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 قالت كيت ىف ثقة:
انىن اعرف نوع الرجل الذى  -

 اريده.
ىف هذه اللحظة , تردد صوت  
صدمة عالية ىف املبىن,اسرعت 
كيت هتبط ايل الدور االرضى 
وقد فغرت فاها عندما عاصفة 

من االوراق املمزقة تتصاعد من 



بئر السلم اتية من املكتب ابلدور 
 االرضى.تلصصت ىف عصبية.

رات هناك رجال طويال ووسيما 
للغاية ىف وسط احلجرة ميسك ىف  

يد بينما غطت يده سهم كيوب
حلته الغالية طبقة من قصاصات 

الورق و الغبار.قال بغضب و 
 ثورة:

 ماذا حيدث هنا؟-



نظرت كيت اليه ىف  
رعب.تصارعت خمتلف العواطف  

داخلها وهى حتملق ىف غباء ىف 
السهم الذى ىف يده,مث بدات  

شفتاها تلتواين عندما مرت فكرة  
فكاهية بذهنها ومل تستطع ان  

االبتسام.قالت متنع نفسها من  
 دون وعى:



اعتقد ان سهم كيوبيد قد -
اصابك ىف التو واحلظة:ال ميكن 

ان تعرف مىت يصيبك ذلك  
 السهم 
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ال حظت كيت ان مخسا و ثالثني  
دقيقة وعشرين اثنية قد مرت  

ووصلت احلافلة ايل شارع يونيون  
فتنهدت مل يكن حساب الوقت  

من العوامل الىت اهتمت هبا 
عندما افتتحت مكتب 

استشارات الزواج ىف مقاطعة  
مارينا.كانت وقتها تبحث عن 

جو رومانسى حامل وشعر 



معقول,وقد وجدهتما ىف املنزل 
العتيق من الطراز الفيكتوري 

قام ىف اكثر شوارع سان امل
فرانسيسكو شعبية وازدحاما  

 ابحلوانيت الشعبية.
 

ولسوء احلظ فان معظم اعماهلا 
كانت تضطرها ايل النزول ايل  
وسط املدينة حيث تقع معظم 



الفنادق الكربي,ووجدت نفسها  
تقضى وقتا ضائعا ىف السفر  
ابحلافالت اوحبثا عن مكان 

ة النتظار سيارهتا ولكنها ىف احلقيق
مل تكن تشكو,بل ان االمر كان  
منشطا الهنا كانت تقوم بعملها  

بنفسها. وكان االبتكار والنجاح  
هلا مبفردها,وهوما كان جيعلها  

 تشعر بشعور رائع. 



 
اهتزت احلافلة قبل ان تقف امام 
بناية تقع قبل مقر وكالة الزواج  

والشؤون العاطفية فوضعت 
جمموعة املذكرات و النشرات  

قيبة اوراقها  بسرعة ىف ح
واستعدت للنزول.خرجت ايل 

جو ما بعد الظهر الداىفء  
الساطع الشمس فاخذت نفسا  



عميقا من اهلواء النقى وبدات  
تسري حنو مكتبها وقد اعدت 

 نفسها ذهنيا لال جتماع القادم.
 

حيت السيد راموىن وهى 
تبتسم,كان السيد راموىن هو ابئع  

االزهار ىف املنطقة,ودارت حول  
معرضه الذي يقع ىف اسفل بئر  
السلم ويؤدى ايل مكتبها.كان 



من الشخصيات املميزة املثرية 
لالهتمام.الذين جيعلون شارع 

 يونيون هبيجا ومسليا.
اتوهت عندما راته يتحرك كى  

تسرع,  يوقفها.كانت تريد ان
الهنا اتخرت مما جعلها ال ترغب  
ىف االشرتاك مع أي شخص ىف 
حمادثة.ولكنها مل تستطع مقاومة  

ابتسامته الودودة .قال هلا  



مبرح:مرحبا انسة مارلو هذه من  
 اجلك.

اتسعت عيناها الزرقاوان وهو  
يناوهلا وردة بيضاء عطرة رائعة  
وطويلة الساق,كانت وردهتا 
 املفضلة اجابت وقد كشف
 صوهتا عن تعبري الدهشة.

 شكرا لك. -



فال وقد علت وجهه ابتسامة  
غريبة وتألأل وجهه الذى اثر فيه  

 اجلو.
 لقد حاولت استخدام عالجك.-

ظهر الفهم فجاة خالل عيوهنا 
وهى تتململ ىف حذائها القدمي  

الطويل الرقبة كان. مظهره اخلشن  
يتعارض مع االزهار الرقيقة  

 احمليطة به سالته:



 افلح؟  وهل-
هز راسه العلى والسفل وقد 

 بدت نظرة قلقة ىف عينيه وقال:
لقد قالت زوجىت الينا اهنا مل   -

حتظ ىف حياهتا مبثل تلك الليلة  
الرائعة لقد احسسنا وكاننا عدان 

 صغريين مرة اثنية.
انىن مسرورة للغاية انت والينا   -

 علي وفاق اتم.



حنن ندين بكل ذلك لك واذا   -
عىت ان اقوم ابي كان ىف استطا

عمل من اجلك فارجو ان 
 ختربيىن.

 اريد فقط ان تظل سعيدا.  -
قالت ذلك وهى تلوح له مودعة  

بعد ان ذهب خلدمة عميل 
جديد.صعدت درجات السلم  
وهى تبتسم.لقد كان لطيفا ان  



تقابل السيد راموىن وجتده سعيدا 
مرة اخري,واسرعت ايل مكتبها  

حيث فتحته بقوة وهى تبتسم ىف 
اعتذار وقد تقطعت 

 انفاسها.قالت ىف احلال؟:
اعلم انىن اتخرت ولكن الغلطة  -

 ليست غلطىت.



رفعت ليزا جيمسون حاجيبيها ىف 
هدوء عندما علقت كيت معطفها 

 فوق الشماعة العتيقةفسالتها 
ماذا كان السبب هذه -

 املرة:زحام مرور او املطر.
حافلة معطلة وسيارات شحن -

ايس كرمي تسدان مكان 
 االنتظار.امل حتضر ميالىن بعد؟ 



ال..انك حمظوظة فهى لن حتضر  -
.لقد اتجلت ترتيبات زواجها ايل  

الساعة الرابعة وعندها حفل 
كوكتيل البد ان حتضره الليلة 
وستتصل لالتفاق علي القاء  
غدا.ادارت كيت عينيها مث 

جلست ىف مقعد امام مكتب 
 االستقبال وقالت:



لست دهشة .هذا االجتماع -
 لثالث الذى الغته.ا

اعلم وقد اخربهتا انه يتحتم -
علينا ان جنتمع فورا اذا رغبت ىف 

ان حتصل علي حفل خطبة 
انجح,ومل يبق سوي ستة اسابيع  
اجابت كيت وهى تنزع الدبوس  

الفضى من شعرها وتنسدل 
 خصالته حبرية علي كتفيها:



وهو ابلتاكيد ليس ابلوقت -
 الكاىف لتحقيق كل ما ترغبه.

فوق مقعدها وهى تدير   جلست
الوردة بني اصابعها,عاكستها ليزا  
وهى تبتسم للحركة اخلفيفة الىت  

علت وجه كيت :من اعطاك  
 الزهرة؟حمب خفى؟

 اجابت كيت وهى تضحك:



ال انه السيد راموىن وهى تعبري  -
عن شكره.لقد كان حمبطا حقا ىف 
االسبوع املاضى وقدمت له بعض  

النصائح.هزت ليزا راسها ىف  
 ركة امشئزاز وهتكم.ح
ال تقويل انك قدمت له احد  -

عالجاتك الرومانسية.قطبت 
كيت غضبا من هلجتها الساخرة 

 وقالت:



حسنا لقد افلحت علي اية  -
 حال.

ماذا وصفت له هذه املرة -
 دكتورة مارلو؟

ملاذا تريدين ان تعرىف انك ال  -
 تؤمنني بعملي.

 هيا اخربيىن.-
مالت كيت لالمام وهى تبتسم 

ابتسامة ماكرة وقد التمعت 



عيناها الزرقاوان الصرحيتان 
واجابت:لقد اخربته ان ميال  

البانيو ويشعل مشعة معطرة وجيعل 
 اجلو رومانسي وتركت الباقى له.

 انفجرت ليز ضاحكة:
انىن ال استطيع ان اختيل هذا  -

الكهل اجللف هو والسيدة راموىن  
هنما ميكن ان  معا ال اتصور ا

 ينسجما.



 قهقهت كيت بدورها.
حسنا من الظاهر ان االنر جنح  -

معهما, ورمبا جيب عليك ان جترىب  
 هذه الطريقة ىف وقت ما.

توقفت عندما بدا علي وجه ليزا  
عالمات السخرية وغريت 

 املوضوع.
 اال توجد أي رسائل.-



هناك واحدة فوق مكتبك ليس -
هناك امر عاجل,كيف كان 

 مع دافينا مسيث؟ اجتماعك
ال تسايل ان اخر مطالبها هو  -

متثال ثلجى علي شكل جواد  
اصيل الن خطيبها حيب سباق 

 اخليل.
 وماذا قلت هلا. -
 اننا سنبذل قصاري جهدان.-



 حظا سعيدا.-
 قال كيت مدافعة عنها:

انىن اريد ان اسعدها ...انه يومها  
املوعود واريد منها ان تستقر  

امتني مث علي امر واحد.اوال مح
غريت رايها وطلبت جرسني 

ملتصقني:مث ابقة ورد...واالن 
جواد السباق..انىن اريد ان  



ادخل البهجة ايل قلبها لكن  
 احياان....

هلذا اترك العرائس لك.وما دمنا  -
ذكران املشاكل فقد وصلنا اليوم  

انذار يعلن ان الدور االرضى 
سيشغل قريبا وطلب منك ان  

ات  تتفضلى ابخالئه من ادو 
 الزفاف. 



اي له من امر رائع!كيف ميكن -
لنا ان نضع عشرة متاثيل ضخمة 
لكيوبيد بعيدا ايل ان يتم زفاف 
جوليا الذى ال يزال امامه اكثر  

 من شهر. 
ليس لدي اية فكرة.ومازلت ال -

افهم كيف استطاعت ان تقنعك  
ابحضارها...اهنا مثرية للسخرية  



وال اعتقد اهنا تريد تزيني صالة  
 هبا. الزفاف

اعرتف ابن االمر شاذ بعض  -
الشىء حىت ابلنسبة يل,ولكن ما  
يشغل ابيل اساسا هو كيفية تزيني  

املوائد بتماثيل طوهلا ست 
بوصات ,وارجوا ان يكون طلبها  

صحيحا واال تكون قد طلبت 



مىن ان يكون ارتفاعها ست 
 اقدام.

قالت ليز مقتلرحة وهى تغمز  
 بيعينيها اخلضراوين: 

 ان حتتفظ هبا ىف منزهلا.رمبا تريد  -
انىن ابلفعل اعتقد ذلك ,وامتىن  -

فقط ان جند مكاان ينقذان كى 
نضعها فيه.هل جاء ابالنذار من  

 سيستاجر املكان؟



ال....اعتقد من الواجب ان -
 ننتظر حىت نري. 

ايللعار...تعودت علي ان يكون  -
ابملبىن مكان احتياطى للتوسع  

فيما بعد .اعتقد من الواجب ان  
 اجع رسائلى. ار 

زفرت وفردت ذراعيها فوق  
 راسها وهى تنهض. 



هناك امر اخر قبل ان  -اوه-
تذهىب.لقد اتصلت السيدة هانت  

ابلنسبة لتوجيهات حفلها الليلة  
وقد وضعتها فوق مكتبك اهنا 

تعيش ىف سوساليتوهيلز ويبدو انه  
من السهل العثور علي 

املكان,كما يبدو انه ان يكون  
اء  هناك اشخاص غري خرب 

,وابلتايل ستحصلني علي عمل 



نظيف خايل من املتاعب...لقد 
بدا جنمنا يسطع ولكن يبدو ان  
من الواجب علينا ان نستخدم 

بعض الزجيات من الطبقات العليا  
 رغم ما تسببه من املشاكل.

فعال من يدري؟رمبا ساقابل  -
 رجال ممتازا من هناك.



حظا سعيدا وان كنت اجد ان -
جمتال ممتازا حفالتنا ليست 

 الصطياد الرجال.
ابلتاكيد هذا صحيح,خصوصا -

انه ليست لدى النية ان اقع ىف  
احلب ىف الوقت احلاضر.فاان 

 مشغولة للغاية.
 ابتسمت ليزا برزانة:



هيا افصحى اي كيت لقد ولدت  -
رومانسية حاملة ابحلب.وتقضي 

كل اايمك وانت حتلمني بفارس 
احالمك واان متاكدة من انك  

 فني عليه عندما تلتقني به.ستتعر 
انىن اعرف ابلظبط نوع الرجل  -

الذي اريده.سيكون عاطفيا دون  
 شك.

 قالت ليز ىف هتكم:



 بدون شك!-
حساس ومهتم ولكن ليس -

رقيقا حمبا للهو,ولكن البد ان  
تكون لديه روح الدعابة وابتسامة  

 لطيفة.
توقفى فورا انىن مل اعد احتمل -

م اي انك تعيشني ىف عامل االحال
عزيزتى ال يوجد ابملدينة رجال 

 علي هذا الشكل. 



امتعضت كيت هبذه االجابة.لقد  
استغرق منها االمر ثالث سنوات 
حىت امكنها ان حتصل لليز علي  
الطالق من زواج مر وقد بدات  

ىف الستة اشهر املاضية فقط 
تتعرف علي رجل اخر.ومل يكن  
من املستغرب ان تكون وقحة  

ان لدى كيت ابلنسبة للرجال.وك



بدون شك االسباب كى تشعر  
 بنفس املشاعر .

لقد راقبت امها وهى تنتقل بني  
سلسلة من الرجال مل يستطع 
واحد منهم ان حيقق توقعاهتا  

 واماهلا.
سالت ليز وهى متشط شعرها  

االشقر القصري ومتد يدها لتلتقط  
 اصبع امحر الشفاه من حقيبتها.



 هل سرتحلني االن.-
ز تردد صوت  قبل ان جتيب لي

اصطدام عال ىف املبىن محلقت 
كل منهما ىف االخري ىف ترقب  
واتت كيت فكرة رهيبة عندما 
اكتشفت ان الصوت كان ىف 

اسفل بئر السلم.مهست عندما 
 رن اهلاتف.

 هل تظنني ان....؟-



اظن انه من االفضل ان تذهىب  -
 لتكتشفى االمر.

سعلت كيت بعصبية مث هزت  
واجتهت حنو بئر كتفيها ىف عزم 

السلم.فغرت فاها بينما 
تصاعدت عاصفة من االوراق  

املمزقة من املكاتب  
السفلية.حاولت ان تنظر وهى 

 تضىء النور...



 مسعت صوات غاضبا يصيح:
 ما هذا؟ماذا جيري هنا؟-

كان ىف وسط احلجرة رجل طويل  
ووسيم وميسك بيده سهم كيوبيد 
وقد غطن طبقة مسيكة من الرتاب  

لية الثمن.مسح شعره حلته غا
الداكن اجملعد ابليد االخري وهو 

 غري مدرك ابنه مغطى ابلغبار.
 



نظرت كيت اليه ىف رعب.امتال 
عقلها مبزيج من العواطف وهى  
حتملق ىف غباء ىف سهم كيوبيد 
الذى ىف يده,مث بدات شفتاها 

تلتواين عندما مرت فكرة فكاهية 
بذهنها ومل تستطع ان متنع نفسها  

 تسام.قالت دون وعى:من االب



اعتقد ان سهم كيوبيد قد -
اصابك ىف ....ال ميكن ان تعرف  

 مىت يصيبك ذلك السهم.
محلق فيها وكاهنا جمنونة وخطت  
خطوة الارادية للخلف عندما 

وضع السهم علي االرض وسار 
 حنوها.

متنت لو اهنا اطول بضع بوصات  
عن طوهلا البالغ مخس اقدام 



 وثالث بوصات.شدت كتفيها
العلي وحاولت اال تبدو 

خائفة.ساهلا هبدوء وقد تةقف  
 علي بعد بوصات من وجهها: 

 ماذا قلت؟-
نظرت ايل وجهه  

العاصف,فتوقفت الكلمات ىف 
 حلقها.اخريا قالت: 

 



 
اسفة وهى ختطو خطوة 

 اخريللخلف.
عقد ذراعيه فوق صدره فاضاف 
املزيد من الغبارايل حلته وقميصه 

االبيض.اخذيتفحصها  
ويقيمها.رمشت حتت وطاة نظرته  

 ولكنها مل حتاول النظر بعيدا. 



انك تبدومثريا للضحك وانت  -
واقف هنا.هل ميكنىن ان اساعد  

 ىف تنظيفك.
اشار ابحدى يديه حواللغرفة 

 وقال:
كل ما تستطيعني فعله هو ان  -

ختربيىن ملاذا هذه االشياء 
املضحكةوالغريبة موجودة ىف 

 ؟حجريت



 فغرت فاها دهشة!
انت اذن املستاجر اجلديد  -

 ؟وهذامكتبك؟
انىن لست املستاجر اجلديد  -

فحسب وامنا ايضا املالك 
اجلديد.كان صوهتمقتضبا ومباشرا 

عندما بدا ىف نفض الغبار عن  
كميه كانت حلته وهى من 

تصميم رالف لورانقد دمرت  



متاما.مما جعلها حتس ابالسف 
 اخريا قالت:

 ارلو.اان كيت م-
كانت روحالدعابة قد ذهبت عن 

صوهتا كان اخرما تتمناه اال 
تغضب املالك اجلديد للمبىن 

 اكملت: 



انىن امتلك وكالة للزواج  -
والشؤون العاطفية.وهذه التماثيل 

 جزء من احتفالزفاف.
 قطب عند مساعه شرحها وقال:

مل يكن لدى علم ابن لديك  -
 اذان ابستخدام هذهاحلجرة.

ينيها عمقا من هلجته  زادت زرقة ع
 املتعالية:



حسنا...ليس بصفة رمسية -
,ولكن ملا كانت احلجرة غري 

مشغولة فقد قال مشرف املبىن 
 انه يعتقد ان احدا لنيهتم.

لقد كان خمطئا,واتوقع ان تزال  -
كل هذه الفوضى قبل التاسعة  

 من صباحالغد.
 شهقت.



التاسعة صباحا؟ اننا سنحتاج -
والساعة  ايل املزيد من الوقت 

 االنتجاوزت اخلامسة ابلفعل.
هذه مشكلتك اي انسة مارلو  -

امامى اجتماع مع مهندسالديكور 
واملقاول هنا غدا صباحا,ولست 
ىف حاجة ايل ان اذكرك انك ال  

تدفعني اجياراهلذه املساحة وابلتايل  
 فليس لك حق استخدامها. 



مههمت وانفاسها مضطربة امام  
 طريقتهفى احتقارها.

 اذا سافعل بكل هذا؟ ولكن م-
اعتقد ان عربة القمامة هى -

 املكاانالمثل.
 القت شعرها للخلف ىف توتر! 

ليس هناك داع الن تكون  -
 وقحا ايسيد..



انتظرته حىت يقول امسه,ولكنه 
 ظل صامتا ىف عناد.

سازيل كل هذه االشياءقبل يوم -
 االثنني.

دارت حول نفسها وخرجت من 
 احلجرة بسرعة. 

صفقت الباب خلفهاوصعدت 
الرج عدوا حنو مكتبها وقد  



التوت شفتاها ىف شبه ابتسامة  
 سالتها ليز: 

ماذاحدث؟لقد كنت علي وشك 
 احلضور النقاذك. 

هزت كيت راسها وهى حتاول كتم 
 شهقة:

لقداصطدم جاران اجلديد االن  -
 بكيوبيد.

 بدات تضحك بشدة ومحاس:



كان جيب ان تريهفى ذلك    -
الوضع:ذلك الرجل الفخم وهو  
مرتد حلة غالية ىف وسط انقاض  

 متاثيل كيوبيد.
ال ميكن ان اصدق انك   -

تضحكني .لقد ظننت انىن مسعت  
 صوت صيلح وعراك هناك.

هزت كيرتاسها وهى ال تزال  
 تضحك:



انت علي حق ...لقد كان  -
اثئرا,ابملناسبة جيب ان نتخلصمن 
التماثيل قبل التاسعة من صباح  

 ثنني.اال
ال اظن ان هذا الشىء  -

يستحقالضحك..ساذهب اان  
وريك ايل حبرية اتهو ىف العطلة  
هذا االسبوع وانت ستقومني  

ابجرءااتلزفاف غدا .سيستغرق 



االمر بعض الوقت كى تزسلى كل  
 هذه التماثيل مث اينستضعينها؟
قالت ذلك وهى تلوح بيدها  

حول املكتب الضيق وهو ال يزيد  
ا لالستقبال عن حجرتيناحدامه

والثانية مكتب له خمزن صغري  
جدا ال يصلح لكل تلك املواد  

 .هبتتابتسامة كيت وقالت:



اعلم ان هذه مشكلة ,واعتقد -
 انىن جمهدة وابئسة.

 حسنا هللذلك الفىت اسم؟-
اىن واثقة من ان له امسا ولكنه  -

مل يعن ابخباري به وهو مل 
يسراطالقا من الوضع .والظاهر  

وح الدعابة...ونسيت انه يفتقد ر 
ان اخربك ابجلزء االفضالنه ليس 



جاران فحسب ...امنا ايضا مالك  
 املبىن.

ولكن هذا املبىن ملك لشركة  -
فوكسماجنمنت وهلا مكاتب ىف 

 مبىن ترانس امريكا وسط املدينة.
 هذا ما ظننته لكنه قاالنه املالك. 

قالت ليز مازحة وهى تنهض علي 
 قدميها.



انه المر غريب -
.حسناسيكون امامنا وقت ..

كاف كى نقلق علي هذا املر  
فيما بعد..واظن انه من االفضل 
ان نفكرىف نقل التماثيل...واريد 

ان اذهب ايل املنزل وامامك  
 حفل جيب ان تقومى ابالعدادله.

 هزت كيت راسها موافقة.



ميكننا ان نضعها هنا -
مؤقتا,وساجري عدة اتصاالتغدا  

ن كى احاول احلصول علي خمز 
 خارج املبىن.

تبعت ليز خارج الباب واكملت 
حديثهاوهى هتمهم ومها ينزالن 

 الدرج.



امتىن ان يكون قد رحل....انىن -
متعبة للغاية حبيثال اجتمل حماضرة 

 من السيد كامل االوصاف.
وقفت ليزا علي الدرج  

 وسالتبفضول:
 ملذا قلت عن شكله؟-
 طويل وامسر ووسيم.-

 :ضحكت ليز هذه املرةوقالت



انه يبدو ابلفعل كانل  -
 االوصاف.

االتصدقني ما اقول؟قد تكون -
نظراهتكاملة ,ولكن شخصيته 
تتسم مبا ال احبه ,فهو مغرور  

وقاس وغري حساس ابملرة ان اقل 
 مااراه فيه سىء للغاية.

 الفصل الثاىن 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا موقع رواايت 
www.riwaya.ga 

 
ادارت كيت رقبتها مينة ويسرة  

كى ختفف من توتر اعصاهبا 
املتعبة بينما اخذت سيارهتا 

الصغريةماركة هوندا تزحف عرب 
كوبر جولد جنيت كان املرور  

http://www.riwaya.ga/


املزدحم واخلانق وقت الذروة قد 
منحها الوقت الكاىف كى تراجع  

احداث اليوم فلم تستطع ان متنع  
نفسها من االبتسام كانت تعرف  
اهنا تتمتع بروح الدعابة وكانت 
ليز دائما تنبهها ايل ذلك لكنها  
ظنت انه حىت ليز مل تكن لتمنع  
نفسها من الضحك عند رؤيتها 



ك  ذلك الرجل االنيق وقد امس
 بسهم كيوبيد ىف يده.

 
اخذت ختمن نوع عمله,ال بد انه  
عمل جاد عايل التمويل قد يكون  

حانوتى ابتسمت عندما واتتها  
تلك الفكرة..ان هذه املهنة 

تفرض علي صاحبها ان يكون  
جادا ولكنه ال يبدو ممن يزاولون  



تلك املهنة.ومهما كان نوع عمله  
فبالتاكيد هو انجح وهو ما 

شفه من تفصيل تستطيعان تست
مالبسه وازرار قميصه املصنوعة 

من الذهب املطعم ابالملاس والىت  
 كانت تتناقض مع مظهره املرتب.

 
زفرت كيت وهى تفكر ىف 

امكانية ان تراه كل يوم .كان 



اخر ما تريده هو جار غري ودود  
.رمبا استطاعت ان تعاجل االمر ىف  
الصباح وتعتذر عن مسلكها وان  

جديدة.كم من تبدا معه بداية 
املؤسف اال يكون ودودا كن  
ابلتاكيد اكثر الناس جاذبية  
 التقت به منذ وقت طويل. 

 



بدا املرور يسرع ووصلت ايل  
هناية الكوبري واستغرق االمر  

منها بضع دقائق كى تصل حنو 
خمرج سوساليتو توقفت عند اول 

اشارة مرور مث القت نظرة علي 
املفارق بعدها اجتهت حنو منزل 

يدة هانت وقد علت شفتيها الس
ابتسامة واسعة.نظر حارس 

 الساحة ايل سيارهتا.



 
الىت بدت كاهنا يتيمة جبوار  

صفوف السيارات املرسيدس وال 
يب ام دبليو فكرت اهنا ىف يوم ما  

 سيبتسم هلا احلظ.  
 

رنت جرس اهلاتف ففتحته هلا 
خادمة وتناولت منها معطفها  

وحقيبة يدها بينما قدمت ساقية 



ا كاسا من العصري .فكرت ىف هل
نفسها ان اجلو مؤثر للغاية وهى 
تراقب بعيون خبرية مظهر اخلدم 

 النظيف بزيهم احملتشم.
 

ارتشفت بعض العصري ونظرت  
حوهلا وهى تعجب من املظهر  

الساحر للخليج من خالل نوافذ 
حجرة املعيشة,شقت طريقها  



ببطء خالل اجلمهور وهى تبتسم 
من بني   ابدب حماولة ان ختمن

السيدات االنيقات امللبس ميكن 
 ان تكون السيدة هانت.

 
ىف هذه اللحظة راته .مل تصدق 

املصادفة ان تري الرجل مرتني و  
ىف يوم واحد كان دون شك يبدو 

اكثر سعادة هنا وابلتاكيد ىف 



وضعه الطبيعى,كان حماطا 
مبجموعة من النساء املبتسمات 
:بعضهن كبريات السن والبعض  

صغريات ومجيعهن مجيالت  االخر 
وثرايت .بدا غري مهتم 

ابحادثينهم حيث كانت نظراته  
تنتقل داخل احلجرة ىف كسل  

.استدارت بسرعة وهى اتمل ان 
تدفن نفسها ىف اخشاب الديكور  



قبل ان تقع نظراته عليها.كان 
اخر ما ترجوه مرة ان تواجهه مرة 

اخري خصوصا امام عميل له 
 قيمته ووزنه.

 
ظهر ثوهبا االزرق   لسوء حظها

الفاتح املطرز وسط الظالم وكان  
هروهبا متاخرا بسبب اصطدامها  
بساق حيمل صينية عليها كابوراي 



يتصاعد منها البخار وعندما بعد 
الساقى وجدت نفسها حتملق ىف  
عينني بنيتني ساحرتني .كان قد 
بدل حلته املرتبة ابخري سوداء  

توكسيدون فاخرة وانيقة واحست  
يوشك ان يقفز من صدرها  بقلبها  

عندما قام هو ايضا بتقييم هيئتها 
بنظراته.اعتذرت للمراة الشقراء  

 اجلذابة الواقفة امامه قائلة:



اسفة كان من الواجب ان اكون  -
 اكثر حرصا.

كانت املراة اكرب منها سنا 
 فابتسمت برقة:

ال يوجد خسائر اي عزيزتى لقد  -
اردت ان اقدم نفسي اان اوليفيا  

وال بد انك كيت هانت 
مارلو.زامت كيت دون ان تتكلم 



امل يكن من املفرتض ان تعرف اهنا  
 املضيفة؟

لقد مسعت حبضورك اي انسة  -
مارلو وكما تعلمني فان ابنيت  

اخربتنا االن عن خططك اخلاصة  
ابلزواج وحنن مشتاقون ان حيدث  
كل شىء علي خري ما يرام بدءا  

حبفل اخلطبة وكل االحداث 
اىل الزفاف.ولقد  االجتماعية



اردت منك احلضور الليلة حىت  
يكون لديك فكرة عن نوع  

احلفالت الىت نتمتع هبا وابلتاكيد 
ان تتاح لك الفرصة ان تعاينىن  
 املنزل واالراضى علي الطبيعة.

 اجابت كيت:
فهمت..وجيب ان اقول ان  -

هذه احلفلة رائعة ومن الواضح  



انك ممتازة ىف ختطيط حفالتك  
 اخلاصة.

 ضحكت السيدة هانت برقة: 
هذا صحيح ...لقد كنت اقيم -

احلفالت لسنوات عدة ولكن 
لكى اصدقك القول لقد بدات  

اتعب من الفكرة وقد اوصى 
الكثريون بشركتك خريا وابنتنا 



نريد شىء  الوحيدة دانيل وحنن 
 مميز.

ابتسمت كيت وقالت ىف 
 اخالص:

اظن اننا نستطيع ان نرتب ليلة -
ال تنسي .ولكن اخربيىن هل  

 تفكرين ىف شىء خاص؟
ال شىء خاص ..ولكىن احب  -

االبتكار واالفكار غري العادية  



وىف نفس الوقت تكون 
مقبولة,سيكون حفل خطبة دانيل  

خليط من اصدقائها واصدقائى  
يسعد  ولذلك نريد ان

اجلميع.واجتماع الليلة هو متثيل 
للمجموعة الىت ستدعى ايل حفل  
اخلطبة,ورمبا اتتيك بعض االفكار 

سنتصل بك ىف هناية 
االسبوع.وارجو ان اتخذى 



حريتك ىف التمشى واستطالع 
 املكان ومتعى نفسك.

هزت كيت راسها عندما حتركت 
السيدة هانت لتنضم ايل اجملموعة  

ستدارت  اجملاورة .وعندما ا
وجدت صاحب مبناها قد 

اختفى.وىف نفس الوقت اخربت 
نفسها ان من واجبها ان تبدا  

 العمل.



قضت الساعات التالية ىف دراسة  
تفاصيل احلفل بعني جمربة  

وسجلت بعض املالحظات.لقد 
كان من الواضح ان السيدة 

هانت مضيفة ممتازة كانت مائدة 
البوفيه مغطاة ابالدوات الفضية 

حىت كعكة عيد امليالد الراقية و 
اخلاصة اببنتها قد وضغت فوق 



منصة من ثالث طبقات فضية 
 تشبه كثريا كعكة الزفاف.

دلكت جبهتها بقوة وهى تتساءل  
كم لديها من الوقت حىت 
تستطيع اخلروج.لقد بدات  

احلجرة املعباة ابلدخان تصيبها 
ابلتوتر واحلساسية ىف عينيها 
فقررت ان تلقى نظرة علي 

 ق.احلدائ 



 
مرت ىف طريقها بفريقا من  

الشباب جبوار محام السباحة  
واجتهت مباشرة ايل ممرات 

احلدائق الىت تؤدى ايل حافة التل  
املنحدرة والىت تعطى منظرا رائعا  

لسان فرانسيسكو وكوبري  
جولدن جيت.احست ابلبهجة 



من االنوار املتاللئة فاستندت ايل 
 السور واخذت تنهل من املنظر.

 متهكم من الظالل:اتى صوت  
هل احبث عن خمبا ام اخرج   -

 رافعا يدى ىف استسالم؟
دارت كيت بسرعة .كان  -

مستندا ايل السور علي بعد اقدام  
قليلة منها وقد تكرت شفتاه ىف 

 ابتسامة كسولة. 



اجابت هبدوء وهى ال تعرتف 
 ابالرتعادة الىت سرت ىف جسدها.

لقد فكرت انه انت.هل لك -
 ا لك؟اسم ام اخرتع امس
 اتسعت ابتسامته:

ان امسى ابريت...ابريت -
 فوكس.

 مالك شركة فوكس لالدارة؟-
 هز راسه وقال:



 
 كيت اليس كذلك؟

 بلي كيت مارلو . -
ساد بينهما صمت غريب ,قالت 

 ابنفاس متقطعة:
اعتقد ان من الواجب ان  -

 اعتذر اثنية عن متاثيلي.
اه!نعم متاثيل كيوبيد اتدرين   -

لقد قضيت وقتا افكر ماذا حبق  



السماء ختططني للعمل هبذه 
التماثيل املثرية للسخرية هل هى  

جزء من بعض طقوس زواج  
غريب وشاذ؟ام انه ممارسة لذوق 

 ممزوج؟
ضمت شفتيها عند مساعها  

 لتعليقه املتهكم .قالت مدافعة:
اهنا مثرية للسخرية الهنا ليست -

ىف مكاهنا الطبيعى لو رايتها وهى  



تزين قاعة فان دير كيلني الفخمة  
 فانىن اراهن انك كنت ستتاثر.

 ضحك ضحكة قصرية:
انىن اشك ىف ذلك حقا..ال -

ميكن ان اعتقد ان شخصا ميكن 
ان يرغب قى استخدامها ىف  

حفل زفاف .واراهنك ان  
 عامني. العروسني سيطلقان خالل

 محلقت فيه :



 ولكن اخربىن ملاذا؟-
المر ىف منتهى البساطة ..ان -

أي رجل يسمح لعروسه ان 
تسخر منه ال يستحق لقمة  

عيش.ال.ان ذلك الفىت املسكني  
سيفيق فجاة وسيدرك اهنم 

 اعتربوه ابله.
 قالت بسخونة:



ان هذه الفكرة مثرية -
لالمشئزاز..انك حىت ال تعرف من  

لذلك ال اري أي  مها العروسني و 
 داع هلذا التعليق الشامل.

رمبا ال اعرفهما ولكن ابلتاكيد -
قابلت احد اصدقاءمها وقد 

افسد حلىت كدليل ومل اذكر ما  
 صنعه التمثال لقليب.



طرفت بعينيها عند مساعها اعالنه  
 املاكر ونظرت اليه بغرابة. 

 ماذا تعىن بقولك قليب.-
انىن اشري ايل اسطورة كيوبيد -

 ه القاتل.وسهم
ال اظن انك ميكن ان تقلق  -

 انك تبدو يل قوى القلب. 



سري تعبري غريب ىف عينيه 
الداكنتني ولكنه ذهب قبل ان 
 جتيب عليه.قال بطريقة ملتوية: 

امتىن ان اكون كذلك اعىن قوي  -
القلب,فان القلب الرقيق ميكن 
 ان يوقعك ىف املتاعب الكربي.

لقد ظننت دائما ان العكس  -
يح.ان الناس الذين ال  هو الصح



حيبون يبدون وقد متلكهم االسي 
 واحلزن. 

 هز راسه ابستغرا ب وقال:
ال تقويل انك رومانسية -

تقليدية.كان ال بد يل ان امخن  
فقبل كل شىء انت مستشارة 
زواج واعتقد ان االميان ابحلب 

والقلوب واالزهار جزء من  
 عملك.



قطبت غضبا من سخريته  
ذا الرجل  وتسائلت ماذا حدث هل

 فجعله وقحا هلذه الدرجة قال:
علي أي حال حان دوري كى  
اعتذر عن صياحى ىف وجهك  

فرتة بعد الظهر.لقد مررت بيوم  
سىء واخشى ان متاثيلك كانت  
مبثابة القشة الىت قسمت ظهر  

 البعري.



 امحر وجهها وهى تشعر ابلذنب.
ابلتاكيد كنت سازيل التماثيل  -

لو علمت ابنك ستحضر ولكننا 
مل نتلق أي خرب حىت صباح 

اليوم.وكنت قد حضرت لتوي  
عندما مسعتك تلعن وتصيح.ومل 
يكن من الواجب ان اضحك  

 ملنظرك.مل اكن لبقة اطالقا.



لقد اتيحت يل الفرصة كى اهدا  -
وان اري مدى الفكاهة الىت  

 ينطوي عليها املوقف.
 هل حقا فهمت ذلك؟-

فكرت رمبا ال يكون فظا للدرجة 
 ليها.الىت ظنته ع

نعم اان عادة ال اكون -
فظا...ولكن كما قلت لقد مر يب  



يوم سيء للغاية ورمبا اكون قد  
 جتاوزت حدودى.

ابلتاكيد يسعدىن مساع ذلك ما  -
دمنا سنصبح جارين واريد ان  

نتعاون.هل تعتقد ان من املمكن 
 ان نصبح صديقني.

ومدت يدها ىف حركة صداقة  
وهى مل تدرك مدى احلرارة الىت  



ري ىف جسدها عندما ستس
 ملسته.

ضغط ابريت يدها البضة بلطف 
وقد ركز عينيه علي بشرهتا  

اهلى اهنا مجيلة وشعرها  الناعمة.اي
اسود وعيناها الزرقاوان احليتان  

ووجهها املضىء وفمها املمتليء 
 ابتسامتها اجلذابة املثرية,مهس:

 نعم حنن صديقان. -



 ماذا تقول؟-
هزهتا الرغبة احملمومة البادية ىف  

 عينيه البنيتني.
مد يده وملس شفتيها ابصابعه  

 حمددا احننائتها. 
نكون معا   اعتقد اننا ميكن ان-

ىف امور كثرية ولكىن ال اعتقد انه  
 ليس من بينها ان نكون اصدقاء.



سقطت يده ايل جانبه ورحل قبل 
ان تستطيع ان تتكلم ةترك خلفه  

رائحة كولونيا ما بعد 
احلالقة.استدارت ونظرت ايل  

املنظر دون ان تري شيئا وقلبها 
ينبض بشدة مبزيج من الراحة  

 واالحباط.
تيها بلساهنا وهى تتذكر ملست شف

مداعبته املقتضبة ورغبيته.لقد 



كان علي حق من احملتمل اال 
 يصبحا صديقني.

 
عندما عادت كيت ايل مكتبها 
يوم االثنني كان الوقت ىف هناية 
فرتة ما بعد الظهر وقد قضت 
معظم النهار وهى تنصت ايل 
فرق موسيقية حتطم موسيقي 



حفالت الزواج بوضع ملساهتا 
 ة عليها. اخلاص

كان ابب املكتب ابلدور االرضى  
مغلقا عندما مرت به ولكنها  

كانت تسمع صوت الطرق ونشر  
اخلشب مما يؤكد ان ابريت فوكس 
يعد مكاان القامته وحلسن حظها  
مل يظهر ىف اى مكان وهى اتخذ 



طريقها ىف البهو العمومى.ومل تكن 
 علي استعداد ملواجهته مرة اثنية.

هلاتف عند  كانت ليز ممسكة اب
دخوهلا واشارت هلا ان تنتظر حىت 

اهنت حمادثة بسرعة مع احد  
العمالء.قضت كيت بضع دقائق  

تراجع اشرطة املوسيقى الىت  
مجعتها مث دفعت الشريطني  

املوعودين لليز كى  



تسمعهما..سالت وهى تنظر  
داخل حقيبة يدها حبثا عن قائمة 

 امساء االشرطة.
 ماذا حدث؟-
 ة رهيبة.انك تبدين ىف حال -

ردت كيت وهى تغلق حقيبة 
 يدها:

شكرا لك وملعلوماتك فان  -
االخوات دفلن يلعنب املوسيقى 



النحاسية.واذاني مازالتا  
 تطنان,هل لديك قرص اسربين؟ 
 قالت ليز ىف استغراب ودهشة: 

من كان يظن ان فريقا امسه  -
دفلن يعزف موسيقى حناسية.لقد 

 بدون غري مؤذايت. 
ن صديقيىن...اهنن لس-

مؤذايت,لقد قلن اهنن وضعن  
احلاان خاصة ابلزفاف.ال ميكن ان 



اختيل ما هو عملهن العادى.لقد  
شاهدت احداهن حتطم جيتارا 

 فوق طبلة.
 ضحكت ليز

لقد ظننت انك ستبدئني  -
ابرسال العرائس ابنفسهن كى  

 يسمعن الفرق املوسيقية.
مدت يدها واخرجت زجاجة 

 اسربين واعطتها لكيت.



انىن مل افعل.لقد محدا هلل  -
اوشكت جافني هامبتون ان  

تصاب ابزمة فلبية عندما 
 شاهدت فريق االخوات دفلن. 

كيف سارت بقية عطلة هناية -
 االسبوع؟

علي ما يرام.لقد مر زفاف -
كاترلسون علي خري حال ودون 



مشاكل واان متاكدة انك الحظت 
 ان متاثيل كيوبيد مل تعد ىف مكاهنا.

 ارجى؟هل عثرت علي خمزن خ-
 هزت كيت راسها ابالجياب:

لقد حضروا واخذوها يوم  -
 السبت بعد الظهر.

