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هيلتون مارجري للكاتبة  
القدمية أحالم رواايت  

 امللخص
 



 دوغارسيا  رامون الكونت لدى   غريتا تعمل أن
 هلو

. . .  حياهتا ىف حدث ما أروع  
 

دمه  ىف تسرى  املتعجرف الكونت هذا أن تعرف  
 قوانينه  يفرض أنه  وتعرف الغزاة أسالفه وحشية

 اخلاصة 
 ىف ولكنه  ، حوله من على الصارمة وتقاليده

معها  تعامله  
 حىت. . .   صبورا. .  و ساحرا ، لطيفا كان

أعطته  عندما  



  وبتقاليده املتوحشني أبسالفه الصريح  رأيها
.  املتحجرة  

  دام ما  التحدايت هتزه رجال الكونت يكن فلم 
 ميسك

  إىل السيف  انقلب  أن إىل ، يده  ىف اخليوط بكل
 حده 

 غريتا فواجهت ، العواطف  حد ، اخلطري اآلخر
 عندئذ 

 من شئ مينعه ال فاحتا غازاي . .  آخر رجال
، يريد ما حتقيق  

! ! اآلخرين حساب على ولو  



 
 

صادقة  امرأة – 1  
 

 قد األقدار  كانت  ترينت غريتا ولدت عندما
 وصدقا حمبا قلبا. .  .  مثينتني هديتني منحتها
  وطفولة  ، للغات حبا حمدد  مدى وإىل.  مطلقا
 ، أخرى هبة هناك ولكن. .  معقدة غري مرحة

 إهنا:  عليها احلصول وتطلب  تتنهد كانت
  أن تستطيع فقط أهنا لو. .  .  الصرامة موهبة

! تتظاهر  



 
  إال شخصيتها من اخلفية النقطة   تلك تدرك مل
 احملتم  من كان. .   عشر الثامن ميالدها عيد يوم
 التأثري عنيفة جتربة أول مع املناسبة  تتوافق أن

  دون  يريد ما حتقيق على  اآلخر اجلنس لقدرة
. جهد  
 

  جمرد أنه أدركت ، هذا  من طويل  وقت بعد
  البؤس  ضد حمصنا يكن مل. .  .  عادى إنسان

.  البشر قدرات ختترب الىت احلياة وقسوة  
 



 منه  أصغر . .  العمل ىف  لوالدها زميال كان
  أن الطبيعى  من كان  ولذلك ، سنوات ببضع

  وتقبلها.   ، ميالدها عيد حفل إىل دعوة يتلقى
. يذهب أن نسى  مث وتسلية بدهشة  

 
 التسجيالت يعزف السترييو جهاز كان  بينما

  ويغزون يصرخون املراهقني من وجمموعة اجلديدة
 تتجول غريتا كانت  ، املفتوحة الطعام  طاولة
. .    الشعراء تلهم  حاملة تعبريات وجهها وعلى

 علبة هلا  قدم وبسرعة يومني   بعد  تذكر  أنه ومع. 



 ابخليانة مذنب إنه. .  شيئا تغري مل ،  شوكوال
. يواسيها لن العامل ىف الشوكوال وكل  

 
 وقت  ىف جانبا والدها هبا انتحى. .  .  أخريا

 فيما وانطلق األمسيات إحدى من متأخر
 الفلسفية  الوالد خطب إحدى"  العائلة تسميه

 وبضع منطقية تكون أن  على الرتكيز وبعد" 
 ابملوضوع هلا عالقة ال ، جانبية  أشياء ىف مجل
 أن جيب. .  حبيبىت"  ايئسة بلهجة قال.

! "   الناس  عن نفسك ىف ما ختفني كيف  تتعلمى
. 



 
 قسوة بشأن املنوال هذا على الضغط واتبع

 مصدر أحياان  هى الصادقة  الطبيعة وأن ، العامل
 غري قاسية يراها أن يرغب  ال وهو.   ، إحباط

.  أبذى تصاب أن أيضا يريدها  وال حساسة
  من املزيد إىل يقود  أحياان ابحلقيقة التصريح وأن

  ىف اللبق التصرف عكس.   ، احلياة ىف املشاكل
املناسب الوقت  

 
  النفاق فن إىل هبا عاد هذا كل. .   أجل

. .   موهبة ليست وهذه.  .  اللطيفة واملداهنة



 لفتاة احلياة تعىن ماذا ملعرفة بداية  جمرد هى بل
!  مشاعرها إخفاء ىف ابرعة ليست  

 
 طبيعة بدا ما أبمل وتتعلم  هبذا  تفكر  غريتا وبدأت

  تزال ال كانت  لكنها.. اإلانث لصديقاهتا اثنية
 وال. .  .  ترحم  ال الىت الصراحة قسوة تعاىن
  ىف صغريا خطأ ارتكبت إذا   فورا تعرتف تزال

 الغضب هبوط النتيجة كانت   لو  حىت العمل
. . األشقر  احلريرى الشعر  ذو رأسها على  
 بشأن  الفجة احلقيقة بكل تبوح  تزال ال كانت
 أن تعلمت لكنها.  ..  عنه تسأل شئ أى



 ىف مسارها يتقاطع  حني قليال متحفظة تكون
. اآلخر اجلنس مع احلياة  

 
 ىف ووقعت عشرة التاسعة سن بلغت  أن إىل

.  . اجلديد عملها رب حب  
 

 ضبابيا واألرض السماء بني  الفاصل  اخلط كان
 علمها ،  العشاء  إىل أخذها  ، أشهر ثالثة خالل

  جتعلها أشياء الوقت طوال هلا وقال ، اإلحبار
  ، مجاال وتتألق  تزهر



 ، عمل رحلة ىف روما إىل معه أخذها  وأخريا
 هى  وكانت مرة ألول معها صادقا كان  حيث
  هلجة ىف له قالت. .  .  قبل عما صدقا أكثر

  مع العالقات من  نوع أى تريد ال إهنا حازمة
 سافلة وزوجته حتبه ولوكانت حىت ، متزوج رجل

 الرحلة هناية ىف له قالت ، أخريا. .  متاما
 www.rewity.co ، الكارثة 

 
 مث. .  .  اآلن بعد معه تعمل  أن  تريد ال إهنا
 اإلحباط أن  عرفت أن  إىل ذلك بعد كثريا  بكت



  مل غريب وبشكل ، للقلوب حمطم  أعظم  هو
. احلقيقة واجهت أن  بعد كثريا  تتأمل تعد  

 
  إىل غريتا ووصلت العائلة ضجيج مهد حني

 ىف أخرى كلمة  قبلت لو عندها تصرخ قد نقطة
 أال جيب كان"   بقلق  والدها قال.   ، املوضوع

  إبمكانك كان  بل. .  هكذا استقالتك ترمى
  ستفعلني ماذا. .  آخر قسم  إىل  نقلك طلب

" ؟ األن  
 

. اخلارج إىل سأسافر -  



؟  اخلارج:  تريانت السيد صاح  
 اي لعطلة. .  .  اخلارج:  تريانت السيدة ومتتم 

؟  حبيبىت  
.للعمل بل. .  ال -  

 
 أن وقبل. .  الرهيب الصمت خيم  بعدئذ

: حبزم قالت ، أنفاسهم  يلتقطوا  
 إنىن. .  .  السفر أردت لطاملا ، امسعوا  -

 متكنىن لدرجة واألسبانية الفرنسية   اللغة أجيد
  من الواردة املراسالت  مع التعامل  من



. .  .  ووكاالهتا اجلنوبية  أمريكا مؤسسات
؟ هدرا هذا كل  أضيع  فلماذا  

 
:  بلهفة األم سألت  

.؟ العمل  من نوع أى  لكن -  
 مكتبا زرت لكنىن.   بعد أدرى لست -

 ما جيدون وعندما ، ابألمر معهم  وحتدثت
. يبلغوىن سوف يناسبىن  

 
: تريانت السيد وقال آخر صمت ساد  

؟ هذا على مصممة أنت هل -  



  لذا. .  جيدا ابألمر فكرت لقد. .  أجل -
  حاولوا بل. .  .  إقناعى حتاولوا ال أرجوكم 

. تفهمى  
 

. .  مينعك ما يوجد ال. .  حسنا  -: ببطء قال
  تكربين حني الفرصة لك تسنح ال فقد

. وتستقرين   
 

: اتبع لكنه حتتضنه وكادت  
 يستطيع  فريمونت كان  إذا  ما أتساءل -

 ابجلانب  جيدة اتصاالت فلديه. .  .  املساعدة



  شيئا يعرف وقد.  تشيم  ترانس  لشركة  األوروىب
  تفكرين أظنك.  السكراترية عمل توفر بشأن

؟ بباريس  
 

: نفيا رأسها  وهزت بثبات  غريتا إليه نظرت  
  أفريقيا  بشماىل أفكر كنت  الواقع  ىف. .  ال -
  اجلنوبية أمريكا. .  .  حىت أو   الكاانرى جزر  أو

. 
 

  كالمها  تردد بضعف تريانت السيدة جلست
: مقاطعتها   إىل غريتا  فسارعت ، املذهل  



  نفسها والوظيفة الناس على يتوقف  هذا كل  -
 فائدة فال ، للمرونة مستعدة أكون أن جيب. 

 أبى التفكري ورفض حمدد مكان إختيار من
 أنتظر قد.  .  آخر عمل أى  أو آخر مكان
. وجدته إذا هذا يناسبىن ما أجد حىت قروان  

 
  أو أسبوع  خالل مقابالت عدة غريتا أجرت

 كانت  مرة كل  وىف حمظوظة  تكن  مل لكنها أكثر
  أن أو  ، املطلوبة املؤهالت  ىف نقصا إما  تواجه

. .  .  تناسبها ال ومواصفاته العمل طبيعة
 ال األمر. .  .  ابرتياح العائلة تنهدت وتدرجييا



 مل لكنهم  ، حريتها تقييد يريدون أهنم   يعىن
 وال هلا الطبيعى حبهم  من  التخلص يستطيعوا
  ابنتهم   تقرر عندما األهل  مبسؤولية اإلحساس

  إىل وتنتقل مسكنها هتجر  أن  احملبوبة الصغرية
البحار عرب غريبة أرض  

 من هاتفية وخابرة وصلت ، صباح  وذات
  زايرهتا ويطلب غريتا عن يسأل التوظيف مكتب

. الظهر  بعد هلم   
 غري على صامتا الغداء  كان  النهار هذا ىف

  أن صامتة قناعة هناك كان  فقد. .  .  العادة



 ابتسمت غريتا لكن ، سيحدث  األمر هذا
. آخر  خاطئا إنذارا  تكون قد أهنا وأكدت  

 
 واعتنت بعناية   مالبسها ارتدت هذا من وابلرغم 
  الذهىب  شعرها  وانسدل. .  .  وهندامها بزينتها

. .  املشمشية بذلتها ايقة  حىت المعا املصقول
 ، لؤلؤية  أزرار أربعة السرتة  تغلق كانت

.  قدميها يلف الذى احلذاء  مع وتنتاسب  
. .  .   مضاءة  التوظيف مكتب ىف الغرفة كانت
 جعل  مما إشراقا زادها إليها غريتا دخول لكن



 هبا تتفرس املكتب  وراء الوجه املتجعدة املرأة
. مفاجئ بدفء وتبتسم  كثب  عن  

 
 ، املرأة أشارت حيث كرسى   على جلست

  توترها تفضح  ال حىت حجرها ىف يديها ووضعت
 على ورقة تضع املرأة بينما.   ، الداخلى

: رأسها  وترفع الطاولة  
. .    املركز  هذا ، تريانت  آنسة اي ، واآلن -

 ليس أنه مع. .  املناسبة للفتاة مثرية فرصة
  ىف رأيك هو ما. .  .  سكراترية عمل ابلضبط

؟  األطفال  مع العمل  



 
:  توترها غريتا نسيت  

؟  مزدوج عمل هو هل ؟ األطفال -  
.   ، السادسة ىف صىب هناك. .  أبدا -

.  الفرنسية من وشئ اإلجنليزية معرفة واملطلوب
 ، عشرة السابعة ىف فتاة هناك أن كما.  

  وأان سخى  املرتب. .  .   هلا  مرافقة ستكونني
  عائلة إهنا. .  تقدير  كل  ستتلقني أنك واثقة

  تعود الدون أسالف. .  ممتازة مسعو ذات  رائعة
. الفتوحات ايمأ إىل  أصوهلم   

 



:  مطمئنة املرأة ابتسمت  
 كنا   إذا إال بعيد مكان إىل  نرسلك  ولن -

 حنافظ الىت مسعتنا فلنا. .   سالمتك من واثقني
 مستعدة تكوىن أن كذلك  وعليك. .  عليها

. مناسبة أنك تؤكد إعتماد كتب  لتقدمي  
 

  إىل"  قلت. .  لكن. .  هذا أعرف. .  آه -
؟ "  بعيد مكان  

 عائلة أهنا  أذكر أن نسيت!  أجل. .  آه -
 منزهلم  ىف  معهم  ستقيمني!  آسفة أان. .  إسبانية

" . البريو" "ليما" ىف  



 
  بعض تنتظر أهنا واضح.   ،  قليال املرأة صمتت
 ما شيئا  تبد مل غريتا لكن. .  االنسحاب دالئل

 فتابعت ، اللوزيتني عينيها ىف مفاجئ ملعان عدا
: املرأة  

 من  جدا واثقة تكوىن  أن جيب كذلك  -
 فقد. .  هناك اإلقامة لتحمل  استعدادك

 سنة وملدة . .  .  حقيقية  أمراض  إىل  تتعرضني
  ، األقل على

  ستكونني من مع  للسفر مستعدة تكوىن وأن
  ستخسرين وإال ، األمر لزم إذا عليهم  وصية



  إذا لذا.  .  ضخم  مبلغ وهو ، سفرك أجرة
 تستمر أن  قبل أخربيىن شك أدىن  لديك كان

. أكثر  
 

: املرأة بعيىن غريتا عينا التقت  
 على سأحصل هل. .  .  مشكلة لدى ليس -

  املقرتح العمل  رب أقابل حني إضافية  معلومات
 ؟
 

: رأسها املرأة أحنت  



 ننهى أن قبل إليه إلرسالك داع  هناك يكن مل -
. . اآلن أما. .  .  األولية اخلطوات  

 
  أمامها دفرتا تستشري اهلاتف إىل يدها مدت

 ابهتمام تتظاهر  بلباقة رأسها غريتا فأدارت.
.   ، اهلاتف ىف تتحدث املرأة بينما زهور بلوحة

: السماعة أغلقت  أن بعد قالت مث  
  تريانت آنسة اي تذهىب أن عليك. .  واآلن -
  البطاقة هذه معك خذى ، والنصف  الرابعة قبل

 . . 
: مث املكتب  بطاقة على شيئا  لتكتب صمتت  



 توصيتها وتقدم معك ستتكلم  جورادو سنيورا -
.  اللقاء على بناء  

 
؟ لديه سأعمل الذى الشخص أقابل ألن -  

: املرأة ابتسمت  
 ستة  من أكثر تبعد ليما. .  ال. .  إهلى اي -

  جورادو والسنيورا. .  احمليط عرب ميل آالف
!  متوترة تكوىن ال واآلن.  .  العائلة متثل

. ومتفهمة جدا فاتنة ستجدينها  
 

:  وقفت  



! سعيدا حظا. .  تسرعى  أن األفضل من -  
  لسيارة لوحت املبىن من غريتا  خرجت عندما

  ركضت مث  الراكب لتنزل توقفت قد كانت  أجرة
. حنوها  

 وجتعل قلبها دقات تسرع اإلاثرة أن وجدت
  وتقف التاكسى أجرة تدفع وهى ترفرف معدهتا
 ألهنا  للسماء شكرا.  .   الفندق خارج حلظة

 ، عميقا نفسا أخذت. .  .  مبظهرها اعتنت
  الدافئ" لوكسور لندن"  فندق هبو إىل وتقدمت

. اهلادئ  
 



 االستعالمات ملكتب دائرية النصف  الردهة وىف
: عليها رد  الذى  املوظف قناع ىف شئ يتحرك مل  

 مث. .  .  األول الطابق ؟ جورادو سنيورا -
. سيدتى اي اليسار  إىل  عشر تسعة  

 
  األزرق السجاد  من ميل نصف  هناك أن هلا بدا

.  السلم   صعود وقررت. .  فوقه  تسري أن عليها
 سارت. .   عمرها مثل ، عشر  تسعة  الغرفة. 

 األبيض  الباب خارج وقفت  أن إىل ببطء
.  املذهب  

 



. .  .   الباب قرعها على فورى رد هناك يكن مل
  أمحر مبعطف  الشعر سوداء فتاة لتظهر انفتح مث

:  تبتسم  وهى  
. إلينا وانضمى تعاىل  ؟ أخرى واحدة -  

 
. .  .   أخرايت مرشحات ترى أن  غريتا تتوقع مل

 املتقدمة هى تكون فلماذا. .  سخيفة نظرية
؟ هلا الوحيدة  

  شاحبة مسنة إحداهن:  منهم  أربعة  هناك كان
 الداخلى  بتوترها يوحى مما الفم  مشدودة الوجه



 ، غريتا سن ىف تبدو مرحة مكتنزة وفتاة. .  . 
   ، ومراهقة

  هلا فتحت الىت   األمحر املعطف  ذات والفتاة
 عشرة  الرابعة ىف بدت املراهقة الفتاة.  الباب

 غريتا نظرة التقطت. .  .  عشرة اخلامسة أو
 شعرها الوراء  إىل يدها مدت ،مث وكشرت

. الكثيف  
 

  غريب صوت وسأل ، الداخلى الباب انفتح
: جهورى  

؟. .  توربز أنسة -  



. ومرح  خبفة املراهقة قفزت  
  الظهور  إىل  عادت دقائق أربع   أو  ثالث بعد
 تعطى. .  .  املرح  أو اخلفة بذات  ليس لكن

 الباب تفتح وهى األسفل إىل اإلهبام إشارة
. اخلارجى  

 
  وأمضت ، أطول وقتا بقيت  املسنة املرأة لكن

 مث.   ، دقائق عشر حواىل املكتنزة الفتاة
 وبقيت  األمحر املعطف ذات الفتاة استدعت

. وحدها غريتا  



 زال ال  مظهرها أن من لتتأكد الفرصة اغتنمت
  بل ، ما  يوما بنفسها  مزهوة غريتا تكن مل ، ممتازا

 الصورة  مجال مدى أبدا تعرف مل فهى العكس
 لكن. .  الناس بقية عيون  ىف ترمسها  الىت

  الالمباالة  تكره جيعلها كان  طبيعيا إحساسا
.  الفوضوى واملظهر   

 
  خرجت حني حقيبتها إىل مرآهتا تعيد كانت

: ومهست األسود  الشعر ذات الفتاة  
 على. .  .  بك سنتصل. .  بنا تتصلى ال -

. الرحلة  تلك فقدت أنىن  أعتقد حال أى  



 
 مرت. .  وحدها غريتا أصبحت أخرى مرة
  هناك يكن ومل. .  واثلثة. .  أخرى مث. .  دقيقة

 مقطبة  وقفت. .  .  الداخلية  الغرفة ىف صوت
 قعقة صوت مسعت. .  ينسوها  أن ميكن ال.

 وأصوات اخلارجى ابلباب متر  شاى عربة
  فجأة.  ..  جمددا صمت مث. .   خارجا مكتومة

الداخلى الباب ودقت األمام إىل حتركت  
 مرة دقت مث ، شفتها عضت. .  يرد أحد ال

  إىل ونظرت. .  قليال الباب وفتحت أخرى
 وىف. .  إعتذار كلمة  شفتيها وعلى الداخل



  الواسعة اجللوس غرفة كانت. .  .   حرية عينيها
.  خالية اجلناح ىف  

  ،وعادت هبدوء الباب لتغلق مقطبة انسحبت
 تتساءل. .  اخلارجى الباب قرب كرسيها   إىل
؟ االنتظار هذا ذلك يستحق  هل ؟ تفعل  ماذا  

 
  إىل  ونظرت ، األمل خبيبة اإلحساس انتاهبا
 السنيورا استدعيت رمبا. .  .  املغلق  الباب

. .  دقائق لبضع خارجا جورادو  



 الباب ستقرع مث ، أخرى دقائق  مخس ستنتظر
 دورادوقد السنيورا تكون رمبا. .  .  اثنية
.  حال أى على تنسحب سوف وإال عادت  

  يدها من سقط الذى قفازها تسرتد غريتا احننت
 وعندما ، جمددا القفاز ووقع . .  األرض إىل

 تلمع النجوم رأت.   ، دائخة غريتا استقامت
  سوداء نظرة مباشرة واجهت مث. .  .  أمامها 

. وأكثر إجفاهلا بقدر جمفلة  
 

! عفوك أرجو. .  سانتو -  



  إىل  غريتا رأس لتوه أصاب  الذى  الباب عاد
 رمادية بدلة ىف طويل  رجل ووقف ، مكانه

:  يعلوها  
. .  فكرة لدى يكن مل.   ؟ أبذى  أصبت هل -  

 
:  رأسها هزت  

 قرب ابجللوس أخطات لقد. .  أبس ال -
. الباب  

:  حاجباه ارجتف  
  أنك واثقة  أنت هل. .  أبدا. .  ال. .  آه -

؟ خبري  



 
. متاما واثقة -  

  ختسر  الرأس على فضربة. .  .   حقيقة وهذه
!  كهذه   رجولية قوية شخصية أمام املنافسة
  من غريتا ختلصت مؤدب وابهتمام ، بصعوبة

:  وقالت. .  سحره  
 
 
 

.  سنيور اي جدا متأكدة -  
 



 
 
 
 
 
 

 مث.   ، األمسر الوجه قسمات ىف ما حذر ملع
.  الداخلى الباب إىل واستدار أبدب رأسه أحىن

  والتفت الغريب توقف مث. .  غريتا فاسرتخت. 
: 
 



 
 

؟ سنيوريتا اي رؤيىت ىف ترغبني كنت  -  
 
 
 
 
 
 
 

: ابتسمت  



 
 
 

 لدى.  ..  أرجوك ، لكن. .  سنيور اي ال -
  إذا ما وأتساءل. .  جورادو سنيورا مع موعد

. .  كنت  
 
 
 

 ارتسمت الىت للحرية  وجهها تعبريات  وتغريت
. وجهه على  



 
 
 

  مىت منذ. .  .  قد كلهن  أن ظننت لكنىن -
؟ االنتظار  ىف وأنت  

 
 
 
 
 
 



 
.  تقريبا الساعة أرابع ثالثة -  

 
 
 

؟ . .  هنا  ليست وترييستا -  
 
 
 

 وأخفت ، ترمجتها  ىف تفشل مل كلمة  منه أفلتت
  هذا جبار سيد هنا ترييستا أن  يبدو ، ابتسامة



  قوية يدا حيرك كان  لكنه. .  .  زوجته كانت  إذا 
 حيث إىل  الباب من فمرت ، الشكل مجيلة

. أشار  
 
 
 
 
 
 
 



 أن  بعد تبدومتسعة الداخلية الغرفة تعد مل
  وأشار.  الرمادية ابلبذلة الطويل  اجلسد احتلها

 عاد مث. .  .  أخرى غرفة دخل  مث مقعد إىل
  الوسيم  األرستقراطى وجهه وعلى حلظات بعد

.  االنزعاج من شئ  
 
 
 

:  قال  
 
 



 
.   هنا ليست جورادو فالسنيورا. .  آسف أان -

 الذى لإلزعاج اعتذارى اقبلى أرجوك.  . 
.  له تعرضت  
 
 
 
 
 
 
 



  مدى إظهار تستطع مل. .  غريتا وقفت
  رنة ختف  مل لكنها وقتها ضياع على انزعاجها 

:  بسرعة ترد وهى األمل خيبة  
 
 
 

. .   غلطتك ليست هذه. .  تقلق  ال أرجوك -
 كان. .   ألجلى السؤال على. .  على وشكرا. 

.  تظهر مل لو جدوى دون  أنتظر أن ميكن  
 
 



 
 
 
 
 

  فلم  ،  جمددا  هتبط تركتها لكنها يدها  له ومدت
: قال.  حلركتها ينتبه  

 
 
 



 قلت  لو حق على أان هل. .   واحدة حلظة -
 مكتوب  شئ كل. .  .   ؟ مقابلة بشأن  هنا إنك

. .  هنا  
 
 
 
 
 
 
 



  طاولة على يتفحصها كان   أوراق  إىل  وأشار
 وعاء يزيح تراقبه رأسها هزت. .  ابلزهور مليئة

: رأسه رفع مث ، صرب  بنفاد  الزهور  
 
 
 

  وكلهن. .  .  هنا شاابت أربع هناك كان  -
  أرى دعيىن. .  مناسبة غري  إشارة على حصلن

 . . 
 
 



 
 
 
 
 

: نظره  رفع مث والتعليقات  األمساء  يقرأ أخذ  
 
 
 

. ؟ سنيوريتا اي  بينها امسك  هل -  
 



 
 

.  تريانت غريتا. .  .  تريانت فامسى. .  ال -  
 
 
 

:  رأسه وهز. .  جمددا الالئحة تفحص  
 
 
 

. ترانت آنسة اي هنا يظهر   ال امسك -  



 
 
 
 
 
 
 
:  إبحباط أحست  

 
 
 



 فلدى.  ..  مسجال يكون  أن جيب لكن -
. .  شك أدىن دون موعد  

 
 
 

  البطاقة  تذكرت وقد إبرتياح تنهدت مث صمتت
.  حقيبتها فتشت وبسرعة ،  

 
 
 



 هى ها. .  التوظيف مكتب من بطاقة  لدى -
. 
 
 
 
 
 
 
 

  املواعيد دفرت  إىل جمددا ونظر ، قطب مث أخذها
.  عنه العبوس  انزاح حينئذ.   ،  



 
 
 

 سوء نعتربه  أن ميكن ما  حدث أنه أعتقد -
 خلطت قد ترييستا تكون  أن وأخشى.  تفاهم 

.  واترليت تريانت اسم  بني  
 
 
 
 
 



 
 

:  قال مث ، للحظات بتمعن  إليها نظر  
 
 
 

 سوى  اآلن فعله ميكن الشئ أن يبدو إذن -
  وأطرح. .  بنفسى املقابلة  معك أجرى أن

. املتطرفة الشخصية األسئلة هذه كل  عليك  
 
 



 
:  شفتيها عضت  

 
 
 

 ؟ صائبا هذا سيكون هل. .  لكن. .  .  آه -
. . أعىن  
 
 
 
 



 
 
 

 عينيه ىف والنور ، قامة أطول  هلا بدا فجأة
:  أكثر خميفا النفاذتني  

 
 
 

  سنيوريتا اي ختاىف ال. .  صائبا سيكون ابلطبع -
 من أكثر غارسيا رامون عائلة أعرف أان! 



  أن األفضل من  أنه املسألة.  جورادو سنيورا
.  امرأة رأى على حنصل  

 
 
 
 
 
 
 

 األخرى  اجلهة إىل وجلس لتجلس إليها أشار
 تلك أصبحت أخرى مرة.  ..  الطاولة من



 فوقفت.  بينهما  عائقا األزهار من الكبرية الباقة
 طاولة إىل الزهور وعاء تنقل ابندفاع غريتا
 قال مث ، جلست حىت صامتا بقى. .  أخرى

: بسخرية   
 
 
 

 آنسة اي جدا مفيدة تبدين. .  .  لك شكرا -
.  تريانت  

 
 



 
 
 
 
 

  زهرى لون إىل خديها امحرار حتول الفور على
 أهنا إحساس  عليها وطغى ، ابلغباء وأحست

.   صغرية  
 
 
 



 أشعرهتا  السوداء  نظرته  أن هذا من واألسوأ
  من رجل أى نظرة هبا تفعله  مل يشكل أبنوثتها

 مث. .  حرجها لتخفى  وتصلبت.  ..  قبل
 وارتسمت  ارتباكها تالشى الفور  وعلى ، ابتسم 
. .  .   خجل فيها خفيفة ابتسامة  شفتيها على

:  ابإلسبانية وقال  
 
 
 

  سنيوريتا  اي األطفال مع العمل  لك سبق هل -
؟  تريانت  



 
 
 
 
 
 
 

:  لغته بنفس ردت  
 
 
 



 أان.  .  أوضحه أن جيب شئ وهذا. .  ال -
  هو هذا كان  ،إذا األطفال لتعليم   مؤهلة لست

  من مرتفع  مستوى لدى أن برغم . .  تطلبون
 هذا ىف أضللك أن أريد ال أنىن إال التعليم 

. اجملال  
 
 
 
 
 
 



 
:  رأسه هز  

 
 
 

 معلم  لديه كارلوس. .  .   تريانت آنسة اي ال -
  ال أنه عدا فيما ، اختصاصه ىف ممتاز خاص

 كارلوات  وتعليم . .  والفرنسية اإلجنليزيه جييد
  وتوفري.   ، إنكليزيتها حتسني على أساسا يرتكز

.  احلاضر  الوقت ىف  هلا متوترة غري رفقة  
 



 
 
 
 
 
 

 من ابألمر تفكر وهى بدهشة  غريتا سألت
:  حبتة  إنكليزية نظر  وجهة  

 
 
 



! سنها مثل من أصدقاء  هلا  أليس -  
 
 
 

. .   انكلرتا من فتاة استرياد الغريب  من هلا بدا
؟  مناسبات فتيات من  خاوية ليما هل.   

 
 
 
 
 



 
 

:  بيده فأشار قرأأفكارها وكأنه  
 
 
 

 الوقت يتح فلم  ، هكذا بسيطا  األمر  ليس -
  مناسبة جديدة صداقات تقيم  كى  لكارلوات بعد

  وشقيقها هى عانت.   ، أسابيع ستة منذ. . 
  ىف والدامها فقد لقد. .  كبرية  خسارة كارلوس



  قرأت رمبا. .  التشيلى ىف  اجلوية  الكارثة تلك
. انجني هناك يكن ومل ؟ عنها  

 
 
 
 
 
 
 

.  آسفة أان. . !  فظيع هذا. .  آه -  
 



 
 

: قليال رأسه رفع  
 
 
 

 أيتيا أن على حينذاك جدهتما أصرت وقد -
  كارلوات  تتزوج حىت هناك وسيبقيان.   ، ليما إىل

.  تعليمه كارلوس  ويكمل  
 
 



 
 ، وجهه  مالمح على اجلدية وبدت قليال صمت

: ابإلجنليزية فجأة وحتدث  
 
 
 

 والتقاليد األعراف عن تعرفني كم   أتساءل -
. كارلوات  مثل فتاة تربية حتكم  الىت  

 
 
 



 
 
 
 

 األسبانية احلياة طريقة  عن القليل مسعت -
  هلا يكون لن  كارلوات  أن وأعرف. .  .  احملافظة

 ستكون وصداقاهتا حياهتا  إن بل ، كبرية  حرية
. . سؤال دون هى كما  وستتقبلها مدبرة  

 
 
 



  ، هلا مدبرا  سيكون زواجها أن  كذلك  وأعرف
 ال أم فيه دخل للحب كان  إذا عما النظر  بغض

. دائما كانت  كما  الطاعة وعليها.  ..   
 
 
 
 
 
 
 



 نظرها يفارق أن دون هبدوء حديثها أهنت
.  الرجل هلذا العنيدة املشدودة  القسمات  

 
 
 

:  بربود قال  
 
 
 

 على توافقني  أال. .  .  الكثري  تفهمني  أنت -
؟ " احملافظة" اإلسبان  طريقة  



 
 
 
 
 
 
 

. .   أوافق ال فأان ، سنيور سألت أنك  مبا -
 ىف  نعد ومل  العشرين القرن ىف اآلن فنحن
 هبذا رأي  يصدمك قد. .  .  الوسطى العصور

.  سنيور اي حلريىت يرجع  هذا لكن  الشأن  



 
 
 
 
 
 
 

  اجلو من ابلرغم  حتد بنربة تتكلم  كانت
  على تندم ومل. .  حوله  يلوح  الذى  السلطوى

 مث. .  .  عملها هذا  كلفها  ولو  ، به نطقت ما



 كرسيه  ىف وتراجع ، فمه زاوية عند رفرفة رأت
.  اخللف إىل  

 
 
 
 
 
 
 

  عظيم . .  تريانت آنسة اي بصراحة   تتحدثني -
 برغم . .  املداهنة على الصدق أفضل فأان ،



. .  .  أجل. .  أبدا الرأى  ىف نتفق لن أننا
 متثلني فقد ، حولك اللندنية اهلالة من وابلرغم 

. كارلوات  حتتاجه الىت التغيري أنت  
 
 
 
 
 
 
 

.  تغيري  إىل حباجة أهنا  تعرتف  أنت إذن -  



 
 
 

: جمددا الساخرة النظرة  ظهرت  
 
 
 

 مظهران وبرغم . .  .  هذا أنكر ال أان -
. األمور نتفهم   أننا إال  السلطوى  

 
 



 
 
 
 
 

 ؟ عليها ما أتثري. .  ىل يكون  أن ختشى أال -
.  أان  هبا أمتتع الىت   احلرية  إىل  شهيتها أثري قد  

 
 
 

: هبدوء قال  



 
 
 

  كارلوات  تؤثر أن  إمكانية هناك بل. .  .  أبدا -
 بعض  عن تتساءلني جتعلك لدرجة عليك
. هبا ابلتمسك تعتزين الىت  اخلاطئة املفاهيم   

 
 
 
 
 



 
 

! أبدا -  
 
 
 

: ساخرا بيده أشار  
 
 
 



  عش ؟  الشهري املنفتح فكركم  هو  أين ؟ ال -
! يعيش  غريك واترك  

 
 
 

:  فتابع. .  .  ترد مل  
 
 
 

 واآلن. .  آراءان اختلفت مهما. .  سنرى -
 األسئلة  تلك من بعض  أسالك أن جيب



  اخلارج  ىف العمل إىل تسعني  ملاذا. .  السخيفة
 ؟
 
 
 
 
 
 
 

. الغريبة  األماكن ورؤية السفر أحب  ألنىن -  
 



 
 

  السفر حب لكن. .  .  إذن هكذا -
  حياة أتسيس أبدا يشابه ال الغريبة واألماكن
 منزل هل. .  طويلة وملدة ، هناك جديدة

؟ السعادة عليه  ترفرف عائلتك  
 
 
 
 
 



 
 

 احلياة من  اهلرب أحاول ال  وأان. .  .  أجل -
.  تقصد ما هذا كان  إذا التعيسة األسرية  

 
 
 

؟ آخر شئ من اهلرب  حتاولني أال -  
 
 
 



 
 
 
 

:  وجهها أمحر  
 
 
 

 من ليست الشخصية حياتى إن مث!  ال -
! شأنك  

 



 
 
: يده رفع  

 
 
 

 أردت  ما ىل قلت لقد. .  .   حتتجى ال -
. معرفته  

 
 
 



:  شفتيها زمت  
 
 
 

 من  املزيد لطرح حباجة لست   إذن ؟ حقا -
.  الشخصية حياتى عن األسئلة  

 
 
 



  رب من أخالقك حبسن جيدة شهادة لديك  -
 أستقلت  ملاذا ولكن. .  .  السابق عملك

؟ واهية وألسباب فجأة  
 
 
 
 
 
 
 

: بسرعة احلديث موضوع لتغيري اجفلت  



 
 
 

. شئ كل  هو وهذا التغيري أردت -  
 
 
 

 فوق  للحظات الشعر  األسود  رأسه احنىن
. .   التوظيف مكتب من هبا أتت  الىت البطاقة

: رأسه رفع مث.   
 



 
 

  يبدو شأن  على أضغط لن. .  جدا حسن -
.  أجل. .  آه ، يؤملك  أنه  

 
 
 

 غلى  النار تدخل حني ،  تريانت آنسة اي..  
 رجل هناك ان حينذاك نتأكد امرأة تصرفات

؟ حق على أان فهل. مسئول  
 



 
 
 
 
 
 

: ووقفت ، كالمه  من غريتا اكتفت  
 
 
 



  ، سنيور  اي بعد لنناقشه لدينا شئ ال أنه أظن -
 ان وأنصحك تطلب ما  ىف احلظ لك  أمتىن

  إذا  ، املستقبل ىف اللياقة من ابلقليل تتحلى
.   متطلباتكم  تناسب إنكليزية فتاة جتد ان  أردت
 أجد أن أستطيع. .  سنيور اي  سعيد هنار.  . 

. اخلارج  إىل  طريقى  
 
 
 
 
 



 
 

: هبدوء قال مث ، الباب من اقرتبت حىت تركها  
 
 
 

  أرجوك. .  .  تريانت آنسة اي واحدة حلظة -
  الوطنية مسعتكم  ان  اثق  أان. .  تسمعيىن ان

  جزافا اإلهتامات  إطالق عن تكفني ستجعلك
 قليال مال تصرىف أن أعرتف  ورمبا ، رأسى فوق

.  اللياقة قلة حنو  



 
 
 

. .  .    ببطء  عادت مث حلظة هى حيث وقفت
 ومل. .  قليال مسرتخيا  ابستقامة واقفا كان
  فعاد. .  املقعد حافة على جلست  حىت يتحرك

  سجائر  علبة يتناول ، قليال مسرتخيا مكانه إىل
  ليقدمها وفتحها ، جيبه من بدقة حمفورة رفيعة

.  إليها  
 
 



 
 
 
 
 

.  لك شكرا. .  .  اآلن ليس -  
 
 
 

: جيبه  إىل  وأعادها العلبة اقفل ، كال  دون  
 



 
 

. .   تريانت آنسة اي منحازة  تكوىن  أال حاوىل -
  إىل تسعني كنت  لو. .   نظران وجة وتصورى

 أختك تعليم  على ملساعدتك بريونية فتاة
، األصغر وشقيقك  
 
 
 

.   ، به  ترغبني شئ بكل تعد  واحدة ووجدت
  عائلتك ثقة واكتسبت منزلك لتسكن وجاءت



  ستعود إهنا لك وقالت فجأة رأيها غريت مث ،
 أليس. .  .  سخطك تثري فسوف ، بالدها إىل

؟ كذلك  
 
 
 
 
 
 
 



 عقدا  توقع لن ذكية فتاة  لكن. .  .  طبعا -
.  بشروطه لتفى مستعدة تكون أن قبل  

 
 
 

:  هبدوء رد  
 
 
 

 املكان تغيري  جملرد السفر قررت أهنا لو  لكن -
  ابلتاىل. .   حمطمة رومانسية مغامرة بسبب



 احلطام.  ..  مضمونة غري تصرفاهتا ستكون
. .  جدا قوى القلب ونداء  إصالحه ميكن

. األنثى قلب خاصة  
 
 
 
 
 
 
 
:  قليال صمت  



 
 
 

 اي اخلاصة حياتك على التطفل أحاول ال أان-
  وجود عدم من التأكد جملرد بل.   ، سنيوريتا

  دقائق مخس  بعد  البحار عرب إليك يؤمى رجل
.  مت قد  االتفاق أن ظننا من  

 
 
 
 



 
 
 

: هبدوء اتبع  
 
 
 

  ملثل الوحيد السبب هو هذا. .  .  صدقيىن -
  مفهوما  هذا أليس. .  الشخصية األسئلة هذه

؟  سنيوريتا اي  
 



 
 
 
 
 
 

  متاما غريت.   ، خاصة  فتنة ابتسامة ابتسم 
 مفهوم كالمه. .   العنيدة وجهه قسمات

. متاما ومنطقى  
 
 



 
 
 
 
 

: بصراحة قالت  
 
 
 

لك وأؤكد. .  .  أجل -  
 



 
. يتذكره ما لديه  ليس قلىب أن  

 
:  حاجباه ارتفع   

 
 
 

؟  واثقة أنت فهل. .  سهل القول -  
 
 
 



 
 
 
 

 أن أقول  أن يرضيك فهل . .  .  واثقة -
  حرا  أنه  ولو ؟ حرا ليس ابحلديث املعىن  الرجل

؟  عندى  األمر خيتلف فلن ،  
 
 
 

: قال مث ،  طويل صمت ساد  



 
 
 

 جيب أشياء هناك. .   واآلن. .  عظيم  -
.  الرمسيات ، التلقيح ،  الفيزا. .  توضيحها

  من أن  أعتقد. .  .  املالبس مسألة مثهناك
. . لو األفضل  
 
 
 
 



 
 
 

 أنك هذا يعىن هل ، سنيور اي!  أرجوك -
؟  العمل على تعرض  

 
 
 

 زلت ال  أنك وأظن ؟ هذا غري  وماذا!  طبعا -
ذلك  ىف ترغبني  

 



 
 

  السنيورا عن ماذا  لكن. .  .  أجل. .  آه -
. .  أهنا فهمت لقد ؟ جورادو  

 
 
 
 
 
 
 



: بضجر بيده لوح  
 
 
 

 كل  إن  تعود  حني هلا سأقول.  هلذا أمهية ال -
  تكونني مىت. .  أخربيىن. .  .  إنتهى قد شئ

؟ للسفر مستعدة  
 
 
 

:  الدوار ضد قاومت  



 
 
 

؟ مستعدة اكون ان  مىن يطلب  ومىت -  
 
 
 
 
 
 
 



 القادم  األسبوع. .  .  ممكن وقت أسرع ىف -
.  املطلوبة  اإلجراءات متت إذا   

 
 
 

  وأكمل ، املندهش  وجهها تعبري  إىل متسليا نظر
: 
 
 
 



 بكل سنقوم. .  .  للغاية  بسيط  األمر -
  إىل  وستحتاجني لرحلتك الضرورية  اإلجراءات

 أن تذكرى. .  املناسبة املالبس  من مزيد
. .  عندكم  كالصيف  لك سيبدو عندان الطقس  

 
 
 
 
 
 
 



 عن معربا   بسخط  وأومأ صمت حلظة سادت
: البارد  اإلنكليزى اجلو حتمل على قدرته عدم  

 
 
 

 ستقدمها رمسية إجراءات هناك وسيكون. .  -
 من األول الربع سلفا لك سأدفع.  سفارتنا
 تذكرة  مثن إىل إضافة.   ، السنوى مرتبك

. معه نتعامل سوف شئ أعاقك ولو. .  السفر  
 
 



 
 
 
 
 

 اهنا  أوال نفسها لتقنع راسها غريتا هزت
: واتبع. .  شئ كل  تستوعب  

 
 
 



 هناك يكون لن.   ، الدخول لتأشرية ابلنسبة -
  كان  وإذا. .  بسرعة عليها  احلصول  ىف صعوبة
 ، عليها  اإلجابة من تتمكىن مل أسئلة هناك

.  ستساعدك ،أظنها  هبذه احتفظى  
 
 
 
 
 
 
 



  أن بعد   هلا وأعطاها حمفظته من بطاقة أخرج
.  ظهرها على ما شيئا كتب  

 
 
 

  أدارهتا مث .   ، البارزة االسم  حروف إىل نظرت
:  كتبها  الىت   الرسالة  تقرأ وهى تنفرجان وشفتيها

  ،اآلنسة  حلاملتها الالزمة املساعدة تقدمي أرجو" 
 رامون:  أسود  توقيع وحتتها"  تريانت غريتا

مونتلباس أى دوغارسيا  
 



 
 
 
 
 
 

  إىل  نظرها  ترفع وهى مصدقة  غري ارتبكت
 ألف فيهما يلمع اللتني السودواين  العينني

: ببطء وقالت. .  .  شيطان  
 
 



 
؟  ذاته الكونت أنت. .  أنت -  

 
 
 
: رأسه أحىن  

 
 
 



 إليك نفسى تقدمي نسيت فقد ىل  اغفرى -
 أنت هل. .  .  املتأخرة املرحلة هذه حىت

؟ يرام ما على شئ  كل  أن اآلن مقتنعة  
 
 
 
 
 
 
 

: قائلة فمها فتحت مث رأسها هزت  



 
 
 

.  أعرف كنت  لو أمتىن. .  أان .  هذا ىل  يبدو -  
 
 
 

 أعتقد كما ..  .   الكالم ىف  جرأة أقل لكنت -
 ؟
 
 



 
.  رمبا -  

 
 
 
 
 
 
 



!  حذرا أكثر رمبا  او:  خافتة بنربة هلا مهس
  ىف  نفسها  تتمالك ومل بنفسها  ثقتها اهتزت فجأة

.  هلا املقيمة  نظرته مواجهة  
 
 
 

  سنيوريتا  اي الطريقة هبذه فيها أرغب مل لكنين -
. 
 
 
 



 
 
 
 

 تفتح  وهي حريري كستار  رموشها ارختت
..    داخلي جيب يف حبذر البطاقة لتضع حقيبتها
 حتاول ووقفت عميقا نفسا أخذت مث. 

:لرحيلها االعتذار  
 
 
 



؟ ..  شئ أي  هناك هل -  
 
 
 
 
 
 
 

 لتلقى إليه تنظر وهي هبا املعتىن البداية وماتت
 مما  اكثر  جاشها رأبطة أربكت الىت ابلنظرة

. توقعت  



 
 
 

,  .    حراك دون جامدا بدوره وقف قد كان
 ومل,  الطاولة حافة على تراتح اصابعه   اطراف

 تساحميىن سوف:  بربود يقول وهو نظرته   ترجتف
 اي عنك الشخصية التحرايت ببعض قمت لو

؟  سنيوريتا  
 
 
 



 من التخلص عن عجزت  أن بعد  رأسها هزت
.  وشخصيته سحره فرضه الذى القيد  

 
 
 
 
 
 
 

  واظنك..   سنيوريتا اي حتفظ  بغري جريئة أنت -
 وعنيدة,  اخلضوع بطيئة,  الغضب سريعة



  فضيلة متلكني لكنك..  للسخط مثرية لدرجة
 وهلذا,   النساء  بني اندرة وهي,  .  الصدق

. عليه اندم أال وأرجو..   قرارى احتذت فقط  
 
 
 
 
 
 
 



 أخرى ومرة...  .  الصمت طال املرة هذه
 معدهتا  ىف الغريب التقلص بذلك  غريتا أحست
 واسرتسل,  تريد كما  الرد  على قدرهتا يسلبها

 ستتناولني...  واآلن:   بوقار قائال الكونت
. معي الشاي  
 
 
 
 

* * * 
 



( األول  الفصل هناية)   
 
 
 
 
 
 
 

تراقباهنا   الفاتح عينا -2  
 
 



 
 

 عن غريتا وفتشت,  اهلبوط عن الطيار أعلن
 مل.  رواييت منتدايت. املقعد حبزام اخلاص  القفل
 ساعة أفضل هي صباحا   والنصف الرابعة تكن

  وقت أسواء  فهو رواييت منتدايت.  كله  اليوم يف
 سفر بعد جمهولة  وأرض غريب بلد  يف للهبوط

. ليلة ملدة جوي  
 
 
 



 
 
 
 

 وحاولت إبحكام اخلاص متاعها غريتا أمسكت
 سببها معدهتا يف التقلصات  أن نفسها إقناع

 حيث الطريان فرتة طول عن الناتج   اهلياج
  شيئا   تفعل  أن دون ساعة وعشرين إثنتان طارت

 يف ينتظرها الذي املستقبل يف التفكري سوى
.سبقها الذي األسبوع  ودوامة الرحلة هناية  

 



 
 
 
 
 
 

  بعد منذ فقط أايم عشرة  ابلفعل إنقضت هل
  بعد الكونت  ترى مل لدهشتها ؟ اليوم ذلك  ظهر

 الذي والشاي,  املبهج الرمسي  اللقاء هذا
 تعليماته كانت.   رواييت منتدايت.  معه شربته

  يف صعوابت تواجه ومل ,  ومفهومه دقيقة



.  رواييت  منتدايت..  الرحلة لتلك  إعدادها
 بينما واحدة مرة املنزل يف هبا إتصل قد كان

 والدها فتلقى.  تتبضع خرجت قد كانت
 يطلب مل أمل وخبيبة.  رواييت منتدايت.  الرسالة
  مربر هناك يكن مل لذلك , سؤاال   أو  ردا  

  اليوم يف لندن  سيغادر أنه وعرفت. به لإلتصال
  طريقه  يف.  رواييت منتدايت,  مدريد إىل  التايل

 كانت  لو أهنا  بباهلا وخطر..  أمريكا  جنوب إىل
 رحلة يف كان  إذا إال معه لسافرت مستعدة

. له ملرافقتها ضرورة جيد ومل عمل  
 



 
 
 
 
 
 

,  الطائرة  تغادر أن  حني بردا    ترجتف  أن توقعت
  ابإلجراءات متر وهي رطبا   دافئا    كان  اجلو لكن

..  توقعت مما إاثرة  أقل هذا  أن فكرت.  الرمسية
  اجلوازات  بضابط مرت أخريا  .  رواييت منتدايت

,  اخلتم   إىل يده ومد أوراقها  إىل  بدقة نظر الذي



 منتدايت.. جمددا   األوراق وتفحص قطب مث
األمر؟  ما, قلبها إرجتف.  رواييت  

 
 
 
 
 
 
 

تريانت؟  غريتا آنسة ؟ تريانت  آنسة أنت-  
 



 
 

.أجل-  
 
 
 

 حبماس ختمها مث أخرى مرة أوراقها  نظرإىل
 منتدايت.. ابإلرتياح فشعرت.. اجلواز وطوى

  يقف وهو جمددا   ليتالشى  لكن.  رواييت
: أبدب ويقول يده  يف واألوراق  

 



 
 

.أرجوك.. هنا من أتيت أن  للسنيورا  أميكن-  
 
 
 
 
 
 
 



 اباب   هلا وفتح ؟ إحتجازها  سيتم  اآلن؟هل  ماذا
. تدخل  أن إليها  وأشار املمر يف جانبيا    
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,  واقف واحد شخص الصغرية الغرفة يف كان
!هلل شكرا  :  غريتا وشهقت.  رواييت منتدايت  



 
 
 

.إرتياحها ختفي أن حتاول ومل  
 
 
 
 
 
 
 



:حنوها الكونت إقرتب  
 
 
 

!خاطئ شيء انك هله-  
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.... أان  األقل على.  رواييت  منتدايت.. ال..ال-  

 
 
 

:اجلوازات  ضابط قال  
 
 
 

  أوراق...كونت  ايسنيور مايرام على شيء كل-
.السنيوريتا  



 
 
 

 ليفرقع,  الباب إىل واستدار للكونت وأعطاها
 حقائب ليحمل بسرعة احلمال   وأييت  أصابعه
  إحساسها وبرغم .. رواييت منتدايت. غريتا

.للكونت ابإلحرتام شعرت ابلتعب  
 
 
 
 



 
 
 

: الضابط إحنىن  
 
 
 

 يف طيبة إبقامة السنيوريتا حتظى أن آمل-
.بلدان  
 
 



 
. عمله إىل عاد مث  

 
 
 

:الكونت إبتسم   
 
 
 

.  رواييت منتدايت.. أخريا   هنا أنت.. حسنا  -
لطيفة؟ رحلة كانت  هل  



 
 
 
 
 
 
 

.لك شكرا  ...أجل-  
 
 
 



:إبتسامته تالشت  
 
 
 

 هل.   رواييت منتدايت.. واثقة غري تبدين-
ما؟  شيء يقلقك  
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 عندما ما خطأ هناك أن ظننت لكنين..ال-
  رواييت منتدايت ... و... أبوراقي الرجل إحتفظ

.هنا رؤيتك أتوقع مل.   
 
