبتسمة : 



تبدين رائعة, وامتىن لو كنت أخف 
 وزانً, الرتديت ثياابً مثرية مثلك. 

 بدا االرتباك على مايلني:
اتظنني هذا؟ إنين مثرية اعين؟ ال 

 اريد احداً ان ...
ابلطبع ال! صدقاً تبدين مجيلة, 

 أليس كذلك كيم؟ أال تبدو مذهلة؟
 مذهلة! . اهنا دائماً هكذا.



 ملاذا يبدو اطراء كيم وتساءلت مايلني
كان هناك عدة    كتنازل منه .  هلا دائماً 

قوارب من خمتلف االحجام, راسية  
عند املرسى احلجري الصغري الذي حيد  
البحرية حتت منزل بروس, حمط خشيب 

معلق كان يتصل من البحر اىل درج  
خشيب , منطقة الرسو كلها كانت 

مضاءة مبصابيح ملونة موضوعة داخل 
ية متأرجحة, صوت املوسيقى  زينة ورق



والضحك , والكالم املخنوق كانت  
تصل فوق املياه , واحست مايلني  
ابعصاهبا تتقلص بينما كان لورنس  

يوجه مقدم املركب حنو املرسى , مث 
 يقفز اليه.

 
تسلق لورنس وجوليا السلم اخلشيب  

اواًل, وحلق هبما كيم ومايلني , وخفق  
, قلب مايلني بوجودها هنا اآلن 



اقتنعت اهنا ما كان جيب ان أتيت , 
 وشدت قبضتها على كم سرتة كيم. 

التفتت عدة عيون حنومها حني سارع 
قدميهم للضيوف, اندرايس بروس اىل ت 

فهو و لورنس يعرفان بعضهما من قبل  
, وشكرهم اندرايس أبدب وكياسة  

 لقدومهم.
اثينا بروس كانت من امجل النساء  

نت مسراء مثل  اللوايت رأهتن مايلني , كا



ابن اخيها , هلا مثله عينان رمتديتان  
ورموش طويلة , وكان لون فستاهنا  

احلريري املطبوع ابلزهور متكامل 
التنسيق مع بشرهتا اللماعة السمراء.  

كانت ترتدي األملاس يف عنقها وأذنيها 
, والسوار الثقيل حول معصمها , كان 

يساوي ثروة صغرية دون شك, لكن  
ا كان جذاابً , إال ان لو ان مظهره

اخالقها مل تكن هكذا , فاستقباهلا هلم 



ال ميكن وصفه ابملرحب, واستدارت 
 اىل مايلني بعدائية ظاهرة :

إذن انت مايلني, ابن اخي ذكرك,  
 وكنت فضولية ألقابلك بنفسي!

 نعم؟
اظنك امرييكية , الست كذلك؟ 

 جيب ان ختربيين مارأيك ببالدان؟
اجزة, ولراحتها هزت مايلني كتفيها ع

 ادارت اثينا اهتمامها اىل كيم.



مساء اخلري سيد مايفز , ارجو ان  
 تتمتع أبمسيتك. 

اان واثق انين سأمتتع هبا . لديكم 
مكان مجيل هنا سيدة بروس.إهنا 
واحة رائعة احلس لشخص قدمي 

 الطراز يف احاسيسه مثلي! 
بدا على اثينا عدم الثقة يف ان أتخذه 

ال , لكن دون  على حممل اجلد أم 
شك خففت كلماته الضغط عن  



مايلني. فأعطاها هذا الفرصة لتفتش يف 
اجلمع حبثاً, لكن كان من الصعب ان  
متيز رجاًل طوياًل بني كثريين مثله هنا, 
 مث وكيم يقودها حنو لورنس و جوليا.

 سعت صواتً كسواًل مألوفاً: 
 مرحباً. 

احست وكأن شيئاً قد سدد ضربة اىل  
ا , وسقطت يدها على شبكة اعصاهب 

ذراع كيم دون وعي . كان ستيفن يقف 



ورائهما متاماً. يرتدي بنطلوان ازرق  
اللون وقميصاً من احلرير الكرميي  

اللون , فوقه سرتة كحلية كانت تربز  
 عرض كتفيه , واكمل :

اان مسرور لتمكنكما من اجملئ , 
آسف ألنين مل اكن موجود  

لالستقبال, لكن عميت اصرت على 
ستخدام كل يد متوفرة هلا .ا  

 سارعت مايلني للقول ابرتباك:



هذا ستيفن براندون , وهذا كيم  
 مايفز. 

 مد كيم يده ليصافح ستيفن : 
 كيف حالك سيد براندون؟

وحترك كيم بينهما ليعزهلما بنجاح, 
واحست مايلني بعدم رضى كيم مبا  

جيري, لكن بوجود جوليا ولورنس اىل  
يستطيع االعرتاض .جانبه, ابلكاد   



معظم املدعوين كان يتمتع ابحلفلة , 
حىت ان بعض الشبان والشاابت كانوا  
يرقصون يف الشرفة حتت ضوء القمر,  
واحنىن ستيفن حنو مايلني وكأنه يصغي 

 اىل شيء تقوله , ومهس هلا : 
حسناً؟ ما رأيك ؟ هل استقبلتك 
العمة اثينا جيداً, ام اهنا اعطتك 

انطباعاهتا الشهرية ابلعجرفة؟احد   



مل تستطع مايلني الرد سوى اببتسامة  
خفيفة , واشاحت بوجهها بعيداً, إنه  

ال يزال ستيفن الذي تعرفه , لكن كل  
ماتتمىن ان ال جيعل األمور صعبة عليها  

, لكنه سرعان ماقال هلا وقد ذهبت 
 عن وجهه كل دالئل املرح :

 ارقصي معي. 



صبح مألوفاً  واحست ابلتوتر الذي ا
لديها اآلن حني اخذ اصبعه يدلك  

 راحة يدها , فتمتمت : 
 اان ... ال استطيع. 

 ملاذا؟
 مهست ايئسة:

ألنين ال استطيع , ارجوك ستيفن ال 
 تفعل هذا, ستسبب لنا الفضيحة ! 

 رد عليها بربود: 



هذا ال شيء مما استطيع ان افعله ,  
 صدقيين. 

وصدقته لكنها اصرت بصوت  
 منخفض: 

تطيع ترك كيم, حاول ان تفهم  ال اس
 موقفي.

ومل افهمه ؟ هل حاولت فهم 
 موقفي؟

 ستيفن... 



 هذا امسي!
 ستيفن , لقد حتدثنا بكل هذا قبل.
اردت مقابلة عائليت , حسناً لقد 

 قابلتها , وقبلت دعويت.
 دعوتك ؟ 
 وماغريها؟

كان ينظر اليها وهو يتكلم , ويف  
الضوء اخلافت استطاعت مالحظة  



تعمدة املتفرسة, إبمكاهنا ان نظرته امل
 تغرق يف عمق هذين العينني.

واخذت تضعف حتت أتثري جاذبيته ,  
رتكيز  وكان عليها ان جترب نفسها على ال

على كأس الشراب يف يدها كي ال  
 ينسكب, وقالت عرب شفتني مطبقتني: 

عمتك احملت اهنا هي من قدمت 
 الدعوة.



صحيح, لكنين اان من طلب منها  
رقصني معي اآلن؟هذا, هل ت  

ستيفن , إهنا مل حتبين , ال تريدين  
 هنا. 

 لكنين اان ... اريدك.
متكنت من وضع كأسها على عربة  

شراب متر قرهبا , يف حني اخذها حنو  
ابحة الرقص , ابلتفاف ذراعيه حوهلا 
تالشى كل عتبار آخر, لقد اصبحت 



اآلن مقرتبة جداً منه , وجهها مضغوط  
االبيض , ومتتم : على حرير قميصه   

 آه , كم اردت هذا.
 ردت دون ارتياح :

ظننت , بعد ذلك اليوم , يف 
 امليناء... 

 لكن اصبعه على شفتيها اسكتها:
هل ظننت ابمكانك التخلص مين  

 بسهولة ؟ 



 كيف... اقنعت عمتك بدعويت؟
 هز كتفيه بكسل.

اهنا ليست سيئة, يعجبين فستانك , 
 لكنين معجب بك اكثر وانت دونه. 

 ستيفن! 
 

للحظات , اخذا يستديران يف احللبة  
بصمت , ومل تكن حركتهما رقصاً,  

كانت املوسيقى واألغنية , مغوية 



ر ماهي مغوية لالحساس , للفكر بقد
واحست مايلني ان كل مشاعرها  

تتجاوب مع النغم والكلمة, هذا ليس  
إنصافاً, لكنها مل حتاول منع ستيفن 

حني اخذت اصابعه تتجول على 
هرها فوق فتحة الفستان, بل إهنا ظ

انزلت ذراعيها عن كتفيه لتلفهما حول 
خصره وتشد نفسها اليه , اىل ان  

 احست ابلدفء يصلها من جسده.



حني انتهت املوسيقى , كانت مايلني  
حتس ابلتخدر, ومل حياول ستيفن تركها  

 , بل قال :
 تعاىل , اريد ان اريك شيئاً. 

هكذا ,   كانت تدرك ان إطالة وقوفهما
سيشد االنتباه اليهما اكثر, ومع ان  

البديل الذي يعرضه ستيفن خطر, إال 
اهنا مل تستطع مقاومته وهي يف حالتها  



هذه. فاطرقت رأسها ليسري هبا حنو 
 املنزل. 

كانت اجلدران مزينة بلوحات خمتلفة , 
بعضها حديث وبعضها اثري قدمي , 

إضافة اىل عدة دروع وسيوف و رماح, 
ريقية الطراز , كذلك بندقيتني كلها اغ

قدميتني يف وضع متقاطع كما السيوف  
. 



وقال هلا ستيفن يشري اىل السيوف  
 والبنادق: 

عمي اندرايس يهوي مجع هذه 
التحف , احياانً اظنها دليل على 

رجولة مكبوتة , فعميت تسيطر عليه  
 وتنفذ ارادهتا. 
 اتصور هذا . 

 ال تقلقي منها.



تريين إايه؟ كيم  وماالذي رغبت ان 
سيتساءل اين اان , وال اظن هذه  
 فكرة جيدة, فاجلميع سيتساءل. 

 
وسيظنون األسوأ كما اعتقد, 

اسرتخي , ومتتعي بنفسك فأان هنا 
 للتمتع! 

 تنهدت :
 ستيفن.. 



 ما اريدك ان تريه يف الطابق األعلى.
وامسك بيدها جيرها وهي تقاومه حنو  

 السلم:
أراه؟  ماهو؟ ما الذي جيب ان 

 ستيفن , اذا كان هذا خدعة ... 
 ليس خدعة , ثقي يب مايلني ؟ 

 اميكنين ان اثق بك؟
أال ميكنك ؟ تعايل , لن يستغرق  

 هذا كثرياً.



وصل هبا اىل الشرفة املستديرة فوق  
السلم املشرفة على الردهة ووقفت 

 مقطوعة األنفاس لتسأل:
 هل ستأخذين اىل غرفتك؟ 

يء  آنسة ستيفنز ! هل يراودك ش
 شرير حنوي؟ 

 ستيفن .. ارجوك.
 قاطعها : 
 احلقيين.



وسار هبا عرب ممر طويل مفروش  
بسجاد اخضر وذهيب , واىل اجلانبني  
ابواب خشبية مقفلة , على اجلدران 

مابني االبواب مصابيح معلقة , 
والصمت هناك مطبق متاماً, إهنا هنا  

لوحدها معه , وحتت رمحته , وال احد 
 يعرف مكاهنا.

تها املتوترة ااثرت اشفاقه , تقطيب
 فابتسم وقال : 



اان لن اخذك اىل حيث اقتلك بعد  
ان اغتصبك, كما قد تكوين قرأت  
يف احد قصص اجلرائم , إهنا جمرد  

 غرفة اريدك رؤيتها. 
كان النور يكفي ألن يرى ان الغرفة  

مفروشة أباثث غرفة لالختالء والراحة  
, وعلى جدراهنا املستديرة رفوف 

مليئة ابلكتب , وطاولة كتابة  حمفورة 
صغرية عليها جمموعة من اوراق الكتابة  



وادواهتا, واضاء ستيفن مصباحاً 
, نوره املنخفض اظهر آاثر االايم صغرياً 

يف الغرفة , وعرفت ملاذا كان للغرفة  
رائحة العفن . فالكتب قدمية ومتآكلة  

, واألوراق على الطاولة مصغرة من  
 القدم.

كان أييت اىل هنا , إهنا مالذ جدي,  
ليهرب من جديت. كانت امرأة 

 تشابه ابنتها , عميت اثينا!



هزت مايلني رأسها مذهولة , وقالت  
 وهي تتحرك حنو النافذة : 

إنه مكان رائع , ويطل على منظر 
 مجيل ! 

 تقدم ليقف اىل جانبها .
اعرف .. وهذا ما اردتك ان  
 تشاهديه , انظري اىل هناك .

سكوب قدمي الطراز  اشار اىل جهاز تل
قرب النافذة فوق طاولة اثرية قدمية ,  



وكان مصوابً اىل شاطئ اخلليج , 
وابلرغم من الظالم يف اخلارج , كان  
من السهل هلا ان ترى عربه االنوار  

تتألأل عرب االشجار يف اجلزيرة البعيدة 
 عرب املياه. 

ركزت مايلني العدسة لتناسب نظرها , 
وقع , مث اكتشفت شيئاً غري مت
 فصاحت غري مصدقة :



انظر , هذا هو الفندق , أليس 
كذلك ؟ ستيفن هذه األنوار اليت  

تلمع هناك , أليس الفندق؟ اي  
 للسماء لو ان الوقت هناراً.. 

لكنت شاهدت الكثري .. الغار  
البحري عند اجلون يف االسفل, 

 مثاًل. 
شهقت مايلني مستديرة حنوه , حىت 

 كادت تفقده توازنه.



.. انت تعين انك كنت تراين؟ انت   
 استقام ستيفن ونظر اليها وكأنه اندم:

 اخشى ان يكون هذا صحيحاً!
انت .. انت .. صوبت التلسكوب  

 علّي؟ 
 وهل يصدمك هذا؟

لكن.. لكن , كان ميكن ان اكون  
 افعل اي شيء ...

 كالسباحة دون مالبس. 



 وهلذا جئت تفتش عين؟
 مهممم

 اوه .. ستيفن! 
اجدك ألايم ,  لقد حاولت ان  

فذلك الساحل فيه عشرات  
املداخل لعشرات اخللجان, ويف 

البداية مل خيطر ببايل انك تقيمني يف  
الفندق, ومل اكن اعرف حىت ان 

 هناك فندق حىت قال يل كارل هذا.



 احنت مايلني رأسها :
 البد انين كنت حمبطة ألملك.

مايلني , ال جتعلي هذا صعباً علّي 
ني ما كنت اشعر  اكثر مما هو , تعرف

حني شاهدتك , وكيف ال زلت 
 اشعر.

حبست مايلني انفاسها , مث قالت  
 خمنوقة : 

 جيب ان اذهب.



 أتريدين هذا حقاً؟ 
 رفعت نظرها اليه:

 وأنت ؟ 
 

هز رأسه نفياً وبشهقة استدارت لتنظر  
خارج النافذة, دون ان ترى شيئاً, يف 

هذه الغرفة الصغرية , كان من الصعب  
كر نواايها السابقة ,  جداً ان تتذ 

واكتشافها ان لقائهما مل يكن مصادقة, 



ملئها إباثرة مرتددة , اخذت تتصوره  
سكوب يصوبه اىل غارها يقف عند التل

اخلاص الصغري , إهنا جتربة معذبة , 
التنهيدة اليت انطلقت منها كشفت 

تضارب الشك يف نفسها مع  
 مشاعرها.

!مايلني , مايلني , انت حترقيين إرابً   
ومل تقاومه حني امتدت يداه لرتجعاهنا 

 اىل الوراء حنوه... 



 وردت معرتفة بصوت متهدج :
أان ... أان .. اظنك تفعل نفس  

 الشيء يب.
واسندت رأسها اىل صدره , وآبهة 

اء حنو كرسي حزن , تراجع اىل الور 
مريح وجلس ليجرها معه , وانتصر 

الدفء واإلصرار , ليسلباها مقاومتها  
يعد لديها رغبة يف جتنب مداعباته , ومل 

, وامتدت ذراعاها لتطوق عنقه ,  



وتتخلل أبصابعها شعره , وغمرها 
, واغرقها يف   احساس ال تعرف معناه

حبر انساها كل شك , واطلق قلبها يف  
سياق حمموم من التواين, وقال متمتماً  

: 
ال تعرفني معىن البعاد عنك, وال 

وال  معىن انتظار ان تدعوك اثينا ,
اخلوف من امكانية ان ال أتيت , 



حني قال يل نيكوالس اين ذهبت 
 البارحة , اردت ان اقتلك! 

 تنفست انفاساً مضطربة وقالت : 
قال , إنك قلت له , ان يقول يل , 

 انك سرتاين , واحسست ابخلوف. 
 مىت؟

من نفسي!اوه , ستيفن, ال استطيع 
 التفكري السليم واان معك.