وكيف جرت االمور ابلنسبة -
 حلفل ال هانت . 
 قالت ابقتضاب:



 عظيم.-
كان اخر ما تريد احلديث حوله  

هو حفل ال هانت لقد تركها  
 وهى تشعر بعدم االستقرار التام.

 سالت ليز:
 هل هذا كل ما هناك؟-
 نعم.-

لقد رغبت ان يكون كذلك . ىف 
احلقيقة لقد متنت ان تعود ايل  



املاضى يوم اجلمعة مرة اثنية.لقد 
كانت هناك امور قليلة ترغب 
 مبسحها ولو استطاعت تغيريها.

هل انت متاكدة من ان شىء مل  -
حيدث؟انك تبدين غريبة نوعا  

ما.ميكنك ان ختربيىن.هل سقطت 
ىف محام السباحة او اسقطت 

فوق ثوبك ام سببت العصري 
 السيدة هانت؟



 صاحت كيت:
ليز مىت فعلت مثل تلك  -

 االمور؟
حسنا...دعينا نري!لقد -

سقطت ىف محام سباحة ال 
 جاكسون.

لقد دفعىن توامهما البالغان من  -
 العمر ست سنوات.



وصببت العصري ليس فوق -
ثوبك امنا فوق ثوب السيدة 
برادجنتون االبيض ىف حفلها  

 . املسائى االنيق
لقد نزع زوجها الزجاجة من -

يدى وسكب العصري,مث كفى عن 
االسئلة فان اخر ما ارغب 

احلديث فيه هو ان اتذكر كل  
حدث مزعج حدث ىف السنوات  



الثالث املاضية.مث انه مل حيدث 
 أي شىء ىف احتفال ال هانت.

اذن ال بد ان يكون هناك ىف -
االمر رجل,هل اان علي حق:هل 

 التقيت برجل؟
 يت راسها ىف امشئزاز:هزت ك

ال ...مث ليس هناك ما يقال  -
.لقد حتدثت مع السيدة 

هانت.انىن اخطط ان اكتب 



اقرتاحا خيص حفل خطبة دانيل  
 هذا هو كل ما ىف االمر.

 انتظري امامنا مشكلة اخري.-
 ماذا؟-
انه جاران اجلديد..انه يريد منا  -

ان ننزع اعالانتنا املوجودة ىف 
 الدور االرضى.

كيت فمها امام هذا   فغرت
 املطلب غري املتوقع.



انه المر مثري للسخرية..لقد  -
حصلنا علي اذن منه او ممن يدير  

 الشركة ان نضع اعالانتنا.
انه يقول انه غري مناسب -

 ابلنسبة لعمله.
حسنا اذن جيب عليه ان ينقل  -

عمله ايل مكانه السابق.انىن لن  
ازيل هذه االعالانت ..اهنا ضمن 

 العمل.



انت تشكو وقد تعكر مزاجها  ك
 من مسلكه املغرور.قالت:

ىف احلقيقة ...افكر ىف ان   -
 اقول له ذلك االن.

ابتسمت ليز امام الكربايء الىت   -
 ملعت ىف عينيها.

حسنا..حسنا..ان هذا سيعيد  -
 سراين الدم مرة اخري.



خرجت كيت بسرعة وهبطت 
الدرج وعربت منطقة االستقبال 

الفارفة..بعد ان طرقت علي 
الباب طرقة مقتضبة فتحته 

بعنف..مل تستطع ىف البداية ان  
تري بوضوح خالل الغبار  

املتصاعد من اعمال النجارة 
والطرق...سارت حنو العمال  

 وطلبت مقابلة املالك.



حبست انفاسها عندما سارت 
حنو ابواب املكاتب الداخلية الىت  

اشاروا حنوها ودخلت احدها 
 مفتوح وهى تصيح هالو. نصف

كان ابريت ىف منتصف املكتب 
يثبت احد ارفف الكتب وهو 
يدرس أي االماكن افضل وقد 

 قطب جبينه ودون ان يرفع نظره:
 ساحضر اليك حاال اي ساندى.-



تقدمت كيت اكثر داخل 
املكتب..قطع اريج عطرها 
تفكريه..جلس علي مقعده 

وارسل هلا نظرة فضول,وكررت  
ونظرت حوهلا داخل  حتيتها مبكر 

احلجرة وهى حتاول ان تتجاهل  
اهنا ارتدت جينز فضفاض وسوتري  

 اكثر اغراء قال ىف نفاذ صرب: 



هل تريدين شيئا؟كما ترينانىن  -
 مشغول.

ابتسمت كيت وهى تري كومة  
 املسامري.قالت برقة: 

 يبدو انك ام حترز جناحا كبريا.-
محلق فيها مث نظر دون تركيز ىف  

 ب ىف يده:تعليمات الرتكي
 ماذا تريدين؟-



انىن اريد ان اعرف فقط من  -
 انت؟وملاذا انت هنا؟

 زادت تقطيبته:
لقد اخربتك ابمسى ابريت -

 فوكس.
اذن انت متتلك شركة فوكس -

 لالدارة؟
قال بسرعة وهو يعاود النظر ىف  

 التعليمات ىف يده:



 نعم.-
 محلقت فيه غري مصدقة وقالت:

انت متتلك شركة راس ماهلا  -
يني من الدوالرت ولديها  مال

العديد من املكاتب من هنا حىت  
مبىن ترانز امريكا ومع ذلك اتتى  

اليوم وتركع علي ركبتيك ىف مبناان 
الفيكتوري املتواضع حماوال تركيب 



رف كتب.اليس هناك من يفعل  
 ذلك بدال منك؟

 قال حبدة:
ابلتاكيد هناك من يستطيع -

عمل ذلك ولكن احياان ارغب ىف 
 اعمال يدوية.اداء 

 ضحكت ضحكة قصرية وقالت:
ان تركيب رف كتب هو عمل -

 يدوي ضئيل.



ساهلا بتهكم وهلجة الذعة وهى 
حتىن فوق رسم التعليمات الىت  

 كان ممسكا به:
 هل اتيت هنا كى تضايقيىن؟-

كتم انفاسه عندما شاهد بلوزهتا 
احلريرية البيضاء وقد انفك زرها  

العلوى ليكشف عن استدارة 
ها.كنت تبدو دائما امراة  ثديي



جذابة حىت وهى مرتدية مالبس  
 العمل اخلشنة.

اسقط نظراته وحاول ان يركب  
قطعىت خشب ببعضهما ولكنه  

 فشل.
 
 
 



قالت وهى غري ملتفتة الفكاره 
 عندما جلست جبواره علياالرض:

اعتقد ان ك ىف حاجة ايل جعل  -
هاتني القطعتني قطعة واحدة مث 

 هذهالزاوية واربطهما معا.خذ 
مث مدت يدها كى تفعل ذلك مث  

 صاحت ىف فوز:
رائع...ارجواال اكون قد -

 جرحت كربايءك.



 اجاب وقد ملعت عيناه:
اطالقا..انىن قادر متاماعلي -

االعرتاف ابن هناك اشياء تعد  
 النساء ابرعات يف فعلها.

مل ختف علي كيت هلجةالتهكم ىف  
صوته وهنضت بسرعة فوق 

 ميها:قد
واالن ما دمت قد ساعدتك -

 رمبا امكنكمساعدتى..



 قال بوقاحة:
اذن مل تكن هذه حركة -

 كرم.كان من الزاجب اانفهم.
لقد اخربتىن شريكىت ليز  -

جيمسون حول مشكلة ا عالانت 
احلائط.علي اية حاالريد ان  
اذن   اوضح لك اننا حصلنا علي

ابستخدام اعالانت احلائط من  



الشركة..وبذلك اعلماننا لسنا  
 مطالبني ابزالتها. 

كان ذلك قبل ان اقرر االقانة  -
هنا وهذه االعالانتلن تساعدىن  

 ىف اداء عملي.
 سالته ىف ضيق شديد:

عن أي شىء تتحدث.كيف -
ميكنالعالن حائط ان يوثر علي  

 ادارة شركة؟ 



ابتسم امام تعبري وجهها  
 توحشوشرح:امل
ال يزال لشركة فوكس لالدارة  -

مكاتب هنا وهى مكاتىب اخلاصة  
 واستخدمها مناجل مهنىت.

 لست افهم اية مهنة؟-
 استدار فمه ىف ابتسامة واسعة: 

اان حمامىيا انسة مارلو متخصص -
 ىف الطالق.



 انك متزح.-
ال..ولذلك ال اظن ان  -

 اعالاناتلزواج صاحلة يل.
ولكن هذا االمر مثري -

للسخرية..ملاذا حبق السماء تريد  
ان تنقلمكاتبك اسفل شركة 

 زواج؟ 
 قال بسرعة:



ليس امامى خيار اخر..لقد -
خربت مكاتيب فىوسط املدينة ىف  

حريق,وهذا هو املبىن الوحيد 
الذي نديره ةبه مكان 

خال.ولذلك فانه فىالستة  
الشهور القادمة سيكون هذا هو  

 بيىت اجلديد. 
ىف  هزت راسها وهى هتمهم 

 نفسهامث قالت:



انىن ال ميكن ان اصدق  -
ذلك..حمامى طالق؟ان هذا االمر  
لن ينجحاطالقا..انىن ابلتاكيد ال 
اريد عرض عرائسى ملقابلة زابئن  

 طالق يتعاركون. 
 لويشفتيه ىف ابتسامة وقحة:

انىن اشعر بنفس   -
الشعور.ولكن اان ابلعكس اان ال 

اريد منيذكر عمالئى بيوم الزفاف  



عندما ايتون لطلب 
الطالق..لذلك فانىن اظن ان  

افضل شىء ميكنان نفعله هو ان  
نبقى بعيدين عن بعضنا قدر 

االمكان وان املساحات املشرتكة 
 تطليبالوان عادية قالت بعنف:

قال ان هذا االمر لن ينجح.. -
وقد بدات عيناه البنيتانتلمعان ىف 

 سرور.



اعتقد ان االمور ستتضح متاما  -
وقد يؤدى االمر ايل زايدةاعمالنا 
انت حتصلني عليهم وهم داخلون  

الزواج واحصل اان عليهم وهم 
 خارجون منه.

نظرت اليه وهى غري مصدقة  -
 واعلنت وهى تصفق الباب:

 انك مثريلالمشئزاز. -
 الفصل الثالث 



تحميل مزيد من الرواايت  ل
 احلصرية زوروا موقع رواايت  

 www.riwaya.ga 
 

سالت ليز كبت وهى تذرع 
 املكتب ذهااب وااياب:

ماذا قال ؟انك تبدين وكانك  -
 علي استعداد لقتل شخص ما.

 قالت حبدة:

http://www.riwaya.ga/


ليس أي شخص امنا قتله -
اكثر  هو,ان ذلك الرجل هو 
 الرجال وقاحة ومساجة.

اعتقد انه ال يزال يريد ازالة  -
 اعالانت احلائط.

وقفت كيت وسط املكتب 
 وقالت:

اتدرين ماذا يصنع لكسب -
 عيشه:



 مل تنتظر االجابة وامنا واصلت:
انه حمام..ولكنه ليس حمام -

عادى...انه مصاص دماء وشره  
 وحمامى طالق.

اتسعت عينا ليز عند مشاهدهتا 
شاهدهتا اتساع عينا كيت عند م

 ىف غضب.



انىن ال ميكن ان اصدق -
هذا,كنت اظنه يعمل ىف جمال 

 االدارة.
 هزت كيت راسها:

ان هذا العمل جانيب ولكن  -
 هدم الزجيات هى مهنته احلقيقية.

رمبا ال..ولكن مل اقابل ابدا  -
حماميا حاول ان يساعد زوجني 



علي حل مشاكلهما وان احملامني  
 جبمع النقود. عادة ينشغلون

لقد ضايقىن حقا انه امر يسبب  -
اجلنون حقا اي ليز انىن اجد  

صعوبة ىف استيعاب فكرة ان 
يكون حمامى طالق ىف مبىن واحد  

 مع مستشارة زواج.
 انه امر مثري للسخرية . -



وجيب علينا ان هنادنه علي  -
االقل ستة اشهر ورمبا اكثر,ومن  

الواضح ان مكاتبه القدمية قد  
دمرها احلريق وحيتاجون ايل جهود  

 مكثفة العادة بنائها.
هذا يفسر االمر,فهذا ليس  -

 ابملكان املناسب حملام شهري مثله.



هنضت ليز من خلف مكتبها مث 
ذهبت ايل الة صنع القهوة 

 وصبت قدحني وقالت لكيت:
اشريب هذا وحاويل ان هتدئي -

فسيحضر ال مسسز بعد مخس  
 دقائق. 

لقهوة  تناولت كيت قدح ا
 اببتسامة امتنان وعرفان.



انت علي حق واعتقد انه ليس  -
هناك ما استطيع فعله االن.كل 
ما علي هو ان افكر ىف طريقة  

 للتخلص من السيد فوكس.
ملعت عيناها بنظرة وضيعة وهى 

تضع قدح القهوة اكملت حديثها 
ولكن العمل اوال واللهو بعد  

 ذلك. 
 اتوهت جينيفر وهى تقول:



لقة انسة مارلو ان  انىن حقا ق-
امامى رحلة طويلة هلبوط ذلك  

الدرج الطويل ىف معطفى الثقيل 
هذا واخشى ان اسقط واثري  

 السخرية. 
ارسلت هلا كيت ابتسامة  

عطف.كانت جينيفر اميز ىف  
التاسعة عشر ة من عمرها وهى 

وحيدة رجل صناعة ثري  



للغاية.كانت امها قد توفيت 
عندما بلغت اخلامسة عشرة من 

ها وكانت تشعر بعدم عمر 
االطمئنان ابلنسبة حلفل زفافها  
حىت و كيت تساعدها.كانت 

اخر ازمة هلا خاصة بثوب الزفاف  
علي شكل ا لربميل والرقبة 

 العالية اخلانقة.



فكرت كيت ىف نفسها ان الثوب  
ال يالئم سن الفتاة ولكنها مل تكن  
لتعرتض نظرا لتشبث الشباب ىف  

 هذه السن رايهم وقالت بصرب
عندما اخذت جينيفر حتاول  

 قياس الثوب.
ان االمر سهل للغاية كل ما  -

عليك فعله هو ان متدى ذراعيك 



لالمام فريتفع الثوب وانت هتبطني  
 الدرج.

 قالت وهى تولول:
وماذا افعل بباقة الورد وكنت -

افكر ىف محل كتاب صلوات  
 امى.

حكت كيت انفها وهى تفكر  
حلظة بينما صاحت جينيفر ىف 

 ايس.



انىن فقط ال استطيع ان افعل  -
 ذلك. 

ما رايك لو سار والدك معك  -
بدال من ان يقابلك عند الدور  

 االرضي.
كان الشىء الوحيد الذي اصر  
عليه السيد اميز هو ان تتزوج  

ابنته ىف بيته الذي كان له درج  



طويل دائري ومتعب.نظرت اليها  
 جينيفر ىف ايس.

لن يكون هناك مساحة تكفينا -
ن االثنني هبذا الثوب اعلم انه  حن

كان من الواجب ان اختار طرازا  
 اخر.

ميكنك ان تنجحى ملاذا ال  -
ختلعني هذا الثوب وساريك كيف  

 ميكنك رفعه.



خلعت كيت زيها حىت ميكنها ان  
ترتدي ثوب الزفاف بسهولة  

ارتدته واخذت تزوم من شعورها  
ابالختناق .ال عجب من ان  

 جينيفر كانت قلقة .
 مستحيل اليس كذلك؟ انه -
علت ابتسامة مقتضبة وجه -

 كيت:



ال كل ما عليك فعله هو ان  -
تضعى يديك عل جانبك وتشديه  
العلي واعتقد انه من الواجب ان  

جنعل وصيفة الشرف تنتظرك 
اسفل الدرج كى تناولك ابقة 

 الورد وكتاب الصلوات.
راقبتها جينيفر وهى تروح وجتىء  

مل  وقد عال وجهها تعبري من اال
 املتزايد.



لست ادري كيف تفعلني ذلك  -
 هنا ليس هنا أي درج.

 فكرت كيت حلظة وقالت.
حسنا هذا امر سهل.ميكننا ان -

جنرب ذلك علي الدرج  
اخلارجى.ان الساعة جتاوزت  

اخلامسة ولن يكون هناك 
 اشخاص ىف املكان.



ملاذا الترينىن انت ذلك اوال  -
 بعدها اجرب اان.

موافقة ودفعت  هزت كيت راسها 
نفسها خالل ابب املكتب محدا 

هلل ان ليز كانت قد غادرت  
املكتب وذهبت ملنزهلا.كانت 

تعلم ان شريكتها ستظنها جنت 
اذا راهتا تتجول ىف املبىن بثوب  
زفاف ولكنها كانت قد عقدت 



العزم علي ان تقدم كل ما يسعد  
عمالئها حىت لو مشل ذلك ان  
بة حتقق رغبة عروس عصبية ىف جتر 

ثوب زفاف وهبوط الدرج به  
 .قالت كيت جلينيفر:

انتظري عند اسفل الدرج  -
 وراقبيىن.

سارت الفتاة خبفة هابطة  
الدرج.فجاة بدات الدرجات 



العشرون منزلقة ومنحدرة حبدة 
وخميفة واحست ببعض العصبية 
عندما اخذ الثوب حيتك جبوانب 

الدرج والذيل ينسحب فوق 
 الدرجات.اندت جينيفر:

 مستعدة. اان-
اخذت كيت نفسا عميقا ومجعت 

اكرب كمية من قماش الثوب  
وبدات هبوطها.اخرجت انفاسها  



عنما هبطت نصف الدرج بدون  
 مشاكل صاحت:

 اترين ...ان االمر ليس سيئا.-
خطت عدة درجات اخري بدون  

حذر اوشكت ان تصل اسفل 
الدرج عندما فتح ابب ابريت 

فجاة وبدون توقع ..نظرة واحدة 
وجهه الذي بدى عليه عدم  ايل

التصديق وتعثرت ىف الدرجات  



الثالث االخرية فسقطت بطريقة  
 مهينة عند قدميه.

صرخت جينيفر ىف رعب 
وحاولت كيت ان تنهض فوق  

قدميها ولكن ساقيها كانتا  
مقيدتني ىف قماش الثوب,صاحت 

 ىف الفتاة الىت وقفت دون كالم:
 ساعديىن اي جينيفر.-



ر ايل أي  كانت حتاول ان تنظ 
شىء غري السيد ابريت وجبانبه 

امراة مبهرجة تنظر اليها ىف  
 امشئزاز قاتل. 

حوهلا صوت قهقهته من االحراج  
ايل الغضب,جاهدت كى تنهض  
عندما تصاعدت قهقهة ابريت  

ايل ضحك عال.سالته ىف غضب 



وهى حتاول ان تبدو حمافظة علي 
 كرامتها قدر املستطاع.

ماذا يثري الضحك ايل هذه  -
 الدرجة؟

كان يضحك بقوة حىت انه مل  
يستطع ان يتكلم وامنا اخذ يشري  

ايل ثوب الزفاف..سالت املراة  
 الشقراء: 



ماذا حيدث حبق السماء؟من -
هذه املراة؟ماذا تصنع وهى 

 تتجول ىف املبين هبذه الثياب؟
اهنا كيت مارلو اهنا متتلك وكالة  -

زواج ىف الدور العلوي وهذه 
ا هاردنج  احدى عميالتى مونيك

مث غمز بعينه ..هزت كيت راسها 
ىف ادب وهى تناول جينيفر الىت  
 ظلت بدون كالم ثوب الزفاف.



انىن اسفة للمقاطعة هذا ثوب  -
الزفاف واان اوضح جلينيفر كيف 
تستخدمه عند هبوط الدرج وقد  

 ظننا ان اجلميع قد عاد ملنزله.
قال ابريت وقد اتسعت 

 ابتسامته:
تعنني الطريقة غري  -

الصحيصة,مامل تريدى لعرائسك  
 ان يتدحرجن فوق السلم.



نظرت اليه نظرة حقد ولكنها مل 
ترد ان هتني نفسها اكثر من ذلك  

خصوصا امام مثل هذه 
املشاهدة..هبتت ابتسامته عندما 

 اخذ يدلك معصمها وساهلا:
 هل جرحت؟-

 مههمت وقد تقطعت انفاسها: 
 وهل يهمك؟-



ولكن افلتت منه ضحكة عندما 
 مظهرها.  راي

 محلقت فيه حبدة وقالت:
انىن متاكدة من انك كنت ىف -

طريقك للخروج لذلك لن  
 اعطلك.

 ساهلا ونظرة لئيمة ىف عينيه:



هل تفعلني ذلك دائما ...اود  -
ان اكون موجودا حلضور املزيد  

 من استعراض خلع املالبس.
قطبت مونيكا عند مساعها تلك  

 املالحظة و قالت:
الواجب ان نرحل اعتقد انه من -

اي ابريت ان امامنا ساعات قليلة 
قبل بداية حفلنا واود ان اعتىن 

 ببعض االمور.



 نظر ايل رفيقته وهو يبتسم:
ابلتاكيد اي مونيكا وداعا اي  -

 انسة مارلو.
 قالت كيت فجاة:

وداعا...هيا بنا اي جينيفر كى -
 ننهى اجتماعنا ابلدور العلوي. 

شدت مل تنتظر لية اجابة ولكنها 
عميلتها صاعدة هبا الدرج ابسرع 

ما ميكنها,اغلقت ابب مكتبها 



وراءها واستندت عليه وقد حتول 
لون وجنتيها ايل اللون القرمزى  

 من شدة االحراج.
 قالت جينيفر:

انىن حقيقة اسفة ملا حدث..اهنا -
 غلطىت اننا خرجنا خارج املكتب.

 هزت كيت راسها:



ال اتسفي اهنا فكرتى ان نتمرن  -
ومل يكن لدي اية فكرة انه ال  

 يزال هناك. 
 قالت جينيفر معلقة بسذاجة:

انه ابلتاكيد وسيم وصديقته -
 ايضا انيقة دون شك.

مههمت نعم وهى تتساءل أي  
نوع من الصداقة بينهما لقد اشار  

اليها علي اهنا عميلته ولكنها  



شكت ان تكون العالقة بينهما 
افالطونية وحكمت هبذا من 

ك مونيكا هاردنج  طريقة امسا 
التملكية بذراعه اضافت جينيفر 

 بدون حذر:
احياان امتىن لو ان خطييب بروس  -

 يبدو مثله.
 ماذا؟-



مثل ذلك الرجل املوجود ىف -
الدور االرضى..كم يبدو شديد 

الرجولة وانت تعرفني ماذا  
اعىن..ان نظراته مل تكن كاملة  

ومثالية ولكنه بدا ممتازا للغاية وال  
ى الكلمة الىت تعرب  اعرف ما ه

 عن ذلك بدقة .
 قالت كيت جبفاء:

 تعنني شديد اجلاذبية.-



 ابتسمت جينيفر وقالت :
ابلتاكيد شديد اجلاذبية وال  -

شك انه كان وقحا جدا معك  
وهو يضحك من سقتطك .مل 

 يكن لطيفا منه.
كال..مل يكن لطيفا واان متاكدة -

ان خطيبك بروس مل يكن ليفعل  
 ذلك. 



مثال الرجل املهذب  نعم ..انه -
الكامل واان احبه كثريا واعلم انه  

رجل طيب وانه سيصري زوجا 
طيبا ولكن احياان امتىن ان يكون  
اكثر ااثرة.اهنا سذاجة مىن اليس 

 كذلك؟
 هزت كيت راسها:

ال اعتقد ان كل فتاة حتب ان -
يكون الرجل مثريا وان يكون  



جذااب وغامضا وساحرا وعاطفيا  
يكون هناك  ولكن ال ميكن ان  

رجل مثري كل الوقت اي جينيفر 
من املهم ان يكون لك رجل 
حتيبينه وان يقف جبانبك ىف 

 االوقات العصيبة.
اعلمى انك ال حتصلني علي -

كل شىء ىف كل وقت واان 



متاكدة من ان الرجل املوجود  
 اسفل الدرج لديه بعض العيوب. 

 اجابت كيت اببتسامة ماكرة:
 ذلك.انىن متاكدة من -

 اضافت جينيفر وهى مقطبة:
علي االقل اكتشفنا شيئا -

واحدا...انىن لن استطيع النزول  
 من الرج هبذا الرداء.



قالت كيت وهى تبعد ابريت عن 
 ذهنها:

ما هذا اهلراء؟لقد فوجئت بفتح -
الباب واال لسارت االمور علي 
ما يرام.عندما ااتكد ابننا مبفردان  

 نية.سنخرج وجنري التجربة مرة اث
 هل انت متاكدة؟-



نعم انىن ال اريدك ان تتذكري  -
تلك السقطة الغبية عندما هتبطني 

 الدرجات ىف يوم زفافك.
فتحت الباب وخرجت ايل بئر  

السلم وهى تصيح هالو مل جيب 
احد استدارت حنو جينيفر وهى 

 تبتسم ابتسامة ارتياح وقالت:



لقد ذهب اجلميع..دعينا جنرب -
ة الدور  مرة اخري وهذه املر 

 عليك.
بعد عدة ساعات كانت كيت 

جالسة ىف شقتها وقد غمست 
يدها ىف اانء ملء ابلثلج وهى 

هتمهم ابللعنات وقد تقطعن  
انفاسها وكانت تنظر ايل كومة من  
االشرطة واالزهار الصناعية حيث 



كانت وسط عملية اعداد ديكور  
زفاف..كان قد تبقى امامها  

د  اشياء قليلة لكن يديها كانتا ق
تورمتا ومل تعرف كيف سيمكنها 

ان تنهى املهمة قبل حلول 
 الصباح.

 
كانت ليز ىف اخلارج مع صديقها  
ريك كما ان شريكتها ىف املسكن  



لن تعود اال متاخرة هذا املساء  
كانت قد اتصلت بكل معارفها  

ولكن مل جتد احدا ميكنه 
مساعدهتا..كان من الواجب  

عليها فقط ان تقول لكيمربىل ان  
دات الزواج يتتاخر يوما او  مع

اثنني ولن يكون االمر كارثة الن  
 الزواج امامه ثالثة اسابيع.



كشرت وهى حتاول فرد اصابعها  
املتورمة واتوهت عنما القت  

يديها مرة اخري ىف الثلج وعندما 
رن جرس الباب.متنت ان تكون  

ليز فلفت منشفة حول يدها  
 بسرعة وفتحت الباب االمامى.

وامنا ابريت وكان مل تكن ليز 
يفحص بنطلوهنا اجلينز االزرق  

الباهت وقميصها اببتسامة ودود  



وهو مبتهج.عليه اللعنة. انه يبدوا  
دائما وكانه يضبطها ىف وضع  
ليس ىف صاحلها هزت راسها  
عندما الحظت حلته الرمادية  

شديدة االانقة وقميصه احلريري  
 االبيض السكري صاحت:

 ماذا تريد؟ -
يسحب يدها الثانية من  قال وهو 

 خلف ظهره:



لقد حضرت كى اري ان كنت -
خبري واستطيع اري انك لست  

 كذلك.
اهنا متورمة بعض الشىء هذا  -

 كل ما ىف االمر. 
قال حبدة وهو ينظر ايل اصابعها  

 املتورمة:



من املمكن ان تكون قد -
اصيبت بكسال وال بد ان  

 يفحصها احد.
اجابت وهى تتجنب محلقته 

 الثاقبة:
انىن اضعها ىف الثلج واان واثقة  -

 من اهنا ستكون خبري ىف الصباح.
ارسل اليها نظرة جادة وطويلة  

 وساهلا:



 هل ميكنىن الدخول؟-
احتجت وهى تشعر ابهنا ساذجة 

 عندما نظر ايل الساعة.
 ان الوقت متاخر. -
اهنا ما زالت الثامنة ولن امكث -

 سوي بضع دقائق.
ترددت مث افسحت له الطريق  

 ن خطت للخلف.اب



حسنا ولكىن احذرك من ان كل  -
 شىء ىف حالة فوضى.

يقة وعلي وجهه دخل شقتها الض 
ابتسامة صغرية اتسعت عندما 

راي احلجرة راسا علي 
عقب.بدت وكاهنا ورشة منزلية 
لصناعة ادوات الزفاف,كانت 

ديكورات وزينة الزفاف تغطى كل 
مائدة الطعام بينما تناثر وتكوم  



العديد من الصناديق اململوءة 
ابالزهار الصناعية واالشرطة جبوار  

ض اجلدران ىف حني تكومت بع
البومات الصور فوق مائدة قهوة  

مصنوعة من البلوط وقد ساد 
 املكان الوان قوس قزح.قال هلا:

انك حقا اتخذين عملك معك -
 ايل املنزل.



كيف استطعت ان تعرف مكان  -
 اقامىت؟ 

من سجالتى.ان لدى عنوان -
منزلك علي عقجط االجيار الذي  

 وقعته مع شركتنا.
 اوه!هذا صحيح.-

لديه نية ملا بدا انه ليس  
الرحيل,سارت بضع خطوات 
وازاحت كومة من املواد عن  



مقعد عتيق.مل ترد له ان يشعر  
 ابلراحة وقالت:

 ميكنك ان جتلس هنا ان اردت.-
قطب وهو يراها ترفع الكتب بيد  

واحدة سليمة وهى تتامل وقد 
الصقت يدها االخري جبانب 

ساقها.قال وهو ايخذ الكتب من 
 يدها:

 دعيىن افعل ذلك. 



ودفعها برقة كى جتلس علي 
املقعد الذى اخلته مث وضع 
 الكتب فوق االرض و قال: 

اردت ان اعتذر عن ضحكى -
عليك هذا املساء .مل تكن لدي  

 أي فكرة انك اصبت.
رقت عندما احست ابخالصه 

 احلقيقي وقالت:



ان كل شىء علي ما يرام انىن  -
متاكدة ان االمر كان مضحكا 

انت بني   للغاية متاما مثلما كنت
متاثيل كيوبيد وال شك انك وقتها  

 مل جتد االمر مضحكا.
ال تذكريىن بذلك. مل تكن -

حلظات سعادتى رمبا من الواجب 
ان نبدا من جديد وان ننسى كل 

 ما حدث.



كان ملعان عينيه البنيتني شديد 
االغراء ولكنها مل تكن متاكدة من 

امكانية الوثوق به.من املؤكد ان 
علي ما يرام بينهما  االمور مل جتر 

حىت ىف هذه اللحظة.راته وهو 
يريح هيكله الطويل علي احد 

 اطراف اريكة خالية. 
كانت ىف عينيه هبجة خفيفة وهو 
ينظر حول احلجرة.وانتاهبا شعور 



ابنه ال يعتربها هى او عملها من  
 االمور اجلادة.قال:

كما اخربتك اود علي االقل ان -
اكون متحضرا معك.اذ يتحتم 

ينا ان نتعايش معا ىف خالل عل
 فرتة من ستة

 



اشهر ال سنة قادمة ولذلك من  
الواجب ان جند حال لوضعنا غري  

 العادى.
كانت حتاول ان تتجاهل اللمعان 

الشيطاىن ىف عينيه.تسائلت ىف  
نفسها مىت امكنها ان تظن ان  

ذلك الرجل خيلو من روح  
 الدعابة؟ 



بدا وكان موقفها ابكمله مثري 
 وهويضحك:للضحك.قال 

اعتقد اننا سنكون خبري لو  -
 تعاملنا كمتحضرين.

 سالته:
ماذا يضحك.هل ابدو مثرية  -

للضحك؟ام هل خيرج شىء  
غريب من بني اسناىن؟ قاطعها  

 قائال:



ال انك تبدين رائعة واان معجب  -
ابجلينز والقدمني احلافيتني كما 

انىن معجب بصورة الدببة فوق  
ال تى شرت كما انك تنتقني  

اتك بعناية وكاننا ىف قاعة كلم
 حمكمة.

 قالت حبدة:
انىن فقط اريد ان اضع االمور  -

ىف نصاهبا وعندما ذكرت من قبل  



انىن اود ان نصبح اصدقاء بدا  
 عليك رد فعل غريب.

ازه...اذن ذلك احلديث -
 املزدوج من اجل هذا االمر. 

ادارت راسها ومتنت لو اهنا مل  
ميكنها اذن  تبدا تلك احملادثة ماذا 

ان تقول؟لقد فكرت انه كان يود  
ان يقبلها ىف تلك الليلة واهنا  

 ارادته ان يفعل ذلك قالت اخريا: 



انىن فقط اريد االتسىء الفهم  -
وال تظن ان سبب رغبىت ىف 

صداقتك هو انىن اريد ان اتورط  
 ىف عالقة معك.

زماذا يدعوىن الن افكر هكذا  -
 ؟
دري.كل ما اردته هو  لست ا -

ان ااتكد انك ال تظن 
هكذا..واختفى صوهتا وهى 



تبتسم احست وكانه بلهاء  
هنضت علي قدميها وهى ىف 

 شوق الهناء هذه احملادثة. 
اذا مسحت من الضروري ان   -

 اعود ايل عملي.
 ماذا تصنعني؟-

اجابت وهى تشري ايل كومة املواد  
 الىت حتتاج ال جتميع.

 ات الزفاف.انىن اجهز مستلزم -



سار بعد حلظات حنوها وساهلا  
 وهو يتطلع ايل املواد.

 وهل تصنعني كل هذا بيدك؟-
هزت راسها ابالجياب والتقطت 

ابقة من االزهار الصناعية املعطرة 
وربطتها بشريط حريري امحر  
مكتوب عليه اسم العروسني  

 وموعد الزفاف.



اهنا دقيقة التفاصيل هل -
 ة؟تصنعني هذه الورود الصغري 

نعم كل شىء والمر ليس  -
ابلصعب بعد ان تبدا العمل 

ولكن جيب علي ان اعرتف ابنه 
ليس من السهل صنعها بنفسى  

ان لدينا فتاتني جامعيتني 
تساعداننا ولكن الوقت االن هو 

ذروة الفصل الدراسى ومعظم 



الفتيات مشغوالت ابالمتحاانت 
واان حريصة علي ان يتم صنعها 

هذه العروس  ىف الوقت احملدد.ان  
ابلذات شغوفة ابن يتمصنعها ىف 
احلال ومل يبقى امامى سوي عدد 

قليل.اضاف وهو يلقى نظرة 
 فاحصة علي يدها اجملروحة!



اهنا تبدو معقدة للغاية اظن  -
انك لن تستطيعى االستمرار حبالة 

 يدك هذه.
 وافقته قائلة: 

رمبا ال,ولكىن ساحاول.من -
املفرتض ان تتم صناعتها قبل غد 

شريكىت ليس هناك وسيلة و 
 للعثور عليها.



انىن اود ان اساعدك ولكنىن   -
ال اعتقد انىن ماهر ىف ربط  

االشرطة الرفيعة حول ابقات 
 الورد. 

ذهلت عنما وجدت انه يفكر ىف  
مساعدهتا مل مير هذا اخلاطر  

بذهنها ابدا وان كان له بعض  
القيمة ان بعض سحر الزواج قد 



 يفيد ىف مسلكه الوقح قالت
 وهى تغمز بيعينها:

 ولكىن استطيع ان اعلمك.-
 قال وهو يبتسم:

اعتقد انىن ساجنح ليش فقط  -
النىن اود ان اساعدك وامنا النىن  

اريد ذلك.ماذا تكون هذه 
 االشياء هناك؟



وجه هذا السؤال وهو يذهب 
انحية مائدة القهوة ردت عليه 

 قائلة:
هذه البومات صور الزفاف اهنا  -

رغم انىن  احدى اختصاصاتى 
االن احاول ان اعلم بعض  
الفتيات كيفية صناعتها.ان 

االلبومات املصنوعة من اجللد  
غالية جدا وقد تصل ىف سعرها  



ايل ثالمثائة دوالر بينما هذه 
االلبومات مجيلة وعاطفية وجذابة  

وتكلف فقط مخسني دوالر  
واعتقد ان النساء يفضلن هذه 

 املادة اجلذابة.
ة الىت  القى نظرة حول احلجر 

كانت مزينة مبا تناسب ذوقها  
متاما وشخصيتها ابلطريقة  

التقليدية القدمية خاصة 



الستائر.كانت ابحلجرة عدة قطع 
من التحف متناثرة هنا ةهناك 

وصور من اايم طفولتها وشهادات  
تقدير ىف اطارات ووسائد مرحية  

مطرزة االطراف نظر حوله ىف  
سرور مث استقرت عيناه علي 

ى ىف احد اركان دوالب زجاج
 الغرفة وسال:

 وما هذه؟-



 
 
 
 قالعى.-

محلق ىف الواجهة الالمعة هلذه 
القالع الدقيقة وكانت 

مصنوعةابلوان خمتلفة بعضها  
يلمع والخر منطفىء وخشن  



ويشبه التماثيل الىت يصنعها 
 االطفالفوق الشاطىء.قال:

 اهنا....-
 اسعفته قائلة: 

خيالية.اعلم ذلك.بعض -
الناسيظنون اهنا سخيفة ولكنىن 

كنت امجعها منذ كنت طفلة  
صغرية .هناك امر بشان القلعة  

 اجدمهغراي يل كثريا. 



اعتقد انك انسانة حاملة اي -
 انسة مارلو.

ابلتاكيد رغم اننىلهذه اللحظة  -
 ال اجد وقتا لالحالم.

مههم وهو حيملق ىف دوالب  
العرض وعلي وجههتعبري ال ميكن 

 قراءته. 
 ف ماذا تعنني.اعر -



كانت تشري ايل العمل املبعثر ىف 
كلمكان ولكن كان واضحا ان  

الفرق بني شقتها ومكتبه 
 كبري.استطرد قائال:

 تذاكرمبارايت البيسبول.-
رددت كالمه وهى تري وجهه  

يضيء وكانه صىب  
 صغري.قالبفخر:



اكثر من مخسمائة كارت -
وبعضها تعد من اجملموعات 

 النادرة.
 اشبه متقطعة:قالت وانفاسه

اي له من امر مثري لالهتمام -
 وايله من امر غري عاطفيباملرة.

ساريك هذه التذاكر ىف وقت -
ما او رمبا تفضلني الذهاب ايل  

اجتماع هواةمجع تذاكر البيسبول  



ىف متحف فوكالند الشهر  
القادم.انه رائع وايتى الناس من  

مجيعاحناء البالد كى يقايضو  
كنك ويتاجرو بتذاكرهم ومي

احلصول علي بعض التذاكر  
العظيمةهناك وال زلت احبث عن 

 تذكرة اتي كوب.
ابتسمت حلماسه الطفويل  

وتساءلت هل ممكن انيصغر  



الرجال حقا؟ان ابريت حمام انجح 
ومشهور وله تطلعات والكثري من  

املال وها هو هناىف هذا املكان  
حيلك كطفل حول تذاكر لعبة  
زوج   البيسبول ىف فوكالند.ايله من

غريباالطوار.قالت وتتنهد بينما 
سقطت عيناها علي معدات  

 الزفاف: 



انىن احب مجع االشياءاهنا تعد  -
مبثابة صلة ابملاضى من االفضل 

 ان اعود اثنية ايل العمل.
 قال فجاة مماادهشها:

 ساساعدك.-
 ماذا؟-
مستلزمات الزواج لقد قلت ان  -

امامك القليللصناعته وال ميكن  
 تصنعيه بيديك املتورمتني.ان 



ذهلت وتسائلت ال ميكن ان  
يصل اليهذه احلالة الىت اصبح  

 عليها.
 تسائلت وقد فغرت فمها:

هل ستجلس هنا وتربطاالشرطة  -
 حول ابقات االزهار؟

 هل هذا كل ما جيب فعله؟-
 -هزت راسها ابالجيابوسالته:

 هل ما زلت مهتما بذلك؟ -



نظر ىف ساعته كانت الساعة  
الثامنة مساء.البد ان حفل 

 مونيكا سيبدا بعد ساعات قال:
ملا ال انىن احب  -

 التجارابجلديدة.
مههمت دون ان تنطق 

 بكلمة.بعد حلظات قالت:
انه مل خيطر قط علي ابليذلك 

 عنك.



 قال وهو خيلع معطفه:
حسنا اعتقد ان الناس الذين  -

ميكن توقع مايفعلونه مملون.هيا 
 بنا نبدا.

مقعدا وجلس سحب ابريت -
 عليه مث سال:

 ماذاافعل؟ -
قالت وهى حتاول مجع ابقات 

 االزهار:



 ان حتاول ان جتمع ابقةاالزهار.-
اخذت مقعدا وجرته جبواره 

وحاولت بيد واحدة ان تريه كيف  
يضع االزهارجنبا ايل 

جنب.استغرق منه االمر بضع  
حلظات حىت امكنه ربط االزهار  

ابالشرطة واعرتفتبان حماولته 
 ويل مل تكن سيئة.اال



ما ان بدا العمل حىت استمر ىف  
هدوء وفاعلية,ملتتكلم لفرتة 

طويلة كانت مسرورة جدا من  
وجوده وكان مسيطرا عليها دفؤه  

مسيطرا عليهابعطر ما بعد  
احلالقة الذي يستخدمه وشعره 

الداكن اجملعد.كان رجل 
املتناقضات ابرداومتعاليا مث ودودا  

ا سيفعل ودافئا ال ميكن توقع م



وهو حيب ذلك وهى حتب 
 ذلكايضا. 

