
 

 العروس الأسرية

لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية

 زوروا موقع مكتبة رواية   

 www.riwaya.ga 

 فيوليت وينسب -

http://www.riwaya.ga/


 اخمللص:

 

 دامئا يرتبط احلب ابمجلال. 

دامئا دامئا يكون العاشق شبهيا 

بأأدونيس والعاشقة شقيقة 

 عش تار. 



الا ان هذه القاعدة كلك 

قاعدة لها شواذ ورافينا اليت 

 احبت رودري امجليل 

ما لبثت ان وجدت نفسها 

حيال رجل حمروق الوجه  

 واليدان يطارده ماضيه اكلظل 



ويف ارجاء قرصه املنيع يف 

رسدينيا وقعت اسرية ذكل 

 وتكل ))احلروق((. املايض

فهل تبقى هناك؟ وهل يطل 

 الورد من غابة الشوك؟.

 



لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية

 زوروا موقع مكتبة رواية   

www.riwaya.ga 

 الفصل الأول 

 مفاجأأة يف العرس

 

http://www.riwaya.ga/


 

وضع العريس يده فوق يد 

العروس وراحت اليدان  

تقطعان كعكة الزفاف بني 

هتافات الهتنئة ورنني 

الكوؤس وجأأجأأة حضاكت 

 املدعوين.



 سأأل احدمه العريس:

" حقا ما يرتدد يف وطنمك بأأن  

الرجال يصفعون العروس يف 

يوم زفافها حىت تعرف من هو 

 الس يد؟"

 ابتسم مارك دي كورزيو وقال:



" انت تتلكم عن اهايل صقليه 

 ا "اما ان فأأحد ابناء رسديني

وبيامن اكن مارك جييب عن 

اس ئةل تدور لكها حول 

ساردينيا انول احد املدهوين 

العروس ظرفا صغريا اصفر 

 اللون وقال لها: 



" هذه الرساةل وصلت توها اي 

رافينا اتوقع ان حتمل يف 

 طياهتا حظا سعيدا كل "

وشاب ابتسامهتا شئ من 

التوتر عندما فضت الرساةل  

وراحت تقرأأ حفوها عندئذ 

القت نظرة رسيعة عىل مارك  



ويف ملح البرص دس هتا يف احد 

قفازهيا احلريريني ومغر 

الشحوب وهجها حىت بدت 

عيناها بلون اجلواهر اخلرضاء. 

واخريا حان وقت الصعود اىل 

الطابق العلوي الرتداء مالبس 

رحةل شهر العسل اعتذرت 



من احدى صديقاهتا اليت 

تقدمت تبغي مساعدهتا يف 

 سها وقالت لها:تغيري مالب 

" اان...اان...اريد ان انفرد 

 بنفيس "

ارسعت تتخلص من ثوب 

الزفاف اذلهيب الشاحب 



والشال املزين برشيط من 

رشائط ويلز. مل يس تغرق 

التغيري وقتا طويال وعندما 

ارتدت مالبس اخلروج وقفت 

امام انفذة غرفهتا وتأأملت  

جشرة ادلردار اليت ارتفعت 

حلنني  وسط احلديقة ومحلها ا



اىل املايض فرأأت رودري وهو 

يتسلق الشجرة ويقبع بني 

اغصاهنا واكن يوما ما يبدو لها 

فارس احالهما املغوار ويف يوم 

اخر يتلبسه الش يطان ويأأخذ  

يف مشاكس هتا. هكذا شبت  

يه ورودري سواي يف ذكل 



البيت عىل حدود ويلز. اكن  

الابن الوحيد للكولونيل 

اكروت برينني الويص علهيا 

لعدة س نوات وكثريا ما اكنت 

تعتبه يف مزنةل وادلها وتكن 

هل اعظم احلب ومنذ مثانية 

عرش شهرا اس تقال رودري 



من اجليش ورحل اىل 

نيوسوث ويلز يف اسرتليا 

 ليش تغل ابلزراعة هناك.

واكنت رضبة قاس ية نزلت  

عىل رأأس غاردي ) الكولونيل 

اكروت برينني( اذلي يعزت 

حرزها يف كثريا ابلشهرة اليت ا



اخلدمة العسكرية ومل تدهش  

كثريا مما اقدم عليه رودري  

اذلي يعتب سليل ارسة 

عسكرية عريقة يواكب اترخيها 

اترخي مقاطعة ويلز واكن لزاما 

عىل رودري برينني ان ينخرط 

مثل ابيه يف سكل العسكرية  



واكنت رافينا تعرف ان  

رودري يتنازعه دامئا القلق  

 ما.املس يطر عىل حياته متا

فبعدما تسمل وظيفته اختار ان  

يقوم مبهمة خاصة يف قبص 

واكنت كبايء غاردي ال تعرف 

احلدود اذ غضب عندما 



عرف ان ابنه سوف مييض 

اجازته يف اخلارج ومل يكد 

يرحل رودري اىل قبص حىت 

 ترك اخلدمة العسكرية. 

راحت رافينا حتدق عب انفذة 

غرفة نوهما ويبدو اهنا عادت  

اخرى وقع حوافر  تسمع مرة



حصان عىل احلىص اذلي 

يكسو ساحة احلديقة وذكرها 

الوقع بيوم اكنت تقف يف 

املكتبة حني مسعت وقع 

حوافر اعقبه وقع خطوات 

حذاء تعب الرشفة اليت تقع 

امام نوافذ املكتبة وتذكرت 



نوبة الفزع اليت متلكهتا عندما 

رأأت قوام مارك ديكورزيو 

 يعمت زجاج النوافذ. حدق لك

مهنام ابالخر عب الزجاج  

مثدلف اىل املكتبة بال دعوة 

 وقال لها :

 " مساء اخلري أ نسة برينني " 



وعندما احنىن احنناءة قصرية 

احست ابلتوتر اذلي اكنت 

تشعر به لكام قدم لتناول طعام 

 الغداء يف رافهنول.

اكن رشياك يف الاعامل اليت 

ميارسها غاردي ولكن هذه املرة 

التقيا فهيا عىل الاوىل اليت 



انفراد اكن يعيش يف اخلارج 

مبىن عن امجليع ويعتب اكب 

س نا من مجيع اصدقاهئا 

 وتكتنفه هاةل من الغموض.

 

 



اكن معتدل القامة ومع ذكل 

يويح بأأنه خشص طيع عندما 

هيل علهيا واكنت اس ناهنا تكز 

عىل شفهتا السفىل بقسوة لكام 

وقع برصها عىل اجلانب 

اذلي لفحه  الايرس من وهجه

سعري النار واكنت تغض 



برصها عنه برسعة وكأمنا ترى 

يف وهجه صورة الش يطان وقد 

 اقرتنت هبا صورة املالك .

قال لها وهو يضغط عىل 

 خمارج اللكامت: 

" ارجو ان تكوين ممتتعة  

 بصحة جيدة اي رافينا "



" اخىش ان ال يكون 

ابس تطاعتك لقاء جاردي فهو  

 ابخلارج "موجود الان 

 قال:

 " ما جئت الا لرؤيتك "

نزلت لكامته اكلصدمة املفاجئة 

وتفحصت وهجه املتعايل اذلي 



يويح بأأنه اكن ذات يوم يتسم 

ابلوسامة اما الان فتبدو 

الرصامة القاس ية يف مالحمه 

 واس تطرد يقول:

" جئت عن قصد يف هذه 

الساعة النين اعرف ان  

وصيك سوف يكون خارج 



املزنل. يف هذا الاصيل ميارس 

لعبة البولنغ مع صديقه القدمي 

يف اجليش ايوين كرييو اليس 

 كذكل؟ "

" انين ال أاكد اعرفك اي 

سنيور دي كورزيو! وال اظن 



ان هناك شيئا ميكننا ان  

 نتبادل احلديث عنه "

وواهجته بنظرات مس تقمية 

اكس تقامة شعرها الامحر  

ادلاكن واثبته كثبات عينهيا 

خلرضاوين. قال وعىل شفتيه  ا

 ابتسامة ملتوية :



" س تعرفينين جيدا خالل 

 حلظات "

واشار اىل مقعدين معيقني 

فوقهام وسادتني صغريتني من 

 اجلدل وقال:



" من فضكل دعينا جنلس 

والا ظننت انك تودين الفرار 

 مين "

وتوترت اعصاهبا واكن حيدوها 

حافز قوي يدعوها اىل ان 

فهنول يف تطلب منه مغادرة را

احلال ولكنه اذ التقى برصه 



بعينهيا احست انه يقرأأ افاكرها 

 فقالت هل حبزم:

" اس تطيع ان امنحك مخس 

دقائق انين اعد الطعام 

وغاردي حيب ان يتناول 

 عشاءه يف موعده "



" من فضكل اجليس اي 

 سنيوريتا "

امتثلت لطلبه وجلس هو  

بدوره وتقاطعت ساقاه 

وسقط الضوء عىل حذائه  

دلي الالمع واكن رسواهل اجل

وسرتته من مقاش التويد ويدل 



مظهرهام عىل حسن حياكهتام 

ومل حيمل معه سوطا مما يدل 

دالةل اكفية عىل انه يثق بنفسه 

يف قيادة اخليول والناس ايضا 

 بال سوط. وسأألها:

" هل تسمحني يل ابلتدخني؟ 

" 



فأأمأأت ابالجياب وراقبته وهو 

  خيرج س ياكرا رفيعا من علبة

جدلية اشعهل بعود ثقاب واكد 

اللهب يقرتب من اانمهل قبل 

ان يلقي ابلعود اىل املدفأأة اليت 

اكنت خاوية لأن فصل 



الصيف بدأأ يزحف تدرجييا 

 ويغزو الطقس البيطاين.

" اشعر دامئا ابلبد عندما 

اجئي اىل انلكرتا فالشمس 

ترشق اندرا نس بة اىل بالدي 

" 

 " حقا اي سنيور! "



ه بأأدب دون ان  ونظرت الي

حتدوها ادىن رغبة يف ان 

تسأأهل من اين اىت واكنت تمتىن 

ان يفيض مبا دليه مث يرحل  

فقد ازجعها قدومه وقطع علهيا 

وحدهتا ومتنت ان يرحل  

 بأأرسع ما ميكن. 



 قال:

" همال س ينيوريتا ومتاليك زمام 

امرك واسأأيل نفسك ملاذا 

قطعت عليك خلوتك يف عقر 

 دارك؟ "

 رد:قالت بصوت اب



" حنن غريبان وليس بيننا شئ  

همم ولكن يبدو يل انك تريد 

 ان اصغي اليك"

 قال:

" جئت اروي كل حاكية اي 

 انسة برينني "



" اان منصة اليك اي سنيور. 

 من فضكل ابدأأ قصتك "

" اان ارمل زوجيت الصغرية 

دوانات ماتت بعدما ودلت ابننا 

فكرست لك حيب لأبين 

الصغري دريس يت. اكن طفال 

نش يطا, حمبا, حنوان ومنذ 



مثانية عرش شهرا دمه سائق 

مخمور س ياريت حيث اكن ينام 

دريس يت يف املقعد اجملاور يل 

ووىل هاراب وترك س ياريت 

مقلوبة عىل ظهرها والنريان  

 مش تعةل فهيا "



وضعت رافينا يدها عىل خدها  

وكأهنا تتلقى صدمة عندما وقع 

برصها عىل الندبة اليت خلفهتا  

ىل وجه مارك. وواصل النار ع

 حديثه خبشونة:

" وقعت اان وابين يف رشك 

داخل الس يارة وبذلت هجودا 



جمنونة الحطم النوافذ المحل 

ابين بعيدا عهنا ولكن... اي  

الهيي لو ان اجملرم توقف 

وساعدين لاكن يف وسع ابين 

 ان يعيش حىت اليوم "



ومل تس تطع رافينا ان تتحمل 

ميوت التفكري يف ان الطفل 

 هبذه الطريقة فقالت:

 " أأوه....ال! "

 

 

 واس تطرد مارك يقول:



" انفجر خزان البزنين وتطاير 

جسدي وهو حيرتق ليسقط 

يف حقل جماور فأأرسع العامل  

الطفاء النريان. اكنوا يعملون 

عىل مبعدة ومل يكن يف وسعهم  

الوصول اىل الس يارة قبل 

انفجارها. اكن السائق 



الطائشوحده اذلي اكن 

يس تطيع ان يقدم لنا 

املساعدة. وامضيت عدة 

شهور يف املستشفى بعدها 

رحت اقتفي اثر الرجل وعن  

طريق الكراج اذلي اجرى 

الاصالحات لس يارته عرفت  



ان امسه رودري برينني  

الضابط يف اجليش البيطاين  

واملوفد يف هممة خاصة اىل 

 قبص "

وتأألقت عينا مارك دي كورزيو 

اس تقرات بتأأنيب مرير عندما 

عىل وجه رافينا مث كساهام 



بياض اشاع الشلل يف 

 شفتهيا.

 قال:

" ابن وصيك تسبب يف 

 موت ابين "



واكنت لكامته متلأ الغرفة  

ويشوهبا الامل والغضب مث 

 اس تطرد يقول:

" درس يت اكن يف الرابعة من 

معره وهو اخر هدية حب 

قدمهتا زوجيت يل. ابين اكن 

ورييث يف اريض واكن 



مسي من بعدي س يحمل ا

وموضع الترشيف من اهايل 

ساردينيا لعدة س نوات. ان  

لكمة الرشف لها معناها دلى 

اهايل اجلزيرة واعتقد اهنا تعين 

شيئا لرجال من امثال كولونيل 

 اكروت برينني "



 صاحت قائةل:

" جاردي؟ انت تقصد بأأن 

ختبه ان رودري اكن مخمورا 

وهو يقود س يارته وانه تسبب 

بس يارتك؟ ال  يف الاصتدام

 تس تطيع ان تفعل كل! "



وهنضت واقفة عىل قدمهيا مث 

 اردفت قائةل: 

 " سوف تقتهل! "

وهنض مارك واقفا بدوره 

 وقال:

" من تقاليد بدلي ان ارسة 

ال مث البد ان تدفع عوضا عن 



اخلزي والعار ومثنا عن 

الارضار اليت حلقت ابجملين 

عليه اان نؤمن بأأن ارسة الرجل  

اقرتف خطأأ علهيا ان  اذلي 

 تتلقى اللوم بصورة ما "

 قالت: 

 " ولكننا نعيش يف انلكرتا "



مل تكن رافينا تؤمن بأأن اي  

رجل همام اوذي يف قلبه او 

جسده ميكن ان يوجه اللوم  

اىل جندي جعوز قدمي بسبب 

خطأأ ارتكبه ابنه. واردفت 

 تقول:



" اننا...اننا...حناول ان نغفر اي 

أأل احدا ان  س ينيور. اننا ال نس

 يدفع مثنا خلطأأ ارتكبه "

" اان من رسدينيا وقد مكنت 

مثانية عرش شهرا اسأأل نفيس 

ماهو المثن اذلي ميكن الحد  

افراد ارسة هذا املزنل ان  



يدفعه واليوم وجدت اجلواب  

 عىل سؤايل "

" انت هتدف اىل ايذاء 

 غاردي "

" ليس هذا رضوراي اي انسة 

 برينني " 

 " ولكنك ارشت..."



حدقت يف الرجل وتعلقت و 

ابالمل لكهنا اصدمت بنظراته 

العنيدة السوداء اذ انه من 

سالةل رجال يتصفون 

 ابلكبايء والعاطفة واجلسارة .

قال مارك دي كورزيو عن 

 معد:



" جاردي يف غىن عن معرفة  

 ان ابنه خشص جبان "

 " كيف...؟ "

ودقت الساعة لتعلن عن  

سكون معذب ويه تنتظر  

يواصل حديثه ولكنه  منه ان 

اكن هادئا مما دفعها اىل ان تراه 



يف صورة المنر املتحفز 

لالنقضاض عىل فريس ته. اكن 

الصمت اذلي ران علهيا حيمل  

 يف طياته انذار ابلهجوم.

 قال هبدوء:



" سوف تزتوجني مين 

وس هتبني يل ودلا بدال من 

 الودل اذلي فقدته "

ومل تصدق رافينا اذنهيا وانعقد 

فمل تتلكم ولكن  لساهنا 

 اللكامت تدفقت جفأأة: 

 " ال ميكن ان تكون جادا "



" مل اكن اكرث جدية كام هو 

 احلال يف هذه املرة "

" هذا جنون! ال اس تطيع 

 الزواج منك "

قال وابتسامة ملتوية عىل 

 شفتيه:



" انت تظنني انك ال 

تس تطيعني الزواج مين ان 

احلب وحده س يجبك عىل  

 الاقرتان يب "

 تسائةل:قالت م 

 " احلب؟ "



وشعرت بتيار ابرد يرسي يف 

جسمها وعندما حتركت تنشد 

الهروب مننظرته ومن ندبته 

ومن عينيه وحاجبيه  

السوداوين ولكنه تقدم حنوها 

يعرتض طريقها وحتت وطأأة 



اخلوف اس تخدمت سالح 

 الاحتقار ويه تقول هل:

" هل تتصور انين اس تطيع 

 ان احبك؟ "

 

 قال ساخرا:



خيايل ليس هبذه  " ال...ان

القوة ولكنك حنبني جاردي  

ولن تقبيل ايذاءه او ان تكوين 

سببا يف حرمانه من احلب  

 اذلي يكنه البنه "

" انت قاس اي س ينيور دي 

 كورزيو "



" مل اعتد ان اكون قاس يا اي 

س ينيوريتا ولكرنجال امسه 

رودري برينني جعلين اصبح  

 قاس يا "

وحدقت عيناه السوداوين 

تشع مهنام القسوة, بعينهيا, 

وعدم الرمحة وحدهثا قلهبا بأأن 



بيت برينني س يدفع المثن لقاء  

الطريقة الالمية اليت فقد هبا 

مارك ابنه الصغري. حاولت  

رافينا ان تتحدث اليه بتعقل 

مع ان نبضات قلهبا اكنت 

 مضطربة فقالت هل:



" ما اذلي جتنيه مين اي 

سنيور لو انك امرأأة ال 

لو  حتبك؟ وماذا حيدث

اخبتك بأأنين احب رجال 

 اخر؟ "

 " هل حتبني رجال اخر؟ "

 قالت بتحد:



" اان احب رجال اخر هذا  

 شأأين "

ونفض رماد ساكره يف املدفأأة 

 وقال:

" عىل العكس ابعتبارك 

زوجيت من واجبك ان تنيس 

 هذا الرجل الاخر "



" هل تعين انك جتبين عىل 

 الزواج منك ؟ "

واحست جفأأة ابالضطراب 

رية ومل تس تطع ان ختفي واحل

شعورها فبدا جليا يف نظراهتا 

 اخلرضاء.

 قال مارك:



" خال الاسابيع القليةل املاضية  

عرفت شيئا عنك اي انسة 

برينني وخاصة عن مدى  

حبك الشديد للكولونيل 

جاردي اذلي يعد ااب ابلنس بة 

كل واحلب يعتب شيئا مجيال 

اقدره يف املرأأة خاصة انين من 



ساردينيا ولكنين افضل اهايل 

 ان حيل الوالء ماكن احلب "

 فصاحت قائةل:

" جئت وانت مس تعد ان تطأأ 

قدمك عنق احدمه وانه حان 

الوقت الخضع كل النك 

تعرف ان جاردي تعرض لنوبة 



قلبية منذ فرتة قصرية وان نوبة 

 اخرى قد تؤدي حبياته "

" بل تبني يل ان وصيك 

يعتب خشصية جذابة ورصحية 

ولبقة يف احلديث وس يكون 

من الامل ان يبدد مشاعر 



ابوته عىل ابن ال يمتتع ابجلاذبية 

" 

احست رافينا اهنا تزنع الشفقة 

من قلهبا حنو صاحب الوجه  

املشوه يف الوقت اذلي تشعر 

فيه ابالمل حنو الطفل اذلي 

 مات يف احلريق. 



 قالت:

 " انك تزيد املوقف مرارة "

ن " هكذا نبين احالمنا. مف

املؤسف ان احطم احالمك 

 البين فوقها احاليم "

وضاقت جفونه وهو يتطلع 

الهيا وتوترت برشته السمراء 



فوق فكيه وهو يس تطرد 

 قائال:

" س تكون هناك 

 تعويضات...اي رافينا "

شعرت ابصابع صارمة تطبق 

حول رسغها ففتحت عينهيا 

لتجد مارك دي كورزيو قد 



اقرتب مهنا وشعرت ابلكأبة  

التقى برصها بعينيه عندما 

واجفلت من ندبته ورأأت 

النريان تتصاعد من خياش ميه 

والرغبة الشديدة ترتاقص عىل 

مفه واكنت رافينا قد عاشت 

حياهتا ال تشعر بأأي خوف  



تمتتع ابملراوغة اليت تسحر 

بعضهم وتش يع الاضطراب 

عند البعض الاخر ولكهنا  

الان تقع حتت رمحة حهبا 

 لوصهيا جاردي ويه عزالء

 من اي سالح.

 قال:



" سأأطلب من الكولونيل 

املوافقة عىل زوايج منك 

وانت بدورك تزمعني انك 

ترغبني يف هذا الزواج كام 

 ارغب فيه اان "

واحىن رأأسه وقبل يدها 

الباردة املضطربة واحست 



بأأطرافها جتمدت عندما مسعته 

 يمتمت :

" انت ترتدين رساويل تش به 

رساويل صيب وجيب ان  

  اريدك امرأأة "تفهمي انين



وحتول عهنا وتناول وردة من 

الزهرية املوضوعة عىل املنضدة 

 وثبهتا يف عروة سرتته وقال:

" اراك مثل الزهور ويف 

ساردينيا تمنو الزهور فوق 

التالل قبل ان تش تد حرارة 

الشمس وبييت يقع فوق ربوة 



كبرية من الصخر عىل مبعدة 

 من البحر" 

" هل حتبني البحر اي 

 تا؟ "سنيوري 

 اجابت حبركة الية:



" عشت هنا معظم حيايت 

احب القرية اليت حتيط 

 برافهنول انين انمتي الهيا"

 

 

" اه ولكن عندما تزتوج امرأأة 

فاهنا تتوقع ان ترتك وراءها 



بيهتا لتنظم اىل زوهجا اما 

ابلنس بة اىل الرجل الاخر  

اذلي حتدثت عنه فهل يعيش  

 يف هذه الناحية؟ "

 ينني:قالت مغمضة الع 



" اجل. ال تتوقع مين ان اختىل 

عن لك ما احب...ارجوك 

 سنيور "

وعندئذ تطلعت اليه ورأأت  

انه لن يتأأثر بالكهما ومل يكن 

من طبيعهتا التذلل والتوسل 



فابتلعت توسلها وتعلقت 

 بكبايهئا وقالت: 

" اذا اجبتين عىل ان افعل 

ذكل فانين اعدك بأأنين 

سأأكرهك بلك قطرة من ادلم 

يت* اذلي جيري يف السل

 عرويق "



 قال مبتسام:

" واان ايضا جيري يف عرويق 

دم سليت اي رافينا اكنت جديت 

تنمتي اىل شعب كورنوول 

ولهذا السبب دعيت مارك  

هل تعرفني اسطورة مارك 



اذلي اكن ملاك عىل 

 كورنوول؟ "

حدقت رافينا يف عينيه  

 وقالت:

" طبعا اعرفه زوجته احبت 

هبا من الفارس اذلي اىت 

ايرلندا وفضلته عىل ان تكون  



عروسا للرجل اذلي ال 

 تس تطيع ان حتبه "

والقى نظرة رسيعة اىل النوافذ 

اليت اسودت ابلسحب املنذرة 

هبطول املطر او هبوب عاصفة 

 الصيف.

 قال:



" للحب معان ثرية اي 

سنيوريتا ان الرجال يف صقلية 

يصفعون وجه عروسهم يف  

ال يف يوم زفافها اما حنن الرج

رسدينيا فندخر هذه الصفعة 

للمناس بة اليت تس تحقها. 

والان اظن ان الوقت قد 



حان العود اىل الفندق حيث 

اقمي انه فندق [ اذلئب وامحلل 

] يف هذه القرية العتيقة  

وابلقرب منه تقع اصطبالت 

اخليل ولكوين احد ابناء 

رسدينيا فقد ودلت عىل ظهر 

 جواد "



رافقته حىت اجتاز ساحة 

حلديقة اىل املاكن حيث ترك  ا

اجلواد واكن جوادا اسود 

اللون. واعتىل مارك ظهر  

اجلواد حبنكة دلت عىل انه  

رجل خبري بركوب اخليل مث  

 قال لها:



" ارجو ان تقويل للكولونيل 

برينني ان يتيح يل فرصة 

رؤيته ظهر الغد. ان من  

دواعي التقاليد الرمسية ان  

يسأأل املرء وادل الفتاة او 

ا موافقته عىل زواج وصهي

ابنته. س تكونني انت موجودة 



هنا ايضا لتضعي خامت الزفاف  

 يف اصبعك "

زجمرت العاصفة واندفع اجلواد 

بفارسه جتاه ضوء الغسق 

ورفع مارك يده ملوحا وهو 

يقول: " وداعا ". وااثرت 

حوافر اجلواد سكون العاصفة 



كام ااثر الفارس رضابت قلهبا. 

ر اذلي انتاهبا احساس ابلقد

انشب اظفاره يف قلهبا فقد 

رأأت اهنا ال تس تطيع ان ختب 

غاردي مبا فعهل ابنه مبارك دي  

كورزيو اهنا ال تس تطيع ايذاءه 

او ان يتعرض الحدى  



النوابت القلبية مرة اثنية الن 

الطبيب قال: " ان جاردي  

يشعر ابلقلق عىل ابنه 

رودري. اطفالنا مه احلب 

 " والهالك اذلي يدمر حياتنا

وفكرت رافينا يف ابن مارك  

واحست ببودة متسك 



بتالبيب عظاهما فان امليتة 

الرهيبة اليت لقى به الطفل 

مرصعه نغصت حياة ابيه 

دلرجة انه مل يع حيس بأأي  

شعور ابلرمحة عىل الاقل حنو 

 افراد عائةل برينني.



ال بد ان يدفع برينني المثن  

واختريت يه ابذلات الهنا 

تقدمه هل  وحدها تس تطيع ان

وهذا المثن هو طفل 

 اخر...ابن اخر.  

تراجعت رافينا عن النافذة 

وسارت اىل منضدة الزينة  



ووقفت اماهما يف ثوهبا 

الاخرض هيزها التوتر وراحت 

تقرأأ مرة اثنية البقية اليت  

تسلمهتا يف غرفة الاس تقبال 

عىل اان برقية هتنئة للعروس  

ولكن البقية اكنت يف الواقع 



ىل وصهيا فضهتا موهجة ا

 وقرأأت:

" الابن الضال يعود اي ايب. 

اصل بقطار الثالثة والنصف 

 احلب كل ولرافينا "

رودري يف طريقه اىل البيت  

وحسقت رافينا الرقية بقبضة 



يدها ورأأت ان من واجهبا ان 

تلتقي به قبل ان يصل اىل 

البيت اذلي تس تعد ملغادرته 

يه ومارك لقضاء شهر العسل  

ذره الا يبوح وعلهيا ان حت

برسه كام احتفظت به مطواي 

عن غاردي. عزيزي غاردي  



اذلي قدم س يفه ملارك ليك  

يقطع كعكة الزفاف وابتسمت 

مبرارة عندما مر يف خيالها اهنا  

ما تزوجت مارك دي كورزيو 

الا لتنقذ رودري. س يعرف 

رودري ان الصيب اذلي قتهل 

بهتوره واس هتتاره هو ابن مار. 



دري مل  كام ان وصول رو

يكمنتوقعا من احد وقد يفيض 

 ابحلقيقة البيه.

انزتعت رافينا حقيبة يدها  

وتسللت من غرفهتا وتناهت 

الهيا اصوات الضحاكت 

الصادرة من الردهة ومثل  



الش بح اختذت سبيلها عب  

طريق السمل الضيق اذلي يقع 

عند هناية ادلهلزي وقادها اىل 

ابب جانيب ويف اس تعجالها 

ا عندما نسيت غضب زوهج

يكتشف اختفاء عروسه 

 املفاجئ.



وعندما بلغت ساحة احلديقة 

اكن اجلو مش بعا ابلضباب 

اخلفيف اذلي ينظر ابملطر. مل 

يرها احد حيامن دلفت مرسعة  

 اىل الكراج لتس تقل س يارهتا

 

 



 

وتقودها اىل الطريق حىت 

بلغت ساحة حمطة سكة  

احلديد اليت وجدهتا همجورة 

كام مي مصت مطبق عىل 

ملاكن عندما سارت عىل  ا

الرصيف بدا القطار عىل 



مرىم البرص وهو يسعى عند 

احد املنحنيات حىت بلغ 

احملطة الصغرية وملأها 

بضجيجه وانفتحت الابواب 

وهرولت الاقدام تغادر 

القطار وظلت رافينا ساكنه 

يف ماكهنا حىت اقبل علهيا  



شاب حنيل القامة امسر للون  

حيمل يف يده حقيبة سفر من  

القامش ويرتدي سرتة جدلية  

فوق كزنة احمكت فتحهتا عند 

عنقه لتقيه برودة املطر. وضع 

رودري احلقيبة عىل الرصيف  



وحدق يف وهجها مدة ويةل مث 

 قال ضاحاك:

" رافينا لقد كبت واصبحت 

اكئنا اكمال وساحرة صغريه 

 خرضاء العينني "

مكثت رافينا صامته ومل تعرف 

يه.  ما تفعهل سوى التطلع ال 



وهاهو يعود بعد افرتاق دام 

شهور ومل تسطع ان هذا  

الوجه املأألوف دلهيا وهذا 

الصوت اذلي تعرفه خيصان 

خشصا مهتورا ومخمورا وهو 

يقود س يارته. وقف بعيدا عهنا 

فاالفضل هل ان يتأأملها من  



بعيد وتفحصها مليا ببرصه 

 وتأأمل ثهبا الاخرض مث قال:

الاانقة...اين " تبدو عليك 

 ايب؟ "

" رودري تعال معي اىل 

الس يارة. البد ان احتدث 

 معك "



واصطبغت عيناه ابلقلق 

 وسأألها: 

" هل ايب خبري؟ هل هو 

 مريض اثنية؟ "

 وهزت رأأسها ابلنفي قائةل:

" ال انه احسن حاال مما اكن 

عليه يف الاايم املاضية انه 



يعمل بعض الوقت يف وظيفة 

الرشاكت يف منصب ابحدى 

اداري كام انه عضو يف اجمللس 

احمليل. وانت اي رودري تبدو 

 عليك الصحة "

مل تالحظ رافينا عليه اي دالةل 

عىل انه ياكبد الشعور بتأأنيب 



الضمري ومن اجليل ان مدة 

مثانية عرش شهرا قضاها يف 

اسرتاليا ساعدته عىل ان متحو 

من ذارته ما حدث يف 

بته رسدينيا. التقط حقي 

والتفت ذراعه حول وسطها 



وراح يقودها اىل الس يارة 

 وقال لها:

" اشعر بأأنين الئق حصيا اما 

انت فيبدو عىل وهجك 

الشحوب. مل تعد عيناك 

تضحاكن كعهدي هبام. هناك 

 شئ خطأأ اليس كذكل؟ "



ومل جتب عىل تساؤهل ودلف 

اىل الس يارة وجلست وراء 

جعةل القيادة وعندما امسكت 

حيدق يف يدها  هبا شعرت به

اليرسى ورأأى خامت الزواج  

واىل جواره خامت اخر من  



الزمرد اخلالص يتأألقان يف  

 اصابعها وجفأأة قال:

 " رافينا !! "

واس تدارت حنوه تقابل عينيه 

 املصدومتني قائةل:

" ارسلت كل برقية اخبك  

فهيا بزوايج ومل يكن دلينا 



ادىن فكرة بأأنك يف طريقك 

 اىل الوطن "

 " " تزوجت؟

" هيا بنا ويف الطريق سأأخرك  

 بلك شئ " 

اكن املطر اش به ابلضباب 

يكتنف الهوء ويه تقود 



الس يارة خالل دروب املدينة  

الهادئة واخبته بلك شئ يف  

صوت هادئ غري عاطفي 

وجلس اىل جوارها مدهوشا. 

اشعل لفافة تبغ وحسب نفسني 

مث حسقها والقى هبا خارجا وكأنه 



قال  ياكبد مرارة الصدمة مث

 لها: 

" ال ميكنك احامتل الامر. 

 سأأخب ايب بلك شئ "

 قالت ببود:



" وتقتهل؟ الا تظن انك 

ارتكبت ما فيه الكفاية؟ مات 

 طفل صغري "

وكسا وهجه قناع من الامل  

 والاسف املرير وهو يقول:



" رافينا اان...ظننت انه ميكن  

نس يان لك شئ. انين اخطو 

 عىل درب اجلنب مرة اخرى "

ما س نفعهل هو عدم " لك 

ايذاء جاردي. هل تسمعين اي 

 رودري؟ "



" لكن ما هو المثن اي رافينا؟ 

" 

 " زوايج "

واوقفت الس يارة عند منحىن 

هادئ والتفتت تتطلع اليه  

 واردفت قائةل:



" سأأعتاد العيش يف ارض 

 غريبة " 

 " مع رجل ال حتبينه ؟"

 " هل قلت اين ال احبه؟ "

نا " اان اعرفك جيدا اي رافي 

عيناك ال جتمدان بل تبعثان 

ادلفء ما دمت سعيدة اكنت 



تتأألقان اي رافينا يف الاايم 

 اخلوايل "

 قاطعته قائةل:

" ال داعي للحديث عن 

الاايم اخلوايل لن ختر غاردي  

بأأي شئ عام حدث يف 

ساردينيا انهتيى الامر ولن  



يعود الصيب اصغري اىل احلياة 

" 

" انت فتاة صغريه محقاء اي 

نا هذا الزواج جيب ان رافي 

يفسخ قبل ان يبلغ مداه. اي 

الهيي. هل تظنني اين سأأدعك  

تعيشني مع رجل اجبك عىل  



الزواج منه؟ هل تعتقدين ان 

ايب سيتخىل عنك لو عرف 

 احلقيقة؟ "

 

 

 قالت:



" جيب الا يعرف اي رودري!  

ان قلبه لن يتحمل املوقف 

 اسأأل دكتور شاين "

عينهيا سأألها وقد الح وهجه يف 

 وكأن الس نني تقدمت به:

 "هبذه ادلرجة من السوء؟ "

 سأألته:  



" هل اعتقدت انك تس تطيع 

الافالت دون ان تنال 

عقابك؟ مارك دي كورزيو 

ياكبد ندوبه عىل وهجه ويف 

اغوار نفسه. هل تسمعين اي 

 رودري؟ انه ياكبد ندوبه "



عندئذ اهنار رودري وبدأأ 

ينتحب اكلطفل الصغري فربتت 

عره الاسود وحاولت  عىل ش

 هتدئته ومتمتت قائةل:

" جيب ان متكث يف فندق 

القرية اىل الغد. انت ال 

تس تطيع ان تقابل جاردي يف  



هذه احلاةل ومن الافضل ان 

تتوجه اىل البيت بعد ان 

ارحل ان ومارك اىل ساردينيا  

 هل تفهمين؟ "

هز رأأسه. وعندما اس تعاد 

رابطة جأأشه اثنية ادارت  

الس يارة يف اجتاه  احملرك وقادة



الفندق ولكهنا مل جترؤ ان ترتك  

رودري وحده اكن اليأأس  

مس يطرا عليه ويف امس 

احلاجة الهيا مفكثت معه يف 

ردهة فندق [اذلئب وامحلل] 

وراحت جتاذبه اطراف 



احلديث. وقال رودري  

 شاحب اللون:

" رافينا س يقتكل عندما 

 تعودين اليه "

وتطلعت اىل الساعة املعلقة  

احلائط وشعرت ابصابع عىل 

ابردة تعترص قلهبا والول مره 



فكرت يف مارك ويف غضبه 

 قالت:

" اجل..جيب ان اعود جيب 

ان تعدين اي رودري بأأنك لن 

تفيض بشئ لأبيك. س يكون 

 الامر فوق طاقته "

 وثبت عينيه عىل وهجها وقال:



 " وماذا عنك انت؟ "

وقفت عىل قدمهيا وتناولت 

 ووشاهحا وقالت:حقيبة يدها 

" سأأكون خبري كام يقول يل 

لك واحد اليوم. مارك ثري 

وصاحب قرى وهل ماكنة 



مرموقه يف رسدينيا وسوف 

 اصبح س يدة بيته "

 وزجمر رودري قائال:

" كأن هذا لكه هو ما هيمك. 

انت الفتاة اليت اعرفها جيدا 

 انت ابعد عن لك ااننية "

 قال ضاحكة:



 " ال جتعلين ابدو يف صورة

مالك. وعىل فكرة جونيث 

كرييو مازالت عزابء وفاتنة 

كأغنية ويلز. تذكر كيف كنت 

دامئا مياال الهيا. جاءت اليوم 

لتشهد حفل زفايف واشارت 



قائةل ) اليس من العار ان ال 

 حيرض رودري زفافك( "

وعندئذ هرعت رافينا تبتعد  

عنه وعن الردهة وعن الفندق 

لرتمتي يف احضان الليل  

قادت س يارهتا عائدة  واملطر.

اىل رافهنول عيناها اخلرضاوان 



متجمداتن كحجر الزمرد  

اذليزيين خامتها وحدثت نفسها 

يف اهنا تس تطيع ان تتحمل 

اي شئ الان حىت غضب 

 مارك.

دخلت املزنل لتجده خايل من 

املدعوين ومل يبقى شئ سوى 



الزهور مدالة يف مزهرايهتا 

وقد تناثرت بتالهتا عىل ارضية 

اعة. وعندما اغلقت الباب  الق

الامايم وقع نظرها عىل ش بح 

طويل يقف وسط الصاةل 

اخلافتة الضوء وسعى مارك اتيا 

من ملكتبة وشعرت بوخزة من 



اخلوف ترسي يف اعامقها وهو 

يتقدم حنوها يف سرتته 

السوداء. سأألها غاضبا وهو 

 هيز كتفهيا بيديه:

 " اين كنت؟ "

ظلت صامتة وعندما اش تدت 

صابعه عىل كتفهيا ومل قبضة ا



تتح هل الفرصة ليدرك خماوفها. 

واكن الهدوء اذليتلكم به اش به 

بلسع الس ياط تزنل فوق 

 جدلها وبعد هذا الصمت قال:

" هيا..اخبيين اين كنت؟ 

سوف تفرسين يل سبب 

غيلبك وسوف تنتحلني كذبة. 



اكن علينا ان خنب املدعوين 

ان وعكة املت بك وان 

ر قد تأأجل. رحيلنا اىل املطا

 انين اكره اخلديعة اي رافينا "

" هل حقا تكره اخلديعة اي 

 مارك؟ "

 تطلعت اليه وتساءلت: 



" اي امس اخر ميكن ان  

 يطلق الناس عىل زواجنا؟ "

 مث اردفت تقول:

" الشك انك مسعت عن 

الاضطراابت العصبية اليت  

تعرتي العروس يف ليةل زفافها 

س يطرت بعضها عىل نفيس 



ووجدت انه من اخلري يل ان 

انطلق بنفيس خارجا لفرتة 

 وجزيه "

طوى طرف مك سرتته وتتطلع 

 اىل ساعة يده وقال:



" لكنك امضيت عدة ساعات 

ومن حقي ان اعرف اين 

 امضيت هذه الفرتة؟ "

 قالت:

" كنت اقوم جبوةل يف 

 الس يارة؟ "

 



 

اكن ما تقوهل نصف احلقيقة 

ولكهنا مل تس تطع ان تواجه  

ت عينيه وراحت تتطلع نظرا

اىل ابب املكتبة املفتوح 

 وسأألته: 

 " اين جاردي؟ "



" خدل اىل النوم وهو جالس 

عىل مقعده متوتر الاعصاب 

 قلقا عليك "

ومست هذه اللكامت عصبا 

حساسا عندها وعندما 

رشعت السري اجتاه املكتبة 

امسك مارك برسغها وجذهبا 



اثنية واوقفها يف مواهجته 

 وسأألها: 

امضيت لك هذا " هل 

 الوقت مع رجل؟ "

اكن من احملمت ان حيدس جزءا 

من احلقيقة ولكهنا ال تس تطيع 

ان ختبه ابلبايق. اهنا ال تقوى 



ان تفضيهل بعودة رودري اىل 

اجنلرتا واهنا احصبته يف 

س يارهتا. سوف يدراكن قاتل 

ابنه هو الرجل اذلي حتب 

واهنا تورطت يف زواج ال 

  يقوم عىل احلب من اجل

حاميته. انتاهبا شعور من 



اليأأس البارد بعث الشجاعة يف 

 اعامقها لأن تتحداه فقالت هل:

" هل ان الاوان اي زويج 

الن تصفع عروسك؟ هل 

رأأيت انه من املزةل ان ختتفي 

عروسك يف ليةل زفافها واهنا 



ال متتثل ابخلضوع كل حىت 

 يبدأأ شهر العسل؟ "

محلق يف وهجها وشعرت 

شم عظاهما بقبضة اصابعه هت 

 وسأألها معايرا:

" مك يلزمك من الوقت حىت 

تعرفيين حق املعرفة؟ هل 



تتصورين ان ما احبه يف املرأأة 

هو اخلضوع فقط وليس شيئا  

 اخر؟ "

" يبدو انك قدمت اعذار 

واهية للمدعوين عن غياب  

عروسك. وهذا ما دعامه 

 لدلهشة "



" اظن ان دهش هتم منا 

س تالزهمم لعدة اسابيع مقبةل. 

سيتومهون اي رافينا انك ما و 

تزوجت مين الا الجل مايل, 

واين اجد املرأأة اليت ميكن ان  

 حتب وهجا مثل وهجيي؟ "



التوت شفته اببتسامة شاحبة 

وامسك بذراعها الاخري 

ومال علهيا ولكهنا جاهدت  

ليك تبتعد عن وهجه املشوه 

ابلندبة. والبد انه قرأأ يف عينهيا 

 ما خياجلها فقد اكنت ال حتس

بأأية رقة يف ملس ته وهو مييلها  



فوق ذراعه حىت بدا شعرها 

وكأنه جناح من اللهب جيابه 

 نس يج مكه ادلاكن.

 متمت قائال:

" انظري مليا يف وهجيي. جيب 

ان تعتادي عليه الين ال اريد 

 ان يكون زواجنا جمرد ظل "



تركها وسار بعيدا عهنا جتاه 

السمل حيث اس تدار ينظر 

 الهيا وقال:

الليةل يف رافهنول " منيض 

 ونرحل غدا "

ومصت جفأأة مث انفجر ضاحاك 

 وهبدوء قال ساخرا:



" ال حاجة بك اىل اغرايئ 

بعينيك. ان شهر العسل 

سوف يبدأأ يف رسدينيا وليس  

 هنا "

وتراجعت اصابع يدها يف بطء 

عندما غاصت حفوى لكامته 

 فيعقلها املتعب وقالت: 



 " انت تقصد...."

