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 امللخص
احست متسني يف تلك اللحظة وكأن  

حياهتا هل امال جديدا ارتسم يف 
حيبها ابلفعل ام اهنا تتصور حبه الهنا  

حتبه ظلت دون حراك و غرانت 
 منحن فوق جبينهاحىت قال هامسا: 

_ احبك...احبك .....هل 
ابمكانك قبويل كزوج لك هل تقبلني  



ان تصبحي زوجيت اي حبيبيت 
 متسني؟؟

_ واان احبك اي غرانت رغم ماسببته  
 يل من اآلم وشكوك.

يش بدونك حلظة  _ ال استطيع الع
واحدة فهمت االن كل شيء فهمت 
انين كنت ازعجك دون قصد النين 
كنت خائب االمل كم ازعجتك اي  
حبيبيت سأعوض عن كل شيء كل  



حيايت ستكون لك كي ارى الضحكة  
 دائمة يف عينيك .

مل تعد متسني قدرة على الكالم 
اكتفت ابلنظر اىل غرانت كأهنا  
 عاشت حلما يف اليقظة....... 

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

متسني ليست خطيبة جون 1-
فحسب بل سكريتريته االمينة ترافقه  



وهتتم بكل اموره اال اهنا يف هذه 
الرحلة اىل اجلزر البولينيزية معه المتام  

صفقة هامة تلتقي شخصا يدعى 
غرانت شامبن.....كان افضل لو مل 

 تقع عيناها عليه ابدا......... 
رتب جون من خطيبته متسني اق

 ومهس يف اذهنا: 
هذا منظر جدير ابفالم هوليوود  -

 احلاملة!



ضحكت متسني مث تنهدت مراتحة 
 وهي جتيب: 

حقا! ما حييط بنا رائع وكانه من   -
اخليال! هذا القمر الساحر بني  
اشجار جوز اهلند ومهسات  

 البحر....... 
 اجاهبا جون بواقعية:

البعوض !  لكن علينا ان ال ننسى -  



قال هذا وهو يقتل بعوضة حبركة  
سريعة من يده مث امسك بذراع 

الصبية واجته معها حنو الفندق وهي 
 تضحك ابرتياح فقال هلا:

اظنك اكثر حيلة مين اي حبيبيت  -
اخالك تستعملني مسحوقا مضادا  

للحشرات ! اما اان فلن اترك  
البعوض يفرتسين ! لنسرع اىل  



صيبين مرض الفندق ! ال اريد ان ي
 املالراي ! 

 اجابته متسني مبوضوعية : 
جزيرة فااليسي ال تقع يف منطقة   -

 خطر املالراي .
 فحاول جون التصحيح قائال:

خطر اهلواء االصفر اذن؟ -  
 ابتسمت متسني وهي تقول هبدوء : 



ال اي عزيزي جون ! ال اخطار من  
هذا النوع هنا ! كل ما ستعاين من  

امحرارت  هذا البعوض ليس اال 
مزعجة تظهر غدا على جلدك لكنها  

 طفيفة.
فاراتح جون لكالمها وهو ينظر اىل  
وجهها الباسم املشرق يف عتمة الليل 

احلار مث فكر مبا ينتظره يف الغد  
 وقال: 



ساكون صرحيا.....ان موعدي  -
غدا مع غرانت شامبن يسبب يل ما  
فيه الكفاية من التوتر.......فاان  

وجهي ملطخ  بغىن عن جماهبته و 
 ابمحرارات طفيفة كما تقولني ! 

تعجبت متسني من انفعال خطيبها 
 فسالته ابحلاح:

انت متوتر ؟ ملاذا اي جون ؟ اال  -
تظن ان الشركة ارسلتك انت  



ابلذات لالهتمام هبذه الصفقة الهنا 
 مقتنعة متاما مبقدرتك.

 فاجاهبا حماوال ان يلجم قلقه : 
ة من  طبعا اي عزيزيت طبعا ! املهم -

اختصاصي وهذه ليست اول مرة 
اقوم برحلة عمل كهذه يف جزر 

احمليط النيوزيلندي........احلقيقة ان 
ما يقلقين ليس املهمة ابلذات امنا  

 الرجل !



بدت املفاجاة على متسني وهي  
 تسأل جون:

غرانت شامبن يقلقك ؟ الي  -
 سبب ؟ 

مل يكن من عادات جون ان يبدي  
ة وان  عالمات انشغال البال خاص

الشركة تضع فيه كل ثقتها ومتسني  
تعرف ذلك جيدا لكنها كانت  

خطيبته وسكريرتته يف الوقت ذاته  



صحيح ان املهمة هذه ادق من  
غريها الن على جون ان جيابه ليس 

فقط املؤسسات اخلاصة امنا  
السلطات احلكومية ايضا واصغر  

 احتمال للفشل ملغى مسبقا !
جزيرة فااليسي حباجة لتأسيس 
صناعات عدة وغرانت شامبن 

مستعد للمخاطرة أبموال ابهظة لذا  
كان قد وكل شركة مكهال حيث  



يعمل جون القيام ابلدراسات 
التحضريية التقنية واعداد امللفات  

 االزمة.
توقفت متسني قليال لتتنشق العطر  
اللذيذ الذي يفوح حوهلا من ازهار  
اليامسني البيضاء مث اعادت الكرة يف  

 السؤال : 
ملاذا يقلقك غرانت شامبن ؟ -  

 اجاهبا جون مرغم :



معروف عنه انه يتمتع بشخصية   -
قوية جدا..........انه قاس لكنه 
مستقيم يف تصرفاته استعلمت عنه  

بدقة قبل جميئي انه مزيج من  
اجلنسيات كان جده بريطانيا من  
اجملتمع الرفيع ومن الذين غامروا  
يف  لبناء امرباطورية صغرية خاصة هبم 

جزيرة احمليط اهلادئ جدته فرنسية  
والرتاث العريق وهي ما  من النبالء  



تزال على قيد احلياة عند جميء اجلد 
اىل هنا كانت جزيرة فااليسي شبه 
خالية من السكان من جراء احلرب  

 و االمراض لكنه غامر وجنح.
 قالت متسني:

حىت انه امتلك نصف اجلزيرة   -
 على ما اظن . 

اجل مجع ثروته بفضل قصب   -
كر و االانانس لكن ابنه اي والد  الس



غرانت مات غريقا مع زوجته مما 
يف القضاء على اجلد العجوز   عجل

فأصبح غرانت وحده صاحب كل 
هذه املمتلكات وكان يف مطلع شبابه  
مث مع عهد االستقالل عاد جزء من  
االمالك اىل البولنزيني سكان اجلزيرة  

 االصليني .
نت متسيت تعرف كل هذه كا

املعلومات لكنها مسعتها هبدوء الهنا 



الحظت ان التكلم عنها يريح جون  
 على ما يبدو لذا اكملت بدورها :

مث وسع غرانت شامبن اعماله حىت   -
مشلت املالحة التجارية والسياحة  
حسبما علمت من اوساط مكهال 
فهذا الفندق الرائع جزء من امالكه  

فيع قلما كله رفاهية وذوق ر 
 شاهدت مثله !



حقا........وهذه هي النقطة اليت   -
تقلقين فغرانت شامبن شغوف ببلوغ  
الكمال انه يصر على عدم تشويه  
اهلضبات حيث ستقام ورشة املدينة  
الصناعية كما يصر على انسجام  
مؤسسته هذه مع طريقة العيش  
 احمللية وهذا شيء صعب للغاية ! 

بل معقد وعويص ! -  



ت متسني الهنا سرعان ما هكذا قال
استوعبت الصعوبة اليت تكمن يف  

مشروع كهذا فطريقة عيش البولنزيني  
ابناء اجلزيرة االصليني تشبه االحالم  
يقضون النهار كله يف السباحة وصيد 

 السمك مث يف االسرتخاء اضافت :
حقا ان شامبن متطلب حىت  -

املستحيل الصناعة والسياحة اندرا ما  



ة يف جزيرة كهذه  تتجانسان خاص
 توحي ابلفردوس .

علينا ان حنرص ) اجاب جون   -
حبزم ( لن هندم مجال الطبيعة اي 

حبيبيت ولن جنعل منه سلعة جتارية !  
 طبعا هذا ليس سهال .

كيف يتصرف ؟  -  
شامبن ؟ .............انه  -

شخصية شبه اسطورية ! اخاف اال  



اكون على املستوى املطلوب للتعامل  
معه بنجاح ال يشبه بشيء هؤالء  

الصناعيني الذين هبم ويراعي ظروفهم  
ويعتز بذلك ! ......واذا مل يعجبه ما  

يستغلون تعب عماهلم بقساوة ال 
مبالية ابلعكس فهو يهتم سأقرتح 

ضدي ال حمالة وهذا   عليه سيقف
طبعا سيثري غضب مكهال اضيفي 

اىل ذلك ان شركات اخرى  



تنافسنا......اذا وابلرغم من 
املساندة اليت توفرها لنا حكومتنا 
علينا اوال واخرا ان نعجب السيد  

 شامبن !
شدت متسني على يد جون حبرارة و  

 ثقة وقالت : 
ستنجح !  -  

اذا حتقق ما تقولني فمسرية عملي   -
ن قد انطلقت انطالقة رائعة  تكو 



!..........طبعا مكهال ما وعدين  
بشيء واضح فالوعود ليست من 

عادات شركتنا امنا جعلين استنتج ان 
هناك مركزا شاغرا يف الدرجات العليا  

 من السلم !
 اجابت متسني هبدوء :

ابلتاكيد .  -  
الطموح عنصر ال ينفصل عن 

شخصية جون وهذه اخلاصة من  



يف البدء متسني اليت   طباعه اقلقت
ختتلف عن خطيبها يف هذا املضمار 
فهي بعيدة عم الطموح كل البعد  

تضع كل طاقتها يف امتام عملها على 
افضل وجه وتالقي جزاءها بسرعة  
حىت اصبحت سكريترية جون وبعد 
قليل من الوقت عندما ازهر احلب  
بينهما وعقدا اخلطوبة فكرت يف  

رعان  االنتقال اىل عمل اخر لكن س



ما الحظت ان جون يعرف كيف  
ه ففي  يعطي كل ظرف يف احلياة حق

الشركة مل يكن ميزج ابدا احلب  
ابلعمل بل كان يكرس كل اهتمامه 
لشؤون مكهال اما خارج املكتب 

فكان يتصرف كرفيق مثري لالهتمام 
 وخطيب كله انتباه وحنان . 

شعور جديد احتل قلب متسني  
ما وجون يصارحها ابنشغال ابله في



يتعلق مبهمته يف اجلزيرة مل يكن يبوح  
هلا من قبل ابسباب قلقه وتوتراته  

احلميمة فها هي تدرك االن متاما كم  
يثق حببها ليفتح هلا قلبه دون تردد  
المست يدها يده بنعومة وقالت له  

 بصوهتا الرقيق احلنون :
ستنجح ستنجح يف مهمتك هذه  -

. 



  هيا بنا نعود اىل الفندق ! اظن ان -
 البعوض يشن هجوما جديدا .
 قال جون ضاحكا واضاف :

ما جيب علي قوله لغرانت شامبن   -
هو ان فردوسه الصغري ليس يف غاية  

الكمال !...........لكن لست 
 ادري قد تنقصين اجلرأة.

توجها هبدوء حنو الفندق املتاللئ 
ابالضواء حيث النخبة تتناول 



العشاء وترقص مبرح وفيما مها 
حبت الصبية ان تستكمل يسريان ا

 معلوماهتا فسألت بفضول : 
قل يل اي جون ..........كيف   -

يبدو شامبن ؟ هل مظهره كمظهر ما  
 نعرفه عن رجال االعمال عامة ؟ 

فرتدد جون يف االجابة واندرا ما كان  
 يرتدد وانتقى كلماته ابتقان ليجيب : 



مظهره وهللا ............رائع   -
هي الكلمة !............اجل هذه 

املناسبة ممشوق القامة امسر وانيق  
وراثته الفرنسية واضحة يف عينيه ويف  

مسات وجهه بنيته بنية الرايضي 
احملرتف ال اثر لالرتباك يف حركاته  
برغم قامته الطويلة........يتنقل  

كبطل اومليب قد اشبهه  
....اجل له من النمر هذه ابلنمر....



 هناك  الوقاحة امللجومة املتعالية مث
شيء مهم فهو ال يبايل آبراء الغري  

 جتاهه .
------------------
------------------
------------------
------------------

-------- 



ارتعشت متسني لسماعها هذا  
 الوصف وقالت : 

كالمك يوحي أبنه الرجل خطر !   -  
كالشيطان ! وال يصل احد اىل    -

مقام شامبن من دون ان يثري  
داوات لكنه ذكي مبا فيه الكفاية  الع

ليخرج ساملا منتصرا من اصعب  
املواقف اما ابلنسبة اىل النساء فله  
مسعة تضاهي اخبار اكرب العشاق يف  



التاريخ............لقد ختطى 
الثالثني من العمر ومل يتزوج  

الكثري . بعد....وهذا يعين   
كانت متسني تشعر ابلغرية حتتل  

ن رجل  احاسيسها كلما مسعت ع
متهتك وكان جون يتمتع بشهرة زير  
نساء قبل ان يلتقي بتمسني فهي  
تدرك كم هو حقري هذا الشعور  



ابلغرية من دون ان تتمكن من 
 السيطرة عليه قالت :

ال يبدو شامبن مؤنسا او خفيف   -
 الروح اليس كذلك ؟

معك كل احلق ! هذه امليزة غريبة  -
 عنه . 

يف كل حال لن يالحظ وجودي .  -  
 قالت متسني بتواضع واضافت :

فشعوري ابلنفور منه ال امهية له .  -  



انت على خطأ ) اجاب جون   -
ابعجاب ( سيلحظك حتما فأنت 
مجيلة مبا فيه الكفاية لتجذيب نظر  

الرجال.......وعلي ان اكون حذرا  
 متنبها اي حبيبة قليب !

ضحكت متسني ضحكة منرية فرحة  
تبشر ابلسعادة وكاان قد وصال اىل  
الفندق فدخال املطعم وفيما مها 

يسريان حنو طاولتهما ادركت متسني  



بوضوح كيف ان احلاضرين يتبعوهنا 
بنظراهتم فامشأزت كعادهتا من هذا  
الشعور رمبا ان سبب هذا االنزعاج  
عائد اىل زمن الطفولة عندما كانت 

يلة القامة قبل االوان  متسني طو 
ان مجاهلا   وانحلة حبيث كانت تعتقد

الوحيد ينحصر يف شعرها وعينيها 
ومنذ ذلك الوقت كان ميتلكها  

اجلمود امام نظرات الغري ظانة ان  



كتفيها املربعتني وقامتها العالية  
تشكل نقاط ضعف وانتقاد لكنها  
مطمئنة االن واحلمد هلل الهنا تعرف  

ة ممشوقة تتخطى ان جون يتمتع بقام
سنتمرتا مما يتيح هلا اقتناء   180ال

االحذية ذات الكعب العايل من دون  
 ان تثري السخرية او النقد .

كانت اضاءة املطعم انعمة محيمة  
لكنها بدت لتمسني قوية مزعجة بعد  



العتمة املطمئنة اليت يف اخلارج لذا  
شعرت ابالرتياح عندما قادها جون  

بعيدا عن االنظار  حنو حلبة الرقص 
لكنها شعرت ان خطيبها جتمد فجأة  

 فسألته :
ما بك اي عزيزي ؟ -  

 اجاهبا هامسا : 
يقول املثل : اذكر   -

الذئب..........لكن الذئب منر  



هذه املرة ! انه جالس ابلقرب من  
طاولتنا جلهة اليسار ومعه بعض  
االشخاص لقد رآان اجل ها هو  

يفة يومئ الينا بيده.......كوين لط
معه اي متسني .............ميتلكين  
حدس غريب ابلنسبة اىل مهميت معه  

ىل عون  .........سأكون حباجة ا
 كبري اان متأكد من ذلك ! 



راود متسني شعور غريزي وهي تتجه 
انت شامبن ابن  مع جون اىل طاولة غر 

نظر هذا الرجل كان يالحقها منذ ان  
دخلت املطعم فارتعشت وهي 

ن يراقبها بعينيه تالحظ انه اال
 اخلارقتني .

شعرت اهنا مدعوة من القدر الن  
متقته بكل قواها نبهها حدسها  

لوجود خطر كبري ففكرت ابهلرب  



قبل فوات االوان......لكن كيف  
؟ .......مث افضح هلا   واىل اين

املنطق ان خوفها قد يكون من دون  
 مربر .

وقف الرجال الستقبال املخطوبني  
 جالسات كانت اما النسوة فبقني

متسني تعرف متاما اهنا تشكل وجون  
انسجاما حيا شديد اجلاذبية فكالمها  
ممشوق القامة ساحر احلضور قوي 



الثقة ابلنفس............الثقة 
ابلنفس؟..............ها هي متسني 
تشعر ابالرتباك والتعثر بينما يعرفها  
جون بغرانت شامبن ! كادت تنهار  

ده لكنها  عندما المست يدها ي
متالكت اعصاهبا بسرعة وتغلبت 

على هذا التأثر السخيف الذي كان  
 حيتلها .



اىل مائدة شامبن كانت جتلس جدته 
عجوز قصرية وحنيلة كلها جتاعيد 

لكنها متلك االانقة الرفيعة اليت عند 
السيدات الفرنسيات العريقات مث ان  
االنسة ليز هولند امرأة ذات مجال 

الث من العمر  خالب يف العقد الث
شعرها كثيف وحالك السواد واخريا  
رجل متقدم يف السن يدعى الكابنت  



مارش بريطاين عريق كله حيويه  
 ورشاقة ابلرغم من شيب شعره . 
مت التعارف بشكل تقليدي كان 

غرانت شامبن يتكلم بصوت خفيض 
وعميق وبلفظ انكليزي اصيل  
يتناقض مع اللكنة الكسول  

جون وكان   النيوزيلندية اليت عند
نظره يتنقل بسرعة اثناء حديثه من  

متسني اىل جون ومن جون اىل متسني  



فشعرت الصبية انه يقيس شخصيتها  
وحيكم عليها ابلضعف خالل حلظات 

بدت هلا عصيبة ظنت متسني ان  
اجلدة ايضا غري معجبة فيها ولكن  
حلسن حظها عندما سألتها العجوز  

بلهجة مهذبة عن رأيها جبزيرة 
ي ازال احلماس اجلمود  فااليس

 املهيمن على اجلو فقالت هلا اجلدة:



هل هي اول زايرة تقومني هبا هلذه   -
 اجلزيرة ؟

نعم لكين آمل اال تكون االخرية  -
 )اجابت متسني حبرارة( 
 فالطبيعة هنا رائعة ! 

 ابتسمت السيدة شامبن وهي تقول : 
ال تعشقي فااليسي كثريا اي آنسة  -

عي مغادرتنا !  متسني واال لن تستطي
 هل عائلتك يف نيوزيلندا ؟



نعم وقد بعثت اليوم رسالة برسالة   -
لوالدي اهنما يودان معرفة سبب 

 سفري اىل هنا......... 
هكذا يفعل مجيع الوالدين !  -  

اجابت العجوز جبفاف. شيء ما يف 
هلجة اجلدة نبه متسني اىل ان هذه  

املالحظة تبطن نية معينة جتاه احلفيد 
لكنها امتنعت عن النظر اليه  غرانت 

خاصة ان ليز هولند ترمقه بنظره 



ملحة كلها اهتمام مضخم فأبت ان 
 تقلدها .

شعرت متسني ابلتوتر العصيب عند 
جون اجلالس جبانبها فراحت تنظر  
اىل االخرين ابحثة بينهم عن حملة 
توحي ابلثقة وجهت ابتسامة اىل  
الكابنت مارش فبادهلا ابملثل لكنه  

ركز انتباهه على غرانت اسرع و 
شامبن فاحتل الغيظ الصبية مل تعد 



تتحمل رؤية شامبن وهو مستلق 
يراقب ضيوفه ببالدة على كرسيه 

بنظرة حمدقة شيطانية يهامجها  
 اببتسامة ساخرة قائال :

انك ال تتذوقني هذا الشراب اي   -
 آنسة متسني اليس كذلك ؟

 حاولت جاهدة ان تبادله االبتسامة :
س ..........انه شراب ابلعك -

 لذيذ .



 فأجاهبا مدققا : 
بدا يل انك كنت مشمئزة من  -

شيء ما رمبا تعتقدين انين افسد  
سهرتك بتكلمي مع خطيبك عن  
االعمال والصناعة شخصيا اان ال  
 اخلط ابدا العمل ابالستجمام . 

ليذهب اىل اجلحيم فكرت الصبية يف 
قلبها ابي حق يتصرف هذا الرجل  

حة كهذه وكانه يعلم كل  يف سلطة وق



شيء وميلك كل الناس؟! اسرع جون 
اىل انقاذ املوقف واجاب مكان 

 خطيبته : 
متسني معتادة على مساع نقاشات   -

العمل كنقاشاتنا هذه الليلة وهذا ال  
 يزعجها ابدا . 

فجأة تدخلت ليز هولند يف احلديث  
وقالت بصوت خفيض وكانه مبحوح  

: 



 اظنك وجدت احلل االفضل اي -
سيد جون الس كذلك ؟ انك تدع 

سكريتريتك ترافقك يف مجيع اسفارك  
املهنية ومن دون ان يعرتض احد  

 ........ 
كان القصد املبطن يف هذا الكالم 
واضحا للجميع فأسرع جون يف 

 االجابة :



اان ومتسني تقليداين جدا فهي  -
الفندق  تسكن يف الطابق الثالث من
 واان يف الطابق الرابع .

بغتة وجهت جدة شامبن سؤاال  
 لتمسني :

آنسة متسني هل والديك موافقان   -
 على سفرك هذا برفقة السيد جون ؟ 

والداي يضعان كل الثقة بنا حنن   -
 االثنني !



كانت متسني تشعر ابنزعاج كبري بدا  
ان احلديث وكانه يستهدف تلطيخ 

رانت  حبهما فوق هذا كله كان غ
شامبن وجدته يتبادالن نظرات غريبة 

بعد حلظة صمت ثقيل اكملت 
 العجوز احلديث :

اان ايضا لو كنت مكان الوالدين   -
لكنت منحتكما ثقيت امنا يبدو يل ان  

وضعا كوضعكما هو خارج عن  



اللياقات اظن اي غرانت ان من  
املستحسن ان جتيء االنسة متسني  

لعندان ومتكث حىت تنتهيا انت  
لسيد جون من مباحثاتكما وا

 ودراساتكما .
اصاب اهللع متسني فحاولت ان  
تفتح فمها لتنطق بكلمة اعرتاض 

نبيه من جون اعادهتا فورا  لكن نظرة ت
اىل الصمت املذهول صوت غرانت  



شامبن هو الذي سيطر على املسامع  
: 

كما تريدين اي جديت العزيزة !    -
السكن عندان افضل بكثري لالنسة  

ن ان تبقى سجينة يف غرفة  متسني م
من غرف الفندق وهذا طبعا ال  

مينعها من العمل ما عليك اي جون 
اال ان ترافقها اىل منزيل غدا صباحا  

 قبل ان نباشر جولتنا يف اجلزيرة .



فاراتح جون جدا للمجرى اجلديد  
الذي بدات اتخذه االمور وابدى  
 شكره واحرتامه للسيدة العجوز .

تقع يف فخ  شعرت متسني وكاهنا 
الحظت فرحة خطيبها لعله يعتقد  
اهنا ستكون له العون الكبري الذي  
حيتاج اليه بفضل وجودها يف خضم 
االحداث وهي يف منزل صاحب 

القرار اما هي فلم تقدر ان تتحمل 



فكرة العيش يف مقر شامبن ولو  
السابيع قليلة وكرهت يف قلبها 

املفاهيم البالية اليت تعتز هبا اجلدة 
وز . العج  

االقرتاح اجلديد ازعج ايضا على ما  
يبدو االنسة ليز هولند اليت مل تنطق  
حبرف لكنها القت على متسني نظرة  

 مليئة ابلغضب الشديد .



يف اللحظة نفسها بدات االوركسرتا  
تعزف املوسيقى ذات ايقاعات  

جذابة فنهض غرانت شامبن وعلى 
شفتيه ابتسامة ساخرة ليدعو متسني 

الكت نفسها ورافقته اىل الرقص مت 
مرغمة اىل احللبة املتاللئة ابالضواء  

 امللونة . 
بعد االرتباك الذي طغى على 

اخلطوات االوىل من الرقصة اعرتفت  



متسني لنفسها اهنا ترقص مع امهر  
راقص عرفته حىت االن لكن بدون  
ان تنسى ان جون ايضا راقص رائع  
ها هو يلحق هبما اىل احللبة ومعه ليز  

التفت شامبن حنوه قائال :هولند ف  
كن مطمئنا ليز حترتم االشخاص   -

 املخطوبني ! 
فاعتلى االمحرار وجه متسني وحولت  
نظرها اىل االرض لتخبئ افكارها 



املرتاطمة فتابع شامبن موجها كالمه  
 اليها: 

واان ايضا احرتمهم اين احاول   -
جاهدا ان امتنع عن ضمك ايل انك  

الصىب .خارقة اجلمال ونضرة   
شكرا . -  

اجابت متسني جبفاف وهي ختبئ  
 غيظها . 



لكن عليك ان ختففي من  -
اطباعك السيئة عندما تغضبني هكذا  

تربق عيناك كعيين قطة يف الليل  
 ........... 

اي سيد شامبن ...........  -  
امسي غرانت ! مبا انك ستعيشني   -

حتت سقفي اتركي كل هذه 
الشكليات يعجبين امسك 

.....متسني !......  



رفعت عينيها ونظرت اىل مقلتيه 
فراهتما قاسيتني ابردتني كالفوالذ  
وعلى شفتيه ابتسامة كلها ازدراء  
فجأة متلكها اخلوف وامتد بينهما  
نفور غريزي تلعثم لساهنا لكنها  
تغلبت على االرتباك وحاولت 

 النطق:



لو كنت تريد.......ابستطاعيت ان  -
هذا  ال امكث........اعين ان 

 االقرتاح....... 
 فقاطعها بربود:

منزيل واسع مبا فيه الكفاية   -
لنسكن فيه حنن االثنني برفقة جديت  
اهنا معجبة بك اىل اقصى حد على 

ما يبدو واان اساحمها نظرا  
لشيخوختها وال اريد ان اانقضها  



بشيء طبعا هناك شرط اساسي وهو 
اال جيرح شعورها احد او يزعجها  

 اقل ازعاج . 
قة صوته الباردة والقاسية جعلت طب

  متسني ترجتف كاانلتنبيه واضحا
وهنائيا فادركت ان التهديد ليس  

للمناورة كانت تعرف متاما ان اكثر  
من مخس شركات نيوزيلندية  

واسرتالية تنوي احلصول على عقد 



العمل مع شامبن كان ابمكان هذا 
الرجل لو اراد ان يرفض اعتباطيا 

آه ! كم تود  اقرتاحات مكهال..... 
ان تصفعه صفعتني راننتني ولو فقط  
من اجل دهشته !.........لكن  

سالمة جون والوالء املهين ملكهال  
جعالها مستعدة لتحمل كل ما قد 
يصدر عن شامبن من تلميحات  

 جارحة فقالت: 



فهمت متاما اي سيد شامبن . -  
حسنا فعلت فجديت عزيزة على  -

 قليب !
على وجهه مما  قال هذا واملرح ظاهر 

اكسبه شيئا من اجلاذبية اخلاصة  
 وسأهلا:

هل انت متعجبة من انين احب   -
جديت ؟ ام انك تعتقدين انين وحش  

 قساوة وال مباالة؟ 



ال ابدا )اجابت متسني وقد  -
ازدادت ارتباكا( بل ارى فيك لغزا  

 عميقا. 
 فصمت وهو يفكر مث قال : 

هذا كالم ال لون له ما تعنينه هو  -
 خترتقي بعد قناعي االجتماعي  انك مل

 اليس كذلك؟ 
وهل لك هكذا قناع ؟ -  



من منا ليس له قناعه ؟ انت  -
متسني مثال خلف مظهرك املركب 

بدقة تتصرفني كتلميذة صغرية لكين 
مل اقرر بعد ان اعتربك بسيطة القلب  

. 
ما اكرم احكامك ! قل يل بوضوح   -

انين يف منتهى السذاجة ولننس 
 النقاش !

قا ؟ح -  



مع هذه الكلمة مرت يف صوت  
شامبن غرابة سوداء لكنه مل يعط  
الفرصة لتمسني لتجيبه بل اكمل 

 فورا :
اعتقد اذا ان ارتباك التلميذة  -

الصغرية الذي اصابك منذ برهة كان  
 مصطنعا ! 

طبعا ال  -  
 اجابت متسني بربود :



اذ ليس من عادايت ان اتلعثم من   -
تود   اجل لذة اللعب ! اذا كنت ال

ان ترى الناس يرتبكون امامك فال  
 تردهم عنك بلؤمك العنيف !

ارى ان للقطة الصغرية خمالب   -
كبرية ! انصحك ان ال حتاويل 

استعماهلا االن اي طفليت وال تنسي  
ان النتيجة االجيابية المتام عقد  

العمل الذي يهمك مرتبطة ابراديت  



اان! وقد اأتثر ابنفعااليت الشعورية  
منا...... من يدري رمبا   ككل واحد

تدركني انه من مصلحتك ان تلجمي 
داوة احملرقة اليت تنتابك جيب  هذه الع

عليك بعد االن ان حتاويل مرارا  
وابستمرار ان تظهري ارادتك الطيبة 
ووجهك البشوش ملن تكرهني وذلك  

 خلري خطيبك جون! 



ارجتفت متسني وتسائلت هل هذا  
  هتديد جديد ؟ اجابت دون ان تقيس 

 كلماهتا : 
ارجوك اي سيد شامبن انك تتخيل   -

اشياء ال واقع هلا اان آسفة كيف 
اقدر ان اكرهك واان ال اعرفك كفاية  

 ؟
حسنا )اجاهبا هبدوء( لكين لست   -

ابمحق اي متسني كوين حذرة اذا  



تصرفت كفتاة مطيعة واسعدت  
جديت حبسن سلوكك فسأحاول ان  
انسى ان هاتني العينني اخلضراوتني  

قتا بشراسة عندما التقتا بعيين من  بر 
 اول نظرة !

كان الفجر ساحرا كله الوان نضرة  
وتغاريد عصافري وعطور منعشة لكن  

متسني مل تستمتع هببات الطبيعة  
الكرمية لكثرة ما كان رأسها يضج  



ابنطباعات احداث البارحة خصام  
مؤسف مع جون تبع لقاءها احملرج  
  مع شامبن كل هذا كان يعكر بداية 
هنارها اجلديد يف جزيرة فااليسي 
فاستعادت يف ذاكرهتا تفاصيل  

 مشاجرهتا مع خطيبها .
كان جون قد واجه متسني ابزدراء  
عندما حاولت ان تفسر له اسباب  



نفورها من جربها على االقامة عند 
 آل شامبن فاغتاظ واجاهبا بعنف :

كفي عن هذه النزوات الفارغة اي    -
 متسني !

متها هذا جعله  مل تبح بكلمة ص
 يتملك نفسه فهدأ قليال مث اكمل : 

انت ال حتبني رؤية غرانت شامبن   -
وهذا حسن اان ايضا حذر منه 

وقاحته مزعجة اوافق 



معك.........لكن علينا ان نراعي 
اموره قبولنا دعوة السيدة العجوز 
شيء معقول جدا طبعا سنضحي  

بلحظات من لقاءاتنا احلميمة لكنها  
العظمى كما تدعني  ليست التضحية

! 
ظلت متسني صامتة مل تكن تستطيع 

ان تفسر خلطيبها اهنا ال تشعر  
ابلنفور فقط امنا اخلوف احلقيقي اذ  



قد خياهلا جمنونة !......فاستنتج  
ها اهنا بدات  جون من عدم كالم

 تقتنع مبالحظاته فتشجع متابعا . 
اان متأكد انك سرتاتحني لسكنك  -

جك اجلدة هناك اي حبيبيت قد تزع
قليال بسردها لك ذكرايت ماضيها  
لكن غرانت شامبن شخصية هامة 
وسيعطي لك الفرصة لتقابلي اانسا  
مثريي الفضول فتتعرفني على طريقة  



عيش اجملتمع الرفيع اظن ان منزل  
آل شامبن يضاهي ابلرفاهية واجلمال  

لالزوردي يف فرنسا او  اروع قصور ا
 يف امريكا اجلنوبية......... 

