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"... اان فضويل ألعرف ما تعنيه 
 األحرف ت.و.ج."

 
 
 
 
 



خفق قلب آيب ولعلمها أبنه لن يدع  
االمر مير هكذا فقد قررت حبدة ان  

 ختربه، فقالت: 
 

 " تعين تبجحه وجربوته."
 

نظر اليها و وجه خال من اي تعبري  
 وقال:

 



 " اجتدينين استبدادايً؟"
 

 اجالت:
 

 " للغاية."
 

 " اهذه مشكلة ابلنسبة لك؟"
 



" افعل ما بوسعي عندما ال اكون يف  
 الدفاع عن النفس."وضع 

 
" لدي انطباع انك تستمتعني اخلوض يف 

 معركة، اي آنسة ستيوارت."
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مشى آرثر ستيوارت خبطى واسعة حنو  
معطفها   مكتب ابنته بينما كانت ترتدي

 الصويف االزرق وقال هلا:
 

 " اود التحدث معك اي آيب."
 



 قالت :
 

" اان خارجة اي ايب، اال تستطيع 
 االنتظار؟"

 
" اردت فقط ان اخربك ان هنري مسول  

وود اتصل ليقول انه احب االقرتاح  
 الذي ارلسناه اليه وانه يعطينا العقد."

 



"رائع!" اشرقت عينا آيب اخلضراوان  
 بفرح.

 
" الشكر كله لك اي ابنيت، لقد قمت  
بعدد هائل من االحباث. واالقرتاحات  
 اليت عرضتها كانت من الدرجة االوىل."

 
قالت آيب: لقد استمتعت ابستكشاف 

 خمازنه وطرح االسئلة."



 
 اضاف آرثر: 

 
" واستعمال هاتني العينني الكبريتني  

للحصول على االجوبه! وهنا سجلنا 
سينا. لقد قمت بعمل هدفاً ضد مناف

 رائع."
 

 قالت:



 
" شكراً، مىت احصل على منصب 

 آخر؟"
 

وضحك والدها ضحكة خافتة مدركاً ان 
 سؤاهلا كان منمقاً وقال:

 
" الشيء الوحيد الذي ال حيبذه مسول 
وود هو فكرة انشاء صورة هم اهليئة 



التنفيذية العليا. انه رجل حمافظ ويطن 
 للمخازن."ان الدعاية ستعطى فقط 

 
" نستطيع ان نفعل ذلك ايضاً، ولكن  

 املدراء و..."
 

 قاطعها والدها:
 



" ليس عليك ان تقنعيين اان اي عزيزتيبل 
مسول وود. انه يود ان يعقد اجتماعاً 

 ليناقش هذا االمر."
 

 اجابت آيب:
 

 " جيد، اان متأكدة انين سأغري رأيه."
 

 اجاب والدها: 



 
 القدمي."" تذكري انه من اجليل 

 
 قالت:

 
 "وماذا يعين هذا؟" 

 
 اجاب:

 



" سوف لتفتني النظر ان ارتديت ثوابً  
فضفاضاً، وهلذا ال ترتدي وكأنك  

 تتماشني مع املوضه."
 

 القت نظرة خاطفة على ساعتها وقالت:
 

" سآخذ هذه املالحظة بعني االعتبار. 
علي الذهاب اآلن، انستطيع ان نفكر  

 قت آخر؟"يف هذا العمل املربح يف و 



 
 اجاب:

 
 "ابلطبع، ايل اين تذهبني هبذه السرعة؟"

 
 اجابت:

 
 " اىل منزل كارولني."

 



مل خيف والدها دهشته عند ذكر اسم 
 ابنة اخية: 

 
" مل اكن اعلم انكما ما تزاالن على 

 اتصال."
 

 اجابت:
 



" لسنا كذلك، ولكنها اتصلت هذا  
الصباح وطلبت مين ان امر هبا، وقد بدا 

 االمر طارائً."
 

 قال آرثر:
 

" بلغيها حمبيت واخربيها ان الوقت قد  
حان لرؤيتها هي وطفلها مرة اخرى. انه 



احلفيد الوحيد الذب منلكه اان وامك، 
 وال افهم ملاذا حتتفظ به بعيداً."

 
" اظن انه الكربايء. لقد خدعت وهي 

 خجلى من هذا."
 

" ما زلت ال افهم زواجها من ذاك  
افه. منذ ان رأيته ادركت انه الشخص الت



مشكلة، ولكنها مل تكن لتسمع اية كلمة 
 ضدة."

 
مل تستطع آيب التوقف عن االبتسام وهي 

تتجه حنو لندن. كانت تفكر بوصف  
والدها القدمي الطراز جلفري نورتون،  

والذي كان صحيحاً. لقد كان جفري  
وسيماً وجذاابً وقد استطاع ان يفنت ابنة  

ة عشر عاماً وجيعلها  عمها ذات التسع



تعصي امر والدّي آيب، اللذين حضناها 
بعد مقتل والديها يف حادثة قطار عندما  

 كانت يف العاشرة، وتتزوج منه. 
 

لقد ذهبوا للعيش يف ادنربغ، ويف السنه 
االوىل كانت رسئلها فرحة خصوصاً 

عندما ابلغت اهنا تنتظر طفاًل. ولكن  
اىل   الرسائل املنتظمه حتولت ابلتدريج

بطاقات خمتصرة متقطعة، وبعد اشهر  



قليلة توقفت كلياً...مث وبدون توقع  
اتصلت لتقول اهنا وضعت طفاًل، وان  

جفري تركها واخذ من حساهبما املصريف 
املشرتك معظم االموال اليت ورثتها عن  

والديها. وعلى الفور، قدم آل ستيوارت 
هلا مساعدة مالية بينما تطوعت آيب 

والبقاء معها السبوعني،   ابلسفر اليها
ولكن كارولني رفضت كل هذه 



املساعدات قائلة اهنا ستعود اىل لندن  
 واهنا ستخربهم مبوهد عودهتا.

 
مل تصلهم بعد هذا كلمة واحدة منها، 
وعندما حاولوا االتصال هبا علموا اهنا 
رحلت ومل ترتك عنواانً. ومل تتصل اال 
بعد مرور اشهر لتقول اهنا تعيش يف 

وب لندن واهنا وجدت عماًل جزئياً جن
أبجر جيد واان صاحبة املنزل كانت 



تتصرف معها وكأهنا مربية اطفال، كما 
 وعدت أبن حتضر الضغري لرؤيتهم. 

 
كان وعداً وفت به، ورغم ان هزاهلا  
وتعاستها كاان يرعبان عمها وزوجته  
ولكنها ظلت حمتفظه برفضها ألية  
رها  مساعدة، مصرة على اهنا تتدبر ام

 بشكل جيد.
 



مل تزرهم حىت اآلن، اتصاهلا آبيب اليوم 
طالبة منها ان تراها ألمر طارئ جاء  

كاملفاجأة. كان هذا يعين الغائها ملوعد 
مع زبون، ولكن مل تكن هناك طريقة  

آليب لتتجاهل التوسل الذي شعرت به  
يف صوت ابنة عمها وكانت خائفة مما  

 ستجده يف هناية رحلتها.
 



تزايد اخلوف مع وصوهلا اىل العنوان  
الذي اعطيت، و وجدته منزاًل متهدماً 
يف ممر ضيق ويف طريق قذر قريباً من  
مصنع الغاز. قرعت اجلرس ودفعت  

الباب االمامي القدمي مث صعدت ثالث  
درجات طويلة اىل شقة عليا، حيث 

كانت كارولني ابنتظارها لتحييها. 
منظرها  عانقتها آيب بشدة وهي فزعة من

حيث كانت تبدو شاحبة وهزيلة، كما 



ان شعرها الذي كان مماثاًل لشعر آيب  
 االمحر الذهيب بدا ابهتاً وبال بريق. 

 
مبعزل عن لون شعرمها وطوهلما، كان  
هناك بعض الشبه بينهما، كانت ابنة  

عمها مسراء اللون بينما كان شكلها غري 
العادي جيعلها مجيلة بطريقة غري مألوفة، 

نت تلفت االنظار أبنفها املدبب  كا
الصغري ذي النمش، وفمها العريض  



وشفتها السفلية املنحنية وذقنها 
الصغري. عظمتا وجنتاها كانتا تزيدان  
عينيها اخلضراوين واهداهبا السميكة  

 مجااًل.
 

 قالت آيب:
 

 " انه لرائع ان اراك، اين الصغري؟"
 



اجابت كارولني وهي تتقدمها اىل غرفة  
 غرية متناثرة االاثث:جلوس ص

 
"انئم. انه يعاين من نزلة برد حادة، 

وقضيت نصف الليل معه. لن آخذك  
 اليه كي ال يصحو."

 
 قالت آيب حبنان:

 



" املسكني، سأراه مرة اخرى. ولكن  
 اخربيين كيف حالك؟"

 
 اجابت كارولني:

 
 " دعينا نتناول كوابً من الشاي اواًل."

 
خفق قلب آيب وهي تراقب ابنة عمها  
بينما هي ذاهبة حنو مغسلة صغرية يف 



الزاوية لتشعل ابريق الشاي الكهرابئي. 
لقد اختفت االبتسامة السعيدة واخلطوة 

الواثقة اليت كانت متتلكها هذه الفتاة  
اجلميلة منذ ثالث سنوات وحل مكاهنا 

طيف شبح مع ظالل عميقة حتت 
ذهب ابعد من وراء عينيها وابتسامة ال ت 

فمها. كانت الغرفة تعكس تعاستها  
اباثثها الرخيص وسجادهتا املمزقة، وقد 



ادركت آيب ان كارولني ايئسةمن اية  
 مساعدة عائلية وهلذا فلم تكن تسمح  

 
ألي شخص من افراد عائلتها بزايرهتا  

 هنا.
 
 

كانت مشغولة ابلتفكري حني دفع اىل  
يدها كوب من الشاي بينما جلست 



كارولني جبانبها على الكنبة املتداعية 
 وقالت:

 
 

ًً لتعريف ملاذا   " اظن انك تتحرقني شوقَا
اردت ان اراك. ال شيء جدي، انه امر 
اخرق ولكن ليس لدي احد اجلأ اليه. 

السيدة ولسن صاحبة املنزل واليت تعتين  



عادة بشاريل تشكو من االنفلونزا،  
 الليلة."واحتاج اىل احد ليبقى معه 

 
 

 مل تستطع آيب تصديق اذنيها: 
 
 

" اتعنني انك تريدين ان خترجي وترتكي 
 طفلك وهو ليس خبري؟"



 
 

"ابلطبع ال، ولكن ليس لدي خيار. ان 
 بقيت يف املنزل سأخسر عملي."

 
 

 صرخت آيب:
 
 



 "عملك؟"
 
 

امتألت عينا كارولني البنيتان الكبرياتن 
 ابلدموع مما دل بوضوح كم كان صعباً 

 عليها متالك نفسها وقالت:
 
 



"وملاذا ظننت اذن انين اردتك ان  
 تساعديين؟"

 
 

 امسكت آيب يدها بعطف: 
 
 

 "ابلطبع لن يفهم مديرك الوضع."
 



 
 اجابت كارولني:

 
 

" ليس من النوع الذي يتفهم. 
 سيطردين."

 
 

 سألتها آيب: 



 
 

" لعدم ذهابك لليلة واحدة؟ ماذا  
 ابلظبط؟"تفعلني هناك 

 
 

حدقت ابنة عمها ابلسجادة مث رفعت  
 رأسها جبرأة:

 



 
 " اان اعمل اندلة يف مطعم كييت."

 
 

 "انت ماذا؟" 
 
 

 اجابتها كارولني: 
 



 
 " ليس ابلسوء الذي قد يبدو لك."

 
 

 قالت آيب:
 
 



" لقد ذهبت هناك مرة مع زبون وكان  
االمر مقرفاً.كل اولئك الرجال اخلبثاء  

 تستطيعني؟"و... كيف 
 
 

 اجابتها كارولني: 
 
 



" ليس لدي خيار. يدفعون اكثر من اي  
عمل هناري استطيع القيام به، واان  

 احتاج املال."
 
 

 "ولكنك قلت ان جفري يزودك ابملال."
 
 

 اجابت كارولني:



 
 

" حسناً، لقد كذبت. كنت خجلة من 
ان اعرتف كيف تصرف معي حبماقة 

االمر  ولكين ظننت انين استطيع تدبر 
مبفردي. وقد تدبرت امري ابلفعل حىت  

اليوم ولكن مبا ان السيدة ولسن 
 مرضة..."

 



 
 قال هلا آيب:

 
 

 "عليك ان تسمحي ألهلي مبساعدتك."
 
 

" املك ما يكفينا حنن االثنني  
 فالبقشيش ممتاز."



 
 

 "اتصور هذا."
 
 

 ردت كارولني:
 
 



" ولكين ال ادع احداً من الزابئن ميسين، 
 افعل هذا...اهنم فقط حيادثونين."ال 
 
 

 قالت آيب بسرعة: 
 
 



" مل اختيل شيئاً آخر. اهنا فكرة تعليقاهتم 
وخبثهم اليت جعلت دمي يغلي. ما  

 يهمين فقط هو احرتامك الذايت و..."
 
 

"اان ايضاً، ولكين لست ملمة ابالعمال 
املكتبية واكسب من عملي يف املطعم 

. وهلذا ال اكثر مما لو كنت اعمل يف حمل
 استطيع حتمل خسارة عملي."



 
 

 عضت آيب على شفتها السفلى وقالت:
 
 

" حسناً، سأعتين ابلطفل من اجلك  
رغم ان علي ان احذرك، فأان مل اغري 

 حفاضة مطلقا من قبل."
 



 
 قالت كارولني: 

 
 

"ولكين ال اريدك ان تعتين ابلطفل.  
شاريل مشاكس جداً ولن يبقى مع  

 غريب."
 
 



 آيب:سألت 
 
 

 " اذا ملاذا اتصلت يب؟"
 
 

" ألطلب منك الذهاب بداًل مين اىل  
 املطعم."

 



 
شهقت آيب ولكن نظرة سريعة اىل ابنة  

عمها الشاحب اجلامد كانت كافية 
 لتدرك اهنا مسعت جيداً. 

 
 

 قالت كارولني: 
 
 



"عليك ان تفعلي هذا من أجلي اي آيب  
لقد دفع يل مسبقاً هلذه الليلة وان مل  

 ب فقد اخسر مايل."اذه
 
 

" وما الذي جيعلك تظنني اهنم 
 سيتقبلونين كبديل لك؟"

 
 



 ضمت كارولني يديها النحيلتني وقالت:
 
 

" لن يعرفوا، اريدهم ان يضنوا انك  
 اان."

 
 

 صرخت آيب:
 



 
 " انت متزحني."

 
 

 قاطعتها كارولني: 
 
 

" ملاذا؟ حنن بنفس الوزن كما ان لون  
 و..."بشرتنا متشابه 



 
 

" حىت وان كنت اشبهك فلن خيدع هذا 
 بقية الفتيات."

 
 

 اوضحت كارولني: 
 
 



" اهنن يشكلن جمموعة مجيلة ولن  
 يدعوين خارجا."

 
 

" وهناك ايضاً مديرك سيدرك حتماً انين 
 لست انت."

 
 

 قالت كارولني: 



 
 

" انه ليس هنا ملدة اسبوع، 
واملديراملساعد لن يالحظ فتاة من 

ابملناسبة اان معروفة هناك ابسم اخرى. 
 كارال. ال نسمى أبمسائنا احلقيقية."

 
 

 " ال استغرب هذا. لنعد اىل موضوعنا."



 
 

 " ال حتاويل جعلي خجلة مما افعل."
 
 

قالت كارولني هذا وبدأت ابلبكاء بينما 
 عانقتها آيب جمدداً وقالت:

 
 



" عزيزيت، اان آسفة. اان فقط منزعجة  
نا املساعدة، ولكين ألنك مل تطليب م

 ابلطبع سآخذ مكانك الليلة."
 
 

بعد حوايل الساعتني وبينما كانت آيب  
تستعد للقيام مبا وعدت بدأت تشعر  

 ابلندم.
 



 
منذ ساعات قليلة مل تكن لتتوقع أبهنا  

مع هناية هذا اليوم سوف تكون مرتدية  
ثوب اندلة... وبنظرة سريعة اىل وجه  

بعيداً عن  اينة عمها اقسمت ابن خترجها
ذالك املكان البغيض وعن هذه الشقة 

 الكريهة. 
 
 



 " كيف ابدو؟"
 
 

سألت آيب وهي تفكر كم تبدو ****ة  
يف هذا الثوب. لقد كانت حمظوظة اذ  

 انسبها الثوب، وبدت حنيلة كأبنة عمها.
 
 



ارمتت كارولني على االريكة وهي تكبت 
 ضحكتها:

 
 

" ال استطيع ان اصدق انين ابدو  
 مضحكة مثلك."

 
 

 اجابت آيب بسرعة:



 
 

" اراهن انك كذلك. اضن اآلن انك  
ستتخلني عن كربايئك وتسمحني ألهلي 
مبساعدتك حىت تستطيعني الوقوف على 

 قدميك."
 
 

 اجابت كارولني:



 
 

 " انت على حق ابلطبع ولكن..."
 
 

 احلت آيب:
 
 



" بدون ولكن.سأكون بديلة لك هذه 
يث جدي الليلة ولكن سيكون لنا حد

 غداً بشأن مستقبلك."
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ما ان دخلت آيب مطعم كييت العابق  

ابلدخان حىت تنبهت لعيون الرجال اليت 
 كانت تالحقها . 
الداخل وامسكت  مشت خبفة اىل  

بصينية الشراب لتقي نفسها من تلك  
 النظرات . 

انطلق صوت اجش من وراء صوت  
 املوسيقى العالية :



" تعايل اي حلويت , اران ما لديِك على  
 هذه الصينية ". 

بذلت آيب جمهوداً جباراً لتتجنب وقوع 
الصينية وحمتوايهتا فوق ذلك الوجه  

 املبتسم .
 ".  " ال تدعي هذا يؤثر فيكِ 

متتمت احدى الفتيات بينما كانت آيب  
 تعرب احدى املمرات معها . 

 " ال استطيع ".



ارتعدت آيب وبنظرة خاطفة حنو الرجال  
حوهلا تسائلت كيف استطاعت كارولني  

 ان تقوم بعمل كهذا , 
بينما لديها عمها وزوجته مستعدين 

 ملساعدهتا .
 لقد كان الكربايء سبب سقوطها .  

د كان االمر اسوا من  يف احلقيقة لق
 الكربايء .  

 لقد كان العناد .  



 
 انطلق صوت جبانبها :

" مرحبا اي حلوة ... ارغب يف مقابلتِك  
 بعد العرض ".

مهت ان تقول له كالما كريهاً , ولكن  
نظرة حتذيرية من احدى الفتيات بقرهبا 

 استوقفتها ,, 
ابالضافة اىل تذكرها ان عليها احضار  

 خري .شيك كارولني اال



مل يكن هناك من سبب لعدم اجياد  
قريبتها لعمل يف شركة والدها للعالقات 

 العامة ,  
فقد كانت ذكية مبا فيه الكفاية ابالضافة 

 اىل كوهنا عنصرا ممتازا .
 اصر الصوت :  

 " اذن ما رايِك ؟". 
اجابت بصوت خفيض رافضة النظر  

 اليه :



 " اسفة اي سيد ." 
طاولة حوهلا زابئن  مث مشت ابجتاه 
 يشريون اليها . 

 " كيف تستطيعني حتمل هذا ؟".
متتمت آيب اىل احدى الفتيات حمتفظة 

 اببتسامة على شفتيها , وكان اجلواب :  
" ابلغاء عقلي والتفكري ابلشيك الذي  

 سيدفع يل ." 
 حاولت آيب ان تفعل نفس الشئ .



واكن مبرور الليلة كانت تود ترك كل  
يبتها من مصروفها  شئ والدفع لقر 

 اخلاص , 
ولكنها ان فعلت هذا فستكتشف 

احداهن اهنا مل تكن كارولني و ستهان  
 هذه االخرية .

كيف استطاعت كارولني حتمل كل تلك  
التعليقات املهينة و املتملقة من هؤالء 



السفلة املقرفني اسبوعا بعد اسبوع و  
 شهرا بعد شهر ؟ 

متاز لقد كانت كلمة "مقرفني " التعبري امل
هلؤالء النه ال ميكن لرجل حمرتم ان 

 يشاهد يف مكان قذر كهذا .  
اذن ماذا يفعل هذان الشاابن احملرتمان  

 الواقفان قرب بوابة املطعم ؟
شاابن يبدوان كالذهب بني املعدن  

.....يبدوان يف منتصف الثالثينات , 



كما كاان ايضا امجل شكال من اجلميع 
 وخصوصا االكرب سنا .

يب تراقبه بينما كان يتفحص وقفت آ
املطعم وشاغريه بنظرة ازدراء وهو  

 يصغي اىل ما يوقل لزميله .
 

ااثر وجودمها اهتمامها اكثر حني رات  
رئيس اخلدم يسرع حنومها ليقودمها اىل  



طاولة تشرف على العرض القادم  
 بوضوح . 

مهس النادل يف اذهنا بينما هي متر جبانبه 
: 

ذا . اذهيب  " مل يدفع لِك لتقفي هك
 واتبعي عملك ". 

 وهز راسه ابجتاه القادمني اجلدد .  
كانت آيب منكبة على مراقبتهما , فلم 
يكن صعبا ان تدرك اهنما كاان جالسني  



على احدى الطاوالت اليت كانت تقدم 
 هلا الطعامو العصري ,

اما االبتسامة اليت كانت جتاهد نفسها  
د  لرتمسها على شفتيها تلك الليللة , فق

حل مكاهنا ابتسامتها الطبيعية الواسعة  
 وهي ختطو برشاقة حنومها .

بينما كانت على وشك سؤاهلما عن  
طلباهتما اذ ابلرجل االصغر سنا يقف  

 ليقول : 



 " كارال ". 
 مث جيلس بسرعة و حبرية يقول :

" آسف .. ظننت انِك هي , لديِك  
 نفس لون الشعر و .....". 

 " اان كارال ." 
يب وامحرت وجنتاها خجاًل ليس متتمت آ

فقط بسبب كذبتها بل بسبب الطريقة  
 املزرية اليت كان ينظر زميله اليها .



ابتسم الرجل ابتسامة عريضة وهو ينظر  
 حوله وقال :

" ال, لسِت كارال , اعرفها متاما حبيث ال 
 ميكن ان اخدع , 

 اال اخربهتا ان كيفن يود رؤيتها ؟".
 متجاهلة طلبه :ايلت آيب 

 " اتود ان اخذ طلبك ؟". 
 اضاف كيفن : 



" اان ساخذ عصري ااننس , وارجوك  
 اوصلي لكارال رساليت ". 
 قال صديقه بصرب انفد:

" اال ترى اهنا ليست هنا ؟ اذن من  
 االفضل لو غادران اآلن .". 

 قال كيفن :
 " ليس قبل ان اعرف اين هي ".



اىل   اعرتضت آيب بسرعة موجهة حديثها
الشاب االشقر خوفاً من ان يسال عن  

 منزل كارال :
" لقد تركت لك رسالة ... ان اتيت 

 معي ....... ".
 وابتعدت قبل ان تسمع جواابً ...

 وقفز الشاب بسرعة وحلق هبا .
 مهست آيب " اهنا ليست خبري ".



مصممة اال تعطيه السبب احلقيقي يف 
 حال مل يكن يعرف بشان الطفل ,  

 واضافت :
" لقد طلبت مين ان اكون بديلة هلا هذه 

 الليلة خلوفها من فقدان عملها , 
 لن تفشي سرها , اليس كذلك ؟". 

 وعدها الشاب قائالً : 



" ابلطبع ال , ولكن هل استطيع 
احلصول على عنواهنا الرسل هلا بعض  

 لزهور ؟".ا
مندهشة الهتمام كيفن و لطفه الزائد  

 جتاه قريبتها ,
 مل تدر آيب اتعطيه العنوان ام ال . 

 اجابت و هي تراوغ :



" ستعود خالل ليلة او اثنتني , واالن  
ارجو ان تعود اىل طاولتك واان ساحضر 

 لك العصري ".
وبينما هو يبتعد اذ ابحدى الفتيات متر  

 :بقربه ببطء وتقول آليب 
" هذا الشاب متيم بكارال . انه اييت اىل  

 هنا كل ليلة منذ ان رآها هنا . 
وما حيريين هو ملاذا ال يعجبها , امتىن لو 

 كانت لدي مثل هذه الفرصة ".



 اجابت آيب :
 " قد ال يكون من النوع الذي حتبه ." 

 صرخت الفتاة :
 " امتزحني ؟ 

اهنا تبتهج كلما نظر اليها ولكنها ال  
 تعطي موعدا الحد ." 

اوقفت آيب احلديث ابعطاء الساقي  
الطلب , وبينما هي ابالنتظار , 
 استدارت لتنظر ملياً اىل كيفن . 



كان واضحا انه مصمم على رؤية 
 قريبتها , وكانت فضولية لتعرف ,  

 ملَ اييت رجل كهذا اىل مكان رخيص ؟ 
اب االخر , منذ فرتة نظرت اىل الش

طويلة مل تقابل احدا اثر فيها هبذه القوة 
, مظهره املسيطر جيعله يبدو خمتلفا عن  

 بقية الرجال هنا . 
شعر داكن يتموج فوق جبهة عاليه  

ومتقدة وانف صارم , بينما كان فمه 



العريض فوق ذقنه املشاكس يدل كم 
 كان معتادا ان تكون اوامره مطاعه ,

ن بوضوح يلفتان االنتباه حاجبان مرسوما
اىل العينني الضيقتني النختلفتني عن  

 عيون الرجال االخرين ,,, 
 لالسف مل يبتسم قط .

لو   – سوف جتعله االبتسامة يبدو امجل 
كان هذا ممكناً . جيد , انه مل يكن هو  

 املعجب بكارولني , 



 مل يكن من السهل خداعه مثل كيفن .
" أأنت من طلب كوبني من عصري  

 الانانس ؟ ".ا
سال النادل خلفها فاستدارت لتاخذ 

 الطلب منه .
مشت عرب الغرفة خبفة , مسعت كيفن 

 يقول لزميله وهي تقرتب منهما :
 " لن تعرف كارال جيدا حىت تقابلها ".
 اجاب االخر : " استطيع ان احزر ." 



 دافع كيفن عن نفسه :
" لقد قلت دوماً انه ال جيب على املرء 

 كاما مسبقة ".ان يصدر اح
 محلق الرجل فيه و قال :

" ليس االمر اصدار احكاما مسبقة , 
ولكن ال تعمل هنا اال من كانت تبحث 

 عن املغامرة ".
 " روري " . 



حذر كيفن وهو ينظر بدون ارتياح حنو  
 آيب . 

نظر اليه زميله نظرة ذات معىن حمداث 
صوات خافتا من شفتيه بينما اضطربت 

 آيب . 
عمن كان يظنها فلم يكن   بغض النظر 

لديه احلق ليتصرف وكأن ال شعور لديها  
. 



ارجتفت الصينية يف يدها وبصعوبة  
قاومت الرغبة امللحة يف سكب حمتوايهتا 

 فوق راسه ...
وضعت الكوبني على الطاولة و توقعت 
من ان يدفع كيفن , فبحثت يف حمفظتها 

املكسوة ابلفراء واملوضوعة حول  
قدية الرجاع ما تبقى خصرها عن اوراق ن 

 هلما . 
 امر روري رفيقه :



" اشرب هذا العصري ودعنا خنرج من  
 هذا املكان القذر ".

مرة اخرى قاومت آيب الرغبه يف صفعه , 
وبوجه متصلب رمت بة النقود على  

 الطاولة ومضت بعيدا .
مث انشغلت الحقاً بتقدمي العصري  

والسندوتشات جملموعة من الشباب  
افكارها صوت رئيس اخلدم  حني قطع 

 العايل :



" هاي , انِت , كارال , لديهم بعض  
النقص يف الطابق العلوي , اذهيب  

 وساعديهم ." 
رغم امتعاضها من نربة صوته هزت  
راسها غري راغبة يف لفت نظره اىل  

 حقيقة جهلها للعمل .
اندفعت اىل االمام ونظرت حوهلا لتسال  

 ..  احدا اىل اين تذهب وماذا تفعل 



اقرتبت من املسؤول , وسالته كيف 
 ميكن ان تساعده .
 قال هلا بال اهتمام :

" رمبا كانوا يودون لو تساعديهم يف  
 حتضري العصري و السندوتشات ".

خطت آيب وراءه وارتطمت بقوة جبسم 
 كبري .

استدارت لتعتذر ولكن الكلمات  
جتمدت على شفتيها عندما وجدت 



نت نفسها حتدق ابلشخص الذي كا 
تتمىن ان تتجنبه , حسنا , على االقل مل 

لكن عابسا و مل يبد غاضبا من هذا  
اللقاء غري املتوقع , قال هلا بلطف بينما 

 بدت نربة صوته متعاطفة :
 " أتتبعينين ؟".

قالت بصوت خفيض وهي هتز راسها  
 وحتدق مباشرة بعينيه :



" لديهم بعض النقص هنا و اان اتيت 
 شيئاً ؟".  للمساعده , أأحضر لك

اصبح صوته انعما و خفق قلبها وهي  
ترى فمه امللتوي وعينيه الرماديتني اللتني 

 حتدقان هبا , قال :
" قهوة من فضلك , سوداء وحادة ان  

 مل يكن هناك من مانع ." 
 مانع ؟؟

 ستصنعها بنفسها ان كان هذا ضرورايً .



 ومشت حتو الباب املؤدي اىل املطبخ .
نقرت نقرة خفيفة  عادت خالل دقائق و 

على كتفه بينما كان منحنيا يتكلم مع 
 كيفن على الطاولة , وقالت :

" ثالثة ابوندات من فضلك , اي سيدي 
." 

 كرر روري : 
 " ثالثة ابوندات ؟ ملاذا ؟ " 



هي ايضا تسائلت عن القسوة الصادرة 
من فمه بينما كان يبتسم هلا منذ دقائق  

 خلت .
 ايكون السعر مرتفعاً ؟ 

وان كان هذا فقد يكون الفرق   حىت
 جمرد بنسات . 

 واذا كان خبيال فِلَم كل هذا الغضب ؟
 اجابت آيب :

 " اجل اي سيد ".



قال بسرعة و قد حتول اهلدوء يف نربة 
 صوته اىل هتديد :  

" انِت تتدبرين امرِك جيداً اببتزاز املال  
 هنا , اليس كذلك ؟". 

 فقالت :
 " اان ..... اان ال افهم ". 

 قال حبدة :



" ظننِت ان االمر سهل للغاية . انِت  
حتاولني مجع بعض املال ابالضافة اىل ما  

 تتقاضينه ". 
 " اان ....." 

 اضاف :
" اال تعلمني اننا هنا ال ندفع اال بعدما  

 ننتهي من طعامنا ؟". 
 كم كانت محقاء إذ نسيت ! 

 قالت بسرعه : 



 " اان اسفة , اعتذر .
ولكنها املرة االوىل اليت اعمل فيها هنا  

." 
 اجاب :

" ان كنِت ستكذبني فعلى االقل فكري 
 يف شئ قابل للتصديق ."

مث اخذ قطعة نقود من فئة اخلمسة  
ابوندات من جيبه مث قذف هبا على 

 الصينية وقال :



" احتفظي ابلباقي , انِت ابلطبع  
 حتتاجني اليه ".

قاومت آيب الرغبة امللحة يف رمي قطع 
 النقود يف وجهه .  

كان يبدو بوضوح انه يشعر ابمللل و انه 
 قرر املغادرة ..

 " هال احضرِت يل فنجان قهوة ؟ 
 انداها رجل ابلقرب منها .



استدارت لتستجيب لطلبه , و اذ هبا  
تشعر بشئ انعم حتت قدمها . وبنظرة 
سريعة رات ان هذا الشئ ما كان اال  
حمفظة روري اجللدية اليت اخرجها من  

جيبه حني اعطاها النقود . كان واضحاً  
اهنا وقعت من يده وهو يرجعها اىل جيبه 

 . 



ارشدهتا غريزهتا اىل تركها حيث كانت , 
وكان االمر افضل لو ان احداً اقل  

 ا وجدها و اخذها . استقامة منه
من انحية اخرى ماذا سيحرجه اكثر من  

 ان تثبت له امانتها ؟ 
حيسن احلظ كان روري قد توقف  

للحديث مع احدهم جبانب ابب املخرج 
. 



اذن ستكون مسرورة لرؤية ارتباكه وهي 
 تعطيه اايها .

تناولت احملفظة من االرض مث ركضت 
 ابجتاهه وقالت له : 

 " اعتقد ان هذه احملفظة لك ". 
توقعت ان يبدو آسفاً ولكنها كانت 

 خمطئة متاما . 
 أكّد جبدية :

 " نعم , اهنا يل . 



 ولكن كيف حصلِت عليها ؟". 
 اجابت :

" ان كنت تلمح لشئ ما , فقد انتزعتها 
 من جيبك ...."

مل ينكر هذا االهتام بينما غرقت هي يف 
على  غضبها ولكنها حاولت السيطرة

 اعصاهبا .
 قالت حبدة :



" كانت على االرض هناك , جبانب 
 الطاولة ". 

 " حقاً "؟
كانت نربة صوته ال تصدق , ولكي 

يستمر يف اهانتها , اخذ يقلب االوراق  
النقدية مث اجاب و عيناه حتدق يف 

 عينيها :
" يبدو ان ال شئ مفقود , انِت حقاً  

 تستحقني مكافاة ". 



العشرين ابوند  اخرج ورقة من فئة  
 واعطاها اايها . 

 اجابت آيب جبدة :
 " االمانة هي مكافاة حبد ذاهتا ".
 ومضت بعيدة و هي هتز راسها . 

كانت قد وصلت اىل وسط الغرفة حني 
قطع طريقها رجل قوي امسر اللون . 

 سال :
 " من انت ؟" 



اجابت حبدة يف حماولة لعدم افساح  
 اجملال الي حديث :

 " كارال " 
ت يده السمينة ذراعها الناعمه  امسك

بقسوة واجربها على السري معه مث  
 جعلها تقف يف ركن هادئ و قال هلا : 

 " من حتاولني ان ختدعي ؟



اعرف كل فتاة تعمل عندي . ومبا ان 
كارال قد خضعت لعملية جراحية فانِت 

 لسِت هي ..."
 ادركت انه فنسنت , املدير املساعد ,

اال االعرتاف مل يكن لدى آيب اي خيار 
 ابحلقيقة .

 قالت متلعثمة :
" اان .... اان لست كارال ... اان ابنة 

 عمها .



كارال مريضة وقد طلبت مين ان اكون  
بديلتها , مل تكن تريد ان ختيب املك  

".. 
 صحح الرجل آليب بصوٍت اجش :

" تعنني اهنا مل تشأ فقدان املال , ولكنها 
 حسناً فعلت مبقايضتك ..

حبلولك مكاهنا , فانِت ال تبدين سيئة 
." 

 نظر اليها بعينيه الزرقاوين واتبع : 



" ان كنِت لطيفة معي , فقد احتفظ بِك 
 بشكل دائم ". 

شعرت آيب ابلغثيان من اقرتابه وحاولت  
االنسحاب لتتحرر منه و لكن بدون 

 فائدة اذ امسك هبا بقوة .
 قالت آيب بلهجة متوترة :

 هب ساصرخ ". " ان مل تدعين اذ
قال روري وراءها بينما اصابعه القوية  

 تبعد اصابع فنسنت عن ذراعها : 



" متأكد اان ان هذا ليس ضرورايً , 
فالرجل اللطيف ال حيتجز سيدة بدون 

 ارادهتا ." 
كان يف صوته تركيز هتكمي على 

 الكلمات " رجل لطيف " و " سيدة " 
 قال فنسنت برقة مصطنعه وهو يغادر : 

هذا املكان الزبون دائماً على حق   " يف
." 

 متتم روري :



" كم هم لطفاء هؤالء الناس الذين  
تعملني معهم . انِت حمظوظة اذ رايُت ما 

 كان حيدث ".
قالت بشدة وهي الزالت تشعر ابالمل 

 من اهانته عند قول كلمة سيدة :
 " شكرا لك ".

 هز كتفيه القويتني بال مباالة :



تعلمِت درساً , ويف  " امتىن ان تكوين قد 
املرة القادمة عندما تقرتبني للتحدث معه 

 قد ال يكون هناك احد النقاذك .  
 انت ال تستحقني هذا . 

تتزينني مث تتصرفني كربيئة تشعر ابلغثيان 
 عندما تنجحني ". 

 اجابت بشدة :
" لست احاول ان افتنك انت ابلتاكيد 

 , ولكن ال شك ابنك رجل نبيل ".



 اجاب :
عينا نقول انين ال اجنذب لفتاة على " د

 املرء ان يدفع هلا لتسعده ". 
 " كيف جترؤ ؟". 

نسيت آيب كارولني يف غمرة غضبها 
 وامتدت يدها لتصفع وجهه بكل قوهتا .

 اضافت :
" يف املرة املقبلة عندما تنقذ فتاة من 
 حمنة فعليك ان تكون اكثر هتذيبا ".



اىل  اوشكت على البكاء وهي تدخل 
غرفة ايداع املالبس وتنهار فوق احدى  

 الكراسي ....
 اي هلذا الكابوس !!!

 لقد اهينت مراراً والليلة مل تنتهي بعد ,
ومل يكن لديها ادىن فكرة كيف ستنجز 

 الساعات املتبقية ,
ولكنها ستتحمل خىت النهاية من اجل  
 كارولني والشيك الذي عليها قبضه .



حنو تنهدت مث وقفت ومضت عائدة 
 املطعم .

 
 الفصل الثالث 

 
دخلت ايب مكتب والدها يف التاسعه من 
صباح اليوم التايل وارمتت علي الكرسي 
اجللدي جبانب مكتاهبا . ابدرها والدها  



وهو يضع جانبا الصحيفه اليت كان  
 يقرأها : لقد قمت أبعالن جيد.

متتمت ايب : شكرا الشي جيعل الفتاه 
 اء . تشعر ابلراحه اكثر من االطر 

التقويل انك كنت تصبني الزيت فوق  
 عقد مسول وود ليله امس .

 هزت رأسها ابلنفي
فسأل : اذن ملا هذه الدوائر السوداء  

 حول عينيك .



وبكلمات مليئه ابلغضب اعطت ايب 
خالصه سريعه عن احداث الليله  

املاضيه متجنبه ذكر كل يتعلق بروري  
فهي ان فعلت هذا فستتسب يف رفع 

 ابيها اكثر مما هو عليها االن .ضغط دم 
صرخ االب بقوه بعد ان اهنت حديثها : 
كم الغباء فعل شي كهذا ..... الذهاب 

 ايل مكان مثل ذلك .
 اجابت : فعلت ذلك الساعد كارولني 



 وان رأك احد زابئننا هناك 
اجابت : ليس ذلك ابملكان الذي ميكن 

ان يذهب زابئننا اليه انه مكان قذر  
كان احدهم هناك ملا كان   للغايه وان 

ميكن ان يعرفين ابدا قالت ايب هذا  
وابتسمت ابتسامه عريضه مث اسرتدت  
قائله علي كل حال الجيب ان نتهتم 

 بزابئننا بل بكارولني .



قال السيد ستيوارت يف احلال : انت  
علي حق عليها الن ترتك هذا العمل يف  
احلال وتتنتقل للعيش معي ومع والدتك 

حيت تستطيع ان تشرتي   علي االقل
منزل الئق خيصها . نستطيع ان جند هلا  
عمال ان تقوم به هنا سنحتلج ايل بعض  

املساعده االضافيه بوجود عقد مسول 
 وود 



وثبت ايب واقفه :كنت اريد فقط  
 مساعك تقول هذا . 

اجاب االب وقد استقرت نظراته حبب  
 علي ابنته احلبيبه .

شكرا  وكأنك حتتاجني هلذا علي كل حال
جيد ان اعرف انين الزال احتفظ بكلمه 

 يف اداره شركيت.



ارسلت له قبله وقالت سأتصل بكارولني 
حاال مث سأحدد موعدا الري السيد  

 مسول وود 
 عليك ان تعامليه ابنتباه

 توقف عن القلق اعدك أبنين سأنتبه .
كانت ايب ترفض السماح لنفسها  

ابخلوف من اي مسؤول بغض النظر كم 
 يبدو اولئك مرعبني احياننا .



ختم االب حديثه قبل ان تغادر ايب :  
 دعيين اعرف كيف مت االتفاق بينكما.

من مكتبها حيث االساس االسود  
االبيض مع اللمسات املشرقه لالزرق  

الرتاكوازي زاالخضر واتصلت فورا اببنه  
عمها وفالت هلا : نقودك معي وهي املره 

يها من االخريه اليت سوف تقبضني ف
ذلك املطعم من االن وصاعد انت 

 تعملني هنا .



 قاطعتها كارلوين : ولكن ...
قالت ايب: بدون لكن ... لقد وقعنا 

للتو عقدا هائال وسيكون علينا 
استخدام موظفني اضافني ابالضافه انك 

ستسطعني التكيف ابلوقت وكأنك  
 تقومني بعمل لنا يف املنزل . 

 
والعم  غصت كارولني وهي تقول انت 

ارثر كرميني للغايه ولكين ال اعرف شيئا 



عن العالقات العامه انتم تريدون 
 مساعدتت

 اعطائ فرصه  
وافقت ايب مدركه انه الجدوي من  

الكذب : ابلطبع حنن نفعل هذا ولكننا 
فعال سنستعني ابشخاص عده وانت 
 ذكيه مبا فيه الكفايه لتتعلمي بسرعه .

 عل  سألت كارولني : وماذا علي ان اف



اجابت ايب : ستبدأين بتوزيع الربيد  
ولكن ان كان لديك استعداد للدعايه  

فستكتبني علي بعض املواد اخلام  
 بنفسك  

توقفت ايب فجأه : ليس لدي الوقت ال  
اشرح املوضوع االن انه شامل جدا . 

 دعينا ننهيه حبيث ستأتني لتعملي لدينا . 



ساد الصمت لدقيقه مث قالت كارولني : 
نت حقا تشعرين أبنك يف حاجه حسنا ك

 ايل فأان اوافق . عظيم 
قالت ايب بعد ان شعرت ابرتياح كارولني 

ابملناسبه هناك شاب يدعي كفني كان  
 يبحث عنك ليله امس .

صرخت كارولني : اوه ؟ ماذا .. ماذا  
 قلت له عين ؟



انك مل تكوين علي مايرام وانين اعمل  
مكانك مل اذكر الطفل الين مل اكن  

 أكده انه يعرف انك لديك طفل مت
ولفقت كارولني قائله ال اليعرف مارايك 

 بكفني ؟
مقارنه ابلرجال يف للمطعم يبدو لطيفا 

 هل سبق واعطيته موعدا  
اجابت كارولني : ال مل اعط موعد ابدا  

الي شخص علي اي حال لست يف 



وضع يسمح يل برؤيه اي شخص بوجود 
 الطفل وجيفري 

ي ؟ وماشأن سألتهامستغربه : جيفر 
 جيفري ابالمر ؟

اجابت كارولني : الشئ لكنه مازال 
قادرا علي افتعال املشاكل . اان اسفه  
من اجل كيفني يبدو رجال وحيدا لقد 

مات والده ولديه شقيقه اكرب منه 
 مبايقرب السنه .



قالت ايب : مل يكن مبفرده ليله امس لقد 
ايت مع شاب اخر اكرب منه سنا يدعي 

 روري  
ابنه عمها حبيويه انه صديق رائع مل قالت 

اقابله قط ولكن كيفني يتحدث عنه 
غالبا انه مبثابه شقيق له ليتين كنت هناك 

 الاراه
احتارت ايب ان كانت مشاعر الفتاه  
متبادله مع صدكيفني املقيت الوجه  



ولكنها امسكت عن الكالم مره اخره  
اخري يف احلقيقيه لقد امسكت عن 

الساعات االثين   الكالم عده مرات يف
عشر االخريه لشعورها ابالمل قطعت 

كارولني افكارها متساءله : أكان روري 
 لطيفا ؟

اجابت ايب : لديه افكار ويبدو انه  
معتاد علي مضايقه الغري علي طريقته  

اخلاصه امسعي علي ان اجنز الكثري من  



االعمال املرتاكمه . سننتظرك هنا صباح  
حاويل ان   االثنني قي التاسعه والنصف

جتدي احد لالعتناء بشاريل ... ؟ ابلرغم 
من ان والدها قال يريد كارولني ان  
تنتقل للعيش معهم قررت انه من  
االفضل لو عرض والدها ووالدهتا  

 الدعوه 
قالت كارولني هناك دار حضانه  

سأحاول ان اجد له مكان فيها ولكن  



ان مل يكن لديهم مكان شاغر فأظن انين 
 استطيع ....؟

قاطعتهاايب : اال تستطيع صاحبه املنزل 
املساعده الشركه تدفع لالهتمام ابلطفل 

. 
 قالت كارولني : اشك هبذا... لن .... 

