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   –ميشيل برينت  - 
 دار ميوزيك 

 امللخص
: عزيزيت   

لقد كنا على خطأ وأعتقد أنه من األفضل أن  
 ننهى عالقتنا  

عند هذا احلد ونطوى الصفحة دون أن حناول 
 رؤية كلينا لآلخر أن 

 أسف على األمل الذى سببته لك وداعا 
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هبذه الكلمات البسيطة أهنى جوردان عالقة حب 
 كبرية مع ماريكا 

ترى هل ستقبل ماريكا هبذه البساطة أن تتخلى 
الكبري ماذا عن حبها   

ستفعل ىف مواجهة احلياة الصعبة وهى طالبة فقرية  
 تدرس ىف 

اجلامعة هل ستنهار أم أهنا ستقاوم وتضحى من 
 أجل هدفها 

  العظيم وحتقيق ما تطمح إليه ؟
 شخصيات الرواية 

ماريكا : هى البطلة صاحبة مصنع العطور املعرفة 
 وزوجة أحد السيناتورات سابقا  



 
جوردان : زوجها السابق الذى أصبح سيناتورا 

 بعد ذلك وتزوج من أخرى وأجنبت له ابنة  
روث : صديقة ماريكا الوفية وأقرب األصدقاء 
إليها فهى بدأت معها من القاع حىت القمة لذا  

 فهى ذات مكانة كبرية ىف قلب ماريكا
توماس : ابن ماريكا وجوردان وعمره مخسة عشر 

 عاما  
ابنة جوردان من زوجته األخرى الىت  ابترييسيا :

 ماتت إثر حادثة طريق 
 توم : حمامى شركة " دمييرت " الىت متلكها ماريكا 

  جو : مسؤول األمن وهو رجل طيب وخدوم



 الغالف األمامى  
رفعت ماريكا رأسها ببطء فلم تكن حباجة للكالم  
فالتعبري الذى محله وجهها كان يعلن بصراحة عن  

ذى تكنه لـجوردان احلب العظيم ال  
 

إذا كنت حتبينه حقا ، فلن تقفى ىف وجه  -
سعادته ، فأنت شابة مجيلة اي آنسىت لكن عليك  

أن تفهمى أن هذا الزواج سيكون عبئا على 
 ولدى طوال حاته 

مهت ماريكا أن حتتج لكن والد جوردان مل يتح 
هلا الفرصة واتبع : ال تقوىل شيئا أعرف ماذا  

، احلب اي آنسىت هو اخرتاع ستقولني احلب طبعا



رومانسى معد جلعل الذين ال ميلكون شيئا 
ى هذه  حيلمون به ، وإن من واجىب أن أسو 

احلماقة الىت ارتكبتماها فأن ال أريد لولدى أن 
 يندم على هذا الزواج املتسرع بقية حياته   
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 املقدمة 

كانت الفتاة الشابة اجلالسة إىل الكرسى خلف 
طاولة عملها ىف زاوية الغرفة البسيطة الىت تدل  
على فقر هذه الطالبة القادرة على كسب قوهتا 

بنفسها ترجتف حتت وطأة النظرة القاسية للرجلني 
 والىت أصبحت أكثر فأكثر هتديدا  
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كان الرجالن املتشحان ابلسواد قد رفضا 
بفك أزرار معطفيهما الشتويني  اجللوس مكتفني

الثقيلني اللذين كان حيمالن آاثر الثلج املتساقط 
ىف اخلارج ، كان وجه الكاهن يبدو قاسيا تطهر  
عليه الصرامة أبخالق متزمته ، كانت قد نسيت  

 فضيلىت التسامح والشفقة .
وهناك جبانبه كان يقف السيد فاريل بوجه يبدو  

 أكثر لطافة  
تريدان متتمت الفتاة بعد وهلة من ال أهم ماذا  -

الزمن ، أن وجوردان متزوجان وال شئ يستطيع 
 أن يفرق بيننا أبدا 



متزوجان ! أحقا ! قال الكاهن بصوت خافت  -
: أو متلكني اجلرأة اي آنسىت إلستخدام هذه 

الكلمة املقدسة لوصف اإلرتباط بني مراهقني غري 
القاضى مث  راشدين كان أمضيا بضع دقائق أمام 
الذا ابلفرار ؟ أتعتقدين فعال أن اثنني  

ابستطاعتهما االحتاد إال أمام هللا وبواسطة أحد  
هنة ؟الك  

أسدلت ماريكا عينيها ومل جتب بشئ فإذا ابلسيد  
فاريل يقرتب منها : ماريكا ، أنت حتبني ولدى 
 أليس كذلك ، متتم السيد فاريل بصوت نعم



تكن حباجة للكالم رفعت ماريكا رأسها ببطء ومل 
فالتعبري الذى محله وجهها اجلميل كان يعلن  

 بصراحة عن احلب العظيم الذى تكنه لـجوردان 
إذا كنت حتبينه حقا ، فلن تقفى ىف وجه  -

سعادته ، فأنت شابة مجيلة اي آنسىت لكن عليك  
أن تفهمى أن هذا الزواج سيكون عبئا على 

 ولدى طوال حياته 
والد جوردان مل يتح هلا   مهت ماركا أن حتتج لكن

 الفرصة واتبع : 
ال تقوىل شيئا ، أعرف ماذا ستقولني : احلب  

 طبعا 



احلب اي آنسىت هو اخرتاع رومانسى معد جلعل  
 الناس الذين ال ميلكون شيئا حيلمون به 

ابتعد السيد فاريل خطوة إىل الوراء وأخذ  
يتفحص ماريكا من رأسها حىت أمخص قدميها مث  

 قال :
لك اي آنسىت إن مجالك ليس مبوضع  أكرر  -

شك وقد أصبحت اآلن أقرب إىل فهم استسالم 
ولدى جلاذبيتك إن من واجىب اآلن أن أسوى  

هذه احلماقة الىت ارتكبتماها فأن ال أريد لولدى 
 أن يندم على هذا الزواج املتسرع بقية حياته 

إن لدى السيد فاريل كل األسباب الىت جتعله   -
قبال المعا  يتوقع البنه مست  



قال الكاهن مث أضاف : مث إن هذا الزواج املتهور  
 يضع مستقبله املهىن الواعد ىف خطر

مث تنحنح الكاهن حماوال أن جيعل صوته أكثر  
صفاء قبل أن يتصدى لليقظة احلساسة ىف 

 احلديث واتبع :
أنت شابة راشدة اي آنسىت وعليك أن تعى أنه   -

أعرب عن يلزم شاب كجوردان زوجة ... كيف 
ذلك ....؟ زوجة تنحدر من إحدى العائالت 

 العريقة املعروفة ىف هذه املدينة 
امتقع وجه ماريكا وأمسكت نفسها عن إطالق 

صرخة أمل أو القيام أبى تصرف آخر لإللقاء  
ين الرجلني خارجا إىل سلم البناء الذى تقطنه هبذ



، لكنها كانت قد جنحت ىف امتصاص هذه 
 النقمة 

ا معك اي آنسىت ، أضاف السيد  سأكون صرحي -
فاريل ، إن جوردان قد بدأ عمله ىف السلك 

الدبلوماسى ، وأن واثق أبنه سيصل إىل القمة  
وسيعاجل أكثر القضااي العامة ىف هذه البالد ، لذا 

فهو حباجة إىل امرأة تدعمه ىف هذه احلياة الىت 
ة  ستكون مليئة ابملطبات السياسية ولنقل بصراح

د أن فتاة مثلك من أصل مهاجر جمرى  : ال أعتق
 هلا القدرق ان تكون هذه املرأة .... أبدا 

أمسكت ماريكا نفسها ومل تذرف دمعة واحدة  
فقد كانت متأكدة من أن هذا ما كان ينتظره  



الرجالن ، إهنا ضعيفة ابكية فأخذت نفسا عميقا  
 ونظرت حمدقة إىل الكاهن وقالت :

ن أمام هللاكنت أعتقد أننا مجيعا متساوو   -  
 مل يبد الكاهن أى عالمات التأثر وأجاب قائال :

أنت حمقة اي ابنىت فنظرة األب اخلالق هى  -
نفسها للجميع لكن علينا أن نعرتف بواقع هذا 

 العامل الدنيوى 
 صرخ العجوز فاريل بعد أن نفذ صربه : 

جيب إلغاء هذا الزواج فورا .... -  
 صرخت ماريكا :



أحب جوردان ، وهو  هذا مستحيل ! فأن -
حيبىن أيضا وال شئ سيفرق بيننا أبدا ، مث أنىن ال  

 أقبل أن حتدثىن ابسم ولدك 
مع األسف ! على أن أخربك أن ولدى السيد   -

فاريل كان قد اقتنع ابخلطأ الذى ارتكبه بزواجه 
منك ... ومبا أنىن مرتبط ابالحتفاظ بسر 

االعرتاف املقدس ، لذلك ال استطيع أن أفصح 
ك عن أكثر من ذلك اي ابنىت .. قال الكاهن  ل  

لكن ان جوردان ليس جمنون ! -  
 أضاف العجوز فاريل :



فليس هناك سبب جيعله يرهن مستقبله من   -
أجل عالقة عابرة ... إن ابىن يريد إلغاء هذا  

 الزواج وإليك الوثيقة 
كانت األصابع الرقيقة للفتاة الشابة ترجتف بينما  

الظرف األبيض الذى قدمه هلا  كانت تفض ببطء 
السيد فاريل والذى كان حيمل على ظهره خط  
جوردان الذى تعرفه جيدا وفتحت ورقة بيضاء 

 حتمل الكلمات البسيطة : 
 عزيزتى : 

لقد كنا على خطأ ، وأعتقد أنه من األفضل أن 
ننهى عالقتنا عند هذا احلد ، ونطوى الصفحة ،  



دون أن حناول رؤية كل منا لآلخر . أن آسف  
 على األمل الذى سببته لك ووداعا 

 جوردان "
أخذت ماريكا تعيد قراءة هذه السطور عدة  

مرات دون أن تفهم معىن هذه الكلمات 
ومع كل كلمة تعيد قراءهتا   املرصوصة أمامها ،

 كان هناك شئ ما يتحطم ىف داخلها
مهمتنا ليست سهلة ، أضاف الكاهن بصوت  -

 أراده أن يبدو لطيفا : 
أن واثق بفهمك للوضع وأنك ستوقعني على هذه 

 األوراق 



  -بعينيها املليئتني ابلدموع  -استطاعت ماريكا 
أن متيز حزمة األوراق البيضاء الىت قدمها هلا  

 السيد فاريل ، وشعرت بشجاعتها ختوهنا : 
قالت لنفسها وهى تتناول قلم احلرب :" فلماذا 

 إذن املقاومة " 
وأخذت توقع بشكل آىل األوراق الىت كان 

الرجالن يقلباهنا بسرعة دون أن تفكر ابألم الذى 
 سيحمله إليها هذا التصرف

قال العجوز فاريل : " لقد إنتهى الفصل  
عة ومن األفضل أن تغادرى الدراسى ىف اجلام

بوسطن ، أن أعرف أنك كنت قد حصلت على  
منحة دراسية هنا . لكن إليك ما يساعدك على  



احلصول على القبول ىف جامعة أخرى ،  
 واالستقرار هناك  

كان صوت انتزاع الشيك من احلزمة قد جعل 
الفتاة الشابة ترتعش دون أن تقول شيئا ، مث 

األفضل هلا أن تبتعد  فكرت أنه بعد كل هذا من 
... فرؤية جوردان جمددا ، ولو ابلصدفة ى حرم 

 اجلامعة ستكون جتربة قاسية جدا ابلنسبة هلا  
أغمضت ماريكا عينيها وهى تشعر بفراغ كبري 

 يسكن داخلها 
 أضاف فاريل :

أعتقد أنه ال حاجة ىل ألن أذكرك بضرورة  -
 كتمان األمر 



دوده سيئة  فأى ذكر للزواج أو إلبطاله ستكون ر 
 جدا 

وصرخت ماريكا وهى تنهض من كرسيها :  
 اخرجا ... اخرجا من هنا فورا

اي انسىت ! حاول الكاهن أن يكلمها  -  
مل تسمع ماريكا للمزيد فقامت وصفقت ابب 

 غرفتها ىف وجه هذين الزائرين املشؤومني  
جلست ماريكا وراء طاولتها ملدة من الزمن غري 

ثلج يهطل ىف اخلارج قادرة على احلراك ، كان ال 
ىف ليلة ابردة جدا ، وكانت ماريكا تعيد قراءة 
السطور الىت كتبها جوردان : كيف ميكن هلذا  



احلب الكبري والسعادة العظيمة ان ينتهيا هبذه  
 السطور اخلمسة القصرية؟. 

أخذت ماريكا تسأل نفسها ، وأخذت جتول 
بنظرها ىف أركان هذه الغرفة الصغرية حيث كانت  

ة جدا هبذا املسكن الفقري لطالبة والذى سعيد
 حتول إىل جنة عندما كانت تعيش مع جوردان 

عادت ماريكا بذاكرهتا إىل اليوم الذى التقت فيه  
جوردان ىف مكتبة اجلامعة حيث كانت تعمل بعد  
اإلنتهاء من الدراسة ىف اجلامعة لتغطى مصاريفها  
.. كان جوردان قد ابتسم هلا ودعاها إىل تناول  

نجان من القهوة ىف بيت الطلبة ف  



كان كل شئ فيه يغريها ، قامته الرايضية ، شعره  
البىن اجملعد الذى يتساقط على جبهته العريضة ،  

عيناه احلاداتن الواسعتان على وجه اخلصوص  
اللتان غرقت فيهما ابكرا . جلسا يتحداثن ىف 

الكافترياي لوقت طويل حىت جاء النادل ليخربمها 
ق احملل قد حان وطلب منهما  أن وقت إغال

 اخلروج
لقد استمرا على هذا املنوال لوقت طويل فقد  
كان يعمالن لوقت متأخر ىف املكتبة مث ينهيان  

 السهرة ىف تلك الكافترياي املعدة للطلبة . 
كان قد التقيا أكثر من مخس عشرة مرة ومع 

ذلك مل حيدث أى شئ بينهما ، فقد كان املظهر 



قد منعه من أية حماولة حىت من أن الربئ ملاريكا 
يل فقد كانت أشبه بعذراء من  حيلم هبا ىف الل

عصر النهضة اإليطاىل ، شعرها األسود الطويل 
الذى حييط بوجه ذى تقاطيع منتظمة مجيلة وفم 

 صغري مرسوم بنعومة . 
وذات ليلة وبعد خروجهما من الكافترياي تعانقا 

بعدة أسابيع   أخريا متناسيني الربد القارص وبعدها
جاءها جوردان يطلب منها الزواج ، اعرتضت  
ماريكا ىف البداية حيث أنه مل ميض وقت طويل  
ليتعرفا كل منهما على اآلخر بشكل جيد ، مث 

إنه كان عليهما أن ينتهيا من الدراسة ... إال أهنا  



مل تلبث أن رضخت لرغبة جوردان الذى كان  
طلة رأس السنةمقتنعا مبا فيه الكفاية فتزوجا ىف ع  

لقد عاشت ماريكا ىف أحضان جوردان سعادة  
كربى مل تستطع من خالهلا أن تشك فيه فقد  

 كان كل يوم حيمل هلما قدرا جديدا من السعادة 
وىف عطلة هناية األسبوع الىت تلت األول من 

كانون )يناير( عادا إلعالن زواجهما لعائلتيهما ،  
ريكا كانت الدهشة قد اعرتت وجهى والدى ما

لكنهما سرعان ما عربا عن سعادهتما هبذا النبأ  
عندما رأاي السعادة تفيض من وجه ابنتهما ، أما  

عائلة جوردان فلم يكن لوقع النبأ أى صدى 
جيد أو حمبب لديها ، فما زالت ماريكا تذكر  



جيدا أحداث تلك الليلة حيث كانت عائلة  
 فاريل القادرة تشعر بكل تلك النقمة 

لغضب الصامت تعرتيها كلما  كانت موجة ا
 تذكرت األم الذى سببه هلا الزائرون العابسون 

فعندما رن جرس الباب ركضت ماريكا لفتحه  
فقد كانت تتوقع حضور جوردان حيث كان قد  

اتفقا على قضاء أمسية اجلمعة عندها ىف البيت ،  
وكانت قد حضرت لذلك زجاجة من الشراب  

ووضعتها ىف الثالجة كانت قد أحضرهتا من عند 
والديها اللذين قد افتتحا مطعما ىف فيالدلفيا ... 

هبا تفاجأ برجلني يرتداين السواد  ولكن إذا  



وحيمالن رسالة من مخسة أسطر ... حطمت كل 
 شئ

قالت ماريكا هى تضرب أبصابعها على جهاز 
اهلاتف الذى تناولته مرتددة : أريد التحدث إىل  

 جوردان فاريل
من يتكلم اي آنسىت ؟ أجاهبا صوت رزين  -  
ماريكا فاريل أجابتها ماريكا بصوت متأثر   -

ظ األحرف األخرية من االسموهى تلف  
تال ذلك صمت ثقيل مزعج ، خيل معه ملاريكا  

أهنا تسمع صوت مؤامرة قبل أن يعود مدير 
 الفندق ليكلمها 

السيد جوردان ليس هنا سيدتى  -  



حسنا هلى إبمكانك إخباره أبن زوجته قد   -
 اتصلت به ؟

سألته ماريكا بصوت حازم ، عقبد صمت طويل  
أنه سيوصل رسالتها إىل   حمرج أخربها املدير

السيد فاريل ، أغلقت ماريكا السماعة ببطء مث 
 خبأت وجهها بني يديها : 

فهى مل تعد زوجة جوردان منذ أن قبلت أن توقع 
 األوراق الىت قدمها هلا العجوز فاريل والكاهن ،

 كان األمل الذى أصاهبا قد أصبح أشد قسوة 
ر  أمضت ماريكا ما بقى من النهار وهى إبنتظا

اهلاتف أن يرن مث أخذت تتذكر النظرة احلديدية  
للعجوز فاريل : فهل سيستطيع جوردان أن يقاوم 



لزمن أطول مما استطاعت هى ؟ كانت الساعات  
الطويلة الىت مرت جتيبها على تساؤهلا فجوردان  
قد استسلم كما أنه لن يبحث عنها لرياها ، وال 

 حىت ليكلمها على اهلاتف 
الثانية عشرة ليال ىف ساعة  عندما دقت الساعة

تستطع ماريكا أن متنع دموعها الىت اجلامعة مل 
سالت بغزارة على خديها ، كان أملها قد أوحى 
هلا ابالحتفال العظيم الذى تقيمه عائلة فاريل  

هبذه املناسبة لقد ختيلتهم يوزعون أقداح الشراب 
احتفاال اببنهم الذى خرج من الورطة ، وهو اآلن 

ه ملستقبله السياسى املشرق الذى حيضر نفس
 أراده والده 



ارمتت ماريكا على سريرها وأخذت ابكى 
لساعات طوال فهى مل تستطع أن تبعد عن  

 تفكريها فكرة أهنا ستعيش بدون جوردان 
فهى ال تتخيل نفسها شيئا بدونه ، واملستقبل 

 ليس له معىن بدونه أيضا 
عندما أفاقت ماريكا ىف صباح اليوم التاىل كانت  

ذكرايت الليلة املاضية جترحها ومتسها ىف أعماقها  
، لقد خيل إليها أهنا تعيش أحداث فيلم مرعب  

، كانت الصورة األخرى لفتاة تعسة مملوءة ابحلزن 
قد ارمتت ىف سريرها بكامل لباسها وهى تبكى 

ن  لساعات طويلة ، أدارت ماريكا وجهها م
لسرير مثل الفراش لتتأكد من انه ليس جبانبها ىف ا 



كل صباح عندما كانت تنهض من الفراش  
لتحضر له الفطور .. كان السرير خاليا وابردا  

لقد فهمت اآلن لن جتده جبانبها أبدا ، لن  
تستطيع ملسه بعد اليوم وال أن حتس حبرارة صدره  

 وهو يطوقها 
جوردان  كيف استطعت ان تفعل ىب كل هذا اي   -

؟ أخذت ماريكا هتمس لنفسها أن الطفلة الىت  
تسكن ىف داخلها قد كربت تلك الليلة وأن أمرأة 

سوف تنزل إىل معرتك احلياة بطاقة حيركها  
 اليأس   

  
 



 الفصل األول
 
 

أجده ال أبس به . قالت ماريكا ، وهى تعاود شم  
الرائحة املنبعثة من زجاجة العطر الىت ىف يدها .  

: لكنىن أشعر أنه من اللمكن أن  مث أضافت 
 يكون أفضل 

 
ألديك أى اقرتاحات جديدة ميكن إضافتها ؟ -  

 سأهلا جون وهو يرفع نظارته ليضعها على رأسه



كان جون املهندس الكيميائى من جمموعة  
األساتذة وهو من القالئل ىف هذه املؤسسة الذى 

 يعرف كيف يفرض رأيه على ماريكا
من املمكن إضافة   ال أدرى لكن أظن أنه -

القليل من رائحة خشب الدانل حيث إنىن ما  
زالت أشعر أنه ينقصه شئ ما قبل أن يصل 

 للرائحة النهائية 
جون أنت تعرف جيدا أن جناح شركتنا ال يعود  -

إال جلودة منتجاتنا ! أليس كذلك؟لذا فإنىن 
أعتقد أنه جيب أن تستمر ىف البحث . على كل 

األسبوع املقبل إذا سوف نتحدث ىف كل هذا  
 كنت مستعدا ، عمت مساء اي جون 



كانت الساعة قاربت الثامنة عندما استقلت 
ماريكا املصعد النازل إىل املرآب حتت األرض  

 حيث كانت قد وضعت سيارهتا 
ىف هذه اآلثناء أخذت ماركا تفكر بينها وبني  

نفسها : مخسة عشر عاما منذ أن دخلت معرتك 
احلياة جبسدها وروحها حىت استطاعت أن تؤسس  

هذه الشركة املختصة ابلتجميل وتسري هبا إىل  
النجاح ، مخسة عشر عاما من اهلمل اجلاد بثبات  
وعزمية استطاعت أن تنجح ىف إدارة هذه الشركة  

كان من املمكن أن تكون مهددة من قبل    الىت
البنوك ىف بعض األشهر العصيبة ... لقد كافحت 

ماريكا كثريا وجبدية كبرية كى توسع تلك الغرفة  



الصغرية حيث بدأت بتنفيذ أوىل خلطاهتا ... لقد  
تذكرت تلك األايم وكأهنا ابألمس عندما  

أستأجرت هذه الغرفة الصغرية خلف املتجر 
لكها بقال يبيع اخلضار والفاكهة  والىت كان مي  

ىف تلك األوقات العصيبة ، أبصر ولدها توماس 
نور احلياة ، عندما كان عليها أن تعمل حىت 

وقت متأخر من الليل مما اضطرها لوضع مهد  
صغري لوليدها ىف إحدى زوااي املتجر حىت تتمكن 

 من رعايته أثناء عملها 
كانت  أتلق وجهها وهى تفكر ىف ابنهما بينما  

خترج بسيارهتا املرسيدس من املرآب وتوماس 



ابنها سوف يصل غدا من فرنسا حيث ذهب  
 هناك ليخضع لدورة تدريبية ىف جمال التجميل

مل تكن السيدة الشابة قد فارقت ابنها إال ندرا ،  
رت أن كانت فرحتها بلقائه عظيمة ، لذلك قر 

تقضى أمسيتها ىف املنزل لتحضر طبق اآلرانب  
لدى توماس ، فعندما يصل إىل املطار ،   املفضل

سوف يتناوالن العشاء سواي .. كما أهنا كانت  
تفكر كيف سيقضيان العطلة معا ىف الضواحى .  
ىف صبيحة اليوم التاىل كانت ماريكا ترتدى لباسا  
رائعا من احلرير عندما دخلت إىل مسكنها وعلى 

 وجهها ابتسامة عريضة وسألت سكرتريهتا :
أية رسائل اي كارول ؟ هل هناك -  



أجل العديد منها غري ذى أمهية ، لكن  -
سأجهز لك قائمة هبا ، ابملقابل اتصل توم  

كريكيالند وقال إن هناك شيئا على جانب كبري 
 من األمهية ، أجابت السكرترية 

تغضن جبني ماريكا وبدا عليها التفكري .. إنه  
 على األغلب يريدها ليبلغها خبرب سيئ

االتصال بتوم مباشرة كارول ؟ قالت أميكنك  -
ذلك وهى تدخل إىل مكتبها الواسع الذى يغلب  

عليه اللون األبيض ، كان كل ركن فيه مدروسا  
بشكل جيد ، فقد كانت ماريكا حتب البساطة  

واألشياء العملية وهذا ما ركزت عليه وهى هتيئ 
مكتبها ، وقد كان هذا التناغم اجلميل السبب ىف 



فهناك قد وضعت طاولة مكتبها  ح شركتها جنا 
املطعم خبطوط عصرية من الزجاج والفوالذ ، كما 

أهنا كانت قد هيأت ركن استقبال حيث تلتقى  
بزوراها من العمالء واملراجعني ىف جو هادئ ،  

كما كان هناك أيضا أربعة كراسى من طراز لويس  
السادس عشر موضوعة حول طاولة مستديرة  

أشهر احملالت  شرتهتا من فخمة كانت قد ا
 املختصة ابألثرايت ىف ميالن 

أن ماريكا ماذا هناك اي توم ؟ قالت ماريكا  -
 وهى حتادث توم هاتفيا 

ال تقلقى ، ال شئ خطري ! كنت قد أخربتك   -
سابقا عن جلنة حتقيق من قبل جملس الشيوخ  



مكلفة بدراسة العالقة بني التجميل وبعض  
حنن كبقية  األنواع من األمراض اخلبيثة ... و 

الشركات ىف حقل التجميل سنخضع للتحقيق  
حول هذا املوضوع ىف العاصمة ... على كل 

هنالك أى داع  أحب أن أؤكد لك أنه ليس
 للقلق على كل األحوال سنحضر لذلك سواي  

أنت تعرف جيدا اي توم أننا ال نستخدم أية   -
عناصر مشتبه هبا ضمن موادن ومنتجاتنا ، هلذا 

ا النجاح لشركتنا  حققنا كل هذ  
كما أن الناس على دراية جيدة هبذا األمر .. كما  

أن ابستطاعتهم معرفة ذلك جيدا مبجلس 
الشيوخ ... ال ، فأن ال أستطيع حقا أن أفهم 



ملاذا علينا أن نذهب إىل هناك لنبدأ أبنفسنا ...؟  
ون موعد املقابلة . على كل ، مىت سيك  

رة ، أجاهبا  اخلميس القادم ىف الساعة العاش -
توم : لكن أتوسل إليك ال جتعلى األمور صعبة  
فشركة دمييرت أصبحت خالل سنوات قليلة من  
أهم الشركات الىت تعمل ىف جمال التجميل ىف  

 الوالايت املتحدة  
مث أنه من الطبيعى أن يقوم أعضاء جملس الشيوخ 
بتحقيق عن املواد املستعملة ىف التجميل فذلك 

ه اجملتمعجزء من واجبهم جتا  
أرى أن أصدقاءك ىف جملس الشيوخ سيطلبون   -

ير العلمية الىت جيب أن تقدمها هلم بعض التقار 



وكأىن أراهم خيوضون ىف ثرثرة مطولة ال هناية هلا ، 
توماس سيعود من فرنسا هذا املساء  مث ان ابىن

ع رؤيته ... ابملناسبة كم الساعة  وسوف أستطي
... مث  ىل ساعتها اآلن ؟سألت ماريكا وهى تنظر إ 

أن أرتكك اآلن اي توم شهقت قائلة : على 
فلدى تقرير عاجل جيب أن أهنيه لفرع الشركة ىف 

بروكسل مث سأذهب إىل املطار حواىل الساعة  
الواحدة ظهرا ، سوف أصلك بكارول لتعطيها  

كافة التفاصيل املطلوبة من أجل املقابلة ...  
 وسأكون على دراية هبا ! وداعا 



أسرع اي روث. أتعلمني أن توماس   على أن
سيعود من فرنسا عند الظهر ؟ قالت ماريكا  

 وهى تغلق امللف املوضوع أمامها :
استمعت مساعدهتا املخلصة وهى ترى السيدة 

الشابة تغمرها السعادة حيث ستذهب  
 الصطحاب ابنها من املطار 

قبليه عىن ، وقوىل له إذا مل أيت لرؤيىت قبل   -
فإىن لن أكلمه بعد اآلن ، قالت هناية األسبوع 
 روث ضاحكة

لدى فكرة أفضل ، قالت ماريكا  -  
ملاذا ال أتتى ملشاركتنا العشاء هذا املساء ؟ إن   -

 مل يكن لديك شئ آخر 



ال ليس عندى أى شئ ، لكن ال أحب أن  -
 أقطع عليكما اللقاء

أرجوك اي روث إننا نعرف بعضنا البعض منذ   -
 أنك أصبحت جزءا  زمن طويل وعليك أن تعرىف

من العائلة ، وإذا كنت أعرض عليك ذلك 
فألنىن متأكدة من أن حضورك سيدخل السعادة  

 إىل قلب توماس 
شكرا ماريكا أنت لطيفة جدا ، سأكون هناك   -

حواىل الساعة التاسعة ، وسأحضر معى بعض 
احللوايت ، أتعرفني ذلك القالب من احللوى 

ماريكا تنظر   اجملمدة الذى حيبه توماس ؟ أخذت
إىل روث وهى تبتعد فقد كانت سعيدة ألن  



مساعدهتا املخلصة سوف أتتى ملشاركتهما  
فقد كانت روث ما زالت  العشاء هذا املساء ، 

عزابء وتعاىن بعض األحيان من الوحدة الىت  
 تصيب النساء ىف هذه احلياة القاسية عليهن 
كان السائق ابنتظار ماريكا ىف أسفل البناء  

لسيدة الشابة قد اصطحبت معها  وكانت ا
جمموعة من امللفات لدراستها خالل طريقها إىل  

املطار ... إال أهنا مل تفتح قط تلك احملفظة 
 اجللدية الىت محلتها 

كانت قد اسرتخت بلذة ىف الكرسى العريض ىف 
 سيارة الليموزين 



وأخذت تفكر ىف ابنها الذى سوف يبلغ 
والذى أصبح  السادسة عشر من عمره قريبا 

مبرور الزمن أكثر فأكثر استقاللية ، كان قد أصر  
على أن يذهب إىل فرنسا لدراسة تركيب العطور  

ىف أورواب ، وىف غضون سنة سوف يرتك املنزل  
ويدخل اجلامعة ... أغمضت ماريكا عينيها وهى  

تفكر ىف أن السبب الوحيد حلياهتا سوف يبتعد  
كتها الىت  عنها تدرجييا ولن يبقى هلا سوى شر 

 كانت النجاح الثاىن ىف حياهتا 
أخذت ماريكا تتذكر احلديث الذى دار بينها  

وبني مساعدهتا روث قبل عدة أايم ، حيث كانت  
هذه األخرية قد لفتت نظر ماريكا إىل أن احملامى 



كريكيالند مغرم هبا منذ مدة ... صحيح أن 
احملامى مل يكن ليظهر هلا ذلك لكن نظراته كانت  

بكل شئ ... لقد كان توم رجال وسيما جدا تبوح  
 ورقيقا ومهذاب ومثقفا 

كانت ماريكا جتيد معاملته وغالبا ما كان خيرجان  
معا عندما يتعلق األمر ابلعمل ، هذه الصداقة  

الوحيدة الىت جتمعهما كان من املمكن أن تتحول  
إىل شعور رقيق حنون صادق إال أن صورة 

اريكا صحيح أهنا  جوردان مل تكن لتفارق خيال م
مل تكن تفكر فيه طوال الوقت ، لكن ما إن  

تصادف رجال ومن دون وعى جتد نفسها تضعه  
ىف مقارنة مع جوردان الرجل الذى أحبته منذ  



مخسة عشر عاما ... بقد عاشت أايما رائعة معه  
مل تستطع نسياهنا ... وغالبا ما كانت تسأل  

اشتها  نفسها : إذا ما كانت هذه املشاعر الىت ع
 ال أتتى سوى مرة واحدة ىف احلياة ؟

اصفر وجهها وهى تتذكر ذاك املساء من لياىل  
الشتاء وحني غادرت نيويورك حتت جنح الظالم 

 اتركة وراءها كل شئ
دراستها ، غرفتها الضغرية ، والرجل الذى كان 

 زوجها يوما ما 
كانت البداية ابلنسبة هلا ىف مدينة كبرية صعبة  

ومرعبة فقد كان عليها أن تبحث عن مسكن هلا  
، أن تسجل ىف جامعة جديدة حماولة أن تقيم  



بعض الصداقات ... وبعد شهرين من وصوهلا  
إىل نيويورك اكتشفت ماريكا أهنا حامل ، فقبل  

أن يهجرها جوردان كان قد ترك هلا جنينا  
العامل ، وبعد مضى عدة أايم من   يشاركها هذا

اكتشافها حلملها فكرت جداي أن عليها أن خترب  
 جوردان بذلك ولو ابهلاتف

كانت تريد أن ختربه أن ما حصل مل يكن سوى  
سوء فهم قاس ومؤامرة دنيئة دبرها العجوز فاريل 

 ... لقد شعرت بنفسها مذنبة  
فكيف هلا أن حتمل ىف أحشائها طفال دون أن  

ه والده ؟ يعرف ب  



لكن قراءهتا خلرب ىف زاوية األخبار االجتماعية ىف 
صحيفة املساء أطاح جبميع حماوالهتا لرؤية 

جوردان ، فخرب زواجه من وريثة إحدى أعرق 
العائالت اإلجنليزية كان يتصدر الصحف . كان 

وقع الصدمة عنيفا عليها فقد شعرت بنفسها  
م  مهملة ووحيدة أكثر من ذى قبل . كان الكال

القاسى للعجوز فاريل ما زال يطرق ابب ذاكرهتا 
كلعنة مشؤومة فكيف هلا أن تنسى كلماته هلا :" 
الفتاة من أصل جمرى مهاجر ال تستطيع أبدا أن 
تكون هذه السيدة " . أخذت تفكر ىف جوردان  

الذى انصاع ألوامر والده هبذه السرعة ، كيف له 
بني  أن ينسى هبذه السرعة املرأة الىت ضمها 



أسابيع هامسا هلا بكلمات احلب   ذراعيه عدة
 األكثر حنان ؟

ىف تلك املرحلة من حياهتا مل تكن ماريكا قط 
متلك وقت فراغ لتفكر ىف كصاعب الوجود  

ابلنسبة هلا ، فقد ولد توماس ، وكل ما عليها 
اآلن أن تكافح ىف سبيل حتقيق هدفني حمددين ىف 

لها وحدها ،  حياهتا األول أن تنجح ىف تريبة طف
والثاىن أن تنجح ىف إنشاء شركتها اخلاصة  

 املختصة مبواد التجميل 
كان اهلواء املنبعث من مكيف السيارة قد ااثر 

الرعشة ىف أوصاهلا حيث كانت جتلس ىف املقعد  
املغلف ابجللد الفاخر ، كانت تغمض عينيها 



اللتني حتلمان ابملاضى الذى يبدو اآلن بعيدا  
 جدا 

اي سيدتى ، قال السائق : سأحاول   لقد وصلنا -
 أن أقف بعيدا عن خمرج املطار

جاءها صوت السائق وجلبة العرابت ىف اخلارج 
 بعيدا ليوقظها من حلمها 

شكرا لك اي ثيو ، أنت لطيف جدا فأن ما  -
زلت غري قادرة على مساعدة ولدى على محل 

 إحدى احلقائي لعدة أمتار 
قد وصلت توماس ! صرخت ماريكا الىت كانت 

إىل ردهة االستقبال ىف املطار واستطاعت بصعوبة  



ان تلمح ابنها بقامته الطويلة املمشوقة الىت حتمل  
 رأسا مغطة بكبكبة من الشعر األشقر اجملعد 
كان هناك يقف خلف حاجز الزجاج الذى 

يفصل بني ردهة االستقبال ومنطقة اجلمارك ، 
ح  لكن هو أيضا كان قد ملح والدته ، وأخذ يلو 
هلا حبركة جعلت املسافرين جبواره يغرقون ىف 

الضحك ، كانت نظرة توماس قد فرضت على 
ماريكا ان تتذكر والده ، فقد كان شديد الشيه  

به ليس ىف شكله فقط بل وىف طريقة مشيته  
 وحركاته أيضا 

كيف حالك ؟ سأل االبن والدته وهو يرمتى   -
 بني ذراعيها 



عندما رأيتك  أن وحيدة وأصبحت أفضل حاال  -
 وألكن على حق .. لقد بدأت أنزعج منك قليال

لكن ملاذا حتدقني إىل هكذا ؟ أال أعجبك ؟ -  
ال أبدا ، وأجابت ماريكا الىت كانت تشعر   -

ابألمل إلخفاء مشاعرها بل لقد وجدتك تكرب 
 بسرعة وذلك جيعلىن أبدو كبرية أن أيضا 

أأنت محقاء ! انظرى ، لن تصدقى إاذ ما  -
لك أنه خالل وقوىف خلف احلاجز كنت  قلت

 السبب ىف خلق مشكلة بني زوجني من املسافرين 
حقا ! وكيف ذلك ؟ أن مل أكلم أحد -  
أبدا لكن الزوج مل يتوان حلظة عن رفع نظره  -

عنك أثناء انتظارك ىل ... وكانت زوجته قد  



الحظت ذلك ومل تستطع أن تتمالك نفسها  
اجلمارك الذى بدأت ابلشجار أمام عني رجل 

سارع إبهناء جوازى سفرمها حيث إهنا مل يعد  
 يستطيع أن يتحمل صراخها

انفجر توماس وماريكا ضاحكني ومها يقرتابن من  
السيارة حيث كان ثيو ابنتظارمها أمام ابب  

 اخلروج
كانت روث قد جهزت مائدة الطعام واحتفلت  

 ماريكا بفتح زجاجة من الشراب قائلة:
البن الضاللنحتفل بعودة ا -  

قالت روث وهى ترفع بكأسها إىل كل منهما " مث  
 أن الشراب يذكرك بفرنسا الىت غادرهتا بصعوبة 



فرفع اجلميع كؤوسهم ضاحكني ... وبعد 
االنتهاء من العشاء كان توماس قد أحضر معه  
بعض اهلدااي ألمه ولروث أيضا ومن ضمن هذه  
 اهلدااي كان هناك بعض العطور الىت ال توجد ىف

الوالايت املتحدة األمريكية والىت كانت تثري 
 فضول هاتني السيدتني 

إن له أنفا عجيبا هذا الشاب ، قالت روث  -
وهى تضع على أصبعها بعض قطرات من عطر  

 رائع كان قد أحضره توماس
ال أعرف ممن أخذ هذه الصفة ؟ ضحكت  -

 ماريكا



كانت السهرة الىت قضياها ممتعة جدا ، ضحكوا  
متاخر من الليل ... لقد كان توماس حىت وقت 

حيب روث كثريا فقد كانت ابلنسبة له كأم اثنية ، 
فقد كانت الشخص الوحيد الذى رافق ماريكا  

منذ بداية شركتها وإىل اآلن ، وعندما كانت  
ماريكا تضطر للسفر من أجل العمل كانت تعهد 

ل روث برعاية توماس الىت كانت أتخذه إىل  
بيت عندها ... وبينما كانت املدرسة وتعيده لل 

 ورث هتم مبغادرة املنزل صرخت قائلة :
لقد كنت على وشك أن أنسى إعطاءك ما   -

وصل من مكتب توم هذا املساء ... إهنا تفاصيل  
املقابلة ىف جملس الشيوخ هنار اخلميس ، لقد 



كنت على وشك ان ارتكب خطأ فادحا ىف 
العمل . أضافت روث ضاحكة وهى تقبل ماريكا 

مغادرة ... شاكرة هلا هذا العشاء ... وإىل الغد  
ها ىف ردهة االستقبال وأخذت  بقيت ماريكا وحد

وث بشكل آىل ، تفض الظرف الذى أعطته هلا ر 
وراق الىت حتويها  وأخذت تقرأ بسرعة جمموعة األ

إىل أن وقف نظرها على جمموعة أمساء أعضاء  
جلنة التحقيق وأخذ قلبها خيفق بسرعة لكن ال ،  

 لقد قرأت ذلك جيدا :" جوردان فاريل "
نيويورك أكان من  عضو جملس الشيوخ عن والية 

املمكن تصور ذلك ؟! ابلتأكيد ، لقد تذكرت  
اآلن أهنا قرأت ىف بعض الصحف أخباره الرباقة ، 



فلقد مت انتخابه منذ بضع سنوات ليكون عضوا  
ىف جملس الشيوخ كان ذلك بعد ثالثة أشهر من  

فقدانه لزوجته ىف حادثة طريق أليمة ، حيث  
ه  خصصت الصحف املهتمة مبتابعة مثل هذ

األخبار صفحات كاملة لتغطية هذا اخلرب حتت 
عنوان " السيناتور الشاب الناجح ابلسياسة  

 واحملطم بفقدان األحبة " 
ومع ذلك مل تستطع ماريكا أن تتخيل كيف 
يكون جوردان واحدا من جلنة التحقيق الىت  

 ستحقق معها هى رئيسة شركة التجميل 



  أهناك متاعب اي أمى ؟ أهى أخبار سيئة عن -
العمل ؟ سأهلا توماس الذى فؤجى بوالدته تنهار  

 جالسة على الكرسى ىف ردهة االستقبال : 
ال ال شئ مهم ، إنه فقط ملف كان قد  -

أحضره ىل توم من أجل املقابلة أمام جلنة ىف  
 جملس الشيوخ 

واو ! أحقا سوف متثلني أمام جملس الشيوخ   -
 املسنني 

نك حماولني أن متأكد من أهنم لن يرفعوا نظرهم ع
 اخلوض ىف املقابلة  



قال توماس ضاحكا مث اتبع قائال : إذا ذهبت  
معك سوف يكون أمامى أسبوع إجازة أقضيه ىف 

 واشطن وهذا شئ ال يضرىن
ال تسألىن ذلك ؟ صرخت ماريكا الىت فوجئت   -

هى نفسها ابلنربة العنيفة الىت صدرت منها . مث  
لذلك اتبعت قائلة : ال سوف تنزعج ابإلضافة 

 ... أن سأذهب وأعود مع توم ىف نفس اليوم
وسيكون من احلكمة لو بقيت هنا . مث ملاذا ال  

تدعو أصدقاءك وتذهبون لتناول الغداء ىف 
املطعم ؟ أو ملاذا ال تنظم حفلة صغرية مبناسبة  

العودة إىل املدرسة ... فلقد كان أكثر ما ختشاه  
ماريكا هو ان يصادف جوردان ابنه توماس  



لشبه بينهما واضح مما سيجعله على يقني من  فا
 أنه ابنه  

ىف تلك الليلة مل تعرف ماريكا النوم ، كانت 
تفكر طوال الوقت ابملقابلة الىت ستجريها مع  
اللجنة وكيف سيكون جوردان ، هل ما زال 

وسيما كما تظهره الصور ىف الصحف ؟ بدون  
شك أنه لن يكون ابستطاعتها أن توجه له الكالم 

شرة .. لكن ماذا عليها أن تفعل إذا ما شك  مبا
جوردان بشكل أو آبخر بوجود ابن له ؟ كيف  

 عليها ان تتصرف آنذاك ؟ 
وأخذت تعزى نفسها ... ال ، فجوردان لن يفعل  

ذلك ، مث ابإلضافة لذلك لديه ابنه كما أنه لن  



جيرؤ على هتديد مستقبله السياسى أببوته لتوماس 
عمره ... مث أمل يكن ابن السادسة عشر من 

حرصه على مستقبله ومهنته السبب ىف أن  
 يهجرها ويبحث عن زوج آخر يدعم له ذلك ؟
بينما كانت السيارة تقرتب من العاصمة ، كان  
اخلوف يزداد ىف نفس ماريكا ، وكان توم الذى 
جيلس إىل جانبها ال يفهم سببا هلذا االضطراب  

فعادة ما عرفها كسيدة أعمال ال ميكن 
 ألموركهذه أن تؤثر فيها هبذا الشكل 

كانت ماركا تؤمن حبدسها الذى مل خينها طوال  
عملها كل هذه السنني كمديرة لشركة دمييرت وقد 



كان حدسها يقول هلا إن املقابلة الىت ستجرى 
.هذا الصباح ىف جملس الشيوخ لن تنذر ابخلري .  