هذه احملاوالت مل تقنع متسني  كل 
فلزمت الصمت لكن هذه املرة فسر  

جون سكوهتا ابنه حماولة مقاومة  
سلبية او معاندة ايبسة فامتلكه 
الغضب واوشكأ على املشاجرة 



العنيفة لكن متسني استسلمت يف  
الوقت املناسب وسرعان ما تعانقا  
راجيني ان ميضي كل منهما ليلة  

 سعيدة . 
سني مشغولة البال  منذ البارحة ومت

ستستمر االمور على هذا املنوال  هل
وترغمها دائما على اخلضوع ملا  
يغيظها؟ مرت بذهنها من جديد  

املالحظة اللئيمة اليت وجهها اليها  



غرانت شامبن عليها دائما ان تضبط  
عواطفها السلبية من اجل ان تسهل  
تقدم جون يف العمل تذكرت بوضوح  

ملطبوعة تلك االبتسامة القاسية ا
على شفيت صاحب القرار ونظرته  
الباردة الوقحة عندما قال هلا ما  

 قاله........... 
استقبلها جون يف مطعم الفندق ويف 
عينيه شيء من الغم لكنه ما لبث ان  



شعر ابالرتياح عندما الحظ على 
االمس قد تبددت  حمياها ان عاصفة 

اثناء تناول الفطور استعاد مرحه 
دفع متسني ان تفعل مثله  وحنانه مما 

 ولو ظاهراي . 
جاء اليهما وكيل امالك آل شامبن  
ومتىن هلما اقامة سعيدة يف اجلزيرة مث  
اقرتح بلطف واحرتام ان يقودمها اىل  



مقر سيده من الواضح اذا ان  
 اسهمها قد ارتفعت يف نظر شامبن !
صعدت متسني اىل السيارة واحننت 

 حنو جون لتسأله هبمس :
يعرف هذا الرجل اىل اين  هل  -

 جيب ان يقودان؟
انطلقت هبما السيارة يف حني كان 

جون ينظر اىل متسني ابهتمام ورضى 
 وهو جييبها : 



كوين مراتحة البال اي عزيزيت    -
تذكري ان شامبن بنفسه يهتم برتتيب 
االمور كما قال لنا ويبدو انه يفعل  
ذلك اال ترين ان كل شيء على ما 

 يرام ؟
سني ابللهجة احلنون يف  أتثرت مت

صوت خطيبها قرتكت يدها تالمس  
 يده وهي جتيب : 



اجل اي عزيزي اعذرين ارجوك   -
 كنت مرهقة البارحة.

ال أبس اان ايضا كنت تعبا لكن  -
 لن حيصل ذلك بعد االن اي حبيبيت . 

بل قد حيصل )قالت ضاحكة( اذ  -
انين ال اعرف خمطوبني متكنا من  

...... حتاشي ذلك متاما......   
معك حق فهذه اشياء اثنوية ال   -

امهية هلا.......طبعا مل نكن نتخيل 



ان سفران سيتم على هذا الشكل  
لكين واثق من انك سوف لن أتسفي  

 على ذلك.
هذا ما امتناه. -  

قالت بصوت منخفض حىت انه مل  
يسمعها وكان الطريق الذي يقود اىل  
امالك آل شامبن مير مبناطق خالبة  

ا شاهدته متسني يف حياهتا من اروع م
. 



كانت الساعة مبكرة واحلرارة انعمة 
ومرحية لكن الشمس اليت بدات  
تشع جعلت متسني تضع نظاراهتا  
السوداء شعرت ابالرتياح لتسرحية  
شعرها املضبوط مبنديل عريض  
خاصة وان سائق السيارة فتح  

النافذة االمامية ليسند عليها ذراعه 
ه على  وراح يدل اخلطيبني ابصبع

نقاط اخاذة من املناظر الطبيعية وهو 



يغين او ينغم احلاان مرحة كان يعرف  
كل املواقع بصفته من ابناء اجلزيرة  
االصليني لكن مرحه الفطري جعله  
ينسى ان سيارات اخرى وشاحنات 
متر ايضا من نفس الطريق.....بعد  
اجتياز بضعة كيلومرتات تعودت  
ة  متسني على طريقة قيادته الفوضوي

وعلى استعماله الزمور القوي كلما  
شاهد مشاة وكان يبطئ من سرعته 



ليلقي سالما مرحا على كل واحد  
منهم مث يلتفت حنو املقعد اخللفي 
فيفسر لضيفيه عن هوية كل مار  
والية عائلة ينتمي فاستخلصت  

متسني ان يف فااليسي الكل يعرف 
 الكل .

القرى على جانيب الطريق تضج 
دجاج والكالب والبقر  ابالهايل و ال

واخلراف انفجرت اسارير الصبية 



عندما الحظت ان هؤالء الفالحني  
يبتسمون هلا وان حيوية فرحة تربق  
يف عيون االطفال الذين يقهقهون  
برفقة امهاهتم وجداهتم بني االزهار  
الربية و اشجار جوز اهلند ومن  

خالل االغصان كان البحر اهلادئ  
اعب الساحر يتألأل زرقة ويد

الشاطئ انعطف الطريق صعودا حنو  
 اجلبل.



يف الواقع هذا املرتفع الشاهق   -
ليس سوى محم بركانية قد جتمدت 
اما اجلبل احلقيقي فيقع يف البعد 

 داخل اراضي اجلزيرة.

 اوضح جون لتمسني.
كان الصعود قاسيا يف السفح  

انبسطت بساتني غنية اوراق شجر  
املوز عريضة وبراقة كانت تلتوي  

وق الطريق لتشكل قوسا اصفر  ف



واخضر يزيد اخضرارا كلما اشتد 
االرتفاع كانت املزروعات ختف 

وتظهر غابة كثيفة ومعتمة االدغال 
كلها اشجار شاخمة متشابكة 

االغصان حتمل مثارا حبجم كرة القدم 
فبدأ سائق السيارة يغين اغنية قبلية 
ويصفق بيديه وراحت متسني تصلي  

طريق  كي تتجه السيارة ال 
 الصحيح...........



واخريا خفت كثافة النبات كانت 
السيارة قد وصلت اىل القمة 

فاراتحت متسني لسماعها السائق  
يعلن اهنم على وشك بلوغ اهلدف  
وشعر جون ايضا ابلطمأنينة بعدما 

كان قد متدد يف مقعده ولزم الصمت 
خالل السفر اخلطر ها هو االن  
 يراقب اجلوار ابهتمام وحيوية.



مرة اثنية اجتازوا بساتني املوز على 
مسافة كيلومرتين تقريبا مث ابطأت  
السيارة امام اعمدة حجرية حتدد  

االجتاه حنو مزارع عائلة شامبن ومروا  
امام املزروعات الغنية مث وصلوا اىل  
حديقة مؤلفة من اشكال هندسية  

رائعة االنسجام حيث العشب الطري  
الناعم كاملخمل وبعض االشجار 



ملوزعة هنا وهناك واخريا بلغوا  ا
 املنزل. 

مل يكن املنزل يشبه بشيء قصور 
الشاطئ الالزوردي ! كان قائما على 
مرتفع صغري ممتدا بشكل مستطيل 
ومنخفض يشرف على التالل كلها  

ويطل على البحر اطاللة رائعة  
مظهره حديث لكنه منسجم متاما مع  
الطبيعة اجملاورة نبااتت خالبة ازهارها  



لكية واخرى زرقاء كانت تزين  لي
جدرانه..........منتصبا وسط 

الشرفة الرحبة ها هو غرانت شامبن  
 ينتظر............. 
 هناية الفصل األول

يف ضيافة شامبن تكتشف متسني   2-
روعة منزله وتقاليد جدته ومجال 

الطبيعة ولكنها ايضا تتعرض ملواجهة  
الرجل الذي حيتفظ مبصري مشروع  



اشارته والذي ال   خطيبها رهن
يستطيع ان حيفظ......تقاليد  

 الضيافة !
بعد الظهر اشتد احلر فادركت متسني  
ملاذا نصحتها السيدة شامبن ابن تلزم  

غرفتها املخصصة هلا بعد الغداء  
وفهمت ان القيلولة اليت ال غىن  

 للعجوز عنها رمبا ضرورية هلا ايضا . 



يف كل حال جرى كل شيء على ما 
وم املخطوبني اىل مقر آل  يرام بعد قد

شامبن اذ انشغل جون مع غرانت يف  
مكتب االخري حول دراسة خرائط  
اجلزيرة اما متسني فقادهتا العجوز اىل  
صالوهنا الشخصي لتحادثها ابرتياح  

عن امور شىت حىت حان موعد 
 الغداء.



كان الغداء بسيطا وممتعا يف وسط 
شرفة مطلة على البحر تصرفت  

سرعة خاطر بينما العجوز بسلطة و 
برهن حفيدها عن ضيافة مثالية حىت 

لو ازعجت بعض نظراته امللحة  
متسني القيلولة عنده ملغية متاما  

مباشرة بعد الغداء انطلق مع جون  
 ليطلعه على اجلوار. 



ها هي متسني يف غرفتها : غرفة ذات  
بذخ وذوق رفيع ااثثها من اخلشب  
النادر املنحوت بدقة رائعة المست  

االاثث بشيء من احلذر   يدها
وتفحصت خبشوع السقف العايل  

واجلدران الرحبة الناصعة البياض اليت  
تضفي النداوة وتنسي احلر الشديد  

اما السرير فله قبة عالية حىت 
السقف وانموسيتان عريضتان 



مرفوعتان ابوشحة خضراء آه ! 
االسرتخاء يف هذا السرير الذ من  
السفر على الغيوم ! هكذا فكرت  

 متسني وهي تبتسم .
بالط الغرفة من اخلزفيات اخلضراء  

والبيضاء من احياء االسلوب االسباين  
بينما كانت االانقة الفرنسية تندمج  

مع الرفاهية الربيطانية املزخرفة 
فتحت متسني اباب اكتشفت احلمام 



من الفسيفساء  اخلاص ابلغرفة وهو  
ذات االلوان اجلذابة ابب آخر يطل  

لها ازهار ونبااتت  على الشرفة ك
تضفي على املكان ظالال مرحية  

 وعطورا منعشة. 
امسكت متسني حبجر املس من لون  
اخلشب وشعرت بربودة ملسه الندي  

. 



ادركت متسني ان غرفتها حصيلة 
اهتمام خاص انبع من اصحاب ذوق  

عريقة كل تفصيل بل   وثروة وضيافة
كل حجر برهان ساطع عن هذا  
على رفوف الكتب املرتبة ابلقرب  
من السرير وجدت الصبية آخر 

االعداد من اجملالت النسائية العاملية  
اهنا املطالعة الفضلى الاثرة اهتمامها 

! 



الحظت يف احلمام قطع صابون  
معطرة تنتظر خيارها ! ايللضيافة  

تؤمن   املثلى ! كل هذه االشياء
السعادة دون شك بشرط ان ميلك  

املرء اعصااب صلبة تعطيه القدرة على 
 جماهبة سيد املكان ! 

اسرتخت متسني يف مقعد رحب  
ومريح واخذت تطالع اجملالت  



النسائية تستمتع بتفحص آخر 
 ابتكارات املصممني البارسيني .

وبدا املنزل فارغا من السكان خالل  
ل  ساعات طوال لكن مع هبوط اللي

ارتعشت النبااتت ومسعت متسني وقع  
خطى يف اخلارج وابب سيارة يغلق مث 
ضحكة رجل فجأة دخلت اجلدة 

غرفة متسني دون قرع الباب  



واعلمتها ان السيد عاد وهي تعرب  
 عن اعجاهبا ابلصبية :

انت رائعة ! الشعر الفضي  -
والعينان زمرديتان والبشرة 

شفافة......انت امرية القمر ! ايله  
ن تناقض رائع بينك وبني امري  م

 الشمس خطيبك جون !
ارتسمت ابتسامة معتمة على شفيت  

 العجوز وهي تضيف:



هل فاجأتك عباريت الرومنطيقية؟  -
لقد ختطيت عمر اهلوى من امد بعيد 
اي صغرييت لكن ذكراييت ما زالت حية  

اان ايضا اكتشفت يف صباي لذة 
 احلب ورجفته .

وت  ال اشتياق وال حنني يف ص
العجوز امنا عتمة مرت سريعا يف  

عينيها وهي تضحك بتقطع قبل ان  
 تتابع : 



لكل عمر ظروفه هذه حقيقة  -
بديهية ال شيء يثبت احلب ايضا  
يتحول ومع العمر ختف املآسي 

وتبتعد االهواء اتفوه االن بكلمات  
اثقلتها السنني وانت ال تفهمني او ال  
تصدقني......هيا بنا اىل البهو ! لن  

أييت مدعوون غرابء هذا املساء  
اظنك تفضلني امسية محيمة ساكنة  

 اليس كذلك؟ 



يف الواقع كانت السهرة محيمة ساكنة  
ومن دون جون اذ عندما دخلن  

البهو فسر هلا غرانت ان فور انتهائه  
من استكشاف اجلوار ذهب جون  
يبحث عن خلوة متكنه من اهناء  

 ملفات تفصيلية ضرورية . 
افظة على رابطة حاولت متسني احمل

اجلأش جتاه هذا اخلرب املفاجئ 
 فاصطنعت اخلفة فيما قالت :



هذا يعين ان عمال كثريا ينتظرين   -
 منذ هنار الغد !

سألتها اجلدة ابحلاح بينما دعت 
حفيدها ليجلسها يف مقعدها املفضل  

: 
هل يعجبك عملك ؟ -  

 اجابتها متسني حبماس : 
اجل عملي جيذبين كليا ! -  



كان جيذبك ايضا قبل ان حتيب  هل   -
 السيد جون ؟

ضحكت متسني مث اخذت جرعة من 
شراب االانانس قبل ان جتيب هبدوء 

 اتم : 
نعم االمر كذلك . -  

تدخل عندها غرانت يف احلديث 
 قائال :



يف اايم صبا جديت مل يكن   -
مسموحا آلنسات العائالت الكرمية  

 ان يلون اانملهن أبي عمل ! 
 اجابت العجوز :

ولكن املرء يتطور مع االجيال . -  
 مث اتبعت: 

اظن ان االوضاع افضل يف اايمنا  -
احلاضرة ابلفعل يف صباان كنا حماطات 
ابهتمام عائلي كبري لكننا كنا جنهل 



متطلبات احلياة وقساوهتا كنا حنلم  
ابحلب الكبري ! يف العصر احلاضر  

تتمتع الصبااي بتفكري متحرك واقعي 
منا .  اهنن سعيدات اكثر  

فجأة وبلهجة عنيفة سأل غرانت 
 شامبن متسني : 

هل حتبذين هذا الرأي ؟  -  



ال استطيع مقارنة عواطفي ابي  -
شيء من هذا.....اان 

 سعيدة....ويكفيين ذلك! 
 علقت اجلدة بذكاء :

يبدو انك كنت دوما سعيدة حىت  -
يف السنوات العصيبة اعين اثناء  

ايضا  املراهقة وحىت سن البلوغ اكنت 
 سعيدة ؟ 



اعتقد ذلك كل اسباب الراحة   -
النفسية متوفرة لدي منذ الصغر  

والداي حمبان متفهمان كنت اهوى 
املدرسة وكانت يل عالقات 

 وصداقات كثرية . 
برقت عينا السيدة شامبن السوداوين  

 وهي تقول :
تتمتعني دون شك بنوع خاص من  

اجلاذبية اليت يصعب حتديدها وجبمال 



 اجلميع غرانت ايضا  كاف لتستقطيب
ميلك هذه املوهبة لكنه يستخدمها 
حينما يشاء وخيفيها حينما يشاء 

 بينما انت ال تدركني ابعادها 
ابتسمت متسني بلياقة وهي تتساءل  
اين تكمن ابلضبط موهبة غرانت  
هذه لرمبا يتمتع بقوة مغنطيسية يف  
تكاوينه لكن هذا غري كاف العطائه 

احلقيقية.قدرة اجلاذبية الداخلية   



 تدخل غرانت موجها كالمه جلدته : 
جترحني متسني وهي على وشك  -

االمحرار خجال وبراءة من االفضل اي 
جديت العزيزة ان حتتفظي لنفسك 

 بتحاليلك وآرائك !
اطاعته العجوز ضاحكة راضية مث 

اشارت للخدم ابعداد مائدة العشاء  
كان الطعام لذيذا للغاية تذوقت  



دة من السمك متسني اصنافا عدي
 واالصداف مل تعرفها من قبل .

سار احلديث حول افضل طرق 
شهية فتبني ان  حتضري املأكوالت ال

غرانت خبري هبذه االمور ايضا رمبا  
بفضل الرتاث الفرنسي الذي ما زال 

 حيا عنده . 



بعد العشاء عاد اجلميع اىل الصالون  
القت اجلدة نظرة اىل الليل يف اخلارج  

  حبماس ملحوظ:وهي تقول لتمسني
انظري ! ها قد خرج صيادو   -

السمك ومعهم قناديلهم اىل عرض 
البحر ! تفرجي اي متسني ! انه مشهد  

 رائع ! 
خرجت متسني اىل الشرفة الواسعة  
فانعشتها طراوة اهلواء االيت من  



البحر حدقت يف الليل احلالك دون  
قمر وعلق نظرها بشريط رفيع من  

ة هناك يف االضواء الذهبية املرتاقص 
 البعيد على مياه اخلليج . 

مل يكن القمر ساطعا كي يضيء هذا  
املشهد اخلالب لكن نظر متسني ما  
لبث ان اعتاد الظالم ابصرت خطا  
ابيضا متحركا هبدوء هناك حيث 



االمواج العالية هترع اىل الشاطئ 
 ملعانقته .

ها هن النسوة على صخور  -
الشاطئ تلملمن االعشاب البحرية  

صداف !واال  
رن صوت غرانت قريبا من اذن  

متسني على الشرفة الواسعة يف قلب  
 الليل الطري واكمل تفسريه قائال :



اما عن هذه االضواء املتأللئة يف   -
عرض البحر فاهنا لصيادين  

يستخدمون السنارة والشبكة على  
 حد سواء .

هل هناك الكثري من السمك   -
 للصيد ؟ 

غباء بعد طرح السؤال ادركت متسني 
كالمها ومل جتد ما تقوله لكثرة 



ارتباكها حبضور غرانت الذي كاد  
 يالمسها يف حلكة الليل . 

االمساك هنا ال حتصى ! ابناء  -
اجلزيرة يفضلون البونيت وقد ابتكروا  
مراكب خاصة لصيده اما السياح  
فيصطادون املارو واالمساك الطائرة  
يف اجلهة االخرى للجزيرة يوجد  

لطون يديره ايابنيون  مصنع تعليب ا



ونتوقع اسناد ادارة املصنع البناء 
عاجل .اجلزيرة يف وقت   

اخذت متسني تتأمل اضواء مراكب  
الصيادين متنقلة هبدوء اىل وسط  

اخلليج ومسعها مأخوذ بصوت املوج  
على الصخور وغناء انعم صاعد من  
القرية يف اجلهة السفلى عطور ندية  

بية تغلغلت اىل اعماقها فأحست الص 



فجأة بسعادة جديدة تغمرها  
 فهمست هبدوء:

ايللروعة ! امل يظن االوروبيون اهنم  -
يف اجلنة حني اكتشفوا تلك اجلزر  

 ....! 
لكنهم بذلوا جهدهم الفسادها . -  

اجاب غرانت واقفا وراء الصبية 
 واكمل :



ابلطبع مل يستطيعوا ايقاف بعض   -
االوبئة كما حدث هنا يف فااليسي 

نوا ثروهتم على استغالل  االكثرية ب
لطبيعية من دون مراعاة  اهلبات ا 

اهايل اجلزر لكن البولنزيني واحلمد هلل  
اصحاب خنوة وال يستطيع احد ان 
يلومهم حلذرهم جتاه املشاريع اليت  

 يقرتحها عليهم الغرابء .



لذا قمت انت ابحياء معامل   -
 تعليب الطون . 

اجل ال يطلب االهايل اكثر مما   -
الطبيعة امنا جيب ان يتغري  تعطيهم 

الوضع والبعض منهم بدأ يفهم 
وجوب احلصول على فوائد ومنافع  
جديدة تكمن الصعوبة يف قدرة  

احلفاظ على طريقة عيشهم كما هي  
علينا ان ندرس بدقة املشاريع  



السياحية احلديثة كي خنلص الرتاث  
جارة احمللي من اخطار الت 
 االستهالكية . 

اقواله فتابع ابصرار : حبذت متسني   
يف مجيع االحوال التغيري ضروري   -

! 
معك حق .  -  

عربت متسني عن حتبيذها الفكار 
غرانت وهي تالحظ كم ان صوته  



يطيب عمقا ونعومة كلما نسي 
 التكلم بلهجة استخفافية الذعة .

 قالت حاملة :
ابناء تلك اجلزر كم يعلمون اشياء   -

 نسيناها من زمان ! 
القضية تتفسر كااليت : علينا   -

جعلهم يعيشون حسب معطيات 
القرن العشرين واحملافظة على تراثهم 

 االصيل .



اي له من رهان ! -  
بدون شك ! امنا من عاديت ان   -

اربح الرهان !.......هل تشعرين  
 ابلربد ؟

ال )اجابته ضاحكة( يف نيوزيلندا  -
احلر اخف شدة من هنا! ليالينا اكثر 

ىت يف فصل الصيف كان قد طراوة ح
 بدأ الربد عندما سافران اىل هنا . 

هذا ما قاله جون . -  



فجأة احتلت صورة جون قلب هذا 
الليل الساحر فشعرت متسني  

ابخلجل لكوهنا هنا يف احللكة وحدها  
برفقة غرانت شامبن استدارت 

لتدخل الصالون لكنه اوقفها ماسكا 
 ذراعها ومشريا اىل الصيادين :

ي !...........اهنم عائدون  انظر  -
اىل اليابسة ! بعد حلظات 



ستسمعينهم ينشدون اليحاان ساحرة 
! 

يف الواقع بدأت االضواء تتقارب  
وتتجمع ابجتاه الشاطئ توقفت  
متسني عن التنفس ترقبت مساع 

النغمات االوىل فانطلق الغناء حنوان 
انعما وراح يتصاعد ويقوى حبركة  

 فرحة ومتناسقة . 



الضواء وتصاعدت  انطفأت ا
الضحكات واالصوات املرحة مث 
رويدا هيمن السكون ومل يبق يف  
املدى سوى ايقاع االمواج على 

 الصخور.
تنفست متسني وشعرت ابحاسيس  
غريبة وكأن خلية من كياهنا ترتعش  

 ابحلياة فسألت مسحورة : 
هل يفعلون هذا كل ليلة ؟ -  



نعم كل ليلة....تعايل ........هلم   -
ال فقد يبللك الندى وقد  ندخل وا

خيطر جلديت انك قاومت رغبيت ابن  
 اضمك ايل ! 

عند مساعها هذه الكلمات كادت  
متسني ان تفقد توازهنا لكنها متالكت  
ومتكنت من الضحك وهي تتجه اىل  

 الصالون قائلة : 



انت خمطئ حبق جدتك فهي  -
متأكدة من انين افهم احلياة مبا فيه 

 الكفاية !
جيعلها تنظر اىل   كوهنا فرنسية  -

العالقات الغرامية بواقعية مدهشة  
لذا انت هنا اي آنسيت العزيزة جديت 

 ال تثق ابدا خبطيبك جون !
جعل الغيظ متسني تقف مكاهنا 

 وتقول بصوت قاس:



حقا؟........اما ابلنسبة اليك  -
 فهي كلها ثقة عمياء اليس كذلك؟ 

ابلعكس ! لكنها بدعوهتا لك   -
عن مجيع  للمكوث هنا تبعدك 

االخطار ! فهي تعرف انه ال جيوز  
لرب البيت ان يغري ضيفة عليه !  

اما فهمت ذلك ؟........حقا جديت 
 اندرة الفطنة !

انت رجل سخيف وابغضك ! -  



حقا ؟ -  
 اجاهبا بسخرية واتبع :

هذا ما حاولت الليلة املاضية قوله   -
 يل على ما اظن !

فورا فكرت متسني جبون وارادت ان  
تعوض عن تصرفها املسيء بكلمات 

 مرضية لكن غرانت سبقها قائال :
ال حتاويل االعتذار ! افضل  -

الصراحة التامة على التصرف 



املتسكع ! ومبا انك نسيت ما قلته 
لك البارحة فال تندمي االن ! اان 

رجل اعمال ليس من عادايت السماح  
لعواطفي الشخصية ان تؤثر على  

 احكامي العملية .
ذن ......ملاذا ؟ ا  -  

معارضتك يل ازعجتين ! ظاهراي   -
صبية انعمة ومطيعة امنا ابطنيا  

مستعدة للهجوم ! لكنك لست 



مستعدة على خماصمة اشخاص من  
حجمي اليس كذلك ؟ قد أييت يوم  

 وتكوين يل من الشاكرين ! 
كلماته االخرية ااثرت احلرية 

والتساؤل عند متسني مل تتمكن من  
مل يعطها الوقت   فهم نواايه النه

  الالزم وبسرعة مفاجأة رافقها اىل
ابب غرفتها وذهب فخلعت ثياهبا 
وهي تستعيد ذهنيا حوارها الليلي  



مع غرانت واجلاذبية الساحرة اليت  
 جعلتها تنسى خصومتها جتاهه .

تسائلت متسني عن حقيقة السبب 
الذي دفع اجلدة اىل دعوهتا 

للمكوث يف هذا البيت فاذا ما  
غرانت صحيحا واذا ارادت  ادعاه 

العجوز حقا ان تضع متسني حتت  
محايتها يعين ان غرانت زير نساء  
خطر وانه لو اراد سيحاول اغرائها  



لكن ال ! هناك الفاتنة ليز هولند اليت  
ال ميكن الحد ان ينساها واليت من  

دون شك حتتل يف قلب غرانت مرتبة  
 عالية !

انزعجت متسني من هذه االفكار 
كمة يف رأسها وخاصة ختيلها  املرتا 

تلك املرأة يف حياة شامبن فحاولت  
 طردها من ذهنها . 



شجعت نفسها قائلة لفؤادها ان  
مكوثها عند آل شامبن سينتهي بعد 
اسبوعني او ثالثة وان عليها ان ال  
تعري غرانت اهتماما خاصا وان كل  

 شيء سيكون على ما يرام . 
سوف ينجح جون يف مباحثاته مع  

ة ويفوز ابملشروع لشركة  احلكوم
مكهال عندها تغادر جزيرة فااليسي  
مع خطيبها وتنسى اىل االبد غرانت  



شامبن هذا القرصان الوسيم الذي 
 حيرك فيها احاسيس غريبة .

لسوء احلظ مل يكن جون على هذا 
املستوى العايل من التفاؤل كما بدا  
هلا يف اليوم التايل ومها يتنزهان يف  

بصوت كئيب ان احلديقة اعلمها 
مباحثات العمل قد تستغرق وقتا  

 طويال واضاف : 



شامبن يتوقف عند كل اصغر   -
التفاصيل ويبدو مسيطرا متاما على  

كل االرادات رجال احلكومة انفسهم  
ال جيرؤون على حتمل املسؤولية  
ولديهم جواب واحد على مجيع 

االسئلة : جيب التشاور مع السيد  
 شامبن !

كيم . يتصرفون حبذر ح  -  
 اجابت متسني هبدوء واكملت :



ابلنسبة اليهم حتقيق هذا املشروع   -
يتطلب اجتياز عقبات كبرية واقل 

خطوة انقصة قد حتدث ازمة  
 اجتماعية خطرية بني االهايل 

ال افهمك ! اية جهة تناصرين ؟   -
 هل انقشت املوضوع مع شامبن ؟ 

ليس متاما .  -  
قويل يل ابلتحديد مباذا صرح لك   -

 ؟



اخربته متسني كل شيء فقال هلا جون  
: 

كل هذا ال ينري طريقي بضوء    -
جديد ........علي ان اكمل املعركة  
وحدي على ما يبدو ! ال أبس ! اما 

 انت اي حبيبيت فهل انت خبري ؟
احلمد هلل .  -  

حسنا !..........اين ذاهب االن   -
 ........سالقاك يف املساء!



ة  مرت ساعات ما قبل الظهر بسرع
كرستها متسني للعمل رتبت اوراق  

جون وطبعت على االلة عدة رسائل 
وتقارير ودراسات ختمينية مث توجهت  
حنو مدخل املنزل تبحث عن امكانية 

 وضعها يف الربيد . 
بينما كانت املوظفة تفسر هلا امكانية  
وضع الرسائل يف وعاء اسود كبري  
كما يفعل اهل البيت عامة مسع 



وهو يقرتب  صوت غرانت العميق 
 من متسني : 

رسائلك هذه ميكن ارساهلا مع   -
 بريدي هل لديك طوابع ؟ 

آسفة ال . -  
تعايل اذن اىل مكتيب ساعطيك   -

 طوابع .
كان املكتب واسعا مرحيا حيتوي على 
مكتبة كبرية تطل على قاعة اخرى 



خترج منها طرقات على االلة الكاتبة  
. 

رن شامبن اجلرس فحضر من القاعة  
رة رجل متوسط العمر امسه  اجملاو 

ستيفن توملن القى السالم على  
متسني ابحرتام لبق ووعدها أبن يرسل  

بريدها يف املساء ريثما ينطلق اىل  
 املدينة .
 واضاف :



وسأشرتي لك طوابع ايضا ال   -
ترتددي ابن جتليب يل كل ما تريدين  

 ارساله كلما احتجت اىل ذلك . 
وتركت اعطته متسني الرسائل شاكرة 

اجملال لشامبن لريافقها اىل اخلارج  
 ويسأهلا بفتور مدروس : 

هل انتهى العمل هلذا النهار ؟  -  
مل يبق اال القليل . -  



اذن ما رأيك لو تستحمي   -
وتسبحي قليال ؟ احلر هنا جيعلنا  
منضي ساعات من الوقت يف املاء  
 سألقاك على الشرفة بعد دقائق ! 
كان الطريق املؤدي اىل حوض  

لسباحة وسط اشجار فرحة ا
واغصان اليامسني االبيض واالمحر  
يفوح عطرا ساحرا مسكرا مما جعل 

 متسني تقول ابعجاب كبري :



اي هلا من روعة ! لو كانت امي   -
هنا جلن جنوهنا من الفرح ! هوايتها  
العظمى االزهار والنبااتت ! هذا 
اليامسني غاية يف اجلمال ! عندان 

فصل من  ييبس وميوت يف هذا ال
 السنة !

اما هنا يف فااليسي فيزهر على  -
مدار السنة ! من القارة النيوزلندية 



كلها افضل منطقة اوكلند على 
 صعيد اليامسني......... 

هل تسافر غالبا اىل هناك ؟ -  
اجل يل اعمال هناك واصدقاء   -

 كذلك اين يسكن والداك؟ 
يف بلدة على مخسني كيلو مرتا   -

ميلك مزرعة    مشال اوكلند والدي
كبرية يهتم برتبية اخلراف ويساعده 
اخي البكر الذي قد حيل حمل ايب  



عندما يقرر الوالدان قضاء ابقي 
حياهتما يف بيت صغري على شاطئ 

 البحر . 
هل لك اخوات او اخوة اخرين ؟  -  

اخت صغرى سارة عمرها عشر  -
سنوات شعرها اصهب كثيف  

وعيناها خضراوان كجميع اعضاء 
. العائلة   



مل تكمل متسني حديثها عن عائلتها  
الهنا خافت ازعاج غرانت لتفاصيل  
قد ال تعين له شيئا اقرتب منها وملس  

 شعرها ابصابعه قائال :
اما شعرك انت فبديع للغاية كأنه   -

اتج من الذهب الصايف ملاذا حتفظينه 
 قصريا ؟

ارتبكت متسني حماولة دون جدوى  
 ان ختبئ أتثرها مث قالت بتعثر:



لو كان شعري اطول لصعب علي  -
تسرحيه.......اهنا مشكلة الشعر  

 الرقيق.......... 
لكن النوعية اليت احسها ابللمس   -

تعوض عن كل شيء ! ال شك ان 
 خطيبك جون قال لك ذلك سابقا . 
هلجة غرانت الساخرة جعلت متسني 

تعض على شفتها لئال تصرخ يف 
وجهه حلسن احلظ كاان قد وصال 



السباحة مما وفر الكالم  امام حوض 
 على الصبية اليت جذهبا املنظر . 

