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 امللخص : 
ميعاد ... قول مأثور كثرياً ما  ألف الصدفة خري من 

يربهن صدقه يف حياة الناس ومصائرهم . وما حصل 
لسريينا كان أكثر من صدفة وافضل من ميعاد الهنا  

كانت على شفري االهنيار االقتصادي واملعنوي عندما 
قذفت بنفسها يف مغامرة ال يقتحمها سوى من كان  
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عيداً يف ايئساً .. وأي أيس ! غري ان القدر ابتسم هلا ب
البالد اليت يتوقف فيها املطر وال تغيب عنها الشمس 
. يف الشيلي حيث تزوجت خوان دي فالديفيا سيد 
الرعاة وارث الوادي الذي يشبه الفردوس . انقذها  
هذا الزواج وانقذ شقيقتها اليتيمة من الضياع لكن  
 خوان ال حيبها .. ووسط عامل عنيف وشرس تفتش 

رار فالفقر افضل لديها من الثراء سريينا عن طريقة للف
 بال حب .
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بيدين مرجتفتني، فتحت سريينا صفحة االعالانت يف 
صحيفة واسعة االنتشار وراحت تبحث عن االعالن  

الذي ااثر مناقشات محاسية يف املكتب حيث تعمل . 
وكان ذلك اثناء فرتة الغداء .واذا بعينيها حتدقان 

ابعالن كتب ابحلروف السوداء العريضة . وتذكرت  
املشهد حني صرخت جوي ,صغرية املوظفات عندما  

 قاطعت احلديث وقالت والدهشة متأل وجهها :
عالن ، هنا  "آه ! شيء اليصدق ! انظروا اىل هذا اال

 فوق ... يف أعلى الصفحة ..."
انزعجت بوال فيكرز من هذا التصرف الوقح وهزت  

 كتفيها وقالت بلهجة الذعة وانعمة : 



" وهل جيب عليك ان تقاطعينا كلما قرأت اعالان عن 
 حفلة موسيقية صاخبة ؟"

 اجابت حينذاك جوي قائلة :
"تبا ملوسيقى البوب الصاخبة ! يف كل حال ،  

كنك ان ترشحي نفسك ، فاملطلوب فتاة شقراء المي
 ذات عينني زرقاوين .." 

 سألت بوال بربود:
 "ترشيح نفسي ؟ وألي سبب ؟"

 اطلقت جوي زفرة انزعاج وقالت :
"هلذه الوظيفة ! لكن مهما كان االمر فالوظيفة 

 التناسبك ." 



وبفضول قوي اقرتبت بقية الفتيات واعلن معا : " 
 مالقضية ؟"

انولتهن جوي اجلريدة وقرأت احداهن ا بصوت  
 ساخر ويف بطء االعالن الذي يقول :

" عرض لفتاة انكليزية ، شقراء وحسب ، وظيفة 
تؤمن هلا استقرارا مادايطيلة حياهتا . جيب ان تكون 

حافظة سر ومطيعة ووديعة ، تقبل الطلبات ملن تبدي  
استعدادها لتحمل اعباء االسرة . وألخذ موعد 

 تصال برقم اهلاتف اعاله"اال
بعد الدهشة ، دوت قهقهة عامة داخل املكتب .  

 واكدت احدى الفتيات قائلة :



"يف اايمنا هذه ، هذا النوع من االعالن الميكنه ان  
خيدع أي فتاة مهما كانت . الشك ان صاحب 

 االعالن فقد عقله...." 
 قالت بوال: 

نه شراء " هذا رأيي ، أان ايضا .رمبا يعتقد انه ابمكا
كل مايريده ابملال . ورمبا كان صاحب االعالن 
 مهووسا يبحث عن فتاة شقراء ليجدد حرميه!" 

 اجابت فتاة اخرى:
"ال ! اهنا مزحة حىت املهووس الميكنه ان جيهل ان  

 نساء اليوم لسن ساذجات وخاصة يف لندن!" 
الضحك يعلو من مجيع االطراف . وجوي احلاملة 

 معان مث قالت :كانت حتدق يف سريينا اب



 "ال اعرف رمبا سريينا تتمتع هبذه املواصفات.."
كانت سريينا مسرتسلة يف افكارها فلم تلتقط من 

احلديث اجلاري سوى القليل فاهتمامها من نوع اخر  
اذ كانت تتساءل بقلق كيف ستتمكن من دفع  

املصاريف الباهظة اليت تفرضها عليها دار احلضانة  
 ة ويندي. حيث وضعت اختها الصغري 

وكانت مديرة دار احلضانة قد اعلنت لسريينا صباح  
 اليوم قائلة :

"اين اسفة حقا اينسة ابين . حنن مضطرون ان نزيد  
عليك جنيها اسرتلينيا واحدا كل اسبوع ، وذلك  

ابتداء من االسبوع املقبل .انت تعرفني ان االسعار  



املايل ...هذا  ترتفع يف مجيع امليادين ... انه التضخم 
 يؤسفين لكنه اصبح البد منه" 

وخالل يوم بكاملة كانت سريينا تطرح على نفسها 
االسئلة املختلفة . اين ستجد هذا املبلغ االضايف ؟ 

امل يسبق ان خفضت مصاريفها اىل أدىن درجة 
وخاصة يف مايتعلق ابلغذاء ؟ كانت تبدو سريعة  
العطب من شدة حنول جسمها ، وكانت تتلقى 

 النتقادات هبذا الشأن من معظم العاملني معها. ا
فجأة تنبهت سريينا اىل مايدور حوهلا ، فقد ران 

الصمت بعد مالحظة جوي. وشعرت بثقل النظرات 
 املوجهه اليها ، اذ يبدو اهنن ينتظرون ردها.

 "كيف؟ عما تتكلمني ؟ املعذرة فلم اكن اصغي " 



ابلتذكري  مل يرد احد ابستثناء بوال اليت هزت كتفيها
 قائلة :

"رمبا انت على حق ايجوي قيل يل انه يف االسبوع  
املاضي لبت سريينا دعوة الرجل اجلذاب الذي يدعى  

 جايسون .."
امحرت خدا الفتاة واعلنت بصوت برجتف غضبا: "  

ومل ال ؟ لقد امضيت سهرة ممتعة ، وبرهن السيد  
 جايسون عن لطف كبري يف ان يدعوين اىل منزله"

 ورا ابستغراب : قالت ل
" تسمني ذلك لطفا! كانت جتول يف رأسه افكار 

خمتلفة .. ال اعرف كيف تصرفت معه ، لكن ابلنسبة 
اليه ، كان لقاؤكما خيبة واخفاقا اتمني ، حىت انه  



صرح يف اليوم التايل انه للمره االوىل يف حياته حيار يف 
 معاملة امرأة من هذا النوع املتحفظ" 

ط وجرح شعورها لسماع احست سريينا بقنو 
ضحكات زميالهتا يف املكتب ، ضحكات ساخرة  

هازئة وملا بدأت الفتيات ابالستعداد ملمارسة عملهن  
من جديد بعد اسرتاحة فرتة الغداء اقرتبت منها  

 اكربهن سنا وقالت: 
"التتوتري هلذه االمور التافهة رمبا انك ماتزالني 

هي مصدر ساذجة لكن هذة الرباءة اليت تتحلني هبا 
 قوتك.."

اهنا االن يف بيتها وعيناها مسمراتن يف االعالن 
وشعرت ابالمشئزاز لتذكرها ذلك احلوار الذي جرى 



ظهر اليوم يف مكتب عملها . وفجأة نسيت كل شئ  
اذ بدأت ويندي ابلبكاء . اسرعت سريينا حنو سرير  

الطفلة لتؤانسها بسرعة لئال يعلو صراخها وتزعج  
كانت اسناهنا تبدأ ابلربوز وال شئ يسكن اجلريان .  

 االمها وخاصة يف الليل . 
محلت الطفة وراحت تذرع الغرفة ذهااب وااياب  

تؤرجحها وتتحدث اليها وشوشة . وحلسن احلظ 
خفت حدة صراخها وتدرجييا هدأت الطفلة ، غري ان  

سريينا استمرت يف املشي طوال وعرضا لكن ببطء  
الصراخ وتقلق راحة العمارة  خشية ان تعود الفتاة اىل 

. 



وراحت افكارها أتخذها بعيدا اىل الوراء اىل قبل سنة  
الفرتة السعيدة حيث كان مستقبلها يبشرها بشىت 

االحالم اجلميلة ومل يبقى من هذة السعادة املاضية اال 
 ذكرى بعيدة.. 

وراحت تتخيل تلك الليلة عندما جاءت والدهتا يف  
 االنزعاج واخلجل:املساء لتخربها بقليل من 

"سريينا ، والدك واان لدينا خرب سعيد نريد ان نزفة  
 اليك " 

 "وما هو؟"
وكانت سريينا يف هذة اللحظة تتصفح االعالن يف 

أحدى الصحف احمللية بعد ان انلت شهادة  
 السكراتراي بتفوق فقالت والدهتا:



" ضعي هذه الصحيفة جانبا ايصبييت واصغي ايل  
 ابمعان" 

ا عينيها والحظت مالمح والدها املنفعلة  رفعت سريين
 فوضعت الصحيفة جانبا ومسعت والدهتا تقول هلا :

 "لدى والدك شئ مهم يريد ان يفصح لك به.." 
 قال الوالد لللوالدة: 

 "ل قوليه انت". 
 "ال انت"

 
---------------------------
---------------------------

-------------------------- 



 
 سريينا من مقعدها زقالت ابستغراب :هنضت 

" آه ابسم السماء عليكما ان تقررا من منكما سيعلن  
 النبأ أو رمبا ابالحرى ميكنكما ان تعلناه معا" 

 وهذا مافعاله اعلنا يف صوت واحد مليء ابلفخر 
 " اننا ننتظر مولودا سعيدا ."

ويف ذهول حقيقي حدقت سريينا فرتة طويلة يف عيون  
ما اتيان من كوكب آخر كانت عائلتها  والديها كأهن 

الصغرية املؤلفة من ثالثة اشخاص على قدر واسع من 
سنة  19االنسجام واالحتاد وظلت على ماهي مدة 

وهي االن مندهشة اذ تراها تتسع ملخلوق جديد اخر 
. 



لكنها سرعان ماندمت على انفعاهلا االانين جملرد رؤية 
ا فأسرعت  خيبة االمل ترتسم على وجهي والديه

 ابلقول لتطمئنهما قائلة : 
"هذا خرب رائع ! حلمت مرارا ان يصبح يل اخ أو  

 اخت "
 تنفست والدهتا الصعداء واطلقت زفرة بكاء وفرح

فامسك والدها بكتفي زوجته وضمها اليه حبنان وقال  
 " امل اقل اهنا ستسعد للخرب ؟" 

غري ان هذا الفرح بدأ يتخلله بعض القلق يف االشهر 
حقة واصبحت والدهتا تزور الطبيب مرات عديدة  الال

كلما اقرتب موعد االجناب حىت افصح الطبيب  
 مؤخرا عن ختوفة من خطورة الوضع. 



وملا حان موعد االجناب انتظرت سريينا مع والدها يف 
قاعة االنتظار يف املستشفى ساعات طويلة واهلم 

يكربمها اخريا جاء الطبيب عابس الوجه واعلن اخلرب  
 لرهيب :ا

" اين اسف ايسيد ابين واينسة سريينا جهدان ابء  
 ابلفشل ... لكننا متكننا من انقاذ الطفل ...."

مل تنس سريينا تعبري وجه والدها الكئيب الذي ارتسم 
يف هذه اللحظة وظل اسابيع طويلة بعد وفاة زوجته  
يف حال تشبة اخلمول يرد ابلرغم منه على اشئلتها  

بعيدة جاء شرطي ليعلمها أبن والدها وبعد فرتة غري 
 قتل يف حادث سيارة.



مل تسنح هلا الفرصة لللحسرة واحلداد اذ ان ويندي 
الصغرية كانت حباجة اىل عناية واهتمام يف كل حلظة  

.وبدأت املشاكل تنهمر عليها فاضطرت اىل ان تبيع  
املنزل وحمطة الوقود حيث عمل والدها سنوات  

الديون والرهوانت الكثرية ومل يبقى معها  عديدة لتفي 
اال املال الكايف لتسديد املصاريف الضرورية اىل ان 
وجدت غرفة ضغرية استأجرهتا ودار حضانه لويندي  

قرب مركز عملها وهذا مل يكن ابختيارها بل اضطرت  
 اىل قبولة الن احلاجة املادية بدأت هتدد استقرارها ...

ها مث جلست على وضعت سريينا ويندي يف سرير 
الكرسي امام الطاولة وراحت تقوم حبساابت  

 املصاريف املتوجبة عليها. 



وخرجت بنتيجة صعبة اذ عليها ان ختفف مصاريفها  
اىل ادىن درجة لتتمكن من دفع اجرة دار احلضانة ... 
منذ االن لن تذهب عند املزين ولن تستعمل ادوات 

حتتاج اىل الزينه وستصلح احذيتها قدر امكاهنا حىت ال
شراء حذاء جديد وحلسن حظها شعرها جمعد بشكل 

 طبيعي وليس حباجة اىل شامبو خاص بة. 
لكن الميكنها ان حترم نفسها من الشورابء وسندويش 
الغداء, واال ملا متكنت من الرتكيز ورغم ذلك يشكو  

مديرها من النسيان الذي اصاهبا اخريا وهي تعرف ان 
 يطة والزاهدة. ذلك عائد اىل تغذيتها البس 

حاملة وجهت تظرها ابجتاه ويندي وبفخر راحت تتأمل 
فرحة خديها البارزين احلمراوين وجسمها املمتلئ 



وتتبتسم فجأة عبست لدى مساعها صراخ الطفلة  
املتأملة وبعد بضعة حلظات دوى صراخها يف ارجاء 

 الغرفة. 
 "آه ال عادت اىل الصراخ من جديد ايهلي!" 

ها بني ذراعيها لكن الطفلة مل  تناولت سريينا اخت
تتوقف عن الصراخ اال بعد ربع ساعه بدت هلا دهرا  
طويال وكانت هتم بوضع الطفلة يف السرير من جديد  
حينما مسعت طرقا على الباب فتحت سريينا الباب  

 وامام العتبة وقفت صاحبة امللك محراء غضبا. 
 تلعثمت سريينا وقالت يف حرية وارتباك : 

 ة سيدة كولينز.."" اان متأسف 
 اعلنت صاحبة امللك يف صوت قاطع : 



" اان كذالك انسة ابين عليك ان تغادري هذة الغرفة  
خالل اسبوع من االن لقد حتملت الكثري جارك 

ينزعج من بكاء الطفلة املستمر ويهدد ابلذهاب اان  
اسفة صدقيين لكن سأضع هذه الغرفة برسم االجيار  

 ابتداء من السبت املقبل !"
ادارت ظهرها وولت اتركة سريينا من دون صوت  

اغلقت الفتاة الباب هبدوء االن ويندي انئمة بسالم 
نظرت سريينا يف امعان وحنان اىل وجه اختها الربيء 

الغرورقت عيناها ابلدموع واسرعت تضعها يف السرير 
مث جلست اىل طاولتها وخبأت وجهها بني ذراعيها  

ا لقد صربت كثريا  وراحت تبكي اتركة العنان حلزهن
خالل هذه السنة االخرية وابت حزهنا هنرا من الدموع 



القدر يتلذذ يف تدمريها وتفتيت اندفاعها واهنيار  
اعصاهبا فحىت االن جاهبت االمور بشجاعة لكنها  

 اليوم تبوح بفشلها . 
يف احد االايم اقرتحت عليها بوال ان تضع الطفلة يف 

نت ترعبها اما االنفال دار االيتام لكن تلك الفكرة كا
بد هلا من الرضوخ لألمر الواقع فهي ترى ان هذه  

 الفكرة هي احلل االخري ملشاكلها .
ويف بطء رفعت رأسها وراحت تنظر يف ارجاء الغرفة 
ذات االاثث احلقري بساط ابل ومقاعد مهرتئة وسرير  

ومغسلة وغاز صغري لكن ابلرغم من مأساهتا كانت  
استقرارها اذ كانت تؤويها هي  متثل هذه الغرفة كل 

وويندي .. ويندي الميكنها ان تقتنع بضرورة االتخلي 



عنها انه اسوأ احللول ورفضت هذه الفكرة بقوة  
 اليأس. 

كانت الصحيفة موضوعه على الطاولة فتناولتها  
سريينا وراحت تتفحصها بعني ايئسة ومرة اخرى وقع 

نظرها على ذلك االعالن الغامض. فجأة توقفت  
 على مجلة حتتوي كلمات قدرية : 

 " تقبل الطلبات للوايت يتحملن اعباء االسرة ..."
ويف عنف امسكت الصحيفة وهبطت السالمل بسرعة 
وتوجهت اىل حيث اهلاتف وبيدين مرجتفتني اضطرت  
ان تدير الرقم ثالث مراتقبل ان تنجح وبصوت عدمي 

الثقة طلبت موعدا فاعطاها املتكلم عنواان قبل ان  
قفل اخلط بقوة ظلت مسمرة النظر يف االعالن  ي



حيث كنت مسرعة : املوعد: السبت الثانية والنصف 
 " 1005ظهرا يف فندف امربايل غرفة 

 كان ذلك هنار الغد!
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 هنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفصل االول
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 الشيخ وبالده  -2
 

مل تشعر أبي حرية الختيار مالبسها الهنا ارتدت 
اجملموعة االنيقة الوحيدة اليت متلكها اهنا كناية عن  

تنورة وسرتة ذات لون بين غامق يناقض بشرهتا الفاحتة 
الذهيب الذي ينسدل امواجا  ولون شعرها الطويل 

على كتفيها وارتدت حتت السرتة قميصا من اللون  
الكرميي غري اهنا قطبت حاجبيها عندما نظرت يف 

املراة الشي يف هذه البزه الكالسيكية يلفت االنظار  
واذا صدق ماقالته زميالهتا من ان صاحب االعالن 

 ليس سوى ثري مضر سيكون حظها قد خاهنا .د 



يتحملن اعباء االسرة" . هذه الكلمات " اللوايت  
تتمايل يف راسها اذا كان الرل الذي ستلتقي به يفي  

بوعده واذا حصلت على هذ الوظيفة الغامضة  
ستضمن مستقبل الطفلة . القت سريينا نظرة اىل  

ساعتها مل يبقى هلا سوى عشرين دقيقة للوصول اىل  
الفندق . ستصل سيارة التاكسي يف أي حلظة االن  

بعدما نظرت مرة اخرى اىل املرأة محلت حقيبتة يدها و 
وعلقتها بكتفيها وهبطت السالمل .أوقفها التاكسي 

امام ابب فندق امربايل الرئيسي وكانت مبكرة  
فتوجهت اىل مكتب االستقبال ابنفاس متقطعة من  

شدة االنفعال.طلبت ان يصار اىل اعالم الغرفة رقم 
1005 



ها خلسة فجأه اشتعل حبضورها .كان املوظف يراقب
وجهها امحرارا ألهنا انتبهت انه الشك ابن موظفي  

الفندق على علم بسبب وجودها هنا. وخالل بضعة 
دقائق بدت هلا طويله جاء صيب الفندق وطلب منها  

ان تتبعه . شعرت بقدميها ترختيان فجأة لكنها متكنت 
 من عبور البهو 

 
سوم فنية  املفروشة ارضه ببساط واسع مزين ابلوان ور 

وملا انفتح ابب املصعد من دون احداث ضجة خيل  
اليها اهنا تغادر العامل املتزن الواضح لتدخل عاملا آخر 

غريبا ومروعا اهنا تنتمي اىل عامل حيث الميكن الي  
انسان ان خيطر يف ابله شراء انسان حي حسب  



ماميكن االعالن ان يفصح عنه فهناك وعد ابالستقرار 
" وابلتايل فهي اسرية سجن ذهيب ..  " طيلة حياهتا 

 لكن ماذا سيحصل يف مقابل ذلك ؟
الغم يضغط على حنجرهتا وهي حتاول جاهدة ان  
تنطق من دون جدوى . الطوابق متر امامها وهي 
عاجزة ان تطلب من صيب الفندق ان يعيدها اىل  

املدخل توقف املصعد وخرج الصيب امامها . تبعته  
الزرق السميك بينما كاان  وقدماها تدوسان البساط ا 

 يتوجهان حنو الغرفة القدرية.
 .  1005اخريا توقفا امام غرفة كتب على ابهبا رقم 

 تلعثمت وهي تفتش يف حقيبتها عن بعض العملة : 
 " شكرا .." 