كان توم وماريكا قد وصال ىف الوقت احملدد  
كن طلب منهما االنتظار ىف الغرفة  للمقابلة ل

اجملاورة ... وكان صربمها قد نفذ حيث كان  
الوقت قد أصبح ظهرا ، حني دخل عليهما  

حاجب لطيف نوعا ما ليبلغهما أن املقابلة سوف  
 مت بعد فرتة الغذاء

كانت ماريكا قد اثرت حفيظتها أمام هذا  
االنتظار الطويل الذى اعتربته قلة اهتمام بشأهنا  

. مث قررا أن عليهما الذهاب لتناول الطعام ..
اختارت ماريكا مطعما قريبا ىف اخلارج خشية أن  



تلتقى ىف طريقها وجها لوجه مع جوردان ... 
وعندما عادا من الغذاء ... دخلت غرفة 

االنتظار ومكثت فيها ما يقارب الساعتني وكانت  
على وشط أن تفقد صربها اثنية وانفجرت قائلة  

: 
ت أدير شركة دمييرت كما يدير هؤالء  لو كن -

السادة أمور العامة لكانت الشركة قد أفلست  
 منذ زمن 

اهدئى أرجوك قال هلا توم فلن نتأخر أكثر من   -
 ذلك 

عندما جاء احلاجب ليخربها أن اللجنة ىف  
مث   انتظارمها مل تستطع ماريكا ان ختفى انزعاجها ،



على  قامت متوجهة إىل مرآة كبرية موجودة إىل أ
ها ... مل يستطع املدفأة وأخذت تصلح مكياج

توم أن يكتم ضحكة وهو ينظر إىل حماولتها  
 مستوعبا خدعتها وأضاف قائال :

أنت رائعة ا ماريكا وإذا ما ابلغت بذلك فلن   -
ينظر هؤالء السادة إال إليك وابلتاىل سوف  

 يضيعون بني صفحاتك 
  إنه متاما ما هو مطلوب ! أجابت ماريكا الىت -

 تظاهرت ابملرح لتخفى اضطراهبا 
كان وقت املقابلة قد حان وإذا ابلباب األبيض  

 لثقيل الذى يفصل قاعة احملكمة يفتح أمامهما 



لقد رأته ماركا على الفور فقد وقع نظرها عليه  
لذى كان حيدثه . وبينما  وهو ينحىن صوب جاره ا

كانت جتلس إىل الطاولة مل ترفع ماريكا نظرها ،  
ان السيد جوردان فاريل يلتفت صوب  وبينما ك

ماريكا إذا به يتسمر ىف مكانه . كمن يرى شبحا 
أمامه ، وأخذت يداه ترجتفان . بدا ذلك واضحا  

 عندما تناول كأس ماء موضوعا أمامه  
وإذا ابلسناتور اجلالس إىل يساره يطلب إىل ماركا  
وتوم أن يقدما نفسيهما ، ففعال للتو . عندما بدأ  

حلديث جوردان اب  
سيدة مولنار أنت كما فهمت رئيسة لشركة  -

خمتصة مبواد التجميل تدعى دمييرت وأنت على 



علم أنك مدعوة جللسة حتقيق غري رمسية فلماذا  
 إذن اصطحبت معك حمامى الشركة ؟

صمتت ماركا لوهلة من الزمن مندهشة مث أجابته  
 بنعومة : 

أن ال أعرف ماذا ميكن أن ينتظرىن خالل  -
التحقيق هذه فلم أجرؤ على اجمليئ دون  جلسة 

 مساعدى القانوىن 
ارتسمت على وجه جوردان ابتسامة صغرية واتبع  

 قائال :
ىف تقريرك املوضوع أمام جلنتنا تصرحني فيه اي  -

سيدة مولنار أنك ال تستخدمني ىف منتجاتك  
 سوى مواد طبيعية خالصة 



طبعا أكيد ، فأن أعتقد أهنا الطريقة الوحيدة   -
للحصول على أفضل املواصفات ، ابلتأكيد 

سوف يكون هناك ىف املقابل ارتفاع ىف أسعار 
املنتجات الىت تنتج هبذه الطريقة أكثر من  

 املنتجات الىت تنتج بطريقة أخرى 
لكن شركتنا دمييرت خمتصة إبنتاج املواد الىت  

فما يهمنا هو النوعية قبل   تسمى أجود األنواع
 كل شئ 

إن منافسيك من الشركات األخرى   -
يستخدمون مواد صناعية ىف تركيب منتجاهتم ، 
لقد صرحوا أيضا أهنا الطريقة الوحيدة لتحقيق 



بعض األرابح الكافية أفال يهمك أنت الربح  
 أيضا اي سيدة مولنار ؟

شحب وجه ماريكا وهى تشعر أن احملادثة مع  
ريل أخذت منحىن ساخرا مما خيشى معه السيد فا

 أن تصبح أسوا ىف هناية اجللسة 
أجبت ماريكا : إنىن أهتم بزابئىن أكثر من  

 اهتمامى ابلربح املادى اي سيدى 
أخريا اتبعت قائلة : ال أعرف إذا ما كنت على  

علم أم ال اي سيدى فأن قد بدأت أبيع منتجات 
دمييرت لسيدات مثلى أعرف أهنن يهتممن  

ابلنوعية وبفضلن أن يدفعن املزيد من املال مقابل 
متأكدات منها وأن فخورة مبا قدمت  عناية هن 



... مث ابلنسبة للربح فأن أعتقد انىن أعوض  
 حبجم املبيعات ما أخسره على جودة املنتجات 

زوجىت تستعمل عطرك املسمى كاداتس  -
أتستطعني أن تفسرى ىل ملاذا يباع هذا العطر  

ن أى عطر آخر ىف الوالايت املتحدة ؟ أبغلى م  
سأهلا السناتور غراجنيه بلهجة شديدة تظهر أصله  

 اجلنوىب 
أن أوال أشكر السيدة غراجنيه الختيارها العطر   -

األول الذى كنت قد طرحته ىف األسواق منذ  
عشرة سنوات ، أجابت ماريكا مبتسمة واتبعت 

: أنت تعرف اي سيدى أن كل العطور الىت 
ص من الزهور والفاكهة أو اجلذور أو تستخل



الثمار من املمكن تركيبها ىف املخترب ، فليس 
لألسف ، والعطر الذى يعتمد ىف هناك من سر 

أساسه على مواد صناعية هو دائما ىف مستوى 
أدىن من ذاك الذى يعتمد على مواد طبيعية ، 
ابإلضافة لذلك فهو سيكون جيدا مقارنة مع  

 كنت قد قررت أن أحافظ  تكلفة االنتاج ، فأن
% من الزيوت الطبيعية األساسية  2على إضافة 

هذا العطر لكن ىف والىت تضاعف عملية تكلفة 
النهاية إنه خيار ، وقد قمت إبنتاجه بفخر ، فأن  

أعتقد ابلنوعية أكثر أولست حمقة اي سيدى 
 السناتور أفلم يعجبك العطر كادانس ؟

أجل أجل أنت حمقة متتم العجوز  -  



بينما كان يبدو على السيناتور غراجنيه أنه وقع 
حتت أتثري لطف وموهبة ماريكا ىف اإلقناع كان 

 وجه جوردان يصبح أكثر صالبة 
من دون شك لقد تعرف إىل ماريكا املرأة الىت  

كان جيبها منذ أن كانت طالبة ، لكن لقد تغريت  
 كريا . هكذا لكن جوردان يفكر ....

يطة أصبحت أمرأة تشع  فالطالبة الشابة البس
 لطفا وجاذبية عجيبة 

سيدة مولنار هل ابستطاعتك أن ختربينا عمن   -
يضع الصيغة النهائية ملنتجات دمييرت ؟ سأهلا 

 جوردان جبفاف 



طبعا أكيد اي سيدى فالريق ىف األحباث يضع  -
حتت يدى كافة االقرتاحات الىت يروهنا مناسبة مث 

نتج فهل  أقرر أن بنفسى على ضوء جتربة امل
 تكفيك هذه اإلجابة ؟ 

فأجاب السيد غراجنيه : أجل شكرا جزيال ،  
سيدة مولنار شكرا اي سيد كريكيالند ، ترفع  

اجللسة إىل صباح الغد ىف الساعة التاسعة صباحا  
 وعليكما ابلتواجد صباحا   

    
 
  

 الفصل الثاىن 



 
 

كيف هذا ؟ صرخت ماريكا حمتجة وهى   -
خذها إىل وسط املدينة .  تستقل السيارة الىت أت  

 
فبالرغم من أن السادة أعضاء جملس الشيوخ قد  
أتخروا هذا الصباح على جدول أعماهلم ، علينا 

أيضا أن نقضى الليلة هنا لنكون رهن إشارهتم ىف 
الصباح الباكر ... أجد هذا غري حمتمل اي توم 

 فعال أجده غري حمتمل !
اهدئى ! أرجوك سوف جند غرفة ىف فندق   -

كارلتون مث سنذهب لنأخذ قدحا ما ىف الـ ابثيو  



وعندها سوف ترين ، ستصبحني أفضل ، مث  
سنذهب لتناول العشاء ىف مطعم فرنسى ... ىف  

هذه األثناء توقفت سيارة الليموزين السوداء  
على اإلشارة احلمراء ، كانت ماريكا تدير بوجهها  

يارات الواقفة على بعد أمتار  صزب خط الس
منهما وإذا بسيارة كاديالك سوداء تقف على 

مقربة منهما وبدأ زجاج السيارة ينخفض تدرجييا 
وأطل عليها وجه جوردان وحيدا ىف السيارة مما  

جعل قلبها خيفق بسرعة وأخذت تتأمله دون أن  
تنطق بكلمة واحدة بينما كان توم اجلالس إىل  

شئ ومستغرقا ىف متابعة   جانبها غافال عن كل
 ثرثرته ... 



مل يكن ذلك الوجه وجه السيناتور فاريل الذى  
استجوهبا هذا املساء . لكنه كان وجه جوردان  

احلبيب ، لقد وجدت أخريا تلك النظرة الشاعرية  
احلنون الىت متيزها بني آالف .. مل يقل جوردان 

أية كلمة ، كان يكتفى فقط مبراقبتها وهو يرسم 
مة صغرية على ثغره وكأنه يريد أن يقنع  إبتسا

نفسه أبن اجلالسة أمامه هى نفسها الفتاة الىت 
 أختارها منذ ستة عشر عاما لتقامسه حياته . 

ماريكا هل تسمعيىن ؟ جاءها صوت توم بعيدا  -  
لكنها مل جتب بشئ فهذه اإلشارة احلمراء قد 
أوقفت الزمن للحظات ، مث علت من جديد 



أصوات أبواق السيارات وارتفع زجاج الكاديالك  
 اثنية ليختفى خلفه وجه جوردان من جديد . 

ماذا بك اي ماريكا ؟ أراك شاردة الذهن ، قال   -
 توم 

ال الشئ كنت أكر ، بل كنت أحلم ، أجل  -
ت أفعله ... أحلم ... أغمضت ماريكا هذا ما كن 

عينيها وهى تتساءل بينها وبني نفسها : أتراه ما  
زال حيبىن ... نظرته تلك هى نفسها من ستة  

عشر عاما ... أجل تلك النظرة الىت كانت تقول  
ىل أحبك عدة مرات ىف اليوم ... وارتعشت 

ماريكا حتت وطأة فكرة أنه من املمكن أن يعاود  
كنها مل تكن متأكدة من أهنا متلك إغراءها ، ل



القوة الكافية ملقاومته وكأن ذلك احلب الدفني ىف 
 أعماقها مل ميت قط .

ىف صباح الوم التاىل كانت ماريكا وتوم جيلسان 
 إىل الطاولة الكبرية املغطاة بشرشف أخضر.

أصحيح اي سيدة مولنار أنك الوحيدة الىت   -
م أن هذا  تعرف الرتكيب الكيميائى لعطورك ؟ أ

 على األغلب مبالغة من اجملالت النسائية 
 سأهلا السيناتور غراجنيه ليفتتح احلديث 

ال أبدا ، أجابت ماريكا فهذا صحيح مائة ىف  -
املائة فمهنتنا جيب أن حتاط ابلسرية لتكون حممية 

من أخطار التجسس الصناعى الذى قد يهدد  
 ابخلطر الرتويج ملنتج جديد من منتجات دمييرت ،



فاملخترب حيضر كميات األساس الالزمة لتصنيعا  
ة  العطر املقرتح مث أضيف بنفسى العناصر األخري 

 وذلك بعد إجراء معادلة أن الوحيدة الىت أعرفها 
عذرا . اي سيدة مولنار لطرحى هذا السؤال ،   -

قال السيناتور غراجنيه . لكن ماذا حيصل لو أنك 
ثر اإلنتاج  تعرضت ألذى أو حلادث ما ؟ أفال يتأ

 ىف شركة دمييرت عندها ؟
لقد اختذت االحتياطات الالزمة كى يقوم ...   -

وترددت ماريكا ىف هذه اللحظة وكأهنا حتاول أن 
تسحب كالمها ... مث اتبعت قائلة : كى يقوم  

 البحث بتأدية املطلوب 



لقد كان مبقدور أى مشاهد لألحداث أن يلحظ 
السيدة  قطرات العرق الىت تآلآلت على جبني 

الشابة ... فقد كانت على وشك أن أتتى على  
ذكر ابنها أمام جوردان لوال أهنا أمسكت عن  
ذلك ىف اللحظة األخرية ، كانت سعيدة جدا  

 ألهنا جنحت ىف ذلك .
ىف هذا الصباح مل يشارك السيناتور فاريل ىف  

احلديث ، فقط اكتفى ابلنظر إىل ماريكا وهو  
ها يتأمل أدق التفاصيل ىف جلست  

كانت السيدة الشابة ترتدى فستان من الصوف 
الناعم وتضع شاال من احلرير حملى أبلوان رائعة  
.. أخذ جوردان يفكر بينه وبني نفسه " إن هذا  



الشال ليكون على أية امرأة أخرى غاية ىف 
اإلغراء لكن على ماركا .. فإهنا يبدو عليها  

 اهليبة  
أن طرح  وبعد حواىل الساعة من املناقشة وبعد 

السيناتور غراجنيه عددا من األسئلة الفنية أعلن  
 السيناتور العجوز اكتفاءه 

هل هناك أية استفسارات أخرى حتب أن  -
 تسأل عنها اي سيد فاريل ؟

 سأل السيناتور العجوز موجها حديثه إىل جوردان 
ال ال شئ أضيفه ، أجاب جوردان دون أن   -

: على  يرفع نظره عن وجه ماريكا واتبع قائال
 األقل ىف الوقت الراهن ! 



كانت هذه اجلملة األخرية الىت نطق هبا جوردان  
قد الزمت ماريكا طوال طريق العودة .. فماذا  

كان يريد أن يقول ؟ ماذا لو اكتشف وجود 
 توماس أو صمم على مالقاته ؟

بعد عودهتا إىل نيويورك ، وبعد حواىل أسبوع 
ن جوردان وكان  تقريبا مل تسمع ماركا أية أنباء ع

هذا ما خفف عنها ، فقد كان ظهور جوردان من 
جديد ىف حياهتا قد أحدث ثورة ىف كياهنا ، هى 
 الىت كانت ختشى من حدوث أى تغري ىف داخلها

كانت ماريكا قد أمضت الكثري من وقتها  
بصحبة توماس الذى مل يلحق بعد ابملدرسة ،  
 خيرجان معا لسوق احلاجيات الىت تستلزمه كما



حتداث طويال عن اخليارات املتاحه أمامه ىف  
الدراسة ىف املعهد والىت جيب أن يصل إىل قرار  

فيها قبل بداية العام الدراسى . كانت هذه 
احملاداثت مزعجة على األغلب ابلنسبة لـ توماس 

ىف الداية ، حيث أن أكاره مل تكن لتتوافق مع 
أفكار والدته ، فهو كان يريد أن يتخصص ىف  

قتصاد ... وهى كانت تريده أن يدرس التاريخ اال  
إذا ما بدأت بدراسة التاريخ ا أمى فهذا يعىن  -

سنني وسنني من الدراسة قبل أن أحصل على  
الشهادة ، والىت سيكون هلا ىف النهاية قيمة ما ،  

لكن ما أريده فعال هو أن أعمل معك ! قال 
توماس بعد حماورات مطولة استسلمت ماريكا  



بنها ، فهى ىف النهاية ال تريد إجباره على لرغبة ا
شئ ال حيبه ، كانت ىف قرارة نفسها سعيدة ألن 

ابنها الوحيد كان قد قرر أن يعمل معها ىف 
شركتها ، ويوما ما سوف حيمل على عاتقه  

مسؤولية إدارة دمييرت ... حقا مل يعد طفال ، إنه  
 شاب يعيش ىف حميط هذا اجملتمع

شريط ذكرايهتا حيث أخذت ماريكا تستعيد 
لعمل . عندما عملت وحيدة  كانت بداايهتا ىف ا

مع روث ىف خمترب صغري ىف بروكلني . لقد كانت  
تضع توماس ىف زاوية املخترب كى تتمكن من  

رعايته أثناء عملها .. وعندما كرب كانت تسمح  



له ابللعب أبدوات االختبار املوضوعة على  
 مغسلة املخترب

ان توماس من فرتة ألخرى مث توسعت الشركة وك
مصروف جيبه من العمل ىف شراء يكسب 

احلاجيات الالزمة للشركة مرة أو مرتني ىف 
األسبوع ، كانت ماريكا تفكر ىف أنه سيكون  

ابستطاعة توماس أن يشغل العمال ويدير األمور 
وهذا ما سيمنحها وقت راغ حتلم به منذ زمن  

رحلة فتسافر ىف رحلة لالستجمام ... وليس ىف 
عمل هبدف احلصول على أسواق جديدة  

 ملنتجاهتا ىف كل أحناء العامل 



فمنذ وقت بعيد وماريكا تشعر ابلتعب من جراء 
عملها املرهق الذى يفرضه منصبها كمديرة 

مسؤولة عن شركة دمييرت وذات مساء ، وبينما 
كانت عائدة من سان فرانسيسكو بعد أن  

فورنيا ، نظمت محلة لتوزيع منتجاهتا ىف كالي
انفجرت ابكية داخل التاكسى الذى كان يقلها  

إىل منزهلا ... أخذت تبكى ، منذ شعرت بنفسها  
وحيدة ىف هذا العامل الشاق حيث إن كل أوقات 
فراغها وراحتها كانت مكرسة البنها ... كانت  

تبكى حياهتا العاطفية احلالية اخلالية الشبيهة 
أكيد لقد  ابلصحراء منذ غادرها جوردان .. ابلت

صادفت العديد من الرجال خالل هذه السنني ،  



لكن أاي منهم مل يستطع أن يدخل حياهتا ويكسر  
حاجز استقالليتها .. فلم تكن إال عالقات عابرة  

كقضاء أمسية لطيفة تنساها ىف صبيحة اليوم  
 التاىل .

مبجرد مالحظة حركاته منذ دخوله إىل حفل 
أن يؤكد أن   االستقبال كان إبستطاعة أى إنسان

جوردان فاريل هو ضيف احلفلة املثاىل . حيث  
كان يتنقل بني املدعوين مشاركا بكلمة هنا  

وملقيا اببتسامة هناك ، متنبها دوما لتحية معارفه  
من املدعوين ، مل تكن عيناه لتفارقا مدخل الفيال  

حيث كان املدعوون يتوافدون تباعا ، فعندما  
السهرة . كان  دعته صديقته جوان حلضور هذه 



على وشك أن يرفض قد كان يشعر بنفسه  
منهكا وال ميلك القدرة على املسايرة واالستماع 
ألخبار اجملتمع ، لكن جوان كانت قد اتصلت 

هاتفيا وأحلت عليه ابحلضور ، وأخذت تذكر له 
بضعة أمساء من قائمة املدعوين املهمني فقد 

 أخربته أنه سيكون هناك : 
لألنباء ، ثيموىن والتون   cbsستيفن من شبكة  
صاحب أشهر دار للفنون ىف الشارع اخلامس ، 

جريج مارشال .. أضافت : ابلرغم من أنه  
مجهورى إال أنه ىف النهاية تستطيع أن حتدثه بشئ  

غري السياسة اتبعت قائلة : مث أن هناك ماريكا  
 مولنار ..



كان جوردان على وشك أن ينهى املكاملة مع 
سم ماركا ففوجئ متاما بسماع جوان حىت مسع إب

 جوان تنطق ابسم ماركا :
آلو جوردان ؟ ماذا بك ؟ مل تقل شيئا ،  -

 كانت جوان حتدثه على الطرف اآلخر 
ال الشئ أن على ما يرام سوف آتى حلضور  -

هذه السهرة الىت نظمتها ، لكن قوىل ىل ، ملاذا  
 دعوت ماريكا مولنار ؟ هل تعرفينها ؟

جوردان سأهلا   
ال ليس بشكل شخصى . أوضحت جوان  -

تكن تعرف شيئا عن العالقة الىت كانت   الىت مل
 ماركا وجوردان منذ زمن بعيد ، مث  تربط بني



أضافت : أن أيضا فوجئت عندما هتفت ىل  
بوهلا للدعوة ، فهى عادة ترفض مجيع معلنة ق

الدعوات املوجهة إليها ، بصعوبة خترج إىل مكان  
ى أن أخربك أنىن فخورة جدا  أنه عل ، مث أعتقد

ن احلاضرين ىف األسبوع املقبل  أن تكون ماريكا م
لتجميل ... لقد كان هلا  فهى جنمة شركات ا

مؤخرا صورة على غالف جملة نيويورك اتميز منذ  
يومني ... ابإلضافة لذلك فهى امرأة مجيلة جدا  

 وأن واثقة أبهنا ستعجبك ! إىل يوم السبت إذن 
ان يساوره شعور الفضول حلضور هذه كان جورد

السهرة ىف منزل صديقته جوان متشوقا لرؤية  
ماركا الىت مل يتوقف عن التفكري فيها منذ آخر  



لقاء بينهما ىف جملس الشيوخ ، كان قلقا بعض 
الشئ من رد فعل ماركا عندما سيقابلها وجها  

 لوجه 
عندما ظهرت ماريكا ىف مدخل الفيال ، شعر  

ياح ، فقد أتكد أهنا وحيدة ، فقد  جوردان ابالرت
فكر مليا " ماذا عليه أن يفعل لو ظهرت ماريكا 

زوجته السابقة بصحبة مرافق هلا " لكنه كان  
سعيدا جدا لرؤيتها وحيدة ، كانت ماريكا ترتدى 
تنورة طويلة من احلرير األسود فوقها قميص رائع 

 بلون الفوشيا وظهرت مبظهر أنيق جدا متميز 
قد حملها وهو حيىي بعض املدعوين   كان جوردان

 قبل أن يتناول كأسا من الشراب كان قد قدمه له



أحد اخلدم . مل يكن يريد أن يقرتب منها فورا  
كما لو أنه أراد أن يشبع عينيه من رؤيتها ، هذه 

املرأة الرائعة الىت مل تفارق خياله منذ املقابلة  
 األخرية ىف جملس الشيوخ 

أخريا وجود جوردان وإذا  الحظت ماريكا 
ابخلوف يساورها حلظة ، فهى عندما قبلت  

بدعوة جوان روث فورد مل يكن خيطر بباهلا أهنا  
ستلتقى جبوردان ، والفضل ىف كل ذلك يعود لـ  

 روث مساعدهتا الىت أقنعتها بقبول الدعوة .
كانت ماريكا تتظاهر ابالستماع للسيدة العجوز  

الثناء على منتجات  الىت أخذت تغرقها ابملديح و 
دمييرت بينما كانت تلحظ بطرف عينها جوردان  



الذى كان يتنقل بني املدعوين ، وفجأة اقرتب 
جتلس  منها دون أن يشعر به أحد حيث كانت 

على األريكة ، وما هى إال حلظات حىت احنىن  
جوردان ليكلم السيدة العجوز دون أن يوجه وال 

 حىت نظرة واحدة لـ ماريكا قائال :
عذرا ملقاطعتكما اي سيدتى ، لكن على أن  -

ولنار على انفراد ، فأن أحد  أحتدث إىل السيدة م
معاونيها وقد مسعت للتو خربا مهما جدا ملستقبل  

الشركة االقتصادى ... لكنىن متأكد اي سيدتى 
أنك سوف تعذرينىن ، قال هذه وهو يتناول ذراع 

 ماريكا ليشبكها بذراعه  



يزى متتمت العجوز الثراثرة ، طبعا طبعا اي عز  -
سوف أترككما وقد بدا على وجهها االستغراب 

 من إحلاح هذا الرجل
كان من الصعب على ماريكا أن تندمج ىف 

املوقف جبدية وهى تبتعد عن األريكة الىت جتلس  
طاعت ان عليها العجوز الثراثرة ، وبعوبة است 

 تبتلع ضحكة كادت أن تنطلق منها 
علت ، هل أنت جمنون ؟جوردان ، ماذا ف -  
جمنون ، ال ! لكنىن شعرت فجأة أن هذه   -

العجوز تزعجك كما أنه لدى الكثري ألحدثك 
 عنه ... فنفذت أول فكرة خطرت بباىل  



أشياء حتدثىن عنها ؟ لكنىن أعتقد أنك   -
حصلت على كافة املعلومات الىت تريدها خالل 

 املقابلة ىف العاصمة اي حضرة السيناتور فاريل  
أجاهبا جوردان : لكنىن مل أطرح كافة األسئلة الىت 

أريد اإلجابة عنها ، فالوضع مل يكن ليسمح 
 بذلك . 

جيد ! قالت ماريكا الىت بدا وكأهنا اندجمت ىف  -
اللعبة . إذن ما هى األسئلة الىت كنت تريد أن  

 تطرحها على ... اي سيدى السيناتور ؟ 
  أوال ، كنت أريد أن أسال إن كنت قد -

 تزوجت ؟ فأن ال أرى ىف يدك خامت زواج . 



ال اي جوردان مل أتزوج ، فثمة أشياء أخرى كان   -
 هلا األولوية ىف حياتى 

أخفض جوردان عينيه كان بال شك يفكر ىف 
 املاضى مث رفع رأسه وسأهلا :

ما كنت أريد أن أسال عنه ابلفعل ومل أجرؤ  -
على ذلك خالل املقابلة كان : ما هو العطر  

لذى كنت تضعينه أثناء املقابلة ؟ وىف مثل هذا ا
 املساء 

ابتسمت ماريكا وهى تعى جيدا أنه ال يقصد  
هذا السؤال لكن أراد أن يغطى على أتكده من  

 عدم زواجها .. فأجابت : 



إنه أول عطر ابتكرته رايسوريس أو جترزيز من  -
عبق أصوىل اجملرة ومستوحى أيضا من موسيقى 

 ليذت 
لقا : أعتقد أنىن من الصباح  قال جوردان مع

الباكر سوف أشرتى من السوق أول عطر 
 تطرحينه ىف السوق 

ىف هذه األثناء اقرتبت سيدة املنزل وقدمت  
احلضور اجلدد . كانت احلفلة ىف أوجها عندما  

 اقرتبت ماركا من جوان تستأذهنا ابالنصراف 
 سألتها جوان : 

هل تردين أن أطلب لك سيارة ؟ -  



الذى ان يقف على بعد خطوات  اقرتب جوردان
 وأجاب :

شكرا جوان أستطيع أن أقوم هبذه املهمة   -
 بنفسى 

لكن ال داعى لذلك ، متتمت ماريكا مندهشة   -
 ، أستطيع العودة مبفردى 

نظرت جوان نظرة ذات معىن إىل جوردان  
وابتسمت عندما رأته يقرتب من املصعد بصحبة  

 أمجل أمرأة ىف السهرة 
السائق ، قال جوردان وهو لقد صرفت   -

يتجاوز مدخل البناء ، لد ركنت السيارة بعيدا ، 
 فهل تريدين االنتظار حىت آتى هبا إىل هنا ؟



 قالت ماركا مازحة :
ال أشكرك أعتقد أنه إبمكاىن السري إىل هناك   -

 فلست عجوزا إىل هذه الدرجة
أجاب جوردان : ما زالت شابة ومجيلة أيضا 

 بشكل مدهش
اركا بنربة مرة : سألته م  

كا لو أهنا املرة األوىل الىت تراىن فيها .   -  
أهذا يعىن أنىن مل أكن كذلك عندما التقينا ألول 

 مرة .
ال لقد كنت دائما مجيلة اي ماركا لكن اليوم  -

... كيف أقول ذلك ؟ سحرك وأنقتك يبدوان  
 رائعني



وهى هترب من إاثرة املاضى أخذت تتبادل وإايه 
ذى معىن طوال الطريق إىل بيتها  حديثا غري   

 قال جوردان :
لقد سألىن السيناتور غراجنيه إن كنت من نفس   -

عائلة مولنار الىت متلك ذلك املطعم الشهري ىف 
 فيالدلفيا .

أجابت ماريكا : نعم إنه لوالدى لكن حاليا مها  
ىف حكم املتقاعدين وأخى هو من يتوىل إدارته ،  

إلشارة إبمكانك إنزاىل هنا بعد ا  
ال ال سوف أوصلك حىت ابب املنزل ، أصر   -

 جوردان 



كانت ماريكا تتمىن ىف قرارة نفسها اال يطلب  
وماس منها الدخول إىل شقتها خشية أن يلتقى بت 

وهذا ما مل تكن تريده أن حيدث مهما كان الثمن  
. 

وإذا ب " جوردان " يوقف السيارة ويقرتب 
 ليفتح هلا الباب بكل لطافة وذوق . 

 قال " جوردان " :
أريد أن أطلب منك شيئا اي " ماريكا " : -  
استعدت ماريكا لإلجابة على السؤال الذى  -

 طاملا خافت من طرحه عليها .
هل أستطيع زايرة مركز دمييرت ؟ اتبع جوردان   -

 حديثه . 



طبعا , أكيد أجابت ماريكا بعد أن أحست   -
عملها  ابالرتياح ألنه طلب فقط زايرة مكان 

واتبعت قائلة : مصنعنا يقع ىف نيوجريسي لكن 
 ابستطاعتك زايرة مكتبنا واملخترب .

 أضاف جوردان : 
لدى الكثري من املواعيد يوم االثنني صباحا  -

 لكن ماذا عن بعد الظهر ؟ 
 أجابت ماريكا " 

 إنه مناسب جدا ابلنسبة يل 
 قال جوردان :

ظهر ىف إذن لنقل يف الساعة الثانية من بعد ال -
 مكتبك . 



اتفقنا إذن   -  
يف هذه اللحظة كان قد اقرتاب من بوابة البناء 

الذى تقطنه ماريكا الىت أخرجت مفتاحها  
وأدخلته ىف قفل الباب وبينما كانت تلتفت  

لتقول له عمت مساء شعرت بذراعيه تضماهنا  
برقة , وبصعوبة استطاعت أن تلتقط أنفاسها ,  

وكأن الزمن قد توقف لقد تذكرت تلك الليلة من  
وذلك املطعم الصغري حيث كان   ليايل الشتاء

يبتادالن النظرات أغمضت ماريكا عينيها بينما  
كان جوردان يقبلها .. أجل لقد عادت تلك  

الطالبة اليت كانت مغرمة هبذا الرجل الذي أخذها 
بني ذراعيه وإذا بسيارة عابرة من أمامهما قد  



أيقظتها من حلمها , وبدون أية كلمة ختلصت 
دخلت إىل البناء وأغلقت  من ذراعي جوردان و 

 الباب وراءها .
كان صوت إغالق الباب قد جعل جوردان 

 يرتعش فانسحب عائدا إىل سيارته  
 سأهلا توماس : 

عمت مساء , والديت من أوصلك إىل هنا ؟  -  
 إذن لقد بقى توماس يف البيت هذا املساء . 

السيناتور فاريل ! كان ىف احلفل وهو من  -
املنزل . عرض على أن يقلين إىل  

 سألته ماريكا : 
وأنت كيف أمضيت العيد عند أندرو ؟ -  



لطيف نوعا ما .. لكن املوسيقى مل تعجبىن  -
كثريا ! وال اعرف ملاذا بقيت هناك حىت وقت 
 متأخر . أن منهك جدا .. تصبحني على خري ! 

كان كل ما رأته ماريكا يد توماس وهي تشري  
املمر مث انطفأ  إليها قبل أن يدخل غرفته يف هناية 

 النور . كان قد خلد إىل النوم .
عندما استيقظت ماريكا صباح يوم االثنني كانت  

 تشعر بنفسها مرتبكة . 
فاليوم ستقابل جوردان , كانت قد قررت أن 

ار ثياهبا بعناية فقد أرادت أن ترتدي شيئا  ختت
يظهر نعومتها فوقع اختيارها على اتيري من  

ه كثريا . اجلرسيه األمحر كانت حتب  



بعد صباح مليء ابملشاغل كان على ماريكا أن  
تنتاول الغداء مع روث وبعض التجار الياابنيني  
الذين ميثلون كربي احملالت التجارية يف طوكيو , 
فأقامت ماريكا غداء عمل على شرفهم حيث 
كانت قد جهزت قاعة للطعام يف مبىن الشركة 
د  حيث كانت تطلب الطعام من مطعم قريب وتعي

تسخينه ىف ركن صغري كانت قد خصصته 
 كمطبخ . 

كانت القاعة الصغرية جمهزة بدقة . وكانت  
املائدة معدة على أكمل وجه فقد أحضرت أجود  

 األنواع من الشراب الفرنسي املعروف .



كانت روث قد شاركت ماريكا ىف خلق جو يف  
منتهى اهلدوء خالل الغداء وبعد أن أنتهوا من  

كتشفت ماريكا أن اجلمود  تناول الطعام . ا 
املعروف لدي الياابنيني مل يكن سوى أسطورى ,  
 فقد غادر ضيوفها املائدة وهم ىف غاية السرور . 
 سألتها روث بعد أن تركت الضيوف يف املصعد : 

كل شيء على ما يرام أليس كذلك ؟   -  
كل شيء على أمت ما يكون , مث إنىن أرى أن    -

 هذا الغداء قد أتى مبفعوله !
متاما . سألتها روث : -  

لكن مل أفهم ملاذا كنت متوترة بينما كنا نتناول  
 الطعام على املائدة ؟ 



سألتها ماريكا أكان ذلك واضحا هلذه الدرجة   -
 ؟
ماريكا , أن أعرفك جيدا . حىت أستطيع أن   -

 أحلظ أنك لست على مايرام . 
أجابتها ماريكا وهي حتاول أن تبدو طبيعية :  -  

, السيد فاريل , سيأيت لزايرة الشركة   يف الواقع
 بعد ظهر اليوم .

آه , لقد فهمت , قالت روث وهي تبتسم  -
 ابتسامة واسعة , وأضافت قائلة :

 ومن دعاه لزايرة مقرن ؟



أن , كنت قد التقيت به ىف سهرة منذ بضعة   -
أايم , فطلب مىن أن يقوم بزايرة دمييرت , ومل 

 أستطع أن ارفض !
لكن أن ال ألومك أبدا , فأن كنت قد  أوه ,  -

أعطيته صوتى يف االنتخاابت املاضية , أتعرفني ,  
لقد وجدته ساحرا جدا , أهو كذلك على 

 الطبيعة كما يظهر يف شاشة التلفاز ؟ 
ابتعدت ماريكا وهى تبتسم دون أن جتيب بشيء  

. 
عندما دخل جوردان مكتب ماريكا , مل تستطع 

تسام وهى تفكر مبا قالته  أن متنع نفسها من االب 
روث , فقد كان السيد فاريل أكثر جاذبية ىف 



الطبيعة كما يظهر على التلفاز أو على صفحات 
 اجملالت . 

كانت زايرته هذه قد أحدثت ضجة بني املوظفني  
بوع فقد لفت نظر كل  جعلته حديثهم ملدة أس 

السكرتريات واملوظفني الذين صادفوه يف املمر  
ماريكا . املؤدي إىل مكتب  

أن ىف غاية الدهشة , قال جوردان , فلم أكن  -
أتوقع أن تكون دمييرت هبذه الضخامة والفخامة  

كما أن مكاتبكم مليئة أبنس من جنسيات 
 متعددة . 

لكن دمييرت كما تعلم اي سيدي شركة جتميل  -
 جلميع اجلنسيات . 



