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يف أعماق األدغال الربازيلية يعيش أحد األثرايء  
يف عزلة. يف مقره املعزول كل ما يريده أو  

 يشتهيه.
إنه رافيل كورديرو رجل األعمال الصلب. ال  
وقت لديه للهو واحلب. فهو مل جيد حىت اآلن 

 امرأة غري خائنة.. كلهن برأيه خطريات.
الربيئة حتط يف هذه وها هي غريس اتكر الشابة 

األدغال سعيا إلنقاذ شركتها. لكن رافايل مل 
مينحها إال عشر دقائق لتقنعه بتقدمي املساعدة.  

 عشر دقائق لتقرر بني الرحيل فورا 
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 أو تسديد ديوهنا بطريقة ما!! 
 

 الفصل االول 
 مقابلة مع الذئب 

 
 ما الذي تفعله هنا حبق السماء ؟

اخنفضت الطوافة عموداي فوق األشجار ما 
جعل غرايس تشعر ابلغثيان. حدقت إىل اخلارج  

وراحت تنظر إىل املساحات الشاسعة من 
الغاابت االستوائية اليت تشكل غطاء أخضر 
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أشبه مبظلة كثيفة حتجب حتتها أرض الغابة  
املليئة ابألسرار. لو أن الظروف خمتلفة لشعرت  

ياة الربية اليت حتبس أنفاس  ابلفعل أهنا اسرية احل 
كل من يراها لشدة مجاهلا لكنها اآلن متوترة  

جدا وال تستطيع التفكري أبي شيء سوى ذلك  
 االجتماع الذي ينتظرها مع ذلك الرجل.

ما الذي تفعله هنا مرتدية هذه البدلة السخيفة 
وهي تطري فوق الغاابت االستوائية الربازيلية 

من الواضح أنه ال   رامية بنفسها حتت رمحة رجل
 يعلم ما معىن هذه الكلمة ؟ 
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 رافايل كورديرو!
إنه رجل خارق خطري.. كلمات كثرية تتسارع 
إىل ذهنها عندما تفكر فيه وهي ال تستطيع أن 
تصفه بكلمة لطيفة أوحىت مقبولة. هو فاحش 

الثراء ويتمتع بسلطة أشبه بسلطة امللوك 
  والرؤساء كما أنه مشهور بذكائه لدرجة أن

الصحف االقتصادية تشبهه جبهاز كومبيوتر  
متنقل وهذا أمر ال يطمئن. هذا ما فكرت به  
غرايس حبزن وهي تتشبث مبقعدها معربة عن 

 نفورها من التكنولوجيا. 
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حتت الطوافة بدت األشجار وكأهنا تنقسم 
ليظهر بينها هنر كبري ينساب عرب ممر ضيق 

 وعميق فوق الصخور واملنحدرات.
يس حنو القبطان ابحثة عن أجوبة  استدارت غرا

لألسئلة اليت تتسارع يف رأسها. قالت: " أليس  
لديه ممتلكات يف كل أحناء العامل؟ ملاذا يعيش 

 إذا يف هذا املكان املنعزل عن الدنيا؟ "
أبقى الرجل نظره مركزا على أعايل األشجار 

وأجاب: " الن العامل مل يرتك هذا الرجل وشأنه  



 - 9 - 

اظ على حياته اخلاصة بعيدا  لذا فهو حيب احلف
 عن اآلخرين ".

هذا يتوافق متاما مع ما مسعته عنه: عدمي الشفقة  
فاقد لإلحساس ال يشعر أبية عاطفة حنو أحد 

ابإلضافة إىل قائمة من الصفات السلبية اليت ال 
تنتهي. على الرغم أن الرجل ال جيري أي 
مقابالت صحافية إال أن اجملتمع ميلك  

عنه.  معلومات كثرية  
 " هل هو منعزل ألنه حيب الوحدة؟ " 
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" حسنا! ال ميكنين القول إنه لطيف وودود إن  
كان هذا ما تسألني عنه. لكن يبدو أن النساء  
ال يرفضنه كونه خطريا وسيئ السمعة. على 
العكس من ذلك النساء حيببنه وأيتني إليه 

ابستمرار فالنساء يستنشقن رائحة السلطة على 
ال ".بعد مئات األمي  

املال والسلطة! أشار القبطان إبصبعيه إىل هاتني  
 امليزتني مث نظر حنو غرايس واتبع: 

" أنت ال تبدين من نوع النساء اللوايت يزرنه  
 دائما أو اللوايت اعتدان رؤيتهن ".
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النساء اللوايت اعتاد رؤيتهن ؟! تساءلت كيف 
متكن القبطان من معرفة أهنا ليست صديقة 

؟ كادت غرايس تضحك بصوت  رافايل كورديرو
عال قبل أن تقول: " لدي اجتماع عمل مع  
السيد كورديرو فشركته قامت ابالستثمار يف 
 عملي وهي املساهم األساسي برأس املال " 
ذلك االستثمار الذي بدل حياهتا بشكل 

 كامل!
" إنه كما يقال املالك احلارس للعمل اعتقد 

 أنك تعرف ذلك ما دمت تعمل معه ".
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ك؟ رافايل كورديرو.. مالك؟ ". " مال  
انفجر القبطان ابلضحك ما جعل الطوافة 

 تندفع حنو أعايل األشجار بسرعة خميفة.
" إنه جمرد تعبري كالمي يعين أنه يستثمر أمواله  

 يف مشاريع صغرية تثري اهتمامه ".
كان كورديرو مهتما فعال بعملها. حىت وقت 

عت قصري. عاودها ذلك األمل يف معدهتا فرف
غرايس حقيبتها ووضعتها يف حضنها وضغطت 

 عليها. حماولة أن تستعيد ثقتها بنفسها. 
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استمر القبطان يف الضحك وأخريا علق قائال: 
" مالك؟ ال أعلم ما الذي قام به ليجمع ثروته  
لكن ميكنين أن أخربك أبمر واحد: هذا الرجل 

 ليس مالكا على اإلطالق ".
إبخافتها فجلست رفضت غرايس أن تسمح له 

مستقيمة الظهر مث قالت: " أان ال أصدق كل 
 ما يذكر يف الصحف ". 

 " هذا واضح وإال ملا كنت هنا ". 
نظر بسرعة خاطفة حنوها وغابت االبتسامة عن 
وجهه املتغضن لتحل مكاهنا نظرة شفقة قبل أن 
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يتابع: " ميكنين أن أرى أنك فتاة شجاعة 
يد ولديك أفكار مستقلة وهذا أمر ج

سيساعدك على مواجهة احلياة هنا يف الغاابت 
 ." 

" لست حباجة إىل الشجاعة من أجل الذهاب 
 إىل اجتماع عمل ".

 
 

" لكن ذلك يتوقف على الشخص الذي 
 ستجتمعني به للبحث يف تلك األعمال ". 
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رأت غرايس اجلبال ترتفع وتنخفض أمام عينيها  
اد  ما إن بدأت الطوافة ابالحندار واملرور عرب و 

 مليء ابألشجار اخلضراء.
".. وعلى مكان االجتماع. ال يزور الكثري من  

 الناس الذئب يف وجاره ". 
على الرغم من تصميمها على أن حتافظ على 
أفكارها منفتحة شعرت غرايس جبفاف يف 

 فمها. سألته: " أنت تسميه الذئب؟! "
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" ال. لست أان من يسميه كذلك. اجلميع 
التسمية. أان بكل بساطة  يطلقون عليه هذه 

 أانديه " الرئيس ". 
حرك القبطان يديه على أجهزة التحكم فهبطت 

 الطوافة بقوة.
شعرت غرايس أبمل يف كل مكان من جسمها  

وليس فقط يف معدهتا. أغمضت عينيها للحظة 
 قصرية حماولة أال تتقيأ. 

قالت بتصميم: " أان متأكدة أن السيد كورديرو  
 رجل منطقي جدا ". 
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أحقا؟ "  "  
ركز الرجل نظره على نقطة بعيدة حتتهما وقال: 
" من الواضح أنك مل تلتقيه من قبل. متاسكي  

 فنحن هنبط ". 
حدقت غرايس إليه حبذر. تضاءلت خماوفها من  
لقاء رافايل كورديرو يف الوقت الراهن بسبب  

د أننا  اجلملة اليت تفوه هبا فسألته: " هل تقص 
ننا سنتعرض حلادثة  هنبط لنتوقف على الرب أم أ
 حتطم؟ ". 
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مل جيبها القبطان بل ضاقت عيناه وظهر التوتر  
على وجهه وهو يعمل على تشغيل املكابح. 

للحظة اعتقدت أهنما سيهبطان فوق األشجار 
لكن يف اللحظة األخرية ظهر أمامهما مدرج  
صغري واحندرت الطوافة لتستقر على األرض 

 مثل حشرة عمالقة. 
ياء بعد أن زفرت األنفاس ابتسمت غرايس إبع 

اليت كانت حتبسها يف صدرها بسبب اخلوف. 
قالت: " آه! مل نتعرض حلادثة حتطم...راحت 
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تدور يف رأسي صور خياليه عن حوادث 
 وضحااي " 

" إن كنت ستقابلني كورديرو فهذا أمر طبيعي 
 ." 

أطفأ الرابن احملرك أمامه واتبع قائال: " رأيت 
س دقائق من لقائهم رجاال يبكون بعد مرور مخ

به. خذي بنصيحيت وحافظي على رابطة 
جأشك. إذا كان الرئيس يكره شيئا ما فهو 

 البكاء ".
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أردف بعد قليل: " أهال بك يف الغاابت  
ت االستوائية يف أطلنطا آنسة اتكر. هذه الغااب

هي من أكثر البيئات الطبيعية خطرا يف عاملنا  
 ." 

ل؟ "" هل سترتكين هنا. يف وسط اجملهو   
أدارت غرايس رأسها ونظرت إىل اخلارج عرب 

النافذة. عندها فقط رأت املنزل وهو بناء يبدو  
أنه شيد فقط من الزجاج واخلشب. بدا املنزل 
مندجما ابلغابة بطريقة ذكية جتعله يبدو وكأنه منا  
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الت: " آه إنه  بطريقة طبيعية بني األشجار. وق
 رائع. مذهل " 
ايل كورديرو.. ضحك القبطان وقال: " راف

 مالك! ". 
استمر يف الضحك وهو ميرر يده فوق جبهته 

ليزيل قطرات العرق عنها مث اتبع: " انزيل وابقي  
راسك منخفضا حىت تصبحي بعيدة عن  

شفرات الطوافة. أان سأعود إىل ريو ألحضر 
 رزمة مث سأذهب إىل ساو

 ابولو ". 
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جلست غرايس ملتصقة مبقعدها. سألته: " ألن  
قال يل إنه يستطيع مقابليت لعشر   تنتظرين؟

 دقائق فقط ".
بعد أن قالت مجلتها األخرية أدركت أن من 
السخافة أن تسافر كل هذه املسافة من اجل  
عشر دقائق فقط لكن أي خيار آخر أمامها؟  
كان عليها القدوم وحتمل مشقة السفر بدل 

 التخلي عن عملها بكل بساطة. 
على إعطائها  أملها الوحيد أن يوافق كورديرو 

املزيد من الوقت ألهنا تعلم أن عشر دقائق لن  
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تكون كافية لتتمكن من اخلروج من املأزق الذي  
 أوقعت نفسها به. 

إن تبقى منك شيء بعد انتهاء االجتماع 
لتقط األشالء املمزقة خذي املمر سأعود أل

األخري على اليسار وال حتاويل االبتعاد عن املمر  
غابة وليست جمرد  مهما كان السبب. هذه 

 منتزه فاحذري من احليواانت الربية. 
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احليواانت الربية ؟! كانت غرايس منشغلة البال  
ابالجتماع ومل تفكر للحظة ابحليواانت الربية  
والطبيعة القاسية هنا. حدقت حبذر وقلق حنو 
الغابة الكثيفة اليت حتيط هبما هناك أجزاء كاملة  

أماكن أخرى   منها يف الظل يف حني أن هناك
خترتقها أشعة الشمس اليت تتسلل من خالل 
األشجار الغضة اتركة أنوارا متفرقة يف أرض 

الغابة. هل هذا من صنع خياهلا أم أن كل شيء 
 يتحرك من حوهلا ؟
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 سألته: " هل تقصد احلشرات؟ ".
" هناك أكثر من   ابتسم الرجل مبكر وأجاب:

ألفي نوع من احلشرات املختلفة األحجام 
واألشكال حسب اإلحصاء األخري وكلها تقريبا  

 هلا شكل احلشرات اليت نعرفها ".
شدت غرايس تنورهتا حىت ركبتيها ومتنت لو أهنا  

 ارتدت سرواال.
 سألته: " ماذا عن األفاعي؟ " 
 " آه! ابلطبع هناك أفاعي ". 
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إن نظر حنو حذائها األنيق  اتسعت ابتسامته ما  
غري املناسب هلذا املكان واتبع: " كما أن هناك 

 دببة النمل العمالقة الفهود وسواها.."
قاطعته مبهورة األنفاس: " حسنا! أعتقد أنين  

 مسعت ما فيه الكفاية ". 
أحست أهنا يف أي حلظة اآلن ستتعلق بذراعه،  

وتتوسل إليه أن يعيدها إىل بالدها. لكنها 
ت: " أان متأكدة أن السيد كورديرو ما كان  قال

ليعيش يف هذا املكان لو أن احلياة هنا خطرية  
 كما تقول ".
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اندفع رأس الرجل إىل الوراء، وراح يضحك 
 بصوت عال.

" من الواضح أنك ال تعرفني أهم األشياء عنه. 
إنه يعيش هنا بسبب اخلطر أيتها الطفلة الدمية. 

حيب أن يعيش هو يشعر ببعض السأم وهلذا 
 احلياة على حد السكني كما يقال ".

الطفلة الدمية ؟! الطريقة غري املبالية اليت حتدث 
هبا عنها واليت قلل هبا من أمهيتها أاثرت غضبها 

وهذا ما دفع اخلوف عنها فنسيت توترها. 
شعرت غرايس طوال حياهتا ابخلوف  
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واالضطهاد. لطاملا شكك اآلخرون بقدراهتا 
خطأهم مرارا   أهنا إال أهنا أثبتت هلم وقللوا من ش

وتكرارا. لقد حاربت وانتصرت أمام كل  
العقبات. حىت واجهتها هذه املشكلة.. اآلن 
هي تشعر ابخلطر وابخلوف من أن ختسر كل  
شيء عملت ألجله وهي لن تسمح حبدوث 

ذلك. من احملتمل أن تكون هذه أهم معركة يف  
بح! لكي حياهتا وعليها أن ترحبها. جيب أن تر 

تربح عليها أن تنسى أهنا رمبا تكون أسوأ 
شخص يف العامل ميكنه حتمل مسؤولية التحدث 
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عن األرقام مع البليونري الربازيلي الذي ميلك 
دماغا يعمل بسرعة جهاز الكمبيوتر. هناك  

أشخاص عدة يعتمدون عليها وإن فشلت فهم 
سيخسرون مورد رزقهم. هذه هي املشكلة بكل  

الب رافايل كورديرو ابسرتداد  بساطة. إن ط
 قرضه سينتهي عملها وستخسر كل ما لديها.

شعرت ابلرطوبة واحلرارة اخلانقة تلتفان حوهلا. 
أبعدت خصلة من الشعر الرطبة عن وجهها مث  

رفعت عينيها إىل األعلى مالحقة بنظرها 
اخلطوط املستقيمة لألشجار املرتفعة اليت تبدو  
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جنة رائعة بعيدة  مذهلة حقا. ختيلت نفسها يف 
ومن الصعب عليها أن تتذكر أن مدان كلندن أو 

 ريو دي جنريو ميكن أن تكون حقا موجودة.
" أال يشعر ابخلوف من العيش هنا يف العراء؟  

 ." 
مضغ القبطان قطعة اللبان قبل أن يبتسم بوقار  

 ويعلق قائال:
 " كورديرو؟ هو ال خياف من أي شيء ".



 - 31 - 

املزيد عن هذا الرجل فلن أدركت أهنا لو مسعت 
حتظى ابلشجاعة الكافية للقائه فما ابلك إن  

 أرادت مواجهته والثبات على موقفها!
خرجت غرايس من الطوافة وسرعان ما شعرت 
بساقيها ترجتفان. يف تلك اللحظة احلرجة مل 

ثر من  تكن قادرة على التمييز أكانت خائفة أك 
 الغاابت أم من رافايل كورديرو.

مهووس ابلشهرة يقابل رافايل كورديرو   يف عامل
كل دعوة يطلب منه التحدث فيها عن نفسه  

 بكره ورفض. هو ليس حباجة إىل القيام
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بذلك. إن أي شخص آخر إبمكانه القيام 
ابألمر مكانه فالصحف مليئة أبخبار 

الشقراوات اللوايت مت إقناعهم بنشر األخبار 
 عنه مقابل مبلغ مناسب من املال. لذا فإن

العامل أبسره يعلم مدى اجلهد املرير الذي بذله  
للحصول على ماليينه كما يعلم أنه زير نساء  
واألهم من ذلك كله أنه مصمم بشدة على 
عدم التورط ابلزواج مرة اثنية. أقدم كورديرو  
على الزواج من قبل ويف أقل من ثالثة أشهر  

 كانت أخبار انفصاله عن
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لفرتة  زوجته متأل الصحف بقصص استمرت
أطول من زواجه. تبني أن من املستحيل العيش  
معه. أهنى الرجل زواجه عرب رسالة إلكرتونية. 
ابلطبع! إنه ال يهتم إال جلين املال واملزيد من  

 املال.
 
 

تعلم غرايس جيدا حىت قبل اضطرارها للصراع 
من أجل عملها أنه الرجل املناسب الذي 

ى على إبمكانه إخراج أسوأ ما فيها. لن تقو 
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النظر يف وجهه! هذا ما قالته لنفسها. حسنا! 
إن مل تنظر إليه فلن يربط لساهنا ولن تتلعثم.  

ستتظاهر أهنا يف غرفة اجللوس الصغرية يف منزهلا  
تتحدث إىل املرآة كما تفعل دوما عندما يكون  
 لديها تقدمي لعرض هام وعليها أن حتفظه جيدا. 

اد قوة شعرت غرايس أن األمل يف معدهتا يزد
وهذه املرة ليس بسبب الدوار الناتج عن 
الرحلة ابلطوافة بل بسبب كل ما له عالقة 

مباضيها. يف أوقات كهذه، أوقات مهمة جدا هلا  
تتجمع الذكرايت يف ذهنها مثل موجة عمالقة 
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منتظرة إايها لتطفو وتلتهمها. ابلنسبة هلا هذا  
اللقاء هو االمتحان األخري وهي لن تفشل فيه 

ا ببساطة ال تستطيع أن تفشل. هناك أمور  ألهن 
 كثرية متوقفة على جناحها.

ما من سبب جيعلها تشعر ابخلوف من رافايل  
كورديرو! أسرت ذلك لنفسها وهي مترر يدها  
فوق تنورهتا وجترب نفسها على السري قدمها حنو  
املمر اخلشيب املمتد فوق أرض الغابة. حياته 

 الشخصية مهما كانت
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نيها. هذا االجتماع يتعلق ابلعمل سيئة ال تع
ومهما كان نوع األخبار اليت تتناول مسعته 

السيئة فهو رجل أعمال مثل والداها. عندما 
تريه خطتها املتعلقة بتطوير العمل هبدف حتقيق 

 املزيد من األرابح سوف
يتعامل معها إبجيابية ويبدل رأيه بشأن إلغاء  

 القرض. بذلك سوف تنقذ مستقبل األشخاص
الذين يعملون معها وحينها تستطيع السفر إىل  

بالدها اتركة الغاابت واألفاعي والبليونري 
 الربازيلي وراءها. 
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حرارة املنطقة االستوائية جعلت بذلتها تلتصق  
جبسدها. فجأة أدركت غرايس أن اختيارها هلذه 

البدلة من أجل لقائها مع هذا الرجل ليس 
اهبا. احننت  موفقا فهي ال تشعر ابلراحة يف ثي

لتزيل قشة علقت حبذائها بسبب األغصان 
امللقاة على األرض حتت قدميها. متسكت 

غرايس حبقيبتها ومتنت فجأة لو أهنا قرأت من  
 جديد األرقام للمرة األخرية وهي يف الطوافة.

لكن أي فرق سيشكل ذلك؟ مبساعدة والدها  
نت من حفظها عن ظهر قلب. ما من ورقة  متك
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يف حقيبتها غري حاضرة يف ذاكرهتا. ضغطت 
 بقوة على حذائها مث وقفت مستقيمة. 

 عندها رأته!
كان يقف مباشرة أمامها. بدا رافايل كورديرو  
غامضا وخطريا. كان جسده ساكنا لكن عينيه  

وتراقباهنا. راحتا حتدقان هبا   
مل تكن غرايس مستعدة أبدا هلذه املواجهة مع  
رافايل فتوقفت عن التنفس. اختفت الطوافة 
والغاابت االستوائية وكل مشاكلها واضمحلت 
يف مؤخرة ذاكرهتا ومل تعد تدرك شيئا سواه.  
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مسعته الشهرية ساعدت ذاكرهتا على خلق صور 
حسية بعيدة عن الواقع ما دفعها يف تلك 

ة لتتوقف عن القيام أبي شيء سوى اللحظ
التحديق به متاما كما فعلت مئات من النساء  
قبلها لدى رؤيته. تشابكت نظراهتما. نظرته  
املميتة حبست األنفاس يف صدرها فاختفت 

األفكار من رأسها. للحظة غريبة مل تستطع أن  
تتذكر أي شيء عن نفسها. مل تستطع أن تتذكر  

 ما الذي أتت لتفعله هنا.
 " آنسة اتكر؟ "
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النربة القاسية يف صوته الرجويل العميق كانت 
كافية لتوقظها من أتمالهتا حول وسامته 
الطاغية. متنت غرايس بيأس أال يكون قد 
الحظ ردة فعلها احملرجة. فكرت أن من 

الصعب عليها أن تبدو هادئة وعملية جدا 
كذلك من الصعب عليها أال تنظر إليه  

مته جيعالنه أشبه بنجوم فحضوره الطاغي ووسا
األفالم السينمائية. وقفت هناك وهي تفتح 
فمها بدهشة حماولة أن تذكر نفسها أن هذا  

الرجل أقل ما يقال فيه إنه عدمي الرمحة قاسي 
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القلب. وابلنسبة هلا هذه ليست مسات مميزة  
 وانجحة ألي شخص كان.

نظرت إىل عينيه الساخرتني وعلمت يف هذه 
ن الطوافة مل يقل سوى احلقيقة اللحظة أن قبطا

عنه فهذا الرجل ليس مالكا على اإلطالق! 
أجربت غرايس ساقيها على التحرك والسري 
حنوه حاملة حقيبتها الصغرية بيد ويف اليد 

األخرى أمسكت حقيبة العمل بقوة لتشعر  
 ببعض الدعم املعنوي.
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حىت بدون ماليينه رافايل كورديرو قادر على 
ه األسود الداكن املصفف جذب النساء بشعر 

بعيدا عن وجهه القاسي الذي يعطيه مجاال 
وفتنة وبشرته الذهبية اليت تشري إىل أصوله  

 الربازيلية. بدت قميصه
الناعمة البسيطة ملتصقة بكتفيه العريضتني 

 القويني. 
راقبته غرايس لرتى إن كان سيبدي أي ردة فعل 

لدى وصوهلا لكن مالمح وجهه مل تتبدل. مل  
هر أي ابتسامة على فمه كذلك عيناه تظ
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القاسيتان الثاقبتا النظرات مل تظهرا أي بوادر  
للرتحيب هبا. يبدو أنه ليس ودودا على  

اإلطالق على العكس متاما من وسامته. النظرة 
اليت رمقها هبا جعلتها تكاد تسرع ابلعودة عرب 

املمر لتقفز إىل الطوافة املغادرة. لو أهنا ال 
عنه العتقدت أهنا سببت له  تعرف الكثري

اإلزعاج بطريقة ما لكنها تعلم أن هذا أمر  
مستحيل. كيف ميكن هلا أن تزعجه؟ هو مل يلتق 
هبا من قبل. عدائيته هذه ما هي إال انعكاس 
لشخصيته وليست انجتة عن عالقة العمل 
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بينهما. ببساطة هو ليس شخصا حمبا للناس 
من  ومن الواضح أنه لن يقوم أبي استثناء

 أجلها. 
هذا األمر ال يهمها أبدا! هذا ما قالته غرايس  
لنفسها حبزم فهي ال تريده أن يعجب هبا. كل 
ما حتتاجه منه هو أن يوافق على عدم سحب 
أمواله. عملت جاهدة على الرتكيز على هذا  

األمر واجتازت املسافة القصرية الفاصلة بينهما 
حىت أصبحت تقف أمامه. قالت: " يسعدين 

اؤك سيد كورديرو ". لق  
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زّم رافايل شفتيه وملعت عيناه بنفاد الصرب قبل 
أن يقول: " هذه ليست زايرة اجتماعية وليست 

حفلة لألطفال آنسة اتكر. أان ال أريد وال 
أتوقع مساع عبارات التهذيب. كما أنين ال أحب 
املقدمات. ال أهتم حبالة الطقس ولن أسألك  

ة كيف أمضيت رحلتك. وجدت املقدم
 الجتماع العمل مزعجة ميكنك املغادرة اآلن ". 
مساء سعيد لك أيضا! فكرت غرايس بذلك  

وهي حتاول أن ختفي خيبة أملها املتزايدة. فجأة  
شعرت أهنا ترغب يف القيام مبا اقرتحه عليها 
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ابلتحديد. حدقت بتلك العينني السوداوين  
القاسيتني أمامها وأرادت املغادرة فعال. لكن 

أصبحت بعيدة اآلن كما أن سبب الطوافة  
زايرهتا ما زال خمبأ يف حقيبة يدها. ال تستطيع 
أن تغادر اآلن. لديها عمل عليها القيام به  

 هناك أانس يعتمدون عليها.
قالت بسرعة متمنية أال يتمكن من مالحظة 

ارجتاف ساقيها: " إبمكاين أن أقدم لك الوقائع  
وكل ما  واألرقام. لدي كل الواثئق يف حقيبيت 

 حتتاجه ملساعدتك على اختاذ قرارك ".
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". 
 " لقد اختذت قراري وجوايب ال ".

ازدادت مالمح وجهه قسوة ورأت غرايس 
النبض ينتفض يف إحدى عضالت خده 

 األملس.
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" لكنك اختذت قرارك قبل أن تتسىن لنا 
 الفرصة للتحدث ".

مررت يدا رطبة فوق تنورهتا رافضة السماح له  
طبيعتها املتفائلة. اتبعت: " آمل أن  أبن يسحق 

تعيد التفكري ابألمر عندما أشرح لك ما الذي  
 حيدث ". 

 " وملاذا علي أن افعل ذلك؟ " 
انتشر القلق يف أعماقها فقالت: " ما إن ترى  

األرقام واخلطط املستقبلية ستبدل رأيك 
 بسحب دعمك املايل ".
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راقبت وجهه متأملة ابحثة عن شيء ما.. أي  
شري إىل أنه موافق على التفاوض بشأن  شيء ي

القرض.. أي شيء يدل على أهنا مل تضيع وقتها  
ابلقدوم إىل هنا لكنه مل يعطها أي دعم أو  

تشجيع على اإلطالق. تعمد رافايل مراقبتها 
فقط. من وراءها ومن بني األشجار مسعت 

عويال حادا تبعه صوت بدا كضحك شخص 
بنظرها    معتوه. أدارت غرايس رأسها وجالت

عرب الغابة الكثيفة اليت حتيط هبمها لكنها مل تعثر  
على مصدر الصوت. بعد رحيل الطوافة 
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أصبحت فجأة مدركة للضجة اليت حتيط هبما.  
إهنا أصوات قادمة من الغابة: عواء صراخ  
سقسقة وتغريد.. وكأن الغابة كلها تضج 

 ابحلياة. 
قال رافايل: " يبدو أن أحدهم قتل يف مكان ما 

ن الغابة ".م  
ملع الضحك يف عينيها ووجهت إليه نظرة اثبتة 
راغبة يف بناء نوع من التواصل العاطفي معه  
لكنها اصطدمت جبدار صلب. مل يكن هناك 
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أي تواصل أو حىت ابتسامة. بدا من املستحيل 
 عليها أن تعلم ما 

الذي يفكر به ألن وجهه ال يظهر أاي من 
ابالنتقاد: " هل أنت  أفكاره. قال بصوت مليء 

خائفة من األدغال آنسة اتكر أم أن هناك شيئا 
 آخر جيعلك متوترة؟ "

شيء آخر؟ كحقيقة أن حياهتا كلها على احملك  
وأهنا ستنهار وتتحول إىل رماد... رمبا! أو ألهنا  
وحيدة يف الغاابت االستوائية مع رجل يبدو 

عليه بوضوح أنه يكره اجلنس البشري.. هناك 
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كثرية جتعلها تشعر ابلتوتر وهي ال تعرف    أشياء
من أين تبدأ بقائمتها لكنه ليس ابلرجل الذي  
يوحي ابلثقة لتخربه بشأهنا. دفعت غرايس 

األفكار املتعلقة ابحليواانت املفرتسة واألفاعي 
واأللفي نوع من احلشرات بعيدا وقالت: " أان 

 لست متوترة ".
 " أحقا؟ " 

أن يقول: " إذا  راقبها رافايل للحظات قبل 
دعيين أعطيِك بعض املالحظات عن كيفية 
العمل معي: ال تضيعي وقيت وال تكذيب علي 
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واألهم يف ذلك كله ال ختدعيين! هذه هي 
األمور الثالثة اليت تثري غضيب وأان ال أقول نعم 

 ألي شيء مطلقا عندما أغضب ". 
 ما الذي جتده النساء فيه ؟
مطلقا ". " لن أكذب عليك فأان ال أكذب   

لكنها ليست صادقة معه أيضا. أليس كذلك؟ 
إهنا مل تبح له بكل شيء عن نفسها عندما 

أخذت منه القرض. الضيق واإلحساس ابلذنب 
سيطرا عليها فذكرت نفسها بسرعة أن ما من  
بند يف العقد ينص على أن ختربه كل شيء عن  
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أنه ما من صلة ما بني اترخيها  نفسها كما
هتا على إدارة شركتها. يف الشخصي وبني قدر 

هناية األمر شعرت بوجهها يتورد من اإلحساس 
ابخلداع عندما رأته يبتسم. جمرد ابتسامة خاطفة  

غري لطيفة إشارة واضحة منه على أنه رأى  
 إحراجها وسجله كنقطة ضعيفة ضدها.

" أنت امرأة آنسة اتكر. ما يعين أن جيناتك  
كنك تغيري  الوراثية حتمل الكذب واخلداع وال مي

ذلك. أكثر ما ميكننا أن أنمله هو أن تسعي 
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ملقاومة آالف السنني من التأصل يف اخلداع 
 عندما تكونني بصحبيت ".

فتح رافايل الباب وتنحى جانبا لكي تتمكن من  
امه والدخول. للحظة وقفت املرور من أم

غرايس حتدق به. قالت بنربة متوترة: " ال 
ليس يف حالة   تسخر مين سيد كورديرو! عملي

جيدة وأعلم أن علينا حبث العديد من األمور 
 لكن ال حتاول إخافيت! ". 

 " وهل أخيفك؟""" 
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" أعتقد أن إبمكانك على األقل احملاولة أبن 
 تكون أكثر صداقة؟ ". 

قال بنربة مليئة ابلسخرية: " صداقة ؟! هل 
 تريدين أن نصبح أصدقاء؟". 

يه قبل  أجربت غرايس نفسها على النظر إىل عين
أن تقول: " أان ال استطيع أن أفهم ملاذا جيب 
أن يكون لقاء العمل ابردا وغري متأثر ابلشعور 

 الشخصي ".
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تقدم رافايل حنوها فرتاجعت خطوة إىل الوراء.  
قال: " أتريدين عالقة شخصية معي آنسة 

 اتكر؟ ". 
وحدق بعينيها فشعرت ابحلرارة والرطوبة 

. اقرتب أكثر تغمراهنا بشكل ال ميكن حتمله
 وهو يتابع: " إىل أي درجة ترغبني بذلك؟ ". 
وجدت أن من الصعب عليها أن تتنفس 

ابرتياح. مل يلمسها الرجل مع ذلك شعرت 
إبحساس طاغ بوجوده قرهبا وكأهنا كانت انئمة 
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طوال الثالث والعشرين سنة من عمرها واآلن  
 استيقظت فجأة وتنبهت

 للحياة من حوهلا.
أقول إنين أشعر دائما أبن  " أحاول فقط أن

العمل ميكن أن يكون ممتعا بقدر ما هو عمل  
 جاد وقاس ".

 " هل هذا صحيح ؟ "
حدق هبا كأنه يتأملها جيدا قبل أن يقول: "  
حسنا! وجهة نظرك هذه تشرح الكثري عن 

 وضعك املايل يف الشركة ".
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ابتعد عنها لكنها احتاجت إىل عدة حلظات 
ادي ويهدأ قلبها لتستأنف التنفس بشكل ع

املضطرب. أرادت أن جتيبه على تعليقه القاسي  
عن شركتها لكنه مل يعطها الفرصة لذلك بدال 

 من ذلك سار عرب الباب
 املفتوح اتركا إايها وراءه لتتبعه.

ال عجب أن زوجته ختلت عنه! فكرت غرايس  
بذلك بيأس وهي تتبعه. حبذر أغلقت الباب 

متفاخر وساخر ألن  بينها وبني األدغال.. أم أنه
 زوجته ختلت عنه ؟ 
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فكرت جيدا بسؤاهلا هذا. ما جعل بعض 
الوقت مير قبل أن تالحظ ما حييط هبا لكن ما 
إن نظرت حوهلا أخريا حىت أدركت وهي تشعر  
ابلتعجب أهنما مل يرتكا الغاابت االستوائية يف 

اخلارج مطلقا فهي جزء من املسكن. تبعته عرب 
ة ضخمة. تلفتت إىل  هبو تعلوه قبة زجاجي 

اليسار وإىل اليمني وحدقت ابلنبااتت النادرة 
اليت حولت منزله الرائع إىل مكان يستحق 
املشاهدة. من خالل الزجاج ظهرت الغابة  

االستوائية قريبة جدا، وكأن املشهد يف اخلارج  
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والداخل ميتزجان يف انسجام رائع ومثايل. يف 
ا قت آخر رمبا شعرت ابلذهول لرؤية هذو 

ن  املشهد الطبيعي األخاذ لكن من الواضح أ
رافايل كورديرو ال يهتم مطلقا برأيها يف اختياره  
ملنزله. قادها حنو غرفة أخرى وأشار بيده حنو 
طاولة كبرية مستديرة حتمل جهاز كمبيوتر مع  
عدد من األجهزة األخرى. مسعت رنني هاتفني  
معا لكنهما توقفا فجأة عن الرنني وكأن هناك 

أجاب عليهما. قال: " اجلسي! ".  من  
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فكرت غرايس وهي ترى اهلاتفني من الواضح  
أن التكنولوجيا هنا مؤمنة وهو ليس يف عزلة  
كما يبدو عليه! رمت بنفسها فوق أقرب 

كرسي ونظرت حوهلا بقلق عرب ألواح الزجاج 
الضخمة حيث النبااتت الوارفة تضغط على 

 الزجاج وكأهنا ستصل إليهما. 
تشعر ابلذهول مما حييط هبا: " هذا  قالت وهي

رائع! يبدو كأنك جتلس يف منزل مبين من 
 أغصان األشجار والنبااتت يف وسط الغابة "
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توقف نظرها على غصن شجرة رأته يتحرك. 
سألته: " هل تقرتب احليواانت من املنزل؟ وهل 

 تعلم أنك هنا؟ ". 
حتدث رافايل كورديرو بنربة خافتة هامسة 

: ابلكاد تسمع  
" احليواانت املفرتسة تشعر دائما بضحيتها  

 آنسة اتكر ".
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تراجع إىل الوراء ليجلس على مقعده مث رفع 
بع: " وافقت حاجبه متوقعا ردة فعلها وهو يتا 

على إعطائك عشر دقائق. وبدأت أعد  
 الدقائق منذ اآلن ".

مل تكن غرايس مستعدة ملثل هذا اللقاء اخلايل  
وهي تسأله: من أي تعاطف. شهقت   

" هل أنت جدّي؟ هل قصدت حقا أنين ال 
أستطيع أن أحتدث معك ألكثر من عشر  

 دقائق؟ ".
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" إنين رجل كثري املشاغل. وأان مل أقل يوما  
 كالما ال اعنيه ". 

من الواضح أنه لن يسهل األمر عليها. شعرت 
ابلضيق لعدم اهتمامه مبشكلتها الرهيبة. 

خريا قالت:احتاجت للحظة لتجمع أفكارها. أ  
" حسنا! أنت تعلم ملا أان هنا. منذ مخس 

سنوات أقدمت شركتك على إقراضي مبلغا من  
يد أن تنهي املال ألبدأ بعملي واآلن أنت تر 

 ذلك العقد وتطلب مين تسديد القرض ". 
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قال ينصحها بنربة انعمة كاحلرير: " ال تضيعي  
الوقت ابلتحدث عن الوقائع املعروفة اليت ال 

ها ".فائدة من  
حدق بساعة احلائط أمامه واتبع: " ما زالت 

 لديك تسع دقائق فقط ".
شعرت غرايس ابلرعب. إنه حقا غري متعاطف  

 وهي تضيع وقتها.
" هذا العمل هام جدا يل. إنه كل شيء يف 

 حيايت ". 
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أحست ابلندم بسبب ذلك االعرتاف املتهور.  
ملاذا سيشعر أبي اهتمام إن كان لديها عمل أم 

دا عليه أنه يسأل نفسه هذا السؤال ألنه ال؟ ب
قطب حاجبيه ابنزعاج. قال: " إنين أهتم 

للوقائع واألرقام. ما زالت أمامك مثاين دقائق  
 فقط ".

تورد وجهها وأجربت نفسها على املضي قدما. 
قالت لنفسها: ال تدعي عاطفتك جترفك 

 غرايس. اتبعي!
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  " كما تعلم بدأت ابلعمل يف عدة متاجر للقهوة
من خالل استثمارك لكنها مل تكن جمرد أماكن  

 لبيع القهوة ".
وضعت يديها يف حضنها كي ال يرى أهنما 

 ترجتفان واتبعت:
" حنن ال نبيع القهوة فقط بل نبيع اخلربة 

 الربازيلية ".
" ماذا تعنني ابلتحديد ابخلربة الربازيلية آنسة  

 اتكر؟ ". 
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قال ذلك بتمهل كأنه يسخر منها فعضت 
ايس على شفتيها رافضة أن تسمح له غر 

إبزعاجها. ذكرت نفسها أهنا املسئولة عن هذا  
العمل وكأنه طفلها وهي متلك كل األجوبة اليت  
حيتاجها. قالت: " أييت الناس إىل املقاهي لتناول 

أكثر من جمرد فنجان قهوة. خالل الوقت 
الذي ميضونه يف شرب القهوة أو تناول الغداء  

الربازيل. من خالل قرضك   هم ينتقلون إىل
األساسي أصبح لدينا عشرون مقهى عرب لندن. 
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وحنن راغبون يف فتح املزيد. لكن إن أوقفت 
 دعمك...". 

توقفت عن الكالم وهنضت واقفة على قدميها. 
ال ميكنها أن جتلس وتنظر   إهنا حباجة إىل احلركة.

إىل وجهه الوسيم عرب الطاولة هو يقطع عليها 
 الرتكيز.

متانع إن مشيت يف الغرفة؟ أان لست  " هل
معتادة على التحدث عرب املكتب وأان جالسة. 
إن كان لدي وقت قصري فقط فعلي أن أكون  
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مراتحة وإال فلن أمتكن من النجاح يف ما أقوم  
 به ".

جالت نظرته الساخرة عليها واستقرت على 
 حذائها، مث قال:

" بصراحة أان متعجب من قدرتك على الوقوف  
تجول هنا. أرى أنك مل تفكري ابنتعال حذاء وال

 مناسب لزايرة الغاابت االستوائية ".
حاولت أن تبقي أفكارها منشغلة بعملها رافضة  
أن تسمح لسخريته أن تزعجها. قالت تدافع  

عن نفسها: " هذا اجتماع عمل سيد كورديرو! 
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هلذا السبب اخرتت هذه الثياب. مل أعتقد أنك  
د إن كنت أرتدي ستأخذين على حممل اجل

 سرواال عاداي ".
منعها كربايؤها من االعرتاف أهنا اشرتت البذلة  
واحلذاء خصيصا هلذا االجتماع. شعرت فجأة 
أهنا غبية ألهنا فكرت أن ما ترتديه سيشكل 

فرقا لرجل مثله. من الواضح أنه كان عليها أن  
 توفر ماهلا. 

أخذ رافايل يراقبها عن كثب مث قال حبزم 
عم كاحلرير:وبصوت ان  
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" أتقولني إنك اعتقدت أن بعض الثياب األنيقة  
واحلذاء ذا الكعب العايل قد جتعلين أبدل رأيي 

ال بد أنك أسأت الفهم  بشأن سحب القرض؟
 آنسة اتكر فأان أفصل بني أعمايل ونسائي ". 

حدق هبا مليا.. نظرت غرايس إليه غري قادرة 
خبطورة  على التحدث أو احلركة فقد شعرت 

نظرته. شعرت كأهنا حتولت إىل كتلة من  
اإلحساس وسيطر عليها دفء غريب وغري 

 مألوف لديها. 
 نساؤه..! 
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امتألت خميلتها بصورة رافايل كورديرو مستلقيا 
على أغطية بيضاء حريرية برفقة امرأة سعيدة  

الرؤاي بقربه.. شعرت ابلصدمة والقلق من تلك 
زة على النبااتت فنظرت إىل البعيد للحظة مرك
 اخلضراء يف 
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األدغال، بدال من النظر إىل عينيه اللتني 
 تلمعان كاملاس.

 " آنسة اتكر ؟! " 
نربة صوته احلادة جعلتها تدير رأسها وتنظر إليه  
بيأس. ما هي مشكلتها؟ هي ليست من نوع  

 الرجال ويتقربن النساء اللوايت يتوددن إىل
ادر منهم.. ال سيما رجال مثله. هو لن يب

ابلتفاوض أو ابلتنازل وإبمكاهنا أن ترى ذلك.  
ال أثر للرقة أو اللطف فيه وال حىت أي أثر  
للحنان أو لإلنسانية. بدأ اإلحساس املألوف 
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مبوجات الرعب يلفها فضغطت أبظافرها على 
وأشاحت بنظرها بعيدا عنه حمدقة راحة يدها 

ابألشجار للحظة وهي حتاول استعادة متاسكها. 
فسها بيأس ميكنك أن تفعلي ذلك قالت لن

األمر    غرايس! أنت لست حباجة إليه ليخفف
عنك. منذ مىت أنت حباجة إىل من يسهل 

عليِك األمور؟ حياهتا كلها هي عبارة عن صراع 
دائم لتحقق ذاهتا وهي مل تتوقع أن يكون هذا  
اللقاء خمتلفا. استعملت ثالثني اثنية من وقتها 

 الغايل لتهدأ نفسها، مث
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الت هبدوء مقاومة التوتر املفاجئ الذي مأل ق
الغرفة: " انتعلت هذا احلذاء ألنه مناسب 
لبذليت كما أنك تدين يل بدقيقة أخرى من 

 وقتك ". 
تراجع رافايل إىل الوراء على كرسيه وضاقت 

 نظرته وهو يقول: 
 " أحقا؟ ". 

" أجل فهذا هو الوقت الذي أضعته وأنت 
 تتحدث عن ثياب النساء ".
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صمت ثقيل مث مال برأسه وعلق: " حسنا!   ساد
 ما زالت لديك مثاين دقائق ". 

 بدأت غرايس ابلتنفس هبدوء من جديد.
" جيد األمر الوحيد الذي أريده منك هو أن 

متنحين فرصة ألعرض عليك الوقائع. أتيت إىل  
 هنا ألنين أريد أن أغري ما تفكر به ".

ن متنت بيأس لو أنه يتوقف عن النظر إليها أل
نظرته ال تلني وهي جتعل من املستحيل عليها 

أن تركز فاالتصال بينهما مشحون بطاقة كبرية. 
 أتراه يشعر بوطأة االجتماع أيضا؟
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 " لقد أخربتك من قبل أنين ال أبدل رأيي ". 
" لكنك أخربتين أيضا أنك تريد وقائع وأنت مل  

 حتصل عليها بعد ". 
كدة أنه  شعرت بقلبها يدق بعنف لدرجة أهنا متأ

قادر على مساعه. اتبعت: " وعدتين بعشر  
دقائق سيد كورديرو ومل تنته تلك الدقائق بعد  

 ." 
ها هي تدمر كل شيء. إهنا تعلم ذلك. كل ما 
تقوم به هو تظاهر ابلثقة لكن ركبتيها ترجتفان 

زان: كما أهنا تقول األشياء بطريقة  ويديها هتت
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 خاطئة اتركة نظرة واحدة من تلك العينني
ين حتوهلا إىل حطام. من الوضاح أنه  السوداو 

 يدرك أتثريه عليها ألنه يبتسم ابتسامة ماكرة. 
 " هل أنت قلقة آنسة اتكر ؟ ". 