واان لست يف  اعرف هذا الشعور , 
 العادة شديد االنفعال , صدقيين؟ 

اان , اعرف انك حتصل على ماتريد  
 وبسهولة عادة , أليس كذلك؟

إذا كنت تعين ما أظنك تعين , فال  
اريد الرد على هذا السؤال, لكن  

اذا كان هذا يواسيك , فأان مل اشعر 
 هكذا حنو اي فتاة قبلك. 

 ابدًا؟ 



ابداً , لست ادري مافعلته يب , 
لكنين ال استطيع التفكري أبي شيء 

 آخر كما يبدو.
اوه ستيفن, انت تفعل يب اشياء  

 كذلك.
 اية اشياء؟

وشدت نفسها اليه اكثر, حترر راحة  
 يدها على صدره : 



احب ان انظر اليك, انت .. شديد 
 السمرة.. بين اللون .. 

اي إهلي مايلني .. ماذا تظنني انين  
 مصنوع ؟ 

يفعل اندى  وابعد يديها عنه , وهو 
احدهم ابمسه , وإبحلاح ... صوت 

نسائي , متادى صداه من اسفل  
السالمل , ومل يكن لدى مايلني الفرصة  



لتقف , حىت مسعا وقع اقدام تتوافق  
 مع نداء آخر.

الفتاة اليت دخلت الغرفة الصغرية , 
سبب الدوار ملايلني , طويلة , حنيلة ,  

رشيقة القوام , هلا شعر جمعد كشعر  
فارقة له لون مائل اىل احلمرة , كان األ

ثوهبا القرمزي القامت يلتصق اىل كل ثنية 
من ثنااي جسدها الرائع , وراقبتهما  



عينان زرقاوان من حتت رموش صناعية  
 طويلة , وتساءلت مايلني من تكون. 

 صاحت الفتاة حلظة شاهدت ستيفن : 
 حبييب! انت هنا! كنت احبث عنك. 

رة على طافت عيناها بقساوة مري
 مايلني قبل ان تتابع :

امي تكاد متوت غيظاً حبييب , انت 
هتمل واجباتك , أنت تعلم كم 



تعتمد عليك لتسلي السيدات  
 الشاابت.

اذهيب من هنا إيف , وكوين فتاة 
 طيبة , وقويل ألمك إنين مشغول. 

كلماته كانت ابردة , لكن مامن احد  
يشك يف الشر املنبعث منها , 

س صوت سخط  واصدرت ايف برو 
 وقالت :

 ال تكن شريراً!



وتقدمت اىل كرسيه لتالمس ذراعه  
 بيدها احلمراء األظافر :

حبييب . تعلم كيف هي أمي , اذا مل 
حتصل على ماتريده , ستلومين , 

وقد اضطر ألقول هلا مع من انت  
 ... 

 
واحسست مايلني ابلسقام, فسارعت 

 تقول :



 لوتعذرين.
وازاح ابنة قفز ستيفن من كرسيه , 

عمه جانباً ليمسك بذراع مايلني بني  
 اصابعه . 

 لست مضطرة للذهاب.
اوه, بل جيب كيم ... كيم سيبحث  

 عين.
فليذهب اىل اجلحيم ! اريدك , وال  

 اريد سواك مايلني.



 قاطعته إيف :
 ال ! ال تكن ابلهاً!

 اغريب عن وجهي إيف!
ومل يكن هناك شك يف لكنته اآلن , مل  

نة االنكليزية املهذبة اليت  تعد تلك اللك
واجهت ابنة عمته بعدائيةابردة , 

واحست مايلني ان متسكها ابلواقع بدأ  
يتالشى , ال ميكن هلذا ان حيصل هلا  

حقاً, البد انه حلم رهيب , وقريباً 



ستسيقظ منه , لتجد االمان الدافئ 
 الذي ميثله كيم.

لوت معصمها لتتحرر منه , وسدت 
و حياول اللحاق  ايف عليه الطريق وه

هبا , وتصاعدت اصوات اكعاب حذاء  
مايلني وهي تنزل السلم بسرعة , 

لكنها سرعان ماوصلت اىل السجادة 
الطويلة اليت تغطي الردهة, واليت  



توصلها اىل االمان والتعقل فأخذت  
 تسري ببطء فوقها.

لكنها مسعت صوته وراءها يناديها ,  
فلم تتوقف ومل تستدر مع ان خطواته  

واسعة اوصلته بسرعة اليها. ال  
مايلني, ألجل السماء , توقفي  

 وامسعي ما اريد ان اقول.
 هزت رأسها واستمرت تتقدم: 



ال , ال تقل اي شيء ستيفن, 
ارجوك, ال اريد مساع شيء , ال اريد  

 ان استمع اليك. 
 مايلني! 

العذاب كان ظاهراً يف صوته , حىت  
كاد حيطم ارادهتا , والتفت رأسها حنوه 

عجز , واصيبت ابلصدمة للكرب  ب
الذي ارتسم على وجهه لكنها لن  

تتمكن من التوقف اآلن , بطريقة ما  



جيب ان حتطم املشاعر اليت ايقظها  
داخلها , وطاملا هي معه , هذا  

 مستحيل. 
كانت يف منتصف الردهة حني ادركت  

انه توقف حيث كاان , لكن ابمعاهنا 
 املنظر اىل هناية الردهة عرفت السبب

, فقد بدأ الناس يدخلون هرابً من  
عاصفة مطر مفاجئة, وهناك كان يقف  

 كل من :



جوليا, لورنس, كيم , واثينا بروس , 
ينظر كل منهم اليها بدرجة خمتلفة من 

 العدائية.
 

 هناية الفصل الرابع 
 الفصل اخلامس : االختطاف ! 

 
مل تدر , ملا تبقى من السهرة , ماكان 

مل صمت  يؤملها اكثر, معاانة حت



اصدقائها .. ام رؤيتها لستيفن يالطف  
ضيفات عمته . كان يكفيها ان تعرف  

ان تصرفاهتا ال ميكن التسامح هبا ,  
دون ان تضطر اىل مالحظة ان ستيفن 

قد استعاد رابطة جأشه بسرعة . 
واصبحت ممزقة بني تصاعد القناعة 

أبنه كان يكذب عليها , وأبنه مل يكن  
كما يدعي , حني منجذابً اليها جبنون  

اخذ ابنة عمته للرقص, ادرات نظرها  



عنهما كي ال ترى , واقرتحت جوليا  
عليها ان تذهبا اىل غرفة زينة 

 السيدات. 
هناك اكتشفت ملاذا كان الرجالن  
ينظران اليها ابمشئزاز , كانت آاثر 

ستيفن على كل احناء جسدها , من  
شعرها املشعث اىل امحرار ذراعيها  

وكتفيها نتيجة ضغط اصابعه عليها , 
ومتكنت من تصور ما راودمها من  



افكار , وماذا فكر هبا كل املوجودين  
هنا , وانكمشت من فكرة العودة اىل  

 احلفلة. وقالت هلا جوليا ساخطة :
أمل يكن يف وسعك اصالح  

 ماكياجك على االقل ؟
 هزت كتفيها ايئسة :

 ال! جوليا .. اان.. 
شيء يل , حقاً ال حتاويل شرح 

مايلني , كنت امتىن لو مل تفعلي هذا  



, هذه السهرة كلها تنقلب اىل  
مهزلة , وامتىن لو انين مل اوافق على 

 اجملئ.
انت تتمين. جوليا .. هل يل ان  

 اذكرك انك انت من اردت اجمليء!
تنهدت جوليا كأهنا تستسلم وجلست 

 اىل كرسي مرتفع قرهبا وقالت:
المة, لكن ألجل حسناً, إذن اان امل

 السماء , ملاذا ذهبت معه؟



 احنت مايلني رأسها:
 لن تفهمي السبب.

 جربيين .
 تنهدت :

 ماذا لو قلت انين احبه؟ ماذا بعد؟ 
 شهقت جوليا:

 مايلني! 



اعرف , هذا جنون , أليس كذلك؟ 
هل لديك بودرة او امحر شفاه , مل 

 افكر أبن اجلبها معي. 
فتشت جوليا يف حقيبتها لتخرج 

شطاً, علبة بودرة, وامحر شفاه , م
وبينما اخذت مايلني تصلح ماتشعث  

منها بيدين ابلكاد تسيطر على 
 ارجتافهما . 

 



 قالت جوليا :
مل اكن اتوقع ان حيدث هذا , 

يين مايلني! اعرف ما قلته لك  صدق
عن التواعد مع ستيفن براندون , 
لكنين مل اقصد ان أتخذي األمر  

قط ان تعريف  جبد, اان .. اان اردتك ف
 رجاًل آخر يف هذه الدنيا غري كيم. 

حسناً, لقد جنحت بكل أتكيد , ال  
تقلقي جوليا , اان ال ألومك! كل  



ماحدث غلطيت , كان جيب ان 
اكون اكثر حكمة. وسأفعل يف 

 املستقبل. 
وهل حدث شيء ..؟! اعين كنت  

 تبدين ... 
 مشعثة ؟

 ال ... ال , بل متدوخة.. فهل ... 
يغرين , اذا كان هذا ما  ال, مل 

 تفكرين به. 



شكرا هلل على هذا! اوه ... مايلني 
, ظننت لورنس سينفجر غضباً حني 

سألت اثينا بروس عن مكان 
 وجودك. 

 سألت عين ؟
اجل, منذ ربع ساعة , اوه مايلني ,  

 مل تعجبين تلك املرأة ! إهنا مرعبة! 
 ملاذا؟ ماذا قالت ؟ 



وسألتنا اذا  يف البداية كانت مهذبة, 
كنا نتمتع ابحلفلة .. مث سألت عن 
مكان وجودك, وقلت هلا ان آخر  

مرة شاهدتك فيها كنت ترقصني مع  
ابن اخيها , فتغريت كل تصرفاهتا , 

 هكذا.
 وهل كانت فظة معكم؟ 

كانت وقحة , قالت إهنا تتمىن ان  
ال جتعلي من نفسك اضحوكة, او  



مصدر ازعاج , فستيفن حياول 
نفسه من عالقاته  جهده ختليص 

ابلفتيات اللوايت يتصورن انه جاد  
ابهتمامه هبن. وضحكت, تعرفني 

تلك الضحكة املتعجرفة املكتلفة , 
وقالت ان من اخلري ان تكون ابنة  

زوجها متلك روحاً مرحة وإال لردت  
 على ستيفن من نفس العيار. 



احست مايلني بطعم املرارة يف فمها  
 وقالت بصوت ضعيف:

؟ ايف بروس؟  ابنة زوجها  
هذا صحيح , هل شاهدهتا ؟ اهنا 
 ترتدي ثوابً ال يبدو حمتشماً ابداً.

 لقد رأيتها. 
حسناً, جن جنون لورنس , وقال هلا  

ال يعرف أبمر األخرايت , لكن 
ستيفن هو من يقوم مبالحقتك , 



وابلطبع هذا مل يعجبها , واهنى كيم 
الكالم ابلقول إنه سيتزوجك يف 

 اخلريف القادم. 
وه , جوليا؟ا  

اضطرت اىل تقبل األمر, وماعساها  
تفعل غري هذا؟ بعدها بعشر دقائق  

ت , نزلت عن السلم وكأنك كن
تتمرغني معه فوق األرض , واعتقد  

 اننا كلنا شعران بسخف موقفنا!



 اي إهلي!
األمر اسوأ مما تصورت , وكل مارغبت  
فيه اآلن هو ان ختتبئ يف مكان ما, اي  

هنا, حيث تستطيع مكان , بعيداً عن 
 لصق جرح كرامتها على انفراد.

احس اجلميع ابلراحة حني متكنوا من  
االعتذار ملغادرة احلفلة ومتىن هلم  
اندرايس ليلة سعيدة, دون وجود  
زوجته املزعجة. وتسلقت مايلني  



القارب متلهفة لتبتعد عن الرجل الذي  
وقف عند أعلى السلم اخلشيب  

 يراقبهم.
اولت احلديث مع  يف الفندق , حني ح

كيم, اعتذر ليذهب اىل غرفته مع  
وداع قصري جلوليا و لورنس ,  

وسارعت لالعتذار هلما , فقال 
 لورنس:



انسي االمر , حذرتك من ستيفن 
براندون , والبد انك صدقتين اآلن 

 يف قويل ان مسعته سيئة! 
 اجل لورنس. 

ومتنت هلما ليلة سعيدة , لكنها كانت 
لة يف إبعاد  تعلم اهنا لن جتد سهو 

ستيفن عن افكارها ابلرغم من 
 ازدواجية شخصيته. 



كانت تشرب القهوة يف الصباح على 
طاولتها املعتادة حني تسلل كيم اىل  
مقعده قبالتها دون ضجيج , ونظر 

اليها بعينني قلقتني , كسر كيم الثلج  
 بينهما ابالحنناء حنوها والقول : 

ظننتك لن ترغيب يف احلديث معي  
امس. لقد ختليت عنك   بعد ليلة

بذهايب اىل النوم هكذا , لكنين 



كنت حباجة للتفكري , واآلن جيب 
 ان اعرف موقفي. 

 
 وضعت فنجاهنا حبذر :

موقفك؟ اين هو موقفك كيم ؟ هل 
اصبحت اان بعيدة عن جمال 

 الغفران؟
ال, على األقل اذا مل ترغيب يف  

ذلك, امسعي مايلني , ادركت ان  



ري هنا , فلماذا  هناك امراً خاطئاً جي
 مل تكوين صادقة معي ساعتها؟ 

مل يكن هناك شيء , وليس هناك  
شيء اآلن , كي أكون صادقة معك  

 متاماً.
لكن ال ميكنك نكران ذهابك معه  

.. و .. حسناً... كان ذلك اتصال  
 من نوع ما .. معه.

 ال .. ال اسطيع ان افكر.



اخربيين ابألمر إذن , اخربيين ماذا  
 يعين لك.

 لن يعجبك ما سأقول . 
 لكن كل ماحيدث ال يعجبين مايلني. 

 تنهدت :
 اان منجذبة اليه . 

 هل حتبينه؟ 
 رمبا .



هكذا إذن . وماذا عنه ؟ ماهي  
 مشاعره؟ 

ليست كمشاعري, لقد مسعت 
ماقالته عمته, أظنها حددت املوقف  

 بوضوح. 
اجل, إهنا عالقة لن ترحب هبا 

 عائلته.
 اتظنين ال اعرف هذا؟



اىل أي مدى ستذهب هذه  إذن 
 العالقة؟ 

ال عالقة بيننا , اذا كان هذا ما  
 تعين.

احس ابالرتياح, فمن األفضل ان  
تبقى مثل هذه االمور بسيطة . لكن  
, ماذا عنا ؟ تعلمني مشاعري حنوك  

, وما أحسست دائماً. عالقتنا 



كانت تعين يل أكثر من أي شيء  
 آخر, واظن والدك كان يعرف هذا. 

 
يم . اوه .. ك  

لنوضح امراً مايلني حىت اآلن مل 
يء, منذ جئت  اطالبك بش

ألخرجك من املدرسة الداخلية ,  
اعطيتك االعتبار واالحرتام ,  



واعطيتك الوقت لتستعيدي  
 توازنك. 

 اعرف هذا كيم. 
لكن هذا ال يعين انين ال احبك لو  

ال ارغب بك مثل اي شاب آخر , 
اعرف انين اكربك بعشرين سنة على  

, واعلم ان هذا قد يبدو لك  االقل 
فجوة رهيبة , خاصة ملن هي يف 

عمرك , لكنين دوماً اعتربتك  



انضجة , وشابة قادرة, ستتمكنني 
يت , عملي , وحيب  من مشاركيت حيا

, ان تكوين املرأة الوحيدة يف حيايت 
, املضيفة يف بييت , وسيدة مصريي,  

هذا ما اعرضه عليك, وال يزال  
ان تقبليه. العرض لك, اذا اردت  

 وضعت يدها على يده تضغط عليه: 
كيم .. كيم , اعرف كم انت لطيف  

واعرف انين ماكنت سامتكن من  



اجتياز االسابيع اليت مرت يب  
دونك, حىت هنا , كنت اعرف انك  

موجود , يف االنتظار , هتتم .. وال  
اظن انين تغريت , اظن ان هذه  

العالقة مع .. مع ... انت تعلم من  
غري رأيي فيك , وال اريد ان  , مل ت

تتغري , حنن ال زلنا نفس الشخصني  
 , السنا هكذا ؟ 



طبعا مايلني , اوه , كم اان مراتح 
اآلن , ال تعلمني كم كانت ليليت  
رهيبة ! اتعلمني , جيب ان نغادر  

هنا , ويف احلال , فلنوضب 
اغراضنا , ونعود اىل بالدان , وهناك  

سنذهب اىل السواحل .. اىل 
وريدا نقضي شهرين يف السفر,  فل

احتاج اىل الراحة , وقد نتزوج قبل  
 عودتنا اىل نيوريورك.



