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 امللخص
إجراء   بدأت جنيفر سانكروفت

مقابالت الختيار زوج هلا بعد أن نشرت 
إعالان هبذا اخلصوص يف صحيفة. 

فوجود زوج إىل جانبها سيضمن هلا 
الرتقية يف وظيفتها. أما احلب فلم يكن  

 له مكان يف جدول مواعيدها.. 
لكن حني حضر كول ابرجنر الرجل املثري 
البالغ اجلاذبية هدد أماهنا النفسي وزعزع 



ومل تستطع اختيار غريه من ثقتها بنفسها  
 الرجال الذين قابلتهم. 

فهل تفشل خطتها يف اختيار زوج قبل  
موعد الرتقية. أم أن كول خشبة 

خالصها الوحيدة وإذا كان سيجاريها يف 
مشروعها، فهل سيقودها حقا إىل  

 اخلالص أم إىل الغرق؟
 رابط حتميل ) رواايت عبري ( : 



https://www.riwaya.ga/
3abir_classical.htm 
 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 

https://www.riwaya.ga/
a7lam.html 

 رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة ( :
https://www.riwaya.ga/

3abir_maktouba.html 

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html


رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة 
 : ) 

https://www.riwaya.ga/
romancya_motanawi3a

.html 
صيد األزواج -1  

ما اسرتعى انتباه جينيفر سانكروفت 
وخطف أنفاسها مل يكن خليج املكسيك 
الرائع أمامها، إمنا عضالت ذاك الشاب 

https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html


ان الشاب الطويل  وكتفيه العريضتني. ك
القامة، األمسر البشرة والعاري الصدر  
يدهن ابللون األبيض سياجا حديداي  

يفصل بني حديقة مشذبة وشاطئ  
 نضيف. 

على االبتعاد عن  أرغمت جني نظراهتا 
ذلك املشهد اجلذاب مث أطفأت حمرك  

سيارهتا املستأجرة، وهي تفكر يف  



التعقيدات اليت قد يشكلها وجود ذاك  
 الرجل.

ـ كيف يفرتض أبن أجري مقابالت سرية 
 حبثا عن زوج بوجود رجل يراقبنا؟ 

كانت روثي توتل مساعدة جني قد  
فتحت ابب السيارة ومهت ابخلروج  

عليق جني، فاستدارت عندما مسعت ت
 إليها مستفهمة:)هل قلت شيئا؟( 



هزت جني رأسها نفيا: ال كنت أفكر 
 بصوت عال

مث أشارت ابجتاه الرجل عاري الصدر 
قائلة: آمل أن ينتهي عمله مع انتهاء  
العطلة األسبوعية. ال أريده أن يبعد  

 املتقدمني للوظيفة.
نظرت روثي ابالجتاه الذي تشري إليه ربة 

فتحولت تعابريها من الفضول  عملها، 
إىل الذهول، بقيت صامتة لربهة إىل أن  



استطاعت أخريا أن تقول بتعبري  
 إعجاب: عجبا...عجبا

مل تر يوما مثل هذا التعبري على وجه 
مساعدهتا. فضربت املرأة األخرى  

ممازحة،موقظة إايها من دنيا األحالم: 
 )توتل،زوجك رائع اقفلي فمك( 

وحولت نظرها إىل  أجلت روثي حنجرهتا 
رئيستها قائلة:"إذا كنت مرتبطة فهذا ال  
يعين أنه ال ميكنين التكلم. مث أمل أقل لك 



إن وكيل اإلجيار قال إنه من احملتمل أن  
 يكون عامل الصيانة يف املكان؟" 

 ـ ال، مل تقويل يل ذلك
أجابت جني بذلك بصوت حاد، بينما 

روثي تنظر بال ملل إىل ذلك الرجل  
الغريب:"بصراحة إنه مثال رائع عن  

 عامل الصيانة املمتاز!" 



محلقت جني مبساعدهتا. وإن يكن 
ممتازا؟ هذا األمر ال ينفي أنه حجر عثرة 

 تعيق خمططاهتا. 
حولت نظراهتا عن روثي لتحدق إىل  

 يديها املتشبثتني مبقود السيارة. 
مل ال تسري األمور كما جيب؟ هذا املنزل 

حيث تعمل والذي    الذي متلكه الشركة
استأجرته لثالثة أسابيع كان معزوال جداً  
ولكن ال ميكنها االشرتاط وهذا املكان  



هو الوحيد املتوفر حاليا. لقد أُثريت  
مسالة رائسة شركة احملاسبة بشكل 

فجائي وسريع فاضطرت الختاذ بعض  
 القرارات السريعة ورمبا املتسرعة.
واج  مل جترُأ على القيام ابملقابالت لألز 

املرشحني يف داالس. فمن احملتمل جدا  
أن تعرف الشركة أهنا ليست يف شهر  

العسل. واهتامها ابلكذب سيسلبها كل 



فرصة لرتؤس الشركة، انهيك عن أهنا 
 قد تضطر للتخلي عن عملها!

ال! لن تدع ذلك حيصل! لقد عملت  
طويال وجبهد لشركة داالس للمحاسبة  

ووهبت نفسها جسدا وروحا لتلك  
شركة طيلة عشرة أعوام، وابلتايل فهي ال

تستحق منصب الرائسة فيها. 
وللحصول عليه، قررت أن تقلب الدنيا 

 رأسا على عقب إن اضطرت لذلك.



متتمت قائلة"األجدر هبذا الرجل أال  
يقف يف طريقي، لدي أقل من شهر  
ألجد زوجا مناسبا وأتزوجه، ال أريد  

 ألجري ضخم أن يفسد جدول أعمايل" 
إىل مساعدهتا املكتنزة اجلسم  ونظرت 

اليت كانت سابقا يف البحرية:" قد اضطر 
 إىل أن أحرضك عليه، توتل" 



أطلقت روثي ضحكة سريعة :" انه  
ضخم اجلثة سأحتاج إىل املزيد من  

 جنراالت البحرية" 
مث ضغطت على شفتيها وعقدت 

حاجبيها:" أو قد اضطر لإلرسال يف  
طلب أهل زوجي، حيث إبمكاهنم إن 

ردوا أاي كان بعيدا"يط  
مث كشرت بسخرية:" لو أن محاي  
ومحايت أو كما أحب أن امسيهما  



الساحرة الشريرة والرجل الضفدع، مل  
يقرروا غزو مسكن عائلة توتل يف زايرة  

مطولة ملا متكنت من إبعادي ثالثة  
 أسابيع عن راي واألوالد"

نزعت جني يدها عن املقود وربتت على 
اجك يف االلتزام ذراع مساعدهتا " أحت

 ابلربانمج ويف حفظ السرية التامة" 
ألقت جني نضرة سريعة على املكان مث 

اتبعت قائلة:" ومبا أن املكان منعزل 



جدا هنا ومبا أنين سأقابل الكثري من  
الرجال العازبني، حُيتمل أن أحتاج  

 مهارتك يف الفنون القتالية"
فتحت جني ابب السيارة وترجلت 

نا نتكلم عن الرجال قائلة:" ومبا أن
سأذهب الكتشف ما خطب هذا 

 العامل" 
صفقت ابب السيارة واجتازت احلديقة  
متجهة حنو طريدهتا. كانت تسرع حنوه  



بينما بدا غافال عن وجودها. وحيث أهنا 
كانت مسرعة, ابلكاد الحظت املنزل 

البحري املؤلف من طابقني. حىت أهنا مل 
تلحظ الكوخ األبيض واألزرق إىل  

ارها وال األحواض املزينة ابألزهار  يس
 احلمراء والصفراء. 

جني بطبيعتها امرأة اجيابية منطقية وواثقة 
من نفسها، غري أهنا يف الوقت احلاضر  

عكس ذلك متاما، إذ مقيدة بربانمج 



زمين، كما أهنا غاضبة بعض الشيء، لن  
تقبل ابن يتم إبعادها عن الرتقية اليت  

 تستحق ليس هذه املرة! 
ت رائحة البحر تعبق يف اجلو لكن  كان

جني مل تشعر هبا، إذ كانت حواسها كلها 
 منصبة على املهمة اليت أمامها. 

زاد التوتر من عدائها إزاء دلك الدخيل 
الذي جترأ على اقتحام مكاهنا السري مل  

غريب يدس أنفه يف  تكن حباجة إىل 



شؤوهنا اخلاصة، فهي ال تظن نفسها  
ر ينظر هلا  قادرة على حتمل شخص آخ
 وكأهنا غبية.. أو حىت جمنونة.

مل يكن من شان احد كيف ختتار زوجها! 
لقد تبعت قلبها مرة ووقعت يف حب 

 طوين حىت اجلنون. 
متلكها االرتباك هلذه الذكرى لكنها  

متالكت نفسها حىت بعد مرور سنوات  



على تلك العالقة ، ما زال التفكري ابمسه 
 يؤملها 

ُعني طوين الند يف شركة داالس  
للمحاسبة، الرئيس املباشر جلني ومنذ 

اللحظة األوىل اليت انفتح فيها ابب 
املصعد وخرج طوين، دخل قلب جني 

فأحست ابلضياع كان وسيما رقيقا  
والمعا، يعرف متاما ما عليه قوله ليحرك 



أحاسيسها، حىت ابتسامته العادية وهو  
ر رأسها.جيتاز ممر الشركة كانت تدي  

استغرق من جني ستة أشهر لتلفت  
انتباه طوين، كامرأة وليس كمجرد زميلة  
عمل، وحصلت تلك اللحظة السحرية 
يف حفلة عيد امليالد اليت تقيمها الشركة 
وقد جاهدت كثريا لتختار ما ترتديه إىل  
أن استطاعت أخريا أن تتألق من اجل  

رجل بدال من أن تتألق من اجل النجاح  



كانت منشغلة جدا مبهنتها،    ،قبل طوين
لكنها وجدت نفسها فجأة تقوم بشىت  
األالعيب النسائية لتجذب انتباه طوين  

 إليها. 
كان طوين معروفا كزير نساء يف الشركة، 
لكن جني كانت تكره الثرثرة فتجاهلت  

 كل األقاويل 
كانت ليلة رأس السنة موعدمها الرمسي 

األول وكان طوين قمة يف اللباقة  



حرتام خبريا مبا يكفي ليشعر  واال
 ابنسجامها كلما حاول االقرتاب منها. 

بعد شهر من التواعد واخلروج معا، 
اعرتف طوين حببه هلا وعلى الرغم من  
حذرها وحتفظها الشديد، كانت جني 

مستعدة أن هتبه كل ما عندها، وجل ما 
أرادته يف الدنيا هو أن تكون زوجة طوين 

 وأم أوالده



عشاق، شعرت جني أبهنا  يف يوم عيد ال
أة يف تكساس وبدت يف أسعد امر 

فستاهنا اجلديد، أشبه مبراهقة طائشة، 
كانت تنتظر طوين ليصطحبها يف أمسية 

رومانسية ستغري جمرى حياهتا عل حد  
قوله، عندما رن جرس اهلاتف، مسعت 
جني أمها جتهش ابلبكاء وكانت تتصل  
من املستشفى ابكية مضطربة فاتصلت  

تلغي موعدمها.بطوين ل  



انتهى عيد العشاق بشكل مأساوي  
عندما توفيت خالة جني إثر حادث،  

كان احلزن ميزق جني، فوجدت نفسها 
تقود سيارهتا يف الليل لتعود إىل داالس  
إىل شقة طوين، إذ كانت أبمس احلاجة  

 إىل التعزية واملواساة
عندما فتح هلا الباب، عرفت على الفور 

وين عاري  أن مثة خطب ما. كان ط
الصدر، ال يرتدي سوى بيجاما حريرية  



سوداء، منحها تلك االبتسامة  
السحرية، فوجدته رائع اجلمال حىت 

 وهو نصف انئم 
غري أن شيئا يف عينيه أخافها فأنبئها  

تخطاه وتدخل مباشرة إىل  حدسها أن ت
غرفة نومه، مرتعدة مما قد جتده فيها.  

وإذا هبا ترى امرأة أخرى ارتبكت عند  
خوهلا. وبينما كانت املرأاتن حتدقان إىل  د

بعضهما أمسك طوين جني من ذراعها  



هامسا يف أذهنا بلهجة انعسة أكثر منها 
 اندمة "لقد حصل األمر من تلقاء نفسه"

تذكرت أبمل حاد كيف أدارها بني  
ذراعيه، حماوال أن خيرجها من الغرفة  

ويقفل الباب خلفه، كان هادائ رغم أهنا 
رم املشهود.فاجأته ابجل  

 
 
 



 
 
 
 

قال هلا إنه حيبها وأن ما حصل "جمرد 
عالقة عابرة"، وراح يبتسم هلا حماوال 

 تليني موقفها. ايله من خمادع!
وقفت هناك حمطمة القلب مدمرة  

املشاعر كان الرجل الذي كادت هتبه 



حياهتا خيدعها بكل برودة أعصاب يف 
 حني أن امرأة أخرى حتتل غرفته. 

دقة ابمشئزاز وعدم  ابتعدت عنه، حم
 يكن تصديق إىل تعابريه املرتبكة مل

يتحلى ابللياقة الكافية ليقر خبيانته، 
فشعرت بقلبها يهبط وحبزهنا يبلغ أقصى 

درجاته. لقد أحبته لدرجة أن احلب 
أعماها عن أكاذيبه وخياانته، مع أن  



أصدقاءها حاولوا مرارا وتكرارا حتذيرها  
 منه. 

ني حاليت  يف تلك الليلة، شهدت ج
موت مأساويتني، موت شخص عزيز من 

عائلتها وموت رغبتها يف الوقوع يف  
احلب جمددا! لقد فقدت السيطرة على 
نفسها مرة وحطمها ذلك، ولكنها لن  

 تعيد الكرة مطلقا! 



كان طوين من الوقاحة حبيث اتصل هبا 
مرات عدة يف وقت الحق وكان كالمه 
معسوال، يقطر عاطفة جياشة، فقاومت  

ني الوقوع حتت أتثري سحره. ج  
مر شهران طويالن كان على جني أن  

حتتمل فيهما وجوده يف العمل ونظراته  
الساحرة وعينيه الدافئتني، تينك العينني 
اللتني بدات وكأهنما تعداهنا ابلصدق مع 
أهنما كاذبتان، تينك العينني اللتني قد  



تُفقدان أي امرأة عاقلة صواهبا وحتوالن  
ىل مغفلة.ية إأي امرأة ذك  

كانت توسالته املاكرة يف املكتب من 
الرقة والرباعة حبيث صعب عليها 

املقاومة. وبدأت جني ختشى أن تضعف 
أمامها. مث رحل طوين فجأة كما أتى،  

عندما مسحت له فطنته يف العمل 
 وسحره ان يتبؤ أحد املناصب الكبرية. 



وجدت جني أن األمل واحلس ابخليانة مل  
بعد خروج طوين من   خيّفا لألسف

حياهتا. نكثه ابلوعود واستغالله ثقتها  
علماها درسا مؤملا لن تنساه. ومل يكن  
طوين اخلائن الوحيد يف تلك العالقة،  

فقد خانتها أيضا مشاعرها ومسحت هلا 
أبن تُغمض عينيها وتسد أذنيها عن  
حقيقة ذلك الرجل، لن تدع نفسها  



تطلق العنان ملشاعرها بعد  
طلقا ! اليوم...مُ   

وال بد أن العثور على شريك حياة 
يتمتع ابلعقل والفكر بدال من املشاعر  

والغرائز، ممكن جدا. فوالداها خري دليل 
على الثنائي املتناسق، فهما ينسجمان 
من حيث األفكار، من دون أن يكون  

 أحدمها شديد التعلق ابآلخر.



كانت جني حباجة إىل خطة وبعض  
اجليدين وإىل شيء من  املرشحني 

 اخلصوصية، وهنا تكمن املشكلة اآلن!
سارت يف احلديقة املنحدرة ونظراهتا 

شاخصة إىل الرجل الذي يدهن السياج  
وعندما كادت تصل إليه، أجفلها  

ابلنظرة اليت رمقها هبا. كانت التكشرية 
تعلو وجهه متاما مثلها، لكن اقرتاهبا منه 

 مل يفاجئه. 



وضع الفرشاة من    وقبل أن تصل إليه،
يده ووقف واضعا يديه عل خصره، بدا 

من تصرفه غري الودود ذاك أهنا هي  
 الدخيلة

إنه وقح فعال! من تراه املستأجر ومن  
 هو األجري هنا؟

 قال هلا:"إذا أنت املستأجرة؟" 
بدا وكأنه كان يتوقع حضورها لكنه ما 

البتة لو أهنا مل أتت مطلقا  كان ليأسف  



أجابت ابللهجة نفسها:"نعم، أان هي 
مىت ستنهي عملك؟ يف هناية العطلة  

األسبوعية على ما آمل، ألنين صباح  
االثنني سأبدأ ببعض... اإلجتماعات  

املهمة، وال أريد ضجة يف املكان أو... 
 ما شابه".

بقي صامتا ونظراته املتشككة تنضح  
الرغم من   عجرفة وغطرسة. وعلى

انزعاجها لوقاحته، مهس صوت يف  



داخلها ينبهها إىل وسامته. كانت عيناه 
 الفاحتتان مذهلتني وكأهنما من عامل آخر

ظنت جني أهنما زرقاوان ولكن حتت  
مشس حزيران املشرقة. ظهر فيهما بريق  
ألوان متأللئة، قطع حبل أفكارها وهي 

 حتدق إليه
هما ضاقت عيناه اآلسراتن اللتان تظلل 

أهداب داكنة اللون. زم شفتيه وهز  
كتفيه بال مباالة قائال بسخرية:"ال 



يسعين شيئا ابلنسبة إىل الضجة ولكنين  
سأحاول أن أبقي صوت "ما شابه"  

 منخفضا" 
قطبت جني حاجبيها مضطربة. عم 

 يتكلم؟ 
 ـ عفوا؟

أفلت السؤال من فمها الهثا أكثر مما  
ودت أن يبدو. أما هو فتنهد، جاذاب  



تباهها إىل انفه املستقيم وتناسبه مع ان
 فمه اجلميل امللتوي بسخرية 

 ـ امسعي آنسيت..
وعندما توقف حلظة عن الكالم، راحت 

حتصر أفكارها لتستعيد تركيزها عما 
 جعلها تواجهه 

وقبل أن يكمل فكرته، مال قليال إىل  
األمام. لو كان شخصاً آخر ملا الحظت 



ة  جني تلك احلركة ولكنه ضخم للغاي
 وحركته هذه دفعتها خطوة إىل الوراء 

قال هلا:" شئت أم أبني، أان هنا طيلة  
شهر حزيران ووكيل اإلجيار ارتكب  

 ." ًً  خطًأ
ورمقها بنظرة سريعة وقحة مث اتبع:" مبا 

أنك امرأة أقرت بنفسها أهنا ال حتب  
الضجة، فأقرتح عليك القيام برتتيبات 

 أخرى"



حدقت إليه، آملة أن تكون مالحظته 
جمردة من أي معىن مبطن. ابلطبع ال! ال 
ميكن أن يكون حدقا لدرجة اللعب على 

 الكالم.
 سألته:"ماذا تعين خبطأ؟" 

عقد حاجبيه عند مساع سؤاهلا وأجاب  
 ساخرا:"أعين غلطة، سهو، زلة.." 

قاطعته قائلة:" أفهم جيدا معىن الكلمة، 
 ولكن أي خطأ؟"



ـ الشركة ال تؤجر هذا املكان أبدا يف  
ر حزيران.شه  

 ـ بلى، ابلطبع، ما دمت أان هنا
 ـ هذا هوا اخلطأ ابلضبط

شعرت بقلبها يغوص ولكنها مل جتب، يف 
حني كرر شرحه:"السماح لك ابستئجار 

 هذا املكان كان خطأ"
وإذ رفضت تصديقه، سألته "ومل علي أن 

 أصدقك؟" 



 ـ اتصلي واسأيل 
 
 
 
 

مل تكن جني حتب أن يتفوق عليها أحد، 
فسحبت هاتفها اخللوي من حقيبة يدها  
وطلبت رقم الشركة، فقال هلا :"إنه يوم 

 السبت"



أدركت ما يعنيه بدلك، فكشرت 
 وأقفلت اهلاتف:" هذا صحيح"

أعادت هاتفها إىل احلقيبة، حماولة 
استعادة ثقتها بنفسها:"امسع، ال يهمين  

يف أي يوم حنن، لقد استأجرت هذا  
وهذا كل شيء"  املنزل ملدة ثالثة أسابيع  

كان نسيم البحر يداعب خصالت  
شعره األسود الالمع، فوقعت خصلة  



على حاجبيه وبقيت هناك حلظات قبل 
 أن تنضم جمددا إىل متوجات شعره

اضطربت جني ، فحولت نضرها إىل  
عينيه الالمعتني لكنها شعرت ابرتباك  

 قوي عندما تالقت نظراهتما
قال حبدة "طيلة سنوات، كان شهر  

ران خمصصا للصيانة، يبدو أن  حزي
 السؤال اجلديد غريب عن كل ما جيري"



علق قوله يف دهنها وشعرت مبزيد من  
الشك والريبة للطريقة اليت ملعتا فيها  

 عيناه العدائيتان
 قال:"ال ميكنك أن تبقي" 

فأجابته:"علي ذلك لقد قمت ابلكثري  
من الرتتيبات ولدي العديد من املواعيد 

ن بعضا من.. املتقدمني طيلة األسبوع، إ
للوظيفة سيأتون من والايت بعيدة.  

اإلعالن الذي وضعته سيبقى ساراي طيلة 



األسبوع املقبل وقد وضعت فيه هذا 
 العنوان ال ميكنين أن أغري خططي" 

 ـ وال أان 
مل تستشف جني من قوله أي قلق أو  

اعتذار وان شعرت بشيء كالسكني يف  
 نربة صوته 

أرجعت كتفيها إىل  استقامت يف وقفتها و 
اخللف وعلى الرغم من أن جني مل تكن  



قصرية القامة، إال إن فارق الطول بينهما 
 بقي مضحكا

مل تشأ أن تدعه يرهبها بعدائيته فراحت  
تواجه كل تكشرية منه بواحدة منها. 

هذا الشاب ال يعرف من تكون جينيفر  
 سانكروفت عندما تصمم على شيء 

وصلنا  قالت بصوت هادئ:"يبدو أننا
 إىل طريق مسدود" 



حدق إليها حلظة طويلة مث أومأ قائال:" 
 على ما يبدو"

مل تكن جني حتب املوسامة، ال سيما مع 
شخص جيب أن يكون التعامل معه  
سهال، لقد أساءت احلكم على هذا 

الضخم ظنت انه سينحين ويتوسلها أن  
تساحمه، لكن يبدو انه أيخذ برانجمه على 

أتخد هي برانجمهاحممل اجلد بقدر ما    



رمبا إرجاء هذا العمل إىل وقت الحق  
إىل إلغاء عمل آخر األمر الذي قد  
يقف يف طريق رزقه. ميكنها أن تفهم  

عناده فإذا مسح هلا إببعاده عن املنزل قد 
 متنعه رمبا من شراء الطعام لعائلته 

هزت جني كتفيها ومتلكها االرتياب  
ولكن من احملتمل أن تصل ثراثرات  

عامل الصيانة من تكساس إىل شركة  



حماسبة يف داالس مث يبدو انه ليس من  
 النوع الذي يثرثر 

 ـ حسنا، أظن 
وماتت الكلمات على شفتيها لقلة  
محاسها، لكنها جاهدت لكي تتابع  

كالمها إذ مل يكن أمامها خيار آخر:" 
ميكنك البقاء لكنين أسألك أال   أظن

تصدر ضجة يف املنزل بينما أان .. أجري 
 املقابالت"



والتقت بنضرته القاسية:" ستبقى بعيدا، 
 اتفقنا؟"

على الرغم من احليوية اليت تنضح هبا 
عيناه الالمعتان، بدات خميفتني، وبعد برهة 

من الصمت بدت دهرا، أحىن رأسه  
 بشبه إمياءة بطيئة

' ابملرأة الواقفة أمامه، ذاهال محلق 'كول
 ملوافقته على أول تنازل قامت به.



كان ينوي أن ميسك املستأجر، أاي كان، 
املكان، ما   بعنقه وجيره بعيدا عن هذا

الذي يف تلك املرأة جعله يغري رأيه؟ أو  
 األصح من ذلك، يفقد عقله؟

وفيما كان ينظر إليها، استوقفه مظهر  
بذلتها التبنية اللون وقد بدت فيها  

وكأهنا ترتدي علبتني من الكرتون ختفيان 
كل أثر لألنوثة فيها، أما شعرها فكان  
مفروقا يف الوسط ومربوطا من اخللف.  



كل ما كان ينقصها هو أن تعلق يف  
عنقها الفتة تقول: أان عذراء عجوز.  

ليتك اخلاصة! اقرتب على مسؤو   
من سوء حظه، كانت عيناها املتأللئتان 
تقوالن شيئا آخر.كانتا كبريتني براقتان. 
وكان جفناها يعلوان أمجل لون أخضر  

رآه يوما. أما أهداهبا الطويلة فتنطق  
ابإلاثرة اخلجولة لكنه مل يستطع أن  

يتجاهل ذلك اإلحساس الذي غمره 



وعلى الرغم من أن شفتيها كانتا وسط  
التبين وذاك الشعر  ك القماش ذل

املسّرح إىل اخللف، إالّ أهنما بدات 
 مثريتني.

و انتابه شعور قوي ابن اإلاثرة اليت 
تنضح من تلك املرأة مل تكن متعمدة، 

على عكس معظم النساء اللوايت سعني  
وراءه ملصلحة شخصية. ولكن ليس 
هذه! هي مل تعرض نفسها عليه، بل  



ك. تلك  كانت أبعد ما ميكن عن ذل
منة فيها شوشت ذهنه لدرجة اإلاثرة الكا

 أنه قبل بتلك التسوية.. 
فجأة بدا له أن شهر حزيران اهلادئ  

لصرب ليمضي الذي طاملا ينتظره بفارغ ا
إجازته يف منزل العائلة الصيفي على 

 اخلليج، لن يكون هادائ كما ظن.
أطلق شتيمة خافتة مث استدار بعيدا  

ا من نفسه وأمسك فرشاة الدهان غاضب



ألنه ضعف أمامها، كان يتطلع بشوق  
إىل هذه اإلجازة ليبلسم جراحه ويهدئ  
أمله إثر موت والده، انهيك عن حاجته  
لالبتعاد عن ضغط العمل. كان مرهقا  
ومستنزف القوى بعد كل تلك األايم  
اليت عمل فيها أكثر من مثاين عشرة  

ساعة يف اليوم. وأحس حباجة إىل  
ء واالستمتاع إىل  للهروب واالسرتخا



صوت البحر أو القيام ببعض التمارين  
 اجلسدية. 

كان حيب هذا املنزل والذكرايت اليت  
حيملها يف طياته عن الطفولة واللحظات  
السعيدة مع والده احلبيب الرجل الذي  

يف سن اخلامسة واخلمسني، استقبل 
طفال رضيعا وأعطاه امسا ورابه وأطعمه. 

كان، كان وحبرصه على صيانة هذا امل



كول يسعد أابه فكان يعتين سنة بعد  
نظافته وأتلقه.سنة هبذا املكان ويهتم ب  

وحيث أنه كان يعمل مبفرده قرب  
الشاطئ، كان إبمكان كول أن يفكر  

 هبدوء وميضي الوقت ابلتأمل والتخيل.
كانت تلك اإلجازات املنعزلة تنشطه 

فكرا وروحا وجسدا وكل سنة كان 
حزيران وإىل هذا   يتطلع شوقا إىل شهر



املكان الذي يرحل منه نشيطا، حيواي  
 ومستعدا للعمل جمددا. 

عاد يدهن السياج ابللون األبيض، 
لتعامل مع تلك  منزعجا لعجزه عن ا 

املتطفلة كما كان قد خطط مسبقا. ما 
خطبه؟ وماذا يف تلك املرأة يعيق  

 خمططاته؟
 ـ رمبا علينا أن نتعارف. أليس كذلك؟



ضطربة بينما كانت هي رمقها بنظرة م
يه. بدا انزعاجها جليا نظرا  حتدق إل

خلديها األمحرين وعينايها الالمعتني  
فشعر بوخزه إعجاب مفاجئة. اللعنة! 

إهنا عنيدة جدا. راح يتساءل عن  
موضوع وعن الوظيفة اليت يتقدم ألجلها 
قراء اإلعالن! مل يشك بشيء مثري للريبة 

ي  فهي بريئة ومتحفظة جدا لتقوم أب
 خدع ال أخالقية. 



متتم قائال: " ميكنك أن تناديين  
 كول...كول ال أحد

على الرغم من أن أصدقاءه ينادونه  
كول، إال أنه ابتسم يف سره السم  

الشهرة الذي اخرتعه بسرعة. لقد ظنته  
عامل الصيانة وسيدعها تظن ذلك  

سيكون من املثري لالهتمام أن يراقب رد  
ابرينجر، فعل امرأة ال تعرف أنه ج.س 

الرأمسايل الثري. فالنساء عادة يتوددن  



إليه ويتدللن عليه ويرفرفن أبهداهبن  
حظ حىت اآلن أي تودد أو  لكنه مل يل

 تقرب من قبل هذه املرأة.
فأجابته عندما مدت يدها لتصافحه: 

 "أان جينيفر سانكروفت
امسها اسرتعى انتباهه. جينيفر 

سانكروفت! مل يبدو هذا االسم مألوفا؟  
أغمض عينيه حلظة وقد أزعجه أن يقلق 

هلذا. سيتذكر من تلقاء نفسه، مبا أهنا  



تستأجر منزال خيص الشركة فال بد أهنا  
تعمل يف إحدى شركاته أو شركات  

 والده اليت أصبحت اآلن ملكه.
لسبب جيهله، ورمبا بتأثري من تلك  

الشفتني املغريتني، أمسك بيدها كانت  
افحته حبزم. بشرهتا ابردة، كما توقع، ص  

سأهلا بلهجة ابردة ال متت للرتحيب 
 بصلة:"كيف حالك، آنسة سانكروفت؟

 ـ كيف عرفت أنين آنسة؟



كانت تعابريها تنم عن السخرية وهي  
 تسأله ذلك. 

مل يستطع كبح التسلية اليت شعر هبا هل  
 كانت متزح؟ فأجاهبا:" افرتضت ذلك
غزا االمحرار خديها عندما استشفت  

صابعها من يده  سخريته سحبت أ
ورفعت كتفيها مث تراجعت خطوة إىل 
الوراء وقالت: " حسنا... سأذهب 

 ألحضر حقائيب



 مث استدارت وعادت عرب احلديقة 
 
 
 

عندما بلغت السيارة، فتحت الصندوق  
 وسحبت منه حقيبتها

فتحت روثي الباب األمامي عندما رأت 
 رئيستها تقرتب 

 ـ إذا؟ سريحل يوم األحد؟ 



روثي ذلك وقد بدت قلقة أكثر  سألت 
منها متأملة مث أسرعت حنو جني 

 وأخذت عنها بعض األكياس. 
أطلقت جني تنهيدة طويلة وهي تسعد  

الدرجتني املؤديتني إىل شرفة املنزل " لن 
 يرحل"

وما أن أصبحت يف الداخل حىت  
وضعت أغراضها أرضا وراحت تنظر  

 حوهلا ذاهلة 



ططاته، ـ يبدو أنه يعارض فكرة تغيري خم
 ومن احملتمل جدا أن يبقى.

ـ أشرقت تعابري روثي فهتفت قائلة: "" 
 ممتاز! حنتاج إىل منظر مجيل هنا"

 ـ لديك خليج املكسيك يف اخللف.
لوحت روثي بيدها، معتربة اقرتاح جني  

اتفها:"ال أقصد اإلهانة، لكن نظرا  
للسبب الذي جئت من أجله إىل هنا،  



ظر إىل  جيدر بك أن هتتمي أكثر ابلن
 الرجال"

جتاهلت جني تعبري مساعدهتا:"نعم، يف  
الواقع...إهنا مسألة شراكة أكثر منها  

 عالقة ... اجنذاب"
مل يعجبها التعبري املرتسم على وجه 
روثي، فتابعت قائلة:" ما من سبب  

وري على زوج منطقي حيول دون عث
حمرتم هبذه الطريقة. االنسجام واملصاحل 



جدا. ملاذا   املشرتكة أمران مهمان
 والداي.." 

قاطعتها روثي بنربة مفكرة تكاد تكون  
مشفقة:"أعلم ذلك، والداك ثنائي  

رائع.. ولديهما أهداف مشرتكة. إهنما  
 مثال رائع عن الزواج العقالين" 

ـ ال تنسي.. أعرف جيدا ما يؤدي إليه  
 احلب األعمى. 



قالت جني ذلك بطريقة دفاعية فأومأت  
 روثي حزينة:"طوين" 

والتقت نظراهتا بنظرات رئيستها:" ال 
تنسي أنين كنت مساعدتك يوم فطر  
قلبك، ولكن أظن أن من اخلطأ أن  
 تتخلي عن احلب بسبب نذل مثله" 

 ـ أان لست أختلى عن احلب
قالت جني ذلك حماولة أن جتعل روثي  

: "طبعا.  تفهم قصدها. فتمتمت روثي



أنت تؤمنني أن احلب ينمو إذا عمل  
 شخصان منسجمان على ذلك"

مل تستطع تبسيط األمر أكثر من ذلك  
فهي مل تكن مطلعة متاما على نظرية  

 جني.
شدت جني على أسناهنا، رافضة الدفاع 
جمددا عن أسباهبا. لقد سبق وأوضحت 

متاما ملا قررت البحث عن زوج هبذه 
 الطريقة غري التقليدية



شعرت جني أهنا حمظوظة ألن مساعدهتا 
معتادة على إبقاء األمور طي الكتمان. 
اجلميع يف شركة احملاسبة يظن أن جني  

ستتزوج هبدوء وأن إجازهتا هذه هي  
لتمضية شهر العسل. اجلميع ابستثناء 

 روثي
 ـ على األقل، هذا املكان مجيل



تعليق روثي أعاد جني من أفكارها إىل  
رت املساعدة إىل درج يف عامل الواقع أشا

 آخر الردهة الواسعة وتوجهت إىل هناك 
ـ هذا الدرج يؤدي إىل غرف النوم  

ابلطبع ستأخذين الغرفة الرئيسية. هناك  
 غرفة للضيوف ستكون يل 

ألقت جني نظرة على الدرج، فلفت  
انتباهها فسحة يف وسطه وخلفها انفذة 
 طويلة تربز منها السماء اخللية من الغيوم 



ن أن إبمكاننا إجراء املقابالت  ـ أظ
 الرمسية إىل يسار الردهة 

رأت خزانة صينية مزخرفة حتتل احلائط  
القائم خلف املائدة اليت يعلوها لوح من  

الزجاج. مل تكن الطاولة كبرية ولكنها 
واسعة مبا يكفي ويف كل جهة منها  

 كرسي أنيق من اخلشب
 ـ إال إذا كنت تفضلني إجراءها هناك 



ثي إىل مكان خلف جني، وأشارت رو 
د غرفة جلوس شاسعة فاستدارت لتج

يف آخرها موقدة حييط هبا إطار من  
الرخام األبيض. ورغم أن هذه الغرفة  

تقع يف اجلهة الشمالية من املنزل، إال أن 
النور يغمرها وكانت األلوان الفاحتة  

املستعملة يف تزيني الغرفة تضفي طابعا  
اتت مشرقا على املكان. أما النبا

اخلضراء املزروعة يف أحواض من  



السرياميك فتزين الغرفة ومفعمة ابحلياة.  
هذا التدرج يف األلوان واإلشراق الناعم 

 ذكر جني بعينني مجيلتني رأهتما. 
متتمت روثي وهي تقرتب من  

 رئيستها:"مجيل" 
 ـ نعم إنه وسيم 

 ـ ماذا؟



سؤال روثي انتزع جني من أفكارها:"  
املنزل وليس عن ذاك  كنت أتكلم عن 

 الرجل"
أحست جني أهنا قالت شيئا مل تقصد  

رت أن تنفي ما أفلت منها،  قوله وقر 
فقالت بلهجة وتعبري ال يدعان جماال 

للجدال:" وأان أيضا.. كنت أتكلم عن 
 املنزل" 
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الحظ كول أن مقتحمة املنازل الصعبة 
نظار  املراس تلك بقيت متوارية عن األ

طيلة العطلة األسبوعية يف حني أن 
األخرى اليت تضحك بصوت عال  

كانت اجتماعية أكثر، حيث أهنا حتييه  
كلما صادف والتقته بينما بقيت اآلنسة 

الباردة يف الداخل، لألسف! هذا ال 



يعين أنه كان متشوقا لرؤيتها، ال مطلقا  
كل ما يف األمر أهنا شاحبة اللون  

قليال على الشاطئ  وسيفيدها أن تتنزه 
 حتت الشمس

صباح االثنني، وبينما كان كول خيرج من 
املاء بعد ساعة من السباحة املنشطة، 
الحظ سيارة غريبة يف الطريق اخلاص  
املؤدي إىل املنزل. فراح يتساءل وهو  
ينشف شعره، عن نوع املقابالت اليت  



جتريها هااتن املرأاتن ولكن ما مهه هو؟ 
ور يقوم هبا.؟ لديه أمومل يبايل  

وعلى الرغم من أنه جاهد ليحافظ على 
ال مباالته، مل يستطع إال أن يالحظ أن  

كل نصف ساعة أتيت سيارة وترحل 
أخرى. وعند الساعة الثانية بعد الظهر  

قرر أن يشذب األغصان اليابسة من  
شجرة السنداين العالية القائمة أمام 

املنزل كانت الرؤية ممتازة من فوق. ومسع 



ت إطارات سيارة على احلجارة صو 
املرصوفة يف الطريق اخلاص، فالتفت 
ورأى سيارة أخرى تركن أمام الباب  

األمامي ليرتجل منها رجل حنيل أصلع 
يرتدي بذلة بنية اللون. وما اسرتعى 

انتباه كول هو أن كل الزائرين من  
الرجال األنيقني وليس من اإلانث وأن  

وكان   امرأة واحدة مل أتت إىل املكان
 معظم الرجال حيملون حقائب أوراق. 



متلك الفضول كول رغم أنه ليس من  
النوع املتطفل. انتهى عند الساعة 

الرابعة من تشذيب الشجرة فنزل منها  
وأمسك صندوق العدة غاضبا من نفسه 

هلذا القلق الذي ينتابه بسبب ما جيري  
يف املنزل. كان يود أن يعرف ما تقدم 

ن. لقد أوضحت  عليه هااتن املرأات
اآلنسة الصعبة اإلرضاء أهنا ال تريده أن 

يصدر ضجة يف املنزل. ولكن احلنفية 



اليت تسرب املاء يف املطبخ ال يتطلب  
إصالحها سوى جلدة مطاطية وذلك ال 

يسبب أي ضجة، وابلتايل ميكنه 
 إصالحها من دون أن يزعج أحدا. 

استدار حول املنزل وصعد الدرجات  
أبقل ضجة ممكنة مث  اخلشبية الثماين 

انسل إىل الداخل من الباب اخللفي  
الذي يؤدي إىل مطبخ قدمي الطراز كان  
هذا املكان هو املفضل لديه يف املنزل  



الكبري، حيث أنه أكثر محيمية من 
الغرف األمامية وكان يعجبه األاثث 

اجللدي والديكور اهلندي الذي يطبعه. 
وعلى الرغم من أنه يستمتع ابلبقاء يف  

الكوخ يف زايراته املنفردة، إال أن املنزل  
 الكبري يعيده إىل املاضي وإىل الذكرايت.

استدار هبدوء حول املائدة الرخامية  
املرقطة ابللونني األخضر والذهيب، اليت  
تفصل املطبخ عن الغرفة ليت تتم فيها  



املقابالت، ووضع صندوق العدة على 
الطاولة، فصدر صوت قوي عن 

د ابلرخام أتت على إثره  احتكاك احلدي
تلك السيدة ذات الوجه الضحوك. 
وعندما رأته حتولت تعابري القلق على  
وجهها إىل ابتسامة عريضة ومهست  

 قائلة"ظننت أنك لص" 



ألقى عليها نظرة مشككة،  
وسأهلا:"وماذا كنت لتفعلي لو أين لص  

 فعال؟" 
 ـ كنت ألبرحك ضراب أيها الوسيم 
وتستند  قالت ذلك وهي تدخل املطبخ 

 إىل الطاولة ابلربب من الباب 
ـ كنت مالزما يف البحرية ولو أردت  

 ذلك، ألوقعتك أرضا متاما حيث تقف 



ـ وهل هذا نوع من الغزل غري  
 اإلعتيادي؟ 

ضحكت ورفعت له يدها اليسرى لرتيه  
حمبس الزواج:"ال ولكن... خطرت يل  

 الفكرة"
وفجأة مسعا صوت اآلنسة الصعبة  

رفة اجللوس ."روثي؟ اإلرضاء تنده من غ
 لقد رحل املرشح األخري" 

 ـ إذا، امسك روثي؟



سأل كول ذلك بصوت خافت مبا يكفي 
 لئال يسمعه من هو خارج املطبخ

 ـ روثي توتل 
مث توجهت حنوه ومدت يدها وهي  

تتابع:" وتقول رئيسيت إنك تدعى كول  
 ال أحد، تشرفت بلقائك ال أحد 

أمسك يدها مصافحا ودان منها وهو  
يهمس:"أظن أن من األفضل أال تذكري 

 أنين هنا



غمزت بشكل آتمري:"فهمت. لكن 
إنين رئيسيت ستقطع رقبيت لو عرفت. مث 
أريد فعال هلذا اهلراء أن ينتهي. يف 

 الليلتني املاضيتني، كدت أجن"
قرع جرس الباب:"روثي ماذا تفعلني يف  

لباب"الداخل؟ أرجوك افتحي ا  
فبدت التكشرية على وجه املساعدة 

 احلمراء الشعر 
 ـ الواجب يناديين 



 وأسرعت حنو الباب:"أان قادمة"
عاد كول إىل عمله وأمضى ربع الساعة  
التالية وهو يصلح احلنفية هبدوء وكان 

انتباهه مركزا على املقابلة اجلارية يف  
غرفة اجللوس أكثر منه على عمل  

التصليح الذي يقوم به. مل يستطع مساع  
احلديث أبكمله ولكن ما مسعه كان  
صعب التصديق. بدا له أن اآلنسة  

ت حبثا عن  سانكروفت جتري املقابال



زوج. انتهى كول من عمله وبسط  
راحتيه على الرخام البارد وهو يهز رأسه  
خائب األمل. مل يكن أي شيء يفاجئه 

ولكن ما مسعه أدهشه فكان من الصعب 
عليه أن يكبح انزعاجه. مل حبق هللا،  

تلجأ هذه املرأة إىل خمطط سخيف عقيم 
 كهذا؟.

ـ حسنا... شكرا على وقتك، سيد  
 روبرتسون 



ألقى كول نظرة من فوق كتفه. يبدو أن  
اآلنسة ذات الشفتني املثريتني أصبحت 

 قريبة منه
أجاب الرجل ضاحكا:"كان  

ذلك...مثريا لالهتمام. إىل اللقاء آنسة  
 سانكروفت وحظا سعيدا"

 ـ شكرا على جميئك 
مسع كول صوت الباب ينغلق مث ساد  

 الصمت. 



 ـ مىت حيني املوعد التايل، روثي؟
بل مخس عشرة أو عشرين  ـ ليس ق

 دقيقة اتصل ليبلغنا أنه سيتأخر قليال
ـ احلمد هلل أحتاج لقليل من الراحة وإىل  

 كوب من..
وإذ دخلت املطبخ ورأته، ماتت 

الكلمات على شفتيها وانشلت فيها كل 
 حركة وتغريت تعابري وجهها:"أنت !"

 



 
 
 
 
 

استدار ليواجهها متاما واستند إىل  
اعيه على صدره  الطاولة، شابكا ذر 

العاري. كانت ترتدي قميصا أبيض 
طويل الكمني، حمتشما للغاية وتنوره 



رمادية تصل إىل ركبتيها وال تظهر شيئا 
من شكل جسمها. أما شعرها فكان  
مسرحا إىل اخللف متاما مثلما رآه يوم 
السبت، جمردا من كل جاذبية. ومع  
ذلك، مل تستطع تلك الطريقة اليت  

سها وتسريح شعرها أن  اتبعتها يف لبا
ختفي جاذبيتها إذ كان من الصعب  

إخفاء تينك العينني اخلضراوين والشفتني 
املمتلئتني وذلك القوام اجلميل مهما  



حاولت جاهدة، وراح يتساءل عما  
 يدفعها للقيام بذلك 

كان الصمت مشبعا ابلتوتر. مل يكن  
كول معتادا على أن حتدق إليه امرأة. 

اليت متلكته ونظر  لكنه جتاهل الوخزة 
 إليها من دون أن يبتسم"مرحبا" 

بدا وكأن حتيته الباردة أيقظتها من  
الشلل الذي أصبها، فقالت له بلهجة  

 حادة:أنت، ال يفرتض بك أن تكون هنا



أمر آخر مل يكن معتادا عليه هو أن  
يقول له أحدهم إنه ال يفرتض به أن  

يكون يف مكان ما. ازداد انزعاجه  
 أضعافا، لكنه مل يظهر على وجهه 

 ـ مل أصدر أي ضجة 
أجابته الهثة " هذا... هذا ليس 

مقصدي. املسألة هي أنه ال يفرتض بك 
أن تدخل املنزل خالل املقابالت! لقد 

 أمرتك أبال تفعل ذلك"! 



حدق إليها حلظات وكانت خالل هذا 
الصمت تلهث غضبة لتأخره عن 

ان هذا  االحنناء أمامها واالعتذار. إذ ك
 ما تريده، فعليها ذا أن تنتظر طويال 

 ـ أان ال أتلقى األوامر 
قال ذلك واستدار حول الطاولة ليأخذ  

صندوق العدة وخيرج من الباب اخللفي. 
وبينما كانت يده على مقبض الباب، 



استدار ونظر إليها مستفسرا:"مل حبق هللا 
 تبحثني عن زوج هبذه الطريقة؟"

ته وقالت فتحت فمها مشدوهة لفظاظ
له بصوت ابلكاد يشبه صوهتا:"اخرج  

 من هنا"
 

*** 
 



شعرت جني أبهنا مصدومة. وبعد مرور 
حوايل ثالثة أايم على حبس نفسها  
داخل ذلك املنزل، أحست حباجة 

تدفعها للخروج والتنفيس عن كبتها.  
حىت لو كان ذلك يعين أن تلتقي ذاك  
العامل الوقح. مل عليها أن ختتبئ؟ هي 

رة الشرعية هلذا املكان ومن  املستأج
حقها أن تستمتع ابلشاطئ. وبعد هذا  

اليوم الرهيب الذي شهدته، حيتمل جدا 



أن تصاب ابجلنون لو بقيت يف املنزل 
 حتدق إىل اجلدران. 