" ابلطبع! ففي ظل هذه الظروف هذا أمر  
 طبيعي. أليس كذلك؟ " 

مدت يديها أمامها كأهنا ترجوه أن يتفهم أو أن  
  يقوم ببعض التنازالت على األقل. قال رافايل

بنربة قاسية: " ابلطبع! لو كنت مكانك 
الستخدمت كل حيلة ممكنة إلنقاذ نفسي حىت 
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ارتداء مثل هذه الثياب إضافة إىل هذه  
 االبتسامة الربيئة والشعر املشع. هيا ابدأي! "

 " أان ال أفهم ماذا تقصد بكالمك؟ ". 
هل أدرك كم هي منزعجة مبا ترتديه؟ وهل علم 

؟ أهنا حتاول التأثري عليه  
" أقول إن مشروعك يف ورطة حقيقية آنسة  
اتكر وأان الشخص الوحيد القادر على إنقاذه  

لذا ال ألومك ألنك تستعملني كل حيلة تقدرين  
عليها لتتمكين من العوم جمددا. لكن جيب أن 
أحذرك أن هذا لن يشكل أي فرق لدي فأان 
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لن أقدم على متديد القرض ما دمت أعتقد 
ث معك ".أنك تستحقني كل ما حيد  

نسيت غريس قرارها أبال تتأثر مبا يقوله، 
 فأجابت على الفور:

" كيف ميكنك أن تقول هذا؟ كيف ميكنك أن  
ون عدمي االهتمام هكذا؟ األمر ال يتعلق يب  تك

وحدي. إن اهنارت مقاهي برازيل عدد كبري من 
 الناس سيخسرون أعماهلم ". 

" وأنت مهتمة جدا حبياة الناس ومستقبلهم 
كذلك ؟ ".  أليس  
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شيء ما يف نربة صوته جعل قلقها يتضاعف. 
ملاذا تشعر كأن هناك حديثني خمتلفني جيراين 
 هنا؟ حديث جيري فوق الطاولة واآلخر حتتها.
" أجل ابلطبع! أعتقد أن كون املرء مدير  

أعمال حيمله مسؤولية كربى. ال ميكنك أن 
توظف أشخاصا مث تفصلهم من العمل كما 

اء. توخيت احلذر ابستخدام تشاء وساعة تش
العدد الكايف من املوظفني ليتمكنوا من أتمني  

 رزقهم يف هذا العمل ". 
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رفع رافايل حاجبه وعلق: " أمر جدير ابلثناء! 
إذا ما الذي حدث آنسة اتكر؟ إن كنت حذرة  
جدا مما تقولني فماذا أنت هنا؟ ملاذا مل يتمكن  

ينه؟ مشروعك من أتمني املال الالزم الذي حتتاج
" 

قالت غرايس بصدق: " تنظيم العمل تطلب 
 ماال أكثر مما توقعنا ". 

قطبت جبينها ما إن حملت نظرة السخرية يف 
عينيه اتبعت: " افتتحنا عشر مقاه جديدة  
وبلغت الكلفة أكثر مما توقعنا كننا متكنا من  
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اجتياز تلك املرحلة ولدي الكثري من األفكار 
 للمستقبل ". 

راقبها للحظة مث قال بنعومة: " أنِت شديدة  
التصميم. أخربيين! إىل أي درجة تشعرين 

أس؟ ". ابلي  
حدقت غرايس به وقد شعرت جبفاف يف فمها. 
ما الذي يقصده بذلك؟ رفضت أن يقلل من  
شأهنا. تنفست بعمق مث ابتسمت وقالت له: " 
أان أهتم كثريا سيد كورديرو. إن كان هذا ما 
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تعنيه. كما أنه ما زالت أمامي مخس دقائق 
 إلقناعك ". 

مدت يدها إىل حقيبة يدها وأخرجت األوراق  
وضعتها داخلها بعناية. رافايل كورديرو   اليت

رجل غري قادر على إظهار أي عاطفة لذا عليها  
أن تواجه جزءا آخر يهمه. إنه رجل يهتم 

 ابألرقام لذا ستعطيه أرقاما.
" لن تستمر يف تغطية املشروع ألنه حىت اآلن مل 

يعط أي أرابح. املقاهي تعمل بشكل جيد،  
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أليس كذلك؟ وكما يقولون فكر لتجين الربح. 
 ." 

 " أحقا؟ ". 
تورد وجهها لكنها أجربت نفسها على املتابعة 
وعدم التأثر بنربة صوته املليئة ابمللل وابلنظرة  

 اخلطرة يف عينيه. 
" وصلنا إىل حدود التماس اآلن وقريبا جدا 

 سنبدأ جبين املال ". 
 " هل هذا صحيح ؟ "
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الطريقة اليت حيدق هبا إليها جعلتها تشعر 
والقلق. قالت:   ابلتوتر  

" وما إن نبدأ جبين املال حىت تبدأ أنت أيضا 
 جبين الربح معنا " 

 
 
 

توقفت عن الكالم ما إن رأت الغضب على 
وجهه. ما الذي حتتاجه لتجعل هذا الرجل 

 يبتسم؟ 



 - 89 - 

اتبعت: " سأكون صادقة جدا معك. احتاج 
األمر إىل وقت أطول مما اعتقدت واألرقام 

هي مكتظة ابلناس دائما  ليست كما توقعنا. املقا
وهذا جيعلين ال أفهم ملاذا لسنا يف وضع مريح  

 ." 
 " أحقا أنك ال تفهمني؟ "

قررت أن تكون صادقة معه فقالت: " من 
احملتمل أنين اقرتفت بعض األخطاء يف البداية.  

عمليات الشراء والتجديد الكثري من  كلفتنا 
األموال أكثر مما اعتقدت. دفعت مثن تلك 
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أكثر من املطلوب واآلن مبا أننا نتطور  األشياء
ونتوسع سيكون من السهل علينا احلصول على 
اتفاقات أفضل. أعطين فرصة قصرية بعد وأنت  

 لن تندم على ذلك ". 
" أان اندم على ذلك ابلفعل. ال تعجبين  
 طريقتك يف إدارة أعمالك آنسة اتكر ".

حدقت به غرايس مصدومة. قالت " أنت 
ل ال يسري ابلسرعة املطلوبة؟  تقصد.. أن العم

حسنا! أتقبل ما قلته لكن أعطين مهلة قصرية  
بعد. لدي العديد من األفكار اليت أرغب يف 
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التحدث عنها معك. أعلم أنين استطيع أن  
 اجعل مقاهي برازيل مرحبة ".

 " لكن من حساب من آنسة اتكر؟ "
نربة صوته الناعمة جعلتها تقطب جبينها. إنه  
بليونري! التأخر يف جين األرابح املادية لن 

 يشكل له أي مشكلة.
" أدرك أنك أعطيتنا مبلغا كبريا من املال لكننا 
سنعيد لك املال مع األرابح ما إن يزدهر العمل 
حقا. أان فعال أقدر فرصة دراسة األرقام معك  
وإعطائك فكرة كاملة عن خطتنا املستقبلية. 
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عن املشروع أمتىن  عندما تكتمل لديك الصورة 
".أن توافق على متديد مدة القرض   
 " وملاذا علّي القيام بذلك ؟ "

 " ألنك سرتى أنه يستحق الدعم ". 
رفعت حقيبتها وضعتها على الطاولة وهي 
تتابع: " إن سحبت دعمك املايل ستفلس 
الشركة وستنهار بكل بساطة وإن اهنارت 

 الشركة..."
سدين  " ستخسرين أسلوب حياتك الذي حت 

 عليه ". 
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قطبت جبينها وهي تفكر ابألربع عشرة ساعة 
عمل يوميا منذ أن بدأت مشروعها. أهذا ما  

 قصده ؟ 
 " أان حمظوظة جدا ألن لدي عمال أحبه ". 
قالت ذلك وهي تبتسم له لكنها سحبت 

ابتسامتها على الفور ما إن رأت الربودة القاسية  
 يف عينيه. 

جل احلساابت مّد رافايل يده وقال: " أعطين س
 ." 
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شعرت بقلبها يكرب يف صدرها. يف النهاية. 
هناك أمل ما. ملاذا يريد أن يرى احلساابت إن  
مل يكن يفكر يف متديد القرض؟ فتحت احلقيبة 
بسرعة وهي تكره حقيقة أن يديها ترجتفان. إهنا 
يف وسط املعركة وهو حياول السيطرة عليها. 

بل شعرت كأهنا عادت إىل املدرسة جمددا  
عادت إىل غرفة التعذيب حيث كل شخص 

هناك يقف منتظرا إايها أن تفشل. أنت محقاء  
 بليدة الذهن غرايس اتكر! ركزي أيتها الفتاة! 
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تنفست بعمق وهي تذكر نفسها أهنا ليست يف 
مسافة طويلة جدا  املدرسة اآلن وأهنا قطعت

منذ تلك األايم املرعبة. وهي لن تسمح لنفسها  
مدت يدها إىل داخل احلقيبة أن تفشل أبدا. 

وأخرجت كومة األوراق اليت حضرها والدها 
 بعناية وسلمها إايها.

" ما زلِت ضمن الدقائق اخلمس نسة اتكر. 
 استمري يف الكالم ". 

أليس حباجة للحظة كي يركز؟ ألقى رافايل نظرة 
خاطفة على األوراق. شعرت ابحلسد من خربته  
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ه فوق اليت تظهر بوضوح وهو جيول بعيني
األرقام. نظرت غرايس إىل البعيد وحاولت أن 
تنسى أنه هناك وهي تذكر اخلطط اليت وضعتها 

للعمل يف املستقبل. أخربته عن األماكن 
اجلديدة اليت وجدهتا وعن اخلطط اليت ستتبعها 

 لتطور كل مقهى. ابحت له حبلمها..
مل تتلق منه أي ردة فعل. أمسك رافايل قلما 

ظات مث قلب الصفحات. وكتب بعض املالح
أخريا رفع نظرة إليها وقال: " أان معجب بك  

 آنسة اتكر "
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من بني رماد اخليبة شعرت غرايس بتوهج 
 األمل. سألته: " أحقا ؟"

" أجل أان دائما معجب ابألشخاص الذين  
 يتمتعون ابلشجاعة ". 

مرر أصابعه على األوراق أمامه قرأت بوضوح 
 مدى قوة يديه.

الظروف توقعت منك أن تكوين  " يف مثل هذه 
 خمتبئة يف اجلهة املقابلة من الكرة األرضية ". 

ضغطت غرايس على ركبتيها املرجتفتني وسألته: 
 " خمتبئة؟ " 
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" أان لست رجال لطيفا عندما يقوم أحدهم 
 مبواجهيت أو معارضيت ".

شعرت إبحساس غامض... هناك شيء ما ال 
 تفهمه. قالت هبدوء:

لكن احلساابت تثبت لك  " إذا لن أعارضك 
 أن لدينا قدرة كبرية ". 

ماتت االبتسامة الودودة على وجهها بسبب  
 نظرته الباردة.

 " هذه حلساابت تثبت يل أنك كثرية العمل ". 
 " فعال ". 
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 " لكنك ال جتنني أي أرابح ".
 قطبت جبينها وقالت: " ليس بعد ". 

" أنت كثرية العمل ومع ذلك ال حتققني أي  
 أرابح ".

حدقت غرايس به وأجابت: " أعتقد أن هذه 
هي طبيعة العمل. إنه حيتاج أحياان إىل فرتة  

أطول مما تعتقد ليتمكن من النجاح. إن نظرت  
إىل األرقام سرتى أننا سنحقق الكثري من 

 األرابح قريبا جدا ".
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" إنين معتاد جدا على قراءة األرقام آنسة 
أريد أن اتكر. لكن لدي سؤال واحد فقط  

 أسألك إايه ". 
جلست غرايس مستقيمة الظهر على كرسيها 
وهي تشعر مبوجة من االرتياح تطفو عليها. 

 قالت: " من فضلك اطرح سؤالك ".
ابتسمت له ابتسامة مشرقة فراقبها رافايل 

 للحظة وهو يركز نظراته على وجهها. 
" أخربيين آنسة اتكر. كيف تتمكنني من النوم  

 ليال؟ " 
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الفصل االول  انتهى  
 

 الفصل الثاين 
 خمادعة

 
انسكبت اشعة الشمس من خالل النوافذ.  
 وقف رافاييل كورديرو وراح ينظر اىل غرايس.
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بدا كأن اللون خيتفى من وجنتيها. قال لنفسه" 
 انتهت لعبتك ايها اجلميلة". 

تساءل كيف ميكن لفتاة مثل غرايس اتكر ان  
ما  تكون هبذة السذاجة لتظن انه لن يكتشف 

 جيرى ىف شركتها.
االرقام ىف سجالهتا واضحة جدا لكن شخصا 

عاداي ال خربة لديه ىف احلساابت مثله لن 
يتمكن من اكتشاف ما وجده رافايل ىف تلك  

 السجالت. 
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لطاملا كان رافايل من االشخاص الذين ال 
يؤمنون ابلقدرات الفكرية ملن حوهلم. بعد 

ت تبني  النظرة االوىل الىت القاها على السجال 
له ان عمل الشركة بطئ وال ميكن النهوض هبا 

 للوصول اىل مرحلة جىن االرابح.
رغبة غرايس الواضحة ىف ان تكون ودودة 

ومسهبة ىف الكالم هى جمرد خطة قد تنجح مع  
 رجل طبعه اقل جتربة من رافايل مع النساء.

اتت غرايس اتكر اىل هنا وهى تشعر ابحلماس 
اى رجل آخر غري رافايل  وابلرغبة ىف التعاون . 
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رمبا كان سيتأثر ابعرتافها وخبيبة املها الن 
 عملها مل جين اية ارابح حىت اآلن. 

رمبا كان ايضا سيسمح لنفسه أبن يصدق 
 مظهرها الربئ.

من حسن حظ رافايل انه خبري ابلنساء  
اجلشعات لو مل تكن هذة حاله ملا ساورته 
ت الشكوك وملا اكتشف ان مقاهى برازيل ليس

انجحة كما يبدو ظاهر االمر. ان غرايس اتكر 
 بعيدة جدا عن كوهنا.
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صاحبة عمل هتتم المر موظفيها كما تتظاهر مع  
ذلك هى متلك اجلرأة لتأتى اىل هنا وتتوسله كى 

ىف مشروعها الصغري وهذا  يستمر ىف ضخ املال 
 دليل آخر على جشعها وفقداهنا للضمري.

وض رافايل  لو ان ظروف هذة القضية عادية لف
احد افراد فريق عمله للتعامل معها واهناء تلك  
املشكلة لكنه قرر ان يتعامل مع قضية غرايس  

 اتكر بنفسه .
نظر اىل اظافرها املقلمة واملطلية واىل شعرها  

 املشع فشعر ابلغضب يتنامى ىف اعماقه.
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تساءل اتراها تعرف معىن كلمىت احلرمان  
ور ابلربد  والضيق؟ الديها اية فكرة عن الشع

واجلوع؟ هل تعلم ما سيكون شعورها ان 
حاولت النوم بدون سقف حيمى رأسها الصغري 

 اجلميل؟
ال! ابلطبع هى ال تعلم. كيف هلا ان تتعلم؟  

يراهن رافايل ان اكرب صراع هلا ىف حياهتا هو ان  
 تقرر اى حذاء تنتعله ليتناسب مع ثوهبا.

عندما اتصلت به طالبة موعدا للقائه معه 
جاءت ردة فعله االساسية الرفض. ملاذا عليه 
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ان يضيع وقته معها؟ لكنه بعد قليل قرر ان  
 يعاملها بطريقة خمتلفة النه اراد ان يعاقبها.

عملت غرايس اتكر على متزيق حياة الناس 
الذين عملوا معها وهى ختطط اآلن لتمزيق  

يسمح هلا ابالستمرار يف   حياة آخرين لكنه لن
 ذلك. 

عليها ان تواجه نتيجة احداثه املشينة. جيب ان 
تعاىن كما يعاىن اآلخرون بسببها لكنه مل يقرر  

 بعد كيف سيجعلها تدفع الثمن .
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بدأ يفكر ىف العقاب الذى ستواجهه هل 
سريضى بتمديد فرتة القرض لتتمكن من تطوير  

امه اعماهلا ام سريفض؟ من خالل رؤيتها ام
مرتدية بذلة الشك اهنا كلفت مبلغا ال يستهان 
به وكذلك حذاؤها تفاقم غضبه منها وعلم انه  

 اختذ القرار املناسب ملعاقبتها. 
لكن اىل اي مدى سيصل عقابه هلا؟ تساءل 

دميها الصغريتني ونعومة  بكسل وهو ينظر اىل ق
بشرهتا هل هى مستعدة لالستمرار ىف حماولة  

سف هلا ان ال يسمح مطلقا اقناعه انه المر مؤ 
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لعالقته هبا ان تتداخل مع حياته العملية الن 
االجنذاب بينهما بدا شديدا وقواي من اللحظة 
االوىل الىت وطأت فيها قدميها املمر اخلشىب  
عندما احننت لتخرج كعب حذاءها من بني 
الشقوق االرضية اخلشبية لفت نظره مجال 

ا شعرها  رقبتها واجلزء االعلى من جسمها ام 
احلريرى فبدا ساحرا وهو يتدىل اىل االمام مغطيا 

وجهها وكذلك بدت شفتيها اللتان شهقتا 
 بنعومة وهى حتاول اال تفقد توازهنا. 
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للحظة. اختفى ذلك الغضب الذى كان يغلى  
ىف اعماقه وسيطر عليه احساس قوى 

 ابالجنذاب اليها اىل درجة جعلته يشعر ابالمل. 
ده فتمسكت حبقيبتها عندها تنبهت اىل وجو 

 وكأهنا طوق النجاة هلا.
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ردة فعلها تلك كانت اكثر من كافية لتذكره 
 بسبب وجودها هنا: املال.

ابستثناء شعرها االشقر املتوهج ومجال جسدها 
وطول ساقيها غرايس اتكر ال ختتلف ابدا عن  

 اى امرأة جشعة! هذا ما فكر به رافايل.
ىف رأسه لكنه ذكرايت مرة قاسية راحت تدور 

اجرب نفسه على التخلص منها بتصميم ال رمحة 
فيه مقررا ان يدفع غضبه وسخطه ابجتاه غرايس  

 اتكر.
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فكر مبرارة: ال عجب ان والدها مل حيضر معها  
من الواضح اهنما مل يرغبا ىف ان يبدد اى شئ 
صورة الفتاة الربيئة بقميصها البيضاء احلريرية  

اطة فوق كتفيها. لو  وشعرها الناعم املتدىل ببس
اهنا وقفت على هذا النحو امام القاضى وهيئة 

 احمللفني العلنوا براءهتا من جرمية قتل!
وقفت غرايس جامدة ىف مكاهنا وقد عال 

 االرتباك مالمح وجهها وهى تفكر ىف سؤاله.
سألته"ملاذا علي ان اعاىن من مشاكل ىف النوم  

 خالل الليل؟". 
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ابلرباءة نفسها  بقيت مالمح وجهها مبتسمة 
وكالمها بقى عذاب وواضحا كالثلج من الواضح  

اهنا تعلمت ىف احدى املدارس الداخلية 
للفتيات كتلك الىت تعلم القواعد االساسية 

للعيش ومن ضمنها ابلتحديد كيف تتمكن من  
 االستيالء على حمفظة الرجل.

اما اخلطة املعتادة فهى ان تتزوج من رجل غىن 
وأتخذ منه كل ما ميلك.مث تطلقه   
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القواعد الثالث للنساء جلىن املال هى: تقرىب  
من الرجل الثرى خذى كل ما ميلك من املال مث 

 تقاعدى!. 
تساءل ملاذا مل أتخذ غرايس اتكر هذا املنحىن 

اىل الكثري من اجملهود؟ شعر  اتراها تعتربه حباجة
رافايل ابندفاع ملواجهتها ابملعلومات الىت ميلكها  

ها. عن  
حاول جاهدا الضغط على نفسه ليتمكن من  
اهناء االجتماع أبسرع وقت ممكن قبل ان يفقد  

 السيطرة على نفسه.
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قال لنفسه: تلك اخلطوة ستسهل االمور 
عليها. اليس كذلك؟ ستعرتض قليال ىف البداية.  

ل شئ حىت من احملتمل ان حتدث ضجة وتنكر ك
 تدرك كم ميلك من املعلومات عن عملها.

ها رمبا ستستخدم دموعها او رمبا ستلجأ عند
 اىل مغازلته لتقنعه أبال يقاضيها.

ىف كلتا احلالتني ستعود اىل لندن بدون القرض 
 وهذا سيضع حدا هنائيا الحتياهلا.
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لكن رافايل ال يريد ان يضع حدا لذلك...جيب  
عليها ان تعاىن. يريدها ان تشعر ببعض القلق  

ين. واحلرية اللذين تسببهما لالخر   
هى اآلن قلقة. ابمكانه ان يشعر بذلك بوضوح  
كلما نظر اىل عينيها وابلرغم من كل التظاهر  

 الذى تبذله غرايس اتكر متوترة.
اتسعت عينا غرايس وهى تسأله"ملاذا تعتقد 

نوم ىف الليل؟ اتقصد النىن  انىن ال استطيع ال
قلقة على اجياد طريقة متكننا من دفع ديوننا ان  

قرض؟". انت اوقفت ال  
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ال مل يقصد ذلك لكنه قرر ان جياريها فيما 
 تقوله"وهل انت قلقة؟". 

 "ابلطبع!". 
ابتسمت له ابتسامة خجولة غابت على الفور  

 بسبب نظرته الغاضبة.
"هناك اشخاص كثريون يعتمدون علي لكن 
علي ابعاد هذه االفكار عن رأسى ىف الوقت 

كذلك؟". احلاىل واال سأصاب ابجلنون اليس    
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اسند رافايل ظهره اىل كرسيه وتراجع اىل الوراء  
وهو يراقبها بدقة ابحثا عن اى اثر للندم او  
 نقطة ضعف ىف شخصيتها يستطيع النفاذ منها. 
مل جيد اى ثغرة تساعده على ذلك بل جمرد  
ومضة من القلق دلت على انه الوحيد غري 

 املنطقى هنا. 
تقلقني   قال"اذا انت ال تفكرين ابآلخرين او 

 بشأهنم؟". 
قطبت جبينها قليال واجابت"حسنا! من 

الصعب اال تفعل السيما عندما تكون مسؤال 



 - 119 - 

عن دخلهم لكن من املهم ان ال ترتك العواطف  
تؤثر على ما جيب القيام به واال سيعاىن  

 اجلميع". 
ذكرايت كريهة ومقيتة انزلقت اىل خميلة رافاييل  

ادها...فجأة  وهذة املرة مل يكن هناك جمال البع
اصبح ىف الثامنة من عمره من جديد. طفل 

مبفرده ىف سن الثامنة يكاد ميوت جوعا. طفل  
خائف ضائع ىف الظالم وحماط بكل االصوات  

 الغريبة واملخيفة.
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شعر ابلعرق البارد يتصبب من جسده فنهض 
على الفور وسار حنو النافذة حماوال ان خيلص 

 نفسه من االاثر املظلمة ملاضيه. 
وقف جامدا للحظة حماوال السيطرة على تسارع 
انفاسه مث ادار رأسه ملواجهتها"اذا اتقولني انك  

 عدمية الرمحة؟".
ابتسمت غرايس قليال وقالت"ال! اان لست 

كذلك ال اعتقد ان على املرء ان يكون عدمي  
 الرمحة كي ينجح ىف عامل االعمال". 
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  ابقى رافايل على نربة صوته طبيعية وهو يسأهلا
جمددا"ماذا عن اخلداع والسيطرة على الناس؟  
هل تعتربين هذة الصفات طبيعية للتقدم ىف 

 العمل؟". 
حدقت به قائلة"ال افهم اىل اين تريد الوصول 

 ىف هذا النقاش". 
 "احقا؟". 

اهنا ابلطبع تتساءل...فجأة قرر ان ينتقل معها  
من مبادرة الكالم اىل االعمال انه يرغب ىف ان 

نتائج اعماهلا أبم العني واثناء ذلك  جيعلها ترى 
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سيتأكد من جعلها تعاىن كثريا. استقرت عيناه  
على بذلتها االنيقة وعلى حذاتئها ذو الكعب 

 العاىل والرفيع وازداد حقده عليها.
ىف الواقع هو يعلم ان ال جمال اطالقا للمزج بني  

 الثياب االنيقة واالدغال. 
 قال"هل احضرت معك حقيبة ثيابك آنسة

 اتكر؟". 
 "حقيبة ثياىب؟ الي هدف؟". 

 "اريدك ان متكثى هنا الايم قليلة كضيفة ىل".
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ابعد عن خميلته الصورة املزعجة الىت اقتحمتها 
وهى صورة لغرايس املستلقية على السرير ىف  
غرفة الضيوف واستبدهلا بصورة هلا وهى تسري  
عرب ممر الغابة منتعلة حذاء يصلح للتسوق ىف 

 املدينة.
يت اىل هنا قاطعة مسافة بعيدة وهناك بعض  "ات

 االشياء الىت تستحق ان تريها ما دمت هنا". 
تضاعف القلق ىف عيىن غرايس وهى تقول"منذ  

ط كنت قلت ىل ان لدى عشر دقائق  حلظة فق
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فقط المتام لقائى بك واآلن انت تدعوىن فجأة 
 للبقاء لعدة اايم. ملاذا؟".

اكن مل حتلم هبا  النه يريد ان يقود توترها اىل ام
من خالل السري ىف مناطق وعرة وخطرة عندها  
سيجعلها تشعر ابالسف والندم احلقيقيني الهنا 

 فكرت ىف القدوم اىل هنا.
قال متعمدا اخفاء السخرية ىف نربة صوته" اان 

صميم اتعجب دائما ممن ميلكون العزم والت
آنسة اتكر وانت واحدة منهم لذا متكنت من 

ت اضاىف".احلصول على وق  
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ملع االمل ىف عينيها وسألته" اانت مستعد 
 العطائى املزيد من الوقت؟". 

"هذا ان وافقت على ان اريك سحر الغاابت 
 االستوائية". 

يبدو ان نربته احلريرية منعت اجراس االنذار من  
الرنني ىف رأسها الهنا ابتسمت له ابتسامة مليئة 

 ابلثقة واالمل.
حضنها وعلقت"شكرا ضغطت على يديها ىف 

جزيال لك! لن تندم على ذلك. ميكننا التحدث 
 مطوال خالل الرحلة ان شئت". 
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نتحدث! ان كلمة التحدث ليست موجودة  
 فعليا ىف قاموسه.

 
 

رماها رافايل بنظرة مشككة مث ادرك اهنا ال 
 متلك ابلفعل ادىن فكرة عما ينتظرها. 

ىف الوقت الذى سينتهى منها ستكون راغبة ىف 
لصراخ ال ىف التحدث.ا  
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"اتطلع االريك بعض املناظر الرائعة اجلمال 
والنادرة ىف بالدى وسأستغل الفرصة الرافقك  

 اىل اماكن اعتقد اهنا ستثري اهتمامك". 
فكر بتثاقل ان احد هذة االماكن قد تكون 

 غرفة نومه وهو يراقب تورد خديها. 
صحيح انه يفضل ان يبقى حياته العملية بعيدا  

مغامرته لكن ال ميكن اعتبار غرايس اتكر عن 
شريكة ىف العمل النه سيعمل شخصيا على 

 اهناء عملها واقفال شركتها.
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هذا يعىن انه يستطيع ان حيول اهتمامه هبا اىل  
 الناحية الشخصية.

 "مل اخطط للذهاب لرؤية اى مكان هنا".
"اتكلم عن زايرتك للفازيندا. مزرعة القهوة الىت  

اجاتك من النب. من االنسب لك  تؤمن كل احتي
 ان تتعرىف اكثر على املستحضر الذى تبيعينه". 
راقبها رافايل ابهتمام لكنها ابتسمت ببساطة  
 فظهرت غمازتيها اللتني جعلتاها تبدو كمراهقة.
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"احب كثريا زايرة اماكن زراعة النب.اصر والدى  
على القيام هبذا االمر عندما بدأان العمل. ايهلا 

رائعة!.من فكرة   
جتاهل رافايل مجال غمازتيها واالحساس القوى  
ابجنذابه اليها واراد ان يضحك فجأة. ال ميكن 
 الحد ابن يشك ىف بفرحها الواضح الصريح.

البد اهنا االن تتساءل عن مدى املعلومات الىت  
يعرفها عنها ومع ذلك ليس هناك اى اثر للندم 

ىل  ىف عينيها او اي قلق من عرضه ان أيخذها ا
 اعماق االدغال.
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كل ما فعلته غرايس هو اهنا وقفت مرتدية بدلة  
من تصميم ارماىن وتنقلت على حذائها ذي  

 الكعب العاىل. 
من الواضح ان ال فكرة لديها كم هى حباجة اىل  
الطاقة لتتمكن من السري ىف االدغال ىف هذا  

 الطقس احلار الرطب. 
قال لنفسه برضى وثقة: مخس دقائق...مخس 

ق فقط هو كل ما حتتاجه لتبدأ ابلصراخ  دقائ
خوفا من االفاعى واحلشرات ولتلتصق به وال 

 ترتكه ابدا. 
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من دون هذة الثياب االنيقة وامحر الشفاه 
 ستبدو ضائعة وخائفة وسيتحول اهتمامها حنوه.
عندئذ سيوجه هلا ضربته االخرية للقضاء عليها 

 من املؤكد اهنا ستكون الضربة القاضية.
قدميه وقال"اذا سأدبر االمر ليوم  هنض على

غد. ىف الوقت الراهن احدى موظفاتى ىف فريق  
العمل ستوصلك اىل غرفتك حيث ميكنك ان  

 تبدىل ثيابك أبخرى مرحية اكثر".
 "الديك فريق عمل هنا؟". 
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رفع رافايل حاجبه بسخرية واجاب" ابلطبع 
لدى فريق عمل! هل اعتقدت ان هذا املكان 

م ظننت انىن اأترجح يسكنه شخص واحد؟ا
مبفردى على االشجار ىف ثياب تسرت العورة  

 فقط فيما اتغذى على االانانس؟". 
"ال ينمو االانانس ىف الغاابت االستوائية 

 االطلنطية". 
اهنا متلك بعض املعلومات اذا هذا يعىن اهنا 

تعرف اكثر من املرأة الىت احضرها سابقا والىت  
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عات كانت تشغل وقتها بطالء خالل سا
 اجلغرافيا.

"احتفظ بفريق عمل ىف كل منزل من منازىل  
 وهذا جيعل عملى اكثر جودة وكفاءة".

اردف قائال"مت نقل حقيبتك اىل الطابق العلوى.  
سأراك اثناء العشاء. ستحضر لك ماراي مدبرة 

 املنزل بعض املقبالت واالطعمة احمللية".
انتظر لرياها ترجتف خوفا مما ستأكله لكنها  
ابلكاد ابتسمت وهى تقول"هذا رائع! شكرا 

 لك. انت لطيف جدا". 
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لطيف؟! خالل السنوات املاضية اندته النساء  
اللواتى عرفهن أبمساء خمتلفة لكن ااي منهن مل  

 تقل له انه لطيف.
نظر رافايل اىل وجهها ابحثا عن تعبري ساخر 

ابتسامة صادقة وصرحية.لكنه مل ير غري   
تلك االبتسامة ااثرت غضبه. ان كانت قلقة 

فهى ابلطبع تعمل على عدم اظهار ذلك. فجأة  
ة متاسكها. ىف اصبح اكثر تصميما على زعزع

 الوقت الذى سينتهى منها لن تبتسم ابدا.
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ستكون رطبة ومتعبة وستكون قدماها متورمتني 
ثريا  وبشرهتا مليئة بلسعات احلشرات وستفكر ك
 قبل ان ختتلس اموال اي كان بعد ذلك.

لكن ان لعبت اوراقها بطريقة صحيحة فهو 
 مستعد لتقدمي بعض العزاء والدعم هلا.

بعد خروجها من مكتبه شعر رافايل ابلرضى 
النه ميلك سيطرة كاملة على الوضع وقرر الرد  

 على املكاملات اهلاتفية الىت تنتظره. 
ها بعد ذلك  شعرت غرايس ابرجتاف ىف اعماق

اللقاء لكنها تبعت ماراي مدبرة املنزل. مل تدرك  
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ان عليها صعود درج خشيب لتصل اىل غرفة 
 نومها.

مل تعلم ىف الواقع ان كان عليها ان تشعر ابلقلق  
ام ابالرتياح الن املدة القصوى احملددة هلا والىت  
مل تكن تزيد عن عشر دقائق امتدت اىل اايم 

رديرو.توقعت غرايس ان قليلة برفقة رافايل كو 
يكون رافايل قاسيا بال رمحة خالل االايم 

القليلة الىت ستمضيها برفقته لكنها مل تتوقع ان  
 يكون ابردا جدا ومروعا. 
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فكرت ان الذنب على االرجح هو ذنبها فال 
شك ان حساابت شركتها غري مقنعة ورافايل  
ليس ابلرجل الذى يسمح لنفسه ابلتعامل مع  

عدميى اخلربة.اشخاص بسطاء   
هو ليس ابلرجل الذى يسمح حبدوث اى شئ 
ال يريده. رفعت غرايس رأسها وتساءلت اىل  
اين يصل هذا الدرج. رأت على احد جانىب  

املمر نوافذ تطل على املناظر الطبيعية للغابة من  
زوااي وارتفاعات خمتلفة وعلى اجلانب اآلخر 
هناك درابزين من اخلشب احملفور. اعطاؤها 
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ت رمبا سيساعدها على االقل زيد من الوقامل
على شرح قضيتها! فكرت بذلك وهى تتابع  

 السري صعودا.
ستحظى بفرصة لتخربه عن مشاريعها املقبلة ىف 

نت عدمية اخلربة فهى خلقت العمل. مهما كا 
من اجل العمل القاسى الذى يتطلب االرادة 

 الصلبة والتصميم القوى.
 

. توقعت ان تساءلت ملاذا بدل رأيه فجأة
مينحها عشر دقائق فقط لتشرح قضيتها واالن  
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يبدو اهنا حصلت على وقت اكثر بكثري.اقنعت  
نفسها اهنا جيدر هبا ان تكون سعيدة. وان 

 تنسى امر التوتر. 
ادركت اهنما وصلتا اىل اعلى الدرج الذى 

يقودها مباشرة اىل غرفة كبرية تطل على الغابة  
 من جهتني.

لى مستوى اعاىل الشجر  الحظت اهنا االن ع 
فسارت حنو الشرفة اخلشبية املاحطة حباجز مينع  

املقيم ىف هذة الغرفة من السقوط ىف ارض 
 الغابة.
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شعرت بسحر املكان ومجاله فاستدارت حنو 
مدبرة املنزل وهى تبتسم قائلة"انه حقا مجيل 

 جدا. وكانه معلق ىف الشجرة".
ظر دائم  بين املنزل ليتناغم مع الطبيعة ويؤمن من 

لسحر الغاابت االستوائية وغموضها ابلتمازج  
 مع رفاهية احلياة املنتشرة ىف املكان.

يتوسط الغرفة سرير كبري جهته الرأسية هى 
عبارة عن لوحة مزركشة ملفتة للنظر اما  

االغطية احلريرية فبيضاء اللون وضع عليها 
غطاء من املخمل وعدد من الوسائد اخلضراء  
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اخضرار االشجار احمليطة هبا الىت تتناسب مع 
ة وهناك سجادة كبرية من الصوف تغطى االرضي

 اخلشبية.
راحت نسائم خفيفة منعشة حترك الستائر  

 الرقيقة املصنوعة من الشاش. 
قالت املرأة شيئا ما بلغة افرتضت غرايس اهنا 
الربتغالية فابتسمت هلا معتذرة وهى تشعر  

 ابالحراج.
التحدث بلغتك وال قالت"اان آسفة ال اجيد 

 افهم كلمة واحدة ابللغة الربتغالية".
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قالت املرأة بلهجة ثقيلة ابالجنليزية" قلت ان 
ثيابك اصبحت ىف اخلزانة وان احتجت اىل اي  

 شئ آخر ما عليك اال ان تسأىل فقط".
 "شكرا لك". 

نظرت غرايس اىل نفسها نظرة استهجان 
 واتبعت"سأبدل ثياىب اآلن". 

تياح الن ثياهبا بدت ملتصقة شعرت بعدم االر 
 جبسدها ومل تعد قادرة على حتملها. 

مع اهنا مل حتضر الكثري من الثياب معها فقد 
حزمت ثياب تكفى لتمضية ليلتني ىف ريودى  
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جانريو وهى الفرتة الكافية لتطري اىل املسكن ىف 
املقلعة اىل  الغابة مث العودة لتلحق بطائرهتا 

 لندن. 
ايل سيدعوها للبقاء  مل تفكر للحظة ان راف

كضيفة له ىف الغاابت االستوائية شعرت مبوجة 
 من التفاؤل تغمرها.

بعد ساعتني على الشرفة. ان "سيقدم العشاء  
رغبت ىف السباحة ميكنك ان تفعلى ذلك ىف 
بركة الغابة. خذى املمر اىل اجلهة اليمىن مث 
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سريى ملدة مخس دقائق. عندها جتدين منعطفا. 
 اذهىب ابجتاه اليمني جمددا". 

ابتسمت هلا ماراي خبجل واتبعت"اذا احتجت 
 الى شئ آخر من فضلك انديىن".

حتتاج اليه هو طاقة اضافية  فكرت ان كل ما
من الشجاعة لتتمكن من مواجهة رافايل 

 كورديرو من جديد. 
ابتسمت هلا غرايس واجابت"اان متأكدة من 

 انىن سأكون خبري. شكرا لك".
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قررت ان خصوصية غرفة النوم افضل هلا من  
بركة قد جتد فيها اشخاصا اخرين فاختارت ان  

الطقس تتجاهل عرض السباحة املغرى ىف هذا  
 احلار.

شعرت ابالمتنان الهنا متكنت من نزع ثياهبا 
 عنها. 

استجمعت قواها وغسلت شعرها. حلسن 
حظها ان مشكلتها ابلنسبة ملا سرتتديه اثناء  
العشاء حلت على الفور ابالضافة اىل ثوب 
السباحة االمحر الذى وضعته ىف احلقيبة لكى 
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تسبح ىف بركة الفندق الذى ظنت اهنا ستمضى  
تها فيه وضعت ايضا ثالث قطع من الثياب ليل

 ميكنها ان ختتار منها ما سرتتديه. 
البذلة الرمسية الىت نزعتها وهى تتنفس الصعداء 
لشعورها ابالرتياح وسرواال عاداي للتنقل اليومى  
ارتدته خالل رحلتها الطويلة من لندن اىل ريو  
ابالضافة اىل فستان بسيط من الكتان احضرته 

اثناء بقاءها ىف الفندق ىف ريو. لكى ترتديه   
 ثالث قطع من الثياب وثالثة احذية. 
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تذكرت تعليقات رافايل عن احلذاء ذى الكعب  
 العاىل فقررت عدم انتعاله.

من الواضح ان احلذاء الرايضى اخلفيف الذى  
ا  ارتدته ىف الطائرة غري مناسب لذا مل يبق امامه
اال ان تنتعل احلذاء القماش الشبيه حبذاء  

راقصات الباليه. هكذا انتعلت غرايس حذاءها  
 وارتدت ثوهبا.

شعرت براحة عجيبة بعد ارتدائها لذلك الثوب  
السميك وىف الوقت الذى سارت فيه عرب املمر  

الزجاجى ملسكن الغابة والذى يوصل اىل  
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الشرفة املظللة شعرت كاهنا استعادت ثقتها 
 بنفسها. 

هدأت واخذت الوقت الكاىف لتفكر ىف 
وضوع الذى اتت من اجله. كل شئ سيتم  امل

على خري ما يرام! قالت ىف سرها وهى تشعر  
 ابلتفاؤل واالجيابية.

ستدعه ببساطة يرى مدى ولعها هبذا العمل.  
ان ادرك رافايل كم هى مستعدة للعطاء سيعمل  

 على ابقاء القرض ومتديد فرتة اسرتجاعه.
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حافظت على ثقتها بنفسها طوال تلك الفرتة 
انضمت اليه اىل طاولة العشاء...حىت   

بدل رافايل ثيابه فارتدى قميصا سوداء  
وسرواال من قماش خفيف...بدا جذااب وغري 

 مثري لالعصاب كما كان خالل االجتماع.
رمبا يعود الفضل اىل الضوء اخلافت الذى جعله 

 يبدو اقل قسوة.
 "اجلسى! اتريدين شرااب ما؟". 
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ري امامها  انتظرت غرايس حىت وضع كوب العص 
واصبحا مبفردمها قبل ان تقول"انت غاضب 

 جدا مىن. اليس كذلك؟". 
هى تكره االجواء املتوترة لذا قررت املواجهة 

 املباشرة. 
اتبعت قائلة"اعلم انىن اقرتفت العديد من 

االخطاء لكن كل شخص معرض للخطأ عندما 
 يبدأ عمال جديدا هو غري معتاد عليه". 

؟". "احقا؟ اهذا ما حيدث فعال  
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بدا رافايل مراتحا وصاحب سيطرة كاملة. مل 
 تظهر مالمح وجهه الوسيم اى اثر للعاطفة.

راقبته غرايس وهى تشعر ابالمل يتضاءل ىف 
اعماقها. كيف ميكن للمرء ان يتواصل مع 
شخص مثله شخص يعيش حياته من خالل 

الوقائع واالرقام؟ اتراه حقا فاقدا متاما  
القاسية املؤملة.  للمشاعر؟ تذكرت قصة طالقه  

البد انه حيمل ىف داخله جروحا كثرية فعندما 
تعاكس احلياة شخصا ما فاهنا ترتك لديه جراحا 

 كثرية...هى تعلم ذلك.
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تساءلت اهذا ما حدث له؟ هل رحيل زوجته 
املفاجئ جرده من االحساس ام ان ذلك حدث 

 قبل وقت طويل من اهناء زواجه؟
. "امل ختطئ ابدا سيد كورديرو؟"  

لوى رافايل شفتيه اببتسامة ساخرة وفجأة 
اصبح كل ما فيه قاسيا وعنيفا قسمات وجهه  

عدائية واللمعان ىف عينيه اظهر   القاسية بدت
ما حيس به من قسوة ىف داخله وكذلك تصلب 

 فكه. 
 قال"اجل". 
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نظرت اليه غرايس بتمعن وهى تفكر تلفظ 
ومع ذلك يراودها شعور  الرجل بكلمة واحدة

 ان جوابه حيمل الكثري من املعاانة.
ملاذا تشعر ابلتعاطف مع هذا الرجل ىف حني ان  

ال شئ متعلق به يشري اىل انه ضعيف او انه  
 سريع التأثر؟.

احست بصراع يتخبط ىف اعماقه  
املظلمة...شئ هو يرفض االستسالم له الن 

 هذا الرجل ال يستسلم ابدا على ما يبدو.
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اعرتفت برتدد"اعرتف انىن كنت محقاء ساذجة 
 وعدمية اخلربة. ميكنك ان تنعتىن مبا تشاء".

نظر اليها مطوال قبل ان يعلق"ساذجة ومحقاء  
وعدمية اخلربة هل تستعملني هذة الكلمات 

 لوصف ذاتك؟". 
"اان اقول احلقيقة لو قلت عكس ذلك ال 
فرصة امامى ىف االستمرار ابحلصول على 

كذلك؟".   القرض اليس  
قالت هذا ببساطة وعيناها منجذبتان حنو 

عت"لكنها اوصاىف احلقيقية هذا  ساعديه مث اتب
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ما كنت عليه عندما اعطيتىن القرض ىف البداية  
 اي منذ مخس سنوات". 

 "كم كان عمرك منذ مخس سنوات؟". 
"كنت حينها ىف الثامنة عشر حصل ذلك 

 مباشرة بعد اهنائى املرحلة الثانوية".
قالت ذلك مبرح حريصة على عدم اظهار اي  

عالمة من عالمات بؤسها وأيسها اللذين 
 عاشتهما اايم كانت ىف املدرسة. 
 "ملاذا مل تدخلى اىل اجلامعة؟". 

 السباب كثرية ال تعد وال حتصى... 
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اخفضت غرايس نظرهتا اىل طبقها حمدقة الول 
 مرة ىف الطعام.

املزيد    حدق هبا رافايل بينما راحت ماراي تضع
 من اطباق الطعام على الطاولة. 

 "لكن والدك هو من اسس العمل".
هزت رأسها ابلنفى وقالت"ال! كان اىب يستورد 

النب ويبيعه لكن فكرة انشاء املقاهى هى 
فكرتى. عندما تركت املدرسة عملت ىف مقهى  
لفرتة واستمتعت بذلك. كان هناك الكثري من  

ام هبا كالعمل االمور االخرى الىت ابمكاىن القي
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ىف وكالة للسفر مثال لكن كان لدى اصدقاء ىف 
اجلامعة ىف لندن ال جيدون مكاان مناسبا  

 لالجتماع اثناء النهار من هنا اتتىن الفكرة. 
 