أجابت ماريكا مازحة . كما أنىن أمتىن أن يتسع  
نشاطنا أكثر فأكثر , فأن أتطلع البتكار جمموعة  

 كاملة للعناية ابلرجل ىف الشهور املقبلة . 
ماهى املراحل الىت مير هبا ابتكار عطر جديد ؟  -

سأهلا جوردان , الذى كان قد قرأ بعناية امللف 
الذى قدمته إىل اللجنة ىف جملس الشيوخ خالل 

 املقابلة . 
ون يف املرحلة  لنقل إذن .. اسم العطر يك -

النهائية حيث إنه علينا أن جند امسا يتناسب مع  
العناصر الداخلة ىف تركيبه .. سأدعك تشم 

بعضا من العطر اجلديد الذى هو قيد التجريب  
 وهو قريب جدا من صيغته النهائية .



أدخلت ماريكا جوردان إىل الغرفة الصغرية  
اجملاورة ملكتبها وهناك على الرف األبيض كانت  

ضع عشرات من العبوات الصغرية املصطفة . ت  
تقدمت ماريكا وقامت بفتح بعض منها وسكبت  

 قليال منها على ورق نشاف زهرية . 
قال جوردان هذا العطر رائع . وهو يبدى   -

إعجابه مقراب الورقة إىل أنفه وأضاف قائال : أرى 
 أن هذا العطرمناسب البنىت .

رأيك  أجابت ماريكا أن سعيدة جدا بسماع -
فقد عملنا جبد البتكار هذا العطر الذى أثبت  

أنه مالئم للشباب .. شيء منعش وسهل 
 االستعمال . 



أعادت ماريكا العبوة الصغرية إىل مكاهنا وإذا  
 بيدها تالمس يد جوردان فسرت فيها الرعدة . 

هذا العطر اجلديد . سيكون نجحا , قال  -
أن  جوردان كما أنىن أعتقد أنه ليس إبمكاىن 

 أنسى رائحة عطرك اخلاص .
قال هذا واقرتب من ماريكا يشم رائحة عطرها 

 رابسوريس أو جنرزيز.
سأهلا جوردان أبمل : كيف استطعنا أن نعيش   -

منفصلني عن بعضنا البعض ملدة مخسة عشر  
 عاما ؟

كيف استطعت أن تنسى اللياىل الىت قضيناها  
 معا ؟ ملاذا غادرتين ؟ 



لغارقتني ىف حلم احلب  فتحت ماريكا عينيها ا
الذى عاشته حتت وطأة أنفاس جوردان كان 

جوردان ينظر إليها بنظرة ابردة وخمدوعة أبمل كبري  
. 

أخريا استطاعت ماريكا أن تستجمع قوهتا  
 وتستدرك الكالم الذي لفظه جوردان للتو .

 سألته بكل بساطة : ماذا قلت ؟   
    
 
الفصل الثالث     
 
 



 
هلا جوردان اثنية ملاذا قبلت ملاذا غادرت ؟ سأ -

 النقود الىت عرضها عليك والدي ؟
 

مل تستطع ماريكا الكالم وكانت دموع اإلهانة قد  
صعدت إىل عينيها واختنقت الكلمات ىف حلقها 

. 
كيف تستطيع أن تكلمىن هبذه الطريقة ؟   -

استطاعت أخريا أن تنطق هبذه الكلمات واتبعت  
: كيف توجه ىل اللوم ألنىن غادرتك وكنت قد  
بعثت يل بوالدك وبقس خاطيء ؟ حىت إنك مل  
تكن لتملك اجلرأة لتكلمىن فوجهت يل خطااب  



حيمل بضع كلمات سخيفة . اتصلت بك ومل 
 أتلق منك جوااب قط . 

لقد أوحيا يل أنين سأكون عقبة يف طريق  
 مستقبلك السياسي الكبري . استطاعت ماريكا
بصعوبة أن تلفظ هذه الكلمات األخرية وهي  

 تشهق أبمل .
اصفر وجه جوردان وأراد أن يضع يده على 

 كتفها وإذا هبا تنسحب حبركة عصبية . 
 صرخت ماريكا :

 اذهب . اختف حاال ! ال أريد رؤيتك أبدا ! 



للهجة العنيفة الىت كانت تصرخ هبا ماريكا  ا
جعلت جوردان يغادرها , فخرج مسرعا من 

 املخترب .
ما كان من ماريكا إال أن أطاحت بوعاء كبري  

مملوء مبادة عطرية ملونة ابجتاه الباب حبركة  
 عصبية مل تفكر فيها . 

 صرخت روث اليت قدمت على صوت الضجة :
 ماريكا ! ماذا حصل ؟

كا ابكية بني ذراعي روث اليت سحبتها  ارمتت ماري
 ابجتاه االريكة . 
 سألتها ماريكا :

هل غادر ؟ -  



من ؟ -  
 السيد فاريل ؟ 

أجل , لقد التقيت به أمام املصعد , لكن ماذا   -
 جري ؟ 

 هزت ماريكا رأسها كمن اليريد الكالم .
 سألتها روث بعد قليل من الصمت : 

عشرة   أرجوك ماريكا .. أن أعرفك منذ مخسة -
عاما ومل أرك قط يف مثل هذه احلالة , تعرفني  

جيدا أنك تستطعني الوثوق يب . فأنت تعرفني 
 السيد السيناتور من زمن بعيد . أليس كذلك ؟

 هزت ماريكا رأسها ابإلجياب .
 وهل تعتقدين أنه على علم بوجود توماس ؟



رفعت ماريكا ذقنها ونظرت إىل روث وكلها 
 خوف .

أتعرفني , قالت روث , ليس من الضروري أن  -
يكون اإلنسان حاذقا , حىت يالحظ الشبه بينهما  

 , فالشبه واضح جدا . 
اي إهلى ! متتمت ماريكا , وهى ختفى وجهها  -

بني كفيها , ال جوردان ال يعرف أبدا بوجود  
 توماس ولن أجعله يكتشف هذا أبدا .

 سألتها روث بصوت هاديء :
تعتقدين أنه من حق توماس أن على كل أال  -

 يعرف بوجود أبيه ؟  
 ترددت ماريكا مث قالت :



إنه كبري اآلن , أجل .. أعتقد أنك على حق   -
. قالت ذلك بعد صمت طويل سوف أخربه  

 عندما يبلغ سن الرشد .
أخذت ماريكا تفكر يف كالم جوردان . فهي 

كانت قد قبلت النقود الىت عرضها عليها 
العجوز فاريل , مقابل أن تغادر بوسطن . كانت  
قد فكرت يف أايم الدراسة الصعبة . كما فكرت 
يف والديها اللذين كان بصعوبة يستطيعان أتمني 
ما يلزم للمطعم اجلديد . مل يكن ابستطاعتها أن  

نهما املساعدة مطلقا , لذلك كانت  تطلب م
النقود اليت عرضها عليها العجوز ضرورية جدا 
حىت جتد عمال تستثمره فيه , لقد تذكرت جيد  



ذاك اليوم الذي وضعت فيه النقود يف املصرف 
حيث أبدي املوظف دهشته هو يشاهد اسم 
فاريل على الشيك الذي حيمل ختم مصرف 

 مورجان الشهري .
ة ماريكا قدر استطاعتها  حاولت روث هتدئ

وطلبت إليها أن تعود إىل املنزل قبل انتهاء فرتة  
 ما بعد الظهر. 

أمضت ماريكا وقتا طويال ىف شرفة منزهلا فقد  
كانت هوايتها يف تنسيق النبااتت الوسيلة  

الوحيدة الىت تبعدها عن املشاكل . كانت الساعة  
قد قاربت على السادسة مساء عندما نزعت  

ازيها البالستيكيني وجلست إىل مكتبها  ماريكا قف



الفخم املصنوع من خشب الباليساندر واملوجود  
ىف زاوية الغرفة , وماهى إال ساعة تقريبا حىت 
كانت سلة املهمالت قد امتألت ابألوراق ,  

كانت قد قررت أن تكتب رسالة إىل جوردان  
 لكن عبثا مل جتد الكلمات املناسبة .

لتاسعة مساء عندما  كانت الساعة قد قاربت ا 
دق جرس الباب . نظرت ماريكا إىل ساعتها  
 وتساءلت : من ذا القادم دون موعد سابق ؟ 

كان ظل جوردان املرتسم على أرضية املدخل قد  
جعل الدماء جتمد يف عروقها مث عاود قرع اجلرس  

 من جديد , ففتحت ماريكا حبركة عصبية . 
 سأهلا جوردان بصوت كئيب :



لدخول للحظات ؟ هل أستطيع ا -  
ودون أن جتيب أشارت له ماريكا ابلدخول إىل  

 غرفة االستقبال .
قال جوردان بعد أن ألقى نظرة سريعة على  
الغرفة . كانت تبدو عليه العصبية وكمن ال 

 يستطيع أن جيد مربرا لزايرته املتأخرة : 
شقتك مجيلة .  -  

ماريكا أريد أن أعتذر لك عما حصل بعد ظهر  
د كنت أخرق ابلفعل لكن .. والتقط  اليوم .. لق

أنفاسه جمددا واستجمع شجاعته ملتابعة احلديث  
: 



قلت ىل إنك اتصلت يب عندها .. فهل تتذكرين  
 الوقت الذي غادرت فيه ؟ 
 ومن أجابت على اهلاتف ؟

لقد كانت سيدة مزعجة مبا فيه الكفاية من   -
 أكدت يل أهنا تقوم خبدمة السيد جوردان . 

لكنها مل تذكر يل شيئا عن مكاملتك اخلادمة !  -
 : أقسم لك ! 

أصدقك , قالت ماريكا وهى ترفع عينيها ,   -
د  أما ابلنسبة للنقود اليت أعطاين إايها والدك فق
كانت الوسيلة الوحيدة أمامي ملساعديت على  

مغادرة بوسطن والتسجيل ىف جامعة أخرى . فأن 
تقى  مل أشا البقاء يف اجلامعة نفسها خشية أن أل



بك فقد كان ذلك سيسبب يل أملا كبريا . كما  
أنىن مل أكن أريد أن أعيش هذه املعانة بعد أن  
كنا نعيش معا , فال جيوز أبدا أن تدمر صورة  

 ذلك احلب . 
 سأهلا جوردان وهو يقرتب منها : 

لكن , مل تقويل يل إىل اآلن ملاذا وافقتهم على  -
 فسخ زواجنا ؟

االنفصال ,  لكنك أنت من أردت هذا  -
صرخت ماريكا , فلم تكن تريد أن يكون هناك  
أية عوائق يف طريق مستقبلك السياسي , فالفتاة  
من أصل جمري مهاجر ال تستطيع أبدا أن يكون  

 هلا أثر يف عائلة فاريل العريقة ..



ماريكا ! كيف استطعت أن تصدقى كل هذا  -
؟ فأنت الوحيدة اليت تعرف كم أحبك وإىل أى 

ط بك . حد أرتب  
قطب جوردان جبينه وهو يسأهلا : لكن عن أى  

 رسالة تتحدثني ؟ 
 قالت ماريكا بعينني مليئتني ابلدموع :

الرسالة الىت أحضرها ىل والدك عندما أتى  -
لزايريت بصحبة ذلك الكاهن , مل يكن هبا سوى  

 بضع كلمات تعلن هناية كل شيء . 
  لكين مل أكتب قط أية رسالة ! ومل أذكر شيئا -

كهذا ! أجاهبا جوردان متعجبا , هل مازلت 
 حتتفظني هبذه الرسالة ؟



 أجابت ماريكا , أجل ما زلت أحتفظ هبا . 
بعد قليل من البحث يف درج مكتبها قدمت  

ماريكا ل جوردان ورقة صفراء قدمية كان يبدو 
 واضحا أهنا متهالكة من كثرة القراءة . 

 متتم جودان وهو يقرأ األسطر :
بشع ! أوصل به احلد إىل أن يقلد خطي هذا  -

 ليصل إىل مبتغاه ؟ 
عمن تتكلم ؟ -  

عن والدي ! أنت تعرفينه . فقد كان معارضا 
متاما لزواجنا , فعندما أخربته بزواجنا اعرتته ثورة 
غضب عارمة ومل حيدثين بعدها لعدة أايم مث فجأة 

وذات صباح أخذ يتودد ىل واصطلحنا . كان  



أشك يف أنه قد حضر هلذه  على ابلتأكيد أن  
اخلطة الشيطانية . يف البداية كانت تلك الزايرة  

الليلية اليت قام هبا إىل شقتك بصحبة ذلك 
الكاهن العجوز الذي كان صديقا للعائلة . لكن 
والدي كان على يقني أن التهديد لن أييت بنتيجة  
 لذلك فكر يف تقليد خطي وتزوير هذه الرسالة . 

قة إىل الطاولة وارمتي على  أعاد جوردان الور 
 الكرسي .

أن أكرهه ! مهس من بني أسنانه .  -  
 أن أكرهه ! 

وساد صمت ثقيل فقد كان كل منهما يفكر يف  
 املاضي األليم قبل أن يتابع جوردان احلديث . 



ال أعرف كيف أقول هذا .. لكنين ال أستطيع   -
 أن أغفر لوالدي ما فعله يب آنذاك ! .. أبدا ! 

 قالت ماريكا : 
دعنا ال نفكر يف كل هذا ! .. فقد أصبح يف  -

حقبة املاضي البعيد لنفكر يف اليوم .. لكن  
صحيح مل أسالك إن كنت تريد أن اتخذ كأسا ما  

.. 
 قالت ماريكا لتغري جمري احلديث . 

أحضرت ماريكا قدحني من الشراب , وعندما  
عادت إىل غرفة االستقبال كان جوردان ما زال  

لس ىف مكانه مذهوال مضطراب من هول ما فعل  جي
 والده . 



جيب أن أغادر واشنطن غدا . لكن سأعود   -
يوم السبت وأريد أن أراك يف ظروف أفضل , أال  

 نستطيع تناول العشاء يف مكان ما ؟
كان جوردان قد هم ابلوقوف وهو يقول هذا  
 ملارنكا مث وضع أصبعه على فمها واتبع قائال :

يئا ! إبمكانك أن ترفضي ! لكن ال تقوىل ش -
أعتقد أنه ليس هناك املزيد من الوقت لنضيعه ,  

فقد أضعنا ما فيه الكفاية , سوف أمر  
ألصطحبك يف حواىل الساعة الثامنة , سأذهب  

 اآلن .
مث طبع قبلة طويلة على وجنىت السيدة الشابة 

 قبل أن خيتفى يف هدوء . 



إىل   عندما أغلق الباب وراءه توجهت ماريكا
ياهبا  غرفتها خبطوات آلية مث ما لبثت أن نزعت ث

وخلدت إىل النوم .. كانت قد بكت طويال قبل 
أن تستسلم للنوم , أجل , لقد بكت على  

السنني الطويلة اليت حرمت فيها طعم السعادة  
 ببعدها عن جوردان . 

بينما كان جوردان يستقل سيارته يف طريق عودته  
يتوقف عن التفكري يف إىل منزله , مل يستطع أن 

ذلك الفخ املرعب الذي نصبه والده ملاريكا كي 
يبعدها عنه .. كيف كنت أعمي هلذا احلد مقارنة  

 مع الطموح الذي عقده والدي علي ؟ 



كان جوردان يقول لنفسه .. فقد كان جوردان  
 الولد الوحيد يف العائلة . 

كان قد أمضي شبابه بتنفيذ مشاريع رمسها له  
يهيئ ملستقبل الوريث الوحيد لعائلة  والده وهو 

 فاريل العريقة . 
فمنذ أن كان طفال صغريا كان السيد فاريل حيدثه  

عن اجملد السياسي الرباق هلذا اجلد أو ذاك من  
ذي انتهي بفخ كان قد نصبه  عائلة فاريل وال

 سيناتور يف العاصمة من عائلة منافسة . 
رغبة  وبطبيعته املساملة كان جوردان قد استسلم ل

هائلة يف ترشيح نفسه جمللس الشيوخ , وكان قد  
أصبح عضوا يف اجمللس وهو يف سن الثالثة  



والثالثني وكانت الصحف من كل االجتاهات  
تتابع أخبار هذا السياسي الشاب ومل ترتد يف 

مقارنته مع من هم أكرب منه سنا . فكتبته عنه  
صحيفة " نيويورك اتميز " : " إن السيد فاريل من  

لسياسيني الالمعني وهو ال يقل مرتبة عن الكبار  ا
 من آل روزفلت وآل كيندي " . 

كان كل جناح حيرزه جوردان حيتفل به يف منزل  
العائلة حيث كان والده ينظم حفل استقبال  

ضخما على شرفه .. كان كل تصرف من 
تصرفات العجوز فاريل يظهر حب متلكه 

يشعر أبنه   لالنتصارات اليت حيرزها ابنه واليت كان
 خطط هلا هو بنفسه . 



عندما علم جوردان مبغادرة ماريكا وهجرها له .. 
كان قد استسلم لفكرة الزواج من سوزان عل 
هذا الزواج اجلديد ينسيه حبه األول ., لكن 
زواجه اجلديد كان مبثابة الكارثة . فقد كانت  

العروس اجلديدة الشابة الطبية ابنة العائلة العريقة  
بعد الزواج إىل زوجة قاسية وشرسة  قد حتولت

وكان قد رزق بطقلة منها قبل أن تغادر احلياة  
بعد أربع سنوات من زواجهما إثر حادثة طريق  

 أليمة .
لطاملا فكر جوردان أن موت زوجته كان مبثابة  

خر خدمة  راحة حقيقة له كما أن مبوهتا أدت له آ
فهي اليت كانت مصنفة من مشاهري اجملتمع .. 



السيناتور الالمع .. فتهافتت الصحف  زوجة
على تغطية نبأ وفاهتا فخصصت صفحات طويلة 

لتكتب عن النبأ احلزين مما زاد من شعبيته يف 
االنتخاابت .. وهاهي ماريكا قد عادت من  

جديد لتظهر يف حياته .. هذه املرة لن أدعها  
تفلت من يدي . هكذا كان يقول لنفسه فالبد  

ما الذي بدأ منذ عشرين  أن يعودا ليعيشا حبه
 عاما . 

ال أعرف , قالت ماريكا وهي تضع الصور   -
على مكتبها , فالصورة األويل مثرية جدا ابلرغم 
من أن العارضة رائعة .. أن أعتقد أنه علينا أن  



نبحث عن حد متوسط من اإلاثرة فهذا ما نريد 
 أن نقدمه .. 

فيجب أن تكون الدعاة مبثابة رسالة تعرب عن 
حليب البشرة " بودي سااتن " الذي يؤمن   جودة

نعومة البشرة .. أفال نستطيع أن نقدم ذلك 
 بصورة أقل إاثرة . 

أن , ال أفهم ما تريدين قوله , اي ماريكا , قال   -
سيدريك , هل تقصدين أن الصورة اليت بعثتها  
لك وكالة اإلعالن , بعيدة عن احلشمة , فهذه  

لت عليها .الصورة من أفضل الصور اليت حص  
أن أوافقك الرأي , أجابت ماريكا بصوت  -

عال . الصورة رائعة فعال , لكين ال أجدها معربة 



متاما عما نريد أن نقول , هذا كل ما يف األمر ,  
واتبعت قائلة : مثال , أفضل كثريا هذه وأشارت 

 إىل صورة أخري .. لكن .. 
أضافت  لكن , مل حتبيها كفاية حىت ختتاريها ,  -

 روث وهي تبتسم ابتسامة صغرية . 
لقد فهمتين متاما ! قالت ماريكا . لكن جيب   -

لصورة  أن تكون هناك طريقة ما . فالفكرة يف ا
تركز على قماش السااتن الذي يلف جسد  

العارضة أما ىف الصورة األخرى فهناك اإلاثرة  
احلارة اليت تبنعث من جسد العارضة . واتبعت  

ايعزيزي سيدريك أال تستطيع أن قائلة : من هنا 
اغة وصفية أخرى لتلك العارضة ذات  تعيد صي



اجلسم احلامل وتتخيل تركيبة مثرية ابستخدام  
 قماش السااتن الرمادي ؟

 محلق املصور إىل ماريكا مستاء وقال هلا :
أتعرفني ما تكلفة إخراج الصورة ؟ االستديو ,   -

 العارضة واملاكياج .. ؟
 قاطعته ماريكا : 

الهتتم لذلك أبدا , املهم أن جتد دعاية مناسبة   -
ا فقط , فهدفنا هو تسويق توصل رسالتنا ورسالتن

املنتج اجلديد من حليب العناية ابجلسم وليس 
اهلدف تسويق الصور املثرية , هيا , ال تدع  

األفكار السيئة تسيطر عليك , فموهبتك سوف 
 تصنع لنا دعاية رائعة . 



ماريكا , وهو يلملم    انصاع سيدريك لرغبة
الصور , فها هو للمرة الثانية يستسلم أمام  

موهبة ماريكا يف اإلقناع وسلطة هذه السيدة اليت 
 يطلق عليها اجلميع لقب الدبلوماسية سخرية . 
ظل االجتماع قائما وكان على املدير املايل أن  

يشرح وضع الشركة مشريا إىل املخزون من  
 منتجات شركة دمييرت . 

تطع ماريكا أن متنع نفسها من التثاؤب فقد مل تس
كان فكرها يذهب عدة مرات يف اليوم لتخيل 

 صورة جوردان . 
كانت ماريكا تشعر ابألايم متر بطيئة وكأن يوم  

 السبت لن أييت ! 



فقد كانت متشوقة للقائه كام لوكان اللقاء األول 
هلا مع شخص جمهول . أفلم ميض على فراقهما  

سمة عشر عاما عاش كل مخسة عشر عاما ؟ خ
منهما حياة خمتلفة عن اآلخر .. مث إن هناك  

توماس .. حاولت ماريكا جاهدة أن تبعد هذه  
الفكرة عن رأسها لكن عبثا فقد كان تعرف جيدا  

أن ابنها ذا الستة عشر عاما هو صلة الربط  
 احلبيبة والوحيدة اليت تربطها جبوردان . 

مها : جاءها صوت روث الذي قطع عليها أحال  
ماذا هناك ؟. لست على  -ماريكا ماريكا  -

 مايرام .
 مندوب شركة سربينجتون هنا .



 قالت ماريكا : 
أجل ! كنت قد .. لكن مبا أنه هنا سوف نرى  -

مقرتحاته ! كان قد أحضر معه بضعة ملفات  
للمنتج اجلديد بودى سااتن الذى سوف يطرح  

يف األسواق , كان مندوب الشركة قد طرح عدة  
شكال وكان قد أبدي رأيه وأخريا جاء دور  أ

 ماريكا .
 قالت ماريكا : 

أجل هذا ليس شيئا !  -  
لكن ؟ أضافت روث اليت عرفت ما تفكر فيه  -

 ماريكا .



لكن , الشيء يف هذه امللفات , يلفت النظر   -
 ويثري التخيل . 

فهذه العبوة سوف تعرض يف احملالت وأريدها أن 
حقيقة يستطيع الزابئن اقتناءها تكون مبثابة هدية 

 كأي .. 
وأخذت ماريكا تفرك جبينها كمن خطرت هلا  

 فكرة .
 قالت ماريكا : 

كفى ! أعتقد أنىن وجدت احلل املالئم , إهنا   -
أكياس اباب نويل .. أجل أنتم تعرفون هذه  

األكياس الصغرية امللونة اليت توضع هبا اهلدااي  
ادة ذات  وتعلق على شجرة امليالد . فهذه ع



أصل منساوي رمبا أو من بودابست , كانت  
جديت تستخدمها دائما ىف زينة عيد امليالد .  

علينا أن نصنع مثلها متاما .  أعتقد أنه  
وحبماس كبري أمسكت ماريكا ابلقلم وأخذت 

 ترسم أشكاال متعددة ملثل هذه احلقائب . 
أجل فهمت ما تريدين قوله , قال املصمم   -

ء لعدم األخذ أبى من األفكار بقليل من االستيا
اليت طرحها .. أري أنه من املمكن تنفيذها لكن 

مل تقويل يل ماذا عن اللون املقرتح ملثل هذه  
 األكياس ؟

 اقرتحت ماريكا :



أظن أن املنتج سوف يوضع بعبوات ذات لون   -
 أبيض وذهيب فلماذا ال نستخدم نفس األلوان ؟ 

 علقت روث :
أعتقد أهنا فكرة . -  

انتهى االجتماع وارتسمت االبتسامة على وجه 
ماريكا الىت كانت سعيدة هبذه النتيجة , فها هي  

ذي السيدة الدبلوماسية . تتغلب مرة أخرى على 
 املشاكل اليت تعرتضها . 

كانت الفكرة الوحيدة اليت صعدت إىل ذهن    -
ماريكا ذاك الصباح عندما فتحت عينيها قالت  

اشت لدقائق حرارة  لنفسها إنه يوم السبت فع



فكرة اللقاء جبوردان مث هنضت من سريرها  
 وسارعت ألخذ محامها . 

يف ذلك الصباح أخذت ماريكا تفكر يف عملها .  
هناك املخزن الكبري يف نيويورك الذي قبل أن  

خيصص جناحا خاصا ملنتجات شركة دمييرت , مث 
هناك العقد الذي أبرمته مع الياابنيني لتصدير  

 الياابن . مث هناك الفرح الكبري  منتجاهتا إىل
الوحيد يف حياهتا اخلاصة أال وهو توماس ابنها  

 الوحيد الذي رعته حىت أصبح شااب .
إنه يوم السبت ومع ذلك مل تستطع ماريكا أن  

نفسها من الذهاب إىل املكتب حيث قضت متنع 
عدة ساعات . فلو بقيت يف املنزل فستكون  



ص , مث إن قضاء أشبه ابألسد الذى جيول ابلقف
الوقت يف العمل ساعدها على تغيري األفكار اليت  

 تدور يف رأسها .
سألتها روث وهي متد برأسها من خلف الباب  

 حيث كانت ماريكا :
منذ ميت وأنت هنا ؟  -  

 أجابت ماريكا : 
مل ميض وقت طويل , لقد أتيت بعد الظهر   -

لكن مل أستطع الرتكيز جيدا , فما زلت أعمل 
امللف الذي خيتص بسياسة املبيع ..  على هذا

لكن ال أعرف .. أشعر وكأنه كتب يف أثناء حرب 
 الصرب والكروات .



 قالت روث :
إذن كنت تشعرين بعدم الرتكيز , فالبد وأن   -

 يكون هناك رجل ما وراء كل هذا !
 قالت ماريكا بدهشة : 

كيف اكتشفت هذا ؟ أهذا واضح هلذه    -
 الدرجة ؟

 أجابت روث :
 , لكين أشعر مبثل هذه األشياء ! فمن هو ال -

 ؟. أهو رجل جديد يف حياتك ؟ 
 أجابت ماريكا بلهجة متساحمة : 

ال . إنه جوردان .  -  



أرجوك ال أتخذي هذه اهليئة احلزينة , هيا ,  -
لقد مضى وقت طويل مل حيدث فيه شيء كهذا !  

 هل سيأيت ليأخذك هذا املساء ؟ 
 قالت ماريكا : 

كل شيء !  لكنك تعرفني -  
امسعي . ماريكا , اليوم هو السبت وأنت ما   -

زلت تعملني دون نتيجة وهذا يعين أن ليدك 
مشاريع من أجل املساء . فماذا يفعل املرء يف 

مساء السبت سوي أن يذهب لتناول العشاء يف 
 مطعم ما ..

 مث أضافت روث :
 مع الرجل الذي حتبينه . 



 قالت ماريكا : 
رجل .. لكن جوردان ليس ال -  

قاطعتها روث : ال تقوىل شيئا فأنت على وشك  
 ارتكاب محاقة وانفجرت االثنتان ضاحكتني .

 قالت روث :
هيا , سوف أتركك اآلن , لكن عليك أال  -

تتأخري يف العمل فأسرعي وخذي محاما جيدا  
واختاري ثواب مالئما , .. وال تنسى أن تضعي 

قضاء  قطرات من عطرك اخلاص . واحرصي على 
 سهرة ممتعة .

 قالت ماريكا وهي تقبلها مودعة : 



شكرا . روث , وأنت أيضا أمتين لك عطلة  -
 جيدة . فإىل اللقاء يوم اإلثنني .

   
    
 
 

 الفصل الرابع 
 
 
 

مل يكن جوردان فاريل أنيقا فحسب هذا املساء 
بل كان قد بذل كل جهده حىت بدا شبيها أبحد  



جنوم السينما املعروفني جباذبيتهم يف الوسط 
السينمائي كان قد عىن جدا حبالقة ذقنه وراح 

ميرر يده على التجاعيد الصغرية اليت ظهرت على 
وجهه يف السنوات األخرية . فقد كان هذا الرجل 

و التاسعة والثالثني عاما .. جيمع مبحياه مجال ذ
الشباب ووقار الزمن الذي بدأت عالماته يف 

 الظهور .  
 

كان وهو ينهي حالقة ذقنه وتسريح شعره . 
يتذكر تلك األايم املاضية اليت عاش فيها حبب  

كبري مع ماريكا .. اليت كانت غالبا ما تردد على 
سأل مسماعه كم هو مجيل .. أخذ جوردان ي



نفسه وهو يلقى آخر نظرة على نفسه يف املرآة : 
 لكن أتراها ستقول له اليوم أيضا ؟

أخذ جوردان يبتسم بينه وبني نفسه فهو سعيد 
بال شك ألنه سيذهب لتناول العشاء مع ماريكا 
إال أنه كان يشعر يف الواقع بنفس االرتباك الذي 
شعر به عندما دعاها ألول مرة لتناول كأس من  

الربتقال يف كافترياي اجلامعة .. لقد كانت   عصري
ماريكا آنذاك الفتاة األكثر مجاال يف اجلامعة  

وكانت معروفة بتمنعها عن اخلروج مع أي من 
 املعجبني . 

فذات يوم وابلرغم من معرفته بطبع ماريكا .. 
استجمع شجاعته وقرر أن يكلمها حبجة 



  استعارته ألحد الكتب املوجودة ىف املكتبة حيث
كانت تعمل ماريكا , وبدهشة كبرية لعاشق  
مذهول تلقى قبوهلا لدعوته , راحا يتكلمان 

لساعات طوال .. فقد كان الشاابن قد وقعا يف  
حب بعضهما اآلخر من أول لقاء بينهما .. وبعد  

فرتة ويف إحدي ليايل الشتاء العاصفة حصلت 
 بينهما القبلة األوىل يف ظل الكافترياي الصغرية .. 

ل األايم املاضية كان جوردان مرتددا يف  خال
اختيار املطعم الذي سيذهب إليه بصحبة ماريكا  
وأخريا وقع اختياره على مطعم فرنسي فخم جدا  

 وهاديء . 



عندما رن جرس الباب سارعت ماريكا لفتحه  
أمام جوردان الذي أخذه الذهول , فقد وجد 

نفسه أمام أمجل امرأة شاهدها يف حياته , وشعر  
ل عاشق وهلان يعجز عن وصفه . كان قد  خبج

أدرك لكن بعد فوت األوان أنه جاء خايل اليدين  
وشعر ابلغضب من نفسه ألنه نسي أن حيضر  

ابقة زهور .. أخذت ماريكا تنظر إليه بينما كان 
حياول أن خيفي ارتباكه الذي مل تكن هي نفسها 

تشعر أبقل منه , لقد وجدته أكثر جاذبية ومجاال 
بل . شعرت ماريكا ابرتباك كأول مرة من ذي ق

تقابال فيها يف املكتبة منذ أكثر من مخسة عشر  
 عاما . 



كانت ماريكا قد أحضرت بعض احللوى والعصري  
لتقدمه جلوردان .. وبعد أن شراب خنب بعضهما  
قامت ماريكا من مكاهنا ومل يكن جوردان يرفع  

نظره عنها كما كانت هي أيضا تنظر إليه من ابب  
رفة , وبعد حلظات من هذه اللعبة , التفتت  الغ

 ماريكا إليه قائلة : 
جوردان . هل تشعر بنفس االرتباك الذي  -

 أشعر به هذا املساء ؟ 
 ابتسم جوردان ورد قائال :

بل أكثر من ذلك ! .. أكثر بكثري ! انظري ,  -
لقد أتيت خايل اليدين , أضيفي إىل ذلك فلقد  

لوجه أمام  تلعثمت عندما وجدت نفسي وجها



ذات اجلمال الرائع .. لقد أحسست بنفسى  
بل اؤكد لك أنين أكثر ارتباكا   كأخرق مرتبك ..
  يل كيف ختفني ارتباكك ؟منك .. لكن قويل

ابلتأكيد أن أخفي ارتباكي ! قالت ماريكا  -
مبتسمة : أتعرف عندما تصبح الواحدة منا سيدة  

أعمال أول شيء تتعلمه هو أن ختفي مشاعرها  
.. لكن هذا ال يعين أنىن أتصرف بنفس الطريقة 

 يف حيايت اخلاصة . 
وعندما أهنت ماريكا كالمها هنضت من كرسيها  

مشرية بيدها إىل أن الوقت قد حان للذهاب إىل  
 املطعم . 



أنت مل تتغري قالت ماريكا , بعد أن جاء  -
النادل يف املطعم ألخذ طلباهتما , فمازلت حتب  

ة اليت يقدمها املطعم تلك األطباق البسيط
الفرنسي التقليدي وأتذكر .,. كنت قد اشرتيت  
يل كتااب يف فن الطبيخ الفرنسي كي أحضر لك  

حلم العجل طبقك املفضل , أجاهبا جوردان  
يدها فسرت فيها الرعشة .  بوضع يده فوق  

حدثين عن ابنتك ! قالت ماريكا فأى نوع من   -
 األبناء هي ؟

صدق . فهي تدرس اآلن ابتريسيا ؟ إهنا ال ت -
إدارة األعمال يف جامعة كولومبيا . أعرتف لك  

أنه فاجأتين , فهي منذ صغرها الهتتم سوى  



ابملوضة . وكنت شبه متأكد من أهنا سوف تتجه 
حنو دراسة فن األزايء أو التجميل وابتسم متابعا  

ل  حديثه : وإذا هبا تتجه حنو دراسة إدارة األعما
إذا ما وجدت هلا امسا يف  ولن أفاجأ يف األايم 

 شارع وول . 
 قالت ماريكا : 

ال جيب أن تعيش النظرايت التقليدية اي   -
 سيدي السيناتور . 

فإذا كانت املرأة أنيقة وحتب األنقة فهذا ال يعين  
 أبدا أهنا الهتتم سوي ابملوضة .

هذا صحيح , فأن مل أستطع قط أن أفهم  -
 النساء , فمثال أنت :



أفكر فيك طوال هذه السنوات الخيطر  عندما 
ماعية أو ببايل سوى أنك تعملني كمساعدة اجت

مسؤولة ما يف مركز ملساعدة العاطلني عن العمل  
, فمازلت أذكر أايم اجلامعة , كيف كنت تعملني 

يف جمال املساعدة االجتماعية .,. لقد كنت  
معجبة هبذا النوع من العمل .. فما الذي غري 

 مسارك ؟
دما افرتقنا . كنت قد قررت أن أغري مسار  عن -

حيايت مث إنه يف تلك اآلونة من الستينات كنت  
فعال من الطالبات امللتزمات فأن مل أنس أفكارن 
املثالية , لكن حاولت أن أجعلها عملية ومالئمة  

للشركة اليت أديرها , كنت أعتقد متاما أبن  



  ب أناملوظفني نساء ورجاال يف هذه الشركة جي
يستفيدوا من أفضل شروط للعمل ومن حق  

التقاعد ومن اجلمعيات التعاونية بشكل أفضل مما 
يقدمه منافسون يف بقية الشركات , لكن !  

 حدثين أنت عن عملك اي سيدي السيناتور ! 
فأنت دائما يف موقع حساب تستطيع فيه أن 

 حترك األحداث ..
إن نظرتك متفائلة بعض الشيء ! أجاهبا  -

: جوردان  
إن حياة رجل السياسة لألسف مليئة ابلتعقيدات 
. فأن مثال أحاول أن أكون متساهال مع املشاكل 

الصغرية . وأكون صلبا حيل املشاكل املهمة .. 



إن هناك بعض املظاهر يف حياة السيناتور  مث 
األمريكي ال أحبها . مثال احلمالت االنتخابية ,  

فق بني  األحاديت الصحفية . مث إنه على أن أو 
وكاالت اإلعالم املختلفة . فكل هذه األمور 

 جتعل العمل أقرب إىل العرض منه إىل السياسة .
يف أغلب األحيان كانت تظهر موهبتك عندما   -

كنت أشاهدك على الشاشة الصغرية .. لقد  
 كنت تبدو كنجم من جنوم هوليود . 

مث سأصرح لك بسر : لقد كنت دائما أصوت  
ت .لصاحلك يف االنتخااب  

 كان العشاء رائعا مل يشعرا معه مبرور الوقت : 



كيف حتبني أن ختتمى سهرتك   -سأهلا جوردان : 
؟ هل حتبني أن نذهب للرقص يف أحد النوادي ؟ 

ا أنه ميكننا الذهاب لنسمع بعضا من موسيقى كم
 اجلاز يف قرية " غرين وش " . فماذا تقولني ؟

أن آسفة جدا اي جوردان , لكن غدا ,   -
سيكون يوما شاقا ابلنسبة يل حيث إنه على أن 

 أذهب لزايرة املعمل يف نيوجريسي . 
 قال جوردان مستنكرا : 

لكن الغد يوم أحد . -  
أعرف هذا , لكن هناك الكثري من العطور   -

حباجة إىل صيغة هنائية لتكتمل وكنت قد شرحت 
 لك سابقا أنين الوحيدة اليت تقوم هبذا العمل . 



يل أن صناعة عصرية كصناعة مواد  مل خيطر ببا  -
التجميل تتطلب طرق محاية قدمية كهذه .. 

أتعرفني , أختيلك وأنت منحنية على قدر كبرية  
 حتضرين خلطة سحرية .. !

أجل , إذا أردت أن تتخيل ذلك ! لكن أنت   -
تعرف أن كل هذه االحتياطات حلماية سر  

الصنعة ليست دون جدوى . فأن مازلت أذكر  
ما كنا على وشك تسويق عطر جديد"  مرة عند

احلب األول " كيف جنح أحد منافسينا بطريقة ما  
يف سرقة املعادلة النهائية لرتكيبة العطر اجلديد .. 

آنذاك كثريا , وفضلت أال أسوق لقد بكيت 
 املنتج مع أن كل شيء كان جاهزا حىت الدعاية . 



فمازلت أذكر كيف عملنا مجيعا حوايل اثنيت  
يف اليوم من أجل تطوير خطة   عشرة ساعة

 اإلنتاج املستقبلية .
 سأهلا جوردان : 

كنت قد علمت أنه قد سرق منك خلطة   -
 العطر اجلديدة ؟

أجل . كنت من زمن طويل أشتبه يف فريق   -
العمل يف املخترب والذي غادر دمييرت بعد هذه  

احلادثة . لكن لألسف مل أكن أملك دليال على 
 إدانته ! 

جوردان بعد فرتة من الصمت :قال   
ماريكا أحب أن أرافقك إىل املعمل غدا .  -  



 قالت ماريكا ضاحكة : 
ابلتأكيد .. إذا كان هذا يسعدك , لكن كما  -

تعرف فهي رحلة طويلة ابلسيارة , كما أنه من  
املمكن أن تصاب ابلضجر بينما أحضر خلطيت 

 السرية. 
يبين  التقلقي أبدا , فعندما أكون معك ال يص -

 الضجر أبدا مث أوصلها إىل منزهلا . 
ال أعرف كيف أشكرك اي جوردان , على هذه  -

 األمسية الرائعة ! 
كان جوردان يساعدها على النزول من السيارة  

 فأجاهبا بلمسة نعمة على خدها .



أتعرفني , ماذا ينقص مدخل هذا البناء ؟ قال   -
 هلا .. حسنا ينقصه شجرة بندق مجيلة .

 قالت ماريكا : 
سوف أمر آلخذك غدا حوايل الساعة التاسعة  -
! 

 أجاهبا جوردان وهو يداعب خصلة من شعرها :
 _ سأكون جاهزا .

 مث دخلت ماريكا إىل البناء واختفت يف الظالم .
 

