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الَّ يف إلصباح  َّين ما قتلت جون أ ندرو، وال علمت خبرب مقتهل إ  أ قسم لمك أ ن

 .إلباكر

مل أ قرأ  حصيفة ذكل إليوم، لكنَّين عرفت ابجلرمية من رجال إلرشطة إذلين 

 .أ خذوين إ ىل الاس تجوإب

ويف غرفة إلتحقيق، مصتُّ . كنت صامتًا اكجلبل، ال أ جرؤ عىل قول لكمة

َّين لست ذ يأ يضًا، ل ن  .كّيًا، وأ يُّ لكمة أ قولها قد تُس تخدم ضّدِّ

اكن إلنور . جلسُت وإحملقِّّق وهجًا لوجه، بيننا طاوةل صغرية فوقها مصباح

يشتِّّت عقيل، ويضعفين، فأ صبح عاجزًإ عن مقاومة إل س ئةل إليت تهنمر 

، فأ اكد أ عرتف جبرمية مل أ رتكهبا  .عيلَّ

َّص يب، كنت أ معن إلنظر يف إحملقِّّق، فأ رإه بعينني ذ إبلتني، كعدّوٍّ يرتب

ىل مأ زق خطري رة، يتنقَّل . وحياول جّرِّي إ  اكن ذإ نظرإت حادَّة، متحّذِّ

ىل أ خر، مثَّ يس تقرُّ عىل وهجي ، ويسّوِّي قبَّعة سودإء  ببرصه من ماكن إ 

َّه خياف أ ن تسقط منه ن اكن يرتدي بذةل سودإء، وربطة . عىل رأ سه، ك 

 .ته ق م أ خ ر مذََّّبعنق غالية إلمثن، ويظهر من جيب سرت 

يف تكل إللحظات، اكن خويف منه يتحمكَّ جبميع مفاصيل، فأ حسُّ برجفة 
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وعندما . يف رشإيني قليب، وأ اكد أ تساقط عن إلكرّسِّ كورقة ايبسة

َّد،  ىل إلسجن إملؤب َّدأ ت قلياًل، فكَّرت ابجملرمني إذلين تسوقهم أ عامهلم إ 

ىل إملش نقة ! رؤون عىل موإهجة يمريم؟َّؤالء إجملرمون، كيف جي... أ و إ 

وَّو، أ ال خياف عىل ! َّل تكون عندم جسارة للنظر يف عيين حمقِّّق؟

لهيم؟ ث إ   !نفسه عندما يتحدَّ

لقد أ خربين أ حد إملرّشدين بأ نّه أ دين يف جرمية قتل، وبعد أ ن أ مىض 

اكن ذكل . س نوإت طويةل من حياته يف إلسجن، تبنيَّ أ نَّ غريه إرتكهبا

وَّا أ ان أ يضًا من أ جل إمرأ ة، من أ جل إمرأ ة . إمرأ ةبسبب خالف عىل 

ابلطبع، أ جلس أ مام إحملقِّّق، وأ خىش أ ن تزنلق أ يُّ لكمة ميّنِّ يف غري 

 .ماكهنا، فيكون مصريي قامتاً 

أ ان مل : "كنت أ ودُّ أ ن أ خترص يف إحلديث مع إحملقِّّق، فأ قول هل جبمةل وإحدة

َّين يف جعةل من أ مري، "أ قتل جون أ ندرو ن ويزجعين مكويث يف غرفة ؛ فا 

الَّ طاوةل، وكرس يَّان، ومصباح، ورجالن متناقضان،  صغرية، ليس فهيا إ 

إن  ...عدوَّ

فوجئت بأ نَّ إحملقِّّق اكن لطيفًا مع ، وأ عاد إ يلَّ إلثقة بنفيس، ويه ثقة 

ولعهلَّ اكن . مل ي ربين كام حيدث يف إجملمتعات إل خرى. متوإضعة يف إل صل

َّين لست قادرًإ عىل قتل دجاجةمتأ كِّّدًإ لسبب أ هج  .هل من أ ن
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 ما إمسك؟: سأ لين بربودة

 ...ريتشارد: قلت

 ...ريتشارد فنسنت: قلياًل، مثَّ إس تدركت صفنُت . كدت أ نىس إمس عائليت

كتب شيئًا عىل ورقة، وعاد يلق  عيلَّ أ س ئلته، وكنت أ جيبه، ما عدإ 

يء جّدًإ يف تذكُّر إل رقام تكل إل س ئةل إليت تتعلَّق بتوإرخي معيَّنة، فأ ان رد

 ...وإل زمنة

أ ين كنَت يف إلساعة إلثالثة وإدلقيقة إخلامسة : ابدرين بسؤإل أ خر

 وإلعرشين، جفر إلسبت إملايض؟

ذإ ابلطري عىل رأ س تلعمثُت، وتردَّدُت، ... اكن إلسؤإل صعبًا للغاية، فا 

يلَّ س يجارة طويةل من نوع  م إ  وجفأ ة .. ".وينس تون اليت"وإرتبكُت، فقدَّ

م عيلَّ بس يجارة مشاهبة، عندما كنت أ تسكَّع  تذكَّرت أ نَّ ساحئًا أ ملانّيًا، تكرَّ

اكن ذكل مساء "... ساري َّيلز"قرب أ حد عروض إلسريك يف ضاحية 

إس مترَّ إلعرض حَّتَّ إلعارشة لياًل، مثَّ منُت عىل مقعدٍّ يف حمةلَّ . إلسبت

 ...، وسط إملدينة"إلس نرتإل"

 ...كنت يف إملدينة... تتذكَّر ... نعم

 أ مل تكن مع أ ّيِّ إمرأ ة؟: سأ لين إحملقِّّق

 ...أ بدإً  -
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 ؟"ماكوإري"َّل تعرف سامنتا يل، صاحبة إلبار يف شارع -

 ...نعم... أ عرفها -

َّه يف بدإية مغامرة مثرية، يريد أ ن يتابع  ن يلَّ رإضيًا، وك  اكن إحملقِّّق ينظر إ 

ىل إلهناية بعض إحملقِّّقني دلهيم نزوإت جنس يَّة وقد مسعت أ نَّ . تفاصيلها إ 

ة فعل إحملقِّّق إذلي يستنطقين. خطرية . وبوسع  أ ن أ كتشف ذكل من ردَّ

 .اكن حضاًل، مطبق إلفم، ولسانه يدور يف مفه، فيبتلع ريقه بصعوبة

خطر يف ابيل أ نَّ إحملقِّّق يعرف إملرأ ة جيِّّدًإ، ويعرف أ يضًا إلنساء إللوإيت 

، لكنَّه ما يزإل يش تغلَن عندَّا، ولعهلَّ   حف  عدد إملساّم يف أ جسادَّنَّ

َّه يطلب ميّنِّ تفاصيل أ كرث عن عالقيت ابملرأ ة ن يلَّ بأ مل، ك   .ينظر إ 

ا إحملقِّّق إحلرشيُّ  قطعة حلوى . سامنتا يه إمرأ ة فريدة، انمعة! حس نًا أ هيُّ

لت إ ىل برش بسحر ساحر طويةل، خليعة، ذإت وجه مس تدير يؤلك . حتوَّ

... ر أ شقر يندلق عىل ظهرَّا، وصدر عال، وساقني مجيلتنيأ الًك، وشع

حنبُّ : وليك أ كون رصحيًا أ كرث. حنن إملرشَّدين حنبُّ إلس يقان، وَّذإ شأ ننا

أ ش ياء كثرية يف إملرأ ة، لكنَّ إلس يقان، اي حبييب، يه بضاعتنا إل غىل، 

دان عىل إل  َّة تعوَّ ي َّنا لسوء أ حوإلنا إملاّدِّ ىل أ سفل، وكنوزان إملش هتاة، لعل نظر إ 

طنا يف عالقات معها . إملهمُّ أ نَّ سامنتا أ حبَّتين. فوقعنا عىل إلس يقان، وتورَّ

ال أ دري كيف وملاذإ؟ فأ ان لست وس اميً كام ترى، لكنَّين مترّشِّد، وأ ش به 
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َّة  !إلغجر يف ترصُّفايت، ويه تعشق إلغجر، ومك متنَّْت لو أ نَّ هللا خلقها جغري

 :قِّّق، فقلتواتبعُت الكيم إ ىل إحمل

دخلُت إ ىل حانة سامنتا عن طريق إلصدفة، فقد كنُت َّامئًا عىل وهجي  

الني، دينةيف إمل ث إ ىل إملرإكب، وأ الحق إملوس يقيِّّني، وإدلجَّ ، أ حتدَّ

ة، ويشحذون مهنم بعض إلنقود مون عروضهم للامرَّ . وإلسَحرة، إذلين يقّدِّ

ة، فأ رسع ىل أ قرب ماكن جفأ ة َّطل إملطر، وأ قفرت إلطرق من إملارَّ ت إ 

كنت أ عرف أ نَّ يف شارع . بدون قصد، ركضُت إ ىل إحلانة. أ ختئب فيه

لهيا قطّ، العتقادي أ نَّ إحلاانت يه" ماكوإري"  حانة، لكنَّين مل أ دخل إ 

 .للناس إمليسورين

يلَّ إحلارس حاولت . وقفت عند إلباب، وعرصُت جسم  إملبلَّل، خففَّ إ 

 :إلهرب، فاس توقفين

ىل أ ين؟ م إلويسيك جمَّاانً . أ نت مدعو  ... التع! إ  َّه عيد ميالد ... إليوم نقّدِّ ن إ 

 ...سامنتا يل، صاحبة إحلانة

الَّ عندما أ خرج زجاجة ويسيك  قه، إ  من جيب سرتته، صغرية مل أ صّدِّ

أ دخل، َّيَّا، َّل ترفض دعوة سامنتا . أ ال ترى؟ إلويسيك جمَّاانً  :وصاح

 !أ هّيا إلساذج؟

ن كنت ال أ عرفهاتوقَّعت منذ تكل إللح بة، وإ  . ظة أ ّن سامنتا إمرأ ة طّيِّ
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ق أ نَّ عاملًا جديدًإ، أ محر إللون،  ًإ، ال أ صّدِّ دًإ، خائفًا، متعرّثِّ دخلُت مرتّدِّ

اكن فيه خصب، وزمامري، وس يقان، ورجال . اكدلم، ينفتح أ مايم

ى اكل فعى... متنكِّّرون، وموس يقى ىل . ورإقصة أ فريقيَّة تتلوَّ مل ينتبه إ 

م أ ثرايء، وفتيات . أ حدوجودي  اكن َّناك جَعزة عند إلبار، ال يبدو أ هنَّ

ضع : قلت يف رّسِّي. مجيالت يتنقَّلَن بني إلطاوالت يف َّرج ومرج

أ ان مترّشٌِّد، وَّؤالء ليسوإ مثيل، وال ... لكْن همالً ! رأ سك بني إلرؤوس

ذن أ ن أ دخل بيهنم من دون جضَّة... أ عرفهم  أ رشُب ك سًا، ك سني،. عيلَّ إ 

ىل بييت، كام خترج إلشعرة من إلعجني ىل إلشارع، إ  جلست ... مثَّ أ خرج إ 

لُت يف إلعامل إجلديد. إ ىل طاوةل بعيدة معَّا جيري رأ يته أ فضل بكثري من . تأ مَّ

ا سامنتا. ورأ يت سامنتا من بعيد. إخلارج اكن إمجليع حيتفون . عرفت أ هنَّ

ا فر  نة حتتف  ابلربيعبعيد ميالدَّا، ويه تدور بيهنم سعيدة، ك هنَّ  .إشة ملوَّ

هت حنوي متوتِّّرة،  ، إَّتَّ ا رشبت كثريًإ، وعندما وقع نظرَّا عيلَّ بدإ يل أ هنَّ

ًإ، أ و تريد أ ن تطردين ا تضمر يل رشَّ أ مسكتين من يدي، . فاعتقدُت أ هنَّ

تين إ ىل وسط إحلانة، حيث اكن رجال ونساء يرقصون : صاحت يب. وجرَّ

ا إلهارب من إ  !ملطر؟َمن أ نَت أ هيُّ

َّا رجل خضم إجلثَّة، أ صلع، عرفت فامي بعد  مثَّ رإحت ترإقصين، فاقرتب من

ا مكل هل، وقد  أ نَّ إمسه جون أ ندرو، وجذهبا ميّنِّ حانقًا، ففهمُت أ هنَّ
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 .أ غاظه أ نَّ أ حدإً حياول الاستيالء علهيا

الَّ  َّة يب إ   مل إكرتث ملا حدث، فقد كنُت متأ كِّّدًإ من أ نَّ إملرأ ة مل تكن هممت

 .لكوين غريبًا، وعدمي إلوسامة

ىل إلشارع أ حبث عن ماكن  ، وعدُت إ  يف تكل إلليةل رشبت بضع كؤوسٍّ

 ...ل انم فيه

بتلع غبايئ، فبادرين وَّو يريخ  توقَّفُت عن إلالكم مع إحملقّق يف حلظة ل 

 :ربطة عنقه

 َّل رجعَت إ ىل إحلانة بعد ذكل؟

 ...عدت إ ىل إحلانة بعد وقت قصري… نعم… نعم -

 ملاذإ؟ -

لهيا؟ -  !َّل ترإقصين إمرأ ة وال أ عود إ 

 أ كنَت متكل مااًل يف تكل إل ثناء؟ -

َّين حصلت يف حيايت عىل قدر وفري من إملال -  .ال أ تذكَّر أ ن

 وماذإ حدث بعد عودتك إ ىل إحلانة؟ -

. مل يكن جون أ ندرو موجودًإ حلسن إحل ِّّ. إقرتبُت من سامنتا أ كرث -

من الاَّامتم، وإعتذرت ميّنِّ معَّا بدر من جون  أ عطتين إملرأ ة مزيدإً 

. أ ندرو، مثَّ سأ لْتين عن نفيس، فأ خربهتا عن طفوليت وحارضي وبؤس
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َّين سأ عين لها شيئًا، فهي  إمرأ ة  َّة مبا أ قوهل، ومل خيطر يف ابيل أ ن اكنت هممت

مجيةل، خبرية، وتعرف إلكثري من إلرجال، وأ ان مل أ عرف يف حيايت سوى 

 .بضع نساء

لهيا: قالت يل ة يف دعوة َمن أ شاء إ  َّه . ال هتمتَّ جلون. َّذه حانيت، وأ ان حرَّ ن إ 

فتعال إ ىل َّنا عندما تشعر ابلربد أ و ... وأ ان أ شفق عليك... يغار كثريإً 

 ...إملرشوب لكُّه عىل حسايب... وال تدفع نقودًإ أ بدإً  ...إجلوع

ت عىل يدي، وإنرصفَت برسعة حسراّيً عىل  اكنت ملس هتا مرَّامً . شدَّ

ىل إمليناء، . مل أ حبث عن مأ وى يف تكل إلليةل. جرويح إلكثرية ذَّبُت إ 

نة عىل صفحة إملاء، وأ ختيَّل سامنتا  وأ مضيت ليليت أ رإقب إل ضوإء إمللوَّ

ىل إلشاطئ ىل . كجنِّّيَّة حبر قذفت هبا إل موإج إ  مسعهُتا تدعوين ل نزل معها إ 

ىل إلقعر، حيث نلتحم  ة، ونغيب إ   .وال يرإان أ حدإللجَّ

وكنت أ ان . مل تكن أ عامق إلبحر خميفة تكل إلليةل، بل اكنت َّادئة ورقيقة

وسامنتا فقط منيش عىل حرير إملوج كطفلني صغريين ال يلواين عىل 

 ...يشء

ل خيط من خيوط إلشمس ىل . أ فقُت من خيااليت عند أ وَّ نظرت إ 

ك من ماكهنا، بل تتأ رحج يف اكن . رقص مملّ  إملرإكب، فوجدهتا ال تتحرَّ

وكنت أ ان . َّناك فرإغ، وأ نوإر خافتة اكدت تنطفئ، وطيور نورس جائعة
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َّين معَدم، وضائع، ولن حتبَّين  وحيدًإ، أ عود إ ىل وإقع ، وأ تقبَّل حقيقة أ ن

 ...إمرأ ة

 .أ مل تكن سامنتا حتبُّك؟ سأ لين إحملقّق -

 ...حدث ذكل... يشء من َّذإ إلقبيل... نعم -

 وجون؟ -

مل أ كن أ غار منه، مفا حدث بينه ... حزنُت عليه... اًل مسكيناً اكن رج -

زعايج إ ىل حّدِّ  وبني سامنتا اكن أ مرًإ اتفهًا، لكنَّه اكن يضايقها، وحياول إ 

َّين كنت إلسبب يف إبتعادَّا عنه  ...إملشاجرة، معتقدًإ أ ن

 َّل قتلَته؟ -

الَّ صباح إلي... صّدقين... مل أ قتهل - َّه قُتل إ   .وممل أ عرف أ ن

 أ كنَت عىل خالف معه؟ -

 ...خالف من طرف وإحد… كنَّا عىل خالف من أ جل إمرأ ة -

ا قتلته؟ -  َّل تعتقد أ هنَّ

يقاع هبا... ال مصلحة لها يف ذكل -  ...وأ عتقد أ نَّمك تريدون إال 

ا بريئة؟ -  ملاذإ ترصُّ عىل أ هنَّ

ا عاملتين بعطف شديد، وال ميكن المرأ ة هبذه إلرقَّة أ ن  - ترتكب ل هنَّ

 ...جرمية
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ا إعرتفت بقتهل -  ...ولكهنَّ

 !َّل متزح؟! ماذإ؟ -

َّه ... سامنتا قتلت جون أ ندرو... إحملقِّّقون ال ميزحون اي ريتشارد - يبدو أ ن

 ...س نعرف مزيدًإ من إلتفاصيل فامي بعد... ضايقها كثريإً 

ق ما تقول - ذإ اكنت سامنتا ق ... أ بدإً ... أ بدإً ... ال ميكنين أ ن أ صّدِّ تلت إ 

 !َّنا؟ جون، فلامذإ أ تيمت يب إ ىل

 ...أ ردان أ ن نتأ كَّد من عدم إشرتإكك يف إجلرمية -

 وَّل تأ كَّدمت؟ -

ليك فامي بعد... نعم - َّنا قد حنتاج إ   ...بيد أ ن

ر كيف اكن إ حساس جون أ ندرو قبل أ ن يُس م روحه  أ س تطيع أ ن أ تصوَّ

َّه إكتشف إملوت، وَّو يقرتب. بلحظة وإحدة فتح . منه ال ريب يف أ ن

ة لريى إل ش ياء أ كرث ختنق، وإنتفض جسده. عينيه بقوَّ حاول أ ن ميدَّ يده . إ 

ة معيقة ال قرإر لها  ...لميسك ابلهوإء، قبل أ ن يسقط يف َّوَّ

ِّّامً، لكنَّ خوفه اكن أ شدَّ من إل مل َّه يف قلب نفق مغلق، . اكن متأ ل شعر بأ ن

س يطرت عليه حاةل . وومسع صواًت يف دإخهل، مل يعرف ما َّ. ال خمرج هل

ك لسانه: أ رإد أ ن يرصخ. فقَد صوإبه. جنون اكنت يف حلقه . ال، ف م يتحرَّ

 ...حفمة سودإء منطفئة، يه روحه



05 
 

م لكَّ يشء يف متناول  لو متكَّن من إحلركة يف تكل إللحظة، لاكن اثر وحطَّ

ىل إلورإء،. يده م زجاهجا، ليعيد عقارهبا إ   اكن جهم عىل ساعة إحلائط وَّشَّ

 ...إ ىل وقت اكن فيه سعيدإً 

أ مغض جون أ ندرو عينيه، ورحل بأ مل، وإمتعاض، وشتمية، ومل يسمعه 

 . إل خرون

ىل إلرصيف ة. دخلت سامنتا إ ىل إلسجن، وعدُت إ  ملاذإ : سأ لت نفيس مرَّ

َّين ودلت فقريًإ،  ن أ ان مرشَّد؟ وجعزت عن إجلوإب، فلكُّ ما أ س تطيع قوهل إ 

َّة، وقد أ رسلين إ ىل إملدرسة اكن أ يب يش ت. وعشت منبوذإً  غل يف إلبدلي

قًا، يتحمتَّ عيلَّ فيه أ ن أ درس  الَّ جسنًا ضّيِّ كن أ جد فهيا إ 
ك ّيِّ ودل أ خر، ف م أ 

ىل أ خر ورمغ ذكل، أ هنيُت درإس يت . كنُت بال دماغ. وأ ترَّقَّ من صّفٍّ إ 

َّة  .إلثانوي

، ُت إملوتلعنحنة، فبكيت عليه باكء مّرًإ، و مات وإدلي يف حادث شا

َّه أ خذ أ يب ميّن، ومل يأ به مبشاعري ودموع  ن قىض وإدلي حتت أ طنان . ل 

عاش . ولو مات يف معركة، لاكن حزين عليه أ قلَّ بكثري ممَّا اكن... إلقاممة

ًإ، واكن قليل إلالكم َّام يكون مات أ يضًا بصمت. وإدلي بس يطًا جدَّ  .ورب

...  عن دروسأ تذكَّره عندما اكن يعود من معهل يف إملساء، ويسأ لين

َّين ال أ نفع للمدإرس اكن إملسامر يف ... بالكم قليل اكن خياطبين، فأ جيبه بأ ن
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إملسامر إذلي دقَّه إال ساكيفُّ يف حذإيئ كثريًإ من . رجيل َّو إلسبب

إت، فتوغَّل يف جدلي ر أ حد. إملرَّ كنت أ ميش . دخل معيقاً أ كرث ممَّا يتصوَّ

 إللوح، وأ قفز من فوق يف إمللعب، وأ ركض، وأ صارع، وأ كتب عىل

إجلدرإن، وأ تشاجر مع إلفتيان، ويقاصصين إملع ّمِّ وإقفًا أ و رإكعًا، وإملسامر 

 .يف رجيل، حَّتَّ يزنف إدلم يف جوريب

فه  يت مع إملسامر، ليك ال أ لكِّّ كنت أ حضك من أ مل ، وال أ خرب وإدلي بقصَّ

 ...برشإء حذإء جديد

بًا مع  ورقيقًا، وقلاّم اك واكن يسمع جارًإ لنا يش مت . ن يعاقبينلقد اكن طّيِّ

ما َّكذإ جيب أ ن يريّبِّ إلوإدل : إبنه إلكسول، ويصنِّّفه مع إمحلري، فيقول

 .إبنه

اكن أ يب متساحمًا مع إجلهةل من أ مثايل، وال يعتربم من أ جناس إمحلري، 

 .وكنت أ وإفقه عىل رأ يه، فاجلاَّل ليس حقريإً 

ويه كثرية إلسكوت . الة كثريإً أ ّما وإدليت، فامرأ ة صاحلة، حتبُّ إلص

 .وال أ ذكر أ هّنا غضبت مّرة، أ و تفّوَّت بالكم غري الئق. وإلتأ ّمل

ىل إليوم، وتعيش مع أ خيت يف ضاحية  " ليفربول"ما تزإل أ ّمِّ  حيَّة إ 

ال أ زورَّا كثريًإ، بسبب خالف مع أ خيت إليت تريدين أ ن أ كون . إلفقرية

 .رجاًل، كام تقول
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َّين إل ن يف حاجة ن وأ عتقد أ نَّ وإدليت يه . إ ىل عطف أ حد، إ ىل رمحة أ حد إ 