 

قمت ببعض االحباث ووجدت مقهى على شفري 
االهنيار فاشرتيته بفضل قرض ماىل من احد 

 املصارف. 
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دى النىن مل  امضيت اايما ولياىل اعمل فيه مبفر 
اكن املك ما يكفى من املال الوظف من 

 يساعدىن".
مدت يدها وسكبت بعض الطعام ىف طبقها مث  
اتبعت" كانت اجلدران متصدعة وحباجة للطالء  

لذا قررت ان اغطيها بصور جدارية كبرية 
للغاابت االستوائية بدا أتثري تلك الصور مذهال 
على الناس راح كل من يدخل القهوة يسأل" 

 اين يقع هذا املكان؟". 
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بدت االمور ىف حينها غاية ىف السهولة. بدأت  
دف واحد وهو ان غرايس عملها من اجل ه

تثري اعجاب والدها وتلفت نظره اىل اهنا 
 تستطيع القيام بعمل مفيد. 
 "الربازيل بلد مجيل جدا". 

"اجل. تلك الصور دفعتين للتفكري بتجربة  
املقاهى  كاملة للموضوع الذى اردت تقدميه.

املوجودة عادة تركز على االمهات الشاابت مع 
اطفاهلن او رجال االعمال الذين ميرون سريعا  

 من اجل احتساء فنجان من اهلوة.
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التقطت شوكتها وقطبت جبينها وهى  
ن الطالب من  تتابع"اردت مكاان يتمك

االجتماع فيه مع االصدقاء. ليستمتعوا 
رائع.   ابلتحدث ومساع املوسيقى ىف جو مجيل  

اجلو العام ىف املقاهى يشع ابلنشاط واحليوية  
السيما مع موسيقى السامبا الىت نسمعها 
بشكل دائم لزابئننا وحنن نقدم هلم طعاما 

 برازيليا.
حنن ايضا متصلني بشبكة االنرتنت حيث 

 ابمكان التالميذ العمل وهم يتناولون القهوة.
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 "وهل جنح االمر؟". 
املقهى يكتظ يوميا ابلطالب "ابلطبع! راح 

وغدت ارابحنا مذهلة كانت جتربة مثرية ال ميكن 
 وصفها".

 "جىن املال هو دائما امر مثري". 
استيقظت غرايس من ذكرايهتا بسبب نربة  

 صوته احلادة. 
نظرت اليه وتساءلت ان كان هناك امر آخر  
وراء تعليقه لكن وجهه الوسيم مل يبح هلا مبا  

بالغ ىف احساسها؟. يفكر به. اتراها ت  
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"اجل ابلطبع عندئذ قررت اننا نستطيع القيام  
ابالمر نفسه ىف اماكن اخرى. مل يقرضىن 

املصرف املزيد من املال ألنىن كنت عدمية اخلربة 
مل يرغبوا ىف اعطاء مبلغ كبري من املال ملراهقة  
فاتصلت بشركتك. كنت تقدم قروضا عملية  

االقتصادية   للمبتدئني تساعد ىف تنمية احلياة
 الربازيلية ما جعلين اعتقد انك قد تساعدىن". 

القرض الذى قدمته شركته هلا غري مسار حياهتا  
 كلها!.
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مد رافايل يده حنو كوبه قائال"املقهى االول 
الذى انشأته جىن الكثري من االرابح اليس 

 كذلك؟". 
 "اجل!". 

علق بنربة مستفهمة"لكنك االن ال تكسبني 
البد ان هذا االمر خميب    مثل تلك االرابح.

 لآلمال".
 "صرفنا الكثري من املال على جتديد املقاهى". 
راقبته غرايس وهو يشرب وبدون وعى منها 

تبعت حركته بعينيها قبل ان تتابع"دفعت لشركة  



 - 164 - 

بناء لتقوم ابالعمال الىت قمت بنفسى هبا ىف 
 ذلك اكثر من امليزانية الىت  املقهى االول وكلفىن 

االمر. تلك غلطة لن اقدم على    خصصتها هلذا
 تكرارها ابدا".

حدق رافايل بوجهها مطوال قبل ان يعلق"ال!  
 لن تفعلى ذلك".

التوتر الطاغى بينهما سيطر عليها فوضعت 
شوكتها جانبا مث قالت"انت سرتفض طلىب 
لتمديد مهلة القرض. اليس كذلك؟ النىن مل 
اعطك ارابحا مقابل استثمارك حىت اآلن. 
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 ابدد اموالك ايضا فأنت مل ختسر شيئا. لكنىن مل
كما انك مليونري وهذا االستثمار لن يسبب  
لك خسارة. لكنه ميثل كل شئ ابلنسبة يل  

 ولالشخاص الذين يعملون معى". 
دفعت غرايس طبقها بعيدا الهنا شعرت فجأة 

 اهنا مريضة وغري قادرة على تناول الطعام. 
رعة النب ان  سألته"ملاذا دعوتىن للبقاء وزايرة مز 

 كنت مصمما على الرفض؟". 
مل يبتسم رافايل بل قال"مازال لديك الوقت 

لتجعليىن ابدل رأيي آنسة اتكر. واان اعمل ان 



 - 166 - 

العائلة الىت متلك الفازيندا سرتغب جدا ىف 
 لقائك وىف مساع ما لديك". 
 "مساع ما لدي أبى شأن؟". 

حدقت به ومالمح وجهها مشدوهة وخالية من  
انه يتكلم وكأهنا ستعمل على تقدمي اى تعابري  

 ادلة وبراهني عن عملها.
"بشأن عملك آنسة اتكر. ماداموا هم 

املصدرون الوحيدون لك فعملك هو عملهم. 
انتما مرتبطان بعقدة ال سبيل اىل حلها او  

 فصلها". 



 - 167 - 

 "هذا صحيح". 
هذا الرجل ميسك مبستقبلها بني يديه وىف هذه 

ابملخاطر.اللحظة يبدو املستقبل حمفوفا   
عليها ان تستعمل كل ما لديها من قدرات 

ذهنية لتحاول اقناعه. عليها اجياد وسائل جتعله 
 يبدل رأيه.

مع ذلك وجدت غرايس ان من املستحيل 
عليها ان تركز وكل ما تفعله هو مالحظة 

التفاصيل الىت ال امهية هلا مثل الشعر االسود  
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يغطى صدره كذلك حركة يديه املاهرتني   الذى
 اجلميلتني.

تذكرت فجأة ما قاله القبطان عنه. ان النساء  
حيمن حوله ابلعشرات! ىف تلك اللحظة مل هتتم  
بتقييمه الهنا اعتقدت ان ذلك ما هو اال نتيجة 
طبيعية لثرائه وسلطته لكنها اآلن ادركت ان 
هناك امرا آخر خمتلف متاما انه رجل جذاب 

طبيعته. ب  
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رافايل كورديرو رجل برازيلى وسيم جدا وهو 
يشع وسامة وجاذبية. حىت لو كان فقريا معدما 

 لظلت النساء حيمن حوله .
مشاركتها املكان نفسه معه جعلها تدرك على 

 الفور مدى اختالفهما. 
شعرت بقوة أبنوثتها امام رجولته الطاغية 

 واملسيطرة على املكان. 
به اىل درجة جعلتها ال  بدت غرايس منشغلة 

تالحظ انه مت ابعاد طبقها ووضع فنجان القهوة  
 امامها. 
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اجربت نفسها على الرتكيز على شئ آخر  
سواه. رفعت فنجاهنا اىل شفتيها. تنشقت 

رائحة القهوة وأتوهت ابعجاب. بغض النظر  
عن حجم الضغوطات الىت تتعرض هلا فهى 
دائما تشعر ابلرضى والفرح عندما تتناول 

 القهوة.
 "البد ان هذة اشهى رائحة ىف العامل".

"يسعدىن انك تظنني هذا فالنب مصدره فازيندا  
 حملية وهى ذاهتا الىت تؤمن النب لك". 

 رشفت من فنجاهنا وهى تقول"اهنا شهية". 
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رمبا مالكوا الفازيندا سيدعمون طلبها النه ان مت  
اقفال املقاهى فعليهم ان جيدوا مشرتاي جديدا 

م. حملصوهل  
اتبعت حبماس"اان حقا اتوق للقيام هبذة الزايرة  

 اىل الفازيندا".
 "جيد!". 

وضعت غرايس فنجاهنا على الطاولة  
مسية وحنن نتحدث وقالت"حسنا! امضينا اال

عىن وهذا امر ممل جدا. ماذا عنك؟ هل ولدت  
 وكربت هنا ىف الربازيل؟". 
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"ال افهم كيف سيساعد احلديث عن ماضي 
ك". على استمرار عمل   

نربته محلت عمقا غريبا مث اتبع هبدوء"خذى 
 بنصيحىت وركزى على االمور الىت هتمك". 

 "كل ما ىف االمر انىن فكرت ابلتحدث عنك". 
"ال احتدث مطلقا عن نفسى مع اى شخص. 

 تذكرى ذلك اي آنسة!". 
هنض رافايل على قدميه حبركة سريعة رشيقة 

جه  فراودها انطباع غريب ان سؤاهلا البسيط ازع
 واقلقه. 
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"ملاذا؟ أألنىن اكتشفت شيئا ما عليك ان 
 تقتلىن مث أتكلىن لتخفى جرميتك؟". 

تفوهت ابلنكتة حماولة ان تضع ابتسامة على 
وجهه مل تتغري. بقيت ساخرة   وجهه لكن مالمح

قاسية وال ميكن فهمها فرتكت غرايس حماولتها  
 وابتلعت ابتسامتها. 

يد كورديرو  "اان لست صحفية او حمبة للثرثرة س
وال اعتقد ان اى كاتب ىف اعمدة صحافة 

 املشاهري سيهتم بزايرتى ملسكنك". 
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شعرت غرايس من حركات جسمه انه منزعج 
 جدا وكأهنا تتحدث عن امر يكرهه.

"كوىن جاهزة ىف وقت مبكر وارتدى ثيااب جتف 
بسرعة ألن هذة الغاابت مطرية ومن الطبيعى  

 ان تتبللى". 
ال حذاء ذى كعب عاىل"."اذا ال جمال النتع  

الحظت ان تلك املالمح القاسية ىف وجهه مل 
تتبدل مطلقا فتنهدت. اظهرت لغة جسده ان 
ال شئ تغري بينهما على الرغم من اهنما امضيا 
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االمسية برفقة بعضهما. مل تلمح غرايس اى اثر  
 المكانية دعمها او مالطفتها.

صحيح اهنا حظيت مبدة اطول من الدقائق  
املخصصة لالجتماع لكن كما يبدو العشر 

بوضوح جيب ان ال تفسر مبادرته تلك على اهنا 
 تشجيع او مهادنة هلا.

لكن ان كان ال يرغب ىف متديد فرتة القرض 
أبخذها اىل الفازيندا؟ نظرت  فلماذا يزعج نفسه  

اىل املالمح الكئيبة على وجهه الوسيم وشعرت 
 ابعماقها تثور. 
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أسه لكنها قادرة على  هى ال تعلم ما يدور ىف ر 
 املراهنة ان ما يفكر به حنوها ليس لطيفا.

 
 
 

تقلبت غرايس مطوال ىف فراشها وهى تستعيد  
ذلك النقاش مع رافايل مرارا وتكرارا كما 
شعرت ان كل ما حييط هبا ىف الغابة يتطفل 

 عليها.
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احست بكل ما حوهلا حيا من خالل االصوات 
الذى يعلو ىف بعض  والزقزقة والعواء والنحيب 

 االوقات.
عندما استسلمت للنوم ظل رأسها مليئا بصور 
للبليونري الربازيلى املتفاخر الذى ميلك ماضيا 

 كريها مؤملا.
ايله من صاحب شخصية مسيطرة وقاسية!  

هنضت لتسري حنو اخريا ختلت عن فكرة النوم و 
النافذة واكتشفت اهنا تطل على القبة الزجاجية  

به كان رفايل هنا حىت يف الظالم  الىت تغطى مكت



 - 178 - 

الليل كان جالسا اىل مكتبه ميسك ابهلاتف بني  
 كتفه وخده وعيناه مركزاتن على الشاشة.

اذا بقاؤه ىف الغاابت االستوائية ال مينعه عن 
العمل ومن دفع مؤسسته الضخمة للوصول اىل  

 مستوايت اعلى واعلى. 
  قد يكون خمتبئا ىف االدغال لكنه مازال متصال

 بقوة ابحلضارة. 
لكن اتراه ال يستطيع النوم؟ وما سبب هذة 
القسوة الىت تراها ىف عينيه؟ تدافعت االسئلة 

 وهى واقفة هناك تراقبه. 
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مث انسحبت اخريا وهى تشعر كأهنا تطفلت 
 على جزء خاص من حياته.

ىف النهاية ان مل يكن يرغب ىف الذهاب اىل  
ها. اليس  السرير لرياتح وينام فهذا امر ال يعني

 كذلك؟. 
عادت غرايس اىل السرير وهى تبعد عن خميلتها 
صور صاحب الشعر االسود اللماع واملالمح 

 الوسيمة املتكربة. 
استيقظت اخريا من ذلك النوم املتقلقل  

 فوجدت ان الطقس ماطر. 
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االمطار املتساقطة تغسل االشجار وتثقل اهلواء  
 ابلرطوبة. مع ان اجلو مازال حارا جدا.

ت سرواهلا اخلفيف وقميصها البيضاء  ارتد
وانتعلت احلذاء الرايضى مث عقدت شعرها اىل  

 الوراء. 
تساءلت ماذا ميكن لرافايل ان يقول لو انه  

يعلم اهنا تشعر ابرتياح اكرب ىف هذة الثياب مما 
تلك الثياب االنيقة  كانت عليه وهى مرتدية

يصدقها.بعد ظهر البارحة؟ من احملتمل انه لن   
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من الواضح انه حيمل شعورا ابالزدراء احلاد حنو  
 النساء. 

من اين اتى هذا الشعور؟ وهل حكمه الطاغى 
على بنات جنسها سينعكس عليها؟ قررت 

 غرايس ان تفكر ابجيابية.
حدقت ىف املرآة خماطبة ذاهتا بكثري من االفكار 

 االجيابية انه يوم جديد. 
ار جديد.االمس مضى وها هى اآلن امام هن   

ها هى حظيت بيوم اضاىف القناعه أب استمراره  
 ىف دعم عملها هو امر جيد للجميع.
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اال ان ما مل تفهمه هو اهتمامه فرافايل كورديرو  
مل يهتم يوما هبذا الشكل ملبلغ صغري من  

 االموال كهذا. 
اتراه حقا يعطى امهية كربى للمال ويتكبد من 

ئا آخر اجله مثل هذا العناء ام ان هناك شي
 يربض ىف تلك العينني الغامضتني؟

كان رافايل يتحدث عرب اهلاتف عندما ادخلتها  
 ماراي اىل مكتبه.

شعرت غرايس ابلتوتر وهى تصغى اىل ما يبدو  
 بوضوح انه نقاش يتعلق بعمل ما. 
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كان رافايل يتفوه بكلماته القليلة بنربة حامسة 
مصدرا االوامر بسيطرة وسلطة واضحتني ما  

تشعر ابالسى حنو الشخص املوجود  جعلها 
 على الطرف اآلخر من اهلاتف. 

تساءلت هل حيب موظفوه العمل معه ام ان من  
 يعمل معه ميضى حياته ىف حذر وتوتر دائمني؟

عندما تكون غرايس ىف اجتماع مع فريق عملها 
كانوا خيلعون احذيتهم وجيلسون على االرائك  

م كل حاملني اكواب الشاى ىف يديهم فيما يقو 
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شخص اببداء رأيه حبرية ووضوح واجلميع 
 يتشاجرون ابصوات عالية.

ابتسمت بقلق واضح احيتمل ان يكون هذا هو  
؟ رمبا عليها العودة اىل  السبب وراء تعثر عملها

غرفتها لتتمرن على طريقة تظهرها اكثر سلطة 
 وهيبة امامه.

اهنى رافايل اتصاله ونظر اليها قائال"ماذا؟ اما  
رمسية او حذاء بكعب عاىل؟".من بذلة   

من الواضح انه يعتقد اهنا مولعة بالزايء وتعليقه  
دو انه معتاد على النساء يؤكد شكها. يب
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اللواتى ال يفعلن شيئا ىف احلياة غري التسوق  
 واالهتمام بزينتهن. 

قررت غرايس ان تبقى احلديث بينهما حمصورا 
 ىف اطار العمل. 

للغاابت. مىت ستصل  "ما ارتديه مناسب اكثر 
 الطائرة املروحية؟". 

قال رافايل بنربة انعمة كاحلرير"لن نذهب 
ابلطائرة غرايس. سنذهب سريا على االقدام.  

ا النك  امتىن ان يكون احلذاء الذى تنتعلينه متين 
 ستخضعني المتحان اليوم".
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امن املفرتض ان خييفها ذلك؟ كادت غرايس ان  
ياهتا ابلكامل تضحك ما ال يعرفه رافايل ان ح

 كانت عبارة عن سلسلة من االمتحاانت.
تساءلت ملاذا يتوقع اجلميع منها ان تفشل؟ 
حذرت نفسها كى ال تتلفظ أبي كلمة تدل 

 على التذمر.
رفعت ذقنها وعلقت"انت تريدىن ان افشل. 
اليس كذلك؟ ملاذا تريدىن ان ابدو كاحلمقاء؟ 
 األن شركىت مل تعطيك ما يكفى من املال؟ هل

 االمر هام اىل هذة الدرجة؟". 
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نظر اليها رافايل مطوال مث احنىن ورفع حقيبتني  
عن االرض وقال" هذة الرحلة ستستغرق 

ساعتني من الوقت هذا اذا مل يغرق املطر املمر  
 كاملعتاد". 

دفع احدى احلقائب اليها واتبع"لنذهب! 
 سنتناول الفطور ىف الطريق". 
ور غريب  مل جيب عن سؤاهلا لكن راودها شع

أبهنا ستكتشف اجلواب بنفسها خالل وقت 
 قصري جدا. 
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 انتهى الفصل الثاين 
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استمر املطر ابهلطول طوال الوقت. سلك 
رافايل املمر املعتاد. راح يلتفت أحياانً من وراء  
كتفه ليتأكد أن غرايس ما تزال وراءه. ظهرت  

ا إن رآها متشى ابتسامة مرتددة على فمه م
بتثاقل. تبلل شعرها األشقر ابملطر والتصق 
برأسها فتحول لونه من لون القمح الصيفى 

املشرق إىل لون ذهىب معتق. أما ثياهبا 
فالتصقت جبسدها. الحظ نظراهتا املليئة ابلتوتر  
وشعر ابجنذاب قوى يسيطر عليه جعله يشعر  

بت ابلرغبة يف االقرتاب منها و... مهاًل! هذا يث
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له أن االجنذاب احلسى ليس طريقًة صحيحًة 
للحكم على شخصية املرء وهذه حقيقة تعلمها  

 منذ وقت طويل جداً 
هز رأسه وهو يبتسم بسخرية مث اتبع السري 

معتمداً على اجملهود اجلسدي والتعب ليخففا 
من ردة فعله القوية وانشغاله الدائم هبا. على 

سمع منها أي  األقل هي مل تتذمر. حىت اآلن مل ي
تعليق بشأن شعورها ابلتعب ومل تتذمر ألن 

ظفرها انكسر أو ألن شعرها أصبح مبلاًل أو  
ألن حشرة لسعتها. توقع منها أن تعرتض أو  
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على األقل أن تظهر إشارات تدل على توترها  
اتبعت سريها متتبعة خطواته   أو تعبها لكنها 

حبزم منتبهة إىل الطريق أمامها وهى تتوخى 
يف كل خطوة. عندما قاما ابجتياز النهر   احلذر

انزلقت قدم غرايس على احلاجز املصقول 
كالزجاج وسقطت يف املياه إال أهنا جتاهلت 
بكربايء يد رافايل املمدودة حنوها وجذبت 

نفسها فوق الصخور حىت وصلت إىل اجلهة  
 األخرى.
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فكر رافايل إهنا كاذبة وخمادعة وخمتلسة. كل 
تلك احلقيقة ملاذا إذاً يستمرىف األرقام تشري إىل 

شعر  إدارة رأسه إىل الوراء لينظر إليها؟ ملاذا ي 
هبذا االجنذاب القوى حنوها؟ إهنا ملطخة 

ابلوحل بشكل يرثى له وتبدو منزعجة جداً. مع 
 ذلك ما زالت تسري خلفه إبصرار. 

 " ما هذا؟ "
توقف رافايل ونظر إىل حيث تنظر. نظر إىل  

امللتفة حول أشجار وسأهلا: األغصان املتشابكة 
 " ماذا؟ ".
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أبعدت غرايس شعرها الرطب عن عينيها 
وأشارت: " هناك يف األعلى... ذلك العصفور 

 األمحر. كم هو مجيل! ". 
نظر إىل وجهها متسائاًل إن كان ما تقوم به جزء  
من مشهد متثيلى لكن عينيها الزرقاوين بدات 

اقف مركزتني على الريش األمحر للعصفور الو 
بني األغصان. عندما استدارت حنوه ال حظ 
تعبرياً غريباً يعلو وجهها. قالت بنربة ساخرة 

وهى توازن احلقيبة على ظهرها: " ما اسم هذا 
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املكان؟ آه! ابلطبع أنت ال تعرف. مع أنه يقع  
 تقريباً خلف حديقتك ". 

 قال خبشونة:
 " هذه ليست جولة يف الطبيعة ".

انشق الربق منذراً هبطول املزيد  رفع نظره ما إن  
 من املطر واتبع: " سنحتمى هنا قلياًل ". 

شدها لتحتمى حتت شجرة قريبة. دفعت 
عن وجهها وعيناها غرايس شعرها املبلل 

تلمعان ابلضحك فهزه شعور قوى وأغضبته  
 فكرة أهنا فعاًل تستمتع بوقتها. 
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" ما الغاية من اإلختباء؟ بعد أن تقع يف النهر  
عجك املطر ". لكى تربهن ما قالته لن يز 

أمسكت غرايس بطرف قميصها بني يديها  
وعصرهتا فسقطت املياه منها على األرض. 

 قالت: " أرأيت ما أعىن؟ ". 
سارا ألكثر من ساعة وال بد أهنا متعبة لكنها مل 
تتذمر مطلقاً. شعر رافايل إبعجاب حنوها ولو  

على مضض. ال جمال للشك أبهنا جشعة 
ة لكن عليه أن يعرتف أهنا قوية وقادرة وحمتال

على حتمل املشقات. يف الواقع هو ال يعرف 
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امرأة أخرى قد تتخلى عن حذائها األنيق بفرح  
وتستبدله حبذاء رايضى لتسري يف الغاابت 

االستوائية من دون أي تذمر. ذكر نفسه على 
الفور أهنا ال جترؤ على التذمر فهي ما زالت 

ها املال. غضب رافايل من  أتمل إبقناعه إعطائ
ردة فعله حنوها. مل تؤثر فيه هذه املرأة على هذا  
النحو مع أهنا ال متلك أية صفات أنثوية غري 

 عادية؟
اتكأت غرايس على الشجرة. أغمضت عينيها  

ة. ال حظ رافايل وراحت تتنشق عطر الغاب
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خديها املتوردين الرطبني وقطرات املاء الىت  
مة متاماً مع الطبيعة الىت  ترشح منها. بدت متناغ

حتيط هبا وكأهنا جزء من الغابة. طغى عليه 
إحساس قوى يدفعه لالقرتاب منها. شعر  

ابحلرارة جتتاحه وهو ينظر إليها. حدق خبصرها 
النحيل وال حظ أن سرواهلا امللطخ ابلوحل 
متزق عند ساقها أما حذاؤها فبدا ابلياً. مع  

جنذاب حنو امرأة  ذلك مل يتذكر أنه شعر يوماً ابال
كما يشعر اآلن حنوها. توقف للحظة حماواًل 

 السيطرة على إحساس بدائى متلكه 
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وكأمنا شعرت غرايس بنظراته ألهنا فتحت 
عينيها ببطء مث نظرت إليه هبدوء. غاب احلذر  
ليحل مكانه الفضول مث حتول إىل شئ خمتلف 
كلياً شئ تشاركا به للحظة طويلة. أثقل اهلواء  
بذلك اإلحساس الذي ساد عند لقائهما األول 

 وكأنه انبعث إىل احلياة من جديد.
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قراره ابالنتظار والرتيث حىت يتوصال إىل اتفاق  
حول عملهما قبل نقل عالقتهما إىل مستوى 
أكثر محيمية تبخر بلمحة بصر بسبب هذا 

اإلحساس الغريب. تصرف رافايل وفق ما دفعه  
وعانقها. أحاطت  إليه حدسه. تقدم حنو غرايس

حياة الغابة واألمطار هبما لكنه مل يسمع إال 
تنهداهتا الناعمة وتردد أنفاسه احلارة الىت 
خلقت سحراً غريباً رائعاً عزهلما عن كل ما 

 حييط هبما. 
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بعد مرور عدة حلظات أطبقت يداها على 
كتفيه وأبعداته عنها. قالت وهى تبحث عن 

توقف ".القوة لتتكلم: " ال! علينا أن ن  
احتاج رافايل للحظة ليفهم ما تطلبه منه. تراجع  

إىل الوراء مندهشاً من قوة اجنذابه حنوها 
ومتفاجئاً أكثر من رغبتها يف إيقافه. ملاذا تريده 
أن يتوقف؟ نظر من وراء كتفه حنو املمر الذي  
اختفى كلياً بسبب اهنمار املطر الغزير. قال 

ر أحد من هنا حماواًل إقناعها: " ثقى ىب! لن مي
 إن كان هذا ما يقلقك ". 
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" ال يتعلق األمر أبى شخص آخر بل مبا حيدث 
 بيننا حنن االثنني ".

شعر رافايل ابلرهبة وأصابته قشعريرة وصلت 
حىت عظامه. قال: " ليس هناك من شئ حيدث 

 بيننا ". 
أبعدت غرايس خصل شعرها املبلل عن عينيها  

ت تعانقىن  بيد مرجتفة وقالت: " منذ حلظة كن
 وتضمىن إليك واآلن... ". 

حدق هبا كأنه مل يفهم كلمة مما قالته. سأهلا: " 
 واآلن... ماذا؟ ". 
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هزت رأسها وأجابت: " حسناً! إذا عانق رجل 
 امرأة فهذا يعىن أن شيئاً ما حيدث بينهما ". 
مرر رافايل أصابعه يف شعره حماواًل السيطرة 
 على إحساس الشوق الذي يكاد يلتهمه.
 " أليس األمر واضحاً؟ أجدك جذابة ".

حدقت به غرايس بقوة قبل أن تقول: " لكنك 
 لست معجباً ىب. أليس كذلك؟ ". 

ضغط رافايل بقوة على أسنانه. مطلقاً! لو 
هم كيف ميكن المرأة أن  عاش مليون سنة ملا ف
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تسأل سؤااًل مبثل هذا الوضوح. قال: " ما صلة  
 ذلك مبا حدث؟ ". 

دها لتزيل قطرات املاء عنه مسحت وجهها بي
 وهى تقول: " عانقتىن للتو ".

 " وأنت ابدلتىن العناق ". 
حدقت به من دون أن يرف هلا جفن وأجابت: 

تتوقف. ال ميكنىن  " أجل وأان طلبت منك أن
أن أمسح لشخص غري معجب ىب أن يعانقىن  

 فهذا أمر خاطئ ومهني ".
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جداً   كاد رافايل يؤكد هلا إن عناقهما أمر مثاىل
 لكنه فكر بطريقة خمتلفة. 

 " ما الذي دفعك إذاً لتطويقى بذراعيك؟ " 
تورد وجهها على الفور وقالت: " أعرتف أنين مل 

 أشعر من قبل مبثل هذا الشعور ".
ابتعدت غرايس عنه واتبعت: " لكن هناك  

أسباابً كثرية تثبت أنه تصرف خاطئ. أحد هذه  
 األسباب هو أنك املسؤول عن القرض ".

" أتريدين أن أضمن لك استمرار القرض قبل 
 أن تتطور عالقتنا؟ " 
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ابلطبع هذا ما تريده! شعر ابلغضب من نفسه  
ألنه كسر القاعدة وعقد الوضع أكثر. هزت  

رأسها قبل أن جتيبه: " ابلطبع ال! أان أريدك أن  
متدد فرتة القرض لكن ليس بسبب أي شئ 

 آخر قد حيدث بيننا ". 
عناقنا لن حيدث تغيرياً يف الوقائع ولن  " إن 

 يكون هناك أي تعليق. أضمن لك ذلك ". 
 " آه، حسناً! هذا أمر يف منتهى الرومنسية ". 
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مال رافايل إىل األمام ووضع ذراعه على 
الشجرة ما جعل جسده أقرب إليها. قال: "  

 ليس من املفرتض أن يكون رومنسياً ".
على النظر إىل  رفع ذقنها إبصبعه جمرباً إايها 

ذيب  عينيه قبل أن يتابع: " الرومنسية جمرد أكا
يتفوه هبا الناس. أهذا ما تنوين القيام به 

غرايس؟ هل ستتفوهني بتلك األكاذيب فيما  
كالان يعلم أنك ال حتبيين؟ ما حيدث معنا هو 

 جمرد اجنذاب حسى حمض". 
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ملع شئ ما يف عينيها الزرقاوين وقالت: " أنت  
ني األمرين بشكل خاطئ ". مربك وختلط ب  

سخرية كالمها دفعته إىل االبتسام. قال: " أان 
صريح وواضح ولست أان من يقوم ابألالعيب  

 آنسة اتكر".
رفعت غرايس ذقنها وأجابت: " أان ال أقوم أبية  

غرامية مع رجال ال  لعبة لكنين ال أقيم عالقة
أعرفهم السيما الذين ال يهتمون مطلقاً  

اعر ". ابلعواطف واملش  
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هو يهتم بنسائه لكنه يقيم عالقاته وفق قواعد 
بكلمة "غرامية " وضعها بنفسه. جمرد التلفظ  

جعله يشعر مبرارة يف فمه: " مل أقل كلمة بشأن  
 الغرام ". 

ملع شئ ما يف عينيها وأجابت: " هل تريد 
 معانقىت بطريقة حسية ال عاطفة فيها؟ ".

 " متاماً! " 
الجنذاب بينهما اقرتب منها أكثر وشعر اب

 يتوهج من جديد.
 " إنه جمرد إحساس مثل اجلوع أو العطش ". 
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 " أنت ال تعىن ما تقوله ".
شهقت غرايس خبيبة أمل وسارت حنو املمر 
وهى حتف ذراعيها بيديها. اتبعت تقول: " 

ولت إجياد األعذار لك واعتبارك بريئاً  لطاملا حا
لفقدان األدلة الىت تدينك. قلت لنفسى: ال 
ميكن أن تكون حقاً متحجر القلب كما يقال  
عنك. ال بد أنك عشت حياة صعبة ما جعل 

 األمور صعبة عليك ". 
ضغط رافايل على أسنانه إبحباط. ملاذا تفعل  

النساء ذلك دوماً؟ ملاذا حياولن شرح كل قضية  
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أبدق تفاصيلها ليصلن إىل العظام؟ محل احلقيبة 
مر وهو على ظهره وسار أمامها ليصل إىل امل

يقول: " العالقات اجلسدية جمرد عالقات. كل 
ما يف األمر أن قلة من النساء متلك الشجاعة 
لالعرتاف هبذه احلقيقة. معظم النساء يفضلن 
استخدام وشاح العاطفة كستار خيتبئن خلفه 
إلجبار الرجال على االرتباط هبن مث ينتحنب 
عندما تنتهى العالقة. هلذا السبب جند أن 

الطالق يف ارتفاع مستمر ". معدالت  
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واآلن من الذي يشرح األمور حىت العظم؟ شعر 
ابلغضب منها ألهنا قادته إىل موضوع وعد 

نفسه بتجنب احلديث عنه وغضب من نفسه  
ألنه مل يقطع عليها الطريق منذ البداية. ضغط  
 على فمه بقسوة واستأنف السري من جديد.

 " أهذا ما حدث معك؟ " ا
ورائه فاستدار. أتوه إبحباط: "  مسع صوهتا من

 ما الذي قلته؟ ".
وقفت غرايس حتت املطر وعيناها تلمعان 
بشدة. مل يكن هناك أي أثر البتسامة على 
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وجهها. حتديقها الصريح أزعجه أكثر مما ميكن 
له أن يتخيل. من دون أن يدرك السبب عاد  

رافايل ابخلطى متوجهاً حنوها والغضب يتصاعد  
 يعلم إن كان هذا الغضب موجهاً يف أعماقه. مل

حنوه أم حنو الفتاة. يف الوقت احلايل هو غري 
متأكد مما يشعر به. ما يعرفه هو أنه اكتفى من 

النقاش واكتفى من غرايس اتكر. من اآلن 
فصاعداً سينسى كل شئ عنها سينسى رشاقتها 
وغمازتيها وشعرها احلريرى األشقر. هاهي تنظر 

الىت تنظر فيها النساء عندما إليه اآلن ابلطريقة  
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يردن أن ينفتح املرء عليهن ليبوح هلن أبسراره 
العميقة وهكذا ميكنهن بيعها إىل الصحف 
مقابل مبلغ من املال. كاد رافايل يضحك. 
تساءل ما الذي ستقوله لو أهنا علمت أن 

حقيقته ميكن أن تباع مبا يوازى ثروة صغرية؟  
ن هذا ما  قالت غرايس ببطء: " سألتك إن كا

حدث معك. ال بد من وجود سبب يدفعك 
 للتصرف على هذا النحو ". 
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ابتلع رافايل ضحكة مرة وقال يف سره: آه!  
هناك سبب قاس ابلطبع لكن ما الذي ستفعله 

 امرأة مثل غرايس اتكر هبذه املعلومة؟
ال شك أهنا ستستعملها لتؤمن القرض الذي 

الصغري  حتتاجه وهكذا تستمر يف عملها 
 الفاسد. فجأة عادت به الذكرايت إىل طفولته. 
" ملاذا أتصرف هبذه الطريقة؟ ألنين رجل. هذه  

 هي الطريقة الىت يفكر هبا الرجال ".
شعر ابالنزعاج من تصميمها الواضح للحصول 

انه  على معلومات منه ومل يستطع أن خيفى فقد
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للصرب وهو يتكلم. مسعها تشهق بقوة قبل أن  
ل ما يف األمر أنين ال أستطيع تقول: " ك

التصديق أنك ابرد وعدمي اإلحساس كما 
 يقولون ".

 
 
 
 
 

 " حسناً! أان كذلك ". 
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بدا االرتعاش يف نربة صوته بسبب مشاعر  
احلقد واالنتقام الىت تسيطر عليه. اتبع يقول: " 
قبل أن تسأليين أسئلة شخصية تذكري أن ال 

عنها ".رغبة لدى مطلقاً يف اإلجابة   
تساءل ما الذي متلكه غرايس اتكر ليفكر 
ابلسري عرب الغابة االستوائية برفقتها. ضغط 
رافايل أسنانه على بعضها واستدار مبتعداً 

عنها. اختار أن يسلك املمر القدمي كمرحلة 
أخرى من مراحل معاقبتها. سارت غرايس 
بصمت حمدقة ابألرض كي ال تزل قدمها يف 
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املنزلقة. شعرت ابلندم ألهنا    تلك الطريق الوعرة
طرحت عليه ذلك السؤال. عندما عاد رافايل  
حنوها كانت مالمح الغضب والتهديد تعلو 

وجهه الوسيم وللحظة مرعبة وغريبة علمت أهنا 
متادت كثرياً. شعرت ابخلوف يف البداية لكن 
خوفها حتول إىل اهتمام وتعاطف عندما رأت 

فاً بل مرارة وأملاً  عينيه. مارأته فيهما مل يكن عن
وسخرية. ما الذي سبب له هذا الغموض 

وتلك الكآبة اللذين رأهتما بوضوح يف عينيه؟  
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ت تالحق لياليه وتبقيه ساهراً حمدقاً أي ذكراي
 بشاشة الكومبيوتر؟ وملاذا عانقها؟ 

فجأة فهمت مقدار الفراغ املظلم الذي رأته يف  
ن عينيه. رافايل كورديرو رجل يعيش حياته بدو 
حب. ملاذا؟ واألهم من ذلك ملاذا تشغل 

 نفسها به؟ 
اتبعا سريمها صامتني فكل كلمة سوف تزيد  
التوتر بينهما لكن أصوات الغابة بددت 
الصمت الثقيل. مسعا تغريد الطيور ونقيق 

الضفادع وصوت هزار القرود حىت أصبحت 
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األصوات مألوفة لديهما وأمنت هلما مواكبة 
ود اجلسدي اجمله دائمة للتخفيف من وطأة

ضغط الذي حيسانه. أحياانً الذي يبذالنه وال
كان رافايل ينظر من فوق كتفه إليها. مل تعلم 

غرايس ملاذا يفعل ذلك فهي تشعر أنه لن ميانع  
إن وقعت على رأسها يف النهر الذي يتهادى  
بفرح على جانب املمر. ال شك أنه يتمىن لو  

أخطأت أنه اآلن مبفرده يف غابته الساحرة. 
مبحاولة تقريباً منه وسرب غور أعماقه الغامضة. 
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من اآلن فصاعداً سوف تبقى على مسافة كافية 
هذا ما ستفعله لن تقرتب منه أبداً. بينهما.  

سيزوران الفازيندا كما خططا مث سيعودان إىل  
املسكن ليعطيها جوابه النهائي بشأن عملها. 
ومهما كان جوابه ستغادر. بعدئذ سيصبح 

ايل كورديرو وأسراره الغامضة ووجهة نظره راف
اضي.  الساخرة يف احلب وىف احلياة جزءاً من امل

هي ليست مستعدة للتخلي عن أحالمها...  
انشغلت غرايس أبفكارها ومل تدرك أن رافايل  
توقف فجأة أمامها حىت اصطدمت به. أبعدت  
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يده عنها عندما حاول اإلمساك هبا كي ال تقع  
اء وهى تقول: " آسفة. ملاذا  وتراجعت إىل الور 

 توقفنا؟ ".
 " من هنا تبدأ الفازيندا ".

تلك كانت الكلمات األوىل الىت تلفظ هبا منذ 
إجابته عن سؤاهلا املزعج مل يظهر أي دفء أو  
إحساس يف نربة صوته بل جمرد عرض للواقع. 
نظرت غرايس حوهلا بتعجب قرأت األدغال 

قالت: "  الكثيفة حتيط بكل جانب من املمر. 
 ما زلنا يف الغابة ".
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" تنمو أشجار النب يف الغابة. املالكون يعتنون 
ابألراضي احمليطة هبم فيديرون أعماهلم ابنسجام 

الطبيعة وهذا يبدو مبنتهى الكمال يف  كلى مع
 العالقات بني الكائنات احلية وبيئتها ".

ظهر الضيق على وجهه وهو يتابع: " وأنت  
أليس كذلك غرايس؟ ". هتتمني أبمور كهذه.    

هاهو يعود من جديد إىل املوضوع نفسه! رمقها  
بتلك النظرة القاسية والتعليقات الساخرة الىت  
حتمل أكثر من معىن. غاب االجنذاب بينهما 

وبردت احلرارة الىت تشاركاها حتت أمطار الغابة.  
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مل تعلق غرايس بكلمة واحدة. مل ستفعل؟ هي 
ريعاً ومل يرتك لديه  تعلم أن ما تشاركا به مر س

أي أثر. إحساس عابر انقضى بسرعة بسبب  
الكلمات الىت قيلت بعده. حسناً! ال ميكن 
ألي شئ بينهما أن يستمر إن مل ينب على 

 الشعور العميق... 
أبعدت تلك األفكار اخلطرة املقلقة عن رأسها  
وقررت أن جتاريه يف لعبته رافضة أن تسمح 

يد من توترها.لنربة صوته أن تقلقها أو تز   
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قالت: " أجل أان أهتم فعاًل. أان أعرف اتريخ 
الفازيندا وحنن ندفع مثن النب مهما ارتفع ألنه  
ينمو يف حميط طبيعي. لو أننا استعملنا النب 

األرخص مثناً لبدأت تكسب أرابحاً من  
 استثمارك قبل اآلن ". 

وملا كان غاضباً منها كما هو اآلن. يبدو أن 
ر الوحيد املهم يف حياته. فجأة املال هو العنص 

 وجدت نفسها تتساءل جمدداً عن زوجته.
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أهلذا السبب تركته زوجته الفاتنة املبذرة؟ أالن 
تركيزه الدائم منصب على الدوالرات واألرابح؟  
 " أنت هتتمني ابلفعل. أليس كذلك غرايس؟ " 

رأت غرايس تلك النظرة الساخرة الىت أصبحت  
وهو يتابع: " أقرتح أن  مألوفة لديها يف عينيه 

نؤجل هذا احلديث اخلاص حىت تقومي جبولة يف  
 الفازيندا ".
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سارا قدما مارين جبداول وينابيع. شاهداً قطيعاً 
من املاعز يرعى ودجاجات تسري دون سياج 
حوهلا مث جمموعة من األطفال يلعبون لعبة تثري  
الكثري من الفوضى والغبار. ما إن سارا حنو 

ين حىت جاء للقائهما رجل وامرأة بعض املبا
ثياهبما البسيطة ابلية وملطخة ابلرتاب. حرارة 
مشس الربازيل جعدت بشرة وجهيهما وأيديهما  

لذا بدا من الصعب التأكد من عمريهما  
احلقيقيني لكن غرايس قدرت أهنما يف أواخر  
الستينات من عمريهما. مدت املرأة يديها  
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واحرتام ظاهرين.   االثنتني لرتحب برافايل حبنان
حتدث إليها رافايل ابللغة الربتغالية ونظرته تتجه  
 حنو غرايس أحياانً، لتفهمها أهنا حمور احلديث. 
عملت غرايس على إبعاد شعرها عن وجهها  
متمنية أال ميانعا برؤيتها هبذه الفوضى لكنهما 
كما يبدو مل يالحظا ثياهبا الرطبة ومل يهتما 

أصغيا ابهتمام إىل ما  لرؤيتها. بداًل من ذلك 
يقوله رافايل ومها يرمقاهنا بنظرات قلقة. ما 

لبثت ابتساماهتا املرحبة أن جتمدت بسبب ما 
يقوله هلما. مهما كان ما يقوله رافايل فهي 
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متأكدة أنه مسيء هلا. مع أهنا ال تفهم سبب  
 عداوته تلك. هي تشعر ابلطبع أنه ليس معجباً 

كما ذكرت نفسها  هبا إال من الناحية اجلسدية  
ابنزعاج. شعرت بتبدل مشاعر الزوجني فيما 
هو يتكلم. نظراً إليها مبزيج من التوتر والذعر  

وبشئ من الغضب شعرت غرايس فجأة 
ابلتوتر. ملست ذراع رافايل وهى تقول: " هل 
أزعجتهما زايريت املفاجئة؟ إن كان األمر كذلك 

مر  ميكننا أن نعود أدراجنا إىل املنزل وننسى األ
 ." 
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 " املنزل؟! " 
ذكرهتا السخرية يف صوته أهنا ال متلك أي حق 
يف اعتبار منزله مالذها فهي دخيلة عليه. آه!  
إهنا مل تشعر يوماً أهنا غريبة عن اآلخرين كما 

 تشعر اآلن. متتمت مصححة بسرعة:
 " أقصد منزلك ابلطبع ". 

تساءلت ملاذا تشعر كأهنا تسري فوق حقل ألغام  
 الكالم. أتملها رافايل للحظة بنظرة كلما تبادال

مباشرة وغري متعاطفة مث قال: " زايرتك مل 
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تزعجها لكن من الطبيعى أن تكون مقلقة 
 وخميبة آلماهلما ". 

" ملاذا جيب أن تكون خميبة لآلمال؟ هل يعلمان  
 أن عملى معرض لإلفالس؟ ". 

جتاهل رافايل سؤاهلا وعاد ليتحدث ابلربتغالية  
مع الزوجني. مل تفهم غرايس ما يقوله لكن بدا  
هلا أنه يؤكد هلما دعمه بشأن شئ ما. دعمه 

وأتكيده أثرا هبما على ما يبدو ألن املرأة مدت 
يدها لتمسك بيده وهى تنظر إليه ابمتنان. 
تسمرت غرايس يف مكاهنا بسبب الرقة غري 
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الىت رأهتا يف عينيه السوداوين. الحظت   املتوقعة
كيف أطبقت أصابعه القوية فوق يد املرأة 

العجوز اخلشنة وراحت تضغط عليها مبودة. هو 
قادر إذاً على التواصل العاطفى. رمبا ليس 

احلب لكنها عاطفة ما. عاطفة ليست موجهة 
إىل ممثلة من هوليود بل إىل امرأة تعيش يف 

ا خمتلفة متاماً عن حياته. الغابة... امرأة حياهت
ترك رافايل يد املرأة العجوز وعاد ليتحدث 

ابإلنكليزية بسهولة وطالقة جعلتا غرايس تشعر  
ابحلسد. تقدمت حنومها وهى تبتسم بينما كان 
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رافايل يعرفها عليهما. قال هبدوء: " كارلوس  
وفلومينا يعمالن يف املزرعة مع أوالدمها وعدد 

ون للمساعدة من البلدة  من العمال الذين أيت 
 اجملاورة ". 

