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تقدير وُشكر

من أعظِم الَبكات امُلواِكبة لكوين كاتبًة ُفرصُة ُمقابلِة ُأناٍس ذوي خبٍة يف جماالٍت مل أدُخلها 
ج يف كتابة ‘‘التُّحَفُة اخلالدة’’.  ريق امُلَتعرِّ ا. وقد َحظيُت بقْدٍر كبري من امُلساعدة عىل الطَّ شخصيًّ

موها يل: فُأريد أن أشُكَر األشخاَص املذكورين تالًيا عىل املعلومات والتَّشجيع التي قدَّ

غاري لِيُدن أطلَعني عىل ما يعِرُفه عن نظام حمكمة األحداث واإلحاالت إىل البيوت 
اجَلمعيَّة. 

وكريستوفر  كاونتي  سونوما  رَشيِف  مكتب  يف  القضائيِّ  الِقسم  من  ألدِردج  َهَذر 
بِّيِّ بسان فرنسيسكو، أخباين عن اإلجراءات  ِورَوك، وكيُل امُلدير يف مكتب الفاِحص الطِّ

ات الِقسم والُعثور عىل ُهِويََّتي جاين وجان دوز.  وامُلمرسات يف ِحفظ ملفَّ

داِخَل  البناَمج واألنشطة  بنية  اليوميَّة يف  البجمَة  ُأالَّ پوميل أعطتني معلوماٍت خُتصُّ 
واحٍد من البيوت اجَلمعيَّة. 

 . خيصِّ َديب كاوپ أعطتني الئحًة شاملة بُِمختلِف واجبات امُلساِعد الشَّ

امتة، وجراحة القلب،  أخي إِڤَرت ِكنغ أطلَعني عىل خبته بشأِن النَّوبات القلبيَّة الصَّ
ٍم لَضبات القلب.  وزرِع ُمَنظِّ

النَّاجحة  ُمغامراتِه  َبعِض  عىل  أطلَعني  ‘‘أليود’’  الغرافيتي  اُم  ورسَّ ابق  السَّ الِعصايبُّ 
والفاشلة يف منطقة خليج سان فرنسيسكو. 
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صديقتي كارولني َدن دعتني إىل القيام بَِعصٍف ِذهنيٍّ ألشخاص ِروايتي، مع جمموعة 
ني واملشهود هلم. ُشكًرا لُكم، يوريا غيلُفرد، كانداس هويل،  من امُلستشارين العائليِّني املختصِّ
اتُِكم يف قضايا  تريي هايل، لوريل مارلِنك ُكواْست، غاري مولني، ربيكا ُورْسيل، عىل تبصُّ
دتني  ى ُسلوكيًّا يف سنوات الُبلوغ. وقد زوَّ الكفالة لألوالد املصدومني وكيف ُيمكن أن تتبدَّ
ُيعاننَي  نِساٍء  مع  العَمل  عن  إليها  ٍة  ماسَّ حاجٍة  يف  كنُت  بمعلوماٍت  أيًضا  ُكواْست  لوريل 

أزماٍت يف احلْمل وإيواء األطفال. 

األوالد  بَنفسيَّة  القلب  تعُص  اٍت  تبصُّ يف  شاركتاين  ُغوير  وتريشيا  َهِدلسُتن  آشيل 
َذين ُيبَّاِنم وُياِهدان مِلُساَعدهتم  بنِّي اللَّ املصدومني، فضًل عن ِكفاحات أَبَوِي التَّنشئة أو التَّ

فاء.  عىل الشِّ

دتني  أنطانيت ِريد، مديرة ‘‘خدمات محاية األوالد’’ )CPS( يف ِمنطقة ِكْرن كاونتي، زوَّ
بمعلومات أساسيَّة عن نِظام العناية بالتَّنشئة. 

الَقَصص  دكتوَر  خابرُت  طريقي،  َس  َتلمُّ أستطع  ومل  روايتي  يف  بيَل  السَّ ضللُت  وملَّا 
 . ويِّ بيِل السَّ حيحة إلعاديت إىل السَّ ستان ِولَيمز، فطَرَح األسئلَة الصَّ

فلمَّ هتُت يف  ُمتازٌة عىل اإلنرتنت.  ح  تَصفُّ هَلا مهاراُت  العزيزة،  ُهيِل هارَدر، صديقتي 
، أرسلُت إىل ُهيِل نداَء  الفضاء اإللكرتوينِّ أو مل أستِطِع الُعثوَر عىل تفاصيِل أيِّ موضوٍع ُمعنيَّ

قيقَة التي احتجُت إَليها.  استِغاثة، فوجَدت يف ُغضوِن دقائَق املعلوماِت الدَّ

هنيِّ يف كوردالني: برانِدلني كولنز، تامريا  ُشكًرا جزيًل لُكم يا صديقاِت الَعصِف الذِّ
ألِكسنَدر، ُروبِن يل هاترَش، كارين بول، شاُرن َدّن، غاييل دي سالِس، تريشيا ُغوير، َصنِّي 
طَن ويعِرفَن  نَي وُيطِّ َجَفرز، ساندي ِشپَّـارد، جانيت ُألْبايط. مجيُعكنَّ نِساٌء يف َيِد اهلل ُيَصلِّ
عىل  ائعاُت  الرَّ النِّساُء  هؤالِء  ساعَدتني  بِجدار،  اصطدمُت  م  فُكلَّ  . أدواَرُهنَّ ين  يؤدِّ كيف 

يِه أِو اخرِتاقه.  خَتطِّ

ريق.  ل الطَّ وح وامُلرَسلة يف تشييل، واكَبت هذا املرشوَع من أوَّ كولني فيليپس، شقيقُة الرُّ
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َل  ُشكًرا لك عىل ‘‘اإلصغاء’’ إىل مجيع االختِلفات يف ِرحلة رومان وغريس، عىل كونِِك أوَّ
أُت  َتني، قبَلم جترَّ ًة واحدة بل مرَّ َحها، ال مرَّ حها وصحَّ َق عليها ونقَّ من قرأ املخطوطة وعلَّ

مُتها.  وسلَّ

اهتا وساعاِت عَمِلها  كيَّة، دانييل-إيغان ِمَلر، عىل تبصُّ ُأريُد أيًضا أن أشُكَر وكيلتي الذَّ
قة  دة امُلتعلِّ َن من َترِك مجيع التَّفاصيِل امُلعقَّ ُه َلَبكٌة أن أمتكَّ ويلة يف إدارة ِمهنتي الِكتابيَّة. إنَّ الطَّ

كيُز عىل الكتابة.  بالعَمل لَِشخٍص أثُِق به لَِيتسنَّى يل الرتَّ

ُشكًرا لِك أيًضا ُمديرَة النرش يف دار تِنديل، كاِرن واطُسن، عىل حياَزتِِك دائًم لألسئلة 
قة َتفيض.  التي جتَعُل عصائري اخللَّ

ُة األَسد  ل كريِون، أِرن سميث، شاينا ُترَنر، ستيفاين برِوين، َمن هَلُم ِحصَّ وأنا شاِكرٌة رَشِ
، وابنتي  يف صفحة املؤلِّف العائدة يل يف فيسبوك. إنَّ روبن يل هاترَش ُتديُر موِقعي اإللكرتوينَّ

نايت وُتساِعُدين يف َبريدي الواِرد.  شانن كويبيون تنرُشُ ُمَدوَّ

تي. فَلوال  تي وِقصَّ ٍة طويلة، كاثي ُألُسن، إذ تفَهُم ُخطَّ ريت ُمنُذ ُمدَّ أخرًيا، أنا َمدينٌة مِلُحرِّ
داٍت سابقة، ملا كاَن هذا الِكتاُب  خَبهُتا يف القطع وإعادة اإلنشاء واإلتيان بَِمشاِهَد من ُمَسوَّ

يف يَديك. 