 
 
 
 
 



 
:  األسودان احلاجبان إرتفع   

 
 
 

  إىل تصلي  أن توقعت هل, ايسنيوريتا  ابلتأكيد-
 أن دون الليل من الساعة هذه مثل يف هنا

  إىل يصطحبك حىت أحد  إستقبالك يف يكون
 الفيال؟
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 شعرت فجأة.  رواييت منتدايت..  شيئا   تقل مل
.   الطويلة الرحلة توتر اآلن إنتهى وقد ابلتعب

 حتت  خفيفة ليلكية ظالال    والحظ إليها نظر
  البنيتان عيناه وبرقت,  اللوزيتني عينيها

. القامتتان  
 



 
 
 
 
 
 

..   الرحلة هذه بعد كثريا    متعبة نك الشكأ-
.تعايل.  رواييت منتدايت  

 
 
 



............. 
 
 
 

 الكتف حقيبة وأخذ مرفقها حتت يده وضع
: حديثه  مواصال    معه الزرقاء  

 
 
 

. بعيدة ليست  والرحلة خارجا   تنتظر سياريت-  
 



 
 
 
 
 
 

 عن ضبابيا   إنطباعا   سوى تذكر مل بعد فيما
  منتدايت,  الظالم يف السيارة يف القصرية الرحلة
 غري األزهار رائحة منها تفوح  وحديقة.  رواييت

  جصية وجدارايت, واسع وصالون,  املرئية
  املروحة  كأنه  واسع   درج,  ضخمة مرااي,  مذهبة



  يوصلها والكونت,  والذهبية  العاجية الضخمة
..  وقور  وجهها مسنة إمرأه رعاية يف لتكون

 فأرسلوا املرطبات رفضت.  رواييت منتدايت
.. وبسكويت حليب صينية لغرفتها  
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 قليال   غريتا استلقت,  املرأة  انسحبت حني
 غري على املطار يف الكونت ظهور يف تفكر
  أن منه لطيف  شيء.  رواييت منتدايت,  إنتظار
 منتصف بعد إنتظارها يف ليكون  بنفسه أييت

.ذلك أراحها وقد الليل  
 
 
 
 
 
 



 
 واسرتخت,  خديها على رموشها هبطت
  الناعم  الفراش يف واراتحت  وجهها قسمات
.  رواييت منتدايت..  الباردة احلريرية  أبغطيته

  الضوء  أمام عينيها ترفرف مرتني  أو مرة حتركت
. رواييت منتدايت..  الستارة أطراف من القادم  
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  عادت أهنا  إال الوقت من تتأكد أن عليها وكان
 منتدايت, ساعتها إىل تصل أن قبل النوم إىل

 إحساس مع متاما   إستيقظت  أن إىل.  رواييت
.يراقبها أحدا   أن جمهول  

 
 
 
 
 



 
 

: بوقار صغري صوت فقال,  جلست  
 
 
 

  بعشرين عشرة احلادية جتاوزت  لقد-
قريبا ؟ تستيقظي ألن..دقيقة  

 
 
 



Dreem Nights 
 
 
 

 يف  املتحدث رؤية حتاول غريتا عينا طرفت
 مل الذي  املصباح مفتاح عن تبحث,  العتمة
  رواييت منتدايت.  بعد  مكانه على تعتد

: الصغري الصوت وواصل..  
 
 
 



.تعمل كيف  أعرف ؟ الستارة أفتح هل-  
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 لرتى املناسب الوقت يف املصباح  على عثرت
 منتدايت.. الستارة يفتح احلجم  صغري جسدا  
  فوق الشمس أشعة إنتشرت فجأة.  رواييت



  الصغري  الولد جسم  واستدار,   الزرقاء السجادة
: هلا قال مث.. بصمت إليها  لينظر  

 
 
 

 منتدايت.  لك  أرفعها أم..   هذا يكفي هل-
!بوف.. رواييت  

 
 
 

. ألعلى يديه ورفع  



 
 
 
 
 
 
 

 الساعة إن قلت هل..  اآلن  يكفي هذا-
؟  عشرة احلادية  جتاوزت  

 
 



 
:حنوها وتقدم رأسه هز  

 
 
 

 سافرت اليت اإلنكليزية  السنيوريتا أنت هل-
ابألمس؟ إنكلرتا من املسافة تلك كل  

 
 
 

وأنت؟ .. أجل -  



 
 
 
 
 
 
 

.كارلوس  أان-  
 
 
 



: يده ومد  
 
 
 

.تريانت ايسنيوريتا حالك كيف  -  
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  رواييت منتدايت.  ايكارلوس حالك كيف  -

.إيقاظي على أشكرك..  
 
 
 

؟  متانعني أال -  
 
 
 
 



 
 
 

..أبدا   -  
 
 
 

 كارلوس  تركه  الذي الباب  خارج حركة مسعا
 منخفض وصوت.  رواييت منتدايت.. مواراب  

:  متسائل متلهف  
 



 
 

..لست أنت ؟ كارلوس  اي أنت أين-  
 
 
 

:الباب قرع مث,  الصمت من قليل وساد  
 
 
 

أدخل؟ أن  يل هل-  



 
 
 
 
 
 
 

 الباب فتح   حىت ابلدخول غريتا اندت إن ما
  أسود شعر به حييط وسيم   بيضاوي وجه  وأطل

 تالشت مث.  رواييت منتدايت,  فاحم  المع
:سخط مكاهنا ليحل املتوترة االبتسامة  



 
 
 

 ما وتعرف مزعج صيب إنك!  هنا أنت إذن -
.لك قيل  
 
 
 
 
 
 



 
:فاتنة فتاة الغرفة ودخلت  

 
 
 

,  تريانت اآلنسة تزعج أنت.. فورا   هنا تعال -
. الطويلة رحلتها بعد جدا   متعبة وهي  

 
 
 
 



 
 

: بسرعة غريتا قالت  
 
 
 

  ولوال,  أستيقظ  أن يل آن لقد!  التعنفيه-
..دخوله  
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: الفتاة إقرتبت  
 
 
 

  اي..  بعد ليس,  فراشك من تنهضي ال...ال -
 وقل  أذهب.  رواييت  منتدايت,  كارلوس

. حاال  ...  الفطور صينية..  ملانويال  



 
 
 

  الفتاة  واستدارت,  مترد بنظرة  كارلوس  استجاب
:  الناعسة غريتا إىل  

 
 
 

 الفطور ستتناولني..  أزعجك  ألنه آسفة أان -
.األوامر إهنا..  الصباح  هذا السرير  يف  

 



 
 
 
 
 
 
:غريتا ترددت  
 
 
 



 عمال   ألؤدي هنا إىل جئت  ؟ واثقة أنت هل -
.   رواييت منتدايت..  هكذا  ب  يعتىن أن ال

.عزيزة ضيفة وكأنين  
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:بيديها  الفتاة أشارت  



 
 
 

  هذا أحد  يزعجك أال الكونت أوامر إهنا -
 أن على, الكافية ابلراحة تشعري   حىت الصباح

 كان  كارلوس  ولكن..  غرفتك إىل  الفطور أيتيك
 أن جيب  لذلك.. األوامر وعصي للغاية مزعجا  

.يعاقب  
 
 
 



 
 
 
 

.أجلي من  ليس... ال .. آه -  
 
 
 

  بني روهبا عن وحبثت بسرعة  السرير من خرجت
 ووضعته,  احلقيبة  من أخرجتها اليت األغراض

:عليها  



 
 
 

 تعمل كيف..   إليقاظي جميئه جدا   أسعدين -
 هذه؟ 

 
 
 

. سأريك -  
 
 



 
 
 
 
 

 النافذة إىل  بكربايء  واجته للظهور   كارلوس  عاد
. امللونة الستارة مع ليتعامل  

 
 
 



  رواييت منتدايت.. هكذا..   فقط هبذا شدي -
! بوف..  وهاهي.   

 
 
 

 يكفي.  عليك حمرم هذا أن  تعرف!  كارلوس  -
  تعال  اآلن..  غرفتك يف الستارة كسرت  أنك
  يف ستفكر وإال سالم يف تريانت  سنيوريتا ودع

.فورا   إنكلرتا إىل العودة  
 
 



 
 
 
 
 

..   جمعد جببني الغرفة  من كارلوس  خرج
 سيكون عملها ان دركة م ,لنفسها وابتسمت

.امللل ماعدا شيء كل  فيه  
 
 
 



 وعلى املنسقة الفطور بصينية مانويال وصلت
  تناوله تريد خاص شيء أي تطلب  أن السنيوريتا

  منتدايت. ممتاز شيء كل  أن  غريتا هلا أكدت. 
.  رواييت  
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 لتتمتع جلست الصغرية  اخلادمة خروج  وبعد
  سنوات  فمنذ..  عليها تعتد  مل اليت ابلفخامة

  ألمها  تقدم  أن عاتقها على أتخذ وهي طويلة 
  بنوبة أصيبت أن منذ الشاي فنجان صباح كل

,  حياهتا تكلفها كادت  اليت  الرئتني  إلتهاب
 من عشرة اخلامسة يف غريتا كانت  عندما

. عمرها  
 
 
 
 



 
 
 

 اللذيذة القهوة من آخر فنجاان   لنفسها أفرغت
 األبواب  إىل وتقدمت.  رواييت منتدايت, 

 مايزال هل تتساءل وهي العريضة الزجاجية
.  الشاي مع الصباحي التقليد   يذكر والدها 
  تتنسم ..  الزجاجي  الباب نوافذ إحدى فتحت

 الرائع للمنظر السعادة من عميقة أنفاسا  
. أمامها  

 



 
 
 
 
 
 

 منتدايت, الطراز تقليدية  شرفة للغرفة كان
 جنة من  زاوية وكأهنا حديقة  على تطل.  رواييت

 وسالمل, واسع تراس مباشرة حتتها..  عدن
  شجريات حتُدها  مروج بني ملتوي  ممر إىل  تؤدي 

..متشابكة وتعريشات,  محراء زهر  
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  احلديقة من حلم  يف وكأهنا عيناها طافت
 السباحة وبركة, الشمس أبشعة املستحمة

, األشجار إىل,  الضخمة املاء بزانبق املليئة
  اليت  ذهبية أبزهار املتوجة  املزهرة  والشجريات



, اليسار حنو وبعيدا  .  األنظار عن املمر ختفي
.  للسباحة رائعة  وبركة العشبية  املروج من مزيدا  

 سياج على غريتا واستندت..  رواييت منتدايت
..   جمددا   تتنهد الشرفة   
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 على وقوفها خالل من  صافية بسعادة تنعم 
  اهلواء ونسمات  رقيق حريري نوم  بثوب الشرفة 

. عنقها تداعب املعطر العليل  
 
 
 

 عليها.   رواييت منتدايت..  مضض  على دخلت
,   حقائبها تفرغ  مث مالبسها  وترتدي تستحم  أن

. إلتزاماهتا تويف كيف  ترى  ذلك بعد  
 
 



 
 
 
 
 

 منتدايت,  غرفتها تركت  بساعة ذلك بعد
  إىل السلم  درابزين فوق من  وأطلت.  رواييت
 وال,  مهجورة هلا بدت.  حتتها الكبرية  الردهة
  وكارلوس كارلوات  وجود مكان على يدل صوت

 صورهتا  إىل  برتدد  ونظرت ببطء السلم  هبطت..
  منتدايت..  الذهبية الضخمة املرآه  يف الضائعة



 كبري  مزدوج ابب حنو استدارت مث.  رواييت
  مرتني وطرقته.  رواييت منتدايت..  اليمني انحية

. رد دون  
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  على وتوقفت صوت دون فتح ,  قليال   ففتحته
  تعود  هل  نفسها سألت.  مرتددة التزال  عتبته

  يراقبها  أحدا   أن أحست مث, وتنتظر غرفتها إىل
 هذا  الثانية املرة إهنا.  رواييت منتدايت.. 

 السخيفة خلياالهتا بسخط وصاحت..  الصباح
!مرسومتني بعينني لكن ابلفعل مراقبة كانت,    

 
 
 
 
 



 
 

 لوحة  إىل نظرت الغرفة من البعيد اجلدار على
  إىل خطت.  رواييت منتدايت..  كبرية  زيتية
  األرستقراطية  القسمات فورا على لتتعرف األمام

.الثاقبتني العينني  تلك وجذبتها  
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 الدخانيتان العينان:  األعصاب  يثري الشبه كان
 املعكوف الدقيق  األنف.  رواييت منتدايت.. 

  اخلطوط..  حاد إبصرار املتناسق الفم .. قليال  
 يقبل ال والذي  السلطوي األرستقراطي اجلو.. 

..   الكونت  مع  تتطابق كلها ..   إعرتاض أي
  يف غريتا واجهت اليت اإلختالفات بعض ماعدا

.   الصورة صاحب قوة مدى عن هلا  إنطباع أول
.  رواييت منتدايت  
 



 
 
 
 
 
 

,  املدببة الصغرية اللحية الحظت فقط اآلن
 ودرع,  العنق حول امللتف العاجي  الطوق

 والدانتيل, النور  أشعة مع يلمع  الفضي الصدر
..  السيف مقبض على املرتفعة اليد فوق

  لنبيل زيتية صورة إهنا.  رواييت منتدايت



  أو سنة أربعمائة حوايل منذ رمست أرستقراطي
.أكثر  
 
 
 

. األكرب جدي إكتشفت   لقد إذن -  
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  من جاء الذي العميق للصوت غريتا شهقت
 لتلتقي والتفتت.  رواييت منتدايت, كتفها  فوق

 القاسية  احلقيقة وبتأثري,   السوداوين ابلعينني
.اللوحة من أكثر  

 
 
 

 مل فهو جأشها  لرابطة فقداهنا الكونت الحظ لو
:بربود  وقال.  رواييت منتدايت .. إليه  يشر  



 
 
 

. لإلهتمام مثريا   جتدينه هل-  
 
 
 
 
 
 
 



.كثريا    يشبهك.. إنه..  أجل-  
 
 
 

..  تستعيدها أن ومتنت ساذجة كلماهتا  بدت
 برأسه  أومأ الكونت لكن.  رواييت منتدايت

:ضاحكا   للخلف  
 
 
 



 أحيان  يف الشبه مالمح يذكرون اجلميع -
. كثرية   
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: الصورة   حنو جمددا   نظرت  
 
 
 

كان؟   كيف  أسأل أن يل هل... آه-  



 
 
 
 
 
 
 

  منتدايت.. كثريا    به فخورون فنحن.... طبعا   -
  ضابط  وأصبح" بيزارو" مع خدم لقد.  رواييت

  نعرفها كما  األرض هذه مؤسسي أحد..  أمن
...أترين, اليوم  



 
 
 

.وسيفه خوذته هذه:  خبفة كتفها  المس  
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 سيف:  اللوحة قرب األخرى لألشياء انتبهت
 من رف على اللوحة حتت,  اجلدار على معلق

  تزينها  مصقولة  خوذة,  ابلعاج املطعم  اآلبنوس
  السوداوين العينني  إىل ونظرت.. رائعة نقوش

:للكونت  
 
 
 

الفاحتني؟ الغزاة أحد  ان هلك -  
 
 



 
 
 
 
 

. رأسه الكونت هز  
 
 
 

 قالت مث.. اخلوذة حافة  تتلمس يدها مدت
:هبدوء  



 
 
 

.  منهم  القليل هناك كان   األمر أول يف -
 رسم  لقد كذلك؟  أليس.  رواييت منتدايت

 شاطىء على بسيفه الرمل فوق خطا   بيزارو
 وهكذا..   يعربوه أن رجاله وحتدى "غالو" جزيرة

 حفنة كانوا"  األنكا" إمرباطورية حىت زحفوا
  منتدايت.  إحتلوها ذلك ومع اجلنود من صغرية

.  رواييت  
 



 
 
 
 
 
 

  ليغامروا,  اخلط عربوا رجال   عشرين من أقل-
  واملخاطر املرض يواجهون  جمهولة منطقة يف

 قد بيزارو  كان  اليت   الثروات أرض إلكتشاف
 جنح حني.  رواييت منتدايت..  بوجودها آمن
 على واحلصول,  املعارضة على التغلب يف أخريا  



  القوة كانت.   رواييت منتدايت,  ابجلنود اإلمداد
  امرباطورية قوة هبم  دمر جندي مائيت من أقل

.إسبانيا إىل البريو وضم  األنكا  
 
 
 
 
 
 
 



 منتدايت,  حديثه ينهي وهو  الكونت التفت
  مث اجلدار على من السيف وسحب.  رواييت

.بيدها نصله وتتحسس تتفحصه كي  إايه انوهلا  
 
 
 

 منتدايت..  إرجتفت  إليها ينظر   رأسه يرفع وهو
 للقرن املتمدنة  الواجهة هذه حتت.  رواييت

 وعجرفة الناري الغزاة  دم  جيري,  العشرين
..إرثه  
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 تشبه  الفاحتني قصص.. غريتا وصمتت
 اليت بقسوهتم .  رواييت منتدايت .. األساطري

 كل  على وحصلوا مقاومة كل  قهروا  الترحم 
 حىت أو   احملاصيل أو الذهب كان  سواء, شيء

. نفسها احلياة  



 
 
 
 
 
 
 

: قال  
 
 
 



 هذه من ابإلقرتاب سنيوريتا اي أالهتتمني -
 األسلحة؟

 
 
 

.  رواييت منتدايت.. الدماء  تلوثها مل طاملا -
. الكونت ايسنيور  

 
 
 
 



: مكانه إىل السيف أعاد  
 
 
 

 أحد يستطيع وال..  ابلدماء مفعم  التاريخ -
 أي  إىل.  رواييت منتدايت. ذلك من اهلرب 

ايسنيوريتا؟   اترخينا تعرفني مدى  
 
 
 
 



 
 
 

  الذين وجنوده بيزارو  بشأن  مايكفي أعرف-
  الشجاع  شعبها  وأخضعوا األرض هذه إغتصبوا

.حضارته برغم   
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 منتدايت,  الناس من الكثري   واستعبدوا -
 ابلقسوة حتفل حضارهتم   كانت  فقد.  رواييت

.هبا التفكري حتمل  الميكن اليت الرهيبة  
 
 
 

: بفزع الرتاجع رفضت  
 
 



 
 مارس  فلقد..  صحيح هذا,  املكسيك يف -

 شعب لكن.. سيئة داينة" األوزتيك" شعب
 واحلكمة ابلعدل متيزوا حكام له  كان  األنكا

.خيضعوهنا كانوا  اليت  القبائل مع حىت  
 
 
 
 
 
 



 
 كانوا .   رواييت منتدايت.. دائما   ليس -

 على ويستولون, يستعبدوهنم ,  يسلبوهنم 
. ممتلكاهتم   

 
 
 

 كل  يف نظام هناك يكون  أن جيب لكن -
.احملكومة اجملتمعات  
 
 



 
 

: بوقار رأسه هز  
 
 
 

.صحيح -  
 
 
 
 



 
 
 

,   معابدهم  ودمرمت طرقاهتم  هدمتم  فقد,  إذن-
 الميكن رائعة أشياء وتلك.  رواييت منتدايت

  ؟ فلماذا.  رواييت منتدايت..  جديد من  بنائها
 يكفيه  أال ويدمر؟ وينهب  الفاتح يسلب ملاذا

فحسب؟  اإلنتصار  
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: عليه هبجومها يتأثر أن  دون بنعومة  رد  
 
 
 

, أساليف خطااي من ابإلمشئزاز تشعرين  وهل -
  من اإلمشئزاز  بذات  تشعرين وهل ؟ ايسنيوريتا

؟ خمتلف أمر ذلك أن أم  ؟ أجدادك خطااي  



 
 
 
 
 
 
 

  نفخر ال كثرية  أشياء فعلنا فقد ... وال,  نعم  -
  مساوىء أيضا   وندرك.  رواييت منتدايت... هبا

.  رواييت  منتدايت,  الرهيبة الصناعية ثورتنا
 ومل,  الطرق عبدان فقد.. إصالحها حناول لكن



 خدمة  يف  والدواء الطب وجعلنا.. تدمريها يتم 
.األقليات  محاية وحاولنا...  احملتاجني  
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 كانت  ولو اإلنسانية حب.  أجل..  آه -
 جيب.  رواييت منتدايت.. األوقات أكثر مضللة



  آاثم حول النقاش من املزيد  بيننا  يكون أن
  لزايرة أصطحبك وسوف.  املشاهري أساليف
 عليه  حفر تذكاري لوح هناك , بيزارو ضريح

  لكن.  رواييت منتدايت,   األوائل الغزاة  أمساء
 أكثر أبمور هنتم  أن ضراحلا  الوقت يف علينا

. الدنيا  
 
 
 
 
 



 
 

 فقط دقائق مخس منذ  من  هنا أهنا تذكرت
 رب على حماضرة تلقي  هي فها هذا وبرغم 

!آابئه آاثم حول عملها  
 
 
 

 أسعى كنت.   سنيور أجل...  أجل... آه -
.  واجبايت  عن أسأله  لشخص  

 



 
 

: جرسا   يالمس رأسه هز  
 
 
 

 منتدايت..  سنيوريتا اي إجلسي  أرجوك -
  شيئا   تفضلني  أم ؟ القهوة  ترغبني هل.  رواييت

 ابردا ؟
 
 



 
 
 
 
 

.أرجوك...  القهوة -  
 
 
 

  رسالة إىل الكونت نظر,   القهوة وصلت حني
  إىل ظهره وأسندة وضعها مث اخلادمة هبا أتته



 ووضع.  رواييت منتدايت,  مقعده يف اخللف
  إبمعان غريتا وجه يف ليحدق األخرى فوق ساقا  

. 
 
 
 
 
 
 
 



..  سنيوريتا اي مناقشته يستوجب الشيء -
 وهذا,   صباح كل  اخلاص  أستاذه  مع كارلوس

 يف مرات ثالث...  تغيريه يف أرغب ال روتني
  دوروس  الظهر  بعد.  رواييت  منتدايت,  األسبوع

..    الفرنسية واللغة واحلساب املوسيقى يف
  يف جواده  ميتطي األايم معظم .  رواييت منتدايت

..الصباح  
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.   رواييت منتدايت..  الوقت معظم  يشغل وهذا
 بعد,  األخرى األايم  ظهر بعد قضاء وأريده

.   رواييت منتدايت,  طبعا   قيلولته أي"السياستا"
 سيحسن هذا  وأظن,  معك فراغه ساعات يف

. ابإلجنليزية حديثه  
 
 
 



 
 
 
 

: قال مث يفكر وأطرق قليال   الكونت صمت  
 
 
 

.أساسا   أخي إببنة إهتمامك سيكون -  
 
 



 
:  األصلية مناقشتهما تتذكر رأسها غريتا هزت

ايسنيور؟  دراستها أهنت هل  
 
 
 
 
 
 
 



  قُتلت حني األخري الدراسي عامها يف كانت  -
 كنت..   مأساوي  حادث يف وصهري أخيت
  يف لتستقر أورواب  إىل السنة هذه  إلرساهلا أخطط

 منتدايت..  البنات لتأهيل مدرسة يف سويسرا 
 حىت عنا  بعيدا   السفر  خشيت لكنها.  رواييت

 منتدايت, مؤقتا   السفر فكرة عن ختلينا أننا
.  رواييت  
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 وقطب للصمت عاد. اآلن هنا أنت ولذلك
:  حاجبيه  

..  عليها الرتكيز ينبغي واحدة نقطة  هناك -
 ذكرهتا قد كنت  إذا نسيت.  رواييت منتدايت

  الشخصية  أمها ثروة وريثة كارلوات  إن..ال أم لك  
  الواحدة  تبلغ حني.  رواييت منتدايت.. 

 منتدايت.. جدا   ثرية إمـرأة ستكون والعشرين
  مرافقتها دور ستلعبني ايسنيوريتا وأنت.  رواييت



. معها تتعاملي أن جيب األساس هذا وعلى
.  رواييت منتدايت  
 
 
 
 
 
 
 

:حبزم واصل ألنه حريهتا أظهرت غريتا أن البد  
 



 
 

 سواي   خروجكما وخالل,  ابلتحفظ عليك -
..  فيها مرغوب غري صداقات تعقد التدعيها

واضح؟ هذا هل.  رواييت منتدايت  
 
 
 

 أن جيب أننا  تعين أنت.. سنيور.. أجل.. آه-
.هلا مرافقيت أثناء غرابء شباان   نلتقط ال  

 



 
 
 
 
 
 

: تربما   شفتيه زم  
 
 
 



 فهمت لكنك..  نلتقط!  التعبري  هلذا اي -
. مقصدي  

 
 
 

:فيها يفكر الوراء إىل  رأسه تراجع  
 
 
 



 أال ابحلذر عليك أيضا   أنت... كذلك  -
,  مناسبة أي يف غريب شاب أي" تلتقطي"

.معنا وأنت.  رواييت منتدايت  
 
 
 
:  فمها أرجتف  

. سنيور اي نعم  -  
 
 
 



 
 
 
 

:  ذقنه على إصبعه وضع  
 
 
 

..   رواييت منتدايت.  أخرى صعوابت أرى ال -
 دون أان..  أخربيين مشاكل أي واجهتك لو

  احلايل الوقت  يف غائبة جدهتما أن حيث غريي



 الدوان من  أريد ال وأان.  رواييت منتدايت, 
  جيدة غري صحية حالة يف فهي تقلق  أن إيزابيال

  ترغبني آخر  شيء هناك هل.  رواييت منتدايت, 
 مبعرفته؟

 
 
 
 

. هذا أظن  ال -  
 
 



 
 
 
 
 

 معنا سعيدة تكوين أن أرجو..  حسنا   -
. ايسنيوريتا  

 
 
 



 أنين واثقة  أان.. كونت  سنيور لك شكرا   -
 أن وأرجو.  رواييت منتدايت..  سعيدة سأكون

.معي سعيدين أختك ولدا  يكون  
 
 
 

Dreem Nights 
 
 
 



  املقابلة أن واضح.. ووقف حتية رأسه أحىن
 الباب  حنو وحترك.  رواييت  منتدايت..  إنتهت

: توقف مث  
 
 
 

.. ايسنيوريتا,  أخرى صغرية  نقطة  فقط هناك -  
 
 
 
 



 
 
 

:  وابتسمت,  للحظات حذر بغري انتصبت  
ايسنيور؟  نعم  -  

 
 
 

. الشرفة على ظهورك مسألة إهنا -  
 
 



 
: إبتسامتها تالشت  

 
 
 

أرجوعفوك؟  -  
 
 
 
 
 



 
 

  التامة اخللوة  لك  التوفر شرفتك أن يؤسفين -
 لتذكريك عفوك وأرجو.  رواييت منتدايت.. 

.هكذا لبقة  غري بطريقة  
 
 
 

  األمحر  اللون وتدفق,  ابهلا  عن ماغاب تذكرت
: خديها إىل  



 آه... أظن كنت  ما...  الصباح  هذا!  آه -
  منتدايت..   أن ببايل خيطر مل!   ايسنيور...   ال..

.  رواييت  
 
 
 

مراقبة؟  أنك -  
 
 
 
 



 
 
 

: وجهها إبمتقاع أحست  
 
 
 

..  متاما   إعرتاضك أفهم .. آسفة أان..ال -
.. هنا أن نسيت لقد.  رواييت منتدايت  

 
 



 
:يده رفع  
 
 
 

 اإلعرتاض وكلمة..  تعتذري ال, أرجوك -
 يف خاصة .  رواييت منتدايت..  خشنة كلمة

  أن أعترب شخصيا   أان..  ايسنيوريتا  اجملال هذا
 لكنها.. ختفيه أن من فتنة أكثر ابلصباح فرحك
 كل  عن ختفى أن أفضل حال أي على فتنة

موافقة؟..  منزيل أفراد   



 
 
 
 
 
 
 

. كونت  ايسنيور متاما   -  
 
 
 



 يف  املاكر  اللمعان  ذلك أحد على خيفى لن
.   رواييت منتدايت..  وجهه جتهم  رغم ,   عينيه

 أصبح,   كاملة  مالحظاته مغزى أدركت وعندما
.قرمزاي   لوهنا  

 
 
 

.إبرتباك  اخلارج إىل فسارعت الباب فتح  
 
 
 



 
 
 
 

  الغازي  الفاتح عيين طويلة  وملدة  أبدا   تنسى لن
 مل املرة هذه يف ولكن.  رواييت منتدايت.. 

!  مرسومتني تكوان  
 
 

( الثاين  الفصل هناية)   
 



 
 
 
 
الثالث  الفصل  
 
 

ابلسيف مبارزه  
 
 



  ابعد خني اسفه ام شاكره كانت  ان غريتا تدر مل
  وابقاء اليوم  ذلك املنزل  عن الكونت العمل

 غيابه اكتشفت عندما.. . اسبوع  حوايل بعيدا
  يدركهسباح مزعجا احساسا فجاه احست

!عميقه بركه يف يلقى عندما مبتدئ  
 

 الفرصه هذه على تندم مل اخرى انحيه من
اجلديد  جمتمعها مع تتعايش  كي  القصريه  

  العائله من شديد ابحرتام عوملت اهنا برغم 
 غريبه ابهنا احست فقد سواء حد على واخلدم
 وسرعه املتباعده الرمسيات تواجه كانت  عندما



..  الالتني  طباع تلون اهنا بدا اليت  العاطفي التأثر
 وبرغم ..سحرهتا االستوائيه البريو ارض..

 ان اكتشفت ما سرعان لكنها  البدايه يف خجلها
 مدينه ليما  وان شئ كل  يفتح  طلسم  االبتسامه

  ابلود يتميزون وسكاهنا جيدا هبا معتىن جذابه
بينهم  املتواجدين  الغرابء جتاه  

 
 خمتلفا االمر كان  الفيال او (الكوينتا) يف لكن

 كما  تصرفاهتما افضل يف وكارلواتبدوا كارلوس
 اومن   نفسه الكونت من التعليمات تلقيا

  تعاين كانت  اليت ايزابيال دوان الكبريه خالتهما



 دائما وتظل  غريتا وصلت عندما الرومانيزم من
جلناحها  مالزمه  
عراقيه  بنوته  

 لتقدم غريتا تستدعي ان قبل اايم عدا انقضت
 سلفا ادركت...  . ايزابيال الدوان  اىل  نفسها

 فاستعدت الكبريه خالتهما من الوالدين رهبه
 عجوز سيده  لتكتشف املتسلطه  للقاء وتوجهت
  واخالقها  االنيق مجاهلا اجلسم  صغريه ضعيفه

الب يسلبان  اهلادئه  
 



 وجلست شامال كاانالستجواب  هذا من ابلرغم 
 يف صلب صغري جسد منتصبه ايزابيال دوان

الظهر  مرتفع مقعد  
  انعم   فضي وطوق احملفور  االبنوس خشب من

 ممشط االبيض شعرها  عنقها على الزخرفه
 مكر اكتسبا  السوداوان  عيناها...  .  ابتقان

  مجاهلما يف النار تفقد  ان دون  السنوات
  التفوه على غريتا شجعت البدايه  يف...الشاب

  استفسرت  مث اجلديد جمتمعهما عن ابنطباعاهتا
 ورات..  ..انكلرتا يف وعائلتها  موطنها عن



  والذت  معها غريتا احضرهتا  اليت الصور
...اليها اعادهتا ان بعد حلظات ابلصمت  

 
  احسن قد  اخيت  ابن  ان اظن..اجل: قالت اخري

 علمت عندما هذا يف اشك  كنت  االختيار
 جدا صغريه انت اجل... اه ...سنك بصغر

  لكن...بعامني  الصغريه اخيت ابنه تكربين ابلكاد
 سن يف  كما  اتثري هلما الشباب سن يف سنتان
 ذلك ستستغلني انك  واثقه واان.  ..الكرب
\النظام  تتجاوز ابن هلا تسمحي ولن حبكمه  

جبديه  غريتا قالت  



  صديقه  اكون ان امل لكنين...هذا ساحاول-
ايضا هلا  

 
.  ستفعل اهنا واثقه اان:راسها ايزابيال دوان هزت

بك ويتعلق  اذكره ان اريد شئ هناك لكن..  
 يف  ماتراه كان  اذا ما تتساءل غريتا ارجتفت
ما  انذار  هو املاكرتني  السوداوين العينني  

 تواجهني وقد...غريبه  عاداتنا جتدين قد-
 تذكري  ذلك حدث لو. تتتوقعينها  ال متاعب

  حنن...النصيحه وتقدمي االمر تفهم  سنحاول اننا
هنا  والقناعه السعاده لك نتمىن  



 
 لطيفه انت...لك شكرا... هذا  من  واثقه اان -

 جدا
 ايزابيال دوان خد لتقبل غريتا تقدمت ابندفاع
 عما تتساءل كانت  تستقيم  وهي..  . الرقيق

  بنوته  لكنها احلركه هذه مبثل  ازعجتها كانت  اذا 
 عراقية

 ابتسمت مث التسليه بريق  عينيها يف حملت
 توزيع  عند ابحلذر اذكرك اال ارجو:قائله
  معتادا  شبابناليس الن العفويه االجنليزيه  اشارتك



 وطبعا العائله  افراد  عدا  فتاه من تلقيها على
امثايل   العجائز  
 

  لديها كان..ابتسامه كبت  غريتا تستطيع مل
..  كثريا  ايزابيال دوان ستحب اهنا االحساس

  هذا ساتذكر: استطاعتها قد بوقار وقالت..
ايزابيال ايدوان التحذير  

 
 ساحميين:وتنهدت عينيها  من اللمعان تالشى

  يف الذي االنذار  هذا على ايعزيزيت
 املقاييس..هنا حىت تتغري االزمنه ..لكن...حمله



 هبا يتفوه شيئا تصبح والتقاليد تتالشى  القدميه
 لذلك..  ..دائما  يعها\ الي لكنه االنسان

....  احياان اتساءل  
 

 وفتح الباب على خفيفه  طرقات مع صمتت
 غريتا  ورمقت القامه  طويله فتاه ودخلت فورا

الغرفه  يف تقدمت مث بنظره  
عراقيه  بنوته  

..   الفتاه تلك مالمح اىل االنشداد الطبيعي من
 بشرهتا  مؤثرا كان  الصارخ  االمسر مجاهلا. 

  ابيض فستان امام العنربي السااتن كاهنا  الناعمه



  كان..اجلميل املتناسق جسدها يداعب حريري
 للدوان املقرابت  من اهنا ويبدو نبل  هاله حوهلا

سعادهتا  غريتا الحظت وقد ايزابيال  
 

  اخلروج  من تتمكن ان قليالاىل غريتا تراجعت
 واشارت استدارت ايزابيال  دوان لكن ابدب

 مل انت...اسرتيال:الفتاتني بني  بصرها تنقل بيدها
 اليس...  . االنسهتريانت بعد تلتقي
  الولدين لتساعد انكلرتا من  جاءت كذلك؟لقد

  االبنه  بيالر سنيوريتا هذه غريتا ...دراستهما يف
عندي  صديقه العز الصغرى  



 
  غريتا اصابع  حنيله ابرده طويله  اصابع المست

 السوداوان العينان وقامت....  . وابتعدت
  مث...االزرق  بفستاهنا  الشقراء  اهلادئه بتقسسم 

 من بشئ تبتسم  ايزابيال دوان  اىل استدارت
 ان ترييستا اخربتين لقد..اجل:للطيف ا التنازل

هلذا  قلقه وكانت بنفسه خيتار ان قرر الكونت  
 

  اكرتاث بعدم كتفيها  هزت مث قليال صمتت
  تريانت  االنسه هلجه ان اعرتف ان جيب لكن:

  كارلوات  على تؤثر ال ان ارجوه ما كل... ممتازه 



 كان  هذا ان اصدق ال..املاضي االسبوع يف
الكونت  مبوافقه  

  واثقه انت ؟هل صحيح:ايزابيال دوان دهشت
طفليت؟  هذا من  

 
  االوان ان.  ..يرين مل منها احدا مع متاكده-

 ميغيل  يسئ  واال  طفله تعد مل اهنا  كارلوات  لتدرك
هنا مركزه استخدام  
عراقيه  بنوته  



 ان فكره لدي بكن مل:راسها ايزابيال دوان هزت
  مع وحدها اجلياد تركب عاده لديها  اخيت ابنه

اخيت  ابن سكرتري  
  حنو ادارهتما متهمتني عينني فوق حاجباها ضاق

صحيح؟ هذا هل:غريتا  
 

 اعرف وال  ادري لست:االرتباك من يشئ ردت
ميغيل هو من  

 ان ميكن وكيف...  . تعرفينه ال ابلطبع-
 الشاب للقاء   بعد الفرصه لك تتح تعرفيه؟مل



  للغايه جذاب شاب فهو عنه نتحدث الذي
... لكن  

  اصابعها وضربت اثنيه  ايزابيال دوان قطبت
عكازها على النحيله  

 
 حني بعد فيما الشان هذا يف نتحدث سوف-

اخيت  ابن يعود  
 هنا اىل جئت ملاذا عزيزيت اي اخربيين واالن

 اليوم؟
  نعرف نكن فلم  رامون عوده موعد عن السالك

  تقريبا اسبوع..طويل لوقت بعيدا سيبقى انه



.  مدريد من ابالمس عادت تريستا ان  تعرفني
 ترتفع  ان انمل حنن حزينه التزال وهي... 

  هذا  هنايه يف املقدر االحتفال نتيجه معنوايهتا
 استعدت هل.اظن كما  مجيعا ستانون..االسبوع

ايزابيال؟  دوان اب عافيتك  
 

 املرض هبذا اعتنيت انين اذن تظنني  وملاذا
 حتت اظل ال ؟حىت االسبوعني يقرب ملا اللعني

 ساكون  ابلتاكيد..االسبوع هنايه يف رمحته
 وبشان نفسي عن احتدث لكنين..  . معكم 

ان  استطيع ال رامون  



يستطيع؟ من...عزيزيت شيئا اقول  
 

يستطيع؟ من اجل:بشغف  غريتا فكرت  
 وزائرهتا اييزابيال دوان لترتك انسحبت قد كانت

  يف القائمه احلفله حول عنيف جدال يف الصغريه
 اربعني حوايل  اليها دعي واليت  بيالر مزرعه

  رائعه احلفله  تكون  ان املتوقع ومن..  ..مدعوا
 يف  العوده يستطيع قدال الكونت ان ابلرغم 
 سيحضر لكنه...حلضورها املناسب الوقت

 ضد منيعا كان  اذا  اال هذا من  واثقه كانت  غريتا
  اليت الطريقه فمن...  . االنثوي اهلجوم نريان



  لتتم  اساسي وجوده بدا اسرتيال هبا تكلمت
ابحلفله وتستمتع تريستا سعاده  

 
  كان  اليت جورادو سنيوريتا هي هذه ان الشك
  الكونت اشار فقد..لندن  يف املقابالت جتري
 املقابله اجرى عندما تريستا تدعى  من اىل

 حان ولقد شابه  ارمله ترييستا اذن..بنفسه
 اسرتيال شقيقتها..  ..احلداد فرته انتهاء موعد
 على قلقه تكن مل لكنها سعادهتا على قلقه

... كارلوات  
عراقيه  بنوته  



 ان احست وقد الشرفه اىل غريتا خرجت
 من شئ فيه ايزابيال للدوان اسرتيال حديث

الصغريه اختها  ابنه على احلقد  
 

 السباخه بركه  عند تقرا التزال  كارلوات  كانت
 استدعتها حني ساعه منذ غريتا تركتها حيث
  معرضه وضعيفه ايفعه بدت...ايزابيال الدوان

هناك  جلوسها اثناء  االخطار انواع لكل  
عراقيه  بنوته  

  راسها  ينجين ابيض  ثوب يف صغري حنيل جسد
  وعيناها غريتا وقفت كتاب  فوق الشعر  االسود



  ابدا تذكر  مل كارلوات؟فهي  تنوي ماذا تتساءالن
 يف لرباعته مبااله بال اشارت اهنا مع ميغيل اسم 

 يف غريتا مع مره اول سبحت غندما السباحه
  افراد احد هو هذا ميغيل ان واضح الربكه
 املناسب ابلرفيق ليس ايضا وهو...  . املنزل

  حسب...  . كارلوات  مع اجلياد ليمتطي
!االسبانيه االعراف  

 
 لقد..ساعتها اىل ونظرت كتفيها  غريتا هزت

قيلولته من كارلوس  ايقاظ وقت حان  



 خالل...تبتسم  وهي اثنيه مره املنزل دخلت
 ان اكتشفت اجلديده حياهتا من االوىل اايم

  الطعام  اوقات وان  اطول  الراحه وقت
  وحىت لكارلوس  الدرس وقت هو االن...خمتلفه

  شوكوال شراب  يتناول حيث والنصف السادسه
  اىل  يعود ان قبل املختلفه الطعام اوقات...

 النوم 
 
 
 
 



 
 
 
 

... وقت حان..كارولس  -  
.   هناك كارولس  يكن مل..الباب  عند وتوقفت

  الستار بينما ...السرير فوق  النومه  ااثر التزال..
جزئيا مفتوحه املعدنيه  

عراقيه  بنوته  
 التقطت مث طبيعتها اىل عادت حىت غريتا سرتهتا

 ااغالق واحكمت مكاهنا  اىل  واعادهتا منشفه



  فوق قطرات منه يتساقط  الذي املاء صنبور
عنه  تبحث وخرجت املغسله  

  يدها  يف الذي الكتاب كارلوات  وضعت
 يكون ان اخشى.اره مل..  ..ال:وتنهدت

 اعتاد ان بعد االن تالشى قد بك  ابتهاجه
... عليك  
 

  وانه طبيعته اىل  عاد انه اتعنني:غريتا ابتسمت
 وان  اايم خلمسه تصرفه يف صنيعا احسن
السادسه؟  يف لصيب ابلنسبه طويل  هذاوقت  



 يف اساعدك  واان  تعايل:جمددا كارلوات  تنهدت
  او االسطبل  يف انه البد..  ..عنه البحث

  او  للنوافري حمرك فيه يوجد الذي  الصغري الكوخ
 احملرمه االماكن هي تلك الكونت مكتبه يف

 عليه 
عراقيه  بنوته  

 عندئذ,..فارغا الصغري املضخات كوخ  كان
غريتا  اىل كارلوات  التفتت  

 بينما االسطبل  يف عنه الحبث اذهب سوف-
املكتبه يف انت تبحثني  

 



 حىت اخليل؟  وركوب االسطبل.. غريتا ترددت
وسكرتريه  الكونت غياب تذكرت  

الربكه عند سالقاك...  .  حسنا-  
عراقيه  بنوته  

 فقط مسعت بل.. احد تلقى ومل املنزل دخلت
 شئ كل  بدا..اعماهلم  يتابعون اخلدم اصوات

 الباب لكن...املكتبه من اقرتبت عندما صامتا
 أي   خروج مينع صلبا ثقيال كان  املزدوج
  فيها حاده شهقه لتستقبل فتحته.صوت

ابلذنب احساس  
 



  الداخل اىل وتقدمت خمتفيا  كان  كارولس  يبدو
 ابصرار

ايكارولس اراك ان واستطيع.اخرج هيا-  
عراقيه  بنوته  

  حمفور مرتفع كرسي  وراء من هبدوء خرج
  الفاتح خوذه يضع كان  بضيق  اليه غريتا فنظرت
 والسيف عينيه ختفي تكاد الصغري راسه على
  بقوه متسكاه ان  من اكثرصغرا يدين بني يلمع

 وامان 
 حاجه  يف لكنك رائع جندي انت.. كارلوس-

فورا مكاهنا هذه ضع..  ..النظام  اىل ماسه  



 ال:عينيه يف االذى  برق مث تردد  حلظه مضت
 اجل. عليك القبض القي  ولسوف القائد فاان

... غريتا سنيوريتا اي سجينيت ستكونني  
 

!اللعني ايها ال-  
 وهذا..خمطئه اهنا  وادركت  حنوه بنفسها ورمت

مايريده هو  
 صغري صيب...  .  ابتعد انتصار بصيحه

  رشيق سريع انه به  تلحق  ان يتحداها
  ويؤذيه يسقط ان مذعوره غريتا توقفت...وذكي

.. النصل  



 
 سيقول ماذا:استطاعتها قدر هبدوء وقالت

هكذا  راك لو خالك  
 وهو الغرفه يف منتصر فارس كانه  كارلوس  جتول

هنا ليس النه..  .. كالشئ  يقول  
 االمام اىل وهبطت به  غدرت اخلوذه لكن
 على وضعها من ليعدل فتوقف..ببصره لتغشي
 وكل السيف   اىل غريتا سارعت عندئذ... راسه

عنه بعيدا كان  حيث  تعيده  ان مهها  
 



  يف به كارلوس  امسك فقد كافيه  سرعتها تكن مل
 يف حاد ابمل غريتا واحست  اللحظه  ذات
 على السيف  ووقع اراداي ال فصاحت.ذراعا

 نظر\ساعدها من ينزف الدم ورات االرض
 بيدها اجلرح وغطت بسكون  اليها كارلوس
 على الفزع  فبدا له راسها هزت مث..االخرى
ومهس اخلوذه حتت املختفي الصغري وجهه  

اجل؟ ..جيده لعبه كانت-  
 



...  .  الصغري تلميذي اي اجل:جبفاف ابتسمت
 االفضل من االن استسلم  واان رحبت ولقد

كان  حيث السيف واعاده  اللعب  عن التوقف  
 هل:خطوه الصيب وتراجه تلتقطه احننت

حقا؟ ..جرحت  
حقا  اجل-  

 
 اجلرح واملها يديها   بني  ابردا ابلفوالذ احست

  كارولس  ان وادركت االمل جتاهل  حاولت لكنها
  الغلطه  وان والذنب الذعر  بني ما يتارجح كان

متام غلطته تكن مل  



عراقيه  بنوته  
 اىل  نذهب كي  اخلوذه اخلع...االن هيا-

ساعدي  يل وتضمد املمرضه  دور لتوذي كارلوات  
 معصمها ميسك  اليها تقدم  بل يضحك مل لكنه

  مث..  . متسعتان وعيناه قويه ابصابع
 دما ليس حقا؟هذا اطعنك مل لكنين:مهس

 حقيقا
 

اتكيد بكل دم انه -  
  الغضب لكن..بشده غريتا البارد  الرد اجفل

 راسه فرفع كارلوس  على بتاثريه اليقارن هذا



 هو ال يسمعه مل الذي الغاضب الوجه يف حيدق
..خائفا وتراجع.  .. يدخل غريتا وال  

اقصد ومل اعرف  ماكنت!تيو-  
 فيما  شرحك سامسع:بربود الكونت قال
 اىل  اذهب  مث هنا اىل  مانويال ارسل...بعد

 غرفتك
 

  فاستدار وهرب الصغري  الفاتح انكمش
غريتا  اىل الكونت  

  يعلق الذي  اخلطاف اىل الوصول حتاول كانت
عاده  السيف  



عراقيه  بنوته  
  بيده اجلرح وغطى منها  اليف اخذ وبضجر

هذا؟  حدث كيف:وسال ...  . االخرى  
 ال ارجوك لكن..اااسفه واان.. حادث جمرد-

.... تلم   
 

  السوداوين عينيه من الطويله النظره اخضعتها
 مبعصمها ميسك كان..كارلوس  اخضعت مثلما

عابسا يفحصه مث ابيض  مبنديل الدم ميسح  
 خدش جمرد انه:وقالت مفاجئه حبراره احست

.. سوف..عليه تقلق  ال ارجوك  



..   بعد فيما تفسريك سامسع:متجهما قال
.. مانويال.. اه..ان بعد..  