مي عادة متفائلة وواثقة من نفسها  
ولكن تفاؤهلا وثقتها بنفسها خضعا اليوم 

 المتحان أليم 
عديد  وثبت عن الكنبة حيث أجرت ال 

من املقابالت العقيمة وقالت:'"أان 
 ذاهبة ألمتشى روثي 



كانت مساعدهتا جالسة على كرسي 
عند زاوية األريكة، فنظرت إليها  

 وأغلقت دفرت مالحظاهتا
ـ حان الوقت لتخرجي وتستمتعي قليال  

 ابلطقس اجلميل
مث وقفت واتبعت قائلة:" سأصعد 

ألتصل براميوند وأرى كيف تسري أموره 
األوالد وكيف يتعاملون مع زايرة وأمور  

 أهله. أان فعال متشوقة لكي أعرف



 ـ حسنا
متتمت جني بذلك مشغولة الفكر  
مبقابالت اليوم التافهة. كانت قد 

خرجت من غرفة اجللوس وأصبحت يف  
 املطبخ تقريبا عندما اندهتا روثي
 ـ هل أطلب العشاء من اخلارج؟ 

كشرت جني إذ مل تكن ترغب كثريا يف 
ل الطعام، لكنها قالت:"طبعا" تناو   

 ـ بعد ساعة.. اآلن؟



 ـ نعم 
ألقت نظرة على ساعة يدها، فوجدهتا  

اخلمسة والنصف، ورأت أن لديها  
 متسعا من الوقت لرتوح عن نفسها 

خرجت من الباب اخللفي ووقفت حلظة 
على الشرفة املكسوة ابخلشب. كان  
األاثث املصنوع من اخليزران اجملدول  

ادات املخططة ابللونني  واملكسو ابلوس
األزرق واألمحر يضيء املكان إبشراقه. 



وكانت شتول الغار دينيا أبوراقها الالمعة 
وأزهارها املتفتحة البيضاء تتدىل من  
األحواض، ليمتزج أرجيها مع رائحة  

 البحر الساحرة.
صوت الريح الذي ينفخ يف األعشاب 

البحرية خلف السياج املطل حديثا  
األمواج بددا توترها نسبيا. إهنا ومتايل 

فعال معجزة أن يكون للحظة واحدة من 
 سحر الطبيعة هذه كل هذا التأثري. 



تنشقت ملء رئتيها وأحست أبنه كان  
النزهة منذ أايم. كانت عليها القيام هبذه 

حباجة إىل ذلك، إىل الشمس واألمواج  
 لتهدئ القلق الذي استحوذ عليها 

 
 
 
 



الدرجات املؤدية إىل احلديقة،  نزلت  
مركزة نظرهتا على الشاطئ. مشت 

خبطوات واسعة حىت السياج احلديدي  
وفتحت البوابة مث اجتهت حنو الشاطئ 

الرملي. كان كل شيء هادائ، مرحيا  
لدرجة أهنا شعرت بضغط ذلك اليوم  

 تتبدد وتتبخر كالسحر
حاولت بعض األفكار املقلقة أن  

هذا املنزل؟ وماذا   تراودها: ملاذا هي يف



سيحصل يف األسبوعيني 
التاليني؟...لكنها جاهدت لئال تدع  

غضبها وإحساسها ابلظلم يطفوان فقد 
أمضت مؤخرا الكثري من الوقت وهي يف 

 هذه احلالة 
لقد متكنت بعملها الشق و الدءوب  
وتكريسها نفسها ملهنتها أن تصبح 

إحدى نواب الرئيس الثالثة يف الشركة.  
أة الوحيدة بينهم واألصغر سنا. وهي املر 



ويف األسبوع لفائت، عندما أعلن 
الرئيس احلايل فجأة أنه سيغادر الوالية  
من أجل عمل ما، عرفت جني أهنا هي  

 من تستحق الرائسة.
لكن من سوء حظها أن مالك الشركة  

ومديرها التنفيذي الغائب يستبعد دائما  
النساء من منصب رائسة الشركة،  

ل املتزوجنيويفضل الرجا  



ورغم أن املالك العجوز تويف حديثا  
وانتقلت السلطة إىل يد ابنه، إال أن  

جني خشيت أن تكون معتقدات  
الوريث وأفكاره حول السلطة نسخة  

عن أفكار أبيه ومعتقداته. ما هم املالك 
اجلديد إن كان املسؤول عن الشركة  
متزوجا أم ال؟ كوهنا امرأة عازبة يف  

ني من العمر جيب أال  الواحدة والثالث
 يكون مهما إىل هذا احلد



كان املدير التنفيذي اجلديد ، الرجعي 
واملتسلط، قد أرسل كتااب إىل كل من  

نواب الرئيس الثالثة يطلب فيها  
مقابلتهم خالل األسابيع الثالثة التالية.  

وكان اكتشاف جني أبن مقابلتها هي 
األخرية، أشبه بصفعة على وجهها  

لعالمة غري مشجعة نظرا  ووجدت هذه ا
ملنصبها كنائب رئيس الضرائب، والذي 



يُعترب األفضل. ورأت يف ذلك نذير شؤم 
 مبستقبل ال يعد بشيء

رمبا ُجّنت بعض الشيء، ألن طموحها 
ضاعف خالل السنة املاضية وما بدأ  ت

جمرد فكرة أصبح هاجسا يف احلياة أكثر  
منه يف العمل ابإلضافة إىل رغبتها يف  

األطفال تربية    
كانت تريد حياة مهنية وعائلة. ومنصب 

رائسة الشركة جيمع االثنني معا. أما  



فتتضمن برامج تدعم املرأة   مشاريعها
العاملة واملوظفات الراغبات ابلعمل 

بدوام جزئي، ليتمكّن من إمضاء بعض  
الوقت مع أوالدهّن. كما خططت جني 

إلعطاء مثانية أسابيع مدفوعة كإجازة 
وامل، وبوسع األمهات  للنساء احل

إحضار أطفاهلّن إىل العمل حيث تقوم  
 حاضنة خمتصة ابالهتمام هبم



هي مل ختطط للزواج هبذه السرعة أو  
ابألحرى هبذه الطريقة ولكن إذا أرادت  

احلصول على منصب رائسة الشركة، 
فعليها أن تكون متزوجة ومستقرة وعلى 

جينيفر سانكروفت أن تصل إىل  
بس يف يده ليس أمامها  االجتماع، واحمل

خيار سوى التصرف، واآلن عليها أن  
تصحح وضعها العائلي أبسرع ما ميكن  

فبالكاد أمامها مثانية عشر يوما قبل  



املواجهة املصريية مع املدير التنفيذي، 
ما يعين أن عليها الرتكيز كما مل ترّكز يوما 

م ن قبل. جيب أن حتصل على زوج 
هللا سوف  يدعمها وجيب أن تستقر إبذن

 تنجح
مطت جني ذراعيها مث أخفضتهما وهي 
تستنشق مبلء رئتيها. مث رفعتهما جمددا 
وأخذت نفسا عميقا تستعيد به ثقتها  

بنفسها. وراحت حتدث نفسها:"ال 



تقلقي، جني! غدا سيكون أفضل. لن 
يكونوا مجيعهم غري مالئمني.وماذا يف  

األمر لو نظر ليك بعضهم وكأنك  
 جمنونة؟" 

ان عليها أن تذكر كلمة "زواج" يف رمبا ك
ة "وال  اإلعالن الذي وضعته يف صحيف

سرتيت". حيث أن أقرب ما يشري إىل  
الزواج كان جمرد تلميحات مثل:"رجل  

أعمال انجح يبحث عن حتدايت 



جديدة" ابإلضافة إىل شروط أخرى قد 
توحي أبي وظيفة، مثل"مهارات يف  

التواصل مع الناس" و "اإلخالص شرط 
"إضايف  

ماذا كانت تنتظر؟ أن يدخل الرجل  
املناسب فجأة ويلقي عليها نظرة لريكع  

بعد ذلك عند قدميها ويتوّسلها أن  
 تتزوجه؟



مل تقدر حىت أن تضع إعالانً شخصياً  
حيث بدا هلا ذلك فظيعاً ابلنسبة إىل ما  
تنوي القيام به. ونظراً لرتبيتها املتحّفظة، 

بدت هلا فكرة نشر إعالن مهين يف  
صحيفة "وال سرتيت" االقتصادية،  

طريقة متحضرة وحمرتمة. كما أن حبثها  
على الصعيد املهين سيبعد احتمال 

إصابتها خبيبة األمل. لكنها قالت يف  
سّرها إن هذا الصعيد املهين لسوء احلظ 



مل مينع نظرات الرعب على بعض الوجوه 
 اليت قابلتها 

 
 
 
 

أخفضت ذراعيها على جنبيها،  
قابالت اليوم كانت حمبطة منكمشة. فم

جداً. شعرت ابلبلل، فخفضت انظريها 



لتجد أن ماء البحر تسّلل إىل حذائها،  
تراجعت إىل الوراء لكن األوان كان قد  

فات. خلعت أحد خفيها مث اآلخر  
وأفرغتهما من املاء وقالت:"هذا ما كان 

 ينقصين"
ـ ماذا تتوقعني غري ذلك وقد جئت إىل  

 هنا هبذا احلذاء؟.



أتى هذا الصوت من خلفها، فأجفلت 
جني لقرب هذا الصوت ألذكوري 

 ورغبت لو خيتفي 
ـ ملم ال ختلعني جاربيك، آنسة 

سانكروفت؟ فأمجل ما يف رمل البحر  
 هو أنه ينسل بني األصابع 

حاولت أن خُتفي انزعاجها، فلم جُتب أو 
تستدر حنوه إمنا اتبعت تفرغ املاء من  

 حذائها. 



 ـ تفضلي!
عها مسرتعياً ا انتباهها مل تشأ  وملس ذرا

االعرتاف بذلك لكنه كان يصّعب األمر 
عليها بدا وكأهنا ال تستطيع منع نفسها، 

فنظرت ابجتاهه. وإذا هبا تتفاجأ برؤيته  
ميسك كواب من الشاي املثلج حدقت  

إىل الكوب مث حولت نظراهتا إىل  
 وجهه:"ما هذا؟"



التوت شفتاه وكأنه وجد سؤاهلا  
ري" سخيفا"احز   

واجهته، حاملة حذاًء يف كل يد:"كيف 
 أمسكه؟"

وحّدقت إىل يديها احملّملتني. ومن دون 
أن يتلفظ بكلمة، أخذ منها الفردة  

األوىل مث الثانية ورمامها من فوق كتفه.  
شهقت جني عندما رأت حذائها حيّلق  



فوق السياج احلديدي ويغط يف حديقة  
 املنزل. 

 ـ واآلن، إبمكانك أن متسكيه! 
حّدقت إليه غري مصّدقة:"لقد رميت  

 حذائي!" 
كته عميقة وفيها شيء من  كانت ضح

السخرية، فشعرت بوخزه خفيفة يف  
 ظهرها. 



ـ خذي الشاي، آنسة سانكروفت ال بّد  
 أنك ختتنقني حّرا يف هذه الثياب.

مل تكد تصّدق جرأته:"ال أريد الشاي،  
 كما أّنين ال أشعر ابحلر مطلقاً" 

التوت شفتاه جمدداً كما لو أنه يسخر  
 منها"لن أانقش ذلك"

بعينني متشككتني هل أذعن   نظرت إليه
 لكالمها أم أنه أهاهنا؟



رفع الكوب وكأنه يشرب خنبها وأخذ  
 منه رشفة

ـ أنت تسخرين لكين أعّد شااي لذيذا  
 جداً 

مل تشأ أن تقّر بذلك ولكنها فعال تشعر  
ابحلّر واالنزعاج كما أهنا أفسدت  

جاربيها. استدارت مبتعدة قليال عنه، مث 
بعض الشيء إىل  رفعت تنورهتا الطويلة 



أن استطاعت اإلمساك بطرف اجلاربني  
 املطاطي وبدأت ختلعهما

 ـ ماذا تفعلني؟.
 ـ اذهب من هنا 

 ـ آه ختلعني جاربيك 
رمقته بنظرة متجهمة:"آمل أنك تستمتع 

 ابلعرض"
مال برأسه لرياقبها بشكل أفضل وهي 

ختلع جاربيها بطريقة مثرية. وعندما  



يتها تالقت نظراهتما. رفع كوبه انح
فاشتعلت النار يف خّديها و أخفضت 

 تنورهتا بسرعة
 أشر إليها بكوبه "أدين لك برشفة اآلن
ـ أان ال أخلع جاريب إلرضائك، سيد ال  

 أحد!. 
قالت هذا قبل أن تستدير جمدداً لتكمل 

 خلع جرابيها 



مل يكن توازهنا جيداً على الرمل، لكنها  
 تدبرت أمرها بشكل حسن

املوسيقىـ ينقص العرض بعض   
جتاهلت جني كالمه لكن وجهها اشتعل  
انراً حارقة. استقامت يف وقفتها بعد أن 

ته خلعت جاربيها، وفّكت زر كّمها ورفع
حىت مرفقها وفعلت األمر عينه بكّمها  

 اآلخر



مل تسمع منه أن تعليق مزعج خالل 
الدقيقة التالية، فأملت أن يكون قد  

ا  رحل هبدوء متاماً كما أتى حّدقت حوهل
فوجدته جالساً على الرمل، شابكا  
ساقيه عند مستوى الكاحلني، وهو 

 يراقبها 
 ـ ال تتوقفي اآلن!.



واجهته متضايقة لكنها قررت أالّ تدع  
ذاك الرجل يربكها، فتحكمت بصوهتا 

 "لقد انتهى العرض" 
 ـ ايلألسف!

قال ذلك بسخرية واضحة، مث رفع كوبه 
 جمدداً وسأهلا: " هل تشعرين ابلعطش؟"

هزت رأسها نفيا، رافضة اإلقرار أبهنا 
 تشعر فعال ابلظمأ:"أان ذاهبة ألمتشى"

 أومأ هلا قائاًل:"إهنا فكرة جيدة" 



 
 
 
 

مث أشار إىل املوجة املقبلة حنومها" متشي  
يف املياه، فُيخفف ذلك من شعورك  

 ابحلّر"
أجابته خانقة وقد بدا ذلك جلّياً يف 

صوهتا:"أان من داالس وأعرف كل شيء 



عن املشي على شواطئ خليج 
 مكسيكو" 

ألقى نظرة اثقبة إىل اجلاربني اللذين  
:  وضعتهما على كتفها واتبع قائالً 

"تعرفني كل شيء عدا أن الناس خيلعون 
 جوارهبم قبل التمشي على الرمل" 

د اهلواء الذي  تنهدت بقوة، آملة أن يربّ 
 خرج من فمها بشرهتا املتصببة عرقا



ـ حنن يف بلد حّر ومن حق املرء أن يغض 
 الطرف عن نصيحة مل تعجبه

قالت هذا مث استدارت مبتعدة عنه،  
ومتجهة حنو املياه كان حمقاً ابلطبع، 
فاملياه اليت تداعب كاحليها أشعرهتا  

 ابلربودة
ت وعندما جاء املوج ليقّبل قدميها، شعر 

ابنتعاش غريب ولو كانت مبفردها، 
 البتسمت بكل أتكيد. 



ـ مل تقويل يل ملا جترين املقابالت حبثا عن  
 زوج؟.

قال ذلك وقد بدا أنه هنض من مكانه  
 وتبعها 

 ـ هل أنت حامل؟
انزعجت جني لقربه منها وللمواضيع  
اليت خيتارها للتحدث، فرمقته بنظرة 
حادة كطعنة اخلنجر:"ال تتبعين! وال  

بعا لست حاماًل"ط  



بقي يزعجها أبسئلته فقال:"أقّر أبنك  
لست أكثر النساء جاذبية ولكنك  

 لست بشعة جداً. فلم اإلعالن؟" 
توقفت وحّدقت إليه" هل أنت عدمي 

 اإلحساس أو أنك غيب؟" 
توقف جبانبها وأخذ رشفة أخرى من  

الشاي، وهو ينظر إليها من فوق حافة  
ا  الكوب. تشابكت نظراهتما لوقت بد

ه لن ينتهي وبدأت جني تشعر بطنني وكأن



غريب يف رأسها. كان لعينيه أتثري قويي  
عليها لكنها جاهدت لتتحمل هذه  
النظرات. فإن كان يظن أهنا ستربر 

 تصرفها، فهو خمطئ متاماً 
أخفض كوب الشاي وقال بربودة:" أان 

 فضويل ليس إالّ"
فانفجرت غاضبة:"امسع...لديك عمل  

مبا عليك فعله وابق  تقوم به، لذا قم 
 بعيداً عن حيايت اخلاصة"



تراقصت خصالت شعره الداكن عندما  
تالعب هبا نسيم البحر العليل حّدق 

إليها كول عدة ثواٍن وقال مبالمح 
قاسية:"لو أقدمت إحدى املوظفات  

عندي على أمر غيب مثل وضع إعالن  
 للزواج، لطردهتا يف احلال"

أهنا  كانت نظراته اثقبة مباشرة لدرجة
النزعاج واضطرت لإلشحة  شعرت اب

بنظرها عنه. كيف جيرؤ على التكلم 



معها هبذه الطريقة؟ مث حّدقت إليه 
غضبة لدرجة أهنا ابلكاد استطاعت أن 
تتنفس:" الطريقة اليت أختار هبا عريسي 

ليست من شأن رب عملي. لذا نظرا  
للدعوى اليت سأرفعها ضّده، اعترب 

مل حلسابك"نفسك حمظوظا ألنين ال أع  
راقبها كول وهي تبتعد متشاخمة، وقد  

شعر بسخرية هتديدها البارد حتوم حوله. 
مبا أن منزله هذا خمصص فقط ملوظفي 



الشركات اليت ميلكها، فإن هذه اآلنسة  
تعمل حلسابه، وإن مل يكن بطريقة  

مباشرة لكنها حمقة بشأن الدعوى، 
فاختيارها لزوجها املستقبلي ليس من 

أهنا تقوم بعملها خري قيام. شأنه طلما  
لن خيربها أهنا تعمل فعال حلسابه، أقله  

ليس يف الوقت احلاضر. فهي تعتقد  
حىت اآلن أنه ليس سوى عامل الصيانة، 
وهلذا السبب وحده سيبقى صامتا، لريى 



كيف تعامله امرأة جتهل كل شيء عن  
ثروته وسلطته. كان الفضول يقوده حنو  

ا عليها اللجوء اجلنون. عليه أن يعرف مل
إىل خمطط غريب للحصول على زوج 

ابلطريقة اليت يتبعها معظم الناس لشراء  
 تلفزيون مستعمل.

كان متحمسا ملعرفة نتائج هذا  
املشروع، انهيك عن أسبابه، إالّ أّن  



جمرد التفكري مبا هي مقدمة عليه، يغيظه 
 أشّد غيظ. 

ازداد غضبه حّدة، فتمتم قائال:"اي هلا 
نيدة". من غبية ع  

مث هّز رأسه وحّدق إليها:"كيد اشتهرت 
 النساء أبهنّن اجلنس األكثر رومانسية؟"
لقد عرف كول يف حياته نساًء كثريات  

ال أيخذن احلب بعني االعتبار عند  
اختري شريك حياهتّن وكان له حصة ال  



أبس هبا من النساء االنتهازايت اللوايت  
ة كاملال  يسعني لتحقيق دوافع أانني

 والسلطة واجلاه
 

والشهرة وإىل ما هنالك. لكن ما هو  
دافع اآلنسة الصعبة اإلرضاء هذه؟ 

ا لديها ضد الوقوع يف احلب؟وماذ  
عرف كول كم ميكن للحب أن يكون  

قواّيً. فوالده ألبري ابرينجر، مل يتخّط يوماً 



حّبه ألدراين بورن، عارضة األزايء ابنة  
العشرين عاماً اليت أقام معها عالقة مل 

تدم طوياًل. كان الرجل املسّن حكيما مبا 
يكفي ليفهم أن الشابة اجلميلة تستغله  

ل على ثروته. لكن ألبري كان  لتحص 
واقعاً يف احلب حىت أذنيه فاكتفى مبا  
قدمته له. خالل السنوات اليت تلت  

رحيل أدراين، مل يتكلم ألبري يوماً ابلسوء 
عنها، رغم أهنا ختّلت عن ابنهما املولود  



حديثا مقابل احلصول على عناوين 
قاء ألبري يف هوليوود.أصد  

كل   وكان من الصعب على كول خالل
ع حقيقة أن تلك السنوات أن يتكيف م

أّمه قايضته ابلنجومية. لكن تفاين أبيه 
وتضحيته عّوضا له حنان األم. لقد 

عّلمه والده كل شيء عن عامل األعمال 
ابإلضافة إىل أمر آخر حزين قرأه كول  



دائما يف عيين ألبري وهو أن احلب ميكن 
 أن يكون مأساوايً أحياانً 

ر كول أالّ خيسر  ومنذ زمن بعيد، قر 
قلبه، إالّ إذا كان احلب حقيقياً من 
جهته ومن جهة املرأة املميزة اليت 

خيتارها، لن ينتهي به األمر مثل والده  
الذي مل يتبق له سوى ذكرايت احلب  

 البعيد األليمة



نظر إىل املرأة الواقفة عند الشاطئ وقد  
احننت لتلتقط صدفة، مث استقامت 

 لتنفض الرمال عنها 
تم قائال:" احلب خطري ال ميكن العبث  مت

به، آنسة سانكروفت. فماذا ختططني 
 حبق هللا؟"

 
 
 



_شبه امرأة3  
حظي كول بكثري من الوقت ليفكر  

املذهلة واملثرية  ابآلنسة سانكروفت
لإلحباط بينما كان يقّطع األغصان 

اليابسة اليت شّذهبا يف اليوم السابق من  
 شجرة السنداين وجيمعها خلف املنزل.

ومع ذلك، استطاع أن يسمع السيارات 
ومع توقف كل  أتيت وترحل طيلة النهار 

سيارة أمام ابب املنزل، كان غضبه يزداد 



ندما كان  والذكرايت القدمية عن صباه ع
 األفالم السينمائية تصّب يرى أمه يف

الزيت على النار .أدراين بورن، ملكة 
اجلشعات، أصبحت النجمة اهلوليودية  

اليت حلمت أن تكوهنا واآلن يف  
منتصف اخلمسني من العمر، ال تزال  

مجيلة وتلعب أدواراً رئيسية ولعل أدراين 
املتزّوجة اآلن من ضحيتها اخلامسة،  

ماهري، لكنها ابلنسبة لكول، معبودة اجل



تبقى األم املتحجرة القلب اليت مل تسأل  
 يوما عن ابنها الوحيد. 

عندما دقت الساعة السادسة كان كول  
ن ساخطاً من يشعر ابحلّر والتعب كما كا

نفسه بشكل خاص ألنه ترك تلك املرأة  
 جتري مقابالت دنيئة يف منزله.

 ما دخله هو؟ ولكن لتفعل ما تشاء 
جني من الباب اخللفي إىل  خرجت 

الشرفة وراحت تتأمل البحر، فتوقف  



عن العمل واستند إىل اجلدار وأخذ 
يراقبها من خلف كومة احلطب اليت  

 قطّعها.
تقدمت حنو كرسي وجلست عليه،  

ا اجللدي  وتفاجأ برؤيتها ختلع حذاءه
وتضعه جانباً ومن مث متّد يدها من حتت  

مستغرقة  تنورهتا لتخلع جاربيها يبدو أهنا
يف أفكارها لدرجة أهنا مل حتسب أن 
 أحدهم ميكن أن يتواجد يف اجلوار. 



بعد أن خلعت فردة من جاربيها، ثنتها  
ووضعتها داخل حذائها مث شرعت ختلع  

ليه أن  األخرى. عندئذ، شعر أبن ع
يظهر هلا نفسه أو أن يرحل، لكنه مل 

 يفعل أاّيً منهما. 
  وضعت الفردة األخرى يف حذائها مث

وقفت وسّوت تنورهتا قبل أن تعود إىل  
 مراقبة البحر جمددا.



بدت يف تنورهتا الزرقاء اليت ال شكل هلا  
ويف قميصها القصري الكّمني الذي يليق  

برجل أكثر منه ابمرأة، أشبه بناظرة 
 مدرسة مكبوتة.

بعد حلظة أخرى من التحديق الصامت، 
استدارت انحيته واجتهت حنو الدرجتني 

إىل احلديقة. املؤديتني  



كان التفكري ابدايً على تعابريها وكان  
جبينها مغضناً وكأن أفكاراً سوداء  

 تراودها.
ولكن لسوء حظ كول، مل خيفف تعبريها 
املتجهم من أتثري شفتيها املمتلئتني عليه  
 وقد استحوذات على كل تفكريه وانتباهه.
كانت مجيلة رغم تسرحية شعرها القدمية 

قيقة مل تعجبهالطراز، وهذه احل  



كانت تنزل الدرج عندما أوقع قطعة  
حطب عمداً على األرض. أجفلت  

 العينان اخلضراوان واجتهتا انحيته 
 أومأ من دون أن يبتسم:"مساء اخلري"

 ـ كنت هنا طيلة الوقت؟. 
خلع قّفازي العمل اللذين كان يرتديهما 

 وألقى هبما على كومة احلطب
 ـ معظم الوقت

تعابري وجهها وهي تقول.انكمشت   



 "كان إبمكانك أن تقول إنك هنا
 ومسح لنفسه بضحكة هازئة: 

 
إذا كنت تتكلمني عن عرض خلع  -

اجلاربني اي عزيزيت، فقد رأيت أفالماً  
 أكثر إاثرة منه

ـ رمبا كان عليك أن تبقي عينيك على  
 الشاشة ! 



أطلق ضحكة راّننة كانت سريعة  
 البديهة، وعليه أن يقّر بذلك 

 ـ هل كان هنارك سيئاً؟
طرفت بعينيها مث حّولت نظرها انحية 

 اخللي:"كان هناراً ممتازاً"
اجتازت احلديقة واجتهت حنو املاء:"إىل  

 اللقاء"
ابتسم كول لقوهلا أتظن أن التخلص منه 

 سيكون مبثل هذه السهولة؟.



ـ ممتاز! أعتقد أنك عثرت على أزواج  
 حمتملني اليوم، أليس كذلك؟

ا إىل أن بلغت البوابة احلديدية  حلق هب 
حيث أرخى املزالج وأشار إليها ابخلروج  
قبله ففعلت ذلك شاخمة الرأس ومتتمت 

 شاكرة 
سبقته بعدة أمتار فيما كان يغلق البوابة، 

فسار خبطوات واسعة حىت يستطيع  
 اللحاق هبا 



 ـ ال تقويل يل! هبذا العدد؟
دّس يديه يف جيبه اخللفيني، حماواًل أن 

و فضولياً أكثر منه حاقداً. يبد  
رمقته بنظرة مظلمة لكنها مل تقل شيئاً،  

فتابع الضغط عليها، رغم أنه يعرف أهنا 
 تكره ذلك! 

ـ ملم قلت يل إنك جترين مقابالت حبثاً عن 
 زوج؟ لقد نسيت



حّولت نظرها ليه ليبدو متاماً من تعابريها 
 أهنا ال حتتمل إزعاجه هلا 

 
ي على ـ امسع .أريد فقط أن أمش

الشاطئ انه يل وقد دفعت املال لقاء  
 استخدامه.

نظراهتا القاتلة كانت لتقضي على أي 
 رجل، حىت أن كول شعر بطعنتها 



ابتعدت عنه مسرعة، فقرر أن يتكّهن  
بنفسه بسبب وجودها هنا:"هلذا عالقة 

 ابلعمل، أليس كذلك؟" 
 
 

ارتبكت وكادت ترتّنح هلول ما مسعته،  
نفسها وحاولت  لكنها متالكت 

 مواجهته:



" أان مل أخربك عن الرتقية هل فعلت 
 روثي ذلك؟"

َ عليه أن يكون حمقاً؟ أخفى غضبه  تباً! ملم
خلف قناع من الالمباالة وسار حنوها 

 لينضّم إليها
"روثي مل تقل كلمة واحدة أنت قلت 

 اآلن". 
تنّهدت بقوة وغزا االمحرار وجهها  

 :"كانت هذه خدعة قذرة" 



رأسه قائال "لكنها أقل قذارة من  هّز 
تلك اليت تنوين أن تلعبيها على أحدهم 

" 
اّتسعت عيناها عندما مسعته" عّما تتكلم  

 ؟" 
مل يستطع كول كبح غضبه مّدة أطول. 

فاقرتب منها، متفّوقاً عليها بطول قامته، 
مرّكزاً عينيه عليها كقنبلتني من الّنار  

 احلارقة:



ذي  " أان أتكلم عن املسكني ال
ستتزّوجينه. ماذا سيحصل بعد أن تنتهي 

 من استغالله؟"
قال ذلك من دون أن مينحها فرصة  

 لتجيب واتبع سائاًل إاّيها:
"أي وظيفة هي على هذا القدر من  

األمهية لتقومي هبذا العمل اجلنوين؟ وأي 
من نوع من األعمال يشرتط وجود  

 زوج؟"



تراجعت جني خطوة إىل الوراء وقد  
قامته، لكنها حتدته  أخافها طول 

 ابلطريقة نفسها: 
" الوظيفة ليست من شأنك وليكن  

واضحاً عندك أن الرجل الذي سأنوي  
 الزواج به، سأتزّوجه إىل األبد!"

مل يستطع أن يصّدق هذه السخرية  
فأجاهبا بضحكة فارغة "نعم، طبعاً مث 
 ترسلني له ورقة فسخ الزواج يف الربيد" 



 ـ هل تتهمين ابلكذب؟
لضحكة على شفتيه وكذلك ماتت ا

 االبتسامة 
 "قد ال تكونني كاذبة ولكنك خمادعة"

 ـ أنت وقح حقاً! 
ودّلكت صدغيها وكأهنا حتاول التخفيف 

 من صداعها 
ـ أنت ال تعرفين وال حيّق لك أن تفرتض  

 أي شيء عين 



 ـ أعرف كثريات أمثالك
شّدت على شفتيها وأصدرت صوات  
خافتا أشبه ابلشتيمة، فتحضر كول 

لهجوم الذي كان يعرف أهنا ستشّنه ل
 عليه 

رفعت يدها لتصفعه ولكنه أمسك هبا  
 قبل أن تتمكن من مالمسة وجهه 

قالت من بني أسناهنا ويدها مسمرة يف  
 قبضته 



ال أعلم أي نوع من النساء تعرف -
 وأؤكد لك أنين ال أود أن أعرف مطلقا 

مث حاولت إفالت يدها من قبضته 
 "دعين"

ي مرة أخرى؟ ـ لكي حتاويل صفع
 أتضنينين غبياً؟ 

حّدقت إليه من دون أن تنبس ببنت 
شفة. مل تكن مضطرة لذلك فعيناها 

 كانتا تقوالن:



 طبعا، أظنك غبياً. 
أفلتها وهو يطلق شتيمة خافتة، وإذ مل 
تكن تتوقع ذلك، كادت تتعثر وتسقط  

 أرضا.
ـ رمبا ال جيدر بك أن تتفوهي  

عدمي  ابحلماقات، عزيزيت وحده رجل 
 الفكر يوافق على زواج كهذا 
 ـ أنت إذا ممتاز هلذا العمل!

 قالت هذا وهي على شفري البكاء 



 ـ أين أقف يف الصف؟
هذا السؤال اجلنوين سبب هلا صدمة 

بدت جلية على وجهها ولكنها مل تكن  
أقوى من الصدمة اليت أصابته هو عند 

 مساع هذا السؤال يصدر عنه. 
 
 

ها مث مهست  أغلقت فمها وابتلعت ريق
 بصوت أبح :"ماذا؟"



مرر يده يف شعره وحاول أن يستعيد 
جأشه. سخريته هّزهتا وقد جنح يف  رابطة 

ذلك. قال بضحكة ملتوية:"أان بنظرك  
غيب مبا يكفي لذا أين تريدينين أن  

 أصطف؟"
حتولت تعابريها الذاهلة إىل نظرات قاتلة 
:"ال تكن سخيفا! على زوجي أن يكون  

لى إجازة جامعية، ومن حائزا أقّله ع



األفضل أن يكون حائزاً على دراسات  
 عليا" 

مررت لساهنا على شفتيها اجلافتني وقد 
بدا أهنا تتعلق أبي شيء يقنع هذا  

العامل الوضيع أبن فرصه معدومة معها، 
 مهما بلغ هبا اليأس 

ـثم عليه أن يعرف كيف يتحدث إىل  
رجل أعمال ذكي ومثقف ميلك املال  

 والسلطة..



ظر إىل السماء بشكل مسرحي وقد ن
وجد أن الكالم لن جيدي للتعبري عن 

 احتقاره وازدرائه 
ـ ال يهمين ما تفكر فيه مثة رجال  

مبستوى معني، منطقيون يتمتعون 
يفهمون أن إبمكان شخصني منسجمني 
لديهما أهداف متشاهبة، أن يتوصال إىل  

 زواج جيد
 ـ هراء !



ب:"مل  بدا العداء يف عينيها قبل أن جتي
أتوقع منك أساسا أن تفهم أختيل أنه  

يصعب عليك أن تفهم شيئا أكثر 
تعقيدا من تقشري املوز بقدميك أو القفز  

 من شجرة إىل أخرى!" 
 ـ هل تقولني إّنين قرد؟

أجفلت لسؤاله، فأدركت أهنا ليست 
 معتادة على إهانة الناس

 ـ إنس األمر! 



مث أشاحت بنظرها عنه وراحت حتدق 
البحر "أريد أن أبقى مبفردي حىت  إىل 

 قرد غيب ميكنه أن يلحظ ذلك"
 

شعر بشيء من التعاطف غري املتوقع  
عنه. إهنا  معها، لكنه سرعان ما ختلى

ختطط الستغالل رجل مسكني لتتقدم يف 
 مهنتها، لذا فهي ال تستحق تعاطفه 



ـ ابملناسبة، كم رجاًل منطقياً مثّقفاً 
 ُأعجب حىت اآلن بعرضك؟

ا هذا فعضت على شفتيها وكانت سأهل
 هذه رّدة فعلها الوحيدة 

 ـ أهبذا القدر؟
ألقت عليه نظرة سريعة متهّربة :"لدي  
 معايري عالية وأان متطلبة بعض الشيء"

بدا من ارتباكها أن األمور مل تكن 
لصاحلها، فراح يدور حوهلا ويتفحصها  



من كل اجلهات من رأسها حىت أمخص  
 قدميها.

وعندما انتهى من مراقبتها، حّدقت إليه 
 مستفهمة: "ماذا يُفرتض هبذا أن يعين؟"

 
ـ هذا يعين أن الرجال أيضاً لديهم  

 معايري، آنسة سانكروفت
ا قالت له إنه  ومضة انزعاج يف عينيه

 ضرب وتراً حساساً 



 ـ ماذا.. ماذا تقول؟ 
أشار بيديه إليها :"قد ال أكون أكثر  

الرجال أهاًل للزواج، ولكنين أعرف متاماً 
 ما يريده الرجال"

 
ترك كول الصمت يطول بينهما قبل أن  
يقول هلا مباشرة ومن دون أي مراوغة"  

 الرجال حتماً ال يريدون فتاة ابردة" 



ابردة؟ كيف جترأ؟ أنت ال   ـ متزمتة؟
 تعرف عما تتكلم 

قالت ذلك بنربة بدت الصدمة فيها، مث 
استدارت على عاقبيها ومّهت ابلرحيل، 

 لكنه حلق هبا وأمسكها من ذراعها 
ـ ال، ال أعرف! ولكن إذا احتجت إىل  
نصيحة، آنسة سانكروفت، فعليك أن 

 تسمعيها من خبري.
 



واجهته مضطربة :"وهل أنت خبري يف  
 النساء؟"

 
ابتسامته كانت أشبه إبجابة، فحاولت  

اإلفالت من قبضته وهي تقول" حسناً، 
أان ال أحول اجتذاب الرجال من  

 نوعك"



ـ عزيزيت، عندما يتعلق األمر مبا يريده  
الرجال من النساء، فأان هو النوع  

 الوحيد
أفلت ذراعها واستدار حوهلا مث مّد يده 

يس،  إىل شعرها ونزع منه بعض الدابب
 فبدت خصالته تتحرر من قيودها 

 ـ ماذا تظن نفسك....؟ 
 ـ اسكيت وأعرييين انتباهك



شد برفق على شعرها إىل أن انسدل  
 كالشالل على ظهرها:"انفضيه" 

 
حّدقت إليه وكأنه يتكلم لغة غريبة، 

فعرف أهنا مل تفهم ما يقوله هلا. عندئٍذ 
أمسكها من كتفها وأدار ظهرها انحيته 

ط شعرها أبصابعه. كانت  مث راح ميشّ 
خصالته حريرية امللمس وأطول مما كان 
 يظن، إذ ختطت كتفيها بعدة سنتمرتات



متايل شعرها مع ا لنسيم بينما كان  
يديرها لتواجهه، فرتكز انتباهه عليه وهو 
يرتاقص يف اهلواء فبعد أن رآه بنّياً جمردا  

من احليوية، ها هو اآلن يلمع حتت 
ا، فشعر كول الشمس مشرقاً، متموج

ابالضطراب. كان ينوي أن يسخر منها، 
لكن خطته تلك انقلبت ضده وزعزعت  

أحاسيسه. فرتاجع خطوة إىل الوراء ال  



ليفسح هلا اجملال، إمنا ليبعدها عن 
 متناوله.

حاول أن يستعيد صوابه ويزيل هذه 
 األفكار من رأسه، فقال هلا ملّوحاً بيده:

"لن حتصلي على رجل يقبل مبنصب 
لزوج ذاك إن مل تبيعي نفسك"ا  

بدا فظا حىت لنفسه وأسف لكونه ابتدأ  
مبزحة اخلبري تلك. يف الواقع مل يعد  



يعرف من يتأمل أكثر من اآلخر، هي أم  
 هو

ـ املرأة الذكية ُتظهر شيئا من جاذبيتها  
 ليعرف الرجل ما سيحصل عليه 

هزت جني رأسها فتمايل معه شعرها  
الالمع املخملي. هل عرفت ما فعلت 

به هذه احلركة؟. سألته وعيناها  
تتوهجان:"أتظن أنه جيب أن أبيع  



نفسي؟ هل تعتقد أن كل الرجال  
 يفكرون بشهواهتم وغرائزهم؟"

 ـ ال تضحكي على نفسك حبيبيت 
حبيبيت؟ مل يقل هذه الكلمة يوماً المرأة.  

واتبع حديثه الذي فقد   أجلى حنجرته
 كل أثر للهزل والتسلية

ـ الرجال يولون أمهية كربى ملا يرونه  
كل العناية الصحية  ميكنك أن تقدمي له  



والتقاعدية اليت حيلم هبا ولكن إن مل  
 تعطي شيئا من نفسك، قد تنفجرين 

 صرخت به:
_ما أدراك أنت؟ الزجيات القائمة على 

كل التحسني واإلصالح املتبادل تتم  
يوم. والداي مثاًل يشكالن ثنائيا 
منسجما لديهما األهداف والقيم 

نفسها, مها ثنائي مستقر وليس دائما  
 ملتصقني يبعضهما البعض



 
 

 ـ ال أشك بذلك 
انكمش وجهها وملع األمل يف عينيها.  

ورغم أهنا هي املالمة النزعاجه وإحباطه، 
شعر كول ابلذنب ملا قاله أخرياً، لكن  

ء عالقة مفعمة ابلعاطفة  برودهتا إزا
 واحلميمية تغيظه



طرفت بعينيها حماولة حبس دموعها مث  
قالت بعناد" ال أعرف ملاذا أزعج نفسي 
وأخربك هذا، لكن إذا كنت مصّراً على 

دور احلب، فإن قصة جّدّي تثبت صحة 
نظرييت، كانت جديت أرملة ترك هلا  

زوجها األول صبيني ومل يكن لديهم أي  
جدي أرمل أيضا لديه  مدخول، وكان 
 مزرعة يديرها.



تزوجا بسبب حاجة أحدمها لآلخر  
ي ال أطيل عليك احلديث، رُزقا  ولك

أبربعة أطفال آخرين، والدي كان  
أحدهم. ويف مرحلة ما من حياهتما، أحبا 

 بعضهما جبنون"
أزاحت خصلة شعر عن عينيها وبدت 

 تعابريها متمّردة
ـ ملعلوماتك، سيدي، ميكن للحب إذاً  

أن ينمو بني شخصني لديهما أفكار  



وأهداف مشرتكة، إن عمال على ذلك. 
وأظن أن هذا النوع من احلب أكثر... 

صدقا وعقالنية من ذلك اإلحساس 
 اهلستريي األعمى،مث... 

ترددت قليال مث هزت رأسها" هذا كل  
 ما كنت أنوي قوله"

أن تقوله  تساءل عما كانت على وشك 
 ومل تقله، لكنه جتاهل األمر 

 ـ يبدو أنك خططت لكل شيء



نظرت إليه متشككة وكأهنا ال تصدق 
أنه اقتنع :" أان ال أقوم أبي شيء من  

 دون أن أفكر"
 

 ـ وهل تنوين اإلجناب من هذا الرجل؟
كان هذا سؤااًل مل يتوقع أن يطرحه. 

ولكن اآلن وقد فعل، متلكه الفضول  
 ليعرف اجلواب 



نفرجت شفتاها وقد أذهلتها فظاظته  ا
 لكنها متالكت نفسها وهزت رأسها 

 ـ هذا ليس من شأنك ونعم أريد أوالدا 
مل يستطع أن يصدق ذلك. لقد وضعت  

إعالان تطلب فيه زوجا لكي ترتقى يف 
يث تقول  عملها وكانت من الوقحة حب

إهنا تنوي إجناب األوالد لتورطهم يف  
 خمططا الدينء هذا.



خمادعة من غري احملتمل أن ـ كم أنت 
يتخلى رجل مثقف وذكي عن مهنته 

 ليصبح زوجك ومربية أوالدك.! 
رمبا من األفضل لك أن تبحثي عن رجل 

طط للبقاء يف املنزل  يف عمر التقاعد خي
مع األوالد، أو رمبا عن رجل ال يستطيع 

 االستمرار يف وظيفة جيدة واحدة 
 ـ مثلك، مثال؟ 



من اإلجابة،  قالت ذاك وقبل أن يتمكن 
 استدارت وابتعدت عنه 

راقبها كول تبتعد، وهو يفكر على  
مضض بنفسيتها. فهو مل جيد اآلنسة  
سانكروفت مفعمة ابحليوية وحسب، 

وإمنا مثرية وبشكل كبري، رغم خمططاهتا  
 ومكائدها األاننية 

استدار بدوره واجته إىل كوخه، انشدا 
 السالم واهلدوء واالنفراد. 



 
 

جني أن حتتمل وجود ذاك  مل تستطع 
العامل املزعج يف اخلارج يشوي اللحم 

 على الفحم خلف كوخه 
مل تستطع أن تتحمل أاّيً من هذا. كانت  
حباجة إىل اخلروج ممّا بدأت تسّميه"منزل 

 الرفض".



ولكي تستعيد تفاؤهلا ونظرهتا اإلجيابية  
إىل األمور، كان ال بد هلا أن خترج إىل  

والنسيم املشّبع مبياه حيث املياه املهّدئة 
البحر املاحلة وأن تتأمل مغيب الشمس  

 الربتقالية.
أخذت نفساً عميقاً وخرجت من الباب  
اخللفي، مصممة على أالّ تعري أي انتباه 
هلذا الرجل وأن تبلغ الشاطئ أبسرع ما  

 ميكن.



أغلقت الباب هبدوء راجية أن يكون  
كول منهمكا ابلشّي حبيث ال يالحظها. 

سرعة حنو الدرجات ونزلتها  اجتهت ب
مهرولة مث اجتازت السياج. وما أن  

أصبحت يف اجلهة األخرى حىت رمت 
نفسها على الرمال ومل تلتقط أنفاسها  

إالّ عندما داست قدماها احلافيتان  
 الرمل الدافئ.



فّكرت بصوت عال: "كان ذلك أسهل 
 مما ظننت " 

وقبل أن تدرك ما تفعله، استدارت 
فأجفلت لرؤيته غافاًل  لتنظر إىل كول. 

عن الطعام الذي يعده، إذ كان ينظر  
إليها وعندما التقت عيوهنما، رفع شوكة 

الطعام اليت كان حيملها يف حتية صامتة  
 جمّردة من كل ابتسامة.



ابتعدت عنه من دون أن تبادله التحية 
وسارت على الشاطئ يف االجتاه 

املعاكس. تنفست بعمق، فلم متتلئ  
اء النقي فحسب إمنا أيضا رئتاها ابهلو 

برائحة ما كان كول يطهوه. تلك الرائحة 
الشهية جعلتها تدرك مدى اجلوع الذي 

تشعر به. فبسبب اختالط املواعيد  
الذي حصل، اضطرت إلجراء مقابلة  

عند وقت الغداء أّما فطورها فكان 



عبارة عن فنجان من القهوة وفطرية 
 صغرية. 

ن من املؤسف أن روثي ليست أفضل م
جني يف الطهي. فكانتا تطلبان العشاء  
كل مساء وقد أصبح األمر مماًل، لذا  
شعرت أبهنا قد تعطي أي شيء مقابل  

 وجبة منزلية.



حاولت وهي تتمشى أن تنسى كم كان 
هنارها سيئاً. وبدأت ختشى أال يكون  

 هناك أي رجال منطقيني، كما افرتضت. 
رّنت كلمات كول التحذيرية يف أذنيها. 

استعجلت يف التفكري أبن رجال رمبا 
انجحا سيوافق على أن يتزوجها ويكون  
"ربة منزهلا" وينتقل إىل داالس ليساهم 

يف تربية أوالدها ويكون شريكاً يف  
 وظيفتها.



 
عديد من الرجال تزّوجوا نساًء كّرسن  
 أنفسهّن ملساعدة أزواجهّن يف عملهم.

فأّمها كانت الذراع اليمىن ألبيها، 
مهنته، تنظم األعمال الكثرية وشريكة يف 

اليت عليه القيام هبا بصفته رئيس إحدى 
 مدارس تكساس.