ظل ابريت يعمل مما يقرب من  
نصف الساعة عندما بدات  

االزهار فجاة ال ترتبطببعضها 
حيث انفرط عقدها بعد جتميعها  
وسقط الشريط علي االرض.مد 

كل منهما يده بعفويةىف نفس  
الوقت ولكن عنما امسكت كيت 



ابلشريط امسك ابريت 
  بيدها.ادت ملسته ايل

توالدالعواطف داخلها.نظرت اليه  
وبدا قلبها وكانه سيتوقف.حتركت 
ببطء وقد ثبتت نظراهتا فىاجنذاب 

ال ميكن ان ختطئه العني.رفع 
ابريت يدها ايل شفتيه بدون ان  
يبعد عينيه عنهاولو للحظة.قبل 
راحة يدها وحتركت شفتاه فوق 



اصابعها برقة مما اشعل 
الرغبةداخلها.وجدت نفسها  

حنوه مضطربة اكثر فاكثر  تقرتب 
حىت اصبح وجهامها علي بعد 

بوصةواحدة.كانت تستطيع ان 
تري االبتسامة الىت خطت 

خطوطا رقيقة حول عينيه وال 
حظت كاللتفاصيل ىف هذه الثانية  

 قبيل ان تلمس شفتاه شفتيها.



حاولت كيت قبل ان تضطرب 
انتبتعد عندما مسعت دقات ساعة  

ثابة املاء  احلائط املرتفعة مما كان مب
الذى اطفا احلريقاملشتعل 

 بينهما.ساهلا:
 ما هذا؟ -

قالت ىف ضعف وهى حتاول ان 
 جتلس مستقيمة فىمقعدها:

 اهنا ساعة حائط. -



 قال ىف ضيق:
هل من الضروري ان يكون  -

عندك ساعةمزعجة كهذه؟اهنا 
ساعة غري عملية ابملرة وان صوهتا  

 عال ومنفر.قالت مدافعة:
ايضا  انلها سحرها وهى -

 مضبوطة متاما.
قال معلقا ىف اسف وهو حيملق 

 ىف عينيهااجلميلتني الزرقاوين: 



رمبا االمر كذلك لكنها اختارت -
 وقتل سيئا لتدق.

اخذيفكر وقتا طويال وهو يصارع 
افكاره اخريا هز كتفيه وهنض 

 فوق قدميه وقال:
ال بديل ان اذهب. فلم يبقى -

 عندى سوي بضع دقائق قليلة.



موافقة وهى   هزت راسها
حتاوالاليبدو عليها عدم االستقرار 

 كما تشعر بداخلها وقالت:
 شكرا للمساعدة.-
العفوهل هناك شىئ اخر  -

استطيع ان افعله من اجلك اي  
مجيلىت مثل احضار قرص اسربين  

 او شىءمشابه.



 نظرت ىف اصابعها النتورمة.لقد
كانت قد استغرقت متاما ىف  

عواطفها الوليدةحنو ابريت حىت 
 اهنا نسيت االم اصابعها.قالت:

ال شكرا ساكون علي ما يرام  -
لقدفعلت ابلفعل اكثر مما هو  

 مطلوب.
ابتسم لكلماهتا وارتدي 

 سرتته.سالته عرضا:



 هلستذهب ملكان معني؟-
ايل حفل وان كنت غري -

 متحمس له.
 ملاذاتذهب؟ادن -
االعمال ان املراة الىت تقيم -

احلفل هى احدى عميالتى وقد 
 وعدهتاابحلضور.



هل هى مطلقة؟ال يبدو عليها  -
اهنا غري سعيدة بطالقها اذا كانت  

 تقيمحفال.
اهنا مطلقة وغري مطلقة لقد  -

تركها زوجهامن اجل امراة اصغر  
 وهى حتاول انتتظاهر ابهنا ال هتتم.

ع ومع ذلك ال  ايله من امر فظي-
استطيع ان اختيل اهنا تقيمحفل 

 هبذه املناسبة.



اعتقد ان هذه هى طريقتها ىف  -
 التاقلم مع الوضع.

رمباولكىن ابلتاكيد ال استطيع -
ان اختيل رغبىت ىف اقامة حفل 

وسط اجراءات الطالق انه  
 يبدوعمال ابردا وقاسيا.
 هز راسه موافقا وقال:

هذا صحيح ولكن الناس جيب -
هم انيتغلبوا علي مشاكلهم  علي



ابلطريقة الىت تناسبهم.ان مونيكا 
حتس ابهنا منبوذة وغري مرغوبفيها  

وغري حمبوبة وهذا احلفل هو  
طريقتها ىف اثبات اهنا ليست 

 كذلك.
سالت وهىتحاول جتاهل االمل 
املضىن الذي اخذ يتصاعد ىف 

 معدهتا:



مونيكا؟تلك املراة التىكانت -
قراء  معك من ساعات تلك الش

 املبهرجة؟
 نعم -
 اهنا مجيلةجدا.-
نعم..ولكنها ىف هذا الوقت ال -

 حتس بذلك.
 فهمت.-



مل تعد تستطيع انتوقف االمل 
املضىن الذي دخل قلبها ولكنها  

استطاعت ان تتظاهر ابهنا ال 
 حتسبذلك.قالت:

اعتقد من الواجب ان عليك -
 ان تذهب.

زم شفتيه عند مساعه 
 تعليقهاوسال:

 شيئا ما؟هل تعانني -



ابلتاكيد ال.ان حبك امر  -
 خيصك.

وماذا يدعوكايل التفكري ابن -
 مونيكا هى جزء من حب حياتى؟

 اهنا مجيلة ومتاحة ووحيدة .-
 هلهذا رايك؟ -

طرقت كيت نظرته الباردة.مل يكن 
لديها اية فكرة عما يقول.كل ما  
كانتتعلمه اهنا مل تكن حتب فكرة 



ارتباط ابريت و مونيكا بعالقة  
 ما..قالت:

 ليست عندأىي عالقة حب.-
وماذا تظنني ؟هل تظنني انىن  -

 امعة؟
ابلتاكيد ال.انىن مل اعنذلك علي -

 االطالق.
اخرتقها شعور ابلذنب وهى تري 

الغضب واالمل ىف عينيه 



البنيتينالداكنتني هز راسه العلي 
والسفل بدون ان يتكلم وكان 

تعبري وجهه مزجيا من خيبة 
 االملوالغضب وقال:

ال بد يل ان اذهب..وامتىن ان  -
 تشعري بتحسن ىف يدك.
هزت راسهافخرجت من  

الباب.اللعنة ماذا حبق السماء  
متلكها حىت تتحدث معه هبذه 



اتلميذة غيورة؟لقد احلدة وكاهن 
كان حنوان للغاية وودودا  

جدا.ذهبت ايل الرباد واخرجت 
اانء منالثلج ووضعت يدها ىف  

املاء املثلج.انتشر االمل من 
 اصابعها ايل قلبها. 

 
 الفصل الرابع 



مدت كيت يدها املتورمة كى 
 تفحصها ليز وقالت:

بعدها تدحرجت علي الدرج  -
 والتوي رسغى اثر السقوط.

ا افضل هذا الصباح  كانت يده
وقد تورمت بعض االصابع ورما  
خفيفا بينما عادت معظم احلركة  
ايل يدها نظرت ليز ايل يد كيت 



ىف سرور مث نظرت ىف يدها هى  
 وقالت:

ساقول شيئا واحدا اي كيت ال -
 بد انك تعيشني حياة مسلية.

قالت كيت مؤنبة وهى تلتقط  
 قدح القهوة بيدها السليمة.

افهم كيف ميكن ال استطيع ان -
ان يكون السقوط علي الدرج  

 شيئا مسليا.



نعم السقوط وانت مرتدية ثوب  -
زفاف امام عيىن رجل جذاب 

 شىء مبتكر.
 عادت ايل مقعدها واكملت:

واالن اخربيىن ماذا حدث عنما -
جاء ابريت ايل منزلك الليلة  

 املاضية؟
اعلم انه مل يكن من الواجب ان  -

 اخربك بذلك. 



 ماذا حدث؟ -
ال شىء لقد اعتذر عن  -

ضحكه وقال انه قلق بشان  
يدي,وال شك انه كان قلقا خوفا  

من ان اطالبه بتعويض او شىء  
 مماثل.

 اشك ىف ذلك,هيا اكملي.-



لقد شاهد مدى الورطة الىت اان  -
فيها وسط ادوات ومعدات  

 الزفاف وقد عرض ان يعاونىن.
رفعت ليز حاجيبيها ىف دهشة  

 وقالت:
ساعدك ىف اعدا هل -

الباقات؟هل ربط االشرطة حول  
الباقات؟انىن ال استطيع ان 

 اصدق ذلك. 



انىن دهشة.ماذا فعلت مع هذا  -
 الرجل؟

ال شىء اظن انه شعر ابلذنب  -
 لضحكه مىن عندما جرحت.

هزت ليز راسها واخذت تطرق  
 بقلمها فوق املكتب وهى تفكر:

 اعتقد انه معجب بك.-



.حىت لو فعل ال تكوىن سخيفة  -
فانه مل يعد معجب ىب بعد ذلك  

 فلم اكن لطيفة معه.
 ماذا تعنني؟ -

 تنهدت كيت وقالت:
 اهنا قصة طويلة.-
 ملاذا ال متنحينه فرصة؟-
 انىن احب شكل هذا الفىت.-



انه حمامى طالق اي ليز واان -
مستشارة زواج.اال تظنني ان 

 هناك صراعا بني مصاحلنا؟
دث انه جتاذب متضاد .لقد ح-

 ذلك من قبل.
هذا حقيقى ولكن ليس هذه -

 املرة.
التقطت كيت بيان املكاملات من 

 فوق مكتب ليزوقالت:



انىن ال اصدق عدد املكاملات  -
الىت نتلقاها .ال بد انك اصبت  

ابجلنون من االجابة علي كل هذه 
 املكاملات اليوم.

ليس هناك مشكلة.انىن افضل  -
احلديث معالعرائس ابهلاتف  

رؤية كل تلك االهات  اكثرمن 
العاطفية الىت يقدمها لنا العمالء  

 ىف املكتب.



 ضحكت كيت وقالت:
اهنم ليسوا هبذا السوء لقد  -

حصلنا علي بعض العرائس  
كبريات السن هذه االايم وقد 

جتاوزت دون شك سن التاوهات  
 ان العمل ال شك ىف ازدهار.

 قالت ليز:
انه شهر ابريل وقد تلقيت هذا  -

ملتني اخريني احدامها  الصباح مكا



من فتاة ستتزوج خالل اسبوعني 
وتريد ان تعرف ان كان ابمكاننا 

ان نقدم حفال ىف حدود مخسمائة  
 دوالر.

 ماذا قلت هلا؟ -
اخربهتا ابننا لدينا حجز ملدة -

طويلة..والعلم ماذا ستقولني انك  
تكرهني ان نرد احدا ولكن  

اميكنك ان تنصيب سريكا ىف ثالثة  



ة مقابل مخسمائة  اسابيع خاص
 دوالر علي اية حال.

رمبا ال استطيع ان انصب سريكا -
ىف ثالثة اسابيع ولكن نستطيع ان  
نعاوهنا انىن ال استطيع ان اصدق  

اننا بلغنا من النجاح حدا ال 
ميكننا من مساعدة الناس ذوى  

امليزانيات املتواضعة انىن ال اريد  
ان اصبح احدى منظمات تلك  



ة وليس لدي  احلفالت املتحذلق
 الوقت للناس البسطاء.

اعلم انك كنت ستقولني ذلك  -
 ولذلك قيدت امسها ورقم هاتفها.
قالت ذلك ليز وهى تناول كيت 

 قصاصة الورق ضحكت كيت:
 وها اان شفافة هلذه الدرجة؟-
ابلنسبة يل فقط اي طفلىت.ان  -

أي شخص اخر يظن انك سيدة 



اعمال متانقة وصعبة املراس.انىن  
تفضلني التعامل مع    اعلم انك

العرائس متوسطات احلال اكثر  
من سيدات اجملتمع ولكىن  

موجودة هنا كى ااتكد من اننا  
نربح ماال,واملال يوجد عند 

 الطبقة العليا.
اعلم ذلك ولست ادري كيف  -

ميكنىن ان اجنح بدونك ومبناسبة 



احلديث عن الطبقة العليا فانىن  
افضل ان اطلب ابفينا واعرف 

قرارا حول متثاهلا   هل اختذت
 الثلجى؟

 
فكرة جيدة انىن ساكون ىف -

اخلارج مظم وقت النهار وقد 
اصبح جاري مستعدا اخريا كى  

يقوم ابعداد شريط فيديو واعتقد 



انىن ساصحبه ايل حمل ازهار  
وحمل حلوايت وفندق ومطعم 

واريه نوع اللقطات الواجب عليه 
التقاطها ىف حفالت الزفاف  

قوم ببقية املهمة  بعدها ميكنه ان ي 
مبفرده.انه مضطر لعمل الكثري 
من التسجيالت ىف عطلة هناية 

االسبوع النىن اريد ان اظهر  
موائد الطعام ىف كامل اهبتها وهى 



ال تبدو كذلك اال وسط زينة  
 الزواج.

اضاءت عينا كيت من السرور  
.ان مكتبة افالم الفيديو 

اصبحت ممتلئة.اهنا وسيلة مرئية  
يل خمتلف كى توضح للعم

اخلدمات الىت تقدماهنا بدون ان  
تضطرا ايل اصطحابه ايل تلك  
االماكن ويستطيع العميل ان 



جيلس ىف مقعد مريح ويراجع  
حجرات االحتفال ومناذج الصور  
والبومات الصور وابقات االزهار  
وكعكة الفرح علي ان يوفر وقته  

 من اجل عمل مهم.
عظيم علي االقل انىن ىف حاجة -

حقيقية ايل جزء معد من اجل  
 حفل زواج الشهر القادم.



نعم وستكون اول وكالة زواج  -
 لديها تقنية عالية.

ولكننا لن نفقد ايضا اجلو -
العاطفى,انىن ما زلت اخطط 

لتزيني كشك الزواج ابشرطة من  
احلرير امللون ودون شك سنقدم 

 الكعك والشيكوالتة كالعادة. 
انىن قلقة بعض الشىء من ان  -

يكون تسجيل الفيديو ممال 



واعتقد اننا حنتاج ايل زايدة 
احلماس وليس جمرد عرض انواع 
كعكة الفرح وابقات الزواج وامنا  
رمبا ان نري العميل كيفية صنعها 

واعدادها من البداية مثل ان 
ندخل املطبخ العداد الكعك  

ونريهم كيفية خبزه وتزينه وجتميعه 
ب وابلنسبة لالزهار ميكننا ان نذه
ايل سوق االزهار ونري العميل  



كيف ينتقى االزهار الىت تناسب 
الباقات ورمبا نعرض بعض املعاىن  

 الىت متثلها كل زهرة.
قالت ليز وهى تضحك امام  

 اقرتاحات كيت:
هيا توقفى لنىن ال استطيع ان -

ااتبع افكارك,اهنا مجيعا افكار  
جديدة واان واثقة من ان املصور  

نه يفكر  جاري سيكون مبتكرا.ا



بنفس طريقتك.ماذا عن جدول 
 اعمال اليوم؟

 قطبت كيت وقالت:
ااتبع االجراءات وليس امامى   -

اية اجتماعات حىت الرابعة  
ولذلك ساستمر ىف اعداد الزينة  

 الورقية.
تصديقا لكلماهتا قضت كيت 
بيقية اليوم ترد علي املكاملات 



التليفونية,ترد علي بعض 
التفاصيل.كان لديها مواعيد 

زواج ىف معظم عطالت االسبوع 
وكان من الصعب ان تسري االمور  
سريا صحيحا ايل جانب حفالت 

الزواج وكان لديها حفال خطبة 
تنظمهما وكذلك غداء لعيد 

 ميالد.



بقليل القت بقلمها  قبل الرابعة 
وفردت وفردت ذراعيها فوق 

راسها.كانت ىف حاجة ايل راحة  
كى ترتب االمور ىف عقلها زفرت  

زفرة عالية.وهنضت وسارت ايل  
النافذة وفتحتها ومسحت للهواء  
الرطب املنعش ان يدخل مكتبها 
املزدحم.مسعت اصوات ضحك 

ىف اهلواء اسفلها متاما.كان شارع 



لسائحني  يونيون قد امتال اب
واملوطنني علي حد سواء يتمتعون  

جبو الربيع الداىفء.كان الشارع  
مملوء ابملنازل الىت بنيت علي 

الطراز الفيكنوري وحمالت صغرية 
ومقاه ىف اهلواء الطلق كلها ختلق  

جوا يوحى ابلعطالت طوال  
 العام.



نظرت ايل احد الشحاذين علي  
الرصيف وفكرت كم هى حمظوظة 

ل ىف سان ابهنا تعيش وتعم
فرانسيسكو احست بصيحة 

بعيدة اتية من طفولتها,اعادهتا ايل  
تلك املدينة اهلادئة الىت كانت 
تعيش فيها مدينة ميندوشينو 

ولكنها احست ابلسعادة الهنا 
تعيش هنا وليس هناك.مل يستطع 



مجال بيتها غري التقليدى ان ميحو 
من ذاكرهتا حياهتا الوحيدة وهى 

ا مرتني  صغرية...طرفت بعينيه
وهى حتاول ان تبعد االفكار 

السيئة عن ذهنها لقد جتاوزت كل  
ذلك االن واملستقبل امامها  

واضح ومثري وستحقق احلياة الىت  
كانت حتلم هبا هذا هو ما كان  
يهمها وال شىء اخر.استدارت 



وبعدت عن النافذة عندما مسعت 
 طرقة حادة علي الباب.

 قالت كورتين حبزم:
حف الفن  اود ان احجز مت-

احلديث من اجل حفل االستقبال 
,انىن اريد شيئا خمتلفا,شيئا 

 مبتكرا مل يسبق له مثيل.



وافقت كيت وههى تبتسم ابدب 
للمراة الشابة الىت جلست 

 امامها: 
 ال شك انه سيكون كذلك.-

 سالتها كورتىن ىف شك:
هل ميكنك معاجلة االمر؟انىن  -

مرتددة ان اوكل حفل االستقبال 
ريب ولكن امى  ايل شخص غ



تصر علي اننا ىف حاجة ايل  
 املساعدة من شخص حمرتف.

انىن واثقة من اننا ميكن ان  -
 ننجح ىف حتقيق مل ترغبني فيه.

حسنا اهنا وكالة صغرية بعض -
الشىء وكنت اتوقع شيئا اكرب 

وليس هذا املكتب الضئيل 
 الضيق.



التوت شفتا كورتىن ىف امشئزاز  
 .كانت العرائس امللقاة فوق
املوائد حماطة ببعض االزهار  

الصناعية بشكل كان من الواضح  
انه ال يعجبها.اكملت حديثها 

 قائلة:
انىن حقيقة لست من هذا  -

النوع املعتاد علي تلك احلفالت  



املالوفة.انىن اريد شيئا راقيا 
 للغاية. 

قالت كيت ىف رقة وقد زمت 
شفتيها عندما رات كورتىن تلقى  

 ائدة.مبالءة مطرزة من فوق امل
انىن واثقة اننا نستطيع ان ننظم -

 أي شىء يرضيك. 



حاليا.هذا النوع من املفارش ال -
يصلح...انىن اريد شيئا طفوليا ىف  

 حفلي.
التقطت كيت املفرش الذي  

ضايقها واخفته عن نظرها.كان 
هذاهو حال االعمال 

اليوم.كانت كل عينة اشرتهتا 
تلقى هبا كورتىن جانبا بطريقة  



طفية مهما كان طفولية وعا
 السبب الذى تفكر فيه.

 قالت كيت:
حنن هنا ىف خدمتك .اننا ال -

نفعل أي شىء ال تريدينه واود ان  
اوضح ان ابلنسبة لوكالة صغرية 
مثل وكالتنا فانك حتصلني علي 

وسائل اكثر خصوصية وانىن  



واثقة انك ستسعدين من  
 خدماتنا.

حسنا.ولكنىن ال اريد اهتماما  -
ي استعداد لصرف  موزعا.انىن عل

أي مبلغ من املال كى ااتكد من 
 حصويل علي كل ما اريد.

اغتصبت كيت ابتسامة.لقد 
كانت علي استعداد مهما دفعت  

كورتىن ان ترتك حفل زفافها  



ولكنها لسوء احلظ متفقة علي 
حفل زفاف مرتفع التكاليف 
عظيم الربح بلغ اربعني الف  
دوالر وليز سوف تقتلها اذا  

كورتىن من بني يديها  افلتت  
 استمرت كورتىن ىف حديثها:

 واالن اود ان اانقش املراسم.-
توقفت عندما مسعت اصواات  
 عالية ترتدد ىف املبىن وسالت:



 ماذا حيدث؟-
 لست ادري دعينا نغلق الباب. -

سارت حنو ابب املدخل عندما 
مسعت سيال من الشتائم النابية  
ينبعث من بئر السلم.امحر وجه 

ال عندما مسعت رجال كيت خج
 وامراة يتبادالن الشتائم.

ترددت بني ارجاء املبىن.سالت 
 كورتىن:



ماذا حيدث؟هل هذان -
 عروسان؟

 
اشك ىف ذلك من املؤكد اهنما 

يتبعان املكتب ىف الدور االرضى  
 الذي ختصص ىف قضااي الطالق.

اغلقت الباب الداخلي واخلارجى 
ومع ذلك ظلت اصداء الشتائم  

املبىن القدمي,لسوء احلظ  ترتدد ىف 



كانت ليز قد عادت ملنزهلا  
وبذلك مل يكن ابستطاعة كيت ان 

هتبط الدرج وتطلب منهما 
 السكوت. 
 تساءلت:

اين ذهب ابريت وملاذا مل حياول  -
 ان يوقف عراكهما اجملنون؟

حاولت كورتىن ان تستمر ىف 
حديثها ولكنهما كانتا قد صعب 



عليهما الرتكيز فقاطعتها كيت 
 ئلة:قا
دعيىن اخرب هذين الشخصني  -

ان يذهبا بعراكهما ايل جهة  
اخري .هبطت الدرج وقد 

حتحول ضيقها ايل غضب جامح 
عندما وجدت ابريت واقفا  
ينصت للرجل واملراة ومها 



مستمران ىف عراكهما.سالت 
 وهى تتوقف ىف منتصف الدرج: 

 ماذا حيدث؟-
صاح ردا عليها وقد اجري  

 ورة:احدي يديه ىف شعره ىف ث
 اهنما ال يتفقان بعض الشىء. -

 قالت ىف هلجة امرة:
 حسنا افعل شيئا.-



استدار ونظر حنو الزوجني 
املتجادلني اللذين كاان علي بعد 

ست بوصات كل منهما عن 
االخر ولكنهما كاان يصيحان 

 ابعلي صوهتما.
 صاح ابريت:

ارجوك اي جاري وانت اي جانيس 
 هيا اهدا.



ابريت فاطاح  جتاهل االثنان 
 بذراعيه ىف اهلواء ىف تقزز: 

 اترين ماذا اعىن؟ -
اخدت كيت نفسا عميقا وهى 

اثئرة بسبب ما حدث من مقاطعة  
وازعاج عادت مرة اثنية وصعدت 

الدرج ومنه ايل مكتبها كي جتد 
نفسها وجها لوجه مع كورتىن الىت  



بدا واضحا اهنا ىف طريقها  
 للخروج.

حاولت كيت ان تعتذر ولكن  
رتىن كانت ىف غاية كو 

 القوة..قالت بغضب شديد:
ان هذا العمل ال ميت ايل  -

االحرتام بصلة.انىن اتوقع ان  
تردي العربون الذى دفعناه ىف 

 الصباح.



 قالت كيت:
ارجوك ان هذا حدث غري -

عادى ملاذا ال نلتقى غدا ىف 
منزلك وعندها نستطيع ان 

 نتجنب أي اوضاع سيئة؟
جليا اهنا  ترددت كورتىن وقد بدا 

 متوترة من احلديث.قالت:
حسنا.لكن جيب عليك ان -

تتصلي يب لتحديد موعد.انىن مل  



احضر معى دفرت مواعيدى واان 
غري متاكدة انىن حرة غدا.ان ما 
حدث ىف احلقيقة امر غري مريح  

 البتة.
فالت كيت وهى مرتددة عندما 

اسرعت كورتىن ىف االختفاء 
 خلف الباب: 

 انىن اتفق معك واان-
 اسفة.ساتصل بك غدا.



محدت حظها الن كورتىن مل  
تفسخ العقد لقد كانت تكاليف 

زواجها ستقصم ظهر ميزانيتها لو  
 سحبت العرض.

هزت راسها عندما ارتفع صوت  
اجلدال ابلدور االرضى .لعنت 
ابريت فوكس فكل ما حدث 

بسبب غلطته.من احملتمل انه ظن  
اهنا جمرد مشكلة مسلية وكان 



قف هناك ويدع  مسرورا ان ي
الزوجني ينهيان عملهما ولكنها  

ابلتاكيد لن تسكت علي ما 
حدث.كان من الواضح ان  

احلديث معهما وحىت الصراخ ىف  
وجهيهما لن يسفر عن 

نتيجة...جيب ان تستدعى 
الشرطة ولكن قد يقتضى وقتا 

طويال مرت ىف ذهنها حملة ماكرة 



عندما تلصصت علي قنينة املياه 
د قالت ىف علي احدى املوائ

 نفسها وهى تلتقك القنينة.
 قد تؤدى تلك اللعبة ايل نتيجة.
كانت ربع مملوءة ولكن ستكون 

كافية الاثرة انتباه أي شخص 
..هبطت الدرج والحظت ان 

ابريت غري موجود ىف اى مكان  
 .صاحت ابعلي صوهتا:



 عفوا.-
صاحت املراة بدون ان تتوقف  

 عن عراكها:
 اخرجى من هذا املوضوع.-
 ضافت كيت:ا

انظروا..ال بد ان يتوقف هذا  -
الذى تفعالنه انه مكان خاص 

 ابلعمل.



مل يعر أي منهما انتباها هلا وحتول  
توتر كيت ايل غضب جامح 

عندما امسكت املراة بشماعة 
حناسية كانت مثبتة عند اسفل 

الدرج ودفعتها لالمام واخطات  
عدوها علي بعد ملليمرتات .دون 

دها ان تفكر رفعت كيت ي
والقت ابملاء ىف وجهيهما توقف  

الزمن وقد نظر كل منهما ووجهه  



مبلل نظرات وحشية وكان 
الصمت الناتج عن املوقف  

رهيبا.نظرت كيت اليهما 
ابستغراب وهى تتساءل عما اذا  
كانت قد جتاوزت احلدود.قال 

 ابريت وهو يقف ىف املدخل:
حسنا... حسنا...حسناانه -

 المر رائع.



قد استعادت صوهتا  قالت املراة و 
 اخريا:

ان هذا امر مؤسف للغاية اي  -
سيد فوكس ان ما ارتديه ثوب  

 مثنه مخسمائة دوالر. 
نظرت ايل القماش احلريرى الذى  

اتلفته املياه ىف غضب.اجاهبا 
 ابريت بغضب:



ال ان تصرفك هو اخلارج عن  -
املالوف انىن ال ميكن ان امسح  

هبذا السلوك ىف مكتيب ىف احلقيقة  
طلبت الشرطة والبد اهنم  لقد

سيكونون هنا ىف أي حلظة حىت  
يقوداكما ايل مكان اخر 

 الستكمال العراك. 
فغرت املراة فمها عند مساع هذا  
اخلرب,قال الرجل وهو ينظر اوال  



ايل تعبري ابريت احلديدى مث ايل  
 وجه كيت الغاضب:

انه علي حق وجيب ان نرحل  -
ابلتاكيد ال اريد ان يتحول االمر  

  حماضر ىف الشرطة.ايل
 قالت املراة بغضب:

ان كل ما تريده هو احلفاظ  -
 علي مسعتك.



زفرت كيت .بدا وكان املاء كان  
جمرد هدنة مؤقتة.كان الرجل  

واملراة علي استعداد الستئناف 
اجلولة الثانية ولكن قبل ان 

يستطيعا ان يقوال أي شىء اكثر  
من ذلك فتح ابريت الباب  

خارج   االمامى ودفعهما معا
الباب مث اغلق الباب خلفهما  

وادار القفل بطريقة مسموعة.دار  



وعلي وجهه تعبري حذر محلقت 
كيت فيه وهى غري متاكدة.مل 
تكن تعرف ماذا تتوقع.قفزت 

افكار شريرة ىف عقلها فخاولت  
ان حتمى نفسها وراء االريكة  
وهى اتمل ان يبدا هو الكالم 
الهنا مل تكن تستطيع ان تفكر  

قال.قال وهو يستند بظهره  فيما ي



ايل الباب وقد عقد ذراعيه فوق  
 صدره:

 انىن اسف ملا حدث.-
اطلقت نفسا عميقا وطويال  
عندما مسعت كلماته وسري 

االرتياح ىف بدهنا عندما ادركت  
انه يشعر ابالحراج اكثر من  

 الغضب.اضاف:



لقد كان هذا اول واخر اجتماع -
 يل معهما. 

فكرة عما اذا  مل يكن لديه ادىن 
كاان سيتورطان ىف هذا اجلدل  

 العنيف.
 قالت كيت هبدوء:

لقد اوشكت ان افقد عميال -
 بسببهما.



زم شفتيه بسبب مالحظتها احلادة  
 الالذعة.قال:

امتىن ان تكون كلمة اوشكتتعىن -
 انك قادرة علي تسوية االمور. 

نعم لكنىن ال استطيع ان افهم  -
 ملاذا كنت واقفا هناك فقط.

نت تشكو ومل تكن لديها النية كا
ان تدعه خارج دائرة متاما مهما  



كان دفاعه قواي والبادى ىف عينيه 
 اللتني هزهتما متاما.

ىف احلقيقة لقد خرجت توا من  -
املكتب عندما حضرت انت ايل  

االسفل,كنت احتدث هاتفيا وكان  
من الواضح ان جدهلما بدا قبل  
ان يدخال املبىن.لقد رايت هذه 

النماذج من قبل .ان اسوء ما ىف  
الطالق هو ان يكون وحشيا وان  



تكون املراة قد اكتشفت ان 
زوجها كان علي عالقة حب 

مخس سنوات واهنا   ابخري ملدة
االن حامل.ال شك ان من حقها  

 ان تغضب.
رددت كيت كالمه وهى غري 

 مصدقة:
تغضب قليال .لو كنت مكانه -

ملا ادرت ظهري هلا.لقد حاولت  



ابلفعل ان جترحه هبذه الشماعة 
 النحاسية.

 فال ابستغراب:
اوافقك..رمبا االن تستطيعني -

ان تفهمى مسلكى حنو الزواج  
االثنان منوذجا من    لقد كان هذان

عديد من الزجيات غري السعيدة  
 الىت تنتهى ايل الطالق كل عام.

 احتجت كيت قائلة:



ولكنك ال تقابل سوي الناس -
التعساء.اما اان فكل يوم اعمل  

مع اانس حيبون جبنون واالاثرة متال 
 حياهتم وهم سعداء حقا.

 قال بطريقة وقحة: 
اهنم كانوا سعداء قبل ان -

منحيهم بضع سنوات يتزوجوا.ا
 وسوف ترين النتيجة.



هزت راسهاىف توتر شديد 
 وقالت:

كل ما اردته هو ان تفتح -
عينيك وتري الوجه االخر  

 للعملة.
اقد الايت الوجه االخر من  -

العملة.لقد سبق يل الزواج قبل  
ثالث سنوات.وقد بد اان حياتنا 



مثل اجلميع وقد تعلق كل من  
 ابالخر.

 ىف صوته: بدت املرارة واضحة 
 اذا ماذا حدث؟ -

برقت دفعة من العواطف يف  
عينيه عندما فكر ىف سؤاهلا قبل  
ان يستطيع االجابة مسع طرقة  

 علي الباب.قال:
 



من احملتمل ان تكون الشرطة.لقد  
استدعيتهم عندما بدا ان  

الزوجينينسون قد خرجا متاما عن  
 السيطرة علي نفسيهما.

فتح الباب حيث وجد ضابطى 
هما الرمسى واقفني علي  شرطةبزي

عتبة الباب,سال احدمها وهو 
ينظر نظرة فاحصة ايل كيت مثبعد 

 ذلك ايل ابريت: 



لقد تلقينا مكاملة عن حدوث -
 متاعب.هل هناك مشكلة؟

 اجابباريت:
 لقد رحلت املشكلة لتوها.-

سال الضابط وهو يركز نظره  
 علي كيت:

 هالنت خبري اي انسة؟
دهشة.لقد ظن اهنا  نظرت اليه ىف 

 وابريت مها اللذان كاانيتعاركان.



انىن خبري والشخصان املتعاركان -
 غادرا لتومها.

نظر الضابطان اليهماومها  
 يفكران.قال احدهم حبزم:

 هل انت متاكد.-
 قال ابريت وقد بدا عليهالضيق.

 انىن اان الذى اتصلت بكم.-
ابلغاان اذا حدث لكم املزيد -

 مناملشاكل.



ريت الباب خلفهما مث هز  اغلق اب
 راسه وقال:

 ايله منيوم.-
 قالتوهى تدلك عنقها:

حقا ميكنك ان تقول ذلك مرة  -
اخري.لقد ظننت انه بدا سيئا 
بسبباملغرورة كورتىن جروفس 

ولكنها اذا ما قورنت بعمالئك  
 الصبحت مالكا.



لسوء احلظ اانلناس ال يكونون  -
ىف احسن حاالهتم وقت الطالق 

ظر هى اسوا جزء  وهذه املنا
 منالعمل.

بدات تدور حول نفسها مث  
توقفت عندما مسعت هلجنه 

 الغريبة قالت:
 اذنلماذا تقوم هبذا العمل.-

 هز ككتفيه دون اكرتاث وقال:



الن الناس الذين  -
يواجهوانلطالق حيتاجون ايل  

املساعدة اهنم عادة ما يكونون ىف  
حالة عاطفية سيئة متنعهم 

االمالك   منالرتاجع او اقتسام 
بطريقة عادلة انه حباجة ايل  

مالحظ واقعى يستطيع 
انيساعدهم ىف حل 



مشاكلهم....هل انتهيت من 
 العمل اليوم؟

 سالته ابستغراب :
 ملاذا؟ -
اود ان اصحبك لتناول -

 العشاء.
نظرت اليه ىف دهشة.ان اخر  
شىءكانت تتوقعه هو دعوة 

 لتناول العشاء,سالته مرة اخري:



 ملاذا؟ -
ابتسامةكسول فوق ظهرت  

 شفتيه وقال:
النه كان يوما طويال لكل منا -

واان جائع وفكرت ايضا 
 انكجائعة. 

 حسنا ..نعم.-
 عقد ذراعيه فوق صدره وقال:

 اذن ما هىاملشكلة؟-



كان ابمكاهنا ان تفكر ىف مائة  
مشكلة خمتلفة ولكنها استقرت  

 علي امهاملشاكل فقالت:
 كثريا.اوال اننا ال حنب بعضنا  -

 ضحك لتعليقها الصرحيوقال:
من املؤكد انك تؤمنني بقول  -

 الصدق .
 انىن ال احب ان العباالالعيب.-



حسنا...اذن اعتقد اننا سنسري  -
علي ما يرام ىف عال قتنا معا لنىن 
ايضاال احب اللعب وىف احلقيقة  

 انك تشغلينىن.
اخذت تلوي احدى خصالت 

شعرها بعصبيةعندما رات عينيه 
 ن من الرغبة سالت:تلمعا

 هل هذا حسن ام سىء؟-



انىن لست متاكداننا حناول ان -
نكتشف االمر ملاذا ال نقبل هدنة  

الليلة مث انك مدينة يل لقد  
ساعدتكفى صناعة ابقات االزهار  
السخيفة واقل ما ميكن ان تفعليه  

هو ان تصحبيىن اثناء  
 تناواللطعام.

كان عنده حق ولكنها تذكرت  
تها املاضية كيف كانت امسي



سيئة للغاية وكيفانتهت وتسائلت  
عما اذا كان من الصواب ان  

تبتعد عنه.اهنا ال تثق ىف ابريت 
فوكس ومعذلك كان من الواجب 

عليها ان تعرتف انه يشغلها  
ايضا.من الواجب ان تقول ال  

وهى تعنىان تقول ال ولكن عندما 
نظر اليها بيعينيه البنيتني 
ة العميقتني وتلك االبتسام



الكسولفان الشىء الوحيد الذى 
ارادت ان تقوله هو نعم وقبل ان 

تدري وجدت نفسها تسرتخى  
 فىهدوء ىف سيارة مرسيدس فضية

 
 الفصل اخلامس

 
توقف ابريت بعد عدة دقائق عند 
مقاطعة الساحل الشمايل املشهور  



مبطاعمه االيطالية الفاخرة.بدا 
لعاب كيت يسيل عندما رات 

ومطاعم شهرية  االطعمة االيطالية
مثل مطعم جو او ماما ليوىن  
ولكن عنما ساعدها ابريت 

للخروج من السيارة استدارت 
حنو ممر طويل ومظلم بعيد عن 

 اشهر املطاعم املعروفة.



قال وهو ميسك بيدها ويضعها  
 حتت ابطه:

 هيا تعايل معى.-
قادها ايل هناية املمر مث ايل بئر  
السلم وكانت الالفتة الوحيدة 

تشري ايل املطعم هى قطعة   الىت
من النحاس تقول سوىن غمزت  

بعينها بسرعة عندما دخلت 
احلجرات خافتة الضوء واستغرق  



االمر منها بعض الوقت حىت 
تتعود علي ضوء الشموع,ومل يكن 
هناك سوى حوايل عشرين مائدة  
ومعظمها قد شغل,ولكن ما ان  

دخل ابريت واعطى امسه للساقى 
بعيد خلف حىت قادمها ايل ركن 

احلجرة علي شكل كشك,وكان 
حماطا بقواطع الزجاج علي جوانبه  

مما ااتح هلما عزلة وكاهنما ىف 



جزيرة منعزلة مما خلق جوا دافئا 
ذكرها ابجلو الشاعري فوجئت 

ابختيار ابريت هذا املوقع ,كانت 
تظن انه سيختار موقعا براقا  

 حديثا وفقا لذوقه.
 

بعد ان تلقى الساقى طلبهما 
شراب حضر رجل بدين كالكرة  لل

يصل طوله ايل حوايل مخس اقدام  



ونصف القدم وقد عال فمه 
شارب غريب الشكل واحضر  

هلما قائمة الطعام وهو حييي 
ابريت بلغة ايطالية اتسعت عينا 
كيت عندما اجاب ابريت بنفس 

اللغة مث استدار هلا وهو يبتسم 
 قائال:

ال تتاثري كثريا..ان لغىت  -
قتصر علي بعض االيطالية ت 



التحيات وبعض كلمات السب  
 والشتائم.

وقال سوىن صاحب املطعن ىف  
 هناية الكالم:

وكذلك كلمات احلب .من هذه -
 السيدة اجلميلة؟

 قدمها ابريت اليه: 
هذه كيت مارلو افضل -

 صديقاتى,هذا هو سوىن موريت.



تناول سوىن يدها وقبلها حبنان 
 وقال:

لقد سعدت بلقائك ساضع لك  -
ديقى افضل الطعام ولص 

 وسترتكون االمر يل اليس كذلك؟
 بلي تركنا االمر لك .-

نظر ابريت ايل كيت فهزت راسها  
 موافقة .قال ابريت:



انىن متاكد ان أي شىء -
 ستقدمه سيكون رائعا.

سيكون كذلك .لقد مضى -
وقت طويل منذ اتيت لزايرتنا  
اخر مرة لقد ظننت انك قد  

يوجد غريت طعامك بنوع ال 
 عندان.

 غز ابريت راسه نفيا:
 ال يوجد شىء اعم من طهيك. -



انتفخ سوىن عند هذه االجابة 
 وقال:

هلذا سارسل لك زجاجة من -
 افضل انواع العصري.

ابتسمت كيت ىف نفسها عندما 
مجع سوىن قائمىت الطعام 

امامهما.ساهلا وهو يري الشمع  
 يتالعب فوق يدها.

 ماذا يضحكك؟-



رها كانت قد مشطت شع
الكثيف اجلميل للخلف ىف شكل 
عقدة فرنسية مع بعض اخلصالت 

الصغرية فوق جبهتها واحس  
ابنفاسه تتقطع وتقف ىف حلقه  
عندما ادارت عينيها الزرقاوين  

 الالمعتني واجابت: 
هل انت مسرور؟ان لك طريقة  -

 للتعامل مع الناس ابي لغة.



قطب عندما راي ابتسامتها  
 تبهت وهو يذكر هلا مهنته.