لكن صيب الفندق رفض البخشيش وعاد ادراجة حنو  
املصعد بعد ان رمقها بنظرة ازدراء . قربت سريينا  

باب مث عدلت يف اللحظة االخرية يدها لتطرق ال
وفجأة تذكرت حكاايت جتار الرقيق االبيض اليت 

تداولتها رفيقاهتا يف العمل ... قصص الفتيات اللوايت 
يلبني مثل هذه االعالانت ومصريهن االسود .  

 مهست لنفسها وهي هتز قدميها اضطرااب : 
" سريينا ابين ، انت حقا جمنونة ! ملاذا جتازفني 

الشك ان هناك وسائل اخرى للخروج من  بنفسك ؟
وضعك املايل يف اايمنا هذه من املستحيل ان يسمح  

للناس ان تعيش من دون سقف: فاملساعدة 
االجتماعية موجودة حقا غري اهنا استاءت لفكرة  



وضع ويندي يف دور االيتام وبعد تردد طرقت الباب 
. ويف احلال فتح اخلادم ودعاها اىل الدخول بلياقة 

برية . كانت الغرفة واسعة وااثثها فاخرا، فعادت ك
انفاسها تتوتر هناك . مقاعد مرحيه وطاولة مستديرة  

موضوعة فوق بساط ابيض مسيك . ولوحات وحنوت  
ومرااي ذات اطارات مذهبة وكلها تزين اجلدران املغلقة 

ابلقماش االزرق الفاتح . وابلرغم من الشمس اليت 
سع ، اكتشفت سريينا  خترتق اشعتها الزجاج الوا

 بدهشة وجود مدفاة يشتعل داخلها احلطب الكبري .
اقرتبت خبطى مرتددة وتوقفت امام احد املقاعد بينما  
توارى اخلادم عن االنظار . تقلصت سريينا التعرف 



مباذا تفكر . لكنها شعرت ابالرتياح وهي ترى رجال  
 عجوزا يدخل الغرفة ويقول : "انسة ابين ؟" 

انان مع لكنة خفيفة يف ابديء االمر كان صوته ر 
اعتقدت انه فرنسي اجلنسية لكنها غريت رأيها عندما 

 مسعته يسأل يف هتذيب رفيع وعزة نفس ويقول : 
 " هل تتفضل السنيوريتا ابجللوس ؟" 

جلست سريينا يف املقعد وراحت جتوب بنظرها و جه 
هذا العجوز ومالحمه النبيلة والرفيعه : عيناه اثقبتان  

ومتكنت سريينا من ان تقرأ فيهما قليال من   ..
االستغراب غري ان فمه يعرب عن عطف وتسامح 

وفكرت أبن شعره االبيض الشك انه كان يف املاضي  



اسود كامال غري انه مازال حيافظ على قامته الطويلة  
 ورشاقة رجل شاب . 

انتظرت سريينا منه ان يتابع كالمه وبدأ غمها وختوفها  
ر رويدا رويدا عندما الحظت انه  وقلقها الحنسا

يبحث عن الكلمات املناسبة ومن دون أي شك هذه 
خربة ججديده على الرجل النبيل الواثق من نفسة  

وكي تشجعه ابتسمت له فأسرع ابلقول : " قبل كل 
شيء ايسنيوريتا امسحي يل ابن اقدم نفسي اان 

الكونت البريتو دي فالريفيا وانت تدعني سريينا اليس 
 ك ؟"كذل

 قالت بصوت غري واثق : 
 " نعم حضرة الكونت .." 



 قام حبركة سلبية وقال :
" يكفي ان تناديين دون البريتو ايعزيزيت فاان امنا  

 افصحت عن لقيب يف حال اردت ان تستعلمي عين" 
 قالت يف عصبية خفيفة : 

" شكرا دون البريتو لكن لن اجروء ابدا ان اقوم 
 بشيء كهذا ..." 

 رافعا حاجبيه: قال 
" ومل ال ؟ انت التعرفني شيئا عين اال اين احبث عن  

فتاة انكليزية وقد كتبت االعالن يف كلمات تدعو اىل  
 الغموض وااللتباس االتعرفني بذلك "

 وافقت سريينا هبزة من رأسها وخاطرت تقول :
 " ابملناسبة احب ان اطرح عليك بعض االسئلة ". 



ر لكن قبل كل شيء " سارد عليها بكل طيبة خاط
سنفعل مبا ينص علينا التقليد الربيطاين ونتناول قليال 

 من الشاي " 
 رن اجلرس فحضر اخلادم يف احلال

" شاي لالنسه ايبيدرو ويل ايضا .. تقليدكم هذا يدل 
 على لطف ولباقة "

احىن اخلادم راسه وخرج من الغرفة كان دون البريتو  
:"سنيوريتا ارغب مبعرفة ما  يراقب سريينا قليال فقال 

الذي لفت نظرك يف هذا االعالن هل هذا يعودى 
 احتمال ان تتجردي اي من اعبائك املاديه؟" 

 ابتسم بسخرية واتبع يقول :
 



 
 

" خالل االايم االخرية جلست مكانك نساء كثريات 
شاابت... كلهن من اجلنسية االنكليزية شقراوات  

ومن دون  -حسب تصرحيهن –طيعات وحمتشمات 
استثناء كل واحده صرحت ان السبب الذي من  

اجله طرقن هذا الباب هو احلياة املرتفة واالستقرار 
املادي طيلة حياهتن غري اين اشعر أن الفضائل اليت 
يتحلني هبا كانت خاطئة مثل الوان شعرهن صحيح  

اين رجل عجوز وتقليدي لكن مازلت قادرا على  
 م ال!"احلكم اذا كان الشعر مصبوغا ا

 احتجت سريينا رافعة ذقنها يف محاس وقالت: 



"لون شعري طبيعي ايسنيور واريد ان تعرف شيئا  
مهما اذا كنت احبث عن احلياة السهلة واالستقرار  

 املادي فليس من اجلي ".
 قال ابستغراب: 

" هكذا اذن ! يف هذه احلال هل ابستطاعيت ان 
 اسألك من اجل من تنشدين االستقرار" 

 ظة مث اعلنت تقول:ترددت حل
"ذكر االعالن ان الطلبات مقبولة للوايت يتحملن  

اعباء االسرة معي طفلة عمرها سنة واحدة وصاحبة 
الغرفة اليت اسكنها انذرتين بضرورة مغادرهتا ألن  

الطفلة غلبا ماتبكي ألهنا تتأمل من اسناهنا اليت بدأت 
تنشق. واضافة اىل ذلك علمت البارحة ان مصاريف 



احلضانة حيث ارسلت ويندي ارتفعت اسعارها  دور 
واخشى االاقدر على جماهبة الوضع . هذا مادفعين  

للمثول هنا اليوم . اين احبث بشكل ابئس عن سقف 
ميكنه ان يؤوينا اان وويندي . واذا مل اتكن من اجياده  

ساضطر اىل وضع ويندي يف دار االيتام لكين  
لكل   مستعدة لكل شيء كي احتاشى ذلك مستعده

 شيء !" 
ويف بطء رفعت عينيها . كان العجوز حيدق فيها ليس  

يف تسامح بل يف احتقار قطب حاجبية وقال يف 
 سخرية :

" واان الذي اعتقدت ان احباثي قد اعطت مثارها يف 
النهاية . لقد أتكدت من النظرة االوىل انك الوحيدة 



اليت تالئم هذه الوظيفة تبدين فتاة بريئة سليمة النية  
 .. لكن مع طفلة بعد كل شيء!" 

 اطلعميقة مث اضاف:" حتما االخالق تغريت كليا"
امحرت وجنتا الفتاة وهنضت فجأة وكانت تغلي من  

 الغيظ قائلة: 
" ليست ويندي ابنيت بل شقييت ! كيف ابمكانك ان 

 تعتقد ان..." 
 ظل دون البريتو جامدا مث هز رأسه حبزوقال: 

 ان جتدي عذرا ملا لته." " ايعزيزيت مل اكن انتظر منك 
" لكن ماتقول خطأ ولست حباجة اىل اختالق  

 االعذار !" 



ضربت قدمها ارضا بغضب نسيت خجلها وقالت  
 بصوت مرتفع : 

" كنت يف التاسع عشرة من عمري عندما عرفت  
والديت هنا تنتظر مولودا سعيدا وفرتة احلمل كانت  
قاسية وخطرة بسبب كرب سنها .. لست قادرة ان  

ل ابلتفاصيل االن كل مابوسعي قوله اهنا ماتت يف ادخ
الوقت الذي اجنبت خالله ويندي وبعد اشهر قتل  

والدي يف حادث سيارة مذ ذاك واان اهتم ابخيت قدر 
املستطاع لألسف معاشي غري مرتفع وستحيل علي 

احياان ان اوازي الدخل مع املصروف هلذا السبب اان 
وج من هذا الوضع هنا اعالنك دفع يب اىل امل اخلر 

رمبا اىل حياة جديدة ستنفتح امام يندي غري اين مل 



آت هنا من اجل احلصول علىحياة مرتفة او من اجل 
االرتزاق ببساطة اان احبث عن مان ميكنين فيه من اريب 

ويندي من دون ان اضطر اىل اسكاهتا كلما بكت 
الىمكان حيث ميكنها ان تفتح وتعيش حياة طبيعية  

ة اي سنيور وهذا ما سأرغبه دائما ! اىل  هذا مارغب
 اللقاء سنيور .."

ارتدت قفازيها وهي على وشك االهنيار يف البكاء  
 واهنت كالمها قائلة : 

 " السبب الستدعاء اخلادم اعرف الطريق جيدا ". 
يف سرعة ورشاقة ابلنسبة اىل رجل من سنه اقرتب  

 دون البريتو منها وقال :



قد اسأت احلكم عليك .. " التذهيب آينسة ارجوك ل
ارجوك ان تقبلي اعتذاري هل تتشرفني ابلبقاء؟ لدي 

 ما اقوله لك."
.. وكان دخول بيدرو املفاجئ وهو جير طاولة صغري  

قد افقد من عزميتها عن املغادرة فقال دون البريتو  
 بلهجة مالطفة : 

 " من فضلك ابقي هنا وقدمي يل الشاي "
ومل تلبث سريينا اال كان من الصعب مقاومة سحره 

 ان استسلمت قائلة بعد حلظات مرتددة : 
 " حسنا اقبل اعتذارك وسأحتسي الشاي معك "
يف صو ت رانن دعاها اىل اجللوس وبينما كانت  

تسكب الشاي العنربي يف فناجني صينية شفافة راح  



يراقب بعينيه حركاهتا الدقيقة ويف احلال اضاء بريق  
 صغري عينيه السوداوين . 

الل احلديث بينهما استجوهبا يف لياقة ذكية  خ
وارغمها على البوح بكل تفاصيل حياهتا املاضية من  
دون ان تشعر اطالقا اهنا ختضع لتحقيق بل العكس  
كانت تشعر جتاهه بنوع من عرفان اجلميل لألهتمام 

الذي حيمله اليها كان يستعمل سحره بسعاده اشعرهتا  
رفقة عمها املهتم  ابالسرتخاء املمتع كاهنا تشاطر

مبشاكلها والذي يدير هلا اذان صاغية شعرت بثقة اتمة 
وراحت تقص عليه كل عذاابهتا املاضية واماهلا  

 املستقبلية.



دقت الساعه الرابعه قاطعة هذا احلوار احلميم وقالت  
 سريينا املندهشة ابستغراب :

" كيف مر الوقت هبذه السرعه ؟ مل اكن افكر اين  
 اكثر من ساعة جيب ان اعود االن." سأتغيب 

 نظر اليها دون البريتو بدهشة وقال : 
"ال ميكننا ان خنتصر هذا احلديث االن وحنن مازلنا يف 
خضمه ايبنيت مازلت يف حاجة الن احدثك ابلتفصيل  

 عن العرض الذي كنت بصدد تقدميه اليك" 
 " اذن هل يف نيتك ان توظفين عندك؟" 

 على غريك " "اخرتتك ولن يقع اختياري 
 ابتسم واقرتب منها وقال :

 " غري ان القرار النهائي عائد اليك بكل أتكيد" 



اسرتخت سريينا يف مقعدها متأثرة بلهجة دون البريتو  
 الوقورة .فقد كانت على انتظار وترقب.

 سأهلا فجأة:
 "ماذا تعرفني عن شيلي ."
 قالت مندهشة مستغربة. 

نوبية اليس  " الشيء القليل تقع يف امريكا اجل
 كذلك؟"

 هز رأسه اجيااب وابتسم قائال:
"متاما اهنا بالد بشكل الفاصوليا اخلضراء تقع بني 

االنديس واحمليط اهلادي من جهة هناك اجلبال  
وثلوجها املستمره ومن جهة اخرى البحر ورغوته  

العاليه اهنا وطين وارض بالدي وهي املكان املفضل 



وع املناخ بسبب طوله  لرتبية شقيقتك هذا البلد املتن 
وكذلك مناظره املختلفة ففي الشمال نرى فسحات 
شاسعه صحراوية حارة حيث االمطار اندرة بينما يف  

اجلنوب فالغاابت رطبة جدا ولذلك ابناء شيلي 
يوما كل 365يقولون يف مزاح اهنا متطر على االقل 

سنه وقمم الصلج اجمللد العالية تطلق السيول واالهنار  
ت وبني االراضي الصحراوية يف الشمال والبحريا

واالراضي الواسعه والبارده يف اقصى اجلنوب يقع 
السهل االوسط الكبري وهنا اقطن يف اسفل الوادي  
اخلصب الطقس رائع الصيف حار وانشف والشتاء  

 ممطر وانعم" 
 توقف دون البريتو حلظة مث اعاد يقول: 



دس  " اتت عائليت اىل هذه البالد منذ القرن السا
عشر اساليف كانوا ينتمون اىل املغامرين الذين غزوا 

امريكا والذين جاءوا من اسبانيا متعطشني اىل خوض 
مغامرة البحث عن الذهب مل جيدوا ماكاتوا يبغونه اان  

استقوا يف هذه البالد وبعد مدة غري قصرية ارسلوا 
وراء عائالهتم يف البداية كان ذلك صعبا ألهنم كانوا 

طني ابهلنود العدائيني .واخلسائر البشرية  يعيشون حما
كانت عديدة لكن رويدا رويدا توصلوا اىل التغلب  

على جرياهنم وقهرهم واليوم يعتربون انفسهم من ابناء 
تشيلي اكثر من كوهنم اسبانني اننا معجبون كثريا  

ابهلنود وحبهم للحرية كما اننا نعي متاما كوننا متعلقني  
 محلها الغزاة معهم ان هذه  ابلتقاليد القدمية اليت



الفضائل اليت يتمتع هبا اهلنود ساعدت على انشاء  
االمة التشيلية االستعمار االسباين القدمي اصبح 

 مجهورية شابة غري
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---------------------------

-------------------------- 
 

بل والبحر  ان موقعها اجلغرايف وكوهنا مطوقة ابجل
والصحراء جيعلها منزلة تقريبا عن العامل احلروب 

والثورات املستمرة مزقتها اهلزات االرضية والتيارات 



البحرية القوية و املاكررة ساعدت على تدمري مدن  
بكاملها ومازال هذا حيدث االن الرباكني استيقظت  

من جديد وتربز احياان بني ليلة وضحاها ان الشباب  
بهون متاما" الكاوبوي" رعاة البقر  الشيليني يش 

االمرييكيني العاملني يف مزرعيت والذين يهتمون  
ابملاشية اهنم صاخبون انفعاليون وتلقائيون وهم 

 يعكسون صورة بالدهم ." 
 توقف قليال مث اتبع يقول: 

" ومن اجله نشرت االعالن يف الصحف … واذا 
من  كنت ارغب يف ان أتيت معي اىل اخر العامل ذلك 

 اجل ان تصبحي زوجته!"
 حدقت سريينا به مذعوره وقالت يف تلعثم: 



 "م.....ماذا؟"
 اضاف دون البريتو واحلزن ميال وجهه:

"نعم . هذا حمتوى عرضي . حفيدي يف حاجة اىل 
 زوجة واعتقد اين الوحيد الذي ميكنه ان خيتارها له" 
 اطلق زفرة ومهس بصوت يدل عن ارهاق وتعب: 

 –ال عجوزا ايسنيوريتا وارغب "واالن اصبحت رج
ان اغادر مزرعيت اتركا اايها يف    -وهذه امنييت الغالية

ايد صاحلة عندما يتزوج يصبح حفيدي قادرا ان  
يفرض سلطته على رجال االعمال الناضجني الذين  
يتعامل معهم ويفرض الطاعه على العمال الذين يف 

 سنه والذين مازالوا يعتربونه واحدا منهم".



لب سريينا خيفق بسرعه وهي هتز رأسها كلمات راح ق
دون البريتو احدثت عندها نوعا من الدوار كتلة  
الصور تتداخل يف خميلتها وتتصادم فوق بعضها  

البعض قمم اجلبال املثلجة والبحار اهلائجة  
والصحاري احلارة حىت هلب الشمس والغاابت الغارقة 

ينيها  حتت املطر كل هذه الصور بدأت تتمايل امام ع
ويف هذه االماكن قام الغزاه الوقحون الباحثون عن  

 كنوز الذهب بشن معارك الترحم ضد اهلنود! 
اهلزات االرضية املرعبه اليت وردت يف حديث دون  
البريتو مل حتدث فيها رعبا مثلما احدث فيها عرضه  

غري املنتظر الزواج من حفيده! كانت مضطربه 
السيطره على   ومشوشه وكانت جتد صعوبه كبريه يف



تناغم افكارها العمال الذين يشبههم برعاة البقر  
االمريكني هؤالء املندفعون الصاخبون يعيشون منط  

حياة خمتلفة متاما عن احلياة اليت تعيشها صحيح انه 
تسىن هلا ان ترى يف السنما املواشي املنتشرة على مد  
النظر يف السهول وان تعجب ابلفرسان والرعاة الذين 

ادرون احصنتهم ليال وهنارا لكن هذه املساحات اليع
الشاسعه اليت كانت تشاهدها على شاشات الصاالت 

املظلمة كانت تبدو من صنع اخليال اكثر من كوهنا  
واقعية اضافة اىل ذلك تلك املوائد اليت يشرتك فيها 

العمال يف اهلواء الطلق حتت ضوء القمر والنجوم 
يد هذا الشعور حيث تشوى اللحوم بكمية ضخمة تز 

خياال وبعدا عن الواقعية فالبيض املقلي واللوبياء  



املسلوقة اليس هذا ماكان يتألف منه طعامها ؟ 
وهاهي االن يف وضه يقرتح عليها عجوز شيلي ان  
تتزوج من رجل ينتمي اىل عامل اخر جتهل كل شيء 

 عنه . 
فتحت عينيها بقوة فاحدثتا عند الرجل العجوز  

 حالة صدمة ما فتمكنت من القول:دهشة قوية كأهنا 
 "هل انت تتكلم جبدية؟" 

 اجاب بلهجة قاطعة : 
 "نعم. اان اتكلم جبدية اتمة يسنيوريتا" 

 اطلقت زفرة ممؤملة وقالت :



"لكن حفيدك هذا ...ماذا يفكر مبثل هذا التدبري ؟ 
أي نوع من الرجال هو كي يقبل ان خيتار له جده  

 زوجة؟"
 مهس العجوز حاملا: 

وع من الرجال هو؟ انه نسخة طبق االصل عن  "أي ن
والده .. أتملنا خليارته منذ سنوات عديدة كان ابين 
الوحيد وقتل على اثر هزة ارضية احب زوجته حبا  
كبريا وهي كانت رائعة اجلمال اراد يوما ان يقد هلا  

املالبس اجلديدة ومساحيق الزينه فاصطحبها معه اىل  
كاان يف الفندق عندما  املدينه وهناك وقعت املأساة  

حدثت اهلزة وسقطت اجلدران عليهما كاان زوجني 
 مثاليني متحدين بشكل ال يوصف..."