 
  ييديها جتفف الغفه اىل الصغريه  اخلادمه اسرعت

 نسمع سنيور؟مل نعم :بلهفه وقالت مبريلتها 
! اوه..حنن... ايسنيور بوصولك  

  اللون العاجيه لسجاده على  ملقى السيف رات
امللطخ  واملنديل  

  اىل  يديها فرفعت.احملمر غريتا ووجه ابلدم
سريعه  اسبانيه بكلمات ومتتمت السماء  



 اعدي وهيا.االمر وانسي..هذا عن كفى-
 على..  . انكليزي شاي كوب  للسنيوريتا

! الفور  
عراقيه  بنوته  

 جبنون بيديها لوحت اليت  مانويال اىل ظهره وادار
 حنو حبزم غريتا وقاد اجلرح حول  املنديل ربط مث

 الباب 
  لقيادته فخضعت جيدي لن اجلدال  ان ادركت

 وهناك الشرفه ابب قرب صغريه غرفه حنو هلا
  فوق املاء سكب بينما اجللوس  على اجربها

 وهو خزانه من نظيفه منشفه واخذ املغسله



  اجلرح تطهري يف واهنمك بغضب متجهما اليزال
املطهره ابملواد مليئه قماش قطعه هلا وضع مث  

 
 فاشتدت املفاجئ املطهر  حلريق املا ارجتفت
 حىت حانيه بلمسه معصمها حول اصابعه

  بدفء احست هذا من ابلرغم ...احلريق تالشى
 ينبض وقلبها.  ..شراينها يف يتدفق غريب

 بسرعه 
  راسها هزت عندئذ معقم  بقماش اجلرح  هلا ربط

  وقالت الفتنه طلسم  كسر  حتاول كاهنا
للقلق والداعي..خدش جمرد انه:مرتدده  



عراقيه  بنوته  
  ويلطخ ساعدك يشوه لدرجه عميق خدش انه -

انزعج؟ ال ملاذا مث...  . ابلدم فستانك  
:  نفسها على سسطرهتا تفقد بدات

 حدوث اتوقع  مل..ادري لست...انه..حسنا
.. اان..هذا  

 
 اشياء تقول اهنا احست وقد جمددا وصمتت

 بصراحتها واحست اليه نظرها رفعت..خاطئه
  كنت...جدا لطيف انت:اليها ترجع  القدميه

  اعتين وان.  ..بواجبايت اقوم  ان اتوقع



 صغريه اشياء حتدث  حني..بنفسي
هكذا  دائما انت لكنك...كهذه  

  ابنين..تعنني  ماذا:ربطه مث  الربتط  طرق مزق
هكذا  دائما  
 

  بييت يف حدث  هذا وكان حنون..ودود. حسنا-
 اقع كنت  عندما دائما يثور  والدي كان  فقد
.. صغريه طفله واان..نفسي  واوذي االرض على  

عراقيه  بنوته  



 الرخامي الرف اىل يستند  وقف فقد وصمتت
 مالمح استطالع الصعب من كان  االخضر

وقال وجهه  
  كخادمه  سنعاملك كنا  اذا ما  واثقه غري كنت-

االسره؟  جو تشاركينا او  
 

كهذا   شئ-  
 ال اننا الحظت النك االن الدهشه  واصابتك-

 متمسكني زلنا ال الواقع توقعت؟يف كما  خنتلف
بالدكم  يف مما اكثر املتينه  االسريه  ابلروابط  

ساخرا وقال عيناه فلمعت...ترد مل  



 
  النك مسرور واان..  . مندهشه  انك اظن -

 لكن.الناس كل  مثل قلوب  لنا  ان ادركت
لك فعلته فيما ابالبوه  اشعر ال ان اخشى  

عراقيه  بنوته  
  ستتعثر  اهنا تعرف ووقفت.  .. غريتا وجه امحر

ستقوله  ما كل  يف  
  تلم  ال ارجوك...و  االوىل للعالج...لك شكرا-

غلطته تكن مل..كارلوس  
 



  اخيت  ابن ؟اعرف..ال: الباب فتح
 املسموح غري  من انه ايضا يعرف وهو...الصغري

اخلاصه  غرفيت اىل الدخول  
عراقيه  بنوته  

 كنت  لكنين..  ..امنعه ان جيب  وكان...اجل-
... ان قبل واستيقظ خالتك مع  

  اذهيب اخر  تفسري الي داعي ال:حبزم قاطعها
االن اعدته  قد مانويال ان بد  ال الشاي لتناول  

اجل -  
 



  لن لكنك: السلم  اسفل عند ترددت لكنها
؟ .. بسبب  كارلوس  تعاقب  

بسببك؟-  
 كنت  اذا:حاجباه فارتفع ابالجياب راسها هزت

  الن..  . كذلك  اان اساحمه ان فيجب ساحمته
انت   املك اجلرح  
لك شكرا:له ابتسمت  

 
 حتمل الصغريه  اخلادمه دخلت  اللحظه تلك يف

 على واستدارت غريتا وتنهدت الشاي صينيه
لوجه  وجها اسرتيال لتواجه مضض  



 مث االحباط  ومتلكها حائره االسبانيه الفتاه بدت
 ضحكت 

 خطر يف انك ظن الغبيه الفتاه تلك جعلتين
حدث؟  فماذا املوت حىت تنزفني وانك   

 
 راسه وهز  الكونت فم  على ابتسامه الحت

 بني ابلسيف مبازره سوى.  ..ابدا الشئ:
 خاسره وخرجت الغزاه واحد   تريانت االنسه

تريانت؟  انسه  كذلك  اليس  
عراقيه  بنوته  



  ان واظن .. صحيح هذا:  االبتسامه  له ردت
سنيور   اي القادمه املره فيي اوفر سيكون حظي  
سنيوريتا  اي القادمه  املره حىت:ساخرا راسه احىن  

 
 وجه  تعبريات  يف التجهم  والحظت استدارت

  وجهها على استقر  انه الواقع بل  بيالر اسرتيال
واضح  كراهيه  تعبري  

عراقيه  بنوته  
  للرد  الستدعائها التايل الصباح يف غريتا دهشت
 حتيه  اسرتيال هلا ووجهت هاتفيه خمابره على

  دعتها  عندما دهشتها وزادت..عذب بصوت



  يف احلفله  اىل لالنظمام مهذبه قصريه مقدمه بعد
برقه وقالت املزرعه  

 الرمسيه  غري الطريقه هذه  على اعذريين-
 اان متانعي فلن انكليزيه النك لكن.  ..للدعوه

كذلك؟  اليس..واثقه  
 

  ان ينبغي  لكن:احلذر من بشئ غريتا قالت
 قبل االسبوع هنايه عطله لدي  كان  اذا اعرف

دعوتك  قبول  
 الدوان اىل حتدثت.. االمر  لك  دبرت لقد-

الرفض او   القبولل امر لك وتركت ايزابيال  



  يسرين.. مل شكرا:قررت مث بسرعه  غريتا فكرت
دعوتك  قبول  

 
.   لبعضنا معرفتنا اتكيد اىل شوقا  ساتطلع اذن-

تريانت  انسه وداعا..  
 التفكري يف غارقه وهي الربكه اىل غريتا عادت
 اان:كارلوات  فقالت..الدعوه ابمر  كارلوات  واخربت

 لو ابلوحده ستشعرين كنت..لذلك مسروره
  رايه غري تيو ان اعتقد انين مع..وحدك بقيت

  سيصل  العمل يف زميله الن..الذهاب  مساله يف
يقابله  ان وجيب طارئ عمل يف السبت يوم ليما  



 
  من لكن...اهلاسيندرا يف الكونت  يكون  لن اذا 

 التفكري صرفت..  .. االمر هبذا التفكري  الغباء
 وقالت احلديث كارلوات  بدات عندما الكونت يف

 الذهاب  تودين  ال انك قلت  هل:ابستغراب
 ايكارلوات؟

عراقيه  بنوته  
  التزال اهنا غريتا والحظت راسها الفتاه هزت

  اليومني يف كانت  كما  مقهوره يتدو
  كارلوات  يقلق شيئا ابن حتس  وترددت..املاضيني
  ان تعي  كانت  لكنها  عنها التخفيف واردت



  من شئ هناك وان غضه  زالت ال صداقتهما
...  ايكارلوات ابتهجي:خبفه قالت...بينهما حتفظ

مبهجه مناسبه ستكون اهنا شك ال.   
  الزالوا..والحفالهتم..اسرتيال احب ال اان-

  من عشر السابعه  يف انين برغم  كطفله  يعاملونين
سخيف امر وهذا..عمري  

 
  البيضاوي  الوجه اىل  تنظر وهي غريتا فكرت
 يف..  . النظر  وجهيت بوضوح ترى اهنا..اجلميل
  من بربيق   مشرقه كارلوات  تبدو  االوقات بعض
  اليت طفولتتها تستعيد اخرى اوقات ويف النضج



  لو لكن...جدا قريب وقت منذ وراءها  تركتها
 وقد تتصورها ان  اليسري فمن ابسرتيال فكرت
 بنوته.. سيطره واالكثر سنا االكرب الفتاه ارهبتها

 فيها  تتذكر اليت االوىل املره وليست. عراقية
  ايزابيال  دوان عند دار الذي  احلديث ذلك  غريتا
 كارلوات  كراهيه  كانت  رمبا...السابق اليوم يف

 اهنا:القول اىل واندفعت..  . اساس هلا السرتيال
سيعود؟ مىت:ميغيل  ملقابله متلهفه  

 



 ان جيب:زهره اوراق والمست كارلوات  انتصبت
 مزرعه حيث هوارواي اىل ارسله  تيو اليوم يعود

 الب 
للتنزه؟ معه خترجني دائما انت هل-  
 ان  قبل الرد غريتا التلقائي الفعل رد اعطى
  خديها وعلى كارلوات  استدارت..الفتاه جتيب

عرفت؟  وكيف:قائله شهقت مث وردتني  
 

 منذ:واسرتسلت لطيفه بطريقه  غريتا اخربهتا
  تظين ان خشيت لكنين حتذيرك اريد  واان امس

استجوبك   انين  



..   عرفت كيف  ادري لست:مبراره كارلوات  قالت
 عن وبعيدا فقط  مرات ثالث وحدان التقينا..

املتطفله  العيون  
 

 وزمت معا النحيلتني يديها  كارلوات  ضمت
بقوه شفتيها  

 وسيبعد للكونت سنفعل؟ستقول ماذا-
 شئ يف نفكر  ان جيب سيفعل انه اعرف..ميغيل

 ميغيل وان..صدفه التقينا اننا   نقول ان جيب ما
... و..و  وحيدا يركب كان  



 احد منعك وهل:الضطراهبا  بتوتر  غريتا سالتها
االن؟  قبل  معه ترككيب ان من  

عراقيه  بنوته  
  انه اعرف لكنين...ال:دامعه  ورفعته  راسها هزت

السر  يف هذا فعل عدم احلكمه من  
 

 حىت لكنين..دائما تتسرب هذه مثل اسرار -
  وملاذا,,  .,ابالمر اسرتيال مادخل  افهم  ال االن

ايزابيال؟ لدوان ابلقول نفسها تزعج  
عراقيه  بنوته  



 تقولني؟متسلطه كيف...وهي..شريره الهنا-
 اتمالن الكونتيسه وجديت ايزابيال دوان لكن

 ويوحدا  واسرتيال الكونت  يتفق ان  دائما
 اهنا  االن ترييستا سيختار انه ظننا العائلتني

  ومل..ارمله صارت واالن..  . غريه من تزوجت
... ندري نعد  

 
 تظن السبب وهلذا:واكملت  راسها هزت

  اهنا حىت شؤوهنا يف التدخل تستطيع  اهنا اسرتيال
 سوى هبا يدعوه ان الحد اليسمح  ابمساء تدهلل

 الكونتيسه



عراقيه  بنوته  
كارلوات   تنهيده متاثل  ثقيله تنهيده  غريتا اطلقت  

 عن شيئا ختربيين ان ترغبني هل.. اذن هكذا-
 ميغيل؟ 

 
 
 

  منذ سرا احببته لقد:ابسى كارلوات  قالت
لالبد وساحبه..سنتني  

 املوجز احلديث  هذا بعد يقال ما هناك يعد مل
 يف  غريتا ترددت واحد  سؤال ماعدا البليغ



 فقد ..عليه الرد تلقت حلظه بعد...طرحه
 هتتف غريتا بيد لتمسك  كارلوات  استدارت

 تساعديين؟ميغيل هل...  . ارجوك::بتوسل
عراقيه  بنوته... طيبه  عائله من لكنه فقري  

 املال بسبب ميغيل من  ابلزواج يل يسمحوا  ولن
  وهو... القانوين  السن  ابلغ عندما ثه  سا الذي

  وان يل   مايقدمه الميلك انه بياس يدرك  نفسه
  اتزوجه مل اذا لكنين...لالخرين يعمل ان عليه

لالبد  عانسا ساظل غريه اتزوج  فلن  
 



  ان ميكن لالبد؟كيف عانسا: غريتا ابتسمت
  السابعه تبلغني ابلكاد وانت لالبد عانسا تبقى

 عشره؟ 
  السوادين عينيها الدموع غطت ما سرعان

 سافعل طبعا :بلطف وقالت..  . مرحها فتالشى
 اخدع ان  مين تطليب ال لكن استطيع ما

  مقابله من منعك قد كان  اذا خاصه..خالك
 ميغيل 

 خىت احد واليعرف..اليعرف  فهو هذا  يفعل مل-
 االن

 



 يتعاطف  لن الكونت ان واثقه  انت وهل-
  اسرتيال ليس هو تتصورين؟ابلتاكيد كما  معك
 صديق ميغيل كان  اذا احلكم  يستطيع من

 مناسب 
 صرب بنفاذ  كارلوات  شهقت

  قبل طويل وقت هناك..صديق..اجل:فابتسمت
  من متاما حترمي ان ميكن ال.. ابلزواج تفكرا ان

االخر ابجلنس االتصال  
 

  تفهمني ال انت...هذا حيصل قد:بياس ردت
 هذه المتلك ملاذا..  ..للتقاليه؟اه تستلم  كيف



 الشجاعه لديه التحرر؟شخص روح العائله
 االخرون؟الزلنا فعل كما  ويتحرر القيد ليكسر
اايمنا لست  فهذه ايزابيال دوان صبا اايم نعيش  

 
 احلديث يف واضحا الصدق كان  غريتا صمتت
 هناك كان  االخر اجلانب وعلى..  ..كارلوات

  بلطف ربيت كارلوات  ان فيبدو... فيه مبالغ ايس
  ومل حمميا  لكن قاسيا كان  تعليمها...مولدها منذ

 الفتاه تفعل مثلما احلياه صعوابت يوما تواجه
 فمن لذلك...  ..العاديه  املراهقه  االنكليزيه

  حكم  اصدار على قادره تكون ان احملتمل غري



 وقالت القلب بتحطيم  الينذر قرار او
  لن صداقتكما ان  اظن حال أي على:هبدوء
 كارلوس  علم  ميغيل ان يل قلت سرا تبقى

 انكم  والشك املاضيه السنه يف السباحه
 ان مليغيل  مسح عندما... سواي  ابالجازه استمتعتم 

العائله  من كفرد  اليكما ينضم   
 

منه  الزواج اريد...اليكفي هذا-  
يتزوجك؟ ان يريد وهل:جبفاء غريتا سالت  

ان  تؤمن  كانت  



 حول نسجته..مراهق يقظه حلم  يف تنعم  كارلوات
خلاهلا  الشاب السكرتري  

 
 طلب  من الجدوى ان يعرف لكنه...طبعا-

  سيبعد...  . هبذا احد عرف ولو لزواجنا االذن
هنا من  

  كارلوات  عادت مث فتنهدت مازق وكانه االمر بدا
 اال التستطيع لكنها االنكليزي االدب درس  اىل

ميغيل  شخصيه جتاه  ابلفضول تشعر ان  
 



 االسبانيه الفتاه قلب استعد الشك الذي
 مسعت حني ااثره بقشعريره احست  لذا الصغريه

املساء   ذلك  وصل قد ابنه  
 حانت عندما االمل خبييبه شعرت البدايه  يف

 الكونت جبوار ميغيل بدا...له مقابلتها  حلظه
 عكس القامه قصري كان... له القيمه صغريا

 املتعجرفه الكونت وقفه والميلك الكونت
  انه اكتشفت عليه تعرفت  عندما...  . الواثقه
 ايسر  ان خالله من قادر  خاصا سحرا ميتلك

صغريه انثى قلب  
 



 سوداوانرقيقتان  عيناه احلديث انعم  كان
  أي تقنع   اجلذابه ابتسامته...حقيقي كالتيين

  كانت  لغريها وليس فقط اليها  موجهه اهنا امراه
 هو هل لكن به الابس وهندامه ممتازه اخالقه

 سيفيد كيف  كيف  صادقا كان  واذا صادق؟
 ابرع شاب ممثل هو اتكيد  كارلوات؟بكل  صدقه

 للمحب اثر  أي طلعته يف يكن ومل...وخبري
  الذهيب النور يف غريتا اىل حتدث عندما املشتاق

املساء   ذلك( الصاال) يف الشمس ملغيب  
 



  عيناها كانت..كارلوات  على هذا الينطبق لكن
 كله  وكياهنا داخليه بنار تلمعان  السوداوان

 وضيق قلقل مبوجه غريتا واحست  ابلفرح يتهلل
 قالت كما   مايرام على بينهما شئ كل  كان  اذا..

 العامل اىل   بسرها تصرخ فلماذا...كارلوات
عينيها يف قلبها:املأثور  كله؟القول  

 
 احست  نفسه الوقت ويف  غريتا ببال خطر

اخر  شخص بوجود  
...    جبينه مقطبا( الصاال)  الكونت دخل فقد

استهجانه  سيعلن انه واضحا وبدا.   



  بباهلا خطر شئ اول  تقول غريتا بدات وابندفاع
 الشارده  وكارلوات ميغيل بني نفسها وضع حتاول

 العينني 
عراقيه  بنوته  

  نفسها  غريتا  ووجدت فورا االشاره ميغيل التقط
 بعض بصحبه فالمينغو حلفله معه مدعوه

 سوى شيئا تفعل ان تستطيع ومل..االصدقاء
 لالسبوع االمسيه يف موعد  وحتديد القبول

 االكثر  كان  ايهما تعرف مل  لكنها..  ..القادم
  بريق ام  املتامله كارلوات  وجه تعبريات...احباطا



 وجه قتامه من زاد  الذي املتعجرف االستهجان
اليه؟ تستدير وهي الكونت  

 
 
الرابع  الفصل  

احلرب؟  أعلنت هل  
  املثمرة الغنية الوداين أحد  يف بيالر مزرعة تقع

  الطريق. اجلاف الساحلي السهل  تقسم   اليت
 أعطي مما .  ساعتني، من أقل يستغرق ابلسيارة

  خارج الريف عن حقيقيا   انطباعا   غريتا



 وعني للغاية، متحمسا   كارلوس  وكان.... املدينة
.املرشدين رئيس نفسه  

 
  ترد... نفسها علي منطوية كارلوات  صمتت

  لكن إليها،  احلديث يوجه حني منخفض بصوت
  أهنا بدا.  أمامها ابلعطلة فرح ترقب  إظهار دون
 وصول ومع ابألمس، تدخلها  لغريتا تغفر مل

 وتريستا  اسرتيال واستقبال اهلاسيندرا  إيل اجملموعة
.اعتذار بغري بعيدا   تسللت هلم،  

..  ..  غريتا وتنهدت قليال ،  إيزابيال دوان قطبت
 حىت اجملموعة مع تظل أن اللباقة وأجربهتا



 القدمية،  صديقتها مع إيزابيال دوان انسحبت
 مكان إيل  صغريتني صبيتني  مع كارلوس  وذهب

 حاجيب لتواجه وتركت.  أقرانه  بعض مع ما
.بدقة املقوسني اسرتيال  

 ستكون قليل بعد:  اإلسبانية الفتاة قالت
 كارلوس  علي للقلق داعي وال... معنا تريستا

...  الصغري  
. اآلن قبل زاران فقد  

 علي ضيفة ليست  أهنا تشعر رأسها غريتا هزت
 اسرتيال تقوم أن أبدب وترقبت.. الدقة وجه

 املظلل الرتاس علي تقفان كانتا..  التالية ابخلطوة



  حتده عريض اخضر عشيب مرج علي املطل
 احلقائب السائق أدخل بينما...  . رائعة أزهار
. لضيوف وصوال ضجيج وهدأ املنزل، إيل  

 جوليتا ستأيت قليل بعد: اسرتيال استدارت
..  غرفتك لرتيك  

 هي ستهتم  به، ترغبني شيء  هناك كان  وإذا
.بذلك  

 تستطع مل أخرى ومرة.. غاضبة الفتاة بدت
 كانت  ابمتنان، وتتمتم  رأسها هتز أن إال غريتا

  جبوار تتهادى ورفاقه كارلوس  أصوات تسمع



...  . النظر   عن ابتعدوا األوالد لكن.. املنزل
:قالت مث قليال   غريتا ترددت  

.أجدها أن األفضل  من رمبا كارلوات؟  هي أين -  
املها  عيون  

  اليوم أجل آه: جمددا   حاجبيها اسرتيال رفعت
.متوعكة صحتها تكون أال  أرجو غاضبة، تبدو  

. هذا من واثقة  لست: حبذر غريتا ردت  
 

  عمرية مرحلة يف إهنا: ابستعالء الفتاة قالت
  نفسها  تتصور وسوف..  . التأثر سريعة جتعلها

.تقابله جذاب شاب كل  حب يف تقع  



  أنه وتذكري.. هذا أظن ال:  بربود غريتا هتفت
.لوالديها فقداهنا علي  شهران سوى مير مل  

..  آه أنسي؟ وكيف: منخفض بصوت قالت
 فيما" الصاال" يف سنراك.. جوليتا هي ها.

... بعد  
  املخصصة  النوم  غرفة إيل ابخلادمة غريتا وحلقت

 يف كان  اسرتيال من حذرها  أن أدركت وقد هلا
. حمله  
 

 كانت  غرفتها أن اكتشفت عندما تندهش مل
 وكارلوات، كارلوس  غرفيت عن بعيدة مسافة علي



 ال خمنوقة وأهنا الشمس، حرارة مواجهة يف وأهنا
  يزعجها هذا ترتك فلن أبس، ال. فيها هواء
. ليلتني  من  أكثر هذا  يدوم لن...  . أبدا  
 تبحث خرجت مث ويديها وجهها غسلت بسرعة

  علي ممددة وجدهتا توقعت، وكما.. كارلوات  عن
  ويف ابلبسكويت، مليئة صينية وجبوارها  سريرها
 مث غريتا  حنو التفتت.. مثلج  شراب يدها متناول

.السقف  إيل الشاردة نظراهتا أعادت  
 

بصداع؟   أتشعرين: بنعومة  غريتا سألتها  
.ال -  



 
شيئا ؟ لك أفعل  أن ميكنين هل -  

 ال  ملاذا..  .  ال: غريتا  حنو كارلوات  التفتت
  تتجولني دائما   أنت غريك؟  مثل قيلولة أتخذين

.حرا   األايم أشد يف  
 حىت  النهار وسط أانم ال أان: غريتا ابتسمت

 وصلنا إننا مث.. كالفرن  حارا   الطقس كان  ولو
.الفور علي أانم  أن الالئق غري زمن.. لتوان  

  ، حلظة بعد. ترد ومل  كتفيها  كارلوات  هزت
 وقالت  السرير  حافة علي غريتا جلست

 لقد. وتعرفني ..  . كذلك  األمر  ليس: بصراحة



  ألن. مساعدتك مبحاولة  أمس ليلة كدرتك
لصاحلك؟ هذا أقول أنين تصدقي  

 
  مل: حبسرة وجهها جتهم  وقد كارلوات  جلست

  وحددت فقط أسبوعان غري هنا عليك ميض
 هل... لكما  لقاء أول ومن ميغيل، مع موعدا  

ستساعدينين؟  هكذا  
املها  عيون  

 لو! ال..  . آه: الضحك لدرجة  غريتا دهشت
  وجود  ظل  يف تعقيدا   أكثر املوقف لكان رفضت



  الفور علي ميغيل عرف لقد ترين؟ أال.. خالك
. التغطية يف أساعد  أنين  

 
  تكن مل لكنها االقتناع حاولت كارلوات،  قطبت

. أفهم  ال تغطية؟: واثقة  
 ارتبط إذا. خدعة أو قدمية، متثيلية إهنا -

 األمر كتمان  وحاوال ابحلب، شخصان
 وميغيل.. آخر بشخص ابالهتمام فسيتظاهران

..   مكان أي إيل معه للخروج حقا   ينوي يكن مل
 إليه تنظرين كنت  ألنك  حدث هذا لكن. 

  قالته ما  وتذكرت يراقبك كان  وخالك.. بذهول



  حدث.. هكذا.. لاخلي ركوب نزهة عن اسرتيال
.حدث ما  

 
 أن ميغيل مع  ستتظاهرين إذن.. فهمت -
.أمران يف خلي يشك ال كي  بينكما عالقة هناك  

 كان...  ابلضبط ليس: ابحلذر غريتا أحست
  مع عالقة إقامة يف أفكر وال مفاجئ اندفاع  هذا

. أتكيد بكل ميغيل وليس..أحد  
ميغيل؟ يروقك أال -  

  أن ميكن ال  لكن..  .جدا   وجذاب ساحر إنه -
.حبه يف أقع  



 
  إنه: ركبتيها حول ذراعيها تلف  كارلوات  تنهدت

.األبد  إيل أحبه ولسوف... رائع  
  سرا   األمر يظل أن الصعب  من لكن.. أجل -

 مسعت  لقد.. أمس ليلة ظهرت كما  بقيت لو
  هذا ليس حال أي علي...  . العيون لغة عن

. فكرة لدي.. قوله أردت  ما  
املها  عيون  

بشأننا؟ فكرة ماذا؟: كارلوات  علي التفاؤل بدا  
الفالمنغو؟  إيل معنا أتتني ال ملاذا -  

 



. أبدا   هبذا  خايل يسمح  لن -  
سألته؟ وهل -  

. سؤاله من جدوى ال -  
.أان سأسأله..  . حسنا -  

 
  ذهابك علي يعرتض وقد..  يرفض سوف -

.ميغيل مع أنت  
 أال األفضل من: شفتيها علي غريتا ضغطت

 عليه لكن وساحر جدا   لطيف خالك. يعرتض
 وإال. فراغي وقت يف أفعله ما علي ميلي أال

!الشرر سيتطاير  



شرر؟  -  
 

 ال لكنك : مرحها مستعيدة كارلوات  ضحكت
..  أحد يتحداه أن حيب  ال إنه. خايل تعرفني

.أمره أحد خالف  إذا ويثور ويغضب  
 فإن له احرتامي  كل  مع لكن.. هذا عرفت -

 عملي أؤدي طاملا.  . عنك  خمتلف وضعي
  تصرفايت انتقاد ميكنه ال أجري، علي وأحصل

.اخلاصة  
 



  إيل  أنت تنظرين  هكذا: بثبات  كارلوات  قالت
..  خمتلف األمر  أن ستجدين لكنك... األمر

!أحذرك مل إنين  تقويل فال  
.أفعل  لن -  

 كارلوات  حتذير عن النظر صرفت الفور علي
..  .  خاهلا من الطفويل خوفها وليد أنه حيث
  وقشعريرة قررت هكذا.. عنها ختتلف لكنها

 حماولة  فكرة جراء من حادة تزال ال السخط 
  والقيود والنظام املقاييس هذه فرض الكونت

.عليها  
 



 النظر تصرف  فلن أكثر بعمق   فكرت لو رمبا
  صراخ تصاعد لكن.. السرعة هبذه الفكرة عن

  األبواب حنو وتقدمت... اهتمامها شغل األوالد
 األسفل يف هناك: الشرفة إيل   املؤدية الزجاجية

 علي للحصول  بشراسة يتصارعون  أوالد  ثالثة
 وتفرقت تقدمت، تبتسم  وهي.. كبرية   كرة

 ممسكا    املنتصر كارلوس  اتركة الصغرية اجملموعة
: قائال   ينططها اخللف  إيل وتراجع.  .ابلكرة

! هكذا يفعل بيليه. . هكذا ليس ال، لكم  أقول
!الطريقة هبذه  

املها  عيون  



 رؤوس  فوق رفعتها بشدة ركلها مث الكرة صوب
.املرج  حتد اليت  احلمراء الزهور وابقات األوالد  

!مهللة  غريتا صاحت  
 

  من صرخة  مسعت عندما ضحكتها كبتت  مث
 تالشت وكذلك.  الزهور، ابقات خلف

 اسرتيال   ظهرت عندما األوالد  ابتسامات
 غاضبة بدت . القامتة السمراء وجهها بقسمات

  اخلايل العاجي فستاهنا عن بقعة متسح وهي جدا  
 غاضب بكالم وانفجرت... الشوائب من

  كارلوس  ووقف.. هبذا املتسببني لرؤيتها



 ما: وقال حتدي، كله  الصغري وجهه..  .صامدا  
  نكن  مل... بيالر سنيوريتا اي إصابتك قصدت

... نعرف  
 
 
 
 

 علي غريتا رأت فقد.. جتاهلته اسرتيال لكن
 تستطيعني أال:  صائحة إليها  فنظرت الشرفة،
 فعلوا؟ ماذا  أترين األوالد؟ هؤالء علي السيطرة
... أنت! فستاين  تلوث لقد! للعار اي  



املها  عيون  
 مل أنه متأكدة أان: معتدلة بنربة  غريتا قاطعتها

. أثر أي عليه أري وال.  .. بعد  يلوث  
 ال حىت أنت ترين؟ أال: بيدها  اسرتيال أشارت
  ألسرهتم  يذهبون ال ملاذا.. شيء رؤية حتاولني

القيلولة؟ وقت لرياتحوا  
 

  أثرا   تركت قد الكرة تكون رمبا... غريتا تنهدت
 عليها  هل لكن.. اسرتيال ثوب  علي الغبار  من
  بقلق إليها  ينظر كارلوس  كان  هكذا؟ تصيح أن

 من  ببطء ينسحبان اآلخران والولدان  وهلفة



  انموا لقد: هادئة بنربة وقالت..  . املكان
  أصحاء  أوالد  ثالثة من تتوقعي وال.. قيلولتهم 

 أهنم  واثقة أان.. اليوم طوال  أبصابعهم  يعبثوا أن
 هذا رأيت لقد.. عمد  غري عن هذا فعلوا

.بنفسي  
 أان: وحزم  حبدة وهتفت اهلادئة  نربهتا تالشت

. تنظيفه ابإلمكان أن واثقة  
 

  ولن..  .. أفسد الفستان... ينظف  لن -
.اثنية أرتديه  



..  كارلوس  اي غلطتك هذه: بغضب واستدارت
  هيا.. العقاب وستنالون بذلك خالك سيعرف

.فورا   املنزل إيل أدخل  
 السلم  وهبطت.. صربها غريتا فقدت فجأة
  حادث هو حدث ما إن! هذا  أظن ال: بسرعة

..  هناك  بوجودك يعلموا مل أهنم  وأظن! ابلتأكيد
 الغبار  وسأزيل.. لك سيعتذرون ذلك وع

  أمر ينتهي وعندئذ.. فستانك  عن بنفسي
!األوالد  

 



 وقدم غريتا، دهشة  أمام إبذعان تقدموا
 واعتذر.  واحرتام، بتواضع اعتذاره كارلوس
 أن غريتا وشكت.. مثله اآلخران  الولدان
 لكنهم  السوداء، عيوهنم  يف يلمع السخط 

 وجوههم  اكتست غريتا إيل نظرهم  رفعوا عندما
.التام ابلوقار  
املها  عيون  

  جمددا   ستنفجر أهنا وبدا.. ترض    مل اسرتيال لكن
 تسمعه مل بشيء ومتتمت.. أخرى غضب بنوبة

 اقرتب حينذاك. بسرعة ابتعدت مث غريتا،
  أن تيو من ستطلب هل: غريتا من كارلوس



 سنيوريتا اي إيذاءها قصدت ما.  يعاقبنا؟
. تريانت  

 له  سأقول أخربهتن فلو... هذا أعرف -
. سيفهم  أنه  واثقة وأان احلقيقة  

 
  إيل عاد  قصرية فرتة وبعد قلقا ، أقل كارلوس  بدا

 وقد ظهرت  اليت اسرتيال عكس علي..  طبيعته
  ابللونني رائعة بذلة وارتدت فستاهنا، غريت

 ختفي ال وجهها تعبريات واألسود، األبيض
.غريتا  لرؤية كراهيتها  



 ترها مل رشيقة حنيلة شابة امرأة  برفقة كانت
 شقيقتها هذه: كارلوات  ومهست.. قبل من غريتا

..  اسرتيال  من ألطف ستجدينها..  . تريستا
.مجاال   زادها فاحلزن  

املها  عيون  
  متاما   خمتلفة العينني احلزينة الشابة  املرأة كانت

 صوهتا أختها، عن والتصرفات األخالق يف
  بغري كياسة  حركتها ويف وقارا   أكثر.   رقة، أكثر

.عجرفة  
 



 الفور وعلي حنوها، ابلدفء غريتا أحست
 جيب  كان  اليت  جورادو السنيورا أهنا اكتشفت

  لندن يف الشهرية  املقابلة  تلك  معها جتري أن
.أسابيع منذ  

املها  عيون  
 كنت:  ابتسامتها رغم  حبزن، ترييستا تذكرت
  أمامي كان...  اليوم  ذلك يف  للغاية يف متحمسة

  أري  أن وأردت..  . مدينتكم  يف يومان فقط
 أول تلك  وكانت.. الرائعة حمالتكم  من الكثري
..  زواجي.. منذ .. منذ أورواب يف يل مرة

 أتفهمني؟



. أفهم .. أجل: بلطف  غريتا ردت  
 

...  مثلكم متينة ليست انكليزييت  وابلطبع -
 مل عندما لرامون سأقول  ماذا أتساءل وكنت

..  مجيعا   منهن يئست فقد.. املناسبة الفتاة أجد
 كل  نفسي علي لوفرت  قبلهن  رأيتك أنين لو

 يف فكرت وما..  . اليوم ذلك  ظهر بعد شيء
 هل! رامون رمحة حتت وتركتك ابخلروج

 ساحمتين؟ 
املها  عيون  



  مقابلته تكن مل.. عليه أساحمك ما يوجد ال -
. أبدا   سيئة يل  

. غريتا وضحكت  
 حزان   اتركا   السوداوين العينني من املرح وتالشي

.وجهها يفارق ال  
 

  أن ميكن فالكونت.. احلد  هلذا واثقة  لست -
  مقربني ليسوا ملن خميفا  .  تقولون؟ كيف..  يكون
 رأس علي ليس ألنه ممتنة أكون أحياان  . له

! عائلتنا  
املها  عيون  



 حتدثت لقد: بلهفة واصلت مث حلظة صمتت
هنا؟  سعيدة أنت هل! نفسي عن كثريا    

.متر دقيقة كل  أحب: تردد  دون أجابت  
 

 أن جيب: حوهلا ونظرت بيديها ترييستا صفقت
اسرتيال؟ أين شيئا   نشرب  

  اخلادمة وجاءت موجودة، غري اسرتيال كانت
 أن  ترييستا منها فطلبت املنزل من الصغرية

.غريتا إيل التفتت مث ابلعصري، أتتيهما  
 كيف..  ..  إحدى يف إهنا! بشقيقيت هتتمي ال -

  كرامتها  نوابت بل الغضب؟ نوابت تقولني؟



 يف تتحكم  أبن هلا أمسح مل ألنين... اجملروحة
  لقد.. خمتلف وضعي اآلن.. أخرى مرة حيايت
  أحناء كل  يف وعشت سنوات ثالث ملدة سافرت

  أعيش فسوف.. اآلن أما.. جرياردو مع العامل
.أخرى مرة تزوجت إذا إال وحدي  

 
 تنطق أن وقبل مث.. صمت حلظة سادت

 يف  كبرية  ستايشن سيارة ظهرت إحدامها،
 وركض ترييستا، وجلست..  .الداخلية الطريق

 الطريق يف  الصغريين صديقيه مع كارلوس



  الذي الكتفني  العريض الكبري الرجل ليستقبلوا
. الستايشن سيارة من خرج  

..  سكوفيلد سنيور إنه: وقالت ترييستا اسرتخت
  مزرعتنا من أكرب.. آه..مزرعته  لكن.. جاران

..إنه.. مرات ثالث  
املها  عيون  

 الوافد  وبدا األوالد تقدم مع كلماهتا  تالشت
 لوحت  التكوين، لطيف السمرة، شديد اجلديد

 وسأله..  .كالذهب  فبدا األشقر شعره الشمس
 اي الكوريدا إيل  اليوم ستذهب هل: كارلوس

سكوفيلد؟  سنيور  



  إيل مجيعا   سنذهب:  الشقر  الرجل أجاب
.أميغو  الكوريدا  
 

 مرحبا  : ورفيقتها غريتا لرؤية ابتسامته وتغريت
.ترييستا  

 لكنها! انكليزي أنت.. تصيح  غريتا كادت
 علي ترييستا  ردت حىت وانتظرت نفسها منعت

  كايل  وأطلق.   لبعضهما، وقدمتهما حتيته
 أمسك  مث منها بدال   الدهشة شهقة سكوفيلد

  هذه إيل  نظرة مبجرد  أعرف أن  جيب كان:  يديها
 هنا الربيطانية اجلالية أن مسعت لقد.. البشرة



 دعيين منطقة؟ أي من واآلن.. واحدا   زادت
لندن؟ ..  أمخن؟  

 
. سوراي: بسعادة مبتسمة ردت  

.جريان زلنا فال يكن  مهما -  
  واحد  شيء لكن.. أفضل  النهار أصبح فجأة
  قلقها أفرغت قليل وبعد..  .غريتا يقلق  ظل

 فيها بقيا حلظة خالل سكوفيلد كايل  إيل
 اليت الكوريدا  إهنا:  مرتددة قالت. وحدمها

.منها أخاف  



.. منها  خيفن االنكليزايت النساء  من  الكثري -
.للذهاب مضطرة لست لكنك  

 
  برانمج علي أهنا فكرة لدي يكن  مل: ببطء قالت

 حفلة فقط هناك أن أظن كنت..  .  اليوم
.مرح وطعام رقص.. صاخبة  

. بعد تتعلمينه الكثري أمامك أن أري: ابتسم 
 حفلة هناك سيكون الكوريدا  من نعود حني

  إيل  هذا وسيستمر وصخب، غناء فيها ضخمة
.الليل منتصف بعد ما  



  مصارعة من  اهلرب أمتين  لكنين.. أجل: قطبت
. فظيعة إهنا... تلك الثريان  

 
 شيء فعل يستطيع ال أنه  وأدركت صمت،

 أحد غضب وتثري تغامر ولن.. ملساعدهتا
 إهنا مث.. املضيفني ترتيبات علي ابعرتاضها
.وكارلوس كارلوات  مرافقة إيل مضطرة  

  الضيوف بعض.. للذهاب  اآلن يتأهب اجلميع
 وكارلوس..  . وانطلقوا لسياراهتم، صعدوا

 تلقوا  أن بعد  مبلل ينتظرون كانوا  وأصدقاءه
 وسع يف يعد ومل. كايل  سيارة يف ابلركوب وعدا  



 هواجسها كبت  سوى شيئا   تفعل أن غريتا
.السيارة يف  بكارلوات واللحاق  

املها  عيون  
 الصاخبة ابإلاثرة" توروس دو بالزا" امتألت

 الصوت  مكربات من تصدح املوسيقي وكانت
 األلوان  تشبه محاسية عسكرية موسيقي

  األصوات وآالف املصارعني، لبذالت الصارخة
  من خمتلطة رائحة إيل ابإلضافة صارخة ترتفع
 واحليواانت، احلارة  البشرية واألجسام  الغبار

.األنوف تزكم   
 



  أن قبل غريتا جانب إيل سكوفيلد كايل  كان
  هلا وقال.  .  املدخل عند اخلانق الزحام  يفرقهما
 أن عليك اإلاثرة من نوع هذا: منخفض بصوت
  تكوين كي..  حياتك يف واجدة  مرة ولو جتربيه

كذلك؟  أليس.. املقاومة علي قادرة قوية  
 أفكر بل.. اهلزمية  أو ابلثبات أفكر ال أان -

. ابلثور  
  صعود علي حيثها كتفيها  بني  بلطف يده وضع

.السلم   
 
 



 
 
 
 

 صار لو بيدك وأمسك  جانبك إيل سأجلس -
.مفزعا   املشهد  

 جلس أن فبعد الشكل هبذا األمر حيدث مل
 صف يف غريتا جلست مقاعدهم  يف اجلميع
  إيل ومالت.. أتلفها مل اليت الوجوه من  طويل

  كارلوس  بني جلس كايل   أن لرتى األمام
 فجأة. منها مقاعد مخسة  بعد علي وترييستا



  وحبست اجلمع وصمت..  . املوسيقي توقفت
  الدائرة منتصف إيل الثور ركض مث.. األحاسيس

. الكبرية  الصفراء الرملية  
 

..  حمبوسا   كان  نفس ألف تنهيد صوت تعايل
  خيالطها غريبة رعب موجة غريتا نفس يف ومرت

  األسود الضخم  املخلوق كان  بينما الذهول،
.جالده ليواجه  يستدير  

 األمحر  الرداء لعبة وبدأت
. اجلماهري محاسة وتصاعدت..واألصفر  

 



 الثور ظهر  يف التالية الطعنة  تستقر أن قبل
 خترج أن عليها أن ابرجتاف غريتا عرفت لتشله،
. اجلميع أمام  كالبلهاء  ستبدو وإال هنا من

  الصف، هناية من قريبة تكون أن وسرها
  إيل جرياهنا سيقان أمام من وتسللت فوقفت.

  خارج إيل لتصل اخلارجي، املدخل وصلت أن
.اهلادئ البالزا  

املها  عيون  
  حوهلا وتنظر عميقا   نفسا   لتأخذ هناك توقفت مث

...  السيارات موقف ابجتاه  ببطء تسري أن قبل
 والصوت  احلرارة بتأثري يضج رأسها كان



  غطاء إيل يدها رفعت.. الرايضة هلذه وكراهيتها
 وحررت بشدة اخللف إيل املربوط الرأس
  اليت  ابحلرية  أحست عندما تنهدت مث شعرها،
 علي ينسدل وهو األشقر شعرها هلا أعطاها

.وجهها وحول كتفيها  
 

  ماذا مسألة.. وقفت أن  إيل سريها خففت
 يلحظ مل..  . بعد  بباهلا ختطر مل اآلن ستفعل

 وأحست السريع، خروجها اجلماعة من أحد
 عما بعيدا   وحدها أصبحت عندما ابالمتنان

 ذلك عليها قطع لكن.. الداخل يف جيري



: أبدا   تتوقعه مل صوت ومساع  قادمة أقدام صوت
مريضة؟ أنت هل.. سنيوريتا  اي  

 
..   أنت: وشهقت الكونت، لتواجه استدارت

!بعيدا   أظنك كنت  
 العمل زميل لكن كنت،:  الضيق عليه بدا

 جتييب مل أنت. طارئ شخصي ألمر استدعي
.. الكوريدا تغادرين رأيتك لقد..  . سؤايل علي

مريضة؟ أنت هل  
املها  عيون  



 ما حتمل  أستطع مل.. غثيان جمرد بل.. ال -
 وال. إنساين غري عمل هذا.. أخري حلظة جيري

 جيلس أن شخص أي يستطيع كيف  أدري
.. الرببرية التسلية هذه ملثل ويهلل ليتمتع

! رايضة  
 

 عن أتتكلمني حلظة، متهلي: جبينه قطب
 الكوريدا؟ 

..أظن غريها؟ وما -  



 ميكن ال لذلك  أبدا   شيئا    تعرفني  ال أظنك -
  فن إنه..  .رايضة من أكثر هو شيء إدانة لك

. وشجاعته اإلنسان  لتفوق  ورمز  
 شجاعة؟: وسخريتها امشئزازها إخفاء حتاول مل

تفوق؟ الرجل غرور أن  أتعين شجاعة؟ أية  
املها  عيون  

 املخلوقات؟ هذه مواجهة علي جترؤين وهل -
 علي خيسر ال والثور ادعاء، أي هناك ليس
. سنيوريتا اي املوت تعين قد  والكوريدا.. الدوام  

.أكرهها وهلذا: صاحت  
 



  الرهبة بذات  يشاهدوهنا الناس أن ترين  أال -
  السريك ويف..  . السريك؟ هبا يشاهدون  اليت

  العب يتحطم  فقد املخاطرة   تلك  دائما  
 اجلاذبية، اإلاثرة، إهنا. احللبة  فوق البهلوانيات

.هبذا يعرتفون الناس من القليل لكن  
 املنطق هي مثينة هبة اإلنسان أعطي  لقد -

 حياته محاية  يقرر  أن إبمكانه.. الكونت سيدي
  هذا  مثل يعط مل احليوان  لكن.. هبا خياطر أو

  ينجو أن  جملرد يقتل  أو يقاتل  إنه اخليار،
  يعرضه أن  اإلنسان أختار  وإذا.. ويعيش



 عن الدفاع سوى حينئذ عنده خيار فال لألذى،
..نفسه  
املها  عيون  

 العنف أكره أان رايضة؟ هذا اإلنسان ويسمي
  ما وهناك.  حليوان، أو لبشر أكانت واملعاانة

. حدوثها نتعمد أن  دون  العامل يف يكفي  
 

 من.. غريب بعداء بينهما مشحوان    اجلو وبدا
 كليل  أمل وبغصة.. الناس أصوات  مسعت بعيد

! مات.. الثور.. تعين ماذا عرفت  



..  كتفيها  علي حازمتني خفيفتني بيدين أحست
: هبدوء وقال لتواجهه ببطء  الكونت وأدارها.

..  احلساسية شديدة أنت ابردة، انكليزية كفتاة
كذلك؟   أليس  

 ال كي  األعلى إيل  النظر  أو  الرد تستطع مل
 غضبها كل  تالشي اآلن.. الشمس  نور تواجه

 جمتمع يف ابلغربة إلحساسها احلزن اتركا  
 الذي الرجل طيف فقط هناك كان..  غريب

 احلريرية القامتة البنية العنق  وربطة يعلوها،
.. اللون اللؤلئي احلريري قميصه  أمام والبارزة
 البيضاوي  الوجه يف تفرس. بيده ذقنها أمسك



 استدارة يصبغ املشمشي  اللون..  . الصغري
 مسح طويل واحد وإبصبع الناعمني، خديها

 حتت من تسللت كاألملاس،  المعة واحدة نقطة
.املنسدلة الرموش  

 
..  غبار أو شعرة.. شيئا   عينيك يف أن أظن -

.املنديل هبذا مسحتها لو تزول رمبا  
 حتت بنعومة مسح األبيض الناعم  القماش

 بعينيها طرفت.. الالمعة القطرة فزالت رموشها،
.بكربايء ذقنها ورفعت  

. اآلن زالت لقد..  . سنيور اي لك شكرا   -  



 
.  هذا يسرين: واحد جانب إيل  فليال   رأسه أحىن
 عن احلديث ملتابعة مناسب  غري الوقت أن  أظن

. سنيوريتا اي يل  امسحي.. الكوريدا  
 اخلط  حنو وأدارها مرفقها علي يده وضع
  إيل وسارت.. املتوقفة السيارات  من الطويل

.حائرة بنظرة لرتمقه توقفت مث بتلقائية، األمام  
ننتظرهم؟ ألن ايسنيور؟ اآلخرون  لكن -  

  انتهاء قبل طويل وقت سيمضي  أظن، ال -
. الكوريدا  

.. أن جيب..  .األوالد  لكن -  



 
 معهم  يظل أن مليغيل تعليمات أعطيت  لقد -

 سيكون  سنيوريتا، اي تقلقي فال اجملموعة، ضمن
.يرام ما علي شيء كل  

 لقد.    الكوريدا؟  إيل العودة يف ترغب أال -
كذلك؟  أليس هناك، كنت  
!كثريا    تعرتضني  أنت -  

املها  عيون  
  إيل وأدخلها الباب هلا وفتح مفتاحه أخرج

.األمامي املقعد  



 وبدأت الفخمة األمريكية  الليموزين هدرت
 وجه  بنعومة  تالمس ملكيفها اللذيذة الربودة

  هبا؟ سيذهب أين تساءلت... الساخن غريتا
  وجهه جانب لكن خفية، نظرة منه واختلست

 قيادة علي يركز بعيدا   كان  املتعجرف  البارد
.صامتة  وظلت..  .السيارة  

  أنك حتسني هل: قال إذ تنهدت، أهنا بد ال
اآلن؟ حاال   أفضل  

 
..  أجل: قلق ابتسامة  شفتيها وعلي اسرتخت

.لك شكرا    



 بسهولة؟ مقاومتها سلبها علي القدرة  ميلك ملاذا
!عادل غري هذا  

املها  عيون  
 املدينة معامل الحظت جدا ، وجيزة فرتة بعد

  إيل  سيعود كان  إذا عما وتساءلت اخلارجية
  إيل مباشرة ابلسيارة انطلق لكنه...  .الفيال

 فندق خارج أخريا   ليتوقف املدينة وسط
 تسلية عينيه ويف إليها التفت حيث" بوليفار"

. شيطانية  
  ظهر  بعد غثيان بداية الحظت أنين أظن -

.معها أتعامل أن جيب حالة وهي اليوم،  



 
...آه: شفتها عضت  

 يف الرئيسي الفندق واجهة  إيل  تتطلع وأخذت
. الطبيعية حالتها يف  أهنا حتس مل ليما،  

...   لكن... اهتمامك لك أقدر.. سنيور اي -
.هنا إيل  ألدخل أنيقة لست  أنين أحس.   

..  سخيف كالم:  متعجرفتني بعينني هبا تفرس
  لن  النساء محام مرآة أن واثق وأان.. فاتنة تبدين

.الرأي  ختالفين  
املها  عيون  



 من ونزلت الالتينية، الشهامة بتلك تقتنع مل
 بوقار الداخل إيل الكونت رافقها.. السيارة
 قاعة يف سأنتظرك: توقف مث أمرية، كأهنا

  جتاديل ال أرجوك، لكن.. الرئيسية االستقبال
. سنيوريتا اي كثريا    املرآة تلك  

 
 علي بدا وإن..  .داخلها يف  اإلاثرة تصاعدت

.اهلدوء  مظهرها  
  قلقها كل  نسيت أخرى، مرة وافته وعندما
  سحرية عصا ميلك الكونت وكأن.. وترقبها
 احلرارة الشديدة الالتينية، أمريكا  من لينقلها



 بتقدمي متخصص انكليزي فندق إيل والرطوبة،
 بينما والزهري، األبيض برخامه  الشاي،

 ضيافة حيسن  أنيق، حاالته،  أفضل يف الكونت
... يكون أن جيب كما...  .  ومرافقتهم  زواره  

 
 موعد حان عندما ابلرضا حتس غريتا كانت
 السيارة  يف يضعها وهو تبتسمان عيناها اخلروج،
 كرسي  يف وجلس. خفيفة ضحكة  شفتيه وعلي

 ضواحي غادرا حىت ابلسيارة وانطلق القيادة
.املدينة  



 علي تركيزه برغم  الصمت حدة الكونت كسر
  ترين  وكما اآلن: هبدوء وهتف.   السيارة، قيادة

.للحياة  املريح الوجه هنمل ال فنحن  
 

..  أجل: عينيها يف تزال ال والبسمة أجابت
 شيئا   تفعلون ال أنكم  سنيور اي كذلك  وأري

. انقصا    
سنيوريتا؟   اي كيف  انقص؟ -  

  بطريقة  شيئا   تفعلون ال أنتم  حلول، أبنصاف -
  بنصف  تقبلون أو أحياان ، حنن  نفعل كما  عفوية

.الرفض من أسهل  أنه جملرد شيء  



 
  أفعالنا  ردود يف إجيابية أكثر أننا تعنني.. آه -

األمور؟ جماهبة يف واقعية وأكثر  
..  .  نعم  اجيابيون،.. ابلضبط ليس -

.ال.. واضحني  
 

 رامون به  تصف أن ميكن ما آخر الوضوح
. اللغز مونتيلياس، أي دوغارسيا  

 غريتا  ينتظر وكأنه السيارة داخل الصمت بدا
 من متأكدة غريتا تعد مل  فجأة.. لتكسره

 يف جدا    جريئة كانت  لقد أغضبته؟ هل.. نفسها



 أدركت. الكوريدا من خروجها بع معه حديثها
..   جرى ما ذاكرهتا يف استعادت عندما ذلك

 أخذها وقد.. غاضبا   ال متباعدا ، بدا لكنه.
 الالئقة   تصرفاته تتغري ومل  الشاي،  لشرب

 يف درسا   يلقنها أن  يريد  كان  إذا  إال... معها
 األخالق؟

  املتجهم  وجهها جانب إيل تنظر التفتت
.فيه يفكر  ما تقرأ  أن تتوقع.. بصرامة  

 
 لقد إذن: الصامتة نظرهتا علي  ردا   حاجبه رفع

طباعنا؟ أخريا   فهمت  



 ابرتياح أحست.. الطريق حنو أمامها  نظرت
:حبذر وقالت غريب  

.  أحدا   أفهم   أنين اإلدعاء ميكنين ال.. ال -
. سنيور اي قصري وقت بعد يتم  ال هذا.  