رفست الرمل بقدميها منزعجة ألن كول 
 حمق نوعا ما. وقالت هامسة:



َ عامل   "أان فعال حباجة إىل"زوجة " ملم
 األعمال ظامل إىل هذا احلد؟"

وبعد ساعة، شعرت جني بتحسن طفيف 
بطة اليت عاشتها  بعد األايم الثالثة احمل 

على صعيد املقابالت، لكنها كانت  
تشعر جبوع شديد. وهذا األمر بدا  

واضحا بشكل أليم عندما اقرتبت مبا  
يكفي لتشم رائحة املشاوي اليت يعّدها  



كول اختلست نظرة انحية الكوخ 
 ووقفت جمفلة.

مل يكن كول وحده هناك، فروثي 
برفقته!. لقد وضعا طاولة عليها شرشف 

وأبيض وحوهلا ثالثة كراسي،   أمحر
أحدها شاغر فأحّست أبهنا الشخص  

الذي حجزا له هذا الكرسي، من  
املؤسف أهنا تشعر ابجلوع وحتب 



املشاوي، فهي لن تفكر حىت يف  
 االنضمام إليهما.

لكن قوهتا وعزمها كاان ضعيفني وحىت لو 
وجدت الشجاعة لرتفض االنضمام 
 إليهما فأي عذر سوف تتحّجج به؟

ت رأسها متمتمة" روثي، عليك أن هز 
 تشرحي يل أمورا كثرية" 

ماذا ستفعل اآلن؟ أتكذب وتقول إن  
عليها إجراء مكاملة هاتفية أو أتكل  



املزيد من فطائر الفطور تلك وتشرب  
كواب من القهوة وتسّمي ذلك عشاًء؟  

أو تقصد أحد املقاهي وأتكل وحدها؟ 
أو يف أسوأ احلاالت تستسلم حلّبها  

ي وتنضّم إليهما؟للمشاو   
احنسم القرار بسرعة عندما رأهتا روثي 

وراحت تقفز وتلّوح هلا وتنادي ابمسها. مل 
يكن بوسع جني أن تتجاهله ومل يكن  

 لديها أي عذر مقنع.



اجتازت البوابة بقلب مثقل وساقني 
 مرتّددتني ودخلت احلديقة.

قادهتا رائحة الدجاج املشوي مباشرة إىل 
ألصناف املوضوعة  املائدة. ونظراً ل

عليها، لن تبق معدة جني تتعذب مّدة 
 طويلة 

 ـ أخرياً! 



قالت روثي هذا بضحكة عريضة مث 
أضافت:" خفنا أن يكون البحر قد  

 ابتلعك"
 

أجفلت جني وأملت أالّ تكون روثي قد 
 أخربت كول عن هذا اليوم املريع.

هنضت املساعدة ذات الشعر اجملعد  
بنطلوهنا.ونفضت فتات اخلبز عن   

 ـ حان الوقت ألتصل براميوند. 



 
ومّدت يدها إىل كول:"لقد أنقذتين،  

كول.. أقسم أبنين لو أكلت جمّدداً من  
الطعام اجلاهز، لكنت ُأصبت ابهنيار 

 عصيب" 
نظرت إليها جني جمفلة وكادت تفقد  

صواهبا:" ماذا...ماذا؟ روثي لن ترحلي  
 اآلن"



ابتسمت هلا روثي مبكر:"لقد استغرقت 
وقتا طويال يف التنزه وأان كنت أتضّور  

جوعا، فأكلت مث أنت تعرفني أن راميوند 
 ينتظر اتصايل عند الساعة السابعة" 

 ـ أليس لديك هاتف خليوي؟ 
مل أتبه لكوهنا بدت متلهفة جّدا لكي  

تبقى روثي، فكول يعرف أساسا أهنا ال  
حتب البقاء معه مبفردها، ال سيما بعد 

قام بكل وقاحة بفّك ليلة البارحة عندما 



شعرها و... حسناً لنقل إهنا ال تشعر  
ابلراحة معه خاصة وأهّنا اتبعت نصيحته 

 على مضض يف ما خيص ثياهبا. 
ارتدت اليوم تنوره قطنية رمادية اللون  

ها مث ربطت حول  وقميصا يكشف عنق
عنقها وأعلى صدرها منديال زهراي  

أضفى على مالبسها ملسة من األلوان، 
يال من املساحة املكشوفة من وخفف قل



جسمها كما أهنا أبقت شعرها منسدال 
 على كتفيها. 

وبعد أن انتهت من املقابالت،  
استعملت املنديل الزهري لرتبط به  

شعرها إىل اخللف لئال ينفخه اهلواء يف  
 وجهها وهي متشي على الشاطئ 

كان املنديل على رأسها وليس حول  
 عنقها !



ن ايقة  تذكرت جني ذلك وأدركت أ
قميصها منخفضة، فسارعت إىل فك  

املنديل ولفه حول عنقها لتغطي ما كان  
مكشوفا من بشرهتا، آملة أالّ يكون  

كول قد الحظ ذلك، أو انتبه إىل أن  
 تنورهتا تعلو ركبتيها بعدة سنتيمرتات. 

على الرغم من هذه اجلهود األنثوية كان  
يومها عقيما, الفرق الوحيد الذي  

صعب عليها النظر طيلة  الحظته هو أنه



الوقت يف عيين املتقدمني للعمل، ذلك  
أهنم كانوا منشغلني ابسرتاق النظر إىل  

ساقيها املشبوكتني عند ركبتيها 
املكشوفتني ومل تستطع أن تصدق أبن  

كل الرجال مثل كول عندما يتعلق األمر  
مبا"يريده الرجل من املرأة", إالّ أن من  

ه على ما يبدو  رأهتم اليوم أثبتوا نظريت
 لقد تركت هاتفي يف املنزل



قالت روثي هذا، معيدة جني إىل دنيا  
الواقع واحلاضر، مث اتبعت كالمها قائلة" 
كما أنك لن ترغيب بسماعي أتكلم مع  

راي فعندما نفرتق ألكثر من ليلتني، 
 نتغزل كثريا ببضعنا على اهلاتف" 

شعرت جني خبديها تشتعالن لكنها مل 
يف شيء تقوله. كانت   تستطع أن تفكر

ضحكة كول مثرية للغاية لكن جني  
 حاولت أن تبقى نظراهتا على مساعدهتا. 



غمزت روثي رئيستها مث أشارت إىل  
املائدة الوافرة ابلطعام" كان العشاء  
لذيذا. وقلت لكول إنه يستطيع أن  

 حيّضر يل املشاوي مىت شاء"
مث أرسلت ملضيفها قبلة لعوب:"إىل  

نقذت حيايت"اللقاء اي من أ   
 

أومأ إليها بتحية دافئة وهو يضحك هلا.  
بعد حلظة، حتّول انتباهه إىل جني ، 



فأجفلت إذ جعلها ذلك تدرك أهنا  
 كانت تراقبه.

عندما نظر إليها، اختفت االبتسامة عن 
 ثغره" تبدين… شبه امرأة اليوم"

.مل تعرف ملا كانت نبضات قلبها تتسارع 
ىل أهنا ال ميكن أن يكون مرّد ذلك إ
 تقف أمام شاب وسيم للغاية.

وأملت أال يكون هذا هو السبب، طاملا 
أنه ينظر إليها وكأهنا"شبه امرأة". مند  



رحيل طوين, مل ينتبها يوماً شعور كهذا  
حنو أي رجل فما ابهلا اآلن تقف أمام 
رجل يهينها فيستمر نبضها ابلتسارع 

 وكأنه حصان سباق؟
 ـ شبه امرأة.

رة حماولة أن تبدي ردة كررت هذه العبا
فعل عنيفة، لكنه اسرتخى يف كرسيه 

وشبك ذراعيه على صدره العاري  
 كالعادة, أتراه ال ميلك قميصاً؟ 



تفضلي ابجللوس. تبدين مرهقة.  -  
ابتلعت ريقها، متمنية لو إبمكاهنا أن  

ختتفي. ولكنها تشعر جبوع شديد 
 والطعام أمامها بدا لذيذا جدا 

خسرت املعركة معه،  أحّست أبهنا 
فغاصت يف الكرسي الذي أشار إليه مث 

استندت إىل اخللف لتحّدق إىل  
 األغصان املتدلية فوقهما



ـ حسنا. أان مرهقة جداً لكي أجادل  
 وجائعة جدا لكي أحتّلى أبي كربايء

مل تعرف ما الذي حصل يف الثانيتني  
التاليتني ألنه مل يتكلم كما مل تسمع أي  

 حركة.
وي؟ـ حلم مش  

سأهلا ذلك مث مسعت صوات مكتوما، 
فعرفت أنه رفع طبق الدجاج. ألقت  

 عليه نظرة وأجابته" أي شيء"



أمسك هلا الطبق لتسكب، فاختارت  
فخذا. وقبل أن يتمكن من إعادة الطبق 
إىل مكانه، أخذت فخذ دجاج آخر. مث  
قدم هلا األطباق األخرى لتختار ما يلّذ  

حدة.هلا من دون أن يعلق بكلمة وا  
بدأت أتكل بينما سكب هلا كأسا من  
العصري. مّرت دقيقة طويلة مل تستطع  

خالهلا أن حتتمل الصمت املطبق،  



فحّولت انتباهها من الطعام إليه. كان 
 جالسا، شابكا ذراعيه ينظر إليها 

 ـ آه... إنه لذيذ جداً 
قالت ذلك لتكسر الصمت ولكن ما 

قالته كان احلقيقة اجملّردة، فحىت ما  
طهوه والدها ال يضاهي هذا الطعام ي

لذة.فهو رمبا متطفل ولكنه طاه ماهر  
 كان عليها أن تعرتف له بذلك 



رفع ذقنه ليعرّب عن شكره لكنه مل جُيب. 
فشعرت بشيء من اخلوف والرتقب 

وهي تتساءل عما يفكر فيه خالل هذا 
 الصمت كله وهو يراقبها.

ومع كل لقمة أتكلها وكل حلظة متر، 
جتد صعوبة أكرب أن تبتلع   كانت جني

 طعامها، وبدأ القلق ينتاهبا. 
وعندما مل تعد حتتمل هذا التوتر، 

 وضعت الشوكة من يدها وواجهته:



"ال ميكنين أن آكل وأنت حتدق يب على 
هذا النحو. أاّيً كان ما تفكر فيه أفصح  

 عنه" 
استمر يراقبها لربهة وهو ال يزال يفكر  

يفة تربر  مث هز رأسه:"أان حائر! أي وظ
نشر إعالن يف الصحيفة تطلبني فيه 

زوجا؟ مل عليك أن تتزوجي لتحصلي 
 على ترقيتك؟" 



هز كتفيه، فربزت عضالت صدره  
وكتفيه القوية:"أال تثقني بقدراتك  

 الشخصية؟" 
لقد شهدت يوما مرهقا جدا وكانت  
هذه القشة اليت قسمت ظهر البعري  

ضربت بقبضتيها على الطاولة وهنضت  
قع الكرسي أرضا.بعنف، فو   

 ـ ابلطبع أثق بقدرايت الشخصية



مث بسطت راحتيها على الطاولة، ومالت  
حنوه إىل األمام. تطاير شعرها مع اهلواء  

فاختفى وجهها للحظة خلف ستارة  
الشعر البنية املتموجة. رفعت رأسها 

 لتزيح شعرها وتراه بشكل أفضل.
ـ مشكليت ليست قدرايت ومؤهاليت. 

تحفظة لكنين أعمل حلساب شركة م
ورب عمل متزمت. وهو السبب يف هذا 



كله فلكي أحصل على الرتقية علّي أن 
 أرضيه!

نظر كول إليها والشك يف عينيه" فهمت 
ولكن ما دخل الزواج يف هذا  

 املوضوع؟"
 ـ إنه املوضوع حبد ذاته!

عرها قالت ذلك حبرقة. لقد كبتت مشا
احلقيقية الدفينة ملدة طويلة وها هي  



مرارهتا تتدفق انتقاما، ما أشعرها  
 ابالرتياح نوعا ما. 

ـ رب عملي وغد قدمي الطراز من  
العصور القدمية، ال يرّقي أشخاصا عاز  

 بني ملنصب الرائسة
 ـ الرائسة؟

رفع حاجبيه فأغاظها تفاجئه وعدم 
 تصديقه



َ تبدو مصدوما؟ قد  ـ نعم، الرائسة ملم
أكون امرأة، وامرأة شابة نسبيا لكنين  

ابرعة يف عملي وأستحق منصب  
 الرائسة.

نظرت إليه من دون أن تطرف عيناها 
وقد أحست هبدوء مميت:" عندما أضع 

هدفا نصب عيين، ال أتراجع عنه وال 
أنظر إىل اخللف. صحيح أن ما أفعله  

 خماطرة، ولكن كل شيء يف احلياة هكذا"



واستقامت يف وقفتها، شاعرة قالت هذا 
أبهنا أفضل حاال مما كانت عليه منذ 

 أايم. 
ـ لقد نعّتين ابلغبية أبكثر من طريقة  

سفة  وأكثر من مرة. ولكن أحد الفال
احلكماء قال مرة" إذا كنت تريد التقدم، 

 ال حتزن إن ظنك الناس غبيا" 
مث ألقت عليه نظرة تنضح ابلعزم 
أريد  والتصميم." لكي أحصل على ما 



أو ابألحرى على ما أستحقه، سأفعل 
 أي شيء"

أخفضت نظرها مستفهمة" مزيد من  
 األسئلة؟" 

بدا متشككا ولكنها مل أتبه البتة ليفكر  
أبهنا أكرت الناس جنوان!. إهنا تعرف ما 

تريد وال يهم إن كان غريها يوافقها  
الرأي أو ال... ال سّيما هذا العامل  

 الوقح!!



 ـ لدّي سؤال أخري 
ل هذا وهو ينحين ليضع الكرسي  قا

 الذي أوقعته يف مكانه 
ـ هال قلت يل اسم ذلك الوغد العدمي  

 الفهم؟
 ـ آه.. إنه عجوز يدعى ج س ابرينجر.
بقي كول جاثيا على ركبة واحدة أمام 

الكرسي وهو ينظر إليها. كانت نظراته  
 ابردة أثلجت قلبها 



وملعت عيناه بشكل أثر يف أعماقها  
ع أن تفهم ردة فعله  لكنها مل تستط

 الغريزية.
 
 

ـ من حيميها منه؟4  
 
 
 



انتهى كول من تسوية كرسيها، مستعمال 
هذا الوقت الستيعاب ما قالته. عندما 
أعلنت أن الرتقية هي ملنصب الرائسة، 
أدرك احلقيقة وهي أن رب العمل لذي  

ما انفكت تشتمه منذ أايم مل يكن أحدا  
لتّوه:   سوى الرجل الذي قّدم هلا العشاء

 هو!



اآلن عرف ملاذا تذكر امسها، فهي أحد  
نواب الرئيس يف شركة احملاسبة الصغرية 

 ميلكها والده.
وتذكر أن سكرتريته قالت له إهنا أرسلت 

كتبا للموظفني الثالثة تعنّي هلم فيها  
الك الشركة يف شهر  املقابالت مع م

حزيران وابلكاد بدأ يدرس السري الذاتية 
تظهر املناقصة، مما  هلؤالء قبل أن 

اضطره إلرجاء التفكري يف رائسة شركة 



داالس للمحاسبة حىت وقت الحق.فهي 
ا كانت مميزة ابلنسبة  شركة صغرية لكنه

ألبيه، واختيار الرئيس املناسب أمر  
 يسحق اهتمامه. 

هنض وأشار إىل الكرسي" اهدئي آنسة  
 سانكروفت، وأهني عشائك"

نت ال  عاد إىل مكانه ونظر انحيتها. كا
 تزال واقفة ولوهنا أمحر.



زّمت شفتيها، حماولة على األرجح أن 
تلجم انفعاهلا وابحلديث عن االنفعال،  

راحت الصور تتواىل يف ذهنه وتظهر  
بشرهتا الفاحتة وعينيها املشتعلتني  

وشعرها املنسدل على كتفيها وشفتيها 
 املثريتني.

فرك عينيه، حماوال إبعاد تلك الصور عن 
تقام يف جلسته وعندما نظر ذهنه واس



إليها جمددا، كانت ال تزال واقفة مكاهنا" 
 اجلسي حبق هللا لقد تشنجت رقبيت"

كان قوله هذا صحيحا نوعا ما. طرفت 
بعينيها إزاء هذا األمر لكنها مل جتلس  
على الفور، بل هزت كتفيها وأخذت  
نفسا عميقا مث سوت تنورهتا قبل أن 

 تعود إىل مقعدها هبدوء.
ع كأسه وحّول نظره إىل عينيها رف

 اجلميلتني" ما اسم الشركة؟"



 ـ شركة داالس للمحاسبة
وضع الكأس من يده وواجهها، مبقيا 
 عينيه شاخصتني على مالحمها الرزينة. 
لقد فهم اآلن تقريبا سبب انزعاجها، 

فشركة داالس للمحاسبة شهرية  
 بسمعتها املمتازة وحتفظها الشديد.

الرائسة أعطي دائما لرجال منصب 
 متزوجني مستقرين كان هذا صحيحا.



وعرف كول سبب غضبها وشعورها 
ستنتجت أن ابإلهانة. حىت أنه فهم ملا ا

شابة عازبة مثلها ليس لديها أي فرصة  
 للحصول على هذا املنصب الرفيع.

ما مل تفهمه و أن ألبري ابرينجر مل يكن  
عجوزا مغفال. صحيح أن خياراته  

ب الرائسة كانت دائما حكرا على ملنص
الرجال املتزوجني لكن السبب يف ذلك  



يعود رمبا إىل أن هؤالء األشخاص كانوا 
 أفضل يف حينها. 
 ـ شركة حماسبة؟ 

قال هذا أخريا وقد قرر عدم تكرار اسم 
 الشركة الرمسي

قرر أن مينح نفسه بعض الوقت  
ليستوعب الوضع أبسره قبل أن يكشف 

 هلا عن هويته.



ن ال يزال مقتنعا أبنه من اخلطأ أن  كا
تبحث عن عريس ابلطريقة اليت تتبعها  
وللسبب الذي قالته لكنه متكن على 

األقل من أن يفهم سبب حماوالهتا 
 اجلاهدة.

أاي يكن الدافع ومهم استطاع أن يفهم  
أيسها، ال تزال بنظره امرأة حتاول 

 استغالل رجل لكي تبين عّشها املهين. 



ا زلت مقتنعا أبن الزواج  فقال جبفاء" م
 من أجل الرتقية أمر خاطئ"

أشاحت نظرها عنه وأمسكت الشوكة  
وراحت تطعن هبا قطع اخلضار يف طبق  

شاحب وعينني السلطة. مث قالت بوجه 
يلمع الغضب فيهما" ال ميكنين التكلم 

 معك، فأنت لن تفهم" 
 ـ حقا؟



استند إىل اخللف ونظر إليها بسخرية"  
لك إن أمي استغلت وماذا لو قلت 

 والدي لتحقيق طموحها املهين؟"
نظرت إليه متشككة مث وضعت الشوكة  
جانبا لكي تركز بكل قوهتا عليه" أشك 

 بذلك"
بقي يراقبها ساحما لعدائه أن يظهر على  

ت ابنه، قايضته مبا  مالحمه:" عندما َولدَ 
يسمح هلا التقدم يف عملها .أخذين أيب  



لكنه مل ينسها ورابين وأحبين واعتىن يب، 
 يوما" 

رأى وميضا يشتعل يف أعماق عينيها  
قبل أن يغشيهما احلزن كما لو أن كالمه 

أحىي فيها ذكرى أليمة، ابتلعت ريقها  
واستدارت قليال وهي تومئ برأسها،  
وكأن أملا قدميا عاودها:" أان ... أان 

 آسفة ملا حصل ألبيك"



مال كول يف كرسّيه إىل األمام وقد متّلكه  
من القلق على جني:" ما اخلطب؟"  نوع  

 _ ال شيء! 
رفضت أن تواجهه واكتفت هبّز رأسها  

أما هو فعلت التكشرية وجهه وراح  
يتساءل عن ذاك التغيري الذي طرأ عليها 
إذ ل م تبد من قبل مبثل هذه اهلشاشة، 
أثر فيه ذلك وخفف من حدة غضبه:"  



لقد رأيت أيب يتأمل بصمت طيلة حياته  
اننية" بسبب امرأة أ  

قال ذلك هامسا وإذ مل يستطع أن  
يتحمل أكثر منظر ايقتها املنخفضة،  
تقدم منها وأمسك املنديل إبصبعه،  

 مسدال إايه على صدرها.
ـ لذا ال تقويل يل إنين لن أفهم، آنسة  

 سانكروفت أان أفهم جيداً. 



نظرت إليه بعينني واسعتني ومل تستطع  
أن تعرف ما الذي سبب هلا هذا الشعور 

ابالنزعاج، أهو كالمه أو إدراكها أبن  
 صدرها كان مكشوفا أمامه؟ 

أشاحت بنظرها بعيدا عنه"أان .. آسفة  
 بشأن أبيك، وآسفة ألن أمك كانت.."

 ـ جمرمة ابردة األعصاب؟
أهنى اجلملة عنها، فتجنبت عينيه 

وأمسكت الشوكة بيد مرجتفة. راح  



يراقبها وهي أتكل مث اتبع بصوت  
. أو يف حال تزوجت، أجش:" عندما .. 

فلن يكون ذلك إالّ لسبب واحد وهو 
 احلب العميق الصادق واملتبادل"

طرفت بعينيها عدة مرات وكأهنا حتاول  
 السيطرة على عواطفها 

 ـ أمتىن لك التوفيق 



ألقت عليه نظرة سريعة قبل أن تنظر  
لن أستغل أحدا   جمددا يف صحنها"أان
 دوافعي شريفة حقا" 

راقبها وقد اختلطت عليه األمور، كان 
منزعجا إلصرارها العنيد على اخلطة اليت 

رمستها لإليقاع برجل يتزوجها ولكنه يف  
الوقت ذاته، شعر برغبة يف ضمها إىل  

صدره والتخفيف عنها بسبب تلك  
 التعاسة اليت ملعت يف عينيها 



 
 

*** 
 
 

كول وحيدا يف غرفته،    تلك الليلة، بقي
عمال جنيفر سانكروفت يدرس أ

ودوافعها من كل زاوية وفتح الرسائل  
االليكرتونية اليت وصلته عن نواب  



الرئيس الثالثة يف تلك الشركة، أمضى 
عدة ساعات يدقق يف السري الذاتية  

لكل واحد منهم. وكان عليه أن يقر أبن  
مؤهالهتا عالية جدا، فهي امرأة أعمال 

ة ومل ترتكب أي خطأ يف تدقيق المع
احلساابت. كما أهنا استقطبت زابئن 
أثرايء للشركة وكرست نفسها ملهنتها  

 على ما يبدو.



حىت أن الرؤساء السابقني أطلقوا عليها  
اسم الدينامو املبدع. وقد الحظ كول 
الل شيئا من هذا يف عزمها وتصميمها خ

األايم الثالثة املاضية حيث أهنا كانت 
على استغالل رجل لكي حتصل  مصرة 

على الرتقية وبدت مشغولة ومستعجلة  
جدا إلهناء هذه العملية حبيث مل تلحظ 
فداحة األمر. فبالنسبة إليه كان ذلك  

 خطأ جسيما. 



بقي يتصارع مع أفكاره. ماذا عليه أن  
يفعل؟ وكيف يتعامل مه هذا الوضع؟ 
كان خمططها دنيئا وقد رأى الشيء  

ى نساء عرفهن  نفسه مرات عديدة لد
 ولدى أم مل يعرفها يوما.

مع ذلك، كان سجّل اآلنسة  
سانكروفت جيدا جدا ويستويف لشروط 

الالزمة ملنصب رائسة جملس اإلدارة. 
فهل يسمح لرأيه ابلنساء أمثاهلا أن يؤثر 



على قراره؟ وهل يسمح الجنذابه حنوها  
أبن يستويل على تفكريه؟ هل إبمكانه 

 أال يكون متحريا؟ 
ة منتصف الليل، أدرك أنه اختذ قرارا  قراب

يكون منذ ساعات، عندما مل يقل هلا من 
بعدما عرف أهنا ترمي إىل ترئس شركة  

احملاسبة. يف الوقت احلاضر على األقل، 
سيبقى متنكرا بدور عامل الصيانة.  

فهذه بنظره طريقة جيدة لرياقبها 



ويتخطى أحكامه املسبقة ويدرسها  
مل طبعا، هذا مبوضوعية.. من أجل الع

ما أقنع نفسه به، راجيا أال يكو بذلك  
 يكذب على نفسه 

 
 

 ـ ماذا تعنني أبنك راحلة؟
ولشدة الصدمة وعدم التصدي اللذين  

متلكاها، أوقعت جني اخلبز احملمص على 



أرض املطبخ، وحدقت بدهشة إىل روثي 
اليت كانت واقفة يف املمر املؤدي إىل  

 املطبخ ويف يدها حقيبة: 
.. لقد تلقيت مكاملة هذا ـ لقد.

الصباح، وفرض علي عمل براتب يفوق 
 ما أتقاضاه مرتني 

هزت روثي كتفيها وقد بدت خجلى من 
نفسها مث اتبعت قائلة:" قالوا إهنم 

 حيتاجونين فورا وإال وظفوا شخصا آخر"



استندت جني بوهن إىل جدار املطبخ:"  
عملنا معا مدة مخس سنوات. مل أكن 

معي" أعلم أنك تعيسة   
ـ ال، لست تعيسة ومل أكن يوما كذلك،  

 لقد أحببت العمل معك
 ـ مل إذا تقدمت بطلب لوظيفة أخرى؟ 

هزت صاحبة الشعر األمحر رأسها وقد  
 بدا االرتباك عليها 



ـ مل أفعل، ال أعرف من طرح امسي  
 ولكنين لن أرفض هذا العرض 

مل تستغرب جني أن يطلب أحدهم روثي 
ومل تدرك   للعمل، فهي موظفة مذهلة

جني حىت تلك اللحظة كم تقدمت يف 
العمل بفضل اعتمادها على روثي. لقد  

أخربت مساعدهتا أشياء مل تسرهبا إىل  
أحد، وخرب رحيلها وقع عليها وقع  
الصاعقة فهي ستفتقدها ليس فقط  



كمساعدة إمنا أيضا كصديقة. وشعرت 
 بنفسها ختتنق لكنها متكنت من الكالم

أنت رائعة لكن.. ـ ابلطبع يريدونك، ف 
 لكن ماذا سأفعل من دونك؟ 

 وراحت تنظر حوهلا، حماولة التفكري
ـ أان أثق بك روثي وأان حباجة إليك، ال 

ميكنين أن أقابل زمرة من الرجال  
 مبفردي! 



بدا األسف على وجه روثي، لكن فقط  
بقدر ما يبدو على شخص تضاعف 

حقا آسفة، أنت تعرفني   راتبه للتّو:"أان
أن راي واجه بعض العقبات يف عمله  

 وحنن حباجة إىل املال"
مث أشارت بيدها إىل اخلارج:" ميكنك أن 

تطليب من ذاك الشاب أن يبقى يف  
 اجلوار يف حال صرخت" 



أغمضت جني عينيها ، غري قادرة على 
تصديق اقرتاح مساعدهتا.. أو ابألحرى 

 مساعدهتا السابقة.
سيساعدين ذلك كثرياـ   

ـ فكري ابألمر،إنه ضخم وهو طاه ماهر  
كما أنه ليس منجذاب حنوك ما عساك  

 تطلبني أكثر؟ 



كشرت جني، وفضلت عدم التفكري يف 
دقة ما قالته روثي:" كيف ميكنك أن 

 ترتكيين هكذا؟" 
امحر وجه روثي اليت أجابت بصدق:" 

أنت تعرفني أنين ما كنت ألفعل هدا لو 
جة إىل املال" مل أكن حبا  

تنهدت جني أبسى:" ال ميكنين أتمني  
مثل هذا الراتب لك ولكن كمالزم 



سابق يف البحرية، ال بد أنك تفهمني  
 معىن الوالء"

بدت روثي على وشك البكاء وهي  
تقول:" طبعا راي واألوالد أيتون يف  

الدرجة األوىل ووالئي هو هلم قبل أي 
 أحد"

تطع. ودت جني لو تناقشها لكنها مل تس
فإذا كانت الشركة ابلنسبة هلا عائلتها  

ووالءها وحمور حياهتا، فهي ال تعين  



ابلضرورة الشيء نفسه لروثي واجهت  
جني هذه احلقيقة املرة واخنفضت نظراهتا 

 إىل األرض 
مسعت بوق سيارة يف اخلارج، فعرفت أن 

سيارة األجرة اليت أتت تقل روثي إىل  
ها املطار قد وصلت وهذا الصوت أعاد 
إىل الواقع األليم: روثي راحلة فعال، 

 واآلن ابلذات. 



يف تلك اللحظة أحست مبدى أاننيتها، 
فروثي تستحق تلك الفرصة ونظرا ملا  

كانت جني تفعله للحصول على  
منصب أرقى، ال حيق هلا مطلقا أن  

تغضب من مساعدهتا ألهنا تركت عملها  
لتقبل مبنصب أفضل، وإن يكن األمر  

 قد حصل فجأة. 
أرغمت جني نفسها على االبتسام 

قائلة:" امسعي روثي، ال تعرييين اهتماما  



أنت تفعلني الصواب وستكونني جمنونة 
 لو مل تقبلي العمل" 

أخذت صاحبة الشعر األمحر نفسا  
بس دموعها، مث  عميقا، حماولة ح

اجتازت املطبخ ورمت ذراعيها حول  
عنق جني وقد قهرها منظر األسى 

ا البادي على صديقته  
 ـ أان آسفة حقا!

 وشدهتا أكثر إىل صدرها



 ـ ال تقلقي سأكون خبري
تعاىل صوت الزمور جمددا، فتمتمت  

جني ، شاكرة ألن صوهتا مل يتقطع:" من 
 األفضل أن تذهيب" 

تبادلتا نظرة سريعة وملعت يف عيين روثي 
حملة ندم الضطرارها إىل ترك جني:"اعتين 

 بنفسك!"



من   قالت روثي ذلك بكلمات ترجتف
العاطفة قبل أن تضيف أخريا:" عديين  

 أبن تكلمي كول"
مل جتب جني بشيء خوفا من أن يظهر  

أيسها، كان جمرد التفكري بطلب 
املساعدة من كول خيفها ولكن الوقت 

ليس مناسبا ملناقشة هذا املوضوع، 
فاكتفت إبمياءة خفيفة من رأسها  

 واببتسامة من شفتيها املرجتفتني 



ا واستدارت، وبعد  أشاحت روثي بنظره 
ظة كانت قد رحلت. أما جني فبقيت حل

بال حراك تصغي إىل الصمت، إذ مل 
تستطع أن تسمع صوت املياه وطيور 

النورس لشدة صدمتها. وعندما أفاقت 
من هول ما جرى. ألقت نظرة على 
ساعة يدها. كانت الساعة السابعة  
والنصف وأول موعد لليوم هو يف  

أخرى بينما    الثامنة. مرت مخس دقائق



بقيت جني واقفة مكاهنا حتدق إىل الفراغ 
 ودهنها معطل عن التفكري

وعندما أيقظت نفسها أخريا، عرفت أن 
عليها أن تواجه كول ففي عامل اليوم، من 
اجلنون أن يدعو املرء أشخاصا غرابء إىل  
منزله، ال سيما للتكلم معهم عن مسألة  

 محيمة مثل الزواج. 
بخ وألقت بثقل  سارت حنو مائدة املط

جسدها على راحتيها. كانت مرتددة ،  



كول يعرف كل شيء، هو ضخم ولن  
جيرؤ أحد على االقرتاب منها يف حضوره 

وكما قالت روثي، هو غري منجذب 
إليها. لقد أوضح ذلك أكثر من مرة، 
لكن فكرة وجوده طيلة الوقت على  
مقربة منها، تقلقها فمنذ رأته للمرة 

سياج، وهي دائمة  األوىل وهو يطلي ال 
التيقظ، مل يؤثر فيها أحد مبثل تلك  

القوة بعد طوين وهذا األمر أخافها. إنه  



ليس طبعا ما تبحث عنه يف شريك  
املستقبل فالزوج املناسب لن جتده إال يف 
بيئة حسنة وضمن إطار املنطق والتفكري 

 ومن العار أن تراه يف رجل مثري فقط.
 
 
 

مت جني أمام هذا الواقع التعيس، عز 
على مقاومة تلك الرعشة اخلطرة اليت  



تتملكها عندما تغوص يف عينيه،  
وأقسمت أن حتارب كل موجة إاثرة  

 تسري يف جسدها عند رؤيته. 
وكم كان من حسن حظها أن جيدها غري 

جذابة، فبهذا ميكنها أن تطمئن على 
 نفسها. 

نظرت جمددا إىل ساعتها، كان أمامها  
عشرون دقيقة قبل املوعد األول، لذا ال 

بد أن تستفيق من حالة اخلذر هذه  



وتعاجل الوضع، تنهدت حمولة أن تقوي  
 نفسها مث اجتهت حنو الباب اخللفي.

مل يكن أمامها سوى أن تطلب املساعدة 
من كول. وصلت بسرعة إىل الكوخ  

د أن  وصعدت الدرج مهرولة، وبع
اجتازت الشرفة ذات األرضية املكسوة 
ابخلشب املطلي ابللون األزرق الفاتح، 

 قرعت الباب املطلي ابللون نفسه.



مل يتسن للنفس املهدئ لذي أخذته أن  
يعطي مفعوله، فقد انفتح الباب أمامها  

بسرعة. كان كول واقفا هناك بطوله  
الفارع وصدره العاري مرة أخرى. كان  

ا لدرجة أنه شل  مظهره مثريا جد
تفكريها، فجاهدت لتقاوم أتثريه عليها. 
مل تستطع جني فهم تعابريه أو قراءهتا. 

اعتقدت أبنه سيتفاجأ لرؤيتها عند اببه، 
 لكن ذلك مل يبد عليه.



جتهمت تعابريه يف هذا الصمت الثقيل  
الذي خرقه بقوله:"ال أظنك هنا لتبيعيين 

 كتااب للطهو"
لحفاظ على عضت شفتيها، يف حماولة ل

توازهنا. كان صباحها سيئا ومن الصعب 
عليها مواجهة جاذبيته املثرية  
لالضطراب. قالت بعد ثوان  

طويلة:"غادرت روثي، لقد حصلت على 
 عرض عمل مل تستطع رفضه"



مل جيب بشيء، فنظرت إليه على مضض 
واتبعت كالمها مرتددة:" امسع سوف 

أكون مبفردي هناك... مع رجال  
ظنين سوف..". غرابء... وأ  

ماتت الكلمات على شفتيها، فحاولت 
 التكلم جمددا

 ـ أعين، قد أواجه بعض املتاعب إذا..
ابتلعت ريقها مث هزت رأسها، حماولة  

 إجياد الكلمات املناسبة 



ـ ما أحاول قوله هو أنين أعرف أنك ال  
جتدين جذابة على اإلطالق ولكن إذا  

واجهت رجال خيالفك يف هذه النقطة... 
أحتاج للمساعدة قد  

حاولت أن تبقي نظراهتا مشتبكة بعينيه،  
 لكن األمر مل يكن سهال

حاولت التفكري يف طريقة أخرى للتعبري 
عن ذلك، راجية أن يكون صوهتا هادائ 

 قدر اإلمكان



 ـ أان.. أان يف الواقع..
ومررت يدها يف شعرها الذي أبقته  

منسدال مرة أخرى، حماولة أن تبدو أكثر 
مسع كول.." أنوثة"ا  

خافت من أن يسمع الرجفة يف صوهتا  
 قبل أن يسمع ما تريده منه 

 ـ من دون روثي، سوف.. 
قاطعها فجأة:"فهمت آنسة 

سانكروفت، تريدين أن أجول حول  



املنزل وأتدخل يف حال حاول أحدهم 
 االقرتاب منك"

تناول قطعة من اخلبز وهو يراقبها مث  
سأهلا أخريا:"أتريدين فنجاان من 

 القهوة؟"
كانت رائحة القهوة العابقة على الشرفة 
أشهى بكثري من تلك اليت حصرهتا لكن 

إذا كانت عاجزة عن النظر يف عينيه 



اآلن واحملافظة على أعصاهبا، فكيف  
 عساها جتلس معه لتحتسي القهوة؟ 

مة على الرحيل ما أن  هزت رأسها، عاز 
 حتصل على إجابة منه

ـ ال... فاملوعد األول لليوم يف غضون 
 دقائق 

أومأ برأسه لكنه بقي صامتا ومل متنحها  
تعابري وجهه أي أمل أبن يوافق على  

 طلبها 



شعرت ابلدوار ومل يستطع صوت املاء  
املهدئ أن ميحو انزعاجها ويبدد قلقها  

أن  كما كان يفعل عادة. ولكن عليها 
 تعرف رده 

 ـ ماذا ؟هل تقبل أم ال؟ 
بدت الثواين ساعات قبل أن ينطق:" 
ظننت أن النساء املتحررات اليوم ال  

 يعتمدن على الرجال"



إذا، كان رده "ال"!. كان عليها أن  
يذكرها ابلفم املآلن  تعرف. ها هو جمددا 

أبنه غري مرحب هبا وغري مرغوب فيها. 
قول  وما كان رده سوى طريقة هازئة لي

هلا إنه مستعد ألي شيء لكي ترحل إذا 
كانت خائفة إىل هذا احلد من البقاء  

 مبفردها 
شعرت جني ابلغيظ يتملكها:"االعتماد  

عليك هو آخر ما كنت أفكر فيه.  



ولكن املسألة أن الرذاذ املؤذي للعيون  
 نفد مين" 

رفع حاجبيه متسائال:" هل أعترب هذه  
 دعوة؟" 
 ـ عفوا؟

الرذاذ نفد حجة لتدعيين ـ هل قولك إن  
 إىل املنزل؟ 

لسعتها سخريته، فبحثت عن طريقة  
الذعة ترد هبا عليه. مل خيطر هلا أي كالم 



بليغ إال أن وجهها اشتعل انرا:" أان لن 
و أدعوك مطلقا ولن أقبل رأسك حىت ول

 ُقدم يل على طبق من فضة!" 
شبك ذراعيه على صدره، فتحركت  

جترؤ   عضالته بشكل عصر قلبها. كيف
 على االجنذاب حنو هذا الفظ الوقح؟.
شعرت ابلغضب من نفسها فانفجرت  
فيه:"إذا كنت تريد رأيي، فأان أعتربك 
 فظا، ساخرا وبربراي عدمي اإلحساس" 



مل مينحها لذة رؤيته منزعجا من إهانتها، 
 حىت أن تعابريه املتحفظة مل تتغري

كانت جني على شفري البكاء عندما  
ه أمسك معصمها  مهت ابلرحيل لكن

بقبضته احلديدية:" خربيت قليلة يف 
 احلراسة الشخصية، آنسة سانكروفت"

مث نظر إليها من رأسها حىت أمخص  
قدميها قبل أن يضيف قائال:" ولكن يف 

 حالتك، ميكنين تدبر األمر"



فغرت فاها وكأن طعنة اخرتقت صدرها. 
فقد عرض عليها املساعدة ألهنا برأيه  

ون عليه أن يرد عنها غري جذابة ولن يك
 أي معجب

أرادت أن ترفض عرضه وتقول له أن  
إبمكاهنا تدبر األمر بنفسها، صحيح أن  
الرذاذ املؤدي للعيون نفد منها، ولكن  
ميكنها أن تضع رذاذا مبيدا للحشرات  



بني وسائد األريكة. رشة واحدة كفيلة 
 أبن تعيقه ريثما هترب

تغلبت كربايؤها على املنطق، فسحبت  
ها من قبضته:" أفضل السري حافية  يد

القدمني على اجلمر، بدال من أن أقبل 
 مساعدتك"

 فأجاب هازال:" حسنا، لقد أقنعتين"



كانت قد ابتعدت مسرعة عندما مسعته، 
ماذا قال؟ مجدت يف مكاهنا واستدارت  

 حنوه وهي حتدق إليه:"ماذا؟"
هز كتفيه، مربزا عضالته املفتولة:" هناك 

صيانة يف املنزل وأنت أشياء حتتاج لل
 أعقتم عملي". 

حدق إليها بعينني قاسيتني"مل أقصد  
 اإلهانة" 



عرفت أنه كان يقصد ذلك. ورغم أهنا  
ترغب يف أن يرحل، إال أن قدرهتا على 

التفكري عادت إليها، ففضلت أن تكون 
آمنة على أن تندم الحقا. استدارت 

 وهي تتمتم:" نعم... طبعا"
وصدق كول يف مر النهار ببطء شديد، 

كالمه، فبعد أن بدأ املوعد األول 
بقليل، دخل من الباب األمامي لكي  

يراه "العريس احملتمل"، فرأت جني على 



وجه هذا األخري تعبري اخلوف لدى رؤية 
كول جبثته الضخمة وصدره العاري وهو 

 حيمل يف يده العّدة.
أعلن كول حضوره وقال إنه سيكون  

الرجل بنظرة هناك طيلة النهار مث رمق 
شرسة وكأنه يقول:سأمّسرك أرضا إذا  

 اقرتبت من السيدة
وكلما أتى مرشح جديد، كان ينصرف 

وكانت  ليقوم ببعض اإلصالحات.



الضجة اليت يصدرها من الداخل خالل 
املقابالت تذكرها دائما أبن هناك من  

 حيرسها 
كانت مشاعر جني إزاء قرب كول منها  

اب. فمن  تتأرجح بني االمتنان واالضطر 
جهة، كانت ممتنة للحماية اليت يؤمنها  

هلا. ومن جهة أخرى، كانت تفقد  
تسلسل أفكارها يف كل مرة يظهر فيها  

أمامها. فمجرد النظر إىل عضالته 



املفتولة والرجولة اليت تنضح منه 
ومقارنتها مع الرجل املتقدم للوظيفة  
املزعومة، كان ينسف مشروعها من  

 أساسه.
معدهتا لكنها سرعان شعرت بوخزه يف 

ما ذكرت نفسها بغباء ما تفكر فيه. 
فركت عينيها، حماولة تبديد تلك الصورة 

املثرية اليت راودهتا ومتتمت:"ال... ال 
 جنيفر هذا جنون!" 



 ـ عفوا؟
سأل املتقدم األخري للعمل هذا وقد بدا  

 منزعجا
ـ إذا سألتين رأيي آ نسيت، فأنت هي 

 اجملنونة 
ها إىل الواقع، كان  عندما عادت أبفكار 

الرجل قد هّب واقفا:" أان خارج من  
 هنا" 

 وقفت بدورها:" سيد..." 



غاب امسه عن ذهنها، فنظرت إىل  
دفرتها:" سيد ابول، مل أكن أتكلم  
 معك... اعذرين أرجوك ألنين..."

 ـ إنسي األمر آنسيت!
قال هذا مث استدار حول األريكة واجته  

الرجل القصري  مسرعا حنو الباب. كان 
والسمني كتلة من اللون البين. شعره بين 
وبذلته بنية وحذاؤه بيّن، حىت ربطة عنقه 

 بنّية



اراتحت لرحيله أكثر مما استاءت منه،  
لكنها رافقته إىل اخلارج لتودعه بشكل  

 الئق
مسعت وقع خطوات تقرتب يف الردهة،  

فأغمضت عينيها بقوة. مل تكن تريد  
 رؤيته اآلن 

يستغرق ذلك طويال ـ مل   



قال كول ذلك وقد بدا قريبا منها.  
فانتظرت حلظات لتستعيد رابطة جأشها 

 قبل أن تقول له:" إايك" 
استدارت حنوه لرتيه أبهنا ليست 

مهزومة. ولكن عندما رأته، وخبت نفسه  
ته جذااب. للمرة األلف ألهنا وجد

لألسف، كان ذلك واقعا عليه التعامل  
ه مبنحوتة  معه. فوجهه وجسده أشب

 رخامية مجيلة. 



كان واقفا هناك بطوله الفارع وبنيته 
القوية ونظراته الشاخصة إليها. أبعدت  

عينيها عن أتثريه املغناطيسي املنّوم 
 وحتققت من الساعة 

ـ إهنا قرابة اخلامسة. كان السيد ابول 
املوعد األخري لليوم. ميكنك أن 

 تنصرف. 
شد كول على شفتيه وكأنه يضحك 

تها متثيل دور الرئيس واملرؤوس، حملاول



فتبدد كل شعور ابلسيطرة لديها لكنها  
 حاولت أن تتمالك نفسها 

أحىن كول رأسه يف حتية مسرحية:" نعم 
 سيديت" 

 واتبع بلطف:" سأحضر العدة"
بقيت مستقيمة يف وقفتها وأومأت له  

 بشكل يوحي ابلسلطة:"تفضل" 
توجه إىل املطبخ وسرعان ما خرج، 

جدار الردهة، منهارة.    فاستندت على



كانت قد فقدت األمل إبجياد زوج  
 مناسب يرضى هو أيضا ابلزواج هبا 

بعد حلظة، مسعت الباب اخللفي ينفتح مث 
يغلق جمددا. فأغمضت عينيها ابرتياح. 

لقد غادر كول املنزل، لكنه سيعود 
 غدا. 
*** 

 
 



 
 
 

ـ احذري اي جنيفر5  
كانت جني قد سئمت البقاء يف املنزل، 

خذت سندويش الزبدة واملرىب الذي  فأ
حّضرته وسارت به على الشاطئ، حافية 

القدمني، حماولة أال تسأل نفسها أين  
 عساه كول يكون 



مل تلمحه عندما اسرتقت النظر إىل  
، فقالت يف سّرها إن هذا جيد، كوخه

إذ مل تكن ترغب مطلقا يف أن تراه حيدق 
إليها مكشرا وهي تتناول طعامها، فقد  

هلا ذلك حرقة يف املعدة! يسبب   
سارت على الرمال حزينة واهنة وهي  

أتكل طعامها احللو املذاق. لفت 
انتباهها حركة على الرمل على بعد أمتار 



منها وعندما ركزت انتباهها، رأت بطة  
 تصفق جبناحيها

ابتسمت جني عند رؤيتها ولكن سرعان  
ما تالشت االبتسامة عن شفتيها. إذ بدا 

يف مأزق نظرا للطريقة اليت  هلا أن البطة 
حترك هبا رأسها. صاحت البطة وبدا  

 جلني أهنا ال تقوى على إغالق منقارها
 ـ اي إهلي!