 ران صمت قصري مث اتبع قوله: 
"اليتذكر حفيدي شيئا عن والديه ومع مرور الزمن  
اصبح يذكرين كثريا بوالده يف السنوات االخريه قبل  

مجة   وفاته منحين ابين الوحيد ارتياحا وتعويضات
وقبل وفاته ببضعة اسابيع شكرين على طريقة تربييت  
له وعلى نصائحي سيشكرين حفيدي يوما ما الين  

الطريق الوحيد لتحقيق –سادله على الطريق الصحيح 
الذات كليا لكن ال اعرف ماذا ستكون ردة فعله امام 

 هذه املبادرة ..."
 فجأة اصبح نظره ابردا وغري واضح التعبري وقال:

 "لكنه يف االخري سيفعل ما سأقوله له" 



شعرت سريينا ابلشفقه جتاه ذلك الشاب الذي يعيش  
منذ سنوات عديده حتت ظل هذا العجوز السلطوي  

املستبد الشك ان الثقه تنقصه وهذا ماتفهمه متاما اذ  
انه يثق حبكم الغري اكثر من حكمة هو الشك ان  

ساسا اخلجل قد شله البد ان يكون انسان معقدا وح
 لالنتقادات ومكبوات على ذاته. 

غري اهنا ابلرغم من الشفقه اليت تشعرها جتاهه فليس 
 واردا ان تقرتن به! 

 اعلنت يف هدوء اتم :
"اان اسفه عليك ان تبحث عن زوجة حلفيدك يف 

 مكان اخر " 
 سأهلا بصوت قاطع :



 "ملاذا ؟هل انت مغرمة برجل اخر؟"
 "ال ليس هذا هو السبب اطالقا" 

"اذا ملاذا تكذبني؟امل تؤكدي يل منذ قليل انك  
ستفعلني أي شيء من اجل ايواء اختك؟ وما اقدمه  
لك ليس "أي شيء " .يبدو انك التفهمني ان حظا  

 يفلق الصخر قد قدم اليك فكري 
قليال ابحلياه اليت تعيشينها يف الوقت احلايل وابحلياه  

 اليت اقدمها اليك .."
 احتجت قائلة: 

فهم شيئا؟ لن اتزوج ابدا برجل اجهل عنه "لكنك ال ت
كل شيء ومل يسبق ان التقيت به حىت ولو مره  

 واحدة!"



 "غري انك ترغبني يف الزواج يوما " 
 امحر وجه سريينا وقالت :

 "يعين ان..يوما ما ...اود ...نعم"
 قاطعها وقال بصوت انعم :

" انت كثرية التفاؤل اليس كذلك ايسنيوريتا ؟آمال  
دون شك لكن هل تعتقدين حقا ان رجال   كثرية من

سيقبل ان يريب طفلة ليست منه؟ الرجال ااننيون  
ويرفضون التضحيات .. هل تريدينين ان ارسم لك 

وضعك الذي ستواجهينه بعد بضعة سنوات ؟ 
سرتهقني ابعباء تربية طفلة لوحدك وستصبحني عجوزا 

قبل االوان ستجدين نفسك وحيده عندما تصبح 
الدراسة مث وحيدة من جديد عندما   اختك يف سن



تبدأ يف اخلروج وسرتين سن الشيخوخة ميتد امامك 
وستجدين نفسك غري حمبوبة او مرغوبة والتعودين يف 
حاجة لالنتظار كي تشكرك اختك على اهتمامك هبا  

 هذا اذا كانت خمتلفة وغري اعتيادية "
 غمرهتا قشعريرة ابردة فقالت:
 "انت رجل قاس ، ايسنيور!"

"واقعي ايسنيوريتا من االفضل لك ان تتبعي نصحييت 
" ادار ظهره وخرج من الغرفة وابلرغم من احلرارة  
داخل الغرفة شعرت سريينا ابلربد حيتلها اجتاحها  

خوف فوق الوصف راحت ترى نفسها وحيدة وقد  
فقدت اغراءها وجاذبيتها واصبحت هرمة.اليس هذا  

 ماخييف؟



توى الغرفة االنيقة نظرت حوهلا وراحت تقارن حم
والفاخرة بغرفتها احلقرية شبه العارية غرفة عليها  

مغادرهتا بعد اسبوع اىل اين تذهب؟ واىل مىت سيدوم 
هذا الواقع املؤمل ؟ رمبا ستشعر ويندي بعدم االستقرار 

 الذي سيرتك اثرا ابداي. 
عندما عاد دون البريتو اىل الغرفة كانت عينا سريينا  

فأة اليت يرتنح هلبها ابستمرار كانت  حتدقان بنار املد
تبدو هادئة جدا اقرتب منها فادارت وجهها حنوه 

 ورأت يف عينيه بريق امل فابتسمت له فقال: 
 "هل قررت ايسنيوريتا؟" 

"ننعم سنيور قررت ان اقبل العرض آمل ان جيدين  
 حفيدك زوجة تناسبة ".
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بعد ثالثه اايم كانت سريينا جالسه اما انفذة الفندق  
الذي يطل على الساحه العامه تراقب فصيلة من  

احلنود تقوم مبناورات حربية على صوت االبواق انه  
تبديل احلراس امام قصر مونيدا قصر الضيافة التابع 

ئيس الدولة ويعتمر اجلنود قبعات ويرتدون الدروع لر 
والسراويل الكاكية وينتعلون جزمات من اجللد  
االسود تصل اىل ركبهم كانوا مصطفني امام من  

سيحلون مكاهنم وينتظرون االوامر الضباط التابعون 
للفريقني يسحبون سيوفهم وحييون بعضهم حبرككات 

ني اىل ان تتغري  انيقة ودقيقة وحيصل التغري اثنني اثن
الفصيلة كلها مث تعزف االبواق موسيقى عسكرية  

وميشي اجلنود بعد هناية مهمتهم يف شوارع سانتياغو  



متجهني اىل ثكنتهم. بدت العاصمة ممتدة كليا امام 
انظار سريينا . اهنا تقع وسط سهل واسع ويعربها هنر 
يف جهتها الشماليه وحتدها شرقا اجلبال الشاهقة اليت 

 االفق وهي جبال االنديس.  تسد
ساعه وكانت   24كان االنطالق من لندن منذ 

الرحلة مرحية وموفقة واهتم دون البريتو ابلطفلة  
ويندي متام كما جيب وبينما كانت يف احضان سريينا مل 

 تكف عن النظر اليه واالبتسام له.
سحرته الطفلة فأصر على محلها وتدليلها اتركا سريينا 

افكارها وهي تتساءل عن احلوافز العميقة وعن  يف 
 الشائعات اليت سرتوجها زميالهتا يف املكتب 



خادم دون البريتو اهتم بكل شيء حىت اخر التفاصيل 
لكن الوقت كان قصريا وشعرت سريينا ابهنا الهثة  

ومبهورة كانت تعي اهنا ترتكب جنوان حقيقيا ... ففي 
ا وشرحت له اهنا انزعاج كبري كانت قد اتصلت مبديره

 ستقدم استقالتها من العمل.
" بسبب الظروف العائلية اضطررت للبحث عن 

مسكن جديد .. كما اين وجدت عمال أخر اليبعد 
 عن املكان الذي اسكنه من االن فصاعدا .." 

 اجاهبا بلهجة لطيفة: 
"اننا اسفون ان تغادرينا لكن مبا اننا ندخل فرتة 

كانك ان تتصلي يب يف عصيبة فغيابك لن يؤذينا ابم



الوقت الذي يناسبك حىت ارسل اليك راتبك وشهادة 
 العمل" 

اتصلت سريينا مبديرها يف فرتة الغداء حىت تتحاشى 
اسئلة زميالهتا احملرجة فهي التتمتع ابلشجاعة الكافية  

لرتد على اسئلتهن كانت عالقاهتا مع زميالهتا يف 
املكتب عالقات عمل وحسب وكانت تضطر اىل  

فض مجيع الدعوات ألهنا كرست كل وقتها الفارغ ر 
لالهتمام بويندي ولذلك مل تكن على صداقة محيمة  
مع أي من الزميالت وفكرت سريينا يف مرارة اهنن  

سيتكلمن عنها يوما او يومني مث سينسينها متام كباخرة 
يف عرض البحر ختتفي يف الليل وال ترتك سوى صورة  

 هاربة .



عدت عن النافذة متوجهة حنو  تنفست الصعداء وابت
سريرها منذ وصوهلم اىل هذا الفندق تدبر هلا املدير  
مربية ستهتم بويندي خالل مدة اقامتها القصرية يف 

 العاصمة الشيلية. 
 نصحها دون البريتو قائال: 

"حاويل ان تنامي قليال اذا متكنت من ذلك ايعزيزيت 
اشياء كثرية سنلتقي وقت الغداء يف غرفة الطعام هناك 

 اريد ان احدثك هبا قبل الذهاب اىل املزرعة" 
قبلت هذا االقرتاح بفرح كبري فقد متت االحداث  
بسرعة غريبة يف االايم االخرية وهذه البالد تبلبلها  
الضجيج واملناظر اجلديدة والوجوه كل شيء يبدو 

 غريبا عليها بل حمريا وكئيبا .



ا ليس جسداي  منهكة متددت سريينا على السرير تعبه
بل سببه التوتر النفسي السرير مريح واالغطية انعمة  

ومع ذلك فال شيء ابستطاعته هتدئة اضطراب  
 اعصاهبا كانت متقلصة الوجه ومشوشة االفكار .
امل تقبل الزواج من رجل مل نره يف حياهتا من قبل؟ 
وهل هي قادرة ان تكون سندا فعاال هلذا الرجل  

وهل ستحل اخلدمات اليت  اخلجول ذي الطبع اللني؟
 ستقدمها له مكان احلب؟ 

مل تتوصل اىل الشعور ابلراحة املنشودة وظلت تتقلب 
 يف فراشها

مينة ويسرة من دون جدوى .احتلها ارختاء متعب 
وتدرجييا شعرت بثقل يف جفنيها وسرعان ماغطت يف 



نوم عميق حلمت ان رجال ظهر يف حياهتا لريحيها من 
نت ارادته التقهر ومحاسه  كل اعباء احلياة كا

اليضاهى جاء ليعزيها ويواسي مهومها شفى جروحها  
العميقة واعاد اليها احلماس وحب احلياه واخريا اشعل 

يف صميم قلبها احلب .. ننذ سنة تقريبا وهذا احللم  
 يراود لياليها . 

وعندما استيقظت من نومها بعد مرور ساعها تقريبا  
نظرت اىل ساعة يدها  كانت الدموع تألأل يف عينها 

مازال امامها الوقت قبل ان هتيء نفسها ملوعد الغداء 
الشمس سربت اشعتها من وراء النوافذ اخلشبية  

املغلقة والقت نظرة حوهلا ابستغراب اهنا تذكر كليا  
اهنا تركت النوافذ مفتوحة قبل ان تتمدد يف سريرها ال  



احد غريها موجود يف الغرفة غري ان شخصا قد دخل 
اىل غرفتها يف صمت وهدوء بينما كانت انئمه واغلق  
النوافذ ويف سرعة توجهت اىل الباب واقفلته ابملفتاح  

الشعور ابلتجسس عليها وضعها يف حالة انزعاج لكن 
تصرفها هذا الجيدي حىت اهنا اعتربته اتفها غيري اهنا  

شعرت يف الوقت احلاضر اهنا سريعة العطب وان 
 ا اكثر اطمئناان. اقفاهلا الباب سيجعله

شعرت برغبة يف االستحمام فتوجهت حنو احلمام  
وتوقفت فجأة حني رأت تلة من الصناديق الرمادية  

 موضوعة يف ارض الغرفة .
اهنا من خمتلف االحجام وكلها حتمل اسم "مريابيل "  

حمفورة احرفها ابلذهب تناولت الصندوق االول 



أاثر  وهزته حبذر فصدر عنه حفيف ابلكاد مسعته ف
اهتمامها فتحته وبيدين مرجتفتني ابعدت الورقة احلريرة 
البنفسيجية وشاهدت قميص نوم من الدانتال الناعم 

. مل تتمكن من االمتناع عن اطالق زفرة استغراب 
 فرحة قبل ان تسحبة من العلبة وتتأمله مليا. 

وواحدة بعد االخرى فتحت مجيع العلب بنوع من  
ع : كل صنف من االلبسة  االاثرة جعل انفاسها تتقط

يسحر االلباب وامام عينيها غري املصدقتني انتشرت 
 اخري جمموعة من الفساتني 

وقمصان النوم والبزات والبنطولنات واحلقائب اليدوية 
واالحذية ..ال شك ان كل هذا كلف امواال طائلة  
كانت الغرفة قد امتألت ابالوراق واغطية العلب  



الذي يفوق الصناديق   عندما فتحت الصندوق االخري
االخرى وجدت صعوبة لتمزق الورق امللفوف حول  

العلبة قبل فتحها لكنها سرعان ماطلقت صرخة  
اندهاش وهي تنظر اىل معطف من الفرو الغامق  

الللون وبعد تردد بسيط راحت تالمسه يف نشوة 
 وامتنان. 

وظلت برهة مفتونه امام هذه الثروات املمتده امامها  
سينما المتلكن مثل هذه املالبس حىت جنمات ال

الفاخرة .. والباهظة! ومبا اهنامتعودة ان تكون فتاه  
اقتصادية وجدت مثل هذا االسراف غريبا وشاذا 

 والجترؤ ان تقدر قيمته. 



وبعد تفكري طويل اختارت ثواب ابيض اللون بسيطا 
يدخلة التطريز االجنليزي ارتدته ووقفت امام املرآه  

هذا الثوب فوجدت انه يليق هبا  تتأمل نفسها داخل 
اذ ان قصته ذات فن رفيع ... ان هذا الفستان يظهر 

 شكل جسمها النحيف واملمشوق ويلفت االنتباه. 
مساحيق الزينة والعطورات كانت موجودة ا يضا  

فوضعت على شفتيها قليال من امحر الشفاه بلون  
املرجان وكحلت عينيها وجفنيها وكانت يف الوقت  

ابلرجل الذي حلمت به يرافقها تذكرت  نفسه تفكر
دون البريتو هذا العجوز الفريد من نوعه الذي الشك 
ان ليده معرفة واسعه ابلنساء ويعرف كيفية ارضائهن 
وااثرت اهتمامهن وبث احلماس فيهن يف حدس ذكي 



عرف ذوقها متاما ابلرغم من المباالهتا ابلزينه  
جسمها  واملالبس املرتفة حىت انه اكتشف قياسات

 وقدميها... 
وبعدما اتكدت ان ويندي تنام هبدوؤ خبطت سريينا  
االدراج متوجهة اىل مطعم الفندق حيث كان دون  

البريتو يف انتظارها كان حيتسي شرااب خفيفا وهو 
جالس قرب النافذة هنض واقفا عندما رآها تقرتب  

منه فشعرت سريينا يف احلال برغبة التعبري عن امتناهنا 
يدها لكنها اندهشت عندما رفعها اىل فمه فمدت له 

 وقال يف اعجاب : 
 " الشعلة.. اجلميلة.."
 قالت وهي هتز رأسها:



 "شكرا جزيال ايسنيور " 
كان الوقت ظهرا والشمس اليت كانت متأل الغرفة  

تعكس اشعتها على جدائل شعر سريينا امللفوفة حول 
 رأسها.

هلا  بعد وقت قصري جلسا امام مائدة الطعام وقدم 
اخلادم سلطة "ابلتا" املؤلفة من القريدس واآلفوكادو  

 املتبله بعصري احلامض . 
والوجبة االساسية كانت مؤلفة من عجينة حتتوي على 

جمموعة من اللحوم والزيتون والبصل والفلفل  
االخضر والزبيب وبينما كاان أيكالن كان احلديث 

جيدا اهنما يدور حول امور عادية لكنهما كاان يعرفان 
 سيشرعان بعد قليل البحث يف االمور االساسية.. 



اببتسامة متساحمة انتظر دون البريتو ان تنتهي سريينا  
من تناول الوجبة االخري املؤلفة من بوظة الفراولة وان  

 حتتسي القهوة مث اعلن بغتة:
"صباح اليوم اتصلت السلكيا حبفيدي سيأيت يف 

 ياغو " طائرته ملالقاتنا يف مطار سانت
 
 

 مث القى نظرة اىل ساعة واضاف: 
 "سيصل بعد ساعة ابلضبط "
 قالت سريينا بصوت خمنوق:

 "هكذا ابكرا؟" 
 ابشارة من راسة وافق دون البريتو مث قال: 



"اريد ان اطلب منك شيئا ايسنيوريتا قبل وصول  
حفيدي بعد تفكري طويل توصلت اىل النتيجة التالية: 

تقد ان ويندي ارى من االفضل ان تدعية يع
 ابنتك..."

ارتسم االندهاش على وجه الفتاه فاسرع يقول  
 ابلتحديد : 

 "يف الوقت املناسب سأفصح له ابحلقيقة كلها" 
 "لكن ملاذا تريد ان تكبده خيبة االمل هذه ايسنيور؟" 

ظل ساكتا حيدق فيها ابمعان كان وجهها مليئا ابلرباءة 
ه دون  والنضارة مما جعل االبتسام يرتسم على وج

 البريتو الذي قال :



"مبا اين اعرف ذوق حفيدي ملا يسمى اباللغاز فقد 
قررت ان اطرح علية لغزا الشيء يوقظ التحدي مثل 

سر يبقى كامال وكيف عندما يرى فتاة متحفظة  
وبشوشة الميكن الحد ان يشك اهنا ام لطفلة صغرية؟ 
الطفلة تشبهك كثريا وسيعتقد كما سبق واعتقدت اان 

 ابنتك سيكون االمر طبيعيا..." اهنا 
امحرت وجنتا سريينا وحاولت جهدها للحفاظ على 

 هدوئها وقالت: 
"اذن ايسنيور تريدين ان ادعي أبين والدة ويندي من 
اجل ان تشحذ فضول حفيدك فقط الغري اعتقد ان  
ذلك ليس تصرفا الئقا من جانبك ان ابلنسبة ايل أو  

 ابلنسبة الية" 



و وظهرت القساوة يف نظرته  جتهم وجه دون البريت
 وقال بلهجة الذعة: 

"الدخل للعواطف يف هذه الصفقة اليت عقدانها  
وليس فيها سوى الفوائد املادية اليت ستحصلني  

 عليها!" 
اكفهر وجهها ,ظاهراي يبدو هذا العجوز طيبا وساحرا 

وكنه خيفي وراء ذلك قساوة حقيقية غري اهنا توافق  
ية هذا االتفاق الذي جتين أبن له احلق ان يذكرها بغا

 منه فائدهتا بسعادة ساذجة .
غرفتها يف فندق درجة اوىل مالبسها الفاخرة كلها  
تظهر كرمه احلامتي ويف الوقت احلاضر مل يعد لديها  



احلق يف التذمر ألهنا قامت ابختيار سجنها الذهيب 
 وعليها ان تسلم به وتتحمل كل املسؤولية . 