.معرفة جمرد الشكل؟ هبذا  فينا تفكرين هل -  
 

 تلك تتوهم  مل أهنا وأدركت.. هلجته تغريت
 وقالت بنرباته،  اختلطت اليت املتشددة اللهجة
. بعينه شخصا   أو... شيئا   أحدد مل.. أان: بسرعة

. سنيور اي أنت ليس أتكيد وبكل  



 سرعته الكونت وأبطأ.. جمددا    الصمت خيم 
  مثري هذا حديثك أن أجد:  بربود  يعلق أن قبل

. لالهتمام  
املها  عيون  

  هذا: فتابع..  . وترقبت  الفوري الرد كتمت
. االنكليز يف به شككت لطاملا شيء علي يؤكد
 شخص  أو غريب أمام أنفسكم  تلزمون ال أنتم 

. الغضب حالة  يف عدا ما تعرفونه،  
 

  وال عاملي، سلوك ذلك أن أظن : تدافع ردت
. وحدان  خيصنا  



  يف املوضوع عن بعيدة العاملية الوجهة فلنرتك -
.بيننا النقاش وحنصر احلاضر، الوقت  

املها  عيون  
 سنيور اي احلديث يف جريئة تعتربين  أنت -

  ختربين أن  حتاول وأنت كذلك؟  أليس.. كونت
  أكون بل غضب، حلظة يف رأاي   أعطي أال بلباقة
. اليوم ظهر بعد حدث ما بسبب  تعقال   أكثر  

..  .  جدا   حسن: حبزم وواصلت حلظة صمتت
 لكنين لك، شخصية إهانة توجيه أقصد مل أان

.رأيي أغري لن  
.االرستقراطية خطوطه من واحد خط يرف مل  



 
. رأيك غريت لو فيك أملي سيخيب -  

.أفهم  ال أملك؟ خييب: أجفلت  
..  الصدق أحرتم ما بقدر  النفاق أكره أنين -

 علي  حتتوي ال نظرك وجهات أن  ومع لذلك،
 صدقك مدي أدرك أنين  إال  الكامل، الصدق
.الشخصية الإلهانة جتنب رغبتك يف  

  مسألة املسألة!  صحيح  هذا.. آه : صاحت
.. أان.. مبدأ  

 



 يتعرضون من خاصة.. احلياة مبدأ.. أجل -
 يثري الذي الوحيد  الشيء هو هذا..  .  للظلم 

. برودا   االجنليز أكثر غضب  
 منارس ال أننا واصفة أان.. ! ال آه: حبرارة قالت

.به  مبالغ كالما    هذا أن   واثقة وأان! الظلم   
حقا ؟ -  

 اي  للحرب إعالن هذا  هل: بلطف سألت
 سنيور؟ 

!  أفضل لتفاهم  إعالن من أكثر ليس  هذا -
. يسليك هذا  أن يل  يبدو حال أي علي  

 



. ال الواقع يف -  
 السيارة قيادة علي يرتكز اهتمامه  أن هلا بدا

كذلك؟  أليس.. نصل كدان  لقد: فسألته  
..  األكثر علي ثالثة أميال، بضعة  بعد -

يقلقك؟  شيء هناك هل ملاذا؟.  
  الظن أحد  يسيء ال أن أرجو لكنين.. أبدا   -

.اليوم هذا يف بتصريف  
الكوريدا؟   من هربت ألنك -  

 
.عودهتم  أنتظر أو أرجع أن األفضل  من كان  -  



 وخطر..  . هذا  أمر تدبرت  لقد: بربود قال
.مهمال   كنت  كم   ببايل  
طريقة؟   أبية: بدهشة سألت  

املها  عيون  
  كان..  راحتك  مواعيد علي  رمسيا   نتفق مل حنن -

.تذكريين أن جيب  
 وكان..  . معلقا   هذا تركنا  لقد أجل: تذكرت

. معا   يالئمنا مبا عليه نتفق أن جيب  
 



 األمر هذا  نرتك ال أن األفضل من: حبزم قال
 يف الراحة؟ علي احلصول يف  ترغبني مىت.. معلقا  

األسبوع؟  هناايت  
 كثري  لدي  أن أعرف لكنين.. مالئما   كان  إذا -

 عمال   ليست لكارلوات ومرافقيت الفراغ وقت من
. أبدا    
املها  عيون  

 لديك  يكون أن  أصر فأان.  يكن،  مهما -
. التامة   ابحلرية فيها تشعرين حمددة إجازة
 زمنيا   جدوال   سنحدد ليما  إيل  نعود وعندما

.لذلك  



.لك شكرا  : قالت  
 

  أن أبدا   أعرتض ال لكنين: الرمسيات نسيت مث
. سنيور  اي مران   الراحة وقت يكون  

مران ؟ -  
  أي  هناية يف يل حاجة هناك أن لو.. أعين -

..   الرتتيبات مع ابلتآلف سعيدة سأكون أسبوع،
 يف راحة لوقت احتجت لو مماثل، وبشكل.

  وأخالف  ذلك منك سأطلب األسبوع منتصف
  االحتياط لكن.. هذا حيدث ال وقد.. الروتني

.واجب  



 شكلت قد تكوين  أن يف واجب االحتياط -
  أفهم .. أجل ليما؟ يف خاصة صداقة لنفسك

.سنيوريتا اي متاما   هذا  
 

 يف هبا  ليدخل ابلسيارة واحنرف قليال ، صمت
: بيالر مزرعة  إيل  املؤدي  الضيق الريفي الطريق
 قدما   متضي أن قبل أذكرك، أن مضطر لكنين

  إيل السعي  يف الطائشة الربيطانية  بطريقتك
  الفالمينغو غلي فالدعوة..  .جديدة صداقات

  أكثر احلكمة من كان..  سكرتريي اقرتحها  اليت
.تقبليها مل لو  



املها  عيون  
  توافق أال: الداخل من غريتا  ابردة صدمة هزت

سنيور؟  اي عليها  
  تعتربين أنك متاما   أدرك كنت:  حادة بنربة قال

..  عليه  غبار ال أمر غريب،  من ابلدعوة القبول
. وهنا.. ميغيل  مع ليس لكن  

  توظف ال أنك واثقة أان ميغيل؟ خطب وما -
.السمعة سيء شخص أي  

..  شخصية بصفة ميغيل عن  أحتدث ال أان -
 لكنين.  سؤال، موضع ليست أخالقه ابلطبع
 يف متاما   مقبول هو ما أن لك  أقول أن أحاول



  أو جنسيتك من شخص مع هنا حىت أو بلدك
..  جمتمعنا يف مقبول غري  أمريكية، جنسية من
 مع عابرة عالقات تقيم  اليت الفتاة حنرتم ال حنن

.اآلخر اجلنس  
 

 دوان حذرتين لقد.. أعرف.. أجل: تنهدت
.أيضا   هذا من إيزابيال  

 لك أقدر:  قالت مث مرتددة، إليه التفتت
 أختلط مل إذا  لكن.. سنيور اي ب اهتمامك
 علي البالد سأري كيف  وأعرفهم  ابلناس
 مما أكثر أعرف  أن أريد أهلها؟ وأفهم  حقيقتها



 بنفسي العناية أستطيع وأان..  .السائحني يعرفه
. سنيور  اي  

أتساءل؟ حقا ؟ -  
 

  بدا لقد.. أدهشها تصديق عدم نربته يف كان
  اليت  قدرهتا تنسي جعلتها والفكرة. حقا   قلقا  

 وقالت  ز.بنفسها  ما إخفاء علي جبهد اكتسبتها
: متسرعة  

  غريزي  إحساس لدي! تقلق ال..  أجل.. آه -
 ما علي سأكون أتبعه أان وطاملا ابلناس، يتعلق



 مرة سوى اإلحساس هذا خيذلين مل.  .يرام
.. حيايت يف واحدة  

  هذه سبب هو ابلطبع رجال   وكان: خبشونة قال
 العزلة؟ 

 
عرفت؟  وكيف: مبرارة شفتيها زمت  

 عمياء أكون لن هكذا: ابستسالم اسرتخت مث
. القادمة املرة يف  

 كنت  لو  هكذا واثقا   أكون  لن: بربود قال
 يف  حكمة فهناك..  . سنيوريتا اي مكانك



 يف حكمة توجد ما اندرا   لكن املنطق،
. األحاسيس  

 
 يف  حبزن تفكر الصمت، والتزمت تنهدت

 مما أصعب  إنه هلا، قطعته الذي والوعد كارلوات
.. تصورت  

 يف أفكر إنين..  . سنيور  اي  أتري: بتهدج قالت
 منتهي يف وكنت هنا، احلياة من كجزء  ميغيل

 حفل  إيل مرافقيت أقرتح عندما السعادة
. بشوق للمناسبة أتطلع وأان.. الفالمينغو  



َ   هتتمني وهل -  اي ورقصنا مبوسيقاان حقا 
 سنيوريتا؟ 

 
!أحبهما  بل -  

  لك وضعت كنت  يل؟ هذا  تذكري مل وملاذا -
 سأرافقك وكنت.. الفالمينغو لزايرة ترتيبات

.بنفسي  
: جسمها يف  تسري سعادة بقشعريرة أحست

  كنت  أسألك؟ أن يل وكيف.   سنيور؟ اي أنت
.قصد وبغري جمددا   التقاليد سأحطم   

املها  عيون  



..  احلالة  هذه يف خيتلف  األمر: بعجرفة قال
 الدعوات قبول عند املستقبل يف احلذر وعليك

.اخلاصة  
 

  رأسها وهزت لدهشتها  خبضوع قوله تقبلت
. السيارة  من خيرج أن قبل ابملوافقة، الصغري  

..  هبا تشعر  أن دون تسللت قد الظلمة كانت
 بعضها.. احلديقة كل  يف تلمع اإلاثرة وكانت.

 فوق  كعقد  معلق واآلخر  الشجر، أغصان يف
  لليل خاصا   سحرا   تعطي األنوار كانت..  الربكة

  إيل املهجورة احلدائق وصمت  صمته حتول



  صغرية، تنهيدة منها وأفلتت. رومانسي فردوس
 مرفقها حتت اثبتة يدا    الكونت وضع بينما

.السيارة من النزول علي ليساعدها  
 

 حنو هبا يسري وهو دافئة مرشدة يده ظلت
 اندفاعات بتضارب أحست وفجأة..  .املنزل

 التقارب هبذا ببساطة تتمتع كانت.  غريبة
  أنه األايم مع  هلا أثبت رجل مع املبهج احلميم 

  عن ابتعدا حىت انتظرت.. للغاية جذاب
 الشرفة، إيل ووصال األشجار حتت الظالل

.. سنيور اي: ووقفت  



 
نعم؟ -  

:  الضوء عن البعيدة وجهه أسارير يف تفرست
 اي منة منك أطلب أن يل  هل أتساءل كنت

 سنيور؟ 
.املنة تلك طبيعة علي يعتمد  هذا -  

 إبمكان هل أتساءل،..  . الفالمينغو  بشأن -
معي؟  اجمليء كارلوات  

 خميلتها  كانت  إذا  عما تتساءل أنفاسها حبست
 مث. ابستهجان فعال   قستا عيناه أن  أم هلا تصور
  أن أظن: يبتسم  وهو تلمع البيضاء  أسنانه رأت



 كذلك  لدي  وأن خاصة..  ترتيبه ممكن هذا
.منك أطلبه طلب  

 
أان؟: تتوقعه مل ابرتياح أحست  

 أي!.. وطبعا  .. لك شكرا  : بنعومة وضحكت
 اصطحاب هذا يشمل ال طاملا..  . تطلبه شيء

! الثريان مصارعة إيل كارلوس  
. ابلكوريدا لطليب عالقة ال.. ال -  

املها  عيون  



 وتالشي سروره، خيفي ال الذي  وجهها إيل نظر
  إيل مشريا   ذراعها المس.. أساريره من املرح

:قائال   املنزل،  إيل  دخوهلما ضرورة  
 لكنين..  . قليال   يتأجل  أن طليب  إبمكان -
. سنيوريتا اي إعجابك سيلقي الفالمينغو أن  أظن  

 أن يثبت  ورمبا: هادئة سخرية فيها بنربة أضاف
.. الثريان مصارع مهارة من  أكثر خاصة ميزة له

!القدامى أساليف   مساوئ ومن  
* * * 

الرابع   الفصل هناية  
 



 
 
 
اخلامس الفصل  
 

" الدرس تعلمت"  
 

  الصاله دخال  حني قابلهما من اول ميغيل كان
  واسرع ارتبك   مث الدهشه عليه فظهرت اخلارجيه

نكن مل ايسنيور: االمام اىل  



 سأخرب لكنين... .  كنت  اذا ما متأكدين
...  أبن بيالر سنيورا  

 
 

 لذلك الحاجة: قصريه إبمياءه الكونت اوقفه
..  ايميغيل شكرا  

 االن  تعرفها إبمياءه رأسه وهز  غريتا اىل التفت
 غرفة حنو جانبه اىل كالم  دون لتتحرك جيدا

 الطعام 
 
 



قلبها  جمنونة  
 

  الغرفه يف  مرح طويل حديث هناك كان
..  الالمع  االسود ابخلشب اجلدران املكسوة

 شخصا  وعشرين مخسة عن  يقل ماال هناك كان
 تلمع مصقوله طويله طاوله حول يتجمعون

والكريستال  ابلفضه  
 تتوقف ابالصوات الفور على غريتا احست
 وبشكل..  تدخل وهي  اليها تتجه والعيون

اهنم  احست غريزي  



 اكمام بغري  املرجاين الفستان  ترتدي اهنا الحطوا
 والكونت  الكوريدا  يف ترتديه كانت  الذي  ذلك

... اخلفيفه ابلبذله  
شيء  أبي احس انه ولو  

 
 
 
 

  اىل حبزم قادها.. .  يزعجه أبن يسمح مل فهو
بيالر دوان ومضيفتهم  ايزابيال دوان جتلس حيث  



  اىل يرفعها   بدورها منهما واحده كل  يد اخذ
انثى التقاومها  ساحره ابتسامه مبتسما شفتيه  

 
 
قلبها  جمنونة  
 

 على تساحماان سوف عذر  ألف: بنعومه وقال
 متضايقه  كانت  السنيوريتا لكن متأخرين وصولنا

فكان  الكوريدا يف  



 لبعض  اهلدوء اىل تسعى  ان الضروري من
 لكم  ملقاطعتنا جدا اسفه االن وهي.. .  الوقت

هذه مبالبسنا  
 زحام يف االخريه كلماته  وضاعت رأسه احىن

معا  السيدتني   اجابة  
 
 
 
 



  ومها احلقيقي االهتمام تعبريات عليهما وبدا
 لتبداي غريتا اىل  وتستديران اعتذاره  على حتتجان

انزعجها  على احلزن  
  واالصوات احلراره هي  ابلطبع والسبب
 طقسنا على بعد تعتد مل الصغريه فالسنيوريتا

؟ ... االن متام خبري  اهنا واثقه هي وهل  
 خمادعه وكأهنا  غريتا وشعرت  غامرا هذا كل  كان

 سوى ماتفعله هناك يكن مل حال  اي على..  . 
اخذت مث هلما  والشكر االبتسام  

املائده على هلا املخصص مكاهنا  
 



 
 

  من جارها مع مهذب قصري حديث تبادل بعد
  امامها  يزال فال غريتا صمتت اليسار انحية

تسرتجع  وهي فيه لتفكر الكثري  
...  اليوم احداث  

جدا  هادئه  انت-  
 
 
قلبها  جمنونة  
 



 
  كنت...    سنيور اسفه: الكونت صوت اجفلها

؟  شيئا قلت هل.. .  افكر  
  املرء جيد ان منعش تغيري انه التعتذري..  ال-

!  قدره حق الصمت  تعطي امرأه  
 
 
 

  اىل يتصاعد  الدافئ السعاده  بلون احست
كأسها   اىل  ونظرت وجهها  

فاكهه: فقال  



  قدمها اليت  املكومه الفاكهه سلة امام  ترددت
 العنب  بني  غريب ماهو اىل  بعجب تتطلع  اليها

هلا  املألوف االمحر  والتفاح  واخلوخ  
  فلها" تشريميواي" جرب: بوقار  قائال واسرتسل
 هذه او احلالوه شديد ابيض لب

" اآلالم زهرة"  مثرة اهنا"الغراانديال"  
 
 
قلبها  جمنونة  
 
 



  التشريميواي فاختارت بكلمته  احساسها  اجفلها
..  للغايه ولذيذه بيضاء قال كما  اهنا لتكتشف

كثريا  املذاق وطيبة.   
 بسكني  برباعه  يقشرها خوخه الكونت اخذ
 تراقب  اخرى مره نفسها  ووجدت  طبقه جبوار

وشيء  االصابع  
نظرها  مارفع  
 
 
 
 



 ما  الفاحصتني  السودواين العينني يف كان
تبتسم  ان نفسها  اجربت.. .  صدمها  

..  هكذا خوخه تقشري استطيع لن اان..  اان-
بعصريها استحم  ان دون  

  ان لنفسه يسمح اال الرجل على: متسليا قال
كهذه  كرويه  فاكهه عليه تسيطر  

 
 

 كان  تفاحه  اىل  بسرعه يدها ومدت ابتسمت
 ترتك ان حبزم ورفضت  سهال معها التعامل

املثري فلكه  اىل يعود نظرها  



 
قلبها  جمنونة  
 
 

 كانت  الطويله الطعام وجبة  اخريا انتهت عندما
  وارجتف مرتقبه رائعه أبحاسيس مشدوده غريتا

التوتر  من بقليل قلبها  
  هلا  سحب وقفت حني  الكونت وقوف مع

الوراء  اىل كرسي  
؟  ايسنيوريتا سرتقصني  هل: سأل  



 من وأأتكد مالبسي اغري  ان بعد.. .  اجل-
أبمان  فراشه يف كارلوس  وجود  

ايسنيوريتا..  الوقت ذلك حىت: براسه اومأ  
 
 
 

 لضيف يلتفت ان قبل به   مرت حىت وانتظر
 اخر 

  عندما  المعتان وعيناها مشرقا غريتا وجه كان
 شيء كل ..   غرفتها يف الصغريه املرأه واجهت

...  رائعا سيبدو  



 
 
قلبها  جمنونة  
 
 

 قرارها يف واحده حلظه تشك  اال ينبغي كان
 املره هذه احاسيسها ختذهلا مل..  ابلعمل القبول

ابللطف يتميز عمل صاحب جتد ولن  
 التسلط من شيء فيه  ان مع  مثله واللباقه
  العيب كان.. .   االحيان بعض يف والتحكم 

اسرتيال  هو الوحيد  



غاريسا  عشرية من  فردا ليست  اهنا واحلمدهلل  
 
 

  على" الفوال" من ابيض فستاان ارتدت بسرعه
.. .   كالضباب   انعما واسعا فضي تطريز ايقته

يرقص  سوف الكونت ان يبدو  
  اهلواء يف ترقص ان رائعه جتربه وستكون..

 اندرا شيء وهذا النجوم وحتت ليال  الطلق
اجنلرتا  طقس  يف به مايسمح  

؟ رقص كرفيق  الكونت  يبدو كيف  ترى  
كارلوات   جتد ان اوال عليها  



 
 
 
 

  أبريج  وامتزج الليل يف املوسيقى صوت تناهى
 وهي الكبريه  القاعه متال  اليت البيضاء الورود 

السلم  هتبط  
 ابب من املتصاعد  السجائر دخان مع متتزج

 الرجال بعض جيتمع حيث املفتوح" الصاله"
التفت بينما قليال غريتا خطوات وترددت  



 النحيله الفتاه تلك لرياقبوا الرجال من كثري
 وسط تطفو وكأهنا بدت اليت   الشعر الذهبية

االبواب  حنو بيضاء فضيه سحابه  
الشرفه  عند املفتوحه العريضه  

 
 
 

 بينما.. .  فقط الراقصني من عدد يوجد كان
 حديقة يف جيلسون او يقفون  االخرون كان

املصابيح اضواء حتت.. الرتاس  



  بلون سهره بذلة  يف الطويل الكونت  جسد رات
  طوال   يزيده  وكأنه  بدا انيق اسود وبنطلون الكرمي

ترييستا مع يتحدث كان  
 
قلبها  جمنونة  
 

  اىل وابتعدت جتهمت عندئذ..  واسرتيال
  اثر على تعثر مل.. .  الرتاس  حول التعريشات

؟  مها اين  لكن  كارلوات  او مليغيل  
  بني خيتفي حىت االنوار عن املرء يبتعد ان فما

  رجعت  مث بسخط غريتا تنهدت الظالم طيات



 غري اخر شخص عليهما عثر لو ماذا لكن
 الظل  من برزت ؟ الصدفه  بطريق متعاطف

الفور   على اسرتيال وحملتها  
  كان  كايل  احلقيقه يف او.. .  عنك نبحث كنا-

عنك  يبحث  
 
 

  الليله تلك خالل ما مؤامره  بداية يف اهنا هلا بدا
 اجنليزي  وهو اجنليزيه هي..   معه رقصت فقد

وجود من البد لذا..   



  من والبد عنها يتحداثن مشرتكه كثريه  اشياء
  ادرك  وكأنه بنعومه كايل  وضحك معا جتاذهبما

افكارها  مغزى  
  ارتبطت لقد..  تستسلمي  ان االفضل من-

ال ام هبذا رضيت.. .  معي االن  
 
 
 

 ام شئت نفسك ربطت  انت: خبشونه ردت
 ابيت

؟ سرا لك اقول هل.. .  هلذا مستعد اان-  



ذلك   بعد سرا يصبح  لن  اذن-  
 
 
 

  احتوي  ان رائع لشيء  انه: اذهنا من فمه قرب
جمددا  ذراعي بني مجيله  هادئه اجنليزيه فتاه  

 اجلمال  من ذراعاك تعبت وهل..  .  آآه-
؟ االمسر  

 
 



 نظيفه  حيايت كانت  الواقع يف:  بسخريه أتوه
  اهنم  ايهلي املاضيه الثالثه السنوات خالل

.. اجلواهر وكأهنن بناهتم  حيرسون  
هنا موجود وانت اسباهبم  لديهم  يكون قد-  

؟  تعاطف  هذا وهل-  
احلقيقه  عن حبث بل.. .  ال-  

 
 
 

؟  ابدا   احلقيقه اليقول  الرجل  ان اتعنني -  
؟  يفعل وهل-  



! دائما-  
 
 
 

عملك عن اخربين: وقالت.. .  ضحكت  
 كمدير  اليوميه حياته هلا يسرد انطلق  تردد دون

 املرح جو ادركت اليه تصغي وهي..  مزرعه
بدا عندما اظهره  الذي اخلفيف  

  قادر  صلب رجل انه شك وال معها يرقص
 وال للتفاخر اثر  فال ذلك مع..  .  جدا وقوي



 عمله  حيب انه وعرفت املزرعه فارس خلشونة
 حقا

 كايل   كتفي  فوق من كارلوات  فجأه حملت مث
  بني وبدت خاهلا مع ترقص كانت..   العريضتني

وهادئه  مجيله صغريه ذراعيه  
 
قلبها  جمنونة  
 

 تبتسم  رأسها  فرفعت غريتا بنظرة احست وكأهنا
  اثر هناك يكن مل..  .  ابرتياح غريتا وتنهدت هلا

الراقصني بني مليغيل  



اخته  البنة امنا االكثر الرفيق  هو والكونت  
 
 
 

  التجول مايستهويين  وقت يف: يقول كايل  مسعت
هنا املكان على لتتفرجي بك  

هذا سأحب-  
؟ اخليل ركوب  جتيدين هل-  

 
قلبها  جمنونة  
 



السيارات  ركوب سوى الاعرف-  
  ان االفضل وابلطبع..  شيئا نتدبر  ان جيب-
  هو فهذا..  .  االسبوع هناية عطلة يف معي أتيت

..  لكن..  املناسب الوحيد الوقت  
؟  منزلك يف-  

 
 
 

.. .   معي يعيشان اثنني مع اخلاص  منزيل لدي-
  يقوم لوبيز  وزوجها املنزل مدبرة كارميال

هكذا..  املختلفه ابالعمال  



 احلواجب سرتتفع ؟ يوما معي تقضي ان  مارايك
معي اسبوع  عطلة امضيت لو هنا  السماء اىل  

هذا سأحب... لك شكرا-  
 
 
 

 لكن.. .  عظيم  ؟ اذن القادم  االسبوع يف-
 نصف ستقضني واال مبكرا خترجي ان جيب

.. السفر يف  النهار  
 بينما اختها   واقرتبت حملتهما قد ترييستا كانت

مكتنز  رجل اسرتيال رافق  



 
 
 

 وقحه  ابتسامته غوميز يدعى  القسمات  داكن
 من   واخذها لترييستا رمسيه بطريقه  واحنىن

الصغريه اجملموعه  
 حاجبيها بني خفيف وعبوس اسرتيال راقبتهما
؟ كارلوات  اين: مقدمات دون قالت مث الكثيفني  

خاهلا   مع ترقص..  حلظات منذ هنا كانت-  
 
 



 
  املوسيقى كانت..   الشرفه  من اسرتيال نظرت

  احلظ وحلسن.. .  لكارلوات  اثر ال و توقفت قد
غريتا  وقالت ايضا للكونت اثرا  ال  

؟  عنها احبث ان  يف ترغبني هل-  
 واسعه ابتسامه اسرتيال ابتسمت توقع دون
  من ان الشك..  .  كايل  مع ابقي ال: لغريتا
لتلتقي بعيده مسافات تسافري  ان لك املثري  

بلدك  ومن جارك  يكون قد بشخص  
 
 



 
  كايل  ونظر كارلوات  عن تبحث اسرتيال  وابتعدت
جدا  واثقه التبدين: هامسا غريتا اىل  

 هكذا  االمر ليس ال: اهلامسه لنربته تبتسم  مل
كارلوات   عن  مسؤوله النين  ابلقلق اشعر ايكايل  

..   واان  تكرهاا اسرتيال  ان يبدو ما ولسبب  
 
 
 



 انت.. . .  اعرف: ووقف ذراعها امسك
  امر وهذا..  الشابه  القلوب عبث من خائفه

متاما حمرم  
  وقادها درامي بشكل عنقه على اصبعه ومرر

االنوار  دائرة خارج اىل  
قلبها  جمنونة  
 

  اينما الشابيني الغبيني هذيني سنجد..  تعايل-
؟ الشاب هو من.. .  كاان  

 اهنا لو حىت كتمانه  عليها سر  هذا  رأسها هزت
زمن منذ عرفته قد اسرتيال تكون ان ختشى  



 
 
 

 اجلغرافيه الطبيعه على جيدا اعتاد قد انه بدا
  اليت االمنه  املنزويه واماكنها بيالر  ي ضـ الار

اجلميع من اهلرب  اىل  العشاق تدعو  
 التطفل هذا ملثل كاره  وكأنه يبحث  كايل  واخذ

 الكثيفه االشجار ظالل حتت بعيدا جذهبا مث.. 
االبيض كارلوات  فستان  ظهر حلظه وبعد..   

..   للحديقه الرئيسي املمر فوق  يطري كاالشباح
املقابل  املمر يف يتحرك القامت ميغيل وطيف.   



 
قلبها  جمنونة  
 

 من..   ارايت: للتحرك يتأهب وهو كايل  قال
 صدمه تلقيا فلقد..  شيئا تقويل  اال االفضل
الليله شيئا يفعال  ولن الذعر يصيبهما وسوف  

الطريقه هبذه تفكر ان  أمل اان..  اجل-  
 
 
 



 جدا  مذعوره ستكون.. .  كارلوات  مسكينه
هبذا  احدا خترب لن: كايل   ذراع والمست  

 امنع  ان جيب انين اعرف ؟ كذلك  اليس...
..   اليطاوعين  قليب لكن  هذا الصغري  غرامها

ابختيار هلا يسمح اال  الظلم  ومن  
  هناك لكن جيده التقاليد ان اعين..  اصدقائها 
 الطبيعه على احلكم  تتعلم  كيف.. .   حدود

نفسها  البشريه  
.. عنها يقرر فهذا..  مضطره ليست-  

 
 



 اال وافضل...  الزواج  هذا مثل اقبل  لن-
ابدا   اتزوج  

  هذا تتذكري ان جيب..  خمتلفه انت تربيتك-
 اهنا تدركي ان جيب. . .  معها تعاملك يف

منوذجا تتقبل ان  طفولتها منذ اتلفت  
  اعطيت ولو..  عليه انت تربيت عما خمتلفا

هبا سعادهتا يف اشك حريتك  
 
قلبها  جمنونة  
 



 اختيار  يف املرء حرية  ان واثقه  اان لكن-
الشخصيات على للحكم   تؤهله اصدقائه  

 لبقيت مكانك كنت  لو لكن.. .  موافق-
 التتورطي فعلت ومهما نزاع  اي عن بعيدا

 مدى حقا يدرك غريهم  احد فال خبصوصياهتم 
 ردود 

 صراع  يف متورطه نفسك جتدين قد..  افعاهلم 
 عائلي

 
 



 خطواهتا  يف تتعثر جعلها نربته يف ما شيء
قائله  اليه  نظرها ورفعت  

شخصيه جتربه عن حتدثين وكأنك تبدو-  
  كنت  لو بنصيحيت خذي لذا...  صحيح هذا-

  االمر  انسي.. .  الشباب مساعدة يف  تفكرين
 .. 

 ان جيب:  خبفه قال مث كتفيها  على ذراعه وضع
؟  جمددا سأراك مىت.. .  االن  اعود  

 على اتفقنا اننا ظننت:  طريقته بنفس قالت
القادم  االسبوع هناية  

 



 
 

 كنت  اذ  تساءلت لكنين اعرف..  اجل-
االسبوع وسط يف  املدينه اىل ستذهبني  

 هناية يف  لقائنا يظل ان جيب رمبا: ببطء قالت
؟ الظروف تسمح  مىت واثقه لست فاان االسبوع  

 موتشو..  .  اذن القادم االسبوع هناية اىل-
ايسنيوريتا بونيو  

 
 
 



  وجهها على الناعمه احلديقه اضواء سطعت
  شيئا تقل مل لكنها.. .  للرد وأتهبت املستدير

اسود  طيف  طريقها يف وقع فقد  
الكونت  وتوقف  

 ابلليل تستمتعني هل: رمسي أبدب قال
؟  ايسنيوريتا  

 
قلبها  جمنونة  
 



 من التخلص  وارادت  وجهها ابمتقاع احست
  تظل ان  اضطرت  لكنها كتفيها  حول كايل  ذراع

سنيور اي كثريا: بثبات  وتقول اجلأش رابطة  
مجيله  امسيه اهنا  

بونيو-  
 
 
 

 وراقبته..  .  ابتعد مث بتحفظ كايل  حنو راسه هز
 عن يده  ابعد كايل  ان تالحظ  ان دون غريتا

جيد: ومهست كتفيها  



جيد كان  الشيء لكن  
 

*** 
 

 االثنني صباح مبكرا الفيال اىل اجملموعه عادت
 االسبوع هناية يف ماحدث على غريتا تندم ومل

بشكل  حار االحد يوم كان..  
..  .  سكوفليد لكايل واشتاقت الحيتمل

  اهنا فيها حتس اليت االوىل املره هي هذه وكانت
االحساس  هذا  وبدا غرابء بني  

لالضطراب  مثريا  



 
 
 

 تصرف ان وحاولت الصغريه حقيبتها افرغت
  ان جدا  الواضح من كان  تفكريها  يف مايدور

كايل   مع تعبث اعتربها الكونت  
 وقبلها..  احلديقه يف االشجار ظالل حتت

  طريقة يف حماضره عليها  ميلي كان  بساعات
ادىن  هلا يرتك مل... .  مستقبال التصرف  

....   املطيعه  غري ابالنثى الصريح  رايه يف شك
..."  الحنرتم حنن"  



 
 
 

 فبأي..  اجنليزي وكايل..  عنهم  خمتلفه لكنها
  كايل  ان  ظن هل ؟ الكونت يزدريها حق وجه

شيئا  ينوي كان  
كتفيها  على ذراعه  وضع جملرد  

 
قلبها  جمنونة  
 

؟  يزعجك ماذا..  ايغريتا غاضبه تبدين-  



 
 
 

 من اقرتبت قد كارلوات  كانت...   استدارت
.. .   الداخل   اىل  ونظرت املفتوح  نصف الباب

مضض  على غريتا وابتسمت  
؟ كارلوس  اين..  افكار جمرد:  

..  اكثر او لساعه راحه لدينا ..  دروسه يف-
؟ االسبوع هناية بعطلة استمتعت هل  

 
 



 
؟ وانت..  معظمها او ..  بعضها-  

 احد يران مل جدا سعيده اان: كارلوات  تنهدت
.. .   سران  يفشي لن سكوفليد والسيد سواك

؟  كذلك  اليس  
.. .   كثريا   ختاطرين  لكنك..  أبحد يغدر  لن-

  لو ماذا  ؟ وحدك لك احلديقه ان ظننت هل
؟ مين  بدال اسرتيال كانت  

 
قلبها  جمنونة  
 



 يف لنزهه اسرتيال خيتار قد رجل اي:ضحكت
 الاعتربها واان..  سيء طبع هلا  ان ؟ القمر ضوء

تكون   ان ترغب اهنا مجيله  
  خايل الظن لكنين ؟ هذا اتعرفني كونتيسه

احد  خيتار لن  انه اظن احياان سيختارها  
 
 
 

 الفارغه احلقيبه اىل ونظرت صامته غريتا ظلت
بعصبيه  اقفلتها مث  

؟  غوميز دون  تذكرين هل: كارلوات  قالت  



ذلك  اظن -  
 ثري لكنه خايل مثل القامه  طويل ليس انه -

  الزواج يتمىن انه..  .  جدا عجوزا ليس وهو
ترييستا  من  

 عليه  كارلوات  وافقتها بتعبري غريتا وجه اكتسى
حبزن  راسها هتز  

 
 
 

 جدا ثري انه..  موافقه فعائلتها..  اجل-
امالكها  كل  سريث امه متوت وعندما  



ايترييستا مسكينه: غريتا متتمت  
  تعد مل..  مؤسف امر  هذا لكن  بعد تقرر  مل-
  والاظنها..  الفرص من الكثري الأيتيها وقد فتاه

زوجها الن كبريه"دوطة" متلك  
غنيا   يكن مل الراحل  

 
 
 

  هلا مسحوا اهنم  يدهشين:  بعمق غريتا تنهدت
عندكم  الزواج لقيم  نظرا... .  منه ابلزواج  



  املسأله.  التفهمني انت: بصرب  كارلوات  قالت
 بناهتا بسعادة هتتم  اليت  العائالت   ان ببساطه

الذين االزواج  هلن ختتار  
 على العائله توافق مل ولذلك  اعالتهن يستطيعون

... ترييستا اختيار  
زواجها  يف سعيده كانت  لكنها-  

 
 
 



...   النافذه من واقرتبت موافقه كارلوات  تنهدت
 سنيور اعجبك هل: حلظه بعد سألت مث. 

 سكوفيلد؟ 
ذلك  اظن اجل-  

 
قلبها  جمنونة  
 

  يقع ان املثري من سيكون..  جدا لطيفا يبدو-
حبك يف  

هذا حيدث لن..   ال.. آآه-  
 



 
 

  بك معجب واظنه جذاب فهو ؟ ال وملاذا-
 مثلي سعيده وتكونني حبه  يف انت تقعني وقد

هذه االسبوع عطلة يف كثريا  سعدت لقد... .   
  وكايل واتركيين  سعادتك على ركزي..  حسنا-

 ان الطبيعي ومن اجنليزاين فنحن سكوفيلد
معا نتحدث  

 يف عقب على راسا سنسقط اننا  يعين ال وهذا
 احلب

 



 
 

 بغريتا وتفرست جانبا راسها  كارلوات  امالت
؟  غريه احدا حتبني وهل: بتفكري  طويال  

ال-  
 كيف..   جيعلك لرجل وجود  ال ان اتعنني -

 التفكري جملرد بقشعريره ؟ترجتفني..  .  تقولني
؟  فيه  

 احلب  هو هذا وليس..   ال أتكيد بكل-
الظهر  على قشعريره جمرد ليس فهو ايحبيبيت  

؟ كذلك  اليس جدا لذيذه لكنها..  ال رمبا-  



 
 
 

  يقضي  ان للمرء الميكن  لكن.. شك دون-
 هناك.. .   القشعريره بتلك مستمتعا حياته
 حقيبتك  افرغت هل للحياه  اخرى اوجه

؟ ايكارلوات  
... .  مين بدال  ذلك كارميال   فعلت لقد-

 غريت ملاذا..  الغسيل هلا ترسلي ان وطلبت
؟ غريتا املوضوع  
 



قلبها  جمنونة  
 

  االثنني صباح اليتناسبان والقشعريره احلب-
هذا  عن شيئا تعرفني ال لكنك  

  ان تريدين ال لكنك..  رجال هناك ان اظن -
 ختربيين 

 
 
 

 شخص حيايت يف كان  ولو..  اقوله الشيء-
؟ فراقه على اقدر كنت  فهل بالدي  من  



 غريتا  واسرتسلت..  تقتنع مل كارلوات  ان يبدو
 حب يف  القع طويل زمن هنا علي ميض مل واان:

 احد
 
قلبها  جمنونة  
 

 صحيح هذا...  ال: امل  وكلها كارلوات  قالت
 مثريا شخصا  تقابلني قد ؟  يدري من لكن رمبا

مغنني احد يعرف صديق  مليغيل.. .  مبعجزه  
  تتطلعني هل"  روجاس الس كاستنبو  الس" يف

؟ هناك اىل  لزايرتنا شوقا  



جدا-  
 
 
 

  كان  ببطء  غريب بشكل اليومان انقضى
 صمت الفيال وساد  هبدوء بدا قد االسبوع

مرهقه   ايزبيال دوان كانت  العادة  من اكثر مطلق  
..  غرفتها يف وقتها معظم  ومكثت عودهتا بعد

  من ساعات وبعد ركبتيه ليجرح  كارلوس  وقع
الفور على الكونت  سافر العوده  



 وابلطبع بعد تنته مل اليت  االعمال بعض المتام
  كانت  االربعاء ظهر وبعد.. .  معه ميغيل ذهب

سيأخرمها القدر أبن مقتنعه كارلوات  
احملدد   الوقت يف  يعود  لن ميغيل وان  

 
 

  وانتظرت اللهفه هذه بعدوى غريتا اصيبت
 االنيقه السياره اجتهت عندما الصرب بفارغ

للفيال الداخلي  الطريق  اىل  القويه  
 تنهدت الرشيق  الطويل الطيف منها  وظهر

 ابرتياح



قلبها  جمنونة  
 غريتا  لكن  للقائهما يعرج وهو كارلوس  تقدم

 ابلزهور مليئه تعريشة ظل حتت مكاهنا ظلت
مماثله  برمسيه الرمسيه  حتيته وردت  احلمراء  

 املنه ماهي جمددا الفيال غادر ساعه من اقل بعد
  عند ذلك  يف تفكر كانت  ؟ منها سيطلبها اليت

انه  هلا قال  للخروج  استعدادها  
  اربعة منذ هذا وكان الحقا معها االمر سيبحث

 لعدم نسيها   ورمبا  مهمه مسأله تكن مل رمبا اايم
قرطا  ثبتت امهيتها  



  لتحكم  واستدرات اذنيها يف الكريستال من
كارلوات  مظهر على  

 
 غريتا وقالت الشعوراي متجهمه برتقب انتظرت

اتم  بصدق  
 نبقيك سوف وميغيل اان.. .  مجيله تبدين-

مشدده حراسه حتت الليله  
؟   كبريه...  ابدو وهل ؟ حقا-  

 
االقل على عشرون-  



  وانت قامه اطول اكون ان مامتنيت كثريا  بونيو-
 ودعينا تعايل.. .  غريتا  رائعه تبدين كذلك

رايه  احد  يغري ان قبل نذهب  
 ميغيل وقاد حلم  كأنه   ابحلريه االحساس كان

  وعبث مذهله بسرعه مكشوفه صغريه سياره
وجعلهما  الفتاتني  بشعر اهلواء  

  اىل  وصال انفاسهما هتدجت حىت تضحكان
  اجلو كان  املنطقه الهل املفضل املنزوي املطعم 

ومحيما هادائ  
 



  بدا  انه برغم  لطيفا مضيفا وميغيل ممتاز والطعام
 سرعان لكن  االمر  بداية يف غريتا مع قليال رمسيا

الرمسيات ونسوا ا ماسرتخو  
 املسافه تلك ساروا مث مهل  على ابلعشاء متتعوا

  الذي روجاس الس نيو كاستا  الس اىل القصريه
اماكن  كل  مثل يبدو  

 اال روعته تظهر لن العامل يف  الليله االحتفاالت
اليه  الناس وتدفق الليل ساعات تقدم بعد  

 



 موجات وارتفعت.. .  مكتظا صار قليل بعد
 الربانمج بكتيب غريتا لوحت عندئذ احلراره

الساخن  وجهها امام  
..  حركاهتم  على الراقصون حيافظ  كيف  تتساءل

  الرجل اكتسب الفتيات ألوان من ابلرغم  لكن
املشاهدين  اعجاب يرقص الذي  

 التصفيق ذروة ماتت االنوار  اضيئت حني
 فابتسما رفيقيها اىل غريتا التفتت واهلتاف

كارلوات   وقالت سرورا  
... .   الفالمنيغو تسمعي حىت انتظري...  آه-

اجلميع افضل هو خوليو  



 
  مشاعر حركت اغنيه اول الغتيار انغام وعزفت

  واجهت  لكنها افكارها كل  غريتا ونسيت احلزن
انتهت عندما كربى  صدمه  

 كارلوات  اختفاء اكتشفت فقد االغنية قصه
 وميغيل

قلبها  جمنونة  
 وانصرف مسرحي عرض اخر  الفالمينغو كان

 خترج غريتا  وحتركت.. .  اخرى  لعروض اجلميع
رفيقيها اثر  تقتفي املقصوره من  



 السلم  اول عند الشرفه  ابب يدخالن راهتما
 تلك يف قامت امحر  شعاع كارلوات  وجه وعلى

 اللحظات 
 

 االمام اىل  غريتا وتقدمت يده من يدها سحبت
  اليت اجلموع  بني  من اخلروج من تتمكن ان وقبل

رأى  طريقها  تسد  
حيييه اليه والتفت ميغيل انيق طويل رجل  
  نوعيته  تعرف مل ابلقلق احساس  غريتا ازعج
  اىل وقدمت  الصغريه اجملموعه اىل تصل وهي

الصديق  يعترب الذي   االنيق الغريب  



  ذكرته الذي خوليو واملغين مليغيل املشرتك
سابقا  كارلوات  
 

  انه واعلن غريتا يد على غونزاغو السنيور احنىن
 اال وماهي..  .  اجنليزيه  سنيوريتا ملقابلته مفتون

وجدت حىت قصريه فرته  
 خلف  يتجهون وميغيل كارلوات  مع  نفسها غريتا

 كان  عليه والتعرف املغين غرفة لزايرة املسرح
للغايه   رومانسيا ساحرا  

قلبها  جمنونة  



 الفتاه" على لتعرفه فتنته  ايضا هو ابدى وقد
 مث له كضيوف  للعوده ودعاهم "  . االجنليزيه

احلفله اىل  طريقهم  يف وهم  معجبوه جذبه  
  بنفسه زج  قد غزنزاغو السنيور  غريتا تالحظ ومل
 يكن مل  هذا ادركت حني الصغريه جمموعتهم  يف

للرتاجع  وقت هناك  
 السهره ترتيب لكن..  طاولته اىل  فجلسوا

  اىل  أبدب ميغيل طلبها  حني  واضحا اصبح
 الرقص 

 



 هكذا! .  الفهم  بليدة اصبحت  انين الشك
 غونزاغو السنيور ذراعي بني  تنزلق وهي فكرت

الرقص   حلبة على اخلبريتني  
 حواجز  بينهما تعد ومل متوازان العدد اصبح االن

  ماهر راقص غونزاغو السنيور حال اي.. 
الساعه  تلك وتفسد تنسحب فكيف  

؟ لكارلوات اجلميله  
 

  يزيل  ان وشك على كان  الوقت  من قليل بعد
  من شيء هناك ظل لكن..  غريتا حتفظات كل

بقوه   اليه يضمها ختيلته فقد القلق  



 ان على وستصر لذلك  حدا تضع ان وعليها
 ساعه نصف.. .  املنزل اىل فورا ميغيل يعيدمها

هبم السياره  وتتحرك اخرى  
 فكره لديها  يكن ومل..  الليل منتصف عند.. 

  خارج كارلوات  سهر حيكم  الذي النظام عن
السؤال   هذا بباهلا خيطر ومل..  املنزل  

للسماء اي.. .  تتأكد ان  تفكر ومل  
 

االمر  اخفيا فقد..  ايسنيوريتا التقلقي ارجوك-  
؟ عفوك ارجو-  



 افكارها   من اهلادئ رفيقها صوت اعادها
فكرر وجهه اىل ونظرت  

 انت.. .  متاما االمر تكتما اهنما  ذكرت-
  للغايه جاد  بشكل الدوان حنو واجباتك  أتخذين

؟ ايسنيوريتا كذلك  اليس  
 متفهمه جيعلك للحريه االجنليزي حبك لكن

ابليه  تقاليد بينهما  تفرق  شابني ملشاعر  
 

  تعين مما  واثقه لست: الرفعني غريتا حاجبا ضاق
 ايسنيور



  ان املرء على..  سنيوريتا  االن هيا.. .  آه-
 يسمح  اال املؤسف من.. .  ليفهم  اليهما ينظر

يثمر  ان  احلب هلذا  
  بسر عرفوا غريه الناس من كم   ابلذعر احست

؟ كارلوات  املكسينه  
 

  واالن  كايل  عرف ولقد ابلتأكيد تشك  اسرتيال
 حىت الوقت من سيمضي وكم  الغريب هذا

؟  الكونت اذن  اىل اخلرب يصل  
 انت:تضحك ان حتاول وهي ابرتباك قالت
الليله ترافقين فكارلوات ايسنيور متاما خمطئ  



؟  انت-  
بشده  بذارعه وطوقها بطالقه ضحك  

  فيه يعرف وقت ويف ؟ مرافقه  مع اجنليزيه فتاه-
  ماتشاء تفعل االجنليزيه الفتاه ان  كله  العامل

تشاء   من ومع تشاء حيثما وتذهب  
  تقلقي  ال لكن.. .  جيده نكته  هذه..  آه... 