املشهد خالب حقا يف انحية من 
احلوض نبع ماء عذب يعكس الوان  
قوس قزح احلوض نقي كاملرآة تتدىل 
اغصان حتمل ازهارا زرقاء وذهبية يف  

الناحية الثانية من احلوض حيث 
الظل هناك مقاعد وطاوالت تنتظر  

صدر املكان الضيوف اما متسني يف 



يرتفع هيكل صغري انصع البياض 
 كهياكل اليواننيني القدامى

 ابتسم غرانت مفسرا :
هذا املبىن اليوانين نزوة من آل   -

 شامبن ! جدي طلب بناءه !
مدهش ! كما يف االساطري القدمية   -

! 
تقولني هذا النك مل تتعودي بعد   -

 على الرتف اخلاص !



 هلجته الالمبالية اغاظت الصبية
 لكنها فضلت الصمت والرتيث .

بدلت متسني ثياهبا يف غرفة خشبية 
 وارتدت لباس السباحة. 

نظرت اىل شكلها يف املرآة 
وتساءلت عن امكانية الظهور دون  
ارتباك امام شامبن يف لباس من لون  

جلدها! المت نفسها العطاء غرانت  
تلك االمهية املضخمة وتذكرت كم 



على   من املرات ارتدت هذا اللباس
 شواطئ نيوزيلندا وابرتياح اتم .

رمبا رغبة يف املغامرة دفعت متسني اىل  
التخلي عن شكل من الدفاع عن  

النفس فخلعت خامت اخلطوبة  
ووضعته يف حقيبة اليد مث خرجت  
ووثبت مباشرة يف املاء واخذت 

تسبح حبيوية حنو النبع املتلون ابلنور  
. 



لشدة نضارته اضفى ماء الينبوع على 
متسني مزيدا من احليوية فاستمتعت 
بقطراته الغزيرة وهي تراقب شامبن  

جيتاز احلوض برشاقة بطل اومليب لكنه  
مل يقرتب منها بل ظل يسبح ذهااب  
وااياب راغبا يف اكمال مترينه الرايضي  
دون ان يزعجه احد فاراتحت متسني 

ء الينبوع هلذا واكملت استحمامها مبا
 الساحر .



عندما اقرتب منها غرانت رجعت اىل  
الوراء كأهنا خائفة........من ماذا  
من رجولته ؟ يف لباس السباحة كان  
يبدو طويل القامة مراتح التصرف 
امسر البشرة كانت ترى من خالل 
ماء احلوض حترك عضالته امسك  

 غرانت بيدها قائال : 
من املستحسن ان تنهي  -

شمس هنا حادة جدا استحمامك ال



قد ال تتحملينها طويال انت لست  
 معتادة على هذا الطقس .

فوافقت متسني حبركة من رأسها  
نها مل تتمكن من لفظ كلمة  لك

واحدة فتحركت للخروج من  
املاء........اوقفها غرانت وعيناه  
 تربقان كاللهيب مث غمرها بقوة .

شعور جديد كأنه صدمة عنيفة احتل  
ا لو ان احلوض  كيان متسني كم



والينبوع واالرض ابكملها غابت 
 فجأة عن الوجود. 

جتمدت الصبية واحست جبسمها 
 يتالشى حىت الذوابن. 

عندما كف غرانت عن عناقها نظرت  
اليه من اعماق عينيها  
 اخلضراوين......... 

 مث قال هلا :



لن احاول تربير ما فعلت انت   -
 ساحرة وهذا يربر كل شيء.

الكالم كانت ليز  كما لتأكيد صحة 
هولند مدعوة اىل الغداء فظهرت يف  
اوج مجاهلا وتصرفت حبنكة وحرارة 

جتاه غرانت حاولت متسني ان  
تتصرف بصورة عادية آخذة القرار  
العنيد الفهام شامبن ان مبادرته اثناء  

 السباحة مل ترتك فيها اي أتثري .



مباشرة بعد الغداء غري مبال بتقاليد 
نت النزل برفقة ليز  القيلولة غادر غرا

والتحقا ابصدقاء هلما على شاطئ 
 البحر . 

ذهبت متسني اىل غرفتها وهي يف 
امس احلاجة للتفكري والوحدة ملا 
حدث هلا خالل النهار العجيب  

 الغريب .



حاولت اقناع ذاهتا ان كل ما جرى  
ليس اال جمرد اعجاب رجل ابمرآة  

لقد عانقها ليعرب هلا عن ذلك  
يف تصرفه هذا اي   الشعور ومل يكن

اثر للحب او للشغف الشديد بل  
روح رايضية ال اكثر وال اقل وعليها  
 توقيف االحداث على هذا احلد .

سرعان ما انساقت وراء احاسيسها  
اخذت تفكر اهنا اكتشفت يف ذاهتا 



ميوال كانت جتهلها من قبل عرفت 
مثال ان هناك شعورا قد جيذب امرأة  

م من حنو رجل غري خطيبها ابلرغ
 حبها هلذا االخري !

وتساءلت هل هذا الشعور يشكل  
مشكلة خطرية ؟ واين مدى اخلطورة 
؟ عالقتها جبون اعمق بكثري من اي  

اجنذاب عابر مبنية على احرتام 



متبادل وذكرايت مشرتكة وثقة  
 متينة.......... 

هل يتوجب عليها ان تفاتح جون  
بكل هذا ؟ بدأت تشعر ابلقلق لو  

حدث تضفي على اخفت عنه ما 
املوضوع امهية ال مربر هلا لكنها توفر  
على خطيبها مزيدا من انشغال البال 

اما اذا اطلعته على ما جرى فقد 
ينزعج كثريا طالبا منها العودة اىل  



الفندق وهذا الشيء قد يوتر  
عالقات العمل مع شامبن ال تصدق 
هذا االخري عندما يدعي السيطرة 

صية  الكاملة على عواطفه الشخ
ابلنسبه العماله فال شك انه  

سريفض مقرتحات جون يف حال 
 نشبت بينهما معاداة شخصية . 

نظرت متسني اىل البعيد واخذت 
القرار الول مرة منذ والدة احلب  



بينهما ستخفي على خطيبها امرا  
يهمها ويهمه ستنتظر هناية مكوثها يف  

فااليسي وعودهتما اىل نيوزيلندا  
هكذا لن يوخبها  لتبوح له هبذا السر  

ضمريها ليس من السهل اخفاء هذا  
 السر لكن العذاب لن يطول .... 

 هناية الفصل الثاين قراءة ممتعة....... 
واضح ان اخليل و الليل والبيداء   -

تعرف السيد شامبن فقد رافق متسني  



يف رحلة على ظهور اخليل اىل مكان 
ساحر مجيل مث تربع مبرافقتها اىل  

..حيث عاود الشالالت....... 
 الكرة وابلطبع........اعتذر! 
تعذبت متسني من وطأة سرها  

 واحتارت ابمرها . 
فكرت كم اخليانة بشعة لكنها  

اصرت على احرتام قرارها ابلرغم من  
شعورها ابلذنب ذلك املساء كانت  



على وشك البوح بكل شيء خلطيبها 
لواسعة  لثناء حديثهما على الشرفة ا

لند على كان غرانت يعانق ليز هو 
انغام املوسيقى احلاملة بينما اجلدة 
تتكلم مع ضيفني يف مثل عمرها 

 دعتهما اىل العشاء .
يف بداية السهرة ابدى جون الكثري  

كنه عندما واجه من املرح واحلركة ل
متسني اصبح كئيبا ضبايب النظرات  



وكانه ضائع يف حلكة الليل فسألته  
 بنعومة:

هل انت تعب ؟ -  
عا ما مزيد من  ضائع حائر نو  -

العمل ينتظرك غدا امضيت النهار 
متنمن مكتب اىل آلخر من مؤسسة  

آلخرى املعلومات الوحيدة اليت  
حصلت عليها اوضحت يل ان  



منافسنا االكرب يف هذا املشروع هي  
 الشركة االسرتالية مسيث اند سانر . 

لقد مسعت بشيء كهذا .  -  
اهنا شركة اقوى بكثري من شركة  -

ما استفدت من  مكهال وحسب
جوليت يسهل ملؤسسة ضخمة كهذه 
احلصول على العقد اعرتف لك اي 
عزيزيت انه ما سبق يل واهتميت  
مبشروع اصعب واخطر من هذا  



وماكهال متكل علي كل االتكال  
 جيب ان اجنح .

لكن اي عزيزي جون ........  -  
اجناح الصفقة هو مهي االكرب! آه  -

مييل شامبن  ! لو اعرف اىل اي جهة 
 ! تصوري انه ميلك حق النقض !

التفت جون ورمق رب املنزل بنظرة 
 غاضبة سوداء مث اضاف : 



انظري كيف يبتسم لليز هولند  -
وكأنه غري مبال ابلعامل امجع ! اين  

 اكرهه اي متسني ! 
مل تندم الصبية على اخفائها عنه 
تصرف شامبن يف حوض السباحة  

 قالت هبدوء :
ك وتوتر اعصابك  انت تشغل ابل -

اكثر من الالزم هذا ليس من عادتك  
 اي حبييب جون ! 



معك حق هذه القضية ترهقين   -
كليا من دون ان اعرف السبب ! 

منذ البداية واان شديد التوتر  
........شيء مضحك وحمزن يف آن  

واحد..........معك حق اي 
متسني..........لكنين كلما حاولت  

 هتدئة اعصايب زدت توتر ! 
مسكت متسني بذراع خطيبها وقد ا

اقلقتها كلماته اليائسة مل يسبق هلا ان  



رأته يف تلك احلالة من اليأس  
والضياع احتارت كيف ختفف من  

 خماوفه فسألته بوقار :
اميكنين مساعدتك ؟ -  

راعي امور شامبن وكوين لطيفة  -
معه........لكنه يعرف كيف خيبئ  

 نواايه.......... 
بدا نظره قاسيا سكت جون حلظة مث 

 وكانه أيخذ قرارا صارما .



ارتفع صوت ليز هولند مرحا جذااب  
وطغى على الصمت الذي تبع هناية  

املوسيقى التفت جون حنو   اسطوانة
البحر وهو مسرتسل يف التفكري  
العميق وكل مساته تعرب عن قلق  

 رهيب : 
غدا سأطلب جميء اختصاصي  -

بعلم االجتماع والثقافات الرتاثية !  



اختصاصي ابلثقافة البولينزية ! هذا  
 هو احلل احلقيقي !

ادركت متسني ان خطيبها قد وجد 
االمكانية اليت قد تسهل هلما العمل  
وتساعدمها على التفوق على مجيع 
املنافسني مل يغلط مكهال ابختياره  
جون وارساله اىل هنا اكمل هذا  
 االخري حديثه وكأنه حياور نفسه :



تنسق متاما   جيب رسم خطة عمل -
بني خمتلف زوااي هذه العملية تنطلق  
من الواقع الزراعي وتنتهي مبرحلة 
تصدير املنتجات املعلبة صناعيا !  

اختصاصي الثقافات الرتاثية ينصحنا 
كيف خنفف من اضرار التدخل 

الصناعي املفاجئ على حياة ابناء 
اجلزر ! من حسن حظنا ما زلنا يف  

!  لدراسية التحضرييةاملرحلة ا



امامنااسابيع طويلة قبل املباشرة  
ابلتنفيذ ! حسنا ! يبقى علي 
استيضاح موقف احلكومة  

.....وصلين ان الفريق التقين متفوق  
غدا يف الصباح سأجتمع جبميع  

 الفرقاء ونقر خطة عمل . 
 واكد :



سأرسل لك سيارة تنقلك اىل   -
الفندق شقيت هناك واسعة وتكفي  

 لالجتماع . 
على ما يرام  كل شيء جرى 

هندسو شركة مكهال عربوا عن  م
تفاؤهلم يف العمل وتبني ان مدير  

مصلحة التخطيط قام بتقدم ملموس 
يف املرحلة التحضريية للمشروع قبل  

اجلميع مبقرتحات جون وحبذوا  



حبماس فكرته الستدعاء خبري يتفهم 
عقلية اهايل اجلزيرة فأقر جميئه يف 

اقرب وقت ممكن كاد جون يطري من  
الفرح فقالت له متسني بعد انتهاء  

 االجتماع : 
اصبت اهلدف اي عزيزي وهذا   -

االجتماع انطالقة جديدة لعملك 
اؤكد لك ان اهتمام شامبن ابمور 



االهايل خملص جدا فهو يفهمهم 
 ويعطف عليهم .

هذا الشيء قد يشكل اقوى ورقة   -
بني يدي ! ميكنك التدخل بقوة 

يدا وفعالية اي حبيبيت ! انصيت ج
القوال شامبن اطرحي عليه عدة  

اسئلة حول اجلزيرة واهاليها استقرئي  
وجهة نظره احلقيقية وال ترفضي 
دعوة تنزه يف املنطقة لكن ابقي  



حذرة فهو صاحب حنكة وذكاء 
عاداي احفظي اظهري جتاهه اهتماما 

اجوبته ونربات صوته ابلنسبة الي 
موضوع النساء قوايت الفطنة  

هذا   ويعرفن اسرارا يف
 احلقل.................. 

شعرت متسني ابالمشئزاز من هكذا  
اقرتاح وخافت من املهمة املسندة  



اليها فهي تعرف متاما مدى اخلطر  
 الذي يرتصدها مع غرانت شامبن . 
اخطأ جون يف فهم االضطراب 

املرسوم على وجه خطيبته واحل قائال  
: 

ال خبث يف هذه املهمة اي حبيبيت   -
جابك بشامبن لكنه  اعرف عدم اع

ملك لعبة الشطرنج هذه عليك  
مراعاة ظروفه ال جتريب التقرب منه  



اكثر من اللزوم امنا اقبلي صفاته كما 
هو ابستطاعتك مساعديت اكثر مما 
 تظنني النك حتتلني املركز الفعال .
احست متسني بذنبها جتاه خطيبها 
وان عليها اطالعه مبا حدث يف 

حثها  حوض السباحة كي يكف عن 
على التقرب من شامبن اجربت  

نفسها على السكوت وفكرت ان  



القيام ابملهمة اخلطرة خيفف من ذنبها  
 ويرضي جون هنائيا قالت له : 

اان موافقة اي عزيزي لكن شامبن   -
رجل جذاب اال ختشى ان اعريه 

 امهية اكثر مما جيب ؟
ضحك جون وهو يغمرها بنعومة  

 قائال :
حىت لو   اان مستعد للمخاطرة ! -

حدث ما تقولني اان اؤكد لك انين  



سوف احمو هذا الرجل كليا من  
 ذهنك فور مغادرتنا هذه اجلزيرة ! 

لكن شامبن مل يكن يؤثر فقط على  
ذهن متسني بل كانت جاذبيته تصل 

اىل اعماقها الغريزية فهمت منذ  
البداية انه يشكل خطرا كبريا عليها  
واالن جرت االحداث كأمنا جون  

دفع خطيبته اىل جتارب خميفة  نفسه ي



وجديدة ابلنسبة اليها مل ينتظر منها  
 جوااب واضاف :

اذا انت موافقة ! حسنا ! لكن  -
احرتسي ! اايك البوح الحد بسر  
اخصائي الرتاث احمللي ! منافسنا  
االوسرتايل يراقب مجيع خطوايت ! 

سأعلن ان هذا االخصائي من الفريق  
. االداري الذي حلق يب اىل هنا  



طوال بعد الظهر انشغلت متسني  
كاتبة ارتكبت اغالطا على االلة ال

كثرية لشدة ارهاقها النفسي وقررت  
التوقف عن العمل والتنزه قليال على  

بغية التمويه عن   شاطئ البحر
افكارها املعقدة فاعتمرت قبعة 
ونظارات سوداء مث خرجت من 

املنزل حبذر شديد ظانة اهل البيت 



يف قيلولة مل ترد يف اية حال ان ينتبه 
 احد اىل حالتها التعسة هذه .

مشت متسني يف الطريق املؤدي اىل  
الشاطئ وبعد حلظات اصبحت 
وسط بستان موز ومثاره اخلضراء  

بية مسعت فجأة حوافر سريعة  الذه
تطأ العشب التفتت ورأت غرانت 
شامبن على حصان رمادي يتجه  
حنوها احست ابخلوف حيتل قلبها 



لكنها قررت االبتسامة خبفة ال مبالية  
 عند قدوم الرجل . 

اي له من لقاء سعيد حتت الشمس  -
 املنرية ! 

صاح شامبن كأنه بطل رواية اترخيية مث 
 سأل الصبية : 

حتسنني ركوب اخليل ؟ هل -  
اجل .  -  



يف االسطبل فرس تليق بك اال   -
 تودين جتريبها ؟ 

ترددت متسني وتغلبت على رد فعلها  
الرفضي مث قبلت االقرتاح فمد هلا يد 
املساعدة كي جتلس امامه وهو يقول  

: 
حسنا هلمي اذن ! -  

حلسن احلظ كانت ترتدي البنطلون 
ولكن هل سرتفض لو كانت ترتدي  



تنورة ؟ فرحت كثريا ابمتطائها  امجل 
اجلواد لكن القرب من هذا الرجل  
يقلقها احست بقوة ذراعيه حول 
ذراعيها ونبضات قلبها تتحرك  

بسكون قال هلا بشيء من السخرية  
: 

كيف احلال ؟   -  
مر وقت طويل ومل اركب اخليل  -

 لكن ال أبس االن .



اجتيدين ركوب اخليل ؟ -  
وم  كنت خيالة ممتازة قبل الي  -

ولكنين مل امترن على هذا منذ وقت 
 طويل . 

اخذت متسني ابلتفكري يف تلك  
االوقات اهلادئة املعزولة عن اهلموم  

واحست بسعادة غريبة تغمرها  
ارادت لو تستطيع ركوب اخليل  

هبدوء اتم حتت ظالل شجر املوز يف  



تلك اجلزيرة االستوائية لو تستطيع 
ويال اىل االبد اكملت التنزه ط

ا والبسمة ترتسم على شفتيها  حديثه
: 

تعلمت ركوب اخليل يف مزرعة  -
خراف ميلكها ابن عمي كنت يف  

الثانية من عمري وضعت على ظهر  
فرس وتركت ! ظنت امي يومها انين  
سأقتل لكنين جنوت بعد هذه التجربة  



قادين عمي اىل حمالت عدة اىل 
علي  الوداين والتالل..........كان 

ع .ان امتسك جيدا واتب  
يبدو ان لك الكثري من ابناء العم   -

. 
يل العشرات الن اهلي منحدرين   -

 من اسر عديدة .
امسك غرانت العنان بيد بينما ازاح  
 خصلة شعر مذهب ابليد االخرى .



وانت الصبية املفضلة على ما  -
 اظن ؟ 

ال اعرف.......) مهست متسني (   -
ولكن اعلم انين قضيت اايما سعيدة  

 يف طفوليت . 
ملاذا كان قلبها ينبض هبذه القوة ؟ 
ملاذا رأت صعوبة يف التعبري وكأن  

شيئا ما ربط لساهنا ؟ ماذا جرى هلا  
كي تقبل ابلركوب امامه ولكن ما  



عساها تفعل...........قال هلا 
 غرانت بلهجة هتكمية :

حسب رأي علماء النفس توفرت   -
لك كل وسائل النجاح يف حياتك  

ت اليوم خمطوبة  متسني السعيدة ! وان 
لشاب له مستقبل ابهر لديك االن  

 كل االسباب كي تبقي سعيدة . 
 اجابته متسني بكل حتد : 

نعم . -  



كانت تكره اجلاذب الذي ميلكه  
 غرانت حياهلا .

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

-------- 
 وسأهلا :

احتبينه كثريا ؟ -  



 اجابته جبأش :
اجل , كثريا . -  

حلسن احلظ مل ير غرانت امحرار  
 وجنتيها اردف بسخرية:

وتساعدينه جيدا ؟ -  
اود ذلك . -  

ابلطبع فهو حمظوظ. -  
من خالل االشجار ترآى هلا  

االسطبل كناية عن بناء منخفض بني  



ظالل شجرتني كبريتني تبعثان الطراوة 
 يف اجلو .

عدها يف  امسكها غرانت خبصرها يسا
النزول عن ظهر الفرس مث ربط  

الفرس حول وتد وادخلها االسطبل 
. 

ابحلقيقة كانت الفرس جبارة  
ومتوحشة وقد يالئم هذا الشيء قوة  
متسني مع اهنا تبدو حنيلة رغم طوهلا 



وعرض كتفيها استعجلت يف الصعود  
 قبل ان يقدم هلا غرانت مساعدته .

دخال سواي اىل طريق فرعية تتجه حنو 
اهلضبات كان الطقس حارا مث تبدل 
بعض الشيء حىت اختفت احلرارة 
وسط االخضرار وبرودة االدغال  

 واخنفاض الضوء .
تكيفت الصبية مع سرعة الفرس  
وكانت تنتبه الذنيها من املؤكد ان  



شامبن يعرف عامل الفروسية فرسها  
كانت سلسة يف املشي ومجيلة للنظر  
اما فرس غرانت فكانت تضاهيها  

اال بل واكثر مل تكن تتصور مج
غرانت برفقة شيء قيمته ابهتة انه  

من نوع الرجال الذي يتطلب 
االفضل له ولغريه من النساء يف هذه 
اللحظة احست متسني بقشعريرة هتز  

 كياهنا 



بعد نصف ساعة وصال اىل هضبة  
منبسطة حيث العشب قصري وقاسي  
تبسم غرانت شامبن للدهشة اليت  

نتفض حصانه كأنه  ابدهتا متسني مث ا
استجاب لدعاء غري مرئي احست  
متسني بعصبية فرسها فركلتها بضربة  
كاحل فتحمست فرسها واتبعت 

 طريقها . 



هدهد النسيم شعر متسني الذهيب  
الذي بدا كخيطان من الفضة  
وامتلكها شعور من احلرية بينما 

ارتسمت على شفتيها بسمة فرح  
 وامحرت وجنتاها .

ت نفسها  اختفت خماوفها وسلم
 لنشوة السرعة . 

حلقت بغرانت واوقفت فرسها قائلة  
 وهي تداعب عنقها املعروق :



ايلالحساس الرائع . -  
 فقال غرانت :

جتيدين ركوب اخليل سآمر اخلدم  -
بوضع هذه الفرس حتت تصرفك ال 

تذهيب وحدك مبا انك ال تعرفني  
املنطقة اذا مل اكن يف الدار اطليب  

قرب املنزل  سولو فهو موجود دائما
صرخي يف بيت صغري عند احلاجة ا



له فيأيت لتوه اذا مل يكن يف االسطبل 
 واالن انظري .

كان املنظر خالاب امتدت املزروعات 
حتت اقدامهم وكأهنا قطعة قماش 
ابلوان خمتلفة ميزت متسني اشجار  

املوز وجوز اهلند واالانانس يف احلقل 
وازهارا ليلكية وزهرية اللون ابرقة 

ت الشمس مث اشارت ابصبعها حت
 سائلة :



ماذا ينبت هناك ؟ -  
اوركيداي فاندا قروية اكتشفت   -

هذا النوع من الزهور يف جزر اهلاواي  
تعلمت كيفية زراعتها واتت هبا اىل  
هنا امتد عزمها اىل بعض القروايت 
وقررن العمل يف جتارة هذا النوع من  

االشجار يف اسرتاليا ونيوزيلندا  
التجارة ابهرة .  اصبحت هذه  



مل تشغل ابلك مبصري سكان هذه   -
اجلزيرة فهم حاذقون يف ميدان 

 التجارة ؟
هذا صحيح اهنم اذكياء ابلفعل   -

لكنهم غري قادرين على املنافسة 
اهتم مبصاحلهم يف اخلارج وبتقدم 
الرتبية معظمهم حيبذون املصاحل 

االدارية ويلزمهم بعض الوقت كي  



م الن يتخلوا عن طرق معيشته
 روابطهم العائلية تبقى قوية .

من املؤسف ان تضيع طريقة   -
 عيشهم . 

ذكرها هذا احلديث ابقوال جون:  
عليها تسجيل كل فكرة يتفوه هبا 
غرانت مهست ويف داخلها شعور  

 من الغش : 



كيف تتصور اجلزيرة   -
 بعد...........لنقل مخسني عاما ؟ 
 هز غرانت كتفيه قبل ان جييب : 

لست عرافا لكن من اجلك  اان  -
ا احاول...........اتصور تربية  رمب

مزدوجة لكل طفل : تربية غربية  
وقبلية يف الوقت نفسه كي ينتقي 
مستقبله يوجد آتلف ما بني الذين  

مييلون للحياة الغربية والذين حافظوا  



على الثقافة التقليدية هذا االنسجام 
ق طريقة عيش جديدة ومتناسقة . خيل  
ك حتبذ رؤية اجلزيرة تعيش اظن ان -

 نظاما مكتفيا ؟
اجل حلسن حظها مل تستثمر  -

اجلزيرة يوما بطريقة مهجية االنقالب  
الثقايف مل يؤثر عليها يف هذه احلال 

ننتظر منكم تصميما مفصال ملستقبل  
 اجلزيرة ........... 



هل كشف غرانت عن خفااي املسألة  
االقتصادية ؟ ارتبكت متسني  

ا لرمبا كل هذا  واخفضت نظراهت 
واضح لدى جون ومن هنا قراره  
االستنجاد ابختصاصي يف علم  

 االنسان . 
نظر اليها غرانت اببتسامة ساخرة 

 وقال : 
ما هو تعليقك ؟ -  



ال....امنا اريد ان توضح نظرتك   -
 للمسائل . 

عندما تتوضح االشياء عندي   -
اكون قد وافيت الثمانني من عمري  

مامي .وكل هذا ال يعود من اهت  
فكرت متسني ورأت ان عمره يناهز  
الثالثني فتعجبت وقالت لنفسها انه  
يبدو يف عمرها لكن مظهره ومشيته 
تعطيانه شخصية رجل انضج يبدو 



ان غرانت منذ اول شبابه متعن يف  
شؤون احلياة كونه ترأس مؤسسة  

 صناعية. 
اقرتبت فرس متسني من فرس غرانت  

 ومسع صوت صهيل خافت . 
نظرت متسني حنو البحرية الشاطئية 
اخلضراء والحظت سفينة شراعية  
تتجه حنو الشرق .......كانت  

االشرعة الذهبية تلمع حتت وهج 



الشمس املائلة اىل املغيب ومسع يف 
 السماء دوي طائرة تنقل السياح .
 تنهدت متسني ...سأهلا شامبن : 

حنني اىل الوطن ؟ -  
مال  ال ال ! كل شيء يف غاية اجل -

والعذوبة اود لو تبقى احلالة على ما  
 هي .



انت شابة لتفكري ابلسكون   -
فاهلدوء يالئم االشخاص املسنني  
 الذين اوصلهم العمر اىل مصريهم . 
فجأة توتر اجلو بينهما حدقت عينا  
غرانت بعيين متسني فأحست الصبية 
بشعور خميف يهيمن عليها انسابت  

عن ظهر الفرس بينما امتلكت 
ا كي حتتمل نظرات غرانت  اعصاهب 

 اليت كانت كقبضة الغضب . 



خالل حلظات طويلة استطاعت  
متسني مقاومة رغبة واعية يف عيون 
غرانت مث اختفت وراء الفرس كمن  
اراد االفالت من خطر اكيد رأت  
خامت غرانت املاسي يلمع يف اصبعه  
احست ابخلجل واكدت لنفسها ان  

هذا املشهد لن يعاد بعد  
.......لن متكث ابدا  االن..... 

 وحيدة يف جوار هذا الرجل.



 واتبع ماسكا بيد متسني:
لن يهرب تعايل اريد ان اريك   -

 شيئا . 
دون ادىن مقاومة تعته الصبية 

وقشعريرة امتلكتها حني المست 
اانمل غرانت اصابعها ماذا حل هبا ؟  

ما هلا تصارع حيال خطر يرتسم 
  حوهلا وما زالت تتبع رفيقها يف طريق

 ضيق يتجه حنو واد مشجر .



استسلمت للمساعدة رغم وجود 
تعثرات عدة يف كل خطوة ختطوها 

 اىل االمام . 
لزما الصمت بينما استعاد غرانت  
قناع الالمباالة فاراتحت متسني 

وهدأت من عصبيتها عندما ايقنت 
ان كل خماوفها ومهية وان غرانت ال 
يستطيع التهكن مبشاعرها اخلفية من  

نه سرييها شيئا من املنطقة املؤكد ا



ويقدمه هلا كتذكار من اجلزيرة  
ابرة امتلكها حنني الرجوع  وللحظة ع

اىل بلدهتا وعائلتها...........اي  
 للطمأنينة البعيدة .

وايلالسف! اهنا وحيدة يف بالد  
جديدة ختيفها وتبعدها عن حميطها 
تعيش جتربة اجملهول يف خبار ترعبها  

 وختجلها.



ضطراب دون ان  فكرت جبون اب
تستطيع ابقاء تعابريه يف 

ذهنها...........مجد الدم يف  
 عروقها.

وصلنا . -  
وشوشة املياه رطبت افكار متسني  

املوحشة توقفا امام شالل يتخبط بني  
 صخور قدمية .



كان الشالل حماطا ابلسرخس الرباق  
كالبلور ابلقرب من السرخس رأت  
  زهور االوركيداي على االشجار العالية

اريج الليمون  مبعثرة يف اجلوار 
احلامض يف اسفل الشالل كانت 

اشعة الشمس تتألأل يف حبرية هادئة  
تؤدي اىل شالل آخر حيث يتدفق 

 سيل جارف حىن حدود البحر .



تذكرت متسني جنة حبار اجلنوب وما  
 قرأته عن الرحالني والرواد . 

حررت يدها من قبضة غرانت 
املاء هذا  وتقدمت هبدوء اتم اىل 

الصخر يشبه قعدة االريكة جلست 
يف قعره واضعة يديها يف املياه الفاترة  

. 
 فقال هلا غرانت برصانة :



ايوجد يف نيوزيلندا مناظر شبيهة   -
 مبا رأيته . 

 ابتسمت حاملة : 
اجل.....ولكن ال منلك  -

االوركيداي واملياه 
ابردة....آه.........امسع!......... 

ا هذا ؟ م  
لبعيد زقزقة عصفور شبيهة مسع من ا 

 بعزف الكمان .. 



هذا صوت النيكو انت حمظوظة   -
الن هذا اجلنس من العصافري اندر  
جدا تعيش يف االعايل سكان اجلزيرة  
يقولون ان من يسمع النيكو ابمكانه  
طلب اي شيء يريده قلبه يف خالل  

 سنة . 
نظرته الساخرة اعطت ملالحظته  
ة هلجة شخصية ذاتية قاومت الصبي

ورفعت رأسها لئال تصبح قريبة من 



غرانت ورفضت ان تفنت بسحر هذا  
 املكان .

 بعد هنية قال هلا :
وانت ؟ -  
ماذا اان ؟  -  

هل قررت الزواج من السيد جون  -
ساندرز ؟ هل تصلني اىل ما يبتغيه  

 قلبك ؟ 
 مهست متسني :



مل نقرر بعد .  -  
اقرتب منها شامبن وقعد القرفصاء  

 جتاهها :
نت يل لتزوجتك قبل ان لو ك -

 يزعجك احد .
هبت شعلة غضب يف نظرات متسني  

 الزمردية : 
لست عبدة ولن يزعجين اي   -

 شخص . 



قالت هذه الكلمات بلهجة هتكمية 
. 

 اتبع غرانت : 
ارجعي عن خطأك اي آنسة متسني   -

 وانت تعلمني هذا كما اعلمه اان .
قرب غرانت ابت غري حمتمل  

انت وقبل ابتعدت الصبية تبعها غر 
 ان تذهب بعيدا اوقفها وشدها اليه .