 "قالت خافضة الرأس:
عل ما تريد ايسنيور لكن ماذا تريد مين ان اقول "ساف

 حلفيدك ابلضبط؟ املوضوع شديد الدقة.." 
"انك مسؤولة عن طفلة وعليك حتمل اعباء ذلك 

 ببساطة" 
"شيء يف اعالنك ااثر اهتمامي وهي الفقرة اليت 

تتعلق بقبول طلبات اللوايت يتحملن اعباء االسرة  
يقيم املوظف لديهم  اندرا مايقبل اصحاب العمل ان 

 يف بيوهتم مع افراد العائلة ...اذن ملاذا؟" 



ومبا ان سريينا وعدت بلطف ان تفعل مايرده العجوز 
 منها تغري مزاجه وتناول سيكارا واجاب قائال:

"كل كلمة وردت يف االعالن كانت مدروسة يف 
اعتناء ودقة وخاصة ماجاء فيالفقرة اليت تنوهني هبا  

حبث عنها عليها ان متتلك كل الفتاه اليت كنت ا
الصفات اليت الجدل فيها وخاصة ان تتحلى حبسن  

الواجب الذي هو اهم شيء يف مظري جيب اال افقد  
ثقيت هبا يف املستقبل ... وعندما يكون املرء خاليا من 

هذه الصفات الميكنه حتمل اعباء االسرة وخاصة  
لفرتة طويلة وهذه الطفلة ختدم خطيت متاما الحيب 

ملرء اهله االبعدما يصبح هو ااب أم اما ايضا لذلك  ا
 ان 



تعيشي قرب هذه الطفلة وهتتمي هبا سيعود ذلك  
اليها بفائدة مجة فاذا امضى حفيدي ليلة قرب سرير 

طفلة مريضة سيتعلم الكثري وسيجين مثارا الميكن ألي  
 فلسفة نظرية ان متنحها له.."

اطالقا وبنظرة انت  "قلت ان حفيدك اليتذكر والدية 
الذي لعبت دور اهلة هل هذا يعين انه تصرف حنوك  

 جبحود ؟"
"ليس متاما لكنه يشك بصحة طريقيت وليس قادرا ان 

يفهم بوضوح دوافعي رمبا اذا جابه بنفسه املشاكل 
اليت تطرأ على تربية االطفال سيعي الصعوابت اليت 

ه  واجهتها عندما كنت اربيه سيفهم اخري ان ما افعل
 خيدم مصاحله"



"وبقدر ماهذه املصاحل توافق مصاحلك"هذا مافكرت 
 به سريينا يف نفسها وهي ترتعش 

منذ لقائهما االول تنبأت سريينا ان هذه اللياقة 
اخلارجية اليت يظهر هبا دون البريتو ختفي وراءها رجال  

قاسيا وحامسا يسخر آبراء غرية ويفرض ارادته على  
تعاظم ودون مراعاة الضعفاء وذلك يف عجرفة و 

وابلنتيجة ايقظ يف نفس حفيده اخلجول واملطيع  
 العداء والضغينة! 

انقبض قلبها حفيده انسانضعيف وواهن مثلها...ماذا 
ايمكان هذان املهرجان ان يفعاله اذا كانت هناك يد  

 حديدية تعاملهما كما تشاء.
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يف سيارة التاكسي اليت تقلهم اىل مطار سانتياغو مل 
يتكلم دون البريتو اال قليال كان يبدو متوترا وعصبيا  

ملا دخلوا اىل املدرج شعرت سريينا ابنقباض وتوتر  
 ايضا.



بعد دقائق قليلة ستتعرف اىل الرجل الذي وعدت  
 الزواج منه!

ختها بقوة مما جعل كانت ويندي متكورة على صدر ا
سريينا تسرع لتقف قرب دون البريتو الذي كان 

مسمرا العينني يف الطائرة االنيقة اجلامثة على املدرج  
 مهس يقول:

"عظيم مل يتاخر يف الوصول"ارختت تقلصات شفتيه  
 وابتسم وانتشرت حوهلم حركة نشطة . 

اندفع سيل من املسافرين اىل الطائرات التابعة 
الطريان . االقالع واهلبوط يتعاقبان  ملختلف شركات 

يف تناغم اثبت لكن سريينا مل تكن تنظر اال اىل الرجل  
الذي خرج من الطائرة الفاخرة وراح يتقدم حنوهم يف 



خطى واسعة فأشار اليه دون البريتو بيده مث قال 
 ابستغراب وخيبة امل : 

 "ايهلي! ملاذا جئت انت ايكوستا ؟ اين حفيدي ؟"
ضغطها على ويندي وشعرت ابرتياح   ارخت سريينا

ألن الشاب الواقف امامها ليس حفيد دون البريتو  
كان الطيار يرمقهم بنظرات استغراب وبدا منزعجا يف 

 شكل واضح مث قال: 
"طلب مين ان اعرب لكم عن اسفة لعدم قدرته اجمليء  
ايسنيور من كثرة انشغالة مل يتمكن من ان حيرر نفسه  

 كي أييت ويرافقكم"
 نطلق دون البريتو غاضبا : ا



"تبا له ! ماذا الذي منعه من اجمليء ؟مل حتدث هزة  
 ارضية على ما اظن!"

 
اخذ كل واحد مكانه داخل الطائرة فجلست سريينا 
قرب العجوز املتوتر االعصاب وخالل مدة نصف  

ساعه ظل صامتا وعابسا بينما كانت الطائرة تتجه حنو 
السحاب بعيدا اجلنوب وغابت العاصمة وانطحات 

وراءهم كانت الطائرة حتلق على ارتفاع منخفض فوق 
 حقول مزروعة ابشجار السرو واالوكاليبتوس واحلور.

 وقنوات مائية تصل احلقول ببعضها البعض. 
 قال دون البريتو بعد ان انفرجت اسارير وجهه: 



"هذه االراضي هي افضل اراضي شيلي وبسبب 
االنديس والتالل اجلبل الري يتم بصورة جيدة جبال 

املكسوة ابلثلج تشكل خزاان حقيقيا لذلك فال 
 تنقصنا املياه حىت يف الصيف اجلاف"
 سألت سريينا وهي متقلصة اليدين: 

 "هل لدمي مزروعات ايسنيور؟"
" اننا نرعى املاشية لكن لدينا ابلطبع حقول مزروعة 

 تكفي حاجتنا فقط" 
سريينا  ومرة اخرى غاص صمت عميق وازداد توتر 

 اليت كانت حتدق من خال انفذه الطيار 
وترى القمح والذرة والسعري واخلضار مث قطعان 

املاشية وبعد قليل مل تعد ترى سوى مساحات واسعه 



من العشب املمتد اىل ماال هناية وحيث ألوف االبقار  
واالغنام واملاعز مل يسبق ان رات مثل هذا التجمع 

ت الطائرة ابهلبوط  الضخم وهذه القطعان . وملا بدأ
ابجتاه احد املنازل الذي كان ابلكاد مرئيا على خط 
االفق عرفت سريينا اهنم وصلوا اىل املكان املقصود 

.وخالل اهلبوط خارت قدماها وشعرت خبفقان قلبها  
على طرف املدرج كانت السيارة ابنتظارهم صعدت  

سريينا يف املقعد اخللفي واقلعت السيارة يف احلال 
حنو مسكن كبري يقع وسط جمموعه من اشجار متجهة 

االوكاليبتوس واجلدران مبينه من احلجارة الثقيلة  
ومطلية ابلكلس االبيض اما السقف فمصنوع من  



صفوف القرميد االخضر املدور البالط االخضر  
 يكسو ارض الشرفة وينتشر حول بركة السباحه .

عندما دخلوا املنزل الحطت سريينا البالط نفسه يف 
االرض دعاها دون البريتو ان تعرب املدخل وتوجه هبا 

حنو الصالون بساط بين فاتح يفرش االرض وحول  
الصالون جمموعه مقاعد مستندة اىل اجلدار ملبسة  
ابلقماش اهلافاين وعلى اجلدار رفوف بيضاء مليئة  

ابلكتب الضخمة واجمللدة هنا وههناك ملبات رفيعه  
ضخمة تلفت النظر من  وانيقة تليق هبذا اجلو مدفأه 

حجر الرخام تعلوها ظهرية حناسية تعكس الوان النار  
الفاقعه واملتبدله وميكن لعشرة اشخاص ان يتجمعوا  

 حوهلا.



فتنها املنظر كليا فسأهلا دون البريتو الذي شعر  
 بسعاده واطراء :

 "هل اعجبك منزل يل ايسنيوريتا؟" 
 لت: كانت نظراهتا الرباقه تفيض جبواب اجيايب فقا

"انه رائع للغاية ايسنيور وحيتوي على ذوق رفيع  
عرفت ان تدخل كل وسائل الراحه واحلياه العصرية  

 من دون ان تسيء الة الطابع االصلي "
هزأ رأسه وكاد ان يشكرها هلذا االطراء حني انفتح 

ابب الصالون بعنف واطلت منه امرأه قصرية القامه  
  حرارةبدينه راحت هتز ذراعيها مرحبه هبم يف



"املعذرة سيدي الكونت لقد اعلمين الطيار كوستا  
بوصولك لتوه . أتخذان بعض الشراابت املنعشة انت 

 والسيده اليس كذلك ؟ هل اجلب حليبا للطفلة؟" 
"شكرا ايكارمني اان اكيد ان ضيويف يشعرون ابلعطش 

مثلي لكن قبل ان تقدمي لنا الشراب رمبا من  
االنسه ابين اىل غرفتها هل اخذمت  االفضل ان تديل 

 التدابري الضرورية مبا يتعلق ابلطفلة حسب اوامري؟"
" نعم ايسينيور كل شيء جاهز لو تتفضل االنسه 

 وتتبعين؟" 
 وقبل مغادرة الصاله سأأل دون البريتو مستعلما:/ 

 "واملربيه ؟ هل وجدت املمرضه املناسبة؟" 



قيقة  "اهتميت ابالمر كذلك ايسنيور طلبت من ش
كوستا ان هتتم ابالمر وهي تنتظر بفارغ الصرب ان 

 تلتقي الصغرية" 
 قال ابمتنان ظاهري:

 "رائع كل شيء مت على احسن مايرام" 
مث وجه كالمه اىل سريينا بوجه بشوش وابتسامه على  

 الشفتني: 
"عليك ان تعذريين ايسنيوريتا ستحتسني الشراب  
  وحدك بسبب تغييب عن املنزل تكدست االعمال

علي ...لكن يف املساء سنتناول العشاء معا وامل 
حينذاك ان ان اعرفك اىل حفيدي الذي سيعتذر  

 حبرارة النه مل أييت االستقبالك يف املطار"



" التقلق علي ايسينيور والترتدد يف ممارسه اعمالك 
اليت البد ان تكون كثرية على ما اظن أما ابلنسبة اىل  

قي مجيعا يف  حفيدك فنعرف ان عذرة معه سنلت
 املساء!"

كادت ان نفقد هدوءها جملرد التفكري هبذا اللقاء  
وحاولت ان تتمالك نفسها فتبعت كارمني وهي تضم  

شقيقتها ويندي اىل صدرها لقد حققت ماكانت  
تتمناه اذ وجدت املكان املناسب كي ترتعرع فيه  
ويندي من دون ان تشعر حباجه ألي شيء لكن  

 ن حىت ولوعليها ان تدفع هذا الثم 
 كان مرتفعا. 



تبعت سريينا كارمني اليت قادهتا اىل اعلى البيت حيث 
تقع غرفتها وغرفة شقيقتها ويندي كانت كارمني  

تتكلم بسرعه دون توقف شارحه للضيفة كل 
مابوسعها قوله كانت الغرفتان تقعان حتت سند  

السقف مباشرة وقد طليت جدراهنا ابالبيض وبنيت  
الزوااي العديده بذكاء واتقان   اخلزائن والرفوف يف

وحتت النافذه علقت صفحه خشبيه طويله ميكن  
 استعماهلا كطاولة عمل. 

والغرفتان متصلتان ببعضها البعض بباب داخلي يف 
غرفة ويندي كانت النوافذ مصونه بشباك حديدي من 

خالله يتسرب اهلواء املليئ أبريج الزهور املختلفة  
اىل بيلال املربيه اليت   وبعد وقت قصري تعرفت سريينا



اختارهتا كارمني لالهتمام ابلطفلة فناولتها شقيقتها  
 النائمه بني ذراعيها واليت وضعت للحال يف سريرها.

واحتلت سريينا حاله هيام وعجب لو اهنا جالت احناء 
املعمورة كلها ملا امكنها اكتشاف هذا املكان الذي  

يشبه الفردوس ويف فرح وغبطه راحت تتصور 
شقيقتها وهي تلعب يف هذه البساتني اخلالبه بني 

احليواانت االليفة الشيء يف العامل يرغمها على الرحيل 
 من هنا ..هذا ماوعدت نفسها به! 

امضت سريينا بقيه فرته بعد الظهر يف التنزه حول  
املنزل كانت تسرح يف املكان من دون هدف معني 
ها  وبعد قليل وصلت امام مكان مسيج فاسندت ظهر 
على االسوار اخلشبية كان املكان خاليا ال شك ان 



الرجال يف مثل هذا الوقت يكونون يف السهول  
اجملاورة يرعون القطعان اليت شاهدهتا وهي يف الطائرة  
فأكلمت جتواهلا ذهااب وااياب يف خطى هادئة ونظرت 
داخل مبىن واسع معد خصيصا للمنامه الحساه ملن  

اصوات طناجر تنادي لكن بعد قليل مسعت 
وسكاكني فاقرتبت لتكتشف مطبخا واسعا تنبعث منه 

رائحة اللحوم املشويه هنا حيضر طعام الرعاة البقر  
 الذين البد ان يعودوا يف اقل من ساعه 

بدأت الشمس ابهلبوط فاسرعت سريينا يف العودة اىل  
املزرعة كانت مصرة ان تبدو يف افضل شكل امام  

ما هي على استعداد  الرجل سبب سعادهتا وحظها ك
كي توقظ يف هذا الرجل اخلجول كل اهتمام وفضول 



فارتدت فستاان خممليا ازرق ليليا ذا اكمام طويله  
يظهر حنافه جسمها وانتعلت حذاء رماداي فضيا مث  
سرحت شعرها الطويل حىت ينسدل امواجا شقراء  
على كتفيها ونظرت مرة اخرية يف املرآه وشعرت 

 يف احلال خرخجت من غرفتها.  ابالمتنان من نفسها
ويف اعلى السالمل استجمعت كل مالديها من شجاعه 

كادت تقوم ابخلطوة االوىل حني مسعت رعدا من  
االصوات املبتهجه تنقض على املنزل وتعكر صفو  
هذا اهلدوء الذي كان مستتبا طوال فرته النهار كان  

عشرات الفرسان يقفزون عن احصنتهم ويتوجهون يف  
 اىل املطبخ . صخب 



تسمرت سريينا يف مكاهنا مرتدده مث مسعت خطوات 
ثقيليه يف الشرفه مباشرة حتت النافذه احد الرعاه وجل  

يف املدخل ومسعت بوضوح صوت املهاميز تسقط  
على االرض وبعد بضعه ثوان ارتفعت اصوات يف 

الصالون يف البدايه كانت عاديه لكنها سرعان  
والصراخ والصياح   مارتفعت عاليا وبدأ الضجيج

والصخب ابلكاد تعرفت اىل صوت دون البريتو ألن 
من كان يتكلم معه كان يقاططعه ابستمرار وحبقد  

 وبلهجة انتقاميه. 
يف حرية واضطراب احننت سريينا اىل االمام حماولة ان  

ترى الرجل الذي جياوب حبده وعنف على كلمات 
ول  دون البريتو من يكون هذا الرجل ليجرؤ ان يتطا



على العجوز الذي يدير املزرعه بيد من حديد ؟ 
الميكنه ان يكون موظفا أو عامال الن مثل هؤالء ال 

 يستطعون ان يتكلموا هبذه الوقاحه وهذا اجلفاء..
اصطفق ابب يف عنف حمداث ارجتاجا يف جدران املنزل 

وعاد الصمت الثقيل املقلق وعبق اجلو بتوتر يشبة  
 الكهرابء. 

السيطره على خوفها فتنفست  حاولت سريينا 
الصعداء واطلقت زفرة طويلة فجأة انفتح ابب  

غرفتها بقوة ودخل رجل ممشوق القامه يرتدي بزه 
سوداء هذا االقتحام الفظ أرعب الفتاه فتسمرت 

مكاهنا من دون ان حتدث صوات كانت حتدق يف عينني 
 متسائلتني. 



 
 
 

---------------------------
---------------------------

-------------------------- 
 

كان الرجل يقيسها ابمعان ووقاحه كان يتأرجح من 
كل جانب ويطقطقبمهمازه الفضي يرتدي سرواالمن  
اجللد االسود ضيقا ويظهر حنافة وركيه وطول ساقية  
العضليتني وكان قميصه املفتوح يظهر صدره االمسر  

كذلك    وشعره املشعث من شده الريح فشعره اسود



عيناه اللتان تلمعان بربيق شيطاين ارتسمت على 
شفتيه ابتسامه ساخرة وقاسيه مظهره اسنانه البيضاء  

 الناصعه 
 قال بلهجه ساخره:

"اذن انت آخر مقتنيات الكونت !كان جيب على ان 
افطن اىل انه سيختار فتاه شقراء ابرده كأهنا مصنوعه  

 من جص!"
ىل غرفيت من " من انت؟ كيف جترؤ على الدخول ا

 دون ان.."
 قاطعها بعنف قائال:



"آه ارجوك التبدأ[ ابعتباري انساان امحق! اليليق بك 
ان تلعيب دور النساء اخلجوالت حسب رأي جدي  

 انت مستعده متام االستعداد لتقامسيين السرير!"
 امحرت وجنتا سريينا اشتعاال ومهست تقول يف أتمل: 

 "اتريد ان تقول انك.." 
 ثر وال اقل لكين زوج عاص ومتمرد.." "زوجك الاك

 احىن رأسه ساخرا واضاف يقول: 
"اان دون خوان دي فالديفيا بيدق اخر يف لعبة  

 جدي.." 
 تلعثمت تقول: 

 "بيدق...لعبه...؟"
 اقرتب منها وقال: 



"رمبا التعرفني خطه جدي ... الشك انه خجل ان  
يكلمك عن خطته اجلسي ايسنيوريتا هناك شيء 

 تعرفيه بشكل ضروري " عليك ان 
جلست سريينا يف املقعد وكتفت يديها وشدهتما اىل  
صدرها يف تشنج كأهنا تريد بذلك ان تبدد خوفها  

الكبري من هذا الرجل الذي يشبة دون البريتو  
بشراسته وهوله كان عليها ان تتخلص من اوهامها 
وقناعتها فخوان دي فالديفيا ليس كما وصفه هلا  

الرجل املنطوي على نفسه والورع  جون البريتو ذلك 
وبدأت تفضل ان جتابه النار والطاعون واي بالء او  
مصيبة وال ان ترتبط حىت اخر حياهتا هبذا السفاح  



الرببري ونظرته الباردة وارث التوحش من  
 اسالفهالغزاه. 