ُف اهلل اخلالدة.  كم ُتَ َبَركاٌت لُكلٍّ ِمنكم يف ُمغاَمراتُِكم امُلستقبليَّة. أنُتم كلُّ



11

١

َك  وترَّ امُلسَتوي.  طح  السَّ إىل  اجلدار  فوَق  َح  وترجَّ احلريق  مهَرَب  ڤيلسكو  رومان  َق  تسلَّ
نة من مخِس طَبقات، وهو  كنيَّة املكوَّ َقق السَّ بُِسعٍة ُمنَحنًيا. كان مبًنى آَخُر حُماِذًيا لبِناية الشُّ
ارع كان مبنى َمِصف، وقد تَرَك رومان  َموقٌع ُمتاٌز لرسم الغرافيتي. يف اجِلَهة امُلقابِلة عْبَ الشَّ

ا َرسمًة عىل بابِه األمامّي.  توًّ

ُلوس  إنَّ  بُِسعة.  يشتِغَل  أن  عليه  َته.  ُعدَّ منها  وسَحَب  هريَّة،  الظَّ حقيبَته  عنه  نَزَع 
يَّارات عىل البوليڤار.  الثة فجًرا، تسارَعت السَّ اعِة الثَّ . فحتَّى يف السَّ أنجليس ما كانت تناُم قطُّ

ق. سيكوُن ُعرضًة للخَطر  سمُة سرَياها أيُّ شخٍص يسوُق سيَّارَتُه نحَو الرشَّ هذِه الرَّ
ُقبَّعة، سَيصُعُب أن  إىل أن ينتهي، ولكْن وهو يرتدي بنطلوًنا أسود، وكنزًة فضفاضًة ذاَت 
ُيكتشف، إالَّ إذا كان شخٌص ما يبَحُث عنه. عرُش دقائق. ذلك كلُّ ما احتاَج إليه ليرُتَك عىل 
ارع.  اجِلدار َعْرًضا لشخصيَّات ُلعَبة املونوپويل وُهم يرُقصون، واألخرُي ِمنهم يقِفُز نحَو الشَّ

ارع.  ًل حقائَب ماٍل، داِخًل إىل املَِصف عْبَ الشَّ لقد َرَسَم رُجَل أعمٍل ذا ُقبَّعٍة رسميَّة حُممَّ

ه، وعِمَل بُسعٍة عىل َلصِقه. ُثمَّ هبَّت  . فشَتَم يف رِسِّ سُم الوَرقيُّ بيشٍء ما وانشقَّ َعِلَق الرَّ
التقَط  لتأمينه.  ثمينًة  دقائق  واستغَرَق  طويًل،  َرسًم  كان  لقد  بعيًدا.  ِقطعًة  وسَحَبت  ريح، 
، مل يُدث يشء. فسَحَب ُعلبَة َرشٍّ ُأخرى،  رَّ ها. وملَّا َكَبَس الزِّ رومان ُعلبَة ِطلِء ُيَرشُّ وخضَّ

ّش.  وبارَشَ الرَّ
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َد ملَّا ملَح سيَّارَة رُشطٍة ُمتباطئة. أكانت هي تلك  اقرتَبت مركبة. فنَظَر إىل األسفل، ومَجُ
ُد  ُه جُمرَّ وا أنَّ ًها نحَو البنك؟ لقد مشى بَِعزم، آِمًل أن يُظنُّ ت قبَل ساعة، إذ كان ُمَتوجِّ التي مرَّ
ُثمَّ  طة،  الرشُّ ِرجاُل  َصُه  وتفحَّ يَّارة،  السَّ فأبطأت  ليليَّة.  عَمٍل  نوبِة  من  بيته  إىل  ُه  يتوجَّ شابٍّ 
ارع، حتَّى أكَمَل العَمل عىل الباب  طة يف الشَّ مَضوا يف سبيلهم. وما إن تواَرت سيَّارُة الرشُّ

جاجيِّ يف مبنى الَبنك.  الزُّ

 . شَّ غل. كان بحاجٍة إىل بضِع دقائَق فقط. وتاَبَع الرَّ رَجَع رومان إىل الشُّ

البنك،  أماَم  طة  الرشُّ سيَّارُة  َفت  توقَّ لقد  ارع.  الشَّ يف  محراَء  مكابَِح  أضواُء  َجت  توهَّ
 . َطت ُحزَمُة نوٍر بيضاُء عىل الباب األماميِّ وُسلِّ

سم بِحَذر. لقِد اضُطرَّ  َتني ُأخرَيني، وبارَشَ إزالَة الرَّ دقيقٌة ُأخرى بعد. أجرى رومان رشَّ
إىل استِعمِل رشيٍط الِصٍق أكثَر من امُلعتاد، فاستغرَق األمُر وقًتا أطول. وملَّا نَزَع آِخَر ُقطعٍة 

من الوَرق، أضاَف ثلثَة أحُرٍف صغرية سوداء َبَدت كُعصفوٍر طائر. 

اض.  يَّارة، ويف يِده ضوٌء ومَّ كان رُشطيٌّ قد خَرَج من السَّ

َرشِّ  ُعَلب  مع  هريَّة  الظَّ حقيبتِه  داِخَل  ُه  ودسَّ سَم،  الرَّ وَلفَّ  ُمنَخِفًضا،  رومان  انحنى 
طح.  َك عىل السَّ ور واقرتَبت منه. َوَمَضت فوَقُه متاًما إذ بارَش التَّحرُّ لء. ارتفَعت ُحزَمُة النُّ الطِّ

َعداء، وألقى احلقيبَة عىل كتِفه واعتَدَل قليًل.  َس رومان الصُّ ُثمَّ رَحَلت ُنزواًل وبعيًدا. فتنفَّ

اًل وجهه.  وِّ ًل شكَل رومان عىل اجلدار. ففرَّ حُمَ وء، ُمَظلِّ رَجَع الضَّ

يطُرُق  وبقلٍب  أقدام.  ووْقَع  أصواًتا  َسِمَع  طِح.  السَّ عىل  ِفراَرُه  ور  النُّ ُحزمُة  تتبََّعت 
ة، ولفَّ واقًفا عىل قَدَميه، وواَصَل  ة، قَفَز رومان ِقفزَة طرَيان إىل املبنى التَّايل. فَخَبَط بِقوَّ بِشدَّ
طة َمَلفٌّ عن عَمِل الُعصفور. مل يُعد ُمراِهًقا، ُيواِجُه اخِلدمَة  اجَلري. ُربَّم كان لدى ِقسِم الرشُّ
األهليَّة من أجِل َرسٍم ِعصايبٍّ عىل جدار. فإن ُألقَي القبُض عليه اآلن، ُيَكُم عليه باحلْبس 

من.  ًة من الزَّ ُمدَّ
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اهرَة التي كان رومان ڤيلسكو آِخًذا يف كسبها  معَة الزَّ ُد السُّ وأسوُأ من ذلك أنَّه سُيَبدِّ
ارع، ولكْن ليس يف صاَلِة عرض.  اٍم أصيل. إنَّ الغرافيتي ُتكِسُب ِصيًتا يف الشَّ بصفِة رسَّ

كان رُشطيٌّ قد رَجَع إىل السيَّارة، وزعَقت العَجلت. ما كانوا لَِيستسِلموا. 

زول.  َق صعوًدا بَدَل النُّ َر أن يتسلَّ ملَح رومان نافذًة مفتوحة يف املبنى امُلجاِور، فقرَّ

طيَّان أن  انَسَفَق باُب سيَّارة، وصاَح رُجل. ال ُبدَّ أن تكون ليلة بطيئة إذا أراد هذان الرشُّ
اِم غرافيتي.  ويل يف ُمطارَدِة رسَّ يقضيا هذا الوقَت الطَّ

َح رومان فوَق حاَفِة َسطٍح آخر. سقطت ُعلبُة َرشِّ ِطلء نِصُف مآلنٍة من حقيبتِه،  ترجَّ
صيِف يف األسفل.  وانفجَرت عىل الرَّ

ُلوس  ‘‘رُشطُة  ق.  يتسلَّ وهو  رومان  نحَو  َبه  وصوَّ َسه،  ُمسدَّ ُع  امُلَروَّ طيُّ  الرشُّ سَحَب 
أنِجليس! ِقف حيُث أنت!’’

ة املفتوحة. حَبَس  قَّ الشَّ نافذة  بإفريز، ودَفَع نفَسُه إىل فوق، ودَخَل عْبَ  تشبََّث رومان 
َم ُخطوَتني، حتَّى  نَفَسه. كان رُجٌل يشُخُر يف ُغرفة النَّوم. زَحَف رومان إىل األمام. وما تقدَّ
ساِكُن  يكوَن  أن  ُبدَّ  ال  املطبخ.  أَدواِت  من  القاتم  وء  لِلضَّ عيناه  تكيََّفت  ما.  بيشٍء  اصطَدَم 
تَرَك  لِرومان. وهكذا  بلوى  ة قد تكوُن سَبَب  امُلكتظَّ اجُللوس  َفُحجرة  ة جاِمَع أشياء.  قَّ الشَّ

وفا.  هريَّة وراَء الصُّ حقيبَتُه الظَّ

أصوات.  ال  حَركة،  ال  وأصغى.  اخلارج  إىل  َق  حدَّ هبدوء،  األماميَّ  الباَب  فَتَح  وإذ 
الباب  وأغلق  بُسعة  اخلارج  إىل  رومان  انسلَّ  قليًل.  َك  وترَّ شَخَر  النَّوم  ُغرفة  يف  ُجُل  الرَّ
ة. ووَجَد املِصَعد، فأَخَذ  ة، ُيِدُث ضجَّ وارئ عالًقا. إذا دَفَعه بقوَّ وراءه. كان باُب َمرِج الطَّ
اخل  يَِّب صاعًدا. بِنغ! انفَتَح الباب. خطا رومان إىل الدَّ قلُبه يطُرُق أرَسَع إِذ استغرَق وقَتُه الطَّ

زول إىل املَرأب تت األرض.  رَّ للنُّ وكَبَس الزِّ

شعِره.  يف  أصابَِعه  وأمرَّ  الوراء  إىل  الكنزة  ُقبَّعَة  دَفَع  فحْسب.  ُهدوئك  عىل  حاِفظ 
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َد  التَّحتاينِّ جيِّ وِر  الدَّ َمرأُب  املِصَعد. كان  باُب  انفتَح  نَفًسا عميًقا وأخرَجه عىل مهل.  أَخَذ 
اإلضاءة. أبقى رومان الباَب مفتوًحا وانتَظَر بِضَع ثواٍن الستِكشاف املِنطقة قبَل ُخروجه. 