اكنت أ ّمِّ  دإمئًا تأ خذين . إال نسان إلوحيد إذلي ميكنه أ ن خيفِّّف مأ سايت

وقد . كنت شقيًّا، وقاطع طرق. بني ذرإعهيا عندما أ شعر بقسوة إحلياة

ة أ ن أ قتل أ فعى دخلْت إ ىل حديقة مزنهل اين أ حد إجلريإن مرَّ اكن . ترجَّ

إل فعى من أ مجة قريبة، لتختئب قرب حوض  حاّرًإ جّدًإ، فهربْت إلطقس 

ل إل مر، مفشهد إل فعى يرعبين. إلس باحة غري أ نَّ إلرجل أ خذ . خفُت أ وَّ

رأ يت ". أ قتل إل فعى، وَّذه إلنقود كل: "من جيبه بعض إلنقود، وقال

تسلَّحت خبش بة، وإقرتبت إ ىل ماكن . إلنقود يف يده، فأ صبحت جشاعاً 

صمت، فرأ يت بعض ذنهبا ظاَّرًإ للعرإء، أ مسكته بيدي، إل فعى ب

ى وحتاول الالتفاف ليك َّتهز عىل يدي . وجررهتا من خمبهئا، ويه تتلوَّ

فزجرهتا من َّلع ، ودرت حول نفيس دورة اكمةل ل قذف هبا إ ىل سور 

ّيِّ قاتل مأ جور، وعدت . إحلديقة، فطحنت رأ سها قبضت مثن جرمييت ك 

ىل إلبيت سعيدإً  فعاتبتين  إليوم إلتايل، علمت وإدليت مبا حدث، ويف. إ 

 قد تكون تكل إل فعى أ ّمًا، فلامذإ قتلهتا؟: وقالت

ا أ فهمتين أ نَّ لوهما اكن تعبريًإ عن حمبَّهتا يل،  إعتقدُت أ ّن أ ّم  قاس ية، لكهنَّ

 ...وخوفها عيلَّ من دلغة إل فعى

َّة ة تشاجرت . اكن شقايئ يف طفوليت انبعًا من شعور خاطئ ابحلّرِّي ومك مرَّ
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َّين قوي   اكن عندي شعور بأ نَّ ! مع أ انس ال أ عرفهم، وحاولت أ ن أ ثبت أ ن

الَّ وإقفاً  لقد مات إلعديد من إل بطال وإقفني، . إال نسان ال جيب أ ن ميوت إ 

متَّكئني عىل رماهحم، وإل عدإء من حوهلم ال جيرؤون عىل الاقرتإب مهنم، 

م مل ميوتوإ بعد م أ هنَّ  .لظهنَّ

 َّ ن ىل أ ن أ كون وإحدًإ من إ  ين لسُت بطاًل، ولكنَّين كنت يف صغري أ طمح إ 

َّين ختلَّيت . َّؤالء إذلين ال ترَّهبم فكرة إملوت وما يدَّش ين فعاًل، َّو أ ن

عن فكرة إلبطوةل، وأ صبحُت من إملدإفعني عن حقوق إال نسان، خصوصًا 

د ال يعين أ ن أ كون جذع جشرة، وخا. إلفقرإء أ مثايل نَّ إلترشُّ ليًا من إ 

وذلكل أ جدين متعاطفًا مع جون أ ندرو، وخمتلفًا مع . إلشعور مع إل خرين

ا، وأ عتقد أ نَّ إحلبَّ ال جيب أ ن يقتل صاحبه. سامنتا  لقد زمعْت . اكن حيهبُّ

َّه حاول إغتصاهبا ومن . حاول تقبيلها، فاغتالتهُ  يكوند قو . سامنتا أ ن

ري؟ فقد تكون يه قبَّلْته مرإرًإ يف إملايض، مثَّ أ جحمت عن ذكل عندما يد

 ...أ صبحت تعرفين

يت مع سامنتا قصرية، ولو كنت أ ان من ميكل لها أ ن تطول أ و  اكنت قصَّ

لت أ ن تس مترَّ أ عوإماً  ولو كنت أ س تطيع أ ن أ ردَّ إلزمن . تقرص، كنت فضَّ

تعال اي : "ون أ ندروإ ىل ما قبل إجلرمية، لكنت فعلت ذكل، وقلت جل

دعسه جبزمتك نَّ حياتك عندي . وخذ سامانتا. أ يخ، عد من إملوت، إ  إ 
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لو أ غتصبَت أ ّمِّ  اي جون، ملا أ ردتك . أ مثن بكثري من أ ّيِّ إمرأ ة يف إدلنيا

َّك كنت تضايق سامنتا، ولكنَّك ال تس تحقُّ أ ن . أ ن متوت اكلهبمية حصيح أ ن

... قت إلوجود وأ نت تش هتي فقد فار ! مسكني أ نت... تؤخذ حياتك منك

 !مك اكنت هنايتك شنيعة

ا : قالت. كنت قلت ذكل جلون، غري أ به مبا زمعْته إملرأ ة يف إحملمكة هنَّ إ 

ليه يف إحلانة فت إ  دًإ، فقد اكن دليه زوجة وأ والد. تعرَّ واكنت . مل يكن مرشَّ

 الطفْته ك ّيِّ . يه ال حتبُّه، فهو ليس من إلنوع إذلي ميكن أ ن حيبَّه أ حد

َّه مس تعد  ل ن يرتك . زبون، فبدأ  يتعلَّق هبا ن صارهحا مبشاعره، وقال لها إ 

ا ال تريد رجاًل يف حياهتا اكن عنيدًإ وحيبُّ . زوجته من أ جلها، فأ فهمته بأ هنَّ

 ...إملشاكسة، فرفض الانصياع ملش يئهتا

ق أ نَّ رجاًل أ خر  وعندما دخلُت إ ىل حياة سامنتا، فقَد صوإبه، ومل يصّدِّ

صار يضايقها، ويتَّصل هبا يف إلليل وإلهنار، وجيادلها، . معشوقته حيبُّ 

 ...ويتشاجر معها، حَّتَّ أ دخلت سكِّّينًا يف خارصته

َّين أ جد . صارت حيايت مليئة ابلتأ مُّل وتوإصلت جلسايت عند إمليناء، ك ن

ة كنت . مل تعد تزجعين زمامري إلسفن. َّناك فرصة للهرب من إحلقيقة إملرَّ

َّين أ س بح يف  يف صغري أ خاف من إلسفينة، وأ ح م يف بعض إلليايل بأ ن

إلبحر، ومترُّ من فويق سفينة، فرتعبين هبديرَّا، وأ ضوإهئا، وحديدَّا 
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رابً  ا إل ن، فأ حتاج إ ىل سفينة لتأ خذين إ ىل جزيرة . إلصدئ، مثَّ تقطعين إ  أ مَّ

 ...بعيدة

ا لقد مسعُت جبزيرة اتسامنيا، ويه ليست ببعيدة عن َّذإ إملين اء، ولكهنَّ

َّه ودل . ليست قريبة أ يضاً  ن ثين عهنا ستيف، وَّو متسكّع مثيل، يقول إ  حدَّ

 .يف اتسامنيا، ولكنَّ ظروف حياته جاءت به إ ىل س يدين ليعيش فهيا

اكن ستيف غنّيًا يف ش بابه، وميكل مزرعة، واكن مدمنًا عىل إملقامرة، 

م قليةل، قفز هبا خفرس فهيا مجيع ما ميكل، ومل يبق يف قبضته سوى درإ

ىل إلبحر، فلفظته إل موإج عند خليج س يدين  .إ 

ة إلقطار يف وسط  كنَّا نرشب معًا حتت جشرة ابسقة ابلقرب من حمطَّ

ىل إلمنر إلتاساميّنِّ . إملدينة واكن حيبُّ إلبرية إملصنوعة يف اتسامنيا، ويشري إ 

الَّ َّذإ إلمنر وأ نت: إملرسوم علهيا، قائالً  ... إ رشب. ليس عندي صديق إ 

 !إللعنَة عىل إحل ّ وأ حصابه

َّه س يذَّب إ ىل ملبورن . جفأ ة رحل ستيف، ومل أ عد أ مسع منه شيئاً  ن قال إ 

ل إلبقاء َّناك َّه فضَّ  .مثَّ س يعود، ويبدو أ ن

ليه معاانيت، بعد إجلرمية إلنكرإء إليت  لو اكن يف س يدين، كنت شكوت إ 

ا وقد ذَّب مع إلرحي، فليس. إرتكبهتا سامنتا . يل سوى إلفرإغ وإلتأ مُّل أ مَّ

اكن عيلَّ أ ن أ غتسل مباء إلبحر، ل حمو أ يَّ أ ثر تركته إملرأ ة إجملرمة عىل 
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رت من رجل . ثيايب لقد أ صبحت صديقًا للموج وإلرايح وإل رشعة، وتطوَّ

ة وإملتزّنَِّّني وعازيف . إلشارع إ ىل رجل إمليناء ل بني إملارَّ وكنت أ َّتوَّ

الني، متباَّيًا مكن ميتكل إملاكنإملوس يقى وإلسحرة وإملشعوذ . ين وإدلجَّ

وعندما حيلُّ إلليل، أ انم عىل مقعد تتكرسَّ إل موإج حتته، وعيناي عالقتان 

 .ابل ضوإء إملنتناثرة عىل صفحة إملياه

َّه جرس س يدين . اكن َّناك مشهد وإحد يزجعين يف َّذه إملدينة إلكبرية ن إ 

اكن . إلصور، ويكيلون هل إملدإحئإلعمالق إذلي حيبُّه إلناس، ويلتقطون هل 

بيين وبينه فتور شديد، فأ ان ال أ حبُّ إلعاملقة، وال إحلديد إذلي تُصنع منه 

ل جرسًإ جحراّيً صغريًإ، تبدو س يدين إلشامليَّة من . إجلسور كنت أ فّضِّ

 .ورإئه يف جاللها وَّيبهتا

إ، وم ال أ عتقد أ نَّ أ حدًإ من إلناس يفكِّّر يف َّذه إللحظات برجال قُتلو 

رون إجلرس أ ان فقط أ فكِّّر هبم، وأ رى خوفهم، وأ ملهم، وعتهبم، وأ مسع . يعّمِّ

ل أ ن أ قطع إملسافة بني س يدين وشاملها . أ صوإت إس تغاثهتم كنت أ فّضِّ

نسان وإحد يف بناء جرس ة، عىل أ ن ميوت إ  َّين أ كره . س باحة أ لف مرَّ ن إ 

نساانً كيف ميكن ال نسان أ ن يق : إدلم، وأ تساءل حَبرية وإس تغرإب تل إ 

 أ خر؟

َّين كنُت أ عتدي  كنُت يف صغري ال أ عري ملثل َّذإ إلسؤإل إَّامتمًا، ل ن
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ُت فامي بعد. ابل رب عىل كثريين أ صبح عندي قلب، وروح، . وقد تغريَّ

ده إملوت نسااًن يهتدَّ  .وجشاعة ل خلِّّص إ 

عُت  يف إلصيف إملايض، إندلع حريق يف إل دغال إحمليطة ابملدينة، فتطوَّ

طفاء، وأ نقذت طفاًل من دإخل مزنل حيرتقكرجل  أ نقذت حيوإن . إ 

، وفرَّ َّارابً  مل أ كن خبريإً . اكنغارو أ يضًا حارصته إلنريإن، فرلكين بني خفذيَّ

 .يف إلتعامل مع إحليوإن إملسكني، فاعتدى عيلَّ 

][][][ 

ليه َّين أ ميش يف . حيايت الَّثة، مس تعجةل، تبحث عن ماكن ما تلجأ  إ  ن إ 

وعند إلصباح، أ فتح عييّن . ، وحتت إملطر، وأ انم عىل مقعدرايح إخلريف

اه إلبحر، اكشفًا . عىل صورة إلبحر وإلسفن وطيور إلنورس أ ركض ابَّّتِّ

ويف إلهنار أ ميش مع إلناس، . عن صدري، ل س تقبل إلهوإء إل يت من بعيد

وأ لّوِّح بقبضيت للطيور إلبيضاء إجلائعة دإمئًا، فتطري مذعورة يف إلفضاء 

 ...ادّيِّ إلرم

! مك أ ش هتي  أ ن أ كون طائرًإ، يذَّب إ ىل أ ّيِّ ماكن يريد، بدون تأ شرية سفر

مسعت أ نَّ طيورًإ كثريًة هتاجر من جزر إحمليط ونيوزيالندإ واتسامنيا، مثَّ 

لهيا  ...تعود إ 

مفنذ ودلت مل أ غادر َّذه . أ جعبتين َّذه إلفكرة، وأ صبحت خاضعًا لها
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وأ لتق  به ... وليتين أ ميض إ ىل ستيف! نإملدينة، ومك أ حبُّ أ ن أ غادرَّا إل  

ة ال شّك يف أ نّه إل ن . يف ملبورن ىل إملارَّ  .ميدُّ يده إملرَّتفة إ 

 :قلت هل مرإرإً 

َّك ذو عاَّة  .اي ستيف، دعك من إلمتثيل عىل إلناس، وإلتظاَّر بأ ن

 :اكن جييبين

 !فليس عيبًا أ ن أ كذب علهيم... َّؤالء ساحئون، وال يعرفون َمن أ ان

ة حياول إقرتإض بعض إملال من روبرت، وَّو ساحئ أ مرييك  فاجأ   ته مرَّ

غضبًا شديدًإ، وتشاجرت معه، فوىلَّ إل دابر، ومل يعد  أ عرفه، فغضبُت 

ذإ كنت أ قبل أ ن يظلَّ صديقًا يل م، فاعتذر، وسأ لين إ  الَّ بعد أ ايَّ . إ 

ولو ... فصاحلته، وطلبت منه أ ن يبتعد عن إل مرييّك، فهو صديق يل

ّن ذكل س يؤذيين أ يضاً  تعّرض  ...لل ذى، فا 

خي، وال أ مكل أ جرة قطار  .ملبورن بعيدة بُعد إملّرِّ

وإلساحئون َّنا يتنقَّلون من مدينة إ ىل مدينة، وعىل ظهورم حقائب 

يقطعون أ سرتإليا طواًل وعرضاً . سفر صغرية، دون أ ن يدفعوإ درَّامً وإحدإً 

بأ يدهيم، فتقف، ويصعدون يف س يَّارإت عابرة، أ و شاحنات، يلّوِّحون لها 

مني لهيا ضيوفًا مكرَّ  .إ 

ىل إلهروب  :سأ لت نفيس، وأ ان يف ذروة إمليل إ 
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ه إ ىل ملبورن؟  ملاذإ ال أ توجَّ

الَّ ستيف، وَّو  اكنت تكل فكرة سيِّّئة جّدًإ، فأ ان ال أ عرف أ حدًإ َّناك إ 

قامة، ولست أ رى فيه صديقًا خملصاً  لقد أ رإد أ ن حيتال عىل . جمهول إال 

ذن سوف أ نساه، وأ بقى َّنا، حَّتَّ ... مّث خيتف  عن إل نظار روبرت، إ 

 .تسمح يل إلظروف ابلرحيل إ ىل مالذ أ خر

كنت مشغواًل بأ فاكري، ال أ شعر جبوع أ و عطش، عندما رضبتين يد 

ذإ سامنتا ورإيئ. رقيقة عىل كتف  لتفتُّ فا  ق. إ  سوة ق ب ام ركهتُ ف. عيينَّ  مل أ صّدِّ

َّين ل  تأ كَّد من أ ن الَّ . اكنت يه. ست انمئاً ل  ال ختتلف عن تكل إليت أ عرفها إ 

ارتني سودإوين، حتجبان عينهيا، وإبتسامة َّزيةل إرتسمت عىل ثغر  بنظَّ

 .حزين

اه إلبحر كنَّا غريقني يف . إقرتبْت ميّنِّ بصمت وإشتياق، فرتإجعُت ابَّّتِّ

بياطر قدمي، وتأ كَّدت من  ترإجعُت أ كرث، فاصطدمُت . سكوت مدَّش

 ...إلبحر ورإيئ، وسامنتا إليت كرَّهتا أ مايمأ نَّ 

 ...س تقع يف إملاء: قالت

 ...أ فضُل من إلوقوع بني يديكِّ : قلت

 أ إ ىل َّذإ إحلّدِّ تكرَّين؟ -

 ...وأ كرث -
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 !إمحلد هلل عىل إلسالمة: قل يل -

 ...أ نتِّ قاتةل -

أ تين -  .حصيح، ولكنَّ إحملمكة برَّ

؟ - أ تكِّ َّك معتوَّة! برَّ ف ترّبِّئ إحملمكة قاتةل إعرتفت كي. ال ريب يف أ ن

 !جبرميهتا؟

 .لقد حاول جون إغتصايب. ولكنَّ للظروف أ حاكماً ... إعرتفُت  -

ق روإيتكِّ إملزعومة؟... َّرإء -  !من يصّدِّ

 ...إلقايض وَّيئة إحمللَّفني -

 !لعلَّهم اكنوإ مخمورين -

َّين كنت يف حاةل إدلفاع عن إلنفس... أ بدإً  - عندما  لقد تبنيَّ للمحمكة أ ن

 ...طعنُته

 .أ نتِّ قتلتِّ أ حدًإ، وال أ ريدكِّ يف حيايت... همام يكن -

َّين بريئة، ولوال ذكل  - ما جئُت إ ىل َّنا ل عود إ ىل حياتك، بل ل علمك بأ ن

َّين قتلت جون... ملا رأ يتيَن خارج إلسجن لكنَّين كنت مكرَّة ... حصيح أ ن

، أ تعرف ماذإ يعين لقد أ رإد إغتصايب اي ريتشارد فنسنت... عىل فعل ذكل

 ذكل المرأ ة؟

الَّ رصإخ إلضحيَّة، ورصير إلسكِّّني يف محله كنُت  . دإخئًا، وال أ مسع إ 
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ىل إلبحر، فرأ يُته يفتح شدقيه اكملوت اكن إلبحر قبل قليل . نظرت إ 

لقد عكَّرته سامنتا مبجيهئا، فارتفعْت أ موإجه . َّادئًا، ليس فيه موجة

ت إ ىل رصيف إمليناء، ك هنَّ   ...ا تريد إلهتايموإمتدَّ

 :أ هنت سامنتا دقيقة إلصمت بقولها

ر اي ريتشارد أ نَّ أ حدًإ حياول إغتصابك  !تصوَّ

 :رصخُت بنفور وَّلع

 أ ان؟

رَت ذكل فقط، س تعرف مك كنت مكَرَّة عىل قتل  - ذإ تصوَّ نعم أ نت؟ إ 

َّين كنت أ حبُّ ... جون أ ندرو نسان أ مر سهل، أ و أ ن َّل تظنُّ أ نَّ قتل إ 

 !أ نت تعرف مك أ حبُّ إحلياة... إً؟ الأ ن أ قتل أ حد

ج، خففت أ ن تبيك، وأ رقَّ حلالها  :قلت لها. بدأ  صوت إملرأ ة يهتدَّ

ومل أ عرف حبًّا مجياًل من قبل يف ... لقد أ حببُتك اي سامنتا ذإت يوم

ا إل ن، فدعيين وشأ ين. حيايت  ...أ مَّ

 .أ نت بال مأ وى، وحتتاج إ ىل ماكن تعيش فيه -

 .يناء، وصديق َّو إلبحرعندي بيت َّو إمل  -

يلّ  -  ...ومل تعد حباجة إ 

 ...لعلَّين غدًإ أ س تطيع إلتفكري يف حيايت... لست أ دري -
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اكنت . مضت سامنتا مقهورة، حزينة، َّترُّ قدمهيا جّرإً عىل رصيف إمليناء

َّين أ عتربهتا جمرمة، ويف إلوقت نفسه تعاين من  تشعر ابنكسار شديد ل ن

 .يرفُضها رجل سطح   مثيلذّلِّ إملرأ ة إمجليةل، 

ليه، فاكتشفت أ عامقه، وترإءْت يل بالد  جلسُت قباةل إلبحر، أ نظر إ 

اكنت بالدًإ خ رإء، فهيا برش سوٌد عرإة، . بعيدة خلفه، مل يكتشفها أ حد

ون مباء إلبحر، ويصطادون إلغزالن وإلطيور، ويتسلَّقون إل جشار  .يس تحمُّ

حلقول، وشاَّدت نساءم مسعت رصإخ أ طفاهلم، وم يلعبون يف إ

يسحنَب ش باك إلصيد مليئة بأ سامك إحمليط، مثَّ يعدَن إ ىل خيام إلقّشِّ 

من إلصيد إ ىل رجالهنَّ   .ليقّدِّ

فلعلَّين كنت ! متنَّيت لو أ نَّ عندي بالدًإ كهذه، ليس فهيا حقد، وأ حزإن

يسهرون معه، ويرشبون . أ عيش فهيا ملاكً، عنده أ صدقاء كثريون أ وفياء

أ صدقاء من إلعصور إلقدمية، يتلكَّمون لغة ال . حتت جشر إلنخيلإلقهوة 

 ...يفهمها أ حد، لعلَّها تش به لغة إل بورجينيَّني

ة إلكونت لويس دو رومجونت، إليت قرأ ت عهنا يف كتاب،  تذكَّرت قصَّ

اكن َّذإ إلرجل إخليايلُّ س ندابد . عندما كنت عىل مقاعد إدلرإسة

مت سفينته ىل أ لك حلوم  أ سرتإليا، وقد حتطَّ قباةل شوإطهئا، فاضطرَّ إ 

إلبرش، وبىن مزناًل من أ صدإف إللؤلؤ، وأ رسل وفودًإ من طيور إللقالق، 
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 ...حتمل رسائل بسّتِّ لغات، وأ حبَر عىل ظهور سالحف معالقة

ليت عندي مزناًل من أ صدإف إللؤلؤ، وسالحف معالقة وإدعة، تأ خذين 

 !إ ىل جزيريت ل َّنأ  ابلعيش فهيا

ليه كنت أ فكِّّ  الَّ لتعود إ  ر يف لّكِّ ذكل، وصورة سامنتا ال تفارق خيايل إ 

ة، فتطري يف أ رجائه، وترتك ورإءَّا خيطًا من إلنار، ال ينطفئ  .بقوَّ

ا إمللعونة، وأ رتعد مهنا قد يكون عندَّا ميل إ ىل قتل إلرجال، . أ حهبُّ

لهيا. وإلمتثيل مبشاعرم وأ حالهمم ىل إمر . سوف ال أ عود إ  أ ة، برمغ حاجيت إ 

لهيا ... سأ تغلَّب عىل عاطفيت وجوع ، وسأ نترص عىل جاذبيَّهتا. فلن أ عود إ 

 ...لقد أ صبحُت مدإفعًا عن حّقِّ جون أ ندرو يف إحلياة، وسأ نتقم لكرإمته

وإمرأ ة هبذإ إمجلال ال . أ نت رجل: "مسعُت صواًت يف دإخيل يرصخ يب

لهيا. توجد لكَّ يوم لطاهنا اي عدمي إ خضع لس... فتخلَّ عن غرورك، وإمضِّ إ 

الَّ أ لكتك إلندإمة  !"إلوسامة، وإ 

لهيا . إليت قضيهتا معها ساعات إلقليةلل وال أ نىس تكل إ. كنت فعاًل مش تاقًا إ 

ا تساوي مجيع حيايتمن إحلّب وإجلنون قصريةفرتة  تكلاكنت   ...، لكهنَّ

ا قاتةل، حفذإر من الاقرتإب : "وكنت أ مسع يف دإخيل صواًت أ خر يقول هنَّ إ 

رحل اي ريتشارد، اي ح . مهنا الَّ إغتالتك يف ليةل إ  فيد إل قزإم وإلش ياطني، وإ 

 !"ليالء
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م، وأ ان عىل تكل إحلال أ فكِّّر حَّتَّ أ تعب، فأ محل رأ س، . دإرت إل ايَّ