قاطعتها ايب : ختلي عن كربايئك اننا  
نعطيك الفرصه للقيام مناسب لك اذن  

 قومي به  



 اان ... اان الاعرف ماذا اقول ؟ -
 قويل نعم وسنراك يوم االثنني  

كانت الساعه السادسه بعد الظهر  
عندما انتهت ايب من رسم خطه 

اسرتاجتيه لسمول وود بعد ان اتكدت 
 بواسطه سكرتريته ان هذا مقبول لديه .
قالت املراءه : نعم ابلطبع وهسيكون 

لديه فكره واضحه وخمتصره عند لقائك 
 به .



االن بعد ان امتت عملها كما جيب 
ت ابرتياح احننت ايب فوق كرسيها وتنهد

تعبه من النهار الطويل والليله اليت  
امضتها بدون نوم كانت مسروره ان  

ذلك النهار كان اجلمعه وسيكون لديها  
عطله االسبوع بـاكملها حيث تراتح  

حيت االثنني لتناقش افكارها مع الزبون  
اجلديد . مضت عطله هنايه االسبوع  

بسرعه حيث كان هناك حفله مث فيلم مث 



ارتن بوشنان صديقها احلايل  عشاء مع م
كان مارتن مديرا انجحا العالانت 

التلفزيون كان مطلقا بال اوالد لقد التقته 
منذ ثالثه اشهر وابلرغم من كونه جذااب  
ومهذاب اال انه كان يعلم انه ال يستطيع  

 ان يعين هلا شيئا
واملشكله ان رجال اخر مل يستطع ذلك  

  ايضا . لقد كانت تشعر ابلذنب ازاء
رغبه والديها ابن تتزوج وتنجب هلما  



احفاد وقد كانت تتسأل احياان ان 
كانت صعبه االختيار وبرغم كوهنا يف 

السادسه والعشرين اال اهنا مازالت حتلم 
بفارس مع درع مشع حيملها معه علي  

 فرسه .
يف مكان عملها صباح االثنني وجدت 

ايب كارولني جالسه خلف املكتب املعد 
رزمه من املعلومات حول   هلا وهي تقلب



مسول وود . ابتسمت كارولني وهي  
 تقول :

لقد تدبرت امر شاريل يف احلضانه  
وستحضره صاحبه املنزل يف الثالثه وهتتم 

به حلني عوديت فاذا كنت حتتاجينيحيت 
وقت متأخر فاان استطيع ذلك اجابت  
عظيم ... اترين كم من السهل تنظيم 

ال شئ   االمور ان اعطيتها بعض الدفع
 مستحيل ان حاول املرء جهده .



قالت كارولني : ال اوافق علي هذا انه  
 فقط التوفيق او لنقل احلظ . 

ابتسمت ايب ابتسامه عريضه وهي تدور 
حول قريبتها وتقول الزال الوقت مبكرا  
لتصبحي فيلسوفه . اخربيين االن كيف 

 ابدو للقائي مع السيد مسول وود .
قلب عدو   اجابت كارولني : ستذبني

 النساء بثوبك هذا . 



سرت ايب لسماع هذا لقد امضت وقتا  
طويال وهي تتأمل خزانه ثياهبا قبل ان 

تصل لتسويه بني نصيحه والداهاوثوهبا 
املفضل.مث ارتدت بنطاال مقلما ابالبيض 
والكحلي مع كنزه صوفيه من الكشمري 

الناعم مث كانت احلقيبه واحلذاء من صنع 
 املسؤوله . شانيل ليكمال صوره

قالت ابنه عمها برتدد هناك شئ واحد  
غري الئق وهو شعرك هزت ايب رأسها  



بكأبه اعرف ... اعرف ... ال جيب ان 
ادعه منسدال قالت كارولني ساخره : 

اال اذا كنت تريدين السيد مسول وود ان 
 يضرب االرض ويبداء ابلصراخ . 

 قالت ايب : ال ... ال اريد  
ملالبس اخذت  ذهبت ايب ايل غرفه ا

شعرها االمحر الذهيب الطويل بعيدا  
وجهها لتصنع منه ضفريه متدليه مث تلفه 

 بسرعه ليستقر علي مؤخره عنقها .



شعرت ابلسعاده اكثر عندما قابلت 
سكرتريه هنري مسول وود االنيقه اذ  
رمقتها املرأه بنظره استحسان وهي 

 تقودها داخل مكتب مديرها االنيق . 
 نسه ستيوارت مسرور لرؤيتك ا 

حياها رجل رمادي الشعر يف اواخر  
الستنيات بينما ارتسمت ابتسامه حمببه 
علي وجهه امللئ ابخلطوط وهو يدعوها 
للجلوس علي كرسي ابلقرب من طاوله 



منخفضه سائال اايها ان كانت تفضل 
شرب بعض القهوه او الشاي قبل ان  

جيلس قبالتها استغربت ايب وهي تصغي  
س جملس شركه ضمن اليه كونه رئي

جمموعه من روساء الدوله برغم لطفه  
وتصرفاته الدقيقه اال انه كان من السهل 
ان تري انه مل يكن مناسبا هلذا املنصب 

فاجملموعه حتتاج ايل دم جديد وصوره 
 اكثر حداثه . 



انتظرت بثقه وهو يفتح ملف امامها  
ويقلب اوراق تقريرها . ومن خربهتا 

اي مشكله مع هذا ادركت اهنا لن تعاين 
العجوز العزيز . كانت متأكده انه يدين 
مبركزه للوراثه اكثر من القدره .. رجال 
من نوعه يستمعون للنصائح اكثر من  

رجال االعمال العصاميني الذين حيمون  
عقوهلم الطفوليه حيرص من التأثريات  

 اخلارجيه .



هناك بعض االفكار اجلديده هنا اينسه  
عطاء عمالنا  ستيوارت خاصه حني ا

صوره حمدده وجعلهم اقرب ايل اجلمهور 
العام حنن هنتم انت اشرتي .. استشهد 
السيد مسول وود لشعارها وهو يبتسم 
مضيفا شعار اسر قصري وسهل التذكر  
علي كل حال . رائ انه ال ميكن للمرء  

اال ان يقدر هذا العمل .ولكن الشخص 
الذي عليك اقناعه هو روسرت هانت  



لفزع ايعزيزيت . اان متأكد انه التشعري اب
سيقدر اقرتاحك اكثر مين . انه رجل  
انجح للغايه وحنن حمظوظون بوجوده  
 معنا . حيت وان اظطران هذا لشراء . 

 ميت حصل هذا ؟
لقد وقعنا االوراق النهائيه هنار اخلميس 
والصحف ستنشر هذا عصر اليوم انت  

حمظوظه النك اول من مسعت هبذاحنن 
ه وقويه ولقد شعر بعض  مؤسسه منظم



االعضاء الشبان ان رأمساهلم سيكون 
مضعفا لو ويف مكان اخر . ولو ابعو 

حصصهم فسنخوضفي مغامره من قبل 
املهمني مبحاوله السيطره علينا لذا 
قررت املؤسسه ان تكون مستشاره 

نفسها ابتسم بسعاده واضاف حتتاج ايل  
اداره اقوي وبشرائنا شركات كوبر حتصل 

 .عليها 



هزت ايب رأسها فقد كانت شركات كوبر 
توصف دائما أبهنا مصغره حملالت مارك 

وسبتسر ولديها مسعه طيبه للنوعيه 
واخلدمه املمتازه البد ان شركه مسول  

 وود قد دفعت كثري لتشرتيها . 
سألت مستفسره : أأتصل اان ابلسيد  

 هانت او تفضل ان تقدمين انت ؟
  وقال :بدا السيد مسول وود حمرجا قليال



سيكون افضل لو فعلت اان ذلك اترين 
؟ عندما قمت ببعض املناقشات مع  

والدك مل ادرك ان روسيكون ضد 
استعمال القوه اخلارجيه لعالقتنا العامه  

انه يؤمن ان هذا ممن املمكن حدوثه 
ضمن هيئه االداره التابعه لنا كما يفعل  

 االن مع شركه كوبر .
انه ال  احتفظت ايب بربودهتا وقالت 

اسهل ان تشجع صوره اجملموعه 



الناجحه واملتكامله . جاء اجلواب  
السريع : نعم نعم ولكن شركه كوبر مل  

تكن دائما انجحه كانت سيئه حني 
انضم هلا روسرت لقد كان حماميا وابن اخ  

املؤسس وعندما طلب منه عمه 
 املساعده استلم هو زمام االمور .

عوده شركه كوبر ايل وضعها السوي كان 
احد جناحات الثمنينات وعندما مات 



سدرك العجوز اورث الشركه ايل ابن  
 اخيه .

رفعت ايب حاجبيها الناعمني وقالت 
ووضع القانون علي رف وحلت مكانه 

 االعمال 
وضع هنري مسول وود يديه علي معدته  

وقال يف البدايه اراد وسرت ان يبيع  
د ايل القانون لكنه شعر  الشركه ويعو 

 ابلذنب جتاه عمه ان فعل ذلك . 



استمعت ايب وهي مستغربه العاطغه  
الصادره من رجل اعمال صعب املراس 

 وازدادت رغبتها يف لقائه . 
اتبع السيد مسول وود : سيعيد النشاط 

ايل خمازننا رغم ان املهمه دمج  
اجملموعتني لقد ركزان علي الثياب 

يعين اضافه فرع   واغراض املنزل وهذا
للمأكوالت . هناك حقا صفقه جتاريه  

 علينا القيام هبا .



قاطعتها ايب : وصوره جديده كليا علينا 
التخطيط هلا وهي اين نستطيع املساعده 

 ؟
يف احلقيقه كلما عرفت عن املهمه مسبقا 

من اجملموعه اجلديده شعرت اكثر  
ابلسعاده الن هذا يعين ان زبوهنا االكرب 

امهيه وفرصه رائعه ال ثبات   واالكثر
 قدرهتا .



قاطع السيد مسول وود افكارها مل اخرب  
ار هي   -روسرت ابن من ستهتم ب ب

 امراءه وهو يظن انه سيعمل مع والدك . 
قالت ايب بعد ان شعرت خبيبه امل : 
 والدي يهتم فقط مبؤسسات املدينه .

وجاء اجلواب املطمئن : روسرت ذكي مبا  
ر قدراتك مبجرد ان  فيه الكافيه ليقد

 يقراء تقريرك  



علقت ايب : ولكنه ليس ذكيا حبيث 
 يصدر احاكما مسبقه .

اتبع الرجل مطمئنا : سأبعتد حني 
اعرفك علي روسرت ولكن طاملا اان  
استخدمتك فكان البد ان اقابلك  

واشرح لك املشروع اجلديد . قال هذا  
وهو يضغط علي احد االجراس علي 

ه ان تصله هاتفيا  مكتبه سائال السكرتري 



ابلسيد هانت ثوان مسع والغرفه صوت  
 عميق غري صبور 

 اتريدين هنري ؟ 
اجاب مسول وود : نعم . تذكر اين  
ار -ذكرت انين سأستعني ملستخدم ب
حسنا االنسه ستيوارت معي االن 

واتساءل ان كان لديك لرتاها . لقد  
قراءت تقريرها وخطتتها ووجدت االمر  

 جيدا .



: قل هلا ان تتصل بسكرترييت  وجاء الرد 
وحتدد موعدا استطيع ان اعطيها ربع  
ساعه وحذرها ان تكون طويله طويله  

 النفس  
مهست ايب بنعومه : امتانع ان احتدث  

 مع السيد هانت بنفسي ؟
هز السيد مسول ودد رأسه فأجبت ايب  

 فوق الطاوله وحتدثت عرب اهلاتف  



هنا ايب ستيوارت ايسيد هانت اقدر 
انك مشغول للغايه ولكن بصراحه ان مل 

يكن ابستطاعتك ان تعطيين اكثر من  
ربع ساعه فال جدوي من لقاءان النين ال 

استطيع ان اعرض افكاري يف مخسه 
 عشر دقيقه  

: سأخذ هذا بعني   قال هانت بفظاظه 
 االعتبار انسه ستيوارت



قالت ايب بسرعه : اهذا يعين ان لدي 
 نصف ساعه علي االقل ؟

قال امتين اال متانعي يف بدء هنارك يف  
ساعه مبكره ايناسبك صباح اخلميس يف 

 الساعه السابعه والنصف .
استطيع ان اجعل املوعد ابكر ان رغبت 

 عه . هبذا ... ابدء عملي عاده يف الساب



اجاب: ال . السابعه والنصف موعد  
منزل   2جيد والفطور سيكون يف شقيت 

 ماي فري ...؟  -راديل  
انتهت املخابره ابعالن موافقتها بينما 
برر هنري ابحراج واضح : ليس دائما  
فظا لديه الكثري من املشاريع يف هذه 

 اللحظه  
اجابت ايب : حسنا امتين ان يكون لديه  

 اكثر حني اراه. 



هني هنري مسول وود املقابله بقوله  ا
حسنا اعتقد انك تعرفني اكيف تعاملينه 

امتين لك حظا سعيد لنهار اخلميس 
 ايعزيزيت . 

بينما هي عائده ادركت ايب اهنا حتتاج  
ايل اكثر من احلظ ال قناع روسرت هانت  

أبن شركه ستيوارت وستيوارت مؤهله 
للقيام ابلعمل الذي اراده وان فشلت  

مبا فيه الكافيه ليجد مهراب  فهو جاف



قنونيا للتملص من العقد الذي وقع  
عليه هنري مسول وود اندفعت حنو 

 مكتبها اندت كارولني لتأيت يف احلال  
قالت قريبتها : اري ان مقابلتك جرت  

بشكل جيد انك تستشيطني غضبا اهلذا 
 احلد كان الرجل عدائيا .

انه رجل عجوز غري جمدي كان عبيه 
التقاعد منذ عد سنني وأبجياز اعادت  

 ايب سرد ماحدث معها  



قالت كارولني ابخالص : ليس هناك ما 
يستوجب القلق بسأنه . عندما يقرأ  

 السيد هانت تقريرك سيأكل من يدك .
عبست ايب او سيعضها . مجيع االفكار 

اليت وضعتها التناسب جمموعه كوبر .  
اردت التأثري علي السيد هانت  وان 

علي ان ابرهن ان جناح جمموعته ال يعين  
انه يعرفها أبكملها . يف خالل ثالث 



اايم سأجعله يدرك ان لديه الكثري  
 ليعلمه وانين سأعلمه 

 صرخت كارولني: تعلمينه 
 اجابت ايب : كيف يطور خمازنه 

قالت كارولني : ال ميكن ان تكوين جاده 
التسوق متعه وهبجه معروضاهتم جتعل 

 وبضاعتهم رائعه كما ان اسعارها منافسه 
 احقا ؟ اذا لنذهب . -

 ايل اين ؟ 



سألت كارولني غري قادره علي التنفس 
 وهي تسابق ابنه عمها الكويله والرشيقه 
قالت ايب وهي تسرع : لنري اكثر عدد 
ممكن من املعروضات والريك كم انت 

خمطئه سأخذ بعض االخطاء منهم 
حتاج السيد هانت اعاده تشكيل وسي

 احلجم واان سأستمتع أبستخدام الفأس .
عند منتصف هنار ذلك اليوم كانت 

الصبيتني تسريان يف حمالت كوبر املهمه  



يف شارع اكسفورد يف انتيس بريدج ويف 
لونستون وقد وصلت لنتيجه مفادها ان 

روسرت هانت حمق انه الحيتاج ايل شئ  
هي ختلع  يتعلمه أتوهت كارولني و 

حذاءها وتفرك قدمها دعينا ننهي  
املشوار الن قدماي متعبتان واحساسي 
خيربين انك لن جتدي اي اخطاء يف هذه 

 اجملموعه



قالت ايب بصراحه : مل استسلم بعد انه  
وقت التسوق املتأخر يف بعض  

 الضواحي وسنذهب ايل هناك ....
ولكنها مل جتد اي اخطاء هناك ايضا . 

يف غايه اللطف   كان املستخدمون
واحلماس بينما بدت البضائع متطابقه  

مع مجيع االسواق . اما اختيار املالبس  
واملأكوالت فقد كان منوعا يف نيسدن 
كما يف انيتس بريدج . ال عجب ان 



تعترب النساء يف شركه كوبر شيئا اساسيا 
 الغين عنه .

مل احلظ شيئا واحدا جيب تغريه او  
مبلل ومها   حتسينه قالت كارولني ذلك

تعودان ايل املكتب املظلم يف التاسعه 
 من تلك الليله . 

اعرتفت ايب اوافق معك رمبا النستطيع  
ان جند خطأ يف ما يفعلونه دعينا نري ان 

جند خطأ يف ما اليفعلونه رمت ايب  



حقيبتها علي طاولتها وجلست مث 
 سحبت بعض االوراق بقرهبا . 

االن  سألتها كارولني : ال تفكرين ابلعمل
 اليس كذلك ؟ 

اجابت ايب : ابلطبع سأعمل اعمل 
بشكل افضل عندما يكون عقلي  

 منتعشا 
ال ميكن ان يكون منتعشا يف هذه 

 الساعه  



بل هو كذلك . وعندما افكر يف روسرت  
 هانت يبداء ابلنشاط اكثر  

اذا لن حتتاجي ايل فنجان من القهوه  
 السوداء . 

اجابت ايب : هذا صحيح . احتاج ايل  
 قدر كبري احتضرين يل واحد ؟ 

متتم كارولني : ابلتاكيد . مث ابتسمت 
وخرجت تفعل ما أمرت به. الفصل  

 الرابع 



 
كانت الشمس تتألأل على احلقل 

األخضر الناعم، وعلى الشجريات  
املزهرة خارج انفذة نوم آيب وهي تفتح  

ستائرها يف الساعة السادسة صباح  
ا، بل أن  اخلميس، كان هنارًا ربيعًيا دافئًـ 

احلرارة بدت أكثر من املعتاد يف ذلك  
 الوقت من السنة.



رفعت جانًبا خصالت شعرها احلمراء  
واملبعثرة حول وجهها واجتهت إىل احلمام 

 مث أدارت الدش ليربد.
بعد دقائق فتحت خزانة ثياهبا، ألقت  

نظرة على الثياب املعلقة هناك. ستكون 
املقابلة مع السيد هانت أصعب مما 

نت عليه مع هنري مسول وود، ومتنت كا
لو كانت تعرف عنه أكثر من ذكائه يف  

 العمل.



" إىل السباق، أليس كذلك؟" قال 
البستاين الشاب إبعجاب حمدقًا يف 

البقعة العشبية اليت كان حيرثها خارج  
 منزهلا الفخم الكائن يف هاي غيت.

أجابت آيب وهي تدخل يف سيارهتا: " 
 ليس متاًما"

كانت حذرة من تلطيخ تنورهتا الشتوية  
البيضاء وجاكيتتها الرمادية، جلست 



بنشاط على املقعد يف السيارة وثبتت 
 حزام األمان.

أوقفت السيارة متاًما خارج املبىن الذي  
حيتوي على شقة السيد هانت واملصنوع 

من الرخام والزجاج، مث ضغطت على 
 اهلاتف الداخلي املرئي.

اخلارجية اليت بدت يف   برغم صورة الثقة
لباس ايف سان لوران واليت كلفتها راتب 

شهر ، خفت شجاعتها عندما مل جتد 



جوااًب لقرعها اجلرس، هل نسى السيد 
هانت موعدمها أم أنه فعل ذلك عمًدا؟ 
مهت أبن تقرع اجلرس اثنية ولكن قبل 

أن تصل يدها إىل الزر ، ملع اهلاتف  
مسع  الداخلي وكأنه عاد إىل العمل و 

صوت يطلب منها الصعود إىل الطابق  
خطت حنو املصعد بعد دقيقة  \األخري.

مث وجدت نفسها مقابل ابب أسود  
كبري. كان هذا الباب مفتوًحا وعلى اببه 



ظهر خادم فلبيين مبعطفه األبيض" 
أتسمحني ابللحاق يب؟" دعاها بلكنة  

 انكليزية ضعيفة.
حلقت آيب به إىل ممر مغطى بسجادة  

مسيكة إىل غرفة طعام خضراء وبيضاء 
حيث احليطان مفروشة ابلعرائش، بينما 

أعطى األاثث املطلي واملصنوع يدواًي 
االنطباع كمن خارًجا يف اهلواء الطلق،  

كان هذا املزيج من األاثث اليدوي  



واالنسجام الرقيق لأللوان يوحي أبن  
رتف، خلف كل هذا من صنع يد حم

األبواب الزجاجية املنزلقة بدت مصطبة  
كبرية من قرميد مليئة أبزهار كثرية رائعة  
خلفها منظر رائع من األفق، حيث يبدو  
جنوب غرب لندن وهايد ابرك األخضر 

 اللون.



وقفت قرب طاولة زجاجية بيضاوية 
وكبرية مبا فيه الكفاية لتتسع الثين عشر 

 شخًصا.
يتأخر السيد   "أرجو أن تراتحي . لن

هانت" قال الرجل هذا وانسل عرب ابب 
 جماور.

وقع خطى خلفها جعلها تستدير، مل 
تستطع أن تصدق ما ترى ، حني  

شاهدت وجه الرجل الواقف على العتبة  



وصرخ قائال|:" أنت؟" حلظة صمت مث 
أطلقت آيب صوتـًا خمنوقـًا حني تعرفت 
إىل الرجل املتعجرف الذي قابلته يف  

 والذي اهتمها ابللصوصية:" مطعم كييت
أوه ... ال..ماذا تفعلني هنا؟" قال ذلك 
الرجل بنربة عدائية غاضبة بعد أن خطا  

 خطوة حنوها.
تراجعت آيب إىل الوراء. فقال:" إن 

كانت هذه مزحة من قبل كيفن، 



فتستطيعني اخباره أن هذه الدعابة ال  
 تعجبين"

أجابت آيب:" وال أان، هذا ان كانت  
ال" تقلص خوف آيب حني  مزحة فع

أدركت ابملنطق انه بتفكريه على هذا 
النحو لديه كل األسباب ليكون 

منزعًجا. فقالت:" أان آيب ستيورات 
 ولدينا اجتماع على الفطور."



حتول االنزعاج إىل دهشة وانتصب 
الرجل واقفــًا. أظلمت عيناه وقد امتألات 

ابلفضول وسأهلا مستفسًرا:" أتربطك  
 مبديرك؟"صلة قرابة  

 
 أجابت آيب: " أان ابنته".

أردف قائاًل:" وكيف حدث ان كنت 
تسعني يف ذاك املطعم الرخيص تلك  
 الليلة؟ اال يدفع لك والدك جيًدا؟"



امحرت وجنتا آيب خجاًل وأجابت حبدة " 
أان مديرة املؤسسة واكسب أكثر مما 

تتوقع، ولكن والدي ال يقضي الوقت  
القيام به. إبخباري ما جيب أو ال جيب 

أان راشدة كفاية ألقرر بنفسي، على كل 
 حال ليس لدينا الكثري لنناقشه."

أجاب روسرت هانت بصراحة:" ولن  
تتوقعي مين إن أتقبل جبدية فتاة تعمل يف 

 مطعم كييت يف أوقات فراغها".



جاهدت آيب لتسيطر على اعصاهبا 
وقالت:" حىت القاضي جيفريز استمع  

ء كلمته، اال إىل املساجني قبل اعطا
 تعتقد أن عليك فعل الشئ نفسه؟"

نظر إليها نظرة خالية من أي تعبري، البد 
أن ينظر إليها اآلن كعدو عمل. ا 

ستدارت بعيدة عنه بينما وقف يتأملها.  
مظهرها اجلانيب انطبع يف ذاكرته بينما 
وقفت ابجتاه احلائط، أنف صغري ، فم 



واسع مع شفة منحنية وذقن صغري اثبت 
ل على السخط. وقال هلا:" أنت  يد

على حق اي آنسة ستيوارت. أرجوك. 
 اجلسي واعطين تفسريًا".

أشار بيده إىل كرسي جبانب طاولة  
الطعام واستقر قبالتها بعد أن جلست: 

" حسنـًا، إىّل مبا عندك". قال هذه 
الكلمات مصحوبة اببتسامة غريت معامل 
وجهه، خفق قلب آيب األمحق بقوة. لقد 



وسيًما عندما كان قاسًيأ ومتحفظـًا بدا 
ولكنه اآلن يبدو أمجل وهو يبتسم. 

ولكن تغيري موقفه املفاجئ بدا بعيًدا عن 
شخصيته ومن القليل الذي عرفته عنه 
فقد قررت أن تعامل طبعه اجلديد هذا  

 حبذر.
قالت آيب موضحة : " السبب الوحيد 

لذهايب إىل ذلك النادي كان ألعمل 
كارولني اليت  مكان ابنة عمي  



كانت..مريضة. إهنا كارال اليت أتى  
 صديقك كيفن لرؤيتها."

متتم وهو يكتم سخريته:" الفتاة املختلفة 
 عن اآلخرايت!"

 أجابت بسرعة " أهنا كذلك"
" حقـًا؟" اهلذا هي مسرورة ابرتدائها  
تلك الثياب وترك نفهسا عرضة هلذا  

 وذاك؟"



اجابت آيب:" اهنا.. لقد قامت هبذا من  
 أجل املال".

 قال:" أوه... أصدق هذا اآلن" 
قالت آيب بنعومة:" حنن اآلن قضاة. 

 أليس كذلك؟"
" أان متأكد أهنا عضو ممتاز يف هذه 
اجملموعة واهنا تعمل هناك لتساعد 

 والديها املسنني على ضرورايت احلياة".



كان هذا أكثر مما استطاعت آيب حتمله 
 فقالت:" والديها توفيا عندما كانت
طفلة وهي تعمل لتعيل فلها. لقد  

هجرها زوجها وشعرت ابالابء من طلب 
املساعدة من والدي، أي عمها . لقد  

كان طفلها مريًضا واتصلت يب وهي يف  
حالة ايئسة آلخذ مكاهنا يف العمل. 

وحىت ذاك الوقت مل نكن نعرف عائليت  
وأان أين كانت تعيش أو ماذا كانت  



ك العمل تعمل. لقد عملت هناك ألن ذا
ميكنها من أن تكون مع شاريل خالل  
النهار. كما أن صاحبة املنزل تستطيع 

 االعتناء بطلفلها لياًل."
كان الصمت ثقياًل. شعرت آيب  

ابالختناق حىت املوت قبل أن تستطيع  
كسر ذاك الصمت. مث قال روسرت 

هانت بصراحة وهم بضم يديه مًعا على  
زجاج الطاولة:" يبدو انين مدين لك  



والبنة عمك ابعتذار... على كل حال 
اظن انك لن تعودي للعب هذا  

 الدورمرة أخرى."
أجابت بسرعة " ماتظنه صحيح ، وال 

 ابنة عمي".
قال: " ال تلوماين لتأكدي من هذا  

األمر فال أريد جملموعنا مديرة موضع  
 شك لــ ب ــ آر."



قالت آيب وهي حتدث صريًرا يف  
 جيًدا".أسناهنا:" أفهم 

قال هانت:" زابئننا هم الثالثي أ. السيد 
هانت وكذلك مسعتنا الطيبة" ونظر إليها  
نظرة مباشرة . بدا متعاطًفا مع نظراهتا ،  

أما هي فقد نظرت إليه من زاوية عينيها. 
مث قال:" أان أصدقك اي آنسة  

ستيوارت، ولكن ألريح فكري ان  
أقحمت ابنة عمك نفسها يف ورطة،  



 تكوين أول من يساعدها  فأرجوا آال
 كما فعلت سابقـًا."

 قالت آيب: " كارولني تعمل لدينا اآلن".
قطب حاجبيه الداكنتني مث قال:" اذا  
أسدي يل معروفــًا وأبعديها عن طريق  
كيفن. أنه مغرم يف حب املرأة اخلطأ  

ولقد تعبت من إخراجه من هذه 
 الورطة."



بدأ غضب آيب الذي مل يكن قد هدأ  
الغليان وقالت:" انك خمطئ  بعد من

ايسيد هانت، كيفن هو من يالحق  
 كارولني بينما حتاول هي الفرار منه".
قال:" أان مسور لسماعي هذا واآلن  

 لننسى األمر...(
أضافت:" كما إن كارولني ليست املرأة  
اخلطأ... لديها سبب وجيه للعمل يف 



ذلك املطعم، إذا ال ترم احلجارة أن كان  
 ج."بيتك من زجا 

" انه ليس بييت اي آنسة ستيوارت، 
ولكين سآخذ هذه النقطة بعني االعتبار. 
لن اعتذر للمرة الثالثة، اذا خذي األمر  

كما قلت." ظهرت ابتسامته العريضة 
بوضوح جمدًدا مث ضغط على جرس حتت 

 الطاولة بقدمه وقال "ما امسك األول؟"



أجابت آيب حبدة " آيب، وأظن إن امسك  
 ما كان كيفن يدعوك به." روري. هذا 

قال:" لقد كان يف الثالثة من عمره حني 
التقينا وكان صعًبا عليه لفظ اسم  

روسرت، وهكذا أصبحت روري فقط  
ولكن ال أحد غريه يدعوين هكذا." 

فكرت آيب يف أمساء أخرى قد تكون  
مناسبة له أكثر ولكن ابتلعتها مجيًعا  



حني رأت اخلادم ينقل عربة عليها بعض  
 صري. الع

أابريق من عصري الليمون واألانانس 
كانت موضوعة على الطاولة مع وعاء  
فضي وابريق حيتوي على احلليب إىل  

جانب صحن كبري من الكرواسان  
الساخن وجمموعة من املربيات. قال:" 

سنخدم أنفسنا ايجيورجيو." مث نظر 
مضيفها إليها نظرة متعاطفة أخرى  



وقال:" ال تقفي وكأنك يف حفل 
شريفات اي آنسة ستيورات ، خذي ما ت

 حتبني."
ماكانت حتبه كان قرًصا من االسربين  

ولكنها مل تكن لتسمح له هبذا االرتياح، 
فصبت كواًب من عصري األانانس، وبينما 

هي تسكب البعض منه اذ أبشعة  
الشمس تدخل عرب األبواب الزجاجية  
مضفية على الغرفة وهًجا ذهبًيا، ولكن 



رماداًي ومتنت لو كانت يف مزاج آيب بقى 
وضع تستطيع فيه أخبار روسرت هانت 

ماذا يستطيع أن يفعل حبسابه، كان  
يرعبها جمرد التواجد يف شركته والتساؤل 

إن كانت ستكون على مستوى العمل  
معه يومًيا أو حىت اسبوعًيا بشكل 

 اساسي.
قال هلا بلهجة آمرة:" اسرتخي، فإنك 

 ."تبدين كخروف يقاد إىل الذبح



فكرت وهي ختفض رموش عينيها 
الطويلة حىت ال يشعر مباذا تفكر، وأنت 

الذئب الذي يتمىن التهامي، جاهدت 
نفسها أن أتخذ قطعة كرواسان وبدأت  
بقضمها بينما وضع هو ثالث قطع من  
الكرواسان املدهونة مبرىب املشمش وهم 

 ابلتهام أحداها.



علق قائاًل وهو ميأل اثنية فنجاين القهوة  
" أستطيع أن أقول انك لست  :

 أكولة."
 وافقت قائلة:" ليس هبذا القدر."

قال:" اذا ال تشعري ابنك مضطرة 
لألكل، ابملناسبة إن كنت اعطي األوامر 

كالقاضي جيفريز فهذا ال يعين انين  
 اتصرف مثله."



شكرا للتطمني. يف مرحلة من   قالت:"
املراحل شعرت متاًما أبن احلبل حول  

 عنقي."
ضحك بصوت خافت حمرًكا يديه  

الكبريتني واملتناسقتني يف حركة اعتذار، 
مث قال: " واآلن وقد سوي كل شي، 

أظن انك هتتمني ابخباري كيف تعتزمني  
حتسني صورتنا، لقد قرأت اقرتاحك  



هنا ال  بشأن مسول وود، ولكين أظن أ
 تتناسب مع شركات كوبر."

 
وجدت آيب عينيها هتيم على حنو أربكها 
يف كتفيه العريضتني ويف عضالته القاسية 

اليت بدت حتت قميصه القطين، مث  
قالت:" اعتزم القيام بعالقات عامة  

 جيدة تستطيع القيام هبا أية مؤسسة."



قاطعها:" أخشى اال أكون قد فهمت  
تدبرت أمري   مبتغاك ، حىت ا ألن لقد

بتوجيه األمور بشكل اتم وبنجاح." 
تصاعدت األفكار املتوترة يف رأسها  

ولكنها كانت تعلم ا نه من الضروري  
 االحتفاظ بربودة أعصاهبا.

" أظن انك تعتمدين على حدسك 
 النسائي."



قالت:" حىت وان كنت كذلك فحدسي 
 حيذرين من ان اعرتف لك هبذا."

عة البديهة  لوى فمه العريض وقال:" سري
 ومجيلة ، ماذا لديك بعد؟"

قالت بسرعة:" لدي اإلمكانية على إال  
أحيد عن املوضوع الذي نتحدث فيه. 
اعين انك دعوتين إىل اجتماع عمل ال 

 لنناقش أمورًا شخصية."



حدقت مباشرة يف عينيه وقد وقعت يف 
شرك الوميض احلاد من أعماق عينيه 

 و.." الرماديتني." سأعمل جبهد
قاطعها: " ال أشك هبذا، ولكين وعندما 
استعيد مظهرك يف تلك الليلة يف ذهين  
 أشعر انك تبدين مناسبة أكثر للهو." 

تفرست فيه بعينيها اخلضراويني وقالت." 
افعل كل شي بشكل جيد اي سيد هانت 



، ولكين غالبا صعبة اإلرضاء مع من  
 أهلو."

قال:" وأان كذلك. اذا لدينا شئ 
." كانت نربته تدل ضمنـَا على مشرتك

 أن هناك شيئا واحدا مشرتكا بينهما ."
 قالت يف قرارة نفسها: وداًعا للعقد.

اتبع قائال:" من التقرير الذي قرأته يبدو 
انك تعرفني عملك كما جيب، ابالضافة 



إىل كونك منطقية وواضحة، ولكنين ال 
 أريدك ان ختربيين كيف ادير عملي."

ة لفعل هذا اال  " ليست لذي الني
 ملظهران املستقل."

" أظن انك تعتقدين ان يف استطاعتك 
 تغيري امللكة."

 قالت " الشي اثبت."
 رد حبدة :" قرارايت هي كذلك"



سألته:" أأنت عنيد لدرجة إال تغري رأيك  
 أبًدا؟"

قال:" ليس متاًما، ولكين أكره أن أكون  
 جمربًا على شئ أو متأثًرا بشئ."

فعله ان هي سكبت تساءلت عن ردة 
أحد أابريق عصري الفاكهة فوق رأسه.  
ولكنها قالت بلطف:" إن كنت تعترب 

عرضي ألفكار جديدة جملموعتك إكراها 



على شئ ، فأان مستعدة الن أدافع عن  
 نفسي."

" ان أتيت إىل هنا مع حمفظة وقبعة فلن 
 اعترب هذا اكراهـًا."

 " ماذا؟"
قال:" جاذبيتك اي آنسية ستيورات 

جتعل أي رجل يفكر تفكريَا  ال
ا." أضاف وهو مييل برأسه إىل   ًَ منطقًي



جهة واحدة: " تعاىل لنفكر ابألمر فقد  
ا." ًً  تكون أفكارك منطقية جَد

لقد فاق األمر حده ، دفعت الكرسي  
إىل الوراء ووقفت قائلة:" بصراحة سيد 
هانت انك تضيع ووقيت ، أان أسفة إن  

 أخطأت ابلتحدث معك جبدية."
قد وصلت إىل منتصف الغرفة   كانت

حني أمسك ذراعها وقال:" كان هذا 
خارجا عن اراديت اي آنسية ستيورات. 



ارجو ان تقبلي اعتذاري." أعادها إىل  
الكرسي وقال:" يف احلقيقة انين غاضب 
من هنري لتورطه مع شركتكم بينما كان 
يفاوض ليشرتي خدمايت. انه يعلم متاما  

وبنجاح   انين اقوم ابلرتويج بنفسي
 ايضا."

سألت آيب بدون أي تعبري:" أتستطيع 
 اخباري ماهي خططك؟"



" ان آخذ متاجر مسول وود وأضمها إىل 
 جمموعيت."

" اي لألسف" وبعد ان تركت احلذر  
جانبا مدركة أنه لن أيخذ رأيها بعني  

االعتبار، أضافت:" املتجر اتشل هو  
 متجر ضعيف اآلن"

 قال:" لن يوافق هارودز معك"؟
الت آيب ": اهنم ال يديروون جمموعة ق

كمجموعتك ان كنت تود االحتفاظ 



بصورة متجر ممتاز، جد خمرجا هلذا 
األمر. ولكن بعض املستخدمني 

سيقدمون الطعام إىل الكبري والصغري إىل 
 الغين والفقري."

رأت كتفيه العريضتني هتتزان ابنزعاج،  
وابدراكها قوهتما رأت كم من السهل أن 

ذراعيه القويتني. أسرعت يسحقها ب
ابلقول:" لقد قمت بعمل رائع حىت  
اآلن، ولكن الوقت ال يتوقف وال  



الشركة أيًضا. ال تدع موسيقى البوب يف 
كل اقسام املالبس كما تفعل اآلن، 

ولكن فقد للذين يقدمون الطعام  
للمراهقني وللشباب يف أوائل  

العشرينات، وأظن أيضا أن عليك 
عندما تتسوق  توسيع قسم األطفال،

األمهات النفسهن سيشعرون ابلسرور  
 ان استطعن التسوق لبقية العائلة."



قال معرتفا:" كنت أفكر يف هذا ، فكما 
فكرة دور احلضانة مهمة لألمهات  
كذلك تسوق األمهات الذي يوفر  

 املشاحنات بينهن وبني األطفال."
 " فكرة عظيمة".

ولكنه مالبث إن قال:" سيصاب هنري 
 ورد بنوبة قلبية."مسول و 



"ليس عندما يرى األرابح، وتذكر لقد  
اشرتى جمموعتك ليحصل على دماغك، 

 وهلذا فسيتوقع تغيريات عظيمة."
ابتسم ابتسامة عريضة وقال: " لديك 

اسلوب مقنع يف اجلدال اي آنسية 
ستيورارت، ولقد سبق أن درست معظم  

 ماذكرته."
 قالت:" أهذا كل شي؟"



تستطيعني ان تري برانمج العمل  قال:" 
 ان احببت".

ومضت عيناه الرماديتان وأضاف :" اذا  
 ملاذا احتاجك؟"

سيكون من األوفر يل أن الغي العقد  
 وادفع لك تعويضا."

هذا ماكانت ختشاه ولعلمها انه ليس 
لديها ماختسره فقد كانت صادقة كليا:" 

ترب غباء ان  ابلطبع اوفر ، ولكن هذا يع



تقوم بعالقاتك العامة بنفسك يعين ان  
عليك ان ختصص وقتك للتفكري 

ابملشاريع مث مراقبتها لتضمن ان االمور  
جتري كما جيب/ وأظن أن وقتك جيب 
أن يستخدم بشكل أفضل. ستكون 
شركتنا على صلة وثيقة بك، ولكننا 

سنخطط لألفكار ، وكل ماعليك فعله  
ا. واآلن وقد  أن توافق عليها أو ترفضه

دجمت شركة مسول وود فلديك عمل  



أكثر من االهتمام ابلعالقات العامة .  
وتذكر ان شركة كوبر ستخسر بعضا من 

زابئنها املعتادين وكذلك شركة مسول  
وود، ولكن الدعاية اجليدة تستطيع 

 جتاوز هذه اخلسارة بسرعة."
قال ": وهلذا أان أدفع إىل وكالة  

 اإلعالانت."
" الدعاية اليت جنلب هبا زابئننا قالت آيب:

ال تشرتي اإلعالانت. حنن حنضر 



املقاالت املكتوبة عنك وعن شركتك، 
تظهر بعضا من موظفيك يف التلفزيون  

وننظم املبارايت. الدعاية كرة ثلج ايسيد 
هانت عندما تبدأ ابلدوران تزداد زمخا  

وبغض النظر ان كانت شركة االعالانت 
بطريقة خمتلفة  جيدة أم ال فهي تفكر 

 عنا."
 سأل : " ومن من املوظفني ستختارين؟"



قالت بشجاعة:" أنت كبداية ، لقد  
جعلت من شركات كوبرز امسا عريقا يف  

عامل األدوات املنزلية،وأحب أن أرى  
 شخصيتك يف املنزل."

" أبداً أان اوىل خصوصيايت أمهية كربى. 
آخر شئ اريده ان امشي يف الشارع  

 توغرافات."واوقع على االو 
ابتسمت وتعاظمت ثقتها بنفسها :" وال 

أان أود هذا لك ايًضا. ولكين افكر يف  



انك جيب ان تظهر يف احد الربامج  
املختارة على شاشة التلفزيون وخترب  

اجلمهور ابنك هتتم ابلنوعية واملنافسة، 
ال شئ امجل من مساع احلقيقة من فم  

 احلصان."
 قال:" شكرا"

 حصان أنيق"  قالت حبرارة:" انك
أضاف :" حصان يفضل البقاء يف  

 االسطبل."



" نستطيع ان جند شخًصا أخر ضمن  
 مؤسستك."

اراتح بشكل واضح وقال:" استطيع 
التفكري ابشخاص كثر ممتازين. أليز  

جوردن واحدة من هؤالء اهنا ترأس فرع  
األزايء كما اهنا مصممة ديكور، 

 ابالضافة إىل كوهنا ذكية."
حلال ان تلك املرأة  علمت آيب يف ا

كانت مهمة ابلنسبة له بشكل شخصي 



رغم انه مل يكن هناك آية داللة على 
ذلك يف صوته. يف احلقيقة لقد شعرت  

هبذا من الطريقة غري املقصودة اليت  
حتدث فيها عنها واليت انذرهتا بتورطه  

العاطفي لقد حزنت لعلمها هبذا ، ولكن 
  ملاذا؟ إهنا حىت مل حتب هذا الرجل.

قالت بصوت عال: " سأرى اآلنسة  
 جوردن يف أول فرصة."



أجاب:" ولكين مل أوافق بعد على  
 عقدك."

كان هذا كثريا على آيب ، كيفي جيرؤ  
على تشجيعها وعلى أتييد أفكارها رغم 

ان معظمها كانت مماثلة ألفكاره، أم 
يقول انه ال حيتاج هلا أو لشركتها هذا  

دون  الرجل البد أن يكون استبداداي 
 أدىن شك."



" الشئ أخر يستدعي قوله حىت تقرر  
ماذا تود ان تفعل بشأن ماقلناه." قالت 

ذلك حبدة ودفعت كرسيها مرة أخرى  
 إىل اخللف.

قال بلهجة أمرة:" اجلسي" أملت آيب 
ان هذا قد يكون جوااب اجيابيا وهلذا فقد 
اطاعت، قال حبدة:" عليك ان تتعلمي 

معي، وهو  شيئا واحدا عندما تتعاملني 
 ان حتافظي على هدوءك."



 قالت:" كما تفعل أنت؟"
قاطعها:" أان أحاول، رغم انين ال اجنح  

 دائما."
ابتسم ابتسامة خفيفة وأضاف:" أب  

معظم أفكارك وسأحاول اجنازها ضمنا 
للمجموعتني املختلفتني معا سيأخذ وقتا 

وماال، وانه ملن املهم اال خنسر زابئننا  
ني مًعا سياخذ وقتا بينما نضم اجملموعت

وماال وانه ملن املهم اال خنسر زابئننا  



بينما نضم اجملموعينت ، اتوقع منك ان  
 تنشئي صورة جديدة وموحدة."