قالت جني ذلك حني أدركت ما خطب 
البطة. فقد علقت صنارة صيد يف منقار 

املسكينة. مل تعرف جني ماذا تفعل،  
فهي مل متلك يوما يف منزهلا حيواان أليفا  

رف يف مثل هذا لتعرف كيف تتص 
الوضع. قطعت بعض الفتات من اخلبز  

 الذي كانت أتكله ورمته للبطة
 ـ كلي، ال ختايف. 



هتادت البطة إىل فتات اخلبز وجاهدت  
لتأكلها ولكن ذلك كان صعبا عليها 

نظرا لوجود الصنارة يف منقارها فتمّلك 
الذعر جني. املسكينة قد متوت جوعا،  

شيء  وإذ مل تستطع التفكري يف أي 
آخر، رمت للبطة قطعة خبز أخرى، 

أمال منها يف أن تستطيع تلك املسكينة 
 أن أتكلها رغم وجود الصنارة 



ذهلت عندما اقرتبت البطة أكثر  
وحاولت أن تلتقط الفتات. دنت منها  
جني على مهل والتقطتها، فزعت البطة 

 مرتعبة 
ـ لن أؤذيك اي صغرييت ولكن علّي أن  

انتزاع  أمسكك جيدا كي أمتكن من
 الصنارة

ولكن لكي متسك ابلبطة، كانت حباجة 
إىل يديها االثنتني، فماذا عساها تفعل  



اآلن؟ رفرفت البطة بني يديها، فذعرت  
جني ولكنها كانت مصممة على  

اإلمساك هبا:" اهدئي...اهدئي، سأفكر 
يف شيء" وضمت البطة إىل صدرها  

حماولة هتدئتها بصوهتا الرقيق:" ال ختايف،  
خائفة عن كلينا" فأان  

 ـ ماذا تفعلني؟ 
جاء هذا الصوت الذكوري يف الوقت  

املناسب. وللمرة األوىل تبتهج جني  



لسماع صوت كول. فهتفت:" آه..  
 احلمد هلل"

مث أشارت إىل البطة:" صنارة صيد 
علقت يف منقارها وليس لدي ثالث أيٍد  

ألمسكها وأنزع الصنارة يف الوقت 
 نفسه"

من دون كالم،  بقي كول واقفا هناك 
ينظر إىل طائر خائف وإىل بطلة غريبة، 



عدمية اخلربة مع احليواانت بقدر ما هي  
 مع الرجال 

أخفض كول نظره إىل حزام العدة الذي 
يلف خصره، وسحب منه قطّعة صغرية 

 واقرتب منها 
 ـ ماذا ستفعل؟

ـ امسكي البطة جيدا بينما أسحب 
 الصنارة من منقارها

 ـ حسنا!



شفتيها وأمسكت   عضت جني على
البطة البنية اللون بقدر ما أمكنها،  

راجية أال يؤذيها وهو يسحب الصنارة. 
وأخريا متكن كول من حترير البطة مث 
وضع الصنارة اليت سحبها يف حزام 

 العدة.
كانت جني ال تزال متسك البطة فابتسم 
كول وهو يقول هلا:" ميكنك أن تفلتيها  

 اآلن. لقد انتهت العملية" 



ه .. حسنا ـ آ  
بّدد كالمه قلقها، فأنزلت البطة إىل  

الرمل حيث راحت يف احلال أتكل فتات 
 اخلبز 

بقي كول يراقبها حلظة طويلة قال يف  
هنايتها"مل حتظي أبدا حبيوان أليف، أليس  

 كذلك؟" 
 هزت رأسها نفيا:"ال"



نظر إىل البطة مث إىل جني جمددا:" هذا  
املسكينة  ما جعل تصرفك مع هذه 

 لطيفا للغاية"
نظرت إليه وقد متلكتها السعادة. برأيه،  
فعلت شيئا رائعا ولطيفا. وأحست برغبة 

تدفعها لالبتسام فسألته:" أكان لديك  
 حيواانت؟" 

ـ من كل األنواع: كالب، عصافري، قطط 
 وحىت أفعى 



 ـ أمي لديها حساسية على الوبر والريش 
ما  مث هزت رأسها مستغربة:" مل أفكر يو 

 ابقتناء أفعى" 
 

أبعد نظره عنها لرياقب البطة اليت كانت 
ترشف املاء من الوعاء. وعندما نظر  
إليها جمددا، ابتسم وكأنه راض عن  

 معافاة البطة 
 ـ أال ختيفكم فكرة تربية أفعى؟



 ـ ليس متاما 
مل تتبدد ابتسامته بل امتدت إىل عينيه 

اللتني أشرقتا:"أنت تفاجئينين،آنسة 
 سانكروفت

مث أشار إىل الشاطئ:" كنت ذاهبا  
 ألمتشى، ميكنك أن ترافقيين إذا أردتم 

أذهلتها دعوته ومل تعرف مباذا تفكر. رمبا 
هو متسامح مع من يرفقون ابحليواانت. 
متلكها صراع داخلي وتنازعتها رغبتان:  



فهي من جهة تود أن تتمشى معه لكن  
هنا معجبة أترى ذلك حكيم؟ يبدو أ

ي رجل. أمل تتعلم بعد بكول أكثر منه أب
تلك األمثولة؟ لقد أحست أبن كول 
ليس خمادعا مثل طوين، لكن حىت لو  

كان لطيفا، فهو ليس الرجل الذي  
 تبحث عنه. 

هزت رأسها على مضض:" لدي..لدي 
 ما أفعله. لكن شكرا"



 شّد على شفتيه مث أومأ برأسه:"حسنا"
استدار وسار على الشاطئ بعد عدة 

البين يتهادى يف مشيته   ثوان، راح الطائر
فتبعته جني بعينيها والحظت أنه يتبع 
كول. وكلما اجتاز ثالث خطوات أو  

 أربع، كان يزعق وكأنه يناديه.
حولت انتباهها من البطة إىل كول. 

تازة تنضح رجولة كانت مشيته مم
فصعب عليها أن تسلخ عينيها عنه.  



خطر هلا فجأة أهنا مل تشكره على اخلدمة 
اها إايها اليوم فوجدت أهنا اليت أسد

مدينة له. اجتهت انحيته وعندما وصلت 
إىل جانب البطة اليت كانت تتبعه، 

نظرت إليها مطوال:"كم أنت مغفلة! أال  
ختجلني؟ كيف تسمحني لنفسك أبن  

تنجذيب إىل عينني زرقاوين وجسم  
 مجيل؟" 
 ـ ماذا؟



أجفلت ونظرت إليه. توقف واستدار  
 حنوها بتعبري متسائل 

تراه مسعها؟ أملت أال يكون قد مسعها  أ
مث متتمت كاذبة" كنت... أقول للبطة إن 

 كلينا مدين لك"
مل جيبها ألنه إما مل يصدقها إما مل يشأ أن 

 يتهمها ابلكذب يف وجهها 
سبقت جني البطة ووصلت إىل جانب  

 كول:"امسع كول.." 



وضعت يدها على معصمه وهي تتكلم،  
 فحدق إليها بتعبري مستغرب

شكرا على ما فعلته اليوم  ـ  
حاولت أن تبتسم ولدهشتها بدت  

ابتسامتها طبيعية غري مفتعلة. مل تتصور 
أن إبمكاهنا أن تبتسم بشكل طبيعي 

 خالل االضطراب الذي تعيشه
 ـ هل يل أن أدعوك على العشاء؟ 

 



 
 

من أين جاءهتا تلك الفكرة؟ مل خيطر هلا  
من قبل أن تطهو له.. أقله ليس يف 

لقد فكرت يف أن تدفع له   وعيها.
مخسني دوالرا مقابل كل يوم حراسة،  

ولكن العشاء؟ ماذا لديها أصال لتحضر 
 الطعام؟

 نظرت يف عينيه ورأت الشك فيهما 



 ـ أتريدين أن حتضري يل العشاء؟ 
شعرت بشيء من اخلوف والرتقب. ماذا  

لو قبل دعوهتا؟ ماذا ستقدم له؟  
سندويشا بزبده الفستق؟ سيكون ذلك 

هانة له إ  
 ـ أان... حسنا.. 

 ـ ظننت أنك ال جتيدين الطهو 



لسعها تعليقه هذا، سواء أكان يقصد 
أن يؤذيها أم ال. وفركت يديها حماولة أن 

 تزيل عنهما أتثري بشرته 
ـ أقّر أبنين لست ماهرة ولكن أود أن  

 أشكرك عن اليوم
أبعدت نظرها عنه وقد شعرت ابإلحراج 

مث أرغمت نفسها على متابعة  
كالمها:"... وعن يوم غد كذلك عندما 

 تعود"



 ـ أان واثق من حسن نيتك
قال ذلك لكن جني كانت تنتظر أن  

يعتذر عن اجمليء. كان جزء منها أيمل  
أبن يعتذر بينما اجلزء اآلخراملتمّرد مل  

 يشأ ذلك 
 ـ ال ميكنين ! لدي موعد

شعرت بوقع اعتذاره يف معدهتا وكأن 
ثورا ركلها للتو. فرغم أهنا كانت تتوقع  

اعتذاره، إال أنه مل خيطر له أن يكون  



السبب موعدا. لكنها أنبت نفسها: مل  
ال أيتها املرأة الغبية؟ مل ال يكون هلذا  

الرجل الوسيم حبيبة؟ أو صديقة؟ إذا  
كانت حياتك أنت عقيمة، فليس من 

تكون حياته كذلك الضروري أن   
شبكت ذراعيها وحاولت أن تبدو  

طبيعية وواثقة من نفسها:"ال يهم. رمبا  
 يف وقت آخر" 

 ـ ليس األمر ضروراي آنسة سانكروفت 



غمرها شعور ابالنزعاج، ومل تشأ أن  
يرفض اقرتاحها، فقد مسعت ما يكفي 

من رفض هذا األسبوع ومل تستطع مساع  
 املزيد 

ك مبساء الغد؟ ـ بل أظنه ضروراي. ما رأي  
حدق إليها حلظة طويلة قبل أن مينحها  

ابتسامة مثرية:" حسنا، إذا كان هذا  
 ضروراي، فأان أقبل الدعوة" 



مل اخنطفت أنفاسها؟ شعرت ابالرتباك  
واالضطراب، فأشاحت بنظرها انحية 

 البحر:" جيد" 
 ـ طابت ليلتك إذا 

مل تستطع احلراك أو النظر إليه وختدرت  
أحاسيسها وهو يبتعد على الرمل،  كل 

لكنها انتبهت إىل أن صوت البطة راح  
 خيفت شيئا فشيئا إذ كانت تتبع بطلها.



استمرت جني تنظر إىل البحر، وهي ال 
 تكاد تصدق ما حصل للتو.

لقد ضربت موعد عشاء مع كول. ما  
الذي جرى هلا؟ هل الكبت وخيبة 

األمل املتكررة خالل هذا األسبوع أثرا  
صحتها النفسية؟ أم أن ذلك   على

اإلطراء غري املتوقع أفسد تفكريها؟ اي 
هللا! لقد قال إهنا لطيفة جدا فتحولت 

إىل غبية محقاء. كم من مرة حذرت 



نفسها أبال متضي معه أكثر مما هو  
 ضروري؟

وجدت نفسها حتدق إليه وهو جيتاز  
البوابة احلديدية. انتظر قليال ريثما 

فلها جمددا. كم تدخل البطة قبل أن يق
 هذا مجيل!

ابتعدت قليال واجتهت إىل املياه 
الضحلة. كانت حباجة إىل املشي  

 والتفكري. 



غدا يوم اجلمعة أي هناية أول أسبوع من 
املقابالت وكانت تظن أن يف مثل هذا  
الوقت، ال بد أن جتد مرشحا مقبوال 

 ميكنها أن تدرس أمره. 
دست يديها يف جييب تنورهتا وهي متشي 

 املاء. تراءى هلا وجه كول فحبست يف
أنفاسها. مل هو أفضل رجل وطئ أرض 
هذا املنزل منذ أسبوع؟ وهو ليس فقط 

أكثر الرجال الذي التقتهم إاثرة 



لالهتمام، إمنا أخربها أيضا مبا حيبه 
 الرجال حقا لدى النساء.

ومهما تكن نصيحته مهينة واحلقيقة  
 جارحة، فهو كان يساعدها.

ها لتنزيل الصنارة من منقار واليوم ساعد
 تلك البطة الغبية اليت أغرمت به. 

أو ميكنها أن تلوم طائرا فضله عليها؟  
بدا هلا كول مكتفيا وسعيدا حبياته ومتنت 

تكون مكتفية مثله. جني لو إبمكاهنا أن  



فهي دائما تكافح من أجل طموحها  
 وهذا أمر مرهق. 

كانت جني تبحث عن زوج بثقافة جيدة 
مهنية تشبه أهدافها، فلماذا  وأهداف 

هي إذا منجذبة إىل كول؟ ومع من موعد 
كول هذا املساء؟ هل سيعود يف الليلة  

 نفسها؟ 
جمرد التفكري يف أن هذه األسئلة تعذهبا 
كان يغظها. لن تفكر ابألمر! ستحّضر 



له العشاء مساء الغد ألهنا مدينة له ال 
أكثر وال أقل. فسيكون العشاء  

عشاء عمل. وإذا حالفها مقتضبا، أشبه ب
 الحظ، فسيكون قابال لألكل.

 
 

مّر اليوم التايل كالذي سبقه، أي بشكل 
مريع. صدق كول يف كالمه وأتى يف متام 

الساعة الثامنة صباحا، بصدره العاري 



ومظهره الرجويل وصندوق العدة. عند  
الظهر، دخلت املطبخ لتشرب فنجاان 

يل  من القهوة قبل أن حيني املوعد التا 
فسأهلا إن كانت تشعر ابجلوع. يف  

الواقع، كانت تتضور جوعا فأومأت  
ابإلجياب وما كان منه إال أن قدم هلا  
صحنا حيتوي على نصف طعامه. مث 
خرج من املطبخ وصعد إىل الطابق  

 العلوي ليكمل ما بدأه من عمل. 



رائع! اآلن تدين له بغداء أيضا. لكن  
عشاء اليوم سيسدد احلساب أبكمله.  
ليلة أمس ذهبت إىل متجر يقع على  

بعد نصف ساعة من الشاطئ واشرتت  
 كل ما حتتاجه من أغراض.. 

وقررت أن حتضر للعشاء وجبة من بني  
الصنفني اللذين جتيد حتضريمها الروستو  

 والبطاطا املشوية مع أصابع اخلضار. 



وضعت الروستو يف الفرن، فعبقت 
الرائحة اللذيذة يف أرجاء املنزل، يبدو 

أن الرجال الذين أتوا يف فرتة بعد الظهر  
فيما الطعام يف الفرن، كانوا أكثر إجيابية 

إزاء فكرة الزواج. فقد ظنوا على 
األرجح أهنا من النوع الذي حيب حتضري 

 الطعام لشريكه. 
ولكن ذلك مل يكن ضمن اللعبة اليت  

ختطط هلا. فهي إن كانت تريد شيئا من 



عريس املستقبل فهو أن جييد الطهو  
أيضا. خطر هلا وهي خترج اللحم من  

 الفرن أن كول جييد الطهو.
 ال جني، ال تفكري حىت هبذا!

ذّكرت نفسها أبن كول ال يناسبها من  
انحية املهنة والثقافة كما أنه ال يشعر  

ي اجنذاب حنوها. ورغم أهنا مل تسأله  أب
شيئا عن مستواه العلمي، إال أهنا كانت 



واثقة من أنه مل يكمل تعليمه وإال ملا 
 اكتفى بعمله يف الصيانة.

وجني تنوي أن تتزوج رجال طموحا،  
 مثقفا ميكنها أن تشري إليه بفخر. 

كول ال يرتدي حىت قميصا! أميكنها أن 
ء يف العمل؟ خترج معه إىل حفالت العشا

أميكنه أن جياري رجال األعمال يف 
حديث اقتصادي؟ بدا هلا ذلك  

مستحيال ال ميكن تصوره، فأغمضت  



عينها وكأهنا تعتصرمها. إذا، كّفي عن  
 التفكري فيه.

 
 

مّر العشاء وسط جو من عدم االرتياح، 
أقله من انحية جني. فكول بدا مراتحا  
  كالعادة، إن مل نقل إنه كان سعيدا حىت

إنه قال إن الطعام جيد، حماوال أال يبدو  
 متفاجئا بشكل يهينها.



بينما كان يشرب، بدأت جني تشعر  
  بوطأة الصمت املطبق، ليس ألهنما كاان
يتكلمان كثريا قبل ذلك، إمنا ألنه رّكز  

 نظراته عليها وهو يشرب.
 ـ إذا...ملم ملْ حتقق أشياء كثرية يف حياتك؟

هل قالت سألت ذلك مث أجفلت فجأة. 
 ذلك بصوت عال؟

حبست أنفاسها وركزت على طعامها  
 الذي ابلكاد ملسته. إن مل جيب على



سؤاهلا فهذا يعين أهنا مل تطرحه وإن  
 أجاب، فهي لن تستغرب ردة فعله. 

غرزت جني قطعة من اللحم يف شوكتها  
ووضعتها يف فمها. لكنها أحست بكتلة 

يف حلقها وخشيت أن تبتلع الطعام  
هفتختنق ب  

وضعت الشوكة من يدها وهي تنتظر. 
 بعد حلظات سيزول شّكها



وضع الكوب من يده، وسأهلا:" هل  
 هذه مقابلة رمسية، آنسة سانكروفت؟"

اي إهلي! لقد سألته بصوت عال! ما 
 الذي انتاهبا لتطرح سؤاال كهذا؟

هزت رأسها نفيا ورمقته أببرإ نظراهتا:" 
 ال.. كنت أحاول أن أفتح حديثا عاداي"

ـ ال، ليس األمر كذلك. احلديث العادي 
هو: كيف كان يومك؟ وليس ملم مل حتقق 

 أشياء أكثر يف حياتك؟



كان مصيبا يف كالمه، وهذا ما أزعجها. 
 لكنها استمرت يف كذبتها.

 ـ أنت حّر، ميكنك أن تعتقد ما تريده
غرزت قطعة حلم أخرى يف شوكتها 

حماولة أن تبدو هادئة، لكنها متنت أن 
ن من ابتالعها عندما حيني وقت  تتمك

ذلك. وبينما كانت متضغ، خيم الصمت 
جمددا ولكي تعزز موقفه وكربايءها  

 أخربته عما حصل معها.



 ـ لقد توصلت إىل نتائج مذهلة.
وكانت تقصد بذلك أهنا قابلت رجلني  
اليوم يتمتعان ابملواصفات املناسبة وقد 

 بداي متحمسني لعرضها 
للغاية   ـ بعض األشخاص متحمسون

لعرضي وأان واثقة جدا من أنين  
 سأحصل على نتيجة مرضية

كانت هذه كذبة، ال بل قصة خرافية 
ولكنها مل تستطع فعل شيء سوى 



ذلك، إذ كان عليها أن متحو تلك  
 التكشرية املتشككة عن وجهه.

 ـ حقاً؟
كانت نظرته اثبتة، متفحصة. أومأت 

جني برأسها لكنها مل تستطع أن تتكلم.  
كان من اخلطأ أن تنظر مباشرة يف تلك  

العينني الرباقتني. فقد أحست إباثرة  
جعلت أنفاسها تنخطف ودقات قلبها  

تتسارع. غري أن حّسها املنطقي صاح هبا 



يؤنبها: احذري جنيفر! إهنما تينك 
ددا. ال تضعفي  العينني اآلسرتني جم

 بسببهما!
جاهدت كثريا لتتمكن من إبعاد نظرها  

يه ملدة طويلة  عنه، التحديق إىل عين
خطر، فمن املمكن جدا أن ينّوماها  
 ويؤثرا على تفكريها مل ال تتعلم هذا؟



جالت بنظرها على املائدة وشعرت 
بشيء من الضبابية أن كول قال شيئا،  

ماذا؟" فنظرت إليه على مضض:"   
وضع شوكة طعامه جبانب صحنه 

فالحظت جني أنه فارغ وتساءلت أين  
 عساها سبحت أبفكارها وهو أيكل؟

 ـ قلت ما رأيك لو نسبح قليال؟ 
 ـ متاما 



هل هو جاد؟ فسألت، عّلها جتد اخلدعة 
 اليت ينوي تنفيذها "أنت وأان؟"

كانت نظراته شاخصة إىل وجهها وكأنه 
مة"إنه  يتحقق من وجود عالمات الصد

 جمرد اقرتاح"
 ـ لكننا... أكلنا لتّوان 

ابتسم قليال كاشفا عن أسنان انصعة 
غم أن االبتسامة كانت ساخرة  رائعة. ور 



أكثر منها ودودة، إال أن أتثريها عليها  
 وعلى قدرهتا على التفكري كان ساحقا

ـ لو اقرتحت عليك مسابقة يف السباحة، 
لكان من حقك أن ختشي اإلصابة  

يف املعدة بتشنجات  
استند إىل اخللف يف كرسيه واتبع كالمه  
بنظرة متحدية:" أان أقصد اللهو يف املاء 

 ليس إال"
 ـ اللهو؟



 ـ هل أنت خائفة؟ 
تساءلت عما إذا كان يقرأ األفكار فهذا 

 متاما حاهلا، خائفة حىت املوت 
رفع حاجبيه متسائال" هيا آنسة 

سانكروفت.إن كنت ال تثقني حبارسك  
فبمن تثقني؟"الشخصي،   

تذكريه هلا وأنه وجدها غري جذابة أاثر  
جنوهنا. لكنها استعادت قدرهتا على 



الكالم:"لست خائفة وأشعر برغبة يف  
 اللهو"

لكنها تذكرت متأخرة أهنا مل حتضر معها  
 ثواب للسباحة:"آه...!" 

 ـ ماذا؟
هزت رأسها وأجابته."مل أحضر ثوب 

 السباحة"
لى ـ جئت لتسكين يف بيت صيفي ع

 الشاطئ من دون أي نية يف السباحة؟



فاكتفت هبزة من كتفيها" أنت تعرف 
سبب جميئي إىل هنا وهو حتما ليس  

 اللعب يف املاء"
آه، نعم  -  

وقف وقال هلا" أظنين رأيت ثيااب  
للسباحة للضيوف يف إحدى خزائن  

الطابق العلوي، بينما كنت أصلح أحد 
 الرفوف"



ابريه مل ألقى عليها نظرة شاملة ولكن تع
 تكن مقروءة 

 ـ ال بّد أن جتدي فيها ما يناسبك
مل تستطع قراءة نظراته، ولكن نظرا  

لسوابقه، فهمتها على أهنا إهانة" حسنا، 
سأحبث يف القسم اخلاص ابحملتشمني 

 املتزمتني"



زّم شفتيه فأحست أبنه رمبا خيفي  
التسلية اليت شعر هبا ولكن ملا هتتم مبا 

 يفكر فيه؟
ا! ـ حظا موفق  

قال ذلك مث أمسك صحنه فُخّيل هلا 
 إليها أنه سيساعدها يف رفع املائدة.

 ـ إاّيك!
نظر إليها وقد بدا واضحا أن عنفها  

أربكه فنهضت بدورها واستدارت حول  



هذا  الطاولة لتأخذ الصحن منه"كان
العشاء عربون شكر ملساعدتك يل. 

 واآلن اذهب وابدأ...ابللهو
 
 

من دون أن جييب، تراجع قليال إىل  
اخللف لكي تتمكن من املرور أمامه، 

حاملة األطباق واملالعق. ملَ تتأثر هكذا 
 بقربه منها؟ 



 ـ يف الواقع، كنت أفكر بتناول املزيد 
قال هذا فأجفلت لدرجة أهنا كادت  

من يدها توقع الصحن  
 ـ كنت ماذا؟ 

أخذ صحنه وشوكته من يدها ووضعهما  
 جمددا على املائدة

ـ أريد املزيد إن كنت ال متانعني، فاللحم 
 شهي

 ـ طبعا. ال أمانع.. ال أظن ذلك 



 ـ شكرا 
مّر جبانبها وتوجه إىل املطبخ، بينما  

كانت حتدق يف شوكة طعامه ذاهلة: هل 
قال حقا إن اللحم شهي؟ وحدقت  

إىل ابب غرفة الطعام اليت خرج  بدهشة 
منها لتّوه. شعرت بوهن يتملكها  
فوضعت يديها على سطح املائدة 

البارد. وبعد حلظات، مسعت غناًء يصدر 
عن آلة التسجيل. مل تتعرف إىل  



املوسيقى يف احلال. كانت أوبرا مغناة  
 بلغة أجنبية.

ظهر كول جمددا حامال صحنه اململوء 
خضار مسلوقة مث  ابللحم ومبا تبقى من 

وضع طعامه على املائدة ونظر إليها:"  
 هل أعيق طريقك؟"

طرفت بعينيها وقد الحظت أنه يستند 
إىل الطاولة ابلقرب من كرسيه، 
 فاستقامت يف وقفتها:" ال...ال" 



عادت إىل مكاهنا مرتبكة وزاد ارتباكها  
 عندما أمسك هلا الكرسي لتجلس عليه 

ان أحب ـ آمل أال تزعجك املوسيقى، فأ
 األحلان الفرنسية 

قال ذلك وهو أيخذ مكانه، فحدقت 
إليه، مذهولة مبا قاله:" هل هذا حلن  

 فرنسي؟"
 ـ وهو األفضل برأيي

 ـ آه! 



مل تعد تعرف مبا جتيب، إذ مل يكن لديها 
خربة يف املوسيقى، فرنسية كانت أو  

 سوى ذلك 
 ـ هل هذا قرص؟ 

ـ نعم إنه يل أحضرت بعض األقراص  
إىل هنا، لكي أستمع إليها  قبل جميئك 

أثناء عملي، ولكن مع املقابالت اليت  
 جترينها...



مل يكمل كالمه لكن هزة كتفيه أوضحت 
 قصده 
 ـ آه! 

 وماذا عساها تقول غري ذلك؟ 
 ـ حسنا إهنا موسيقى مثرية لالهتمام 

 ـ أمل تعجبك؟ 
استندت إىل اخللف وأخذت نفسا  
عميقا، حماولة أن تبدو طبيعية قدر 



اإلمكان وأن ختفي تسارع نبضاهتا:"مل  
 تقول ذلك؟"

ـ ألنك استخدمت كلمة "مثرية  
لالهتمام" وهي ليست إجيابية متاما  

 بنظري.
شحب لوهنا إزاء فرضيته تلك، فهي مل 

 تفكر مبا قالته بقدر ما فّكر هو 
نها موسيقى مجيلة ـ مل أقصد ذلك. أظ  

 ـ هل أنت معتادة على مساع هذا النوع؟



قالت:" حسنا... أعرف أن الفرنسية 
لغة حتكى يف فرنسا وأن هذه املوسيقى 

 أوبرالية"
بدت ابتسامته صادقة تقريبا، يشوهبا  

 بعض اهلزء عند األطراف
 ـ جيدا جدا، آنسة سانكروفت

رغم أهنا مل تكن حباجة لإلقرار جبهلها من 
الناحية، إال أهنا مل تستطع أن  هذه 



تصمت:" معرفيت هبذا اللحن ابلذات  
 قد يشوهبا بعض الثغرات الصغرية" 

ـ حسنا لنسّد الثغرات، عليك أن تعلمي 
أبهنا مستندة إىل قصة لزوال. ويف هذا  

شهد، يقع جندي يف أيدي األملان امل
وحيكمون عليه ابإلعدام ألنه ساعد 

هو ينتظر يف أعداءهم الفرنسيني. وبينما 
رواق املوت تنفيذ احلكم، ينشد أغنية  

الوداع لألشجار والسماء. واملغين  



بصوته، جيعل من األغنية مشهدا 
 استثنائيا. امسعي! 

ركزت جني على األغنية بكل ذرة من 
ي يغين كياهنا وراحت تتخيل ذلك اجلند

من قلبه عشية إعدامه. كم كان ذلك  
عدما مجيال ومثريا للعواطف، ال سيما ب

 عرفت القصة
 ـ أعجبتين األغنية 



قالت ذلك وقد علمت أن تعليقها مل  
 يكن على قدر تلك املعزوفة اجلميلة

كانت جني تعلم الكثري عن االقتصاد 
والسياسة والقضااي املعاصرة ولكن ال 

 شيء عن املوسيقى. 
شعرت بشيء من الضعف، فحولت 

انتباهها إىل كول وسألته:"كيف.. كيف  
ك ابألوبرا الفرنسية؟"تطور اهتمام  



تشابكت نظراهتما فأسرها بعينيه، وضع 
با وسأهلا بدال من اإلجابة:" شوكته جان

تقصدين كيف إبمكان عامل صيانة أن  
يعرف هذا القدر عن األوبرا  

 واملوسيقى؟" 
شعرت بوخزه أمل عند مساع تعليقه  

الالذع:" أنت تظن أنين متكربة، أليس 
 كذلك؟" 

مته توبيخ عنيفشّد على شفتيه ويف ص  



ـ أظن ابألحرى أن لدينا وجهيت نظر  
 خمتلفتني 

 متتمت وهي ختفض نظرها إىل صحنها 
 ـ ال جدل حول ذلك

رمقته بنظرة قاسية. شعره األسود الالمع 
الذي نفخ به اهلواء، أضفى عليه ملسة 

سحر رجولية، وقميصه األبيض أبرز  
كتفيه العريضتني، لقد أثبت هلا أنه فعال  



صا وأنه مثري ابلقميص بقدر ما ميلك قمي
 هو مثري من دونه 

ومن حتت زجاج املائدة، استطاعت أن 
ترى سرواله النظيف واملكوي الذي ال  

 خيفي شيئا من قوة ساقيه الطويلتني 
رفعت عينيها جمددا إىل وجهه، فصدمتها 

مرة أخرى عيناه الزرقاوين املركزاتن 
عليها ووجدهتما آسرتني جدا ال ميكن  



ق إليهما طويال إن كانت تريد  التحدي
 احملافظة على سالمة تفكريها 

أشاحت بنظرها بعيدا كان عليها أن  
ترتب أفكارها وتنظمها. حسنا، رمبا 

ميكنه أن يلبس قميصا مرتبا عند 
الضرورة ورمبا يعرف عن املوسيقى 

الفرنسية أكثر منها ولكنه ليس من نوع  
الرجال الذين تبحث عنهم. وهذا ليس 

إمنا هو املنطق ليس إالتكربا   



انتهت األغنية واستند كول إىل اخللف  
 يف كرسيه:" كان ذلك رائعا، شكرا" 

فأومأت حماولة أن يبدو تعبريها ودودا.  
كان ضيفا مهذاب متاما، حىت ولو  

أحاطت إبطرائه بعض التعليقات اليت  
 جعلتها تشعر أبهنا غبية ومذنبة

ـ مل يكن ذلك شيئا كنت أدين لك  
 بعشاء 

 قالت ذلك، حماولة أن تبدو مثله



 ـ سأذهب ألغري مالبسي
حدقت إليه من فوق حافة كوهبا. يغري  

 مالبسه؟ عم يتكلم؟ 
كان اضطراهبا على األرجح ابداي على  

وجهها، فقد أضاف مستفهما:" 
 أنسيت؟ اقرتحت عليك أن تسبحي؟" 

 وضعت الكوب مكانه"آه صحيح"! 
عليها  بعد التفكري وجدت أنه ما كان 
 املوافقة:" يف الواقع ،كول..." 



 ـ سأغري مالبسي 
قاطعها حبزم وقد مال إىل األمام  

انحيتها، سائال إايها:" أكنت تفكرين 
 ابلرتاجع؟"

مل يعجبها تلميحه إىل أهنا جبانة، فقررت 
 أن تكذب:" ال، ليس األمر هكذا..." 

ـ جيد، إذا نلتقي بعد نصف ساعة عند  
 الشاطئ



تستمر مبناقشته حىت أرادت أن تنهض و 
يصال إىل الباب لكنه أشار إليها أبن  

 تبقى جالسة:" ميكنين أن أخرج بنفسي"
 ـ ولكن..

وصل إىل الباب يف ثالث خطوات، 
وبعد حلظة، كان الباب قد أغلق وكول  

اختفى. العشاء معه سبب هلا قد 
االضطراب أكثر مم سببه هلا أي تدقيق  

حساابت قامت به يوما ويف خضم 



راهبا هذا، وافقته على "اللهو" يف  اضط
 املاء.

 فألت نفسها هامسة:" هل أان جمنونة؟" 
بعد ربع ساعة، كانت جني حتدق إىل  

املرآة. من بني كل أثواب السباحة 
اجلديدة املتوفرة يف اخلزانة، اختارت ثواب  

زهراي من قطعتني ولكنها فكرت يف 
سرها" واجهي األمر جني، هذا ليس  



، إنه ثوب سباحة جمرد ثوب سباحة
 فاضح جدا"

ما الذي جيري هلا؟ ما الذي حدث  
ملنطقها وقناعتها منذ رأت عيين كول  

 اآلسرتني؟ 
خشيت جني أن تكون على علم مبا 
جيري هلا . لقد أوضح هلا كول أنه ال  
 يهتم ألمرها وقد جرح ذلك كربايءها. 



أخذت منشفة وخرجت من احلمام 
ب  لتنزل الدرج وهي تفكر يف أن الثو 

 األسود ذا القطعة الواحدة أكثر حشمة
لكنها ال تريد اآلن أن تفكر يف ذلك  

 فكربايؤها جمروحة متاما.
*** 

 
ـ تعطلت لغة الكالم6  



عند الباب اخللفي، وضعت جني منشفة 
حول عنقها كالشال، وكان التفكري  

بتسرعها يزعجها كثريا ماذا تظن نفسها  
 فاعلة؟

ترتدي  استدارت واثقة من أن عليها أن  
ذلك الثوب األسود احملتشم وبعد 

خطوات معدودة، أرغمت نفسها على 
 التوقف والتفكري جمددا 



لقد ارتدت ثوب السباحة الزهري هذا  
لسبب ما. فعامل الصيانة ذك، الذي  

يعرف كل شيء والذي دفعها بسخريته  
للسباحة معه، سخر منها طيلة األسبوع  

ا  وقال هلا إهنا ابردة متزمتة. وأوضح هل
 متاما أبهنا ال تتمتع أبي إاثرة أو جاذبية
حسنا، قد ال تكون قنبلة مثرية ولكنها  
امرأة، تبحث عن زوج. وسخرية كول  
من أنوثتها زعزعت ثقتها بنفسها. لقد  



سئمت نظراته املتعجرفة املشمئزة 
محاقة وتعليقاته املستمرة حول أاننيتها و 

 جهودها 
دوافعها ليست أاننية قدر ما يظن.  

نت حقا تبحث عن شريك مدى  كا
احلياة، شخص تبين معه منزال وتؤسس  

 أسرة



مل يكن إبمكاهنا أن تغري شيئا يف رأيه  
مبشروعها ذاك لكن الليلة فرصتها لتغري  

 موقفه منها ومن أنوثتها
، إمنا أرادت  مل تكن تنوي اإليقاع بكول

فقط أن تزعزعه، وتغري رأيه. إنه اختبار  
وستثبت لكول من خالله أهنا امرأة بكل 
ما للكلمة من معىن. تنوي الليلة بثوب  

السباحة الزهري هذا أن تثري كول  
 وتبتعد عنه منتصرة بعد ذلك 



أخذت نفسا عميقا وسحبت املنشفة  
عن كتفيها:" حسنا كول" متتمت بذلك 

ب اخللفي "هيا بنا نلهو!  وهي تفتح البا
" 

وقف كول يف املاء، يتأمل الليل اخلايل  
من الغيوم واملرصع ابلنجوم الالمعة اليت 

بدت وكأهنا تنافس القمر بضوئها  
ومجاهلا، تنشق اهلواء النقي، منزعجا من  



نفسه، ماذا دهاه ليدعو اآلنسة املتزمتة 
 للهو معه يف املاء؟ 

يف أغمض عينيه وكشر عندما استعاد 
ذكرته ما قاله هلا :إن كنت ال تثقني 

 حبارسك الشخصي، فبمن تثقني؟
سؤال جيد مبن تثق؟ وقال يف سره إن 

اإلجابة عن ذلك السؤال جيب أن تكون 
 هو



خالل نصف الساعة املاضية، فكر يف 
أنه بدال من إجراء ذلك االجتماع مع  

املرشح األول لرائسة شركة داالس  
ملاضية، كان للمحاسبة وزوجته الليلة ا

عليه أن خيرج. كان إبمكانه أن أيخذ  
خيته إىل مكان أكثر رومانسية من داالس 

ويتناول العشاء برفقة امرأة خمتلفة عن  
 تلك اليت ندم على دعوهتا منذ قليل



كان حباجة إىل امرأة وإال كيف يفسر  
 الدعوة اليت قدمها اآلن؟ 

 ـ لن أتيت 
متتم بذلك ومل يكن يعرف ماذا سيكون 

عوره إذا مل أتت فعال، االرتياح؟ ش
 السخط، 

تناهى إىل مسعه صوت الباب ينغلق لقد 
أخطأ يف التصور فيبدو أهنا ستأيت يف  



النهاية، ومرة أخرى تسال ملاذا تقدم  
 بتلك الدعوة السخيفة؟

راح يتساءل إن كانت قد ارتدت ثوب  
السباحة أم أهنا جبنت وقررت أن أتيت  

تشاركه اللهو لتقول له إهنا لن    
نظر انحية املنزل فرأى حركة وهي خترج 
من ظلمة الشرفة إىل الدرجات األمامية  
املؤدية اىل احلديقة. ضوء القمر وتلك  
الليلة الصافية جعال من السهل عليه  



رؤيتها. أمر واحد كان أكيدا: مل يتملكها 
 اجلب 

رؤيتها وهي جتتاز احلديقة بكتفيها  
نه رعشة امتدت املرتفعتني أرسلت يف كيا

 إىل جسمه كله 
 ـ تبا!

متتم بذلك وهو يتساءل إن كان إبمكانه 
أن يبقى بعيدا عنها فمما رآه حىت اآلن، 

كانت األنوثة تنضح منها. ولو أجرت  



مقابالهتا هكذا، لوقف اآلن أمام عتبة 
ل  املنزل صف طويل من الرجا

 املستعدين للزواج هبا
مسع صريرا فعرف أهنا أقفلت بوابة  

حلديقة وأهنا تقرتب من الرمال. وعندما ا
وصلت على بعد حوايل عشرين خطوة 

منه، رأى أهنا ترتدي ثواب كاشفا أكثر مما 
 تصور أهنا ستنتقي 

 



 
اقرتبت أكثر وذقنها مرفوعة وكانت جتر  

شهد  املنشفة على الرمل خلفها فبدا امل
مثريا للغاية توقفت على بعد خطوات 

، مث رفعت  منه، وكان ذلك قرارا حكيما
ذقنها قليال بشيء من التحدي. مل 

يستطع أن دون اإلعجاب هبا، لكنه  
أخفى ذلك بنظرة ساخرة:" مل تتمكين 

 من العثور على قسم األلبسة احملتشمة؟"



 ـ بل وجدته 
وتركت املنشفة تسقط على الرمل  

ووضعت يديها على وركيها واتبعت:" 
 لكنين جتاهلته"

 ـ هذا واضح 
بتسام إزاء ما تظهره شعر برغبة يف اال

من حتدي، لكنه قاوم ذلك. ولو علمت 
مبا يدور يف فكره من أفكار وصور  

مثرية، هلربت إىل املنزل وهي تصرخ. 



ولكن لسوء احلظ ال ميكنه أن يبادرها  
أبي شيء مما يفكر فيه، ألنه حارسها 

 الشخصي
 ـ ما الذي جعلك تفعلني هذا؟ 

هزت رأسها وعلت ثغرها ابتسامة  
" أان أعمل يف شركة حماسبة وال متحدية

 أسبح فيها"
 ـ طبعا 



ـ حسنا أنت ملك اللهو. مذا سيجري 
 اآلن؟

سألته هذا مث شبكت يديها خلف  
ظهرها فما كانت من هذه احلركة إال أن 

 أبرزت صدرها الناهد أكثر فأكثر 
طال الصمت دهرا، فكررت سؤاهلا  

 وقالت:" إذا، أان هنا جاهزة للهو" 



إليها، فتملكته الرغبة يف  حدق 
معانقتها. وقبل أن يفقد صوابه متاما، 
 شعر حباجة لالبتعاد عن تلك احلورية 
 ـ لقد غريت رأيي آنسة سانكروفت.

بدا صوته أشج أكثر مما أراده أن يكون" 
 أظنين سأسبح... مبفردي"

ما معناه: حارسك الشخصي منجذب  
إليك على ما يبدو، لذا قبل أن أندم، 

أضع مسافة بيننا. دعيين   



كان غاضبا من نفسه، فأدار ظهره  
وتوجه إىل املاء حيث اختفى بني األمواج  

 بكل ما أويت من عزم وقوة 
مل تعرف جني كم مضى من وقت  

لتستوعب أن كول تركها عند الشاطئ  
ري. خيم  هي وثوب السباحة الزه 

الصمت جمددا ومل يكن خيرقه سوى 
رمال  صوت األمواج اليت أتيت لتعانق ال

وتذوب فيها. يف حلظة ما، وجدت 



نفسها جالسة، تدفن أصابعها يف  
الرمال. هل ميكن أن تضعف معنوايهتا 

 أكثر من ذلك؟ 
كان عليها أن جتد زوجا، لطيفا وانجحا 
ميكنها أن تعتاد على حبه. فكيف هلا أن 

تكمل حبثها إذا مسحت لنفسها أبن  
تعتقد أن المباالة كول جتاهها ليست  

من شعور الرجال مجيعا؟  سوى نسخة



هل خدعت نفسها ابلتفكري يف أهنا 
 جذابة ومثرية؟ 

أغمضت عينيها وشدت قبضيت يديها  
 يف الرمل.

ال! هذه الفكرة مريعة وكانت على 
وشك أن تبكي. بعد حلظات، بدأت  
تلوح أمامها فكرة أخرى. مل تسمح 

لعامل الصيانة ذك أبن يكون له أتثري  
فهو ال يتحلى قوي على ثقتها بنفسها؟ 



أبي طموح أو منصب. وقالت لنفسها  
أن تكف عن التفكري يف ذلك الرجل  
الذي مل يكن مناسبا هلا أكثر من... 
تلك البطة اليت تبعته إىل شق املاء  

 جبسمه الضخم 
 ـ طائر غيب! 

كانت غاضبة من نفسها ألهنا مسحت 
لكول أبن جيعلها تشك يف نفسها، 

ت  فرفعت نفسها عن الرمل واستدار 



انحية املنزل لكنها سرعان ما اصطدمت 
 برجل ضخم كبري. 

صرخت وهي ترتاجع إىل اخللف. وقبل  
أن تسقط أرضا، أمسك هبا أحدهم من 

 ذراعيها، مثبتا إايها يف مكاهنا
متلكتها غريزة الدفاع عن النفس  

فجاهدت لتحرر نفسها من قبضة  
الرجل وتنجو بروحها لكنها مل تستطع  

فمها لتصرخ أن تفلت منه. فتحت 



لكنها رأت تلك اللحظة أن من أيسرها 
هو الشخص الذي أسر أفكارها منذ  

 حلظات.
 ـ أنت! كيف... كيف جترأت..

هزت رأسها حماولة أن تستوعب أن كول 
مل يعد يسبح بعيدا. إمنا هو واقف  

ديتني. كان  أمامها. أيسرها بيديه احلدي
املاء يقطر من وجهه وصدره وشعره،  

وبنيته العضلية. وصرخ  مربزا تقاسيمه



صوت يف داخلها: كيف جترأت أن  
 ختطف أنفاسي هبذا الشكل؟

شد على فكه منزعجا، فقررت أن  
 هتامجه أوال:"ماذا تظن نفسك فاعال؟"

 ـ اصطدمت بك 
 ـ ظننتك تسبح

 ـ كنت أسبح
راقبها بعينني اثبتتني وغامضتني:" ولكن  

 اآلن انتهيت"



وشعرت بكلماته تلسعها فراحت  
قلبها تتسارع حىت كادت   نبضات

تسمعها تدوي يف أذنيها. أرادت أن  
تبدو قاسية عدمية الصرب مثله، فقررت 

أن تتحول ىل صخر:"حسنا.. هذا 
 وا..." 

وقبل أن تتمكن من إكمال مجلتها، دان 
منها على حني غرة وسحق جسدها 

 جبسده املبلل 



ضاع الكالم بينهما وابتدأت لغة اجلسد  
يس جديدة  واإلحساس. كانت أحاس

عليها مل ختتربها من قبل. أخذت نفسا 
عميقا وتنشقت رائحته املمزوجة بشذا  

 البحر، فأحست ابلدوار يتملكها 
تراجع قليال عنها ومهس يف أذهنا لكنها 

 مل تستطع أن تفهم ما كان يقول هلا 
 ـ مهم؟



سألت ذلك بصوت حامل وهي تتشبث  
به، مستسلمة. فتمتم:" قلت إن عناقك 

حباجة لتمرين قبل أن جتري التصفيات  
 حبثا عن عريس املستقبل" 

 
 

*** 
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جلس كول إىل مائدة املطبخ يف بيته  
الصغري املؤلف من غرفتني وراح حيدق  
إىل فنجان القهوة وقد فرغ نصفه. مل 

يستطع أن يبعد تفكريه عن الليلة الفائتة 
للعودة  وتصرفه اجلنوين. ما الذي دفعه 

إىل ذلك الشاطئ؟ ملاذا اقرتب من جني 
 وعانقها؟ 



جددت الذكرى تلك املشاعر فيه، 
فوضع الفنجان بعنف على الطاولة كاحبا 

 األحاسيس اليت متلكته
جافاه النوم طيلة الليل وراح يشتم نفسه 

ويتساءل عما دهاه ليقول جلني إن  
عناقها حباجة إىل التمرين، فقد كان من  

كنها أن تعطي حماضرات  الروعة حبيث مي
يف هذا اجملال. أحس ابلذنب وأمضى  

ساعات يتصارع مع عقله ويتكهن  



ابلسبب الذي جعله ينطق بكذبة كهذه. 
واب إال قرابة  ومل يعثر على اجل

الفجر...، كان ذلك جمرد حماولة لوضع 
مسافة بينه وبني امرأة خمططة، شعر  

 ابجنذاب غريب وقوي حنوها 
عناقها انرا آكلة يف لقد عانقها، فأرسل 

ما  كل عصب من جسمه، لكنه سرعان
تذكر حب والده ألمه، ذلك احلب 

الذي ال أمل منه، فشعر ابالنكماش 



والرفض. شعر وكأنه حبار غرقت 
سفينته. مل يؤثر فيه عناق أي امرأة كما  
حدث معه اليوم... أو ابألحرى مل يؤثر  

 فيه أي عناق إطالقا.
انكروفت يف  مل ال تزال ذكرى جنيفر س

ذهنه؟ وملاذا ترفض تلك املشاعر اليت  
أحسها معها أن تتالشى؟ كان ذلك لغزا 

 مربكا 



ولكي يبعد تفكريه عن عناق امرأة ما  
كان جيدر به أن ينجذب إليها، فتح  

الكمبيوتر احملمول وقرر أن يعمل على 
حتليل اجلداول اخلاصة بنواب الرئيس 
ن الثالثة يف شركة داالس للمحاسبة. كا
قد أهنى اجلدول األول العائد مللفني  

سيلز، انئب الرئيس الذي تناول العشاء 
معه ومع زوجته ليلة اخلميس، وهو رجل 
ذكي وهادئ وجاد. مث انتقل إىل جدول 



جنيفر سانكروفت. وكان قد دون يف  
اكل احملتملة" أهنا عملية  قائمة " املش

 جدا، ال تثق بغرائزها وجمردة من العاطفة 
ن العاطفة؟ بعد ذلك العناق؟ جمردة م  

أطلق شتيمة خافتة ما ابله ال ينسى  
 ذلك العناق! 