مل تستطع منع االحساس ابلقنوط ان  
 يتملكها ابلسفر وترك املكان هنا؟

 ماقولك ؟ 
كان كيم ابنتظار ردها , وعرفت ان 

عليها اختاذ القرار , من ختدع على اية  
االمل حال ؟ ليس هلا شيء هنا , سوى 

و التعاسةو اإلذالل, وردت عليه , 
تلتقط فنجاهنا لتخفي وراءه شكوكها 

 واضطراهبا: 



اذا , كان هذا ماتريده , كيم , انت 
تعرف انين كنت اريد السفر منذ 

 اايم. 
عظيم, اتفقنا إذن , سنسافر بعد  

 الظهر.
 ارتج الفنجان فوق صحنه يف يدها :

 بعد الظهر .. هذا؟ 
ان صديقك لورنس  ومل ال ؟ اان واثق 

لن ميانع يف إيصالنا اىل املطار,  



ومقاعد الدرجة االوىل متوفرة دائماً  
 يف اي رحلة كانت .

احست مايلني ابلصدمة , فقد كانت 
م إلجراء الرتتيبات  تتوقع ان يتأخر كي

و القيام ابحلجوزات والسفر يف الغد  
 وحىت يف اليوم التايل , لكن اليوم ! 

ر , فنصفها كان مل تستطع ابتالع األم
يهلل هلذا العناد لكن نصفها اآلخر  

بقي متحفظاً, حيتج على هتوره يف 



سرعته , يتمسك ابحلاضر بقبضة قوية  
 , وقالت اخرياً:

 
 

ليس اليوم , احتاج اىل وقت  
ألوضب اغراضي , ألودع الناس, 
ألودع نيكوالس , لقد كنا مقرابن 

 جداً, وال استطيع تركه هكذا.



, يف ال  َ غد إذن , غداً بعد حسنًا
الظهر , اعدك ان ال تندمي ,  

سأجعلك سعيدة مايلني, هذا كل ما  
 اردت ان افعله دائماً.

ابتسمت مايلني , لكنها سراً كانت  
حزينة , حني جاءت الساقية , لتأخذ  

طلب كيم, اعتذرت وتبدأ توضيب 
ثياهبا. وهي تقطع فسيحة االشجار 

  لتصل اىل غرفتها , احست ابحلنني اىل



وطنها , االمر غريب, لكن هذا املكان 
اصبح يعين هلا الوطن , املنزل الريفي  

يف ضواحي نيوجرسي , لكن عليها 
السفر عاجاًل أم آجاًل, مع ان فجائية  

 قرار كيم تركها ابردة حتس ابحلرمان.
 مرحباً مايلني!

الصوت اخلفيض الرجايل املميز , كان 
مألوفاً هلا بشكل يشتت الكيان , 

عت عيناها , الوقت مبكر يف واتس 



الصباح بعد للهلوسة . لكن الرجل  
كان جالساً بصعوبة على طرف 

سريرها , فهل يكون اختالقاً من  
 خميلتها الشديدة احلساسية و التعب؟

 
و طرقت عينيها آملة ان خيتفي , لكنه 

مل خيتِف , بل استقام واقفاً وتقدم 
منها, فقبض على خناقها ذعر رهيب, 

لتمد يدها اىل الوراء تبحث وسارعت 



عن اكرة الباب لكنها مل جتدها, وقبل 
ان تستدير لتهرب , كان ستيفن قد 

اوقفها حيث هي , وذراعاه تسرتحيان  
 على الباب.

 اوه مايلني , ماذا سأفعل بك؟
 كيف دخلت اىل هنا ؟

نيكوالس دلين على غرفتك , ال  
تلوميه , رشوته ليقول يل, إبمكاين  

سواس اذا اردت.ان أكون كالو   



أال اعرف هذا؟ هل.. انت وإيف  
 متتعما ابلسهرة بعد ان غادران؟

مل يرد عليها , فرفعت عينيها لرتى انه  
 كان ينظر اليها ابستسالم : 

وهل تتوقعي ان اجيبك على هذا 
السؤال ؟ ماتظين اننا فعلنا ؟ تغازلنا  

 مثاًل؟ 
لن يكون هذا غري معقول, نظراً  

 للظروف , صحيح؟



ظروف؟اية   
انت وهي , عمتك اخربت جوليا  

 ولورنس.
لست اهتم مبا قالته عميت ألي كان 

ت , إيف ال تعين يل شيئاً وإذا كن
تظين ان هذا ممكن , فعليك 

تصديق كلميت أبنين لست معروضاً  
 كالبضاعة . 

 إذن ملاذا قالت عمتك ... 



ومل تظنيها قالت , تعرف مشاعري  
حتاول حنوك , لست غبية , إهنا 

استخدام كل سالح متوفر هلا  
 إلبعادك. 

ولقد جنحت .. أان و كيم مسافران  
 غداً. 

 مسافران؟
اىل فلوريدا , يريد ان نقضي عطلة 
معاً قبل ان نعود اىل نيويورك , اىل  



املنزل الذي تركه يل والدي يف  
 ضواحي نيوجرسي. 

 
اجل , اعرف أبمر املنزل, لكن ال 

امسح  ميكنك الرحيل مايلني , لن 
 لك.

 وكيف ستمنعين ؟ سأتزوج كيم.
 صحيح؟ 



حبركة سريعة اطبق املسافة بينهما ليشد  
 ظهرها اىل الباب حتت ثقل جسده . 

 وهل يعرف مبشاعرك حنوي؟
يف الواقع , اجل .. ستيفن , ابعد 

يديك عين ! اان لست ملكاً لك  
 جملرد... 

ماذا قلت له ؟ هل شرحت له كيف 
عن  التقينا؟ وماذا قلت للدفاع

نفسك؟ إنين الحقتك , إنين  



اجربتك على اشياء ماكنت تفكريين 
 هبا؟ 

ال ...ال ! .. اان قلت له فقط إنين  
 منجذبة اليك.

منجذبة يل ؟ .. حسناً, إهنا احدى 
الطرق للوصف , كما اعتقد 

 وسيتزوجك ابلرغم من معرفته هذه؟
 طبعاً.

 اوه .. اي إهلي! 



 ستيفن .. كيم ليس مثلك. 
يقة, إنه ليس مثلي , هذه هي احلق

مايلني .. مايلني , ال تفعلي هذا يب  
 .. بنا ! حنن جيدان جداً لبعضنا ! 
اتظن ان هذا كل ماهو مهم ؟ ان  
نكون جيدان معاً؟ هناك اكثر من  

 هذا يف احلياة.
ملاذا ال تقويل احلكمة . أم اهنا غري 

 موجودة يف قاموس كلماتك؟



شدت مايلني على شفتيها تضغط 
على صدره وقالت متوسلة : قبضتيها  

دعين وشأين ستيفن , كيم سيكون 
هنا قريباً, إنه يتناول فطاره , مث  

سيأيت ملساعديت يف توضيب 
 احلقائب.

 كي تسافري؟
 اجل.

 التوى فمه مبكر ساخر:



حسناً , ملاذا ال ابقى هنا اىل ان  
أييت ؟ رمبا اعطيه بعض التعليمات 

 عنك. 
 لن تفعل!

رعباً وبدت اكثر فتنة , اتسعت عيناها 
 فخفت حدة ستيفن :

عانقيين مايلني آلخر مرة و سأذهب  
 اعدك.

 مهست :



 انت .. انت تعد؟ 
 هز رأسه وقال ساخراً:

 بشرف الكشاف.
كانت أتمل ان ينتهي األمر بسرعة , 
لكن ما ان مدت يديها خلف عنقه ,  
حىت علمت ان ليس يف نيته تركها , 

وكان عليها   وبدا هلا ان انفاسها توقفت
مقاومة مشاعر اخذت تتصاعد داخل 

كياهنا , مل يكن جيربها على شيء , 



لكنها مل تستطع املقاومة , واستمرت  
 يف عناقه . 

 قال هلا بصوت خمنوق على شعرها:
 جبانة !

حاولت فتح فمها لرتد , لكنها عرفت  
اهنا خاسرة , فمشاعرها كانت قد  
بدأت ابلتأرجح, وفقدت كل قدرة 

اربة رغبتها , حني ابعدها كان  على حم



وجهه شاحباً, ودفع بيداه عرب شعره 
 الكث وقال :

 حسنا! اوصليين حىت املرسى.
 مل.. مل يكن هذا جزء من اتفاقنا .

لكنها سرعان ما اذعنت جني ادار  
 عيناه احملمراتن اليها , وقالت :

ال أبس إذن , لكن جيب ان اعود  
بسرعة وإال سيتساءل كيم عن  

جودي.مكان و   



شاهدت اليخت راسياً عند املرسى  
احلجري الذي بناه لورنس. انه حقاً  

مركب هائل , كله من الفوالذ اللماع ,  
خطوطه الرشيقة اليت حتضره للسباق, 
تتوالف مع فخامة املراكب الكبرية ,  

 فقالت :
إذن هذا هو ) روح بوسيدون ( إله  

 البحر. 
 



 رفه ستيفن رأسه بفخر :
دين التفرج عليه  هذا صحيح , اتري

 ؟
اوه .. ال! إنه مجيل جداً, وال 

 عجب ان يتأثر نيوكالس به.
 اصعدي على متنه . 

 اان .. ال استطيع. 
 ملاذا؟



احنىن ليفك احلبال اليت تربط اليخت  
 ابملرسى , مث استقام:

 مايلني .. ال ترتكيين اودعك هنا.
ستيفن , انت لست منطقياً, لقد 

الغرفة.تودعنا فوق , يف    
وهل فعلنا ؟ حسناً, هل تنكرين  

 انك حتيب ان تكرري الوداع.
 اوه , ستيفن . 



على االقل اصعدي اىل سطح  
املركب, انظري األمر سهل, مدي  

 ساقك فوق الفجوة.
 صاحت به , تشهق سخطاً: 

 اعرف كيف .. ستيفن.
 سأساعدك. 

وقبل ان تدرك ماذا يفعل , كان قد 
, محلها ووضعها على سطح اليخت 

 فقالت ابحتجاج: 



 ستيفن. 
فاحنىن ليحرر آخر حبل ميسك 

ها , وادركت  ابليخت , واتبع جتاهل
مبزيج من الرعب واالاثرة ان اليخت 
قد ترك مرساه واخذ يتحرك مبحراً ,  

 فصاحت : 
 ستيفن هذا جنون . 

اعرف , فنحن على كل حال, ال  
ميكن ان نعيش وفق القوانني.أميكن  



ركك  هذا ؟ وليس يف نييت ان ات
 تقضني يومك مع مايفز. 

 
 هناية الفصل اخلامس 

 الفصل السادس : جزيرة القرصان 
 
 

اعتقدت مايلني ان إبمكاهنا السباحة  
حىت الشاطئ, فقد تركها ستيفن 



ليدخل غرفة القيادة ويدير احملرك  
اجلبار , لكن البنطلون اجلينز والسرتة  

املماثلة كاان عائقني هلا , وتشك يف ان  
لهما يف الوقت املتوفر  تتمكن من جع

هلا, فبقيت تقف عند احلاجز األعلى 
لسطح املركب, متسك ابلقضيب  

الفوالذي اللماع تراقب األعلى الصغري 
 يبتعد . 



سأهلا خاطفها بصوت منخفض من 
 وراءها : 

 غاضبة مين؟
ومارأيك ؟ سيعرف كيم اين ذهبت, 

فسيعرتف نيكوالس حني 
 يستفقدوين.

لكاً  وماذا يف هذا؟ انت لست م
 لكيم مايفز.

 ولست ملكاً لك كذلك!



 وهل هذا صحيح؟
 اجل.

 هز كتفيه العريضني: 
 حسناً .. سنرى! 

واستدار ليعود اىل الدفة . والنسيم 
الناعم البارد من فوق املياه يلفح 

وجهها مل يكن اجللوس هناك سيئاً,  
ومتنت لو تستطيع ان تسرتخي وختلع  

سرتة و اجلينز. كان ستيفن يراتح  



بكسل فوق كرسي جلوس امام الدفة 
, يدرس خريطة امامه فوق لوحة  

القيادة, فرفعت بيديها فوق ذراعي 
كرسيها لتقف وتسري بقلة اكرتاث  

 مفتعلة حنوه , وسألته :
 ماكل هذه العدادات والساعات ؟ 

للزيت و الوقود , احلرارة , واملسيار  
 الصويت , القائد اآليل , رادار.

 رادار؟ 



قعد وحديث. انه مركب م  
 هزت رأسها بذهول: 

 استطيع تصديق هذا.
دون ان تستطيع املقاومة , مالت فوق  
كتفه لتتفرس ابلعدادات بدقة اكثر ,  
فأدار رأسه لينظر اليها , وركز عيناه 
على فمها , فسارعت لالستقامة , 
 ومررت اصبعها داخل ايقة السرتة :



اخلعيها , والبنطلون كذلك, وإال 
ة اخلانقة حىت بعد  ستحسي ابحلرار 

 الظهر .
بعد الظهر؟ ال ميكن ان تستبقيين  

 حىت بعد الظهر !
ومل ال ؟ أال تظين اين سأفعل؟ اؤكد 

 لك انين سأفعل. 
 

 انت جمنون!



بل ايئس فقط, واآلن اعطين بضع  
 دقائق ألثبت مساران.

 بل مسارك انت! 
ودون ان تفكر مباتفعل , انتزعت 

طبعا , انتزعها  مساعة اهلاتف اخلليوي , 
من يدها دون جهد يذكر , فسارعت 

 تتعلق بقشة الغريق:
 كيم سيأيت للبحث عين .



سيأيت يف ماذا؟ يف طائرة هليوكوبرت؟  
إنه ال يعرف هذه اجلزر , واان  

 اعرفها. 
 ايها.. ايها الشيطان املتعجرف! 
ارخي اعصابك , مل ال تفعلي؟ 

اذهيب واصنعي لنا بعض القهوة , 
العصري واملرطبات يف   او هناك بعض

 الرباد , وثلج كذلك, اذا رغبت.



نظرت اليه للحظات طويلة مث اشاحت  
 بوجهها قائلة : 

 ستجعلين اكرهك.
افضل من ال شيء , اوه وستجدين 

ثوب سباحة يف اخلزانة فارتديه , 
 فقد خيفف من حرارتك.

واحست بدافع عنيف لتحديه , لكنها  
فعاًل بقلة  كانت قد بدأت ابالحساس 



الراحة , فاستدارت لتنزل اىل قلب  
 اليخت وهي ختلع سرتهتا . 

 
كماتوقعت وجدت ثوب السباحة  

يالئم جسدها متاماً, لكنه خمصر جداً, 
وتساءلت هل ترغب حقاً يف عرض 

نفسها هبذه الطريقة , وإبحساس 
ساخط عادت اىل ارتداء البنطلون  
مكتفية إببقاء ثوب السباحة حتته . 



غباء ان حتاول التأثري عليه بعد  فمن ال
حرارة عناقهما , دون ان تعطي نفسها  

فرصة للتفكري سارعت اىل مقصورة 
 اجللوس.

كان املطبخ جمهز على احدث طراز ,  
كما بقية املركب , إضافة اىل الطباخ  

والثالجة كان هناك غسالة صحون  
ومغسلة , وادوات خمتلفة لتحضري  

.  الطعام وتقطيعه وخلط السوائل 



خزانة املؤن كانت حمشوة بكل انواع  
 املعلبات واألطعمة األخرى. 

وجدت النب دون عناء , والغالية ,  
لكنها بعد تردد تراجعت عن الشراب  

الساخن , فسخونة اجلو تكفي , 
فتحت الرباد لتخرج بضع علب من  

املرطبات , وضمتها حتت ذراعها  
 لتصعد السلم اىل فوق.



هو يشق  كان اليخت يهتز قلياًل و 
األمواج , وقلقت مايلني ملعرفتها اهنما 

اصبحا يف املياه العميقة اليت مل يسبق  
هلا االحبار فيها. فاجلزر اليت زارهتا 

كانت كلها قريبة بينما اىل البعيد كان 
هناك اجلزيرة الكبرية الرئيسية كريت  

تلوح يف األفق , مع اهنا تعرف ليست 
 وجهتهما على أي حال , وخفق قلبها



لرؤيتها امتداد البحر املرتامي األطراف  
 امامها. 

 هاك املرطبات.
 مرطبات! عظيم! 

فتح العلبة وابتلع منها ما استطاع مث 
مسح فمه بظاهر يده ونظر اليها  

متفحصاً وقال ملوحاً بيده احلاملة  
 للعلبة اىل ماترتديه:



هذا ظريف ! ثوب سباحة من فوق 
وبنطلون من حتت! اتساءل ماذا  

قطعة التحتية؟جرى لل  
 
 

اان عكس ابنة عمتك , لست 
معتادة على التجول نصف عارية ,  

على كل حال اين ستأخذين ؟ أليس 
 يل احلق ان اعرف؟ 



طبعاً , تعايل وانظري اىل اخلريطة , 
 حنن ذاهبان اىل هنا. 

 شهقت:
لكن, لكن هذه اجلزر اليت كان  

يستخدمها األقدمون يف املراقبة اايم 
 األسبارطني.