******** 
 



يف صباح اليوم التاىل كانت ماريكا قد دارت 
حول املبين مرتني دون أن جتد مكان تركن فيه  

رهتا , وأخريا حملت جوردان ينتظرها أمام ابب  سيا
املبين الذي يقطنه , كان يرتدي بنطلون من  
اجلينز وفوقه يت شريت قطين . أعطاه مظهر  

 شاب يذهب لقضاء عطلة هناية األسبوع .
هل منت جيدا ؟ سأهلا وهو يركب السيارة إىل   -

 جوارها .
أخذت ماريكا بعض الوقت وهي حتاول أال ختربه  

قيقة , فقد عانت كثريا ليلة األمس ومل تستطع  احل
 قط أن تنام وهي تفكر , فقالت ضاحكة : 



حسنا , فأن قد أفقت منذ وقت قصري .,   -
لكن مع ذلك استغللت الفرصة ., ومتكنت من  

 زرع جمموعة من أبصال الزنبق على الشرفة . 
 قال جوردان وعيناه تلمعان :

أن أيضا كنت قد ركضت مسافة ستة   -
 كيلومرتات اليت أركضها يوميا . 

وبعد ساعة من القيادة توقفت السيارة أمام بوابة  
 عريضة لبناء حديث جدا .

ال أعرف ملاذا مل اكن اتصور أن صناعة مواد   -
التجميل كأي صناعة حقيقة , وأن دمييرت شركة 
معروفة , كما أنىن مل أكن أختيل مصنعا ضخما  

 كهذا . 



 أجابت ماريكا ضاحكة : 
لتأكيد فلقد كنت تتخيل تلك القدور الكبرية  اب

 املوضوعة يف زاوية غرفة يف مبين صغري .
نعم , بعض الشيء ! أجاهبا جوردان , وهو  -

 ينزل من السيارة . 
هيا , سوف أطلب من هيلني أن أتخذك يف  -

جولة يف أركان املصنع , سوف تري أهنا لطيفة  
يت جدا ! ويف هذه األثناء أكون قد أهنيت طبخ

 الصغرية يف املخترب . 
كانت هذه الزايرة ألركان املصنع قد أدهشت  

ردان فعال الذي أخذ يتعرف إيل كافة جو 



القطاعات املوجودة فيه بدءا من الرتكيب يف  
 املخترب حىت التجهيز والتغليف .

كما أصطحبته هيلني لزايرة األبنية املخصصة 
 للعاملني يف املصنع , فقد كان هناك مطعم اتبع

للشركة وحضانة أطفال , وصاالت اسرتاحة 
وألعاب . وقف جوردان وهو متأثر أمام التزام  
ماريكا بقواعد السياسة االجتماعية للمجتمع  

 املثايل . 
هل فهمت اآلن ملاذا يوجد لدينا مثل هذه   -

القائمة الضخمة من أمساء النساء الراغبات يف 
الية  العمل لدينا , علقت هيلني , فاألجور لدينا ع



ابلنسبة ألجور العمال املتداولة يف املنطقة .. كما  
 أن الراغبني برتك العمل قليلون جدا !

مث اتبعت حديثها : تفضل اي سيدي السيناتور  
القهوة بينما تنتهى السيدة   ألخذ فنجان من

مولنار من عملها . مل تتأخر ماريكا كثريا فسرعان  
 ما حلقت هبما : 

مية كبرية من عطرها  هأنذا ! لقد انتهيت فك -
اجلديد قد أصبحت جاهزة , وبعد شهرين من  

 العمل به سيكون جاهزا يف عبوات . 
 مث التفتت موجهة حديثها إىل هيلني :

سوف نعود إىل نيويورك : -  



مل تعلق هيلني بشيء ورافقتهما حىت ابب السيارة  
. 
هيلني أتعرفني , أريد أن نبدأ يف التحضري  -

مشروف مستحضرات التجميل ابلرجل للعمل يف 
, لذلك سوف نكون حباجة لشخص متخصص  

ن يكون هذا على حساب .. وابلطبع ال أريد ا
العمل احلايل ولكن يف اعتقادك , هل نستطيع  

إجياد أشخاص يقومون هبذا العمل بشكل مؤقت  
 ؟
أعتقد أنه ليس هناك أية مشكلة ماريكا . لقد   -

ئمة طويلة  قلت للتو للسيد جوردان إن لدينا قا
من أمساء الراغبني يف العمل معنا , حىت من أجل 



عقد حمدودة املدة , ألهنم يعرفون جيدا أن هذا  
اد عمل  العمل سيكون متهيدا هلم من أجل إجي

 حقيقي .
ر العاملني رائع , سوف أعتمد عليك يف اختيا -

, أبعثي يل بكافة األوراق املتعلقة بنيويورك , فأن  
 أريد أن أطلع عليها قبل توقيع العقود . 

قالت ماريكا اليت كانت حترص على معرفة كل 
موظف يعمل يف دمييرت . ابتعدت السيارة وغاب  

 ظل هيلني ومها عائدان .
ماريكا , بصفيت سيناتور هلذه الوالية , أريد أن  -

ك ! أهنئ  



قال جوردان مبتسما : أن جاد جدا , فلقد زرت 
حضانة األطفال وصاالت االسرتاحة .. هذا رائع 

! 
فمن االجدر برؤساء الشركات أن حيذو حذوك . 
فأن الأعرف ملاذا ال تدرك األغلبية العظمي فهم 

 أمهية مثل هذه املنشآت يف العمل . 
 قالت ماريكا : 

لكون أية فكرة  ببساطة ألهنم رجال ! فهم المي -
الصعوابت اليت تواجه املرأة العاملة . لكنهم   عن

خمطئون فأن أعتقد أهنم برفضهم الوقوف على  
هذه املشاكل هم اخلاسرون . فمنذ أن أنشان  



احلضانة اخنفضت نسبة الغياب بني العامالت 
فاضا ملحوظا , وابلتايل زادت اإلنتاجية .اخن  

السيارة . صرخ جوردان فجأة : ماريكا أوقفي   
ماذا جري , ألست على مايرام ؟ سألته   -

ماريكا وهي خترج ابلسيارة خارج الطريق متفادية  
كارثة ! أكيدة حيث كانت السيارات اليت خلفها  

قد أطلقت آالت التنبيه حمتجة على توقفها 
 املفاجئ . 

ال , ليس هذا أبدا إمنا أردت أن أقبلك فقط . -
 هناك حيث العشب األخضر .

ردان ! أنت غري معفول ! فلم نعد قط من جو  -
 املراهقني . 



ومل تكمل ماريكا مجلتها حىت أخذها جوردان بني 
 ذراعيه وأخذ يقبلها جبنون .

أتعرفني ما عليك فعله ؟ قال ذلك بينما كانت   -
مستندة إىل كتفه , عليك أن ترتيب أمورك وتفرغي  
نفسك يوم اجلمعة القادم حيث سأصطحبك يف 

ة األسبوع إىل اجلبال .عطلة هناي   
ال أعرف .. فأن .. -  
ال تعرفني إذا ما كنت تستطعني أن تتحرري   -

من العمل يوم اجلمعة أم ال تعرفني إذا ماكنت  
ترغبني يف مرافقيت بضعة أايم ؟ سأهلا جوردان 

 وهو يشد على يدها .



سيدي . سيديت , هل هناك عطل ما يف   -
تحدث , سيارتكما ؟ التفتت ماريكا صوب امل

 وإذا بشرطي حيدق إليهما ساخرا .
 متتمت ماريكا . 

ال .. ال أعتقد ..  -  
 قال الشرطي :

إذن ال تستطيعني البقاء واقفة على جانب   -
 الطريق هكذا , فهذا خطر جدا , هيا حتركي !

ابلتأكيد , سوف نغادر حاال ! أعذرن ! -  
أدرات ماريكا مفتاح السيارة وهى تشعر  -

يف االرتباك .  بنفسها غاية  



أرأيت يف أي موقف وضعتنا فيه ؟ لست   -
سوي طفل صغري هذا هو أنت ! . لو كان هذا  

الشرطي البائس يعرف أنك عضو يف جملس  
 الشيوخ .

مل يستطع جوردان أن يرد عليها فقد كان غارقا  
 يف الضحك . 

بعد قليل وصال إىل املدينة واقرتبت السيارة من 
جوردان .املبين حيث يقطن   

 قالت ماريكا : 
مثل العادة , ليس هناك أى مكان أستطيع   -

 الوقوف به ! 



ليست هناك مشكلة , أنزليين هناك عند   -
اإلشارة ! سوف أكلمك هذا املساء . أشكرك  

 على هذه الزايرة للمصنع ! 
مث قبلها قبلة صغرية قبل أن يغادر السيارة  

  واختفى يف الزحام . عنددما وصلت ماريكا إىل
منزهلا مل تستطع أن متنع نفسها من التفكري بدعوة 

جوردان .. أتراها تكون متسرعة إذا ما قبلت  
قضاء بضعة أايم معه ؟ مهما يكن .. قالت  

لنفسها : رمبا ستكون فرصة مثالية لتخربه عن  
وجود توماس وسرعان ما قفزت إىل ذهنها صورة  

روث اليت ما إن رأت جوردان حىت اكتشفت  
واضح بينه وبني توماس .الشبه ال  



حاولت ماريكا أن تركز تفكريها ابلعمل الذي 
ينتظرها " التحضري جملموعة مستحضرات العناية  
ابلرجل " : اليت طاملا شغلتها .. لكن ال : " فأن 

أحبث عن أعذار " قالت لنفسها : فقد مضى 
وقت طويل مل أحظ فيه إبجازة حىت ولو ليوم 

تؤجل قرارها يف هذا واحد .. قررت ماريكا أن 
الشأن رغم أهنا بداخلها كانت تتوق لقضاء عدة  

 أايم مع جوردان لوحدمها فقط .
   
    
 
 



 
 
 

 الفصل اخلامس   
    
 
    
  
 
 

عندما رن جرس اهلاتف , كانت ماريكا مستلقية  
يف سريرها مستغرقة يف القراءة , ترددت قليال 



من  قبل أن جتيب على اهلاتف فقد كانت متأكدة 
 أنه جوردان . وإذا بصوت روث أيتيها : 

ماريكا , أن آسفة على اإلزعاج يف مثل هذا   -
الوقت , لكن لقد تلقيت حاال مكاملة عاجلة من  

العاملني علي احلراسة يف املخترب .. فقد متت 
حماولة فتح ابب الغرفة الصغرية حيث حتتفظني  

 ابلعينات الصغرية للمنتجات احلديثة . 
ال ! أوه !  -  

صرخت ماريكا . اليت سرعان ماعادت إىل 
ذاكرهتا صورة املشاكل العديدة اليت واجهتها  
بسبب سرقة الصيغة النهائية لعطر كانت قد  
 حضرته .. مث قالت : هل سرقوا أي شيء ؟ 



ال , فهم مل ينجحوا يف فتح الباب , فلقد   -
حاولوا فصل النظام األول لإلنذار ويبدو أهنم  

ذي .. على كل , لقد فروا قبل أن أحلقوا به األ
 يصل احلراس . 

أعتقد أهنم ليسوا سوى بعض الصبية الذين كانوا  
يعتقدون بوجود بعض العقاقري املخدرة يف 

 الداخل .. 
ال . أن ال أعتقد ذلك أبدا , فإذا استطاعوا   -

اخرتاق النظام األول للحماية فهم قد خططوا  
تماعا  لذلك جيدا جيب أن نعقد غدا صباحا اج

مع املسؤولني عن األمن لدينا , اعتمد عليك يف 
ترتيب ذلك وشكرا على كل حال ألنك أخربتين  



.. عمت مساء اي روث ! نمي جيدا كما  
!سأحاول أن   

وبصعوبة .. استطاعت ماريكا أن تسرتخي قليال  
عندما عاد جرس اهلاتف يرن من جديد ..  

 فأمسكت ماريكا السماعة :
أنت ! مهست ماريكا وأضاء  أوه . هذا  -

 وجهها .
 سأهلا جوردان : 

ماذا هناك ؟ -  
الشيء خطري , لكن لقد حاولوا مرة اثنية   -

 اخرتاق ابب املخترب . 
ماذا ستفعلني ؟ -  



ماذا تريدين أن أفعل ؟ سوف أقوي أنظمة   -
احلماية , كيف أمضيت أايمك القليلة املاضية يف  

 واشنطن ؟ 
ضيت حواىل الشيء مهم , سوى أنين ق -

الساعة ونصف الساعة حىت أصل إىل مطار  
كينيدي , ال أعرف ماذا كان هناك .. يف الواقع  

 أمتين أال أكون قد أزعجتك , أمل تكوين نئمة ؟ 
يف الواقع .. كنت مستلقية يف سريري أقرأ .  -  

 ساد بعد ذلك صمت طويل .
 سألت ماريكا : 

جوردان ؟! أأنت هنا ؟ -  
 قال جوردان :



الواقع .. أردت أن أسألك إذا ما فكرت  يف  -
 يف رحلة يوم اجلمعة ؟

 أجابته ماريكا : 
ليس هناك ما مينع , سوف أجنح يف احلصول  -

 على إجازة . دومنا تفكري أو تردد.
استمرت احملادثة بينهما لبعض الوقت واتفقا على 

 اللقاء ظهر يوم اجلمعة مث أغلق السماعة . 
ستلقى على إذن فكرت ماريكا , وهي ت -

سريرها : لقد قبلت الدعوة دون أن تفكر كما 
 لو أن واحدة أخري يف مكاهنا هى اليت أجابت . 



كان عليها أن تنتظر مخسة أايم أخرى قبل أن  
ترى جوردان لكن مع كل األعمال الىت كانت  

 تنتظرها شعرت أهنا ستمر بسرعة بعض الشيء .
ألقت ماريكا نظرة على طاولة االجتماعات ,  

ان كل من املوجودين قد أدىل بتعليقه .. كانت  ك
هذه هى عادهتا يف مثل هذا النوع من احملاداثت  

يف العمل .. فهي تستمع لكافة وجهات النظر مث  
 تدىل بتعليقها : 

قبل الوصول إىل القرار النهائي . . أخذت تقرع  
الطاولة بقلمها لعدة دقائق وهي تلتزم الصمت 

.. 



ستطيع أن نستخلص حسنا , أعتقد أننا ن -
 بعض األفكار مما ذكر سالفا .

أوال : اجلميع يتفقون على احلرص على جتنب  
الكارثة اليت حصلت يف السنة املاضية . عندما 

 سرقت صيغة العطر اجلديد ,
اثنيا : نظرا للضغوط املالية اليت متنعنا من حتديث  

نظام جديد لألمن يف الشركة .. فعلينا إذن أن  
داخلى , فماذا ميكن أن تقرتح اي نتجه إىل حل 

جو ؟ سألت ماريكا موجهة حديثها للمسؤول 
 األول عن األمن يف شركة دمييرت .

كان هذا الرجل يف اخلمسني من عمره , يبدو 
عليه وكأنه قد خترج للتو يف فرقة بوليسية من 



الستينات , فقد كان شرطيا قدميا ىف مدينة  
منصب يف  نيويورك قد تقاعد واخذ يبحث له عن

 عمل خاص .
أن ال أرى أمامي سوى أحد حلني , قال ذلك   -

بلهجة أهل نيويورك . إما أن نعزز نظامنا احلرسى 
ابستخدام كالب حراسة مدربة . أو أن نقوى 

دائرة احلراسة يف النظام احلاىل ويف هذه احلال حنن 
 حباجة لعناصر إضافية . 
 قالت روث مندهشة : 

لكالب هذه ؟ كالب ؟ وأى نوع من ا  -  
 أجاب جو دون أن يفقد هدوءه :



بشكل عام .. إهنا كالب حراسة مدربة لكن   -
هذه الكالب مدربة بشكل جيد يف مؤسسات 
خاصة وهي الهتاجم أحدا إذا مل نعطها األمر 

 بذلك . 
ال أريد فعال أن أجد نفسى يف مواجهة مع  -

كلب من هذا النوع عندما أخرج من عملى 
اضطررت للبقائ إلهناء بعض متأخرى إذا ما 

 األعمال هبدوء . 
 علقت روث إبمشئزاز :

كانت وجوه بقية النساء اجلالسات إىل طاولة    -
االجتماع حتمل نفس االنطباع الذى أخذته روث  

 جتاه كالب احلراسة .



احلل الذى أراه إذن هو أن نعزز دائرة احلراسة   -
. 

قالت ماريكا اليت أرادت أن تنهى احلديث بعد  
 أن أخذت بعني االعتبار كافة املعطيات . 

جو , هل إبمكانك أن تنسق من اآلن   -
اإلجراءات اليت سوف تتخذوهنا . وكم سيكون 

حجم التكليف اإلضايف الضع ذلك بعني  
االعتبار يف امليزانية ؟ فأن أعتمد عليك يف هذا 

 املوضوع .
حسنا , أعتقد أنه ابستطاعتنا البقاء هنا لبقية  

 اليوم .



قالت ماريكا مندهشة بينما كانت تغادر املكتب  
: 
أنت مجيلة جدا هذا اليوم . هل ستخرجني   -

 هذا املساء ؟ 
أجل , أجابتها روث هامسة , فأن سأخرج   -

بصحبة بينيت فأنت تعرفني أنىن كنت قد التقيت  
, فهو  43به أثناء لعبنا البولينج يف الشارع 

العمل لنتعشي  سيمر ألخذي بعد االنتهاء من
 معا ىف املطعم , سوف أعرفك به إذا أردت ! 

 قالت ماريكا مازحة : 
آه . أجل ! سوف أخربك عن رأيي فيه .  -  



مث شعرت ابلذنب عن الكلمات اليت قالتها حيث  
ما ابحلزن وأهنا تعيسة يف إن روث كانت تشعر دائ

احلب , فلطاملا عاشت قصصا مع رجال بعيدين  
 عن تفكريها . 

ت ماريكا على نفسها ابب املكتب  أغلق
وأستغرقت يف قراءة املعادالت الكيميائية اخلاصة  

 ابلعناية ابلرجل .
كان املنتج الذى حظى أبفضل نتائج يف التحليل  

ذا لون برتقايل مما جعلها تستبعده على الفور .  
رت خاص ابملهندس  فسجلت مالحظتها يف دف

تحضر الكيميائي الذى يعمل على إنتاج هذا املس 
 هبدف حتسني اللون والرائحة للشامبو اجلديد . 



وأخريا مل تنس أن تكتب كلمة شكر موجزة  
لتشيجعه ودعمه , فقد كانت تقدر متاما جهود  

 هذا الكيميائي الذى سوف يقدم إليه امللف .
قرع ابب املكتب حيث كانت ماريكا ما زالت  
تعمل وإذا بروث تدخل عليها بصحبة صديقها  

ت وكم كانت ماريكا خائفة من  اجلديد بيني
االنطباع األول الذى كان ابلفعل سيئا جدا ..  
كانت قبضة هذا الشاب قوية كما أنه مل يكن  
يتكلم بلباقة مما يكشف خبث شخصيته , أما  

وجهه فقد كان يوحي بعدم االرتياح منذ الوهلة 
األوىل .. كان يضع عطرا جديدا متوافرا يف 

ا احتماله على أى األسواق . التستطيع ماريك 



رجل .. حاولت أخريا أن تبدو لطيفة معه .. 
وبعد قليل من اجملامالت متنت هلما سهرة موفقة  

.. 
قالت ماريكا لنفسها وهي تشاهد روث تبتعد  
متأبطة ذراع صديقها .. احلب أعمي .. لكنها  

هم هو رأي فكرت أن رأيها لن يكون مهما , فامل
بصحبته , روث وعلى ما يبدو فإهنا سعيدة 

الحظت ماريكا ذلك من القبالت الصغرية رشقته  
هبا روث بينما كان ينتظران املصعد وعندما أغلق  

ابب املصعد على العاشقني عادت ماريكا  
 أدراجها واخذت تفكر يف جوردان .



هل حبها له جعلها عمياء هي أيضا ؟ أيعقل أن  
خيفى شخصيته احلقيقية اليت كانت تعرفها منذ  

عاما ؟ سوف تكتشف هذا خالل   مخسة عشر
هذه العطلة اليت سوف تقضيها معه .. ستكون 

 ابلفعل فرصة جيدة لتتكلم معه وتكتشفه أكثر ..
وكعادهتا عندما تريد اهلروب من االفكار اليت  

تساورها , انكبت على العمل وغرقت فيه حىت 
 أمخص قدميها .

عملت ماريكا جاهدة هذا املساء , ويف األايم 
ة حىت كانت مع هناية مساء هنار اخلميس قد  التالي

توصلت إىل الصيغة النهائية للشامبو اجلديد  
 الذى كانت حتضره . 



عادت ماريكا إىل منزهلا ذاك املساء حواىل الثامنة 
والنصف وقرعت جرس شقتها القدمية اليت كانت  
قد ورثتها عن جدهتا اجملرية .. وما إن وصلت إىل 

اهلاتف يرن , لقد   ابب الشقة حىت مسعت جرس
 كان جوردان . 

أين كنت طوال هذا املساء ؟ سأهلا جوردان  -
 بعصبية .

لكن , ماذا هناك اي جوردان ؟ قالت ماريكا   -
مبتسمة من رد فعله الذي يظهر قلقه عليها أوال 

: املساء مل ينقض بعد ! إهنا حواىل الساعة الثامنة  
والنصف , وإذا ما كنت تريد أن تعرف كيف  

ضيت أمسييت فعلي أن أذكرك أبنىن قطعت  أم



وعدا مقدسا أبخذ أجازة يف هناية األسبوع وكان  
لى أن اهنى أعمايل كافة ., وقد أهنيت قراءة  ع

 آخر ملف حواىل الساعة الثامنة .
اعذريين اي ماريكا , أجاب جوردان , هذا لطف  
منك , لقد كنت قلقا عليك حيث إنىن طلبت 

ات ومل جيبين أحد !يف اهلاتف حوايل عشر مر   
 قاطعته ماريكا : 

هل سنذهب غدا ؟  -  
طبعا . ابلتأكيد ! لقد كنت أفكر يف هذا   -

 طوال األسبوع املاضى , أتعرفني ؟
سوف أطلب منك طلبا : هل ابستطاعيت 

اصطحاب ابتىن معنا يف السيارة ألوصلها عند  



خالتها الىت تقطن يف مونت سيلو حيث إهنا  
ستقضى ست ساعات يف القطار لتصل هناك ؟ 
 أعرف أن هذه التغريات معقدة بعض الشيء . 

 فهل يزعجك هذا ؟
ال . أبدا , أجابت ماريكا اليت مل تكن تنتظر   -

ثل هذا الشيء , لكن أال ختاف أن  حدوث م
توجه لك ابنتك بعض األسئلة احملرجة وهي تران  

 ذاهبني لقضاء عطلة هناية األسبوع معا ؟
ال . ال تقلقي ! على كل لقد كلمتها عنك .   -

فهي تعرف جيدا من جمالت املوضة والتجميل 
حيث أهنا مغرمة بشرائها , كما ستكون مسرورة 

كثب ! مث أتعرفني , هذا  جدا ابلتعرف إليك عن  



اجليل اجلديد أكثر حترر مما كنا عليه عندما كنا يف  
 مثل سنه .. 

حسنا .. رمبا أنت على حق , أخربين ماذا   -
 على أن آخذ من ثياب ؟

ال أتخذى الكثري , لباس حبر بنطلون جينز   -
وشيئا ما يصلح لقضاء سهرة إذا ما أردت أن  

ية .. ولكن  أصحبك إىل املطعم الوحيد يف القر 
 هذا ليس ابلضرورة .. 

اتفقنا ! مىت سوف متر الصطحايب ؟ يف   -
العاشرة والنصف أيكون الوقت مناسبا أم متأخرا  

 ؟



ال , أبدا , سأكون يف انتظارك يف الساعة   -
العاشرة والنصف , إذن أن سعيدة جدا لقضاء 

هذه اإلجازة معا , سنكون معا ملدة يومني كاملني  
. 

اريكا السماعة , أخذت تفكر  عندما وضعت م
قاله جوردان للتو , فهي أيضا   يف الكالم الذي 

كانت سعيدة ألهنا سوف تقضي عطلة هناية  
األسبوع مع الرجل الذي طاملا أحببته .. مع  

ذلك كانت تشعر خبوف غريب يسكنها .. أجل  
, هي تعرف جوردان جيدا , لكن اخلمسة عشر  

يبدو يف عاما اليت مضت على فراقهما جتعله 



عينيها غريبا , فكرت ماريكا , أجل هذا هو 
 جوردان ابلنسبة إليها اليوم .

كانت ابتريسيا شابة لطيفة , ذات عينني جمريتني  
كعيين أبيها وشعر رائع كستنائي البد وأهنا ورثته  

عن أمها .. فقد كانت ماريكا تذكرصورة األم من 
صفحات اجملالت , لقد كانت ابتريسيا ودودا  

مع ماريكا بصورة رائعة , وبينما كانت جتلس   جدا
يف املقعد اخللفي يف السيارة حتادث ماريكا وإذا  

 هبا فجأة توجه حديثها لوالدها :
اباب , أرجوك , أن ترفع صوت الراديو , قالت   -

ابتريسيا وهي تستمع للمقدمة املوسيقية آلخر  



أغنية من أغاىن مايكل جاكسون يف البومه األخري 
رائع ! .. إنه  

ليب جوردان طلب ابتريسيا بلطف والتفت  
مبتسما إىل ماريكا اليت ردت عليه إببتسامة مماثلة  

. فقد كانت بينها وبني نفسها تفكر يف توماس 
الذي كان سيتصرف بنفس الطريقة عندما يسمع  

 موسيقي إحدى أغاىن جنومه املفضلني .
وصلوا مونت سيلو يف الساعة الثانية عشرة  

هرا .. حيث كانت كارولني أخت  والنصف ظ
زوجته السابقة يف انتظارهم فدعتهم لتناول الغداء  

. 
 قالت كارولني : 



أرجوكم , ال داعى للتكلف , فأنتم لن تصلوا   -
إىل املنزل املهجور لتقوموا فورا بتحضري الطعام , 

 أليس كذلك ؟
كما أنىن قد حضرت أقراصا من اهلامبورجر 

ائعني . مل يستطع تكفي جليش من الفتية اجل
جوردان وماريكا رفض الدعوة فقبالها كان  

الغداء رائعا , وكان أوالد خالة ابتريسيا يف منتهى  
الروعة وهم يتداولون النكات اليت مسعوها يف 

 اجلامعة .. 
كانت الساعة قد شارفت على الثانية عندما رفع 

جوردان بيده معطيا إشارة الرحيل . فأخذوا 
نزل الريفي الذي كان ميكله  طريقهم ابجتاه امل



والذي يبعد عشرات الكيلو مرتات عن مونت  
 سيلو .

لقد فهمت اآلن , وملاذا قلت يل إن املنزل يف  -
منطقة معزولة ؟ قالت ماريكا , بينما كانت  

 السيارة تسلك طريقا ترابية تؤدي إىل املنزل . 
أتعرفني .. هذه العزلة اخلاصة هي اليت  -

شرتيت هذا املنزل , فعندما  استهوتين عندما ا
أغادر نيويورك أو واشنطن أكون فعال حباجة  

 للراحة والوحدة .. 
حىت أنىن تعمدت أال أمده ابهلاتف إال أنىن أخريا 
فعلت حيث إن ابتريسيا كانت قد اعتادت على 



اجمليء هنا هي وأصدقاؤها , وأن ال أريد أن  
 أتركها وحيدة مبعزل عن العامل .

ماريكا وهي جتول ببصرها حول البيت  صرخت 
الريفي اهلادئ املصنوع من اخلشب واحملاط 

 مبساحة واسعة : إنه رائع ! 
 قال جوردان معتذرا :

إنه ليس كبريا جدا كما إنه ليس ابلفخم أيضا   -
 لكن هذا ما كنت أحبث عنه متاما ! 

سوف أغيب للحظة ألوصل مولد الكهرابء حىت 
يف هذه األثناء أخذت نستطيع تشغيل الثالجة . 

ماريكا تطوف يف الردهة الرئيسية , لقد كانت  
مساحة واسعة مفتوحة حىت حدود املنزل ..  



فألقت ماريكا نفسها على أحد الكراسي  
املوضوعة بشكل دائري حول املدفأة .. مث سيطر  
هدوء اتم يف مثل هذا الوقت من بعد الظهر , مل 

ر يكن يسمع سوى صوت اهلواء يتخلل أشجا
احلديقة , وزقزقة العصافري . كانت ماريكا قد  

أغفت قليال وعندما فتحت عينيها كان جوردان  
 هناك بقرهبا وهو يداعب يدها بلطف .

 مهست ماريكا :
هذا الصمت رائع .. -  
أجل لقد أمضيت السنة املاضية أسبوعا   -

أبكمله هنا وعندما عدت إىل نيويورك شعرت 
االنفجار .أبنىن على وشك   



جوردان , أردت أن أخربك أنىن أحببت ابنتك   -
كثريا فقد كانت لطيفة جدا معي وال أخفى 

 عليك كنت خائفة بعض الشئ من رد فعلها .
ال , أنت ال تعرفينها جيدا , أجاب جوردان .  -

فهي متفتحة جدا ومستقلة أيضا .. ان معجب  
هبا أيضا .. لكن عالقتنا ال ختلو بعض الشيء 

ن اخلالفات يف وجهات النظر .. أن أعتقد  م
ايسيدتى أنه مع هذا الفارق يف السن بيننا , أهنا  

ية  مثلها مثل بقية الفتيات يف مثل سنها .. على أ
حال , أن سعيد جدا أهنا قد أعجبتك . يف هذا  
الوقت أخذت ماريكا تفكر أنه من املمكن أن  



يكون الوقت األمثل لكي أتيت بذكر توماس , 
رددت قليال مث قالت : ت  

جوردان . اريد أن أصارحك بشيء ما ..  -  
 قال جوردان :

ال . ليس اآلن .. ايعزيزيت .. كمن يعرف يف ماذا  
ستحدثه ويرغب بتأجيل املوضوع , جيب علينا 
اآلن إخراج احلقائب من السيارة ووضع الطعام 

يف الثالجة وهتوية الغرف بعض الشئ .. قبل أن 
ساء . تسيطر رطوبة امل  

 قالت ماريكا ضاحكة : 
ابلتأكيد , سأكون مضيفتك . لكن أحب أن   -

أؤكد أنىن لن أقوم بكافة األعمال . بعد ساعة  



من العمل .. كان املنزل قد أصبح جاهزا فجلس 
 االثنان يسرتحيان يف قاعة اجللوس . 

 سأل جوردان :
أترغبني ابحتساء كأس ما ؟ -  
نا ؟ أجل , ابلتأكيد , فماذا لديك ه -  
كنت أحب أن أجعلك تتذوقني الشراب    -

األبيض , لكنه لالسف مل خيتمر بعد ابلشكل 
الكايف .. فما رأيك إذن يف كأس من الشراب  

 الذي أفضله شخصيا ؟
 قالت ماريكا : 



مهم , إنه رائع , بعد أن بللت شفتيها ببعض   -
من الشراب . مل خيطر ببايل أنىن سأتذوق كأسا 

 مبذاق رائع كهذا . 
بكل بساطة , النه معتق لسنوات طويلة ,  -

خذي , لقد مر وقت طويل انتظرتك فيه .. أنت  
! 

عندما مسعت ماريكا هذه الكلمات أخذ قلبها  
خيفق بسرعة وإذا جوردان يقرتب منها وأيخذها 
بني ذراعيه , كانت عيناه البحريتان تنظران إليها  
كمن يريد أن يغوض إيل أعماق روحها .. فقد 

ريد أبى مثن أن يعرف إذا ما كان هناك  كان ي



بقية من آاثر حبهما القدمي الذى كان جد ما  
 يتمناه أن يعود إىل احلياة من جديد .. 

أجل .. آاثر من دموع وذكرايت حلب ال  -
 ينسي .

أخذت ماريكا ترتعش حتت وطأة نظراته بشكل مل 
تعرفه من قبل وإذا جبوردان يقبلها قبلة طويلة ,  

العظيم .حتمل شوقه   
 مهس جوردان :

عليك أن تصعدي إىل غرفة النوم , قبل أن  -
 أغلق ابب الشاليه فسرعان ما خييم الظالم ..

 سألت ماريكا مبتسمة : 



الليل . الظالم ؟ لكنها ابلكاد حواىل الساعة   -
 السابعة مساء ؟

اجل . لكن أال تعرفني أننا خنلد للنوم ابكرا يف   -
 الريف !

ا , قبل أن أخيب ظنك ,  لقد ترددت كثري  -
ان يدخل إىل  ضحكت ماريكا بينما كان جورد

الغرفة .. فليس هناك سوى شئ واحد أخشاه  
قليال : هو هذا الصف من األزرار الصغرية  

الواصلة حىت العنق .. فعلى أن أفكها واحدا  
 واحدا حىت تستطيعني خلع هذه البلوزة ؟ 

ن  أجل . فهذا مستوحي من لعبة صينية , متتح -
 قدرة الرجل على الصرب .



 مهس جوردان بصوت أكثر دفئا :
قبلت التحدي ! -  

واقرتب من ماريكا حبركة خفيفة وبدأ يفك الزر  
 األول من أزرار القميص القطين .

مهست ماريكا وهي تشعر ابألمل ألهنا عربت عن  
 الرغبة العارمة اليت جتتاح أعماقها : 

قواعد اللعبة لقد نسيت أن أخربك أنه حسب  -
الصينية هناك مكافأة لك على كل انتصار حترزه 

.. 
 أجاهبا جوردان : 

أن يف انتظار أول تشجيع . -  



فاقرتبت ماريكا وطبعت على عنقه قبلة حارة  
 حيث شعرت بنبضات قلبته املتسارعة .. 

واستمر يف فك األزرار واستمرت ماريكا بقبالهتا  
ة كبرية .. الرقيقة حىت استسلمت له أخريا برغب  

مهس هلا جوردان .. وهو يندس بقرهبا يف السرير  
: فمازلت متلكني هذه البشرة الساحرة اليت 

يتخللها النور وهو يهمس هلا هبذه الكلمات . 
كان قد اقرتب من الطاولة املوضوعة قرب  

السرير وأسفل مشعتني موضوعتني هناك خشية 
انقطاع التيار الكهرابئي أخذت الشعلة يرتاقص 
ظلها على جسد ماريكا املختفية يف ظالم الغرفة  

 الصغرية . 



 مهس هلا جوردان :
اقرتيب مين .. فأريد أن أشعر بك بقريب .. مل  -

يكن جوردان يريد أن يضيع حلظة واحدة وهو  
ينظر إىل ماريكا اليت طاملا أحبها .. أما هي فقد  
وجدت نفسها بني ذراعي رجل آخر غري الذى 

رجل مملوء ابحلب ومفعم ابلرغبة  كانت تعرف , 
 وغرفا معا حبب طويل طاملا انتظراه . 

أخريا بعد صمت طويل .. كان جوردان هو من  
 بدأ احلديث ؟ 

هناك أشياء مل تتغري .. كما كنا منذ مخسة   -
عشر عاما .. كأن أصابعنا قد وجدت بعضها 

 اآلخر .



صحيح . . قالت ماريكا .. فقد كان يكفي   -
قة حيت .. واتبعت قائلة : أتعرف ما  ملساتك الرقي

أحبه فيك والذي مل يتغري قط .. إنه هذا املراهق  
 الصغري الذي يسكن فيك !

أخذت ماريكا تتأمل من جديد جسد جوردان  
 الرايضي وقالت : 

التضحك , فبالرغم من العضالت والقوة   -
الظاهرة .. ما زلت حتتفظ يف حركاتك وتصرفاتك  

رب .. شئ من التصنع , بشئ ال أعرف كيف أع
 .. اعتقد أنه أيضا يعجبين فيك ..

 ابتسم هلا جوردان وضمها جمددا إىل صدره ..
 سأهلا جوردان وهو يداعب عنقها : 



 هل غفوت ؟
أبدا . صرخت ماريكا لكين أتضور جوعا .. -  
حسنا ! أعتقد أنك كنت جائعة يل فقط ..   -

فقد خاب ظين .. لكن .. الحتلمي أبكثر من  
من اللحم مع البيض املقلي أو طبق آخر  قليل 

 يكون سهل التحضري .. سوف أنزل إىل املطبخ !
بقيت ماريكا ممددة يف السرير بينما كان جوردان  
حيضر بعض الطعام وعندما صعد إىل الغرفة كان  
حيمل صينية مليئة ابلطعام وزجاجة من الشراب 
االمحر .. أخذت ماريكا تفكر كيف مضت كل 

دون أن تشعر بسعادة كهذه .. مث   هذه السنوات
انكبت على الطعام بشهية فالتهمت كل ما  



أحضره جوردان الذى ذهب أيضا ليحضر  
 زجاجة أخري من الشراب .

مث امضيا بقية الليل ومها غارقان يف حبر من احلب  
 ومل خيلدا للنوم حىت ساعة متأخرة من الليل ..
كانت أشعة الشمس املتسللة إىل الغرفة قد  

قظت ماريكا اليت مل تعرف للوهلة األوىل أين  أي
هي .. كانت ذراعا جوردان اللتان تطوقاهنا طوال  

الليل قد ذكرهتا أبحداث الليلة املاضية ..  
أزاحت ماريكا الغطاء برفق حىت ال يستيقظ 

جوردان .. مث عادت من جديد تستلذ ابجلسد  
 الدايفء للرجل الراقد بقرهبا الذي استيقظ .

ردان بصوت نعس :سأهلا جو   



أأنت دائما ممن يستيقظ ابكرا ؟ -  
أجل . دائما ! فعادات العمل ليس بسهولة   -

 أستطيع نسياهنا لكنك مل تركض هذا الصباح ؟ 
 أجاهبا جوردان وهو يدس برأسه حتت الوسادة :

ال . فهناك طرق اخرى ملمارسة الرايضة   -
 عندما يكون املرء برفقة امرأة حيبها . 

ن ضاحكا .قال جوردا  
 لدي فكرة .

 قالت ماريكا : 
سوف أنخذ محاما مشرتكا هذا الصباح حيث  

 ستكون جمال االختبار ابلنسبة يل ! 



جمال اختبار ؟ ! أهي لعبة صينية أخري , على   -
ما أعتقد ؟ ال ,.., فأن أرفض مثل هذا االختبار  

 العملى منذ الصباح . 
أعرف لكن ال ! مل حتزر قط .. أريد فقط أن  -

رأيك ابلشامبو اجلديد للرجال الذى حضرته قبل 
 مغادرتنا . 

آه ! إذن هذا كل شئ ؟ حسنا أن موافق على   -
 شرط أن تساعديين يف االستحمام ..

أجابته ماريكا وهي تقفز من السرير ابجتاه احلمام  
: 
حسنا اتفقنا .  -  



أخذت ماريكا تساعد جوردان على االستحمام  
لك . تقبلت ماريكا احلكم  بينما جلس متلذذا بذ 

األول للمستخدم األول للمستحضر اجلديد  
فاللون والرائحة والرتكيب , كل شئ كان يبدو 

 على أكمل وجه . قالت لنفسها :
إذا ما نل هذا الشامبو اجلديد إعجاب  -

 سيناتور , يف الوالايت املتحدة األمريكية .. 
 سألته ماريكا : 

ثري من الرجال  فبالتأكيد سوف ينال إعجاب الك
 أال تعتقد ذلك ؟ 



كفاك استفزازا يل , علق جوردان , مث إن   -
عليك أن تستديري فقد حان دوري ملساعدتك  

 على االستحمام ..
وانسلت ماريكا يف حوض االستحمام امللئ 

 ابلرغوة املعطرة . 
ودون أن يشعرا بنفسيهما عاودهتما الرغبة من  

ول  جديد وغرقا يف حب عميق احتفال فيه اب
 صباح هلما معا .. 

   
    
 
 



 الفصل السادس  
 

استقلت ماريكا على كرسي طويل بعينني نصف 
مغمضتني . كانت تشعر بشعور رائع هذا الصباح 

. فبعد أن خرجت من مياه البحرية املوجودة  
خلف املنزل الريفي , شعرت بنفسها حمررة  
واخذت تعرض نفسها ألشعة مشس أيلول ) 

األشجار ذات الروائح املختلفة  سبتمرب ( كانت 
حتيط ابملنزل الصغري ..أخذت ماريكا متتع 

نظريها آبالف الظالل املختلفة لدرجات اخلضرة 
 اليت كانت تتلون هبا األشجار .



سأهلا جوردان وهو حيمل يف يده كأسني من 
 الشراب املثلج :

هل تتأملني الطيور ؟ -  
الرائعة  ال , فأن مأخوذة متاما خبضرة األشجار -

, أتكلم كأنىن من سكان املدن طوال حيايت , 
لكن أؤكد لك أنىن مل أر قط مثل هذا املنظر منذ  

 زمن بعيد . 
ابلتأكيد أنت من سكان املدينة , ولكن سوف   -

تعتادين على اجملئ إىل هنا بصحبيت عدة مرات , 
 وعندئذ لن يدهشك شئ يف الطبيعة . 