أخذ رشفة من قهوته الباردة مث كتب" 
 مهووسة مبهنتها" 



هل ذلك سيء؟ ما كان ليكتب ذلك 
عازاب؟ فملفني لديه عن ميلفني لو كان  

زوجة هتتم أبوالده الثالثة بينما يعمل هو 
وع أربعني إىل ستني ساعة يف األسب

ويسافر حلضور االجتماعات واملؤمترات. 
حما ما كتبه ودون يف اخلانة:" هتتم كثريا 

 للحيواانت"
مل يكن لذلك عالقة ابلعمل ومل يدونه  
حىت يف اخلانة املناسبة ولكن منظرها  



على الشاطئ وهي حتمل تلك البطة  
د كانت خائفة املرتبكة، جعله يبتسم. لق

جدا ولكنها مصممة متاما على 
ساعدة وهذا دليل شجاعة، وهو أمر  امل

 ضروري ألي قائد صاحل.
مث كتب "تطهو الروستو بشكل ممتاز"  
رمبا مل تقر أبهنا ماهرة يف الطهو ورمبا مل 
تكن تطهو كثريا ولكن ما حضرته كان  

 جيدا



فقد بدا من الواضح أهنا تنشد الكمال  
يف ما تفعله وال تدعي شيئا جتهله هل 

يدونه يف خانة  هذا نقص؟ وهل عليه أن
احلسنات أو خانة السيئار؟ امل يكن هو 

 مثلها من نواح كثرية؟
"فتاة ظريفة" استند إىل اخللف يف  

كرسيه وراح حيدق يف الكلمتني اللتني  
ه طبعهما مذا دهاه؟ وإذ غضب من نفس 



هلذا التعليق الغريب غري احملرتف، حماه  
 يف احلال 

 هل فقد صوابه؟ 
عليه أن يقيم   عليه أن يعود إىل العمل:

اإلجيابيات والسلبيات، ال أن يفكر يف  
 احلب

أكمل الطبع على الكمبيوتر "ابتسامة  
ة". تبا! ما خطبه اليوم؟ هل ابتعاده لطيف



عن النساء يف الفرتة األخرية وتفاجؤه 
 برقة عناقها قضيا على سالمة تفكريه؟ 

من األفضل أال يكون ذلك حبا. حب؟ 
ما يشعر به  من أين جاءته هذه الفكرة؟ 

ال ميكن أن يكون حبا. هو ال ينوي 
إطالقا أن يهب قلبه المرأة أاننية ال هتتم 

 سوى مبصلحتها الشخصية 
لو كانت اآلنسة سانكروفت تعلم أنه  

ج.س ابرينجر العجوز، الرمتت يف 



أحضانه يف احلال، فهو يعرف كيف  
تتصرف أمثلها من النساء، ورغم أن  

يف كيانه فكرة وجودها يف حضنه أطلقت 
رعشة مل يكن يرغب فيها، اال أنه مل  

يكن ينوي أن ميشي على خطى والده 
 ويقرتف اخلطأ الذي ارتكبه قبله

قرع على الباب سرقه من أفكاره، فنظر 
جمفال إىل ساعة يده. إهنا الثامنة صباحا، 

 واليوم هنار السبت



 ـ مهال حلظة! 
هتف بذلك وقد بدا انزعاجه من أفكاره 

حا جدا. هز رأسه، حماوال املشوشة واض
تبديد مزاجه السيء، ففي النهاية ال  

تستحق جنيفر سانكروفت منه كل ذلك 
 التفكري 

 ـ من الطارق؟
هذه أان!-  



عبس وهو حيدق إىل الباب، وبعد حلظة  
من الرتدد، أغلق جهاز الكمبيوتر  

ابلصحيفة مث هنض من مكانه   وغطاه
 واجتاز الغرفة ليفتح الباب 

كانت تقف هناك قلقة وقد سرحت  
شعرها بيدها وأقفلت الزر األعلى من  

 قميصها ابليد األخرى
 ـ أان يف ورطة 

 قالت ذلك وقد بدت مضطربة 



ـ يبدو أن روثي أعطت أحدهم موعدا 
اليوم. أتى رجل للتو وكنت ال أزال يف 

ذنت منه آليت إىل هنا  ثياب النوم. استأ
و...علي أن أجري املقابلة، لكن..لكن  

 أفضل أال أكون مبفردي 
مررت يدها بعنف يف شعرها، فسقط  

عندما احننت لتلتقطه، كان منه املشبك و 
كول قد سبقها إليه، واستقاما سواي يف  
 وقفتهما ليعيد إليها املشبك بعد ذلك 



 ـ شكرا!
ته. متتمت بذلك حماولة أال تلتقي بنظرا 

 فعرف أهنا تتجنب عينيه، ذلك أهنا حىت
تلك اللحظة مل تنظر مرة إىل وجهه. 

ولكن هل ميكنه أن يلومها؟ فبقدر ما  
عذبته مالحظاته املزعجة عن عناقها،  

بقدر ما طعنتها يف الصميم. وهو بذلك 
 يدين هلا ابعتذار

 ـ علي العودة. هل ستساعدين أم ال؟ 



ا:" شعر أبنه نذل حقري، فأومأ موافق
 ابلطبع! سأحضر العدة 

حملة االرتياح اليت غريت مالحمها أثرت  
 فيه أكثر مما جيب

 ـ شكرا 
قالت ذلك وقد نظرت أخريا يف عينيه 

لكن تلك اللحظة كانت سريعة فما  
لبثت أن استدارت وتوجهت إىل الشرفة 
عائدة من حيث أتت، لكنها سرعان ما 



نظرت جمددا إىل اخللف مرتددة:" ما  
لك لو وجدت  كنت ألطلب منك ذ

 أمامي حال آخر 
دس يديه يف جييب بنطلونه األماميتني 

أان آسف وشأن  وقال:" امسعي جني..
 التعليق الذي قلته بشأن..." 

 ـ من حقك أن تبدي رأيك 
قاطعته لتقول ذلك بعينني قلقتني جعلتاه 

 يشعر أبنه ابتلع زجاجا مسحوقا 



 ـ نعم لكن..
انغالق الباب ورؤيتها تبتعد جعاله يدرك 

أبهنا ال تنوي مناقشة املوضوع. جنيفر 
 سانكروفت امرأة فريدة وحمبطة 

افتة، واستدار ليبحث أطلق شتيمة خ
 عن عدته.

دخلت جني غرفة اجللوس لتوايف ذلك  
 الرجل الذي زارها يف وقت غري متوقع.



ـ سيد ماك دوموت. أان آسفة، 
فمساعديت اضطرت للرحيل فجأة ومل 
أكن أعرف أهنا أعطت مواعيد خالل  

 العطلة األسبوعية
 

 أدعى ماك دونيت، كيفني ماك دونيت!
ظر من فوق  صحح هلا االسم وهو ين

كتفه إليها مل يكن يبتسم شأنه شأن كل 



من سبقه، وانزعاجه زاد من ثقتها  
 بنفسها 

 ـ نعم سيد ماك دونيت ابلطبع
جلست على الكرسي، حماولة أن تبعد 
تفكريها عن كول. فالتأمل يف بتصرفها  

الوضيع يف األمس معه كان يقضي على 
 متاسكها

بدأت تدرك على مضض أبن ما حتبه يف 
الرجل ليس الشيء نفسه الذي حتتاجه، 



وكان كول مصيبا عندما نبهها إىل أن  
الرجال الناجحني لن يقبلوا مبشروعها  
هذا ولن يوافق معها سوى أقلهم حظا 
وجناحا، وهم أشخاص مل تكن هلم أي  

 احرتام
مع ذلك، كانت أتمل أبن جتد شخصا،  

ناسبني وموافقني قبل أو ثالثة أشخاص م
مساء الثالاثء، وهو املوعد األخري الذي 
حددته للجولة األوىل من املقابالت أما 



أايم األربعاء واخلميس واجلمعة من  
األسبوع التايل، فكانت خمصصة إلجراء 

مقابالت معمقة مع الرجال الثالثة  
 الدين بلغوا التصفيات

 ـ نعم، أظنين مهتم ابألمر. فأان يف الواقع 
 أفكر يف االستقرار. 

أجفلت جني عند مساع ذلك وقد كانت 
مستغرقة يف أفكارها:" عفوا؟". رفعت  
جني نظرها إىل املتحدث. يف البداية،  



شعرت بفراغ يف ذهنها رافضة أن  
تستوعب ما قاله. بدا هلا أهنا حملت يف 
عينيه شيئا من االهتمام، مل تره لدى 
اآلخرين. فأحست ابضطراب شديد 

مل تستطع وصفه، فابتلعت ريقها  وغثيان
 بصعوبة. 

انفتح الباب األمامي فتحول نظر جني  
تلقائيا حنو كول الذي دخل وغلق الباب 

خلفه. كان عاري الصدر وعلى خصره 



حزام العدة. وكانت كل حركة منه 
تسبب ابحتكاك األدوات اليت حيملها،  

فبدا هلا رجال قواي ينضح رجولة. 
، فشعرت  شخصت نظراته حلظة إليها

ابحلرارة تغزو جسمها، مث حول بصره إىل 
 الرجل اجلالس برفقتها 
 ـ آسف على التطفل!



حدق السيد ماك دونيت بكول من  
فوق كتفه، وأجلى صوته وبدا واضحا  

 أنه تشنج فجأة
كانت جني منزعجة ومتأملة ملا حصل يف 

األمس، لدرجة أهنا أرادت أن تكره  
كول. ولكن ما أن دخل حىت وجدت  

وبة يف التقاط أنفاسها. كما أن اجلو  صع
املتوتر الذي ساد يف الغرفة أصاهبا  
ابلدوار، وكل ما أمكنها فعله هو  



اجللوس هناك، مشتتة األفكار، منزعجة 
 لضيق نفسها 

 ـ من.. من هذا؟
سأهلا ماك دونيت ذلك بصوت يشوبه  

القلق، فأجابته بلهجة مرجتفة:" ال تقلق  
" كيفن! إنه فقط عامل الصيانة  

وبنظرة مكرهة حنو كول، قالت له  
 :"تفضل لن يزعجنا"



متنت فقط لو كان ذلك صحيحا فهو  
فعال يزعجها حىت أن مالحظته القاسية 
يف الليلة الفائتة مل تقلل شيئا من سحره 

 وجاذبيته
 ـ نعم سيديت

وعندما استدار كيفن جمددا حنو كول،  
هدده بصمت كما لو أنه يقول له حذار 

 أن تقرتب منها 
 ـ مرحبا!



ألقى كيفن التحية على كول الذي أومأ  
ل أن يتجه إىل مؤخرة  له مكشرا قب

املنزل. وقبل أن خيتفي، أضاف 
بوضوح:" اندين إذا احتجت ألي شيء 

 آنسة سانكروفت"
عندما نظر كيفن جمددا إىل جني، بدا  

متوترا ويبدو أن اقتباس كول دور  
 طرازان قد فعل فعله 



يلية كول،  شعرت ابألمان بفضل متث
فشبكت ساقيها وركزت على الرجل  

 اجلاد اجلالس إزاءها 
ـ اعذرين على املقاطعة ولكنين امرأة هتتم 

حبسن إدارة الوقت. ولو أن رأيت كثريا 
شيئا جيب أن ينفذ، فإنين ال أؤجله أبي  

شكل، حىت ولو سبب ذلك بعض  
 اإلزعاج



أومأ ماك دونيت وقد بدا أقل توترا بعد 
حمقة" رحيل كول:" أنت  

قال ذلك مث مال إىل األمام ووضع يديه  
على ركبتيه وراح ختربها عن عمله كمدير 

يف مركز داالس التجاري. مسعت جني 
بعض النتف من احلديث وكلمات مثل 

"تسويق" و "حاجات مومسية". فخشيت 
أن تكون قد سهت عن املوضوع، لذلك 

 اكتفت ابالبتسام 



 ـ هذا مثري لالهتمام!
عجها أن تتذكر ما قاله  قالت ذلك فأز 

كول على هذه العبارة. غري أهنا نبذت  
 تلك الذكرى من ذهنها وحاولت الرتكيز

ـ أخربين عن نفسك، كيفن، عن 
 هواايتك واهتماماتك

ابدرته هبذا الطلب وهي جتاهد لكي 
تبقي أفكارها مركزة مع هذا الرجل فهو  



يف النهاية ال يزال يف ضيافتها ويبدو  
 مهتما

يء الشكل.. طويل القامة،  مل يكن س
حنيل اجلسم، وبين الشعر. أنفه رفيع  

وابتسامته لطيفة رغم أهنا ليست مرحة، 
رمبا بسبب اضطرابه. أشفقت جني عليه 

 وحاولت أن جتده جذااب
كان ال يزال يتكلم عندما دق جرس 

الباب عريس آخر؟ تنهدت جني  



مكتئبة، إذ خشيت أن تكون روثي قد 
لنهار أعطت مواعيد طيلة ا  

مدت يدها لكيفن وسألته ن كان مهتما  
ابلعودة جمددا من أجل مقابلة أكثر  

تفصيال هنار األربعاء القادم. وعندما 
وافق على اقرتاحها، رافقته إىل الباب،  
شارحة له أن اللقاء األخري سيستغرق 

 وقتا أطول.



وعندما غادر، استقبلت جني الرجل  
سعيدة. فعلى  الثاين، حماولة أن تبدو 

األقل، انتقل رجل إىل مرحلة  
التصفيات، رغم أهنا مل تكن فرحة متاما، 
إنه ذكي وحسن الشكل، يود االستقرار  
واإلجناب ومل يكن لديه أي مشكلة يف  
أن تكون املرأة هي املعيل األساسي يف  

املنزل وكل تلك النقاط كانت تعمل  
 لصاحله.



ولكن من املؤسف أهنا مل تشعر أبي  
ذاب حنوه اجن  

عند الساعة اخلامسة من بعد الظهر،  
انتهت املقابالت. ونظرا القرتاب انتهاء  
املهلة، شعرت جني ابالضطراب والتعب 

وعدم الرتكيز. كان كيفن ماك دونيت، 
أول الذين قابلتهم اليوم، أفضل مرشح 

حىت اآلن. ولكنها لسبب ما، مل تكن 



سعيدة كثريا بوصول أحد إىل مرحلة  
لتصفياتا  

عند رحيل آخر رجل لليوم، غادر كول 
املنزل. فراقبته جني يبتعد وهي تشعر  

مبزيج من االرتياح والكآبة، لكنها مل تشأ 
أن حتلل ذلك. كان اإلرهاق يتملكها، 

فأعدت سندويشا من فضالت الروستو 
الذي حضرته يف اليوم السابق ووقفت 
أمام مائدة املطبخ، أتكل بغري شهية.  



األوبرا الفرنسية ال  الحظت أن شريط 
يزال أمام آلة التسجيل، فوضعته يف 
اجلهاز. وعندما أهنت طعامها، مأل  

الصوت األوبرا يل سكون املكان. بعد 
ذلك وضعت كوهبا وصحنها يف اجلالية  
الكهرابئية وصعدت إىل الطبق العلوي  

 لتستحم وختلد إىل النوم
لكن أملها يف احلصول على ليلة هانئة  

يال جدا.حاملة كان ضئ  



انتهت أغاين الشريط، فبدأ جمددا وبدا 
أهنا ضغطت على زر التكرار من دون  

 انتباه. 
ومتاما كما خشيت، مل جتد إىل النوم 
سبيال، ال سيما وأن تلك املوسيقى 

راحت تتكرر وتتكرر، مذكرة   الفرنسية
إايها بصوت كول. ملاذا مل تستطع  

 النزول إىل املطبخ لتطفئها؟



الفطور، كانت مرهقة    يوم األحد بعد
والسواد ابداي حتت عينيها. أخذت دفرت 

املالحظات وراحت تراجعه، راجية أن  
تكون قد أغفلت عن رجل يرضى  

 بعرضها واستوىف شروطها 
وبعد ساعتني من التدقيق والتمحيص يف 

تلك املعلومات املفصلة اليت دونتها، 
اعرتفت أبهنا مل متر مرور الكرام على أي 



ني "للوظيفة" ومل تغفل عن  من املتقدم
 أي منهم 

أعادت األوراق املخيبة لآلمال إىل  
حقيبتها وقررت أن أتخذ قسطا من 

 الراحة
كانت حباجة إىل الراحة وللقيام 

ها حيويتها، فال يزال  بنشاطات تعيد إلي
أمامها يومان كامالن من املقابالت  

 وعليها أن تكون واعية ومراتحة ومركزة



ض اخليارات!ـ اي رب امنحين بع   
 
 
 

متتمت بذلك وهي تنظر إىل السماء، يف 
األمس، بدا هلا كيفن ماك دونيت خيارا 

جيدا. ولكن اآلن، فكرة الزواج منه 
ترعبها جدا، فأملت أن تكون ردة فعلها 
هذه نتيجة طبيعية لإلرهاق الذي تعانيه 



ا ارتدت البكيين  وإذ اختذت قراره
الزهري اللون، ولو كان كول على 

اطئ، فإنه لن يستطيع أن يتجاهل  الش
 تلك اآلنسة الزهرية 

ـ لن أدعه يسيطر على عواطفي 
 وانفعااليت!

خرجت من املنزل ونزلت الدرج شاخمة 
الرأس، مل تشأ أن يرى كول يف وقفتها  

 أي حملة خوف أو ارتباك



حاولت أن حتدد مكانه بطرف عينها 
 لكنها مل جتده. أفضل!

دية وهي واجتهت انحية البوابة احلدي
تفكر ابالسرتخاء والسباحة حتت أشعة 

 الشمس 
بعد حلظات، كانت جني متمددة على  

بطنها تلتقط أشعة الشمس خيوطا 
ذهبية دافئة. أغمضت عينيها 

واسرتسلت يف اإلصغاء إىل صوت  



األمواج وقد متلكها النعاس، وهل هذا  
غريب؟ فهي مل تنم إال حلظات متقطعة 

نذ أسبوع منذ جاءت إىل هذا املكان م
 تقريبا 

وذنب من هذا؟ دفنت وجهها يف  
ذراعها، حماولة إبعاد تفكريها عن كول  
وتركيزه على الشمس الدافئة وصوت  

 املياه املنعشة



مسعت جني صوت بطة فأجفلت 
 وتفاجأت ألهنا غطت يف النوم

 ـ أان آسف!
عرفت على الفور هذا الصوت الذكوري 

وأدركت من مصدره أن كول يقف  
ما. اعتذاره اهلادئ أربكها  فوقها متا

 "على ماذا؟" واستدارت لتحدق إليه 
ـ لقد أيقظتك البطة. رأيتك تقفزين من  

 مكانك.



كان يرتدي ثيااب أقل من العادة،  
اقتصرت على سروال أسود قصري  

وكانت بشرته تلمع بلال، وهذا املظهر  
 كان فعال مثريا لالرتباك.

تسارعت خفقات قلبها، فغضبت من  
جاوهبا، ويف خطوة منها للدفاع  نفسها لت

عن النفس، أغمضت عينيها واستدارت 
 انحية البحر.



ـ إذا رحلت أنت وبطتك، فيمكنين النوم 
 جمددا.

ـ هل وضعت على جسمك كرميا واقيا 
 من الشمس؟ 

ـ ابلطبع، فبغض النظر عما تظنه، أان 
 لست غبية 

 ـ بشرتك فاحتة اللون. احرتسي. 
 ـ شكرا أمي 



البطة جمددا يف اهلواء، تعاىل زعيق 
فقالت جني:" أان ال أتكلم معك أيتها  

البطة، بل مع تلك اإلوزة الكبرية 
 املزعجة"

ـ إذ كنت تقصدينين أان، فعليك أن 
تغريي الكلمة، ألن اإلوزة أنثى وليست  

 ذكرا.



قال ذلك بضحكة ساخرة خافتة، فلم  
تستطع جني كبح نفسها واستدارت  

د طفح الكيل!انحيته رافعة حاجبها. لق  
 ـ ارحل، هيا ارحل اآلن

اختفى تعبري التسلية عن وجهه:" كان 
عليك أن تدعيين أدهن املزيد من الكرمي 

 الواقي على ظهرك 



أطلقت تنهيدة عنيفة متذمرة:" حىت لو 
احرتق ظهري، لن أدعك تقرتب وتطفئ 

 انره. مفهوم؟" 
 ـ مفهوم متاما!

 قال ذلك، لكنه مل يتزحزح من مكانه 
س لديك عمل تقوم به؟ـ ألي  

 ـ إنه يوم إجازة
 ـ خذ إجازتك يف مكان آخر



عال صوهتا طبقة كاملة وذعرت عندما  
اكتشفت أهنا تركته يؤثر فيها جمددا. مل  
ال تستطيع أن تتمالك نفسها أمام هذا  

 الرجل؟
نظراته عليها" كان من   هز كتفيه مسمرا

 املفرتض أن يكون أمس يوم إجازة أيضا"
شعرت جني بطعنة من الذنب:" كم  

تتقاضى يف اليوم؟ سأعوض عليك يوم  
 البارحة"



 ـ ال أريد مالك آنسة سانكروفت
فصرخت يف داخلها: ماذا تريد إذا؟ أن  

 تثري جنوين؟
لكنها عندما سألته، اكتفت ابجلزء األول 

 من السؤال 
ذا تريد إذا؟ ـ ما  

عندما سألته هذا شعرت بشيء من  
االنزعاج ملا يتضمنه ذلك من تلميح  

 ومعىن 



ملع شيء يف عينيه، لكن ذلك حصل  
 بسرعة كبرية مل تعرف ما معناه
 ـ ال أريد شيئا منك، وال شيء

ـ بل أظنك تريد شيئا. أنت تريد أن  
 تقضي على ثقيت بنفسي

علت التكشرية وجهه وبدا مذهوال  
بينما اتبعت كالمها متحدية إايه:"  فعال.

لن تقضي عليها أؤكد لك، وملعلوماتك  
انتقل أحدهم إىل مرحلة التصفيات. 



وهو رجل مذهل! وهذا ليس بكل شيء 
فأان أتوقع أن أعثر على رجلني آخرين 

 قبل يوم األربعاء 
جلست منتصبة واتبعت معركة 

 التحدي: " ما رأيك هبذا؟" 
يفكر يف كالمها. وبعد حدق إليها وكأنه 

حلظة طويلة قال:" مبا أن غبيا واحدا  
يولد كل دقيقة، فإنين ال أستبعد عثورك 

 على ثالثة"



 وعندما أهنى كالمه سار حنو املاء.
صدمت جني بكالمه وهدوئه وشدت 

على قبضتيها وهي حتدق إليه. وصرخت 
به وهو يغطس يف املياه:" إهاانتك ال  

تكلم معك"تزعجين! ال ترحل عندما أ  
أمرته بذلك ولكنه كان قد أصبح حتت 

 املاء، بعيدا عنها.



هتادت البطة حىت وصلت إىل طرف 
املاء وراحت ترفرف جبناحيها راغبة يف 

 اللحاق به.
ـ بطة غبية، كيف حتتملني البقاء جبانب  

 نذل متعجرف كهذا؟
مررت يدها املرتبكة يف شعرها مث هنضت 

ت  وأمسكت منشفتها. لقد حان الوق
لكي ترتدي ثياهبا على أي حال، فآخر 



ما حتتاجه هو أن حترقها الشمس فيهزأ  
 منها أكثر. 

 
 

خالل النهار، بدا هلا كول يف كل مكان، 
س يقطع حبل أفكارها بينما كانت جتل

على الشرفة تراجع بعض اسرتاتيجيات  
 املساعدة يف إجراء املقابالت.



ملاذا تعذهبا ذكرى عناقه إىل هذه الدرجة 
ينما وجده هو انقصا وحيتاج للتمارين؟ب  
 
 

كانت مقابالت يوم الثالاثء على وشك 
أن تنتهي ومنذ غطس كول يف املاء يوم 
األحد، رفضت التكلم معه. ورغم أنه 

ظهر عدة مرات عند الباب يومي االثنني 
والثالاثء، متقمصا دور احلارس  



الشخصي الشرس، إال أهنا بقيت  
 غاضبة وممتعضة 

مقنعا جدا ابلنسبة إىل الزابئن  كان أداؤه
وقد عرفت جني ذلك من شحوهبم 
عندما يدخل كول كأنه يدافع عن  

ممتلكاته الشخصية. غري أهنا كانت ترى  
أن حتت قناع التمثيل ذلك، مل يكن  

حارسها الشخصي املزعوم يهتم مثقال 
 ذرة ألمرها



يوم االثنني، انتقل رجل آخر إىل املرحلة 
األعراس جيم ومير  النهائية. كان مصور

يف سن جني وحيب لعبة كرة املضرب. مل  
تكن جني تعلم شيئا عن هذه اللعبة  
ولكن رمبا تصبح كرة املضرب من 

 اهلواايت احملببة إليها يف يوم ما 
كان جيم هبي الطلعة، أشقر الشعر، بين 

العينني. أما ابتسامته فبدت ساخرة  



ولعلها مربكة بعض الشيء لكنها واثقة  
ا ستعتاد عليهامن أهن   

كان جيم ومير رجال ضخم اجلثة ولكنه 
ال يفوقها طوال بكثري. ونظرا لعمله مع  
الناس، يتمتع بقدرات تواصل مذهلة  
وبشخصية حمببة. ورغم أنه مل يتأنق يف  
ملبسه هلذه املقابلة، إال أنه كان مرتبا  

 ونظيفا



إذاً يف اإلمجال، كان يتحلى ابملواصفات 
 الالزمة 

اثء مل يكن جيدا متاما. عند  يوم الثال
الساعة الرابعة، شعرت جني أبمل يف 

رأسها، فقد شهدت يوما سيئا التقت 
فيه رجاال سيئني. وبدأت تفقد األمل  

ابلعثور على الرجل الثالث الذي كانت  
 حباجة ماسة إليه 



عندما غدر الرجل الذي أتى عند الثالثة  
 والنصف، أطلقت تنهيدة ايئسة

جديدة فعرفت أن  مسعت هدير سيارة
آخر رجل لليوم وصل. أغمضت عينيها 
متوسلة هللا أن يكون مناسبا مث ضبطت  

تعابريها لكي تبدو واثقة ومتفائلة  
وعندما فتحت الباب، ابتسم هلا رجل 

 طويل القامة وقوي البنية 



للمرة األوىل يف هذا اليوم، مل تشعر  
برغبة يف صفق الباب يف وجه الواقف  

نفسها واجتهت إىل   أمامه. عّرفت عن
ره عن نفسه: فان األريكة، فعّرف بدو 

أليسون، دكتور فان أليسون. طبيب 
ختدير يف أواخر الثالثينات من العمر  

وقال جلني إنه سئم ختدير الناس ويريد  
 أن جيرب أتليف القصص 



قل ممازحا:" أريد أن أبقي الناس يقظني، 
 من ابب التغيري فقط"

كل   فوجدت جني نفسها تبتسم من
قلبها ويف سياق املقابلة، أخربها  

الدكتورأليسون أنه يهوى الطهو وحيب 
األوالد وال ميانع يف أن يهتم هبم طاملا 

أنه سيكتب قصته يف املنزل. وهذا ليس 
كل شيء، فهو أيضا ميلك ما يكفي من 



مال ليتقاعد ابكرا ويفعل ما حيلو له  
 حىت أنه كان متحمسا لفكرة االزواج!

طاعت جني أن تصدق احلظ  ابلكاد است
الذي حالفها لقد عثرت أخريا على  

املرشح الثالث ملرحلة التصفيات النهائية 
وهو رجل وسيم، أنيق ومتحضر، يتمتع 
بنفس الرؤية التحليلية اليت تتحلى هي 

 هبا يف ما ختص العالقات



وعندما غدر عند اخلامسة والنصف، 
شعرت جني ابالرتياح وقد اطمأنت على 

ونظريتها اليت تدافع عن الزواج  فلسفتها
بني أصحاب األهداف واملصاحل 

املشرتكة. استندت إىل الباب وهي  
تبتسم" إذا كول؟ ال ميكنك أن تنعت 

 دكتور أليسون ابلغيب!" 
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ابتلعت جني قرص أسربين، حماولة بذلك 
القضاء على الصداع الذي بدأ يؤملها  

بدأت تكتشف أن إجراء  كثريا وقد 
مقابلة لعريس انتقل إىل مرحلة النهائيات 

 أمر مثري للتوتر 



كان كيفن ينتظر يف اخلارج على 
الشرفة، بعد أن وصل على املوعد 

ابلضبط، عند الساعة العاشرة متاما.كان 
يرتدي سرواال قصريا وقميصا رايضي  

فبدا يف مظهره هذا ظريفا وأقل حتفظا مما 
لسبتكان عليه يوم ا  

اقرتحت عليه أن يتمشيا قليال على  
الشاطئ ويتحداث. وبينما دخلت هي إىل 



املنزل لتأخذ الدواء، بدأ هو ينزع جاربيه 
 وحذاءه

أملت أن يكون اليوم عفواي ومسليا 
لك، فهي وكيفن ليسا  لكنه مل يكن كذ

منسجمني كثنائي. أرادت فعال أن تشعر 
ابالجنذاب حنوه. لقد حاولت وال تزال  

اول فما املشكلة إذا؟ حت  



نظرت إىل ساعة يدها فوجدهتا الثانية 
والنصف. تنشقت اهلواء العليل لتقوي  

 عزميتها مث خرجت إىل الشرفة 
أجربت نفسها على االبتسام وقررت أن  

عة إضافية. سيكون التنزه  متنح كيفن سا
على الشاطئ والتحدث عن أي شيء  
خيطر هلما، أشبه ابمتحان هنائي له. ومل  

ن تعلق آماال كبرية على مرشح تك
الزواج هذا ولكنها رفضت أن تكون 



متشائمة، فمن يدري ما قد يفعله كيفن 
 ليذهلها... على الصعيد الفكري طبعا 
أتبطت ذراع كيفن ليذهلها واجتها حنو  

الدرجات املؤدية إىل احلديقة. الحظت 
بطرف عينها أن كول على مقربة منهما. 

كيفن صوت  وبعد حلظة، لفت مسع  
 مطرقة، فرأى كول جبانب كوخه

 ـ ماذا يفعل؟ 



سأل كيفن ذلك وقد بدا عدم االرتياح  
على وجهه. لكن جني مل تلمه، فظهر  

كول العريض وعضالت ذراعيه املفتولة 
كانت دليال دامغا على قوته اجلسدية.  

ورغم أن كيفن طويل القامة، إال أن كول 
كان أقوى منه وأضخم. انهيك عن 

ة اليت يف يده.املطرق  
 ـ إنه عامل الصيانة ليس إال



نظرت جني بقسوة إىل كول، منزعجة 
للرعشة اليت سرت يف جسمها عندما 

 رأته 
سأل كيفن، من دون أن يبعد نظره عن  

كول:" إنه رجل غريب، أال تظنني 
 هذا؟"

 ـ جتاهله!
 ـ هذا صعب 



كان عليها أن توافقه الرأي، لكنها  
 أمسكت لساهنا 

رمقين بنظرة وكأنه يود لو   ـ ذلك اليوم،
 يقتلين 

 ـ آه، إنه ينظر هكذا إىل اجلميع
وشدت جني على ذراعه، حماولة توجيه 
انتباهه إىل البوابة اليت كان على وشك 

 بلوغها:" ها حنن" 



متكن كيفن من سلخ نظره عن كول يف  
الوقت املناسب قبل أن يصطدم ابلبوابة 

احلديدية. وعندما مد يده ليفتحها، 
ت نظرات جني بعيين كول، فحول  التق

بصره إىل صندوق العدة. لقد رآمها ألنه 
 توقف عن العمل ونظر انحيتهما. 

فجأة خطر جلني فكرة، فوضعت يدها 
على يد كيفن لتمنعه من فتح البوابة" 

 أظن أن علينا أن نعانق بعضنا"



 ـ ماذا؟
حدق إليها وكأنه واثق من أنه أساء  

 الفهم 
نعانق بعضنا، لنرى إن كنا ـ علينا أن 

 منسجمني من هذه الناحية. 
قالت ذلك مث رفعت ذقنها وهي 

 تبتسم:" أال ترغب بذلك؟"
 ـ بلى... ابلطبع! 



وأفلت يده عن الباب وأمسكها  
بكتفيها، مقرتاب منها. استدارت جني 

لرتى ما كان كول يفعله فوجدته ال يزال  
 ينظر إليهما. جيد! 

كيفن رفعت ذراعيها لتطوق عنق  
 وأغمضت عينيها. 

الطريقة اليت جذهبا هبا كيفن إليه وهو  
يعانقها جعلتها تشعر أبنه أكثر من  
راغب يف التجاوب معها، بقدر ما  



تسمح له هي بذلك. وطبعا مل جيد كيفن 
عناقها عدمي اخلربة كما وجده كول.  
ولكن لسوء احلظ مل يؤثر فيها عناق  
كيفن إطالقا. واللذة الوحيدة اليت  

رت هبا أثناء معانقته، كانت لذة شع
 اإلنتقام من كول. 

قررت أن تضع حدا لعناق الثأر هذا  
قبل أن تفلت األمور من يدها وتضطر  
لطلب النجدة من الرجل الذي تنتقم 



منه، فأنزلت ذراعيها عن كتفيه. وإذ 
له:"  ضغطها قليال إىل صدره، مهست 

 هذا يكفي... شكرا"
ذراعه. حافظت على ابتسامتها وأتبطت  

لكن كيفن مل يتحرك أو يتكلم، بدا 
خمدرا بعض الشيء، ففتحت البوابة  

بنفسها. تشبثت مبرفقه بكليت يديها، مث 
حثته على اجتياز السياج احلديدي. هل 

 يبدوان كثنائي عاشق؟



وما الفرق يف هذا؟ وملاذا متثل هذا  
املشهد الغريب أمام رجل، أصرت على 

 أنه ال يؤثر فيها مطلقا؟
حتبذ السؤال الذي راودها وفضلت  مل 

أن تتجاهله وغاصت يف عيين كيفن 
 وهي تبتسم

 ـ أال حتب التنزه على الشاطئ؟
ـ لدي حساسية ضد قناديل البحر،  

 لذا... 



 ـ فهمت
قالت ذلك بسرعة، حماولة أن تبعد كول 

عن ذهنها. ملا ال تستطيع رؤية كيفن، 
رغم أهنا حتدق إليه، يف حني أن صورة 

ة جدا يف رأسها؟كول واضح  
ـ أخربين كيفن، ما رأيك يف املوسيقى 

 الفرنسية? 
سألته ذلك، حماولة الرتكيز على الرجل  

اهال.  الذي جبانبها، لكنه حدق إليها ذ 



هل ميكنها أن تلومه؟ ما الذي جعلها  
 تطرح هذا السؤال حبق هللا؟

 
 
 
 
 



وضع كول املطرقة يف صندوق العدة 
" اي هلذا وأغلق الغطاء بعنف وهو يتمتم 

 التهريج!"
هل جنيفر سانكروفت هي املرأة نفسها 

اليت قرأ يف سريهتا الذاتية تلك  
املالحظات اليت دوهنا أهم رجال  

تكساس بعد أن استقطبتهم إىل الشركة؟ 
قالوا عنها إهنا المعة ومتزنة وواثقة من  

 نفسها وجديرة ابلثقة.



هز رأسه حائرا واجته إىل كوخه حيث 
ع صندوق العدة يف فتح الباب ووض

الداخل وهو يتمتم:" عليهم أن يروها  
اآلن" متزنة! وأي اتزان! أن ختتار زوجا  
من خالل إعالن كان أكثر األمور اليت  

 مسعها محاقة 
وكم كنت أنت المعا عندما جذبتها ليك 

وعانقتها وقلت هلا إن عناقها حباجة 



لبعض التمارين؟ كان ذلك المعا  
 ابرينجر

، موخبا نفسه على  قال هذا يف سره
تصرفه. هل أضافت العناق إىل  

االمتحان النهائي بسبب استخفافه هبا؟ 
 أم أنه يعظم كثريا مسألة أتثريه عليها؟

عندما وقفت هي وذلك الطويل املغفل  
يتعانقان عند البوابة، وجد نفسه حيدق 



إليهما. عاجزا عن احلراك، وعن تصديق 
 عينيه 

  لكنه مل يقدم طلبا للحصول على
 الوظيفة 

رؤيتها وهي تعانق ذلك النحيل أاثرت  
غيظه. وحاملا استعاد قدرته على احلراك، 

استدار وضرب ابملطرقة، لكنه ضرب  
 إصبعه، تبا هلا! 



اجته إىل الشاطئ وقفز من فوق السياج. 
وعندما سار إىل الرمل، التقى ابلبطة" 

 مرحبا صغرييت"
قال هلا هذا، فتهادت البطة انحيته" مل  
 رحلت؟ هل أزعجك صوت املطرقة؟"
زعقت البطة كأهنا جتيبه، فوجد نفسه 

 يبتسم
مث جلس القرفصاء جبانب البطة وأطرق  

 برأسه." هذه املرأة تفقدين صوايب" 



زعقت البطة مرة أخرى ونفشت ريشها، 
فضحك كول يف سره" نعم، إهنا تؤثر يف  

 أيضا هبذا الشكل"
هنض عن الرمل واقرتب من املاء خلع  
حذاءه وجاربيه، وبعد أن شتم اآلنسة 
سانكروفت بسبب أتثريها عليه، نزع  
سرواله أيضا وغطس يف املاء عاراي، 

وراح يسابق األمواج. وبينما كان يسبح، 
واجه حقيقة مؤملة، أال وهي أنه قد  



طر للسباحة حىت الربازيل لكي  يض 
 يتخلص من أتثريها عليه. 

عد نصف ساعة، عاد حنو الشاطئ  ب
والحظ شخصا هناك. كانت هي من  
دون شك، واقفة جبانب بطة وكومة  

ثيب. وقف يف املاء الذي كان يغمره 
 حىت وسطه وأزاح شعره عن وجهه 

كانت حتدق إليه بعينني ظللتهما بيدها  
كانت ترتدي قميصا حريراي أبيض  



وتنورة مشمشية اللون، ويف ضوء 
ها أشبه بنار مشتعلة، املغيب، بدا شعر 

 فأحس ابنقباض يف معدته 
اندته قبل أن يصل:" ظننتك قد غرقت. 

 مؤسف حقا!"
آخر ما ينقصه اآلن هو السخرية. لكنه 

حاول أن يبدو مبظهر الرجل الواثق  
 واملصمم لئال يظهر هلا كم أربكته رؤيتها 

 ـ هل تريدين شيئا؟ 



 ـ ال، كنت أمتشى فقط
ات من دون  مال برأسه ونظر إليها حلظ

أن يتمكن من سلخ نظره عنها:" هيا،  
اتبعي نزهتك. ال تدعي جنايت من الغرق  

 تعكر سعادتك" 
شبكت ذراعيها أمام صدرها وسألته:" 

 هل أنت عار؟"
سؤاهلا املفاجئ أربكه:" ملاذا؟ هل أنت  

 من شرطة اآلداب؟" 



 ـ هل هذا يعين نعم؟
 ـ أظن ذلك!

 فغرت فاها حلظة قبل أن تتمالك نفسها 
 جمددا:" أال ختجل؟" 

وجد سؤاهلا مثريا للسخرية:" أان؟ لست 
 أان من جيري املقابالت حبثا عن زوج"

حىت من بعيد، استطاع أن يرى تعبريها  
 الذي قارب العبوس 



ـ للمرة األخرية أقول لك إن دوافعي  
 نزيهة متاما. وال تغري املوضوع 

رد عليها وهو يتقدم حنوها بينها كانت  
على بطنهاملياه تنخفض   

 ـ ماذا؟ مل أمسع ما قلته
 ـ قلت إنين سأخرج من املاء 

وتقدم بضع خطوات أخرى حنوها،  
فاخنفض مستوى املاء جمددا. اتسعت 

 عيناها وكأهنا صدمت:" ال لن خترج" 



ـ ومل ال؟ أتتوقعني مين أن أبقى طيلة  
 الوقت هنا؟ 

احننت بسرعة على الرمل والتقطت  
يقع إال على بنطلونه ورمته إليه لكنه مل 

بعد بضع خطوات منه. فأكمل طريقه  
حنوها، وعندما اقرتب من بنطلونه املكوم 

على الرمل، مسعها تصرخ فنظر إليها،  
 لكنها كانت قد أشاحت بوجهها.



قال هلا وهو يرتدي اجلينز" حقا آنسة  
سانكروفت.. ابلنسبة إىل امرأة تبحث 

عن عريس يف اإلعالانت، تبدين خجولة 
الرجال بعض الشيء"من   

 ـ مل ال تتحلى بشيء من احلشمة؟ 
 ـ ومل ال تنحلني بشيء من املنطق؟

وبعد أن أغلق سحاب سرواله، استأنف 
 طريقه حنوها 

 ـ هل أصبحت حمتشما؟ 



 ـ متاما. وأنت هل أصبحت منطقية؟ 
استدارت انحيته وقالت له" أنت متحيز  

يف هذا املوضوع بسبب ما جرى 
ل يف شؤوين!" لوالدك، لذا ال تتدخ  

 ـ حسنا حسنا ولكن لدي سؤال
ابتلعت ريقها فأحس كول أهنا ليست  

 واثقة من نفسها كما تريده أن يظن 
ـ كيف حترتمني رجال يقبل الزواج بك  

 لدوافع خمزية كهذه؟



ترددت وبدت مصعوقة، مهانة، فأاثرت  
أعصابه حملة األسى اليت ومضت يف 

 عينيها 
طقي  ـ أين اخلزي يف اختيار شريك من

 ورزين؟ 
قالت هذا وقد بدا وجهها شاحبا مث  

اتبعت فكرهتا" ميكنك أن تثق ابلوقائع. 
ن ما تزول! لذا هذه أما العواطف فسرعا 



الطريقة أسلم وآمن بكثري من االجنراف  
 وراء الغرائز"

صمت كول فجأة هلول ما مسعه مث  
قال:" أسلم؟ صيد األزواج املنطقي هذا 

وجدا   ورثته عن جدك وجدتك اللذين
احلب بعد الزواج أن عن أبيك وأمك  

اللذين يتفقان من بعضهما من دون أن  
 حيبا بعضهما. أليس كذلك؟" 



ترقرقت الدموع يف عينيها وهددت 
 ابالهنمار:" أنت ال تعرف عما تتكلم" 
وكيف ال يعلم؟ ال بد أهنا جرحت يف  
املاضي وقررت أال تثق بقلبها جمددا.  

معها، لكنه  شعر أبمل ورغبة يف التعاطف 
سرعان ما ختلص منهما. إذا كان قلبها  

قد حتطم يف املاضي، فهذا ال يربر  
 تصرفها األمحق اآلن 



قال بصوت أقل خشونة:" مبدأ  
"السالمة أفضل من الندامة" ليس دائما 

 األفضل" 
 ـ لكنه يف معظم األحيان أفضل فعال

هز رأسه مشفقا أكثر منه غضبا:" من  
قلبك. قد تتزوجني املستحيل أن أتسري 

أبحد هؤالء الرجال ألسباب منطقية ال  
عالقة هلا ابلعاطفة، ولكن ماذا سيحدث 

 يوم تغرمني بشخص آخر؟" 



 ـ لن أغرم أبحد
 ـ ال ميكنك أن تسيطري على احلب

عضت على شفتيها وبدت منزعجة. أما  
هو فخطرت له فكرة، فسأهلا:" كيف  

 كان يومك؟ ممتازا؟"
بعيد، وقد عجزت أشاحت بنظرها إىل ال

 عن حتمل نظراته مدة أطول 
ـ ليس ممتازا مئة ابملائة ولكن ما من  

 شيء كامل



 ـ هذا ما أقصده ابلضبط
فنظرت إليه جمددا وهو يقول هلا:" حىت 

يف أفضل الزجيات وأسعدها ليست 
كاملة، لذا من يقدم على زواج مستند 

 إىل تسوية، فهو مغفل"
  اهنمرت الدموع على خديها، لكنها
استطاعت أن ترفع ذقنها متحدية،  

 فأعجب بشجاعتها.



ـ مل ال تلقي حماضرة عن الزواج السعيد؟ 
 يبدو أنك خبري يف هذا اجملال 

 
 
 

كان اليوم املخصص جليم ومير، املرشح 
 الثاين، يوشك على هنايته. 

قد  وإن كان يومها مع كيفن ماك دونيت
خيب أملها، فإهنا اآلن اندمة على كل 



حلظة أمضتها مع جيم. فعلى الرغم من 
أنه ذكي وحسن املظهر، إال أن تلك  

 االبتسامة الساخرة امللتوية أزعجتها 
كان عطره ذكيا يذكر أبايم اخلريف وبدا 

حسن املظهر، حلو الكالم، وجييد  
الطهو. كما أهنما متفقان يف املسائل  

ماعية. فما هي إذا  الوطنية واالجت
 مشكلتها معه؟

 ـ ال شيء. ليس لدي مشكلة



متتمت بذلك، فسأهلا جيم، حماوال لفت 
انتباهها اليه وهو جيلس جبانبها على  

 الشرفة:" هل قلت شيئا؟" 
شعرت ابلغباء للتكلم بصوت عال. 