صحيح , فهمت اآلن, ملاذا ال  هذا
تتوقفي عن املقاومة وتتمتعي  

 ابلرحلة؟



 لدي توضيب احلقائب. 
فلتذهب احلقائب اىل اجلحيم! انت  

 لن تسافري مايلني!  
مافائدة اجلدال طاملا هي هنا؟ فلترتك 

كل هذا اىل ان تغادر هذا املركب, 
استدارت لتصعد اىل السطح الذي  

قت حتت  يعلو غرفة القيادة حيث استل
الشمس مسرتخية , بقيت هناك حوايل  



الربع ساعة قبل ان يصعد ستيفن  
 يفتش عنها , وسأهلا :

 مستمتعة ؟ 
 أال جيب عليك ان تقود املركب؟
امامك الدفة , اذا اردت اخذ  

 القيادة.
 وختطى ساقيها املمدوتني وقال :

لكن ال داعي هلذا حلويت , القائد  
رام.اآليل يقوم ابملهمة على خري ماي  



 ردت مبرارة :
 تظن نفسك ابرعاً, أليس كذلك؟

واستدارت متعمدة اىل وجهها, لتدفن 
رأسها بني ذراعيها , لكنه مل يكن احلل  

األمثل , فهي مل تعد ترى اين هو او  
ماذا يفعل , وكادت تقفز فزعاً حني  

مسعت صوت غيتار يعزف امام أذهنا ,  
فانقلبت حمتجة اىل ظهرها , لكن  

االهتمام متلكها حني شاهدت ستيفن 



جيلس وظهره اىل الدفة يضرب على 
الغيتار, وهي تنظر اليه , غمز هلا  

بسخرية وعاد ليعزف احلاانً من الغرب 
األمريكي , فسألته ترفع نفسها على 

 مرفقها : 
 أتغين ايضاً؟ 

وكرد عليها , حتول ليعزف حلناً شهرياً  
 مل ينزل األسواق إال قبل اسابيع .



سناً , حسناً , انت جيد , ما  ح
اسم اللحن , ترويض اجلن  

 املتوحش؟ 
ال , بل ترويض اجلسد املتوحش,  
مما يذكرين ان هناك ثوب سباحة 

 كامل بعد يف اخلزانة!
امحر وجه مايلني , وادارت رأسها  

 بغضب: 



انت تعلم انين ارتديه كاماًل حتت 
البنطلون , لكنين مل ارغب يف ان 

كل شيء.اعرض نفسي .. هذا    
هز كتفيه ووقف ليمر من فوقها وينزل 

السلم اىل غرفة القيادة , وعلى مضض  
قررت اللحاق به لتجد اهنما يقرتابن 
من جزيرة, كان امامها خليج صغري, 

يقع مابني ذراعي مدخل صخري 
ضيق, فأخذت تتطلع اىل املدخل 



ابهتمام بينما اخذ ستيفن زمام الدفة 
 بيده. 

من خالل مر اليخت ببطء شديد 
النفق الضيق اىل داخل اخلليج , مث 

بعد قليل من الشاطئ الرملي , اطفئ  
احملرك ورمى املرساة , الصمت املفاجئ 

 كان مثرياً للتوتر.
هذه اجلزيرة احد احملطات املتقدمة 
ملراقبة حتركات األسطول اإلغريقي  



حني حاولت وشعوب ايونيا مهامجة  
اآلخيني منها , جزر دوريكانيز لطرد 

والغريب ان القبيلتان كانتا من نفس  
األصل وكالمها كانتا هاربتان من  
الغزو الدوري وهذا كله جرى يف 
القرن الثامن قبل امليالد , لكن  

الناس دائماً كانوا هكذا عرب التاريخ  
, أليس كذلك؟ دائماً يرون األعداء  

 حيث ال اعداء هلم .



 اتصور ان هلم سبباً وجيهاً.
اخذت تركز اهتمامها ابملنحدرات و 

احلادة املغطاة ابلصنوبر واليت تقف  
 شاخمة فوق اخلليج, وهز ستيفن رأسه:

طبعاً, كانوا اعداء مريرين قبل ان  
يهامجهم الدوريون لكن األخيني 

نوا اصحاب مدنية متقدمة , كا
وانصهروا مع السكان احملليني 

وانشأوا عدة ممالك , كانت مزدهرة  



أليونيني كانوا من املقاتلني  , بينما ا
املتعطشني دوماً اىل الدم وانتهى هبم 
املطاف اىل الصدام مع اهل كريت  

, لكن من احتل كل هذه اجلزر  
 فيما بعد كان اهل اسبارطة .

 ملاذا ختربين بكل هذا؟
 ضحك :

ألثبت لك ان العداء املتواصل مينع  
تطور عالقة جيدة , واآلن أال  



ىت الشاطئ ام  ترغبني يف السباحة ح
 تفضلني الذهاب ابلزورق؟

 تنهدت :
ما افضله ان ال اذهب اىل الشاطئ  

ابداً, الوقت قارب الظهر , أال 
 جيب ان نعود ؟

مل يرد عليها , بل وقف مكتوف اليدين  
ينتظر ما قد تقول او تفعل , اخرياً  

 وبصوت انفذ الصرب قالت :



 األفضل استخدام القارب.
 حسناً. 

ان متسك بيده  رفضت عرض ستيفن
فهي تعلم ان   لتصعد القارب ,

مالمسته ستخلق هلا مشاكل , تفضل 
ان تتجنبها. وقفزت اىل املركب بدافع  
العناء اكثر من دافع الرشاقة , و نزل 
ستيفن متمهاًل وادار احملرك الصغري ,  

حني انطلق القارب اىل الشاطئ , 



بدأت مايلني ابلغثيان , الحظ ستيفن  
ا : اصفرارها فسأهل  

ما بك ؟ احتسني بدوار البحر ؟  
البد انك جائعة , هل تناولت  

 فطارك هذا الصباح؟
ال , يف الواقع , مل اتناول شيئاً منذ 

مساء االمس , لكن ال تدع هذا  
 يقلقك!



بعد دقائق كان املركب يتوقف عند 
شاطئ مفروش ابحلصى, فوقفت مايلني 

على الفور متلهفة لرتك القارب و  
الوقوف على اليابسة, كان رأسها يدور  
, ورمت نفسها من جانب القارب اىل  
املاء الضحلة ليتبلل بنطلوهنا يف حلظة, 
وترحنت قبل ان تتمكن من االستقامة  

كان ستيفن اىل جانبها لريفعها بني  
 ذراعيه متمتماً : 



 محقاء.
واجلسها على الشاطئ الرملي الذي  

ها  يلي احلصى , مث مد يده اىل حزام
وهي مستلقية تستند اىل مرفقها ,  

 فصاحت به : 
 ماذا تفعل ؟ 

برعب متسكت خبصرها , لكنه ازاح  
 يديها :



امجدي , لن تستطيعي البقاء بثياب 
مبللة , سأعطيك من مالبسي اذا مل  

 جيف.
 ليس من حقك ... 

 ليس من حقي؟
واحست اهنا ليست عادلة معه , 

 فماذا يهم, البنطلون أكان هلا ام له ..



حسنا؟ كيف تشعرين اآلن ؟ 
أتريدين ان احضر لك كنزة او شيئاً 

 آخر ؟
ال , أان خبري اآلن , فاذهب وافعل  

ماجئت ألجله , سأكون على 
 مايرام.

ليس لدي شيء افعله , تعايل نسبح  
 ! املاء لذيذة.



اسبح لوحدك, اريد التشمس , 
وهذا ما انويه اىل ان حيني وقت 

 عودتنا.
 تنهد:

فضل ان تسبحي مبعدة امسعي , األ
فارغة, وسنتناول الغداء بعد نصف  

 ساعة . 
 ردت بسخرية : 

 صحيح؟ 



مايلني , ال تسخري مين . هل  
 ستنزيل اىل املاء ام امحلك؟

وقفت على قدميها يف اقل من اثنية ,  
تنفض الرمل عن جسدها , وتركها  
تسري برشاقة حنو املاء, فتسارعت  

  نبضات قلبها , مث تذكرت كيم , وكم 
هو قلق غاضب اآلن , فتالشى  

 الضعف منها . 



حني نزلت املاء , اقرتب منها , 
 فكورت شفتيها وقالت : 

 ابق بعيداً عين!
فاستدار اىل ظهره , يركل املاء بكسل  

 , لكنه مل يبتعد , وسأهلا :
 افضل حااًل؟ 
 اعتقد هذا.

 أال تتمتعني ابلسباحة ؟
 رمبا , لكن ال جيب ان امتتع هبا .



ملاذا ؟ ... ال.. ال جتييب , ال اريد 
 مساع الرد. 
 تنهدت :

ألن تتساءل عمتك عن مكان 
 وجودك؟ 

 فضحك : 
تعرف متاماً اين أان . رمبا ليس  

املكان ابلتحديد , لكنها تعرف مع  
 من .



 وكيف تعرف؟
 أتصدقي .. قلت هلا .

 أتعين .. أتعين .. أيها .. أيها ..
 أتسابقيين حىت الشاطئ؟

حباجة اىل شيء تنفس فيه كانت 
غضبها واحباطها , فقفزت تضربه قبل 

 ان تتسابق جبنون حنو الشاطئ.
تسلقت الهثة اىل الشاطئ تنظر حوهلا  
تفتش عنه . لكنه مل يكن ظاهرا للنظر  



, فارجعت شعرها اىل الوراء منتظرة ان  
طط للرحلة مسبقاً ,  يظهر , البد انه خ

لو استطاعت ان حتصل على القارب  
ربت اىل اليخت وتركته يسبح.هل  

مرت دقائق , تالشى غضبها , حل  
مكانه القلق , اين هو ؟ ال ميكن ان 

يكون قد أتثر بضربتها , فهي مل تكن  
قوية, مع ذلك فقد تصاعد قلقها  

 اكثر, ال وجود ألحد فوق املاء. 



 ستيفن! 
اوه .. اي هللا .. ارجوك .. ابقه ساملاً!  

حيدث شيء  ال ميكنها مطلقاً حتمل ان 
 له .

 هل مسعت من ينادي امسي؟
للحظات حدقت به دون حذر , 

مشاعرها واضحة للعيان , مث غلب  
الغضب كل مشاعر اخرى حني  
 ادركت انه مل خيرج لتوه من املاء.



 
 صاحت به وذقنها يرجتف .

 اين كنت؟
 فأشار اىل املنحدر فوق الشاطئ.

اردت ان اعرف اذا كنت  
 ستفتقديين؟ 

اىل صدره برد   طرحت بقبضتها
 غاضب: 

 وترتكين اعتقد انك غرقت؟ 



هاي .. لقد قلقت حقاً, أليس 
حبيبيت! ال ميكن  كذلك ؟ مايلني

ان افزعك عمداً, اي للجحيم .. اان  
آسف .. اان نذل قذر ! ال استحق 

 ان تقلقي ألجلي.
 صاحت ساخطة : 

 ال .. ال تستحق .. 
احتواها بني ذراعيه ليدفن وجهه يف 

وقال متأوهاً:كتفها   



اان ال اسبب لك األذى متعمداً  
 مايلني . 

هذه ليست غلطته , بل غلطتها هي  
لسماحها لنفسها ان تقع يف حبه ,  

 وقالت :
 أقلت شيئاً عن الغداء ؟ 

 رفع رأسه وتراجع لينظر اليها :



الغداء؟ حسناً فلنتناول الغداء, 
لدينا الكثري من الوقت , أليس 

 كذلك؟
 

ادسهناية الفصل الس  
 

 الفصل السابع : حقيقة .. أم حلم ؟ 
 



بعد الغداء الذي تناواله على سطح  
 املركب قال :

تعايل , نضع الصحون يف غسالة  
 الصحون وننزل اىل الشاطئ جمدداً.

واطاعته مايلني , بنفس القدر من رغبة 
فيها لتبديد جو االكتئاب الذي ميتلك  
فيها , ومن رغبة مماثلة يف طاعته , يف 

ت احلاضر جنح يف إبعادها عن اي  الوق
ميل يف العودة اىل الفندق, كيم كان 



ابلنسبة هلا اآلن ميثل اشياء كثرية 
ارادت ان تنساها , ورفض ذهنها  

التفكري يف عواقب هذا االبتعاد  
الطائش , فستواجه هذا حني تضطر,  

أما اآلن فهي تريد ان مترح حبرية ,  
 وتتهرب , لكن من ماذا إهنا ال تدري؟

اخذ ستيفن معه الغيتار , ومتددت 
مايلني ابسرتخاء على منشفة اىل جانبه  

, تتمتع مبوسيقاه اهلادئة , كان من  



لسهل عليها نسيان الزمن , والنتيجة ا
اليت تلي هذا النسيان, سهل ان تضيع  
نفسها يف سعادة مطلقة , وتعيش فقط  
ألجل حلظتها , املتطفل الوحيد عليهما 

الذي يعترب اجلزيرة  كان األوز الربي 
املهجورة له لوحده , والذي كان يطلق  

صيحات االحتجاج لوجودمها وهو  
 يقفز اسراابً اىل اجلو.



بعد قليل, وضع ستيفن الغيتار من يده  
واستلقى مسرتخياً اىل جانبها واغمض  
عينيه ليحجب بريق الشمس, وكانت  

مايلني قد انمت , بعد ان احست  
طويلة ساد   بعينيها تغمضان , ولفرتة

السكون الشاطئ إال من مهسات  
 االمواج . 

كان ستيفن ال يزال انئماً حني فتحت  
مايلني عينيها , إحدى ذراعيه حتميان 



وجهه , وبدا هلا صغرياً وجذاابً لدرجة 
تبعث االضطراب , هكذا سيبدو متاماً 

كل صباح , وتصورته يف الفراش, 
فلفت ذراعيها حول نفسها وكأمنا  

اخلطر الذي متثله تلك  حتتمي من 
 الفكرة.

الحظت ان على اسفل معدته أثر  
جرح , إنه اثر عملية الزائدة اليت قال  
هلا عنها , فمالت حنوه لتحدق ابألمر 



, مع ان اجلرح يشفى إال ان اللحم 
حوله ال يزال حممراً , فتحركت  

اصابعها حنوه , حتس بفضول شديد  
 لتلمسه .

 بشع .. أليس كذلك؟ هل اخافك؟
اشاحت بوجهها مذعورة منه ,  

فامتدت يده تسعى اىل مؤخرة عنقها  
 اسفل الشعر الكث:



ال تقلقي هكذا , مل يعد اجلرح مؤمل  
, مضى عليه اكثر من ستة اسابيع  
ومن املستحيل ان ينفتح فجأة من 

 جديد. 
ارجتفت وعادت عيناها دون مقاومة  

اىل اجلرح , فامسك حفنة من شعرها  
 وقال : 

 مايلني .. كوين متعقلة .
 



 
لكنها يف تلك اللحظات مل تكن حتس 
ابلتعقل وعلمت ان هذه اللحظة هي  

 ماكانت تنتظرها.
مل يعد يكفيها ان تنظر اليه , إهنا تريد 

ن تتلمسه , و تريده ان يلمسها ,  ا
 وكانت حتس حباجة تؤملها وتعرف ان ال

احد سرييح هذا األمل سواه , لكنه  
دفعها عنه :سرعان ما   



اي إهلي مايلني , دعيين, دعيين أتربد  
يف املاء , وإال لن اكون مسؤوالاً  

 عن النتيجة. 
وتركها مبتعداً , وراقبته يغطس يف 

املاء, التموجات اليت سببها غطسه 
اخذت تتوسع حىت وصلت الرمال ,  
ومل يظهر هلا ألكثر من دقيقة , لكن  
حني برز , كان بعيداً عدة امتار عن 

لشاطئ, يسبح بقوة ضد تيار املوج.ا  



جلست مايلني متنهدة , فقد بدأت 
الشمس تغيب , وقرب موعد  

عودهتما, لقد كان يوماً خارجاً عن 
الزمن , ويكاد ينتهي , وقريباً جداً 

ستقف امام كيم لتشرح له اين كانت  
وملاذا, ويف الغد سريحال , وستعود اىل  
  امريكا وستنقطع كل اخليوط بينها وبني
احلياة اليت سترتكها هنا خلفها , وال  



جدوى من مقاومة واقع صلب, فهو  
 ال ميكن جتنبه, وعليها ان تتقبله!

حني عادا اىل اليخت , توقعت منه 
إدارة احملرك على الفور لكنه نزل اىل  
بطن املركب, وانتظرته ليعود , لكن  
حني أتخر حلقت به , وامام ذهوهلا  

طباخ ,  وجدته يسخن احلساء على ال
مرتدايً اجلينز وكنزة , واحس بوجودها  
 , والحظ زرقة الربد على بشرهتا فقال:



ارتدي ثيابك اذا كنت حتسني ابلربد  
 , لن يتأخر احلساء. 

فكرة ارتداء مالبسها ومشاركته يف  
احلساء الساخن كانت جذابة ال تريد  

 ان يفسدها احتجاج.
كان ستيفن قد وضع قطعتني على 

دت , ووقفت حلظة الطاولة حني عا
معجبة بكل ماحييط هبا , وليس آخرها 

ستيفن اطالقاً, إضافة اىل احلساء , 



وضع بعض اللحم املطبوخ البارد , 
قطع بطاطا مقلية , وخبز مستدير  

 ابلسمسم , وسلطة , ومرطبات.
قالت حمتجة وهو ينضم اليها على 

 املقعد:
 سيحل الظالم قريباً.

 تذوقي الطعام , ما رأيك؟ 
ه لذيذ, وكذلك الغداء , كل شيء  إن

 كان اليوم رائعاً.