 قال بنظره قامته: 
"جدي مريب ماشيه معروف قضى حياته خيتار ويزاوج  

– واليوم انه قادر ان ينتج  وحيسن خمتلف االجناس
احليواانت القويه او املؤذية او  -حسب الطلب

الوديعه وهو يفتخر بذلك واضافه اىل هذا فهو على  
استعداد ان يرد للشاري كل مادفعه اذا مل يكن هذا  

االخري راضيا مبا يشرتيه ويف الوقت احلاضر ينوي 
جدي ان يطبق معلوماته وخرباته على اجلنس لبشري 

"... 



فوجئت سريينا مبا يقوله واصابتها الغصه لكن خوان 
دي فالديفيا مل يرتك هلا جمال الالحتجاج اذا قال  

 مؤكدا : 
:"نعم ماقوله صحيح لقد سبق وفعل ذلك وانل جناحا 

 كبريا وهلذا السبب يريد ان يقوم بتجربة جديده!" 
 صمت قليال مث اتبع يقول: 

يفضل ان يفعل  "والدي كان مثلي رجال عنيدا كان 
مايروق له حىت لو قام ابغالط كبرية بدال من ان  
يسمع لنصائح جدي وذات يوم ومن دون سابق  

انذار دخلت املزرعه فتاه مجيله كانت انكليزيه شقراء 
ذات عينني زرقاوين وديعه ومطيعه اختريت كي  

تعجب والدي وقيل يل انه وقع يف غرامها وكان ذلك 



ان شككت يف ابدي االمر  احلب متبادال بينهما غري
واعتقدت ان والدي وقع يف حب هذها ملزرعه الغنيه 

اكثر من حبها لكن للألسف هذه اهلزة االرضيه مل  
 تسمح

جلدي ان يكمل جتربته حىت النهايه والشك انه  
متأسف على ذلك وكذلك ومن دون أي شك يريد 

 ان يقوم بتجربه جديده ايسنيوريتا ومعنا.."
 يف سخريه : رفع ذقنه وسأهلا

"ماذا لو قلت لك انه اختارك فقط من اجل ان 
يكون لك االثر اللطيف علي مما جيعلني اتصرف حنو 

جدي بطاعه عمياء ؟ لكين احذرك ايسنيوريتا ان هذه 



اللخطه لن تنجح ... وال احد ابمكانه ان جيعلين  
 اركع له!" 

بدأ قلب سريينا ينبض بسرعه ابلغه فرجعت الوراء 
 صدرها وقالت وهي هتز رأسها:ويدها على 

"لست انوي ان اجعلك ان تركع يل ايسنيور كنت  
اعتقد انك حباجه ايل وهلذا السبب جئت اىل هنا  

 تصورت انك..."
 اختنق صوهتا حلظه مث اتبعت تقول: 

"كنت اعتقد اين سأوجه رجال خجول ومعقدا غري 
قادر ان جيد بنفسه زوجه له لكن يف الوقت احلاضر  

ان جدك وصفك يل بطريقه خياليه    بدأت ادرك
والشيء مما قاله يوازي احلقيقه وحىت اليصار اىل سوء 



تفاهم لن اتزوجك ايسنيور حىت ولو اضطررت ان 
 اموت جوعا !" 

اصابته يف غطرسته وتفاخره فراح يرمقها بنظرات  
احتقار وغضب وابحرتاز ابتعدت عنه وتوجهت حنو 

 النافذه وقالت: 
 من الغرفة من فضلك "  "واالن ايسنيور اخرج

حرية تصرف الفتاه املتعايل فاقرتب منها ابرتباك  
وامسكها بذراعها يف عنف فتمالكت لئال تصرخ  

 فارغمها على االلتفات اليه وقال: 
"اتساءل مالذي جعلك تقررين اجمليء اىل هنا انت  
فتاه مجيلة وميكنك ان تثريي اعجاب الرجل بك 

 هنا النك مل جتدي لذلك فاان اكيد انك مل أتيت اىل



رجال حيبك ويريدك زوجة له هل قدم لك الكونت  
 مبلغا كبريا من املال ؟ آه اذن هذا هو السبب !" 

افلت يده بسرعه وغضب توجه حنو الباب الغرفة  
توقف هناك واعلن بصوت قاطع مليء ابحتقار مر  

 قائال:
"مبا ان جدي هو الذي اشرتاك فسيفعل بك كما يريد 

ل بذلك لكن ايسنيوريتا اذا اردت  مل يعد يل دخ
نصيحيت ارحلي يف اسرع وقت ممكن مل نعد حباجه  

 اليك هنا!" 
اجتاز عتبه الباب عندما بدأ صراخ ويندي يعلو من  

الغرفة اجملاورة فأسرعت سريينا اليها ألن الطفلة كانت 
وحدها وبيلال املربيه تتناول الطعام ابتفاق مع سريينا  



ندي توقف البكاء وبدأـ  وملا وصلت اىل سرير وي
 الطفلة تزقزق بفرح: 

 فقالت هلا سريينا يف حنان وقسوة : 
"اييتها الفتاه الدلوعه ! اذا بقيت اعاملك هكذا  

 ستصبحني فتاه مدهلل فوق اللزوم " 
مسعت صوات وراءها داخل الغرفة غري املضاءة 

 فتذكرت للحال اهنا مل تكن وحدها
 "ملن هذه الطفلة " 

ور حول نفسها حاملة ويندي بني  كانت سريينا تد
ذراعيها وتشبه العذراء برباءهتا وطهارهتا اجابته هبدوء 

 وافيه ابلعهد الذي قطعته امام دون البريتو 
 "هذه الطفلة يل" 



 قال غري مصدق: 
 "لك؟"

 "نعم يل"
فرحت سريينا لدى رؤيتها الدهشه العميقه اليت  

 ارتسمت على وجد خوان دي فالديفيا الذي قال :
 "ووالدها اين هو؟" 

من دون اضطراب قالت بلهجة عاديه الميكنه ان  
 يشك بصدقها: 

 
 "والدها مات" 

القى نظرة سريعه ايل يد سريينا اليسرى فلم تكن  
ترتدي حمبس الزواج ومل تكن أتبه مبا سيفكرها عنها مل 



تكن تود سوى شيءوهو ان تتخلص من الرجل  
 العدائي . 

العينني الزرقاوين يف فضول احنىن حنو يندي ذات 
 الصافيتني . 

فمدت له ذراعيها منتظره ان حيملها بدا مرتبكا اىل  
درجة جعلت سريينا تشهق ضاحكه لكنها سرعان  

 ماوضعت الطفلة يف مهدها وقالت:
 "عليك ان تنامي ايصغرييت ال الجتلسي!" 

 قبلتها سريينا وقالت : 
 "تصبحني على خري ايحبيبيت "



ا ان خيرج وراءها من الغرفة اشارت خلوان دي فالديفي
قبل ان تغلق الباب الذي يصل الغرفتني فقال الرجل 

 يف شراسه:
 "هل جاء معك احد غري هذه الطفلة؟" 
 اجابت بصراحه بعد ان فوجئت قليال:

"كال ابلنسبة اىل ويندي وايل حيثما نكون حنن معا  
 يكون منزلنا.." 

غاضبة  مأل وجه سريينا اسرتخاء كبري رمقها بنظره 
وعضالت فمه ترجتف بقوة كأنه حياول ان يقوم شرا 

 مؤذاي فقال:
"هذا العجوز حمتال كالشيطاطن لكن ابلرغم من هذه  

 الظروف لن اغري رأيي!"



مل يتسن هلا الوقت لتساله عن تفسري وايضاح فقد  
اسرع حنو الباب وخرج اىل املمر يف خطوات واسعه  

 املهماز. تعرب عن غضبة ومل تعد تسمع االخشخشه 
×××××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××× 
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فجأه دق اجلرس معلنا موعد العشاء متالكت سريينا  
نفسها قليال لئال هترب يف احلقيقه مل تعد تنوي البقاء  

واجهه صرحيه مع الكونت  هنا يف املزرعه غري ان م 
دون البريتو اصبحت مهمه حتميه وال مفر منها عليه  
االن ان يشرح هلا االمور بوضوح وان يتصرف بنبل 

ويقدم اليها اعتذاره النه رسم هلا صورة كاذبة عن  
 حفيدة بعيده كليا عن احلقيقه والواقع

هبطت السالمل بسرعه وعصبيه وملا وصلت اما ابب  
 تردد مث استجمعت قواها وكل  الصالون توقفت يف

ماتبقى هلا من شجاعه وقررت ان تفتح الباب وتدخل 
 قاعه االستقبال 



فوجئت بوجود دون البريتو وحده كاكن مستغرقا يف 
افكاره حيدق بكأسه يف كآبه وملا دخلت القاعه وثق  

يستقبلها مل تلمح يف وجهه أي اشارات للندم او 
 تبكيت الضمري

نيوريتا يل الشرف ان ارحب بك "انت رائعه حقا ايس
يف بييت واكرمك على مائديت من زمان بعيد مل تدخل 

 منزلنا فتاه مجيله مثلك " 
تقلصت سريينا وخشيت ان ختور عزميتها وتتخلى عن 
تصميمها الذي قطعته على نفسها برفض الزواج من 

 حفيده مهما كلف االمر 
تساحمين "هذا لطف منك ايسنيور غري انه عليك ان 

اذا قلت لك ان هذه اجملامالت وهذا االفراط يف  



املديح الذي تنعم به علي يبدو يل عدمي اجلدوى مثل 
 بعض تصرحياتك االخرية .."

عدل جلسته وتوارى التغضن املرير عن وجهه واعلن  
 بصراحة:

"نعم علي االعتذار منك ايسنيوريتا رمبا كان اخفاء 
لكن ابنتظار  اخلطر اخطر من الكذب املتعمد ..

املناقشه بكل هذا امسحي يل ان اقدم لك شرااب  
منعشا ابمكاننا ان نتناول العشاء بعد قليل النه اذا  

وجدت نفسك يف ارتياح واسرتخاء ستتذوقينه افضل 
" 



قبلت ان تتبعه اىل املقعد حيث جلست ونظراهتا  
املليئه ابخلوف كانت منجذبه تلقائيا حنو الباب عرف 

 ايدور يف خلدها فهمس يقول: دون البريتو م
"اسرتخي ايسنيوريتا حفيدي ليس يف املزرعه مساء 

اليوم ذهب اىل املدينه برفقه بعض الرعاه ولن يعودوا 
قبل الفجر وستسمعني ضجتهم االعتياديه اذا مل يكن 

 نومك عميقا" 
شعرت سريينا ابرتياح واسرتحت يف مقعدها وبني 

بريتو لرده فعلها  الوسائد احمليطه هبا فابتسم دون ال
 وقال:

 "اذن لقد اتيحت لك فرصه لقاء حفيدي .."
 فاعرتهتا قشعريره ابردة وقالت:



"ماحدث بيننا مل يكن ماتسميه ابللقاء لقد احتجزين  
 وومشين للحال كما تفعلون ابملاشيه!" 

كان دون البريتو منهمكا يف حتضري الشراب الذي 
 بني:رفضته فقاطعها فجأه وردد وهو مقطب احلاج

 "ومشك؟" 
"ومشين مثل أي امرأه سلعه ايسنيور وبرأي حفيدك اان 

امرأه ال مكان هلا هنا ومصريها متعلق مبن اشرتاها  
 يعين انت ايها الكونت!"

 قال يف غضب : 
"ايهلي! لو كان مايزال صبيا لقاصصته على هذا  

 الكالم البذيء!" 



"لكنه مل يعد صبيا ويف كل حال الظاهر انه على حق 
تار بنفسك امرأه لتزوجها من حفيدك اخلجول  ان خت

املراتب ليس هذا بعيدا عن اخليال لكن حفيدك  
يدعى خوان دي فالديفيا وليس ذلك الرجل اخلجول 
واملراتب ومافعلته عدمي الفائدة! ال ميكنك ان جتهل  

 ان مبادرتك هذه ستجعله يغضب بعنف؟"
جلس قرهبا واكتفى ابطالق زفره عميقة الشك انه  

دم على ما فعله لكن علىماذا هو اندم ابلتحديد ؟  ان
على فشل خمططه ام على الضرر الذي احلقه حبفيده  

 وهبا؟
 قال بلهجه متوسله: 



"اذا قبلت مساع ماسأقوله سرتين ان تصريف هو اقل 
 ااننيه مما كنت تتصورين" 

"ومالفائده بعد االن؟ بعدما ابح به حفيدك اصبح كل 
ه معروف وال احد ينكر شيء واضحا انت مريب ماشي

جناحك الباهر يف هذا اجملال لكنك توصلت اىل  
االقتناع انه ابمكانك حتقيق جتاربك على الكائن  

البشري وشيئا فشيئا توصلت اىل مشروعك وهو ان 
حتقق احتادا كامال لزوجني مثاليني غري انك ارتكبت  

خطأ جسيما يف يتعلق بنا دون خوان رجل .. غليظ  
هذا غري كاف فانه يرجع كل شيء اليه وفظ واذا كان 

 .. وهذا ما اكده اكثر من أي شيء اخر!" 



ملع بريق شحيح يف نظرات دون البريتو وارتسمت 
ابتسامه صغرية على وجهه فوجئت سريينا بردة فعله  

وانزعجت بعض الشيء وهنضت مسرعه لكنه مد  
 اليها يده واعلن بلهجة هادئه قائال: 

سبق ومسعت هذا الكالم من  "ساحميين اي عزيزيت لكن 
قبل وابحلماس والصدق نفسهما ذلك ان املرأه اليت 

اصبحت كنيت كانت تتكلم مثلك متاما. وابلنسبه  
اليها على ان اقول صراحه اين احتجزهتا يف املزرعه  

بنيه تزوجيها ابين ستقولني اين مازلت يف اهلاجس نفسه 
وله  وابين كان رجال ذا طباع غريبه الميكن قهره بسه
وال خيتلف عن حفيدي الذي شاهدته اليوم كان 

يفضل العمل برفقه الرعاه وكان حيسدهم على حريتهم 



ومل يكن هو الذي يتحمل مسؤوليه اداره وحرثة هذا 
املشروع الكبري الذي اعتربه دويله كبريه داخل دوله  
كل املسؤوليات واهلموم واالعباء اليت تنبثق عن هذا  

ان ! وكان هناك العديد من  الثقل احتملها وحدي ا
الفتيات من العائالت الرفيعه اللوايت كن يتنني الزواج  
منه لكنه مل يكن مساال اال اىل النساء االقل احرتاما  

اللوايت يعاشرهن الرعاه يف حاانت املدينه وهذا ينطبق 
 االن على حفيدي واصدقائه"

 ران صمت طويل مث اتبع يقول:
ي لقد وصلت اىل هنا  ،"مل اخرت هذه الفتاه بنفس 

بطريق الصدفة لكن جيب ان اعرتف لك اين منذ 
رأيتها خطرت ببايل فكره جهنميه واردت ان انفذها  



بتسهيل اللقاء بينهما اىل ابعد حد يف البداية كانت  
اللقاءات تتم يف مناخ عدائي لكين فرحت اكثر عندما 

علمت ان العالقه بينهما بدأت تتوطد تدرجييا وكما  
اخذا يشعران جتاه بعضهما البعض ابحلنان توقعت 

الذي حتول فيما بعد اىل حب كبري وابلتاليتغريت طباع 
ابين بشكل كلي وعرفا معا سعاده كبريه ايسنيوريتا  

والميكنين ان اعرب لك ابلكلمات ما شعرت به عندما  
علمت ابملأساه .. لذلك ارغب من كل قليب ان يقدم 

سعيد وان يسعد مثل خوان مثره هذا احلب على زواج 
والده .. هذه هي امنييت الفريده الميكنك ان تلوميين  

ان اقدمت على حتقيق هذه االمنيه حىت ولو كنت  



تفكرين يف اعماق انين معاذا هللا اعترب نفسي متساواي 
 مع اخلالق الكبري عز وجل"

اقرتبت سريينا من املدفأه واحننت صوب النار  
هها حيث ظهر  املتوهجة اليت انعكست على وج

تشوش عميق وارتباك وحرية اهنا تشعر حنوه ابلشفقه  
النه يعترب نفسه احلاكم املستبد مبملكته الصغرية  

ومقتنع بقدرته االمتناهيه كان االمر مضحكا ومؤسفا  
يف الوقت نفسه الكونت دون البريتو ملك املزارعني! 
سيتقاعد امال ان تصبح هي ملكة املزرعه .. فشعرت 

 ايخر ومر يف فمها. ابلتواء 
غري ان مالمح وجهها حافظت على الوقار والرصانه 

عندما التفتت اىل العجوز الذي كان جالسا يف مقعده  



منحنيا اىل االمام ويده على ذقنه مل تكن تريد ان  
 جترح شعورة فاعلنت بلهجة متنزنه قائلة:

"اسفه سينيور لكنين غري قادره على قبول ترتيباتك 
".. 
 رأسه احتجاجا فاضافت يف احلال حبزم كبري : هز 

"نعم اهنا ترتيبات.. كل انسان حر ان يتصرف حبياته  
كما يرى مناسبا ان كان هذا االنسان حفيدك ان أي 

شخص اخر اان متأكدة ابقتناع انك التفعل ذلك  
اباننيه وانك تتمىن بكل اخالص سعاده خوان 

 لكن.."
 بنظره صافيهوسألت: توقفت حلظة ورمقت العجوز 



"هل فكرت أبن النجاح الذي احرزته يف مايتعلق  
اببنك كان جمرد حظ وان هذا النوع من التجارب 

 الميكنه ان يؤدي اىل النتيجة نفسها؟" 
 

"الطبيعه االنسانيه التتغري سنيوريتا ! االجيال تتالحق 
والسنوات متر واالنسان مازال ينقل اىل نسله الطباع 

ضائل والعيوب نفسها يف عروقي جيري  والعاهات والف
دم الغزاه االول فقد ورثت عنهم حب املغامره  

وكراهية اخلوف واالاننيه والعنفوان وكان ابين يتمتع 
هبذه الصفات واليوم ارها عند حفيدي وهلذا السبب 

اانمتأكد ان ماقدمت عليه ليس خاطئا وال يقبل  
 ابلفشل" 



ها املرجتفتني  قالت سريينا هبدوء وهي تضم بشده يدي
 على بعضهما : 

"لكن ماحدث يؤكد استحاله مهمتك خمططك ابء  
ابلفشل النك نسيتين بكل بساطه .. واان ما ازال 

موجوده سينيور من دوين الميكنك ان حتقق اهدافك! 
اين ارفض االشرتاك يف هذه الرتتيبات وامل ان تعفيين 

  من حتقيق العهد الذي قطعته امتىن العودة اىل بالدي 
ابسرع وقت ممكن وال سبب الن ارى حفيدك بعد  

 االن !"
وضع دون البريتو كأسه على الطاوله هبدوء مث اقرتب 
منها فتهيأ هلا اهنا خادمه امام معلمها وكادت ان حتين  



رأسها خضوعا كان ينظر اليها بتفصيل يقيسها مطوال 
 مث قال بلهجة ابرده ومراعيه:

اذكرك ابنه سبق  "اخشى ان يكون مامتنيته مستحيال 
وعقدان صفقه الجمال للرتاجع عنها هذه املالبس اليت 
ترتدينها وهذا املنزل الذي تسكنيه انت واختك دليل  

 قاطع وحيق يل ان انتظر منك امتثاال وطواعيه" 
 توقف حلظه مث اضاف: 

"وكما الحظت فاملزرعه مقطوعه عن العامل اذن الجمال 
ضاعه للوقت كي  ان أتملي يف اهلروب والرحيل اهنا ا

خترجي من هنا عليك ان أتخذي الطائرة وتلك  
التينملكها لن اضعها حتت تصرفك عليك اذن ان  

 تبقي هنا شئت ام ابيت!" 