ه إ ىل مركز . وأ ميش بني إلناس الَّ عندما أ توجَّ مل أ كن أ بتعد عن إمليناء إ 

نسان عاطل عن  إال عانة إلتابع لدلوةل، ليك أ حصل عىل معايش إلزَّيد، اك 

ىل إلرصيف، فأ شرتي بعض إلطعام إلصييّنِّ من مطعم . لعملإ مثَّ أ عود إ 

 .صغري، وأ تناوهل مع طيور إلنورس

د أ بدًإ إملرور أ مام حانهتا. مل تزرين سامنتا يف إمليناء بعد ذكل . ومل أ تعمَّ

ىل إلعمل أ م ال،  ذإ كنت إحلانة عادت إ  َّين ال أ ريد أ ن أ عرف ما إ  حَّتَّ أ ن

ىل فقد إنهتيى عطيش إ ىل  قطرة برية، ويف ذَّين سوف تبقى إحلانة مغلقة إ 

 ...إل بد

كنت قد ختلَّيت عن . مرَّ شهر عىل لقايئ إل خري بسامنتا، ومل أ تغريَّ 

ولست أ عترب ذكل عاَّة أ و نقصًا، بقدر ما َّو موقف عقائدي  ... دماغ 

 إحلياة ملعونة مثل إمرأ ة قاتةل، وأ ان غارق يف لعنهتا حَّتَّ . من إحلياة نفسها

ين إ ىل حتت، وأ ان أ شدُّ إ ىل فوق، ليك يبقى يل وجود بأ قّل . أ ذينَّ  تشدُّ

 .خسارة ممكنة

، روبرت، جفأ ة إ ىل مدينة س يدين، ورأ يته عند  عاد إلساحئ إل مرييكُّ

 .إمليناء، وَّو كثري إلرتّدد إ ىل َّذإ إملاكن

، ولكَّام إلتقيت به  فرحُت برؤيته، وإس تبرشت خريًإ به، فالرجل ثري 
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ا، ويرتك يف جييب بعض إملاليط ىل أ مكنة حيهبُّ  .لب مرإفقيت هل إ 

ة، وعىل ظهره حقيبة كبرية سأ لته عن أ حوإهل، . اكن وحده كام يف لّكِّ مرَّ

ه إ ىل اتسامنيا َّه ينوي إلتوجُّ ن َّه خبري، وقال إ   .فابتسم، وأ خربين أ ن

 اتسامنيا؟

 :فقال... سأ لته بتعجُّب، وقد بدت سعاديت يف عيينَّ 

َّل س تذَّب ... مك مجيةل، وقد زرهتا لكَّها تقريبًا، ما عدإ اتسامنيابالد

 مع ؟

دون أ ن أ فكِّّر، مثَّ " نعم: "أ دَّش ين سؤإهل وأ فرحين كثريًإ، فلفظت لكمة

 :قلت

ا إلصديق إل مرييكُّ   ...اتسامنيا؟ مَل ال؟ سأ رإفقك أ هيَّ

 !سأ دفع كل ثالثة أ الف دوالر لقاء مساعديت يف َّذه إلرحةل -

 ومك سنبقى َّناك؟... ازممت -

 .شهرًإ وإحدًإ عىل إل كرث -

َّين  ق أ ن ، يف دنيا من أ حاليم إمجليةل، وأ ان أ اكد ال أ صّدِّ تركين إل مرييكُّ

ىل أ رض  ، إجلزيرة إلساحرة، إليت وصفها ستيف "فان دمين"سأ ذَّب إ 

ا أ نىث خلعت ثياهبا، وضاجعت إلبحر  .بأ هنَّ

" اكساكد"برية من نوع ركضت إ ىل حانوت قريب، فاشرتيت زجاجيت 
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عاشت : "وضعت إل وىل عىل مف ، وأ ان أ صيح يف أ عامق نفيس. إلتاسامين

 .، ورشبت إلثانية عىل رشف إملبلغ إذلي سأ تقاضاه مثنًا لزنَّيت!"اتسامنيا

رأ يت اتسامنيا، وجنوهما، وحبرَّا، وغاابهتا، وحبريإهتا، . مل أ من تكل إلليةل

وإش هتيت أ ن يكون عندي كوخ . ا إلقدميةوأ هنارَّا، ومقمها إلباردة، ومدهن

من خشب يف غابة، وحصاٌن أ متطيه، وحقٌل فيه مقح وُذرة وقصب 

وبنيت ذكل إلبيت يف أ فاكري، حوهل س ياج من إل عشاب . سكَّر

 رإءوو . وإلطحالب وعىل سطحه تتَّكئ جشرة صنوبر، يه مسكن للعصافري

  عىل مقربة من إلبيت نسابي و  ...إلبيت حديقة فهيا بركة، وانفورة مياه

 .عذب أ رشب منه، وال أ رتوي جدولٌ 

يف َّذإ إلبيت ال أ حتاج إ ىل كهرابء، فعندي قنديٌل، وموقد حطب 

 .أ شوي فيه حبَّات إلكستناء

ثين ستيف عن جزيرته كثريًإ، وكنت أ سأ ل نفيس لكَّام أ معَن يف  لقد حدَّ

نسان أ رضًا مجيةل، كثريًإ ما يعجز لسانه عن : إحلديث عهنا ملاذإ يرتك إ 

 !وصفها؟

ىل إلبحر، وبصق وأ ذك ، ونظر إ  ليه إلسؤإل ذإته، فاكفهرَّ ُت إ  َّين وهجَّ ر أ ن

 .رأ يت يف عينه دمعة، مثَّ غادرين كطائر جرحي. فيه

. مشيت يف مدينة س يدين، أ عدُّ بناايهتا، وشوإرعها، وس يَّارإهتا، وانسها
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عها بدون الكم عرثت عىل أ سامء جديدة فوق ... كنت أ ريد أ ن أ وّدِّ

ويف شارع مزدمح، مررُت أ مام . ين رأ يهتا قباًل، ومل أ قرأ َّاإحلوإنيت، لعلَّ 

، وقد فعلُت ما : "مسعُت أ انش يد إملصلِّّني. كنيسة أ ان ضعيف، اي رّبِّ

أ جعبتين إلفكرة، وفرحت، فأ ان ضعيف ". بوسع  ليك أ َّتنَّب إخلطيئة

: وقرأ ت عند ابب إلكنيسة. أ يضًا مثل َّؤالء، وقد أ خطأ ت كثريًإ لضعف 

لهي : رصخت من سعاديت". صيسوع خيلِّّ " يف وسط َّذإ إلزحام، ! اي إ 

ويف َّذه إملدينة إملليئة ابحلاانت وإلرإقصات وإملومسات وحليق  

شكرإً . َّناك من خيلِّّصين، أ ان إملهتتِّّك إخلليع إذلي ال رجاء منه... إلرؤوس

 !أ هّيا إلرّب 

فبادرين  كنت عىل مقعدي،. يف إليوم إلتايل، جاء إل مرييكُّ مبتسامً كعادته

 :من بعيد قائالً 

 .سنسافر غدًإ عىل منت مركب إس تأ جرتُه للرحةل

 ...س تدفع كثريإً  -

 َّل أ نت جاَّز؟. إملهمُّ أ ن تكون إلرحةل ممتعة. ال ختف -

 .ابلتأ كيد -

 .س نخّّيِّ َّناك. حنن ذإَّبان إ ىل منطقة غاابت -

 !غاابت؟ -
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قين. به أ ذن أ مجل ما ميكن أ ن ترإه عني، وتسمع... غاابت اتسامنيا - ... صّدِّ

ة ابلرحةل  !تعال مع  ل شرتي كل ثيااًب خاصَّ

، وَّرولت ورإءه كنُت مس تعجاًل، ومغمض إلعينني، ... َّرول إل مرييكُّ

ىل أ ين س تأ خذين رايح إجلنوب  ...وال أ عرف إ 

][][][ 

، مفعرفيت ابملوج اكنت معرفة بدإئيَّة يت مع إملغامرة بدأ ت للتّوِّ كنت . قصَّ

ليه، و   .أ ان جالس عىل مقعدي إخلش يّبِّ عند إمليناءأ نظر إ 

َّين ال أ جيد إلس باحة، ولو غرق َّذإ إملركب لغرقت معه ن   . إ 

ق يف قسامت وهجي  إملضطربة  :قال إل مرييكُّ وَّو حيّدِّ

 َّل أ نت خائف؟... َّذإ إملركب قوي  جّدًإ، ولن يغرق

ِّّرًإ ممَّا حيدث يف حيايت تركت س يدين،  لقد. مل أ كن خائفًا بقدر ما كنت متأ ث

إملدينة إليت عشقهتا يف إملايض إلقريب، وبدأ ت أ حبث عن مدينة جديدة 

ذَّا عش يقة َّين خائن وعدمي إلوفاء ابلتأ كيد. سأ ختَّ ن  !إ 

لقد سكنت يف إلبحر، وجاورت َّديره، . لكُّ يشء من حويل يتغريَّ 

ىل أ حشائه، فاس تغربت ما فهيا من أ رسإر ورموز... وصادقته . وتوغَّلت إ 

 :للبحر قلت

 .من أ نت؟ فغضب، وصفع إملركب، فاكد يقلبه
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أ ُت إملوج ىل إلنجوم يف إلليةل إملقمرة، . رجوتُه أ ن يس تكني. َّدَّ نظرت إ 

إلكوإكب تبدو من . فوجدهتا أ صفى، وأ مجل بكثري ممَّا يه عند إلشاطئ

لهيا، فتسمعين ث إ   .َّنا بريئة وصادقة، وأ س تطيع أ ن أ حتدَّ

نَّ  إلنجوم تيضء يف إلليل، ليك ترإقب إلناس إذلين  اكنت أ ّمِّ  تقول دإمئًا إ 

، عندما : كيف عرفت ذكل؟ فتقول: وكنت أ سأ لها. خيطئون أ نظر اي بينَّ

هّنا تكون قد إرتدت قناعاً   .ال تظهر جنمة يف إلهنار، فا 

ل ما  تعتقد أ ّمِّ  أ نَّ أ كرث إخلطااي حتدث يف إلليل، وأ نَّ َّذه إلنجوم تسّجِّ

 .ابيفعهل إلبرش ليوم إحلس

اكنت وإدليت يف إخلامسة عرشة من معرَّا، عندما َّاجرت أ رسهتا من 

ىل إليوم حتتف  بأ قاصيص كثرية اكنت  ىل أ سرتإليا، وال تزإل إ  لبنان إ 

 .تسمعها من إلعجائز يف طفولهتا

ا تفشل يف مرإقبة : قالت يل أ ّمِّ  أ يضاً  نَّ بعض إلنجوم تتساقط، ل هنَّ إ 

واكنت متأ كِّّدة من أ نَّ . أ مور أ خرىإلناس، وتتلهَّيى عن وظيفهتا يف 

إلكوإكب إملنترشة عىل صفحة إلسامء ليست أ كرب من إملصابيح إليت تيضء 

 .يف إلبيوت

يت مع سامنتا نَّ إلنجوم تعرف قصَّ ذإ اكنت أ ّمِّ  صادقة، فا  مل تكن تكل . إ 

ة بريئة َّين ... اكن فهيا جوٌع وشهوٌة، وانر تضطرم يف إجلسد. إلقصَّ غري أ ن
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عها... عند إلشاطئ إل خر، مل أ لّوِّح لها مبنديل تركهتا  .ومل أ وّدِّ

دة، ولو  لقد أ صبحت تكل إملرأ ة جسدًإ بعيدًإ، ال أ اكد أ رإه ابلعني إجملرَّ

لو لكَّمتين، فلن ... خرجْت إل ن من إملوج عارية، سأ ش يح بنظري عهنا

، لو رجتين أ ن أ عود إ ىل حانهتا... ولو بكت، فلن أ رقَّ دلموعها... أ مسع

بتلَع لكَّ ما دلهيا من برية جمَّااًن، سأ جيهبا ابلقول ولعنتك ... كرَّت إلبرية: ل 

 !أ لف لعنة

ا مالك، سأ حتقرَّا وال . إلقتل َّو إلقتل، وإدلم َّو إدلم. لو أ قسمْت أ هنَّ

َّه قتل أ حدإً   ...أ فهم كيف ميكن لقاضٍّ أ ن يرّبِّئ جمرمًا إعرتف بأ ن

عند جانب إملركب، فرأ يت جون  كنت أ نظر يف إل موإج إليت تعلو وهتبط

أ ندرو، بشعًا، خميفًا، ومثريإً لالمشزئإز، خيرج من أ عامق إلبحر، حيدجين 

تبيَّنُت وهجه إل صفر، ومفه . بنظرة حاقدة، وَّو فاحت مفه إلوإسع، مثَّ خيتف 

 ...إلكبري، وإلزبد خيرج من بني أ س نانه

َّت يف جسدي قشعريرة مل أ شعر مبثلها من قبل يف حي خرج رأ س . ايتدب

إت، فارتعبُت، وكدت أ هنار يف ماكين ة مرَّ  .جون من إملاء عدَّ

تعاميت عن ... عاد جون إ ىل قعر إحمليط، حفرشت نفيس دإخل ردإيئ

 .إلبحر، ورحت أ حبث عن أ حد يسلِّّيين

فكيف ميكن مليت ُدفن يف . عرفت أ نَّ ما رأ يته اكن من ويح خيايل
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يلَّ يف ماكن أ خر  !؟إلرتإب أ ن يعود إ 

ن أ سرتإيل  إعتقدت للوَّةل  مل يكن عىل إملركب سوى أ ان وروبرت ورابَّ

َّه ال يتلكَّم كثريإً   .إل وىل أ ن

 ...اكن مشغواًل بركوب إلبحر، ويف مفه غليون منطفئ ال يفارقه أ بدإً 

 !مجيةل جّدًإ َّذه إلليةل: فاجأ ين صوت روبرت

. إملركب موجٌة غاضبةاكن عيلَّ أ ن أ س تعيد توإزين، بعد أ ن رضبت . مل أ ردَّ 

ىل إلنوم َّا إ  ، ودعاين إ ىل ك س، فرشبنا معًا، مثَّ أ وى لك  من  .حضك إل مرييكُّ

وبيامن اكن . اكن صعبًا عيلَّ أ ن أ مغض جفين يف إلساعات إل وىل من إلرحةل

رفيق  يشخُر، اكن إملركب يقاوم موجة عالية، مثَّ تبعهتا موجة اثنية، فثالثة 

 .اكدت تشقُّه نصفني

ىل أ ذينَّ رصير إلسالسل فوق إملركب، وصفري إلرايح، وَّدير  تناىه إ 

، يغيّنِّ بصوته إل جّشِّ أ غنية ركيكة عن  ن إل سرتإيّلِّ إلّّيِّ، وصوت إلرابَّ

قالعنا من س يدين، وفهمت مهنا  إلبحر، وخماطره، كنت مسعهتا منه بعد إ 

َّه جشاع، ال خياف من غول إلبحر إجلائع، وال من إلقرإصنة؛  فهو أ ن

ذإ  ذإ إقتحموإ إملركب، لن يعرتضهم، بل سيسأ هلم إ  ببساطة ال ميكل مااًل، فا 

لهيم، ليصري قرصااًن مثلهم نَّ حياته اتفهة ... اكنوإ يسمحون هل بأ ن ينضمَّ إ  إ 

 .جّدًإ، وال قمية لها، كام تقول إل غنية



17 
 

بت ل نَّ إل سرتإيلَّ مل يمن . رتولعهلَّ سينام فقط عندما نصل إ ىل َّواب. تعجَّ

ن َّه ال يدّخِّ ن  .اكن إلغليون ال يزإل منطفئًا يف مفه، ك 

ىل أ عىل إملركب اكنت إل موإج إلعالية . خرجُت من رصإع  مع إلنوم إ 

 .هتامجه، وإلرايح تاكُد تطري به إ ىل ماكن جمهول يف أ قايص إلبحر

كُت حباجز من إخلشب ليك أ تفادى  إبتلعت ريق  مكن يبتلع صنَّارة، ومتسَّ

 .إلوقوع

ىل إلسامء، فوجدهتا كثوب رمادّيٍّ . بدأ  رذإذ من إملطر يتساقط نظرُت إ 

ينعرص، ورأ يت من بني إملصابيح إلبيضاء قطرإت إملاء تكرب وتكرب، 

 .وتنقضُّ عيلَّ من فوق مثل حبَّات إحلىص إلصغرية

َّنتُه كجبَّار يتقاتل مع إخلضّم،  حبثُت عن إل سرتإيّلِّ بني حبال إملطر، فتبي

م  إل موإج بيديه إلثقيلتني، ويرفُع معطفه إل سود إلطويل يف وجه وحيّطِّ

 .إلرايح إلعاتية ليوقفها

اي إبن : "أ ردت أ ن أ رصخ به. اكن قواّيً عىل إحمليط، وإلعاصفة ختاف منه

 !؟"إل فاع ، أ ال تراتح دقيقة وإحدة

، وجرأ ته ارة إل وإ... لقد طمأ نتين جشاعة إل سرتإيّلِّ ئل، وذكَّرين بأ ولئك إلبحَّ

. إذلين إكتشفوإ أ سرتإليا قبل أ ن يكتشفها جاميس كوك بس نوإت طويةل

اكنت لكمة إكتشاف تعين إلوصول، يف مغامرإت غريبة، خطرية، ومثرية، 
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 .غرقت فهيا سفن، ومات أ انس، وش بعت أ سامك

، أ نَّ إلبحَّار إل س باينَّ لويس دي  أ خربين ستيف، قبل أ ن يضيع ميّنِّ

يس شاَّد إل رإيض إل   واكن إلهولندي . سرتإلية قبل جاميس كوكتوّرِّ

لهيا، ومسَّاَّا   "...إل رض إجملهوةل"ويليام جانزون أ جرأ  منه، فزنل إ 

مسعُت رصإخًا عنيفًا، وأ ان أ ختيَّل جانزون انزاًل بسالحه إل بيض إ ىل 

دون، مثَّ هيامجهم رجال  ُّون مرتّدِّ إلشاطئ، ورإءه رجال َّولندي

ل رجل . إدلخالء قتيالً أ بورجينيُّون، فيسقط وإحد من  اكن ذكل أ وَّ

 .أ بيض ميوت يف أ سرتإليا

، وَّو حبر ضّيِّق، عاصف، "إلباس سرتيت"حنن يف  ، قال إل سرتإيلُّ

توجد يف أ غوإره إلعميقة مقربة تضمُّ مئات إلسفن ... شديد إخلطورة

مة  .إحملطَّ

، لقد عرب من َّنا أ يضًا حبَّار َّولندي  قبل إلاكبنت كوك َّو أ بل اتسامن

ُّنًا به  .ومّسِّيت جزيرة اتسامنيا تمي

ج عىل إليخوت  كنت يف إملايض إلقريب، أ قف عند شوإطئ س يدين أ تفرَّ

مت . إلشهري" َّوابرت -س يدين "إملشاركة يف س باق  ة حتطَّ ذإت مرَّ

 .خيوت، وغرق رجاٌل مغامرون يف إحمليط

نسان شاَّد لعلَّ قلبه يتخلَّع، وَّو ي . من إلصعب أ ن أ ختيَّل كيف يغرق إ 
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ىل أ سفل يقاوم بضعف . إملوت ينقضُّ عليه برسعة، ويضغط جبسده إ 

َّام يبيك باكء ال يسمعه أ حد يفكِّّر بأ نّه حتّول إ ىل عدم، يف . ويأ س، ورب

. ليس َّناك وقت للصالة، وال للتفكري بيشء، ما عدإ إخلالص. حلظة

. نيف أ ذنيه فرتَّتَّا. يف أ نفه. يصدمه يف مفه... إلبحر يدخل إ ىل رئتيه

يريد أ ن يعاتب، يش مت، يرصخ، . وتصبح عيناه مثل كهفني يف قعر إحمليط

ويف أ قلَّ . يرى سوإدًإ حييط به، ويطبق عىل قلبه... يعاند، ميّزِّق، ويصارع

 ...من حلظة يتالىش، ويدخل إ ىل إملوت وإمللح يف مفه

، رأ سه ال ينحين. اكن إل سرتإيلُّ سعيدًإ يف كفاحه َّه فعاًل رجل عيت  ن . إ 

م إجملهول، وأ ان أ اكد أ فقد رويح ، "إلكوالا"مسعته يغيّنِّ عن . يريد أ ن حيّطِّ

، مثَّ غىنَّ قصيدة عن "إلش يطان إلتاساميّنِّ "، و"إال مييو"وطائر 

 ".إلبانييب"

فعندما كنت صغريًإ اكنت أ ّمِّ  ختربين . من قبل" إلبانييب"مسعت عن 

َّه موجود، اكل سرتإلّيِّني إ. عنه ق أ ن ل خرين إذلين ليس عندم اكنت تصّدِّ

حيوإاًن يعّوِّض عن خسارهتم، وك ّن وجود " إلبانييب"غول، فوجدوإ يف 

يف نظر " إلبانييب"اكن وجود . إلغول أ و ما يش هبه رضورة ال بّد مهنا

سًا، وال خيضع للمناقشة ومهنم كتَّاب وشعرإء وفالسفة ... َّؤالء شيئًا مقدَّ

م شاَّدوه هنَّ يوإن كبري، هل رأ س صغري، وأ ذانن ح : ومتعلِّّمون يقولون إ 
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أ س نانه ابرزة إ ىل إخلارج، وظهره وإسع يش به إلطاوةل، وليس هل . ضئيلتان

وزمع ... مثل صوت مدفع أ و إنفجار أ و َّدير إلرعد: ومسعوإ صوته. ذنب

َّه حيوإن برأ سني يعيش يف إلبحريإت وإل هنار، يزأ ر اكل سد، أ و  بعضهم أ ن

خيتئب يف " إلبانييب"وإدَّعى أ خرون أ نَّ . ئرينبح اكللكب أ و يغيّنِّ اكلطا

ل إلنساء عىل إلرجال. إل ماكن إملظلمة وخيتار حضاايه بعناية َّه يفّضِّ ن  ...إ 

َّام أ كون أ ان وإحدًإ من   "!إلبانييب"رب

قت أ نَّ  ولو كنت أ ميش إل ن . موجود" إلبانييب"عندما كنت صغريًإ صدَّ

ة، لنظرُت ورإيئ كثريًإ، لكَّام شعرت حبركة، خوفًا من  يف غابة مدهلمَّ

 ...يطاردين" ابنييب"

ار، فاقرتبت منه أ كرث اكن . خطر يف ابيل أ ن أ صاحب إل سرتإيلَّ إلبحَّ

َّطول إملطر قد تالىش، فتناول زجاجة ويسيك، وجرع مهنا قدرًإ قلياًل، 

ال أ رشب كثريًإ أ ثناء إلقيادة، مثَّ إنفجر يف حضكة : وَّو يلتفت حنوي ليقول

انولين إلزجاجة، فاعتذرت عن ملسها، وأ رشت إ ىل رأ س، ففهم  .خميفة

َّين مريٌض   :قال يل بلهجة ساخرة. أ ن

 َّل أ نت أ سرتإيل  اي ماكل إحلزين؟

 :إبتسمت وأ جبته

 ...نعم
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َّك رشق أ وسطّ ، أ و يوانين  أ و من جنوب ! َّل متزح؟ - ُخيِّّل إ يلَّ أ ن

 ...أ مرياك

َّه  ىل أ ن لته ملّيًا، فانتهبت إ  ن إلريفتأ مَّ  .يش به ساكَّ

 ...اكن وهجه مس تديرًإ، وعيناه انفرتني، وحليته طويةل شقرإء

 :قلت هل

 ...إمس  ريتشارد

 :فأ جابين برسور مفاجئ

 .وأ ان توم مسيث، من بدلة اينغ

 ...مل أ مسع هبذه إلبدلة من قبل -

؟ - َّك أ سرتإيل  ن أ عيش ... اينغ بدلة مجيةل، لكنيّن ال أ عيش فهيا!... وتقول إ 

 ...منذ س نتني يف وولنغونغ، وأ تردَّد عىل س يدين

 أ دليك معل أ خر؟ -

كرإمًا  رشة أ اّيمع أ ان حبَّار متفّرِّغ، أ قوم لكَّ  - برحةل بني س يدين وَّوابرت، إ 

 .لعيون إلساحئني

 أ ال ختاف من إلغرق؟ -

 :اكن سؤإيل اتفهًا، فشذرين وَّزَّ رأ سه، وَّو يمتمت

 .مل أ فكِّّر يف َّذإ إل مر
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خفاطب إلبّحار وَّو يشري . ابلقرب منّا، واكن حيمل كتاابً  ظهر إل مرييكُّ 