وهزت رأسها وجرته بيده:" لنتمش قليال 
 على الشاطئ" 

  جاهدت لتحافظ على ابتسامتها وهي
تقوده حنو احلديقة، ومرة أخرى رأت  

كول. كان ينشر قطعة خشب ليصلح 



إطار النافذة. لكنها هذه املرة مل تقرتح 
مشهد عناق أمامه فهذا تصرف طفويل  

 جدا وكانت خجلى من نفسها.
ما قله يف الليلة الفائتة ال يزال ودوي يف 

أذنيها: " قد تتزوجني أبحد هؤالء 
عالقة هلا الرجال ألسباب منطقية ال 

ابلعاطفة، ولكن ماذا سيحدث يوم  
 تغرمني بشخص آخر؟"



توصلت على مر السنني إىل أن تصبح 
خبرية يف جتنب الظروف اليت قد تفقد  
فيه السيطرة على عواطفها. تعلمت 

درسا لن تنساه من طوين، وهلذا بدأت  
هذه األسابيع ابلقرب من كول ترعبها. 

  فهي مل تستطع أن تنظر إىل كيفن أو 
جيم أو حىت فان ابالنفتاح الذهين الذي 

توقعته. إذ أهنا يف كل مرة حتاول فيها 



ذلك، كان وجه كول يرتاءى هلا، فيبدو 
 كل شيء آخر سخيفا جدا.

سألت نفسها: هل سبق ووقعت يف 
حب أحد؟ هل هذه هي املشكلة 

 األساسية مع من تقابلينهم! 
 ـ الشاطئ هنا مجيل جدا
ها من أفكارها. قال جيم هذا خمتطفا ااي

طرفت بعينيها ونظرت حوهلا وقد  



أجفلت للمسافة اليت اجتازاها من دون 
 أن تالحظ ذلك. 

ابتسمت له بصعوبة ابلغة:" نعم إنه  
 رائع!"

 ـ مثلك متاما 
وأشرقت ابتسامته الساخرة امللتوية،  

 مرسلة يف عمودها الفقري وخزه امشئزاز. 
كفي عن ذلك جني! إهنا ابتسامة مميزة 

ء كثريات جيدهنا مثرية على األرجح ونسا  



 ـ أنت امرأة مجيلة 
 ـ شكرا جيم! 

قالت ذلك ونظرت إىل البعيد، خائفة مما 
قد حيصل. لكنها قالت يف سرها إن  

العناق ال بد منه فهو قد يقلب املقاييس 
 ويبدل رأيها متاما.

أخذت نفسا عميقا لتواجهه ورفعت  
 ذقنها فاشتبكت عيناها بعينيه



جة ملزيد من التشجيع،  مل يكن حبا
 فاقرتب منها وجذهبا إىل صدره بعنف.

أمسكته بذراعه حماولة الدفاع عن نفسها 
وأبعدته عنها، لكنه أمسكها جمددا  
ومددها على الرمل. وعندما ملست  

الرمال الساخنة، أدركت مذهولة أن هذا  
الرجل يظن العبث جزأ من االمتحان  

 النهائي



ه عنها  ضغطت على صدره حماولة إبعاد
 والتخلص منه.
 ـ توقف، دعين!

كانت تنوي أن تصرخ ولكن مبا أنه  
يسحقها جبسده، بدا صراخها أشبه  

هبمس. جتاهل مقاومتها وأمسكها من  
 معصميها مث مسرها على الرمل. 

ـ عزيزيت، لست حباجة ألن تلعيب دور  
 الصعبة املنال معي.



أزاحت رأسها جانبا وصرخت بكل 
عين. ابتعد وإال صرخت" قوهتا:" ابتعد   

أطلق ضحكة ساخرة شريرة:" ومن 
 سيسمعك؟" 

حدقت إليه مصعوقة. مل أيبه ألهنا 
رفضته فاستشاطت غضبا كما مل تغضب 

يوما يف حياهتا. اقرتب من وجهها، 
فعضته بقوة. صرخ متأملا فاستفادت من 

حلظة املفاجأة وحررت يدا من قبضته  



وأخذت حفنة من الرمل وذرهتا يف  
يه. عين  

 ـ تبا!
استدار إىل جنبه وأفلت يدها ليضعها  
على عينيه:" حاولت أن تعميين أيتها  

 الغبية!" 
أدركت أن أمامها جمرد ثوان قليلة  
لتهرب قبل أن يستعيد قدرته على 

 النظر، فهبت هاربة حنو املنزل. 



 
 

ركضت عرب الرمل الناعم إىل أن بلغت  
اجتازهتا البوابة أخريا مقطوعة األنفاس. 

واجتهت إىل كول الذي كان يصلح  
النافذة. غاضبا كان أم ال، عليه أن 

حيميها، فقد قال إنه سيكون حارسها 
 الشخصي وهي اآلن حباجة إليه.

 ـ كول!



ركضت حنوه وقد أدركت أهنا فقدت 
فردة من حذائها وزرا من قميصها 

استدار حنوها متجهما يف البداية مث قلقا 
 وأخريا غاضبا 

ك السافل!ـ ذل  
اختبأت خلفه وسألته خمطوفة األنفاس:" 

 هل...هو آت؟" 
وظهرت اإلجابة عن سؤاهلا عندما دخل  

جيم من البوابة احلديدية ووجهه أمحر  



لشدة الغضب. صفق البوابة بعنف  
 فأصدرت صوات أشبه إبطالق انر.

ـ أان ...آسفة إلزعاجك، 
 لكن....لكن... 

 ـ نعم 
خرى وقد  مرر كول املطرقة من يد إىل أ

 بدا أن صربه قد نفذ:" سأتوىل األمر".
سار خطوات عدة انحية جيم بينما كان 

بتثاقل انحيتهما بدا هذا األخري يتجه 



غاضبا وأشار إىل جني إبصبعه. كانت 
 عيناه حمتقنتني:" أريد التكلم معها" 

سأله كول وهو يقف بينها وبني جيم 
 أشبه حبائط ضخم ومثري:" ملاذا؟" 

تعميين.ـ حاولت أن    
 ـ ومل فعلت ذلك؟

كانت املطرقة ال تزال يف يد كول ورغم 
أنه مل يبد عليه التهديد إال أن نربته  

 كانت تنم عن خطر وشيك. 



 ـ ماذا؟
سـال جيم هذا وكأنه مل يكن يتوقع هذا  

 السؤال. 
ـ إهنا جمنونة. تستفزين مث تتحول فجأة  

 إىل مسكة ابردة متجمدة! 
ت من انكمشت جني مكاهنا وقد سئم 

 مساع هذا التعليق من الرجال.
ـ فهمت، وما الذي مل تستوعبه عندما  

 قالت لك" دعين"؟



تفاجأت جني ألنه عرف متاما ما قالته، 
ال ميكن أن يكون قد مسعها من تلك  

 املسافة.
اعتمل اخلوف والغضب داخلها وهي  
تنظر إىل الرجلني. كان جيم حيدق إىل 

نظراته إىل  كول غاضبا وعندما حتولت 
املطرقة اليت ميسكها، تبدلت قسمات 

 وجهه وبدا حذرا أكثر منه غاضبا. 



مل ينزع كول عينيه عن جيم وانفرجت 
شفتاه اببتسامة بدت أشبه بتكشري 

 الذئب عن أنيابه. 
ـ آنسة سانكروفت، هل تودين أن يرحل 

 هذا املغفل؟ 
التناقض بني موقفه العدائي وتعبريه 

أصاهبا  الغاضب وصوته اهلادئ 
ابلقشعريرة. وتساءلت ما إذا كان جيم 

 قد أتثر ابلطريقة نفسها.



مهست بصوت أجش:" نعم...أود 
 ذلك" 

 أومأ كول:" اعتذر للسيدة اي صاح" 
حافظ على شراسة ابتسامته وهدوء  
صوته وأضاف:" عندئذ ميكنك أن 

 ترحل"
تبدد الغضب من على وجه جيم وحلت  

  مكانه حملة خوف فأشاح نظره عن كول
وحوله إليها فسرت رعشة خوف يف 



ظهرها، كان تشابك نظراهتما سريعا  
وانتهى قبل أن يهمس معتذرا هلا. 

 استدار بعدئذ واجته إىل سيارته. 
بقيت جني مكاهنا ومل حترك ساكنا إىل أن 
انطلقت سيارة جيم بسرعة. ومع رحيله، 

 شعرت حبمل ثقيل ينزل عن كتفيها.
ة  أحست ابالمتنان فاستدارت انحي

كول. كان ال يزال واقفا مكانه يراقب  
سحابة الغبار اليت خلفها رحيله. مل 



تفارق الصرامة وجهه املتوتر وحتولت  
نظراهتا إىل كتفيه العريضتني القويتني  

وعضالته املفتولة. شعرت برغبة قوية يف 
التعبري عن امتناهنا، فسارت حنوه 

 وأمسكت بيده:" شكرا"
اهه:" أان  قالت له ذلك، مسرتعية انتب

 مدينة لك"
ملاذا خطر له فجأة أهنا جيب أن تشكره 
بعناق؟ رفعت ذقنها، متسائلة عما إذا  



كان سيتصرف مثلما فعل جيم، راجية  
 أن يتجاوب معها.

كان واقفا هناك، وقد بدا وسيما للغاية. 
لكنه بقي ينظر إليها من دون كلمة أو  
حركة. انعكست أشعة على شعره فبدا 

ملنظر خيطف األنفاس لدرجة ملاعا وكان ا
 أن قلبها راح يرقص فرحا ألهنا جبانبه. 

وأخذ صوت يف داخلها يصرخ:" عانقين 
 كما فعلت األسبوع املاضي!



ظهرت يف عينيه نظرة غريبة حارقة وكأنه 
قرأ أفكارها ولكن سرعان ما تبددت،  

 هذا لو ظهرت أساسا. 
شد على فكيه وقال هلا:" ال تستمري 

لغيب"يف هذا العمل ا  
 مث مر من أمامها وعاد إىل عمله

كل ما استطاعت جني أن تفعله هو  
التحديق إليه. وبعد حلظة طويلة وصعبة، 



متكنت من االبتعاد وقد شعرت 
 ابلسخف واالكتئاب 

*** 
 

ـ اختارت... 9  
 
 

كان الدكتور فان أليسون، املرشح 
األخري، رائعا. فهو يتمتع ابلعلم والذكاء 



وكل ما خيوله التصرف مع أي زبون تريد 
جني حمادثته أو التأثري فيه. كما أنه يريد 
إجناب األوالد وحيب الطهو. وهو وسيم 

 املظهر وميلك املال.
ملاذا إذا شكرته على وقته وصافحته 

 وأرسلته يف طريقه؟ 
جاهبا صوت شرير ساخر يف رأسها:  فأ

 ألنه ممتاز وليس مناسبا



صدمها أن تسمع هذا االدعاء غري  
املنطقي يهمس يف ذهنها. ال بد أهنا  

جمنونة لتبعد فان أليسون! حىت أهنا مل 
تزعج نفسها وختضعه المتحان العناق، 
ليس بسبب التجربة الرهيبة اليت عانتها  

ة لذلك. مع جيم إمنا ألهنا مل جتد احلماس  
تسللت أفكارها جمددا إىل كول. ملاذا مل  
تستطع أن ترى "منصب" الزوج سوى  

يف عامل صيانة جييد حتضري الشاي،  



ويتمتع اببتسامة ساحرة، تلحق به طيلة 
 الوقت بطة مفتونة؟ ماذا حصل خلطتها؟ 

استندت إىل الباب األمامي ودفنت 
وجهها يف يديها كانت ختشى أهنا تعلم، 
لكنها رفضت مواجهة األمر. أمل يعلمها 

جنوهنا بطوين شيئا؟ أمل تكن تعرف أن  
من اجلنون أن يتبع املرء قلبه بدال من  

عقله؟ كول ال يتمتع ابملواصفات الالزمة 
لكي يكون زوجها، ومل حيصل على  



و على األرجح ال ميلك شهادة علمية. ه
 بذلة رمسية ومل يعقد يوما ربطة عنق 

جاهدت لكي تستعيد قوهتا وتستجمع 
 أفكارها مذا ستفعل اآلن؟

كانت حباجة إلجالء ذهنها، فقررت أن  
تتنزه على الشاطئ. ولن تكون بذلك  

تسعى وراء كول، فبعيد هرب جيم  
الليلة املاضية، غادر كول املنزل 

موعدا آخر.   وافرتضت جني أن لديه



لذا فإن نزهتها على الشاطئ ستكون 
 منفردة متاما.

شعرت ابلعياء لفكرة أن يكون كول مع 
امرأة جديدة، فحاولت جاهدة أن تبعده 

عن تفكريها، هو ورفيقة يومه. " فهو  
جيد من السهل جدا أن يبعدين عن  

 تفكريه" هذا ما متتمت به جني أبسى.
على  خرجت إىل الغرفة اخلارجية وارمتت

الكرسي لكي ختلع حذاءها. وبعد أن  



وضعته جانبا، نزلت الدرج واجتهت إىل  
البوابة احلديدية. كانت تشعر ابإلرهاق  
والتعب واإلحباط. قلت لنفسها" أيتها  

الغبية! حصلت على املرشح املثايل  
 لكنك تركته يرحل"

أخذت نفسا عميقا مشبعا بنسيم البحر  
وحاولت جاهدة أال تبكي. شتمت  

فسها ألهنا فقدت الرتكيز كليا وشتمت  ن
كول ألنه زعزع ثقتها بنفسها وتدخل يف 



مشروعها. لو مل يكن هنا، ولو مل تلتق به 
أبدا، لكانت اآلن مع فان أليسون يف  
 تلك اللحظة ابلذات، ختطط لزفافها. 
بني فان الرجل الذي حتتاجه، وكول 

الرجل الذي تريده، وجدت جني نفسها  
وكانت مرهقة جدا،  ممزقة مدّمرة. 

وغصت يف الرمل واحتضنت ركبتيها 
 وهي حتدق إىل البحر.



اخلميس القادم موعدها مع ج.س  
ابرينجر العظيم. ولكي تقدم له زوجها، 

عليها أن جتد أحدا يف احلال. وسوف 
يكون عليها أن جتد أحدا قبل صباح  

االثنني وإال فإهنا حتتاج إىل معجزة لكي  
ة اخلميستكون متزوجة حبلول ليل  

مسعت صوات مل تسمعه من قليل. فرفعت 
رأسها ونظرت إىل مصدر الصوت، 

وأجفلت عند رؤيتها أحدا خيرج من املاء 



وأحست أبهنا رأت هذا املشهد من  
قبل. إنه كول! ولكنه هذه املرة يرتدي  

 ثوب السباحة األسود، حلسن احلظ.
تفاجأت ألنه مل خيرج الليلة وشعرت  

كرهت نفسها    مبوجة من االرتياح.
إلحساسها هذا، لكنها مل تستطع أن  

 تلجم فرحتها.
كانت سعيدة جدا، بل مبتهجة ألنه مل  
يكن بصحبة امرأة أخرى. كاد يدوسها  



قبل أن يلحظ وجودها وقد عرفت ذلك 
من الطريقة اليت توقف هبا فجأة على  

 بعد خطوتني منها 
 ـ كدت أدوسك! 

وعندما نظرت إليه، متنت لو أن ضوء  
ر ال يظهر وسامته هبذا الشكل.القم  

 ـ ماذا تفعلني هنا؟ 
كانت كتفاه العريضتان تتحركان من كل  

الذي بذله نفس أيخذه، مظهرتني اجلهد 



خالل السباحة. أخفضت انظرها إىل  
 الرمل وقالت:" شعرت فقط برغبة..." 

مل تعرف كيف تنهي مجلتها، فهو ال يهتم 
ملشاكلها وهي لديها ما يكفي من عزة  

فس.الن  
 ـ شعرت فقط برغبة يف اجللوس 

 ـ ال بد أن مثة خطب ما، أليس كذلك؟ 
مل حتبذ قدرته على الضرب على الوتر  

لكنها اكتفت ابلقول:" كل احلساس، 



شيء على ما يرام. وإذا كنت جالسة يف 
الظالم فألنين أرغب بذلك. هل لديك  

 مشكلة؟" 
مل جيب على الفور لكنه مل يرحل 

 كذلك:" فهمت" 
عندما جلس إىل جانبها  أجفلت 

وسأهلا:" إذا؟ ماذا نتج عن هذه املغامرة 
الطائشة؟ أفرتض أنك خمطوبة اآلن  

 وهذه طريقتك يف اإلحتفال" 



مل يكن مزاجها يسمح هلا بتحمل هذه 
السخرية، فكذبت عليه:" نعم. حنن 

 الباردات حنتفل خبطوبتنا هبذه الطريقة" 
نظر إليها بتشكك:" ومن هو سعيد 

طويل النحيل أو املهووس أو  احلظ؟ ال
 البشوش؟"

نظرت إليه وخّدها ال يزال مستندا إىل  
ركبتيها:" ملعلوماتك، البشوش كما  

 تسميه، طبيب ساحر وفاتن و...ممتاز" 



 
 
 

مل تستطع أن تبقي عينيها شاخصتني إليه 
مدة طويلة، فأشاحت بنظراهتا وراحت 

 حتدق إىل البحر 
 ـ إذا البشوش هو سعيد احلظ!

 ملاذا عليه أن يتدخل يف كل هذا؟
 ـ هذا ليس من شأنك!



كان صوت األمواج املتكسرة وحده  
املسموع يف حلظة الصمت الطويلة  

 تلك، اليت تبعت كالمها.
ـ مل أنت حمبطة هكذا؟ لقد أحرزت جناحا 
ابهرا ويُفرتض أن هتزئي يب وتفرحي ألنك 

 رحبت الرهان 
ا  رمقته بنظرة سريعة، حماولة إخفاء أيسه

 عن نظراته املتفحصة



كانت تعابريه مظلمة وشعرت أبهنا حملت 
 تعاطفا يف عينيه. 

متلكها فجأة االرتباك العاطفي نفسه  
الذي شعرت به خالال األسبوعني 

املاضيني، وإذ مل تعد قادرة على الكذب 
أو االختباء وراء قناع من القوة، هزت  
رأسها وقالت بصوت مرجتف:" مل أخرت 

منهم"أاي   



شعرت ابإلهانة، فمسحت بقفا يديها  
ن عينيها، الدموع اليت كادت تنسكب م

وأضافت بسرعة رافضة أن تدعه يسرب  
 أغمار أيسها:" لكنين مل أستسلم بعد"

حاولت السيطرة على أعصاهبا، فأزالت 
االرجتاف من صوهتا، إال أهنا مل تستطع  

 النظر يف عينيه. 
أنين  ـ أان واثقة من نفسي وأكيدة من 

 سأبلغ هديف 



ـ لست أفهم. إذا كان الطبيب ممتازا إىل  
 هذا احلد، فما الذي جعلك ترفض'ينه؟ 

هزت رأسها، عاجزة عن صياغة مجلة أو 
 التكلم من دون أن تتلعثم. 

ـ وجدتم استغالل شخص آخر ملصاحل 
؟  شخصية أصعب مما توقعتم

ـ مل أكن أنوي استغالل أحد! وطاملا أنك 
 ال أنوي أن أشرح ترفض فهم ذلك، فأان

 لك شيئا. 



يف الواقع، إهنا تفضل املوت على أن  
تعرتف له أبن اجنذاهبا إليه لعب دورا  

 كبريا يف عرقلة مشروعها.
ـ إذا كنت تظنني أنه ما زال إبمكانك  

إجياد زوج، فماذا تنوين أن تفعلي؟  
 التسول على الطرقات؟

رغم أن شجاعتها وثقتها بنفسها ممزقتان 
أن سخريته جعلتها تستشيط   أشالء، إال



غيظا:" إن كان علي أن أفعل ذلك،  
 فسوف أفعله!"

راح حيدق إليها بصمت، فوجدت ذلك 
 خميفا ومثريا يف آن. 

راقبها من دون أن يرف له جفن، فراعها 
ه الدرجة. أن تكون حمط انتباهه إىل هذ

استحواذها على اهتمام هذا الرجل  
 غمرها بوهج غريب مل تشهده يوما.



ا االكتشاف أخافها رغم أهنا رفضت  هذ
 االستسالم هلذا الشعور.

حدقت إليه، مستدفئة بنظراته اليت رأت  
فيهما جمددا حملة تعاطف. وشعرت  

ابالرتياح رغم أن ما حملته قد يكون جمرد  
خدعة من الضوء اخلافت. غريب كم أن 
رفقته الصامتة استطاعت أن هتدئها رغم 

 أهنا مغتاظة منه!



غريبة ذهنها كما يالمس   المست فكرة
النسيم سطح املياه، وابلكاد استطاعت 
استيعاهبا. مرت الثواين والدقائق وعينا 
كول شاخصتان متاما إليها، فشعرت  
 بفيض من الشجاعة يسري داخلها.

 ـ هل تتزوج يب كول؟ 
ذهلت للهدوء الذي طرحت به  

السؤال. فبدا هلا وكأهنا فكرت جيدا 
ة متاما. ومع أهنا ابملسألة ووجدهتا معقول



مل تفكر هبا مطلقا وتعرف أهنا مستحيلة، 
إال أن هذه احلقيقة مل تكن كافية لتلجم 

 لساهنا.
بقي صدى عرض الزواج الذي تقدمت  

به عالقا يف اجلو بينهما يف وطأة الصمت 
جني حىت أن تسمع   املطبق. مل تستطع

صوت املياه، لشدة تركيزها على كول.  
ه مسبقا ورأيه هبا  ورغم أهنا تعرف جواب

ومبشروعها الدينء ذك، إال أهنا كانت  



مفعمة ابألمل والتوقع، أشبه بفتاة 
صغرية تنتظر من أبيها أن يسمح هلا  

 ابلذهاب إىل السريك 
طرفت عيناه، كمن صعق مبا مسع لتوه 

 وعال العبوس جبينه. 
ـ أان أؤمن ابحلب آنسة سانكروفت، وإن 

 كنت أنت ال تؤمنني به.
يف سرها" أخشى أنين أحبك"قالت   



مل تشأ لذلك أن يكون صحيحا ولن  
جترؤ على اجملاهرة ابألمر، فاكتفت بنظرة 

سريعة انحيته، مقاومة أتثري عينيه 
 الساحرتني. 

مر الوقت بطيئا جدا. انتلعت جني  
ريقها بصعوبة، وهي تفكر يف أن النجاح 

ال بد أن مير ابملخاطر. فسألته:" هل 
 تقول إنك موافق؟"



هدر البحر من حوهلما، فثارت أعصاب 
جني اليت كانت تنتظر، مستعدة لسماع 

رفضه. ومرت الثواين طويلة ال تنتهي 
فلم تستطع منع نفسها من إطالق تلك 

 التنهيدة اليائسة. 
 ـ هل تقولني إنك حتبينين؟ 

بدا صوته عادي، جمردا من كل محاس،  
كما لو أنه يظهر هلا مدى تفاهة عرضها 

وره من كل عاطفة.اجملرد بد  



آخر ما كانت تريد اإلقرار به، وحىت  
التفكري فيه، هو حبها لكول. وبقيت  

يقاوم هذا االحتمال، فهو ال يشبه 
بشيء الرجل الذي تريده زوجا هلا. إنه  
 جمرد عامل صيانة فظ، ال مستقبل له.

اإلجابة عن سؤاله جيب أن تكون "ال" 
مدوية! ولكن لألسف، ما تشعر به يف  

مرة يدخل فيها الغرفة أو خيرج من  كل 
املاء على حني غرة، أقوى بكثري من أي 



شعور آخر وال ميكن أن يكون سوى  
 احلب.

بيد أن كربايءها منعتها من كشف هذه 
احلقيقة املدمرة أمام رجل ال يقدرها، 

 سواء يف مهنتها أو كامرأة.
جاهدت لكي تبدو مقنعة، حماولة 

ووضعت  احلفاظ على كربايئها وقلبها،
يدها برقة على ذراعه:" امسع كول، 

 أان... أثق بك وأحرتمك"



اخنفض نظره إىل يدها املوضوعة على  
ذراعه مث عاد جمددا إىل وجهها:" 

 حترتمينين؟" 
ابتسم هلا بربودة مل تكسر اجلدار  

 اجلليدي بينهما.
ـ ساحميين لكنين ال أصدقك. ال تنسي،  
أان أعرف موقفك من اإلجازات العلمية 

والشهادات العالية. قد تكونني ايئسة  



ولكن ما تقولينه يصعب حىت على عامل 
 صيانة متخلف أن يصدقه. 

 ـ ال، ال. 
شدت على ذراعه، حماولة تصحيح ما  

 بدر منها من سوء تفكري. 
ـ الكثري من األشخاص ال ميلكون 

شهادات جامعية وهم فقط يهتمون  
ابلشؤون املنزلية وميكنهم متاما التحدث 

جال األعمال بشكل الئق.مع ر   



ارتفع حاجباه بذهول:" أتريدينين أن  
 أكون " ربة منزل"؟"

هب اهلواء حممال بعطره الرجويل املثري 
ممتزجا مبياه البحر املاحلة اليت كانت 
تقطر من جسمه. واقرتان الرائحة  

ابملشهد جعل التفكري صعبا عليها وكان 
عليها أن تبقى صافية الذهن لو أرادت  

نع كول بوظيفة الزوج اليت تعرضها  أن تق
 عليه. 



كانت تدرك متاما احتقاره هلا، لكنها مل 
تشأ الرتاجع، فسارعت تقول له:" مل 
أقصد ذلك حرفيا ولكنك ابرع يف 

 الشؤون املنزلية والطهو"
مث نطقت بفكرة خطرت هلا أثناء  

احلديث:" أنت تريد إجناب األوالد،  
 أليس كذلك؟"

شد على فكه وكأنه مل يصدق أهنا سألت 
ما سألته أو أهنا حىت جادة. وبعد حلظة  



صمت طويلة، أجاب:" بلى أود إجناب 
 األوالد"

شعرت بقشعريرة رهيبة، رافضة التعليق 
 على ازدرائه الواضح.

ـ أرأيت؟ ميكننا أن نشكل ثنائيا جيدا، 
 مع االحرتام والثقة...

قطب جبينه لكنها رفضت أن تسمع 
 منه أي إجابة سلبية



ـ ال أنوي أن أتعرض لالستغالل جملرد أن 
 أساعدك يف التقدم يف مهنتك.

أخريا نطق بذلك واي ليته بقي صامتا  
فقد شعرت جني بصخر يطبق على 

قلبها. ماذا كانت تظن؟ كول لن يرضى 
 أبدا ابلزواج هبا. 

 
 



كانت مستنزفة جدا لكي جتادله،  
وحاولت قدر فاكتفت إبمياءة بسيطة. 

املستطاع أن تزيل هذه الفكرة من  
رأسها. وإذ شعرت أبمل يف صدغيها،  
أسندت خدها إىل ركبتيها وحدقت  

 إليه:" أنت ال حترتمين، أليس كذلك؟"
نظرت جني إىل كول ويف عينيها شيء  

من اهلشاشة، وشعر ابنقباض يف معدته  



وأحس أبنه لن ينسى احلزن الذي رآه يف 
دام حيا. تلك العينني، ما   

مل يستطع سلخ انظريه عنها، فغضب 
من نفسه ومنها ألهنا كانت أتسره. 

وقاوم مشاعره الرقيقة حياهلا ورغبته 
القوية يف ضمها إىل صدره، فهو عازم  
على أال يقع ضحية احلب من طرف  

 واحد، كما حصل مع أبيه. 



لكن اخلوف متلكه عندما رآها تعض 
تبا!  شفتها السفلى والدموع يف عينيها. 

 ما الذي يفعله هنا؟ ملاذا يصغي إليها؟ 
ـ أان ال أحرتم ما تقومني به. لكنين  

 أتصور أنك جيدة يف عملك
ومل يكن ذلك عبثيا. فبعد أن التقى  

الليلة املاضية بنائب رئيس الشركة الثاين 
ت  وزوجته وقارن سريته الذاتية مبؤهال



جنيفر سانكروفت وجدها أهال ملنصب  
 الرائسة.
قوة:" أان لست جيدة وحسب أردفت ب

 يف عملي، بل أان ابرعة" 
مل جيب بل اكتفى ابلتحديق إليها، متأثرا  

 ابلشغف الذي تكنه لعملها. 
ـ أنت ال تفهم ملا أريد زوجا قبل املقابلة  

الشركة ولكنين سأخربك يف   مع مالك
مطلق األحوال. إنه ألمر مهني أن يرى  



املرء نفسه أفضل من سواه يف أمر ما  
م ذلك يقع االختيار على شخص  ورغ

آخر بدال منه، كما حصل معي منذ  
 سنتني عندما ُعني رئيس الشركة األخري.
مررت يدها يف شعرها حبركة عنيفة وهي 
تتابع كالمها غضبة:" أكاد أموت عندما 
أرى أهنم استبعدوين بسبب أمر اتفه مثل 

 وضعي العائلي!"



  لقد قرأ سريهتا الذاتية وفرع أن مؤهالهتا
ممتازة، لكنها ال تعرف أنه على علم 

بذلك. فبصفته عامل صيانة بسيط، لن 
يعرف شيئا عن مؤهالهتا ولن يهتم.  

ولكنه ج. س ابرينجر وهو مهتم ويريد  
 مساع تفسريها. 

ـ ما الذي جيعلك تظنني أنك مؤهلة  
 أكثر من سواك؟ 



أجابته بتعبري متحجر:" لقد بنت الشركة 
املالية   مسعتها من خالل حل القضااي

والضرائبية وأان يف هذا اجملال أبرع من  
أي شخص آخر، إنه اختصاصي. وإذا  

ما وصلت إىل سدة الرائسة، فيمكن 
للشركة أن تنصف زابئنها وحتّصل 

حقوقهم. إن أاي من املرشَحني اآلخرين  
ال ميلك كفاءيت وشغفي وجناحي يف قسم 

اإلرادات الداخلية. وأخريا، حصويل  



سيظهر للجميع أنين   على هذا املركز
حصلت على ما أستحق. من البديهي  

أن يقّدر املرء على إجنازاته. أليس  
 كذلك؟" 

استشف من خالل عناقها أن يف  
داخلها شغفا كبريا، وهو اآلن يرى هذا  

الشغف نسفه يف عينيها الواسعتني  
 والرباقتني ويسمعه يف صوهتا



ـ لديك قضية مهمة. مل ال تقولني لذلك  
عجوز ما قلته يل اآلن، بدال من االنذل ال

 اصطياد األزواج؟ 
ـ قلت لك ملاذا. لقد سبق واستُبعدت 
من قبل وكان التربير الوحيد أنين شابة  

عازبة ال ميكنين أن أغري جنسي،  
 ولكن... 



ـ هدأ هراء! إذ كنت ممتازة كما تقولني يف 
عملك، فسوف يتم اختيارك وإال عليك 

 أن تقومي بشيء آخر.
هذا ما كنت أقوله لك منذ  ـ ابلطبع 

 البداية ولكنك رفضت أن تصدقين
ـ ماذا؟ الزواج واكتشاف احلب من  
 خالل املصاحل واألهداف املتشاهبة؟ 

نظرت إليه ابنتصار:" نعم، لقد فهمت 
 أخريا!"



 ـ أان مل أفهم شيئا وال أؤمن بذلك 
ـ حسنا هذه مشكلتك وهي ال هتمين.  

ولكن ملعلوماتك، مهنيت استحوذت  
ى وقيت كله، أان..أان أحب ما أقوم به  عل

 ولكن عملي ال حيول دون رغبيت يف
نشاء أسرة خاصة يب لذا قررت أن أجد 
زوجا يساعدين يف احلصول على الوظيفة 
اليت أريد ومن مث نتمكن من أن نؤسس  

 أسرة.. ورمبا أن نغرم ببعضنا. 



 ـ لذ فكرت يف وضع إعالن حبثا عن زوج 
ن من األفضل حدقت إليه ممتعضة:" أكا

أن أجوب الشوارع وأترك عملي وأمهل  
 واجبايت، لكي أجد زوجا؟" 

وجد سؤاهلا منطقيا وهذا األمر فاجأه. 
 لكنه كان يلعب دور حمامي الشيطان

ـ ففكرت أن تستبديل حال متطرفا  
 آبخر؟



ـ إن وقيت ضيق ويستلزم هذه التدابري  
املتطرفة. علي أن أقلب الدنيا رأسا على 

كن خالل ثالثة أسابيع  عقب لكي أمت
من العثور على رجل مناسب والزواج  

 به.
ـ رمبا تظلمني هذا الرجل واألوالد الذين  

سرتزقني هبم، إذا كنت غارقة إىل هذا  
احلد يف عملك. كيف تتوعني أن حتظي 

 حبياة شخصية؟ 



قطبت حاجبيها" قلت لك، من خالل 
 حتويل الشركة إىل جو عائلي"

سيكون لديك وقت  ـ بعبارة أخرى، 
لعائلتك ولكن ليس إلجياد زوج بشكل  

 طبيعي؟ 
ـ ما هو الطبيعي؟ مث من يهتم إذا مل  

 تنجح هذه الفكرة!
 ـ لكنها مل تنجح 



هذا التعليق صعقها وجعلها تنكمش 
نه وأراحت  فجأة. فأبعدت عينيها ع

ذقنها على ركبتيها وهي حتدق إىل  
الظالم الدامس وبعد صمت طويل، 

" كان إبمكاهنا أن تنجح"مهست قائلة:  
مسع مهسها وتساءل عما تقصده:"  

 عفوا؟" 
 هزت رأسها:" ال شيء. ال هتتم!" 



نظر إليها والحظ تغري تعابريها من  
التحدي إىل اهلزمية وشعر أبنه املسؤول 

 عن ذلك. 
ضغطت كليت يديها على عينيها وكأهنما 

حترقاهنا لشدة التعب. وبعد حلظة 
 استدارت حنوه

ميكنك أن حتصل على الطالق ـ   
قالت ذلك هبدوء ابلغ، فلم يكن واثقا  

 مما مسع



 ـ ماذا؟
أخذت نفس مرجتفا وكررت:" ميكنك أن 

حتصل على الطالق. أعرف أنك تويل  
احلب أمهية كبرية لذا.. لن أطلب منك  
أن تبقى معي لألبد. أسدين فقط هذا  

املعروف، لفرتة وجيزة ليس إال. لن 
ف عن مواعدة نساء  أسألك حىت أن تك 

أخرايت. لست مضطرا إلعالن زواجنا. 
ميكنه أن يكون فقط حربا على ورق. 



وبوسعك إهناءه مىت شئت بعد يوم 
 اخلميس القادم"

ازداد صوهتا إقناعا واتسعت عيناها 
 توسال وأما فبدات على وشك ابتالعه.

ـ رافقين إىل املقابلة مع ج.س ابرينجر  
ة مستقرة ساعدين ألظهر له أنين امرأ

ولدي زوج حيميين. دعه يرى أنين  
تقليدية وجيدة مبا يكفي حىت ابلنسبة ىل  

 عجوز متزمت. 



عجوز متزمت! ماذا ستفعل عندما  
تعرف أهنا تطلب أن تكون زوجة العجوز 

 املتزمت؟ 
ـ ظننتك قلت إن هذه فرصتك األخرية  

لتؤسسي عائلة. وزواجي املؤقت بك  
 سيحرمك مما تريدين. أليس كذلك؟
جتهم وجهها أيسا" هذا مل يكن ما  

خططت له، لكن اجلميع يظن أنين يف  
 شهر العسل" 



مث نظرت إىل السماء:" على األقل  
ق، وأحصل على الوظيفة اليت أستح

وسأكون يف مركز أفضل خيولين أتمني  
الظروف الالزمة للعمل وإنصاف 

 الزابئن"
وللحظة فكر، ال بل متىن... لكنه 

ماقة. متىن أال  سرعان ما نبذ تلك احل
تكون من النساء اللوايت ينحدرن إىل  
هذا املستوى من الدانءة، فاختذ قرارا 



هو على األرجح قرار أمحق. مل يكن  
ذهن صافيا متاما فتلك العينني احلزينتني  

 تؤثران على سالمة تفكريه. 
 ـ حسنا آنسة سانكروفت! 

قال ذلك، شاعرا أبنه خارج املوضوع  
 شخص غريب متاما، وكأنه ينظر إىل 

 يشبهه إمنا يتصرف بشكل غريب أيضا.



ـ سوف أتزوجك... على الورق فقط... 
ولفرتة وجيزة. وسأرافقك لتقابلي ذلك  

 النذل العجوز. 
حدقت بعينني واسعتني براقتني ومشلت  

"  بنظراهتا ذلك الرجل املصمم على  
عدم االقرتاب" منها. جالت نظراته على 

حرتني مث  وجهها وعلى تينك العينني السا
أكملت طريقها لتشمل جسمها كله من 

 رأسها حىت أمخص قدميها.



هنض من مكانه وقد أدرك أن من  
 األفضل ترك مسافة بينهما.

 ـ لن أكون هنا يف هناية هذا األسبوع.
متتم بذلك وقد أراد إجالء أفكاره. رمبا  
عليه االبتعاد قليال وتغيري اجلو. مث إذا  

نكروفت كان ينوي الزواج جبنيفر سا
وصفته "كول" فهو حيتاج إىل هوية  

مزيفة. صحيح أن لديه معارف كثريين  
 ولكن ذلك سيتطلب بعض الوقت.



ـ وافيين إىل حمكمة البلدة يوم االثنني  
 عند الساعة احلادية عشرة. 

حدقت إليه بعينيها الواسعتني اآلسرتني  
وفتحت فمها لتتكلم ولكن قبل أن 

اي امرأة! إذا تنبس ببنت شفة، قال:" تبا 
 شكرتين، فسأغري رأيي" 

*** 
 
 



 
ـ نعم لألمل!10  

 
 

منذ مساء اجلمعة وجني حتاول السيطرة 
على أفكارها . وعدها كول ابلزواج، 

لفرتة وجيزة وليس لألبد. بقيت جامدة  
طيلة الوقت حتاول متالك نفسها لقد  
جاهدت بكل ما أوتيت من قوة لئال 



ملطاف تقع يف حب كول لكنها يف هناية ا
 ُأغرمت به.

حاولت أال تفكر يف كم تتمىن لو اختذت 
األمور منحى خمتلفا. ومتنت من كل 

قلبها لو مل يظن أهنا أاننية استغاللية. 
ومن املؤسف أن قبوهلا ابلزواج به لفرتة  
وجيزة فقط عزز على األرجح االنطباع 
السيئ الذي أخذه عنها، ال سيما أنه 

يف   جيهل السبب الذي جعلها تفشل 



العثور على زوج، وهو أهنا وقعت يف 
 حبه. 

نعم، لقد وقعت يف حبه، وذلك لن  
يفيدها على اإلطالق. كررت ذلك  
لنفسها مرات ال تعد وال حتصى. مل 
تفكر يوما أبهنا عنيدة هبذا الشكل، 

لكن حالة احلب هذه أوهنتها ومل جتد 
للهروب سبيال، حىت ذكرايهتا عن طوين  



رنة عم حالتها  بدت اتفهة جدا ابملقا
 هذه. 

اليوم يوم زفافها. ورغم أهنا تعي جنون 
ما هي مقدمة عليه، مل تستطع كبح 

مجاح محاسها وتوترها. أدركت أبهنا أكثر 
النساء غباوة عندما تكبدت عناء 
الظهور أبهبى حلتها وكأهنا عروس 

حقيقية، فارتدت بذلة بيضاء كانت قد 
اشرتهتا يف اليوم السابق. ومررت يدها  



األبيض. كان على القماش احلريري 
ممتازا ومناسبا جدا لفستان الزفاف لكنه 

غري مالئم للعمل لذلك وجدت من  
اجلنون ابتياع قطعة ثياب لن تلبسها  

سوى مرة واحدة. لكنها أرادت أن يبدو  
 كل شيء حقيقيا. 

عادت أفكارها إىل يوم االثنني عندما 
التقاها كول يف احملكمة، حيث مأل بعض 

وراق قبل أن يرحل، متمتما أبن لديه  األ



عمال طارائ يف هيوسنت. وكان آخر ما  
قاله هلا هو أنه سيلتقيها يف احملكمة 

 صباح اخلميس "للمراسم" 
مل يلفظ حىت كلمة"زفاف". تنهدت،  

كاد    حماولة التخلص من اليأس الذي
يسيطر عليها كان من الواضح متاما أن  
ه  كول يزدري فكرة الزواج هبا. وحضور 

الصارم واجلاد إىل احملكمة أثقل صدرها 



ومل يفارقها هذا الشعور حلظة واحدة 
 فقد كان طيلة الوقت عابسا وصامتا.

تفحصت جني مظهرها يف املرآة 
والحظت احلزن يف عينيها، فطرفت هبما 

لتزيل أثر الدموع. مهما كانت نظرته  
إليها مليئة ابالحتقار، مل تستطع جني أن  

ا يف جعل هذه تسيطر على رغبته
 املناسبة حقيقية قدر املستطاع.



كان الطقم الذي اختارته أنيقا فيه ملسة  
من الرومانسية. وحفاظا على التقاليد، 
وضعت يف أذنيها قرطني قدميني يعودان  
جلدهتا احلبيبة ودست يف جيب سرتهتا 

منديال حريراي أزرق. إذ كان على  
العروس يف يوم زفافها أن ترتدي شيئا 

ا وآخر أزرق اللون، جللب احلظ،  قدمي
ابإلضافة إىل شيء مستعار. ولكنن من 

أين هلا هذا؟ نظرت حوهلا قلقة. ما  



الذي ميكنها أن تستعريه وممن؟ لقد 
اتصلت بروثي، لكي حتضر زفافها، رغم 
أن القوانني يف تكساس ال تتطلب وجود 

شهود. ولكن لسوء احلظ مل تكن  
يء، مساعدهتا السابقة قادرة على اجمل

فكال ولديها مصاب ابجلذري وزوجها يف 
عمل خارج املدينة وقد عاد والداه إىل  

 بيتهما حاملا عرفا مبرض الطفلني. 



تذكرت جني الضحكة اليت أطلقتها  
علمت من هو العريس،   روثي عندما

وعبثا حاولت جني أن تشرح هلا سبب 
اختيارها ومدة العرس، إذ مل تنفك روثي 

 عن الضحك.
روثي أحست أبن جني  ويبدو أن

استسلمت للحب الذي كان يف املاضي 
يرعبها، لكن ما مل تفهمه هو أن كول مل  

 يستسلم هلا.



ضايقتها الفكرة، فحاولت التغاضي  
عنها وتثبيت خصلة الشعر اليت سقطت 

ها يف التسرحية اليت سوهتا  على عيني
. نظرت إىل صورهتا يف املرآة  بتأنٍّ

عروسا..   وراحت تكلم نفسها:" تبدين
 لست عروسا سعيدة، ولكن..." 
 وارجتف صوهتا خمتنقا يف حلقها. 

غضبت من نفسها ألن معنوايهتا  
احندرت إىل هذا احلد يف يوم زفافها،  



فاستقامت يف وقفتها وأرجعت كتفيها 
 إىل اخللف.

صحيح أن هذا ليس ابلزفاف الذي  
حلمت به وهي صغرية وليس االرتباط 

أن   الذي خططت له عندما قررت
تصطاد زوجا عن طريق اإلعالن، ولكنه 
يوم زفافها. وهي مل تفشل على األقل يف 

اخلطة اليت وضعتها للزواج يف الوقت 
 احملدد.



وما قد حيصل بعد املراسم، عائد إىل 
علت كل ما خططت له... القدر. لقد ف

ما عدا أهنا تتزوج رجال ما كان جيب أن 
تتزوجه، وهي تتزوجه عن حب.. واحلب 

ر ال تثق به إطالقا.أم  
شعرت ابلسخرية. كانت تنوي أن تقيم 

ن هتتم ابلرجل  زفافا حقيقيا وتتعلم أ
الذي اختارته بسبب اهتماماهتما 

املشرتكة. ولكنها بدال من ذلك، ها هي 



تتزوج رجال أحبته جبنون، رجال عليها 
التخلي عنه قريبا. كان على هذه الفكرة 

أن هتدئ من روعها ولكنها حطمت 
قلبها. الليلة، بعد املقابلة مع ج.س  
ابرينجر، سوف خيرج كول من هذا  

 الزواج ومن حياهتا.
دق جرس الباب، فأجفلت جني لدرجة 

 أهنا كادت تصرخ.



ي؟ " من تراه يكون اهلاتف الداع
الضيوف" الوحيدين الذين زاروها منذ  

 وصيلها كانوا قارئي اإلعالن. 
ألقت نظرة على ساعتها فوجدهتا قرابة 

العاشرة والنصف. وإذا كانت تبغي  
الوصول يف الوقت املناسب إىل احملكمة، 

فعليها أن خترج اآلن. يف طريقها إىل  
الباب األمامي، تناولت حقيبة يدها 



ن تسوي مسألة  البيضاء وقد قررت أ
 الطارق على الباب بسرعة.

فتحت الباب وهي تقول:" عذرا  
 ولكنيي مستع..." 

لكنها ما لبثت أن أدركت أن الرجل 
 الواقف يف ظل الشرفة هو كول.

يف البداية مل تستوعب الفكرة. فالرجل 
املاثل أمامها كان يرتدي سرتة حريرية  

بيض وبنطلون جينز. ومل خيطر وقميصا أ



هلا يوما أن كول ميلك سرتة.. بغض 
 النظر عن أهنا حريرية.

ولكنها لن ختطئ ابلتعرف إىل تلك  
 العينني الفاحتتني. إنه كول!

تسارعت نبضات قلبها عند رؤيته 
تأمل ثيابه. ابلكاد صدقت وعادت ت

عينيها! كان مثريا ووسيما ورومانسيا  
وطبعا أنيقا أكرت من العادة. ورغم أهنا 
وجدت مظهره مثريا ورجوليا، أخافها  



اختياره لتلك الثياب غري التقليدية  
ابلنسبة ليوم زفافه. وغاص قلبها لفكرة  

أن هذا االختيار عائد إىل أن هذا الزواج 
وال تستحق منه  جمرد خدعة خسيسة 

 تلك اجلدية.
َ أيخذ   وقال هلا صوت يف داخلها. وملم
األمر على حممل اجلد؟ فهذا الزواج  

 مؤقت فقط، أقله ابلنسبة إليه.
 ـ أنت جاهزة! ظننتين سأنتظر 



 ـ كنت يف طريقي إىل هناك
ارجتف صوهتا فوخبت نفسها لضعفها  

 أمامه.
 ـ ظننتك قلت إنك ستالقيين يف احملكمة 

ينان الالمعتان على وجهها  جالت الع
وكأهنما تستوعبان كل تفصيل فيه،  

فشعرت جني أبهنا أشبه بلوحة فنية يف  
أحد العارض. واي هلا من فكرة غريبة 

 تراودها!