المس غرانت شعرها الطويل احلريري  
فجمدت يف مكاهنا دون مقاومة  
فجأة ترآى هلا وجه خطيبها جون 
فهرعت تسند رأسها اىل غصن  

 شجرة كبرية . 
تقدم منها غرانت واعتذر لتصرفه  

 الصبياين :



ال ختايف مين اراك مجيلة وكذلك   -
صحبتك يف اي وقت جديت حتب 

 كان .
هزت رأسها كالولد الصغري ودمعت  

 عيناها فهدأ من عصبيتها قائال :
اخربي جون بنزهتنا لن يلومنا ال   -

 يوجد اي مربر للوم !
هناية الفصل الثالث قراءة  

 ممتعة............ 



كان البد للحقيقة ان تظهر ومتسني  
مل تعد تستطع احتمال اخفائها عن  
جون مدة طويلة اال ان ردة فعله  
اذهلتها مع اهنا ردة فعل عملية  
وواضحة وجاء حوارها مع اجلدة 

وقرب موعد احلفلة.......فازدادت  
 ترقبا واضطرااب..

تباحثا طويال يف طريق العودة وكم  
بدت   كلفها هذا احلديث من اجلهد



متسني متعبة متوترة غامضة حاول  
غرانت تقوية ثقتها بنفسها جبدل 
سخيف لكن ظلت متسني شاردة  
 جتمع قواها المخاد صوت ضمريها .

قررت البوح بكل شيء جلون فكيف 
 سيكون رد فعله ؟

لن يرجع جون اال يف الغد سوف  
يستقبل اليوم العامل االنساين الذي  



يصل بطائرة الصباح حىت ذلك  
وعد لن هتدأ متسني .امل  

ابتدأت السهرة كئيبة بدت ليز  
هولند جذابة يف زي من احلرير  

الليلكي تشبه االوركيداي اليت رأهتا  
متسني قرب الشالل عالقتها بشامبن  

واضحة للجميع خالل السهرة 
وجهت ليز نظراهتا حنو غرانت 

حادثته بلهجة محيمة وبعبارات بدت  



انت  نهما وكوكأهنا عبارات خاصة بي
 متسني مستثناة من احلديث .

تعرفت على الضيوف : القائد مارش  
السيدة شامبن سيد فرنسي امسه دي  
التور مث صديق السيدة شامبن والذي  

 دعاه غرانت عمي . 
خالل العشاء جلس دي التور  
جبانب متسني خاطبها بود واضح  
اراتحت الصبية للمغازلة الرصينة  



وهدأت شيئا فشيئا مسعت ضحكاهتا  
 النضرة رغم حتفظها االعتيادي . 

بعد العشاء جلس دي التور جبانبها  
 قائال :

اتسمحني اي آنسيت ان اعوض   -
غياب خطيبك ؟ هل يعمل هذا  

 املساء ؟ 
نعم , لالسف ......  -  



رجال االعمال ..........يعملون  -
 حىت يف اوقات هلوهم ! 

يف هذه اللحظة وجه دي التور نظرة 
ألته متسني  استنكار اىل غرانت س

 بوقاحة خافتة :
وانت سيدي الست يف ميدان  -

 االعمال ؟ 
كال مل اكن يوما من هؤالء الرجال    -

اان مزارع يف نيوكاليدونيا املك  



سهوال شاسعة واراض خصبة للزراعة 
هنتم برتبية املواشي وبزراعة النب  

للتصدير جتارتنا ليست واسعة لكنها  
 حسنة . 

ته احبت متسني هذا الرجل لبسم
 وطبعه املرح حديثه لذيذ ومفرح .
 اي للذة الكالم دون اي ازعاج ! 



علمت انه ارمل وان ابنه يدرس يف  
ابريس وقد وصل اليوم ابلذات ابنة  

 عم امسها سوالنج اتبع التور :
سوف اسافر اىل جزر فيجي  -

ومنها اىل فرنسا بعد قضاء بعض  
الوقت يف الوالايت املتحدة لتفقد  

 املواشي .
ت متسني هلذا احلوار كوهنا ابنة  اهتم

 مزرعة :



هل تلك املواشي من صنف  -
 خاص ؟

اجل سأحاول ارساهلا اىل نيوزيلندا   -
 حيث الطقس يالئم هذا الصنف .

مسعت القليل عن هذا الصنف ايب   -
يريب االبقار احللوب االتية من  

 جرسي . 
آه اان زرت جزيرة جرسي املكان  -

 لرمبا  ساحر واملاشية ااثرت اعجايب



والدك قد زار هذا  
املكان........فهو مكان مهم ملريب 

 املواشي .
ضحكت متسني واهتز شعرها يلمع  

 حتت االضواء :
بعد سنوات عندما يعتزل اعماله   -

قرر ايب ان يدور حول العامل مع امي  
 وتقع جرسي يف بيان رحالته .

 فتابع دي التور :



ستكون هذه الرحلة من اول   -
دين ؟ اسفار الوال  

اجل ما عدا عطلة اسرتاليا .  -  
وانت ؟ هل هي اول سفراتك   -

 بعيدا عن الوطن ؟
اجل .  -  

آه لو كنت يف ريعان الشباب   -
 فااليسي خالبة اليس كذلك؟



هي امجل مما قيل يل عنها يقال   -
الكثري عن جزر البحار اجلنوبية 
 خفت ان خييب املي حني اراها . 

آنسة ! اان سعيد من اجلك اي  -
احرتسي فقط من سحر الطقس 

االستوائي نعتاد على هذه املناطق 
كما املرض ميتلك اجلسم وال 

نستطيع االفالت من سحرها هذا ما  
حصل جلد غرانت ابلذات من  



االوفق له السفر اىل اسرتاليا او  
اورواب للعمل هناك مل يستطع 

االفالت من سحر اجلزيرة اصبحت  
اغىن  يرته حيث احلياة اهدأ و جز 

والعواطف اعمق وامسى كل شيء هنا 
أيخذ طعما خمتلفا حيث النسيم  

 معطر ابلروائح املختلفة .
هل كان التور حيذرها ؟ ام اصبحت 
حساسة عند ذكر مواضيع العشق ؟  



ها هي ترد كل االشياء اىل مشاكلها  
متسني اىل خامت  الصغرية ! نظرت 

اخلطبة كي حتس بقوة ما لكنها بدت  
عليها البوح الكلي جلون   اكثر اكتئااب

حىت لو انزعج وعاتب فهذا من حقه  
 لرمبا يبقى هلا شيء ثقته هبا...... 

 قال هلا جارها :
آه ! سنسمع املوسيقى االنسة  -

 هولند تعشق الرقص .



ومبرارة فكرة متسني ان االنسة تعشق  
  الرقص خصوصا مع غرانت اي ليتها
االن يف غرفتها يف مزرعة ابيها قرب  
امها احلنون من سينصحها ويرحيها  
مثل فيفيان فورسايت من ميلك  

حكمة فيفيان؟ لكن متسني وحيدة 
االن حىت الرجل الذي حيبها بعيد  

 عنها .



لفتها وجود السيد دي التور فهو  
رفيق متفهم وراقص جيد بعد حلظات 
تبدل الراقصون ورأت متسني نفسها  

ص غرانت شامبن هذا الرجل  تراق
الذي هتابه للغاية فجمدت دون 

وعي مث اجربت ارادهتا على التحرر  
من املخاوف والعصبية الن يتفوه 

بكلمات يفهمها هبا ضعف اهتمامها  
 مبراقصته ؟



ابحلقيقة اتبع شامبن طريقة رزينة  
سائال اايها اذا ما اهتم هبا عمه مبا 

 فيه الكفاية فأجابته :
ه رجل ظريف ورائع . اجل , ان -  
هذا صحيح , ميلك جماملة الرتبية   -

الفرنسية انه خبري ابجلمال وخصوصا 
اسرار القلب وقد يفضل مجال 
 الشقراوات فهن يلمسن قلبه .



امحرت متسني لطريقة غرانت  
الساخرة لكنها مل جتبه , بقيت صامتة 
تنظر اىل خامتها الرباق على سرتهتا  

ركات احلريرية البيضاء اتبعت حت
غرانت آليا كأهنا ال تستطيع 
 االفالت من قوة شخصيته . 

هذا االحساس غري عادل ! رغم  
ارادهتا القوية مل تقو على الرتكيز 
 ابنت كمسحورة جباذبية رفيقها . 



وطالت السهرة , السيدة شامبن 
تلعب الربيدج مع اشخاص من 
جيلها بطريقة الهية اتى وقت 
من  املقبالت االخرية فدار الرقص 

جديد مث قرر املدعوين الرجوع اىل  
بيوهتم رافقهم غرانت يف سيارته بينما 

 ذهبت متسني اىل غرفتها.
اخذت محاما ساخنا لبست قميص  
النوم القطين مث ملست شعرها قبل 



ان ختلد للنوم ايلالحساس املريح  
وايلصعوبة النوم لوكان جون هنا 
الراتحت الصبية وهدأت من  

 عصبيتها . 
ربة حىت البيت بدا هلا  احست ابلغ

غريبا واجلدران........كل شيء كان 
غريبا.......ملاذا بقيت يف هذا 

البيت كل شيء يشري هلا ابلذهاب  
 بعيدا .



أتوهت متسني حتت وطأة احساس  
؟ ارادت الصراخ  مزعج ..ما يب االن

مث وضعت يدا ضعيفة على شعرها 
وتذكرت حركة جون املعتادة هل كان  

جة اهتمامها حبب  حبها ضعيفا لدر 
آخر ؟ هل ابالمكان حب رجل  

والتفكري آبخر هذا االحساس الثنائي 
يتعبها مل تعرب حىت االن بتجربة مماثلة  

وهي غري مستعدة لقبول ضعفها  



جيب عليها ان تتغلب على هذه  
 التجربة. 

ظهر غرانت شامبن فجأة يف حياهتا  
كاملارد ارجتفت متسني لذكرى املوعد 

ابحساساهتا املخيف واعرتفت 
 اخلاطئة .

وحاورت ذاهتا ورأت ان غرانت قد  
هز مشاعرها الول مرة يف حياهتا له 
من جاذبية الغرب ما ال يقاوم وال  



يريد غرانت ااثرة اعجاهبا لكنها  
تضعف امامه ويستفيد من ضعفها  

 الغوائها . 
مل ينظر اليها لو مل ير ارتباكها وله من  

اي  الذكاء وقوة الطباع ما يلفت نظر 
كان رغم وجوده يف قصر مميز مع 

 خدم وحشم . 
ليس ابالمكان فصل شخصية  
غرانت عن القوة اليت يثريها يف  



اجلزيرة وضواحيها هذه اخلصائص 
واضحة يف غرانت زايدة عن مجال 
قسماته ومشيته املرنة , وفكرت 
متسني حبزن اهنا تعي االنتباه الذي  
يوحيه هلا عند وجوده ولكنها جتهل  

اطباعه الباطنيه ,تسائلت داخله و 
متسني مبرارة عن مدى اهتمامها به  
كل هذه االفكار اهنكتها فهي حتب 
خطيبها جون وها هي تفكر به ولكن  



ايضا غرانت نريد وجود جون يف  
احلال وعليها ترك هذا القصر بسرعة  
جيب ان ترتك هذا البيت ! اذا ما  
ضعفت ثقتها بذاهتا فكيف ميكن 

كيف يقبل ان  جلون ان يثق هبا ؟  
تبقى هنا يف حالة توحي هلا ابخلطر  
زاد ارتباك متسني اىل درجة االمل 

منظرها يرثى له وقواها خائرة بشكل  
غريب....انمت وعند الصباح بدت  



االشياء اوضح واقل ارتباكا من الليل  
الفائت لكن عزميتها على ترك املنزل  
بقيت على حاهلا لرمبا وجود العمل  

لبقاء هنا مبا ان  يساعدها ال سبب ل
العمل كثري وجدي ستحزن السيدة 
شامبن بعض الشيء ومتسني ستقسو 
على قلبها لكن قد تراها يف ظروف  

 اثنية ...... 



كالعادة جتد متسني نفسها وحيدة 
بة الصباح اما اليوم عند تناول وج

فرأت غرانت جالسا وهي تتقدم 
ابجتاه ظل الشمسية حيث رتبت  

يقدم هلا   الطاولة وقف بكل رزانة
كرسيا فتمتمت بصوت خمطوف 

 دون ان تنظر اليه :
صباح اخلري . -  



تناولت فنجان قهوة ومألت فنجان 
غرانت الذي شرب قهوة سوداء  

دون سكر وبدا هلا  
كالذئب......بينما مهت بوضع  

 ملعقتها يف الليمونة اهلندية . 
 فقال هلا :

 هل منت جيدا .
نعم , شكرا . -  

بربودة وتعجب .اجابته متسني    



 فاردف :
ممتاز . -  

اراتهبا شك خميف فنظرت اليه  
وقرأت السخرية يف عينيه فامحرت  
وجنتاها رغم استعدادها الن تكون  

 ابردة اكمل شامبن بربودة :
يف املرة املقبلة ال تنس اطفاء النور  -

عندما رجعت يف الثالثة صباحا مل 
اصدق عيين دخلت واطفأت االنوار  



ئا ما للنوم النك مل  هل اخذت شي
 تتحركي حني دخلت الغرفة .
 عضت على شفتيها مث قالت :

اانم جيدا عادة , شكرا . -  
جواب عظيم .......حىت لو كان  -

بعيدا عن احلقيقة كان ابمكاين ايقاظ  
مدبرة البيت لكن هذا الشيء بدا  

 غري عادل .
ابلطبع . -  



غري شامبن طريقة حمادثته الساخرة  
:واردف فجأة   

ما هو برانجمك هذا الصباح ؟  -  
العمل . -  

مىت سوف ترين ساندرز ؟ -  
خالل النهار........  -  

وجه اليها بسمة قصرية مث صمت  
اغتاظت بعض الشيء منذ علمت  

د رجوعه اىل البيت رفضت مبوع



متسني فكرة الغرية لكنها فكرت بليز  
هولند حدقت يف الليمونة حبزم غري 

 عادي .
على اخفاء الثقل يف  ساعدهتا القهوة 

حلقها واكتفت بقطعة البسكويت 
الطقس كان ابردا قبل اكتمال 
الشمس لكن اجلو يلزمه بعض  
الوقت كي يصبح دافئا متاما مر  
عصفور صغري ابعثا مدى زقزقته 



بينهما مث اختفى وقفت متسني  
ممسكة فنجان القهوة واجتهت حنو  

 الغاردينيا .
ا برغم عدم لياقة احلركة كان عليه
االبتعاد عن غرانت ولو للحظة  

وجوده كان ثقيال جبانبها ! نظرت اىل  
الزهور البيضاء القوية االريج لكن  

 سحر الليل الح .



وهبدوء دون ان تشعر وكمن شدهتا 
ىل كرسيها  قوة جاذبة رجعت متسني ا 

فهمت االن ان مشكلتها ليست 
مشكلة مسافة لن تعرف بعد اليوم 

 سبيال للراحة .
ذه الفكرة وشدت من اخافتها ه

عزميتها لرتك املزرعة وهذه االلفة 
املتعبة على جون ان يبعدها عن هذا  



املكان املشؤوم حىت لو كان بقاؤها  
 قد يساعده يف عمله .

وصل جون عند الظهرية مبتسما  
واكثر ارتياحا من زايرته السابقة اخذ  
متسني يف سيارته اليت استعارها منذ  

حنو الفندق . وجوده يف اجلزيرة واجته  
أتسفت متسني لكوهنا ستفسد مزاج  
جون لكنها كانت عازمة بعد بضع  



حماوالت ان تلفت انتباه خطيبها 
 فقال هلا:

هل تريدين اخباري بشيء مهم اي  -
 عزيزيت , هلمي .

بتفاهة ودون تفاصيل اخربت متسني  
جون ابلذي دار قرب النبع وكلما  
توسعت يف حديثها كلما انشرح  

 صدرها .



انقبضت يدي جون على مقود  
السيارة وبعد هنيهات توقف يف ظل  

الطريق  شجرة خنيل كبرية على جانب 
نظر اىل االمام وصمت حىت انتهت  

 متسني مث اقرتب منها وقال :
ايللفتاة املسكينة ! قضيت وقتا   -

مزعجا بسبيب ! ال تبك اي حبيبيت لن  
اقول لك شيئا وكان علي ان اعلمك 

تفادي مثل هذه التجارب .مسبقا ل  



جون.....  -  
حلسن احلظ انك لست لعوب   -

الطبع اي عزيزيت واال لواجهت  
 مشاكل اكثر خطورة !

اي للمصيبة ! مل يفهم جون شيئا ,  
 وضعت يدها على وجهه قائلة : 

لكن اي حبييب .........  -  



ال تكرتثي هلذه التجارب , من  -
االن فصاعدا ستواجهني مشاكل من  
 هذا النوع وابذن هللا ستقوين عليها . 

ارجوك اي جون امسعين . -  
اكتفى جون بتهدئتها واظهر  

استعداده لتاليف هذا احلديث مث قال  
: 

كال لن امسعك , سوف تسمعينين   -
انت من الطبيعي ان يهتم بك اي  



رجل النك مجيلة جدا........امل  
 يعتذر لتصرفه؟

..........ولكن......اجل....... -  
انه العب ماهر, اان اعرفه جيدا   -

 وكلي يقني انه لن يعيد الكرة اثنية .
 مث اقرتب منها وابتسم مرغما : 

اي عزيزيت, ال تتأثري ! من حقك  -
ان تغضيب وكان علي ان اعلمك 
بطبع غرانت هذا ال يعين انين ال 



اغار عليك اان غيور جدا ولكنين  
رجل واتفهم تصرف الرجال بصراحة  

ال استطيع الدفاع عنك اي متسني 
 وخلق املشاكل بيين وبينه. 

 فهمست متسني :
واان ال اريد هذا ايضا . -  

تساءلت متسني عن قلة ارتياحها  
الفكار وتصرفات جون ظنت انه  

نعه من التفكري  مشغول لدرجة مت



مبشكلتها هل يستطيع التضحية بكل  
شيء حىت التضحية 

 خبطيبته.......... 
رة وصمتت  تناست متسني هذه الفك
 فقال جون :

االفضل ان تبتعدي عنه عندما   -
تكوان وحيدين انين متأكد من 

رزانتك جتاهه لن يزعجك بعد اليوم 
 النه حيرتم العادات االنكليزية .



 المست متسني شعرها قائلة : 
فكرت ابلرجوع اىل الفندق . -  

 انتفض جون قائال : 
كال , كال ..........لن نبحث   -

...اان حباجة لكل  هبذا احلل.....
شيء تقولينه يل خالل وجودك يف  

 بيت شامبن .



عال صوت حمرك السيارة بينما  
ارتسمت عالمات العبوس يف حاجيب 

 جون املنعقدة . 
اما االن اي حبيبيت فسوف اسجل   -

ما ستقولينه للعاملة االنسانية اهنا  
سيدة يف مقتبل العمر حاملة الطباع  

ف اال عندما تتكلم عن عملها سو 
حتبينها قال مكهال اهنا جيدة بشكل  

 عام. 



اكمل جون كالمه وهو يقود سيارته  
ابجتاه العاصمة كأنه مل يسمع شيئا مما 
قالته عن غرانت تراءت هلا يف البعيد  
هوة جعلتها ترفض فكراي احتمال  

لقاء اثن مع غرانت احست 
ابملخاطرة...........رغم هذا  

االحساس مل يع جون شيئا ومل ينتبه  
جلرحها لرمبا كان يعلم مدى عزميتها 

او انه مل يرتاجع امام اي شيء لبلوغه  



تسجيل عقد العمل مع غرانت  
 شامبن !

ندمت متسني لفكرهتا املخادعة مث  
تغلبت هذه الفكرة على تفكريها 
فاشتدت قبضتها على اصابعها  

بعصبية مل تقو على هتدئة افكارها  
اهذا كل ما قاله جون؟ اال يهمه اال  

مله ؟ فضلت اي شيء على هذا ع
 اهلدوء احلايل ! 



مل ينتبه جون لصمتها واكتفى  
ابالحاديث العابرة عند وصوهلما اىل  
الفندق اهتما ابلعمل على حتضري  
حماضرة واراتحت متسني النشغاهلا  
لعدم تفكريها مبشكلتها الشخصية  
مرت الصبيحة هكذا حىت الظهرية  
وخالل ساعات العمل يف فرتة ما 

الغداء تكلم كل من الفرقاء يف  بعد 
االجتماع عن اقرتاحاته اليت حبثت  



مطوال من قبل اجلميع وجاء دور  
السيدة مرغو هاندرسن العاملة  
املعروفة ذات الشعر الرمادي  

فربهنت عن تفكري عميق وواضح  
 وعرضت حتاليل مدروسة .

عند انتهاء جلسة العمل انزعجت 
متسني عندما رأت كدسات الورق  

جيالت موضوعة على والتس
 الطاولة........ 



 فقالت السيدة هاندرسن هبدوء :
امامك اايم من العمل  -

اجلدي.......رئيسك رجل عملي  
 ومتطلب اي آنسة. 

رجع جون اىل القاعة مبتسما وقال 
 بكل سرور : 

  ذهب اجلميع االن , لنشرب معا -
كأس مشروعنا الناجح لقد احسنت 

 اي سيدة هندرسن . 



من املتتع العمل يف شركة مسؤولة   -
تدعوين اليوم خلربيت ومن املوكد ان  

احملافظة على اجلنس البشري موضوع  
شائع ولكن من النادر وجود مؤسسة  

 هتتم هبذه املشكلة . 
قدم جون العصري واكمل حديثه كأنه 

 يتابع اجتماعا . 
بكأسها وابتلعت منه  امسكت متسني

جرعة وهي مغمضة العينني كي ختفي 



افكارها تعب قوي اقعدها مكاهنا 
دون التفوه ابية كلمة بينما كان جون 
يتناقل االحاديث املختلفة احست 

 متسني بشلل منعها من احلركة . 
مل يستطع جون ان يوصلها اىل البيت 

النشغاله ابجتماع مهم واكتفى 
 ابلقول :

خرى اي عزيزيت !اىل مرة ا -  



اخذت الرسائل معها : رسالة من  
امها واخرى من اختها سارة انتظرت  

ة لقراءة الرسالة  رجوعها للمزرع
والتفكري ببلدها  

احلبيب..........والعائلة ,بكل  
 افراد العائلة .

رأهتا الليدي شامبن جالسة امام  
زهرات النيلوفر الوردية اللون فقالت  

 هلا :



مكاان هادائ لقراءة  انتقيت -
 الرسائل هل كل شيء على ما يرام ؟

اجل , اخيت الصغرى تتعلم لعبة   -
اهلوكي اليت تستهويها كثريا مث زوجة  
اخي تنتظر مولودا وهذا يهم العائلة  

 كلها.
 اكملت الليدي شامبن حوارها :

هذا شيء عادي اهنا  -
 احلياة.......ومنذ مىت مها متزوجان؟ 



كرسي حجري جلست متسني على  
 يف ظل شجرة واجابت قائلة :

منذ ثالث سنوات . -  
آه نسيت ان احلياة  -

العصرية........ال حتبذ سرعة اجناب 
 االوالد.

كال هذا ال يزعج لسلي فهما    -
يعيشان قرب مزرعة والدي وابمكان  



امي مساعدهتما.....امي وزوجة  
 اخي يتفقان كاالم وابنتها .

وانت......احتبينها؟ -  
ليس ابالمكان اال حتب هذه   -

السيدة فهي امرأة شجاعة وذات  
طباع فرحة هلا عينان تنشران الفرح  

 حوهلما.
واخوك.....هل شعره اشقر مثل   -

 شعرك؟



كال شعره عسلي لنا نفس العينني    -
اخلضراوين كاهلررة هو طويل القامة  

صامت يتكلم ابالشارات اكثر  
االحيان ويقول كما يقول ايب : ان  

اء ال يسمحن للرجال ابلكالم  النس
 لكثرة ثرثرهتن .

اجل هذه فكرة تراود الرجال ,   -
لعل امك مسرورة االن يف انتظار  

 املولود اجلديد . 



كثريا , كما وان سارة اخيت تقول    -
 اهنا ستصبح اول عمة يف صفها . 

بعد حلظات سكوت اكملت السيدة 
 شامبن وكأهنا حتدث نفسها : 

رزق عدة ام غرانت متنت ان ت -
اطفال..........ولكن بعد ان رزقت  
ابالول ذهبا يوما هي وغريغوري اىل  
عرض البحر للنزهة...........فأتت 
عاصفة وقلبت املركب رأسا على 



عقب......وهكذا وجدتين وحيدة 
مع ولد عمره مخس سنوات وكرب 

غرانت ظننت انه سيتزوج ابكرا كأبيه  
..لكنه حىت اليوم مل غريغوري.......

يصادف املرأة اليت تعجبه لذا علي 
 االنتظار اكثر الرى احفادي . 

احست متسني بشعور غريب يغمر  
 كياهنا فسألت الليدي :



لرمبا تزوجت يف سن مبكر اي  -
 سيدة شامبن . 

كنت يف السابعة عشرة اشكرك اي   -
صغرييت للمديح النساء يهرمن ابكرا  

يف املناطق االستوائية اما النساء  
ت فيهرمن اكثر كوهنن  االنكليزاي

شقراوات مث جزيرة فااليسي اقل  
اعتداال من اية منطقة اخرى ال توجد 



املاالراي وال احلمى الصفراء والطقس  
يوازي املناطق االستوائية. ال   

بعد حلظات سكوت اكملت السيدة 
 شامبن وكأهنا حتدث نفسها : 

ام غرانت متنت ان ترزق عدة  -
.........ولكن بعد ان رزقت  اطفال.

ابالول ذهبا يوما هي وغريغوري اىل  
عرض البحر للنزهة...........فأتت 
عاصفة وقلبت املركب رأسا على 



عقب......وهكذا وجدتين وحيدة 
مع ولد عمره مخس سنوات وكرب 

غرانت ظننت انه سيتزوج ابكرا كأبيه  
..لكنه حىت اليوم مل غريغوري.......
ليت تعجبه لذا علي يصادف املرأة ا 

 االنتظار اكثر الرى احفادي . 
احست متسني بشعور غريب يغمر  

 كياهنا فسألت الليدي :



لرمبا تزوجت يف سن مبكر اي  -
 سيدة شامبن . 

كنت يف السابعة عشرة اشكرك اي   -
صغرييت للمديح النساء يهرمن ابكرا  

يف املناطق االستوائية اما النساء  
كوهنن    االنكليزايت فيهرمن اكثر

شقراوات مث جزيرة فااليسي اقل  
اعتداال من اية منطقة اخرى ال توجد 



املاالراي وال احلمى الصفراء والطقس  
يوازي املناطق االستوائية. ال   

فقالت متسني وهي تنظر اىل  
 االشجار احمليطة هبا :

الطقس هنا جنة . -  
 فأردفت السيدة شامبن :

اجلنة الوحيدة موجودة يف احملبة   -
درين ما يسميين غرانت ؟  ات

))الرومنطيقية العلمية(( فضحت  



سري االن واخاف من كون تسميته  
حقيقة حنن الفرنسيون رغم ممارستنا  
التطبيق العلمي ما زلنا متمسكني 

ابلرومنطيقية القدمية وغرانت يشبهين  
واال لتزوج منذ مدة من اية سيدة  

لعكس صحيح انه يفتش  غنية لكن ا
كنه يضيع وقته عن امرأة معينة ل

 برفقة امرأة من غري طباعه .



يف هذه اللحظة احست متسني  
ابمحرار وجنتيها هل كانت الليدي  

 شامبن تنبهها؟ 
 واكملت الليدي :

اتتعجبني لكوين عاملة بتلك  -
االشياء اان اعرف غرانت جيدا فهو  
رجل قوي وثري وكم من السيدات  
يهمهن التقرب منه حىت دون خامت  

ثر من ذلك فهو يعلم  خطبة بل واك



طريقة جذب قلوب النساء اليه متاما  
كجده غريغوري السيدة اليت  

سيتزوجها غرانت عليها ان تكن له  
تستطيع ان تثق  ثقة عمياء الهنا لن 

 ابي امرأة تكون قربه .
فاكتفت متسني بضحكة خافته 

 وقالت :
انت هتكمية املزاج اي سيديت . -  



يف   بل واقعية اي متسني انت غاية -
اجلمال ومجالك غري مألوف قامتك  
ممشوقة وشعرك قصري سابل ليس  

ابالمكان نسيان شكلك بسهولة يف  
البدء ظننت ان مجالك سببه لون 

وجنتيك ولكنين عرفت السر  
احلقيقي : فجمالك يف نظراتك  

 وضحكاتك اخلالبة .



تلهت السيدة شامبن خبجل متسني مث  
 اكملت حديثها قائلة :

ك اي صغرييت مل ال تشغلي ابل -
احبث هبذا االمر مع احد لكن سيدة 

عجوز مثلي متلك الوقت الكثري  
 للتفكري .

سيدة عجوز ؟ انك سيدة ال   -
 يظهر عليها مر السنني .



كأيب اهلول يف مصر اليس كذلك    -
اي متسني ؟! كال ال اظن ذلك تعايل  
ندخل اىل املنزل خالل بعض الوقت 

سوف أييت بعض املدعوين من  
اب غرانت االمريكيني علي اصح

التذكري ببعض االشياء خطيا تعرفني  
مدى ضعف ذاكرة الشيوخ مل تعد  

ذاكريت قوية كاالمس خالل وجودهم 
ة كبرية وال بيننا سوف حنضر حفل



تنسي اننا سوف ندعو خطيبك  
 الوسيم .

فكرت متسني ابحلفلة اليت ستقام 
ستكون حفلة انجحة يف هذا املكان  

رها دائما وعلى اخلالب سوف تتذك
 االقل سيكون جون اىل جانبها .

هناية الفصل الرابع....قراءة ممتعة  
 ....... 



متسني تتعرف اىل عادات   - 5
وتقاليد اجلزيرة........والعاصفة  

اهلوجاء تفتح يف وجداهنا سلسلة من  
االسئلة اخلطرية حول حب هادئ 
طبيعي........وحب آخر جارف 

 وجمنون .......... 
خل , كان الطقس ابردا وقد  يف الدا

لف الصمت والسكون ارجاء القصر  



ما عدا ضحكات مدبرات املنزل 
 اليت كانت تدوي من وقت آلخر.

مث ارتفع صوت السيدة شامبن تكلم 
 حفيدها وهو خارج من مكتبه : 

آه ! لقد وصلت ! اما زلت   -
 منشغال ؟

كال لقد انتهيت من العمل    -
........تبدين متعبة اي آنسة لتوي

 فورسايت. 



 اجابته متسني: 
كان يومي متعبا كيومك .  -  

 واردفت الليدي شامبن :
........ورسائل  -

عائلية........اظن ان االنسة  
فورسايت حتن اىل وطنها وتتضجر  

 احياان . 



نظر غرانت اىل االغلفة الزرقاء يف  
يدي متسني ومهس بصوته الواضح  

السخرية :مع نربة من   
اتساءل كيف ابمكاننا ارجاع  -

البسمة اىل هذا الوجه.....حسنا لن 
اتركك مع افكارك السوداء علي ان  

ارى شخصا يف البلدة اتريدين  
 مرافقيت يف السيارة ؟



استعجلت السيدة شامبن حملو 
 الصمت بقوهلا : 

اجل.......هلمي اي متسني  -
فالبلدة مجيلة هناك وقد يروق لك  

يساعدك على قبول الفراق  املناخ و 
 بينك وبني اختك سارة . 

مل تستطع متسني الرفض لئال تبدو  
غري الئقة فاكتفت بنظرة غضب  
 وجهتها لغرانت فقال هذا االخري:



عليك استبدال ثوبك بثوب طويل   -
سيدات اجلزيرة البولينزية ال تكشفن  

 عن انفسهن هكذا .
 اكملت السيدة شامبن :

عادات اليت  اجل عليك مسايرة ال -
ترفض كل التقاليع العصرية ما عدا  

 اآلت اخلياطة والنسيج .
ذهبت متسني اىل غرفتها حيث  

طن  بدلت ثوهبا بتنورة واسعة من الق



املذهب واملزهر وبقميص اصفر بقبة  
عريضة عالية وارتدت صندال من 

 اجللد .
مع االسف عندما القت غرانت قال 

اقعة  هلا انه قرر الذهاب اىل البلدة الو 
مرت مشيا على  500على بعد 

 االقدام .