 . ارع اجلانبيِّ ي إىل الشَّ م املؤدِّ لَّ َه َمفروًجا إىل السُّ . توجَّ كلُّ يشٍء جيلٌّ

اِن ِكلُها.  طيَّ َطة رابضًة عند امُلنعَطف. انفَتَح البابان، وخَرَج الرشُّ كانت سيَّارُة الرشُّ

الثة  الثَّ ُنزهة عنَد  ة رسيعة لسَبِب خروجِه ماشًيا يف  اخرِتاِع ِقصَّ َر رومان يف  فكَّ حلظًة، 
ة سُتبقيِه بِل أصفاد.  والنِّصف فجًرا، ولكنَّه بطريقٍة ما عِلَم أْن ما ِمن ِقصَّ

َكنيِّ البعيِد َصفَّ َمباٍن عِن البوليڤار. وحَلَِق  ارع نحَو اجِلوار السَّ أرَكَن إىل الِفرار يف الشَّ
طيَّان كَكلَبي َصيٍد وراَء ثعلب.  به الرشُّ

إليه  ُخيَِّل  اجتاز رومان شاِرًعا واحًدا، عىل طريٍق خاصٍّ مرصوف، ومن َفوِق حائط. 
. إذ هبَّ َكْلُب  هاب إىل البيت، حتَّى أدَرَك أنَّه مل يُكن وحَده يف الِفناء اخللفيِّ ا للذَّ أنَّه باَت ُحرًّ
ياج  السِّ وفوَق  الِفناء  عْبَ  بُسعة  رومان  جرى  ُيطاِرُده.  وراح  قوائمه  عىل  شيپرد’’  ‘‘جريمان 

ياج وأنَشَب فيه مالَِبه، نابًِحا برَِشاسة. هَبَط رومان خْبًطا عىل اجلانب  . صَدَم الكلُب السِّ اخللفيِّ
ارع أماَمه  اآلخر ووَقَع عىل صفيحَتي ُقممة يف عَجَلتِه لِلِفرار. إذ ذاك رَشَع كلُّ كلٍب آخر يف الشَّ

لل.  َك رومان بُسعة، ُمبقًيا نفَسُه ُمنَحنًيا ويف الظِّ ُع صدى اإلنذار. ترَّ ووراءه ُيَرجِّ

مَضِت األضواء ُقُدًما، وكان يف ُوسعِه أن يسمع أصواًتا. 

فوَق  يقِفزا  أن  ترجيًحا  أقلَّ  وسيكوُن  طيَّني،  الرشُّ َئ  ُتَبطِّ أن  التَّحقيقات  شأِن  من 
ة. جرى رومان ُمِسًعا عىل ُطوِل بضعة ُصفوٍف من  يا عىل األملك اخلاصَّ ياجات وَيتعدَّ السِّ

املباين، ُثمَّ أبطأ إىل ِمشَيٍة عاديَّة لَيلَتِقَط أنفاَسه. 

طة  باح. َسِمَع سيَّارة، فانَسلَّ وراَء ِسياٍج. عَبَت سيَّارُة الرشُّ النُّ الِكلب عن  َفِت  توقَّ
لُهم.  ُه ضلَّ لعلَّ هٌة رجوًعا نحَو بوليڤار سانتا مونيكا.  ُمتوجِّ ُمبطئٍة وهي  التَّايل، غرَي  ارَع  الشَّ
ؤ عىل اخلروج إىل  َة مسافٍة بعد، انتَظَر بِضَع دقائق ُأخرى قبَل التَّجرُّ ُه أيَّ وبَدَل أن يدَفَع حظَّ

رصيف امُلشاة. 
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ائق، مل  استغَرَق رجوُعه إىل سيَّارتِه البِي أم دبليو ساعًة كاملة. وإِذ اْنَسلَّ إىل مقعد السَّ
َص عَمَله.  ق ليتفحَّ يتملك نفَسُه عن أن يسوَق نحَو الرشَّ

سمَة العالية عىل اجِلدار عْبَ  هر، ولكنَّ الرَّ َف باَبه األماميَّ عنَد الظُّ سَيكوُن الَبنُك قد نظَّ
املاضية  القليلة  نوات  السَّ اكتَسَب عىل مدى  قِد  الُعصفور  ارع سَتدوُم وقًتا أطول. كان  الشَّ
ُشهرًة كافية بَِحيُث أبقى بعُض مالِكي املباين ُرسوَم الغرافيتي غرَي َمسوسة. فَرجا أن تكوَن 
سُتنَسى يف  التي  سمة  الرَّ َصقِل  إىل  َسعيِه  عليه يف  ُيقَبُض  كاد  لقد  سمة.  الرَّ تلك حاَل هذه 

غضوِن يوٍم أو يوَمني. 

اإلرهاق،  رومان  ُيقاِوَم  وَكي  ِفعًل.  عافيَته  استعاَد  قِد  ة  احُلرَّ الطريق  عىل  رُي  السَّ كان 
اُه ُمسَتيِقًظا متاًما وهو يسوُق صعوًدا إىل ُتوَپنغا  َل امُلَكيِّف. هبَّ عليه اهلواُء البارد، ُمبقًيا إيَّ شغَّ
بعَد  صاِخًبا  مَرًحا  يمَرَح  أن  ينبغي  كان  ُمبَهم.  نحٍو  عىل  ومكتئًبا  باإلعياء  شاِعًرا  كانيون، 

ُه ُمِسنٌّ يتاُج إىل ُكريسِّ استِلقاء.  يليَّة النَّاجحة، ال أن ُيِسَّ كأنَّ غارتِه اللَّ

ية إىل بيته. كبَسُة ِزرٍّ فتَحت  ة املرصوفة بِاحَلىص واملؤدِّ ريق اخلاصَّ أبطأ وانعَطَف إىل الطَّ
 .740Li باَب املَرأب. كانت املساحُة كافيًة الصطفاف سيَّاراٍت أكَثَر أكَبَ من سيَّارتِه من طراز

َك وجَلَس ثوايَن قليلًة فيم أزَّ الباُب ُمنَغلًقا وراءه.  أطفأ امُلحرِّ

ملَّا بارَشَ اخُلروَج من سيَّارته، اجتاَحته موَجُة َضعف. فجلَس ساكًنا دقيقة، ُمنتِظًرا زواَل 
. فرتنََّح وجثا عىل  الباب اخللفيِّ ه إىل  ُمتوجِّ ُثمَّ أصابه من جديد وهو  الغريب.  اإلحساس 
ُركبٍة واحدة. ثبََّت قبضَتُه عىل االسَمنت وأبقى رأَسُه ُمنخِفًضا. لقد حدَثت له هذه النَّوباُت 

من قبل، وزاَلت بُِسعة، عادًة بعَد ثواٍن قليلة. 

كان بحاجٍة إىل النَّوم. ذلَك كلُّ ما يف األمر. من شأِن ليلِة َنوٍم كاملة أن ُتصِلَح حاَله. 

زالت النَّوبة، ووقف رومان عىل َمهل. ُثمَّ فَتَح الباَب اخللفيَّ إىل ُسكوٍت ُمطبِق. 

واق إىل ُغرفة نوِمه. كان أكثَر  وداء ذاِت الُقبَّعة، ومشى يف الرِّ اَب الكنزِة السَّ فَتَح َسحَّ
َف ُمكيَِّف اهلواء حتَّى 18 درجة مئويَّة، أكثَر تعًبا من  ، أكثَر تعًبا من أن ُيفِّ تَعًبا من أن يستِحمَّ
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ى. لَعلَّ  ير غري امُلَسوَّ د عىل السَّ َد من ثيابه، متدَّ أن يأكل، مع أنَّ َمِعدَته ُمِغَصت ُجوًعا. وإذ جترَّ
يليَّة أكسَبتُه  يلَة فيناَم بِل أحلم. إنَّ النَّشوَة التي كان يناهُلا عادًة من غاراتِه اللَّ احلظَّ ُيوافيه اللَّ

ًة طويلة.  َمردوَد كوابيَس من أيَّامِه يف احَليِّ امُلسَتهرِت. فاْلَفتى األبيُض مل يبَق قطُّ مدفوًنا ُمدَّ

لم.  اًقا إىل الظَّ مس. أغَلَق رومان عيَنيه توَّ باُح ِرماًحا من نور الشَّ أرَسَل الصَّ

وَتِصَل يف  الوادَي  تعُبَ  إىل وقٍت طويل كي  ا ستحتاُج  أنَّ عاملًة  باكًرا،  ُمور  نَضت غريس 
الوظيفة سُتكِسُبها  بأنَّ  يقنٍي  تُكن عىل  مل  لتكوَن عاِمَلة وقتيَّة.  ل  األوَّ لَِيوِمها  د  امُلحدَّ الوقت 
م طاَلت  ة صغرية هلا والبنِها َصمويل، ولكنَّها كانت َبداءة. فُكلَّ دخًل كافًيا الستئجار َشقَّ

إقاَمُتها عنَد آل غارِسيا، باَتِت اأُلموُر أكثر تعقيًدا. 