 قال:

جنواب. الليةل  " س نطري غدا 

س تقفني صامدة عىل قدميك 

فأأان لست ش يطاان كام ابدو 

 كل "



والح الاهجاد وادلموع يف 

عينهيا ويه تتطلع اليه. لو ان  

لها الشجاعة ان تفيض هل بأأهنا 

اكنت بصحبة رودري ولكهنا  

اكنت ختىش ثورة غضبه. كام 

اهنا ال تثق يف رمحته واخريا  

 قالت هل:



هب اىل  " اان..اان..جيب ان اذ

 جاردي "

الا اهنا مل تكد تبلغ ابب 

املكتبة حىت اس تدارت لتلقي  

نظرة اخرى عىل مارك. 

وعندما ارسعت ابدلخول اىل 



املكتبة متلمل وصهيا يف مقعده 

 وفتح عينيه وابتسم قائال:

" مارك اكن غاضبا. ال هتريب 

اثنية اي عزيزيت انت امرأأة 

مزتوجة الان. انت تعرفني  

 ذكل "



نهتا عىل كتفيه وضغطت وج 

 وقالت:

 " اجل اي جاردي "

" كنت دامئا فتاة ذات بصرية 

انفذة. اليس كذكل؟ هل انت 

متأأكدة من انك سعيدة مع 

 هذا الرجل؟ "



وادركت نبة احلرص والشك 

يف صوته ويف احلال رأأت انه 

من الرضوري ان تبعث 

 الطمأأنينة اى نفسه:

" واي شئ تنشده الفتاة 

 " عندما تزتوج من رجل؟



وابتسمت ابتسامة عريضة يف  

وهجه اذلي حتبه وحترتمه كثريا. 

مث قبلته يف وجنته وحدثت  

نفسها بأأن غدا س يعود رودري 

اىل البيت واىل ابيه وس يكون 

يف ذكل عزاؤه عندما جيمتع 

 مشلهام.
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ادلروب حول اجلبل ضيقة 

ملتوية حول نفسها وبدت 

الس يارة وكأهنا حتيد عن 

مسارها لتس تقر يف اعامق 

البحر. واكنت الرايح تلطم  

زجاهجا مما اضاف مزيدا من  

الاحساس خبطر دامه خاصة  



حافة  ان قيادة س يارة عىل 

ارض غريبه ومتجهة اىل غاية  

جمهوةل اكن يف نظر رافينا 

 رضاب من اخليال.

جلست رافينا صامتة يف 

املقعد اجملاور قرب زوهجا 

وامغضت عينهيا حىت ال ترى 



املنحنيات اليت تتلوى عب 

الطريق ويبدو ان عاصفة 

الصيف اقتفت اثرهام منذ  

غادرا بريطانيا وظلت مالزمة 

 .هلام طوال الطريق

قال مارك بعد ميض ساعة من 

 الصمت: 



" اسف ان صورة اجلزيرة 

اليت افسدهتا مياه الامطار 

يه اول منظر يقع عليه برصك  

" 

وفتحت رافينا عينهيا فوقع 

برصها عىل الصورة اجلانبية 

اليت حدد معاملها ضوء 



العاصفة فشاهدت الس نة  

النار وقد تركت بصامهتا عىل 

صفحته وبعد مصت وجزي 

 قائال: اس تطرد

" يعتب اكستيل دي توري 

واحدا من امجل معامل رسدينيا  

عندما تلقي الشمس بأأشعهتا 



عليه ويعبق الهواء براحئة 

 اللميون "

اكن يتحدث الهيا كواحد من 

ممثيل رشاكت الس ياحة وهو 

حياول ان يقنعها بأأهنا حباجة 

اىل الشمس فقط ليك تعشق 

مدينته. تسائلت هل ميكهنا ان  



ملاكن النايئ اذلي حتب هذا ا

يقع بعيدا عن وطهنا وعن 

جاردي اذلي اس تأأجر مدبرة 

مزنل لرتعى شؤونه. بذلت 

رافينا هجدها ليك تقاوم حنيهنا 

اىل الوطن اذلي راح يؤرق 

مضجعها وتطلعت اىل يد 



مارك وهو يدير جعةل القيادة مث  

نقلت نظرها اىل ااثر الندوب 

اليت احنرفت غائرة يف جدله 

ن مارك يركز الامسر واك

انتباهه عىل الطريق عندما 

 قال لها:



" البد انك تشعرين الان  

ابالعياء ولكن بعد ميل او 

اكرث س تلوح كل 

اكزاتش يبيسو وستشاهدين 

اجشار الرسو اليت تعلو يف كبد 

السامء اكملشاعل وسط 

الامطار. ومن احملمتل جدا ان  



يصفو اجلو غدا وترشق 

الشمس وحتت الاكزا تقع 

اللميون اليت تقرتب من   بساتني

البحر والكروم املزروعة عىل  

 جوانب التل. سأألته بأأدب: 

" هل متتكل حصة من 

 الارض؟ "



وشعرت انه يبتسم ابستياء 

 واجاب:

" مساحة جيدة اان معروف 

هنا ابمس ابرون الارض 

والفالحون اذلين يعملون يف 

اريض مه احفاد الفالحني 

اذلين معلوا عب الس نني مع 



اجدادي الاحداث ال تتغري 

رسيعا يف رسدينيا الن اسلوب 

حياتنا ماهو الا صورة 

 مس مترة للاميض"

قالت واصابعها انعقدت عىل 

 حقيبة يدها وتش بثت ابجلدل:



" انت تقصد النظام 

الاقطاعي وانت منوذج 

لالقطاعيني. لكمتك يه 

القانون يف هذه اجلبال والناس 

 حينون هاماهتم اجالال كل "

 قال:



" ال ينحين اي رسديين الحد 

اان امحل اللقب فقط ولكنين 

ال احصل عىل حصة من 

انتاج الارض اكرث مما حيصل 

 الاشخاص اذلين يفلحوهنا "

" وانت كل العسل اليس  

كذكل؟ ام ان زوجتك 



وحدها سوف تس تخلص 

 العسل كل "

القى مارك نظرة رسيعة علهيا  

 وسأألها : 

 " مع تتحدثني؟ "

غابرة اكن " يف الاايم ال

الاقطاعيون يف مقاطعة ويلز  



يفوزون بنصيب الاسد يف 

لك شئ ويس تخلصون العسل 

للحامك ويقمون بتقدميه هل يف 

 قرصه اذلهيب"

" اذا سوف تس تخلصني 

العسل اي رافينا لتقدميه قرابان 

 لس يد القرص "



 قالت ضاحكة:

" اجل اي مارك سأأقدم ثيايب 

وشعري كام يفعل اي عضو 

ال امكل سواهام  سابيين فانين

" 



" س يانديك اهيل ابمس 

))ابدروتشينا(( اي الس يدة 

 الصغرية "

واشاحت ببرصها عنه 

وتطلعت زائغة البرص عب 

النافذة اجملاورة لها وراح 

يتحدث الهيا وهو يعتقد ان 



عروسه سعيدة ويف لهفة اىل 

 رؤية بيته اجلديد .

ويبدو انه اكن ال يأأبه كثريا اهنا 

واخلوف من س تعاين الوحدة 

وجودها يف ارض غريبة مع  

رجل ال حيهبا وال هيمت ابمرأأة ال 

 تكن هل احلب.



اكنت ترى ان احلب وحده 

كفيل ابن يبعث يف املرء 

الشجاعة والرغبة يف رؤية 

الاش ياء اجلديدة ومقابةل حب 

اس تطالع الناس ومواهجة 

 عداوهتم.



اكنت رافينا يه الزوجة الثانية  

و اليت تأأيت اىل قرص الرس 

وحدثهتا غريزهتا ان دوانات 

اكنت جذابة وحمبوبة من امجليع 

وتمتزي ابلشعر الاسود 

والعينني الناعس تني كفتيات 

اجلنوب. اس تدارت العربة عند  



احدى منحنيات الطريق  

اجلبيل والحت يف الافق 

اجشار الرسو وبرجا مزنل 

مارك اذلان يبزان عاليا فوق 

الصخور املطةل عىل البحر.  

قرص يبدو كقلعة مظلمة اكن ال

كئيبة واجشار الرسو يف هيئة 



حراس حوهل ومىض لبق 

بصورة متقطعة عندما اوقف 

مارك الس يارة ورأأت رافينا 

درجات سمل جحري وعددا من  

املصابيح احلديدية معلقة عىل  

اجلدران اليت حتيط ابلباب 

 الامايم املرتفع.



لفحت الرحي خصالت شعرها 

تغادر الس يارة ومالبسها ويه 

وسارت حىت وقفت عند 

اوىل درجات السمل ويبدو انه 

مل يكن مناس با ان تصل اىل 

هنا اثناء هبوب العاصفة. 

انضم الهيا مارك والحظت 



قطرات املطر تعلو صفحة 

وهجه وبريقا يتلألأ يف عينيه.  

 قال لها:

 " اهال يف بيتك اجلديد "

وقبل ان يلمسها هرعت  

ف تصعد درجات السمل لتق

حتت املدخل هراب من املطر 



اكنت ترجتف ارضااب وحترص 

الا تكشف اضطراهبا قالت هل 

 وهو يقرع الباب:

" اس تطيع ان ادرك سبب  

عدم وجود مفتاح للباب يف 

حلقة مفاتيحك. هل الامور 



هنا يف الاكزا تأأخذ مظهر  

 الفخامة امللكية؟ "

قال مارك وهو يتأأمل الباب  

الكبري املثبت يف اجلدران  

 لسميكة للبيت: ا

" البيوت تبىن هكذا عاليا  

حىت تتحمل موجات الرايح 



اشاملية العنيفة الباردة 

وموجات الرايح الرشقية  

اجلافة املثقةل ابلغبار. والشك 

ان الابراج اقميت لتعطي  

القالع مظهرا يش يع الرعب يف  

قلوب القراصنة اذلين يزنلون 

يف الساحل حتهتا. وقدميا قالوا 



ل هو قلعته اليت  ان بيت الرج

 توفر امحلاية لعامهل واهل بيته "

وادركت من طريقة حديثه انه  

جيد سعادة وخفرا ابلبيت  

القدمي املتني البنيان اذلي 

عاشت فيه اجيال متعاقبة من  

ارسته واحبته اشد احلب 



ولهذا السبب اكن يتوق اىل 

اجناب ودل يكون وريثا لهذه 

 القلعة. 

ب  ويف هذه اللحظة انفتح البا

وسارت رافينا اىل القاعة 

الكبى حيث اكن وميض 

البق يكشف دروعا عربية 



وااثاث عتيقا ولوحات عائلية  

معلقة عىل اجلدران املطلية  

ابللون البونزي املتوجه كقطع 

 اخلشب املش تعةل ابملدفأأة.

 صاحت رافينا قائةل:

 " انر!! "



صيحة ارتياح من خشص ياكبد 

البد يف داخل جسمه 

وارسعت تركع فوق وخارجه 

السجادة الصوفية وتشابكت 

اصابع يدها طلبا لدلفء  

 وطقطقت

 



 

الاخشاب املش تعةل اليت  

اكنت الظاهرة الوحيدة املرحة  

يف تكل القاعة الكبريه 

 مثسمعت صوات يتسائل:

 " اذن...هذه يه العروس؟ "



جاءت اللكامت جفأأة من بني 

الظالل فالتفتت رافينا واجفة 

جيلس يف  القلب ورأأت خشصا

مقعد جبوار املدفأأة. اكن للمقعد 

ظهر مرتفع والنقوش تزين 

مسانده وارجهل واكن الشخص 

اذلي حيتل املقعد امرأأة جعوز 



ترتدي ثواب اسود بيامن 

اراتحت قدهما عىل مس ند 

 القدمني.

اس تقرت عيناها عىل رافينا. 

عينان سوداوان ال تشع 

الابتسامة فهيام راحتا تتأأمالن 

الشاحب وعيناها  وجه الفتاة



اخلرضاوان وشعرها الامحر  

اذلي بلهل املطر. وتطلعت 

رافينا اىل مارك ورأأت سامت 

الكبايء يف مالحمه وهو 

واقف اىل جوار املدفأأة 

وامتدت يده ليساعدها عىل 

الوقوف فتوجه خامته والقى 



الضوء عىل ندوب وهجه 

فأأجفلت رافينا من ملس يده 

وهنضت واقفة عىل قدمهيا 

الاس تعانة به ومل حتاول دون 

ان ترى القسوة اليت ارتسمت  

 عىل مفه فقال لها: 



" دعيين اقدم كل زوجيت 

دوان جواكس تا ليوانردي عادة 

ادعوها النوان عندما اكون 

 هادئ املزاج "

متمتت رافينا ابلتحية التقليدية  

واكنت قد متنت ان تلتقي  

جبدة مارك اذ اعتاد ان يتلكم  



وبيهنا  عهنا حبنان فهو سليت

وبينه شئ مشرتك ولو ان  

دوان جواكس تا تتحدث 

الاجنلزيية بطالقة الا اهنا مل  

تكن عىل مودة معها وال شك 

اهنا تفكر هذه اللحظة يف 

عروس ساردينيا اليت اىت هبا 



حفيدها اىل البيت منذ ست  

س نوات مضت واكن عىل 

مارك ان يبتسم وتأألقت عيناه 

 عندما طلب رشااب وقال:

الواجب احتساء " انه من 

 خنب لهذه املناس بة السعيدة "



وهنضت دوان جاكوس تا واقفة 

عىل قدمهيا جفلجل ثوهبا 

احلريري الاسود مثل اوراق 

 الشجر اجلافة وقالت: 

" هل تسمحون يل 

ابالنرصاف النين امضيت 

اليوم بطوهل يف الارشاف عىل 



اعداد غرفمك وتنظيف البيت.  

اان متعبة اي ماركوس وسأأتناول 

بة خفيفة يف غرفيت قبل  وج 

 النوم "

قال بصوت يشوبه غضب  

 هادئ : 



" ان تناول كأس معنا لن 

 يس تغرق وقتا طويال "

وتطلعت جدته حنوه مث اىل 

رافينا والحت ومضة من 

احلقد يف عينهيا عندما 

 اس تقرات عىل رافينا وقالت:



" مل تتقدم يب السن كثريا 

حىت انىس ان العشاق حيبون 

واثقة من ان  الانفراد واان 

عروسك تفضل ان تس تحوذ 

 عليك لنفسها "

وسارت اجلدة حنوه وربتت 

عىل خده املشوه ابلندوب 



وجالت يدها املتأألقة ابخلوامت 

فوق صفحته لتشاهد رافينا 

مالحمه مرة اخرى ورأأت 

اجلدة يف عينهيا نفورا من ملس 

مارك ذلكل قررت ان ترتكها  

وحدها يف حصبته حىت تعمل 

تكون حتت رمحة  نفسها ان 



طلباته. واحست رافينا 

ابلبودة ترسي يف اوصالها 

حىت ويه قريبة من دفء  

النار حني قالت الس يدة 

 العجوز لها :

" ليةل طيبة. ارجو ان جتدي 

غرفتك مرحية. جحرة العروس 



جحرة كبرية ولكن وال واحدة 

من عرائس ارسة كورزيو 

 اكنت تشكو مهنا "

فسحة رافق مارك جدته حىت 

واسعة تقع عند اول درجات  

السمل بيامن وقفت رافينا تتطلع 

اىل النار. وتنهبت رافينا عندما 



شعرت بيدي مارك فوق 

كتفهيا عندما انضم الهيا ويه  

مس تغرقة يف هذا اجلو 

 الصامت وقال لها :

" ال تتبيم مبا قالته النوان اان 

س يدة جعوز من اهايل رسدينيا 

ذ ويه غاضبة النين مل اخت



زوجة من بنات جنيس فأأهايل  

رسدينيا متعصبون لعشريهتم  

 ويتصفون ابلكبايء "

 قالت رافينا بصوت هادئ: 

" يبدو يل اي مارك ان  

زواجك مين جلب الشقاء اىل 

 قلوب ثالثة افراد! "



وادار وهجها ملواهجته ورحلت  

يده اليرسى من كتفها حىت 

 اس تقرت عىل رسغها وسأألها: 

 الظن  " ما اذلي يدعوك اىل

ابنين شقي؟ ابلتأأكيد انت 

تعرفني اي رافينا انين اجدك  

فتاة جذبة بشعرك الامحر  



وبرشتك البيضاء وعينيك 

 البحريتني اما عن حسرك....."

وحدقت يف وهجه واحست 

كأن قناعا اسدل عىل وهجها 

 حفال دون رؤيته فسأألته: 



" الا جتعل ملشاعري حسااب 

دليك؟ هل اان جمرد شئ 

 ك؟ "ابلنس بة الي

انفرجت شفتاه وتلألأت  

اس نانه وسط وهجه الامسر 

املشوه ابحلريق واس تدار عهنا 

 وهو يقول:



" انت انسانه تدخل الرسور 

اىل القلب اي س يديت ....هاهو 

ذا ريزنو اقبل لنا ابلرشاب 

سوف حنتيس خنبا وسنشعر 

 ابدلفء يرسي يف عروقنا "

وصب الرشاب من قنينة  

ا زجاجية يف كأسني مث انوله



احداهام واحست ببود 

الكأس يف يدها اما الرشاب  

فاكن ذهيب اللون ورفع مارك 

كأسه وقال بلهجته الايطالية:  

 " حتيايت "

ونظرت رافينا اليه برزانة 

 وقالت هل ببودة:



" مل اتعود بعد عىل لغة اهل  

 ساردينيا "

 قال:

" سأأعلمك لك شئ عن اهل  

 ساردينيا "



اكنت عيناه حتمالن معىن 

قا وهو يقرب الكأس من  معي

 شفته مث اردف قائال:

" ال ميكن ان يتحقق التفامه اي 

رافينا بدون نشوب معركة او 

 اثنتني..هذا ما يدفئين "



جالت رافينا ببرصها عىل 

اجلدران وتطلعت اىل صور 

الاشخاص الغريبة عهنا 

وابرصت الظالل تلقهيا 

الشمعداانت وفسحة السمل 

مث الكبري املؤدي اىل الهبو 

 عادت لتقول هل:



" ان ما يدفئين حقا خمتلف 

متاما اي مارك النين لست ممثةل  

كتبت لها عواطفها ليك تؤدهيا 

اان هنا معك ومع هذا ال اشعر 

 بأأي عاطفة "

 فسأألها ساخرا:

 " وال حىت اخلوف؟ "



وحتولت ببرصها من سمل 

الغرف العليا اىل غرفة  

العروس اليت سوف تقامسه 

 هل : النوم فهيا وقالت

" هناك عواطف اقوى من 

 اخلوف اي مارك "



احتىس نصف مايف الكأس مث  

 قال:

" اظن ان العاطفة اخملادعة  

اقوى من اخلوف ولكن ال 

مباالتك تسعدين اىل ابعد حد 

" 



ويف حلظة ارات ان تقول اهنا 

تشعر ابالمباالة حنوه ولكن 

هذا الشعور مل يكن حصيحا 

الهنا اكنت حتس بقوامه ولونه 

مسر وكبايئه لكها ممثةل يف الا

وقفته امام املدفأأة بل اهنا 

اكنت حتس بعظمته...فقط 



عندما اكن يش يح جانب وهجه 

املشوه ابلندبة بعيدا عهنا . 

 قال:

" انهتيي من احتساء كتفك 

حىت نتوجه اىل غرفتنا انت يف  

حاجة اىل انعاش جسمك بعد 



هذه الرحةل الطويةل وقبل ان  

 "نتناول طعام العشاء 

 

 

واختذا سبيلهام اىل فسحة 

السمل ورأأت وجود عدة غرف 

وممرات تؤدي اىل اجزاء 



خمتلفة من املزنل ولكن رافينا  

احست اهنا ليست س يدة 

القرص وشعرت ابهنا خشص 

غريب ال يشعر اباللفة يف 

 بيته.

قال ماركوهام يرتقيان السمل 

 متجهني اىل الهبو:



" جناحنا يقع يف برج الفارس 

" 

اس تدار شامال وسارا يف ممر مث 

يقود اىل سمل ضيق واحست 

رافينا ويه تسري اىل جواره 

ابنه مل يقم مع دوانات يف جناح 



الفارس وامنا عاشا يف اجلناح 

 الاخر فسأألته: 

 " ماذا يسمى البج التوأأم؟ "

" برج املادوان اطلقت عليه 

هذا الامس احدى جدايت  

ويه فتاة حاملة من توساكان 

اهل ساردينيا ال  وان اكن 



يستسلمون ملثل هذه 

اخلياالت الرومانتيكية الهنم  

 اانس معليون "

اكنت هناك انفذه جتاور سمل 

البج وتسمح بدخول ومضات 

البق اليت اكنت هتز اعصاب 

رافينا ورمبا اكن البق 



والظالل املرتاقصة سببا يف ان  

ترسع ابرتقاء ادلرجات حىت 

اكدت تقع عىل وهجها لكن  

اكن ارسع مهنا اذ مد  مارك

يديه ليحفظ توازن جسمها 

وجفأأة التفت ذراعاه حولها 



فقاومته رافينا ويه حتاول 

 الفرار منه مرددة: " ال...ال..."

 لكنه امرها قائال:

" اهدئ متاسيك...اليس من  

التقاليد املتبعة ان حيمل 

العريس عروسه ويعب هبا 

 عتبة املزنل؟ "



  ويف خطوة طويةل محلها وعب

هبا عتبة غرفة النوم حيث 

اكنت املصابيح مضاءة 

واحلطب مش تعال يف املدفأأة 

وادلفء يش يع يف ارجاء الغرفة  

 وااثهثا.



وظل مارك حامال رافينا 

ووهجها عىل مبعدة من شفتيه 

اللتني ال يبدو علهيام اية 

 مالمح من الرمحة وقال:

" انت تنظرين ايل وكأنك 

 تزوجت ش يطاان "

 قالت:



بة اي مارك وانت دامئا " اان متع 

 تعذبين "

واس بلت جفوهنا كأهنا ال 

ترغب يف رؤية نظراته ومع 

ذكل اكنت حتس بعينيه 

تتأأمالن شعرها وبياض برشهتا 

والول مرة يف حياهتا ادركت 



كيف تبدو امام رجل وكيف 

جعلها تشهر ابهنا مسلوبة 

الارادة. وملا اكن هذا الرجل  

هو مارك فاهنا اكنت تود ان  

تنشب اظافرها يف جسمه 

 حىت يشعر ابالم.

 قالت هل بوحش ية:



" مك اكرهك. واكره هذا املزنل 

وهذه اجلزيرة اليت تفخر هبا 

اجحار مبنية عىل اجحار وانت 

 ال تقل جحرا عهنا "

 قال ساخرا:



" جمرد لكامت, هل تظنني ان 

جمرد لكامت تس تطيع ان 

 جترحين؟ "

 قالت هل:

" وهل تظن ان شيئا ميكن  

ن جيرح جحرا الا احلجر. وال ا



يوجد شئ اكرث برودة من  

 امرأأة ابردة "

 قال:

" جمرد وعود من شفاه انمعة 

" 

 مث اردف يقول: 



" انين مل اتزوج منك من 

اجل لكامت انمعة او نظرات 

انعسة او خضوع مس تأأنس 

وامنا تزوجت منك النين اريد 

طفال بلك الروح واملرح اذلي 

 ان يمتتع به دريس يت "



حست يف هذه اللحظة انه وا

يتجرع الامل وان العذاب  

القايس هزه حىت دفعه اىل ان  

يزنلها من عىل ذراعيه ويبعدها 

عنه بقوة والقسوة تكسو وهجه 

 املشوه ابلندوب.

 قال:



" لقد احرضوا كل ماء 

 لالس تحامم "

واشار اىل اابريق حناس ية 

موضوعة عىل عتبة امحلام 

شفافة ومناشف دافئة وس تارة 

اسدلت امام امحلام مث اردف  

 يقول:



" اس باب الراحة هنا ضئيةل 

اىل حد ما ولكنك ستشعرين 

ابدلفء قرب املدفأأة. دبرت  

النوان وصيفة صغرية خلدمتك 

الن اغلب اخلدم هنا من 

الرجال وهذه الليةل ميكنك  

 تبريها بنفسك "



 قالت رافينا هبدوء:

" ال حاجة يب اىل وصيفة. 

ليس دلينا انت تعرف انه 

واحدة يف رافهنول واين 

اعتدت ان ادبر اموري 

 بنفيس "



" انت الان يف اكزاتش يبيسو 

واملوقف متغري. سوف اخب 

رنزيو بأأن جيلب فتاة صغرية 

من فتيات القرية. انت 

البادروتشينا والبد ان يكون 

كل وصيفه خاصة هتمت 

 مبالبسك وتصفيف شعرك "



قالت هل ويه تنظر اليه  

 تحدية:بنظرات م 

" الا يعجبك شعري كام تراه 

 اي س يدي؟ "

" س تعيدينه كام اكن ابالمس 

وهو حتت طرحة الزفاف  

وسوف ترتدين ثوبك اخملميل 



اذليشاهدتك به حيامن قدمت  

لتناول الطعام يف رافهنول اول 

مره. هل احرضت الثوب  

 معك؟ "

وراودهتا الرغبة يف ان ختبه 

ابهنا نسيت الثوب يف اجنلرتا  

ان تتفوه بلكمة سار  وقبل



مارك اىل دوالب مالبسها 

وفتح ابوابه الكبرية ورأأت 

ثياهبا منسقة عىل املشاجب 

وبدا لها الثوب اخملميل اذلي 

رفعه مارك من ماكنه. 

واحست ان ارصار مارك عىل 

ارتداء هذا الثوب يعد تدخال 



سافرا يف اس تقاللها الشخيص  

وارادت ان تنزتع الثوب من  

ا وحدها. قالت يديه وان يدعه

 هل:

 " حس نا لن ارتدي الثوب " 

وضع مارك الثوب عىل الفراش 

 وقال لها:



" سأأكون يف الغرفة اجملاورة 

وسأأدعك وحدك حىت 

تس تعدي حلفل العشاء اذلي 

 اعد خصيصا لزفافنا "

توارت وراء الس تارة وفضت 

ثياهبا عهنا وراحت تس متتع 

بدفء املاء الساخن اذلي 



ة وبعدما هدأأ اعصاهبا املضطرب

اس تحمت لفت جسمها يف 

منشفة كبرية وغادرت امحلام  

وسارت حىت وقفت امام 

منضدة الزينة وشد انتباهها 

علبة من القطيفة مفتوحة 



حتتوي عىل قالدة زمرد مزينة 

 بسلسةل 

مرصعة ابملاس. رست رعدة 

يف بدهنا وخشيت ان يكون  

مارك دخل الغرفة اثناء 

اس تحامهما ليضع العلبة عىل 

ة الزينة وشاهدها من منضد



خالل الس تارة الشفافة. ولكام 

فكرت قليال وجدت انه من 

حقه ان يأأيت وخيرج من غرفة  

نوهما كام يشاء وان يقدم لها  

حلية اجعااب. ورأأت ان القالدة  

تامتىش مع خامتها وثوهبا اخملميل 

 الاخرض وشعرها الامحر.



اشاحت بوهجها عن الهدية  

ني وارتدت ثياهبا بيدين ابردت

اكلثلج وعقدت شعرها يف 

تصفيفة اكلتاج ومسعت مارك 

مرة او مرتني يسري يف الغرفة  

اجملاورة واثرت اعصاهبا عندما 

قرع الباب يس تأأذن يف 



ادلخول فأأذنت هل ودخل وهو 

يرتدي ثياب السهرة وبدا يف 

قوامه الفارع رجال بل س يدا 

 للموقف.

 قال:

" اه...انت مس تعدة...تقريبا ! 

" 



 

لهيا من مقة رأأسها اىل وتطلع ا

امخص قدمهيا فرأأى برشهتا 

البيضاء تبزها فتحة ثوهبا 

اخملميل وشعرها الامحر اذلي  

يزين رأأسها وعينهيا اخلرضاوين 

 اكلزمرد يف اصبعها.



واحست رافينا ابغامءة خفيفة 

عندما رأأت ومضة اجعاب من  

 نظراته.

تقدم مارك والتقط القالدة من 

ر حىت علبهتا اخململية واس تدا

 وقف خلفها وقال:



" دعيين اثبت القالدة حول 

 عنقك "

وتطلع اىل املرأ ه وسلط برصه 

 عىل نظراهتا واردف يقول:

" تعجبك القالده اي رافينا 

 اليس كذكل؟ "

 قالت بصوت ابرد:



" اهنا رائعة للغاية اهنا جزء 

من مرياث العائةل واان اخذته 

 اليس كذكل؟ "

 فقال لها:

اخذتيه الين اعطيته " انت 

كل. هناك قرط يامتىش معها  

ولكنك يف الوقت احلارض 



صغرية عىل ارتدائه. اذانك 

صغرياتن وهام مجيلتان يف حد  

ذاهتام وجيب الا نفسد جامهلام 

بأأقراط ذهبية ثقيل. انت فاتنة 

ولك عرائس ارسة دي كورزيو 

ترمس لهن صورة ذاتيه يف 

الس نة الاوىل من الزفاف  



عي الرسام  وسوف اس تد

ستيليو فابريزي لريمس كل 

 صورة "

مل جتد رافينا اي جدوى من  

املعارضة ولو قدر لها ان  

تعيش يف ساردينيا لمتنت ان  

تفجر الصخور اليت يقوم علهيا 



القرص والبحر اذلي يقع حتته 

ويف هذه اللحظة راودهتا 

الرغبة يف ان تس بح ولكن  

خاجلها شعور ابلباكء ويه 

ف وراءها تتقدم مارك وختل

 غرفة نوم الزفاف.



اعدت مائدة العشاء وصفت 

علهيا اطباق حلم السامن 

والفاكهة وكؤوس الرشاب ويف  

وسطها وضعت الزهور وعىل  

ضوء الشموع اقبلت رافينا 

عىل تناول الطعام بشهية ومل  

ترفض كأسا اثنية قدهما لها 



مارك بعثت ادلفء يف 

جسدها واصابت عقلها  

 مع خبمول واكن ذكل مقبوال

 الغربة اليت حتيط هبا.

حتدث مارك الهيا عن اجلزيرة 

وتلرخيها حىت تراك املائدة 

وتوهجا للجلوس ابلقرب من 



املدفأأة وجلس مارك عىل  

اريكة كبرية بيامن راحت رافينا 

 تصب هل فنجان قهوة.

 قال لها:

" الامس يات بدأأت متيل اىل 

 البودة "



انولته فنجان القهوة ويه 

 لقاء نظراته وقالت هل:تتجنب 

" احب النار اهنا جتعل الغرفة  

 تبدو يف صورة هبيجة "

 قال اباليطالية:

 " حس نا "



وشعرت بنظراته حتدق فهيا 

ويه جتلس عىل مقعد مبساند. 

 سأألها: 

" هل تبعث هذه الغرفة عىل  

 الهبجة؟ "

وتطلعت حولها وشاهدت 

الشموع مازالت مش تعةل 



ورأأت لوحة جص يف السقف 

عاشقني من العصور  تصور

الوسطى تشابكت ايدهيام  

واحلورايت ترقص مع الهة  

الاغريق. اكنت الغرفة تتسم  

ابلوثنية مثل الرجل اذلي 

يراقهبا برأأسه الاسود اذلي 



اس نده عىل ظهر الاريكة 

 امحلراء. قالت:

" البد اننا نعيش يف قرن اخر  

غري هذا القرن كأن الزمن  

توقف هنا وان اايم الثأأر  

بارزات وصيد الصقور وامل 

 مازالت تعيش بيننا "



" هل ضايقك ذكل؟ رمبا 

متتني بصةل لتكل الاايم. دليك 

مسة العصور الوسطى اليت 

قيل اهنا تعود حتيا عىل بعض 

الوجوه. اهنا مسة من الك بة  

 واحلزن "

 سأألته: 



" هل يل ان ابتسم اي مارك؟ 

 " 

وبيامن اكنت رافينا تسأأهل التقت 

ني السواد. نزعة  بعينيه احلالكت

الثأأر بدأأت متوج يف اعامقه 

ولن يسمل رشفه حىت يدفع 

برينني مثن موت دريس يت 



ويطفئ لهيب الامل اذلي حيرق  

قلبه. وحتولت نظراهتا اىل النار 

واللهب اذلي راح يرسي يف 

اطراف احلطب وفكرت ان 

هترب من مارك اكن يف 

متناول يدها اذ كتب لها  

 رودري ذات مرة رساةل بعث



هبا من اسرتاليا متوسال لها 

واىل ابهيا ان يلحقا به هناك 

النه اصبح يفتقدهام كثريا 

 ولكن نيوسوث ويلز 

اكنت تبدو لها هناية العامل وان  

 الرحةل مهنكة جلاردي. 

 سأألها مارك: 



" هل ان قلقة عىل جاردي؟  

" 

انتاهبا توتر مفاجئ اليس غريبا 

ان مارك يقرأأ افاكرها. اجابت 

 الامل:  بصوت يشوبه

 " اان..اان افتقده "

 " هذا شئ طبيعي "



 " اوه....مارك "

واحست كأن سكينا يغوص 

 يف قلهبا واردفت تقول:

" هل هتمك مشاعري..وهل 

يقلقك انين اشعر ابالىس 

لبعادي عنه..ان عزايئ الوحيد 

 هو وجود رودري معه "



وخمي مصت مطبق عقب ان 

تفوهت بلكامهتا وتطلعت اىل 

رشر يتطاير مارك ورأأت ال 

 من عينيه فقال:

" اذن رودري برينني موجود 

يف رافهنول. انه برينني اذلي  

توهجت اليه ملقابلته عقب 



زواجنا مبارشة. واكن جيب 

عليك رؤيته! اكن من احملمت  

عليك حتذيره ليك يكون بعيدا 

 عن طريقي "

 قال بيأأس:



" اجل ارسل برقية واكن لزاما 

عيل ان اراه. كنت خائفة 

 للغاية "

 سأألها : 

 " خائفة عىل عنقه المثني؟ "

اكنت عيناه تتأألقان بوميض 

جيذهبا الهيام ويغرقها يف حبرهام 



فقفزت واقفة عىل قدمهيا ويف 

قفزهتا اقرتبت حافة ثوهبا من 

لهيب النار وتعلق لسان من  

الس نة الرن حبافته وعندما 

ادركت اخلطر ادلامه اطلقت 

رصخة ووجدت املاء ينسكب  

دورق زجايج واحست  من



بيدين متساكن اب وترفعاهنا 

 بعيدا عن النار.

 قال مارك:

 " ايهتا امحلقاء الصغرية !"

والح امتقاع لون وهجه حتت 

جدله احملرتق فبدت الندابت  

 جلية واحضه. واردف يقول:



" هل اعامك رودري برينني 

حىت اصبحت ال ترين شيئا 

 ابدا "

وراحت يداه تعاجلان 

 حلقت هبا الكدمات اليت

واكنت تنورة ثوهبا اخملميل بللها 

املاء واصبح غري صاحل 



لالرتداء. ومل تعد ترى سوى 

جانب وهجه احملرتق واجلحمي 

اذلي ذاقت به ذرعا وقالت 

 معارضة ال مدافعة:

 " ال "

واكنت رصخة اطلقهتا ضد 

الامل اذلي قتل شعور الرقة 



فيه ولك اتزان يف نفسه. 

ر وهجه وتركها ترحل عنه وادا

 بعيدا عهنا وقال لها:

" خري كل ان تتوهجيي اىل 

ادلور العلوي لتستبيل ثيابك 

 املبتةل وسأأحلق بك بعد فرتة "



تركته واختذت سبيلها عب  

الصاةل وارتقت ادلرجات 

وارجتفت بردا عندما ملست 

اصابعها ثوهبا املبتل اذلي 

شوهه احلريق فلن يكون يف 

 وسع مارك

 



 

شاته يدع الرسام ميسك فر 

لريمسها ويه مرتدية هذا  

الثوب املشوه. انه س يجف 

حامت ولكن احلروق افسدته 

وشعرت ابرتياح حيامن وصلت  

غرفهتا يف البج وخلعت  



الثوب. اكنت اغطية الفراش 

مطوية وعلهيا مالبس النوم  

فأأرتدت ثياهبا عىل ضوء 

املصباح والنار املش تعةل يف 

املدفأأة مث جلست فوق مقعد 

حت تتأأمل الوجه  مس تدير ورا

 الاخري للنار. 



اكنت هذه ليةل زفافها...وال 

جدوى ان تسأأل مارك اهمالها 

حىت تعتاد عليه وعىل 

بيته..اجفلت عندما مسعته 

يدخل الغرفة اجملاورة ومع 

مرور الثواين ازداد قلقها 

وراحت تعبث خبامت زواهجا 



اذلهيب اذلي احست به ثقيال 

يف اصبعها ومسعت صوت 

عىل املنضدة  سقوط مفتاح

وحرير الرسير اذلي من عن 

جلوس مارك عىل حافته ليخلع  

 حذائه. 



مل تس تطع رافينا ان تبارح 

مقعدها حيامن فتح ابب الغرفة  

اجملاورة جفأأة ووجدته ماثال 

امام عينهيا يف روبه احلريري 

الاسود وراحت حتدق فيه 

بعينهيا الواسعتان وقد اس تحال 



لوهنا اىل صفرة اش به بصفرة 

 وهبا.ث

قال لها بيامن شعرها الامحر  

 ينسدل مسرتخيا عىل كتفهيا:

" جيب الا جتليس هكذا 

فالنار ذوت تقريبا اقفزي اىل 

 فراشك "



ولكن رافينا مل تس تطع التحرك 

من ماكهنا وبدت الغرفة يثقلها 

ظهل حيامن اقبل علهيا ورفعها 

من فوق املقعد ومحلها اىل  

الرسير ووضعها عىل الفراش 

واقرتب بوهجه مهنا ورأأت 



الغضب مازال يتطاير من 

 عينيه. 

اصبح يعرف الان اهنا اكنت 

بصحبة رودري حيامن اختفت  

من قاعة الاس تقبال يف يوم 

زفافها وانه لن يغفر لها ما  

فعلته. قال لها وهو جيدل 



خصالت شعرها الامحر حول 

 عنقها:

 " ايهتا الساحرة الصغرية "

انتابهتا رجفة مل تس تطع 

الس يطرة علهيا الن رودري  

وحده اكن ينادهيا بعبارة 

الساحرة الصغرية فأأمغضت 



عينهيا حىت ال ترى وجه مارك  

املعذب يف ضوء املصباح. 

 قالت هل صاحئة:

" اطفئ املصباح..اطفئ 

 املصباح "

وخمي الصمت... ومسعت 

صوت فرقعة ومل يكن صوت 



اطفاء املصباح وامنا صوت 

مزالج الباب اذلي اغلقه  

مارك بعد مغادرته غرفة النوم 

اذ تركها وحدها بيامن اكنت 

خصةل الشعر مازالت جمدوةل  

حول عنقها وادلموع تهنمر من 

 وجنتهيا.



 

لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية

 زوروا موقع مكتبة رواية   

www.riwaya.ga 

 

 الثاين******هناية الفصل 

http://www.riwaya.ga/


 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 رجل ال اكلرجال -

 

 



اخريا انمت رافينا بعد ليةل 

حالكة وسهاد طويل. وعندما 

استيقظت يف الصباح اكنت 

الشمس تتسلل اىل غرفة  

نوهما حتمل معها ادلفء 

وشذى الاعشاب ونسمة 

البحر. ظلت يف فراش العرس 



تتأأمل الغرفة ووقع برصها عىل 

ة  املقعد املس تدير قرب اململك

فتذكرت اهنا جلست عليه  

ابنتظار مارك ومحلها اكلطفل 

بني ذراعيه ورمبا لسلوكها 

الطفويل معه تركها ومل ميسها.  



فنشجت ابلباكء وانمت 

 وحدها يف غرفة الزفاف. 

غادرت الفراش لتجد دلوا 

حناس يا مملوءا ابملاء ادلائف 

واس متتعت حبامم اعاد 

الانتعاش الهيا مث فتحت 

احست خزانة مالبسها و 



برغبة حتدوها ان تمتتع ابحلرية 

والانطالق خالل يوهما 

فاختارت بلوزة ملونة ورسوال 

فضفاضا ومشطت شعرها  

وارسلته عىل ظهرها ووضعت 

ملسة من امحر اخلدود لتخفي 

معامل حشوب وهجها اذلي جنم 



عن التوتر اذلي اكبدته خالل 

اول ليةل امضهتا يف الاكزا. 

وعندما اختذت طريقها  

وج من الغرفة ورشعت للخر 

هتبط درجات السمل احللزوين 

للبج شعرت ابجلوع ينشب 

اظفاره يف معدهتا. ومل جتد اي 



اشارة تمن عن وجود مارك 

افرتضت انه يقوم جبوةل تفقدية 

عىل البساتني وحقول الكرم 

اليت حتيط ابلاكزا. وبدأأت 

رافينا تتسائل اذا اكن البيت  

قد جهره اههل عندها رأأت 

يعب الصاةل يف سرتته  ريزنيو



البيضاء مث قال لها اباليطالية 

وهو حيدق يف رسوالها  

 الفضفاض:

 " صباح اخلري اي ابدرونسيتا "

 قالت هل ابالجنلزيية:

" احب ان اتناول طعام 

 الافطار اي ريزنيو "



واكنت تعمل انه يفهم الاجنلزيية  

الن مارك اخبها اثناء تناول 

 طعام العشاء بأأن ريزنو اكن

 يعمل يف فنادق اورواب.

 قال:

" البادرون مل يعد بعد من 

جولته الصباحية وعىل 



البادرونسيتا ان تنتظره لتنضم  

اليه يف الرشفة املطةل عىل  

البحر حيث اعتاد تناول 

 افطاره"

بدت رغبة شفافة يف نظرهتا 

 ويه تسأأهل:



" الرشفة اليت تطل عىل 

البحر؟ انين مل ارها...هل 

 الهيا؟ "تقودين 

واحنىن ريزنيو مث سار يف ممر 

ضيق وعبا مدخال يؤدي اىل 

الرشفة اليت امتلأت بأأشعة  

الشمس واملفعمة هبواء البحر 



واكنت الرشفة تبز من الامام 

لتطل عىل البحر مبارشة 

وحماطة بس ياج من القضبان 

احلديدية تأأمينا لسالمة 

 الواقفني. ومتمت ريزنيو قائال:

سوف تنتظر  " البادرونسيتا 

 وصول طعام الافطار "



 قالت: " اجل "

وسارت اىل هناية الرشفة 

مأأخوذة مبنظر اجلبال 

والامواج تتكرس فوق 

الصخور اليت جتمعت عىل  

الشاطئ كأهنا اطالل قالع 

حمطمة وشاهدت النسور ترفر 



فوق صفحة املياه ادهشها ان  

حيب مارك تناول طعام 

الافطار يف مثل هذا املاكن. 