ىل إلكتاب قائالً   :إ 

كنت أ حاول أ ن أ جد يف َّذإ إلكتاب معلومات عن اترخي إل بورجينينّي 

 ...يف اتسامنيا

 وَّل عرثت عىل يشء؟ -

 ...معلومات قليةل -

ار قلياًل، وأ خرج غليونه من مفه، مثَّ قال  :سكت إلبحَّ

روبّيِّني، أ جدإدي، اكنوإ يقتلون إل بورجينيِّّني عند رؤيهتم، أ عرف أ نَّ إل و 

م مون هلم إلطحني إملسمَّ وأ علن إحلامك جورج أ رثر إحلرب عىل . ويقّدِّ

ىل مثانية وس بعني  ن إل صلّيِّني، فوصل عددم يف هناية إل مر إ  إلساكَّ

 َّل تريد أ ن تعرف إملزيد؟... خشصًا، من بيهنم ستُّ نساء فقط

ار ودرإيته، فقال هل بدون تردُّد اكن إل مرييكُّ  : مندَّشًا من حذإقة إلبحَّ

ذإ مسحت... نعم  ...إ 

قبل حوإيل مثانني س نة من إل ن، ماتت أ خر إمرأ ة أ بورجينيَّة يف اتسامنيا، 

اكنت إبنة حامك لقبائل إل بورجينينّي يف جزيرة ... واكن إمسها تروغانيين

إ ىل اتسامنيا خّصص جائزة وعندما وصل حامك إلبيض جورج أ رثر . بروين

مالية للّك من يلق  إلقبض عىل موإطن أ سود، مث إعمتد س ياسة مرنة 



11 
 

غرإهئم لالنضامم إ ىل معسكرإت إلالجئني ب من إل بورجينينّي وإ  ... للتقرُّ

وتعرضت وإدلة تروغانيين للقتل، كام قُتل مّعها عىل أ يدي إجلنود، 

هبا عىل أ يدي قاطع  وإخُتطفت أ خهتا من قبل إلبّحارة، وأ عدم خطي

ّن تروغانيين نفسها تعّرضت لالغتصاب، قبل أ ن تنتقل . إل جشار ويقال إ 

. أ بورجيين، وقد مات أ غلهبم مبرض إل نفلونزإ ئةم إ ىل جزيرة فليندرز مع 

وإنتقلت بعد ذكل إ ىل ملبورن حيث إنضّمت إ ىل أ ربعة من إل بورجينينّي 

عىل إجملموعة بعد مطاردة  إخلارجني عىل إلقانون إل بيض، وأ لق  إلقبض

شاقَّة، وأ عدم إثنان من أ فرإدَّا، ونُقلت تروغانيين مع إلقليل من إلساّكن 

ّن . إل صليني إذلين ما زإلوإ عىل قيد إحلياة، إ ىل جنوب َّوابرت ويقال إ 

يسامي وقد خبّأ هتا عن . تروغانيين أ جنبت يف ملبورن طفةل مّسهتا لويزإ إ 

ين يف َّوابرت، وإعُتربت أ خر أ بورجيين وماتت تروغاني. أ عني إلسلطات

نلكرتإ سوإر وعقد وبعض من شعرَّا . يف اتسامنيا وقد أ عيد من إ 

 ...وجدلَّا

جعابه ابلقّصة إليت مسعها من مف إلبّحار إل سرتإيل، إذلي بدإ  أ بدى إل مرييّك إ 

 :وسأ هل إل مرييكّ . ك نّه مؤّرخ من إلطرإز إلرفيع

 إلساّكن إل صلّيني يف اتسامنيا؟ َّل ختربان أ يضًا عن أ خر رجل من -

ومات قبل ... ويليام الن... اكن إمسه. َّذإ ال أ عرف إلكثري عنه -
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 ...تروغانيين بس بع س نوإت عىل ما أ ذكر

 !تعين أ نَّ اتسامنيا ليس فهيا أ بورجيين  وإحد إل ن؟ -

ض لقد إنقرضوإ يف إجلزيرة كام إنقر ... رباّم فهيا إلقليل مّمن جاءوإ من إلربّ  -

 ...إلمنر إلتاسامينُّ 

توقّف إلبحَّار عن إلالكم، ومك متنَّيت أ ن يتابع، ل عرف إملزيد عن اتسامنيا، 

  ! إجلزيرة إجملهوةل يف نظري

َّه اكن يش به إذلئب وحامر إلوحش: قلت هل ... أ عرف عن إلمنر إلتاساميّنِّ أ ن

 َّل اكن خميفًا؟

َّه جلب إلاكرثة عىل نفسه - فرتس إل غنام، ويه أ غىل اكن ي... الكَّ، ولكن

ىل ... ما ميلكه مس توطن جديد فاندلعت حرب بينه وبني إملزإرعني أ دَّت إ 

 .إنقرإضه

، وإنزجعُت من بالَّة إلناس . أ حسست ابلشفقة عىل إلمنر إلتاساميّنِّ

اكن رأ سه طوياًل، ومفه عريضًا، . تذكَّرُت صورته عىل صناديق إلبرية

 ... حزن إمليت عىل نفسهوعيناه وإسعتني، فهيام حزن، لعهلَّ 

ىل إلبحَّار، وَّو يروي يل حاكايت عن  ظللُت لساعة أ و أ كرث أ س متع إ 

َّه ال خيتلف عن . اتسامنيا ، وكنت أ عتقد أ ن أ خربين عن إلش يطان إلتاساميّنِّ

بيد أ نَّ توم إنزجع من قةلَّ معلومايت، وأ وحض يل أ نَّ ... إلمنر إلتاساميّنِّ 
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حيوإن رّشِّير، يش به إلالكب : ة يف إجلزيرةإلش يطان ما زإل موجودًإ بكرث 

يقتل . لونه أ سود، مع بياض قليل يف صدره وأ سفل ظهره... إلصغرية

َّه  ل إملريضة مهنا أ و إلضعيفة، حَّتَّ أ ن إحليوإانت إحلقرية وإل غنام، ويفّضِّ

 .يفرتس أ بناء جدلته من إلش ياطني إملريضة، ويقتات محلها بدون شفقة

ار كثريإً  من إل خبار عن إلطبيعة إخلالَّبة يف اتسامنيا، واترخيها،  وروى إلبحَّ

وحبرَّا إلعاصف، وعن أ ربعة أ الف سفينة يف قعر إحمليطات حول 

حدى إلسفن، ... أ سرتإليا ة إ  مت "س يدين كوف"وذكر يل قصَّ ، إليت حتطَّ

هبا  يف جزيرة برزرفايشن إلقريبة من اتسامنيا، وحاول س بعة عرش من راكَّ

م إملركب عىل أ حد إال حبار إ ىل س   يدين عىل منت زورق صغري، فتحطَّ

ر إلرجال متابعة رحلهتم سريًإ عىل  إلشوإطئ إ ىل إجلنوب من إملدينة، وقرَّ

ت سفينتان َّام . إل قدإم، فوصل مهنم ثالثة فقط لزيإ"وتوهجَّ " إ 

، ويف طريق عودهتام إ ىل " فرإنسيس"و ب يف إلبحر إلتاساميّنِّ نقاذ إلراكَّ ال 

لزيإ"إلسفينة  س يدين إختفت ، ومل يُعرف يشء عن مصريَّا حَّتَّ "إ 

 ...إل ن

ة إلسفينة  مت يف توريس سرتإيت، "أ مرياك"وأ خربين أ يضًا قصَّ ، إليت حتطَّ

وجنت مهنا إمرأ ة وإحدة إمسها برابرة تومبسون، تبنّاَّا إل بورجينّيون، 

وظلت معهم مخس س نوإت، حَّّت توقّفت سفينة عابرة لطلب إملياه، 
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 ...رابرة عىل متهنافرحلت ب

 :وسأ لين توم... 

 َّل مسعت بأ فالم روبن َّود؟

 ...نعم -

ودل يف اتسامنيا، وأ صبح من أ عظم مشاَّري . بطلها أ يرول فلني -

 ...َّوليوود

ة إملغامر إل سرتإيل دوغالس ماوسن  كام روى يل، وبطريقة مدَّشة قصَّ

ىل إلقاّرة إلقطبية إجلنوبّية عىل منت إلسفينة  واكن معه  ،"أ ورورإ"إ 

وَّناك َّبَّت رايح عنيفة اكدت تقتلع إخلمية إليت نصهبا إلرجال ... رفيقان

ة، توجَّه إملغامرون عىل زالَّجات جيّرَّا مثانية عرش لكباً . إلثالثة وبعد مدَّ

، وسقط أ حد إلرجال بزاّلجته إليت "جورج إخلامس"الكتشاف شاطئ 

َّة مفات، و مل يكن مع ماوسن ورفيقه حتمل إخلمية وإلطعام يف حفرة جليدي

م فقط رإ إلعودة إ ىل . إل خر سوى مكيَّة من إلطعام تكف  لعرشة أ ايَّ فقرَّ

، وبدأ  بقتل إلالكب إلضعيفة ل لكها، حَّتَّ قتال مجيع "اكب دنيسون"

وما زإد إلطني ... إلالكب، واكان عىل بعد مئة وس تِّّني كيلومرتًإ من إلاكب

ريب، فبدأ ت قطع من جدلَّام تنفصل بةلَّ أ نَّ إلرجلني أ صيبا مبرض غ

إء إنفصال أ مخص قدمه، فأ عاده  عهنام، وعاىن ماوسن أ المًا شديدة من جرَّ
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وقد مات رفيق ماوسن بعد ذكل بوقت . إ ىل ماكنه، ولفَّ عليه خرقة

َّه َّو قصري، وبق   َّة، لكن وحيدإً يصارع إل قدإر، فسقط يف حفرة جليدي

وبعد مخس وأ ربعني . كتب هل إحلياةمتكَّن من إخلروج مهنا جبهد هجيد، لت 

م، بسبب تناوهلام  س نة تبنيَّ أ نَّ ماوسن ورفيقه أ صيبا بنوع من إلتسمُّ

 ...قصبة سودإء للكب

اكن إلبحَّار يرسد قصص إلبحر وإملغامرإت، وأ ان يف رَّبة، أ ختيَّل إلسفن 

إجلاحنة، ومناديل إملسافرين، ورصخات إلنساء إملتصاعدة من بني َّدير 

الَّ عندما ظهر شاطئ اتسامنيا، . جإل موإ إمة إ  ومل أ خرج من تكل إدلوَّ

َّه يف عرس ن َّه يتأ ََّّب ملغامرة جديدة، ورحةل يف. فصفَّق قليب، ك  ن إلرّبِّ  إ 

 .مليئة ابال اثرة

ِّّت عىل كتف  اكنت يف وهجه . رأ يت إل مرييكَّ يقف إ ىل جانيب، ويرب

َّها أ وسع من إلبحر إذلي يصطخب  .من حولنا إبتسامة فرح، لعل

][][][ 

اكنت إلسامء متجهِّّمة، ورذإذ . وصلنا إ ىل َّورابرت يف صبيحة ش تاء ابرد

 .إملطر يتساقط كحبَّات إللؤلؤ

ا لن حتوز عىل  بدت إملدينة من إخلليج إملفتوح أ ماهما اكحلة، فاعتقدت أ هنَّ

َّين خرجت من إملاء، واكن صعبًا عيلَّ أ ن َّين كنت سعيدًإ ل ن جعايب، بيد أ ن  إ 
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ة اثنية عائدًإ إ ىل س يدين َّين سأ عرب إلبحر مرَّ  .أ فكِّّر بأ ن

عندما إقرتب إملركب من إلشاطئ، متكَّنت من رؤية جبل ويلِّّينغتون 

ى بثلج رقيق. إذلي يرشف عىل إملدينة َّبَّت نسمة ابردة، . اكن مغطَّ

مُت دإخل ثيايب، وإش هتيُت إجللوس عىل إلنار ار وَّو . فتكوَّ قال يل إلبحَّ

 :يف ميناء صغري للسفن إلرشإعيَّة يرسو

نَّ إحلرإرة إل ن يه مخس درجات حتت إلصفر  ...إ 

ومل يكن . َّوابرت مدينة صغرية، يشقُّها يف وسطها هنر دروينت إلشهري

رأ يت . صعبًا عيلَّ يف إليوم إلتايل لوصولنا أ ن أ قوم جبوةل قليةل إلتاكليف

إذلي " روايل"رسح إملتحف إلتاسامين من إخلارج، ومعرض إلفنون، وم 

َّه أ قدم مرسح يف أ سرتإليا ن  .قيل يل إ 

يف جنوب َّوابرت مصنع عريق للبرية يُدعى اكساكد، ولعلَّ قدرًإ كبريًإ من 

ا خارج . شهرته يعود إ ىل صورة إلمنر إلتاساميّنِّ إليت أ صبحت شعارًإ هل أ مَّ

ىل . إلصاخب حبياة إلليل وإملقامرة" رست بوينت"إملدينة، فيقع اكزينو  وإ 

 .جانبه متتدُّ مطامع كثرية

ىل سفوح جبل ويلِّّينغتون،  يف إليوم إلتايل، أ خذين إل مرييكُّ يف س يَّارة إ 

ن لكامت يف دفرت صغري َّه جاسوس . فالتقط صورًإ، ودوَّ ن اكن يترصَّف ك 

أ خربين أ نَّ َّذإ إجلبل يرتفع أ لفًا ومئتني وس بعني مرتًإ عن سطح . نش يط
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 .إلبحر

ىل أ اثر قدمية، تبدو ويف منتصف إلهن ار تقريبًا، رإفقت إل مرييكَّ طائعًا إ 

ا بقااي حضارة زإئةل ولوال أ نَّ عهد أ سرتإليا ابلبناء عهد حديث، لكنُت . ك هنَّ

رت أ نَّ َّذإ إلبناء َّو من أ اثر إلقرون إلوسطى يف أ ورواب ويبدو أ نَّ . قدَّ

إملاكن إل كرث . ..َّنا بورت أ رثر: رفيق  إنتبه إ ىل ضياع ، فعاجلين ابلقول

 ...بشاعة يف اترخي إلبالد

 !َّل َّذإ قرص؟: سأ لته

، وَّو يزنل من إلس يَّارة ليأ خذ صورة للمبىن، وقال  :حضك إل مرييكُّ

َّه جسن للمنفيِّّني، بيُن عىل يد إحلامك أ رثر، وظلَّ يُس تخدم كسجن حوإيل  ن إ 

 َّل تريد أ ن تعرف مك جسينًا مرَّ يف بورت أ رثر؟... مخسني س نة

 ...نعم -

واكنت إلالكب حترس إل رسى عند . أ كرث من إثين عرش أ لف جسني -

واكن بعض . مضيق صغري للمياه، ف م ينجح وإحد مهنم يف حماوةل َّروب

 ...إملساجني يلقون بأ نفسهم يف مياه إخلليج يف حماوالت ايئسة للنجاة

 :إلتقط إل مرييكُّ مزيدًإ من إلصور وَّو يقول

إملستشفى، وجسن صغري َّو منوذج عن  إلكنيسة، برج إحلرإسة،

 ...إلسجون إليت اكنت موجودة َّنا
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 !من أ ين حصلت عىل لّكِّ َّذه إملعلومات؟ -

 ...أ خربين هبا صديق يدرس إلتارخي إل سرتإيّل يف إجلامعة -

مرييّكِّ   :قلت لل 

ال شكَّ يف أ نَّ أ اثر بورت أ رثر ليست قدمية، ورمغ ذكل فهي  تعبرٌي عن 

ة يف   ...إلتارخي إل سرتإيّلِّ حقبة هممَّ

نَّ إلبناء صورة بشعة عن مهجيَّة إال نسان. حصيح - وقد أ صابه إدلمار، ... إ 

 .وإحرتقت أ جزإء منه إحتجاجًا عىل إهلمجيَّة

 وماذإ حدث لذلين اكنوإ َّنا؟ -

موإ، أ و ماتوإ نَّ َّناك مقربًة . أ نظر إ ىل خليج بورت أ رثر... قُتلوإ، أ و أ عدِّ إ 

، وفهيا أ لف وس بعمئة وتسعة وس تُّون قربإً "يتجزيرة إمل "فيه تدعى 

ملنفيِّّني مل تُكتْب أ سامؤم، ومئة ومثانون قربًإ ُكتِّبت علهيا أ سامء إملنفيِّّني 

فني وإجلنود  ...إل حرإر وإملوظَّ

عندما عدان إ ىل َّوابرت، اكن يف أ ذينَّ رصير إل بوإب إملعدنيَّة إلثقيةل، 

د، وأ حاديث إملساكني من بين ونباح إلالكب إلرشسة، ورصخات إجلنو 

 .إلبرش، أ ولئك إذلين رفض إلتارخي أ ن يكتب أ سامءم، حَّتَّ عىل قبورم

][][][ 

إس تأ جر إل مرييكُّ غرفتني يف فندق، وأ عطاين مفتاح غرفيت، وَّو يشري 
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يلَّ ليك أ محل وإحدة من حقيبتني اكنتا معه دخلنا إ ىل إملصعد، وإرتفعنا . إ 

ىل إلطابق إلثالث، مفش  ىل إلغرفتني إ  ينا يف هبو ضّيِّق، حَّتَّ وصلنا إ 

 :قال يل. إملتجاورتني

 .عليك أ ن تراتح قليالً ... دع إحلقيبة أ مام إلباب

 :سأ لُته

 أ تعرف ملاذإ جئت معك إ ىل َّنا؟

 :فضحك وقال

 !ليك ترإفقين كصديق خملص؟

 وَّل كنت حتتاج إ ىل صديق؟ -

َّين  وإل مُّ يف. سوف أ زور بعض إل ماكن... ال أ عرف - رحليت َّو أ ن

 ...سأ سري مسافة طويةل يف إجلنوب إمليلء ابلغاابت

 أ ال ميكن إس تخدإم إلس يَّارة؟ -

س ندور حول إلساحل عىل منت زورق صغري، لرنسو عىل . الكَّ  -

 ...إلشاطئ إجلنويّب للجزيرة، وخنّّي بني إلغاابت إلكثيفة

 :دبّت رعدة يف جسدي، وسأ لُت عىل إلفور

 ويةل؟أ ليست مسافة ط -

س تكون ... أ قرص من إملسافة من نيويورك إ ىل َّنا: حضك إل مرييكُّ وقال
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لن أ جعكل حتمل أ غرإضاً ... ال تقلق ...إلرحةل ممتعة، وسرتإفقين فهيا

َّل أ نت سعيد؟ بوسعك أ ن تأ خذ . سأ عطيك أ لف دوالر إل ن... كثرية

جازة غدإً  ا أ نت، فميكن... إ  ك أ ن سأ صعد إ ىل جبل ويلِّّينغتون وحدي، أ مَّ

ىل إلسوق وتشرتي بعض إحلاجيات سأ وصكل قبل أ ن أ ذَّب ... تذَّب إ 

 ...إ ىل إجلبل

ىل  تركين إل مرييكُّ وأ وى إ ىل غرفته، ومل يعرف ملاذإ جئت معه إ 

م إملقبةل ... لقد َّربُت من حيايت... َّوابرت ذإ اكنت إل ايَّ وَمن يدري إ 

 !أ فضل مهنا

ة، وإنطلق يف رحلته يف إليوم إلتايل، أ وصلين روبرت إ ىل إلسوق إل  شعبّيِّ

 .إ ىل إجلبل إملطّل عىل َّوابرتمّرة أ خرى 

َّة وزوجًا من إل حذية، وقبَّعة من : إشرتيت ثياابً  كزنة وسرتة ش توي

ل يف إلسوق بني إلوجوه ... وزجاجتني من إلنبيذ... إلصوف كنت أ َّتوَّ

ويف وسط إلهنار جعُت، فاشرتيت قطعة . إليت ال أ عرفها كرجل ثرّيٍّ 

 . مقعد ل لهتمهاوجلست عىل. حلوى

َّه  ن ، اكن رجل أ معى يقف وميدُّ قبَّعته أ مامه ك  عىل بعد خطوإت ميّنِّ

رجل أ معى يطلب : "اكن يعلِّّق ورقة عىل صدره، كتب علهيا. يس تجدي

 ".قد تفيد غريةصأ يُّ قطعة نقود ... إملساعدة
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أ شفقت عليه، وأ خرجت من جييب بعض إلقطع إملعدنيَّة، وإقرتبت منه 

نساانً . إلنقود يف إلقبَّعةل ضع  ومك اكنت دَّش يت كبرية عندما رأ يُت فيه إ 

َّه ستيف، إلرجل إلتاسامينُّ إذلي إلتقيت به يف س يدين! أ عرفه ن ستيف . إ 

َّه أ معى وخيدعين، فأ شفق عىل عاَّته  !بشحمه ومحله يتظاَّر بأ ن

اذ مك َّو اكذب وحمرتف  !جعبًا لهذإ إلشحَّ

 !فستي: أ مسكته من كتفه، وحصت به

ع، مثَّ دفع يب إ ىل زإوية  ليه نظره بسحر ساحر، وحضك بفم وإسِّ عاد إ 

 ...خالية من إلناس، وعانقين حبرإرة

َّة مل يعتذر لتنكُّره يف . اكنت رإحئة إلبرية تفوح من ثيابه إلقذرة، وحليته إلكث

 :َّيئة حشَّاذ ماكر، بل قال بفرح

 ؟!يف َّوابرت... أ نت َّنا

َّك يف ملبورن، أ   -  !و أ نّك مّت أ هّيا إجلبانظننت أ ن

ن؟! ال ختف عيلَّ  -  َّل تدّخِّ

ه، وحرشَّا بني شفتيه إلغليظتني، وأ خذ  حسب س يجارة من جيب مقيصِّ

 .من رسوإهلِّ والَّعة حقرية، فأ شعلها، وأ خذ مهنا نفسًا معيقاً 

 :قلت هل

 أ تعيش َّنا؟
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 وأ نت ماذإ تفعل َّنا؟... إل ن فقط -

َّه يقوم برحةل إكتشاف! ه؟َّل تتذكَّر ... جئت مع إل مرييّكِّ  - ن وس يدفع ... إ 

 ...مبلغًا جيّدإً  يل

 !أ نت خائن -

 ملاذإ؟ -

َّك ال تذكر أ صدقاءك ابخلري -  َّل فهمت ماذإ أ عين؟... ل ن

 .أ نَت إختفيت جفأ ة، ومل أ عرف أ ين ميكن أ ن تكون... فهمت -

أ ومأ  ستيف برأ سه موإفقًا عىل الكيم، مثَّ خشص ببرصه إ ىل غيوم سودإء 

إهنمرت قطرإت إملطر عىل سقف من إلصفيح . لسامءتلبَّدت يف صفحة إ

ا حبَّاٌت من إحلىص تسقط من عل وَّبَّت نسامئ ابردة . ميتدُّ فوقنا، ك هنَّ

  .من هجة إلبحر، فاصطكَّت أ س ناين

وق اكن أ حصاب إحملاّلِّ إملكشوفة مس تعجلني  ...إنتهبُت إ ىل جلبة يف إلسُّ

اهتم، وغادروإ قبل إش تدإد حفملوإ أ متعهتم إ ىل شاحن. للعودة إ ىل منازهلم

إلعاصفة، فامزتجت أ صوإت إلرجال هبدير إحملّرِّاكت، ودخلت رإحئة 

ة َّين أ ختنق... مازوت إ ىل رئيت، فسعلت بشدَّ  .سعلت ك ن

 :قال ستيف

 ماذإ إشرتيت؟
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 .بعض إل غرإض للرحةل -