وبينما مها ميران ابحلديقة ارجتفت  
متسني دون ان تعرف سبب عصبيتها 

 فقال هلا غرانت : 
اظن انك مل تزوري يوما بلدة   -

استوائية يف هذه البلدة العادات  
غريبة وصارمة عليك برتك حذائك  

خارجا عندما تودين الدخول اىل كوخ  
ليك اجللوس يف  احد االهايل وع

احلال ووضع رجليك بطريقة مرتبعة  



من غري الالئق هنا ان متد االرجل اذا  
ازعجتك هذه احلركة اخفي رجليك 

حصرية من القش   جانبيا حتت
وانتبهي لشيء : ال تضعي قدميك 

مبواجهة احد فهذا يعين حتقري واساءة  
 مميتة. 

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



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

نظرت متسني اىل حمادثها وتساءلت  
كيف يتصرف غرانت يف هذه احلالة  
اال تتعبه طريقة اجللوس هذه حزر 

غرانت ما جيول يف خاطرها فقال هلا  
: 



اان معتاد على كل هذه العادات   -
امضيت ساعات عديدة يف هذه 
 البلدة عندما كنت صبيا مشاغبا . 

مشاغبا ؟  اكنت صبيا -  
كل االوالد يضجون وال ينقصهم   -

ابلواقع شيء هام اميكنين ان اكون  
 غري الصبية االخرين؟

ال ......ال.....اعذرين اعلي  -
 واجبات اخرى.....؟



قالت هذا مغرية جمرى احلديث انتبه 
 غرانت لطريقتها واكمل مازحا : 

يقدمون لنا الفواكه والشراب   -
كلم عليك االكل والشرب اان سأت

مع الرجل عندما أتخذك زوجته اىل  
اجلهة الداخلية من الكوخ لرتيك  
جموهراهتا سوف تقدمها اليك انتق  

 منها واحدة .
آه , كال !  -  



بال , بال سوف أتخذين  -
واحدة......صفدة مجيلة او مروحة  

يدوية......اشياء من هذا اذا  
رفضت اهلدية تظن انك حتتقرين  

ين هلا اهلدية  جموهراهتا سيأيت يوم وترد 
لرمبا ستضع يديها على شعرك ال 
ختايف الكل يعلم يف البلدة ان يف 

منزيل مجيلة شعرها كشعاع القمر ال  
ب منك االوالد .تتعجيب اذا اقرت   



اكمال طريقهما بني مزارع املوز  
املتعجرفة بني احلدائق والربية مشيا  
يف ظل احلشائش الباردة يف ظلمة  

املسرية ابنت االدغال وهنا يف هناية 
الضيعة املؤلفة من بعض االكواخ  

اشجار جوز اهلند تنمو حنو الشاطئ  
حيث يلعب الصغار كل كوخ يبدو  

 مراتحا على جذع شجرة عالية. 



اومأ غرانت اىل اكرب كوخ يف اجلوار  
 قائال :

سنذهب اىل هذا الكوخ الذي   -
 ميلكه القائد .

مل كل هذه االكواخ من القش ؟  -  
طبخ تطهو النساء يف  هذه غرف ال -

افران فخارية ويهتم الرجال ابالشغال 
الصعبة والنساء بتحضري الطعام  
 احتبني االكل احملضر هبذه الطريقة ؟ 



اجل , كثريا . -  
يف هذه اللحظة رآمها صيب صغري  

وخف ملالقاهتما مث اسرع للقائد كي  
يعلمه مبجيء السيد والسيدة وصل 
غرانت ومتسني اىل اسفل اهلضبة 

حيث استقبلهما القائد ابلرتحاب اىل  
 جابن زوجته السمينة .

دارت االشياء متاما كما وصفها  
غرانت يف الطريق قدمت هلما 



ينما الفواكه وعصري جوز اهلند ب
بدأت متسني حتس بصعوبة جلستها  

 اندهتا ليز ايلو لزايرة املطابخ.
تعلمت متسني بعض طرق الطبخ 

بينما اقرتب منها االوالد يالمسون  
 شعرها الذهيب مث قالت فتاة صغرية: 

تشبه رونغو رمز القمر حني يبتسم  -
 للسماء . 



انفعلت متسني لفكرة الصغرية 
املكان  ولسذاجتها ابعدت سيدة 

االوالد عن متسني ورافقتها اىل  
الشاطئ حيث دان منهاصيب صغري  

يقدم هلا صفدة صغرية برتقالية اللون  
مث هجم اىل البحر وصراخه يعلو  

 املكان .
 فقالت سيدة اجلزيرة :



اي لوقاحتهم.......آه انظري اىل   -
حفيدي يذهب اىل املدرسة وهو من 
افضل التالمذة يود ان يصبح طبيبا 

املستقبللكنين اظن انه سيصبح  يف
قائدا كجده......يل ابنتان واحدة  

تعيش يف نيوزيلنداتتعلم فن التدريس  
يريد ابنائي ان تتزوج لكن زوجي قال  

ظي هلا : تعلمي قدر املستطاع لتحاف



على شرف العائلة واجلزيرة !وغرانت 
 يساعدها للبقاء يف نيوزيلندا .

  وعندما تنتهي دراستها هل ستعود -
 اىل هنا ؟ 

ابلتأكيد يوجد هنا بضع ممرضات   -
واساتذة وطبيب واحد منذ اربعني  
عاما وجد غرانت يساعد هؤالء 

االشخاص املتخصصني بيننا وحىت 
 االن حنن مدينون ابلكثري لغرانت . 



وصلتا اىل كوخ القائد بينما غرانت 
يتحادث مع بعض شبان البلدة ومل 
تتعجب متسني لسالسة هلجة غرانت  

و خياطب اجلميع بصوت ايقاعي وه
 واثبت . 

تقدمت ليز ايلو اىل صندوق خشيب 
واخذت منه عقدا قدمته لتمسني 

 وهي مبتسمة : 
هذا لك ذكرى منا مجيعا !  -  



مسحت متسني للسيدة ان تلبسها  
العقد وهي تشكرها حان وقت 

العودة فتصافح اجلميع مث رافقهما  
 قائد املنطقة حىت خارج البلدة .

عة الشمس وراء اهلضبات  اختفت اش
فأخذ غرانت بيد متسني قائال هبدوء  

: 
سوف أييت الليل بعد بضع دقائق   -

 كانت زايرتنا اطول مما كنت اتصور . 



احست متسني برجفة تراودها فقال  
 هلا غرانت : 

اتشعرين ابلربد ؟ -  
عند حلول الليل اشعر عادة   -

 برعشة بسيطة . 
مة مل  اتبعا طريقهما حنو املنزل يف الظل

تر متسني رفيق نزهتها كانت تسمع  
خطاه والليل خيفي االشجار ......مل  
تكن تسمع اال خرير املياه املتدفقة 



هبدوء وهي متشي حىت وصلت 
حدود االدغال خبطى اثبتة فقال هلا  

 غرانت :
متلكني شجاعة وارادة قويتني هل   -

 يعرف ساندرز هذا؟
ابلتأكيد ! جون يعرفين جيدا . -  

وم التايل وبينما كانت متسني  يف الي
تعمل جبد تقدمت منها الليدي  

 شامبن قائلة : 



اي عزيزيت ! عملت خالل كل  -
الصبيحة تعايل أنخذ الشاي سوية  

 تعايل ! 
الحظت السيدة شامبن التعب يف 
عيين متسني وبعض الشحوب يف  

وجهها ترافقتا حىت مشارف الصالون  
. 

احبت متسني طعم الشاي البارد  
حرارة الطقس املخيم على  لكثرة 



املنطقة اخذت بعض قطع من  
احللوى مث استلقت على كرسي 

 طويل قائلة : 
الطقس مزعج للغاية ! -  

اجل اي عزيزيت وهذا غري طبيعي  -
هلذه املرحلة من السنة لرمبا زوبعة  

الريح ستأيت االن الديك الكثري من  
 الرسائل تطبعينها ؟ 



هذا اجل وكلين جون ابشياء كثري  -
الصباح اشعر وكأن ذاببة ))التسي  

التسي(( لسعتين وحلت مجيع قواي 
. 

لست معتادة على هذا الطقس ال   -
تعملي بسرعة ال تتعيب سوف اكلم 

 خطيبك هبذا املوضوع اي بنييت .



لالسف علينا العمل الننا ال  -
نستطيع البقاء هنا طويال فوقتنا 

 حمدود .
انتبهي للخطر اي متسني عندما  -
عتاد املرء على طقس املناطق  ي

االستوائية يراتح اجلسم كأنه اغرم  
ابلطبيعة انتبهي من التعلق ابجلزيرة اي  

 متسني !



ضحكت متسني للفكرة وارجتفت يف  
 الوقت نفسه :

يف الوقت احلاضر اود لو ارى   -
الثلج يغطي املنطقة اذا بقيت احلال  
على ما هي عليه سوف اراتح قليال  

 يف غرفيت.
ا عمل حكيم وسنمضي سهرة هذ -

 هادئة غرانت لديه عمل يف اخلارج .



تذكرت متسني مجيع السهرات برفقة  
الليدي شامبن هادئة ومسلية وفرحة 
كانت السيدة ختربها عن اسفارها  
وعن املعلومات اليت حصدهتا من  

جتربتها احلياتية عدا الثقافات من فن  
وموسيقى وادب كانت السيدة ختربها 

ة بطريقة مبتكرة ومسلية . اشياء كثري   
 قالت السيدة شامبن :



تبدين مشغولة البال اذا ازعجتك  -
 االنوار ضعي النظارات .

معك حق .  -  
عندما وضعت متسني النظارات  

اختفت عيناها حتت الظل والحظت 
وصول غرانت برفقة ليز هولند 

جلست ليز على الكرسي وهي تلوح 
 مبروحة يدوية .



ارة ! وهذا اوه ! ما هذه احلر  -
))الوحش(( جرين يف اجلزيرة حىت  

 اهلكين . 
ساطلب الشاي من جديد . -  

 قالت السيدة شامبن .
 واتبعت ليز هولند :

اي عزيزيت السيدة شامبن ال  -
تنزعجي ملالحظايت بل افضل عصريا 

 ابردا مثلجا .



اقرتبت اخلادمة وبيدها صينية بدت 
 ليز مشعة اجلمال وهي تقول :

عزيزي غرانت.....ما الطف   -
 الربودة هنا .

بدت ليز صغرية و حنيلة شعرها 
االسود الطويل يغمر كتفيها كانت  
ترتدي زي اجلزر الواسع مل تكن  
متسني تفهم معىن وجود ليز يف  

اجلزيرة: انكليزية شابة وغنية ومن 



اتباع آل شامبن......متاما كوجود 
عامل........ السيد التور يف ال  
يز :اتبعت ل  

عندما تعبت قلت لغرانت ان   -
يرجعين اىل هنا اي للمالك عمل ما 

 طلبته منه . 
 فقال غرانت :

اين قوتك اي ليز .....ال ارى   -
 فيك اي مقاومة جسدية.



ال تقل هذا اي غرانت مرت اايم  -
الصالبة وعلينا ان نكون كاآلنسة  

فورسايت انفعة وجدية  
 و......حسنة الزينة .

 فقالت متسني : 
اي آنسة هولند يف الوقت احلايل ال   -

 االئم وصفك ابدا . 
 اردفت ليز هولند : 



انت تنزعجني ايضا من الطقس   -
احلار......اتذكر اي غرانت حني كنا  
يف سنغافورة كم كان الطقس حارا  
انت تكرهني االجواء االستوائية اي  

آنسة فورسايت لكن بعض  
عليها......ما االشخاص يعتادون  

 بك ؟ مل انت شاحبة الوجه؟!
ابلفعل كانت متسني تعبة وشاحبة 

غرانت قبل ان   الوجه مل يالحظها



جيلس اىل كرسيه والحظت متسني 
نظراته اهلازئة آه لو كانت بعيدة عن 

 هذا املكان .
احست متسني بوجع يف املعدة بينما 

كانت ليز هولند ترمق غرانت  
 بنظرات غريبة . 

سني ببطء : قالت مت  
لرمبا حرارة الطقس ........  -  

 وتركت كرسيها ووقفت مستأذنة :



اعذروين عندي بعض االعمال  -
 وسأهنيها . 

عند وصوهلا اىل غرفتها جلست 
طويل امام االلة الكاتبة دون اي  

حركة نظراهتا غري الواضحة حمدقة يف 
 البعيد .

كان الطقس رديئا وثقيال: حرارة 
وجبة خفيفة  ورطوبة بعد ان اخذت

على ))السطيحة(( ارتدت الثوب  



الطويل القطين هدأت بعض الشيء  
ولكن عندما ارادت القراءة بدت هلا  

احلروف راقصة امام  
عينيها......واحست بصداع قوي  

 ميتلكها .
دامت هذه اللحظات طويال  

ففضلت متسني االستلقاء على 
فراشها بعض ساعات من الراحة  

.تعطيها ما خيمد اوجاعها  



استفاقت فجأة اثر عاصفة ورعد 
وانتاهبا اخلوف يف هذه اللحظة رغم 
ان االبواب والنوافذ اقفلت جيدا 
مسع اهنمار املطر حياكي اجلدران 

وكانت السماء سوداء مشطورة من  
وقت آلخر بربيق الرعد والطقس ما  

 يزال حارا حىت االختناق . 
نظرت متسني اىل ساعة يدها....اهنا  

بعد   حوايل اخلامسة



الظهر..........سيأيت الليل بعد  
حلظات دون ان يصبح السواد اكثر  

 ظلمة .
وقفت متسني ودنت من النافذة مل 
تشاهد منذ وجودها يف اجلزيرة مثل 
هذه العاصفة فكم هي مفزعة تلك  
العواصف اهلوجاء .......وتذكرت 

احساساهتا عندما كانت طفلة  



والعواصف تدوي من مجيع اجلهات  
. 

خفيفة على الباب اظهرت  دقات 
وجه فااتفريا اخلادمة اليت اطلت بكل  

 سكون :
هل كل شيء على ما يرام اي   -

 آنسيت ؟
اجل , اجل ..........اشكرك . -  



اتصلت بنا السيدة شامبن قبل  -
العاصفة وقالت اهنا ستبقى للعشاء 

مع السيد التور عند آل 
غريغ......طلبت مين ان اهديك  

ابلنوم ابكرا . سالمها وان انصحك  
شكرا . -  

اين تودين تناول العشاء ؟ -  
هنا , افضل . -  



ابلتأكيد اي آنسة سأحضر لك  -
 وجبتك يف احلال .

 نظرت اخلادمة اىل الغرفة وقالت :
ال تكرتثي اذا اصبحت يف   -

الظلمة....فلنا مولدان 
اخلاص.......سوف 

يدور.....واهلاتف ال يستعمل يف 
 الوقت احلاضر . 

م ستدوم العاصفة ؟وك -  



رمبا كل الليل تنتهي العاصفة   -
عندما يربد اجلو بعض 

 الشيء....اتودين شيئا آخر ؟ 
كال شكرا .  -  

حسنا , اطلبيين اذا اردت شيئا . -  
وخرجت اخلادمة ابتسمت متسني 
حني اغلق الباب اي للطافة سلوك  

العملني لدى آل شامبن اهنم ابلفعل  



مجيع  عاطفيو الطبع ويتماشون مع 
 املناسبات . 

ابحلقيقة يعيش آل شامبن كأمراء  
اشغاهلم كثرية ومسؤولياهتم  ولكن

ضخمة تعلم متسني مدى اهتمام 
السيدة شامبن أببناء هذه اجلزيرة هتتم 
بتعليمهم وهتيئتهم حلياة اجتماعية 

حسنة......فالعالقة بني العائلة وبني  



السكان االصليني على افضل ما 
 ميكن ان تكون . 

فكرت متسني من جديد جبون حني  
ل اىل  فضل بقاءها يف القصر كي يص 

 مبتغاه العملي مع غرانت شامبن . 
وعندما اخربته بصعوبة وجودها هدأ  
من روعها وكان جد منطقي وهو 
 يفسر هلا الوضع مبوضوعية اتمة. 



بقيت متسني جالسة تفكر يف  
كرت كل حلظة  املشكلة ذاهتا......تذ 

مرت بوجود غرانت.....واحست  
ابلكآبة بينما الدموع مألت وجنتيها 

الول دعاها غرانت  يف لقائهما ا
للرقص وقال هلا ان ابمكانه قراءة  

افكارها كمن يقرأ يف 
كتاب......وقال هلا ايضا ان جون  

سر لدعوة السيدة شامبن حني  



طلبت من متسني متضية وقتها يف 
القصر.....فقد يساعدها هذا 
 الشيء يف تسريع اعماله...... 

وحزنت متسني اكثر مث تذكرت اللقاء  
اجلدول اللقاء غري قرب 

املنتظر......ورجوعها على ظهر  
احلصان......واحلديث عن اجلزيرة  

واهايل اجلزيرة....هل استعملها جون  
 لربح معركته التجارية .



ايقنت متسني يف هذا الوقت ان جون  
خطيبها ال يكن هلا عاطفة حقيقية 
.......العاطفة اليت حلمت هبا  

 طويال . 
ما ارادته:   ومن جهة اخرى امل أتخذ

حب ساكن عميق كالذي عاشه 
اهلها مل تود يوما الوصول اىل حب  
جارف خميف كالذي حتسه احياان 

 دون وضوح .



يف هذا الضياع الفكري امضت 
متسني وقتا مهما يف الدوران ذهااب  
وااياب يف غرفتها املطر يتحطم على 
النوافذ كاالفكار على رأسها قررت  

  ترك العمل يف الوقت احلاضر
 ونظرت ابنزعاج حنو االلة الكاتبة . 
وحني دخلت اخلادمة اىل الغرفة  

اراتحت متسني لتغيري احلالة النفسية 
اجربت ارادهتا على االكل رغم اهنا مل 



تتذوق اي طعم لالكل وبدا الرعد  
من جديد يقصف يف البعيد اضاءت  
شرارات الرعد غرفتها وازداد هطول  

املطر مسعت كثريا عن العواصف  
ستوائية لكنها مل تتصور ابدا مدى  اال

قوهتا احلالية بل بدت هلا خارقة  
 للطبيعة مل حتس وحدهتا كاالن . 

كال ! مل هذا االحساس الغريب ؟ امل  
يبق هلا حب جون ؟ يف املاضي 



اكتفت هبذا الشعور ماهلا اليوم  
تفكربشكل معاكس سوف حتس 

 قريبا بشعور آخر .
ز  وهنا يف هذه احلظة تذكرت وجه لي
هولند واغتاظت تنهدت عميقا  
 وملست شعرها بيدها........ 

مل احلزن؟ فهي خمطوبة لرجل صاحل  
تعرفت عليه بطريقة صادقة وكاان  

 صديقني قبل ان يتحااب . 



وعندما ورد غرانت يف ذهنها أتكدت  
ان صورته العابرة سوف ختتفي حني 

 ترتك اجلزيرة .
هناية الفصل اخلامس........قراءة 

جميع............ ممتعة لل  
))حب اكيد ال يعرف لون  - 6

االمل(( هذا ما اكتشفته متسني يف  
حلظة قدرية اعادهتا من جديد اىل  
 دوامة قلبها املضطرب ........ 



عندما دقت الساعة العاشرة مساء  
أتكدت متسني من عدم رؤيتها  

الليدي شامبن او غرانت يف هذه 
الليلة املشؤومة اي شخص عقالين 

خلروج يف هذا الطقس ؟حياول ا  
واكدت هلا اخلادمة فاالتريا هذا  

 الشيء عند دخوهلا :
ستبقى الليدي شامبن حيث هي  -

تعرف الطقس جيدا وال جترؤ على  



اخلروج اىل اي مكان اما السيد 
غرانت فلن يرفض بقاءه بصحبة ليز  

 هولند .
أتكدت متسني من شعورها ابلغرية 

 وبكل هدوء وبساطة سألت :
تعيش االنسة هولند ؟اين  -  
يف املدينة ابوها من مساعدي  -

خاكم احدى مدن الوالايت املتحدة  
اظن ذلك.......ال ختايف من  



العاصفة اي آنسيت حنن هنا معتادون  
 على هذا .

كنت افكر ابلقرى وابهاليها .   -  
 ضحكت فاالتريا قائلة :

ال هتتمي هلذا اي آنسة بيوهتم  -
مصنوعة بطريقة تقوى على 

لعواصف مل تدخل نقطة ماء اىل  ا
الداخل ال , ال تشغلي ابلك سآيت 
لك بكوب من الشوكوال وهكذا  



ميكنك اجللوس يف الفراش جهزي  
مكيف اهلواء الكهرابئي مع ان اجلو  
اقل حرارة وحني تقومني يف الصباح 

 ترين الشمس داخل غرفتك . 
اراتحت متسني لفكرة الشوكوال 

.الباردة واملكيف الكهرابئي   
اخذت محاما وجلست يف كرسيها 
تتصفح كتااب اترخييا اخذته من  

 املكتبة . 



بعض الوقت مر وخفت درجة احلرارة  
بعض الشيء اذ ذاك دخلت متسني  
اىل فراشها بينما املطر يكمل هطوله  
لكنها مل تعد تسمع الربق والرعد 

وهدأت متسني للقراءة وللطقس هل  
 ابستطاعتها النوم االن؟! 

بدا غرانت مشغول البال  دق الباب و 
 وشعره رطب....فسألت متسني: 



ظننت انك لن ترجع هذا املساء   -
 يف هذه العاصفة اهلوجاء .

كال ,كال .......   -  
مل اتصور ان ابمكانك   -

 الوصول....هل الطرق معقولة ؟ 
اان معتاد اما جديت فستبقى عند   -

 آل غريغ .



اعرف وقد اتصلت لكنين كنت   -
فاالتريا اخربتين اهنا ستنام عند  انئمة 

 آل غريغ .
حسنا ...ال ختايف اي آنسة يف   -

الصباح سيزول كل شيء حىت ذكرى  
 العاصفة . 

اجل , اجل ..واان معتادة على  -
العواصف يف منطقتنا...ولكنها اقل 

 قوة وتدوم اقل .



وهل انت يف حال حسنة ؟  -  
اجل , اشكرك .  -  

حسنا . -  
الن .اشكرك الهتمامك ا -  

عليك النوم واان كذلك عمت   -
 مساء ونوما هادائ .

شكرا . -  
عندما ترك شامبن املكان ازاحت 
الشال عن كتفيها واختفت حتت  



اللحاف احست بدفء مميز حىت 
 استغرقت يف النوم .

يف الصباح استلمت متسني مكاملة  
 من خطيبها جون :

كيف احلال اي عزيزيت امسعي االن    -
رئيس الوزراء مساء  حنن مدعوان عند 

 الغد انه اجتماع غري رمسي . 



كانت تعبة من عاصفة البارحة ومل  
تفهم متسني جيدا فحوى كالم 

 خطيبها : 
عزيزيت متسني.....زاتفقت مع   -

غرانت وسوف يوصلك بعد السهرة 
وقد امر اان الصطحابك البسي شيئا 

بسيطا ستكونني هناك خطيبة ال  
سني  سكريترية.....وكيف العمل اي مت

 ؟



العمل ......آه جيد ,جيد .  -  
حسنا الن العمل هنا  -

متأخر......عليك  
ابجلد......سأبعث لك بكل شيء  
هذا الصباح .......اىل اللقاء اي  

 عزيزيت اىل مساء الغد . 
جون ...........  -  

لكن اخلط قد اقفل اغتاظت متسني  
قيت وقتا طويال سارحة امام وب



التلفون مث رأت سكريتري  
غرانت.....فرمست على شفتيها 

 بسمة مزيفة فقال هلا السيد توملان : 
تبدين تعبة اي آنسة هذه احلرارة   -

 مزعجة للغاية عندما ال نعتاد عليها . 
كانت عاصفة خميفة يف البارحة    -

 هذه احلديقة ننسى  وعندما ننظر اىل
 العاصفة ورعبها .



تقدم السيد توملان اىل النافذة حيث 
كانت متسني واقفة وكان البستاين  

جيمع بعض االغصان 
اليابسة....اهلواء منعش وال شيء 
يشري اىل ما حصل من عواصف  

 جوية يوم امس . 
 فقال السيد توملان :

بعد املطر توحي احلدائق ابجلمال   -
 اال تالحظني ؟ 



 واكمل :
العمل , العمل عندي الكثري منه  -

مثلك انت اي آنسة سيسافر غرانت  
اىل الوالايت املتحدة بعد اايم والويل  
يل اذا مل انته من كل شيء قبل سفره 

. 
قالت متسني وهي تتنشق اريج  

 الزهور : 
وهل ستصحبه اي سيد توملان ؟  -  



ابلتأكيد ولن يكون يل يوم راحة   -
هناك اربعة اايم من االجتماعات  
واحملاضرات.........ارجع متعبا 

منهكا ويرجع غرانت مراتحا كالزهرة  
حلسن حظه انه ينعم بصحة جيدة  
فحياته العملية صعبة وعلى عاتقه 

 الكثري من املسؤوليات .
ال تبدو كثرية الصعوبة . -  



معظم  بل يعمل اكثر مما يظن  -
 الناس وهو جدي يف عمله. 

هذا يبدو واضحا . -  
تركت متسني الصالة واعية لالعمال 

العديدة اليت تنتظرها يف املمر  
 صادفت الليدي شامبن :

آه اي متسني كم اان آسفة كان علي   -
العودة لتوي اىل املنزل عند بدء 



العاصفة لكنين اقنعت ابلعكس 
 حيث كنت كطفل صغري .

الليدي تنظر اىل  خالت متسني ان  
تعابريها كي تقرأ فيها سطورا تعين  
شيئا ما لكن .......ال ........ما  
 هلا وتلك االفكار اجملنونة........ 
وبعد حلظات وجيزة طلبت منها 

الليدي التنزه معها يف احلديقة لرياي 



معاما فعلته العاصفة ابلزهور قالت  
 الليدي شامبن : 

اتصل يب شامبن ليطمئنين عن  -
الة احلديقة مث ركب الطائرة وتوجه ح

 اىل املنطقة اجملاورة للجزيرة .
الطائرة ؟  -  

اجل عنده طائرة صغرية يقودها   -
بنفسه ال اخاف عليه فهو طيار ماهر  

. 



اخذت متسني يد الليدي شامبن 
والبسمة تعلو وجهها ما هذه السيدة 

الرائعة والسريعة الفطنة تدير هذا  
عب وهذا  القصر الكبري بدون اي ت

الشيء ليس بعادي ملثل سيدة يف  
سنها وافت السبعني عاما وزايدة  
 على ذلك فهي حمبوبة من الكل . 

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



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

-------- 
 قالت الليدي لتمسني :

حلسن احلظ ان الرتبة بركانية وهلذا   -
لكن علينا فاالرض مغطاة ابلزراعة 

االنتباه من التآكل االرضي سكان  
بوليينزاي يعرفون جيدا ان علينا 
االحرتاس من الغرابء الذين ال  



حيرتمون القوانني وال يفكرون اال  
برحبهم اخلاص هللا رحيم فرائسة  
البلدية حكيمة اضافة اىل حمبتهم 

ئقة جلزيرة فااليسي . الفا   
ومن ال حيب اجلزيرة ؟ -  

 اردفت بلطف : 
الواقع ان اجلزيرة مثرية وهناك   -

بعض الشباب الالهي يضجر 
كاالنسة هولند مثال ال حتب ابلطبع 



البقاء هنا لو مل يكن غرانت حمور 
 اهتمامها .

يف حديثها ابدت الليدي شامبن 
الكثري من الواقعية وقد فهمت 
متسني طبعها منذ اول لقاء هلما  

ارادت لو تستطيع التحدث معها  
فيدها ابالنسة بشأن عالقة ح

هولند....لرمبا تريد من جهة اخرى  
جتاهل هذه القضية يف كل حال 



فاليوم ابلذات استعادت متسني كل  
قوهتا وعزمها على العمل وسوف 
تراتح بعض الوقت وتتذكر حياهتا 

منذ وجودها يف اجلزيرة وسوف تضع 
نقطا فاصلة حول رجوعها اىل بلدها  

ون  نيوزيلندا ستفكر ايضا بعالقتها جب
بطريقة واضحة........هل من  
الضروري اكمال هذه العالقة  

املبهمة؟ ام ال ؟ عليها يف الوقت  



احلاضر الراحة الذهنية......وعليها  
 العيش هنارها دون التفكري ابلغد. 
يف الصباح وصل قريب الليدي 

شامبن من اتهييت مع بناته الثالث , 
ثالث مجيالت على الطريقة الفرنسية  

افريقي بولينيزي. ومن مزيج    
كانت االنسات ذوات طبع متحرر  

ضاحكات واضحات التعابري  
 وبسيطات العالقة .



اخربت الفتيات قصة السفر  
والضوضاء على الباخرة حيال  

حسنهن وكيف كان ابوهن ينظر من  
بعيد بطريقة هازئة كن يشبهن االزهار  
االفريقية: عيون سوداء وشعر طويل  

ملوسيقى متوهج ابلسواد اصواهتن كا
 تغين فيما يتحدثن. 

وصل السيد دي التور يف هذا  
الوقت فاحيط ابالنسات 



الثالث........بصعوبة ملحوظة  
ختلص الزائر من سحرهن واقرتب من  

 متسني :
ما رأيك اي آنسة متسني بعصافري   -

اجلنة ؟ اليست هذه اآلنسات مثل  
العصافري؟ لو ذهنب اىل مؤسسة  

رفهن  فرنسية او انكليزية لكان تص 
 اركز واكثر رصانة ........ما رأيك؟



يف اللحظة ذاهتا مسع صوت صدى  
قهقهات العصافري بينما قالت  

 سوالنج الكربى :
لكن اي ابن العم اذا اردان ابمكاننا   -

تعليمكم الرصانة.........انظر ! 
 ايفيت , ماري .

وكمن يقوم بدور مسرحي احننت  
رزينة مما  الفتيات حبركة واحدة بطريقة 

 اثر يف نظرات السيد دي التور : 



كال افضل الزهور على احلركات    -
االوتوماتيكية 

املستعارة.......اخربيين اي آنسة كم  
 ستبقني من الوقت بيننا؟ 

 اجابت سوالنج :
ثالثة اايم ...مث نذهب اىل ابريس   -

لشراء حاجيات زواجي هل تكون  
 من املدعوين اي ابن عمي العزيز ؟

أكيد يف الربيع اتهييت جنة . ابلت -  



مث استدار حنو متسني واخربها ان  
سوالنج سوف تتزوج من رجل  

 امريكي ويعيشان معا يف جزر هاواي. 
تقدمت متسني من سوالنج ودعت 

هلا ابلسعادة الدائمة يف حني الحظت 
 سوالنج اخلامت يف اصبعها :

وانت ايضا خمطوبة اي آنسة اىل   -
 مىت اليوم السعيد ؟

ابت متسني ابرتباك ملحوظ : واج  



مل نقرر بعد .  -  
 واكملت سوالنج هبدوء :

ال نستطيع التصرف دائما   -
كالعصافري ال نستطيع الزواج عندما  

حيلو لنا طلب ايب مين ومن بيرت  
االنتظار حنو سنة حىت تزيد معرفتنا  
لبعضنا فذهبت اىل هاواي للتعرف  

 اىل اهل خطييب .
وهل اتفقت معهم ؟  -  



ما ومرياثي البولينيزي مل  متا -
 يدهشهم ابدا . 

هنا تغري وجه سوالنج واصبحت 
فجأة جدية ورصينة نظرت اليها  

متسني بتأن والحظت مجاهلا اخلالب  
 أتكدت من حبها لبيرت خطيبها . 

يف املساء وصل غرانت وحني وصوله  
تقدمت منه احلسناوات وقالت 

 سوالنج لغرانت : 



جربتك لوال حيب اجملنون خلطييب ال -
على حيب وتزوجتك النك من طراز  

 الرجال الذي يستهويين . 
لكن اان ال استهويك كما الفعل   -

 مع بيرت اي عصفورة اجلزر .
قال غرانت هذه اجلملة والضحكة  

 تعلو عينيه . 
ابلفعل......زاحس ابلفراغ بدون  -

 وجود بيرت . 