 سألت آيب :" وماذا سيكون االسم؟"
 أجابر: " كوبرز" 

أخضشفت آيب عينيها بسرعة ومسعت 
يقول": ال اي آيب ستيورات ال أفعل هذا  

ي اقرتح هذا . ارضاء يل، ولكن ألن هنر 
 مىت أتوقع اقرتاحاتك؟"

 أجابت:" خالل أربع وعشرين ساعة."



 قال:" اجعليها اثنيت عشر ساعة."
صرخت:" مستحيل، أود االتصال  

بشركات التلفزيون، وحمطات الراديو  
 احمللية يف املدينة."

قال:" جيد جدا لديك أربع وعشرين  
  –ساعة، اتصلي بسكرترييت وكريي ط 

 ل."
 ل ؟" –ماذا تعين ط سألت :" 

 قال :" يعين طارئ للغاية."



قالت" علي أن أتذكر هذا عندما أود أن 
 أراك لسبب طارئ يف أي وقت."

قال بفظاظة:" استعمليها لغري الضرورة  
 وسرتين اهنا  

ستكون املرة األخرية اليت تفعلني فيها  
 ذلك."

اعتذرت متلعثمة وفزعة من هلجته احلادة 
الوحش روح   وفكرت: آال ميلك هذا

 النكتة؟



مث قالت": قلت هذا على سبيل املزاح 
 اي سيد هانت."

قال:" أما أان فال. كما ذكرت سابقا  
 وقيت مثني وال أحب اضاعته."

سأهلا ان كانت تريد فنجان قهوة آخر 
فهزت رأسها ابلنفي ، وقالت:" ال شكرا  

ال أريد ان اؤخرك أكثر لقد وعدتين  
بقيت بنصف ساعة بنصف ساعة ولقد 

 أكثر من الالزم."



وقف واضعا يديه يف جيبه وقال 
متأمال:" أتساءل كيف ستبدين يف لقائنا 
التايل، اوال كنت اندلة واآلن مع اقناعي  

بعقدك تبدين كطقعة مغطاة ابلكرميا، 
بشخصيتك املتقلبة على ان اضمن اال  

تتحويل إىل منر من ساللة آكلي حلوم 
 البشر."

الكالم عن كان هو من ينطبق عليه 
النمور حقا . قالت :" ال اظن حىت  



النمر يستطيع ان يقلقك اي سيد هانت. 
أظن انك حتافظ بقبعة ومسدس يف 

 مكتبك."
قال:" هذا اقرتاح علي اآلخذ به. 

الوصول إىل هناية احلديث معك مل يكون  
 سهال."

قالت:" أان مسرورة ألننا نتفق على 
 شئ."

 



كثرية اي   قال:" امتىن ان نتفق على أشياء
آنسة ستيورات. واال فعالقتنا العملية 

 ستكون قصرية للغاية."
علقت قائلة :" أبية مالحظة سعيدة 

 سأرحل."
قالت ذلك بربودة وهي متد يدها حنوه. 

صافحها أبن ضم يدها بسرعة ولكن  
بقوة."جيورجيو سرييك الطريق إىل  
اخلارج." قال ذلك وهو عائدا إىل  



جريدة التاميز من بني  كرسيه وملتقطا 
عدد من اجلرائد اليومية على الطاولة.  
حسنا مل تتوقع أن يوصلها إىل الباب، 

أليس كذلك؟ اهنا تعمل لديه وعليها ان  
 تتوقع ان تعامل على هذا األساس.
سعادهتا لنجاها يف أتمني العقد كان  

مصحوبة مبزاج سئ يتعذر فهم سببه من 
جراء سخطها. وازداد هذا السخط  
والغضب عندما خطت خارج املنزل  



ورأت حمضر خمالفة حتت مساحة زجاج 
 السيارة األمامي.

بلمحة انزعات انتزعت آيب الورقة  
ودستها يف حمفظتها. لقد كلها فطورها 

مع روسرت هانت الكثري وهي أتمل فقط 
 أن يستحق هذا العناء.

 الفصل اخلامس  
 
 



نظرت كارولني إىل آيب وهي تدخل  
املكتب  0يحة ابجتاهالقاعة الفس

الرئيسي) ستيوارت وستيوارت (فرأت 
الربيق يف عيين ابنة عمها اخلضراوين  

،حلقت هبا داخل مكتبها اخلاص وسألتها  
 بلهفة : 

 كيف كان اللقاء ؟!!  -
اجابت آيب حبسم وهي تسرتخي يف  

 كرسيها خلف املكتب :



 وحسب !!000ال زلت حية  -
بشكل  أدركت آيب أهنا اجنزت عملها 

جيد هذا الصباح رغم الصدمة األولية  
الكتشافها أن روسرت هانت كان كان  

روري الذي تصادمت معه يف مطعم كييت 
، واعرتفت أبن هذا الرجل قد أفقدها  

 0ثقتها بنفسها ولو مؤقتاً 
لقد كانت جتربة جيدة ، بل وأحدى  

التجارب اليت مل تستمتع هبا قط ،وقد 



قد كان ل 0عرفت ذلك من تفاعلها معه 
آخر شخص أرادت أن تشعر  

ابالعجاب حنوه إىل هذا احلد ،ولكن  
ولسوء احلظ فقد أاثرت رؤيتها األوىل له 
يف تلك الليلة اهتمامها أكثر مما ارادت  
أن تعرتف به ، أما رؤيتها الثانية له فقد  

 0عززت هذا 
 قطعت كارولني عليها أفكارها :



تبدين وكأنك تقضمني قطعة من  -
   0احلامض 

 قالت آيب :
 0جيد إنك حزرت  -
أتعنني أنه مل يؤيد أي من اقرتاحاتك   -

 ؟!!
لقد فكر هو نفسه يف بعض منها   -

،وبدا على استعداد لتقبل األفكار 
 0األخرى



 سألت كارولني : 
 إذن أين املشكلة ؟ -

 أجابت أيب :
يف الرجل نفسه ، مل أعرف حىت رأيته   -

ه  هذا الصباح أنين قد سبق يل أن قابلت
إنه هو من كان يف مطعم كييت مع 

 0كيفن
 صعقت كارولني بشدة وقالت :



أتعنني أن روري وروسرت  00أتعنني  -
 هان مها شخص واحد ؟

 أجابت آيب :  -
ابلضبط تستطيعني ختيل ما حصل  - -

عندما رآين ,أدرك أنه قد دعا للفطور  
فتاة كان سبق ورآها وهي ترتدي ثياب  

 0النادلة 
لدهشة ، مث ساد صمت مصحوب اب

ما  0ضحكت كارولني ضحكة خافتة 



لبثت أن حتولت إىل عاصفة من  
الضحك ، للحظة كانت آيب منفعلة مث  

عندما رأت اجلانب املضحك من القصة  
وما لبث أن خف  00بدأت ابلضحك 

 0امتعاضها جتاه الرجل تدرجييا 
قالت كارولني وهي تستعيد السيطرة 

 على نفسها : 
الوضع كان حمرجاً أان آسفة ، أرى أن  -

 0جداً ابلنسبة لك 



 وافقت آيب قائلة :
لقد كان هكذا فعاًل , واألسوأ كان   -

عندما شرحت له أنين كنت أقوم هبذا 
ألساعدك فأبلغين فوراً أنه ال يريد  
 0لكيفن أن تكون له أي عالقة بك

 سألت كارولني : 
 أهكذا قال حقاً ؟ -

 أجابت آيب :
 0بوضوح اتم -



لومه ، أننا مل نلتقي قط ،  ال استطيع  -
لكن لعلمه أنين أعمل يف مطعم فهذا  

 0عائق ضدي
أوافق على هذا ن هلذا أخربته عن   -

سبب عملك هناك ن ولكن مل يكن هلذا 
أي أتثري عليه،أنه صارم للغاية وعندما  

حيزم أمره حول أحد األمور فهو يتشبث 
 0برأيه

 قالت كارولني بسرعة :



األمر يؤثر على عالقته ال تدعي هذا  -
 0بك فقد يكون من أهم زابئنك

 أجابت آيب :
 0أعرف هذا -
على أي حال تستطيعني أن ترحييه   -

 0أبن ختربيه أنين ال أنوي رؤية كيفن
أبعدت كارولني شعرها عن وجهها  

وبدت مصممة على غري عادهتا وقالت 
: 



عندما كنت يف املطعم مل يكن لدي  -
عرف أين أعيش خيار ،ولكن كيفن لن ي

 0ولن ختربه أحد من الفتيات عن ذلك
 علقت آيب ك

 ولكنك أحببته ن أليس كذلك ؟  -
حىت أصبح حرة فأان لست يف وضع   -

يسمح يل أبن أحب أي كان ، كل ما  
أريده أن أنطلق يف عملي مث أذهب إىل  

منزيل ألعتين بشاريل ,لقد ارتكبت خطأ 



يف حيايت بزواجي من جيفري ، وأخشى 
 0تكرار هذا الغلط مرة أخرىمن 
إبدراكك إهنا كانت غلطة يعين انك   -

وصلت ملنتصف الطريق بعدم تكرارها ،  
عندما تتحررين من جيفري لن يكون  
لك أي سبب لتبقي مكانك يوما ما  

ستتزوجني مرة أخرى وسيصبح جيفري 
ذكرى سيئة ستضمحل تدرجيياً ، دعينا 



ننسى أمره اآلن ونتكلم عن محلة 
 0كوبرز

التقطت آيب كتاابً جلدايً حيوي على 
بعض العناوين من مكتبها وأعطته ابنة  

 عمتها وقالت : 
هنا الئحة اتصااليت ابلتلفزيون   -

واإلذاعة والصحف الوطنية اليومية ،  
وجبانب كل اسم األشياء اليت يهتمون هبا 
، إذا اتصلي هبؤالء وأخربيهم عن األزايء 



حددي ، الطعام أو حىت الشخصيات مث 
 0موعداً معهم 

 سألت كارولني :  -
 مجيعهم ؟!! - -

 أجابت آيب :  
أشك يف أن يظهر عشرة يف املئة  -

قد يعين روسرت هانت   0منهم اهتماما 
ولكن  0شيئا ابلنسبة للصحافة املالية 

ابلنسبة لسواها فهو ال يعترب حدث ، 



ولكن ببعض األحاديث واإلقناع  
 0سيتهافت اجلميع للحصول عليه 

 ألت كارولني : س
 هو حمدث لبق إذن ؟ -

 قالت آيب وهي تسرتجع لقاءها معه : 
إنه صاحب عينني رماديتني  0نعم  -

 0رائعتني ولسان حاد كالسكني 
 قالت كارولني :  -
 0جل ال ميكن التهاون معه00آآآآه -



وصلت كارولني عند الباب عندما اندهتا 
 آيب : 

هناك شيء آخر ، اتصلي بسكرترية   -
هانت ووأطليب منها أن حتدد يل   روسرت

موعدا آخر ، غداً  يف أي وقت ، وإن 
ل( 0كانت هناك مشكلة قويل هلا ) ط 

 0أي طارئ للغاية
 أجابت كارولني :

   0حسنا اي سيديت  - -



بقيت وحدها يف املكتب ن فاستدارت 
حنو الكمبيوتر وبدال من أن تشغيله  

أخذت حتدق بكآبة يف الشاشة الفارغة  
بغض النظر عن ما قالته عن الرجل  ، 

الذي قابلته اليوم فقد أثر فيها أكثر مما  
فعل أي رجل من قبل ، لقد استطاع يف  
أقل من ساعة أن يثري اهتمامه ويغيظها  

يف نفس الوقت ، واألسوأ أان كانت  
 0متأكدة أنه سيستمر يف هذا 



أمضت بقية النهار يف طباعة أوراقها  
رسيها غارقة يف بتوتر أو ابجللوس على ك

تفكريها وهي تسمح لألفكار أبن تطفو  
يف ذهنها ساحمة بينما تدقق فيها حبدسها 

كانت مستغرقة يف تفكريها 0أو ترفضها 
عندما دهشت بدخول كارولني عليها  
ومساعها تقول أبهنا ذاهبة إىل املنزل، 

 قالت آيب :
 أليس الوقت مبكراً ؟! -



 أجابت كارولني :
 0النصف إهنا اخلامسة و  -

حدقت فيها آيب ، كانت أتكل  
ساندويتش وتشرب فناجني ال متناهية 

من القهوة , ولكنها كانت تظن أن  
الوقت ال يزال مبكراً ، تثاءبت وهي متد 

 يديها فوق رأسها :
ال عجب أين أشعر ابإلرهاق ، لقد  -

 0كان هناراً طوياًل للغاية 



قالت كارولني وهي تعطيها الئحة  
 مطبوعة :

قد قمت جبميع االتصاالت اليت  ل -
طلبتها مين ، لقد استخفيت ابلسيد 

هانت عندما قلت أننا لن حنصل على 
أكثر من عشرين يف املئة من املهتمني به  

، كل صحيفة ومذيعة تلفزيون رحبت 
مبقابلته ، قد يكون بعيداً عن األضواء  

لكن اجلميع يعلم أبنه شاب غين وعازب 



ضافته يف أي ، يبدو أنك تستطيعني است
 0صحيفة أو برانمج إن اردت

 تثاءب آيب جمدداً : -
عظيم، كل ما علي فعله اآلن هو  - -

مىت  000التأكد أبنه ال يقطع الرؤوس 
 سأقابله غداً ؟

 قالت كارولني وهي تنظر إىل ساعتها : 
على الذهاب بسرعة ، جيب أن  -

 0احضر شاريل من احلضانة 



 سألت آيب :
 !كيف يتدبر أمره ؟  -

 هزت كارولني رأسها وهي تقول :
أتعلمني الذي الوحيد   0إنه حيبها  -

أحب أن أبقى  0الذي نتج عن زواجي 
هنا معك كل شيء مجيل ومثري معك ، 
وأحب أن أتعلم مهنة ولكين أكره أن  

أشعر    0أبقى بعيدة عنه طول النهار 
أنين أفتقد الشيء األهم على األقل 



عمل عندما كنت أعمل ابملطعم كنت أ
 0ابلليل بينما هو انئم 

شعرت آيب ابألسف الشديد جتاه ابنة  
عمها ، ولكنها مل تستطع أن تقول هلا  
أن حظها العاثر كانت هي السبب فيه 

 وقالت بدال من ذلك :
عندما تتعلمني املهنة سأرى إن كنت  -

تصلحني لكتابة الدعاية، وتستطيعني 
 0عندها العمل من املنزل 



 صرخت كارولني :
 000أان00كم هذا رائه   -

 أجابت آيب :  
ال تتوقعي هذا قبل أشهر قليلة قادمة  -

، حىت ينتهي هذا التقرير أريدك هنا معي 
0 

مل ترتك آيب املكتب حىت منتصف الليل 
رغم أان استلقت على السرير حلظة  



وصوهلا املنزل إال أن النوم كان متقطع  
 0وغري مريح 

أخذت تركض حول املبىن يف الصباح ،  
مث أهنت رايضتها حبمام ابرد، وقبل 

الوقت احملدد مبدة طويلة كانت قد أهنت 
من ارتداء مالبسها ، وأصبحت جاهزة 

قررت أن  0للذهاب إىل اجتماعها 
تستفيد من أرقها بوصوهلا إىل االجتماع 
قبل املوعد وبثرثرهتا مع بعض موظفي  



ىل شركة مسول  شركة كوبرز ، فوصلت إ
 0ود قبل املوعد بساعة 

بدا املبين الكبري و القدمي الطراز يف  
شارع هارو ال يشبه مطلقا صورة 

شركات كوبرز، وقد وجدت صعوبة يف  
التخيل أن روسرت هانت يعل هنا ، لقد  
كان هذا هاجساً ألن املوظفة الكهلة  

نظرت إليها يف حرية عندما أعطتها امسها 



ه ملكتب السكرترية وطلبت منها االجتا
 قالت املوظفة :  0،

السيد هانت ؟ ليس هناك أحد هبذا  -
 0االسم 

 أجابت آيب :  
لكنين تكلمت معه هنا منذ عدة أايم  -

 0عندما كنت مع السيد مسول وود
 صرخت املوظفة متذكرة ك



ارتباطه بنا حديث 00ابلطبع 00أوه  -
ابتسمت املرأة وهي هتز 000حبيث 

 رأسها واتبعت : 
يف الوقت نفسه أخشى أن مكتبه  -

ليس هنا ، إنه يف شركة كوبرز ، أهنم 
هناك يف شارع نورث سريكيو الر ، 

 0أأحضرت لك العنوان 
هزت آيب رأسها ابملوافقة وهي تستشيط 

مل تكن تعلم كانت غاضبة ألهنا   0غضباً 



أبن لديه الوقت ألن ينتقل من هنا ، 
وغاضبة أكثر ألنه مل تكن لديه اللباقة  
إبخبارها ، وبتعاظم غضبها أدركت أن  
هذا غري منطقي ، كيف كان عليه إهنا 
تظن أنه موجود يف مركز مسول وود ؟  
احلقيقة أن سكرترية مسول وود عندما  
طلب منها أن تتصل بروسرت هانت  

 فقط لتفعل هذا ، قد أخذت ثواين 



يتصل املرء ، وهذا ال يعين أنه موجود  
 0يف نفس املبىن بطوكيو يف مخس ثواين 

 سألت آيب املوظفة :
هال اتصلت يل بسكرترية السيد   -

هانت؟ علي أن أحتدث معها لسبب 
 0طارئ

 أجابت املوظفة :



هناك بعض اهلواتف اخلارجية على  -
احلائط خلفك ، التقطي واحد وأان  

 0سأصلك هبا 
 

هرعت آيب ابجتاه احلائط ، حتدثت  
ابختصار مع اآلنسة ابنغروف وشرحت 

اخلطأ وطلبت أتجيل املوعد نصف  
ساعة ليكون لديها متسع من الوقت  

 0للذهاب إىل املكان اجلديد



لسوء احلظ )املتسع من الوقت( مل أيخذ 
بعني االعتبار إذا أن طريقا فرعية جديدة 

ورث سري كيو الر كانت تنشأ يف شارع ن
، ازدحام السري الناتج عن هذا أدى إىل 

وهلذا  0جعل السرعة ببطء السلحفاة 
أتخرت مخس عشرة دقيقة عندما 

وصلت املبىن ذات املكتب الزجاجي 
مع اسم كوبرز املزخرف على قطعة من 

وصلت إىل  0الفوالذ فوق املدخل 



مكتب اآلنسة ابنغروف قلقة ومتوردة 
اآلنسة ابنغروف   خجاًل ، ابتسمت هلا

ذات األربعني عاما ابتسامة ودية وقالت  
 هلا بلطف : 

اخشى أن السيد هانت مع موعده  -
الثاين ولن يتمكن من رؤيتك اآلن ، لقد 
شرحت له ماحدث لك وقال أنه سرياك 

 0أبسرع وقت ممكن 



أخذت نفسا عميقاً وهدائً مكررة 
لنفسها أن روسرت هانت مل يشأ عن  

لقد    0ا أين سرياها قصد عدم أخباره
افرتض أن ذكاءها سيجعلها تدرك أنه  
سيتوىل األمر هنار اخلميس فلن يكون 

لدية الوقت الكايف للقيام بعملياته  
الكاملة يف خالل األسبوع ن كال لقد 
كانت غلطتها ن وملاذا ال تزال تلومه  

 ؟!!



 
حصلت على اإلجابة بعد ساعة عندما 

ح  داخلت إىل مكتبه ورأت وميض الفر 
 0يف عينيه 

 قال : 
آسف جلعلك تنتظرين اي آنسة   -

لقد سلمت جدال أبن لديك 0ستيوارت 
 0عنوان كوبرز 



ايللرجل البغيض ن إنه يضع امللح   -
 ارتعشت وهي تقول ك  0على اجلرح 

ولكنك عملي 0غنها غلطين كليا  - -
إذ أدركت فوراً إنك ستكون يف شركة 
مسول وود منذ حلظة شرائهم حصتك 

 مك أمراً عليها وإعال
ضاقت عيناه بسرعة مما جعلها تشعر  -

أبهنا سجلت هدفاً ، ولكنه ما لبث أن  
 رد الضربة بسرعة :



وكوين آمرا فقد أمرهتم أن ينتقلوا إىل   -
هذا املبىن جديد ومتطور 0هنا 

وهناك مكان فسيح 0تكنولوجيا 
ليستوعب العاملني الذين تنوي التعامل  

 0معهم 
ال جدوى من    أدركت آيب أبنه -

عربت 0االستمرار هبذه املعركة الساخرة 
السجادة الضخمة الرمادية ابجتاهه واثقة 

أبهنا تبدو كسيدة أعمال يف ثوهبا 



الصويف حيث انعكس لونه على لون  
عينيها اخلضراوين ، وشعرها األمحر  

الذي أظهرت نعومته اخلطوط الرشيقة 
جلسدها الطويل والنحيل ، كان مكتبه 

ن منزله حيث األاثث التقليدي خمتلف ع
كان أاثث املكتب حديث 0األنيق 

وعملي إىل أقصى احلدود مع صف من 
 0شاشات الكمبيوتر  

 علق قائال:



يبدو أن لديك الكثري من أعباء  - -
 0العمل 

قال هذا بينما عيناه تنظران إليها وأشار  
إىل كرسي مصنوع من اجللد أمام مكتبه 

 0قبل أن يعود إىل كرسيه 
 جابت وهي تسرتيح على الكرسي :أ

 0مُنوع كما خططنا لك  -
 قال : 

 0حسنا ، أريين مهارتك  -



فتحت بصمت حمفظتها الصغرية 
وأخرجت نسختني مسيكتني لتقريرين  

مطبوعني أعطته واحداً منهما ، ووضعت 
وبينما هي تفعل   0حمفظتها على األرض 

فالتقط  0قصد  هذا مدت يدها وبدون
سحبتها بعنف 0يدها بداًل من امللف 

مرتبكة من الوخز الذي شعرت به يف  
 0جسدها عندما ملس يدها 



حتسست صفحات نسختها بلطف وهي 
بدا  0مرتبكة قبل أن تبدأ بقراءهتا له 

صوهتا للحظة وكأنه آت من مكان بعيد  
ولكنها سرعان ما استعادت السيطرة  

قبل أن  عليه ، قرأت أفكار خمتلفة
 يقاطعها :

أظنين قادر على قراءة التقرير بنفسي  -
بصورة أفضل اي آنسة ستيوارت ن 



سيكون من األسرع إن فعلت هذا أان مث 
 0أانقشه معك بعد ذلك 

 سألته : 
 مىت أتوقع خمابرتك ؟ -

 أجاب : 
 0لن أتصل بك  -

نظر إليها بعينيه الرماديتني الداكنتني  
 واتبع :



دقائق وبعدها أعطيك اسرتخ لعشر   -
لقد قمت بدورة يف القراءة  0رأيي 

 0السريعة 
شعرت آيب ابخلوف وهي جتلس يف 
صمت ن إن مل يوافق على أغلبية 

اجلداول اليت وضعتها مسبقاً فإنه قاس  
مبا فيه الكفاية ليلغي العقد وعندها  

سيكون ليهم احلصول على تسوية مالية  



ستكون حمنتهم الصحافة وكذلك 0
 امساءهم ابلسوءستذكر 

ملاذا مسحت  0000أوه 0000ملاذا 
لطباعه ان جتعلها تفقد برودة اعصاهبا 

؟! فقد لو التقيا أول مرة يف مكان غري 
تلوت أملاً وهي تتذكر ثوهبا 0مطعم كييت 

يف ذلك النادي مدركة أان يف كل مرة  
سرتى فيها ذاك الثوب فسوف تنهار  

 0على األرض



 **ودمتم ساملني **  
 السادس الفصل 

 
قرا روسرت هانت التقرير بسرعة ، وكلما 

قلب صفحة الحظت ايب كم يداه  
مجيلتان : اصابع طويلة وطرية وااظافر  

 قصرية ومقلمة .
نظرت خلسة اىل ساعتها . كان قد 

مضي اكثر من مخسة عشردقيقة منذ ان 



بدء بقراءته مما يعين انه كان يدرس كل 
 اقرتاح وهو يقراءه.
بوضع التقرير على  استهل عمله هذا

الطاولة ، مث احنىن اىل االمام عاقدا يديه 
امامه. قال ابستحسان متذمر )) لديك  
بعض االفكار املمتعةواان اتبىن اقرتاحك  

ابنشاء مطاعم ذات اخلدمة الذاتية 
داخل خمازننا الكربى، مستخدمني 



اسلوبنا فقط يف تقدمي الطعام . اكانت  
 هذه فكرتك؟((
روة جدا انك توافق معي ))نعم ، اان مس

.(( قالت ايب هذا دون اي حماولة  
الخفاء سرورها ، وشعت عيناها كالزمرد  
وهي تقول: )) سكون من غري املكلف  

 نسبيا ان نبدا ابلعمل.((
)) على العكس ، القيام هبذا العمل 
بشكل جيد سيكون مكلفا، ولكنه 



الشك سيضاعف مبيعات الوجبات 
 احملضرة سابقا.((

 )) اذن ستقوم به؟((سالته 
قال وهو يرفع احد احاجبيه الداكنني: 
)) يف اخر االمر ولسوء اخلظ، املكان 

ضيق، واىل ان نفتح خمازن اكرب ففكرتك 
 تبدو غري عملية.((



شعرت ايب ابهنا محلت اىل مكان مرتفع  
مث رميت يف حفرة ، واخذت دقيقة  

 لتستعيد توازهنا . 
 دمدمت ك )) اهذه عادة لديك؟((

 ساهلا: )) ماذا؟((
اجابت: )) بتحسني وضع احدهم مث 

 يقذفة اىل االسفل؟((



ساهلا: )) اتظنيين اين فعلت هذا؟(( مل 
جتب ايب وبدا لبقا وهو يشعر ابخليبة مث  

 قال هبدوء: )) اان اسف((
 قالت )) استميحك عذرا؟((

قال بصوت اعلى واببتسامة ابهتة )) اان 
 اسف . امسعت جيدا؟((

قالت: )) نعم. شكرا سيد هانت. مل 
 يكن االمر مؤملا جدا، اليس كذلك؟((



ظهرت اسنانه عندما رسم ابتسامه على 
شفتيه، وقال: )) مل يكن هبذا التعقيد  
ولكنه كان خطرا. اظن ان مشكليت  

الرئسية معك انسة ستيوارت ان 
يف تلك الليلة ال زالت راسخة   صورتك

 يف ذهين وهي تربكين للغاية.((
 سالته: )) ملاذا؟((



اجاب: )) الين ال استطيع ان اوازن بني 
الفتاة الذكية اليت امامي وتلك الفتاة ايل  

 ما زالت يف انظري.((
امحرت وجنتها خجال وهي تقول: )) 

لقد سبق ان شرحت لك سبب وجودي  
ن العدل  يف ذلك املطعم، وليس م
 العودة اىل هذا جمددا.((

قال وهو يتاملها : )) لقد كان ثوبك  
 مميزا ومشيتك امللتوية ملفتة للنظر.((



ادركت ايب انه حياول اغضاهبا عن 
قصد، ولعلمها ان فقداهنا العصاهبا 

سيضحكة اكثر، فقد ضحكت ضحكة 
عالية ومتتمت: )) احاول ان اكون دائما 

ما اعمل، ان اقوم ابفضل ما عندي عند
وعند الضروره استطيع القيام ابشياء 

 بعيدة عن شخصييت .((
)) اراهن على هذا .(( بد صوته عميقا 
ومها حيدقان ببعضهما يف صمت لوقت 



طويل، مث قال اخري: )) فيما يتعلق 
ابقرتاحك العالء مركزي ، فاان ارغب 
يف ان جتري يل مقابلة مزدوجة مبوافقيت  

املقابلة  على الشخص اللذي سيجري 
معي، ابالضافة اىل املناقشة اليت جيب  
ان تكون جادة ومتوازنة، ولكن حيايت  

اخلاصة جيب ان تبقى خاصة ولن اجيب 
 عن اي سؤال شخصي.((



قالت ايب: )) جيد جدا .(( وحلظة 
شعرت ابلفضول لتعرف هي نفسها شيئا 

عن حياته اخلاصة هذه. ومسعته يقول: 
ما على اي )) ابلنسبة العالنك اوفق متا

شخص يف اجملموعة، لقد تكلمت مع  
اليز جوردن وتبنت الفكرة وعليك ايضا  

ان تري انريكو سالفيين، املدير العام  
لتوزيع املاكوالت. ساتصل به ان كان  



قريبا واعرفك به. انه وسيم وانيق وبرائي 
 انه راق للغاية.((

التقط احدى مساعات اهلاتف من على 
جتد انريكو  مكتبه وسال سكرتريته ان

 وترسله اليه.
بينما مها ابالنتظار مل يقم روسرت هانت  

ابي جمهود ليتكلم، وقررت آيب ان تثبت 
له ان اثنني قد يستطيعان القيام بنفس  
اللعبة، فتظاهرت بدراسة تقريرها رغم 



اهنا تعرفه عن ظهر قلب، ومن طرف 
عينها راته يفعل الشيء نفسه. وبينما 

اهه وقعت ورقة من هو يرفع االوراق ابجت
بني االوراق على االرض. احنىن ليلتقطها 

فراى هذه االحرف ) ت . و .ج .ر. 
هـ( ساهلا عن معناها وهو حيدق 

ابالحرف اخلمسة املكتوبة خبط فوضوي  
 على الورقة.



خفق فلب ايب وهي حتاول ان تبدو غري 
مهتمة ابالمر. تفادت االجابة وهي  

 تقول: )) انه جمرد عبث.(( 
: )) عبثك انت. يبدو خطك قال

 مميزا.((
حدقت ايب ابلورقة وقالت: )) هو 

كذلك غالبا ما اعبث ابلورقة عندما 
افكر. قد تكون سقطت بني االوراق  

 االخرى.((



قال: )) الاهتم كيف اتت ىل هنا ولكن 
هـ " مها احلرفان   –فقط مبا تعنيه ." ر 

االوالن من امسي واان فضويل العرف 
 خ "  –و  –لباقية " ت معين احلروف ا

خفق قلب ايب مرة اخرى ولكن لعلمها  
انه لن يدع االمر مير هكذا فقد قررت  

حبدة ان ختربة ، فقالت: )) تعين تبجحه 
 وجربوته.(( 



نظر اليها بدون تعبري وقال)) اجتدينين 
 استبداداي؟((

 اجابت: )) للغاية.((
 ساهلا : اهذه مشكلة ابلنسبة لك ؟

زق العقد فتمنت لو ان  تراءى هلا وهو مي 
االرض تنشق وتبتلعها. ولو طلب منها  

والدها ان تستقيل فلن تلومه على هذا، 
عليها بطريقو او اخرى ان تققل من  

اخلطر فقالت: )) بغض النظر عن كون  



الزبون صعب االرضاء فاان اعلم متاما  
كيف اتعامل معه حىت ولو كان على ان 

الن. ) اكل فطرية متواضعه( كما افعل ا
ولكنين افعل ما بوسعي عندما ال اكون 

 يف موضع الدفاع عن النفس.((
قال: )) لدي انطباع ابنك تستمتعني  
 اخلوض يف معركة اي انسة ستيوارت.((

قالت: )) نعم، ان كانت عادلة, ولكنك 
الزبون وانت من يسدد الضرابت وهلذا  



ال استطيع حماربتك، اليس كذلك؟ على 
ود االحتفاظ االقل ليس اذا كنت ا

 بعملك.((
)) ادارة شركات كوبرز كان امرا صعبا  

واستنزف كل طاقيت متاما، كشخص 
عاقل الحيتمل اي جدال والذي تسميه  

دون ادين شك استبداداي متبجحا 
 وجبارا.((



)) ماتقوله صحيح، ولكن اال ترى ان  
بقية فريق العمل قد يقوم بعمله بطريقة  

 املوت؟((افضل ان مل تكن ختيفهم حىت 
قال برقة: ))لقد اشتكى البعض اليس  

 كذلك؟((
)) ابلطبع ال، اين ببساطة اخد من  

 نفسي مثال.((
 )) اذن التفعلي هذا.((

 سالت: )) وملا ال؟((



فال روسرت بتهذيب: )) الين كنت معك 
 خمتلفا... اقسى واكثر حدة.((

 سالت ايب: )) ملاذا؟((
لقائنا االول  اجاهبا: )) اللوم يقع على 

 يف ذاك املطعم.((
تنهدت ايب بغضب. لقد شرحت له 

االمر مرتني بنفسها وال تدري ماذا تقول 
بعد. اكمل بقوله: )) لن حيدث هذا  

جمددا ان تقريرك يظهر ذكاءا كما ان فيه 



حسن املبادرة، واتوقع عالقة سليمة 
معك. العمل كايف مبا فيه الكفاية بدون  

  مكتيب.((حاجة الن امحي ظهري يف
استغرقت دقيقة لتفهم ما كان يعنيه، مث 
التهبت وجنتها وقالت: ))حىت لو كنت 
اظن انك ابغض رجل يف العامل، فعندما  
اعمل لدى احد فاين اكون خملصة له  

متاما ولو كنت اريد ان اطعن بك سيد 
 هانت لكان هذا اعتداء مباشرا.((



قال: )) اجل افرتض هذا، لن تكوين  
تكوين خملصة اي ايب.((  شيئا ان مل

اخفض جفنيه بينما بدت تعابري وجهه  
حذره وادكت ان استخدامه المسها  

االول كان مقصودا. اتبع: )) لقد اثرت  
اعصابك، اليس كذالك؟ وانت فعليت  

 الشيء نفسه معي واتساءل ملاذا؟((
 اجابت)) رمبا كالان متشاهبان.((



هم ابلكالم ولكن جوابه مل اييت بسبب 
شاب حنيل يف منتصف دخول 

الثالثينات بشعر اسود جمعد وعينني 
عسليتني براقتني. قال هانت: )) اه اي 

انريكو، اود ان اعرفك ابالنسة 
ستيوارت. ستوجه شركتها العالقات  

العامة وهي تود منك ان تتطوع  
 خلدمتها.((



امسك الشاب االيطايل يدها بكياسة 
  اوربية ابلغة وقرهبا من شفتية مث تركرها
بعد مقاومة )) اان مسرور الن فعل ما  

 بوسعي.((
شعرت ايب ان االمر مسلي. لقد كان  

انريكو سالفيين اشيه ببطل تلفزيوين اكثر 
منه رائسا لقسم املاكوالت يف مؤسسة 

كربى. )) راق للغاية(( هذا مامساه 
روسرت هانت وهي توافقة الرأي. لقد  



رات يف احلال مئات الطرق لتقدمية اىل  
 ي العام خصوصا ان كان عازاب.الرا

ذكرت بعض االفكار ابختصار متنبهة 
اىل عدم الدخول يف التفاصيل، وبدا  
الشاب االيطايل مصمما على اظهار  
نفسه كخبري لفرع املاكوالت. ذاكر 

قصص ممتعة تتعلق بعملة الواحدة تلو  
 االخرى.



بنظرة خاطفة حنو روسرت هانت، 
ني  الحظت ايب تعبري وجهه املتهجم ح

قاطع هانت فجاة انريكو وهو يروي  
احدى قصصه: )) اظن اننا النستطيع 

ان انخذ من وقت االنسة ستيورت 
اكثر، اي انريكو. كنت اود التاكد فقط  

من انك موافق على القيام ببعض  
 الدعاية لنا.((



جاء اجلواب املتحمس: )) سافعل ماهو 
ضروري، ولكن يف احلقيقة اود التحدث 

ء مع االنسة ستيورات  عن بعض االشيا
)). 

رات ايب ان هانت سيشن هجوما شرسا 
عليهما فقاطعته قائلة: )) سيكون من 

االفضل لو نتقابل يف شركيت. كيف عي 
 مواعيدك االسبوع القادم؟((



اجاب: )) االسبوع القادم رهيب 
ابلنسبة يل، ولكين استطيع ان اكون 

 متفرغا غدا.((
داء عبست ايب، لقد كان لديها موعد غ

للغد ولكنها شعرت ابهنا لو رفضت فلن 
يسر هذا الرجل الواقف جبانبها:  

))حسنا.(( قالتها وهي تستعد لذكر  
 اسم احد املطاعم.



قاطعها الشاب االيطايل قائال: )) دعين 
اخذك اىل مطعم اوريغي، لديه فقط  

دزينة طاوالت، ولكن ... لكنه يقدم 
 افضل االطعمة االيطالية.((

مشروعا ممتعا لوجبة  )) يبدو هذا
 غداء.(( جاء صوت روسرت الساخر  
اجاب انريكو غافال عن السخرية يف  
هلجة روسرت: )) هذا رائي متاما. ان  

 ااجد االهلام يف كل مكان.((



مل يتكلم الرجل ذو الكتفني العريضني  
الواقف خلف املكتب اال عندما اغلق 

الباب فقال: )) مبا ان شركة كوبرز  
فاتورة هذا الشخص   ستدفع وال شك

الذواق يف الطعام، فارجو ان تتذكري ان 
هذا غداء عمل الغداء اجتماعي، 

 فاحملاسب يراقب النفقات ابستمرار.((
صعقت ايب لتعليقة مث قالت: )) لدي 
شهية جيدة اي سيد هانت، ويف حال 



تكلمنا اان والسيد انريكو بشكل عام  
وبسرور لدقائق قليلة، فان شركيت اان  

ليت سوف تدفع وبسرور مثن  هي ا
 املقبالت.((

وقفت وابتسمت ابتسامة طفيفة وهي  
 ترى وجهة القاسي.

وقف هو ايضا وبدت كلماته ابردة  
كاملاء الثلجة فقال: )) التقلقي بشان  



هذا انسة ستيوارت، واعتربي طبقك  
 االول هدية مين.((

)) كم انت كرمي، سااتكد من انه  
اريدك ان سيكون طبقا من املعكرونه ال 

تفلس بسبيب.(( نظرت بسرعة اىل ساعة 
يدها واضافت: )) على ان احدد  

موعدا مع االنسة جوردن يف وقت اخر. 
على رؤية زبون اخر خالل نصف 

 ساعة.((



قال: )) ساخربها ان تتوقع خمابرتك.(( 
ترك ومتبه ورافقها اىل الباب مث قال 

بدون اي تعبري على وجهه وهو يفتح هلا 
 ساحميين لعدم تقبيلي يدك.(( الباب: ))

مهت ابخلروج بدون ان تتنازل ابلنظر 
اليه، لكنها قبل ان تفعل هذا، انسلت 

فتاة حسناء يف اواخر العشرينات داخل 
املكتب الداخلي، كانت طويلة حبيث 

يبلغ طوهلا مخسة اقدام، ولكنها كانت  



انضجة وحيوية حبيث الميكن اضاعتها 
س: بشرة ولو كانت ضمن حشد من النا

كالكركر،وقسمات وجه كالسيكية 
ومشرقة وعينني عسليتني مشرقتني. اما  

شعرها فقد كان قصريا مع اطراف طويلة 
لتغطي خدودها. رحب هبا روسرت هانت 
اببتسامة دافئة قائال: )) اليز، انك على 
 الوقت متاما لتقابلي مندوبتنا اجلديدة.((



تالشي الدفء من وجه اليز جوردن  
وهي تنظر اىل ايب نظرة سريعة و  ببطء 

تقيمية من راسها اىل امخص قدميها، مث 
قالت بصوت ادهش ايب لعمقة ابلنسبة 
اىل شخص حنيل: )) ان كنت ستؤيدين  

اجملموعة، فامتىن ان تبداي ابرتداء  
مالبسنا.(( اجابت ايب بلطف وهي تنظر 

اىل الزي االرجواين الذي ترتديه املراة، 
صميمه يثريان والذي كان لونه وت 



الدهشة للصورة املتناسقة ايل يعطيها ملن 
ترتديه: )) هذا ليس جزاء من العقد.(( 
فكرت ايب ابنه ليس الية امراة احلق يف  
ان تبدو ضئيلة فيه. لقد جعلها الثوب  

تشعر وكاهنا مسينة بل وعمالقة. شيء مل 
تشعر هبا قبال ومتتمت: )) مل اعلم ابدا  

 كات كوبرز.((ان زيك هو من انتاج شر 
جاء اجلواب: )) انه مماثل لزي اخر نقوم 

له. واالختالف الوحيد هو ان زي من  



الصوف اخلالص كما ان االزرار هي من  
 اجللد بدال من العظم.((

)) انه اختالف بسيط(( قالت ايب ذلك 
بنهومة وفهمت من بريق عيين اليز ان  

 تعليقها الربيء ، قد فهم متاما .
بقوله: )) امتىن ان   قطع روسرت الصمت

تصال انتما االثنتان اىل اتفاق ابسرع  
 وقت ممكن.((



قالت اليز: )) اان مشغولة للغاية  
وساكون حرة فقط يف احلادية عشرة  

 غدا.((
)) ساكون هنا.(( وافقت ايب حبزم وهي  
تعلم اهنا مسحت ملصممة االزايء اباثرهتا 

فلن يساعد هذا يف عالقات العمل، 
ت من هلجة كالمها  وهلذا فقد حسن

قائلة: )) انوي الدعاية الكثر عدد ممكن 
من شخصيات شركة كوبرز. لقد سررت 



مبقابلتك انسة جوردن، واظن انك  
 ستكونني رائعة.((

تبخرت الربودة من العينني العسليتني 
وبدات مشرقتني سعدتني وقالت: )) 

 انتظر بفارغ الصرب مقابلتك.((
مسرورة هزت ايب راسها ابملوافقة وهي 

 من نقسها.
شعرت ابن االطراء وان كان مليئا  

ابلرايء، فانه مل يكن ليايت ابي ضرر كما  



انه قد سجل هدفا. وبينما هي خارجة 
من الغرفة تنبهت اىل ان روسنر هانت  

يبتسم بدفء حنو اليز وهو ميشي جبانبها 
ويسبقها اىل مكتبه، فكرت ايب بتهجم 

ة وهي يف املصعد:ان كانت هذه الفتا
متثل ذوقة يف النساء فهذ جبعلين يف امان 

... هلذا السب اليريد الكشف عن  
رمبا ايب جتده جذااب \ حياته اخلاصة. ب

مل يكن يف هذا شك ولكنها كانت  



متاكدة ابهنما سيتصادمان يف خمتلف  
 النواحي.

ذهبت اىل سيارهتا مصممة ان تبعد عن 
راسها افكارها الشخصية . روسرت 

 ، ال شيء اكثر. هانت جمرد زبون
 

 هناية الفصل السادس
 الفصل السابع  

 



 
بدخوهلا مكتب اآلنسة جوردن صباح  

اليوم التايل , عجبت آيب كم كان دقيقا 
تصويرها لشخصية هذه املرأة أو على  

األقل الشخصية اليت متنت ان تصورها 
. 

 حيطان زرقاء وسجادة ملاعة ,
كنبة واريكة مغطاة بقماش ازرق  

 اللون ,وخوخي 



مما جيعل طرف الكرسي و املكتب 
 اخلشيب العملي يبدو مرحياً للنظر .

 
جلست اليز جوردن على كرسي مريح  
مقابل االريكة اليت جلست عليها آيب 

 وبدأت ابحلديث مباشرة :
" اان متشوقة لسماع خططك بشأن  

الدعاية جملموعتنا ابالضافة اىل ما لديِك 
 خبصوصي .". 



 
وراق من حمفظتها و  اخذت آيب حزمة ا 

 قالت : 
" قبل ان نتكلم عن الرتويج لِك , رمبا  
كان علينا اوال مناقشة تصورِك لألزايء  
اليت سوف تضعني اخلطوط هلا مبا انِك  

 قد اندجمِت مع شركة مسوا وود ". 
 

 بدا صوت اليز رافضا وهي تقول :



 " لقد نوقش هذا االمر داخليا .... 
يف خططا اكثر تعقيدا للنساء بني سنض 

الثالثني و االرعني . و سنضم هذه 
 الفروع وفقا لذلك ." 

 
 سالت آيب :
 " كيف ؟". 

 اجابت اليز :



" ابملرااي , ابالضافة اىل خزاانت العرض  
اليت سوف تعرض مكمالت الزينة من  

 حقائب يد ,
 احذية و احزمة .  

 وسيكون هناك غرف لتبديل املالبس ". 
 
 قت آيب :علّ 

 " هذا عظيم ." 
 



 اتبعت اليز : 
" ابلطبع مل اانقش كل شئ مع روسرت  

بعد , فقد كان مشغوال جدا بدمج 
 شركة مسول وود بشركتنا ولكنه ... "

 توقفت عن الكالم للحظة مث اتبعت :
" انه يعتمد علّى متاماً يف كل ما يتعلق  

 ابالزايء .