 قنع إل مرييكَّ بأ ن يأ خذين معه؟َّل س تُ  -

 . حصبتك إلبتَّةولن يوإفق عىل... أ نت صعلوك... الكَّ  -

مرييّكِّ  -  .س تقول هل أ ش ياء حس نة! تّبًا كل ولل 

 أ مل حتاول رسقته؟ -

َّل يف ذكل عيب؟ وكنت … كنت أ ريد إقرتإض بعض إملال. الكّ  -

ليه  ما رأ يك؟... أ ذَّب معكام خبمسمئة دوالر… سأ رّده إ 

ىل! اي للغرإبة... أ نت أ كرب اكذب عرفته يف حيايت -  كيف يكون إملرء اكذاًب إ 

؟ ث إ ىل روبرت بشأ نك! َّذإ إحلّدِّ ج لبضاعتك... سأ حتدَّ  سأ حاول أ ن أ رّوِّ

 ...إلرخيصة، لكن برشط وإحد

 ما َّو؟ -

 !ال تتبع خطوإيت -

 ...موإفق -

ر -  .إنتظْرين َّنا غدًإ إلساعة إلتاسعة صباحًا، وال تتأ خَّ

بنية،  ىل إلفندق، وكنُت أ ميش مبحاذإة إل  جعَّلت يف سريي حتت إملطر إ 

، فتاكد تتفتَّقوأ ق وصلت إ ىل . طع إلشوإرع ركضًا، وإل كياس يف يديَّ

غرفيت، فوضعت إل كياس عىل إل رض، وخلعت ثيايب، وإس تلقيت عىل 
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روبرت  اكن. غفوت حَّتَّ إملساء، فسمعت طرقًا عىل ابيب. إلرسير متعباً 

قد عاد من إجلبل مهناكً َّو إل خر، وأ رإد أ ن يطمنئَّ عن أ حوإيل قبل أ ن 

 .يذَّب إ ىل خمدعه

ا اكنت ممتعة، وقد إلتقط ص ورإً سأ لُته عن رحلته إ ىل إجلبل، فأ جابين بأ هنَّ

 ...ةقمّ لكثرية للثلج إملتساقط عىل إ

بعض إلقمم رذإذ فقط يغّطِّ  ... إلثلج ال يهنمر بغزإرة يف اتسامنيا: قال يل

 .إلعالية

تذكَّرت لقايئ بستيف، فقمت عن رسيري برسعة إلربق، وسأ لت 

 :إل مرييكَّ 

 َّل تتَّسع إلّرِّحةل ال نسان أ خر؟

بًا، مقلِّّباً شفتيه،  إس تغرَب إلرجُل من سؤإيل، وخشَص إ ىل وهجي  متعّجِّ

 :فأ ردفت

وق، وأ    خربته عن إلرحةل، فأ بدى رغبته يفإلتقيت بصديق قدمي يف إلسُّ

 ...رإفقيتم

 :فكَّر إل مرييكُّ قلياًل مثَّ قال

ليه يف يشء َّنا ال حنتاج إ   ...لكن

ذإ كنت ال متانع، فلعهلَّ يقوم بأ ّيِّ ... سأ دفع هل من إملبلغ إذلي وعدتين به - إ 
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 !معل انفع

 :تفحَّص إل مرييكُّ أ سارير وهجي ، وقال هبدوء ابلغ

، وأ ان سأ دفع هل... ال بأ س  !فليأ تِّ

ل نَّ ستيف سريإفقين يف مغامريت، فشكرت روبرت، فرحُت جّدًإ، 

 .وشددت عىل يده

بعض إخلزب وإجلنب، : ويف صبيحة إليوم إلتايل، تناولت فطوري عىل جعل

رشبت بعد إلطعام كواًب صغرية من إلعصري، . مع قليل من سلطة إخلضار

ىل إلسوق، حيث ينتظرين ستيف  .وجعَّلت إ 

وعربْت س يَّارة . يهنمر، فيبلِّّل ثيايب اكن رذإذ من إملطر إخلفيف ال يزإل

تلفَّظُت بلكامت . مرسعة بقريب، فتطاير إملاء من حتت جعالهتا إ ىل حذإيئ

 :غاضبة، ومسعت صوت ستيف يعاجلين

؟ لت إ ىل خامتة سعيدة مع إل مرييّكِّ ِّّك؟ َّل توصَّ  ماذإ برب

ي وال تطمع بأ كرث من إملبلغ إذل... فقد وإفق عىل مرإفقتك لنا... أ جل -

 ...طلبته

ة طويةل... مبلغ جيِّّد -  سننطلق؟ ومَّت... قد أ عيش به مدَّ

عند إلساعة " لينّا"عليك أ ن تكون يف فندق ... إليوم بعد إلظهر -

ر... إلثانية  !ال تتأ خَّ
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ىل إلفندق، فوجدت إل مرييكَّ جالسًا مع إمرأ ة شقرإء يف إلفناء،  عدُت إ 

ام عىل وفاق إمرأ ة مجيةل يف إلعقد إلرإبع من اكنت . ويرشابن إلقهوة ك هنَّ

َّة، يغلب علهيا إللون إل زرق  .معرَّا، ترتدي ثيااًب عادي

يلَّ ابالقرتإب، ورأ يت إملرأ ة ويه ترتك فنجان  ، أ شار إ  عندما رأ ين إل مرييكُّ

 .قهوهتا، وتلتفت إ ىل انحييت

 :قال لها روبرت

 ...ريتشارد فنسنت... إمسح  يل أ ن أ عّرِّفَك برفيق  يف إلرحةل

 :يدَّا ملصاحفيت ويه متدُّ  ،قالت إملرأ ة بفرح مصطنع

د فنسنت ل إجلس ... أ ان ماراين وإيت... ترشَّفت حب رتك اي س ّيِّ تفضَّ

 !معنا

َّه حيرتمين جّدًإ،  عة، فاطمأ نَّ قليب، وشعرت بأ ن رمقين إل مرييكُّ بنظرة مشّجِّ

ه  .ويبدي ذكل أ مام ضيوفِّ

َّا إ ىل إل خر، وإس تطعُت أ ن أ رى ماراي ن عن كنَّا صامتني، وينظر لك  من

 .اكنت رإئعة فعاًل، وكثرية إحلديث. كثب

 ...فيجب أ ن يكون إملركب جاَّزإً . عيلَّ إذلَّاب إل ن: قالت إملرأ ة

َّل ... أ ربعة فقط... عو أ حدًإ بعد إل ن ملرإفقتناأ رجوك اي روبرت أ الَّ تدْ 

َّفقنا؟  إت
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ىل إلورإء،  هنضْت من ماكهنا برفق، وردَّت خصالت من شعرَّا إ 

 :لسودإوإن إلكبرياتن بوضوح، فامي اكن روبرت يقول لهافظهرت عيناَّا إ

ط... ابلتأ كيد ىل إللقاء عند إملرفأ  ... لن يتغريَّ يشء يف إخملطَّ  .إ 

رحت أ رإقب إملرأ ة ويه متيش، فوجدهتا ذإت قامة طويةل، وخرص 

وأ اثرت يفَّ مشاعر اكنت ما تزإل مكبوتة منذ إفرتإيق عن ... انحل

ة  ىل إلالمباالة ل ختئب فهيا، كطفل سامنتا، فابتلعُت غصَّ مريرة، وإلتجأ ت إ 

 .جائعٍّ يتسىلَّ ابلنوم عن أ مل إجلوع

عاد روبرت بعد أ ن ودَّع إملرأ ة خارج إلفندق، وكنت ما أ زإل شارد 

 :إذلَّن، فعاجلين ابلقول

 أ ال توإفق مع ؟... إمرأ ة مجيةل

ل ن َمن مل أ ردَّ، خش ية أ ن أ فتعل أ زمة مع إلرجل، فأ ان ال أ عرف حَّتَّ إ

لكُّ ما مسعته مهنا أ نَّ إملركب جيب أ ن ... يه، وملاذإ جاءت إ ىل إلفندق

ا ساحرة خلت قد وكنُت أ ظنُّ أ نَّ إل رض . يكون جاَّزًإ، ولكُّ ما رأ يته أ هنَّ

َّين  َّين أ صبحت عودًإ من إحلطب، عاراًي من روحه، غري أ ن من إلنساء، وأ ن

، وإجتاحتين ر  َّة للتّوِّ . غبة يف إلعثور عىل ذئبة تفرتس ينتفتَّحُت كزَّرة بّرِّي

إء إلشهوة، وإخلطيئة،  مل تكن إدلنيا فارغة كام ختيَّلت، ف م تزل َّناك حوَّ

 .إلسعادة إمللهتبةة، و إلرقّ و 
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تني، وقال ين مرَّ َّل أ نت : أ درك إل مرييكُّ ضياع ، فقبض عىل يدي، وَّزَّ

د؟  مرتّدِّ

 ...أ بدإً ... ال، أ بدإً  -

 :واتبع رشب روبرت أ خر جرعة من فنجان قهوته،

 .يه حّبارة ذإت خربة طويةل... ماراين س تقود إملركب

 َّل يه ابرعة؟... أ نت متزح -

رته من خماطر، مل  خفاء ما تصوَّ كنت أ شعر برَّبة فعاًل، وعندما حاولُت إ 

ولعلَّين كنت أ خاف من فكرة أ نَّ إمرأ ة حس ناء س تأ خذين يف ... أ جنح

َّين إعرتفت... رحةل بني إلبحر وإلسامء َّين جبان  بيد أ ن يف قرإرة نفيس بأ ن

م إملقبةل  .فعاًل، وال ينبغ  أ ن أ كون كذكل يف إل ايَّ

ىل إملركب، ومل يكن معنا سوى حقائب حنملها عىل ظهوران اكن . صعدان إ 

ىل  َّنا من س يدين إ  إملركب قدميًا وأ صغر بكثري من إملركب إذلي أ قل

ا إلطويل، فبدت ولعلَّ َّذه إل ةل قد ُأصلحت مرإرًإ يف اترخيه. َّوابرت

ِّّقة َّين لست خبريًإ، فقد رأ يتين أ قارن . اكمرأ ة جعوز متأ ن وعىل إلرمغ من أ ن

بينه وبني إلسفن إلكبرية إليت ترسو عند موإئن س يدين، مكن يقارن بني 

، اكنت تسري "َّودلن"س يَّارة حديثة وأ خرى أ سرتإلّية إلصنع، من طرإز 

 .يف إل ربعينات
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 :ّرِّكقالت ماراين، ويه تدير إحمل

 .حنن عىل وشك إذلَّاب

الَّ دقيقة، حَّتَّ أ قلع إملركب، وخرج ببطء من مرفأ  َّوابرت،  وما يه إ 

 .ورإح يشّق طريقه وسط إل موإج إخلفيفة

اكن إل مرييّك َّادئًا يرإقب إلبحر، ويأ خذ صورًإ للمدينة ويه تغيب رويدإً 

يلّ . رويدإً عن أ بصاران  .واكن ستيف أ يضًا يدّخن بصمت، وينظر إ 

 :خاطبين إل مرييكُّ 

؟  َّل أ نت رإضٍّ

 وأ نت؟... ابلطبع... نعم -

لقد رأ يت مجيع ... سعيد جّدًإ، فقد كنت دإمئًا أ متىنَّ أ ن أ قوم هبذه إلرحةل -

ا ... أ حناء أ سرتإليا تقريبًا ما عدإ َّذه إجلزيرة س تكون مغامرة مجيةل أ هيُّ

 .إلصديق

عة يف إلسامء  َّة، موزَّ واكن ... كقطعان إال مييواكنت فوقنا غيوم رمادي

روبرت حياول تصوير تكل إلغيوم ويه تلتق  بقّمة إجلبل إلبعيد، فيجد 

ه إ ىل إحلديث مع  صعوبة يف تثبيت إلاكمريإ، فتخىلَّ عن معهل، وتوجَّ

 .ستيف

اكن إملطر هيطل بغزإرة، وتوقَّعُت أ نَّ إلطقس سزيدإد سوءًإ بني حلظة 
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 .للعيان وأ خرى، ومل يعد يشء من إل رض ابدايً 

مة إملركب، فتبادل مع إملرأ ة بضع  ه إل مرييكُّ إ ىل مقّدِّ بعد ربع ساعة، توجَّ

 .لكامت، مثَّ عاد إ ىل مقعده

مل يشعر . اكن ستيف عىل إجلهة إل خرى من إملركب يرإقب إل فق إلبعيد

 .بدوإر إلبحر، فهو سافر عّدة مّرإت بني اتسامنيا وإلرّب إل سرتإيلّ 

رحلتنا ستس تغرق : ل وَّو يفتح خارطة بني يديهقال روبرت بصوت عا

سننام َّناك، ... بضع ساعات، ولكنّنا سنتوقّف عىل شاطئ ساوث بورت

ىل إلساحل إجلنويبّ   .ويف إليوم إلتايل سنتابع إ 

][][][ 

ساوث بورت قرية صغرية تقبع عىل شاطئ إحمليط، إ ىل إجلنوب إلرشيق 

ن إ. من َّوابرت وقد دعيت خبليج . ل صلّينياكنت موطنًا لقبائل إلساكَّ

شأ  إلربيطانّيون ن أ   7381إل صدإف من قَبل إلفرنس ّيني، ويف عام 

. مس توطنة صغرية َّنا، مّث إنشأ وإ مركزًإ لتأ َّيل إملنفينّي من بريطانيا

، ومثل مجيع إملدن وإلقرى "َّايث"واكنت ساوث بورت تدعى أ نذإك 

ن بريطانيا، ويف أ وإئل يف أ سرتإليا، تأ ّسست إلقرية عىل أ يدي إملنفينّي م

إلقرن إلعرشين حتّولت إ ىل مرفأ  صغري للسفن إليت اكنت حتمل إملنفينّي 

ىل أ ورواب وإش هترت ساوث بورت . وتعود محمةّل ابل خشاب من اتسامنيا إ 
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أ يضًا ابل عشاب إلبحريّة إليت اكنت َُّتمع وَّتفَّف يف جزيرة صغرية يف 

 ".إجلزيرة إمليتة"إخلليج تدعى 

أ ولئك إملنفينّي مل يبق سوى إلقليل، بعد أ ن أ تت إلنريإن عىل  ومن أ اثر

إملس توطنة إل صلّية، وال تزإل بضعة أ بنية قدمية ترتفع يف إلقرية، إ ىل 

جانب مقربتني صغريتني ترقدإن بصمت وحتتواين عىل رفات إملس توطنني 

 .إلقدماء

ديقة كنت أ قرأ  عن ساوث بورت يف جمةّل صغرية وجدهتا عىل مقعد يف إحل

حباجة ليخربين أ حد عن إجلنّة، فهي  إجلنّة إل رضّية إليت  ومل أ كن. إلعاّمة

قرية بعيدة عن إلعامل وك هّنا سقطت من كوكب، . يصعب رمسها أ و ختّيلها

ذ ال يوجد فهيا أ كرث  تكتنفها إل جشار إخل رإء، ويسودَّا مصت معيق، إ 

لاكرإفان، وحمّطة وعىل إلرمغ من ذكل، ففهيا حديقة ل. من أ ربعمئة ساكن

 .للوقود، وبضعة حوإنيت َّتاريّة صغرية، وغرف للمنامة، وحمّطة قطار

كنت أ جلس عىل إملقعد إملوإجه للبحر، وأ تأ ّمل يف روعة إخلالق وإخللق، 

ولست أ دري كيف خطرت يف ذَّين فكرة دإمهة عن وجود هللا، 

ر أ نّ  َّناك  وتذكّرت أ نيّن مسعت من أ انس أ ّن عقوهلم ال تس تطيع تصوُّ

لست فيلسوفًا، ومل أ قرأ  إلكثري من إلكتب، كام أ نيّن لست . خالقًا للكون

اّل أ نيّن تعلّمت من إحلياة إلكثري ين، إ  إحلياة أ كرب من جامعة . همووسًا ابدّلِّ
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نعيش عىل إلسطح ونرتكب إل خطاء ونرسق . وأ معق من مجيع إلكتب

وأ ان كنت أ دوس عىل . ن ال يعريون للقَّي إَّامتماً وفينا مَ . ونقتل ليك نعيش

نسان َّاميّش يكره إملسؤولّية، ومييل إ ىل  إلقَّي وأ خسر من إلتقاليد، اك 

أ ّما وجود هللا، فأ فهمه عىل طريقيت، وأ عتقد أ ّن إلناس خيطئون . إلعبث

نسااًن عظاميً، فيقولون يف أ نفسهم ّن إال نسان عاجز عن : عندما يصّورونه إ  إ 

يف يس تطيع أ ن خيلق عاملًا ال حدود أ ن يرفع جحرًإ كبريًإ عن إل رض، فك 

نسااًن، بل َّو قّوة َّائةل َّو يف إملطلق ... هل؟ وإحلقيقة أ ّن هللا ليس إ 

ومك أ رجو، لكرثة أ خطايئ، أ ن يساحمين ... طاقة كونّية، وحمّبة، وتسامح

 .ويشملين مبحّبته ذإت يوم

كيف ميكن أ ن يكون هللا غري موجود، وَّو ميتّد أ مايم يف إلبحر، ويف 

رشعة صغرية تعانق إلنس ّي، ويف إحلديقة إلغنّاء، وإل رض إملزَّرة، أ  

وإلطيور إليت حتيط يب من لّك جانب، وتعزف س ميفونّية عذبة، ويف 

 إلسامء وإل فق، ويف قليب إذلي يتعّطش إ ىل عطف إال هل وعنايته؟

كنت وحدي أ تنّعم ابلطبيعة إلغّضة، وأ طري يف إحل م فوق إلغاابت إليت 

فقد تركُت إلفندق قبل أ كرث من ساعة، ومشيت عىل غري . إً متتّد بعيد

اّل ملسافة قصرية وإملرء ... َّدى، ومل أ خَش أ ن أ ضيع، فالقرية لكّها ال متتّد إ 

ذإ ختّطى حدود  اّل إ  إذلي يقصد أ ن يضيع ال يس تطيع أ ن يفعل ذكل إ 
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اّل عىل  إلقرية، ودخل يف إلغابة إليت تذَّب يف لّك إَّّتاه وال تنهتي  إ 

قلب إلثاين من إل رض، حيث يعود إحمليط ليلتق  مع إلشاطئ يف عناق إمل

وقد قرأ ت للتّو يف إلكتّيب إذلي بني يديَّ عن أ انس اتَّوإ يف . أ بديّ 

ميتًا بعد أ ن أ مىض ، وإلبعض إل خر اتسامنيا، بعضهم عُرث عليه حيّاً غاابت 

 .أ اّيمًا اتهئًا يف إلغاابت، وبعضهم فُقدت أ اثره ومل يُعرف يشء عن مصريه

وبيامن أ ان يف تأ مُّاليت، مسعت ورإيئ وقع خطوإت، فالتفتُّ ل رى ماراين 

 :تتَّجه حنوي، ويه تبتسم برقّة وتقول

ا رإئعة فعالً ... كنت أ تزّنه يف أ رجاء إلقرية... أ نت َّنا... َّاه هنَّ وليست ... إ 

ة إل وىل إليت أ زورَّا كنت صغرية عندما اكن وإدلي ميكل زورقًا . َّذه إملرَّ

إت... لنقل إلساحئني من َّوابرت إ ىل َّنا كبريإً  ة مرَّ  .ورإفقُته عدَّ

يلَّ جبرأ ة، من غري أ ن تعرفين، ولست أ ذكر  ث إ  فاجأ تين ماراين يف إلتحدُّ

َّين تناقشت معها يف أ ّي موضوع من قبل قلت لها، حماواًل إ ضفاء طابع . أ ن

 :إلودّ 

َّين أ حببُت ... حصيح ا قرية رإئعة، وعىل إلرمغ من أ ن هنَّ َّوابرت أ كرث مهنا،  إ 

ىل إلصفاء وإلهدوء ذإ كنت يف حاجة إ  ا تناسبين إ  هنَّ  .فا 

 :قالت ماراين ويه َّتلس عىل إملقعد وتأ خذ نفساً معيقاً 

 ...فاللهجة َّنا ختتلف… أ عتقد أ نّك من س يدين
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 ...حصيح، لكْن ال تسأ ليين عن عنوإين… نعم -

 أ ليس دليك عنوإن؟ -

 ...سأ لْت بتعّجب

د ح ت أ ان م  - لكّن يف ... قيقة، وال أ توقَّع يف ذإت يوم أ ن يكون يل بيترشَّ

 ...بيت أ يب منازل كثرية

دين، بيامن يف إدلول  - ن َّذه إلبالد مرشَّ غريب أ ن يكون إل الف من ساكَّ

 ...إلفقرية ال َّتد كثريًإ مهنم

إجملمتعات يف إدلول إلفقرية ما زإلت حتتف  بتقاليد إلعائةل، فاملزنل إلصغري  -

ا َّنا، فلكُّ وإحد من أ فرإد َّناك  جون، أ مَّ يؤوي إمجليع، مبن فهيم إملزتّوِّ

 ...إل رسة مييض يف طريق

َّين سأ لتك عن نفسك -  ...أ عتذر منَك ل ن

َّذإ أ ان، كام . ال تعتذري، فال يشء يشعرين ابل ىس وإخلجل من وإقع  -

 َّل دليكِّ أ رسة؟... وأ نتِّ ... خلقتين اي رّب 

ليس . ويل، أ ّما وإدلي فقد رحل قبل أ شهرماتت وإدليت منذ زمن ط -

كنُت ... دليَّ سوى شقيق وإحد يقّي يف أ سرتإليا إلغربية وال أ رإه كثريإً 

لت إلكثري من قسوته  جة من رجل غيّن، لكنَّه حادُّ إلطباع، وحتمَّ مزتّوِّ

 .مل يكن دلينا أ والد... قبل أ ن ننفصل
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يب، فتسلَّل سكتت ماراين عن إلالكم، واكنت إلشمس قد بدأ ت تغ 

ومل أ متكَّن من رؤية إلشمس . خيط من إلظالم إ ىل عباءة إل فق إلزرقاء

ّهنا تغيب عىل إلساحل إلغريب من إجلزيرة،  ويه تسقط يف إملاء، ل 

 .وحتجبين عهنا مساحات شاسعة من إلغاابت إليت ال يقطن فهيا أ حد

ىل إلفندق إلصغري أ ن أ سري كنت أ حاول . رإفقُت ماراين يف طريق إلعودة إ 

َّين . ببطء، ليك أ متتَّع أ كرث بدفء حضورَّا ث كثريًإ، غري أ ن كنّا ال نتحدَّ

ا إمرأ ة معيقة . كنت ال أ ريد لنظري أ ن يبتعد عهنا إكتشفت أ هنَّ

حّرضت يفَّ مّرة أ خرى مشاعر مدفونة، . إل حاسيس، ورقيقة إلروح

ه وكنت أ ظنُّ أ ّن تكل إملشاعر أ صبحت مثل قنديل منطفئ، ال أ مل من

ملاذإ أ رى َّذه إملرأ ة خمتلفة؟ لقد صادفت : وسأ لُت نفيس. يف أ ن ييُضء

رأ يهتنَّ يف إلشوإرع، وعند حمّطات إلقطار، ... كثريًإ من إلنساء يف حيايت

ويغيظين أ نَّ َّناك َمن ... أ حببُت مجيع إلنساء. وأ حببهتنّ ... ويف لّك ماكن

 .يكرَّون إلنساء، أ و يعاملون إملرأ ة ابحتقار

حاليت ال أ س تطيع أ ن أ صف إمرأ ة بأ هّنا قبيحة، فقد اكنت سامنتا  يف مثل

... أ نطق، فينطق: صورة اندرة من يد فنّان يقول للحجر. أ ية يف إلروعة

َّين ال  َّين إختلفت مع سامنتا ل هّنا قتلت رجاًل، وحصيح أ يضًا أ ن حصيح أ ن

َّين رأ يُت فهيا قاتاًل ملا  ن كنت أ كرَّها أ م ال، ولوال أ ن . ختلّيت عهناأ عرف إ 
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ا . لقد إنترصُت علهيا فشعرُت ابلهزمية، وَّذإ ما سبَّب يل أ ملًا معيقاً  أ مَّ