ي تسلم  حسنا , اتفقنا , مهست ماريكا وه -
شفيتها جلوردان الذي راح يقبلها .. وفجأة مسعا 

 صوت البوابة يفتح يف آخر احلديقة .. 
 قال جوردان وهو يقف .

أي شيطان هذا جاء ليزعجنا ؟ -  
والدي .. أين أنت ؟ جاءهم صوت ابتريسيا   -

 من بعيد . 
عضت ماريكا على شفتها وهي تري جوردان 

ابتريسيا الىت نزلت من سيارة  يبتعد ملالقاة ابنته 
 خالتها وحيدة .. 



كانت ماريكا تتحني الفرصة لتخرب جوردان عن  
توماس وقد كانت على وشك ذلك عندما 

 وصلت ابتريسيا .
قالت ماريكا لنفسها وهى تفكر أن عطلة هناية 

 األسبوع قد شارفت على االنتهاء : 
وهذه فرصة أخرى تذهب . عندما عاد   -

تريسيا كان يبدو جليا أهنما  جوردان بصحبة اب 
 مشتبكان يف نقاش حاد . 

أرجوك اي والدى , سرتي , سيكون هذا  -
مسليا لكما أيضا فهناك فرقة موسيقية وأيضا 

 هناك عشاء قبلها إذا أردت ..



هل أنت متأكدة من انه ليس يكون هناك أى  -
نوع من موسيقى الروك ؟ فلقد أمسعتين ما فيه  

قبل أن آيت إىل هنا ألراتح يف  الكفاية يف نيويورك 
 هذه العطلة . 

لكن ال اي والدي ! لن يكون هذا أبدا ! إهنا   -
فقط سهرة يف النادي ولن يسمحوا لنا ابلدخول  

 ألننا مل نتجاوز الثامنة عشرة من العمر ! 
مل يكن الوضع يبعث على السرور فقد كان 

جلوردان خطط أخري لقضاء السهرة فنظر بطرف  
اريكا الىت ابتسمت وهى تنظر إىل  عينيه إىل م

 ابتريسيا قائلة : 
ميكننا أن نذهب إذا كان هذا يسعد ابتريسيا !  -  



 مث ما أدراك فرمبا رقصنا حنن أيضا .
ماريكا أنت رائعة ! أن متأكدة من أننا سنلهو   -

كثريا .. إنه لطف منك أن تصطحبينا .. حسنا  
سأعود ألخرب أوالد خاليت الذين ينتظرون يف 

السيارة , سأزف هلم هذا اخلرب السار ! ستمران 
الثامنة .  ألخذن من مونت سيلو حواىل الساعة 

 اتفقنا ؟
 أجاهبا جوردان متنهدا : 

لقد مسعنا جيدا , سنكون هناك يف الوقت   -
 احملدد . 

 التفت جوردان صوب ماريكا :



لقد كنت لطيفة جدا مع ابتريسيا , آمل أال  -
. تكون هذه السهرة مزعجة  

 قالت ماريكا : 
ال تقلق , سوف نستمتع حنن أيضا فكم مضى   -

 من الوقت دون أن نرقص معا . 
ساد الصمت لوهلة مث اقرتبت ماريكا من  

 جوردان وقالت : 
أريد أن أكلمك يف شئ . بينما حنن وحدن ..  -  

 قال جوردان وهو يقفز من كرسيه : 
اتفقنا , لكن ليس اآلن .. واآلن على أن  -

رسا يف التزجل على املاء , وأريد أن أراك  أعلمك د
 قد تعلمت ذلك قبل هناية العطلة . 



احتجت ماريكا .. لكن ذهب ذلك يف اهلواء ..  
فقد كان جوردان ينتظرها يف القارب الصغري 

الذي أخذ يشد إليه حبال طويال كان درس التزجل 
 على املاء استعراضيا مبا فيه الكفاية . 

الت ابءت ابلفشل .. قامت ماريكا بعدة حماو 
فهي مل تكن تعرف ان هذه الرايضة عنيفة هلذا  

احلد لكنها مل تريد أن تغادر املكان قبل أن تنجح 
ولو مبحاولة واحدة .. كانت ابلرغم من إخفاقاهتا  

 املتكررة مصرة على إعادة احملاولة .
 قال جوردان :

كفي هذا اليوم ! لقد أهنكت وهذا جيعل   -
ون أي تعليق ! صرخت  بد -األمور أصعب 



ماريكا أبعلى صوهتا وهي خترج رأسها من املاء  
سأبدأ من جديد , فليس هناك أي سبب مينعين 
من احملاولة استعادت ماريكا وضعها من جديد  
ورفعت بيدها معطية إشارة التصميم جلوردان 

إىل القارب بقوة صرب   الذى كان يربط احلبل
 حماوالهتا واحتمال متكنت ماريكا من أن تنجح يف

فقد متكنت على مسار ثالمثائة مرت من االحنناء  
مرتني يف تزجلها فراحت تضغط على أسناهنا  
 لتظهر مبظهر احملرتفني يف التزجل على املاء .

صرخ جوردان : رائع ! لقد جنحت ! لألسف مل  
يكن معى كامريا أللتقط لك صورة فقد كنت  

 تبدين كأحد مشاهري فيلم إخوة ماركس .



قالت ماريكا وهى تعلو سطح القارب عرب السلم 
 الصغري .

تستطيع اآلن أن تستفزين بعدما جنحت أيها  -
الشرير , كيف كنت ستلتقط يل صورة وانت  

 تقود القارب . 
 انفجر جوردان ضاحكا وقال :

أنت على حق ايعزيزيت , لكن أن ال أستفزك   -
بل ابلعكس احنين لك احرتاما ابلنسبة للمحاولة  

ألوىل فهي ليست سيئة أبدا على االعرتاف  ا
بذلك .. هيا الدرس القادم غدا ىف نفس املوعد  

. 



حسنا ,. ايسيدي . سأكون جاهزة , قالت   -
ماريكا وهي ترمتي بني ذراعي معلمها الذي 

 أحاطها مبنشفة مسيكة . 
كانت السهرة اليت رتبتها ابتريسيا يف النادي  

 مسلية جدا ومليئة ابملرح .
ماريكا وهى تسحب جوردان حللبة الرقص  قالت 

: 
أي حظ مجيل ألننا قررن اجملئ فمن الرائع أن   -

يعيدوا إحياء أغاين الستينيات الرائعة أن أحب  
هذا , لكن املضحك أن نرى ابنتك ترقص على 

هذه األغاين اليت ال نعرفها , انظر هناك , إهنا  
 مترح مع أوالد خالتها . 



  -وأن أحبها  -اجلوكي أسطوانة وعندما وضع 
نظر جوردان إىل ماريكا . ضمها إىل صدره وأخذ  

 يراقصها حبنان . 
 قالت ماريكا : 

أتذكر ؟ أهنا أغنيتنا املفضلة .. أتعلم , مل أكن  -
 أستطيع أن امسعها دون أن أبكي .

أجاهبا جوردان وهو يضمها بشدة إىل صدره  
وهلم .. وراحا يرقصان وكأنه ال يوجد أحد من ح

لقد أعادا إحياء احلب الذى ولد على هذه  
 األغنية .. ومل يفكرا يف شيء آخر .

عندما عادت ماريكا إىل منزهلا مساء األحد 
أخذت تسرتجع يف ذاكرهتا أحداث اليومني  



املاضيني الرائعني اللذين قضتهما بصحبة جوردان 
. 
أميكن للحب أن يولد من جديد بعد كل هذه   -

ذت ماريكا تسأل نفسها وهي السنوات ؟ أخ
 تفرغ حقيبتها . 

كانت ماريكا تشعر بشعور رائع ال يصدق منذ 
أن ألتقت جبوردان لكن كان هناك شئ ما يف 

داخلها يقلقها , كان هناك شعور غريب يراودها  
شعور مل تعرفه من قبل . كما لو أن ظهور  

جوردان يف حياهتا من جديد قد كسر حاجزا 
فبعد نضال طويل وبعد أن  سراي يف شخصيتها , 

أصبحت تتمتع بشخصية قوية واثقة بنفسها  



تكتشف فجأة أهنا ضعيفة وتتذكر كالم جدهتا 
اجملرية اليت كانت تردده على مسامعها عندما  

احذري من الشبان , اي   -كانت فتاة صغرية . 
ماريكا فاحلب ميكن أن يكون لعبة خطرة يفقد  

 فيها املرء روحه ! 
آنذاك يبدو هلا غريبا لكن تلك  كان كالم جدهتا

 الكلمات ظلت حمفورة بذاكرة الطفلة الصغرية .
كانت ماريكا تتذكر كل ذلك وهي تفرغ حقيبتها 

, وإذا مبفكرهتا تسقط على السرير فتناولتها  
حبركة آلية وألقت نظرة سريعة على مواعيدها  

خالل األسبوع املقبل وفكرت بينها وبني نفسها  
ديها الوقت لتفكر يف رحلتها  : إنه لن يكون ل



املاضية مع جوردان وأخذت حتدث نفسها  
 بصوت عال : 

أنت سعيدة , وقد قضيت عطلة رائعة مع رجل 
رائع فلم ال أتخذين األمور كما هى عليه ؟ ! .. 

وبعد أن رتبت أفكارها أخذت ماريكا محاما  
ساخنا واستسلمت للنوم وهي حتلم بدروس 

علمها إايها جوردان . التزجل على املياه اليت   
منذ وصوهلا إىل املكتب يف صبيحة اليوم التاىل  

انشغلت ماريكا ابلعمل , فاهلاتف مل يتوقف عن  
الرنني وكان عليها أن متلى األوامر على سكرتريهتا  

كي اليقع أى لبس ىف االجتماعات اليت  
ستعقدها بعد أن اطلعت على املشكلة األمنية  



ا . عقدت ماريكا  اليت كانت ىف مقدمة أعماهل 
اجتماعا مع مصممى الدعاية من أجل تسويق  

اجملموعة اجلديدة من مستحضرات العناية ابلرجل  
 اليت أنتجتها أخريا .. 

أخذت ماريكا تقرتح عدة مناذج للعبوات  
ل العطر اجلديد , وأخريا  الزجاجية القامتة من أج

توصلت إىل تبىن اقرتاح معني . فقوبلت الفكرت  
لقبول من قبل فريق التصميم الذين  ابحلماس وا

قرروا صنع العبوة خالل األسبوع القادم .. بقى  
هناك اختيار االسم الذى سوف يطلق على  

املنتج اجلديد الذى فكرت فيه ماريكا طويال .. 
لكن دون نتيجة فقد كانوا قد استخدموا كافة  



األمساء اليت ميكن اقرتاحها .. فلقد استخدموا  
ل األساطري : أخيلوس هرقل  أغلب أمساء أبطا

 أوديس .. لكن السيدة الشابة مل تقتنع .
 سألتها روث بصوت متعب :

ملاذا هنتم دائما أبمساء األبطال ؟ -  
 صرخت ماريكا :

لكن , أجل روث على حق , ملاذا ال   -
 نستخدم سوى أمساء األبطال ؟ 

فنحن صنعنا هذه اجملموعة من أجل الرجال  
عارن املعتمد , أعتقد أنه  املميزين ألن هذا هو ش

ختيار اسم من أمساء آهلة األغريق إذا ما  علينا ا
جترأت على القول ! فنحن يف حياتنا العادية غاليا  



ما نقول إن فكرن مجيل كاآلهلة ! إذن يلزمنا اسم 
واحد من اآلهلة اليت تعرب عن اجلمال والقوة 

 والسحر .
 اقرتح مدير الدعاية : 

إنه أبولون !  -  
بولون , أجل ! قالت ماريكا الىت أشرق أ -

وجهها للتو , أبولون الكلمة مجيلة .. كما أنه  
يوحي بكافة التعبريات القدمية اليت يعرفها اجلميع  

 أن أجد الفكرة رائعة .. فما رأيكم ؟ 
أعلن مجيع من كان حول الطاولة موافقتهم من  

 أجل أبولون .



هبا فريقا  قررت ماريكا إجراء دراسة خاصة كلفت 
خمتصا يقوم بتجارب التسويق على عينة من  

املستهلكني ميثلون الزابئن املستهدفني هبذا املنتج 
. 

مث بعد ذلك قررت إجراء دراسة عن األشياء  
املوجودة يف األسواق واليت متثل هذه اآلهلة  

ن , متاثيل .., فهي القدمية .. كرسومات جدرا 
من   تريد أن تدقق يف كل شئ تستفيد من أي 

 التفاصيل من أجل الدعاية .
أعتقد أنه ابستطاعتنا اآلن البدء يف البحث   -

عن عارضة مجيلة . تساعدن من أجل صور  
 احلملة اإلعالنية ..



لست متأكدة من أنه جيب أن ختتارها من   -
النوع املميز العظيم .. قالت روث اليت كانت  

 غالبا ما تسأم احلديث يف االجتماعات .
د أنه علينا اختيار عارقة . لكن أن اعتق  -

 التكون .. كيف أستطيع أن أعرب عن ذلك ؟ 
.. جيب أال تكون مثرية وخمجلة ابلنسبة للرجال 
الذين سيشرتون املنتج .. بل أعتقد أنه علينا يف  

هذه احلالة استخدام عارضة لطيفة فتكون  
الرسالة اليت نقصدها عندئذ .. أيقظوا اجلمال  

ليت سوف يعرفها النساء فورا  الذى ىف داخلكم وا
.. مث ارتبكت روث فجأة وامحر وجهها كمن  

ب محاقة .. فلم تصدق نفسها أهنا نطقت  ارتك



مبثل هذا يف االجتماع وكانت قد بدأت تندم  
 على ذلك فهذا ما مل حيصل معها من قبل .

 قال أحدهم ليكسر الصمت :
أعتقد أن روث على حق . -  

 أكدت ماريكا ! 
, ايروث , أعتقد أهنا أنسب فكرة   رأيك رائع -

متثل مضمون اجلملة اإلعالنية اليت نريد .  
 واتبعت قائلة :

أريد أن يدون كل منكم ما مسع ويشرح وجهة  -
نظره فيما بعد حىت نتمكن من املناقشة يف 

 االجتماع املقبل . 



كيف أمضيت عطلتك ؟ سألت روث وهي    -
 ترتب املكتب بعد أن انفض االجتماع .

ظرة براقة , نظرت ماريكا إىل روث مبتسمة . وبن  
جيب أن أعرتف أنه قد مضى على زمن طويل  -

مل أقض فيه مثل هذه العطلة الرائعة وأنت .. 
 كيف جترى األمور بينك وبني بينيت ؟

هناك شئ غريب , تعرفني . هناك أوقات  -
أشعر هبا أن األمور جتري على مايرام , وحيدوين 

اليت جتمعنا عالقة حقيقية   الشعور أبن العالقة
.لكن يف بعض األحيان يتنابين الشك كامنا هناك  

شئ خاطئ يف عالقتنا , ال أعرف كيف أفسر  
هذا إال أنه ينغص على ىف األوقات اجلميلة الىت  



يها . وحتركت السيداتن ابجتاه مكتب ماريكا  نقض
. 

 قالت روث :
سوف أتركك اآلن , وال تنسى موعد املكاملة   -
تفية مع العميل الياابين , على ما أعتقد أهنا  اهلا

 حواىل الساعة احلادية عشرة والنصف .
التقلقى لن أنسى . -  

أخذت ماريكا تفكر أبولون إنه اسم رائع 
ومناسب متام ملستحضرات اإلنتاج اجلديد  

 اهنمكت ماريكا ابلعمل ومل ابلنسبة للرجال مث
تشعر مبضي النهار . كان ملف املستحضر 

يد للشامبو جاهزا على مكتبها أبسرع مما  اجلد



كانت تتصور .. وأخذت تفكر بينها وبني نفسها  
أهنا سوف جتربه على جوردان غدا مساء وعلى  

العشاء . كان جوردان قد دعاها للعشاء يف منزله  
, وكان منذ وفاة زوجته السابقة قد ابع املنزل  
الكبري الذى كان يسكنه منذ زواجه , لقد رأى 

فضل أن يطوي الصفحة ويبتعد اببنته  من األ
ابتريسيا عن الذكرايت املؤملة حيث رأت أمها  

متوت , فابتاع عندها شقة كبرية يف املدينة وكان  
 لديه مديرة منزل تعتين هبما وتدبر أمور املنزل . 

أخذت ماريكا تكلم نفسها . جيب على ابلتأكيد  
أن أصرح له عن وجود توماس مبجرد وصويل 

بينما كانت تستعد ملغادرة املكتب . كان  منزله . 



كل يوم مير وكل خرب تصادفه جيعل األمور أكثر  
صعوبة مل تستطع ماريكا ذاك املساء أن تكلم 

جوردان عن ابنهما توماس فما أن دخلت شقته  
حىت أخذها بني ذراعيه وسحبها إىل األريكة ىف  

قاعة االستقبال واخذ يقبلها بشوق حمموم  
امللتهب مث غرقا يف الضحك هلذا ويشعرها حببه  
 اللقاء احلار . 

أتعرف أنك قد جنحت يف حتويلي من تلك  -
املرأة اجلدية الغارقة يف األعمال إىل مراهقة خطرة  
؟ قالت ماريكا وهى غارقة يف الضحك بينما كان  

 جوردان حيملها بني ذراعيه إىل غرفته . 
عنقها :أجاهبا جوردان وهو يطبع قبلة حارة على   



إنه ابلضبط اهلدف الذى كنت أسعى إليه .  -  
مل تستطع ماريكا عندها أن تكتم صرخة السعادة 

 تشعر هبا , فقد كانت اللذة اليت مجعتهما  اليت
تبدو بغري هناية مث استسلما لنوم عميق حىت وقت 

 متأخر من الليل .
**************** 

 
مضت عدة أايم .. وذات صباح وبينما كانت  

تدخل مكتب ماريكا سألتها :  روث  
إذن ؟ كيف كانت ؟ -  

أجابت ماريكا اليت كانت قد أهنت لتوها حمادثة  
 هاتفية .. ما زالت تفكر فيها :



عم ماذا تتكلمني ؟ -  
لكن أنت تعرفني جيدا . ماذا أقصد ..   -

 العشاء ! 
ابتسمت ماريكا ابتسامة مقتضبة , فلقد كانت  

اليت دعيت فيها لتناول نسيت متام تلك األمسية  
العشاء بصحبة جوردان يف البيت األبيض , 

فالليلة اليت قضتها يف أحضان السيناتور فاريل  
 قد أنستها هبجة العشاء الرمسي . 

آه ! أجل لقد كان رائعا .. فماذا تريدين أن  -
 أخربك عنه ؟ 

 قالت روث بنفاد صرب :



كل شئ .. فقد كانت تريد أن تعرف أدق    -
ل .. ماذا قدموا لكم على العشاء .. من التفاصي

كان هناك من املدعوين . أريد أن أعرف كل شئ 
. 

انصاعت ماريكا لرغبتها واخذت تصف هلا كل 
شئ حماولة أن تتذكر أمساء مجيع املدعوين كذلك 

الشخصيات الذين كانوا جيلسون على طاولة 
الرئيس مباشرة .. مل تستطع روث أن ختفي 

كانت فخورا جدا أبن صديقتها  انبهارها .. فقد  
ومديرة الشركة اليت تعمل هبا كانت قريبة إىل هذا  

 احلد من كربى شخصيات اجملتمع ..



أتعرفني , مل يكن هؤالء األشخاص ذوى   -
ميزات خارقة ! فما إن عرفت النساء الالتى 

قابلتهن أنىن رئيسة شركة دمييرت حىت بدأن بطلب  
ن ! أتعرفني ! لقد  النصائح من أجل العناية جبماهل

اكتشفت أن زوجة سفري ما أو سيناتوا ما .. ليس  
هلا اهتمامات خمتلفة عن اهتمامات النسوة  

رايت لكن .. أخربيين أنت كيف جتري األخ
 االمور بينك وبني بينيت ؟ 

آه .. تنفست روث الصعداء . إهنا دائما  -
نفس القصة فذاك املساء كان قد مر ألخذى من  

ين حىت أهنيت عملى مبنتهى  املكتب وانتظر 



اللطف وقضينا بعدها أمسيتنا معا مث غادر يف  
 صباح اليوم التاىل وهو يقول يل :

 سأتصل بك , إذا مل أجد شخصا آخر ! 
لقد بدا يل مبنتهى الفظاظة ! أما أنت اي ماريكا  

فاؤكد لك أنك بصحبة رجل استثنائي ! فاستغلي 
على ذلك الن الرجال أمثال جوردان معدودون 

 األصابع , ثقي يب وبتجربيت !
ابتسمت ماريكا أبمل .. فقد كانت تتمىن أن  

تكون روث أكثر سعادة , مث قبلتها من وجنتيها  
مث توجهت إىل املخترب الصغري املالصق لغرفة  

مكتبها .. كان النجاح الذى القته جمموعة العناية  
ابلرجل الىت طرحتها يف األسواق قد شجع ماريكا 



كري اببتكار عطر جديد سوف تطرحه على التف
االسواق يف السنة القادمة .يف   

بينما كانت ماريكا تفتح اخلزانة احلديدية اليت  
تضع فيها العينات املبتكرة راودها شعور ما أبن 
أحدا قد فتح اخلزانة احلديدية وعبث مبحتوايهتا  
فاخذت تتفحص بدقة كل عبوة موجودة واليت  

ئية للرائحة اجلديدة .. حتتوى على الصيغة النها 
كان هناك اخنفاض طفيف يف مستوى السائل يف  
كل من العبوات مما عزز الشك لديها أبن أحدا 
ما قد اخذ من كل منها بضع قطرات .. أخذت  

ماريكا تفرك جبينها حماولة أن تتذكر : أمن  



املمكن أن تكون هى من أخذت بضع قطرات  
 من العينات ؟

ظ املعادالت عن ظهر  وملاذا تفعل .. وهى حتف
 قلب ؟

مث أمسكت بقلم احلرب ووضعت إشارة خمفية على  
كل من العبوات وحددت فيها مستوى السائل  
املوجود بداخلها حىت تعرف إذا ما نقصت فيما  

بعد . كانت فكرة أن أحدا ما من حوهلا قد خان  
ثقتها وحاول سرقة سر الصنعة غري مقبولة  

 ابلنسبة هلا . 
ت تفكر يف كلمة اخليانة .. وبفكر مشوش أخذ

ذكرت ماريكا أن إخفاء وجود وعلى الفور ت



توماس عن أبيه ابلفعل خيانة حقيقية . لكنها 
كانت قد حاولت أكثر من مرة ان أتتى بذكره , 

لكن دون فائدة .. فلم يكن الوقت مناسبا 
فكلما حاولت أن تفتح احلديث معه كان يغريه  

. كانت ماريكا قد  كمن يريد أن مينع حديثا مؤملا 
دعت جوردان لتناول العشاء يف منزهلا وكانت قد  
قررت أهنا ستكلمه حاملا ينتهيان طعامهما سواء  
أراد ذلك أم ال . عندما دقت الساعة القدمية يف 
ردهة املنزل الثامنة , قفزت ماريكا من مكاهنا .. 

لقد كانت شديدة التأثر كمن سيذهب لسر  
املقدس ألول مرة .. مث  االعرتاف وتناول القرابن

اجتهت إىل الطاولة املوجودة يف الصالون والقريبة 



من املدفأة وأخذت تتأكد من أن كل شئ على 
 ما يرام .

كانت قد فكرت أن العشاء هنا سيكون أكثر  
محيمية من اجللوس يف غرفة الطعام الكبرية اليت 

 ستكون واسعة جدا على عاشقني .
طبخ فقد كانت قد  وصلت ماريكا اثنية إىل امل 

حضرت قطعة من حلم العجل احملمر يف داخل 
الفرن والصلصة اليت سرتافقها كانت قد جهزت 

 متاما .
لقد عرفت ماذا نسيت .. قالت ماريكا  -

بصوت عال .. املوسيقي , اجل فاجتهت ماريكا  
إىل اخلزانة حيث تضع أسطوانهتا املفضلة 



وسي واختارت آخر أسطوانة لعازف البيانو الر 
لسون .. وبينما انبعثت املوسيقى الرومانسية  ماند
رجاء املنزل كان جرس الباب يدق .. إنه  يف أ

 جوردان .
 فتحت ماريكا الباب وجاءها 

الظل الرقيق للرجل الذى حتبه يف الردهة املقابلة  
.. وقفا يف مكاهنما صامتني . دون أية كلمة ,..  

 أخريا كسر جوردان حاجز الصمت : 
تقدتك , أتعرفني . كنت أفكر فيك  لقد اف  -

طوال الوقت وابلكاد مل أستطيع أن أابشر أعماىل  
. 



أن أيضا أفتقدتك , قالت هذا وهي تطبع  -
قبلة رقيقة على خده .. هيا اتبعىن إىل املطبخ ! 

فلقد تبقى على أن أجهز السلطة وتكون الطاولة  
 جاهزة .

أخذ جوردان يتأمل ماريكا وهى تضع اللمسات  
خرية على طاولة الطعام الىت كانت قد جهزت  األ

سابقا .. لقد وجدها مجيلة جدا وهي متارس  
مهامها كربة منزل , كانت ماريكا تدرك أهنا حتت  

 املراقبة فأخذت ترتعش رعشة خفيفية .
أبة ربة منزل فاشلة أن ! .. قالت بعد حلظات   -

 .. حىت إنىن مل أسالك ماذا تشرب ؟! 



من شراب الكرز ؟ أحب  ما رأيك ابلقليل -
هذه العادة اإلجنليزية حيث يقدمونه قبل الطعام  

 .. هل حتبني أن أجهز لك كأسا ؟
أجل , ستجد الزجاج واألقداح هناك ىف  -

اخلزانة املوضوعة جبوار املدفأة , أجابت ماريكا  
فأن قد شارفت على االنتهاء .. سأكون جاهزة 

 خالل ثوان .
الكرز ومها جالسان على  أخذا حيتسيان مشروب 

 األرض ابلقرب من املدفأة .
كانت ألسبنة اللهب الذهبية املنبعثة من املدفأة  

تنعكس على وجه جوردان الذي بدا أكثر  



جاذبية .. بعد قليل هنضت ماريكا وأشعلت 
 الشموع املوجودة على طاولة العشاء .

قالت ماريكا جلوردان وهي تقدم له طبق السمك  
 املدخن : 

تفضل سأحضر اخلبز احملمص .  -  
أتعرفني ! عندما جتلسني أمامى , أنسى حىت  -

أن أتناول طعامى .., يكفيين فقط أن أنظر إليك  
 .. أعرف أنك طاملا كنت طباخة ماهرة .. 

أتذكر تلك األطباق الىت كنت أعدها عندما   -
كنا طالاب , لطاملا كنا مفلسني ! كانت املكرونة  

 هي الطبق اليومي . 



أجل , لكن مع ذلك كنا سعداء , قال  -
 جوردان ذلك وهو يرسم ابتسامة على شفتيه . 

كيف لنا أن نكون تعساء عندها ؟ لقد كنا    -
 حنب بعضنا كاجملانني:

أكنت تعتقد أن ذلك احلب كان سيستمر هكذا  
 لو كنا بقينا معا . 
 أجاب جوردان :

أن متأكد .. كنت سأفعل كل ما بوسعي  -
رفني اي ماريكا من النادر جدا أن  ليستمر .. اتع

تلتقى بشخص يفهمك من كلمة واحدة من أقل  
حركة من أصغر تعبري .. شخص يقرأ وجهك  

 ليعرف ما بداخلك ..



مل حتدثين قط عن زواجك من أم ابتريسيا .  -  
مل أكن تسعا , فلقد كانت فرتة يف حيايت كنت   -

منهمكا فيها يف العمل .. مث إنىن أعتنيت كثريا  
باتريسيا . ب  

 وأنت ؟ أمل تفكري قط يف أن تتزوجي اثنية ؟ 
ال , لقد قابلت العديد من الرجال ابلتأكيد ..   -

لكن فكرة الزواج مل تكن لتستهويين .. خاصة  
 بعدما تعرفت عليك .

 قال جوردان , بعد وهلة :
أتعرفني .. حياة رجل السياسية خاصة بعض  -

يدة  الشئ , فعليه أن يظهر يف مناسبات عد
بصحبة زوجته بعد عدة سنوات استطعنا التوصل 



إىل صيغة لنمط حياتنا البد وأنك مسعت ما 
تداولته الصحف عن هذا املوضوع : مل يكن كل  
ما قالته الصحف خاطئا . وبعيدا عن كل هذا ,  

شئ احملافظة على ابتريسيا . كان هديف قبل كل  
أخذت ماريكا تتذكر تلك الشائعات الىت 

اك عند وقوع احلادثة .. عن زوجة انطلقت آنذ
 السيناتور املدمنة الكحول .

 قالت ماريكا حماولة أن تغري جمري احلديث : 
سوف أقدم لك بعض الفاكهة .  -  
أوه . ال ! أرجوك ! لقد أكلت ما فيه الكفاية   -

 فقد كان الطعام لذيذا .. 



ستأخذ بعض احللوى إذن بعد قليل إذا ما   -
 رغبت يف ذلك .. 

دخلت ماريكا إىل املطبخ كان جوردان قد  عندما 
مأل كأسني من الشراب وقال .. ارفع كأسى  

ألشرب خنب صحتنا , حياتنا الىت عادت إلينا  
 بعد كل هذه السنني للمرة الثانية . 

كانت ماريكا قد رفعت كأسها إىل شفتيها عندما 
تناهى إىل مسعها صوت مفتاح يوضع يف قفل ابب 

 املنزل فتحفزت .. 
ي , أنت هنا ؟ جاءها صوت توماس من  أم -

مدخل الشقة .. مما جعل الدماء جتمد يف عروقها 
. 
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أوه ! اعذروين .. أمي , مل أكن أعرف أن   -
لديك ضيوفا على العشاء . اقرتب توماس من  

والدته وطبع قبلة على وجنتها .. أخذت ماريكا  
يكن لريفع نظره عن تنظر إىل جوردان الذي مل 

 توماس .
 

قالت ماريكا بصوت مرتبك .. حاولت أن جتعله 
 يبدو طبيعيا : 

سيناتور فاريل , أقدم لك ابين توماس ! -  
أن سعيد جدا مبعرفتك اي سيدي السيناتور ,   -

وعلى فكرة أن من مؤيديك دائما ىف كل محلة  
 انتخابية .. اتعرف ! 



ية ..حنن يف العائلة نتمتع ابلدميقراط  
شد جوردان على يد توماس الذى كان قد مدها  

له مبنتهى االحرتام . قالت جوردان وهو يوجه 
 نظرة ذات معىن إىل ماريكا :

شكرا جزيال ,فما قلته يل .. أدخل السرور  -
 إىل قليب ..

كان قلب ماريكا خيفق بشدة حىت كاد أن يتوقف 
.. 

 قالت توماس :
سطوانته  وهو يقرتب من اخلزانة حيث يضع أ

 املوسيقية املفضلة .



آسف مرة أخرى , ألنىن قطعت عليكما   -
 العشاء . 

لقد مررت فقط ألخذ بعض األسطوانت .. ولن  
 أزعجكما أبدا .. 

واجته إىل الباب املؤدي إىل الصالون وقد محل  
 جمموعة من االسطوانت حتت إبطه .. وقال :

اي  عمتما مساء , أن سعيد جدا ابلتعرف إليك  -
 سيدي السيناتور . 

 ابتسم جوردان . وسأله : 
كم عمرك اي توماس ؟  -  
أن , تقريبا , سأبلغ السادسة عشرة قريبا .. -  

 قال جوردان :



عمر مجيل , وأن سعيد أيضا بلقائك . قال  -
ذلك وهو يوجه نظرة خميفة إىل حيث جتلس 

 ماريكا .
أغلق الباب وراء توماس وساد صمت مطلق . مل  

يسمع به سوى صوت قطع احلطب املشتعلة يعد 
يف املدفأة .. أخريا هنض جوردان . كان وجهه  
يكشف بوضوح ما يدور بداخله بعد اكتشافه  
وجود توماس وبوجه قاس وصوت عميق بنربة 

منخفضة حتمل مدى شعوره خبيانة ال حدود هلا  
 سأهلا :

مل تذكري يل أبدا أنه لدينا ابن ؟ -  



وااب محل كأسا موضوعة  ودون أن ينتظر منها ج
على الطاولة وحبركة الشعورية رمي هبا يف املدفأة  

. 
هل كنت تنتظرين حىت أموت لتخربيين هبذا ..   -

؟ جاء صوته قاسيا كمن يكبت غضبا عارما  
 جيتاحه وعلى وشك أن ينفجر ..

كيف استطعت أن تفعلى شيئا كهذا ؟ كيف  
  جترأت وأخفيت عىن مثل هذا اخلرب .. وجود ابن

 يل ؟
اصفرت ماريكا من اخلوف وهى تشاهد كل  

اته العصبية فقد أخذ يشد على حركة من حرك



قبضة يده مث يرخيها كمن حياول أن يسيطر على  
 موجة الغضب اليت اعرتته . 

سوف أغادر قبل أن أرتكب عمال أندم عليه   -
فيما بعد .. قال ذلك أخريا بصوت يعصف 

ندها  ابلغضب . ولكن أتكدى أنىن سأعود وع
 أمتىن أن أجد لديك تفسريا لكل هذا .

مث خرج وصفق الباب من خلفه بعنف اهتزت له  
أرجاء املنزل . عندما بقيت ماريكا وحدها 

أخذت هتتز كورقة يف مهب الريح , لقد كانت  
مذهولة ودهشة من األحداث اليت كانت قد  

جرت للتو . ابلتأكيد كانت تتوقع رد فعل مماثل  
رف أببوته لتوماس . للتو  من جوردان الذى ع



, ارمتت ماريكا على األريكة وأجهشت ابلبكاء 
لقد أحست بنفسها ابئسة وضعيفة , فماذا  

عساها أن تقول له عندما يعود ليسأهلا عن تفسري 
 ملا حصل كما قال ؟ مث هل فعال سيعود ؟ 

بعد مضى قليل من الوقت متكنت ماريكا من  
موعها  استعادة السيطرة على نفسها فمسحت د

وبدأت برفع املائدة .. كانت قد ارتعدت عندما  
 مسعت جرس الباب يرن من جديد .

 قالت ماريكا لنفسها : 
ملاذا يعود مبثل هذه السرعة فبالتأكيد مل خيمد   -

 غضبه بعد ؟



فتحت ماريكا الباب خائفة . وإذا جبوردان  
يدخل بسرعة الربق متجاوزا الردهة إىل قاعة  

قت ماريكا من دهشتها .. اجللوس .. عندما أفا
كان هناك يقف إىل جانب املدفأة وبوجه مكفهر  

 غاضب قال :
أن أمسعك .  -  

 جلست ماريكا إىل الكرسي وقالت :
لقد حاولت عدة مرات أن أخربك ولكن كان  -

هناك دائما شئ ما مينعين , فعندما كنا معا يف 
عطلة هناية األسبوع كنت مصممة على إخبارك  

ليت كنت فيها على وشك  ويف اللحظة ا
مصارحتك عندما جاءت ابتريسيا , انضمت إلينا  



صدقىن اي جوردان .. ارجوك ! كنت أريد فعال 
مث أتذكر عندما معا على  أن أخربك .. لكن !

الشرفة طلبت إليك أن تبقى قليال ألخربك  
لكنك كنت مصرا على الذهاب إىل الشاطئ 

 ملمارسة التزجل على املياه .
رة القاسية جلوردان مل تفارق ماريكا كانت النظ

 اليت اتبعت حديثها : 
صحيح انىن كنت أعتقد يف البداية أنه من غري   -

املهم أن أخربك عن حيايت وابألخص عن وجود 
توماس لكن .. عندما عدن جمددا كنت قد  

غريت رأيي وعزمت على إخبارك هذا املساء  



 لكن الظروف كانت أسرع مين ومل ترتك يل الوقت
. 

 أدارت ماريكا وجهها وأجهشت ابلبكاء .. 
أتدركني حقا ماذا ارتكبت بفعلتك هذه ؟ قال  -

 جوردان متجاهال دموعها . 
ستة عشر عاما .. ستة عشر .. من حياة ابن   -

 لنا أهدرنها .. !
لقد عرفت انىن كنت حامال يف اليوم التايل   -

إلعالن زواجك من سوزان , لقد كنت متأثرة  
وأيضا فوجئت بنبأ زواجك العاجل ..  ابنفضالنا

فماذا كان على أن أفعل آنذاك ؟ أكان على أن  



أدخل عليك وأصرخ مبلء فمي إنىن أمحل طفال 
 منك ؟

مث رفعت ماريكا نظرها ابجتاه جوردان الذى كان  
 حيدق إىل ألسنة اللهب املرتاقصة يف املدفأة . 

 اتبعت ماريكا :
ت وحيدة , مل يكن ابستطاعيت ذلك ! لقد كن -

أنضل ضد مجيع الظروف , عندما مل يكن لدي 
 أى عمل وال حىت نقود أعيش هبا .

كان عليك أن أتتى إىل وتطلىب املساعدة على    -
األقل من أجل الطفل الذى ينمو يف أحشائك 

 قال جوردان , دون أن يلتفت ..



صرخت ماريكا الىت كانت تصارع شهقات احلزن 
 اليت كانت تعرتي صدرها : 

أنت التفهم شيئا حقا ! مل أكن أريد منك أية   -
مساعدة , لقد كنت أشعر بنفسى ضعيفة ,  

مهملة .. وهذا ما أعطاىن على ما أعتقد القوة  
 على املثابرة والنجاح .

 عندها اقرتب جوردان من ماريكا وقال :
لست متأكدا إذا ما كنت تعنني ما فعلت ..   -

طوال ستة  أن ختفي عن أب خرب وجود ابن له . 
عشر عاما , على كل , أريد أن ختربي توماس 

عن ذلك مهما كانت الظروف حيث إنىن أريده  
 أن يعرف وأبسرع وقت .



مث سار ابجتاه ابب الغرفة والتفت للمرة األخرية  
قبل أن يغادر ابب الشقة وقال هلا بصوت 

 مرجتف : 
أعتقد , أنىن لن أغفر لك ابدا , أبدا .  -  

اك املساء صفق ابب املنزل صفقا  وللمرة الثانية ذ
اهتزت له أرجاء املبين , وخلف ألسنة اللهب  

كانت هناك امرأة وحيدة تبكي حبرقة , فكلمات  
جوردان األخرية ما زالت ترن أبذهنا .. لن أغفر  

 لك أبدا أبدا ..
مل تعرف ماريكا النوم يف تلك الليلة . فقد كانت  

ت مل صورة جوردان واألحداث املظلمة الىت مر 
تفارقها , كانت ماريكا تتساءل إذا ما كان حبهما  



سيستمر بعد كل هذه اخليبة واإلحباط .. لقد 
كانت حتب جوردان كثريا لكنها كانت تشعر يف  

 نفسها أهنا ستفقده مرة أخري . 
هذا التفكري جعل دموعها تنسكب من جديد ,  

فهي مل تعد حتتمل أن تعيش هذا الشعور املؤمل 
شعور ابهنا وحيدة . ومهملة , كان قد  اثنية .. وال

تطلب منها وقتا طويال وجهدا صعبا قبل أن  
 تنساه .

بعد أن جتولت لساعات عدة يف أرجاء شقتها 
الواسعة قررت ماريكا أن ختلد إىل النوم , لكن  

عبثا مل يداعب النوم عينيها , لكنها قررت 
مبشاعر متضاربة أن ترتك كل شئ للزمن فهو 



ألمور .. وأخذت تعزي نفسها الكفيل حبل ا
بذلك . فالبد أن يساحمها جوردان بد أن متضى  

موجة غضبه سوف يتفهم وضعها ابلتأكيد  
وسيقدر حالتها عندما كانت وحيدة عندما أتت  

 إىل نيويورك . 
طلع القمر .. ومل تكن ماريكا قد عرفت النوم , 

فنهضت من سريرها وفتحت النافذة وكان 
من املارة . وكانت هناك شقة  الشارع مازال خاليا  

.. فأخذت تفكر  أو شقتان يبنعث منهما النور
يف أن يكون اصحاب هاتني الشقتني أنسا قد  

هجرهم النوم مثلها أو أنسا يذهبون إىل عملهم 
 ابكرا . 