لقد كنت رئيسة املشرتايت يف االربع  
ات االخرية , ومبيعاتنا تتزايد بشكل سنو 

 مثري يف كل فصل ."
 

مل تكن اليز تكذب ومن السهولة التأكد 
 مما جتزم به . 

 
ادركت آيب ان هذه املراة يف مركز ال  

 يستهان به . 



 اتبعت اليز : 
 " واآلن لننتقل اىل املخازن ...

اان متاكده من ان فروعنا تعود بفائدة  
 كربى اىل اجملموعه , 

تقد ان السيد هانت خيطط لتقدمي اع
 املأكوالت لألطفال ." 

 
اعلنت آيب ان هذه الفكرة كانت واحدة 

 من اقرتاحاهتا ,



 عّلقت اليز :
 " حقاً ؟ 

مل يذكر يل هذا . لقد كانت هذه فكرة 
 قدمتها شركتنا ." 

اعرتفت آيب لعلمها ان مل تفعل , فان  
 روسرت هانت سيفعل هذا .

 
 ضاق فم اليز و قالت :



" ارى هذا , افرتض انِك قمِت ببحوث 
 حول احملالت لتظهري اقرتاحاتِك ."  

 قالت آيب : 
" ابلطبع كما انه على فرعي االطفال 

 واملراهقني ان يؤدي احدمها للآلخر ." 
 سالت اليز : 
مماثاًل حلاجز يغطي   " اتعنني شيئا

 مساحات من االرض ؟ 
 سيبدو االمر غري مناسب ملخزن كبري ." 



 
 اجابت آيب :  

" كال , ان كان الديكور خمتلفاً يف كل 
 فرع ." 

جلست الفتاة الشابة هبدوء وهي حترك  
بسرعة سوارها الذهيب و تسحبه 

 ابظافرها القرمزية اللون مث سالت :
" انِت ال ختططني لدمج شركات كوبرز  

 , اليس كذلك ؟". 



 ابتسمت آيب ابتسامة عريضة و قالت :
 " بقوة ." 

 
 سالتها اليز : 

 " إذاً , فلماذا حتددين مذكرتِك ؟  
لقد ظننت انه كان من السهل ان  

حتصلي على النوع الصحيح من الدعاية  
". 
 



 
 قالت آيب وهي تزن كلماهتا ابنتباه :

نقبل زبوانً , فنحن ننظر لنرى  " عندما 
ان كان هناك اماكن يستطيع فيها الزبون 

 ان حيسن ما يستطيع تقدمية .  
ومثاال على ذلك , ان كنا نوجه شخصاً 

مشهوراً , فقد نقرتح ان يغري تسرحية  
شعره او ثيابه ليناسب الصورة اليت  

 حناول اظهارها . 



حىت اننا قد نطلب منه ان يؤيد قضية 
خريية مما يساعد بتوسيع   او مؤسسة
 شهرهتم ."

 
 علقت اليز :

 " ايله من عمل تقومني به !!." 
 ردت آيب : 



" وتستطيعني قول نفس الكالم عن 
وكاالت االعالن ,فعملهم هو دفع  

 الرغبة يف الشراء وكذلك عملنا .
عندما نعمل يف شركة كهذه فنحن حناول 

ان جند انفسنا جزءاً منها واال فسنبقى 
 مستقلني وبال قيمة ."

 



وقفت اليز ومشت حنو املكتب , مث 
ملست بنعومة زهرية من الكريستال مليئة 

 ابلورودالزهرية اللون , 
مث حركت بلطف صورة ابطار فضي هلا 
و لروسرت هانت ومها يبتسمان الواحد  

 لآلخر . 
 

القت اليز نظرة خاطفة حنو آيب وهي 
 تداعب شعرها اجلوزي اجلذاب 



قت يدها االخرى على االطار  بينما اب
 وقالت :

" اقدر اسبابِك اليت تقف خلف هذا اي 
 آنسة آيب آرت , 

ولكن ارجوك تذكري انين و املشرتين  
الذين يعملون معي لدينا سنوات من  

 اخلربة , 
و نعرتض على ان تظهري انيت يف  
 الساحة لتخربينا ما هو عملنا ." 



 
" ليس هذا هدفنا , ستقرتح شركتنا 

 مي البضائع حملالت خمتلفة , تقد
ولكننا لن ننصحِك ابدا ماذا عليِك ان  

 تشرتي ." 
 

 قالت اليز : 
" لست متاكده من انين اوافق على  

تقدمي املاكوالت لالطفال , ساتكلم مع 



روسرت بشأن هذا االمر هذه الليلة و  
" ..... 

 
توقفت ليز عن الكالم فجأة و سحبت 

 يدها عن الصورة ,
وكاهنا قالت الكثري , ولكن بدت حمرجة 

آيب متاكده من ان تصرفها هذا كان  
 متثياًل .



لقد ارادت الفتاة ان ختربها ابهنا قريبة 
جدا من روسرت هانت بعيدا عن ساعات 

 العمل ,
وقد كانت تتظاهر اهنا قالت هذا سهواً  

. 
وكانين اهتم مبا يفعالن يف اوقات  

 فراغهما .
 

 اتبعت اليز: 



تفكري انين قد استعمل " ارجوِك ال 
عالقيت الشخصية ابلسيد هانت  

 الضعاف مركزِك  
انِك تدرسيننا بعينني نشيطتنني وقد ترين 

اشياء قد غفلنا عنها , ولكن ان كنت 
ال اوافق معك فعلّي ان اكون صادقة يف 

 هذا ."
 قالت آيب :
 "ابلطبع ." 



 اكملت اليز :
 " اان مسرورة النِك تتفهمني .

تتخيلني استخدامي يف واآلن كيف 
 اعالنك ؟."

شعرت آيب وكأهنا قد وضعت يف عصارة 
, عندما وجدت نفسها اخريا يف اجلانب 

 اآلخر من اباب املكتب .
قد تبدو اليز جوردن رقيقة كالعشب 

الطري ولكنها حتمل نفس القوة اآلسرة  



كمديرها , ابالضافة اىل كوهنا شخص  
 جيب التعامل معه حبذر ,

تغرق يف التفكري وتتجه  قالت وهي تس
 حنو املصعد :

 " مل يكن هذا ابلعمل السهل ." 
 " آنسة ستيوارت ."

جعلها الصوت العميق و احلاد للرجل  
الذي كانت تفكر به تستدير خلفها بعد 

ان جفلت ورات روسرت هانت وهو 



يومئ اليها من ابب مكتبه يف آخر املمر 
 . خفق قلبها وهي متشي ابجتاهه .

 و قال :  ابتسم هلا
" لقد تكلمت مع اآلنسة اليز واود  

 التكلم معِك " 
 قالت آيب :

" علّي مقابلة السيد سالفيين خالل 
 عشرين دقيقة ."  

 قال : 



 " لن اؤخرك ." 
اشار اىل كنبة مزدوجة بوسائد بعيدا عن  
 مكتبه وجلس قبالتها على كنبة اخرى .

 قال :
" لقد قالت اليز ان نقاشها معِك كان  

 للغاية , وان لكلتيكما افكارًا مثمراُ 
 مثمرة ." 



ابتسمت آيب بدون تعمد و لكنها  
تراجعت بسرعة اال ان روسرت كان ماكرا 

 حبيث مل يغفل هذه االبتسامة .
 وقال :

" الشك ان كلتاكما ستطالب 
 مبسؤوليتها حول افضل االفكار ."

 قالت آيب بفتور :
" ان سارت امور املخازن بشكل حسن 

 هذا فخراً يل ."  , فسيكون



 " وضوح فاتن ".
قال روسرت هذا و بدا صوته لطيفاً رغم 
ان نظراته كانت تتفحصها وكانه يتسائل 

ان كانت السخرية مقصودة , اال ان  
 مظهرها اهلادئ اقنعه .

قالت آيب وهي جتازف العبة نفس لعبته 
: 

" رما حتب ان جيري لك حديث يف احد  
الربامج مع اآلنسة جوردن . ان كنا 



نستطيع التلميح ىل ارتباط عاطفي ,  
 فسوف يؤدي هذا اىل دعاية رائعه ."

 أكمل ما كانت تقوله فقال :
 " وسوف يؤدي هذا اىل طردك . 

لقد كنت واضحاً يف املرة السابقة ,  
 واكره ان اكرر ما اقول , 

معنين جيدا , لن اانقش فارجو ان تس
 حيايت اخلاصة مع الصحتفة ابدا ." 

 قالت آيب برباءة حمببة :



" آسفة , ولكن عليك ان تفهم ان  
للدعاية عادة االنتقال بزخم , فبينما 

اقوم بعمل ما فان ذلك سيبدو 
مستحيال كونك رئيسا جملموعة ضخمة 

 فانك تثري االهتمام .
ان  انه جزء من مثن النجاح الذي عليك

 تدفعه ."
 قال:



" هذا صحيح اىل حد ما , ولكن كون  
ان لشركيت امهية كربى فهذا ال يعين انه  

 علّى ان اطون كذلك . 
هناك اعمال اخرى بنفس االمهية حيث 
ال تستطيعني احلصول على اسم رئيسها 

 اال بصعوبة ."
لقد كان حقاً ابلطبع رغم اهنا مل تشأ ان  

تعرتف  تشعره ابلسعادة لسماعه اايها
 هبذا .



 سأل بلطف :
" هل اكلِت القطة لسانِك اي آنسة  
 ستيوارت , ام انِك قد خسرِت ؟." 

 قالت :
 " ال هذا وال ذاك , 

ببساطة ليس لدّي ما اضيفه يف هذا  
 الشأن . 



على ع*** , اان انظر اىل كل نقاش 
على انه مباراة على احدان ان يسجل  

 هدفاً فيها ." 
 قال :

 لقد متلصِت من هذا جيداً ." حسناً . 
واآلن لنرى ان كنت تستطيعني ان  

 تفعلى الشئ نفسه مع سؤايل الثاين : 
هل استمتعِت بزايرتِك اللولبية ملخازننا  

 تلك الليلة ؟"



لقد كان من املسنحيل اخفاء دهشتها  
 ... كيف علم هبذا ؟

للحظة شعرت ابالحراج مث استبد هبا 
ها  الغضب , ليس لديه اي سبب جلعل

تشعر ابجلنب يف حني كانت فقط  
 متحمسة ,,,

 سالته :
" هل تصور كل من يدخل اىل حمالت  

 كوبرز ابلفيديو ؟". 



 أجاب :
" حدث هذا مبحض الصدفة . لقد كان  
الشخص املسؤول عن الثياب يف شركة  
مسول وود عندما ذهبت اىل هناك لرؤية  

 هنري والحظِك ... 
ًٍ ال يستطيع ذلك ؟".  أي رجِل

حدق فيها بعينيه الردماديتني الفوالذيتني 
, و رغم الطاولة العريضة اليت تفصل 

 بينهما فقد شعرت آيب جباذبيته ,



 صوت العميق قائاًل :امكل ال
" لقد كان جيري اختباراً لنصف دزينة  

من فروعنا بعد ظهر ومساء ذلك اليوم  
 و الحظِك يف اربعة من فروعنا ."
 هزت آيب كتفيها بال مباالة قائلة :

" ذهايب اىل هناك مل يكن سراً . لقد  
كنت اود احلصول على انطباع حديث 

 ملخازنك قبل حتضري تقريري ." 



موافقا و بدا حتت الضوء شعره  هز رأسه
 اجلوزي الداكن ,

 كان لشعره مفس لون شعر ا ليز .
 و بدات تتامله اىل ان مسعته يقول :

" اود ان احتدث معِك عن بعض  
االفكار اليت توصلتما اليها انِت و اليز 

. 
ولكنين اعلم انِك ستتناولني الغداء مع  

 انريكو ." 



 قالت :
 نتهي ." " استطيع العودة بعد ما ا

" لن اكون هنا , ساذهب اىل مانشسرت  
 وابقى هناك الليلة ." 

 وقف برشاقة وذهب اىل مكتبه قائاًل : 
 " املشكلة انين مشغول لغاية ." 

 وعبس قائال وهو يقلب مفكرته :
" امتانعني يف تناول عشاء عمل بدال من 

 الفطور ؟". 



بدت هلجتها متزمتة وهي ختفي اندفاها  
 وقالت :غري املقصود 

 " ال مطلقاً ." 
 قال :

 " اذن , لنقل الثامنة من مساء غد ." 
لكن ..... سيأخذها مارتن ليشاهدا  

فيلماً اختاره بنفسه وسيستاء ان 
 احجبت عن الذهاب ,

 فقالت له : 



" انستطيع ان نؤجل هذا لليلة اخرى اي  
سيد هانت ؟ لدّي دعوة حلضور فيلم , 

 صديق يل اختاره وهو ......" 
 قاطعها قائاًل :  

 " أهو صديقِك ؟". 
شعرت بوجنتيها يعلومها االمحرار فهزت 

 راسها قائلة :
 " انه صديق عزيز فحسب ." 

 قال روسرت هانت بنعومة :  



 " هذا يعين كل شئ او ال شئ . 
ولكن لدي اقرتاح أبن تشرحي له ان  

العمل أييت اوال ان كنِت تودين  
 االحتفاظ به . 

ليس لدي اية ليلة حرة يف املستقبل 
 القريب ." 

متنت آيب لو تفعل اي شئ لرتى مفكرته 
, 



ولكن لعلمها انه هو من يتحمل النتائج  
فقد ابتلعت سخطها و هزت رأسها  

 موافقة .
 قالت : 

 " حسناً , الثامنة من مساء الغد ." 
 قال :

 " سأمر بِك ... اين تقطنني ؟".
 اجابت :

 " هاي غيت ." 



اذا ساحجز يف مكان قريب او يف  
 هامبستيد ." 

تركت آيب املكتب بسرعة متجنبة اي 
تعليق آخر منه سواء كان ساخراً ام ال , 

وتوجهت اىل مكان الغداء املقرر مع  
 انريكو .

لقد كان الشاب االيطايل مسلياً و لقد  
ذكرته مرة واحدة فقط يف اول لقائهما , 

لتثبيت  ان اهلدف من هذا اللقاء مل يكن



صداقة شخصية , بل للتاكد من  
 امكانيته على الدعاية لشركات كوبرز . 

تقبل الشاب التانيب مث ما لبث ان 
 اغرقها بوابل من املشاريع , 

لقد كانت مبجملها ممتعة اال ان واحدا  
 منها كان ممتازاً .

 اعلن انريكو بال تواضع قائاًل : 
" اان طاٍه ماهر , واستطيع القيام ببعض 

عروض مستخدما املنتوجات االيطالية  ال



اليت نبيعها . استطيع لتنقل من خمزن اىل  
 آخر و ........ "

 اعرتضت آيب :
" اود احلصول على اكرب عدد ممكن من  

 احلضور .
اتشعر ابلعصبية ان قمت ابلطهو يف 

 احدى حمطات التلفزيون ؟ 



اعرف منتجا يود احلصول على سلسة 
عه ابلقيام عن فن الطبخ و استطيع اقنا

 \هبذا ." 
" احب هذا , ساصبح مشهورا , اليس  

 كذلك ؟".
 ابتسمت آيب ابتسامة واسعة : 

" اظن هذا , ولكن علّى احلصول على 
 املوافقة اوال ." 

 قال :



" اان متاكد انِك ستنجحني , لديِك  
 الثقة الكاملة يف ما تفعلني ." 

 قالت هازئة : 
" رمبا كان معجون االسنان الذي 

 استعمله ." 
رات نظرته الفارغة حبيث مل يتذكر 

االعالن النشهور الذي راته مرارا على  
 شاشة التلفاز منذ كانت طفلة . 



ساعة اخرى كاان قد انقشا وجوها  
 السلسلة .خمتلفة من 

كانت يد آيب تؤملها من كثرة امالحظات 
اليت دونتها , وهي يف سيارةاالجرة يف 
طريق عودهتا اىل املنزل ستأخذ هذه 

 السلسلة منها جهدا الظهارها , 
ولكن كانت لديها امكانية رائعه  

لشركات كوبرز وستكون هذه ريشة يف  



قبعتها لن ختفق يف التأثري على روسرت 
 هانت . " 

فجأة ان هذا العمل كان مهماً   شعرت
 للغاية ابلنسبة هلا . الفصل الثامن 

 
قررت آيب اال ترتدي امجل ثياهبا من  

 أجل العشاء مع 
روسرتهانت ولكن فرتة هذا القرار كانت 

 قصرية فارتدت



ثوابً مؤلفاً من ثالث قطع ...كانت 
 اجلاكيت صوفيه بنفسجيه

اللون و قميصاً ابزرار ذهبية على 
اجليوب متماشيه مع االزرار   الكمني و

 الضغرية املنتشرة على البلوزة
الداخلية احلريريه والزهرية اللون بينما  

 طوق خصرها 
النحيل حزام جلدي عريض مربزاً  

 اخلطوط الرشيقة 



لتنورهتا املتماوجه واليت تصل إىل  
الكاحل ,ووضعت أخريًاحلية بنفسجية 

 لتكمل ثوهبا.
ملعتاد  ووضعت آيب ماكياجاً أكثر من ا

 جاعلة رموشها 
أطول وأغمق ,وقد احتاج منها هذا إىل  

قليل من الرباعة فقد تعمدت توسيع  
 حجم عينيها الكربيتني بظالل العني  



البنفسجيتني الذي أظهرلوهنما األخضر  
 ووضعت على 

 فمها أمحر شفاه زهري ملاع.
جربت تسرحيات شعر خمتلفة مث قررت  

 كتفيها.أخرياًان ترتكه ينسدل على  
ما لبثت آيب ان تذكرت ان عشاءها كان 

 مع زبون ,مع 



شخص مرتبط ابمرأة اخرى. مل تكن  
قادرة على طرد الفكرة الغريبة اليت  
 بقيت عالقة يف ذهنها حىت مسعت 

 جرس الباب عند الثامنة وعشر دقائق.
ركضت لتفتح مزالج الباب وتساءلت  

 كيف ستستطيع
الليله  التعامل مع هانت ان امضى 

 أبكملها وهو يشعرها



بوقاحته.حىت ان هذا كان اسهل وهو  
 حياول ارابكها ...

 فسألته بلطف : 
 "أترغب يف الدخول لشرب شيء ما؟" 

 أجاب :
 "شكرًا"

مل تظهر نربة صوته شيئاً, ولكنها أحست 
ابلغضب عندما بدأ قلبها خيفق بسرعة 

 وهو يقرتب ببطء حنو الداخل...



يت تراه فيها بثياب  كانت املرة االوىل ال 
 غري رمسية,

ولكن سرتته الرايضية الكحلية اللون  
املصنوعة من الكشمري وبنطاله االزرق  

مع ربطة العنق احلريرية كاان متناسبني مع 
 جسده الرايضي الطويل قال وقد جعلها 

صوته العميق تشعر ابألنفعال:"تبدين 
 رائعه"

 أجابته وهي تقوده إىل غرفة اجللوس:



 "" شكراً 
سألته وهي منتبهة للرجفة اخلفيفة يف  

 صوهتا متمنية اال يلحظها :
"عصري الليمون ام تود شيئاً آخر؟ 

نستطيع ان نتحدث عن االعمال وحنن 
 نشرب العصري."

أجاب وقد شعت عيناه الرماديتان 
 فرحاً:



"سنعتربه شراابً ال عالقة له ابلعمل , 
 سآخذ كوابً من العصري " 

عباً كما انه مل يبدأ  بدا هلا احلديث مر 
بشكل مريح ,ورغم ان روسرت بدا  

مراتحاً للغاية اال أهنا مل تكن قادرة على 
األسرتخاء.ماذا دهاها؟ لقد وجدت انه  

 من املستحيل
 ان تبدأ ولو حبوار صغري.

 علق قائاًل وهو يقطع الصمت :



" انك هادئة على غري عادتك اي آيب "  
   أربكها استخدمه المسها األول .هل

توقع ان تناديه ابمسه هي أيضاً؟ اتبع  
 وهو يقطع عليها حبل أفكارها :

"رمبا كنت تتألقني فقط يف ساعات  
 العمل"

أفادت حدة سؤاله يف اجناح حيلته 
ووجدت نفسها تقول : " الأجد 
 احلديث معك أبدب امراً سهاًل"



 سأهلا:
 "اتفضلني ان نتشاجر؟"

 قالت:
 ""حنن نفعل هذا فعالً,اليس كذلك؟

"استطيع القول ان صراعنا جمرد شرارات 
 وحسب"

"تستطيع ان تقول هذا اي سيد هانت 
ولكين ارى ان صراعنا ليس شرارات بل 

 انرًا"



 قال وهو يبتسم:
" انديين روس ,واعدك انين سأضع  

املسكن على جراحك . ستشفى 
ذه االمسية الندوب,كما اعدك ان ه

ستكون مليئة ابلسعادة بكل معىن  
 الكلمة  

"اجد االمر افضل ان مل تفعل " مث 
 حاولت املراوغة فاضافت :



"فكر كم سيبدو االمر حمرجا لو وقعت 
 يف غرامك"

أظهرت االبتسامة العريضة اليت أضاءت 
وجهه انه مل أيخذ جواهبا على حممل اجلد 

 , وقد كانت هذا أفضل 
ذار أبهنا كانت تقول  اذ كان هذا أن

 احلقيقة .قد يعين هلا 
 هذا الرجل اكثر من كونه زبوانً.



ساهلا وهو يقطع هذا الصمت :" هل 
 أكلت القطة لسانك؟" 

فكرت بصمت :ال, ولكن يبدو انك  
 استوليت على قليب مث 
 اردفت بصوت عايل:

" لقد ادركت للتو انين اتضور جوعا"  
 قال:

 مث وقف وأضاف :  "اظن انك تلمحني" 



" لقد حجزت طاولة يف مطعم قريب من 
هنا ولدي شعور ابهنم سيقدموهنا 

 الشخاص اخرين ان أتخران" 
 قالت ومها ينزالن السالمل:

 " اكره املطاعم اليت تفعل هذا"  
"ملاذا؟الطاوالت الفارغة تعين رحباً  

ضائعاً,وان مل تصلي يف الوقت احملدد , 
 يلغى حجزك"



ن اكون ذاببة على  قالت :"أحب ا
احلائط ألرى ما تفعل عندما تصل إىل  

مطعم وجتد ان طاولتك قد جلس عليها 
 أحد غريك "

 قال :
" ان كنت سأأتخر فأان اتصل وأعلمهم  

 هذه احدى فوائد هواتف السيارة"
وصال اىل الطريق ففتح هلا ابب سيارة 

 الدميلر ,منتظراً 



أايها بلباقة بينما هي جتلس داخل  
, مث استدار ليأخذ مكانه خلف السيارة

املقود . بدا اخلشب املطلي واجللد  
الداخلي مناسباً لصورته القوية رغم 

اهنا,ولتكن صادقة اكثر, كانت تتوقع ان 
 يقود شيئاً أقل فخامة. وجدت اهنا

قالت بصوت عال ماكانت تفكر به  
وشعرت أبهنا رحبت عندما ضحك 

 بصوت خافت واعرتف قائاًل:



يف العشرين كان لدي  "عندما كنت 
سيارة بورش ولكنين كنت اقضي معظم 
وقيت واان امشي بني مكتيب واحملكمة, 

 وهلذا مل  
 تكن لدي الفرصة ابداً الستمتع بقوهتا"

 علقت آيب :
"واآلن لديك قوة خمتلفة وال حتتاج إىل  

 أخرى لتمارس استهتارك بواسطتها"
 رماها بنظرة خاطفة وقال:



صحيحاً.عندما " هذا ليس 
أزوراصدقائي يف املانيا فأان استأجر 

 سيارة المبورغيين واندفع هبا بسرعة"
كان من السهل ختيله وهو يفعل هذا.  

اصابع طويلة وطرية متسك ابملقود  
 ابحكام , فك مشاكس وراشخ ,

شعر كثيف شعثته الريح, مع اصرار  
 على ان يقود بينما النوافذ مفتوحة.



هنما قد وصال إىل  بنظرة سريعةأدركت ا
املطعم ,وقبل ان خترجد من السيارة كان 

 قد استدار حول سيارته ليفتح  
هلا الباب .متتم قائاًل ومها يدخالن  

 مدخاًل يوانين الطبع إىل املطعم :
 " كيف يبدو لك الديكور؟"

 قالت :
"رهيب ,ولكن ان كان الطعام جيداً  

 فمن يهتم؟"



ية  أرشدمها احدهم إىل طاولة يف الزاو 
 جبانب حائط  

كانت افضل طاولة يف املطعم , ولكن 
 يفرتض فيهما 

ان جيلس احدمها جبانب اآلخر على 
 مقعد طويل .

قالت مستفسرة وهي تنزلق يف مقعدها  
 وتضع حقيبة يدها بينها وبينه:

 "هل عشت طيلة حياتك يف لندن؟" 



 قال:
" مبا فيه الكفايه ألعرف انين الأريد  

ر...مبا يف ذلك  العيش يف أي مكان آخ
 القرية" 
 سألت:

 "ومل التريد؟"
أجاب:"قد أفعل هذا عندما أتزوج. انه  

 املكان األفضل لالطفال"
 قالت حبذر:



 "يبدو وكأنك فعاًل قد ارتبطت"
 قال:

"ايللكلمة املرعبة,ارتبطت,وكأن الزواج  
 صف من البيوت مرتبط بعضها ببعض "

 سألته :
"وكيف ترى الزواج اذن ,كمنزل 

 منفصل؟"
 ابتسم,وقال ببطء:



"ارى ان الزواج أي زواجي كمنزل كبري 
مقسم برباعة ليعطي أصحابه احلرية  

 لفعل كل ما يريدونه"
 سألته آيب مندهشه:

 "اتعين انك تود زواجاً منفتحاً ؟"
 قال: 

"ابلطبع ال.ولكين اؤمن أبن كل انسان  
 حيتاج إىل 



أان عازب منذ وقت  مكان خاص له
 طويل حىت امتكن  

من مشاركة كل دقيقة من وقيت مع  
 زوجيت "

نظرت إليه ابستغراب وهي تفكر يف ما 
 قاله .

 قال وهو ميسك سكيناً:
 "اتريدين هذه؟"

 سألته:



 "ملاذا؟"
 قال:

"لتقطعيين إىل اجزاء صغرية .لقد قتلتين 
لتوك بنظراتك. اهنا تتحدث حبيث تؤلف 

 ني؟"جملداً. اتعلم
 امحرت خجاًل وهي تقول:

 "لديك خميلة حية ايسيد... 
 روس...الادري ماذا تعين."

 قال:



" لقد خيبت أملي اي آيب . كنت دائما  
اؤمن ابن لديك الشجاعة لالدانة. لقد  

 قلت كالما واضحاً ألثري غضبك
ولكن ان مل ختربيين ماهو فكيف استطيع 

 االعتذار؟"
 قالت :

 .""لن تعتذر على اية حال
 قال:

 "جربيين"



 هزت كتفيها بال مباالة وقالت :
 "انه موقفك حيال الزواج.

 انه يعين االاننية"
قال:"ألنين اعرف ما أريد من الزواج  
.سأتزوج من أمرأة لديها نفس ارائي  

 وهنا اليكون لالاننية معىن"
 سألته:

 " نفس األراء حول مجيع األمور؟"
 أجاب:"نعم"



 قالت:
...ان كنتما متوافقان على "كم هذا ممل 

 نفس األمور دوماً فعالم ستتكلمان ؟"
 أجاب :

"ليس كثرياً,وهذا ما يناسبين أكثر .أان  
يف نشاط اتم من اثنيت عشرة ساعة إىل  
أربعة عشرساعة يف اليوم,وعندما اعود 

 إىل البيت أرغب يف االسرتخاء"
 ردت:



 "قد تقع يف غيبوبة"
 ابتسم ابتسامة عريضة وقال:

ن حيدث هذا لزوجك ايآيب.على "ل
العكس فقد يركض إىل مكتبة حبثاً عن 

 السالم واهلدوء."
 قالت:

 "هذا ما يقوله والدي."
قال:"اظن انين سأتفق معه,علينا ان 

 نتقابل يوماً ما."



 أجابت:
"سيحصل هذا بدون شك .على كل 

حال انه رئيس الشركة اليت  
 استخدمتها."

 علق قائاًل:
 مديرهتا.هل عملت دوماً معه؟""وانت 

انه حب االقرابء كانت هذه الكلمة اليت 
 مل تنطق هبا



واليت صممت ان متتنع عن قوهلا .مث 
 قالت :

 " لقد ابتدأت 
مع شركة منافسة وعملت فيها ملدة سنة 

, مث افتتحت مكتيب اخلاص قبل ان  
اصبح يف مستوى معني واربح تقدير  
اً  والدي العظيم. لقد جعل مين عرض

 جيداً ال يستطيع احد رفضه."
 



 
 قال:

 " انك سيدة عنيدة"
 قالت:

" لست عنيدة .اود فقط ان حيكم علي 
 وفقاً لقدرايت 

والدي يراين كابنته الصغرى ويظن انين  
 جمرد , سر ابيها"



التقطت الئحه الطعام اليت وضعها  
النادل امامها على الطاولة ,شعرت  
اهبا فجأة ابجلوع مما يعين ان توتر اعص 

 قد زال.
بدآ ابلتهام ما طلباه من مقبالت مث  

استأنف هانت استجوابه هلا ابن سأهلا  
 عن عدد االعمال اليت قامت هبا 



واملؤسسات اليت تتعامل معها حالياً. 
أجابت :"شركتك وشركة كارترايت  

 للمجوهرات" 
 ضاق فمه وقال:

"هل أنت وراء اجلزء االرئيسي من  
 هبا مؤخرًا؟"الدعاية اليت قاموا 
 قالت وهي تبتسم:

 " نعم لالسف"



"لست أدري ماذا سأفعل حني حيني  
 موعدان"

اتقدت عينا آيب شرًاوقالت:"الآخذ أبداً 
 اكثر مما استطيع القيام به اي سيد هانت"

 صحح قائال:
 "روس"
 قالت:

"ان كنت تنوي مهجميت فمن االفضل 
 ان اانديك سيد هانت"



 كرر اثنية:
 عتذر" "بل روس,واان أ

وصل صنف الطعام األول وحدقت آيب 
ابالسكلوب املقلي وكأنه قطع من  

 االملاس ومسعته يقول :
"كفي عن العبوس ,لقد اعتذرت وأان  

اعين هذا." سكب جمددا بعض العصري  
 يف كوهبا وقال:



"خبصوص فكرة سلسلة الطبخ املتعلقة  
ابنريكو, فهي تبدو عظيمة , وان 

فسأعطيك ظهرت على شاشة التلفزيون 
 عالوة "

 "ليس هذا ضرورايً,شكراً"
"مىت ستعرفني ان كنت تستطيعني بث 

 الربانمج على اهلواء؟"



"لقد تكلمت مع شركة انتاج ظهر اليوم  
وقالوا ان هذا هو ابلضبط ما يبحثون  
 عنه." بدت دهشته مرضية وبدا اهنا 

تستعذب هذا فأضافت :"لدي فكرة 
 أخرى لك لدراستها."

 قال بتساهل:
 " كلي آذان صاغيه."



كانت قد خلعت سرتهتا عندما 
جلست,وحبركة آلية امتدت يدها لتتأكد 

 من ان ازرارها مزررة أبحكام.
لوى فمه وهو يبتسم ابتسامه لطيفة  
 كأنه فهم ماتعنيه حركتها هذه وقال:

" ان كنت تتزينني لتلفيت االنظالر فال 
 تلوميين ان أظهرت االهتمام."

" اتزين ألرضي نفسي. ولكن ان كان  
علينا ان نعقد اجتماع عمل آخر 



فسأرتدي ثوابً طويالً ومقفاًل للمرة  
 القادمة ."

 قال:
" أظن انك ستبدين اكثر اانقة يف هذا." 

 أضاف 
 وهو يتفرس فيها:"الديك صديق؟"

 أجابت :
 " عدة أصدقاء"

 سأهلا :



 "اهناك واحد مميز؟"
 فقال:أجابت ابلنفي , 

"انك تدهشينين.فأنت مجيلة جداً 
 وذكية"

"وأنت أيضاً وسيم وثري ,مل لست  
 متزوجاً؟"

 "أان أفكر ابملوضوع"
دهشت آيب للرعب الذي شعرت به  

.رغم ان اليز قد حذرهتا خببث من ان 



روس مل يكن مرتبطاً اال اهنا مل تصدقها  
 متاماً.واآلن بدا هلا اهنا كانت خمطئة.

تعارض اليز على   سألت حبدة:"الن
 وجودك معي؟"

 سأهلا :
 "اتنوين أخبارها؟"

 قالت :
 "ليس من عاديت ان أشي أبحد"

 قال:



 "أان مسرور لسماعي هذا."
بقى صامتًاحىت ابعد النادل االطباق مث  

سأهلا :"من املؤكد ان زابئن عدة قد 
 اعجبوا بك"

 أجابت :
"هذا صحيح,اال أن كلمة,ال, كانت 

 دائماً الرد."
 قال:

 "مل أمسعك مطلقاً تقولني ال"



"ظننت ان هذا واضحاً.ال اعطي موعداً 
 لرجل لديه صديقة"

"لقد كنت دوماً حتت التأثري الذي  
 يصادفه كل رجل أعزب"

استدار ليواجهها مباشرة,فارتدت إىل  
 الوراء بسرعة  

 اتبع حمداثُ:



"اخربيين عن طفولتك فقد يساعدين  
بييت  هذا على معرفة مل مل ختضعي جلاذ

 كبقية النساء؟"
كان يبدو بوضوح انه يسخر منها و  
كانت تعلم هذا ولكنها رفضت ان 

جتعل كالمه يضايقها فقالت أبحتشام : 
" لدي طفولة سعيدة ,ليس لدي اشقاء 

او شقيقات ولكين تربيت مع كارولني  
 عندما ماات والداها . أات متفامهة جداً 



مع والدّي حبيث استطيع إخبارها عن 
 شيء"كل 

 سأهلا:
"وماذا كان رأيهما بشأن مهمتك يف 

 مطعم كييت؟"
قالت ابنفعال:" جمرد مهمة ,لقد كانت  
هناك لليلة واحدة فقط ألسدي خدمة 

لكارولني . امتانع يف االنعود إىل هذا  



املوضوع مرة أخرى فالنكته اصبحت 
 واهيه "
 قال :

 "أخذت هذا بعني االعتبار,اتبعي"
ء دورك لتخربين  "لقد انتهيت.واآلن جا

انت عن طفولتك فقد يساعدين هذا  
 على فهم تفكريك املبهم"

ضحك بصوت خافت قائاًل:"مبهم! 
ولكين أخشى ان يكون حديثي عن 



طفوليت مفتاحاً حلل اللغز .. كانت 
طفوليت سعيده مثلك متاماً .لدي  

شقيقتان اصغر مين ومها متزوجتان.اما  
 والدي فهو قاضي ,وهلذا السبب  

هتمامي ابحملاماة , حالتنا املادية  ظهر أ
عادية ,ولكن عمي كان الرجل الثري يف 

 العائلة,إال أنه مل يكن لديه  
اطفال لسوء احلظ. كان شغوفاً بنا وهلذا 

 السبب يعود حظي احلسن اليوم"



سرت لتواضعه وقالت :"انك تستحق  
هذا اي روس .لقد قمت بعمل عظيم 
ابرادتك للشركة ,بدونك كانت قد  

 افلست"
 قال:

"انك تبالغني ,ولكن أمي قد هتيم بك 
ان مسعتك تقولني هذا"أضاف وقد بدا  

 تعبريه واهناً:"لقد كانت 



عاملة اجتماعية حىت احيلت إىل التقاعد 
 .اهنا من النوع الذي يهتم ابالخرين"

 قالت آيب :
 " كما اهتم أان بزابئين"

أمال راسه إىل االمام قئال :"ما عدا ان 
 هي أقل  مشاكلهم 

صعوبة, ففي النهاية تستطيعني ان تقويل 
 هلم ان يذهبوا اىل السراب"



"افكر يف قول هذا ألحد أعرفه يف هذه 
 اللحظه" 

 قال برباءة:
 "أحد أعرفه أان؟"

 قالت بوجه خال من التعبري:
 "ليس اخالقياً ان ابوح ابمسه"

 "وان حزرت أأحظى بقطعة حلوى؟" 
انفجرت ضاحكه غري قادرة على 

 لتوقف وانضم روس اليها. ا



قال جبدية رغم املرح الذي كان الزال  
 واضحاً على شفتيه:

"لقد كانت امسية رائعة.امتنلى ان  
 خترجي معي مرة اخرى " 

منعتها صورة اليز من قول نعم وبدون  
ان جتيبه اغمست ملعقتها يف طبق  

حلوى الشوكوال الذي طلبته واخذت  
 لقمة منه، مث مسعته يقول بنعومة: 



" إين أحصل دائما على ما أريد،تذكري 
 هذا اي آيب"

 قالت:
"سأكتب هذا واعلقه فوق سريري" 

أدركت وهي تقول هذا اهنا تقول الشئ 
اخلطأ وشعرت ابألحراج وهو يضحك 
ضحكه ماكره ولكنه كان لطيفا حبيث 

 غري املوضوع.
 قال:



" لقد تعلمت شيئا آخر يف ما يتعلق  
بك وهو انك حتبني الطعام، أغتاظ كثريا  
 من النساء الاليت يقضمون الطعام برفق"

 قالت:
"ال خوف من هذا معي .لقد كان 

 الطعام لذيذا"  
 قال:

" اوافق على هذا واستغرب ألن املكان 
 ليس شاغرا أبكمله"



 قالت ضاحكه:
"رمبا حيتاجون إىل شركتنا لعمل الدعاية  

 هلم" قال هلا:
"سأخربك ان وافقت على هذا عندما 

 أرى ما فعلت يل"قالت برقة:
 " االزلت التثق مبواهيب؟" 

أبدا كم بدا صوهتا رقيقا حىت مل تشعر  
 رأته حيدق هبا وهو يقول:

 " هذا يتوقف على اي مواهب تعنني"  



انزلق مقرتاب منها على املقعد ومل تستطع 
 االبتعاد عنه جللوسها جبانب احلائط. 

داعب ذراعها بنعومه مما جعلها تشعر  
 ابالسرتخاء وقال:

" اشعر ان هناك اعماقا خمبأة واتوق  
 الكتشافها" 

ظهرت صورة اليز بقوة امام آيب لتمنعها  
من االستمتاع هبذه اللحظه وكان  

الغضب هو كل ماشعرت به. ذكرت  



نفسها قسرا أبن روس كان ربوان ذا قيمة 
 فقالت بنربة عذبة:

" سيكون من األفضل لو انتظران حىت 
تنتهي من كونك زبوان قبل التكلم 

 أبشياء شخصيه" 
 قال بنعومة وهويبتعد عنها:

رفض لبق، مل يسبق يل ان رفضت   "
 بلباقة كهذه"

 قالت وهي تبتسم يف حماولة للهزء به: 



" استغرب ان تكون قد رفضت من 
 قبل" أجاب:

" كنت يف الرابعة عشر يف ذاك احلني،  
 وكنت يف مرحلة حرجة" 

زال توترها عندما لطفت دعابته 
األجواء، البد ان رفض رجل ما هو امر  

األحوال، ولكنه يف حال حمرج يف أحسن 
كهذه قد يعين خسارته ألمهيته ان مل 

 يعاجل األمر بدبلوماسيه .



بعد ان ارتشفا القهوة شجعته آيب على 
عرض افكاره خبصوص الدعاية  

 للمخازن...
كان منتصف الليل عندما توقفب 

الدميلر خارج املبىن الذي تقطنه. رافقها  
روس إىل الباب الرئيسي تسألت  

لرغم من رفضها ملا فكرت به، بعصبية،اب
ان كان روس سيقرتح الصعود لتناول 



فنجان آخر من القهوة ،وكانت تفكر مبا 
 ستجيب ان اقرتح علوها ذلك.