انىن حمام الكلمات هى -
مهنىت.انىن لست سيئا للدرجة 

الىت تظنني.انىن اعاون الناس ىف  
اخلالص بقدر االمكان من  

 زجياهتم الفاشلة.
 قالت بطريقة ابهتة:

 تعىن النقود والتملك.-



 قال ىف ضيق:
اعىن املال   ابلتاكيد انىن-

والتملك,ولكن ليس هذا كل  
شىء .هناك ايضا الكربايء 

واحرتام الذات والتفاهم 
املتبادل.هذه االشياء مهمة ايضا  
وبدون القوانني واحملامني والقضاة 

فان الناس االبرايء ميكن 
 استغالهلم.



قال ذلك بطريقة مملوءة ابلعاطفة  
وقد اراح ذراعه فوق املائدة وهى 

 املهرج.مث استطرد:تدرس تعبريه 
احياان كما حدث امس التقيت  -

ابمراة تزوجت ملدة سبعة وعشرين  
عاما من طبيب انجح جدا.لقد 

تزوجا صغريين وقضت السنوات  
اخلمس االويل من زواجها تعاونه  

ىف دخول كلية الطب والنجاح  



فيها مث رزقا بثالثة اطفال ربتهم  
بنفسها تقريبا بينما هو كان يتلبع  

ويبىن مستقبله ورغم ختصصاته 
ذلك فقد انفصال بعد سبع 

وعشرين سنة من الزواج بكل  
 بساكة ويسر.

انىن ال افهم الناس اللذين  -
 حيدث هلم ذلك. 



لسوء احلظ اهنا ليست احلالة  -
 الوحيدة وامنا تزداد يوما بعد يوم.

احىن راسه وقد غطت رموشه 
الطويلة البنية عينيه ىف تعبري عن  

سخيفة االمل.احست ابهنا 
وساذجة.قالت وهى مستغرقة ىف  

 التفكري:
انىن حقا مل انظر ابدا لالمور  -

من هذه النظرة من قبل ,ان لدى 



ميال ايل االعتقاد ابن الناس  
الذين يطلقون امنا حيدث الطالق  
بينهم الهنم مل يعملوا جداي علي 

منعه.وهناك العديد من الناس كل  
ما يفعلونه هو ان يكفوا عن 

عندما يزداد االمر سوءا  احملاولة و 
 يفجرون القنبلة.

هز راسه وقد سرته مدى امانتها  
.توقف عن الكالم عندما صب 



الساقى كواب من العصري لكل 
 منهما مث استمر ىف حديثه قائال:

ان ما تقولينه صحيح -
متاما,ولكن علي املرء ان يصنع  
اقصى ما ىف امكانه من اجلهم  
واحياان ال يوجد امام الشخص  

 خيار.أي 
غامت عيناه وهو يرتشف رشفة  

 من العصري سالته:



ماذا حدث لك؟مامل تكن -
تفضل عدم اخلوض ىف احلديث  

 عنه.
 قال بطريقة عفوية: 

لقد حدث ذلك من وقت -
طويل .ان زوجىت السابقة كارولني  

تركتىن من اجل رجل اخر.كان 
من احملتمل ان اري ما سيحدث 

ت هناك  واان متاكد من انه كان



عالمات علي ذلك لكىن كنت 
 مشغوال للغاية. 

توقف عن احلديث وهو يسرتجع  
املاضى لقد كانت لديه اخطاء  

عديدة جدا.تدخلت ىف احلديث  
 برقة وسالته: 

هل كنت مشغوال كى حتقق -
 النجاح ىف عملك؟



نظر اليها نظرة غريبة مث اعرتف 
 قائال:

هذا هو ما حدث.نعم ولكن -
ة لقد توىف  كانت هناك اخىت سار 

والداي ىف حادث سيارة عندما 
كانت ىف الرابعة عشر من عمرها  
ومل يكن لنا اقارب اخرون,لذلك  

اصبحت الوصى الشرعى 



عليها...وعندما انتقلت ال منزيل  
 رحلت كارولني.

ال شك انك متزح هل رحلت -
زوجتك فقط النك اردت ان  

 تعتىن ابختك؟
قال وقد تصلبت عضالته وهو 

 طويلة من العصري:يرتشف رشفة 
انىن واثق من ان ذلك مل يكن  -

 السبب الوحيد.



 اهنا تبدو امراة سيئة.-
حسنا.اهنا مل تكن شخصية -

لطيفة علي أي حال,فهى مجيلة 
من انحية ولكن ىف داخلها مل 

تكن كذلك,رمبا كان من االفضل 
اهنا رحلت علي اية حال.لقد كان 
لدي سارا ما يكفى من املشاكل  

يتعلق بوفاة والدينا   خصوصا فيما



ومل اكن اريد منها ان تواجه  
 مشاكل اخري.

اخذت تلعب بشوكتها وهى  
تفكر فيما قاله.رمبا كانت 

متسرعة اكثر من الالزم ىف احلكم 
عليه .نظرت العلي وبدات  

تتكلم لكن الكلمات توقفت ىف  
حلقها عندما رات ابريت يراقبها  

بنظرة كلها حنان دافق قال 



اخذت عيناه  بصوت عميق وقد
 البنيتان تداعبان وجهها: 

ولكنك تبدين مجيلة ىف االنوار  -
الساطعة ايضا.هناك صفة ما  

 لديك جتعلىن غري متيقن.
كل ما هناك انىن ال استطيع ان -

 اتصورك.انىن لست معقدة جدا.
 ضحك برقة وقال:



كل النساء معقدات وكل حركة  -
متناقضة مع اخري.هن يقلن ال  

ويقلن نعم  عندما يعنني نعم,
عندما يعنني ال.وعندما تسالينهن  

ماذا حدث ؟يقلن ال شىء مث 
 ينخرطن ىف البكاء. 

 هز راسه ىف حالة قنوط واكمل: 



انىن اعرتف بكامل حريىت ان  -
جنسكن هو الغموض بعينه 

 ابلنسبة يل خصوصا انت.
اراح ذراعيه فوق املائدة وهو 

 ينظر ايل عينيها قائال:
م امراة  هل انت امراة متزمتة ا-

 متحررة؟
 حتدته قائلة: 

 ومل ال اكون االثنني معا. -



كانت ابتسامته غري متوافقة مع  
 مزاجها.قال:

ان االثنني معا ال ميكن ان  -
 يتوافقا ابدا.

لست اعرف شيئا ىف هذا  -
الصدد,اعتقد ان الشخص ميكن 
ان يكون اشياء عدة وخمتلفة.خذ 

 نفسك علي سبيل املثال.



ا الساقى احتج عندما احضر هلم
 السلطة: 

انىن لست متاكدا من انىن اريد  -
 ان امسع ذلك. 

انتظرت حىت اصبحا مبفردمها مرة  
اثنية .كانت متمنعة ال ترغب ىف 
ان تناقشه ىف أي شىء شخصى 

 امام شخص اثلث.قالت:



انه ليس ابالمر الردىء هلذه -
الدرجة.انىن كنت ساقول انك  

خليط مثري للهتمام واالعجاب ىف  
نفس الوقت,وعندما تكون  

جبواري تصبح ابردا وقحا وتلقى  
مبالحظات جارحة حول افكاري 
العاطفية ,ولكن ىف نفس الوقت  
ومن انحية اخري حتس احساسا  
دافئا وعميقا حنو عمالئك مثل 



ىت حدثتىن عنها حىت  تلك املراة ال 
انىن بدات اظن انك لست سيئا 

 علي اية حال.
 عاكسها قائال:

اتعنني انك من املمكن ان -
 حتبيىن؟

 ال مل اذهب ايل هذا احلد.-
اعاد ملء قدحى العصري وهو 

 يبتسم ابتسامة دافئة:



اخربيىن عن حياتك اي كيت هل -
هناك ما يشوهبا من احداث ام  

الذئب من دم انك بريئة براءة 
 ابن يعقوب. 

شحبت وجنتاها الورديتان وهو  
يقدم هلا هذه املالحظة اجلارحة 

.اهنا مل تكن تريد ان تتحدث عن 
 املاضى .ساهلا ىف هدوء:

 هل قلت شيئا خاطئا؟-



 قالت وهى تغتصب ضحكة:
 ابلتاكيد ال.-
هل ستجيبيىن عن سؤايل؟هل  -

 هناك ما يشوب حياتك؟
قالت وهى ترفض ان تلتقى 

 عيناها بعينيه الثاقبتني:
انىن لست قديسة اذا كان هذا  -

ما تعنيه.لقد مررت ابلعالقة 
الطبيعية للحياة االجتماعية من 



صديق الطفولة وهكذا.ليس هذا 
 امر مثري بصفة خاصة.

 امل حتدث لك عالقة جادة؟-
 ال,مل حتدث.-
مل ال؟ان فتاة شاعرية مثلك  -

اتوقع ان يكون هلا دستة من 
 الرجال .

 شرحت قائلة:
 انىن مشغولة متاما بعملي.-



بدت نظراته غري مصدقة البتة 
ولكن حلسن احلظ تنازل عن هذا 

التعبري وانشغل ىف الرتكيز علي 
طبق السلطة.ساهلا ابريت بعد 

 حلظة:
وماذا عن طفولتك؟هل هى -

مملوءة ابالحداث السعيدة العادية  
 واالحداث املراهقة؟ 

 كانت سعيدة بدرجة كافية.-



هل نشات ىف سان -
 فرانسيسكو؟

 هزت راسها نفيا وقالت:
ال...عشت ىف ميندو شينو -

علي بعد حوايل اربع ساعات 
 مشاال من هنا.

نعم لقد ذهبت اليها.اهنا بالد  -
 مجيلة ملاذا تركتها؟



اجابت هبدوء وهى ال تريد ان  
تعرتف ابن ما تقوله امنا هو جزء  

 من السبب قالت: 
 وكان لقد اردت ان ابدا عمال-

 الوقت قد حان للرحيل.
ساهلا وقد اخذت عيناه البنيتان 
تدرساهنا بعمق مما جعلها حتس  

 بعدم االرتياح. 



حقا؟ملاذا انت مرتددة ىف  -
 احلديث عن ماضيك هكذا؟

انىن لست كذلك وامنا كل ما  -
هناك انه ليس هناك الكثري مما  

 يقال عنه.
ال اظن هذا اي كيت انىن  -

شيئا ىف عينيك استطيع ان اري 
اجلميلتني الزرقاوين اللتني تقوالن  

يل ان هناك اكثر مما قلته.ان 



عملي علمىن ان اتعرف علي 
نصف احلقيقة فور ان اراها واال  
فانىن سابدو كاالبله اذا مل افعل  

ذلك.هناك دائما شىء ما ىف  
العقل الباطن للشخص الذى ال  

 يريد احلديث عن ذلك.
حترتم  حسنا رمبا جيب عليك ان-

 خصوصيات االخرين .



قالت ذلك بضيق اذ ان تعليقه  
 اصاهبا ىف مقتل.

 محلق فيها وهو دهش:
 

هل هذا ما تريدين منىان 
افعله؟احرتام خصوصياتك؟حسنا 
هذه ليست مبشكلة لقد ظننت 

اننا حناول ان نتعرف 



عليبعضنا,ولكن يبدو واضحا  
 انىن اخطات.

زفرت زفرة تدل علي 
 الضيق,واالحباط:

اذاحناول دائما ان تلوي معاىن  مل-
 الكلمات؟

 وهل اان افعل ذلك؟-
نعم انت كذلك رمباكان تناول -

 العشاء معك غلطة. 



وضع يده علي ذراعها عندما 
بدات تنهض وقال وهو يهزراسه  

 ىف اسف:
ال تذهىب اي كيت انىن اريد حقا  -

ان اعرف الكثري عنك واعتقد 
اهنيشغلىن انك ال حتسني بنفس  

 االحساس.
نظرت اليه وقد اذهلها ان الحظته 

 من حرج واملفى صوته.



انىن مل اقل هذا.انىن احب ان  -
اعرفك ولكن فقط ال تدفع 

االمور اكثر منالالزم.انىن اشعر  
 وكانك فوق منصة شهود. 

اسف.اعتقد ان ذلك بسبب  -
 مهنىت.

االتظن ان هناك شيئا اخر -
ميكننا احلديث عنه ال ينتهى 

 ابلعراك؟ 



 ملاذا ال ختربيننىبعملك؟-
 محلقت فيه غري مصدقة:

ليس هناك أي طريق ايل ذلك  -
ان هذا سينتهىبالصراع.انىن  

اعرف ابلفعل وجهة نظرك عن  
 احلب والعاطفة. 

هذا صحيح ولكنىن بدااتفكر  -
ىف انه رمبا يكون هناك غى 



عملك ما هو اكثر من القلوب  
 والورد.

هناكالكثري.ان الزواج عمل  -
ن اكثر مما مضى بغض ضخم اال

النظر عن وجهة نظرك الشخصية  
فاانلناس اكثر فاكثر خيتارون 
الزواج ومييلون ايل الزجيات  

 التقليدية. 



وبذلك اصبحالزواج عمال -
 انجحا.

ال شك فان املراة الىت كانت  -
هنا اليوم والىت اوشكت اانفقدها 

 بسبب ذلك العرض.
 ال تذكريىن بذلك.-
ل ان يصل ان زواجها من احملتم-

الياربعني الف دوالر .اهنا ختطط 



لعمل حفل زواج ضخم ابذخ ىف 
 متحف الفن احلديث.

محلقفيها مث انفجر ىف الضحك  
 وسال ابستغراب:

 هل ستتزوج ىف متحف؟-
لوت شفتيها عندماحاولت ان  

 تكتم ابتسامة وقالت:
نعم انه ما يبدو اهنا ستفعله -

وسيكون هناك فرقة منخمسة 



افراد وبوفيه فاخر للعشاء من  
اجل مخسمائة من اقرب  

اصدقائها.ان ثوب الزفاف  
قدصمم خصيصا من اجلها  

وثياب وصيفات الشرف ستاتى 
مباشرة من ابريس.ان مهمتنا هى 
تنظيمكل احلدث الذي يشتمل 
ايضا علي كعكة العرس واحلفل  

ديو واملوسيقى  والفي



واالزهاروالطعام ووسائل االنتقال  
وابقات االزهار وهدااي حفل 

 الزفاف وهو تقريبا ماسيتم.
لقد اتخرت متاما ولكن جيب ان  -

اعرتف انىن مشوش بعض  
الشىء.ان هذا يبدوسريكا اكثر 

 منه حفل زفاف.
 هزت راسها معرتفة وقالت:



ان هذا اكثر مما يتحملهذوقى 
ي قدر طاقته ولكنىن قلت:كل عل

كما ان شريكىت ليز سعيدة 
جدا.ان احلفل بتكاليفهسيتجاوز 
االربعني الف دوالر وسنحصل 

% من تلك  15علي حوايل 
القيمة الىت ابلتاكيدستساعد 

 ميزانيتنا.



رفع حاجيبيه وهز راسه ىف دهشة  
 وقال:

اربعون الفدوالر.حسنا.عديىن -
 بشىء واحد.

 ما هو؟-
عندما حييح وقت طالقهما  -

 ارسيلهماايل. 
 ال تكن وقحا ايل هذه الدرجة.-



مل تغضب بسبب تعليقه الذي  
 قصد هبمعاكستها.

اان اسف ولكنىن ال اظن ان  -
هناك اية فرصة كى يستمر 

زواجهما اذا كانتهذه هى البداية  
من احملتمل اهنما سيتعاركان قبل 

 ان تنتهى ليلة الزفاف.
توقفحديثهما بوصول سوىن ومعه  

منهما البخار   صحنان يتصاعد



من الطعام االيطايل الشهى  
وكانوصوله كافيا كى تنعقد اهلدنة  
بينهما.سال لعاهبما واحسا مبدى  

ما كاان يشعران به منجوع .لقد 
تناولت ىف الغداء جمرد صحن من  

احلساء وبرتقالة وكانت معدهتا 
تصرخ عالية .غرست شوكتها ىف 
الطعام حماولة ان تتجاهل نظرات  

وسوىن املهتمة   كل من ابريت



واتمل انال تسقط شيئا فوق ثوهبا 
 .قالت:

 ان هذا يبدو لذيذا للغاية. -
وما ان تذوقتاخلليط حىت هربت  
مجيع االفكار من ذهنها وركزت  
حول التلذذ ابلطعام الذى كان  

هبالكثري من التوابل.ابتسمت 
وهى تري تعبري السرور علي وجه 

 سوىن وقالت:



 اهنخراىف. -
ا ملكة وكام لقد احست وكاهن 

 واضحا ان سوىن فخور بطعامه.
ضحك ابريت وهىتنغمس ىف 
طعامها بنفس احلماس الذى  

 تفعله مع أي شىء قال:
 اعتقد انك حتبينالطعام.-

قال سوىن اببتسامة سعيدة وهو 
 يرتكهما مبفردمها: 



 متتعابوجبتكما.-
مل يتحداث كثريا لفرتة ما مكتفني 

ابن ايكال ىف صمت مشرتك  
اداللحديث دار حول  وعندما ع

االنوار واالمور العادية مثل افالم  
السينما والكتب 

واملدينة.تبينلدهشتهما املشرتكة 
انه ال يوجد سوى القليل جدا من  
االشياء املشرتكة بينهما.كاانحيبان 



الغموض واالحبار ىف اخلليج واكل  
احملار وركوب السيارات ىف 

املالهى وهى هوايةاعرتف هبا 
ا ظلت معه منذ ابريت من اهن 

وقت الطفولة.كم كان رائعا ان  
يتناوال طعامهماوعند التهام اخر  
قطعة من اخلبز الفرنسى متطت 

كيت واسندت ظهرها ايل  
املقعد,كانتمتاكدة من ان وزهنا  



زاد كيلو جرامني خالل الساعة  
فقط.نظر اليها ابريت نظرة 

 معاكسةوقال:
انك مل تكوىن حريصة ىف -

.ان معظم طعامك هذا املساء
النساء الالئى اعرفهنيرتكن نصف 

 طعامهن كى اجهز عليه.
ابتسمت كيت لتعليقه املشاكس 

 وقالت:



لستمنهن.انىن احب الطعام  -
 بقدر ما ميكنك ان تقول.

نظر ابريت ايل وجهها برضاء  
حقيقيكانت ممتلئة ولكنها غري  
بدينة .مل يكن ىف جسدها أي  

عيب علي قدر ما راي ىف 
اكثر اغراء مما  احلقيقةكانت 

 يتصور .قال بصوت عميق :
 ان جسدك استعراضى.-



اسهاعندما رات الرغبة  حبست انف
تشتعل ىف عينيه.لقد اخربهتا 
نظرته اكثر مما كانت تريد ان  

تعرف .واصبح الصمت اخلفيف 
ثقيال ضاغطا.حولت عينيها بدون 

ارتياح وهى اتمل اال تكون  
رغبتهاهى ايضا واضحة هلذه 
الدرجة محدت حظها عندما 

حضر الساقى كى يرفع االطباق  



حطم الفارغةويقدم هلما القهوة .
تدخله ذلك التوتر الذى نشا  

 بينهما.قالت:
 لقد كانرائعا.-

نظر ابريت حوله ايل احلاضرين  
املزدمحني وعلي وجهه ابتسامة  

 مسرورةوقال:



انه نوع من االماكن الشاعرية مل  -
اكن اظن انه كذلك عندما 

 اخرتانملكان.
مل تستطع ان تقاوم االبتسام 
 عندما مسعت صراحته قالت:

 انىن واثقة منذلك.-
اذن. ملاذا مل يضعك هذا اجلو  -

الشاعري ىف مزاج شاعري؟حنن 



االن مبفردان عليضوء مشعة رجل 
 وامراة و....

 وعشرون شخصا اخرون.-
قال وهو ميد يده ليمسك 

 بيدهاويدلك اصابعها:
انىن مل اكن اريد ان اقول ذلك  -

واالن انظري كيف ان 
 االمرشاعري.



املفرتض حسنا .علي كل من -
ان تكون امسية شاعرية ابلنسبة 

 يل.
احياانال يكون امامك خيار.كل -

ما عليك هو ان اتخذى كل حلظة 
 كما هى.

لست ادري ان كنتاتفق علي -
ذلك ,احياان من االفضل التفكري 
مرتني قبل السماح بلحظة مزاج  



يؤثر علي.فقدتصبح النتائج  
 حمطمة.

كان صوهتا اكثر مرارة مما كانت 
احياان تعرف اهنا لنتستطيع تريد,

اهلرب من عينيه اللتني تشبهان  
 عيىن النسر.قال:

ها انت قد عدت غامضة -
مرةاخري ولكنىن لن اضغط  

 عليك.ليس بعد.



اعتقد ان من الواجب ان ندفع  -
 احلساب فقد بداالوقت يتاخر.
سال الساقى وهو يتدخل ىف 

 حديثهما:
 هل كل شىء علي مايرام؟ -

تناول منه اجاب ابريت وهو ي
 فاتورة احلساب : 

 رائع. -
 قالت كيت:



 ملاذا ال نقتسم مثن الطعام؟  -
ال..ان املفرتض ان العشاء علي  -

نفقىت اخلاصة,والاتوقع ان  
تقامسىن من اواعدها مثن وجبة 

 العشاء الىت دعوهتا اليها.
 احتجتقائلة:

 ولكن هذا ليس موعد غرام.-
رمبا يكون من الناحية الفنية -

نولكىن ما زلت مصرا  كما تقولي



وجيب ان اعرتف ابنىن فوجئت 
برد فعلك.انىن ظننت انك فتاة 

 منالنظام القدمي.
تعىن االميان ابحلب.ان الوقوع  -

ىف احلب والشاعرية ال يعىن  
اننىاريد ان ارجع عجلة الزمن ايل  

االايم الىت كانت فيها النساء  
 يعاملن بطريقةاستعبادية. 



كان الغضب قد متلكها .هز  
اسه ىف سرور مث دفع فاتورة ر 

 احلساب عرباملائدة اليها:
 حسنا ميكنك ان تدفعى.-

نظرت اليه بتعبري جمهول وكان رد  
فعلهاقد اخرجها متاما عن 

حرصها وكان هو يتمتع مبظهر  
 عدم االرتياح الذى بداعليها.



اللعنة!ملاذا فتحت فمها الكريه  
ليس معها نقود وكارت الفيزا  
حمددالقيمة.تنفست الصعداء  

عندما وجدت ان القيمة كانت 
من املمكن ان تدفعها مل يكن  

سونىقد محلها مثن العصري وكان 
مثن الوجبة معقول.سال ابريت 

 بسرور غري متعمد:



هل كلشىء علي ما يرام؟هل  -
سيتوجب علينا ان نقوم بغسل  

 الصحون نظري الوجبة؟
عبست وهىتسمع تعليقه 

 املشاكس:
 ن كل شىء علي ما يرام.ال ا-

كانت تبحث قى حقيبة 
يدهاعندما حضر سوىن والتقط  

 فاتورة احلساب وقال:



انىن اسف لقد اخطاوا.ان  -
 الطعام عليحساب احملل.

 نصحها ابريت قائال:
ال جتاديل معه.انه عنيد متاما -

 مثلك.
قالتكيت وهى تتجاهل املالحظة 

 االخرية.
 ان هذا لطف كبري منك.-



ن ايلكثريلباريت وهذا انىن مدي-
 جمرد تعبري هني عن عرفاىن .

 ولكن.-
ال جدال.ارجوكما ان حتضرا  -

 فىالقريب العاجل!
شكرته كيت بينمت اخذ ابريت 

يشكره هو االخر.سحبت 
معطفها وارتدهتثم خرجت من 

املطعم .كان الضباب قد انقشع  



واصبح اهلواء الطب يرطب  
وجهيهما ومهايسريان علي الطريق  
حنو السيارة.حاولت ان تتجاهل  

يد ابريت علي ظهرها كانت  
حركة رقيقةوغري مهددة,ولكن 
عل  معه فان اقل ملسة ميكن ان جت

 عمودهاالفقري يرتعد
 الفصل السادس 

 



كانت رحلتهما ايل املنزل سريعة 
وهادئة.حتداث عن اشياء كثرية جدا 
عند تناول الطعام واكتفيا ىف هذه 

اللحظات ابجللوس ىف صمت 
ورغم حديثهما السابق فان كيت 

مل تشعر حقيقة ابهنا تعرف  
ابريت.لقد اعطاها بعض 

املؤشرات املذهلة حول زواجه  
طالقه ولكنه مل يتحدث ابدا عن  و 



عواطفه كانت قد الحظت بعض 
عالمات االمل واملرارة ىف ععينيه 

الداكنتني ولكن كل ما كانت  
تستطيعه هو ان ختمن تلك  
املشاعر ومل تكن هى ايضا  

ابفضل منه ورغم اسئلته اللطيفة 
املتلصصة فاهنا اصبحت غري 

قادرة علي ان ختربه عن 
ل  ماضيها,عن امها وعن ك



االسباب فقد ارادت ان تصبح 
شاعرية وان حتصل علي زواج  

يسوده احلب.اكثر من مرة فكرت  
ىف ان تصارحه ولكنه كان 

موضوعا صعب التحدث فيه 
وهو موضوع مل تكن فخورة ان 

تناقشه.لقد فكرت ىف االمر االن  
فقط الن ابريت كان سهال لدرجة 

مدهشة ىف حديثه وىف طبيعته 



من احملتمل احلسنة ىف االضغاء.و 
ان يكون ذلك هو الذى جعله  

حماميا انجحا لقد كان مزجيا مثريا  
للدهشة من الغرور املتعب 

واللطف ىف نفس الوقت.كانت 
مستغرقة ىف افكارها وقفزت  

عندما ملست يده ذراعها  
برقة.امحر وجهها عندما ادركت  
انه كان يغري سرعة السيارة فقط 



ومل يكن حياول مالطفتها ولكن  
لرعشة اخلفيفة جعلتها تلك ا 

تشعر فجأة ان هذه السيارة  
 الفاخرة اصبحت ضيقة جدا.

وحتركت بدون ارادة بعيدا حىت  
احست مبقبض ابب السيارة  

 ينضغط ابمل ىف جسدها.
حاولت ان تنظر بدون اهتمام 

عرب النافذة ولكنها كانت 



تستطيع ان حتس بنظراته املسرورة  
وقد كانت تتصرف كمراهقة  

ها مل تكن تدري ماذا  سخيفة ولكن
تصنع وكيف تتصرف معه وهلذا مل 
تستطع ان تعرتف له.قد كان به 

جانب حساس وحنون ولكنه كان 
لديه جانب شرير وحسي ومغر  
لدرجة خطرية.لقد كان بينهما 

اندماج شديد وكانت تعلم ذلك  



متاما مثلما كان هو ايضا يعلم  
ولكن أي نوع من العالقة ميكن 

ما يريدان  ان تنشا بينهما؟اهن 
اشياء خمتلفة.انه رجل يريد ان  

ينتهز الوقت ليؤجج عواطفه وال  
يستمر ىف عالقة دائمة.لقد تزوج  

مرة وكان ذلك كافيا,وهى من 
انحية اخري تريد ان تتزوج او  
علي االقل تنمى عالقة طويلة  



املدى قد تقود دون شك ايل  
الزواج هذا علي االقل ما كانت  

كن تريده حىت اسبوع مضى ول
منذ ان التقت ابريت.واالن وهى 
تبدا ىف التفكري مل تعد تعرف ماذا  

تريد كان من الواجب عليها ان 
خترج مع رجل لطيف ومامون  

ومهتم ابلزواج وتكوين 
اسرة,ولكن بدال من ذلك  



اختارت ان يغازهلا هذا العزب  
اخلطري شديد اجلاذبية واملصمم 

علي رايه.ساهلا ابريت وهو ينظر 
 ىف يديها: 

هل حدث شىء ما؟ان ضرابت -
قلبك تزداد سرعة.نظرت ايل  
اصابعها الىت كانت ترتعد ىف  

 غضب وقالت:
 اسفة.-



 هذا هو الشارع اليس كذلك.-
بلي هو الشارع در انحية -

اليمني انه املبىن ابللون االصفر  
 علي اليسار.

وقف ابريت امام املبىن واطفا  
االنوار احلمراء وهو يرتك سيارته  

بسرعة وهو حيمد حظه مث خرج 
النه استطاع ان جيد مكاان 

النتظارالسيارات وان يكون امام  



مدخل املبىن.لسوء احلظ كان  
لدى ابريت افكار اخري تبعها  

بعد ان خرج من السيارة ومنه ايل 
ابب شقتها عندما وضعت 

النفتاح ىف القفل احنىن دون توقع  
عليها ووضع يده اسفل ذقنها مث  

قال ووجهه  ادار وجهها حنوه.
علي بعد بوصة واحدة من 

 وجهها. 



اعتقد ان هذه هى حلظة -
 الصدق كما يقال.

بلعت كيت ريقها بصعوبة وقد  
طار عزمها عرب النافذة امام عينيه 

 البنيتني وقالت:
 ال اعتقد ذلك؟ -

 قال برقة:
ولكىن اعتقد.انىن مل اعد بقادر  -

علي نسيان تلك القبلة ىف تلك  



الليلة وقد انتظرت طويال كى  
 اردها. 

زادت زرقة عينيها عمقا امام 
اعالنه املتحدى اهنا مل تكن قادرة 

علي نسيان تلك القبلة ايضا  
ولكن تلك كانت حلظة الارادية  
وها هو االن مينحها فرصة كى 

 تفكر واصابعه تدلك خدها
وعيناه تتساءالن بلطف.كانت 



ملسته مبثابة شعلة تضىء روحها  
وكان عليها ان تصارع رغبتها ىف 
ان تتحرك وان تقرتب منه اكثر  

وان متد يدها وجتري يدها ىف  
شعره الداكن الثقيل وتضع  

شفتيها فوق شفتيها.اي اهلي ما  
الذى تفكر فيه؟اهنا ال تستطيع 

 ان متلك هذا الرجل.
 اهنا ال تريده.



سحب يده وابتعد ىف صمت 
وقبل ان يقول أي كلمة فتحت 

الباب ودخات حجرهتا امسكت 
ابنفاسها ىف ترقب.وقد احست 

ابمل من خيبة االمل يندفع داخل  
جسدها عندما مسعت صوت 
حمرك السيارة بعد ذلك ساد  

الصمت هزت راسها مث اطفات  
االنوار وذهبت ايل سريرها لسوء  



ا  احلظ هرب النوم منها وبعده
تقلبت لعدة مرات لساعات 

طويلة قررت ان تتناول قدحا من 
الشاي الساخن كانت الساعة  
علي املنضدة تشري ايل الثانية  
والربع زجمرت ومدت قدميها 

ووضعتهما ىف خفني ابللون  
الوردى مث دلفت ايل املطبخ.وىف 

انتظارها للماء يغلي فتحت 



الثالجة ىف قلق وابتسمت وهى 
كان اانء  تالحظ ما بداخلها. 

االيس كرمي ابللوز يطل امام  
عينيها وكانت قد حصلت عليه 
من احدى حفالت اخلطبة الىت  

نظمتها ىف االسبوع املاضى 
وكانت حىت هذه احلظة قد 

قاومت الرغبة ىف تناوله وهى االن  
قد اهنارت مقاومتها ومدت يدها  



لالانء واخرجت ملعقة.احست 
ابهنا كاحليوان ىف البداية تناولت 

طرية واالن ايس كرمي.غدا جيب ف
عليها ان جتوع.بعد ساعة احست 
ابهنا ممتلئة بدرجة مثرية لالمشئزاز 

وىف نفس الوقت احست ابهنا 
غري راضية اهنا مل تعد قادرة علي 
التخلص من التفكري ىف ابريت 
وكان ذلك يوشك ان يصيبها 



ابجلنون,انه مل يكن من الرجال  
  الذين حتب ان تنجذب اليهم.لقد

كان غبيا ومسجا ايل اقصى 
احلدود وال يقلل من ذلك انه  

يرتدى حلة فاخرة ويركب سيارة 
غالية الثمن ان مل يكن ذلك  

سوى صورة سطحية,ومع ذلك  
فلم يكن من نوع الرجال الذين  

يغلفون كلماهتم بكلمات معسولة  



كى يتظاهروا مبا يشعرون به  
وكانت تعلم انه يريدها ويعلم هللا  

ها تضطرب عند كم ان عواطف
 رؤيته ولكن مل يكن ذلك بكاف.

ابتسمت ليز ىف ادب لكيت وهى 
تسري خلف ابلينا مسيث ايل خارج  

املكتب لقد انتظرات حىت مسعتا 
صوت غلق الباب اخلارجى 



فغرقت كيت ىف االريكة وهى 
 تطلق زفرة ارهاق. 

ليساعدىن هللا.ال اعتقد انىن  -
ساحتملها ايل ان ينتهى حفل 

ميكن ان احتمل ستة زفافها.ال 
 اسابيع اخري من العذاب.

هزت ليز راسها وهى تواسيها  
 وقالت:



لقد مسعتها تشكو مالبس  -
الوصيفات وهى تود لو انك  

 قمت خبياكتها بنفسك.
حركت كيت انفها ىف حركة 

 امشئزاز وقالت: 
اهنا من اجلهل حبيث مل تعلم -

انىن ال استطيع ان اخيط ولو 
راىف  منديال فما ابلك بثوب خ

ولكن اعتقد انىن استطعت 



هتدئتها وحتدثت مع املراة ىف 
صالون حفالت الزواج وقد 
اكدت ىل ان صانعة االزايء  

ميكنها ان تعمل مع كل فتاة كى 
اتخذ جانب املوضة مما جيعل 

 املنظر مغراي.
حسنا .انه ملن الصعب العثور -

علي ازايء للوصيفات تكون  
مجيلة اهنا صنعت جملرد ان تتحمل 



مدة ست ساعات فقط وبعدها  
 تبدا ىف التمزق.

 زجمرت كيت وهى ترد:
ارجو اال ختربي ابلينا -

بذلك.اشكر السماء اهنا مل تكن  
قد حضرت موعدان االخري لقد  
 كان يوما طويال واسبوعا اطول. 

هل مسعت أي شىء عن ابريت -
 فوكس؟



اجابت كيت ابلنفى وىف 
ضيق,فايل جانب ذكرها  

مدخل احلديثالذى حدث ىف 
العمارة وتناوهلا العشاء معا كانت  

ال تود ان تناقش أي شىء عنه 
مع ليز ورغم صداقتهما الطويلة  
فان مشاعرها كانت ال تزال غري  

انضجة حبيث ال تستطيع ان 
تتحمل مناقشة موضوعية,وحلسن 



احلظ كانتا مشغولتني عن احلديث  
ىف أي شىء وكان ابريت غائبا 

ة بطريقة مريبة عن املكان مد
ثالثة اايم وكانت هذه احلقيقة 
مشجعة وغري وشجعة ىف ان  
واحد.قالت ليز حبكمة وهى 

 تستند بظهرها ايل املقعد:
اعتقد انك ال تريدين احلديث -

 ىف هذا االمر. 



ليس هناك ما ميكن احلديث  -
عنه فلم يرى احدان االخر منذ 

 ليلة االربعاء.
نعم ولكنك حىت االن مل ختربىن -

 اكن ىف حالة  حول العشاء ومل
تسمح يل ان اسالك هذه االسئلة 

 الفضولية ولكن لقد نفذ صريي.
 قالت كيت بضيق:



مل حيدث شىء لقد تناولنا  -
العشاء ومتشينا وجتادلنا نعظم  

 الوقت وهذا كل ما هناك.
امل حتدث قبلة مساء اخلري او  -

 أي شىء اخر؟ 
 ابلتاكيد ال.-
انىن اتساءل ملاذا.ان الرجل من  -

انه مهتم بك وانه يبدو  الواضح  
 من النوع السريع.



 هزت كيت راسها بنفاذ صرب. 
ال تكوىن سخيفة ان عشاء -

واحدا ال يعىن االهتمام وحىت اذا  
 كان هومهتما فاان لست كذلك.

 سالت ليز غري مصدقة:
ومل ال؟لقد كنت تتاوهني هنا  -

وهناك من الشعور ابلوحدة 
وتشكني انه ال يوجد رجل مثري 

ان فرانسيسكو وها ومهم ىف س



انت االن قد خرجت للعشاء مع  
واحد من امجل الرجال منظرا 

رايته منذ وقت طويل وتشكني  
انك ال هتتمني به اطالقا وانىن ال  

 اصدق ذلك. 
ان ابريت فوكس مل خيلق يل اي -

 ليز انه كثري ...كثري...كثري.
كثري ماذا؟اهو كثري االغراء ام -

 مجيل جدا؟



الغرور وشديد انه شديد -
الوقاحة وشديد...حسنا شديد 

اجلاذبية انه ليس من نوع الرجال  
اللذين يهتمون ابلعالقة طويلة  

املدى وقد كان متزوجا وهو االن 
مطلق مما جيعله ابلتاكيد شديد 

الغضب وكل من يناقض االخر 
 متاما.



لقد رايت عزااب شديدى -
الصالبة يتمسكون ابلعزوبية  

لون املراة  ينهارون عندما يقاب
 الناسبة.

 قالت كيت وهى تشعر ابملهانة: 
انت ممتازة ىف احلديث فقط  -

انت النسخة االنثوية من ابريت  
فوكس انك وريك صريعا حب  

عاصف ولكنك ترفضني التفكري  



ىف الزواج االن قد يكون ريك  
راغبا ىف االستقرار علي هذا  

النةع من العالقة لكنىن لست 
قت كذلك .قالت ليز وقد تضاي

 بعض الشىء من تلك املالحظة:
 حسنا ال ابس.-

 اعتذرت كيت ىف احلال وقالت:
انىن اسفة مل اعن ان اقلل من  -

قيمة العالقة اخلاصة بينكما 



ولكنها ليست من النوع املناسب 
,انىن افهم وجهة نظرك اتعشم ان  

 تفهمى وجهة نظري.
انىن احاول ذلك النه بطريقة ما  -

مل يتوقف   قد جتعلىن افهم ريك انه
ابدا ومل يتخل عن فكرة الزواج  

 هو االخر.
 سالتها كيت ابهتمام:



اال ختشني ان تصااب جبروح انت  -
وريك هتتمان اهتماما شديدا  

ببعضكما وعندما يريد الشخص  
ان يتحرك قدما ىف عالفته 

واالخر ال يريد ذاك فان االمر  
 ينتهى ابالذى.

ولكننا مل نكذب على بعضنا. -
ما بيننا واضحا  لقد كان كل 

 وامينا .



 هزت كيت راسها ىف قلق:
مازلت اظن انك ىف طريقك ايل  -

ان تصايب بتحطيم قلب مرة اثنية 
من السهل ان تقومى بنفسك 

ابي شىء مادمت واقعة ىف  
احلب.ولكن ان عاجال او اجال 
فان احلقيقة ستصطدم بشىء ما  

 ومتزقه.



طهر عليها التاثر الشديد وهى 
يز كلماهتا علي تتمىن ان اتخذ ل

حممل اجلد...ساد صمت غريب 
 بينهما قالت

 
 ليز:

 ماذا حدث ايكيت؟-
اجابت كيت وعلي وجهها تقطيبة 
رافضة ونظرت ىف ساعتها ايل ليز  



الىت كانت تنظراليها وعلي وجهها  
 تعبري فضويل.

انسى ما قلته انه ليس ابالمر -
اهلام,انىن ساذهبلتناول الغداء  

ض اهلواء  واريد ان احصل علي بع
 الطلق. 

انىن اسفة اذا كنت -
 قدضايقتك.



انك مل تضايقيىن وامنا اعصايب  -
علي حافة االنفجار,وكل ما اريده  
 هو اانمتشى وان استعيد نشاطى.

 
*** 

عندما وصلت هناية كوبري  
جولدن جيت كانت قدتقطعت 
انفاسها متاما.لقد افادها السري  

ميلني.لفت حوهلا وتنفست نفسا  



واءالداىفء من حرارة  عميقا من اهل
 الشمس.

اسفل كوبري جولدن جيت متاما 
كان هناك منصة تسمح للزوارابن 

يروا منظرا رائعا للكوبري الرائع  
الذى يعلو مدخال علي احمليط 
اهلادىء ايل خليجفرانسيسكو  

وكانت نقطة املشاهدة اليوم 
مزدمحة ابلسائحني املتمشني فرتة 



الغداء مجيعهميتكلمون وميدحون 
جلو اجلميل.احننت علي السور  ا

ومحلقت من اعلي ىف اخلليج  
حماولة انتجمع محاسها العادى  

حنوما كانت تعتربه من امجل  
املواقع ىف سان فرانسيسكو ىف 
اخلليجوقوارب الصيد والشباب  
املغامر فوق الواح التزحلق علي 
االمواج فوق املاء الباردواالمواج  



العاتية علي مسافة امامها كانت 
يرة الغاابت املسماة الكااترز جز 

كشاهدحتذير وسط املاء.ما ان  
اصبحت هذه اجلزيرة مقرا الشهر  
اجملرمني خطورة ىف البالد حتىرتك 
الناس اجلزيرة واصبحت مفتوحة 

فقط للجمهور كى يزورها  
كسائحني كانت كيت قد 

قامتباحدى اجلوالت ىف اول شهر  



اقامته ىف املدينة ورغم اهنا كانت 
بتاريخ السجنفقد كانت متاثرة 

تشكر الظروف عندما تركت  
الزانزين املظلمة ايل احلرية غري  

احملدودة فىاملدينة هزت راسها اذا  
احست فجاة ابهنا مشدودة 

ونزعت املشط من شعرها وهى 
تتمتعبالشعور ابحلرية وهى حتملق 

ىف املياه املتالطمة اسفلها  



.احست بشعور من النعومة  
صطدم ىف معاملاء واالمواج ت

الصخور اسفلها والرايح هتب من 
 مجيع اجلهات. 