لن حتسي طويال هبذا  -
الفراغ.......سنذهب مجيعا اىل  

ل الزواج ونرقص براحة اتمة . احتفا  
قال غرانت هذه اجلملة االخرية  

وعيناه تنظران اىل 
متسني......واردف وهو يتوجه اىل  

 سوالنج: 
وردة بيضاء بني ابقة زهور  -

 متعددة........... 



فعال صوت سوالنج عصبيا بعض  
 الشيء : 

ينتظر ابن العم زواج اجلميع  -
......ينتظر بفارغ الصرب ان تتزوجن  

 كلكن ........ 
ابتسم غرانت جلمال االنسات قائال  

: 
اننت مجيالت وكم سيكون املنزل  -

 فارغا بدونكن.



وهنا بدأت االحباث الطويلة  
اداثت بشأن عاصفة االمس  واحمل

واالضرار مث وصلت االنسة ليز  
هولند بطقم من احلرير الزهري اعطى  

 جسمها حركة سلسة ومجيلة .
البعيد تعابري  كانت متسني تتأمل من 

االنسة هولند عندما رأت اجلميالت  
ابلقرب من غرانت ومن مرصدها  
جبانب السيد دي التور انتبهت  



متسني حلركة ليز هولند حني امسكت 
 بيد غرانت خالل املصافحة . 

وكعادهتا اقرتبت ليز من الليدي  
شامبن بوقار دون ان تعري اي انتباه  
لتمسني ذهب غرانت ليغري مالبسه  

ما ليز بدأت احلديث مع  بين
 االنسات بلهجة مبتذلة .

وهكذا اخذت االخوات الثالث  
مبادرة االبتذال بدورهن مما ادخل  



متسني يف جو من التعاسة الكئيبة ويف 
تلك اللحظة رجع غرانت االكثر  

 تعاطفا للجو العائلي .
اثر وصول االنسات من السفر  
احضرت الليدي شامبن املآكل 

ودعت بعض  السريعة للمناسبة
الشباب ايضا كان عدد املدوعني  
عشرين ما عدا جون الذي مل يكن  

 من اجملموعة الساهرة .



بعد العشاء قالت الليدي شامبن 
 لتمسني :

حاولت االتصال ابلسيد ساندرز  -
لكنه مل يكن يف الفندق ومل اعرف 
كيفية دعوته للسهرة معنا اان جد 

 متأسفة اي بنييت . 
ال أبس ال أبس . -  



قالت متسني هذه الكلمات بينما 
فكرت لو كان جون هنا الراتحت  

 واكملت الليدي قائلة :
انت ظريفة وعاقلة سنذهب مجيعا   -

اىل القرية االن املدعوون يريدون  
 االحتفال مبجيء ابن عمي وبناته

استقل اجلميع السيارات واوقفت  
قبيل الوادي مبئات االمتار كان 

فراء  الطريق منورا ابملشاعل الص 



جمموعة من الناس واقفة يف مدخل 
القرية وحني رأى سكان القرية موكب 
غرانت انشدوا اغاين الرتحاب وبدأوا  

الرقص الفولكلوري أتثرت متسني  
ملشهد سكان القرية لكيفية احتفاهلم 
حبركات النساء وهن يرقصن وبعدد  
 الشيوخ املتوافر والواقف للرتحيب . 



التأثر   وكمن ينتظر امراء........كان
مجاعيا واختتم االحتفال بصمت 

 رهيب . 
وقف رئيسهم اللقاء كلمة حسب  

العادة واتى دور غرانت وقال كلمته 
. 

مث اخذ املدعوون اىل مساحة رملية  
 وضعت عليها بساطات من القش .



جلس الكل على االرض لكن ليز مل  
تعجبها الطريقة فجلست دون ان  

 تقول شيئا .
جلست الليدي امام طاولة عريضة  
قرب شابة قروية رائعة اجلمال كانت  

الشابة حزينة رغم االمهية اليت  
 اعطيت هلا من قبل سكان القرية .
فسر شاب كان جالسا ابلقرب من  

 متسني :



هذه الفتاة هي عذراء البلدة  -
حزينة الن والدها اجربها على الزواج  
من شاب من خارج اجلزيرة ال تريده 

. 
وهل هي جمربة على القبول به ؟ -  
ابلتاكيد الزواج مهم للعائلتني من   -

حيث العالقات االجتماعية ليس 
ابمكاهنا الرفض رغم حزهنا وتعاستها  

. 



عال غناء ساحر وامتلك شعور 
ابلشغف احلاضرين خالل تلك 

اللحظات نسيت متسني حزن الشابة  
ومشاكلها الشخصية كان الغناء  

ة بعض االوالد  يؤدى بطريقة خالب
كمن اتوا من البحار ويف عيوهنم  

طهارة الطفولة ممزوجة بربيق املشاعل  
 ذات االضواء الصفراء . 



وراح الشبان يكملون الغناء وهم  
يرقصون ويتمايلون على نغمات 

))التام التام(( وهنا تبعتهن النساء  
اجلميالت ذوات االصوات العذبة يف  

 الليل الداكن السحري .
ة لفتت نظر متسني حني  حركة سريع

اقرتبت الشابة املخطوبة وتبعتها  
االنسات غاسكوان بدت ابلفستان  
الطويل غريبة بعض الشيء لكنهن  



عندما مشني حافيات القدمني  
ظهرت راحتهن يف الرقص : هن 

 ابلفعل من جزر بولينزاي .
املنظر جذب الساهرين وعلت  

االايدي للتصفيق الذي ارتفع بطريق  
طت لالجواء جاذبية  الشعورية اع

 احللم .
مل تستطع متسني التحفظ امام  

املشهد الرائع فتقدمت من حلبة 



الرقص واخذت ابلدوران السحري  
ني والراقصات مث توجهت بني الراقص 

تعبة اىل طاولة الليدي شامبن اليت  
 ابدرهتا ابلقول :

تبدين تعبة لن اسألك اذا فرحت   -
 يف هذه السهرة .

امجل بسماهتا   فوجهت متسني لليدي
 قائلة :



كانت حفلة رائعة ساحرة اين    -
 مرهقة .

 واردفت زوجة القائد : 
سريقصون كل الليل يف القدمي   -

كنت ارقص مثلهم اما االن  
 فاصبحت ثقيلة الوزن .

االنسات غاسكوان مل تتعنب من  
الرقص كذلك االوالد مجيع االوالد  



يرقصون مث يراتحون بعض الوقت  
 ويواصلون الرقص.

واين غرانت بني كل هذا الصخب 
كان متخفيا مث رأته متسني مشغوال  
يتحادث ويضحك مع رئيس القرية  

 قائد اجلزيرة .
وفجأة ظهر طفل صغري من الظلمة  

رانت وعانقه فاحنىن  واقرتب من غ
غرانت ومحل الطفل عاليا يف هذه 



اللحظة فهمت متسني شيئا رهيبا  
امبن . أتكدت من عاطفتها لش  

اي ترى ماذا سيحدث هلذا احلب 
 االكيد الذي ال يعرف لون االمل ؟ 
هناية الفصل السادس ......قراءة 
 ممتعة للجميع ................. 

ان كان البد من الرحلة اىل   -7
ظهر  مزرعة االوركيداي فان متسني مل ت

مقاومة تذكر , لكنها خالل السهرة 



مع جون احست كأن شيئا يهوى يف 
رها ويتكسر................. صد  

استيقظت متسني يف الصباح اثر  
حركة غريبة على طرف فراشها  

فتحت عينيها ورأت سوالنج تنظر 
اليها ضاحكة كانت الشابة نضرة  
الوجه مراتحة وكأهنا مل ترقص ابدا  
حىت الساعة الثالثة لعد منتصف  

 الليل .



اي متسني حاجباك ورموش عينيك  -
اليفيت اخيت فلم طبيعيني قلت هذا 

تصدق رغم انين كنت متأكدة من  
هذا الشيء اتعرفني ما قالته اخيت :  
ليس من املمكن ان شعرك اشقر  

 وحاجباك قامتان .
 فقالت متسني وهي تتثائب : 

صباح اخلري . -  



مالك تنامني استعجلي لقد اخذ   -
غرانت وجبة الصباح ولن ينتظران 

 اكثر من نصف ساعة ؟
حنن ؟ -  

انسيت ! اال تذكرين ما   اجل ! -
قاله البارحة ؟! سنذهب اىل مزرعة  

 االوركيداي على ظهور اخليل .
تذكرت متسني اهنا حبثت عن طريقة  

 لالفالت من هذه النزهة :



اعتذر اي سوالنج لدي عمل كثري  -
. 

ال افهم هذا نزهة على اخليل  -
سرتحيك وتعطي لوجهك الواان  

 طبيعية ..... 
ف فجأة  مهت سوالنج ابلوقو 

وانطلقت كاحلية تفتش يف خزانة  
 متسني عن ثوب وقالت : 



استعجلي أبخذ احلمام سانتقي  -
 بنفسي الثياب اليت ستلبسينها .

اثرت سوالنج على ارادة متسني فلم 
تقل شيئا وارتدت اجلينز والقميص  
احلريرية منصاعة لسوالنج خبضوع 

 اتم. 
وجبة الصباح كانت حاضرة على  

اولت متسني ما  صينية عريضة فتن
ارادت بينما جلست سوالنج قرهبا 



حتادثها يف شىت املواضيع وخصوصا 
مبوضوع زواجها..........وكم  
 دهشت متسني حني سألتها :

وما رأيك ابالنسة هولند ؟ -  
 فاجابت متسني برتدد واضح :

..........ال اعرفها   -
 .......جيدا........

اان ايضا ال احبها وهي ايضا على  -
اظن تفكر يف الزواج من غرانت . ما  



وكمن اغمد سكينا يف قلب متسني  
 اليت متاثلت للربودة قائلة :

يتماشيان ابلطبع . -  
اترين هذا ؟ رايي معاكس غرانت   -

رجل متسلط وفخور مثل الديك  
الرومي لن ينتق امرأة فارغة كاالنسة 

هولند هي مجيلة لكن صديقات  
 غرانت كلهن مجيالت .



ابتلعت متسني جرعة من القهوة قائلة  
: 

اظن انك تبدين فضولية اي  -
 سوالنج . 

سكتت سوالنج بعض حلظات مث 
 اردفت بكل هدوء :

من املعقول ان اكون غري متحفظة  -
لكن طبيعة غرانت غري سرية وانت  

تعلمني ذلك له الكثري من  



الصديقات وهو رجل 
حمبوب.....هذا سر غري مكتوم على  

 احد .
صدقك.......ولكن علينا ان ننه  ا -

حديثنا النصف ساعة قد انتهت منذ 
 برهة ........ 

احلصان كان ابنتظارها وبينما متسني  
كانت تتنزه بني اشجار البلح  

احست ابحلزن ميلك كياهنا وتساءلت  



كيف ان الوقت مير بسرعة وبتمهل  
اللحظة شعرت   آبن واحد يف هذه

وكأهنا امضت حياهتا يف املزرعة  
الواقع اهنا مل تصل اىل املزرعة اال  و 

 منذ بضعة اايم . 
امضت اايما سعيدة يف الالمباالة يف 
الراحة والتفكري خبطيبها جون واالن 
حتس وكأهنا مل حتب جون ابدا ما كان  
مدى شعورها حنو جون ؟ اما العاطفة  



احلالية فهي بعيدة كل البعد عن  
 احاسيسها القدمية جلون .

هرة كانت الرؤية  البارحة خالل الس
صاخبة : حمبتها لغرانت عاطفة  

صادقة وواضحة كاالحساس ابحلر 
او الربد.....زوعندما فتحت شباك  
غرفتها قبل ان تضيء االنوار رأت  

من النافذة خيال غرانت وليز  
يتنزهان يف احلديقة وقفت امام 



النافذة تراقبهما حبزن مث انمت  
كاالعمى وتذكرت االحالم  

.كانت ليلة مزعجة السوداء......
طويلة.......ترآى هلا احللم جمددا :  
مقيدة امام مجع غفري يضحك عليها  

 وعلى ضعفها........ 
وهذا الصباح كل شيء بدا  

سهال.......ابتسمت متسني لنفسها  
اء اليت تعلمتها يف  ولكمية االشي



حياهتا.....كل شيء توضح هذا  
الصباح.......رغم حزن الليلة  

 املاضية .
الذي يفرحك ويسليك ؟ ما -  

اقرتب منها غرانت على حصانه 
ونظر اليها هبزء انقبضت اسارير  
متسني ونظرت اليه بطريقة غري  

 مباشرة قائلة :



كنت افكر ابلبارحة   -
ابالوالد........كانوا لذيذين للغاية  

 مأخوذين برقصهم .
وانت ايضا رقصت جيدا كان  -

هلوك واضح على وجهك......اليس  
 كذلك ؟

بلى كنت جد سعيدة .  -  
وهذا الصباح ينعكس فرح  -

 البارحة يف عينيك . 



وهنا اغتاظت متسني وابن يف نظرهتا  
 العصبية .

 واكمل غرانت : 
اردت رؤية رأسك عاليا  -

........انزعج دائما عندما احتدث 
مع شعرك......خصوصا وان خيال 
عينيك رائع وهذا الشيء يعطيك  

 مظهرا ضعيفا مغالطا .



سمت متسني جملرى االمور غرانت  ابت
يبدي هلا اهتماما جداي كم هو انيق 
يف اشعة الشمس اليت تعطي لشعره 

 بريقا شاعراي .
 قالت متسني : 

اشكرك للمالحظة......اما من   -
حيث مظهري الضعيف لرمبا حيث 

 الناس على االهتمام يب .



يف كل حال مظهرك احلقيقي يليق   -
دين فيه بك اكثر من املظهر الذي تب

اكثر االحيان......من جهيت افضل 
 السيدات الطبيعيات .

اتقول احلقيقة ؟ ظننتك اكثر  -
 ذكاء.

رحبت اي آنسة............هل   -
 اعجبتك بنات عمي ؟

كثريا .  -  



كنت اكيد من هذا الشعور .  -  
هل عندك اقارب يف كل احناء   -

 احمليط اهلادئ . 
.......اجل يف  طريفة هذه العبارة  -

كل احناء العامل يل  
اقارب..........من الفرنسيني  

واالنكليز ولكن االنسات اللوايت  
تعرفت هبن هن من افضل االقارب  

 واحبهن اىل قليب .



ابلفعل ولديهن جاذبية قصوى . -  
انه مجيالت يف الوجه  -

والطبع.......ويرونك امجل من  
الضحى لكنك تثريين 

ن تعيسة.حزهنن.......اذ تبدي  
آه.......  -  

صمتت متسني فجأة مل تنتظر ابدا  
هذه املالحظة لرمبا ان االخوات  



غاسكوان ذكيات لكنهن غري 
 رصينات . 

 واكمل غرانت : 
هل انت تعيسة ابلفعل ؟ -  
هل اوحي هبذا الشعور ؟ -  

كيف اعلم هذا الشيء ؟ ليس   -
ابمكاين حتليل تعابري عينيك  
قيقة  اخلضراوين.......أبي حال احل

دون تردد ان شيئا  اي آنسة قد اقول 



اجهله كون انزعاجا يف توازنك  
دك عن خطيبك  الداخلي لرمبا بع

جون..........ولرمبا مرورك مبرحلة  
عاطفية ال تستطيعني فهمها بوضوح  

. 
حلسن حظ متسني توقف احلديث  

مبجيء سوالنج بذلت متسني جمهودا  
كي تتابع دردشة سوالنج بينما 

ن مأخوذا بكلمات تفكريها كا



غرانت االخرية هل غرانت منتبه 
للعاطفة اليت تكنها له متسني ؟ كال  

هذا مستحيل فهي اكيدة من  
العكس الهنا مل تظهر يوما شعورها  

لغرانت.....حىت مساء البارحة حني 
تكلما يف حلظة بدت هلا بطول  
الوقت هذا السر توضح فجأة 
 سيبقى سرها سرها االوحد . 



ملاذا فكرت هبذه  ولكن ملاذا؟ 
الفرضية؟ لرمبا غرانت يعرف شيئا ما 
! غرانت ال يتكلم ابدا دون سبب ! 

وفجأة انتفض احلصان مما اجرب 
 غرانت على مسك العنان بعصبية : 

انتبهي , انتبهي اي آنسة متسني !  -  
الحظت متسني نظرة سوالنج الغريبة  

 بينما متتمت متسني بضعف : 
. اان متأسفة مل اكن مركزة -  



انتبهي مبا تفعلينه . -  
قال غرانت هذه الكلمات بقساوة 

 بينما وجه لسوالنج نظرة مماثلة .
 فقالت الصبية بلهجة مرجتفة : 

اين جيب ان نلف لنصل حدود  -
 مزرعة االوركيداي اي ابن العم ؟

هنا يف االمام ......هنا , هنا .  -  



رفع غرانت يده اليمىن مشريا اىل  
العريض احملجر فوق بساط  الطريق 

 من احلشائش اخلضراء وقال :
سنتبع الطريق القدمي .  -  

 فأردفت متسني : 
يبدو املنظر قدميا . -  

 اجاب غرانت : 
ابلفعل فهو قدمي مع جباله العالية   -

هذه الطريق تؤدي اىل شاطئ  



الراروتو ابي ومنه اىل اعلى جبل يف 
املنطقة ابابنوي وهناك يف البعيد  

مي اذا االمر يهمكن نذهب  معبد قد
 اليه يوما ما . 

 واسرعت متسني اىل القول : 
كم احب النزهة هناك .  -  

كان احلديث عاداي يتخلله صمت 
طويل ومتسني جد مراتحة هلذا  
 الشيء فجأة قالت سوالنج : 



قالت لنا العمة ماري انك   -
ستذهبني هذا املساء مع غرانت عند 

 رئيس الوزراء .
متسني للفكرة واجابت امحرت وجنة 

: 
ابلفعل سوف االقي خطييب هناك  -

. 
هل هو وسيم ؟ -  
اجل مجيل جدا . -  



 اجابت متسني ضاحكة :
وسامته كالشمس ....... انت  -

خمطوبة لرجل بوسامة الشمس  
وتعيشني عند آخر مجيل ايضا  

شقاروك كالقمر وكأن القمر ال حيب  
 احدا .

 ضحكت متسني للتشابيه واردفت :
تكلمني لغة الشعراء اي سوالنج .ت -  



اهنا نتيجة دراسيت الكالسيكية  -
وقد تربيت على الطريقة الفرنسية  
.....كم اود التعرف خبطيبك اي  

 متسني .
اترافقيننا ؟ -  

اجل ...ستكون السهرة مكدرة  -
 لنا لكن ايب يريدان ان نذهب معه .

مث احننت سوالنج على متسني  
 وسألتها :



ك مع خطيبك اان اتعجب لعالقت -
مثال ال استطيع العمل مع بيرت بل  

 نفضل الدردشة كل الوقت . 
 فأقرتب غرانت منهما وقال :

متسني وجون ال يشبهان سوالنج  -
وبيرت عالقتهما اثبتة كحال الناس يف  
الشمال.....لذا فتمسني هي اخلطيبة  

 والسكريترية .



اان ال اوافق رأيك اي غرانت  -
 ....... 

ت مقاطعا :فأجاب غران  
عائلتنا متأثرة ابلشمس احلارقة يف   -

منطقة البحر االبيض 
املتوسط......من حيث عائلة 
االنسة متسني فلها من برودة  

 االنكليز.......... 
 امحرت متسني جمددا ومل تقل شيئا .



 فأكملت سوالنج متوجهة لغرانت :
تعجبين متسني كما هي واحساسها   -

ول مرهف على ما اظن........تق
هذا الهنا ال هتتم بك فهي حتب 

 خطيبها جون . 
 وقال غرانت :

االنسة متسني ال هتتم اال برجل   -
 واحد .......خطيبها جون.



كانت هلجة غرانت ساخرة لدرجة ان 
سوالنج نظرت اليه وعالمات 
 االنزعاج مرسومة يف عينيها . 

اكتفت متسني ابلسكوت واراتحت 
لوصول ايفيت وماري وانتهى  

ث .احلدي  
عند مساعها الدردشة علمت متسني 
ان غرانت مسافر غدا اىل الوالايت  

املتحدة مع عمه وبناته الثالث  



رت حني اقلعت الطائرة كم  وتذك
كانت خائفة ومرتبكة يومها اما من  

جهة سوالنج فالسفر عادي هلا  
تسافراىل ابريس لشراء الثياب قبل 
زواجها مثل غرانت فهو يعيش  

القدمية دون   كأمراء االقطاعية
التفكري برتتيب معني يف حياته يعيش  

 بطريقة غري متسلسلة .



لرمبا قست متسني يف حكمها النه 
واضح يف اجلزيرة ان آل شامبن 

يسعون العطاءالدميقراطية  
 واالستقاللية يف فااليسي .

لكن االغنياء هلم طرقهم اخلاصة يف  
احملادثة ويعبثون بشعور الغري  

خالقيات عامة امل تفهم هذه  وابال
االشياء من خالل احلديث الذي دار  

 بني غرانت وسوالنج ؟! 



فكرت متسني مليا بشعورها.....مل  
تعرف كيف التصرف حيال هذه  
 التجربة وفجأة الحظت ايفيت :

ما لك شاردة وحزينة اي متسني ؟   -
 اهناك شيء ما يزعجك؟

 فأسرعت متسني يف االجابة قائلة : 
تابة الهلي . علي الك -  



وعندما الحظت متسني اهتمام 
ايفيت ابلفكرة كلمتها عن حياهتا 

 العائلية قالت ايفيت :
حياتك مهمة اي متسني ومن   -

اجلدير ان نعلم الكثري عنها هل هي  
اول مرة ترتكني فيها املنطقة ؟ هل 
ترين فااليسي خمتلفة كثريا عن 

 بلدتك ؟ 



وابهتمام كلي وفرح واضح اخذت  
سرد ما تعلمته يف اجلزيرة متسني ب

وكانت نظراهتا تالحق املكان الذي  
جيتازونه.......كانت تتكلم براحتها  

عن فااليسي وهي أتكل كل ما  
يطرح امامها......حىت وصلوا اىل  

 مزرعة االوركيداي .
هنا مل تستطع قول شيء مأخوذة  

ابملشهد الرائع :كانت االزهار مليئة 



ء والزهرية  بتالل من االوركيداي احلمرا
والذهبية والزرقاء  

 والبنفسجية......كم الرؤية رائعة 
 قالت ايفيت حاملة :

هذا حقل الفراشات هل يوجد  -
 مشهد مماثل يف نيوزيلندا ؟

 اجاب غرانت : 
مجال نيوزيلندا يضاهي مجال هذه   -

املنطقة اي ايفيت ويف الصيف حتيط 



ازهار البوهوتو كاوا وتزنر الساحل  
ري .بزانر امحر ان  

 اكملت ايفيت :
سوف ازرو هذه املنطقة يوما لرمبا   -

يف الصيف اذ ال احتمل الربد  
 والصقيع . 

اكمل اجلمع نزهته حىت حدود مزرعة  
االوركيداي مث اتبعوا حىت وصلوا اىل  
عمارات مربعة فتقدم حارس املنطقة  



للتفسري عن املزارع احمليطة واستمعت 
متسني اهتمام كلي اليضاحات 

ل الزراعي وقد بينت هذه  املسؤو 
اسعة امل يكن  التفسريات عن ثقافة و 

املتكلم خريج جامعات هاواي  
 وسنغافورة . 

كانت تتسمع وابهلا منشغل بغرانت 
الواقف جبانبها حان وقت العودة 
نظرت متسني اىل الباقة احلمراء  



املذهبة اليت قدمت هلا دون ان  
تضعها يف رأسها كما فعلت 

ن شعرها االخوات غاسكوان ال
قصري اخذ غرانت الباقة من يدها  
ونصحها بوضعها على قميصها  
تغلبت متسني على عصبيتها 

واستطاعت االبتسام بينما عينا  
 سوالنج حتدقان هبا مث قالت بغيظ :

اشكرك .  -  



 فأجاب غرانت :
ارجوك , اي آنسيت ! -  

عند وصوهلما اىل مزرعة االوركيداي  
 كانت رسالة ابنتظارهم موجهة من
رئيس الوزراء لتؤكد انتظاره الليلة  

 للسهرة. 
كانت السهرة غري رمسية برغم 

االمهية اليت اعطيت هلا هذا ما قاله  
غرانت لذا ارتدت متسني فستاان 



عاداي بسيطا من اللون الرمادي  
الفضفاض واملزهر ووضعت حول 
عنقها عقدا من الذهب واكتفت 

 ابحملبس يف اصبعها .
االنتظار  عندما توجهت اىل ابحة

لفت نظرها وجود زهرة محراء قامتة  
يف شعريات االخوات غاسكوان 
 حسب العادة يف املنطقة احلارة .



بدأت السهرة بطريقة دبلوماسية  
ء على مدخل  وقف رئيس الوزرا 

قصره جبانب زوجته يستقبل 
املدعوين واحدا واحدا بينما عال 
 صوت املقدم يسمي املدعوين.

الوزراء  اقرتبت متسني من وزير  
وزوجته وسلمت بوقار بينما 

ارتسمت على وجهها تعابري ابتسامة  
 سحرية .



تبعت غرانت اىل الصالة اجملاورة  
حيث قدم هلا اخلدم كواب من العصري 
اللذيذ اخذت متسني ابلبحث عن 
خطيبها جون ومل تره بني صفوف 
املدعوين الحظت الكل ابللباس 
الفلكلوري ملنطقة اجلزيرة ارتدت  

اء الساري الطويل القطين  النس
والذي يلف اجلسم من العنق حىت  
حدود القدمني اما الرجال فلباسهم  



يتألف من قميص وتنورة طويلة مث  
 السرتة .

رأت متسني من بعيد العاملة االنسانية 
مارغو ماندرسن تتكلم ابهتمام مع  
صيين قصري القامة.........ومل تر 

 اثرا جلون . 
ال :فاقرتب منها غرانت قائ  

لرمبا انه عمل البارحة لوقت  -
 متأخر .



من املمكن . -  
قبل ان يكمل غرانت حواره بدا 

 جون متوجها اىل متسني .
قضت متسني سهرهتا كمن حتضر 
عرضا مسرحيا مسليا كان جون  

مهتما ابملدعوين مل تستطع التكلم 
اليه وال حلظة واحدة راقبته مليا 

رئيس  ينتقل بسهولة زائدة من زوجة 
الوزراء اىل ماري وغريهن جربت  



متسني ان تتناسى وجود غرانت بني  
الساهرين جبوار ليز هولند حلسن  

احلظ ان عدد املوجودين وفري ومن  
واجب غرانت التنقل بني اجلمع  
الغفري مل يبق طويال مع ليز هولند  
وهذا الشيء اعطى لتمسني بعض  

 الراحة الداخلية .
مر بعض الوقت احست متسني  
خالله الكثري من الضجر نظرت  



طويال اىل جون درست تعابريه 
وارتعبت : بدا مبتسما ومهذاب 

 مساعدا ولطيفا يف جمتمعه . 
رأته كأي شخص تدرسه الول مرة 
واحست ببعض املرارة واخلجل هل  
تعبت من جون ؟ هل نسيت حبها 
له ؟ هل ستكتفي منذ اليوم بذكرى  

 غرانت ؟



الظالم    فهمت اخريا ان حبها الح يف
 االسطورة العادية :

السكرترية تتزوج مديرها اما االن  
حني تعرفت اىل غرانت اختفى كل 

 شيء قدمي . 
وجدت متسني كرسيا يف طرف  

الصالة قرب مزروعات صغرية ,,  
رأسها كاحلجر متعب من التفكري  
مسعت ترداد اغنية واحلان آتية من  



كمان كان الصوت حارا كجو 
.اجلزيرة البولينيزية   

بقيت على كرسيها وقتا طويال  
مأخوذة ابالحلان طورا وطورا اخر  

: هل ستنسى يوما ذكرى   أبفكارها
غرانت كما نسيت معرفتها جبون ؟  
كم متنت ذلك لرمبا اراتحت بعض 

 الشيء! 



لالسف علمت جيدا ان حبها  
لغرانت سوف يعلمها 

 الوجع......هل حتبه حقا ؟
وقفت فجأة وتركت خمبأها االخضر 

هت حنو جون الذي قال هلا :واجت  
اي عزيزيت اين كنت ؟ ما بك ؟  -

 هل هنالك امل يف رأسك ؟
كال , كال ,بل كنت حباجة اىل    -

 بعض الراحة . 



لرمبا هذا اجلمع يؤثر   -
بك......هلمي اىل الصالة اجملاورة  

 صالة الرقص . 
  لعل الرقص ينسيها ما يدور يف

ذهنها لن تتكلم ستتعلم الصمت 
وقلة التفكري لرمبا يزول صراعها  
الفكري رقصت , رقصت بتمهل 

دون التفوه ببنت شفة مث اقرتب منها  
العديد من الراقصني.....مل تنتبه  



الحد حىت........جاء دور غرانت  
. 

امسك بيدها داعيا اايها اىل حلبة 
 الرقص . 

رقصت من جديد والصمت يكللها  
ت قليال . واراتح  

 وقال هلا غرانت : 
اتريدين الرحيل اي آنسة متسني ,   -

 هل تريدين العودة اىل البيت ؟



 واجابت متسني بكل وقار :
آه ........اجل . -  

اننا مستعدون للرحيل وخطيبك   -
 مراتح لوجودك بيننا .

اعلم هذا الشيء . -  
نظرت متسني اىل البعيد ورأت جون  

:يراقص زوجة الوزير فقالت   
سآيت أبغراضي حلظة . -  
هيا لنكمل هذه الرقصة . -  



وافقت متسني ورقصت على انغام 
اآلالت البولينيزية بطريقة رصينة  
ا وحاملة يف هذه اللحظة تالقت عيناه

بنظرات ليز هولند الثاقبة حني قرأت 
 العنف والكره . 
 قال هلا غرانت : 

احتسني ابلربد .  -  
كال .  -  



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

-------- 
تساءلت متسني عن سبب نظرات 
ليز احلاقدة هل تكره ليز رؤية اية  

 امرأة تراقص غرانت ؟



وتوقفت املوسيقى قاد غرانت متسني  
اىل اجلهة االخرى للصالة حيث  
 جرت مراسم الوداع الطويلة . 

يف ذلك الوقت تود  وكم كانت متسني 
الرجوع اىل البيت واللجوء اىل  

 غرفتها وحيدة مع آالماها .
اوصل جون اجلميع اىل السيارة مل 
تستطع متسني التكلم معه على 



انفراد ومل تكن تالحظ اي اهتمام 
 من قبل جون جتاهها .

العودة كانت هادئة حتادثت الليدي 
شامبن مع السيد دي التور واختلى  

ه يراقب طريقه خالل  غرانت مع نفس
قيادة السيارة اما عائلة غاسكوان 
 فرجعت مع السائق يف سيارة اثنية . 
عند الوصول لقصر آل شامبن قدم 
الشاي الساخن ودخل الكل غرفة  



نومه جلأت متسني اىل سريرها مسرورة 
 لوحدهتا . 

مر بعض الوقت مث مسعت دقات  
 خفيفة على ابب غرفتها .

تكلم عن وفكرت ان سوالنج تود ال
السهرة اليت  

امضتها.......اف........كم  
سيكون الوقت طويال تريد متسني  
النوم االن من املؤكد اهنا ستكلمها 



عن خطيبها جون الذي مل بد غري 
 مهتم هبا خالل السهرة .

عندما فتحت الباب تعجبت لوجود  
غرانت امامها ماسكا حقيبة اليد اليت  

نسيتها يف قاعة االستقبال بدت 
قيبة حقرية بني يديه الكبريتني  احل

 فقالت له متسني :
آه.......شكرا, شكرا . -  



ارجوك اي آنسة....تبدين حزينة  -
بعض الشيء كما تقول سوالنج ما 

 بك اي آنسة ؟ 
ال شيء بعض التعب  -

 الطبيعي.......حان الوقت للراحة . 
اظن انك تقولني الصواب انت   -

قبل  تعبة.....عليك تعلم اشياء كثرية 
الزواج هل تعجبك شخصية جون  
 العادية هذه الشخصية الفارغة ؟



 اجابت متسني : 
اكره هذا الكالم اي سيد .  -  

 فأردف غرانت :
اان اظن العكس ابلتمام .  -  

 مث اتبع بسرعة : 
عند سفري اىل الوالايت املتحدة   -

 اتريدين ان آتيك بشيء ما ؟
ليس من عاديت قبول اهلدااي من   -

 الغرابء .