 َ ُتغريِّ أن  ترجو  سيله  زالت  فم  غريس.  ُتغاِدَر  أن  ُمسَتعِجَلنِي  يكونا  مل  وروبن  سيله 
بنِّي. مل ُتِرد غريس أن ُتعطَي سيله أَمًل زائًفا، ولكْن مل يُكن هلا  َع أوراَق التَّ غريس رأَيا وُتوقِّ

ة.  أيُّ مكاٍن آخر تذَهُب إليه. وُكلُّ يوٍم َمرَّ زاَد رغَبَتها يف أن تعوَد ُمستِقلَّ

ا  َحت من العمل قبَل سنة، ومل تتلقَّ ردًّ لقد أرسَلت عرَشاِت طلبات العمل منُذ أن رُسِّ
ٍف كان يطُلب  ُة ُمقاَبلِة وظيفًة ما. فُكلُّ ُموظِّ إالَّ ُمابراٍت قليلًة ألجل ُمقاَبلت. ومل ُتنتِْج أيَّ
يَة جامَعٍة يف هذه األيَّام، وهَي مل ُتكِمل إالَّ سنًة ونِصًفا قبَل تعليِق ِدراَستِها لَِيتسنَّى هلا  ِخرِّ

ج.  دعُم زوِجها پاتريك إىل أن خترَّ

وإذ نظَرت إىل املايض، تساءلت هل أحبَّها پاتريك أصًل. فُكلُّ وعٍد قطَعُه، نَقَضه. لقد 
ها. هبذِه البساطة كان األمر.  كاَن بحاجٍة إليها، وقِد استغلَّ

. فهَي كانت غبيَّة.  كانت اخلالة أليزابث عىل حقٍّ

ك َصمويل يف مهِده. محلته غريس بِرفق، شاِكرًة أنَّه كان ُمسَتيِقًظا. سُيتاُح هلا وقٌت  ترَّ
َقت  غري’’. تنشَّ ُجُل الصَّ ا الرَّ َ ِحفاَضُه قبَل تسليمِه لسيله. ‘‘صباُح اخلري، أيُّ كي ُترِضعه وُتغريِّ



17

فرنسين ريڤرز

ُثمَّ  ا.  تُه توًّ ير امُلزَدوج الذي كانت قد سوَّ فليَّة، وجلَست عىل حافة السَّ غريس رائحَتُه الطِّ
فتَحت ُبلوزهَتا وأماَلتُه لَِيتسنَّى لُه أن يرَتِضع. 

اًل  ًة حلظَة مَحَلتُه أوَّ إنَّ ُظروَف احَلْمِل به والتَّعقيداِت التي أضافها إىل حياهتا مل تُعد ُمِهمَّ
عنه   َ التَّخيلِّ تستطيُع  ال  ا  أنَّ عِلَمت  قبَلم  واحدة  ساعًة  بلَغ  قد  ُعمُره  يُكن  مل  ِذراَعيها.  عىل 
بنِّي، مهم أمَكَن أن تكوَن حياُتُه أفَضَل مَع آِل غارِسيا. كانت قد أخَبت سيله وروبن  لِلتَّ
فيم  بَِصمويل،  االعتِناء  سيله  تولَّت  إذ  اخلاصَّ  َكرَبُه  جَلَب  يوٍم  كلَّ  ولكنَّ  ِمراًرا،  بذلك 

خَرَجت غريس ُمفتِّشًة عن سبيٍل إلعاَلتِها وإعالة ابنِها. 

. ملاذا ال أستطيُع أنا؟ ُأخَرياٌت يفعلَن ذلك، يا ربُّ

ا هَي، فليَس هلا إالَّ اخلالُة أليزابث. اأُلخَرياُت هَلُنَّ عائلة. أمَّ

ال  أنَّني  أعَلُم   . ربُّ يا  ساِعدين،  تنجح.  الوظيفَة  هذِه  َدْع  رجاًء   ، امويُّ السَّ اآلُب  ا  أيُّ
ل.  أستحقُّ هذا، ولكنَّني أطُلب، بل أتوسَّ

املَوقَّت  التَّوظيف  وكالة  لدى  واالختبارات  املقابلة  يف  نجَحت  ا  أنَّ شاِكرًة  كانت 
وُأضيَفت إىل الئحِة الوكالة. فاَتتها ِمِسز ساندوڤال يف أمر الوظيفة: ‘‘لقد أرسلُت إىل هذا 
. ال أعتِقُد أنَّه يعِرُف ما يتاُج إليه.  لت، فرفَض كلَّ واحدة ِمنُهنَّ ُجل أربَع عاِملٍت مؤهَّ الرَّ

هذا هو العَمُل الوحيُد الذي ُيمِكُنني تقديُمه لِك اآلَن’’. 

كان من شأن غريس أن ُتواِفَق عىل العَمل عنَد إبليَس نفِسه، إذا عَنى ذلَك معاًشا ُمنتِظًم. 

انقَلَب  َوستِمنسرَت؟  َدير  كان يف  أنَّه  َحَلَم  لم. هل  الظَّ من  أجراٍس رومان  َصوُت  انتشَل 
ا ملَّا انطلَقت األجراُس من جديد. لقد دقَّ  إىل َجنبِه اآلَخر. وكاَن ِجسُمه قد اسرتخى توًّ
اجِلهاَز  ذلك  َب  ركَّ الذي  املالِك  ِخناِق  عىل  يَديه  يَضُع  لو  فَودَّ  الباب.  جَرَس  ما  شخٌص 
اللَّعني. وسَحَب ِوسادًة فوَق رأِسه شامِتًا، آِمًل أن يكُتَم اأُلغنيَة التي أمكن أن ُتسَمَع من 
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َرِف اآلخر.  أَحِد أطراِف املنِزل، البالَِغِة مساَحُته أربَع مئٍة ومخسًة وستِّنَي مرًتا ُمربًَّعا، إىل الطَّ

سالة وغاَدر.  ُل الرِّ ى امُلَتطفِّ كوُن من جديد. ُربَّم تلقَّ َم السُّ خيَّ

ًدا، صاَح خائًبا وهبَّ واقًفا.  حاَوَل رومان أن يعوَد إىل النَّوم. وملَّا انطلَقِت األجراُس جُمدَّ
ينِة ماٍء نِصِف فارغة وبِامُلَنبِّه، استجَمَع نْفَسه  َر بِقنِّ ًة ُأخرى. وإذ َتعثَّ َطَمت َموجُة َضعٍف مرَّ
اٍت يف أقلَّ من أربِع وعرشين  الُغرفة. ثلُث مرَّ ِة  اًل بأرضيَّ قبَل أن يوَي ويرَتِطَم وجُهه أوَّ
ا  أمَّ إليها.  احتاَج  التي  احة  الرَّ عىل  للحصول  موصوفة  أدويٍة  تناُوِل  إىل  ُيضَطرُّ  ُربَّم  ساعة! 
ا كان.  اآلَن اآلن، فكلُّ ما أراَد أن يفعَله كاَن أن ُيطِلَق ِعناَن غَضبِه عىل َمن دقَّ جَرَس بابِه، أيًّ

ه  وتوجَّ ادة،  جَّ السَّ عن  ًنا  ُمَغضَّ قميًصا  والتَقَط  الَفضفاضة،  الكنزَة  عليه  رومان  ألقى 
واق. أيُّ َمن وَقَف عىل اجِلَهِة اأُلخرى من بابِه األماميِّ سَيتمنَّى لو مل تطأ قَدُمه  حافًيا يف الرِّ
َعُل  إىل  تنُظُر  ٍة  بِشابَّ وإذا  ا.  َنرْتً الباَب  فَتَح  جديد حلظَة  األجراُس من  انطَلَقِت   . َقطُّ َتُه  ِملكيَّ

مدهوشًة، ُثمَّ ترتاَجُع ُخطوَتني حامَلا خطا فوق العَتبة. 