نظرت غرايس إىل األطفال الذين يلعبون بربميل 
 املاء وسألته: " هل هؤالء أطفاهلما؟ ". 

 " بل أحفادمها. أوالدمها يعملون يف املزرعة ". 
تقدمت فلومينا إىل األمام وتلفظت ببضع 

 كلمات ابللغة الربتغالية.
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. هكذا " تقول إهنما سعيدان لقدومك إىل هنا
 ستحظني بفرصة لرتى ما يفعالنه ".

أحست بشئ ما يف نربة صوته جعلتها تشعر  
ابلضيق لكنها عانت من اللعب على الكلمات 

ما يكفيها حىت آخر الزايرة. هزت رأسها 
ببساطة وابتسمت مشرية إىل أهنا هي أيضاً 
سعيدة مثلهما. سارا برفقتها ومها يتحداثن 

ظرت غرايس إىل  بسرعة ويشريان أبيديهما فن
رافايل كي يرتجم هلا متجنبة النظر إىل قميصه  

 الرطبة امللتصقة بكتفيه العريضتني.
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 " ما الذي يقوالنه؟ "
" يقوالن لك إن النب ينمو يف ظل أشجار 

ة. هبذه الطريقة تتم احملافظة على البيئة إذ  الغاب
تتمكن األشجار الربية من احملافظة على 

ا يساعد أشجار النب على النيرتوجني يف الرتبة م
 النمو ". 

توقف عن الكالم ما إن حتدثت فلومينا مث اتبع: 
" قالت إن احملافظة على األشجار متنع الرتبة  
من االنزالق وحتمى أشجار النب من الطقس 

القاسى. هكذا تزداد نسبة السكر الطبيعى ما 
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يضاعف من جودة القهوة ويغىن طعمها  
 ورائحتها ". 

وهزت رأسها قائلة: " كما أن ابتسمت غرايس 
غذاء وحيافظ شجار يؤمن التساقط أوراق األ

على رطوبة الرتبة. من فضلك قل هلما إنىن  
أدرك جيداً أمهية منو أشجار النب يف الظل. يف 

كل مقهى لدينا جدار خمصص لسرد هذه  
القصة. يستمتع الناس بشرب القهوة أكثر وهم 

ابت يعلمون أهنم بذلك حيافظون على الغا
 االستوائية ". 
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" تسويق ملنجم من الذهب. أان متأكد من ذلك  
 ." 

ظهر االزدراء يف عيىن رافايل وحدق هبا للحظة  
مث استدار وحتدث هبدوء مع املرأة. جتاوبت هذه  
األخرية على الفور فلوحت بيديها مث نظرت حنو 

زوجها. علت األصوات من جديد مث غطت 
يما تألألت املرأة فمها بيدها وهزت رأسها ف

الدموع يف عينيها. شعرت غرايس ابهتمام 
عميق حنو السيدة وتقدمت حنوها مث استدارت  

 حنو رافايل ليشرح هلا ما حيدث.
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" ما األمر؟ ما الذي يقوالنه؟ ما الذي جيرى 
 هنا؟ " 

نظرت املرأة بتصميم حنو زوجها مث تقدمت من 
 غرايس وقالت: " فوسى طوما أم كافيزينو؟ ". 

ايس أن كلمة كافيزينو تعىن القهوة  فهمت غر 
فهزت رأسها حبماس قبل أن تنظر إىل رافايل  
لتؤكد ما فهمته. سألته: " هل تدعوىن ألتذوق 

 القهوة؟ ". 
 " إهنا تقدم لك ضيافة ". 
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بدا وجهه قاسياً جداً وهو يضيف: " يف هذه 
 الظروف هذا أكثر مما تستحقني ".

ظروف؟ وملاذا  أكثر مما تستحق؟! سألته: " أية 
 هي غاضبة مىن؟ ". 

" مها يرغبان يف تقدمي الضيافة لك وىف املقابل  
 أيمالن أن تدفعى هلما ما يستحقان أبمانة ".
ملعت عيناه بغضب مكبوت وهو يتابع: " 

 انتهت لعبتك آنسة اتكر ". 
لعبة! أية لعبة؟ ليس الوقت مناسباً اآلن لتسأله  

رلوس أن يفسر ما قاله ألنه سار بصحبة كا



 - 239 - 

وفلومينا إىل أقرب منزل اتركاً إايها لتتبعهم عرب 
املمر الضيق الذي مير مبحاذاة النهر مث يلتف 

صعوداً حنو صخور مشرفة على املباين املتجمعة  
يف هناية الغابة. أتعبتها حماوالهتا املتكررة لفهم  
تعليقات رافايل الساخرة فراحت غرايس متتع 

برؤية بعض نظرها مبا تراه حوهلا. فوجئت 
األشجار املثمرة واألزهار وأنواع كثرية من 

 النبااتت املختلفة.
" إهنا مجيلة جداً. هل يزرعون حماصيل أخرى 

 غري أشجار النب؟ "
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إن ظنت أن اهتمامها سيساعدها يف التقرب  
منه فقد خاب أملها على الفور ألن إجابته 

 جاءت خمتصرة وغري مشجعة.
اصيل. هذه طريقة  " إهنم يزرعون العديد من احمل

للعيش وللتقليل من األمراض والنبااتت الضارة 
 ." 
 
 

" ال بد أنه عمل صعب ال سيما أهنم يعتمدون  
 بشكل دائم على البيئة احمليطة هبم ". 
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وصلوا إىل املنزل فوقف رافايل جانباً ليسمح هلا  
أن تتبع العائلة إىل الداخل وعيناه تعكسان 

 غضبه. 
تعرتض حياهتم ال أتتى فقط  " التهديدات الىت 

 من الطبيعة ".
جلس اجلميع وأخذت غرايس فنجان القهوة  

ه ببطء ابمتنان ما إن قدم هلا. رشفت من
وأتوهت إبعجاب للرائحة والطعم اللذين أاثرا  

 حواسها وأنعشاها.
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" إهنا شهية وطعمها أفضل بكثري مما هو عليه 
 يف بالدى ".

لومينا ساد الصمت لفرتة طويلة مث بدأت ف
ابلتحدث. شعرت غرايس بعاطفة واضحة يف 
نربة صوهتا ما دعا زوجها ليمد يده إىل ذراعها  
كأنه حياول أن جيعلها تصمت. وضعت غرايس  
فنجان القهوة على الطاولة وهى تشعر ابجلو 

املتوتر يف الغرفة. استدارت حنو رافايل وسألته: 
 " ما األمر؟ ما الذي تقوله؟ ".



 - 243 - 

أجاب: " تريد أن تعلم مل ال حدق يف عينيها و 
تدفعني سعراً مناسباً مثناً للنب ما دمت حتبني 

 القهوة كثرياً كما تقولني؟ ".
بقيت غرايس صامتة للحظة كأهنا حتاول فهم ما 

قاله. أهذه هي املشكلة؟ هل يعتقد أهنا ال 
 تدفع مثناً كافياً لشراء النب.

بناً  " حنن ندفع مثناً عاداًل ومناسباً ألننا نبيع
عضوايً تنمو أشجاره يف الظل. هذا أحد 

العوامل الىت جتعل عملنا مميزاً وجتعل نوعية 
 اإلنتاج ممتازة ". 
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" لكن النوعية املمتازة مكلفة. أليس كذلك  
غرايس؟ من الصعب أن جتىن أرابحاً إن كنت  
 تدفعني أكثر من دوالر واحد للكيلو غرام؟

دفع  قطبت غرايس جبينها وأجابت: " لكننا ن
سعراً يفوق املعدل العام يف السوق العاملية. 

 ميكنك أن تتأكد من األرقام ". 
تضاعف عبوسه وبدأت عيناه تقذفان شرراً  

  وهو يقول: " أتكدت من األرقام. ملاذا تعتقدين
أنين رفضت متديد القرض الذي أعطيته 

 لشركتك؟ ". 
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 " ألنين مل أحقق لك أية أرابح ألنين..." 
ما إن فهمت جيداً ما قاله   توقفت عن الكالم

فتابعت: " أتقول ىل إن قرارك عدم متديد 
القرض مرتكز على السعر الذي ندفعه مثناً 
للنب؟ إن كان هذا هو السبب فأنت تقرتف 
خطأ كبرياً. أان أؤمن بدفع مثن جيد للنوعية 

 اجليدة ". 
 " لكن ملن؟ " 

حدقت به غرايس قائلة: " أان ال أفهم ما الذي  
 تقوله ".
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" خالل السنوات القليلة املاضية عملت 
مقاهي برازيل على ختفيض األسعار لدرجة أن 

الفازيندا ابلكاد تستطيع متابعة العمل. من دون  
اإلعانة املالية هلذه املزرعة لن تتمكن من إنتاج  
أي شئ وإن بقيت احلال على ما هي عليه 

 ابلكاد ميكن أتمني حاجات العائلة ".
حدة وهو يتابع: " كاد  محل صوته ضيقاً و 

أوالدمها ينتقلون من هنا كي يبحثوا عن عمل  
يف مكان آخر. مع ما تدفعينه هلم ال يستطيع 
كارلوس أتمني الطعام ألوالده وأحفاده. أنت  
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اآلن تنظرين إىل نتائج جشعك. هل تفهمني ما  
 أقوله اآلن؟ "

 جلست غرايس جامدة من الصدمة. اجلشع؟!
وجه الزوجني املتعبني ما إن نظرت غرايس إىل 

عرت بقلبها يدق بعنف  اجلالسني أمامها حىت ش
يف صدرها. هي ال تفهم ما اخلطأ الذي ارتكبته 
لكن بدا بوضوح من خالل الكآبة الىت علت 
مالمح وجه رافايل أنه يصدق فعاًل أهنا مذنبة 

جبرم تستحق عليه العقوبة. كما أن هؤالء الناس  
دة على األشياء يعتقدون ذلك. قالت بقوة مؤك
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القليلة الىت تعرفها من دون أي لبس: " حنن 
ندفع مثناً ابهظاً مثناً للنب وهذا واحد من 

األسباب الىت دفعتنا لعدم جىن األرابح بسرعة 
 من العمل ".

 " حساابت شركتك تثبت العكس ". 
استدار رافايل حنو فلومينا الىت أخذت  

 ابلتحدث من جديد مث اتبع: " تقول إهنم ال
يستطيعون بيع النب لك ابلسعر الذي تدفعينه  

 وهم يبحثون عن زبون بديل ".
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" ال! جيب أال تفعل ذلك. النب مميز فعاًل. أان 
 أعرف هذا وكذلك الزابئن ".

مالت إىل األمام ومدت يدها إىل املرأة يف 
مبادرة متعاطفة لكن هذه األخرية رفضت 

ا ال املواساة. إهنا تريد املال ومن الواضح أهن 
تستلمه . تركت غرايس يدها تسقط جمدداً يف  

 حضنها. 
" من فضلك قل هلا إن هناك خطأ ما. أان ال 
أعرف كل احلقائق بعد لكنىن سأفعل. أعدك!  
سأحبث عن السبب وسأجد اخلطأ لكن اطلب 
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منها أال تتوقف عن أتمني ما حنتاجه من النب ".  
بنربة حمملة ابلسخرية: " ستبحثني  قال رافايل

 عن السبب! ماذا هناك لتبحثى عنه؟ ". 
" أنت رأيت احلساابت وتعلم أننا ندفع مبلغاً 

 كبرياً من املال مثناً للنب ".
شعرت بيديها رطبتني من العرق فحفتهما 

بسرواهلا واتبعت: " هذا أحد األسباب الىت  
 جتعل نفقاتنا غري املباشرة مرتفعة جداً ".

من املال للوكيل  " رأيت أنك تدفعني مبلغاً كبرياً 
 الذي يشحن النب لك ". 
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حدقت به قائلة: " أتود أن تقول ىل إن مالنا ال 
ذي يتعامل  يصل إىل صاحب النب وإن الوكيل ال

معه والدى يبالغ يف السعر وإنه غري أمني 
 وخمادع؟ ". 

ابتسم رافايل ابتسامة ابهتة وأجاب: " آه! أان  
 ال أعتقد أن الوكيل هو الوحيد غري األمني

فاملال الذي تدفعينه متضخم واملخادع هنا 
بشكل كبري وأغلى بكثري من سعر النب يف العامل  

كله. أان متأكد أن هناك عدداً من املنتفعني  
 لكن هذه الفازيندا ليست واحدة منهم ". 
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شعرت غرايس جبفاف يف فمها. قالت متلعثمة:  
" أتعتقد أن لدينا نوعاً من االتفاق الضمىن مع  
الوكيل وأنه يطلب مثناً ابهظاً لنتمكن يف ما بعد  

 من تقسيم املال بيننا؟ ". 
 " هذا ما تبدو عليه األمور ".
 " هل تتهمىن ابالختالس؟ " 

بدا غري متأثر مطلقاً بتوترها. قال بنربة انعمة  
 كاحلرير: " صحيح! هذا ما أفعله ".

حدقت به حماولة أن تستجمع ما لديها من 
ملواجهة فداحة اهتامه وقسوته: " أمل شجاعة 



 - 253 - 

تفكر للحظة أنه قد يكون هناك تفسري آخر 
 لألرقام؟ ". 

 " قدمى ىل تفسرياً آخر ". 
عضت غرايس على شفتيها وأجابت: " ال 

 أستطيع. ليس بعد... لكنىن سأفعل ". 
 " عندما حتظني بفرصة لتختلقى واحداً؟ " 

 " بل عندما أعرف حقيقة ما جيرى ".
يه بغضب وأحست ابلرعب خيرتقها  نظرت إل

 ابلرغم من الغضب الشديد املسيطر عليها.
 " رمبا أنت مغرمة ابلوكيل بشكل ال يصدق ". 
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تركزت نظراته على عينيها كأنه يوضح ما يفكر  
ه. تذكريه هلا مبا حدث بينهما يف الغابة جعل في

الدم يتدفق بقوة إىل خديها لكنها مل جتب.  
فسها مث أغلقته من  فتحت فمها لتدافع عن ن

جديد. ما الغاية من ذلك؟ ما الغاية من إخباره 
أهنا ال تتصرف مطلقاً على هذا النحو؟ على 

أي حال هو لن يصدقها فقد جتاوبت مع عناقه 
بقوة وحرارة. قالت: " من الواضح أن أمراً  

خاطئاً حيدث وأان ال ألومك ألنك تعتقد أنين  
نىن. أان متورطة ابألمر ألن كل الدالئل تدي
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حباجة إىل إجراء بعض االتصاالت اهلاتفية. أان 
 حباجة إىل بعض املعلومات ".

متتمت ابلكلمات األخرية كأهنا تتحدث مع  
 نفسها وهى تفكر ابخليارات املتاحة هلا.

" ال تزعجى نفسك إبجراء االتصاالت اهلاتفية  
فعملك انتهى. لكن ال داعى ألن تقلقى. أان 

ن حتققى مستوى معيشة متأكد أن إبمكانك أ
مقبول جداً إذا قررت احرتاف التمثيل فأنت 

 مقنعة جداً ". 
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هنض رافايل على قدميه مث اتبع: " علينا أن 
نعود قبل حلول الظالم. الشمس يف الغاابت 

 االستوائية تغيب بسرعة قصوى ". 
إهنا ال ختشى الظالم وال هتتم للمخاطر الكامنة 

ذلك وأكثر   يف الغاابت فمخاوفها أكرب من
واقعية. خطأ ما حدث يف عملها. إن كان 
رافايل على حق فذلك يعىن أن أحدهم  

يتالعب ابحلساابت ليجىن األرابح من ورائها  
ويضعها يف مواجهة مع املتاعب. لكن كيف 
ميكنهم أن ينجوا بفعلتهم تلك؟ ومن هو 
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املسؤول؟ هي ترغب يف إجياد أجوبة عن 
تقنع رافايل    أسئلتها يف أقرب فرصة بعد أن

كورديرو برباءهتا إذا جنحت يف ذلك. لكن هل 
يهمها حقاً ما الذي يفكر فيه بشأهنا؟ ما يهمها  
حقاً أكثر من أي شئ هو هؤالء الناس اللطفاء  
الكرماء الذين يعتقدون أهنا حقاً مذنبة. فكرت 

بيأس وهى متحص يف الوقائع الىت عرضت 
صحيح  عليها رمبا هي مذنبة فعاًل بطريقة ما.

أهنا مل أتخذ املال لكن هذا عملها وهذه 
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حساابهتا وهى مل تالحظ أي شئ غري اعتيادى 
 يف سجالهتا. 

شعرت أبمل عميق ألن هذه العائلة تعاىن الفقر  
بسببها. حاولت أن تفكر مبا تستطيع القيام به 
إلصالح األمر. من دون أن تفكر ركعت على 

 ركبتيها ممسكة بيد فلومينا بني يديها.
" سأعرف ما الذي حدث وسأعيد لك املال 

 الذي ندين لك به ".
اتبعت كالمها بنربة مليئة ابلعاطفة: " عائلتك 

 لن تعاىن أبداً بعد اليوم ". 
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أدارت رأسها وقالت لرافايل بنربة قاسية: " 
 ترجم هلا ما قلته ".

قال وعيناه ابرداتن كالثلج: " أان ال أؤمن 
 إبعطاء أمل كاذب ".

هلا ما قلته أرجوك! "" ترجم   
من الواضح أن العاطفة يف نربة صوهتا أثرت فيه 

ن  ألنه أتملها للحظة طويلة مث رفع كتفيه قبل أ
 يبدأ ابلتحدث مع املرأة ابللغة الربتغالية.

ترددت فلومينا قلياًل مث وضعت يدها الثانية  
على كتف غرايس وهزت رأسها. قال رافايل  
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أهذا ما تريدينه؟  بنربة حتمل ضيقاً واضحاً: "
أنت  أقنعتها أنك بريئة وصافية كالفجر. هل  

سعيدة اآلن؟ ابلطبع! ملاذا تتخلني عن شخص 
 ما إن كنت قادرة على خداعه مرتني؟ ".
وقفت وهى تضغط أبظافرها بقوة على 

 راحتيها. 
" ال! أان لست سعيدة. لست سعيدة ألهنم  

يتأملون ويعانون بسبىب ولست سعيدة ألن هناك 
يستغل عملى ليحصل على ربح شخصى.   من

حنن نتكلم عن حياتى هنا فمقاهى برازيل تعىن  
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الكثري ىل. حنن نعمل على مساعدة الناس... 
 مساعدة الناس الذين يعانون ".

تعرف غرايس الكثري عن الشعور ابملعاانة. 
بدت ابتسامة رافايل ساخرة وهو يعلق: " أان 

كر ". متأكد من ذلك. فأنت قديسة غرايس ات  
قطبت غرايس جبينها وأجابت: " من الواضح 

أن أمراً خاطئاً جيرى وىف هذه الظروف ال 
أستطيع أن ألومك ألنك تعتقد أنين متورطة  

لكنىن لست كذلك. من الواضح أنك ال تدرك  
 كم أان غاضبة ". 
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أية صدمة مرعبة أصابتها! كل ما بنته اهنار 
فجأة من حوهلا وليس لديها أي جواب عما 

حدث. للحظة شعرت بذلك اإلحساس القدمي  
من اليأس يلتف حوهلا. أرادت أن تتكور على 
نفسها وختتبئ من احلياة. نظرت إىل مالمح 

فلومينا اجملعدة القلقة ومسعت صياح األطفال يف  
ال فكرة لدى هؤالء  اخلارج وصوت ضحكهم.

يف خطر لذا ال تستطيع  األطفال أن مستقبلهم 
أن تتكور لتبتعد من أمامهم وليس مستقبلهم يف 
خطر وليس هناك من مكان ختتبئ فيه. هناك 
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أشخاص يعتمدون عليها. رفعت ذقنها ونظرت  
مباشرة يف عيىن رافايل مث قالت: " أجد 

اً  افرتاضك أن ىل عالقة مبا حدث أمراً عدواني
 وكريهاً ".

" أجد االختالس أمراً عدوانياً وكريهاً ال سيما  
 عندما يكون الضحااي من الربازيليني األبرايء ".

تنفست غرايس بعمق وعلقت: " نظراً ملا 
طلق أبن تشعر  أخربتىن به لديك احلق امل

ابلغضب. أان أفهم اآلن ملاذا رفضت أن متدد  
 فرتة القرض املاىل ".
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جة إذاً إىل تضييع املزيد من  " جيد! لسنا حبا
 الوقت معاً ". 
 " التقل هذا ".

مدت يدها ووضعتها على ذراعه. أشارت 
الرسالة يف عينيها إىل أن هذا أهم أمر حيدث هلا  

 يف حياهتا كلها.
" إذا سحبت القرض مىن لن أمتكن من تسوية  
األمر ولن أمتكن أيضاً من التعويض على هذه  

عل ذلك حقاً ". العائلة وأان أريد أن أف  
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حدق هبا رافايل من دون أي تعاطف وقال: "  
أان متأكد من ذلك. ليس من السهل أن ترى  

 قسماً كبرياً من دخلك يتبخر ".
" أان ال أهتم مبدخوىل. األمر ال يتعلق مباىل  

اخلاص. مل ال تصدق ذلك؟ إن حدث خطأ ما  
 فقد حدث بدون معرفىت ". ان

ح وجهه بدت التعابري الىت ظهرت على مالم
قاسية متاماً كنربة صوته وهو يقول: " أنت 

مديرة الشركة وميكنك الوصول إىل احلساابت. 
 من املستحيل أال تعرىف مبا جيرى ". 
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حدقت غرايس به وتضاعف رعبها وكأن شيئاً  
ما قد ملع يف ذهنها. أمن املمكن أن حيدث 

 ذلك؟ 
ال! هذا مستحيل. لكن... ال ميكن أن يكون 

بشكل مطلق. فجأة بدأت القطع مستحياًل 
ا مع بعض وكأهنا أحجية الضائعة تتجمع بعضه

أما الصورة السوداء الضبابية الىت بدأت  
تتشكل يف رأسها فأشعرهتا ابملرض. األمور الىت  

تعمد رافايل كورديرو قوهلا هلا منذ وصوهلا  
 عادت كلها إىل خميلتها اآلن.
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ال أعلم إهنا أشياء مل تفهمها يف ذلك الوقت " 
 كيف تتمكنني من النوم أثناء الليل ".

ابلفعل كيف ميكنها أن تفعل ذلك؟ اآلن 
فهمت عما كان يتحدث لكنها ال تعلم من 

الذي قام ابالختالس. أصيبت غرايس ابلرعب 
وشعرت فجأة ابلرغبة يف التفوه ابحلقيقة لكن  
الغضب الواضح على وجهه منعها من الكالم.  

حلقيقة. ال داعى ليكون فات األوان على قول ا



 - 268 - 

ا أن املرء عبقرايً ليفهم أنه جيدها مذنبة. إبمكاهن 
ترى الغضب يشع يف أعماق عينيه. فجأة 

شعرت ابلندم واملرارة ألهنا مل تكن صادقة معه  
منذ البداية. كان عليها أن خترب فريق عمله عن 

كل ما يعيق عملها منذ البداية. لكنها لو 
ال مطلقاً. اعتادت أخربهتم ملا حصلت على امل

طية عجزها وعلى إجياد  غرايس دائماً على تغ
طريقة ما حلل مشاكلها تلك املشاكل الىت 
كانت تتكتم عليها. مع ذلك ما زالت غري 

قادرة على تصديق ما تواجهه. غري قادرة على  
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تقبل ما يقوله. حبثت عن تفسريات بديلة لكنها  
رت  إىل أية نتيجة. ترحنت قلياًل فشع مل تصل

على الفور بيدين قويتني متسكان بذراعيها. 
عمل رافايل على دفعها للجلوس من جديد 

 على مقعدها.
قال هلا بقسوة: " اجلسى وحاوىل السيطرة 

على نفسك! إن قمت ابالختالس فقد قمت  
مبخاطرة كبرية وتستحقني أن يكشف أمرك. 
أعمالك أوصلت هؤالء الناس األبرايء إىل  

 اخلراب ". 



 - 270 - 

ايس شفتيها اجلافتني حماولة بيأس أن رطبت غر 
تفكر بطريقة سليمة حتل هبا هذه املشكلة 

 وتعوض عليهم خسارهتم. 
" حنن نشرتى النب من شركة وندفع هلا بسخاء. 
من الواضح أهنم ال يعطون املنتج حقه وال بد 

م يقتسمونه  أهنم يفعلون شيئاً ما ابملال. لرمبا ه
 مع شخص ما يف شركىت ". 

ايل ابتسامة ترشح ابالزدراء وعلق: "  ابتسم راف
 أتساءل من هو... أليس املالك برأيك؟ ". 
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هزت غرايس رأسها وهى تشعر ابخلدر من شدة 
 الصدمة.

 " ال! لست أان ". 
من هو املختلس إذاً؟ إهنا حباجة إىل مراجعة 
ملفات الشركة وحساابهتا يف أدق تفاصيلها  

لكن مبن تستطيع أن تثق؟ كادت تضحك من  
سخرية الوضع. إن الرجل الوحيد الذي ميلك 
املهارة ليساعدها هو نفسه من يراقبها بغضب  
وكراهية. ال! ال ميكنها أن تسأل رافايل كورديرو  

أهنا ال تستطيع أن تلقى اللوم املساعدة كما 
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عليه ألنه ال يوافق على متديد القرض. انتهى  
األمر... ستعود إىل دايرها. ستعود إىل إنكلرتا 
وبطريقة ما ستكتشف األجوبة الىت حتتاج إليها.  

بعد ذلك ستبحث عن مورد مادى آخر  
 لتتمكن من إنقاذ شركتها.

 
 انتهى الفصل الثالث

 
 الفصل الرابع 

فر؟ أين امل  
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[/color] 
خيم التوتر طوال الطريق أثناء عودهتما إىل  

املنزل. بدا اجلو خانقا واهلواء ثقيال بعد تلك  
 املصارحة اليت حصلت يف الفازيندا.

قال رافايل لنفسه: ال تبدو النساء على ما يرام 
إذا مت اكتشاف أمرهن وغرايس اتكر مت  

إلخفائه.اكتشاف أمرها بشكل قوي ال جمال   
بدا اختالسها واضحا للعيان ورميت نتائج  

 أعماهلا يف وجهها.
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صدمتها الواضحة وإقرارها ابلذنب كادا جيعالنه  
يفكر يف مؤاساهتا بكلمات تشعرها ابلدعم 

واالرتياح. حىت أنه استعاد الوقائع يف رأسه من 
جديد للتأكد من أنه غري خمطئ حبقها. ليس 

 هناك من وسيلة لتربئتها.
ي قادرة على اإلطالع على احلساابت ه

ابإلضافة إىل أن الشخص املسؤول عن املوارد  
املالية يف الشركة هو والدها. من الواضح أنه  
عمل عائلي. نظر رافايل راءه وتفاجأ برؤية  
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غرايس خلفه متاما. ابلرغم من بنيتها الرقيقة 
 ووزهنا اخلفيف إهنا تتبعه كظله.

ا ففي النهاية مت رأى التأثر واضحا يف عينيه
كشف خمططها ابالحتيال جلين املال.ال شك 
لديه أن عرضها املقنع يف الفازيندا مت من أجل  

فلومينا وكارلوس يعلم إىل أي مستوى قد 
تنحدر لتخرج نفسها من حياة الفقر إىل الثراء. 
عمل غرايس اتكر شارف على االنتهاء وعلى 

ة الرغم من طلبه الذي حيرك العواطف ال رغب
لديه أبدا يف رمي حبل النجاة هلا. ما أن وصال 
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إىل مسكنه حىت عمل على طلب الطائرة 
املروحية لتقلها غدا صباحا إىل ريو دي جنريو 
هكذا ستتمكن من االلتحاق ابلطائرة املتوجهة 
إىل لندن. استدار رافايل حنوها قائال: "أمامك  
ساعتان قبل موعد العشاء. أظن أنك حباجة إىل  

ة". الراح  
مل يبدأهنا مسعته لذا أعاد على مسمعها ما قاله.  
هذه املرة نظرت إليه غرايس بصدمة واضحة 
وكأهنا نسيت وجوده. ورمشت بعينيها لتجرب 
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نفسها على الرتكيز مث قالت: "أانآسفة! أجل  
 شكرا لك".

وجد نفسه حيدق ببشرهتا الشاحبة وابلضالل  
حتت عينيها. بدت مصعوقة ومرهقة حىت 

. قطب رافايل جبينه لقد سارا ألميال يف العمق
أرض صعبة تثري التحدي ومع ذلك مل تتذمر 

 مطلقا.
 " أنت حباجة إىل االستحمام والراحة ".
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تساءل ملاذا يزعج نفسه إبظهار مثل هذه  
العناية املفرطة وال بد أهنا تساءلت عن ذلك  

 أيضا ألهنا حدقة به بعينني واسعتني. 
بقاء هنا لليلة أخرى "." أان آسفة إلزعاجك ابل  

ها قد عادت لتظهر كطفلة مهذبة تغادر حفلة 
 ما.

وجد رافايل نفسه يتمىن لو أهنا تواجهه ابلروح  
املقاتلة اليت إعتاد عليها خالل مسريهتما يف 
الغابة. فكر أن هذه املرأة هي جمموعة من 

املتناقضات ومن املستحيل أن تفهم فهي مزيج  
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الرباءة واألنوثة اليت  غريب من املرح واحلزم و 
يبدو أهنا ال تدركها. هي ال متازحه وال تتودد إيل  
مع ذلك فكل حركة يف جسدها جتعله يشعر  

 ابالجنذاب حنوها.
انقضت جمموعة من الطيور على املسكن بدت  

عة لكن هذه املرة أشبه بقوس قزح أبلواهنا الرائ
مل جيذب حتليقها وتغريدها انتباه غرايس ومل 

ا أية شهقة تعرب عم الفرح. يف الواقع  تصدر عنه
 بدا أهنا مل تالحظها. وكأهنا تعيش صدمة كبرية. 

 " سألقاك وقت العشاء ".
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حىت تلك اللحظة مل تكن لديه أية رغبة يف 
 تناول العشاء معها.

ظهور الدهشة يف عينيها أعلمه أهنا فوجئت 
مثله متاما بدعوته. ملاذا يريد أن ميضي أمسية 

مل ال يسري مبتعدا عنها. ويشعر  أخرى معها؟ 
ابالرتياح ألن هذه املسألة القذرة انكشفت 
أخريا؟ عند الصباح سوف خترج غرايس من 
حياته كليا لكنه يعلم أن إبعادها عن أفكاره 
ليس ابألمر السهل. عندما عانقها يف الغابة  
 شعر أبكثر من جمرد لقاء بني شخصني ابلغني.
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اب يومض مثل حىت اآلن ما زال ذلك االجنذ
ما. البد أهنا طاقة غري مرئية جتذهبما لبعضه

شعرت بذلك أيضا ألهنا تراجعت إىل الوراء  
بتوتر وهي تقول: "رمبا علي تناول العشاء يف  

غرفيت لكنين سأكون ممتنة لو مسحت يل  
 ابستخدام اهلاتف. ابلطبع سأدفع مثن املخابرة". 
  أراد أن يسأهلا كيف ستدفعني؟ لكنه منع نفسه
عن قول ذلك ملعرفته بوضعها املايل. علق 
قائال: "هناك هاتف يف غرفتك استخدميه 

 لكنك ستتناولني العشاء معي".
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مل جتادله غرايس بدت مهزومة ومستسلمة لكنه 
تساءل إن كانت فقط متعبة وال قدرة هلا على 
اجلدال. وضع يده على مؤخرة عنقه ليمنع 

كان نفسه من مدها ووضعها على ذراعها إن  
إحساسها ابلذنب والندم كبريا فهذا يعين أهنا مل  
تقدم على عمل مماثل من جديد. رمت غرايس  
مساعة اهلاتف من يدها وتراجعت إىل الوراء على  

 السرير. ال شيء... وال أحد...! 
مل جيب والدها على اتصاهلا وكذلك املدير الذي  

عينته ملساعدهتا على توسيع خطة 
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ابلوكيل لكنها مل عملها.حاولت أن تتصل 
 حتصل إال على رسالة من اجمليب اآليل.

بدا واضحا أهنا لن حتصل على أجوبة عن 
األسئلة الصعبة اليت تشكلت يف رأسها بسهولة  
وهي على بعد آالف األميال أالستوائية. إهنا 
حباجة إىل العودة سريعا إىل لندن ومالحقة 

الشخص الذي كان يقوم ابالختالس مبنتهى 
من شركتها. لكنها ال تزال يف األدغال   الذكاء

وما زالت أمامها أمسية كاملة متضيها مع رجل 
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لديه كل األسباب ليعتقد أهنا جزء من عمل 
 مشني ورديء . 

ال ميكنها أن تلومه لعدم موافقته على متديد 
القرض مع كل الوقائع الواضحة ين يديه. لكن 
هذا األمر لن يساعد عملها. كل ما عملت 

نائه خالل الفرتة السابقة سيتحلل على ب
 ويتحول إىل غبار. 

سيفقد الكثريون عملهم بسبب األخطاء 
اقرتفتها. كان عليها أن تعلم... أن تالحظ إال  
أنه ليس هناك وسيلة متكنها من مالحظة ما  
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جيري. هي تعرف ذلك جيدا. هل عليها أن  
خنرب رافايل ابحلقيقة؟ ما الغاية من ذلك؟ فات 

التفسري. األوان على  
 
 

أرادت غرايس أن تبكي لكن دموعها خانتها.  
استلقت وهي تشعر ابخلدر. حدقت ابلسقف 
وحولت أن تفكر مبا ستقوم به اآلن لكن البقاء  

بال حركة بدا مستحيال. شعرت ابلغضب 



 - 286 - 

واالرتباك ابلضياع واخلوف لكن أكثر ما شعرت 
إىل األجوبة. به هو حاجتها  
فعل هذا هبا. هي غري هي تريد أن تعلم من 

ادرة على االستلقاء وأخذ قسط من الراحة  ق
فيما حياهتا تنهار أمامها. قفزت عن السرير  
وبدأت ابلتجول يف الغرفة وهي تصغي إىل  
أصوات الطيور والقرود يف أعايل األشجار. 
فجأة شعرت حباجة ماسة لتعود إىل الغابة 
الدائمة االخضرار بعيدا عن حياة املدينة 

فساد. وال  
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تذكرت ما قالته ماراي عن بركة السباحة. أال 
يقال أن اجملهود اجلسدي جيد للتخلص من 

التوتر؟ حسنا! ستذهب للسباحة علها هتدأ إىل  
درجة كافية كي تتمكن من إجراء نقاش عادي  
مع رافايل كورديريو أثناء العشاء. ارتدت ثواب  
 لسباحة األمحر وارتدت فستاهنا الكتاين الناعم.

كرت نفسها أن تكون حذرة بشأنه ألن هذا  ذ 
كل ما لديها لرتتديه أثناء العشاء. أخذت 

منشفة من فوق احلمام وانتعلت حذائها. كتبت  
شيئا ما على يديها ونزلت الدرج. جتولت يف 
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أرجاء املسكن حبثا عن ماراي فوجدت مدبرة 
املنزل يف املطبخ تقطع أنواعا خمتلفة من اخلضار 

 النادرة.
املرأة عن العمل حني رأهتا. طلبت  توقفت

طريق الذي غرايس من ماراي أن تذكرها ابل
يقودها حنو الربكة. قادهتا ماراي عرب زجاجي 
لتصل إىل الغابة عرب ممر آخر بعيد عن ذلك  
الذي اجتازته مع رافايل أثناء ذهاهبما إىل 

الفازيندا. تلفتت غرايس مينة ويسره فامتزج 
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ر. إهنا أكثر املناطق  شعورها ابلفرح مع الذع
 الربية روعة على اإلطالق.

شعرت كأهنا تتجول يف حديقة عمالقة فاألوراق 
كبرية جدا وهناك نبااتت متسلقة تلتف على 

جذوع األشجار أما السحليات ونبااتت 
اخلنشار فتتجمع حول األغصان. جذبت 
إتنباهها حركة سريعة فوقفت مكاهنا تراقب 

جبذع شجرة مث  ضفدعة ملونة صغرية تتمسك
مسعت صوات عاليا فوق رأسها ورأت طائرا يتنقل  

 بينا األشجار لفتها لون ريشه األمحر املتوهج.
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قررت أن تتخذ من حياة الطيور الربية ومتيزها 
موضوعا للتحدث أثناء العشاء. ركزت بعد 

ذلك على الطريق. الحظت أهنما تنعطفان عن 
حت املمر الرئيسي لتسريا عرب ممر ضيق. را

النبااتت وأغصان األشجار حتف بذراعيها  
وساقيها كما أصبحت أصداء األصوات 
 والضجة أقوى كلما اقرتاب أكثر من املكان.

نظرت غرايس من وراء كتفها وحاولت أن حتفظ 
بعد ذلك بدا كأن  طريق العودة إىل املسكن. 
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الشجار تنفتح على ابحة حيث يتسع املمر 
 وهناك وجدت البحرية. 

حبست غرايس أنفاسها من شدة إعجاهبا 
وفرحها. رأت شالال أبيض من املياه ينسكب  
فوق الصخور ليصل إىل بركة واسعة حتيط هبا 
حواجز عاليه من نبااتت اخلنشار وأشجار 
العالية. عكست مياه البحرية الضوء وكان 
 ماليني اجلواهر النادرة تكمن يف أعماقها.

ا رائعة اجلمال". نظرت غرايس حوهلا قائلة: "إهن   
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هزت ماراي رأسها موافقة وعلقت: "إهنا آمنة 
أيضا لكن ليس أثناء الليل. كوين حذرة أثناء  

عودتك إىل املسكن فمن السهل جدا أن تسري  
عرب املمر اخلطاء. استديري إىل اليسار مث إىل  

 اليمني".
حدقت غرايس ابلبحرية. السري عرب األدغال 

عملها جعالها  والصدمة اليت أصابتها بشأن
مرهقة حزينة. البد أهنا تشعر ابلراحة إن 

سبحت قليال لتربد جسمها وتراتح. بعدئذ رمبا  
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ستتمكن من التعامل مع ضغوطات العشاء  
 املتوقعة.

قطع رافايل املمر خبطى سريعة واثبتة متجها حنو  
البحرية. قاطعت ماراي اتصاالته اهلاتفية لتخربه  

ر على الفور  أن غرايس ذهبت للسباحة فشع
مبوجة من التوتر تسيطر عليه ألهنا اختارت هذا  
الوقت ابلذات للتجول يف األدغال. مكتبه يف 
نيويورك جيري مفاوضات بشأن صفقة معقدة 

 وهم يطلبون رأيه وتوجيهاته.
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ابلطبع! ميكنه أن يرتكها وشأهنا. احليواانت الربية  
ال تقصد تلك البحرية لكنه مع ذلك أسرع 

حظا وهو ينظر إىل األعلى أن الظالم  اخلطى مال
 يسحل قريبا. 

ما حيتاجه رافايل هو عالقة عابرة ال تعقيدات 
فيها لكن غرايس ال تريد كلمات مزيفة عن 
احلب والغرام. إهنا من نوع النساء اللوايت  
 يسمحن للعالقة ببساطة أن تكون سطحية. 
حىت اآلن هي تطفو على وجه املاء وتبدو  

كري. بعدئذ فتحت عينيها  مستغرقة يف التف
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ورأته. سبحت حنوه وسألته: "هل أتخرت على 
موعد العشاء؟ هل حان الوقت ألخرج من 

 البحرية؟". 
أشعة الشمس الغاربة سكبت عليها لوان انراي 

توجها بينما التصقت حبيبات املاء على م
شعرها وكأهنا حبوب صغرية من الكريستال. 

وعلى الفور  شعر رافايل بشوق ال ميكن مقاومته 
عمل على إعادة تقومي قواعده الشخصية بشأن  
املرأة. عن كانت كثرية الكالم وهتتم أكثر من  
 غريها لكونه حذرا وصارما أين الضرر بذلك؟
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"حيل الظالم بسرعة يف الغاابت وتصبح املمرات 
أكثر متويها. كما أن بعض احليواانت أتيت  

 لتشرب من البحرية ". 
تقد أن ابستطاعته أن  حىت هذه اللحظة مل يع

يكون هبذه البساطة وقلة الذكاء. ما الذي 
أيمله؟ هل أيمل أن تقفز صارخة من الربكة 

وتلجأ إىل ذراعيه طالبة احلماية؟ حسنا! هذا ما  
أيمله يف الواقع. اتبع يقول متمهال وهو حيدق 
هبا: "أنت ال تعرفني مطلقا من يسكن البحرية  
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الضخمة السمك الصغري السام واألفاعي 
 والتماسيح ". 

مل تتأثر غرايس مبا مسعته بل تعمدت النظر إليه 
 ببساطة.

 " أليس هناك ما هو أكثر خطرا من ذلك؟ " 
قالت ذلك بنربة متعبة فراوده انطباع غريب أهنا 

ر خطر أو مميت قادر على ترحب أبي أم
إبعادها عن مشاكلها. بدت مسرتسلة يف 

هبا. قطب  االستمتاع وكأهنا تعيش حلما خاصا
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جبينه وعمل على إخافتها أكثر قائال: "وأحياان 
 أتيت النمور املرقطة". 

 قاطعته قائلة: "أحب اهلررة".
 سأهلا بضيق: "ألن خترجي من املاء؟". 

ضحكت دون مرح وأجابت: "ملاذا؟ ألكي 
 تتمكن من إخافيت وطهوي والتهامي؟". 

 " أان ال أرغب بطهوك والتهامك ".
لكنين ال ألومك. من احملتمل   " بل هذا ما تفعله

 أن أفعل مثلك متاما لو كنت يف وضع مماثل ".
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ضغط رافايل على أسنانه. ها هي تفعل ذلك  
من جديد. تتسلل حنو فكره يف حني أن املكان 

 الوحيد الذي يريدها فيه هو بني ذراعيه.
 قال: "أنت ال تعرفني أي شيء عين".

سبحت على ظهرها على السطح وهي مغمضة 
العينني وقالت: "أنت تبقي نفسك بعيدا عن 
اجلميع.أعتقد أنك ختاف أن يكتشف احد ما 

أنك شخص جيد ابلفعل. هذا سيحطم 
 صورتك اخلطرة الفاسدة". 
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 " أنت كثرية الكالم ". 
علت شفتيها ابتسامة: " أتعلم؟ لو أنك تتعلم 

بح أكثرإنسانية". أال حتكم على املظاهر فتص   
ظهرت غمازهتا من جديد على اجلهة اليسرى  
من وجهها. حدق هبا رافايل مندهشا. بعد 
 ذلك قرر أن احلديث بينهما طال مبا يكفي. 

 " ألن خترجي من املاء؟ "
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خرجت غرايس من البحرية وأبعدت شعرها عن  
وجهها. مدت يدها إىل املنشفة وسألته: "هل 

ث عن تلك  كنت حتاول إخافيت ابلتحد
احليواانت رافايل؟ إن كان األمر كذلك فأنت 

 تضيع وقتك". 
ابلطبع! لقد جتولت عرب األدغال وسقطت يف 
النهر ورأت حشرات حبجم يدها مع ذلك مل 

 تتذمر.
" عليك أن تبقي حذرة ويقظة يف الغاابت 
 االستوائية. فهناك الكثري من املخاطر ".
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 " كما يف األعمال ".
ي جتفف أطرافها ابملنشفة: " اتبعت بسخرية وه

توقف عن احلذر للحظة وستجد من ينتظرك  
 ليبتلعك على الفور ملتهما كل أحالمك ". 

وجد رافايل نفسه يراقب كل حركة تقوم هبا 
حركة ذراعيها الناعمة الرشيقة أشبه حبركات 

ر فملتصق راقصة أما ثوب السباحة األمح
دمة  جبسدها كأنه جزء منه بدت كأهنا خملوقه قا

من األدغال مجيلة واندرة مثل كل ما حييط هبا. 
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رمبا أعتقد إهنا اراتحت وأصبحت بال مهوم 
 لكنه يرى بوضوح الضالل حتت عينيها. 

 " هل أجريت اتصاالتك؟ "
بقيت ابتسامتها مشرقة وهي تضع املنشفة على 

 كتفيها وجتيب: 
"يبدو أن ال أحد جييب عندما يتعلق األمر  

 األدغال يعطيين درسا  ابالختالس. وجودي يف
 أان حباجه إليه يف التعامل مع املفرتسني".

مسع يف نربة صوهتا سخرية انبعة من أعماقها 
وهذا ما ال يفهمه. انزعج من تصرفها ومتىن لو  
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تعرتف بذنبها أتوه رافايل يف سره قبل أن 
 يسأهلا: "مع من كنت ترغبني يف التحدث؟". 