الكتمان  روح  اىل  حيتاج متاما ذكرت  كما  االمر  
 العبوس هذا انزعي: متمتما اليها راسه احىن

ابالمسيه  نتمتع ودعينا..  املتوتر  
 



  االطراءات  من كثريا  يسمعها اخذ رعبها امام
 بعذاب غريتا احست حىت..  للسخط املثريه

 احلرج 
  ابدو الجتعليين  سنيوريتا ارجوك: يقول ومسعته

..  الناس امام كاالمحق  
قلبها  جمنونة  

  هذا  من اكثر حترجين اال  عليك:  حبده ردت
  من اجعل ان سوى خيار  لدي  يكون لن  واال

امحقني كلينا  
 ايسنيوريتا احلاله هذه يف:  التزام بنرة عليها رد

رفيقك  اىل واعيدك الرقص سننهي  



 
 ظهرها على تضغط يده استمرت ذلك مع

  تكاد وهي.. .  اخرى حلظه حتتمل مل واخريا
الرقص حلبة من نفسها انتزعت تبكي  

  وركضت حنوها املستديره ابلرؤوس مبااله بال
 لتبتعد 

  ان دون ونظرت ابذالل غاضبه عينيها مسحت
 قبل بسرعه جتدمها ان جيب وميغيل كارلوات  ترى

آه .. شاهقه شفتها عضت..   
قلبها  جمنونة  



  ذراعها امسكت حني مرتفع بصوت صاحت
  و غونزاغو السيد ملواجهة اتهبا والتفتت

..  منه للتخلص معه  الشجار  
 

 وهي  فزع اىل قلقها وتغيري عيناها اتسعت مث
 منتصبا يقف الغاضب الطويل  الرجل ترى

 امامها 
فاتن عرض:بربود الكونت قال  

.. .   مؤقتا النطق على قدرهتا الصدمه سلبت
؟  ابلذات الوقت هذا  يف به  جاء جين اي  



 كاحلديد  أبصابعه ضغط بل هتدأ حىت يتمهل مل
  سنغادر: متجهم  بصوت وقال ذراعها على

 االن
 

االمام  اىل  دفعها  
 ال:  جبنون وقالت رشدها  احلركه  اليها اعادت

اجد ان جيب..   بعد ليس.... .   
 وسكرتريي اخيت  ابنة اىل تشريين كنت  اذا-

  اهتممت لقد..  الفكره نسيان  إبمكانك املتهور
 هبذا

قلبها  جمنونة  



 مالذي..  ترجتف جعلها هلجته يف شيءما
  تتكلم   ان وحاولت ؟ كارلوات  هي اين ؟ حدث

جاف  أبدب قاطعها لكنه  
 السياره يف تنتظر كارلوات..   ايسنيوريتا ارجوك-

؟ معطف معك هل..  .   
... ولكن نعم -  

هنا  اىل عودي مث  واحضريه اذهيب-  
 يف تركته لقد هنا ليس لكنه..  اجل..  اان-

...  واانا دافئه ليله اهنا. .  ميغيل ة سيار  
سنيوريتا تعايل..   معك حمفظتك-  

 



 وكأهنا  ذراعها حول القاسيه اصابعه  ظلت
  اىل يعيدها ااثث قطعة او  اجلواري احدى

الباب  هلا وفتح.. .  منزله يف مكاهنا  
 متجها فورا السياره قاد مث  الداخل  يف ووضعها

 املدينه وسط عن بعيدا الرئيسي الطريق اىل
  سنيور لكن: الشرح حتاول فجأه اليه واستدارت

.. ان ميغيل يعرف هل..   
 اخلادمات احدى..  .  بسيارته  سريجع انه -

السرعه  وجه على معطفك لك ستعيد  
قلبها  جمنونة  



 وسرهتا ماحدث تذكرت عندما خداها  امحر
  هناك يقف مىت منذ.. .  السياره  داخل العتمه

اهتمام  عن لالبتعاد حماوالهتا يراقب  
شجعته اهنا  يظن هل ؟  هبا غونزاغو سنيور  

 
  صمت  ان حتس كارلوات  مع للحديث اشتاقت

  جفاء لكن التعاسه  يعين الظل يف الصغري اجلسد
السياره   يقود الذي الرجل  

 االفضل  من املرجتفه شجاعتها ضد عائقا كان
وحدمها تصبحان حىت االنتظار  

قلبها  جمنونة  



 منها خرج الفيال اىل السياره وصلت عندما
 اخته ابنة   ليخرج الباب وفتح بسرعه الكونت

الداخل  اىل ويرسلها  ابتر ابمر  
  اغلق فقد  غريتا امام سهال  يكن مل اهلرب لكن

بقوه   الباب الكونت  
 

  اود شيء هناك...  .  ايسنيوريتا واحده حلظه-
 قوله 

  املعنويه  روحها على الرصاص كثقل  الرعب هبط
  كسرت  اهنا واضح الصاله اىل  امامه تدخل وهي

 القوانني 



قلبها  جمنونة  
  واثقه زلت اال. .  سنيوريتا حسنا : متجهما قال

؟  بنفسك العنايه على قدرتك من  
 

 استجوااب  تتوقع كانت  بدهشه فيه حدقت
خفيف ابرتياح واحست بكارلوات يتعلق  

 اي بنفسي  اخلاصه معاركي  دائما خضت لقد-
اخرى مره احلكم  اسيء اال وحاولت سنيور  

 تدركني  اال!  يورديوس ؟ احلكم  يف خطأ-
 بسمعتك  أتهبني ال انك ام  ؟ وهله الول اخلطر

 ؟



 
  تنهدت.. .  لتواجهه حبده ادارهتا الكلمات قوة

شفتيها بللت مث حبده  
 تتصور  كما  مأساوي االمر ان..  الاظن  اان-

 متهور شخص مرافقة ان  اظن وال ايسنيور
حال اي على..  مسعيت تشوه سوف  

..   تصل ان قبل تركته فيه رايي له قلت لقد
 هكذا

 



 ال الزلت: بيدها تلوح وهي معصمها امسك
.. .   سنيوريتا بالدك يف لست  انت..  تفهمني

للعبث تتعرض مرتبطه غري شابه فتاه  
  ذلك  لكن لندن  يف له الامهية امر عام مكان يف

  الهتتمني  انت رمبا.. .  جمتمعنا يف جتاوزه الميكن
ابلتأكيد  اهتم  لكنين..   

  داخلها يتحرك والغضب  غريتا اليه نظرت
 معصمها  متسك  اليت يده  اىل حبده نظرت

لتتحرها  بقوه وجذبتها  
قلبها  جمنونة  



 اان  ؟ سنيور شيئا تنس امل: بربود  قالت مث
  ذئب مع التعامل اىل اضطررت املتضرر الطرف

جمتمع اىل ينتمي وجهني ذو  
غاضبه اان اكون ان وينبغي به فخور انت  

 
 املستقبل  يف مرحا اكثر تكوين  ان عليك رمبا-

  هذا ملثل نفسك تعرضي ان  جيب ماكان.. . 
البدايه  من  

؟  سيحدث هذا ان اعرف وكيف-  
قلبها  جمنونة  



 ام والعبث الالمبااله من وحذرتك سبق لقد-
.. .    ؟ تصرفك كحسن  ضعيفه ذاكرتك ان
اخرى  مره لك  تتاح لن الفرصه ان أتكدي لكن  

 اال ميغيل على جيب كان..    بنفسي هبذا سأهتم 
 ابنة تتورط ان وال املوقف هذا مبثل يسمح

فيه اخيت  
 

! متورطه تكن مل لكنها-  
 لن القادمه املره يف.. .  ال رمبا  رايك يف-

 واالمر اان اعينه  الذي املرافق مع اال خترجي
تفكر  اهنا اخشى اخيت  ابنة مع كذلك  



 ان البد حال اي على سكرتريي يف حبماقة
  يزيل سوف وهذا لفرته"  هوارواب" اىل  ارسله

راسها  من هراء اي ابلتأكيد  
 

 ااثر..  جمنونه تقلبات غريتا عواطف اجتاحت
 تغلب مث وعجرفته بتسلطه  البدايه يف غضبها

الضرر  ختفف وحاولت عليها الرعب  
 انت سنيور ال..  آه:  متوسله يديها مدت

...  انت..  .  متاما خمطئ  
سنيوريتا يل اشرحي ؟ هذا كيف-  

قلبها  جمنونة  



  سكرتريك ترسل  ان او كارلوات  تلوم ان الجيب-
  لقد اخلطأ  هذا عن املسؤوله النين..  .  بعيدا

فكريت كانت..   معي  أتيت ان منها طلبت  
...  فيه الشائبه ميغيل وتصرف  

  زيز"اجلوغولو" ذلك  اىل قدمك الذي هو انه -
؟ كذلك  اليس..  النساء  

 
امشئزازا   فمه والتوى  

 جاء لقد.. .  خيار لديه يكن مل لكن..  اجل-
 وهكذا..  يعرفه فهو معنا وحتدث غونزاغوا
لطيفا  شخصا يل بدا الرقص اىل  اخذين  



 لكنا معي يرقص يكن مل لو... و البدايه  يف
 يراقصين ان مليغيل والميكن..  .  مفردا عددان

..  اهنا..  وحدها  كارلوات  ويرتك  
الرقص ال الفالمنغو مشاهدة هدفكم  كان-  

 
  احب لكنين اعرف اجل: بيأس  راسها هزت
 ميكن اال..  .  ارقص ان طبيعا يل  وبدا الرقص

؟ تفهم  ان  
للرقص   خرجوا بثالثه امسع مل اان..  متاما ليس-  

قلبها  جمنونة  



.. .   ماحدث  هذا لكن: بعجز  عنه استدرات
 اخلطأ  هذا عن املسئوله  انين جمددا واكرر

اختك  وابنة سكرتريك تلم  ال ارجوك  
 يراقبها لتجده واستدارت قصري صمت ساد

  سنيور ارجوك: فتوسلت  مقروئتني  غري بعينني
ميغيل تلم   وال كارلوات  التؤذ  

 
 وهل:  االسوادن حاجباه  ارتفع مضض على

؟  ايسنيوريتا الفكره هذه حتزنك  
بعمق  تنهدت  



 تكون  اال منك اطلب وهلذا الظلم  اكره اان-
احلكم  يف متسرعا  

 الباب حنو فجأه وحترك صمت حلظه وبعد
 تذكري لكن.. االمر يف سأفكر جدا حسن:

اخرى   مره اراك التدعيين ايسنيوريتا  
؟ مسعت هل...  كهذه  صحبه مع  

 
  مره محقاء اكون لن ايسنيور  اجل: بقوه تنفست

 اخرى



  ليلمس االخرى رفع مث الباب ليفتح يده رفع
 فيها حدق جبينها فوق جتعدت شعر خصله

احلمراء   البقع فرأى متفحصه بنظره  
  ان: بنعومه وقال خبديها حتيط كانت  اليت  احلزينه

 كذلك  اليس.. .  أملا االكثر هي اخلربه دروس
  أبنه االعرتف  اىل  املرء يضطر عندما خاصه ؟

الدرس  تعلم   
أملا االكثر هو فاالعرتاف..  سنيور اجل-  

 



  صعودها وخالل.. .  الباب وفتح راسه رفع
 حتت  من يراقبها  يقف به حتس كانت  للسلم 

منعطف يف نظره  عن توارت حىت  
 وصلت حني  كثريا  ترجتف كانت  العلوي  الرواق

 شكرا يتوارى  ان للتوتر ومسحت  غرفتها اىل
 للسماء 

قلبها  جمنونة  
 اساس ال كارلوات  افكار يف شكه  أبن اقنعته فقد
 وهي فابتسمت ابالرتياح احست عندئذ له

 فقد الظلمه يف مستلقيه وهي لكن للنوم تتأهب
عيناها واضطربت عزميته لالرتياح امليل  



 خدها واسندت الوساده على راسها وضعت
  ذاكرهتا  من  تطرد ان الصعب من بدا يدها على

القسمات  ليس املتسلط  الوجه  ذلك  
 

 من واستعادت  كذلك  الصوت بل وحدها
 بصوت قيلت واحده  مجله حديثه ذاكرهتا

بعيد  زمن منذ منخفض  
.. .   النساء يف النادره الصدق ميزة لديك"

 يكون ان وارجو قراري اختذت امليزة وهلذه
"  صائبا قراري  

...  الصدق  



 
  ان خالهلا  من تستطيع اليت  الصفه ختون هل

.   ؟ االحيان بعض يف اللوم نفسها  عن تزيح
النائم  خدها يف تسري ابحلراره احست  

 االحساس يرافقها  ان مزعجا  وكان يدها فوق
الفراش يف ابخلجل  

 
*** 

 
 
 



 
 
 
السادس  الفصل  

والعاطفة   العقل بني  
 
 
 
 

  ان مع...  هنايته من املضطرب االسبوع اقرتب
  هتديده  اىل الكونت يشر ومل  موجودا ظل ميغيل



  او قائما ظل الشك  أن إال, .  سكرتريه إببعاد
. غريتا  تصورت هكذا  

 
 
 
 
 
 
 

 اخته ابنة  بشدة  وبخ الكونت ان  واضحا كان
..    مشوشا ظل ابلضبط قاله ما لكن... . 



  عودة كالمها  من برز الذي االساسي االمر
  والفكرة...  اجلو اىل السويسرية املدرسة  مسألة

. كارلوات   ترعب كانت  
 
 
 

 مل!  معاقبيت يريد  ملاذا أفهم  ال:  جتادل قالت
 غريتا اي  تلوميين ال وانت. .  غلطىت  تلك تكن

؟ كذلك  أليس,   
 
 



 
 
 
 
 

؟  ألومك وملاذا!   للسماء اي -  
 
 
 
 
 



 
 

 كثريا  يتحدث استمر لكنه,  سألته ما هذا -
 يكون ومن...  وميغيل اان, .  هتوران عن

 ىف..  به التقيت وكيف,   غوانزاغو السنيور
,   ومبيغيل اان  ىف يشك مل النه ممتنة كنت  البداية 

 اخطئ  ال حىت بشئ البوح  اجلرأة  لدي تكن ومل
  ىتال  االوىل املرة  اهنا واثقة اان  هل سأل مث.. . 

  انه  ابلقول بدأ مث..  الرجل...  ذلك فيها ابلتق
  لن غريتا اي..   آه.. .  املدرسة  اىل سريسلين

؟  هنا وانت االن ليس ؟ سيفعل هل..  يرسلين  



 
 
 
 
 
 
 

 ستستفيدين أبنك  يظن  انه:  ببطء غريتا قالت
 سيكون.. .  عمرك مثل ىف فتيات صحبة من

  اورواب اىل  للسفر  رائعة وفرصة لك  مفيدا تغيريا
. 



 
 
 
 
 
 
 

  زايرة اريد وال... .  التغيري اريد ال لكنين -
. اآلن..  اوروراب  

 
 



 
  اان وكذلك...  التصرف حتسىن أن جيب إذن -

  ان االفضل ومن... .  االزمة تنتهى حىت... 
. بذلك ميغيل ختربي  

 
 
 

  اال االفضل  من انه اظن:   رأسها كارلوات  هزت
...  اخرى  مرة غوانزاغو تقابل  

 
 



 
 
 
 
 

 ىف كعادته   مهذاب هادائ كان  الكونت ان مع
  احست اهنا اال, .  غريتا مع تصرفه
 نظرة اهنا  ام.  هلا  نظرته خالل من االستهجان

االمل؟  خبيبة توحى  
 
 



 
 
 
 
 

  خيبة من شئ فيها نظرة كانت,    مضى فيما
  تفعل مل لكنها..  وسخطها غضبها تثري االمل
 ضخامة ادركت فقط واالن.. .  االن هذا

 امه  اخذت نظراي.  حيملها الىت املسؤولية
  ابليتيمني االبوية  العناية عاتقها على الكونتيسة

 تشيلية كانت  العجوز الكونتيسة  لكن.. . 



 الطقس ذات ليما رطوبة   تتحمل وال,  املولد
  مع اوقاهتا اكثر متضى فكانت,  استوائي الشبه

  اال تعود  وال للعائلة امالك ىف وزوجته شقيقها
 ايزابيال دوان هناك مث.  عائلية مناسبات ىف

 ايضا وهناك.. .  الصحة املعتلة االرملة
  ولدا هناك واالن.  والعمال  االراضي مستأجرو
 أن إذن عجب فال..  هبما ليعتين شقيقته
 السلطة هذه متتد وان.. .  ابلتسلط يتصف

.  إليها آليا  
 
 



 
 
 
 
 

,  اجلمعة يوم ىف الشمس  لغروب أتسف مل
  هناية عطلة اىل قدما للتطلع حرة واصبحت

  عقب ليأخذها  كايل  أيتى  سوف, .  االسبوع
 وختطط,  كله  اليوم وستبتعد مباشرة الفطور

. وحدها تستكشف االحد يوم لقضاء  
 



 
 
 
 
 
 

  إىل لتخلد  اعتذرت املساء وجبة انتهاء فور
 ابلشامبو شعرها تغسل سوف. .  غرفتها
 أن  أوال علها لكن. . .  النوم قبل ومتشطه

  الشرفة إىل وخرجت ، الغد  ىف ترتديه ما ختتار
.مالبس  من لديها  مبا تفكر  



 
 
 
 
 
 
 

 من ابرد هبمس أيتى لطيفا الليل نسيم  كان
 النائمة  الزهور  من والعذوبة  والرقة.  ، البحر

  واستدارت  غريتا تنهدت. . .  العتمة ىف حتت
  ذهنها من الفستان مشكلة لتتالشى  السياج إىل



  رمبا... .  ابلذنب امللح إحساسها  إليه ويعود
  الشأن  هذا ىف الصدق تتذكر  أن السخافة من

  خداع  على كارلوات  مع تتفق مل احلقيقة ىف ألهنا
 ال الرقيق الرومانسى احلب ذلك. . .  خاهلا
 لكن. . . .  ذلك من واثقة  وهى منه فائدة
  متاما ابهلا غاب قد كان  مهم  آخر وجه هناك
  ابلتأكيد. .  كارلوات  إرث  مسألة:  الليلة حىت

  يشك أن الطبيعى ومن هذا الكونت ينسى لن
. أخته اببنة يهتم  الذى الشاب  دافع ىف  

 
 



 
 مهتم  أنه واثقة  غريتا ألن. . .  مسغيل مسكني

  الكونت سيصدق هل لكن. .  بكارلوات حقا
؟ أبدا هذا  

 
 
 
 
 
 
 



 خفيفة ابتسامة  شفتيها وعلى أبسى  رأسها هزت
 توازى جبدية  األمر ىف تفكر  بدأت فقد.  ،

  كارلوات  عزلة مسألة إىل وعادت.  كارلوات  جدية
 الصداقات من الكثري هلا يكون أن ينبغى. . 
 كان  ملا وإال.  ، عمرها  مثل ىف اجلنسني من

 الذى الوحيد ابلشاب  اجملنون  التعلق  ذلك
 هو من حال أى على...   قرب عن عرفته

 زوجا ليكون الكونت فيه يفكر الذى الشخص
 هلا؟
 
 



 
 
 
 
 

.  أفكارها سيل األسفل ىف مفاجئة حركة قطعت
 ، جدا متأخرة. .  مسمرا يقف الطيف رأت. . 

. الوراء  إىل انسحبت وقد  
 
 
 



؟  سنيوريتا اي -  
 
 
 
 
 
 
 

 شعره التقط  وقد ألعلى لينظر الكونت  توقف
. . .  جمهول مصدر من  أزرق بريقا  األسود

 ،  غريتا ذاكرة ىف احلية الصورة تصاعدت



  عيناه وفرضت. .  هنا هلا  صباح أول  تسرتجع
. . . .  عليها االنصياع املشعتان القويتان

: وضحك  
 
 
 

. .  سينوريتا اي أفكارك  ىف للغاية متاديت -
. ابلليل سعادتك قاطعت حىت  

 
 
 



 
 
 
 

 موجات مع بنعومة سيجارته رائحة امتزجت
:  وقالت. . .  الزهور روائح من صغرية  

 
 
 

. مجيلة ليلة إهنا. . .  أجل -  
 



 
 

...  الصباح جبمال تقريبا -  
 
 
 
 
 
 
 



  إذا  عما وتساءلت.  ، فراشة  أمامها رفرفت
  بنربته متتزج شيطانية حملة ختيلت قد كانت

 ما عفريت خبث جمرد أن أم. . .  الناعمة
؟  املكان هذا ىف صباح أول  تتذكر جيعلها  

 
 
 

: ابرتباك قالت  
 
 
 



 العسري من. . . .  سنيور اي واثقة  لست -
.مقارنتهما  

 
 
 
 
 
 
 

  يتمكن ال كما. . .   صحيح هذا. .  أجل -
 ىف احلياة  يبعث امرأة شعاع مقارنة من املرء



 خيفى حني  ذاهتا املرأة بغموض  الفجر زهور
.  حبها عيناها وتعكس  مجاهلا الليل  

 
 
 
 
 
 
 

 حسى  تواصل إىل املالحظة حولت صوته نربة
.  االضطراب لتثري القوة لديها وكان.  ، غريب



 تقاوم بذلك وكأهنا بسرعة غريتا وحتركت. 
. .   صوته  فيها أاثره الذى الغريب اإلحساس

: بربود وقالت  
 
 
 

  الصباح ىف تبدو كيف  جيدا  تعرف  أنك يبدو -
 ابلطبع تتحدث لكنك. . .  الليل  ىف الباكر

. بشرى خملوق عن وليس  ، القدمية اآلهلة عن  
 
 



 
 
 
 
 

: بتحد  إليها ونظر  أجش عميق بصوت ضحك  
 
 
 



 اآلهلة عن وليس. . .  شعرى تقرير إنه -
 حبذافريه  دائما شئ كل  أتخذين هل. .  ابلتأكيد

 ؟
 
 
 

  بني ما قراءة  من  أماان أكثر هذا  يكون أحياان -
  أسالك  أن أود شئ هناك. .  سنيور اي السطور

 . . 
 
 



 
 
 
 
 

:  قاطعها  
 
 
 



  أعاىن أن وشك على لكنىن. ..  أجل. .  آه -
  أن من  مانع  لديك هل. .  عنقى ىف تشنجا

؟ احلديث لنواصل املكان  هلذا  تنزىل  
 
 
 
 
 
 
 



 وأحست. . ..  املعتمة خطوطه  إىل نظرت
. .  بدهشة  فرتددت ضحكة  بشبح بعمق

:  الالذعة سخريته جاءهتا عندئذ  
 
 
 

؟ سنيوريتا اي الظالم من خائفة أنت هل -  
 
 
 
 



 
 
 
:  غريتا تصلبت  
 
 
 

! أبدا -  
 
 
 



  ونزلت.  ، لكتفيها خفيفا معطفا  لتأخذ توقفت
 حتركت مث. . .  خطواهتا ىف التمهل متعمدة

. املظلمة  الردهة  ىف ببطء  
 
 
 

  من  عامود على مباالة بال يستند ، ينتظرها كان
 على من املعطف أخذ. . .  األبيض الرخام

.بتمهل كتفيها  حول ولفه ذراعها  
 
 



 
 
 
 
 

:  متتمت  
 
 
 

.  لك شكرا -  
 



 
 

: متزن بصوت قال  
 
 
 

 اي  عنه تسأىل  أن تريدين شئ هناك كان  -
؟  سنيوريتا  

 
 
 



 
 
 
 

 ما وهذا. . .  ابالرتباك أحست ما لسبب
:  كلماهتا  ىف قليال تتلعثم  جعلها  

 
 
 

 أردت. . . األسبوع هذا عطلة. .  أجل -
... أاتكد أن فقط  



 
 
 

  يبدو.  ، راحتك وقت إنه. .  أجل. .  آه -
  أنت هل. .  سنيوريتا اي القلق من قليل عليك

؟ فجأة حريتك أقيد  أن خائفة  
 
 
 
 
 



 
 

: دهشتها  ردها وكشف هذا من شيئا تتوقع مل  
 
 
 

 أبنىن  أخربك  أن فقط أردت. . . .  ال -
 وأذكرك...  األحد ويوم كله  الغد سأغيب

... بكارلوس  
 
 



 
. .    ما مكان ىف الغد ليلة ستقضني وهل -

؟ أين.  
 
 
 
 
 
 
 



.  أأتخر وقد.  ، ليال سأعود. .   ال. . . آه -
 أن جيب كان. .   كارلوس  بشأن أتساءل لكنىن

 السنيورا لكن. .  دان عمه ابن لزايرة يذهب
  دان  إن لتقول الظهر بعد اتصلت  هرياننديز
 احلنجرة  ىف ابلتهاب أصيب قد الصغري

 وأصيب. . .  كارلوس  زايرة تلغى أن واألفضل
...  لذا . . . . أمل خبيبة  

 
 
 
:  فحثها ترددت  



 
 
 

؟  لذا -  
 
 
 
 
 
 
 



 سوف لذلك. . . . ابئسا وحيدا سيكون -
. .   يساعد  هذا كان  إذا  األحد يوم معى آخذه

  نوع من ترتيبات لديهم  الفيال ىف من كل  ألن.
. األسبوع  لعطلة ما  

 
 
 

  تفضلى. . .  شئ أى   لدى ليس أان -
؟ !  سنيوريتا اي ابجللوس  

 
 



 
 
 
 
 

  أن الفور على والحظت ذراعها المس
  املوصل املمر  إىل أوصلتهما املتأنية خطواهتما

 مدخل عند كان. . . .   العنب عرائش إىل
. إليه  الكونت وأشار ،  قدمي مقعد العرائش  

 
 



 
 
 
 
 

  احلديقة عطر عبق فيها أحاسيس غريتا متلكت
 مفاجئ توتر جعلها. .  الليل  بعباءة املختفية

  جباذبية  تشعر أال املستحيل فمن.  ، إليه تنظر
  وتوتر بضيق. .  كهذا  جو ىف  وأبنوثتها الكونت
 ميكن كم . . .   جاءت كما  الفكرة عنها صرفت

؟  أبلها املرء جيعل أن للخيال  



 
 
 
 
 
 
 

  على متصلبة جلست أن بعد  الكونت جيلس مل
 قدمه ورفع وقف بل. .   اخلشىب املقعد حافة
 قال ، ركبته على ذراعه وأسند.  ، املقعد على

:  إليها  



 
 
 

 آنسة اي  للغاية حى ضمريك  شابة امرأة  أنت -
. . .   اهتمامك لك أقدر وأان. . .  تريانت

. عطلتك تفسدين أتركك لن  لكىن  
 
 
 
 
 



 
 

 أستقل أن أنوى كنت. . .   شيئا أفسد  لن -
 القطار إن ىل قيل لقد. .  اجلبال  إىل  القطار

.  تفوتىن أال ينبغى إاثرة هو املعلق  
 
 
 

 ختططني هل. . . .  لسائح. . .  صحيح -
؟ سكوفيلد السيد مع القطار هذا لتجربة  

 



 
 
 
 
 
 

:  بتأكيد لتنفى  راسها هزت  
 
 
 



.   األحد يوم ليس لكن. .  أجل غذا. .  ال -
. . أن فكرت لذا. ..  

 
 
 

:  قاطعها  
 
 
 

؟ غدا املناظر لرؤية نزهة  ىف ستذهبان -  
 



 
 
 
 
 
 

. املزرعة سرييىن بل. . .  ال -  
 
 
 

: إليها  ونظر يده  بسط  



 
 
 

 بعد. .  منزله  ىف العشاء  تتناوالن مث. . .  آه -
. . . .   التقليدية الرمسيات  من التام  التحرر

 وتكتشفان ، واألهل الوطن  ذكرى ولتسرتجعا
. يغازلك مث. .  بينكما مشرتكة اهتمامات  

 
 
 
 



 
 
 

يفعل   لن -  
  البيضاء أسنانه وملعت قليال الكونت ابتسم 

:  الناصعة  
 
 
 



. ..  سنيوريتا اي لك تكذيىب  ىل  اغفرى -
 ما  صدقت إذا. .  نفسك تضللني لكنك

!  تقولني  
 
 
 

: فستاهنا من طية ملست  
 
 
 

.  أصدق لكنىن -  



 
 
 
 
 
 
 

. عيىن تراه  الذى الدليل أصدق  وأان -  
 
 
 



: حبدة رأسها ارتفع   
 
 
 

؟ سنيور اي. .  دليل -  
 
 
 

  ال وكأنه الطيب سكوفيلد  كايل  ىل  بدا  لقد -
..  املاضى األسبوع اجليد حظه يصدق  

 



 
 
 
 
 
 

  يرى الكونت سيدى:  مفاجئة بصدمة فكرت
 ومها كايل  حبديث مالحظته ذكرهتا!  كثريا

  ذات  تتذكر  ان اىل دعاها  وذلك, .  يرقصان
  ضغط واشتد ...  اهلاسيندرا حديقة ىف االمسية
 وقد اكثر بعضهما اىل  يديها وضمت فمها



.  املراقبة حتت تظل ان الكونت  إصرار ازعجها
؟ شأنه ما, .  حال اى على  

 
 
 
 
 
 
 



  االمر ىف  ما كل  هذا ان واثقة اان:  بثبات قالت
  يذكرين املاضى االسبوع عطلة عن واحلديث... 

 .. 
 
 
 

؟  سنيوريتا اي نعم  -  
 
 
 
 



 
 
 

 ساقيه احدى ويضع جبوارها ليجلس استقام
 االسبوع  عطلة ىف ماذا:  برشاقة  االخرى فوق

؟ املاضى  
 
 
 

 ذكرت:  بعفوية وقالت مباشرة امامها  نظرت
؟ سنيور اي مىن تطلبه ان تتمىن كنت  طلبا  



 
 
 

! آه ؟ طلب -  
 
 
 

.  اصابعه وفرقع  
 
 
 



 
 
 
 

  نعقدها ان  اريد  صفقة هذا كان.. .   تذكرت -
  ابن خيص  منها االخر اجلانب ؟ كذلك  اليس

. اخىت  
 
 
 



 اخنفاض من بشئ احست!  كارلوس!   صفقة
: تنتظر وهي اهلمة  

 
 
 

  القادم الشهر ىف... .  ميالده عيد قريبا سيحني
 موعد من  واحد اسبوع قبل والداه مات لقد. 

  اىل أتجيله الظروف هلذه وقرران احملدد االحتفال
. االقل على السنة هلذه ميالده ذكرى  

 
 



 
 
 
 
 

 حكيم  انت.. .  رأسها غريتا فادارت..  صمت
  استطيع كيف...   جيدا وتتفهم  سنيور اي جدا

؟ اساعد ان  
 
 
 



 حفلة ان فكرت, .  بيننا لوجودك نظرا  -
 شيئا ستكون االجنليزية الطريقة على ميالد

  انكليزاي  فنيا مؤخرا استقدم يل  صديق..  جديدا
 االجنليزي ان  واظن.  يقيمه مصنع على ليشرف
,  اجلدد االصدقاء سندعو.. .  لعائلته جار

  حلفلة املناسب اجلو خلق على  هذا وسيساعد
. امليالد  

 
 
 
 



 
 
 

 للرتمجة وجودي ىف وترغب:  رأسها هزت
. ابلطبع سأفعل ؟ االوالد على واالشراف  

 
 
 

 سنيوريتا اي كله  احلفل تنظمي ان  أريدك  بل -
 ... 
 



 
 

؟ كله   احلفل:  اجفلت  
 
 
 
 
 
 
 



,  الطعام:  شئ كل  ترتيب ان اريدك...  اجل -
.  ضرورى  اخر شئ وأي,  الرتفيه وسائل. 

 اخلدم اىل وتعليمات" بالنش كارت" اعطيك
 اي إبختصار...  هلم  تصدرينه  امر  اى لينفذوا
 حفلة عن  مسئولة نفسك تصوري , .  سنيوريتا

  نفذي مث  بالدك  ىف السابعة ىف لطفل ميالد عيد
.  النظرية  

 
 
 



 لينظر االمام  اىل مييل يتحرك وهو صامتة ظلت
؟ هذا تنظيم  ىف ترغبني  أال:  وجهها ىف  

 
 
 
 
 
 
 



.  هذا سأحب... .   نعم  اعىن..  ال..  آه -
 هل  اعىن ؟ النجاح من  واثق انت هل لكن

؟ االوالد سيحبها  
 
 
 

؟  شك لديك وهل -  
 
 
 



 قد. .  حسنا:  وابتسمت  عميقا نفسا اخذت
.  حلفلته اخلاصة طريقته لكارلوس يكون  

 
 
 

؟ االجنليزية  الطريقة هي هذه تكون  رمبا -  
 
 
 
 
 



 
 

  إذا طبعا اآلابء على يعتمد والكثري..  اجل -
 لالوالد سيوفرون.  املتفهم   النوع  من كانوا
  االدوات كل  ويبعدون, .  الطعام من الكثري
 على يتمتعون  االوالد ويرتكون,  للكسر القابلة

.  طريقتهم   
 
 
 
 



 
 
 

 هبالة فورا احست وقد,  صمت حلظة سادت
:  بسرعة فأضافت.  به حتيط االستهجان من

 وليس... .  الشئ بعض للكبار  هذا لكن
. للصغار  

 
 
 
 



 
 
 

 الوقت لدينا,  حال اى على :  للوراء  تراجع
  او يوم بعد  بروية نناقشه  مث االمر ىف لتفكري

؟  سي..  يومني   
 
 
 

.  سنيور سي -  
 



 
 
 
 
 
 

 قد كان  إذا سنيوريتا اي  اسألك  ان اود -
  تلك السئ  غرانزاغو السنيور تصرف أزعجك

؟  الليلة  
 
 



 
  ليلة  ذكرى اىل  بذهنها انتقلت,  بدهشة
  ذلك ىف,   قليال..  اجل. .  آه:  الفالمنغو
.  االن شئ كل  نسيت لكنين..  الوقت  

 
 
 
 
 
 
 



 نسيان اىل  اميل ال اان:  شفتيه الكونت زم
.  البساطة هبذه االمر  

 
 
 

  اىل تلمح هل.. !  سنيور اي:  بوجوم اجفلت
؟ رخيص تصريف ان  

 
 
 



 بل. .   رخيصا ليس..  ال:  اهلواء ىف بيده لوح
 لكن..  ابلتأكيد وساذج طائش ورمبا ,  رمبا غيب

.   رخيصا ليس  
 
 
 
 
 
 
 



 اللطيفة ثناايها املتصلبة فمه خطوط تستعد مل
 مسعته الذي الالذع  االنتقاد من ابلرغم ,  املعتادة

 حلظة فتلك.  تقف ان وحاولت..  هلجته ىف
 لكن! . .  التحفظ إلبداء ابلتأكيد مناسبة
  الفوالذية  اصابعه ضغط امام  تالشي  التحفظ

. معصهما حول  
 
 
 
 
 



 
 

 افشل اان.. .  هترب لن.  سنيوريتا اي ال -
 تستسلمني  انت.  افعالك ردود فهم  ىف دائما

  ورمبا.  الرقص حلبة ىف التحرش أنواع الجرأ
  تقرأين  فأنت ذلك مع..  الفضيحة من خوفا

 ولو بريئة مالحظات يف لطيفة  غري تفسريات
؟ فلماذا,  غاضبة  

 
 
 



  ذلك ماقصدت..  اسفة اان:  ابخلجل احست
  كل  وهذا,  انسى ان افضل فقط لكنين.. . 

.  شئ  
 
 
 
 
 
 
 

؟  خدعت انك  تنسني -  



 
 
 

.  كهذا  شئ -  
 
 
 

 مثل ىف رأيك هو ما اعرف:  مث..  وتنهدت
  انىن  تظن ان واكره...  و... .  االمور هذه

...  و..  معك صادقة وساكون شجعته  
 



 
 

  النوع هذا  ملثل تشجيع  ذاته حد ىف وجودك -
. 
 
 
 
 
 
 
 



 قبل من لك شرحت كما:   فجأة  معصمها وترك
  الحدى  حيدث ما اندرا املوقف ذلك مثل.. . 
  تعرض لن   حمرتمة عائلة من فتاة ...  بلدي  نساء

 قبل من تعرفه  ال شخص مع  املوقف  هلذا  نفسها
  عدم من زوجها سيتأكد ستتزوج  وعندما.. . 

 الفتيات  تتعرض هلذا.  احلرج هذا ملثل تعرضها
. غونزاغو مثل رجل اهتمامات اىل االجنبيات  

 
 
 
 



 
 
 

 ما  اعرف.. .  أجل:  وهدوء  بسرعة قالت
 ايضا هناك  ان نعرف وحنن..  تفسريه حتاول

.. وشهامتك كياستك  مثل ىف رجال  
 
 
 

! سنيورا اي لك شكرا:  بوقار  قاطعها  
 



 
 
 
 
 
 

  بني التمييز  دائما السهل من ليس  لكن -
.. .   بالده  عن بعيدا املرء كان  إذا  النوعني

! الالتيين  السحر من اهلالة  لتلك ذلك ويرجع  
 
 



 
 
 
 
 

؟  فينا رأيك هو  هذا هل -  
 
 
 



 تصرفنا نفضل حال اي على:   بوجهها اشاحت
 انواع اكتشاف  ىف احرارا نكون ان.. .  هكذا
.  حنكم  ان  نتعلم   الطريقة هبذه..  أبنفسنا الناس  

 
 
 
 
 
 
 



 برغم  اقتناعه  عدم وادركت قصري صمت ساد
..   سنيور  اي أترى:  تقول فاستدارت..  اهتمامه

 علمين, .  الدرس من نوعا كان  يل ماحدث
 ساحرا كان  غونزاغو سيد.  املستقبل ىف احلذر
 لكن!  ايضا اللب ويسلب..  البداية  ىف

  مبا تعرف فكيف..  هذا تالشي ما سرعان
 اخيك ابنة مثل بريئة لفتاة تودد  انه  لو حيدث

 مث,  ابلتأكيد ستتزوجه ؟ السحر ذلك فتصدق
, .  هلا  خملصا يكون  ولن نساء زير  انه تكتشف

  طول تعيسة وتظل,  حينئذ جذااب يكون ولن
. يسعدها الذي احلبيب فيه جتد ولن..  حياهتا  



 
 
 
 
 
 
 

:  اكثر قرب عن هبا وتفرس,  جلسته ىف حترك
 بني حرة عالقات تفضلون فأنتم .. .  إذن

. اجلنسني  
 



 
 
 
 
 
 

 تفسريه  احاول ما وهذا,  ما بطريقة..  أجل -
 الصداقات من كثريا  وفتاة شاب عقد إذا.. 

,   البشرية  الطبيعة معرفة ىف هذا يساعدمها
 احلياة  شريك اختيار  ىف اخلربة ويكسبهما

  إقامة ىف  للغاية  مهمة الطباع  دراسة. .  املناسب



 تلك فاكتشاف ولذلك..   سعيدة عالقة
. االوان فوات قبل رياكث  افضل االختالفات  

 
 
 
 
 
 
 

  عينني  فوق  السوداوان الكونت حاجبا ارتفع 
 افكارك  خط اتبع  انىن اظن..  نعم :  مفكرتني



  وأيسر فتاة الرجل يغازل ان الطبيعى ومن.. . 
؟ مسئولية بغري,  اهتمامها  

 
 
 

 ىف وتولد..   وقطبت,  قصدها هذا يكن مل
  الوقور مظهره وراء  من يتسلى أبنه شك ذهنها

  نواايها له  لتكشف تشجيعها عن يتورع ولن.. 
 .. 
 
 



 
 الذى  ابلشكل االمر ليس:  بسخط وقالت

 يطلب عندما  متاما هذا تفهم  فالفتاة.. .  تصوره
...  معه اخلروج  منها  الشاب  

 
 
 
 
 
 
 



؟  هذا أظن...  املوعد  هو هذا -  
 
 
 

,   صغرية هدااي اليها يقدم ورمبا,  يواعدها -
  يعىن  ال هذا لكن..  التسجيالت  أو,  كاحللوى

,  اخلاصة ممتلكاهتا من الفور على يصبح  انه
 إقامة ىف  حرا يظل فكالمها. .  كذلك  وهي

 من عادة ينفصالن لكنهما اخرى عالقات
 ما لفرتة حدة على ويتواعدان أصدقائهما دائرة

...  كثريا  ببعضهما لقاتع  إذا, .   



 
 
 
 
 
 
 

 من الكثري هناك ان يبدو:  شديد بوقار  قاطعها
 غري العالقات هذه مثل ىف" إذا"و" لكن"

 ارجوك.. .  ملقاطعتك آسف..  املسئولة
.  مثري شئ فهذا استمري  



 
 
 
 
 
 
 

  ابلتاىل يعىن  ال هذا لكن:  بعصبية اليه نظرت
  ولو حىت...  تلقائيا  ابلزواج عالقتهما تنتهى ان

 اهنما بعد  فيما ليكتشفا,   اخلطوبة إعالن قررا



  اخلطوبة   فسخ يف حران فهما,  غلطة ارتكبا قد
. االهل هذا ازعج ولو حىت قرارمها فهذا.. .   

 
 
 
 
 
 
 

..   فهمت :  املقعد مؤخرة على ذراعه وضع
؟ يرفضون  هل ؟ الفتاة أهل عن ماذا لكن  



 
 
 

  الهنم   االهل  يعرتض لن ؟  وملاذا  ؟ يرفضون -
. السعادة  هلا  يريدون فهم .. .  ابنتهم  حيبون  

 
 
 
 
 
 



 
 اال..  سنيوريتا اي فهمي  أسأت لقد..  ال -

  هلا تتعرض الىت التحرشات على االهل يعرتض
؟  رفاقها من ابنتهم   

 
 
 

 وقالت.. .  غامضا حتذيرا خيفى حديثه كان
  املسألة اىل ينظران ال الوالدان..  أبدا:  بثبات

  الهنما الشاب على تعرفا إذا  الزاوية هذه من
. اببنتهما يثقان  



 
 
 
 
 
 
 

 حترك سوى يقطعه ال,  عميق صمت ساد
  للغاية صافية السماء كانت.. .   الشجر  أوراق
..  بوضوح تسرتخي والظالل,  ابلنجوم تشع

 حتديد واستطاعت,  جانبية نظرة اختلست



 كان..   اتم بوضوح النحيل الكونت  وجه جانب
 قبل طويال الليل ويتأمل, .  يتحرك ال,  يفكر
,  ما  قرار  اىل توصل وكأنه اليها يستدير  ان

. االن فهمت :  بربود وقال  
 
 
 
 
 
 
 



 لتدرك  ساعدتك قد اكون ان ارجو:  ابتسمت
.  سنيور اي. .  نظران وجهة  

 
 
 

 قد وفتاة شاب اي ان ادركت  لقد:  رأسه هز
  او مقهي يف رمبا .  متاما كغريبني  صدفة يلتقيان
  مث..   لبعضهما احد يقدمهما  ان ودون مسرح
  إذا اليها  يتقدم ان مطلقة حرية للرجل يكون
  إذا الفتاة  تعرتض ولن.. .  فيها برغبته احس
 التعليم  ابسم هذا كل..   معه ابلتجاوب احست



 يده مد انه لو..  البشرية الطبيعة على واحلكم 
 هكذا.. .  داعبها  او..  والمسها...  هكذا.. 

 .. 
 
 
 
 
 
 
 



 قبل خدها اىل الدافئة الفوالذية أصابعه تسللت
 التقت  حىت ذقنها  وادارت. .  نواايه  تدرك ان

. أصابعه معصمها أيسر  كما  لتأسرها  بنظراته  
 
 
 
 
 
 
 



 منها  يقرتب وقد:  واضحا انعما صوته وجاء
.. ليعانقها اكثر  

 
 
 

  لتكسر  تتحرك  وهي أنفاسها شهيق غريتا مسعت
... اخلطري السحر  

 
 
 

...  وتراجع تركها الفور على  



 
 
 
 
 
 
 

 هناك.  ؟ به املسموح القدر جتاوزت لقد -
 ان  املرء على مرئية غري  حدود يبدو ما على

؟ حبذر يتجازها  
 



 
 

 حنن. .  سنيور اي تفهم  ال انك اظن:  ابتسمت
. وهلة ألول نلقاه عندما الغريب نغازل ال  

 
 
 

.  غرابء زلنا ال اننا  أقول ال:  برقة قال  
 
 
 



..  ابلضبط هذا  ليس..  ال..  آه -  
 
 
 
 
 
 
 

  هذا عن نفسها تبعد كيف  نفسها ىف وتساءلت
  نلتزم حنن:  خبفة تضحك ان حاولت, .  املأزق

.  عواطفنا مجاح كبح  وحناول دائما ابلعقل  



 
 
 
 
 
 
 

..  سخفها مدي ادركت,  حتدثت عندما
  عينا  ملعت فقد..  مبرارة  ذلك على وندمت

  ابرد هو ومن :  ورد...  لتحديها بقبول الكونت
؟ االن الدم  



 
 
 

 اخلطري   السحر كسر  تستطع مل املرة هذه
 ليست :  بعجز رأسها فهزت , .  بسهولة

 ابلتعقل  يرتبط  االمر وإمنا...  دم برودة  املسألة
. 
 
 
 
 



 
 
 

 مبثل حقا تؤمنني  هل ؟ تعقل:  العجب عليه بدا
؟  الباردة  النظرية هذه  

 
 
 

  لكنها:  اخر  موضوع ىف  جتادل ان حاولت
...  إهنا!   نظرية ليست  

 



 
 

  عن النظر صرفت العصبية حركته لكن
. الواهي احتجاجها  
 
 
 
 
 
 
 



 على  بقدرتك  حقا أتؤمنني! .  البلهاء أيتها -
 ال انك اظن  ؟ عواطفك ىف والتحكم  العبث

! الكلمة معين تفهمني  
 
 
 

 الكونت  مقاطعة إثر شهقة  ىف إنكارها وتالشي
 احلساسة  اللمسة  تلك اخرى  مرة وصدمتها هلا

..   احملطم  عناقه قوة ىف ضاعت مث,  املخملية
 مث.. .    جديدة احاسيس جبنون واجتاحها

 حميط يف اجلديدة االحاسيس تلك ضاعت



 عداه ما فيما لشئ  وجود ال الذى النسيان
. وعداها  

 
 
 
 
 
 
 

 الستعادة السعى فيه حاولت الذى  الوقت ىف
  وجهها ىف حمدقا تراجع,  املشتتة أحاسيسها



 بريق وملع..  الشاحب  املرجتف البيضاوي
:  جباذبية وابتسم   السوداوين عينيه ىف الطمأنينة

 اي..  كالمك  معين اعلمك ان ىف ارغب. 
. الباردة الصغرية االجنليزية آنسىت  

 
 
 
 
 
 
 



 واكتشفت..  الدافئ أسره ضمن  تزال ال كانت
..  اطرافها على يطغي خبطر منذرا ضعفا غريتا

..   ابقى..  اهرب.. .  جبنون عقلها وعمل
؟  ملاذا ؟ اجابة بال..  السؤال ملاذا!  احتجي  

 
 
 
 
 
 
 



 ليس لك عناقي ابلتأكيد!  ترجتفني  أنت -
؟  حتتمل ال صدمة  

 
 
 

  اتوقع مل.. .  اان:  وجهها تشيح عنه تراجعت
..  أان..  سنيور اي هذه مثل صدمة منك  

 
 
 
 



 
 
 

  بنداء اأتثر  ال انىن  تظنني وهل ؟ أان -
؟ سنيوريتا اي االحاسيس  

 
 
 

  فهزت.. .  توافق ان اكثر االمان  من هلا بدا
: فواصل..  بغباء رأسها  

 



 
 

 خاصة..  االنثوية   اجلاذبية ضد حمصن انىن أم
 اجلراة  لديها,  متواضعة ساحرة لفتاة كانت  لو

  سلوكي بشأن, .  وقار بكل حماضرة علي لتلقي
؟ العصر هذا جمتمعات يف احلضاري غري  

 
 
 
 
 



 
 

! هذا فعلت ما لكنين.. .  آه :   مذعورة وقفت  
 
 
 

  اخللف من كتفيها  على يده  ووضع بدوره وقف
  مل انك واظن ..  تفعلني كنت  انك  اظن لكنين: 

. كهذا  سريعا  ردا  تتوقعي  
 
 



 
. الكلمة مبعين فعليا عرضا اتوضع مل -  

 
 
 
 
 
 
 

, .   اجملنون خفقاته  عن قلبها يتوقف ان متنت
.  الساخرة نظراته  تواجه والتفتت  



 
 
 

..  آه..  ان..   سنيور اي  تتذكر  ان وارجو -  
 
 
 
 
 
 
 



  وراء من  مثلها تردد,  بشهقة كلماهتا  انتهت
  غريتا لكن..  حالكا الظالم كان.. .   الكونت

 وال اسرتيال على التعرف ىف صعوبة جتد مل
 نسيت وهل!  ساعة ربع انتظران لقد:  غضبها

؟ رامون..   
 
 
 

 ابردة بتحية قليال رأسه حيين,  يواجهها استدار
. مؤدبة  
 



 
 
 
 
 
 

. اعرف اكن مل. ..  سنيوريتا  اي اعتذر -  
 
 
 



..   سنيوريتا اي..  ال:  اهلرب  عن غريتا اوقف مث
. الداخل  اىل سأوصلك  

 
 
 

:  الرتاس  حنو يقودمها وهو  اسرتيال تذمرت
.  كثريا  ستتأخر  
 
 
 
 



 
 
 

 من بشئ احست فقد..  غريتا مسعتها ابلكاد
, .    اصال املشتت جأشها رابطة يغزو  التوتر
 املرتقبة ترييستا اىل يتجه  الكونت ترى وهي

.  ابعتذار يتمتم  وهو  لشفتيه يديها  ويرفع  
 
 
 
 



 
 
 

 حني ىف اخللف  ىف  يقف البدين غوميز دون كان
 ان  جليا وبدا,  السهرة  ثياب  الثالثة ارتدي
.. .   اجتماعية ملناسبة معا سيخرجون االربعة
 ابنه اعتذر مث للرجل التحية الكونت قدم

.  ثيابه لتغيري مضطر  
 
 
 



 
 
 
 

 لترييستا وابتسمت,  غريتا  وجود  نسى أنه بدا
  لتتابع العلوى الطابق  اىل وانسحبت ود ابتسامة
  اىل املاضية  الساعة وانقلبت.  للحمام التأهب

 هذه مثل  يرتك ال احللم  أن إال...  غريب حلم 
  من هلا مربر  ال اليت الكراهية هذه وال! .  االاثر

. اسرتيال  
 



 
 
 
 
 
 

 ؟ ابلذات اللحظة تلك ىف  القدر  هبا جاء ملاذا
  ضغط اشتد مث ؟ احلديث ذلك  من مسعت وكم 

؟ اسرتيال رات كم ..   فمها  
 
 



 
 
 
 
 

 مكاهنا ىف املغسلة سدادة غريتا دست فجأة
..  ابدا هذا  ىف غرابة ال. .  هلا داعي ال بقوة

... إنسان هو الكونت حال كل  وعل  
 
 
 



 زهري بلون املرآة  ىف يشع البيضاوي الوجه كان
 جبنون وفتحت املاء حتت رأسها ودست.. 