‘‘منوٌع   . األماميِّ الباب  بُقرِب  املنصوبَة  ِفتَة  اللَّ بإصَبٍع  ووَكَز  القراءة؟’’  ُتِسننَي  ‘‘أاَل 
ش!’’ التَّحرُّ

ون.  تا اللَّ رفَعت يَديا بإيمءِة اسرِتضاء، وقِد اتَّسَعت عيناها الُبنُدقيَّ

وداُء  السَّ الفضفاضُة  ِسرَتهُتا  ت  ونمَّ قصرًيا،  مقصوًصا  اِكن  الدَّ اجَلْعُد  شعُرها  كان 
ُة الفاتة عن كونا عاِملَة مكَتب. خَفَقت يف ِذهِن رومان  ماديَّ ورهُتا الرَّ وُبلوَزهُتا البيضاُء وَتنُّ
ُه رَصفها. ‘‘اغُريب عن وجهي!’’ ُثمَّ خطا إىل الوراء وسَفَق الباب. ومل يُكن  ِذكرى باِهتة، ولكنَّ
َق إليها من َعُل.  ًة ُأخرى وحدَّ قد مشى خطَوَتني حتَّى قَرَعِت الباب بِرفق. ففتَحُه نرًتا مرَّ

‘‘ما َخطُبِك؟’’

بَدت ُمرتاعًة ِكفايًة حتَّى هتُرب، ولكنَّها َلبَِثت واقفًة يف مكانا. ‘‘أنا ُهنا بِناًء عىل أواِمِرك، 
ِمسرت ڤيلسكو’’. 
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باح’’.  َل يشٍء يف الصَّ أواِمُره؟ ‘‘كأنَّني ُأريُد امرأًة عىل عَتَبِة بايب أوَّ

التَّوظيف  وكالة  من  ُمور.  غريس  أنا  صباًحا.  التَّاسعة  يف  ساندوڤال  ِمسز  ‘‘قالت 
امُلَوقَّت’’. 

املاء.  يف  كاملِلح  غَضُبه  فذاَب  اها.  خدَّ َد  وتورَّ عيناها  َبَرَقت  َشْتم.  بكلمِة  حااًل  َه  تفوَّ
عظيم. عظيٌم متاًما. ‘‘َنِسيُت أنَِّك آتية’’. 

َر يف أن  ا تَودُّ أن تكوَن يف أيِّ مكاٍن ما عدا ُهنا، حتَّى ال ُيتاَح له أن يلوَمها. فكَّ بَدت كأنَّ
ا ما كانت لرَِتِجع. لقد أضحى ُمسَتيِقًظا اآلن، وقد  جوَع غًدا، ولكنَّه عِلَم أنَّ يطُلَب منها الرُّ

ا ادُخيل’’.  ة، وجَعَل الباَب ينَفتِح. ‘‘هيَّ يبقى ُمسَتيِقًظا أيًضا. ُثمَّ هزَّ رأَسُه بقوَّ

فاِقدًة  ساندوڤال  ِمسز  وكانت  األخري.  هر  الشَّ يف  وقتيَّات  عاملٍت  أربَع  َب  جرَّ لقد 
َب أكثَر مَّا كان هو. ‘‘سُأرِسُل لَك واِحدًة َبعد، ِمسرت ڤيلسكو، وإْن مل تنَجح فسُأعطيَك  الصَّ

اسَم ُمناِفَستي’’. 

قة بامُلراَسلة  َة امُلتعلِّ نيويَّ كان ُيفتُِّش عن شخٍص ُييُب عن امُلكامَلات ويتوىلَّ التَّفاصيَل الدُّ
ُل  ا هاِوًيا ُيلِّ ًة عانًِسا، أو عامِلًا َنفسيًّ والَفواتري وترتيب املواعيد. مل ُيِرد رقيَب تدريب، أو عمَّ
اِن لَديه. وال أراَد شقراَء باِرزَة امُلنَحَنيات يف ُبلوَزٍة كاشفة، تدَفُع حوهَلا األوراَق  َة الفنَّ نفسيَّ
فضًل  اٌم  رسَّ ُيريُده  قد  عمَّ  أفكاٌر  لَديا  كاَن  ات.  َملفَّ يف  تَضُعها  أيَن  بتاًتا  تدري  ال  ولكنَّها 
بِناًء عىل ما عَرَضته، لو مل تُكن له  يأُخَذها  ُمِكًنا أن  َمهاراٍت مكتبيَّة. وكان  امرأٍة ذاِت  عِن 

ا بِقَيت ثلثَة أيَّام.  اختِباراٌت كافيٌة مع نِساٍء ِمثِلها. إالَّ أنَّ

َف ونَظَر إىل الوراء. كاَنِت الفتاُة ما تزاُل  إذ مل يسمع رومان أيَّ َوْقِع ُخًطى خلَفه، توقَّ
واِقفًة خارًجا. ‘‘ماذا تنتِظرين؟ دعوًة حمفورة؟’’

بًة لِلفرار.  دخَلت وأغلَقِت الباَب هُبدوء وراءها، وقد بَدت ُمتأهِّ

جاَد بابتِساَمِة اعتِذار. ‘‘َليلٌة طويلة’’. 
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بِدايَة ُصداع، ومل تُكن  ُتعيَده. أحسَّ  َر أالَّ يطُلَب منها أن  يَفهْمه، وقرَّ متَتَمت بيَشٍء مل 
طة بِاحَلَجر ُمساِعدًة له. كان عطشاًنا وبحاجٍة إىل  طقطقُة كعَبيها العالَِيني عىل األرضيَّة امُلبلَّ
َفت غريس عنَد طَرف ُحجرِة جلوِسه  كافينِي. فدخَل املطبخ امُللِصق حُلجرِة اجللوس. وتوقَّ
توَپنغا  عىل  امُلِطلِّ  جاج  الزُّ وِجداِر  الكاتدرائيَّة  ُسقوِف  إىل  فَمها  فاِغرًة  َقت  وحدَّ املغمورة، 
اآلن  باتوا  النَّاِس  ُمعظَم  بأنَّ  رومان  َر  ذكَّ النَّواِفذ،  عْبَ  مس  الشَّ ِضياُء  َق  تدفَّ وإذ  كانيون. 

يِدموَن يف َدواِم أعمهِلم من التَّاسعة صباًحا حتَّى اخلاِمسة مساًء. 

امد، واْلَتقَط ِقنِّينَة عصرِي ُبرتقال. أزاَل الِغطاء، ورِشَب من  اَد الُفوالِذ الصَّ فَتَح رومان برَّ
الِقنِّينة، وأنَزهَلا. ‘‘ما اسُمِك كم ُقلِت؟’’

‘‘غريس ُمور’’. 

َمليحة،  اجلأش.  ورابِطَة  وهادئة  باِردًة  كانت  إذ  بِالَوظيفة،  اللئُق  املظَهُر  هلا  كاَن 
قَر  الشُّ ُيِبُّ  كان  فهو  ل.  امُلفضَّ نوعِه  من  ليست  إنَّم  وَلبِقة،  بة  ُمرتَّ اهِتا،  ِعرشينيَّ أواِسِط  يف 

هوانيَّاِت امُلَحنَّكات.  الشَّ

وإذ شعَرت بِاستِغراقِه يف التَّفكري، نظَرت إَليه. كانت النِّساُء عادًة يفعلَن ذلك، ولكْن 
ة. ‘‘لَديَك إطللٌة مجيلة، ِمسرت ڤيلسكو’’.  ليَس بَِملحِمها امُلتَحفظِّ

عىل  الُبُتقال  عصرِي  ِقنِّينَة  َحطَّ  ُثمَّ  األخري’’.  يف  قديًم  يصرُي  يشٍء  كلُّ  حسًنا،  ‘‘نَعم، 
ة. وابتسَم  الطاولة. وَبَدت غريس ُمتضايِقة. أمٌر مفهوم، نَظًرا إىل استِقبالِه الذي أعَوَزتُه املَودَّ
ابتِسامًة خفيفة. فنظَرت إَليه يف املقابِل دوَن أيِّ تعبري. جيِّد. لقد كاَن بحاجٍة إىل نحَلٍة عاملة، 

ِل طَلٍب منه؟ ال إىل صديقٍة محيمة. هل تستاُء ِحياَل أوَّ

‘‘أتعِرفنَي كيف تعَملني قهوة؟’’

مسة الواحدة، والَّتي ُيمِكُن َأن تطَحَن  و ذاِت اللَّ َعت إىل َمَكنِة القهوة واإلسپريسُّ تطلَّ
َن احلليَب وتصَنَع التيه يف أقلَّ من ستِّنَي ثانيًة بكبَسِة ِخنَص.  احَلبَّ وُتَسخِّ
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َمَكنَة  ‘‘اسَتعِميل  املطبخ.  هلا  وتَرَك  احلقيقيَّة’’.  القهوة  من  ملوًءا  إبريًقا  بل  ِفنجاًنا،  ‘‘ال 

القهوة العاديَّة’’. 