قال هلا مفسرا:" إذا كان علينا أن نصل 
يف الوقت احملدد للعشاء، فسيكون علينا 

االجتاه إىل داالس مباشرة من احملكمة. 
تغرق ست ساعات على  فاملسافة تس

األقل ومن املستحسن أال يرتك أحدان 
 سيارته يف موقف عام" 

كان كالمه منطقيا وجدت نفسها غبية 
ألهنا مل تفكر بذلك. يف الواقع، هي ال 

 تفكر مؤخرا مبنطق. 



استجمعت شتات نفسها وأشارت إىل  
السيارة:" حقيبيت على املقعد اخللفي، 

 هل متانع إذا ذهبنا يف سياريت؟'
هز رأسه:" سيارتك مستأجرة ومن 

مسافات إضافية.  األفضل أال تسري
سأنقل حقيبتك إىل سياريت، وإبمكان 

شركة أتجري السيارات أن أتخذ سيارتك 
 من هنا"



كانت على وشك أن جتادله، لكنها مل  
تفعل لسببني:أوهلما مسألة املسافات  
اإلضافية، واثنيهما أن الكعب العايل  

رحيا جدا للقيادة.  الذي تنتعله ليس م
ومن دون أي تعليق، أخرجت مفتاح 

البيت من حقيبتها وأغلقت الباب  
 األمامي.



وعندما أمسك كول ذراعها ليساعدها  
على نزول الدرج، أجفلت هاتفة: " 

 ميكنين السري مبفردي". 
مل تعرف متاما ملاذا قاومت ملسته تلك 

مبثل هذا العنف. على األرجح أن 
هي سبب ردة فعلها كربايءها اجملروحة 

العنيفة. فإذا كان كول جيد مسألة الزواج 
هبا أمرا مقيتا، عليها هي أيضا أن جتد  



ملسته مقيتة أيضا..أو أقله أن جتعله يظن 
 ذلك. 

كانت الرحلة إىل البلدة مثقلة ابلصمت  
وبقيت جني متمسكة طيلة الوقت بباب 

سيارة كول، حماولة الرتكيز على املناظر  
جار النخيل والشواطئ الساحلية وأش

جل اجلالس إىل الرملية والبحر. ولكن الر 
جانبها استحوذ على تفكريها، بوسامته  



ووجهه الذي لوحته الشمس وعضالته  
 املفتولة.

خالل نصف الساعة اليت استغرقتها  
رحلتهما إىل البلدة، كان أمام جني  

متسع من الوقت لتجد أمورا تفكر فيها 
 عدا كول

 
 



سيارته املرتفة، راحت بعد أن الحظت 
عامل الصيانة هذا يفضل  تفكر أبن

على ما يبدو تبذير املال الذي جينيه 
على أمور اثنوية كهذه السيارة الفاخرة  
ذات الفرش اجللدي وجهاز السترييو  

املميز. من املؤسف أنه مل يشغله، فقد 
أصبحت مولعة ابألوبرا الفرنسية. وحىت  

وسيقى لو مل تكن مولعة هبا، كانت امل
 على األقل لتخرق الصمت املطبق. 



اجتازا جسر هاربور الذي يعلن عن  
اقرتاب وصوهلما. فشبكت جني يديها  

يف حجرها، حماولة التمسك مبا تبقى هلا  
 من رابطة جأش.

بلغا آخر اجلسر، فعادت جني بنظرها  
إىل البلدة وبذات نبضات قلبها تتسارع 

وشعرت ابلدوار. هل هي فعال على 
زواج، أو أن هذا كله جمرد  وشك ال

 حلم؟ 



بعد حلظات قليلة، ظهر أمامها مبىن  
البلدية ذو الطوابق العشرة، بلونه  
 احلجري ونوافذه املثمنة األضالع. 

مرا جبانب شالل مرتفع، حتيط به أشجار 
 السنداين واملقعد املظللة، متجهني حنو

موقف السيارات. ركن كول سيارته  
ي كلمة.  وترجل منها دون أن يتلفظ أب

راقبته وهو يستدير حول السيارة ليأيت  
انحيتها، وبينما هو يقرتب، حملت سلسلة 



ساعة متدلية من جيبه. عندما بلغ ابهبا، 
كانت من الوقاحة حبيث طلبت منه  

 خدمة أخرى.
فتح هلا الباب بكل هتذيب ولباقة،  

فأشارت إىل السلسلة وهي تسأله:" هل  
 تعريين هذه ألستعملها كسوار؟" 

احنىن لنحدق إليها إذ مل يفهم قوهلا:" 
 أتريدين استعمال ساعة جييب كسوار؟"

 ـ السلسلة فقط، من أجل الزفاف.



شعرت ابلسخف لكشفها أمام كول  
رغبتها ابتباع التقاليد، ال سّيما وأنه ال  

 يشعر بشيء حيال هذا الزواج. 
ولكن كان من املهم ابلنسبة إليها أن  

قدر املكان. جتعل من االحتفال حقيقة، 
اتبعت كالمها بشجاعة:" لدي غرض  
قدمي وآخر أزرق ولكن ينقصين شيء 

 مستعار"



نظر إليها بعينني ضيقتني، فأغاظها أن  
 يستغرق كل هذا الوقت ليفكر بطلبها.
ـ أحتاجها لعدة دقائق فقط. لن أحول  

 سرقتها منك
 ـ حسنا

 مد هلا يده لكي يساعدها على الرتجل 
 ـ شكرا!



ي متسك بيده، فرافقها  قالت ذلك وه
بضع خطوات قبل أن يفلت يدها ليفّك 

 السلسلة من الساعة.
 ـ عليك أن تلفيها حول معصمك

 ـ ال أبس! أقدر لك ذلك 
 ـ ما من مشكلة! 

دس الساعة جمددا يف جيبه. وبينما كان 
، الحظت جني  كول ميسك السلسلة

قالدة صغرية يف طرفها. لف كول 



السلسلة مرتني حول معصمها األمين  
 قبل أن يغلقها 

أدارت القالدة حنوها وقبل أن يتمكن 
كول من الكالم، عرفت جني أهنا تعطى 

يف اجلامعات للحائزين على درجات 
فهي نفسها حصلت االمتياز والتفوق، 

 على واحدة مثلها من جامعة تكساس.
 ـ من أين حصلت على هذه القالدة؟



ألقى عليها نظرة سريعة حادة مث حول  
نظره إىل احللية اليت كانت تتأملها:"  

 ماذا؟"
سأهلا ذلك وقد عادت نظراته إىل  
وجهها:" آه.. ما هذه؟ لقد رحبت  
الساعة يف رهان وكانت القالدة يف  

 السلسلة"
شعرت جني ابالرتباك:" والرجل الذي  

 رحبتها منه، تركك أتخذها؟" 



 ـ رمبا ختيل أنه سوف يستعيدها
 ـ لكنه مل يستعدها؟

التوت شفتاه بسخرية:" وهل يبدو أنه  
 استعادها؟"

هزت كتفيها وهي تقول:" لو كنت  
 مكانه، ملا ختليت عنها مقابل أي شيء" 

 ـ بلى، كنت لتتخلني عنها
ك تقول هذا؟ـ وما الذي جيعل  



التوت شفتاه اببتسامة ساخرة:" انظري 
ن أجل وظيفة وإذا  ما الذي تفعلينه م

قلت أنك ما كنت لتتخلي عن قطعة  
املعدن هذه من أجل الرتقية، فأنت  

 كاذبة" 
لو علمت ما سيسبب هلا قرهبا من كول 

من اضطراب عاطفي، لتخلت عن  
القالدة جتنبا لذلك. ولكن حىت يف  



ترتك له الكلمة  وضعها هذا، لن 
 األخرية. 

ـ أكره أن أفكر يف أن قالديت حبوزة رجل 
 متعجرف ال يعرف حىت معناها

ـ ال تقلقي آنسة سانكروفت. أان ال 
 أسعى وراء قالدتك الثمينة. 

قال هذا مث أمسك مبرفقها، حااث إايها  
 على التقدم. 

 ـ هيا، لننته من هذا



عند الساعة احلادية عشرة متاما، كان 
جني يقفان وحدمها يف قاعة  كول و

احملكمة. مل تستطع جني أن جتد ما  
تقوله، أما كول فلم يُبدم أي رغبة يف 

الكالم كذلك. استند إىل مكتب 
القاضي، شابكا ذراعيه، حمدقا 

 ابلكراسي بتعبري جدي وقد بدا قلقا. 
نظر إليها حلظة مث أشاح بوجهه وهو  

يشد على فكه. أما هي فاستمرت حتدق 



غما عنها. ملاذا يبدو رائعا إىل هذا  إليه ر 
ه ولون شعره وحاجبيه  احلد، بطول

املرسومني وعينيه الساحرتني وبتلك  
السرتة احلريرية واجلينز األزرق؟ يبدو  

أشبه وعارض أزايء مزاجي، ينتظر بفارغ 
الصرب أن ينتهي املصور من التقاط  

 الصور.
مسعت جني ضجة فاستدارت لرتى 

وثوبه يرفرف   قاضيا يدخل من الباب



على اجلانبني. ابتسم كول، وأخذ مكانه  
م القاضي، شارحا له أهنما قدما  أما

للمثول أمامه هبدف الزواج. وتقدمت  
جني بدورها، وعندما دنت منه، 

اشتبكت نظراهتما، فحولت جني نظرها  
فورا إىل القاضي الذي فتح كتااب جملدا  
بتعبري جاد وبدأ بتالوة الكلمات اليت  

  بكول إىل األبد.تربط جني



أصغت جني إىل تلك املقاطع املألوفة، 
 املتلوه ابحرتام ورصانة.

يف قلبها، كانت جني تصرخ: نعم نعم 
نعم! سوف حتب كول طيلة حياهتا، نعم  

نعم نعم سوف تالزمه يف السراء  
والضراء. كانت تصرخ يف داخلها"نعم"  
ولكن أمام القاضي وعلى مسمع كول، 

خجوال صادرا عن   كانت نَعُمها مهسا
 عروس خجول. 



كول أيضا أجاب بنعومة، ووعده أبن 
حيبها من كل قلبه إىل األبد! صدر عنه 

هذا الكالم بنعومة فائقة تكاد تشبه رقة 
 العاشقني. 

ألقت نظرة على وجهه فبدا هلا مركزا  
جدا على عهوده، ولكنها خشيت أن 
تكون تعابريه انمجة عن االمشئزاز الذي  

تلك األكاذيب. ال أن  يشعر به بسبب
عينيه استوقفتاها، فقد كانتا تشتعال انرا 



خطفت أنفاسها. ومتنت أن تكون  
النريان املشتعلة يف أعماق عينيه انمجة  

عن احلب ال الغضب. ولكنها أكثر  
 واقعية من أن تؤمن ابلعجائب.

شعرت خبامت يدّس يف إصبعها وعندما  
أخفضت نظرها، رأت كول ميسك يدها 

دس اخلامت يف اليد األخرى.  بيده وي
وكانت ملسته عزيزة على قلبها. ملع 

اخلامت املاسي يف إصبعها، مبهرا إايها. مل 



خيطر هلا أن تذكر كول أبن عليه أن 
حيضر ختما وفاجأها أنه فكر بذلك من  

 تلقاء نفسه. 
بدا اخلامت املاسي أصليا ابلنسبة إىل حلية 

مزيفة، كما حسبتها. ولكن حىت املاس  
زيف هبذا احلجم وتلك النوعية مكلف امل

 جدا ابلنسبة إىل عامل صيانة عادي. 
ابتسمت له، ورغم أهنا قدرت له أنه  
تذكر اخلامت، إال أهنا أحبت أكثر قوة 



يده الدافئة وهي تضغط على يدها. 
وعندما أفلتها، أحست أبهنا فقدت شيئا 

غاليا عليها، لكنها بقيت تبتسم له،  
للجهد الذي بذله.  حمولة ظهار امتناهنا  

عندما حان الوقت لتعطيه خامته، دست  
يدها يف جيب سرتهتا وسحبت اخلامت 
الذهيب الذي اشرتته يف اليوم السابق  

عندما ذهبت لتختار ثياهبا. كان خامتا 
قرياط. كانت تعلم أن   18ذهبيا عيار 



هذا احلماقة بعينها، لكن التقاليد هي 
...  التقاليد وأرادت حقا أن يكون كول

حسنا، التفكري يف هذا األمر مؤمل ال  
 جدوى منه.

وكما هي العادة، أمسكت جني بيده.  
كانت أصبعه أكثر ثباات من أصبعها  

املرجتفة وراحت تدعو لئال يقع اخلامت  
منها. دسته يف إصبعه من دون أن توقعه 



مث أطلقت تنهيدة ارتياح. من حسن  
اما.حظها أن قياسه كان مناسبا مت  

تم كول ليس مزيفا أو غنيمة كما أن خ
رحبتها. إنه أصلي وقد اشرتته خصيصا 

 للرجل الذي حتب.
وملا كانت عاجزة عن النظر يف عينيه، 

أرغمت نفسها على إفالت يده والرتكيز 
 جمددا على القاضي. 



أومأ القاضي وابتسم مث اتبع مراسم  
الزفاف، غفال عن أنه شريك يف هذه  

 املهزلة.
 يف إصبعها وهي  نظرت جني إىل اخلامت

تقاوم دموعها وتوبخ نفسها بصمت: 
كول يفعل ما طلبته منه. هو ال حيبك،  

واجهي األمر. احصلي على ترقيتك 
 واتبعي حياتك.

 ـ ميكنك أن تعانق العروس.



مل تستوعب جني كالم القاضي يف  
البداية، إىل أن دان منها كول وأمسك  
كتفيها لتواجهه. عندئذ فهمت معىن  

ات األربع: ميكنك أن تعانق تلك الكلم
 العروس.

كم من مرة حلمت بتلك اللحظة؟  
نظرت يف عينيه، آملة أال يظهر شوقها  

إليه على وجهها. كانت نظرته جريئة  
والنار اليت بدت يف عينيه أطلقت رعشة 



يف كياهنا. هل كان غاضبا الضطراره إىل  
ه هو الرغبة؟أن يعانقها، أو ما رأت   

تم لنوع االنفعال أغمضت عينيها، ومل هت 
الذي رأته يف عينيه. كان هذا جنوان، 

ولكنها مل هتتم، كان قلبها خيفق بسرعة 
فرفعت ذقنها قليال. وأحست أبنه  

ميسك أعصابه ويتمالك نفسه بسبب  
 حضور الشخص الثالث معهما.



مل تتحرك يداه عن كتفيها وهو يعانقها  
 وحيرقها بنار مشاعر ال تنطفئ. 

ا أقوى مما يريد  هل يكّن هلا شعور 
اإلفصاح عنه أو أنه يتالعب هبا؟ هل  
يفصح هلا عن إعجابه أو يعبث فقط  

بعواطفها؟ هل كان غاضبا منها بسبب 
ذلك املخطط، لدرجة أنه يرفض  

االعرتاف أبحاسيسه؟ أو أن هذه طريقة  



يعاقبها هبا بسبب اخلطة اليت أشركته  
 فيها؟

مل تشأ أن تعكر صفو تلك اللحظة  
فوضعت ذراعها على  ابلشكوك، 

خصره، حتت السرتة، وضمته إليها، 
قائلة لنفسها إن أي عروس تتشبث 

هكذا بعريسها أثناء زفافهما وأاي تكن  
مشاعر كول املبطنة، ال ميكنه مناقشة 

 ذلك. 



إذا مل يتسن هلا معانقته جمددا، فسيكون 
لديها على األقل هذه اللحظة لتتذكرها 

قواي وحيواي وحتفظها يف قلبها. كان 
وعطره أشبه بغابة صنوبر. ت تنشقت 

رائحته وهي تضمه إىل صدرها، 
مستمتعة خبفقات قلبه، املتناغمة مع 

خفقات قلبها. وأحست جبسمها يتقد 
وحبرارته ختنقها، لدرجة أهنا كادت تسقط 

 أرضا.



مل تظن يوما أن حلظة محيمية كهذه قد  
 تغمرها مبثل هذا اإلحساس. 

لدرجة أهنا مل حتتمل  كانت مغرمة به 
فكرة رحيله عنها. فشددت من عناقه  

وهي تتأوه. ُصدمت لآلهة اليت أطلقتها  
وال بد أن كول صدم أيضا ألنه ابتعد  

 عنها خطوة إىل الوراء.
شعرت جبسمها حيرتق وأنفاسها تنقطع  

عندما التقت نظراهتا بنظراته، وقد  



أذهلها ما رأته. كان األمل ابداي يف عينيه،  
! كان واضحا لدرجة أهنا شعرت األمل

 بقلبها يتقطع.
 
 

*** 
 
 
 



ـ الغضب الساطع آتٍ 11  
 
 
 

خيم الصمت على رحلتهما إىل داالس. 
األمل الذي بدا يف عيين كول استحوذ  
على أفكار جني وقد أصبحت تلك  

 اللحظة احلدث األهم يف حياهتا. 



كان انتباه كول مركزا طيلة الوقت على  
بدا مركزا متاما على القيادة. على األقل 

هذا األمر، بينما متنت هي لو تتمكن 
 من الرتكيز على أي شيء عدا كول.
قرابة الساعة الثالثة، مل تستطع جني  

حتمل ذلك الصمت املطبق مدة أطول. 
 فتنحنحت:" ماذا حل ابلبطة؟" 

طرف بعينيه وكأهنا خطفته من أفكار  
 بعيدة جدا:" ماذا؟'



إىل الطريق   نظر إليها مث أعاد انتباهه
 جمددا

 ـ البطة! 
 ـ آه.. كيف حاهلا؟ 

نظرت جني خارج النافذة، إىل حقل 
 يرعى فيه قطيع من األغنام. 

ـ لديها معجب بعد رحيلك مباشرة، بدأ 
 يدور حوهلا ذكر كعاشق أمحق 



أجفلت عند مساع عبارة "عاشق أمحق"، 
 لكنها ما لبثت أن ختطت ذلك.

 ـ علجوم
قلبها ال يقفز  نظرت إليه، متمنية لو أن 

هكذا يف كل مرة تلمح فيها وجهه  
الرصني الوسيم، متسائلة عما قاله:"  

 عفوا؟" 
 ـ ذكر البط هو العلجوم



شعرت بشيء من اخليبة، فما يدور 
بينهما ليس حمادثة إمنا حماضرة عن أمساء 

 طيور املاء.
 ـ يف الواقع..ال يهمين

استدارت انحيته لتواجهه بشكل 
لك كيف أن  أفضل:" رمبا علمك ذ

 النساء يتخلني عنك بسهولة" 
 ـ ما معىن ذلك؟



يف الواقع ليس لديها أدىن فكرة. لكنها 
رفضت االعرتاف بذلك، فاستدارت 

 حتدق من النافذة:" فكر فقط يف األمر"
ملرة واحدة بدت معتدة بنفسها ومسحت 

 لنفسها اببتسامة صغرية. 
 ـ هل تريدين أن نتوقف لتناول الطعام؟

يف الواقع مل أتكل شيئا منذ الصباح 
والعشاء مع ج.س ابرينجر ال يزال  

الطعام، ال  بعيدا، غري أهنا مل حتتمل فكرة



سيما وأن معدهتا منقبضة وجسمها كله 
 متشنج. 

فهزت رأسها نفيا وقالت:" إن كنت  
 أنت جائعا فيمكنك أن تتوقف" 

شد على شفتيه من دون أن جييب، 
امتحاان طويال  يبدو أن رحلتهما ستكون 
 وصامتا إلرادة كل منهما. 

أخفضت انظريها والحظت سلسلة  
 الساعة حول معصمها:"آه..." 



فكتها وأعطته إايها:" هذه سلسلتك،  
 شكرا"

أفلت املقود من يده وأخذها منها:" ال 
 مشكلة"

ـ عليك أن تفكر يف إعادة هذه القالدة 
 إىل صاحبها 

رفع نفسه قليال ودس السلسلة يف  
واله، من دون أن ينبس ببنت جيب سر 

شفة. مل يعجبها صمته، فقد وجدت  



ذلك فضا. ولكن هل ميكنها أن تلومه؟  
فهو ليس سعيدا مبا فعله من أجلها، 

ألنه ال حيبها. وها مها اآلن متزوجان.  
حىت وسط هذا اخلداع والتضليل، 

شعرت بقليبها األمحق يقفز فرحا، فهي 
 أقله يف الوقت احلاضر زوجة كول. 

اولت أن تستعيد رابطة جأشها  ح
لتوجهه، مصممة أن تفصح له عن  

 امتناهنا. 



ـ كول... أعرف أنك قلت يل أال  
 أشكرك، لكن... 

 ـ جنيفر!
 ـ ال تقاطعين!

رفعت يدها واتبعت كلمها رغم أهنا 
 الحظت أنه انداها ابمسها

ـ أان أدين لك ابلشكر وسوف أشكرك،  
 شئت أم أبيت



ينضح منه قاومت السحر الذي كان 
رغم عدائيته جتاهها. أما هو فبسط  

أصابعه وكأنه يزيل التشنج منه، مث قبض  
 على املقود جمددا. 

ـ امسع كول! كل ما أريد قوله هو أنه إذا  
كان مثة طريقة أرد هبا مجيلك، فال ترتدد  

أعين، إذا كنت حباجة  إبطالعي عليها.
إىل أعمال صيانة، فسيسرين أن أعرفك  

ميكنين أن أشهد على على أصدقائي. 



جودة عملك، كما ميكنين أن أفعل  
أفضل من ذلك: بوسعي إعفاؤك من  

 الضرائب ملدة سنتني إذا شئت. 
 ـ ال تتسرعي بقطع الوعود! 

 ـ ال تكن عنيدا. مل ال؟ 
ـ عشاؤك املهم مع ج.س ابرينجر 

الليلة. ما الذي يضمن أنين لن أسبب 
 لك اخلزي؟



لى  هل كان حقا قلقا من أال يكون ع
 قدر املستوى املطلوب؟

اي اللسخف! هي مل يساورها أي شك  
 يف ذلك! 

 ـ أان لست قلقة، كول! 
وابتسمت له بتعبري مل يكن أكثر صدقا  

 من هذه اللحظة 
وخبت جني نفسها، آملة أن متحو عن  
وجهها تلك االبتسامة السخيفة. أيتها  



الغبية! لقد جاهدت لئال تقعي يف احلب 
 أنك  جددا، ولكنك وقعت! حىت

ارتبطت به، سواء أكان يصدق ذلك أم 
ال، وتفكرين بطريقة تقنعينه هبا أبن 
 ينسى أمر الطالق الذي وعدته به.

حاولت أن توجد بعض الثقة واالحرتام 
لة له:" أنت ذكي  بينهما، فتابعت قائ

ومثقف أكثر من أي شخص أعرفه". 



وأضافت يف سرها : مث أنت الرجل  
 الذي أحب.

وأخريا قالت له بصوت عال:" أان أثق  
 بك"

 ـ ثقتك تثلج القلب.. عزيزيت! 
 قال ذلك وهو ينظر إليها بعينني آسرتني 

 
أمام مطعم" ترينييت ركن كول سيارته 

ريفر" وهو غضب من نفسه لدرجة أنه  



كان ينفث هلبا. كيف مسح لنفسه أبن  
يقع يف حب امرأة تقبل الزواج من أجل  

منصب فقط؟ حىت أمه مل تكن هبذه 
 الدانءة.

كيف حصل ذلك؟ لقد نصح نفسه  
لسنوات أبال يقع يف الفخ نفسه الذي  
وقع فني والده. ومع ذلك، ها هو ذا  

ابمرأة تعتربه رجال دون املستوى،  متزوج
جلأت إليه يف اللحظة األخرية لتستغله. 



واألسوأ من هذا كله أنه جاراها يف  
 خطتها. ملاذا؟ ما الذي دهاه؟

سخر منه صوت داخله: تعلم متاما ملاذا 
وما الذي دهاك. لقد يف حبها أيها  

 الغيب! 
أغضه هذا الصوت الساخر، فكاد خينق 

أنه غضب عندما  املقود بيديه. كما
تركها على الشاطئ، مساء اجلمعة  

الفائت وغضب عندما قدما أوراقهما  



حتضريا للزواج، وغضب أيضا عندما  
وجد نفسه عائدا إىل املنزل ليصطحبها 

 إىل مقر البلدية.
مل يكن ذلك ما اتفقا عليه، ولكنه شعر 
حباجة لرؤيتها. وعندما رآها... اي إهلي 

ة للعروس كم بدت مجيلة! كانت صور 
الطاهرة. وتعذب كثريا وهو حياول أن  

 يبعد يديه عنها. 



يف الواقع مل تستطع ذلك متاما، فقد 
حاول أن ميسك بذراعها ولكنها  

صدت، مذكرة إايه كم كان اختيارها 
 سيئا، عندما رسا عليه. 

أما أثناء انتظار القاضي، فكان يغلي 
ويعيش صراعا مع نفسه ألنه أصر على 

. الوقت الوحيد الذي التصرف حبماقة
شعر فيه بشيء من التعقل كان أثناء  
املراسم. كان ذلك جنوان وأمرا مثريا  



للسخرية ولكنه قال العهود من كل قلبه 
 وقصد كل كلمة قاهلا. تبا له!

صر على أسنانه ممررا يده بعنف يف  
 شعره

 ـ كول؟
نربة جني ا ملتسائلة خطفت كول من 

إليها.أفكاره الضبابية، ولفتت نظره   
أجفلت للتعبري البادي على وجهه لكنها 

أشارت إىل صدره قائلة:" ال أعرف إن  



كانوا سيدعونك تدخل من دون ربطة  
 عنق" 

نظر إليها حلظة أخرى قبل أن يفتح ابب 
السيارة ويعطي املفاتيح لعامل املوقف  

 الذي يرتدي زاي خاصا
 ـ سنرى

مطعم ترينييت ريفر ملكية أخرى من  
يف والية داالس وهو أمر  ممتلكات كول 

جتهله عروسه الصعبة اإلرضاء. وهي  



جتهل أيضا أن أي شيء يرتديه ج.س 
 ابرينجر يصبح تلقائيا املوضة املتبعة. 

متتم عامل املوقف ابحرتام وانتظر ريثما 
الباب   يستدير كول حول السيارة ليفتح

جلني. وأجفل كول عندما مسحت له 
ان  جني أبن يتأبط ذراعها ومها يصعد

الدرجات الرخامية املؤدية إىل بوابة  
املطعم الزجاجية.وعندما أصبحا يف  

الداخل، تولت جني زمام األمور وقالت  



للنادل الذي كان يتفحص دفرت  
احلجوزات:" حنن بضيافة السيد ج.س 

 ابرينجر"
حول النادل نظره إىل كول إبمياءة 

احرتام، فعبس كول وهز رأسه قليال، 
ىل الرجل لئال يقول مرسال بذلك إشارة إ

شيئا. عاد النادل بنظره إىل جني وابتسم 
 هلا حبرارة.
 ـ نعم طبعا 



وأشار إىل أحد املوظفني ابالقرتاب، مث 
مهس له ابلتعليمات قبل أن يبتسم 

 لكول وجني جمددا 
 ـ اتبعا النادل من فضلكما. 

سبقت جني كول وكان هو متخلفا عنها  
بعدة خطوات عندما مهس له الرجل:" 

ررت بلقائك سيدي"س  
نظرت جني إىل اخللف وقد مسعت 

 النادل يتكلم:" ماذا قال؟" 



هز كول كتفيه وقال كاذاب:" قال  
 استمتعا ابلعشاء"

اقتنعت جني على ما يبدو مبا قاله  
لنادل اآلخر. راقبها  وأسرعت خلف ا

كول وهي تسري. لقد أصبح يعرفها  
جيدا لكي يرى توترها. وشعر بشيء من 

و على وشك أن يفعله، لكنه الذنب مل ه
قال لنفسه: ليس لديك ما تشعر  

ابلذنب ألجله. لقد توسلتك لكي  



تتزوجها وأنت فعلت ذلك، مث ليس  
 لديها ما ختسره.

أرشدمها النادل إىل طاولة منعزلة يف  
 زاوية رومانسية 

رومانسية! من أين أتى هبذه الفكرة؟  
فعلى الطاولة نفسها قابل انئيب الرئيس  

 السابقني مع زوجتيهما
انتظر النادل احرتاما، ريثما ساعد كول 

 جني على اجللوس وجلس إىل جانبها 



 ـ ماذا تودان أن تشراب؟ 
سأل النادل عن طلبهما، فنظرت جني 

 إليه:" قهوة من فضلك"
 ـ وأان أيضا 

أومأ النادل مث ابتعد. حول كول انتباهه  
جمددا إىل جني اليت كانت تنظر حوهلا،  

حائرة. بدا من تعبريها القلق أهنا مل  
تلحظ الشيء الكثري من فخامة املطعم 



أبرضيته الرخامية وثرايته املنخفضة وحتفه 
 الفنية

املوسيقى الكالسيكية الناعمة وهتامس 
 الزابئن املتأنقني كان يضفي على

األمسية رونقا خاصا. ولكن كول رأى  
أن جني مل تكن مهتمة ابجلو املوسيقي 

 الذي يستمتع به اجلميع. 
كانت تسعى لرؤية شخص واحد وال 

أحد سواه وهو النذل العجوز. وابلطبع  



مل تكن تعرف شكله، ما صعب األمور 
 عليها.

 ـ ظننته سيكون هنا 
قالت ذلك مؤكدة ظن كول. مث  

وقد بدت متوترة إمنا استدارت لتواجهه،  
مجيلة يف ضوء الشموع. ابتسمت له  

 فشعر ابلرغبة جتتاحه.
ـ ال تكن متشائما، كول. تبدو يف 

 غية... 



قالت ذلك وقد دنت منه وضغطت  
على يده. لكنها ما لبثت أن شعرت 

ابلرتدد واإلحراج، فقالت:" ما أقصده  
 هو أنين متفائلة بشأن الليلة"
ت له:" لقد أبقت يدها على يده وابتسم

 قمُت ابخليار الصائب" 
بدت خجوال وهي تقول ذلك، فلم  

يعرف كيف يفسر مالحظتها، فإطرائها  
مل يكن متوقعا. وبعد أن قابل كالمها  



ابلصمت، أفلتت يده وأشاحت بنظرها  
"  وقد ماتت االبتسامة على شفتيها:

 آمل أن يصل قريبا" 
عاد النادل إببريق القهوة. ما أن ينتهي  

، حىت تالحظ أن على املائدة من سكبها
كرسيني فقط. شد قبضته على الطاولة، 

 شاعرا أبن الوقت احلاسم يقرتب.
تفحصت جني ساعتها:" إهنا السابعة إال 

 دقيقتني، جئنا ابكرا" 



نظرت إليه وابتسمت له جمددا وقد بدا  
 وكأن وجوده يشجعها 

ـ أرفض أن أقلق. كل شيء سيكون على 
 ما يرام 

تشنج عندما نظرت إليه  مل شعر هبذا ال
هبذه الطريقة؟ ألهنا تثق بك أيها الغيب! 

تظنك هنا لتساعدها، لكنك على 
وشك أن تسحب البساط من حتت 

 قدميها.



ابتعد النادل هبدوء مث عاد يسكب املاء 
يف كأسيهما البلوريتني. وعندما انتهى، 

احنىن ابحرتام لكول وقدم له قائميت  
 طعام.

سيدة مقبالت ـ هل تود أن تتذوق ال
 املطعم، سيد ابرينجر؟

ها هي احلقيقة، جمردة وبسيطة، وما 
عليه سوى أن ينتظر أن تستوعبها حىت  

 تتفاعل معها. 



هز رأسه وأشار إىل النادل أن يرحل، من 
دون أن تفارق عيناه وجه جني حلظة  

 واحدة.
خفتت ابتسامتها مث اضطربت تعابريها.  

منه حولت انتباهه من النادل إىل كول و 
إىل املائدة ومقعديها االثنني مث أخريا إىل  

 كول مرة أخرى.
بقيت حلظة طويلة صامتة، عاجزة عن  

الكالم، رغم أنه أحس أبهنا بدأت  



تستوعب هول ما جيري. فقد نظرت إليه 
 بعينني زجاجيتني ال تطرفان.

 ـ أنت؟ 
 
 

كاد كول يرى ثقتها تتمزق أمامه، لكنه  
اجتاحته يف ضمها حتدى الرغبة اليت 

إليه. فقال إبمياءة خفيفة وكأنه يعرفها  
 عن نفسه:" العجوز النذل خبدمتك" 



رفعت يدا مرجتفة لتسأله:" أنت ج.س  
 ابرينجر؟" 

ابلكاد استطاع مساعه بسبب املوسيقى 
 واألصوات املرتفعة من حوهلما.

يف البداية ستغضب مث تراتح عندما تعلم 
يب، يف أهنا مل أتسر نفسها مع رجل غر 

 زواج ال يرتكز على احلب.
 ـ صدفة غريبة، أليس كذلك؟

 ـ لكن... كيف؟ ملاذا؟



سألت ذلك وقد بدت شاحبة جدا رغم 
االمسرار الذي اكتسبته حديثا على  

 الشاطئ
توقع أن تغضب اآلن لكن يبدو أن  

 ردات فعلها أبطأ مما ظنه.
ـ منزل الشاطئ هو يل قبل أن يصبح 

ر حزيران  مالذا خاصا ابلشركة وشه
خمصص دائما يل. وقد مت أتجريه لك عن 

 طريق اخلطأ 



َ ملْ تقل يل؟   ـ ملم
كان ذلك سؤاال صعبا. وخشي أن 

يكون الرد بسبب عينيها اخلضراوين  
وشفتيها املثريتني. ولكنه بدال الواسعتني 

من أن يقول احلقيقة، قال هلا الكذبة  
 اليت أقنع هبا نفسه 

كنت  ـ كان ذلك امتحاان.. ألرى إن  
 مؤهلة ملنصب الرائسة

 ـ لقد جعلتين أبدو كالغبية!



 ها هو الغضب الساطع آت!
قالت بشفتني مرجتفتني:" تركتين أحبث  

 عن زوج... هكذا" 
بدت مصدومة أكثر منها غاضبة، األمر 

الذي فاجأه، فقال هلا:" أبديت لك  
 رأيي هبذا املوضوع" 
 ـ ال أصدق أنك..

فجأة  يبدو أن فكرة الزواج تراءت هلا 
 ألن عينيها اتسعتا واغرورقتا ابلدموع 



 ـ إذا ملاذا... 
 وشدت قبضتيها:" اي إهلي.. ملاذا..." 

وأفلتت دمعة من أهدابه لتنسكب على 
 خدها

أجفل كول عند رؤيتها فقد توقع أن  
تستشيط غضبا ال أن تنفجر ابلبكاء. مل 

يتوقع أن تكون حزينة، ومل ير يوما  
مشهدا أكثر أتثريا من تلك الدمعة  

اليتيمة. اآلن فهم شعور والده وفهم أن  



املرء ال ميكن أن خيتبئ من احلب. شغفه 
هبا كان شعورا حيا يتنفس ولن يتحلى  

اإلرادة ليدفن هذا   أبدا ابلقوة وال
الشعور. كان حزنه شديدا لدرجة أنه  

حاول أل يبدو كضحية مذبوحة يسيل 
 الدم منها.

لو عرفت بكل هذا، لضحكت حتما،  
 نظرا ملدى غبائه 



ـ تسألني ملاذا مضيت قدما يف مسألة  
 الزواج تلك؟

أهنى عنها سؤاهلا العلق، شامتا نفسه  
 لعدم وجود أي إجابة هادئة يقوهلا هلا.

واحلقيقة أنه إنسان ولديه ضعفه  
البشري. ومل يكن ذنبها إن وقع يف حبها 
وال ذنبه هو. الواقع أنه سيحمل نذوب  

 هذا احلب زمنا طويال.. طويال



ـ تزوجتك... لكي أظهر لك كم كان  
 ذلك غري ضروري 

كانت هذه كذبة واهية ولكنها كل ما  
 استطاع إجياده 

ـ أان أمنحك منصب رائسة الشركة،  
 آنسة سانكروفت 

انفرجت شفتاها ذهوال:" أنت..  
 أنت...؟" 



مث ترددت وراحت حتدق إليه، فبدا 
الصمت املطبق ثقيال جدا وبعد حماولتني 
فا'لتني، متتمت متسائلة:" أنت متنحين  

 الرائسة؟"
تنهد حبزن وأومأ هلا:" ءنت تتمتعني 

عن   أبفضل املؤهالت.. بغض النظر 
 مسألة صيد األزواج السخيفة تلك"

 ـ ولكن إذا أنت... 



سكتت وقد تراءت هلا احلقيقة املرة اليت  
 ختيلتها

ـ سيظن اجلميع أنين حصلت على  
 الوظيفة ألنين تزوجت مالك الشركة 

وجد صعوبة يف النظر إىل تلك العينني  
الكئيبتني ود تبدد فيهما كل أثر للثقة، 

صارما.لكنه حاول أن يبدو قواي و   
ـ ال تقلقي! لديك ما يكفي من مؤهالت 

 لتحويل دون حصول ذلك 



بدت تعابريها وكأن أحدهم صفعها على 
وجهها. ابلطبع مل تفهم وهو مل يتوقع  

در صوت متقطع من  منها ذلك. ص
حنجرهتا فسارعت تضع يدها على فمها 

 وقد بدت وكأهنا تشعر ابلغثيان
متلكته مشاعر خمتلفة ومتناقضة وخشي  

تبدو رغبته يف معانقتها واضحة جدا،  أن
 فجاهد ليظهر مبظهر الرجل الفالذي 



ـ لقد حصلت على الوظيفة، دومنا  
احلاجة لالرتباط برجل ال حتبينه. أظنك 

 ارحتت اآلن.
 ـ أتظن..؟

وماتت الكلمات خمتنقة على شفتيها .  
جلست متصلبة حلظات طويلة حبيث 

خشي أن تكون قد توقفت عن التنفس 
مهست قائلة:" طبعا هذا ما  وأخريا
 تظنه"



رجع إىل اخللف يف كرسيه، متفاجئا  
لشعوره ابلنذالة. صحيح أنه كذب  

عليها ولكنه منحها الوظيفة اليت أرادت  
من كل قلبها. ملَ ليست فرحة؟ مل ال  

ترقص ابتهاجا؟ مل جتلس هكذا وتنظر  
 إليه بعينني ايئستني؟ 

أخفى اضطرابه الداخلي خلف قناع 
الة والربودة وضغط يديه على الالمبا

الطاولة مث هنض. كان حباجة ألن يرحل 



من هنا قبل أن جيذهبا إليه ويعانق تلك  
 الكتفني املرجتفتني.
 ـ هتاين على الرتقية 

قال هذا وتناول حمفظته ليسحب منها 
بعض املال ابإلضافة إىل بطاقة املوقف  

 ويعطيها إايها. 
ـ استعملي السيارة.. عزيزيت، أان 

أستقل سيارة أجرة. استمتعي ابلعشاء، س
 فقد عملت جاهدة لتصلي إىل هنا 



احتضنت جني نفسها وكأهنا شعرت  
فجأة ابلربد، حدقت إىل الفضاء مرجتفة  

وكأهنا تبحث عن شيء يلهيها. مث مألت 
الدموع عينيها واهنمرت ساخنة على 

 وجهها الشاحب 
الن قلبه لكنه ما لبث أن قاوم تلك  

تستحق أن تتعذب  األحاسيس، فهي 
بسبب ما كانت ختطط له لتخدع " 

النذل العجوز" بزوج مزيف، إال أنه مل  



حيتمل رؤيتها تتأمل وتتحول من جنيفر 
ساننكروفت القوية االجيابية واحلازمة إىل  
هذه الفتاة الضعيفة. وكره نفسه للتغيري 

الذي سببه فيها لكنه قال يف سره.  
. لقد اللعنة! ليس لديك ما تعتذر ألجله

 توسلتك أن تساعدها!
ملاذا يشعر إذا ابلرغبة يف مواساهتا؟ كان 
ينوي أن يدع حماميه يفسر هلا كل شيء  
ولكنه مل يستطع أن يرتكها هبذا الشكل، 



ه فقال هلا وهو غاضب من نفسه لضعف
جتاهها" متالكي نفسك. ليس لديك ما  
ختسرينه. على العكس، سرتحبني أكثر 

 بكثري مما تظنني"
ه بنظرة حزينة وملع خدها ابلدموع، رمقت

 فمزق منظرها قلبه
ـ ابلنسبة إىل االسم املزيف، تكساس ال  

 تزال غري خاضعة للقانون. 



قال هذا وهو ينظر إىل عينيها املثريتني  
لالضطراب. مل يكن واثقا من أهنا تفهم 
أي شيء ولكنه شعر أبن عليه أن يتابع 

 الشرح 
ـ حاويل أن تفهمي ذلك، جنيفر، 

حيح أنين تزوجتك ابسم كول ولكن ص
حبسب قانون والية تكساس، هذا ال 
يغري واقع أننا قانونيا السيد والسيدة 



ج.س ابرينجر وابلتايل فإن نصف ما  
 أملك هو لك من اآلن فصاعدا 

كان صوته غريبا حىت ابلنسبة إليه.  
بدت كلماته مسطحة وآلية وهو يشرح  

 هلا الوضع، حماوال احلفاظ على برودته 
ـ مبا أنين أان من استعمل امسا مستعارا  

 وأنت تزوجتين عن حسن نية.. أقله
بقدر ما مسحت به دوافعك، فلديك  
 ملء احلق أبن تبقي زوجيت أو... ال.



بعد أن قال ذلك، وضع يديه على  
صدغيه اللذين بدآ يؤملانه. فمن 

الصعب إدعاء الالمباالة وهو ينظر إىل  
 وجهها اجلميل الذاهل.

 ـ الكرة يف ملعبك 
بدا صوته غريبا وقد بدأت حملة اإلدعاء  

 تبدو فيه



ـ لديك ملء احلرية. إما أن تلغي هذا  
الشيء وإما أن تبقي زوجيت. هذا وقف  

جشعك. على مدى   
نظرته األخرية إىل مظهرها احلزين  

وتعابريها الضائعة اعتصرت قلبه. فابتعد 
عنها كرجل جرد من كل شيء، خال  

 األمل والشك ابلنفس.
 
 



ـ نضحي ألننا حنب12  
 
 

خرج كول من املطعم، وجنيفر غارقة يف 
اليأس. خيانته هلا تركتها حمطمة، مدمرة، 

تزوجها جسدا وروحا. اي للسخرية! لقد  
عندما طلبت منه ذلك ومنحها الوظيفة  

اليت لطاملا أرادهتا، ومع ذلك شعرت  
 أبهنا تعرضت للخيانة واهلجر. 



ـ أما ابلنسبة إىل ما قد يفكر فيه  
املوظفون أبهنا حصلت على الرائسة 

ألهنا تزوجت رب العمل، فإن كول ترك 
هلا حتما طريقة متنع هبا ذلك. لقد قال  

ها، ميكنها أن تبقى  هلا الكرة يف ملعب
 زوجته أو أن تلغي هذا الشيء أبسره.
لقد جعل األمور تبدو سهلة. فسخ  
سريع ولن يعرف أحد. وكأن شيئا مل  



يكن. إذا ملاذا بعد أن حصلت على كل 
 ما سعت خلفه، تشعر أبهنا ايئسة؟ 

ألنك أحببته وهو مل يفعل سوى  
الكذب. افرحي حلصولك على الوظيفة! 

عملي للشركة ما  افسخي الزواج! ا
 تريدين وانسي أمره!

صباح االثنني، هنضت جني من سريرها  
مرهقة وقد جافاها النوم طيلة الليل، 

وأرغمت نفسها على الذهاب إىل  



العمل. خشيت أن يظهر كول يف  
الشركة ليعلن تبّوؤها منصب الرائسة. 

وابلفعل حتققت خماوفه، فقد وصل 
بعدها مباشرة. كان خيطف األنفاس  

لته الكحلية وربطة عنقه الرمادية. ومل ببذ
يعد كول عامل الصيانة العاري الصدر  
الذي وقعت يف حبه، إمنا رب العمل  

 التقليدي.



وقف أمام املوظفني احملتشدين كرجل 
أعمال ثري صارم وانجح. هدأ من 

خوفهم مبزحة لطيفة وضحكة انعمة  
 أظهرت صفني من األسنان البيضاء. 

ن اجملفلتان سواد  أظهرت عيناه الرباقتا
رته. حدقت جني إليه أهدابه وامسرار بش

مطوال وهو يعلن فوزها مبنصب الرائسة 
مث أشار إليها ابلقرتاب لتقبل 

التهاين.تقدمت احلشد بساقني مرجتفتني  



وصافحت كول بشكل رمسي، كانت يده 
دافئة ولكن عينيه ملعتا ازدراًء وحدها  

 استطاعت رؤيته.  
كله موجات من أرسلت يده يف جسدها  

املشاعر وراح قلبها يتخبط، مصيبا إايها 
ابلدوار. سحبت أصابعها من قبضته 
الرقيقة، جماهدة للحفاظ على رابطة 
جأشها. ومتكنت أبعجوبة من إلقاء  



خطاهبا، رغم أهنا ما عادت تتذكر ما  
 قالته.

بعد مالحظاهتا املختصرة، أضاف كول 
خربا مريعا وهو أنه خالل الفرتة 

قالية، سوف أييت إىل الشركة بصورة االنت
يومية. واألسوأ من ذلك هو أنه اختار  

املكتب الكائن إىل جانب مكتبها، 
جاعال مسألة عدم االلتقاء به مئة مرة يف 

 اليوم أمرا مستحيال.



متكنت جني بطبيعتها املتكتمة من أن 
تتجنب األسئلة عن زواجها وشهر  

 العسل الذي أمضته. ومل يعرف أحد أهنا 
السيدة ج.س ابرينجر. وطبعا لن يفشي 
كول السر. فقالت للشركاء إهنا ال تزال 

 حتمل اسم عائلتها ألسباب مهنية. 
النصر الذي أرادته بكل ذرة من كياهنا 
والذي قامت ابملستحيل لتحقيقه، بدا 

هلا فارغا. كانت تلتقي دائما ابلرجل  



الذي وقعت يف حبه، لرتى اللوم يف 
عامل صيانة وأغرمت عينيه. لقد ظنته 

به. ولكن اكتشافها أنه كل ما أملت أن  
 يكونه زوجها كان قاسيا جدا عليها. 