  السائل لتبعد سارعت مث.. .  الشامبو زجاجة
.. رأسها عن بعيدا الفكرة ودفعت عينيها عن  

 
 
 
 
 
 
 



؟  احلميم  عناقهما اسرتيال رأت لو يهم   وماذا  
 
 
 
 

* * * 
 
 

( السادس الفصل هناية)   
 
 



 
 
السابع  الفصل  

ابلسحر؟  تؤمن هل  
 
 
 
 
 

  مع طبيعتها  اىل ابلعوده احساسها غريتا اىل عاد
.التايل  الصباح يف سكوفيلد كايل  وصول  



 
 
 

  السابقة الليلة احداث حتولت النهار تقدم مع
 من ابلرغم .  . رويدا رويدا احللم   من شيء اىل

 مسلية  سرية  بشعريرة الذكرى فيها اثرت  ذلك
.كايل  نوااي  يف الكونت لشك  

 
 
 
 



 
 
 

 صحيحه الكونت تنبؤات كانت  عامة بصفة
  كايل  ارهاه فقد.   ، واحد شيء اال للغاية 

  الرائعة اجلياد بعض  اىل اضافة املزره من اجزاء
 قليال ومازحها...  قبل  من مثلها تر  مل اليت

  منزله يف لذيذة طعام وجبة خالل مرحه بنكات
  جاءت  ان بعد و...  .  جدا املريح  و املتواضع
  اىل دعاها  ، انصرفت و  ابلقهوه منزله مديرة



  مل لكنه ، رحالته و حياته عن حلديثه االنضمام
. الطويل اليوم خالل مرة يعبث  

 
 
 
 
 
 
 



 اثناء  تفكر  هي و دافئ ابحساس ابتسمت
  العوده  طريق يف كايل  جبانب بصمت جلوسها
.. ملتوية تفكري طريقه للكونت ان  

 
 
 

؟  تبتسمني ملاذا_   
 
 
 

 جورجينا 



 
 
 

  ادركت  و حوهلا يدور ملا غريتا كايل  صوت  اعاد
 الفيال خطوط رات.  .  توقفت السياره ان

 ، املخملية املاء صفحة امام منعكسه
 عجلة  وراء جيلس الذي الرجل اىل فاستدارت

 مسعت قد  انك اظن ال:  راسه فهز...  القيادة
ذكرته؟ مما كلمه  

 
 



 
 
 
 
 

؟ كايل  اي قلت ماذا ...  اسفة اان_   
 
 
 



 ال:  لبه فسلبت اعتذار ابتسامة  اليه وجهت
  للغد ترتيباتك عن اسال كنت...  .   مهم  شيء

 ؟
 
 
 

 جورجينا 
 
 
 



 يف  متانعني هل:  حاجبيه فرفع ، له قالت
.خبري دليل اان  ؟ اليك انضمامي  

 
 
 
 
 
 
 

 يف اضيع اان ختاف وهل:  ضحكت مث ترددت
؟ اجلبال  



 
 
 

  اتفقنا...  .  مرحا اكثر الثنائي االستكشاف_ 
.. اذا   
 
 
 
 
 
 



 
.املنزل  اىل ساوصلك:  السيارة  ابب هلا فتح  

 
 
 

.   ، الباب اغالق  صوت مع احتجاجها تالشى
 املمر على يسريان ومها  مرفقها حتت يده ووضع
. املسقوفة الشرفة ابب حىت ابالشجار املغطى  

 
 
 



 
 
 
 

 ال وهو  ، حلظات  اليها ينظر  كايل  توقف عندئذ
 فاختربت.   ، الدافئة بيده ذراعها   ميسك يزال

 ما مكافأة الرجال يتوقع ملاذا...  شك حلظة
؟  فتاة الخراجهم   
 
 
 



 حىت ال  و  شيء أي منه التريد اهنا فجاة شعرت
رقيقة،  وداع قبلة  

 
 
 
 
 
 
 

 الدافئة قبضته يف اصبحت  يدها ان احست مث
...    ال:  خبفة  يقول مسعته و  خبفة  يقول مسعته و



  املساء حتية تكون ابن  هتتم  فتاة انك اظن ال. 
صواب؟  على اان هل..  قبلة  

 
 
 

  اذا اال:  بنعومه واضاف...  بدهشه نظرة
؟ ابالهانة شعرت  

 
 
 
 



 
 
 

 شكرا!  .  غيب انت كم   كايل  اي آه:  ضحكت
.  سواي  قضيناه الذي الرائع اليوم لك  

 
 
 

.لتقبله ابندفاع نفسها رفعت  
 
 



 
  اىل  طريقها يف خبفة تركض وهي ابتسمت

 وكاهنا صامته الكبرية الفيلة  كانت.  غرفتها
 منخفض بصوت اجفاال وصاحت.  .  مهجوره
 اعلى اىل  وصوهلا  مع املمر  ضوء انطفا عندما

. السلم   
 
 
 

 جورجينا 
 



 
 

 تغلق ، هذا عن املسؤولة  هي كارلوات  كانت
...  لتوها غرفتها ابب  

 
 
 
 
 
 
 



.. غريتا حنو بفضول لتنظر  وظهرت  
 
 
 

 لكنين..  .  قدميك وقع امسع مل..  آسفة اان_ 
  امضيت هل ، مضاءة االنوار  و النوم استطع مل

؟  سعيدا يوما  
 
 
 

. رائعا بل_   



 
 
 
 
 
 
 

 اليس ، جدا جذاب االجنليزي السنيور اذا_ 
؟ كذلك  

 
 



 
. املظهر انيق فهو.........  .  اجل_   

 
 
 

 ال:  حامله قالت و راسها هزت كارلوان  لكن
 هبا بتعامل  اليت  الطريقه بل فحسب مظهره اعين
 كما  حيميها ذلك مع و...  . له كند  امراة مع

.  املرافق يفعل ينبغي  
 
 



 
 
 
 
 

  تعرفني  انك   ادرك اكن مل:   بدهشه غريتا فالت
...  هذا كل  تالحظي لكي الدرجه هبذه كايل  

 
 
 

 جورجينا 



 
 
 

 تبادل  يف كارلوان  برغبة تشعر   هي و تنهدت
 اببتسامة  الباب  اطار  اىل واستندت.   ، االسرار

؟ هنا مثري شيء حدث هل:   
 
 
 
 
 



 
 

  مل:   بعمق تنهدت و عينيها كارلوان  اغمضت
. ممال يوما كان  فقد ، اليوم شيء هنا حيدث  

 
 
 

؟ السوء  هبذا_   
 
 
 



  زايرة من يتمكن مل النه مكتئبا كارلوس  كان_  
 خايل وكان...  .  تسليته اىل  واضطررت ، دان

 ترييستا  و اسرتيال  زارتنا مث ، كذلك  املزاج سيء
 يف كانت  ترييستا حىت........  ايزابيال لرؤية

. سيء مزاج  
 
 
 
 
 
 



 
:اسرتسلت و ، صوهتا كارلوات  اخفضت  

 
 
 

  مركز تبوأ  و  اورواب  اىل عودهتا عن تتحدث اهنا
....  .  زوجها فيها يعمل كان   اليت املؤسسة يف

. ذلك  عن الرتاجع يف اقناعها حياول واجلميع  
 
 
 



  اذا اورواب  اىل العوده من مينعها  ما يوجد ال_ 
.......  رغبتها هذه كانت  

 
 
 
 
 
 
 



 ؟ الراحل زوجها  مؤسسة يف  بوظيفة التقبل ملاذا
  كثرية  صداقات هلا ان شك ال ، حال أي على

. جيده  فكره اهنا اظن و هناك  
 
 
 

.......    غوميز دون هناك  لكن...... اجل_ 
. منه اهلرب  حتاول الذي.   

 
 
 



 كما  غريتا  هتمس ومل....   كارلوات  ضحكت و
  فالعائلة ، هلذا مندهشه لست:  الفتاة فعلت

. رجل أي ذراعي بني  دفعها  على تصر  
 
 
 
 
 
 
 



 ميكن ذلك  بعد:  حبزن  راسها كارلوات  هزت
  خلايل اغراءها  حتول ان..........  .  السرتيال

.  مراتح ضمريها و  
 
 
 

 خالك اىل  االمر يرجع:  حبده غريتا قالت
. ابالغراء يقوم من ليقرر ابلتاكيد  

 
 
 



 
 
 
 

....   آه:  خفض من بصوت كارلوات  ضحكت
 القرار اختاذ يف ملساعدهتم  وسائلنا لنا لكن

؟ ابدا   الخنادع اننا تظنني هل........  ..   
 
 
 

. لتبتعد  تتحرك بدات و غريتا استقامت  



 
 
 
 
 
 
 

  كان  اذا لكن........  هذا اظن ال...  ال_ 
 اكثر فسيكون.   ، احدامها  يتزوج ان جيب

. ترييستا اختار لو حكمه  
 



 
 

 جورجينا 
 
 
 

...   ايضا  ذلك  اظن:  حبزن راسها  كارلوات  رفعت
 من ليس ولكن ، اسرتيال تتنحى قد اجلها فمن

 هي تكون ان جيب كان....   سواها اجل
.....  .   مستبده اهنا.....  الكربى االخت

. مجاحها يكبح  و يروضها سوف خلي لكن  



 
 
 
 
 
 
 

  قررت و  فقطبت...  للفكره  ترتح مل غريتا لكن
  زواج توقعات عن للحديث  هناية تضع ان

  فجاة كارلوات  قالت و...  .  الكونت  و اسرتيال
.  الظهر بعد اليوم عنك حتدثنا:   



 
 
 
! حقا_   

 
 
 

  السنيور  اىل تنجذب ان اتمالن كانتا_  
... اليك ينجذب و سكوفيلد  

 
 



 
 
 
 
 

 و...  كارلوات  ودعت ان اىل غضبها اخفت
. سخطا تغلي كانت  غرفتها اىل وصلت عندما  

 
 
 



 تلك ؟ كابل  مع امسها مجع على جتؤان كيف
 ومل وجيزة  فرتة منذ تعرفه الهنا سخيفة فكره

  كايل  سيقول ماذا!  واحدة مرة سوى معه خترج
 لكن سيضحك االرجح على ؟ هذا مسع لو

.....  مضحكا  ليس االمر  
 
 
 

 حول الغيب  التفكري هبذا مل ابلتاكيد الكونت و
 ...... 

 



 
 
 
 
 
 

  العطلة بقية قضاء على تتفق مل لو متنت فجأة
  مزيدا ابلتاكيد سيمنحهم  فذلك.......  .  معه

 بقناعاهتم  يهتمون ال ملاذا...  االقتناع من
؟ عليها يطبقوهنا ال و  اخلاصة  

 



 
 

 ابب تصفق و سرتهتا ختلع سخط موجة جعلتها
 حق من ليس ؟ هكذا القلق ملاذا...  خزانتها
 احد ابسم  امسها  يقرنوا ان اصدقائة   او الكونت

 يف التورط من  يوما حيذرها امل.........  .. 
  من حيذرها ان جيب كان  ؟ العائلية اخلالفات

  شائعاهتم  يف توريطها يف حريتهم  استخادمهم 
. الزواج بشان  

 
 



 
 
 
 
 

  ان تستطع  مل ، كايل  مع  اصبحت حني لكن
 املشرتكه التسلية من بدال و..  .  ابالمر ختربه
  روحها خيمد اكتئاب هناك ،كان تصورهتا  اليت

..   كايل  مع  املعلق  القطار  تصعد وهي املعنوية
 تبدل  ، الرحله  بداية مع ، حال أي على

.سحرها اجلبال فرضت عندما اهتمامها  



 
 
 
 
 
 
 

  املعلق القطار  هبا مير اليت الصغرية القرى كانت
 قلب اىل عاليا التسلق ايضا  و...  .  رائعة

.  احياان مرعب و ، االنفاس  يقطع االنديز   
 



 
 

 جورجينا 
 
 
 

 حنو متيل غريتا كانت  ، قوي منعطف كل  عند
  غريتا وانتاب ، هبا لتمسك يده متتد و كايل

  اىل هبوطا  القدم املئة اىل  نظرت  حني الدوار
. االسفل  

 



 
 
 
 
 
 

 ال:  مبرح قال و ، مطمئنا يدها كايل  امسك
 اعلى للبريو ..  ..  القمة تلك  من اعلى شيء
 يقدمون..........  العامل يف ركاب قطار حمطة

 حيا  هناك اىل يصل من لالنعاش  االوكسجني
.  الركاب من  



 
 
 

! كايل_    
 
 
 
 
 
 
 



 هناك اىل  نذهب فلن ، حبيبيت اي تقلقي ال_ 
 معظم  يستغرق  القمة اىل فالوصول......  .. 

... اليوم خالل الوقت  
 
 
 

 جورجينا 
 
 
 



 ليختار توقف و ، القطار من لتنزل ساعدها
  خلف وضعها....  الطريق جانب على من زهرة
 فالتقطتها...........  فورا وقعت  لكنها ، اذهنا

  دبوس عن حقيبتها يف تفتش هي و ضاحكه
 سنذهب اين  اىل:  فستاهنا  ابقة يف الزهرة تثبت

 ؟
 
 
 
 
 



 
 

 نذهب مث.......  البداية يف قليال سنسري_ 
..  ..  الطعام لبعض حنتاج عندما السوق اىل

.  الطعام بتناول فيه نستمتع  رائعا ماكاان اعرف  
 
 
 

 جورجينا 
 
 



 
  اليت  املناظر  لروعة احلماسيه هلجته حتضرها مل

  الرتابية  الطريق  منتصف من خرجا حني تنتظرها
 جانب على صعودا يلتف  ضيق اخر  ممر اىل
 مرة والول .  .  كله  الوادي على يطل  و التل

  التقليدية مبالبسهم  احلمر اهلنود  غريتا رات
 هم  و ، الكنيسة من  عودهتم  اثناء الزاهية

  نزوال يهبطون  مث الكنيسة قرب  اجلسر يقطعون
.  القرية اىل  

 
 



 
 
 
 
 

 االلوان وبدت ، صافيا  و  صحوا اجلو كان
  كانت  اخللف يف البعيدة القمم  لكن.   ، مشرقة

  شردت  ،و ابلرهبة الغامر احساسها سبب هي
 الرتتيب الشديدة  اخلضراء  املروج حنو ، نظراهتا

 و جبهد املكتسبة ، القمح و ابلذرة املزروعة



 وادركت...  .  القاسية الضحلة  الرتبة صربمن
. هنا االنديز  هلنود احلياة  صعوبة مدى  

 
 
 
 
 
 
 

 يده لتمسك فاستدارت  ذراعها كايل  المس
 املمر يف هبوطا طريقها  يف تسري و املرشده



 اوصلتهما قصرية مسرية.....  .  الوعر املنحد
 هي اليت الرئيسية الباحة  اىل  مث القرية اىل

 ساعة مدة بكسل جتوال و  القرية حياة عصب
 شكل على فضية قطعه  واختارت ، ابلسوق

 قصري جدال بعد و.   ، امها اىل  ترسلها  قالدة
  ما  او"  بونشو"  هلا يشرتي  ان لكايل مسحت

  ، القرمزي  ابللون االطراف املزينة العبائة يشبه
  من كامك  و ستشعرين االن:  ضاحكا قال و. 

. البالد اهل  
 
 



 
 
 
 
 

..   حتركهما واصال مث ،  كتفها  على رماها و  
 
 
 



  غريتا رمق و طعام  بسلة معه جاء قد كايل  كان
 حتس  هي و.   ، موافقه  راسها فهزت بنظرة

.. اجلوع و ابلعطش  
 
 
 

 جورجينا 
 
 
 



 فتحا و  امللتوي املمر قرب  معزوال مكاان وجدا
.. املنزل مدبرة اجلهما من اعدته  الذي  

 
 
 

 رفع و احدمها  انوهلا العصري  من كوبني  افرغ
. االخر  

 
 
 



 ؟ القدمية البالد ؟ اجلبال ؟ ماذا  خنب نشرب_ 
؟ لنا أم  

 
 
 
 
 
 
 

  معىن له منخفض بصوت االخرية الكلمة  تلفظ
  استعادت فجاة..  لغريتا تراءى  هكذا او.   ،



..  الصباح  يف راودهتا اليت  املزعجه  افكارها كل
؟ االمر  ما:  كايل  قال  و ببصرها فأطرقت  

 
 
 
 
 
 
 

  لكنها ، االمر على تضحك ان هو حل أفضل
 لرجل تقول كيف.    ، نظراته  مواجهة تستطع مل



  يف مرتني قابلها فتاة ابسم   امسه تقرن  الناس ان
 ال  الناس اولئك وان ؟  فقط متتاليني يومني 

؟ بينهما اجلمع بغرض  سرا خيفون  
 
 
 

 جورجينا 
 
 
 



  أيها األمر يف شيء ال:  مضض على ابتسمت
.  ممتاز يوم إنه..  .  األمحق  

 
 
 

 لقد ؟ متأكدة:  العادة غري على جادا بدا
  ظننت و  ، يقلقك أشيئا الصباح هذا الحظت

. ختياليت من اآلن واثقا  أعد مل و أختيل  انين  
 
 
 



 
 
 
 

 ليس...  .  املعتاد الصباحي مزاجي انه_ 
.  يدي يف األمر  

 
 
 



 على  للوراء واتكأ ، وجهه تعبريات  تسرتخ مل
 حقا سعيدة أنت هل:  مليا فيها حيدق مرفقه

؟ هنا  
 
 

 ساحرة البالد...  سعيدة طبعا اان أجل ؟ هنا_ 
. أكتشفها و  أراها كثرية  أشياء  هناك و  

 
 
 
 



 
 
 

 قصدت بل....  هذا أقصد  مل:   شفتيه زم
؟ الئق بشكل  يعاملونك  هل....  .  عملك  

 
 
 

  أستطيع ال ، اآلن حىت:  دهشتها  إليها عادت
؟  تسأل ملاذا لكن...  التذمر  

 



 
 

 جورجينا 
 
 
 

 ال و...  السن صغرية زلت ال:  كتفيه  هز
  يرام ما على تسري ال األمور أبن التفكري أحب

. أتملني كنت  كما  
 
 



 
 بصوت قالت...  .  هبا ابهتمامه غريتا أتثرت

 شيء كل  لكن.  هتتم  أن  يسعدين:  منخفض
 يف إال عنا كثريا  خيتلفون ال  هم  و ، مايرام على

. التقاليد  مسألة  
 
 
 
 
 
 



 
  تفهمي لن..  نفسك ختدعي ال:  فجأة قاطعها

.  ...   الالتيين  التفكري عمق البساطة هذه مبثل
...  حكيمه كنت  لو حىت  

 
 
 

 تطلعت و ، أصواات مساعه فور ابلصمت الذ
... حوهلا غريتا  

 
 



 
 
 
 
 

 أجفلت مث ، يتقدمون أانس  أصوات مسعت
 يف بوضوح  يرن الولد صوت  كان...  .   بوجوم

 ساخطا  كان  و ، ختطئه أن ميكنها  ال و  السكون
 أهنا لك أقول!  صحيح هذا لكن: حبدة

 سكوفيلد السنيور مع فهي!  تريانت السنيوريتا
... انين سرتى املنعطف هذا ووراء..  ..   



 
 
 
 
 
 
 

  فوق من الصغري األسود كارلوس  رأس ظهر
..  غريتا ورأته ، األوراق فضية شجريات

  و لتحيتها  الركض بني  حائرا بدا  و فتوقف
. األخري إحساسه  تفوق و  ، هو حيث البقاء  



 
 
 
 
 
 
 

 إهنا:  ببطء املتقدمني الغرابء  حنو صائحا التفت
! هنا إهنما..  .  تبا لك قلت لقد!  هي  

 
 



 
  من يسيل  بدأ و  ، كايل  و  غريتا حنو انطلق مث

 لكن ، صرب  و بشغف كايل  أجاب...  األسئلة
  الطويل الطيف وراقبت آلية كانت  غريتا ردود

  ملساعدة يد ميد أمامها يظهر  هو و  للكونت
  تتجاوزان  مها و  التوايل على اسرتيال و  ترييستا
  حترك ذلك بعد...  .  للممر  الضيقة احلافة
 كانت  حيث ، الصغرية الفسحة  حنو ليمر

 إعادة تنتظر مفتوحة تزال ال النزهة اغراض
.  توضيبها  

 



 
 
 
 
 
 

  بكل و ؟ اليوم ذلك يف و النزهة   تلك قرر  ملاذا
 قد  الذي  النوع من نزهة ليست هذه أتكيد

اسرتيال  أو ترييستا ختتاره  
 
 



 
  الحظت...  .  عليها الكونت بنظرة احست
..  السوداوين عينيه عمق يف متحفظا استهجاان

  و ، وجنتيها إىل الدافئ االمحرار فتصاعد
. جانبا  وجهها ادارت  

 
 
 
 
 
 



 
 أنك  يسعدين:   بربود اسرتيال  هلا ابتسمت

 املستساغ  من ليس.  البالد  لرييك كايل  وجدت
.  غريبه بالد يف وحده املرء يتجول أن  

 
 
 

  أان يسعدين بل:  فيه مبالغ بدا  حبزم كايل  تدخل
.  معها ألجتول وجدهتا ألنين  

 
 



 
 جورجينا 

 
 
 

:  مبتسما ابهتمامه املطالب كارلوس  إىل نظر مث
أميغو؟  األمر ما  

 
 
 



 دعوة ستتلقى...  ميالدي عيد حفلة إهنا_ 
..  أرجو لكنين..  .  رمسية  

 
 
 

.  األمر له ليشرح حدة على كارلوس  أخذه و
. جمددا اسرتيال ابتسمت  

 
 
 
 



 
 
 

 ال لدرجه بعيدة ليما تكون أن  املؤسف من_
  أي أرى وال..  .  مقابلتك علة كايل  تساعد

 عطلة قضاء شئت لو لليلة  معنا تظل أن  مانع
 فكره هذه أليست..  الريف يف طويلة أسبوع

؟  تريستا اي رائعة  
 
 
 



.  بك مرحبا و أهال:  تريستا أكدت  
 
 
 
 
 
 
 

 عيناها تسمرت و..  ىلية كانت  هلجتها  لكن
  احلمراء  األطراف ذات.   ،  البونشو عباءة على

..  الطعام سلة قرب األرض على املنبسطه  



 
 
 

  جمددا الكونت بنظر لتلتقي  نظرها غريتا رفعت
  به  هلا أسرت  شيء كل  يكشف صمته وبدا ،

 ،و يفكر  مباذا تعرف أن تستطع ومل..  كارلوات
..  .  وجهها إىل املزعج  االمحرار عاد فجأة
 الشكر تتمتم  ، استدارت  و بشدة فمها تكور

 احتياجات جتمع أن قبل  دعوهتا على لرتيستا
.  النزهة طعام  

 



 
 
 
 
 
 

  ظل فوقع لتغسلها األكواب  و األطباق اخذت
، املرتقرقة املياه فوق  

 
 
 



؟  حزينة انت  ملاذا -  
 
 
 

 جبانب وراءه  جتلس ترييستا حملت و رأسها رفعت
 اسرتيال قفت و بينما ميزح  وكارلوس.   ، كايل

. تراقب  
 
 
 

 جورجينا 



 
 
 

؟ احلزن وملاذا..  سنيور اي أبدا  حزينة لست_   
 
 
 

.    ، تقلقي ال...  بسؤال...  سؤال_ 
  أن أحاول   و التطفل عنك أزيل  ما فسرعان
. آخر مكان إىل  اخيت ابن انتباه أصرف  

 



 
 
 
 
 
 

 األمر:  تقول هي و بعناية األكواب غسلت
 نرحب حنن..  األطالق على تطفال اليعد

  انين أظن  ، إلينا اليوم كارلوس  ابنضمام
.  يومني قبل هذا لك أوضحت  

 



 
 
 
 
 
 

 منذ تغريت الظروف لكن...  .  أجل...  آه_ 
.  اليوم  ذلك  

 
 
 



 صحبة حيب كارلوس..   أبدا:  بربود  قالت
.. كايل  
 
 
 

 جورجينا 
 
 
 

  أنين أظن و ، مناسب غري  ترتيب لكنه رمبا_ 
.  الصدد هذا يف رغبايت أوضحت  



 
 
 

 استجاب لكنه ، حبدة كارلوس  ينادي استدار
.  انظر و تعال...  .  سي:  بفتور  

 
 
 

  حلق و ،  الوادي عرب شيء على  جديد من وركز
. الصغري  الولد إبشارة اجلميع  

 



 
 
 
 
 
 

  بنعومة ترييستا وضحكت...  .  شيئا كايل  قال
 لكنه ،  غريتا تفهمه مل تعليقا كارلوس  أطلق مث ،

 تبعه..   الثالثه الوجوه على  االبتسامات جلب
 ووضع وحترك...  الكونت  من ساخط تعليق



 الولد والذ..  ..  كارلوس  كتف  على يده
.  ابلصمت  

 
 
 
 
 
 
 

 مث...  .  الطعام سلة  غطاء غريتا ربطت
 ما لرتى   السياج إىل ببطء تتحرك استقامت



 املكان هذا من ، مجيعا اهتمامهم  شد الذي
 يف  ممتدا الوادي رؤية ميكن ، االسرتاتيجي

  و البيضاء  و الرمادية حدوده حىت ، األسفل
...  .   السوق ابحة تظهر  و  القرية حتتضن اليت

 استسلمت و  ، السياج  على بيديها  اتكأت
...  الساخطه املزاجية  حلالتها  

 
 
 
 
 



 
 

  ترها ومل  ، هنا إىل اتت مل اجملموعه  ان لو متنت
"  هلا اشرتى أنه يعفوا ومل..  .  كايل  مع

 ، زهرة صدرها على الكونت ملح" ...  البونشو
 يقطفن ال الفتيات أن شك بغري  يدرك هو و

 حبق يهمها   ذا  ما لكن...  النفسهن الزهور
 من خارجة أجفلت مث ؟ هذا الحظ لو  السماء

 سطع مث...  .  ساطع وميض على تفكريها
 ال اهنا  أدركت  و النقطه ذات  يف أخر وميض

 جمددا  الوميض عاد مث ، سيارة تكون أن ميكن



  ، الدوار تسبب متواصلة سلسلة  املرة هذه.. 
!  مرآة هذه أن شك ال:  صاحت و  

 
 
 
 
 
 
 

  إنه:  مبتسما اليها ينظر  األمام إىل كايل  مال
  اليت  الفتاة اهتمام جذب حياول هندي صيب



  لكنها ، االن ترينها  ال أنت...  .  اختارها
.. بقربه موجوده  
 
 
 

 جورجينا 
 
 
 

  سيقلب:   اللطيف  اهلادئ بصوهتا  ترييستا قالت
 عليه ترد   حني اخلارج  إىل الداخل  من قبعته هلا



 الذي للمنزل مصغرا منوذجا يصنعان مث.. 
 الكنيسة  إىل أيخذه و .   ، إنشائه ينواين

. ألمثاله معد مكان يف ليضعانه  
 
 
 
 
 
 
 



  اليه  يضيفان و..  صحيح هذا:  كايل  قال
  و ، اجناهبم  يف يرغبان الذي  األوالد بعدد  متاثيل
 و...  االزدهار هلم  ستجلب  اليت.  املاشية عدد

 منا  فإذا..  .  هذا كل  حول الذرة سيزرعان
 لو أما رغباهتما ستتحقق ، ترعرع و  الزرع

... النمو عن توقفت  
 
 
 

. االعلى إىل راحتيه وبسط يديه فتح و  
 



 
 
 
 
 
 

 يبدو:   بغريتا حتدق هي و جبفاء  اسرتيال علقت
 هل...  .  األنديز خرافات يف ضليع انك

استعدادا؟  مبرأتك جئت  
 
 



 
....  .   صغرية حقيبة مرآة  جمرد:  غريتا ردت

. معك اليت مثل  
 
 
 

 على االبتسامة رأت عندما  سرها يف وابتهجت
... اسرتيال وجه  

 
 
 



 
 
 
 

  الكونت ابقرتاب إلحساسها فجأة أجفلت و
 سيكون ساخرا  تعليقا أن متأكدة ، كتفها  من

: بسرعة قال كايل  لكن.  ...  نصيبها من
.  الرد تعطيه وهي...  هاهي....  انظروا  

 
 
 



 لعباءة  األزرق  اللمعان و الفتاة حترك غرات رات
  احلمراء تنورهتا و"  البونشو"  اهلندية  الفتاة

. القامته   
 
 
 
 
 
 
 



 و...  اآلن منه ستهرب:   حديثه كايل  اتبع
  او قبعتها انتزاع سيحاول مث.   ، سيالحقها

 تستطيع لن ، ينجح وعندما...  راسها منديل
 شعرها  المس منها لشيء امتالكه ، منه اهلرب 

...  عليها  السلطة  يعطيه  
 
 
 

 جورجينا 
 
 



 
  بوضوح  اهلندية الفتاة  رؤية غريتا استطاعت اآلن

 على تركض كانت  ، كايل  تكهن كما  و..  .. 
  فوق يقفز الصيب كان  و...  صعودا التلة سفح

 بينه  املسافة ماضاقت سعان و....  السفح
 مث..  .  السريعه خطواته  بسبب طريدته وبني

 علقت  ان  بعد امل  عويل اىل الفتاة فرح انقلب
. ارضا وانبطحت  الطويلة تنورهتا  طية يف قدمها  

 
 
 



 
 
 
 

 و.   ،  الوادي يف املنتصرة  الفىت صيحة تعالت
  الواسعة  قبعتها امسك حىت حلظات اال ماهي

 مسافة  من  يرلقبها واخذ...  ابتعد  و االطراف
  تستدير و  تقف  و نفسها تلملم  هي و آمنة
 تبذل مل الفتاة ان  للعيان وبدا...  ابرتباك حنوه

  النهاية ويف..  .  قبعتها الستعادة يذكر  جهدا
  فوق من  هبوطا يرتاقصان كأهنما  و االثنان توجه



 األصدقاء  و األهل إلبالغ...  القرية حنو التل
. اخلطوبه خبرب  

 
 
 
 
 
 
 

.  محيدة عادة إهنا_   
 



 
 

 الصوت  ذلك ااثرها ان  بعد غريتا استدارت
..   الساخرة الكونت نظرة والتقت .   ، الغريب

 اخلرافات هذه ان ارى:  ساخرا اسرتسل مث
.  لك تروق التقليدية  

 
 
 

  نظرته القت ، اليها يلتفت اجلميع  ترى هي و
.  السوداء  نظارته وراء من العنيدة اخلفية  



 
 
 
 
 
 
 

  تروق.   ، أجل ، سألت أنك  مبا و ؟ ال ومل_ 
  أمتىن و..  مجيلة رومانسية عادة أظنها و.  يل

 منزهلما و املستقبل ألوالد الذرة يزرعان عندما
 وأرجو..  طويلة  و قوية البذور تنمو  أن الصغري



.    ، ابلطبع لكن!  قبعتها تستعيد أال كذلك
؟  ابلسحر تؤمن أال ، سنيور أنت  

 
 
 

 جورجينا 
 
 
 

 خطوط تكشف ومل..  صامتا حلظة  إليها نظر
 مالحظتها على الداخلي فعله ردة من شيئا فمه



  ما أهذا ؟ سنيوريتا اي امرأة أكسب  كي:   اجلريئة
؟  تعنينه  
 
 
 
 
 
 
 

 وهل:  ابهته اببتسامه لنفسه ومسح..  ترد مل
 ؟ السحر من  نوعا  يعين الكامل مبفهومه احلب



 على حيافظ لن لألسف سنيوريتا سحر هو
.  دائما سحره  

 
 
 

  و ساخرا رأسه هلا  أحىن.   ، إليه  تنظر هي و
..   اآلخرين   إىل استدار  

 
 
 
 



 
 
 

 أخذ قد كان  ، حيدث ما تدرك أن زقبل
 يفي  كأنه  و املكان غادر و الصغرية جمموعته

! التطفل إزالة:  السخيف بوعده  
 
 
 

 على يديها أراحت و قليلة حلظات  كايل  نسيت
 احلصى  تطأ  اليت االقدام وقع إىل تصغي  السياج



 حنو ابلتدريج تتالشى مث  الرتابية  الطريق فوق
..  الصمت وساد....  .  القرية  

 
 
 

. خاليا الوادي بدا فجأة  
 
 
 
 

* * * 



 
 

( السابع الفصل هناية)   
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الكذب علمها احلب  
 
 
 

  كثريا  غريتا انشغلت التاليه االايم خالل
  كارلوس  ميالد يوم ملناسبه االوليه ابلتحضريات



 املنزل يف من كل  ابهتمام االمر هذا حظي وقد
الصغريه  اخلادمه  مانويال حىت ايزابيال دوان من  

 
  عليها غريتا دخلت حني ايزابيال دوان وقالت
 سوف:  سوف الدعوات بشان  املشوره تساهلا 

سنه   كل  كما  هذا يطلب  
  طلب فقد... االوىل  املشكله بدات هنا

 واشرتط... .ومطبوعه رمسيه دعوات كارلوس
 يف مناقشته عبثا وحاوال..ابالنكليزيه  تطبع ان

يصغي ان  رفض لكنه االمر  
 



 لينتهي  ازف قد الوقت ان ايزابيال دوان قررت
  كارلوس  اىل حب نظره مع فقالت..  . اجلدال

 ان ساطلب:الفساد لدرجه تدليله اىل متيل الذي
البطاقات  تطبع  

عراقيه  بنوته  
  الكميه طباعه على يقدر من  جتد مل غريتا لكن

  وعادت...املتبقي القصري الوقت  يف املطلوبه
  يف تسوق  جوله بعد مرهقه اليوم   ذلك ظهر بعد

  وصوهلا  حلظه يف الكونت سياره وابغتتها البلده
للفيال الداخليه  الطريق اىل  



  وجهها امحر وقد املتعدده مشرتايهتا اىل نظر
  السياره تستعملي امل:حبده  وقال احلراره بتاثري

 سنيوريتا؟ 
 

 ذراعيها من واللفائف املشرتايت اكياس واخذ
 لقد..  ..سنيور ال:ارتياحا فتنهدت... املتعبني

ابالتوبيس ذهبت  
 يف عامه نقل وسيله استخدام منك اتوقع ال-

املنزيل  لالستخدام  خاصه سياره فيه يوجد وقت  
عراقيه  بنوته  



  اىل للذهاب العامه  النقل وسائل استقل لكنين-
 افعل ال فلماذا..  ..سنيور  اي موطين يف عملي
  اىل اليوم ذهب ماريو الضروره؟مث عند هنا ذلك

مريضه زوجته الن مبكرا منزله  
 

...   هذا اذكر..اجل...اجل :الكونت قطب
 تعرفني لكنك  حالتها عن استفسر ان جيب.

سنيوريتا اي القياده  
سنيور اجل-  



 يف  الرينو السياره استخدام عليك اذن-
 على السري حتذري ان جيب لكن..  ..املستقبل

 طرقاتنا 
اللفائف  اكرب اىل  ونظر وشكرته ابتسمت  

 
ايسنيوريتا؟  تذكارات  اشرتيت هل-  
 صغري هدااي..كارلوس  حلفله اهنا..ال-

خمتلفه اخرى  واشياء  لاللعاب ومكافات  
 الرتاس على مقعد فوق يدها حقيبه وضعت

منه اللفائف  اكرب واخذت  
 



 ان قبل  ادخلها ان اردي...ميالده هديه هذه-
يعرفها  فقد واضح شكلها...  .يراها  
  والعينني احملمرين ابخلدين الكونت تفرس

 امخن   ان استطيع لن: راسه وهز املشعتني
السر؟  مشاركتك يل فهل...ماهي  

 
  تظن هل...  .وزرقاء فضيه  طائره اهنا...طبعا-

له  اشرتي  ماذا اعرف سيحبها؟مل انه  
املفضل  كنزه  ستصبح اهنا متاكد اان-  

عراقيه  بنوته  



  التحضريات  تسري هل:متسائال حاجبيه رفع مث
اخلطط؟  وفق  

... ماعدا..  ..  اجل... اه-  
 

  اليه تفضي ان عليها اليسري من اصبح فجاه
  امر  ساتدبر:فقال تواجهها  اليت ابلصعوابت

  فورا الضروريه االشياء عليها ورقه اعطين..هذا
سنيوريتا  اي  

 
  االبتسامه تكن ومل..  ..الفرحه لصيحتها ابتسم 

 العمق يفتقد  الذي االدب والذلك سخريه



 على ابالبتسامه الرقه  وامتزجت..والدفء
 وااثرت مدهشه فكانت املتزمته القويه قسماته

 بعيدا كان  طلب شكل اخذ جتاواب نفسها  يف
 اي ارجوك:احللوه االبتسامه هذه قبل ذهنها عن

  يناديين هنا  غريتا؟اجلميع تناديين ال ملاذا..سنيور
 هكذا

 
  خبديها  احست املتهور طلبها من انتهت عندما

 لكن برهه سكت...  .متجدد  بلون حيرتقان
  وهز فمه  زوااي تلوي استمرت االبتسامه تلك



  يل اكتيب واالن..ايغريتا..هذا يسرين:راسه
طباعتها  املطلوب الكلمات  

  غريب مصدر وورقه قلم  عن تبحث اسرعت
..  خلطواهتا اخلفه يعطي السعاده من صغري سري

عراقيه  بنوته  
 عن مشرتايهتا ختفي وعي بعد فيما.
 االحد  يوم مبزاجه االن مزاجه قارنت...العيون

  قدره  مزاجه؟للكونت اليستقر ملاذا..السابق
  قادر انه سخطا واالكثر  وخزها على جمهوله

  مناسبه أي تنسى  وجعلها مقاومتها  سلبها على
مزعجه تكون قد اخرى  



 
 يفتح كما  ادارته  ابمكانه! الالتيين السحر  انه

 من  كايل  ينزعج اال ينبغي لكن! ماء صنبور
النزهه   اىل ذاكرهتا وعادت..  .هذا  

عراقيه  بنوته  
  اىل  عودته طريق يف منطواي  كايل  كام  لقد

 مث هدف بال املدينه عرب ابلسياره وانطلق...ليما
  اىل  ونظر( كريستويل  سان) تل قرب  توقف
..   املدينه  من القدمي اجلانب يف املتأللئه  االضواء

 مباشره  الفيال  اىل العوده اتريدين:فجااه وقال.
ابلسياره؟ نتنزه او  



 
!  عظيم :حبقد وقال..فوافقت بتوتره احست
  االجواؤ عن االمكان  قدر لالبتعاد اشتاق

واحده  لليله ولو الالتينيه  
  فوقها يسطع سياحيه بشواطئ مير جنواب اجته

  اطلق  مث..ليما عن البعيد الساحل  على القمر
 الطريق على لتنطلق القويه للسياره العنان

عراقيه بنوته... العريض الرئيسي  
 توقف كانت  اهنا برغم  منعشه السرعه كانت

احياان الراس شعر  



 حني بكثري الليل منتصف جتاوز قد الوقت كان
  وقال..  . الفيال اىل اخريا  كايل  اوصلها 

جيدا  انمي... حبيبيت اللقاء اىل:مبرح  
 

  اىل وحيدا لعودته  ازعاج أي عليه يبدو ومل
 وهو بقلق عاليا ومتتمت...فريدانو وادي 

  تلك على جبنون السياره يقود  اال ارجو:يبتعد
 الطريق 

 رحله يف ليما  اىل بسفرره ليخربها  كايل  هبا اتصل
 ابالمكان كان  لو ويساهلا االسبوع هنايه يف عمل



 بعد الابس ان وفكرت..الغداء لتناول يلتقيا ان
... الدعوات بطاقات مشكله الكونت حل ان  

 
 
 

 وسعدت..  .متام اجنليزيه طعام وجبه تقدمي  تقرر
 برانمج يف ابملساعده ميغيل  لتطوع كارلوات

والتسليه  االلعاب  
 

 خاصه اشياء جيمعان امسيات عده امضيا
  البحث بلعبه خاصه سريه  اماكن  يف الخفائها



  لتلك احملليه  لالرشادات والتخطيط الكنز عن
 من اايم  عشره قبل االايم احد  صباح ويف اللعبه

 غريتا غرفه كارلوات  اقتحمت  املوعود اليوم
 االمر  بدايه يف\وبكاء بغضب وانفجرت

  ما تدرك اهنا  من واثقه غري غريتا اليها اصغت
.كارلوات  تقوله  

 
 

 .. 
 
 



عراقيه  بنوته  
  مباشره الفطور  بعد بطلبها  ارسل الكونت لكن

  امه من رساله لتوه تلقى  انه  هلا ليقول
 وان..االسبوع هذا سيزورها اليت الكونتيسه

 يف رغبتها عن مفاجئ بشكل عربت الكونتيسه
 اليتم  الكونتيسه ورغبات...حفيدهتا رؤيه

شئ  كل  ليس  هذا لكن..جتاهلها  
 

 قد رجل اىل كارلوات  ستقدم الزايره تلك خالل
زوجها يصبح  



 اريبون مزرعه ميلك والده...انريكو  امسه-
جديت  عائله مع مصاهره عالقه وتربطهم   

عراقيه  بنوته  
  فوقه وغاصت غريتا سرير  من كارلوات  اقرتبت

  البيضاوي وجهها على البؤس  وظهر
..   اجلامعه  من للتو بالده اىل   عاد لقد:الصغري

هناك ظل ليته...  
 

  تفكر وهي عينيها يغشى االهتمام غريتا صمتت
 تشجيع دون املشوره لتعطي وسيله ابفضل

 عيين يف تراه  الذي التحدي على املباشر



 اهنم  تؤكدين كيف:هبدوء قالت اخريا..الفتاه
 مل انت  حال أي على الزواج  هذا سريتبون

  به تعجيب ان جديتك اتمل وقد..بعد  تقابليه
.... مل انك  لو لكن.  ..الزواج  اىل  هذا ويؤدي   

 
هذا  سيفعلون-  

هذا؟ خالك قال وهل-  
اعرف لكنين..ال-  

  يقل مل  وهو تعرفني وكيف؟كيف: خبفه سالت
هذا؟ من شئا  

 



  مث...اليوم  للتسوق اخرج ان  مين طلب النه-
 يدري؟قد من...اجل.  .. اه:وقال ضحك

!خمطوبه تعودين  
عراقيه  بنوته  

  تبالغ كارلوات   ان تظن  التزال راسها غريتا هزت
  وقع لو فحىت..ميازحك انه:حيدث  ال قد شئ يف

 عليك يعرض فلن بعنف حبك يف انريكو
 قد يكون فقد يدري ومن نظره  اول  من الزواج
  فيها ويفكر اجلامعه يف  زميالته احدى قابل

له؟ كعروس  
 



 ال انت..اه! ال"االمام  اىل يديها  كارلوات  فتحت
  اشرح كيف .. مبازحين يكن مل خايل..  .تفهمني

:  احد لك  يقول لن هذا؟  لنا حيدث كيف  لك
 اكثر فاالمر..  ..منه تتزوجي ان جيب اجل

.. هذا  من مكرا  
 
 
عراقيه  بنوته  

 زواجنا ان خيربوننا كثريه  خمتلفه بطرق لكن
  متاما  ندرك حىت عائلتينا ويسعد جدا مناسب

  اذا مبراره املهما وخنيب كرامتهما  سنجرح اننا



 اجلميع ويصبح...نواقف وهكذا...رفضنا
  جيري هكذا.. سعداءكذلك اننا ونصدق سعداء

ميازحين تيو يكن مل ال..ايغريتا االمر  
 

..    فهمت:تقول  ماذا تدري ال غريتا تنهدت
تسافران؟ مىت..  

 يف  خايل وسريجع املساء يف غدا سنطري-
  اىل جديت مع اان  اظل بينما القادم االسبوع

  تستطيعني اال ارجوك؟..اه..ان اىل..ان
 مساعديت؟

 



  انين  كيف؟تعرفني  لكن:خطوه غريتا تراجعت
  ان ميكن ماذا لكن.. بوسعي ما الفعل مستعده

 افعل؟
  اعددت انك...  خايل اىل التحدث ميكنك-

 اتخر وقد..وكارلوس  اان تثقيفيا برانجما لنا
...تلغيه ان لك   فالميكن الوقت  

 
  استطيع كيف!كارلوات: بذراعيها غريتا لوحت

  العائليه شؤونكم  يف التدخل استطيع ال! هذا
 انه  تتوقعني فهل الفكره تلك  اما اخلاصه

 سيصدقها؟ 



 سيضغي سيصدقها..اجل.  .. اجل...اه-
 اليك 

ذلك اظن ؟ال...اان-  
 

  ان على  ان يل قال...  .هذا يل قال لكنه-
 برغم  النك نظرك وجهات يف  االختالف احتمل
  استفيد قد االعجاب تثري  ميزات متتلكني هذا

كثريا   منها  
 حقا؟وماهي: تغضب ام اتضحك غريتا تدر مل

فجاه؟ اكتشفها اليت  امليزات تلك  
 



... الطوارئ مواجهه يف هادئه  انت-  
  يقصد انه ؟الشك... الطوارئ  تلك وماهي

 وواصلت.  ...كارلوات  غضب نوابت
والصدق  الشجاعه من الكثري ولديك...الفتاه  

  كل  لديك وهل:ابلتسليه غريتا تظاهرت
اتبعي ...هذا  

 
..  هذا من اكثر  اذكر ال: كارلوات  عينا ضاقت

 ينبغي ماكان...االمحر ابللون خداط اكتسى..
  ان امل كنت   لكنين...كهذه  اشياء لك  اقول ان

. اليك يصغي خايل  ان تفهمني اجعلك  



 له قلت انين لو شيئا يل  تصديقه يفيد  لن-
 اكاذيب 

 
قويه  تنهيده يف واخنفضتا كارلوات  كتفا  ارتفع   

شيئا دبران لو  اكاذيب تكون  لن-  
 اقتنع ولو حىت..  ..ننجح لن:راسها هزت

اخلطه   نلغي ان منا يتوقع فهو خالك  
 

 ةالتفتت كارلوات  راس ارتفع 
مبساعديت ترغبني ال انت..فهمت :ابمتقاع  



 الفتاه الخبار اندفاعا تقاوم..غريتا ت\تنهد
 الكونت  اىل  ابرائها تتفوه ان حاولت كيف

جناح  بدون  
  تذكرها مع  قامت لون اىل  الزهري اللون حتول

 عن  عجزها وادركت...  .هلا عناقه بوضوح
 فهي  بكارلوات تتعلق اليت  خططه مناقشته

برده التكهن  بسهوله تستطيع  
 

.  امسعي:حبزم قائله  بعمق وتنهدت كارلوات  نظرت
 عمرك ان برغم   فيها مبالغ جبديه اتخذين انت..

 مع واقيمي اذهيب...عشره السابعه اليتعدى



 فمن بوقتك ومتتعي هذا انريكو والتقي جدتك
 قد تكونني وقد رائعا انساان يكون فقد يدري

تعودين  حىت ميغيل نسيت  
 

... ابدا:سخريه كارلوات  فم  التوى  
 
 

...  هتتمني ال انت:تصيح الباب حنو ركضت مث
! يهتم  احد ال.!  

 
 



وراءها الباب وصفقت  
عراقيه  بنوته  

 متاخر  وقت يف نفسها الذهبيه  الفرصه قدمت
 يف غريتا كانت  حني اليوم ذلك  الظهر بعد من

 غطت وقد..  ..االسباحه بركه  اىل  طريقها
 خترج  وهي السباحه  ثوب  فوق بسرته جسمها

  طريقها يف ظل وقف عندما اجلانيب  الباب من
الطريق  عن فورا الكونت يتنح ومل  

 
للسباحه؟ اذاهبه-  

سنيور اجل-  



انجحه؟ التسوق رحله كانت  هل-  
 
ال-  

  او السبب شرح سوى  خيار هناك يكن ومل
 الكالم  االن ترفض كارلوات  املسكينه ابن القول

 معها 
عراقيه  بنوته  

  اخىت ابنه محاس يف اشك:الكونت حاجبا ضاق
صحيح؟ هذا فهل..  ..جدهتا لزايره  

  وتشعر شجاعه غري اهنا غريتا ادركت فجاه
االن  التام ابخلوف  



 
 
 
 
 
 
 

 ملباشره هنا البقاء تفضل اهنا..اظن..اان-
احلفله  جتهيزات  

شئ؟  كل  هذا هل-  



 هذا اظن ال:فابتسم  عاجزه بيديها اشارت
 سنيوريتا 

 
 ابلرمسيات للتحدث جبفاء  غريتا عادت

 حمق انت: بكربايء راسها وارتفع ...  ..املهذبه
 ليست اختك ابنه...الكونت سنيور اي متام

 التزال اهنا نسيت قد انك  ويبدو...سعيده 
  احلب اىل حباجه فهي.المها فقداهنا على حزينه

منهما والكثري..والرعايه  
 



 من  اهلرب تستطع مل  لكنها فجاه استدار
معصمها على اطبقت اليت الفوالذيه  االصابع  

  الوقت ان احس... سنيوريتا اي واحده حلظه-
 اعرف..اخيت ابنه مساله حول للتفاهم  حان قد

 شباب بني السائده الفوضى متام
..  بنفسك ثقتك متام اعر كما...جمتمعكم 

  هذا  ان اكتشفت لو كثريا  ساغضب ألكنين.
للتمرد   ويدفعها  اخيت ابنه على يؤثر  

 



 بتشجيعها احلم  وال...!متمرده ليست اهنا-
 حبياته راي للمرء  يكون ان العصيان من وهل..