 قال بطريقة جافة: 
" لقد امضينا ليلة انجحة، ليلة عمل، 

وغدا سنبدا بتنفيذ املشاريع اليت  
 انقشناها" هزت برأسها وفتحت الباب.
مل تكن حباجة للصراع مع افكارها هذه  
اكثر من هذا حلسن احلظ، اذ أنه تركها  

مبتعدا عنها فجأة. مث قال بصوت  



صلب وهو يرفع يده ليعيد خصلة من 
 شعره بعيدا عن جبهته:

" كانت هذه سهرة مجيلة. سأترك  
األفضل لوقت آخر" استدار ومشى 

 مبتعدا خبطى واسعة.
ث لقد حصل هذا بسرعة قصوى حبي

اهنا عندما اقفلت الباب وعربت القاعة  
الرئيسيه اىل غرفة نومها بدأت تشك مبا  

حصل. أخذت تستعيد كلماته وهي 



تتهيأ للنوم، كم كان مغرورا ، متعجرفا ،  
وخبريا كما كان هناك اليز فمهما كانت 
األستعانة اليت حاول روس عرضها يف  
شؤون العمل فاألمر خيتلف متاما مع  

إىل نفسها يف مرآة   النساء. نظرت
احلمام. كان شعرها األمحر الذهيب  

منسدال على كتفيها يف متوجات انعمة 
مرنة اما وجهها فقد تورد كوردة منداة  

طرية، بدت مجيلة وهذا كل ما كان يراه  



روس فيها، وهلذا السبب فهي لن  
تضعف أمامه ابدا ألنه قد حيطم قلبها 

 ويبتعد بدون ندم...
 الفصل التاسع  

 
ان هواء الشتاء املنعش املصحوب ك

أبشعة الشمس املشرقة منسجما مع  
مزاج آيب السعيد ، كما أضاف امحرار  

وردايً إىل قسمات وجهها املفعم ابحليوية 



بينما كانت تسري على الرصيف وتدخل 
مبىن شركة كوبرز ن وقف رجالن يف 

خريف العمر جانباً بينما كانت تنسل 
اهتما احملببة إلال املصعد وقد الحظت نظر 

، لقد بدت مجيلة يف سرتهتا ذات  
اللونني األصفر واألسود الالفت للنظر  

والذي يعلو ثوابً صوفياً أصفر عايل  
الياقة ومطوقاً حبزام جلدي عريض 

كانت أتمل فقط أن يعجب هذا روس 0



قد ال يكون هناك ابلطبع ، ومع ذلك 0
فإن كان هنا فهي ستسأل سكرتريته إن  

ع دقائق ، فإن كان كذلك كان حراً لبض 
 0فهي تستطيع أن جتد شيئاً لتسأله

قالت اليز اليت كانت واقفة  0مرحباً   -
ابنتظار املصعد بينما كانت آيب خترج منه 

 حيتها األوىل اببتسامة وقالت :0
اذهيب مباشرة إىل مكتيب وسأكون  -

 0معك خالل دقيقة 



بدت عينا اليز حادتني حني أضافت  
 ب :وهي تغلق البا

 عريف نفسك إىل أخي الصغري  -
توقفت آيب بدون وعي وهي تعرب  -

كم 0الباب املؤدي إىل جناح روس 
سيبدو األمر حمرجاً لو أتى ورآها تقف  

وصلت إىل مكتب اليز وفتحي 0هناك 
دخلت وهي تتوقع رؤية طفل    0الباب 

صغري ، ولكن الشخص الوحيد الذي  



رأته هناك كان طويالً حبيث قد يبلغ 
كان يبدو أنه يكربها  0وله ستة اقدام ط

بعدة سنوات كما كان شخص سبق هلا 
 صرخت يف دهشة :   0أن قابلته 

 كيفن !!  - -
 كانت دهشته كدهشتها متاماً فصرخ :

ال تقويل 0صديقة كاال ، كم هذا رائع  -
يل أن شقيقيت قد استخدمت مطعم كييت 

 0لتعرض فيه أزايءها  



 قالت :ابتسمت آيب ابتسامة واسعة و 
أان مستخدمة جديدة يف اجملموعة  -
لقد عملت يف مطعم كييت لليلة واحدة 0

 0كارالفقط 000لساعد كارو
صححت ما كانت تود قوله وأضافت : 

 0أان ابنة عمها  -
أرى هذا ، لقد سررت   -قال ببطء :

أهنا وجدت هلا عماًل آخر ولكنهم 
رفضوا إخباري يف املطعم أين ذهبت أو  



ا ضربة حظ حقاً أن  إهن 0أين تقطن 
واآلن تستطيعني أن   0أقابلك هكذا 
 0تعطيين عنواهنا 

 0ال استطيع  00ال  -قالت آيب : 
فلديها بعض املشاكل الشخصية اليت  
جيب أن تعاجلها ، وال تريد أن يعرف 

 0أحد أين هي 
قد استطيع مساعدهتا يف  -قال كيفن :

 0إن كانت يف مشكلة0حل مشاكلها 



إهنا  0ليست كذلك  -قاطعته آيب : 
 0ببساطة تود أن ترتك مبفردها 

ابتعد كيفن عن آيب مما أعطاها فرصة  
لقد كان هناك بعض الشبه بينه 0لتتأمله 

وبني شقيقته غري كوهنما ميلكان شعراً 
أشقر ، وعينني عسليتني ، إذ كان كيفن  
طوياًل ن اما قسمات وجهه فقد بدت 

ولكن االختالف الواضح 0الفتة للنظر 
ينهما كان يف رقته اليت كانت خمتلفة عن ب



قسمات اليز املفعمة ابحليوية نن مسعته 
غالبا ما تنادينها كارولني ،   -يقول :

 أهذا امسها احلقيقي ؟
 إجابته : نعم  

سأجدها ن أتعلمني منذ أن   -قال : 
قابلتها أدركت أهنا ستكون مهمة 

ال أستطيع أخراجها من   0ابلنسبة يل 
 0فكري 

 0 : مفهوم ، إهنا مجيلة جداً قالت آيب



األمر أكثر أمهية من شكلها ،   -قال : 
 0فهي بريئة وحساسة  
فكرت آيب وهي 0حسنا لقد كان حمقاً 
ولكنها كانت ال  0حتلل شخصيته أكثر 

تزال تعارض نقض كلمتها مع كارولني  
اليت مل تكن تريد االرتباط أبي كان قبل  

 0أن حرة قانونياً من جيفري 
كرر كيفن : جيب أن أراها ، لن أخرب  
روري أو شقيقيت أان أنت من أعطاين  



عنواهنا ، اذن ليس عليك أن تقلقي هبذا  
 0الشأن 

وماذا سيفعل   -سألته آيب بفضول : 
 روس هبذا الشأن ؟ 

إنه واليز متقارابن للغاية   -أجاب : 
لقد كان أفراد عائلتينا أصدقاء منذ 0

ي اليت  عدة سنوات ، كما أن اليز ه
أقنعته ابلذهاب إىل املطعم معي ملقابلة  

كارال ، كارولني بنفسه ، ولكنك تعلمني 



كل هذا أليس كذلك ؟ ال زلت انكمش 
 0خوفاً كلما أتذكر كم كان وقحا معك 
ردت أيب : جيد أنه كان وقحاً معي 

وليس مع كارولني ، لو قال هلا نصف ما 
 0قاله يل النفجرت ابلبكاء

 0رأيي أهنا حساسة  وهذا ما يثبت -
ألن تدعيين أعرف مكاهنا ؟ ابستطاعيت 

 0املساعدة يف حل مشاكلها 



سأخربها مبا قلت ،  -قالت آيب : 
ولكين أشعر بصدق أن عليك أن تتبع  

 0نصيحة أهلك وتنساها 
اعرتض كيفن بغضب : لست طفال ال 

 000عن كنت  0يعرف ما يريد 
توقف عن الكالم فجأة إذ دخلت  

م لم   -الت : شقيقته وق ًٍ ًِ كيفن ، ِل
 تقدم فنجان قهوة آليب ؟

 0عفواً ن ايليز لقد نسيت  -قال : 



على كل حال ال  - قالت آيب هبدوء :
 أريد  

قالت اليز بينما ضاقت شفتيها 
ليس هذا هو املوضوع ،   -القرمزيتني ك

ولكن هناك طريقة صحيحة وأخرى  
 0خطأ للتصرف 

تورد كيفن خجاًل واستعادت آيب كلماته 
أبنه ليس طفاًل رغم أنه كان واضحاً أن  

شقيقته ال زالت تعامله كطفل ، إن  



كانت بقية عائلته تعامله على نفس  
املنوال ، فال عجب ان كانت تعوزه 

وقد أدركت أيضاً ملا وقع  0بعض الثقة 
ال شك أن  0يف حب كارولني 

قوايً حساسيتها املرهفة جعلته يبدو 
بوضوح ، قال وهو يبتسم آليب مغادراً : 

 0سأرحل  -
ابتسمت له هي أيضا مث تنبهت إىل أن  

اليز تراقبها فقالت أول شيء خطر بباهلا 



لقد قلت يل أن شقيقك الصغري   -: 
 0هنا وتوقعت أن أرى تلميذ مدرسة 

أحياانً يتصرف كأنه هكذا  - قالت اليز :
 فعاًل ن ورغم أنه ذكي ومدهش فيما

إنه مدير أحد خمازننا  0يتعلق ابلعمل 
الرئيسية وهو يقرر أشياء مهمة ن ولكنه 
أمحق فقط يف ما يتعلق أبموره الشخصية 

لقد اعتقدت أحدى الفتيات أهنا  0



أوقعته يف شركها ولكنين أظن أن روس 
 0قد أرعبها 

بقيت آيب صامتة ، من الواضح أن روس 
 مل خيرب صديقته عن عالقتها بكارولني ومل 

  0جتد سبباً واضحاً إلخبارها بذلك 
ولتتجنب مالحظات أخرى حول كيفن  

وحياته اخلاصة فقد فتحت حمفظتها 
 0واستخلصت املالحظات اليت دونتها 
تناقشا ملدة ساعة يف اقرتاحاهتا بشأن  



الدعاية لفرع األزايء ووافقت اليز  
بسهولة على مجيع هذه االقرتاحات 

فاجئ  حىت أن آيب تسألت خلضوعها امل
بدا هلا ذلك بعيداً عن شخصيتها 0
وماذا حضرت لروس   -سألتها اليز :0

 0للسيد هانت ؟000
أجابت آيب : مقابالت خمتلفة مع 

الصحف و برامج تلفزيونية عديدة ، 
غاري وينتون متحمس للغاية وقد 



أعطاين ثالثة مواعيد حتدد مىت يستطيع 
احتاج أن أتكلم  0استضافته يف برانجمه 

ليخربين عن مواعيده املتيسرة  مع روس
0 

لقد 0ذكرت امسه األول عن قصد 
طلب منها ذلك بنفسه وقد شعرت  

ابلغضب من الطريقة اليت حتاول فيها  
 0اليز إشعارها أهنا قريبة منه 



روس ال يستطيع أن  -علقت اليز :
 0حيتمل هذا الرجل

ليس ابلضرورة أن حيبه  -علقت آيب :
ذي علينا شخصياً ، فالشيء الوحيد ال

تذكره أن غاري جيتذب عشرة ماليني  
 0من املتفرجني
سأخربه بكل ما ذكرته ،   - قالت اليز :

إن مل استطع على محله على تغيري رأيه  
 0فلن يستطيع أحد ذلك 



كان االكتفاء يف الصوت القوي أقوى  
من قدرة آيب على االحتمال فوقفت 
لتذهب ، وهي تفعل ذلك إذ ابلباب  

جل الذي كانتا تتحداثن يفتح ويدخل الر 
بشأنه ، قطع الغرفة خبطواته اليت بدت  

كنمر مجيل ، منر مستعد للصيد يف هذا  
الصباح وهذا ما بدا للحدة اليت بدت  
يف عينية الرماديتني ، قال بنربة منفعلة 



قبل أن تذهيب اي آيب ، أود أن   -:
 0أحتدث معك يف مكتيب 

اخفت دهشتها ، ال صباح اخلري ، ال  
امة ، ال حديث ودي من أي نوع  ابتس

ليس   -ن فقط أمر ن أجابت بربودة :
 0لدي الوقت 
 0تدبري أمرك  -قال حبدة :

مل ترتك نربة صوته اجلازمة أية فرصة  
للجدال ن وابستسالم ال مبايل التقطت 



اذهيب  -حمفظتها ومسعت روس أيمرها :
 0اآلن أريد أن أتكلم مع اليز أواًل 

مث إىل مكتبه  اندفعت آيب إىل املمر
مل  0ورمت أبشيائها على أقرب كرسي 

 0يعاملها زبون من قبل بوقاحة كهذه 
لقد كان حقاً أكثر رجل متعجرف قابلته 

كم من الوقت ينوي أن  0حىت اآلن 
يدعها تنتظر ؟ تسألت وقررت أن تعطيه 



عشر دقائق وإن مل يعد خالهلا  
 0فستذهب مهما كانت النتائج 

قرارها هذا  مل ميض وقت قصري على 
حىت مسعت الباب يفتح فتظاهرت أهنا 
مستغرقة يف لوحة كبرية هلوكين غطت 

لقد كانت اللوحة    0نصف احلائط 
للرسام نفسه مع عدد من أصدقائه  

متجمعني حول بركة يف كاليفورنيا  
للسباحة مما يعطي انطباعاً مجياًل 



أأنت   -سأل روس خلفها :0للصيف 
 معجبة به ؟

  -افضة النظر حنوه :أجابته ابختصار ر 
 نعم 

قال : لدينا لوحتان أيضاً يف غرفة  
 0رمبا حتبني أن تريهما0الطعام 

 سألته : أأنت أحضرهم أم كان عمك ؟



لقد كان عمي شغوفا 00أان  -أجاب :
ابللوحات اليت تتعلق بسباق األحصنة 

0 
أدركت أنه كان من املستحيل أن 
وسألته تتجنب مواجهته فاستدارت حنوه 

 : مل أردت رؤييت ؟
لقد مر  0للناقش أمر كيفن  -أجاب :

يب ليكلمين وقال أنه كلمك ، وأظن انه  
 سألك عن ابنة عمك ؟



أان واثق  -هزت رأسها موافقة ن فقال :
أنك مل تعطه عنواهنا ، فأان متأكد أبنه 

 0طلبه 
لقد طلبه فعاًل ولكنين مل  -أجابت :
 0أعطه له 

لصت من ذلك جيد ، وكيف خت -قال :
 ؟
إبخباره أبن علي أن أخذ موافقة   -

 0كارولني أواًل 



مشت جتاه أحد الكراسي وجلست  -
عليها إذ وجدت أن اقرتابه منها كان  

مربكاً ، فعل نفس الشيء فوراً ومل تشعر 
أبهنا عرضة للهجوم بفضل الطاولة  
قال 0العريضة اليت كانت تفصل بينهما 

 0 اي آيب كان هذا عذراً ممتازاً   -هلا :
 



لقد كانت احلقيقة ، إن   -فقالت :
كانت كارولني تود رؤيته فسأعطيه رقم 

 0هاتفها 
 0أمتىن أال تفعلي  0قال :

 ومل ال؟ -سألته :
لنقل أن   -قال روس بطريقة جافة :

لدي مهمة محاية الشبان البسطاء من  
 0أنفسهم 



أمل تصدق ما قلته لك بشأن   -سألته :
جر السبب كارولني ؟ فقد كان األ

الوحيد الذي من أجله عملت يف ذلك  
املكان ن إذ كان أكثر بكثري مما كانت  

فقد 0تكسبه لو عملت يف مكتب 
كانت حتتاج إىل كل بنس لتعتين بنفسها 

 0وابلطفل 
ليس هناك من أم طبيعية  -قال هازائً :

 0ترتك طفلها وحيداً كل الليل 



كانت سيدة املنزل تعتين به ، وقد    -
كارولني العمل لياًل لتكون حرة   اختارت

 0وتقضي هنارها مع الطفل
وكيف حيدث أهنا تعمل  -قال بكره : -

 هناراً معك اآلن ؟
لقد وجدت مركزاً رائعاً لالعتناء  -

 000ابلطفل هناراً وشاريل هو 
مركز   -قاطعها بسخرية واضحة : -

فُتح حديثا أليس كذلك ؟ دعينا نتفق  



ريبتك على اختالفنا حول موضوع ق
من الطبيعي لفتاة خملصة مثلك أن 0

 0تدافع عتها 
احنىن لألمام واضعاً مرفقيه على  -

أريدك أن   -الطاولة الفوالذية قائاًل :
تعديين أنك لن ختربي كيفن أين تقطن  

 0أو أهنا تعمل لديك 
 وإن مل أفعل ؟  -حتدته آيب قائلة :

 0سيكون هذا األمر مكلفاً  -قال :



 ين سأخسر عملي ؟أتعين أبن  -قالت :
ليس هناك  -هز كتفيه بال مباالة وقال :

 من أحد ال غىن عنه
يه مفكراً وهو يعطي االنطباع  حدق بيد

 - أبنه كان يفكر ملياً يف تعليقها وقال :
ال أريد أن أخسرك  0إنك على حق 

متاماً كما التريدين 0آر  0ب0كشريكة 
ومن خالل األفكار  0خساريت كزبون 



اليت قدمتها فأان أقدر أنك من أفضل  
  0العامالت يف هذا اجملال 

دهشت لتغريه املفاجئ ولكنه مل يكن 
سيأخذ أكثر من عدة  0ادائً أبية حال ه

كلمات إطراء ليزيل الكره الذي اضطرم 
قالت ال مبالية 0شكراً  -يف صدره :

 0واستدارت لتذهب  
أمتىن أن ال جتعلي كيفن   -صاح قائاًل :

إنه يتخيل أنه واقع  0يتصل اببنة عمك 



وإن كانت عالقاته السابقة   0يف حبها 
والقصرية األمد تساعد يف هذا األمر  

إذ يبدو   0فإن كارولني هي من سيتأمل
 كيفن من النوع اململ 

هذا ما حيصل عادة قبل أن أتيت املرأة  -
ود وأغلقت  قالت آيب برب  0املناسبة 

الباب هبدوء خلفها بدون أن تعطي أية  
 0فرصة للتعليق آخر  



عندما عادت إىل مكتبها ألقت عليها  
كارولني نظرة واحدة وهزت رأسها قائلة  

: ال أعلم شيئاً عن شركات كوبرز  
ولكنك دائماً تعودين من هناك وتبدين  

 0جاهزة لقتل أحدهم 
رمت آيب بنقسها على +كرسيها الدوار  

أان   -رت به بقسوة و أجابت : ودا
هكذا فعاًل أود قتل روسرت هانت  



لقد التقيت بكيفن عندما كنت 000
 0هناك 

قالت هذا وهي توقف كرسيها مث  
سردت أحداث الصباح ابختصار ، 

أتردين أن   -وأهنت حديثها بقوة :
 أعطيه رقم هاتفك أم ال ؟

فأنت  0ابلطبع ال   -أجابت كارولني :
وداعاً لشركات    إن فعلت فستقولني

 0كوبرز 



ال جتعلي هذا األمر    -قالت آيب حبزم :
يتحكم يف قرارك ، حنن نتدبر أمران جيداً  

 000من دون شركة كوبرز و
ال زال اجلواب ال   - قاطعتها كارولني :

على كل من األفضل يل أال أخرج مع 0
أحد قبل أن أحصل على حرييت من  

إن كان كيفن مهتماً يب منذ  0جيفري 
وإىل أن  0أشهر فسأفكر يف األمر  ستة

حيدث هذا فستكونني يف شركات كوبرز 



، فهانت املرعب لن جيد األمر صعباً  
 0لطردك 

كانت فرصة آيب ابختبار روس قصرية 
األمد ، إذ أن كيفن أتى لزايرهتا بعد  

يومني بدا حديثه وهو يدخل إىل غرفتها  
اعتذر عن إزعاجك ، ولكنين  -،:

 0لكارولني  أريدك أن تعطي هذه
وضع مظروفاً خمتوماً على طاولتها  

لقد كتبت أخربها كم أتوق   -وأضاف :



حسناً أمتىن أن تغري رأيها  000لرؤيتها و
 0وتقابلين بعد أن تقرأ هذا

علقت آيب وهي تتمىن أن يكون روس  
إنك جلوج وال   -من نفس نوع كيفن :

 0شك 
لست دائماً كذلك ، وهلذا فإن اليز   -

ان مشاعري حنو كارولني وروس ال أيخذ
 0على حممل اجلد 



أتعلم  -خفق قلب آيب بقوة وسألته : -
شقيقتك بصلة القرىب اليت جتمعين  

 بكارولني ؟
 0لقد أخربها روري   -أجاب ك

قالت آيب : أراهن أهنا مل تكن مسرورة  
 0بذلك 

 0أرادت أن تطردك  -أتوه كيفن قائاًل :



مل يكن علي  -مث هبت وجهه وقال :
ومع هذا فليس عليك أن  0رك أخبا

 0تقلقي فقد رفض روري 
أحب الرجل الذي   0هذا جيد  -

 يعرف ما يريد  
إذن عليك أن تكوين شديدة  -قال : -

احلماس ابلنسبة لروري ، فحىت لو أراد  
أن يعفيك من خدماتك إال أنه عندما  



أصرت اليز على أن يفعل هذا صمد  
 0بعناد وقال ال

ن اليز ستستحق مل تفكر آيب أبداً أ -
إقرارها ابجلميل إىل األبد مما دل على أن 

أحد الميكن أبداً أن يفرض شيئاً 
مستندة إىل كل ما عرفته ن طلبت رقم 0

  -هاتف ابنة عمها الداخلي وقالت :
  0أرجوك تعايل حااًل 

 0قالت هذا ووضعت السماعة جانباً 



كرر كيفن قوله : هل ستعطني رساليت  
 إىل كارولني ؟ 

   0تطيع أن تفعل هذا بنفسك تس -
أجابت آيب بينما فتح الباب ودخلت 

 0كارولني 
أقنعتها نظرة السعادة اليت بدت على 

وجهيهما ومها حيييان بعضهما أن األمر  
بينهما أكثر من إعجاب عابر فتمتمت 



بلباقة أهنا ستعود خالل عشر دقائق مث  
 0تركتهما 

عندما عادت كان كيفن قد غادر بينما 
كارولني مشعة ابلسعادة ن  كانت  

أان مسرورة  -صرخت كارولني قائلة :
سأتناول   0ألنه رفض كلمة ال كجواب 

 0العشاء معم الليلة 
مل تستطع آيب إال أن تقول هلا : ظننت 
أنك لن خترجي مع أحد وماذا ستفعلني  



إن علم جيفري ابألمر وسبب لك  
 0املتاعب 

لقد أخربت كيفن    -أجابت كارولني :
ن لدي طفل أيضاً فقال أن علي  عنه وأ

أن ال أقلق وأبن جيفري هو من ختلى  
عين ن وابلتايل أستطيع أن أطلق منه  

بغض النظر أن كنت أخرج مع غريه أم  
 ال 



إذن علي كل سيء جيد أن ينتهي  -
 0بشكل جيد 

قالت آيب هذا وهي تتأمل كارولني اليت  
لو  0خرجت من املكتب وهي ترقص 

مل 0كانت حياهتا ومشاكلها حتل بسهولة 
مل يكن روس قصرياً وبديناً بداًل من أن  
يبدو كفارس أحالم بل مل مل تكن اليز  

قصرية وبدينة ؟ لكان روس عندها حراً 
ولن يكون هناك سبب مينعها من اخلروج 



استدارت يف كرسيها  عبست و 0معه 
يف كل األحوال أن خمططه للزواج  0

الناجح ال جيعله زوجا مناسباً ، على 
إذن استمري اي 0األقل ليس زوجها هي 

آيب بتذكري نفسك كم هو غري مناسب 
دمدمت واستدارت حنو الكمبيوتر  0لك 

 0مركزة انتباهها على العمل 
ذهبت لرؤية انريكو يف هناية األسبوع ، 

أحدى شركات التلفزيون  فقد أخذت 



على عاتقها سلسلة من الطهي ، 
وفوضت آيب للتفاوض أبن تقرر أي  
 0جزء على الشاب االيطايل القيام به 

مل تذهب إىل شركات كوبرز منذ لقائها 
كانت تدرك 0األخري الغاضب مع روس 

أهنا لن تطرد كما كانت متأكدة أن روس 
ليته 0يعتزم جعلها متر يف أوقات عصيبة 

هب بعيداً لبضعة أشهر فقط سيدرك يذ
 0كم أن كيفن وكارولني سيسعدان معاً 



مرت 000ولكن هذا ما كان ليحصل 
بطاولة االستعالمات وهي يف طريقا إىل  

اخلارج بعد ساعة مثمرة مع أنريكو  
فأخربهتا الفتاة أن السيد هانت يود  

 0رؤيتها قبل أن تذهب 
كان واقفاً بقرب مكتبه حني دخلت 

ودخل فوراً يف املوضوع قائاًل  غرفته ن 
لقد مسعت أن كيفن قد خرج مع  -:

 0أظن أنك تدينني يل بتفسري0قريبتك 



لقد أتى إىل مكتيب وطلب مين أن   -
أوصل رسالة إىل كارولني ن وشعرت أنه  

من السخف أن نبقيهما منفصلني 
 0وبعد فهما ليسا بطفلني 0000

لقد جتاهلت أوامري عن  -قال حبنق : 
 0قصد

شعرت أنه ليس من حقك أن أتمرين   -
خبصوص أمر شخصي ن يبدو كيفن 

 0متيماً بكارولني وهي كذلك 



لقد وقع كيفن يف  0يبدو كلمة فعالة   -
احلب أكثر من مخس مرات ، وال أرى 

 أن هذا احلب سيكون أكثر متانة 
قد ال يكون كذلك ,   -قالت آيب :

ولكن هذا ال يعطيك احلق يف أن تدقق 
أنت تتصرف وكأنه   0ه فيمن خيتار 

 0مراهق
 0أنه كذلك عاطفياً  -قال :



ليس هذا من شانك ن عليه أن يكرب   -
يوماً ما ، وإن كنت تتصرف معه دوماً  

 كوصي عليه فأية فرصة لديه ؟ 
انق  تنبهت أبمل إىل تعبري روس احل

فالتقطت حمفظتها من األرض لكنها مل  
تشأ أن تذهب يف أجواء متأزمة ، لذا  

فقد حاولت اقناعه أبمر كارولني وقالت 
مل ال تقابل كارولني ؟ أان متأكدة  -له : 



من أن شعورك سيختلف عندما تتعرف 
 0إهنا حقاً ليست كما تتخيل  0عليها 

هذا ينطبق على  -قال بطريقة جافة ك 
 0اء وابلذات أنت معظم النس

أدركت آيب أن هذا مل يكن مدحياً لكنها  
مل تشأ أن جتادل يف هذه النقطة فقالت  

 أهذا يعين نعم أم ال ؟ -بدال من ذلك :
 0سأفكر يف األمر  -قال بصراحة ك



شعرت أبن املقابلة قد انتهت  
فاستدارت لتذهب ولكنها مسعته يقول : 

أال  0أشعر بكرهك الواضح يل آيب  -
 انه من األفضل لو أن والدك  تظنني

 يتوىل األمر عنك هنا ؟
لقد كان   0شعرت بقلبها خيفق بسرعة 

يعين طردها ن ولكن تعلم أن والدها  
سيحزن ألهنا مسحت للمشاعر  

 0الشخصية أن تقف بينها وبني زبوهنا 



على األقل أنت ال   -قال جبفاف : 
 0تنكرين كرهك يل 

 0ال تقل شيئاً مل اقله  -
أحلم هبذا ، فأنت عادة تقولني  ال  - -

 0أكثر من الالزم بنفسك 
سأتذكر أن أتعلم عندما أكون معك   -
0 
 لن تنجحي أبداً   -



انفجرت بغضب وهي تقول : أمتأكد  
 أنت من هذا ؟

مل ال ؟ إذن لنرى إن كنت حمقاً  -قال : 
0 

ال متارس علي اختباراتك  -فقالت : 
ايروس ، هناك حدود ملا استطيع أن  

بله ، حىت أحافظ على عمل مهم أتق
كعملك ن واآلن أن كان هذا كل شيء  

 0000فـ 



مرة أخرى استدارت لتذهب ومل حياول 
القيام أبية حركة إليقافها إال انه قال  

سأخربك عن قراري -وهي تصل للباب :
بشأن مقابلة ابنة عمك عندما أقابلك  

 0اثنية 
أجابت بدون أن تزعج نفسها ابلنظر  

 0حسناً  -إليه :
مث قاومت رغبتها امللحة يف إغالق 

 0الباب بعنف ، فأغلقته هبدوء شديد 



عندها فقط أطلقت العنان لغضبها  
واندفعت يف املمر تلعن روس يف سرها  

وتسميه بكافة األمساء اليت تعرفها ، لقد  
كان أسلوبه الذي أذهلا فيه خسيساً  

وقاسياً ، ومتنت لو كانت لديها احلرية  
له ، أغرب عن وجهي ن يف القول 

ولكن والدها كان الشريك األعلى ومل 
يكن القرار عائداً إليها ن ابإلضافة إىل  
املظهر املذل للمهمة أبكملها أن هي  



قررت عدم االستمرار يف العمل لدى  
 0شركات كوبرز 

لقد أدركت اليوم وبشكل هنائي أهنا تريد 
 0فعاًل روس هانت 

 
 

 ودمتم ساملني ** 
 اشر  اجلزء الع 

 



 
دخل آرثر ستيوارت إىل مكتب ابنته  
وأخذ يوخبها قائالً : "لقد حتولت إىل  

 سيدة أعمال هنمة." 
كانت جالسة خلف مكتبها مستغرقة 

 بقراءة بعض امللفات اتبع األب : 
"اهنا الثامنة وكان جيب أن تكوين خارجاً 

تستمتعني بوقتك ، وان مل يكن لديك  
 موعد للخروج فعليك أن تراتحي يف



املنزل . تتهمك كارولني أبنك ترهقني  
نفسك كثرياً يف العمل. " فكرت آيب : 
كارولني العزيزة, ان ابنة عمها ممتنة هلا  

العطائها عماًل وإىل اظهار كيفن يف  
حياهتا من جديد مما جعلها تقلق بشأهنا 
. وتساءلت كيف جتري األمور معها . 

لقد كانت مشغولة جداً حىت اهنا مل تكن 
 اها ابستمرار . سأهلا والدها : لرت 



" أترغبني يف تناول العشاء معي ؟ تعرفني 
والدتك , أان متأكد اهنا طبخت ما 

 يكفي لستة أشخاص آخرين ."
 قالت : 

" شكراً ولكين متعبة للغاية . كل ما  
أريده محام ساخن وسرير. " علق والدها 

 ابختصار : 
 " وطعام ." 



يؤثر  قررت آيب أال تدع كرهها لروس 
عليها . لقد عملت كثرياً يف األسابيع  

الثالثة املنصرمة , كما ان مشروعها قد 
ُكوفئ مبقابلتني تلفزيونيتني مع اليز  

وانريكو ابإلضافة إىل تغطية األحداث  
بواسطة الصحف . ولكن مشاعرها  

اجملروحة من جراء مقابلتها األخرية مع 
روس حالت دون بدئها العمل يف  

غلقت غطاء مكتبها الدعاية له . أ



ومدت ذراعيها بكسل فوق رأسها مث  
أزالت بعض داببيس الشعر عن رأسها  

اتركة شعرها يتموج إبمهال فوق كتفيها . 
لقد حان الوقت للذهاب . كان رأسها  

يؤملها ومل تعد تستطيع التفكري بوضوح . 
دخلت إىل شقتها ومسعت جنجس 

,هرها الفارسي األسود وهو ميوء بسعادة 
عته إليها لتعانقه مث ذهبت إىل  , رف

املطبخ . كانت تتوق إىل شيء تشربه , 



وبعد ان وضعت دجاجة يف مقالة , 
ذهبت إىل الرباد وأخرجت زجاجة عصري 

. أرادت أن تنام على أريكة يف غرفة  
اجللوس , فوضعت كوهبا جانباً وذهبت 

إىل غرفة نومها لتبدل مالبسها .  
ان  تكومت جبانب الوسائد , فشعرت 

توتر اليوم قد زال , كل ما كانت حتتاجه 
هو بعض املوسيقى , وضعت اسطوانة  

فبدت املوسيقى وكأهنا هتدهد هلا لتنام . 



مسعت جرس الباب قبل أن متر دقيقتان  
وهي على هذا الوضع , رمبا تكون آن , 

صديقتها اليت تعيش قريباً من شقتها  
واليت اعتادت أن متر عليها لزايرهتا دون 

ختربها . فتحت الباب والكوب يف  ان 
يدها , فكادت أن تسكب العصري وهي 

ترى بداًل من وجه آن النحيل , وجه 
روس هانت . كان يرتدي بذلة رمادية  

مقلمة وقميصاً أبيض مقلماً ابللون  



الرمادي , كان يبدو رائعاً بشعره املبعثر  
وقد اختلطت بعض اخلصل اجلوزية  

للحال  بشعره األسود , ولكنها شعرت
ابلغضب من نفسها هلذا التفكري . سألته 

: 
 "ماذا تريد ؟  

 " أجاب : 
 "أن أدخل قليال. "



أدخلته إىل غرفة اجللوس بفظاظه , كان 
روهبا الصويف الناعم طوياًل حبيث  

أوشكت أن تتعثر فيه قبل أن تثبت 
 قدميها وتتحاشى الوقوع . سأهلا:

 "هل أنت خبري؟ " 
 أجابت :

ويب طويل جداً اذ مل "أجل . ولكن ر 
 أرتد خفاً . 

 " سأهلا



 " إذن فلم الترتدين واحدًا؟" أجابته :
"ألين أستمتع مبلمس السجاده حتت 

 قدمي." 
 أبتعدت عنه وهي تقول :

 "أترغب يف شرب شيء؟" 
 " ال شكراً. " 

"سأشرب عصرياً بينما أتناول عشائي ,  
 مل أتناول طعامي بعد ."  فأان

 ملح قائال وهو خيلس على الكنبه : 



 "لن أؤخرك كثرياً." 
كان من الصعب أن تفهم أطباعه فقد 

بدا ودوداً للغايه . رمبا أتى ليشكرها  
على جهودها ابلنيابه عن شركته , 

فخالل زايرهتا إىل شركة كوبرز مؤخراً  
كان إما غائباً أو أنه تعمد االيراها.  

 وتناولت كوهبا وسألته جلست 
 "مل أنت هنا ؟ أهناك شيء مهم ؟" 

 بدا صوته قاسياً وهو جييب 



" انه خبصوص ابنة عمك ال****ه . 
لقد حاولت سحب املال من كيفن , 

وأريدك ان تبليغها أنين سأخرب الشرطه  
 ان فعلت هذا اثنيه ." 

قفزت آيب على قدميها بسخط وقالت  
: 

ه أعرفها ,  "كارولني هي أقل فتاة جشع
ليس هناك من طريقة جتعلها ...." 

 قاطعها بصوت صارم :



 "اخ
جلسي وأهدئي .أنين أدير األعتمادات 

املاليه لعائلة كيفن , وقد أتى اليوم 
 ليطلب مين ثالثني الف ابوند ." 

 صعقت آيب من هول املبلغ وقالت :
" رمبا كان يود ان يسدد ديناً . على كل 

يف مطعم كييت   حال لقد قابلت كارولني
 و...." قاطعها روس قائاًل :



"لقد ذهب إىل هناك ليشهد حفله  
ساهره لصديق له على كل حال أعرف 

مل حيتاج إىل املال , فقد قلت له أنين  
الأوافق على إعطائه املال مامل خيربين ملل 
حيتاج إىل كميه كبريه كهذه ." قالت آيب 

 بشك  
 " أتعين أن كارولني طلبت منه ؟" 

 اب :أج
 " بطريقه غري مباشره ." 



 سألته :
 "وماذايعين هذا ؟"  

 قال :
" لقد استخدمت زوجها عدمي الفائده 

هلذه الغايه , لقد اتصل بكيفن وقال انه 
كان يراقبها وانه لن يناقش أمر الطالق 

او يطالب حبقوقه يف رعاية ولده ان  
 أعطاه كيفن مايستحق هذه التضحيه ."

 



 سألته آيب :
 تعتقد ان كارولني متفقه معه ؟""وأنت 
 قال :

 "ابلطبع " 
 ضحكت آيب وقالت :

" لو كنت وافقت على إقرتاحي مبقابلتها 
لكنت أدركت كم أنت خمطىء .فتاة 

عانت احلرمان حىت املوت لكي تعيش  
رافضة طلب املساعده من عائلتها  



الميكن أن تذهب إىل زوج حتتقره لكي 
 تبتز مبساعدته الرجل الذي حتب." 

"أتظنني بصدق ان زوجها قد فعل هذا  
بدو  من تلقاء نفسه؟ ال , كل هذا ي

 مقصوداً ."
 قالت :

"أنت أمحق .لن تعود كارولني إىل جفري 
ولو كان ميلك مليون ابوند وليس ثالثني 

 الفاً فقط ."



" أان الأقول أهنا ستعود إليه , بل فقط  
أهنما سيتقامسان املبلغ . أتعلمني املثل 
الذي يقول عصفور يف اليد .... اهنا 

متأكده على أي حال أن مشاعر كيفن  
ر وهبذه ستكون متأكده من ستستم

 احلصول على شيء .
" الذت ابلصمت مث ضربت بعنف كوهبا 
على الطاوله حبيث أندلق العصري منه .  

 وسألته بعنف :



"مل تفكر ابلناس ابلسوء دوماً ؟ اهنا حتب 
 كيفن و...." قاطعها روس 

 "من السهل أن حنب رجاًل شاابً وثرايً ," 
أة شابه  " ومن السهل أيضاً أن حنب أمر 

وثريه ... كيف ستشعر أن أهتمتك أبنك 
تريد الزواج من أليز من أجل ماهلا بدال  

 من احلب؟"
 رفع حاجبيه السوداويني بكربايء وقال : 



"لدي مايكفيين من املال , وعلى كل 
حال حنن النتناقش بشؤوين أان .أقرتح  

 أن توصلي حتذيري إىل أبنة عمك ."
 قالت حبنق :

 هتم بعملك ." " سأفعل , وأنت ا
 تنهد روس ووقف قائاًل هبدوء :

"أمتىن أن تنظري إىل املوضوع من وجهه  
نظري . أنت تتهميين أبنين متحامل  

عليها ولكنين أستطيع قول نفس الشيء 



عنك . أنت حتبني كارولني والتستطيعني  
 رؤية أخطائها ."

 قالت:
"أان لست محقاء .ليس هناك من أحد  

 كلياً أبمانتها."مثايل ولكين أثق  
 قال أبدب :

"إذن ليس هناك ماأضيفه . آسف 
لكوين أخرت عشاءك أمتىن أال يكون قد 

 فسد." قالت:



"أن كان قد فسد فسأطالب تعويضاً من 
شركة كوبرز .أان أحاول أن اتذوق  

وجباتك اجلاهزه ألرى كيف تضاهي 
 وجبات منافسينا " 

 ابتسم وقال :
 "وكيف جتري األمور معك؟"

 بت :اجا
 "بشكل جيد للغاية"



رفضت الدخول أبي حديث أضايف معه 
 وذهبت ابجتاه القاعة الرئيسية. قال:

"قبل ان أذهب أود أن أشكرك على  
الدعاية اليت تقومني هبا لصاحلنا, مل اكن 

اريدك ان تظين انين لست مطلعاً عليها" 
 قالت:

"اان واثقة من انه اليفوتك أي شيء  
يتعلق بعملك ايروس , وهذا احد 

 أسباب جناحك" 



عرب عن شكره الطرائها ابمياءة صغرية 
واجته حنو الباب,وبينما هو يفعل ذلك  
رن جرس االنرتفون فانتظر حىت جتيب 

آيب لدهشتها كانت كارولني على الطرف 
اآلخر,فضغطت آيب على مزالج الباب  

 فتح الباب السفلي وقالت:اخلارجي لت
"يبدو انك ستقابل ابنة عمي اردت هذا 

ام ال ,إال إذا كنت تود ان تغادر عن  
 طريق سلم النجاة"



 أجاب :
"هذا األسلوب يتبعه اللصوص  

واملخادعون ,ومبا انين لست واحداً من 
 هؤالء ..." 

وسكت حني قرع اجلرس ووقف جانبا  
  بينما كانت كارولني ختطو حنو القاعة

بدت كارولني كعاملة نشيطة وأم متعبة  
وهي من دون أية مساحيق جتميل , 

 وقالت:



"أان... أان اسفة إلقحام نفسي ولكين  
كنت اعلم انك تريديدن هذا التقرير  

 بصورة ملحة ,ولقد انتهيت منه لتوي" 
 سألتها آيب بتعجب:

"أال زلت يف املكتب حىت هذا الوقت؟" 
 أجابت كارولني :

السيدة ولسن حتب ان حتمم "ال أبس , ف
 تشاريل بنفسها " قالت آيب

 "كنت تستطيعني أتجيل هذا الغد"  



هزت كارولني كتفيها وأعطتها مظروفا  
ضخما واستدارت لتذهب ولكن آيب  

 قالت:
" ال تذهيب. أود ان اعرفك على السيد  

هانت" حاولت آيب االحتفاظ هبدوء 
صوهتا وتعبري وجهها ,اما كارولني فقد  

وجهها بينما كان روس خيضعها امحر 
 لتقييم حاد. سأل فجاة:



" أأستطيع أن اوصلك إىل منزلك ؟" 
 ابتسمت كارولني وقالت :

"ليس أن مل تكن تقطن يف جنوب لندن. 
التقلق بشأين فأان معتاده على احلافالت 

". 
اعرتضت آيب قبل أن يكرر روس طلبه  

 وقالت : 
د  " أبقي وكلي شيئاً قبل أن تذهيب . أري

 أن أراجع التقرير معك ." 



 فكرت آيب  
: مل يكن طلب روس انجتاً عن هتذيبه . 

لقد أراد بوضوح أن يرى أن كان  
يستطيع ان يوقع ابنة عمها يف مصيده 
لتعرتف اهنا كانت متحالفه مع جفري. 

 قال روس:
 " سأذهب إذاً " 

ظهرت السخريه على فمه , لقد كان 
.   يعلم متاماً ملا عارضت آب دعوته



أطلقت آيب تنهده أرتياح حني أغلق  
الباب خلفه معرتفه كم جعلها عرضه  

لألنتقاد . لقد جعلها تشعر ابحلساسيه 
والقسوه . ايللمزيج غري املريح من  

 الشعور. اعتذرت كارولني اثنيه : 
"أان حقاً آسفه إلقحام نفسي ابلطريقه  
اليت فعلت . لقد دهشت عندما رأيت 

لم ان "الرئيس من كان هنا .مل أكن أع
 الكبري" يقوم الزايرات ." قالت آيب 



 " انه اليفعل هذا ." 
 قالت كارولني : 

 " ومن كان هذا إذن خياله ؟ " 
 ارجتفت آيب وقالت :

"كم هو رهيب أن تظين ان لديه  
شخصتني . أحدامها سيئه مبا فيه 

 الكفايه ." 
 قالت كارولني :



أجتماعياً "رمبا فيما خيتص ابلعمل ,أما 
 فأظن ان كل فتاة تعتربه أمري األحالم .

" أجربت آيب نفسهاعلى األبتسام 
 وقالت :

" كما ان أليز تبدو كأمرية أحالمه. تعايل  
,نستطيع ان نتحدث بينما أنكل ." بعد 
عشر دقائق , جلستا يف املطبخ الصغري  
وأخذات تتقامسان الوجبه الشهيه . عندها 

بدهشه ملا أتى فقط أخربت آيب كارولني 



روس لرياها , مقررة انه من األفضل هلا  
أن تسمع اهتامه هلا من شخص حيبها 
أفضل من مساعه من كيفن الذي قد  

خيفي شكوكه يف مايتعلق بربائتها. قالت  
 كارولني بدهشه :

" أستطيع ان افهم السبب الذي جعله  
يقول هذا , فهو اليعرفين و.... " قالت 

 آيب :
 " لقد رفض مقابلتك ." 



" ألنه عنيد , معظم الرجال هم هكذا , 
كلما كافحت أكثر كلما قاوموا أكثر," 

 سألتها آيب  
 " أين تعلمت أن تكوين ذكية هكذا "  
" لقد ذهبت إىل مدرسه قاسيه أمسها  

الزواج من جفري " تنهدت آيب وقالت  
: 

 " وماذا ستفعلني بشأنه ؟" 
 قالت كارولني :



إىل حمام بغيض آخر وأطلب  " سأذهب 
منه أن يسحب كل املبالغ املستحقه .  
جفري يبتز ممن هو أضعف منه وعندما 

يهدد فهذا يعين أنه ينهار. التقلقي ,  
 ستحسن األمور , أشعر هبذا ." 

 قالت آيب بتمهل : 
" أان سعيده ألن احداان متفائله , ولكن 
عندما يفكر كيفن ملياً فقد يظن مبا ظنه 



كرت كارولني مبا قالته آيب  روس." ف
 بصمت مث هزت رأسها وقالت : 

"لقد تكلمت معه الليله وبدا حمباً 
كاملعتاد . لو كان لديه أدىن شك لكان 

 غرّي فكرة بشأن أنتقايل " سألتها آيب  
 " انتقالك ؟" 

"نعم لقد طلب مين أن أنتقل للعيش مع 
أهله . لديهم منزل يف سانت جون وود  

 " 



كيماً؟ مل تتعرفا على بعض  "أترين هذا ح
 مبا فيه الكفايه ...." قاطعتها كارولني : 
"مبا فيه الكفايه لندرك أننا حنب بعضنا  
.أعرف انك تظنني أنين أتسرع ولكن  
العيش مع أحدهم هو أفضل طريقه  

 للتعرف عليه." سألتها آيب : 
 " ومن أقرتح هذا؟" أجابت كارولني :



"هو ابلطبع ,كوين سعيده ألجلي 
عزيزيت , أعرف أنين أقوم ابلشيء  اي

 املناسب ." 
"أان سعيده ألجلك ابلطبع . يبدو أن  
 كيفن حيبك بصدق ." قالت كارولني :

" انه كذلك فعالً  , كما أن شاريل يهيم 
به .لقد وجدت حضانة رائعة له , ويبدو 

كيفن سعيداً ابحضاره يومياً من هناك  
واألعتناء به حت عوديت ." كانت آيب 



دة ألن حياة أبنة عمها كانت تسري  سعي
بشكل جيد ولكنها شعرت أبن عليها  

 حتذيرها فقالت : 
"التسقطي من حسابك أتثري روس على 

كيفن . أهنما متقارابن للغايه ." قالت 
 كارولني : 

"أعرف هذا , ولكن ان مل يكن كيفن  
يثق يب فمن األفضل أن أكتشف هذا  

 مبكراً ."



ت آيب ان ذهبت كارولني بعد ساعة وأحل
تستقل سيارة أجرة على ان تسدد  

الشركة حساهبا. فقالت:" لقد أتيت إىل  
هنا لتسلمي تقريراً.كما انه ليس هناك  

من سبب كي ال توافقي على هذا" 
 غصت كارولني وهي تقول : 

 "انيت لطيفة جداً معي "
 مث احتضنت آيب وأضافت :



"أمتىن ان جتدي شخصاً حتبينه. كم 
 لو أجنبت طفلي الثاين  سيكون هذا رائعاً 

بينما أنت تستعدين الجناب طفلك  
 األول " 

"ال تبالغي ,انين حىت مل اجد الرجل  
 املناسب " 

فكرت آيب وهي تطفيء النور وجتلس  
على االريكة, لقد كان هذا كثرياً هلذه  

األمسية املرحية. كانت مرهقة وكأهنا  



ركضت أميااًل. حاولت وهي تتنفس 
ببطء أن حترر افكارها ولكن بدون  
جدوى . لقد أصر روس على ملء 

أفكارها. كيف سيتصرف عندما 
يكتشف ان كارولني انتقلت للعيش يف  
منزل أهل كيفن؟ ان حاول ان ميارس 

أي أتثري عليه ويسبب ابنفصاهلما ف... 
تسارعت أنفاسها وجلست حماولة أن  

من وجهة نظره كما طلب  ترى الوضع 



منها ومتنت مرة اثنية لو ان ابنة عمها مل  
تتصرف بتهور,سريى األمر دون شك  
وكأنه دليل آخر على وقوع كيفن يف 
الشرك, فبينما كانت آيب تعرف ان  
حافز الفتاة الوحيد لفعل هذا هو  

 احلب. 
 الفصل احلادي عشر  

 
 



 
 

كانت آيب تغادر املبىن الذي تقع فيه  
باح اليوم التايل عندما شقتها ص

اصطدمت بشاب حيمل ابقة ضخمة من 
 االزهار ذات االعناق الطويلة . 