كانت جائعة لكن توقع ماكان ينتظرها  
سلبها شهيتها وبعد بضع مالعق  

اكتفت , والحظ ستيفن هذا, لكن مل 
يقل شيئاً, وحاولت التعويض أبكل  

اللحم , لكن ال فائدة , فقد بدى هلا 
حلقها يقفل كلما حاولت االبتالع , 

يف مثل هذا الوقت   وكلما فكرت اهنا
من الغد ستكون فوق االطلسي على 

منت الطائرة متوجهة اىل امريكا , 



فدفعت صحنها بعيداً مع احساسها  
 ابلقنوط .

أمل يعجبك األكل؟ ام انك لست  
 جائعة ؟

جيب ان نعود ستيفن , امامنا مسافة  
 طويلة بعد, أليس كذلك؟

 صمت لدقائق, مث قال هبدوء:
؟ هل انت متشوقة لرتكي  

 



 متتمت: 
تعرف انين ال اقصد هذا, بعيداً عن  

 يب معك, فقد انك خدعتين لتأيت
كان تصرفك معي رائعاً , على  

عكس تصريف , واان ال أنكر ابداً  
 انين اجدك جذاابً.

اوه , مايلني , توقفي عن إجياد  
األعذار, حنن جيدان لبعضنا ,  

ونعرف هذا قبل اليوم, وكالان يعرف 



ن ينتهي , ليس ان اليوم ال جيب ا
ابلطريقة اليت تتصورينها على أي  

 حال. 
مدت يدها وكأهنا حتاول إبعاده عنها, 

لكنه استعمل امتداد اليد ليجذهبا اليه  
 , ويطبق ذراعيه حوهلا :

 ستيفن , ال تلمسين .



أملسك؟ مايلني اان مضطر ألن 
املسك , جيب ان احضنك. فأان  

 احبك مايلني .. احبك !
 انت .. حتبين؟ 

جل احيك , احبك واريدك , اريد  ا
ان اكون جزءاً منك , فال تقويل  

 إنك ال تريدين هذا ايضاً.
لو ان ستيفن كان يف نفسه اي شك  

حول مشاعرها , فقد زالت كلها حني  



لفت ذراعيها الناعمني كاحلرير حول  
 عنقه , وقال هلا :

ال تكوين مرتددة , ليس بيننا  
منخفيه , ورأسك امجل من ان  

 تشغليه ابلتفكري.
وضمها اليه بقوة , للغرابة مل حتس  

ابخلوف . منذ سنوات , حني كانت يف  
املدرسة الداخلية, ماكانت تسمعه من  
هتامس الفتيات عما حيدث بني الرجل  



و املرأة , و دروس العلوم الطبيعية , مل  
تقنعها إبمكانية ان جيد املرء سعادة يف  

 مثل هذه األمور. 
اجلامعة احست  فيما بعد , يف

ابإلرتباك حني تعلمت عن ذلك اجلزء  
من الزواج , لكن كيم كانت ال تفكر  
ابداً هبذا النوع من العالقة, حىت اهنا  

افرتضت اهنا ميكن ان تفكر فيها حني  
 تصل اليها. 



لكن ماكان حيدث اآلن بدا هلا طبيعياً 
لدرجة مل تشعر أبنه خيدش حياهتا , او  

عد عنها بعد  يهني تزمتها , حني ابت
قليل مدت يدها اىل خده وقالت 

 هامسة :
احبك ستيفن , لكنك تعرف هذا !  

 فلست ابرعة يف اخفاء مشاعري . 
اشكر هللا على هذا! مع انك  

 جعلتين أمر ابوقات عصيبة. 



 أان؟
اجل , أمسية احلفلة مثاًل , حني 

 قاطعتنا إيف , مل أمن ليلتها مايلني! 
 لكنك ستنام الليلة. 

عي , سنعود يف الصباح  بوجودك م
.. هه؟ وسنقول للجميع أننا  

 سنتزوج.
 شهقت :

 نتزوج؟ 



ال تبدين مندهشة, أم انك تفكرين  
 ابآلخر؟ 

 تعرف ان هذا غري صحيح. 
 

 ابتسم راضياً:
لكنك ستتزوجيين , ألن تفعلي؟  

 حال ان حصل على الرتخيص.
 حبست أنفاسها : 



اوه ستيفن , انت تعرف انين اريد 
..هذا , لكن   

لكن ماذا؟ ال تقويل انك ال زلت 
 تريدين الزواج من مايفز . 

ال .. ابلطبع ال , لكن عمتك ,  
 عائلتك.

سيحبونك كما احبك , مايلني , اان  
مل اطلب هذا من أي فتاة من قبل,  

 فال تقويل ال . 



اوه , لن اقول , وسأتزوجك ابلطبع  
, غداً إذا كان هذا ممكن .. لكن  

 .. ارجوك . 
 ماذا ؟ 

جوك ان حتبين كما احبك , اوه ار 
ستيفن هذا كله حقيقي أليس  

كذلك؟ لن استيقظ يف الغد ألجده 
 جمرد حلم.

 ارجع شعرها اىل الوراء بيده :



ابداً , لقد التزمت يب, واآلن أال  
 ترغبني يف النوم؟

اطفئ األنوار , اريد قلياًل من 
اهلدوء يف الظلمة , ألستطيع جالء  

املتشوشة يف ذهين. كل األمور   
 

 هناية الفصل السابع 
 

 الفصل الثامن: وحتطم احللم 



 
اهلاتف الالسلكي ازعجهما عند  

السادسة صباحاً, فاستيقظت مايلني 
من نوم عميق, كان نور الصباح قوايً 

يف اخلارج , لكن الستائر كانت جتمل 
املقصورة معتمة , ومسعت ستيفن يتأوه  

تفع : يف مقصورته , فسألته بصوت مر   
 ما األمر؟ 

 متتم : 



 إنه اهلاتف , سأرد عليه. 
راقبته من ابب مقصورهتا بتوجه اىل 
مقصورة اجللوس وهو يكمل ارتداء  

بنكلونه , ومخنت ان عائلته فقط  
تعرف كيف تتصل به, واحست جبفاف 

 شفتيها وهي مترر لساهنا فوقهما.
بدا هلا ان اجيااًل مرت قبل ان يعود,  

نتصف  حيث وجدها جتلس يف م



السرير والغطاء مرتفع حىت ذقنها ,  
 وشعرها منفلت حول كتفيها وسألته :

 من كان املكتلم؟ 
 
 
 
 
 
 



 
 جلس ستيفن اىل جانبها ومتتم:

 أتصدقني ؟ إهنا عميت اثينا.
 و ...؟ 

 نظر اليها برغبة وقال بصوت أجش:
 أال ميكنك االنتظار قلياًل؟ 

ارادت ان تذعن , لكنها ارادت  
تعرف ماهو األسوأ:كذلك ان   

 ستيفن ارجوك... 



حسناً, يبدو ان اصدقاءؤك قلقون  
 عليك. 

 قطبت : 
 أتعين جوليا و لورنس. 

 أظنه كيم. 
 وماذا حدث؟ 

 تنهد:
حني مل تعودي عند منتصف الليل , 

 اتصلوا مبنزل عميت.



 اوه , اي إهلي !
ال جتزعي حبيبيت , قال هلم كارل 

 انك على مايرام معي. 
يف ان كيم او  وتصورت مايلني ك

 ابألحرى كلهم تقبلوا اخلرب: 
 أهذا كل شيء ؟ 

ال, فقد اتصلوا عند الثانية صباحاً,  
يتصل كارل بنا,  واصروا على ان

لكنه رفض يف مثل تلك الساعة , 



وهكذا انتظرت اثينا اىل ان طلع  
 الصباح , واتصلت.

 اوه ستيفن , جيب ان نعود.
 اعرف , لكن ليس بعد. 

جتاوزت التاسعة حني  كانت الساعة قد 
دخل البورسيدون املرفأ الصغري عند  
أسفل املنحدر املوصل اىل الفندق . 
ستيفن جيلس وراء الدفة, مايلني اىل  

جانبه , وذراعها ملتفة حول عنقه 



تصل اىل الذراع األخرى املمتدة من  
 امام صدره. 

ابلرغم من ارتباكها من توقع مقابلة  
ماً يف  كيم, إال اهنا كانت قانعة متا

معرفتها حبب ستيفن هلا , وكان  
يتحدث اليها عن اخذها بنفسه اىل  

نيويورك للقاء ابويه , ابلنسبة له مل يكن 
هناك سبب مينع زواجهما يف احلال. ومل  

يكن يود ان يرجعها اىل الفندق , 



وظهرت اول بوادر غضبه منها حني 
كان يناور اليخت ليلصقه ابملرسى,  

لتحدث اىل كيم حني قالت إهنا تفضل ا
 لوحدها . وقال هلا :

اذا كنت مصرة على املضي هبذا 
لوحدك , فعليك مقابليت بعد الظهر  

, سأمضي الوقت احضر لسفران , 
وال تدعي مايفز يغري لك رأيك, 



فالشك انين سأفقد عقلي لو تركتين  
 اآلن.

اوه ستيفن , هذه األربع وعشرين  
ساعة املاضية كانت أروع اايم حيايت  

حبك , فكيف أغري رأيي؟! ا  
تركها ستيفن تذهب رغماً عنه, ممسكاً  
بيدها لتنزل اىل الرب, مستغاًل الفرصة  
ليقبل هلا يدها ويتمتم بلهجة غريبة )  

 أحبك ! ( 



مث ادار وجهه حني اصبحت على  
 الرصيف. 

 
 

كانت يف منتصف طريقها تصعد  
السلم اخلشيب حني شاهدت نيكوالس  

وعندما  يقف عند القمة ينتظرها ,
 وصلت ابتسم هلا:

 مرحباً! 



 مرحباً! 
سيد مايفز غاضب حقاً منك! و 
أمي وأيب كذلك , اين كنت؟ هل 

 امضيت الليلة يف اليخت؟ 
 اجل.

 مع ستيفن؟ 
 اجل.

اي إهلي , اراهن ان هذا كان أمراً  
 عظيماً! 



 ابتسمت :
 كان هكذا فعاًل.

نظر نيكوالس اليها إبعجاب , مث 
بنطلونه. وضع يديه يف جييب   

أتعلمني ارغب حقاً ان افعل مثلك, 
مل أمن من قبل على منت مركب , هل  
تناولتما الطعام ايضاً؟ هل فيه طباخ 

 , وبراد . 
 يكفي نيكوالس! 



صوت لورنس اسكته و اجفلها , بعد  
ان تقدم منهما دون ان يشعرا به , و  

 أكمل حيدث ابنه :
اذهب وجد جورجيو , قل له اننا  

املرطبات من  حباجة صناديق  
 املستودع.

امسكت مايلني بذراع نيكوالس قبل  
 ان ينطلق:



أتعلم , ميكن يل ان افعل شيئاً حول 
 اليخت , اذا مل يعرتض ابواك.

 صاح:
 أتعنني هذا حقاً؟

 تدخل لورنس مرة اخرى:
قلت هذا يكفي نيكوالس , لن 

يكون لك فرصة لرحلة يف اليخت , 
مايلني راحلة , ولن تتمكن من 

ب شيء لك. ترتي  



تركت مايلني الولد يذهب , لتنقذه من  
داله مع ابيه بقدر ماتريد ان  إذالل ج

ال يسمع ردها , وما ان ابتعد حىت 
استدارت اىل لورنس وقالت له بلهجة  

 ابترة :
اظنك فهمت أمرا خطأ لورنس, فأان 

لست راحلة وسأبقى هنا ألتزوج  
 ستيفن براندون.



 بدت الصدمة عليه , لكنه استعاد
 وعيه بسرعة , وهز كتفيه بنفاذ صرب.
رمبا من األفضل لك انتظار مساع ما  

سيقوله كيم حول هذا , هيا بنا , 
انه يف جناحنا ينتظر التحدث  

 اليك.
 تنهدت:

لن يدفعين اىل تغيري رأيي , لقد  
صممت وانتهى األمر , وال شيء 



يقوله هو او شخص آخر , ميكن 
 ان يبدله . 

حممرة الوجه من اثر  قابلتهما جوليا 
عملها يف املطبخ , وجتنبت النظر اىل  

زوجها لتسأل مايلني عن صحتها , 
لتجيبها أبهنا خبري ومل تشعر يوماً مبثل  

 هذه السعادة, فتابعت جوليا السؤال :
 وماذا .. ماذا فعلت ؟



أال تظنني ان هذا جيب ان يقال امام 
كيم؟ انه األكثر تورطاً , أليس  

 كذلك؟
 

ا جوليا: حدقت هب   
 أتعين .. انه مهتم بك .

يريد ان يتزوجين , صدقاً, وسنسافر 
اىل نيويورك ملقابلة والديه بعد يوم  

 الغد.



 اوه .. مايلني!
كان كيم يقف عند النافذة , حيدق اىل  

اخلارج بكآبة , واستدار لدخوهلم, 
 وقال : 

صباح اخلري مايلني , اان مسرور  
 لرؤيتك ساملة. 

لزوجته :قال لورنس   



اظن األفضل ان نرتكهما, فبعد ان 
أتكدان من سالمة مايلني, مل يعد ما  

 تبقى من شأننا .
بعد ان خرجا , سعت لتهدئة نفسها  

بصب بعض القهوة , مث مل يعد من 
 املمكن تفادي احملتم , فقالت :

اان آسفة كيم , لقلقك علّي, وآسفة 
 حلدوث ماحدث.

 وضع ذراعاه خلف ظهره :



اخربان اين ذهبت . طبعاً. نيكوال   
 هذا ما اعتقدته , واان آسفة . 

 
لقد انتهى هذا األمر , وارجو ان  

يكون ماحدث قد اعاد اليك  
 تعقلك.

 ماذا تعين؟ 
أليس ماقلته واضح ؟ لست ساذجاً  

, افهم بوضوح ما جرى بينكما ,  



وال انكر توتري, من وصول ذلك  
اىل هذا احلد, لكن , رمبا كنت 

ه التجربة , ان  حباجة اىل هذ
هي واقع احلياة وجهاً اىل وجه ,  تواج

واضح ان كالمي حول هذا مل يكن  
له أتثري , والبد انك تعرفني اآلن  

 نوع الرجل الذي تتعاطني معه. 



كيم, مل يكن األمر كما تظن! حنن 
.. حنب بعضنا , إنه .. إنه يريد  

 الزواج مين. 
 مل تبدو الدهشة عليه :

ي عائلته اب اوه .. حقاً؟ و ما رأ
 ألمر ؟

ال .. ال تعرف بعد .. آسفة كيم ,  
اعلم ان هذه صدمة لك, لكنين  



سأتزوجه , سأقابل والديه خالل 
 بضعة اايم.

 التوى فمه سخرية : 
حقاً؟ لو كنت مكانك ملا كنت 

 متفائاًل هكذا.
 ومل ال ؟

ألن عمته أكدت يل بكل بساطة ان  
ال أمل ابداً يف ان يتزوج ستيفن  

ابنة عمته , أي ابنة زوج  سوى 



عمته , إيف .. البد تذكرين لقاءك  
 هبا . 

 لن يتزوجها ! حىت اهنا ال تعجبه! 
ال عالقة لإلعجاب مبثل هذه 

, التناسب, املصلحة , الزجيات 
النفعية , هذا هو املهم لدى  

عائالت مثل بروس وبراندون , فأان 
 اعرف هذا النوع مايلني .



فيما   حسناً, لكن ولو كنت حمقاً 
تقوله عن العائلتني, إال انك خمطئ  

ابلنسبة يل ولستيفن , اعرف ان 
هذا امر مزعج لك , لكن لن  

ترغب يف الزواج مين وانت تعرف  
 انين احب سواك .. صحيح؟ 

تقدم حنوها , ووضع يداه على كتفيها 
: 



مايلني , اعرف مشاعرك , صدقيين 
, واصدقك حني تقولني انك حتبني  

يستحقك .  الرجل , لكنه ال  
 افلتت من حتت يديه مستديرة :

ال تقل هذا , ستيفن اكثر الرجال 
 احساساً وصدقاً.

وكم تعرفني عن الرجال مايلني؟  
 حفنة منهم , وهذا كل شيء.



وهل تتوقع مين الزواج منك وانت  
 تعرف؟

منذ مىت نعرف بعضنا ؟ مخسة عشر  
سنة؟ هذا خيتلف كثرياً عن ثالثة او  

يس كذلك؟اربعة اسابيع , أل  
 اعرف ستيفن مايكفي. 

تعرفني ما قاله لك, ال تعرفني بيته , 
 خلفيته . 

 هذا ما انوي فعله. 



 وهل هذا ماينويه هو فعاًل؟
 اجل.

 هز كيم رأسه :
أتعلمني مبا افكر ؟ أظنه يعرف  

نوعيتك احلاملة الرومانسية , وأظنه 
يعرف انك مل توافقي يوماً على أية  

هنا  عالقة , لكن جيب ان يكون 
شيء اكثر صالبة ابلنسبة لك لتبين 



عليه آمالك, لذلك ابدرِك بفكرة  
 الزواج هذه.