 اطلقت نواحا عميقا وشحب وجهها وقالت بغضب: 
"ابمكانك ان تعتربين سجينه لديك لكنك لن تتوصل  

 ابدا ألن جتعلين اتزوج حفيدك ابلقوة!" 
 
 
 

بريتو من دون اضطراب كأن شيئا مل اجاب دون ال
 يكن:

"يف البدايه املرأه اليت جاءت قبلك كانت تفعل مثلك 
يف مجيع تصرفاهتا وردة فعلك هذه الميكنها اال ان  

 تؤكد يل جناح مهميت ولذلك اان مسرور جدا.."



القمر يلقي اشعته البيضاء على سرير سريينا حيث  
قاعة  ارمتت منذ ساعات بعدما هرعت راكضة من 

االستقبال حانقه على دون البريتو وخائبه حلظها  
السيء فقرار الكونت الذي ال رجوع عنه وضعها يف 
حاله حزن وكآبه واالن تعترب هذا املنزل سجنا وهذه 
الغرفة زنزانه حيث ابمكاهنا ان تتأسف على مصريها 
وتندم شدت على معصميها وانزلقت حتت االغطيه  

 :وراحت تنتحب ابكيه وتصرخ 
"اان جمنونه حقا جمنونه ملاذا مل خيطر ببايل انين بقبويل  

 هذه الصفقه رميت نفسي يف مأزق؟" 



صحيح اهنا استعدت لقبول كل العواقب اليت يتنتج  
عن هذا القرار لكن الرجل الذي قبلت منه مل يظهر  

 علىحقيقته اال اليوم...
كبتت دموعها وهنضت خارج السرير وخلعت  

الفستان الذي هو هديه من دون فستاهنا بقسوة هذا 
البريتو .. وشعرت سريينا ابخلجل ملا فعلته برغم اهنا  

تعرف ان سبب ذلك يعود اىل ويندي غري اهنا  
 احست ابلقرف من تصرفها.

كان ذيل قميص نومها الشفاف ميسح ارض غرفتها  
ذهااب ااياب مث جلست قرب النافذه وظلت مسمره  

ه مسعتخشخشه صغرية مكاهنا مده طويله كالبلهاء فجأ
وبعدها عم صوت عميق مث اقنعت نفسها أبن مامسعته 



ليس سوى وهم خميلتها لكنها مسعت اخلشخشه  
نفسها مره اثنيه فالتفتت سريينا حوهلا وفتحت عينيها  

جيدا تبحث يف ظلمه الغرفة علها ترى شيئا 
فالحظت ظال يتحرك ويقرتب منها ارتعبت ومل جترء  

بريق معدين لفت نظرها  على القيام أبي حركه
وعلىضوء القمر الشحيح رأت البكله الفضية املعلقه  

ابلزانر اجللدي االسود فعرفت من يكون صاحيها  
 واستعادت صوهتاوقالت ابستغراب :

"ماذا تريد؟ كيف مسحت لنفسك ابلدخول اىل غرفيت 
 من دون سابق ايدون خوان!"

قهقه ضاحكا واقرتب منها برتنح وشعرت بنفسها  
 لى وشك السقوط وقال ساخرا:ع



"اان حباجه للحديث معك يف احلقيقه فكرت مطوال  
ابلوضع الدقيق الذي وجدان فيه ... واعتقد انين 

 عثرت على حل لذلك"
ادركت ابنزعاج انه دائخ والعطر اخلفيف الذي يرطب 

 قميصه يدل انه مل يقض الليل وحيدا قالت: 
حلمن هنا ... "اان أيضا اخذت قرار هنائيا قررت ان ار 

 واريد ان تعدين مبساعديت يف العودة اىل بالدي "
امسك كتفيها بشده وراحت ترتعش عندما بدأت  

يداه متتدان اىل جسمها نصف العاري لكنها ظلت  
 جامده رافضه ان ترجوه اال يفعل ذلك 

 قال صارخا:



"هذا مستحيل ! انه يشوش خمططي! اليك كمانوي 
 فعله:

...لكن عليك االتعتقدي اين سأفعل ساتزوج منك 
ذلك الين اخضع الرادة جدي ابدا اريد ان القنه  

درسا وابرهن له ان زواجا مدبرا هبذه الطريقة اجلهنميه  
لن يؤدي اال اىل الفشل ... الفشل الذي سيؤمله كثريا 
صحيح ان بزواجي سأحقق له امنيته العزيزة على قلبه 

 "  لكن عليه ابملقابل ان يفي بوعده
 ابلكاد نطقت سريينا قائله: 

 "وعد ؟أي وعد؟"
"ان يعهد ايل ادارة املزرعه بكاملها ال اريد شيئا اخر  
لقد اشتغلت كثريا بال هوادة ألنين اعرف ان ملكية  



هذه املزرعه ستكلفين عذاابت شىت ! واخريا وضعين  
جدي امام االمر الواقع :الزواج ام خساره املزرعه 

ا هو الذي سيختار العروس ! وليس فقط الزواج وامن
واذا رفضت سوف حيرمين من املرياث لكن ايسنيوريتا  

سنحتال على هذا الثعلب معا ... لندعه يعتقد انه  
سيد الوضع فقد اصبح عجوزا ولن تدوم عظمته اىل  

 االبد!..."
 ارتعشت امام هلجته احملزنه فأضاف يقول : 

"بعد بضعه سنوات سيموت وكل واحد منا يذهب يف 
طريقة لكن الوقت احلاضر ارغب ان نتزوج سيكون  

االحتفال شكليا ولن يربطنا أي قسم او ميني طبعا لن 
اغري تصريف وابلنسبة اليك سينيوريتا اعتقد ان الزواج 



واللقب الذي ستنالينه سيكوان عزاءين كافيني سأجترأ  
واسالك الست زوجه سبق وعاشت من قبل خربة 

 ملكا لرجل أخر؟"الزواج اقصد بذلك انك كنت 
هذه املالحظه االخرية كانت ابلنسبة اىل سريينا صفعه 
حقيقيه شعرت فجأه جتاهه بقرف وحقد وضغينه اىل  
درجة اهنا كادت ان تبوح له حبقيقة ويندي فقط من 

اجل ان يعتذر عن هذه التهمه والشتيمه غري ان  
غريزهتا نبهتها االتقدم على فعل كهذا وتبني هلا 

ن خوان دي فالديفيا ال ميكنه قبول بوضوح ان دو 
زوجه قد ملكها رجل اخر قبله وهلذا السبب فهو  

يتعذب اباننيه وعنفوان النه سيضطر قبول ذلك ولو  
 بصورة شكليه...



 ظلت سريينا صامته فأسرع يقول :
"اذن مارأيك ؟ هل انت مستعده ملساعديت ملواجهة  

 هذا الثعلب العجوز ؟"
 :  فسألته قائلة بربود وحقد

 "اميكنين االختيار؟" 
ظل دون خوان مسمرا عينيه الثاقبتني يف وجه الفتاه 

 الشاحب .
وهو مازال ممسكا هبا وسريينا حتاول جاهده ان تظل  

 هادئة وغري مباليه اطلق ضحكه ساخرة وقال 
"هذا اجلمال الذي تتحلني به اليبدد ضجري واليؤثر  

ابردات  يب ايسينيوريتا ! يف بالدان النساء لسن 
ابلعكس اهنن شغوفات حارات مضطرمات ... لذلك  



الختايف مين بصفيت زوجك يف املستقبل: لن احاول 
أبدا ان اتقاسم فراسك! هل هناك اسوأمن عناق كتله 

 جليد ؟"
 وللحال ابعدها عنه بعنف فقالت بغضب : 

"افهم امشئزازك ايسينيور اان اشعر حنوك ابلشعور  
يف غرفيت بصحبة رجل  نفسه! يؤملين ان ارى نفسي 

 دائخ..."
اصابته يف عزة نفسه وكانت ردة فعله ان محلها من  

دون أي جهد وجذهبا حنوه يف شده قائال واسنانه 
 تصطك :

 "آمرك ان تعتذري مين واالستندمني عما قلته!" 
 قالت وهي تتخبط للتخلص منه :



 اتركين .. ابتعد عين!
 " ليس قبل ان تعتذري على ماقلته االن " 

وعن ماذا تريدين ان اعتذر؟ الين قلت احلقيقه؟ مل  "
اطلب نك ان تعتذر مين عندما شتمتين انت الرجل  

 النبيل" 
ابعد رأسه اىل الوراء واطلق ضحكة ساخرة ومتعجرفة 

 وقال:
"مل اعترب نفسي ابدا رجال نبيال! هذا النوع من الرجال 

الضعفاء الذين ميضون معظم اوقاهتم يف النوح ال 
اان ان هذا النوع من الرجال يعجبك اعتقد 

 ايسنيوريتا؟" 



" اين افضل الرجال الذين ال يستعملون القوة اال بعد 
 ان جيربوا كل وسائل االقناع االخرى!" 

" اين افكر عكس ذلك فالتصرف هبذه الرقه يرهق 
من دون جدوى من االفضل استعمال القوة منذ  

 البداية!"
بشده وانصب عليها  وكي يدعي قوله ضمها حنوه 

بغضب ابرد كأنه يريد ان يقاصصها وحيقرها وتذكرت 
سريينا ماقاله يف ماخيص نساء تلك البالد فارغمت 
نفسها على البقاء جامده من جليد وهكذا بربودها  

التام تؤكد له رفضها الدخول يف لعبته ويف الوقت  
 نفسه تظهر له عن كرهها واحتقراها لغالطته . 



أي ندم ابتعد عنها وابعدها عنه مث  ومن دون اظهار 
 ابتعد خبطى فخورة وملا وصل اىل الباب اعلن قائال: 
"حافظي على العناق لنفسك اي اهتا االنسة الباردة! 

ال اعرف اذا كان واجيب االعجاب بذلك الرجل 
الذي توصل ان جيعل منك امرأه كامله واما لطفلة ام 

 جيب ان اأتسف عليه!" 
×××××××××××××××××××××××××××
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بعد اسبوع بدأت االستعدات لالحتفال بزواج خوان  
وسريينا يف كنيسه صغرية اتبعه للمزرعه واختصر عدد  

املدعوين اىل احلفل بسبب قصر الوقت فكان  
 احلضور مؤلفا من االقرابء واالصدقاء املقربني. 

دبري املعامالت الرمسية الضرورية وقام دون البريتو بت
فقد فوجيء بتقلب اراء خوان من جهة وابصرار  

سريينا عليه من اال يبوح حلفيده حبقيقة امر شقيقتها  
 ويندي 

 حينذاك قال صارخا:
"وملاذا اي صغرييت؟ كوين انسانه طيبه وتفهميه وانتشلي 

هذه الشوكه من خاصرته ... ملاذا التنقذية من  
 عج خواطره وتؤمله؟"الشكوك اليت تز 



 فأجابت جبفاف: 
"ليست يف نييت ان اكون طيبه معه فأنت رفضت فك 
ارتباطي وارغمتين على قبول هذا الزواج...لكن هناك 

شرط اريد منك ان حترتمه وهو الذي يتعلق بويندي 
 فاذا حبت هبذا السر لن يتم الزواج!"

ابلنسبه اىل دون البريتو كان ماقالته تفصيال السيتحق 
التوقف عنده رأى نفسه على مقربه من حتقيق اهدافه  
.. وغري مستعد للتوقف عند امور اتفهه ابمكاهنا ان  

 تفسد خمططاته. 
 اجاهبا قائال : 

 "اتفقنا مادمت مصرة على ذلك.."



حك ذقنه مفكرا وسرعان ما اانرت االبتسامه وجهه  
 وقال:

"رمبا تصلني اىل حتقيق اهدافك اذا مازلت تصرين  
ا الشرط انت امرأة ذكيه وأان لست بغيب  على هذ

خبوان حباجه اىل حجة متينه كي يقبل ابلزواج... هل 
احس ابلشفقه حنوك؟ ان انه شعر ابجنذاب ابطين من  

دون ان يعي ذلك؟ هذا ما اجهله يف كل حال اان 
مستعد ان ارتكز على حدسك كس اضرم عواطفه  

افظي  واوقظ عنده املشاعر الوديه .. نعم ايعزيزيت ح
على هذا السر مهما كلف االمر وجبميع الطرق! فآل 
فالديفيا يتميزون حبب التملك والغرية وخاصة الرجال  



بوجود شقيقتك الصغرية سيظل يتذكر ابستمرار انك 
 كنت يف املاضي ملكا لرجل اخر..."

وبينما كانت سريينا ترتدي ثوهبا املخرم حامله مرتدده  
املرأه اليت سبق هلا ان  ايقنت ابهنا ستقدو رمزا لتلك 

تزوجت من قبل وهي االن على استعداد خلوض هذه 
املغامره مرة اخرى ورددت يف ذهنها وهي تقول : 

 اليس هذا ما كان يقصده دون البريتو؟ 
وحلفل الزواج اختارت سريينا ثواب ابييضي واسعا  

مبطنا ابحلرير اظهرت اكمامه الشفافه بشرهتا املخمليه 
عرها االشقر الطويل جدائل بشكل الناعمه ورفعت ش

اتج ذهيب وزينتها ابلزهور البيضاء اليت خففت من  
رصانه تسرحيتها لكن عينيها الكئيبتني ومالحمها  



املشدورده وشحوب وجهها كانت كلها تعرب عن  
خوف اليم وحذر عميق فلم تغادر غرفتها منذ  

الصباح ومن النافذه املفتوحه كانت تسمع اصوات  
ذين قصدوا املزرعه من بعيد معظمهم املدعوين ال

 استقلوا الطائرات . 
كان املنزل يعج ابلناس واالصوات تطنطن مثل وكر 
النحل لكن سريينا متلكها احلذر ومل تغامر ابلظهور  
امام اجلمهور الهنا تعرف جيدا اهنا ستكون نقطة  

اهتمام احلضور كما كانت متمسكه بقول قدمي مفاده  
ة قبل حفل الزواج الجيلب ان لقاء اخلطيب مباشر 

 احلظ...



بعد قليل دوت اصوات حمركات السيارات املتجمعه 
حتت الشرفه وتوجه املدعون اىل الكنيسه شعرت  

سريينا بتقلص مؤمل يف معدهتا فلم تتناول سوى الطعام 
اخلفيف وبعض القهوة برغم حتذيرات اخلادمه ومع 
اخر سيارة تبتعد عن املزرعه احست سريينا فجأه  
بضعف فاستندت على ظهر كرسي جبانبها وفجأه 

مسعت طرقا على الباب فراح قلبها خيفق بسرعه وبعد 
 حلظات قالت متلعثمه : 

 "ادخل"
ظهرت كارمني اخلادمه محراء الوجه كثرية احلماس 

واحننت امامها مثل خادمات القرون املاضية وسلمتها 



قطعه قماش طويله من الدانتال الكريميي اللون  
 :وقالت

"الطرحة ايسنيوريتا ... سبق وارتدهتا من قبل كل  
 العرائس اللوايت ينتمني اىل عائلة فالديفيا" 

 فرجعت سريينا اىل الوراء بشده وقالت:
 "ال شكرا لن احتاج اليها" 

فتحت كارمني عينيها السوداوين متعجبة وقالت  
 بغضب :

"لكن ايسنيوريتا انه حمرم ان تدخلي الكنيسه 
الرأس ! جيب على العروس ان تصون  مكشوفة 

وجهها وحتميه من نظرات املتطفلني ... امل تري كيف  
 تسرح عندان النساء شعرهن وكم هن انيقات!" 



وضعت كارمني الطرحه على رأس سريينا من دون ان  
ترتك هلا جمال االعرتاض مث سوت اطرافها املطرزه فوق 

 اخلدين الشاحبني وصرخت:
 يوريتا هل اعجبتك؟""رائعه انت هكذا ايسن 

 قالت الفتاة غصبا عنها: 
"نعم اهنا طرحه مجيلة لكن الن يفاجأ دون البيتو  

 برؤييت اعتمر هذه الطرحه الناعمة والثمينه؟" 
 هزت كارمني رأسها حبماس وقالت:

 "لن يرفض الكونت شيئا لزوجة حفيدة اجلميلة!" 
الزوجة اجلميلة! اغتم قلبها وحتسرت : فاضافت  

 ملتألقة تقول: اخلادمة ا
 الكونت ينتظرك مل يبقى احد هنا غريان" 



 سألتها سريينا بصوت خمنوق:
 "ودون خوان اين هو؟"

 قالت كارمني وهي تكبت ضحكتها : 
"يف الكنيسه من دون شك الشك ا نه يف انتظارك  
 بفارغ الصرب ...امامك دقائق معدوده لندخل االن"

وظلت  هبطت سريينا السالمل ببظء وقدماها ترجتفان
متمسكه ابلدرابزين لئال تقع او تفقد توازهنا املنزل 
كان خاليا كليا واجلو مازال يعبق برائحة السكائر  

وعطور النساء كان دون البريتو ينتظر هبدوء داخل  
الصالون وما ان مسع وقع خطوات الفتاه حىت التفت 

 اىل الوراء واعلن بلهجة دافئة : 



اصدقاء خوان  "انت حقا رائعه ايعزيزيت ومجيع 
 سيحسدونه عليك!" 

جذهبا حنو النافذة امامها متتد احلديقة املسعه  
ابلشمس احلارة تركها الكونت هناك بضع دقائق وراح 

يفتش يف درج مكتبه فارتعبت سريينا عندما مسعت 
 صوت دون البريتو يدخل اذنيها قائال :

"هذه هدية العرس وسأسر لو تفضلت ووضعته خالل 
 حفل الزواج "

فتح العلبه واخرج منها عقدا من اللؤلؤ ودعاها  
 لالقرتاب حنو املرآه 

 قالت بصوت حيادي: 



"اشكرك انه لشيء رائع لكن مبا انك االن على 
وشك حتقيق امنيتك العزيزة مل تعد حباجة لتقدم يل  
اهلدااي الثمينه لقد اعطيتين مسكنا يل ولويندي وال 

 اريد اكثر من هذا" 
مستعدا الن ينسى كل شيء  كان يف الوقت احلاضر

 لكن ماقالته ذكره ابلصفقه فقطب حاجبيه وقال: 
"ارجوك ان تقبلي هذه اهلديه اليت ليست سوى شكر  

وعرفان ابجلميل من قبل رجل عجوز سعيد ان  
يستقبلك داخل عائلته وان جيعلك واحده منها وهلذا  

ارغب منك ان تنادين ابويليتو مادمت ستصبحني بعد 
زوجة حفيدي ويسرفين اذا اعتربتين  حلظات قصرية 

جدك انت وويندي وعلي ان اقول لك من دون  



مواريه أبن ويندي لفتت انظار ومودة اجلميع يف اقل 
 من اسبوع " 

ابتسامه عابرة مرت على شفيت سريينا يف احلقيقه لقد  
هتاتفت على ويندي املعجبون الشغوفون الذين 

قه سريه اهنا احاطوها ابالهتمام التام وهي فهمت بطري
ستبقى يف املزرعه بصورة دائمة وكان دون البريتو  
يغتنم الفرص ليأخذ الطفلة بني ذراعيه ويكلمها 

واخلادمتان كارميال وبيلال تلبيان رغباهتا ومجيع نزواهتا  
 بينما كان خوان يرد على مبادراهتا ابتتسامه بطيئة. 