 اخلاصه؟
.  احلاضر الوقت ويف حالتها مثل يف:بربود قال

واذا .. اجل...  
  يتعلق  مبوضوع اقنعتك فاهنا جدا خمطئا اكن مل

ريو  افاليا  اىل بزايرهتا  
 

 مل اليت الصغريه شهقتها امام   مرح بغري ابتسم 
 ما  هذا:معصمها وترك  كبتها  غريتا تستطع

 فاان املساله  تلك قبل من حبثنا اننا ومبا...ظننته



  انين واضيف...املوضوع بفي  رايك متام اعرف
 البنه الرومانسي االهتمام عن اعمى لست

  هويه عن وال...الوقت بعض منذ اخيت
.. منتستهدفه  

 
  جراء من الشاحب  وجهها اىل ينظر صمت

  اي..متام واضحا  ابدو هل:وواصل ..  .. حديثه
تريانت؟  انسه  

  بني  من الكلمات لتخرج  شاقا جهدا بذلت
متاما  واضحا:املرجتفتني شفتيها  

!يعرف!يعرف  انه  



 
 من املزيد ابن الضيف حباجه لست  فاان لذا-

ابلكامل؟  حمرم...  .االهتمام هلذا التشجيع  
 وتراجعت بصعوبه   املشلوله اطرافها حركت

  داخلها يف  عميق مصدر من واسرتدت...خطوه
  وترد لتواجهه هبا اعجب اليت والشجاعه القوه

 احياان: سنيور اي نسيته واحد شئ هناك:هبدوء
  عينيها تفتح اختك ابنه..مرغواب املوضوع يكون
 اليقظه هذه مثل عليها حترم وان..احلب على
  تفكر امل ..  ..املد وجه يف الوقوف حماوله يشبه

هذا؟ يف  



 
  سعتنب لكنين  االوان يفوت ان قبل ليس-

 اي هذا ستتذكرين ارجو كما  وانت...االن ابالمر
 سنيوريتا 

 جانبا  وانتحى البارده التحيه  بتلك راسه احىن
طريقها  عن يبتعد  

 لكنها..  ..السباحه يف رغبتها كل  االن تالشت
الداخل   اىل  تعود لن  

عراقيه  بنوته  
 يغلق  املسقوفه الشرفه   ابب صوت ومسعت

  الربكه حافه اىل كالعمياء  فركضت..بنعومه خلفه



 سوف يغمرها الذي املاء  وكان,نفسها ترمي
 يف  يكن مل الذي اللقاء  هذا ذكرى ميحو

 فوري  ترايق هناك يكن مل لكن احلسبان
 شفتها تعض كانت  خرجت وعندما..سحري
 على  املاء قطرات بينما ارجتافها على لتسيطر

عينيها من افلتت بدموع   ختتلط وجهها  
 

********** 
 
 



 طائره رحله ضمن اخته  وابنه الكونت سافر
 اوصلهما  التايل اليوم يف  فاالرايو الة املساء

  تقول رساله  مع السياره واعاد  املطار اىل ميغيل
  حتتاج عندما عليه تعتمد ان غريتا على ان

  حلفله والتجهيزات االعداد عميله  يف للمساعده
 كارلوس 

 
 غراي ومخنت..  ..املزاج  حزين ميغيل وبدا

 عرف وقد الكونت له اصدرها   اليت االوامر
اخته  ابنه وبني بينه ابملوقف االن  



 سكون الفيال على وهبط...ابئسه االايم مضت
 اهتمامه فقد كارلوس  ان  حىت غريب حزين
 هناك  يكن مل اسبوع بعد ستجرى اليت  ابحلفله

  كان  اذا  ما احد يعرف وال فاليارايو  من خرب اي
  الوقت يف سيعودان  اخته وابنه الكونت

لالحتفال  املناسب  
 

 سكوفيلد كايل  هبا اتصل االسبوع هنايه يف
  جدا اسف:عليها اتفقا اليت   الرحله ليلغى

  ظهر  اتوقعه مل شئ هناك لكن..  ..ايحبيبيت



 قبل اهنيها كثريه  اشياء ولدي ...فجاه امامي
 السفر 

سفر؟  اي تسافر؟-  
 

 الطويله  السنويه اجازيت لك؟ان  اقل امل-
اشهر لثالثه تستمر القادم الشهر  موعدها  

  االجازه اهنا...!هاي: فضحك:بنعومه شهقت
استحقها؟  انين   واظن..سنتني منذ االوىل  

عراقيه  بنوته  



  خبفه لتقول بصعوبه ريقها ابتلعت
 تكون  ان واتوقع...  .ابلطبع...بلى:مصطنعه

ستذهب؟  اين  اىل...صاخبه  الجازه خططت قد  
 

 اصدقاء لدي...ميامي اىل رمبا ..يعد اعرف ال-
الوطن  اىل  اعود  قد او هناك  

 مث املكتومه تنهيدهتا مسع وكانه قليال صمت
االحباط عليك االمر؟يبدو ما: صاح  

 اقول ان استطيع ال لكين... قليال.. اجل-
اهلاتف  عرب لك  

 



 موعد بسرعه سجل الابس السوء؟ هبذا-
  يف قمه العلى نصعد ولسوف الفيستا

موعد؟  هذا هل...العامل  
عراقيه  بنوته  

 ابلغثيان احساسها  مع  داخلها الذعر حترك
 برغم  االن احد  اىل حباجه اهنا .  ..االمل وخيبه

  اكثر شئ فعل يستطيع احد  ال ان تعرف اهنا
وعمق  بود  العزاء تقدمي من  

 
 والول الحيتمل ابلوحده احساس  عليها اطبق

 جو يف ابخلوف شعرت هنا  اىل وصوهلا منذ مره



 الكونت منزل دائره خارج اهنا تعرف غريب
كايل   سوى التعرف ومعارفه  

نسيت ها...كارلوس  حفله لكن: قالت  
 فادركت االخر الطرف من مكتومه اهه مسعت

  خرجت لقد:اجش وقالبصوت.  ... نسي  انه
 على هناك ساكون طبعا اجل.متام تفكريي من

حال أي  
 

  وذهبت اخلط  اغلقت متبادل رقيق حوار وبعد
حزينه وهي كارلوس   عن للبحث  

عراقيه  بنوته  



 كانت  كارلوات  من رساله وصلت يومني بعد
  اىل جاءت لكنها...متكلف حذر فيها حمتوايهتا

 للجمل وابتسمت...الدفء من بكميه غريتا
 والناس االحداث وصف يف اجلامده  الطويله

  انريكو دون  وذكرت ابوساطهم  اختلطت الذين 
 مث عابره  اشاره من اكثر متييز أي  تعطيه مل الذي

... ابكونتيسه  
 

  الرساله يف النهائيه اجلمله  اىل غريتا وصلت
 يف االقل على كارلوات  ستعودد.  .. وشهقت
 الكونت برفقه كارلوس  حلفله احملدد الوقت



  والكونتيسه ابلذات اليوم هذا مساء وسيعودان
 معهما

 وتالشى..كله  املنزل على  اخلرب هذا اتثري كان
 عن اخلادمات وتوقفت...السكون  جو بسرعه

 كلها   الفيال يف نشاط  موجه ودبت الثرثره
...معها واحلدائق  
 

 الكونتيسه) صياح! واحدا  لشخص هذا كل
 عن توقف... سوف الكونتيسه...( ترغب
 ينظفون اجلميع وبدا اخلدم  افواه بني التداول



 املراييل ويضعون مبظهرهم  ويعتنون ثياهبم 
اجسادهم  فوق النظيفه والبزات املنشاه البيضاء  
 الستقبال املطار اىل ميغيل مع كارلوس  ذهب
  يهامجها ابلتوتر  غريتا واحست العائده العائله

 ساعدت قد كانت  الوصول موعد اقرتاب  مع
 الشرفه يف املقعد على لتجلس  ايزابيال دوان

  القلق من بقليل  تشعر جانبها اىل  االن وتقف
  املقبض الفضي عكازها ايزابيال دوان ووضعت

 الفتاه اىل  ونظرت يدها مدى على
ابتسامه  فمها تالمس..الصامته  



 لن..  ..ايعزيزيت القلق  هذا  مثل  التظهري-
! اتكلك  

 
عاده؟   الناس اتكل وهل-  

  لديها لكن..؟ال شقيقيت: العجوز ابتسمت
  واحده بنظره يعجبها ال من  صرف يف  طريقه

 ينبغي انين  برغم ...هنائيا امامها من خيتفي جتعله
هذا  اقول اال  

  ابلتفاؤل اليوحي هذا...غريتا تنهدت
 عليها العجوز بنظره احست مث...  . للمستقبل



 يشبه شيئا عينيها يف  لتقرا راسها فادارت
 العطف 

 
 حيتمي ان الطبيعي من: بلطف  الدوان وقالت

 راقبتك لقد...اجل...احلذر بدرع الضعيف
 اايما كانت  ابهنا وادركت..املاضيه  االايم خالل
  الصغار  مع وعطوفه لطيفه فانت.. عليك صعبه

  من ابلرغم  كارلوات  مع تتورطني جيعلك وهذا
 من  واخشى...  .حنوان ابلواجب احساسك

  رغباته لقيت  لو اخيت  ابن قسوه



  بشكل  هذا كل  اذخت انك  واظن...التجاهل
الالزم من اكثر عاطفي  

 
  بصريه لنفاذ  دهشه  ارتباكها يف غريتا غرقت

  االثناء هذه يف ابهلا على خيطر ومل.. ايزابيال دوان
  ومتتمت اخر سبب الي االرتباك  ذلك  تعزو ان

سلبيه   بطريقه براسها اشارت ايزابيال دوان لكن  
  على شئ  كل  االن.  ...هذا  من اكثر التقلقي-

 مايرام 
 



 دوان واستقامت اهلدوء سياره صوت اخرتق
عكازها  اىل يدها متد  جلستها يف ايزابيال  
 الشرفه امتالت حلظه ويف السياره توقفت

 املسقوفه 
عراقيه  بنوته  

 جدته اىل يديه ميد االمام  اىل  كارلوس  انطلق
  كارلوات  ووقفت...السياره خارج ختطو وهي

 صندوق يفتح ميغيل كان  بينما حلظه جامده
 بدات مث احلقائب من تال  حيمل وبدا السياره

  العائله بلقاء  ابتهاجا واالمياءات الصيحات
 جمددا



واحدا  شخصا سوى ترا مل غريتا لكن  
 

  ومتكنت احد اليها ينظر مل احلظات  تلك ويف
والنظر  جانبا الوقوف من  

 الناعمه  الزيتونيه بشرته..  .. قامه اطول هلا بدا
  جذاب اسود الشعر كث  قتامه اكثر

 كنمر  قوته على تدل الرشيقه حركاته...للغايه
 يرتدي كان...ببطء للصيد  يتحرك مرتبص
 عدسات بلون  انيقا وقميصا سوداء نظاره

..  اللون عاجي ضيق  بنطلون مع نظارته



  طول  على عضالته حتركت استدار وعندما..
انفاسها  حتبس غريتا جعل بشكل جسده  

 
 غريب خبفقان واحست مباشره اليها ينظر كان
 مفاجئ  بشلل جمنون شعور مع  احاسيسها جيتاح

 الظل غمرها مث..الفور على  اطرافها يتملك
  الغريبه الغشوه عرب اليها  صوته ووصل االسود

 امراه  وحملت مؤداب ابردا اخر صوات مسعت
 االمام اىل  مدهتا بد ال اليت اليد ان واحست

  اذن:يقول الكونتيسه وصوت..  ..بلطف تؤخذ
االجنليزيه السنيورتيا هي هذه  



 
 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ 

 هبا حييط وحنيله اجلسم  صغري الكونتيسه كانت
 غريتا  تستطيع مل...متاما خادعه  الرقه  من جو

 واستوعبت حديثها اهنت حىت حقا تقييمها
 مظهره  وراء ختفيها اليت  للسلطه الكامل   التاثري

 اهلادئ 
 

 اخلدم كان...اجلاش رابطه حازمه قويه  بدت
  امامها   شعرا وكارلوات كارلوس..  ..منها خيافون
 وحدها  ايزابيال دوان حافظت بينما مفزعه برهبه



.  املتسلطه شقيقتها جمجاهبه يف هدوئها على
  بدا والذي كله  املنزل يف الوحيد  الشخص...

 الفوارق  خلف  ابنها كان   منها خائف غري
  اين  من مالحظه السهل من كان  بينهما الكبريه
  من خاليه تكن ومل...وسحره بنفسه  ثقته ورث

الالذع  املرح  
 

 املساء وجبه بعد غريتا استدعت  املساء  ذلك
 الشرفه  بروده يف العائله وجلوس الطويله
 ابمياءه غريتا ذراع الكونت المس...املسقوفه



  هلا  وضع مث حترقها هبا احست  رمسيه مرافقه
الكونتيسه قرب كرسيا  

عراقيه  بنوته  
  البارده النظره للحظات فيها تفرست
 بصوت فجاه ضحكت  مث.  ...االستقراطيه

 خافت 
 هبا احتدث اليت  الطريقه اختار ان على جيب-

  عائليت مع  احتدث كما  ليس..تريانت انسه معك
اجنليزيه  وانت خمتلف وضعك الن اخلدم او  

 



  السوداوان العينان وملعت صامته غريتا ظلت
 غريتا  تعرفه  الذي الوميض يشبه  بشكل مبكر

 على سرتفعني واال: وواصلت.  ...جيدا
  اهلواء يف الصغري الشاحب انفك االرجح

كذلك؟  اليس.. ابلوظيفه نفعل مباذا  وختربينا  
عراقيه  بنوته  

  كل  من ابلرغم..  ..متاما ليس:هبدوء غريتا ردت
... عنا املعروف  
 

  يكون  ان بشرط لالنظباط  قابال الزال فالبعض
... عادال انظباطا  



  حديثها تنهي وهي الكونت حنو راسها رفعت
 يفت ومل..قرائتها ميكن ال  الثابته نظرته لرتى

  مث البنها ونظرت...شئ أي مالحظه الكونتيسه
الفيت   املتوتر الوجه انحيه  

 
 فللسنيوريتا..  ..معروف امر هذا  ان اظن -

  اىل االنكليز مييل حيث الداخلي  البارد حذرها
 اي كذلك  اليس...احلقيقه  مشاعرهم  اخفاء

 رامون؟
عراقيه  بنوته  



 االنكليز خيص امر هذا ان  اظن  ال: بربود رد
 االنسه حترجني انك يل  وخييل...  .وحدهم 
 هذه مثل  على معتاده ليست فهي...تريانت

 الصراحه 
 

  فقط اهنا! سخيف  كالم:حبده الكونتيسه ردت
 ثرثره وجه  يف الوقوف ميكنه رجل امام حساسه

 بسالم واتركنا   وقهوتك سيجارتك تناول...امراه
بعضنا اىل لنتعرف  

 ابحناء سوى يرد مل لكنه الكونت فم  التوى
المه  عاديه وحتيه غريتا  حنو بوقار راسه  



 
 وقوه االبره كرؤوس  الكونتيسه عينا كانت

  رد تعرف ان ارادت.احلده  بذات مالحظتها
 من وكان...عملها حنو  والعائله غريتا فعل

  ابستمرار الكونت اسم  ذكر جتنب املستحيل
 حتب  الكونتيسه ان واضح.  ..النقاش خالل
  دائما عنه التحدث وحتب كثريا  الوحيد  ابنها
 كان  وقت يف لغريتا عذااب لكنه طبيعي امر  وهذا

داخليه صدمه هلا ليسبب يكفي  امسه ذكر  
 



 اكتشافها  مع توافق اىل لتصل للوحده اشتاقت
  اسوا يف قلبها خسرت قد ااهنا املدمر

 الوحيد تفسري هو هذا...  ..االجتاهات
  عند تعانيها  واليت  هلا التفسري الىت للحساسيه

  االبتهاج سبب هو هذا...منه اهتمام اشاره اقل
  تلك يف له تستجيب  الذي املرح

  الصعب من كان  ملاذا االن وعرفت..اللحظات
  النظر يف وتستمر اليه  تنظر ال ان عليها
  تبقى حىت غرائزها كل  حتثها وملاذا...

اجياب   رد فيها اشاره الي تسعى  وحىت...بقربه  
!جمنونه اهنا  



 
  االربع مدى على ابستمرار لنفسها   قالته ما هذا

  من نوع انه.  ...التاليه ساعه والعشرين
جدا جذاب بل جذاب رجل انه..اجلنون  
 وتسمح اجلاذبيه هذه امراه أي تدرك وعندما
 فمن السحري  الشعاع  اىل  تنجذب ان  لنفسها
. حبه  يف وقعت قد نفسها تتصور  ان السهل  

 
..   صحيحه تبد مل البائسه   احلوارات  هذه لكن
  امليالد حفل عن ملسؤوليتها ممتنه وكانت.



  عشرين حوايل عن مث االخريه  اللمسات ووضع
اليوم معظم  صغار وفتاه صبيا  

 
  كابح  اتثري هلذا وكان الكبار تردد  البدايه  يف

 واضح هو كما  ينقذون  كانوا  الذين االوالد
 غريتا  وبدات تصرفاهتم  بشان صارمه تعليمات

 احست هكذا...  .اجلليد  يذوب  ان من تياس
 دخل عندما واالضطراب ابالمتنان غريتا
 على املوقف وقيم  الكبريه  الصاله  اىل الكونت

 الفور 
 



 املنستته الكبار جمموعات  يالحظ  اليها تقدم
 يشكلون الذين   املكبوتني الصغار ويراقب

 ميكنين  صعوبه؟هل اتالقون: بوقار وقال...حلقه
مساعده؟  تقدمي  

عراقيه  بنوته  
 هلم  اجل:تقول ان تنوي راسها غريتا هزت
..    سنيور اي لك شكرا:قالت لكنها الينا وانضم 

 عن  ليتخلوا الوقت لبعض حيتاجون لكنهم .
 خجلهم 

 



 الكبار  وكانه  بدا مث بعيدا ومضى راسه هز
وحدهم  الصغار  وبقى اختفوا  

  االوالد واخذ...كثريا  احلفله حنجت هكذا
.  والسائقني  اخلدم برفقه  هنايتها يف يغادرون

 كانت  اهنا اال ابالرهاق غريتا احساس وبرغم ..
  استعداد ثياهبا وغريت تستحم وهي سعيده

بعد  فيما الرمسيه  غري واحلفله  للعشاء  
 

  محراء  العينني متوهجه كانت  الرقص  بدا حني
 ومل الراقصه  الدائره حنو كايل  هبا واطاح الوجنتني

 وقف بل...بعد الرقص بدا قد الكونت يكن



 لكنها وترييستا الكونتيسه مع يتحدث ابلظل
  وابلتاكيد بعد فيما سريقص انه واثقه كانت

  بني مره ايخذها امل..واحده ملره ولو سرياقصها
 معىن يعلمها سوف ابنه هلا ويقسم  ذراعيه

 العواطف؟
 

  كايل  جعل مما بعنف فارجتفت بذراعيه  طوقها
  اتشعرين:مصدق عري ويسال...  .اليها ينظر

 ابلربد؟
انزلق   كدت  بل...  .ال-  

 



  كايل  هلا جاء!يكذب كيف  املرء  يعلم  احلب ان
 مث حلظات جانبها اىل ووقف  العصري  من بكوب

كثريا   تبتعدي ال... ساعود: مبتسما قال  
الرقص ابحه اىل كارلوات  واخذ  

 
  ذلك ع.   م..وحيده ابهنا تشعر غريتا وجلست

  ترى تعد مل...هلا االمسيه  به اتيت قد ما مرتقبه
 غومري ودون هبا مرت ترييستا لكن الكونت

 هلا وابتسمت ملل بغري  يالحقها املخلص
 حلبه يف للمالحقه واستسلمت حزينه ابتسامه
 مث..  . عليها ابلشفقه غريتا واحست  الرقص



  اىل اهلادئ  ايزابيال الدوان  صوت مسعت
 كل  ازعاج  بعد  ايعزيزيت متعبه  الست:جانبها

 الصغار؟
 

االمر  انتهى لقد...متاما ليس-  
 لكنها...  .الرقص خالل ترييستا تراقب كانت

  االسود  الراس ترى وهي هبا تفكري كل  نسيت
 اهه واطلقت..اجلميع الرؤوس  فوق يعلو
  بني  بثقه تتهادى اسرتيال كانت  فقد..قصريه 

  تكون  ان حقها من وكان ذراعيه



 زوجان:تعلق ايزابيال دوان  ومسعت...هناك
كذلك؟  اليس..انيقان  

 
 يف ابرده  قشعريره املنخفض  الناعم  صوهتا ارسل

 التصاق مدى الحظت  وقد...غريتا شرايني
 واكملت...الكونت بكتف االسود  اسرتيال راس

 الكونتيسه  لزايرد يكون رمبا...  .ايزابليا دوان
املره هذه حمدد هدف  

 
  الصعب من جعل غريتا قلب حول قيد اشتد

.. تتنفس ان عليها  



طويال؟ الكونتيسه ستبقى وهل: ومهست  
 

 قليب يف احساس لدي..الفيستا   بعد ما  اىل-
 املناسبه هي ستكون السنه هذه ابن العجوز

اجلميع  اليها تشتاق  اليت  
 قد املوسيقى كانت...ابختناق غريتا متتمت

 اجلميله ورفيقته الكونت بينما..  ..توقفت
 مجع) جلسه امه تعقد حيث  اىل  الشرفه يقطعان

  القدميات صديقاهتا مع( الشمل
 يد وضمت تبتسم  الكونتيسه كانت...ومعارفها
 لتهمس اليها  الفتاه وشدت يديها بني اسرتيال



 كانت  اسرتيال استقامت حني..ما يشئ هلا
 تضحك

 
  اىل ابلتعاسه دفعت  بسعاده ايزابيال دوان تنهدت

  الدوان  ختف مل..  ..جبوارها  الصامته الفتاه قلب
 صديقه اعز وابنه الكونت حول اماهلا  يوما

 واالحالم االمال هذه كان  االن ويبدو...هلا
اخريا ستتحقق  
 
 

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ 



 
الثامن   الفصل هنايه  
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  الضيوف رحيل بعد شديد  هدوء الفيال غلف
  هدوء أنه عرفت غريتا لكن..  التايل  اليوم صباح

 وإاثرة يقرتب العيد موعد .. املدى قصري
 مرح مزاج يف لوكاس وظل اجلو، يف الفيستا

.حفلته من  طويل وقت بعد صاخب  
 
 
 
 



 
 شعرت أهنا  إال رأسها يف أبمل غريتا أحست

 يف وهي الكونتيسة قررت عندما ابالمتنان
  كارلوس  تصطحب أن  هلا أصدقاء لزايرة  طريقها

 علي االكتئاب أطبق السيارة،  ابتعاد مع.. معها
  إيل فعادت..  . مهجورة الفيال  وبدت.. غريتا

 األسربين، من حبتني فابتلعت الباردة غرفتها
 أجلتها  بلدها  إيل  طويلة رسالة تكتب وجلست

. كثريا    
 
 



 
 
 

 تستطع ومل التعبري، عن عاجزا   بدا القلم  لكن
  تالحقها اليت  الصورة تلك تسرتجع  أن سوي

 القسمات.. الصامتة الليل ساعات خالل
  الغريبة املتطلبة، املتحفظة،  املتكربة، املتجهمة،

 اآلن هي  واليت دائما ، واملتحدية أحياان ،  األطوار
اسرتيال؟ حيب هل.. جدا   حمببة  

 
 



  تناديه هل.. حمري لغز  إنه.. القول الصعب من
 قلبها طعنت العائلي؟ التحبب ابسم  اسرتيال

  إيل  وقفزت اجلسدي األمل تشبه حسد من موجة
  من الزواج يريد  كان  إذا. الصور  بعض خميلتها
 تكون أن تفضل فهي.  األختني، من واحدة
 تعاسة  عن احلزينة ابتسامتها تنم   اليت ترييستا

 فقدت هل السبب؟ هو هذا هل لكن.. خفية
هلا؟ ليس آخر لتكتشف حبا    

 
 



 غريتا استدارت  الغرفة،  كارلوات  دخلت حني
. فورا   الرتاجع إيل دفعتها إجفال بصيحة  

 
 
 
 
 

 أنت هل..  . أعرف أكن مل.. آسفة أان -
 مريضة؟

 
 



.فقط  الصداع من قليل.. خبري أان.. ال -  
 
 

 أشعة  لتدخل تفتحها  الستائر  إيل تقدمت
. اآلن تالشي وقد: واصلت مث الشمس  

 
 

  اآلن.. شاحبة تبدين واثقة؟ أنت هل -
. هبدوء سأتركك  
 
 



 
 
 

.أرجوك.. ترتكيين ال -  
 
 

"  من عودهتا فمنذ.. كارلوات  ابهتمام أتثرت
  نظرة عليها تبدو منزوية، كارلوات  ظلت" فاليارايو

 كالذي  أيس أو غضب أي عن أبدا   تنم  مل تكتم 
 قد العاصفة أن  يبدو لكن.. سفرها قبل أظهرته
اليوم؟  اخلروج  تريدين هل: وقالت.  .. انتهت  



 
 

..  اجلميع خرج لقد: املرآة أمام  كارلوات  جلست
..  أنفسنا ونسلي هنا البقاء علينا أن أظن لذا

الفيستا؟  يف سرتتدين ماذا  
 
 

خاصة؟ ثيااب    نرتدي وهل.. أدري لست -  
 
 
 



 
 

 زى  لك  يكون أن جيب تعرفني؟  أال! طبعا -
. مميز  
 
 

اخرتت؟  ماذا -  
 
 



 لكنين.   سر، إنه: رموشها كارلوات  أخفضت
 سوف.. هناك إيل وصولنا مبجرد لك سأقول

.. جندي  زى كارلوس  يرتدي  
 
 

..فاتح جندي.. يل تقويل ال -  
 
 

 كارمن  زى سرتتدي واسرتيال: كارلوات  ضحكت
. األوبرا  

 



 
 
 
 

 كارمن  زى يف اسرتيال تتصور رأسها غريتا هزت
 أن علينا جيب: كارلوات  واسرتسلت..  .الفاتنة

.غريتا اي بك خاص  مثري شيء يف نفكر  
 
 

 احلريري غريتا شعر تتفحص كارلوات  شردت
  مث.. اللطيفة البيضاوي  وجهها وتقاسيم  األشقر



  املناسب  الشيء لدي.. تعايل ال؟ ومل: صاحت
.متاما    
 
 
املها  عيون  
 
 

 أسفل من كبرية  علبة أخرجت غرفتها، يف
  الورق طبقات   بني من.. الغطاء ورفعت  خزانتها

..  األبيض الدانتيل من منتفخا   ثواب   أخرجت
 علوي قسم  شكل علي بنعومة لينسدل وفتحته



 منفتحة واسعة وتنوره حنيلة  طويلة وأكمام ضيق
. طويلة  

 
 
 
 
 

 ألجل اشرتته عشر، الثامن القرن  من إنه -
  وأظنه.  .. املاضية السنة املدرسة يف مسرحية

.رأس غطاء ومعه.. سيناسبك   
 



 
 الدانتيل عرب شعرها فتوهج  رأسها، فوق وضعته

  للغاية صغرية حلية ألف رصعته وقد.. الشفاف
 القماش وكان جنوم، غاللة كأنه  يبدو جعلته

.رائعا   خفيفا    
 
 

. شيء  له حيدث أن أخشي لكن.. مجيل إنه -  
 
 
املها  عيون  



 
 

 عن الفكرة هذه تبعد بيدها  كارلوات  أشارت
 أظنك..  .اثنية أرتديه  فلن يهم  ال: رأسها
  لتكوين الكافية  النار لديك يكون أال خائفة

.واحدة لليلة ولو اسبانية أمرية  
 
 

. البشرة  ومخرية بيضاء فأان.. صحيح هذا -  
 
 



..   احتجاجاهتا إيل االستماع كارلوات  رفضت
  حذاء لشراء  البلدة  إيل الذهاب علي وأصرت.

 سوداء  انعمة مروحة استعارت مث جديد،
 من ليلتني وقبل.. إيزابيال الدوان من وفضية
 جتربة هلا  أجرت هواريواب، إيل  العائلة رحيل
 خالل اشرتهتما زينة مشطي  مستخدمة للفستان
 متسك كيف  يتاغر  وأرشدت. التسوق رحلة
  الوراء إيل  تراجعت مث..  . وتستخدمها  املروحة

. عملها نتيجة تدرس  
 
 



 
 
 

. برضي  رأسها هزت مث  مقطبة حوهلا سارت  
 
 

  ومخرية بيضاء ولست مجيلة، أنت..! سي -
 كل..  اجلمال يف غاية أنت بل فحسب البشرة

.حبك يف سيقع الفيستا يف رجل  
 
 



 سيكون واحد رجل هناك.. رأسها غريتا هزت
.املهم  الوحيد الرجل وهو.. هذا ضد حمصنا    

 
 

  ملدة رحلة .. هواريواب إيل ستطري  العائلة كانت
 وسيلتقون.. برا   يومني رحلة  ختتصر ساعتني

 العائلة  انطلقت حني..  املطار يف ابجلميع
  من كان   فقد.. ابالرتياح فجأة غريتا أحست

 عندما جأشها رابطة علي احلفاظ عليها الصعب
... الفيال يف ابلكونت تلتقي  

 



 
 بغري وتوجهت.. هناك سكوفيلد كايل  كان

. حنوه اهتمام  
 
 
 
 
 

  أهنا إيل  تشري دفئها يف حذرة غري له حتيتها رمبا
  وأمسك..  .  هلا كدرع  صحبته يف ابلراحة تشعر

 يداه تسقط أن قبل حلظات يشدها كتفيها،



.. لرؤييت  مسرورة أنت! هاي: بعينيه وميازحها
  هذه كانت  إذا مواعيدي إللغاء أضطر وسوف

. النتيجة هي  
 
 

!أميغو هاي: بينهما  كارلوات  وقفت  
 
 

  وربت  إليه، املمتدة الصغرية اليد كايل  صافح
.لرجل رجل من إبمياءة كارلوس  كتف  علي  

 



 
!كارلوس  -  

 
 
 
 
 
 

  فأطاع. كالثلج  ابردا   الكونت استدعاء رن
 اجملموعة مع ليسري مضض علي الصغري الصيب

.الطائرة لتستقل املتوجهة  



 يف املرحية املقاعد معظم  اجملموعة احتلت
 أغلقت  حىت ابرتياح استقروا أن وما.   الطائرة،

  بقية عن حتجبهم  اليت املتحركة  األبواب
.املؤخرة يف  املسافرين  

  إيل لتحملهم  انتظارهم   يف السيارات  كانت
 حىت قصرية مسافة إال هي  وما ابكويرا، مزرعة

 القدمية للمدينة الضيقة الشوارع  عرب انطلقوا
  بدأت بعدها العتيقة،  أببنيتها الساحرة
.اهلاسندرا  إيل الطريق  يف تسرع  السيارات  

 



 مسكنا   تصورت ابهلاسيندرا غريتا فكرت حني
 فسحة يف يقع كان  املنزل لكن بساطة، أكثر

 له جدا ، كبريا    وبدا التالل، بني  تقبع خضراء
..   اجلميلة  احلدائق جتاور مزخرفة، حديدية بوابة

  إيل املنزل، جانب من السيارات تقدمت مث. 
  بدأ فجأة،. القدمي ابحلصى مرصوف فناء

.ابألوالد يعج املكان  
  تشع  السمراء وجوههم  الفرح، صيحات تعالت

  صغرية،  أجساد ابلكونت وأحاطت  ابلرتحاب،
 يتقاتلون  كانوا..  متلهفة أايد إليه وامتدت

.إليه  األقرب  ليكونوا  



  لقد: غريتا أذن يف ساخر  بشكل كايل  مهس
.. احملبوب  العمل رب وصل  

 
 حملت اللحظات، هذه خالل .. غريتا ترد مل

 بني .  .. قبل من تعرفها مل للرجل  واجهة
 لدرجة عادة املتجهمة قسماته النت األوالد

. تتصوره مل الذي احلنان  
املها  عيون  

  ذهنها يف اثبتة القصرية اللحظات تلك بقيت
  علي تعرفت وابلتدريج. الوقت  مبرور تسرتجعها

..  والظلم   للفقر أثر هناك يكن مل.. اهلاسيندرا



  مبا يتفاخرون  اهلادئ الوقار جو للرجال كان
..  مكتفيات بدون  النساء..  . عملهم  يف أجنزوه

.. جيدة بصحة  وأطفاهلن  
  املزمار   صوت هتادي جمهول مكان ومن
. منوما شيء الناعم  اللحن يف وكان.. احلنون

 الذهبية الشمس  يف مسمرة غريتا  جلست حبيث
 اخلفيفة األقدام وقع تسمع ومل.. املتوهجة

  إيل الصوت يعيدها أن قبل خلفها، من تقرتب
.وعيها  

سنيوريتا؟  اي االحتفال  إيل شوقا   تتحرقني هل -  
 



 املهيبة القامتة القسمات  إيل عينيها رفعت
  متلكها،  الذي االرجتاف إليقاف يديها وشدت
. سنيور اي كثريا  :  رمسية بلهجة وردت.   

.اليوم فاجأانك أننا أظن -  
طريقة؟  أبية -  

. سنيوريتا اي نتجول دعينا -  
 علي ليساعدها  إليها يده ومد عليها الرد جتنب

 لكن يده، عن التغاضي وحاولت..  .الوقوف
  هدوء استعادت حىت مبعصمها أمسكت يده

 غريب  إحساس اجتاحها تركها، حني. خطواهتا
 من النابض الوحيد الشيء هو معصمها أبن



  خشيب ابب عند الكونت وتوقف.. جسدها
.منه بلمسة فتح  

 
 إشارته وأطاعت لشفتيها، الدهشة قفزت

 وطاوالت صغرية، كراسي  رأت.. ببطء لتدخل
 علي معلقة زاهية أبلوان وصورا منخفضة،

 رفوف علي الكتب من منظما   وتال   اجلدران،
 يف  طويل أسود كتابة  ولوح..  . منخفضة

.الواسعة الغرفة يف البعيدة الناحية  
  هذه: كسولة   واسعة  خبطوات الداخل  إيل تقدم

. اجلديدة مدرستنا  



  رأيك ما:  األوالد برسوم خاص قسم  أمام  توقف
الصغار؟  بفنانينا  

 
.   للغاية رائعة إهنا: الصارخة األلوان تفحصت

 اي هنا مدرسة لديكم  أن أعرف أكن مل.. 
. سنيور  

  وأنشأان.. سنوات مخس منذ افتتحناها  لقد -
 دهشت  أنك أظن.. سنة  منذ اإلضايف القسم 

.غريتا اي أخرى، مرة  
  تتذكر ترد،  ومل نظرهتا لتحجب رموشها أسبلت

 وقال. األوالد   من تلقاه الذي  الغريب الرتحيب



  من الثاين اجلانب  فيها ترين مرة  أول هذه: بربود
.بالدان  

املها  عيون  
  الحظت  لقد: يواجهها استدار مث.. خطوة تقدم
 متضورين احلمر  اهلنود لرؤية  أتهبك البداية، منذ

سنيوريتا؟  اي كذلك   أليس جوعا ،  
 يف احلقيقة من اقرتابه رغم  الساخرة  نربته لذعتها

 الظروف هذه مثل توجد: حبدة وقالت حتليله،
  منذ استغالهلم  يتم  احلمر اهلنود.  .. سنيور  اي

. األرض هلذه الغزاة احتالل منذ.. طويلة قرون  
 



 أن مع..  . أعارضك ال أان:  بسخرية قال
.إدراكا   أكثر ليكون  يكافح بعضنا  

  يعودان، ومها.. ليخرج واستدار ذراعها المس
 ظالل وصال أن وإيل مزاجه، يف ابلتغيري أحست
  نزعة تطايرت قد كانت  املخملي، البارد الشجر

 اخلفيف اهلواء تسلل مع غريتا نفس يف التحدي
..الذهيب النور يف  الغارقة احلديقة  من  

 تنهيدة أطلقت  أمامها الكونت مر عندما
  ال أننا  تعرفني  أنك بد ال: هبدوء وقال مرجتفة،

 ال حيث الغنية، الزراعية الرتبة  وضع نستطيع
  اجلرداء اجلبال وسط تتواجد أن ميكن



 ستنتصر ما يوما   لكن..  . القاحلة والصحراء
.الفقر علي إرادتنا  
.الكثري هناك: تنهدت  

 
  من أصوات إليهما وصلت مث  إليها،  النظر أمعن

  هيا: وابتسم .. بينهما التفاهم  تدغدغ املنزل يف
  للفيستا، لالستعداد حباجة أنت.. أذهيب

. موعدها حيني ما فسرعان  
.صحيح هذا..  سنيور اي أجل -  

املها  عيون  



 كانت..  الداخل إيل وركضت إلشارته استدارت
 من  أبعد دافئة، موجودة، تزال ال ابتسامته
.. التايل الصباح يف الفيستا  بدأ حني التحليل،

  أن تستطع مل بنفسها الفائقة اسرتيال ثقة حىت
 علي قادرة تعد ومل..  . سعادهتا غريتا تسلب
 من  غضبه ختشي ولن.. هذا من أكثر جتنبه

.أخته ابنة  مع تعاطفها جراء  
 

 اجملموعة  يف لغريتا الوحيد احلافز  الكونت كان
  اليوم  ذلك يف جتمعت اليت األلوان املختلطة

 من  الكثري استعادت بعد فيما.. املشهود



 نسيان برغم  لديها، املفضلة احلية الذكرايت
 مثال   تتذكر ومل.  .. األحرى الضبابية الذكرايت

 بشرفته املنزل  يقع  أين وال املدينة، إيل الرحلة
 ملشاهدة اآلخرين مع  فوقها  وقفت اليت  الواسعة

  املوكب  مرور  تذكرت لكنها  امللون، االستعراض
  متوالية موجات يرمي كان  كارلوس  وأن املتدفق،

.امللون  الصغري  الورق من  
املها  عيون  

 اهلاسيندرا برودة داخل غرات أصبحت إن ما
  وأغمضت  سريرها يف استلقت حىت املرحبة،



 نوم يف تغط راحت الفور وعلي.   عينيها،
. عميق  

 
  من وقفزت سيارة ابب إغالق  صوت أيقظها
  والضيوف الغروب، بعد الوقت كان..  السرير
  أن تستحم   أن بعد وعليها يتوافدون، بدءوا
..املاكياج  وتضع شعرها وتصفف ثياهبا تبدل  

املها  عيون  
..  الكامل صحوها  إيل فأعادها ابردا   املاء كان

 اشتاقت مما  أكثر لألمسية تشتاق بدأت فجأة. 
.بعيد زمن منذ آخر شيء ألي  



  كان..  جيد  بشكل يتصرف  كارلوس  أن وجدت
  فوق اثبتني ابلكاد السيف وحزام اجللدي الدرع
  بوقار، وهنأته  لتقبله اندفاعا   غريتا كبتت..  ثيابه
  الطويل  الرواق يف وذهااب    جيئة يسري تركته مث

.كارلوات  غرفة إيل وأسرعت السلم، فوق  
 

 الباب، علي األويل طرقاهتا علي أحد  يرد مل
 خمنوقا    صوات   لتسمع منخفض بصوت فنادت

!هنا من اذهيب : تعبس جعلها  



..  بكاء صوت مسعت مث مرتددة، حلظة وقفت
: متلهف منخفض بصوت تقول الباب فتحت. 

. غريتا.. أان  إنه  
.وراءها  الباب وأغلقت  

 علي عيناها تعتاد حىت للحظات  واحتاجت
 إيل وركضت أنفاسها كتمت  ما وسرعان العتمة،

. السرير علي يبكي الذي الطيف  
حدث؟ ماذا -  

 ال: يدها حتت بقوة الضعيفة الكتف حتركت
.هنا من اذهيب..  . شيء  

 



  ال املساعدة؟ أستطيع أال: شفتيها غريتا عضت
  حبيبيت؟ اي األمر ما.. آه! هكذا  تركك أستطيع

مريضة؟ أنت هل  
 ليتين: الوسادة يف مدفوان   وجهها  كارلوات  أبقت

!املوتى  عداد من ليتين .. مريضة كنت  
املها  عيون  

 أتخذ الزينة طاولة إيل يدها غريتا مدت بصمت
..  الوسادة علي وضعتهما الورق  من منديلني

 قالت مث بعنف، ونفختهما كارلوات  فأخذمها
  أان.. أان  سأفعل؟ ماذا.. غريتا اي.. آه: شاهقة

!أموت أن  وميكنين..  . ايئسة  



مبيغيل؟  األمر يتعلق هل:  هبدوء غريتا قالت  
  يبعده سوف... األبد وإيل.. ذاهب أنه -

.. إنه.. تيو  
 

 عمله، من ميغيل سيصرف الكونت أن يبدو
 أن علي  ليما إيل العائلة عودة بعد فورا   وسيغادر
  حيث" سانتياغو" إيل  التايل  اليوم  يف يسافر

.الكرمة مزارع يف جديدا   عمال   سيبدأ  
  من ميغيل يريد وماذا.. للعنب  مزرعة إهنا -

  إرساله قرر  عندما ظامل خايل إن..  . آه العنب؟



 أراه لن.. غريتا اي..  آه! أكرهه.. عين بعيدا  
!أبدا  .. جمددا    

.ترينه سوف -  
 ذراعي بني بنفسها ألقت قد كارلوات  كانت
  قلبها بينما هتدئتها، غريتا وحاولت.. غريتا
 وهي  بنفسها اإلحباط تعاظم .. بشدة  يرجتف

 أخته ابنة  سفر عشية البارد  الكونت قول تتذكر
: بقوله يعنيه كان  ما  هذا إذن..  .. فاليارايو إيل

.. أتكيد بكل اآلن هبذا سأعتين  
 



 كارلوات  لتجعل  قوية حلجج غريتا احتاجت
  زيها  ترتد مل لكنها. األمسية  وتواجه تنهض
 من  أمرية زى عن عبارة  وهو اختارته  الذي
 من رمسي شبه فستان وارتدت اإلنكا، شعب
  قائلة.. بسيطة مستديرة بياقة األرجواين  احلرير

غريتا وجنحت.. االحتفال يف  برغبة  تشعر ال أهنا  
 
 
 
 
 



 موائد حيث" الصالة"  إيل  أخذها يف أخريا  
  احملمص اخلبز أنواع بكل حمملة املفتوحة الطعام

.واحللوى واملقبالت،.   والكافيار، اجلب مع  
 

 هناية يف العريضة الزجاجية  األبواب كانت
  فوق تسطع املصابيح وأنوار مفتوحة،  الغرفة
  من مجع يف احلظ،  وحلسن..  املسقوفة الشرفة 
  أن السهل من كان  مدعوا ، مخسني إيل  أربعني 

  كارلوات  عينا تلفت مل  لذا الفتااتن تضيع
 ميغيل وكان أحد،  أنظار البكاء  من املتورمتني

 من وال الضيوف من ليس أنه  برغم  حائرا   يدور



  ودقة الضيوف خدمة يراقب حىت.  اخلدم،
.الرتتيبات  

 
 غريتا قلب وأتمل والقلق،  البؤس عليه بدا

  تفعل أن تستطيع ال لكنها.. الصغريين للحبيبني
  كارلوات  عن متنع  وأن بوعي األمر  تقبل عدا شيئا  

  ولسوء وتطفلهم، اآلخرين فضول املسكينة
  نفسها غريتا ألن.  أبدا ، هذا  يدوم  فلن احلظ

 كما  اجلميل اإلسباين بثوهبا االهتمام جذبت
 موسيقي بدأت حني.. متاما   كارلوات  توقعت
  كارلوات  ترك إيل ستضطر  أهنا عرفت الرقص،



  أنه تعرف  منها أقرتب عندما لكايل  وتوسلت
   الكونت،  مع هذا تستطع مل لكنها سيفهم،

.ترفض أن  ترد  مل نفسها قرارة ويف.  
 

  حملت يراقصها، وهو الكونت، كتف  فوق من
  امرأة  إيل تتحدث متصلبة جتلس كارلوات

 الكونت قال حني كارلوات  نسيت مث.. مسنة
 هذه فاتنة تبدين: منخفض انعم  بصوت

. سنيوريتا اي.. الليلة  
 فهي أختك البنة الشكر لكن..  .لك شكرا   -

.املسئولة  



املها  عيون  
..  أجل.. آه: عليه املفاجئ ابلتغيري أحست

زاي ؟ ترتد مل ملاذا  
..  مرحيا   يكن مل.. ما صعوبة هناك.. كان  -

. للرقص مناسب وغري  
 

 ال: يفعل مل لكنه.. هنا املوضوع  يرتك  أن وأملت
 سوف ألنين مستاءة أخيت ابنة بل..  .هذا أظن

 هبا املتعلق السخيف للوضع   حدا   أضع
.وسكرتريي  



  أو  ابالستياء هذا أصف ال أان: غريتا أجفلت
. القلب حمطمة إهنا السخف،  

.. صغرية  ألهنا.. هذا  يف أشك: هبدوء رد
  تطلقون ماذا ..  .سريعا   وعيها ستستعيد ولذلك

املراهقة؟ جنون عليه؟  
 نزوة جمرد هكذا؟ هني األمر  أن تصدق وهل -

..ما وقت يف! افتتان  
 

 كلمة  له  تقول  أن كادت  بقوة، شفتها عضت
  إذا.. عالقتهما أن تكشف قد لكنها" حب "



 منذ  مستمرة عالقة، تسميتها ابإلمكان كان
. سنتني  

سنيوريتا؟ اي.. نعم : ضيقتني بعينني  إليها نظر  
 كان  ولو حىت كذلك؟  أليس.. تفهم   ال أنت -

 ليحطم   القوة فلديه.   افتتان، جمرد  األمر
.القلب  

املها  عيون  
 إحدى لكنه.. هذا  أنكر ال  أان: حاجباه ارتفع 

 سوى منها يهرب ال اليت  املراهقة عقوابت
  انكسار  يتوقع  أن املرء علي وأظن.. القليل



 احلقيقي احلب  نشوة يف يطمع  أن قبل القلب
. وفرحته  

 
  ابلكاد أصبحا حىت  خطواته من خفف

  كسر  إيل تسعيان شفتاها وانفرجت..  .يتحركان
:  وقال سخرية، فمه والتوى.. السحر حلظة
.. العاطفة هذه مثل اختبار عليك أن  أظن

 ال ألنك  ابلظالل، تتمسكني كارلوات،  مثل فأنت
.األصل النتظار الصرب تطيقني  

. تعين  ما أفهم  ال -  



 فأنت..  . سنيوريتا اي متاما    الواقع  هذا أدرك -
.كارلوات  مثل القلب شؤون يف ساذجة بريئة،  
األطفال؟ من حتسبنا تزال ال وهل -  

  أخيت ابنة حتافظ أن أرجو لكنين  متاما ، ليس -
 اي أنت أما.. أطول مدة سذاجتها علي

. ابلظالل تتمسكي ال.. سنيوريتا  
 أن أدركت اخللف،  إيل وتراجع هلا، رأسه أحىن

 األصوات وامتزجت توقفت، املوسيقي
.. املطبق  ابلصمت  

 ؟..يعين هل ابلظالل؟ ابلتمسك يعنيه  الذي ما
.   نفسها؟ فضحت هل به؟ إعجاهبا أدرك هل



 املكان  إيل  تتحرك أهنا تعي أن دون.. وترحنت
 فما وإال! يعرف إنه.. كارلوات  فيه تركت الذي

؟..يعنيه الذي  
 

.اآلن دوري جاء.. تعايل -  
 وكأهنا معه ذهبت مث كايل،  إيل  ابندواخ نظرت
  ذراعيه يف وهي تدري تكن مل.. عليها مغشي

  ما أو".. الباسادويلي" أم" الفالس" أيراقصها
..  الرقص حلبة يف يدوران  ومها  هلا قاله  الذي

  أصابعها  حول تلتف أبصابعه فجأة وأحست
.جدا   صامتة أنت: بقوة  



 أرغب فال  آسفة، أان.. أجل: قواي   نفسا   أخذت
 اي أسئلة  تطرح ال وأرجوك..  . احلديث يف

.كايل  
املها  عيون  

 كي  فلنخرج قليال ، حار هنا اجلو: خبفة رد
.املثلج ابلعصري وسأآتيك اهلواء نتنسم   

  هلا وجاء األنوار  خارج معزولة زاوية إيل قادها
 الغازية املياه مع الليمون عصري من بكوب

 املزرعة  سياج عمود إيل  استند.. الالذعة
 أن حاولت هل: النجوم  إيل  ونظر اخلشيب

يوما ؟  حتصيها  



 
.ال -  

.تفكريك هذا يشغل  أن لك أضمن -  
حقا ؟ -  

 أليس..  . تورطت لقد:  نربته  تتغري أن دون
 كذلك؟

  بصوت  وقال ز.ابلكثري العميقة تنهيدهتا أفضت
 اإلنسان.. غريتا اي أتعرفني: انعم منخفض

  تكوين فال.. العمر تقدم  مع الصرب يتعلم 
 وانتظري، اجلسي.. ما مشكلة يف عجولة

.الزمن يد علي الرد  أيتيك ما وغالبا    



 
 فيلسوف أنك أعرف أكن مل:  مرجتفة خبفة قالت

.احلكيم  الرجل أيها  
 أنت فيلسوفا ، لست: منه  وشرب كوبه   رفع

.التجربة لصوت حتتاجني  
 حكمتك جناح من واثقة لست: حبزن قالت

. معي  
 

 تنجح: العنف   من بشيء وقال يواجهها استدار
!..  .  حبيبيت اي امسعي ذلك، أنت أردت لو

  العناد حلاالت حىت.. داء  لكل  دواء هناك



 غالبا  .. احلادة  الالتيين اجلنس وطباع املتصلب
 حالتك، مثل يف.. الداء بعكس  الدواء  يكون ما

 خذي.. فقط شؤونك تلتزمي  أن  يف الدواء
.هذا وتذكري بنصيحيت  

  وأهنا كارلوات،  يعين أنه أدركت عندما ارتبكت
 من: وقالت.. املاضية الفرتة خالل متاما   نسيتها

ميغيل؟   أبمر  إذن مسعت لقد.. نعود أن األفضل  
 

..  أجل عودهتما، خالل ذراعها  كايل  أمسك
..   طويل زمن منذ كهذا  شيئا    توقعت وبصراحة،

.بيالر مزرعة يف األسبوع هناية منذ.   