 " مع أي شخص يف الواقع ".
غرايس حذائها واتبعت : "أيب   انتعلت

مساعدي العميل الذي يبيعنا النب... لكن بدا  
أهنم تبخروا مجيعا. رمبا ميكنك القول أن 

 اجلرذان تغادر السفينة الغارقة ".
حدقت يف األشجار أمامها وملح رافايل آاثر 
دموعا يف عينيها لكنها استدارت تنظر إليه 
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يدة وتبسمت قائلة: " هذه غلطيت ألنين شد
 الوثوق ابآلخرين ".

حدق هبا بغضب متسائال إن كانت فعال 
تصدق أاي من أعذارها الواهية مل يصدق حلظة 
واحدة أهنا حاولت االتصال أبحدا ما. ملا تفعل  
ذلك يف حني أهنا متلك كل األجوبة؟ فجأة مل 
يعد يهتم إن كانت بريئة أم مذنبة. كل ما يف 

تبقى ال أمهية األمر أنه يريد معانقتها وكل ما 
له. أراد إعطاءها الفرصة لتتوقف عن التمثيل  

 فقال: "لن نتحدث عن ذلك جمددا ""
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 " أنت على حق. مل تعد املشكلة مشكلتك ". 
قال رافايل بنربة انعمة كاملخمل: " إنسي 

عملك واتبعي حياتك. قومي أبي عمل آخر 
 ." 

" آه ال! ال ميكنين أن أفعل ذلك فهناك 
يعتمدون علي. إن استسلمت  أشخاص كثر 

 سيتأثرون أيضا ".
مالت برأسها إىل اجلانب وهزته قليال اتركة 

شعرها يتساقط على كتفها مث لفته لتعصر منه 
املاء بيديها. اتبعت: " لن أختلى عن عملي. 
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ساجد املذنب وأحاول استعادة املال. بعد ذلك  
سأتقدم بطلب لقرض جديد وأدفع لكارلوس  

ع العمل ". وفلومينا وأاتب  
شعر ابلضيق ألهنا حتاول اللقاء اللوم على غريها 

كما انه شعر ابمللل من التحدث فقط عن 
املقاهي والقهوة يف حني أن ما يريده فعال هو 

 أن جيذهبا إليه ويعانقها من جديد. 
قرر رافايل أن هناك طريقة واحدة لتحويل 

 النقاش بينهما على ما يرضي اهتمامه.
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بنعومة: "سأمدد فرتة القرض. هبذه الطريقة  قال 
ميكنك متابعة التسلية يف املقاهي بقدر ما 

 تشائني".
حدقت غرايس به للحظة مث هزت رأسها قائلة:  

 " ال! لكن شكرا لك. إنه عرض كرمي جدا ". 
فكر رافايل وهو يضغط على أسنانه: "هذا 

ليس كرما . إنه عمل مبنتهى األاننية. وهو يريد  
د أفكارها عن عملها اللعني لتفكر بشيء  أن يبع

أكثر أمهية له. جالت عيناه على وجهها مث 
 قال: "هذا مايل وقرار متديده خيار خاص يب".
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أجابت غرايس بنعومة: "ورفضه أمر خيصين, 
فأان ال أريد مالك. يف مثل هذه الظروف أخذ 

 املال منك ليس عماًل صاحلاً "
لى عن  " يف هذه احلالة ما رأيك أن نتخ

 التحدث عن املوضوع برمته ".
وقطب جبينه متابعاً: " سيحل الظالم يف 

غصون عشر دقائق. علينا العودة. أنت حباجة 
 لبعض الوقت لتبديل ثيابك قبل العشاء ". 
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قالت وهي تنتحي لتلتقط ثوهبا الذي وضعتها 
على الصخرة: " آه! البد أنين رششته ابملاء 

 وأان أسبح ".
كأنه ال يفهم ما الذي تقوله: "   حدق رافايل هبا

 ماذا؟ ".
هزت الثوب بيديها وتنهدت قائلة: " هذا كل  

الرايضي رطب ما لدي ألرتديه هنا سروايل 
وملطخ ابلوحل وهذا أيضاً رطب وملطخ. علّي  

 أن أرتدي بذليت ".
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أمسك رافايل بذراعها ودفعها عرب املمر قائاًل: 
إال " ستجد لك ماراي ثوابً. اآلن حتركي و 

 ستجدين نفسك عشاء ملخلوق ما هنا ". 
************* 

جلست غرايس على حافة سريرها. عليها 
التوقف عن القلق وارتداء ثياهبا لتذهب لتناول 

العشاء. هل أخطأت برفض عرضه تقدمي 
املساعدة املالية هلا؟ من اجليد طبعاً أن ميلك 

املرء مستوى عالياً من األخالق لكن األخالق 
ستسبب لعدد كبري من الناس خسارة  والقيم 
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أعماهلم ومورد رزقهم. حاولت اخلروج من حالة  
القلق املسيطرة عليها وحدقت ابلفستان الذي  
أحضرته هلا ماراي منذ دقائق قليلة. إنه يشع  
ويتألق مغرياً ألوانه مع الضوء. يف حلظة يبدو 

فضي اللون ويف اللحظة التالية ذا لون فريوزي. 
أمجل وأغلى ثوب رأته يف حياهتا.  إنه ببساطة  

إنه فستان صمم ليجعل من امرأة عادية جنمة 
 أفالم. 

 
 



 - 313 - 

 
ستنسى مهومها هلذه الليلة. قالت ذلك لنفسها  

وهي تنتعل حذاءها ذا الكعب العايل مث  
التقطت حقيبتها الصغرية. يف هذه الليلة 

الوحيدة يف األدغال ستكون مثل النساء اللوايت  
ع من الثياب. على الرغم من يرتدين هذا النو 

أتكيدات رافايل كورديرو هي تعلم أن ال جمال 
مطلقاً حلل مشاكلها هذه الليلة. غداً ستتعايش 

مع الواقع املرير. . . غداً ستعود إىل لندن 
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وستالحق األشخاص الذين يتجنبوهنا وستفهم 
 ابلتحديد ما الذي حدث لعملها وحياهتا.

ة حىت وجدت ما إن وصلت غرايس إىل الشرف
اً إىل الطاولة. كان يرتدي قميصاً  رافايل جالس 

زرقاء اللون مفتوحة عند العنق تظهر ما يكفي 
من بشرته الربونزية. نظرت إىل وجهه الوسيم  
وشعرت بقلبها يدق جبنون يف صدرها. ما سر  
أتثريه الطاغي عليها؟ إهنا ال تعرف السبب وال 

الذي  تفهمه لكنها تعلم أنه مهما كان األمر
أخافه يف املاضي ومهما كانت جتاربه سيئة فهي 
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ال تريده أن يفكر أبهنا مذنبة وقد اقرتفت جرمية 
اختالس. قالت ابندفاع ما إن جلست على 
الكرسي: " البد أنك تعتقد أنين رديئة جداً 

ألنين أخذت املال من هؤالء الناس. أعلم أنين  
رف  أبدو مذنبة ألهنا شركيت. لكنين أريدك أن تع

أنين ال أعلم شيئاً عن املوضوع. أان حباجة ألن 
 تصدقين ". 

بقى راقايل جامداً وعيناه حتدقان بوجهها. 
ذكرها أبحد املخلوقات املفرتسة يف الغابة. إنه  
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يراقب وينتظر اللحظة املناسبة لينقض على 
 فريسته. قال بصوت مثري انعم: " أصدقك ". 
ا  شعرت غرايس كأن صوته ينساب إىل أعصاهب 

 املرهقة مثل العسل الشايف:
 " أحقاً؟ ". 

مل يكن هذا هو اجلواب الذي تتوقعه لذا مل 
تستطع أن ختفي دهشتها وارتياحها: " أتعين  
ذلك حقاً؟ ما زلت ال أعلم من هو املسئول 

لكنين سأعرف وسأغري األمور. كما أنين 
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سأحكم السيطرة على احلساابت. كان علي أن 
لكن. . .".   أالحظ األمر أعرف ذلك  

أرادت بشدة أن ختربه احلقيقة لكنها مل ترغب  
 أن تبدو وكأهنا ختلق األعذار لنفسها. 

" عندما تتورطني يف العمل يوماً بعد يوم من 
 السهل جداً أن تفقدي السيطرة على األرقام ". 
أكمل رافايل مجلتها وبدت عيناه السوداوان  
" مليئتني ابحلرارة والتعاطف وهذا ما أدهشها: 

 صحيح ". 
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ليس هذا ما حدث ابلتحديد لكن يبدو أنه  
يتفهم األمر وهذا أمر مريح جداً هلا. ما زالت 
جتهل ما الذي جعله ساخراً هكذا ومشككاً 

بدوافع الناس لكنها شعرت ابرتياح ال يوصف  
ألنه على األقل ال يلقي عليها اللوم. من 

الواضح أنه اخذ وقتاً كافياً ليفكر مبا أخربته به  
وها هو اآلن يراقبها بنظرات انعسة هادئة. 

اعرتفت قائلة: " كان علي أن أكون أكثر حذراً 
لكنين أشعر ابالرتياح ألنك ال تعتقد أنين مذنبة  

 بتهمة االختالس ". 
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" أعتقد أن علينا وضع تلك األحداث وراءان  
 ." 

بدت نربة صوته دافئة فتذكرت عناقهما احلار  
نبض ابحلياة.  امللتهب. شعرت كأن جسدها ي

لك العناق؟ عليها أن تقلق على ملاذا تفكر بذ 
عملها وأن تفكر ابملستقبل بداًل من ذلك ظل  
عقلها منشغاًل بذكرايت عناقهما العاطفي احلار  
يف الغابة الرطبة. حياهتا اآلن يف فوضى كاملة 
وعلى عقلها أن يكون منشغاًل ابألرقام وإبجياد  

اولة أن تفكر  احللول ملشاكلها. هزت رأسها حم
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بصفاء. ال جدوى من االنغماس يف أفكار 
خيالية سخيفة فرافايل ليس ابلرجل املناسب هلا 
وذلك الشغف الذي حصل يف الغابة لن يغري  

 تلك احلقيقة. 
" علي أن أشكرك على الفستان. إنه مجيل ".  
أبقت نربة صوهتا انعمة وابتسمت ملاراي وهي 

أن تتابع: "  تضع كوابً من العصري أمامها قبل
يبدو بوضوح أن صاحبة الفستان ذات مقاس 

 أصغر من مقاسي ".
 " إنه يبدو أمجل عليك ". 
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رفع كوبه ابجتاهها مث ابتسم هلا ابتسامة إعجاب 
 واستحسان متابعاً: " أمجل حقاً ".

عدم اهتمامه بذكر صاحبة الفستان جزء من  
شخصيته مع ذلك ضجت األسئلة يف رأسها  

غرايس على شفتها كي ال تتلفظ هبا.  فعضت 
ملن هذا الفستان؟ هل أحببتها؟ هل سببت لك 
األذى؟ هل كنت تنظر إليها متاماً كما تنظر إيل  
اآلن؟ قالت: " ال أستطيع التخيل أن أي امرأة  
قادرة على املغادرة بدونه. إنه من الفساتني اليت  

 جتعل الفتاة تشعر أهنا مجيلة ". 
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عجلة من أمرها لرتحل.  " صاحبته كانت على
 أتذكر أن حياة األدغال مل تناسبها ". 

بقيت نربة صوته انعمة ومل تبح أبي شيء عن  
أحاسيسه أو عواطفه لكنها علمت أن املشكلة 

ال تتعلق ابحلياة يف األدغال بل ابحلياة مع 
رافايل كورديرو. من الواضح أن الفتاة غادرت  

ها لذلك  دون أن هتتم جبمع حاجاهتا. مع معرفت
ملاذا ال تزال جالسة مكاهنا ساحمة للجو أن  

يدفعها ملزيد من االنغماس معه؟ ملاذا تسمح له 
جبذهبا إىل محيمية نظراته؟ أين احرتامها لذاهتا؟ 
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أترغب حبياة كاملة من األمل من أجل حلظة من  
 السعادة؟

أبعدت تلك األفكار عن ذهنها. وقالت بنربة  
أنت رجل معقد مضطربة وهي تبتسم خبجل: " 
 جداً رافايل ".

رفعت كوهبا لرتطب شفتيها قبل أن تتابع: "  
م يف الوقت نفسه أنت ابرد وشديد االهتما

وأنت تدعي أنك ال حتب الناس مع ذلك أنت  
 لطيف. أان أعلم ذلك ". 
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" ال جتعلي مين رجاًل رقيقاً حيسن معاملة  
 اآلخرين غرايس! ".

فابتسمت للصورة اليت  مسعت حتذيراً يف صوته 
 شكلها بكلماته ألهنا بعيدة جداً عن احلقيقة. 
بقيت عيناه مسمراتن عليها وهذا ما أربكها. 
قالت: " لكنك تعامل كارلوس وفلومينا بلطف  
واحرتام. من الواضح أنك هتتم ألمرمها وإال ملا 

 كنت غاضباً جداً مين بسببهما ".
: " ظهرت السخرية بوضوح يف عينيه وهو يعلق
 أان قديس وأان متأكد أنِك مسعت عين ".
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" أان ال أصغي إىل الثرثرات وأفضل أن أحكم  
 على الناس بنفسي ".

 " هل هناك امرأة ال تثرثر؟ ".
رفع كوبه كأنه يشرب خنبها واتبع: " هل أنت  

 خائنة لبنات جنسك غرايس؟ ".
" ال لكنين أعلم أن املظاهر قد تكون خادعة. 

خالل جتارهبم اخلاصة وهذا  الناس حيكمون من  
ما فعلته معي. أنت مقتنع أن اخلداع والكذب 
موجودان يف جينات املرأة لكنك مل تولد هبذه  
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القناعات. من هي املرأة اليت جعلتك تفكر 
 هكذا رافايل؟ ".

متعن هبا للحظات طويلة وجالت عيناه عليها  
وهو يفكر بسؤاهلا: " رمبا تكونني خالية من 

واخلداع لكنك كما يبدو  جينات الكذب 
أخذت أكثر من حصتك يف التحليل. ملاذا  

 تريدين أن تعريف عين غرايس؟ ".
 " ألنين أريد مساعدتك ". 

 ابتسم رافايل بسخرية معلقاً:
 " وهل أبدو حباجة إىل املساعدة؟ ". 



 - 327 - 

تراجع إىل الوراء على كرسيه ونظر حوله 
ففهمت غرايس الرسالة. نعم إهنما يف األدغال 

هذا مل مينعه للحظة واحدة من التمتع  لكن
ابلرفاهية يف منزله أو من اظهار ثرائه الفاحش 

 بوضوح. 
" مل أكن أحتدث عن املال. من الواضح أنك  

 لست حباجة إىل املال ". 
 " إذاً ما الذي أحتاجه غرايس؟ ". 

محلت نربة صوته الناعمة خطراً كما أن عينيه  
مت قبل  حذراتها كي تتخلى عن املوضوع. تلعث
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أن تقول: " احلب. أنت حباجة إىل احلب. أان ال 
أصدق ما يقال عنك او الصورة اليت تظهرها  

للناس. رأيُت كم أنت لطيف وحني يتعلق األمر  
 ابلربازيل تصبح شغوفاً جداً ". 

مال إىل األمام وحدق هبا جميباً: " لن أجادلك  
بشأن الشغف. أان مستعد ألظهر لك مدى 

أشعر بسعادة كبرية عندما شغفي. كما أنين 
أمسح للنساء أن يظهرن اهتمامهن يب أبي 
طريقة خيرتهنا ". نظرت غرايس إىل حاجبيه 

املتفاخرين وإىل القساوة البادية على وجهه. هي 
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تعلم أنه رجل جذاب وأن النساء يالحقنه 
ابستمرار لكن ال شيء أكثر من ذلك. . . ال  

لنظر " شيء أكثر عمقاً. وهو لن يسمح هلا اب
خلسة " إىل داخل روحه. رافايل ال يسمح 

ألحد ابالقرتاب من مشاعره هلذه الدرجة. هلذا  
 اختارت أن تبدل املوضوع.

" هل حتضر الكثري من األشخاص إىل هنا 
 عادة؟ ". 

" هذا يتوقف على من يكونون وعلي سبب  
 زايرهتم. فالنشاطات هنا حمدودة جداً ". 
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ها يتقد انراً ابتسم برقة فشعرت غرايس جبسد
من جراء نظرته. متلملت يف كرسيها قبل أن متد  
يدها إىل كوهبا: " هل أنت من قام ببناء املنزل؟ 

 ." 
احملافظة على النقاش أمر صعب جداً ألن 

شعوراً غريباً يراودها أنه ال يسعى للتحدث معها  
على اإلطالق. هو ينظر إليها بطريقة توضح 

يده ابلفعل هو أن  نواايه جتاهها وجتعل كل ما تر 
متيل عرب الطاولة وتتوسله أن يعانقها متاماً كما 

فعل يف الغابة. مل تشعر مطلقاً مبثل هذا  
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اإلحساس من قبل مع أي شخص آخر ال 
سيما مع شخص غري مناسب هلا أبداً مثل 

 رافايل كورديرو.
بقى حيدق هبا وهو جييب: " املنزل؟ أجل. 

إجياد مثيل له أردت مكاانً خاصاً من الصعب 
 ." 

 " هل لديك عائلة؟ ". 
" أان ال أعطي مقابالت ألحد غرايس. سواء  

 كانوا زمالء أم صحافيني أم عشيقات ". 
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متهل مبا فيه الكفاية وهو يلفظ الكلمة األخرية  
 فشعرت غرايس بقلبها يقفز يف صدرها. 

" لكنك ال تستطيع أن تعيش حياتك كلها دون  
.أن تقيم عالقات مع الناس "  

 " لدي الكثري من العالقات مع الناس ".
رفع نظره ليحدق بعينيها واتبع: " هذا إذا كانوا  

 ميلكون ما يثري اهتمامي ". 
هو يعين أي شخص جيين منه املال أو أية امرأة  

يره. هذا ما يعنيه. أليس كذلك؟ هل تشاركه سر 
حياول أن يسبب هلا صدمة ما أم أنه يقدم هلا  
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غرايس أبمل جيتاحها من   عرضاً مغرايً؟ شعرت 
الداخل لكنها متكنت من القول: " البد أنه  
ألمر رائع أن تتمكن من اهلرب. لكنك ال 
تتوقف عن العمل حىت وأنت هنا بعيداً عن 

 املدينة. . . عن املكاتب واألضواء ".
 
 

رفع حاجبيه مستغراًبن فاعرتفت بسرعة: " مل 
  أستطع النوم جيداً البارحة فوقفت انظر إىل
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اخلارج من النافذة. عندئٍذ رأيتك تعمل على 
 جهاز الكمبيوتر وتتحدث عرب اهلاتف ".

 " لدي أعمال علي القيام هبا ". 
اإلجياز البارد يف مجلته مل يقنعها. وشعرت به  

االنسحاب. شيء ما تبدل يف احلال. حياول 
أحست بذلك على الفور. إهنا متأكدة أن هناك 

لياًل ال عالقة له    ما يعذبه. أدركت أن السهر
ابلعمل بل مبخاوفه وأحزانه. من الذي غري 

نظرته للحياة؟ أهي زوجته أم أن األمور أبعد من  
ذلك؟ شعرت غرايس مبوجة من التعاطف مل 
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تستطع فهمها. سيطرت عليها بقوة الرغبة يف 
في املساعدة بطريقة ما لتخفف عنه وتش

جراحه. متتمت: " ساعات الليل هي األسوأ 
اً. إن كانت هناك مشكلة ما فإهنا تتضخم  دائم

 خالل الليل ".
 " هل تقولني إنك قادرة على إهلائي؟ ".

غابت املخاوف من عينيه وحل فيهما ملعان 
ماكر. ملعان خطري يرتاقص ويغويها. للحظة مل 

 تستطع أن تتنفس.
 " أان ال أعرفك ". 
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قالت ذمل لنفسها وله على السواء. راقبها كأنه  
رها: " أنت تعرفني ما أنِت حباجة يقرأ أفكا

 ملعرفته ". 
ابلطبع! إهنا تعلم كل شيء أرادها رافايل أن 
تعلمه. ابلنسبة هلا هذا ليس كافياً فهي تريد  
املزيد. تريد أن تعرف كل شيء ميكن معرفته 
عنه. هذا ما تشعر به فعاًل. كيف ميكن لذلك  
أم حيدث يف يومني فقط؟ كيف أصبحت هتتم  

؟ آه أجل إهنا هتتم. هلذا الرجل  
 " أنت رجل يصعب فهمك رافايل! ".
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 " ال أريدك أن تفهميين غرايس! ".
ابتسم هلا ورأت ما يف تلك االبتسامة املربكة  
اليت منعتها من التفكري بوضوح. هذه ليست 

االبتسامة اليت يتبادهلا األصدقاء أو املعارف بل  
هي ابتسامة عاشق. . . ابتسامة تقول: " 

ا تفكرين ".أعرف مب  
متنت حقاً أال يعرف ألن أفكارها سببت هلا  
صدمة. شعرت غرايس بعناقه وكأنه حيصل 

اآلن. . . فتحركت يف كرسيها. النظرة الضيقة  
يف عينيه أخربهتا أنه الحظ حركتها وفهمها. مال 
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ألمام وأمسك يدها. مرر أصابعه بني  رافايل إىل ا
هذا    أصابعها قائاًل: " إنه مؤمل أليس كذلك؟

 االجنذاب القوي بيننا ". 
تنفست غرايس بعمق مقررة التخلي عن تناول 
الطعام. هذا اجلو املتوتر بينهما أحست به يف  
معدهتا لذا هي ال تستطيع تقبل أي طعام.  

 قالت: " ال أفهم ماذا تقصد؟ ". 
 " أحقاً؟ ". 

قلب يدها والمس راحتها إبهبامه فضاعف 
 أعماقها. رفعت الضغط اللطيف من التوتر يف
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غرايس بصرها لتنظر إليه وعلى الفور ندمت 
على قيامها بذلك. ما إن التقت نظراهتما حىت  
مل تعد تقوى على إبعاد نظرها عنه. تلك النظرة 

احتجزهتا لكنها حاولت أن تسحب يدها. 
 قالت: " ال تنظر إيل هكذا ".

مال إىل األمام وشد على يدها بقوة. قال برقة: 
هل أنت خائفة؟ هذا ما تريدينه أيضاً   " ملاذا؟

 ." 
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مل يكن هناك أي حتفظ يف كالمه لكنها مل ترغب 
يف احملاولة بل قالت: " هذا األمر مثري للسخرية  

 ." 
ابلرغم من تفوهها ابلكلمات إال أن ما جرى 

بينهما بدا واضحاً وال ميكن مقاومته. ألول مرة 
يف حياهتا تكتشف أن هناك قوى ال ميكن 

متها أو إيقافها.مقاو   
 " ابألمس اعتقدت أنين كاذبة وخمادعة ".

" ابألمس اعتقدت أنك مجيلة وجذابة وما زلت  
 اعتقد هذا اليوم ".
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بدا صوته مؤثراً، ووجدت غرايس نفسها فجأة 
 غري قادرة على التنفس. 

" أان سعيدة حقاً ألنك اقتنعت أنين ال أعرف 
عين. . .". شيئاً عن االختالس لكن هذا ال ي   

قاطعها رافايل متابعاً: " . . .أنت تتصرفني 
 بتهور. . . وتتبعني حدسك فقط؟ مل ال؟ ". 
 " ألن احلياة ال تسري على هذا النحو ".

ضحكته الناعمة أظهرت أن جواهبا مل يفاجئه.  
علق قائاًل: " حىت لو كان ذلك صحيحاً أنِت  
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 اآلن يف أعماق األدغال وما تبقى من العامل هو
 يف مكان خمتلف كلياً ". 

هذا صحيح! مالت غرايس برأسها إىل الوراء  
وأصغت إىل أصوات الليل اليت تعزف أحلاانً 
متنوعة. شعرت كأن كل شيء حقيقي خارج  

هذه األدغال اليت تشبه اجلنة. هناك شيء ما ال  
يشعر املرء به إال ابلقرب من الطبيعة وهو ما 

من بعضهما يثري هذه احلميمية اليت تقرهبما 
البعض. " مل أتبع يوماً حدساً مل أفهمه. أان ال 

 أعرفك فأنت ال تتحدث عن نفسك ".
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مل يعارضها رافايل يف ما قالته بل قال: " وهل 
 هلذا أمهية؟ ". 

 " ال أشعر ابألمان معك ". 
املرح يف عينيه امتزج مع بريق فيه الكثري من  

ايس  اخلطر. قال: " أهذا ما تريدينه يف احلياة غر 
 اتكر؟ األمان؟ ". 

شعرت بنبض يف حلقها يدق بسرعة ومسعت 
صوات خشناً وهي تقول: " ليس يف الوقت 

 احلاضر ".
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اآلن هي ال تفكر ابألمان والسالمة. كل ما 
تفكر به هو رافايل كورديرو. كان اهلواء حوهلما 
يعبق ابألحاسيس النابضة اليت تضج بينهما.  

لغابة  تساءلت إن كان وجودها هنا يف ا
االستوائية بعيدة عن احلياة االجتماعية هو 

السبب لكنها علمت يف أعماقها أن ال عالقة 
مطلقاً ملا حيدث معها ابملنطقة اليت حتيط هبا بل 
 كل شيء هنا يتوقف على الرجل الذي يراقبها. 
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وقف رافايل وشدها لتقف على قدميها يف 
حركة هادفة مل ترتك هلا أي جمال للشك يف 

.نواايه  
رمبا هو يعلم أن ال خيار أمامها. فمنذ اللحظة  
اليت رأته فيها واقفاً بفخر وثقة عند ابب منزهلن  

شعرت ابلضياع. أتراه يعرف ذلك؟ أيدرك 
 التأثري الذي ميارسه عليها؟

قادها عرب القاعة الزجاجية ليصال إىل غرفة 
جلوس تطل على منظر الشالل املتساقط على 

نوار صغرية خافتة. مسعت حبرية الغابة مضاءة أب
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غرايس اندفاع املياه مع أصوات الغابة اليت  
 أصبحت شبه مألوفة لديها.

" إهنا رائعة اجلمال. البد أن املنظر أكثر مجااًل 
 يف ضوء النهار ".

 " ستخربينين بذلك بنفسك عند الصباح ". 
أغلق رافايل الباب خلفه وهكذا مل يبق غريمها 

لغرفة. ما إن جلسا على والغابة االستوائية يف ا
أريكة مرحية حىت جذهبا رافايل حنوه وأبعد 

بلطف شعرها بعيدا عن وجهها. احنبس النفس 
يف حلقها وهي ترفع وجهها إليه منتظرة عناقه 
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لكنه ابتسم هلا ببطء وتكاسل. راح يتأملها كأنه  
يتشرب من مجاهلا وخيتزنه يف ذاكرته. مل يعد 

ذي يلفهما معاً. يف هناك سوامها واجلو احلار ال
ه كل تلك اللحظة عانقها رافايل عناقاً محل

الشغف والشوق الذي يشعر هبما حنوها. 
أغمضت غرايس عينيها فيما شعرت بنبضات 

قلبها هتدر كالرعد وأبعماقها تذوب كالعسل. . 
. 

أمضيا األمسية غارقني يف معانقات شغوفة حارة 
. متتم  مستجيبني لذلك االجنذاب املتبادل بينهما
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رافايل ويداه متسدان شعرها: " أنت رائعة 
 اجلمال! ". 

نظر إليها كأنه حياول أن حيفظ كل ذرة فيها  
فشعرت جبسدها يتجاوب مع كل نظرة وملسة  
منه. ضحك برضى وضمها إليه أكثر كما فعل 

 يف الغابة. أتوهت غرايس ابمسه: " رافايل! " 
 

 انتهى الفصل الرابع 
 

 الفصل اخلامس
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م عاشقة محقاء أ  
 
 
 

استيقظت غرايس على أصوات الغابة من 
حوهلا. فتحت عينيها فيما علت ابتسامة 
شفتيها. تساءلت هل من مكان أفضل  

 لتستيقظ فيه؟ 
أحست حبركة قادمة من مكان قريب  

فاستدارت إىل اجلهة األخرى. فوجئت على 
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الغرفة    الفور برؤية رافايل الذي دخل لتوه إىل
وهو حيمل صينية القهوة. تسمرت عيناها على 

بشرته الربونزية اليت تشري إىل كثرة تعرضه 
للشمس وإىل ساللته الربازيلية. فكرت أنه  

ميلك جسدا رائعا من يراه يعرف على الفور أنه  
 رجل رايضي. 

 " طاب صباحك أيتها اجلميلة ".
 " آه! طاب صباحك ". 

رتباك  فجأة شعرت غرايس ابخلجل واال
فنهضت وجلست على حافة السريرمث اتبعت 
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تقول: " ال بد أن الوقت أتخر. . كان علّي أن 
أهنض يف وقت أبكر فقبطان طائرتك سيأيت  

 قريباوما زال علّي أن أوضب أغراضي ".
" قبطان الطائرة يف ريوكما أنك لست حباجة إىل  

 توضيب أي شيء ".
رة وضع رافايل الصينية على الطاولة اجملاو 

للسرير مث ابتسم بتكاسل ورضى متابعا: " هذه  
 هي غرفة نومك اآلن ". 
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ما الذي يتحدث عنه؟ عليها العودة إىل لندن 
ملتابعة حياهتا ومعاجلة مشاكلها. شعر رافايل  

 ابرتباكها فاقرتب منها وضمها إليه قائال :
" ألغيت قدوم الطائرة. فليس هناك من شيء 

 هام يستدعي ذهابك ". 
رايس برجفة من القلقوسألته: " هل شعرت غ

 ألغيت الرحلة؟"
أكد هلا بنربة متفاخرة: " ابلطبع! هل اعتقد 

 حقا أنين سأدعك تعودين إىل دايرك؟ ".
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راح قلبها يدق بقوة يف صدرها وقالت: " مل  
 أعتقد أبدا أنك تريدين أن أبقى ".

بعجرفته املعتادة ضمها رافايل إليه وعانقها. 
ينهما إىل طاقة قوية ما جعل حتول االجنذاب ب

رافايل يتفوه بكلمات ابللغة الربتغالية قبل أن 
يضمها بشدة وهو يهمس: " أال تشعرين مبا  

 تفعلينه يب؟ ".
 أتوهت غرايس ومهست: " رافايل! " 

ضحك بنعومة وهو يقول: " هل سترتكينين 
 اآلن؟ أتريدين مين أن أدعو الطائرة؟ ".
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فيما هو يعانقها. مل تستطع أن تفكر بذلك 
 قالت: " ال. . ال!" 

قال: " أريدك أن تبقي هنا وال تغادري الغاابت 
 االستوائية مطلقا ".

شعرت غرايس ابلدوار من شدة السعادة. 
ابتسمت له قائلة: " أنت تتحدث مثل رجل 

 الكهف " 
لكنها مل هتتم بذلك فهي سعيدة جدا ألنه 
 ال يريدها أن تبقى معه. اتبعت تقول: " لكنين
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أملك ثيااب. لدي بدلة تكرهها وثوب ملطخ 
 وسروال ابل بسبب ارتدائه يف وسط الغابة ".

" كنِت مذهلة البارحة. هل أخربتك بذلك؟ مل 
أعرف يوما امرأة تقوم مبا قمت به من دون أي  
تذمر. رفضِت مساعديت حىت عندما سقطت يف 

 النهر. يف الواقع حدقِت يب بغضب ". 
ذمر فقد بدوت غاضا جدا " مل أجرؤ على الت

 مين ".
أزعجه تذكر ذلك فقطب جبينه قليال. قال 

 وهو يسكب هلا القهوة :
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 " أصبح ذلك وراءان اآلن ". 
فعلقت: " هناك أمور علينا مواجهتها وهي 
 أمور هامة. أان أشعر مبسؤولييت عما حدث ". 
أكد هلا رافايل بثقته املعهودة بنفسه: " سأجر 

يل الذي يبيعك النب لن  بعض االتصاالت. الوك
يبقى يف عمله بعد اليوم. أان متأكد أنك ما 

كنت لتوافقي على االختالس لو مل يدفعك إىل  
 ذلك ".

 جتمدت غرايس للحظة
 حىت تستوعب ما قاله.
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" لكنين مل أوافق على ذلك. أنت تقول إنه  
 يدفع سعرا يقل عن السعر العادي للنب 

 وحيتفظ لنفسه ابألرابح
أي سبب ملعارضتك وليس لدي   

لكن إن كان يتقاسم األرابح مع شخص ما يف  
 الشركة فمن املؤكد أنين لست ذلك الشخص. 
تردد رافايل وملعت عيناه بوميض قريب من 

 الغضب. رفع كتفيه
قائال: " ال داعي للتحدث بذلك من جديد. مل 

 يعد لألمر أمهية ألنه أصبح من املاضي ". 
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ك تعلمت ابتسم هلا بتفهم واتبع: " أظن
درسك. ال ختدعي أحدا النك ستتحملني 

 عواقب ما تقومني به ". 
شعرت غرايس كأهنا سقطت يف مغطس من 
املياه الباردة. هو ال يزال يعتقد أهنا مذنبة! 
 غازهلا وعانقها وهو يظن أهنا كاذبة وخمادعة. 
" ال أصدق ذلك! أنت ما زلت تعتقد أنين 

 مذنبة. اليس كذلك؟ " 
ا واصبح تنفسها فجأة سريعا  أبعدت يديه عنه

فيما أخذ قلبها يدق بسرعة يف صدرها بعد أن 
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أدركت ما الذي يعنيه بكالمه. تنهد رافايل مث 
 قال: " اعرتفت للتو أنك مذنبة ".

هل فعلت ذلك؟ هل قالت إهنا مذنبة؟ حاولت 
 غرايس أن تتذكر حديثهما. . 

" قلت إنين أشعر ابملسؤولية. هذا صحيح لكن  
 أخذت املال بنفسي بل ألن هذه ليس ألنين

 شركيت وأان مسؤولة عما جيري فيها ". 
لوح بيده بطريقة تعين إهناء النقاش وقال: " ال  

 أمهية لألمر اآلن ".
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" إنه هام ابلنسبة يل لذا علي العودة إىل بالدي  
 لتسوية األمور ".

حاولت غرايس النهوض لكنه أحاطها بذراعيه 
م مبا تفعلينه. أال وشدها حنوه: " أان ال اهت

تفهمني ذلك؟ ال شيء من ذلك حيدث فرقا يف 
 ما أشعر به حيالك ". 

 " كيف ميكنك أن تقول ذلك؟ " 
حدقت به وهي تشعر ابلغضب والكره لذاهتا 
بسبب اإلحساس القوي الذي اجتاحها إثر  

 ملسته. 
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" أتقول إنك قادر على التقرب من امرأة كاذبة  
مرأة صادقة وخمادعة متاما كما تفعل مع ا

 ونزيهة؟ "
 
 
 

رفع رافايل كتفه بال مباالة وأجاب: " ما تفعلينه 
 يف وقتك اخلاص ليس من شأين ".
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قطب جبينه قبل أن يتابع: " شرط أال ختدعي  
كارلوس وفلومينا لكن كلينا نعلم أن ذلك لن  

 حيدث جمددا ".
شعرت غرايس ابلغضب والرعب أغمضت  

ا العابرة قد عينيها للحظة وهي تشعر أن سعادهت 
 اغتيلت بسبب موقفه الساخر العدائي.

 " اعتقدُت أنك تثق يب ".
 " ملاذا أحتاج إىل الوثوق بِك؟ "

حملة التعجب يف عينيه أظهرت حقيقة أن الثقة  
مفهوم غريب عنه. شهقت غرايس بسبب األمل 
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الذي شعرت به وهزت رأسها غري مصدقة. أي 
  سحر جمنون سيطر عليها يف هذه الغابة
درة املسحورة؟ وأية محاقة جعلتها تعتقد أهنا قا

 على فهم هذا الرجل؟
 " من الذي فعل هذا بك؟ "

رمشت بعينيها لتتخلص من دموعها وحدقت  
به ابحثة عن إشارة ما تدل على لطف أو رقة  
لكن وجهه بدا قاسيا جدا. قال بضيق: " ملاذا  

ريد النساء دائما التحدث عن التنافس؟ أنت  ت
 هنا اآلن وجيب أن يكون ذلك كافيا لك ". 
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لسبب غري واضح هلا شعرت غرايس بغصة يف 
 حلقها. قالت :

 " أشعر ابألسف عليك "
" أان واقعي جدا بشأن النساء. ال أتوقع الكثري  

 منهن وال أريد ذلك ". 
أريد أكثر  دفعته بعيدا عنها قائلة: " حسنا! أان 

 من هذا رافايل!"
مل يعارضها رافايل بل قال: " وأي امرأة ال تريد  

 املزيد؟ هذا ما ستحصلني عليه ". 
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اتبع بنربة منخفضة ومليئة ابلوعود: " 
ستحصلني على كل ما تريدينه. أان عاشق كرمي  

 بشكل ال يصدق ". 
 " هل تعتقد حقا أنين سآخذ ماال منك؟ " 

 " ليس املال فقط ".
ف غضبها اآلن فابتعدت عنه قائلة: " ال  تضاع

أريد مالك! أريدك أن تثق يب. أريدك أن تصدق 
أنين بريئة. ال بد من وجود طريقة ألبرهن لك  

أنين لست متورطة ابالختالس وأن املال مل يدفع 
 يل. أريدك أن تنظر إىل احلساابت من جديد ". 
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شعر رافايل ابلسأم مما جيري. ضغط على أسنانه  
" األمر الوحيد الذي يثري اهتمامي هو وقال: 

أنت. أريدك قريب وال أهتم لشيء غري ذلك.  
انسي عملك. فأنت لست حباجة إليه بعد اآلن 

" 
سألته: " كيف ميكنك أن تقول ذلك؟ وملاذا  

 علي أن أختلى عنه؟ "
ابتسم رافايل ومهس قرب وجهها: " ألن لديك  

اآلن البديل وهو أكثر رحبا ومصدرا أسرع 
ثراء ".لل  
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حدقت غرايس به وقد فغرت فمها ما إن 
 فهمت مغزى كلماته.

" هل تعتقد أنين سآخذ مالك؟ هل تعتقد أنين  
أهتم ملالك؟ هل تعتقد أنين من هذا النوع من  

 النساء؟ " 
أدركت غرايس فجأة أهنا وقعت يف غرام هذا  
الرجل القاسي الذي يعيش يف هذه الغابة 

صعب تصديقه. مع البعيدة. اي إهلي! هذا أمر ي
ذلك هذا ما حدث. أحست ابألمل العميق 

الذي يشعر به يف داخله وشعرت برابط قوي 
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بينهما. بطريقة ما وقعت يف حب رجل ال يريد  
حبها. ليلة البارحة انقضت وسحر الغابة وصل 

إىل هنايته. أما اآلن فعلمت ما الذي عليها  
 القيام به. 

. " علي أن أواجه مشكليت وأجد هلا حال
 وعدت فلومينا وكارلوس بذلك ".

كيف أمكنها أن تكون هبذا الغباء؟ كيف 
أمكنها أن تكون هبذه السذاجة وهبذا الغرور  

 لتظن أهنا قادرة على تغيري هذا الرجل؟
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رأته يقطب جبينه كأنه ال يفهمها وهذا صحيح.  
عضت على شفتها كي ال تضحك بطريقة 

لبارحة هستريية. على الرغم من تقارهبما مساء ا 
ب مما تفكر به وما تشعر به حنوه.  فهو مل يقرت 

ملعت عينا رافايل من التوتر وقال: " أان ابلكاد  
أحملت إىل أنك لن جتدي نفسك حباجة إىل املال  

 ." 
" أتعين أنك ستدفع يل املال إن وافقت أن 

 أصبح عشيقتك؟ أهذا ما تقوله؟ " 
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شعر ابخلطر فحدق هبا بعينني ضيقتني. أخريا 
د عنها وهو يقول: " ال، ليس هذا ما أقوله  ابتع

 ." 
قالت حماولة أن تتجاهل األمل املتزايد يف معدهتا:  

زيدا من  " الست تعرض علي ماال وهدااي وم
املال ال ميكنين أن اصرفه يف ساعات العمل 

 العادية؟ ".
يبدو أن سخريتها مل تصله. أخذ رافايل يراقبها  

بتسامة من بني جفونه الثقيلة وقد ظهرت ا
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استياء على فمه: " ابلطبع! ميكنك أن تسمحي 
 خليالك املستحيل ابلسيطرة عليك " 

سيطر عليها غضب قاتل وشعرت بعواطفها  
 تلتهب.

" خيايل الوحيد يتعلق برميك يف بركة مليئة  
 ابألمساك السامة اجلائعة ".

انطلقت الكلمات من فمها كاحلجارة. فجأة 
تجاهلة بقع  محلت قميصها وسرواهلا القذر م

الوحل عليهما مث توجهت إىل غرفة احلمام 
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وأسرعت ابرتدائهما. حني عادت إىل الغرفة  
 ابدرته ابلقول: 

" اعتقدت حقا أن هناك أمال فيك! اعتقدت 
أن هناك رجال نزيها ذا مشاعر إنسانية حتت 
القشرة اخلارجية القاسية اليت تظهرها للعامل 

متاما كما  لكنين اكتشفت اآلن أنك ابرد وفارغ
 تبدو ".

ضاقت نظرته وهو حيدق هبا قائال: " تتصرفني 
اآلن كطفلة جتتاحها موجة من الغضب وهذا  

أمر غري ضروري. أان حقا ال أهتم ألنك أخذت 
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املال. أصبح ذلك من املاضي وأان ال أهتم  
 مطلقا للماضي "

" بلى هذا ما تفعله. العيش يف املاضي هو ما 
نا! ال  جيعلك ساخرا ومشككا كما أنت. حس

أعرف ما الذي فعلته احلياة بك لكنين آسفة 
 ألجلك رافايل ".

ملعان الغضب املفاجئ يف عينيه جعلها تتجمد 
مكاهنا. للحظة حدقا ببعضهما وبدا التوتر  
ان بينهما كبريا وقواي جدا. بعد ذلك رأت اللمع

املألوف يف عينيه فشعرت بوجهها يتورد من 
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اخلجل. قالت بنربة انعمة: " كيف ميكنك أن  
تفعل ذلك؟ كيف ميكنك أن تنظر إيل هكذا 
وأنت تعتقد أنين مذنبة جبرمية سرقة؟ أليس 

لديك معايري؟ إن كنت تعتقد حقا أنين قمت  
 هبذا كان عليك رميي إىل اخلارج ".

ما قلت لك  حدق إليها بغضب وأجاب: " ك
أنت امرأة وكل النساء متمرسات ابخلداع 

بطريقة أو أبخرى وهذا األمر ال يزعجين حقا  
 فأان أتوقع ذلك "

 " هل تتوقع أن ختدعك النساء على الدوام؟ "
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رفع رافايل كتفيه قبل أن جييب: " النساء  
جشعات ويرغنب ابلسيطرة ويصبحن غاضبات 

ن متاما  جدا عندما ال تسري األمور وفق إرادهت 
 كما حيدث معك اآلن "

اختنق صوهتا ابلدموع. ابلكاد متكنت من 
التفوه ابلكلمات: " أنت على حق! أان منزعجة 
جدا. ألن أمسية البارحة كانت مميزة ابلنسبة يل  
واآلن اكتشفت أنين كنت جمرد امرأة متوفرة 

 لك ".
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استلقى على الوسائد يراقبها كأهنا مقدمة 
خصيصا لتسليته: " أنت  لربانمج ترفيهي يقدم

 فائقة اجلمال عندما تغضبني عزيزيت "
 " استعد إذا ألصعقك جبمايل! "
 انتعلت حذاءها بسرعة واتبعت : 

 " ألنين مل أبدأ بعد ".
بدا واضحا أنه سئم من حتول النقاش إىل شجار 
واهتامات. مرر يده فوق وجههوهو يتثاءب مث 

أنين أكره  قال بنعومة : " رمبا كان علّي حتذيرك 
 املشاهد العاطفية "
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جذبت غرايس بذلتها من اخلزانة بعنف  
ووضعتها يف احلقيبة قائلة: " ميكنين املراهنة 
على ذلك. يف الواقع أنت تكره كل شيء له  
صلة ابلعاطفة الن العواطف حترجك. أليس 

 كذلك رافايل؟ "
جذبت فستان الكتان ووضعته يف احلقيبة بدون  

لة غري مكرتثة ملا سيحدث أي اهتمام فوق البذ
 هلما يف املستقبل.