َّل . ماراين، فهي  أ يضاً حنت من إلنور يتحّرك ويتنفّس ويقهر نفيس

ا ذإت يوم؟ َّذإ إلسؤإل يسأ هل لكُّ رجل عندما يلتق   ميكن أ ن أ حهبَّ

َّل : أ ّما إلسؤإل إل خر. وحيقُّ يل أ ن أ سأ هل أ يضاً . ابمرأ ة توقظه من مجوده

َّين أ رى  ميكن أ ن حتبَّين إمرأ ة كامراين؟ فهو إلسؤإل إل صعب، خصوصًا أ ن

 .نفيس منبوذًإ إ ىل درجة ال تُصّدق

دخلُت إ ىل غرفيت يف إلفندق، وتفقّدُت إملبلغ إذلي وضعُته يف جيب 

َّه قد إختفى لقد إرتكبُت خطأ  فادحاً . سرتيت دإخل إخلزإنة ففوجئُت بأ ن

دما تركُت إلباب مغلقًا ومل أ قفهل من إخلارج، بل تركُت عليه إال عالن عن

واكن يفرَتض أ ن ال يدخل أ حٌد من ". رجاء عدم إال زعاج: "إذلي يقول

ىل إلغرفة مَفن َّو إذلي إنهتك حرمة أ ماليك ورسق . إلعاملني يف إلفندق إ 

من  مايل؟ قد يكون عامل إلتنظيف إقرتف إلرسقة، أ و رباّم أ حد إلزنالء

ه إ ىل ماكن غري معلوم ىل . إملغادرين إس توىل عىل إملبلغ وتوجَّ أ رسعُت إ 

فني أ مناء، ومل يس بق  نَّ إملوظَّ ف الاس تقبال ل خربه ابل مر، فقال يل إ  موظَّ

ا إذلين غادروإ يف إملساء فهم . ل حد أ ن فقد شيئًا من ممتلاكته يف إلفندق أ مَّ

  أ ّن أ حدم قد يكون دخل بضعة أ شخاص، وال يس تطيع أ ن يؤكِّّد أ و ينف

 .إ ىل غرفيت ورسق إملال
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ف  .َّل َّو مبلغ كبري؟ سأ لين إملوظَّ

 .ليس كبريًإ، ولكنَّين ال أ مكل مااًل كفاية إل ن: أ جبت

ليه شاكيًا أ مري، فمتمت ببضع لكامت مل أ فهمها،  تذكَّرت إل مرييّك فأ رسعت إ 

وإتّسعت مّث إبتسم . وقد يكون صّب جام لعنته عىل إلفاعل إجملهول

 :حدقتاه، وَّو يقول

 أ لس نا كذكل؟... حنن صديقان... سأ عّوِّض عليك خسارتك... ال عليك

 .حنن صديقان... ابلطبع... ابلطبع -

ىل إلغرفة، فالح  إلتوتُّر عىل وهجي ، بيامن اكن  جفأ ة دخل ستيف إ 

يلَّ  مه إ   .إل مرييكُّ ميدُّ يده إ ىل جيبه ليأ خذ مبلغًا صغريًإ، ويقّدِّ

 :، وعيناه تلمعان كزجاجتنيسأ ل ستيف

 ماذإ حدث؟

 :قال إل مرييكّ 

 .صديقك تعرَّض للرسقة. ال يشء يدعو للخوف

 :علت إدلَّشة وجه ستيف، وصاح متسائالً 

 !رسِّقة؟

ئًا روعه  :قلت لستيف همّدِّ

 .سارق جمهول... لقد دخل أ حدم إ ىل غرفيت... نعم
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َّل حبثت : خرجُت من غرفة إل مرييك، واكن ستيف يسري ورإيئ قائالً 

 ...جيّدًإ؟ قد تكون وضعت إملال يف ماكن أ خر ونسيت

ليه، وأ ان أ بتسم، وقلت هل  :إلتفتُّ إ 

 .علينا أ ن نفكِّّر يف إلغد... إنهتيى إل مر. ال بأ س اي ستيف

اكنت . يف صباح إليوم إلتايل، غادران ساوث بورت وإَّتهنا إ ىل إجلنوب

غاابت مل أ َر .  دإخل إجلزيرةإلغاابت إخل رإء إلكثيفة متتّد من إلساحل إ ىل

فاعتقدُت أ ّن إل رض إنهتت َّنا، ومل يعد َّناك أ مل . لها مثياًل من قبل

ل إ ىل رايح خفيفة . يف رؤية برش اكن إملركب يشقُّ إملوج، وإلنس ّي يتحوَّ

 .رإحت تش تدُّ رويدًإ رويدإً 

َّنا حنتاج إ ىل بضع ساعات ليك نصل إ ىل ساحل اتسامنيا  ن إجلنويب، وخنتمت إ 

 .رحةل لو اكن س ندابد حيًّا يرزق لاكن إش هتيى مثلها

اكنت ساوث . ثالثة رجال وإمرأ ة تأ خذم رايح إحمليط إ ىل ماكن جمهول

يلَّ أ خر حمّطة للبرش، لكنَّين فوجئت بقرية أ خرى، قالت  بورت ابلنس بة إ 

هّنا تدع   . إمس فرنيس  َّو ابلتأ كيد. أ ي إلبحث" رششت ري "ماراين إ 

رشحْت أ ّن إمس إلقرية يرتبط ابملاّلح إلفرنيس دإنرت كوس تو إذلي اكن و

وقد أ قام إلفرنس ّيون . يقود محةل للبحث عن إملاّلح إلفرنيس إل خر البريوز

يف إلقرية مركزًإ للبحث يف أ وإخر إلقرن إلثامن عرش، ومكثوإ َّناك س تّة 
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صال وّدّي مع وعرشين يومًا، جفمعوإ مناذج نباتّية اندرة، واكن هلم إتّ 

ويف أ وإسط إلقرن إلتاسع عرش وصل إلربيطانّيون إ ىل . إلساّكن إل صلّيني

خليج إلقرية، فأ قاموإ جممتعًا زرإعّيًا وإس تغلّوإ إحمليط لصيد إحليتان، 

وقد غرقت مقابل إلقرية سفينتان شهرياتن َّام . وحفروإ بعض إملنامج

إلسفن إملس تقّرة يف قعر ، وَّام من بني إملئات من "أ وفيل"، و"ماراي أ ور"

 .إلبحار إحمليطة بتاسامنيا

ا اكنت ماراين تروي لنا  ذكل، ويه تغالب إلبحر وإلرايح إليت بدإ لنا أ هنَّ

 .غول مفرتس يريد إبتالعنابدأ ت تتحّول إ ىل 

أ ّن أ حدًإ ورإء إحمليط يف  كّ شأ  من أ ين تأ يت إلرايح؟ ال : يف نفيس فكّرُت 

 .وإل عاصريهل مف كبري، وينفخ منه، فتخرج منه إلعوإصف 

نظرُت يف إملاء، فسمعت رصإخ إملوج، بل َّو رصإخ إل الف من 

إملغامرين إذلين ما زإلوإ ميّدون أ يدهيم من قعر إحمليط، عّل أ حدًإ ينقذم 

 .من إلغرق

موإهجة بطيئة . موت ال يوصف! مك َّو صعب أ ن ميوت إال نسان غرقاً 

... مات وإدلي كرَّت إملوت منذ زمن طويل، وكرَّته أ كرث عندما. للزوإل

قى وأ صعب يشء يف إجلرمية أ ن تب. كام كرَّته عندما قىض جون أ ندرو

 .إدلماء عىل يديك وأ نت مل تقتل
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وإملوج إلصاخب . حرشجة إلبحر تش به إ ىل حّد بعيد حرشجة إلفرإق

يف إلبحر إلكبري ترصخ من أ جل  لّك موجة. يبتلع إللحظة من إلزمان

 .إلبقاء، ولو سكنْت إل موإج، لفقد إلبحر معناه، وإنهتيى معره

حنن نبحر يف عامل يبدو َّادئًا أ حيااًن، وصاخبًا أ حيااًن أ خرى، عاملنا ميلء 

أ لوإن وأ شاكل وأ عرإق تتحاور وتتقاتل، تتجاور . ابل برايء وإلوحوش

ب، وماذإ يف إلرتإب؟ ومباذإ تفكّر وإحلروب لكّها من أ جل إلرتإ. وتتحارب

 دول كبرية ومتتكل إل رإيض إلشاسعة عندما هتامج دواًل صغرية وحتتلّها؟

تأ ّسفت ل نيّن أ عيش يف عامل غري صاحل للسكن، ومتنّيت لو أ صعد إ ىل 

ميكنين َّناك ... وإحدة من تكل إلنجوم، فال أ حد يرإين وال أ حد يعرفين

وأ كرس إملرأ ة إليت يتحّطم علهيا . أ ن أ ختئب من رشوري ومن أ خطايئ

مرأ ة ال أ فلهتا من يدي وال أ رى . وهجي  لكاّم أ رشقت إلشمس أ و غابت

يف جنمة بعيدة قد أ لتق  ابمرأ ة . فهيا سوى إملايض إذلي يشّد أ ذين ويؤملين

ونزتّوج وننجب أ والدًإ يكربون ويلعبون عىل سطح غمية، ويرشبون من 

 تتلكّم، فالالكم يتحّطم عندما خيرج من ونكون عائةل ال... أ كامم إلورود

إلالكم ابال شارة وابلعيون َّو أ كرث إلالكم دالةل . إلفم، وقد جيرح وييسء

حياء  .وإ 

كنّا نشّق إملوج، وإملركب يامتيل يسارًإ وميينًا، وظننت أ كرث من مّرة أ نّنا 
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س نغرق، بيامن اكن إل مرييّك يقف عند حافّة إملركب وميسك ابال طار 

خفُت عليه أ ن يسقط يف إملاء، واكنت نظرإته تسافر إ ىل . يّ إحلديد

 .إلبعيد، ك نّه يبحث عن أ رض موعودة

واكنت معه خارطة قدمية، رأ يهتا يف إلفندق . نعم، َّو يبحث عن يشء

. ورأ يهتا يف إملركب تطّل من جيب سرتته. عىل منضدة، ومل أ سأ هل عهنا

 .فيه إلرجل ولو متّعنت فهيا لرباّم إَّتديت إ ىل ما يفكّر

. رسا إملركب عىل شاطئ خصرّي، يقع عند أ قدإم غابة مرتإمية إل طرإف

. ونزلنا منه مع أ متعة خفيفة، بيامن اكنت ماراين تريم ابلياطر يف إملاء

واكنت إلعاصفة قد َّدأ ت قلياًل، وحتّول إلهوإء إ ىل خفيف منعش، لكّن 

إلقدمي إذلي رأ يناَّا  صفحة إلسامء اكنت ال تزإل رماديّة، ومل ختلع ردإءَّا

 .ترتديه منذ أ قلعنا يف إلبحر قبل ساعات

 :وبيامن كنّا نسري حنو إلغابة، قال إل مرييكّ 

إليت  إحلديقة إلوطنّيةيه حنن إل ن يف إجلنوب إلغريّب من اتسامنيا، وَّذه 

 .حتتوي عىل أ كرث إلغاابت إنعزإاًل يف إلعامل

 :قال ستيف وَّو يلوك س يجارته يف مفه

 .يف اتسامنيا زمنًا طوياًل، ومل أ عرف شيئًا عن َّذه إلناحيةلقد عشت 

أ لف َّكتار من إلغاابت، وأ رإض وعرة من  066حوإيل : أ ردف إل مرييكّ 
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وقد مسعنا كثريًإ من إلقصص عن أ انس ضاعوإ، . إلصعب إلتوغّل فهيا

فهناك ... ال أ حد ميوت من إجلوع َّنا. وإختفت أ اثرم، ولكن ال ختافوإ

ل هنار وإلبحريإت إليت ميكن للمرء أ ن جيد فهيا أ ساماكً، وقد إلكثري من إ

 .يس تطيع إلتقاطها بيديه إلعاريتني

إحنرست إلغيوم، وبدأ ت أ شّعة إلشمس تتغلغل من بني إل غصان 

إل جشار عالية جّدًإ، وقد يكون معر . إلباسقة، فتفرش مالءة من إحلرير

إليا من قبل، ولعلّها بعضها مئات إلس نني، أ جشار مل أ ر مثلها يف أ سرت 

 .أ جشار اندرة، لكهّنا مليئة ابل طيار وإحليوإانت إلصغرية

ذإ تبعنا إملسارإت : قالت ماراين هّنا أ كرب منطقة غاابت يف إلعامل، وإ  إ 

 .فس نكون يف أ مان

متهّلوإ قلياًل، فلن نتبع : قال إل مرييك، وَّو خيرج إخلارطة من جيبه

ليه َّناك ماكن معنّي جيب أ ن. إملسارإت ىل أ ين . نصل إ  وإخلارطة حتّدد إ 

 .س نذَّب

ليه: تعّجبُت من الكمه، وسأ لته وال نعرفه ... َّل َّناك َّدف تسعى إ 

 حنن؟

هّنا حاكية ميزتج فهيا إلوإقع . ما سأ قوهل لمك س يدَّشمك حقّاً ... نعم: قال إ 

ويه . فهذه إخلارطة إليت بني يدّي ال ميلكها أ حد سوإي… ابل سطورة
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 ... خبّأ  فيه إل بورجينّيون صندوقًا حيتوي عىل ذَّبتبنّي بدقّة ماكانً 

إل بورجينّيون مل يكونوإ يقتنون : قالت ماراين ويه ال تصّدق ما تسمع

إذلَّب وإلفّضة، واكنوإ يعيشون يف إلغاابت وإلقفار، وإملال مل يكن يعين 

 .هلم كثريإً 

عد وقت قصري من بَّذإ ما أ حتّدث عنه ابلضبط، ف : قال إل مرييكّ 

سفينة يف إلبحر إذلي ورإءان، بعد أ ن  حتّطمت ،الاستيطان إل بيض

وال تزإل أ جزإء مهنا ظاَّرة للعيان، ومل يكن يف . إصطدمت ابلصخور

إلسفينة سوى عدد قليل من إلبّحارة، اكنوإ ينقلون إملاش ية وأ موإاًل نقديّة 

اّل وإحد  نكرتإ إ ىل بورت أ رثر، ومل ينج من أ ولئك إلبّحارة إ  وذَّبًا من إ 

ىل إلشاطئ مع إلصندوقفقط، وقد متكّن من إل وعندما عرث عليه . وصول إ 

نقاذه، ف م  إإل بورجينيون يف إليوم إلتايل، محلوه إ ىل دإخل إلغابة وحاولو  إ 

 .يفلحوإ، ودفنوه مع إلصندوق

 َّل تعين أ ّن إذلَّب ما يزإل موجودًإ َّناك؟: َّتف ستيف

 وحنن عىل مسرية سّت ... متأ كّد من أ نّه ال يزإل َّناك: أ جاب إل مرييكّ 

 .ساعات من إملاكن إذلي نقصده

ال نس تطيع أ ن نبلغ إملاكن يف َّذإ إليوم، فنحن مرَّقون، وعلينا أ ن : قلت

   . خنّّي، مّث نوإصل إلسري صباحاً 
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أ ثناء إلليل، اكنت ماراين عىل مقربة ميّن، أ و ظننت أ هّنا تعّمدت أ ن 

ه ، لكنّ فيفخ اكنت إحلرإرة متدنّية، وعىل ماراين غطاء . تكون قريبة

حدى ساقهيا هنضت، وغّطيهتا . إنزإح قلياًل عن جسدَّا، فظهرت إ 

 .برفق، مّث عدت إ ىل ماكين

ذإ اكنت ماراين قد إنتهبت إ ىل ما فعلُت، لكّن حدس أ نبأ ين  ال أ عرف إ 

وبقيُت ساَّرًإ طيةل إلليل، وعيناي . بأ هّنا إنتهبت إ ىل ترّصيف إلالئق معها

كّن ل؟ و وأ ان يف قلق شديد لرّبيّة،ال تغمضان، فكيف أ س تطيع أ ن أ انم يف إ

خفّف من إضطرإيب َّو علم  إل كيد بأ ّن ال حيوإانت مفرتسة يف َّذه  ما

، الختفت إلوحوش من إخملّيةل إمجلاعية "إلبانييب"ولوال أ سطورة ... إلبالد

بناء إلقاّرة إلشاسعة، فال أ ُسود وال منور، وال دببة، ما عدإ كثريًإ من  ،ل 

إليت يه إل كرث رضإوة وخطورة عىل وجه إل رض، ومثلها إل فاع  

 .إلعناكب إملميتة

مل نكن نتبع . وما اكد إلصباح يطلع حَّّت اتبعنا طريقنا بني إل جشار إلعالية

خّطًا مفهومًا يف سريان، بل كام يُميل علينا روبرت، ومضت أ كرث من سّت 

ل أ خذ حيّك ساعات، ومل يبُد عىل وجه إل مرييّك أ ّي عالمة فرح، ب

 .رأ سه، وينظر ميينًا وشاماًل، مّث إ ىل إخلارطة إليت معه

 .فهمُت من حراكته ومالحمه أ نّنا يف الاَّّتاه إخلطأ  
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حنن يف إملنطقة إملرسومة عىل . سرتاتحون من عناء إلسري: قال روبرت

إراتحوإ أ نمت، ... ال ميكن أ ن يكون إملوقع بعيدًإ من َّنا... إخلارطة

جيب أ ن يكون إلصندوق ... حبث عن جشرة قدميةوسأ ذَّب وحدي ل  

 ...مدفواًن حتهتا

 ...ال تذَّب مبفردك... سأ ذَّب معك: هلت لق

 .وقد تكون مريضاً  ...مرَّق نّكا  ف... بق أ نت َّناإ... ال بأ س: قال روبرت

 ...ان سأ كون معكأ  : ستيف احص

واكنت فرصة . إختفى إلرجالن ورإء إل جشار، وبقيت أ ان وماراين وحدان

 مّماوقت قصري أ ن أ حّدهثا بيشء ل لتقط أ نفاس معها، وقد أ س تطيع يف 

 .أ خفيه يف دإخيل

 .اكن ترّصفًا مجياًل منك... شكرًإ ملا فعلته ليةل أ مس: قالت يل برفق

 . إرتبكُت، وحاولُت أ ن أ رشح لها أ ّن ما حدث اكن أ مرًإ طبيعّياً 

 :قلت وإللكامت تتسابق عىل لساين

 .خفُت أ ن تشعري ابلربد

 ...لكنّك رأ يت سايق -

 :إضطربت أ كرث، وقلت

ال أ فكّر ... مّث أ حشُت بنظري. ا، يف حلظة وإحدةنعم رأ يهت ...ال أ خف  عليكِّ 
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 .كام يفكّر كثري من إلرجال، وال أ مسح لنفيس بأ ن أ تطفّل عليك

 أ لهذإ غّطيتيَن؟ -

ال . ولو اكن إلطقس حاّرإً َّنا، لكنت فعلت إليشء نفسه... رباّم لهذإ -

كنت يف إملايض . إهلمجّية إ ىل حدّ  تفكّري بأ نيّن أ نساق ورإء عوإطف 

ء إملرأ ة، ك نيّن دّب جائع، ولست أ دري ماذإ حّل يب يف إل شهر أ سعى ورإ

 ...إل خرية، لعهّل إدلم إذلي أ ريق ذإت مّرة، وكدت أ غرق فيه

 َّل حدثت جرمية؟ -

كثري من إملايض رشإرإت قاتةل يف . ال أ حّب إحلديث عن إملايض -

 أ حيااًن أ تصّور أ نيّن طفل بريء يف شارع ميلء ابلكبار وأ حصاب. يمريي

إلناس ميثّلون، حَّّت عندما . ال أ مثّل عليك. َّذإ أ ان فعالً . إلقلوب إلقاس ية

أ تعلمني؟ لو ... ينفعلون أ مام متثيلّية، م ميثّلون، وال أ صّدق غري َّذإ

ىل إمرأ ة تش هبك ىل إلناس، فسأ عود إ   ...أ ردت أ ن أ عود إ 

 أ ان؟ ملاذإ؟ -

ت أ حببُت إمرأ ة من قبل، وعرفت نساء، لكن أ ن. لست أ دري -

ليك من خلف س تار: وسأ قول كلِّ رّسإً ... ختتلفني … كنت دإمئًا أ نظر إ 

 ...ليك ال تفَضح  أ مري

 :حضكت ماراين حضكة خفيفة، وقالت
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أ عتقد أ نّه ينظر . ال تش به صديقك ستيف. أ تعرف؟ أ نت خفيف إلظلّ 

يّل َّو أ يضًا، ولكن ليس من ورإء س تار ويف ثيابه رإحئة . نظرإته تزجعين. إ 

ىل أ ين ذَّب مع إل مرييّك؟.. .ال أ حهّبا  ترى إ 

لّك َّذه إلرحةل . كيف يل أ ن أ عرف؟ بدأ ُت أ فقد ثقيت مبا حيدث -

 ...س تكون من غري طائل

إعتربَّا : إقرتبت ماراين ميّن، وطبعت قبةل خفيفة عىل خّدي، ومهسْت 

 ...َّديّة من صديقة ليس أ كرث

 وملاذإ تفعلني ذكل؟ -

ذإ. أ حببُت أ ن تتذكّرين يف يشء - ىل َّوابرت، ال تنَس أ نيّن  إ  عدان إ 

 ...قبّلتك

فرحُت بقبةل ماراين، قبةل إمرأ ة عىل وجه طفل، ال معىن لها، ذكّرتين 

اّيم إل تية أ ن تبوح . وقد يكون لها معىن يف قلهبا... بقبةل أ ّم  سأ ترك لل 

 .به

][][][ 

عاد روبرت وستيف من جولهتام يف إلغابة، وَّام ي رابن أ خامساً 

اكنت إلشمس قد إقرتبت من إلغياب، فأ رسلت خيوطًا بأ سدإس، و 

 .ضعيفة من ورإء إل جشار إملمتّدة كخمية فوق رؤوس نا
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اكن روبرت حزينًا، وينظر بني إلفينة وإل خرى إ ىل إخلارطة إليت معه، 

 .وَّو غري مصّدق أ نّه مل يعرث عىل صندوق إذلَّب

الَّ أ ّما أ ان. ابت أ كيدًإ أ نّنا سننام ليةل اثنية يف إلعرإء ، فالنوم لن يزورين إ 

 .لساعات قليةل

لهيا ويه تأ يت عىل إحلطب، كام تأ يت إل اّيم عىل  أ رضمُت انرًإ، ونظرت إ 

. أ اّيم تدور وتدور، وحنن نفرح هبا، ونمتىّن أ ن نكرب، وليتنا مل نكرب. حيايت

ّن قطعة حلوى . فلو اكن روبرت طفاًل ملا اكن إذلَّب يعين هل شيئاً  إ 

وإلناس يعّدون إلثوإين . نوز إدلنيا يف عييّن طفل صغريصغرية تساوي ك 

خيرسونه ليك تأ يت إل عياد، وك هّنم ال يعرفون أ ّن تكل إلثوإين يه ذَّب 

 .وأ كَذُب إلصيارفة َّو إلقدر. ..عىل مائدة إلصرييف

ىل َّنا فهل كنت ... قليل من إلنقود أ غرإين. لوال إلقدر ملا جئت إ 

ىل أ قايص إل رض، لو كنت غنّيًا؟سأ لتحق ابل مرييّك يف رحلت  ه إ 

كنت خسرُت من روبرت، وطلبت منه أ ن يغرب عن وهجي ، ل نيّن 

 ...منشغل يف أ عامل إلبورصة، وأ الحق رشاكيت يف إملدن إلكربى

أ ان لقمة سائغة يف مف إلقدر، يلوكين إلزمن فأ تأ لّم، وأ تذكّر ما حدث يل يف 

إ فعلت للعامل إذلي حييط وماذ. إملايض، فأ سأ ل عن إلفائدة من والديت

يب؟ لقد خدمين ومل أ خدمه، وأ حيااًن اكن وجودي يعبس يف وهجي ، 
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وَّكذإ يكون إلوإحد منّا مذنبًا أ مام . ويومهين بأ نيّن إرتكبت جرمية يف حقّه