لقد احستبهذا االضطراب منذ 
ان التقت بـ ابريت وقد اطاح  

ذلك اللقاء بكل وجودها السهل  
اهليناللطيف واخرجها عن 

سيطرهتا بينما جزء منها يشتاق  



للعودة ايل احلياة الطبيعية 
وجزءاخر حياول ان حيتضن 

رها ابريت املشاعر الناشئة الىت ااث
داخلها لقد كان اجنذاهباقدميا قدم 
الزمن شخصان يلتقيان ويتبادالن 
القبالت يقعان ىف احلب ال هزت 
يدها اهنالن تقع ىف حب رجل ال 
يؤمن ابحلب زفرت بعمق ووقفت 

جبوار السور ضائعة ىف 



افكارهابينما عقلها يرجع بسرعة  
ايل زمن اخر عندما كانت ىف 

 الثالثة عرة من عمرها
واستطاعتان حتظى الول مرة 
ابحلقيقة عن ابيها وامها لقد  
فوجئت متاما بتلك احلقيقة 

,كانتمسكينة بني احضان جدهتا 
ىف منزهلاىف ميلدوشينو ومل تكن  

قد فكرت كثريا ىف الرجل الذىهو  



والدها لقد مات قبل ان تولد  
وقد ساعد جداها امها ىف  

 تربيتها. 
ولكن السر ظهرمصادفة وهكذا  
حيدث دائما ابلنسبة لالسرار ىف  

وقت كانت غري قوية بشكل  
خاص,وكان ذلكفى سن املراهقة  
وهى سن خطرة ىف حياهتا مل تكن 
ترغب ىف ان تنتهى لقد افتقدت 



حياةاهلدوء الطمانينة وعدم 
الشعور ابلغربة فجاة عندما 
ادركت اهنا طفلة رقيقة غري 

معىن  سعيدةكانت تعرف 
الكلمات وقد مسعت كل شخص 

يقوهلا ىف اية مواجهة حامية مع  
طفل اخراحست ابلغضب 
وابخليانة فذهبت اوال ايل  

جديها,لقد كاان القوة املساندة 



حلياهتاواللذين كانت تثق فيهما 
دوما لقد اخرباها ابحلقيقة.لقد 

التقى والدها ووالدهتا فىمهرجان 
فنون صيفى وكان كل منهما 

ن وغري مستقر.وقعا ىف صغري الس 
احلب واجنبا طفلةولكنهما مل 
يتزوجا.عندما انتهى الصيف 
اختفى والدها بدا االمر غري 

معقد وىف منتهىالوضوح حىت ىف  



سن الثالثة عشرة ادركت ان 
هناك اكثر من تلك القصة كانت  

تريد اجاابمتشروحة ولكن  
الشخص الوحيد الذى كان ىف 
ت امكانه ان يعطيها تلك االجااب

رفضالتحدث.كان ذلك  
الشخص هو امها والىت مل تكن  
قريبة منها ابدا.بل ان االخبار 
حومليالدها زادت من اتساع  



الفجوة بينهما.لقد منا الغضب  
اخلفى والكراهية  

فىداخلها.انسحبت من حياة امها  
والتصقت جبديها بينما حبثت امها  

عن ملجا 
مبصاحبةالرجال...الكثري 

ايس ان  منهم.حاول جداها ىف
يقراب املسافة بينهما ولكن ذهبت  
كلجهودمها سدى مث قتال فجاة 



ودون توقع ىف حادث سيارة 
فانقطعت اخر صلة بني كيت 
وامهاكانت وقتها ىف التاسعة  
عشرة من عمرها وكانت قد 

 شقت طريقها بنفسها.
وسافرت اليسان فرانسيسكو 

وعملت لتدبري مصاريف دراستها  
ها.مل مث بدات ىف عملها بنفس

تفكر كثرياىف املاضى فيما عدا 



الوقت الىت تلتقى فيه 
برجل.وقتها كان االمل يعود مرة 
اخري.كانتتخشى ان تثق ابحد 

وختشى اهنا قد تقع ىف حب 
الشخص غري الصحيح وميكن ان 
ينتهى هبااالمر ايل ما انتهت اليه  

 امها. 
ال.لن حيدث هذا.اهنا تعرف انذا  

لك  تريد من احلياةعالقة مثل ت



الىت كانت بني جديها مملوءة 
ابحلب والضحك  

والشاعرية.سادت الرقة 
وجههاعندما تذكرت قصة حبهما 

 واخالصها الطويل. 
ولكن كل ذلك كان ماضيا لقد  
ذهب جداهاوقد احسنت امها  

برتكها ومل يعد هناك من يقلق  
بشاهنا سوى نفسها  



وعملها.كانت فكرةالعمل قد  
اعادهتا بسرعة ايل الواقع  

اضر.نظرت ايل ساعتها واحل
واتوهت من املؤكد انليز اصيبت 

ابجلنون مل يسبق هلا ان فعلت 
عمال غري مسؤول قبل الذى  

فعلته االن تسريفقط وترتك كل  
شىء دون اهتمام.عادت ىف  



احلال ايل العمل حيث االاثرة 
 والدفء. 

وطرداليوم املشمس االفكار 
السيئة من ذهنها.لوح السيد 

ا مرت  راموىن بيده عندم
به,كانتمنطقة عرض االزهار  

اخلاصة به مزدمحة ابلناس وارسل  
اليها ابتسامة مشعة.ابتسمت 
هلبدورها عندما وجدت جبواره 



املراة الىت حيبها وهى زوجته 
الينا.منذ شهرين كاان قدذكرا ان  

ابناءها قد كربوا ورحلوا وانه  
اصبح هو وزوجته جيدان مشقة  

فردمها  التاقلم والتعودعلي احلياة مب
ىف ذلك الوقت قدمت هلما 
عالجها العاطفى ولكن عند 

رؤيتهما معامل تستطع ان تتاكد  
اذا كان العالج قد اتى مفعوله  



ابلكامل ام ال.اهنما 
يتطلعانلبعضهما وكل ما كاان 

حيتاجان اليه هو الوقت لتذكر 
ماذا بينهما عندما يلتقيان 

معاالول مرة.صعدت درجات 
ها مث السلم بسرعة حنو مكتب

قفزت عندما فتح الباب فجاة 
واوشك انيطرحها ارضا اعلن  



ابريت وهو يبدو متضايقا بعض  
 الشىء ومذهوال ايضا:

 اخرياوجدتك. -
 محلقت فيه ىف دهشة وقالت:

 هل كنت تبحث عىن؟-
نعم وشريكتك كانتقلقة عليك -

حىت اوشكت ان مترض قالت 
انك خرجت للتمشية منذ 

 ساعتني.



اءل ملاذا  شرحت قائلة وهىتتس
 يبدو متوترا ايل هذه الدرجة:

كل ما هناك انىن احتجت ايل  -
فرتة راحةهل تريد ان تراىن المر  

 ما؟
ابتسم لنفسه عند مساع كلماهتا 

 وقال:
 ميكنك انتقوىل ذلك.-

 نظرت اليه ابستغراب وقالت:



ماذا حدث االن؟لقد اخربتك  -
 انىن لنانزع الفتات احلائط. 

انك لست مضطرة لذلك  -
وسيقوم بذلك فريق عملي إذا  
وقبل انتبدئى النقاش واجلدل  

دعيىن اؤكد لك ان االعالانت 
الىت ستحل حمل الورق ستكون 
مجيلةللغاية وليست مكلفة ابية  

طريقة من الطرق ىف احلقيقة لقد  



تركت عينة مع شريكتك 
 وكانتمسرورة للغاية منها.

هزت كيت كتفيها بال اكرتاث  
 وقالت:

من الواضح انه ليسامامى ما   -
ميكنىن قوله ىف هذا الشان علي  

 أي حال.
ولكن ذلك مل مينعك من  -

 اجلدال منقبل.



لنىن لست ىف حالة ذهنية -
 تسمح يل ابجلدال.

هل حدث خطا ما.ماذا  -
حدث؟هاللغت عميلتك حفل 

 زفافها .
 نظرت اليه غري مركزة وقالت:

ا اتعىن كورتيىن؟ال,علياالقل هذ-
 ما ال اظنه.



حسنا.لقد خشيت ان تكون  -
قد تضايقت بسبب املنظر 

 الذىشاهدته. 
ال.كل شىءعلى ما يرام.لقد  -

اخربتك انىن اريد جمرد راحة  
فحسب وهو ما حيدمثن حني  

الخر ويكفى ان استنشق بعض  
اهلواء الطلق مث ابدا طريقى من  

 جديد.



 قال وقدبدا عليه الرضا التام:
هل انت   حسنا ىف هذه احلالة-

غلي استعداد لتناول العشاءمعى  
 الليلة.

 العشاء؟ -
نعم,كما تعلمني العشاء الذى  -

 تتناولينه حوايل الساعةالسادسة. 
اعلم ذلك امنا كل ما هناك انىن  -

 كنت افكر حول جدول اعمايل.



 هل هناكما قبل اخلطبة؟-
 ال...ولكىن لست جائعة.-
حسنا...اهنا التزال الثالثة  -

بعدالظهر ورمبا ستحسني ابجلوع  
فيما بعد ام هل هذه طريقة  

 دبلوماسية للقول شكرا.
 هزتراسها ىف انبساط وقالت:

معظم الناس ايخذون ذلك  -
علي معىن الرفض وينسون كل 



شىءاما ابلنسبة لك علي أي 
حال انىن متاكدة ان لديك  

عشرات النساء يتحرقن شوقا  
 للخرومجعك. 

منا اريدك  نعم ولكن ال اريدهن ا-
 انت.

احست بدفقة غري مرغوبة من  
االاثرةىف كلماته لقد كان من 
السهل عليها ان تقول نعم 



ولكنها مل تفكر اهنا تستطيع 
انتتعامل مع ليلية اخري حتت 

االضواء الناعمة والطعام اجليد 
 وابريت قالت:

انىن الاحس رغبة ىف الذهاب  -
ايل مطعم فاخر.لقد قضيت وقتا 

اجلو حىت انىن اود   طويال ىف ذلك
اانخرج منه خارج ساعات 

 العمل.



 هز راسه موافقا وقال:
هذا حسن اود ان ادعوك  -

اليمنزيل.ولكىن واثق من انك  
 سرتفضني.

اضاف عندما فتحت فمها 
 لالحتجاج:

ولذلكسنذهب ايل مكان -
سيكون تغيريا ابلنسبة لك ىف  

احلقيقة انه اول اختيار يل ولكنىن  



ا تفضلني  اعرفكوفكرت انك رمب
 ليلة عشاء راقص.

 ما هذا الذى تتحدث عنه؟-
سامر عليكفى السادسة  -

والنصف وارجو ان ترتدى  
مالبس فضفاضة ودافئة واعىن  
بذلك جاكيت وجيب اذاكان  

 لديك واحد من كل منهما.



احتجت عندما اسرع يهبط  
 درجات السلم:

انتظرحلظة.اريد ان اعرف عن -
 أي شىء تتحدث.
ولكنه مل يكن   توقف اسفل الدرج

ينصت هلا,كاننظره مثبتا علي 
امراة شابة ملفوفة القوام قادمة  
حنوه لتحييه.قالت الفتاة الشابة  

 وقدضمته ىف عناق:



 هاي ابري.-
 زام وقال:

 اين كنت حبق السماء؟-
لقد ظننتانك رمبا تسر عند -

رؤيىت.مث انك مل تقدمىن ايل  
صديقتك قالت ذلك وهى تشري  

عندما  حنوكيت.محلقت كيت
 استدار حنوها قالت: 



انىن اسفة ام اكن اقصد ان -
 امحلقفيكما.

اجاب ابريت وهو جيذب الفتاة 
 ايل جانبه: 

 كل شىء علي ما يرام.-
احستكيت ابمل حاد عندما وجدته 

يسوى شعر املراة بيده بطريقة  
عفوية تساءلت ماذا جيري 



ومنتكون هذه املراة الىت تبدو  
 حيتضنها قالت:مسرورة وابريت 

 ال بد ان اعود اليعملي.-
ال.انتظري انىن اريد ان اقدمك  -

ايل اخىت,اهنا سارة هذه هى كيت 
مارلو ايسارة اهنا متتلك زكالة  

 زواج ىف الدور العلوي.
ابتسم ىف نفسه عندما وجد 

التوترعلي وجه كيت وقد 



ذهب.لقد كانت هذه عالمة غرية 
 له.اجابتكيت:مرحية ابلنسبة 

تشرفت مبقابلتك ولكن كنت -
اظن انك انك اصغر سنا لسبب 

 ما.
رمبا النه اليزال يفكر ىف كاخت -

ابريت ذات االربعة عشر ربيعا ىف  
احلقيقة انىن ابلغ من العمراثنتني  



وعشرين سنة وقادرة علي القيام 
 حبياتى وواجباتى بنفسى.

 اجابباريت:
هذا االمر ال يزال موضع  -

واالن اريد ان اعرف اين   النقاش
كنت خالل اليوميناملاضيني وملاذا  

تركت مذكرة مبهمة تقولني فيها  
 اال اقلق؟ 



قالت سارا وهى تتحولنحو كيت 
بنفس االبتسامة الكسول الىت  

 يبتسمها اخوها: 
افضل ان امسع واعرف -

عناعمال االنسة مارلو انىن  
 مهتمة ابلزواج ىف هذه اللحظة.

 سال ابريتمتشككا:
 ومل هذا؟ -



نظرت كيت ايل كل منهما بتعبري 
مشوش علي وجهها من الواضح  

اهنناك الكثري مماجيري اكثر مما 
تعرفه.قالت مرة اثنية وهى 

 تتدخل فىمحاداثهتما:
ال بد يل ان اذهب.انىن اسفة  -

النه ليس لدى وقت للحديث  
االن ولكننىاريد العودة ايل  

 عملي.



 اجابت سارة:
لك ىف  حسنا.ساحضر واحتدث -

وقت ما عندماتكونني غري 
 مشغولة. 

قال ابريت وهو يدفعها حنو  
 مكتبه:

جيب عليك ان تتحدثى معىاوال -
وانت اي كيت ارجوك اال تنسى  

 الساعة السادسة والنصف.



هزت راسهخا عندما 
اغلقالباب.ملاذا مل تقل ال وهى 

كلمة سهلة وقليلة ولكنها مل 
تستطع ان تنطق هبا.ظهراتبتسامة  

فوق شفتيها عندما  صغرية
تذكرت النظرات احلنونة ىف عينيه 

وعادت ايل العملوهى ىف مزاج  
 افضل كثريا. 

 



 الفصل السابع  
اخذ ابريت يلهث قليال بسبب 

ما كان يبذله من جهد ىف املناورة 
بسيارته املرسيدس وسط زحام 

مرور يوم اجلمعة ليال.ابتسم 
لكيت وارسلت اليه نظرة 
ا الطويلة  مكشوفة من حتت اهداهب 

.كانت تتظاهر ابهنا غري مهتمة 
ولكنه كان يعلم ان خياهلا جيمع 



ىف وحشية انه مل يتمتع هبذه 
البهجة من سنوات.كان هبا شىء 
ما خاص,بل خاص جدا.قالت ىف 

 ضيق وهتكم:
من فضلك كف عن هذه -

االغاىن الىت تسبب يل اجلنون  
خصوصا انىن ال اعرف أي نوع  

قر بيده من االغاىن انت تغىن ن
 علي عجلة القيادة وقال مطمئنا:



ال تقلقى ستعرفني كل شىء -
 بطريقة واضحة. 

ىف احلقيقة انىن ال استطيع اال -
اهتم وانىن واثقة من ان أي مكان  

سنذهب اليه سيكون حسنا.ان 
 اختك تبدو لطيفة للغاية.

لقد رحلت يوم الثالاثء ايل  -
جزيرة اتهو مع بعض االصدقاء  



ته.ال مكاملات وهذا كل ما فعل
 وال أي شىء اخر. 

ضحكت امام تعبري احلزن الذى  
 بدا علي وجهه. 

ال بد انك تبدو وكانك صيب  -
 صغري تلقى تعنيفا. 

انىن ال استطيع ان امنع  -
نفسى...لقد اعتنيت هبا 

السنوات الثمانية املاضية وليس 



الهنا تصر علي اهنا اصبحت 
ابلغة,معىن ذلك ان اكف عن 

 القلق عليها.
لت برقة فقد اتثرت ابخالصه قا

 الواضح: 
 ال..انت علي حق.-
ولكن هلا رايها اخلاص -

 العنيد..بل شديد العناد.



لقد اخذته عنك..اليس  -
 كذلك؟

 ابتسم امام معاكستها وقال:
واعتقد انىن   بلي لسوء احلظ-

امام مشاكل كبرية لقد اخربتىن  
اليوم اهنا وقعت ىف حب فىت امسه  

 جيف واهنا تفكر ىف الزواج منه.
 قالت كيت موضحة:



حسنا..انه امر طبيعى ان -
العديد من الفتيات ىف سنها 

يفكرن ىف الزواج خصوصا عندما 
 يقابلن الشخص املناسب.

 ولكنها صغرية علي الزواج.-
ت؟ثالثة  وما سنك ان-

 وعشرون...اربعة وعشرون؟
اربعة وعشرون.ولكن االمر  -

خيتلف . لقد واجهت احلياة 



والعامل اكثر منها.لقد كربت ىف 
جو حماط ابالمان والذى يزيد  

االمر سوءا اهنا اصبحت سيدة 
شابة غنية جدا واخشى ان 

يستغل أي شخص رقتها وعدم 
خربهتا.لست ادري انذا افعل.هل  

 لديك فكرة؟
ت كيت من القلق الواضح ىف  اتثر 

عينيه البنيتني الداكنتني والول 



مرة الحظت ظالال خفيفة من 
اللون الرمادى ىف شعره ال بد ان  
تربيته الخته مبفرده قد سببت له 

 مصاعب مجة.
ماذا تظنني من الواجب علي -

 ان اصنع اي كيت؟
 قالت ببطء: 

لست ادري.انك تعرف سارة -
س امامك ما  اكثر مىن.رمبا لي



تفعله .كل ما هنالك ان تكون  
جبانبها واعىن بذلك ان تكون  

لديك نية االستماع هلا وان يكون  
ذلك بفكر متفتح مث قد يكون  

 الفىت هو املناسب هلا.
كان من الواجب ان اتوقع  -

منك ردا كهذا انىن واثق من انك  
 مل تتحدثى مع احد عن الزواج.

 سالت ىف ضيق شديد:



افعل؟ان الزواج   حسنا وملاذا -
هو عملى وانىن مؤمنة ابملؤسسة 
ومن االن اقول لك واان جالسة  
ىف مكاىن هذا انه ليس امامك  
خيار,وان اختك تستطيع ان 

 تفعل ما تريد.اهنا ابلغة.
لن امسح هلا ابن حتطم حياهتا.ان -

كل االسباب العاطفية ىف العامل  
لن تغري فكري.وبغض النظر عما  



يع ان تعيش  تظن فاهنا لن تستط
علي احلب ويف هذه احلالة اان  

 احتكم ىف ماهلا.
اختذ وجهه تعبريا من الغرور  

الكامل وهزت راسها ىف 
امتعاض.كل مرة تبدا ىف التفكري 

انه فىت طيب تظهر ااننيته 
 امامها,قالت:



لست ادري ملاذا تسالىن  -
اخلروج معك الليلة؟وملاذا  

وافقت.لقد قضينا كل دقيقة ىف  
 اجلدال.

ال وهو يري ابتسامة مرتددة  ق
 علي فمها:

افضل ان امسيه مناقشة -
روحية.انىن اقر ابنىن صلب الراي  
بعض الشىء ولكن لديك نفس  



العيب ايضا علي الرغن من 
اختالفتنا فانىن احرتم 

حكمك.انك نوع من النساء اود  
ان تكون اخىت علي 

شاكلته.مجيلة ذكية معتمدة علي 
 نفسها ومبفردها.

فاء حماولة اال تظهر  سالته جب
 سرورها من تعليقه:



وماذا عن الرومانسية؟ولكن ال -
 هتتم اعلم االجابة مسبقا.

نظرت من النافذة ايل املرور  
الذى بدا خيف حيث اصبحا ىف 

تلك اللحظة خارج املدينة 
 سالت:

 ايل اين حنن ذاهبان؟-
قال اببتسامة وهى يضىء انوار  

 االشارات مث توقف:



 نا.ها حنن قد وصل-
سالت وهى تنظر ايل اخلليج من  
انحية وايل جمموعة مبان صناعية 

 من انحية اخري:
 اين حنن؟-
حديقة كاند لستيك ان فريق  -

العمالقة سيلعب من الرود جرز  
 الليلة وستكون مباراة رائعة.
 نظرت اليه بدهشة وقالت:



كرة بيسبول هل تصحبىن ايل  -
مبارة بيسبول لقد ظننت اننا 

 ذاهبان لتناول العشاء.
حنن فعال سنفعل ذلك .ان  -

لديهم شطائر رائعة من السجق  
واذا كنت فتاة طيبة ساشرتي لك 

 ايس كرمي اي حلوة.
انىن ال استطيع انك تصصحبىن -

 ايل مباراة بيسبول.



انك الىت قلت انك تعبت من  -
املطاعم الفاخرة واان احاول ان  

 اجعل لقاءاتنا هبيجة.
انت معك التذاكر  حسنا..لقد ك-

 طوال هذا الوقت. 
 ابتسم واجاب: 

ابلتاكيد نعم..انىن ال ميكن ان  -
تفوتىن مبارايت العمالقة مع  



الدود هل حتبني مبارايت 
 البيسبول؟

 وماذا اذا مل اكن كذلك؟-
ىف احلقيقة كانت حتب البيسبول 

واصبحت احدى املشجعات  
املفتوانت بفريق العمالقة منذ 

ل وهو يلقى  انتقلت للمدينة قا
 عليها نظرة تساءل:



ميكنىن ان ادير السيارة وميكننا -
ان نبدل مالبسنا ونتناول الغداء  

ىف حمل مارت مث نرقص علي 
موسيقى هادئة ونعود ايل شقتك 

 و...
 قطبت امام تعبريه الكامر وقالت:

اعتقد انه من االفضل ان حتضر -
كرة البيسبول واعتقد ان النصر  

 ة.سيكون حليف العمالق



 ضحك وقال:
لقد بدات اظن انىن اسات  -

 االختيار.
انضما ايل طابور السيارات 

الداخلة ايل ساحة االنتظار مث 
اخرج ابريت تصريح سيارته 
 وشرح امام نظراهتا املتسائلة:

 ان لدى تذاكر مومسية.-
 قالت جبفاء:



علي االقل سنجلس ىف مقاعد -
 الدرجة االويل.

  ىف افضل املقاعد من اجلك اي-
 كيت احللوة.

اعتقد انك الوحيد الذى  -
تعودت علي احلصول علي ما 

 تريد. 
ضحك برقة وارسل اليها نظرة  

 ثثاقبة وقال:



اذا كان ذلك صحيحا فسنعود  -
ايل البيت االن بدال من الذهاب  
ايل مباراة البيسبول ىف احلقيقة ما  

 زال امامنا فرصة ترتيب ذلك.
افلتت من قلبها اهة عنيفة عندما 

عينيه تزدادان عمقا من  رات
الرغبة احملمومة محلقت فيه برهة  

 وقالت:



انك ال تستسلم ابدا...اليس -
 كذلك؟

 قال جبدية:
ليس اذا كان االمر مهما هلذه -

الدرجة,هيا دعينا نذهب كى نعثر  
 علي مقعدينا.

كان املقعدان وراء املنصة مباشرة 
علب بعد عشرة صفوف مما يتيح 

هلما افضل رؤية للمباراة.صدق 



ابريت ىف كالمه عندما مل حيضر 
شطائر السجق فقط وامنا احضر  
الفشار والفستق والشيكوالتة اهنا 

مل تستطع ان تصدق الكمية 
اهلائلة من الطعام الىت 

التهماها.كانت املباراة متكافئة 
الفريقني مع كثري من الضرب   بني

واحراز االهداف ولكن اذا  
توخينا احلقيقة فان كيت كانت 



اكثر اهتماما بـ ابريت ومراقبته 
عن أي شىء اخر كانت حتب ان 

تراه سعيدا ايل هذه الدرجة 
وخاليا من املشاغل.وعندما وضع 
يده حول وسطها وغطاها ببطانية  
مل حتتج وعندما تكاثف الضباب  

التاسع وغطى امللعب   ىف الدور
برطوبة مل تشتك ومل تبعد ذراعى 
ابريت ىف احلقيقة كانت متضايقة 



بعض الشىء عندما انتهت  
 املباراة.

كان من الواضح ان ابريت كان 
حيس بنفس احساسها واقرتح ان  
يتوقفا لتناول شراب ىف طريقهما  

ايل املنزل,طردت كيت حذرها 
ووافقت وانفقا ساعتني يتجادالن  

طيبة حول مباراة الكرة   بروح
ظلت هادئة ايل ان اخذا طريق  



العودة ايل شقتها عندما عادت  
 اليها عصبيتها.

 قال ابريت:
ساوصلك ايل الداخل.ان -

 الوقت متاخر. 
وضع ذراعا حول كتفيها عندما 

صعدا ايل ابب شقتها وانتظر ىف  
صرب عندما وضعت املفتاح ىف  



قفل الباب .عاكسها عندما 
 ار قائال:اضاءت االنو 

يبدو انك قمت ببعض اعمال -
 التنظيف املنزيل.

لقد اهنيت بعض املشروعات -
ولكنىن احب ان اركب ستائر من  
القطيفة الهنا جتعلىن اشعر ابلراحة  

 والدفء. 



اعلم ماذا تعنني ان هذا املكان  -
ميثل شيئا عظيما ابلنسبة 

 لك,وليس جمرد حجرات فقط. 
نعم انه كذلك,انىن احب ان  -

 ابالستقرار. اشعر
زادت عيناه عمقا بعاطفة غري  

 واضحة وقال:
 هذه كلمة غريبة:االستقرار.-



هل هى كذلك؟اال حتب ان -
 تشعر ابالستقرار.

نعم ال اظن ذلك انىن احب -
التغيريات واملغامرات واظن انك  

 كذلك ايضا. 
نعم ولكن عندما تنتهى -

املغامرات اريد ان واحب ان 
 اعود ايل البيت .



 تزالني امراة جمادلة.انىن  انك ال-
ال اتصورك معتمدة علي نفسك  
وقوية ولكنك انعمة بطريقة ال 

 تصدق.
رق صوته ىف العباراة االخرية مما 

جعل الرعدة تسري ىف 
ظهرها.اجابت وهى تعقد ذراعيها  
علي صدرها ىف حركة دفاعية فقد 

 بدا فجاة مهامجا: 



 انىن احب ان اكون غامضة.-
شكلة ىف احتبني ذلك؟هناك م-

ان تصبحى سيدة غامضة مع  
 ذلك. 

اخذ خطوة متعمدة حنوها مهست  
عندما ازداد اقرتااب منها وقد 

 ظهرت حملة من املكر ىف عينيه:
 ما هذا؟ -



انىن لست متاكدا ابدا من  -
ردود فعلك ولذلك جيب ان 

اغامر علي سبيل املثال ان قبلة 
املساء عادة مناسبة ولكن معك  

علي اشك انك قد تصفعينىن 
 وجهى.

كانت شفتاه قريبتني جدا.فكرت 
انه قد يقبلها قبل ان جتيب لكنه 

انتظر وقد صرخت اعصاهبا 



ابملوافقة.قالت وهى ترفض ان  
تتحمل املسؤولية ولكنها ال تزال  

 راغبة:
رمبا جيب عليك ان حتاول وتري  -

 النتيجة.
راقبت وهى مسحورة شفتيه ومها 

تتكوران ىف ابتسامة كاشفة عن 
من االسنان البيضاء االمعة  صفني 

كل شىء خيص ذلك الرجل كان  



كامال فيما عدا مسلكه 
املعاكس.اقرتح وقد امسك  

 ذراعها خبفة: 
 رمبا جيب عليك ان تبدئى.-

احرقتها ملسته السويرت واخذت  
يداها بال ارادة تستجيب وترفع  

ذراعيها وتضعهما حول 
رقبته.نظر ىف عينيها وقد بدات  



ا حتركت االضواء ختفت عندم
 ابلقرب من ذراعيه.

 او رمبا جيب علي ان اغامر.-
زام واحىن راسه.ملست شفتاه 

شفتيها ىف قبلة طويلة حارة 
جعلت كل حواسها تدور خارجة 

عن ارادهتا .قبلها جبوع 
واستجابت بنفس الطريقة مل تكن  

تستطيع ان تفكر ىف أي شىء  



اخر.ظال يتبادالن القبالت احلارة 
مرة ومرة ومرات واخريا ابتعدا  
وقد تقطعت انفاسهما . محلق 

جاب مل يسبق له  ابريت فيها ابع
ان احس ابلرغبة الشديدة عندما 
قبلها.اندى امسها ىف مهس وبللت  

شفتيها وهى ال تعلم ماذا تقول  
اصبحت الكلمات بال معىن  
االن.خفضت عينيها مفضلة 



السالمة من ان تلتقيا بعينيه 
 البنيتني اجلائعتني...قالت:

اعتقد ان من االجب ان نودع  -
 بعضنا الليلة.

سرعة ايل جانبه سقطت يداه ب
وتركها تشعر ابلوحدة والربد  

اضطرت امام صمته ان ترفع  
 نظرها اليه.



ساهلا وقد عادت هلجة اخلفة ىف  
 سلوكه:

هل انت متاكدة انك تريدين  -
الوداع؟لقد اعتقدت اننا بدانل  

 نتعارف.
 ان الوقت متاخر. -
 انه مبكر.-
 انىن متعبة.-
 انىن مستيقظ جدا.-



ارجوك ان تتوقف اي -
 ريت.االتستيطع ان تقول ال.اب
مل امسع كلمة ال بعد وامنا بعض  -

االعذار السخيفة الىت حتاولني هبا 
تغطية ما حدث.مل يكن االمر  

سيئا كما تعلمني.ىف احلقيقة لقد  
 كان رائعا...رائعا للغاية..

مل تستطع ان توقف محرة اخلجل  
الىت علت وجهها وكذلك مل 



تستطع ان توقف نفسها من  
فيه وكانت عمق مشاعرها   الرغبة

ختيفها وتثريها ىف ان واحد  
استدارت حماولة ان ختفى ما كان 

 يعرفه من اهنا واقعة حتت
 

سحره لدرجة ال تصدق.قالت 
 هبدوء:



ارجوك اي ابريت اننىاطلب منك -
 الرحيل.

فحص كتفيها املمتلئتني وهو 
 يفكر مث قال:

حسنا ساذهب ولكننىحصلت 
الليلة واتعشم علي وقت عظيم 

 ان تكوىن كذلك ايضا.
استدارت لتواجهه وقدادهشتها  

حساسيته.انه مل يكن ينوى 



االندفاع وكانت شاكرة له حتكمه 
 ىف اعصابه واعرتفتبذلك قائلة: 

 لقد استمتعت بوقت رائع -
 حسنا امامى اقرتاح اقدمه. -

عاد حذرهااليها بسرعة ولكنها  
استطاعت ان تبتسم ابتسامة  

 رقيقة.



ينا نقضى الوقت نعل دع-
واننحاول ان جند شيئا نتفق 

 عليه.ما قولك؟
لست ادري ادري ان كان  -

 ذلكممكنا.
توقفى عن اجلدل قويل نعم  -

فقط فكري ىف االمر اهنا فرصة  
مواتية لك كىتحوليىن ايل رجل 



شاعري عاطفى,انظري لالمر كانه  
 حتد لقدراتك. 

القت بيدها فىاهلواء 
ل كل  ابسستسالم.كان لدى الرج

االجاابت الصحيحة.مدت يدها 
 وهى تقول:

حسنالنكن صديقني ولنتصافح -
 علي هذا االساس.



هل هذا هو احسن عرض -
 لديك؟

 اخشى انيكون االمر كذلك. -
الصق كفه برزانة بيدها وضغط  

 عليها بلطف وقال:
 مىت سيكومنوعدان القادم؟غدا؟-
ان لدى حفل زواج غدا وهناك  -

الطلق كما غداء ىف اهلواء  
 قلتلك.



حسنا انىن ساكون سعيدا ان -
 امسع ان احد حفالتك قد جنح.

قال ذلك وهو يسريمتجها خارج  
الباب سالته بطريقة عفوية وقد  

 ادهشتها كلماته اكثر مما ادهشته:
 ملال اتتى.-
 وهل هذا مسموح به.-
ابلتاكيد انىن ساكون هناك قبل -

االحتفال ولكن ماان اصل هناك  



كل شىء علي ما يرام    اال ويسري
مث هناك بعض التاصيل القليلة  

تتطلبالعناية حبفل االستقبال اذا  
 كنت مشغوال فلبس االمر مهما.

 نعم.-
 نعم..هل انتمشغول؟-

ال...انىن لست مشغوال ولكنىن 
اود ان احضر مىت سيكون 

 املوعد؟



فىالسابعة والنصف والعشاء ىف  -
احلادية عشر ولكن ال بد ان  

قبل املوعد اكون هناك 
 بساعةعلي االقل.

 نظر ىف ساعته وهو يهمهم:
وما رايك ىف السلعة اخلامسة  -

 مناالن؟
 هل ال تزال تود احلضور؟-



ساكون هناك....احالما سعيدة -
 اي كيت.

قالذلك وهو يدلف خارج املنزل  
ويرسل اليها قبلة قالت وهى 

 تغلق الباب بلطف:
 عمتمساء.-

ابتسمت لنفسها عندما مسعته 
فر ىف طريقه ايل  يص 

سيارته.احست وكاهنا علي 



حافةامر مثري للغاية اهنا ال 
تستطيع ان تنتظر حىت تراه مرة 

 اثنية.
 

 الفصل الثامن 
 

استطاع كل من جون اثن وسانرا  
ديالىن بنجاح ان يعقدا البالون  

الطائر عند ارتفاع الف قدم 



ومعهما القس وشاهدا العقد 
ووصيفتا الشرف ومائة من  

اء ينتظرون علي االرض االصدق
 يهللون.

بعد انتهاء االحتفال وجولة  
البالون.نقل احلفل ايل مطعم 

متسع علي بعد اميال قليلة من 
مكان اطالق البالون ومتت كل 

العناصر التقليدية هلذا احلفل من  



رقص وشراب وكعكة زفاف.كان 
ابريت ىف هذا الوقت يتمتع بروح  

رايضية عادية.حيا كيت ىف 
لسابعة والنصف متاما الساعة ا

وقدم هلا قهوة ساخنة والفطائر  
الدافئة الىت رفعت من رصيده 

 لديها. 
مل ينطق ابية كلمة جماملة عندما 

اخذ يتجول ملدة ساعة قبل 



اطالق البالون وهو حياول ان جيد 
االجنيل الذى نسى القص ان  
حيضره معه بل مل يشك عندما 
جرته خالل ممر االستقبال ىف 

علته ميسك ابلكشاف املطعم وج
من اجل مصور الفيديو الذى  

مرض شريكه فجاة.لقد كان ىف  
جممله رايضيا فعال ومل تبد عليه 

أي حركة من حركات الرومانسية 



خالل الساعات الستة.رمبا ال 
يزال لديه امل.نظر حوله ىف  

اجلمهور املزدحم ىف املطعم وهو 
يتساءل.نظرت حوهلا ىف مجهور  

عثور احلاضرين حماولة ال
عليه.مهس ىف اذهنا وهو يتلصص 

 من خلفها: 
 هل اصبحنا مبفردان؟-



ابتسمت عندما مسحت شفتاه 
 عنقها ىف قبلة انعمة:

نعم هذا هو االمر..من احملتمل -
ان يستمر احلفل ملدة ساعة ايضا 

 ولكن ىف استطاعتنا الرحيل.
حسنا..انىن لست ادري كيف  -

استطعت فعل ذلك لقد تعبت  
جملرد مشاهدتك وانت جترين هنا  
وهناك..ىف كل مرة كنت احبث 



فيها عنك كنت ىف مكان خمتلف 
 حتلني بعض االزمات الصغرية.

وافقته علي قوله وشبكت ذراعها 
 بذراعه قائلة: 

 ميكننا ان ننسحب اذا اردت.-
مكان  حسنا دعينا نذهب ايل -

هادئ حيث ميكننا ان نكون  
مبفردان ان كل هذه القبالت 

 واالحضان جعلتىن جائعا للغاية. 



نظرت اليه ىف دهشة وقالت 
 متسائلة:

لقد ظننت انك تناولت طعام  -
 الغداء.

 زام قائال:
انىن ال احتدث عن طعام -

 الغداء.
دارت عيناها عندما فهمت املعىن 

 وقالت:



 كن مؤداب من فضلك.-
تظنيىن افعل طوال النهار  ماذا -

ساذهب الحضر السيارة واقابلك  
 امام املنزل.

هزت راسها وراقبته وهو يدلف  
عرب املطعم.كان مجيل املنظر 

بدرجة كبرية وطويال وبنيانه قوي  
والحظته كيت ابكثر من نظرة  

اعجاب وهو يذهب بعيدا ولكنه  



كان واضحا ىف حركاته  
 واهتماماته. 

عر دائما  ىف احلقيقة لقد كان يش
انه علي راحته وهو يتحدث مع  

الرجال اكثر من حديثه مع  
النساء.مسعت صوات ينادي امسها  

فاستدارت كى جتد العروس وعلي  
 وجهها ابتسامة فرحة وقالت:

 نعم اي ساندرا.-



كل ما اريده هو انىن اود ان  -
اشكرك مرة اثنية ان كل شىء 

 يسري علي خري ما يرام.
ي اجابت كيت وهى تضغط عل

 يدها:
انىن سعيدة...ساذهب االن -

مادام قد اصبح كل شىء 
 مسيطرا علبه.



حسنا.وامتىن ان تشكري -
شريكك الوسيم لقد ساعدك 

 كثريا ىف هذه املشكلة.
ىف احلقيقة هو جمرد صديق  -

ولكنىن ساخربه واتعشم ان 
حتدثيىن عندما تعودين من شهر  

العسل وتعلميىن كيف تسري  
ان نناقش  االمور وعندها ميكننا 



مىت ستحصلني علي صورك 
 واالمور االخري. 

 حسنا وشكرا مرة اثنية.-
راقبت كيت زوج سانرا يسحبها  

بعيدا اببتسامة متلك ويقبلها هذا  
هو ما كانت حتبه متاما ىف عملها  
السعادة واملرح الىت تنتج من كل 

عملها.انداها ابريت من داخل 
الباب فردت عليه اهنا اتية وهى 



ءها بسرعة كان لديها  جتمع اشيا
 ابن صرب ابريت سوف ينفذ.

 
*** 

مل ينطق بكلمة طوال مسافة  
عشرين ميال.كل ما فعله ان ظل  
ينظر اليها اببتسامة ذات مغزى  

وكان ذلك يوشك ان يوصلها ايل  
 اجلنون,قالت بلهجة امرة:



 حسنا اخرج مما انت فيه.-
 ساهلا ىف براءة:

 ماذا؟-
مخس الذى جيعلك تبتسم كل -

 دقائق. 
توقف ونظر اليها اببتسامة كسولة  

 اخري وقال:
 اوه.ذلك انىن فقط افكر فيك.-
 وماذا جيعلك مسرورا هكذا؟ -



ليس ابلضبط..فقط كنت افكر  -
حول حفل الزواج الرائع الغريب  
الذى مت هذا الصباح وتسائلت  

هل هذا هو الزفاف الذى ترغبني  
 ىف ان يكون لك شخصيا.

ولكن للحظة مل المر ما مل تصدقه 
حتس اهنا تود ان تبتعد عن 
 املوضوع.قالت بعد حلظة:



انىن ال اريد ان اتزوج ىف ابلون  -
 انه حمفوف ابخلطر ابلنسبة يل.

 انىن سعيد ان امسع ذلك.-
ملاذا.هل ختشى ان اضطرك ايل  -

 فعل شىء ما؟
رمبا النىن خائف ان احتدث -

 بنفسى ىف هذا الشىء.
 ماذا؟-
 ال شىء.-



 ذا يدور ىف ذهنك؟اذن ما-
رمبا اخر غري معقد وامنا  -

مجيل.انىن اريد ان اتزوج ىف  
الكنيسة وانىن احب اجلمع  

 العائلى احلميم.
ليس ابلتاكيد مخسمائة -

 شخص؟
رمبا مخسني علي اقصى حد.انه  -

ليس يل اسرة كبرية علي الرغم 



من ان ذلك سيعتمد علي 
زوجى.اود ان اتزوج ىف املساء  

ابلشموع وعشاء  وحبفل مضاء يل 
 متاخر بعد ذلك.