" ميكنك أن تسري يف األدغال املليئة ابحليواانت 
املفرتسة ولن يسبب ذلك أي تسارع يف دقات  
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قلبك لكن إن صادفت أي اثر للعاطفة يف 
طريقك ستصبح يقظا خشية أن تقفز عليك 

 وتعضك ". 
أغلقت احلقيبة بعنف مث رفعتها فوق كتفها وهي 

ه بغضب. مل تدر ماذا عليها أن تفعل. حتدق ب
هل تصرخ ام تنتحب؟ ال! لن تقوم أبية ردة 

فعل أمامه. قالت: " أنت أفعى رافايل! وأسوأ  
خطر ميكن مواجهته يف هذه الغابة. أنت عقيم  

من الناحية العاطفية. أنت غري قادر على 
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اإلحساس أبي شيء. أليس كذلك؟ حسنا! من 
وحية ".األفضل أن تطلب عودة املر   

 
 

غادرت الغرفة من دون أن تنظر إليه متسائلة  
إىل أين ستذهب يف الوقت الذي ستنتظر فيه 
وصول املروحية. إنه يريدها بعيدا عن خمبئه  
اخلاص ليتمكن من العودة إىل مسح جراحه 
مبفرده. أما هي فإهنا ال تستطيع أن تركز على 
جراحه يف الوقت الراهن ألن جراحها عميقة 
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هناك أمر واحد تعرفه جيدا: هي زف. وهي تن
ال تريد أن تكون يف أي مكان قربه أثناء فرتة  

 االنتظار!
******** 

استلقى رافايل على السرير وعيناه حتدقان 
ابألشجار يف اخلارج. حاول جاهدا أن يعرف 

األحاسيس غري املألوفة اليت تتصارع يف أعماقه. 
الناحية قال لنفسه إهنا على حق! هو عقيم من  

العاطفية وغري قادر على الشعور مع اآلخرين. 
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لكن ملاذا تعتقد غرايس هذا أمرا سيئا؟ ابلنسبة 
 له هذا أمر جيد ومثايل.

لقد عمل كثريا لتحقيق هذا النوع من التوازن يف 
كه غرايس لتجعله داخله. تساءل، ما الذي متل

يعيد النظر يف كل ما يؤمن به هبذه البساطة؟ 
من أن غرايس اتكر فاجأته يف أكثر  على الرغم 

من جمال إال أهنا يف أعماقها تشبه كل النساء. 
ليس فقط ألن هدفها هو احلصول على الربح  
املادي من دون أي جمهود يذكر بل ألهنا متارس 
األالعيب نفسها اليت متارسها النساء. ملاذا ال  
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يعرتفن أن االجنذاب احلسي هو جمرد اجنذاب 
عالقة ابلزواج والعيش معا   حسي وليس له أي

إبحباط مل يشعر به يوما   حىت آخر العمر؟ شعر
فنهض عن السرير وأخذ يتجول يف الغرفة 

 حماوال أن يهدئ أفكاره. 
ما تشاركا به هو جمرد معانقات واجنذاب حسي 
وال شيء أكثر من ذلك. مل ال تعرتف بذلك  
بدال من جعل األمور معقدة كما فعلت منذ 

أخرى ملاذا أصرت على إقناعه  قليل؟ من جهة
برباءهتا؟ إن دعوهتا له للبقاء معه هي برهان 
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على أنه ال يهتم مطلقا جلشعها الغريزي وأنه  
مستعد للقبول هبا كما هي متاما. ما هذا اهلوس  

 بشأن براءهتا؟ 
مهما كان األمر انتهى ذلك ابلنسبة إليه اآلن. 

سيجعل مهمته التالية التأكد من أن وكيل 
اهلا وشريكها يف اجلشع واالحتيال قد انتهى  أعم

وبشكل هنائي. كرجل لديه مهمة رمسية سار 
رافايل حنو مكتبه للقيام ببعض االتصاالت 

 اهلاتفية.
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سارت غرايس بسرعة يف الغابةعرب املمر  
ر هبذا املوصل إىل الشالل والربكة. ملاذا تشع 

الغضب العارم؟ رافايل مل يقدم هلا أي وعود،  
شعر إذا كأهنا خذلت وأهنا ايئسة متاما؟ مل ملاذا ت

تشعر يوما مبثل هذا االرتباك يف حياهتا. هو 
 قادر على رؤية عالقتهما بطريقة 

بسيطة ومباشرة فلم ال تستطيع أن تفعل ذلك  
 هي أيضا؟

سارت على غري هدى والدموع متأل عينيها  
احتاجت إىل عشرين دقيقة لتدرك أن ليس 
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الغابة. مل تستطع مساع  هناك أي اثر للربكة يف
اهنمار مياه الشالل وهذا يعين أهنا اجتازت ممرا  

آخر. توقفت ونظرت حوهلا ابحثة عن أي  
شيء قد تتعرف عليه لكنها مل تر أي شيء 

مألوف لديها. قررت أن أفضل خيار تقوم به 
 هو أن تستدير وتعود من حيث أتت.

عادت عرب املمر وهي تدرك فجأة األصوات  
الذي ميأل اهلواء حوهلا. شعرت حبفيف والصراخ  

األغصان وأوراق األشجار جبانب قدميها ورأت  
 فوق رأسها عنكبوات كبريا معلقا يف شبكته.
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البارحة برفقة رافايل الذي كان يسري خبطوات 
شعرت غرايس ابألمان. أما    واسعة اثبتة أمامها

اآلن فهي وحيدة يف الغابة. شعرت إبحساس 
لت جاهدة السيطرة غريب من اخلوف حاو 

عليه. ذكرت نفسها حبزم أن الرعب لن يوصلها  
إىل أي مكان لكنها توقفت ايئسة ما إن رأت 
تشعب املمر. ال ميكن أن تكون قد ابتعدت 
كثريا فقد سارت ملسافة تقل عن النصف 

ساعة. هذا يعين أن أحدهم سيأيت عاجال أم 
آجال وجيدها. لكن. . هل سيفعلون؟ على 
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رافايل جالس اآلن أمام شاشة األرجح أن 
 الكومبيوتر جاهال أهنا اتئهة.

************** 
مل جيد رافايل أي منطق يف ما حيدث. إبحباط 
متزايد رمى اهلاتف من يده وقد ظهر القلق 

والغضب على حمياه. أمضى ساعة من الوقت  
يتحدث عرب اهلاتف. بدال من أن جيد أجوبة  

األسئلة. على أسئلته. تضاعفت تلك 
االختالس يفوق كثريا ما ختيله يف البداية لكن  
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أمرا واحدا مؤكد: غرايس اتكر مل تستفد ولو  
 مرة واحدة من املال الذي 

سلب من الشركة! هذا يعين أهنا كانت تقول  
مرر يده على وجهه.  احلقيقة طوال الوقت.

وشتم بصوت مسموع وهو جيرب نفسه على 
شيئا كما أهنا مواجهة احلقائق. هي مل تسرق 

 ليست مذنبة. هي مل ختتلس ماله ومل ختدعه! 
حاول أن يكبح انزعاجه املتزايد. مال إىل األمام  
وضغط على زر يف هاتفه إبصبع متوتر مث تراجع  

 على كرسيه حىت ظهرت ماراي.
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 " اطليب من اآلنسة اتكر أن أتيت إيل ".
حتدثت ابللغة الربتغالية. هو متأكد أهنا متلك 

ة اليت حيتاجها. إنه ببساطة حيتاج إىل  األجوب
طرح األسئلة املناسبة وحىت اآلن هو مل يفعل 

 ذلك. 
 
 
 

 " خرجت اآلنسة اتكر إىل الغابة ". 



 - 390 - 

مجدت يد رافايل يف مكاهنا وقطب جبينه على 
 الفور وهو يسأل :

 " هل ذهبت للسباحة من جديد؟ "
هزت ماراي رأسها وأجابت: " ال أعتقد أهنا 

السباحة "ترتدي ثوب    
ترددت مدبرة املنزل قليال قبل أن تتابع: " 

 بدت غاضبة قليال ".
مل يتوقف ليسأل نفسه ملاذا اهتم لرأي مدبرة 
 منزلة فجأة. قفز رافايل على قدميه وهو يشتم. 

 " منذ مىت؟ " 
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 " منذ أكثر من نصف ساعة ". 
ما الذي متلكها؟ ملاذا ذهبت تتجول يف الغابة؟  

بة ابلطبع. كررت له غرايس  آه! إنه يعرف األجو 
مرارا أهنا بريئة وهو مل يصدقها. خرجت إىل  
الغابة ألهنا غاضبة وهو من أاثر غضبها لعدم 

 ثقته هبا.
لكن ملاذا عليه أن يثق هبا؟ ال سبب لديه يدفعه  

له؟ من دون أن ليثق أبي امرأة يف ماضيه ك
يضيع الوقت يف التحليل والتفكري خرج رافايل  

بع املمر القدمي الذي يقوده إىل  من املنزل وت
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عمق الغابة. شعر ابلتوتر يضغط على أعصابه. 
تصلبت كتفاه ما إن بدأ يفكر ماذا ميكن أن  

حيدث المرأة ال خربة لديها يف السري يف 
األدغال. اندى ابمسها مرات عدة لكنه مل يتلق 
أي جواب. شعور غامض غري مريح حترك يف 

ابة االستوائية:  أعماقه ما إن تذكر خماطر الغ
 عناكب سامة، أفاع. .. 

شعر رافايل ابالمشئزاز من نفسه اختارت 
غرايس أن تواجه خماطر الغابة بدال من املخاطر  
برؤيته جمددا. ذلك يعين أمرا واحدا: إن غرايس  
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اتكر صادقة وبريئة. رمبا هي جاهلة يف عامل 
األرقام. . شابة دون خربة يف إدارة العمل. .  

مبا تنطبق عليها واحدة من هذه محقاء. . ر 
 الصفات أو كلها لكنها ليست خمتلسة. 
حث اخلطى آمال أن خيفف عنه التعب 

اجلسدي توتره املتزايد. أخربها منذ البداية أي  
نوع من الرجال هو. ليس هو املالم ألهنا ختيلت  

أن هناك شيئا عميقا يف داخله اجتاهها. بقي 
ا منعه من  ضائعا يف متاهات أفكاره اخلاصة م
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رؤيتها جالسة على جذع شجرة ايبسة ووجهها  
 شاحب كاألشباح. 

زفر رافايل بشدة وقال: " حبق السماء! ما 
الذي جعلك تسريين على غري هدى يف 

 األدغال؟" 
انفجر الغضب يف أعماقه لدرجة أنه نسي 
وعوده مبعاملتها حبذر واهتمام. تبخر ذلك 
 الوعد بسبب إحساسه ابلراحة ألنه وجدها

سليمة معافاة تفاجأت غرايس بوجوده فقالت: 
 " رافايل!". 



 - 395 - 

مهت ابلوقوف لكن نظراته حتولت بسرعة إىل  
شيء ما يتحرك فوقها. مجد يف مكانه ومد يده 

 حبذر إىل العصا اليت حيملها يف حزامه. 
" ابقي هادئة! " رأى كتفيها النحيلتني تتصلبان 
من التوتر لكنها فعلت كما طلب منها. تقدم 

افايل واستعمل العصا حبذر ليبعد أفعى سوداء  ر 
تقرتب من كتفها. أدارت   وصفراء اللون كانت 

غرايس رأسها ببطء واتسعت عيناها وهي حتدق 
ابألفعى الضخمة امللونة اليت كانت تستلق 

 الشجرة قرهبا. سألته: " أهي سامة؟ " 
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" ال لكنين ال أعتقد أنك ترغبني أن تسقط  
ر عليك ". أفعى طوهلا ثالثة أمتا  

ازداد شحوهبا بسبب ما مسعته أما هو فتابع: " 
ال يستبعد أن تقرتب منك أفعى سامة غرايس  

 ." 
شعر ابلغضب من تلك الفكرة أكثر مما يظن 
اقرتب منها وجذهبا لتقف على قدميها وحدق 

 هبا وكان انرا تشع من عينيه. 
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" ماذا ظننت نفسك فاعلة؟ هذه غاابت 
استوائية. . ال ميكنك أن تذهيب للتجول فيها 

 ساعة تشائني ". 
 " أعلم ذلك ".

لقد أبعد للتو أفعى كانت ابلقرب من عنقها 
فلماذا ال تقفز لتتعلق به أو تصرخ بشكل 

 هستريي؟ 
" من املستحيل أن يتمكن أحد من فهمك! 

كبقية النساء ".أنِت ال تتصرفني أبدا    
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" مبا أنين أعرف رأيك ابلنساء فإنين سأعترب 
 كالمك إطراء يل ".

نظرت غرايس حوهلا خبوف مث رطبت شفتيها 
وحتركت لتصبح قربه. قالت: " أخطأت يف 

 املنعطف ". 
ضغطت أصابعه على القسم األعلى من 

ذراعيها وهزها قليال وقد امتزج لديه الضيق  
: " كيف ميكنك بعدم التصديق. اتبع قائال

ارتكاب مثل هذا اخلطأ هذه ليس طرقا معقد 
 ومتشعبة؟ ". 
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تورد وجهها من اإلحراج وأجابت: " اختلط 
 األمر علّي بني اجتاهي اليمني واليسار ".

 " ماذا؟ "
هز رافايل رأسه غري مصدق: " هذا النوع من  
اخلطأ قد يشكل فاصال بني احلياة واملوت يف 

ك؟ هل أنت غبية؟ "الغابة. أال تدركني ذل   
شعر هبا تتنصل بني ذراعيه. ابتعدت غرايس 

عنه ورفعت رأسها لتنظر مباشرة يف عينيه. ملع 
بريق يف عينيها أهي الدموع أم الغضب؟ قالت 
بنربة تنضح ابألمل والعذاب: " ال تنعتين مطلقا 
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 أخطأت املمر وأدرك أن  ابلغباء! أعرتف أنين
ين إىل هناية الضياع يف األدغال أمر قد يوصل

مأساوية لكنين لست غبية. ال تنادين كذلك 
 مطلقا بعد اليوم ".

مد رافايل يديه مستغراب. ملاذا جعلتها كلمة 
واحدة تظهر هذا االنفعال العاطفي. يف حني أن  

 أفعى ضخمة مل حتدث ذلك؟ 
 " إذا ملاذا مسحت لنفسك أن تضيعي؟ "

ترددت غرايس للحظة قبل أن جتيب. قالت: " 
ين أخلط دائما بني اجتاهي اليسار واليمني ". ألن  
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 " ملاذا ختلطني بني االجتاهني؟ "
نظر إليها غري قادر على استيعاب ما يسمع 
فابتلعت غصة كادت ختنقها: " ألنين مصابة 

 ابلديسلكسيا ".
حدق هبا وقال: " أنت مصابة. ... 

 ابلديسلكسيا؟ ". 
 " هذا صحيح ". 

يف دماغه  أمضى عدة حلظات يقلب األفكار
وأخريا قال : " أتقصدين أنك تعانني من 

 مشاكل يف القراءة؟ "
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" يف الواقع ال. أان لست سيئة يف القراءة لكن 
أخلط ما بني االجتاهات كما أنين مرعبة يف 

 األرقام ". 
نظرت إىل مكان بعيد عنه واحلرارة حترق 

خديها. قالت متابعة : " إنين مرعبة مع األرقام.  
ك أصبحت تعرف ذلك "... أفرتض أن  

ذهل رافايل من اعرتافها. مع ذلك قطب جبينه 
وهو يقول: " لكنك مل تضيعي البارحة وأنت  

 ذاهبة إىل بركة الغابة ". 
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" سألت ماراي عن االجتاهات وكتبتها على 
 يدي. لكنها حمت بعد اغتسايل يف الربكة ". 

أخذ نفسا طويال قبل أن يقول: " أتقولني يل  
عني قراءة األرقام ومع ذلك إنك ال تستطي

 تديرين عمال خاصة بك؟ "
" كثري من الناس مصابون بذلك وهم انجحون 

أان أستطيع القيام بكل شيء  جدا يف أعماهلم.
ما دمت غري جمربة على النظر إىل احلساابت.  

 احلساابت تربكين ".
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تفوهت بكلماهتا األخرية بتوتر وخجل. فجأة 
له وأاثر حريته ابن شعر رافايل أن كل ما شغل اب

له بوضوح اآلن. إهنا ليست ساذجة أو محقاء  
 بل مصابة ابلديسلكسيا. 

فجأة أصبحت مالمح وجهه كئيبة. مد يده  
وأطبقت أصابعه على رسغها النحيل مث قال: "  

 تعايل!"
 " إىل أين سنذهب؟ "
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" سنعود إىل املنزل حيث سأطرح عليك 
األسئلة اليت جيب أن تسأل. هذه املرة أريد  

 احلقيقة غرايس! ال أسرار بعد اليوم ".
" أان ال أريدك أن تعاملين بطريقة خمتلفة ألنين. 

 ".. 
شدها رافايل إليه وحدق هبا بغضب. قال: 

"أسدي يل خدمة ودعيين أقرر بنفسي ما هو 
ملرة أريد أن أعرف كل شيء األمر اهلام. هذه ا

عنك. إن كان هناك ما تعتقدين أن ال حاجة يل 
 مبعرفته فإنين أريد أن أعرفه ابلتحديد ".



 - 406 - 

وقفت غرايس يف مكتبه من جديد وأصغت إىل  
رنني اهلاتف املتواصل. فكرت وهي تشعر  

ابخلدر أن رافايل قد يكون خمتبئا يف الغابة لكن  
اضحا أن ال رغبة  الناس ال يرتكونه وشأنه. بدا و 

 لديه يف التحدث مع أحد.
رفع مساعة اهلاتف وأعطى تعليماته لشخص ما 
أن يتلقى االتصاالت ويسجلها. أعاد مساعة 

اهلاتف إىل مكاهنا. واستدار ليحدق هبا 
 ابهتمام: " حسنا! أان أصغي إليك اآلن ". 
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رفعت غرايس كتفيها وقالت: " ماذا تريد أن 
 تعرف؟ "

غفلي عن ذكر أي شيء  " كل شيء. ال ت
 غرايس! "

تنفست بعمق قبل أن تقول: " بدأت عملي 
 بتلك الفكرة إنشاء مقاه للشباب. أردت. .." 
" ال أقصد العمل. يف الوقت الراهن أان أعرف 
عن عملك أكثر منك. أريد أن أعرف عنك  
أنت. عودي إىل الوراء قليال. . قبل إنشاء  

 املقاهي ". 
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وجهها فيما أخذت مل يبعد رافايل نظره عن 
أصابعه تنقر على الطاولة إيقاعا يعرب عن نفاد  
صربه وهو يتابع: " عودي إىل الطفولة مىت 

 أدركِت أنك مصابة ابلديسلكسيا؟ "
حبست غرايس أنفاسها إذ عاودهتا تلك 

األحاسيس اليت كتبتها لسنوات: " ال أمهية 
 لذلك اآلن."

مجدت أصابع رافايل على املكتب وجاء صوته  
هادائ: " غرايس! شخص ما يسعى إىل زعزعة 
عملك والسبب الذي جعله قادرا على ذلك  
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هو معرفته أنِك ال تستطيعني اكتشاف األمر. 
 أنِت ال تتأكدين من احلساابت أليس كذلك؟"
أحست بوجهها يشتعل وكأهنا عادت تتلقى 
دروسا يف احلساب من جديد. قالت بنربة 

احلساابت مطلقا    مضطربة: " ال! أان ال أنظر إىل
" 

" كيف تعرفني إذا ما الذي جيري؟ كيف  
تتمكنني من معاجلة املشاكل املادية الطارئة إن  

 كنت ال تستطيعني التعامل مع األرقام؟ "
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" أان أعمل فقط مع أشخاص أثق هبم. أان 
أعتمد عليهم ليخربوين ما أان حباجة إىل معرفته 

 ." 
توقفت عن الكالم فجأة بعد أن أدركت 

خافة ما تتفوه به. اتبعت حبزن: ". .. أو ما  س
 يريدونين أن أعرفه. أليس كذلك؟ "

ضغط رافايل على شفتيه ليقول هبدوء: " أمل 
 تفكري للحظة أهنم قد يستغلونك؟ " 

طرفت بعينيها عدة مرات لتتمكن من الرؤية  
 بوضوح وأجابت: " مل سيفعلون؟ " 
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حدق إليها رافايل بغضب وسخط واضحني مث 
قال: " هذا ما يفعله الناس غرايس! هذا هو 
العامل احلقيقي. إنه عامل قاس وصعب ليس فيه 
مكان ملشاعر الود والصداقة. يف العامل احلقيقي 

الناس يكذبون وخيدعون ويستغلون بعضهم 
 البعض "

أرغمت غرايس الكلمات على املرور يف حلقها  
الضيق بسبب غصتها فقالت هبدوء: " ليس 

لك هناك الكثري من اخلريين  اجلميع كذ
 واملخلصني. ." 
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ضرب رافايل بقبضته على الطاولة وهنض على 
لفور قائال: " وجهة نظرك هذه تشجع الناس ا

على استغاللك. عليِك أن تصبحي أكثر قسوة 
 وإال فإنك لن تنجحي يف عملك ". 

" كنا جنين الكثري من املال واعتقدت أننا حنصل 
 على أرابح كافية ". 

نك مل تدققي ابلتكاليف ". " لك  
 " ال! " 

 " حسنا! أان فعلت ". 
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مر رافايل أصابعه يف شعره وسار خبطى وسعة 

عرب الغرفة ليصل إىل النافذة. اتبع بعد قليل: "  
 هل ترغبني مبعرفة األجوبة عن أسئلتك؟ " 

هل ترغب بذلك حقا؟ فجأة شعرت غرايس أن  
ساقيها ترجتفان وأحست أبمل يف معدهتا. علمت  
أن ما سيقوله لن يعجبها لكنها مل تتعود اهلرب  
من املواجهة. قالت: " ابلطبع أريد أن أعرف 

 ." 
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استدار لينظر إليها وعيناه السوداوبن تلمعان.  
قال: " قام والدك ابقتسام املال مع الوكيل 

ا كاان يدفعان القليل فقط لكارلوس  بينم
 وفلومينا "

والدها!! تضاعف اإلحساس ابألمل يف أعماقها 
فهزت رأسها حماولة اإلنكار: " ال بد من وجود  

 خطأ ما "
قال رافايل: " ما من خطأ على اإلطالق كما 

 أن هذا ليس كل شيء ". 
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ظهر الضيق على وجهه وهو يتابع: " أخربتين  
قاهي وأن التكاليف أنك قمت بتجديد امل

فاقت ما توقعته. عرفت من خالل حبثي أن  
والدك اتفق مع املتعهد على سعر يفوق السعر  
احلقيقي مث اقتسما الفرق يف ما بينهما. واألمر  
نفسه ينطبق على أجري املدير واالستشاري 
اجلديد. لو مجعت تلك األرقام معا حلصلت 

 على جمموع أرابحك "
ال مث التقط جمموعة من  أطلق رافايل نفسا طوي

األوراق عن مكتبه رأت غرايس أهنا مليئة 
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بدوائر وخطوط محراء واتبع قائال : " والدك 
أوقع بك غرايس! هلذا السبب عملك ال حيقق 

 الربح ".
شعرت غرايس ابلضعف وارجتافة. هزت رأسها  

 قائلة: " أجل!" 
 " ملاذا فعل بك ذلك؟ " 

ألنه  تلوت من األمل وهي تقول: " أظن. .
حظي اببنة مثلي. . مل أكن طفلة مرغوب هبا. 
لطاملا كنت فاشلة يف الرايضيات وكل ما يتعلق  
 ابألرقام وال بد أنين سببت خيبة أمل كبرية له "
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استدارت مبتعدة عن رافايل وسارت ابجتاه 
النافذة. حدقت ابألشجار الفضية من دون أن 
  ترى شيئا. قالت بعد قليل: " أعتقد أنه أخريا
وجد طريقة حتولين من مصدر خليبة األمل إىل  

 مصدر للربح ".
 " واآلن ماذا ستفعلني؟ "

 " ال أعلم! " 
رفعت غرايس كتفيها واتبعت: " كم أان غبية  

 ابلفعل!". 
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علق رافايل بعنف: " ال! أنت لست كذلك. 
لديك أفكار رائعة وقدرة كبرية على املثابرة 

نت  وحتمل املصاعب. كما أن األجر الذي ك
 أتخذينه ليس منصفا لك مطلقا ".
 " أخربتك أنين ال أهتم ابملال ". 

وضع رافايل األوراق على مكتبه وأخذ نفسا 
عميقا قبل أن يسأهلا: " ما الذي هتتمني له إذا  

 غرايس؟ "
" ما يهمين هو تطوير ذايت. كربت وأان أمسع من  
اآلخرين أنين فاشلة والدي أساتذيت. ألديك  
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ملرء عندما يقال له دوما إنه  فكرة عن شعور ا
 غري قادر على النجاح أو حتقيق أي تقدم؟ " 
حدقت ابخلطوط القاسية يف وجهه الوسيم 
وتذكرت الطريقة االستبدادية اليت يدير هبا 

أعماله. أدركت أن هذا الرجل ال فكرة لديه  
مطلقا عن ما تتحدث عنه لذا قالت: " ال 

 أمهية لذلك اآلن ".
امة جدا. ملاذا مت التعامل " بل هي مسألة ه

معك على هذا النحو؟ ملاذا مل يساعدك والدك  
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وأساتذتك؟ املدارس هذه األايم قادرة على 
 التعامل مع من هم يف مثل حالتك ببساطة ".

 " اعتقدوا أنين عنيدة مزعجة وغبية. .." 
غبية! غبية! امتألت عيناها ابلدموع وقالت 

 بضيق: " أكره التحدث عن ذلك ".
ف رافايل وسار حنوها. أمسك بكتفيها  وق

وأدارها لتواجهه : " هذه املرة ستستمرين 
 ابلكالم حىت امسع ما أان حباجة إىل مساعه ". 
 ملاذا يريد مساع املزيد؟ الكي يذهلا أكثر؟
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" يف املدرسة كنت أبدأ من بقية التالميذ وكأنين  
 غبية الصف ". 

ها ذكرت نفسها أنه ابلتأكيد كون هذا الرأي عن
 قبل اآلن. 

" اعتاد املعلمون أن يكونوا عدميي الصرب معي 
 أما أيب. .." 

توقفت غرايس عن الكالم فقطب جبينه 
 وشجعها قائال : 
 " ماذا. .؟ ". 
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قالت هبدوء وهي تبتعد عنه وتلف ذراعيها  
حول صدرها حبركة غري واعية طلبا للدعم 

واحلماية: " بدا األمر صعبا عليه. أراد احلصول 
على ابن يسري على خطاه يف عامل األعمال وما 
حصل عليه هو ابنة غري قادرة على مجع األرقام 

 الرئيسية "
حدق هبا رافايل وهو يسأهلا: " أمل يفكر للحظة  

 أن لديك مشكلة ما؟" 
 " آه! اعتقد أنين كسولة بطيئة الفهم. .." 
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عضت على شفتها قبل أن تتابع: ". ....  
اول أن يساعدين لكنين محقاء. مرة أو مرتني ح

مل أمتكن من فهمه أبدا وهكذا ختلى عن األمر  
 ." 

" إذا من الذي قام بتشخيص حالتك؟ وما 
 الذي حدث؟ "

مسعت غضبا يف نربة صوته فنظرت غرايس إليه  
غضب منها. هي مل بيأس. لديه كل احلق أبن ي

ختربه احلقيقة عن وضعها. أليس كذلك؟ أخذت 
تكون صادقة وصرحية القرض من دون أن  
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بشأن مهاراهتا أو ابألحرى عن فقداهنا لتلك 
 املهارات. 

" أتت إىل املدرسة معلمة جديدة لديها خربة  
مع تالميذ مصابني ابلديسلكسيا. ساورهتا 
الشكوك ما إن رأتين وقررت أن جتري يل 

امتحاان. النتائج صدمتها ابلفعل. وجدت أنين  
ومل تستطع يف مرحلة متقدمة من الديسلكسيا 

 أن تصدق أن ال أحد ساعدين من قبل ". 
رفعت غرايس كتفيها قبل أن تتابع: " أمضت  

ساعات طويلة من وقتها اخلاص معي  
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ملساعديت. علمتين طرقا لنقل املعلومات 
والكثري من األشياء اليت أستطيع أن أقوم هبا 

بطريقة جيدة وأكدت يل أنين لست غبية على  
ذلك كله أهنا علمتين اإلطالق. لكن األهم من 

 أال أستسلم أبدا مهما كانت الظروف ".
مرر رافايل يده على قفا عنقه وأغمض عينيه  

 للحظة قبل أن يقول :
" امل تفكري أن هذا األمر يستحق أن تذكريه يل  

 من قبل؟ " 
 " أعطيتين عشر دقائق فقط ".



 - 426 - 

حماولتها الضعيفة للمزاح فشلت على الفور 
ا. تنهدت غرايس بسبب حتديقه الغاضب هب 

واتبعت: " ال! ألنين مل أعط لنفسي األعذار  
مطلقا. أردت أن أعيش حيايت متبعة القواعد 

 اليت يتبعها أي شخص آخر ". 
 " مل تذكري األمر عندما أخذت القرض؟ "
" لو أنين أخربتك بذلك حينها ملا أعطيتين 

 القرض ".
قطب رافايل جبينه وقال: " هذا غري صحيح 

 ." 
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لقلت يل إنين لست من النوع القادر   " بلى.
 على إدارة أي عمل انجح ". 

ابتلعت غصة مؤملة واتبعت: " وهذا صحيح.  
أرى ذلك بوضوح اآلن. اعتقدت أنين استطيع  

القيام بعمل انجح ما دام لدي أشخاص 
يساعدونين. لكن. . إن كنت ال تستطيع الثقة  

 بعائلتك فبمن ستثق إذا؟ ". 
يستحق الثقة ال سيما  " حسب خربيت ال أحد 

 العائلة ".
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ابتسمت غرايس أبمل وعلقت: " آه! هل 
تعمدت عائلتك خداعك وحاولت سرقة ما 
 متلكه؟ هذا كاف ليفسد نظرتك إىل احلياة ". 

 " ال عائلة لدي غرايس! " 
ظهرت التماعة خطرية يف عينيه كأنه حيذرها من  
التحدث يف هذا املوضوع. تنفست بعمق وهي 

متسائلة ماذا ستفعل اآلن.  حتدق ابألرض
قالت: " امسع! أان ممتنة جدا لك حملاولتك 

اكتشاف ما حدث. ال بد أنك غاضب جدا 
 مين ".
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قطع رافايل املسابقة بينهما بسرعة. أجربت 
غرايس نفسها على مواجهة غضبه على الرغم 

 من أن ركبتيها ترجتفان من شدة التوتر.
" أفهمك. حيق لك أن تغضب فقد سببت 

فلومينا وكارلوس خسارة تبلغ آالف الدوالرات ل
 ." 

عقد حاجبيه وقال: " أان غاضب ألنك مل 
ختربيين بذلك من قبل. أما كارلوس وفلومينا 

طريقة خفية فسأعمل على التعويض عليهما ب
 ألهنما فخوران جدا بعائلتهما وبعملهما "
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 " لكنين أخربتك أنين مل أسرق املال ".
حماولة ضعيفة للدفاع  متتمت غرايس بذلك يف 

عن نفسها لكن الكلمات اتهت بني فمها  
 وحلقها وهو حيدق هبا بغضب. 

" ال شك أنك توافقني على أن األدلة مل تكن  
 أبدا لصاحلك؟ "

عضت على شفتها قبل أن جتيب: " توقعت أن 
 تثق يب ".

 " وملاذا علّي أن أفعل أمرا كهذا؟ " 
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اخلطر عينيه اقرتب رافايل منها أكثر وأانر 
السوداوين وهو يتابع : " أان لست مثلك 

غرايس! أان ال أثق ابألشخاص الذين ال أعرفهم  
وال أثق أبولئك الذين أعرفهم. يف الواقع أان ال  

أثق أبي شخص كان ال سيما عندما تشري 
 الدالئل إىل أنه مذنب " 

ضج اهلواء ابالنفعاالت املكبوتة غضب أيس 
راح االجنذاب يتلوى وشيء ما أكثر قوة. .. 

بينهما. قالت غرايس بنربة قاسية حماولة جتاهل  
 احلرارة ملفاجئة اليت 
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سيطرت عليها: " مسعت ذلك عنك. من 
الصعب أال أفعل الن الصحف مليئة ابألخبار 
اليت تتحدث عن قسوتك وكم أنت رجل سيء 

" 
ظهرت ابتسامة خالية من أي مرح على وجهه  

لقدوم. قطعت مث قال: " مع ذلك اخرتت ا
هذه املسافة لتحاويل إقناعي بتمديد القرض. 
أما علمت أنين سأسألك أسئلة صعبة جدا 

 تتعلق ابألرقام؟ " 
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ابتسمت خبجل وأجابت: " أملت أن تكون 
أسئلتك هي تلك اليت حفظت أجوبتها عن 

 ظهر قلب " 
هز رأسه ومرر أصابعه بشعره غري مصدق ما 

ربة حيدث معه: " رجال األعمال ذوو اخل
يفكرون مرتني قبل أن يتحدثوا ابألرقام معي مع  

ذلك أتيت إىل عرين األسد كاحلمل الوديع  
 مقدمة نفسك للتضحية ". 

شعرت غرايس بقلبها يدق بعنف يف صدرها. 
هزت رأسها وقالت خمطوفة األنفاس: " عرفت 
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منذ اللحظة األوىل اليت رأيتك فيها أن هناك 
علمت أن  الكثري من الصفات اجليدة فيك و 

 الصحف تكذب ".
تراجع رافايل إىل الوراء مبتعدا عنها فشعرت  
ابنسحابه. قال بنربة قاسية بل عدائية: " ال 

 تفعلي ذلك غرايس!"
هو مصمم على أن يبقيها على مسافة منه. رمبا 

مبتعدا وهو هذا ما يريده ابلتحديد ألنه استدار 
يتابع: " ال تسبغي علّي فضائل غري موجودة 

ثقي أبانس ال يستحقون ثقتك. ارتكبت  وال ت
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هذه الغلطة مع والدك وعصابته الصغرية 
 وفعلت ذلك معي أيضا مساء البارحة "
 " ال أعترب عناقنا مساء البارحة غلطة ".

 " أحقا؟ " 
نظر إليها وعيناه تشعان ابلقسوة وفمه حازم.  
اتبع: " مع ذلك مل تسمعي الكلمات اليت 

لك؟ مل تسمعي أردت أن تسمعيها. أليس كذ
كلمات احلب واللطف. مل تسمعي وعودا أو  
حديثا عن املستقبل معا. هل أنت قادرة على 

 االعرتاف بذلك؟ "
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شعرت بقلبها يدق كاملطرقة يف صدرها وهي 
 جتيب: " نعم ". 

هي لن تعرتف له أبهنا حتبه. أليس كذلك؟ 
اقرتب منها رافايل وهذه املرة أحاطها بذراعيه 

كد أهنا تنتبه لكل ما يقوله :كأنه يريد التأ  
" اعتقدت أنك مذنبة غرايس. لكنين مل أهتم 
لذلك ألن كل ما أردته هو معانقتك والتقرب 

 منك " 
مل جتفل غرايس من شدة حتديقه بل قالت: "  

 هل حتاول أن تسبب يل صدمة ما؟ "
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ضغط بشدة أبصابعه على ذراعيها واتبع " 
أي خطأ    أحاول أن أذكرك من أان كي ال ترتكيب

 جديد ". 
قالت غرايس: " ليس هناك من خطأ رافايل. 
صحيح أنين ارتكبت الكثري من األخطاء لكن  

 عناقنا البارحة ليس واحدا منها ".
" أنت ختدعني نفسك. أان لست. .... رجال 

 سهال ". 
 قالت هامسة: " يسعدين أنك لست كذلك ".
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تردد رافايل للحظة ورأت انرا يف عينيه تكاد  
 حترقهما معا. بعدئذ ضمها بقوة إليه وعانقها. 

 
 انتهى الفصل اخلامس

 
 

 الفصل السادس 
 

 ال! لست مالكا! 
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شعر رافايل ابلذهول والتشتت وهو حياول 

استعادة أنفاسه. أجرب نفسه على االعرتاف أنه  
غري قادر على الرتكيز على أي شيء مطلقاً 

عندما تكون غرايس مبثل هذا القرب منه. أبعد  
يديه عن خصرها برتدد وترك يديه تسقطان إىل  
جنبيه. ضغط على أسنانه إذ شعر أنه يريد أن 

ديد بني ذراعيه ويعانقها وهذه أن يضمها من ج
 الرغبة املفاجئة أذهلته وفاجأته.
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للحظة مل تتكلم غرايس. وقفت خبجل غري 
متأكدة أن ساقيها قادراتن على محلها. بعدئٍذ  

قالت بنربة مرجتفة وهي تبتسم: " جيب أن 
 أرحل ". 

قطب رافايل جبينه مستغرابً وسأهلا: " ترحلني. 
 . . إىل أين؟ ". 

ي. هناك أمور علّي القيام هبا وأنت  " إىل بالد
 عليك أن تعود إىل حياتك السابقة ".

 حدق هبا غري مصدق ما قالته.
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" تشاركنا بعناق محيم للتو واآلن تريدين الرحيل  
 عين؟ ". 

مررت غرايس يديها على قميصها لتخفف من  
ارجتافها وتوترها مث قالت: " اعتقدت أن هذا ما  

". تريده رافايل. ال ارتباطات  
سار رافايل حنوها وهو يقول: " لن أدعك 

 ترحلني ".
االستغراب الذي ظهر يف عينيها مل يبُد أقل من 
استغرابه. أضاف بسرعة: " ليس اآلن أقصد. .  

 . لن ادعك ترحلني اآلن ". 
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جالت نظراهتا على وجهه للحظة قبل أن تنظر  
بعيداً وتقول: " علّي الرحيل. أنت تعلم ذلك.  

القضااي ابنتظاري وعلّي معاجلتها. هناك ماليني  
عملي ينهار وأيب خيدعين. أان حباجة ملواجهته 

ابألمر وبعد ذلك علّي إجياد شخص ما  
 ملساعديت كي أفهم األرقام ". 

الظالل السوداء حتت عينيها واالرجتاف 
الواضح يف نربة صوهتا رفعت توتره الشديد إىل  

أعلى مستوايته. وشعر ابنفجار بركان من 
غضب من والدها ألنه سبب هلا األمل.ال  
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" لن أدعك تتعاملني مع هذه املسائل كلها  
 مبفردك ".

 " ال أبس! أان حقاً أقوى مما أبدو عليه ".
حدق رافايل مبالحمها الشاحبة ومل يكن هناك 

ذا ما أمتناه أي أثر للسخرية يف نظرته. قال: " ه
من كل قليب ألنه يبدو يل أنك ستطريين مع  

خة ريح. لو مل أرك ابلفعل ختوضني غمار أول نف
 األدغال العتقدت أنك هشة كالزجاج ".

" أان لست هشة رافايل! اعتقد أنين برهنت لك 
 ذلك ".
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حدقت بعينيه جبرأة فعلم أهنا تتوق إليه متاماً كما  
 يتوق إليها.

قطب رافايل جبينه وفكر بصوت عال: " ال 
فكرة لديك عمن تستطيعني الوثوق به يف 

ركتك ". ش  
رفعت غرايس كتفيها وأجابت: " هذا صحيح.  

أطور أبسرع ما  كل ما علّي القيام به هو أن
ميكنين القدرة على الشك وعدم الثقة ابآلخرين  

 يف شخصييت ". 
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" كالان نعلم أن ال وجود هلذه الصفات يف 
 شخصيتك فأنت تثقني بكل إنسان ".

" هذه املرة سأوظف شخصاً غريباً لديه  
ومسعة جيدة ". مؤهالت   

مل تعجبه فكرة أن جيلس رجل ما قرهبا ليعطيها 
نصيحة قد تكون بال فائدة. قال: " أان سأفعل 

 ذلك ".
 " عذرًا؟ ". 
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" ابقي معي وسأساعدك يف حل مشاكلك 
املادية. ملاذا مل أفكر ابألمر من قبل؟ إنه احلل  

 األمثل ". 
شعر ابلرضى ألنه استعاد السيطرة على الوضع  

س عندما رآها هتز رأسها من جديد.لكنه عب  
" ال! هذا أمر مرفوض. أان لست حباجة إىل  

 مساعدتك ".
نظر إليها رافايل غري مصدق وهو يسأهلا: هل 

 ترفضني مساعديت؟ ". 
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تورد وجه غرايس وأجابت: " ميكنين أن أقوم  
ن أفعله. على أي  بذلك بنفسي. هذا ما جيب أ

حال ملاذا أنت قادر على القيام ابلعمل بطريقة  
 أفضل مين؟ ". 

" ألن لدي خربة كبرية مع الكاذبني واملخادعني  
 وأنِت ال خربة لديك مطلقاً مبثل هؤالء ".
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أن أردف  مسعت عناداً يف نربة صوته وما لبث
: " دعيين أفسر ما  كأنه أراد أن تفهمه جيداً 

الذي أحاول قوله إنين أقدم لك املال الذي قد 
حتتاجينه لتتمكين من االستمرار يف عملك 

وأنظم لك حساابتك بعد ذلك سأعني شخصاً 
 من فريق عملي لالهتمام ابألعباء املالية ". 

" هذا كرم من جانبك لكنين ال أريد مالك. كما 
ين متأكدة أن لديك أموراً كثرية تقوم هبا أن

خالل وقتك الثمني بداًل من مساعديت على 
 فهم احلساابت. ستجد األمر حمبطاً ابلفعل ". 
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وجد رافايل نفسه ضائعاً. مل يقابل يوماً امرأة ال  
د مساعدتك. تريد املال منه. قال بسرعة: " أري

ألنك حباجة إىل معرفة احلقائق بشكل مباشر  
ل مواجهة والدك وإبعاده عن الشركة ".من أج  

عضت على شفتيها ونظرت إليه متابعة: " هذا 
فهم احلساابت؟   صحيح. هل ستساعدين يف

لكن البد أنك منشغل جداً فأنت دائماً مسمر  
 أمام شاشة الكمبيوتر ".
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أجاهبا كاذابً: " عملي ليس ضاغطاً يف الوقت  
احلايل وسأكون سعيداً مبراجعة حساابت 

تك معك ". شرك  
كما أنه سيتأكد من حصوهلا على اجر منصف 

 أيضاً.
" إنين مثرية للغضب ملن يعلمين كما أنين مرعبة 

 مع األرقام ".
رفع رافايل كتفيه بال اكرتاث وقال: " إنين المع  

أمهية لذلك. كل ما عليك يف األرقام لذا ال 
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فعله هو أن ختربيين عن أفضل الوسائل لنتمكن  
ا وهكذا تفهمني ما أقوله ". من املضي ُقدم  

تورد وجهها وقالت: " آه! مل يهتم والدي مطلقاً  
بذلك. كان خيربين بنتائج احلساابت بسرعة 

 وميضي ". 
 " وكانت كلها ملفقة وغري صحيحة

قاوم اإلحساس أبن يضرب قبضته شيء ما. 
دفعها حنو الطاولة قائاًل: " اجلسي! سأعلمك 

واستيعاهبا ". كيفية قراءة احلساابت   
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قالت غرايس برتدد: " ستغادر طائريت مدينة 
 ري ودي جنريو بعد أربع ساعات ".

أكد هلا على الفور: " لن تكوين على متنها فأان  
ال أريدك أن تغادري. ال أريد أن ينجو والدك  

 بفعلته ".
حدقت به ابمتنان: " ال ابلطبع! فأنت هتتم  

 كثرياً لكارلوس وفلومينا ". 
يل نفسه أسري نظرة عينيها الزرقاوين  وجد رفا

اجلميلتني حىت إنه مل يستطع أن جييب على 
 الفور. قال أخرياً: " أجل كارلوس وفلومينا ". 
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" أنت حتبهما حقاً ومها حيبانك. رأيت ذلك  
على الفور. أان آسفة جداً ألنين سببت هلما 

 األذى ".
مسع نربة احلزن يف صوهتا. لن تبكي أليس 

اآلن هي املرأة الوحيدة اليت مل كذلك؟ حىت 
 تلجأ إىل النوابت األنثوية وهي برفقته.

" هذا صحيح. لست حباجة إىل القلق بشأن  
ذلك بعد اآلن أن األمور ستجري على ما يرام  

 ." 
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أضاف بسرعة: " عندما حيني موعد رحيلك 
 ميكنك استعمال إحدى طائرايت اخلاصة ". 

ركت عند  ما إن حدق ابلغمازة الصغرية اليت حت
زاوية فمها حىت وعد نفسه أن ذلك لن حيدث 

 يف وقت قريب.
 " هذا غاية يف اللطف منك ". 

شعر رافايل إبحساس غريب من الضيق. مرر  
أصابعه يف شعره مث قال: " لنبدأ مبراجعة 

 احلساابت ".



 - 455 - 

بعد مرور ثالث ساعات تراجعت غرايس إىل  
الوراء على كرسيها وزفرت نفساً طوياًل. 

ابتسمت هلن وقالت: " حسنا! أنت حمق يف ما  
قلته أنت المع فعالً يف احلساابت كما انك 

 ابرع يف التعليم ". 
ألول مرة يف حياهتا مل تشعر كان رأسها سينفجر 

ذه  كما أهنا مل تشعر أهنا فاشلة ابستيعاب ه 
 األمور.