فجأة قفز إىل ذهنها توماس لقد كانت مأخوذة  
متاما بغضب جوردان ومل تفكر قط أبنه كان من  

يكون قد مسع كل شئ فالشقة اليت املمكن أن 
تقطنها هى وابنها واسعة جدا , فقد كانت  

ماريكا قد صممت استوديو معروضا للبيع جبوار  
شقتها بنفس الطابق وجعلتها مسكنا لتوماس ,  

حيث كان يعيش فيها عيشة مستقلة , لكن كان  
هناك ابب يصل بني شقته وشقة والدته 

للمرور من  يستطيعان أن ميرا منه دون احلاجة
 خارج الشقة . 

كان توماس متعلقا ابملوسيقى لدرجة أنه ال  
 يستطيع أن حييا بدوهنا .



فمن املمكن جدا أال يكون قد وصل إىل مسعه 
خاصة إذا  أي شئ من احلديث الذى دار أمس

ما كان مندجما يف مساع إحدى أسطوانت الروك  
 املفضلة لديه . 

عليها أن  أخذت ماريكا تنتفس أبمل , فقد كان 
خترب توماس أن ضيفها البارحة مل يكن صديقا  

عاداي كبقية األصدقاء , ويف هذه اللحظة 
تصاعدت إىل ذهنها فكرة مرعبة , فماذا لو اتفق  
توماس مع أبيه يف وجهة نظره ؟ أفلم ختف عليه 

هو أيضا وجود أب له ؟ خالل مخسة عشر عاما  
فإذا  مل تكن ماريكا تعيش سوى لعملها والبنها .. 

ما قرر توماس االبتعاد عنها .. لن يبقى هلا شئ  



سوى األمل الذى سوف تعيشه بقية عمرها .. آه  
. 

من زجاج النافذة , كانت احلياة قد بدأت تدب 
يف الشارع شيئا فشيئا , كان عليها أن حتضر  

ساعة ذهاهبا إىل املكتب ,  نفسها فقد أوشكت
يل  قررت ماريكا أن تبعد عن ذهنها أفكار الل

املظلمة , فاجتهت إىل املطبخ , وراحت حتضر 
لنفسها قدحا من الشاي فعادات الصباح اليومية  

الىت متارسها سامهت شيئا فشيئا يف عودهتا إىل  
 احلياة .



فحضرت لنفسها وجبة صباحية خفيفة , أجربت 
نفسها على تناوهلا رغم عدم شعورها ابجلوع .. 

سدها . وأخذت محاما من املاء الساخن أيقظ ج  
أمضت ماريكا وقتا طويال أمام طاولة ماكياجها  
وهى حتاول أن ختفي آاثر التعب حول عينيها  

اليت تظهر بوضوح سهرها املضين طوال الليل . 
أخذت ماريكا تنتقى بعناية اتمة ثياهبا فاختارت 

بنطلون أسود فوق قميص من احلرير العاجى 
 وزوجا من األحذية بلون طحيين .

ا على وشك أن تغادر شقتها ذاهبة  كانت ماريك
إىل عملها على غري عادهتا عندما رن جرس 

الباب . فمن غري املمكن أن يكون توماس ! فهو 



إبمكانه الدخول من الباب الداخلى .. فالبد 
 وانه جوردان إذن ؟!

 سأهلا جوردان وهو يتفحصها بدقة : 
هل ابستطاعيت الدخول ؟ فأفسحت له ماريكا  -

ول . الطريق للدخ  
ماذا جئت لتفعل هنا يف مثل هذه الساعة ؟   -

 قالت هذا وهي تتبعه إىل غرفة اجللوس . 
أتيت ألرى ولدي ! فما هو الغريب يف   -

 املوضوع ؟
توماس يف شقته الصغرية نئما وهو عادة ما   -

 يتناول إفطاره بعدي بفرتة ..
 سأهلا بلهجة مستفسرة : 



أفال يعيش توماس معك ؟ -  
ش ابستديو صغري مالصق لشقيت  توماس يعي -

اشرتيته له منذ عام ونصف , فهو مل يعد طفال 
 وحنن متفقان جدا هكذا . 

أعرف أن الوضع صعب ابلنسبة إليك بل ومؤمل 
أيضا , لكن لن أدعك تطلق أحكاما خاطئة على  

 تربييت البين ؟!
هل إبمكاين أخذ فنجان من القهوة ؟ سأهلا   -

لن ترفض طلبا  جوردان الذى كان يعرف اهنا 
 كهذا يف الصباح بعد أحداث ليلة األمس ! 

 قالت ماريكا : 



ابلتأكيد ! أحتبه مركزا مبا فيه الكفاية كذلك  -
الفنجان الذى حضرته ليلة أمس ومل يتسن لنا  

 احتساؤه ؟
جلس جوردان إىل الطاولة املوجودة ىف املطبخ ,  

كان يبدو واضحا أن موقفه قد تغري فمنذ  
أكثر هدوءا وكل عدوانية جتاه ماريكا  الصباح بدا 

 كانت قد تالشت . 
 سألته ماريكا : 

أتريد أن تبقى حىت تتناول فطورك ؟  -  
 فأومأ برأسه عالمة اإلجياب .

يف هذه احلالة جيب أن أتصل ابملكتب ألخربهم 
 أنىن سأاتخر قليال .



 عادت ماريكا بعد أن أجرت اتصاهلا .
البارحة  مل يكن لدى الوقت ألخرب توماس  -

 مساء ..
أجل ابلتأكيد , أخربيين املزيد عن ولدي بينما   -

 حنن وحدن .
ال أعرف , ماذا أقول لك . فتوماس شاب  -

جدي ابلنسبة لعمره الذي يبلغ مخسة عشر عاما 
والنصف .. فهو قد قام بدراسات اقتصادية  
جيدة , كان من الصعب على اتباعها عندما  

أنه يهوي موسيقي   عمل معى يف شركة دمييرت كما
الروك قبل كل شئ .. لديه عدد من األصدقاء , 

عض صديقاته .. ابلتأكيد , إنه  كما أنىن أعرف ب



ولدي , لكن إذا ما تبادر يل حلظة أن أتناسي 
أنىن أمه , أستطيع أن أقول لك , إنىن عشت 

بفضله خسمة عشر عاما كانت من أروع 
اية  السنوات ,,. مل يكن هناك شئ سهل يف البد
.. لكنه كان هناك وكان على أن أحارب من 

نذ عدة أجله .. لقد كانت راحيت معه .. وم
سنوات أصبح صديقي املفضل , لكن ليس من  
السهل اآلن أن أخربه أن لديه أاب بعد كل هذه 

 السنوات .
صباح اخلري اي أمي , أنت متأخرة هذا الصباح   -
! 



 توقف توماس فجأة وهو يرى جوردان جيلس إىل
مائدة املطبخ , كان يلبس سرواال خمططا وقميصا 

 أبيض وأسود . 
 قالت ماريكا حماولة أن تبدد القلق الذى ساد. 

لقد مر بنا السيناتور هذا الصباح , وقد   -
 دعوته لتناول الفطور .

وقالت وهى تنظر إىل صحيفة نيويورك اتميز  
املوضوعة يف جيب معطف جوردان املوضوع  

 على الكرسي :
اشرتيت صحيفة الصباح ؟ لقد -  

هل أستطيع قراءهتا ؟ فأن أحب تعليقات  
 الرسومات الىت فيها .. 



 أجاب جوردان الذى سر ابلرد العاقل : 
ابلتأكيد . هذه الرسومات الكاريكاتريية يف  -

الصحيفة سامهت بشكل واسع يف ختفيف حدة 
 اجلو السائد ..

كان كل شئ يبدو وكأنه على مايرام فضحكوا 
على بعض التعليقات مث علقوا على أهم  كثريا

 االخبار يف ذاك الصباح . 
 قالت ماريكا مبتسمة : 

منذ أن ذهب توماس للدراسة يف فرنسا , وهو ال  
: فنجان من يتناول سوى الفطور الباريسي 

القهوة مع قطعة من احللوى قالت ماريكا وهى  
 تنظر جلوردان : 



 أتريد أن تتناول شيئا ما مثله ؟
أجل أجل , هذا جيد جدا ! لكن اخربين ماذا   -

 فعلت يف ابريس ؟
أخربه توماس عن الدورة الىت اتبعها ىف معهد  
التجميل ىف غراس كما أخربه توماس عن منط  

احلياة الفرنسى الذى طاملا أعجبه , كان جوردان  
يستمع إليه مبنتهى االهتمام , طارحا . من وقت  

نت لتزعج آلخر بعض االستفسارات الىت ما ك
 هذا الشاب املراهق . 

كانت وجبة الفطور على وشك النهاية , عندما  
 قال جوردان وهو ينظر إىل توماس .



أعتقد أنه على والدتك أن ختربك بشئ مهم ,   -
اآلن , أخذ قلب ماريكا خيفق بسرعة فاللحظة  
الىت كانت ختشاها قد أتت أخريا . كانت كمن 

ع أفكارها منذ رماها مباء ابرد .. فأخذت تستجم
البداية . عندما دخل ذلك الطفل الصغري إىل  

الصف ذات يوم من أايم الشتاء وفوجئ بوظيفة  
قدميها : عطلة تقضيها مع والدك وحيدا مل عليه ت

تكن ماريكا قد نسيت شيئا فهي مل تنس الشدة  
الىت واجهتها منذ والدة طفلها وال حىت حبها 

ذكرت كل الكبري جلوردان زوجها .. بعد أن ت 
األحداث السابقة اليت مرت يف قاعدة 

 االجتماعات يف جملس الشيوخ .. مث قالت : 



اآلن سوف تعرف كل شئ .. فأن مل أكن أريد   -
إخبارك قبل أن تصل سن البلوغ .. لكن  

الظروف حتتم على إخبارك , قد تلومين ألنىن مل 
آت على ذكر الشخص الذى هو والدك طوال  

د أن تعرف يف كل األحوال هذه السنني لكن أري
أنىن فعلت ما كنت أعتقد أنه األفضل ابلنسبة  

معة سخية على خد ماريكا .. لك .. واهنمرت د
وهى تنطق هبذه الكلمات , فما كان من توماس 

 إال أن أقرتب منها ووضع يده على كتفها . 
أن ال ألومك أبدا اي أمى فإذا ما كانت عائلة   -

السيناتور قد وجدتك غري مناسبة ابلنسبة والدي 
 هلم كانت ستجدين كذلك ابلتأكيد ! 



 أن مقتنع متاما ابنك فعلت الصواب . 
شكرا جزيال اي عزيزى ., مهست ماريكا ,  -

الىت كانت يف غاية التأثر مث ساد صمت طويل  
  -أعقبه حديث توجه به جوردان إىل توماس 

رعة وأن  أمتىن أن نتعرف إىل بعضنا البعض بس
نغتنم هذه اللحظة املقدسة من الزمن , مث إنىن  
أريد أن أقول لك شيئا : ال حيتاج األمر لكثري 

ة عندما تكون بقريب ملعرفة أنك ابين  من الصعوب
.. أنت تعرف أنىن رجل سياسة معروف , ولن  
تتواين الصحف عن تداول هذا احلدث الذي 
ن سيمأل صفحات اجملالت واجلرائد لذلك أريد ا 
تكون على حيطه .. فسيكون أمامنا أوقات  



عصبية لنتجاوزها مث سيكون كل شئ على مايرام 
. 
أجاب توماس :  -  
أشكرك , ألنك حتدثت إىل سلفا , ايسيدى   -

 السيناتور . 
أرجوك . انس هذا اللقب سيناتور ندىن  -

جبوردان إىل أن أيتى وقت تستطيع معه أن  
ليك أن تفعل تناديين والدى لكن أخربين ماذا ع

هذا املساء ؟ سأل جوردان وهو يقصد أن يوجه  
 نفس السؤال ملاريكا . 

أن . على أن أقدم امتحان ىف مادة االقتصاد   -
مث ستمر يب والديت بعد انتهائها من العمل حيث  



سنذهب ملشاهدة معرض للمؤثرات الفنية يف 
 املتحف .

أأستطيع مرافقتكما ؟ سأل جوردان وهو ينظر   -
يكا .ملار   
ابلتأكيد , تستطيع أن تكون هنا حواىل   -

 الساعة السابعة ؟
 فاملتحف يظل مفتوحا حىت الساعة العاشرة . 

ليس هناك مشكلة , سأكون ابنتظاركما يف  -
أسفل البناء عند السابعة متام سنذهب بسياريت  

بصحبة السائق لتنجنب مشاكل إجياد مكان  
 مناسب لركن السيارة . 



ا الصباح أن تدرك ما حصل مل تستطع روث هذ
فعلي غري العادة دخلت ماريكا  مع ماريكا

مكتبها قبل الظهر بقليل , وظلت تعمل حىت  
دقت الساعة السادسة مساء ابلنسبة ملساعدهتا  

الىت كانت معتادة على رؤيتها يف املكتب بني  
الساعة الثانية عشرة والثانية ظهرا مل يكن ذلك  

فز لتعود إىل منزهلا  ممكنا كان على ماريكا أن تق
لتغري ثياهبا قبل الذهاب إىل املتحف مل تستغرق 
ماريكا قط خالل حياهتا وقتا كهذا وهي حتاول  

أن تنتقى لباسها , فلقد كانت تريد أن تبدو 
مجيلة جدا هذا املساء حيث ستخرج ألول مرة 

 بصحبة توماس وجوردان معا .



كانت ماريكا قد جربت العديد من التايريات 
يت استبعدهتا فيما بعد حيث وجدهتا غري مالئمة  ال

, مث فكرت يف إرتداء بنطلون من اجلينز مع بلوفر  
من الصوف لكن وجدهتا غري مالئمة يف الوقت  

نفسه كان ارتداء ثوب من احلرير رمسيا جدا 
 ابلنسبة ملشاهدة معرض .. 

أمي , هل أنت جاهزة ؟ جاءها صوت توماس  -
على وشك الوصول من آخر الشقة . فجوردان 

 اآلن .
ال . فمازلت حباجة لبضع دقائق .. فإذا ما   -

جاء سيكون لطفا منك ان تطلب منه الصعود 
 لبعض الوقت .. 



قررت ماريكا أخريا ارتداء قميص من احلرير , 
رتة رائعة كانت قد اشرتهتا  وبنطلون كالسيكي وس

عندما كانت يف زايرة إليطاليا مث وضعت بروشا 
احتها ومل تنس أخريا أن تضع بضع قدميا على ر 

 قطرات من عطرها املفضل الذى حيبه جوردان .
قال توماس وهو ينظر المه الىت وصلت إىل قاعة  

 اجللوس : 
تبدين رائعة اي والديت ! لننزل إىل األسفل ,   -

 فأن واثق أبن جوردان لن يتأخر .
هأنذا قادمة ..  -  

هرت وما إن فتحا الباب الزجاجى للبناء حىت ظ
 السيارة الليموزين السوداء على زاوية الشارع ..



كانت زايرة املعرض قد جرت على مايرام , وكان 
جوردان غالبا ما يتكلم مع ابنه بينما كانت 
ماريكا جتد صعوبة يف الرتكيز على مشاهدة 

اللوحات حيث كانت متأثرة جدا برؤية جوردان  
وابنه جمتمعني ألول مرة . بعد عشاء سريع يف 

ردهة املتحف اصطحب جوردان ماريكا وابنهما  
إىل املنزل فما كان من توماس إال أن قال لوالده  

 : عمت مساء ونزل من السيارة .
تلكأت ماريكا بعض الوقت كم تريد أن تبقى  

 قليال لوحدها مع جوردان .
 سألت ماريكا : 

هل سرتكب الطائرة إىل واشنطن هذا املساء ؟ -  



برأسه .أجاهبا جوردان مومئا   
كانت ماريكا على وشك أن تفتح ابب السيارة ,  

 عندما وضع جوردان يده على كتفيها : 
أريد أن أقول لك إن إبنك .. -  
نعم ؟ سألته ماريكا ..  -  
يف النهاية .. وجدت أن ابنك أقصد ابننا فعال  -

شاب جيد .. ولك الفضل وحدك يف تربيته  
أغادر ..  طوال هذه السنني , هيا على أن 

 تصبحني على خري .. 
 تصبح على خري, جوردان .



بينما كانت ماريكا تغلق ابب املبين .. التفتت  
لتشاهد الليموزين السوداء وهي تبتعد هبدوء يف 

 آخر الشارع . 
   
    
 
 
 
   
  

 الفصل الثامن   
    



 
    
  
 
 
 

يف األسبوع التايل , مل تتلق ماريكا أى خرب من 
جوردان , كانت ال تستطيع أن تتوقف عن  

التفكري يف اللحظة اليت تركته فيها هي وتوماس 
بسيارته الرمسية , لقد قال هلا : عمت مساء دون  

أن يقبلها حىت دون أن يرافقها إىل املبين ,  
اخذت تفكر بقلق أنه رمبا انتهى كل شئ بينهما 



. فهو لن أيخذها بني ذراعيه أبدا بعد اليوم ولن .
يتبادال القبل واملشاعر اجلميلة ويف كل مرة 

تراودها هذه األفكار احلزينة جتد نفسها راغبة يف  
 البكاء . 

 
وكلما مرت األايم ازداد حزن ماريكا اليت مل جتد  

هلا عزاء سوي يف عملها .. لقد كانت الليايل  
تكون حمتملة : مل تكن   واألايم الىت مضت ابلكاد

لتعرف النوم سوى بضع ساعات كانت تراودها 
فيها األحالم التعسة كان توماس قد غادر لقضاء 

بضعة أايم يف كاليفورنيا مع أصدقائه ولن يعود  
 قبل هناية األسبوع .



أخذت ماريكا تفكر : هل من املمكن أن يظهر  
 هلا جوردان اثنية عندما يعود توماس ؟

يكا قط يف توقعاهتا فعندما عاد ابنها  مل ختطئ مار 
مساء يوم اجلمعة كان جوردان يدق الباب يف  

 صباح يوم السبت . 
ادخل , أرجوك , قالت ماريكا مبتسمة ,   -

ستأخذ قهوتك معنا , ولقد كنت وتوماس على 
 وشك تناول الفطور . 
 قال جوردان متمتما : 

هذا لطف منك .  -  
كثر جاذبية  يف هذا الصباح كان جوردان يبدو أ

من قبل وهو يرتدي قميصا من املدراس مع 



بنطلون من الكتان الصايف تعلوه سرتة من اجللد  
اإليطايل , كانت ماريكا قد الحظت على وجهه  

عالمات الدماثة واحلنان لقد كان يتعامالن مع 
بعضهما كغربني يتعامالن مع بعضهما مبنتهى 

  األدب , جلس جوردان ابلقرب من توماس وبدآ
يتحداثن .. فكرت ماريكا للوهلة األوىل أن  

ترتكهما وحدمها , مث غريت رأيها .. فالبد أن  
جوردان قد أتى مبكرا لرؤية توماس , وكان األب 

وابنه قد استغرقا يف حديث طويل رأسا لرأس ,  
التزمت ماريكا الصمت أثناء تناول الفطور  
ولوهلة شعرت بنظرة جوردان املليئة ابحلب  

ها , تلك النظرة اليت يرمقها هبا عندما  تنصب علي



يكونن وحدمها ومع ذلك مل جترؤ على رفع  
رأسها لتتأكد خوفا من أن تكون خمطئة يف 

 تقديرها . 
 قال توماس وهو ينهض من كرسيه :

سوف نذهب اي والديت ! . سنعود متأخرين فال 
 تنتظرينا على العشاء , اتفقنا ؟

يبتعدان : قالت هلما وهي تشاهدمها    
اتفقنا , متتعا بقضاء يوم مجيل أنتما االثنان !  -  

عندما أغلق ابب الشقة خلفهما شعرت ماريكا  
ابلدموع تصعد إىل عينيها ومن دون سبب وجيه  

أخذت ابلبكاء , لقد شعرت فجأة وحيدة  
مهجورة , كما لو أن الشخصني الوحيدين يف 



لى  العامل اللذين تنتمي إليهما قد تركاها فجأة ع
 قارعة الطريق وذهبا .

أمضت ماريكا وقتا طويال يف شقتها اخلالية , مث  
متالكت نفسها أخريا وقررت الذهاب إيل مكتبها  

لتعمل عدة ساعات , لقد مرت مبثل هذه 
التجربة من قبل وكان العمل الوسيلة الوحيدة 

 إلنقاذها من حزهنا وأبسها .
اه عندما دخلت ماريكا مكتبها توجهت فورا ابجت

املخترب الصغري املالصق ملكتبها وفتحت بدون  
تردد اخلزانة احلديدية حيث تضع العينات 

الصفراء للمنتجات احلديثة ومن دون أي شك 
اكتشفت ماريكا اخنفاضا يف مستوى السائل 



املوجود يف العينات فقد اخنفض عدة ملليمرتات  
عن اإلشارة اليت كانت قد وضعتها على كل عبوة 

يكا ابلدماء جتمد يف عروقها , أحست مار 
فأعادت جمموعة العبوات إىل الرف وأقفلت ابب 
اخلزانة واجتهت إىل مكتبها وأخذت مساعة اهلاتف  

 وطلبت جو مسؤول األمن يف الشركة .
آلو ؟ أن آسفة جدا على اإلزعاج اي جو ,  -

لكن لقد اكتشفت للتو نقصا يف مستوى  
  قلقة جدا .. العينات املوضوعة يف اخلزانة .. فأن

سآيت حاال , سيدة مولنار فال جيب أن  -
 نتحدث كثريا يف اهلاتف . 



أتعتقد أن هاتفي مراقب ؟ ال ! ال ختف ! لقد  -
كلمتك من هاتفى املباشر .. أجابت ماريكا .. 

وهي حتاول التأكد من أهنما لوحدمها , وهى  
تلقى بنظرة على الضوء األمحر الذى أضاءته  

. على ابب املكتب   
مل أتخذ قط االحتياطات الكافية , أجاب جو   -

 العجوز : 
سوف آيت حاال بعد مضى عشر دقائق كانت  
ماريكا جتلس وحيدة يف املبىن الصامت وفجأة 
مسعت صوت املصعد يف الطابق األرضي فلم 

تستطع أن تتمالك نفسها من اخلوف الذى دخل 
قلبها ماذا لو مل يكن جو هو الذى يف املصعد ؟  



تفكر . وبعد قليل تناهي إىل مسعها  أخذت 
 صوت مألوف .

سيدة مولنار . أين أنت ؟ -  
أن هنا جو يف املخترب ! صرخت ماريكا الىت   -

سرها أهنا مل تعد وحيدة , أغلق جو ابب املخترب  
هبدوء وأخذ يستجمع التفاصيل من ماريكا  

الغريب يف املوضوع أن مجيع املراقبني واحلرس 
حظوا أي شيء غري طبيعي .. قال  هنارا وليال مل يل

. جو واتبع قائال : هذا ال ميكن إال أن يعين .  
أن أحدا من املقربني .. هذا ما تريد أن تقوله   -

 , أليس كذلك , قالت ماريكا :



ال أري تفسريا آخر ايسيدة مولنار , أعرف أنه   -
من الصعب افرتاض شئ كهذا لكن , كيف لنا  

ات . أن نفسر هذا العبث يف العبو   
رمبا كنت على حق . لكن ال أعرف حقا ,  -

 وإىل من أوجه االهتام . 
هل هناك أحد من احمليطني بك , يعاين أزمة   -

 مالية يف الوقت احلايل .
ال . ال أحد على حد علمى ! فآالن ليس من  -

النوع املبذر . وروث تعيش وحيدة , وليست 
 حتت وطأة أى حاجة .. 

املهندس الكيميائي ؟ -  
أوه ! ال .. ليس جون .. إنه النزاهة بذاهتا . -  



ماذا عن سكرتريتك ؟  -  
كارول ؟ ال استطيع أن اختيل ولو حلظة اهنا    -

 من املمكن أن تفعل ذلك .
سيدة مولنار أعتقد أنه ليس علينا أن نستبعد   -

أحدا من دائرة الشك .. لألسف لدينا وقائع 
ملموسة وعلينا أن جنرى حتقيقا حول كل شخص 

 أتينا على ذكره ولو على سبيل الروتني ..
حتقيق ؟ قالت ماريكا , أو ليس من البشاعة  -

التجسس على احلياة اخلاصة .. لألشخاص 
 العاملني معنا ؟ 

التقلقى أبدا , ستكون ابلغة السرية . قال جو  -
 بلهجة واثقة .



وابنتظار ذلك أجد أنه ليس أمامنا سوى حل 
مكان ما كامريا للمراقبة  وحيد .. أن نضع يف 

 تساعدن على معرفة السارق .. 
قالت ماريكا هذا وهي تنظر إىل املربعات  

 البيضاء اليت تغطي اجلدران والسقف :
لن يكون هذا األمر سهال , مث فكرت قليال  -

 واتبعت قائلة :
ليس هناك إال ولعى ابلنبااتت الذى جيعلىن   -

هذه الزواية ..  أضيف حوضا من الزهور وهنا يف 
وأشارت إىل الزاوية املقابلة للخزانة احلديدية  

 حيث حتتفظ ابلعينات . 



أحسنت ! الفكرة رائعة ! إذا اتبعت على هذا   -
املنوال سوف أنديك بواشنطن .. قال جو مازحا  

 .. سوف أذهب لشراء ما يلزم ! 
كيف ؟ ستضع الكامريا هذا املساء ؟   -  
إذا ما أردن أن   لألسف , ال اري حال آخر ! -

 نبقى األمر بيين وبينك . 
قالت ماريكا الىت كانت راغبة يف أخذه بني  

 ذراعيها :
جو , أنت رائع حقا ! -  

واتبعت قائلة : الحتضر شيئا على الغداء .. 
 سأهتم أن ابألمر ! 



فسوف أعمل لبعض الوقت يف املكتب مث  
سنأخذ وجبتنا معا يف قاعة الطعام التابعة  

سوف أطلب كل شئ من املطعم .. للمكتب ..  
امضت ماريكا فرتة الظهر يف املكتب وهي ترتب  

أوراقها وملفاهتا بينما كان جو قد عاد إىل  
املكتب ودخل غرفة املخترب , حامال املعدات  
اليت اشرتاها .. كانت الساعة تشري إىل الثانية  
عشرة عندما مسعا ىف املدخل ضجة املصعد يف 

خل إىل املكتب حيث كانت الطابق األرضي . فد
 ماريكا وسأهلا مندهشا :

هل تنتظرين أحدا , سيدة مولنار ؟ -  



ال , ال أعرف من يكون القادم .. مث انفجرت  -
ضاحكة .. لكن بل اي جو ! اعذرين ! لقد  

نسيت متاما البد أنه النادل من مطعم جونسون 
 قد أحضر لنا الطعام .. 

ة عندما  كان العامل املسكني يف غاية الدهش
دخل مكتب ماريكا فقد فوجئ ابإلثنني غارقني 

يف الضحك مع أنه من الواضح جدا أهنما  
ابنتظاره فأخذت ماريكا تربر له سبب الضحك 
بينما راح يضع الصحون على الطاولة .. تناول  

االثنان غداءمها فرحني .. وما إن انتهيا حىت عاد 
كل منهما إىل عمله .. وعندما قاربت الساعة  



لى الرابعة مساء خرج جو من املخترب إىل  ع
 مكتب ماريكا وابتسامة عريضة على شفتيه . 

كل شئ على مايرام , سيدتى , فكل شئ    -
 جاهز .

وبدهشة كبرية دخلت ماريكا إىل املخترب وأخذت  
حيث   تنظر إىل حيث وضعت الكامريا مبهارة .

كان من الصعب اكتشافها خلف ثالثة أحواض 
 من النبات . 

وف أوصل الكامريا إىل الشاشة الداخلية  س -
 للمراقبة حيث يتم تسجيل الصورة .

أحسنت ايجو أنت رائع ! مل أكن أختيل قط  -
أن حل مثل هذه املشكلة لن يستغرق سوى 



القليل من الوقت . بفضلك ايجو سوف أنم  
 ملء جفوين ..

أهناك شئ آخر , سيدتى , حسنا ,سوف  -
ماجى سوف تصحبىن  أتركك اآلن ألنىن واثق أبن 

 إىل كافترياي قريبة لتناول احللوي . 
قال هذا ضاحكا : واتبع قائال : ماجى زوجىت  

 غالبا ماتكون غري متساهلة .
انتظر حلظة ! استوقفته ماريكا وبعد حلظات   -

عادت وبيدها زجاجة عطر وجمموعة من مواد  
 التجميل الىت تنتجها دمييرت .



موعة هي هدية  خذ هذه وأخربها أن هذه اجمل -
مىن كما أمتىن أن تبلغها اعتذارى عن كوين 

 أفسدت عليكما يوم العطلة .
أوه ! أنت طيبة جدا , سيدة مولنار , لكن   -

هذا كثري ابلفعل . أتعرفني هي التضع أية من 
 مساحيق للتجميل على وجهها . 

لكن أنت تعرف اننا النتج سواها اي جو هيا ,  -
تخدمها جيدا , مث إذا مل أن متأكدة من أهنا ستس 

تفعل ذلك فباستطاعتها أهداءها ملن تشاء .. هيا  
 إىل اللقاء يوم االثنني . 



عادت ماريكا إىل عملها من جديد , فقد كان  
توماس قد أخربها أنه سيتأخر وكانت تريد أن  

 تنهى ملفا كانت قد بدأت به منذ الظهرية . 
عندما رفعت ماريكا رأسها كانت الساعة تشري 
إىل التاسعة والنصف فنظرت من النافذة الىت  

خلفها .. كانت املدينة مضاءة أبكملها , وحركة  
السري قد خفت كثريا يف الشوارع فقفزت من  

مكاهنا واقفلت املكتب مغادرة . عندما دخلت  
ماريكا شقتها الحظت شعاع النور يتسرب من  

حتت عقب ابب غرفة اجللوس .. إذن البد وأنه  
جدته أمامها .توماس .. فو   

سأهلا توماس : -  



أين كنت طوال هذا الوقت ؟ لقد مضى وقت  -
 طويل وأن أنتظرك مع والدي .. 

مل متنع ماريكا نفسها من مالحظة لفظة والدي 
 اليت خرجت للتو من شفىت ابنها .

أختيل أنك مل تتناويل عشاءك بعد , اتبع   -
 توماس : بلهجة لطيفة . 

أتناوله بعد , أجابت ماريكا هبدوء وهي ال . مل  -
تدخل غرفة اجللوس حيث كان جوردان واتبعت  

 قائلة : لكىن تناولت غداء رائعا ىف املكتب . 
حسنا , لقد فهمت , قال توماس سوف  -

 أحضر لك بعض الشطائر على طريقيت اخلاصة .
 سأهلا جوردان : 



غداء عمل يف املكتب , هنار السبت !؟  -
 ماالقصة ؟ 

ال أرى مانعا من استقبال زابئين يوم السبت   -
إذا ما مهس يل قليب بذلك ! قالت ذلك بلهجة  

 من أراد زرع الغرية يف قلب من يسمع .
إهنا فعال طريقتك يف معاجلة األمور , لكن   -

بينما أنت منهمكة يف عملك اتركة توماس وحيدا  
 يف انتظارك لوال أنىن صعدت إىل هنا .

إنىن أعرف جيدا , أنه كان  لو مل تصعد , ف -
سيغلق على نفسه ابب غرفته ويستمع إىل  

ل  أسطوانته ويقرأ كتبه , فهو يعرف كيف يشغ
نفسه دائما عندما يكون وحيدا ! إنه شاب اآلن 



ولدى شعور أنك ال تراه هكذا , إنه مراهق ذو 
 ستة عشر عاما :

هبذا أن أوافقك الرأى . فأن لآلن مل تسنح ىل   -
ألعرف كيف يعيش ولدي .. فمن يف  الفرصة 

رأيك السبب ؟ أن .. قطع جوردان حديثه مساعه  
 خطوات توماس :

ماما , شطريتك السحرية جاهزة .. أتريدين   -
 أن أحضرها إىل هنا ؟ 

ال , أشكرك اي حبيىب توماس , سوف أتناول   -
طعامى يف املطبخ . أجابته ماريكا . فقد كانت  

لوقف املشادة احلادة الىت  سعيدة هبذه الفرصة 
 كانت قد بدأهتا مع جوردان .



وما هى إال بضع حلظات حىت حلق توماس بوالدته 
 إىل املطبخ .

أمى ! أيب يريد أن يعرف إذا ما كان ليدك   -
 خطة ما من أجلى غدا ؟

ال , ال أعتقد لكن أمتىن ان تفرغ نفسك يف  -
عطلة هناية األسبوع القادم حيث ساقيم حفلة 

ة يف فندق بالزا مبناسبة التسويق للمنتج كبري 
اجلديد حليب البشرة . بودي سااتن كنت قد  

أخربتك عنه وإذا بتوماس ينفجر ضاحكا بصوت  
 عال .

 قالت ماريكا : 



أعرف أنك ال تستعمل مثل هذا املستحضر   -
لكن هذا المينع أن أتتى لقضاء بعض الوقت  

 هبذه املناسبة ! إذا كان هذا يعجبك طبعا . 
 اختفى توماس من جديد ىف املمر . 

 سألته ماريكا بعد مضى قليل من الوقت . 
هل غادر والدك ؟ بينما كان توماس قد عاد   -

 ليجلس جبوارها إىل الطاولة .
أجل أجاهبا توماس بصوت حامل .. سيمر  -

 ألخذى غدا صباحا . 
ماذا فعلتم اليوم ؟ -  



لقد أخذىن جوردان إىل منزل العائلة حيث   -
أ وترعرع , إنه منزل رائع وضخم جدا يف حي  نش

 هيدسون . 
تنهدت ماريكا وهى حتاول التخلص من السبب  

الذى مل يسمح هلا قط بزايرة مقر عائلة فاريل  
 الذى ما زال ميلكه والد جوردان العجوز .

 اتبع توماس .
وغدا على أن أتعرف إىل ابتريسيا أخىت  -

ى أختا ..  أتعرفني ! أن متأثر جدا بفكرة أن لد
 أتعتقدين أهنا متلك نفس الشعور .

ملاذا أنت قلق هلذه الدرجة ؟ ابلتأكيد إهنا  -
 تقدر هذا .



صحيح أنىن ال أعرف ابتريسيا بشكل جيد لكنها 
بدت ىل مبنتهى اللطافة واحلذاقة كما اهنا شديدة 

 املالحظة بكل ما حييط من حوهلا .
لة ظلت ماريكا تتحدث مع ابنها طويال حول طاو 

املطبخ إىل أن دقت الساعة معلنة منتصف الليل 
 فهب توماس واقفا. 

أعتقد أن على أن أذهب إىل النوم , كما أنىن  -
ال أريد أن يفوتين مساع القطعة املوسيقية على  

! هيا ! تصبحني على خري .  44القناة   
تصبح على خري !  -  

صرخت ماريكا بينما كان توماس قد وصل إىل 
املمر : هناية   



التنس أن تغلق الراديو قبل أن تنام ..  -  
 

*************** 
 

لقد كان جوردان البارد والقاسي هو من قابلته  
ماريكا عند الباب يف صبيحة اليوم التايل .. ومع 

ذلك كانت سعيدة برؤيته فقد كانت أشبه  
ابملريضة املدمنة الىت حتتاج إىل تناول داوئها  

اة . اليومى لتستمر يف احلي  
مل يكلمها جوردان قط , لكنه كان مسرورا وهو  

خيتلس إليها النظر خفية كمن ال يريد أن يراه  
أحد , عندما خرج توماس من غرفته كان األب  



وابنه قد استعدا للخروج , وعندما غادرا البيت  
صارت ماريكا وحيدة . فكرت ماريكا جيدا يف 
 الذهاب إىل املكتب لكن اليوم هو يوم أحد يوم
العطلة .. مث إن هذا االنكباب على العمل ىف 

حماولة للتهرب من مشاكلها هو السهولة ذاهتا .. 
قالت ذلك بينها وبني نفسها وعندها قررت 

البقاء لتخرج قرب الظهر حلضور ندوة يف املركز 
 التجاري يف احلى الذى يفتح طوال السنة . 
عندما عاد توماس كانت الساعة قد قاربت  

اء , كانت ماريكا هناك تشعر ابليأس  السابعة مس
 لكوهنا ظلت وحيدة طوال النهار .ز 



كان جوردان هو من أوصل توماس إىل املنزل  
دون أن يكلف نفسه عناء الصعود , رمبا ألنه  

شاهد النور املنبعث من النافذة فعرف أن ماريكا  
يف الشقة .. فآثر عدم الصعود !! هكذا كانت  

ماس عن مديح  ماريكا تفكر .. مل يكف تو 
ابتريسيا طوال حديثه . حيث كان يقص على 
والدته أحداث هناره بصحبة أخته وكيف كان  

الغداء . وكم حتداث ىف السنرتال ابرك .. لقد كان  
 مفعما ابلفرح .. 

مث إنىن مسحت لنفسى بدعوة ابتريسيا   -
وجوردان إىل احلفل الذي ستقيمينه يف البالزا ! 



لقادم ! أمتىن أال أكون  يف عطلة هناية األسبوع ا
 قد جتاوزت حدودي يف هذا !

لكن , أبدا , حسنا تصرفت ! -  
أخذت ماريكا تتساءل بينها وبني نفسها إذا ما  

كانت سرتى جوردان قبل هذه املناسبة الىت 
بدت بعيدة جدا .. فهل من املمكن أن يتصل 
هاتفيا ليؤكد جميئه ؟ لألسف , مل تكن ماريكا 

على األسئلة الكثرية الىت   متأكدة من اجلواب
جتول يف ذهنها , كان عليها أن تناضل قبل أن 

 تقع ضحية لليأس مرة أخرى .. 
سألتها روث يف صبيحة اليوم التايل : بينما كانت 

 تدخل إىل مكتبها  



ماذا بك ؟ واتبعت قائلة .. كل شئ جيري   -
على أكمل وجه .. فاملستحضر اجلديد بودى 

ريا أن متاكدة من ذلك ..  سااتن سيالقى جناحا كب
 مث نظرت إىل عيىن صديقتها وأضافت :
 آه , لقد فهمت , البد وانه جوردان ؟!

لقد اكتشف وجود توماس أبسوا طريقة ممكن   -
ختيلها ! أجابت ماريكا .. فبمضي األحداث 

 األخرية .. واتبعت قائلة : 
املروع ىف األمر , انىن قد وقعت يف حبه من  

ة من أنه لن يغفر يل أبدا ,  جديد وأن متأكد
إخفاء أمر توماس عنه طوال هذه السنني , فماذا  



على أن أفعل ؟ قالت هذا وهي ترمتي بني ذراعي  
 روث .

ابكي ما استطعت !  -  
 قالت روث بصوت خشن واتبعت : 

 ستكون األمور أفضل بكثري فيما بعد .. 
 مل تستطع ماريكا أن متنع نفسها من الضحك ..

الوحيدة الىت جتعليىن أضحك يف أسوأ أنت  -
 احلاالت ..

لنتحدث قليال : حسنا ! لقد قلت ىل إن   -
 جوردان سيأتى إىل احلفل يوم السبت القادم .

أجل , أجابت ماريكا , لكن ال أعرف ماإذا   -
 كان سيأتى أم ال .



حسنا , ما عليك سوى ان تطلىب من توم   -
الستقبال كيالند أن يكون حاضرا إىل جانبك ىف ا

يف هذا احلفل .. وهبذه الطريقة سوف تشعلني 
 نر الغرية يف قلبه .

أتعتقدين , أن هذه الطريقة ستعيد يل جوردان   -
 ؟

. ثقي يب .. وبتجاريب الطويلة .. فجوردان 
ستأكله نر الغرية . وعندما يكون يف مثل هذا  
املوقف تكون الفرصة مناسبة لوصل حبل الود 

عرفته بوجود توماس ! وإذا ما  الذى انقطع بعد م 
فكرن قليال .. ابستطاعتك أن تطلىب من توم أن 

مير بك . ليبحث بعض التفاصيل يف أحد  



الوقت الذي يقوم فيه جوردان بزايرة   امللفات يف
 البنه .. فما رأيك ؟

ال ! ال أستطيع أن أستغل توم هبذا الشكل ,  -
تصرف  فهو صديق قدمي وال أريد أن أقوم أبى 

 جيرح مشاعره .. قالت روث :
ال تقلقى أبدا فروث ستكون هناك لتلبية  -

مها .. ليس استفساراته وستشرح له القصة أبكل
وضوع أن على أن أقول لك إن أهم ما ىف امل

هتتمي جبمالك .,. فيجب أن تكوين مجيلة جدا  
يوم السبت .. لكن مجيلة ! كلمة مجيلة التكفى  

! أعطين فرصة نصف   بل جيب أن تكوىن ساحرة



السوق , وأنتقى لك الفستان   يوم ألذهب إىل
 الذى يليق أبمرية احلفل . 