انه يبدو امر لطيف.وما هو نوع  -
الرجل الذى ترشحينه ىف ذهنك  

 كزوج؟ 
 هزت راسها وقالت:



لست ادري.ليس ىف ذهىن  -
 شخص بعينه ىف هذه اللحظة.

 نظر اليها غري مصدقك:
ال بد ان لديك فكرة عامة -

عمن تبحثني عنه كزوج دعينا نر  
ا من احملتمل انك تريدين شخص 

يعمل حىت التاسعة ويرسل اليك  
ازهارا كل يوم ويكتب الشعر  



ويغىن اغاىن احلب.شخص مثل 
 هذا اليس كذلك؟ 

اجابت وهى تنظر عرب انفذة 
 السيارة:

انىن مل اقل ذلك.انىن اعرف  -
ابنىن احب هذه االمور ولكن  

احلب شىء اهم من ذلك واكثر  
من تلك الشاعرية  

 الصناعية.وماذا عنك؟



  احبث عن زوجة.اان؟انىن ال-
حسنا انك تريد ان تعيش -

 احلياة مبفردك.
 قال مبرارة:

احياان عندما يكون املرء متزوجا  -
فانه يشعر ابلوحدة.ان كون املرء  
وحيدا امر ردىء للغاية.انه مبثابة  

 حتطيم الحالمك.



ان زواجك االول كان سيئا -
 جدا.

بل كان مرعبا ومل يكن اخلطا  -
كله يرجع ايل كارولني لقد كنا  

حنن االثنان مهتمني بفكرة الزواج  
ولكننا كنا ننظر اليه من وجهىت  
نظر خمتلفتني.كنت احب فكرة 

ان اصبح زوجا وان اهتم بزوجىت  
وان انشىء اسرة اما كارولني فقد  



كانت حتب احلياة االجتماعية 
حلقيقة  والسفر مل تكن لديها ىف ا

اية اهتمامات ايل جانب احلفالت  
واملالبس .كان االمر جمرد وقت  

قبل ان تتحطم االمور.عندما توىف 
والدى كانت القشة الىت قسمت  

ظهر البعري,اعطتىن انذارا اما  
 سارة او هى.
 قالت برقة: 



 واخرتت ابلتاكيد سارة.-
ابلتاكيد انىن احب شقيقىت حبا -

مجا ومل اندم علي ذلك حلظة 
 احدة.و 

 ابتسم ىف نفسه وقال سامها:
انىن اتذكر ذلك احلفل الذى  -

حضره عشرون فتاة وفىت ىف سن  
اخلامسة عشرة وقد قلبوا املنزل 

 راسا علي عقب.



 ابتسمت كيت وقالت:
انىن واثقة من انك علجت -

 االمر عالجا طيبا.
حسنا كان اول شىء فعلته هو -

انىن ختلصت من الفتيان والشىء  
ت عشر فطائر بيتزا  الثاىن طلب

لقد جعلت الفتيات ايكلن كثريا 
ويتخمن حىت مل جيدن وقتا 

 الحداث شغب.



ال بد لت ذلك كان صعبا -
عليك.ان تريب فتاة مبفردك,انىن  

متاكدة ان سارة قد عقدت 
 حياتك االجتماعية.

ىف البداية كنت قد امتالت -
غضبا من مجيع النساء مل اكن  
لك  اريد ان افعل شيئا معهن ولذ 

كان من السهل اختاذ سارة عذرا 
للهرب منهن وقد قضينا وقتا 



ممتعا معا انىن متاكد انىن مل اكن  
ااب عظيما ومل اعرف شيئا حول 
مطالب ومشاكل الفتاة املراهقة  

ولكننا تعلمنا ان نضع االمور ىف  
 نصاهبا لقد علمتىن الكثري.

انىن متاكدة من انك قمت -
ن  ابلواجب علي خري ما يرام ولك

سارة االن اصبحت امراة انضجة  



ورمبا قريبا تصبح امراة 
 متزوجة.ماذا ستصنع حبياتك؟

ىف هذه اللحظة اود ان انفق  -
 بعض الوقت معك.

 سالته ىف تردد: 
 بعض الوقت؟ -

صمتا طويال حىت اهنا بدات  
تتساءل ما اذا كان قد مسع 

 سؤاهلا مث قال:



لقد اخربتك الليلة املاضية,اود  -
 ل.ان اعرفك افض 

نعم لقد فعلت ولكنىن اتساءل  -
ملاذا,اننا شخصان خمتلفان متاما 
وال اعتقد اننا نريد نفس الشىء  

 ىف احلياة.
زفر ابريت وهو يراقب املرور عرب  

زجاج النافذة االمامية مل يكن  
واثقا انه يريد شيئا علي 



االطالق,كل ما كان يعرفه هو  
انه مل يكن يرغب ىف ان تفلت  

 كيت منه .قال:
هل حنن مضطران الختاذ اية  -

 قرارات االن؟ 
ال ابلتاكيد زلكن اي ابريت جيب -

ان تعلم انىن اؤمن امياان عميقا 
ابحلب والزواج معا واان لن اغري  

فكري حول ذلك,لقد رايت ماذا  



حدث عندما مل يكن هناك 
 ارتباط.

نظر اليها ىف دهشة.كان الكره ىف  
صوهتا خيربه اهنا تتصرف حنو 

ف منه.ضغط علي نور  االمور اعن
االشارة وتوقف ىف املدخل 
التايل.كان الوقت قد حان 

للحصول علي بضعة اجوبة.سالته  
 ىف فضول:



 اين حنن ذاهبان؟-
سنتحدث حديثا جادا واان  -

الاستطيع ان افعل ذلك واان اقود  
السيارة.قال ذلك وهو يستدير  

حنو مكان انتظار السيارات 
 ابلقرب من امليناء,سالته:

 أي شىء تود ان تتحدث؟عن -
عنك وعن ماضيك.مل اعد -

احتمل ان تصبحى امراة غامضة 



اي كيت.انىن اريد ان اعلم ماذا  
 حدث.

احست بقشعريرة ىف سلسلة 
 ظهرها وسالت:

 ماذا تعىن؟-
ال تراوغيىن ال بد ان هناك  -

رجال ما تركك وانت جمروحة اىل  
هذا احلد,ان مشاعرك حنو احلب  

 جدا.حدثيىن.والزواج قوية 



جاء امره رقيقا مما جعلها  
تبتسم.لقد كان قد تعود علي شق  
طريقه حىت وهو حياول ان يصبح 

 متفامها ورقيقا:
ان االمر ليس انقالاب ايل هذه -

الدرجة ملاذا ال تدعيىن اصبح  
احلكم ىف هذا االمر.هيا ابدئى  

 من البداية.



قالت بعد ان صمتت مدة 
 طويلة: 

ان ابدا  من هنا فقط استطيع -
من البداية انىن ابنة غري شرعية اي 

ابريت لقد ولدت لشخصني مل 
يعنهما ان يتزوجا,لقد اختفى ايب  
قبل والدتى ابسابيع قليلة مل يكن 

هناك أي شىء يربطه حىت ولو  
 قطعة ورق؟



 اخذت نفسا طويال وقالت:
تعلم ان الوالدة خارج اطار  

الزواج ليست مهمة كما كانت 
 تزال كذلك  من قبل,ولكنها ال

 ابلنسبة يل.
غامت عيناها عندما اجتاحتها 

 الذكرايت واكملت:
قالت امى امه كان فناان وكان -

عابرا ملدينة ميندوشينو وكان ذلك  



ىف بداية الستينات.واعتقد ان 
احلب احلر كان مكروها خصوصا 

ابلنسبة للمجتمع الريفى قالت  
اهنما كاان حيبان بعضهما بعضا  

ة ان اصدق  ولكىن وجدت صعوب 
ذلك رميا كان االمر نزوة ومل يكن  

يبدو انه من نوع االشخاص 
الذين ارغب ان يكون احدهم ااب 



يل ولقد قلت لنفسى ذلك مئات  
 املرات.

جلس ابريت هادائ يالحظ 
االحاسيس تتصارع ىف عينيها مل 
يكن من الضرورى ان ختربه اهنا 

احست ابخليانة وابهنا غري مرغوبة  
ىف امكانه ان يري  وغري امنة.كان 

ذلك ىف زايدة عمق عينيها 
الزرقاوين.اراد ان يقول شيئا 



ولكنه كان يريد الشىء الصحيح 
لذلك انتظر وانصت,استمرت ىف 

 حديثها قائلة: 
انىن حظيت بطفولة ال ابس هبا -

لقد رابىن جداي تربية ممتازة جدا 
لقد كاان زوجني رائعني متمسكني 

ابلتقاليد القدمية وقد حصلت 
علي العديد من االفكار الشاعرية  

من مراقبتهما لقد كان مر علي 



زواجهما مخسون عاما عندما 
توفيا وقد ذهبا معا ىف حادث  

سيارة وبطريقة ما بدا وكان  
احلادث مناسب فلم استطع ان  

 اختيل منهمت بدون االخر.
بللت الدموع عينيها عندما 
تذكرت اخر حديث هلا مع  

ة  جديها تذكرت فتاة مراهق
غاضبة ومشوشة وكاان صبورين 



معها للغاية كاان حياوالن 
الكثري.وحاوال ان جيعالها تفهم 

ماذا حدث طوال تلك السنوات  
وان عليها ان تعفو وتسامح وان  

تدع االمور جتري ىف جمراها  
الطبيعى.ولكنها مل تستطع ابدا ان  

تنسى مولدها.فجاة توقفت  
وتسئلت كيف ميكن ان يكون  

 يستطع ان يرغب والدها وكيف مل



ىف حبها.بعد حلظة نظرت ايل  
ابريت كان هادائ واثبتا للغاية مل  
تدر ماذا ميكن ان تضيف.ساهلا 

 وهو ينظر ايل اخلليج:
هل مسعت أي شىء عنه اقصد -

 والدك؟ 
ال وال اعتقد انىن سامسع عنه -

ابدا ان امى ترفض احلديث عنه 
واان واثقة ىف امهية السبب.لقد 



فكري ىف ذلك  تعودت علي الت
الهنا كانت قد احبته حبا شديدا 
حىت ان جمرد احلديث عن رحيله 

كان مؤملا جدا ولكىن لست  
ادري ان امى مل تكن ابلظبط 

تبدو حزينة خالل اخلمسة 
والعشرين عاما املاضية ىف احلقيقة  
كانت مبثابة فراشة اجملتمع ليست 

علي شاكلىت اطالقا.لقد كانت 



ع ذلك مل  راقية ومجيلة وساحرة وم
ترغب ان تتحدث ىف هذا االمر  

وهى عادة تبدل الرجال مع 
الفصول والرحالت حول العامل  

اهنا مل تتزوج ابدا وتقول اهنا  
 سعيدة واعتقد اهنا كذلك.

ولكنك ال توافقني علي طريقتها  -
 ىف احلياة؟



ىف احلقيقة ليس من حقى ان  -
اوافق اوال اوافق فلها شخصيتها 

ب ىف احلقيقة  اخلاصة.اننا مل نقرت 
من بعضنا اننا نري بعضنا مرات 

قليلة ىف السنة اهنا تسافر واحياان 
نلتقى ىف منزل جدى ىف 

ميندوشينو لقد احتفظنا ابملنزل 
كنوع من امللجا رمبا هو رابطتنا 



الوحيدة ىف احلياة.ان كال منا ال 
 تريد ان حتس ابهنا وحيدة.

 استمرت ىف احلديث:
عن  واالن انت تعرف كل شىء-

اسراري العميقة الغامضة وعن 
سبب شعوري حنو احلب 

والزواج.لقد رايت الوجهني واعلم  
ماذا اريد.اريد شيئا مثلما حدث 
مع جدى.شيئا قواي ودائما.اريد  



االلتزام,انىن اريد زوجا يريد نفس  
 ما اريد. 

اخذ ابريت ينقر ابصابعه فوق  
املقعد.كانت كل كلمة من 

مها عن كلماهتا تبدو وكاهنا تبعد
بعض.لقد اراد كل تلك االشياء  

ىف مرة ما وقد حصل عليها ولكن  
القصة اخلرافية انقلبت ايل كابوس  

وهو ال يدري هل يستطيع ان 



يكرر االمر اثنية بل انه ال يدري  
ان كان يريد ذلك.قطب جبينه 
امام تعبرياهتا احلجرية.كان من 

الواضح اهنا لن تتنازل قيد امنلة 
ورة سريعة  لقد استمع ايل ص

ملاضيها وفهم ملاذا,ولكنه احس 
 ابنه يريد ان خيتربها.

كانت تري االمر اما ابيض او  
اسود.عندما توجد ىف الوقت  



الذى كانت فيه مئات الظالل  
موجودة.لقد رات اقصى طرىف 

احلب,ملدة مخسني عاما بني  
جديها وزواج انتهى من البداية  

عند امها ولكن هناك العديد من  
 االخري ساهلا:العالقات  

هل حدث ان دخل شخصا -
حياتك جبدية.واردت ان  

 تتزوجيه؟



ال انىن مل اواعد أي رجل -
ابلتاكيد واستطيع من اول وهلة  

ان احكم ان كانت العالقة  
 ستستمر ام ال.

واذا مل تكن العالقة ستؤدى ايل  -
 الزواج اتقطعينها؟

انىن مل التق ابلشخص املناسب -
 بعد.

 ن.رمبا فقط ال تدري-



انىن افرتض انك تتحدث عن -
 نفسك.

ضرب قبضته فوق عجلة القيادة  
 وقال:

نعم.انىن احتدث عن -
نفسى..عنا..لقد فكرت ىف ان  
شيئا رائعا جيري بيننا.ميكننا ان 
نتحدث معا وميكننا ان ننصت 

 حلديثنا ان هذا امر مهم.



نعم ولكن ما امسعه جيعلىن افهم -
ان تلك العالقة لن تتحقق ولن  

تنجح,انك وقح وال تؤمن ابحلب  
 ولكىن اؤمن به. 

 صحح هلا وهو يبدو مقطبا:
انىن اؤمن فعال ابحلب.انىن اريد  -

ذلك االمر السعيد ان حيدث يل 
االن ولكن عندما اتزوج وتبدو  
احلياة كمنحدر شديد واكتشف  



فجاة املراة الىت تزوجتها واشعر  
ابنىن حماصر ىف خيط عنكبوت 

ن اصنعها مثل  من اشياء ال اريد ا
الناس الذين ال اريد ان ابقى 

معهم واملراة الىت مل اعد احبها.انه  
شعور رهيب,انه وكانك تتنفسني  
انفاسا صعبة وببطء شديد يكاد  

 يقتلع روحك. 



نظرت اليه مصدومة كانت 
تستطيع ان حتس ابمله بوضوح  
وكاهنا هى الىت تتامل.مدت يدها  

وملست ذراعه التقت عيناها 
نظرة طويلة اثقبة نزع  بعينيه ىف

 يدها وسوي قميصها بقوة وقال:
اعتقد انه مل يعد هناك ما  -

يقال.انك جعلتىن ارجو ان انسى  
كل شىء حدث ىف 



املاضى,واعتقد ىف الزواج مرة  
 اثنية.

 انىن ال احاول ان اغريك.-
اعلم وهذا فقط جيعلىن اريد ان  -

اقبلك حىت اكتم انفاسك وحىت  
 عن  خترجى عن شعورك وتكفني

اجلدال معى النه اي  
كيت..اللعنة..انىن ال اعتقد ان 

 ابمكاىن الرحيل بعيدا عنك.



اذا رمبا يكون من الواجب علي -
 ان ارحل اان عنك.

مل تصل ابتسامتها ايل عينيه ادار  
مفتاح تشغيل احملرك وعاد مرة  

اثنية للطريق العام.مل يتبادال كلمة 
طوال الطريق للمنزل فقد بدا انه  

 عد هناك ما يقالمل ي
 



رغم كلمات ابريت املتحدية فقد 
اختفى خالل االسبوعني التاليني  
بطريقة غامضة.كانت قد توقعت 
ان يطاردها ىف كل مناسبة ولكنه 
مل يفعل وحلسن احلظ كانت كيت 
مشغولة جدا فانصرف ذهنها عن  

التفكري فيه وجاء الربيع بسرعة  
وكانت هى وليز تعمالن من عشر  

عشرة ساعة يوميا  ايل اثنىت 



حماولتني مواجهة تدفق العمالء  
واعداد العرض الزواجى النهائي  

للعام ومهرجان زفاف بفندق 
هيلتون سان فرانسيسكو مرت  

االايم سراعا وايل جانب النظرات  
املشوب ابحلالوة واملرارة ىف ان 
واحد من ابريت داخل وخارج  

املكتب مل تر كيت شيئا من 



ا راسا الرجل الذى قلب حياهت 
 علي عقب.

 
 
 

اتصل هبا مرات قليلة ولكنها  
كانت دوما ابخلارج اومرتبطة  

ابجتماعات.ومل ترد علي 
مكاملته.كانت حتاول ان تفعل ما  



وعدت به نفسها,ان هترببعيدا 
عنه وكان اامر ىف ذلك الوقت 

 غري صعب.
مل يعد هناك مزيد من 

اجلدلبينهما.وكان العمالء 
كتبيهما الداخلون واخلارجني من م
هادئني وغري معوقني.ومل 

حتدمثصادفات غريبة وال معارك  
كريهة ىف البهو الرئيسى وال أي  



شىء يوجب العمل بني  
كيتوابريت ايل ان تدخل القدر  

 مرةاثنية.
 
 

 الفصل التاسع 
اندت ليز وهى تدخل راسها من  

 ابب املكتب الداخلي:



كيت!لديك زائر.هل لديك  -
 وقت؟

واشارت ايل  لوت كيت وجهها 
 اكوام العقود فوق مكتبها:

 من هو؟-
سارة فوكس,لقد سبق ان -

ذكرت اهنا احملت ايل اهنا ستمر 
ولكنك مشغولة جدا االن  

وميكنها ان تعود ىف وقت الحق 



,وقد اخربهتا ابلفعل ان امامنا  
 اعداد عرض يوم االحد.

حسنا...ميكنىن ان اراتح فرتة -
قصرية.كان الفضول قد متلكها  

لته علي العمل.هنضت ففض 
عندما دخلت سارة ىف خطوات 
رشيقة راقصة ايل املكتب وعلي 

وجهها نظرات محاس وابتسامات  
 واسعة.



هاللو..ارجو اال اكون قد -
 عطلتك.

تناولت كيت يدها اببتسامة  
دافئة.كان سحر سارة االسر قد 
ذكرها بـ ابريت .لقد تعود هذان  
الشخصان دائما علي احلصول 

 دانه من احلياة.علي ما يري
 تفضلي ابجللوس.-



استغرقت سارة فرتة ىف مقعدها  
املكسو ابجللد وهى تشعر  

ابلسعادة وقد وضعت احدى 
ساقيها امللفوقتني فوق 

االخري.كانت التنورة القصرية 
 والبلوزة املطرزة تتماشى مع

شخصيتها,كانت من نوع النساء  
شديدات التاثري والسحر.كانت 
متفتحة وجريئة ومتطورة وهو ما 



كان حيبه فيها ابريت وكان 
يشبهها ىف ذلك كثريا بعينيه 

البنيتني عميقىت النظر وابتسامته  
الساحرة غري ان سارة كانت 
متتلك نعومة يفتقدها ابريت 

ومثالية ومحاسا للحياة كان هو قد 
ا من وقت طويل.سالت فقدمه
 كيت:



ماذا ميكنىن ان افعل من  -
 اجلك؟

 قالت سارة وهى تبتسم:
انىن ساتزوج.واود ان استاجر  -

خدماتك..يبدو اجلميع وكان 
لديهم نفس رد الفعل الذى رايته  

 االن علي وجهك.
 زيديىن ايضاحا من فضلك!-



عندما اخربت ابريت انىن  -
ساتزوج ,فكل ما فعله هو انه  

وقد فقد النطق محلق ىف 
متاما.لست افهم ملاذا يعد ذلك  

مفاجاة .امل اذكر ذلك عند لقائنا  
 االول؟

بلي بدون شك,ولكن اعتقد -
 انىن فوجئت بعض الشىء.



حسنا.لقد استغرق االمر وقتا  -
حىت تعودت عليه واخشى ان 

ابريت ال يزال غاضبا منه ولكنىن  
 واثقة انه سيتغلب علي االمر.

ر مشاعر  قالت كيت وهى تتذك
ابريت القوية حول موضوع زواج  

 اخته:
 انك تبدين واثقة مما تقولني.-



رفعت شعرها البىن للخلف 
 وقالت:

اعتقد انىن كذلك.انىن اعرف  -
اخى وحىت لو كان ىف غاية العناد  

لقد تزوج وطلق ومن وقتها بدا  
 مرتددا.

قالت كيت معرتفة وهى تدير  
 القلم ىف يدها: 



الشىء  نعم..لقد قال يل بعض -
 عن ذلك املوضوع. 

تسائلت كيت كيف تلقى ابريت 
اخلرب؟احست ابن االمر لن مير  

 بسهولة بينه وبني شقيقته.
هزت كيت راسها بسرعة عندما 

 قالت سارة ىف دهشة:
هل اخربك عن كارولني.لقد  -

 ظننت ان هناك ما جيري بينكما.



ال..ال..ليس ما تفكرين  -
فيه.كل ما هناك اننا دخلنا ىف 

شة ىف احدى الليايل حول  مناق
عمله وعملى واخربىن قليال عن 

 ماضيه...هذا كل ما ىف االمر. 
 نظرت سارة اليها غري مصدقة:

انىن ال ازال دهشة.انه ال خيرب  -
 كل الناس عن كارولني.



سالت كيت وهى حتاوا ان تبدد  
 كل الشكوك لدى سارة:

 هل حددت يوم الزفاف؟-
نعم الثاىن من اغسطس.وهو -

ا ثالثة اشهر ونصف الشهر  مينحن
كى خنطط كل شىء.اريد زفافا  
ضخما بدون حذف أي شىء  

منه.انىن اريد كنيسة ضخمة هلا  
ممر طويل,كما اريد ثوب زفاف  



ابيض له ذيل طويل .وبدون شك 
موسيقى وازهارا وفرقة موسيقى 

 راقصة.
 هدئى من روعك. -

ابتسمت كيت,ال شك انه من  
املمكن ان تعلم سارة بعض 

ور العاطفية ل ابريت.سالت االم
 سارة:



اهم شىء.هل حددت املوعد  -
 مع الكنسية؟

 ال..هل هذه مشكلة؟-
هذا يعتمد علي مكان -

زواجك,ولكن هذه هى اخلطوة 
االويل,اما اخلطوة الثانية املهمة  

فهى اختاذ قرار بشان مكان اقامة  
احلفل وجيب ان احذرك ان  

الكنائس واماكن االحتفاالت 



قبل املوعد بعدة تتطلب احلجز 
اشهر واحياان قد تصل املدة ايل 
سنة.وثالثة اشهر رمبا تكون مدة  

معقولة اذا اردت زواجا 
كامال,خصوصا ىف هذا العام 
.لقد حددت بعض الفتيات  
موعد زواجهن ىف اغسطس 

القادم فحجزن ىف اغسطس من 
 العام املاضى. 



 سالت سارة ىف دهشة:
احقا؟لقد ظننت ان ثالثة اشهر  -

وقت طويل,ىف احلقيقة فان جيف 
مل يكن يرغب ىف االنتظار كل  

 هذا الوقت .
ان معظم العرسان ال يرغبون ىف  -

االنتظار واكن ال تعتمدى علي 
ذلك.علي كل فنحن مل ندرس 



االمر بعمق ,وقد نكون 
 حمظوظني.

توقفت حلظة وهى تبحث ىف درج  
مكتبها جيدا عن جمموعة الزفاف  

ا ل سارة وفكت رابطها مث انولته
 وهى تقول:

اعتقد ان اول شىء جيب ان  -
 تقرئيه هو هذا.



وسيعطيك فكرة عن خدماتنا 
واسعاران ابالضافة ايل انه  

سيعطيك فكرة جيدة لفهم 
التفاصيل الدقيقة عن يوم  

 الزفاف. 
تقبلت سارة اجملموعة اببتسامة  

 شكر وعرفان:
شكرا..اعرف انه كان من -

 الواجب ان احصل علي موعد.



هذه ليست مشكلة وامنا هناك  -
كل ما هناك انىن مزيدا من  

الوقت للحديث ولكننا جنهز 
معرض زفاف ضخما يوم االحد  
القادم وكل شىء مشكوك فيه 

 هنا.
 معرض زفاف؟-
انه عرض ىف فندق هيلتون سان -

فرانسيسكو وسيبدأ من الرابعة  



بعد ظهر االحد وقد ترغبني انت 
وجيف ىف املرور والقاء نظرة  
عليه,وسيكون هناك خمتلف 

مندويب البيع يقدمون كل انواع  
اخلدمات وكذلك عرضان خمتلفان 

 لالزايء.
 يبدو هذا رائعا! -
وىف نفس الوقت ميكنك ان -

تقرئى كتيب تعليماتنا 



وخدماتنا,واذا قررت ان تتعاملي  
معنا ميكنك ان توقعى عقدا علي 

ظهر الكتيب وبعدها ميكننا ان 
 ا.نبدا اول اجتماعاتن

هنضت كيت عندما اتهبت سارة 
 لالنصراف قائلة: 

شكرا جزيال مرة اثنية النك  -
 مسحت يل مبقاطعتك.



اجابت كيت وهى خترج معها من  
 الباب االمامى: 

 العفو..ال توجد اية مشكلة.-
 توقفت سارة عند الباب وقالت:

رمبا احتاج ايل معونتك ىف امر  -
 اخر.

 ما هو؟-
ت ان تساعديىن ىف اقناع ابري-

 ان الزواج هو افضل شىء.



اسفة لقد تناقشت ابلفعل مع  -
شقيقك,ويبدو انك ستكونني  

 مبفردك ىف الصراع معه.
لقد كنت اخشى ان تردى  -

 هبذا.
 قالت ذلك ولوحت هلا مودعة.

 سالت ليزا حبدة:
ماذا تعنني ابنك تناقشت معه -

 ابلفعل؟



هزت كيت راسها بال اكرتاث  
 وقالت:

حملادثة  لقد اخربتك عن تلك ا-
 منذ اسبوعني.

لقد قلتها ابختصار شديد,وكل -
ما اعلمه انك وابريت فوكس مل 

تعودا تتعاركان وال تتكلمان ايضا 
واعلم ايضا انه طلبك هاتفيا  



ثالث مرات هذا االسبوع ومل 
 تردى علي أي مكاملته.

اعتقد ان هذا يغطى املوضوع  -
 كيف حال ريك؟

 ال تساليىن.-
مل ال؟لقد ظننت ان االمور علي -

ما يرام بينكما,لقد اصبح لك 
حاليا رف بدوالب مالبسه  



ومكان ضيق ىف حجرته.اليس  
 كذلك؟

اوه بلي,رمبا دوالاب وجزء من  -
 دورة املياه.

 قالت كيت مؤنبة:
 انىن جادة ىف حديثى!-
حسنا..اعتقد انك تستحقني  -

اكثر من رف ىف الوالب,واان 
 ذلك.رمبا  سعيدة النك تدركني



نستطيع ان نبدأ ىف تنظيم خطة 
 زواجك ىف القريب.

هيا اكبحى مجاحك..مل اقل اننا -
سنتزوج,وامنا افكر ىف ان اجرب  
احلياة مع ريك..هل هذا كل ما  

 تودين احلديث عنه؟
اهنا حياتك..اذا كان ذلك  -

 يسعدك.



حسنا.انىن مل اخرب ريك عن  -
ذلك بعد,وال اريد منه ان يفهم  

 يتحمله االمر. اكثر مما
ملاذا ال تتحدثني معه عن -

مشاعرك؟اخربيه انك تريدين  
 االقرتاب منه اكثر. 

اوه..انىن وريك ال نتحدث ىف -
مثل تلك االمور,انه ليس من  



النوع الذى يتكلم عن املشاعر  
 واالحاسيس.

 ابتسمت كيت:
اذن اجعليه يتحدث معك,انه  -

يستحق ان يعرف كيف تشعرين  
 حنوه.

اعرف كيف ولكىن ال  -
اشعر,لقد كنت اظن انىن اعرف  
ماذا اريد ابلظبط؟ولكنىن االن 



عندما اشاهد االطفال الصغار ىف  
الشارع فانىن ارغب ىف الوقوف  

لتاملهم.انىن مل اشعر بذلك  
االحسلس من قبل.وابالمس 

عندما كان خطيب جينيفر هنا 
يقبلها وميسك بيدها شعرت  

 ابلغرية اكثر من الضيق.
تعبريها احلزين   ضحكت كيت من

 وقالت:



 محد هلل.-
نظرت ليز ايل صديقتها اببتسامة  

 تفاهم:
انك تفعلني نفس ما افعله  -

.البعد عن ابريت النك خائفة  
 من اخلطوة التالية.

 ال اظن انه نفس الشىء.-



وكيف لك ان تعرىف اذا كان  -
ابريت هو الشخص املناسب لك 

 اذا مل متنحيه الفرصة؟
 حبماس:ردت كيت 

اعرف كيف يفكر ىف مثل تلك  -
االمور وهو واضح,ولست من  
السذاجة كى افكر انىن ساغري  

 من فكره.



ان العزب احلقيقي يعد ىف  -
احلقيقة متمردا علي فكرة 

الزواج,ويعترب التفكري ابنك  
ستكونني املراة الوحيدة الىت  

تستطيع تغيري فكره وانه سيقع  
صريع احلب الذى يصعب عليه 

ه نوعا من الرومانسية.وهو مقاومت
ما حيدث دائما ىف الكتب 

 اجليدة.



 قاطعتها ليز: 
من احملتمل انك علي حق.عادة -

اان لست ممن يقلن هذه االشياء 
 هبذه الطريقة.

 ضحكت كيت:
اعتقد ان لديك بعض الشاعرية  -

ىف روحك اكثر مما تدركني,وهناك 
يضا بعض احلق ىف تفكريه,وكفاان ا



حديثا عن الرجال.ما انطباعك  
 عن عرض االحد؟

يبدو علي ما يرام.لقد اكتمل -
شريط الفيديو,واعتقد انه سيكون  

مفاجاة العرض.لقد رتبت حبيث 
حتضر كل من ميج وجانيس 
للمساعدة يوم االحد,وعليه 

ميكننا ان نركز علي العرائس,وان  



حيصلن علي كتيبات 
 يمات.والفطائر واملشروابت.التعل

حسنا..اعتقد ان االمر هكذا  -
علي ما يرام.انىن ساشعر 

ابلسعادة اذا ما مرت عطلة هناية 
 االسبوع بسالم.

اوافقك علي ذلك.هل سنعمل -
 ىف حفل سارة فوكس.



يبدو ان االمر كذلك علي -
الرغم من انىن لست واثقة من  

اهنا فكرة جيدة.ان ابريت يعارض 
تماتة,واان متاكدة انىن زواجها ابس

ل اريد ان اسقط وسط 
املعركة.من املمكن ان ارفض 
ولكن الن يصبح ذلك امرا  

 كريها؟ 
 هزت ليز راسها وقالت:



العمل هو العمل..ولسنا ىف -
وضع ميكننا من ان نرفض 

 العمالء خصوصا ذوى املال.
لقد ذكرتىن.لقد احضرت -

 الفواتري ودعيىن اسلمها لك. 
مت ليز عندما غمزت بعينها,فزا

وضعت كومة من الرسائل علي 
 مكتبها وقالت وهى تولول:

 ساراك بعد يومني  -



 
من االفضل ان تفعلي ذلك,النىن  

ال استطيع ان اصل ايل يوم  
 االحد بدونك.

كانت كيت ال تزال تفكر حول  
حماداثهتما عندما رنت ليز اجلرس  

بعد ساعة كى حتيطها علما ان 
ت  ابريت علي خط اهلاتف وقال

 ىف جدية:



انه يريد ان يتكلم معك عن -
سارة وتذكري ان ذلك من طبيعة  

 عملنا.
 رفعت كيت السماعة وهى تقول:

 حسنا.-
 كيت مارلو.-
ايلك من امراة فعالة,لقد  -

 شككت ىف انك سرتدين. 



انىن مشغولة اي ابريت..هل هذا -
 غريب؟

حاولت اخفاء عصبيتها ابلتظاهر  
 ابلعدوانية. 

 تها الرمسية:قال وهو يقلد هلج
نعم..هذا غريب.لقد اخربتىن  -

 سارة اهنا استاجرتك.



ليس بلظبط.لقد اعطيتها دفرت -
التعليمات وعقدا ولكن مل يتم أي 

 شىء.
لقد اخربتك انىن ال اريد ان  -

تتزوج سارة.مل افهم ملاذا تقفني  
 ضد رغباتى.

ابتسمت من هلجته.كان لديه  
ميل الن يصبح رمسيا للغاية  



وكانه يود ان جيمد  عندما يغضب 
 من حيدثه ابدبه املثلج.قالت:

ان سارة انضجة وال استطيع ان -
ارفض العمل معها جملرد انك ال  
تريد منها ان تتزوج,واظن انك  

ستتحول ايل رجل غري 
معقول.ملاذا ال حتاول التعرف  

علي فتاها وبعدها تتخذ 



قرارك؟لقد اخربتىن انك مل تقابله  
 من قبل.

احلديث.انك  انك ممتازة ىف -
تريدين مىن ان امنح ذلك الفىت  

الفرصة ولكنك ال تريدين ان  
 متنحيىن فرصة.

تنهدت كيت لقد كان ذلك هو  
 سبب اتصاله وليس بسبب سارة.

 اضاف ايل حديثه: 



انىن لن استسلم امامك اي كيت -
ولن اختلي عنك,لقد اتيح لكل  

منا عدة اسابيع كى نفكر ىف  
ماضينا,ولست ادري كيف احلال  

ابلنسبة لك ولكنىن اشتقت 
 ملشاكساتنا.

 هذا افضل.-
اتثرت ابحلنان البادى ىف 

 صوته.اما هو فقد سال ىف ضيق:



 افضل ملن؟-
لكل منا.ال بد يل ان -

ما هائال من  اذهب,الن امامى ك 
 العمل.

انتظري..اننا ال نزال ىف حاجة -
ماسة للحديث عن سارة ساحضر 

 الليلة وميكننا مناقشة االمر. 
ال..ساخرج مع ليز الليلة ولن  -

 اون ابملنزل حىت وقت متاخر.



ساد صمت طويل من انحيته 
 وهو يزن كلماهتا بعناية.

 اذن فمىت نلتقى؟-
القادم,ورمبا  ىف االسبوع -

استطعنا حنن الثالثة ان نلتقى او  
حىت االرعة.انىن اريد مقابلة  

 خطيب سارة.
 حسنا.-



وضع السماعة قبل ان تضيف  -
 اية كلمة. 

ونظرت ايل السماعة وهى 
سامهة,املة ان تكون قد فعلت 

 الصواب.
*** 

ردت ليز علي اهلاتف فجاة بعد 
ان اخرجته من بني كومة االوراق  

 قالت:فوق مكتبها 



 الشؤون العاطفية.-
 اان ابريت فوكس.-
 هل تريد التحدث ايل كيت؟-
ال ىف احلقيقة اريد التحدث  -

معك.انىن ىف حاجة ايل  
خدمة.انىن حقيقة اريد التحدث  
مع كيت الليلة ,ولكنها اخربتىن  

انك وهى قد خططتما 
 ابلفعل...وانىن اتساءل...



 قاطعته ليز:
  نعم لقد استقر راينا,وانت اول-

 من يعلم بذلك.
لقد ظننت ان ذلك جمرد عذر  -

ولذلك فانىن ىف حاجة ايل  
معونتك,واليك ما اريد منك 

 فعله..



انصتت ليز ايل اقرتاحه وهى 
تبتسم.كان ترددها قد بدا يقل  

 امام نربة صوته. 
سال وهو حيس وكانه مراهق  

 اصيب ابحلب..
 ما رايك؟-
اظن من احملتمل ان تقتلىن  -

ها وتذكر  كيت,ولكنىن سافعل
 فقط ان ترسل ازهارا ىف جنازتى.



ضحك ىف راحة عندما وافقت  
علي فكرته اجملنونة.وهللا يعلم انه  
مل يتماد ابدا ىف تصرفاته ايل هذا  
احلد للحصول علي موعد غرامى 

من قبل,ولكنه احس ان تلك  
 املراة تستحق كل ذلك اجلهد. 

بعد دقلئق قليلة طرقت ليز ابب 
كيت ونظرت ايل راس صديقتها  
املنحىن بنظرة غريبة,كانت تتمىن 



اال تكون قد ارتكبت غلطة 
كربي,ولكن شحوب كيت اقنعها 

ان تتقدم ىف خطتها قدما كان 
الوقت مناسبا العطاء كيوبيد  

دفعة قليلة كانت كيت مكتئبة 
 طوال االسبوعني املاضيني.

علي مقعد امام  قالت وهى جتلس 
 مكتبها:

 هاي!لدى انباء ختصك.-



سالت كيت وهى تقلب 
 صفحات امللف امامها ىف وجوم:

 زما هى؟-
انىن ادعوك ايل سهرة خارجية -

 الليلة.
 ماذا؟-

كانت مشوشة وهى تلقى بسؤاهلا  
,وقد ادركت ان ليز تنتظر 
 االجابة.شرحت ليز االمر:



لقد ختلي عىن ريك ولدي  -
ض الفراشة  تذكراتن حلضور عر 

البيضاء علي الشاطىء وليس 
 عندى من يذهب معى.

اتعنني استعراض امللهى -
 الليلي؟ماذا حدث لريك؟ 

ان لديه لقاء عمل يقول انه ال  -
يستطيع التخلي عنه,وانت  



تعلمني ان مثن التذكرتني غال.فما 
 رايك؟اتذهبني معى؟

ابلتاكيد..اعتقد ذلك.ليس -
 لدى اية خطط اخري الليلة. 

!ملاذا ال نلتقى هناك الن عظيم -
من الضرورى ان اسارع ايل البنك 

قبل موعد االقفال.ان العرض  
يبدا ىف الساعة الثامنة,وساقابلك 

 امام املسرح.



نظرت كيت ىف ساعتها ووجدت  
الساعة اوشكت ان تصل 

 اخلامسة فقالت:
ان هذا ممتاز.اريد اوال ان اهنى  -

بعض االمور,هنا وبعدها استطيع 
ايل املنزل لتبديل ان اسارع 

مالبسي.ىف العادة مل احلم ان  
اخرج يوم اجلمعة قبل العرض  
الكبري,ولكنىن ال استطيع ان 



اصدق كم كنا منظمتني هذا العام  
 وافقت ليز وهى تبتسم:

اعرف ذلك وانه المر جمنون,ال -
بد اننا بداان نكتسب 

اخلربة.ساسارع ابخلروج..ايل  
 اللقاء هناك. 

لقد سارت االمور علي ما 
يرام,وسيكون عذرها ابلنسبة 

لباريت غري مكذوب.اهنا ستخرج 



مع ليز ولن يهم االمر اذن الن 
 ابريت لن يعرف الفرق ابدا.  

 
 

 الفصل العاشر 
وصلت كيت ايل املسرح متاخرة 

مخس دقائق وقد عزمت علي 
االعتذار لليز ابن بطارية سيارهتا 

ك  مل تكن صاحلة الدارة احملر 



واتصلت بنادى السيارات 
الرسال من يصلحها.بعد انتظار  

اكثر من ثالثني دقيقة الغت  
املكاملة وطلبت سيارة اجرة وهى 

اتمل ان تصل ايل املسرح قبل 
 العرض. 

مل تر اثرا لليز عندما دفعت اجر  
سيارة االجرة وخرجت منها ومل 

يكن هناك أي اشر الحد خارج 



املسرح وكان من احملتمل ان 
 ن العرض قد بدا.يكو 

سوت قميصها احلريري الضيق  
وردى اللون واسرعت تعرب البهو  

كان معظم اجلمهور قد دخل 
املسرح رغم وجود العديد من  

الناس املصطفني امام شباك 
التذاكر.استغرق االمر بعض  

حلظات كى تتحقق من ان ليز  



ليست من بينهم.اخذت تطرق  
االرض بعصبية بقدميها وشبكت 

ى تنظر حوهلا.مل تكن ذراعيها وه
تصدق ان ليز ميكن ان تتاخر  
اكثر منها واهنا مل حتصل علي 
التذاكر ومل يعد امامها سوي  
االنتظار.مسعت صوات حازما 

 يقول:
 ها انت قد وصلت.-



استدارت بسرعة ىف 
غضب.فكرت انه ال ميكن ان  

 يكون هو..هنا.
 مسعته يقول:

 مرحبا اي كيت.-
 ابريت؟ماذا تفعل هنا؟-

رفع حاجبيه ىف دهشة وفضول 
 وقال:



اظن ان من حقى ان اشاهد   -
 العرض.هل انت مبفردك؟ 

 ال انىن ىف انتظار ليز.-
انت علي حق لقد قلت انكما -

ستشاهدان العرض اليوم ايهلا من  
 مصادفة.