 اتسعت عيناها سخطاً:
هذا غري صحيح ! ال تعرف شيئاً,  
ليس لديك اية فكرة , لو انه اراد  

 جمرد عالقة لكان فعل.
 ماذا تقولني؟ 



اقول , اقول انه هو الذي تراجع ,  
ومل يطلب مين الزواج قبل , قبل 

 تراجعه , بل بعده .
ظهر على كيم اول دالئل اهنيار وقاره  

: 
 أتتوقعني مين تصديق هذا؟

إهنا احلقيقة ! اوه كيم ال اريد ان  
أؤملك . وال ان اخسر صداقتك , 



لكن جيب ان تصدقين يف اروع  
 شيء حصل يل. 

وماذا سيقول لو عرف ان والدك  
 انتحر؟ 

 إنه يعرف.
 يعرف ؟

 اجل اخربته. 
 هكذا إذن ! 



وجد كيم صعوبة اآلن ان حيافظ على  
 وقاره وحتفظه. 

لكن ال يعرف اجلميع هبذا , عمته ,  
 عمه , والداه ؟

 لكن اذا كان هو ال يهتم ... 
اوه مايلني , كم انت برئية , ساذجة  

! وماهي خططك ؟ هل يل ان  
 اعرف ما تنوي ان تفعليه ؟



ستيفن سيجئ بعد الظهر , إنه يقوم  
 نيويورك , كي  ابلرتتيبات للسفر اىل 

 اقابل والديه.
بعد الظهر ؟ حسناً, سأؤجل اختاذ  
 اي قرار عما سأفعله أان حىت الغد.

وكأن قلقه عليها أضعف إمياهنا مبا قاله  
هلا ستيفن , ومل ترغب يف ان حتس اهنا 

الساعات .. ومل تنتظر لتسمع  تعد 
املزيد , بل اخذت سرتهتا وتركت 



دهة  الغرفة لتقف عدة حلظات يف الر 
 خارجاً . 

 
 

حماولة استعادة رشدها واستعادة  
ا اليت كانت معها حني دخلت قناعته

اىل هنا , وحلقت جوليا هبا ليدخال معا  
قاعة الطعام الفارغة تقريباً وقالت  

 مايلني: 



لقد سببت لكم املتاعب, أليس 
 كذلك ؟ هل لورنس غاضب مين؟

 ضحكت : 
إنه قلق عليك , واآلن اخربيين ,  

ك ستيفن حقاً الزواج؟ هل طلب من  
 حقاً, فعل هذا أمر ال يصدق؟ 

 ال, وملاذا ال يصدق؟
لست ادري , يبدو ان كيم يظن 

 هذا.



لكنه مل يكن واثقاً حىت من نفسه  
ليلة امس , صراحة مايلني , اان  

 مسرورة ألنك لن تتزوجيه .
 ألنه كبري يف السن , اعرف هذا !

هناك شيء آخر , شيء ال استطيع 
حس به . امسعي , اعرف تفسريه , ا

متاماً ما اقول , ال اظن السيد مايفز  
 رجل طيب , بنصف مايبدو لك. 

 جوليا , كان يل مثل أيب.



هذا هو السبب , انه كأبوك , لكنه 
ليس أبوك , إنه يريدك , وأظنه  

ينوي ان حيصل عليك, ومهما كان 
 األمر .

 
اوه , ترتكني ملخيلتك العنان , طبعاً  

يريدين , ليس هذا سّر.كيم   
وهل كان أبوك موافقاً ؟ آسفة , 

 ماكان جيب ان اسأل . 



ال أبس, استطيع الكالم عن هذا 
اآلن , وستيفن سأل هذا واخربته  

 كل شيء.
عظيم اذن, هل اراد ابوك ان  

 تتزوجي من كيم؟
 مل يقل يل ابداً انه ال يوافق . 

 لكن هل تناقشتما ابألمر؟



اىل األمر   ال, لكن اظنه كان ينظر
كأمر واقع , كما ينظر اليه كيم , 

 وأان .
 آه , عجباً.. 
 ومل العجب؟.

لست واثقة . كل ما أمتناه لو كان  
 ابوك حياً, هذا كل شيء. 

كانتا جالستان تفكران حني دخل  
 لورنس:



 خمابرة لك مايلني , اظنه براندون .
 اوه ! اين ميكن ان آخذ املكاملة؟. 

ىل ان  يف املكتب, سأنتظر هنا ا
 تنتهي.

التقطت مايلني السماعة اليت تركها  
 لورنس على طاولة املكتب: 

 آلو ؟
 مايلني! 



ستيفن! اوه ستيفن , كم اان سعيدة 
 التصالك !

 ملاذا ؟ ماذا جرى ؟ 
 اوه , ال شيء .. ملاذا تتصل ؟

يف الواقع اان مضطر للسفر اىل  
نيويورك بعد الظهر , ولن امتكن من  

مبوعدان. الوفاء   
 
 



مسعت ما قاله , لكنها مل تفهمه او  
تصدقه, كل شيء املح اليه كيم اخذ 

 يهبط عليها كدوش من اإلذالل .
مايلني ؟ مايلني , هل مسعت ما قلته 

 ؟
 مسعت. 

 هل تتصوري انين خططت هلذا؟
 خططت ماذا؟



مايلني والدي مريض , وجيب ان 
أسافر , هل تفهمني ؟ إهنا ليست 

عادية .زايرة   
والده مريض, حاولت استيعاب هذا 
دون اقتناع , وتصورت رد فعل كيم 

 هلذا اخلرب , وقالت بتصلب : 
 أان آسفة .

ماذا قال لك مايفز ؟ اعرف انه  
سيحاول تسميم افكارك ضدي , 



هل صدقت ماقال ؟ أتظنني هذا  
جمرد مؤامرة حاكتها عميت ووالدي  

 كي يبعداين عنك؟
قة؟أو ليست هذه هي احلقي  

ال .. اللعنة! لن أفعل شيئاً كهذا , 
احبك مايلني , لكنين ال استطيع 

منع نفسي عن التفكري بنوع حبك 
يل الذي ميكن ان يهتز عند اول 

 إاثرة ! 



 هذا غري عادل.
وهو عادل ان تتهميين دون دليل ؟  

 ان تصدقي كلمة رجل آخر ؟
 لكن ..

 أما ان تصدقي .. او ال .
ف.كيم قال إنك ستتزوج إي  

 وهل تصدقني هذا؟
 اريد ان اصدقك انت ستيفن. 



إذن صدقيين, فهذا وقت سيء 
جداً لتفعلي هذا يب! سأذهب اآلن  
, سأطري بعد ساعة اىل لندن مث اىل  

نيويورك مباشرة , ولن استطيع 
 رؤيتك .

 ومىت ستعود ؟ 
كيف يل ان اعرف ؟ انتظريين  

مايلني , وال تدعي احداً يقنعك  
ا!ابلعكس , عديين هبذ  



 لعقت مايلني شفتيها اجلافتني :
سأنتظر , سأنتظر , لكن ارجوك ال  

 تدعين انتظر طوياًل.
مل تكن تريد إخبار صديقتها مبا حدث, 

لكن مامن بديل آخر فقد كاان 
ينتظراهنا ليسمعا ما جرى, فتبنت  

 مظهراً واثقاً وقالت :



والد ستيفن مريض , أليس هذا أمر  
فن يؤسف له؟ يف وقت كهذا , ستي

 منزعج جداً. 
تبادلت جوليا النظرات مع زوجها , 

 وقالت ابشفاق :
ماهذا احلظ التعس! هل األمر  
خطري ؟ أيعين هذا انك لست  

 مسافرة معه ؟



لن اذهب اآلن , لكنه مضطر 
 للسفر ابلطبع , إنه والده .

هذا يعين انك ستبقني معنا مدة 
 اطول , أليس كذلك؟

ويقول :وصل كيم ليجلس قبالتها   
أمتانعي لو انضممت اليكم؟ ماذا  

 تنصحني ان اتناول للغداء مايلني ؟ 
 

 ما تفضل.



بل أظنك تعرفني , ماذا طلبت انت  
 ؟ رمبا ذوقك يناسب ذوقي.

سأتناول البيض املقلي فقط , 
 واعرف انك ال حتبه.

إذن تعرفني شيئا عين , ذوقي يف  
الطعام , يف املالبس, يف الفنادق ,  

 يف النساء. 
 ارجوك كيم .



واان اعرفك , اعرف مىت تكوين  
زينة , ومىت  سعيدة ومىت تكوين ح

تكونني مرتبكة, مثل اآلن , وانت  
تعلمني انين تكهنت مبا سيفعله  

 براندون ابلضبط.
 ألنك متحيز ضده كيم . 

صحيح؟ رمبا قلياًل , اتظين انين  
 سأقف يف طريقك ؟

 افضل ان ال احتدث يف هذا .



انت خائفة من احلقيقة ؟ ملاذا؟ هل   
 ال , ستيفن حيبين , اعرف هذا.

 لكن رحل.
 كيف تعرف هذا؟

وجهك ينم عنك , لكن ال , 
سأعرتف , سألت لورنس واعرف  

ان اثينا بروس حتدثت مع اخيها يوم  
أمس عرب اهلاتف وكان يف صحة 

 جيدة. 



البد ان كيم مستعد لقول اي شيء  
ليجعلها تصدق األسوأ عن ستيفن ,  

ا مع ذلك احست ابألمل. لكنه  
امسع كيم , اان لست غبية , اعرف  
ان هذا الزواج سيسبب املشاكل ,  

اان و ستيفن نعرف هذا , لكن طاملا  
 حنن بعضنا .. 

انت رومانسية مايلني, اي إهلي بدأت  
اتساءل عما اذا كنت اعرفك حقاً 



, ظننتك فتاة متعقلة , وليس 
عاطفية محقاء رأسها مليء اب 

انزيل اىل الواقع مايلني,  ألحالم ! 
املال هو الذي جيعل الدنيا تدور ,  

وليس احلب, وكلما ادركت هذه 
 بسرعة كلما خف أملك.

الحظت جوليا من بعيد امحرار  
صديقتها, فتجاهلت نظرة كيم الغاضبة 



, ومحلت فنجان قهوة اىل طاولتهما ,  
 وجلست لتسأل :

هل استطيع االنضمام اليكما ؟ مل 
منذ االفطار , وجيب ان أهدأ اليوم 

 اجلس قلياًل قبل ان أهنار!
 

 هناية الفصل الثامن 
 الفصل التاسع : الرحيل 

 



جاء الصباح بفاصل راحة من األفكار  
املعذبة لذهن مايلني ونفسها , وانضم 
اليها نيكوالس , معه تستطيع نسيان  

 مشاكلها . 
أتريدين الذهاب للتزجل املائي  

 مايلني؟ 
مطلقاً يف القبول , ابتسامتها  مل ترتدد 

اعادت بعض احليوية لقسمات وجهها  
الشاحب , وهي ترتدي ثوب السباحة  



يف غرفتها , مل تستطع سوى التفكري  
آبخر مرة ارتدت فيها ثوب سباحة , 

 يوم كانت مع ستيفن .
كانت صحبة نيكوالس مرحية , 

صداقته غري متطلبة, وال ختيبء أي  
وهي معه شيء قد يهدد اعصاهبا , 

كانت حتس اهنا مع اخيها الصغري 
املفضل لديها , وتساءلت كم كانت  



ستكون حياهتا خمتلفة لو ان هلا أخ او  
 أخت .

حماولتها يف التزجل املائي مل تكن اجنح  
ضى , وعادت اىل الفندق وقت ممام

الغداء , لكن هذا وفر لنيكوالس  
الكثري من االاثرة وكاان يضحكان معاً 

ن السلم اخلشيب , ليجدا  ومها يسلقيا
 كيم منتظر عند السلم. 



قال وهو يصرف الصيب إبشارة 
 متعجرفة :

آه , مايلني , كنت ابنتظارك , لدي 
 رسالة لك من آل بروس! 

 رسالة .. من ستيفن ؟ اين هي؟ 
اعطاها املغلف هبدوء , فأخرجت  

الرسالة من املغلف كانت ورقة صغرية 
من   , فنظرت اىل التوقيع اواًل, كانت

ستيفن , كتبها هلا قبل سفره , يقول  



ببساطة إنه آسف ألنه كذب عليها ,  
لكنه ال يود ان يؤملها, ورمبا ان هذه  

الرسالة قد تسهل األمور عليها , 
صحيح انه يهتم هبا , لكن ليس اىل  

العمق الذي جيعله يتحدى ابويه , ومع  
انه يتصور ان حياهتما قد تكون جيدة  

ما لن ينجحا , وال  , إال انه يعرف اهن 
جيد جدوى من متابعة عالقتهما اليت  

 لن تكون عالقة دائمة. 



ارجتفت مايلني عند قراءة آخر  
الكلمات , مث كلماته عن متنيه 

السعادة هلا مع كيم , واحست ابلفراغ 
و الغثيان و الدمار الكامل, ومتنت لو 

تستطيع ان تزحف اىل زواية مهجورة 
 تبقى فيها اىل ان متوت .
 مسعت كيم يقول هبدوء:

ال تقويل شيئا, أان دائماً اعرف  
  ماتفكرين فيه , تعايل معي مايلني ,



اتركي هذا املكان, فنسافر اآلن , 
بعد الظهر قبل ان حيدث شيء 

 آخر.
وماميكن ان حيدث اكثر من هذا؟  

لكن , ال أبس كيم سأسافر معك , 
لكن دعين و شأيت اآلن , احتاج 

 اىل التفكري.
 



ا اىل غرفتها كان فارغاً, ما إنه  طريقه
يد وصلت حىت جلست على السرير تع
قراءة الرسالة , الحظت كم ان خط 
ستيفن غري عادي. كانت تتوقع ان  

يكون خطة مثله , حازمة عدائي ,لكنه 
هنا رقيق انعم, هناايته وكأهنا انثوية  

ومييل انثوي للتفضيل , مرة اخرى مل 
  يكن لديها سوى الكالم كيم أبن

الرسالة من ستيفن , فهي مل تشاهد  



خطه من قبل, فيكف ميكن هلا ان  
 تكون واثقة؟ 

وقفت على السرير لتحدق يف املرآة ,  
 هل هي محقاء لتشك يف كل شيء؟

لكن , هل الرسالة حقيقية ؟ هل  
تتمسك بقشة الغريق يف حماولتها  

 التمسك مبا تؤمن به ؟
مل تكن تعرف ماذا تفعل , اىل من تلجأ  

ليا الميكن ان حتل هلا شيئاً , وال , جو 



لورين , هزت رأسها عاجزة , والتقطت 
املغلف لتلمسه وتعيد الرسالة اليه , 
فالحظت امراً مل تالحظه من قبل , 
الرسالة معنونة ابسم الفندق , كما 

 جاءت الدعوة متاماً, منذ ثالثة اايم.
ارجتفت ورفرفت عينيها غري مصدقة , 

ستسلم ملخيلتها  لو اهنا مستعدة ان ت 
لقالت ان املغلف هو نفسه , لكن  

هذا مستحيل , لو انه كذلك , سيعين  



ان احداً هنا كتب الرسالة , شخص يف 
الفندق , فهل قلد احداً اخلط األنثوي  

 لغرض التنكر؟
غاصت من جديد فوق السرير ,  

أميكن ان يعمل كيم هذا؟ صحيح انه  
غاضب منها , لكن ان يزور خطاابً  

ال , مستحيل, فال بد يعرف   كهذا ,
انه عاجاًل أم آجاًل ستكتشف اخلدعة  

وهي ترجتف , من برد داخلي بقدر  



ماهو من برد خارجي , دخلت احلمام 
بسرعة , اخذت دوشاً , ارتدت  

مالبسها , نفس البذلة اليت جاءت  
فيها اىل هنا , واخذت حقيبتها , جواز 

 سفرها وغادرت غرفتها .
 

, كان عند  قارب لورنس السريع
الرصيف , ودار احملرك عند احملاولة  

الثانية , وأبصابع مرجتفة قادته ابجتاه  



املياه الزرقاء الواسعة ابجتاه امليناء على  
 الرب الرئيسي .

امضت مايلني اثنتا عشرة ساعة من 
االحباط واالرهاق حىت امنت لنفسها  
مقعداً على طائرة متجهة اىل نيويورك  

ضت وقتاً طوياًل عرب لندن , حيث ام
لتصل طائرهتا , صحيح ان هذا قد 

هدر وقتاً مثيناً , لكنه مكنها اخرياً ان  



تصل مطار كيندي بعد ظهر اليوم 
 التايل. 

الوقت الذي امضته دون راحة منذ  
جهة ستيفن حلظة صممت السفر وموا

بنفسها كان له أتثري كبري على اعصاهبا  
, وهي جتلس داخل املبىن تنتظر سيارة 

لتاكسي لتوصلها اىل املدينة احست  ا
ابلعزلة عن كل شيء وكل إنسان , 

عرفته من قبل واحبته , وكأهنا يف عامل 



الالمكان , متأرجحة مابني العامل الذي  
تعرفه و العامل اجملهول هلا , إضافة اىل  

 عامل قد ال يرغب يف ان يعرفها . 
سرعان ما محلها التاكسي اىل الفندق 

امسه يف ضواحي ماهناتن ,  الذي اعطته 
لتقف يف غرفتها قرب النافذة تنظر اىل  

املدينة املشعة ابألنوار من خلف  
 سنرتال ابرك. 