ًة أم خفيفة؟’’ ها قويَّ ‘‘أُتِبُّ

 .’’ ُث أكثَر بعد أن أسَتِحمَّ واق. ‘‘سنتحدَّ َه إىل الرِّ ‘‘قويَّة’’. وتوجَّ

ى ِجسَمه بَِرغوٍة  اٍم كبرٍي ِكفايًة بحيُث يتَِّسُع لَِثلثِة أشخاص. وإذ غطَّ دَخَل رومان إىل محَّ
ا لدى  َل انِطباٍع سيٍِّئ جدًّ . لو مل ُيِدث أوَّ شِّ الَفوقيِّ ابون، أضاَف النَّوافرَي اجلانبيَّة إىل الدُّ الصَّ
َة عرشيَن دقيقة. وإذ  ُمدَّ اجِلسِم  ا لكاِمِل  مائيًّ َمساًجا  َريَثم ُيري  تنتِظُر  ُمور، جَلعَلها  غريس 
َر احَلَنفيَّة، خَرَج من املغطس، ورَفَس املَناِشَف امُلستعَملَة جانًبا، والتَقَط آِخَر ِمنَشفة نظيفة  سكَّ
نظيٌف  بنطلوُن جينز  له  بقَي  وقد  الغسيل.  ة  سلَّ داخل  امللبُِس  ُأسِقَطت  اخَلزانة.  َرفِّ  عن 
اخلفيَف  احِلذاَء  وَجَد  ِحذاء.  عن  بَحَث  أسود،  قميًصا  َلبَِس  وإذ  امللبس.  خزانة  يف  واحد 

يلَة السابقة. ما ِمن جواِرَب نظيفٍة يف اجلارور.  الذي انتَعَلُه اللَّ

حون  الة الصُّ فاَحت رائحُة القهوة جيِّدًة. وكانت غريس ُتعيُد ترتيَب ُكلِّ يشء يف غسَّ
في املطبخ’’.  اآلليَّة. ‘‘ما طلبُت منِك أن ُتنظِّ

ُل أالَّ أفَعَل ذلك؟’’ اعتَدَلت. ‘‘أُكنَت ُتفضِّ

‘‘امِض ُقُدًما يف احلال’’. 

حون؟’’ ًة. ‘‘أيَن تَتِفُظ بَِصابوِن َغسِل الصُّ فىل واعتدَلت من جديٍد ُمتحريِّ فَتحِت اخلزائَن السُّ

‘‘َنِفَد عندي’’. 

‘‘ألَديَك الئحُة بقالة؟’’

َفت الغرانيت ِفعًل. ومل يُكن قد رآُه  خصيَّة. أنشئي الئحة’’. لقد نظَّ ‘‘أنِت امُلساِعَدُة الشَّ
اًقا هكذا ُمنُذ انتَقَل إىل ُهنا. ‘‘أيَن عصرُي الُبتقال؟’’ برَّ
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أو  الِقشدَة  تستعِمُل  كنَت  ‘‘إذا  أماَمه.  تُه  وحطَّ ُكوًبا  مألت  قهوة’’.  أردَت  إنََّك  ‘‘ُقلَت 
ر، فعَليك أن تقوَل يل أيَن خُتبُِّئهم’’.  كَّ السُّ

امتِحان.  ِل  أوَّ يف  نجَحت  لقد  َرشفة.  َب  رَشِ دة.  امُلرَتدِّ ابتِساَمُتها  أعجَبتُه  م.  هَتَكُّ ال 
ا. كاَن يف  َم إطراءاٍت عاِجًل جدًّ ُه مل ُيِرد أن ُيقدِّ ‘‘ليَست سيِّئة’’. أفَضُل من ستارَبكس، ولكنَّ
الوظيفِة أكَثُر من ُصنع القهوة، أكَثُر بكثري. وَرجا رومان أن تكوَن سهلَة االنِقياد لَِتشكيلٍة 
وايت أرسَلتُهنَّ ِمسز ساندوڤال. وقد قالت له إحداُهنَّ  من الواجبات، أكثَر من اأُلخَريات اللَّ

إنَّه يستطيُع أن يصَنَع قهوَته. 

ه لِك’’. مل  قيِّ ُثمَّ فَتَح باًبا. ‘‘هذا كلُّ ‘‘سُأريِك أيَن سَتشَتِغلني’’. واقتاَدها إىل اجَلناِح الرشَّ

اِخل كي يعِرَف ما واجَهته.  ا ألْن ينُظَر إىل الدَّ يُكن ُمضطرًّ

مل  ولكْن  الوضع،  عن  َيُقلَنه  ما  يشٌء  مجيًعا  اأُلَخِر  الوقتيَّات  امُلساِعدات  لدى  كان 
َقْدِر  الفتاُة عىل  تبدأ وكيف. هل تكوُن هذه  أيَن  ِمنُهنَّ قادرًة عىل أن تعِرَف  ُة واحدٍة  أيَّ تبُد 
ت طريقها إىل وسط الُغرفة  ة؟ وقَفت غريس ُمور صاِمتًة بِضَع َثواٍن، ُثمَّ جاوَزته. شقَّ املهمَّ
ونظَرت حواَليها إىل أكداِس األوراق. كانت أبواُب اخَلزانة مفتوحة، ُمظِهرًة صناديَق اخَلْزِن 

ُ امُلحتوى.  الكرتونيَّة، وُمعَظُمها بِل ُرقَعٍة ُتبنيِّ

أنَِّك  ‘‘أتعتِقديَن  املحتومة.  األسئلة  ُبدَّ من  أنَّه ال  عِلَم  ُه  ولكنَّ امُلغاَدرة،  َر رومان يف  فكَّ
تيب إىل هذه الفوىض؟’’ لبَِثت الفتاُة صامتًة وقًتا طويًل، حتَّى شَعَر  تستطيعنَي اإلتياَن بالرتَّ

فاع. ‘‘أَتنويَن أن تقويل شيًئا ما؟’’ بَِضورة الدِّ

ه أكثَر من ُأسبوع’’.  ‘‘سوَف يستغِرُق تنظيُم هذا ُكلِّ

‘‘ما ُقلُت قطُّ إنَّه ينبغي أن ُينَجَز العَمُل يف غضوِن ُأسبوع’’. 

ًدا. ‘‘ذلَك أطَوُل وقٍت أبَقيَت فيه ُمساِعَدًة شخصيَّة، أليس كذلك؟’’ نظَرت إليه جُمدَّ

ن. آِخُر  َرهتا. ‘‘نعم، ذلَك صحيٌح تقريًبا، كم ُأمَخِّ ال ُبدَّ أن تكوَن ُمديرُة التَّوِظيف قد حذَّ
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ام كان ُموديًل عارية’’.  سَّ ا ظنَّت أن كلَّ ما احتاَج إليه الرَّ واحدٍة غادرت بعَد ثلثِة أيَّام، إالَّ أنَّ

ي دوَر ُموديل’’.  . ‘‘أنا ال ُأَؤدِّ َد وجُه غريس ُمور بَِلوٍن ِقرمزيٍّ تورَّ

‘‘ال ُمشِكلة’’. رَمَقها رومان بنِظرٍة شاِملٍة رسيعٍة واحدة، واستنَد إىل الباب. ‘‘ليَس ذلك 

ما أبَحُث عنه’’. بَدت ُمَتوتِّرًة من جديد. مل ُيِرد أن ُيفِزَع هذِه العاِملَة لَِتهُرب. ‘‘أنا بحاجٍة إىل 
َشخٍص يتمُّ بالتَّفاصيل’’. 

بِالَفوىض  إيمءهُتا  أحاَطت  ُتريُد تصنيَف معلوماتِك؟’’ وقد  هِبا  دة  حُمدَّ ‘‘ألَديَك طريقٌة 
القائمة. 

‘‘لو كانت لَديَّ طريقة، مَلَا بدا املكاُن عىل حالِه’’. 

ُر أنََّك ُتريُد نوًعا ما من نِظاٍم يسُهُل  ًة ُأخرى. ‘‘أَتصوَّ َعت َحواَليها مرَّ عَبَست قليًل إذ تطلَّ
احِلفاُظ عليه’’. 

‘‘إذا ُوِجَد يشٌء كهذا، فَهل تعتقدين أنَِّك تستطيعنَي الِقياَم به؟’’

‘‘لسُت أدري، ولكنِّي أَودُّ أن ُأحاِول. ستكوُن لَديَّ ِفكرٌة أفَضُل عمَّ تتاُج إليه بعَد أن 
ه’’.  ِلَع عىل هذا ُكلِّ أطَّ

بأنَّ  شعوٌر  وخاجَلُه  ذلك.  أحبَّ  وهو  وصادقة.  رصيًة  كانت  لقد  رومان.  اسرتخى 
هذه الفتاَة سَتعِرُف متاًما ماذا تفعل وكيَف ُتنِجُزه بُِسعة. َخرُي الِبِّ عاِجُله. ‘‘إًذا، سأترُكِك 
لألمر’’. وأنى قهَوته. ‘‘قد تبَقنَي وقًتا أطَوَل ِمَّا بِقَيت اأُلخَرياُت مجيًعا’’. وأبدى هلا ما رجا 

واق.  أنَّه كاَن ابتِسامَة تشجيع، ُثمَّ مىض ماشًيا يف الرِّ

وريَّات’’.  ث ببعِض الضَّ خرَجت من الُغرفة. ‘‘ِمسرت ڤيلسكو، ينبغي أن نتحدَّ

وريَّات؟’’ َف، آِمًل أالَّ يكوَن أيُّ يشٍء عىل وْشِك تبديِد ُشعوِره بالفَرج. ‘‘الضَّ توقَّ