 ساهلا :
 " أأنِت آنسة ستيوارت ؟."

 قالت :



 " نعم ... أان هي ."
ابتسم قائاًل وهو يضع الباقة بني  

 ذراعيها :
 " اذن هي لِك ."  

كان هناك عشر درزينات من الزهرات  
 على االقل .
ا ترتاوح بني االصفر و  كانت الواهن 

 اخلوخي الداكن القريب اىل احلمرة . 



هتفت آيب وهي تفكر ان انريكو فقط  
 قد يرسل مثل هذه اهلدية السخية :

 " كم هي رائعه ." 
عادت اىل شقتها ووضعت الزهور على  

 الطاولة 
مث فتحت الظرف وسحبت بطاقة بيضاء  

 بسيطة كتب عليها :
 " ساحميين . روس ." 



شعرت وكأن قلبها يقفز يف صدرها وهي 
 تتكئ على احلائط , 

لقد كان االعتذار املختصر مطابقاً لرجل 
, 

وقد كانت تتوقع اي شئ اكثر من  
 توقعها العتذار منه . 

 لقد كان لتصرفه هذا تفسريان , 
 وتسائلت اي منهما يعين , 



أكان يعتذر الهتامه كارولني ام لتصرفه 
 معها هي ؟  

 تعرف اجابته مع الوقت . كان سؤاال س
حبثت يف خزانتها الصينية واخرجت 
مجيع الزهرايت اليت متتلكها ومألهتا 

 بقدر اإلمكان .  
لقد كان هناك العديد من االزهار حبيث 

كان عليها ان تضعها يف مغطس ملئ  



ابملاء حىت تعود ببعض االوعية من 
 املكتب . 

وزعت الزهرايت يف اماكن خمتلفة 
شقتها تشبه حمال لبيع فشعرت ان 

 الزهور . 
كما احست بشذا عطر حمل بيع العطور 

 الزكي , 
لقد كان روس ابلتاكيد رجال غريب 

 االطوار . 



ابتسمت وتوجهت حنو اهلاتف الذي رن 
 جرسه يف الوقت نفسه .

قالت وهي تسمع الصوت على الطرف  
 اآلخر :

 " كنُت سأتصل بك ,
 االزهار رائعة , شكرا جزياًل ."  

 ا صوته عميقاً وحاداً وهو يقول : بد
 " وماذا عن الرسالة ؟.

 أتساحمينين ؟."



 قالت بنعومة : 
" وكيف ال ؟ رغم انين لست متأكده 

 عن ماذا تود االعتذار ."
 قال حبرارة :

" ال تستمري ابلتحدث عن هذا .هناك 
اشياء كثرية تتعلق بِك علّى ان اعتذر 

 عنها ." 
قد قامت " ال تضايق نفسك اي روس . ل

 ازهارك ابملطلوب ." 



" لقد اخرتت هذه االزهار الهنا تذكرين  
 بِك ." 

 " طويلة , حنيلة . ومليئة ابالشواك ." 
 " بل طويلة , هيفاء وذهبية ." 

 فكرت آيب بفرح :  
اذن يستطيع ان يكون لبقاً وفاتناً عندما 

 يريد . 
 مث اضافت بصوت عال :
 " اقدر ما فكرت به ." 



عن هذا بشكل عملي  " اذن عربي
 واقضي اليوم معي ." 

 سألت :
 " اليوم ؟ اتعين اآلن ؟." 

 أجاهبا : 
" ومل ال ؟ سألغي مجيع مواعيدي ان 

 فعلت الشئ نفسه ."
كان االمر يبدو مغرايً للغاية ولكنها  

 قاومت قائلة :



 " لدّي عدة اجتماعا خالل النهار ."
 قال روس :

" قويل ان عليِك ان متضي النهار مع  
زبون متطلب , انِت ال تكذبني على اية  

 حال ." 
ابتسمت وهي متسك السماعة مسرورة 
النه ال يستطيع رؤيتها يف هذه اللحظة  

 مث اقرتحت :



" اال نستطيع ان نتناول طعام العشاء  
 معاً بدال من هذا ؟." 

 قرر قائاًل : 
الوقت حتتاجني " سنفعل ايضاً . كم من 

 لتكوين جاهزة .؟"
ترددت وهي تفكر : ما نوع العالقة اليت 

تربطه ابليز حبيث يستطيع ان يقضي 
النهار مع امراة أخرى , او انه يعترب 

 نفسه خاليا حىت يتزوج ؟ 



لقد كان هناك احتمال آخر ابلطبع وهو 
 انه مل يعد اليز بشئ كما كانت تظن .  

 :قالت وهي تستغرب موافقتها 
" اعطين ساعة التصل بزابئين , واخربين  
اىل اين حنن ذاهبان العرف ماذا ارتدي  

 ". 
 قال قبل ان ينهي خمابرته اهلاتفيه : 

" ارتدي شيئا دافئا واحضري حذاء  
 كبريا ." 



أعادت آيب ترتيب مواعيدها وهي يف 
غاية السعادة , مث ارتدت سرتة طويلة  

 من الكشمري وبنطاال مناسباً . 
 روس عندما رآها :قال 

" مذهلة... و ......... مكلفة للغاية  
 ايضا ان كان علّى ان احكم ." 

 اعرتفت آيب بصراحة :
 " مكلف جدا ابلنسبة جلييب ,



ولكنه كان عربون شكر من صانعي هذا  
النوع من الثياب للعمل الذي قمت به  

 حلساهبم ."
 قال وهو حياول اغاظتها : 

شركات   " ال شك انِك يف خسارة مع
 كوبرز .

ان سررت منِك كما فعلوا هم فأكثر ما  
تستطيعني ان تتوقعيه مننا هو علبة من 

 وجبات العشاء اجلاهزة ." 



كانت ال تزال تضحك بصوت خافت 
 على ما قاله عندما نزال السلم ,

كان روس يقود سيارة مورغن محراء  
 اللون .

وعندما اغلقت آيب على املوضوع ابتسم 
 :ساخراً وقال 

" اهنا من اآلاثر املتبقيه من ماضي 
 الشباب ." 



ادار حمرك السيارة وهو مكتف بعدم 
الكالم بينما اخذ يناور للخروج من  

 زمحة سري منتصف االسبوع .
رغبت آيب ابلبقاء صامتة كما وجدت 

 كالعادة قربه منها امراً مربكاً . 
كان ميسك ابملقود برفق بينما التفت  

الطويلة حول االطار واراتح  اصابعه  
مرفقه على جانب لباب و قد بعثرت  
 النسمات شعره لتكسبه طابع التهور ,



كما ان مالبسه غري الرمسية كانت تعزز  
هذه الصورة ... جاكيت مرقطه مع 

ازرار بنية , قميص صويف مجيل بلون  
 زاهي وبنطال بين .  

شعر بتفحصها له فالقى عليها نظرة  
 رماديتني الرباقتني ...سريعة بعينيه ال 

 خفق قلبها يف صدرها .
 كيف استطاع ان يثريها هبذه السهولة ؟ 

 سألته : 



" أأستطيع اآلن ان اعرف إىل اين حنن  
 ذاهبان ؟." 

 " اىل النهر."  
قال هذا وهو يضحك للدهشة اليت  

 اصابتها  
 واتبع :

" اعرتف اننا يف الشتاء ولكنه يوم مجيل  
يب و خنرج يف  و فكرت يف ان انخذ قار 

 رحلة غداء ." 



 قالت :
 " علينا شراء بعض املأكوالت ." 

 قال :
" لقد تدبرت االمر .. اسرتخي 

 واستمتعي فقط ." 
وصال اىل تشيسويك , فضغط بقدمه  

 على دواسة البنزين بقوة .
مث ما لبثا ان تركا الطريق العام و جتاوزاه 
اىل احلقول و سياج الشجريات املتناثرة  



قات القرية الضيقة و اليت تقود  على طر 
 اىل مارلو حيث يرسو قاربه .

كان القارب مطلياً ابالبيض املشع مث 
 ابلنحاس ليضفي عليه ملعاان ووميضا .

وبدا اسم القارب ", الكمال ," مكتواب 
ابحرف سوداء واضحة على مقدمة 

 القارب . 



قال روس وهو حيمل سلة كبرية فيها 
طباخه قد اغراض الرحلة اليت كان 

 جهزها :
" مثل سيارة املورغن , ال استخدم قاريب 

 كما جيب ان افعل ..."
ادخل السلة اىل املطبخ الصغري اجملهز  

 على حنو كامل , واتبع :
" ولكن ال شئ يرحيين اكثر من االحبار  

 يف النهر ." 



 سالته :
" هل سبق لك ان قمت مبغامرة خارج  

 الوطن ؟"
 اجاب :

 القارب ," ليس يف هذا 
ولكين امضيت عدة عطل مع اصدقائي 
وحنن جنوب البحر املتوسط يف قارب كنا 

 قد استاجرانه مع طاقمه .



يوما ما ساختلى عن هذا القارب و ابدله 
 بقارب افضل ." 

جمرد التفكري ابليز وهي تشاركه االحبار  
على منت القارب جعلها تشعر ابمل الغرية 

حالمها  و ذكرها هذا ابال تسرتسل يف ا
 يف هذا النهار . 
 اعرتفت قائلة :

 " امتالك قارب هو احد احالمي ." 
 ساهلا :



 " وماذ مينعِك ؟".
 اجابت :

 " مثنه الباهظ ." 
 قال :

 " ال شك ان والديِك يستطيعان ....."
 قاطعته قائلة : 

 " احاول ان اكون ....... " 
 قاطعها بدوره قائاًل :

 ؟." " اآلنسة املستقلة , اليس كذلك



قال هلا ذلك و هو حياول اغاظتها مث  
 اتبع :

" اذن مل ال تفعلني شيئا جديراً ابالطراء 
 وتصنعني لنا بعض القهوة ؟."

كانت آيب سعيدة و متعبة معاً عندما 
 عادت اىل هاي غيت يف تلك الليلة .

لقد كان روس رفيقا ممتعا و جمامال كما 
 كان رجال لطيفاً , 

 رعة فائقة .و لقد مرت الساعات بس



كاان قد تناوال طعام الغداء يف حجرة  
 القارب الرئيسية .

وقد استمتعت آيب أبكل مسك السلمون 
املدخن مع سلطة الكركند احملفوظة يف  

الثلج و اخلبز البييت واملايونيز ,  
ابالضافة اىل حلوى شوكوال املوس 

 السخية وتوت العليق الغض . 



  انتهى الغداء , فامضيا الوقت ومها
يتجوالن بال هدف يف القارب عرب النهر 

, 
وامضيا املساء يف حديث عابر او  

صمت مريح قبل ان يعودا اىل مرسى 
 القارب . 

تناوال العشاء يف فندق صغري و انيق  
قرب براي , وجلسا اىل طاولة بقرب  

 النافذة ينظران اىل املياه الداكنة ,



مل يكن احد منهما جائعا , فطلبا عشاء 
فا من مسك السلمون املسلوق خفيفا مؤل

 مث بعض السوفليه .
مل يتحدث روس عن كارولني اال عندما 

 بدأ بتناول قهوهتما فقال : 
" ادركت انين اخطأت يف احلكم عليها 

 فقط عندما قابلتها .
لقد كانت مصادفة سعيدة اذ مرت بك 

ليلة امس وقد اعطتين هذه الفرصة  



الرى ملا وقع كيفن يف غرامها ..بعيدا  
عن كوهنا مجيلة فلديها ملسة من  

 الشفافية ." 
 متتمت آيب بدون قصد :

 " لقد قال كيفن الشئ نفسه ." 
 كان روس يقول ما كانت تتوقعه متاما .

 اتبع :
ما ان ايخذا " الزلت اشعر ابن عليه

االمور بروية , لقد مرت بتجربة قاسية و 



قد تغرم بكيفن كرد فعل ملا حصل معها  
 ". 

 قالت آيب :
" اشك هبذا , لقد انفصلت عن زوجها  

 منذ ما يقارب السنة ." 
 " ال تزال السنة اايما قريبة ." 

 متنعت آيب عن الكالم بدبلوماسية ...
 واتبع روس :



عرض عليها ان " اضيف ابن كيفن 
 يساعدها ماداي و لكنها رفضت ,
 مما جعل عائلته تتنفس الصعداء , 

ونصيحيت , ان كنِت تريدين مساعها , 
هو أبن تبقي مستقلة عنه على مجيع 
 االصعدة حىت حتصل على الطالق ."

 سالته آيب بينما خفق قلبها بقوة :
 " ماذا تعين ب على مجيع االصعدة ؟."

 أجاب :



ال جيب ان تنتقل للعيش مع   " اعين اهنا
اهله قبل ان يكون لعالقتهما الفرصة  
الن تتوضح واال فسيظنون حقاً ابهنا 

 حتاول ان توقع كيفن يف شباكها ." 
 مل تستطع آيب ان حتجم عن سؤاله :

" من هم هؤالء الذين تتحدث عنهم 
 ؟." 

 قال روس هبدوء :
 " اليز ووالدهتا ,



 اهنا عائلة ثرية و......"
 طعته قائلة : قا

" ال يستطيعان التصديق ان احدا قد  
 حيب كيفن لذاته ." 

 مث اهنت احلديث قائلة :
" استطيع ان افهم ان احدا قد يفكر  
هذا ابليز اليت تتصرف وكاهنا شبشبا 

انعما بينما هي يف احلقيقة قاسية كجزمة 
 قدمية ,



ن فهو رائع حىت وان مل ميلك  اما كيف
 بنساً واحداً ." 

 قال روس برقة :
" اوافق على هذا , ولكن ابنة عمك 

سبق ان مرت بتجربة زواج فاشلة , كما 
ان والدته وشقيقته تشعران ابنه ليس 

 هناك من داع لتعجل االمور ." 



ابتلعت آيب حجته مقررة عدم افساد  
هذا النهار الرائع بقول اي شئ يثري  

 داال .ج
لقد كان انسجامهما الذي اكتشفته  

 حديثاً رقيقاً جداً للمخاطرة به . 
وكما كانت ختشى , فقد كان كيفن 

 صادقاً للغاية مع عائلته .
 عضت على شفتيها و فكرت : 



يبدو ان هناك ضعفاً يف شخصيته جيعله 
 يريد ارضاء اجلميع , 

 ولكن هذا لن يكون ممكناً دائماً ,
يف حياة كل منا حيث  اذ قد أييت وقت

 جيب ان تؤخذ القرارات ,
فعليه ان يكون رجاًل مبا فيه الكفاية  
ليجعل عائلته تدرك ان هناك اشياء  

 معينة ان يقررها بنفسه .
 قطع روس افكارها قائاًل :



 " ادفع بنساً ."  
 سالت مستغربة : 

 " ملاذا ؟". 
 اجاب :

 " الفكارك ؟."
 قالت مازحة :

هو مبلغ زهيد , " اوه . بنس واحد 
 حاول نصف مليون ." 

 قال :



" اذن البد انك تفكرين يب . ال شئ  
 آخر يستحق هذا الثمن ." 

ضحكت مسرورة ألن جو احلديث قد 
تغري وبقيت خالية الفكر حىت دفع  

الفاتورة وتوجها اىل السيارة عائدين اىل  
 لندن .

لقد كان هناك قليل من الزحام فقاد  
 بسرعة ,روس السيارة 



جلست آيب منخفضة يف مقعدها سعيدة 
 ابلباطانية السميكة اليت احاطها هبا . 

توقفا عند احدى اشارات املرور عندما 
 اقرتاب من ضواحي املدينة ,,

فالتفت لينظر اىل خصل شعرها الذهيب  
االمحر اليت تشابكت من جراءاهلواء و 

 قال :
" تبدين أمجل عندما يعصف اهلواء  

 بشعرك ."  



اذن فاان سعيدة النك قدت السيارة  "
 بينما النوافذ مفتوحة ." 

" حسناً , واان كذلك . ولكن كان جيب 
 ان تطليب مين اغالقها ."

 " وافسد مرحك ؟ "
لقد احببت الشعور ابنك حتارب  

 العوامل اجلوية ."  
 ضحك و قال :



" انِت على حق , لقد احببت هذا فعاًل 
 ". 

ورغم هذا فقد رفع النافذة و هو يتكلم 
 مث التفت اليها فالتقت عيوهنما .

بدت عيناها مرحتني امام عيناه , فقد 
 كانتا حمببتني وحنونتني .

شعرت آيب ابهنا غري قادرة على فعل 
شئ وكأهنا توازن نفسها على منحدرات 

 تقفز إىل أسفل .  الثلج بينما تنتظر ان 



ادركت عندها فقط اهنا قد وقعت يف 
حبه و اهنا كانت تريد ان تشاركه حياته  

 رغم كل شئ ,
ولكن هذا كان جنوانً , فقبل اليوم 

كانت كل احاديثهما تنتهي جبدال او  
 على االقل بعداء مكتوم .

وابالضافة اىل كل هذا فلقد كانت هناك 
ته و اليت اليز اليت كانت جزءاً متمماً حليا



كانت تنوي ابقاء عالقتهما على هذا 
 املنوال .... 

 ولكن كيف يشعر روس ؟ 
مل يكن هذاسؤااًل جترؤ على طرحه 

 بصراحة ,
رغم اهنا بطريقة او أبخرى ستكتشف 

 االجابة عنه ,, 
وحىت تفعل هذا,,,,, فعليها ان حتتفظ  

 حببها يف طي الكتمان ,,,,,,,.



 
 الفصل الثاين عشر 

ذاذ اىل مطر عزير بوصوهلما اىل  حتول الر 
لندن مث ازداد ليصبح سيال ومها يتجهان 
حنو رجينت ابرك، عندها فقط بدء املطر  
املطر يتسرب عرب فتحة السيارة الصغرية 

 مباشرة على راس روس .



متتم وهو يلفظ انفاسه: )) لقد قالو يف 
الكراج اهنم قد اصلحو العطل . سريون 

 ما سافعله غدا.((
يب: )) ولكن هذا لن يفيدك  قالت آ

الليلة، ستبتل قبل وصلك اىل البيت.(( 
ربت بلطف على خده الرطب مبحرمته 

 ولكن هذا مل يكن جمداي.
كان يرجتف وقد ابتل متام عندما وقف 

خارج شقتها، اقرتحت ايب: )) اترك  



السارة الليلة هنا واتصل ابلكاراج  
لياخذها غدا صباحا. ان صعدت معي 

 ارة اجرة.((ساطلب لك سي
اوما براسه موافقا، ولكنه مالبث ان  

 توقف عندما بدء ابلعطس.
بدخوهلما اىل شقتها ارشدته اىل احلمام ، 
واعطته منشفة كبرية اخذها وهو يعطس 

مث ساهلا جمددا: )) هل استطيع ان 
انتاول فنجان شاي قبل ان تتصلي 



بسيارة االجرة ، فاان اشعر ابلربد  
 كاجلحيم.((

 ار ولكن افهم ماتعين.((اجلحيم ح
كانت تسكب الشاي يف فنجانني عندما 

 دخل اىل املطبخ .
قالت له: )) تبدو ثيابك وكاننك قد 

 جهدهتا عن قصد.((
)) الاهتم طاملا قد جفت سيعتم 
 جيورجيو ابعادهتا اىل شكلها.((



سالته: )) اهو خادمك اخلاص ابلضافة  
 لكونه رئيس اخلدم؟((

ورزوجته كنز ابلنسبة يل. ال شك )) انه 
ان احد اسباب رفضي للزواج هو ان  

منزيل يدار بشكل جيد حبيث ال اريد ان 
 اتيت زوجة وتفسده.((

مل تقل ايب شيئا لتاكدها من كونه ميزح ام 
ال، فتوجهت راسا اىل غرفة اجللوس  

ووضهت الفناجانني على طاولة صغرية 



بقرب احدى االرائك . ارمتى على 
سي وبدا يرشف الشراب الساخن  الكر 

 ابمتنان.
قال روس بصراحة: )) لو كنت جاد 
بشان اليز كما كنت هنا معك، لقد  

عرفتها معظم اايم حيايت وحنن صديقان  
 محيمان الشيء اكثر.((

قالت ايب:: )) صديقان محيمان للفاية  
 حسب ما قالت هي .((



)) مل اعطها اي سبب لتفكر اكثر مما  
فعلت فهذا انبع من  اخربتك به، وان 

تفكريها الراغب يف حدوث هذا االمر،  
فالنساء ميلن اىل اطالق العنان  

 الفكارهن.((
اصرت قائلة: )) ولكنك خترج مع 

 اليز.((
قال: )) اان اخرج مع الكثريات ومل اعد 

 اهتم ابي واحدة منهن مذ رايتك.((



قالت ايب: )) ارهن انك صياد ماهر اي 
 روس.((
 قويل هذا مرة اخرى.((قال: )) 

)) انك تؤدي دورك بشكل رائع.(( 
لوى فمه مبتسما فتابعت ايب كالمها و  

قالت: )) اان اسفة اي روس ولكين لست 
من النوع الذي قد حيبذ العالقات  

العابرة. انه قرار اختذته منذ سنوات ومل 
 اندم عليه.((



حدقت عيناه الرماديتان الداكنتان 
)) ال افكر مطلقا بعينيها بشوق و قال: 

بعالقة عابرة. لقد اعجبتين منذ ان 
رايتك يف مطعم كييت وقد احتقرت 

نفسي هلذا، ولكين مل اتوقف عن التكري 
بك، ولو مل تظهري حبيايت مبجددا لكنت 

 عدت اىل هناك الراك.((
 قالت: )) انت متزح.((



)) ال، اان جمنون بك. انت اكثر فتاة 
ابلتها يف  فاتنة ، ذكية و ... ساخطة ق

 حيايت واريد ان...((
ايبع كالمه بعد حلظة صمت: )) لقد 

جعلتين قاسيا حبيث كنت اود احياان ان  
الوي رقبتك. فالطريقة الىت كنت جتبني 

 فيها عن اساليت كانت تغيظين.((



نظرت اليه بعمق وهو يتكلم ، فشعرت 
اهنا تعرف هذا الرجل منذ سنوات وليس 

 منذ اشهر قليلة فقط.
اقت ايب صباحا على رنني املنبه استف

ليذكرها ابن اليوم كان يوم عمل ابلنسبة 
هلا، فتوجهت فورا اىل احلمام. اهنت 
محامها بسرعة مث توجهت اىل املطبخ  

لتصنع بعض القهوة، وبينما كانت 
ترشف القهوة ختيلت روس جيلس قبالتها  



والفطور الذي ستعده له، لن يقارن  
رها زوجة  ابلقهوة الساخنة اليت حتض 

جيورجيو ويقدمها له حيورحيو بنفسه، 
رغم ان رئيس اخلدم ال يستطيع ان يقدم 

له كل االشياء اليت تسطيع تقدميها.  
ابتسمت عندما فكرت بعطلة هناية  

االسبوع عندما كان روس متاكدا من انه 
سيقضيها معها، وذهبت اىل غرفتها  

 لرتتدي مالبسها. 



لصباح  اسغرقت مقابلتها الحد الزابئن ا
ابكمله، ووصلت اىل مكتبها بعد  

الغداء، قرئت الربيد وامضت نصف  
فرتة بعد الظهر وهي متلي بعض الرسائل 

اىل سكريتريهتا، وما لبثت ان دخلت 
كارولني والفضول ميألها لتهرف ان  
كانت ايب قد استمتعت ينهارها مع  

 روس.



قالت ايب: )) لقد كان يوما مجيال  
ف نعر التاميز  للغايةز امضينه على ضفا

مث قمنا برحلة غداء،ومتشينا بعدها 
 وتناولنا العشاء قرب مالو.((

قالت كارولني: ))اظن انك ماعدت 
 تكرهينه.((

هزت ايب كتفيها بدون اكرتاث، متتمت: 
)) ابلطبع، لقد تعرفت اليه بشكل  

 افضل.((



سالت كارولني: )) اىل اي حد بشكل  
 افضل؟((

، ماذا وراء )) مابك؟ لقد انتهى التحقيق
 كل هذه االسئلة؟((

اجابتها كارولني: )) اان متشوقة العرف 
ملَ حتمرين خجال؟ لدي شعور ابنك اكثر 

من مغرمة به، وهلذا فقد عاملته دوما  
ابستخفاف، وكان هذا دفاع  

 الشعوري.((



 ردت ايب: )) نعم دكتور فرويد.((
ابتسمت كارولني ابتسامه عريضة  

كون فضوليه  وقالت: )) مل اقصد ان ا 
 ولكن ال اريدك ان تتاذي.((

 سالتها ايب: )) وملاذا ااتذى؟((
)) النه وسيم، ودكي، وثري ولديه  

الثقافة الكافية اليت تتالءم مع كل هذه  
املوصفات، كما انه يف منتصف 



الثالثينات وال يزال عازاب مما يدل على 
 شيء واحد.((

 سالتها ايب: )) اتعنني انه يقظ؟((
انه حيب اللهو . هل... هل )) او 

 حاول هذا معك؟((
امحرت وجنتها اكثر فاكثر مما جعل اي  
ايضاحات اخرى غري ضرورية . عبست 

كارولني وهي تقول: )) اوه... اي ايب. 
الين اعرفك فهذا يعين انك واقعة حببه، 



ولكن اين اليز؟ اظن انك قلت اهنما  
 صديقان.((

قالت ايب: )) اهنا كذلك، ولكن فقط  
الن عائليتهما تعرفان بعضهما منذ ابد  

 بعيد.((
قرع الباب ودخلت سكرتريهتا وهي 

حتمل صردا صغري ملفوفا بورق مميز،  
وقالت: )) لقد احضرلك احدهم 

هذه.(( فتحت ايب الطرد حبرية ورات  



علبة جموهرات جلدية صغرية، رفعت 
الغطاء وحدقت ابلدبوس الذهيب  
وداء  الصغري املوضوع على البطانة الس 

املصنوعة من املخمل. لقد كان على 
شكل قطة هتم ابلقفز وهي حتمل بني  

كفيها طابة مرصعة ابالملاسبينما بدت 
 عيناها تشعان ابلزمرد.

 صرخت كارولني: )) اوه.. اهنا رائعة.((



قرئت ايب املالحظة املكتوبة بدون توقيع  
 وهي صامته: حىت اراك .

يرسل علقت كارولني: )) اان واثقة اينه ال
هدااي مثينة كهذه اىل كل امراة يعرفها،  

 قد يكون جاد فيما يتعلق بك.((
حاولت ايب اال تبدو كقطة ابتلعت طري  

كنار، فتوجهت حنو اهلاتف بينما  
حاولت كارولني ان حتزر من كانت 



تطلب مث ما لبثت ان لوحت بيدها 
 مودعة وخرجت.

عرفت ايب ان روس كان يتفقد خمازنة يف 
خر من املدينة وانه لن يعود  اجلزء اال

 حىت ليل يوم اجلمعة.
قالت سكرتريته: )) ولكنة سيتصل يب ال 

حقا اليوم ان كنت تردين ان ترتكي له  
 رسالة....((



استغربت ايب انه مل خيربها ابنه سيغادر  
البلدة وطلبت من السكرترية ابالعة ابن  

 يتصل هبا يف البيت بعد العمل.
ة لتحضر  غادرت املكتب يف اخلامس

مؤمترا صحفيا كانت قد نظمته يف دور  
تشيسرت لشركة العطورات اليت تقوم 

ابلدعاية هلا، اصر زبوهنا شاكر على ان 
يدعوها لتناول العشاء معه ومع اثنني  



من مدراء الشركة يف مطعم بعد انتهاء  
 املؤمتر. 

كان منتصف الليل تقريبا عندما عادت  
يل  اىل املنزل وادارت فورا هاتفها اال

وهي اتمل ان تكون احدى الرسائل من 
روس، ومل خيب املها. اخربها صوت  

روس قائال: )) لقد اردت ان اخربك يوم 
امس اين ساغادر اليلدة لبضعة اايم 

ولكين نسيت لفرط سعاديت، امتىن ان  



تكون اهلدية قد اعجبتك ساتصل بك 
 عند عوديت.((

امضت ايب بقية االسبوع يف مطالعة  
لطهي، كان انريكو قد قام سلسلة فن ا

بتجربة يف االستديو وقد كان رائعا حبيت 
تنبات له ابلتخلي عن مركزه يف شركات  
كوبرز ليصبح طاهيا حملطات التليفزيون  

 بدوام كامل . 



كانت مشغولة جدا بعد ظهر يوم  
اجلمعة بفحص بعض بياانت الدعاية  
عندما دخلت اليز اىل مكتبها، بدت 

اكة بشكل مجيل  انيقة يف بذلتها احمل
وبدت وكاهنا منحازة لزي العمل. 

اعتذرت اليز قائلة: )) اعتذر لدخويل 
دون ابالغك، ولكين كنت امر قريبا من 
هنا وفكرت ان هذه ستكون هذه فرصة 

جيدة السالك عن املقابلة التلفزيونية  



التيي ستجرى يل االثنني القادم مل  
استطع مناقشة االمر معك قبل االن  

 خارج البلدة مع روس.(( الين كنت
استقرت اليز على الكرسي واضافت: 

)) ال ادري ايه صورة تريدينين ان اظهر  
 فيها ؟((

قالت ايب فورا: )) صورة طبعية فالكامريا  
ال تكذب وان بدوت وكانك متثلني  

 فستظهر هذان كوين انيت فقط.((



 سالتها اليز: )) الن ابدو متكلفة؟((
ء اللوايت  قالت ايب: )) معظم النسا

يتسوقن من حمالت كوبرز قد يفعلن اي 
شيء ليبدوم مثلك، ولعلمهن انك  

مصممة ازايء فسيجعلهن هذا يعتقدن  
ابهنن يستطعن ان يصيحن مثلك ان 

 شرتين املالبس اليت اخرهتا انت.((



قالت اليز: )) مجيل منك ان تقويل هذا 
. هذا يعين اين استطيع ان ارتدي الثوب 

 روس امس.((الذي اشرتاه يل 
شعرت ايب للحال ابهنا يقظة، فهدف 
الزايرة ليس ابي حال املقابلة القادمة  
ولكن كان روس ابلتاكيد. هل علمت 

 اليز ابهنما امضيا يوما معا؟
اتبعت اليز قائلة : )) انه من الشيفون  
االمحر وهو ليس من النوع الذي قد  



اختارة بنفسي ولكن روس راه يف خمزن 
 حل علي ابن اجربه.((يف برمنغهام وا

قالت ايب بعد جهد: )) ان كان هذا  
 اختياره فهذا يعين ان لديه ذوقا ممتازا.((
قالت اليز: )) ابلفعل ولكين افضل ان  
افاجئه اظن انه من الضروري للمراة ان  

 حتتفظ بغموضها. اال تفعلني هذا؟((
قالت ايب بربود ظاهري مصحوب بثورة 

ة: )) اوه، اجل.((مث داخلية عارم



تراجهت يف كرسيها وقالت بنربة عادية: 
)) مل اعرف انك ذهبت معه اىل اجلزء  
االخر من املدينة، وكيف جتري االمور 

 هناك؟((
ابتسمت اليز قائلة: )) ازدادت  

املبيعات بنسبة مثانيه ابملئة عن الشهر  
املاضي فجميع املخازن تستفيد من 

ما ان روس الدعاية اليت تقومني هبا ك
مسرور للغاية... ولكن رحلتنا مل تكن 



رحلة عمل ابكملها. لقد بقينا يف  
سرتاتفورد ليلة امس لنرى الرواية  

 اجلديدة لريتشارد الثالث.((
تسمرت ايب يف مكاهنا بوجة خال من 

التعبري واهتز القلم الذي كانت تعبث به 
بني يديها، فمدت هلا يدها عن قصد 

قد عملت وقالت وهي تكذب: ))ل
خالل اسرتاحة الغداء وان مل اكل شيئا 



فقد تتوعك صحيت، اترغبني يف ان  
 اتكل معي سندويشا؟((

كانت ايب ستختنق ابلطعام لو قالت  
اليز هلا نعم، فتهدت ابرتياح حني  

 رفضت عرضها.
قالت اليز: )) على ان اذهب، ساتناول 
العشاء مع روس وعلي ان اخذ محامي  

 على مهل.((



ايب تفكر بسرعة : هذه الفتاة كانت 
خىت االن كانت تكتفي ابلقاء  

التلميحات حول قرهبا من روس، 
ولكنها يف احلقيقة مل تقل هذا بوضوح  

ابدا وكان من الغريب ان تفعل هذا  
 االن.

قالت اليز: )) لقد ادهشتك اليس 
كذلك؟ اعلم اين كنت دوما اؤكد اننا  
اصدقاء فقط، ولكن احلقيقة ان روس 



ان يتزوجين منذ عدة سنوات ولكين   اراد
كنت اريد ان اخترب نفسي اوال، وعندما 

اختربت نفسي فعال مل يعد يريد الزواج  
 مىن .((

 ))ومل ال؟((
اجابت اليز: )) النه اصر على ان  

اتوقف اوال عن العمل يف الشركة قائال  
ابنه الجيب على زوجة رئيس العمل ان  

عمل  تعمل، كما انه مل يدعين اقبل ابي



مع شركة اخرى قائال ابين عنصر جيد 
 حبيث ال جيب ان اعمل مع منافسيه.((

 )) انه على حق.((
قالت ايب هذا وهي تتارجح يف كرسيها 
من جانب اىل اخر فخورة بنفسها اذ  
استطاعت الظهور وكاهنا غري مكرتثة 
 ابالمر و قالت: )) اذن من سريبح؟((
يت  اجابت اليز: ))كالان. لقد اثبت جدار 

كمصممة ازايء ومع هناية العام ساتزوج، 



وحىت هذا الوقت فان مجيع مالبس  
الشتاء لشركات كوبرز ستكون قد 

جهزت كما انين قد جهزت الطلبات  
بشان الربيع والصيف القادمني، اذن  
 اهناك وقت افضل العتزل العمل؟((

قالت ايب: ))ال، ولكن الن نتدمي على 
 تركك العمل؟((
لي، ولكن التعويض  قالت اليز: ))ب
 يفوقه امهية.((



فتحت اليز الباب وعندما وصلت اىل 
منتصف الطريق ابتسمت وقالت: )) 

عندما تقعني يف احلب ستعرفني ما 
 اعين.((

وحدها يف مكتبها، رفضت ايب ان  
تستسلم للدموع اليت كانت حترق عينيها  
مدركة اهنا لو فعلت هذا فقد التتوقف  

اليستحق عن البكاء لساعات، فروس 
هذه الدموع، وال للحظة لقد كانت  



محقاء اذ صدقت اخليط الذي حاكة  
حوهلا ولكن محاقتها توقفت هنا. 

امسكت مبعطفها واندفعت خارج  
 مكتبها.

وصلت اىل املنزل وبضجر اخذت 
محاما، اسرتخت حتت املاء الدافئه 

واسرتجعت هبدوء ما عرفته ظهر هذا  
 اليوم.



انه  كم من الوقت كان روس يظن 
يستطيع رؤيتها بدون ان تكتشف اليز  
االمر؟ ام انه كان خيربا ابخلداع حبيث 

كان يقوم ابعطاء موعدين لفتاتني معا؟  
كانت فكرة اهنا قد تكون واحدة من 
بني كثريات جتعلها تشعر ابلشمئزاز.  
شكر النه مل يكن يعرف حببها له لقد  

كانت مضطرة الن تراه السباب تتعلق 
 جيعل مركزها اليطاق.  ابلعمل مما قد



ايقظها صوت اهلاتف من احالم اليقظة 
املزعجة ، فلم جتب خلوفها من ان يكون 

روس مل تقرر بعد كيف ستعاجل الوضع  
كما كانت تريد ان تفكر مليا ابملر قبل 

 ان تتحدث معه.
اعادت الشريط اىل الوراء ووجدت ان  
ختمينها كان صحيحا اذ مسعت صوات 

ه لديه عشاء عمل وانه  عمييقا خيربها ابن
 سيتصل يف اليوم التايل.



عشاء عمل ابلفعل ، قالت هذا وهي 
متشي ببطء عرب الغرفة، متوترة جد 
حبيث مل تسطع ان تقراء او تشاهد  

التلفاز، وعندما اوت اىل فراشها اخري  
 كانت متوترة حد حبيث مل تستطع النوم
استعادت وهي مستيقظة هنارها معه: 

واح، الضحك، السعادة  اغاظته هلا، لبم
يف اكتشاف ان اذواقهما متشاهبه حيت 



يف الطعام، كان يوما للذكرى وليلة فرح  
 لن تنساها ابدا.

بزغ الفجر ونظرت بعينني متثاقلتني اىل 
بريدها، كان حيتوى علة بعض  

االعالانت وفاتورتني، كما كان هناك 
دعوة حلضور حفلة من صديق قدمي مل 

سرعة قبل ان  تره منذ اشهر، قكرت ب
تقرر قبول الدعوة ابحالتها روس اىل  

املاضي من الناحية الشخصية فلم يكن 



لديها النية ابلبقاء يف املنزل، وكان 
شعارها لقد انتهى القدمي واتى اجلديد،  

وعالوة على ذلك لقد ادركت اهنا  
كانت متشبثة بوهم، اذ اهنا عرفت  

روس منذ وقت قصري وقد تغلغل يف  
وعمق حبيث قد متضي قلبها بسرعة 

 عمرها يف حماولة لنسيانه.
 

 هناية الفصل الثاين عشر 



 الفصل الثالث عشر 
 

تركت آيب شقتها ظهر اليوم التايل  
وكانت قد وعدت كارولني مبساعدهتا يف 
االنتقال إيل منزل عائلة كيفن بعد الظهر 
. توقعت إن يتصل هبا روس يف الصباح  

ل ,  وقد شعرت ابالضطراب ألنه مل يفع
وتساءلت ان على ان اليز زارهتا ليلة  

األمس واخربهتا عن حقيقة عالقتهما . 



ان كان األمر كذلك فمن احملتمل 
االيتصل هبا مرة اخرى ,ولكنهما البد 

ان تراه اثناء عملها معه وابدا هلا مشهد  
مروعا حبيث فكرت جداي ابن تطلب من 

والدها ان جيعل أي شخص أخر من  
املوضوع بدال منها .  املكتب يهتم هبذا

ولكن تفكريها بروس تبخر حني وصلت 
ايل البيت املهدم الذي تقطنه قريبتها  

لتخربها صاحبة املنزل ان سيارة صدمت 



كارولني واهنا يف مستشفي قريبة من  
 املنزل .

سألت آيب برعب ) هل اصابتها خطرة 
 (؟؟؟

أجابت السيدة ,,,)) جروج وخدوش 
اليعطون اية  ..تعلمني املستشفيات ...

 ايضاحاالت((
 



قالت آيب: )) وكيف حدث هذا ؟؟ كان 
من املفرتض ان تكون هنا , وحتزم 

 امتعتها .((
 

قالت السيدة البدينة ذات الشعر  
الرمادي :)ليس بعد االن لقد اتصل هبا 

صديقها وقال ان كل شيء قد انتهى  
ن تغادر  كل شىء كان موضبا وجمهزا أل

مث قال ماقاله .لقد شعرت ابهلزمية  



وقالت اهنا تود اخلروج من املنزل لتفكر  
مبا حدث وطلبت مين ان اعتين بشايل  

اثناء غياهبا . وبعد ساعه اتصلوا من  
املستشفي وقالوا اهنا دهست مل اعلم 
كيف اتصل بك, كل مالدي هو رقم  
املكتب الذي تعمل فيه ومل جيب احد 

 هناك .((
 



ت اىب : ))سأذهب اىل املستشفي  قال
حاال .اتستطيعني االهتمام بشايل ريثما  

 اعود ؟.((
 

قالت السيدة ))ابلطبع . انه صغري  
 ولطيف ليس هناك من مشكلة .((

 
شعرت ايب عندما القت النظرة االوىل  
على ابنة عمها وهي ممددة على سرير  



املستشفي الضيق ابختناق يف حلقها 
كاملالءة اليت  .بدت كارولني شاحبة  

تغطيها ,ومليئة ابخلدوش وكأهنا مالكم 
خسر املعركة . كانت صورة خمتلفة متام 
عن صورة الفتاة اجلميلة واملشرقة اليت  

 رأهتا امس يف املكتب .
 



قالت كارولني بضعف والدموع تتساقط 
من عينيها )) اوه ايايب . أان سعيدة الين 

 رأيتك ((
 

حصل   ))ليس بقدر سعاديت اان .ماذا
 ؟؟هل دهسك ابص ؟((

 
قالت كارولني )) عربت الطريق بدون ان 

 انظر جيدا ووقعت امام السيارة .((



 
قالت ايب ))أنت حمظوظه ألن اصابتك  

 ليست خطرة .((
 

شعرت اىب بسخف مالحظتها ولكنها  
كانت تعلم ان هذا افضل من ان تبدي  
خوفها احلقيقي وهو ان كارولني حاولت 

: )) تقول املمرضة   االنتحار,, فقالت
انك كسرت ضلعني وان لديك عدة 



خدوش .. ولكنك ستصبحني افضل 
 حبيث تغادرين غدا..((

 
امتألت عينا كارولني ابلدموع وقالت  

 :إىل ابن سأذهب ؟ 
 

كفني مل يعد يريدين كما ان غرفيت  
 اعطيت لسواي .((

 



  فال ايب :) تستطعني البقاء مع عائليت ,
 سيحبون ان تكوين بينهم ((

 
امسكت ايب هبا بتعاطف وسالتها ))  

 ماذا حيدث بينك وبني كيفن ((
 

أجابت كارولني )) ليس لدي اية فكرة . 
لقد اتصل فقط وقال انه من االفضل 



االانتقل للعيش معهم ومل يقل شيئا اخر  
.. 

تذكرت ايب كالم روس ابن عائلة كيفن مل 
تكن موافقة على ان تعيش كارولني معه  
حىت تصبح حره . وقد كانت ايب واثقه  

ابن هذا كان وراء احداث اليوم . رمبا مل 
يغري روس رأيه ابدأفيما يتعلق يف ابنة  
عمها برغم كلماته اللطيفه اليت كانت  
متناقضة مع مايفكر به فعال . شعرت  



رة متلؤها ؟ لقد علم أبن عالقتهما ابملرا
لن تتحسن طاملا كان ضد كارولني ,  

وهلذا السبب فقد حاول التظاهر بعكس 
مايظن . لقد كانت خطة الرضائها  

 واغوائها فقط  
 

اعلنت ايب بصوت عال..)) الزالت 
عائلة كيفن قلقة بشأن عالقتك مع 



كيفن ,,واان متأكدة من أن ليزا اقنعت  
 ( روس ابلضغط عليه

 
قالت كارولني ..ولكنك قلت ان روس 

 قد احبين ..
 

 أجابت ايب: اظن انه قد تظاهر هبذا ...
 



قالت كارولني ..مل اظن بدا ان كيفن  
ضيف جدا يبدو انين حمظوظه جدا مع  

 الرجال .....
 

قالت ايب ,, وحظي ايضا ليس جيدا , 
لقد اعتقدت ان روس كان يعين ماقاله  

 يل عنك . ان مل .....
 



تضاءل صوهتا فأمسكت كارولني بيدها  
بصعوبة وقالت ..الجتعلني ماحدث بيين 

وبني كيفن يؤثر على عالقتك مع 
 روس....

 
قالت ايب .. وكيف ال ؟ لن تكون يل  
مستقبل مع رجل يفضل ان يكذب 
ليجعلين امضي النهار معه على كل  



حال سيرتوج من اليزا يف هناية هذا العام 
... 
 

 ولكن .... قالت كارولني ..
 

قاطعتها ايب ..هذا صحيح ,, اذا لننهي 
 املوضوع ..

 



عادت إىل شقه ابنة عمها بعد وقت 
قصري لتأخذ بعض احلاجيات ابالضافة 
إىل ثياب النوم , كما اتصلت بوالديها  
لتخربمها مبا حدث فأبداي استعدادمها  

 ابحضار شاريل يف احلال واالعتناء به ..
 

بعض  سأحضره لكما بنفسي ساخذ
احلاجيات إىل كارولني واعود والخذ  

 الطفل , هناك شي اخر اي أيب ...



 
اتبعت وهي تقاوم ماتريد قوله .. روس 

مل جيب كارولني ابدأ واان متأكدة انه  
يقف وراء تصرف كيفن . اريد التحدث  

معه ولكن ان فعلت فستكون هذه 
فرصة لشجار قاس .. وعندها سأخسر 

 عملي مع شركات كوبرز...
 