  وكلما تواجد خوان جبوارها التعود الطفلة هتتم االبه
وتظل ترمقه بعينيها الواسعتني الزرقاوين وكانت ترسل 
اليه القبالت ابحلاح جتعله مضطرا ان يرد عليها ابملثل  



او ان يهزم هلا رأسه هو الذي مل يتعود على وجود 
اطفال بقربه غري ان سريينا الحظته مرة من دون  
معرفته بينما كان يالعب ويندي ابلطابة وبنهاية 

بلطف وحنان ويالمسها حتت  اللعب راح يداعبها 
 الذقن حىت كادت الطفلة تقهقه من شدة الضحك. 
اصر دون خوان على ان حتضر ويندي حفل الزواج 

فاصطحبتها اخلادمه قبل موعد االحتفال بعشر دقائق 
وكانت ترتدي فستاان انعما من االزرق يليق بلون  

 عينيها وشريطه زرقاء تزين خصالت شعرها. 
 ن لنا الوقت للذهاب""تعايل ايعزيزيت حا

فجأه افاقت سريينا من احالم اليقظه لكن دون  
 البريتو اضاف قائال: 



"اين يف غاية االمتنان ألن امسح لنفسي ان احل يف 
هذا اليوم مكان والدك الذي فقدته منذ فرتة وجيززة 

" 
تألألت الدموع يف عينيها لكنها متكنت من السيطرة  

لسحر هذا الرجل العجوز  على انفعاهلا اهنا ختضع 
لكن عليها ان تتذكر ابستمرار قساوته حنوها كان  

عليها ان تشعر ابلغضب حنوه لكن يف هذه اللحظة  
 ابلذات مل تكن تشعر ال ابحلقد وال ابملرارة ....

خرجا اىل الشرفة ومن هناك توجها حنو السيارة يف  
هذا الوقت اسرعت ويندي حنو سريينا وعيناها  

تها كارمني اليها يف عاطفة كبرية وقبلتها  مبللتان فضم
على اخلدين ومهست هلا ببعض الكلمات ابللغه 



االسبانيه فهذا التصرف االمومي من قبل اخلادمة 
جعل سريينا تضطرب بعمق لكم كانت سريينا تتمىن  

ان تكون والدهتا حية ترزق وتكون جبانبها يف هذا  
ندفعت  اليوم التارخيي ... فاحتلها انفعال قوي وا

الدموع من عينيها وفكر دون البريتو وهو يراها ان  
نظراهتا الزرقاء اجلميله قد تعكرت مثل حبرية حني 

 تعصف الريح وتبدأ العاصفه.
قدم هلا مندسال لكن العاصفة مل هتدأ فاضطر اىل ان  

 يذكرها قائال:
"املدعوون ابنتظاران واعزيزيت وكذلك خوان والصرب 

 ليس من فضائلة " 



سريينا ورفعت ذقنها بشجاعه وقالت بصوت  انتصب
 غري مطمئن : 

 "املعذرة . اين مستعده االن"
اعجب دون البريتو بقوة ارادهتا واعرتف يف داخله ان  

 الفتاه تتمتع بذكاء وجرأة.
ظلت كارمني تلوح بذراعها حىت اختفت السيارة عن  
االنظار مث صعدت السالمل املؤديه اىل الشرفة املزينه  

هلذه املناسبة كان عليها ان تبقى يف املنزل كي  ابانقة 
تشرف على حتضريمأدبة الغداء الذي سيقدم 

 للمدعوين . 
ويف طريقها اىل الكنيسه الحظت سريينا وجود  
الشرائط امللونه املصنوعه من الورق معلقة بني 



االشجار يف املساء كان العشاء فاخرا سيعد للرعاه  
 زينه .وعائالهتم وستم هناك حتت هذه ال
 قال دون البريتو بغية تشجيع الفتاه 

" ستحبني كنيستنا الصغرية ابعزيزيت فقد بناها اسالفنا 
ودخلها املؤمنون بفرح كبري واان اراكما انت وخوان  

 متارسان هذا التقليد" 
يف حلظة كلمح البصر كادت ان تضحك منه النه بدأ 

أيمل  يعترب هذا الزواج املفربك كأنه حقيقي الشك انه 
 على املدى الطويل ان تتحق هواجسه واوهامه. 
فجأه دوت االصوات من مجيع اجلهات وظهر  

الفرسان من وراء غيمة غبار كثيفة واحاطوا السيارة  
كانوا يطلقون الصياح الصاخب وييشبهون الدراويش 



املولولني ويف صفوف مشدوده جاء الرعاة ليؤلفوا  
ملللونه ودروع املوكب كانوا يرتدون معاطف البانشو ا 

الساق اجللديه السوداء املعلقة فوق الركبة وينتعلون  
االحذية العالية ذات االكعاب املرتفعه واملزينه 

ابملهاميز احمليكه ابليد ويف مالمح وجوههم النحيلة 
اليت لوحتها الشمس التعبري االمبايل والوقح نفسه  
وصلوا اىل اسفل السالمل اليت تؤدي اىل الكنيسه  

 يطلقون صياحهم الثاقب. وظلوا
وعندما نزلت سريينا من السيارة خلعوا قبعاهتم  

العريضة يف حتية ساخرة فهزت الفتاه خبجل راسها مث  
دخلت اىل الكنيسه متأبطة ذراع البريتو وراح االرغن  

يعزف مقطوعه رائعه ويف خطى بطيئة توجها اىل حيث  



ه  كان خوان ابنتظارمها كادت سريينا ان جتهله بثياب
الغريبه لكن مالمح وجهه النبيله كانت تعرب عن  

 رصانه غري اعتيادية. 
لعبت سريينا دورها بغاية الكمال وكأهنا يف حلم  

وابلكاد شاهدت الزينه الفاخرة واجلمهور الغفري على 
 املقاعد والبنوك. 

الرجال ينتصبون ابعتزاز قرب زوجاهتم اللوايت يرتدين  
 املالبس االنيقة والفاخرة. 

شبح سريينا النحيل تغمره اشعه الشمس امللونه   كان
اليت تتسرب من خالل الزجاج وهبدوء ظاهري لفظت 

امنياهتا بصوت صارم ومن دون انفعال ويف حالة 



غيبوبة مل ترجتف ومل ترتعش عندما ردد خوان بربطة  
 جأش واتزان الكلمات السريه قائال: 

ا  "اين اقسم لك االخالص واحلمايه واحلب حىت يفرقن
 املوت.." 

اطلقت زفرة عميقة ليس مايقولة سوى كذبة صغرية 
الن موات اخر موت دون البريتو هو الذي سيجعلهما  
احرارا من جديد فهي التشك أبن دون خوان سيفي 

 بوعده ابحلاح وبسرعه. 
انغلقت يد خوان الطويله والقاسيه على يد سريينا  

 وادخل خامت الزواج يف اصبع يدها اليسرى فارتعشت
رموش عينيها وتشابكت نظراهتما وحملت سريينا يف 

 نظرته ملعاان ساخرا فحولت عينيها بسرعه. 



اقرتب دون البريتو ليقبلهما ومل تنتبه اال يف هذه 
اللحظه ابلذات ان مراسم الزواج اشرفت على هنايتها 

فاسرتخت قليال وبينما كانت خارجة من الكنيسه  
 جمهور. متأبطة ذراع زوجها وراحت تبتسم لل

وما ان اصبحت خارج عتبه الكنيسه حىت ارتفع 
صراخ التهنئة وسطعت اشعة الشمس الرباقة فلم متنع 
نفسها من اقفال عينيها على جفنني مرتعشني وبينما  
كاان يهبطان السالمل راح اجلمهور ميطرها بوابل من  

 الورود والزهور املختلفة.
ات ضحك خوان ودفع بسريينا حنو السيارة لكن زوج
الرعاة ابدين اصرارا على رؤية العروس من قريب 
فتجمهن وراءها واذا خبوان حيملها ويدفعها داخل  



السيارة امحرت وجنتا سريينا مما زاد يف محاس اجلمهور 
 الذي صرخ يقول: 

 "قبلها سينيور! قبلها!" 
وابلفعل اطاع خوان فاخرج زوجته من السيارة  

مسكها بعنقها  واوقفها يف قسوة افقدهتا نفسها مث ا
وجذهبا بنخوة حنوة ودفعها داخل السيارة من جديد 

ودخل وراءها ومتكن بصعوبه من اغالق الباب بسبب 
اجلمهور الذي انصب حوهلما اقلعت السيارة وافاقت  

سريينا من االرتباك واخلجل من جراء هذه القبلة  
 وحدقت بعيين خوان السوداوين وصرخت تقول: 

 عقدانها مايسمح لك ان  "ليس يف هذه الصفقه اليت
تتصرف على هذا النحو! ان تعاملين كالفتيات اللوايت 



متضي معهن بعض الوقت يف احلاانت والبارات  
 الوسخه يف املدينه ... كيف جترؤ على ذلك؟"

 اختفت ابتسامه خوان وقال جبفاف:
"بدأت تذكريين بتلك الزوجات اللوايت اليكففن عن 

ايسنيوريتا ! يضاف اىل هذا اننا مل نعقد أي  التذمر  
 صفقه لقد طلبت مين ان اتزوجك" 

 واضاف قائال: 
"لقد قلت لك انك ستتزوجيين غري اين اعرتف ان 

لديك بعض احلقوق بصفتك زوجيت اذا كان خروجي 
اىل املدينه برفقه النساء يزعجك فأين مستعد ان  

اختلى عن ذلك يف كل حال مل يعد هناك أي سبب  
كي امتادى يف هذا تبدأ اهلموم مع الزواج لكن  



العزوبيه الجتلب الفرح واالن مبا اننا متزوجان فمن 
 واجبك ان ختففي عين هذا احلمل".

×××××××××××××××××××××××××××
×××××× 
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ى بعد قليل راح العروسان يستقبالن املدعوين عل
 مدخل الصالون . 



كان الفضول حيتلهم فراحوا يراقبون العروسني خفيه  
ويتلفظون ابملالحظات اخلاطفة ابصوات منخفضة  

 ولدهشة سريينا اقرتب خوان من بيلال وامرها قائال: 
"اذهيب وانضمي اىل اصدقائك ومتتعي بوجودك معهم  

 مده ساعه وسنهتم حنن ابلطفلة" 
ال اشرقت عينا امسك ويندي بني ذراعيه ويف احل

الطفلة الزرقاوين وراحت تزقزق كالعصفور وتالمس  
 بيديها خدي خوان السمراوين .

ولشدة دهشتها رأت سريينا زوجها يتججاوب مع 
اهتمام اختها امللح.وخالل حلظات قصرية تغريت 
مالمح وجه خوان فمه القاسي ونظرته الساخرة  

عرت ورصانته املتعاليه كلها امتألت حبنان كبري فش



املرأة ابرتباك مل تصدق ان هذا الرجل الفظ والعنيف 
واحلازم ابمكانه ان يتمتع هبذا احلنان وهذه النربة  

 اللطيفة. 
وملا بدأت ويندي تلعب بشعرة االسود املشعث راح 

خوان يقهيقة ضاحكا بصوت مرتفع مما لفت نظر  
احلضور كله ويف هذا الوقت ابلذات دخل دون 

متأبطا ذراع امرأه عجوز ذات شعر  البريتو اىل الغرفة 
ابيض كالثلج وقوام حنيل كانت مالحمها متعاليه 

ومتحفظه ومتشاخمه مما سدل على اهنا تنتمي اىل بيئة  
اجتماعيه كاليت ينتمي اليها رفيقها وتدرجييا عم  

الصمت يف املكان كل انسان حبس انفاسه شعرت  



سريينا ابضطراب داخلي وتوتر عميقني واستعداد  
 حمل هذا اللقاء .لت

تقدمت املرأه العجوز املتكئة على عكازها من  
العروسني خبطى ثقيلة وتوقفت قرهبا فبدأ دون البريتو  

بتقدمي العروس والطفلة لكنها ردعته حبركه سريعه  
 وقالت بلهجة متحديه : 

"ها انت ايخوان تتحمل اعباء عائلة بكاملها زوجه  
 طفلة ابنتك.." وطفلة يتهيأ يل لدى رؤايك ان هذه ال

ارتج احلضور وامتأل وجه سريينا ابالمحرار لكن خوان 
مل تبد عليه الصدمه فمالمح وجهه مسرتخيه ووجهه  
بشوش ومراتح احنىن بسخرية واجاهبا من دون أي 

 اضطراب: 



"هذا النوع من احلدس يظهر احياان يف حمله ايعميت  
 ايزابيلال.."

ا فرد  حاولت سريينا كل جهدها ان تكبت استغراهب
دون خوان الوقح الشك يتجاوب مع شكوك  

املدعوين أبن ويندي هي حقا ابنه خوان وان هذا  
اخلري هذا الرجل الشريف يتحمل كل مسؤولياته يف 

هذا النهار التارخيي حينئذ فقط فهمت سريينا بوضوح 
خطه خوان بزواجه منها فهو يريد متويه ماضية الفاسق 

شفقه الناس الذين   وابلتايل لن يعود مضطرا لتحمل
يشعرون عادة ابلسفقه ملن يقبل حتمل اعباء طفلة من  

 رجل اخر.



حىت عمة خوان ذات العينني السوداوين احلادتني 
اخندعت فراحت تنظر اليه مفصال اىل ان ارتسمت 

 االبتسامه على شفتيها وقالت هبدوء:
 " ساحمين ايصغريي وقدم يل زوجتك"

سريينا ان هذه اجملموعه  وخالل الساعات التاليه هتيأ ل
الصغرية املتعلقة ابلقيم التقليدية كانت تنظر اليها  
بعطف وتسامح كما ان كلمات خوان بدت كأهنا  

االعرتاف الواضح املطلوب وسامهت يف هتدمي احلاجز 
بينها وبني احلضور وبينما كان العروسان يتحركان بني  

 املدعوين اسرع احدهم ابلقول:
نت كتوما يف مايتعلق بغيابك السنه  "افهم االن ملاذا ك

الفائته ايخوان! وصدقنا ماكنت تقوله انك كنت 



تقضي اجازة ترفيهيه ال اكثر ال اقل .... لكننا 
 ننعرف االن ايصديقي ماذا كنت تفعل هناك!" 

خيمت احلرية على اجلميع لكن زالد هذا الرجل اسرع 
يف تغيري احلديث وراح يتكلم عن امكانيه اسواق  

شيه احلالية لكن سريينا ظلت تعاين صدمة االهانه املا
فامحر وجهها ومهست ابعتذار غري واضح واخذت 

ويندي عن ذراع خوان وغادرت الصالون بسرعه  
 انزعج احلضور من تصرفها وحتلوا ابلصمت. 

من حسن حظها وجدت سريينا بيلال يف غرفة الطفلة 
الغرفة اجملاورة واوكلتها بشقيقتها وابرتياح توجهت اىل  

كانت تشعر حبالة قريبه من االرهاق والتعب فخلعت  
طرحتها ورمتها على السرير واندفعت جتلس على  



الكرسي املواجه ملنضدة الزينه وحملحت نظراهتا يف 
املرآه كانت عيناها تغليان غضبا وراحت تتمتم قائلة  

: 
 "تبا له وليأكله الشيطان ! كيف جترأ..."

 
وراحت ختلع ثوهبا وترميه على ارضا مث  وقفت فجأة 

ارتدت مئزرا اخضر وبدأت تسحب من شعرها  
الداببيس العديده حىت انسدل على كتفيها شالالت 

شقراء مكسوة ابالزهار البيضاء املعطرة مل تسرح  
شعرها بل جلست امام النافذة املفتوحه ووضعت  
رأسها بني يديها وراحت تشتم هذا الرجل الذي  

 ي عراها من عزة نفسها وكربايئها. تكرهه الذ



لكن مل تسنح هلا الفرصه للحصول على هدنه ومل 
ميضي االعشر دقائق حىت انفتح الباب بقوة ودخل 
خوان الغرفة وقال بصوت قاطع بعد ان اخذ قراره  

 النهائي: 
"غيابك الحظه اجلميع وهم يتساءلون عن سببه  

ارتدي مالبسك من جديد وبسرعه سننزل معا اىل 
 لصالون" ا

هنضت سريينا بسرعه وجسمها مشدود كسهم وقالت 
 بلهجة حامسه:

"انين اقول "ال" بكل أتكيد ابمكان مدعويك ان  
يتلفظوا مبا يريدونه ويعلقون كما يشاؤون اليهمين 



ذلك! لكنين لن اعود اىل الصالون وارجوك ان ترتكين  
 وحدي" 

 اقرتب منها بنظرة مهدده وقال:
ان اضع عليك مالبسك  "التعاندي واالاضطررت

 بنفسي! لديك مخس ثوان لتقرري...."
 وقالت واسناهنا تصطك : 

 "لن ارضخ ملطالبك!" 
 وامتألت عيناها بتحد كبري واضافت تقول: 

"اذا تقدمت خبطوة واحده سأبدأ ابلصراخ ... وماذا  
 سيقول املدعوون ؟" 

" اذا صرخت سأرغمك على السكوت حىت ولو 
 سائل العنيفة"اضطررت اىل استعمال الو 



شعرت انه مصر على قرارة ولني يرتاجع عنه وابلرغم 
من ذلك كانت تعرب عن عناد فجأها هي ابلذات ان  
كربايءها مينعها من االستسالم لرغبات خوان ويقنعها  

أبن خوان لن جيرؤ على تنفيذ هتديداته فال رجل 
مبركزة قادر على التصرف بقسوة من هذا النوع. 

قنها بفخر ونظرت اليه واثقة  رفعت يف احلال ذ
متحديه فجأه غدرها خوان ومتسك مبئزرها وشده  
انجحا يف خلعه عنها مث رماه ابمشئزاز على السرير 

بينما كانت سريينا مصدومه من هذا العنف الرهيب  
ترجتف يف كل احناء اطرافها مل تقدر على اصدار اكثر  

من صرخه خانقة ويدا خوان انطبقتا على كتفيها  



اريتني كمخالب حيوان مفرتس ومهس يقول  الع
 بغضب:

 "امل احذرك؟"
وجذهبا حنوه كأنه يريد معانقتها .... مل يسبق هلا ان  

شعرت مثل هذا اليوم ابحساس عنيف اىل هذا احلد  
كأن موجه جترفها وتعريها من أي حكم وحتليل مل تكن 

قادرة على فهم نفسها واعتربت ان انفعاهلا عائد اىل 
والرفض اللذين تشعر هبما حنو خوان . رفع الكراهيه 

 هذا االخري رأسه وقال: 
 "اذن... هل سرتتدين مالبسك ام سأضطر اىل...؟"
متكنت من دفعه عنها وهو بدوره تركها فقالت وهي 

 ترجتف :



"انت شيطان حقيقي ! اليكفيك انك هتينين كما  
فعلت بل تصر على معامليت مثل بنات الشارع لشدة 

 " ماعاشرهتن..
"هل تعتقدين انك خمتلفة عن تلك النساء اللوايت  
ينتظرهن الرعاة يف احلانتات والبارات؟ اهنن يبعن  

انفسهن من اجل املال متاما مثلك بعضهن يعرتفن  
بذلك وهن صادقات جتاه انفسهن لكن هناك البعض 

االخر مثلك يتصرفن برباءة ونعومه ظاهراي ماجيعل  
رؤ على االقرتاب  الرجل يشعر جتاههن ابخلجل والجي

منهن اىل ان جيدهن بني ذراعي رجل اخر يتظاهرون 
ابلنعومه املالئكية لكنهن مقيتات واكثر وضاعه من  

 سواهن" 



عرفت سريينا اهاانت كثرية لكن مثل هذه االهانه  
تفوقها كلها وفهمت انه لن يرتاجع امام أي شيء  

ليشفي غليل انتقامه لكنها حاولت الدفاع عن نفسها 
 ترجتف انفعاال وتقول:وهي 

"لست ابدا مثل هذه النساء اللوايت تقارنين هبن  
 عندما قبلت اجمليء اىل هنا مع جدك "

 قاطعها خوان جبفاف قائال: 
"هذا اجملنون املسكني ابمكانك ان ختدعيه بسهولة  
اكثر مين يعترب نفسه كأنه يعيش يف القرن املاضي  

ن الرجال ابلنسبة اليه النساء حباجة اىل ان يدلله
وحيموهنن الشك انك شعرت بصدمه كبرية عندما  
تبني لك انين من نوع الرجال الذين ال ينساقون  



بسهوله وان الدموع التؤثر فيهم كما الينجرفون وراء 
حيل النساء ... يف أي حال اننا نتصرق بقلة هتذيب  

 امام مدعوينا"
 اشار ابصبعه اىل الفستان املمدد ارضا وقال بلؤم:

ي يف ارتدائة وال داعي ان متشطي شعرك فلم  "اسرع
 يعد امامنا وقت "

 ابتسم يف سخرية واضاف: 
"عندما يرى احلضور شعرك املنسدل سيعتقدون اين  

 عانقتك بشغف ومحاس"
سريينا تتعذب كثريا وببطء راحت تلملم فستاهنا وتبدأ 

ابرتدائة اهنا تستسلم ألهنا ختشى هذا الرجل وردات 



ة ... هذا الرجل االانين مثل الريح  فعله غري املنتظر 
 والقاسي كالنسر. 