كل اذلي يمتتع مبشاهدة هذا امل

هذه املناظر الطبيعي وس يد 

هذا البيت الكبري القامئ عىل  

املعقل الصخري...هاهنا 



ملأت املرارة مفه فقسا قلبه 

بعد موت ابنه دريس يت 

وخاصة انه ميكل لك هذه 

القرى بال ابن يرهثا. وقفت 

رافينا عند سور الرشفة والرحي  

تعبث بشعرها وعىل سامهتا 

وس الاسرية مالمح العر 



واكنت تعمل ان مارك سينظم  

الهيا حاال فتوترت اعصاهبا من 

مقابلته بعد املوقف ادلرايم 

اذلي شاب فراقهام ليةل امس  

وانذرهتا اعصاهبا بدنو وصوهل 

قبل انتسمع وقع خطواته فوق 

ارضية الرشفة. امتلأ اجلو 



بشحنة كهرابئية اس تطاعت 

ان تشعر هبا ويه ترسي يف 

ي اذلي جتمد معودها الفقر 

عندما وقف وراءها وهو 

 يقول:

" صباح اخلري. اظن انه مل 

يس تغرق منك وقت طويل 



حىت تعرثي عىل وكري 

اخبيين كيف ترين الاكزا  

والبقاع احملاطة هبا بعدما 

 ارشقت علهيا مشس الصباح "

 قالت:

" اكرث وثنية مما كنت اتصور 

" 



وشعرت برضابت نبضها 

ملواهجته عندما حتولت 

ووجدته يتأأمل الشمس ويه 

تسقط بأأشعهتا عىل شعرها 

واكنت تتوقع ان تاليق منه 

برودا هادئا ومقاطعة همذبة 

بعد ما حدث ليةل امس ولكنه  



ابتسم ورفع حاجبا متعجبا 

 للمالحظة اليت ابدهتا وسأألها:

" هل ترينه وكر قاطع طريق  

حيتفظ بك رهينة انتظارا 

ذك؟ لفدية يدفعها اهكل النقا

 " 



وتناول يدها اليت تتحىل 

اصابعها خبوامته واحىن رأأسه 

الاسود ومست شفتاه يدها 

فاش متت راحئة مثار اللميون 

عالقة بثيابه اكن اذا يقوم جبوةل 

يف حقول اللميون اليت نضجت 

وغدت معدة للعرص وتعبئة 



عصريها يف مصانع امحلضيات 

اليت عىل مبعدة من اجلزيرة 

اركة ذكل ان دي كورزيو م

ممزية عىل مجيع املرشوابت 

املامثةل. وتمتثل املاركة بصورة 

منر جامث فوق خصرة يلعق املاء 

 من هنر متدفق. 



 سأألها ويف صوته نبة خسرية:

" هل اس متتعت بنوم معيق؟ 

" 

مل تس تطع ان تتطلع اىل نظراته 

ويه جتيب عىل سؤاهل بأأهنا 

انمت نوم معيقا. قال: " 

ا حس نا " وحتول عهنا عندم



ظهر ريزنيو يف الرشفة وهو 

حيمل صينية علهيا الوان من  

الطعام ويتبعه خادم صغري 

السن حيمل دورق القهوة. 

وراح اخلادم الصغري حيدق يف 

شعر رافينا الامحر النه اعتاد 

ان يرى فتيات اكس يل دي 



توري بشعر حاكل السواد 

واضطر ريزنيو اىل ان يزجره 

فانرصف خائفا وشعرت ابن 

اذلعور بعث يف اعامقها اخلادم 

مبزيد من الغربة عن ذي قبل  

وقام ريزنيو ابعداد مقعد امام 



املائدة جلست عليه رافينا  

 فقال هل مارك:

" ميكننا ان ندبر امر افطاران 

 بأأنفس نا "

 قال لها:

 " يبدو سلوكك غريبا معهم "



وراحت تراقبه وهو يصب لها  

القهوة ويقدم لها طبقا من 

حية من حلوى الرتوفيل ورش

اخلزب املقدد. واس تطردت 

 تقول:

" اهنم غرابء ابلنس بة ايل. 

انك ال تتصور ماهية شعوري 



اي مارك نصف حاملة ال أاكد 

اتصور ان هذا املاكن واقع 

 حقيقي. وان زواجنا مت فعال "

 قال لها:

" تناويل طعامك اي رافينا. ان 

الرتوفل مثل احلب يفقد شيئا 



ا من نكهته عندما يصبح ابرد

" 

واكنت رافينا تشعر دامئا  

بقبضة تعترص قلهبا اذا ما بدأأ 

يتحدث عن احلب. ماذا 

يقصد ابحلب؟ ان ميسك هبا 

بني ذراعيه ميتلكها دون ان  



يشعر بأأية حرارة مما اكن 

يشعر هبا حنو دوانات...فتاة 

اجلنوب اليت فقدها كام فقد 

دريس يت. كرست رافينا اخلزب 

ودهنته ابلزبدة ووجدت  

فل حلو املذاق واللحم  الرتو

ذليذ وحاولت الا تفكر بطعام 



الافطار اذلي اعتادت ان  

تتناوهل مع جارديوقريبا من 

جبال ويلز املأألوفة دلهيا ومن 

 وراء نوافذ رافهنول.

 سأألته: 

" هل تتناول جدتك طعام 

 الافطار يف غرفهتا؟ "



 

" اجل...النوان بدأأت تشعر 

بس هنا املتقدم وغالبا ما متيض 

الليل تاكبد الارق فينتاهبا 

الاعياء يف الصباح وقد 

اعنادت وصيفهتا اببتس تا ان 

تقرأأ لها اذا جافاها النوم. 



س تجدين القوة يف خشصية 

الرسدي فال يلتبس عليك  

الامر فتظنني اهنم يفتقدون  

احلنان. وحيامن تعتاد النوان 

عليك وتتقبل حقيقة كونك 

زوجيت س تكتشفني اهنا اقل 



حدث حيامن التقيت  هتكام عام

 هبا يوم جميئك "

مل تس تطع رافينا ان متنع نفسها 

 من السؤال: 

" هل هناك عالقة بني كون 

املرء رسداي وبني لكمة 

 ساردونيك* ؟ "



" هل تظنني انين خشص 

 مهتمك مرير؟ "

 قالت:

" ابلتأأكيد ان زواجنا اكب 

 دليل عىل مرارتك "

" اذن اان خشص مرير...وانت 

 حضية ملراريت "تشعرين انك 



" اعرف انه شئ فظيع 

ابلنس بة اليك ان جتتاز هذا 

الشعور ولكنه دفعك اىل ان 

تكون قاس يا وانه لقسوة منك 

اي مارك ان تتوقع ان يكون 

سلويك يمن عن رغبة يف انين 

اريد ان اكون هنا وما املسأأةل 



الا جمرد وقت اعد فيه نفيس 

كزوجة للتكيف عىل حب 

 زوهجا "

 قال:

طلب ان متنحيين حبك " ال ا

" 

 فسأألته: 



" لكنين اسأأل عن نفيس 

 اان...وماذا اريد؟ "

" اذا كنت تريدين رودري  

برينني فأأظن انه خري كل ان 

 تبقي معي "

واكنت لكامته ابترة كحد 

السكني اليت اكن يس تخدهما 



يف قطع رشحية من البطيخ  

 املفعمة ابلعصري. سأألها: 

" هل حتبني ان تتناويل 

ا؟ ان بطيخ اجلزيرة رشحية مهن

 حلو املذاق "

هزت رأأسها وقد تش بثت 

اصابعها حبافة املائدة عندما 



رأأته يضيف السكر اىل رشحية  

البطيخ وراح يلهتم المثرة 

هبدوء يبعث عىل اجلنون 

ورأأت ان اهامتمه هبا اكمرأأة ال 

يزيد عن اهامتمه برشحية 

 البطيخ. 

 سأألته: 



 " هل تأأذن يل ابالنرصاف؟ "

نشفهتا والقهتا اىل وامسكت مب 

جانب طبقها وشعرت بنظراته 

مسلطة علهيا عندما تركت 

املائدة وتوهجت حنو جدار 

الرشفة ووقفت حتدق يف 

اجلبال اليت ملس هتا اشعة 



الشمس اذلهبية ولقي امجلال 

الوثين للمنظر صدى 

لشعورها ابلشقاء ورأأت ان 

هذا املاكن جيب الا يكون 

مضيئا وامنا جيب ان يكتنفه  

ظالم ادلامس حىت يتالمئ ال

 مع حاةل اليأأس اليت تاكبدها.



 سأألها مارك: 

 " هل تذكرك جبالنا بويلز؟ "

 " ال شئ هنا يذكرين بوطين "

" انت حتملني يف نبة صوتك 

 برودة ويلز " 

 قالت:

 " ويف قليب ايضا...اي مارك "



واس تدارت للتخذ وضع املدافع 

 مث اردفت تقول:

عيل " الا يكفي اتك حصلت 

 ال تطلب ان احب جسنك "

" يبدو يل كأنك تزمعني 

الثورة ضد اجلزيرة...وضدي 

 اان "



هنض واقفا وسار حنوها مثل 

المنر املتحفز للوثوب وحيامن 

دان مهنا رأأت بوضوح الندوب 

حمفورة عىل يديه فتذرعت 

ابلصب ليك تتحمل ملساته 

حيامن ادار ذقهنا واجبها ان  

 قائال:تنظر اىل عينيه 



" هل تظنني انين تزوجتك 

لشعوري ابملرارة فقط؟ هناك 

 شئ اكرث من هذا اي رافينا "

 قالت:

 " الرغبة...."

وشاب لكمهتا احساس 

 ابلكراهية هل.



قال وعىل شفتيه ابتسامة 

 مهتمكة: 

" اجل...بعض من هذا 

ابالضافة اىل انين اكتشفت 

انك مثرية مزجي من الباءة  

رافينا   واخلداع. انت وحدك اي

دليك القدرة ان جتعيل 



اعصايب تفلت مين او اس يطر 

علهيا برسعة. دليك روح عالية 

واان ال احب حتطمي اي روح 

 عالية "

" ولهذا السبب ال حتمل يف 

يدك سوطا...النك يف غىن 

 عنه؟ "



" الشخص الضعيف فقط 

حيتاج ان ميسك سوطا 

 لريوض امرأأة او حصاان "

" اذن انت تنوي تروييض؟  

" 



هز رأأسه وراح يدفع خصةل 

من شعره اىل الوراء بعيدا عن 

 حاجبيه مث قال: 

" ال...عندما منتطي سواي 

جوادينا رمبا س تعرثين جلواب 

عىل سؤاكل وعندما نكون 

سواي عىل صفحة املاء ويف 



خضم العاصفة س تعرفينين 

اكرث. لست احب الاش ياء 

اليت تروض. انين رسدي 

احب بربرية مشس نا يف اوج 

يف وقوة الرحي عندما الص 

هتب من اجلبال ولسعات 

اجشار الرسو ولطامت امواج 



البحر وسقوط حبات الزيتون  

حتت اجشارها. اان رسدي اي 

عزيزيت! اننا ال نقبل اية  

تسوية لالمور مذةل وال نقبل 

 ترويضا الخضاع املرأأة "

وعندما نظرت اليه عرفت  

السبب اذلي دفعه اىل ان 



اخلوف يرتكها ليةل امس فان 

اذلي متلكها مل جيذهبا اليه  

فالرجل حيب من املرأأة ان 

تتحول دموعها اىل ابتسامة 

وتشعره يف اهنا حباجة اليه  

 فقالت جفأأة: 

 " دعين ارحل اي مارك "



وتطلع الهيا اببتسامة لوت 

شفته وابعد يديه عهنا واستند 

عىل سور الرشفة اذلي حيول 

دون سقوط املرء اىل اعامق 

 ردت تقول:البحر واس تط

" دعين ارحل اىل وطين اعين 

 ..حررين من هذا الزواج "



 " هنا وطنك "

" ميكننا...ميكننا ان نفسخ هذا 

 الزواج...اي مارك... "

وحتول ببرصه ليحدق يف 

امواج البحر الثائرة وبدا 

جانب وهجه املشوه مثل احلفر 

 عىل وجه معةل برونزية وقال:



" تطلبني شيئا ال اس تطيع ان 

ك اايه. اطليب امنح

مالبس...حيل...حديقة  

تزرعيهنا ابلورود...حصاان 

لنفسك وفتيات يسعدهن 

التعرف عليك. ال اخبل بأأي 

 شئ ولكن يف حدود املعقول "



" هل يعتب فسخ الزواج  

شيئا بعيدا عن املعقول...اننا 

 مل... "

 قال مقاطعا حديهثا:

" س يحدث اي رافينا...فقط 

لته انين مل اس تعد شيئا مما ق 

كل يوم اتيت من رافهنول 



واخبتك عن دريس يت. 

سأأمنحك لك شئ ميكن لرجل  

ان يقدمه لفتاة. فقط امنحيين 

طفال منك انت اي رافينا 

بكبايئك وعينيك امجليلتني  

 ووالئك لأرسة برينني "



" الوالء! الوالء! " اكنت 

الامواج تردد اللكمة يف عقل 

رافينا وطيور البحر ترصخ 

ارك وحده يرددها عاليا واكن م

ويه تشعر اماهما ابلعجز 

 يشل سكناهتا.

 قالت:



" الطفل يودل من احلب...كام 

 ودل دريس يت "

نظر الهيا خبشونة فبدت اكرث 

 غورا عن ذي قبل وقال:

" لن نتحدث عن دريس يت 

ولكين اريد ان اريك بعضا من 

ضيعيت الشمس حارة ومن 



الافضل ان اعرث كل عىل 

 قبعة "

 

مارك عىل قبعة قش يف وعرث 

كهفه وهو غرفة فهيا لك 

اس باب الاسرتخاء والهدوء. 

ثبتت رافينا القبعة فوق رأأسها 



دون الاس تعانة مبرأ ة وسوت 

شعرها حتهتا وجعلت حافهتا 

 تظلل عينهيا.

" انت لست مغرورة مبظهرك  

" 



" الغرور اكخلوخ سهل 

اخلدش ويف اي حال اان 

 لست فاتنة "

 قال مارك :

عيد بذكل. ان اي " اان س 

رجل يعيش يف اعامقه ش يطان 

الغرية ال يس تطيع ان يتحمل 



مغازةل احد لزوجته. تعايل 

 دعيين اريك حدائق اللميون "

وفتح اباب يفيض اىل احلدائق 

اليت امتلأت بأأجشار اللميون 

حيث راح عدد كبري من 

الرجال يتفحصون الامثر ومتهل  

مارك ليتحدث معهم وليقدم  



. وادركت رافينا  الهيم عروسه

انه يبغي بذكل ان يوطد 

اوارص زواجه فأأصبحت يف 

نظرمه امرأأة البادرون واي 

تفكري يف فسخ الزواج يقلل 

من قدر س يدمه وماكنته 



عندمه. وتذكرت انه قال لها يف 

 اس تعالء وكبايء:

 " اان رسدي "

وبدأأت رافينا تدرك متاما ان 

الكبايء والكرامة تعنيان الشئ  

ى اهايل الكثري دل

رسدينيا...ساردينيا حيث تمنو 



ازهار الزيتون بني خصورها 

والشمس تغرق الرتاب  

بأأشعهتا وقوة الارض تكسو 

وجوه انسها وراحئة الاعشاب 

واجشار الرسو متلأ التالل اليت  

انترشت فوقها حدائق 

 الزيتون. 



اكنت القرية تقع عىل مقة التل  

وابواب املنازل والنوافذ ضيقة 

يل يف احندار وسطوهحا مت 

واحد واحلوانيت اش به 

ابلكهوف تنبعث مهنا راحئة 

احلبوب والاعشاب وقامت 

رافينا جبوةل يف القرية  



فشاهدت الكنيسة العتيقة  

ورأأت النافورة اليت تتوسط 

امليدان واكنت النساء قد 

تعودن عىل تعبئة جرارهن مهنا 

حىت متديد اانبيب املاء من 

اجلبال اىل البيوت. وادركت  

افينا ان مارك بذل هجده ر 



لتوصيل املاء اىل بيوت القرية  

وحملت بعض النسوة جالسات 

امام الابواب يعملن يف مغازل 

صغرية لك واحدة تنحين 

برأأسها للبادرون بيامن حتدق يف 

قوام رافينا النحيل ورسوالها  

 الفضفاض.



رؤية هؤالء النسوة ذكرهتا 

بدوان جواكس تا اليت اكنت 

رك عروسا تأأمل ان يتخذ ما 

من بنات جنسه ومل تس تطع 

رافينا ان تقاوم رغبهتا يف ان 

تتطلع اىل داخل البيوت  

فرأأت ادلجاج ميرح يف الفناء 



والااثث العاري من لك 

خميط واكن الاطفال يتلقون 

تعلميهم يف مدرسة القرية  

 وعندما مرا بباهبا قال مارك:

" املعمل السنيور الندولفو 

داء يف يتناول احياان طعام الغ

 الاكزا "



ويف هذه اللحظة خرجت  

طفةل من املدرسة تبحث عن  

شئ فقدته عىل الارض وجفأأة  

احنىن مارك ليلتقط منديال 

سقط ابلقرب من الباب  

وحتدث معها وهو يقدمه لها 

ولكهنا ولت هاربة عندما رأأت 



وهجه املشوه ورأأته رافينا 

يسحق املنديل يف قبضة يده 

الباب  مث وضعه عىل مقة معود 

وواصال سريهام. قالت رافينا 

 برسعة: 

 " ال تأأبه اي مارك "



ولأول مرة ادركت مدى  

اجلرح اذلي اصابه عندما 

فزعت الطفةل من رؤية الندبة  

الغائرة عىل وهجه وولت منه  

هاربة. وملست ذراعه ولكنه  

حسهبا بعيدا عهنا ليس غضبا  



وامنا كنوع من الشعور 

 ابالس تقالل والكبايء.

 قال:

ليست هذه املرة الاوىل  "

اليت ارى فهيا النظرة اخلاصة 

يف العيون. تعايل ان هذه 



ادلرجات الضيقة س تقودان اىل 

 املمر املؤدي اىل الاكزا "

اش تدت حرارة الشمس 

وحملت رافينا منظر البحر  

وودت لو تسأأل مارك ان  

يتوهجا اىل الشاطئ فريطبا 

اقداهمام يف مياه البحر لكن  



عريرة يف مصته بعث القش

اوصالها وشعرت ابلسعادة 

عندما بلغت اخريا جدار فناء 

الاكزا واخبها ان هناك بعض 

الاوراق تنتظره يف مكتبه  

ويريد اجنازها. القى نظرة عىل 

 ساعة يده وقال:



" ميكنك تسلية نفسك بأأي 

شئ او رمبا حتبني التحدث اىل 

جديت فهيي يف هذه الساعة 

تتناول قهوهتا يف صالوهنا 

ن انك تشعرين ابجلفاف واظ

يف حلقك بعد رايضة امليش 

 حتت اشعة الشمس "



وادركت رافينا اهنا البد ان 

تعقد صداقهتا مع النوان اجال 

او عاجال فوافقت عىل اقرتاحه  

بتناول فنجان من القهوة معها 

وقالت هل وهو يسري حنو 

 املكتبة: 



"هل تنوي احتساء 

 قهوتك...وحدك؟ "

يده  فالتفت حنوها وهو يضع

فوق مقبض ابب مكتبه مث  

 قال لها:

" ان ما ال ابتغيه منك هو 

 الشفقة "



وفتح الباب ودلف اىل 

املكتب وحده. نزعت رافينا 

قبعهتا وسوت شعرها ودخلت  

الصالون واكنت دوان جواكس تا 

جالسة حتتيس قهوهتا وتدخن 

س ياكرا رفيعا ومل تس تطع 



رافينا ان متنع نفسها من التطلع  

 ويه تقول:اىل الساكر 

" هل اس تطيع الانضامم 

 اليك؟ "

القت النوان رماد الساكر ويه 

 تقول:



" يوجد فنجان اضايف ملاركوس 

 اين هو؟ "

" دليه اعامل يريد اجنازها يف 

 املكتبة "

" كنت اظن انك شغلته 

لتس متتعي برؤية القرية. تعايل  

واسكيب قهوتك ال تقفي هكذا 



نصف جسمك داخل الغرفة  

 الاخر خارهجا "ونصفك 

اجابت رافينا بلهجة من يدافع 

 عن نفسه:

" ارادين مارك ان ازور القرية  

" 



وحسبت العجوز نفسا من 

س ياكرهتا بشلك ساخر 

 وقالت:

" امل يقل كل ايضا ان حتاويل 

 مصادقيت؟ "

 مث اضافت:



" انت حباجة اىل اكرث من 

 عينني خرضاوين ذلكل "

وحترك اندهاش معيق يف 

حني تبني لها اهنا  داخل رافينا

ومارك عىل عالقةوطيدة واهنا 

ال تعمل مك يه جزء من مأأساة 

مقتل دريس يت وتشوه 



حفيدها. ارجتفت يد رافينا 

قليال ويه تسكب القهوة 

ورست حني جلست يف 

الكريس املرحي الن الاعصاب 

خانت قدمهيا. ومل تكن ادلوان 

جواكس تا تقبلها الهنا ليست 

كرهها  من اجلزيرة فمك س يكون 



لها امعق لو عرفت سبب  

 اختيار مارك لها عروسا .

 سالهتا العجوز:

 " ه اجعبك شئ يف بدلان؟ "

قالت رافينا ويه ترتشف 

 القهوة:



" اان اعتدت اانكون بنت قرية  

وذلا اس متتعت ابلتجول يف 

 القرية ووجدهتا مثرية للغاية " 

 قالت اجلدة بتحامل:

" انت تتحدثني وكأنك تقومني 

رسيعة لها. جيب ان  بزايرة 

تعتبي اكس يل ديل توري 



من الان فصاعدا بيتا كل. هنا 

س تعيشني حيث تسلط 

الشمس اشعهتا عىل جدران  

الاكزا والرايح الرشقية هتب 

ساخنة وجافة وتدفع 

الاعصاب اىل التوتر وعندما 

يأأيت الش تاء هتطل الامطار 



فتتعرض الطرقات للمخاطر  

ولكهنا ال حتول دون سفر 

حده فهو اعتاد عىل  مارك و 

الا يصحب زوجته معه يف  

مثل هذه الاحوال اجلوية 

حىت ال تصبح الاكزا تنعى 



الوحدة عندما يرحل يف 

 رحالت العمل "

 قالت رافينا بيأأس:

" اان...اان سوف ارحل معه. 

عندما يسافر اىل بريطانيا 

سوف يأأخذين معه. ان اهيل  

 يعيشون هناك "



 

" اهل رسدينيا يؤمنون ان  

 ن املرأأة هو بيهتا "ماك

" مارك لن يتوقع مين ان 

 اخضع لهذه القاعدة "

وحسبت دوان جاكوس تا نفسا 

 معيقا من س ياكرها وقالت:



" وماذا تعرفني انت عن مارك  

بعد بضعة اايم من زواجك 

منه؟ اان تعهدته بنفيس منذ 

وفاة امه عند والدته ورأأيته  

يشب حىت اصبح رجال هذا 

الرجل اذلي ال  

نه...الرجل اذلي اكن قب تعرفي 



احلادثة تتاهفت عليه فتيات  

القرية. واكن يف وسعه ان 

خيتار امجلهن... ذات العطر  

 الفواح...واملزاج احللو "

وتطلعت البادروان العجوز مليا 

يف وجه رافينا مث اشارت اىل 



خزانة خشبية تستند اىل 

 احلائط وقالت لها:

" اذهيب وافتحي ادلرج الثاين 

يف داخهل اطار  وس تجدين 

 صور من اجلدل احرضيه يل "

وامتثلت رافينا لطلهبا فتوهجت 

اىل اخلزانة وفتحت ادلرج 



الثاين وشاهدت اطارا جدلاي  

من النوع اذلي يضم صورتني 

فأأحرضته ادوان جاكوس تا اليت 

 قالت:

 " افتحيه وشاهدي الصور "

واطاعت رافينا بيامن قلهبا خيفق 

خفقات رسيعة وكام توقعت 



ن الالبوم يضم صورتني اك

احداهام صورة لعروسني 

والاخرى صورة خشصية 

ملارك فتطلعت الهيا ورأأت 

وجه شاب حنيل شديد 

اجلاذبية عيناه السوداوان 

تضحاكن وميالهام الفرح 



والرغبة يف احلياة ومفه جسور 

ينعطف حادا مما يتوافق مع 

حاجبه الايرس. اكنت هذه 

يه مالمح صورته منذ س تة 

ما الصورة الاخرى اعوام ا

ملارك فمل تكن معروفة لها  

ويه صورة زواجه بفتاة 



مرشقة ترتدي طرحة حتيط  

بشعرها الاسود وعينهيا 

اخململيتني. وسأألهتا دوان 

 جاكوس تا:

" هل تعرفني ان زوجة 

حفيدي الاوىل اكنت هبذه 

الصورة امجليةل ولها لوحة زيتية  



يف برج املادوان تصوري روعة 

نت يه ومارك جاملها حيامن اك

يف اوج سعادهتام. جيب ان  

تذهيب ملشاههتا. دوانات اكنت 

حقا هدية من السامء لرجل  

مثل حفيدي وعندما 

اس تعادهتا السامء اخذت معها  



معظم قلبه. وعندما مات 

طفلهام ادرك مارك بأأنه لن  

حيب مرة اخرى ابلرمغ من انه 

اكن من احملمت عليه ان يعيش  

 مرة اثنية "

رها يف مطفأأة واطفأأت س ياك

حناس ية واكنت طريقة اطفاء  



الس ياكر لها داللهتا الواحضة 

وكأهنا تريد ان تؤكد لها ان  

احلب لن يس تطيع ان يندلع  

مرة اخرى يف قلب مارك. 

 قالت اجلدة:

" من فضكل ارجعي اطار 

الصور اىل ادلرج اثنية. اهنا 



ذكرى مؤملة ملارك وذلكل 

 احتفظ هبا رسا "

رافينا طاعة معياء  واطاعهتا 

ولكن الوجوه اليت رأأهتا يف 

الصور راحت جتول يف اعامق 

عقلها ويطردها ش بح سعادهتام 



وعندما عادت تواجه النوان 

 قالت لها: 

" ارجو ان نكون اصدقاء اما 

اذا ارصرت عىل معامليت 

 اكنسان غريب..."

 قاطعهتا اجلدة قائةل بوضوح:



" انت فعال غريبة دخلت  

امس وكأنك اتيت املزنل ليةل 

ضد رغبتك هل كنت تأأملني  

ان يعيش حفيدي معك يف 

 بريطانيا "

واطلقت اجلدة حضكة ازدراء  

 مث واصلت حديهثا :



" انت تزوجت من رسدي 

وجذوره ضاربة يف هذه 

الارض وارضه يه حياته. 

وتزوج اثنية مثلام يفعل عندما 

يريد ان يزرع ارضه من جديد  

 بعد مومس احلصاد...انه يريد

 ابنا هل "



واشاحت رافينا بوهجها عندما 

احست ابلعداوة يف عيين 

اجلدة اليت راحت تتفحص 

 قواهما النحيل وقالت لها:

" مارك امحق. ان اي فتاة يف 

اجلزيرة تس تطيع ان متنحه  

نصف دس ته اطفال اذ يبدو 



من ترصفاتك كأنك مل ترغيب  

 يوما يف ان يلمسك رجل "

واكنت مالحظة شديدة ابدهتا 

وان جاكوست اليت رأأت جانبا د

من احلياة فأأصبح يف وسعها 

ان تتبني بوضوح نظرة 

العروس املدلهة ابحلب وقد 



رأأت من رافينا موقف املامنعة 

متخذة مظهر الانسانة 

الاسرية وكأن افاكرها 

واشواقها تعيش عىل مبعدة 

 اميال سأألهتا النوان:

 " هل انت شقية؟ "



بدأأت رافينا تسري حنو الباب 

  تقول:ويه

" كيف اكون سعيدة وانت 

تقولني يل انين افتقد املزااي 

اليت جيب ان تتوفر يف 

الزوجة. لست حمبوبة وال 

يرحب احد بوجودي ومع 



ذكل ال اس تطيع ان اعد  

حقيبيت وارحل حبرية من هذا  

 البيت " 

وجذبت الباب تفتحه 

وارسعت هترب من صالوهنا 

وانزوت يف كهف مارك راغبة  

ا احد. اكن موعد الا يعرث علهي



تناول طعام الغذاء قد حان 

وعرث علهيا ريزنو ولكهنا 

متسكت ابلصمت ويه تتناول 

الطعام مع مارك وجدته. 

وعندما غادرهتام اجلدة لتس متتع 

ابلقيلوةل علمت رافينا من 

زوهجا ان حفل الزفاف قد 



اعده اهل الضيعة وس يقام 

هذه الليةل. واشعل مارك 

ملقعد س ياكرا واس تلقى عىل ا

 مث قال:

" هذا احلفل دامئا يقام عندما 

يتخذ البادرون لنفسه زوجه. 

سوف تس متتعني به وسريقص 



الش باب رقصة ايطاليا 

الشعبية...الرتنتيةل. وسرتتدي 

الفتيات ثياهبن القومية 

وس تنتخب فتاة مهنن لتقدم 

 كل هدية "



وعضت رافينا شفتهيا ورأأت 

بعيين خيالها وجه دوانات 

 لت:املرشق فقا

" ولكن اي مارك هذا معناه انه 

مل يس بق كل الزواج من قبل 

" 



الحت مظاهر القوة يف عينيه 

 وعىل فكه وهو يقول :

" س يقام احلفل وعشرييت يف 

انتظاري. اهنم يعملون جبد 

واهامتم وعند حدوث مناس بة 

سعيدة ميرحون حبامس شديد 

وانت اي سنيورا دي كورزيو 



ستشعرين ابلسعادة وانت 

 ية امجل اثوابك "مرتد

 قالت هل:

" هل نسيت انك القيت املاء 

البارد ليةل امس عىل امجل 

 اثوايب "

 قال:



" اجل حىت انقذك من  

الاحرتاق واان اعرف كيف 

يشعر املرء عندما يلسعه انر 

 احلريق "

 قالت:



" مارك انين اسفة النين ابدو 

بلهاء يف موقفي جتاه احلفل. مل 

 اتوقع اقامته..و.. "

 ل الكهما :وامك

" واحلديث اذلي تبادلته مع  

النوان ترك يف نفسك شعورا 

 ابالكتئاب "



ومال جبسمه اىل الامام وتطلع 

مليا اىل وهجها واكنت رافينا 

جتلس عىل وسادة وذراعهيا 

حول ركبتهيا فبدت صغرية 

 السن ووقورة. واردف سأألها: 

" ماذا قالت كل جديت؟ هيا 

 اخبيين "



يه...حس نا... قالت انك " 

سوف ترتكين يف الاكزا عندما 

تقوم برحالت العمل. يل احلق 

 اي مارك...."

 فقاطعها قائال:

" يف ان تكوين بصحبيت.. 

 اليس كذكل؟ "



" ان ارى جاردي عندما 

 تذهب اىل بريطانيا "

 

قال مارك وهو يعود بظهره اىل 

الوراء ويرفع يده ليدخن  

 الس ياكر:



لن اذهب   " مفهوم ولكنين

اىل بريطانيا الا بعد فرتة 

طويةل. رحليت املقبةل س تكون 

 اىل روما "

 قالت:

" مارك...هل تدعين اذهب  

 معك "



ومل تكن رافينا تتصور اهنا 

سوف تبقى يف هذا املزنل 

الغريب املسكون بتكل الفتاة 

اليت تضع طرحة فوق شعرها 

الاسود وصورهتا املعلقة يف 

هبا  برج املادوان واليت رحب

 امجليع واردفت رافينا تقول:



" اعتدت ان اجتول بطريقيت 

اخلاصة ولن اكون مصدر 

ازعاج وسأأبتعد عن طريقك 

عندما تلتقي ابلناس لتجري 

 معهم حماداثت العمل "



والح لها ان وقتا طويال 

انقىض قبل ان يقول لها 

 مهتكام:

" طبعا سأأحصبك معي النين 

اذا تركتك هنا وحدك رمبا  

  الهرب اثنية "تفكرين يف



وتصاعد دخان ساكره فاختلط 

بأأشعة الشمس اليت اكنت 

تتدفق عب النوافذ النصف 

مفتوحة واكن لون عينيه  

السوداوين معيقا واكن جانب 

وهجه غارقا يف الظل فمل جتد 

الامر هينا الن تشكره عىل 



وعده لصحبهتا معه يف رحلته  

اىل روما. انه يريدها معه 

تعد تثق لتظل حتت برصه ومل 

يف عدم ثروته اذا ما فكرت 

يف الهروب مرة اثنية. سأألته  

 رسيعا:



" هل زرت روما من قبل؟ 

" 

 قال: " اجل "

ونزع بتفكريه اىل املايض وكأمنا 

اكن يتطلع اىل الاماكن اليت  

رأأها وحيمل لها امجل 



اذلكرايت مث عاد اىل احلارض 

 ليس تطرد قائال:

" قضيت شهر العسل هناك! 

" 
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زادت ظلمة الليل ابختفاء 

القمر وازدادت النجوم تأألقا 

وهباء. وامتلأ املاكن بشذى  

الزهور ورافينا واقفة وحيدة 

يف الرشفة املطةل عىل البحر  

تس تجمع جشاعهتا لتبدو مرحة 

يف احلفل فبعد قليل تتدفق 



حجافل الناس اىل فناء ادلار 

وتضاء املصابيح وتبدأأ جوقة 

ت املوس يقى ابلعزف. ارتد

رافينا ثواب رائعا مل جترؤ 

السؤال عن صاحبته وامنا 

وجدته عىل فراشها يف غرفة  

برج الفارس وزاد الثوب من  



تأألق حسر عينهيا وابرز فتنة  

وهجها وانتظرت يف عصبية 

حىت يراها مارك ومسعت وقع 

خطواته الهادئة تعب ارضية 

الرشفة حىت وقف جبوارها 

وامسك برسغها وادارها حنوه 

الهيا ومل تتفوه بلكمة  لينظر



عندما راحت عيناه تتأأمالن 

 مظهرها يف ثوب اجلزيرة. 

 قال:

" مك انت فاتنة ولكن ارجوك 

ان تبتسمي الثوب خيص 

جديت وقد طرأأت يل فكرة انه 

 يناس بك "



وبدت ادلهشة يف نظرات 

 رافينا وقالت:

" هل تقصد ان النوان مسحت 

 يل ابرتدائه؟ "

تلألأت اس نانه وسط وهجه 

 البونزي يف ابتسامة وقال:



" ليست النوان...امنا جديت 

السلتية ديلمزا اليت اكنت 

تتحىل بصليب ويه ترتدي  

 هذا الثوب "

حكت اصابعه عنقها وهو 

يثبت حوهل السلسةل اذلهبية 

اليت حتمل الصليب املرصع  



ابللآلئ واس تقر الصليب عىل  

صدرها وملس ته رافينا 

فأأحست ادلفء اذلي بقي 

 يد مارك. فمتمتت قائةل:فيه من 

" مك هو مجيل. شكرا كل اي 

مارك النك مسحت يل 

 ابرتدائه هذه الليةل "



 " اان اعطيته كل "

 " ولكن...."

ووضع مارك اصبعه فوق 

شفتهيا لمينعها من مواصةل 

 احلديث وقال:



" مل يرتده احد سوى دميلزا 

وقد قدمه لها جدي عندما 

 جاءت اىل هنا "

ة ابدلموع وشعرت رافينا جفأأ 

 حترق مأ قهيا فقالت:

" مارك احياان تبدو رحامي 

 للغاية "



وعرفت يداه طريقهام اىل 

 وسطها وقال لها:

" ولكين يف اغلب الاحيان  

ابدو قاس يا اليس 

كذكل؟....مك احب ان تقبليين  

 اي رافينا "



ووقفت رافينا عىل اطراف 

اصابع قدمهيا واكنت تنتعل  

خفي دميلزا الاسودين وقد 

ا برشائط وردية مث مست  زين

شفتاها خد مارك غري املشوه 

وجفأأة شعرت به يتوتر فقد 

ادرك اهنا ال تس تطيع ان حتمتل 



ملس ندوبه لأن التفكري يف 

ملسها اكن يثري الرعب يف  

قلهبا. واحمك قبضة يده حول 

وسطها مفالت برأأسها اىل 

الوراء وزادت عيناها 

اخلرضاوان اتساعا عندما مال 



وهجها وظنت انه بوهجه حنو 

 س يقبلها ولكنه قال:

" اكن جيب ان يكون احلفل 

تنكراي...ما رأأيك لو انين 

 غطيت وهجيي؟ "

انطلقت من بني شفتهيا رصخة 

 قائةل:



 " مارك...مل اقصد..."

 ولكن قاطعها قائال:

" وهجيي يفزعك...كام افزع 

تكل الطفةل اليت خرجت من  

 املدرسة "

 " كفى...."



ستتعلمني " افزعك ولكنك 

 كيف تعيشني معه مثيل"

وانسحب وقد ثبت ربطة 

عنقه وارتدى سرتة سوداء 

 ومقيصا ابيض اللون مث قال:

" تعايل..من الافضل ان 

هنبط ملقابةل الناس اذلين 



وصلوا فاحلفل اوشك عىل 

 الابتداء "

واكن الفناء حاشدا ابلناس 

رجاال ونساء يرتدون اخفر  

والضحك ثياهبم حيدومه املرح 

وبدا حب الاس تطالع يف 

عيوهنم عندما ظهر مارك يف 



الفناء بصحبة عروسه الشابة 

 فصاحوا:

" مرحبا بك يف مزنكل اي 

بدرون جئنا لالحتفال ابلزواج 

 السعيد "

واقبل عدد كبري مهنم لتحية  

رافينا. البعض يضغط عىل 



يدها والبعض يقبلها واحست 

ان ابتسامهتا جتمدت عىل  

الطريقة املتلكفة شفتهيا ازاء 

اليت تنظر هبا النسوة الهيا 

وادركت اهنن يقمن مبقارنهتا 

ابلعروس اليت س بقهتا ووقفت 

اىل جوار مارك. اكنت دوانات 



واحدة مهنن مرشقة ذات  

وشاح يكسو شعرها الاسود 

مثل لون برشة مارك اما يه 

فشعرها امحر اللون وبرشهتا 

شاحبة. شعرت رافينا ابلتوتر 

يك. واحست وودت ان تب

ابملهانة من الصورة اليت تعرض 



هبا عىل امجليع ولكن رسعان ما  

زايلهتا هذه احملنة عندما اقبل 

اخلدم حيملون اللحم اذلي 

تنبعث منه راحئة الشواء 

 واخلزب واطباق املكرونة

 



والزيتون واجلنب والطامطم  

والفاكهة وقناين الرشاب 

الامحر والابيض وملئت  

خنب   الكؤوس ورشب امجليع

البادرون وعروسه ومه 

 يرددون قائلني:



" مبوك...فالتباركام الس يدة 

 العذراء "

واجبت رافينا ان جتلس  

جبوار دوان جواكس تا وعدد من 

صديقاهتا واهنلن علهيا ابالس ئةل 

العديدة واكنت النوان تقوم 

برتمجة حفواها لرافينا اليت  



اجابت عهنا افضل اجابة ومك 

بدأأت اكنت سعادهتا عندما 

 رقصة الرتانتيةل. 

مل تشاهد رافينا الرقصة من  

قبل وشعرت بعد حلظة 

بسحرها وخاصة بعدما بدأأ 

الرجال يتسللون اىل داخل  



احللقة اليت عقدها بعضهم 

ورشعت املوس يقى تسارع يف 

وقعها وبدأأت الفتيات يف نداء 

اسامء الش بان اذلين يعجنب 

هبم. واكنت فتاة فاتنة تقف 

ا عندما ابلقرب من رافين

التقطت زهرة من شعرها 



والقت هبا اىل راقص خبري يف 

الرقصة فأأمسك ابلزهرة 

ووضعها بني اس نانه البيضاء 

وترددت حضاكت مل يس بق 

لرافينا ان مسعهتا اكنت 

حضاكت اانس يش تغلون جبد 

واهامتم ويلعبون حبامسة 



شديدة وجتري يف عروقهم  

حرارة الشمس الساخنة 

اجلزيرة والرحي العاتية وجامل 

 املتوحش.

وعندما انهتت الرقصة بدأأ 

الراقصون يرطبون حلوقهم  

ابحتساء الرشاب بيامن اكن  



عازف اجليتار يشدو بأأغنية 

عاطفية واكنت رافينا تراقب 

لك ما جيري فرأأت مارك  

يتحدث اىل بعض رجاهل...رمبا 

اكنوا مه هؤالء اذلين سارعوا 

اىل اطفاء الس نة احلريق اليت  

ليه. اكنت اكنت امتدت ع 



رافينا حتاول ان تتوارى يف 

الظالل بيامن اكن مارك يدور 

بنظراته حبثا عهنا وكشف 

املصباح عن الرصامة اليت  

ارتسمت عىل مالمح وهجه. 

قال هل احد الرجال بصوت 

 عايل:



" ابدرون جيب ان نذهب 

لصيد السمك عندما حيني 

الوقت. اه جيب ان نصطاد 

 ابلرمح حوات رهيبا "

اخر ضاحاك: " قال رجل 

الرجل صياد وعليه ان جيد  

 فريس ته "



لطم الرجل الاول ظهر الرجل  

 الاخر وقال:

" انت تتلكم عن النساء 

وتقارن بني صيدهن وصيد 

السمك. ان صيد النساء 

افضل رايضة للرجال النه يف 

احلقيقة ليس من السهل  



ترويضهن. ما قوكل اي ابدرون 

يف ان املرأأة يف ان املرأأة الايفة 

اش به ابملعكرونة اخلالية من  

 الصلصة "

اجابه ماركوهو يبحث بعينيه  

 عن رافينا:



" املرأأة اليت ال تتشاجر معها 

مثهنا يقل. اهنا حتتل قلب 

احلياة وحيامث توجد احلياة البد 

 من نشوب معركة "

حضك الرجال وراحت عيوهنم 

تتفحص النساء يف ثياهبن 

امللونة واكنت هاةل من 



احة حتيط هبن الكبايء والرص 

دون ادىن حملة من خضوع يف 

سلوكهن. وتقدمت فتاة 

فأأزاحت الوشاح اذلي يغطي 

رأأس رافينا ومررت اصابعها 

فوق وجنهتا ويه تمتمت: " 

 س يديت العاشقة "



وكشف صوت الفتاة املرتعش 

عن املاكن اذلي اختبأأت فيه  

رافينا فأأضطرت هذه ان 

تتسلل من خمبهئا وتقف يف 

صباح ويف احلال دائرة ضوء امل 

رأأها مارك وعندما اقرتب مهنا 

احست بأأنفاسه تلفح عنقها 



واكن طويال امسر اللون حيدق  

فهيا بنظرة تنئب امجليع بأأهنا 

 مكل هل.

 سأألها بصوت ساخر: 

" هل اس متتعت ابحلفل؟ كام 

ترين الرجال يرقصون مع 

زوجاهتم وسيبدو الامر غريبا 



لو اننا مل ننضم الهيم يف رقصهم 

" 

جذهبا اىل حلبة الرقص  و 

واكنت الرقصة ال تعدو ان 

تكون خطوتني بس يطتني 

ولكن رافينا اكنت تتعرث يف 

رقصها وجفأأة اطبقت اصابع 



مارك عىل وسطها ومهس يف 

 اذهنا بقسوة:

" هل تكرهني ملة يدي  

 كثريا؟ "

وضغطت وجنته عىل وشاهحا 

اذلي يغطي شعرها وبدت 

مهس ته امام امجليع انه حمب لها  



 هبا فأأمغضت رافينا عينهيا وهل

حىت ال ترى املصابيح واملرح 

اذلي ارتسم عىل وهجه 

 وقالت:

" انين احاول اي ماراكن ابدو 

عروسا سعيدة يف احلفل. اهنا 



ال تاكد تكون غلطيت اذا مل 

 يس تطع قليب مشاركهتم "

وتوقفت املوس يقى عن العزف  

وحانة اللحظة اليت يقدم فهيا 

هدية  الناس للبادرونسيتا 

احلظ السعيد. هؤالء الناس 

توافدوا حيدومه حب 



الاس تطالع لرؤية عروس 

البادرون ويشعرون ابلشفقة 

حنو هذا الرجل اذلي قاس 

كثريا من مأأساته وهو الان 

يعيد بناء حياته مع عروس 

جديدة شابة. جتمع الناس 

حول العروسني وتقدمت فتاة 



تفوهت ببعض اللكامت اخلجةل 

ري مأألوفة  وقدمت لها هدية غ

واكنت الهدية ظبيا منقطا 

بعيون واسعة وس يقان طويةل 

واكن دور رافينا ان تقوم عىل 

رعايته وتدليهل. ربت مار عىل 

 اذين الظيب وقال مبتسام:



 " من اين حصلت عليه؟ " 

تقدم احد الفالحني واحنىن 

 امام رافينا وقال:

" ابين الفالح اىت به من رحةل  

س يدي حبرية اكن يقوم هبا 

البادرون زوجتك يبو عىل 

وهجها تعبريات ذات مغزى 



والظيب جيب ان يكون ملاك 

 لها . 