ال إلوجود يتخىّل عيّن بسهوةل، وال أ ان أ ختىّل عنه، حنن . إل خر

نتقاتل مّث . ّك وإليقنيمتصاحلان، صديقان دلودإن، نتبادل نظرإت إلش

 .نعود إ ىل َّدوئنا

وال أ فهم ملاذإ َّناك . بل أ ان جشرة يف غابة. َّذه إلغابة جزء من حيايت

أ حببت إخلري ومل أ فعهل، وكرَّت . أ جشار ممثرة يف إحلقول، وجشريت ال تمثر

ذن جشرة للرّش، ولو رشقين أ حدم حبجر . إلرّش وفعلت إلكثري منه أ ان إ 

أ ن يرمجوإ إلشجرة إليت وحيّق للناس . أ مل  وعذإيب لضحكت هل، وحتّملت

وإحلّطاب يسري إ ىل جانيب، وينتظر . ن يطرحوَّا يف إلنارأ  ال تعط  و 

 .إللحظة إملناس بة لينقّض عىل حيايت

مفاذإ يبقى من إحلياة سوى دمعة فوق . للّك خملوق حّطاب يسري معه

... لتقطهاإلرتإب، وتكل إللحظات إلسعيدة إليت نركض ورإءَّا ليك ن 

 فنلتقط إلوم وإلرسإب؟

يه . حاولت يف تكل إدلقائق أ ن أ خرتق إل رسإر إليت يف عييّن ماراين

ليست إمرأ ة صغرية، وقد تكون أ حبّت ذإت يوم، وأ كرث قصص إحلّب 

ّن إلوفاء قليل مل يس بق يل أ ن عرفت إلوفاء، ومل أ كن خملصًا . تنهتي  ل 

ملايض إلبعيد بأ ن ال أ ابلغ يف ل حد، لكنيّن مسعت نصيحة من وإدلي يف إ
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معل إخلري، ل ّن إلناس عبيد للشّك، وَّناك من يظنّون أ ّن ورإء معل 

إخلري مصلحة، فينقلبون عىل فاعل إخلري وينلّكون به، فيصبح مجيهل 

ومك من إلناس دفعوإ مثنًا ابَّظًا جّرإء خيانةٍّ موجعة مّمن . ..مصدر أ مل هل

ليه  !أ حس نوإ إ 

][][][ 

ويف إلصباح، أ رإد روبرت . من إملرض بسبب قةّل إلنوم كنت أ شعر بيشء

يّل بأ ن  أ ن مييض يف إلغابة مّرة اثنية، حفاولُت إلهنوض ل رإفقه، لكنّه أ شار إ 

 ...أ بقى يف ماكين

ومسعُت إل مرييّك ... واكن ستيف رسيعًا يف الاس تجابة، مفىض مع روبرت

هّنا إحملا: يقول ىل إلصندوق، فس نعود أ درإجنا إ  ذإ مل هنتدِّ إ  وةل إل خرية، وإ 

ىل إملركب، ونبحر إ ىل َّوابرت  .إ 

لينا، وعىل وهجه فزع شديد . ومل متضِّ ساعة، حَّّت عاد ستيف رإكضًا إ 

 :اكن يرصخ ويقول

 .مات روبرت... لقد مات روبرت

كيف مات . هنضت عن إل رض بثقل، وهنضت ماراين، وكنّا يف َّلع

 !ة إملرعبة؟حظلوماذإ حدث يف َّذه إل! روبرت؟

 .لقد سقط يف وَّدة معيقة، وإصطدم رأ سه حبجر: قال ستيف
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اكن . حَّّت وصلنا إ ىل إملاكن إذلي سقط فيه روبرت َّرعنا ورإء ستيف،

اكن إملنظر مزجعًا وخميفًا، . رأ سه فعاًل مس تقّرًإ عىل جحر، وإدلماء تفور منه

أ ّما أ ان ... ت يف إلباكءفغّطت ماراين وهجها ورصخت، مّث أ هجش

ىل أ سفل إملنحدر، ومل يكن ذكل صعباً   .وستيف، فقد حاولنا أ ن نزنل إ 

نقاذه مل أ كن أ س تطيع أ ن أ فعل  : قال ستيف بتأ ثّر  ...شيئاً ال 

 ...س نقوم بدفنه: قلت

][][][ 

بيامن اكن ستيف حيفر يف إل رض، كنت أ فكِّّر ابحلياة وإملوت، وأ س تعيد 

 .ن صديقًا رإئعًا، وال عيب فيه سوى أ نّه هيمّت ابملالاك. ذكراييت مع روبرت

ة عن وظيفته، فقد . رأ يته يف إملايض يرصف بدون حساب مل أ سأ هل مرَّ

اكن ثراّيً وكفى، واكن حيمل بعض ثروته يف جيبه، وعىل كفِّّه، ويرصف 

لقد متتَّع ابلسفر إ ىل لّكِّ ماكن، واكن يطلب مساعديت لكَّام . منه دون تقتري

، بل اكن حيبُّ ... إ ىل س يدينجاء  يلَّ َّه اكن حمتاجًا إ  ولست أ عتقد أ ن

لقد رحل وترك يف ... إلناس، ويريد أ ن ينشئ بينه وبيهنم عالقة وّدٍّ وحمبَّة

َّه ال يش به  ن أ عاميق أ ثرًإ ال يُمحى، وسوف أ بقى أ َّزتُّ طراًب لكَّام تذكَّرته، ل 

نسان اندر، ... إل غنياء إملتعاظمني يف يشء يرتدي ثيااًب عاديّة، وال َّو إ 

 .يبالغ يف أ انقته
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ِّّف  صلَّيت لصديق  إلرإحل بلكامت مل أ حفظها من أ ّيِّ كتاب، كنت أ ؤل

ِّّف أ غنية بس يطة عذبة وطاَّرة َّل يس تجيب : وأ سأ ل... صاليت كام أ ؤل

ذإ اكنت إلصالة غري موجودة يف كتاب؟ وَّل جيب أ ن نبين معبدًإ  هللا إ 

 امثن؟يف إلغابة ليك نصيّلِّ عىل ج

َّة، دفعْت عنه برد إلصباح إلقارس واكنت . اكنت يف جسدي حرإرة قوي

 .حرإرة إلصالة مش تعةل يف أ عاميق، فتذوب إلعينان معها ماء وحزاًن كبريإً 

 .رأ يت دمًا يس يل يف إلرتبة، فقبضت عىل رويح بلّكِّ أ صابع 

يّل، وقالت  :خفَّت ماراين إ 

 ...ينبغ  أ ن نعود إ ىل َّوابرت

ذإ ... همالً : قال ستيف َّناك يف إلغابة كزن، وميكننا أ ن نصبح أ غنياء إ 

 .لقد أ خذهُتا من جيب روبرت. إخلارطة مع . عرثان عليه

. اكن الكم ستيف خبيثًا، وإمتعضُت من فكرة أ نّه إس توىل عىل إخلارطة

... وَّذإ ما تريده ماراين... اكن َحراّيً أ ن تُدفن مع روبرت ونعود أ درإجنا

الّ وما أ ريده أ ان  أ يضًا، وال يشء يف حيايت يويح بأ نيّن أ حّب إملال، إ 

إلقليل منه ل عتاش، فقد يدإمهين إملوت وأ ان غيّن، كام يدإمهين وأ ان فقري، 

وإملوت مل يرمح روبرت، ولو اكن إملوت يُباع ويشرتى، لاكن روبرت 

 .أ غرإه برثوته، وطلب منه أ ن يرصف إلنظر عنه
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يف إل محق، وإستيالئه عىل إخلارطة بدأ  إلشّك يساورين من ترّصف ست 

ودإخلين ما يش به إليقني بأ ّن موت روبرت . إليت اكنت يف جيب روبرت

مل يكن عاداّيً، فقد يكون ستيف دفع به إ ىل إلهاوية، للحصول عىل 

 .ورباّم حصل عىل أ ش ياء أ خرى ختّص روبرت... إخلارطة

لعمث، وبعد سأ لت ستيف عن إحلقيبة إلصغرية إليت اكنت مع روبرت، فت

هّنا مع : هجد قال  .وفهيا مسّدسه إلصغري أ يضاً ... إ 

اكفية " مسّدس"اكنت لكمة ًا، و سالحأ كن أ عرف أ ّن روبرت حيمل مل 

لكنيّن ... ليدّب إلرعب يف قلب ماراين، وظهر إلوجوم عىل مالحمها

أ فهمهتا بنظرة معّجةل أ نيّن معها، ولو كنُت ضعيفًا، فسأ فعل لّك يشء من 

 .أ جل حاميهتا

 وماذإ بعد؟: قلت لستيف

 ...ظّل يف إلغابة إ ىل حني إلعثور عىل إذلَّبسأ  : فقال

 وَّل حنن رَّينتان؟: سأ لته

مفاراين س تكون مع ، وأ نت تس تطيع الانرصإف . لس امت رَّينتني: أ جاب

ذإ أ ردت  ...إ 

ىل أ ين؟ وال أ عرف سبياًل للخروج من إلغابة وإلعودة إ ىل  أ نرصُف؟ إ 

ىل إملركب وماراين ليس... إلشاطئ . ت مع ومس تحيل أ ن أ عود مبفردي إ 
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ّن ستيف رّشير كام يبدو  .إ 

جيب أ ن : وقلت يف رّسي. وأ خفيُت أ ّي إنفعال. َّكذإ حّدثُت نفيس

ليه  .أ ترّصف حبمكة وصرب ليك أ خرج من إملأ زق إذلي ساقتين إل قدإر إ 

ووجدت أ ّن من مسؤوليّيت حامية نفيس، وحامية ماراين أ يضًا، وَّذإ أ قّل 

ندما ستبحث يف دفاتر ماضهيا ما أ س تطيع فعهل لتتذكّرين يه أ يضًا، ع 

 .عن رجل نبيل، قاتَل من أ جلها يوم إحتاجت إ ىل مساعدة

َّطل إملطر لساعة، مّث إنقطعت خيوطه، وبدإ يل أ نَّ إلغيوم ترسج خيولها 

وإنساب إلرْبد إ ىل عظايم، فعّضها بوحش يَّة، ... إس تعدإدًإ ملعركة أ خرى

 .وترك أ اثرًإ زرقاء عىل جدلي

 َّ ا أ فعى ملساء تزنلق عىل ظهري، وتفحُّ يف دإخل أ خذتين رجفة قوي ة، ك هنَّ

 .مساّمِّ 

اّل أ نيّن مل ... كنت حتت رمحة ستيف، إذلي حتّول إ ىل خمادع، وعدإيئّ  إ 

رًإ يل أ ن أ موت، فلن أ ترك ماراين  ذإ اكن مقدَّ أ كن خائفًا من إملوت، وإ 

 .وهللا سيساعدين... فريسة لوحش برشيّ 

مياين ابهلل  كنت يف إملايض ال أ قدر أ ن أ قاوم ، فقدعىل إلرمغ من إ 

بل كنت رخيصًا ك ّيِّ ... عوإطف ، وجوع ، وقلق ، وعطيش، وحرماين

وكنت ال أ فهم كيف أ نَّ هللا يعاقب، وكيف أ نَّ إخلطيئة . حيوإن يف غابة
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 ...تقودين إ ىل إجلحّي

 ...وكنت معجبًا مبن يصلُّون وال أ صيّلِّ 

 ...اوكنت أ حبُّ إل عياد وال أ شارك فهي

 ...وكنت أ عرف أ نَّ إلتضحية جزء من إخلري، وال أ حّضِّ 

 ...كنت أ ريد لكَّ يشء من هللا، وال أ عطيه شيئاً 

ّيًا، وأ صبحت مقتنعًا بأ نَّ هللا يصبح موجودًإ عند  ُت لكِّّ ا إل ن، فقد تغريَّ أ مَّ

بقائه مع ،  ذإ فشلت يف إ  غريي من إلناس عندما يوجد يف قليب، فا 

َّة خرإئب، وإل عياد مأ مت، وإملعّيِّدون أ ش باحاً يف تصبح إلهيالك إحلج ري

كام أ ؤمن إل ن بأ ّن هللا أ عطاين إلقّوة، ليك أ س تخدهما من أ جل ... إلظالم

 .إلبقاء

مل أ عد أ طيق . أ ريد يف َّذه إللحظات متزيق صفحات من أ جمادي إلباطةل

 َّرويب من إلوإقع إ ىل وإقع أ بشع، وال مهجيَّيت إلباحثة عن أ ثوإهبا يف

 ...برإميل إلقاممة، وعن طعاهما ورشإهبا ولباسها بني إلقبور

ومل أ عد رإغبًا يف تصديق يشء، جفون أ ندرو مل ميت، وروبرت ما زإل 

يف يمريي، وسأ ظلُّ  حياءصور لل  إ ىل  إملوىت لقد حتّولت صور... حيّاً 

َّين ببساطة أ ريد ذكل: أ قول  .أ ان أ حيي َمن ميوت يف دإخل رويح، ل ن

يد ستيف، بعدما حّل إلظالم، وخَبت إلنار إليت اكن إملسّدس يف 
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 .أ شعلناَّا، لكّن دخاهنا اكن ما يزإل يدخل إ ىل رئيّت، فأ سعل بشدة

 !ومك اكن إحل ّ يف جانيب عندما غفا ستيف

واكنت ماراين مقيّدة إليدين وإلرجلني، وغري بعيدة عنه، فأ شارت عيّل 

 .بأ ن أ قرتب مهنا، وأ حّررَّا

كنيّن قبلت ابخملاطرة، وتسلّلت هبدوء حنوَّا، توّجست أ ّول إل مر، ل 

 .وفككت قيودَّا

َّل حصيح أ نَّ إلرجل إذلي يدإفع : ظللنا صامتني، وسأ لت نفيس ببالَّة

جعاهبا؟ لقد رأ يت َّذه إلظاَّرة يف  ل َمن حيوز عىل إ  عن إملرأ ة، يكون أ وَّ

إل فالم، فمك يكون إلرجل إلقبيح حمظوظًا لو دإفع عن إمرأ ة مجيةل ال 

 !ح ل ن يكون خادمًا لهايصل

قد تكون ماراين أ حبَّتين، وأ حبَّتين سامنتا قبلها، وأ ان ال أ حبُّ نفيس، بل 

َّين وإحد من إلصعاليك إلضعفاء إذلين ال يفيدون يف يشء ن اكنت حيايت . إ 

ّية حض ّول إ ىل حتعاصفة من إملوإقف إلهزليَّة، وكنت أ ان إلبطل إحلقري إذلي 

 .نفسه من يبيك ويضحك

َّه ذو فائدةرجل ال أ مّهِّ  َّه ليس . يَّة هل، وليس يف حارضه ما يويح بأ ن غري أ ن

جبااًن عندما يتعلَّق إل مر ابلبقاء عىل قيد إحلياة، وإلتضحية يف سبيل َمن 

عاطفة ... حيّب وما حيّب، تقوده يف ذكل عاطفة ال يس تطيع إلتحمكُّ هبا
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َّة تشعره ابدلفء والانتعاش وإحلبُّ إنتصار  إحلبُّ قيامة من إملوت،. غريزي

 .عىل صليب إمجلود

يلّ   :مهست إملرأ ة إ 

 َّل هنرب؟

وعندما تأ كّدت . وضعُت يدي عىل مفها، بيامن اكن ستيف ينقلب يف نومه

من أ نّه إس تاكن ورإح يشخر، أ رشت إ ىل ماراين، بأ نيّن سأ س بقها حتت 

. جنح إلظالم، حفملُت حقيبيت برفق، وأ خذت يه حقيبهتا وتبعْتين

وحلسن إحل ّ اكن … نا إلفرإر إ ىل انحية جمهوةل من إلغابةوَّكذإ إس تطع 

يف حقيبة إملرأ ة مصباح صغري، فأ ضاءته، ورسان عىل غري َّدى، ال نعرف 

ىل أ ين تأ خذان خطاان اكن علينا أ ن نعود إ ىل إملركب، ومن َّناك نقلع يف . إ 

ىل أ ين نتّجه نيترحةل إلعودة، لكنّنا مشينا ساع  نا يبدو أ نّنا هت . ومل نعرف إ 

 .يف إلغاابت، ومل يعد ممكناً حتديد إجلهة إليت أ تينا مهنا

ومل نغُف حلظة . جلأ ان إ ىل كهف صغري، ومكثنا َّناك حَّّت طلع إلصباح

 .وإحدة، فقد اكن ش بح ستيف يطاردان، وخفنا أ ن يعرث علينا، وينتقم منّا

 ما إذلي جاء بك إ ىل َّنا؟: سأ لتين ماراين

، وقد  اكن من إخملجل حقًّا أ ن أ عرتف َّين كنت صديقًا لل مرييّكِّ لها بأ ن

 ...جئت معه من أ جل حفنة من إملال
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ب  :قلت لها مكن هيرب من رصخة يف يمريه إملعذَّ

ليه، وأ انس ال أ عرفهم، ومن حقيقة يه  كنت فاّرًإ من عامل ال أ نمت  إ 

 ...إلكذب

 :إبتسمْت برفق، ومهسْت 

ج؟... ال تقل ذكل -  َّل أ نت مزتّوِّ

 ...مرأ ةكنت أ حبُّ إ -

 أ ين يه إل ن؟ -

 .ختلّيُت عهنا -

 ماذإ تقصد؟ -

 ...قتلْت رجاًل حاول إغتصاهبا -

 َّل نسيهتا إل ن؟... مسكينة -

 ...إلرجل إذلي قتلْته... ومسكني جون أ ندرو أ يضاً  -

كام أ نَّ إغتصاب إمرأ ة مل يكن يوماً ... فكرة إلقتل مرعبة ... معك حق   -

نسانّية للتعبري عن   ...إحلّبِّ طريقة إ 

إ ىل جوإري مطْمئنًا، ويأ خذين إ ىل عامل إحل م  اكن وجود ماراين 

 ...وإلسعادة

 .اكنت رقيقة، ورصينة، ويف عينهيا بريق متوّهِّ 
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جفأ ة مسعنا وقع أ قدإم خفيفة، وحركة غري مأ لوفة، فارتعدْت فرإئيص، 

َّين رأ يت عينني حتت ضوء إلقمر يلَّ أ ن نّه ستيف. وخيِّّل إ  .. .لكن ال... إ 

 ...َّناك عيون أ ربع كبرية ومس تطيةل

تأ كّد  يف وسط إلعمتة،بنظري  ّدقُت ح عيون ... أ نَّ ما أ رإه حقيقةمن ل 

مفتوحة ك ضوإء زرقاء تقرتب وتقرتب، فال يبقى بيننا وبيهنا سوى فضاء 

 ...صغري ينفتح عىل إجملهول

ة، وشعرت بأ ّن ماراين تلتصق يب ومع ذكل، فقد . مسعُت قليب ينبض بقوَّ

يلَّ الاطمئنا ّن . ن وإلهدوء، فلو اكن ستيف َّنا، لكنّا مسعنا صوتهعاد إ  إ 

 ...إلزإئرين حيوإانن، مل أ تبيهّنام

نقاذان،  ومل أ توقَّع يف تكل إدلقائق أ ن يكون أ حد من إلناس قد جاء ال 

فنحن بعيدون جّدًإ عن إحلضارة، وال ميكن ل ّيِّ خملوق فضايّئٍّ أ ن يرإان 

 .لّك جانببسبب إل جشار إلكثيفة إليت حتيط بنا من 

 .إختفت إلعيون برسعة، وترإجع إلقمر إلفيّضّ للحظات، مّث إنزوى جخالً 

قْبلهتا اكنت من . يف تكل إلليةل، قبّلُت ماراين، لكن ليس كام قبّلْتين

ىل . وحدَث بيننا ما َّو أ كرث من قبةل. رماد، وقبليت من مجر إمرأ ة تتحّول إ 

حث عن طريق للهروب من كتةل من إملشاعر يف ليةل مضطربة، وك هّنا تب

 .وإقع فُرض علهيا فرضًا، كام فُرض عيلّ 
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اّل بعد رصإع  إلتصق جسدي جبسدَّا، وشفتاي بشفتهيا، ف م أ فلهتام إ 

واكنت تتنفّس بصمت، وال تفصح عن مكنوانهتا، خوفًا من أ ن . طويل

وعندما عادت إ ىل رشدَّا، اكن شعرَّا أ ش به . تعرف إلسامء مبا حيدث

إنكفأ ْت إ ىل ذإهتا . وعيناَّا وإسعتني، ومفها بلون إلوردبقبيةل متوّحشة، 

 .جخاًل، وانمت عىل كتف 

قبل أ ن يزبغ إلصباح، اكن علينا أ ن نتابع إلسري، ليك نبتعد أ كرث عن 

 .ستيف، عىل إلرمغ من أ نّنا اتهئان يف إلالماكن

 .ةاكن إلفضاء إلرماديُّ حولنا ك سوإر عالية، فمينعنا من رؤية إل ش ياء إلقريب

ّن  ، ويضع أ ش ياء يف جيبه، وك  ختّيلُت ستيف وَّو ينبش حقيبة إل مرييّكِّ

ولو اكنت دليَّ ... أ صابين غثيان. هل إحلّق يف أ ن يرث أ موإل إل خرين

ليه وصفعته عىل وهجه، وإس تعدت منه ما إس توىل  عزمية، لكنت عدت إ 

 :عليه، قائالً 

نَّ حقارتك فظيعة  !إ 

ه نرصفُت عن ختّياليت، ل توجَّ ىل إلوإقع إذلي حييط يب، ويغرز أ ظافره  إ  إ 

خطر يف ذَّين أ ن أ محل سالحًا وأ وإهجه، وأ ختىلَّ عن . إلطويةل يف جدلي

 .تردُّدي وخويف

َّين اتفه ومعتوه وجبان ومل تكن ... لقد عشت عىل َّامش إحلياة، ل ن
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ق يف عييَن إلقدر، وأ غرز خش بة يف عنقه تركته ... عندي إلشجاعة ل حّدِّ

م معري بنشوة وجنون، هيجم عىل م صريي كوحش َّصور، ويلهتم أ ايَّ

 ...ويريم جبسدي إلنحيل يف إلشارع، ل لعق وحاًل وخيبة، وفشاًل ذريعاً 

ة جعوز طردَّا صاحهبا، ممتنِّّيًا لها إملوت،  كنت أ حيا بدون بيت، مثل قطَّ

رإدة وقرإر ولو كنت رجاًل حقًّا، ملا إختلفت مع ... وبدون مسؤوليَّة وإ 

وَّا أ ان إل ن أ وإجه ... اكن خويف من إدلم أ قوى من رجوليت... سامنتا

 .قاتاًل أ خر، وأ رى إجلرح عىل أ جشار إلغابة، فرتتدي لواًن أ محر

نَّ إلعامل لكَّه يس بح فوق بركة من إدلماء، فلامذإ أ ان ابذلإت أ خاف من  إ 

 إملوإهجة؟ وملاذإ ال أ تسلّح بسكنّي ليك أ قتل إخلوف إذلي حيتليّن؟

ف إ ىل حقيقة إلوجود، كنت مق  تنعًا بأ نَّ كوين شقيًّا سيبعدين عن إلتعرُّ

ىل إلبدإوة وإلفوىض وَّا أ ان ... وس مينحين أ عذإرًإ كثرية أ غّطِّ  هبا نزوع  إ 

ذإ قيِّّض يل أ ن أ بقى حيًّا، . ضائع مّرة أ خرى... يف إلغاابت إلبعيدة وإ 

 سأ خرج من إل دغال منترصًإ، ال عىل ظهر سلحفاة، بل يف عزمية

ذ من إلرصيف مزناًل، ومن إلغبار ... إل ُسود ولن أ قبل بعد إليوم أ ن إختَّ

س يكون يل بيت كجميع إلناس، وس يَّارة تنقلين إ ىل معيل، ... وغطاء وابً ث

وأ رْسة حمبَّة، وأ طفال صغار يلعبون حويل، وأ صدقاء أ سهر معهم وأ دعوم 

ىل مأ دبة يف مزنيل  وجه بلكمة خمترصة، جيب أ ن أ رضب حبذإيئ... إ 
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، وأ حبث عن هنار ميضء قاممةلإلتعاسة، وأ محلها كسلعة رخيصة إ ىل سةلَّ إ