مل ترفضني كل ما اقوله اي آنسة   -
متسني ؟ عليك بقبول الواقع فالواقع  

يعاكس متاما اقوالك اليت تعاكس  
 افكارك..... 

اي افكار؟......عمت مساء اي  -
 سيد . 

نوم هينء اي آنسة انتبهي جلديت   -
خالل سفري سوف ارجع خالل 
اسبوع او اسبوعني وعلي املرور  



مبدينة سيدين خالل 
..... عوديت.....   

 فأهتزت متسني لذكر مدينة سيدين :
سيدين ؟ -  

سيدين مدينة صاخبة وحتوي   -
مصانع ومراكز  

اجتماعية....وشركات كشركة مسيث 
 واوالدهم . 



اراد غرانت ازعاجها ابلتكلم عن  
الشركة اليت ميثلها خطيبها جون 

 وقال : 
أتكدت ان املوضوع يثري   -

اهتمامك.......عمت مساء ونوما  
 هادائ .

هناية الفصل السابع ..........قراءة 
 ممتعة للجميع
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النفسية اليت قطفتها من فسخ  

ة خرب مل تكن تنتظره ابي  اخلطوب
شكل جاءت به ليز هولند ونصحتها  
 ابلعودة اىل نيوزيلندا ............... 
يف اليوم التايل بني متسني وجون دار  

  . سأل جون :احلديث االيت
ماذا قال غرانت ؟ -  

 اجابته متسني : 



قال انه مسافر للتحدث مع  -
 شركة ))مسيث واوالده((. 

انزعج جون هلذا اخلرب نظر ببطء اىل  
متسني وكمن يريد كسر شيء ما قال  
 بينما يضغط على درفة بني اانمله :

امل يعط سببا لسفره امل يقل ملاذا   -
 سيسافر ؟

كال .  -  



ببالك ان تسأليه عن   امل ايت -
 السبب ؟

اغتاظت متسني جملرى احلديث مل كل  
هذه التساؤالت ؟ اهي غبية ؟ وكمن  
جيربها على مسايرة غرانت للوصول  

 اىل تسوايت اخرى !
 فهزت برأسها قائلة :

لو اراد اخباري اكثر عن سفره  -
 لفعل .



ابلطبع , ابلطبع فأنت تعرفينه   -
نا كي  جيدا ما بك اي متسني ؟ انت ه

تعرفني اسرار هذه القضية وقد  
اعطاك الطريقة ومل تعريف ما بك ؟ 

اجننت ؟ حبقك ماذا تفعلني اذن يف  
 بيت آل شامبن ؟

 فأردفت متسني بغضب زائد :
ال استطيع ان اسأله اذا كان يريد   -

 اعطاء عقد العمل لسميث . 



ابلتاكيد , ولكن لو اردت معرفة   -
سني  ذلك ......... انت بلهاء اي مت

لو استعملت ذكاءك ومجالك لعرفت  
كل شيء اال تعجبينه ؟ ابمكانك 
معرفة اي شيء ينقصنا يف هذه  

 القضية.
جون ! -  

فجأة بردت متسني وادركت كم هذا  
الرجل بعيد وغريب عنها من هو  



جون ؟ كيف عمدت اىل حبه؟ كيف 
 ؟

 واردف جون : 
ما لك تلعبني دور الساذجة اي   -

ن اطلب منك  عزيزيت ؟ مل اطلب ول 
ان تتمادي معه بل ابمكانك 

الوصول اىل نتيجة افضل لو اردت  
 توصلنا لعقد اتفاق بني الفريقني . 



اكتفت متسني اببعاد ملفات العمل  
اليت كانت بني يديها ابعدهتا بكل أتن  

وفكرت كم هي بعيدة عن تفكري 
جون خطيبها السابق اعتادت اخريا  

على قرارها لن تتزوج منه  
......ولكن كيف جتهل  ولكن.... 

طبيعة هذا الرجل هلذه الدرجة ؟ كم  
هي بعيدة عن حقيقة االشياء؟ كم 

 هي بعيدة عن الواقع !



وببطء خلعت عن اصبعها خامت 
 املاس وقدمته جلون :

اان متأسفة , من االفضل ان  -
 تسرتجع هذا اخلامت.

ال ضرورة لالسف . -  
وضع يديه يف جيبه واحنىن قليال فوق  
 املكتب ونظر اىل متسني اليت قالت :

خذ اان متأسفة . -  
 واكمل جون مبتسما :



لست متأكدا من طريقتك ! هل   -
 ستطلبني اليه الزواج منك؟
 مل جتب متسني وقال جون :

كال هذا غري معقول لتصديقه .  -  
 واكتفى ابلقول :

ماذا اي متسني ؟  -  
ال شيء . -  

امسعي اي عزيزيت ال عليك ان مل  -
حتيب وسائلي.........لن اقول لك  



شيئا كيف علي ان احافظ على 
الذئب واحلمل......ال اشكو من 

 شيء ما , ال تكرتثي اي متسني .
كادت متسني جتن جملرى احلديث  

 واردفت بطمأنينة مصطنعة: 
تود القول انك تقبل اي تصرف   -

 مين كي تصل اىل اهدافك؟
 امحر جون بعض الشيء واكمل :



ول انين رجل واقعي وال  اود الق -
 اكرتث الشياء دون معىن .

تريد القول اي جون.....  -  
انظري ايل اي متسني اان رجل  -

عملي واعرفك جيدا....اعمايل 
 هتمين وانت تعلمني ذلك. 

امن املمكن ان يصل جون هلذه 
الدرجة من التفكري املادي؟ كم كان 
حلمها بعيدا عن احلقيقة ! داست 



فت ابلصمت امن متسني حلمها واكت
ه الطريقة  املمكن ان حيب رجل هبذ

الساقطة ؟ لرمبا سيتعرف يوما ما اىل  
امرأة تعرف كيف تتصرف معه 

وحينها يعلم ما هو احلب الواضح  
 والصريح.

بعد سكون طويل قالت متسني وهي  
 اتركة املكتب : 

سأهتم ابلقضية .  -  



اتفقنا حظا سعيدا اي متسني انتبهي   -
دة يف اجلوار....اال فليز هولند موجو 

تذكرين شيئا عن موضوع السفر؟اال  
يوجد اية عالمة تشري عن سبب من 

 اسباب السفر اىل سيدين ؟
كال .  -  

اذن سنعمل كأمنا قبلت شروط  -
 غرانت من قبل الشركة .

 مث نظر طويال اىل متسني قائال : 



اان آسف اي متسني...الحظت   -
اهتمام شامبن بك منذ 

 اهتم لذلك وعندما البدء........ومل
طلبت السيدة العجوز منك البقاء يف  

قصرها فهمت اشياء كثرية كانت 
طريقة كافية البعادي عن الطريق  

 ...... 
جون........اان.......  -  



انسي كل هذا لنا الكثري من   -
االشياء املشاهبة اي متسني كنت 
مستعدا ان انتظر انتهاء تلك  
املغامرة....بينك وبني العائلة  

شامبن......اان متأكد من رجوعك 
ايل النك بعيدة عن طريقة عيش آل 

 شامبن .
آه لو تكسر هذه املنفضة على رأس  
جون كيف يتكلم عن غرانت بتلك  



الطريقة واحاسيسها له هي يف غاية  
 الطفولة والطهارة !

حبث املوضوع اكثر   مل تكن تريد
تعبت , تعبت كثريا وسرت الهنا 

 ارجعت خلطيبها خامت اخلطبة.
 وقبل ان خترج من القاعة قالت :

اتريدين سكريترية بعد اليوم ؟ -  
 تعجب جون للسؤال : 

ابلتاكيد , ابلتاكيد .  -  



على االقل فأان على يقني من   -
 حيث موضوع العمل بيننا . 

ابلطبع . -  
ية طوال النهار  وبقيت متسني ساه

حلسن احلظ ابت املوضوع منتهيا  
بينها وبني خطيبها السابق من املؤكد 

ان جون سيتعرف بفتاة جديدة  
كذلك مبساعدة جديدة العماله 
احلقيقة ان غرانت ساعدها على  



بلوغ الوضوح يف حياهتا من االفضل 
الوجع على الضياع يف حياة دون 

 معىن .
تذكرت متسني احلديث الذي دار  
بينها و بني جون يف املكتب مل  

يالحظ ارتباكها عندما هم بوضع  
اخلامت يف الدرج مل يالحظ البسمة  
اليت ارتسمت على وجهها بل قال  

 هلا وهي اتركة املكتب : 



حظا سعيدا , سأتصل بك يف   -
الغد العطائك بعض االخبار 

 اجلديدة .
رغم مجال الطقس و وجود اشعة  

ة  الشمس الداعي للنزهة والراح
جلست متسني امام الطاولة تكمل  

 عملها جبد ونشاط . 
بدا البيت فارغا بعد سفر غرانت  

 واالخوات غاسكوان .



 بعد الغداء قالت الليدي : 
اان تعبة , سأستلقي بعض الشيء   -

 على كرسي الطويل .
اكتفت متسني ابلنظر مشغولة البال 

بينما امسكت ببعض العصبية فنجاان  
 من القهوة .

لليدي شامبن :واردفت ا  
ال تقلقي اي صغرييت اان سيدة  -

مسنة وعلي الراحة قبل وصول 



غرانت من السفر سيصل اصحاب 
من االمريكيني وتعرفني طبيعة 

االمريكيني كلهم حياة وحركة سوف 
يعجبونك اي متسني وقد يعجبهم 

 طبعك الرصني واهلادئ .
تعجبت متسني لكلمات الليدي  

دة منها  االخرية بينما اقرتبت السي
 وامسكت يدها حبرارة وحنان : 



مل التعجب اي آنسة ؟ ال سبب   -
لذلك اان ال اهتم اال للطبائع  

 الشخصية عند الناس . 
من املؤكد ان الليدي الحظت  

اختفاء اخلامت من اصبع 
متسني.......تساءلت اذا ما جيب 

عليها التكلم ابملوضوع وكيف  
 ....... 



بعد مضي بعض الوقت اخذت 
بسرد الطرائف واملواضيع  الليدي 

القدمية العهد مما ساعد متسني على 
 نسيان ارتباكها .

مرت االايم دون ان تسأل الليدي 
اي سؤال عن اخلامت املفقود واكتفت  

 ابلعمل على اهناء اعمال جون . 



كان العمل متواصال وكثريا وهي 
تعمل جبهد وكأن االشياء بدت يف  

.. حاهلا ال تتقدم وال تتأخر........   
اهتمت متسني خالل عملها مبشاريع  

جديدة لسكان اجلزيرة....وهنا  
تذكرت طريقة غرانت مع سكان 
املنطقة فهو رجل عادل وحمب 

لآلخرين حيب فااليسي فعال ويعمل 
الجياد الوسائل الصالح طريقة عيش 



ن اجلزيرة لكن ملاذا افر اىل  سكا
سيدين؟! مل تتوقف طويال عند  

وعليها احرتام السؤال لغرانت اسراره 
افكاره وتصرفاته اال يبدو منطقيا يف 

 كل خطوة يرمسها ؟!
اقرتبت من شجرة جوز هند وتذكرت  

االايم اليت قضتها يف جزيرة  
فااليسي.....كانت اايما مسلية  

 وسعيدة . 



وتذكرت جون وقالت يف نفسها : لو  
تزوجت جون الصبحت حياهتا بعيدة  

والعمق...احلب بعيد  عن الصراحة 
عن احساسها جتاهه.....لرمبا كانت  

تزوجته واهتمت ابشياء عديدة 
لنسيان غلطتها كاالهتمام ابالوالد و 

 االعمال اخلريية االجتماعية . 
حلسن احلظ ابتعدت عن جون 

بطريقة اخرى تعلمت من غرانت  



كيف تواجه الصعوابت وجها لوجه  
ساعدها على ختطي السذاجات  

ى ختطي ولدنتها وبلوغ  ساعدها عل
النضوج التام علمها اشياء كثرية دون 
ان تعرفه جيدا علمها التفكري قبل  

القيام ابية حركة او  
عمل.......علمها ان احللم ال يكفي 

 وان الواقع اكرب من احللم احياان .



تنزهت طويال يف احلديقة .........  
وخالل نزهتها قررت الرجوع اىل  

ا قبل رجوع غرانت بلدهتا اىل نيوزيلند
 من السفر . 

احست ابلنضوج االن بعد ان  
ارجعت اخلامت اىل جون وستقرر  

حياهتا بنفسها من االن وصاعدا لن  
 تعرف الرتدد بعد اليوم وال االسى .



عليها ترك قصر آل شامبن الهنا ال 
تتصور رجوع غرانت.......دون  

صعوبة.....عرفت ان حبها له اقوى  
.....لكن عليها  من اي حب آخر

 االبتعاد . 
فجأة رفرفت فراشة كبرية فوق رأسها 

مما اجربها على الوقوف واهلدوء  
اكملت مسريهتا حتت الشمس وهي 

 تتبع الفراشة احلمراء املذهبة .



اجل من االفضل ان تسافر ان تبتعد  
ان تذهب بعيدا حيث ال شيء 

 يذكرها بغرانت .
سيصل يف آخر االسبوع وحيوم حوله  

ومنهم سيدات امريكيات  الكل
مجيالت ! لن تقو على هذا بعد  

 اليوم .



كان القس حارا والبحرية تعطي اجلو 
بعض الرطوبة اتبعت متسني النزهة  
 حبزن حني فوجئت بصوت يناديها : 

تبدين حزينة اي آنسة ؟ هل  -
 هنالك شخص ينقصك؟ 

التفتت متسني لتواجه ليز هولند  
جالسة يف ظل شجرة كبرية مرتدية 

ثواب امحر المعا كمن استعد للذهاب  
 اىل سهرة .



ارجتفت متسني للمالحظة دون التفوه  
 ابي كلمة بينما اكملت ليز هولند :

اان آسفة لقد اخفتك اي آنسة اود   -
ان نتكلم قليال هل تريدين ان جنلس  
للتحدث لن يطول حديثنا انه مهم  

 رغم موضوع املزعج .
  فهمت متسني ان ليز جادة يف قوهلا

فاقرتبت منها منتظرة ما ستقوله مهت  



ليز ابالستلقاء على كرسي طويل  
 وقدمت لتمسني جريدة قائلة :

اقرأي عليك فهم شيء ان   -
 االمريكيني سريعني يف اعماهلم .

نظرت متسني اىل اجلريدة جريدة 
امريكية الحظت جداثتها فتارخيها  

 منذ يومني ال اكثر .
 اردفت ليز هولند بطريقة مزعجة : 



اشرت اىل اخلرب املهم ابطار ملون   -
. 

ونظرت متسني اىل القسم املشار اليه  
ورأت صورة لغرانت بلباس رمسي 

مأخوذة خالل سهرة حافلة فتاة يف 
ريعان شباهبا تنظر اليه يف فستان 

بديع مزين ابلعقود واالساور الثمينة  
. 



احست متسني بوجع اليم يف معدهتا 
ص واخذت ابلقراءة , قراءة الن

املكتوب حتت الصورة : )) االنسة 
اخلالبة سو الني فان هامب ابنة اتجر  
معروف يف سان فرانسيسكو رافقت 
السيد غرانت شامبن من فااليسي يف  

السهرة اليت اقيمت اثر تدشني  
املسرح االومليب , خرب يقول ان  

اخلامت املوجود يف اصبع سو الني قدم  



هلا من قبل غرانت شامبن صاحب 
جتارية واقتصادية وحبرية  اعمال 

معروفة يف العامل امجع , ومن املنتظر 
 اذن ان نسمع خرب خطوبتهما((. 
من اعلى الشجرة مسعت زقزقة 

عصفور بقيت متسني ممسكة ابجلريدة 
 والحظت مجال سو الني مث قالت:

اهنا مجيلة , اليس كذلك ؟ -  



مل ترد متسني ان تالحظ ليز هولند  
فت ابلتكلم مدى أتثرها ابخلرب فاكت

عن مجال االنسة مث اردفت بكل  
 هدوء :

اتساءل عن مدى صحة اخلرب اي   -
 آنسة هولند .

ارتبكت ليز هولند وضغطت على  
اجلريدة بقوة كما وجهت لتمسني  

 ضحكة ساخرة : 



هذه االنسة توافق غرانت شامبن   -
فهي غنية وحتبه كثريا الشيء واضح  
يف الصورة سوف يتزوجان وينجبان 

سوف تلعب سو الني دور   اوالدا
السيدة احملرتمة الغنية مث تطلب 
الطالق بعد ثالث سنوات على 

 االقل .



كانت ليز هولند تتكلم وكأهنا 
متأكدة من كل كلمة تتفوهها فقالت  

 متسني بعصبية هادئة :
كفى , كفى اي ليز انك تؤملني    -

 نفسك .
نسيت متسني املها حيال امل ليز 

: هولند مث اتبعت هولند   
تتسائلني ملاذا اخربتك هذا   -

ة يف املدينة تلمت الشيء يف البارح



مع خطيبك السابق جون وقد اخربين  
فهمت السبب عن فسخ اخلطوبة 

جيدا : غرانت ! وجئت اليوم كي 
افهمك حقيقة االشياء عليك االن  

ان حتضري اغراضك كي ترتكي 
املنطقة واان كذلك سافعل مثلك اي 

 متسني .
رت العودة اىل  اجل لقد قر  -

 نيوزيلندا قريبا . 



من احلكمة ان تقرري   -
العودة......ايهلذا الرجل ! لو 
اعلمين لو ساعدين على قبول  

 حقيقته......كم اان حزينة.......... 
 وحزنت متسني حلزهنا :

هل انت تعبة اي ليز ؟ هل ابمكاين  -
 مساعدتك ؟ هل انت حبالة جيدة ؟ 

جيدة ؟ هل يل ان اختار حاليت   -
 االن ؟



بذلت ليز جهدا لئال تبكي من 
زاحت نظارتيها وفركت  الغيظ ا

عينيها طويال مث انسابت على 
وجنتيها دمعات ساخنة وهادئة  
 اتبعت ليز وهي تنظر اىل متسني : 

ا قريبني؟ تبدين  هل الحظت كم كن -
ساذجة اي آنسة لكننا مل منثل اال 
الدبلوماسية امام الناس خوفا من  



كالم سكان اجلزيرة تعلمني كم هي 
 امهية غرانت يف املنطقة....... 

اكملت ليز والدمع يغطي وجهها  
 التعيس :

االمر سيان ابلنسبة ايل......كل   -
ما كان يهمين هو البقاء جبانبه كم  

 البدء لكنه قال يل  وددت الزواج يف
ان املوضوع ال يهمه وانه ال يريد  

الزواج وقد أتكدت من هذا عندما 



تعرفت أبمه ال حتبين الليدي شامبن  
 فهي سيدة مظهرية !

كال اي ليز الليدي سيدة حنونة وال    -
 هتتم ابملظاهر . 

كانت حسنة الطباع واملزاج معك    -
النك ال متثلني خطرا حيال غرانت 

ة من جون يرحيها اما  كونك خمطوب 
االن وقد فسخت خطوبتك لن  



جتربك ابية طريقة على البقاء جبانبها  
 يف القصر . 

مل جتب متسني على تلك املالحظة 
وامضت بقية هنارها يف التفكري  

اكملت ليز حديثها وحدها مما زاد  
من حزن متسني كيف حتب رجال  
يعرف امرأة وخيطب اخرى بينما 

الزواج من اثلثة ايضا  يستعد لرمبا من  
. 



 تذكرت كالم ليز حني قالت :
سرتين اي متسني سيتزوج من   -

سوالني كما ربته امه الليدي  
وسيكمل حياته العاطفية هذا الشيء  

لن يزعج سوالني املتحررة كوهنا 
امريكية لن يزعجها لن يغيظها بل  

 سيكتفي بكوهنا زوجته. 
 وقد اجابتها متسني حينها : 

بعضهما .  لرمبا حيبان -  



ال اظن . -  
وهنا امسكت ليز هولند بطرف  

اجلريدة ومزقتها قطعا صغرية وهي 
 تردد : 

حيب....هذا الطراز من الرجال ال   -
يفهم احلب صدقيين اي آنسة عليك 
الرحيل ابقصى سرعة كما سارحل 
بدوري لرجعي اىل نيوزيلندا ارجعي 



اىل خطيبك جون وتزوجي منه 
سفره .  بسرعة قبل رجوع غرانت من  

بعد رحيل ليز بقيت متسني جالسة  
دون حركة تنظر اىل حركة الطبيعة  

تنظر اىل غروب الشمس واىل اختفاء  
النور وراء البحار مث اجتهت بعناء اىل  

البيت الساكن بينما التقطت بني  
 يديها فتات اجلريدة االمريكية . 

 هناية الفصل الثامن..... 



بعدما عادت حرة حاولت ان  - 9
يف صدرها حبها املستحيل متيت 

واحست حباجة اىل احلركة فامتطت 
الفرس وراحت يف رحلة اىل االاثر 
 حيث دامهتها العاصفة.......... 

على عكس ما تصورت انمت متسني 
نوما عميقا واستفاقت يف الغد مع  

 صداع خفيف . 



تناولت الفطور وحدها على الشرفة  
اكتفت ببعض الفاكهة وفنجان من  

دأت بتنظيم رحلتها رغم  القهوة مث ب
ان كل شيء يف هذا املكان يناديها  

 ابلعكس : البقاء ! 
البقاء يف ظل املناخ االستوائي 
الشاعري البقاء قرب العصافري  

التنوعة املسافرة من غصن اىل الخر  
 من صبيحة الخرى .



اي لالسف ترآى هلا غرانت يف  
العصافري واجلنائن واملياه السارية  

م يف الطبيعة  خيال غرانت ارتس
اخلضراء كما يف كل زاوية من القصر  
احست بظله يتبعها اينما ذهبت 

 واينما جلأت . 
اذا ابتعدت عن هذا املكان اذا  

سافرت اىل بلدهتا لن ترى خياله لن  
 يذكرها اي شيء بوجوده يف اجلوار .



عليها اوال ان تكلم جون كي حيل 
رابط العمل واتفاقهما كمساعدة  

لليدي شامبن بقرارها  واثنية اعالم ا
 املفاجئ .

االتفاق مع جون كان سهال للغاية  
 بواسطة اهلاتف :

كما تريدين اي متسني اوشكنا على   -
اهناء العمل وقد اتيت بسكرتري  

جديد ملساعديت على االلة الكاتبة  



ابمكانه استالم االعمال اليت كنت 
تقومني هبا مل هذا التغيري اي متسني؟ 

اجلميلة ليز ؟هل رايت   
اجل اتت البارحة وتكلمنا معا . -  

فهمت حسنا مىت سرتحلني ؟ -  
هنار السبت غرانت يصل هنار  -

 االحد . 
حسنا ابمكانك مساعديت قبل  -

 رحيلك . 



حني ارادت متسني ان خترب الليدي  
شامبن بقرارها اكتفت السيدة بسؤال  

 واحد :
هل انت متأكدة من ارادتك   -

؟ للرحيل اي صغرييت  
اود لو استطيع البقاء هنا ولكنين   -

سأنتهي من عملي مع جون هنار  
السبت وعلي الرجوع اىل بلديت  



خصوصا وان علي اكمال اشغايل  
 هناك عمل كثري ينتظرين يف نيوزيلندا.

افهم هذا اي متسني . -  
عندما انتهت الليدي من فنجان 
القهوة طلبت من متسني ان تضع  

ة اسطوانة املوسيقى احلامل
 الكالسيكية . 

وحينما قالت الليدي شامبن لتمسني  
: 



ظننت انك سوف تبقني يومني او   -
ثالثة بعد انتهائك من العمل كي  

تراتحني بعض الشيء عملت كثريا يف 
االايم االخرية ومل تزوري اجلزيرة 
 ابكملها فااليسي مجيلة للغاية. 

اان احب العمل اي سيدة شامبن . -  
رانت  ايلالسف ! اصدقاء غ -

وديون عائلة مؤلفة من رجل وزوجته 



يف متوسط العمر وابنة ذكية وحلوة 
 الطباع .

ارتبكت متسني وامسكت بطرف 
الكرسي.......مث هدأت من  

عصبيتها لئال تالحظ السيدة شامبن 
 اية حركة تبني مدى توترها . 

حلسن حظها ان عيين الليدي شامبن  
كانتا تنظران اىل البعيد عرب حدود 

ة .النافذ  



 قالت الليدي شامبن :
انظر اىل االضواء الصغرية اآلتية   -

من البحار انظر دائما اىل هذا  
املشهد وال اشبع منه منذ 

 االايم........ 
اقرتبت متسني من النافذة كي هترب  
 من نظرات الليدي وهي ايضا حتب

هذا املشهد الذي رأته للمرة االوىل  
حني كانت جبوار غرانت مل تعرف من  



ان هذا املشهد سيكون سبب   قبل
داخلي....تعبت من امل 

التفكري.....ال تريد شيئا بعد 
االن......بل تعلم شيئا واحدا : 
حمبتها لغرانت حمبة سرية لن يعرف 

 هبا احد .
 واتبعت الليدي قائلة :

االنسة هولند سترتكنا , هل   -
 اخربتك بقرارها ؟ 



كيف مل تعلم الليدي بزايرة ليز هلا يف  
يقة ؟ احلد  

اجل لقد اخربتين بقرار رجوعها   -
 اىل انكلرتا . 

فكرة حسنة عليها العمل اهنا  -
تضيع وقتها هنا وتضجر رغم اهتمام  

غرانت هبا ال تكتفي مبجتمعنا 
الصغري تفضل صحبة العديد من  
الناس واجملتمعات الواسعة احلياة 



اللندنية تستميلها اكثر : ابمكاهنا  
وز يف  الذهاب اىل املسارح والرب 
 اجملالت املصورة ! 

رت متسني بليز وتساءلت ان  فك
ليز  كانت الليدي على علم حبب

حلفيدها فاهنا تتكلم عنها وكأهنا فتاة 
مدللة ال تعرف من احلياة اال 

مظاهرها االجتماعية هل السيدة كما  
وصفتها ليز ؟ مل تعد تستطيع ان  



تفهم احدا منذ خدعة جون هلا كل  
شيء معقول بني الناس يف هذه 

وخافت : هل اللحظة مجدت متسني 
ته يف اجلزيرة خيال من كل ما عرف

صنعها ؟ لرمبا غرانت رجل من دون 
عاطفة ! والليدي سيدة دون قلب !  
وجون رجل مادي ال يهتم اال للربح  

املادي ! ارادت متسني البكاء  
احست مبيل لالختفاء يف الوحدة 



ولكن ال ! عليها ان تبقى قوية فهي 
ليست ابلطفلة احلاملة 

...... اباللعاب.  
عليها ان تنسى كل شيء.....شامبن 
رجل دون معىن مل التفكري به ؟! وليز  

قالت احلقيقة فغرانت ال يفكر  
بتصرفاته يعيش احلاضر بدون  

االلتفات اىل شيء تصرف مع ليز  
كما يتصرف مع كل 



السيدات.......كال لن تفكر به  
بعد اليوم لن تكون كبقية النساء  

!!!  اللوايت عرفن غرانت شامبن  
ابلفعل ! هي ما زالت فتاة دون خربة  
عليها منذ اليوم ان تكرب ان تفهم 

االشياء على حقيقتها ستكتفي حبب 
اعمى لغرانت حبب فكري خيايل ال 
غرانت احلقيقة اضعف من غرانت  

اخليال عليها اال تفكر بغرانت  



س اصعب بكثري اليوم يوم والعك
عمل ستمضي هنارها وحيدة الن  

ة يف اقصى اجلزيرة امل  الليدي مشغول
 تقل هلا منذ حلظات :

اان جمربة على تركك وحيدة يف   -
القصر علي ان اذهب العمال  

ضرورية هذا الشيء يزعجين النه  
 يومك االخري بيننا.



فكرت متسني مبا قالته ليز هولند 
خالل زايرهتا االخرية امل تكن حمقة : 
لقد غريت الليدي تصرفها منذ ان  

متسني اخلامت من اصبعها !  خلعت 
وقد اجابت متسني مالحظة الليدي 

 شامبن:
ال عليك اي سيدة شامبن ساراتح   -

خالل هذا النهار وسوف ارى الكل  



واودع الكل قبل مغادريت القصر  
 واجلزيرة .

قالت متسني هذه الكلمات دون ان  
تبني شعورها واردفت السيدة شامبن 

: 
تك  هل اشرتيت بعض اهلدااي لعائل -

 اي آنسة متسني ؟ 
اجل .  -  



هذا جيد امتىن لك متضية هنار  -
 ممتع الن ترتكني البيت هذا النهار ؟

كال اي سيدة شامبن اظن انين    -
 سأتنزه . 

اذن سنلتقي قريبا هذا املساء . -  
بدا املكان شاحبا غريبا وفارغا بعد  
ان تركته الليدي شامبن توجهت  
متسني اىل املسبح الخذ محام مث 

تلقت للقراءة دون ان تنجح يف  اس



هذا ودخلت غرفتها لرتتيب 
حاجياهتا للسفر دخلت فااتتريا اليها  
حماولة املساعدة لكن متسني رفضت 
 هذا االمر وفضلت العمل وحدها . 
بعد ان انتهت من حتضري االمتعة 

ذهبت اىل احلديقة بني االلوان ومزيج  
من اريج الزهور املختلفة والول مرة 

سني للحديقة الن غرانت مل اتبه مت
مكان ميلك كل تفكريها حىت 



الشمس قد اضاعت من حرارة 
خيوطها الذهبية وفجأة احست 
حباجة للحركة فاجتهت حنو بيت  
املواشي والزريبة وامتطت فرسها 
واخذت طريقا معوجة تؤدي اىل  

شجر جوز اهلند حيث القت غرانت 
يوما دون موعد يف اجتاه شالالت  

ني وعدها غرانت املياه تذكرت ح
ابخذها اىل االاثر قبل ان ترتك  



اجلزيرة قررت يف هذه اللحظة زايرة 
اهليكل حىت ولو مل تستطع بلوغ  

القمة العالية ستكتفي ابلتجول يف 
 اجلوار حيث اهلواء العليل.

يف االايم السالفة احاط سكان 
اجلزيرة الطرق ابشجار عالية ذات  
زهور محراء غريبة الشكل واالريج  

قد علمت متسني ان هذا اللون  و 
مقدس عند شعب املاوريس يف  



نيوزيلندا ولرمبا االمر سيان يف هذه  
املنطقة ايضا . يف اي حال 

فاالشجار تعطي احساسا مرحيا الن  
الشمس اليت تسطع على املرتفعات  

حرارهتا قاسية يف االعايل كانت  
الطريق سهلة للفرس اليت بدت  

عش  مطمئنة للمكان واهلواء املن
وعندما استدرات متسني لرؤية  

املشهد تعجبت الهنا انتبهت اهنا  



قطعت مسافة طويلة على ظهر  
الفرس ابعد بكثري مما كانت تتصور 
 هل ستصل حدود اهليكل العالية ؟

املنظر بديع يطغى على املكان بدت  
مياه البحر يف زرقة النظرات  

والصيادون من البعيد كنقاط متحركة 
يرة قريبة من جزيرة يف االفق ابنت جز 

ا هي جزيرة روات على فااليسي لرمب 
طول الشاطئ االزرق شاهدت متسني  



البيوت املصنوعة من القش ويف  
البعيد حدود املزرعة حيث كانت 

 بضيافة آل شامبن .
نزلت متسني عن ظهر الفرس  

والمست جلدها املالس الحظت 
تعب الفرس فعلقت احلبل جبذع 

فرس  شجرة ايبسة ونظرت اىل ال
تنحين لتلتقط العشب االخضر مث 
تركت الفرس وحيدة وبدأت بتسلق  



الطريق لرمبا استطاعت رؤية اهليكل 
القدمي اذا توصلت اىل حدود القمة  

. 
وعندما اصبحت يف القمة مل تالحظ  
اي شيء بوضوح لكثافة االشجار 

عقدت حاجبيها لشدة اسفها  
وبدأت حتس ابحلرارة يف خطاها 

ودة اىل حيث قررت النزول والع 
تركت الفرس تراتح وأتكل لكن  



جرت الفرس اىل حيث ينبوع ماء  
صغري نظرت اىل ساعة يدها وفكرت  
ان الوقت مازال ابكرا فانسلت على  
العشب تراتح بعض الوقت مستلقية 
اىل جذع خشن وعيناها متوجهتان 
 اىل البحر املمتد حىت املدى البعيد . 