قالت وهى ترقب نظرته الربيئة ىف  
 شك:



نعم انه كذلك..وماذا عنك؟هل  -
 لديك موعد؟

 خرا:هز راسه ىف اسف سا
ال.ان املراة الوحيدة الىت اردت  -

ان اصحبها خدعتىن وخلت 
 يب.لذلك قررت احلضور مبفردى.

استدارت بعيدة عنه ولوت رقبتها  
حماولة رؤية ليز داخل املسرح  



رغم اهنا شكت اهنا دخلت 
 دوهنا.

قال وهو يراها تتقلب ىف وقفتها 
 ىف عدم ارتياح:

يبدو ان ليز لن حتضر.فاالنوار -
 ك ان تطفا.علي وش

اعتقد ان من الواجب علي ان -
انتظرها ىف اخلارج ورمبا اتصل هبا  

 هاتفيا عند الناصية.



اسرعت كى جتري املكاملة 
واخذت تطلب االرقام ىف نفاذ  

صرب ولكنها مل تتلق أي  
رد.استدارت كى جتد ابريت يقف  

 خلفها متاما,ساهلا: 
 هل هى موجودة هناك؟-
يل  ال..ال بد اهنا ىف طريها ا -

 الوصول.



انظري!ان لدى تذكرتني  -
ومادامت ليز ليست هنا بعد ملاذا  

 ال ندخل ونشاهد العرض؟
انىن ال اريد منها ان تظن انىن  -

 وصلت وتركتها.
سنرتك رسالة مع املضيفة كى -

حتضر ليز ايل مائدتنا عند 
 حضورها.ما رايك؟

 ال اظن ذلك.-



كانت حتس ابلتوتر من ثقته  
 بنفسه.

ية وامسك بيدها  هز راسه بعصب
 بقوة:

هيا..كفى عن البحث عن -
طرق كى تتجنبيىن انه جمرد عرض  

 مسرحى حبق السماء.
قالت وهى حتاول ان تنتزع يدها 

 من قبضته :



 حسنا.ساجلس معك.-
ولكنه ابتسم وزاد من قبضته ايل 

 ان وصال ايل مائدهتما.
عليك ان تسرتخى فقط  -

وتستمتعى ابلعرض نظرت اليه  
ضبة ولكن ملا مل كيت نظرة غا

يكن امامها ما تفعله ىف هذه 
اللحظة فقد قررت ان تتمتع 

هبا.القت بشعرها للخلف برقة  



وادارت مقعدها كى تشاهد  
العرض وهى سعيدة الهنا علي 

االقل لن تضطر ايل مواجهته مل 
حتاول ان تشعر ابي شىء ولكن  
ابتسامته املغرية وسحره الواضح  

 حطما دفاعاهتا.
الستعراضى قد كان العرض ا

استغرق ساعتني من االغاىن  
اجملنونة والصاخبة  



والرقصات..كان معظم اجلمهور 
خليطا من املراهقني حياولون ان  

يشاركوا ىف الصخب واللهو  
وابتسمت كيت بدون خجل ايل  

ابريت الذى قرب مقعدها من  
 مقعده.

عندما انتهى العرض كانت 
مسرتخية متاما ومل تعرتض عندما 



حول كتفيها ومها   وضع ذراعه
 يغادران املكان قالت:

ال اتذكر منذ مىت ضحكت -
 هكذا.

ابتسم ابريت هلا ىف حنان .كان 
وجهها اجلميل قد طارد خياله ىف  
االسابيع القليلة املاضية وقد منعه 

من رؤيتها العمل الضخم الذى 
 كان من الواجب عليه ادائه.



مال عليها كى يزيل خصلة شعر 
جبهتها ومسح لشفتيه ان  من فوق 

 تستقرا فوق جلدها الناعم.
نظرت اليه كيت بدون كالم 
.كان السحر ال يزال قواي 

بينهما.مل يهتما ابجلمهور  
الضاحك حوهلما ومها واقفان  

شبه ملتصقني عاطفيا ان مل يكن  
جسداي.مد ابريت يده كى 



يسندها عندما زامحتهما مجاعة 
من الشباب وجنحت ىف قطع 

تر بينهما.قالت كيت حبل التو 
موضحة ومها يسريان فوق 

 الرصيف: 
اعتقد ان ليز مل تفلح ىف -

 احلضور وال اختيا ماذا حدث هلا؟ 
انه المر غريب حفا.ولكن لدي  -

 فكرة.



 اراهن علي ذلك. -
لقد حدث انىن حجزت عشاء  -

الثنني عند مطعم مارسيل واكره 
ان اتناوله مبفردى.هل تنضمني 

 ايل؟ 
 اثرت ىف.مارسيل لقد -

كان واحدا من افخم مطاعم 
سان فرانسيسكو وهو ابلتاكيد 



من املطاعم الىت مل تتعود الرتدد  
 عليها.

اشار ايل سيارة مرسيدس فضية 
فاخرة ىف ساحة االنتظار امام  

 املسرح مباشرة وقال بلباقة:
 ان السيارة ىف انتظارك.-

سالته وهى تنظر اليه نظرة ابردة 
 كاحلديد:



ئا ىف سيارتى حىت هل فعات شي-
 اهنا مل تعمل؟

ابلتاكيد ال ولكن ما دمت ال  -
متلكني سيارة ملاذا ال تركبني  
سيارتى؟كانت كيت ممزقة ال 

تعرف أي قرار تتخذه!ان متدد 
السهرة ام ان هترب قبل ان 
تسقط اكثر ىف حبه طردت  



الفكرة من ذهنها..ال..اهنا ليست 
 ىف حالة حب وامنا افتتان.

كلمة اعرتاض  قبل ان تنطق ب
واحدة فتح ابريت ابب السيارة 

وساعدها علي اجللوس ىف 
مقعدها.سالت وهو يتنظر مرور  
 جمموعة من املشاة امام املسرح:

كيف استطعت ان حتصل علي -
 هذا املكان لالنتظار سيارتك؟



هذه احدى مزااي الشهرة علي  -
ما اعتقد.كما انىن توليت قضية 
طالق مدير ساحة االنتظار منذ 

الث سنوات مضت.ولقد كان ث
ممتنا يل حىت انه منحىن مكان 

 انتظار خاص يب. 
اسندت ظهرها علي املقعد وهى 

مسرورة جللوسها ىف هدوء!كم 



هو رائع ان جتد هناك من يهتم هبا 
 قالت:

ال بد ان اعرتف ابن االمر كان  -
 لطيفا للغاية.

يقع مطعم مارسيل اعلي تل نوب  
وقد استغرق االمر منهما بضع  

دقائق للوصول اليه.ساعدها احد 
صبية ساحة االنتظار علي اخلروج  

 من السيارة.



بعد ان حتدث مع رئيس السقاة  
قادمها ايل مائدة هادئة ىف  

الركن.سالته كيت ومها جيلسان  
عند احدى افضل املطاعم ىف 

 املطعم:
ال تقل انك توليت قضية -

 طالقه ايضا؟ 
 ضحك ابريت:

 ا.ال لقد منحته حلواان كبري -



هزت راسها غري مصدقة وهى 
تنظر حوهلا ىف احلجرة املزينة تزيينا 

مجيال وقد سادها شعور 
ابالستغراب.كان اجلميع يرتدون  
ثيااب علي احدث طراز عصري 
وكان الرجال يتميزون ابلوسامة  

واالانقة كما كان ابريت رائعا ىف  
حلته السوداء حىت اهنا كتمت 

 انفاسها من االعجاب.



ا عندما رفع عينيه ارخت عينيه
حنو وجهها عن قائمة الشراب  

عندما حضرت الساقية الىت  
كانت ترتدى زاي مجيال والفتا 

للنظر.هزت راسها ىف طاعة 
عندما طلب ابريت عصريا وكانت 
متاكدة من انه سيطلب هلا افخر  
انواع العصائر.قالت عندما صارا 

 مبفردمها اثنية:



كان من الواجب ان اغضب -
 منك.

 ساهلا ىف براءة:
 اان؟-
نعم..انىن متاكدة من انك  -

 خططت مع ليز هذا اللقاء.
اليس عاطفيا؟لقد حصلنا علي -

كل مكوانت الوضع 
العاطفى.لقد ارتدينا مالبس  



فاخرة وال بد يل ان اعرتف ابنك 
تبدين رائعة احلس واجلمال ىف 

 هذا الثوب.
وقد حضران عرضا مسليا ونتناول 

فا علي ضوء االن طعام عشاء لطي
الشموع,والطعام والشراب  

جيدان وفقا ملزاجك.ماذا ميكن  
 ان نطلب اكثر من ذلك؟ 



ال شىء..وال ميكن ان اضيف  -
سوى بعض املوسيقى اخلفيفة 

 وبعض الرقص.
وعدها بذلك عندما احضر 

 الساقى العصري قائال:
 سياتى ذلك فيما بعد.-

ابتسمت كيت عندما قدم هلا 
قليدية  ابريت العصري بطريقة ت

وكاهنا احد طقوس احلب.قد 



يكون غنيا وقواي ولكنه ابلتاكيد 
 ليس متفاخرا.

بعد ان طلب العشاء جلسا  
مسرتخيني ومها يرتشفان العصري  

ويثرثران عما حيدث هلما هذه 
االايم.منعت كيت ابريت من ان  
يطلب هلا كواب اخر من العصري  

 فقال هلا معاكسا: 



هل ختافني ان يزداد وزنك  -
 دى رشاقتك؟وتفق

ال,ولكىن اخشى من ان يسبب  -
 يل العصري املا ىف معدتى.

 هز اصبعه امامها معاكسا.
هذا القول ال ميت للرومانسية  -

 بصلة.
منذ مىت تعلمت الكثري عن -

 الرومانسة؟ 



منذ ان اهتممت هبا.انىن اعرف  -
كيف ان النساء حيبنب كثريا هذه 
السهرات.واان شخصيا اظن ان  

ن يكون مسليا أي مكان ميكن ا
اذا كان معى الشخص 

املناسب.هل استمتعنا بوقت 
 سعيد؟

 نعم..انه عظيم.-



اعرتفت ىف نفسها ابن االمور 
 ممتازة الن ابريت معها ,سالته:

كيف حال عملك؟هل هناك -
 الكثري من الزجيات احملطمة؟ 

 
 

ارتشف بعض العصري قبل ان 
 جييب:

 نعم لسوء احلظ.-



ابتسامة قالت وهى تبتسم 
 ملتوية:

 ملاذا سوء احلظ ؟انه عملك؟-
وملاذا ال نتحدث عن -

عملك؟هل لديك حدث كبري ىف 
 عطلة هناية االسبوع؟

انىن متاكدة من انك لن تشعر  -
 ابالهتمام...



انىن مهتم بكل ما تفعلينه اي -
 كيت.

كانت عيناه خترتقان عينيها بعمق 
شديد جعلها ترتعد,اخريا قطعت 

وتناولت رشفة اخري من  محلقتها 
 العصري وهى حتاول ان تسرتخى: 

ان احتفال الزفاف جعل حىت -
ميكن العروسني ان يقابال كل من  
يستطيعون التعامل معهم ىف ان  



واحد ومكان واحد.وهذا ابلتاكيد 
ميكن ان يوفر الكثري من املال  

 والوقت.
ولكن اال يؤثر ذلك علي -

عملك وخيفضه؟اذا كاان ىف حاجة 
شىء ملاذا حيتاجان ايل 

 الستئجاره؟
قالت وقد بدا عليها االعجاب 

 لبعد نظره:



حسنا!هذه هو ما اقلقنا ىف  -
البداية.ولكن االمر املثري 

للدهشة.فانه يبدو ان العرائس  
جتتاحهن متاما الرغبة ىف احلصول  

علي كل املعلومات ىف وقت 
واحد بعد ان يقابلن خمتلف ابئعى 

ازين  االزهار واملصورين واخلب
وهلم جرا ويبدو اهنن يصنب  

ابلدوار عندما يدخلن معرضنا  



ويعثرن عندان علي كل ما يبحثن  
عنه وعندها يدركن اهنن لن  

يستطعن التعامل ىف تلك االمور  
ال عن طريقنا..ان كل ما عليهن  

هو ان يستاجرن خمتصة ىف 
الشؤون العاطفية للتعامل بدال  

 منهن.
 ضحك ابريت حلماسها:



هذا هو سر سحر  اراهن ان -
 مبيعاتك.

مارايك؟اال يغريك ذلك  -
 ابلشراء؟ 

ان االمر يبدو رائعا ابلنسبة -
يل.ولكن هل يستطعن حتمل 

اجرك؟انىن متاكد من ان  
 خدماتك ليست رخيصة.



ان لدينا اسعارا خمتلفة حسب -
 مقدرة العميل.

والعروس تستطيع ان تشرتي كل  
او بعض خدماتنا.ان ذلك يرجع  

او ميزانية  ايل ميزانيتها
العريس.ابلتاكيد حنن نعتقد ان ىف  
امكاننا توفري ما هلما علي املدى 

البعيد,الننا نعرف من يصلح  



الستئجاره ومن يقدم الكثري نظري  
 اجره.

اخذ ينقر علي سطح املائدة 
 ابصابعه الطويلة وهو يفكر:

انك سيدة اعمال ابرعة اي -
حبيبىت ولقد دهشت كثريا.نظرت 

 اليه ىف غيظ:



ارجو اال خنربىن ان من الواجب -
علي املراة ان تظل ىف املنزل 

 وتبتعد عن عامل االعمال.
ضحك عندما شاهد تعبري املهانة  

 علي وجهها:
ال ميكن ان افكر ىف هذا.لقد  -

عملت مع حماميات ووجدت اهنن  
ممتازات متاما مثل زمالئهن احملامني  
ولكىن اري من واجىب ان اخربك  



ن من سيدات  ان معظم من اعرفه 
االعمال اصعب مراسا منك 
وشديدات احلدة ومزعجات 

 ولكن انت....
مد يده كى ميسك بيدها عرب 

 املائدة وقال:
انت حلوة وحساسة ومهتمة -

 جدا بنفسك.



خفض صوته ايل ان اصبح مهسا  
واضطرت كيت ان تنحىن مقرتبة  

منه كى تستطيع ان تسمع.نظرت  
اليه وقلبها بني يديها وقد اتثرت  

وصفه هلا.لقد كان اكثر حساسية ب
 مما كانت تظن.بدات حديثها:

 ابريت...-
لكنها قوطعت بوصول 

الطعام.جلست وقد اسندت 



ظهرها علي ظهر املقعد وقد 
اصبح وجهها معرضا للعواطف  

املتعارضة واملتصارعة مل يساعدها  
كثريا ان ابريت كان حيملق فيها 

بعمق جعلها تشعر وكانه يقرا  
ت نظرته وهى تبتسم افكارها,جتنب

للساقى وهو يقدم هلا شرحية كبرية 
 من اللحم.ساهلا ابريت هبدوء:

 ماذا كنت ستقولني؟-



 كذبت عليه.وهى تلتقط شوكتها:
لست اذكر....ان الطعام يبدو  -

 لذيذا واان اكاد اموت جوعا.
هز راسه عندما جتاهلت عينيه 

املتسائلتني مث علت شفتيه 
حملة   ابتسامة رقيقة عندما تذكر

الرغبة الىت راها ىف عينيها.سياتى 
الوقت للحديث فيما بعد وهو  

 متاكد من ان ذلك سيحدث.



مل تتذكر كيت ماذا تناولت من 
طعام ورمبا ذلك بسبب وجودها  
مع ابريت اهنا تتذكر اهنما تبادال  

حديثا عارضا حول الوجبة 
ولكنها ال تستطيع ان تتذكرماذا  

دار بينهما من حديث.الشىء  
وحيد الذى ظل واضحا ىف ال

ذهنها هو نظرات ابريت احلانية  
.جلسا هادئني عندما رفعت 



الساقية االطباق واحضرت هلما 
فاتورة احلساب.وجدت كيت 

نفسها عاجزة عن الكالم.مل يعد 
لديها ما تقوله وكان ابريت هو 
االخر صامتا وهو يوجه اليها  

نظرات غريبة وغامضة.بدا وكانه  
ىف هو االخر مستغرق  

افكاره.زفرت اخريا ىف ارتياح  
عندما خرجا من جو املطعم 



الودود والرومانسى للغاية وتوجها  
 ايل املنزل.

لصطحبها بسيارته ايل منزهلا  
بسرعة وعندما اقرتاب من الشارع  

احست بدفعة من خيبة االمل 
الن االمسية مضت هكذا سريعا  

لو طاوعت قلبها لكانت هذه 
 عا.هى اخر امسية يقضياهنا م



مل حتاول كيت ان تتحرك عندما 
عرض عليها ان يصحبها ايل  
شقتها ومل تنطق بكلمة عندما 

تبعها ايل داخلها حبجة ان يتاكد  
من ان كل شىء علي ما يرام  

قالت ىف نفسها.كل ما حتتاجه 
هو قبلة واحدة كى تتذكره 

ابلتاكيد اهنا تستطيع ان تتحمل 
 ذلك وتعاجله. 



داخل حجرة  سالته وهوميد راسه  
 نومها:

 هل كل شىء علي ما يرام؟-
 لست متاكدا بعد. -

دخل احلجرة لينظم اليها وقد  
بدت نظرة جادة علي وجهه.مث 

وضع يده حول وسطها عن عمد 
وجذهبا حنوه.كانت انفاسه تدلك  
وجنتيها فاحنىن لالمام وطبع قبلة 



علي اذهنا اليسرى جعلتها ترتعد  
وحولت شفتيها بدون وعى حنوه 

 ستقبل شفتيه ىف هنم.مهست:لت
 جيب ان نتوقف. -
 ولكنىن ال اريد ان نتوقف.-

ىف حلظة خاطفة ادركت كيت 
اهنما اقرتاب من نقطة 

الالعودة.ولكنها فكرت ان هناك  
اسئلة كثرية حتتاج ايل االجابة  



فنزعت نفسها من بني ذراعيه  
 وقالت:

اظن انه ليس من الواجب ان  -
 نتكلم.تفعل ذلك وجيب ان 

 سنتكلم فيما بعد.-
خطت للخلف وقد ملعت عيناها 

الزرقاوان من العاطفة املشبوبة  
عندما نظر اليها .عرف كم هى 

ضعيفة بال مقاومة وانه من  



املمكن ان جيرحها وحيطمها بكل  
يسر,فهزه ذلك االمر,فصمت 

مهست قبل ان تسقط كل  
 دفاعاهتا:

 اذهب من فضلك.-
من  هز راسه وقد زاد عمق عينيه

 القلق.كانت شاحبة للغاية فجاة.
 قال:



انىن اسف النىن استعجلت -
االمور.لقد ظننت اننا حنس بنفس 

 املشاعر واالحاسيس.
 ال.-
ان هناك شىء ما حيدث بيننا اي -

 كيت.
 ال......ليس هناك أي شىء -

 اخذ يشكو قائال: 



اي اهلى...انك امراة -
عنيدة..ولكىن اان ايضا 
جل  كذلك.انىن اصارع من ا

احلصول علي ما اريد وقد ظننت 
انك تريدين ايضا نفس تلك  

 االمور.
 صمتت كى تستجمع شجاعتها:

انىن اريد ذلك...وكل ما -
 هنالك انىن ال اريدك انت. 



 قال حبدة:
ايتها الكاذبة.انك مل تكوىن  -

تتصنعني ذلك لقد رغبت ذلك 
 متاما مثلي.

قالت وهى تشعر ابلضيق يتزايد  
 لديها: 

ف ابنه حدث بيننا انىن اعرت -
اجنذاب ولكىن لست مهتمة بقيام 

 عالقة حب عارضة ومؤقتة.



 ومن قال اهنا عالقة عارضة؟-
ال تلعب االعيبك.اننا نعرف  -

بعضنا جيدا وجيب اال نتظاهر  
ابمور ال نشعر هبا .انت تعلم انىن  
احب ان اصنع حياتى مبفردى اي  
ابريت ومل اخف رغبىت ابدا ىف ان  

ة دائمة قائمة اقيم حياة زوجي
علي احلب.وكل ما هناك انىن مل 
استقر علي شىء بعد...انىن ال  



استطيع ومن فضلك حاول ان 
 تفهم.

 محلق فيها حلظات طويلة مث قال:
انىن افهم فعال وكل ما هناك  -

 انىن ال اريد ذلك. 
كل ما ميكنىن ان افعل ازاء ذلك  

 انىن ال استطيع ان ادعك.
عليك بل جيب ان تفعل.كل ما -

ان حتاول وان نبقي صديقني  



وجارين وصاحيب عمل.انىن احب 
احلديث معك ومشاركتك االمور 

 وال اريد ان اخسرك.
 هز راسه:

جيب اال تقلقى هبذا الشان  -
 عمت مساء اي كيت.

مهست بعد ان اغلق الباب  
 خلفه.

 عمت مساء.-



اغلقت عينيها واخذت تتذكر ما  
 حدث للحظات فقط.
تصافح  قالت كيت مبرح وهى

شابة وامها وتناوهلما بطاقىت  
 تعارف:

ارجو اال تشعري ابي حرج -
عندما تريدين االتصال يب هاتفيا  

عندما تستعدين لدراسة خطة 
 حفل الزفاف. 



القت نظرة سريعة وفاحصة علي 
معرضها.كانت ليز مشرتكة ىف 

حمادثة مع سيدتني اخريني بينما 
ادارت ميج الفيديو امام جمموعة 

دين الذين بدا عليهم  من املشاه
االهتمام.احست ابخلالص 

حلصوهلا اخريا علي فرتة راحة كى 
تلتقط انفاسها ان احتفاالت 

الزواج هى عمل انجح وضخم 



وقد طلت هى وليز واقفتني طوال  
الساعات اخلمس املاضية منها 
ساعتان ىف التجهيزات والثالث 

االخري ىف ابتسام مرهق مع  
لظهر  العمالء.كان عرض ما بعد ا 
اجتذب العديد من العمالء  

خصوصا عرض شرائط الفيديو 
وتقدمي كعك الشيكوالتة .كما 

كانت ليز قد قدمت برانجما 



ابلكمبيوتر فيه جتلس مع العروس  
وتبدا ىف حساب التكاليف وفقا  

لعدد املدعوين وحجم حفل 
الزفاف وخالفه وتستطيع خالل 

عشر دقائق ان خترج ابمليزانية 
رغبت العروس ىف   املطلوبة .واذا

زايدهتا فان ليز ميكن ان تنصحها  
نظري رسم يقدر خبمسني  

دوالر.كانت اسرتاتيجية تسويق  



تستطيع هبا ان تستخلص كل 
امكاانت العميل.اتوهت ليز وهى 

 جتلس جبوار كيت:
يبدو كان االمور افلتت من بني  -

ايدينا...ال يزال امامنا ساعة 
 اخري.

 محدا هلل. -
ماس.مل يكن قالت ذلك كيت حب

اليوم مرهقا فحسب وامنا ايضا  



كانت ال تزال تشكو من الليلتني  
املاضيتني من اهنما مرات بقليل من  
النوم.مل تسمع عن ابريت منذ يوم  

اجلمعة ورغم حسن نواايها مل  
 تتوقف عن التفكري فيه.

صاحت ليز وهى تشري حنو 
 منطقة عرض االزايء:

اوه...انظري !اليست هذه -
 ؟سارة فوكس



لوت كيت رقبتها وهى اتمل ان 
 تلقى نظرة علي اخت ابريت:

 نعم..اظن ذلك.-
ظلت حلظات وهى ختشى ان تراه  

معها ولكنها رات شااب له شعر  
جمعد يضع ذراعه حول خصرها 

ىف حركة الفة ومها ينظران ىف  
 البوم صور قالت ىف نفسها: 

 رمبا يكون خطيبها.-



 قالت ليز:
اهنما يشكالن زوجا -

رائعا..ولكن كل شخص يبدو 
 رائعا ىف سن الشباب.

ضحكت كيت ملالحظة ليز  
 الوقحة: 

انك ال تبدين سيئة ىف سنك -
وكذلك االمر ابلنسبة لريك  



اعرتفت ليز بصحة قوهلا وهى 
 تفحصها ىف قلق: 

هذا صحيح ..وارجو اال -
 تغضىب مىن بشان ليلة اجلمعة!

اتعنني الطريقة الىت سويت هبا -
ريت لقد كان امرا  االمور مع اب

 غري مستحب.
انىن اسفة.كل ما هنالك انىن  -

شعرت ابلراثء حنو الفىت.لقد بدا  



ابئسا متاما وظننت انه سيكون 
االمر شاعراي ان امنحكما بعض 

 املساعدة.
 سالتها كيت غى غضب:

منذ مىت وانت هتتمني ابالمور -
الشاعرية؟لقد اخرتت وقتا سيئا 

 لتبدئى ذلك.



تشددين االمور انك -
علي..واتعشم اال تكون الليلة  

 رهيبة ابلنسبة لك؟
هنضت عندما اقرتب عروسان 

 منها:
 لقد كانت علي ما يرام.-

عال وجهها بعد ذلك تعبري  
احملرتفني ىف انتظار مقابلة  

 العروسني التاليني مث قالت:



لقد كان االمر لطيفا...جدا -
ولكن هذا كل ما حدث ال مزيد  

وال مزيد من  من املواعدة
املساعدة ىف اعداد ابقات الزهور  

 الصناعية حسنا.
 لقد فهمت االمر.-

سارت ليز حنو جمموعة جديدة 
جتيب عن اسئلتهم.اندت سارة 



علي مارلو وحيتها وهى تسحب 
 الشاب من ذراعه:

كنت امل ان القاك اي مس -
 مارلو ان معرضك رائع.

اضاف جيف وهو يضع قطعة 
  فمه:من كعك الشيكوالته ىف

 الكعك رائع. -
 قالت سارة وهى تبتسم:



هذا خطييب جيف شندلر لقد  -
 وعدته ابلطعام اذا حضر معى. 

ولكن الرجال ليسوا شغوفني هبذه 
 االمور.

مل اصدق ان هناك من خيططون  -
حلفالت الزواج واان سعيدة النك 
ستساعدينا.مل اكن الرغب اجراء 
كل ذلك بنفسي وكنت اتعشم 

تزال هنا..ولكىن  ان تكون امى ال



واثقة ان ابستطاعتنا معاجلة كل  
 شىء.

كانت كيت تصارع نفسها هل  
تقبل حفل زواج سارة فوكس ام 
ترفضه.ولكن ذكر اسم امها ىف  

حزن جعلها تدفع جانبا كل  
املخاوف والشكوك.كانت سارة 

ىف حاجة ايل صديقة ومل ترغب ىف  
ان ختيب رجاءها حىت لو كان  



ريت وهو معىن ذلك ان تقابل بل
 ما مل تكن تريده.سالتها:

هل حتدثت ىف االمر مع  -
 شقيقك؟

نعم انه ال يزال مصرا علي عدم -
زواجى ولكىن احاول الناثري عليه  
انىن ال احتاج ايل موافقته ابلتاكيد 

ولكن احب احلصول عليها الن 
والدى جيف ليسا متحمسني 



ايضا.اهنما يريدان منه ان ينهى  
 دراسة الطب اوال.

 سمت كيت ىف تعاطف هلما: ابت
احياان عندما تنتهى الصدمة -

 االويل فان الناس يغريون فكرهم.
 قالت سارة حبماس:

اتعشم ان تكوىن علي حق -
وهلذا السبب اردت ان ادعو  

جيف وابريت لتناول العشاء معا  



يوم االربعاء اريد من ابريت ان 
يتعرف علي جيف وان يري كم  

 سنكون سعيدين معا.
 دو فكرة ممتازة.اهنا تب-
حسنا..اعتقد ان من الواجب -

ان نتوقف عن االلتقاء ايل ليلة  
االربعاء ما مل تستطيعى ان 

حتضري انت ايضا وعنها نستطيع 
 مناقشة االمور مرة واحدة.



 نظرت كيت اليها ىف ضيق:
ال اظن هذه فكرة جيدة اي -

 سارة اهنا امور عائلية.
بل سيكون االجتماع رائعا  -

ان تقومى بدور  وتستطعني 
املصلح وكطرف اثلث حمايد 
 واعلم ان ابريت حيرتم رايك.

 هزت كيت راسها:
 ال..ال اظن ذلك. -



صمتت سارة عندما مرت جمموعة 
من املشاهدين مث توقفت عند 

 كشك الزفاف مث قالت:
عديىن ان تفكري ىف االمر  -

 وساحتدث معك غدا.
سالت ليز كيت عندما ابتعدت  

 سارة:
شىء دار كل ذلك  عن أي -

 احلديث؟



اهنا تريدىن ان احضر العشاء  -
واساعدها ىف اقناع ابريت ابن 

 زواجها فكرة جيدة.
 وماذا قلت؟-
حاولت ان ارفض ولكنها تشبه  -

 اخاها ىف هذا الشان.
 اذن مل حتصل علي رفضك؟-
حسنا...لست ادري ماذا  -

 افعل..ما رايك؟



 اقرتحت ليز:
اعتقد ان من الواجب عليك -

ان تنسحيب من هذا الوضع لقد 
بدات اصدق انه من اخلري لك  

ان تبتعدى عن ابريت انىن قلقة  
بشانك انك تبدين غري طبيعية 
اليوم ىف وقت تكونني مبتسمة 

وىف اللحظة التالية تبدين وكانك  
 فقدت اعز اصدقائك.



زفرت كيت ىف امل وصمتت 
حلظات عندما توقفت امراة شابة  

 امام العرض فسالتها:
 هل ميكنىن ان اعاونك؟-
ال شكرا..لقد امتمنا العناية  -

 بكل شىء.
اكملت ليز احلديث عندما 

 اصبحتا مبفردمها مرة اثنية:حسنا!
 ابتسمت كيت:



انىن مشوشة متاما حول ما اريد  -
وما ال اريد لقد قضيت مع 

ابريت ليلة رائعة يوم اجلمعة.لقد  
تشينا وضحكنا مث عدان ايل منزيل  

يث تغلبت عليها وخفت صوهتا ح
 عواطفها. 

 ماذا حدث؟هل حاول شيئا؟-



بطريقة ما نعم ولكىن متمنعة.انه -
جذاب جدا وانعم للغاية.لقد  

 جعلىن انسى ما اريد.
يبدو انك ال تريدين ان تثقي  -
 به.
 اخشى ذلك!-
اعتقد ان من الواجب عليك -

ان متنحيه فرصة رمبا تكونني  
 خمطئة ىف حقه.



 قاطعتها كيت مؤنبة: 
شك ىف ذلك..علي أي حال ا-

 استطيع ان اعاجل االمر.
هل ستتحملني رؤيته كل يوم  -

 وانت ختططني لزواج اخته؟
ليس امامى خيار اخر.انه لن  -

يبتعد بسبيب واان اشعر ابالسف 
لسارة .اهنا ىف حاجة ايل من  
يعاوهنا وابريت من املؤكد لن 



يفعل شيئا ىف صاحلها واان ىف  
 احلقيقة احبها. 

 راسها:  هزت ليز
من الواجب ان ترتاجعى االن  -

اي كيت انت ابلفعل واقعة ىف  
حب ذلك الفىت.ماذا سيحدث 

اذا احتفظت فقط برؤيته..رمبا مع  
 نساء اخرايت.
 اجابت كيت:



 ساعاجل االمر. -
ودت لو اهنا شعرت ابلثقة كما 

 بدا عليها.
 الفصل احلادى عشر

كان الوقت بعد ظهر يوم االربعاء  
وال تزال كيت مل تقرر ما اذا  

كانت ستذهب ايل حفل عشاء 
سارة ام ال.حاولت ان تتوسل 

اليها كى تعفيها مرات 



عدية,ولكن صوت سارة القلق  
بدا يؤثر فيها. من ساعة واحدة 

قالت هلا رمبا احضر وهو امر  
ليس جادا من جانبها,ولكن 

مما توقعته   الوضع كان اكثر تعقيدا
سارة,فمن انحية مل تر ابريت ومل  
تتكلم معه منذ غادر شقتها ليلة  
اجلمعة.مل تفكر كيف ميكن هلا ان  
تتعامل معه امام اشخاص اخرين  



الول مرة ولكنها مع ذلك كانت  
تكره ان ختيب امل سارة الن 

بينهما وبني ابريت مشكلة 
 شخصية.

القت قلمها فوق املكتب ىف 
بغضب بينما  احباط وهى تلعن

اصطدم مرفقها بكومة من  
االوراق.عندما احننت لتلتقطها 

مسعت صوات عاليا ومالوفا يناديها  



فلوت راسها حول املكتب وهى 
حتملق بغضب ىف ابريت.قالت 

 وهى تدلك جانب راسها:
 لقد اخفتىن حىت املوت.-

جلس امام املكتب وقد وضع 
ساق فوق ساق هبمال وهو ينظر 

 اليها ابمعان. 
اسف..مل ارك الول وهلة.لقد -

اخربتك انىن ال استسلم بسهولة  



وهلذا فاان هنا.لقد فكرت كثريا 
فينا حنن االثنني ىف احلقيقة وانتهى  

 يب االمر ايل اكتشاف مذهل.
 وما هو؟  -

 قال بطريقة غامضة:
 اظن انىن رمبا وقعت ىف حبك. -

فغرت فمها عند مساعها كلماته مث  
 كررهتا:



ا..يبدو انك غري  اتظن انك رمب -
 متاكد من مشاعرك.

قال معرتفا ومال لالمام وهو 
 ينظر ىف وجهها ابمعان:

انىن احاول ان اختيل ذلك  -
ان   -حقيقة -ولكىن ما اريد

 اعرفه هو شعورك حنوي.



ال اظن ان هذا ابملكان وال  -
الوقت املناسب ملناقشة 

 مشاعري.
اعرف انه ليس شاعراي ولو -

 بصورة ضئيلة.
 ذا ما اعنيه.ليس ه -
اذن اخربيىن مباذا تشعرين؟هل   -

من الصعب ان تكوىن صادقة  
 معى؟



 انىن مهتمة بك.-
ان كلمة مهتمة  -

فضفاضة.اخربيىن ماذا تشعرين  
 ابلضبط حنوى؟

 انىن معجبة بك. -
 اعجاب هو...-

 قالت بغضب:
ال نقاطعىن وساختار بنفسى  -

 الكلمات الىت ساقوهلا.



احلقيقة.اذا  كل ما اريده هو   -
كنت تكرهينىن فقوليها واذا كنت 

 حتبينىن فامسعيىن ذلك.
كان ىف عينيه توسل صامت 

اخربها كم هو مهم ان 
جتيبه.ولكنه كان حياصرها وهذا  

 ماال حتبه.
حسنا اي ابريت اان احبك وها -

 اان قلتها فارجوك اذهب .



ابتسم امام وجهها الذى امحر  
مما منعها من ان   خجال ورقة

 تعرتض.وقال:
وملاذا تبدين غاضبة هلذه  -

 الدرجة وانت تقولينها؟
وماذا كنت تتوقع؟لقد طلبت  -

مىن االجابة وقد قدمتها لك.واان 
ال اريد ان احبك وهناك اوقات  

مثل االن ال اريد فيها ان اعجب 



بك ولكن ليس هناك حاجز علي 
العواطف واخشى ان احس حنوك  

 ة.بعاطفة شديد
حسنا النىن احس بنفس  -

االحساس ولكن نستطيع ان 
ننحى تلك العاطفة جانبا.ان ما  
 بيننا مهم للغاية وال ميكن امهاله.

 ولكن اي ابريت. -



اعلم انك تريدين التزاما دائما   -
ولست ادري ان كان مبقدوري ان  
اقدمه لك.واحاول ان اكون امينا  

معك لقد كان زواجى كارثة  
رهيبة.ولست ادري  وجتربة مؤملة و 

ان كان بوسعى ان اخوض 
 التجربة مرة اثنية.

ليس من الضروري ان يكون   -
االمر هبذه الطريقة ومن املمكن 



ان خنتلف معا اكثر من اختالفك 
مع كارولني ورمبا حبك مل يكن  

 ابلقوة املطلوبة. 
انىن متاكد من ان حيب  -

لكارولني مل يكن بقوة حيب لك  
 ف.كل ما هنالك انىن خائ

 تنهدت:
واان كذلك.اعرف انك تظن   -

ان قطعة ورق ليست مهمة 



ولكنها مهمة ابلنسبة يل..انىن ىف  
 حاجة ايل االمان. 

ارجوك ان تثقى يب اي كيت انىن  -
ال اريد اطالقا ان اجرحك او  

اسبب الضرر لك واود ان اقدم 
لك قسمى اخلاص..اليس  

 كذلك؟
فكرت غى كلماته حلظات طويلة  

مغراي ان تري  .كان اقرتاحه 



ابريت كل يوم وان يتشاركا احلياة 
معا ولكن ماذا حيدث هلا اذا رحل 

بعيدا وهجرها؟لقد رات ذلك  
حيدث المها مرات كثرية.والرجال  

الذين يعرتفون ابحلب الذى ال  
ميوت خيتفون فجاة دون  

انذار.كيف ميكن هلا ان تثق به  
 اال يفعل مثلهم؟



ال..من االفضل ان تضع حدا  
االن قبل ان يفوت   لالمور

الوقت.ملاذا ال يفهم ذلك؟وملاذا  
يصر علي الضغط عليها؟قالت 

 ىف النهاية:
ال...ال اعتقد ان ابستطاعىت ان -

 اعيش هبذه الطريقة.
هبتت ابتسامته واخذت تفحص  
وجهه الشاحب.كان ىف عينيها 



شعاع من العناد بدا يتعرف 
عليه.كان من املفرتض ان يعرف  

لن تستسلم او  طوال الوقت اهنا 
تتخلي عن مثاليا هتا.مل تكن من 
ذلك النوع من النساء.ولكنه ال 
يستطيع ان خيرج من حياهتا.انه 

 ليس هبذه السذاجة.
راته يتخبط ىف قلق حول املكتب 

وعقله يصارع مشكلتهما.لقد 



كان رجال رائعا وحمبا.وقد يصبح 
جيدا معها وهى تعلم ذلك  
ابلغريزة ولكن شيئا ما كان  

ها.قال ىف النهاية بعد ان  مينع
 وقف جبوار املكتب:

ملاذا ال تفكرين ىف االمر؟انىن  -
ال اريد ان اترك االمور وهى ىف 

 وضع سىء..جمرد صديقني.



محلقت فيه زمنا طويال وقد لوت  
شفتيها ابتسامة خفيفة عندما 
تذكرت اجتماعهما عند ال 

هانت ىف الشرفة عندما سالته ان  
 كان من املمكن ان يظال

صديقني وبدا وكانه مر علي ذلك  
 وقت طويل.قال برقة:

 مارايك؟ -



كان من الواجب ان تقول ال  
ولكن ابتسامته الكسول كانت  

نقطة ضعفها.مل تكن تستطيع ان  
تتحمل فكرة اال تراه مرة اثنية 

 قالت:
 حسنا لنظل صديقني.-

هنض وقد علت وجهه ابتسامة  
 رضا وقال:



حسنا..ولكن ال يزال امامنا  -
كلة ليست معقدة وهى مش

مشكلة اخىت وخطط زواجها  
 اجملنون.

هزت كيت راسها وقد اسرتخت 
 عندما غري املوضوع.

نعم!لقد دعتىن للعشاء الليلة  -
ولكن لكى اكون امينة معك 

فانىن مل اقرر بعد ان كنت 



ساذهب ام ال.رمبا جيب علي 
 االنسحاب االن.

ال..ان سارة حتتاج ايل معونتك   -
معها فانه يبدو اهنا ورغم مشاكلي 

ستستمر ىف املوضوع 
للنهاية.وهلذا وافقت علي ان 

اقابل جيف الليلة وستكون اخر 
فرصة امامى للحديث معها حول  

 مشكلتها احملتملة.قالت جبفاء:



ال اعتقد انىن ساحتدث معهما   -
 وفقا لتلك الشروط. 

قال وقد اصبح وجهه اكثر  
 قتامة:

دبلوماسيا.كل ما امتناه  ساكون -
ان يكون لديه االجاابت 
 الصحيحة علي اسئلىت.



هاانت تبدو ىف صورة  -
احملامى.هل ستضعه علي منصة 

 الشهود؟
كنت امتىن ذلك ولكىن متاكد   -

من ان اخىت لن تسمح بذلك  
ولدى شعور ابنك لن تكوىن عوان  

 كبريا يل.
انىن حمايدة متاما ولكن ىف هذه  -

ضا مشغولة ولدي  اللحظة اان اي



موعد بعد مخسة عشر دقيقة  
 و...

سارحل وسامر عليك الساعة   -
 السابعة.