أتساءل إذا ما كان ختطيطك لألمور جيدا ,   -
قالت ماريكا , فجوردان كان مولعا يب , وال 

اعرف اآلن إذا ما أكلت قلبه نر الغرية كيف 
 سيكون فمن املمكن أن تكون لعبة خطرة . 

فكل شئ سيسري كما خططت له التقلقى ,  -
.. أن متأكدة ! أهم ما هنالك أال تنسى دعوة  

 توم ! نصحتها روث قبل أن تغادر املكتب . 
مر األسبوع سريعا بينما كانت ماريكا منهمكة يف 

ها فقد كان عليها أن تتحرى عن املبيعات يف عمل
كربى خمازن املدينة حىت تستطيع متابعة تسويق 



ودى سااتن فقد كان عليها  املستحضر اجلديد ب 
أن تشرح وتصف وحتاول اإلقناع وأن تصغى إىل  

أصحاب احملالت مما أهنكها جدا رغم النجاح  
الذى حققته ابلنسبة للشركة , فاملؤشرات األوىل 

كانت جد مشجعة كما توقعت متام فمئات  
النساء كن قد خرجن من املخازن وهن حيملن 

من   عبوات ملفوفة حببل ذهيب على عينات
 املستحضر اجلديد من حليب البشرة .

وفوق كل هذا , كان على ماريكا أن تشرف على  
ترتيبات احلفل الذى دعت إليه عددا من  

الشخصيات املهمة يف جمال الفنون والعرض , 



كذلك الصحفيني من كافة اجملالت املختصة 
 مبجال التجميل .. 

كانت ماريكا مشغولة طوال الوقت حىت إهنا مل 
احلصول حىت على ساعة فراغ .. فما إن  تستطع

أتى هنار اخلميس حىت اغتنمت ساعة الغداء  
ونزلت إىل السوق بصحبة روث , مل يكن امامها  

أى وقت للرتدد فوقع اختيارمها على فستان 
للسهرة يف منتهى الروعة بلون املرجان يظهر  

 مجال ظهرها ذي اللون الربنزى العسلي .
ث احلفل املقرر .  عندما أتى يوم السبت حي 

كانت ماريكا قد حجزت جناحا ىف الفندق حىت 
تتمكن من تغيري ثياهبا قبل احلفل مباشرة وكان  



هناك يف اجلناح ركن صغري لالستقبال إذا ما  
أرادت استقبال شخص من قائمة املدعوين كما 

اتكدت من أهنا قد أمنت العدد الكايف من  
ئدة املقاعد وكذلك الشراب املقدم على املا

املفتوحة , كذلك كان القلق يراودها فيما إذا  
 اختارت الثوب املناسب ملثل هذا احلفل ؟

مل يكن من عادهتا أن حتتسى أى نوع من الشراب  
 : عندما تكون وحيدة .. 

إال أهنا ىف هذه الفرتة مل تستطع أن تقاوم كأسا  
من الشراب يسهم يف هتدئة أعصاهبا .. فطلبت  

رها هلا العامل يف زجاجة من الشراب أحض



الفندق .. وماهى إال حلظات حىت كانت روث 
 تقرع الباب . 

لقد أتيت متأخرة ! قالت مبتسمة وهى تنظر   -
 إىل زجاجة الشراب احملاطة ابلثلج . 

خذى كأسا ! قالت ماريكا .. فلن خيطر  -
ببالك كم هتدئ األعصاب . فمنذ نصف ساعة 

أخفي  .. كنت ىف غاية القلق والتوتر . ولست 
عليك فقد شعرت برغبة وحيدة : أن أعود إىل  

املنزل وأنم ملء جفوين ملدة ثالثة أايم !!.. لكن  
سأكون أفضل ابلرغم من أن توماس قام بدعوة  

حلفل . جوردان إىل ا  



أفضل أن تتجاوزى هذا الشعور ! قالت روث   -
 وهي حتتسى جرعة من الشراب :

لكن كوىن على ثقة .. كل شئ سيكون على 
ايرام . اؤكد لك ذلك !  م  

بعد مضى ساعة من الوقت كانت ماريكا وروث 
قد توجهتا إىل مدخل قاعة اإلستقبال .. حيث  

كان عليهما استقبال الوافدين .. كان حشد من 
املدعوين قد تدفق إىل احلفل بسيارات الليموزين  
الفخمة الىت اصطفت بعرض ملفت للنظر أمام  

أن تقوم بتحية  ردهة الفندق .. كان على روث 
كل شخص وتلقى كلمات الرتحيب هنا وهناك  



الىت كانت ابلنسبة للصحفيني مهمة رمسية عليهم  
 تدوينها . 

كان القلق الذي شعرت به ماريكا قد بدأ ىف  
التناقص مع مرور الوقت , وأخذت ماريكا تتفقد  
مدعويها .. هل قرر جوردان عدم اجملئ ؟ أخذت 

ذي حتب لكن  ماريكا تبحث عن ظل الرجل ال
عبثا , مل تلحظ سوى الزابئن أو مديرى الشركة 

 أو رجال األعالم .. 
وبينما كانت تتحدث مع رجل مصرف مهم من 

وول سرتيت أشارت هلا روث إبشارة سرية ..  
فرفعت ماريكا رأسها وإذا هبا تري جوردان  



بصحبة ابنته , وبينما كان يدخالن من ردهة  
فق بسرعة . الفندق .. أخذ قلب ماريكا خي  

آسف على التأخري , قال بصوته الدافئ ,  -
لكن يف احلقيقة كل اللوم يقع على ابتريسيا الىت 

 أخذت وقتا طويال يف ارتداء مالبسها .
لكن أبدا , مل تتاخرا , أجابت ماريكا كاذبة   -

.. فلم أيت بعد كافة املدعوين مث إن ابتريسيا  
 على حق .. عليها أن أتخذ الوقت الكايف

الرتداء مالبسها , فيه يف منتهى األنقة ! تفضال 
ابلدخول ! فالبد أن يكون توماس , يف الداخل  
يف مكان ما .. وعلى أغلب الظن ستجده قريبا  

ن البار . م  



أخذت ماريكا ترقب جوردان وهو يبتعد دون أن  
تستطيع منع نفسها من حسد ابتريسيا الىت تتأبط  

تدي حلة رمسية  ذراع أمجل رجل يف احلفل كان ير 
بيضاء .. حيث كانت الياقة احلريرية لسرتته  

 تنعكس على لون عينيه البحريتني ..
لنقم ابخلطوة األوىل يف خطتنا .. مهست روث  -

يف أذن ماريكا فتوم يقف إيل جانب الطاولة .. 
هيا , اذهيب إليه واطلىب كأسا من الشراب ,  
  غمزت ماريكا بعينها لروث معلنة موافقتها ..

وتقدمت حيث كان يقف توم .. واندجمت معه يف 
حديث طويل دون أن ترفع نظرها عنه , مل تكن 

ملباردة خافية على جوردان الذى كان يقف  هذه ا



بصحبة توماس وابتريسيا ليس ببعيد .. كان  
للشراب وقع جيد على ماريكا الىت اتبعت  

حديثها عن املستحضر اجلديد أبولون للعناية  
تسأل توم عن عاداته اليومية يف ابلرجل وأخذت 

احلالقة .. وحىت تعرف مدى حساسية جلده مل  
لتتلمس برقة وجنتيه . تتوان عن رفع يدها   

اكهفر وجه جوردان الذى كان يراقبها وأخذ يشد  
 على قبضة يده مبنتهى العصبية .. 

هل أستطيع أن آخذ صديقتنا منك بعض   -
 الوقت ؟ سأل جوردان لتوم وهويقرتب منه . 

فما كان من توم إال أن انسحب موجها ابتسامة  
جذابة إىل ماريكا متجها إىل مجاعة أخرى من 



املدعوين , اخذ جوردان يتفحص ماريكا عدة 
ثوان بدت كأهنا دهر .لقد جنحت , قالت ماريكا 

لنفسها قبل أن تستمع جلوردان . كانت خطة  
روث املعتمدة على زرع نر الغرية يف قلب 

ت مبفعوهلا .. فما كان من جوردان  جوردان قد أت
إال أن حترك بدافع غريته مما أكد ملاريكا أن احلب  

 الذى مجعهما مازال يعيش يف قلبه .
   
    
 
 
 



 
 
 

 الفصل التاسع 
 
 
 

 سألته ماريكا بلهجة بريئة : 
 

كيف وجدت احلفل ؟  -  
أجاهبا جوردان اببتسامة هازئة حزينة :  -  
اجده ممتعا .. -  



ماريكا تتامله لتعرف كيف سيتابع حديثه  راحت 
.. 
أرى أنه من املضحك أن أرى والدة ابىن   -

 تغازل رجال آخر عالنية ..
 سألته بلعجة بريئة ساذجة :

جوردان ! عم تتكلم ؟ -  
أنت تعرفني جيدا من أقصد .. فهو ابلكاد   -

 استطاع أن يبتعد عنك . 
. أتقصد توم كريكيالند ؟ لكنه حمامى الشركة . -

 كما أنه صديق قدمي . 
صديق محيم جدا ! لقد ملست خده ألنىن  -

كنت أحدثه عن املستحضر اجلديد للعناية  



ابلرجل .. هذا كل شئ ! فما رأيك مبستحضر 
 خيفف من آالم احلرقة بعد احلالقة ؟

اهنت ماريكا حديثها هبذه الكلمات ورفعت 
أصابعها لتالمس خد جوردان كما فعلت منذ  

م , كانت عضالت فكه متشنجة من  دقائق مع تو 
حدة الغضب فرفع يده الساخنة وأمسك أبصابع  

ماريكا الىت تراجعت خطوة إىل الوراء عندما  
 شعرت بعنف حركته .

هذا صحيح , فعندما كنت أركض يف أايم  -
الشتاء .. كان اهلواء البارد يلسع وجهي .. مما  

جعل بشريت متشققة بعض الشئ , قال جوردان 



أن خيفى وراء كلماته عصبيته الىت بدت  حماوال 
 واضحة بعنف حركته الىت أقدم عليها قبل قليل . 

أتري , فأنت حباجة إىل كرمي مرطب حيمى  -
بشرتك من العوامل اجلوية , لقد وجدت إجابتك  

مهمة جدا .. قالت ماريكا وهى مازالت واقفة 
حتت أتثري الشراب الذى شربته .. واتبعت قائلة  

ك أوحيت ىل بفكرة الدعاية املناسبة  : أعتقد أن
متاما ملثل هذا املستحضر : فنبدأ العرض برجل 

ض يف طقس ابرد وآخر يعمل على الطرقات  يرك
. وساعي بريد يوزع بريده منذ الصباح الباكر ..  

هكذا يكون فيلم الدعاية قد أصبح جاهزا .. 



شكرا جزيال اي جوردان ! سوف أذهب ألخرب 
ئعة . روث عن فكرتك الرا  

وهي تنطق هبذه الكلمات احننت على جوردان  
وطبعت على وجنتيه قبلة شكر .. الذى أخذته  

الدهشة فلم يكن يتوقع منها تصرفا كهذا يف 
مناسبة كهذه .. وأسرعت ماريكا ابجتاه روث الىت  
كانت ىف الطرف اآلخر من قاعة االستقبال والىت  

كانت تتابع عن بعد ما جيرى بني ماريكا 
ان .وجورد  

أعتقد أن كل شئ قد سار على ما يرام ..  -
مهست ماريكا يف أذن روث مل يكن يريد أن  

 يظهر عليه .. لكنه غيور متاما !



عليك مبحاولة أخرى اي ماريكا .. أن متأكدة   -
من أنه سيتكلم , عليك أن تقرتيب من توم مرة 

 أخرى وسوف ترين كيف سيسارع إىل حمادثتك .
 فاللعبة جيب أال تستمر  ترددت ماريكا قليال

 طويال , مث غريت رأيها .
حسنا . جيب أن أحاول جمددا , يف النهاية   -

 أجدها لعبة مسلية . 
كان جوردان قد حلق بباتريسيا وتوماس اللذين  

س إىل الكرسى يف مواجهة كان يتحداثن وجل
األبواب العريضة .. اجتهت ماريكا حنوهم بينما 

املدعوين قد اقرتاب منها  كان هناك زوج من 
مودعني .. ففكرت ماريكا أن عليها أن تتواجد  



قرب الباب فقد كانت تعرف جيدا أنه من غري 
الالئق يف احلفالت عندما يريد أحد أن يغادر أن  

يقضى وقتا طويال وهو يبحث عن مضيفته  
ليحييها وقد كانت الساعة قد جازوت منتصف 

بوا معاطفهم الليل والعديد من املدعوين قد طل
استعدادا للمغادرة , وكان توم من بني املدعوين  
الذين استعدوا للمغادرة , وكان قررت أن تلعب 

الدور الذى خططت له مع روث فنظرت إىل 
عينيه مباشرة , وأخذ يتبادالن الكالم مث تناول 

يدها ورفعها إىل شفتيه وطبع عليها قبلة .. قبل  
 أن يغادر .



جيري والحظ جيدا احلركة  كان جوردان يراقب ما
 اليت قامت هبا ماريكا فاقرتب منها : 

 متتم جوردان بصوت مفعم ابلغضب : 
أوال ملسته .. مث قبلك .. أال ختشني من  -

 الفضيحة . 
أى شئ اثنية عن توم ! أن أجد تصرفه عاداي   -

 اتبعت ماريكا :
فلقد عاش مدة طويلة يف فرنسا حيث يعتربون  

التصرفات يف اجملتمعات قبلة اليد من أرقي 
 الراقية .

اجل , لكن حنن هنا ىف نيويورك , أجاهبا   -
 جوردان بلهجة حادة . 



كنت ألعتذر يف ظروف أخرى ! لكنهم   -
يقولون إن الفرنسيني قوم لطفاء , يف هذه األثناء 
كان توماس وابتريسيا قد اقرتاب , فغادرا بصحبة  

مة  جوردان الذى غادر مسرعا دون أن ينطق بكل
.. 

كان على ماريكا أن تنتظر حىت آخر احلفل 
لتصعد إىل اجلناح الذى استأجرته يف الفندق  

حيث تركت حاجياهتا , كانت الساعة قد قاربت 
على السادسة من صباح اليوم التاىل .. عندما  

غادرت ماريكا فندق بالزا لتعود إىل منزهلا وبينما  
  كانت تقود سيارهتا أخذت تسرتجع يف ذاكرهتا
أحداث الليلة املاضية والتمثيلية الىت لعبتها يف 



الستعادة حبيبها .. وأخذت تقول لنفسها   حماولة
: 

ما كنت ألصل هبذه اللعبة , لو مل يكن األمل 
الوحيد أمامى ليظهر يل حبه مل يكن جوردان  

واضحا هلذا احلد .. لكن استطاعت ماريكا أن  
ترى يف نظراته إحساس الرجل الذى حيب .. 

انت ماريكا قد قررت أن حتارب حىت النهاية  ك
الستعادة الرجل الذى حتبه .. الرجل الوحيد ىف  
حياهتا فعليه أن يعود إليها أبسرع وقت ممكن ..  

 ومن أجل هذا وضعت هذه اخلطة .
مث فكرت أن توماس البد وأن يدعو ابتريسيا  

لزايرهتم يف املنزل , عندئذ قفزت إىل ذهنها فكرة 



يف سيتصرف جوردان إذا ما علم شريرة .. فك
بوجود توم عندها ىف البيت .. فالبد أنه سيحاول 

 اجملئ هو أيضا ..
مر األسبوع سريعا ابلنسبة ملاريكا اليت صبت  

اهتمامها كله على كرمي البشرة من جمموعة أبولون  
جل , فسخرت كل اإلمكانيات هبدف  للعناية ابلر 

اجلمعة    إنتاجه أبسرع ما ميكن فما إن أتى هنار
حىت كانت هناك عينات جاهزة يف املخترب إلجراء 

 التجارب على املتطوعني . 
كان توماس أيضا قد استغل فرصة أن املدرسة مل 
تفتح أبواهبا بعد وعمل على تسويق العينات فقد  

 كانت أمامه فرصة مناسبة جلىن النقود .



أمى . قال هلا وهو ميد برأسه من خلف ابب  -
 مكتب ماريكا . 

قد طلبت من والدي أن ايتى إىل هنا وهكذا  ل
 أستطيع أن أظهر املغلفات من أجل صباح غد . 

حسن جدا .. أجابت ماريكا .. الىت ابتسمت  -
 لفكرة أهنا سرتى جوردان .

كان توماس قد ساعدها دون أن يشعر على  
اإليقاع جبوردان فريسة للغرية فجهزت ماريكا 

د الذى نفسها ووضعت قطرات من العطر اجلدي
تعمل على تطويره , وبعد قليل وصل إىل مسعها  

 صوت جوردان يف املمر املؤدي إىل مكتبها . 
توماس ! توماس ! كان جوردان يصرخ .  -  



تفضل ابلدخول اي جوردان سيكون هنا خالل  -
حلظات فلديه عمل صغري يف األسفل عليه إجنازه  

. 
حسنا جدا ! قال جوردان , بوجه أكثر إشراقا   -

ليس علينا أن نتأخر .. فكل ما أخشاه هو  , ف
 أمة السري حول امللعب . 

 سألته ماريكا : 
ستذهبان ملشاهدة لعبة كرة القدم األمريكية ؟  -

أليس لديكما الوقت لتناول بعض الطعام قبل  
 الذهاب ؟



أوه ال , أنت تعرفني جيدا , أن مشاهدة لعبة   -
كرة القدم دون أن نتناول شطائر النقانق على  

 العشب ليست بلعبة حقيقية .
أخذت ماريكا حتك رأسها حبركة الشعورية , فقد  
تذكرت املرة األوىل الىت دعاها فيها جوردان إىل  
امللعب عندما كان طالبني .. هذه ذكرى أخرى 
من الذكرايت الرائعة . قالت ماريكا بينها وبني  

 نفسها . 
لكن رمبا أزعجك ؟ قال جوردان وهو يلقى  -

احصة على جمموعة العبوات املصفوفة  بنظرة ف
 على مكتب ماريكا . 



ال أبدا ! بل ابلعكس ابستطاعتك مساعدتى   -
إذا ما اردت ! فقط . يكفيىن أن تغمض عينيك  

! 
هل أنت واثقة أبنه ليس بفخ ؟ قال جوردان  -

 مبتسما وهو يغمض عينيه .
لكن ال ! ال تتحرك ! أجابته ماريكا وهى  -

الكرمي املرطب على جبهة تضع القليل من  
جوردان وأخذت تدلكها بعناية حىت يتغلغل يف 

اجللد بينما كان جوردان مستمتعا ابحلركات الىت 
 دغدغته . 

كان العداء الذى أظهره جوردان يف األايم 
ماريكا سعيدة املاضية قد تالشى متاما وكانت 



جدا هبذا الشعور وكم رغبت يف تقبيله لكن عبثا  
على ذلك . مل جترؤ   

إذن ؟ سألته ماريكا , كيف وجدت هذا   -
 املستحضر ؟

نعم , لطيف .. يعطي شعورا رائعا ! أعتقد   -
أنك إذا ما جعلت الرجال يستخدمونه سيكون 

 هذا جناحا ساحقا لشركة دمييرت .
هل أتخرت ؟ سأل توماس الذى دخل لتوه  -

 إىل املكتب .. 
بدو  أوه أن آسف .. أضاف بلهجة مازحة .. ي

 أنىن قطعت جلسة جتميلية .



ليست جلسة تدليك , فأن بصدد جتريب   -
منتج جديد من جمموعة أبولون لكن إذا ماكان 
علينا أن نلحق ببداية الشوط فعلينا أال نتأخر  

 أكثر .. 
أخذت ماريكا ترقبهما ومها يبتعدان وهي تفكر  

يف جوردان الذى تغري كثريا عن آخر لقاء بينهما  
تتمىن بينها وبني نفسها أن تعود    .. لقد كانت

تلك األايم اجلميلة حلبهما .. مث عادت إىل  
 عملها . 

أرى أنك تبالغني بعض الشئ .. قالت ماريكا  -
موجهة حديثها لروث الىت كانت على وشك 



اإلنتهاء من تناول فنجان من القهوة يف املطبخ 
.. 

أتريدين أن أطلب من توم أن مير يف مساء يوم 
أجل تدقيق أحد امللفات دون أن   األحد من

يكون هناك مربر حقيقي ! اتبعت ماريكا قائلة  
 وقد بدا عليها االنزعاج . 

أنت ال تفهمني شيئا ! علقت روث . أوال :   -
 توم سيكون سعيدا هبذا . 

اثنيا . ستكون هذه فرصة أخرى لتثبىت جلوردان 
أنك لست بتحفة يضعها أمام املدفأة طوال أايم  

متع نظره فقط .الشتاء لي  



على كل . لقد لفت نظرى إىل هذا مبكرا ,  -
أجابت ماريكا وهى تنظر لنفسها يف املرآة .. 

وأضافت قائلة : تطلبني مىن أن ألعب دور املرأة  
اللعوب , وأن أرتدى ثياب امرأة مسكينة .. 

 جيب على أن أغري ذلك ! 
قررت ماريكا أن أتخد محاما مث انتقت تنورة  

ا بلوفر من الصوف ذى لون أزرق من طويلة فوقه
تصميم مصمم ايابىن مشهور .. عندما انتهت  

ماريكا من ارتداء مالبسها حلقت بروث اجلالسة 
يف قاعة اجللوس .. كانت تبدو يف منتهى  

اإلشراق .. فلم تستطع روث أن تبدى إعجاهبا 
 إذ سرعان ما كان جرس الباب يرن .



ة شبه البد وأنه توم .. قالت روث بلهج -
 مؤكدة . 

توم ؟ قال جوردان مستغراب وهو ينظر إىل   -
 ماريكا .

نعم . فعليه أن يدقق معى ملفا يف غاية األمهية   -
, أجابت ماريكا كمن يربر تصرفا , سوف أقرتح 
عليه أن يتناول معنا صحنا من السلطة ومبا أنكم  

 هنا سأحضر طبقا خلمسة أشخاص . 
ماس : فأن  فكرة جيدة جدا , قال توماس حب -

أشعر جبوع قاتل . مل يستطع جوردان أن ينطق  
بكلمة إال أن وجهه كان يعرب متاما عما جييش  
بداخله , وبعد قليل دخل توم وجلس اجلميع 



حول مائدة املطبخ . كان جو اللقاء ابردا يف  
البداية مث أصبح أكثر لطفا .. كانت ماريكا قد  

ف لندم ألهنا تعمدت مثل هذا املوقشعرت اب
الستفزاز غرية جوردان .. كان تصرفها غريبا  

بعض الشئ .. فقد كانت تعتىن جبميع من حوهلا 
على الطاولة بنفس القدر , ومل تستطع أن تفارق 
عيين جوردان اللتني كانتا تفهمان كل شئ .. فقد  

كان كافيا أن ينظر املرء لروث حىت يفهم  
فة الىت استمرت متصاعدة .  املسرحية السخي

جوردان نفسه طوال تناوهلم الطعام . وما  متالك
إن أهنى اجلميع حىت قامت روث لتجري مكاملة  



هاتفية .. فما كان من جوردان إال أن وجه حديثه  
 لتوم بلهجة جدية صارمة :

توم . أعتقد أن روث حباجة إليك يف قاعة   -
االستقبال , فهى حباجة لبعض اإليضاحات  

إبحضاره  خبصوص امللف الذى ستتكرم الحقا 
يوم األحد .. حتفز توم للرد على هذا الكالم 
اجلارح لكن يد ماريكا املوضوعة على ذراعه 

كانت قد منعته .. فخرج دون ان ينطق حبرف  
واحد .. كان توماس قد وقف هو أيضا .. فقام  

 جوردان ليجلس بقرب صاحبة الدعوة . 
كانت ماريكا قد امحر وجهها من شدة االنفعال  

عبت للتو املوقف السخيف الذى .. فقد استو 



وضعت نفسها فيه سوف يوجه يل املالمة بالشك 
, سيقول ىل إن هذه تصرفات صبيانية التليق بنا 

. وسيكون على حق . هكذا أخذت ماريكا  
 تفكر بينها وبني نفسها . 

أنت مجيلة جدا اليوم اي ماريكا , قال جوردان  -
ذلك بعد صمت طويل واتبع : أحب أن أشكرك 

لى هذا العشاء اللطيف الذى ابلرغم من أنه ىف ع
غري حمله فقد كان لذيذا , قال هذا وعيناه  

تلمعان بوميض السخرية فهو ابلتأكيد يعلق على 
وجود توم على املائدة , كانت ماريكا تشعر  

بنفسها أكثر فأكثر إحراجا فالتزمت الصمت  



وإذا به يقرتب منها ويالمس بشفتيه وجنتيها  
 ويقول :

مهم .. إنه عطر جديد على ما أعتقد .. قال  -
 جوردان هو يغمض عينيه نصف إغماضة .

استغلت ماريكا الفرصة الىت أاتحها جوردان  
 لتخرج من املوقف احملرج . 

أجل , إنه عطر جديد أعمل على تطويره منذ   -
عدة أسابيع وقد وضعت عدة قطرات منه ألجربه  

وجدته   .. وأحكم عليه حىت آخر النهار .. كيف
 ؟



نعم جدا , يوحى ىل بصباح منعش من فصل  -
الربيع , كما أنه يوقظ احلواس , هل وجدت له 

 امسا بعد ؟ 
مازال الوقت مبكرا على ذلك .. لكنىن أعتقد   -

أنه على أن أحبث له عن اسم رومانسى ,جيعل 
املرء حيلم بغاابت كونت أندرسون .. من املمكن  

م , لكن أعتقد  أن أكون على خطأ يف هذه األاي
 أننا الحنلم كفاية .. وهذا ما ينقصنا . 

رمبا أنت على حق . أجاب جوردان , صحيح  -
أنىن ال أعرف الكثري عن تسويق مواد التجميل , 

حق .   لكن أعتقد أن ابلتأكيد على  



التكن متواضعا ! إىل هذا احلد جوردان ,  -
 أجابت ماريكا مبتسمة :

الدعاية  فلقد ساعدتىن كثريا يف محلة 
ملستحضرات العناية ابلرجل بفكرتك بتقدمي  

رجال يف ظروف مناخية خمتلفة وحباجة ملثل هذه  
املستحضرات . كانت فكرة رائعة , على كل , 

 فقد ابشرن إنتاج فيلم الدعاية . 
ال , بل اؤكد لك أنىن سأعينك مستشارا خاصا  

 إلدارة شركة دمييرت .
ضاحكا , لألسف  أن موافق , أجاب جوردان  -

فلجنة التحقيق الىت أديرها يف جملس الشيوخ  
متنعىن من العمل أبى شئ يتعلق مبواد التجميل .  



مل تستطع ماريكا أن متنع نفسها من االبتسام . 
 عندما فهمت ما كان يرمي إليه . 

 وقالت :
هل أنت واثق أبن زايراتك املتكررة إىل هنا لن   -

ك  تضعك موضع شبهة يف أعني زمالئ
 السيناتورات . 

التقلقى أبدا , فمنذ االستماع إليك يف اللجنة   -
الىت أرأسها , كانت مسعتك احلسنة قد طغت ,  

واجلميع سوف يساحموين ! إذا ما علموا أنىن 
 أتردد على السيدة مولنار الرفيعة املستوي .

صرخت ماريكا والىت كانت تتمىن أن أتخذ وجهه  
رؤ على ذلك . بني كفيها وتقبله لكنها مل جت   



جوردان , هل هتزأ يب ! -  
كانت ماريكا تسمع صوت روث وتوم يتحاداثن  
يف غرفة اجللوس ومن املمكن أن يدخال يف أى 

حلظة ., كما كان توماس يستمع إىل املوسيقى يف  
الركن اخلاص الذى هيأه حيث وضع أجهزة  

 الصوت املولع هبا . 
 قال جوردان :

أغادر إىل واشنطن على أن أذهب , فعلى أن  -
 بعد الظهر . 

أجابت ماريكا الىت مل تشعر منذ أن علم بوجود  
 توماس أبية حلظة محيمة جتمعهما معا :



أى خسارة أن تذهب اآلن ! ودون أن ينطق   -
أبى كلمة خرج من املطبخ , وإذا به يلتقى بتوم 

الذى جاء يستأذن من ماريكا ىف الذهاب , وهو  
 يشكرها من أجل الغداء . 

أرجو ايتوم ! أن على أن أشكر لك جميئك   -
وانت حتمل ىل هذا امللف اليوم , سوف أتفحصه 

هذا املساء وأعيد لك أبسرع وقت , قالت 
ماريكا , الىت كانت تشعر بداخلها بندم عظيم  
ألهنا قبلت فكرة روث السخيفة دون ان تفكر  

 فيها . 
رافقت ماريكا ضفيها حىت ابب الشقة , وعندما  

الباب الثقيل كان جوردان جيرى مكاملة  أغلقت 



هاتفية من غرفة املكتب الىت كانت قد هيأهتا من  
ات إىل  أجل االمسيات الىت حتضر فيها امللف

املنزل لدراستها ., مل تتوقف ماريكا عن النظر  
إليه وأخذت تتأمل وجهه الذى مل تظهر عليه  
عالمات الزمن , ومل جتد ماريكا تفسريا لذلك 

الوحيد الذى كانت تفكر فيه تلك  لكن الشئ 
اللحظة وهى تراقبه : أبنه الرجل الوحيد يف  
حياهتا , مل تفكر ولو حلظة يف املستقبل .. مل  

تتساءل قط إذا ما كانت احلياة سوف جتمعهما  
 من جديد بعد مخسة عشر عاما من االنفصال .



ال بل الشئ الوحيد الذى كان ىف داخلها هو 
سيبقى إىل األبد مرتبعا  إحساسها جبوردان الذى 

 على عرش قلبها .
 جاءها صوته بعيدا كمن يوقظها من حلم عميق . 

 مهست له ماريكا : 
ال . كنت أشاهدك فحسب .. فأنت مجيل  -

 جدا .
عقب ذلك صمت طويل بعدها أحست ماريكا  

 بيد جوردان أتخذ بيدها بلطف .
لقد غريت احلجز يف الطائرة , فمازال أمامنا   -

قت لنقضيه معا فقد مضى وقت طويل بعض الو 
 دون أن خنلو فيه لبعضنا : أليس كذلك ؟



 قالت ماريكا الىت كانت مأخوذة مبشاعرها : 
هذا صحيح . فسحبها جوردان إليه وسار هبا   -

عدة خطوات إىل أن وصل إىل الباب اىل أوصده 
حبركة سريعة , كانت ماريكا تشعر مبوجة عارمة  

بنفسها بني ذراعيه   من السعادة تغمرها وألقت 
دون أن تضيع حلظة واحدة من اإلحساس به فقد  

 كانت متشوقة هلذا أايما ولياىل . 
   
    
 
 
 



 الفصل العاشر   
    
 
    
  
 
 
 
 

أخذت ماريكا تراجع مشاهد فيلم الدعاية للمرة 
العاشرة ملنتجات أبولون الذى سوف يعرض على 

 التليفزيون بعد أسابيع قليلة . 



 
فمسؤوليتها جتاه الشركة كانت قد أهنكتها .. 

الفيلم صامتة . ومل تدل  فأخذت تشاهد مشاهد 
أبى تعليق .. فشركتها مل تكن قد استخدمت  

اية لتسويق منتجاهتا , كانت  التليفزيون يف الدع 
ماريكا قد أخذت بعني االعتبار أن عليها أن  

تنجح مهما كلف الثمن حيث إن النفقات  
 واملصاريف الىت أنفقت كانت ضخمة ابلفعل .

أخذت ماريكا على عاتقها متابعة كل خطوة من  
خطوات اإلنتاج فقد اختارت بعناية العارضات 

دان .. فقد  واملمثلني كما أوحت هلا فكرة جور 
كان عليها إقحام األمناط املختلفة من مستخدمة  



املستحضر اجلديد أبولون . كان قد مت تصوير  
عشرات املشاهد حىت توصلوا إىل اختيار املشهد 

املقنع وعندما بدأ املونتاج كانت ماريكا قد  
اكتفت فعال : كانت قد استثنت جانبا صورة 

يال جدا  أحد املوديالت من املمثلني الذى كان مج
 حبيث اليقنع املشاهد أنه يعمل ابلصحراء .

ماعدا ذلك كانت كل املشاهد نجحة ومتثل 
أنواعا خمتلفة من الرجال الذين يبدون مقنعني  

 ابلنسبة للجمهور .
كانت املوسيقى التصويرية قد مت اختيارها من  
قبل املخرج .. الذى اختار بضع دقائق من  

. مناظر الفيلم على سبيل املثال  



عندما كانت الشاشة يف القاعة تضاء للمرة  
العاشرة حىت هناية الفيلم تنفست ماريكا الصعداء  
., فالتفت املسؤول عن الدعاية حنوها حماوال أن  
يقرأ تعابري وجهها ليعرف ماذا يدور بذهنها وقبل  

 أن يتكهن بذلك .
قالت ماريكا : أن آسفة النىن أخذت كل هذا 

رأيي .. لكن ال أريد   الوقت من أجل أن أكون
 أن أحذف الكثري من التفاصيل .

أن سعيدة هبذا اجلهد املبذول .. وآسفة ألن 
روث ليست هنا لتبدى رأيها , لكنىن متأكدة من  

أنه ستكون هلا نفس وجهة النظر .. ابلتأكيد . 
هناك بعض التفاصيل الىت ليست على أمت ما يرام  



تداركها   .. لكن أن متأكدة من أنكم تستطيعون
 بعملية املونتاج .

لقد وجدت على وجه اخلصوص اننا مل نكن 
متسرعني ابستبعاد الرجل الوسيم الذى ميثل  

املوديل العامل يف ورشته يف الصحراء . فال أنتم 
وال أن مل نصادف قط . رجاال عاملني يف ورشة  

البناء .. وابلتاىل نعرف كيف يبدون وأن أشك أنه  
األشكال الحد هؤالء   مشابه وال بشكل من

العمال ال جبماله الناعم وال ببشرته الربونزية ..  
والذى مل خنرته سوى لتمثيل أسطورة أبولون ! ال 
, فأن أعتقد أن قوة الفيلم تنبع من تقدمي رجال 



ا جيب أن نركز  عاديني نصادفهم يوميا وهذا م
 عليه ملا له من أثر على اجلمهور . 

ىل حديثها فرفعت  كان فريق العمل مشدودا إ 
ماريكا واتبعت . يبدو يل أنه علينا أن حنذف هذا 
املشهد أثناء املونتاج , أخريا على أن أقول لكم 

 شيئا آخر . 
جيب علينا أن نعيد النظر بطريقة التوزيع  

تلفة . وأن نتخلى عن فكرة املوسيقى حباالته املخ
تغري املوسيقى ىف كل مشهد جديد , فاملوسيقى  

ل منتجاتنا .. وأن تكون حلقة  جيب أن حتم
الوصل بني كل هؤالء الرجال يف العرض الذى  
 سوف يشاهده الناس على الشاشة الصغرية .



جيب أن نتجنب املوسيقى االستعراضية وخنتار  
 موسيقى كالسيكية . 

فمستحضرات أبولون ال جيب أن تكون إحدى  
مثار املوضة بل على العكس من ذلك جيب أن  

ى حباجة له فعال الرجال هذه متثل املنتج الذ
األايم , فما رأيكم ؟ سألت ماريكا ملتفتة إىل  
 الفريق الذى جيلس خلفها يف صالة العرض .

 ساد صمت طويل . 
ماذا حيدث ؟ هل فقدمت مجيعا القدرة على   -

 الكالم بعد مشاهدة فيلمنا الصغري ؟



بعد بضع حلظات كان جون املسؤول عن املخترب 
خذ ماريكا آبرائه قد رفع نظارته  والذى غالبا ما أت

 إىل أعلى جبهته وقال :
ماذا تريدين أن نقول ؟ لقد قلت كل شئ يف  -

 كلمات وليس هناك ما نضيفه . 
 اجابت ماريكا ضاحكة : 

كف عن االستهزاء ىب , جون أعطىن رأيك ؟  -  
أن جاد جدا , فقد قلت ما جيب أن يقال  -

متاما . ابلنسبة كالعادة , فأن أشاطرك الرأى 
جند   للتوزيع املوسيقى ., فعلينا على ما أعتقد أن

مقطوعة من عمل كالسيكي .. ال اعرف متام ..  
 لكن موسيقى الفيولونسيل لن تكون سيئة أبدا .. 



 أجل , أعتقد أهنا فكرة حسنة . قالت ماريكا . 
كان املسؤول عن مكتب الدعاية مل ينطق أبية  

ذ يستمع إىل  كلمة منذ بداية العرض وأخ
 التعليقات املطروحة .

استمر احلديث لبضع دقائق أخرى . مث افرتق 
دا  اجلميع بينما كانت ماريكا قد حددت موع 

لالجتماع املقبل الذى سيكون معه الفيلم جاهزا  
 للعرض .

ظلت ماريكا جالسة ىف صالة العرض لوقت  
متأخر .. أحد ماكان قد اطفأ النور دون أن  

لقت ماريكا عينيها كانت  يلحظ وجودها , أغ



تريد أن تتذكر مرة أخرى أحداث بعد ظهر يوم  
 األحد املاضى . 

لقد كانت مرمتية بني ذراعي جوردان , تضع 
رأسها على كتفه وعندما رفعت برأسها شعرت  
بشفيت جوردان تداعبان شفتيها بنعومة كانت 
تنفسه احلاد قد جعلها ترتعش .. كانت تشعر  

يش يف أعماقها كما يف  حبرارة الشوق الذى جي
أعماقه متاما . وبينما كان يستلقيان على األريكة  

 إذا جبوردان يقول :
على ان أغادر ..  -  



فوضعن ماريكا رأسها على صدره وبقيا هكذا 
لوقت الأبس به مث غادرها جوردان ليستقل  

 طائرته من مطار كينيدى .
أن سعيدة جدا .. قالت له ماريكا وهى ترافقه   -

املصعد .. سأعيش على هذه الذكرى حىت  حىت
تعود وقبلته قبلة أخرية قبل أن يغلق ابب املصعد  

. 
 

*************** 
 

فتحت ماريكا عينيها حيث كانت الشاشة يف  
قاعة العرض تعكس نورها على املقاعد اخلالية .. 



مل تكن صورة جوردان لتفارق خميلتها منذ مساء  
داث تلك  األحد املاضى فقد ظلت تعيش أح

األمسية دون ملل لقد غادرها جوردان دون أن  
يقول هلا مىت سيلتقيان جمددا لكن كالمه مل يرتك  

أدىن شك فعالقتهما ستعود كما كانت هكذا  
كانت توحى كلماته األخرية .. أو ليست هذه 
الكلمات تدل على حبه العميق كما أهنا دليل 

كاف على أنه غفر هلا كتماهنا وجود توماس 
ل هذا الوقت ؟طوا  

عليها االنتظار والتمىن .. هكذا كانت تفكر  
ماريكا وهى هتم ابلنهوض من مقعدها فجوردان  

سيعود من واشنطن وسيتصل هبا , كانت متأكدة  



خلت ماريكا إىل مكتبها يف من هذا عندما د
صباح اليوم التاىل الحظت تعبريا غريبا يرتسمع  

ندما  ىل وجه عاملة االستقبال الىت حييتها ع 
.. مل تعر لذلك انتباها   دخلت ردهة االستقبال

وصعدت ىف املصعد إال أهنا قد بدأت تشعر  
ابلقلق بعدما الحظت نفس التعبري يرتسم على 

وجه كل من تصادفه يف ممرات الشركة وصوال إىل 
مكتبها . وعندما دخلت أخريا إىل مكتبها  

وجدت روث وكارول مندجمتني يف حديث عنيف  
فاه عند دخوهلا .وعدائى اوق  



لكن ماذا جيرى ؟ لقد جعلتماىن أشعر كمن   -
وضع عالمة محراء على أنفه هل هناك أى شئ  
 غريب يف مظهري حىت ينظر اجلميع إىل هكذا ؟

 سألتها روث بصوت جدي :
أمل تقرئى الصحف ؟ -  
بلى , صحيفة وول سرتيت مثل العادة قرأت   -

 األخبار االقتصادية . 
دة الرمسية إذن ؟مل تقرئى اجلري -  
ال . فأن الأقرأ أبدا الصحيفة املختصة   -

ابلفضائح ! لكن على مايبدو من النظر إليكما  
 أن هناك شيئا ما يتعلق بشركتنا دمييرت اليوم .