هز حديثه مشاعر رافينا 

 وقالت هل:

" اشكرك..اخبمه اي مارك مك 

 اان ممتنة هبديهتم "



مست يده كتفها واحست 

ابدلفء يرسي خالل بلوزهتا 

 احلريرية فقال لها: 

" انه يف وسعهم ان يشعروا 

 ..اي عزيزيت "برسورك.

 قالت: " الف شكر "



وانفرجت شفتاها عن ابتسامة 

وقورة واكنت عيناها ممتلئتني 

ابدلموع بيامن تشعان بشعور 

الامتنان واخلجل الهنا 

اس تطاعت ان تعقد صداقهتا 

مع اهل ساردينيا اذلين 

يتصفون ابلطبية. واكن الوقت 



يشري اىل منتصف الليل 

عندما بدأأت امجلوع تس تقل 

هتا او متتطي دواهبا عائدة عراب

اىل دايرها. واكنت تصيح ويه  

 تودع العروسني قائةل:

 " وداعا...ليةل طيبة "



وبدأأ وقع احلوافر خيفت 

تدرجييا ويه تبتعد عن املزنل 

واطفئت املصابيح واحدا تلو 

الاخر ووجد البادرون 

وعروسه نفس هيام وحيدين يف 

فناء ادلار. واستند مارك اىل 

احت عيناه جشرة رسو ور



تالحظان الطريقة اليت يقبع هبا  

الظيب عىل ذراع رافينا وكأنه 

 طفل صغري فقال لها: 

" يهبجك هذا الظيب 

 الوليد...اليس كذكل؟ "

 قالت:



" مل امتكل شئ يهبجين مثل 

هذا الظيب وانين افكر يف 

اختيار امس يناس به وافضل 

ان اطلق عليه امس )ابمبو( 

 اذا مل يكن هذا الامس يعين

 شيئا "

 قال مارك بكسل:



" يبدو الامس غريبا. علينا ان 

جند هل مأأوى يف الاسطبل. 

هناك ميكن ان يعقد صداقة 

 مع همر يتمي "

محال الظيب ووضعاه جبوار 

املهر اذلي اجفل وصهل واراد 

مارك ان هيدئ من روعه  



فربت عليه بيده وسطع اضوء 

من مصباح معلق فكشف 

واحضة عن الندوب اليت بدت 

يف يديه. وتطلع الهيا مارك 

فرأأها حتدق يف هذه العالمات 

الرهيبة وادرك اهنا ااثرهتا 

وتطلعت عيناها اىل عينيه  



فشاهدت فهيام الرغبة متأأججة 

 فقال لها:

 " هل حتبني ركوب اخليل؟ "

 " اجل قليال ". قال:

" غدا س متتطني جوادا معي 

لنقوم جبوةل سواي. اما 

 الليةل....."



قليال مث واصل ومصت 

 حديثه: 

" اما الليةل فسوف تتعلمني 

كيف تعيشني مع وهجيي وملسة 

يدي اليت قد حترق جسمك 

" 



وقبل ان ترشع يف التحرك 

لف ذراعه حول وسطها 

وبدأأت خطواته تغادر 

الاسطبل وهو حيملها لمير من  

حتت الهبو املؤدي اىل املزنل 

الغارق يف الصمت. والان  

دما اصبحا وحيدين متاما بع



انهتت احلفةل وشعرت رافينا 

برضابت قلب مارك تدق 

وهو يرتقي درجات السمل  

ليصل هبا اىل برج الفارس. 

اكنت يداه قويتني وهام 

ممسكتان هبا وشعرت انه ليس  

 هناك اي سبيل للهرب مهنام. 



واخريا وصال اىل الباب فدفعه 

بقدمه فانفتح واكنت القناديل  

املعلقة جبوار الفراش مضاءة 

لقي بظاللها املتوهجة عىل وت

الاغطية املطرزة اليت تكسو 

الرسير الكبري وتتطلعت  

ببرصها اىل الفراش مث اىل 



الوسادتني عندما انزلها مارك  

 عن ذراعيه لتقف عىل قدهما.

ترحنت رافينا من جراء املرح 

اذلي اس متتعت به ورشاب  

اجلزيرة اذلي انتشت به والنه 

محلها عىل ذراعيه اىل غرفة  

لعروس مبقصد ال خيطئ معناه ا



ومل تشعر الا ويدها متسك 

بأأحد امعدة الرسير واتهجا 

الامحر هيوي من فوق رأأسها 

ووشاهحا يهتدل من فوق 

كتفهيا. وخشصت ببرصها حنو 

مارك فامتلأت عيناها ابخلوف 

من هذا الغريب الامسر اذلي 



يعد زوهجا وهو ينظر الهيا  

بعينني سوداوين حترتقان 

 ت. قال لها هبدوء:بلهب مكبو 

" مل يكن من رشوط االتفاق 

ان نعيش منفصلني. انت 

تعرفني بنوده قبل زواجنا 

والبد انك ادركت معىن لك 



لكمة من لكامته. انين اريد 

 زوجة "

وابيضت اصابع يدها ويه 

تقبض عىل معود الرسير مث  

 قالت:

" ليك اجنب كل ودلا...اه 

اجل اعرف الرشوط اي مارك 



الامل يوما بأأنك  ومل يراودين

سوف تعدل عهنا بل مل اتوقع 

 ذكل منك "

" هل كنت تتوقعني ان 

 جتدي عاشقا؟ "

 واهجت عينيه ويه تقول:



" طبعا اان لست طفةل اي 

مارك اان اعرف ان يف وسع 

الرجال الشعور ابلرغبة دون  

 الاحساس ابحلب "

 

 

 



 سأألها: 

 " اي رجل علمك هذا؟ "

 اجابت:

اش ياء كثرية من " املرأأة تعرف 

 دون حاجة اىل ان تتعلمها " 

وتركت شعرها يهتدل حىت 

وصل اىل مس توى قلهبا بيامن  



اكن مارك خيطو خطوة كبرية 

حنوها ويقبض عىل رسغها مث 

 يقول لها:

" هل تظنني انين ال اعرف 

انك تشريين بذكل اىل رودري 

برينني وانك مازلت هتمتني به 

 اىل الان؟ "



 سأألته: 

ان اقول انين ال " وكيف يل 

اشعر بشئ؟ كيف يل ان 

 انىس الس نوات السعيدة؟ "

فاش تدت قبضة مارك عىل  

رسغها وكأنه يبغي حتطمي 

عظاهما فنظرت اليه ورأأت يف  



عينيه صورة للك ما فعهل به 

رودري اذي شاطرها اسعد 

اايم الطفوةل وس نوات املراحقة 

وحفالت الرقص اليت دعاها  

الهيا وهو متأألق يف زيه 

عسكري ولكنه اكن يبدو ال 



ضعيفا يف حني ترى مارك قواي 

 ال تنثين قناته. قالت هل:

" اننا حنمك عىل الناس من 

زاوية خشصية حبته فأأنت تكره 

 رودري واان ادرك...."

 فقاطعها مارك قائال:



" اان ال افهم كيف ميكن ان  

 حتبيه! "

وتوقف قليال عن احلديث  

فرأأت وهجه اكلثوب الابيض 

غاضبتني تعكسان وعينيه ال

 نظرة امل مث اردف يقول:



" لكام نظرت اليك ارى برينني  

يف عينيك ولكام اختلينا سواي 

 اراه يشاركنا الغرفة "

 فقالت هل:

" النك حتاول دامئا ان تتذكر  

امسه يف حديثنا. هل من احملمت  

عليك ان تبدو قاس يا هكذا اي 



مارك؟ الا تظن ان رودري  

قاىس هو الاخر الشئ  

 ري؟ " الكث

" انين اتوقع ان يصحو مضريه. 

هل عاد اىل اجنلرتا الن مضريه 

دأأب عىل مطاردته ورأأى ان 



بغرق دوي احلادثة بني 

 ذراعيك؟ "

مصت مارك وعندما اقرتب 

مهنا سطع ضوء املصباح فوق 

 صفحة وهجه مث اردف يقول:



" هذه الليةل سوف تنسني 

رودري سوف تنسني لك 

 انسان يف الوجود الا اان"

انصتت رافينا اليه ومل تس تطع 

ان تتفوه بلكمة واكن الصمت  

مطبقا ويه واقفة تتطلع اليه  

واىل عينيه السوداوين كسواد 



الليل اذلي غاب فيه القمر  

واحاط املزنل يف كنفه. واكن 

البحر صامتا واجشار الرسو 

ساكنة وأألس نة الغضب والامل 

تتوجه يف عينيه. واخريا...قالت  

شيئا. هل تفوهت 

بأأمسه؟...لك ما تعرفه ان  



الارض اختفت من حتت 

قدهما عندما محلها عىل ذراعيه  

واخفى الندوب يف لهب  

 شعرها ادلاكن.

 

****** 

 



هل اكن مارك صادقا عندما 

اخبها يف اليوم التايل بوجود 

بعض املشالكت يف احد 

مصانع امحلضيات ورضورة 

ذهابه اىل هناك حللها؟ مل  

شئ يف تس تطع رافينا ان تقرأأ 

عينيه بعد ان استيقظت من  



نوهما واكتشفت وجوده 

جبوارها وشعرها الامحر  

 ملفوف حول عنقها.

رحل ماك قبل الظهر ويف 

املساء وصلت رساةل ختبها 

بأأنه سوف يتغيب يومني او 

ثالثة وارخت رافينا عينهيا 



ويه تتناول طعام الغذاء مع 

جواكس تا حىت ال ترى مدى 

مغرها لغياب  الارتياح اذلي 

مارك. انه ارتياح يبعث عىل  

الاسرتخاء للتخلص من التوتر  

املس متر اذلي يثريه وجود 

مارك ويف وسعها الان ان  



تس تكشف الشاطئ اذلي يقع 

حتت املزنل. احلياة تدعوها اىل 

الارمتاء يف احضاهنا ورافينا 

تعشق البحر وخاصة اهنا 

س باحة ماهرة. ومك اكنت ممتعة 

ليت امضهتا تكل العطالت ا



عىل الشاطئ بصحبة 

 جاردي...ورودري.

حاولت ان تسدل الس تار 

لمتنع عقلها من التفكري يف 

رودري ولكنه اكن دامئا يقتحم  

خلوهتا بطريقة جتعلها حتس  

بأأنه يفكر هو الاخر فهيا 



فتهندت واحست ان دوان 

 جواكس تا تراقهبا حبدةوسأألهتا:

 " هل تفتقدين وجوده؟ "

هيا ووجدت فتطلعت رافينا ال 

 عيناها مسلطتني علهيا:

 " هل تقصدين مارك؟ "



" ماركوس؟ اجل! ومن 

سواه؟ هل هناك خشص اخر  

 غري زوجك تفكرين فيه؟ "

 

 

 

 



 

 

 

 

واكتنف سؤالها شك حاد فقد 

اكنت رافينا تعرف ان اجلدة 

تراقب حياهتا طوال فرتة 



غياب حفيدها ورمبا طلب  

مهنا ان تراقهبا عن كثب. 

 رافينا حبرص:قالت 

" اشعر ابحلنني للوطن. هذا  

لك ما يف الامر. لك انسان 

ما عدا مارك يعد غريبا عيل  



وغدا سأأعتاد عىل بييت اجلديد 

" 

 جتهمت جواكس تا:

" انين ادير هذا املزنل منذ  

ماتت دوانات ولن يطول بك 

الزمن حىت تكوين قد تسلمت 

 مفاتيحه مين "



 قالت رافينا بتأأكيد واحض:

.اان ال اريد املفاتيح. انين " اان.

سعيدة بأأن ادع كل تدبيري 

امور الاكزا. انين ال اريد ان 

اقلب وضع الامور او تغيريها 

" 

 سأأ لت اجلدة العجوز:



" ملاذا؟ الأنك ال حتاولني 

 الاهامتم به؟ "

واكن هذا الرأأي قريبا من  

احلقيقة واكنت رافينا سعيدة 

عندما حتولت لتناول قطعة 

ملغطى ابلكرمية  من الكعك ا

وبعد الغذاء اس تأأذنت من 



دوان جواكس تا يف الانرصاف 

للقيام بكتابة بعض الرسائل 

وبعدما اس تجمعت اعصاهبا 

بكتابة رساةل اىل جاردي ختبه  

فهيا عن سعادهتا يف املزنل 

اذلي حتيط به اجشار الرسو 

ووصفت هل احلفل اذلي اقمي 



احتفاال بزفافها والقرية اليت  

 ..تقع.......

مث راحت تكتب رساةل اىل 

رودري ولكهنا ما اكدت 

السطور تبلغ منتصفها حىت 

كورت اخلطاب يف قبضة يدها 

والقته يف انر املدفأأة فقد رأأت 



انه مل يعد دلهيا شئ تضيفه اىل 

ماقالته هل يف يوم زفافها فهيي 

تعرف متاما ان سالمة حصة 

جاردي تتوقف اساس عىل 

الرسية التامة للك ما حدث  

اذا اعرتف رودري البيه بأأنه و 

قتل ابن مارك مفن احملمتل ان  



النبأأ س يؤدي اىل قتل 

 جاردي.  

ويف صباح اليوم التايل 

توهجت اىل مكتب بريد القرية  

لتبعث برسالهتا مث اختذت  

طريقها عىل ادلرب املؤدي اىل  

ساحل البحر وعندما بلغت 



الشاطئ وجدته همجورا 

فتخلصت من خفها وجرت 

اج املتكرسة لتس متتع اىل الامو 

ببودة املاء فشعرت الهدوء 

والطمأأنينة. وجفأأة قطع علهيا 

خلوهتا صوت نباح لكب 

صغري مبلل ابملاء اخذ يتسلل 



من بني الصخور ليقرتب مهنا  

ويقف اماهما ساكتا مشدوها 

مثلها. وحتول نباحه اىل هرير  

 قصري. قالت هل:

" حس نا...اان لست اخشاك. 

حاجة بك اىل وانت ابلتأأكيد ال 

 ان ختشاين "



ومهد الهرير وبدأأ اللكب يتقدم  

مهنا وهو هيز ذيهل. اكن كثيف 

الشعر تهتدل خصالت من 

فوق عينيه. شلكه يدعو اىل 

الضحك وهو مبتل وهذا 

النوع من الالكب حتبه رافينا  

 اشد احلب.



 سأألته: 

 " من اين اتيت؟ "

ومدت هل يدا حانية فأأحىن 

ليلعق رأأسه واخرج لسانه 

يدها بيامن راح ذيهل يتأأرحج  

بقوة وجفأأة مسعت رافينا صوات 

 ينادي: 



 " تيو! "

اكن الصوت اتيا من وراء 

الصخور فتطلعت ابجتاهه 

ورأأت رجال ينسل من بني 

الصخور عاري القدمني, شعره 

جمعد, حنيل القوام, يرتدي 

رسوالا ضيقا ازرق اللون 



وترتاقص مدالية عىل صدره 

واس تطاعت   الامسر العاري.

نظراته اجلريئة ان تلتقط لك 

صغرية وكبرية من مظهر رافينا  

مث اس تقرت اخريا عىل شعرها  

اذلي اس تحال لهيبا عندما 

سقطت عليه اشعة الشمس  



وراحت الرحي تعبث خبصالته 

 فوق كتفهيا.

قال الشاب وهو يقرتب مهنا 

وقد انفرجت شفتاه عن صفني 

 من الاس نان البيضاء:

يق كل اي " عرثت عىل صد

 تيو...اليس كذكل؟ "



 مصت قليال مث قال اباليطالية:

 " صباح اخلري سنيوريتا "

مث اردف يقول ابالجنلزيية 

وكأنه يعرف خشصية من 

 حيدهثا:

" كيف لالنسان ان يعرف 

مبلغ سعادته يف هذا الصباح 



عندم يعرث عىل صديق فوق 

 رمال الشاطئ "

تأأملته رافينا مليا ولكهنا مل  

تتذكر اهنا رأأته يف  تس تطع ان

حفل الامس. اكن دليه ذكل 

النوع من النظرات اليت ال  

يس تطيع املرء نس ياهنا. وتقدم 



مهنا واحنىن احنناءة خفيفة 

 وقال:

" جيب ان اقدم كل نفيس اان 

ستيليو فابريزي ال ادري ان  

كنت قد مسعت عين ام مل 

تسمعي انين اي سنيورا رسام 

" 



ويف احلال تذكرت رافينا 

مس ولكهنا شعرت بعينيه  الا

تدغدغاهنا حني حتدثت لتقول 

 هل:

" هل تقوم بطالء البيوت اي  

سنيور؟ انه معل مثري اظن 

ان بيوت البحر الابيض اليت 



طليت اباللوان اصبحت شيئا 

فريدا اذ اهنا تنسجم جيدا مع 

 اشعة الشمس والبحر 

 

 حضك الرسام مبرح وقال:

" من الغرور ان ادعي بأأنين 

هرة كبرية. انت احظى بش 



العروس اجلديدة وسوف 

تنسجمني بدورك مع اشعة 

الشمس والبحر واكن ظين ان 

تكوين شقراء ابردة ذات نظرة 

 انفذة ومقلقة "

 قالت هبدوء:



" انين اسفة ان اخيب  

 تقديرك اي سنيور فابريزي "

 قال وعيناه تأأرسان عينهيا:

" مل خيب ظين بل اعتب 

نفيس سعيد احلظ الن اجد 

الشخص اجلدير برمسه.   فيك

ان صور عرائس ارسة دي 



كورزيو رمسها مشاهري الفنانني 

وعندما مسعت ان مارك دي  

كورزيو قد تزوج اثنية قررت 

ان ايت والقي نظرة عىل عىل  

 عروسه "

 قالت لتسأأهل:



" اواثق انت ان زويج 

سوف خيتارك لرمس صوريت؟ 

" 

رأأت رافينا فيه اجلرأأة 

والشجاعة واحست انه من 

السهل علهيا مسايرته وهو يف 

ذكل خمتلف عن مارك اذلي 



ميوج عامل اخلوف دامئا يف 

اعامقها معه وتدرك متاما انه 

متحجر القلب وتبدو قسوته 

عىل وهجه. وانتشلها الرسام 

 من تفريها حيامن قال:

" مارك دي كورزيو رجل 

مشهور وحيث انين اقمي يف 



فيال صغرية تقع عىل الساحل 

ه سوف الزمردي فان

يس تدعيين لرمس صورة زيتية 

 لعروسه البيطانية "

" اان من مقاطعة ويلز اي  

 سنيور "



وجال ببرصه حنوها متفحصا 

فشاهد شعرها الامحر  

وعيناها اخلرضاوين ومشوخها 

ويه تقف بني الامواج 

املتكرسة والزبد املتطاير يتناثر 

 خلف شعرها. قال لها ممتهال : 



 " اجل ارى فيك حسرا اخاذا

ومن دواعي الرسور ان 

ارمسك اي سنيورا دي كورزيو 

" 

 قالت:

" انين افرتض جدال ان مارك 

 سوف يس تدعيك لرمسي "



قال الرسام بصوت يشوب 

 الكبايء نبته: 

" ال انتظر عودة زوجك حىت 

اسأأهل القيام برمس صورة كل 

فقد اعتدت الا اس تأأذنه 

عندما يعجبين منظر طبيعي  

رمسه. مفا اخاذ يدفعين اىل 



ابكل عندما ارى امرأأة مجيةل! 

" 

" أاكد اكون مجيةل اي 

 سنيور..."

 قال مبتسام:

" اذا دعينا نقول انك فاتنة 

مثرية. ما رأأيك يف ساردينيا 



هذه اجلزيرة اليت نطلق علهيا 

حنن الايطاليون هذا الامس. 

 اهنا تش به اخلف "

 اجابت:

" انين اجدها جذابة نقية من 

نت فنانة لك فساد. ولو ك 



لتوقعت الا اقاوم اغراءات 

 امجلال "

 قال:

" عروس ال تقاوم الاغراءات  

" 

وتطلع الهيا الرسام الشاب 

بنظرة يشوهبا حب 



الاس تطالع, نظرة دفعهتا اىل 

البحث عن خفها اذلي تركته 

يف منتصف الشاطئ فقامت 

 الحضاره.

وعندما سار اىل جوارها رأأت 

فيه رجال قوي البنيان ولكنه  

يف طول مارك ويف  ليس



حلظة جتسدت فيه صورة 

رودري وهو يسري اىل 

 جوارها.

 واخريا قال لها ستيليو:

" حلقة الصندل اليت يتعلق  

هبا اصبع القدم هل يه مؤملة؟ 

" 



ولوهةل مل تس تطع رافينا ان 

تدرك املعىن اذلي يعنيه مث  

عرفت انه يشري بطريقة همذبة 

اىل احلياة يف اجلزيرة واىل كوهنا 

وسا لرجل مثل مارك عر 

فتأألقت عيناها ببيق اخرض 

عندما مغرهتا اشعة الشمس  



فتوتر الفنان وهو يتطلع الهيا.  

 قالت هل:

" اذا سأألتين اي سنيور اذا 

كنت اشعر ابلراحة يف الاكزا  

فانين سأأجيب عليك بأأن 

الامر سيس تغرق من املرء 



بعض الوقت حىت حيس 

 ابالس تقرار يف وطن غريب "

 ا:فقال متعمد

" دليك عينان مجيلتان اي  

سنيورا ولكنين ال ارى اي 

 جنوم فهيام "

 سأألته: 



" هل تبحث عهنا يف وحض 

 الهنار...اي سنيور "

 خمي الصمت علهيام مث قال:

" جيب ان تشاركيين طعام 

الغداء دلي زورق صغري يف 

املياه وراء الصخور ودلي 

سةل وضعت فهيا مدبرة مزنيل 



ام هل الواان خمتلفة من الطع

 ترغبني يف مشاركيت؟ "

 

 

تتطلع اىل برصها املوجه اىل 

لسان الارض ادلاخل يف 

البحر حيث برزجناح من 



الاكزا وفكرت رافينا ان دوان 

جواكس تا تتوقع عودهتا لتناول 

طعام الغداء معها يف الصالون 

وسوف تسأألها عن املاكن  

اذلي قضت فيه لك فرتة 

الصباح وعن الشخص اذلي 

لك هذا الوقت  امضت معه 



وذلا وجدت من الصعوبة ان 

تليب دعوته لتناول الطعام معه 

 ومع لكبه ذلكل قالت هل:

"شكرا حقا اين جائعة ولكن  

عبور الطريق اىل الاكزا حيتاج 

اىل وقت " صوب الرسام  

برصه اىل املزنل ورأأى 



س تارات النوافذ مسدةل حتول 

دون دخول مشس الظهرية اىل  

عىل  غرفه والرشفة املطةل 

البحر تبز فوق الربوات  

ويبدو ان للمزنل مظهرا منيعا 

ومنعزال وكأنه ش يد ليبعد عنه  



اي طارئ غريب. متمت ستيليو  

 قائال:

" لن يضيق زوجك اذا ما 

 شاركتين طعام الغداء "

 قالت:

 " مارك يف رحةل معل "



" فهمت...ترك عروسه ليلهو 

 قليال...ما رأأيك؟ "

 قالت:

ضيق. مارك " ال اشعر بأأي 

لن يدع معهل ينحدر اىل 

 احلضيض بسبيب "



وكز ستيليو عل اس نانه وهو 

 يقول :

" اي الهيي...لو اكن زوجك 

ايطاليا لن يدعك وحدك 

هكذا بل س يقيض حياته 

بصحبتك. ال يفارقك ليل هنار 

" 



 قالت:

" ما ارهب هذا واش هبه 

ابحلجز الانفرادي انه السجن 

" 

قال استيليو واكن صوته 

 ين يربت حبنان عىل ملاته: االتي



" انك جسينة احلب ال يسع 

الرجل العاشق الا ان يقول: 

اذا مل يكن عندي شئ غري  

ابقة من الورد فانين سوف 

 اقامسك اايها! "

" انت شاعر اي سنيور 

فابريزي ولكنك ابلاكد تتالءم 



مع متطلبات احلياة اليومية. اان 

افضل ان يقتسم الرجل  

 عة "طعامه معي. الين جائ

 قال لها مؤنبا:

" انت تقولني عبارات تاكد 

تتفق مع لهيب شعرك 



واجلواهر اليت تتلألأ يف 

 عينيك "

" ان الشعر يتبدد اذا القي  

عىل مسامع امرأأة جائعة. هل 

 دليك قهوة يف سلتك؟ "

 قدم لها يده وهو يقول:



" دعينا نذهب وسوف ترين 

" 

تسلقا الصخور وبلغا خليجا 

ستيليو زورقا ارىس فيه 

صغريا يف مؤخرته حمرك فنقل 

من الزورق سةل الطعام حتت 

جشرة وارفة الظالل واكنت 



السةل حتتوي عىل السجق 

واخلزب واجلنب والزيتون  

ورشاحئ اللميون وغريها من 

الاطعمة املنوعة. وبعدما فرغا 

من الالك احتس يا القهوة 

املكثفة وانتاهبام شعور ابلتخمة 

اكن اجلو ابردا فطلبا الراحة. و 



حوهلام بيامن اكنت اشعة 

الشمس تبعث احلرارة خارج 

 لرقعة اليت جلسا فهيا.

 قال لها فابرزي:

" جيب ان تتيحي يل الفرصة  

 لرمس صورة كل اي رافينا "



" جيب ان استشري مارك يف 

ذكل اي سنيور النه حتدث 

معي بصدد رمس صورة يل 

 لكنين مل اكن شغوفة ابلفكرة "

ا استيليو يتفرس ومال علهي

 وهجها مث سأألها: 



" ومل ال؟ انت خائفة من فنان 

فطن سوف يرى اش ياء يف 

عينيك تكشف عن امرأأة غري 

 سعيدة البتة؟ "

دفنت اصابعها يف الرمل النامع  

وودت ان تقول هل اهنا سعيدة 

متاما ولكن ستيليو راح يربت 



عىل يدها. اكن طيب القلب  

متفهام لعواطف الاخرين  

ن الشقاء جزء من ويدرك ا

احلياة مما جيعل الناس موضع 

الاهامتم وخاصة ابلنس بة اليه  

 كفنان .

 قال لها:



" ان اجلو يكون اكرث برودة 

فوق سطح املاء. دعيين 

احصبك بزوريق يف رحةل  

حبرية. ان زوجك غائب عنك 

" 

حسبت يدها من حتت يده 

 وقالت:



" وهل تظن ان الفأأر من  

 حقه ان يلعب يف غياب القط

 ؟"

حضك ستيليو وبرصه مصوب 

 حنو شعرها الامحر وقال:

"رافينا انك لست فأأرا. انك 

تش هبني لوحة للرسام تيتان 



حيث تعكس العينان احليوية 

واخلجل انت ختتلفني متاما عن 

 دوانات "

 

 

 سأألته: 

 " هل كنت تعرفها؟ "



شعرت رافينا بأأنفاسها تتالحق 

ويه تسأأل عهنا اذ رسعان ما  

امام عينهيا صورة املرأأة تمتثل 

اليت احهبا مارك عندما يبدأأ 

 اي خشص احلديث عهنا .

 اجاب فابريزي: 



" التقيت هبا يف حصبة مارك  

يف روما ومل يكن قد مىض 

عىل زواهجام فرتة طويةل ورمس 

صديق يل صورهتا يف مرمسه. 

اكنت خملوقا جذااب ذات 

عينني داكنتني ومف اكلزهرة 

قي املتفتحة واخبين صدي



الفنان انه اكن مأأخوذا هبا 

عندما رمسها الهنا تدعوك اىل 

 حهبا ويه تعيشقصة حب "

خفضت رافينا عينهيا وكأهنا 

ترى بوضوح اشعاع جامل 

 دوانات فسأألته:



"ماهو الانطباع اذلي تركه 

مارك عليك يف ذكل الوقت ؟ 

" 

 قال استيليو عن معد:

" اكن يف صورة رجل هل همابة 

يف مرمس  رومانية وهو جالس

ارنو. اكن يدخن واكنت عيناه 



تشعان ابلرضا وهو يراقب 

اللمسات الاخبة اليت يضعها 

الفنان لصورة دوانات. اتذكر انه 

وزوجته اكان ينعامن بلك شئ  

يرغبان فيه. امجلال, الرثوة, 

احلب ومل اشاهد اي ظالل 

للشقاء يف عينهيا او ابدرة 



تشري اىل انه وزوجته 

 ذكل س يواهجان مأأساة يف

 اليوم "

هنضت رافينا واقفة عىل 

قدمهيا وراحت تنفض الرمال  

 العالقة بثوهبا القطين وقالت:



" بربك...ال تقل املزيد عهنا 

خذين يف الرحةل البحرية  

 ارجوك "

وقطعا شوطا يف عرض البحر 

حىت وصال اىل احد اجلزر  

الصغرية حيث يوجد كهف 

ميكن للزورق ان يندفع خالهل 



حتت الزورق   واكنت املياه

صافية وزرقاء ميكن من  

خاللها رؤية الاسامك ويه 

 تقفز اكلسهام .

 ابتسم ستيليو وقال:



" هنا جيب ان ارمس صورتك 

وانت جالسة عىل الصخر 

 مثل حورية تشدو اغنية "

قالت ويه تعبث بأأصابعها يف 

 املاء:

" من املفروض ان اشدو 

 بأأغنية من اغنيات ويلز " 



ددت  وعندما بدأأت تغين تر 

اصداء الاغنية بني جنبات 

الكهف مما ااثر اللكب تيو 

وراح ينبح نباحا اش به 

بنحيب جنية ايرلندا اليت  

فقدت عزيزا دلهيا فانفجر 

استيليو ضاحاك وبدأأ يدير 



احملرك ويتجه اثنية ابلزورق 

اىل عرض البحر واكنت 

الشمس قد بدأأت يف املغيب  

عندما القى الزورق مرساه 

علت  حتت املزنل واش ت

الشمس بلهب قرمزي القى  

ظالهل عىل البحر واخذت  



حسب الصيف تس تكني يف 

الافق وعندما تطلعت رافينا  

اىل مغيب الشمس ادركت  

عدد الساعات اليت امضهتا 

 غائبة عن الاكزا . 

قال لها استيليو وهو قابع يف 

 زورقه:



" احب ان ابدأأ غدا برمس  

 اخلطوط الاوىل لصورتك "

وح هل وقفت عىل الشاطئ تل

بيدها وترمس عىل شفتهيا 

 ابتسامة ويه تقول هل:

" لن اس تطيع. جيب ان  

 اس تأأذن مارك اوال "



 سأألها استيليو ساخرا:

" هل ختضعني دامئا الوامر 

 زوجك ؟"

بدأأ اجلو مييل اىل البودة 

والسحب تلقي وشاهحا عىل 

الشمس الغاربة واكنت رافينا 



تدرك ان الك بة والانقباض قد 

 ختام اليوم. يأأتيان يف

 قالت هل:

" انت تعرف ان مارك مل يعد  

الشخص اذلي التقيت به يف 

روما. ان من الكياسة ان  



تتحدث معه اوال...اي استيليو 

" 

 قال لها:

" سأأمتثل لطلبك اي رافينا. 

 الوداع "

" وداعا اي استيليو. وداعا اي 

 تيو "



وتردد نباح تيو عب املاء...بيامن 

احملرك خيفت اخذ صوت 

تدرجييا عندما اخذ الزورق 

يبتعد عن الشاطئ واخريا خمي  

الصمت. ولكنه مصت لن  

يطول امده فبعد حلظات 

سوف يبدأأ املد وتتالطم 



الامواج فوق الصخور 

فأأدارت رافينا ظهرها للبحر  

واختذت سبيلها اىل املزنل. 

وارىخ الليل سدوهل فأأضيئت 

مصابيح ابب الفناء ودلفت 

ل عىل امل ان اىل املزن 

تتجنب لقاء دوان جواكس تا 



ولكن الس يدة العجوز اكنت 

جتلس عىل مقعدها جبوار 

املدفأأة وقدماها الصغرياتن 

تسرتحيان فوق املقعد الصغري 

وعيناها احلاداتن تتطلعان اىل 

عقارب الساعة اليت تشري اىل 



الوقت اذلي عادت فيه  

 العروس الهاربة. سأألهتا:

 اليوم؟ "" اين كنت طوال 

 اجابت:

 " عىل الشاطئ "

اكنت رافينا تقف وسط 

الصاةل بقواهما النحيل وشعرها 



املشعث وثوهبا الغضن وذرات 

الرمل عالقة بأأطرافه واحست 

اهنا صغرية امام اجلدة. فراودهتا 

الرغبة يف الفرار ولكن هروهبا  

اكن يديهنا ابرتاكب جرمية  

ويه ال تشعر بأأي جرم يف 

صحبة متضية الساعات ب 



استيليو فابريزي فقد ساعدها 

عىل ان ختفف من امل ابتعادها  

 عن وطهنا ويه ممتنة هل.

 قالت اجلدة:

" اببتيس تا قالت انك كنت 

يف حصبة رجل. ارسلهتا 

 للبحث عنك ما قوكل؟ "



قالت رافينا بصوت يشوبه 

 التحدي: 

" اببتيس تا تمتتع حبدة البرص 

التقيت عىل اشاطئ بصديق 

 نيور فابريزي "ملارك وهو الس 

التقطت اجلدة انفاسها وقالت 

 متسائةل:



 " الفنان ؟ "

 اجابت رافينا:

 " اجل "

" لك الفانون مرحون ولكهنم  

ارشار مع ذكل امضيت اليوم  

 بلكه معه؟ "

 قالت رافينا:



" اغلب اليوم....وبصحبة لكبه 

" 

مث اجتهت لرتتقي درجات  

 السمل ويه تقول:

" انين متسخة وارغب يف 

 تحامم "الاس  

 قالت الس يدة العجوز:



 " حلظة ارجوك...."

 فاس تدارت رافينا طائعة

" لن تري هذا الرجل مرة 

 اخرى انين امنعك "

قالت رافينا وقد شاب 

 الغضب صوهتا:



" اان لست طفةل ايدوان 

جواكس تا. ليس يف وسعك ان 

متنعيين من اقامة اي صداقة 

مع احد او تنصيب نفسك تنينا 

مارك غائب عدة  عيل جملرد ان 

اايم عن البيت. انين لن 

 انصاع المرك "



 " ماركوس تركك يف رعاييت "

" هل طلب منك حبيس يف 

البج وان يقترص طعايم عىل 

قطعة خزب وماء؟ حس نا لن 

انوي ان اكون جسينة يف هذا  

البيت املظمل. سأأتوجه غدا اىل 

الشاطئ وارجو ان اجد  



سنيور فابريزي هناك انه 

اي سنيورا انه يضحك دامئا 

ممتلئ ابحلياة ويتطلع اىل 

املس تقبل وال يعيش يف 

 املايض لك وقته "

واخذت رافينا ترتقي درجات  

السمل برسعة وعبت الهبو اىل  



الفسحة املؤدية اىل برج 

الفارس حيث اكنت وجنتاها 

ساخنتني وقلهبا يدق دقات 

متالحقة وشعرت اهنا تكره 

مارك النه اصدر اوامره 

هيا كام تكره هذا للتجسس عل

البيت ذلا قررت ان تقيض 



غدا اليوم بطوهل يف احضان 

الشمس والرحي....ويف حصبة 

 استيليو .
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شعرت رافينا ابهجاد يف اليوم 

اذلي امضته عىل الشاطئ  

ذلكل استيقظت اليوم التايل 

يف ساعة متأأخرة من الهنار 

ورأأت اشعة الشمس متلأ  

غرفهتا وادركت اهنا انمت فرتة 



طويةل. جلست عىل الفراش 

فوجدت صينية جبوار الرسير 

وضعهتا عىل ركبهتا وصبت 

رىب فنجاان من القهوة وألكت امل

والبيض بشهية واحست ان 

الهنار مكل لها تفعل ما تشاء 

فان دوان جواكس تا لن  



تس تطيع ان جتعلها جسينة  

 غرفهتا.

وبعد انقضاء ساعة اغتسلت  

رافينا وعقصت شعرها يف 

تصفيفة ذيل احلصان وارتدت 

بلوزة ورسوالا فبدت اكرث 

ش بااب وعندما تطلعت اىل 



املرأ ة تبادر اىل ذههنا صورة 

ات املعلقة يف برج املادوان دوان

وتذكرت ما قاهل لها ستيليو 

فابريزي عن مارك عندما التقى  

به يف روما منذ ست 

س نوات. اكن هبيي الطلعة  



سعيدا بال ظالل شقاء يف 

 عينيه. 

راودهتا الرغبة يف ان تشاهد 

الصورة الان قبل ان تذهب  

اىل الشاطئ وارسعت بفتح  

ابب غرفهتا فمل جتد احدا 

مهنمكون يف تنظيف فاخلدم 



ادلور السفيل ولن حتظى 

غرف ادلور العلوي ابالهامتم 

الا فيساعة متأأخرة من الهنار 

وهذا يتيح لها فرصة التسلل  

اىل برج املادوان دون ان  

يلحظها احد. انسلت من ابب  

صغري يف جدار برج الفارس 



ووجدت نفسها امام جرس 

جحري صغري يربط بني 

ان البجني واكن برج املادو

يش به برج الفارس يف تصمميه 

فعرثت عىل ابب صغري يف 

اجلدار قادها اىل ممر معمت 

يتسلل اليه النور ضعيفا من 



انفذة ضيقة واكنت الغرفة اليت  

عاش فهيا مارك ودوانات ال 

ختتلف عن غرفة العروس 

 اليت يشغلها الان مع رافينا.

اكنت غرفة دوانات تكسوها 

الاتربة وارسار املايض 

ت رهينة ااثهثا وحتفها اصبح



والس تائر املسدوةل تطوي 

اهلمسات اليت دارت بني 

اجلدران والسجادة صامتة 

مصت ادلخان وهو يسعى 

هادئا واحلائط حيمل صورة 

الفتاة اليت عبدها مارك. مل 

تس تطع رافينا ان تدرك 



مالمح زوجة مارك يف البدية  

او الثياب اليت ترتدهيا واكنت 

 قابعة الشمعداانت مطفأأة ويه

حتت اللوحة واىل جوارها 

علب الثقاب وتشري اىل ان 

خشصا ما يأأيت بينحني واخر 

ليشعلها ويقوم بتأأمل اللوحة  



وسط السكون الهامس اذلي  

يش يع يف ارجاء الغرفة. 

اشعلت رافينا الشموع فأألقت 

بأأضواها عىل الصورة فرأأت 

الثوب اذلي ترتديه دوانات اكن 

ميثل عرص ميدتيش وقد هتدل 

يف ثنااي رقيقة فأأبرز قواهما 



لئ عىل   النحيل وتناثرت اللأ

شعرها الاسود وصفوف 

اخرى مهنا حتيط بعنقها 

الابيض الطويل. من املمتع ان  

يتأأمل املرء صورهتا بقدر امله 

 لفقدها.



محلت رافينا مشعداان واحست 

اهنا فقدت الاحساس ابلزمن 

عندما راح تتأأمل الفتاة اليت  

سعادة منحت مارك نعمة ال 

دلرجة ان اي امرأأة مل تس تطع 

ان تشغل بعد رحيلها ماكهنا 

يف قلبه او عقهل او احاسيسه. 



اكنت تبدو شابة ومارك يف 

العرشين عند زواهجام. اكنت 

 دوانات هبة من السامء.

التقت عينا رافينا بعيين دوانات 

ويف حلظة رأأت فهيام احليوية 

والوعي والعداء لها. وجفأأة  

لهواء اطفأأ  رسى تيار من ا



اللهب املش تعل يف الشمعة 

فرتاقصت الظالل يف الغرفة  

وعندئذ انتاهبا ذعر شديد 

فأأرسعت اىل الباب تبغي  

الهروب وادارت املقبض ميينا 

ويسارا ولكن الباب اكن مغلقا 

بل موصدا ووقفت رافينا 



مذهوةل ومل تصدق اهنا 

اصبحت جسينة البج وان  

احدمه تسلل عب املمر الضيق  

لق الباب علهيا وهو يعرف واغ

اهنا هنا وحدها مع الصورة. 

متلكها الغضب وراحت تدق 

الباب بقبضة يدها مرة ومرتني 



حىت ادركت الا جدوى من  

حماوالهتا واهنا اصبحت جسينة  

الحد س ببني: اما ملعاقبهتا عىل 

ما حدث ابالمس او هبدف 

 ارهاهبا.

ادارت ظهرها للباب 

وارسعت اىل اقرب انفذة 



حت الس تارة جانبا وازا

وفتحت مرصاعهيا واطلت 

برأأسها فوجدت ان املسافة 

طويةل بني البج وفناء البيت  

الواقع حتهتا. اكنت عيناها 

احلزينتني وشعرها املهتدل 

يوحيان بأأهنا حورية جسينة  



البج منذ مدة طويةل ولكهنا  

تبحث عن طريقة للهروب او  

فارس يرسع اىل انقاضها. 

اكن  ولكن ليس من منقض

الفناء شاغرا والعامل يف 

حدائق اللميون خمتفني وراء 

الاجشار واكنت الرحي هتب  



حول البج ورصخات الطيور 

اش به برصخات السخرية دلهيا  

اجنحة تطري هبا كام تشاء اما 

يه فسجينة هنا حىت يأأيت 

 احدمه ليطلق رساهحا.

دوان جواكس تا جسنهتا هنا او 

ارسلت اببتيس تا املطيعة 



ذكل اهنا ظل س يدهتا لتفعل 

اليت ال تفارقها. رست قشعريرة 

ابردة يف جسم راينا وال تدري 

مك من الوقت مىض علهيا ويه  

جسينة والبد ان متر ساعات  

طويةل قبل ان تطلق دوان 

جواكس تا رساهحا من البج انه  



جمرد درس تلقيه عىل عروس 

مارك لأهنا جترأأت وحتدثت 

اىل رجل وحتدهتا بعزهما عىل 

بلته اثنية. تطلعت اىل مقا

اجلدران لعلها جتد رسدااب 

رساي الشك ان هذه الفكرة 

حممتةل. فقدميا يف عرص غارات 



القراصنة اكن الانسان يش يد 

بيته حبيث يضم غرفا رسية  

فهيا ختتئب ارسته او يبين 

رسدااب يساعدها عىل الهرب 

اذ ما فكر املهاجرون يف 

اقتحام البيت ورشعت رافينا  

عىل اماكن متفرقة  يف الطرق



من اجلدار ولكن مل تكن هناك  

اي اس تجابة لطرقاهتا او يدور 

اي اطار ابرز ليفتح لها 

رسدااب يساعدها عىل الهروب  

 من اجلدران السميكة. 