 احتجت قائلة:
ملاذا ال نتقابل هناك؟اال تعيش   -

 هناك ىف مقاطعة صن ست؟
بلي لقد انتقلت ايل هناك العام  -

املاضى.واظن ان تلك كانت  



بداية االعتماد علي 
النفس.ومكاهنا مثل احلجر اذا ما  
قورن ابملنزل الضخم الذى كانت 

تعيش فيه ولكن ال يهمها أي  
 شىء مادامت تعيش مبفردها  

 
ابتسمت كيت امام تعبري القنوط  

 علي وجهه:



ومع ذلك مازلت ااب هلا..اليس   -
كذلك؟وجيب عليك ان تتعلم ان  

 ترتكها ترحل بعيدا عنك.
لنسبة لالطفال وابلنسبة بلي اب-

لالخت ايضا ولكن ابلنسبة 
 للمراة ال هذا ماال ارغب فيه.
امحر وجه كيت خجال وهى 
حتملق ىف الظالم.قالت وهى 

 تتجنب نظراته:



اعتقد اننا اتفقنا علي اسقاط  -
 املوضوع من حسابنا.

ساد صمت طويل متوتر وقال  
 اثنية:

 سامر عليك الساعة السابعة.-
 من وراء قلبها: كررت معرتضة 

ليس هذا ابالمر الضروري -
 ميكنىن ان اذهب مبفردى.



ال ميكن ..انىن اريد التاكد من  -
 انك ستحضرين. 

قطع حديثه عندما دخلت ليز 
املكتب وعلي وجهها ابتسامة  

 فضولية حياها قائال:هاللو.
 اجابت:

هاللو.هل جيري بينكما حديث -
 متحضر؟

 قالت كيت جبفاء:



 تقريبا.-
 ز وهى تبتسم لباريت:قالت لي

هذا حسن..سامنتا ويفري هنا اي  -
 كيت.

قال ابريت وهو يدلف خارج  
 املكتب:

 ساراك الليلة.-
 رددت ليز وراءه:

 سرياك الليلة.-



 قالت كيت شارحة:
انه اجتماع خاص بزواج سارة  -

وانت تعلمني اهنا كانت تلح علي 
ان اذهب,وما دمت توصلت اان  

اري داعيا وابريت ايل تفاهم فال 
 مينعىن من الذهاب.

 أي نوع من التفاهم؟-
 اي ليز..ان امامى موعدا.-



اعطيىن فقط اخلطوط  -
الرئيسية.ان سامنتا تطالع االلبوم 

 علي اية حال.ماذا حدث؟
ضحكت كيت ىف ضيق 

 واستسالم:
سنصبح صديقني علي اية  -

 حال.
ابلتاكيد مهما قلت.اذن -

اخربيىن ملاذا تبدين مبتهجة بعض  



شىء اكثر مما كنت من ساعة ال
 مضت.

لست ادري ملاذا ال اشعر  -
ابلضيق وان كان من الواجب ان  
اشعر بذلك.ليس هناك امل ىف  
عالقة دائمة معه ولكنه يعرتف 

 انه مهتم يب.
 هزت ليز راسها: 



المر ما ال اظن ان ذلك  -
سيسري عنك االايم الطويلة  

 وانت وحيدة.
اعتقد ان كل منكما خلق 

جيب ان تفكري ىف   لالخر.رمبا
 حل وسط.

 احتجت قائلة:
اتعنني ان انتقل للحياة -

معه؟انىن عندئذ اكون قد افعل 



كل احللول الوسط الىت ال  
 اقبلها.

اترين اي كيت..؟هناك ما تعلمته  -
من عالقىت مع ريك وهو انك ال  
حتققني أي كسب.انىن دائما اريد  
كل شىء بطريقة عادلة.انىن افعل  

ولكن االمر ال  له اشياء كثرية 
ينجح هبذه الطريقة.احياان احس 

وكانىن اضعت شهورا ىف القلق  



عليه ومعاونته ىف عمله كل ذلك  
بال مقابل.وكل ما حيدث ان 
البندول يعود ايل التارجح ىف 

نفس االجتاه واان الوحيدة الىت 
احتاج ايل مساعدته.مث اتدرين انه  

موجود هناك من اجلي ؟اعرف 
لوقت من  انىن اصارع طوال ا

اجله واعتقد انىن ساموت لو  
 رحل عىن.



رمبا جيب ان يكون هناك ما هو  -
افضل للتفكري فيه!كرامتك 

ووثيقة زواجك ام الرجل الذى  
 حتبينه.سارسل سامنتا اليك.

ظلت كلمات ليز تطاردها بقية 
اليوم وكانت ال تزال تفكر حول  

حمادثتهما وهى تبحث عن 
  مالبس مناسبة الرتدائها من اجل

 العشاء.



اضاعت عشرين دقيقة دون  
جدوي وهى حتاول جتربة طقم  

بعد االخر.تضايقت من نفسها  
بسبب اهتمامها املتزايد واخريا  
استقر رايها على فستان شتوى 
ابيض من الصوف كان ملتصقا 

هبا ومظهرا كل استدارات  
جسدها ويظهر شعرها االسود  
بوضوح.قررت ان ترتك شعرها  



السهرة غري رمسية حرا ما دامت 
وان شبكت مشطني فضيني علي 

 اجلانبني. 
ورغم استعداداهتا العصبية فقد 

بقي امامها مخس عشرة 
دقيقة.كانت معدهتا تؤملها عندما 

فكرت ىف قضاء االمسية ىف 
صحبة ابريت رمبا كانت ليز علي  

حق,وكانت ختدع نفسها ابن  



تفكر اهنا تستطيع ان تنتزعه من 
وكان الوعد  حياهتا ايل االبد 

الوحيد الذى قطعته علي نفسها  
هو ان جتعل كل االمور تعرب  

ذهنها بسرعة كل مرة ينظر اليها  
ويبتسم هلا ويلمسها.امحر وجهها  

 عندما دق جرس الباب.
قالت ىف نفسها كوىن هادئة  

واستغرقت حلظات لتسوي من 



ردائها ولتستعيد سيطرهتا علي 
نفسها.رمست ابتسامة مؤدبة علي  

وفتحت الباب كانت   وجهها
الرغبة تشع من وجهه ومن عينيه 

البنيتني عندما حيته وحاول ان 
 خيفىيها حتت رموشه الطويلة: 

 هل انت مستعدة؟-
 نعم.-



التقطت حقيبة يدها ومعطفها من  
فوق املائدة قبل ان يدخل.من 
 االفضل ان تفعل ذلك.قالت:

 دعنا نذهب.-
حاولت اال تنظر اليه ومها  

يتجهان حنو السيارة ولكن عينيه 
احملبتني كانتا قد فحصت كل 

تفاصيل جسدها من فتحة رقبة 



قميصها االزرق ايل جورهبا 
 الشفاف.

مل تكن تظهر علي جسده أي 
شحوم وكان طويال ممشوق القوام 
وكانت حتب طريقته ىف التحرك ىف  
قوة صامتة هادئة وبال جمهود.فتح 

ب السيارة هلا ابدب وانتظر  اب
حىت اختذت جملسها قبل ان يدور  

حول السيارة.ابتسمت كيت 



عندما دخل السيارة برشاقة وهى  
حتاول ان تقطع الشعور ابلتوتر  

املسيطر عليها.كان اخر ما تريد 
ان تفعله هو ان تفسد امسية  

سارة بتبادل احلديث امللتهب مع  
 ابريت الذى قال عرضا:

 وىن جائعة جدا.اتعشم اال تك-
 نظرت اليه ىف دهشة:



لقد ظننت ان سارة هى الىت  -
 اعدت الطعام.

نعم لكنها ليست طاهية -
ماهرة.اهنا متيل ايل نفاذ الصرب  

وبدال من اتباع التوجيهات فاهنا 
 تكتفى خبلط كل شىء معا.

انىن متاكدة من ان الطعام  -
 سيكون لطيفا.

 ال تكوىن واثقة ايل هذا احلد. -



ه مضيئا وهو يفكر ىف  كان وجه
 امرها. 

رمبا يتمكن طهوها من ابعاد  -
 الفىت وهروبه.

 هزت راسها ىف امتعاض:
انت رهيب وال اظن ان مثل  -

تلك التعليقات ستساعدك ىف 
 هذا الوضع. 



انت علي حق فقط عديىن  -
 بشىء واحد اي كيت.

 ما هو؟-
ارجو اال تبدئى احلديث عن -

االزهار والقلوب قبل ان تتاح لنا  
الفرصة الكتشاف ان كان ذلك  

 الفىت له قيمة ما.
 قطبت ىف وجهه وقالت:



صدقىن فان اخر ما امتىن ان  -
افعله هو ان اجد نفسي وسط 

 هذا الوضع. 
تذكرت كيت هذه الكلمات وهى 
وسط ابريت الذى يصيح وسارة 

 الىت بدا عليها االمتعاض.
فشل العشاء فشال ذريعا.بدا  
ه  الدجاج الذى طهته سارة وكان

جنب واالرز اكثر ذوابان من 



اجلنب.بدا جيف غري راض بسبب 
 الوجبة.

نظرت عرب املائدة ايل الشاب ذى  
الشعر الرملي كان رجال هادائ 

جذااب بطريقة طفولية لطيفا للغاية  
مل تتح له اية فرصة للحديث كان 

كل من سارة وابريت يتكلمان 
ابفصي طبقة الصوت ارتفاعا من  

 يت حبدة:اول اللقاء سال ابر 



 مارايك؟ -
نظرت كيت مابني كل منهما 

وعلي وجهها تعبري حمايد وقالت 
 له:
هل من املمكن ان تكرر  -

 السؤال؟ 
 زفر ابريت ىف ضيق:



لقد قلت لسارة ان اعداد  -
الزواج ىف ثالثة اشهر شبه 

 مستحيل.
هزت كيت راسها وقد احست 

 ببعض االمان:
هذا حقيقي.انىن مل اذكر ذلك  -

 اذكر انه مستحيل  من قبل كما مل
 ايضا.



حاولت اصالح قوهلا وهى حتاول 
ان متتص النظرة اجلرحية علي وجه 

 سارة:
 ان ما اقوله هو... -

القت ذراعيها ىف امتعاض 
 وقالت:

انظر..اننال لن اقف جبانب  -
احد هنا.انىن مستشارة حفالت 
زواج ولست مستشارة مشاكل 



زوجية او حكما ىف هذا  
الشان.ان االجابة هى نعم ميكن 
اعداد حفل زواج ىف ثالثة اشهر  

ولكن ميكنىن القول ابنه ليس نوع  
احلفالت الىت تناسب سارة كما 

قلت اذا اردت ان يتم ذلك 
تفاصيله   بطريقة صحيحة وبكل

ال بد ان متنحى نفسك ستة 
 اشهر علي االقل. 



 هنضت واكملت:
واالن اان وجيف سنمشى معا -

ايل هناية الناصية وحنضر بيتزا  
بينما انت واختك تقرران ما  

 ستفعالنه.
نظر ابريت اليها ىف غضب 

ةاخرج حافظة نقوده وقال وقد 
 بدا االعجاب ىف عينيه:

 هاك بعض املال ومتتعا ابلوجبة.-



قالت جليف الذى قفز عند مساعه 
 االقرتاح.

ارجو اال تتضايق من الذهاب  -
 معى.

قال وقد بدا عليه االرتياح  
 الكبري:

ال..علي االطالق.حسنا اي -
 عزيزتى. 



نظر ايل سارة بنظرة اهتمام قلقة 
 فقالت:

هيا اذهب وساحاول اال اقتله  -
قبل عودتكما.هزت كيت راسها 

 وهى تتبع جيف.
لن حيدث هذا.هيا امكثا معا  -

وحال املعضلة.قضيا نصف 
الساعة التالية ىف انتظار فطائر  

البيتزا ويثرثران حول الزواج  



املرتقب.وجدته كيت جادا للغاية  
وشااب حساسا وواثقا من احلب  

حقا.ووجدت انه ليس امام 
 ابريت اية حجة.

كان االخ واخته جالسني فوق  
دا االريكة ىف استسالم عندما عا
ايل الشقة.نظرت كيت اليهما  
ابستغراب قبل ان تضع البيتزا  

 فوق املائدة.



بدا ابريت يقهقه امام تعبريها 
العصيب وانضمت اليه سارة حىت 

محلقت هى وجيف فيهما غري 
 مصدقني.قال ابريت اخريا:

ال تنظرا الينا هبذا القلق.لقد  -
اتيحت لنا فرصة للحديث 

 والشكر لك. 
 كيت واكمل:ارسل ابتسامة ايل  

 لقد وصلنا ايل حل وسط.-



 نظرت اليهما كيت ىف توقع: 
 حسنا.-

 ابتسمت سارة فقال:
اذا كان االمر طيبا مع جيف -

فقد وافقت علي ان امنحكما 
تسعة اشهر للتخطيط للزواج  

قرب حلول اعياد امليالد 
 اجمليد.وسيكون ذلك رائعا. 

 وافقت كيت قائلة:



ان زواج الشتاء دائما رائع  -
 يل .ومج

 قال ابريت هبدوء:
وسابذل مزيدا من الوقت كى -

اعرف مستقبل خطيب اخىت اذا  
 كنت موافقا علي ذلك.

مد يده جليف فهز راسه وقد 
علت وجهه ابتسامة عريضة 

 وقال:



 هذا عظيم.دعوان انكل.-
فتح صندوق البيتزا ومررها  

 امامهم قال ابريت ىف اذن كيت:
 هل احضرت البصل.-

برباءة وهى تقضم قطعة سالت 
 من البيتزا.

 اال حتبه؟-
 ليس واان علي موعد مع امرأة.-



من حسن احلظ ان هذا ليس  -
 مبوعد.

 سالت سارة ىف فضول:
ما هو السر الذى ختفيانه انتما  -

 االثنان؟
قال ابريت وهو يدلك رقبة كيت 

 ابصابعه:
انىن كنت امهس ابشياء مجيلة -

 بال معىن ىف اذهنا. 



كيت نظرة قامتة وان    نظرت اليه
جتاهلت تعليقه الالذع استطاعت 

ان تغري املوضوع وتبتعد عن 
اصابعه املدلكة ىف نفس 

الوقت.جري احلديث ىف قنوات 
اكثر طبيعية ومعظمه حول 

الصراع بني فريقي الدودجرز  
والعمالقة.من الواضح ان جيف 



كان من هواة كرة البسيسبول 
 اجملانني. 

كانت تعلم ان ابريت 
ستسلم,وقد تركت مشاهدهتا سي

للثالثة حالوة ومرارة ىف فمها ىف  
وقت واحد.كان رائعا ان تكون  

معهم وان تشاركهم الشعور  
ابالسرة كانت تشتاق ان تسمع  
صوت احلب ىف حديث ابريت 



كما بدا ىف صوت جيف ىف 
حديثه ايل سارة.كانت تتمىن ان 

تكون املستقبلة ابتسامته احملبة 
 املهتمة. 

 
لها كان حمددا بروابط  لكن عق

الزواج الذى مل يكن يقارن ابية  
عاطفة اخري.اذا مل يكن ابريت 

حيبها ابلدرجة الكافية للزواج  



منها.فهو اذن ليس ابلرجل 
 املناسب هلا.

كانت تعلم ىف قرارة نفسها اهنا  
علي حق ىف كسر العالقة املتوترة  

بينهما ولكن ىف قلبها كانت  
 .ختشى ان ترتكب غلطة رهيبة

 
 

 الفصل الثاىن عشر. 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا موقع رواايت 
www.riwaya.ga 

 
صاحت ليز حيث كانت الرايح  

 ختفض من صوت كلماهتا:
 هل تظنني ان االمر سينجح؟-

قالت كيت وهى حتاول تثبيت 
 احد اعمدة اخليمة ىف الرمال .

http://www.riwaya.ga/


اللعنة.امل تكوىن تعرفني انه من  -
احملتمل ان متطر ىف اليوم الوحيد 

الذى استطعنا اعداد زواج  
خارجى ىف اهلواء الطلق والذى  

 خططنا له منذ ثالثة اشهر. 
دفعت ليز جوال الرمال حول 

العمود وهى حتاول تثبيت اخليمة 
كانت قد فضت الساعة االخرية 
وهى حتاول ان تغطى الطرقة ىف  



وسوم ماتسون جتنبا المطار تل بل 
الربيع.كان موعد حفل الزفاف 

علي وشك االقرتاب وىف غضون 
عشر دقائق وكان متعهدو الطعام  

ينتظرون ىف نفاذ صرب العداد  
املوائد.قالت ليز حبزم وهى تلقى 

 نظرة اخرية علي الوضع:



اعتقد ان كل شىء سيكون -
علي ما يرام وقد صنعت هذه 

 من املطر. اخليمة من اجل محايتنا
اعلم ذلك ولكنىن دائما قلقة  -

ان ينهدم كل شىء فوق رؤوسنا  
ويؤدى ذلك ايل اقامة دعوة 

ضدان فتذهب بكل الرتتيبات  
 الشاعرية الىت حنلم هبا.

 قالت ليز بسخرية: 



شكرا حلسن نواايك وثقتك.هيا -
دعينا نساعد املتعهدين ىف  

 اعماهلم وسيحضرون بعد دقائق.
فل ىف اوجه  بعد ساعتني كان احل 

كانت الشمس قد شقت 
السحب وخرج معظم احملتفلني 
ايل اهلواء الطلق ىف اجلزء غري  

املغطى من املمر كان ما تبقى هو  



القاء ابقة الورد وقطع كعكة  
 العروس.

 سالت ليز ىف هدوء:
 هل انت متعبة؟-

 هزت كيت راسها وقالت:
انىن اشتاق ايل الغطس ىف ابنيو -

ة.لقد كانت  ممتلىء ابملياه السخن
 عطلة رهيبة.



ال متزحى.لن نستطيع ان نقيم -
حفل ليلة اجلمعة يتبعه حفال يوم  
االحد دون االستعانة ابشخاص 

 اخرين. 
 قالت كيت وهى تبتسم:

 موافقة.-
علي االقل لدينا راحة ىف  -

العطلة االسبوعية القادمة حيث 
ال يوجد أي زواج ىف اجلدول من  



الصعب تصديق عطلة هناية  
 وع هادئة ىف شهر ابريل. االسب

اعرف واان احترق شوقا هلذه -
العطلة,لقد كان هذا االسبوع 
مرهقا برقت عينا كيت وهى 

 تفكر ببعض العزلة. 
ساخذ عرضك واقبله واحب -

ان اذهب ايل البيت وارتدي 
اجلينز واجلس امام التليفزيون  



واشاهد كل استعراضات يوم  
 السبت الرائعة.

وء احلظ  يبدو االمر رائعا ولس-
ساذهب مع ريك ايل حفل  

 الليلة.
قالت كيت معرتضة وهى تبتسم 

 ىف تفاهم:



رمبا انت الىت جيب ان تذهب  -
ايل املنزل دفعتها ليز برقة  

 وقالت:
ال..هيا اذهيب من هنا وال -

تنسي ان تكلمى ابريت هاتفيا انه  
حياول الوصول اليك منذ اايم 

 عديدة.
اعلم ولكن كل ما اريده هو ان  -

 ابقى بعيدة عن الرجال.



ملاذا؟ملاذا تستمرين ىف البقاء  -
غري سعيدة؟واجهى االمر اي كيت 
لقد رحل الضوء من حياتك منذ 

ان قلت له وداعا ىف االسبوع 
 املاضى.

 انه امر مؤقت.-
 انت تتمنني ذلك. -

 دفعت ليز كيت للخروج. 



مرت بقية االسبوع بني امطار  
  خفيفة وغزيرة,مل يكن هلا اتثري ىف 

رفع الروح املعنوية حبلول يوم  
االثنني كانت كيت مستعدة 

للعودة للعمل وهى شغوفة ان  
تدفن نفسها ىف االعمال مرة اثنية 

 الىت اصبحت مدار كل حياهتا.
كانت حتاول ان تقنع نفسها ان  
ملكيتها لوكالة الشؤون العاطفية 



كافية هلا حىت االن وال حتتاج ايل  
اهتا احلب وايل رجل بعينه ىف حي

 كى يسعدها.
ولكن الفوضى الىت تلت ذلك ىف  
االسبوع التايل مل تصنع شيئا كى 

 حييا الشعور ابلفراغ ىف قلبها.
مرت عدة مرات علي ابريت ىف 

البهو العمومى وشاركته بعض 
اللحظات املسروقة عند بوفيه 



الناصية وغري ذلك مل يتصال 
ببعضهما وقد احست خبيبة امل 

خشيت ان يكون قد فقد 
اهتمامه هبا وىف نفس الوقت  

متنت ان يكون قد فعل 
ذلك.كانت عبارة عن كتلة من  

العواطف كل منها تصب ىف 
 مل تعد تعرف اذا ما  االخري حىت

كانت تبتسم خالل دموعها او  



تبكى خالل ضحكها.لقد حان 
الوقت كى تصل ايل حدود ذلك  

الوضع.هل هترب؟اهنا االجابة  
الوحيدة .ان قضاء عطلة هناية 

االسبوع دون حفالت زفاف هو 
االمر املناسب متاما.لقد كانت  
حباجة ايل وقت للتفكري وكان 

ان امامها مكان واحد ترغب 
 تذهب اليه وهو منزهلا.



*** 
كانت سان فرانسيسكو يغطيها  

الضباب عندما غادرهتا ايل  
مونتشينو بعد الساعة الثامنة  

صباح السبت.ولكن بعد دقائق  
لصبحت فوق كوبري جولدن  
جيت ومنه ايل الطريق السريع  
حنو الشمس الساطعة.لقد مر  

وقت طويل منذ ان قامت برحلة 



نت سيارهتا الطويلة ايل وطنها وكا
اهلوندا ترتاقص فوق الطريق مبرح  

وكاهنا فرحة ابحتاحة الفرصة هلا  
كى تنفس عن ضيقها عندما 

وصلت ايل مونشينو كان الوقت  
ال يزال بعد الظهر وكان امليدان 

مزدمحا ابلزوار.قادت سيارهتا عرب 
وسط املدينة وهى تتطلع ايل  

الفتات احملالت واملطاعم.كانت 



حدث من مسرورة بسبب ما 
تقدم الذى مل يغري كثريا من  

مدينتها.انتظرت ىف شغف عند 
اخر اشارة مرور وقد احست 

ابللهفة للذهاب ايل منزهلا .ما ان  
عادت ايل الطريق السريع حىت  

استغرقت مخس عشرة دقيقة 
اخري حىت تصل ايل منزل جديها  
الذى كان مقاما علي مرتفع مطل  



علي احمليط اهلادىء.وكان الطريق  
ملؤدى ايل املنزل ضيقا وكان ا

املنزل بعيدا عدة اميال عن لقرب  
جوار له.كان املنزل ملتواي بسيط  
التصميم مكوان من ثالث غرف 
نوم,حماطا ابشجار الغابة احلمراء  
واالزهار الربية.كان فوق املدخل 

دوالب من النحاس الصدىء  
بسبب هواء البحر وقد غطته 



قطرات املياه الىت اخذت تصدم 
نيها ابلرطوبة وكاهنا حتييها عي

مرحبا بك ىف فردوسك.ادخلت 
مفتاحها ىف القفل ةاخذت نفسا  
عميقا من اهلواء املاحل كان احد 

اجلريان يعتىن ابملنزل وكان ال يزال  
 دافئا ومرحبا.

اسقطت حقيبة مالبسها جبوار  
الباب من الداخل ونظرت حوهلا  



وابتسمت كانت ال تزال لوحات  
نا ثرة ىف املكان تطريز جدهتا مت

بطريقة حمببة ايل النفس بينما 
اعلي املدفاة علقت بعض صور  

 طفولتها.
جتولت اكثر ىف املنزل وقد برزت  

هلا ابواب الشرفة خرجت حنو 
االريكة املصنوعة من خشب 
االرو والىت كانت ممتدة بطول 



خلفية املنزل لتقدم منظرا خالاب 
يطل علي احمليط.استندت ايل  

ت تعب من املنظر  السور واخذ
عبا كانت االمواج عالية واخذت  

 عدة انفاس عميقة.
وكانت حتس ابلرطوبة املاحلة علي 

وجهها وهى تطل من اعلي 
 السور. 



تناثر شعرها وعادت ابفكارها 
لالوقات الىت جاءت فيها 

مبتاعبها ايل تلك االريكة واملت 
ان ان تذهب الرايح بتلك  

 املتاعب.
  اخذ صوت ضحكات االطفال
يرتدد ىف اهلواء وابتسمت كيت 
فجاة احست بشعور من اخلفة  

يسود جسدها لقد تذكرت خالل 



االعوام القليلة املاضية منزهلا  
كمكان لالمل والتعاسة.ورات ىف 
ذكرايهتا كل شىء ابرد وجاف 
ولكنها االن ىف تلك اللحظة  

بدات تتذكر االوقات السعيدة 
الضحك واالايم احلرة الىت  

لرحالت ىف التالل انفقتها ىف ا 
القريبة وقالع املباىن ىف الرمال  



والسباحة ىف مياه احمليط اهلادىء  
 الباردة.

وقفت جبوار السور حوايل نصف  
الساعة وقد غطى وجهها رذاذ  

 املياه املاحلة لقد كانت علي حق.
لقد حان الوقت كى تعود ايل  

بيتها مث تتذكر وبعد ذلك تنسى 
هجر ابيها المها واالكاذيب  
حول مولدها وحب امها غري  



املتكافئ الذى طاردهتا ذكراه 
سنوات عدة لقد حان الوقت كى  
هتتم ابملستقبل بدال من ان تظل  

 ضحية املاضى.
مل تكن تعلم حىت االن ما اذا  
كان ابريت سيكون جزءا من  

مستقبلها ام ال الن هناك شيئا ما 
ال تستطيع ان هتمله وهو رغبتها 

 .ىف التزام طويل املدى



وقف ابريت خارج املبىن الذى  
يضم مكتبها وهو حيملق ايل  

 النافذة العلوية للمرة املائة. 
اخذ يطرق اصابعه فوق اطار  
الباب دون ان يقر له قرار مث  

ادار ظهره للمبىن واخذ حيملق 
دون تركيز علي الشارع .لقد 

مرت ثالثة اسابيع طوال منذ ان 
افرتق عن كيت وكانت ثالثة  



ة من البحث داخل  اسابيع طويل
 روحه دون ان جيد االجابة.

 مسع صوات لبحا قطع افكاره:
رمبا هذه الزهرة حتسن من  -

 االمور!
استدار كى يري السيد راموىن  
ميسك ىف يده ابقة من ازهار  

 الربيع قال بطريقة ساخرة:



لسوء احلظ ال اعتقد ان زهرة -
 ميكن ان تصلح الوضع.

هز السيد راموىن راسه ىف تفهم  
 قال:و 
احياان حيتاج االمر اايل اكثر من  -

زهرة لكسب قلب سيدة.وقد 
استغرق مىن وقتا طويال حىت  

اتعلم .ىف احلقيقة لو مل يكن االمر  
يتعلق ابالنسة مارلو لبدا علي 



نفس التعبري احلزين الذى علي  
 وجهك.

قال ابريت وهو يبتسم فجاة 
 اصدر صوات ابصابعه:

ه  اه نعم عالجاهتا الشاعرية هذ-
هى ..الشاعرية اعتقد انك  

 حللت مشكلىت.
 قال السيد راموىن ىف سذاجة:

 اهنا حتب الورود البيضاء. -



 ضحك ابريت وقال:
اعطىن دستة منها..انىن ىف  -

 حاجة ايل كل معاونة ممكنة.
*** 

نظرت كيت ىف دهشة ايل السيد  
راموىن وهو يضع ابقة الورد فوق  
مكتبه .قال وهو يبتسم ابتسامة  

 اضاءت كل وجهه: عريضة
 هذه من اجلك؟ -



 ابتسمت ليز ىف تفهم وقالت:
 هل هناك بطاقة؟-

كان قلبها ينبض بشدة ىف 
صدرها.اجاهبا السيد راموىن وهو  

 خيرج من ابب املكتب ويقهقه: 
ال يوجد بطاقة..من معجب  -

 جمهول.
 علقت ليز:



معجب جمهول!اتساءل من  -
 يكون؟

ليس لدى ادىن فكرة.اي اهلى -
املفرتض لن اكون ابلدور  !من 

 االرضى االن.
ابتسمت ليز لكيت وهى متسك 

حبقيبة يدها واندفعت حنو 
الباب.التقطت الورد وهزت  

راسها ىف ارتياح..محدا هلل..لقد 



عاد احدمها ايل صوابه.اخذت 
ابقة الورد البيضاء تلمع ىف ذهن  
كيت وهى مندجمة ىف االجتماع 

املنعقد ملدة ساعتني ىف فندق 
ون وكانت ال تزال تفكر  هيلت

حول ذلك الورد عندما سارت 
بطريقة غريبة صاعدة الدرج ايل  

مكتبها بعد السابعة مساء ذمل  
اليوم متاما.كانت حتس ابلتعب 



حىت عظامها حيث دفنت نفسها  
ىف العمل ىف االسابيع الثالثة  

املاضية حماولة ان تفكر ىف أي  
شىء عدا ابريت ومل تعد ذكراه  

بب ابقة الورد النه  ايل ذهنها بس
 مل يغب عن ابهلا حلظة واحدة.

جلست امام مكتبها وهى تئن 
بدات خترج مالبسها من احلقيبة  
كانت التزال جتادل نفسها ان  



كانت تستمر ساعة اخري ام  
تذهب ايل منزهلا وتنهار علي  

الفراش عندما رن جرس 
الباب.رات ان من يرن جرس 

الباب ىف هذه الساعة املتاخرة ال 
د ان يكون لديه سبب وجيه ب

لذلك!فاسرعت هتبط الدرج وهى  
تتوقع ان تري احدى عرائسها  

العصبيات علي عتبة الباب  



ولكنها وجدت بدال من ذلك  
رجلني ىف زى السقاة وقد امسك  

كل منهما بصينية فضية 
 واسعة.سالت ىف دهشة:

 ما هذا؟ -
سال احد ارجلني وهو ينظر ىف  

 بطاقة ىف يده.
ركة الشؤون  كيت مارلو ش-

 العاطفية.



 نعم.-
كانت ال تزال حتس ابلغرابة  
والدهشة من رائحة الطعام  

 اللذيذة الىت انتشرت ىف الغرفة.
اذن هو انت!هل تسمحني لنا  -

 ابلدخول قبل ان يربد كل شىء.
ولكىن لست افهم..انىن مل -

 اطلب شيئا.
 قاكعها الرجل االخر قائال:



اعتقد ان لدينا مذكرة تشرح  -
ء.اهنا هنا ىف مكان كل شى

ما.اتسمحني لنا ابلدخول لنضع 
 هذه احلمولة؟ 

فتحت كيت الباب مرتددة  
وقادهتما صاعدة ايل 

مكتبها.اتسعت عيناها غري 
مصدقة عندما رفعا الغطاء عن  

االطباق وكشفا عن وجبة فاخرة 



من الدجاج احملاط ابالرز وطبق  
من اخلضروات الىت يتصاعد منها 

لزبد وكعكة البخار واقراص من ا 
الفراولة واانء قهوة وزجاجة 

 مرتفعة الثمن من العصري.
قال الشاب االصغر سنا وهو 

 يفتح ظرفا وهو يبتسم:



ها هى املذكرة الىت قلت -
عنها.انه يقول اال نعطيها لك اال  

 بعد ان نعد كل شىء.
قالت كيت وهى تتناول الظرف  

 بيد:
 شكرا..كم مثن الطعام؟-
كل   ال شىء..لقد تويل هو-

 شىء حىت احللوان. 
 استدار كى يرحل وهو يقول:



ارجو ان حتتفظى ابلصواىن  -
واالطباق هنا ايل ان حيضر من  

 سريفعها ىف الصباح.
نظرت كيت ايل وجبتها دهشة  
مقرونة ابلسرور وبعد ذلك ايل  
البطاقة غري املفتوحة ىف يدها.مل 
يكن االمر حيتاج ايل ذكاء حاد  

نت  كى تعرف من املرسل لقد كا



حركة عاطفية وشاعرية غري  
 متوقعة 

 
 

فتحت البطاقة ببطء واوشكت 
 ان ترتعد مما تتوقع ان تقراه:

 عزيزتى كيت
يقولون ان الطريق ايل قلب 

الرجل معدته واتعشم ان يصلح 



ذلك مع اجلمال ذى العينني  
 الزرقاوين ايضا. 

 ابريت.
تكور فمها ىف ابتسامة وهى تنظر  

وجبتها.ان ايل املذكرة مث ايل 
الرجل بدا يلعب بقوة انه  

يطاردها االن حىت ابلطعام ومع  
ذلك ال يزال هناك ما هو اكثر  



من وجبة الدجاج كى تغري  
 تفكريها.

كان الطعام شهيا وكان كل شىء 
رائعا فيما عدا شيئا واحدا,غياب 

ابريت لقد بدت احلركة 
الرومانسية خاوية دون مالحظاته  

امته وتعليقاته الالذعة وابتس
الكسول وعينيه البنيتني.جلست 
اثنية ىف مقعدها وتصورت وجهه 



الساحر علي أي حال هذا افضل 
 من ال شىء.

بدا اليوم التايل اهلجوم العاطفى  
املستمر والثابت مصحواب 

ابملغازلة الىت خيجل منها حىت  
اشهر دون جوان ىف التاريخ  

.استمرت كيت اسبوعا ابكمله 
ات وهى تتلقى احللوى وقصاص
رقيقة مليئة ابالشعار وبعض  



احلكم واالمثال االجتماعية 
وبرقية تعلم احلب احلقيقى 
وزجاجات العصري وسالت 

 الكعك.
كانت ليز معتكفة معظم اوقات 

االسبوع مكتفية ببعض 
االبتسامات اخلفيفة والضحكات  
املكتومة مل تعرف كيف تتصرف 
وتسلئلت هل كان يتهكم عليها 



ر مدى  ام فقط حياول ان يظه
اهتمامه .وحىت ليز الحظت ان 

سكرتريته قالت انه خيتفى من 
عمله ساعات ىف وقت ما ومل 

تعرف اين يذهب ولكنها عندما 
اكتشفت كومة تذاكر مبارايت 
العمالقة عرفت انه كان يذهب 

 كثريا ايل تلك املبارايت.



وقد جاءت الضربة النهائية ىف  
هناية بعد ظهر اجلمعة عندما 

هى عملها مع  كانت كيت تن
احدى عميالهتا.دخل رجل وسيم 

ورشيق ىف زى سهرة اسود  
توكسيدو وبيده صينية فضية 

عليها ظرف من الورق الفاخر  
كتب عليه شخصى وسري 

لالنسة مارلو قرات كيت الرسالة  



غري العادية حتت انظار ليز  
واحدى العميالت اغرورقت 

عيناها ابلدموع وانولت الرسالة  
الىت قراهتا   دون كالم ايل ليز

 بصوت عايل:
 عزيزتى..كيت..

انىن احبك اكثر من احلياة 
 نفسها..هل تتزوجينىن؟

 حبيبك ابريت.



 صاحت العروس الشابة:
اوه ايهلا من شاعرية..ان المر -

 مجيل.
محلقت كيت ىف ليز بعينني 

 مرتبكتني واخذت منها البطاقة.
 قالت ليز جبفاء: 

اهنا علي حق.انك ال ميكن ان  -
بعرض للزواج اكثر  حتلمى 

 رومانسية من هذا..ماذا حدث؟ 



اجابت كيت وقد بدت نظرة 
 مضطربة ىف عينيها:

لست ادري..انه كل ما كنت -
 امتناه ولكن..

امسكت حبقيبة يدها دون ان  
تنبس ببنت شفة وهربت من  

املكتب اتركة ليز والعميلة 
 حتملقان ىف دهشة.



عندما وصلت ايل الشارع جتولت  
وهى ال تري أي شىء  بال هدف 

علي االطالق .كان عقلها ىف  
دوامة اسئلة ال جتد هلا اجابة.ملاذا  

 هى غري سعيدة!
لقد اراد ابريت ان يتزوجها  

والطريقة التة غازهلا هبا كانت 
شاعرية وعاطفية اكثر مما كانت  

 حتلم ولكن مثة شىء ضائع. 



مشت ثالثة اميال حىت اكتشفت 
ر اخلطا وميلني اخريني كى تتصو 

 كيف تصلحه.
كانت مباراة البسيبول ىف الدور  
الثالث عندما وصلت كيت ايل 

ساحة االنتظار نظرت بسرعة ايل  
تذكرهتا وسارت حنو اجلزء احملجوز  

حيث كانت تعلم مكان جلوس 
 ابريت.



ظلت حلظات ال تري شيئا حيث 
كان اهلواة اجلالسون امامها  

يتقافزون علي اقدامهم.اخذت 
كتاف حماولة تتطلع من فوق اال 

ان تتذكر موقع مقعده ابلظبط 
اخريا راته كان مرتداي كاب 

بسيبول ومرتداي جينزا وفانلة  
قدمية وكان مبفرده .انتظرت  

عندما كان حارس املقاعد منشغال 



وتسللت هابطة الدرجات 
وانزلقت جالسة ىف املقعد جبواره 
سالت عندما محلق فيها بتعبري 

 غري مفهوم ىف عينيه البنيتني
 الداكنتني:

 هل هذا املقعد مشغول؟ -
هذا يعتمد علي الظروف..انىن   -

 ىف انتظار خطيبىت ان تنضم ايل.



اوه...حسنا رمبا جلست هنا  -
ايل ان حتضر .محلق فيها مث 

استدار اثنية انحية امللعب قال 
وهو حياول ان خيفى االمل ىف 

 صوته: 
انىن ال اريد ان العب العااب اي -

 كيت.
اجابت وهى تتابع نظراته ايل  

 امللعب:



واان كذلك وهلذا اتيت -
للقائك..انىن اريد ان اهنى عملية 

ارسالك االزهار واحللوي وكل  
 شىء اخر كنت تفعله.

 قال بتجهم:
لقد ظننت ان هذا ما   -

تريدينه,اعتقد ان العالج العاطفى  
مل ينجح هذه املرة...اليس 

 كذلك؟



هل كل ذلك من اجل العالج   -
 العاطفى؟

ال انه حول حقيقة انىن احبك   -
واريد ان اتزوجك ولست ادري  

ماذا حدث لنا ولكنىن اعرف انىن  
ال استطيع ان اضيع بقية حياتى 
ىف الندم علي انىن مل انتهز هذه 

الفرصة .وهلذا قمت هبذه 
االعمال العاطفية كلها ورمبا  



ظننت انىن استطيع ان اغري رايك  
 ىف عال قتنا.

برقت حملة من احلب ىف   قالت وقد
 عينيها:

انىن مل اغري رايي وليس هناك  -
ما يستوجب ذلك النىن اان  

احبك ايضا.وقد ادركت ان كل 
العواطف وشاعرية العامل ال 

تساوى ال تساوى شيئا اذا مل  



تكن معى لتشاركىن اايها,ان 
اهلدااي الىت قدمتها ليست من 
اجل الشاعرية وامنا من اجل  

خصني يعيشان احلب من اجل ش
معا ويتشاركان احلياة معا.انىن  
اريد ان اتزوجك فعال ولكن  
بشرط ان يكون لديك نفس  

الشعور احلقيقي ابنك تريد نفس  
 الشىء. 



توسلت اليه عيناها الزرقاوان طلبا  
 لالمان.

انىن اريد ذلك..انىن اعرتف   -
ابن الفكرة ترعبىن ولكن ىف  

اعماق قليب اعلم ان ذلك هو  
يح .لقد كانت تلك  االمر الصح

االسابيع القليلة املاضية رهيبة يل 
بدونك.لقد احسست وكان 

الشمس غربت عن حياتى.اعلم 



انىن ال اريد ان افقدك.واال افقد  
تفاؤالك وافكارك لبغريبة اجملنونة  
حول الشاعرية و العاطفة.اريدك  

 مهما كنت.
انىن احس بنفس االحساس  -

.انىن فقط اريدك انت وليست 
زهار واحللوى.انىن اريد  كل اال

فقط ان تكون معى سواء ىف  



مباراة كرة البيسبول او ىف أي  
 مكان اخر.

 ابتسم ابريت:
اتعنني انك ستذهبني معى ايل  -

مبارايت البيسبول وكرة السلة  
 وكرة القدم؟

 ال تعتمد كثريا علي حظك.-
ضمها بني ذراعيه وقبلها دون ان  

يعري اجلمهور أي انتباه.ادت 



من التصفيق ايل ان  عاصفة 
يبتعدا عن بعضهما ومحلقت كيت 

ىف ابريت وهو يصرخ ابعلي 
 صوته: 

 اننا سنتزوج. -
 رد عليه مجهور النتفرجني:

 حنن نعلم ذلك. -
اخذت االضواء تسطع علي 

لوحة االرقام حيث شاهدا كلمة 



نعم تضوى انبته وهو يضمها بني  
 ذراعيه وقالت:

ال استطيع ان اصدق انك  -
ان ختطبىن وسط فعلت ذلك..

 مباراة بيسبول.
انىن احبك اي كيت دعينا نرحل -

 من هنا.
شدها وهو يضحك خالل 

اجلمهور ايل ان اصبحا اخريا  



مبفردمها حتت االضواء الساطعة  
ىف ساحة انتظار السيارات 

الساكنة.مل تلحظ أي شىء حوهلا  
سوى الرجل الذى حتبه والذى  

 حيبها.
لتحميل مزيد من الرواايت  

 ية زوروا موقع رواايت احلصر 
www.riwaya.ga 
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