 اجابتها روث :



ال , ماريكا هناك شئ يتعلق بك . -  
اصفر وجه ماريكا وفهمت على الفور , لقد كان  

, لكنها مل تتخيل قط  جوردان يتوقع سببا كهذا 
 أن تنشر القصة يف صحيفة الفضائح !

فقدمت هلا روث الصحيفة الىت كتب فيها اخلرب 
كان اخلرب منشورا ابخلط العريض ملكة صناعة  

 التجميل تشكو : حىب األول قد هجرين . 
هل ندم السيناتور فاريل على ترك زوجته السابقة  

 الىت متلك اليوم ماليني الدوالرات ؟ 
ماريكا وهي حتاول جهدا خارقا كى التبكي   قالت

: 



أشعر أنىن ال أملك القوة على قراءة مثل هذه  -
التفاهات . كارول , هل تكرمت وطلبت ىل 
السيناتور فاريل على اهلاتف .. مث حاوىل أن  

تصليىن بتوم فالبد أهنم قد قرأوا هذا اخلرب املروع 
 , وسيسارعون لالتصال يب !

تبها ورمت الصحيفة يف دخلت ماريكا إىل مك 
ية , وأخذت تفكر على الفور يف توماس فهي زاو 

ال تريده أن يقرأ مثل هذه التفاهات دون أن 
يكون مستعدا فحاول االتصال به .. لكن عبثا  

الاحد جييب .. البد وأنه أيخد محاما .. بعد  
قليل أجربت ماريكا نفسها على قراءة املقال 



بد وأهنا قد  الطويل املدعوم ابلصور الىت ال
 التقطت هلما خالل االحتفال يف فندق بالزا ..  

مل يكن املقال يرتكز على شئ سوى خرب  
انفصاهلما منذ مخسة عشر عاما . رن جرس 

 اهلاتف الداخلى أمامها . 
نعم , كارول ؟ -  
مل أستطع االتصال ابلسيد جوردان لكن هناك   -

 توم كريكيالند معك على اخلط . 
سألته ماريكا بصوت قلق :  شكرا .. آلو ؟ -

 توم ؟ هل قرأت املقال املنشور ؟
نعم . اهدئى , لقد قرأت النص جيدا , وأن  -

 أجهز تصرحيا هلذا املساء . 



تصريح ..؟ لكن ما أريده هو أن ميثل هذا   -
الصحفى أمام القضاء . فأنت حمامى الشخصى . 

 أليس كذلك ؟
ماريكا , األمور ليست هبذه البساطة !  -
الوالايت املتحدة بالد تتمتع حبرية الصحافة ..  ف

ياة  ابلتأكيد إن اخلوض يف األمور الشخصية واحل
اخلاصة للناس شئ مستهجن , لكن الميكن 
حماكمتهم إال ىف شروط وحاالت خاصة جدا 

 حيددها القانون .
 قالت ماريكا بنربة عاصفة :

لكن أنت التفهمىن ايتوم , فأن أشعر أن هناك   -
ىن وهزأ يب أمام العلن ..من أذل  



أجل ماريكا , أن أفهمك جيدا , أن معك  -
بكل قليب , لكن النستطيع أن نتصرف قبل أن  
نتأكد من أننا سنربح القضية , فهل قصة هذا 

 الزواج واالنفصال حقيقية ؟
نعم إهنا الشئ الوحيد احلقيقى يف هذا املقال   -

ما   بل اكثر فان جوردان هو والد توماس .. أما
 تبقى فكلها إشاعات . وأكاذيب ! 

هل أدليت أبى تصريح إىل الصحافة ؟ مؤخرا   -
 ! 
ال , أبدا ! لكن على أن أحتدث إىل جوردان ,   -

فقد أعلمىن أنه سيلتقى بصحفية ليضع حدا  



لالستغالل والتشهري ابلصحافة .. وأعتقد أنه من 
 أصابته الضربة . 

حترير املقال حسنا , امسعى سوف أعمل على  -
, ومن جانبك ارفضي اإلدالء أبى تصريح أمام  

املأل , حىت تصدر أوامر أخرى إن ما يهمنا اآلن  
أنىن سوف اعمل على تقدير نسبة جناحنا , أرجو 
ماريكا , أن أعرف هذا النوع من االنفعال .. إنه  

تبون عن مؤمل يف األايم األوىل .. أما غدا .. سيك
رين يف اجملتمع .أخبار جديدة لنجوم آخ  

أشكرك توم فما قلت يل مل يرحين متاما ,   -
لكنىن أثق حبسن تصرفك , عذرا النىن كنت  



هجومية بعض الشئ , لكنىن أشعر متاما أنىن 
 أعيش كابوسا مرعبا . 

وما إن أقفلت اخلط , حىت رن اجلرس جمددا .  
رمبا كان جوردان , فقد كانت راغبة يف حمادثته ! 

در على إزالة قلقها .هو الوحيد القا   
ماريكا : هناك صحفى من صحيفة ميامى نيوز   -

 يريد أن يكلمك . قالت هلا ماريكا :
لن أجرى أى اتصال مع اى صحفى ,   -

 حوليهم فورا إىل مكتب توم .
هل استطعت االتصال ابلسيناتور جوردان ؟ -  
ال . أن آسفة ! فقد أخربتىن السكرترية أنه يف   -

ستحيل االتصال به .. لكن اجتماع ومن امل



تركت له رسالة فأكدوا ىل أهنم سوف خيربونه  
 مبجرد خروجه . 

شكرا كرول .. مث أخذت ماريكا تفكر :  -
كيف سيكون رد فعل جوردان على هذه احلملة  
الصحفية الىت دون شك سيكون هلا أتثري سيئ  

على وضعه السياسي ؟ كانت صورة توماس 
ا كان الثمن فطلبت  تراودها : جيب أن ختربه مهم

الرقم مرة أخرى فأجابتها اخلادمة أبن توماس قد 
ولن يعود إال متأخرا من بعد  خرج إىل املدرسة 

ظهر اليوم , وإذا بوجه روث يطل عليها من  
 خلف ابب مكتبها . 



أن آسفة على اإلزعاج , لكن هناك اجتماعا   -
ضروراي .. مع مندوب التصدير .. مقررا هذا  

تريدين أن أرتب موعدا آخر ؟  الصباح .. هل  
ال , أبدا , أجابت ماريكا بلهجة مصممة ..   -

على األقل فإن العمل خيرجىن من دوامة التفكري 
 يف هذه القصة ولو لبعض الوقت . 

انزوت ماريكا يف احلمام اجملاور ملكتبها .. حيث  
 أخذت تصلح تسرحيتها وماكياجها . 

 وقالت لروث بصوت قلق :
ل تعتقدين أن األشخاص الذين  أخربيين , ه -

 يقرأون هذا النبأ سيصدقون فحوى هذه األنباء ؟



هذا . من الصعب تقديره , فان أذكر عندما  -
كنت ىف اخلامسة عشرة من عمرى عندما كنت  

أنكب على قراءة كل الصحف الىت كنت اجدها  
حبوزة عمىت العجوز األرجون كنت أهتم بقراءة 

ت أصدق كل كلمة  القصص املرسومة .. لكن كن
 يف صحيفة ماندراك . 

مل تستطع ماريكا أن متنع نفسها من االبتسام 
 على هذا التعليق الذى قالته روث .

أتعرفني , لك الفضل دائما ىف جعلى أضحك  -
يف األوقات العصبية . قالت ماريكا هذا وهى 
تضع قبلة على وجنة روث , لكن أعتقد أن  

ينتظر أكثر . دخلت  عميلنا ىف اخلارج لن 



الصديقتان قاعة االجتماعات خبطى واسعة حيث 
ليبدأ االجتماع .  كان اجلميع ابنتظارمها  

 كان توم كريكيالند قد اتصل مباريكا مساء.
لقد حتريت عن مصدر هذه األنباء . فقد كان   -

جوردان قد أجري مؤخرا حديثا صحفيا مع  
صحيفة هي واشنطن بوست وخالل احلديث كان 

أتى على ذكر توماس وكذلك أنت .  قد  
لقد قرأوا ىل على اهلاتف تفاصيل املقابلة , وليس  

فيها أبدا أى شئ كما ذكر يف الصحف ,  
فالصحف األخرى ابلتأكيد أقامت هالة صحفية  

حول كل هذا .. وسردوا املبالغات كالعادة ..  
حيث إن ما يهم أن حيصلوا على أكثر نسبة  



لذى سننشره  املقال ا مبيعات , لكن سرتين غدا  
واشنطن بوست إنه جيد جدا !ىف   

من    -سألتها ماريكا الىت عاودها الغضب جمددا 
 يقرأ هذه الصحيفة خارج واشنطن ؟ 

 أجاهبا : 
من يقرأ الفضائح يف الصحف سوف يلفت  -

 انتباهه . 
 اجابت ماريكا وهى تتذكر حديث روث .

الفتيات الصغريات يف سن اخلامسة عشر   -
.  ابلتأكيد  

ماذا قلت ؟  -  



الشئ لن تستطيع أن تفهم ما قلته لنقل  -
ابملختصر املفيد أال تعتقد أن هناك أدىن فرصة يف 

 حماكمة الصحف الىت نشرت املقال عىن ؟
ال . أعتقد إننا ال منلك أية فرصة للكسب . -  
شكرا توم , إىل اللقاء .  -  

مل يتصل جوردان قط .. ذلك اليوم , لقد كان  
ذى ابستطاعته مساعدهتا لريشدها ماذا  الوحيد ال

عليها أن تفعل .. قررت ماريكا أن تغادر املكتب  
ابكرا على غري عادهتا لتكون فىي املنزل عند 

 عودة توماس من املدرسة . 
عندما أخربت ماريكا توماس مبا جرى اعرتاه 

غضب عارم وأراد أن يقابل توم ليتأكد بنفسه من  



.. كما حاول   أنه ليس ابإلمكان فعل أى شئ
 عدة مرات االتصال أببيه .. لكن دون جدوى ..

توماس . اهدأ . أن واثقة أبنه سيتصل , رمبا مل  -
ينته من االجتماع بعد وابلتاىل مل يكن أمامه  

 الفرصة ليعرف اننا اتصلنا به .
هيا .. اذهب وكل شيئا ما يف املطبخ وأن  -

سآخذ محاما يف هذه األثناء . عندما غطست  
ماريكا يف املاء الداىفء املعطر .. كانت قد مسعت  

موسيقى الروك تصدح أبرجاء املنزل , وكانت  
هذه وسيلة توماس يف تبديد قلقه , كانت ماريكا 
تتمىن أن حتظى بشئ من اهلدوء .. وبينما كانت  

تمتع ابملياه خيل إليها أهنا قد مسعت جرس تس



نه الباب يرن .. ال مل تكن تتخيل .. فالبد وأ
جوردان . فكرت ماريكا على الفور .. فخرجت 

من املياه وهي مبللة برغوة الصابون .. ولفت 
نفسها مبنفشة احلمام السميكة وركضت ابجتاه  

مدخل الشقة وألقت نظرة من العني السحرية يف  
لقد كان جوردان .. أخذ قلبها خيفق   الباب ..

بشدة وسرعان ما فتحت الباب وألقت بنفسها 
عيه ... بني ذرا  

   
    
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل احلادى عشر   
    
 
    
  
 
 



 
 

لقد كان هناك واقفا على عتبة املنزل مبلال ابملياه  
 . 

 
 سألته ماريكا قبل ان تلقى بنفسها بني ذراعيه :

أمتطر يف اخلارج ؟  -  
 قال جوردان . وهو ميضها بشدة :

لقد أتيت أبسرع ما استطعت . أن هنا , ال   -
تقلقى فكل شئ سيكون على مايرام , وسرتين 

 ذلك .



لقد كان جوردان من يقف أمامها , إهنا نربة 
صوته الدافئة الىت تسمعها , كانت تشعر بيديه  
حتيطان هبا , بقيا واقفني على عتبة الباب طويال  
صامتني دون حراك .. وبعد قليل مهس جوردان 

: 
؟   أال تعتقدين أنه علينا الدخول إىل شقتك -

هل تتخيلني ؟ ستكون الصورة مجيلة لنا إذا ما  
 التقطها أحد لنا وحنن واقفان على السلم !

رفعت ماريكا رأسها مبتسمة , وأغلقت الباب  
خلفها , أخذها جوردان بني ذراعيه وهو يقول هلا  

: 



قوىل ىل , كيف شعرت عندما قرأت ما كتبت   -
 الصحف عنا ؟

ما فيك  قالت ماريكا وهي تقبله .. أحب كل
حىت مزاحك ! ال أخفى عليك لقد كان هنارا  

 صعبا .. لكن حاولت أن أتصدى له ..,.
نظر جوردان إىل أعماق عينيها لقد كان يستطيع 

ابلرغم مما قالت أن يقرأ اجلرح العميق الذى  
 حتسه بداخلها . 

أؤكد لك ماريكا أنىن عندما أدليت بتصرحيي  -
م سينالون  ىف جملة واشنطن بوست مل أختيل أهن

منك هكذا .. أن فعال آسف .. ففي السياسة 



حنن مهيأون ملثل هذه الصدمات , لكن أختيل 
 هذا الوضع ابلنسبة لك إنه مرعب . 

ال تقلق من أجلى , جوردان أن أفضل بكثري  -
. مث إنك هنا إىل جانىب وكل شئ سيجرى على  

 مايرام .. مادمت بقريب . 
 ينشرها هؤالء  عندما أفكر يف األكاذيب الىت -

الصحفيون من الطبقة الدنيا .. كانت نظرته 
 قاسية وهويقول هذا مث اتبع قائال : 

ماريكا , أقسمي يل أنك مل تصدقى قط , أنىن  -
 مل أهتم سوى بنقودك. 

 اجابته ماريكا : 



أن , مل خيطر بباىل قط شيئا كهذا جوردان قط  -
! 

كا مل يقل جوردان شيئا واخفى وجهه يف شعر ماري
 الناعم ..

عليك ابلتأكيد أن تتحدث إىل توماس , فقد   -
أثرت فيه هذه احلادثة كثريا , لقد حاول االتصال 

بك ابهلاتف عدة مرات فهو يريد مالحقة  
 الصحيفة قضائيا أمام احملكمة العليا الدولية ..

 سأهلا جوردان : 
ابملناسبة , هل اتصلت مبحاميك ؟ -  
قضية كهذه هلا أمل  أجل , إنه يعتقد أن  -

 ضعيف جدا . 



لألسف , أعتقد أنه على حق , فقد استشرت  -
صديقا يل خمتصا مبثل هذه القضااي وأخربين الشئ 

 نفسه . 
توقف جوردان لوهلة عن احلديث مث اتبع قائال  

 بصوت نعم ,
ماريكا أريد أن أقضى معك هذه الليلة .  -  

  حىت جتيبه .. كانت ماريكا قد قدمت له شفتيها
 فقبلها قبلة حارة . 

مهست ماريكا بعينني مغمضتني بينما أخذت 
مومة كامرأة عمياء  تداعب وجهه أبصابع حم

تكتشف مالمح الرجل الذى حتب , دس  
 جوردان يده حتت املنشفة وقال : 



لكنك عارية حتت لباس احلمام هذا اي سيدة   -
1مولنار   

نعم سيدى السيناتور ! فقد كنت آخذ محامى   -
عت جرس الباب يرن . ركضت الفتح عندما مس

 لك .
 مث ضحكت مبلء فمها .

 وإذا جبوردان حيل رابطة عنقه وهو يقول : 
أن أرجتف , وأعتقد أن محاما ساخنا سيفيدىن  -

 حقا . فهل يتسع محامك يل ؟
وماهى إال حلظات حىت دخال احلمام وأخذا 
يستمتعان بدفء املياه ورغوة الصابون ذات  

ة .. وعندما خرجا من حوض  الرائحة الرائع



االستحمام لفت ماريكا جوردان مبنشفة مسيكة  
بيضاء مث قبلها جوردان قبلة طويلة ومحلها بني  

ذراعيه إىل سريرها , كانت نر احلب تلهب  
جسديهما فأخذ يقبلها بقلب الهث فأخذت 

ترتعش حتت وطأة إحساسها العميق به فقد  
, فقد كانت تسمع جيدا دقات قلبه املتسارعة 

كانت هى أيضا بشوق إليه إىل صدره وانفاسه ..  
كانت السعادة تغمرمها بعد طول فراق بقد بدأ 

وكأن الزمن توقف عن الدوران فليس هناك سوى  
عاصفة احلب الىت لفتهما .. بعض مضى قليل  

من الوقت رفعت ماريكا رأسها عن صدر  
 جوردان ومهست :



جوردان أحب أن أطرح عليك سؤاال كان   -
يؤرقين طوال األسابيع املاضية , ترددت قليال مث 

 اتبعت وهي تنظر يف عينيه .
هل غفرت يل ألنىن أخفيت عنك توماس ؟  -

 هل ستساحمىن يوما ما ؟ 
كانت دمعة أسف سخينة تلمع يف عينيها وهي 

تنتظر جواب جوردان .. كانت متأكدة بينها وبني  
ن  نفسها أنه مهما كان احلب الذى جيمعهما الميك

أن يغىن أاب عن ممارسة أبوته .. لقد كانت تعرف  
 هذا جيدا . 

 قال جوردان :



أساحمك ؟ ال أكتم عليك , لقد اعتقدت   -
لبعض الوقت أنىن لن أستطيع أبدا أن أغفر لك  

 مث مرت األايم وأخذت أفكر فيك ..
فأنت مل تكوىن والدة توماس فحسب .. بل  

تلك كنت أكثر من هذا بكثري .. لقد كنت  
املرأة الرائعة الىت التقيت هبا يف جلسة التحقيق يف  

جملس الشيوخ , كنت تلك الطالبة الشابة الىت 
غادرهتا ذات صباح دون أن يساورين الشك أبنىن 

سأفرتق عنها كل هذا الوقت .. كنت .. تردد  
 قليال واتبع :

لقد كنت امرأة حيايت . فليس على أبدا أن أختلى 
ل هذا ! .. فرض الوضع  عنك ! عندما فهمت ك



نفسه , واستطعت أن أساحمك منذ وقت طويل .  
عندما أهنى جوردان كالمه نظر إىل ماريكا الىت  

 كان وجهها ممتلئا ابلدموع .
سأهلا وهو حياول إيقاف دمعة سخينة سالت على 

 خدها :
ملاذا البكاء ؟ -  
لقد كنت خائفة جدا , خائفة من أنك لن   -

ما حصل . تستطيع أن تنسى أبدا   
قالت ماريكا , كنت أعتقد أن من املستحيل أن  

 تغفر يل .
ايحىب األوحد , كل هذا من املاضى , فنحن  -

 اآلن معا وهذا هو املهم .



قال هلا هذه الكلمات وهو يكفكف دموعها  
غفت بني  واخذ يهدئها كفتاة صغرية ما لبثت أن 

ذراعيه بوجهها الطفوىل الذى ما زال حيمل آاثر 
. أتثره  

عندما أفاقت ماريكا من النوم أدركت على   -
نسحبت بسرعة من  الفور أن الوقت قد أدركها فا

السرير وأخذت ترضي رغبتها بتأمل جوردان  
الذى كان ما زال يغط ىف نوم عميق .. مل يتغري 
قط منذ أن كان يعيشان معا .. مل تكف ماريكا  

 عن االستمرار بتأمله ..
خلل الستائر الزرقاء كانت أشعة الشمس الىت تت

قد دخلت إىل الغرفة فما كان من ماريكا سوى 



أن دخلت لتأخذ محاما ينعشها وطوال الوقت مل  
تكف عن التكفري يف جوردان الذى جاءها مساء 
البارحة .. كانت قد نسيت متام كافة اإلزعاجات 

الىت سببتها هلا األخبار السيئة الىت مألت 
اما أمام وجود  الصحف , وكأن كل شئ قد زال مت

الرجل الذى حتبه إىل جانبها . أفاق جوردان 
ومازال وجهه حيمل عالمات النعاس , وابتسم  

 ابتسامة واسعة . 
 قالت ماريكا : 

صباح اخلري . يبدو عليك اإلشراق هذا  -
 الصباح ! 



طبعا . أجل . فأن يف غاية السعادة ألنىن  -
العامل فتعاىل  أفقت وأن يف سرير أمجل امرأة يف 

 بسرعة وأعطىن قبلة ألاتكد من أنىن ال أحلم !
 اقرتبت منه ماريكا وقبلته قبلة نعمة . 

 سألته ماريكا : 
مىت سوف تغادر ؟ -  

 أجاهبا جوردان : 
طائريت ستقلع ظهرا .. -  

فابتسمت ماريكا فما زال أمامهما الصباح  
 ليقضياه معا . 

ر سوف أتصل ابملكتب ألخربهم أنىن ساأتخ -
بعض الوقت ملا بعد الفطر فهيا قم وخذ محاما 



سريعا كي تفاجئ توماس وأتخذ معه القهوة  
وماهي إال دقائق حىت كانت ماريكا خترج أول  

 قطع اخلبز احملمص من الفرن .
 قال توماس وهو يضع قبلة خاطفة على رأسها ..

أجدك مشرقا جدا هذا الصباح . أما أن فقد   -
ت العناوين العريضة يف  قضيت ليلة مرعبة .. كان 

صحف الوالايت املتحدة مجيعها هتامجين يف 
 أحالمي كأسوأ أفالم الرعب .

 أجابت ماريكا : 
من األفضل أن تنسى كل هذا فخالل أسبوع  -

 سوف ينسى اجلميع ما حدث ..



أمل تنسى إغالق صنبور املاء يف محامك اي أمي  -
 ؟

 أجابت ماريكا مبتسمة :
ال , ال أعتقد .  -  
هل أنت متأكدة ؟ -  

يبدو ىل أنىن امسع صوت املاء ينبعث من محامك  
. 

أجابته ماريكا , الىت كانت تريد أن تكون حاضرة  
 حلظة اكتشافه ألبيه : 

أعتقد انك على خطأ ., على كل عندما   -
 أدخل غرفيت سوف أاتكد من هذا . 



غابت ماريكا قليال , وعادت متأبطة ذراع 
 جوردان .

با ! سأله توماس متعج  
والدى؟ لكن ماذا تفعل هنا ؟ -  

لقد أتيت متأخرا ليلة البارحة وقد قبلت ضيافة  
 والدتك . 

 قال جوردان :
مبا اننا اآلن معا . أريد أن احدثك على انفراد   -

 ايسيدة مولنار .
 بنفس الوترية اتبع قائال : عن إذنك اي توماس ! 

وضع جوردان يده على خصر ماريكا وقادها إىل  
 غرفة االستقبال .



 سأهلا جوردان مباشرة : 
ماريكا , هل تقبلني الزواج يب ؟ توقفت أنفاس  -

 ماريكا أمام هول املفأجاة .
 أجابته متمتمة : 

أجل . -  
ماذا تقولني  -أعرف أن سؤاىل مفاجئ , لكن  -
 ؟

صرخت ماريكا بعلو صوهتا وألقت بنفسها بني  
 ذراعيه : 

الزواج منك . أجل . أجل , أجل أريد  -  
مىت ؟ أيكون عيد امليالد موعدا مناسبا ؟  -  

 قالت ماريكا : 



أوه .., لكنه بعيد جدا .. -  
أعرف أن هذا مزعج .. لكنىن الأستطيع أخذ   -

إجازيت قبل هذا التاريخ كما أنىن أريد أن  
 اصحبك يف شهر عسل طويل .

لكننا نستيطع أن نتزوج يف أقرب وقت .. مث   -
ر العسل يف عطلة امليالد . نغادر لقضاء شه  

 أجاهبا جوردان مبتسما :
لقد وجدت حال مناسبا . أتعتقدين أنه علينا   -

 إخبار توماس مبشروعنا املقبل .
قالت ماريكا بصوت عال وهي تعيد جوردان إىل 
املطبخ حيث كان توماس على وشك اإلنتهاء من 

 فطوره .



طبعا , ابلتأكيد , هيا!  -  
هما ابلنسبة لك : أن بىن . لدينا خرب م -

 ووالدتك سنتزوج من جديد !
أضاءت ابتسامة مشرقة وجه توماس الشاب  

 وقال : 
هذا رائع ! لقد سألت نفسى عدة مرات ..  -

كم سيطول بكما الوقت قبل أن تعودا لتعيشا 
 معا من جديد ؟. 

 سألته ماريكا .. الىت يف غاية التأثر . 
هل فكرت يف هذا فعال ؟ -  
أستطيع أن أقول لك إنىن لست   بل أيضا . -

وحدي : فباتريسيا حدثتين ابملوضوع منذ أول 



يوم ! أتذكرين اي أمى عطلة األسبوع الىت قضيتها  
يف منزل والدى الريفي ؟ حسنا , ابتريسيا  
صارحتين ابهنا منذ الوهلة األوىل كانت قد 
فهمت أنك املرأة الوحيدة الىت كان والدى 

ني !ال هذه السنيبحث عنها طو   
نظر جوردان وماريكا إىل بعضهما وابتسما فقد  

 كان كالم توماس يبعث على السرور حقا . 
حسنا على أن أذهب وأغادر العاشقني ألنه لو   -

عرفتم أستاذ الفيزايء لفهمتهم للتو ملاذا ال أحب  
 التأخري .

نظر جوردان إىل ساعة احلائط اإللكرتونية قرب  
 الباب . 



ارب الساعتني قبل أن  لقد بقي أمامى ما يق -
 أغادر آلخذ أول اتكسى يقلىن إىل املطار .

 قالت ماريكا : 
ال أرى أمامنا سوى طريقة واحدة , أن نعود   -

إىل السرير وننام من جديد , وحناول أن نعزى 
أنفسنا أننا لن نستقل الطائرة هذا الصباح 

لنذهب إىل اتهيىت .. لقضاء شهر العسل .. قال 
مبتسما وهو يقبلها يف أذهنا : جوردان   

ابستطاعتنا على األقل أن نبحث يف  -
 اإلعالنت السياحية لنختار رحلة مميزة ..

 مهست له ماريكا بنربة ماكرة بعض الشئ :



أال تعتقد اي عزيزى أنه ابستطاعتنا القيام مبا  -
 هو أفضل ؟ 

أجاهبا جوردان وهو يرفعها بني ذراعيه حىت 
 غرفتها . 

أنت على حق ! رمبا ,  -  
   
    
 
 
 
 
 



 
 الفصل الثاين عشر    

    
 
    
  
 
 
 
 

هذا الصباح , عندما غادرت ماريكا شقتها  
متوجهة إىل مكتبها كان مزاجها رائعا على غري 



عادهتا .. فحياهتا كانت قد تغريت فإذ إن  
جوردان كان سيبقى لبعض الوقت وكان قضاء 

الوقت معه ومع توماس أفضل ألف مرة من اجملئ 
إىل املكتب .. كانت ماريكا قد حضرت وجبة  

ستعود لتحضربعض احللوى ,   ابردة ووعدت ابهنا
كانت تعتمد على شرائها من أفضل حمل 

 للحلوايت يف نيويورك .  
 

حيت ماريكا حارس األمن وهي تدخل مبىن 
الشركة الذى سارع يطلب املصعد الذى استقلته  

 لرتى ظل روث يلوح ىف املمر .
 قالت ماريكا : 



روث ! لكن ماذا تفعلني هنا ؟ -  
 أجابتها روث ضاحكة :

وانت !, فاألسبوع املاضي كان رهيبا .  -  
كان على أن أترك بعض امللفات املهمة الىت مل   -

تكن لألسف تستطيع االنتظار .. مث دعك من  
 أمور العمل , على أن أبلغك خربا مهما !

نظرت إليها ماريكا متسائلة , وهي تتوقع أن 
 صديقتها سوف تكلمها عن بينيت . 

ت , مل أقرر هذا  لقد قررت االنفصال عن بيني -
من وقت بعيد ألنىن كنت جبانة , لكن هذه  

القصة استمرت طويال : فهو شاب وضيع وان  
قد ختيلت عنه ! فقد جاء يبحث عىن هذا  



الصباح لتناول الفطور معا , وكنت قد استفدت 
من وجودي معه يف ذلك املطعم اجلميل ذى  

ن اإلفطار اللذيذ , ألختذ  اإلطاللة الرائعة . وم
اري .قر   

 أجابتها ماريكا : 
أعرف أنه من اللطف أن يتوجه املرء   -

ابلنصيحة يف مثل هذه األشياء لكن أن سعيدة  
جدا ألنك اختذت هذا القرار مث أستطيع ان أقول  
لك إنىن مل أستلطف بينيت هذا ولو حلظة , قط 

 ؟!
فحظا طيبا ايعزيزيت .. فإذا مل ألتق بك .. فإىل  

 يوم االثنني . 



الثنني , لكىن رمبا أحادثك غدا ..  إىل ا -
 ألحدثك على الفطور . 

وصلت ماريكا مكتبها وانكبت على العمل رغم  
شعورها ابهنا التريد أن متضى ما بقى من النهار 
بني ملفاهتا .. وماهى إال نصف ساعة حىت شد  

انتباهها صوت الضجة املنبعثة من املخترب 
ديدية الىت  الصغري اجملاور لغرفتها حيث اخلزانة احل 

توضع هبا العينات .. للوهلة األوىل مهت ماريكا 
ابلدخول إىل اخلزانة لرتى ماذا حيدث مث عدلت  

 عن رأيها . 
على مايبدو أننا سنجد ما كنا نبحث عنه ألشهر  

 طويلة ؟



كان اسم بينيت قد خطر هلا فجأة .. مما أدخل 
اخلوف إيل قلبها .. فماذا لو كان صديق روث 

ن السهل جدا أن يشك املرء  هو السارق فم
أبمره , إهنا تعرفه وابستطاعتها أن تستفهم منه ..  
وإذا مباريكا تتجه إىل املخترب دون أن حتدث أية  
ضجة .. وحبذر كبري فتحت الباب كانت الغرفة  

 غارقة يف الظالم وتبدو خالية من أى أحد..
أنت تقرئني قصصا بوليسية رائعة , جاءها صوت 

ت يدها لتشعل النور وإذا  من خلفها , فمد
بقبضة حديدية هتوي على رأسها . مل تستطع 
ماريكا أن تصرخ شعرت بنفسها تذهب يف  

غيبوبة , عندما أفاقت ماريكا من إغمائها !  



استطاعت بصعوبة أن تفتح عينيها , كان عليها  
أن أتخذ بعض الوفت لتستعيد وعيها فتذكرت 

ساك  املخترب واللص الذى كانت على وشك اإلم
به والذى منعها بعنف .. كان أول رد فعل هلا أن 

راحت تتحسس رأسها .. مل تكن قد جرحت ,  
فلم يكن هناك أية آاثر للدماء يف املنطقة الىت  

 تؤملها من رأسها .
أخذت ماريكا تنظر حوهلا فوجدت نفسها يف 
مكان مغلق وحدها كان هناك شعاع من النور  

أن ألفت  يتسرب من حتت عقب الباب , وبعد 
الظالم لبعض الوقت استطاعت أن تفهم أن من  
ضرهبا كان قد محلها وهى مغمى عليها إىل قبو  



البناء الذى تشغله الشركة .. أخذت ماريكا 
لها . استجمعت  تتخيل قوته حىت استطاع مح

ماريكا قواها حملاولة الوقوف . وبعد عدة حماوالت  
ابءت ابلفشل استطاعت ماريكا أن متسك حببل 

تدىل من أعلى ابرتفاع قامة رجل .. قامت ببضع  ي
خطوات تفصلها عن الباب وأخذت حتاول 

البحث عن أداة متكنها من فتح القفل احلديدي 
.. 

حاولت كثريا لكن دون فائدة .. فليس هناك أى 
 شئ تستطيع االستعانة به . 

حاولت ماريكا مرارا أن مترر أصابعها حيث  
لكن عبثا ,  يبنعث النور من حتت عقب الباب



خانتها قواها فوقت مرمية على األرض , كان 
األمل الذى حتسه بعنقها يشتد عليها أكثر فأكثر  

.,,. ومع مضى الوقت أحست ماريكا بشبح 
املوت يقرتب منها .. وأحست ابلدموع متأل 

عينيها وفجأة مرت بذاكرهتا صورة جوردان وهو 
حياول منعها من الذهاب إىل املكتب . أحست 

وة يف داخلها تدفعها إىل املقاومة .. أجل بق
فليس عليها أن تتخلى عن السعادة اليت وجدهتا 

أخريا بعودة الرجل الوحيد يف حياهتا لن تدعها  
تضيع منها ..بعد أن أصبحت يف متناول اليد  

جيب ان تعيش كانت تقول ذلك لنفسها بصوت  
 الهث إىل أن فقدت وعيها من جديد . 



. أن هنا ! جاءها صوت ال تتحركى أبدا . -
 جوردان القلق .

وما إن فتحت ماريكا عينيها حىت رأت وجه  
 احلبيب ينظر إليها نظرة حنون قلقة ..

جوردان , أهذا أنت ؟ لكن أين أن .  -  
ال تتكلمى ! أرجوك , فسيارة اإلسعاف   -

 ستصل خالل حلظات لينقلوك من هنا . 
ك  طوال الطريق إىل املستشفى كان جوردان هنا
يشد على يدها , كان بريق ضعيف يضىء 

وجهها وهي مل ترفع نظرها عن جوردان إىل أن  
وصلوا إىل املستشفى حيث أخذت تشاهد 
وجوها عدة تضع الكمامات البيضاء تنحىن 



عليها , كان أحدهم قد أمسك بذراعيها ..  
فأحست أبمل فظيع .. مل يتوقف حىت غابت عن 

 وعيها من جديد . 
ريكا كان عناك جوردان وتوماس عندما أفاقت ما

وابتريسيا وروث مجيعهم من حوهلا .. مدت يدها  
 تتحسس رأسها لتتأكد أنه ليس هناك أى جرح . 

 قال توماس :
الختشئ شيئا , اي أمي , فاألطباء قد أكدوا   -

 لنا أنه جمرد رض عادى ابجلمجمة .
 قالت روث مبتسمة : 

فإن حالتك غري خطرية ابملرة !  -  
ها دموعها بغزارة :سالت بعد  



سألتها ماريكا بصوت ضعيف واهن .. وهي متد  
 يدها :

ملاذا تبكني ؟ -  
إن كل هذا بسبىب . بسبب بينيت املخيف  -

الذى تعرفت إليه فهو ليس فقط سارقا إمنا 
 حاول قتلك أيضا . وأجهشت ابلبكاء . 

 قال هلا جوردان :
اهدئى , أرجوك فقد تلقيت مكاملة هاتفية من   -

رجل بدا وكأنه جو مسؤول األمن يف دمييرت .. 
أكد ىل أنه مت توقيف بينيت وهو يف السجن وقد  

اعرتف بكل شئ .. ويف هذه اللحظة أشارت 
املمرضة للزوار ابخلروج فقد كان عددهم كبريا  



وخيشى على راحة املريضة الىت مازالت متعبة ..  
مجيعهم ما عدا جوردان الذى بقى يداعب   فخرج

.شعرها   
 قال هلا وهويقبلها مودعا :

التنسى أن تتعاىف سريعا ., والتنسى أننا  -
 سنتزوج خالل عشرة أايم .

أخذت ماريكا يده وطبعت عليها قبلة ..فهي  
ابلتأكيد كانت تريد أن تتعاىف بسرعة لتعيش من  

جديد حبها الضائع .. الذى طاملا انتظراته ما  
 يزيد على مخسة عشر عاما .

   
    



 
 
 
 

 اخلامتة 
 

مل تكن ماريكا تفكر قط أنه ابستطاعتها رؤية  
والد جوردان لكنها مل تستطع أن تقول ال 

جلوردان الذى طلب منها مرافقته لرؤية والده  
 الذي ميضى أايمه األخرية يف املستشفى .

لقد كان ىف شهر كانون األول ) ديسمرب ( وكان  
اهلواء يعصف كاحد أايم الشتاء ال أبس هبا من 



مدخل املستشفى . فلم يكن يريد ألحد أن يعلم 
ول من  بقدومه .. فساعد ماريكا على النز 

السيارة وأمسك بيدها وركضا معا ىف املمر  
املزروع ابألشجار النامية على الصفني واملؤدي  

 إىل ابب املستشفى . 
لقد كانت ردهة اإلستقبال أقرب ما تكون   -

 مدخل قصر منه ملدخل مستشفى .
وردان من موظفة االستقبال عن مكان  استعلم ج

 وجود أبيه .
 أجابت املمرضة مبتسمة : 



السيد فاريل يتعرض حلمام مشسى .. عليكم   -
سلوك املمر حىت هناية املمشى مث أتخذ الباب 

 األول إىل اليسار .. 
توجه جوردان وماريكا وهو يضع يده بيدها إىل 

يلة املمر املؤدي إىل الغرفة وامللئ ابألنواع اجلم
من النبااتت .. إىل أن وصال إىل الباب الزجاجى 

الذى تدخل منه أشعة الشمس . كانت الغرفة  
عبارة عن شرفة ضخمة ذات سقف زجاجي  

تتخلله قضبان معدنية قد صمم ليسمح للمرضى  
 بتعريض اجسامهم الضعيفة ألشعة الشمس .

لقد كانت الشرفة خالية إال من أريكة موضوعة  
ن الكرسى للوهلة األوىل يبدو  يف الزاوية .. كا



خاليا إال أن املرء بقليل من املالحظة يستطيع أن  
مييز بعض خصل من الشعر األبيض .. اقرتاب  

ببطء ووضع جوردان يده هبدوء على كتف 
الرجل العجوز الذى كان من الصعب جدا على 

 ماريكا أن تراه . 
 كان وجه الرجل العجوز جامدا الحياة فيه ..

أخريا : قال جوردان  
صباح اخلري اي والدي .. مل آت لوحدي اليوم   -

 . كان صوت جوردان متوازن وهادائ .. واتبع :
ال أعرف إن كنت تعرف ماريكا .. كان الرجل  -

العجوز قد نظر إىل ماريكا بنظرة مرجتفة الىت  
أخذت ترتعد وهى ترى العبوة الفوالذية اليت  



شر عاما  جاءت لزايرهتا تلك الليلة منذ مخسة ع
 , عندما كانت طالبة . 

والدى , لقد عرفت منذ مدة .. ما حدث  -
 بعد زواجى من ماريكا .. 

فقد ذهبت لرؤيتها بصحبة الكاهن كونوبل لقد  
 عرفت كل شئ . وقررت أن أنسى .

وىف الوقت الذى كان جوردان ينطق فيه هبذه  
الكلمات خيل ملاريكا أهنا قد رأت وجه العجوز 

انفرجت أساريره .وقد   
 اتبع جوردان قائال : 

أريد أن أنسى كل شىء ألنىن أريد أن أبدا   -
  حياة جديدة .. لقد وجدت املراة الىت أحب



والىت أعطتىن ابىن توماس الذى يبلغ من العمر  
مخسة عشر عاما ونصفا .. لقد وجدت أخا 

لباتريسيا سأتزوج ماريكا من جديد .. وهذا ما  
 أريدك أن تعرفه . 

عندما أهنى جوردان حديثه كان صدى صوته 
 خيرق الزجاج .

مث ساد صمت ثقيل .. مل يستطع جوردان 
وماريكا أن يغادرا املكان إال بعد فرتة .. بقيا فيها  

صامتني دون أية كلمة أمام األريكة , مل تستطع 
ماريكا أن ترفع نظرها عن وجه العجوز اخلاىل من 

التعرب عن   الشفقة والىت كانت حىت التجاعيد
شئ فيه .. مث أدارت رأسها لتخفى شعورها جتاهه  



.. وإذا بدمعتني سخينتني تنساابن على وجه 
 العجوز. 

طوال طريق العودة إىل نيويورك مل يستطع أى 
 منهما التكلم فقد كان مأخوذين ابملوقف ..
أخريا التفت جوردان ابجتاه ماريكا ودون أن 

أن يقول يتكلم شعرت به ماركيا كمن يريد  
ساحمينا , ساحمينا ألننا كنا السبب يف جعلك 
تعيشني تلك الفرتة املؤملة , بسبىب وبسبب  

والدى .. فما كان من ماريكا إال أن أجابته وهى 
تلقى برأسها إىل كتفه وأخذت بيده .. فهى مل 

 تعد أتبه أبى شئ ..



فهما اآلن معا .. وال شئ سيفرقهما أبدا .. 
 وهذا هو املهم !
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