فجأة تغري الطقس وابنت غيوم  
ملبدة ومسع الربق يعلو يف   سوداء

اجلبال ويتفتت يف املنخفضات عال  



صهيل الفرس ولشدة خوفها هرولت 
 يف اجتاه التالل .

بعد حلظات هطل املطر بغزارة 
وابتلت متسني حىت العظام حائرة  
للحالة الناجتة عن هطول املطر  

ركضت متسني حىت حدود الطريق  
القدمية وهي تصرخ طالبة املساعدة 

العاصفة وفكرت متسني ان   مث هدأت
الوقت حان السرتداد قواها وهدوئها  



اذا ما اراد احد مساعدهتا فهذا 
يتطلب بعض الوقت املكان بعيد 
والشاهد الوحيد هو الفرس هل  

ستصل الفرس اىل املنطقة السكنية 
خالل هذه العاصفة اهلوجاء ؟ وما  
العمل ؟ تساءلت متسني عدة مرات  

 مث تعبت من السؤال !
يها قبل كل شيء االبتعاد عن  عل

املطر لئال يلحقها الزكام مل تكن 



ترتدي سوى اجلينز وقميصا قطنيا  
 ربيعيا .

حلسن حظها محلت معها يف كيسها  
البالستيكي معطفا املشكلة الوحيدة  

احلالية اجياد ملجأ ! الوقت غري  
مناسب للتفتيش حتت املطر وهناك 

 خطر ضياعها يف الغابة الكثيفة .
املشي لكن املياه سالت فوق  قررت

املسطحات الصخرية بقوة دفعتها  



لالنزالق حسبما ترآى هلا الصعوبة  
كمنت يف املتابعة كما يف التوقف عن  
السري املها الوحيد بقي يف الصعود  
من جديد حىت اهليكل القدمي لرمبا  
استطاعت االسرتاحة بني االاثر 

 القدمية . 
قضت متسني اصعب حلظات حياهتا  

تسلق الطرق املؤدية اىل اهليكل   يف
القدمي خرق الربد عظامها فعملت 



الكثري جلمع قواها كي تكمل مسريهتا 
الصعبة خلعت حذائها الجتياز 
املسافة الباقية على مهل الن  

اصابعها اصبحت مألى ابلرضوض  
وعندما وصلت اىل اهليكل مل تشعر  
ابلراحة بقدر ما هو خميف بدت 

غري متساوية  العمارة كحطام احجار 
تقدمت متسني اكثر فاكثر حىت 

وصلت اىل ملجأ معقول اختبأت بني  



االعمدة العالية يف زاوية بدت هلا  
مناسبة رمبا يوجد هنا حارس ما ! يف 
الوسط الحظت بقااي حطب مل يبق  

عليها اال اشعال  
االخشاب......لكنها احست بتعب  

 مذهل ميتلك جسمها واعضائها .
اء اشعال النار  عليها قبل االستلق

وتبديل ثياهبا املبللة اقبل الظالم  



يعطي على املكان وحشية وسكوان  
 رهيبني . 

بني رعشة واخرى فتحت متسني 
كيسها واخذت منه علبة الكربيت  
بدت العيدان مبتلة رغم ابتالهلا  

استطاعت متسني اشعال واحدة واي 
هلا من انر مجيلة تقوقعت قرب 

سعا لرمبا  النريان الن املكان كان وا



استطاعت جتفيف ثياهبا والتدفئة حىت  
 الصباح .

احاطت جسمها ابملعطف ذي  
االكمام العريضة وبقيت طويال دون  
حراك تستمع اىل اصوات العاصفة  
لن أييت احد فالعاصفة يف اوجها  

قبلت متسني هذه احلالة الهنا بدأت  
حتس ابحلرارة وتساءلت من جديد 
عن سبب وجود الوقود يف هذه  



لبقعة املهجورة من اجلزيرة من  ا
الساكن يف هذه االماكن الغريبة  

البعيدة عن احلياة املدنية ؟ يف اي  
حال ان وجود هذه االخشاب 
اعطت لتمسني امال جديدا يف  

 الراحة والتحرر من اخلوف
مل تكن تالحظ جيدا املكان اجملاور  
لبقعة النريان لرتاقص الشرارات ميينا  

اوية اخرى  ويسارا ترآى هلا يف ز 



متثاالن قدميان لرجل وامرأة اي ترى  
 من ميثالن ؟ ال تعلم !

االن وقد استعادت ثقتها قرأت يف  
 نظرات التماثيل البسمة واحملبة .
ارادت النوم لثقل رأسها لكنها  

رفضت الفكرة الهنا ستموت من 
الربد اذا مل تقلم النار من حني اىل  
آخر انمت واستفاقت غري مطمئنة  



والرعد ما زال جيول يف .......
 التالل .

مث ضاع ادراكها للوقت ولت تع  
شيئا لكثرة تعاستها حلمت احالما 
مزعجة واستفاقت ابكية ملاذا البكاء  

االن بكت ايضا لذكرى غرانت  
ذكرى من احبته وحيدة دون علم  
احد ما ابهلا تفكر به وهو على 
مسافات من هنا يف االراضي 



االمريكية يف الوالايت 
تحدة........... امل  

يف الصباح مع الضوء سترتك هذا  
املخبأ وترجع اىل بيت آل شامبن كي 
أتخذ حاجياهتا للسفر اىل بلدها غدا  
يوم جديد ومنذ الغد سوف تنسى 

مجال فااليسي وسحرطقسها  
ولقاءاهتا غري املنتظرة بغرانت سوف  
تعود اىل اهلها اىل بيتها اىل نيوزيلندا  



والواقعية ترتك  ة ترجع اىل للعقالني
احللم مل يبق هلا سوى الذكرى لن  

ترجع ابدا اىل اشجار جوز اهلند واىل  
 زرقة القمر .

مر الوقت وتكاثرت العواصف  
والرعود لدرجة الرعب فدنت متسني 
اكثر من النار املوقدة يف هذه البقعة 

النائية من العامل حاولت نسيان 



اخلوف والربد فلرمبا  
 استطاعت..........

يف حالك الظلمة يف السكون العميق  
ارجتفت متسني حلركة بدت هلا قريبة  

خاطف وكما   بعد حلظات هبرها نور
السحر انكشف املكان بينما 

الحظت بصعوبة شبح رجل يدنو 
 منها.



بدا كخيال حيوان حبري برونزي  
اللون يقطر ابملياه قبل ان يظهر  
اخليال واضحا عرفت متسني من  
يكون امل تكن حتلم به منذ بعض 
دقائق ال ! غرانت مسافر اىل  

الوالايت املتحدة ! هل بدت هلا رؤاي  
خيال ؟ كيف وجدها غرانت هنا يف  
اعايل جبال فااليسي بل كان غرانت  

ودون ان ينظر اليها وضع جانبا  



عدته واسرتاح على االرض تذكرت  
متسني وجود ثياهبا قرب املوقد  

حدود العنق  فشدت معطفها حىت 
 وامحرت وجنتيها .
 فقال هلا غرانت : 

ال تشغلي ابلك اي آنسة متسني   -
 اتيت لك بثياب جافة .
 بدت هلجته عصبية .

 استعدت متسني جملاهبته قائلة :



كيف؟....كيف وصلت اىل هنا ؟   -  
كما تيت انت ......تسلقت   -

 الطريق القدمي املتفرع من الغابة . 
:مث ارتبكت متسني واردفت   

اعتذر للسؤال .  -  
 واكمل غرانت قائال :

عندما وصلت الفرس دون خيال  -
اسرجت حصاين ووصلت اىل هنا  
حلسن حظك وجود زهرة االيبالو  



على سرج فرسك وقد تعرفت اىل  
الزهرة ومنها على منطقة وجودك  
 واال ما عرفت اين احبث عنك . 

بدا صوت خملصها مطمئنا يف هذه  
لبعض الوقت مل  املنطقة اجلرداء  

تسمع متسني الرعد والربق يقصف  
 خارجا . 

وحني نظرت اليه ترآى هلا الغضب 
يثور يف عيون غرانت ماذا تقول ؟  



هتورها واضح وقد عرضها للخطر لو  
مل أيت غرانت كان عليها على االقل 

ان خترب عن مكان وجودها قبل  
الذهاب من البيت كم هي غري  
:مدركة و متهورة ! سألت فجأة   

كيف كان السفر اىل سيدين ؟  -  
 فاجاهبا غرانت بسخرية واضحة : 

مل اذهب اىل سيدين . -  
 ماذا قال ؟ كيف ؟ 



امل تقل انك ذاهب يف عمل اىل  -
 هناك؟ ام قولك مقصود الزعاجي ؟ 

كال مل ارد ازعاجك انت بل درس    -
 انفعال السيد جون سوندرز.

لعله على علم بفسخ خطوبتها من  
ته الليدي شامبن جون لرمبا اخرب 

ادارت متسني رأسها وفتشت يف 
احلقيبة اليت اتى هبا غرانت عن ثياب  
تلبسها فرأت سرواال طويال وقميصا 



وكنزة من الصوف مث سحبت من 
احلقيبة منشفة قدمتها لغرانت وحراما  
صوفيا وبعض السندويشات وترموس  
من القهوة ومشط شعر كم هو دقيق  

ة كهرابئية  حباجياهتا ورأت ايضا بطاري
. 

 قال هلا غرانت : 
اتيت لك ببعض الثياب الدافئة . -  



خربتك عظيمة اي سيد غرانت  -
 حلسن حظنا حنن االثنان .

هل هذا الشيء يزعجك اي آنسة  -
 متسني ؟

مل جتب متسني واكتفت ابلنظر حوهلا 
مث ابلنظر اىل حركاته......كم احبته 

 يف تلك اللحظة . 
ار تعلو يف  سكتا فجأة ونظرا اىل الن

 الظالم مث قال غرانت: 



اي آنسة , اود ان اقول لك انين   -
كنت منزعجا للغاية حني عرفتك 

 خمطوبة جلون . 
ملاذا ؟  -  

النين احببتك من النظرة االوىل .  -  
اقرتب منها غرانت وامسك ابانملها  

 قائال :
اتعلمني؟! انت مجيلة قد تقولني   -

ابلفعل ان غريك من النساء مجيالت 



لكنين ال افكر اال بك وامامك  
 احس كأنين شاب يف اول عمري

لرمبا قد اقول الشيء نفسه لكنين   -
 افضل السكوت .

 اكمل غرانت بصوت عال : 
امل تفسخي خطوبتك من جون  -

 عندما تعرفت علي ؟
 كم هو وقح ! فاجابته بعصبية : 

اان اكرهك ! -  



وقف غرانت وابتعد عن النار واتبع  
ي :وهو ميش  

كم اود ان اقبل هذا الكالم    -
 لكانت االشياء اكثر سهولة .

كم انت غيور اي سيدي .   -  
توقف غرانت عن الكالم ودان من 
 النار يوقدها بينما اتبعت متسني : 

لو ترتك هذا احلديث لالنسة سو   -
 الني ؟ 



من كلمك عنها ؟ -  
رأيت صورة متثلها بصحبتك يف  -

جملة امريكية صدرت يف سان 
انسيسكو .فر   

حقا ما تقولني ؟  -  
وقف غرانت فجأة واخذ بتجميع 

 االوراق اليابسة لتلقيم النار .
صوته اصبح هادائ مث قال بلهجة  

 مازحة : 



من املؤكد انك جائعة االن كلي   -
 شيئا وقدمي يل فنجان قهوة .

لست خادمتك .  -  
آه .....امسعي جيدا...ابعد شيء  -

رة عن تفكريي فعلته اليوم بعد سف
طويلة يف احمليط اهلادئ وهو البحث 
عن فتاة بلهاء ال تستطيع االنتباه  

لنفسها ...يف الوقت احلاضر كم اريد  



ضربك كولد صغري ........واال 
 اصميت.......افهمت جيدا ؟ 

كم كرهته يف هذه اللحظة لكن  
االوفق ان تسكت وتستجيب 

لطلباته فتشت يف الكيس عما أتكله  
خذت فنجاان هلا وقدمت له القهوة وا 

 دون ان تنظر اليه .
يف اخلارج كان املطر يتوقف شيئا 

فشيئا استطاع غرانت اخلروج امسك  



ابلضوء الكهرابئي ورسم حركات 
 واضحة لناحية الوادي .

 مث دخل وقال :
لقد فهموا االشارة وسوف  -

 يستجيبون . 
من ؟  -  

من ؟ الذين ذهبوا للتفتيش عنك  -
 اي آنسة .

سيصلون اىل هنا ؟هل  -  



كال اي عزيزيت ...االن وقد   -
اطمأنوا عنك سريجعون اىل بيوهتم 

 وينتظرون مهود العاصفة .
ماذا قال ؟ اي عزيزيت ! اي للسخرية  

!استطاعت متسني ان تتناسى  
يتها كم كانت تود البكاء يف  عصب 

تلك اللحظة متالكت نفسها لئال 
يسمعها من جديد الكالم  

الت هبدوء :الساخر.......و ق  



اعتذر هلذا االزعاج كله اي غرانت   -
. 

 فأجاب بصوت ابرد :
واان ايضا .  -  

تكاثر املطر من جديد .....فقال  
 غرانت لتمسني :

ادخلي يف كيس املنامة واراتحي  -
 قليال . 



استجابت متسني للمالحظة كانت 
 تعبة جدا .

اما غرانت فجلس قرب النار ينظر  
انت متسني  بعمق اىل فنجان القهوة ك

فرحة وتعيسة لوجودها جبانبه بقيت  
وقتا طويال دون ان تستطيع النوم  
تنظر اىل كل حركة يقوم هبا فقالت 

لنفسها من حني الخر احبه مث طغت  
عليها مشاكل مغامرهتا وغرقت يف 



النوم استفاقت يف منتصف الليل 
النار خفيفة لكنها تبعث حرارة كافية 

  نظرت اىل جانبها فرأت غرانت
مستلق دون حركة واضعا يداه على 
صدره.......فابتسمت مث انمت من 

 جديد .
 هناية الفصل العاشر....... 

مل تكن تتصور اهنا ستحتمل   - 10
هذا الدفق من العاطفة دفعة  



واحدة.........فغابت عن الوعي  
كلها يف    واستيقظت ورأت اجلزيرة

حالة عيد..........فلمن اي ترى  
 تقرع االجراس؟؟؟

متسني استفيقي !  -  
فتحت عينيها وواجهت نظرات  
 غرانت املشتعلة بشرارات النار .
تثاءبت وامحرت وجنتاها ومسعته 

 يقول :



كم انت مجيلة عند االستفاقة من   -
 النوم نضرة كالندى .
- .............. 

اول مرة رأيتك , حتاورت   -
نظراتنا....وكم خفت يومها وددت  

ىل لو استطيع ارجاع خطيبك ا
نيوزيلندا مل استطع فدعوتك اىل  

القصر كي اراك دائما ولرمبا اعطيك 



فرصة لقائي ......فلعلك حتبينين 
 يوما . 

سكتت متسني احست ابنقباض يف 
رأسها مل تستطع قول اي كلمة او  

 القيام ابي حركة .
 اكمل غرانت :

احبك , احبك اي متسني.......مل   -
 انت خائفة؟ ال اريد لك اال 

......... اخلري.  



متتمت متسني كلمات 
 مبهمة.......مث قالت : 

واان ايضا , احبك اي  -
 غرانت........... 

اذن ابقي يف اجلزيرة ابقي معي   -
كوين ما ارادت ليز هولند ان تكون  

 املرأة اليت احبها........... 
 واردف غرانت :



فهمت حربك......هذا   -
كيانك.......ال ختايف مين اي متسني  

يف. ال ختا  
مسعت خطوات يف اخلارج وقاما  

 ملالقاة املساعدين. 
احست متسني حبمل ينزل عن كتفيها  

تعد تفكر  منذ ابحت حببها لغرانت مل 
جبون وبطريقته الطفولية.....وحتررت  
 من كل االكاذيب االجتماعية....... 



اخذت متسني ابعادة االغراض اىل  
الكيس بينما كان غرانت يفسر هلا  

منطقة اهليكل القدمي :اتريخ   
فال الوكا او بيت احلب يف القدمي  -

االرض هي االم والسماء رمز االبوة  
. 

 صمتت متسني واكملت الرتتيبات .



يف البعيد مسعت زقزقات عصافري 
الصباح وضحكات رجال اجلزيرة  

 وقال غرانت :
هلمي , هلمي اي متسني لقد اتوا   -

 ابجلياد اىل هنا هلمي . 
متسني يف ضوء الشمس  ظهرت  

ورأت ثالثة رجال ينتظرون وصوهلا  
 مقدمني هلا امجل بسمة صباحية . 



وعندما ظهر غرانت علت اهلتافات  
. 

رغم مجال الطبيعة بدت طريق العودة 
اعطت  صعبة كأن العاصفة السالفة 

للطبيعة رونقا مجيال وجديدا جزيرة  
فااليسي بدت جنة يف صبيحة ذلك  

 اليوم .
زيرة ابلغناء وترداد  اخذ رجال اجل

 االحلان الفلكلورية القدمية .



كان غرانت غارقا يف احالمه ال ينظر  
اىل احد وفكرت متسني وخافت : 

 رمبا كان كاذاب . 
 مث مسعته يسأهلا دون ان ينظر اليها .

تعبة ؟عند وصولنا للبيت عليك   -
اخذ محام ساخن واالستلقاء يف 

 سريرك . 



..ارادت آه االسرتخاء الراحة ..... 
ابالمس السفر اىل ذويها قبل عودته  

 وها قد تغري كل شيء االن ملاذا ؟
وماذا ستقول الليدي شامبن عن  

 موضوعهما؟ 
دون ان تدري قالت متسني بصوت  

 خافت : 
ال , ال لن اقدر ! -  

بال ستقدرين وستفعلني . -  



 بدا صوته صارما ......حني اكمل :
امل تبوحي يل حببك....واان  -

.....عليك االلتزام اي كذلك.
متسني....لست طفلة...و مل  

ختافني......ماذا اخربتك ليز هولند  
عين ؟ لقد كلمتين جديت عن حالتك 

بعد ذهاب ليز من عندان ؟ ماذا  
 قالت لك هذه املرأة اللعينة ؟

اخربتين انكما متحاابن .  -  



ماذا ؟ كذبت عليك....خصوصا   -
عندما علمت بفسخ خطوبتك من  

يس كذلك ؟ مث كلمتك عن جون ال
سو الني اذن انت ال تعرفينين جيدا 
اي متسني ؟ وكيف تسمحني لنفسك  

 حبيب ان مل تثقي يب ؟ 
ال اعلم . -  

اي للطفلة املسكينة . -  



بقي امام متسني نصف ساعة ملراجعة 
افكارها كم ندمت على بوح سرها  
وحبها لغرانت مل االستعجال ؟! مل 

 الثرثرة؟! 
بل اخليل قفز غرانت  وصال امام اسط

عن حصانه حماوال مساعدهتا فاوقفته  
 قائلة :

ال , ال اي غرانت قد ازن طنا . -  



اتريدين ان اطلب سلم احلرائق   -
النزالك عن ظهر اجلواد على كل  
استعدي ملالقاة االصدقاء وصلوا  
 منذ البارحة وقد كلمتهم عنك . 

االصدقاء ؟  -  
 نظر اليها غرانت وقال فجأة : 

اظن انك تكرهينين وحتبينين يف  -
 الوقت ذاته .



يف هذه اللحظة الحظ غرانت بعض  
الدموع تسيل من عيين متسني اقرتب  
منها وازاح الدمع عن وجنتيها قائال  

: 
ال تكوين حزينة اي متسني ال حتزين   -

اان امزح ال حتزين فحزنك حيزنين  
 صدقيين اي عزيزيت . 

 مل جتب متسني بل نظرت اليه فقط .



عند وصوهلما اىل املزرعة مسعت 
اهلتافات والضحك ورأت متسني ابقو 
ضخمة من الورد االبيض تنقل من  
داخل سيارة امريكية فخمة من نوع  
كاديالك وآنسة رائعة اجلمال تتقدم 

 من غرانت قائلة :
هاك رجعت الينا اي غرانت ؟ -  

مث نظرت اىل متسني وهي حتدق فيها 
. 



 قال غرانت :
ا فتمسني ما زالت تعبة  ال تزعجيه -

حىت االن........متسني اقدم لك  
سو الني , سو الني هامب .....سو  
الني اقدم لك متسني لقد كلمتك 

 عنها كثريا .
اجابت السيدة وهي مستغرقة يف  

 الضحك :



اقل ما ميكن قوله ان الكل هنا  -
 يتغري عند ذكرك اي آنسة 

حىت غرانت الذي وصل البارحة تعبا  
عنك دون ان يلتفت  ذهب للبحث

اىل احد هنا كان وجهه شاحبا 
 تعيسا.......... 

استمعت متسني اىل حديث سو الني  
دون ان تبدي اي اهتمام مث الحظت  
نظرات غرانت احملرجة اليها كم هي  



مجيلة االنسة هامب امجل من  
الصورة اليت راهتا مع االنسة هولند  
الحظت ايضا حمبسا ابهظ الثمن يف  

سر .......... اصبعها االي  
مث اقرتب منهم شاب طويل القامة  
 فقدمته سو الني هبذه الكلمات :

ها هو لوري , خطييب  -
..........غرانت , غرانت....,  

 انتبه......متسني........... 



هذا ما مسعته متسني قبل ان تضيع يف 
غيبوبة.......استطاعت ان تلتقط  

 بعض الكلمات ايضا:
ن.....ماذا  ..........الليدي شامب-

 فعلت هبا اي غرانت ؟
مل جيب غرانت عندما استفاقت 
متسني رأت وجهه منحنيا عليها 

وقرأت يف تعبريه الكثري من انشغال 
 البال فقال :



اعتذر ملا حصل اي متسني . -  
 بني الدمع والتعب مسعها تقول له : 

ابتعد , ابتعد من هنا . -  
خبأت رأسها يف الوسادة اليت اتى هبا  
حني وقعت ووضعها على الكرسي 

 الطويل كي تسرتيح قليال : 
متسني .........متسني...........  -  

اتركين وحدي .  -  



هل ابمكانك الوصول اىل غرفتك   -
 ؟

احنت راسها مل تستطع االجابة  
لكثرة تعبها محلها اىل غرفتها  

ووضعها هبدوء على السرير مث احنىن  
اجللدي........ خللع حذائها   

ال , ال استطيع فعل هذا دون   -
 مساعدة. 



مل ايبه غرانت لكالمها وحني نظر اىل  
رجليها العاريتني الحظ بعض اخليوط  

 احلمراء........آاثر دماء ...
فقال هلا واحلزن ايكل من بريق عينيه 

: 
اي حبيبيت ماذا حل بك ؟ -  

مث اقرتب منها ووضع اانمله يف  
بدا كئيبا مرتددا  شعرها وهي ترجتف  
: 



هل تصفحني عن تصرفايت   -
وكلمايت الساخرة لقد تصرفت معك 

 بطريقة غري الئقة ؟ 
اجابت الليدي شامبن من داخل  

 الغرفة : 
لو مل ختطئ ملا سألت مثل هذا   -

 السؤال . 



ابتعدت متسني عنه ونظرت اىل  
الليدي والدموع تسيل غزيرة على 

 خدها .
ال : فانتفض غرانت امام جدته قائ  

ارجوك , ارجوك.........اذهيب   -
 االن اي جديت !

تعجبت اجلدة لللهجة غرانت مل 
يقلل مرة من احرتام 



جدته.....صمتت بعض الوقت  
 واتبعت :

انظر اي غرانت اعطيك مخس   -
دقائق فقط عليك ترك متسني تراتح  

 ساستدعي الطبيب حاال . 
خرجت الليدي من الغرفة وتركتهما  

برغم ما قالته له  وحيدين من جديد و 
اجلدة مل يكن مستعدا للكالم  

ابلعكس سكت ونظر اليها مث احنىن  



حىت جبينها ووضع رأسه فوق رأسها  
 دون ان يقول شيئا .

احست متسني يف تلك اللحظة وكأن  
ا هل امال جديدا ارتسم يف حياهت 

حيبها ابلفعل ام اهنا تتصور حبه الهنا  
حتبه ظلت دون حراك و غرانت 

جبينها حىت قال هامسا: منحن فوق  
احبك...احبك .....هل  -

ابمكانك قبويل كزوج لك هل تقبلني  



ان تصبحي زوجيت اي حبيبيت 
 متسني؟؟

واان احبك اي غرانت رغم ماسببته  -
 يل من اآلم وشكوك.

ال استطيع العيش بدونك حلظة   -
واحدة فهمت االن كل شيء فهمت 
انين كنت ازعجك دون قصد النين 

االمل كم ازعجتك اي  كنت خائب 
حبيبيت سأعوض عن كل شيء كل  



حيايت ستكون لك كي ارى الضحكة  
 دائمة يف عينيك.

مل تعد متسني قدرة على الكالم 
اكتفت ابلنظر اىل غرانت كأهنا  

 عاشت حلما يف اليقظة.
 اتبع غرانت : 

االسابيع اليت مرت علمتين كيف  -
اعرفك شيئا فشيئا واؤكد لك انين  



يت الشخصية عرفت كم  خالل اختبارا
 انت عميقة مبشاعرك........... 

وملاذا مل ختربين هبذا قبل االن؟ مل  -
تركتين اظن انك حتب االنسة فان  

 هامب وتود الزواج منها ؟
اردت تعذيبك كما تعذبت اقر   -

اباننييت.......لكنين احبك كثريا اي 
متسني......كم تعلمت حبك يوما  



بعد يوم صباحا بعد 
........ مساء...  

اتثرت متسني لكالم غرانت مل تكن  
تعرف مبا جتيب او ماذا  

تقول..........مل تقل شيئا بل 
العكس كانت مستعدة لسماعه حىت 

 الصباح .
 واتبع قائال : 



اتذكرين ما قلته لك وحنن يف  -
اجلبال.......قلت احلقيقة اي 
متسني......زمل اغر يوما على 
ت امراة.....كما غرت عندما تعرف

بك .........لذا اقر ابنين ازعجتك 
النين كنت اغار من جون ازعجتك 

 كي انتقم منك. 
اي لك من شرس ! -  

 قالت ذلك دون ان تعين ما تقوله . 



وهل ابمكانك حتمل طباعي   -
 الشرسة ؟ 

اكتفت متسني ابلبسمة مث تيقظت 
ملدى اهتمام غرانت لالجابة على  
سؤاله هل ستكون احلياة معه صعبة 

لرمبا صعب عليها االندماج بطباع  ؟ 
غرانت .....لرمبا لن تعيش بعد اليوم  
راحة اثبتة......لكن كم حتب هذا 



الشخص وكم تود العيش معه كل 
 حياهتا فاجابت بصدق :

اجل استطيع . -  
ظننت للحظة انك قد تغريين   -

 رأيك .
لن اغري رأيي ابدا . -  

واال , ساخطفك ابلقوة واتزوجك   -
حبيبيت . اي   



ابتسمت متسني من جديد جملرى 
احلديث ونظرت اليه بعاطفة وحب 
بعد اليوم لن تيأس ابدا لن جتزع بعد  

 اليوم .
 فأكمل غرانت :

هل جرحت شعورك اي عزيزيت ؟  -
 اعذريين ......ماذا تقويل ؟ 

اجييب امسع خطى الطبيب يف الغرفة 
اجملاورة....اان لست جون اي متسني  



احبك ال تنسي هذا   اان غرانت واان
 ابدا . 

دخل الطبيب اىل غرفة متسني كانت  
ابلفعل طبيبة شابة اوسرتالية يف  

مقتبل عمرها ذات وجه برونزي من  
اثر اشعة الشمس فحصت متسني 

دققت يف جراحها وحقنتها أببرة كي 
تبعد اي عدوى مث وصفت هلا الدواء  

 املنوم للراحة ........... 



متىن  كل من عرف غرانت ومتسني 
هلما زواجا محيما لكن اجلزيرة  

ابكملها آتمرت ضدمها واستعدت  
الحتفال كبري مبشاركة كل ابناء  

اجلزيرة ودامت االحتفاالت اسبوعا 
 كامال .

كل شيء بدا كاحللم لتمسني يف  
آخر النهار استطاعت خلع ثياب  
حفلة الزفاف مبساعدة والدهتا اليت  



اتت من نيوزيلندا خصيصا ومن  
ظرت متسني اىل النافذة غرفتها ن

حيث كان مرآى اجلزيرة خياليا : 
السكان يغنون بفرح على انغام  
 املوسيقى احلاملة والفولكلورية . 
 توجهت االم اىل ابنتها قائلة :

املشهد خالب اي متسني !   -
ستكونني سعيدة انين متأكدة زايدة 



على ذلك لن تكوين بعيدة عنا يف  
 هذه اجلزيرة الساحرة . 

ن مسعت تلك الكلمات  بعد ا
ارتبكت متسني وسالت الدموع من  
 عينيها فاقرتبت وعانقت امها قائلة : 

اال اتتني اي امي مع كل العائلة اىل   -
 اجلزيرة لتمضية عطلة الشتاء ؟

ابلطبع اي بنييت وقد وعدان غرانت  -
بذلك لقد اخرتت الرجل املثايل اي 



بنييت وهو كذلك اختار املرأة 
.كوين سعيدة اي  الفضلى.......

 حبيبيت ! 
يف هذا الوقت دخل غرانت فاقرتب  
من متسني واعطته ذراعها والبسمة  

 متأل وجهها . 
 سألت السيدة فورسايت :

اين ستمضيان شهر العسل ؟  -  
 اجاب غرانت : 



على بعد حوايل مخسة كيلو  -
مرتات من هنا توجد جزيرة صغرية يف 

وسط احمليط حيث بنيت بيتنا انه  
وحيد يف اجلزيرة .البيت ال  

سنذهب اىل هناك اي امي !!!  -  
استقال زورقا صغريا وتوقفا عند 
اجلزيرة مث دخال اىل املنزل الواقع  
 اعلى هضبة مشرفة على البحرية . 
 حني وصال , قال غرانت لتمسني : 



هل انت سعيدة اي حبيبيت ؟  -  
كثريا .  -  

وعصبية املزاج ؟ -  
كثريا .  -  

وترجتفني ؟  -  
اان غبية اي غرانت خلت انين  كم   -

 قوية كم اان ضعيفة .
اتعلمني .......متسني ال اعرفك   -

كفاية وانت ايضا لنا احلياة ابكملها 



...... علينا تعلم هذا االمر : كيف  
 نتعرف جيدا على بعضنا . 

عانقها غرانت مث ساعدها للتعرف 
 على املكان . 

صباح اليوم التايل عندما استيقظت  
الشمس عالية يف   متسني كانت

السماء احست بفراغ جديد املكان 
مل تعتد عليه بعد ويلزمها وقت  
 للتآلف مع االشخاص واالشياء.



صباح اخلري اي سيدة شامبن . -  
صباح اخلري اي زوجي العزيز .  -  
تعايل اجلسي......حلمت بك  -

هذه الليلة .......كم اود رؤيتك  
دائما اي متسني ابحللم وابليقظة لن 

ريب مين بعد اليوم .هت   
دان منها وطبع قبلة راننة على جبينها  

 قائال :
هل انت سعيدة اي سيدة شامبن ؟ -  



مل السؤال وانت تعرف اجلواب ؟   -
 انت تعلم كم اان سعيدة. 

كم اان احبك اي عزيزيت .  -  
تذكرت االن قول بعض الشعراء ,   -

قال احدهم : ))وأييت احلب كربيق  
...ما رأيك ؟جنمة يف الصباح((...  

 هكذا ولد حب متسني وغرانت . 
وهكذا كرب ومل تكن تتصور متسني 
حبا اكرب واعمق ! امامها االن 



سنوات طويلة من السعادة مليئة 
 ابملفاجآت السارة واالفراح ابتسمت
متسني لغرانت وهي هتبه حياهتا كلها  

! 
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