َّة تغرّيِّ نظام إلكون  .حيتويين وأ حتويه، فنصبح معًا طاقة حسري

اّل إلقليل، …  مىض يوم أ خر عىل تكل إحلال، ومل أ كن أ ذوق من إلطعام إ 

، وتبدي إملزيد من الاَّامتم حباليت وظلَّت َّة  ماراين تسهر عيلَّ إجلسدي

 .وإلنفس يَّة

من ... من أ جكل أ نتلست مضطراًب من أ جل نفيس، بل : قلت لها

يّن أ ختّيل ستيف ... ة وحيدة أ ن تسري وحدَّا يف غابةأ  إلصعب عىل إمر  إ 

لينا، ويف يده إملسّدس ليقتلين، ويعتدي عليك ليس َّناك أ سوأ  ... قادمًا إ 

يت منحها هللا لل خرين من رجل يقّي وزاًن لشهوإته عىل حساب إحلّريّة إل

  . منذ إلوالدة

لن نغادر إملاكن ... علينا أ ن ننقذ أ نفس نا... حصيح ما تقوهل: قالت ماراين

الَّ معاً  إ ىل قرية صغرية، أ و إ ىل . لنتابع سريان، فقد نصل إ ىل ماكن… إ 

اّل . س نكون َّادئني وال حندث جلبة... مزرعة أ عتقد أ ّن ستيف بعيد، وإ 

لينا  .لاكن إَّتدى إ 

ومكثنا ندور يف إلفرإغ . اكن إلسري مرَّقًا، وأ حسست بأ مل يف أ صابع رجيل

ىل أ ن حّل إلظالم مّرة أ خرى ىل جشرة كبرية لنبيت إلليل حتت . إ  فلجأ ان إ 

 .أ غصاهنا
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انمت ماراين إ ىل جانيب، ووضعت أ انملها إلباردة يف دإخل يدي، وزمَّت 

ث بلغة طفوليَّة رقيقة، ال يفهمها إ    ...الَّ إلفالسفةعينهيا لتتحدَّ

ا  دة، ك هنَّ عرصُت يدَّا، فامحرَّ وهجها، ونفرت عروق جبيهنا، صارخة متوّرِّ

 .تنبعث من غبار إل زمنة

 ...خاطبتين بصمت، وأ رسلت يدهيا َّتمعان غةلَّ إحلّبِّ من دإخل صدري

ويف إلليل، ظهرت إلعيون إل ربع من جديد، جفذبُت ماراين حنوي، 

 .متةوأ رشت علهيا بأ ن تظلَّ صا

 :مهسُت لها

 َّل ترين ما أ رى؟

رمبا يكوانن إحليوإنني إلذلين رأ يناَّام يف إلليةل ... عيون حيوإنني... نعم -

 ولكن ملاذإ يتبعاننا؟... ولعلّهام ذكر وأ نىث. إملاضية

 أ دلينا طعام؟... قد يكوانن جائعني -

م علهيام بقطعة من إجلنب -  ...ميكن أ ن نتكرَّ

 ...س نفعل... حس ناً  -

لهيام، م ت ماراين يدَّا إ ىل حقيبهتا، وأ خرجت مهنا قطعة جنب، ورمهتا إ  دَّ

 :ويه تقول

ام من نوع إلش يطان إلتاساميّنِّ   ...ال أ شكُّ يف أ هنَّ



96 
 

َّام -  ...أ و رباّم يكوانن من إلبانييب... رب

ّن مع  أ ةل تصوير - لقد إختفيا يف ... َّه... لكّن إلظالم دإمس... إ 

 ...إلعمتة

ام س يعودإن؟َّل تعتقدين  -  !أ هنَّ

 من يدري؟ -

ة، وطّوقهتا  بقينا تكل إلليةل ساَّرين، وقبّلت ماراين يف شفتهيا قبةل حارَّ

مت كشجرية يف قلب إلعاصفة الَّ ... بساعديَّ حَّتَّ تكوَّ ومل ينبلج إلصباح إ 

 .عىل مجر يف عروقنا

. وما اكدت إلشمس تظهر، حَّّت فوجئنا بستيف عىل بعد خطوإت منّا

وال شّك يف أ نّه تعب كثريًإ يف . دًإ، وإلرشر يتطاير من عينيهاكن حاق

إلسع  ورإءان، ولو كنت وحدي ملا حتّمل كثريًإ من إل عباء يف إلبحث 

وذلكل فقد يعمد إ ىل قتيل ليك حيتف  هبا . عيّن، لكنّه يسعى ورإء إملرأ ة

ليه ورقة  لهيا بسةايلنفسه، فأ ان ابلنس بة إ   .ال حيتاج إ 

إحلصول عىل إذلَّب وعىل ماراين يف وقت وإحد، وعن اكن ستيف يريد 

... واكنت إملرأ ة خائفة وترَّتف، ويه ال تعرف مصريَّا. طريق الاغتصاب

 :بيامن اكن إلرجل يلّوح ابملسدس يف وهجي  ويقول، وَّو يضحك

َّك جائع  ...أ نت مل تأ لك... ال بدَّ أ ن



97 
 

َّين أ حتاج إ ىل طعام؟ : قلت هبدوء وسكينة  َّل يبدو أ ن

كنت يف إملايض أ صطاد إل سامك من حبرية ... جيوع أ حد يف اتسامنيا ال -

ال شكَّ يف ... أ نت حتبُّ إلتوت! ليتين أ جد حبرية قريبة من َّنا... َّادئة

َّك حتبُّه  أ ليس كذكل اي صغرية؟. وماراين حتّبه أ يضاً ... أ ن

مل أ جب عىل الكمه، وبقيت ماراين صامتة، وعيناَّا َّتوالن يف إلفضاء 

 :أ ما َّو فتابع. للخالص طلباً 

... سأ خذ ماراين مع ... لن أ بقى َّنا حلظة وإحدة... أ نامت تتأ مرإن عيلَّ 

وقد متوت يف إلربد وإلصقيع، ... وأ نَت ستتابع مغامرإتِّك وحيدًإ يف إل دغال

 ...وستهنش جسدك إلغرابن

 :قلت هل

َّدأ  اي ستيف ذإ عدت إ ىل صوإبِّك... إ   …س نكون بأ فضل حال، إ 

َّفقامت عىل خيانيت... أ س تكني حَّتَّ أ خذ ماراين وأ رحل لن... ال -  …لقد إت

؟ حنن ال نضمر كل سوءإً  -  ...ملاذإ تفكِّّر ابلرّشِّ

َّا من يدَّا  .جهم ستيف عىل ماراين، وأ خذ يشدُّ

 :قالت هل بغضب

نَّ رإحئة إلرشإب تفوح من مفك... لقد رشبت كثريإً ... أ نت سكرإن بل ... إ 

 ...رتث مبشاعر إلناسأ نت حيوإن رّشِّير، ال يك
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يتطاير كرشإرإت محرإء من عيين ماراين، بيامن اكن ستيف  ىساكن إل  

 :قال ملاراين بلؤم. ممتقعًا، وغاضباً 

ذإ أ طل اي  أ ان أ حبُّك... صة يف قلبه؟قت رصاَّل س تكونني سعيدة إ 

ذإ وإفقت عىل إلرحيل مع ، س تكونني يف ... ماراين أ حبُّك أ كرث منه، وإ 

 ...منهتيى إلسعادة

ة، ورصخ يف  ك خطوة وإحدة، لكنَّه جذهبا بقوَّ رفضت ماراين أ ن تتحرَّ

 :وهجها

 َّل س متكثني يف إلغابة مع رجل مفلس، وال ينفع ليشء؟... إمرأ ة محقاء

أ مسك ستيف ابملرأ ة من يدَّا بقّوة، وإرإد أ ن يأ خذَّا معه، فهنضُت من 

بضته، ماكين جبرأ ة غريبة، وتصّديُت هل، وحاولت أ ن أ خلّصها من ق 

رأ يت . فأ طلق إلنار عيّل، وسقطُت أ رضًا، واكن إدلم يس يل من خارصيت

إدلم يس يل عىل إل رض، وشددت عىل إلرتإب بأ صابع ، فرصخْت 

ماراين هبلع، لكّن ستيف أ رجعها إ ىل إلورإء، وأ مرَّا بأ ن تذَّب معه وال 

يلّ   :رصخ هبا. تلتفت إ 

ني إلطرف عيّنِّ  ِّّني به، وتغّضِّ َّين ...أ نتِّ هتمت  ! ال أ نفع ليشءك ن

بتعد عيّنِّ  -  ...إ 

 ...لقد مات وش بع مواًت، فال هتمتّ  بشأ نه -
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 .اكن ذكل أ خر ما مسعُته من إلالكم قبل أ ن يبتعد ستيف وماراين

حتاملُت عىل جريح، وزحفت عىل إل رض ل صل إ ىل حقيبيت، 

وتأ ّكدت من أ نه اكن طفيفًا، . فأ خرجت مهنا سرتة، ل ضغط عىل إجلرح

    . مؤملبيد أ نّه 

نسان يف روحه غابة ىل إلغابة إليت تظلّلين، وفكّرت أ ّن لّك إ  . نظرت إ 

وحنن . ، َّناك أ جشار تعط  إلشوك وإلقذىمثرة وغنّيةم ومثلام َّناك أ جشار 

مجيعًا أ َّل إلغابة، وأ جعب كيف أ ّن إلبعض يعتقدون أ ّن إلربإءة توجد يف 

صب يف إلغابة، فهذإ ستيف، قايني إجلديد، يرسق ويقتل ويغت. إلربإري

 ...حيث ال برش وال مدنّية، وال أ نظمة حتم  إلربيء من إجملرم

إمرأ ة . شكرُت هللا عىل جنايت، فقد أ س تطيع أ ن أ خلّص إمرأ ة من جاّلدَّا

مياين هبا ساعدين عىل إلنجاة من رصاصة قاتةل  .اندرة، ولعّل إ 

ليه  يكن كنت خائفًا منه، ولكن مل. أ خرجُت من حقيبيت سكّينًا، ونظرت إ 

ضغطُت عىل . دلّي خيار أ خر سوى أ ن أ غتال إخلوف إذلي يف دإخيل

ىل إلسامء سامء كبرية جّدًإ لكهّنا ... جريح بقوة، وهنضت من إل رض إ 

ىل . قاس ية يّل خيوطًا ذَّبّية، وتدعوين إ  وإلشمس يف وسطها ترسل إ 

 .إلقتال من أ جل نفيس ومن أ جل إل خرين

اّل ف  .قدت أ خر أ مل يف إحلياةعيلَّ أ ن أ عمتد عىل ذإيت، وإ 
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وكدت أ قع، فغرزت إلسكني يف جذع جشرة، . مشيت مسافة قصرية

لهي  .أ دإة حاّدة ترصخ يب، وتوقفين عىل رجيّل عندما أ ضعف. اوإستندت إ 

اكن عيّل أ ن أ خترص إلزمان، وأ ن أ حلق بستيف وماراين، ذإت إلفم 

هّنا إحلياة بقساوهتا إ  ... إمجليل إذلي فيه كثري من إملرإرة، لكهّنا مرإرة طّيبة

هّنا إملرأ ة إليت تعين إنتصاري عىل . وبرإءهتا، وإلفصول بش تاهئا وصيفها إ 

   . مويت، ومتّّردي عىل إليأ س

 :قلت يف نفيس من غري إنتباه

كنت  ... أ حبُّك بصدق مل أ عهده يف نفيس من قبل... أ حبُّك اي ماراين

كن أ ن يمتلَّكين حَّتَّ من قبل وحيدًإ واتهئًا، ومل أ عرف أ نَّ إحلبَّ مي

 ...لقد حدث يشء مجيل يف حيايت... إلعظام

شاً ... أ حببت قبكل إمرأ ة وإحدة لعهلَّ هنم ... واكن حيّبِّ لها عفواّيً، متوّحِّ

وبعد حني حدث أ مر جعلين ... إحليوإن إجلائع إ ىل فريسة ينقضُّ علهيا

خبيبة قد تكون أ صيبت ... مسكينة تكل إملرأ ة... أ ختىلَّ عهنا برسعة

نَّ بعض إلقصص إمجليةل ال تكون يف إحلقيقة سوى نكسات  ...أ مل إ 

 ...عابرة

ليه ستيف وماراين، ومل متضِّ سوى  مشيت يف الاَّّتاه إذلي مىض إ 

فاختبأ ُت ورإء جذع كبري، وأ ان أ حتنّي إلفرصة . دقائق، حَّّت عرثت علهيام
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عانده، رأ يته حياول متزيق ثياب إملرأ ة، ويه ت. لالنقضاض عىل خصم 

 .وتصيح ابنفعال وجنون

ت من أ مامه لتسقط يف إلوحل حلق . عّضته يف يده، فرصخ عاليًا، وفرَّ

ة ىل قوَّ ل إ  ... هبا، وحلقُت هبام مس تعينًا مبا يف جسدي من ضعف حتوَّ

فسقط إملسّدس من يد ستيف، ورإح ي رب إملرأ ة ... رأ يهتام يتعاراكن

الَّ حني بلكامت حادَّة عىل وهجها، ففار منه إدلم ، ومل يتوقَّف عن جنونه إ 

د عىل  أ غرزُت إلسكِّّني يف ظهره، جفحظت عيناه، وإصفرَّ حمّياه، ومتدَّ

بطنه يف إلوحل، فاصطبغ أ دمي إل رض بدم قان، بيامن اكنت ماراين تزحف 

 :إ ىل إخللف، ويه تبيك بصمت، وتقول

 ...لقد مات... قتلته

لكنَّين شعرت برإحة معيقة، .. .كنت وإجامً ك بهل، ال أ قوى عىل قول لكمة

َّين رأ يت ماراين تقف عىل قدمهيا، ومتسح بثوهبا إدلم إلنازف من  ل ن

 :قلت لها بدون وع . لقد خلَّصهتا من إملعتدي إذلي اكد يقتلها... وهجها

 .ال ختايف... لكُّ يشء س يكون حس ناً 

دفنُت ستيف عند جدول صغري، ووضعت صليبًا من إخلشب عند 

بة من . يت بلكامت قليةلقربه، وصلَّ  يلَّ وإمجة، ومتعّجِّ اكنت ماراين تنظر إ 

مت جنازته . موقف  إلغريب لقد قتلت إلرجل، ومشيت يف جنازته، بل نظَّ
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تقان وصلَّيت عليه ليك ختدل روحه وال تضيع يف أ رجاء إلغابة، أ و . بلّكِّ إ 

ن إل صليُّ  ... ونتتقمَّص يف إل جشار وإلصخور وإجلبال، كام يعتقد إلساكَّ

ىل إلرإحة، وَّذه إلغابة يه إملاكن إل مني إذلي حياف  عىل  إلروح حباجة إ 

 .إل روإح إلتاهئة

َّه جىن عىل نفسه، فلسُت  مته يف قرإرة ذإيت بأ ن حزنُت عىل ستيف، وإهتَّ

قاتاًل حمرتفًا، وال أ يمر هل رّشًإ، بل كنُت أ دإفع عن إملرأ ة إليت أ رإد همامجهتا 

، وأ عتقد أ نَّ هللا قتلته ع. وإفرتإسها تعاىل يساحمين عىل  ن طريق إخلطا 

َّة، ويكره الاغتصاب  .فعليت، فاهلل حيبُّ إحلّرِّي

ا قتلت رجاًل، وعرفت  تذكَّرت سامنتا، وإجلروح إليت س بَّبهتا لها، ل هنَّ

إل ن أ نَّ سامنتا ليست جمرمة، فقد يكون جون أ ندرو حاول إغتصاهبا، 

وقد . إملرأ ة إلربيئة إليت تصيح يف دإخلها كام تقول، وقتلْته دفاعًا عن

ذإ تعرَّض لالغتصاب نسان جرمية إ   .يرتكب أ ّي إ 

وضعُت ساعدي حول كتفهيا، ف م ... اكنت صامتة. عدت إ ىل ماراين

ا حريق. تنبس بأ ّيِّ حرف  .لكنَّ دمعة سقطت من عينهيا ك هنَّ

 :قلت لها

 ...علينا أ ن نعود من حيث جئنا، ولس نا نعرف إلطريق

 .إل رض وإسعة، وليس فهيا سوى أ ان وأ نت: الت يلق
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َّين مل أ ترسَّع يف حتليلها. اكنت تكل إمجلةل إملفيدة ذإت معىن ... بيد أ ن

وفهمت بعد تفكري بط ء أ ّن إملرأ ة إعتربتين لّك يشء يف حياهتا، أ و َّكذإ 

 .وَّذإ ما أ ريده أ ان أ يضاً . تريدين أ ن أ كون

][][][ 

، ورشإبنا من إجلدإول إلكثريةطعامنا صي. عرشة أ اّيم مضت الّ . د بدإيئ  إ 

ة ىل إلهوَّ  .أ نَّ إلتعب اكد يأ خذان إ 

َّنا ندور يف حلقة مفرغة، فليس  ، أ و أ ن اه إخلطا  َّنا نسري يف الاَّّتِّ إعتقدت أ ن

ا إلناس فال وجود هلم يف إحلقيقة. من معامل لطريق، وإل ش ياء تتشابه . أ مَّ

حصيح ما قالته . حيدين يف إلفرإغلقد رحلوإ إ ىل كوكب أ خر، وتركوان و 

 ".إل رض وإسعة، وليس فهيا سوى أ ان وأ نت: "ماراين

َّنا ال جند حيوإانت مفرتسة   . كنَّا نصارع إلزمان، ونشكر هللا عىل أ ن

ل إلطقس إ ىل مشمس ودإئف، فساعدان ذكل عىل الاس مترإر يف  حتوَّ

 .سعينا للخروج من إلغابة

اكن إملسّدس ... فتوّجست رّشإً  وذإت صباح، أ فقت عىل صوت جلبة،

ومك اكنت دَّش يت كبرية عندما رأ يت . إذلي ورثته من ستيف يف يدي

 !زوجًا من إلمنر إلتاساميّن يف إملاكن

 :أ يقظت ماراين وقلت لها
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 ...ال تنفعيل. َّناك إثنان من إلمنر إلتاسامين... أ نظري

 :حفّدقت أ كرث ابحليوإنني، وقالت… مل تصّدق ماراين ما ترى

 أ ليس إلمنر حيوإاًن منقرضًا؟

لكنيّن أ رإه حقيقة ... َّو منقرض كام يقولون... بىل: أ جبت هبمس أ يضاً 

 ...أ مايم

مّدت ماراين يدَّا خبفّة إ ىل حقيبهتا، وأ خذت أ ةل إلتصوير مهنا، وإلتقطت 

 .صورًإ للحيوإنني إلذلين مل ميكثا طوياًل، بل رحال هبدوء إ ىل قلب إلغابة

][][][ 

 .بق  علينا أ ن نعرث عىل صندوق إذلَّب: اينقالت مار

 أ مل حياول روبرت إحلصول عليه ومل يفلح؟: سأ لهتا بتعّجب

 .وال بأ س من إحملاوةل. لقد أ صبحت إخلارطة معنا: قالت

ليتين عرفت أ ّن روبرت قد جاء بنا إ ىل َّنا ليك نبحث عن : قلت لها

 !رسإب

 ماذإ تعين؟ أ ال تصّدق أ ّن إذلَّب موجود؟ -

ال أ فهم كيف أ ّن إل بورجينينّي مل يأ خذوإ إلصندوق، . ًا ال أ صّدققطع -

كام ال أ فهم كيف عرف أ حدم بقّصة حتّطم … وكيف دفنوه مع إلبّحار

إلسفينة، ومباكن وجود إلصندوق، ليك يرمس َّذه إخلارطة إليت ال معىن 
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 .لها يف إلوإقع

 ملاذإ مل تقل َّذإ لروبرت قبل أ اّيم؟: سأ لْت ماراين

اّل إل ن. أ دري لست - كنت ال أ شّك يف أ ّن … مل ختطر يل َّذه إل فاكر إ 

 …روبرت مؤمن مبا يفعهل

يّل عن إقتناعها  فكّرت ماراين قلياًل، مّث إبتسمت، وعرّبت بنظرة إ 

 .حبدييث

 :أ درُت ظهري ومشيت، وقلت لها

ذإ عرثتِّ عىل إذلَّب، فاحتفظ  به لنفسك، وال أ ريد شيئًا منه  .إ 

ملاذإ نلكّف أ نفس نا عناء إلبحث عن أ جوبة، وإذلين  .معك حّق : فأ جابت

 يعرفون إحلقيقة ماتوإ من وقت طويل؟

ىل إلشاطئ ذإ بنا مكَن خيرج . ساعدتنا إخلارطة ليك نعرف طريق إلعودة إ  فا 

ليه، . من عامل إ ىل عامل أ خر اكن إملركب يهتادى عىل زرقة إملوج، فصعدان إ 

 .وأ حبران يف طريق إلعودة إ ىل َّوابرت

كنا إلغابة ورإءان، فالغابة ل َّل إلغابة، وحنن أ َّل إملدينة إليت ال تغيب تر 

وس متيض عصور . قلوبنا أ ضوإء، وأ حالمنا كوإكب يف إلسامء. عهنا إلشمس

كثرية قبل أ ن نكتشف أ ّن إلروح إليت يف دإخلنا يه أ ّم ما دلينا، فال 

نسانّية إليت منلكها، و يه صندوق ذَّب، وال أ طامع، وال حروب تغرّي إال 
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وَّذإ إلبحر َّو إلطموح إملامتدي، َّو إحلياة إليت ال . إذلَّب إذلي فينا

تنهتي ، ولّك قطرة يه نبض قلب، ولّك موجة يه حاكية تشهد وتتحّدث 

لقد عرَب عىل صفحة إملاء حّبارة أ شّدإء، وأ بطال . مبا رأ ته من قدمي إلعصور

ل إذلي يف عيين عتاة، غرقوإ مجيعًا، وطوى إملوت مأ ثرم، وبق  إمجلا

ومك أ متىّن لو أ ّن ماراين تعرف … إمجلال س يعيد خلقنا مّرة أ خرى. ماراين

! ومك أ رجو أ ن إخربَّا ذإت يوم قّصة حيايت! أ ّن إذلَّب ال يزيد وال ينقص

وكيف أ نيّن رأ يت إلغىن وإلفقر ال خيتلفان، فالغيّن وإلفقري، وإلقوّي 

وإملال ابلنس بة . ذه إدلنيا مبا فهياوإلضعيف، وإملارد وإلهزيل، ميتلكون معًا َّ

وقد أ تزّوج . يل اكن وس يةل للعيش، ومل تكن حيايت وس يةل مجلع إملال

ماراين، ويكون لنا بيت وحديقة وأ والد صغار، وَّذإ أ مجل ما ما أ طمح 

ليه إل ن  .إ 

لقد عشت يف إلغابة زمنًا، وفهمت مهنا أ ّن الانتصار للقوّي، وليس 

. ين رصاصة يف خارصيت وكدت أ فقد حيايتللضعيف وإجلبان، وأ صابت

. وإذلَّب إذلي كنّا نبحث عنه ليس قادرًإ عىل أ ن يشرتي رمقًا من حياة

فمك يكون عظاميً لو نضّح  ابملاّدة من أ جل إنتصار أ روإحنا، بداًل من أ ن 

 !نضّح  بأ روإحنا من أ جل إلرتإب

 حافّة َّا حنن إل ن يف إملدينة، خنرب عن مغامرتنا، وعن إال حبار إ ىل
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وخنف  بعض إحلقائق إليت ال جيب أ ن يعرف هبا أ حد، أ ّما ... إلزمن

. إكتشافنا للمنر إلتاساميّن، فاكن يف عناوين إلصحف، وجّضت به إال ذإعات

اّل يف  فاحليوإن إلنادر إذلي ال يوجد يف أ ّي بالد أ خرى، مل يعد موجودًإ إ 

… أ مام عيون إلناس إل حالم، ولكنّنا رأ يناه حقيقة، ووضعنا َّذه إحلقيقة

 .وأ كّدت وجوَده إلصور إليت إلتقطهتا ماراين

 إنهتت                                                      

 
 