مر أسبوع بكامله وكل يوم ابلنسبة إىل  
جني أسوأ من الذي سبقه. كول دائما  

يف اجلوار، يرتأس اجتماعات عليها 
حضورها ومير إىل مكتبها ليعلق على 
ن مسألة أو أخرى. فكانت عيناه املثريات



لالضطراب وعطره املثري يفقدوهنا 
تركيزها ويقطعون حبل أفكارها. منذ 
دخوله الشركة، وهي ال تقوى على 

تذكر أي مجلة كاملة يف حضوره. أثناء  
غيابه عن الشركة، كانت تقوم بعملها  
على أكمل وجه وقد ابشرت بتحسني  

 ظروف العامالت ممن لديهن أطفال.
  ولكن لألسف، حاملا يظهر كول على

الساحة، تعود جني إىل تلعثمها السابق.  



حىت أهنا ما كانت لتلومه لو أعاد النظر  
 يف قرار منحها منصب الرائسة.

مساء اجلمعة، وبعد يوم طويل أمضته 
حتت نظرات كول املتفحصة، اهنارت  
جني على األريكة وقد متلكها صداع 

أليم. وإذ كانت تشعر ابلغثيان وال 
ددت على  تستطيع أن أتكل شيئا، مت

 األريكة مغطية عينيها بذراعها. 



مل تكن قد بدأت بعد معامالت فسخ  
الزواج ومل تستطع محل نفسها على فعل 
ذلك، فهذا األمر قد يدمرها. واحتمال 

أن يكتشف أحد أمر زواجها بكول  
يزداد يوما بعد يوم. واألسوأ هو أن كول 
قد يظن فعال أهنا امرأة جشعة تسعى إىل 

منصب يف الشركة. وهو أكثر من جمرد 
 أمر خاطئ عار من الصحة.



ومتتمت وهي تئن حزان:" أحبك كول.  
 كيف أجعلك تفهم ذلك؟"

حتسست حمبسها مث شدت قبضة يدها.  
َ مل تنزعه ببساطة   مل ال تزال تضعه؟ ملم
عندما كشف هلا عن هويته احلقيقية؟ 

كان إبمكاهنا أن تقول لزمالئها يف  
طيبها العمل إهنا فسخت عالقتها خب

 املزعوم يف اللحظة األخرية. 



لكنها تعرف متاما ملا مل تفعل ذلك. إهنا  
تريد أن تكون عروس كول، يف عالقة 

أرادهتا أن تكون حقيقية. ويبدو أن 
غباءها حال دون ختليها عنه. لكن ما مل 
تفهمه هو ملاذا ال يزال كول يضع اخلامت  

الذي وضعته يف إصبعه؟ أليذكرها  
أو بعمق خيبته؟  بسخافة حيلتها  

 
 



 
رن جرس اهلاتف موقظا إايها من  

أفكارها. انكمشت مكاهنا وكان الرنني  
 احلاد يزيد من صداعها.

ومن دون أن جتلس، حاولت أن متسك  
هاتفها النقال املوضوع على الطاولة  
جبانبها. عثرت عليه بعد أن رن أربع  

 مرات:" آلو؟" 
 ـ آلو جنيفر، أان أمك



فركت جني عينيها الناعستني:" مرحبا،  
 ما األمر؟"

 ـ سأعود إىل اجلامعة وفكرت يف إبالغك 
كشرت جني مرتبكة:" اجلامعة؟ لست 

 أفهم"
لدك سيتقاعد من منصبه كرئيس ـ وا 

بريتشفيلد يف شهر أيلول ولن حيتاج إىل  
خدمايت بعد ذلك، فقررت أن أدرس  

 علم النفس



جلست جني على األريكة ذاهلة:" 
ملاذا؟ أمل حتصلي على حياة مهنية  

 كافية؟" 
أصدرت والدة جني صوات قريبا إىل  

الضحك بقدر ما تسمح به شخصيتها 
 اجلادة.

ة؟ كنت أساعد والدك يف ـ أي حياة مهني
عمله. واآلن أنوي أن أحظى بعمل 

 خاص يب



كانت جني مرتبكة ومشوشة األفكار:" 
ولكنين.. ظننتك حتبني حفالت الشاي  

يف الكلية ومآدب مجعيات القدامى  
 وعمل اللجان و..."

ـ فعلت ذلك من أجل أبيك. أان أحبه  
وأردت أن أكون إىل جانبه، ولكن ما  

أصبح طبيبة نفسانية أريده أان هو أن    



بقيت جني حلظة طويلة عاجزة عن 
الكالم. مل تسمع أمها توما تقول كلمة " 

 حب " وهي تتكلم عن أبيها. 
 ـ حقا؟

 ـ أال تظنني أنين سأجنح يف هذا اجملال؟
ـ آه.. بلى طبعا، ما أردت قوله هو أنك 

 حتبني والدي؟ 



ساد صمت طويل قالت الوالدة من  
ئلة هذا؟ ابلطبع بعده:" أي نوع من األس

 أحب والدك" 
أغمضت جني عينيها لتحجب الضوء  

عنهما، آملة أن خيفف ذلك من  
 الصداع الذي يتملكها 

ـ أعين...طبعا حتبينه اآلن. لكن ما كنت 
 حتبينه عندما تزوجتما، أليس كذلك؟



سادت حلظة صمت أخرى، تالها سؤال 
مستغرب:" عم تتكلمني حبق هللا، 

 جنيفر؟" 
أن بينك وبني أيب قواسم  ـ ما أقصده هو

مشرتكة كثرية ولكنين مل أركما يوما... 
متسكان يد بعضكما. فظننت أنكما من 
األزواج الذي يتزوجون عن اقتناع أكثر  

 منه عن حب 



ـ ايله من كالم غريب! من أين تظنني  
أنك أتيت؟ من رف " حديثي الوالدة"  

 يف حمل السمانة؟ 
 ـ ابلطبع ال، لكنين فقط... 

ذلك مث هزت رأسها. وتبع ذلك  قالت 
 حلظة صمت أخرى.

ـ جنيفر، أعرف أن مهنتك هي حبك 
األول ولكن إن كنت تفكرين ابلزواج  
برجل ال جيمعك به سوى االنتماء إىل  



احلزب السياسي نفسه أو حب النوع  
سه من املوسيقى، فإن من واجيب  نف

 كوالدتك أن أحذرك من فكرة مماثلة.
مسعت احملاضرة قاطعتها جنيفر وقد 

 نفسها من كول أكثر من مرة 
 ـ ال أمي، أان ال.. أفكر يف هذا 

مل تشأ جنيفر أن تُعلم والديها مبسألة  
صيد األزواج تلك قبل أان جتد شخصا 

 مناسبا وحتدد معه موعد الزفاف. 



ولكنها سعيدة اآلن ألهنا مل تفتح 
املوضوع أمامهما. عادت قليال أبفكارها 

أهنا ما كانت لتستمع  إىل الوراء. وعرفت
ىل اعرتاضاهتما، لشدة عنادها. وحىت 
بعد أن تبني هلا أهنا كانت على خطأ 

بشأن عالقة والديها وأكدت هلا أمها  
األمر، بقيت تفكر يف أن جديها تزوجا  
بسبب حاجة أحدمها لآلخر ال بسبب 
احلب. وكانت رمبا لتستمر يف حبثها عن 



فا زوج املستقبل وإن سبب هلا ذلك خال
 مع والديها.

عندما فشلت خطتها يف العثور على  
شريك مناسب وتزوجت كول، مل تشأ 

مطلقا أن يعلم والداها ابألمر. ماذا  
ستقول؟" أيب وأمي العزيزان، أدعوكما 

لرؤييت أتزوج رجال ال حيبين، رجال  
تزوجين خدمة لوجه هللا، لذا لن يدوم  

 زواجنا سوى وقت قليل" 



 ـ هل أنت خبري جنيفر؟
سألتها أمها ذلك فتنهدت جني حماولة  
شد عزميتها، إذ مل يكن أي شيء على 

 ما يرام 
ـ آه... هل أخربتك أنين حصلت على 

 الرتقية يف الشركة؟ 
ـ اي له من خرب سعيد! طبعا تستحقني  

 ذلك. ولكن مل ال تبدين سعيدة جنيفر؟ 



فكرت جين يف أن أمها ستنجح حتما يف 
مر معقد جمال علم النفس:" حسنا، األ

 قليال.." 
أرادت أن تفضي هلا مبكنوانت قلبها 

لرتوح قليال عن نفسها ولكنها شعرت  
ابلسخف والغباء. أطلقت جني تنهيدة 
كئيبة مث سألت أمها:" أمي، ماذا كنت 

لتفعلي لو وقعت يف حب رجل  



وتزوجته، علما أبن زواجكما هو فقط  
على ورق ولن يدوم طويال..." حرب   

واتبعت قائلة:" أخذت نفسا سريعا  
وعلما أيضا أنه ال حيبك. كان فقط 

يسديك خدمة وحىت لو قلت له إنك  
تريدين أن تبقي زوجته وإنك حتبينه، فلن 

يصدقك وسيظن أن كل ما أحببته هو 
 ماله. ماذا تفعلني؟"



ساد الصمت على اهلاتف طويال، ما  
أاثر اضطراب جني فسألت أمها:" أمي؟ 

 أما زلت على اخلط؟"
جنيفر، كنت أحاول أن أفهم ـ نعم   

 ـ حسنا.. ال أظنك ستفهمني
 ـ هذا ال حيصل معك، أليس كذلك؟

سألت أمها ذلك قلقة، تبا! كانت تعرف 
انه ما كان عليها أن تقول شيئا إهنا  

وليست مشكلة أمها.   مشكلتها هي



لطاملا كانت متعقلة. ما الذي دهاها  
 لتحشر نفسها يف وضع مماثل؟

قامت بعمل غيب وهي ـ ال... صديقة يل 
 اآلن عالقة يف مشكلة

ـ جنيفر دعيين أعرف ما تقره صديقتك 
تلك. يهمين املوضوع واي ليتين استطعت 

 مساعدهتا! 
 ـ ما من مشكلة! 



عضت جني على شفتها، كذبة كهذه لن 
متر على أمها ولكن ال ميكن لوالدهتا  

أيضا أن تصدق أن ابنتها املنطقية  
هذا. واملتزنة تقوم أبمر غيب ك  

 ـ سأعلمك مبا...تقرره صديقيت
أقفلت جني اخلط ومتددت من جديد  

على األريكة. مل تفعل تلك احملادثة شيئا 
لتهدئ من صداعها، بل ازداد حزهنا 

ألهنا أخربت أمها كل شيء تقريبا  



لقد  وراحت تفكر يف ما قالته هلا أمها. 
ضحت حببها لعلم النفس طيلة تلك  

ألهنا حتبه.  السنوات لتساعد والدها.. 
لعلهما ال يُظهران ذلك احلب علنا، 

ولكنهما حيبان بعضهما، بعيدا عن أي  
 أهداف أو مصاحل مشرتكة. 

وضعت يديها على عينيها تغطيهما. لقد 
فهمت بعد فوات األوان أن احلب 

عنصر أساسي ومهم وهو غائب عن 



العالقة اليت حاولت إنشاءها. أخريا،  
عندما استطاعت أن ترى فداحة خطأها 

حاولت أن تكّيف حياة اآلخرين لتتالءم 
مع حياهتا ورغباهتا وحاجاهتا هي. كم  

كانت أاننية وقصرية النظر حينها! من  
الواضح أهنا قللت من شأن نفسها  

بقدرة املدير على رؤية املؤهالت اليت  
 ختوهلا استالم املنصب اجلديد.

 كم كان كول حمقا! 



كان    خيبة أمله منها أفادهتا كثريا فكم 
من املشني لو ارتبطت برجل ل حتبه،  

معللة نفسها أبن تتعلم حبه مع الوقت.  
كانت خجلى من سذاجتها، وهي اآلن 

تدين لكول ابلشكر ألنه أنقذها من  
نفسها. ورغم أنه تزوجها، فهو حتما مل 

يربط نفسه هبا. فالكلمات اليت تفوه هبا  
يف املطعم ال تزال تدوي يف ذاكرهتا:" 



تفسخي هذا الشيء أو أن  ميكنك أن 
 تبقي زوجيت"

أسبوع ونصف من عدم االرتياح مر  
على كول منذ تزوج جني. استغل فرتة  

بعد الظهر ليبتعد عن شركة احملاسبة  
ويعود إىل املركز الرئيسي ليقوم ببعض  

األعمال وبشكل خاص لكي يبتعد عن 
 عروسه.



كانت روثي توتل، مساعدة جني 
سنت طيلة  السابقة، يف مؤمتر يف هيو 

األسبوع. ومل تكن تعلم أن رئيسها  
اجلديد ليس سوى عامل الصيانة، كول.  

كل ما كانت تعرفه هو أن رب عملها  
 يف عطلة. 

احليلة اليت تدبرها كول الستخدام روثي 
يف شركته وإبعاده عن جني شريرة ولكنه 

كان غاضبا من جني وكان يبحث عن 



مساعدة تنفيذية مبستوى روثي... فضال  
عن طريقة يدخل هبا إىل املنزل حيث  
جتري مقابالهتا. بدا خياره ممتازا أبكثر 
من طريقة وقد سعى لرؤية وجه روثي 

ه ج.س ابرينجر، فرآها عندما تعلم أبن
 سعيدة جدا. 

لسوء احلظ كان هذا الشيء الوحيد 
الذي يسعى وراءه هذه األايم ومل يكن 
حتما متحمسا ملا سيسمعه بعد قليل. 



جازة مر حماميه مايك برين مبكتبه بعد إ
شهر ونصف يف أورواب، فأخربه كول 
أبمر الزواج وظروفه الغريبة. مث راح  

ذهااب وإاياب   يتأمله وهو يذرع املكتب
شبكا يديه خلف ظهره. يف أي حلظة  

سينفجر كالربكان ولن يكون ذلك  
 مجيال. 

وابلفعل صرخ به احملامي ووجهه يكاد  
 يغلي لشدة امحراره.



ـ ما الذي دهاك ابرينجر؟ هل كنت مثال 
 حىت اجلنون أو مغرما حىت اجلنون؟ 

استند كول إىل زاوية املكتب اخلشيب  
حماميه الغاضب   احملفور وهو حيدق إىل

من دون أن جييب، فاإلجابة ستؤمله 
حتما. زفر مايك مرهقا:" اي إهلي ال 
أصدق. تزوجتها حتت اسم مزيف  

 أيضا!"



كان صوته حادا:" ميكنها أن حتاكمك. 
هل لديك فكرة عن أرابحك 

 األسبوعية؟" 
 ـ طبعا!

َ مل تتصل يب  ـ ولكنك تقوم أبمور غبية. ملم
في يف لندن.وتستشريين؟ لديك رقم هات  

ـ كنت حباجة إىل معلومات ال إىل  
سألت صديقا  االستماع إىل حماضرة لذا



يل يعلم القانون يف جامعة تكساس، 
 وعرفت نتائج ما كنت بصدد القيام به. 

 ـ أان ببساطة ال أفهم ذلك. 
صاح مايك بذلك ووجهه أمحر لشدة  

الغيظ:" إذا كنت ستفعل شيئا هبذه  
ء الذهاب إىل الغباوة، فلما تكبدت عنا

القاضي، طلما أن قوانني تكساس  
متساهلة إىل هذا احلد يف مسائل  



الزواج؟ على األقل، ملا ظهر تعقيد  
 االسم املزيف"

ـ هي أرادت ذلك. أتعرف منزيل هناك؟ 
 ملدة ثالثة أسابيع قبل الزواج، كنا..

ـ ال تقل هذا! لن أمسع شيئا من ذلك.  
أايم  هل تعي أنك متزوج منذ عشرة 

وإبمكان زوجتك أن حتصد ثروة من 
 جراء ذلك؟ 



تنهد كول بنفاذ صرب:" هذه ليست  
املشكلة مايك. كّف عن هذا املشهد  

 املسرحي!" 
ـ ليست املشكلة! إذا أين املشكلة اي 

إىل قوانني تكساس، أنت  رجل؟ استنادا 
الطرف املخادع لذا من حقها أن ختتار 
 ما بني محل امسك أو الرحيل عنك. لقد

 أعطيتها كل اخليارات املمكنة. 
 ـ أعلم ذلك 



ـ من ابب الفضول فقط، ما الذي  
 دفعك الستعمال اسم مستعار؟

 ـ مل أشأ أن تعرف من أان حقا 
بدت التنهيدة اليت أطلقها مايك أشبه 

هذا   ابلشتيمة وقال وهلجة ساخرة:"
منطقي متاما. فلماذا على الزوجة أن  

ن  تعرف من هو زوجها؟ وابملناسبة، م
 أين حصلت على هوية مزيفة؟"



رفع كول حاجبيه. مل يكن ينوي إفشاء  
هذه املعلومة فاكتفى ابلقول:" لدي 

 بعض األصدقاء" 
شد مايك قبضتيه وأصدر صوات 

مكبوات:" أنت جمنون اي رجل! ماذا 
دهاك لتحفر لنفسك حفرة عميقة  

 كهذه؟ كيف خاطرت إىل هذا احلد؟"
حدق كول إىل مايك." تسألين كيف  

خاطرت إىل هذا احلد، أنت ال تعرف  



شيئا مايك. أان مستعد للمخاطرة بكل  
 شيء" 

 ـ ختاطر بكل شيء؟
سأل مايك ذلك، غري مصدق. كان  

كول يعرف أن الزواج جبني ليس أفضل 
قرار يتخذه، لكنه الوحيد. وكان لديه  

كل األسباب ليظن أبنه لألسف وقع يف  
الفخ نفسه الذي وقع فيه والده. 

الوحيدة الكتشاف ذلك هي    والطريقة



أبن يعطي جنيفر سانكروفت كل ما  
وذ. وكما أشار  تريده ابإلضافة إىل النف

 حماميه، الكرة اآلن يف ملعبها 
 فأجاب هامسا:" نعم كل شيء" 

هدر مايك وهو يهز قبضتيه بعنف:"  
 أنت جمنون!" 

رمق كول حماميه بتصميم ابرد قائال:"  
  رمبا، ولكنين حباجة ألن أعرف ماذا

 ستفعل جني" 
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منذ التقت جني كول يف ذلك اليوم  
املصريي الذي مضى عليه شهر تقريبا، 



جافاها النوم وأصبحت أحالمها  
مشحونة ابلصور املثرية عنهما. ومنذ  
زواجهما، ابتت هذه األحالم أكثر 
اتقادا وأصبح من الصعب السيطرة 

 عليها.
وجوده قرهبا يف العمل كان مؤملا جدا، 
ومحلها المسه حمفوف ابملخاطر، سواء  

ابلنسبة ملصداقيتها يف الشركة، أو  



ابلنسبة لقلبها. إذا ملاذا ترتدد بفسخ  
 الزواج؟

مساء اجلمعة، أي بعد أسبوعني ويوم  
واحد من زواجهما، استجمعت جني 
شجاعتها وذهبت إىل شقة كول. لقد  

ع يف فخ زواج جمرد من أنقذها من الوقو 
احلب وعليها أن تشكره لذلك على 

 األقل.



عندما بلغت املكان، فتح هلا الباب  
كبري اخلدم وأرشدها إىل غرفة فسيحة  
مفروشة بشكل مجيل تفوح منها رائحة  

 األرز واجللد.
حال التوتر دون جلوس جني. فوقفت 

جبانب النافذة تنظر إىل انطحات  
احلديد   السحاب اليت يتداخل فيها

واحلجر والزجاج وكانت مشس املغيب 
تغمر الطوابق العليا من املباين الشاهقة  



بنورها الباهر املتألق... مثل عيين كول 
وشحبت جني هلذه املقارنة اليت أفلتت 

 منها من دون أن تتمكن من جلمها. 
أغمضت عينيها وأسندت جبينها إىل  
الزجاج البارد، جماهدة حلماية املكان 

كنه كول يف قلبها. مل على كل الذي س
مشهد وكل صوت وكل مكان تقصده 
وكل أغنية تسمعها أن تذكرها ابلرجل  

 الذي تزوجها فقط ليلقنها درسا؟



ـ عجبا! أليست هذه زوجيت... إذا جاز  
 التعبري

استدارت جني حنو كول عندما مسعت  
صوته ورغم أن كالمه كان عاداي إال أن  

 نربته مألت الغرفة ازدراءً 
رابه! كان يرتدي بذلة رمسية رائعة. ورغم 
أهنا أتنت يف ارتداء مالبسها واالهتمام 
مبظهرها، إال أهنا شعرت فجأة أهنا دون  
مستوى األانقة بسرواهلا البيج وقميصها 



احلريري. يبدو أنه خارج حلضور سهرة  
 مهمة... 

انزلقت عيناها من تلقاء نفسها إىل يده 
رمبا نسي  اليسرى فلمع حمبسه الذهيب. 

أنه يرتديه أو على األرجح دسه يف 
 إصبعه اآلن لكي يربكها ويهول عليها 

تشبكت نظراهتا بعينيه العدائيتني، 
 فمألها هذا النفور حبزن جديد.



تقدم حنوها خبطوات واسعة وتعابري  
 جامدة ومد هلا يده:

ـ مساء اخلري! مل أتوقع رؤيتك، كيف يل  
 أن أخدمك... اآلن؟

ت جني من احملافظة على  اي إهلي! متكن
هدوئها وهو يشري ضمنيا إىل كل ما  
فعله من أجلها ولكنها صرخت يف 

سرها: أتريدين أن أعيد إليك خنجرك أم 
 تفضل أن أبقيه مغروزا يف صدري؟



كانت تعابريه وتصرفاته مهذبة ورزينة، 
كما لو أهنا امرأة غريبة متاما جتمع  

 التربعات.
كان  وجدت صعوبة يف الكالم، فقد  

ا للغاية. وعندما اقرتب منها،  وسيم
امتألت رئتاها ابلعطر الذي مييزه. 

ارجتف قلبها بغباء وهي تنظر إليه، ماّداً  
ذراعه بشكل جدي، متوقعا منها أن  

تصافحه. لكن يديها كانتا ترجتفان كثريا  



حبيث مل تشأ املخاطرة بذلك، فشدت 
أصابعها يف قبضة قاسية وأمرت نفسها  

ليها أن تبدو متماسكة  أبن هتدأ. ع
 بقدره. 

 ـ كول... 
بدأت تتكلم لكنها ما لبثت أن توقفت  

لتجلي حنجرهتا وتسيطر على صوهتا 
قبل أن تتابع:" أان... أان أميل يف طبعي 



إىل العزم واإلصرار عندما يتعلق األمر  
 ابلسري حنو هدف ما"

قطب كول حاجبيه. يف الواقع مل ينتظر  
 أن تبدأ  منها أن ترفض ملسته أو حىت

الكالم هبذه الطريقة. شبك ذراعيه 
 وحدق إليها:" فهمت" 

بدا يف تعابريه شيء من اهلزء:" هل هذا  
 كل خطابك؟"



هزت رأسها نفيا:" ال. أان.. ما أحاول  
قوله هو أن العزم واإلصرار كاان يف  

يف  املاضي من االسرتاتيجيات الناجحة 
عملي. ولكن هذه املرة، أقر أبنين  

ا وأردت أن أعتذر منك"متاديت كثري   
جالت نظراته على وجهها للحظة طويلة  

 مثقلة ابلتوتر قبل أن يتكلم 



ـ العثور على زوج ليس من 
االسرتاتيجيات املهنية، آنسة سنكروفت 

 عفوا، سيدة ابرينجر
تشديده على اسم عائلته أظهر هلا  

قصده بشكل واضح، وهو أهنا مل تبدأ 
 بعد إبجراءات فسخ الزواج 

كان هذا موضوعا آخر متاما، موضوعا  
أرادت التطرق إليه ولكنها مل جترؤ. فهي 

تعرف متاما إجابته: ضحكة ساخرة.  



شعرت مبوجة حزن جتتاحها، ما اضطرها 
 إىل إغماض عينيها لتحبس دموعها 

 ـ اعتذارك مقبول 
قال هذا مث ألقى نظرة خاطفة إىل سعة  

التخلص  يده، مؤكدا شكوكها أبنه يريد  
 منها

ـ استمتعي ابلرائسة. لقد استحققتها عن 
 جدارة 



شعرت بوخزه ذلك اإلطراء الزائف، ومل  
تستطع فعل شيء سوى التحديق إىل  

 عينيه اللتني كانتا تلمعان شجبا 
قال هلا أخريا:" علي أن أرحل. هل من  

 شيء آخر تريدين قوله؟"
كادت تقول له: نعم، نعم أحبك. أال 

وضع؟ أما من شيء  ميكننا إصالح ال 
 يعجبك يف؟



ولكن صوات يف عقلها الباطين حذرها  
هامسا: أمل تتعلمي شيئا من هذا جنيفر؟ 
احلب غري منطقي. ال ميكنك أن ترغمي 

أحدا على حبك كما ال ميكنك أن 
متنعي نفسك من حب رجل يكره  

دوافعك للزواج بقدر ما يكره رؤية  
 وجهك 

سها ارجتفت هلذه احلقيقة ملريعة وهزت رأ
 قائلة:" ال، ال شيء" 



واجتاز وجهه طيف حساس غريب، ومل 
 تعرف ما إذا كان ذلك انزعاجا أو ندما 
ندم؟ أزالت من ذهنها هذه السخافة  

 بسرعة، إ نه االنزعاج ابلطبع 
ـ حسنا، سأذهب إذا. ريتشارد سريافقك 

 إىل اخلارج 
قال هذا مث استدار مبتعدا لكنه ما لبث 

له، ونظر   أن توقف وكأن فكرة خطرت
إليها اببتسامة ساخرة: " مبا أنك  



زوجيت، فأان ابلتايل زوجك، وأمتتع بكافة 
احلقوق واالمتيازات. ابقي زوجيت ملدة 
 أطول حبيبيت وستحضني بشهر عسل"

على الرغم من الرقة اليت رافقت  
كالمه.شعرت جني أبن االزدراء مل يفارق 

 عينيه. 
آه، كم ودت لو تذهب يف شهر عسل  

مع هذا الرجل! لكن احلقد الذي طويل  



رأته يف نظراته أبكمها، ال ميكنها أبدا أن 
 تتجاوز تلك االبتسامة الساخرة.

كادت جتن هلزميتها، ومسعت نفسها  
تقول من غري وعي منها:" أحببتك أكثر 

 كعامل صيانة"
ازداد تقطيبه وبقيت نظراته شاخصة 

إليها للحظة قبل أن يستدير من دون  
ل ما مسعته كان صفقة أي تعليق. وك

 الباب. ذهب كول! 



وقفت هناك خمدرة اإلحساس وكان 
تعليقها يدوي يف أذنيها ويرتدد صداه  

مرارا و مرارا. متنت لو أهنا مل تصرخ يف  
وجهه، أَو مل أتيت لتصلح الوضع بينهما؟ 

ومع ذلك قالت احلقيقة مل ال يعود  
ج.س ابرينجر، كول الذي عرفته؟ هي 

مقابل أن تعود إىل  مستعدة ألي شيء  
تلك اللحظات املاضية، عندما فاجأها 

كول ابلشاي املثلج أو عندما أصر على 



أن تشاركه الطعام. كم تتوق لالستماع 
إىل أغنية فرنسية معه. أو إىل اجللوس  

بقربه يف ضوء القمر، يستمعان إىل  
 صوت األمواج املتكسرة على أقدامهما.
مسحت جني دمعة أفلتت منها وتبعت 

اخلادم إىل الباب اخلارجي، بقدر ما 
 مسحت هلا أعصاهبا من برودة.

كانت تلك الليلة من شهر متوز دافئة،  
لكن جني شعرت ابلربد ينخر كل عظمة  



من عظامها، فحب رجل يزدريها ترك  
 فراغا مثلجا يف نفسها 

 
 
 

صباح االثنني سافرت جني يف رحلة 
عمل إىل كاليفورنيا، سعيدة ابالبتعاد عن 

رات كول احلارقة. وكان آخر ما فعلته نظ
قبل سفرها هو استخدام حمام ليباشر 



إبجراءات فسخ الزواج. إهنا ال تريد  
ثروة كول وال احتقاره هلا. ورغم أن 
ذلك حيطم قلبها، إال أهنا رأت أن  
الطريقة الوحيدة لتثبت أهنا ليست 

جشعة، هي مبنح الرجل الذي حتب، 
 حريته.

معة، اتصلت هبا وقبيل عودهتا يوم اجل
سكرتريهتا اجلديدة لتبلغها " ابجتماع  

تنفيذي" سيعقد خالل عطلة هناية 



األسبوع يف املنزل الصيفي على اخلليج. 
خالل عطلة هناية األسبوع يف املنزل 

 الصيفي على اخلليج.
خالل رحلتها إىل كاليفورنيا، مل تستطع 

جني النوم ليلة واحدة وخُلصت إىل أهنا 
ث عن عمل آخر، بعيدا جيب أن تبح

 عن كول ابرينجر.
هي مولعة بشركة داالس للمحاسبة 

ومولعة بكول أكثر مما تستطيع 



الكلمات أن تعرب لكنها ال تستطيع أن 
حتتمل وجودها قربه ورؤية العداء واحلقد 
يف عينيه، حىت ولو كلفها ذلك منصب 

 حلمت سنوات ابلوصول إليه. 
بعد يوم شاق، أوقفت جني سيارهتا  

املستأجرة أمام منزل الشاطئ. وما لبثت 
أن عاودهتا كل الذكرايت عن كول أبدىن  

تفاصيلها. رأت األضواء تنبعث من  
املنزل وعندما قرعت الباب مل يفتح هلا 



أحد. يف البداية شعرت ابالرتباك. هل 
 هناك أي سيارة أخرى أمام املنزل؟

ناول العشاء، أيتها  " ال لقد خرجوا لت
 الغبية!" 

متتمت بذلك وهي تبحث يف حقيبتها 
عن املفتاح. كانت مسألة قلقها بشأن  

كول مفيدة هلا يف أمر واحد على األقل 
وهو أهنا أنستها أن تعيد املفتاح إىل  

 الشركة. 



فتحت الباب، شاكرة حلصوهلا على 
بعض الوقت لوحدها لكي تستطيع  

ل أن يصل السيطرة على انفعاالهتا قب
 اآلخرون.

لسوء احلظ، سيكون كول حاضرا، فهو  
الوحيد الذي بوسعه أن يدعو إىل  

اجتماع يتطلب حضورها. عليها أن جتد 
وقتا تكلمه فيه على انفراد وتطمئنه 

بشأن فسخ زواجهما، وتُعلمه فيه أبهنا 



وكال القرارين  قررت مغادرة الشركة. 
حطما قلبها ولكن ليس أمامها خيار  

 آخر.
غلقت الباب خلفها ووضعت حقيبة أ

ثياهبا أرضا، بقلب مثقل ومشاعر  
مضطربة. أخذت نفسا عميق تقوي به  

نفسها، فأجفلت الستنشاق رائحة 
 عطره. 



هذا ظلم! َأو ليس قلبها حمطما مبا 
يكفي من دون أن يذكرها كل نفس  

 أتخذه أبهنا اتئهة؟
الحظت حركة يف غرفة اجللوس. وعندما 

الصوت، رأت رجال استدارت ىل مصدر  
ينهض عن كرسيه القائم أمام النافذة،  

 ومل تصدق عينيها. إنه كول
 ـ ألن تدخلي؟



سأهلا ذلك بتعابريه الرزينة املنحوتة  
بشكل رائع. فجف حلقها ومل تستطع  
سوى أن تفغر فاها. رؤيته واقفا هناك  

 بوسامته وجديته حطمت قلبها. 
 كول؟

خشيت أن يكون شوقها إليه قد  
إىل اهللوسة وتصور هذا املشهد   أوصلها  
 ـ نعم!



وأشار إىل األريكة القريبة من كرسيه 
 قائال هبدوء." تفضلي، اجلسي!" 

كانت من االرتباك الشديد حبيث مل 
تستطع أن جتيب على الفور:" أان ظننت 

 أن اجلميع يتناول العشاء يف اخلارج" 
 ـ تعايل. اجلسي

دعاها جمددا للجلوس أما هو فبقي 
كانه وهي تتقدم حنو غرفة واقفا م

 اجللوس.



جلست بثقل على الكنبة وشعرت 
بساقيها واهنتني وكأهنما ورق مبلل قد 

 يذوب أو ميزق يف أي حلظة.
 ـ هل أبكرت يف اجمليء؟

سألت ذلك، حماولة أن جتعل لقاءمها  
يبدو مهنيا، رغم صعوبة ذلك. فأمام  
عينيه الالمعتني املثريتني واملتحديتني، 

اهتا كلوح ثلج حتت أشعة  ذابت دفاع



الشمس. حاولت أن تتمالك أعصاهبا، 
 فشبكت يديها على ركبتيها. 

أخذت نفسا عميقا وغمرها شعور 
 متناقض لرؤيته.

 ـ أتيت يف املوعد احملدد
أجاهبا بذلك وهو يضع مرفقه على ذراع 

 الكرسي ومييل إىل األمام
ـ قويل يل سيديت الرئيسة، ما هي برأيك  

األهم يف الشريك؟ النقطة   



سؤاله غري املتوقع أربكها، فهذا هو  
السؤال نفسه الذي طرحته هي يف 

املقابالت اليت كانت جتريها حبثا عن 
 زوج.

ـ أعين، هل تظنني أن على زوجك أن 
حيب األطفال؟ أتفضلني أن يقوم هو  
ابلطهو؟ ما رأيك ابحليواانت األليفة؟ 

 هل لديك أي هواايت؟



على أمهية أسئلته، رفع حاجبه تشديدا  
فغاص قلب جني. ها هو يتهكم جمددا! 

 ألن ينتهي من هذا أبدا؟
َ تفعل هذا؟   ـ ملم

سألته ذلك بصوت مرجتف لشدة  
 شعورها ابإلهانة

حتول تعبريه املتسائل إىل اجلدية:" ظننت 
أن هذه هي الطريقة اليت تبحثني فيها  

 عن زوج"



كان أمرا مهينا أن تشعر بغبائها، ال  
 سيما أن كول هو من يظهر هلا ذلك.

فقالت لو بصوت ملؤه القلق:" أعرف  
أن ما فعلته كان سخيفا. ولكن أمل تقل 

يل ذلك ألف مرة من دون أن هتينين  
 هبذه الطريقة؟"

ـ لو عرفت أبنين ج.س ابرينجر، ماذا  
 كنت لتفعلي؟ 

 



 
أربكها سؤاله، فنظرت إليه ضائعة، كان 

نفسها  من الصعب عليها أن تتمالك 
 وهي قريبة منه إىل هذا احلد 

 ـ أظنين... كنت رحلت
دام صمته طويال فلم تستطع سوى أن  

تنظر إليه وتنجذب رغما عنها إىل  
الطريقة اليت يعكس فيها الضوء أهدابه  

 الطويلة على خديه 



 ـ أما كنت لتحاويل اإليقاع يب؟ 
ظنه أهنا منحطة إىل هذا احلد أثر  

نت أن  سخطها. لقد تصرفت بغباء وظ
إبمكاهنا إجياد زوج عن طريق اإلعالن، 
إال أن هذا ال يعين إطالقا أهنا فاسدة 

 وخمادعة.
ـ لقد سلمك حمامي أوراق الطالق،  

أليس كذلك؟ ابإلضافة إىل الوثيقة اليت  
 تعفيك من أي موجب مادي؟



كانت إمياءته بطيئة وقامتة:" وحمبس  
 الزواج أيضا"

عندما ذّكرها بذلك، غطت إصبعها 
العاري بيدها األخرى وكاد األسى 

 يقضي على قدرهتا على متالك نفسها 
 ـ حسنا.. لديك اإلجابة اآلن 

ابتلعت ريقها بصعوبة ومسحت عن 
وجهها دمعة كادت تنهمر. مل تشأ أن  

 يلمح أو يالحظ شيئا من اضطراهبا 



 ـ حقا؟
كانت حتدق إىل يديها املشبوكتني على 

إليه.حجرها ولكن سؤاله أعاد انتباهها    
سحب مغلفا من حتت كرسيه، وبينما  
كانت تنظر إليه مشوشة، سحب من 

املغلف أوراق عدة وضعها على ركبتيه 
 قبل أن ينظر إليها. 

 ـ ملاذا ابلضبط تريدين الطالق؟ 



كان هذا السؤال أشبه بصفعة على 
وجهها. فآخر ما تريده هو هذا الطالق  
ابلذات. حدقت إليه بينما كانت عيناه  

إليها، تستفزاهنا وتثرياهنا  شاخصتني
 وتنتزعان منها أمورا مل تشأ االعرتاف هبا.

 ـ ملاذا ابلضبط تريدين الطالق جنيفر؟
كرر السؤال بنربة ألطف. ويف مكان ما 
من دماغها، راحت اإلجابة تتكون رغما 

عنها، فبدأت ختشى أن تفقد السيطرة  



على نفسها وجتهر ابحلقيقة الرهيبة، وأن  
العينني املغريتني املقنعتني تقوم تينك 

 بتحطيم عزميتها ودفاعاهتا. 
كانت جامدة يف مقعدها، ابلكاد 

تستطيع أن تتنفس. وراحت جتاهد لئال 
 تفصح له عن املشاعر املعتملة فيها.

وفجأة، اهنارت كل مقاومتها وتناثرت  
كحبيبات الزجاج املتكسر. فلم تقو 

أكثر على حبس احلقيقة املريعة،  



فمها هبمس وصوت فخرجت من 
أريد الطالق. أان أحبك   متقطع: " أان ال

كول، أعرف اآلن أن الزواج لكي ينجح 
إمنا هو حباجة لشخصني متحابني. وأنت 

 ال حتبين، حىت أنين ال أعجبك"  
وضغطت أصابعها على صدغيها وقد 

أصاهبا صداع أليم بسبب الصوت الذي 
يصرخ يف رأسها: اصميت، اصميت، أيتها  

احلمقاء!   العاشقة  



شعرت ابلعياء والعار لكنها مل تستطع  
 كبت نفسها وجلم لساهنا.

ـ أنت ال تثق يب بسبب ما جرى لك وال 
ميكنين أن ألومك! هلذا أجري معامالت  

 الطالق... ألن هذا ما تريده أنت.
ووثبت من مكاهنا وقد بلغ منها األسى 

 واخلزي مبلغا.



ـ أان أنذرك، سأستقيل من العمل. ال 
ميكنين احتمال البقاء قربك ورؤيتك كل 

 يوم. هذا... هذا حيطم فؤادي
استدارت لتهرب لكنه أمسك مبعصمها" 

 لن تذهيب، ليس بعد"
عندما أرغمها على مواجهته، حاولت 

جاهدة أن متسح دموعها بقفا يدها  
ولكنها مل تستطع أن توقف سيل الدمع  

 املنهمر على خديها.



د؟ أمل تكتفي من ـ ملاذا؟ ماذا تريد مين بع
 إهانيت؟

 ـ أرجوك! اجلسي 
قال ذلك من دون أن يفلت يدها،  

مشريا إىل األريكة وكان كالمه واضحا ال 
 يقبل اجلدل.

 ـ أريد أمرا واحدا بعد. 
شعرت ابلفراغ واإلحباط بعد ما كشفت 

له عما حتس به. ماذا يريد منها بعد؟ 



أطلقت تنهيدة ايئسة من بني شفتيها، مث 
 جلست حمطمة منهارة. 

انزلقت يده القوية وأمسكت بيدها:" 
 هذه هي اإلجابة اليت أردت مساعها" 

جلست هناك غارقة يف دوامة من احلزن 
ىل  واليأس. مل تفهم ما قاله فحدقت إ

 يده اليت احتضنت يدها برقة 
اعتصر أصابعها بلطف قائال" جنيفر 

 انظري إيل" 



كانت مسلوبة الرادة عندما سأهلا ذلك، 
وما رأته صعقها.   ففعلت ما طلبه منها 

كان يبتسم! مل تكن ابتسامة ساخرة أو  
 متهكمة إمنا ابتسامة خطفت أنفاسه 

ـ أتذكرين أين قلت لك إن أمي استغلت 
يف مهنتها؟أيب للتقدم   

أومأت جني، هي تشعر ابلتشوش  
 واالضطراب. 



ـ أمي هي املمثلة أدراين بورن. لقد 
ختلت عين واستغلت نفوذ أيب ومعارفه  

لتحصل على مبتغاها، الشهرة يف 
 هوليود.

هذا اخلرب أذهل جني وصدمها لقد  
مسعت أبدراين بورن، حىت أهنا شهدت  
بعضا من أفالمها. إهنا والدة كول اليت  

حته جبشعها وأاننيتها.جر   



أفلت يدها وأمسك ابألوراق اليت  
 وضعها على ركبتيه. 

ـ عندما وصلتين أوراق الزواج، اعرتفت 
لنفسي أخريا أبنين مغرم بك. ورفضك 

املساس بثرويت يثبت أنك لست من  
 النساء اللوايت ظننتك منهن.

مث مزق األوراق فسقطت إراب على 
دها  األرض. ومال إىل األمام وأمسك ي

 جمددا، مث رفعها إىل شفتيه وقبلها برقة.



 
 
 

ـ آخر ما قد أمسح به هو أن أدعك  
 ترحلني سيدة ابرينجر.

وفاجأها بنهوضه عن الكرسي والركوع  
 أمامها 

ـ كنت جمنوان حببك عندما تزوجتك 
جنيفر. مل أشأ ذلك ومل أرد أن أمضي  



قدما بذلك الزواج ولكنين مل أستطع. 
ن اللحظة األوىل  أظن أنين أغرمت بك م

 اليت رأيتك فيها. 
دس يده يف جيبه وسحب منه حمبسا، 

 كان حمبسها!
 ـ أرجوك أن تستعيديه

شعلة اإلحساس اليت رأهتا يف عينيه  
 استحوذت على اهتمامها 



ـ لو مل أشأ أن يبقى هذا احملبس يف 
 إصبعك، ملا أعطيتك إايه أبدا. 

هل ميكنها أن تصدق روعة ما قاله؟  
نظرته على وجهها، ابحثة عن جالت 
 عينيها. 

ـ مجيعنا يرتكب احلماقات حبيبيت ولكن 
 يوم زفافنا مل يكن محاقة على اإلطالق.

 أغمضت عينيها ووثب قلبها فرحا. 
 ـ ما زلت أضع احملبس



أجفلت جني لكالمه واخنفض نظرها  
فورا إىل يده اليسرى . ابلفعل! كان 

 يضعه
 ـ ال ترتكيين!

قلبها يقفز بني   مجال ما رأته جعل
أضلعها. ابتسمت له والمست خده:"  

 أان أعشقك ولن أتركك أبدا، أبدا!"



الربيق املشرق الذي اشتعل يف عينيه أثر 
فيها يف العمق وغمرها ببهجة فياضة  

 وعرفت أن هذا املشهد لن يفارقها أبدا.
دس احملبس يف إصبعها املرجتف، مث قبل  

أن  راحة يدها برقة وحرارة. فلم تستطع
 تسمع سوى دقات قلبها املتسارعة.

كول ابرينجر حيبها فعال. إهنا أعجوبة  
 األعاجيب! 



رمت جني نفسها بني ذراعيه، مطلقة  
ضحكة أقرب إىل البكاء: "آه، حبييب،  

 أان ال أصدق!" 
 ـ بل صدقي حبيبيت

وأغفلت جني عن الدنيا أبسرها ومل  
تلحظ شيئا مما حوهلا سوى قوة ودفء 

يلمع يف عينيه   ذلك احلب الذي  



ـ جني حبيبيت لستم حباجة لالستقالة. 
لن أستلم إدارة الشركة بعد اليوم فأنت  

 تتدبرين أمورك جيدا من دوين 
ـ أان .. ال ميكنين البقاء يف هذا املنصب. 
إذا قمنا إبعالن زواجنا، لن يصدق أحد 

 أنين حصلت عليه عن جدارة
ابتسم وجذهبا إليه حيتضنها:" بل  

ندما عادت روثي من  سيصدقون. ع
هيوسنت وعرفت من أكون فعال،  



ضحكت طويال وعاليا لدرجة أن القصة 
مل تستطع البقاء مكتومة. اجلميع يعرف 
 أنك كنت جتهلني هوييت عندما تزوجتين"

قبل جبينها مث التقى بنظراهتا بتعابري  
جدية:" حىت لو كان عدم احنيازي 

مشكوكا به، فال أحد ميكن أن ينكر ما  
ه منذ استلمت رائسة الشركة.  فعلت

مسعت الكثري من املديح من موظفيك، 



فهم يرون فيك اخليار الصائب، سواء  
 أكنت زوجيت أم ال"

عانقها جمددا بكل العاطفة والشغف  
اللذين حلمت هبما، فاجتاحتها قشعريرة 

 وشعور ابلبهجة
ـ كول حبييب، أان سعيدة ألنك تظن أن  

سي ولكن  إبمكاين تدبر أمور الشركة بنف
أؤكد لك أبنين ال أستطيع فعل شيء 

 خارج الشركة من دونك.



احلب الذي كان يشع من عينيه أفصح 
عن الكثري. وفهمت مما قاله هلا عن أبيه  
ومن مشاعره اخلاصة حيال الزواج أنه مل 
يرتبط أبي امرأة بشكل عرضي وأنه بقي 

ينتظر احلب احلقيقي. هذا األمر جعل  
نيها، فعانقته برقة  الدموع ترتقرق يف عي

وهدوء هامسة يف أذنه:" أحبك..  
 وسأحبك إىل األبد" 



كان وعدها هذا عري مشروط وخاليا من 
هذا دفعهما إىل عناق أي تردد. وشغفها 

حمموم كان بداية رائعة لشهر العسل  
الذي كادت جني تفقد األمل يف  

 حصوله.
راودهتا فكرة أخافتها فقالت وهي بني  

ن كول، ماذا لو  ذراعيه:" لكن.. لك 
 وصل اآلخرون وحنن..وحنن..." 

 ـ نعيش حبنا؟ 



دفن وجهه يف شعرها املنسدل, ابعثا 
 الدفء يف كل ذرة من جسمها 

ـ لن أييت أحد حبيبيت، فاألزواج اجلدد ال 
 حيتاجون إىل أي رفقة

ورفع إليها عينني مليئتني ابحلب الذي 
 لطاملا اتقت لرؤيته 

 ـ ضمين إليك كول!
وضمها إليه، دافنا وجهه يف شعرها  

لرجويل املثري، احلريري، فتنشقت عطره ا



وأصدرت آهة خمتنقة وشعرت بنار  
 تسري يف عروقها كما النار يف اهلشيم.

أمضى كول وزوجته السعيدة عطلة 
أسبوعية رائعة، احتفال فيها حببهما 

 وشعرا أبهنما يعيشان يف قطعة من اجلنة. 
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