قال األب .. فهمت حسنا يف احلقيقة 
أان لن أخسر شيئا. اتستطيعني اعطائي  

 تفاصيل اكثر ...
 

قالت ...األمر شخصي جمرد كذب 
وادعاء بصدق ايأيب . لقد استطعت ان 
اعاجل األمر رغم االختالف الواضح يف  
 ارائنا ولكن روس كان مراوغا للغاية ..

 



شعرت بغصة يف حلقها ومل تستطع  
 متابعة احلديث فاثرت الصمت ...

 
قال والدها ..اعرف ان هذا العمل يعين 

لك الكثري ايعزيزيت وان كنت جاهزه 
لتتحملي املخاطرة خبسارته و.ز وحسنا 

 .. انه قرارك انت  
 قالت ايب .. شكر اي أيب . أنت لطيف  



اراتحت عندما اخذت موافقة والدها  
وقادت سيارهتا عائدة املستشفي وهي 

ر : ستوصل شاريل بعد ظهر ذلك  تفك
اليوم إىل منزل ذويها .أيكون الوقت  

عندها متأخرا لالتصال بروس لتسأله ان 
كان يستطيع رؤيتها ؟ مل تكن تعلم  
ماهي مشاريعه ابلنسبة لعطلة هناية  

 االسبوع األسبوع .



شعرت بدمها يغلي وهي تفكر هبذا حيت 
وصلت إىل ممر املستشفي ورأته جالسا  

تب املمرضات ووقف عندها بقرب مك
راها ومشي خبطى واسعه حنوها قائأل  

..ايب لقد اتصلت بك مرة اخرى لتوي  
وتركت رسالة اخرى على هاتفك االىل  

... 
سألته وهي تتجاهل ماقال ) ماذا تفعل  

 هنا (..



دهش لرتحيبها الفظ له وتردد للحظه  
 قبل ان يقول ) لقد اتيت مع كيفن ( 

اياللوقاحة ان   بغضب ) اهو هنا ايضا ؟
تتصرفه هو الذي اوصل كارولني إىل  

 املستشفي ..
قال روس .. وهو هنا هلذا السبب 

كانت ستنتقل للعفش معه يف منزهلم .. 
وأان متأكد انك تعرفني هذا وعندها  
اخربها ان ترتيباهتما قد انتهت علم 



بعدها ان السيدة املنزل قد اجرت 
الغرف اليت كانت تشغلها وهلذا فقد 

مضي هذا الصباح وهو حياول ان جيد ا
هلا مكاان اخر تسكن فيه وعندما اتصل 

ليخربها انه قد وجد هلا منزال فعال ,, 
اكتشف اهنا كانت يف املستشفي لقد  

كان شديد االضطراب عندما اتصل يب  
 ومل ارد ان يقود السيارة مبفرده  

 انه معها االن ..



قالت ايب بسخريه .. مجيل منه ان يتعب 
ه هكذا ..فالرجال الذين يتخلون  نفس

 عن الفتيات اليزعجون انفسهم عادة  
 قال :هو مل يتخل عنها .

قالت : حقا ؟ وماذا تسمي هذا اذن ؟ 
تغري يف القلب الناتج عن ضغط عائلي 

.. 
قال : ليس للعائله أي شأن هبذا االمر ( 

متلمل على غري عادته ووضع يديه يف  



لألننا مل   جييب بنطاله . وقال : اان اسف
نستطع ان نتقابل الليلة املاضية . ولكن 

 كان لدي عشاء عمل ..
مع اليزا يف فستان امحر من الشيفون  

 فكرت ايب مبرارة ولكنها ملا تقل شيئا ..
اتبع قائال : مث كان لدي فطور عمل 

هذا الصباح . وعندما اتصلت بك كنت 
 قد خرجت ..



نظر ايل وجهها وبدا تعبري وجهه متوترا  
وتساءلت ان كان ضمريه يؤنيه .. جيب 

 ان يؤنيه اذا اخذ بعني االعتبار 
مجيع االكاذيب اليت قاهلا هلا ابالضافه 

أىل كونه مسؤول جزئيأ عن حادث  
 قريبتها . اتبع قا طعا للصمت : 

اظن انين لن استطيع ان اراك لفرتة 
 سأكون مرتيطا بعمل جديد ..



قالت وقد بدت نربة صوهتا انعمة ) 
 مل استطيع الدعاية له (  ع

قال : الال اريد ان احتفظ به يف اخلفاء  
يف الوقت الراهن .. سأراك مرة اخرى  

 عندما تصبح األمور اسهل .....
 

هل كانت تريد برهاان اكثر من هذ على 
 تورطه مع اليز؟ 



فكرت ايب وهي تشعر ابلرغبة ابالنتقام 
فقالتربقة: )) افضل ان ال تفعل افضل 

النفصال بيننا اتم، ال جيب ان ان يكون ا
خنلط االعمال ابحلياة اخلاصة فقد  

 يسبب هذا بعض الفوضى.(( 
قال: )) ولكن مل... يكن هذا كالمك  

 يف ذلك اليوم.((
قالت: )) كان هذا يف ذلك اليوم واان  

اقول هذا االن.((هزت كتفيها بال مباالة 



واتبعت: )) اان متاكدة ابنك تنظر اىل  
 االمر مثلي متاما.((

قال: )) االين قلت اين مرتبط لبعض 
الوقت؟ اان ال اعطيكي عذرا اي ايب لدي 

 حقا....((
قطعت كالمة بضحكتها الرقيقة: )) ال 

 روس ليس ضروراي، لقد  تقدم تعذارا اي
امضينا هنارا رائعا ولكن هذا انتهى  

االن.(( حتركت لتمضي ابلقرب منه غري 



متاكدة كم من الوقت تستطيع 
االستمرار يف متثيلها ولكنه اعرتض 
طريقها قائال: )) هل تلومينين على  

تصرف كيفن؟ اهلذا السبب قلت ما  
 قلته؟((

  كانت لديها الرغبة يف قول نعم ولكنها
اجربت نفسها على البقاء هادئة  

واجابت: )) اظن ان لديك يدا يف  
املوضوع لقد كنت ضد كارولني منذ  



البداية وال اصدق انك غريت رايك  
 فيها.(( 

ساهلا: )) اتعنني اين كذبت يف ذلك  
 اليوم عندما قلت انين احببتها؟((

اجابت: )) اظن انك قلت هذا النك  
 كنت تعرف انه سيسعدين.((

دة وغضب: )) اتعتقدين انين  قال حب
قلت هذا من اجل امضاء يوم معي؟  



اتظنيين ****ا ومتهورا الفعل شيا 
 كهذا؟((

هزت ايب كتفيها بال مباالة وكان السؤال  
مل يعد مهما بعد االن ولكن الغضب 

الكامن يف اعماقها كان حاد بقدر احلب 
الذي شعرت به حنوه رغم ان هذا احلب 

بل فقط رغبة   مل يكن ليحمل اي فرح
 حمرقة حىت اجلرح. 



قالت له: )) لقد كنت حتداي ابلنسبة لك 
اي روس كماكنت ابلنسبة يل وكالان قد 

ربح اذن فلنوقف االمر هنا، اان اسفة... 
كيف استطعت محلة على تغري رايه  

امس؟ هل هدتت بطردة من العمل ام  
حاولت حرمانة مرة اخرى من املوارد  

 املالية؟((



ا بدون ان جييب ولكن حدق روس فيه
شحوبه وامساكة بيديه ابحكام كاان 

 يدالن بوضوح على توتره.
انتظرت ان يقول هلا انه مل يعد يريد  
شركتها ان تعمل لصاحل شركته بعد  

اليوم، وملا مل يفعل شعرت بنصر دام  
حلظة وما لبث ان حتول اىل مرارة برغم  

وقاحتها معه اال انه كان يعرف انه  
من افضل شركات   يستخدم واحدة



العالقات العامة يف املدينة ، ومل يكن 
لديه النية يف فعل شيء قد يعرض عالقة 

العمل بينهما للخطر روس ذكي، هتمه 
مصلحته يف العمل كما حياته 

 الشخصية.
ابمياءة من راسها مرت بقربه ودخلت  

غرفة النقاهه اليت تسرتيح فيها كارولني  
ا  كان كيفن جالسا قرب سريرها وبد

االثنان يف غاية االنسجام، حياها كيفن 



هبدوء وقدم هلا كرسيه الذي مل يكن يف  
الغرفة سواه ولكنها رفضت وقالت: )) 

لن ابقى لقد مررت العطي كارولني هذه 
 االغراض,(( 

وضعت ايب الكيس الذي احضرته معها  
يف اخلزانة الصغرية جبانب السرير  

واضافت: )) ساخذ شاريل اىل اىل منزل 
الدي ومن االفضل ان خترجي من هنا و 

 بسرعة ان كنيت التردين افساده.((



قالت كارولني: )) لقد ايت الطبيب بعد 
خروجك وقال انين استطيع ان اغادر  

 بعد ظهر الغد.((
قالت ايب بتان: )) عظيم(( واضافت 
بسعادة عندما بقي كيفن صامتا: )) 

ساخذك يف الثانية ال تزال حقائبك يف 
 سياريت.((

)) انيت رائعة ال اعلم ماكنت الفعل من 
 دونك.((



قالت ايب: )) هلذا السبب وجدت 
 العائالت((

نظرت ايب اىل كيفن نظرة خاطفة مليئة  
 ابحلتقار فحمر وجهه خحال

متتم قائال: )) علي ان اذهب سابقى  
 على اتصال بك.((

استدارت ايب حنو ابنة عمها عندما اغلق 
تطعني الباب خلف كيفن: )) كيف تس



ان تتحملي رؤيته...؟ ملَ مل ترميه 
 خارجا؟((

قالت كارولني: )) انه اليفعل هذا... 
 لديه مشاكل وعليه ان حيلها بنفسه.(( 

اجابت ايب حبدة: )) ابطبع لديه مشاكل 
بوجود شقيقتة وروس فلن يستطيع حلها  

 ابدا.(( 



قالت كارولني: )) ال اوفقك يف هذا  
ا وافضل ان ننهي احلديث هبذ

 املوضوع.((
كانت كارولني شاحبة للغاية حبيث 

 شعرت ايب ابلذنب.
لقد كانت شخصية كارولني اضعف من  
شخصيتها وكان من املستحيل ان تتوقع 

منها التصرف بقوة، كان على العزيزة 
املسكينة كارولني ان تعلم الطريق  



الصعب، وهو ان كيفن كان ضعيف  
الشخصية مسيطر عليه من قبل 

 االخرين . 
اسرعت ايب ابخلروج وهي تعد كارولني  
ابلعودة ابكرا غدا مل يكن هناك اي اثر  

لروس فتنهدت ابرتياح، ولو كانت فقط  
تستطيع اال تراه جمددا والكف عن  

التظاهر ابهنا خمتلفة عنه ولكن مبا انه مل  



يلغي عقدهم فلم يكن هناك طريقة  
 لتجنبه.

اقرتب موعد االمتحان، اذ ان روس كان 
ليظهر يف برانمج لليلة اجلمعة   قد طلب

القادمة وكانت هي من سيصحبه اىل 
االستديو، مل تسمع منه شيء طيلة 

االسبوع ويف صباح اجلمعة الباكر طلبت 
من سكرتريهتا االتصال به واعالمه ان  

سيارة من االستديو ستحضره يف 



اخلامسة والنصف واضافت: )) قويل له 
 اين ساقبله هناك.((

رفة املخصصة للضيوف دخال اىل الغ 
التابعة حملطة التلفزيون بعد ظهر ذلك  

اليوم فالتقت عينا روس بعينيها مباشرة 
حبيث مل يكن هناك اي اثر لالحراج لقد  

 اثر به جداهلما قليال فقط.
قال ابسلوب رمسي وهو يقدم هلا كرسيا: 
)) مجيل ان اراك.(( كان وجهه خاليامن  



التعبري فعرفت انه كان ينتظر ان تتكلم 
هي اوال، هل ختيل اهنا ستتصرف وكأن 
شيئا مل حيدث؟ مهما كان يف ذهنه فلم 

 يكن لديه النية يف افشائه.  
وضعت يديها يف جييب سرتهتا وتراجعت  

غاري ليقدم نفسه  يف كرسيها)) سيدخل
االن.(( كان صوهتا عاليا جدا وهي 

تقول هذا مث اخفضته قليال قائل: )) 
 سيقدمون بعض العصري ايضا.((



قال بربود: )) لقد قمت مبقابالت  
تلفزيزنية من قبل اي ايب واعرف  

 الشكليات.((
 قالت: )) ابلطبع لقد نسيت.((

قال: )) يف احلقيقة مل يكن هناك داع  
تدبرت امري بدون مربية    لقدومك لقد

 منذ ان كنت طفال((



اجابت وهي تتجنب سخريته: )) 
وجودي هنا جزء من عملي ابالضافة 

 اىل انين مل اردك ان تظن ابين اجتنبك(( 
ساد صمت مربك ازيل بظهور املضيف 
غاري وينتني وضيوفه االخرين: شقيقني  
مشهورين كاان قد مثال فيلما معا، بعد 

اجلميع قدم العصري ان عرف غاري على 
واملاكوالت اخلفيفة والحظت ايب ان  
روس مل يتناول اي عصري، كان يبدو 



ببذلته الرمسية وقميصة االبيض البسيط 
مغايرا لشكل مضيفه جعله هذا يبدو  
كانه مهمل ابالضافة اىل تعليقاته الىت  

جعلته يبدو كرجل ذو سلطة. اعلن  
غاري: )) سناخذك االن اىل االستديو 

ود عليه.((وقد تضمنت الدعوة ايب  لتتع
 ايضا.

كان االستديو اكرب غرفة يف املبىن وقد 
امتالء ابملصورين والتقنيني كما مان 



هناك صف من الكامريات مركزة على  
جانب واحد مقابل مقاعد حديثة الصنع 

 من الكروم واجللد االسود.
قال غاري لروس وهو يريه اي مدخل  

ر امسه:  عليه ان يدخل منه عندما يذك
))انت اول من سيظهر الليلة.(( مث 

مهس يف اذن ايب جانبا: )) اان سعيد 
النه قد فهم بوضوح كل مايتعلق ابلعمل 



وان التصنع سيجعل املشهد ممال اعتقد 
 اننا سنحصل على مقابلة ممتعة االن.((

تساءلت ايب ما يعين بقوله مقابلة ممتعة، 
 ولكن مل يكن لديها فرصة لسؤاله اذ بدا 

اجلمهور يتوافد اىل داخل االستديو  
وبفى غاري لريحب هبم ، انسحبت ايب 

اىل غرفة الضيوف لتشاهد املقابلة  
بواسطة جهاز تلفزيونين مستقل، كان  

توترها اكرب برهان على ان حماولتها  



القناع نفسها ابلنظر اىل روس كم جمرد  
زبون لن جتدي نفعا فبغض النظر كم 

 تزال حتبه.كانت حتتقرة اال اهنا ال
سارت مقابلة روس كما ختيات وقد بدا 

واثقا ومشرقا وسار احلوار بسالسه  
وكثريا ما سجل اهدافا ضد مضيفه وقد 

صفق له اجلمهور استحساان ولكن، 
بدون توقع تغري فحوى احلديث عندما 

اشار كيفن حبديثه اىل حياة روس اخلاصة 



والنساء اللوايت خرج معهن، ذهلت ايب  
غاري ابال يتطرق اىل اسئلة   لقد وعدها

شخصية وقد دهشت النه نقض وعدة 
 النه مل يفعل هذا من قبل.

احس روس ال شعوراي ابنه قد وقع يف 
فخ ولكنه مل يفقد برودة اعصابه واجاب 

بسرعة بديهة ولكن غاري ما كان 
ليستسلم فعلق قائال وهو يعدد امساء  
بعض اجلميالت اللوايت ارتبط امسهن  



قد خرجت مع عدة نساء  بروس: )) ل
مجيالت، كما انك معروف الحتبهن مث 

ال تلبث ان هتجرهن هل يعود ذلك  
 لعدم اميانك ابلزواج كليا؟((

قال روس هبدوء: )) على العكس فاان 
اؤمن ابلزواج كليا وعندما اتزوج  

فسيكون هذا زواج العمر وهلذا حىت  
ثقول املراة املانسبة نعم فسابقى احب  

 واهجر.((



غاري: )) يبدو وكانك التقيت هبا قال 
 فعال الديك اي تعليق؟(( 

 قال روس: )) ال.(( 
مل يثن هذا غاري الذي قال: )) تقول 

الشائعة ابنك متورط جداي مع احداهن  
 وان اايم العزوبية اصبحت معدودة.((

اىل اجلمهور وابتسم ابتسامة  نظر غاري 
آتمريه واضاف: )) احب ان امسي الفتاة 



احملظوظة ولكين افضل ترك هذا لعريس  
 املستقبل.((

نظر اىل ضيفه جمددا وقال: )) ما رايك 
 اي روس؟((

اجاب روس بنعومة: )) افضل ان انتظر 
حمرري الصحف ليكشفو هذا السر  

ويعلنوه ابنفسهم فان ذكرت هذا قبلهم 
يتوقفوا عن ذكر امسي يف صحفهم فقد 



مما قد يؤثر سلبا على الدعاية لشركات  
 كوبرز.((

دوى تصفيق يف القاعة وانفجر الناس  
ابلضحك مما مل يعطي غاري فرصة 

ابلعودة اىل املوضوع فوجه روس احلديث 
اىل التسوق يف الضواحي وكيف يؤثر  

 على التجارة بشكل عام. 
نقض كانت ايب مغتاظه من غاري الذي  

وعده هلا ورغم انتظارها لعودة روس اىل  



غرفة الضيوف بقلق اال اهنا وجدت  
نفسها تتساءل ان كان احدهم قد 

سرب معلومات اىل غاري بشان عالقة 
روس ابليز، رمبا قد رامها احدهم ومها  
ينبادالن النظرات اليت يتبادهلا احملبون  

 عادة.
كان التفكري بعالقة روس واليز اشبه  

د داخلهافاغلقت عينيها بنار تتق
وهتحتهما بسرعة عندما اغلق الباب  



بقوة ودخل روس خبطى واسعة، كان 
منفعال للغاية حبيث مل تراه قط وهو هبذا 
التوتر ومسعته يقول: )) كم انيت ****ة! 

 هبذة الطريقة تسرتدين حقوقك؟((
 قالت حبنق: )) حقوقي؟ ال افهم.((
ها  اوضح قائال: )) املالحظة اليت كتبت

لغاري ويننت وطلبت منه فيها ان سالين  
 هذه االسئلة.((



اقرتب وهو يهددها فرتاجعت اىل الوراء  
خوفا من ان يضرهبا، وقال: )) اعرف 
انك حتتقرينين ولكن مل اكن اظن انك  
ستسمحني بتعريض عالقة العمل بيننا 

 للخطر.((
 صرخت ايب: )) اي مالحظة؟((
كذب  قال: )) ال تتظاهري ابلرباءة فال

 لن جيدي نفعا.((



دافعت عن نفسها بغضب: )) اان ال 
اكذب، لقد طلبت من غاري ابلتحديد 

 اال يسالك ايه اسئلة شخصية.((
قذفها بنظرة هتديد وقال: )) اذن ملَ 

كتبت تبلغينه ان لديه احلرية يف سؤايل  
ما يشاء؟ لقد اعطاين غاري الورقة  

 القرأها.((
اخربتك ابنين مل  صرخت: )) مستحيل

 اكتب له.((



صرخ روس: )) توقفي عن الكذب.(( 
استطاع السيطرة على اعصابه جبهد كبري 

وقال: )) لقد طبعت على ورقة من 
شركتكم وعليها امضاؤك اان اسف الين  
خيبت املك اذ مل ابدو غيا كما متنيت 
وعندها فقط كين ستشعرين ابالرتياح  

د  اخلبيث لديك عقل مريض اي ايب وق
انتهى كل ما بيننا انسي كل ما يتعلق  



ابلعقد وال اهتم مبا قد يكلفنا هذا االمر  
 بقدر ما اهتم ابال اراك ثتانية.((
)) اتريد لعب دور القاضي مرة 

اخرى؟(( ولكن روس انفع للخارج دون 
 ان جييبها.

تسمرت ايب يف مكاهنا وفهمت اخريا 
تعليق غاري ابهنم سيحظون مبقابلة ممتعه 

يه لقد كتب احدهم ابمسها واعطاه للغا
االذن ابن يسال روس اسئلة خاصة، 



ولكن من يكرهها اىل هذه الدرجة لينزل 
اىل هذا املستوى؟ اليز ابلطبع لقد  

علمت ان روس حيوم حوهلا وارادت ان  
تضع العصى يف الدواليب، ولعلمها  

بكرهه الشديد للخوض يف خصوصياته 
يل  ادركت ان الكتابه لغاري هو السب

الوحيد لفعل هذا، مل يكن هناك مشكلة  
يف نسخ توقيعها فقد كان ابمكان اليز  

ان اتخذ بسهولة رسالة كانت ايب كتبتها  



النريكو، ولكن كيف حصلت على ورقة 
 من اوراق شركة ستيوارت وستيوارت؟
تذكرت ايب دلك اليوم الذي اتت فيه  

اليز اىل مكتبها متظاهرة ابهنا تود النقاش 
ملقابلة اليت كانت ستقوم هبا مبوضوع ا

وايضا لتتاكد من ان ايب تعرف ان روس  
مل يكن حرا... ولكن هناك سبب اثلث 

لتسرق ورقة من اوراق ستيوارت 
 وستيوارت.



ان تعرف شيئا وان تثبته امران خمتلفان، 
ولكنها كانت مصممة على ان تريء  
امسها ليس لتجعل روس يرتاجع عن  

تطعن بشرف كالمة الذي قاله ، ولكن ل
 مهنة اليز. 

انتظرت دخول غاري بقلق شديد، ويف 
اللحظة اليت دخل هبا اخدته جانبا اىل  

غرفة الضيوف واخربته حبدة اهنا مل ترسل 
 الرسالة اليت توهم اهنا منها.



سال ابهتمام: )) اذن من فعل هذا؟  
 وملاذا؟((

كذبت قائلة: )) ليحريين... ان رئيت 
ى توضيح  الرساله فقد يساعد هذا عل

 االمور.((
لسوء احلظ فان جرائم احلياة احلقيقية 
ليست كجرائم اخليال اذ مل يكن هناك  
اي مفاتيح مكسورة على االلة الكاتبة  
او بصمات قد تشري اىل اصبع مذنب  



قام ابجلرميه، مع هذا فقد كان هناك 
دليل على ان امضاءها قد زور اذ  

ابملعاينة القريبة اتضح انه قد نسخ على 
 ورقة بقلم رصاص مث اعيدت كتابته.

سالت ايب: )) أأستطيع االحتفاظ هبذه 
 الورقة؟((

هز غاري راسه ابالجياب قائال: )) ان 
وجدت من ارسل هذه الورقة فقد اجري 

 مقابلة معه.((



عندما عادت ايب اىل البيت كانت 
سعادهتا يف اثبات برائتها قد خفت ان  

يغر    اعتذر روس الهتامه اخلاطئ هلا فلن
هذا يف االمر شيئا، فال شك ان الليز  

مكانه خاصة يف حياته وان اية امراة هي 
جمرد اعجاب عابر، حىت وان قرر  

االستمرار يف العقد بينهما فمن الصعب 
 ان تعمل معه بشكل سليم جمددا. 

 كان من االفضل ان تقطع كل صلة به.  
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اخربت آيب والديها وابنة عمها عن  
الرساله املزوره بعد تفكري عميق, 

فأمجعواعلى ان اخبار روس بشأهنا لن  
يغري يف االمر شيئا, اال ان حصلت على 



دليل قاطع أبن اليز تقف وراءها, اذ انه  
سيظن اهنا حتاول تشويه مسعة  

 اليزوحسب.
نصحتها امها قائله: "انسي االمر لقد  

انت العقد واصبح خارج  الغى السيد ه
حياتك. ركزي اهتمامك اذن يف  

 احلصول على عمل جديد"
 فكرت ))آيب((:" وكأن االمر سهل." 



بدا االمر يف احلقيقه أصعب مع والدها  
الذي اصر على ان تستمر ابلعالقات  

العامه اليت كانت قد بدأهتا لصاحل  
شركات كوبرز حىت شجارها العنيف مع  

 روس.
"ومل ال تقوم انت    سألت آيب والدها:

 هبذا اي أيب؟ "



قال: "ألنك انت من بدأت العمل  
لصاحل شركات كوبرز وعليك انت ان  

 تنهيه."
قالت بعناد:" ال ارى سببا هلذا فبناء 

على العقد حنن لسنا مضرين الن نستمر 
 ابلعمل معهم."

قال: "ال تكوين سخيفه اي آيب لقد  
دفعوا لنا كل االتعاب سلفا ومن حقهم 

اء املوضوع. لقد كنت ذكيه ابقناع اهن 



شركة التلفزيون الشرقيه بتصوير برانمج  
لألزايء يف فرعهم بشارع اوكسفورد واقل 

ما ميكن ان تفعليه هو ان تكوين هناك  
لتضمين ان كل شْي جيري على ما يرام,  

فبمعزل عما متثله ابلنسبه للزابئن  
االخرين فان شركة التلفزيون الشرقيه  

انتشار رائعه ابلنسبه هلم." تعترب وسيلة 
 بدت حجته مقنعه مما جعل آيب توافق.



اضاف ولدها:" ان كنت قلقه بشأن 
رؤية روس فلن يكون هناك لقد وافق  

هنري مسول ودد على متثيل هيئة 
 االداره"

رغم ان هذا كان اخر عمل هلا لصاحل  
شركات كوبرز اال ان آيب مل ترتدد يف  

سيكون  بذل جهدها الجناحه وقررت انه
فرصه ممتازه جلعل موظفي شركات كوبرز 



يعرضون اصنافهم من امللبوسات  
 اجلديده.

بوصوهلا اىل هذه اخلالصه امضت آيب 
يومني كاملني وهي ختتار االشخاص 

املناسبني واخذت بعني االعتبار التنوع  
يف العمر لينسجم هذا مع تنوع الزابئن  
كما قررت ان ترتدي هي نفسها شيئا 

ة كوبرز, مث ذهبت اىل فرع  من جمموع
 كينسنغنتون.



كانت آيب تشعر ابلتوتر الشديد يف  
اليوم املوعود حني وصلت اىل فرع  
الشركه يف شارع اكسفورد ووجدت  
سياره شركة التلفزيون الشرقيه قد  

وقفت يف املدخل اجلانيب بينما كان 
التقنيون يهتمون أبمر االضاءه داخل  

فرع املالبس ابلطابق االول, علق النس 
حيتها: ايفنز منتج العرض وهو يتقدم لت

"لو بدا العارضون كنصف ما تبدين  



عليه من روعه يف املالبس اليت ترتدينها  
لرأينا صفا طويال من الزابئن أتوا  

 ليشرتوا."
ابتسمت ابتسامه واسعه وهي تلحظ  
ماراي برادن اليت كانت تكتب التعليق 

وقالت:"اهنم يفعلون هذا ابلفعل" انظم 
اليهما السيد نيومان مدير املخزن  

:"اعتذر لعدم استطاعيت الرتحيب قائال
بك يف الداخل ولكن مكتيب يعاد  



جتديده كما انه ليس ابملكان املريح 
لتجلسي فيه." بعد ان قدمت القهوه 

انتقلوا اىل الفروع املختلفه لريوا  
التجديدات االخريه وليسمعوا عن 
التخطيطات اليت جترى, فكان من 

الطبيعي ان تستمتع آيب بوقتها ولكن  
لمها أبنه مل يعد لديها دور تلعبه يف  ولع

مستقبل شركات كوبرز فقد افسد هذا  
سعادهتا,ابالضافه اىل ختوفها من ظهور  



روس فقد اعتاد ان يظهر عندما ال  
 يتوقعه احد.

رأت رأس هنري مسول وود الرمادي وهو 
يقول:"آه.... اي آنسه ستيوارت كم اان 
مسرور لرؤيتك جمددا. الزلت تقومني  

 اجليد....اليس كذلك؟" ابلعمل
جتاوبت مع حتيته وبدا هلا انه ال يعلم  

شي عن العقد الذي فسخ فقررت ان ال 
تقول له شيئا ألنه سيطلب ان يعرف  



السبب ومبا انه مل تعد له صلة ابلشركه  
 فال داعي ملناقشة االمر معه.

قال هلا وهو أيمتنها على سره:"امتىن ان  
ا ال ميحي روس صورة مسول وود كلي

فاسلوبنا يف التجاره كان قدمي الطراز  
قليال اان اسلم هبذا ولكن زابئننا كانوا  

موالني لنا الهنم احبو االشياء هبذه 
 الطريقه."



طمأنته قائله:"اظن انه ليس عليك ان  
تقلق فالسيد هانت يفعل ما بوسعه  

 ليبقي على صورتكم املشرقه."
قال هنري بستحسان:"أان مسرور  

ان احتدث معك قليال قد للغايه....أود 
نستطيع ان نتقابل يف مكتب السيد 

 نيومان عندما خترجني من هنا."
اجابت آيب:" اعطين نصف ساعه 

 فقط."



استطاعت آيب ان تتخلص من الشجار  
الذي حصل اثناء التصوير بعد حوايل  

الساعه فأخذت السلم املتحرك 
للوصول اىل الطابق الثاين كانت تشعر  

مل كان السيد مسول وود  ابلفضول ملعرفة 
يود التحدث اليها بصورة شخصيه, 

وتساءلت ان كان حقا ال يعلم ان كان  
العقد بينهما قد انتهى. دهشت عندما 
مل ترى اثرا له يف مكتب املدير أو الي  



من العمال رمبا ذهبوا لتناول الغداء,  
نظرت يف ارجاء الغرفه ووجدت اقرب  
 شيء يصلح للجلوس عليه كان سلم.

لست مبلل على درجه من درجات ج
السلم وحدقت خارج النافذه املليئه 

ابلغبار على مجهور الناس الذي يعج به  
شارع اكسفورد. كم عليها ان تنتظر  
السيد مسول وود؟ تساءلت عندما 

انقضت عشر دقائق فتوقفت للبحث 



عنه حني فتح الباب خلفها استدارت  
اببتسامه ولكن بدال من رؤية املدير  

ل رأت رجال **** املالبس يف  الكه
االربعينات بوجه غري حليق وشعر اشقر  

 املس.
دخل الرجل الغرفه واقفل الباب خلفه  

 سألته آيب وهي تقف:" ماذا تفعل؟"
 امرها قائال:" اجلسي واهدئي."



خفق قلب آيب بسرعه ونظرت بتهور  
حنو اهلاتف املوضوع على االرض والبعيد 

ظراهتا  عن متناول يدها. تنبه اىل ن
وحذرها بصوت خشن:" ال حتاويل القيام 

أبية محاقه واال سأفجر هذه." بدأت 
تلهث برعب عندما رأت انه كان حيمل 
قنبله يدويه اضاف قائال:"ان سحبت 

دبوس االمان فسيطري هذا الفرع أبكمله 
 وانت داخله." 



خفق قلبها بشده من اخلوف واخذ  
العرق يتصبب منها وقالت:" 

اذا تريد ان كنت تريد  ملاذا؟.....م
 ماال...."

قاطعها بصرب انفد:"ابلفعل....ولكن 
ليس مالك مل يكن من املفرتض ان  

تكوين هنا. كنت اريد الرجل العجوز  
ولكن عندما ذهب العمال للغداء  

واصبح لدي فرصه االنفراد به وحيدا  



غادر الغرفه فجأه,انتظرت عودته ولكن  
ن  مل أييت مث اتييت انت واصبح علي ا

احتجزك انت بدال منه" حدق بعصبيه 
حنو الباب وقال:" لقد عملت زوجيت 

هناك ملدة ثالث سنوات وعندما 
وضعت توأميها وتوقفت عن العمل  

 لسنتني رفضوا عودهتا اىل العمل" 
 قال آيب:" ال افهم هذ؟"



زجمرغاضبا وقال:" اال تفهني اننا  
سنموت جوعا؟ لقد كتبت واخربت 

اخلبثاء انين مصاب أبهنيار عصيب هؤالء 
وال استطيع العمل لكنهم مل يغريوا  

 رأيهم."
قات آيب بيأس:" كيف سيحملهم 

احتجازك يل على تغري رأيهم؟ اان جمرد  
 زبونه اتت اىل هنا عن طريق اخلطأ." 



صرخ قائال:" اقفلي فمك الكاذب, لقد 
راقبت مركزشركات كوبرز الرئيسي  

رجني فعلمت الشهرو رأيتك تدخلني وخت
 ان لك عالقة هبم"

سأته وهي تبذل كل ما لديها من قوه 
لتحافظ على نربة صوهتا الطبيعيه:" مل 

 اردت احتجاز السيد مسول وود؟"
قال:" لقد كان اسهل شخص استطيع 
ان افعل هذا معه, افضل ان احتجز 



هانت ولكن رجاال مثله لديهم محاية  
 على مدى اربع وعشرين ساعه."

ملا قاله فخاطفها رغم ما   تنبهت آيب
ذكره مل يكن ملما أبحداث الشركه كما  

 تظاهر سألته:" كم تريد؟" 
أجاب:" مائيت الف ابوند نقدا ابالضافه 

اىل مواكبة زوجيت وطفلي اىل  
اسبانياوعندما تتصل يب لتخربين اهنا  

 وصلت, عندها فقط اطلق سراحك."



 " اين زوجتك؟"
أجاب:" ستكون خال ربع ساعه يف  
سياره اجره خارج املدخل االمامي 

وستكون اغراضها جاهزة للذهاب اىل  
اسبانيا لقد قلت هلا ان لدي عمال 

 هناك."
 قالت آيب:" لقد تدبرت االمر جيدا."

قال:" عندما تكونني يف عوز فسيكون 
 لديك الوقت الكايف للتخطيط."



 قال:" افهم هذا"
زجمر قائال:" التقطي مساعة اهلاتف  

نت, قويل له ان اريك  واتصلي هبا
رامسي حيتفظ بك كرهينه واخربيه عن  

 شروط اطالق سراحك."
طلبت آيب رقم مكتب روس اخلاص بيد 

مرتعشه وهي تتضرع بصمت عندما 
اجاهبا. ال احد يعلم ما كان سيفعل 



رامسي لو مل جيب احد. تلعثمت قائله:" 
 أ...ألو....اان آيب"

بدا صوته فظا وهو يقول:" ماذا  
 ؟"تريدين

قالت بصوت مرتعش:" اان رهينه لدى 
ايرك رامسي يف مكتب رئيس خمزنك يف  

 شارع اكسفورد."
 قال:" انت ماذا؟"



اتبعت:" امسع جيدا اي روس...." 
واخربته ابلتعليمات اليت اعطاها اايها  

 حمتجزها ابلتفصيل.
كان اجلواب صمت مذهل وكان من  

الواضح ان روس جيد صعوبه يف تصديق 
قال اخريا وقد اختفت ما قالته. 

الفظاظه من صوته:" هل اذاك؟ أانت  
 على ما يرام؟"



قالت:" اان خبري ولكن...السيد...السيد 
 رامسي حيمل قنبله يدويه."

بدا الصمت اطول هذه املرهثم جاء الرد  
اهلادئ:" هل انت متأكده من اهنا 

 حقيقيه؟"
قال اريك رامسي:" اخربيه انين  

مين ان  سأسحب دبوس االمان ال يه
 مت ولكين سأخذك معي."



جعلها الصوت احلاد واملدوي يف اذنيها  
 تتأكد ان روس قد مسع التعليق. 

قال روس هامسا:" احتفظي هبدوئك 
 وكوين لطيفة معه سأكون عندك قريبا"
مسعت طقطقة اهلاتفبينما قطع اخلط 

واختفى صوت روس اتركا اايها غارقه 
 يف خوفها.

 .. اان ال قال حبده:" لن انتظر طويال
اطالب بفرصه... قد يكسب روس هذا 



اكثر مما اطلب يف سنه واحده. ان 
 حاول اخلداع فــ......"

ارتعشت القنبله يف يديه وخفق قلب آيب 
 يف صدرها. لقد ارادت انتهد 

امن روعه ولكنها مل تستطع ان تفكر يف  
ما ستقوله وكانت تبحث عن الكلمات  
املناسبه عندما رن جرس اهلاتف حذرها  

بينما كانت متضي لتجيب:" بدون خداع 



اخربي السيد هانت انين سأسحب 
 دبوس االمان ان حاول التالعب معي."

كان صوت روس هادائ جدا وهو 
رامسي يسأهلا:" آيب هل يستطيع 

 مساعي؟"
 قالت:" ال, اان خبري, خبري"

قال روس:" جيد اذا امسعيين جيدا لقد  
اخربت الشرطه واجلميع يف املخزن 

ولكن اجعليه يقتنع أبنين سأفعل متاما ما 



طلب مين ولكن مبلغا ضخما من املال  
كهذا ليس متوفرا معي االن, وهلذا علي 

 ان احضره من املصرف." 
يقول هذا  سأهلا رامسي:" ماذا  

 الرجل؟اخربتك ان ال تطيلي الكالم."
قالت:" عليه ان حيضر املال من  

 املصرف"
سأل الرجل:" مىت سيكون املال هنا؟" 
وقبل ان تستطيع االجابه انتزع الرجل  



السماعة من يدها وصرخ:" امسعين ايها  
السيد هانت اريد املال على الفور  

واستأجر طائره لتأخذ عائليت اىل ماالغا  
رعه حني حتصل زوجيت على املال, بس

وكلما وصلت اسرع كلما اصبحت 
 صديقتك حره يف وقت اقرب."

اغلق مساعة اهلاتف بعنف وشعرت آيب  
أبهنا معزوله متاما وكأهنما الشخصان 
الوحيدان الباقيان يف العامل أبكمه. 



نظرت اىل الباب وعبست. قال اريك 
رامسي وهو يعرتض نظراهتا:" لقد 

ب من اجلانب االخر من  اقفلت البا
املمر ايضا اذن ال تبحثي عن اي حماولة  
للهرب وان حاولت..." هز قبضه يده 

اليت كان ميسك هبا ابلقنبله ابحكام 
وقال يف عصبيه:" اين املال؟ ماذا  

 يفعلون؟ يطبعون؟"



قال آيب وهي هتدأ من روعه:"ليس من 
السهل احضره. السيد هانت يقوم بكل  

 ما يستطيع."
اريك رامسي فجأه:"أانت واقعه   سأهلا

 يف حبه؟"
 اجابت:" ابلطبع ال"

قال بسخريه:" اذا ملا امضيت هنارا معه؟ 
وال تزعجي نفسك هبز رأسك والكذب  

 الين تبعتك يوم اخذك اىل النهر."



سألته:" وماذا كنت أتمل ان تنال من  
 حلاقك بنا؟"

قال بتلذذ:" كنت اظن انين سأحصل 
ين ادركت ان  على فرصة اختطافه ولكن

فرصة اطالق صراحه ستكون سهلة 
للغايه وان اجلميع سيتصبب عرقا لقليل 

 من الوقت فقط"
 قال حبريه:" اجلميع؟ ال افهم"



شرح اريك رامسي:" اصدقاؤه وعائلته 
لقد اكتشفت من كان يلحق به مث قمت 

بتهديدهم ايضا. اذا مل يكن لديه اي  
 طريقه ملعرفة من هو هديف"

تفهم ما كان يقوله   حاولت آيب ان
ولكنها مل تكن يف حالة تسمح بتفسري  

تصرفه بوضوح, مرت الدقائق ببطء  
وبدأت تشعر ابليأس كما ان خاطفها  
بدأ يشعر بعدم الراحة وأخذ يضرب  



االرض كحيوان يف قفص. وفجأه اخرتق 
صوت عميق وخمنوق الغرفة صادرا من 
 الطريق ويطلب منهما ان يفتحا النافذه.

 سي قائال:" افتحيها انت."زجمر رام
شعرت فجأه وبينما كانت تنحين خارجا 

أبن حمتجزها سحبها اىل الداخل  
خبشونه, ولكن ليس قبل ان تلمح  
سيارات الشرطه مع حشد الرجال  

حوهلا, دوى صوت عرب مكرب الصوت:" 



اريك رامسي اان روسرت هانت وقد 
اعطيت زوجتك لتوي مائيت الف ابوند  

 تتحدث معك."  اهنا هنا وتود ان
وقف الرجل يف املكان الذي كانت تقف 

فيه آيب قرب النافذه ولكنه امسك هبا  
كوقاء له حىت اكدت له زوجته ما قاله 

روس مث طمأنته أبهنا واطفاهلما  
سيؤخذون اىل مطار لوتون ليسافروا اىل  
ماالغا على طائره خاصه كان روس قد 



طلبها, ووعدت ان تتصل به حال 
 ناك. وصوهلا اىل ه

ظهر ظل خفيف عرب زاوية النافذه 
فالتقطت آيب انفاسها فقد كان احدهم  

هناك وان رآه رامسي فقد يصبح 
كاجملنون. وقعت آيب قبالة رامسي وهي  
أتن بصوت عايل وكأهنا اصيبت بدوار  

فوقع عندما سقطت عليه فجأه بكامل 
 ثقلها. 



 صرخ قائال:" ماذا تفعلني؟"
 قالت وهي تلهث:" عفوا."

ت به اىل داخل الغرفه وقالت:" دفع
 اان...اان مريضه"

 قال:" اذا استلقي على االرض"
دفعها بعيدا فتظاهرت أبنه ترتنح  

وحاولت الوصول اىل النافذه وبينما 
كانت تفعل هذا حملت رجال على حافة 

النافذه حيمل ما بدا هلا وكأنه خرطوم 



ماء, جعل صوت خمنوق من مكان ما  
ي يلتفت حوله  من املبىن اريك رامس

 جبزع. 
بدأت ابلكالم وهي أتمل ان تصرف  

انتباه حمتجزها عن اي اصوات قد  
 تتسرب ويسمعها  

صرخ قائال:" اغلقي فمك او سأغلقه  
اان لك ان حاول هؤالء اجلبناء الدخول  

اىل هنا فسوف...اه..." قطع تبجحه 



عندما ضربته كمية من املاء عرب النافذه 
فتح الباب يف  واوقعته على االرض بينما

نفس الوقت واندفع رجالن قواين من 
 رجال الشرطه واستطاعو التغلب عليه.

كان منظر روس الذي بدا وجهه شاحبا 
من القلق هو الذي جعلها تشعر ابخلطر 
الذي كانت فيه لقد كانت سعادهتا كبريه 
حبيث بدأت ابالرتعاش مث اخذ جسدها 
يرجتف أبكمله, تقلصت الغرفه وبدت  



اظلم.))روس(( صرخت ومل تعد اصغر و 
 تعرف ما حدث.

 
 الفصـــل اخلــــــامـس عـشــــر 

 
 
 
 



"آيب اي عزيزيت، هل انت خبري، لقد  
 انتهى كل شيء."

 
وصل صوت والدها اليها وكأنه آت من 
بعيد. ارتعشت جفوهنا وهي تفتح عينيها 

ظهر خلفه شخص  لرتاه جيثو جبانبها وقد
اكثر شباابً، بدا القلق يف عينيه 

الرماديتني املرسومتني بوضوح حتت 
 حاجبيه.



 
 "ايب، روس."

 
مهست وتسائلت للحظة اين كانت. 

حاولت ان ترفع رأسها عن الوسادة اليت 
كانت موضوعة على االرض عندما 

 تذكرت ما حدث، وقالت :
 

 "اشعر بدوار."



 
 ميه:قال والدها وهو يقف على قد

 
"اهنا الصدمة، ستكونني خبري. سأتصل  

 بوالدتك واخربها أبنك خبري."
 

 قالت:
 

 "كيف علمت انين...؟"



 
 اجاب االب:

 
"لقد اتصل روس يب فأتيت اىل هنا  

 بسرعة."
 

اجتهت عينا آيب اىل روس عندما خرج 
 والدها من الغرفة وقالت:

 



 "ماذا حدث ألريك رامسي؟"
 

 اجاب روس:
 

 رجال الشرطة.""لقد اخذه 
 

 قالت آيب:
 



"انه ليس شريراً اي روس. لديه اهنيار 
عصيب وقد فقد عمله ومل يستطع  

التغلب على مشاكله. اان متأكدة انه مل 
يكن ليسحب دبوس االمان من  

 القنبلة."
 