ومجيُع  وتلفون،  ات،  املَلفَّ حِلفظ  خزائُن  ُأوىل.  كُخطوٍة  مكتب،  وُكريسُّ  ‘‘مكتٌب 
 .’’ التَّجهيزاِت اأُلخرى أليِّ مكَتٍب عاديٍّ
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ام، يف حال مل ُيقَل لِك ذلك. فأنا ال أقوُم  كان قد قال: شخص يتمُّ بالتَّفاصيل. ‘‘أنا رسَّ
ل يف الوظيفة’’.  . وتِلَك َبضائُع كثريٌة تطُلبيَنها يف يوِمِك األوَّ بِم هو عاديٌّ

اٍم يف اأُلسبوع،  ‘‘ال أستطيُع أن أجِلَس عىل ُكريسٍّ ُيطوى ثميَن ساعاٍت يف اليوم، مخسَة أيَّ

وسأحتاُج إىل يشٍء ما أكثَر من طاِولة ُمربَّعة كي أشَتِغَل عليه. ال تكاُد ُتوَجُد مساحٌة خالية 
‘‘هل من تلفوٍن  الُغرفة.  َقت ُرجوًعا إىل داخل  الُغرفة، ِمسرت ڤيلسكو’’. وحدَّ ِة  عىل أرضيَّ

ُهناك يف مكاٍن ما؟’’

تة قد أخَذته معها’’.  ‘‘نَعم، وكومپيوتر، إالَّ إذا كانت آِخُر فتاٍة ُمَوقَّ

‘‘سأعُثُر عَليِهم’’. 

ه؟’’ ا إىل ذلك كلِّ ‘‘هل تتاجنَي حقًّ

بة، ال أن ُترَشَ كيَفم كان يف صناديِق  اٍت ُمرتَّ ‘‘نَعم، إذا ُكنَت ُتريُد أن ُتَفَظ أشياؤك يف ملفَّ
َس بعُضها فوَق َبعٍض كَسدِّ ُقنُدس’’.  كرتون، أو ُتكدَّ

ُرسوٍم  ونمِذُج  اتِّفاقيَّاٌت  ‘‘ُهناك  ظات.  حَلَ قبَل  كانت  كم  تبدو جيِّدًة  اأُلموُر  عاَدِت  ما 
ُمكاملَته،  التَّوظيِف سُتنهي  ُمديرَة  أنَّ  َيعِرْف رومان  ورسائُل استِعلم، وَموادُّ ُشغيل’’. لو مل 
ِمسز  ما ستفَعُله  عِلَم  ُه  أنَّ َكِد  النَّ ومَن  وريَّات.  بالضَّ ُتقِحُم الئحَتها  أيَن  ُمور  لِغريس  لقاَل 
ل يف هذا الَبحِث الذي ال ينتهي عن ُمساِعَدٍة تكوُن  ساندوڤال. فهو سَيعوُد إىل امُلربَِّع األوَّ
توظيِف  ِفكرَة  ذهنِه  يف  غرَست  قد  رايزَنر  تاليا  وكانت  بالعَمل.  الِقياِم  عىل  وقاِدرًة  راِغبًة 

كيُز عىل فنِّه.  َة’’ كي يتسنَّى له الرتَّ نيويَّ شخٍص ما للهتمم بِم دَعته ‘‘تفاصيَل احلياِة الدُّ

َع اعتِذاًرا؟ َمٍة اعتِذاًرا. أكاَن له احلقُّ بأن يتوقَّ وقَفت غريس ُمور صامتًة، غرَي ُمقدِّ

واق.  ‘‘أحِضي مهم احَتجِت إليه’’. وبارَشَ امليَش يف الرِّ

‘‘أيَن تشرتي جتهيزاتَِك املكتبيَّة؟’’

الكومپيوتر  ‘‘ِجِدي  ها.  ُكلَّ القهوَة  َب  رَشِ قد  أنَّه  فأدرَك  الُكوَب،  ورَفَع  أشرتي’’.  ‘‘ال 
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واكَتِشفي األمر’’. لقد كان بحاجٍة إىل ُفنجاِن َقهوٍة آَخَر قبَل أن يقوَم بأيِّ يشٍء آخر. 

‘‘وأنَت ستكوُن...’’ 

‘‘يف َمرَسمي!’’

‘‘أيَن هو؟’’

ًدا’’.  َف ونَظَر إَليها جُمدَّ رج، إىل اليمني’’. ُثمَّ توقَّ واِق اآلَخر، صعوًدا عىل الدَّ ‘‘يف آِخر الرِّ

واق. وإِذ  ا يف املنزل واحُصيل عىل َحيثيَّاتِك’’. وترَكها واِقفًة يف الرِّ هٍة ذاتيًّ ‘‘ُقومي بَجولٍة موجَّ
َه إىل َمرَسِمه.  التقَط اإلبريَق احلارَّ من َمَكنِة القهوة، توجَّ

خصيَّة َطوال ساعَتني. قَرَعت بِرفٍق عىل إطار الباب وانتظَرِت  مل يَر رومان ُمساِعدَتُه الشَّ
ئحُة واألسعار. إذا كان َلَديك  خول. لقد وجَدِت الكومپيوتَر املحمول. ‘‘لَديَّ اللَّ اإلذَن بالدُّ

َم كلَّ يشٍء عَص َغد’’.  لب حتَّى نتسلَّ َم الطَّ بِطاقُة ائتمن، ُيمِكُنني أن ُأقدِّ

‘‘فلَيُكن’’. وإذ ألقى ِريشَتُه جانًبا، دسَّ يَده يف َجيبِه اخللفيِّ فوجَدُه فاِرًغا. مَتتَم بكلمِة 
عىل  وال  عليها،  أو  اخلزانة  يف  حِمفظُته  تُكن  مل  حااًل’’.  سأعوُد  أنِت.  حيُث  ‘‘اْبَقي  َشْتم. 
اجُليوب،  باِحًثا يف  الَوِسخ  فباَت غاضًبا اآلن، وفتََّش يف غسيلِه  ِمنَضَدتِه بجانِب رَسيره. 
از يف سيَّارتِه البارحة. وإْذ أطَلَق شتيمًة بَِصوٍت  ُه تَرَك البِطاقَة يف ُصندوَقِة الُقفَّ َر أنَّ حتَّى تذكَّ

عاٍل، ذَهَب إلحضاِرها. 

كانت غريس ُمور واقفًة متاًما حيُث تَرَكها. ناوَلتُه الكومپيوتر املحمول بَدَل أن تأُخَذ 
ئحة، ُيمِكُنك أن ُتدِخَل  َمها هلا. ‘‘إن وافقَت عىل ُكلِّ ما أدَرجُته يف اللَّ بِطاقَة االئتمن التي قدَّ

َة ببِطاقِة ائتمنِك’’.  املعلوماِت اخلاصَّ

‘‘ُقومي أنِت بذلك!’’

ا معلوماُتَك املاليَّة’’.  أجفَلت. رَجَعت ُخطوًة إىل الوراء، وزَفَرت نَفًسا ناعًم. ‘‘إنَّ

ثانيًة،  املحموَل  الكومپيوتر  ناوَلتُه  وملَّا  بعملِك’’.  تقومنَي  ُكنِت  إن  سَتعِرفني  ‘‘وإيَّاها 
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َهت نحَو الباب. ‘‘إىل أيَن  ًة ُأخرى. فتوجَّ ، شَتَم مرَّ َلب اإلمجايلِّ أَخَذه. وإذ نَظَر إىل ثَمن الطَّ
أنِت ذاهبة؟’’

‘‘أنا آِسفة. ال أستطيُع أن أشَتِغَل ِعنَدك’’. وقد َنمَّ َصوهُتا عِن اعتِذار، لكْن بِل ُمهاَودة. 

‘‘َمهًل دقيقة!’’ ألقى املحموَل عىل طاولِة َرسِمه وحِلَق هبا. 

َرج.  أرَسَعت ُنزواًل عىل الدَّ

‘‘انَتظري قليًل فحْسب’’. وَتبَِعها إىل املكتب، حيُث التقَطت ِجزداَنا وعلَّقت رشيَطُه 
هيب؟  مَلَّا واجَهته. هل أفَزَعها عىل هذا النَّحِو الرَّ حوَل َكتِِفها. بَدت شاحبًة غائمَة الَعينني 

. ‘‘رجاًء، ِحد!’’ يِط اجِللديِّ ثٌة بالرشَّ َخَطت إىل األمام، وَيُدها ُمَتشبِّ

أكداًسا  وعِمَلت  امُلَربَّعة  اِولة  الطَّ عىل  َعَمٍل  مساَحَة  ِفعًل  َفت  نظَّ قد  ا  أنَّ رومان  رأى 
بة. مل ُيِرد هلذِه الفتاة أن ُتغاِدر. ‘‘أعطيني ِفكرًة عن سَبِب استِعفائِك ِفعًل’’.  صغريًة ُمرتَّ

‘‘ُيمِكُنني أن ُأعطَيَك الئحة’’. َبَدت ُمَتضايِقًة. 