دارت بعينهيا يف ارجاء الغرفة  

ووقع برصها عىل املرأ ة فرأأت 



نفسها ترتدي الرسوال 

والقميص الصبياين فمل تصدق 

رك وبدا لها ان  اهنا زوجة ما

دوانات مازالت حتتل ماكهنا 

كس يدة القرص اما الصورة اليت 

تعكسها املرأ ة فهيي ال تعدو ان 

تكون صورة طفةل شقية وقد 



قال لها مارك ذات يوم وهام 

يغادران رافهنول" انت ترتدين 

ثياب صيب واان اتوقع ان 

 اتزوج امرأأة ".

وادارت ابصابعها خامتها اذلهيب 

زواهجام  اذلي يدل عىل

وعادت تتجول يف الغرفة حىت 



وقفت امام النافذة حيث 

وجدت فهيا جفوة معيقة 

فقبعت فهيا كام يقبع القط 

املتفطر قلبه وبدت السامء 

الزرقاء ساخنة واجشار الرسو 

داكنة ويه تناطح عنان 

السامء. اكن الصباح مجيال 



فضحكت رافينا الهنا 

احتجزت هبذه الطريقة الغريبة  

هذه الساعة يف خالل 

املشمسة اليت اكن من املنتظر  

ان تقضهيا مع ستيليو فابريزي 

ولكبه تيو والبد انه حدث  

الشاطئ بأأهنا ال تمتتع ابحلرية  



اليت تبيح لها ان تنضم اليه يف  

الشاطئ وتمتتع برحةل حبرية وال 

يدري ان الابواب اوصدت  

 علهيا واصبحت جسينة. 

فكرت يف جاردي اذلي يعتقد 

ا سعيدة عندما يتلو الان اهن

رسالهتا اليت تسلمها الان مهنا  



ولكن اي سعادة تتلكم يه  

عهنا؟ كيف جتدها يف مثل 

هذا البيت املسكون ابلفتاة 

الفاتنة دوانات وحتمكه س يدة 

جعوز اكنت ترغب ان يزتوج  

حفيدها بفتاة من اختيارها. 

شعرت رافينا بوطأأة السكون  



والوحدة جتمث عىل صدرها 

ئ من ان مييض  وخبوف مفاج

مارك غائبا لعدة اايم فتقع حتت 

رمحة ترصفات شاذة اخرى 

ومزيد من املؤامرات اليت  

تثبط من روهحا وتصبح يف 

الهناية ظال مطيعا مثل 



اببتيس تا. عندئذ رصخت 

 قائةل: " ال ".

وجرت حنو الباب لتتبني ما اذ  

اكن مفتوحا ام مازال مغلقا 

ولكهنا وجدته مؤصدا وشعرت 

برغبة يف الباكء وبلعت ريقها 

وحاولت ان تعزي نفسها بأأن 



دوان جواكس تا سوف تطلق 

رساهحا حيامن حيني موعد تناول 

طعام الغداء ولن تكون 

قاس ية فتدعها جسينة حىت 

حيل الظالم وتسمع نعيق البوم 

. 



اخذت وسادة من احد املقاعد 

وازالت الغبار عهنا وهيأأهتا 

حبيث تس تطيع ان تغمض 

ا علهيا....وتعود القهقري عينهي

اىل رافهنول....اجل حيث 

توجد جشرة ادلردار 

والارجوحة اليت سقطت مهنا 



يوم دفعها رودري عاليا  

واحست ابلسعادة عندما 

طارت عاليا ويغمرها اخلوف 

يف الوقت نفسه وصاحت به 

ضاحكة: " كفى ". ولكن 

رودري مل يأأخذ بصيحهتا 

وواصل دفع الارجوحة حىت 



ا ومسعت صوات سقطت مهن

 يقول: " رافينا "

احست بفزع وشعرت بأأمل يف 

 ذراعها فقالت:

 " او....رودري..."

انسحبت اليد جفأأة من فوق 

رأأسها بعنف واستيقضت متاما 



ويه فزعة عندما رأأت ان  

الشخص املاثل اماهما اكن 

مارك وان الامل اذلي احست 

به اكن نتيجة ضغط كتفها 

فوق سور النافذة. قالت 

 ة:بدهش

 "مارك! " 



 قال:

" اان اسف الزعاج احالمك 

 امجللية " 

دعكت رافينا ذراعها اخلدرة 

 واحست قليال ابدلوار:

 " لقد..لقد خدلت للنوم "

 سأألها: 



 " ماذا تفعلني هنا ؟"

احست بعينيه تتأأمالن شعرها  

ورسوالها الصبياين وشعرت 

ببودة ترسي يف اوصالها 

 وقالت هل:

  " اوصد احدمه عيل الباب

منذ ساعات مضت. جدتك 



فعلت هذا اي مارك ان اعرف 

 ذكل متاما "

 قال متجهام:

" اوصدت عليك الباب؟ 

الباب اكن مفتوحا ويف وسعك 

ان تتأأكدي بنفسك. ملاذا 



تتومهني ان ديت تفعل مثل 

 هذا الامر معك؟ "

 قالت:

" اان ال اتومه شيئا. ان دوان 

جواكس تا تكرهين وتريد ان  

 ختيفين "



شة وعدم تصديق بدت ادله 

 الكهما عىل وهجه. سأألها: 

" اعتقد انك اتيت اىل هنا 

من قبيل حب الاس تطالع . 

مل نعد نس تعمل هذه الغرف 

 فأأصبحت اقفالها صدئة "



" اوصدوا الابواب عيل  

 وقرعت ولكهنا مل تفتح "

 سأألها: 

 " ولكن اين اكن املفتاح؟ "

" لك مفاتيح البيت مع دوان 

امس   جواكس تا. اخبتين ليةل



اهنا حبوزهتا واهنا لن تعهد هبا  

 لأحد "

 

 " هل سأألهتا عهنا؟ "

 تهندت رافينا:

" ابلطبع مل اسأألها. مل نتشاجر 

 بسبب ادارة الاكزا وامنا..."



" اذن اخبيين عن سبب  

 املشاجرة؟ "

" ذهبت اىل الشاطئ وكنت 

انوي اذلهاب اليو ايضا. هناك 

قابلت ستيليو فابريزي وخذين 

ورقه ومقنا برحةل حبرية  يف 

وعندما عدت اىل املزنل 



سأألتين جدتك اين كنت وملا 

اخبهتا امرتين بأأال ارى سنيور 

فابريزي مرة اثنية وظننت اهنا 

خشص دكتاتوري فقلت لها  

بأأهنا ال تس تطيع ان متنعين من  

ان اعقد صداقات مع 

الاخرين. وهذا الصباح البد 



اهنا رأأتين اعب اجلرس املؤدي 

برج املادوان واان واثقة متاما  اىل

اهنا امرت اببتيس تا ان توصد 

الباب عيل حىت ال اس تطيع 

 اذلهاب اىل الشاطئ "

" وهل اعددت الامر ملقابةل 

 فابريزي اليوم ؟؟"



ووقع السؤال علهيا مثل لسعة 

السوط وتذكرت ان الشخص 

اذلي تتحدث اليه هو زوهجا 

وان من حقه ان يعرتض 

اي صداقة   بشدة عىل ان تقمي

مع الفنان اجلذاب قالت  

 بصوت مرجتف:



" اخبين انه يريد ان يرمس 

رسوما ختطيطية لصوريت 

فقلت هل جيب ان يسأأكل اوال 

" 

احمك مارك قبضته وضغط هبا 

عىل رسغها وبدأأت اجلهامة  

 تزول تدرجييا من وهجه وقال:



" اان ممنت انك مازلت تتذكرين  

وجودي. سوف ال اغضب 

ة عىل منك فأأنت جديد

اساليب معيشتنا وتعتبيهنا 

 قيدا عىل حريتك "

" اعتقد ان حبيس يف البج 

 يعد قيدا حلرييت "



" النوان واحدةمن اهايل 

ساردينيا ومن احملمتل اهنا 

ظنت بأأن ما تفعهل هو تأأمني  

 لسالمتك "

" مارك...هل من املعقول ان 

اعامل معامةل الطفل العاق 



جملرد انين تناولت السجق 

 نب مع سنيور فابريزي "واجل

انت لست طفةل يف نظر 

جديت انت امرأأة..بل زوجيت 

واهل اجلزيرة يعتبون لقاء 

رجل بأأمرأأة وحدهام امنا لغرض 

 واحد وهو ان ميارسا احلب "



 صاحت قائةل:

" مارك هذا الكم غريب! يف 

وطين ميكن للنساء والرجال  

ان يكونوا اصدقاء دون ان  

 يكونوا عشاقا "

ن هنا يف وطنك اي " انت الا

 رافينا "



اش تدت قبضة يده واقرتب 

مهنا وهو ينظر اىل عينهيا مليا 

ورفع رأأسها بيده الاخرى 

حىت تأألق امحرار شعرها يف 

ضوء الشمس اذلي ترسب  

 من خالل النافذة 



" هل يل ان اذكرك بأأن من  

حقي ان اكون الرجل الوحيد 

اذلي حيتل لك تفكريك؟ هل  

ة جئت هنا لرؤية الصور

املعلقة عىل اجلدار؟ وهل 

اكنت حتدوك الرغبة يف معرفة  



ما اذا اكنت دوانات امجل وادفأأ 

 واكرث انوثة منك؟ " 

ومحلها مارك بني يديه ومل  

تبدي اي مقاومة واجته اىل 

 اجلرس مث اضاف:

" سأأطلب من فابريزي ان  

يرمسك عرفته يف روما قبل ان 



يصبح مشهورا يف دنيا الفن. 

ننا التقينا هناك  طبعا اخبك بأأ 

" 

" اجل اي مارك انزلين من  

فوق ذراعك اشعر ابدلوار واان 

انظر حويل دون ان اتعلق  

 بسور اجلرس "



" تعلقييب ضعيذراعك حول 

 عنقي ايهتا الساحرة الباردة "

حضك مارك وترددت حضكته  

يف كبايء وهام يسريان فوق 

اجلرس. انه رجل قوي وقاس 

ال يلني مثل الارض اليت 

تلكها وال تستسمل بسهوةل مي 



لليد اليت حترهثا. وحىت هذه 

اللحظة اكنت رافينا حتس 

ابخلجل من ان تلمسه ومتنت 

ان يدعها تقف عىل قدمهيا 

حيامن رأأت خشصا يقف حتت 

 املزنل ينظر الهيام فقالت:



" مارك...انظر سنيور فابريزي 

 يتطلع الينا " 

اكن ستيليو يلوح هلام وشعرت 

ذراعه ويه  بنفسها حترر من 

 تقول:

" جيب عيل ان اذهب الغري  

 مالبيس وسوف انضم اليمك "



وارسعت عب اجلرس ودلفت 

اىل رج الفارس واحست 

ابلراحة عندما وجدت نفسها 

وحيدة يف غرفهتا وجذبت 

حبل اجلرس لتس تدعي اخلادم 

وسأألته ان حيرض لها ماء 

ساخنا وتعجبت ان مارك مل  



نة ميد بيته بأأانبيب املياه الساخ 

وسوف تتحدث معه يف هذا 

الامر واجفلت عندما امتد 

تفكريها اىل نفسها كزوجة وان 

من حقه ان مييل علهيا طلباته.  

عاد مارك اىل البيت ويف هذه 

الليةل س يحاول ان يوقظها 



ليس من اجل ان تس تجيب 

لهذا اخلدر الغريب اجلامح 

اذلي نسميه احلب امنا 

لتس تجيب لهذا اجلوع اذلي 

اعامقه وتكون مثرته   يعربد يف

 طفال جديدا تدله هل.



احرض اخلادم املاء يتصاعد 

منه البخار وعندما خرج 

فضت ثياهبا وراء الس تائر 

وغسلت جسمها النحيل 

وختلصت من الرتاب 

 واحاطت جسمها بفوطة

 



 

مث سارت اىل خزانهتا لتنتقي 

احد االثواب البد ان ستيليو 

سيبقى ليحتيس رشااب مع 

يتبادال الرأأي حول مارك وان 

موضوع الصورة وحتديد موعد 

اجللسات اليت تقف فهيا امام 



الفنان اكنت ترغب يف ان  

تظهر عىل لوحة القامش يف 

صورة اهبيى من صورة دوانات 

 حىت تثري اجعاب امجليع هبا.

ابتسمت رافينا ويه تتطلع  

اىل نفسها يف املرأ ة فرأأت 

ساقني طويلتني وحنيلتني 



فل وذراعني وقدمني ابصابع ط

هلام اس تدارة حمببة وخصالت 

شعرها الامحر تنسدل مثل 

ذوائب الهب فوق كتفهيا 

الشاحبني. مسعت صوات يأأتهيا 

 من خلفها يقول: 



" ايللأسف انين ال امسح 

برمسك يف مثل هذا الوضع 

 اذلي اراه الان "

رست قشعريرة يف اوصالها 

بيامن اكن مارك يعقد رابط 

هو عنقه عند ابب الغرفة ف 

الشخص الوحيد اذلي حيق هل 



التطلع الهيا ويه يف غرفة  

 نوهما.

 قال لها:

" دعوت فابريزي لتناول  

 طعام العشا معنا "

 قال:

 " هذا شئ مجيل "



وامسكت بثوب اصفر اللون  

واكامم من الش يفون واكن 

مارك قد اقرتب من املرأ ة 

 ليثبت ربطة عنقه فسأألها: 

" هل حتبني احتسا الرشاب 

ة املطةل عىل البحر؟  يف الرشف

" 



مث حتول ملواهجهتا واجفلت 

كعادهتا من نظرة افرتاسها اليت  

تتلألأ يف عينيه ورمست 

ابتسامة عىل شفتهيا حىت 

 ختفي اجفالها وقالت هل:

" وشيئا لنأألكه. انين ال 

اس تطيع ان ابقى بدون طعام 



حىت موعد تناول العشاء. ياكد 

 يغمى عيل "

 ضاقت عيناها وهو يسأألها:

 " امل تتناويل طعام الغداء؟ "

 قال ويه تضحك:

" اخبتك ان احدمه اوصد 

الباب عيل واان يف البج ومل  



يلكف نفسه حىت تقدمي كرسة 

 خزب او كواب من املاء "

تقدم حنوها يف خطوة حازمة 

 وقال:

" رافينا اان اسف ان تفوتك 

وجبة طعام الغداء وهذه جتربة 

مثرية لالعصاب ولن حتدث  



اثنية. سوف احتدث اىل 

 جديت بقسوة "

 هزت رافينا يده وقالت:

" ال اي مارك سوف يزيد ذكل 

من عداوهتا يل اذا ما حتدثت 

 معها بعنف "

 جتهم وهو يقول:



" عداوهتا؟ هل تظنني الامر  

 كذكل؟ "

 قالت:

" وماذا يكون الامر غري  

ذكل؟ اكنت ترغب يف ان  

تزتوج فتات من رسدينيا بدال 

 بفتاة غريبة رمبا  من ان تأأيت



فطنت ان زواجنا اي مارك ال 

 يقوم عىل احلب "

حدق يف وهجها وارتفع حاجباه 

فرأأت فيه الرجل اذلي اجبها 

عىل الزواج دون ان يتفوه 

بلكمة رقيقة وجذبت نفسها 



منه وحتولت عنه لرتتدي  

 الثوب وسأألته: 

" كيف عرفت انين يف البج 

 الاخر؟ "

 قال:

وحة. اكن " الس تائر اكنت مفت

جيدر بك الا تذهيب اىل 



هناك. الغرف لكها كئيبة 

وجيب ان تظل مغلقة سأألقي  

 علهيا نظرة "

ويف اللحظة التالية غادر 

الغرفة برسعة اتراك رافينا وراءه 

لرتتدي ثوهبا وتصفف شعرها 

يف شينون واكنت فتحة الثوب  



متتد ما بني كتفهيا لتبز نضارة 

الرتقوة. برشهتا وعظميت 

وراحت تتأأمل نفسها يف املرأ ة 

وقررت ان تزين صدرها 

ابلصليب اذلي اهداه اايها 

مارك. حتولت رافينا عن املرأ ة 

الهنا رأأت نفسها يف صورة 



فتاة اش به مهنا ابملرأأة الناجضة 

اليت يبحث عهنا مارك لتنجب  

هل الطفل اذلي يتوق اىل 

رؤيته لميحومن ذاكرته ذكرى 

 بقسوة. الطفل اذلي فقده



اقبل ستيليو وعىل شفتيه 

ابتسامة مث قبل يد رافينا وقال 

 لها: 

" التقينا اثنية اي دوان 

والسنيور زوجك اذن يل 

برمس صورتك وال اس تطيع 

 الانتظار طويال "



حيا ستيليو مارك اببتسامة 

رسيعة مث قدم مارك مقعدا 

لرافينا لتجلس عليه ابلقرب 

من ازهار البتقال اليت كست 

الرشفة املطةل عىل   جدار

 الشاطئ. قال الفنان:



" ليست السنيورا موضوعا 

يسهل ابرازه عىل اللوحة  

 ولكنين اس متتع ابلتحدي "

 سأأهل مارك:

" ملاذا ال جتدها موضوعا 

 سهال ؟"

 



 

مث راح يتأأمل مليا ثوهبا 

الاصفر ويقارنه بلون نبتة  

البتقال املرتعشة واشعة 

الشمس امحلراء اليت تنعكس  

 شعرها مث اردف يقول:عىل 



" يبدو يل ان زوجيت دلهيا 

الالوان اليت حتوز اجعاب 

 الفنان تيتان؟ "

 قال ستيليو مؤيدا:

" متاما كام تقول. العينان  

تتغريان من خرضة البحر اىل 



لون اجشار الغابة الغامضة تبعا 

 لتغري مزاج صاحبهتا "

وشعرت رافينا ابخلجل من 

الطريقة اليت تناقش هبا 

ع رمسها واحست موضو 

ابالرتياح عندما ظهر ريزنو 

حامال صينية علهيا املرشوابت 



والساندويتشات ويف اعقابه 

يسري الظيب ابمبو فأأقبلت  

عليه رافينا بفرح شديد. قال 

 ريزنو معتذرا:

" ظن نفسه لكبا كبريا اي 

سنيورا فاقتفى خطاي هل 

 اعود به اىل الاسطبل ؟ "



ابتسمت رافينا وربتت عىل 

 الظيب وقالت: اذين

" دعه يل اي ريزنو...انه جذاب 

 اليس كذكل "

 قال مارك:

" ال ميكنك ان تتناويل 

الساندوتشات والظيب يف 



جحرك. انظري انه حيك انفه 

 يف شعرك "

اشارت رافينا بأأصبعها اىل 

 الظيب حتذره قائةل:

 " اهدأأ "

 مث التفتت اىل مارك وقالت: 



" س يكون رائعا متأألقا مثل  

 اذلهب "

قدم مارك لها طبقا عليه 

ساندوتشات مث التفت اىل  

 ستيليو وقال:

"هل ترشب كأسا اي سنيور 

 فابريزي؟ "



 قال ستيليو وهويتقبل الكأس:

 " شكرا "

مث تطلع اىل رافينا والظيب 

 واردف يقول:

" وجدت الان فكرة الصورة 

اليت سأأرمسها كل بيامن الظيب  



يقبع يف جحرك او رمبا ادعه  

 قدميك "حتت 

" هذا اذا جلس فرتة طويةل 

ساكنا. الا تشاركين تناول 

 الساندويشات اهنا ذليذة "

اكن مارك غارقا يف مقعده 

ممساك كأسه وهز رأأسه 



ابلرفض بيامن استند ستيليو 

بظهره اىل حائط الرشفة 

والقلق يرتاقص يف عينيه  

وحتدوه الرغبة يف ان يبدأأ 

العمل عىل مقاشالرمس ويقول 

" اهنا فتاة جذابة كأي  لنفسه: 

فتاة ايطالية" والحظ ضوء 



الهنار وهو يبعث بأأشعته عىل  

الرشفة يف هذه اللحظة من  

 وقت الاصيل وقال:

"هل تأأذن يل اي سنيور بأأن 

ارمس الصورة هنا يف الرشفة. 

احس ان السامء واجلبال 



متثالن اروع خلفية لصورة 

 رافينا "

تطلع مارك بعينيه اىل رافينا 

 وقال:

يعجبين ثوبك اي رافينا. هل  "

ميكنك ارتداءه عند رمس 

 صورتك؟ "



 " كام تشاء اي مارك "

 قال ستيليو مقرتحا:

" وشعرها مسرتسل وقد 

 تطاير قليال مع همب الرحي " 

راحت رافينا تراقب الشمس  

ويه حترتق يف الافق وبعد 

قليل اقرتحت ادلخول اىل 



البيت فقد احست ابلبودة 

 اجلو...قال ستيليو:تش يع 

" الشك انك تعرضت لرايح  

 اجلبل بعدما غابت الشمس "

 قالت رافينا:

" هناك انر يف مدفأأة الصالون 

" 



محلت رافينا الظيب وساروا 

مجيعا اىل ادلاخل واكنت ترجو 

ان ال تشاركهم دوان جواكس تا 

طعام العشاء وحتققت امنيهتا 

واقبلت اببتيس تا وقدمت 

املاكن   ورقة ملارك وغادرت

قرأأها بتجهم مث القى هبا يف 



النار وسأأل رافينا وضيفه ان 

يسمحا هل ابالنرصاف لعدة 

دقائق. وخمي الصمت عىل  

الصالون ملدة وجزية قطعه 

صوت تكرس اخلشب احملرتق 

 يف املدفأأة. سأألها ستيليو:



" كيف تسري اموراك مع 

 البادروان العجوز؟ "

نظرت اليه رافينا بتأأمل 

 وقالت:

ا ال تسري سريا طيبا. " اهن

اصيبت خبيبة امل عندما 

تزوج مارك بأأجنبية اظن اهنا 



اكنت تعبد دوانات ويه دامئا 

 تعقد مقارنة بيين وبيهنا "

 قال ستيليو هبدوء:

 " ليست هناك اي مقارنة "

ركعت رافينا عىل ربتهيا فوق 

السجادة ومدت يدها تلمتس  

 ادلفء من انر املدفأأة وقالت:



اكنت دوانات  " اعرف ذكل.

مجيةل كام اهنا اكنت تمتتع بلك  

 اس باب الكياسة "

ساعدها ستيليو عىل الوقوف 

عىل قدمهيا وراح يتأأملها عىل 

 ضوء اللهب مث قال لها: 



"لكنك تمتتعني جبامل الروح اي 

رافينا يف كامل املقياس ودليك 

 جامل اجلسم"

 

وجذبت نفسها من يده 

مذعورة اكنت ختىش ظهور 

جئ فرياها عىل مارك املفا



مقربة من الفنان املليح الوجه  

 واردفت تقول:

" اريد ان نكون اصدقاء ومن 

املس تحيل ان تتفوه مبثل هذه 

 العبارات اليت ال حيهبا مارك "

 قال هبمس:



" هل اتظاهر بعدم وجود 

امس..فيه رأأيتك اسعد حاال 

من اليوم هل تشعرين 

ابلسعادة عندما يغيب زوجك 

 عن البيت؟ "

واحست انه يطرق احلقيقة 

 فقال هل:



" ليس من حقك ان تقول 

اش ياء مثل هذه. لقد سأأكل 

مارك ان ترمس يل صورة ال 

 ان تقوم بدور حملل نفيس يل"

" الفنان يتعمل قراءة لغة 

العيون والعيون انفذة تطل 

عىل الروح. مك متنيت ان  



تكون دروبنا التقت قبل ان  

يطرق مارك ابب حياتك. 

دوان اننا انت واان اظن اي ما

كنا س نعرث عىل الشئ الكثري  

 اذلي نس متتع به سواي "

 قالت حبزم:



" اعتقد انك جتاوزت حدود 

كرم مارك اان لست واحدة من  

زابئنك اليت تس هتوهيا مغازةل 

فنان مليح الوجه مثكل واظن 

انه من الافضل ان نلغي 

 جلساتنا :

 قال هبدوء:



 " سوف تندمني "

 د؟ "" اندم؟ ماذا تقص

" اعتقد انك حباجة اىل  

صديق ومل افرتض ابدا انك 

واحدة من النساء الايت 

جلسن امايم. ان سعادهتن 

تبلغ درجة عالية عندما يقوم 



فابريزي برمس صور لهن  

ومغازليت لهن تريض غرورهن  

اما انت فشصية خمتلفة متاما 

اان معجب بك واريد رمس 

صورتك النك صورة للتحدي 

ندما اسائل وادهش ين كثريا ع 

نفيس هل يف وسعي ان انقل 



اىل القامش هذا السحر اذلي 

اراه يف عينيك وجوهر احلزن 

اذلي يشوهبام وهل ميكن ان  

يكون الامر غري ذكل وانت 

شابه تعيش مع زوهجا 

ويشاركهام احلياة ش بح امرأأة 

 اخرى "



وتطلع لك واحد مهنام اىل 

الاخر حيامن جفأأة توجه لهب  

قيقة واحضه النار وكش لها احل 

حفاولت رافينا ان تبدو مثل 

 املضيفة الفخورة ببيهتا. قالت:

" هذه الغرفة مجيةل اليس 

 كذكل؟ "



وراحا يتبادالن الرأأي حول 

النقوش املرسومة عىل 

السقفعندما رأأت مارك يقبل 

علهيا شاهدت مسحة من 

التجهم مرتسمة عىل جبينه 

وادركت ان دوان جواكس تا 

لكنه بعثت الضيق يف نفسه و 



رسعان ما ختلص من مزاجه  

املنحرف وبدا جذااب ومه 

يتناولون الطعام وحاول ان 

يذكر رافينا كيف اس تطاع ان 

جيذب اليه جاردي عندما اكان 

يتناوالن الطعام يف رافهنول 

وراح يرسد علهيا قصص 



طريفة اشاعت يف نفسها 

الضحك وجعلها تنىس ندوبه 

اخمليفة فبدا لها ساحرا. اخذت 

تعبث ابصابعها فوق  رافينا

حافة الكأس والح لها ان هذه  

الغرفة الكئيبة مل تشهد منذ 

فرتة طويةل حضاكت جملجةل كام 



تشهد الان ستيليو وهو 

يضحك مبرح. اكن يف حضكه  

جذااب تتلألأ اس نانه وسط 

برشته الايطالية وعلهيا ان  

تكون حريصة يف الاايم املقبةل 

عىل الا تظهر اعاهبا للرجل  

متيض معه يف الرشفة اليت س  



اصيل لك يوم. اس تعد الفنان 

 للرحيل فقالت هل رافينا:

" احرض معك تيو س يفتقدك 

 كثريا حبضور وحدك هنا "

وجه ستيليو حديثه اىل مارك 

 وقال:



" زوجتك اي سنيور تمتتع 

بقلب حنون. اهنا تفكر ايضا 

يف لكيب الصغري سأأحرضه 

 معي احياان بعد ذكل "

 قال مارك " طبعا "

مث وضع يده حول خرص رافينا 

وسقط نور مصابيح الباب  



فوقهام بيامن ستيليو اكن يس تعد 

للجلوس خلف جعةل القيادة 

 فالتفت الهيام وقال :

 " وداعا "

واكن الليل ينبض ابحلياة 

بصوت حمرك س يارته ولكن  

الصمت خمي عىل املاكن بعد 



رحيهل اكن الليل ساان الا من 

 مهس خافت جيوب بني اجشار

الرسو ووميض خفيف ينبعث  

من الازهار الغامضة اليت 

تتبدل من اللون الازرق اىل 

اللون الابيض عندما يريخ 

 الليل سدوهل .



 متمت مارك قائال:

" الزهور مثل افاكران تتغري 

مع جمئي الليل انت صامتة اي  

رافينا وهذا يدعوين اىل معرفة 

 افاكرك "

 قالت:



" اان...اان ارجو ان تكون  

الامور قد اس تقرت يف املصنع 

" 

 

اجل...انهتينا من موضوع الاةل 

اجلديد. بعض العامل 

يتشككون من الاالت 



احلديثة. امل اقل كل ان اهايل 

رسدينيا يمتسكون دوما 

 ابالساليب القدمية "

اصاب رافينا التوتر عندما 

شعرت بيده تتلمس شعرها 

 فقالت:



" مارك...ارجو ان ال يكون 

بينك وبني  قد نشب جدال

 جدتك "

 اجاهبا ضاحاك:

" هل تتصورين اننا مل نتبادل 

اللكامت من قبل اننا نمتزي 

ابلعزمية القوية وابلطبع احلاد يف 



اجلدال لك منا مولع ابالخر 

ورسعان ما ننىس ونغفر. 

اخبهتا ان السنيور فابريزي 

س يأأيت اىل هنا لك يوم ليقوم 

برمسك فاهتمتين ابمحلاقة 

وسأألتين ان اعهد برمسك اىل 



فنان اقل ش بااب وجاذبية من 

 ستيليو "

وحبركة رسيعة دار جسم 

رافينا حىت واهجته واحاط  

 خرصها بذراعيه وقال:



" ان رشف بيت الرسدي  

يقوم عىل طريقه حمافظته عىل  

 زوجته "

 قالت:

" مل اجد مشقة يف فهمك 

ولكن ماذا تفعل لو انين 



خنتك هذا اذا اكتشفت 

 ر بنفسك "الام

وتلألأ نور املصباح يف عينيه 

السوداوين وهام تتطلعان يف 

عينهيا ورأأت يف اغوارهام شيئا 

 خييفه وقال هبدوء:



" اذا جتاوز رجل حدوده 

معك سأأحطمه س يفقد لك 

 شئ مثني دليه "

تطلعت رافينا اىل وجه مارك 

ورأأت نور املصباح يكشف 

الندوب الغائرة عىل صفحته 

ه فرتاجعت والقسوة يف الكم



اىل الوراء واحست ببودة 

هتز كياهنا وخرضة عينهيا ختفق 

 عب رموشها. سأألته:

 " هل ندخل البيت؟ "

 قال: " اجل "

دخال البيت واوصد الباب  

الكبري وراءه مث امسك بيدها 



وسارا عب الصاةل اليت تؤدي  

اىل السمل فأأحست بيده دافئة 

وقوية وهام يرتقيان ادلرجات  

 اليت محلها فهيا وذكرت الليةل

مارك اىل برج افارس 

والغضب ميوج يف اعامقه اما 

هذه الليةل فان مزاجه يبدو 



ارق وهو ممسك بيدها كأنه 

 خيىش ان هترب منه. 
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وعد مارك رافينا ان يقدم لها  

جوادا يكون ملاك لها متتطيه  

وقامت تشاء واختار لها همرا اغب 

ابوه ذو حفوةل يركض جبنون 

عب تالل رسدينيا واكن املهر 



رقيقا اس تطاع ان يربط اوارص 

الصداقة بينه وبني رافينا. واكن 

ادونيس الاسود هو اجلواد 

املفضل عند مارك وذات  

صباح هبطت رافينا اىل 

الاسطبالت لتلهو مع املهر 

وعلمت من صيب السائس ان  



ادونيس قد القي بصاحبه 

السابق ارضا ووطأأه حبوافره. 

 قال الصيب موحضا:

" ادونيس حيب الا يرضبه 

احد ابلسوط ومارك ال حيمل 

اي سوط ولهذا اكن اجلواد 

 اليفا معه "



ابب حظرية وقفت رافينا عىل 

ادونيس حتمل قطعة من 

السكر يف راحهتا واشاح 

اجلواد بأأنفه ورفض ان يقبل 

الرشوة من خشص مازال غريبا 

 عنه. حضكت رافينا وقالت:



"اهيا الش يطان املتنكر لشدة  

ما اتساءل اي خشص تريد ان  

 ميتطيك؟ "

عندما اكنت رافينا قارصا 

تعيش حتت وصاية واحد من  

تس متتع بركوب الفرسان اكنت 

اخليل ويه مازالت شابة 



صغرية..تعلمته يه ورودري 

حىت اتقنته واصبحت الان  

متسك مبقود اجلواد وتقوده 

ويه اثبتة اجلنان فوق الرسج 

فاس تحقت ان تكون فارسة 

ممتازة وانلت اجعاب مارك  

عندما رأأها متتطي برشاقة  



فوههبا املهر كدليل عىل تقديره 

 لطريقهتا يف ركوب اخليل

وادركت ان زوهجا رسدي ال 

يعب عن اطرائه ابللكامت وامنا 

 هو رجل معيل.

وبيامن يه واقفة تتأأمل ادونيس  

ابجعاب تناىه اىل مسعها وقع 



حذاء يعب فناء الاسطبل 

فاس تدارت لرتى مارك يرتدي  

رسوال ركوب اخليل ومقيصا 

ابيض اللون جعهل يبدو اكرث 

ش بااب ورايضيا يف لباس 

احلقيقة مل تعرف  الفرسان. ويف

رافينا رجال سلمي البنيان دؤواب 



مثل زوهجا فهو مييض ساعات  

طويةل يتفقد اعامهل ويعكف يف 

مكتبه عىل دراسة اوراقه 

الهامة حىت ساعات متأأخرة كام 

انه يعمل عىل اجناز شؤونه 

احمللية بنشاط ملحوظ. 



ابتسمت ويه تشعر ابخلجل 

 يعترص قلهبا مث قالت: 

احاول ان " صباح اخلري..

اكسب صداقة ادونيس ولكنه  

 يبدو جخال مين "

" ارجو ان ال تكوين حاولت  

دخول حظريته لقد اس يئت 



معاملته مرة فأأصبح يشك يف 

 اغلب الناس "

 قالت:

" اكره التفكري يف ان يكون 

احد أأمل مثل هذا احليوان 

 املتكب "



ارتسمت ابتسامة عىل شفيت 

مارك وهو يدلف اىل حظرية 

ادونيس فناولته رافينا السكر  

اذلي الهتمه الزواج وهو يدفع 

عنقه يف كتف مارك مث وضع 

الرسج عىل متنه واللجام يف 

مفه وادركت متاما مدى التفامه 



بيهنام. اهنام يقتسامن أأمل اذلكرى 

السوداء ويشرتاكن يف اخلطر 

ادلامه اذلي يتعرض هل املرء 

اذا ما راودته فكرة الاقرتاب 

 مهنام.

مث مسعت وقع حوافر همرها 

عىل ارض الاسطبل بعد 



خروجه من حظريته وقد اعد 

الرسج عىل ظهره اس تعدادا 

لرايضة الصباح فأأرسعت اىل  

امتطائه وتأألقت مشس 

الرشوق فوق شعرها املتوجه 

ورسح املهر اذلي انتصبت 

اذانه واهزت جلامه وكأنه يقول 



لراكبته ) هيا بنا... دعينا 

 ننطلق (.

لرتى ما اذا اكن  اس تدارت

مارك قد امتطى جواده 

فتبينت انه قد اس تقر فوق 

ظهر احلصان وارىخ حافة 

القبعة فوق وهجه الامسر 



وغادرا فناء الاسطبل وانطلقا 

اىل رحاب الريف. واحست 

رافينا ابحلرية ويه تركض 

جبوادها عب الارض الشاسعة 

رمغ وجود مارك جبوارها. 

هناك حسر يكسو املاكن يف 

ة العشب وقطرات الندى  راحئ



اليت فوق عيدان احلشائش 

وس يقان الاجشار الشوكية 

وبعد قليل سوف تس تزنف 

الشمس بيد حانية الالوان  

 من احلشائش والزهور البية . 

اكن قلب رافينا يشدو بأأغنية 

غريبة نصفها مرح ونصفها 



الاخر دهشة اذ احست اهنا 

قريبة من دنيا السعادة وخيل 

لهب س ياطها لها ان الرحي ت 

فوق شعرها فانطلقت جبوادها 

تسابق مارك عىل ارضه اليت  

يعرف فهيا لك شب ولك 

خصرة ولك جشرة زيتون 



وسأألت نفسها: هل تريد 

 الهروب منه؟. 

والتفتت تنظر اليه فرأأت 

ابتسامة تكشف عن اس نانه 

البيضاء وسط وهجه الامسر 

وقد كبح جواده عن امليض يف 

ان يف  اجلري اتراك اايها تعتقد



وسعها الهرب منه واندفعت 

قبعته لتسقط وراء رقبته فبدا 

لها يف صورة قاطع طريق  

يتعقب خطاها وتولهتا رعدة 

من اخلوف رست يف اوصالها 

رعدة دفعهتا اىل ان حتث  

همرها اىل الارساع وتش بثت 



ركبتاها ابلرسج وهو يتخذ 

طريقه اىل غابة الصنوبر 

الكثيفة وعندها تناىه اىل 

صوت احلىص وهو مسعها 

يتناثر حتت وطأأة حوافر 

ادونيس اكن املهر قد بلغ املمر 

الطحليب املؤدي اىل داخل  



الغابة مث مشت راحئة الراتنغ 

الصمغية املنبعثة من الاجشار 

ويبدو اهنا خدرهتا يه وهمرها 

وحيامن بلغت رافينا موقع 

جدول يتدفق فيه املاء عب 

الغابة توقف املهر جفأأة فاهزت 

 ا فوق الرسججسمه



وانتاهبا دوار وتقطعت انفاسها 

ولفهتا ظالل اجشار الصنوبر 

ونظرت حولها فرأأت مارك يف 

 حماذاهتا.

 قالت الهثة: 

" هذا...هذا املاء اهو صاحل 

 للرشب اي مارك؟ "



 قال:

" انه يتدفق من اجلبال عذاب 

 صافيا "

رمقته بنظرة رسيعة مث انزلقت  

جبسمها من فوق الرسج 

ع فوق ضفة وارسعت ترك

اجلدول واس تخدمت راحتهيا 



لرشب املاء واكن ابردا كأنه 

مثلج وطفقت تس تعذبه وهو 

جيري ذليذا عب حلقها. سأألت  

مارك وهو يرتجل من عىل  

حصانه ويس ند ظهره اىل 

 جشرة صنوبر:

 " الا تشعر ابلظمأأ؟ "



 قال:

" يف وسعي ان احتيس قليال 

 من القهوة "

وشعرت انه يتطلع الهيا ويه 

السة عىل حافة اجلدول ج

 جتفف يدها مث اردفت يقول:



" احتبني اذلهاب اىل مطعم 

صغري اعرفه حيث نتناول 

طعام الافطار؟ اهنم 

يصطادون الرسدين مبارشة 

من البحر ويعدونه مشواي او 

 حمشوا ابخلرضة"

 قالت:



" اان جائعة. ان ركوب اخليل 

 يفتح شهييت " 

" انت حتبني ركوب 

اي رافينا  اخليل...اليس كذكل

 ؟ "

 قالت:



" مل امتطي جوادا رائعا مثل 

 هذا املهر " 

ورمقت املهر بشغف مث 

 اردفت تقول:

" احب راحئة الصنوبر اهنا 

نقية منعشة طلقة مثل ركوب 



اخليل الرسيع عب الرحي الباردة 

 ولك شئ هل ذلعة قارصة "

وتطلعت اىل مارك ورأأت 

ملعان اس نانه وعىل شفتيه 

وادركت اهنام وحدهام. ابتسامة 

انه زوهجا ومع ذكل انه 

الشخص الوحيد اذلي 



يس تطيع ان يدغدغ اعصاهبا 

وقد بدا جسمه واحضا لها انه 

عريض املنكبني وترتاقص 

الرغبة حتت مقيصه الابيض 

واطرافه طويةل واضاف 

حذاءه اذلي يصل اىل ركبته 

مسة القوة اىل هيئته واكن البد 



ل اىل لها ان متر جبواره يك تص

همرها فأأخذ قلهبا يدق ويه 

تهنض واقفة واختذت سبيلها 

 حنوه.

مد يده يف تراخ وجذهبا حنوه 

ونفذت يده الاخرى يف اغوار 

شعرها املتطاير وجفأأة اش تدت  



قبضته علهيا وهو يتحدث 

 الهيا:

" قبلتك تبدو وكأن الثلج  

يرسي يف عروقك بيامن تبدو 

النار يف نظرة عينيك ما من 

ينا خالل الاسابيع مرة اي راف 



اليت امضيناها سواي شعرت 

 ابدلفء يف قلبك "

قالت والبودة تشوب صوهتا 

: 

" منحتك لك ما ميكنين ان  

اعطيك اايه. اذا كنت تريد  

احلب اي مارك اكن الاحرى 



بك ان ال جتبين عىل الزواج  

 منك "

 سأألها ويف صوته نبة خسرية:

" هل كنت تصيغني السمع 

لطريقة  يل لو غازلتك اب

التقليدية؟ ماذا اكن تفكريك 



عندما التقينا يف املرة الاوىل 

 ؟ "

احست بنبضات قلهبا ختفق 

قريبا من قلبه وادركت انه 

يشعر هبذه ادلقات اجملنونة 

 حيامن قالت هل:



" كنت ارجو ان تذهب بال 

 عودة "

ملس وهجها وراح يتحسس 

العظام الرقيقة اسفل برشهتا 

 النامعة وسأألها: 

الش يطان قام بزيراتك  " كأن

اليس كذكل؟ هل كنت ابدو 



ش يطاان امامك اي رافينا؟ هل 

بعثت الشقاء يف نفسك ؟ 

منذ حلظة وجزية اكنت عيناك 

 تتأألقان " 

 قالت:

" اان...اان احب ان امتطي  

همري. من الافضل ان 



تعطيين جوادا اس تطيع ان 

 امتطيه جيدا ".

"ال بد انك تعلمت ركوب 

 .اخليل منذ طفولتك"

" اجل..جاردي اكن دامئا 

يعاملين واكنين ابنته،وما تعلمه  

رودري مل يكن ضنينا عىل به. 



ذهبنا سواي اىل مدرسة تعمل 

 ركوب اخليل".

"هل عش امت مع بعضكام 

 البعض فرتة ".