 اتى جواب روس اجلاف.
 

 "ال اراهن على هذا."



 
بدا وكأنه مل يشعر ابالمان بعد، 

حباً ومتعباً والحظت آيب كم كان شا
 وبدت اخلطوط على جانيب فمه.

 
 قالت آيب بصراحة: 

 
 "تبدو كما اشعر."

 



 قال:
 

 "لقد كنت قلقاً عليك."
 

 قالت مازحة:
 

 "كالان كان كذلك."
 



ظهر والدها مع هنري مسول وود هذه 
املرة، قبل ان يستطيع روس قول شيء  

 آخر.ابدرها مسول وود ابلقول: 
 

"سيديت العزيزة الصغرية. كم اخفتنا. لو 
انتظرتك لكان رامسي احتجزين اان  

كرهينة ومل تكوين لتتعرضي ملثل هذه 
احملنة، ولكنك عندما مل تصلي ظننت 



انك مشغولةجداً فذهبت ألتناول 
 غدائي."

 
 قالت آيب:

 
"ال تلم نفسك، لقد انتهى كل شيء  

 واان اآلن خبري."
 

 اضاف السيد ستيوارت:



 
الشكر لروس، فلو مسح لرجال الشرطة "

ابقتحام الغرفة كما ارادوا فال احد  
 يعرف ماذا كان الرجل ليفعل."

 
شعرت حببها لروس يتجدد بقوة. متتمت 

 وهي تنظر اىل عينه اللتني حتدقان هبا:
 

 "اان ممتنة لك."



 
 هز كتفيه وقال:

 
"انت جتعلينين ابدو وكأنين بطل الساعة  

  انت."يف حني جيب ان تكوين
 

 قاطعهما السيد ستيوارت قائاًل: 
 



"هناك حشد من املراسلني وموظفي  
التلفزيون يف اخلارج يطالبون ابلدخول  

 ومقابلتكما معاً."
 

 قالت آيب وهي ترجتف:
 

 "ال اريد ان ارى احداً."
 



ربت هنري مسول وود على كتفها  
 ليطمئنها قائاًل:

 
"اراتحي، ال عليك، سأتكلم معهم 

 بنفسي."
 

اسرع مسول وود اىل اخلارج وذهب معه  
السيد ستيوارت الذي ال زال يعترب  

 مستشار العالقات العامة.



 
 سألت آيب روس:

 
 "كيف عرفت وسائل االعالم ابألمر؟"

 
 اجاب روس:

 
 "لقد زودها احدهم ابملعلومات."

 



 سألته:
 

 "انت؟"
 

 قال:
 

 "وملاذا اتصل ابلصحف؟"
 

 قالت:



 
رب دعاية عظيمة "ألن خطفي يعت

 لشركات كوبرز."
 

 اكفهر وجهه غضباً وقال:
 

"هذا النوع من اجلرأة الرخيصة هو 
 اسلوبك انت."

 



 قالت:
 

"شكراً واظن ان هذا جزءاً من عاملك  
 ايضاً."

 
كانت تتوقع جواابً ساخراً والذعاً  

ولكنها دهشت عندما نظر اليها اندماً  
 وقال:

 



اعصايب حمطمه وان "ساحميين اي آيب، ان 
 كنت..."

 
توقف عن الكالم عندما عاد والدها  

 وقال:
 

"عليك ان تتكلمي اىل الصحافة  
والتلفزيون، اي عزيزيت، وان مل تفعلي 

 فسيستمرون مبطاردتك."



 
 قالت:

 
 "اكره ان تكون على حق اي ايب."

 
جلست وهي ترتنح وازداد احساسها  

ابلدورا عندما ملس روس يدها ليساعدها 
لى الوقوف على قدميها. حذرها ع

 روس:



 
 "ال تصايب ابالغماء اآلن."

 
 كذبت قائلة:

 
"اان ارجتف اكثر مما ظننت، سأكون خبري 

 خالل دقيقه، كيف ابدو."
 

 اجاب روس:



 
 "شاحبة ورائعة."

 
وقفت على قدميها واستعادت مرونتها  

الطبيعيه، امسكها والدها وروس كل من 
االعالم. كانت جانب لتواجه وسائل 

اسئلتهم كثرية وسريعة وعندما انتهت  
من االجابة وجهوا اهتمامهم حنو روس 

 وقال احدهم:



 
: هل صحيح انه ابالضافة اليك فقد  
تلقى اصدقاؤك ومساعدوك يف العمل  

 اتصالت هتديد من اريك رامسي؟"
 

 اجاب:
 

 "نعم."
 



 مث سئل:
 

 " وماذا فعلت؟"
 

 قال روس:
 

ستشرت الشرطة،  " رفضت االبتزاز وا 
واليوم فقط اعطوين الئحه ابمساء بعض  
املشبوهني وكان رامسي على رأس هذه 



الالئحه. لقد كانوا يف طريقهم للقبض  
عليه عندما اتصلت يب اآلنسة ستيوارت 

 لتخربين أبنه حيتجزها كرهينة."
 

بدت آيب شاحبة فالحظ روس هذا فما  
كان منه اال ان احاطها ابحدى ذراعيه  

 وقال:
 



" ارجوكم اعذوران، فكما ترون...اآلنسة 
ستيوارت مرهقة ومتلهفة للعودة اىل  

 منزهلا."
 

قادها اىل سيارته بدون اية كلمة اخرى، 
مث قال السيد ستيوارت الذي وقف  

 معهما قرب السيارة:
 



" امك تريدك ان تبقي معنا لبضعة اايم، 
 وبال جدال."

 
 قالت آيب:

 
 " ومن جيادل؟"

 
ابتسم والدها ألذعاهنا غري املتوقع 

وذهب لينادي سيارة اجرة، ولكن روس 



مل يسمح هبذا واصر على ايصاهلما  
 بنفسه.

 
كانت غاضبه للغاية يف الصباح التايل  
عندما وصلت من روس ابقة كبرية من 

الورود، فطلبت للحال سيارة اجرة 
لتأخذها اىل جناح االطفال يف 

الدهتا املستشفى احمللي. احتجت و 
 قائله:



 
" اعرف انك على خالف معه، ولكنك 

تدينني له حبياتك، اال تستطيعني ان  
 تساحمي وتنسي؟"

 
 قالت آيب حبزم:

 
 " ال."

 



 اضافت االم:
 

"انه يود ان يتحدث معك، لقد اتصل 
عندما كنت انئمه وقلت له انك  

 ستتصلني به."
 

 قالت آيب:
 



" حسناً، لن افعل. وان استمريت  
 فسأعود اىل شقيت." مبضايقيت

 
كان هذا هتديدا كافيا ألن جيعل والدهتا  
تلوذ ابلصمت رغم انه جعل آيب تكره 
نفسها. وعندما اصبحت لوحدها يف 

غرفتها انفجرت ابلبكاء. علقت والدهتا 
وهي تدخل غرفة نومها جمدداً وبيدها  



كوب من الشوكوال الساخنة وبعض  
 الكعك احمللى: 

 
ج عن "انه رد فعل طبيعي انت

 الصدمه...كلي هذا وانمي اثنية."
 

 احتجت آيب قائله:
 

 " ال جيب ان تفسديين هكذا."



 
 قالت والدهتا:

 
"افعل هذا بدال من ان افعله مع  

 احفادي،ماذا علي ان افعل؟"
 

ارتشفت آيب الشوكوال وهي تبتلع 
 تنهيدة. اتبعت السيدة ستيوارت:

 



"لقد طلبت مين كارولني اخبارك اهنا  
آسفة جدا ألهنا لن أتت لرؤيتك قبل ان 
تذهب اىل العمل، ولكنها ستحاول ان 

 ترتك املكتب مبكرا."
 

اصبحت الساعه السادسه ومل يظهر اي 
اثر لكارولني، ومل تكن يف املنزل حني  
بدأو بتناول العشاء. نظرت السيدة 

 ستيوارت بقلق اىل زوجها وقالت:



 
" مل تتأخر ابدا من قبل، فهي حريصة 
على ان تعود يف الوقت احملدد لتلعب 

 مع شاريل قبل ان يذهب اىل النوم."
 

اجاب زوجها وقد يدا عليه القلق هو  
 ايضاً:

 



"مل ارها طيلة النهار، لقد كنت خارج  
 املكتب مع بعض الزابئن."

 
تطوعت آيب وهي تدفع كرسيها اىل  

 اخللف:
 

"سأتصل بسكرترييت، اهنما معا يف نفس  
 ف ساندي اين تكون."املكتب وقد تعر 

 



وثلت اىل منتصف الغرفة عندما 
اندفعت كارولني اىل الداخل وبدا  

 وجهها شاحباً، وصرخت قائله:
 

" اان ارملة، لقد قتل جفري بعد ظهر  
 اليوم يف حادث سيارة."

 



حدق اجلميع هبا وقد منعتهم الصدمة 
من الكالم. اتبعت كارولني وهي تصرخ 

 من االمل:
 

 مثاًل.""لقد كان 
 

 سألتها آيب: 
 

 "من اخربك؟"



 
 اجابت:

 
"شقيقته، يبدو بوضوح انه اصطدم  
حبائط يف الساعات االوىل من هذا  

 الصباح."
 

 تدخل السيد ستيوارت قائاًل:
 



 "تعايل واجلسي وسأحضر لك شراابً."
 

 ردت كارولني:
 

"ال هذا وال ذاك، شكراً، سأذهب اىل  
ان غرفيت ان مل يكن لديكم مانع. احب 

 اكون مبفردي."
 



خرجت كارولني فنظرت آيب اىل والديها  
 وقالت:

 
"كيف تستطيع ان تكون حزينة هكذا؟  
لقد كان جفري ****اً جداً معها ومع  

 الطفل."
 

 تنهدت السيدة ستيوارت وقالت:
 



" اهنا تبكي ملا قد حيصل، وليس ملا 
 حدث."

 
كان عقلها خالياً من كل فكرة عندما 

وكانت قد اصبحت  انعزلت يف غرفتها
يف السرير عندما طرقت ابنة عمها 

 الباب ودخلت. 
 

 قالت كارولني: 



 
" مل اكن ألختيل أبنين سأذرف الدموع  
يوما على جفري ولكن موته صدمين  

 حقاً."
 

 قالت آيب:
 

 "هذا طبيعي."
 



تعاطفت آيب معها وربتت على جانب 
السرير لكي جتلس كارولني عليه وليت  

تتذكر زواجها من  جلست صامته وهي 
جفري، وتنظر اىل االمر كعالج  

احتاجت اليه لتمحو كل شعور ابلذنب 
 ملوته.

 
 قالت اخرياً:

 



"لقد اتصلت بكيفن واخربته، وقال انه  
 علي ان انتقل للعيش معهم يف احلال."

 
 عنفتها آيب قائلة:

 
"انك مغفلة حبيث جيب عقابك. وماذا  

ان غري رأيه اثنية كما فعل املرة 
 اضية؟"امل
 



امحر وجه كارولني من االرتباك وهي  
 تقول:

 
" مل يغري رأيه، لقد اردت ان اخربك هبذا  

امس ولكنك كنت يف حالة مرضية  
فرتكت املوضوع. اتعلمني..؟ السبب 

الوحيد الذي جعله يتصرف على هذا 
النحو هو انه يف صباح اليوم الذي كنت 

اود فيه االنتقال للعيش معه تلقى  



يد، وعندما اخرب روس قال  اتصال هتد
هذا االخري أبنه سيكون اكثر اماانً يل لو 
بقيت بعيداً عن كيفن حىت بلقى القبض 

 على املبتز."
 

صعقت آيب وشعرت ابلندم وهي 
تسرتجع االهتامات اليت قذفتها يف بوجه  
روس، فقد ادركت اآلن فقط كم كانت 



هذه االهتامات ضاملة، ولكن مل مل يعلها  
 سألت آيب كارولني: ابحلقيقه؟ 

 
 "هل اخربك كيفن هبذا ليلة امس؟"

 
 ارتبكت كارولني وقالت:

 
 " ال، يف املستشفى."

 



 قالت آيب:
 

"ومل تقويل يل حىت عندما ملت روس 
 بشأن هذا؟"

 
" لقد وعدت كيفن ابال افشي السر.  
بقد كان روس خائفا من ان يعلم كثري 
من الناس مبا كان حيدث، فأحدهم قد 



يعلم ابالمر وينذر املبتز أبن روس قد 
 ذهب اىل الشرطة."

 
" على االقل هذا يفسر مل مل تتحملي اية 
شكوى ضد كيفن، ولكن هذا يعين ان  

 علي ان اعتذر لروس."
 

 قالت كارولني: 
 



"اعرف، واان اسفه حقا، لكت وبصدق 
لقد كان االمر عائداً لروس ابن خيربك ما 

 حدث."
 

 قالت آيب مبرارة:
 

 "انت على حق."
 



قالت وهي تتثاءب لتلفت نظر كارولني  
 وتريها كم كانت متعبه:

 
 "ال اعتقد انين سأعتذر من روس."

 
 "رمبا مل خيربك ألنه مل يشأ ان يقلقك."

 
 ا وقالت:تثاءبت آيب جمدد 

 



"انسي االمر...اطفئي النور وانت يف  
طريقك اىل اخلارج اي عزيزيت، اان تعبة  

 جدا ولن استطيع القراءة."
 

فعلت كارولني هذا واغلت الباب وراءها 
فما كان من آيب اال ان دفنت رأسها  

 حتت وسادهتا وانفجرت ابلبكاء.
 



انتقلت آيب يف صباح اليوم التايل اىل  
واستأنفت عملها بعد الظهر، اذ شقتها 

كانت تعلم اهنا لو بقيت يف املنزل 
مستغرقة يف تفكريها فإن ذلك لن  

يساعدها على نسيان روس...وعليها ان 
 تنساه.

 
ورغم اهنا كانت تبدو طبيعية ظاهرايً، اال 
ان ظهورها مبظهر اخلالية من اهلموم كان 



يستنفد منها جهدا كبريا فبدت هزيلة. 
ة االنفعال يف تصرفاهتا. كانت سريع

الحظ والدها ذلك مساء احد االايم 
عندما دخل ليتمىن هلا ليلة سعيدة 

 فقال:
 

" تبدين وكأنك ستطريين من نسمة  
 هواء."

 



 قالت مازحة:
 

" انه العمل اجملهد واللهو اجملهد ايضاً،  
 لدي صديق جديد."

 
"بل كثر على ما اظن. هذه ليست 

 عادتك، اليس كذلك؟"
 

 :قالت



 
 "احاول تغيري مفهومي للحياة."

 
 قال:

 
 "او حتاولني نسيان روس."

 
"انت حمق بشأن هذا. لقد اهتمين  

 ابلكذب والغش والغى العقد معنا و..."



 
 قاطعها والدها قائالً:

 
"ليس هذا ما اعنيه وانت تعرفني هذا،  

ولكن ان كنت تريدين االستمرار 
 ابلتمثيل علي فـ..."

 



هذا اي ايب... ولكن هذه "اان ال افعل 
هي طريقيت يف التغلب على... على 

 مشاكلي."
 

 قال:
 

"جيد جدا ولكن تذكري ان كبح 
العواطف ليس دائما الطريقة الفضلى. 

 ان كنت..."



 
توقف عندما مسع طرقا على الباب  

ودخلت كارولني مسرعة داخل الغرفة.  
اعتذرت قائلة وهي تنتقل بناظريها من  

 عمها اىل آيب: 
 

"اوه...ظننت انك وحدك، سأعود 
 الحقاً."

 



 قال السيد ستيوارت:
 

"اان ذاهب، اراك على العشاء اي 
 كارولني."

 
 هزت رأسها وقالت:

 
"سأنتقل للعيش مع كيفن السبت 

وسنتناول العشاء الليلة مع روس لنتكلم 



أبمر زواجنا. لقد قدم لنا شقته 
 لالستقبال."

 
 علق عمها:

 
 ني يف منزلنا.""لقد ظننت انك ستتزوج

 
 قالت كارولني: 

 



"لقد فعلت هذا عندمل تزوجت جفري، 
وال احبذ تكرار هذا االمر. لن متانع يف  

 هذا، اليس كذلك؟"
 

 قال السيد ستيوارت:
 

"ابلطبع ال، اان سعيد أبن ازفك اىل  
 عريسك يف اي مكان واي وقت."

 



ضحكت كارولني لكالم عمها الذي 
الفتاتني معاً. تنهدت كارولني ذهب اتركاً 
 قائلة قائلة:

 
"الاصدق ان كل شيئ قد اصبح رائعا  

معي. عندما تركين جفري ظننت ان 
 حيايت

 
 قد انتهت."



 
 قالت آيب:

 
"وهذا يدل كم جتري االمور بشكل  

 جيد."
 

"ابلنسبة يل نعم، ولكن ليس ابلنسبة 
لك. مىت ستعرتفني ابنك حتبني روس 

 تشنينها ضده؟"  وتوقفني احلرب اليت



 
 قالت آيب:

 
" ال احارب ابدا من اجل رجل. ان مل 

يعرف رجل ما ابنه حيبين فسأتركه جلهله، 
ولكي نضع االمور يف نصاهبا اعلمك 
أبنين ال احب روس. لقد اجنذبت اليه  

ومتنيت لو تتطور االمور بيننا ولكن هذا  
 مل حيدث، ومل اعد اشعر بشيء حنوه."



 
مقنعاً حبيث مل تفاجأ لقد بدا هلا االمر 

آيب حني تقبلت كارولني االمر كأنه  
حقيقه. وكانت مضطره لالسابيع اليت  
تلت هذا اليوم ان ترغم نفسها على  

االبتسام عندما كانت ابنة عمها تتكلم 
عن روس، الذي كان ينظم حلفلة 

الزفاف ابالضافة اىل اهتامه ابفتتاح 
 خمزن جديد.
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 "تبدين يف حالة ذهول كاملة."
 

قالت آيب لكارولني اليت كانت خارجة 
من احدى غرف قياس املالبس. لقد 

امضتا اليومني السابقني يف شارعي 
انيتسربدج وبوند لتشرتاي ثوب الزفاف  

 ووجدات اخرياً واحداً مناسباً:
 



"سيستطيع كيفن دفع مثنه، وعلى كل 
حال انت التزالني ضمن امليزانية اليت  

 منحها لك."
 

 قالت كارولني: 
 

"اعرف هذا...لقد اصبح لكلمة امليزانية 
معىن جديد منذ ان بدأت ابلعيش مع  



بني هذه كيفن، ففي املاضي كنت اربط 
 الكلمة وبني كلميت التوفري واالقتصاد."

 
 سأل البائع: 

 
"هل ستأخذ السيدة الثوب معها ام  

 نرسله أبنفسنا؟"
 



اجابت كارولني بصوت انيق وهي تغمر  
ابنة عمها: ارسله من فضلك، اننا 

 نتناول الغداء يف مطعم كالردج."
 

 سألت آيب ومها ختطوان حنو الطريق: 
 

 " منذ مىت؟"
 



"منذ ان اخربتين أبنين ال جيب ان 
 اقتصد واوفر املال."

 
عربت آيب وكارولني شارع بوند وقطعتا  

املسافة القصرية وصواًل اىل الفندق، 
 هتفت كارولني ومها جتلسان:

 
"ال اصدق ان زفايف بعد اسبوعني فقط، 
لقد كانت االشهر االخرية من اسعد اايم 



ك  حيايت، امتىن فقط لو جتري االمور مع
 بشكل جيد."

 
 قالت آيب:

 
"ال اتذمر، لدي زبونني سعيدين ابلرتويج 

الذي اقرتحه لصاحل شركتهما، كما اين  
سعيدة متاماً بصف الفنون اجلميلة الذي 

التحقت به، ويف احلقيقه افكر يف ان  



اهذب مرتني يف االسبوع بداًل من مرة 
 واحدة."

 
 قالت كارولني: 

 
" اهذا نطاق حياتك االجتماعيه؟ 

دق اي آيب، دروس الفنون اجلميلة؟ بص 
من تظنني انك ختدعني؟ يبدو واضحا  

 انك مل تنسي روس و..."



 
" انت ال تفكرين ابلشيء نفسه، اليس 

 كذلك؟"
 

 قالت كارولني: 
 

 "بل افعل."
 

 قالت آيب بعصبيه:



 
"اذن امسعي جيداً، انه يتدبر امره جيداً  

 بدوين واان افعل نفس الشيء."
 

 قالت كارولني: 
 

عنه ادوين   "اظن انك قرأت ما كتب
ابيكر." كانت كارولني تعين حبديثها حمرراً  

 معروفاً. اضافت آيب :



 
 " واخرايت."

 
 قالت كارولني: 

 
" اذن ما الفرق ان كان خيرج مع اليز  
مرة اخرى؟ اهنا كجزء من حياته، على 
كل حال انه خيرج مع فتيات اخرايت 

 ايضاً."



 
 اكملت آيب حديث كارولني فقالت:

 
 وابلتحديد مع ممثله فرنسيه."" 
 

 قالت كارولني: 
 

" اان متأكده ان هذا ال يعين شيئا، 
انظري اىل التفاهات اليت كتبت عنك 



بعد اختطافك، فمعضمها مل يكن 
صحيحاً، وقد حيصل نفس الشيء مع  

 روس وتلك املمثلة."
 

 قالت آيب:
 

" اجل، ومع الكاتبة االمريكية وروس، 
ليت وقعت عقد ومع العارضة الشقراء ا

عمل معه، ومع روسي اليت كانت  



اغنيتها االخريه يف بورصة االغاين لستة  
اسابيع. اعرتيف اي كارولني ارجوك. انه  
 ميضي وقتاً طيباً واان ال اهتم ابالمر."

 
 تنهدت كارولني وقالت:

 
"استسلم. ان كنت تستمتعني ابلبقاء  

 وحيدة وابئسة فانه اختيارك."
 



يف العامل غريه،  "هناك رجال آخرون
 تعرفني هذا."

 
 سألت كارولني: 

 
 "اذن مل ال خترجني معهم؟"

 
 اجابت آيب:

 



 "ان قابلت واحداً يعجبين فسأفعل."
 

"ألسابيع عدة رمبا مث ستجدين عذراً 
 لتتخلصي منه."

 
 سألتها آيب: 

 
" اتريدين بعض القهوة ام ندفع  

 الفاتورة؟"



 
اقول " حسناً، لقد فهمت. ولكين فقط 
ما يفكر به والدك واصدقاؤك، ال 

 تستطيعني االستمرار ابهلرب من احلياة."
 

" ال حتتاج احداان اىل رجل حىت متأل  
 حياهتا."

 
 اهنت كارولني احلديث قائلة:



 
 "انت بلى."

 
بعد ان اوصلت آيب كارولني اىل منزل  

كيفن، مل تستطع ان ختفي اعرتافها  
 قيقه.لنفسها ابن ابنة عمها قد قالت احل 

 
صباح اليوم التايل عندما تلقت مكاملة 
هاتفيه من زوجة اريك رامسي. بدأت  



املرأة احلديث بصوت انعم ولكن 
 عصيب:

 
" امتىن اال يزعجك اتصايل بك، ولكين  
رأيت السيد هانت امس ومبا انه قال 
ابنك استعدت عافيتك من احملنة اليت  

مررت هبا، فقد شعرت ابن علي ان 
بنفسي. اشعر ابلذنب  احتدث معك 

 ألن..."



 
 قاطعتها آيب قائلة"

 
"ال جيب ان تشعري ابلذنب، مل تكن 

 غلطتك."
 

"بلى. لقد كانت. لقد كنت اعلم كم 
كان زوجي مريضاً وقد اصريت ان يرى  
طبيباً ولكين كنت مشغولة جداً ابلتذمر  



والشكوى ضد شركات كوبرز ومل اتنبه  
يس رجال  اىل انه كان يتـأمل ايضاً. اريك ل

شريراً اي آنسة ستيوارت. مل يكن 
ليستعمل تل القنبلة اليدويه ابداً ولكن  

 كان ايئساً ومريضاً و..."
 

 قاطعتها آيب: 
 



"ارجوك ال تزعجي نفسك. لقد نسيت 
 االمر واان اآلن خبري."

 
"اريك يف مصح عقلي، والسيد هانت  

حريص على ان حيصل على افضل 
ائع اي  العالجات املمكنة. انه رجل ر 

آنسة ستيوارت. لقد وجد يل عماًل مع  
صديق له كما دفع كل ديوننا، ولكين  

متأكده ابنك تعرفني هذا واال ملا كنت 



اخربتك. لقد اصر السيد هانت على 
 ان يبقى االمر سراً بيننا."

 
بقيت آيب تفكر ابملخابرة حىت بعد ان  
انتهت بوقت طويل. كانت تتمىن ان  

لتصرف روس تقول اهنا دهشت 
 واهتمامه ولكنها مل تستطع.

 



جاء يوم زفاف كارولني، وكانت آيب  
متوترة للغاية. مل تستطع ان تتخلص من  

قلقها وقررت ان تبقى هادئه قدر  
االمكان. التف ثوهبا احلريري االخضر  
حول جسدها مما جعل عيناها تشعان  
كالزمرد وزادها مجاال شعرها املسرح  

روس مرة مبا ببساطة. لقد اعجب هبا 
يكفي لتنافس اليز وقد قررت ان تذكره  

 مبا نسيه.



 
متت مراسم الزفاف يف مكتب عقد 

الزواج، وعندما وصلت آيب مع والدهتا  
كان معظم الضيوف ينتظرون بسعادة 

حتت مشس اخلريف الباردة العروس  
لتصل مع طفلها وعمها. ورغم ان 

كاروين كانت قد انتقلت للعيش يف 
اهنا كانت متمسكه  منزل كيفن اال



ابلتقاليد، فلم تشأ ان جتعله يرى ثوب  
 الزفاف قبل االحتفال.

 
حبثت آيب عن روس بعينيها حىت رأته  

يقف مع اليز وامرأة اكرب منها سناً حبيث 
كان واضحاً من الشبه بينهما ابهنا 

كانت والدهتا. ادار رأسه حنوها فجأة، 
فالتقت عيوهنما. هز رأسه هلا ابجياز مث  



لتفت جمدداً حنو اليز اليت بدت مشرقة  ا
 يف ثوب امحر. 

 
امحر جمدداً. وتذكرت ابنه كان نفس لون 

الثوب الذي اشرتاه هلا روس خالل 
رحلتهما اىل اجلزء االوسط من املدينة، 
وتساءلت آيب ان كان روس قد اختار 

 هلا هذا الثوب هو ايضاً. متتمت والدهتا:
 



 " اذن هذه هي منافستك!"
 

 آيب بربائة كاذبة: كررت 
 

 "منافسيت؟ عّم تتكلمني؟"
 

 اجابت والدهتا:
 



" عمن وليس عم، املرأة السمراء  
اجلميلة اليت تقف اىل جانب روسرت  

 هانت."
 

وصلت سيارة الزفاف قبل ان تكمل 
والدهتا الكالم، واندفع اجلميع ابجتاهها  
فوجدت آيب نفسها تقف قرب روس.  

هي فابتعدت عنه قلياًل، ابتسمت و 
 ترغم نفسها على النظر اليه وقالت:



 
 "مرحباً. كيف حالك؟"

 
" خبري، ال حاجة ألن اسألك كيف  

 حالك، تبدين رائعة."
 

 قالت:
 

 "شكراً، كيف حال االعمال؟"



 
 قال:

 
 " ممتازة."

 
حلسن احلظ مل يكن من الضروري ان  
تبحث عن موضوع آخر للحديث اذ  

اقرتبت العروس وبدت كارولني مشرقة  
يف ثوهبا وما لبثت ان وقفت على 



الدرجات احلجريه لتعانق كل منهما على 
 حدة وقالت وهي تبتسم بفرح:

 
" هل كيفن يف الداخل؟ اكره ان اترك يف 

 موقف حرج."
 

 ة وقال:ابتسم روس ابتسامة عريض 
 



" ال عليك ان تقلقي هبذا الشأن. لقد  
انتهى من ارتداء مالبسه وهو جاهز  

ليرتك املنزل منذ الثامنه من هذا  
 الصباح."

 
بدا شاريل فاتناً ببنطاله املخملي االسود  
الطويل وقميصه االبيض وهو يشد على 

يد روس بقوه ليلفت انتباهه، فأحنىن 
 الرجل اىل مستواه وقال:



 
 ايها الشاب الصغري، هل اتيت " مرحباً 

 لتزف والدتك ايل عريسها؟"
 

 اجاب الضغري:
 

 " عمي كيفن."
 

 قال روس:



 
" هذا صحيح، انت ستعطي والدتك  
اىل عمك كيفن مث ستعطيك هي والداً  

 ابملقابل."
 

 محل روس الطفل واستقام واقفاً وقال:
 

" سأمحله لك اىل الداخل، انه طريق  
 صغريتني."طويل لساقني 



 
 اعرتفت كارولني قائلة:

 
 " اان ارجتف كورقه."

 
 قال روس:

 
" حسناً، ان محلت طفلك فسأمحلك  

 بدوري."



 
ابتسمت واتبعت سريها فتلوى شاريل  

بني ذراعي روس وهو يرى والدته ختتفي 
واحنىن حنو آيب مث قال وقد ارجتفت شفته 

 السفليه: 
 

 "آيب..."
 



البكاء  محلته آيب قبل ان ينفجر يف 
ومسعت اليز تقول هلا وهي تنضم جمدداً 

 اىل روس:
 

" كم تبدين عطوفه عليه، امتىن اال يبكي 
 خالل االحتفال."

 
تدخل روس قبل ان تستطيع آيب  

 االجابة:



 
"ان فعل فاان متأكد ابن والدته وكيفن  

 لن ميانعا."
 

سار روس مع اليز برشاقة حنو القاعة  
 الزحام بينما حبثت آيب عن والدهتا بني

وانضمت اليها. جلس شاريل بسعادة  
وهبدوء يف حضن آيب. كان صغرياً جدا  

يف شهره الثالث والعشرين ليفهم ما  



يدور حوله ولكنه كان ذكياً مبا فيه 
الكفايه ليشعر ابهنا مناسبة مهمة. ولكن 
عندما تبادل العروسان خامتي الزفاف،  

قفز شاريل واندفع خبطى قصرية حنو امه. 
 ت السيدة ستيوارت قائلة: اعرتف

 
" سأفتقد وجوده يف املنزل، لقد جعلين  

اعرف مل يستمتع اصدقائي بكوهنم 
 اجداداً وجدات."



 
 قالت آيب:

 
 " ان كان هذا تلميحاً و..."

 
 قالت والدهتا:

 
 " كم انت ذكية لتفهمي..."

 



انضم السيد ستيوارت اليهما ليقودمها  
اىل قاعة االستقبال. كانت الزهور يف كل 
مكان كما كان هناك صف كبري منها يف  
قاعة الدخول حيث اّلف كيفن وكارولني 

و والدة كيفن، و والدي آيب صف  
استقبال. بعد ان رأت آيب بعض  

الضيوف وهي تدخل، اخذت متشي 
اً  على الرتاس الذي كان مغطى ومكسو 
ببعض الستائر احلريريه للمناسبه. كان 



قد امتأل للتو ابلناس واملوظفني الذين  
انطلقوا بسرعة يف كل مكان ليقدموا  

العصري واخلبز احملمص املكسو بسمك 
السلمون املدخن والكافيار. مل يوفر  

روس جهداً ليجعل هذا اليوم مناسبة ال 
تنسى. فقد تنبهت اىل روس الذي كان  

غرفة ويتحدث اىل الضيوف يدور حول ال
وبدا انه يتجنبها بشدة حبيث شعرت ابن 



حيويتها قد وهنت. ما املميز فيه حىت 
 جتد صعوبة يف نسيانه؟

 
وابتعدت آيب سريعاً عن عيون 

اصدقائها، اذ غريت اجتاهها حنو املائدة  
 وبدأت ابألكل.

 



نظرت نظرة خاطفه وهي تدخل جمدداً  
وهي  اىل الشقة. اهنارت على احداها

 تتنهد. سأهلا صوت نسائي: 
 

 "تعبه ام غري اجتماعية؟"
 

استدارت آيب لرتى اليز تراقبها. هل  
حلقت هبا لتتأكد من اهنا مل تتكلم مع 



روس على حدى ام كانت جمرد  
 مصادفه؟ اجابت آيب:

 
"تعبة، لقد امضينا الليل اان وكارولني  
 وحنن نتحدث، االمر الذي اتعبين."

 
 قال اليز: 

 
 متحمسه جدًا." "اهنا



 
 قالت آيب:

 
 "البد انه االنفعال الناجم عن احلب."

 
"اي للتعبري الفاتن... سأتزوج اان ايضاً، 

 اتعلمني؟"
 



شعرت آيب وكأن اهلواء خرج من رئتها  
 وقالت بصعوبة: 

 
" هتاين... هل يعين هذا انك سترتكني 
شركات كوبرز؟ ام انك اقنعت روس 

 ابلعمل؟"جبعلك تستمرين 
 

"اوه، ال، سأترك العمل. سنعيش يف 
 ابريس."



 
 سألت آيب:

 
"ابريس؟ هل سيبيع روس الشركة ام  

سيسلمها لشخص آخر ليصبح مديرها 
 املسؤول؟"

 
 "ال هذا وال ذاك. لن اتزوج روس."

 



رفض عقل آيب العمل ومل تستطع  
 الكالم، يف حني اتبعت اليز قائلة:

 
 "سأتزوج جاكوس كاسيل."

 
 كاسيل؟ مدير املخازن يف ابريس؟""من  

 
 قالت اليز: 

 



" هو نفسه. كنت اتقصى االخبار عن 
فرعهم يف ابريس والتقيت مصادفه هبذا 

الرجل الديكتاتوري املثري الذي طلب ان 
يعرف ملا كنت امجع املعلومات واان  
اجتول يف املخازن هناك. مل استطع 

اخباره فتشاجران حبدة ومنذ ذاك اليوم  
 القتنا."توطدت ع

 
 متتمت آيب:



 
 "الشك اهنا كانت صدمة لروس."

 
"فقط ألنين وقعت يف احلب بشكل  

مفاجئ. لقد اعتربين اصدقائي وافراد  
عائليت متحفظه وكنت اظن الشيء  

نفسه اان ايضا حىت التقيت جباكوس. 
لقد جعلين ادرك ابن ما كنت اشعر به  



حنو روس هو جمرد تعلق فتاة بشاب  
 وحسب."

 
وقفت اليز برشاقه وتوجهت حنو الباب  

 واقفلته وهي تقول:
 

" علينا ان نتكلم ،اان وانت، يف امر  
 خاص."

 



 قالت آيب:
 

 " ال ارى سببا هلذا."
 

جلست اليز على مقعدها جمدداً  
 وقالت: 

 
" سرتين حااًل... روس واان كنا متقاربني  
جداً لسنوات خلت كما رأيت بوضوح،  



لفتور قبل ان ولكن عالقتنا اصيبت اب
تظهري على الساحه، او على االقل من 
انحيته، ولكن كان الزال لدي االمل يف 
اسرتجاعه، وبينما كان يلهو مع اخرايت  
شعرت ابهنا فرصيت. اما دخولك حياته  

فقد كان مسألة اخرى ولقد وقع يف  
 غرامك."

 
 هزت آيب كتفيها بالمباالة وقالت:



 
 "انه جمرد عبث."

 
 اليز: قالت 

 
" بل اكثر من هذا، لقد وقع يف غرامك  

 وهلذا انسحب من حياتك فجأة."
 

 قالت آيب:



 
 "ال افهم."

 
 اوضحت اليز قائلة: 

 
"امسعيين اواًل. كل من له عالقة بروس  

تلقى اتصاالت هتديد من اريك رامسي، 
ابلطبع يف الوقت الذي مل نكن نعلم من 
هو، فقط صوت هامس يقول أبننا او  



مقربون منا سيتعرضون حلادث   اشخاص
ان مل يدفع املال، وهلذا منع كارولني من  

االنتقال اىل منزل كيفن، وعندما 
صدمت السيارة كارولني خاف ان يكون 

املبتز هو الفاعل وقد يقوم بعدها  
 ابيذائك."

 
"ولكنها وقعت امام السيارة، لقد كانت 

 غلطتها."



 
 قالت اليز: 

 
يشأ ان يعرضك  "مل يكن متأكداً ومل 

للخطر جملرد هذا الشك الضئيل يف 
 ذهنه."

 
 سألت آيب:

 



"وملاذا مل خيربين احلقيقة بدال من التظاهر 
 ابنه مشغول جدًا؟"

 
"شعر أبنك قد تتجاهلني نصيحته 

وتصرين على البقاء معه. كان يعرف  
ابالمر واان قمت ابستنتاج الباقي وقررت 

 ان اأتكد من ان يبقى اجلزء املكسور
 مكسوراً."

 



 تلعثمت اليز مث اتبعت بسرعة:
 

"وهلذا كتبت الرسالة اىل غاري ويننت، 
 لقد اردت ان يفكر روس ابلسوء بك."

 
 قالت آيب:

 
 " لقد جنحت ابلتأكيد."

 



 قالت اليز: 
 

 "اعرف واستطيع فقط ان اعتذر."
 

 سألتها آيب: 
 

 "وملاذا ختربينين هذا اآلن؟"
 

 قالت اليز: 



 
 ان اضع االمور يف نصاهبا."" الين اريد 

 
 اجابت آيب:

 
"لقد أتخر الوقت. لو كان روس حيبين 
ملا صدق أبين كتبت تلك الرسالة اىل  

 غاري."
 



"لو كنت حتبني روس ملا صدقتين عندما 
اتيت اىل مكتبك وزعمت ابن روس 
ينتظر قراري ابلزواج منه. لقد كنت 

متسرعه ابن فكرت به سوءاً متاما كما  
 فعل هو."

 
 قالت آيب:

 
 "اذن من االفضل ان نبقى منفصلني."



 
 قالت اليز: 

 
" اي للفكرة العظيمة، شخصان حيبان 

بعضهما ولكنهما ال يفعالن شيئاً 
 ابملقابل."

 
 حدقت آيب بيديها وقالت:

 



" مل يفتقدين يف تلك االشهر اليت  
مضت. ال استطيع ان احصي عدد 

 الفتيات اللوايت قابلهن."
 

 لصريح:جاء رد اليز ا
 

" اي لتحريف احلقائق، امسعي، ان مل 
تصدقي فهذا عائد لك، ولكن ان كان  



لديك ادىن شعور جتاهه، فاذهيب وحتدثي  
 معه."

 
وضعت اليز يدها على ذراع آيب 

 وقالت:
 

"مل يكن من السهل ان اعرتف مبا فعلت 
 فال تضيعي جمهودي سدى."

 



"وماذا ان كنت خمطئة ومل بعد حيبين؟ قد 
 يضحك يف وجهي."

 
 قالت اليز: 

 
 "حاويل، خذي هذه الفرصه."

 



اغمضت آيب عينيها لتوازن مشاعرها  
وعندما فتحتهما اثنية كانت اليز قد  

 ذهبت.
 

هل كان عليها ان تكبح كربايءها وخترب 
روس مبا تشعر مبا تشعر به حنوه؟ 

وجلست ابلقرب من والديها. كان روس 
قال يقوم بدور املضيف بشكل جدي متن

من ضيف اىل آخر ليتأكد من ان لديهم 



كل ما حيتاجونه، وبدا حريصاً على ان  
يرتك مسافه بينه وبني آيب. لقد كانت 

 اليز خمطئه، فكرت آيب بصمت.
القى كيفن كلمة شكر مث جاء دور  

املقظوعه املوسيقيه. توجه العروسان اىل  
احللبة مث حلق هبما اآلخرون والحظت 

مسرعاً حنو كارولني.  آيب ان روس خيطو 
وبعد دقيقه اتى كيفن ليدعوها للرقص 

 وقال:



"انت قريبه رائعه لكارولني. اود ان  
 اشكرك."

أتثرت آيب بتعليقه وامتألت عيناها 
ابلدموع، وعندما مهت بفتحهما وجدت 
اهنما قد اصبحا جنباً اىل جنب كارولني  

 وروس.
قال روس برقة وهو أيخذ آيب ويرقص  

 بعيداً عنهما.
 " امتانع ان قاطعتكما؟"



استطاعت آيب جبهد ان تسيطر على  
توترها وهي ترقص، ولكنها مل تستطع ان 
ختفي دهشتها عندما قادها فجأة اىل ممر 
 جانيب. سألته وهي حتاول التخلص منه:

 " اىل اين حنن ذاهبان؟"
فتح احد االبواب ودفع هبا اىل داخل  

 غرفة، وقال:
ا احد  "اود التحدث معك، لن يزعجن

 هنا."



حدق روس ابلعينني الكبريتني التني كانتا  
 حتدقان به حبذر وقال:

"اان آسف آلين اخطأت يف احلكم عليك 
بشأن الرسالة. لقد اخربتين اليز ابهنا هي 

 من كتبتها. مل مل ختربيين؟"
 اجابت :

 "مل اكن استطيع اثبات هذا."
 قال بتجهم:

 "لقد اسأت احلكم عليك منذ البداية."



 لت:قا
"واان ايضاً اسأت احلكم عليك مرا 

 عدة."
 سأهلا :

 "اتعنني يف ما يتعلق بكارولني؟" 
 هزت راسها وقالت:

 "وايضاً اليز واشياء اخرى."
 قال:



"مل اخرج مع اية امرأة اخرى وعلي ان 
اعرتف انين كنت امتىن ان تفعلي الشيء 

 نفسه... اان احبك."
اقرتب منها ولكنه مل حياول ان يلمسها. 
كان وكأنه يقول ابنه قد افضى بكل ما 

عنده ومل يعد يستطيع ان يقوم أبي شيء  
آخر، فالباقي كان متوقفا عليها. ان  
كانت تريده فعليها ان تقوم ابخلطوه  



التاليه. بصرخة انعمة ركضت ابجتاهه، 
 ومهست قائله: 

ل "اان احبك ايضاً. ال استطيع احتما
 التفكري ابالشهر اليت اضعناها."

 قال:
"وال اان. اقسم ابنين سأعوضك عن كل  

االشياء الرهيبة اليت قلت، ساحميين اي 
 حبيبيت."

 قال:



"وانت عليك ان تساحمين ايضاً.  
مشكلتنا كانت يف اننا احببنا بعضنا قبل 
ان يتعرف احدان على اآلخر، وهلذا كنا 

دم دائماً يف موقف دفاعي ويف حال ع
 ثقة."

 ابتعدت عنه ببطء واتبعت:
" ماذا كنت ستفعل لو مل ختربك اليز  

 ابحلقيقه اليوم؟"
 اجاب:



"كنت سأتكلم معك أبية حال. لقد  
كنت ابئساً جداً بدونك، ومل اكن  

 ألستطيع االستمرار اكثر."
 سألته:

 "بصدق؟"
ابتعد عنها بداًل من ان جييب عن سؤاهلا 

لة وذهب اىل املكتب املوجود قبا
السرير، فتح الدرج االول واخذ ملفاً مث  
اعطاها اايه. اخرجت آيب ببطء بطاقيت 



سفر وحجز يف فندق ابريس يف مونيت  
كارويل. لقد كان احلجر لثالثة اايم على 
ان يبدأ هنار اجلمعة. كانت الغرفة االوىل  

ابسم روس اما الثانية فكانت ابمسها  
 هي. قال ابرتباك:

 ل كنت حمقاً؟""لقد قمت مبحاولة، ه
 "للغاية."

 قالت هذا مث استسلمت للبكاء.
 متتم وهو جيلس ابلقرب منها:



 "حبيبيت، اتتزوجينين؟"
 قالت:

 "حىت وان كنا ال نعرف بعضنا جيدًا؟"
 قال:

"وهل هناك افضل من ان نتعرف على  
 بعضنا وحنن نتقاسم حياتنا؟"

 "حقاً، هل هناك افضل من هذا؟"
 قال:



اخربك ابننا سنتزوج بعد  "اذن، علي ان 
شهر، وكل سوء تفاهم قد حيل عندما 

 تصبحني زوجيت."
"يبدو هذا جيداً...هناك زفاف يف 

اخلارج يف هذه اللحظة، وقد يتسائل  
 بعض اقاربنا ماذا نفعل هنا."

 قال:
 "علينا ان نثبت هلم؟"



التقت عيناه بعينيها بدون مراوغة  
 وسألته:

 الزواج  "اتريد هذا اي روس؟ اتريد حقاً 
 مين؟"
 قال:

 "جداً...وامتىن اليوم ان يتم ذلك."
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