وضع رافايل جانباً القلم احلمر اللون الذي كان 
يستعمله ليربهن بعض النقاط. هز رأسه وتراجع  
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رأت غرايس ملعان شعره حتت على كرسيه. 
أشعة مشس بعد الظهر كما أن الربودة يف عينيه  
حل مكاهنا الدفء واالهتمام: " متكنت من  

إدارة عمل انجح ابلرغم من مشاكلك الواضحة  
ع األرقام. هذا مذهل ". م  

" كيف ميكنك قول ذلك؟ مل أعطك أية أرابح  
وبسبيب خسر كارلوس وزوجته الكثري من املال 

 ." 
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عادت الربودة القاسية لتسكن عينيه من جديد 
وهو يقول: " هذا ليس ذنبك بل ذنب من 

 عملوا معك ". 
ابتسم بثقة واتبع: " لكن هذا أصبح من 

أختار بنفسي من املاضي. من اآلن وصاعداً س
 سيعمل معك ". 

عاد لينظر إىل حساابت شركتها ويقلب 
الصفحات وهو يهز رأسه غري مصدق: " 

عملك يف املقاهي مذهل لو مل يسرق والدك 
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األرابح اليت كنت جتنيها لكانت لديك اآلن 
 نسبة ضخمة جداً من األرابح ".

مل تستطع غرايس مقاومة ممازحته: " ولكنت  
ثرايً ". جعلت منك رجاًل   

رفع رافايل نظره إليها وعلت مالمح غريبة 
وجهه الوسيم. قال: " لو أن الكثري من أمثالك  

 أكثر سهولة. كيف يعملون لدي لغدت حيايت
 متكنت من جعل املقاهي مليئة ابلزابئن؟ ". 

رفعت كتفيها وهي جتيب: " أان ماهرة يف ابتكار  
ية  األفكار اجلديدة لكنين فاشلة يف األمور املال
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ومن احملتمل أنين سأبقى كذلك. أان أرى الصورة 
كاملة وأعلم ماذا يريد الناس هلذا كنت ماهرة 

 جبذب الزابئن إىل املقاهي ". 
 " ال تتحدثي عن هذا األمر بصيغة املاضي ". 

" أنت على حق! علّي اآلن اخلروج من  
 الفوضى ومن املأزق الذي أوقعت نفسي فيه ". 

كما أن مشاكلك قد   " مل يعد هناك أية فوضى
 ٌحلت فالوكيل مل يعد يف الشركة ".
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تفاجأت غرايس من تلك املعلومة فحدقت به 
بعينني واسعتني: " كيف ميكنك التأكد مما 

 تقوله؟ ". 
" أقنعته ابلبحث عن عمل بديل على وجه 

 السرعة ".
 " هذا يعين أنه مل يبَق غري والدي ".
ع! ما تراجع رافايل على كرسيه وقال: " ابلطب 

معه لكن كل شيء آخر متت  زال علّي التعامل 
معاجلته. الرجل الذي أصبح اآلن مسئواًل عن 
املوارد املالية يف شركتك ذكي ويسهل التعامل  
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معه. ميكنك أن تسأليه أي شيء وإن رماك  
 بنظرة واحدة انفذة الصرب أخربيين وسأطرده ".

 فابتسمت له وقالت: " شكراً لك ". 
على شراء النب لك يف  " هو من سيعمل 

 املستقبل ". 
 
 

 " لدي بعض األفكار بشأن ذلك ".
 " تفضلي ". 
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" أريد التوقف عن التعامل مع فريق اثلث 
والشراء مباشرة من كارلوس وفلومينا من 

الفازيندا وهكذا يصل املال مباشرة إليهما. أريد 
أن أتعامل معهما بنفسي لتصبح بيننا عالقة ود  

يقة إن كانت هناك مشاكل وصداقة. هبذه الطر 
يف اإلنتاج سأكون أول من يعلم وإذا كان 
لديهما أي شك بطريقة عملي إبمكاهنما 

 إخباري ". 
 " حسناً! " 
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فجأة شعرت غرايس بضيق مل تستطع فهمهن 
لسري عرب الغرفة خبطى واسعة.  فوقفت وبدأت اب

قالت: " سأقدم على إعطاء نسبة من أرابحنا  
الغاابت االستوائية. أعلم  إىل مراكز هتتم حبماية

أن ذلك سيقلل نسبة أرابحنا لكن اخلطورة 
ليست مأساوية فمعظم الزابئن هذه األايم  

يهتمون حبماية البيئة لذا أعتقد أهنم سيعجبون 
بفكرة أن مثن القهوة اليت يشربوهنا يساعد يف 

 محاية الغاابت ".
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ساد صمت طويل بينهما قطعه رافايل متسائاًل: 
تتجولني يف الغرفة عندما تتوترين؟ هذا  " ملاذا 

ما فعلته يف اليوم األول عندما كنت حتاولني  
 إقناعي بتمديد مدة القرض ".

" أجد اجللوس حمبطاً جداً. رمبا ألنه يذكرين  
 أبايم املدرسة. إذاً أخربين ما رأيك؟ ". 

ابتسم هلا بصرب وقال: " أعتقد أنك لن 
مستعدة لرمي املال تصبحي أبداً ثرية مبا أنك 

 هبذه السهولة ".
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قطبت جبينها للحظة وأجابت: " أجل حسناً 
لكن ليس املال دائماً هو املهم أليس كذلك؟ 

 ." 
" رمبا ال. أنت امرأة غري اعتيادية أبداً ". نظرته  

" أاثرت ارتباكها فنظرت إىل البعيد قائلة: 
أتقصد أنين ال أستطيع إجراء عملية حسابية؟ 

 ." 
رافايل على الفور وسار حنوها والضحك هنض 

واضح يف عينيه وهو يتابع: " ال أهتم إن كنت  
قادرة على اجلمع أم ال كما أنين اكتفيت من  
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التحدث عن عملك. ما رأيك اآلن أبن نذهب 
 للسباحة قبل أن تقدم ماراي العشاء؟ ".

***** 
سارا عرب املمر املوصل إىل الربكة. توقفت 

رائط محراء اللون معقودة  غرايس ما إن رأت ش
على األشجار. سألت: " ملاذا وضعت هذه 

 الشرائط؟ ".
" ألجلك. طلبت من أحد العمال أن يضع 

جه إىل الربكة وهكذا لن  عالمات على املمر املت
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يكون هناك أي جمال لتضيعي من جديد فأنت 
 ستتبعني الشرائط ".

شعرت غرايس بغصة يف حلقها تكاد ختنقها. 
شديد: " هل فعلت هذا كله  قالت بتأثر 

 ألجلي؟ ". 
نظر رافايل إليها للحظة مث رفع كتفيه وأجاب  
بتفاخره املعهود: " بدا يل أن هذه الطريقة 

 أسهل من اقتفاء أثرك عرب األدغال ".
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مل تستطع أن ختفي السعادة الطاغية من 
أعماقها. رافايل فكر مبا حتتاجه ومبا ميكن أن  

 يساعدها!
كة ابردة ومنعشة بشكل ال وجدت غرايس الرب 

يقاوم غاصت يف املياه وهي تئن برضي وتقدير  
. 

" ليتين أستطيع نقل هذه الربكة معي إىل لندن 
 ." 

 سأهلا رافايل: " ملاذا تريدين القيام بذلك؟ ". 
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راقبته وهو يغطس يف املاء جبسده الرايضي 
القوي. شعرت بوجهها يتوهج من اخلجل 

 وأجابت: " ألنين أحبها ".
شهقت ما إن شعرت به قرهبا وعيناه تلمعان 

بشيء مل تستطع حتديده. قال: " إذاً، ابقي هنا 
 يف الغابة ".

اتبع بصوت محيم: " كل أنواع احليواانت 
املفرتسة موجودة يف هذه الربكة وعليك أن 

 تتوخي احلذر ". 
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رفعت غرايس رأسها إليه وهي تقول: " أحقاً ما 
 تقوله؟ ". 

ون ان تسمح لنفسها علمت أن من اجلن
ابالقرتاب منه أكثر لكن كيف تستطيع أن متنع 
نفسها؟ أتوهت ما إن المست يداه ذراعيها. 

 متتمت: " رافايل! ". 
عانقها رافايل ببطء وهو ميسك هبا جيداً ليبقيها 

ت قال وهو فوق سطح املاء. بعد مرور حلظا
يبعد شعرها الرطب عن وجهها بيد انعمة: "  

املكان يف وقت قريب ".لن تغادري هذا   
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ابلكاد متكنت غرايس من الرتكيز على ما يقوله.  
فتحت عينيها ونظرت إليه. هل يهتم ألمرها؟ 
ابلطبع يهتم وإال ملا شعر مبثل هذا الشوق 

حنوها. موقفه تبدل حنوها وهي تشعر بذلك. 
أصبح أكثر لطفاً ورقة. كما أهنما يتشاركان 

على األمل أبن  أحاسيس رائعة معاً. أتراها جترؤ
 يكون لديهما مستقبل معاً؟

************** 
راقب رافايل غرايس وهو يقطب جبينه. ملاذا  

يذهله كل ما يتعلق هبا؟ وملاذا مل يتبدل إحساسه 
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ابلشوق حنوها؟ وصل بسرعة إىل االستنتاج أنه  
أصبح مدمناً على البقاء مع غرايس اتكر. 

س الحظ الظالل اخلفيفة حتت عينيها. فعب 
 وسأهلا: " هل أنت متعبة؟ ". 

وضعت كوهبا والتقطت الشوكة مث أخذت 
القليل من الطبق الذي وضعته ماراي أمامها. 
 اتبعت: " أان أشعر ابلقلق إن أردت الصدق ". 

مال إىل األمام وسأهلا ابهتمام: " ما الذي 
 يقلقك؟ أخربيين وسأحل كل مشاكلك ".

 " إنه والدي ".
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". " سأتعامل معه بنفسي   
" ال أريدك أن تفعل فهذه ليست مشكلتك.  
ليست فكرة مواجهته ما يزعجين بل كل شيء 

 آخر. أعتقد أنين غاضبة ومنزعجة جداً ". 
 " ملاذا؟ فعملك سيصبح انجحاً جداً ".

 " املر ال يتعلق ابلعمل فقط ".
حدق رافايل هبا حماواًل أن يرى ما الذي فاته. 
ابتسمت له غرايس: " قد يبدو ما أقوله غريباً. 
لكنين أشعر وكأنين فقدت والدي. من الواضح  
أنه مل يهتم يب يوماً لكن من الصعب جداً تقبل  
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ذلك. أمضيت حيايت كلها وأان أحاول إسعاده 
وجعله يشعر ابلفخر يب لكن من الواضح أنه مل  

دين أن أجنح يوماً. يصعب علي تقبل هذا  ير 
 األمر ".

حدق هبا وقال: " ملاذا؟ هذا يظهر حقيقة 
 والدك وكل ما يتعلق به وال عالقة لك بذلك ".
حركت غرايس الطعام بشوكتها وقالت: " يف 

 الواقع األمر ليس هبذه السهولة ".
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تنهد رافايل وعلق: " جيب أال تضعي ثقتك 
تعتمدي على نفسك  ابلناس. من األفضل أن
 ." 

 " هذا ما أفعله وما فعلته دائماً " 
أبعدت نظرها عنه واتبعت: " لكن ما نفع 

 احلياة إن كانت بدون حب؟ ". 
شعر رافايل ابلضيق بسبب هذا احلديث. مد 

يده وسكب بعض الطعام يف طبقها مالحظاً أهنا 
 مل أتكل الكثري .
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" انسي ذلك اآلن. أنِت حباجة ألن تصبحي 
ى وأقسى وأن تتعلمي عدم الثقة بكل أقو 

 الناس ".
مدت غرايس يدها لتمنعه من ملء طبقها 
فقالت: " ال تسكب يل املزيد فأان ال أشعر  
ابجلوع. كما أنين لست متأكدة أنين أريد أن  

أكون أقوى وأقسى فأان ال أريد عيش احلياة بال 
 أحاسيس ". 

أكد هلا رافايل قائالً: " صدقيين! هكذا تغدوا  
 احلياة أسهل ".
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رفعت عينيها إىل عينيه وسألته: " هل سببت  
 لك األذى حقاً؟ أقصد زوجتك السابقة ". 

شعر رافايل ابلتوتر رافضاً سؤاهلا املتعلق حبياته 
لنفسه إن احلديث عن  الشخصية لكنه قال

فشل اآلخرين قد يساعدها يف تقبل األزمة اليت  
 تواجهها. أجاهبا: " ال! مل تسبب يل األذى ". 
مضى وقت طويل جداً على الزمن الذي كان 
يسمح فيه المرأة أن تسبب له األذى لكن ال 

 رغبة لديه مطلقاً يف البوح هلا هبذه األسرار.
 " هل كنت حتبها؟ ".
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بسخرية وسأهلا: " وما رأيك أنت؟ رفع حاجبه 
 ." 

" حسناً! أعلم أنك تدعي عدم اإلميان ابحلب  
لكنك تزوجت هبا. وشهرتك قائمة على جتنب  

 االرتباط لذا البد من وجود سبب للزواج ".
 " السبب هو أهنا قالت يل إهنا حامل ".

 
 

وضعت غرايس شوكتها على طبقها وقالت: "  
 آه! أهلذا تزوجت هبا؟ ". 
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جل ". " أ  
" ما الذي حدث؟ أقصد. . . أعلم أنه ليس 

 لديك طفل ".
قالت ذلك متلعثمة مث أردفت: " إذا كان 

احلديث حيزنك فلنبدل املوضوع. آسفة! ما 
 كان علي أن أسأل ". 

جاءت نربة راغفايل أقسى مما رغب: " أان ال 
أبكي على ما جرى غرايس! مل يكن هناك طفل  

 ." 
 " هل أجهضت؟ ". 
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متاماًل فيما راوده إحساس من حدق هبا 
الذهول وعدم التصديق فما تشعر به يظهر  
 جلياً على مالحمها، وينعكس على وجهها.

 " مل يكن هناك طفل لتخسره ". 
مسعت صوته قاسياً ورأت كيف أصبحت عقد  

 أصابعه بيضاء وهو ميسك بكوبه.
أجرب نفسه على إرخاء قبضته مث نظر إىل وجهها  

فابتسم واتبع: " أرأيت غرايس اتكر؟ املصدوم 
حىت أكثر الناس سخرية ميكن تضليلهم 

 وخداعهم ". 
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" هل كذبت عليك من أجل إقناعك ابلزواج  
 منها؟ ". 

ملعت عيناها بشيء من التعاطف وشيء آخر 
املشدودة أكثر رقة ونعومة طاف فوق أعصابه 

وخفف عنه أمله كالبلسم. سألته: " هل أحبتك 
ة؟ ". إىل هذه الدرج  

وصل رافايل بسرعة إىل االستنتاج املؤكد: إن 
عقل غرايس اتكر يعمل بطريقة خمتلفة متاماً عن  
الطريقة اليت تعمل هبا عقول معظم الناس فقال 

 بعصبية: " هي مل حتبين مطلقاً ".
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 " لكن، إن أقدمت. . .". 
". . . على الزواج من بليونري فالبد أهنا 

جراء ذلك   ستحصل على تعويضات حمددة من
 ." 

استسلم رافايل لقول احلقيقة فتابع: " منها 
 احلصول على دخل كامل طوال احلياة ".

 " أتعتقد أهنا تزوجت بك من أجل مالك؟ ". 
 " بل أعلم أهنا تزوجت يب من أجل مايل ". 

راقبها عن كثب عرب الطاولة وتساءل أهي حقاً 
 هبذه السذاجة؟
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قدميه " أهذا كل ما تعتقد أنك قادر على ت
 للمرأة. . . املال؟ ".

بدت غرايس مصدومة ابلفعل فسمع بنفسه 
مرارة ضحكته وهو جييبها: " ال! أان ماهر يف  

 العالقات الغرامية أيضاً ". 
الحظ كيف تورد وجهها لكنه اتبع: " بعد أن 

أهنيٌت العالقة بيننا وأعطيتها املال الذي عملت  
جاهدة للحصول عليه أوضحت أهنا مستعدة  

ستمرار بعالقتنا بعد أن ابعت قصتها إىل  لال
 الصحف ".
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 " هل حتدثت إىل الصحف هبذا الشأن؟ ". 
مل يزعج رافايل نفسه اببعاد املرارة عن نربة 
صوته وهو يقول: " مجيعهن يتحدثن إىل 

الصحف وهذا مصدر آخر جلين املال ابلنسبة 
لصديقايت السابقات وزوجيت السابقة. ميكنك 

ثماراً جانبياً فما إن ينتهني ان تسمي ذلك است
من االستفادة مين بشكل مباشر حىت يتابعن  

االستفادة من نشر أخبار العالقة عرب الصحف 
 ." 
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ساد الصمت لفرتة بينهما وعندما وضعت 
يس شوكتها جانباً بدا من الواضح أهنا ختلت غرا

عن فكرة تناول الطعام. قالت بنربة: " حسناً!  
أة مميزة جداً. رمبا  تبدو زوجتك السابقة امر 

علينا أن نعرفها على والدي. على األرجح أن  
إبمكاهنما فهم بعضهما البعض. لكن. . . تلك 
كانت عالقة واحدة رافايل. أمل تشعر ابلرغبة 

 لتحاول من جديد ".
" أتعنني الزواج؟ ال! أما العالقات مع النساء 

 فبلى. . . ابلطبع! ".
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من العالقات " حسناً! أعلم ان لديك الكثري 
الغرامية فهذا ما تكتبه الصحف عنك. لكنين 
ال أحتدث عن العالقات الغرامية أو عن الزواج  

 أان أحتدث عن احلب ". 
" ال حتدثيين بشأن احلب غرايس. ال تتحدثي 

 معي مطلقاً عن احلب! ". 
راقب إجفاهلا لكنه اتبع: " كل العالقات قائمة  

ا يريده على اجلشع املتبادل. شخص ما ميلك م
 الشخص اآلخر ".

 " ليس اجلميع مثل زوجتك السابقة ".
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" العامل مليء أبانس يشبهون متاماً زوجيت 
 السابقة ".

 " هل تصدق ذلك حقاً؟ ". 
فجأة مسع رافايل احلماس واالهتمام يف نربة  

صوهتا والحظ أن عينيها تلمعان بشيء قريب  
 جدا من االنزعاج.
! هل ستسمح " أنت رجل فائق الذكاء رافايل

لبعض النساء اجلشعات أن يشوهن نظرتك 
 للمرأة؟ ". 
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املر ال يتعلق فقط ببعض النساء اجلشعات 
شيء مظلم مؤمل مزق أعماقه فتوتر على الفور  
ألنه أجرب على مواجهة األعماق املظلمة يف 

روحه تلك األعماق اليت حياول جاهداً جتاهلها.  
عر وجد نفسه أمام اهتامها الواضح وفجأة ش

ابلرغبة أبن يبوح هلا بتلك األسرار اليت خيفيها 
عن اجلميع. ُذهل من الرغبة القوية لديه يف 

االعرتاف يف حني أن االعرتاف أمر غريب عنه  
فضغط على فمه ليبقى صامتاً. ملاذا يهتم مبا 
تفكر به غرايس يف حني أن آراء اآلخرين هي 
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دائماً موضوع سخرية وعدم اهتمام ابلنسبة له؟ 
أدرك فجأة أهنا حتدق فيه من جديد لكنه رفض 

 أن يشعر جتاهها أبكثر من االجنذاب احلسي. 
" ماذا كان سؤالك؟ هل أمسح لنساء جشعات  

أن يشوهن نظريت للمرأة؟ اجلواب هو نعم 
 غرايس ".

رفع كوبه يف اهلواء ابجتاهها غري قادر على إبعاد  
نظرة عينيه وهو يتابع: " أعتقد أن  السخرية من 

هذا ما أان عليهن وال تشعري ابألسف ألجلي  
ألنين سيء مثلهن. أان أبقى املرأة قريب ما 
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دامت مفيدة يل. رمبا من األفضل أن تتذكري 
 ذلك وهتريب ما دمت قادرة على ذلك ". 

تنهدت غرايس وهي تقول: " لن اهرب إىل أي  
بشأن نفسك  مكان. أعتقد أنك خمطئ متاماً 

 فهناك الكثري من األمور الرائعة فيك ".
فكر بقسوة إهنا فعاًل متفائلة وبشكل مثري 
للضحك. ال عجب أهنا تعرضت لكثري من 

 األذى يف حياهتا.
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" ال غرايس! ليس هناك ما تقولينه. ملاذا 
تعتقدينين اخرتت أن امضي القسم الكبري من  

 وقيت يف الغاابت االستوائية؟ ". 
! إهنا مكان مجيل جداً لو أنين املك " حسناً 

 مكاانً كهذا فلن اقرتب مطلقاً من املدينة ". 
توقفت عن الكالم مث تنهدت قائلة: " أان 

 أحاول أن أفهمك ".
" ال أريد أن تفهميين. اعتقدت أنين أوضحت 

 لك ذلك ".
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" لكنين فعاًل أفهم. . . حسناً! جزءاً من ذلك  
امرأة أرادتك  على األقل. أنت مل تلتِق أية

لذاتك وملا أنت عليه. أان أعرف هذا الشعور 
ألن هذا ما حيدث يل أيضاً. مع أنين لست قلقة 

 من أن يرغب يب أحد من اجل مايل ".
زفرت ابرتياح وابتسمت قائلة: " أعتقد أن 

 األمر أسهل علّي ".
قال رافايل بنعومة وهو يراقبها: " وهو سهل 

 متاماً حيث أريدها  علّي أيضاً فأان أضع توقعايت
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وأنت حباجة لتفعلي األمر نفسه. استعملي 
 الناس بقدر ما ميكنك االستفادة منهم ". 

ترددت غرايس للحظة مث جلست مستقيمة  
وقالت: " ال ميكنين القيام بذلك. ال ميكنك ان 
تغري الشخص الذي أنت عليه. أليس كذلك؟ 
أمضيت حيايت وأان أرغب أبن حيبين الناس كما 

. أمضيت حيايت وأان أسعى إلسعاد الناس. .  أان
. كل الناس: املعلمني والدي وسواهم لكن 
األمر مل ينجح أبداً. كنت على الدوام أسبب  

خيبة األمل لآلخرين وكانوا دائماً يشعرون بنفاد  
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الصرب واإلحباط معي. أنت وحدك كنت 
 االستثناء ". 

كره رافايل فكرة أن كل من حوهلا جعل حياهتا  
سة. قال وهو مقطب اجلبني: " ماذا؟ ". تعي  

" أنت تعتقد أنك شخص قاٍس وسيء لكنك 
الشخص األول والوحيد الذي أخذ وقتاً كافياً 

ليعلمين األرقام من دون أن يفقد صربه. 
أمضيت طوال فرتة بعد الظهر وأنت تعلم 

احلساب لشخص ال ميكن أن يفهمه ومل تقدم 
الطاولة أو  مرة واحدة على النقر أبصابعك على 
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ن حتدق يب بغضب أو تشد شعرك. لذا توقف ع
التظاهر أنك شخص ابرد قاٍس وبال رمحة وجمرد  

 آلة لصنع املال ".
تفاجأ رافايل من وصفها ألفعاله. فكر للحظة  

" أريدك أن تفهمي األرقام واحلساابت.  مث قال:
هذه هي الطريقة الوحيدة اليت ستجعلك قادرة 

 على مناقشة والدك ". 
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" صحيح. حسناً! قمت بذلك بطريقة جيدة  
 جداً لذا شكراً لك. أنت معلم جيد وصبور ". 
معلم جيد وصبور؟! تساءل ما الذي سيقوله  

عمله لو مسع هذا التقييم لصفاته؟ مرر   فريق
رافايل يده على مؤخرة عنقه وفجأة صمم على  

 جعلها تعرف عنه كل احلقائق.
قاٍس " أنت خمطئة غرايس! أان شخص ابرد 

 وبال رمحة. أان فعاًل جمرد آلة لصنع املال ". 
" ال! أنت لست كذلك. أنت تلمك الكثري من 
املشاعر اإلنسانية يف أعماقك لكنك ال تعرف  
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أهنا موجودة يف داخلك ألنك امضيت حياتك 
حيومون حولك كالطفيليني وهم  مع أشخاص

 دائماً يريدون منك شيئاً ما ". 
ال يزال جالساً قبالتها   تساءل رافايل ملاذا تراه

يف حني أن موضوع النقاش أصبح بعيداً جداً 
عن منطقة األمان اليت حيرص على العيش 

ضمنها دائماً؟ نقر أبصابعه على الطاولة وعلق: 
" أنت تتحدثني أبمور ال تفهمينها ألنك غاضبة 

 ومنزعجة من والدك ". 
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" رمبا! على أي حال حان الوقت ألواجه ما 
لقيام به. هال طلبت من قائد جيب علّي ا

 طائرتك أن يعيدين إىل لندن غدًا؟ ". 
شعر رافايل ابالنزعاج من فكرة رحيلها. قطب 

جبينه وقال: " علّي الذهاب إىل لندن بعد 
مكانك أن تذهيب أسبوعني إلجناز عمل ما. إب

 معي حينها وسنذهب لرؤية والدك معاً ". 
أان هزت غرايس رأسها قائلة: " ال! هذا أمر 

حباجة للقيام به بنفسي وعلّي أن أقوم به اآلن. 
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ال أريد االنتظار أكثر فأان غري قادرة على النوم  
 من شدة القلق ".

نقر رافايل أبصابعه على الطاولة متسائاًل ملاذا  
اً. مل يشعر مرة يف حياته كلها  جيد طلبها مقلق

ابلرغبة يف محاية امرأة كما يشعر اآلن. قال: "  
رين والدك مبفردك ".لن أدعك ت  

 " علّي أن أفعل ذلك ". 
رفعت ذقنها بعناد فضغط أسنانه معاً وهو 

يفكر بكمية العمل اليت تركها تتكدس ابنتظاره.  
عمٌل جتاهله منذ اللحظة اليت وصلت فيها  
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غرايس اتكر مرتدية ثياابً أنيقة وحذاء ذا كعب 
عاٍل ومنذ أن حدقت به بعينيها الصافيتني 

قر حييط بوجهها كشالل من وشعرها األش
الذهب. وافق على مضض قائاًل: " حسناً!  

ميكنك العودة إىل لندن لكن طائريت ستبقى يف 
انتظارك يف املطار. سرتين والدك وجترين النقاش  
الذي أنت حباجة إلجرائه مث تعودين مباشرة إىل  

 هنا ". 
ملعت عينا غرايس من الدهشة وسألته: " هل 

 تقصد ذلك فعاًل؟ ".
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 " ابلطبع! أريدك أن تعودي إىل هنا ".
 

 انتهى الفصل السادس
 قراءة ممتعة للجميع

 
 

 الفصل السابع واالخري
 
 

 حبك أنقذين!
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حاولت غرايس أال تتأثر بفخامة ورفاهية ما 

مقعدها يف طائرة رافايل  حييط هبا. جلست على 
اخلاصة لتقوم برحلتها الطويلة من ري ودي 

جنريو. حرص فريق عمله على مساعدهتا كي 
جتلس ابرتياح على األريكة املصنوعة من اجللد  

وقدموا هلا كوابً من العصري مع رزمة صغرية  
 ملفوفة بشكل متقن ومعها مالحظة.
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ا  ارجتفت يداها وهي تفتح الورقة أواًل. قرأت م
فيها: " مل تقبلي أي هدااي أو أموال مين لكنين 

 أمتىن أن تقبلي هذه ". 
تبني هلا أن الرزمة حتتوي على آلة تسجيل 

صغرية مبا يكفي لتوضع يف جيب بذلتها ومعها  
مساعة توضع يف األذن. شعرت غرايس  

ابلفضول واحلرية معاً من اختياره للهدية. أدارت  
خيتصر هلا  الة التسجيل ومسعت صوت رافايل 

كل معلومة هامة يف حساابهتا سجل هلا كل 
املعلومات اليت حتداث عنها وكل ما حتتاج إىل  



 - 504 - 

معرفته ملواجهة والداها. شعرت ابلدموع احلارقة  
ختز عينيها ما إن أدركت كم من الوقت احتاج  
ليسجل تلك املعلومات وما الذي تعنيه مثل 

شك  هذه املبادرة. رمبا هو ال حيبها لكنه بدون
يهتم ألمرها. البد أنه يهتم وإال ملاذا يقدم على  
حتمل هذا العناء ملساعدهتا؟ قررت أن تنهي 

األمر مع والدها بسرعة لتتمكن من العودة يف 
 أقرب فرصة ممكنة.

حفظت كل معلومة يف التسجيل مث انمت طوال 
الفرتة املتبقية من الرحلة. عندما وصلت أخرياً  
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م والضباب يغطيان إىل لندن وجدت أن الظال
املدينة فتمنت على الفور لو أهنا تستطيع 

العودة مباشرة ابلطائرة إىل احلياة اليت تضج 
 ابأللوان يف الغاابت املطرية. 

ما إن غادرت الطائرة حىت طُلب منها الدخول 
حتت حراسة شديدة إىل القسم اخلاص  

ابلشخصيات اهلامة فاستمتعت مبا حيدث معها  
على شق طريقها بني حشود من   ألهنا غري جمربة

املسافرين املتعبني. بعد قليل شيء ما جذب 
 انتباهها. . . صورة هلا!
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حدقت بقوة يف الصفحة األويل من اجلريدة.  
للحظة وقفت جامدة حتدق بصمت يف صورهتا 
مث أتوهت غري مصدقة ما ترى. خطفت اجلريدة  
على الفور وهي تشعر ابلرعب وقرأت العنوان: 

و يعيش قصة حب جديدة يف األدغال  " كوردير 
 ". " التفاصيل يف الصفحة الرابعة ".

شعرت غرايس بقلبها يضطرب يف صدرها 
فقلبت الصفحات على عجل حىت وصلت إىل  

 الصفحة اليت تريدها:
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" الربازيلي السيئ السمعة والبلونري رافايل 
كورديرو يعيش قصة غرامية يف الغاابت مع  

لشقراء غرايس اتكر سيدة األعمال املفلسة ا
ازيل وهي سلسلة من اليت متلك مقاهي بر 

املقاهي عرب لندن. يعيش كورديرو وحيداً منذ 
طالقه املكلف من املمثلة آمرب انفرين وُعرف 
عنه قوله " إن النساء مثل الثوم أكله شهي 

لكنه يرتك طعما سيئاً يف فمك يف اليوم التايل " 
يقيم عالقة  واآلن يبدو أنه تراجع عن كالمه إذ

جديدة مع امرأة شقراء فاتنة هي غرايس اتكر. 
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يقول والد غرايس ابتريك اتكر إن غرايس تعاين  
من أزمة مادية والبد أهنا أتمل مبساعدة مالية  

 كبرية من حبيبها اجلديد. . .". 
مل تعد غرايس قادرة على قراءة املزيد. وقفت 
للحظة والرعب يلفها مبوجات متالحقة. ابع 

ها القصة إىل الصحف. لكن. . . أي والد
قصة؟ ليس هناك قصة. كل ما يف األمر أهنا 

ذهبت لزايرة رافايل يف الغابة االستوائية فماذا  
 هناك ليقال؟ ال شيء.



 - 509 - 

شعرت ابلغثيان لكنها أجربت نفسها على قراءة 
املقال أبكمله مث رمت اجلريدة. طغى عليها  
إحساس من الغضب قوي كالنار املشتعلة. 

سكني رافايل! هل يعتقد أن هلا صلة بذلك؟ م
ذي رمبا ورمبا ال. لكن أليس هذا هو األمر ال

يكرهه بشدة وهو جزء من األسباب اليت جعلته 
ساخراً وفاقداً للثقة ابجلميع؟ فكرة أهنا شاركت 

ولو من دون قصد منها  –يف التسبب له ابألمل 
جعلتها تشعر أبمل ال يوصف. سارت بعيداً   –

طار ابجتاه سيارات األجرة انسية أنه عن امل
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يفرتض هبا أن تقابل سائق رافايل يف لندن. 
شعرت ابخلدر بسبب اليأس ومل تستطع أن  

تفكر بطريقة واضحة. دخلت إىل املقعد اخللفي  
يف السيارة وحاولت أن تفهم ملاذا عمل والدها  
من جديد على إيذائها. فكرت أنه هذه املرة 

ا يستطيع أن يتخيل.جنح مبا فعله أكثر مم   
علمت أن عالقتها برافايل انتهت. البد هلا أن  
تنتهي فأي خيار آخر لديها؟ كيف تستطيع أن 

تعرضه هلذا النوع من التصرف الدينء وهي 
تعلم كم يسعى جاهداً للحفاظ على اخلصوصية 
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ح امسه على الصفحات يف حياته؟ ها قد أصب
رة األوىل من الصحف جمدداً. هي لن تكون قاد
أبداً على السيطرة على هذا األمر. أليس 

كذلك؟ إن عادت إىل رافايل سيجد والدها 
دائماً طريقة ما جلين املال على حساهبما. إهنا 
 حتب رافايل كثرياً ولن تسمح حبدوث ذلك.

********* 
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بعد مرور ثالثة أايم أخذ رافايل يسري خبطى 
الواقع  واسعة يف غرفة اجللوس يف قصره الكبري 
 يف أكثر األماكن فخامة يف لندن.

يف العادة األزمات اخلطرية فقط قادرة على 
إبعاده عن الغاابت االستوائية إن مل يرغب يف 
ذلك لكنه هذه املرة ال يفكر أبداً يف العمل.  
إنه يفكر يف غرايس. يف اللحظة الذي غادرت  
فيها أدرك أنه أخطأ يف السماح هلا ابلرحيل. 

تواجه والدها مبفردها؟كيف تركها    



 - 513 - 

اتصل فوراً بفريق عمله يف لندن وأعطى 
التعليمات إببقائها ساملة يف منزله حىت وصوله  
لكنه اكتشف أن أحداً مل يرها منذ وصوهلا إىل  
لندن. حاول السيطرة على طبعه املتقد غضباً.  
استدار من جديد ابجتاه الرجل الواقف بقلق  

 قرب مكتبه. 
حقاً إهنا اختفت؟ ". " أتقول يل   

رطب الرجل شفتيه قبل أن جييب: " أجل 
 سيدي ". 
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علق رافايل بنربة هادئة لكنها حامسة بشكل 
مرعب: " لكنها طارت من ريو بطائريت إذا مىت  

 فقدهتا ابلتحديد؟ ". 
" لسنا متأكدين سيدي. كانت تسري عرب املطار  

 وفجأة مل تعد هناك. اختفت ". 
لغة اإلنكليزية مث عاد أطلق رافايل شتيمة ابل

للتحدث بلغته األم. ضرب الطاولة بقبضته مث  
رفع نظره بغضب، ما إن دخلت موظفة لديه  
إىل الغرفة وهي حتمل جريدة. قال: " ماذا  

 اآلن؟ ". 
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 " اعتقدان أم عليك رؤية هذه سيدي! ". 
ضاقت نظرة رافايل وقال: " أان ال أقرأ أخبار 

 املشاهري كما تعلمني ". 
الفتاة حنوه وقالت بنربة قلقة: " أعلم تقدمت 

ذلك سيدي. لكنين اعتقدت أنك ترغب 
 بقراءة هذه ". 
********* 

جلست غرايس يف املنتزه الصغري املواجه 
 مباشرة للمنزل املنعزل الذي ميلكه والدها.
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مر أسبوع منذ أن قرأت تلك القصة يف اجلريدة 
ومنذ ذلك الوقت وهي تفكر مبا ميكنها أن 

أو تقوله لتصلح األمور ابلنسبة لرافايل. تفعله  
يف النهاية أرسلت له مالحظة اعتذار قصرية  

وحاولت أال تفكر برفاهية الطائرة اخلاصة اليت  
هي اآلن يف طريق العودة إىل الريو. وجدت أهنا 

منزعجة جداً وغري قادرة على رؤية والدها 
فقررت أن حتجز يف فندق بسيط يف لندن بداًل 

ة إىل شقتها. أمضت األسبوع أبكمله من العود
حتدق يف السقف يف غرفتها الصغرية حماولة أن  
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تستجمع شجاعتها وتقرر ما الذي ستفعله. 
انتهى كل شيء! هذا أمر خميب لألمل لكنه 
سيحدث يف وقت ما على أي حال. أليس 

كذلك؟ رافايل ال حيبها لذا سوف يضع حداً 
 هنائياً للقائهما الرومنسي. 

خّف شعورها ابلبؤس وحل مكانه غضب  أخرياً 
 شديد من والدها ألنه سبب األذى لرافايل.

فكرت خبدر وهي جتلس على مقعد يف املنتزه  
تراقب أماً تدفع طفلها على عربة صغرية إنه  
ألمر مضحك. منذ أسبوعني فقط مل تكن قد 
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التقت بعد رافايل الرجل الذي حتاول اآلن 
يف احلياة جاهدة أن جتد طريقة لالستمرار 

 بدونه.
هذا ما سوف تفعله ابلضبط! سوف تتابع 

حياهتا وتنجح. لكنها لن تفعل ذلك قبل أن  
تتكلم مع والدها. ألول مرة يف حياهتا  

ستتحدث مع والدها وختربه ما تشعر به. عليها 
أن تفعل ذلك فالغضب واألمل يغليان يف 

أعماقها وهي ال تدري ماذا عليها أن تفعل 
. لتتخلص منهما  
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تنهدت غرايس وهي تشعر ابخلوف واالستسالم  
معاً ألهنا تكره املواجهة. وقفت وسارت عرب 
املنتزه مث قطعت الطريق متجهة حنو منزل 

 والدها. 
ما إن فتحت الباب حىت ظهرت دايزي العاملة  
يف منزل والدها. قالت املرأة: " آّه آنسة اتكر. 

 أين كنت؟ ". 
والدك قلق  بدت قلقة ومضطربة وهي تتابع: " 

 جداً عليك ". 
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قلق؟ بشأن ماذا؟ أألنه مت أخرياً اكتشاف ما 
فعله؟ شعرت غرايس أبمل عميق يتفتح يف 

 أعماقها. سألت: " هل هو هنا؟"
 " حسناً! نعم هو هنا لكن لديه زائر ".

نظرت دايزي بقلق من فوق كتفها حنو املكتب  
واتبعت: " رمبا عليك االنتظار هنا حىت أخربه 

". بقدومك  
مسعت غرايس أصوااتً مرتفعة فشعرت مبعدهتا 
تتلوى من األمل. تذكرت املقالة يف الصحيفة 

فعاودها الغضب من جديد. إنه الوقت  
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اسب ملواجهة والدها وهي ال هتتم إن فعلت املن
ذلك بشكل علين. احتاجت إىل أسبوع  

لتتمكن من استجماع شجاعتها لتأيت إىل هنا. 
أبداً.عود  إن غادرت اآلن فهي لن ت  

جتاهلت حماوالت دايزي الضعيفة ملنعها. سارت 
مباشرة غرايس عرب غرفة االستقبال واجتهت 

حنو مكتب والدها من دون أن تزعج نفسها  
 حىت بطرق الباب.

الحظت على الفور وجه والدها الشاحب 
وموقفه املضطرب ففهمت دون أي حاجة إىل  
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الرتكيز أن الشخص الذي يتكلم معه هو 
ول عن اضطرابه. بعدئذ استدارت ورأت  املسئ

رافايل يقف قرب املدفأة. الحظت ان عيناه  
السوداوين تلمعان ابلغضب وأن كل ذرة يف 
جسمه القوي تتوهج ابنفعال بركاين ينشر  

 احلرارة يف الغرفة. ما الذي يفعله هنا؟ 
ما إن تذكرت املقالة حىت شعرت ابالرتباك 

وهترب. واإلحراج. فجأة أرادت أن تستدير 
يبدو أن رافايل اكتشف ردة فعلها الفورية ألنه  
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قطع الغرفة خبطوتني. أمسك بيديها بني يديه  
 وضغط عليهما بقبضة من حديد.

" لن تذهيب إىل أي مكان. أعلم مدى كرهك  
للمواجهة لكن عليك مواجهة هذا الوضع. 

 هناك أمور جيب أن تقال ".
فها بل  كيف ميكنها أن ختربه أن املواجهة ال ختي

اإلحساس ابلذنب واإلحراج من رؤيته بعد كل 
 ما قام به والداها؟

 " أستطيع أن أفهم مدى غضبك لكن. . ." 
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" أنت على حق أان غاضب. مل أشعر يوماً مبثل 
هذا الغضب احلارق من قبل والسبب كله يعود  

 إليك ".
تساءلت غرايس ملاذا أصبحت لغته اإلنكليزية  
فجأة غري واضحة يف حني أنه يتحدث بطالقة 
هبا. حدقت غرايس به والحظت أنه يبدو متعباً 
بشكل ال حيتمل. هل عاد ليعمل طوال الليل  

 من جديد؟
" لقد رأيتها. أليس كذلك؟ تلك املقالة املرعبة. 

 . . أان أيضاً غضبت كثرياً بسببها ".
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 ال أحتدث عن املقالة. أتعتقدين حقاً أنين  " أان
أهتم ألمر كهذا؟ أان غاضب ألنك اختفيت عن  
وجه الكرة األرضية ملدة أسبوع كامل ومل يتمكن 
أحد من معرفة مكانك. كنت على وشك أن  
اطرد كل أفراد فريق األمن يف لندن ألهنم غري 

 كفوئني ". 
اتسعت عينا غرايس من الذهول وقالت: "  

! ".رافايل  
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" ختيلت أنك ميتة يف مكان ما وأن احد 
احلمقى قتلك بعد أن وثقت به وعاملته بطريقة  

 حسنة ". 
ضغط على ذراعيها وهو يسأهلا: " أين كنت؟  

 ." 
ما زالت حباجة إىل استجماع قوهتا بسبب 
الصدمة من رؤيته هنا. مل جتب غرايس على 

الفور فهزها رافايل قلياًل وقال: " ألديك فكرة 
عما فعلته يب؟ طلبت من فريق األمن لدي أن 
جيوب شوارع لندن حبثاً عنك طوال األسبوع 
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املاضي. أين كنت؟ قبطان الطائرة أكد يل أنك  
املطار مث اختفيت. ملاذا؟ ".وصلت أبمان إىل    

شعرت غرايس جبفاف يف فمها وهي تقول: " 
 رأيت الصحيفة ".
 " وماذا بعد؟ ". 

" شعرت ابستياء كبري ألجلك. شعرت 
ابإلحراج والغضب بشكل ال يوصف من 

والدي مل أرغب يف مواجهته حىت أهدأ قلياًل 
 وأفكر مبا سأفعله ".
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وهتدئي عندي  " ملاذا مل تعودي مباشرة إىل الريو 
 يف الغابة؟ ".

" أليس األمر واضحاً؟ هناك ما يكفي من 
الناس الراغبني يف بيع قصص عنك للصحف 
وأنت ال تريد أي امرأة أخرى مثل زوجتك 

 السابقة ".
حدق هبا رافايل غري مصدق وقال: " ال عالقة 

 لك مطلقاً بتلك القصة ". 
 " هل تدرك ذلك حقاً؟ ". 
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هرت على وجهها  شعرت بسرور ال يوصف وظ
ابتسامة مشعة كعينيها وهي تتابع: " هل 
 تعلمت فجأة أن تثق ابآلخرين رافايل؟ ". 

ضغط قلياًل أبصابعه على ذراعيها وأجاب: "  
 ال! حسنا. . . لكن بك فقط ".

أضاف بسرعة وهو يضمها إليه: " أعلم أن ال 
عالقة لك بتلك القصة فلماذا عملت على 

 االختباء فجأة؟ ". 
ك لست حباجة إىل شخص مثل أيب يف " ألن

 حياتك ". 
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 " هذا يكفي أيتها الصغرية! ". 
حتدث والدها للمرة األوىل وتقدم حنوها. بدا  

" عليك أن تظهري   وجهه متجهماً وهو يقول:
االحرتام عندما تتكلمني عين. يبدو أنكما 

 نسيتما أنين هنا ".
مسعت رافايل يزفر بقوة فابتعدت عنه وتقدمت 

دها. قلت: " ال! مل ننَس أيب. من حنو وال
الصعب أن حيدث ذلك. أما ابلنسبة إلظهار  

 االحرتام لك. . . ". 
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ارجتف صوهتا وهي تنظر إليه وتالحظ ألول مرة 
اخلطوط الشريرة حول فمه والربودة القاسية يف 

 عينيه. 
" . . . فاالحرتام أمر يستحقه املرء جبهده  

أمراً واحداً  وأنت مل تستحق ذلك يوماً. مل تفعل 
 يف حياتك تستحق عليه االحرتام ". 

زجمر والدها غاضباً فيما أحىن كتفيه بغري إرادته:  
" راقيب ما تتلفظني به أيتها الفتاة! ال أحد 

معي بتلك الطريقة ال سيما ابنيت. أنت   يتحدث
 لست كبرية لدرجة أنين ال أستطيع صفعك ". 
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. اقرتب رافايل منهما وعيناه تنذران ابخلطر
قال: " ضع إصبعاً واحداً عليها وسأرسلك إىل  

 مكان لن حتتاج فيه إىل املال أبداً ".
هدده بذلك بنربة قاسية فوضعت غرايس يدها  

 على ذراعه حماولة هتدئته.
" لن متنعين من قول ما أان حباجة إىل قوله أيب.  