‘‘انُظري’’. ورَفَع يَديه. ‘‘لقد قاَبلتِني يف يوٍم سيِّئ’’. 

ِة ُمساِعداٍت جيِّدات’’. سَحَبت نَفًسا ُمرَتِعًشا  ‘‘قالت ِمسز ساندوڤال إنََّك ال تظى بأيَّ
ورفَعت نَظَرها إليه. 

َمت بُسعٍة زائدة، ولكنَّه مل يستِطع أن ُياِدل. ‘‘نَعم، حسًنا،  ا نِدَمت إذ تكلَّ واِضٌح أنَّ
 .’’ ها حُمبِطة، أِلقوَل األقلَّ ُة كلُّ وايت أرسَلتُهنَّ مل يُكنَّ ُمناِسباٍت متاًما. كاَنِت العَمليَّ الفَتياِت اللَّ

‘‘تلَك ليست غلَطتي، ِمسرت ڤيلسكو’’. 

ا غلَطُتِك’’.  ‘‘مل أُقل إنَّ

تراَجَعت ُخطوة. ‘‘ال أحاوُل أن أجعَلَك غاضًبا’’. 

بَصوٍت  قبيحة  بكلمٍة  متَتَم  فقط...’’  أنا  عَليِك.  غاِضًبا  ‘‘لسُت  الواقع؟  ذلَك  أكاَن 
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مهموس. ‘‘ال أعَلُم ما ُأريد، ولكنَّني أعَتِقُد أنَِّك ما أحتاُج إليه’’. 

ة،  ها جاءت من حياٍة أنيقٍة ُحلوة. أَبوان، بيٌت مجيل يف ضاحية راقية، مدرسة خاصَّ لعلَّ
، ولكْن كان  ٍع جِتاريٍّ مَّ جامعة. ُظروف ُمتازة. إنَّه مل يُقل أيَّ يشٍء أسوَأ مَّا قد تسَمُعه يف جُمَ
ا. عليه أن يكون أكثَر انتِباًها وِحرًصا إذا أراد أن يستبقَي غريس  ا وجَدتُه ُعدوانيًّ واضًحا أنَّ
اآلخر  من  أَحُدنا  قريَبنِي  نكوَن  لن  َمرَسمي.  يف  سأكوُن  وأنا  ُهنا.  ‘‘ستشتغلني  ِعنَده.  ُمور 

بذلك الَقْدِر البالغ’’. 

خصيَّة أن تعَمَل باحتِكاٍك وثيق مع رئيسها. تلَك هَي طبيعُة الوظيفة’’.  ‘‘عىل امُلساِعَدة الشَّ

خصيَّة كلمٌة ملغومة’’. جَعَل ابتِسامَته تصرُي خبيثًة قليًل. وإذ رأى أنَّ ذلَك مل يُمرَّ  ‘‘الشَّ
بَِنجاح، أسقَط أيَّ تلميٍح قد ُيفهُم خطًأ. ‘‘قد ينبغي يل أن ُأناِدَيِك بيَشٍء آخر’’. 

‘‘لَك أن ُتناِدَيني بِِمز ُمور’’. 

كانت قد بدأت تسرتخي قليًل، ولكنَّها ما بِرَحت تنُصُب ُحدوًدا. ال بأس. سيحرَتُِم 
إليه.  الوضُع  يدعو  حنَي  االحرِتاَم  ُيبدَي  أن  وسعه  يف  كان  ُمور’’.  ِمز  ‘‘حسًنا،  ُحدوَدها. 
قبَل  ُأسبوَعنِي  أمِهليني  األقلِّ  ‘‘عىل  ُزجاجيَّة.  عَدَسٍة  تَت  كحرَشٍة  اُه  إيَّ صًة  ُمتفحِّ َمت،  جتهَّ

أن تستعفي’’. 

ا ترَكت  ا ُعمر، إالَّ أنَّ َة تبدو كأنَّ تَدلَّت َكتِفاها قليًل. ‘‘ُأسبوَعني!’’ وقد جعَلت تلك امُلدَّ
رشيَط اجِلزدان َينزلِق عن َكتِفها. ‘‘رجاًء، ال ُتطِلْق عيَلَّ شتائَم من جديد’’. 

بًة إَليِك. ولكْن سُأحاِوُل أن أكوَن ُمنَتبًِها عندما  تيمُة ُمَصوَّ ‘‘إذا شتمُت، فَلن تكوَن الشَّ
َقبَِلِت اإليمءة. وقد كانت  ت شَفَتها قبَلم  َفقنا؟’’ ومدَّ يَده. فعضَّ اتَّ تكوننَي عىل مقربة منِّي. 

يُدها باردة وارجتَفت قليًل قبَل أن تسحَبها. 

‘‘أحَسُن يل أن أرِجَع إىل العَمل’’. 

ٌة كم بَدت، فقد تنَجُح اأُلموُر ِفعًل  ا َكفيَّ َه نحَو الباب. إذا أثبَتت أنَّ فِهَم التَّلميَح وتوجَّ
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ا. ‘‘مِلاذا ِوكالُة توظيٍف ُمَوقَّت؟’’ ة. ُثمَّ وجد نفَسُه ُفضوليًّ هذه املرَّ

ُء الوحيُد الذي أمكَنني الُعثوُر عليه’’. وامَحرَّ وجُهها. أحسَّ أنَُّه عىل أرٍض  ‘‘هَي اليشَّ
أصَلب. ‘‘جيٌِّد أن أعِرَف أنَِّك تتاجنَي إىل هذه الوظيفة بَقْدِر احتياجي إىل ُمساِعَدة’’. مل تُقل 

ُلها. ‘‘أيَن اشتغلِت قبل ِوكالة التَّوظيف امُلَوقَّت؟’’ أيَّ يشء. فأماَل رأَسُه يتأمَّ

ة’’.  سِة َعلقاٍت عامَّ ‘‘يف مؤسَّ

‘‘وتَركِت بسَبب...؟’’

‘‘لديَّ ِرسالُة َتوِصَية، إذا أحببَت  ‘‘كنُت فائضًة عن احلاجة، كم ُيقال’’. ونَظَرت إليه. 
أن تراها’’. 

‘‘أنا عىل يقنٍي بأنَّ ِمسز ساندوڤال فَحَصتِك’’. 

شخَصت إليه. ‘‘إنَّني بحاجة إىل هذه الوظيفة ِفعًل، ِمسرت ڤيلسكو، ولكنَّني عىل يقنٍي 
. سأبِذُل لك أفَضَل ما َلديَّ ما ُدمُت  ُع إىل يشٍء ما أفضَل من عَمٍل وقتيٍّ بأنَّك ُتدِرُك أنَّني أتطلَّ
ًدا  ت كتَِفيها قليًل، كم لو كانت ال توُز أَمًل كثرًيا بأنَّ أفضَل ما لَديا سيكوُن جيِّ ههنا’’. وهزَّ

ِكفايًة. ‘‘بيَنَك وبني رئييس األخري فرٌق شاسع’’. 

فتاًة  التِقاَءُه  َر  يتذكَّ أن  ُد من جديد. مل يستطع  التَّورُّ ًتا؟’’ حَصَل ذلك  ُمتَزمِّ ا  يًّ مادِّ ‘‘أكاَن 
اٍت يف ُسَويعات.  يَمرُّ َوجُهها إطلًقا، علوًة عىل بُحصوِل ذلك ثلَث مرَّ

‘‘كان رُجًل ماِجًدا’’. 

تدعو  ورعندما  الدَّ ذلك  ُيَمثَِّل  أن  َم  تعلَّ وقد  كذلك.  يُكن  مل  رومان  أنَّ  ذلَك  معنى 
ورة. ‘‘ملاذا مل تعودي ِعنَده؟’’ الضَّ

فني’’. رَمَقها رومان بنظرٍة  سة ُأخرى كانت حافلة بِامُلوظَّ َم مصلَحَته مِلؤسَّ ‘‘تقاَعَد وسلَّ
شاملة من جديد. مل يُكن عىل يقنٍي بأنَّه أراَد أليِّ شخٍص أن يَضَع قواننَي يف منِزله، ولكنَّ 

هذِه الفتاَة قد بَذَلت يف ساعَتنِي أكثَر من جمهوداِت األرَبِع اأُلَخِر جُمَتِمعًة. 
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امُّ إىل االهتِمم به. قد يكوُن حسًنا  ُه كان افتِقاُرها التَّ بب. لعلَّ لقد أعجَبته، ومل يعِرِف السَّ
 . أن يكون لَديِه شخٌص يقوُم بالعَمل وال يطَرُح أسئلًة تفوُق احلدَّ

‘‘إًذا، نحُن بَِخري؟’’

َة ُأسبوَعني’’.  ‘‘ُمدَّ

حتَّى  لبيَّة  بِالطَّ االهتِمَم  فلَنتولَّ  به.  أقوُم  عَمٌل  لَديَّ  ‘‘جيِّد.  خفيفة.  ِضحكًة  أطلَق 
يف إىل عَمِلك’’.  تستطيعي أن تنَصِ