مندهشا ؟ ألست -  
املها  عيون  

 مل الكونت ألن فقط  مندهش أان.. ال -
..  وقت أسرع  يف اإلغراء مصدر من يتخلص

"  ميغيل" إن.. حبيبيت  اي األمور تواجهي أن جيب
 ال يعتربوننا كما  شيء،  ال للكونت ابلنسبة

  الزرقاء الدماء أصحاب أسالفهم  مع شيء
.النبيلة  

  كايل  تسمع مل فهي.. ابلصدمة غريتا أحست
..  . املرارة هبذه يتحدث قبل من املرح اللطيف

  ظهرت  اللحظة تلك يف.. تقول  ماذا وتساءلت



 غريتا إيل ونظرت الضيوف أحد مع  ترييستا
. ابستغراب  

شيء؟  هناك هل -  
 

.كارلوات  عن  أحبث كنت..  ال -  
 ليست.. أجل.. آه : ترييستا عبوس اسرتخي

 غرفتها، إيل ذهبت لقد.. كعادهتا  الصغرية
. ابلصداع  تشعر أهنا لك أقول أن مين وطلبت  
 الذهاب أفضل.. إهلي اي: شفتيها غريتا عضت

يرام؟  ما علي هي هل ألري  
املها  عيون  



 كانت..  كارلوات  ابب علي بلطف دقت حني
  املطبق، الصمت عدا  شيء ألي مستعدة

 انئمة كارلوات  كانت  فلو.. مرتددة غريتا ووقفت.
 عليها أل  أخرى انحية من.. إزعاجها تبغي فال

  يف لكنها حتديده، تستطع مل خاطئ إحساس
.هبدوء وفتحته أطاعته النهاية  

  ترددت معتمة، والغرفة مغلقة الستائر كانت
..  الظالم عيناها أتلف حىت تنتظر قليال ، غريتا

 وأفلتت.. السرير فوق الصغري اجلسم  ميزت مث
  هبدوء.. انئمة كارلوات..  ارتياح تنهيدة منها



  دون  الباب وأغلقت خارجا   تسللت شديد،
.صوت  

 
  إيل عائدة وهي الكونت هو به التقت من أول

 أن دون  متر أن هلا ميكن كان.  االحتفال،
 وجهه  وعلي طريقها يف  وقف لكنه يراها،
  ابنة اختفت: بربود وقال حتفظ،  فيها تعبريات
األخرية؟ الساعة خالل رأيتها هل.. أخيت  
.وتراتح.. صداع لديها:  مماثل بربود ردت  
شاهدهتا؟  وهل: االكتفاء عليه يبد مل  



 غرفتها  غادرت لقد.. سنيور: غريتا رأس ارتفع 
. نزعجها أن جيب وال انئمة إهنا. توا    

 لكن أزعجها، فلن هكذا احلال  كان  إذا -
  أن أرغب وال أقرتب، النارية األلعاب وقت

! سنيوريتا اي تعايل.. تراها  أن  دون نرتكها
 اآلخر والبعض ركواب   الضيوف بعض سيذهب
تفضلني؟ فأيهما.  .. األقدام علي سريا    

 
بعيد؟  املكان هل -  

.املزرعة أراضي ضمن بقليل، املنزل خلف -  



  أن أظن..  ال: رأسه وهز األبيض ثوهبا إيل نظر
 طرقاتنا يف يتجول أال ينبغي اجلمال هذا

. وجافة دافئة الليلة أن مع.. املغربة  
املها  عيون  

  أشار  مث لتمر، إليها وأشار  اجلانيب الباب فتح
 وجدت شعوراي   وال.. ملاعة  أنيقة سيارة إيل

. الداخلي الظالم محيمية يف السيارة يف  نفسها  
 
 
 
 



 
 السيارة  قاد.. معها الكونت  كان  حلظات وبعد

 الكثيفة واألشجار  احلدائق وعرب املنزل حول
  الطريق  دخل مث.   بوجودها،  تعلم  تكن  مل اليت

 مكان يف السيارة أوقف..  الداخلي الرئيسي
 التل،  من هبوطا   الطريق منتصف يف  مرتفع

.منها وخرج  
 

 ولو.. ثوبك  يتمزق قد.. الزحام بني  تنزيل  ال -
.. السيارة داخل أجلسي ابلربد أحسست

.شيء كل  فسرتين  



  إيل  تتطلع. طائعة مكاهنا يف وظلت ابتعد،
.. األلوان املتعدد املنظر  

 الطبيعية  النقطة  إيل أخرى سيارات توافدت
  القادمني الضيوف أصوات وتعالت املميزة،

  صاروخ أول انطلق مث..  .األقدام علي سريا  
 اجلميع هتاف وتعايل  السماء، إيل مضيء

.اهلادر  
 

  شهدته  النارية  لأللعاب عرض أمجل هذا كان
 ومل واشتعاال   بريقا   املنظر ازداد .. حياهتا يف غريتا

 حني وأجفلت وحدها، تعد مل مىت غريتا تعرف



 وعلقت.. كتفيها  حول لطيفتان يدان أطبقت
 أال: بنعومة  الكونت قال..  . حلقها يف أنفاسها

سنيوريتا؟ اي ابلربد  تشعرين  
 

هنا؟ وقف مىت  
. سنيور.. ال -  

ابلعرض؟ أتتمتعني -  
.رائع إنه -  

 من التملص وحاولت الدافئة بلمسته أحست
  القوى  مسلوبة كانت  لكنها..  .اخلطري سحرها

 وسط  يف النار ألسنة بينما.. هبا إمساكه حلظة



 تضيء واملشاعل األسفل يف االحتفال ابحة
: قائال   أذهنا يف الرجل هلا مهس.. املكان أرجاء
  جمرد  اجلمال هذا مثل يكون أن  املؤسف من
  سنيوريتا؟ اي كذلك  أليس.. ملموسا   وليس وهم 

 من الشالل ذلك يري  أن بصعوبة  املرء يستطيع
 الصباح نور أييت مث..  . واحد وقت يف النجوم
 الورق من قليل: تبقى ما  كل  ليكشف  الباكر
.. الندى  رطوبة مع األلوان ضاعت وقد احملروق  

 
. سنيور اي واألصل الظل مثل إهنا -  



 شيئا   تدرك أن وقبل عنها،  يداه ابتعدت فجأة
 عباءة  يف يضماهنا دافئان جناحان انفتح

.الكونت  
 لو متنت. بصعوبة تتنفس هي حيث وقفت

 شيء  كل  لكن األبد، إيل اللحظة هذه تدوم
 كان  ما إغراء.  . النهاية علي أوشك قد كان

 أهنا وأدركت لالسرتخاء، مشاعرها كل  حيث
  قال.. يبتعد  عندما فرحتها من  ابحلرمان ستشعر

..  السيارة  يف بساط هناك: منخفض بصوت
.. سوف  
 



 بسرعة اسرتيال ركضت بينما.. قوله ينه ومل
  غريتا تفهم  مل البداية يف.. حنوه املرتفع  تصعد
 عند ذعرت مث.. اإلسبانية الكلمات سيل

. ميغيل..  . مث.. كارلوات  أسم  مساعها  
 أنين  لك أقول: كالعاصفة  اسرتيال أكملت

!رأيتهما  
  أقرتب.. اآلخرين الضيوف علي الصمت ساد

  اآلخرين لكن الصاخبة، اسرتيال  من البعض
  إيل ينظرون  وتوقفوا سياراهتم، إيل توجهوا

.بصدمة يتمتمون البعض بعضهم   
 



..  ساخطة ثلج قطعة مثل الكونت وجه بدا
 رأسها  فرفعت حاد، بسؤال   اسرتيال ورمى

.متحدية  
  وانظر فأذهب تصدق، ال كنت  إذا -

 يف  هناك.  وميغيل، أختك ابنة.. بنفسك
. سنيور اي بنفسي رأيتهما  لقد. األسفل  

املها  عيون  
.. غريتا فم  من شهقة وأفلتت! كارلوات!  ميغيل

  بغري خمطئة لكنك: األمام إيل فجأة وركضت
! انئمة  رأيتها  لقد! غرفتها يف كارلوات  ألن! شك  



..  أنت تقولينه ما هذا: اسرتيال  شفتا التوت
 شجعتها لقد!  تدبريك من  كله  األمر  أن وأظن 

  تنكرين فلماذا. غطيتها والليلة.. العصيان علي
 هذا؟

 ال لكنين: عليها اهلجوم النقالب صدمت
. صحيح غري كله  تقولينه  ما! أنكر  

 
 علي ذراعه وامتدت.. بصمت  كايل  منها اقرتب
..   صحيحا    ليس ابلطبع: مبواساة تضغطها كتفها
 أن  ألحد ميكن ال. حبيبيت اي عليك هوين. 

. هذا علي يلومك  



 ولعقت.. إليها اللوم توجيه يستطيعون لكنهم 
  الطويل الرجل إيل مضطرة لتنظر شفتيها

.. بعباءته حلظات منذ يلفها  كان  الذي املخيف
  إيل ابجلليد دفع  حاد بربود إليها ينظر كان

.قلبها  
يلومها؟  هل  اسرتيال؟ صدق هل  

* * * 
التاسع   الفصل هناية  

 
يل كنت  -10  

 



 
 

  هذا فهل للوداع..  معا ساعة أردانه  ما كل  -
؟  كثري  
 
 
 

 منتدايت..  عاملي يف:  عاجزة غريتا تنهدت
  ملاذا... أجل عاملكم  يف لكن...  ال. رواييت
  العائلة أن  تعلمان ؟ كهذا  عاما مكاان اخرتمتا

.  هناك ستكون كلها  



 
 
 
 
 
 
 

. احلديقة  إىل   نظرت و  جمددا   غريتا تنهدت  
 
 
 



 تكون أن هو مكان أفضل أن توقعنا ألننا -
  أحد يفكر لن.  رواييت منتدايت..  اجلمع بني
  مث.  مستمرة النارية واأللعاب  هناك النزول يف

. أحد عودة  قبل عائدين نتسلل  
 
 
 
 
 
 
 



  الغرفة إىل  عادت  و الشرفة   عن غريتا استدارت
 أفضل  كان:   متعبة الكرسي على بنفسها تلقي

.املنزل يف بقيتما لو  
 
 
 
 
 
 
 



  أوراق  تلتقط الشرفة يف  واقفة  كارلوات  ظلت
 مث.  رواييت منتدايت..  غاضبة  أبصابع زهرة

.  بغضب  لتهتف هبا ألقت  
 
 
 

 تبق مل ملاذا . رواييت منتدايت..  قتلها ميكنين -
  و  ؟ املمر يف السري من بدال   مجيعا معكم 
  و آتمرت أنك و..  عنا  قالتها  اليت األشياء

 حيايت يف أره مل!  آه. رواييت  منتدايت..  كذبت
. هكذا غاضبا  



 
 
 
 
 
 
 

. هائجة صغرية منرة كأهنا  و املكان تذرع سارت  
 
 
 



  ، كاذبة  أهنا أعرف ألنين  قتلها أردت -
  أستدعيك  أن أردت  و. رواييت منتدايت

 غاضبا أره مل.  يل يسمح مل خايل لكن. لتشرحي
 هكذا تكرهنا ملاذا أدري لست قبل من هكذا

 مل لو..  شيئا هلا نفعل مل.  رواييت منتدايت.. 
 على نزهات يف نذهب كنا  حني علينا تتجسس

  ، ميغيل رحل اآلن.. اهذ كل  حدث ملا اخليل
  رواييت  منتدايت.  سويسرا   إىل خايل وسريسلين

 ال لكنين ، جديت مع ابلعودة يل يسمح لن.
  سأهرب  هنا أبقى  لن و أورواب  إىل  الذهاب أريد

...  سوف!   



 
 
 
 
 
 
 

  يديها  بني  رأسها تضع غريتا ترى ، صمتت
 مكاهنا ليستقر  وجهها على من النار ومخدت.

  إىل ركضت. رواييت منتدايت.  الندم عالمات



:  قلقتني بعينني  إليها لتنظر غريتا كرسي  حيث
؟ غريتا اي تبكني أنت.. أنت  ؟ األمر ما  

 
 
 
 
 
 

  تفكر وهي بسرعة تقف رأسها غريتا هزت
  أي  أو نسبح دعينا كارلوات  اي تعايل!  ال:  بضيق



 احلديث من فائدة ال. رواييت منتدايت ، شئ
. ألنفسنا التعاسة من املزيد و  املعاد  

 
 

. السباحه  مالبس تعد هي و  كارلوات  راقبتها  
 
 
 

.  آسفة  أان و غريتا اي كثريا    هذا  أتعسك  لقد -  
 
 



 
 
 
 
 

  حالتها تصف  التعاسة فكلمة شيئا   غريتا تقل مل
 من انقضت اليت الثالثة األايم.  مغاالة بال

 ال كانت.   رواييت منتدايت ، ليما إىل العودة
 مرة كل  يف بيأس  تشعر تزال ال و  تنتهي تكاد

 تنسى  لن و ، املأساوي املساء ذلك تتذكر
.   صمته ال و الكونت عيين يف البارده اإلدانه



  ضيوفه ودع التايل اليوم يف .  رواييت منتدايت
.  حيدث مل شيئا وكأن  

 
 
 
 
 
 
 

 ، شئ كل  سيتنهي ، مودعا كايل  هلا ومهس
 االمور أتخذي ال أن حاويل.  رواييت منتدايت



 سوف أنه تذكرت.  غدا بك سأتصل جداي
؟ تسافر أن قبل سأراك وهل:  فسألت يسافر  

 
 
 
 
 
 
 

 ال. رواييت منتدايت..  أمرا سنتدبر..  أجل -
. تقلقي  



 
 
 

 عن نظرت أهنا  لو ؟ تقلق  ال أن  هلا كيف  لكن
  الفراش يف املنطوي  األسود  الطيف  لذلك قرب

 يف كارلوات  ألقته منزيل روب جمرد أنه لعرفت
  عليها حكم  مث. رواييت  منتدايت..  فراشها

 سوى تره مل.  ابلكونت تلتقي أن الشرير  قدرها
  رواييت منتدايت.  الفيال إىل   عادوا منذ  مرتني

  متباعدة ابردة طويلة العشاء طاولة كانت.
. تصرفاته  مثل مثلها  



 
 
 
 
 
 
 

.   هائم  كشبح  الفيال جتوب كارلوات  استمرت
 أن بدا ميغيل رحيل وبعد. رواييت منتدايت

  مع فاليارايو إىل  العودة هي واحدة رغبة لديها 
. األسبوع  هناية يف تسافر عندما الكونتيسة  



 
 
 
 
 
 
 

 من ابملزيد هناك أشعر:  مفاجئ  بشكل قالت
 ختربين مل:  غريتا قالت. رواييت منتدايت.  احلرية
  مباالة بال ردت ؟ هو كيف..   أنريكو عن شيئا



 خايل ليت.  شيئا يل يعين ال  و صغري  ولد إنه: 
. ابلرحيل لنا يسمح  

 
 
 
 
 
 
 

...   يريد أنه أعرف أكن مل ؟ كارلوس  أتعنني -
  رواييت منتدايت..  ال:  بضجر كارلوات  قاطعتها



  قصدتك لقد..  الدراسة  من الكثري فلديه. 
 ، مرافقيت أنت حال أي على.  غريتا اي أنت

ترافقينين؟ ال فلماذا  
 
 
 
 
 
 
 

.  انجحة  أكون أال أخاف -  



 
 
 

 قالت لقد.  رواييت منتدايت!  هذا تقويل ال -
 جيب لكن. .  ترافقيين أن  ابالمكان إن فرانكا

.  يلني قد و غدا   سيعود..   إذنه  خايل يعطي أن  
 
 
 
 
 



 
 

  غريتا لكن.  رواييت منتدايت ، بعمق  تنهدت و
  وعاد.  الواهي التفاؤل هذا يف تشاركها مل

 الفيال يف مكث و عمل رحلة من الكونت
 يتأهب حىت و مالبسه  لتغيري يكفي لوقت
.  السمك لصيد رحلة يف معه  ليأخذه كارلوس

 التوان  مسك مع مبعاركه يتباهى  كارلوس  وعاد
 منتدايت.  بشئ يتحدث مل الكونت لكن
 يف الكونتيسة سافرت التايل اليوم يف. رواييت



 يف  مريضة إيزابيال دوان بقيت  و ، الصباح
.. الفتاتني على االكتئاب  أطبق و.  جناحها  

 
 
 
 
 
 
 

 لن..  السابق  متردها بعودة غريتا أحست فجأة
..    أخرى  حلظة الباردة  الغاللة هذة تتحمل



 عنها تتخلى أن قبل  و. رواييت منتدايت
 قلبها  و  املغلق الباب حنو  خرجت ، شجاعتها
. حبزم اخلشب دقت و  بسرعة خيفق  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
؟  األمر ما ؟ سي -  

 
 
 
 
 
 
 

  الذهيب ابملقبض متسك هي  و  يداها ارجتفت
 فتح و.  رواييت منتدايت ، لتفتحه  للباب اللون



 الكونت لرتى انعمة واحدة  بلمسة الباب
  الغرفة من البعيد الركن  يف  منضدته وراء جيلس

 قسمات تشر  مل.  رواييت منتدايت.  الكبرية
:  وقف و.. دهشه من شئ إىل  الباردة وجهه

؟  سنيوريتا  اي رؤييت يف أترغبني  
 
 
 
 
 
 



 
  سنيور  أجل:  مهست و بصعوبة ريقها ابتلعت

. 
 
 
 

 ، ابهلرب إحلاحا تكبت االمام  إىل تقدمت
  يف املرسومتني العينني أبن حتس. رواييت منتدايت
 جتاهلت و..  جسدها خترتقان فوقها اللوحة

  و.  رواييت منتدايت ، ابجللوس هلا  اللبقة  إشارته
؟ سنيوريتا اي حسنا:  صمت حلظة بعد قال  



 
 
 
 
 
 
 

 نفسا  لتلتقط الطاولة على يديها ضعت و
.  عميقا  
 
 



 
.  سنيور اي  جميئي سبب  تعرف أنك أظن -

 االستمرار نستطيع لن..  أان..  رواييت منتدايت
. إننا..  هكذا  

 
 
 
 
 
 
 



؟ أنتم  -  
 
 
 

 ال.  رواييت منتدايت..  أان و ، أختك  ابنة -
 مبا عانت لقد ؟ تفهم   أن حتاول ألن .  يهم 

؟  قرارك تغري  ألن..  يكفي  
 
 
 
 



 
 
 

 أعلن أن ؟ سنيوريتا اي  ترغبينه الذي ما -
؟ اخلطوبة   

 
 
 

 تذهب دعها!  ال:  عينيها يف احلرية  ظهرت
 حسب أسابيع لبضعة الكونتيسة  مع لإلقامة

...  رغبتها  



 
 
 
 
 
 
 

. أبدا  :  نربته  برودة تتالش مل  
 
 
 



 اي:  خزانته قرب املعلقة اخلريطة  من اقرتب
 ساذجة أنك   إما. رواييت  منتدايت ، سنيوريتا
 لو..  ساذجا   تتصوريين أو  يصدق ال بشكل

.. هنا إىل تقدمت  
 
 
 
 
 
 
 



 الحق و اجلنوبية أمريكا  خريطة إىل يده رفع
 التشيلي يف  األوسط الوادي هو هذا:  إبصبعه

  و"  فاليارايو"  مدينة وهذة.  رواييت منتدايت.. 
  اليت العنب مزرعة تقع حيث"   سانتياغو"  هذة

. اآلن ميغيل فيها يعمل  
 
 
 
 
 
 



 
 و:   متأملتني بعينني إليه تنظر  خطوة تراجعت

.. تعتقد أنت  
 
 
 

 آنسة اي اجلسي:  قال و  طاولته  إىل عاد
.  تريانت  

 
 
 



 
 
 
 

  رواييت منتدايت ، قادمة أزمة  هناك أن أدركت
  إىل السعي بتسرعهايف أاثرهتا قد أهنا يبدو و.

  و احلازم أمره ترفض  أن أرادت  و.  املقابلة هذة
 و.   بينهما  الفاصلة الطاولة برغم  تتحداه أن

 الرتاجع إىل اضطرهتا املرجتفة  أطرافها  لكن
 املقعد يف  غاصت مث.  رواييت منتدايت ، خطوة

. 



 
 
 
 
 

 منتدايت ، يراقبها  هو و متجهما فمه كان
 إنين:  متعمدا قال مث.   واقفا وبقي. رواييت
 بك جئت ألنين خبطأي أعرتف أن اآلن مضطر

 أنك آمنت لقد.  رواييت منتدايت.  هنا إىل
  منتدايت ، املسؤولية و الصدق ميزات متتلكني

  اهلالة تلك خلفك ترتكني جتعلك قد اليت. رواييت



  إنك و.    جمتمعكم  هبا يفتخر  اليت اإلابحية من
  املرء انغماس تعين  ال الكاملة  احلرية أن مدركة

 أحسبك  و.  رواييت منتدايت.  رغباته كل  يف
 بد ال اآلن و. منك مطلوب هو ما متاما فهمت

.  السوء  هبذا يوما   يكن مل حكمي أن أعرتف أن
 و.   فيه التسامح ميكن ال أخيت  ابنة تصرف

 االعتبار  بعني األخذ سوى خيار أمامي ليس
به جئت الذي  التأثري  

 
 
 



 
 

  معه التسامح  و التحدي إدراك أستطيع.  معك
  لن الذي الوحيد الشئ لكن. رواييت منتدايت ،

.  اخلداع هو عنه أتغاضى  
 
 
 
 
 
 



 
 كيان  على تضغط الصمت  من حلظات سادت

 كل  الصدمة سلبت و. رواييت منتدايت.  غريتا
  هذا  إن هلا  ليقول بتوسل إليه نظرت ، ألواهنا

. كابوس  جمرد كله  
 
 
 
 
 
 



 
  إىل املتصاعدة ابلغصة و واألمل ابحلرارة أحست

  تلسع اليت املشاعر و. رواييت منتدايت ، حلقها
 أجل  من بصعوبة دموعها منعت.  عينيها
  لتواجهه وقفت و كتفيها  وشدت.  كرامتها

 ،  كونت  سنيور اي جدا حسن:  ابستقامه
. صريف عناء عليك سأوفر. رواييت منتدايت  

 
 
 
 



 
 
 

!؟ بتقصريك تعرتفني هل -  
 
 
 

 ال لكن.  رواييت منتدايت.  بشئ أعرتف ال -
  اإلصغاء  منك أتوقع ال و االحتجاج  من فائدة
 و .  فرصة أسرع يف أرحل  سوف.  أان.. 

. استدارت  



 
 
 
 
 
 
 

. تريانت آنسة اي واحده حلظة -  
 
 
 



 رواييت  منتدايت...  اجلاف  ألمره توقفت
 مبثل  االتفاقات عادة تنقضني هل:  وواصل.

؟ تذكرين أال...  تعاهدان لقد ؟ الرعونة  هذة  
 
 
 
 
 
 
 



 بلى:   ترى  أن دون خلفه إىل   تنظر إليه التفتت
  مناسب  غري موقف يف ضعتين و لكنك أذكر.. 
  سأقدم  ما  وكل. رواييت منتدايت..   سنيور اي

 بعدم أو..  نظرك يف ابخلطأ يتسم  اآلن عليه
.  الرضى  

 
 
 
 
 
 



 
  رواييت  منتدايت ، صحيح  هذا:  بقسوة قال

 أدعك أن قبل أمري أتدبر ألن حباجه لكنين.
.  وجودك  يشرفين الوقت ذلك   حىت و تذهبني  

 
 
 
 
 
 
 



 ليفتح دموع غاللة خالل من يتحرك طيفه حملت
  ببطء  التحرك  على نفسها  أجربت  و الباب هلا

 ختلت حىت. رواييت منتدايت ، رأسها ورفعت
.  الباب أغلق عندما نفسها على السيطرة من

  و كارلوات  تر مل لدرجة الدموع تعميها فركضت
 ومل. رواييت منتدايت ، السلم  على تتوقف هي

  طريقها يف هبا مرت عندما تعجبها صيحة تسمع
 غسلت أن وبعد ، دقائق  مخس بعد.  لغرفتها
 و سرتهتا أخذت  و البارد ابملاء الساخن   وجهها

 مهرولة نزلت.  رواييت  منتدايت ، حقيبتها
.  شئ  كل  عن االبتعاد يف  جاحمة رغبة جتتاحها  



 
 
 
 
 
 
 

 منتدايت ، الكاراج يف الرينو  السيارة كانت
 اخلاص الضخم  الوحش جانب إىل.  رواييت

 مرة حلقها يؤمل إليه التطلع كان.   ابلكونت
.  بضجر عينيها على يديها فوضعت ، أخرى



  و مغلقة  غري الرينو كانت. رواييت منتدايت
.  مرجتفة أبصابع احملرك فأدارت فيها املفاتيح

  أهنا إال وطنها  غادرت منذ سيارة تقد مل أهنا ومع
 اكتشفت و هبا االحساس على  بسرعة اعتادت

.  أبيها سيارة يف ما مياثل فيها شئ كل  أن  
 
 
 
 
 
 



 
 املكان عن فكرة لديها يكن  مل انطلقت حني

 وجدت قصري وقت بعد.  إليه تتوجه الذي
 و املدينة يف املزدحم  اجلانب من تقرتب  نفسها
  السائقني من املزعجة السيارات  أبواق تسمع

 لزمها. رواييت منتدايت.  ليما يف املتوترين
  ، الصحيح الطريق إىل لتصل  خاطئان انعطافان

  الواسع  الساحلي  الطريق إىل  وصلت عندما و
. ما شخص مع تتكلم  أن  جيب اهنا أدركت  

 
 



 
 
 

  رواييت منتدايت.  شئ بكل  تبوح لن أهنا ابلرغم 
  الذي الوحيد  الشخص هو  سكوفيلد كايل  و. 

و إليه تلجأ  أن ميكنها  
 
 
 
 
 



 دخلت قد كانت  ، ساعتني بعد.   يفهمها
  أن بباهلا  خيطر مل. رواييت  منتدايت..  الوادي

  إال تفكر مل أفضل  فهذا أتيت أن قبل به تتصل
  القليل تفهمه يعيد أبن االمل  و إليه الوصول يف

 هكذا. رواييت منتدايت.   اجملروحة كرامتها   من
 أن  تلحظ مل ، منزله حنو املمر دخلت حني

. املعتاد مكاهنا غري يف الكبرية سيارته  
 
 
 
 



 
 
 

 منتدايت..  الصمت ساد بل  ، عليها يرد مل
 طرقت.  عينيها من االمل تالشى  و.  رواييت
.  أخرى مرة صاحت و ، أعلى  بصوت  الباب

  إنين!   صربا  :  االنفاس متهدج صوات   مسعت مث
  من املرتهل جبسدها كارميال  أسرعت  و!  قادمة

 ، غريتا لرؤية توقفت و ، املنزل  خلف احلديقة
  غريتا وجدت بتسرع تتكلم . رواييت منتدايت

. فهمه يف صعوبة  



 
 
 
 
 
 
 

 منتدايت.  فهمت عندما وجهها شحب مث
 هناية قبل كايل  يسافر  أن ميكن ال. رواييت

 عن  و ؟ الرسالة  تلك عن ماذا و!  االسبوع
 كارميال  وواصلت ؟ ترييستا  ؟ جورادو السنيورا



  بدأت  لقد ، سنيوريتا اي أدخلي:  هثة ال أبنفاس
 جيب هذا  تفهمني. رواييت منتدايت.  التنظيف

.  غائب سكوفيلد السنيور  و شئ كل  دهن  
 
 
 
 
 
 
 



 املنزل غريتا  دخلت.  رواييت منتدايت ، بضعف
 املنزل مدبرة أبعدت.  االمل خبيبة تشعر هي و

 ، للجلوس ودعتها مقعد على من أوراق كومة
. ابلرسالة لتأيت ذهبت مث  

 
 
 
 
 
 
 



 منتدايت..  ابلربيد أرسلها أن  مين طلب -
 مستعجال كان.   سنيوريتا  اي أتفهمني. رواييت

 بوجه الرسالة  إىل غريتا نظرت.  هي ها ، جدا
  يسافر كيف  ، أملها فقدان مع متجهم  مرهق
  متر هي و ورقتني أخرجت ؟ خيربها أن دون
 أضافت.  رواييت منتدايت.  مجل بضع أبول

 وقت هتنئينا أن عليك:  هالعيني السواد  الصدمة
.  هلذا قراءتك   
 
 
 



 
 
 
 

  إىل الصباح طائرة يف نسافر سوف تريستا و أان
 متلكنا.  رواييت منتدايت.  نتزوج  سوف و لندن

 يف ترغب مل تريستا لكن  خنربك أبن اإلغراء
 يتدخل ال أن على معا عزمنا لقد. املخاطرة

 ، زمن منذ تريستا أحببت لقد.  خططنا يف شئ
 صديقي غرام يف وقعت منذ.  رواييت منتدايت

  تلك يف  مغامرين مفلسني شابني  كنا  مونتاان من



  هذا أن   أظن  و عائلتها قبول ينل ومل ، االايم
 يف بنفسه ليلقي  بالده إىل عودته يف السبب

 لكنين.   رواييت منتدايت.  طفولته حب أحضان
  أضع حىت  أخاطر   لن و سي بقول أقنعتها اآلن

 اي سعيدا حظا   لنا متين.  اصبعها يف اخلامت
 على  ساعدتنا كم   أبدا   تعريف لن.  حبيبيت

. كايل  ساحمينا و ، سران على احلفاظ  
 
 
 
 



 
 
 

  ، اخللف يف عاجلة مالحظة هناك كان
 لزوجني هاتف ورقم  اسم .  رواييت منتدايت

 حتتاج  كانت  إذا"  مريافلور"  يف كايل  يعرفهما
 رواييت منتدايت.  وقت أي  يف لألصدقاء

 ، القلق املرتهل كارميال  وجه إىل غريتا نظرت.
  لك سأعد   ؟ سي..  صدمة:  العجوز فقالت

؟ القهوة  
 



 
 
 
 
 
 

 اي  شكرا.  رواييت منتدايت...  شكرا ال -
. جدا مشغولة أنت كارميال  

 
 
 



 السيارة وصعدت ، البصرية عمياء خرجت
 هبا يثقا  أمل ابألمر خيرباها ن مشس من ابلرغم 

؟ سرمها لكتمان  
 
 
 
 
 

.  جبوارها املقعد على تقع  الرسالة تركت
  و احلرمان بؤس اجتاحها.  رواييت منتدايت
 لقد.  كستار  استغالها أهنما مبرارة تذكرت



 و.  ابحلقيقة معرفتها بعد اآلن  هذا كل  اتضح
 حمرم فأدارت ، عينيها  من الدموع تدفقت

لكن  بغضب السيارة  
 
 
 
 
 

  التوى.  رواييت منتدايت.  جتاوب  هناك يكن مل
!  فائدة  بغري  أخرى مرة حتاول هي و مبرارة فمها

 أحنت.  السيارة تعطل..  ينقصها ما هذا



.   رواييت منتدايت ، القيادة عجلة على رأسها
 تتصل  و للمنزل ترجع حىت  قواها تستجمع

 على الساخنة  الدموع تدفقت و.  للعون طلبا  
  إىل املتبقي الوقت ستقضي كيف..   معصمها

 ؟ ستواجهه كيف  ؟ ترحل الكونت  يرتكها أن
؟   ستنساه كيف  

 
 
 
 
 



 
 

  إىل الرتاب يف السيارة إطارات  صوت تسمع مل
. الرينو  أمام ووقف أسود  طيف تقدم أن  

 
 
 

 على كنت  فقد إذن:  متجهما الكونت قال
!  ستهربني  واآلن.  رواييت منتدايت.  حق
:  بذهول  رأسها هزت و السفلى شفتها ارجتفت

. تعمل ال أهنا  



 
 
 
 
 
 
 

؟ السيارة -  
 
 
 



.. احملرك إدارة جيرب  فوقها مال  
 
 
 
 
 
 
 

 من فارغة فهي. رواييت منتدايت ، عجب ال -
.  الوقود  

 



 
 

 أمره يف للخطأ جمال ال  و  ، الباب هلا فتح
  أمر سأتدبر :  جتلس ظلت لكنها ، الصامت
.  تريانت آنسة اي تعايل.  هنا من أخذها
 سأتركك أنين تتصورين هل. رواييت منتدايت

.  بسهولة هتربني  
 
 
 
 



 
 
 

.  معنوايهتا الباترة  اللهجه لذعت  
 
 
 

 من بدال   السري أفضل أان و ..  أهرب ال أان -
. إطاعتك  

 
 



 
 قد و الرينو  من تنزل هي و  بيأس كالمها  أهنت

 يف تفلح مل و  الفوالذية بقبضته بذراعها أمسك
. الضعيف دفاعها  

 
 
 
 
 
 
 



  إال و تريانت آنسة اي كثريا    صربي ختتربي ال -
 ، سيارته حنو قادها و.  مؤملة العواقب ستكون

  الباب  أغلق  مث فيها وضعها.  رواييت منتدايت
  رأى.  السوداء نظارهتا  و حقيبتها أخذ  و خلفها

.  واضحا  التوقيع رأى عندما شفتيه وزم الرسالة
  ورماها التقطها   ازدراء حبركة  و. رواييت منتدايت

 – التعيس املشدود  وجهها  إىل  ينظر حجرها يف
؟  لك كثريا    يعين هل  

 
 
 



 
 
 
 

 منتدايت ، الرسالة على أصابعها اشتدت
  مث.  سؤاله مغزى تستوعب مل للحظات .  رواييت

 استدار تنكر أن قبل و حبدة رأسها رفعت
 آنسة اي هذا على ستتغلبني:   بسخرية مبتسما
  ما يوم  يف. رواييت منتدايت.  صدقيين ، تريانت
 و.  احلقيقي  احلب تفهمني  و تستقظني سوف



 سيقدمه كان  مبا ترضي ولن ، فقط  الظل ليس
.  سكوفيلد كايل  لك  

 
 
 
 
 
 
 

  غريتا مشاعر  القاسية الباردة الكلمات غمرت
 كيف:    انفجرت و قبضتيها فشدت. ابلغضب



 سنيور اي أنت!  احلديث هذا مثل على جترؤ
 التحدث على جترؤ كيف.  رواييت منتدايت... 
 احلب تقدمي  على قادر إنه ؟ هكذا مايكل على

 أنت!   معىت هلما تعرف ال أنت و  االنسجام و
.  البالية تقاليدك ابسم  أختك ابنة قلب حتطم 

  و كايل  أمر أحد اكتشف لو .  رواييت منتدايت
 لكنك.  ملنعهما استعداد على  لكنت ، تريستا

 هراب لقد!  كثريا    هذا يسعدين و شيئا   تكتشف مل
  من شئ لديهما كان  ولو.  رواييت منتدايت ،

... إذا  و أبدا   هنا إىل  يرجعا فلن احلكمة  
 



 
 
 
 
 
 

  مواجهة على أجربها و  بيديه  كتفيها  أمسك
!  سنيوريتا سعيدة أنت إذن :  االسود غضبه
  امرأة ألن  سعادتك تعلنني  ؟ تقولني  ما أتعرفني
  نكاية. رواييت منتدايت ، حببه فازت أخرى



 اليت  التقاليد ضد عنهما تدافعني بقلبك
؟ تكرهينها  

 
 
 
 
 
 
 



 ، خمطئ أنت و!  هذا يسرين.  أجل -
 مل هو  و!  كايل  أحب ال أان .  رواييت منتدايت

...  فقط كنت.   أبدا   حيبين  
 
 
 
 
 
 
 



  احلمقاء  أيتها:  املتطايرتني  بيديها أمسك
  دائما حتاربينين ملاذا!  نفسك هدئي!  الصغرية

 ؟ حيبك ال و حتبينه ال رجل على تبكني ملاذا ؟
 حجب.  رواييت منتدايت ، تتحرك  أن قبل و

.  شرس عناق يف ضمها و  عنها الشمس رأسه
 تدر مل  و. توقف الزمن وكأن  شعرت للحظات

 ان قبل  مرت هلا  هناية ال اليت  اللحظات من كم 
 و.  املصدومة أحاسيسها إىل احلياة تعود
 قد و منه متلصت حىت بعنف ذراعيه قاومت
 أذهب  دعين!  جترؤ كيف:   بدموعها اختنقت

...  أان!  



 
 
 
 
 
 
 

؟  تذهبني أدعك أن رفضت لو ماذا -  
 

!   الرجال كل  مثل مثلك!  بغيض  أنت -
 أنت.  رواييت منتدايت.  بكثري أسوأ لكنك



  تضع أنت . الوقت طوال الغالية  تقاليدك خترق
.  خترقها مث القوانني  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



؟ احلب قوانني ؟ قوانني أية -  
 
 
 

 مع تعارف جمرد فتياتكم  قبول بعدم تطالبون -
 نفسك  تفرض  ذلك  مع و الزواج  قبل رجل أي

؟ ال أم هبذا لك مسحت هل علي،  
 
 
 
 



 
 
 

 العينني   لكن الفوالذية القبضة قوة خفت
.  تتحركا مل الرهيبتني  

 
 
 

؟  تريدين ماذا  تعرفني هل -  
 
 



 
  تسمع هل  أخرى مرة رؤيتك أحب ال ، أجل -

 ؟
 
 
 
 
 
 
 



  رواييت منتدايت...!  أمسع ال  أن الصعب من -
؟ هربت أين إىل.   

 
 
 

؟  أهرب ملاذا  و!   أهرب مل -  
 
 
 
 
 



 
 

  إذن. رواييت منتدايت ، لنفسي سألته ما هذا -
 سنيور  وجدت أن بعد تبكني كنت  ملاذا

مسافرا ؟ سكوفيلد  
 
 
 

..   آه..  أان..  أبكي أكن مل أان:   رأسها هزت
؟  يهم   ماذا  

 



 
 
 
 
 
 

  أنظري.  رواييت منتدايت ، عندي مهم  لكنه -
  الدموع هذة تكون أن ميكن هل ، سنيوريتا إىل

 السوء فيك يظن قد ؟ متاما   خمتلف لسبب
 أساس ال السيئ الظن هذا  أن مع آخر شخص

؟  أبدا   له  



 
 
 

؟  تعين  ماذا:  عيناها اتسعت  
 
 
 
 
 
 
 



 منتدايت..  قصد عن التحبب بلفظة  تلفظ و
 ميكن هل و.  احلقيقة أعرف  أن يهمين.  رواييت

 للعطف طلبا   آخر رجل إىل   هروبك يكون أن
 يف احلق   هلا  أخيت ابنة أن و ؟ جمروحة ألنك
؟  الصباح هذا لقائنا  بعد املباشر  هلربك ختمينها  

 
 
 
 
 
 



 
 و االرجتاف من ملنعهما معا   يديها غريتا شدت
  سنيور  اي متاما   خمطئة أختك ابنة:  بتلعثم  قالت

 ... 
 
 

 اجلنس خيص ال اإلدراك سوء:  فمه التوى
  أخيت ابنة  كانت  احلظ  حلسن و وحده األنثوي
  لتخربين.  رواييت منتدايت ، يكفي  مبا صادقة

 و.  الفيستا ليلة لغلطتك احلقيقي  السبب عن
 هذة أحدثته الذي القلق جراء من ابلندم أشعر



 أعرف.  رواييت منتدايت.  سنيوريتا اي الغلطة
.  التجين من خاليا يكن مل حكمي أن اآلن

. لك ابلنسبة خاصة  
 
 
 

 أن أريد و  اآلن هذا انتهى لقد:  نظرته جتنبت
. أنسى  

 استعادة حتاول املقعد ظهر إىل استندت
 أن بصمت تدعو.  رواييت  منتدايت ، متاسكها

  إىل رجوعا السيارة  يقود و  املوضوع هذا  يغلق



 هذا من املزيد مساع تستطيع  لن فهي ليما
. العذاب  

 
  أرغب شئ هناك أمادا إىل  انظري:  آمرا   قال

  أن أرجوك لذا.  رواييت منتدايت ، أكشفه أن
. صادقة تكوين  

. صادقة دائما أان:  منخفض بصوت قالت  
 

  بك اهتمامي  تكرهني هل  أخربيين ، إذن -
؟ أصدق  أن أردتين ما بقدر  



 ليس:   قبضته من لتتخلص تلوت و شهقت
  سنيور اي السؤال هذا مثل تسألين  أن حقك من

! 
 

.  احلق  كل  يل  اللحظات هذة  يف:  بربود قال
  بكسر لتوك اهتمتين لقد.  رواييت منتدايت

 أن سنيوريتا اي تعريف  أن أريد  و تقاليدان  قوانني
 اهتامي كمثل  الصحة من  له أساس ال اهتامك

.  الصباح  هذا لك  
 



 شفتيه على ارتسمت و  بذهول إليه نظرت
 تكون أن املمكن من كان:   وواصل   ابتسامه

  أكن  مل لو شريفة غري االهتمامات هذة مثل
  أطلب أن   هي و:  شريفة هناية إىل  إيصاهلا أنوي

. زوجيت تصبحي أن منك  
! زوجتك -  

  انفراجة  يف و الواسعتني عينها يف الذهول بدا
. ساخر إبحباط رأسه  هز أنه حىت شفتيها  

 
 
 



 كيف  لكن.  رواييت منتدايت.  غريتا زوجيت -
  إذا إال  املشاعر تبادلينين  أنك   أكتشف أن يل

 من رجال إن  تقولني الذي ابلتقرب قمت
  إىل و ؟ خيتارها  اليت الفتاة حنو به يقوم جنسيتك

  أجرؤ  مرة كل  يف مقاوميت يف ستستمرين مىت
  عن بعيدا   النائم  قلبك إيقاظ حماولة على فيها

امرأة؟  و رجل بني  ، قيقياحل احلب  
 
 
 



.   اآلن دافئتني السوداوان عيناه أصبحت
 أن حاولت و بدهشة شهقت. رواييت منتدايت

 وكان.  فمها من خترج مل الكلمات  لكن تنطق
  هذة.  رواييت منتدايت....  بلهفة ردها يرتقب
  و عليها  القويتان دراعاه أطبقت قد و املرة

.  لذيذ سجن يف كاهنا  و شعرت  
 بسماعها حتلم  مل اليت احلب  بكلمات هلا مهس

  رواييت  منتدايت..  جنوان   أحالمها  أكثر يف منه
 احللم   هذا قيود من لتتحرر  قاومت أن إىل. 

.  لتدفعه صدره على يدها ووضعت ، احملري



..   أنت ؟ حتبين أنت..  أنت:  هامسة قالت
؟  أتزوجك أن  تسألين.  رواييت منتدايت  

 
  عينيها عن  إبعادها تستطع مل  اليت للنجوم ابتسم 

..   منذ ، يل  زوجة أجعلك أن  نويت و أحبك: 
 هذا عن سأخربك لكنين.  رواييت منتدايت

. ذراعي إىل  اآلن  تعايل الحقا    
 
 

.  إسرتيال ستتزوج ظننتك..  لكن -  



 دوان...!   هاه:  االعلى إىل بيأس عيناه رفع
 حتدثتا ماورسيتا  أو.  رواييت  منتدايت..  إيزابيال

 توحد اليت األداة  أكون أن أبدا   أفكر مل.  إليك
. بيالر مع غارسيا  

 
 

 ستختار أنك متأكدة كنت:   برأسها أطرقت
.  إحدامها  

 اي الفكرة هذة أتعستك وهل:  ذقنها رفع
؟  حبيبيت  

 



 
 قد أنك  أبدا   أحلم  مل أان:  بصمت  رأسها هزت

....  دائما كنت  أنت.  حنوي هبذا تشعر
 تستطع مل..  وصمتت.  رواييت منتدايت

. بروده و غضبه آملها فقد بكلمات اإليضاح  
 أال.  رواييت  منتدايت ، بغضيب آملتك لقد -

  حاربتين لقد ؟ حنب من نؤمل  دائما  أننا  تعرفني
 إنكليزي  بربود عنك تصرفيين كنت  أو  ، دائما
  مباذا ألعرف جمال أي يل يرتك مل.  مبال ال

.  تفكرين  
 



 
 لكن الوحيد دفاعي هذا كان:   متململة حتركت

!  أهرب مل فأان وجدتين كيف  
 

 بسيطا  األمر  كان:   هامسا  يقول هو و ، تنهد
  سنيورا اتصلت لقد.  رواييت منتدايت. جدا  
 رسالة اكتشفت عندما الصباح هذا خباليت بيالر

 ابنة كانت  ، الوقت ذات يف و تريستا وداع
 توخبين  متاما مظلومة أهنا  تعتقدين  اليت أخيت
.   رواييت منتدايت .  معك خشونيت على بقسوة

 ابلرغم   ، االعصاب حيطم  بيننا شجار جرى و



  النهاية يف  عليه ستعتادين و طبيعي شئ هذا أن
  و اخلدم  أحد رآاك لقد.  رواييت منتدايت. 

 أول الفور على و السيارة  من خترجني أنت
 على فاتصلت ، هروبك هي يل خطرت فكرة

 مث.  أصل حىت أتخريك أطلب ابملطار الفور
  و كايل  أبمر تعرفني ال قد  أنك كارلوات  ذكرتين 
 معجبة أبنك اعتقدت ، الوقت لبعض تريستا

 أنك  فكرت لذا.   رواييت منتدايت.  بكايل
  أمر ،  هنا أان هكذا بعطفه لتحظي إليه ذهبت

! بسيط  



 األمر:   الذكرى شبح إليها عاد ،  اكتئبت مث
  أكن مل أان .  اهلروب  أردت لقد.  جزئيا صحيح

أان .. كيف..   كنت  كيف  أعرف  
 يف  ملع و الفور على االسرتسال على حثها

؟ نعم :  شيطاين بريق عينيه  
 

 احملبة نظرته حتت فيها ينتشر الوردي اللون كان
.  اآلن متاما   تعرف أنت:   

 
 



.  رواييت منتدايت.  امحرارك من ختجلي ال -
 جعلتين  اليت االشياء أول أظن  و ، لذيذا   أجده
  إىل خلروجك األوىل اللحظة منذ حبك يف أقع

  كنت. الشمس إىل وجهك رفعت حني شرفتك
  حولك  من يفوح و  توا   براعمها تفتحت كزهرة

  أردت.  رواييت منتدايت.  الزهري ورقها لون
  أن رجل أي  أمنع و ضمكأ  و إليك  أصل أن

 أن  بعد مث مجالك يلمس أو منك يقرتب
 حاولت و مشاعري على سيطريت استعدت

. رائع بشكل وجهك امحر ، حتذيرك  
 



 يف العينني بسبب كان  هذا لكن:  جبنون قالت
 منتدايت.  األكرب جدك لوحة ، اللوحة تلك

  إنك قلت ألنين  بغبائي شعرت  وقد.  رواييت
:  بضيق  رأسه الكونت فهز صمتت و تشبهه

..  االسبان كنساء  كثريا    تتحدثني  أنت  
 

 الضعف  و ابلعجز  فشعرت حضنه يف أخذها
 أنت!  كونت  سنيور اي:  مهست و ذراعيه بني

للحديث الفرصة متنحين ال  
 



 امسي تعريف أمل!  كونت  سنيور اي:  ساخرا قلدها
؟ بعد  
 

  أم..  رامون:  أبصابعها وجهه خطوط المست
؟ مونيت   

  مونيت ابسم  أحبهم  من  يناديين أن كثريا    متنيت -
 لسانك أمسع أن أحب واثقا أعد مل لكنين

  ابسم  ينطق هو و يتلعثم  الصغري اإلنكليزي
. رامون ستنادينين  لذا رامون  

 



  يف انفجرا و االسم  نطق يف  هلجتها تقليد حاول
  رواييت منتدايت..  جمددا    عانقها.  الضحك

 أن حتس ذراعيه بني حتركت  ، طويل وقت بعد.
 الوليدة السعادة هذة تشوب ما شائبة هناك

.  حديثا    
 

 أن علينا ؟ كارلوات  عن ماذا  مونيت:  مهست
  و  ابلبؤس تشعر ألهنا أجلها  من شيئا   نفعل

 التعاسة 
 
 



 ، مستبد طاغية أنين تشكني زلت ال:  تنهد
 هناك  امسعي ؟ كذلك  أليس.  رواييت منتدايت

 و بيننا  سرا يظل أن ينبغي  لكن لك  أقوله شئ
.  خملصني زوجني  أصبحنا كأننا  

 
  بشأن خططه هلا يروي هو و  ذراعه على أراحها

 ميغيل أن  و وريثة كارلوات  أن تعرفني:  ميغيل
.   مرموقة لعائلة ينتمي  أنه من الرغم  على مفلس

  أن كذلك  تعريف أن جيب و .  رواييت منتدايت
  يوصف أن نفسه على يقبل ال شريف رجل أي



 األمور حال أي على.  الثروة  وراء  يسعى أبنه
. تبدو كما  قامتة ليست  

 
 

 نفسه صنع ميغيل الدة و  أقرابء أحد هناك
 أحد ميلك و عصامي رجل فهو لذلك بنفسه
 قريب  له  ليس و  البالد يف العنب مزارع أكرب
  إمكانية هناك   و.  رواييت منتدايت.  لريثه مباشر
 على قادر أنه أثبت لو ميغيل خيتار أن يف كربى
 منذ أبلغين  قد و ثروهتا تبديد دون املزرعة إدارة

 حول  رأيي إىل سعى و نواايه  عن فقط أسابيع



 أن الطبيعي من و أخالقه و ميغيل شخصية
 حىت شيئا ميغيل يعرف ال أن رغبته تكون

 هكذا.  رواييت منتدايت.  املناسبة  اللحظة
 ما يعرف أن و ملركزه ميغيل استالم  أمر رتبت
املسؤولية حتمل على قادرا يكون حىت  يلزمه  

 
  يرام ما على شئ كل  سار  إذا:  بلهفة  سألت

 حىت  لكن ابألمر سأفكر  – يتزوجان أترتكهما
  و تعليمها  كارلوات  تكمل أن  جيب الوقت هذا

. قلبها يف  ما تعرف أن تتعلم   
 



 عندما ميغيل يف  رأيها تغري قد أهنا  تظن وهل -
  كأنه  طويال الوقت  هذا هلا  سيبدو ؟ عنه تفرتق

.  الدهر  
 

  كارلوات  أن  لو أماداميا اي أخربيين   متاما   ليس -
 ستسمحني هل لك كأخت  لنقل عليك عزيزة

 ؟ لقلبها  عذرية حركة أول كالعمياء  تطيع أبن هلا
  أنين لوال صحيح هذا – حذرة ستكونني أظنك

.  نظر  وجهيت بني منقسمة  
 



 أشهر  على ابلقلق تشعرين أنك أظن -
 اي  كارلوات  هبا ستمر اليت الشوق  و االنتظار

. احلنون القلب صاحبة  
 
 

 كلمات  لسماعها  السعادة بقشعريرة شعرت
 منتدايت.  وحدها  هلا و شفتيه من التحبب

 ال:  رأسها هتز ، لعينيه ابتسمت  و.  رواييت
  أظن و احلرية من سنة أتصور أن إال أستطيع

 خالل  بوجودي اإلحساس  عن سأتوقف أنين
. السنة تلك  



 
 مينعك شئ ال:  قال مث القدمية عجرفته إىل رجع
. لألبد  سيطريت حتت ستكونني مين الزواج من  

 
.   رواييت منتدايت ، متسعتني بعينني إليه ونظرت

  رأت أهنا ظنت و  جادا   كان   إذا  ما واثقة  غري
 اي.  رواييت  منتدايت:  عينيه يف الساخر املرح
  رائعة مشاركة هو الزواج تفكريان حسب رامون
  و حيب و حيرتم و أيخذ و يعطي  فريق كل

....  يشارك  
 



.  اآلخرين عن يتخلى  و:  حبنان قاطعها  
  يطل هلا  حبه و حلظات فيها  فتفرس رأسها هزت

 تتنزهني كنت  يوم  أتذكرين:  ابتسم  مث عينيه من
 الفتاة و اهلندي الصيب ورأينا الطيب  كايل  مع

؟  يتغازالن  
 
 

املرآة ميض و  أتعين أجل -  
 

 أنك تذكرين هل لقبعتها سرقته أعين ال -
أماد شيئا   فقدت  



 
؟ ملاذا قبعة ليس ابلتأكيد و ال -  

 
 داخل الصغرية اخلزانة فتح و خلفها يده مد

  الذي الشئ  وجد مث صرب بنفاذ  متتم  و السيارة
 الذي الرأس منديل أبرز و ، إليه يسعى كان

! الكوريدا يوم أضاعته  
 

إذن فقدته هكذا!  يل  هذا -  
 

عنها أبعده لكنه أتخذه أن حاولت  



.  يل  تكوين أن ساعتئذ قررت لقد -  
 
 

  أي على اآلن لك لكنين:  عيناها تراقصت
 مبعركة  أخاطر لن.  رواييت منتدايت ، حال

. أملك ممن  أملك ما الستعادة  
  ذلك بعد فاجأها و املتعجرف الغازي قطب

.  بوقار رأسها  فوق املنديل  بوضع  
 
 
 



 لالعتماد مضطر أنين   أظن ال حال أي على -
خرافية سحر وسيلة على  

 
 
 

 حتت اختفت لكنها  اهلادئة  ضحكتها توالت
 فالتقطته شعرها  فوق من املنديل أفلت و عناقه

  سحرا كان  فرمبا لعناقه االستسالم قبل بيدها
. حال أي على  
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