وتطلعت اليه، وحملت القسوة 

 يف عينيه وقالت هل:



" كام اخبتك من قبل اي مارك 

انين ال اس تطيع ان احموذكرى 

رودري من عقيل كام عرفته 

اكن مرحا انيقا يف زيه 

 العسكري وجذااب "

 قال مارك بنبة مريرة متسائال:



" جذااب؟ هيا بنا دعينا 

نذهب لتناول طعام الافطار 

" 

وقاما ابمتطاء اجلوادين وقفال 

عائدين من غابة الصنوبر  

واكنت الشمس دافئة وهام 

ميضيان يف املمر املؤدي اىل  



الفندق الصغري القامئ فوق 

 التل 

املطل عىل الشاطئ واكنت 

جدرانه اخلشبية بيضاء 

وسطحه منحدرا قليال وهل 

حديقة تناثرت فهيا اجشار 

الكروم وامجلزي وجشرة توت 



كبرية صفت املوائد حتت 

اغصاهنا. قادهام شاب جخول 

اىل احد املوائد واكن يتحدث 

ابجنلزيية ركيكة رسيع احلركة  

ركة وهو يفرد الفوطة اطاح احل

ويضعها عىل حضن رافينا 

 وقال:



" اجل...اجل اي 

س يدي..س يديت الرسدين  

 طازجا من البحر مبارشة "

وظهرت يف احلديقة شابة 

حافية القدمني ترتدي ثواب 

قرمزي اللون وحتمل فوق 

كتفها سةل مملوءة ابلسمك 



منحت مارك ابتسامة رسيعة 

ورمقت رافينا بفضول مث 

 قالت:

ح اخلري اي س يدي هل "صبا

اتيت لتتناول الرسدين 

املشوي كام كنت تفعل يف 

 الاايم اخلوايل؟ "



" اجل اي سانتوزا. احرضت 

زوجيت لتأألك اذل طعام افطار 

 موجود يف لك ساردينيا "

 قالت سانتوزا: 

" لطيف منك ان تقول هذا 

 اي س يدي "



ومنحته الشابة احنناءة احرتام 

جرأأهتا ونظراهتا وادهش رافينا 

الضاحكة وقد اضافت بلوزهتا 

الزرقاء وتنورهتا القرمزية  

احليوية لش باهبا كام الحظت 

اهنا تنظر اىل مارك كام لو اكن 

بيهنام صداقة قدمية. محلت  



سانتوزا السةل اىل الفندق 

وطلب مارك كوبني من اللنب  

ليحتس ياه حىت الانهتاء من 

طهيي السمك واتت س يدة 

 واكنت ترتدي جعوز ابلكوبني

وشاحا اسود اللون فوق 



رأأسها شأأهنا يف ذكل لك 

 جيلها املسن. قالت ابالجنلزيية:

" اتذكر اي س يدي عندما 

كنت حترض ابنك معك هذا 

الصقر الشقي ليحتيس 

 لبننا"....مث اضافت اباليطالية:

 " كوزي ايس تا الفيتا "



مث طفقت جتوب بنظراهتا 

لتتأأمل رافينا فأأدهشها لون  

ا الامحر وبرشهتا شعره

البيضاء واردفت تقول 

 ابالجنلزيية :

" اهنا قطعة رائعة امجلال البد 

اهنا تدير رأأس اي رجل ولكن  



من الافضل ان تقرتن بواحدة 

 منا "

وراحت تمتمت ويه تغادر 

املاكن وتركت وراءها رافينا 

 مدهوشة وسأألت مارك:

" اهنا تعين...هكذا يه احلياة 

" 



 تفوهت هبا وكأمنا اللكامت اليت

العجوز اعادت الزمن القهقري 

وتذكر مارك بوضوح عدد 

املرات اليت جاء فهيا اىل 

الفندق بصحبة فتاته ذات  

الشعر الاسود لتتناول معه 



طعام الافطار وبعد مدة اكن 

 يأأيت معهام ابهنام الصغري...

الصقر الصغري الشقي. 

احتست رافينا رشفة من اللنب  

وراحت تبحث عن شئ 

...اوه ملاذا اىت مارك هبا تقوهل

اىل هنا ؟ ملاذا..... وهذا 



املاكن حيمل ظالال من 

اذلرايت وقد حيدث ان يسمع 

حضاكت طفل توارى وراء 

 اجشار الكروم وامجلزي. قالت:

 " مارك "

 ولكنه قاطعها قائال:



" لك ش ئي عىل ما يرام 

رافينا. اشكرك عىل تكل 

النظرة اليت جتول 

ل  عينيك...الشفقة من اج

الطفل. اكن حيلو هل اجملئ اىل 

هنا والاختباء وراء الاجشار 

ورش املاء من النافورة العتيقة 



ولكن اذلكرايت ال ميكن حموها 

كام تقولني كام انه ال ميكن 

الاختباء مهنا. هايه نتاليا تأأيت  

 ابلرسدين "

اقبلت رافينا عىل الطعام 

 بشهية ويه تقول:



" مل اذق يف حيايت مثل هذا  

دين الذليذ واخلزب ما زال الرس 

دافئا خرج لتوه من الفرن  

 والزبدة تس يح من رشحيته "

 قال مارك:

" يبدو منظرك كتلميذة جائعة  

" 



حقا اكنت رافينا بشعرها  

املتطاير ومقيصها املفتوح ويه 

ممسكة بقطعة اخلزب املدهونة 

ابلزبدة ال تاكد تبدو اهنا زوجة 

وال يؤكد زواهجا شئ سوى 

ف اذلي يزين هيا  خامت الزفا

اليرسى وادركت ان مارك  



يعقد مقارنة بيهنا وبني دوانات. 

البد اهنا اكنت هادئة وفاتنة 

ورش يقة وشعرها الاسود 

انعام وعيناها عىل اس تعداد 

الن هتبه ابتسامة خالبه 

 وصوهتا النامع فيه حسر اغراء.



مسحت رافينا شفتهيا والبد 

اهنا كمتت الرصخة اليت ندت  

لقد عرف مارك  من قلهبا.

احلب ولكنه حرهما الفرحة  

املمتعة لهذه العاطفة لك ما 

 دليه هو الرغبة فقط. سأألها:



" ماذا تريدين الان ايهتا 

العروس؟ هل تودين 

مشاركيت تناول فاكهة 

 بريس يفون ؟"

راحت تراقبه وهو يقطع 

الفاكهة مناصفة ورأأت العصري 



جيري فوق يده اليت كس هتا 

 ا: الندوب واردف يسأأله

" هل تعرفني اسطورة 

 بريس يفون؟ "

الهتمت رافينا قطعة من 

 الفاكهة الذليذة وقالت :



" التقى هبا ادونيس مصادفة 

ويه تقطف الزهور ومحلها 

معه اىل قرصه. هل تسمح يل 

بعد مضية س تة شهور ان 

 اعود اىل عاملي مرة اخرى "

 تطلع الهيا مارك وقال:



" اذا كنت ترغبني يف رؤية 

ن اقف دون ذكل جاردي فل

ولكن ان كنت ترغبني يف  

رؤية رودري اجلذاب فهذا  

 شئ اخر "

" ارجوك هل من احملمت ان  

 يدور حديثنا عنه ؟"



قفزت رافينا واقفة عىل قدمهيا 

واخذت تتجول بني اجشار 

الكروم وامجلزي واكنت عناقيد 

العنب صغرية ومرة وعرثت 

عىل عريشة تظلل مقعدا 

جلست عليه  صغريا من احليد 

واخذت اصابعها تلوي بعنف 



منديلها ومل ترفع رأأسها حيامن 

اظمل املدخل جبسم مارك 

 الفارع. قال:

 " جيب ان نعود اىل البيت " 

وتذكرت بيهتا يف وطهنا 

وتواردت الصور يف عقلها 

عندما فكرت يف العودة اىل 



بيهتا اىل غرفهتا يف رافهنول 

بنافذهتا ادلائرية ورشفهتا 

وكتهبا وخلوهتا اليت املمتدة 

تطمنئ الهيا يف احضان 

 اجلدران البيضاء .

 قال لها : " تعايل "



وشعرت اهنا وقعت يف رش 

وال سبيل لها للخروج من 

العريشة الا الوقوع يف احضانه 

 فرصخت قائةل :

" اكرهك....لن اشعر بشئ  

سوى الكراهية حنوك والقلعة 

والرحي اليت هتز اجشار الرسو 



الليل ال شئ  اهنا تبيك يف

سوى النحيب يف الاكزا هل 

شعر هذا البيت يوما 

 ابلسعادة؟ "

 قال لها:

 " مازلت صغرية "



وجذهبا حنوه وملا حاولت ان  

تفلت هاربة من بني يديه  

شعرت بقوته جتذهبا اثنية 

 فقالت هل:

" انت حتب ان تثبت يل انين 

ال اس تطيع الفرار منك. هذا 

 ما حتبه...اليس كذكل؟ "



حضك مبرح وجذب وهجها 

 حنوه ومتمت:

" عيناك خرضاوان واثئراتن 

" 

 اشاحت بوهجها ويه تقول:

 " ال تفعل...."



واكنت تدرك انه حياول تقبيلها 

فضحك اثنية وجرت يده اليت 

تكسوها الندوب عىل طول 

 شعرها الامحر وقال:

 " هيا بنا نعود ".

 

 



* * * * * * 

 

وصل ستيليو عقب الغداء  

 صورة رافينا ليواصل رمس

ولكنه بعد ميض ساعة القي  

بفرشاته وسار جتاه املائدة 

ليحتيس كواب من عصري 



الاانانس املثلج اذلي حيبه مث 

 قال بتجهم:

" انين احتدى يدي اليوم. هل 

ترغبني يف كوب من العصري؟ 

" 

هزت رأأسها ويه تسرتيخ 

عىل سور الرشفة وقد تبني 



هلام ان الظيب لن يكون هادئا 

الرمس ذلكل فضل  اثناء

ستيليو ان يرمسها وحدها 

جبوار السور وساعده ذكل 

عىل مواصةل معهل. القى علهيا  

 نظرة فاحصة طويةل مث سأألها: 



" ماذا يزجعك؟ بدوت غريبة  

عىل الابتسامة. انين ارص ان 

ترمس ابتسامة املوانلزيا عىل 

 شفتيك واان ارمسك "

 قالت:



" املرء ال يس تطيع دامئا 

نين...انين اشكو الابتسام ا

 من صداع خفيف "

سار حنوها بقميصه الازرق 

الشاحب وتطلع الهيا بعينني 

تتلألأ فهيام اضواء كهرمانية 

 اللون وسأألها:



" هل انت صادقة معي؟ رمبا 

 قلبك يسبب كل املا؟ "

اجفلت رافينا لنفاذ بصريته 

ورأأت ان علهيا ان تكون  

حريصة مع ستيليو فهو خشص 

ويف هذه جذاب وعطوف 

اللحظة احست اهنا حباجة 



اىل قليل من هذا احلنان واىل 

كتف ترحي رأأسها عليه جملرد  

حلظات قليةل ومل حتمتل نظراته 

الغاوية اليت تتلألأ يف عينيه  

فأأشاحت بوهجها بعيدا عنه 

وخشصت ببرصها حنو اجلبال 

ومياه البحر اليت جتري حتت 



البيت واكنت تنبض مثل 

متتالية   نبض قلهبا يف موجات

واكن اجلومش بعا ابحلرارة وكأن 

 عاصفة تنذر ابلقدوم.

 قالت:

" اجلو ثقيل يدفعين اىل القلق  

" 



 لقرتب ستيليو مهنا وقال:

" اهنا الرايح الرشقية احلارة 

اليت هتب من افريقيا ويه تثري 

 اعصاب اي خشص غريب " 

 

 قالت حبدة :

 " كفى....اي ستيليو "



 " اريد ان اقول اهنا ااثرت

اعصابك خالل الساعة  

املاضية. انت تعيسة اي رافينا 

 واان اعرف السبب "

ورمست ابتسامة عىل شفتهيا 

 ويه تنظر اليه مث قالت: 



" ال تس تطيع ان تعرف 

السبب بسهوةل. ارجوك اي 

ستيليو احصبين جبوةل يف 

 الس يارة "

قال والاضواء الكهرمانية  

 حترتق يف عينيه: 



" عىل الرحب والسعة ولكن  

 اذا عن زوجك؟ "م

" ان مارك يف اجامتع مع 

صانعي الرشاب ولن يعود قبل  

ساعات واان اريد ان اشعر 

 ابلرحي تلفح وهجيي "

 قال: " اذن هيا بنا "



امسك ستيليو بيدها ومثل 

اطفال املدارس انطلقا هيبطان 

درجات السمل وخيرتقان الصاةل 

ويغادران ابب البيت. ومل  

يلحظ احدهام الس يدة ذات 

رداء الاسود ويه تتلصص ال

علهيام واقفة يف الرواق 



بنظرات تومض ومضا رسيعا 

مث هرعت لتفيض اىل س يدهتا 

بأأن البادرونسيتا انطلقت 

جتري من البيت حيدوها مرح 

القبة ويه ممسكة بيد الفنان  

 الايطايل.



اكن اون س يارة ستيليو 

اللوتس رماداي واخذت تسابق 

الرحي عب الطرقات اليت خترتق  

اجلبل ويف لك منحى اكنت 

رافينا متسك انفاسها وتشعر 

اهنا تطري يف الهواء ولن تفكر  

يف ركوهبا مرة اثنية اما الان  



فهيي ترغب ان متتع نفسها 

واكن ستيليو هيلل لكام لفحته 

 نسامت الهواء ويقول لها:

 " اهنا منعشة اليس ذكل؟ "

 حضكت قائةل: 



" اهنا رائعة من الافضل كل 

قا لس يارات ان تكون سائ

 الس باق "

 قذفها اببتسامة رسيعة وقال:

" ان الرحي تلسع شعرك 

ابلس يط. ما رأأيك اي رافينا ان 

 نتوجه اىل الساحل..."



 " ال..ال..انه بعيد جدا "

" ليست املسافة بعيدة وانت 

تركبني لويت ويف وسعي ان 

اقدم كل رشااب مثلجا يف 

مسكين وسأأعود بك يف 

ت الساعة السادسه. هل ان

 خائفة ؟ "



 قالت ساخرة:

 " منك..؟ "

 " ال...وامنا من زوجك "

ويبدو ان شيئا اعترص قلهبا 

ودفعها الشعور ابخلوف من 

مارك اىل المترد فقالت بال 

 اكرتاث:



" ميكنك ان تقدم يل رشااب 

ابردا. انتظر...دعين افكر اثنية 

" 

 قاطعها ضاحاك:

" افلت الامر من يديك. لقد 

الطريق املؤدي اىل  بلغنا 

 الساحل "



" كنت اود ان اقول انين 

 افضل عصري البتقال "

واخذت الس يارة تطوي 

الطريق النامع احملاذي للشاطئ  

وانقضت فرتة قبل ان يريخ 

اخلوف اصابعه اليت نشبت 

اظافرها يف قلب رافينا. اكنت 



تدرك اهنا ترتكب جرما جتاه 

مارك وقررت ان ختفي عنه 

ستيليو ما جيههل زايرهتا لفال 

مارك ال يسبب يف 

قلقه...اخريا وقفت الس يارة 

امام فيال رائعة امجلال تقع يف 

ميدان يضم عددا من املنازل 



الفاخرة ورأأت سلام ابيض 

اللون عريب التصممي يؤدي  

اىل الرشفة اكن املزنل يبعث  

عىل الشعور ابلهبجة واملاكن 

يناسب حقا فناان غري متأأهل.  

قه عىل جعةل  وضع ستيليو مرف

 القيادة وسأألها:



" حس نا...هل تدخلني  

 الفيال؟ "

 قالت:

 " كيف يل ان اقاوم "

وانزلقت تغادر الس يارة 

واس تدار هو من اجلانب 

الاخر لينضم الهيا وارتقيا 



السمل املؤدي اىل الرشفة وفتح  

الباب ودخال غرفة واسعة 

وابردة هبا اريكة هاللية  

الشلك مكسوة ابلقطيفة 

زخارف النحاس ية وبعض ال

ودوالب للرشاب فاريس 

التصممي ولوحات ايطالية تزين  



اجلدران ووالعة عىل شلك  

 جبعة فوق منضدة صغرية.

 قالت رافينا اببتسامة :

 " انت مرتف "

 نظر الهيا جبسارة وقال:

" كنت شااب حمروما. ذقت 

الفقر واحلرمان يف مطلع 



حيايت. اجليس من فضكل 

 وسو اسكب كل شيئا "

 ت خبفة:قال

" اريد ان احتيس عصري 

 البتقال "

مث جلست يف احد املقاعد 

الوثرية وامزتج لون فس تاهنا 



الاصفر بلون مقاش القطيفة 

البتقايل اذلي يكسو املقاعد 

ووضعت يدها عىل شعرها 

لتسوية خصالته والقى 

ستيليو نظرة الهيا قبل ان 

يتوجه اىل دوالب الرشاب  

 وفتح احد مرصاعيه وقال:



مل يعد عندي عصري  "

 برتقال...الا تثقني يب؟ "

 قالت:

" افضل ان احتيس مقواي 

 ممزوجا ابلثلج "



تطلعت اىل خامت الزفاف يف 

يدها اليرسى مث تفرست يف 

 ستيليو وسأألته: 

 " هل تعيش وحدك هنا ؟ "

" اجل الا تشعرين ابالسف 

يل. هناك س يدة تأأيت لتنظيف  

البيت وتلمعيه وتقوم بطهو 



اذا دعوت بعض الطعام 

الضيوف ولكين اعتدت ان  

 اتناول عشائيفي املطعم "

قدم لها الرشاب يف كأس عىل 

 شلك زهرة التيولب مث سأألته: 

 " دامئا وحدك؟ "



جلس عىل الاريكة الهاللية  

الشلك ومد ساقيه حىت 

 تقاطعا ورفع كأسه وقال لها:

" يف حصتك..ان الرجل يعتاد  

عىل الوحدة ولكن يوجد 

لها. يف اي حال  عالج واحد

هل ابدو كل انين من النوع  



اذلي يس تطيع ان يعيش حياة  

 الرهبان؟ "

ابتسمت وهزت رأأسها 

 وقالت:

" كنت دامئا اعتقد ان 

الايطاليون يزتوجون يف سن 



مبكر ليكون هلم عائالت كبرية 

" 

 قال:

" للك قاعدة شواذ خذي  

نفسك مثال انت فتاة 

 مجيةل...وتزتوج ضد رغبهتا "



جتمدت الابتسامة عىل شفتهيا 

 وقالت :

" ما جئت هنا لنتحدث عن 

 زوايج امنا جئت...."

 قاطعها قائال:

" لتنس يه فرتة. ال داعي 

للتظاهر معي رأأيتك عىل 



حقيقتك واان اقوم برمسك 

وكيف يكون شلكك عندما 

ينضم مارك دي كورزيو الينا 

وحنن عىل الرشفة يف الاكزا 

كأن الضوء هيرب من 

...وكأنك تتخلني عن عينيك

 نفسك "



وضعت كأسها عىل املنضدة 

وقفزت واقفة عىل قدمهيا 

 وقالت:

" كفى ما جئت اىل هنا لتقوم 

بتحليل زوايج او مناقشة 

مشاعري الشخصية ليس هذا  

 من شأأنك "



 قال: " هل تظنني ذكل؟ "

مث وقف بدوره ورأأت مسة 

اجلدية يف نظراته مث اردف  

 يقول:

ئ وكنت " التقني عىل الشاط

جذابة والتقيت بك اثنية يف 

بيت دي كورزيو ورأأيت فيك 



فتاة ختتلف متاما عن تكل 

الفتاة اليت توهجت معي اىل 

الكهف. يف لك يوم منذ التقينا 

واان احوال ان انقل الاضواء 

الضاحكة اليت تتلألأ يف 

عينيك اىل اللوحة لكن هذا  



مس تحيل! اهنا مل تعد هناك 

 عها" شئ غامض حياول ان يقب 

وجترع بقية الرشاب مث  

 اس تطرد يقول:

" س يديت هل تتصورين اين 

امحق؟ هل تظنني انين خبت  

هذه ادلنيا قليال فال ادرك 



حقيقة املرأأة التعيسة عندما 

 يقع برصي علهيا؟ "

" وهل تظن اين جئت اىل 

هنا لتقدم يل العزاء؟ وهل 

هذا هو الاسلوب اذلي 

يس تجيب به زابئنك التعساء 

 حسرك؟ "اىل 



 قال لها:

" لكنك رصحت يل بأأنك 

 تعيسة "

وقام ليتناول ساكرة مث توجه 

ليغلق الابواب الزجاجية اليت  

اكنت تسمح بدخول نسمة 

حارة جعلت رافينا تلهث  



بأأنفاسها وملا عاد وقف اىل 

جوار كتفها شعرت ابلتوتر ومل  

يكن سبب توترها خوفها من 

دافع غريزي منه وامنا اكنت 

من الود يضفيه  تشعر بنوع

علهيا واحلنان يعتب اخطر 



عاطفة عندما تكون املرأأة 

 حباجة اليه. 

 قالت:

" لك شئ يسوده الهدوء حىت 

مجع احلصاد هدأأ والاجشار 

نسجت خيوطها بزرقة السامء 

 احلارة "



 متمت قائال:

" مك احب سامع بالغة 

وصفك. دليك مسة تصيب 

املرء ابلهوس مل اجدها من  

 ة اخرى "قبل يف اي امرأأ 

" هل عرفت نساء كثريات اي 

 ستيليو ؟"



" اان يف الثانية والثالثني من 

معري وفنان هل ماكنته البد ان 

 يتعرف ابلناس"

" اان اسفة انك تلقى املتاعب 

بسبب صوريت ورمبا تنفض 

 يديك مهنا قريبا "

 



" جيب ان اختىل عنك لأختىل 

عن الرمس. لقد فتنت جبامكل 

تغادري  اي رافينا ارجوك ال

املاكن انين لن املسك او 

اجبك عىل مشاطريت  

مشاعري اان اعرف انك فتاة 

وفية لزوجك حىت لو مل 



تشعري ابحلب حنوه. ذات 

يوم...رمبا...سوف تفضني يل 

 بسبب زواجك منه "

تولهتا رعدة خفيفة رمبا اكن 

السبب زجمرة الرحي او وميضا 

يف السامء دفعها اىل ان ترتاجع 

وجعلها تقرتب من  عن النوافذ 



ستيلو ليصتدما برفق. 

امغضت عينهيا واندفعت 

ذكرى جاردي اىل عقلها. اكن 

رقيقا وحانيا علهيا واعتاد ان 

يقبلها عىل وجنهتا حني عودهتا 

من املدرسة طفرت ادلموع 

من عينهيا وانسابت عىل  



وجنتهيا بيامن اكنت السحب  

تبق خارجا وهدير املطر 

يتدفق من عنان السامء 

يتطاير رذاذ منه عىل زجاج و 

الابواب املفتوحة فسحهبا 

بعيد واظلمت الغرفة وبدأأ 

الهواء هيب بعنف. مسحت 



رافينا وجنتهيا املبللتني  

وفتحت عينهيا تشاهد 

 العاصفة وقالت:

" ما اكن جيدر يب ان ايت اىل  

هنا. اىل مىت س يدوم هطول 

املطر ارغب يف العودة اىل 

 البيت اي ستيليو "



 فنظر الهيا مأأخوذا وقال:

" ال اس تطيع ان اعود بك يف 

مثل هذا اجلو انت ال تعرفني 

مك هيسيئة طرق اجلبل حيامن  

يكسوها املطر اهديئ وكوين 

ظريفة ان املطر املهنمر ال 



يدوم طويال وسأأعود بك 

 بأأرسع ما ميكن " 

راحت رافينا تقطع الغرفة  

جيئة وذهبا ويه تسائل 

ىل اجملئ  نفسها: ملالذ وافقت ع

معه؟ ادركت اهنا اخطأأت  

ووقعت يف رشاك العاصفة 



ويبدو ان غضب املطر لن  

 يتوقف .

 قال لها: " اجليس "

وسكب لها رشااب طازجا 

احتس ته وشعرت برأأسها 

يس بح خبفة واحلرارة تدب يف 

اوصالها وزاد حنيب قلهبا 



اكنت خائفة عىل نفسها وعىل 

 ستيليو.

 قالت:

" مارك س يغضب. انين لن  

 خبه مبجييئ معك اىل هنا "ا

 مال ستيليو حنوها وقال:



" ماذا يف وسعه ان يفعل؟ 

عالم يغضب اذا عمل 

احلقيقة..بأأننا رشبنا..بأأننا 

 حتدثنا..بأأننا اصدقاء "

" من الصعب تعليل هذا  

 الترصف "



" حاويل اي رافينا...دعيين 

افهم السبب اذلي يدفع فتاة 

مثكل ان تعيش يف خوف من 

جبه ان يشعر رجل من وا

ابحلب حنوك وان يرغب يف  

 اسعادك "



حاولت ان تبتسم ولكن  

 حماولهتا ابءت ابلفشل.

 سأألها ستيليو:

" الا ختطئني فتتصورين 

 احلب...جاذبية ؟"

 قالت متسائةل:

 " احلب؟! "



وحدقت يف املطر املهنمر كأنه  

س ياط تلهب ارضية الرشفة 

فسارع ستيليو اىل غلق  

قف الابواب الزجاجية فتو 

 تيار الهواء. قالت رافينا هبدوء:

" عندما يوجه القدر حياتك 

بقسوة يتوقف اميانك ابحلب. 



مل يطلب مارك مين حيب 

مطلقا ومل يسأألين الزواج منه  

 الا امتثاال السلوبه معي "

امسك ستيليو بيدها اليرسى  

 وحتسس خامت الزواج وقال:

" ملاذا؟ الانك شعرت 

ابلشفقة حنوه؟ الانك ال 



لني ان تكوين سببا يف حتمت

ايالم رجل س بق ان حلق به 

اذى؟ رافينا ان زواجك منه 

 يعد تضحية "

بدا وهجها يف ضوء العاصفة 

مس تغرقا يف التفكري وعيناها 

مثل البك املوحةل ابلطني. 



اجل اهنا تضحية وال ميكن 

اناكر هذه احلقيقة ومع هذا 

فاهنا ال تسمح الستيليو ان 

اىل  يعزف عىل حلن حاجهتا

احلنان وعلهيا ان حتارب هذا 

الضعف اذلي تشعر به يف 



اعامقها والا س يصبح مصريها 

 الارمتاء بني احضانه.

 قالت:

" عندما كنت طفةل واكن 

املطر حيول دون خرويج 

اعتدت ان اردد اغنىي اي  

مطر...اي مطر...ارحل بعيدا 



وعد اثنية يف يوم اخر. فهل  

 تظن ان حسريسوف يفلح؟ "

بعه تقبض عىل اصابع قال واصا

 رافينا:

"اعتقد ان هناك فرصا تتحقق 

فيه الامنية ومل حيدث ان  



التقيت خشصا يف وسعه ان 

 يلقي بسحره مثلام تفعلني "

ويف هذه اللحظة ترددت  

اصداء رنني اجراس الباب يف 

ارجاء الفيال وزجمرة الرعد  

وتأألق البق يف عيين ستيليو 

عندما راح لك مهنام حيدق يف 



خر. اكنت عيناها تنذران الا

هبجوم مباغت تردد صداه عب 

 عيين رافينا "
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 سأأل ستيليو متجهام:

مثل  " من يطرق الباب يف 

 هذه العاصفة ؟"

وهنض واقفا عندما دق 

اجلرس مرة اخرى واردف  

 يقول:



" البد ان اجيب عىل الطارق 

 اي رافينا "

 قالت: " ابلطبع "

والتقت عيناهام وراودهام 

سؤال واحد فهز ستيليو كتفيه 

ابس تخفاف وخطا خطوات 

واسعة وارهفت رافينا مسعها 



علها تلتقط صوت الزائر حيامن  

و الباب. وشعرت يفتح ستيلي

اهنا مذنبة فاالهتام اذلي 

س يوجه لها ولستيليو بأأهنام 

عاشقان. وان مارك جاء سعيا 

وراءها. وخشصت ببرصها حنو 

الباب حيامن الح لها ش بح  



طويل بلهل املطر وقد وقف 

عند املدخل وحتققت خماوفها 

 العميقة. 

 قال صاحئا: " رافينا "

واكنت قطرات املطر تتساقط 

ر مارك الاسود من فوق شع

لتس تقر عىل عينيه وطفقت 



نظراته تفحص جسمها النحيل 

الغارق يف املقعد الواسع 

املكسو ابلقطيفة. ومل تس تطع 

رافينا ان حترك ساكنا وتركزت 

عيناها عىل وهجه الصارم. مل 

تصدق عينهيا يف ابدئ الامر  



ولكهنا اكنت حقيقة واقعة ان 

 مارك جاء حبثا عهنا .

يتبعه ستيليو  سار اىل الغرفة

اذلي بدا صبيا اىل جوار 

مارك ونفر عصب يف احد  

صدغيه عندما اس تدار ليواجه 



الرسام قال مارك بصوت ابرد 

 تشوبه مرارة الغضب:

" احب ان تقدم يل تفسريا 

لهذا املوقف...ماذا تفعل 

 زوجيت هنا؟ "

كسا املطر الرشفة ودقت  

الساعة معلنة الوقت كأهنا تريد  



بأأن ماكهنا يف  ان تنبه رافينا

هذه اللحظة جيب ان يكون  

يف بيهتا وليس الاس تاكنة اىل 

 فنان فاسق. سأألت مارك:

" ماذا تفعل هنا؟ هل رأأين 

احدمه واان اغادر الاكزا مع 



ستيليو؟ هل جئت اىل هنا 

 لتأأخذين بعيدا؟ "

 رمقها بنظرة سوداء وقال:

" ال...تعطلت عربيت يف ماكن 

ليس ببعيد من هنا واعرف 

فابريزي دليه هاتف جفئت   ان

اس تأأذن منه احلديث اىل 



الكراج. ومل يكن دلي ادىن  

فكرة انين سأأجد زوجيت مع 

 السنيور "

مضت حلظة من حلظات 

الصمت اليت تبدو فهيا الباءة 

وكأهنا امثة ومل يقطع الصمت 

سوى صوت املطر املهنمر ومل  



تس تطع رافينا ان تقاوم رغبهتا 

يف ان ختتلس النظر اىل 

ستيليو وملا حاول ستيليو 

الالكم بدت نبته وكأهنا تؤكد 

لك مظاهر الامث. قال 

 ستيليو:



" اكن اجلو شديد احلرارة 

والرطوبة فرأأينا ان نقوم بزنهة 

يف الس يارة. انين السبب يف  

دعوة رافينا اىل اجملئ اىل هنا 

لتناول بعض املرشوابت وملا 

وصلنا فاجأأتنا العاصفة 

بأأنه من وحاولت ان اقنعها 



اجلنون قيادة الس يارة عب 

اجلبال وسط هذا الس يل 

املهنمر. لو ان العاصفة مل 

 حتدث....."

 قاطعه مارك قائال:



" لكنت محلهتا اىل البيت  

دون ان اعرف اهنا اكنت هنا 

 بصحبتك "

ونظر اىل رافينا بنظرات مهبمة 

مدراك اهنا اكنت س تكمت ما 

حدث وعندما تقدم خطوة 

تراجعت واذلعر يمتلكها  حنوها 



وكأهنا ختىش ان يلمسها 

 وقالت هل بتحد سافر:

" هل خنلق من هذا الامر  

مأأساه؟ احتسيت كأسا ومل  

 يكن سوى مقو ابلثلج "

وملح مارك كأس التيوليب  

فوق املنضدة الواقعة اىل جوار 



املقعد اذلي جتلس عليه  

فالتقطها وراح يتشممها واعاد 

الكأس اىل ماكنه وسأأل 

 يليو:ست 

" هل فرغت من رمس صورة 

 زوجيت ؟ "

 اجاب ستيليو: 



" فشل الرمس فشال ذريعا. 

ظننت يف البداية ان رافينا  

موضوع سعيد يصلح للرمس  

ولكين الان عرفت اهنا امرأأة 

تعيسة ولست اس تطيع ان 

انقل اىل القامش حقيقهتا. ليس 

يف وسعي ان افعل املزيد من  



الرمس مثلام جعزت انت عىل  

تحوذ عىل قلهبا اي ان تس  

 سنيور دي كورزيو "

واجه الرجالن لك مهنام الاخر 

حيامن تأألق بريق ضوء عب 

الغرفة فتطلع مارك اليه وقال  

 ساخرا:



" هل تتصور انك اس تحوذت 

عىل قلهبا ؟ انت ختدع نفسك 

اي سنيور. ان الرجل اذلي 

يس تحوذ عىل قلب رافينا بعيد 

من هنا. ميكهنا ان تغفر هل 

خطاايه واملرأأة تس تطيع ان 



تفعل ذكل من اجل الرجل  

 اذلي حتبه "

وتطلع ستيليو حنوها وبدت 

 احلرية يف عينيه وقال:

 " رافينا! "

 قالت ويه تتطلع اىل مارك:



" اريد العودة اىل البيت. لن  

اخىش طرقات اجلبل اتصل 

ابلكراج هاتفيا ودعهم  

 يصلحون س يارتك "

 قال ستيليو بصوت حامس: 

س ياريت اليك املفاتيح " خذ 

سوف اس تأأجر زورقا حيملين 



غدا اىل الاكزا المجع ادوات  

الرمس وسوف اعود بس ياريت 

 اىل بييت "

واكن ستيليو يتحدى مارك يف 

ان يقود الس يارة اللوتس يف 

خضم العاصفة وخيرتق هبا 

الطرقات اليت تتعرض الهنيار 



الرتبة نتيجة للس يل املهنمر مث  

افينا واكنت انتقل ببرصه اىل ر 

عيناه جامدتني ومل تتفوه رافينا 

بلكمة. اكنت واثقة ان مارك  

سوف يقبل التحدي اذ قال 

 لستيليو:



" هل كل ان تعري زوجيت 

 معطفا ؟ "

واحىن الرسام رأأسه ابالجياب 

وغادر الغرفة ليحرض معطفا. 

وحرك مارك مفاتيح الس يارة 

 بيده وسأأل رافينا:

 " هل انت عصبية؟ "



ا وبرق ضوء غريب  ومحلق فهي

 يف عينيه وقال:

" اان معجب دامئا بشجاعتك 

الامر الوحيد اذلي ال مينع 

دهش يت هو ان فتاة لها مثل  

 جشاعتك تقع يف حب جبان "



وتوقف مارك عن مواصةل 

الالكم حيامن عاد ستيليو وهو 

حيمل معطفا واقيا من املطر 

 واكنت عيناه مضطربتني وقال:

 " سنيور الا متكث هنا حىت

هتدأأ العاصفة. هناك طعام يف 

 الثالجة "



امسكت رافينا املعطف 

 وقالت:

" ستيليو عندما يصدر مارك 

قرارا لتنفيذ امر ما فال احد 

ميكنه ان يثنيه عن عزمه. اذا  

سأألت اي مارك...الك لن 

 اتوسل شيئا...."



وسارت اىل الباب وبدت 

حنيةل ويه ترتدي املعطف 

 الفضفاض الطويل وقالت:

نذهب اي مارك؟  " الا

 رسعان ما هيبط الظالم "

واس متر هطول املطر بيامن  

اخذت جعالت الس يارة تغادر 



ارض الفيال وحدقت رافينا 

بنظراهتا عب النافذة اليت 

راحت املساحات تزيل املاء  

الالصق فوق سطحها واكن 

مارك ميسك جعةل القياة بثقة 

اتمة ومل يتفوه بلكمه وامنا اكنت 

عىل الطريق  نظراته مثبتة 



املمتدة امامه. وسار ابلس يارة 

نصف ساعة توقف بعدها عند 

ماكن جياور ارضا مزروعة  

ابحلشائش يقع حتت اجلبال مث  

اس تدار حنو رافينا وتلألأء 

الضوء عىل وهجه املشوه 

 ابلندوب وقال بوحش ية:



 " ال اس تطيع ان افعل ذكل "

وتطلع اىل يديه اللتني تقلصتا 

القيادة فبدت عىل جعةل 

احلروق واحضة واس تطرد 

 يقول:

" س يكون من اجلنون يف 

 مثل هذه الليةل "



وتركز برص رافينا فوق وهجه 

وادركت اي ذكرى خميفة  

تس يطر عليه برضاوة وحتول 

دون مواصةل قيادة الس يارة 

فقد تذكر دريس يت حيامن وقع 

يف رشاك حتطم الس يارة 

الاخرى. وجفأأة جذب  



جسمها املعطف عهنا فبدا 

صغريا وضائعا يف ثناايه وقال 

 لها: 

" جيب ان منكث هنا قليال. 

ال...تذكرت الان يوجد كوخ 

راع عىل مقربة من هنا. تعايل 

ميكننا ان نتناول عشاء من 



حلم الضأأن املسلوق اذا 

 اسعدان احلظ"

وراحا يقطعان احلقل برسعة 

حتت وابل املطر املهنمر وقد 

 التفت ذراعه حول وسطها بيامن

اكن املعطف يتطاير يف الهواء. 

مث توقفا امام كوخ يتكون من  



غرفة مس تطيةل لها قبة  

خمروطية الشلك اكلصنوبر 

وعاجل مارك الباب فانفتح 

بسهوةل. اكنت النار خابية وال 

يوجد اي قدر فوق املدفأأة 

وكشف وميض البق عن  

وجود اريكة خشبية عريضة  



علهيا ربطة من فرو الغمن  

بثالثة ارجل  وكريس مس تدير

وهراوة مستندة اىل اجلدار 

وهبت الرحي فاهزتت لها 

الهراوة وسقطت عىل الارض  

مما دفع رافينا الن تقفز 

 بعصبية.



 قال لها مارك: " ادخيل "

وهو يشعل عودا من الثقاب.  

وطفق يتجول يف الكوخ 

املهجور ورأأى مشعة يف فتحة 

زجاجية فأأشعلها وتطلعت 

 رافينا اىل مارك وقد وقف



حيمي لهب الشمعة بيديه من  

 تيار الهواء .

 قال لها:

 " اقفيل الباب "

 قالت ويه ترجتف:

 " هل تنوي املكوث هنا؟ "



تركها ليغلق الباب بنفسه مث 

 قال:

" ليس هناك بديل ذلكل يف 

الوقت احلارض. انه ماكن 

غريب يصلح اليواء اثنني يف 

ليةل عاصفة كهذه. ميكننا ان  

ني من نشعل النار...هل ختش



وجودك وحدك معي يف حني 

واتتك اجلرأأة لذلهاب ابلس يارة 

 وسط العاصفة؟ "

 

" انين اخاف من وجود 

 الفرئان " 

 قال اببتسامة ساخرة:



 " فرئان احلقل ال تؤذيك "

وعرث عىل كوة يف اجلدار وضع 

فهيا الشمعة اليت راحت تلقي 

بضوءها عىل مارك وهو يسعى 

حنو املدفأأة ليوقد فهيا انرا 

 قال:و 



" اخلشب جاف وسوف 

حيرتق جيدا تعايل ايرافينا 

سوف نمتتع بدفء عائيل قبل 

 ان ينبلجنور الصباح "

ودس يدهيا املضطربتني يف 

جيوب املعطف فمل حيدث لها  

من قبل ان انفردت متاما مبارك 



حقا انه زوهجا ومع ذكل فهو 

الرجل اذلي جيعلها تشعر 

ابخلجل وتدرك اهنا امرأأة 

وهن فاستندت وانتاهبا ال

جبسمها اىل الباب اذلي اكن 

 هيزت حتت وطأأة عصف الرحي.

 قال لها مارك: 



" ال تقفي هناك يف مواهجة 

 تيار الهواء تعايل رافينا "

امتثلت المره وكأهنا مسلوبة 

الارادة واحست بيديه 

 تلمسان شعرها.

 فقال لها:



" شعرك مبتل من املطر. 

 سأأشعل النار حاال "

خصالت شعره واكنت 

تنسدل مبلةل فوق عينيه  

واحست ابغامءة خفيفة 

وعندئذ ادركت ما يريد مهنا 

يف هذا املاكن الغريب اذلي  



يقع يف الباري وعندما بدأأت 

ساقاها تهتاواين قام رسيعا 

يرفعها اىل الاريكة وارقدها 

فوق فروة الغمن وازاح 

خصالت شعرها من فوق 

 جبيهنا وقال:



اضبا " حس نا...اان لست غ

منوجودك مع فابريزي انت 

طفةل مسكينة ممزقة 

 الاعصاب "

 " مارك..."

" وال لكمة...اسرتحيي قليال 

 حىت اشعل النار "



وتوجه اىل املدفأأة وبدأأ يف قطع 

احلطب وراح يبحث عن 

ورقة يف جيبه يضعها حتت 

احلطب حىت تساعد عىل 

اندالع النار وحملت رافينا انه 

يسحب خطااب من جيبه 

ويطلق زفرة حارة من صدره 



مث كوره ووضعه حتت اخلشب 

وارضم النار فيه وبيامن اكن 

اخلطاب حيرتف مسعت 

احلطب يصدر طقطقة واكن 

مارك حيدق يف اللهب  

املش تعل وقد ران عليه  

 السكون.



جفأأة اس توت رافينة جالسة  

عىل الاريكة وارادت ان  

تعرف حفوى الرساةل اليت 

 أألته: اكنت حترتق يف املدفأأة. س

" مارك ما هذا اخلطاب؟ 

 ارجوك انظر ايل واخبين "



انتصب قوامه مشدودا 

وعندما اس تدار اكن قناعا 

اسود اللون يكسو وهجه وقال 

 بصوت خال منه ادلفء:

 " غدا اخبك "

 " الك اخبين الان "



ونظرت اىل النار اليت حترق  

الرساةل وحولهتا اىل رماد 

واحست بدقات قلهبا تتدافع 

 ة وقال لها مارك خبشونة:برسع

" انه خطاب مرسل اىل 

رودري برينني ععرت عليه يف  

غرفتك منذ فرتة. خطاب مل  



تبعيث به اوردت فيه مقابلتك 

هل يوم زفافنا. هل اردد عىل  

 مسامعك لكامته؟ "

رفعت رافينا يدها وحتسست 

رقبهتا ومسعت صوت مارك 

 رقيقا تشوبه نبة خطرة :



" احرتق اخلطاب ولكن  

للكامت مل حترتق. اكنت ا

تقول...) ارغب يف رؤيتك 

مرة اخرى واان لست اسفة 

حىت لو غضب مارك ان تكل 

الساعات اليت امضيهتا معك 

ساعدتين عىل مواهجة موقف 



ابلغ اخلطورة ان روابط احلب 

بيننا تتطلب الرسية التامة  

انين اتعلق هبا لكام احسست 

انين اغرق يف معق املاء اذلي 

... ( مصت مث  اتردى فيه

 اردف يقول:



" هنا توقفت الرساةل...مل 

حتاويل امتاهما هل شعرت 

ابنك ال تتحملني ارسال 

خطاب اليه يف حني كنت  

تتوقني دامئا اىل حصبته؟ ان  

الكتابة عن تكل الساعت اليت  

امضيهتا معه يوم زفافنا البد 



اهنا عذبتك حىت انك كورت 

الرساةل والقيت هبا ومل يتطرق 

نك ان زوجك قد يعرث اىل ذه 

علهيا فيلتقطها ويفضها من ابب 

 الفضول "

حدقت رافينا ببرصها اىل 

مارك وادركت سوء الفهم اذلي  



التبس عليه عندما قرأأ عبارة ) 

تكل الساعات اليت امضيهتا 

معك ( لكامت حتمل معىن 

واحد عند مارك فقد ظن اهنا 

ورودري عاشقان. البد من 

هنا  سبيل لنفي هذه الهتمة ولك

رأأت صورة املررة اليت 



ارتسمت عىل مفه وانه عىل 

اس تعداد الن يزدري اي شئ  

تقوهل وانتابهتا رجفة حيامن 

 زجمرت الرحي حول الكوخ.

 فقال لها:

" اان اسف ليس دلينا اي 

طعام نأألكه او رشاب حنتس يه 



وخري لاكن تكوين جائعة من  

ان نتورط يف حادث عىل  

 طريق اجلبل " 

به ةاخرج وحبث مارك يف جي 

 علبة تبغ واس تطرد يقول:



" ان واحدة مهنا سف 

تصيبك بدوار..هل يضايقك 

 ان دخنت لفافة؟ "

قالت بصوت يشوب نبة 

 اليأأس: 

 " ال..ميكنك ان تدخن "



اخرج س ياكره واشعلها ونفث 

ادلخان دون ان يرفع برصه 

عن عينهيا ومل حتمتل قوة 

نظراته اليت حتاول ان تقرأأ ما 

وسارت اىل يدور يف عقلها 

املقعد املس تدير ذو الثالثة 

ارجل وحسبته قريبا من النار 



وجلست عليه وراحت 

 تدفء يدها. قالت:

" اان لست جائعة امنا اريد 

 احتساء كواب من الشاي "

وتصاعدت حلقات ادلخان يف  

الهواء وكأهنا عالمات تساؤل 

 وقال:



" النوان سوف تقلق علينا.  