عليها اآلن ان تنام وإال فلن تستطيع  
مواجهة اي حمنة قد تكون ابنتظارها  
بعد ان غلست وجهها توجهت اىل  

 الفراش لتغرق فيه.
 

والبد اهنا غطت يف نوم عميق , فحني 
يقظت كانت الغرفة مملوءة بنور است

النهار واشعة الشمس , ومن اخلارج  



النوافذ كان يتصاعد صوت الزحام يف 
 الشارع.

وهي تشرب القهوة قررت متجهمة ان  
تتصل بشركة براندون ماريتم للمالحة 

, اما مسألة ان يعطوها هناك عنوان  
ستيفن , فهذا أمر آخر , ماعدا هذا  

التصال عرب فهي تتصور نفسها تقوم اب
اهلاتف بكل رقم جتده يف الدليل وجتد 

 امامه اسم براندون . 



اكملت فطارها مث خرجت متجهة اىل  
مركز الشركة الرئيسي عرب اجلادة  

اخلامسة , تتفرج على واجهات احملال  
وهي تسري , شوراع املدينة كانت  

مقسمة اىل مربعات, او مامسى بلوك  
ذا أي جمموعة , وكل بلوك له رقم , وه
ماسهل عليها ان تعرف مدى بعدها  

عن املكان الذي تقصده, هذا عدا اهنا 



تعرف املدينة جيداً حبكم ترددها الدائم  
 اليها مع ابيها. 

كانت الساعة قد جاوزت العاشرة  
والنصف حني عادت اىل الفندق  

 وحياها حارس الباب أبدب:
 هل متتعت بنزهتك سيديت ؟ 

جداً, هذه املرة  و أكدت له اهنا متتعت 
استجاب اهلاتف يف شركة براندون اىل  

مكاملتها, وسألت ما إذا كان من  



املمكن اعطاء عنوان السيد ستيفن 
براندون, ومسعت لفظاً قالت بعده 

 الفتاة على اجلهة االخرى من اهلاتف : 
سيد ستيفن براندون, آنسة ستيفنز 

 ؟
 هذا صحيح.

صمت اخلط طوياًل , واراتبت مايلني  
يكون اخلط قد انقطع , لكنها   ان



استمرت يف االنتظار , اخرياً مسعت 
 صواتً انثوايً آخر يرد :

 آنسة ستيفنز ؟
 اجل , مع من احتدث؟

اان ماغي كيوث , سكرترية السيد  
تيغر براندون , هل أان حمقة يف الظن  

 انك اآلنسة مايلني ستيفنز ؟ 
اان , اجل .. هل .. تعرفني شيئاً  

 عين؟



ندون ليس هنا اآلن , السيد برا
لكنين واثقة انه يود ان يقابلك  

آنسة ستيفنز , لذلك اذا استطعت 
ان جتيئي اىل هنا لنقل عند احلادية  

عشرة والنصف, ميكن يل ان احاول  
 تدبري لقاء بينكما . 
 كي.. أرى ستيفن؟ 

ال آنسة ستيفنز , بل لتقابلي  
 تيغروس براندون والد ستيفن . 



إدراكها ان هذه  صدمت مايلني , اواًل 
الفتاة تظن ان تيغرو براندون قد يرغب 

يف لقاءها , وملعرفتها ان ستيفن كان 
 فعاًل يكذب عليها , فسألت مرتددة :

 ظننت السيد براندون مريض.
ليست حسب علمي , هل املوعد 

 مناسب لك؟



اوه , ال , شكراً لك مل يعد األمر  
يهم , لقد اخطأت واان آسفة على 

 اإلزعاج.
ظري! لو استطعت االتصال انت

 بستيفن .. 
لن يكون هذا ضرورايً, شكراً على  

 تعاونك. 
 
 



وإذا جاء ستيفن اىل املكتب؟ اين 
 سأقول له انك موجودة؟

ال اريده ان يتصل يب , شكراً لك ,  
 وداعاً.

وابلطبع بكت كثرياً, ومبرارة هذه املرة 
, مما ترك عينيها محراوين متورمتني ,  

غطت يف النوم, ألهنا والبد اهنا 
 استفاقت جمفلة لرنني جرس اهلاتف . 



آنسة ستيفنز ؟ لدينا زائر لك ,  
ينتظر يف الصالون , أتريدين ان  

 ارسله لك؟ 
 ترسله ؟ من .. من هو ؟

 السيد براندون سيديت.
اوه ! ستيفن ؟ ال .. اطلب منه ان  

 ينتظر .. سأنزل اليه.



كيف وجدها ؟ وكيف ستواجهه وهي 
اذا جاء ؟ وماذا ميكنه ان  هكذا؟ ومل

 يقول اآلن ؟ 
يف الردهة السفلى , نظرت حوهلا بقلق  

كون مستعدة للقاءه , مل تبحث عنه لت
ترغب ان يواجهها هو دون انذار  

وسارعت اىل االستعالمات تسأل عن  
 مكان وجوده.

 إنه هناك سيديت. 



 
أشار الشاب اىل املقصف , فدخلت  

الضاءة مايلني بسرعة اىل اجلو املعتم ا
, مما اقتضى مرور بضع حلظات قبل 

ان تعتاد عينيها الظلمة النسبية , لكن 
 يداً انعمة ملست ذراعها خبفة:

 مايلني؟ 
التفتت جمفلة لتحدق يف وجه ال تعرفه  

كن الشبه موجود . تسرحية شعره  , ل



اىل الوراء , مع ان الشعر هنا موشح  
ابألبيض , كذلك يف طريقة احنناءة  

, البد ان هذا هو والد  اطراف الفم 
 ستيفن وقالت مرتددة : 

اجل, اان مايلني, لكنين مل أكن اريد 
 .. أتوقع رؤيتك سيد براندون . 

عظيم , تعرفني من أان, واآلن أال 
ميكن التوقف عن كل هذه العصبية 

 وجنلس؟ 



 اوه , لكنين.. 
لكنه ابتسم هلا واخذها اىل طاولة  

ليجلس بقرهبا ويطلب الشراب , مث 
:  قال  

 إذن , لقد تقابلنا اخرياً.
 كيف وجدتين ؟

حسناً , استأجرت عصبة من  
التحريني اخلاصني ليفتشوا عنك,  

االنطباع  لكنين ال اريد ان أسيء اىل  



الذي لك عين أكثر مما هو سيء , 
 سأعرتف ان ستيفن اخربين.

 ستيفن أخربك؟
اجل , علم هذا من العنوان الذي  

ني تركتيه يف مطار أثينا , أتصدق
 هذا؟

لكن اذا كان ستيفن وجد هذا فيعين  
انه عاد اىل كاسرتيوّس واتبع تيغرو  

 براندون :



اليهم حقاً كيف وجدتك , لكن  
كل    الواقع اراتح ابيل. فإبين يعين

شيء يل , وأان مليء ابألخطاء ,  
لكن التدخل يف حياته , ليس واحد  

 منها .
أتعين ان ستيفن اخربك .. حول...  

 حولنا ؟
 أمل تكوين عارفة هبذا ؟

 



 مل أكن اعرف مباذا افكر.
 لكنه قال يل أنك ..

قال يل انك مريض سيد براندون . 
 وانت لست مريضاً. 
 اطرق الرجل برأسه :

آه , عرفت هبذا إذن , من قال لك  
..؟ أثينا ؟ إيف ؟ لقد كان يعرف  

 انه ما أن يغيب حىت تبدأ ابلتدخل.



مل خيربين ملاذا مل حيذروين إذن ؟ ومل  
 احلقيقة؟

 تنهد تيغرو :
إهنا غلطيت , طلبت منه ان ال خيربك  

 بشيء.
 وهز كتفيه ابشفاق وأكمل:

هذا ليس ابملكان املناسب ملناقشة  
مثل هذا , لكن جيب ان نفعل ,  



طلبت من ستيفن اجمليء ملقابليت  
 بسبب رسالة تلقيتها .

 رسالة ؟
 من السيد مايفز. 

 كيم ؟ 
 اظن هذا امسه . 

يدها على رأسها دليل أيس: وضعت  
لكن .. ملاذا يفعل كيم شيئاً كهذا ؟ 

 وماذا قال لك فيها؟ 



 أال ميكن ان ختمين؟ 
اوه .. اي إهلي . لكنين اخربت  

 ستيفن ! 
 اعرف.

 لكن ملاذا يفعل شيئاً كهذا؟ 
 ألنه ظنه سيثريان ضدك.

 وهلذا ارسلت تطلب ستيفن؟ 
 جزئياً.



لست افهم, اين هو ستيفن ؟ ماذا  
 حتاول ان تقول يل؟

 رد بلطف : 
كوين صبورة , يف هذه اللحظات , 
البد ان ستيفن يف الطائرة يف طريق  
عودته اىل هنا , و أان هنا ألمنعك 

 من اهلرب منه اثنية.
 إذن عرفت ابتصايل مع مكتبك ؟ 



طبعاً , و أحسسنا كلنا ابالرتياح , 
 صدقيين . 
 تنهدت :

 لو ان ستيفن شرح األمور يل.. 
اذا ؟ رسالة مايفز ؟ ام حول م

 الدعاية اليت ستسببها افعاله ؟
افعال من ؟ وأية دعاية ؟ سيد 

براندون , إذا كان هناك املزيد .. 
 شيء جيب ان اعرفه .



ال أظن هذا من حقي مايلني ,  
 وستعرفني قريباً جداً.

ارجوك , أهلذا عالقة بستيفن يب؟  
 أقال لك إنه طلب مين الزواج؟ 

 اجل.
تعرتض؟ ومل .. مل   

مايلني , ستيفن له حياته اخلاصة ,  
أتريدين ان أكون صادقاً معك؟  

حسناً , والدته أتمل ان يتزوج فتاة 



من عائلة يواننية غنية , لكنين اان 
ريكية , فلماذا اريده تزوجت من أم

 ان يفعل غري ما فعلته أان ؟
 

 و ... شقيقتك .. و إيف ..
اعرف .. اعرف .. لكن لدي صيب  

وثالثة بنات .. وال انوي ان  واحد , 
اخسره , واعرف انين سأخسره اذا  



وقفت يف طريقه , أتفهمني ما أعين  
 ؟

 اجل.
إذن توضحت األمور , قد ال 

تستقبلك امه بذارعني مفتوحتني 
لكنها حترتم رغبات ستيفن , مث إنين  
اعتقد اهنا ستعجب بروحك املعنوية  

. 



إذن ملاذا ذكرت كيم و الدعاية ؟  
 أليس من حقي ان اعرف ؟ 

بلى, لكن هذه من األفضل ان 
يعتين احملامي هبا . واان رجل اعمال  

 ال اعرف كيف اقول لك.
قلها إذن! أيتعلق األمر أبيب ؟ هل  

 مات قتاًل؟



ال , لقد انتحر , لكن استطيع ان  
اقول ان األمر يتعلق بسبب 

 انتحاره.
أكان لكيم عالقة هبذا ؟ لكنهما 

وكيف لكم ان   كاان صديقني !
 تعرفوا شيئاً كهذا ؟ 

 
 تفرس تيغرو هبا عدة حلظات مث تنهد : 



حسنا , سأشرح لك ماحدث , 
قلت انين تلقيت رسالة من مايفز , 

منذ اربعة اايم تقريبا , يف نفس اليوم  
الذي خرجت فيه مع ستيفن يف 

اليخت , وتلقيت الرسالة ابهلاتف  
عن طريق أثينا, حتذرين ان هناك نوع  

من عدم االستقرار العقلي يف  
عائلتك , حىت تلك اللحظة مل أكن  

وابلرغم من اعرف بوجودك , 



اتصال أثينا عدة مرات تشكو ان  
ستيفن متورط مع امريكية إال اننا مل 

أنخذ كالمها على حممل اجلد. على 
كل حال , اسم والدك كان معروفا  
لدي , وابلصدفة , علمت بتورط  

 مايفز . 
 كان شريك والدي. 

اعرف عزيزيت , لكن كم تعرفينه 
 ابلضبط؟ 



  عرفته منذ كنت صغرية , وبعد وفاة
أمي اصبح والدي منزواي, وحاول  

 ان حيل مكانه. 
والدك كان غارقاً يف الديون كما  

 عرفت ؟ 
صحيح , ومال كيم ابقى املؤسسة  

 بعيدة عن اإلفالس. 
 صحيح ؟ وكيف تعرفني كل هذا ؟ 



كيم اخربين , بعد وفاة أيب , وكان  
هناك مبلغ كبري من املال , عشرات 
اآلالف من الدوالرات , ومل يستطع  

اجهة السجن , فانتحر.مو   
 وكيف حّل انتحاره األمور؟ 

اوه , هناك أتمني , تعاطى أبمره  
كيم , قال إن أيب فعل الشيء  

 الوحيد املتبقي امامه.
 او مل تتساءيل عن صحة هذا ابدًا؟ 



 وملاذا؟ 
مايلني.. شركات التأمني ال تدفع  

 التعويض يف حالة االنتحار.
اعرف هذا, لكن كيم قال إهنا حالة 

اصة !خ  
حالة خاصة ؟ ال شيء هناك امسه  

حالة خاصة .. أتتصوري لو ان كل  
من يريد ان ينتحر يؤمن نفسه عدة 

مرات .. هذا ال ينفع عزيزيت.. 



شركات التأمني ال تدفع للمنتحرين  
 صدقيين. 

 
 لكن لو مل يكن هناك أتمني..

 ابلضبط .. من اين جاء املال؟
 لكن لو فعل هذا..
بل ؟ لست ادري  ملاذا مل يفعل من ق

لكن ما مسعته ان مايفز اشرتى كل  
 ديون أبيك قبل احلادثة. 



 ال! لكن كيف عرفت؟ 
لدي اصدقاء , متنفذون واقارب ,  

فأجريت بضع مكاملات وهذا كل  
 شيء. 

 بعد ان اتصل كيم ؟
صحيح .. اعرتف انين اردت معرفة  
املزيد عن الفتاة اليت سليتزم ستيفن 

حذره هبا , وعرفت ان مايفز فقد 
بعد ان صدق انه نفذ بفعلته  



وسيستفيد يف الوقت احلاضر يف  
 ابتعاده عن البالد . 

 لكن ملاذا؟ 
 رمبا انت السبب.

 أان ؟
اجل.. أنت .. أمل يكن يريد الزواج  

 منك؟ 
 بلى, لكن والدي كان يعرف هبذا.

 وهل وافق ؟ 



 أظن هذا.
أمل يفكر أبن الرجل كبري عليك ؟  

بعشرين سنة يقول إنه اكرب منك 
 على االقل. 

 اجل, لكن كان األمر مسلماً به. 
 ابلنسبة ملايفز وحده؟

 ويل .. أان. 
حسناً , لن تعرف احلقيقة ابداً ,  
 لكنه رجل خسيس أال تظين هذا؟ 



مل تستطع الرد , صدمتها كانت أكرب  
من ان حتكم , لكن شيء واحد بعد  

حيتاج للتأكيد ..فتحت حقيبتها 
الرسالة اليت اعطاها هلا  واخرجت 

 كيم.. واعطته إايها .
 تلقيت هذه. 

 درسها تيغرو ملياً:
اي أهلي ! هل تصوريت ان ستيفن 

 كتب لك هذه؟ 



مل اعرف مبا أفكر يف البداية , فهذا  
 توقيعه , وال اعرف خطه . 

ال , ليس خطه , اعرف هذا, ولو  
اهنا كتبت يف منزل شقيقيت لكان 

حتب املظاهر  الورق مميزاً , فأثينا  
 .وتفحص املغلف:

 هذا املغلف من منزل شقيقيت . 
اعرف , لقد وصلت فيه دعوتنا 

 للعشاء. 



 أهلذا جئت اىل هنا ؟
كان جيب ان اعرف , كان جيب ان 

احتدث مع ستيفن , لكن حني  
 عرفت انك مل تكن مريضاً..

 فكرت ابألسوأ؟ 
 اجل .

 
 

 ملس خدها بيد رقيقة :



قت اوه مايلني ! لقد مر بك و 
رديء , وكله بسيب , لكن كان 
 علي ان احتدث معه على حدة. 

احست مايلني بدوار شديد مل تستطع  
التفكري معه , لقد حدث الكثري يف 

وقت قصري , ومل تتمكن من استعياب 
كل شيء , وكل ماتبقى حقيقي هلا ,  

هو ان ستيفن حيبها , وان إبمكاهنا 
 تصديقه .



وجهها  الحظ السيد براندون جتهم 
 وقسماهتا املتعبة فقال : 

امتىن لو استطيع األصرار على  
اخذك اىل البيت مايلني , لكن  

ستيفن قال , وأان معه يف هذا ,  
انكما حباجة للحديث معاً و  

لوحدكما , فما رأيك لو نذهب معاً  
اىل مبىن الشركة كي أريك مكتبه 



ومكتب جده؟ امامنا وقت طويل ,  
ودان.رسالة عن مكان وجوسنرتك   

وهكذا غادرا الفندق اىل املبىن الناطح  
للسحاب حيث مكاتب شركة براندون  

, ومها ميران عرب الردهات املغطاة  
ابلزجاج القامت , ويركبا املصعد السريع  
من طابق اىل آخر , اكتسبت االنطباع 

اجليد عن مدى كفاءة العمل الذي  
 جعل اسم براندون شهرياً.