لن أمسح لك بتهديدي بعد اليوم. أخذت 
قاء وهناك أمور  أسبوعاً كاماًل ألستعد هلذا الل

 جيب أن أخربك هبا. وأنت ستصغي إيّل ".
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شخر والدها بصوت كريه وقال ابستهزاء: " 
آه! أصبحت اآلن كبرية وشجاعة مع حارسك 

 الربازيلي. أليس كذلك؟ ". 
املتزايد يف جسد رافايل   شعرت غرايس ابلتوتر

فأبقت يدها على ذراعه وقالت: " لن ختيفين 
هذه املرة ولن جتعلين أشعر ابلذنب. جنيت  
ثروة مين وأان أعرف ابلتحديد كم اختلست 
حىت آخر قرش. سرقت أرابحي مين. . . من 

 ابنتك ".
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جمرد قوهلا لتلك الكلمة جعلها تشعر برغبة يف 
لى املضي قدماً البكاء لكنها أجربت نقسها ع

وقول ما جيب أن تقوله. إن مل تقل كل ما لديها  
اآلن فهي لن حتظى ابلشجاعة لتفعل ذلك مرة 

 اثنية. 
" أخرياً مسحُت لنفسي ابالعرتاف ابحلقيقة أنت  
لست والداً جيداً ومل تكن يوماً حنوانً ومتفهماً 

 ." 
تقدم والدها خطوة حنوها لكن البد أنه ملح 

خلطر يف عيين رافايل ألنه توقف  شيئاً ما ينبئ اب
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فجأة وحدق هبا بغضب وهو يقول: " قمت  
أبفضل ما أستطيع القيام به ألجلك، غرايس. 

كنت دائماً فتاة يصعب التعامل معها وال 
 تشعرين ابالمتنان ألحد ". 

قالت غرايس وهي هتز رأسها: " ال! أان ال 
أملك أايً من هذه الصفات وأنت مل تقم أبفضل 

يعه ألجلي. فعلت األفضل لنفسك ما تستط
دائماً حىت أنك مل تفكر يب يوماً. يف املدرسة مل 
تفكر يف مساعديت بل كنت هتتم لصورتك يف 
عيون اآلخرين ومباذا سيفكر به الناس ألن 
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لديك ابنة ال جتيد مجع األرقام. عندما بدأت  
ابلعمل وحققت النجاح مل تشعر ابلفخر يب.  

يت ضعفي على العكس من ذلك استغل
لتستويل على عمل وختتلس مين املال. كيف 

 أمكنك أن تفعل ذلك أيب؟ كيف؟ ".
بدا والدها على وشك أن ينفجر من الغضب  
بسبب ما تقوله مث بدا وكأنه يفكر ابألمر. رفع  
كتفيه مث نظر بلمحة خاطفة حنو رافايل. ملعت 
عيناه وقال: " حسنا! أان فخور بك اآلن فقد 
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ة الكربى. أتكدي أنين حصلت على اجلائز 
 سعيد من أجلك غرايس ".

ابتسم ابتسامة ماكرة واتبع: " سنستفيد مجيعنا 
 من ذلك ".

انفجر الغضب يف داخلها وصرخت به: " ال!  
لن تستفيد من أي شيء. كيف جترؤ من اخذ 

ك الناس األبرايء؟ كنا نقوم بعمل املال من أولئ
جيد يف مقاهي برازيل وأنت لوثت مسعتنا. 

خذت الطعام من أفواه األبرايء وأوالدهم ". أ  
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زفر والدها بنفاذ صرب وقال: " حسنا! قلت كل 
 ما لديك. ميكنك االنصراف اآلن ". 

 " مل أنته بعد ".
 
 
 
 

شعرت غرايس بركبتيها ترجتفان ومل تكن تدرك  
أن أصابعها مغروسة يف ذراع رافايل. اتبعت: "  

لكن  سرقتين. . . أان ابنتك وهذا أمر مرعب 
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القشة األخرية ابلنسبة يل هي أنك جنيت املال 
ابلتحدث إىل الصحف عن رافايل. كيف 
 ميكنك أن تنحدر إىل هذا املستوى؟ ". 

رفع والدها كتفيه بال اكرتاث وأجاب: " إن 
كانت الصحف قادرة على دفع املال لنعطهم 

 قصة. هذا ما فعلته ". 
 استدارت غرايس واالمشئزاز يكاد خينقها.

ت رجل وضيع ابئس حىت إنك لست " أن
مستعداً لبذل أي جمهود لتكسب املال بطريقة  

 شريفة ".
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 " وأنت خلوقة جداً وعظيمة ". 
أخرياً انفجر والدها فتقدم حنوها. بدت مالمح 
وجهه بشعة جداً وهو يتابع: " ملاذا علّي أن  
آخذ درساً يف األخالق من فتاة غبية بليدة  

مع األرقام؟ ". الذهن ال تستطيع حىت أن جت  
خبطوة واحدة مد رافايل يده ولكمه بقوة 
جعلت ابتريك اتكر يرتطم ابحلائط بضربة 

 قاضية. شهقت غرايس من الصدمة.
 " ال رافايل! ال تفعل ذلك ".
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أمسكت بذراعه وهي تشعر ابخلوف من 
الغضب الصارخ الذي رأته على وجهه استدار 

 رافايل حنوها وهو ال يصدق ما حيدث.
بعد كل ما فعله بك أما زلت هتتمني له؟ ". "   

 " ال ". 
هزت كتفيها وترددت قلياًل قبل أن ختفض 
رأسها وتقول: " حسنا! أجل. أعتقد أنين ما  

فهو ما زال أبيز تصرفه كان  زلت أهتم به
خاطئاً وهذا أمر صعب جداً علي لكنه كل 

 عائليت ".
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توقفت عن الكالم ونظرت إىل والدها والدموع  
عينيها. اتبعت: " ورمبا مل أكن من أفضل متأل 

 البنات! ". 
" ها أنت تفعلني ذلك جمدداً تعطني األعذار 

 للناس ". 
قال رافايل ذلك بعصبية وهو متجهم الوجه.  

" أنِت دائماً تفعلني ذلك. يرميك الناس   وكرر:
ابألمور السيئة وأنت متحصني فيها حبثاً عن حبة 

 واحدة من اخلري ". 
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" أجل صحيح! هذه أان رافايل. آسفة ألنين ال  
أستطيع تغيري ذايت. أليس هذا ما أخربتين به؟  
بكل األحوال إن ضربته من جديد فقد تسبب  
له األذى بشكل قوي وخطري وأان ال أريدك أن  

 تواجه املشاكل بسبيب ".
ابتسم رافايل بنعومة وقال: " أان فعاًل عرضة  

يف مشكلة كربى  للمشاكل بسببك. عزيزيت! أان
 ." 

مل تكن غرايس متأكدة مما يقصده. ترددت 
للحظة مث استدارت حنو والدها الذي كان يرتنح  
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على قدميه واضعاً يده على فكه. تقدمت حنوه 
 وهي ترمش بعينيها لتتخلص من دموعها.

" ال تفكر حىت إبخبار أحد عن تلك اللكمة 
وإال فأنين سآيت إليك بنفسي وألكمك من  

بطريقة أقسى. مث سأقدم فيك تقريراً  جديد و 
 للشرطة عن االختالس ". 

حرك والدها فكه بتأٍن وقال: " لن تتمكين 
 مطلقاً من إثبات ذلك ". 

" ملاذا؟ أالأنين بليدة الذهن محقاء وال أستطيع  
 أن امجع؟ ".
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ارجتف صوهتا وهي تنظر جمدداً إىل وجه والدها  
اً  وتتابع: " ميكنين أن أثبت ذلك. انشر خرب 

 واحداً عن رافايل وأان سأبرهن اختالسك ". 
حدق والدها هبا وقال: " لن تفعلي ذلك أببيك  

 ." 
رفعت غرايس كتفيها وأجابت: " يف الواقع هذا  
ما سأفعله. ما زلت والدي وأان أحبك لكنين 

معجبة ب، وال أكن لك االحرتام. لست 
أخربين شخص ما مؤخراً أن علّي أن أصبح 

ت أن ما قاله كان صحيحاً.  أقوى وقد اكتشف
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سأبقى بعيدة عنك حىت يتسىن لك الوقت 
مبا فعلته. عندما تصبح جاهزاً لالعتذار  لتفكر

 ميكنك البدء برافايل. آه! هناك أمر آخر ".
رفعت ذقنها وأكملت: " املال الذي حصلت  
عليه من الصحيفة أريدك أن تقدمه كمساعدة  

زيل ". للحفاظ على الغاابت املطرية يف الربا  
بعد ذلك شعرت أبصابع رافايل متسك برسغها  

 ومسحت له أن يقودها لتخرج من الغرفة.
********** 
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جلست غرايس على األريكة يف منزل رافايل  
 الفخم يف مايفري.

حدقت من دون أن ترى إىل اللوحات املعلقة 
على اجلدار. بعد مواجهتها لوالدها جرها 

إىل داخل  –ابملعىن احلريف للكلمة  –رافايل 
منزله. واآلن ها هي جتلس مبفردها منذ عشر 
دقائق فيما ذهب هو للرد على اتصال هاتفي  

 ملّح.
 " آسف ألنين تركتك مبفردك ".
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عاد رافايل إىل الغرفة وشتم بصوت هادئ ما  
 إن رآها جتلس جامدة. 

" توقفي عن التفكري به. إنه ال يستحق  
 اهتمامك ". 

سائلة: " كيف حتركت غرايس ونظرت إليه مت
 علمت أنين أفكر به؟ ". 

" ذلك واضح فاان أعرفك. أنت جتلسني هنا 
وحتاولني أن جتدي األعذار لتصرفات والدك  

 املرعبة ". 
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مد يديه حنوها كأنه حياول أن خيفف من  
انزعاجه. جلس على حافة األريكة وأمسك 

 بيدها بني يديه. 
" ليس هناك من عذر له. كان عليك أن 

ه فعاًل مث ختربيه بعد ذلك أنه تدعيين أضرب
 أصبح خارج حياتك ". 

هزت غرايس رأسها ومتتمت: " ال ميكنين أن  
 أفعل ذلك فهو والدي ". 

انطلق رافايل ابلتحدث ابللغة الربتغالية مث حتول 
زية: " ال ميكنين تصديق ما تفعلينه إىل اإلنكلي
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حقاً!! حاول والدك أن يدمرك وما الذي فعلته؟ 
حتبينه مع أنه ال يستحق حبك ". قلت له إنك   

 " كل شخص يستحق أن حُيَب ".
مسحت غرايس دموعها أبطراف أصابعها 
 فشتم رافايل وجلس على األريكة قرهبا.

" أنت منزعجة جداً اآلن لذا عليك أن تنسيه 
 يف الوقت الراهن ".

: " صحيح!  متكنت غرايس من االبتسام وقالت
أان آسفة لكل ما حدث. أنت تكره إظهار  

العواطف وقد تعرضت إىل أمحال منها اليوم:  
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أخبار الصحف الشجار مع والدي واملشاهد 
العاطفية. البد أن اليوم هو من أسوأ الكوابيس 

 يف حياتك. كيف حال يدك؟ ". 
" خبري. ال شيء مما ذكرته ميكن مقارنته ابلضغط  

األسبوع املاضي ". الذي شعرت به طوال   
أكد هلا رافايل ذلك وهو يضمها إليه متابعاً: " 
يف اللحظة اليت غادرت فيها أدركت أنه ما كان  

لني مبفردك. مل يكن هناك علّي أن أدعك ترح
 من جمال ألتركك تقابلني والدك وحدك ".

 " لكن تلك كانت معركيت رافايل ".
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" أنت مل ختلقي للشجار والعراك فليس هناك 
ي عدائية يف شخصيتك. يف اللحظة اليت  أ

غادرت فيها علمت أنين ارتكبت خطأ يف 
 السماح لك ابلرحيل ". 

 " أهلذا السبب أتيت يف أثري؟ ".
مد رافايل أصابعه ورفع ذقنها جميباً: " أجل! مل  
أستطع حتمل فكرة مواجهتك لوالدك وبعد 

 ذلك اكتشفت أنك اختفيت ". 
شعرت ابنزعاج ال  " عندما رأيت الصحيفة

 حيتمل ". 
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عضت غرايس على شفتها واتبعت قائلة: "  
لعاطفية آسفة! أعلم أنك ال حتب األحاديث ا 

لكن ال فكرة لديك عما تشعر به عندما تتخلى 
 عنك عائلتك ". 

ساد الصمت بينهما لفرتة طويلة وشعرت أنه  
يتوتر من جديد. قال بنربة قاسية: " يف الواقع  

الشعور ". أعرف متاماً ذلك    
جلست مستقيمة حتدق به وسألته: " اعتقدت 
أن ال عائلة لديك. هل ختربين أن والدك ختلى 

 عنك؟ ". 
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" ختلى عين والدي من قبل أن أولد عندما ترك  
 أمي لتهتم يب مبفردها ". 

هنض عن األريكة وسار خبطى واسعة حنو 
النافذة قبل أن يتابع: " عملت على تربييت 

عمري مثاين سنوات "مبفردها حىت أصبح    
راقبته غرايس ابهتمام وهو واقف حيدق  

ابلشارع أمامه. سألته بلطف: " مل تذكر أبداً  
 أمك من قبل. هل كنت تعيش يف الريو؟ ". 

ملعت عيناه بقسوة وبرودة. استدار جييب: "  
أجل! عشنا يف غرفة صغرية ابلكاد تتسع 
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لشخص واحدن فما ابلك بشخصني؟ كانت 
مث التقت أمي برجل جديد ". حياتنا ابئسة   

 " وأغرمت به؟ ".
ابتسم رافايل ابتسامة ابهتة وظهرت السخرية  

 يف عينيه وهو حيدق بوجهها. 
" رومانسية كالعادة. أليس كذلك؟ ال عزيزيت! مل 

ك أي حب أو غرام لكنه كان ثرايً يكن هنا
فرأت أمي أن الزواج منه سيحسن مستوى 

اك مشكلة حياهتا بشكل مذهل. لكن كانت هن
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واحدة: مل يكن مستعداً للقبول بطفل من رجل 
 آخر ". 

حدقت به غرايس مصدومة: " هل أخربك 
 بذلك؟ ".

" مسعتهما يتحداثن. كاان يناقشان موضوع 
 إرسايل إىل مؤسسة لألطفال األيتام ".

هزت غرايس رأسها رافضة أن تسمع ما  
سيقوله. قالت بنربة مضطربة: " هي مل تقصد  

! رمبا فكرت أهنا لو جارته يف ما ذلك ابلطبع
 يقوله فهو سيفكر ابألمر ويضمك إىل العائلة ".
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" مل يكن يريد عائلة غرايس! أو على األقل ال 
 يريد ابن رجل غريه ". 

 " هل وضعتك أمك يف ملجأ لألطفال؟ ". 
 " ال! مل أدعهما يفعالن ذلك. غادرت املنزل ". 

ىت يف ابتسم رافايل بسخرية واتبع: " أرأيت؟ ح
عمر الثامنة كنت مصمماً على السيطرة على 
قدري. مل يكن هناك من جمال ألمسح للدنيا أن  

 تفعل يب ما تريده ".
رفعت غرايس يديها إىل وجهها وهزت  

رأسهاغري قادرة على حتمل فكرة أنه كان مبفرده  
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يف ذلك العمر اليافع. قالت ابستغراب: "  
كنت  لكنك كنت يف الثامنة من عمرك. كيف مت

من تويل مصريك بنفسك؟ ما الذي فعلته؟ وإىل  
 أين ذهبت؟ ". 

" سرقت مااًل من حمفظته مث جهزت حقيبة 
مالبسي واستقليت احلافلة. ابتعدت بقدر ما 

 مسح يل املال الذي كان معي ". 
صمت فجأة مث اتبع بنربة خالية من أية عاطفة: 

" نزلت من احلافلة ووقفت جبانب الطريق 
سأفعله حبق السماء! فجأة أدركت   متسائاًل عما
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أن ال شيء معي لكي آكل أو أشرب كما أنه  
 ليس هناك أي مكان ألانم فيه ". 

امتألت عينا غرايس ابلدموع وقالت: " البد 
 أنك كنت خائفاً جداً ووحيداً ".

" حسنا! أدركت أن بقائي يف الطريق سيدفع 
أحدهم اللتقاطي وإعاديت إىل الريو. هلذا بدات  

 ابلسري يف الغابة االستوائية ". 
حدقت به مرتعبة وقالت: " الغابة االستوائية؟ 

 ." 
 تذكرت جتربتها اخلاصة يف ذلك املكان.
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" هل. . . جتولت يف الغابة مبفردك وأنت يف 
الثامنة من عمرك فقط؟ ذلك عمل حمفوف 
 ابملخاطر فاألفاعي والعناكب والزواحف. . ." 

عي والعناكب، لكنين " مل أنزعج أبداً من األفا
كرهت كثرياً النمل كما أن األصوات أرعبتين يف  

 البداية ".
" يف البداية؟ كم من الوقت بقيت يف األدغال؟ 

 ." 
 " شهراً كاماًل ".
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هنضت غرايس من مكاهنا قائلة: " هل عشت 
يف الغابة ملدة شهر كامل. . . مبفردك؟ لكنك 
كنت جمرد طفل رافايل. كيف فعلت ذلك؟ ما 

لذي أكلته وشربته؟ ". ا  
رفع رافايل كتفيه وقال: " أكلت الفاكهة 

كالتوت والعليق وشربت مياهاً من احملتمل أنه  
ما كان علّي أن أشرهبا لكنها مل تسبب يل أي  
أمل. صحيح أنين كنت حنياًل جداً يف الوقت 

 الذي وجدوين فيه يف هناية األمر ". 
 " هل وجدتك أمك؟ ". 



 - 562 - 

مستغرابً: " آه ال! أشك  ابتسم وهو يهز رأسه 
يف أهنا أزعجت نفسها ابلبحث عين. أان متأكد 

أهنا شعرت ابالرتياح لتخلصها من تلك  
 املشكلة يف حياهتا ".
 " من وجدك إذًا؟ ".

 " كارلوس ".
 " أتعين كارلوس الذي ميلك الفازيندا؟ ".

" صحيح! جتولت حىت وصلت إىل أرضه 
العتناء يب.  فأخذين إىل منزله وقامت فلومينا اب
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أطعماين وقدما يل الثياب ألن ثيايب أصبحت 
 ابلية وبعدها عرفا قصيت ابلتدريج ". 

 " لكنهما مل يبعداك عنهما؟ ". 
" آه ال! مل يفعال ذلك. عمال على تربييت ومل  

 أفارقهما أبداً ".
 مهست غرايس:

 " إذاً هلذا السبب أنت حتبهما كثرياً ". 
يفكر من قبل قطب رافايل جبينه كأنه مل 

 ابلرابط القوي بينه وبينهما.
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" أان أدين هلما بكل شيء. لقد أعطياين منزاًل 
 وأماانً ".

" لكنهما مل يستطيعا التعويض عما فعلته بك  
 أمك ".

سارت غرايس حنوه ومدت يديها إليه وهي 
تتابع: " ال عجب أنك ال تثق ابلنساء. ال 
يتعلق األمر فقط بزوجتك السابقة. أليس 

ذلك؟ بدأ األمر منذ فرتة طويلة. . . طويلة  ك
 جداً. عندما كنت صغرياً جداً ".
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تردد رافايل مث أمسك بيديها وقال: " أعتقد  
أنين كنت سريع التأثر يومها ووصلتين رسالة أن  
املرأة قادرة على القيام أبي شيء لتحصل على 
ما تريد حىت التضحية اببنها. ما فعلته أمبري 

ه أمي. استعملت احلمل كوسيلة مشابه ملا فعلت
لتجعلين أتزوج هبا ومل أجد يوماً أي سبب 

 جيعلين أبدل نظريت إىل النساء ".
حدق يف عينيها قبل أن يتابع: " حىت التقيت  

 بك لذا أان مدين لك ابالعتذار ". 
 اتسعت عيناها وسألته: " على ماذا؟ ". 
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ضغط أبصابعه على يديها وأجاب: " ألنين مل 
بريئة. لكن األمر غرايس. . . أنين   أصدق أنك 

مل أصادف يوماً احلقيقة والرباءة من قبل لذا مل  
أمتكن من التعرف عليهما عندما التقيتهما أخرياً  

 ." 
 " لست جمرباً على االعتذار ". 

" سببت لك األمل بعدم تصديقك. كما أنين  
سببت لك األذى ألنين مل أستعمل كلمات 

عانقتك ". رومانسية عندما   
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شعرت غرايس بركبتيها ترجتفان ومل تكن تدرك  
أن أصابعها مغروسة يف ذراع رافايل. اتبعت: "  
سرقتين. . . أان ابنتك وهذا أمر مرعب لكن  

القشة األخرية ابلنسبة يل هي أنك جنيت املال 
ابلتحدث إىل الصحف عن رافايل. كيف 
 ميكنك أن تنحدر إىل هذا املستوى؟ ". 



 - 568 - 

ها كتفيه بال اكرتاث وأجاب: " إن رفع والد
كانت الصحف قادرة على دفع املال لنعطهم 

 قصة. هذا ما فعلته ". 
 استدارت غرايس واالمشئزاز يكاد خينقها.

" أنت رجل وضيع ابئس حىت إنك لست 
مستعداً لبذل أي جمهود لتكسب املال بطريقة  

 شريفة ".
 " وأنت خلوقة جداً وعظيمة ". 

ها فتقدم حنوها. بدت مالمح أخرياً انفجر والد
وجهه بشعة جداً وهو يتابع: " ملاذا علّي أن  
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آخذ درساً يف األخالق من فتاة غبية بليدة  
 الذهن ال تستطيع حىت أن جتمع األرقام؟ ". 
خبطوة واحدة مد رافايل يده ولكمه بقوة 
جعلت ابتريك اتكر يرتطم ابحلائط بضربة 

 قاضية. شهقت غرايس من الصدمة.
رافايل! ال تفعل ذلك "." ال   

أمسكت بذراعه وهي تشعر ابخلوف من 
الغضب الصارخ الذي رأته على وجهه استدار 

 رافايل حنوها وهو ال يصدق ما حيدث.
 " بعد كل ما فعله بك أما زلت هتتمني له؟ ". 
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 " ال ". 
هزت كتفيها وترددت قلياًل قبل أن ختفض 
رأسها وتقول: " حسنا! أجل. أعتقد أنين ما  

لت أهتم به فهو ما زال أبيز تصرفه كان ز 
خاطئاً وهذا أمر صعب جداً علي لكنه كل 

 عائليت ".
توقفت عن الكالم ونظرت إىل والدها والدموع  
متأل عينيها. اتبعت: " ورمبا مل أكن من أفضل 

 البنات! ". 
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" ها أنت تفعلني ذلك جمدداً تعطني األعذار 
 للناس ". 

تجهم الوجه.  قال رافايل ذلك بعصبية وهو م
وكرر: " أنِت دائماً تفعلني ذلك. يرميك الناس  
ابألمور السيئة وأنت متحصني فيها حبثاً عن حبة 

 واحدة من اخلري ". 
" أجل صحيح! هذه أان رافايل. آسفة ألنين ال  

هذا ما أخربتين به؟  أستطيع تغيري ذايت. أليس 
بكل األحوال إن ضربته من جديد فقد تسبب  
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قوي وخطري وأان ال أريدك أن  له األذى بشكل 
 تواجه املشاكل بسبيب ".

ابتسم رافايل بنعومة وقال: " أان فعاًل عرضة  
للمشاكل بسببك. عزيزيت! أان يف مشكلة كربى 

 ." 
مل تكن غرايس متأكدة مما يقصده. ترددت 

للحظة مث استدارت حنو والدها الذي كان يرتنح  
ه على قدميه واضعاً يده على فكه. تقدمت حنو 
 وهي ترمش بعينيها لتتخلص من دموعها.
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" ال تفكر حىت إبخبار أحد عن تلك اللكمة 
بنفسي وألكمك من  وإال فأنين سآيت إليك 

جديد وبطريقة أقسى. مث سأقدم فيك تقريراً  
 للشرطة عن االختالس ". 

حرك والدها فكه بتأٍن وقال: " لن تتمكين 
 مطلقاً من إثبات ذلك ". 

يدة الذهن محقاء وال أستطيع  " ملاذا؟ أالأنين بل
 أن امجع؟ ".
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ارجتف صوهتا وهي تنظر جمدداً إىل وجه والدها  
وتتابع: " ميكنين أن أثبت ذلك. انشر خرباً  
 واحداً عن رافايل وأان سأبرهن اختالسك ". 

حدق والدها هبا وقال: " لن تفعلي ذلك أببيك  
 ." 

رفعت غرايس كتفيها وأجابت: " يف الواقع هذا  
ما سأفعله. ما زلت والدي وأان أحبك لكنين 
لست معجبة ب، وال أكن لك االحرتام. 
أخربين شخص ما مؤخراً أن علّي أن أصبح 

أقوى وقد اكتشفت أن ما قاله كان صحيحاً.  
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سأبقى بعيدة عنك حىت يتسىن لك الوقت 
اهزاً لالعتذار لتفكر مبا فعلته. عندما تصبح ج

 ميكنك البدء برافايل. آه! هناك أمر آخر ".
رفعت ذقنها وأكملت: " املال الذي حصلت  
عليه من الصحيفة أريدك أن تقدمه كمساعدة  

 للحفاظ على الغاابت املطرية يف الربازيل ". 
بعد ذلك شعرت أبصابع رافايل متسك برسغها  

 ومسحت له أن يقودها لتخرج من الغرفة.
********** 
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جلست غرايس على األريكة يف منزل رافايل  
 الفخم يف مايفري.

حدقت من دون أن ترى إىل اللوحات املعلقة 
على اجلدار. بعد مواجهتها لوالدها جرها 

إىل داخل  –ابملعىن احلريف للكلمة  –رافايل 
منزله. واآلن ها هي جتلس مبفردها منذ عشر 

هاتفي  دقائق فيما ذهب هو للرد على اتصال  
 ملّح.

 " آسف ألنين تركتك مبفردك ".
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عاد رافايل إىل الغرفة وشتم بصوت هادئ ما  
 إن رآها جتلس جامدة. 

" توقفي عن التفكري به. إنه ال يستحق  
 اهتمامك ". 

حتركت غرايس ونظرت إليه متسائلة: " كيف 
 علمت أنين أفكر به؟ ". 

" ذلك واضح فاان أعرفك. أنت جتلسني هنا 
جتدي األعذار لتصرفات والدك   وحتاولني أن

 املرعبة ". 
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مد يديه حنوها كأنه حياول أن خيفف من  
انزعاجه. جلس على حافة األريكة وأمسك 

 بيدها بني يديه. 
" ليس هناك من عذر له. كان عليك أن 
تدعيين أضربه فعاًل مث ختربيه بعد ذلك أنه 

 أصبح خارج حياتك ". 
أن   هزت غرايس رأسها ومتتمت: " ال ميكنين

 أفعل ذلك فهو والدي ". 
انطلق رافايل ابلتحدث ابللغة الربتغالية مث حتول 
إىل اإلنكليزية: " ال ميكنين تصديق ما تفعلينه 
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حقاً!! حاول والدك أن يدمرك وما الذي فعلته؟ 
 قلت له إنك حتبينه مع أنه ال يستحق حبك ". 

 " كل شخص يستحق أن حُيَب ".
ابعها مسحت غرايس دموعها أبطراف أص

 فشتم رافايل وجلس على األريكة قرهبا.
" أنت منزعجة جداً اآلن لذا عليك أن تنسيه 

 يف الوقت الراهن ".
متكنت غرايس من االبتسام وقالت: " صحيح!  

أان آسفة لكل ما حدث. أنت تكره إظهار  
العواطف وقد تعرضت إىل أمحال منها اليوم:  
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أخبار الصحف الشجار مع والدي واملشاهد 
عاطفية. البد أن اليوم هو من أسوأ الكوابيس ال

 يف حياتك. كيف حال يدك؟ ". 
" خبري. ال شيء مما ذكرته ميكن مقارنته ابلضغط  

 الذي شعرت به طوال األسبوع املاضي ". 
أكد هلا رافايل ذلك وهو يضمها إليه متابعاً: " 
يف اللحظة اليت غادرت فيها أدركت أنه ما كان  

مبفردك. مل يكن هناك  علّي أن أدعك ترحلني
 من جمال ألتركك تقابلني والدك وحدك ".

 " لكن تلك كانت معركيت رافايل ".
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" أنت مل ختلقي للشجار والعراك فليس هناك 
  أي عدائية يف شخصيتك. يف اللحظة اليت
غادرت فيها علمت أنين ارتكبت خطأ يف 

 السماح لك ابلرحيل ". 
 " أهلذا السبب أتيت يف أثري؟ ".

رافايل أصابعه ورفع ذقنها جميباً: " أجل! مل  مد 
أستطع حتمل فكرة مواجهتك لوالدك وبعد 

 ذلك اكتشفت أنك اختفيت ". 
" عندما رأيت الصحيفة شعرت ابنزعاج ال 

 حيتمل ". 
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عضت غرايس على شفتها واتبعت قائلة: "  
آسفة! أعلم أنك ال حتب األحاديث العاطفية 

ندما تتخلى لكن ال فكرة لديك عما تشعر به ع
 عنك عائلتك ". 

ساد الصمت بينهما لفرتة طويلة وشعرت أنه  
يتوتر من جديد. قال بنربة قاسية: " يف الواقع  

 أعرف متاماً ذلك الشعور ". 
جلست مستقيمة حتدق به وسألته: " اعتقدت 
أن ال عائلة لديك. هل ختربين أن والدك ختلى 

 عنك؟ ". 
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" ختلى عين والدي من قبل أن أولد عندما ترك  
 أمي لتهتم يب مبفردها ". 

هنض عن األريكة وسار خبطى واسعة حنو 
النافذة قبل أن يتابع: " عملت على تربييت 

سنوات " مبفردها حىت أصبح عمري مثاين  
راقبته غرايس ابهتمام وهو واقف حيدق  

ابلشارع أمامه. سألته بلطف: " مل تذكر أبداً  
 أمك من قبل. هل كنت تعيش يف الريو؟ ". 

ملعت عيناه بقسوة وبرودة. استدار جييب: "  
تسع أجل! عشنا يف غرفة صغرية ابلكاد ت
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لشخص واحدن فما ابلك بشخصني؟ كانت 
مي برجل جديد ". حياتنا ابئسة مث التقت أ  

 " وأغرمت به؟ ".
ابتسم رافايل ابتسامة ابهتة وظهرت السخرية  

 يف عينيه وهو حيدق بوجهها. 
" رومانسية كالعادة. أليس كذلك؟ ال عزيزيت! مل 

يكن هناك أي حب أو غرام لكنه كان ثرايً 
فرأت أمي أن الزواج منه سيحسن مستوى 

حياهتا بشكل مذهل. لكن كانت هناك مشكلة 
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احدة: مل يكن مستعداً للقبول بطفل من رجل و 
 آخر ". 

حدقت به غرايس مصدومة: " هل أخربك 
 بذلك؟ ".

" مسعتهما يتحداثن. كاان يناقشان موضوع 
 إرسايل إىل مؤسسة لألطفال األيتام ".

هزت غرايس رأسها رافضة أن تسمع ما  
سيقوله. قالت بنربة مضطربة: " هي مل تقصد  

ت أهنا لو جارته يف ما ذلك ابلطبع! رمبا فكر 
 يقوله فهو سيفكر ابألمر ويضمك إىل العائلة ".
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" مل يكن يريد عائلة غرايس! أو على األقل ال 
 يريد ابن رجل غريه ". 

 " هل وضعتك أمك يف ملجأ لألطفال؟ ". 
 " ال! مل أدعهما يفعالن ذلك. غادرت املنزل ". 
ابتسم رافايل بسخرية واتبع: " أرأيت؟ حىت يف 

الثامنة كنت مصمماً على السيطرة على عمر 
قدري. مل يكن هناك من جمال ألمسح للدنيا أن  

 تفعل يب ما تريده ".
رفعت غرايس يديها إىل وجهها وهزت  

رأسهاغري قادرة على حتمل فكرة أنه كان مبفرده  
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يف ذلك العمر اليافع. قالت ابستغراب: "  
لكنك كنت يف الثامنة من عمرك. كيف متكنت  

 مصريك بنفسك؟ ما الذي فعلته؟ وإىل  من تويل
 أين ذهبت؟ ". 

" سرقت مااًل من حمفظته مث جهزت حقيبة 
مالبسي واستقليت احلافلة. ابتعدت بقدر ما 

 مسح يل املال الذي كان معي ". 
صمت فجأة مث اتبع بنربة خالية من أية عاطفة: 

" نزلت من احلافلة ووقفت جبانب الطريق 
ق السماء! فجأة أدركت  متسائاًل عما سأفعله حب
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أن ال شيء معي لكي آكل أو أشرب كما أنه  
 ليس هناك أي مكان ألانم فيه ". 

امتألت عينا غرايس ابلدموع وقالت: " البد 
 أنك كنت خائفاً جداً ووحيداً ".

" حسنا! أدركت أن بقائي يف الطريق سيدفع 
أحدهم اللتقاطي وإعاديت إىل الريو. هلذا بدات  

الغابة االستوائية ". ابلسري يف   
حدقت به مرتعبة وقالت: " الغابة االستوائية؟ 

 ." 
 تذكرت جتربتها اخلاصة يف ذلك املكان.
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" هل. . . جتولت يف الغابة مبفردك وأنت يف 
الثامنة من عمرك فقط؟ ذلك عمل حمفوف 
 ابملخاطر فاألفاعي والعناكب والزواحف. . ." 

ب، لكنين " مل أنزعج أبداً من األفاعي والعناك
كرهت كثرياً النمل كما أن األصوات أرعبتين يف  

 البداية ".
" يف البداية؟ كم من الوقت بقيت يف األدغال؟ 

 ." 
 " شهراً كاماًل ".
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هنضت غرايس من مكاهنا قائلة: " هل عشت 
لكنك يف الغابة ملدة شهر كامل. . . مبفردك؟ 

كنت جمرد طفل رافايل. كيف فعلت ذلك؟ ما 
وشربته؟ ". الذي أكلته   

رفع رافايل كتفيه وقال: " أكلت الفاكهة 
كالتوت والعليق وشربت مياهاً من احملتمل أنه  
ما كان علّي أن أشرهبا لكنها مل تسبب يل أي  
أمل. صحيح أنين كنت حنياًل جداً يف الوقت 

 الذي وجدوين فيه يف هناية األمر ". 
 " هل وجدتك أمك؟ ". 
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مستغرابً: " آه ال! أشك  ابتسم وهو يهز رأسه 
يف أهنا أزعجت نفسها ابلبحث عين. أان متأكد 

أهنا شعرت ابالرتياح لتخلصها من تلك  
 املشكلة يف حياهتا ".
 " من وجدك إذًا؟ ".

 " كارلوس ".
 " أتعين كارلوس الذي ميلك الفازيندا؟ ".

" صحيح! جتولت حىت وصلت إىل أرضه 
العتناء يب.  فأخذين إىل منزله وقامت فلومينا اب



 - 592 - 

أطعماين وقدما يل الثياب ألن ثيايب أصبحت 
 ابلية وبعدها عرفا قصيت ابلتدريج ". 

 " لكنهما مل يبعداك عنهما؟ ". 
" آه ال! مل يفعال ذلك. عمال على تربييت ومل  

 أفارقهما أبداً ".
 مهست غرايس:

 " إذاً هلذا السبب أنت حتبهما كثرياً ". 
ر من قبل قطب رافايل جبينه كأنه مل يفك

 ابلرابط القوي بينه وبينهما.
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" أان أدين هلما بكل شيء. لقد أعطياين منزاًل 
 وأماانً ".

" لكنهما مل يستطيعا التعويض عما فعلته بك  
 أمك ".

سارت غرايس حنوه ومدت يديها إليه وهي 
تتابع: " ال عجب أنك ال تثق ابلنساء. ال 
يتعلق األمر فقط بزوجتك السابقة. أليس 

؟ بدأ األمر منذ فرتة طويلة. . . طويلة  كذلك
 جداً. عندما كنت صغرياً جداً ".
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تردد رافايل مث أمسك بيديها وقال: " أعتقد  
أنين كنت سريع التأثر يومها ووصلتين رسالة أن  
املرأة قادرة على القيام أبي شيء لتحصل على 
ما تريد حىت التضحية اببنها. ما فعلته أمبري 

مي. استعملت احلمل كوسيلة مشابه ملا فعلته أ
لتجعلين أتزوج هبا ومل أجد يوماً أي سبب 

 جيعلين أبدل نظريت إىل النساء ".
حدق يف عينيها قبل أن يتابع: " حىت التقيت  

 بك لذا أان مدين لك ابالعتذار ". 
 اتسعت عيناها وسألته: " على ماذا؟ ". 



 - 595 - 

ضغط أبصابعه على يديها وأجاب: " ألنين مل 
يئة. لكن األمر غرايس. . . أنين  أصدق أنك بر 

مل أصادف يوماً احلقيقة والرباءة من قبل لذا مل  
أمتكن من التعرف عليهما عندما التقيتهما أخرياً  

 ." 
 " لست جمرباً على االعتذار ". 

" سببت لك األمل بعدم تصديقك. كما أنين  
سببت لك األذى ألنين مل أستعمل كلمات 

 رومانسية عندما عانقتك ". 
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شتم بصوت خافت وضمها إليه متابعاً: " ال 
فائدة مين مع العواطف غرايس. إهنا عامل غريب 

ملناسبة  عين. أان ال أعرف الكلمات ا
 ألستخدمها. عليم أن تعلميين تلك األمور ". 
شعرت غرايس بقلبها يضرب بقوة يف صدرها 

فهزت رأسها وهي تقول بنربة انعمة: " ال أمهية 
نك ال تستطيع أن تقول تلك  لألمر. أان أعلم أ 
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الكلمات وأعلم أنك ال حتب االرتباط فال 
 داعي للكالم إن كنت ال ترغب بذلك ". 

مررت أصابعها فوق جبهته وهي تتابع: " أان 
حتبين ابملقابل أحبك رافايل. وال أتوقع منك أن 

لكنين أريد فرصة ألجعلك سعيداً ما دمت تريد  
 ذلك ".
هل حتبينين حقاً؟ ".  مجد رافايل للحظة وقال: "  

 " ابلطبع! كيف ميكنك أن تشك بذلك؟ ". 
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" لكنك مل تعودي إىل ريو. اختفيت أسبوعاً 
كاماًل ولو مل أتبعك إىل هنا لبقيت بعيدة عين 

 وعن كل ما ميت يل بصلة ". 
" اعتقدت أن هذا سيكون لصاحلك فوالدي  

 سيسبب املشاكل بيننا بصورة دائمة ". 
والدك فأان سأهتم به ". " انسي أمر   

حدق بعينيها واتبع: " ملاذا تريدين البقاء معي؟ 
 ما الذي ستحصلني عليه ابملقابل؟ ". 

ابتسمت غرايس وهي جتيب: " أحصل على 
رؤية الطيور والفراشات وأسبح يف بركة الغابة  
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لكن األهم من هذا كله سأعيش قرب الرجل 
رة يف الذي جعلين أشعر أنين امرأة مميزة ألول م

 حيايت ". 
امتألت عينا رافايل ابلظالل مث قال: " رمبا  

جيدر يب أن أقول لك إنك جيب أن هتريب وإنين  
ن شخصاً لست الرجل املناسب لك ألنين مل أك

 جيداً مع اآلخرين طوال حيايت ". 
" أان لن أهرب وما قلته يل لن حيدث أي فرق 

 فأان أحبك ". 
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نظر إليها  أمسك رافايل وجهها بني يديه وظل ي
 لفرتة طويلة لدرجة أهنا بدأت تشعر ابلقلق.

 " ماذا؟ ما األمر؟ ".
شعرت أبنفاسه تتقطع. ظهر القلق على وجهها  

 وسألته: " رافايل! ما بك؟ ".
 " أان أيضاً. . . أحبك! ". 

تلفظ بتلك الكلمات برتدد متخلياً عن ثقته  
املعهودة بنفسه. فشعرت غرايس بقلبها يقفز يف  

 صدرها.
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" مل أعتقد مطلقاً أنين سأقول هذه الكلمات 
ألية امرأة. مل أفكر مطلقاً أنين قادر على 
 اإلحساس ابحلب. لكن هذا ما حدث ".

فتحت فمها لتقول شيئاً ما لكنه هز رأسه واتبع  
 بنربة مضطربة: " ال تقاطعيين! ".

ملعت عيناه ابملرح وهو يتابع: " مل أفعل ذلك  
ذا فقد أرتكب األخطاء إن  مطلقاً من قبل ل

 قاطعتين ".
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مل تشعر غرايس ابلقدرة على الكالم على أي 
حال فوقفت جامدة وهي تشعر كأهنا احتجزت 

 يف فقاعة من السعادة. 
" وصلِت إىل الغابة مليئة ابحلماسة والتفاؤل. 
قطعت تلك املسافة الطويلة من أجل التحدث 

ظر  إيّل يف حماولة منك إلنقاذ عملك وبغض الن
عما فعلته أو قلته وابلرغم من أنين كنت مرعباً 
بدا من املستحيل عليِك أن جتدي أنين شخص 

 سيء ". 
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قالت هبدوء: " مل أَر أنك شخص سيء بل  
رأيت أنك تعاين من األمل والضياع. مل أَر فيك 
 شيئاً يدل على أنك شخص شرير وسيء ".

" جتولت عرب األدغال من دون أن تتفوهي أبية  
تذمر ".كلمة   

نظر رافايل مباشرة إىل عينيها وهو يتابع: "  
فكرت بك كثرياً. احتجت إىل عدة أايم كي 
أستوعب األمر لكنين فهمت يف النهاية. ملاذا  
فعلت ذلك غرايس؟ ملاذا أنت مستعدة هلذا  

 العطاء؟ ".
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 اجلواب على ذلك سهل جداً. . . 
" ألنين أردت ذلك أعتقد أنين أغرمت بك 

ع أنين اعلم أنه ال ميكن تصديق ما  على الفور م
أقوله. أردت فقط أن أكون معك أبية طريقة  

 ممكنة. مل أهتم للظروف وللنتائج ". 
متتم وهو يضع ذراعيه حوهلا من جديد ويضمها 

مية إليه: " مل أقابل يوماً امرأة مثلك. أنت كر 
بشكل ال يصدق وال تطلبني أي شيء ابملقابل 

 ." 
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ح وهي ترفع نظرها إليه  ملعت عينا غرايس ابملر 
وتقول: " هذا غري صحيح. جعلتك جتلس معي 
لساعات لتعلمين تقنية إجراء احلساابت. معظم  

 الناس يعتربون ذلك عذاابً حقيقياً ". 
عانقها رافايل قائاًل: " ليس ابلنسبة يل. أنت  

تدركني ابلطبع أنين لن أدعك ترحلني بعد اليوم  
 ." 

 " أحقاً؟ ". 
 " ال ". 

ها وشعرت به ميرر شيئاً ما يف إصبعها.رفع يدي   
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 " ما هذا؟ آه. . .! ". 
حدقت إبعجاب حببة املاس الكبرية اليت تزين  
يدها اآلن فمألت الدموع عينيها. قالت: "  

 قلت لك أنين ال أريد هدااي ". 
أخربها بنربة متعالية: " هذا ليس هدية إنه حالة  

العامل كله من التملك وهو مسة مشرتكة بيننا خترب 
 أنك يل. ال تنزعيه أبداً ".

ملست غرايس اخلامت املاسي بقلق. فيما شعرت 
 ابالرتباك مما قصده. 

 " أتطلب مين أن ألبس خامتك؟ ". 
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 " أطلب منك أن تتزوجي يب ". 
اتبع بنربة رقيقة: " أريد أن نبقى معاً إىل األبد  

 ." 
شعرت ابلدموع ختز عينيها. مسح رافايل إبهبامه 

اهنمرت فوق خدها وأضاف: " دعيين دمعة 
أخربك أمراً هاماً غرايس! أنِت أعطيتين ثقتك 
اليت ال أستحقها وحبك غري املتناهي وغري 
املشروط. مل يقدم أحد مثل ذلك من قبل. 

رأيِت يّف صفات خرّية يف حني أنين مل أقدم لك 
 إال السوء والشر. كما أنك أعطيتين األمل ". 
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حلقها وقالت: " ابتلعت غرايس غصة يف 
 رافايل! ".

 " أحبك! ". 
ابتسم رافايل مبكر وعلق: " آه! أصبح من 

 السهل علّي قول ذلك: أحبك! ". 
ابتسمت له من بني دموعها وقالت: " أان 

 احبك أيضاً. . . أحبك كثرياً رافايل ".
" ما رأيك إذاً بشهر عسل طويل يف الغاابت 

 املطرية؟ ". 
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انقها. فهو يعرف ضمها رافايل بني ذراعيه وع
 مسبقاً اإلجابة عن سؤاله هذا! 

 لتحميل مزيد من الرواايت 
احلصرية و املميزة     

 زوروا موقع مكتبة رواية 
www.riwaya.ga  

 
هذه الرواية هي إهداء خاص ملشرتكي قناة 

 رواايت عبري على تيليجرام 
 رابط قناة رواايت عبري :

http://www.riwaya.ga/
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https://t.me/aabiirr  
 

هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط رواايت 
عبري و أحالم و خمتلف الرواايت الرومانسية 

 احلصرية و املميزة
 

 متت
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