ن  اماذا مل متكيث يف البيت. اك

يف وسعي ان اعود اىل البيت  

وحدي لكن الامر ال هيم  

 كثريا "

 قالت رافينا:

 " سوف تغامر حبياتك؟ "



 هز كتفه ابس تخفاف وقال:

" ولن اغامر حبياتك اي 

عزيزيت! ال تنظري ابنزعاج 

لست بصدد ان اعلن مدى  

حيب كل. انت صغرية 

ودريس يت اكن صغريا واحلياة 



حهل حىت لو امزتج اللوز املر 

 ابلقرنفل "

 سأألته : 

" هل اكن دريس يت يش هبك؟ 

" 

مل يس بق لها ان طرحت عليه  

هذا السؤال من قبل ولكهنا 



الان تشعر بدافع قوي الن 

تعرف ذكل وتطلعت اىل 

وهجها وابلرمغ من الندوب  

الرهيبة اليت تشوه وهجه الا 

انه بدا لها انيقا يف ضوء النار 

 املش تعةل.

 هز رأأسه ابالجياب:



اكن يش هبين جيب ان  " اجل 

 اريك صورته "

وشد عىل شفتيه وهو خيرج 

حمفظته ويفتحها ويسحب مهنا 

صورة صغرية ويناولها اايها. 

وراحت تتفحص صورة 

الطفل ذي الشعر الاسود 



عيناه تتلألأن مرحا, وصفحة 

وهجه تعكس صورة وجه ابيه 

قبل ان يصيبه احلادث. 

وطفقت رافينا تتأأمل الصورة 

احت تاكحف فرتة طويةل ور

ادلموع اليت اوشكت ان تهنمر  

من عينهيا. الان فقط اركت 



السبب اذلي يدفعه اىل 

البحث عن الفتاة القريبة من 

قلب رودري ليجبها عىل 

 الزواج منه هو . 

منذ ان بدأأت احلياة منذ امنا 

حواء ومنذ عهد هيلني اكن  

عىل املرأأة ان تدفع المثن ففي  



وسعها ان تتذوق املرارة مع 

الوة احلب وعندما اعادت  ح

هل الصورة تالمسة ايدهيام 

وتذكرت اهنام وحدهام يف 

 الكوخ .

 قال هل:



" يبو ان الرحي بدأأت هتمد يف 

 اخلارج "

ولكن العاصفة اكنت التزال 

تصفق الباب فابتسمت 

بعصبية وطفقت هتز كتفهيا 

 ابس تخفاف.

 قال مارك:



" انت متعبة اخدلي اىل النوم  

الاريكة تصل للنوم. يه ان 

 خش نة ولكهنا نظيفة "

مل تهنض رافينا من فوق املقعد 

 وسأألته: 

" ماذا عنك اي مارك؟ اان 

 مسرتحيةهنا جبوار النار "



 قال:

" احلطب اوشك عىل ان 

يذوب وعندما ختمد النار 

سزيداد البد يف املاكن وافضل 

ان تتدثري وانت انمئة فوق 

 الاريكة. تعايل "



دها ليساعدها عىل ومد لها ي

 الهنوض فقالت هل برتدد:

" ال ميكنك اجللوس عىل 

املقعد انه منخفض وانت 

 طويل "

" سأأكون خبري...النساء يمتتعن 

 بنعمة القلق "



 قالت:

" اننا نس تطيع ان جنلس  

 سواي عىل الاريكة "

توردت وجنتاها حبمرة اخلجل 

وكأهنا عروس يف ليةل زفافها 

 واس تطردت تقول:



تطيع ان تتجول يف " ال تس  

الكوخ طوال الليل لن يطرق  

النوم اجفاين واان اراك ال 

 تقوى عىل الرقاد "

 قال ضاحاك:

" هل انت الانسانة اليت 

ََ ؟"  َ ََ ََ  تفكر يَف



وجفأأة انتصبت ورفعها بذراع 

 واحدة واس تطرد يقول:

" ال اس تطيع ان اقامسك 

اجللوس عىل الاريكة فرسعان 

ما ينتابك اذلعر وحىت الان 

مازلت عصبية من ملسة يدي  

" 



ادخت رافينا قدمهيا يف فروة 

الغمن لتشعر ابدلفء والقى 

مارك بأأخر قطعة من اخلشب 

يف املدفأأة ويف هذه اللحظة 

انطفأأت الشمعة وعىل ضوء 

 النار



املش تعةل عاد وجلس اىل 

جوارها وجذهبا اىل كتفه 

وراحا يتطلعان اىل النار اذلي 

تدرجييا. اخذ لهيهبا خيبو 

وبدأأت اصوات الرحي تتالىش 

بيامن اس تغرقت رافينا يف النوم 

ورأأسها مس تقر فوق كتفه 



العريضه وامضيا ليةل غريبة  

وعندما استيقظت رافينا عند 

الفجر وجدت نفسها بني 

ذراعي مارك ووهجا يمتتع 

بدفء عنقه وظنت ويه 

نصف حاملة اهنام ببج الفارس 

ولكهنا ادركت احلقيقة عندما 



افاقت متاما ورأأت كوخ الراعي 

 وبقااي الرماد يف املدفأأة .

تركت برصها يعود ليس تقر  

عىل وجه مارك اذلي ان 

مس تغرقا يف النوم وقد استند 

بظهره اىل الاريكة وملا اكن 

البد الشديد قد زحف اىل 



الكوخ اثناء الليل فانه جذهبا 

بذراعه ومضها اىل صدره 

ليلمتس ادلفء فمل تشعر 

خوف منه. والان بأأدىن 

ادركت فقط كيف يكون 

الرجل غري محمي وهو يف قبضة 

النوم. اكن شعره مشعثا وذقنه 



اليت كساها الشعر زرقاء 

وقوية وشفتاه صارمتان 

ووجنتاه تبزان التجاويف 

حتهتام اما ندوبه فمل تنتقل اىل 

ابه وامنا ورث عنه الكبايء  

والعناد. متلكها اذلعر فأأرسعت  

عندما شعرت تس بل رموشها 



بذراعيه تش تدان حولها عندها 

بدأأ يستيقظ واطلق زجمرة 

 واس تدار بوهجه ومهس قائال:

 " اي حبيبيت "

مل يس بق هل اس تعامل هذه 

اللكمة من قبل نفدت من مفه  

انمعة تشوهبا الالفة واملودة 



وعرفت انه نصف حامل وال 

يتفوه هبا انسان الا للمرأأة اليت  

يه احهبا مث فقدها. فتح عين 

وتطلع اىل رافينا ويف احلال 

بدت فهيام نظرة احلارس اذلي 

يذود عن امالكه وجفأأة تبني 

املاكن اذلي حييط هبام فأأطلق 



رساهحا برسعة وانتفض واقفا 

 عىل قدميه وقال:

" اي هل من ماكن كئيب هيا 

بنا اي رافينا املطر قد توقف 

وحان الوقت يك نعود اىل 

 البيت " 



ومدت   تركت رافينا الاريكة

ذراعهيا اماهما مث قامت بتسوية 

 شعرها بيدها وقال:

" اشعر ابلفوىض يف مظهري 

" 



وطفق مارك جييل ببرصه علهيا 

والح التجهم يف شفتيه مث  

 قال:

" يبدو عليك وكأنك امضيت 

ليةل مضنية فوق سطح 

 قرميدة "

 قالت ضاحكة:



 " انظر اىل نفسك "

وس بقته اىل مغادرة الكوخ 

لصباح. رأأت لتس تقبل هواء ا

الس نة من اشعة الشمس يف 

الافق ومسعت الطيور تشدو 

عىل الاغصان. سارا فوق 

احلشائش املبتةل ووجدا 



الس يارة مغطاة بقطرات املطر. 

مسح مارك الزجاج قبل ان 

يتخذ ماكنه وراء جعةل القيادة 

ويس تقر اىل جوار رافينا 

واجتها صوب اشعة الصباح 

املرشقة. بدأأت نسامت الفجر 

ب عب النافذة وبدت هت



الزهور متفتحة وامزتج رشوق 

الشمس بأأمواج البحر ليصنعا  

معا لوحة رائعة التكوين 

وعندما سأألها مارك اذا اكنت 

حتب ان يكشف غطاء 

الس يارة ابتسمت موافقة 

والتقطت انفاسها عندما اخذ 



الهواء يداعب شعرها املتطاير. 

اهنام يس تحقان مثل هذه 

ما اقتسام الرحةل الصباحية بعد

سواي ليةل غريبة امضياها يف 

الكوخ الكئيب وانما عىل 

 اريكة خشبية. 



وجفأأة رأأى مارك جشرة اقتلعهتا 

الرايح من ارضها تعرتض 

الطريق فأأوقف الس يارة رسيعا 

واكن من الواحض انه البد من 

املرور مبحاذاة حافة الطريق  

الشديدة الاحندار اذا ما فكر 

 يف ان يدور ابلس يارة حول



الشجرة. ومال حنو رافينا وفتح 

 هل الباب اجملاور لها وقال:

" من فضكل اذهيب وحدك  

سريا عىل الاقدام لن اعب  

ابلس يارة حول الشجرة ومعي 

 راكب "

 " ولكن اي مارك...."



 " لن اانقش الامر "

ودفعها خارج الس يارة 

 واس تطرد يقول:

" سريي حول الشجرة 

وانتظريين عىل بعد خطوات 

 مهنا "

 قالت:



 " انت الس يد "

وامتثلت المره. مل ينىس مارك  

حطام الس يارة الاخرى 

واخملاطر اليت اجتازها ولن 

جيرؤ عىل ان جيتاز خماطرة 

اخرى. وعندما سارت رافينا 

واس تدارت حول الشجرة 



تبينت ان املسافة اليت  

س تعبها الس يارة ابلغة الضيق  

وعىل مارك ان جيتازها حبذر 

بني ضلوعها  شديد فقفز قلهبا

وراودهتا الرغبة يف ان تعود 

اليه وتتوسل هل الا خياطر 

حبياته ويف وسعه ان يرتك  



الس يارة ماكهنا ويغلق ابواهبا 

ويطلب من ستيليو احلضور 

الس تعادهتا من هذا املاكن 

لكهنا ما اكدت تبدأأ ابلعودة 

حىت رأأت مارك يدير حمرك 

الس يارة ويسري هبا بني هناية 



وحافة اجلبل اغصان الشجرة 

. 

تسمرت قدما رافينا وبدت 

اكلمتثال الامص ال يتحرك مهنا 

شئ سوى شعرها الامحر 

املتطاير وتوقفت انفاسها ويه 

ترى الس يارة تنسل من املمر 



الضيق لتنطلق اىل الطريق  

الواسع وتتوقف اىل جوارها 

ويفتح مارك لها الباب وينظر  

الهيا نظرات متسائةل ويقول 

 لها: 

 " ادخيل "



وقفت جاحظة العينني ومل 

تتصور انه خياطر هبذه الطريقة  

فانتاهبا غضب شديد هزها  

من رأأسها اىل امخص قدمهيا 

 قالت هل:

" ملاذا تشدين اىل حياتك؟ 

اذا كنت ترغب ان تعيش مع  



اش باحك فلامذا مل ترتكين مع 

 جاردي؟ انه سوف هيمت يب " 

 " رافينا......"

وراحت تبتعد عن الس يارة مث 

بدأأت جتري يف لك اجتاه ومل 

تكن تكرتث مبا قد حيدث 

ومسعت وراءها صوت 



خطوات تقتفي اثرها واحست 

حبرشجة يف حلقه عندما 

اطبق مارك عىل عنقها 

 وامسك هبا:

" رافينا...انين اسف الين 

 افزعتك "

 القت بنفسها عليه وقالت:



" انت مل تفزعين ولكنك 

اريتين كيف يبدوزواجنا يف 

مرسحية هزلية ساخرة  رصة 

جوفاء. مل يكن شيئا غري 

ذكل...ليس هناكل حب وال 

عاطفة الشئ البتة سوى 

اذلكرايت اليت اليت 



حنياها..اوه...ملاذا ال ترتكين 

وحدي؟ هل تعرف اي مارك 

ماذا فعلت يب؟ هل هيمك 

 ذكل كثريا؟ "

هزت رأأسها وانعكست اشعة 

امشس عىل شعرها فبدا متأألقا  



اها قد فقدت بيامن اكنت عين

 ظالهلام واس تطردت تقول:

" عرفت الان اىل اي مدى 

 هتمت يب لن اغفر كل...مطلقا "

وختلصت منه...وعادت اىل  

الس يارة واس تقرت يف مقعدها 

ومل تعد ترى زرقة السامء او 



املياه الفضية للمحيط ومل 

تلكف نفسها مشقة التطلع اىل  

مارك وهو يتخذ ماكنه جبوارها 

. اكن وهجا ابردا ليقود الس يارة

ومل تعد شفتاها ترجتفان متلكها 

حتفظ ابرد فمل ترغب يف 

التحدث او حىت سامع اي 



حديث. واحرتم مارك مصهتا 

وهو يتخذ طريقه اىل مزنل 

 الرسو.

 

 

* * * * * 

 



مرت الاايم بعد ذكل خاوية 

فمل يأأت ستيليو اىل البيت  

وخالل الهنار اكنت تقوم رافينا 

وترتقي التل  جبوةل حول القرية 

حىت تبلغ مقته او تس تلقي يف 

تاكسل عىل الشاطئ  

وتسلمت رساةل من جاردي  



واجابت علهيا فوصفت هل 

اكس يل مونيت ابس تفاضة 

ولكهنا اكنت مقتضبة يف 

الكتابة عن حياهتا مع مارك 

وسوف يعزو سبب اقتضاهبا 

اىل جخلها الطبيعي ويف ختام 

الرساةل بعثت متنياهتا الطيبة 



ي ولن تس تطيع اىل رودر 

الكتابة اليه بعد تكل الرساةل 

 اليت وقعت يف يد مارك.

ومل حياول مارك الاشارة اىل 

الرساةل الناقصة اثنية واكنت 

تدرك انه قرأأها مرارا قبل ان 

يلقي هبا يف النار وانه يقتبس 



مهنا عبارات كتبهتا اكمةل من 

بيهنا عبارة ) تكل الساعات 

اليت امضيهتا معك (. كيف 

تطيع ان تقنع مارك بأأن  تس  

احلديث وحده هو اذلي ملأ 

هذه الساعات اليت امضهتا 

 معه.



اختذت رافينا طريقها اىل 

مكتب بريد القرية لتبعث  

برسالهتا ويف طريق عودهتا 

للبيت مرت مبزنل جلست بباه 

س يدة ترتدي شاال اسود 

اللون وتصنع احدى رشائط 

الزينة فتوقفت لتبدي اجعاهبا 



لهتا ان اكن ابلرشيط وسأأ 

بوسعها رشاؤه..دعهتا الس يدة 

اىل داخل البيت لتلقي نظرة 

عىل عينات خمتلفة من صنع 

يدها فاشرتت ابقة مجيةل  

وزوج من الاساور. وقالت 

املرأأة ان امسها فريتيويلال 



وطلبت من رافينا ابتسامة ان 

متكث قليال وتتناول فنجان 

من القهوة معها واكن ارتياد 

لها تشعر طرقات القرية جع 

ابلظمأأ جفلست اىل مائدة 

تكسوها املرأأة بوشاح من 

احلرير الازرق وانطلقت املرأأة 



برسعة جتول مطبخها الصغري 

وتعو ابلفطائر لتقدهما لرافينا 

 فاكنت ذليذة.

 قالت رافينا:

" جيب ان تعلميين طريقة  

معل الفطائر اعتدت طهو  

بعض الاطعمة قبل زوايج 



نية وجيب ان اعيد احملاوةل اث

وحتدوين الرغبة يف غزو 

املطبخ يف الاكزا ولكن دوان  

جواكس تا تدير لك شئ واان ال 

 احب ان اتدخل يف شؤهنا"



وحدقت فريتيويلال يف وجه 

رافينا وانتابهتا ادلهشة لهذا  

 النبأأ اجلديد مث قالت ببطء:

" انت ختتلفني عن س ينيورا 

دوانات فهيي اكنت تدير لك 

  شئ ومل حتاول ان تشرتي مين

احد الرشائط لزتين هبا ثوهبا 



بل اعتادت ان تشرتي ثياهبا 

من روما واكنت انيقة وحمبوبة 

 جدا "

 قالت رافينا هبدوء:

 " رأأيت صورهتا اكنت فاتنة "

 قالت فريتيويلال:

 " اكنت تبدو س يدة عظمية "



واحست رافينا بنبة ساحرة 

يف صوت فريتيويلال كام ان 

نظراهتا اكنت تدعو اىل 

ل وفتحت املرأأة التساؤ 

صندوك ساكئر موضوعا فوق 

املائدة وتناولت علبة اوراق 

 الكوتشينة: 



" اهنا س يدة عظمية مثكل هل 

 حتبني ان اقرأأ كل طالعك؟ "

وضعت فريتيويلال الورق 

وانكفأأت الصور عىل وهجها 

فوق املائدة فدق قلب رافينا  

 ويه تقول:



" انت تعنني انك تريدين 

 قراءة حظي؟ "

ة رأأسها ابالجياب هزت املرأأ 

وبدت يف صورة امرأأة جغرية  

بوهجها اذلي لفحته اشعة 

الشمس وشالها الاسود اذلي 

يكسو رأأسها واكنت عينهيا 



مسلطتني عىل وجه رافينا  

 وقالت لها: 

" الا ختافني من قراءة الورق 

ومما قد يكشفه كل؟ والا 

يراودك الشك فامي يقوهل كل؟ 

" 



هزت رافينا رأأسها ابلنفي 

 ت:وقال

" ابدا اان سلتية وهذا معناه 

اين ال اخسر من السحر 

واؤمن بوجود اشخاص هلم 

 القدر عىل قراءة الغيب "



" اذن اقليب ثالثة ورقات 

 لتبدو صورها امايم "

امتثلت رافينا لطلهبا وقامت 

مضيفهتا بفحص الاوراق 

واكن الهدوء يسود البيت  

الامن بعض الاصوات اليت  

احلطب تأأيت من حفيف 



املوجود فوق السطح وبني 

حلظة واخرى اكن الااتن  

يرفس املربط وكأنه يمتلمل من  

 حصبته واخريا قالت فريتيويلال:

" اه...هناك احتفال ينتظرك اي 

سنيوريتا. هل ترين؟ هناك 

همرج يف اول ورقة وقع 



اختيارك علهيا وهو مس تغرق 

يف الضحك. اجل 

 احتفال...وقت طيب كل "

 ا وقالت:ابتسمت رافين

" رمبا يكون احتفال مادري 

روزاراي اذلي س نقوم 

 مبشاهدته "



 " انت والسنيور..."

" اجل. انه يرغب يف ان  

 نذهب اىل هناك هذا العام "

هزت املرأأة رأأسها مث ركزت 

عينهيا السوداوتني عىل الورقة 

الثالثة وكأن الوقة الثانية مل ترث 

 اهامتهما كثريا ومتمتت قائةل:



ائر بأأجنحة " هناك ط

سوداء..اه انه نذير حنس يا 

سنيورا! من احملمتل ان 

 يعين....."

ومتهلت قليال لتفحص وجه 

 رافينا اليت سأألهتا:



" ماذا ميكن ان يعين؟ اجوك 

 اخبيين "

راحت فريتيويلال ختلط الورق 

 مث قالت: 

" اوه. وقت غري سار رمبا 

اخبار سيئة..اوه..ولكن هذا  



ن  جمرد تسلية وجيب عليك ا

 ال تأأخذي الامر ابهامتم ابلغ "

وقفت رافينا وقالت ويه 

 شاردة اذلهن:

" ابدا...جيب ان اعود اىل 

البيت..اشكرك عىل رشائط 



الياقة والاساور ستبدو مجيةل 

 عىل ثويب الاخرض "

ويف طريق العودة اىل الاكزا 

اخذت الافاكر تطن يف ذههنا 

حول ما قالته اوراق 

 الكوتشينة وحاولت ان تويح

لنفسها اهنا جمرد تسلية ولكهنا  



ما اكنت تقرتب من مزنل  

الرسو حىت حلق طائر  

موحش اسود اللون يف كبد 

السامء. اكن نفس الطائر اذلي  

رأأته يف الورقة اليت قلبهتا امام 

فريتيويلال. وعندما دخلت  

فناء البيت وجدت مارك يقف 



يف ظالل احدى جفوات املزنل  

ينفث لفافة تبغه فأأرسحت  

وه ويه متسك ابلطرد حن

الصغري اذلي حيتوي عىل 

 رشائط الزينة وقالت هل:

 " مرحبا " 



وارادت ان يضع ذراعه حولها  

وان يطرد دفء رجولته 

البودة اليت متلكهتا منذ 

حلظات وجزية ولكهنا اكنت 

تشكو من البودة حنوه لعدة 

اايم مضت ومل يبذل اي 

 حماوةل ليك يلمسها .



 سأألها: 

 كنت؟ "" اين 

" ذهبت اىل القرية واشرتيط 

 بعض رشائط الزينة "

واحست بشئ يعترص حلقها 

وخينقها وبدا لها انه يدرك  



حاجهتا اىل الراحة مث  

 اس تطردت تقول:

" اشرتيهتا من س يدة تدعى 

فريتيويلال جلست معها 

 واحتسينا فنجان من القهوة "

 قال وهو ينفض رماد الساكرة:



مقت " حس نا اان سعيد النك ا

عالقات صداقة مع بعض 

 الناس "

ارخت رافينا جفنهيا واحست 

ابدلموع تطفر من عينهيا 

فدخلت وعبت الصاةل اليت  

تؤدي اىل درجات السمل ويف 



هذه اللحظة مل يبدو لها مزنل  

الرسو غريبا عهنا او وحيدا 

 فوق اجلبال! "
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اكنت اجشار الكروم مثقةل 

بعناقيد العنب واكن عصريها 

حلوا ولكن رافينا احست 

مبرارة عندما تذوقته الن  

العناقيد مل تكن معدة بعد 

 لعرصها.



 امجلزي اينع فوق الاجشار

وحدائق اللميون تفوح براحئة 

نفاذة لك شئ مفعم ابحلياة 

حيمل رافينا عىل الهروب اىل 

املغارة حيث تقرأأ كتااب او 

ترطب اصابعها يف النافورة 

وتتأأمل مليا يف املس تقبل. 



واحياان متر هبا ساعات تس متتع 

فهيا بوحدهتا قبل ان يقطع 

علهيا خادم خلوهتا ليدعوها اىل 

ء او تناول تناول طعام الغدا

الشاي مع زائر. وعندما تأأيت 

زوجات رشاكء مارك يف العمل 

لزايرهتا كن يلمحن لها اهنا  



متتكل املقدرة عىل ان تسوس 

قياد رجل قهار مثل مارك 

 واكنت تضحك قائةل:

" انين ال اقوى عىل ان 

اسوس مارك والا كنت مثل  

الهرة الصغرية اليت حتاول ان 

 تروض منر "



 وة يسأألهنا:واكنت بعض النس

" وهل تطرق حديثه معك 

اىل الالكم عن دوانات؟ اكنت 

فتاة مجيةل ولكهنا مل تكن هرة 

 صغرية "

ومل تشهد دوان جولكس تا مثل 

هذه الزايرات اليت اكنت 



تطرح فهيا النسوة مثل هذه 

الاس ئةل ولكهنا اكنت حتب ان 

تسمع مادار يف هذه اللقاءات 

وتدعو رافينا من حيت الخر 

لوهنا لتتناول معها كأس اىل صا

 من الرشاب. 



ويف احدى املرات اكنت هتز 

كأسها ويه تس متع للحديث  

اذلي دار بني رافينا وضيوفها 

ونظراهتا مسلطة علهيا ولكن  

رافينا هربت من نظراهتا 

ليس تقر برصها عىل الرشاب  

اذلي يرتاقص يف كأسها 



وانتابهتا رغبة مفاجئة يف ان 

متتطي جوادها وتنطلق به. 

ارسعت اىل غرفهتا بعد ان 

ودعت دوانجواكس تا وبدلت 

ثياهبا وارتدت رسوالا ومقيصا 

وعقصت شعرها وطوته حتت 

قبعهتا وبعد عرش دقائق 



امتطت صهوة جوادها 

وانطلقت اىل رحاب الشمس  

اليت اكنت ال تزال تفيض عىل 

الكون بأأشعهتا. اكنت هذه 

الاايم حارة وطويةل ولكن  

عب الرحي اكنت دامئا هتب 

السهل الواسع املعشب املطل 



عىل البحر واكن من دواعي  

الهبجة ان يراتض املرء جبواده 

ليتنسم الهواء النقي واحست 

رافينا ان اجلواد يطري خبيالء 

حتدوه سعادة ال تقل عن 

سعادهتا وهو ينطلق اىل 

رحاب الهواء الطلق حىت بلغا 



حدود السهل وعىل حني جفأأة  

ها طارت قبعهتا من فوق رأأس 

واكن لزاما علهيا ان ترتجل  

لتس تعيدها ولكن الهواء محل  

القبعة بعيدا حىت اس تقرت 

عند امكة حشائش تقع عىل 

حافة املنحدر الصخري 



الشاهق وعندما انقضت عىل 

القبعة متسكها بيدها حملت عند 

املنحدر رجال وفتاة يتجاذابن 

احلديث واكنت الفتاة ذات  

شعر اسود اللون يتطاير مع 

الهواء وتتحدث ابهامتم   نسمة

شديد معه وجفأأة احاطت  



عنقه بذراعهيا ودفنت وهجها 

يف وهجه ومل يدفعها عنه وامنا 

 اخذ يضمها اىل صدره .

اكن العشب يبدو اطول من 

االثنني فركعت رافينا وراحت 

حتدق فهيام بعينني شابهتام 

برودة الثلج اهنا تس تطيع ان 



تتعرف عىل الرجل يف وسط 

 ميكن ان ختطئ  اي زحام وال

خشصيته وهو واقف مع الفتاة. 

هنضت رافينا وابتعدت 

وتذكرت اين رأأت الفتاة اليت  

اكنت بني ذراعي مارك اهنا 

الفتاة احلافية القدمني اليت  



شاهدهتا يف املطعم حيث  

قامت عىل خدمهتام بتقدمي 

اطباق الرسدين. احىن اجلواد 

رأأسه يلهتم العشب وحيامن  

ا عىل اراحت رافينا رأأسه

رسجه ادار رأأسه ووههبا نظرة 



حنان وكأن هبجهتا املوؤدة 

 انتقلت اليه. 

مل يكن شعورا ابلغضب او 

ابلصدمة هو اذلي انتاهبا وامنا 

شعور ابحلزن لأن مارك  

اجبها عىل الزواج منه بيامن  

اكن يف وسعه ان جيد سعادته 



او رمبا يس تطيع ان ينىس  

ماضيه مع فتاة من بنات اههل  

رعرعت هنا وحتب ودلت وت

اجلزيرة كام حيهبا هو وتعرف 

تقاليد اهل ساردينيا وعاداهتم  

. 



تهندت رافينا وتهند جوادها 

بدوره وادارت رأأسه ليتخذ 

طريقه اىل الاكزاتش يبيسو 

عائدة اىل املزنل مرورا حبقول 

الكروم واعتذرت عن الهبوط  

لغرفة الطعام لتناول الغداء 

وعللت اعتذارها اهنا تناولت 



بعض عناقيد العنب الفجة 

 فأأصابهتا بأأمل خفيف يف معدهتا.

ترك مارك ربطة عنقه غري 

معقودة واقرتب من فراشها 

واحنىن علهيا وحتسس جبيهنا 

 بيده وقال لها:



" انت تعانني من محى خفيفة  

سوف اس تدعي كل الطبيب  

" 

 اجفلت وقالت:

" ال ارجوك ال تفعل اي مارك 

سأأشعر بتحسن حاال. لك ما 



الامر انين ال اشعر بأأدىن   يف

 رغبة بتناول الطعام "

 قال مقرتحا علهيا:

 " رمبا وجبة خفيفة تناس بك "

هزت رأأسها ابلرفض الهنا مل 

تكن تشعر ابدىن شهية  

للطعام واكنت لك ما رغبت 



فيه هو ان يدعها وحدها 

والقى املصباح بضوءه علهيا 

 فبدت رافينا ضائعة وحزينة. 

 سأألها: 

ترغبني يف ان امكث  " هل 

 جبوارك؟ "

 ندت من مفها لكمة:



 " ال...ال...سأأكون خبري "

 " ما بك اي رافينا؟ "

تطلعت اليه فرأأت ربطة عنقه 

احمللوةل وشعره الاشعت وبدا 

لها كأنه اكن مس تعجال يف 

ارتداء مالبسه وشعرت بطعنة 

جنالء خترتق ظهرها عندما 



ابدى رغبته يف املكوث معها 

ت هل احتقارها وودت لو ابد

لرغبته يف الوقت اذلي يكرس 

فيه لك افاكره واشواقه للفتاة 

 الاخرى .

 قالت هل:



" اريد ان انفرد بنفيس...اشعر 

 بأأمل خفيف "

 " النك تناولت احلرصم ؟"

اشاحت بوهجها عنه ولكنه  

جلس اىل جوارها عىل 

الفراش وامسك برأأسها املتوج 

ابلشعر الامحر وانترشت 



وسائد البضاء خصالته فوق ال

وتلألأت عيناها اخلرضاوان 

 وسط امتقاع لون وهجها.

 سأألها: 

" مل لك هذا العبوس؟ هل 

قالت النوان شئ ااثرك؟ دلي 



انطباع بأأن وشاجئ الصداقة 

 بدأأت تربط بينكام "

" هل من الرضوري ان اقدم 

كل تفسريا للك حاةل نفس ية 

امر هبا؟ الا تدعين انعم 

 ابلهدوء؟ "



 نفس ية غريبه  " انت يف حاةل

 وهذا ما يقلقين اي رافينا "

" ال تبايل البتة اي مارك وال 

 تفسد طعام غدائك بأأمري "

شاهدت نظرة عتاب يف عينيه  

وتساءلت هل جيرؤ عىل ان  

 يعاتهبا؟



 توسلت اليه قائةل:

" اتركين وحدي اان...اان ال 

احمتل ان يلمس ين احد الليةل  

" 

 سأألها هبدوء: 

...ندويب " اهيام تكرهني اكرث

 ام قباليت؟ "



 

وشعرت مرة اخرى بطعنة من 

الامل خترتق جسمها وارتسمت 

رصخة مكتومة عىل مفها رست  

يف اوصالها فأأطلق مارك 

رصاهحا وتركها ترقد ساكنة 

فوق الفراش مث غادر غرفهتا 



اىل غرفته واغلق الباب وراءه 

هبدوء. ومل يقم بزايرهتا اثنية 

وبعد نصف ساعة جاءهتا 

علهيا رشحية من البطيخ  صينية

وقطعة حلم وبطاطا واىل جوار 

لك هذا رأأت ورقة مطوية 

واحست رافينا ابهزتاز 



اصابعها ويه تقوم بفضها 

 فقرأأت:

} اس تدعيت يف هممة معل 

وارجو ان اعود يف هناية 

الاس بوع مع موعد الاحتفال 

بعيد مادري روزاراي رمبا نكون 



حينئذ يف احسن حال . مارك 

} 

فينا يف اخلط حدقت را

الاسود الفامح الواحض وضوح 

الفتاة ذات الشعر الاسود 

الفامح اليت اكنت يف احضان 

مارك وهبدوء حسقت الورقة 



اكن يعمل متاما ان زواهجام 

يشوبه التوتر احلاد ومع هذا 

اجبها للرضوخ لرغبته ورمغ  

الشك اذلي راوده يف عالقهتا 

برودري فانه هو السبب يف  

تطاق. تناولت  ان حياهتام ال

طعاهما دون ادىن احساس 



مبذاقه مث جلست اجتاه النافذة 

وراحت تتطلع اىل القمر وهو 

يعتيل مقة اجشار الرسو واكنت 

اشعته الفضية والنجوم 

املتلألأة تغسل صفحة السامء 

 كام تعين يه وحدهتا !!! 

 



 

* * * * * * * 

 

استيقظت رافينا يف صباح 

يوم العيد حيدوها الاحساس 

الضطراب والامل اذلي اب

خياجل لك شابة. اهنا سوف 



تس متتع بيوم اكمل هترب فيه 

من الاكزا....يوم لكه مرح 

وانطالق. عاد مارك متأأخرا يف  

الليةل اليت تس بق يوم العيد 

واس تطاعت ان تسمع حراكته 

يف الغرفة اجملاورة لغرفهتا وهو 

يفتح ادلوالب ويسقط حذائه 



رمبا نتيجة اضطرابه بقدوم 

 اليوم التايل.

اخذت رافينا حامما وساعدهتا 

وصيفهتا يف ارتداء ثواب اخر 

من اثواب اجلدة دميلزيا واكنت  

الوصيفة فرحة ابلعيد وعلمت  

رافينا مهنا ان القرية بأأرسها  



تنطلق اىل التالل يف هذا 

اليوم. لك ارسة تركب عربة  

مزينة اروع زينة ومزدانة 

الااتن ابلرشائط امللونة وحت 

 يكون مكسوا ابلورد.

 ابتسمت رافينا وقالت:

 " اظن انه احتفال ديين "



" اجل اي ابدرونسيتا. تتقدم 

صورة مادري روزاراي املوكب 

اذلي حيمل املشاعل بيامن يقوم 

الاكهن بتوزيع الباكت عىل 

لك انسان مث يبدأأ املهرجون 

بأأداء العاهبم النارية عىل انغام 

 املوس يقى .



ى لهفتك اي روزيتا " ارى مد

عىل اذلهاب اىل هناك. هل 

 س يذهب صديقك معك؟ "

توردت وجنتا روزيتا حبمرة 

اخلجل وخفضت جفنهيا 

 وقالت:



" تونيو س يصحبين معه عىل  

ظهر جواده اهنا الطريقة اليت  

يذهب هبا احملبون اىل 

 الاحتفال "

 قالت رافينا:

 " ايهل من تقليد مجيل "



مث فتحت صندوق جموهراهتا 

وتناولت صليهبا ووضعته عىل 

صدرها فوق بلوزهتا البيضاء 

والحظت وجود قرط اكنت 

اندرا ما ترتديه اخذته وامرت  

روزيتا ان تقف ساكنة حىت 



تثبته يف اذنهيا فزاد تورد 

 خدي الفتاة ويه تقول:

" ابدرونسيتا....هذا القرط يل 

 اان؟ "

" اجل..مك هو مجيل يف 

اذنيك. والان انطلقي 



لذلهاب اىل  واس تعدي

 الاحتفال مع صديقك تونيو "

امسكت الفتاة بيد رافينا 

 وراحت تقبلها وقالت لها: 

" انت طيبة القلب..انين 

سعيدة احلظ النين اقوم 

 خبدمتك اي بدرونسيتا "



" انطلقي الان وال جتعيل 

 صديقك يطيل انتظاره "

وهزت الفتاة رأأسها لتشعر 

ابهزتاز القرط املتلألئ يف  

اذنهيا واببتسامة سعيدة 

ارسعت تغادر الغرفة وعندما 

ثببت رافينا الصليب حول 



عنقها تساءلت ملاذا ال حيدوها 

الاحساس بأأن تكون خالية  

البال مثل وصيفهتا اليت 

انطلقت اىل الاحتفال بصحبة 

 شاب حيهبا.

اكن الهدوء يسود الغرفة  

اجملاورة وحدست ان مارك  



هبط اىل ادلور الاريض 

ل طعام الافطار وشعرت لتناو 

بطعنة امل لأنه مل يأأت لرؤيهتا 

ويه ترتدي ثوهبا امجليل اذلي 

قدمه لها. راحت تتأأمل نفسها 

يف املرأ ة الطويةل املثبة يف 

اخلزانة وحاز مظهرها عىل  



اجعاهبا. اكن الثوب اخرض 

اللون حبافته اهداب مقحية  

اللون تالمئ برشهتا اما شعرها 

بديعة فقد عقصته يف ترسحية 

وارشأأب عنقها من بني ثنااي 

فتحات البلوزة وتأألقت عيناها  

خبرضة اجلواهر وابلرمغ من  



جتاهل مارك لها والاضطراب 

اذلي اجتاهحا الا ان عزهما 

اقر عىل الاس متتاع بلك حلظة  

 من حلظات الاحتفال.

وتساءلت: هل تتوقع وجود 

ستيليو يف الاحتفال؟ 

افتقدت مداعباته ومتنت ان  



وبشعور اش به بشعور تراه. 

فتاة تعيش يف اوائل القرن  

مجعت اطراف ثوهبا يف يدها 

واختذت سبيلها وراحت 

هتبط درجات السمل ومل تقابل 

احدا يف طريقها فاخلدم انلوا 

اجازة للمشاركة يف الاحتفال 



مما اشعرها بأأن الاكزا اصبحت 

همجورة. عبت رافينا الهبو 

ودلفت اىل غرفة املعيشة 

طعام افطارها حيث وجدت 

معدا عىل املائدة...القهوة, 

واخلزب, والعسل وتساءلت 

ويه حتتيس القهوة اىل اي 



ماكن توجه مارك الان..رمبا 

يكون بصحبة النوان اليت 

ذكرت يف الليةل السابقة بأأهنا 

اكنت حترص عىل مشاهدة 

الاحتفاالت ولكن عظاهما 

الان مل تعد تساعدها الان  

 عىل مغادرة املزنل.



اب رافينا القلق فلن انت

تس تطيع املكوث اكرث يف 

الاكزا فانطلقت اىل الفناء 

حيث وقفت تس متتع ابشعة 

الشمس وراحت تتناول 

قطعة من اخلزب املقدد عليه  

طبقة من العسل وبيامن اكنت 



متسح شفتهيا تناىه اىل مسعها 

صوت حوافر حصان تقعقع يف 

الارض والح اجلواد ادونيس 

 ه مارك.يف الفناء وعىل ظهر 

هز اجلواد عرفه وبرزت  

عضالته حتت رسجه املصنوع 

من اجلدل الاسود واكن مارك 



يرتدي بنطلوان قصريا اسود 

اللون وصديري مطرزا فوق 

مقيص مكشكش واكدت 

حافة قبعته تأألق عينيه. اكن  

يبدو يف لك شب منه واحدا  

من اهايل رسدينيا او فارسا 



متكبا ينطلق للصيد بصحبة 

 ب الصيد.الصقور والك

 قال مارك لرافينا:

" تعايل اصعدي واجليس  

 امايم فوق اجلواد "

مل تكن هذه يه املرة الاوىل 

اليت تشدها عيناه وتسحرها 



وحبركة قوية رفعها واجلسها 

امامه واقشعر بدهنا قشعريرة 

خفيفة مقرتنة برسور خفي 

وامسك هبا بشدة بيامن اخذ 

اجلواد يبارح الفناء لينطلق اىل  

الطريق. وبعد حلظات  عرض

اصبحا مضن املوكب املرح 



اذلي اكن يسكل طريقه متجها  

اىل اجلبال حيث كنيسة 

مادري روزاراي واكنت البغال 

محمةل بأأكوام من الفراش 

والاطفال الهازجني والعرابت  

املطلية ابللونني البتقايل 

والازرق. تطايرت ارشطة  



الزينة يف الهواء وامتطا 

عربية اذلين العشاق اجلياد ال 

راحوا يطلقون اصواهتم ابلغناء 

 عىل انغام الات الاكورديون

اكن املنظر اكحلمل امجليل 

ورافينا تبدو اكلطفل املأأخوذ 

اذلي ال جيرؤ عىل احلديث او 



احلركة خش ية ان يتبخر حسر  

احلمل وشعرت مبارك خيتلس  

النظر الهيا ومل تقو عىل التفكري 

ا يف الاايم الثالثة اليت امضاه

بعيدا عهنا فاكنت مأأخوذة 

بسحر اللحظة اليت تعيش  

فهيا. وتطلعت اليه وغط 



رأأسها بوشاح حريري تتقي به 

 حرارة الشمس وقالت هل:

" املنظر بديع اليس كذكل؟ 

انظر اىل هؤالء الصبية  

الاربعة اذلين ميتطون البغال 

وهذه املرأأة اليت حتمل الطعام 

فوق رأأسها...عىل فكرة اي 



احضار الطعام لنا  مارك نسينا

" 

وحضك مارك وبدا خايل البال 

مرحا ومل تس تطع ان متنع  

دهش هتا من رؤية هذا التأألق  

 اذلي الح يف عينيه وقال:



" قدمت زوجني من الغمن  

للحفل اذلي س يقام هذا 

املساء واما عن طعام الغداء 

فاننا س نجد العديد من الناس 

اذلين سيسارعون اىل تقدمي 

والفاكهة وال الفطائر واجلنب 



ادري كيف س نأألك لك ما 

 س يقدمونه لها "

ازدادت عيناها معقا وسوادا 

عندما راح يتفرس يف رافينا مث 

 اردف يقول:



"مل اشهد الاحتفال منذ مدة 

واخىش ان يغمران الناس 

 بكرهمم " 

وبيامن اكن مارك يتحدث اىل 

رافينا اطلت مرأأة من عربهتا 

 وقالت:



يشاركنا " انه حدث مجيل ان 

البادرون وزوجته هذا العام 

 فالتبارككام مادري روزاراي "

" وانت ايضا اي سنيورا 

وزوجك الطيب واوالدك 

 الصغار "



واحست رافينا بذراع مارك 

وعندما تطلعت اليه رأأت يف  

وهجه هذا امجلال الامسر اذلي 

اشارت اليه الس يدة فريتيولال 

يوم اشرتت مهنا ارشطة الزينة  

 اذ قالت:



انه اش به بأأمري بل رجل  "

 تعشقه الفتيات! "

واليوم يبدو مارك للمرة الثانية  

وهو يرتدي الثوب الرسدي  

وعيناه فرحتان بني موكب 

الاطفال وامجلال املتوحش 

للجبال كام رأأت فيه رجال ال 



يتحرق اىل الانتقام لنفسه 

فرفعت يده املكسوة ابلندوب 

يف امياءة تمن عن عاطفة وكأهنا 

ختفف من ذكرى الامل   تريد ان

اذلي اعترص عظامه وبرشة 

يده اليت احرتقت ومل يتبادال 

احلديث اثنية حىت توقف 



امجليع لتناول طعام الغداء يف 

ماكن يقع عند منصف الطريق  

املؤدي اىل اجلبل وما اكد 

مارك يرفعها من فوق اجلواد 

وهيبط هبا اىل الارض حىت 

احاط هبا العديد من افراد 



اذلين راحوا يقدمون العائالت 

 هلام الواان من الطعام.