 
 هناية الفصل التاسع 

 
 

فصل العاشر : وانكشفت احلقيقة !ال  
 

حني عادت اىل الفندق , كانت حتس 
ابلتعب واالرتباك , كان امامها بعد ان  
تعرف ما إذا كان ستيفن قد ساحمها , 



والده كان لطيفاً معها , لكن أليست  
 تتوقع الكثري من عالقتهما ؟

الن يؤثر املكان والزمان على 
 مشاعرمها احلقيقية ؟ 

صمت , لتجد امامها  قطعت الردهة ب
قرب مكتب بنفسه , يقف  ستيفن

االستعالمات , يتطلع عرب الواجهة اىل  
اخلارج لكن بصرب انفذ , كان خمتلفاً  

عماتعرفه , مع ذلك فهو نفسه , لكنه 



يرتدي بذلة رمادية قامتة , وقميص  
ابيض , وربطة عنق مناسبة تتدىل بكل 

ترتيب من ايقته , اوه .. اي هللا ! اان  
اًل احبها !..وتوقفت يف منتصف  فع

 خطوهتا حني التفت اليها . 
 مايلني . 

عناقهما مل يكن طوياًل , لكنه كان قوايً 
 مشتاقاً .

 كدت افقد عقلي. 



يغمرها احساسيس عميقة من االنتماء 
له , من مشولية نفسها فيه, من 

احساسها أبهنا جزء من هذا الرجل  
 كما هو جزء منها , فتأوهت : 

, إطالقاً, جعلين احس  ما من احد
 مبا جعلتين انت احس به.

اوه , مايلني أحبك كثرياً, كيف  
ميكن ان تصدقي انين سأختلى 

 عنك؟ 



 قلت يل إن أابك مريض. 
أمل يشرح لك األمر؟ كان يريد  

 إخباري عما فعل مايفز.
اعرف , لكن هذا مل يكن كل  

 شيء. 
وماغريه ؟ ماذا تعنني ان هذا مل يكن  

 كل شيء ؟
  , وسأخربك .اتركين

 وهل هذا ضروري؟



 اذا كنت ترغب. 
 ال ارغب يف تركك.

 ال ترتكين إذن وال تلومين.
للحظات طويلة كان صوت هلاثهما  

ميأل الغرفة , بعدها ابتعد ستيفن قلياًل  
 عنها , وتركها تبتعد لتحضر الرسالة. 

 خذ, رمبا اآلن ستفهم. 
جلس ستيفن يدفع شعره بيده , وفتح  

مقطباً, لكن تقطيبته ازدادت  الرسالة 



عمقاً حني قرأها, فتمتم وهو يسحقها 
 بيده : 

القذر! السافل ! إذن هذا ماكان  
 يعنيه! 

تقدمت مايلني لتجلس قربه على  
 السرير. 

 
 من تعين؟ كيم؟



اجل , كيم! القذر ! كم اود لو  
 ألوي عنقه!

 هل حتدثت معه ؟
 طبعاً, أمل يقل لك أيب؟
قاله لك.ال, كل ما قاله هو ما   

اظنه كان يعتقد ان من األسهل ان  
اخربك أان , لكن ال , ليس األمر  

 سهاًل, أال ميكن لنا ان ننسى ؟
 ننسى ماذا؟ 



مايفز ؟ وعالقتنا به ! فأان أشك اننا  
 سنراه اثنية . 

 أتعين انه رحل؟
اجل وال تسأليين اىل اين , فلست  

 ادري.
 نظرت اليه نظرة حب : 
يتعلق أبيب,  ستيفن , اذا كان األمر 

أال ميكن ان ختربين ؟ ال ترتك بيننا 
 اسراراً. 



لكنه ليس سرّي أان ! أظنك على 
حق, ولرمبا ذكرى مايفز ستقف  
دائماً بيننا اذا مل تعريف احلقيقة , 

البد اخربك أيب ان مايفز كان يدير  
اعمال والدك لعديد من السنوات  

كشريك له, لكن ما اعتقد انك ال  
ذا قتل أبوك نفسه ,  تعرفينه , هو ملا

كنت اظن يف البداية انه فعل هذا  
بسبب الديون , لكنين مل أقتنع , 



فهو بقي حتت الدين لسنوات ,  
فجأة محاًل ثقياًل فلماذا يصبح هذا 

 عليه ؟ 
 أتعرف ملاذا؟ 

مل اكن اعرف , بل انتزعت احلقيقة 
 من مايفز.

 
 كيم ؟ 



مايلني , كنت ابئساً , فقد اختفيت  
يعرف مكانك, وال  انت, وال أحد

اعرف حىت ملاذا اختفيت , وال  
عائلة ابربلوس تعرف, مل يكن يعرف 
أبمر الرسالة سواك والشخص الذي  

 كتبها. 
 كيم! 

حسناً, ذهبت ألقابله , كان يف 
غرفتك , بدا انه يفتش عن شيء , 



واعرف اآلن انه كان يفتش عن 
هذه الرسالة , وبدا يل شاحباً على 
وشك االهنيار حني رآين , واظنين  

قلت له اشياء كثرية مقرفة , لكنها  
ادت املطلوب منها , وكما رغبت  

متاماً يف ان يثور . وأي رجل 
األمر الذي   سيخطئ وهو غاضب ,

متمالك اعصابه ,  لن يفعله وهو
وقال انك لن تودي رؤييت بعدما  



حدث. لكنين مل افهم مايقصد , 
على كل حال كنت فاقداً العقل  
ألهتم هبذا, فقد كنت اريده ان  

يفهم ان الصحافة احمللية يف 
نيوجرسي ستتلقى معلومات تثري 

اهتمامها حول قضيته , وان حتقيقاً  
, واظن هذا ماجعله   قضائياً سيبدأ

ينهار , واخذ يقول انه فعل كل هذا  



ألجلك وكيف ان والدك احتال  
 عليه. 

 اان ؟ وأيب؟ 
اجل , واضح انه ادان والدك املال 

 كنوع من دفعة مسبقة , مثناً لك !
 اوه .. ستيفن ! 

آسف حبيبيت, لكن هذه هي 
احلقيقة , لكن والدك مل يكن ينوي  



ا يف  االتفاق , واظنه حاول بكل م
 وسعه التهرب.

 وحني مل يستطع ..
ال تلومي نفسك حبيبيت , ما كنت  

لتستطيعي منع ما حدث , مايفز  
كان ال يرحم , واظنه اعطى ابوك  

 انذاراً هنائياً مل يستطع حتمله.
 لو انه اخربين ! 

 اظنه كان يعرف انه لو اخربك ..



ألصريت على الزواج من كيم , كان 
 يعرف هذا. 

ه:ضمها ستيفن الي  
كان يعرف انه قد يذهب اىل  

 السجن. 
 ويعرف انين لن امسح هبذا. 

نفعل ما إبمكانه ان يفعل , لكن  
هناك امراً آخراً, لقد افضى بسره 

 اىل شخص ما. 



 من ..؟ 
 سيدة تدعى جونسون. 

 مدبرة منزلنا الريفي؟
اجل, وال اعرف كم اخربها , رمبا  
 اهنا فقط قلقه من عالقتك مبايفز. 

يل شيئاً!لكنها مل تقل    
ألهنا مل تدرك انك جادة, لكن مما 

عرفه ايب من حبثه يف نيوجرسي,  
استطيع القول إن مايفز , كان  



حياول فرض نفسه , يذهب اىل  
,  منزلكم , يتصرف وكأنه ميلكه 

 وهذا ماجعلها تفكر , وتتكلم . 
 وهكذا انكشفت القصة ؟ 

 
حبيبيت, حسبت هناك انتحار , من  

فة ابلقصة من الطبيعي ان هتتم الصحا
وراءه , ويف حالة والدك كانت اكثر  



من مهمة , فهو رجل معروف يف  
 نيوجرسي. 

 ال استطيع التصديق!
 تصديق ماذا؟ عن مايفز؟ 

ال , ال استطيع التصديق ان والدي  
 وافق على أمر كهذا .

كان ايئساً, اتذكري ؟ وأمك كانت 
 مريضة جداً.



كانت قد وقعت صدفة , واصابت  
عمودها الفقري. وتعقدت حالتها ,  

والتهاب العمود الفقري أثر على  
 دماغها . 

 ال تكملي , اعرف كل شيء.
 ومل يردعك هذا عين ؟
 وما الذي يبدو لك ؟

 واين ذهب كيم؟



لست ادري, رمبا سيلحق به  
البوليس , لكن مهما حدث, لن 

يعيد هذا والدك اىل احلياة , ما 
رأيك ان تغريي مالبسك اآلن  

نذهب اىل العشاء؟ل  
 أهذا ما تريد؟

أان , ال , لقد قررت ان تكون هذه  
الليلة على هواك ويف الغد تقابلني  

 امي.



قرارك؟ أكنت واثقاً ان هذا  
سيحدث؟ هل تقرأ افكاري؟, دعنا  

 أنكل هنا؟
اان اقرأ افكارك, يبدو انك من  
تقرأين افكاري, فأان ال ارغب 

إطالقاً يف اخلروج ومشاركتك مع  
ت العيون يف اخلارج .مئا  

ال ؟ حسناً اظن انين اعرف ما  
 تقصد. 



 انت تعرفني كل شيء عين تقريباً.
 اراحت رأسها على كتفه : 

 وأمك؟ هل هي خميفة؟
اخذ صدره ينتفض حتت رأسها وهو 

 يضحك:
 ليس كثرياً , خاصة ابلنسبة يل.

 انت ابنها الوحيد. 
 وستكوين انت كنتها الوحيدة . 

 أان ؟ صحيح هذا ؟



 األفضل ان تصدقي.
بعد مثانية اسابيع من ذلك اليوم ,  

كانت مايلني خترج من املياه الزرقاء  
الناعمة للبحر الكارييب , لتسري فوق  
الرمال العسلية اللون اىل حيث كان 

زوجها حتت خنلة , كان يستند اىل  
جذعها يتالعب أبواتر الغيثار لكنه  
ابعده عنه حني وصلت مايلني اليه  



اليها وجيذهبا لتجلس اىل   ليمد يده
 جانبه , ومتتم وهو يشم عنقها : 

مهمم , رائحتك ملح, لكنين احب 
 هذه النكهة .

 ابتعد عين , ستتبلل.
 رد بكسل : 

اعتقد انين ساحتمل البلل , هل  
 متتعت ابلسباحة ؟ 

 كثرياً , اكنت تراقبين ؟



طوال الوقت , رمبا سنسبح معاً يف 
اربعة اايم الغد , مل يبق لنا سوى 

بعد , وال اريد ان اعود بك  
 ألرشاكك مع عائليت.

 
 ابتسمت :

حبييب , سيكون لنا منزلنا اخلاص ,  
ولن حنتاج للخروج منه كثرياً , اذا  

 كنت ال ترغب. 



 ضمها اليه : 
على االقل , وعدين أيب بوظيفة يف  
فرعنا يف اثينا , وسيكون لنا وقت 

 اكثر نقضيه يف كاسرتويوس.
جر من .. لكن قد تض   

لن اضجر منك ابداً , ولن اشبع ,  
انت اآلن يف دمي . وال استطيع 

 التصديق انك زوجيت .



جيب ان تصدق , وتذكر اننا نكون  
 ثالثة يف اثينا بقدوم الربيع .

 مد يده اىل بطنها :
 اعرف , أال متانعني حقاً؟

 وانت ؟ 
آه , حبيبيت , ال استطيع التفكري مبا  

ن ولدي  هو امجل من التفكري أب
 يكرب يف داخلك.



أميكن ان نرى جوليا ولورنس حني  
 نعود؟

اذا اردت هذا, لكن جيب ان تكوين  
مستعدة للخضوع اىل والديت  

 وسهرها عليك, إهنا متملكة جداً. 
مثل ابنها , اتظن اننا نستطيع اخذ  

نيكوالس معنا يف اليخت ؟ لقد 
وعدته يوماً , لكنين مل استطع الوفاء  

 بوعدي.



رمبا سنضطر للسكن مع اثينا لكن 
 واندرايس.

كما حتب , طاملا حنن معاً, مل أكن  
يوماً اعرف ان االنسان ميكن ان  

 يكون سعيداً هكذا.
 لف ذراعه بكسل على كتفيها:

حنن حمظوظان , اندخل اآلن اىل  
الفيلال؟ مدبرة املنزل حتضر العشاء  



اآلن , واريد ان استحم اواًل, وانت  
 كذلك.

تلك الليلة جلسا يف    بعد العشاء
اىل مهس البحر  يان هبدوء الشرفة يصغ

, هذه االسابيع األربعة اليت مرت  
كانت شهر عسلمهما , وقت مساوي 
قضياه بني الشمس واملاء والدفء, و  

ليايل احلب, وكانت مايلني قد  
اكتسبت إشراقاً من نوع آخر غري  



ماتسببه الشمس عادة, واستقرت نظرة  
الرشيق, الذي  ستيفن على قوامها 

سيفقد قريباً شكله . وتنهدت مايلني ,  
 فمال ستيفن اليها :

أتعملني , البد انك تشعرين ابألسى 
على مايفز , واان آسف الكتشافك 

 احلقيقة.



والدك كان يعرف انين اريد ان  
اعرف, لقد بقيت األسرار مكتومة  

 عين ملدة طويلة .
 سينال جزاءه. 

 ماذا سيفعلون به ؟ 
شيء, فهو مل يتسبب يف الواقع  ال 

ابنتحار أبيك, وقد حيتاج أمر  
الديون بعض التحقيق لكن اشك  
 ان يكون هناك أدلة كافية لتجرميه.



أتظن انين قد اكون سخيفة لو قلت 
 انين مسرورة هلذا!

 ال. 
لقد حصلت على الكثري , وبطريقة  

ماال استطيع ان افكر حبرمانه من  
 حريته.

 وأان كذلك. 



ابيه الواقف خلفها , الذي   ونظر اىل
كان يتظاهر ابلنظر اىل ابقة ورد  

 ضخمة تزين البهو , وأكمل يقول له : 
 فعلتها إذن ؟ 

 أال افعل دائماً؟ 
 شد على كتفها : 

اين كنت ؟ انتظرتك هنا اكثر من  
 نصف ساعة .

 سأله أبوه مقطباً:



 أمل تتلق الرسالة ؟
بلى تلقيتها , لكن ما الذي اخركما  

 ؟
ع مايلني على مكتب  كنت اطل

 جدك. 
اوه , لرتى اذا كانت ستتأثر . 

 صح؟
لقد تفامهنا جيداً, على ما اظن , 

 أحتسدين على هذا؟ 



وابتسم , فنظر ستيفن اىل مايلني  
 بسخرية :

ال اظن هذا, طاملا ال تتوقع مين  
دعوتك للعشاء معنا, فلدينا اشياء 

 كثرية نقوهلا لبعضنا. 
 ضحك تيغرو: 

وهل ستأتيا اىل   انت تعرفين إذن ,
 املنزل بعد العشاء؟ 



سأخذها اىل املنزل يف الغد, وقل  
ألمي ان ال تقلق, فلن هنرب لنتزوج  

دون مراسم, وعدهتا مبراسيم زواج  
ضخم, وستحصل على ماتريد , 
 وقل هلا ان تبدأ الرتتيبات , هه؟ 

 والتفت اىل مايلني: 
حنن عائلتك اآلن , ونريد ان يكون  

حيحة. زواجك ابلطريقة الص   
 قال تيغرو وهو يلمس خد مايلني:



 اىل الغد إذن, حنن ابالنتظار.
 بذهاب ابيه , ادراها حنوه : 

 ألديك جناح هنا ؟
 ال , بل غرفة صغرية .

 ال أبس فلنصعد اىل هناك.
فتح ستيفن ابب الغرفة بنفسه ,  

واخرج اللوحة البالستيكية من الداخل  
اىل اخلارج لتظهر عليها كلمات دون  

إزعاج , مث اقفل الباب ووضع سلسلة  



األمان مكاهنا , قبل ان ميد يداه اليها  
 , ويضغط جسدها اليه :

 مايلني , ال تفعلي هذا يب مرة اثنية!
 ردت بضعف : 

 لن افعل. 
كان يف عناقه شوق جائع , وكأنه أيس  

حمموم , تولد من عذاب القلق الذي  
عاانه يف الساعات االخرية قبل ان 



مكاهنا , وكأنه لن يشبع منها  يعرف 
 مطلقاً.

مع ذلك وجدت نفسها ال تزال متوترة 
 األعصاب حني تركها , وقال : 

اتعلمني اي نوع من الليايل قضيته 
ليل أمس ؟ كنت ايئساً ال اعرف  

مكانك , او ماحصل لك, ولو  
 علمت انك عدت اىل هنا .



نظرت اىل قسمات وجهه املتوترة , 
ب ردت  فأحست فيضاانً من احل

 بصوت اجش:
ما كنت سأحصل عليك لواله,  

تعايل , فلنذهب يف نزهة , امامنا 
اربعة اايم , وأنوي ان استفيد منها 

 اىل اقصى حد.
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