اهنا نزهة تتسم ابملرح جلسا 

عىل العشب وراحا يلهتامن  

اخلزب مع رشاحئ اللحم والزيتون  

الاسود وحيتس يان كوؤس 

الرشاب واكنت الاغاين ترتدد  



عىل انغام املوس يقى عندما 

حان الوقت للعودة سارا اىل 

حيث اكن يقف ادونيس 

عرت بيدي جبوار اجلدول وش

مارك تكتنفهام قسوة خفيفة 

 فندت مهنا رصخة قائةل:

 " مارك! "



 قال لها:

" ايهتا الساحرة الصغرية 

عيناك يف خرضة اوراق 

الشجر يتلألأ فهيام حسر حيطم 

قبضيت او حييلين اىل متثال 

 امص "



تالحقت انفاسها عندما جذهبا 

بعيدا عن اجلواد واختفى هبا 

جلدول وراء خصرة كبرية تتامخ ا

وهناك اجفلت وغطت عينهيا  

بيدها ومال مارك حنوها 

وارتكز مبرفقه عىل الصخرة 

وراح يتطلع الهيا وهتدلت 



خصالت شعره الاسود فوق 

عينيه حيث تأألق فهيام حيوية 

الش باب املتوحش وقام حبل 

جدائل شعرها واخذ يلف  

خصالته حول عنقها الابيض 

وسأألها عن رودري من جديد  

 فقالت مدافعة:



" هذا موضوع ليس هل ماكن 

يف يومنا هذا ارجوك انىس 

امر رودري واان سأأنىس امر 

 تكل الفتاة "

وتوقفت عن مواصةل احلديث  

عندما ضاقت عيناه وازدادت 

 حده وسأألها: 



 " اي فتاة تقصدين ؟ "

 قالت:

" انت تعرف ما اعنيه. امجليع  

رشعوا يف الاس تعداد للرحيل  

 وخري لنا ان نرحل معهم "

ت رافينا نظرة متعجةل عىل  الق

وهجه املتجهم وحيامن خطا  



خطوة واحدة اخذت يف 

ادلوران حول الصخرة هاربة 

منه وسارت حيث اكن يقف 

ادونيس واكن الناس 

مس تعدين لقطع نصف املسافة 

املتبقية اليت تؤدي اىل 

الكنيسة فوق اجلبل واكنو 



يرددون ان الرحي وحدها يه 

 اليت تدق اجراسها وبال تفكري

ارسعت حنو اجلواد ووضعت 

قدهما عىل الراكب ومسعت 

 رصخة عاجةل: 

 " رافينا..."



ظنت اهنا رصخة غاضبة 

فأأمسكت بعرف ادونيس 

ليساعدها عىل امتطائه عندها 

تراجع اجلواد اىل الوراء ليلقي  

هبا عن ظهره وقد تعلقت 

قدهما ابلراكب وشعرها الالمع 

يتجرجر عىل الارض. تعالت 



اىل اخلطر الرصخات تنبه 

املباغت فأأرسع مارك اىل 

اجلواد اذلي ارتفعت ساقاه 

الاماميتان عاليا فأأمسك 

ابللجام ليكبح جامحه وهيدئ  

من روعه ويف الوقت نفسه 

سارع شاب النقاذ رافينا اليت  



اكنت تعض شفتهيا من شدة 

 الامل. 

اطلق مارك رصاح قدم رافينا 

من قبضة الراكب ومل تس تطع 

الامل   ان تكمت رصخهتا من

اذلي جنم عن التواء اكحلها 

فناولها البعض قليال من 



الرشاب وقام البعض الاخر  

يغمس قطعة مقاش يف ماء 

ابرد مث عصبوا هبا الاكحل. 

ابعد مارك خصالت شعرها 

 عن وهجها الشاحب مث قال:

 " سأأعود بك اىل البيت " 

 امسكت بذراعه وقالت:



" ال..انين اريد ان احرض 

 العيد "

 با :قال غاض 

 " عيد سعيد "

بيامن اكنت الوجوه تطل من 

فوق كتفه متمتت امرأأة تسأأل 

البادرونسيتا ان تركب معها  



ومع اطفالها عربة العائةل. 

حاولت رافينا ان ترمس 

ابتسامة فوق شفتهيا املرجتفتني 

 مث قالت: 

" ارجوك اي مارك ختلص من  

الاضطراب اذلي يكسو 



وهجك انت ختفيين اكرث مما 

 ونيس يب "فعهل اد

 قال:

" اكن ميكن ان يسحقك 

اجلواد حبوافره. ماذا كنت 

حتاولني معهل؟ هل كنت 

 عازمة عىل الهروب اثنية! "



 عضت شفهتا وقالت: 

" مارك...لك واحد منا 

 يعرتض طريق الاخر "

 " هل تعرتضني طريقي؟ "

 حدثته بعينهيا اخلرضاوان قائةل:

" اذا كنت ترغب يف ان  

 يه نعم "اقول كل نعم اذن 



 قال مارك:

" يوما ما سوف اصفعك اي 

 رافينا "

واكن احدمه يعرف الاجنلزيية  

فأأطلق حضكة خافتة كرست  

حدة التوتر اذلي ساد املوقف 

فرفعها مارك فوق ذراعه ومحلها 



اىل عربة يقودها ااتن هزيل  

تتطلع من فوقها روؤس اطفال 

صغار دفعهتم اهمم جانبا قائةل 

 هلم:

 للسنيور " " افسحو املاكن

وقدمت بطانية لتجلس علهيا  

 رافينا مث اردفت تقول:



" ضعي قدمك فوق هذه 

 الوسادة..اي سنيورا "

ابتسمت رافينا يف وجه 

 الاطفال الاربعة وقالت:

" شكرا انمت اكرث طيبة مما 

 كنت اتصور "



وراحت رافينا تتطلع اىل وجه  

مارك وبعد بضعة لكامت 

 تبادلها معها اس تدار وسار اىل

حيث يقف ادونيس اذلي 

نكس رأأسه حنو الارض 

ورأأته يعتيل الرسج وعندما 

جالت ببرصها يف العربة رأأت  



طفةل صغرية ترفع يدها اىل 

وجنهتا وكأن عيناها تسأأالن 

 رافينا سؤالا فأأجابهتا برقة: 

" السنيور...زويج جرح 

 وهجه يف حريق "

 قالت الطفةل: 

 " مسكني وهجه "



ندما واشاحت رافينا بوهجها ع 

احست ابدلموع تاكد تطفر 

من عينهيا وطفقت تقول 

لنفسها: اوه اي مارك اريد ان  

افهم السبب اذلي يشدان 

الواحد لالخر وادلافع اذلي 



يدفع الواحد اىل الابتعاد عن 

 الاخر! . 

اخذ الااتن يسعى ويرتقي 

املمرات يف الارجاء دقت  

الاجراس اليت نصبت يف برج 

 الكنيسة . 

 ال الاربعة:قالت ام الاطف



" اوشكنا عىل الاقرتاب من  

 الكنيسة " 

والحت هلم جدران الكنيسة  

والبج اخملروطي الشلك  

والابواب املفتوحة ورأأت 

رافينا جوادا اسود اللون فوق 

التل وفارسه جالسا عىل ظهره 



يف هدوء اتم يقف وحيدا 

تكتنفه العزةل وقد نأأى بعيدا 

عن جضيج املوكب ودقات 

علهنا الرتحيب اليت ت

الاجراس. تساءلت رافينا 

ويه تراقبه فمي يفكر هذا  

الفارس وهو جالس هناك هل  



يفكر يف اخر مرة شاهد فهيا 

الاحتفال ام املرة الاوىل اليت 

حرض فهيا الحتفال بصحبة 

دوانات البد اهنام جلسا سواي 

فوق الرسج وهام يرتقيان 

الطريق املؤدي اىل الكنيسة  

عىل  والبد انه اكن هيمس لها 



انغام دقات الاجراس: احبك 

اي دوانات...سأأحبك دامئا. وجفأأة 

ادار رأأس جواده واقرتب من  

العربة اليت توقفت عند جانب 

 الطريق وقال: 

" مرحبا بك يف كنيسة 

مادري روزاراي. س ندخل فامي 



بعد لنشعل الشموع. اخبين 

 كيف حال اكحكل؟ "

انزلق مارك من فوق اجلواد 

عىل  وابدر اىل مساعدهتا

مغادرة العربة ومسعا سواي 

 صوات هادئا يقول: " هالو.. "



التفت مارك حنو صاحبة 

الصوت فوجد الطفةل الصغرية 

تتعلق ابلتنورة احلريرية اليت 

 ترتدهيا رافينا فابتسم لها وقال:

" جيب ان اخذ الس يدة معي! 

" 



فاهزتت الابتسامة عىل شفيت 

 الطفةل وقالت: " أأوه.."

عىل الطفةل وملس  مال جبسمه 

 برقة خدها وقال: 

" انت ترين اي صغرييت ليس  

معي احد يشاركين الاحتفال 



ابلعيد سأأكون وحيدا عندما 

 يطلقون العاهبم النارية "

" ليس عنك اطفال اي 

 سنيور؟ "

" ال..ليس عندي اطفال 

ولكن السنيورة زوجيت تريد 

ان تشاركين مشاهدة الالعاب  



النارية هل تسمحني يل 

 ؟ "بذكل

ابتسمت الطفةل الصغرية 

وهزت رأأسها ابالجياب وتركت 

يدها اليت اكنت ممسكة 

ابلتنورة اخلرضاء ومحل مارك 

رافينا وحيامن تطلعت اليه  



وجدت الابتسامة غامضة من  

وهجه وحتولت اىل ك بة. ال 

شك ان الامر ال ميكن جتنبه  

اكن وجود طفةل ساحرة البد 

ان تذكره اببنه اذلي فقده 

ا لوح بيده عادت  وعندم



النظرة املظلمة اىل عينيه  

 وقال:

" تعايل...جيب ان جند ماكن  

منيض فيه الليةل ونقمي فيه 

الفراش حىت يدرك الاخرون  

اننا جحزان ماكننا. هل تعرفني 

انه من الرضوري ان منيض  



هذه الليةل يف احضان التل؟ 

" 

هزت رافينا رأأسها ابالجياب 

ورأأت املصابيح بدأأت ترسل  

اءها ودقات الاجراس اضو 

راحت تدوي وترتدد اصداءها  

فوق اجلبال وتلمس لك قلب  



بلمسة ساحرة وبعد قليل 

سوف تش تعل الاف الشموع 

فتبدد الظالم اذلي يسود 

مدخل الكنيسة والبد من 

مرور موكب حاميل املشاعل 

اذلي تتقدمه صورة مادري 

روزاراي وحيملها احدمه عاليا  



حىت يتاح للجميع رؤيهتا 

سوف خترتق الالعاب النارية  و 

كبد السامء وتقام املوائد 

 وتعزف املوس يقى.

اكنت التالل شاهقة الارتفاع 

حىت المست مقمها النجوم 



اليت اكنت اضواءها تتأألق يف  

 عيين رافينا.
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تطايرت الالعاب النارية  

وانفجرت مث امطرت وابال من 

الاضواء امللونة عىل الوجوه 

املرشئبة دهشة واكن الشواء 



محمال يف اس ياخ تتقلب فوق 

حفم متأأجج ابلنار. واكن 

طفال ميرحون ومه الا

ممسكون ابلبالوانت بيامن اخذ  

ابئع متجول يعرض عىل 

امجلاهري احلىل الصغرية وقام 

اخر ببيع ادلىم املكسوة 



ابلثياب يف حني وقف غراب 

اسود عىل كتف جغري وراح 

يلتقط اوراق الكوتشينة من 

رف صغري وحيامن قرأأ الغجري 

املس تقبل الثنني من الفتيات  

 انفجرات ابلضحك .



واهنمكت رافينا يف التطلع اىل  

لك شئ حىت اكدت تنىس امل  

اكحلها اكنت ترتدي ثواب 

تقليداي جعلها تشعر بأأهنا مثل 

هؤالء الفتيات الضاحاكت 

واكنت ذراع الرجل الرسدي  

حتيط بوسطها فانتاهبا 



الاضطراب ازاء احساسها 

ابلسعادة اليت تش بثت هبا كام 

يتشبث هؤالء الاطفال 

مللونة اليت قد ببالوانهتم ا

 تتعرض لرشارة فتنفجر.

 سأألها مارك: 



"هل تأأخذين حلية صغرية او 

دمية او ترغبني يف معرفة 

املس تقبل ميكنك ان تنايل 

 الثالثة اذا شئت "

 قالت مبتسمة: 



" احلىل الصغرية ال تناسبين 

وعرفت مس تقبيل ولكنين  

 اظن انين اريد دمية"

اومأأ مارك للبائع للمجئ لأن  

رافينا سوف تضطر اىل ان  

متر وسط امجلاهري لتصل اليه  

وعندما وصل الهيام البائع 



اختارت دمية ترتدي ثواب 

قرمزي اللون الصدر مطرز 

والتنورة مكشكشة ورشيط 

 زينة رفيع الثنية. 

 قال مارك:

" اعطين ادلمية ذات الرداء  

 الوردي ايضا "



والتقطها وانولها لرافينا مث 

 اردف يقول:

ادلية للطفةل الصغرية  " هذه 

ذات العينني الكبريتني رمبا 

 نراها اثنية مبحض الصدفة "

شعرت رافينا ابلسعادة الن 

جتد مارك يتذكر صديقهتا 



الصغرية اليت اكنت جتلس معها  

يف العربة. ةاخذت تتأأمل  

 ادلىم بيامن اكن مارك يدفع مثهنا.

 سأألها مارك: 

" قلت انك عرفت مس تقبكل 

 "من اخبك حبظك؟ 

 قالت:



" اهنا امرأأة تعيش يف القرية  

 تدعى فريتيويلال "

" تقولني فريتيويلال ! أ ه تكل 

املرأأة اليت جهرها ابهنا ماركو 

راعي الغمن ابن الامثنية عرش 

ربيعا اذلي جضر من حياته 



وانضم اىل عصابة قطاع 

 الطرق بغية رغد العيش " 

" الا تس تطيع فعل شئ 

ملساعدته ؟ ان امه امرأأة 

ة تعمل جبد وقلقة عىل طيب

 ابهنا "



" جيب ان يرتك ماركو العصابة 

قبل ان ميد املرء يده ملساعدته 

ويتكفل بأأمره. ان املشلكة اي 

رافينا تمكن يف اننا جند الناس 

غري مس تعدين دامئا للعطاء 

عندما نطلب مهنم بذل 

هجودمه. حاولت يف اليوم 



الاخر ان ارشح 

السبب....ولكن....انظري....ه

 ذي الطفةل الصغرية ذات  ايه

 الرشيط املعقود يف شعرها "

اكنت الطفةل جتلس مع عدد  

كبري من الاطفال امام مرسح 



العرائس حتدق ابهامتم فامي  

 تؤديه ادلىم. 

 متمت مارك قائال:

" الاطفال حيبون مشاهدة 

 مرسح العرائس "

واحست رافينا ابحلزن يشوب 

صوته وحدست انه اكن يقف 



ذ س نتني واكن هنا مع ابنه من

يضحك مثل هؤالء الاطفال 

الضاحكني وعيناه تتأألقان مبثل  

الصدق والسعادة اللتني  

 تنبعثان من عيون الاطفال .

 قال مارك:

 " اعطها ادلمية "



واشاح بوهجه اذلي اضاءته 

شعةل من عود الثقاب اذلي 

اشعل به ساكرته وارىخ 

ادلخان س تاره فوق التغيري  

 اذلي بدا يف عينيه وهام

يبارحان سواي بعيدا عن 

 صوت حضاكت الصغار.



اقبل الليل...وبعد الانهتاء من 

مشاهدة الالعاب النارية  

جلس الناس جامعات والتفت  

لك جامعة حول النار اليت  

ارضمت يف الهواء الطلق  

وراحوا يتناولون رشاحئ اللحم 

املشوي وقطع اخلزب واديرت 



اكواب الرشاب بيامن راح 

ينشدون اغاين  املنشدون 

رسدينيا القدمية عىل الات  

 املاندولني.

اكن مذاق الطعام طيبا واكن 

كتف الرجل ماكان مرحيا يك 

ترحي رأأسها بيامن تالعبت 



الس نة اللهب فأألقت ظاللها  

عىل الوجوه اليت بدت علهيا 

القوة وامجلال والوقار. عكس 

شعر رافينا تأألق النار 

 وتلألأت عيناها خبرضهتام

ع اىل اغنية رسدينيا ويه تس مت

تروي قصة حب راعي غمن  



ورسها ان تدرك معىن 

اللكامت اليت ترتدد ابلهجة  

احمللية واكنت تقول: احلياة 

جتعلين 

ارصخ..واحضك..واتهند. احهبا 

لكها..اما انت فأأحبك اكرث من 

 اي شئ اخر! 



ودفعها شئ مهبم اىل التطلع  

ملارك. بيامن اكنت املوس يقى 

رجييا واللكامت ختفت تد

وظنت اهنا ترى ومضة حنان 

يف عينيه ورسعان ما ادركت  

السبب اذ دخل جفأأة قوام 

حنيل اىل دائرة ضوء القمر لها  



شعر اسود, حافية القدمني 

متسك بيدها دفا صغريا. اهنا 

فتاة املطعم اليت راحت تبتسم 

ويه تدور بني الناس مث 

خطت خطوات رسيعة حىت 

تطايرت تنورهتا امحلراء يف 

هواء وتوقفت امام مارك ال 



وزوجته وشوهدت ابتسامة 

عىل شفتهيا يشوهبا اليأأس مث  

 قالت:

 " ابدرون؟ ! " 

اكنت لكامهتا حتمل نبة التوسل 

وتش بثت نظراته بعينهيا مث 

بدأأت من جديد ترقص رقصة 



ادلف. توترت رافينا ويه 

جالسة اىل جوار مارك خالل 

الرقصة وودت ان تلوذ ابلفرار 

كيف لها السبيل واكحلها  ولكن 

يعوقها عن السري وسوف 

تبدو كبايؤها همانة اذا يه 



فرت من فتاة ترقص لزوهجا 

 وحده.

رأأت رافينا ان الرقصة لن 

تنهتيي واصبح فوق احامتلهل  

ان جتلس هكذا اىل جوار 

مارك وشعرها حيك ذقنه 



ودفء كتفه ينفذ خالل 

 بلوزهتا احلريرية.

واكنت رعشة ادلفء وظالل 

فتاة تطوف بلك ماكن يف  ال 

دائرة ضوء النار واخريا غربت  

الفتاة ولكن ظلها بقي يف 

املاكن فأأشاع حسابة من الك بة 



عىل رافينا ومل تس تطع الفاكك 

 من ارسها. 

بدأأ الناس يتثائبون واخذوا  

يسعون للنوم اما يف خياهمم او 

يف عرابهتم وتبادلوا القبالت 

ومه يرددون الهتنأأة ابلعيد 

. شعرت رافينا بيد السعيد



مارك فوق كتفها ونظرت اليه 

بوحش ية عندما جذهبا اىل 

صدره ولكهنا حسبت نفسها 

 دون ان تبادهل قبلته. 

 قال بنبة ابردة:

" اهنا عادة ان يتبادل الناس  

القبالت يف العيد امل يدخل  



املهرجان السعادة اىل قلبك؟ 

" 

 قالت:

 " اان...اان امضيت وقتا طيبا "

 را وقال:ابتسم ساخ

" وقت طيب؟ مىت تتعلمني 

ان تكوين منا وتشعرين 



ابلعاطفة حنو شئ ما؟ تبدو 

عليك القسوة حىت يباغ بك 

الامر ان تنزتعي الاقراط من 

اذنيك. هل تدعني فتاة اخرى 

 ترسق منك حبيبك؟ "

 قالت ببود:



" اان ال اضع اقراطا يف اذين 

ومرحبا ابلفتاة اليت تس تطيع 

 ان ترسقك "

ت ان تفلت منه ولكن  وحاول

امل اكحلها افسد علهيا احملاوةل 

واكدت ان تهتاوى ومل جتد 

اماهما الا ان تس تعني بساعدة 



مارك يف التوجه اىل خميهتام. 

اكنت ليةل مخملية يتأألق فهيا  

ضوء النجوم واكنت رافينا قد 

اعتادت يف رحالهتا املدرس ية 

ان تنام يف اخملاميت اليت تقام 

ق اما الليةل فان  يف الهواء الطل

الامر خمتلف متاما اهنا تسمع 



صوت الرحي تشدو اانش يدها 

عب الاجشار اليت تكسو 

اجلبال وعندما ختدل اىل النوم 

فهنا سوف تشارك مارك 

التدفئة ببطانية من جدل الغمن  

 لتواجه برودة هواء اجلبل.

 قال مارك:



" الرابط جيب ان خيفف 

قليال حول اكحكل. اجليس 

الشجرة املهتاوية عىل هذه 

 وسأأفعل ذكل بنفيس "

واكن مس تحيال عىل رافينا  

مناقشة مارك وامتثلت لطلبه  

وشعرت بقوة ملسة اصابعه 



وهو حيل الرابط احلريري 

ويعيد تثبيته خفيفا حول 

اكحلها حىت ال تشعر ابخلدر 

 اثناء نوهما .

 " هل الرابط مرحي؟ "

 " اجل شكرا كل "



وقف مث اس تدار بظهره اىل 

 رة وقال:جش

" قلت شيئا قبل اصابة 

اكحكل ولكنين نسيته حىت 

 الان. لقد ارشت اىل فتاة..."

 قالت:



" ليس الوقت او املاكن 

مناس بني ملناقشة املوضوع اان 

متعبة جدا ويوجد هناك اانس 

 ابلقرب منا "

" ابلطبع ولكن اجييب فقط 

عىل سؤايل اي رافينا هل 



تظنني انين عىل عالقة ابمرأأة 

 ؟ "اخرى

وقع علهيا السؤال واقعا مفاجئا 

 قاس يا فقالت:

" اذا كنت تبغي امرأأة اخرى 

 مفن اخلري ان تدعين ارحل "



ووقفت عىل قدمهيا ملواهجته 

 واردفت تقول:

" ال حتتفظ يب معك اي مارك. 

انت تعمل ابنتفاء السعادة بيننا 

 وحياتنا تسري هكذا "

 

 



واس تدارت لتبتعد عنه وترقد 

السجادة وودت لو ختدل  فوق 

للنوم قبل ان يلحق هبا ولكهنا 

مسعت وقع اقدامه تقرتب مهنا 

وتوتر جسمها عندما انم اىل 

جوارها وانتظرت اىل ان يلف 



ذراعه حولها كعادته الا انه  

 رقد بعيدا عهنا .

استيقظا مبكرين يف الصباح 

وطواي فراشهام وغادرا املاكن  

متجهني اىل مزنل الرسو 

 اجلبال خالية من  وبدت هلام

الناس ومل يبق احد سواهام 



وخيل هلام ان هذا احلدث لن  

يتكرر اثنية وحدثت نفسها 

قائةل : انين ال اشعر انين 

انبض ابحلياة او انين امرأأة 

بصحبة رجل كام اشعر الان.  

مارك...اوه لو اس تطيع ان 



اعرف حقيقة قلبك...كام 

 اعرف شلك وهجك .

وصال البيت قبل الظهر  

نت رافينا سعيدة ان تدخل  واك

غرفهتا وتغسل جسمها 

وترتدي ثيااب خفيفة فضفاضة 

وتناولت الطعام وحدها 



وامظت فرتة بعد الظهر  

وحيدة وشعرت ان مارك نأأى  

بعيدا عهنا لأن دليه شيئا عىل  

جانب من الامهية خيص 

مس تقبلها يريد ان يفيض به 

الهيا. واستبدلت ثواب حريراي 

السمل   بثوهبا وهبطت درجات



لتنتظر مارك يف غرفة  

الاس تقبال حيث اكنت تلمتس 

الهدوء لقلهبا....وعقلها !. اخريا  

جاء مارك وبدا لها رجال خمتلفا 

وهو يف بدلته الرمادية. اكن 

صارما طويال متحفظا وليس 

يف صورة الرسدي اذلي محلها  



فوق جواده ملشاهدة 

الاحتفال ابلعيد. واس تقرت 

  عيناه عىل قدمهيا التني

اسرتاحتا عىل مقعد مس تدير 

 صغري وقال:

 " كيف حال اكحكل؟ "



" يؤملين. ولكنين سأأعيش. الا  

جتلس اي مارك..انت تثرييين  

بقوامك الفارع وهو يطل عيل 

" 

غاص مارك يف احد املقاعد 

الوثرية وراح يبحث عن 

 صندوق لفائفه وسأألها: 



 " هل ميكنين التدخني؟ "

 قالت:

نت " طبعا ميكنك التدخني ا

تعرف انين احب راحئة 

 ادلخان "

 قال

 " رافينا..."



ردد امسها وشعرت ان ما  

س يقوهل مارك سوف حيدد 

مصري مس تقبلها وحىت هذه 

اللحظة اكن قلبه ال يلني امام 

اي شئ اكن صارما عندما قال 

لها س تزتوجينين وستتعلمني 

 كيف تعيشني مع وهجيي هذا .



اس تقرت عيناها عىل وهجه 

غريبا ان تشعر بأأن واكن 

ندوبه مل تعد تثريها كثريا. الأنه 

مل يتعود ان يطأأطئ رأأسه 

ليخفهيا عن الناس واحست 

اهنا توارت عن برصها واصبح 



ما يعنهيا منه قوته وحسر 

 عينيه. 

 سأألته: 

 " ما الامر اي مارك؟ "

وتقلصت يدها وفكرت يف 

اللكامت اليت تفوهت هبا وهام 

ان فوق اجلبل حيامن قالت هل 



السعادة احلقيقية لن تعرف 

 ماكهنا بيهنام .

قال بصوت حامس اخملارج 

 قاطع النبات : 

" سأأغيب عن البيت اس بوعا 

لن اخبك ابلسبب او املاكن 

اذلي سأأتوجه اليه ولكن  



عندما اعود س تكون دلينا 

امور جيب مناقش هتا وحقائق 

 جيب ان نواهجها "

 برزت عيناها وسأألته: 

هتا " الا نس تطيع مناقش 

الان...هل جيب عيل 

 الانتظار اس بوعا اخر؟ "



هنض مارك واقفا عىل قدميه  

 وقال:

" اجل...لقد طلبت منك 

الشئ الكثري اي رافينا والان 

 اطلب منك الصب "

" تطلب مين الصب اي مارك؟ 

ان اميض اس بوعا لكه انتظار 



وتساؤل بيامن تذهب انت ايامن  

تشاء هل يه رحةل معل  

 ايضا؟ "

 ددا: قال مرت 

 " ليس متاما "



" هل لها عالقة بتكل الفتاة 

صاحبة الشعر الاسود اليت  

 رقصت كل ليةل امس؟"

توجهت عيناها لتلتقيا بعينهيا 

 وقال:

" رقصت يل؟ هل تظنني.... 

 ؟ "



شعرت رافينا ابلبود يكتنفها 

واس تجمعت جشاعهتا وقالت 

 هل:

" انين اعرف انك تورطت 

الفتاة ومن يف عالقتك مع هذه 

اجلها تتغيب كثريا عن البيت.  

امسعين اي مارك ليس من احملمت  



ان انتظر اس بوعا اخر نناقش 

فيه امر مس تقبنا ميكننا  

مناقش ته الان. اذا ارصرت 

عىل اذلهاب فال تتوقع ان 

 جتدين هنا حيامن تعود "

بدا التجهم عىل وهجه وتقدم 

 حنوها وقال:



" بل جيب ان تكوين هنا. 

 ان تعديين ابلبقاء انين ارص

 حىت اعود "

 وارجتف صوهتا وسأألته: 

" ملاذا ترص عىل وعدي؟ 

دوان جواكس تا تس تطيع ان 

 حتتجزين يف غرفيت "



برزت الندوب جلية يف وهجه  

 وهو يقول:

" ال تكوين طفةل. لك ما 

اطلبه هو ثقتك ملدة اس بوع 

واحد فقط. هل ميكنك ان  

 متنحيين اايها عىل الاقل؟ "

 ددة: قالت مرت 



" عىل الاقل؟ ظننت اين  

اعطيتك لك شئ طلبته  

مين...اين اسفه...لك شئ تراه 

يعد قليال يف نظرك يف الوقت 

اذلي يعين عندي املزيد من  

الامل. انين اعاين من الشقاء 

واان بعيدة عن وطين وانت 



تأأيت يب اىل هنا اىل بيت 

الاش باح واذلكرايت. هل  

تظن انين امضيت يوما سعيدا 

ل تظن انين اكرتث هنا؟ ه

كثريا يف ان تفيض ايل الان  

او بعد اس بوع بأأن لعبة التأأثر 

 انهتت ؟ "



هنضت واقفة وراحت جتيل 

طرفها فيه فمل تأأبه لقوته اذا ما 

قورنت بنحاةل اقداهما فقال 

 لها: 

" اجل ان لعبة التأأثري انهتت.  

هناك بعض اللكامت اليت مل  

تقل بعد ولكن حبق الش يطان 



ا الان. ال اظن لن اتفوه هب

 انين ال اس تطيع ان اقولها "

وتنحى جانبا فبدت صورته 

 اجلانبية ابردة متكبه مث قال:

" مك اود ان اجعل تفهمني بأأن  

هذه احلاةل هامة وغري هامة يف 

الوقت نفسه وعيل ان اذهب  



النين وعدت ابذلهاب...الا 

 ميكنك ان تعديين ؟ "

 قالت ببود:

 " ال...ال اي مارك "

كتفيه العريضني  هز

 ابس تخفاف وقال:

 " املكتوب هو املكتوب "



محلقت رافينا فيه وهو يغادر 

غرفة اجللوس وقد جتمدت 

لكامته )املكتوب هو املكتوب( 

عىل شفتهيا واحست ان 

الرابط الضاغط امللفوف 

حول اكحلها قيودا تغل حركهتا 

ان املكتوب هو املكتوب ولن  



تس تطيع ان تفعل شيئا لتغيري  

رى الاحداث. ووقفت جم

مكبةل ابلكبايء وادلموع تهنمر 

عىل وجنتهيا وتركته يذهب  

 اىل الفتاة الاخرى .

 

* * * * * * 



 

النوان البد ان تكون راودها 

الشك يف حدوث صدع يف 

عالقة حفيدها بزوجته ولكهنا 

مل ترش اىل رحيهل املفاجئ من 

املزنل عندما التقت هبا يف 

ا صالوهنا هذا املساء وامن



حتدثت عن تكل الاايم اليت  

امضهتا يف اجلزيرة وتفحصت 

رافينا ببرصها مليا ويه 

جالسة عىل السجادة جبوار 

 املدفأأة وقالت لها:

" ميكنك ان تعتبي نفسك 

امرأأة يوم ان تفهمي الرسدي.  



انت جتلسني متاما كام جلست 

يف تكل الليةل الاوىل اليت 

اتيت فهيا كنت طفةل ورحت 

عرك يف ضوء اتطلع اىل ش

النار وقلت لنفيس: أأه...هذه 

الفتاة ذات الشعر الامحر  



والعينني اخلرضاوين س تتسبب 

 يف ااثرة متاعب كثرية.

 قالت رافينا:

" كنت تريدين فتاة مطيعة 

 سهةل الانقياد! " 

 قالت اجلده:



" اريد السعادة فقط ملاركوس 

بعد طول احلزن بعد ظننت 

ان احلزن سوف يقيض عليه  

س يقوده اىل او 

اجلنون...اخبيين اي رافينا مىت 

تفضني هل بوجود جنني يف 

 احشائك؟ "



نظرت رافينا الهيا وودت ان  

تنكر ما حدس ته النوان ولكهنا 

اصدمت ابالمنية ادلفينة اليت  

ترتاقص يف عينهيا فوجدت انه 

من امحلاقة الاناكر فقد رأأت 

النوان الكثري من هذه النيا 

يمتناه مارك. نزلت  وتشعر مبا 



ادلموع جفأأة من عيين رافينا 

 وقالت:

" وماذا هيم يف الامر؟ كنت  

حمقة من البداية اي النوان قلت 

البد لالنسان ان يزتوج من 

 قريته...واان راحةل "

 قالت ويه مصدومة:



" ال تس تطيعني هناك 

طفل...رمبا يكون ابنا ملاركوس 

" 

" ال هيمين...انين ماجئت اىل 

دم اىل مارك ما يريد هنا الق

مين دون اي اعتبار ملشاعري 



ان احاسييس مل تعد تعنيين 

 فهو واقع يف غرام فتاة اخرى"

اقرتبت النوان من رافينا 

وملست دموعها اليت احندرت  

عىل وجنتهيا وكأهنا اعتادت ان  

 تؤمن مبا تشعر به. قالت:



" ما هذا اذلي تقولينه؟ كيف 

تكون فتاة اخرى؟ ماركوس 

 انت " تزوجك

اطلقت رافينا حضكة مريرة 

 وقالت:



" ولكنه يأأسف الان عىل  

هذا الزواج. زواجنا انهتيى اي 

 النوان واان راحةل "

 قالت اجلدة:

" هنا بيتك. لك اطفال دي 

كورزيو ودلوا يف مزنل الرسد  

 وهنا س يودل طفكل"



 

 

 

 

 

 

 



   

 

 قالت:

 " س يودل طفيل يف رافهنول "

ووقفت عىل قدمهيا 

 تقول: واس تطردت



" الا تعلمني ان مرك مييض 

هذه الليةل بصحبة امرأأة 

اخرى؟ اهنا من بنات اجلزيرة 

لها شعر اسود مثل دوانات رمبا 

 جيد دلهيا لك ما فقده "

 " انه طفل...كوين عاقةل "



" كنت عاقةل اكرث من اي 

انسان اخر ولكنين ال اس تطيع 

ان امتسك ابلتعقل جتاه عالقة 

 مارك بفتاة "

نوان جفأأة امرأأة جعوز وبدت ال

طاعنة يف السن ابلغة الاعياء 

 وقالت:



" ال توجد اي عالقة عىل 

الاطالق. زوجك اي طفليت 

ذهب للبحث عن ماركو 

كريس يت. وهذا معناه ان 

يذهب اىل اجلبل حيث 

خيتفي قطاع الطرق. مل يرغب 

مارك يف ان تعريف ابالمر وامنا 



افىض به ايل وطلب مين ان  

الرس. اهنم رجال اكمت 

خارجون عن القانون وقد 

توسلت هل الفتاة ان يبحث  

عن فتاها. وقال انه سيرسك 

اذا اس تطاع ان يقنع ابن  



فريتيويلال ابلعودة اىل امه 

 ويسكل حياة رشيفة "

شيئا.. فشيئا.. اخذت اللكامت 

 خترتق قلب رافينا وسأألت: 

" ملاذا مل خيبين؟ ملاذا احتفظ 

 ابلرس؟ "

 دة:قالت اجل



" رمبا ظن انك س تقلقني عليه 

او رمبا خيش ان ال تسمحني 

 هل ابذلهاب "

واخذت يدها هتزت واومأأت 

 لرافينا قائةل:

" الا تسكبني يل كأسا من 

الرشاب اي طفليت؟ اشعر يف 



انين حباجة اليه. ومن طلعة  

وهجك ارى انك جيب ان  

تشاركيين ابحتساء كأس 

 سوف يساعدك عىل النوم " .

يومني مسعت  وبعد ميض

طرقة عىل ابب غرفة نوهما 

ففتحته ورأأت ريزنو اماهما 



ومعه رساةل لها وصلت لتوها  

وشاهدت طوابع اجنلزيية عىل  

ركن الظرف وبدا عليه خط  

 رودري يف غري تناسق.

سأألها ريزنو وعىل وهجه 

 عالمات قلق واحض:



" هل تريد س يديت فنجامنن 

 القهوة؟ "

" اجل احرضه يل يف غرفة 

 وس سأأقرأأ الرساةل هناك "اجلل

وقفت يف غرفة اجللوس فرتة 

طويةل حتاول فض الرساةل 

ولكن اصابعها مل تطاوعها عىل 



فتحها واكنت ختىش ان حتوي 

يف طياهتا انباء سيئة. ولكهنا  

حتاملت عىل نفسها يف الهناية  

وفتحت الرساةل بأأصابع ابردة 

 ومتوترة.

كتب رودري لها خيبها 

يا واقنع اابه بعودته اىل اسرتال 



ابذلهاب معه واهنم 

سيس تقلون الباخرة واخبه 

الطبيب بأأن الرحةل البحرية  

سوف تفيد جاردي وحيث 

ان رافينا تزوجت واس تقر هبا 

املقام فيرسدينيا فال يوجد اي 



مبر لالبقاء عىل رافهنول 

 فأأعلنوا عن بيعه. 

جلست رافينا عىل مقعد الهنا 

شعرت بوهن يرسي يف 

 اوصالها .

هنا ال تصدق ان جاردي يبيع  ا

رافهنول وسوف يذهب مع 



رودري اىل نيوساوث ويلز انه 

ماكن بعيد يصعب علهيا بلوغه  

وشعرت ان اقرب الناس 

 جهروها.

وتذكرت طفلها! قالت منذ  

ليال قليةل مضت انه س يودل 

يف رافهنول لكن البيت  



اذلايمضت فيه طفولهتا 

س يصبح ملاك النسان غريب  

الباكء فمل  واحست برغبة يف

يعد هناك اي شئ تتعلق به  

ال جاردي وال بيت وال احد 

ميكن ان تركن اليه وعندئذ 



مسعت اقدام تقرتب مهنا 

 وتقول:

" ان فنجان من القهوة افضل 

 من ال شئ "

وتطلعت ببرصها لتأأخذ  

الفنجان فوجدت انسان 

طويال يقف عند الباب وبدا 



عليه الاهجاد ويف نظراته 

رصخت عالمات الفضول ف

 قائةل:

 " مارك!!!" 

 فقال مبتسام :

 " ظننت انك رحلت " 

 قالت:



" النوان اخبتين بسبب 

 ذهابك للجبل "

عقد مارك ما بني حاجبيه 

وكسا الرتاب حذاءه ورأأت 

 مزقا يف مقيصه.

 قال:



" ال تقويل انك كنت قلقة 

 عيل؟ "

سأألته ويه متزق رساةل 

 رودري قطعا صغرية:

فريتيويلال؟ " هل وجدت ابن 

 هل حتدثت معه؟ "



" اجل اكن يف حاجة اىل من  

يقو هل ] انت فىت امحق[ وان 

امه وفتاته يف انتظار عودته 

اىل البيت لمينحاه حهبام هذا 

احلب اذلي ال يس تطيع ان 

يطلبه او يس تدينه او يرسقه. 

 انين احسده "



 

ورفعت رافينا عينهيا عن 

الرساةل املمزقة وتطلعت اىل 

 مارك وقالت:

 " الا من الفتاة اليت حتبه؟ "

" اجل عىل الرمغ من الاذى  

اذلي اصاهبا منه فاهنا 



حتبه....انت متزقني هذه 

 الرساةل اي رافينا"

نظرت اىل قطع الرساةل يف 

 دهشة وقالت: 

 " اهنا رساةل من رودري "

 انتصب مارك واقفا وقال: 



" برينني؟ ومتزقني رسالته؟ 

 ملاذا؟ "

.اان مل احلظ ابدا انه " اان..

س يذهب اىل اسرتاليا مرة 

اخرى وبصحبته جاردي...لقد  

 ابعوا رافهنول "



" اذن لن يكون امامك اي 

 ماكن هتربني اليه؟ "

 " اوه مارك"

ووضعت وهجها بني يدهيا النه 

ال يشعر مبا تشعر 

ومتنت...ولكن متنت ماذا؟ 

ورست رعشة يف اوصالها 



عندما خطا حنوها وملست 

 كتفهيا. سأألها: يداه

" هل تريدين اذلهاب اىل 

 اسرتاليا ؟"

شعرت بقربه اىل جوارها 

وادركت متاما ماذا تريد..اهنا 

 تريده هو...هو فقط.



 هزت انفاسه شعرها وسأألها:

" رافينا هل تريدين ان 

 احررك مين؟ "

تطلعت اليه وادركت اهنا لن  

تتحرر منه ولن هترب من 

احلب اذا نبض القلب به. ويف 

هذه اللحظة شعرت اهنا ال 



تس تطيع ان ختتار حريهتا كام 

اهنا مل تعد تقوى عىل العيش  

 معه دون حبه. سأألته: 

 " هل س تدعين ارحل؟ "

" لن ادفعك اىل البقاء. هذا 

 اذا مل تكوين راغبة يف ذكل "



والول مرة رفع مارك يده 

ليغطي وجنته املشوهة وقد 

بدت حسب الامل يف عينيه  

 واس تطرد يقول:

" كيف يل ان اسأأكل ان 

حتبيين كيف يل ان اطمع يف 

قدرتك عىل الاحامتل؟ انين ال 



امكل حديقة ورد اقدهما كل. 

ولك ما املكه مزنل اش باح 

 وذكرايت "

واس تعد ليغادر الغرفة عندما 

اس توعبت جفأأة لك ما قاهل لها 

فقفزت واقفة عىل قدمهيا 

 ورصخت تنادي امسه:



" مارك..مارك..ال تذهب 

 يب! "حبي

فوقف ساكنا متاما رأأسه شامخ 

ابلكبايء ومل يس تطع ان 

يلتفت ليتطلع الهيا فأأرسعت  

وخشصت ببرصها اليه وقالت  

 برقة: 



" انين ال اكره قبالتك او 

 ندوبك "

وارشأأبت جبسمها وجذبت 

رأأسه الهيا واكنت شفتاها 

انمعتان ويه تطبع قبةل عىل  

وجنته اليت تكسوها الندوب 

 واردفت تقول:



ان احلب امعق من الندوب  " 

 الغائرة اي مارك "

 سأألها والشك يف نظراته:

 " مك يطول هذا احلب؟ "

اشارت ابصابعها اىل املزق يف 

 مقيصه وقالت: 



" ال اعمل...ولكنين كنت دامئا 

 اشعر انين احبك "

 " كنت تكنني يل الكراهية "

امسك بيدها وشعرت بنبض 

 قلبه واردف يقول:

تزوجتين وانت تعرفني " انت 

بأأنين لن اقوى عىل احلاق 



الاذى بصديقك الغايل 

رودري انك توهجت اىل 

 مقابلته يوم زفافنا "

 قاطعته قائةل:

" جاردي اكن مريضا وكنت 

خائفة من نتيجة ما س يحدث 

لو ان رودري افىض هل 



حبادث الس يارة. اكن رودري 

يريد ان يعرتف البيه 

 واس تغرق الامر مين فرتة ليك

يعدل عن ارصاره عىل الاقرار 

 جبرميته " 



" اكن اعرتافه س يحررك من  

اي الزتام حنوي امل تراودك  

 الرغبة يف ان تكوين حرة؟ "

جذهبا وهو يتحدث الهيا  

فوضعت ذراعهيا حول عنقه 

ونظرت اىل عينيه و يف جخل 



ضغطت وهجها عىل صدره 

 وقالت:

" مل اكن اعرف حقا ما اريد 

اعرف ما حينئذ ولكنين الان 

اريد. انين اريد ان اسعدك اي 

مارك سعادة تفوق ما قدمته 

 كل دوانات "



التفت يداها حول وسطها 

 وندت زفره من مفه وقال:

" تزوجت دوانات الريض 

ارسيت ولكين تزوجتك 

الريض نفيس. كنت عىل  

اس تعداد الن ازحي من الوجود 

اي انسان يعرتض طريقي  



ابس تطاعتك القول انه احلب 

اول نظرة. كنت اطالبك  من 

بدفع المثن للطريقة اليت فقدت  

هبا ابين درس يت اما الان فال 

 اتصور انك تقدمني يل حيب "

وقفت رافينا عىل اطراف 

اصابع قدمهيا ومهست يف اذنه 



برس معني ومىض وقت طويل 

قبل ان يعود لك واحد مهنام 

 اىل احلديث.

 

ورسعان ما غابت الظالل من  

ت حضاكت  مزنل الرسو وتردد

طفل يف ارجائه وراحت 



رافينا تراقب حبب زوهجا وهو 

يرفع ابهنام اىل كتفه وينظر الهيا  

بعينني تتأألقان حبا ولسان 

 حاهلام يردد:

 " املكتوب...هو املكتوب "

لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية



 زوروا موقع مكتبة رواية   

gawww.riwaya. 

 ***متت حبمد هللا***
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