كانت تتوقع ان يدير ظهره لكنه مل يفعل كتف ذراعيه  
على صدرة وراح يتأمل كل حركة تقوم هبا من دون ان 
يشعر أبي شفقة جتاه توترها ويف ارتباك راحت ترتدي  
فستاان وتزررة ابصابع مرجتفة مما جعلها تستغرق وقتا 

 العادة مضاعفا عن 
مث توجهت حنو منضدة الزينه وراحت تسرح شعرها  

بسرعه ال احد ابمكانه ان يرغمها على ان تبدوا  
مشعثة الشعر امام احلضور ويف املرآه كانت تلمح يف 

عينيه السوداوين مالمح ساخرة وهلوا مبريا  
 لكنهاعندما التفتت حنوه كان تعبري وجهه غامضا. 



بيده عقد اللؤلؤ   اقرتب من الطاولة الصغرية واخذ
 وقال:

"من االفضل لك ان ترتديه انه مكافأه مجيلة لك 
لقيامك ابخلدمات املطلوبه الشك ان هذا العقد قد  

 كلف العجوز امواال طائلة!"
وضعته حول عنقها ابرجتاف لكن يف اعماقها كانت  

غاضبة من نفسها فاستغل خوان اضطراهبا ليقو  
 لوقاحه : 

ة لألمل ومشوشه النه كلما  "بصورة مجالية اجدك خميب 
اقرتبت منك تعدلني عن بعض مواقفك بنفور وجتفلني 

لكن يف احلقيقة هذا التصرف ال يدهش هناك عدد  



كبري من النساء اخلبريات يستعملن خجلهن  
 وسذاجتهن كحاجز واق..."

وملا دخال اىل الصالون كان بعض الضيوف يغادرون  
ن تسلم  املكان وابرتباك ظاهري اضطرت سريينا ا

عليهم ابليد وتبادرهم ابلكلمات احملببة اللطيفة وكان  
نظرها يشتبك ابلنظرات الساخرة املليئة ابلتعجرف او  

بعض التسامح واحياان قليله ابلنظرات الرؤوفه 
 ونظرات احلنان كل واحد 

 
 

من احلضور كان يبدو مراتحا النتهاء احلفل وهذا  
الذين  االجتماع الصغري خباصة الرجال املسنني 



يظهرون عن وجوههم الرصينه والغامضة هتذيبا لكنهم 
مل يتكبدوا مشقة االنتقال اىل املزرعه اال للصداقة اليت 

تربطهم بدون البريتو ألهنم مل يكونوا راضني عن  
حفيده بنظرهم لقد وصخ هذا االخري الصيت  

املعروف عن عائلة حمرتمة ومل يعوض عنه اال هبذا  
را لكن ابلنسبة اىل الزوجات الزواج الذي جاء متاخ

فكن يشعرن ابالطمئنان الن مستقبل بناهتن مل يعد  
مهددا وال احد جيهل ان دون خوان الميكن قهره  
والدليل على ذلك اجلهود املبذولة من قبل جده 

ليجعله يطيع اوامره لكن من دوم جدوى انه يشبة  
 جوادا متوحشا يرفض فضالت الطعام...



فتيات وحدهن خائبات االمل وبني احلضور كانت ال
ان تربيتهن قاسية وتعود اىل اجيال وقرون ماضية  

وبينما كن حييني الزوجني بعيون حزينه كانت سريينا  
على يقني ان هؤالء املراهقات مىت لنوجدن يف غرفهن  

 سيطلقن العنان للبكاء. 
وملا غادر املدعوون املنزل اقرتبت دوان ايزابيال اليت  

 م من سريينا وقالت : كانت تنتظر ذهاهب
 "تعايل واجلسي قريب اي ابنيت العزيزة لدي ماقوله لك"

غريزاي حبثت سريينا عن خوان بنظرها لتحثة على 
اجمليء ملساعدهتا وهبزة رأسه فهمت انه الجمال هلا ان  

 تتهرب من دوان ايزابيال



قالت املرأه العجوز بلهجة جافة وهي ترى خوان 
 اجتاهها:يشري حبركه يف 

"ليس انت من اريد اين ارغب يف التحدث اىل  
 زوجتك على حده"

" كما تشائني ايعميت لكن عليك ان حتذري صحيح  
اهنا تبدو مسامله وغري مؤذية كجميع الفتيات 

 االنكليزايت اال اهنا مىت احرجت خترج خمالبها" 
 "اان سعيدة ان امسع منك هذا الكالم !"

ملقعد وربتت على الفراش ازاحت دوان ايزابيال طرف ا
مشرية اىل سريينا ان أتيت لتجلس قرهبا فلبت املرأه 
طلبها وبدأت دوان ايزابيال الكالم موجهه اايه اىل  

 دون خوان: 



"من االسهل التقاط الفئران ابملطرقة بدل تقدمي  
احللوى! وجيب على زوجتك ان جتمع يف داخلها قوة 

ربة  هرقل وحكمة سليمان كي تستطيع مقومة جت
 الزواج مع رجل من طرازك"

 رفع خوان حاجبية السوداوين وقال:
"وانت ستعلمينها كيف عليها ان تتحلى هبذه 

 الصفات اليس كذلك ايعميت ؟" 
"ليست حباجة الىنصائح على ماظن اهنا امرأه مبعىن 

الكلمة اريد فقط ان احذرها من جاذبيتك الشيطانيه 
 هذا السحر الذي تستعمله منذ طفولتك " 

ضحك خوان وقبل االنسحاب وظلت سريينا تنظر  
اليه وهو يبتعد وتفكر بكلمات العمه اليت الشك 



ختفي حمبة كبرية له وما ان انغلق الباب وراءة حىت  
 احننت دوان ايزابيال ومهست قائلة: 

"ايله من رجل ساحر! انه خييف اكثر من جده عندما 
يت كان يف سنه هناك شيء جيب ان ابوح لك به ايعزيز 
.. لقد امسكت اجلواد بلجامه على ماعتقد لكن  

 الحتاويل ارجوك ان تروضية"
ظلت سريينا صامته مكتفة اليدين فوق ركبتيها كانت  

 حتدق بطرف حذاء دوان ايزابيال اليت اتبعت تقول: 
"اعرف مباذا تشعرين . عندما كنت يف سن املراهقة 
وقعتفي غرام الكونت حىت اجلنون ... ان سحر آل  

لديفيا شيء اسطوري يف هذه املنطقة ومنذ أتسيس  فا
جمموعتنا الصغرية حتطمت قلوب نساء عديدات  



ألهنن مل يفهمن ان ردة فعل ال فالديفيا قاسيه اذا ما 
استعملن معهم القوة اهنم حباجة ان نرتك هلم احلبل يف 

 العنق. 
والحظي انه مل يفسح يل جمال جتربة نظراييت النه مل  

لذلك عندما اختار والدي شريك  تسنح يل الفرصة
حيايت مل يهتم مبعرفة اذا كنت اميل اليه او احبة وهذا 
مازال حيدث حىت االن فآل فالديفيا اصطدموا ابالابء 
الذين يبحثون لبناهتم عن ازواج ال يطابقون معرفتهن 
 او ميوهلن امنا حيتارون هلن رجاال يطابقون امنياهتم هم"

 اضافت: اكلقت زفرة مث 
"اين احسدك ايعزيزيت لكنك ماتزالني شابة وسليمة 

النيه وبريئة لذلك اان ارجتف مكانك دون خوان سبب 



لك أذى كليا غري اين ارجو منك ان تتحلي ابلصرب 
معه واالتعريي انتباها ملالحظاته الالذعه وان تردي 
عليها ابالبتسام وان تتحملي من دون خوان طبعه  

ألين اعدك أبنك ستجدين    الغاضب والعاصف ذلك
مكافأه على اعمالك يف النهاية وهو ان حبا عميقا  

 ودائما سيلد بينكما.." 
ابتسمت سريينا ابتسامه صفراء بينما كانت دوان  
ايزابيال تنهض واقفه لو كانت تعرف احلقيقه! ان  

خوان يتمتع حبريه كبرية وليست سريينا على استعداد 
ايها ابمكانه ان يذهب ان تعارض هذه احلرية وحترمه ا

 اىل اجلحيم!



×××××××××××××××××××××××××××
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حفلة شواء يف املساء غريت سريينا ثياهبا لالشرتاك يف 
ستتم يف اهلواء الطلق وسط حديقة القصر فاختارت  
هلذه املناسبة تنورة مقلمة ذات الوان زاهيه وقميصا  

فالحيا ابكمام قصرية واسعه مثلما ترتدي نساء 
وصديقات الرعاة مث سرحت شعرها الطويل جيدا 
ورفعته بشكل ذنب اخليل فانسدل حىت خصرها  

االحتفال الذي  وألسباب غامضة حتلت ابلشجاعه ف
سيتم الليله لن خيجلها مثل حفل الصباح ألن الرعاه  
اقل تصنعا وعجرفة من اصدقاء دون البريتو وابلتايل  

سيتقبلوهنا برتحاب ودفء صحيح ان هذا الزواج  
السريع فاجأهم هم ايضا لكنهم لن يتظاهروا ابحلكم 
عليها مسبقا او ادانتها لقد تعودوا ان يفيدوا من كل  



احلياة وهذه فلسفتهم وابلتايل سيتفهموهنا  ماتقدمه
 جيدا وسيحرتمون نزواهتا ونظرهتا اىل العلم.

اما ويندي اليت ارهقها اللعب والدالل فنامت بعمق 
عندما جاءت سريينا لتنحين فوق سريرها وكانت 

تسمع املوسيقى الصاخبة والضحكات املبتهجة االتيه  
شيطه  من احلديقة وخبفة هبطت املرأه خبطوات ن

ومرحه السالمل املؤديه اىل قاعه االستقبال الصغرية 
حيث كان من عادات دون البريتو ان جيلس لتناول  
املقبالت قبل موعد العشاء لكن ابتسامتها اختفت  
عندما رأت دون خوان ممدا على احد املقاعد كان  
وحده ويلهو بكأس بني يديه وما ان دخلت القاعه  



املتسائلة فأعلن ببساطه  حىت هنض لتوه الحظ نظراهتا
 قبل ان يدعها تطرح السؤال املتوقع قائال: 

"جدي الرزين والكتوم كالعاده قرر قضاء بضعه اايم 
 يف منزل دوان ايزابيال هذا لطف منه اليس كذلك؟" 

 فتحت سريينا عينني واسعتني اندهاشا وقالت: 
 "اتريد ان تقول اننا وحيدان هنا"

ي يسكنون اجلناح القريب "نعم متاما فهناك اخلدم الذ 
من هنا من مينعين من اخذك ابلقوة هذه الليله ... ال 

 احد ابمكانه ان يسمع صراخك وعويلك..."
 تلعثمت حني قالت: 

 "التكن اتفها!" 



" انت خمطئة ايعزيزيت كيف ابمكانك ان تكوين حازمه 
ومعك اجلواب القاطع؟ فالليله مازالت يف بدايتها ان  

 يكون تصريف يف الساعات املقبلة" اجهل متاما ماذا س
امسك ذراعها فتقلصت مث وضع يده على معصمها  

 وادارها حنوه وذكرها قائال: 
"لقد تزوجنا منذ قليل ايحبييت لذلك من املفروض ان  
نقدم لبعضنا العطف واحملبة والعروس عليها ان تبدو  

متألقة اما ابلنسبة ايل فسأحاول جهدي ان ابدو 
ذنك بعض الكلمات الناعهة  مغرما وسأمهس يف ا

وسأضمك اىل صدري يف اوج السهره سأقطف من  
خدك قبلة... لنبدأ اذن ابالبتسام ومن جهة اثنيه ال  



اريد ان ارى يف عينيك مالمح الكآبه والقلق بعد  
 االن فهمت؟" 

 صمت قليال مث اضاف قائال:
"افهم ختوفك لكن يكون االمر غريبا عليك كما يف  

 املرة االوىل.." 
ن خلجته فهمت سريينا انه يتأمل يف صميم كربايئة  م

فاستعادت نشاطها وتوجهت معه اىل ابب الدخل 
حيث ينتظر الرعاة قدومهما وما ان اجتازا العتبه حىت 
مسعا اصواهتم احلماسية وصراخ صديقاهتم او زوجاهتم 

 :"اهال! اهال !انت رائعه ايسنيورا!" 
ادهشت خوان  متكنت سريينا من ماالبتسام بثقة كبرية

كليا. املشهد الذي واجههما يف غياب الشمس كان  



ذا مجال عنيف وبدائي وضعت املشاعل حول دائرة  
واسعه وسطها احلركه مستمره فالتحضري هلذه السهرة 

بدأ منذ ساعات عديده صغار الرعاه كانوا ينحنون 
فوق موقد كبري حيث يوقد احلطب يتصببون عرقا  

ث تشوى ببطء شرائح وحيركون اشياشا كبرية حي 
كامله من حلم البقر والعجل والنساء اللوايت ملعت  
عيوهنن ااثرة ومحاسا جلنب الصحون اىل الطاوالت 

 العريضة. 
انه اسراف وافراط ابلطعام ."الباابس" وهي عجبة 
البطاطا احملشوة ابللحم املفروم والبصل او اجلبنه 

."البانشو فيلال" أي حبوب الذرة والفاصولياء  



ملطبوخه مع البيض املقلي واملتبله ابلثوم ... ولفتت ا
 نظر سريينا اهرامات الفاكهه واخلضار املنوعه . 

القناديل املعلقة حتت االشجار تضيء اوراق الشجر  
السميكه واللماعه وامللونه جبميع الوان قوس قزح 

جمموعه من الشباب خرجت من الظل على اكتافهم 
نه تنبعث موسيقى انعمة القيثارات وحتت اصابعهم املر 

وايقاعبيه االبتسامه عريضة على شفاههم وتظهر 
 اسناهنم البيضاء الناصعه. 

كانوا يشكلون حرس الشرف حول دون خوان  
وزوجته فرتك موظفو املزرعه اعماهلم واسرعوا حنو 

العروسني للتهنئة وتقدمي االحرتام والوالء ففي هذا 
الرعاه دون خوان  املساء جيري االحتفال بعيد امري 



وابلتايل كأهنم حيتفلون بعيد كل واحد منهم يف الوقت  
نفسه كانوا يشعرون انه خمتلف عن بقية الرجال فلم 
حيملوا من قبل ان تكون رفيقتهم امرأه شقراء ذات  
 عينني اتئهتني زائقتني مجيلة كما هي بعيدة متحفظة . 

هلرج  وبعد هذا االستقبال احلار والرفيع اباللوان بدأ ا 
واملرج واملزامحه جلسوا على البنوك بينما جلس خوان 

وسريينا على طرف الطاولة وللحال شرعوا بتقطيع  
شرائح اللحم املشوي وعبق اجلو هبا . كان اجلميع 
جائعني ومل خيشوا ان يستعملوا اصابعهم ليتقامسوا  

قطع الشواء ويف هذا اجلو الغريب كانت الريح هتب 
نديس القريبه اليت بدت مرئية هبدوء ومتشط جبال اال



متاما يف الظالم ففي وضح النهار يتهيأ للمرء انه قادر  
 ان يلمسها ابصبعه. 

كانت املأدبه تدور بفرح وضحك االبتهاج واحلركه  
واالندفاع حررت سريينا اليت كانت تقضم ابسناهنا 

 هذه اللحوم اللذيذه بنهم شبيه بنهم الرعاه . 
 اىل اخر : كانت تتلقى اسئلة من حني

 "ما رأيك؟ هل الطعام يعجبك؟" 
 "نعم جدا امنه رائع للغاية" 

كانوا ينادوهنا مبختلف الصفات : املرأة االنكليزية  
 زوجة السينيور الرائعه اجلمال الشقراء الغجرية... 

وبعد انتهاء العشاء ازحيت الطاوالت والبنوك ليحل 
  مكاهنا العازفون واملوسيقيون الذين راحوا يعزفون



موسيقى محاسية وحتمس الرعاة فدعوا رفيقاهتم 
 للرقص .

 احنىن خوان فوق سريينا وقال هلا :
 "الكويكا رقصة احلب الشيلية" 

 ابتعدت عنه لكنه امسك خبصرها وشرح هلا قائال:
"منذ البدء على املرأه ان جتذب انتباه الرجل وخالل  

 الرقصة تستميل حبة وتدخل اىل قلبه" 
ري انتباه سطحي اذ كانت تنظر اىل  مل تعريه سريينا غ

الراقصني الرجل واملرأة يقفان وجها لوجه وحياوالن 
حتومي مناديل واسعه حول رأسيهما مث تقوم املرأه  

ابستدارات عديده اخذه وقفات مغريه بينما الرجل  
يضرب بقدميه على ايقاع املوسيقى اليت تزداد محاسا  



ضور يطلق  بشكل تدرجيي ويضرب بيديه املهاميز واحل
صياح احلماس والتشجيع مث ينضم اىل احللبة اليت 
تتحول اىل هياج ودوامه النظري فجأه ظهرت فتاه  
مسراء ساحرة اجلمال من وراء االشجار ومن كياهنا  

ينبعث السحر واالغراء كانت سريينا حتدق هبا وتتبع  
 حتركها ومهس احدهم قرهبا:

 ""كابرييلال اهلجينه اهنا تبحث عن رجلها..
كانت الفتاه تتفحص الوجوه مث ما ان رات خوان  

حىت اقرتبت منه كانت حتدق فيه ابحلاح غري مكرتثة  
بتعليقات الرعاة مهسات وفضائح كانت تسمع هنا  

 وهناك.



ويف اانقه رشيقة توقفت امام خوان وانتصبت على 
رؤوس اصابعها ودعته يف وقاحة ان يتأمل صدرها  

ا الرشيق رمقت سريينا  املثري وخصرها الرفيع وقوامه
بنظرة امشئزاز كأهنا تريد ان تقول هلا ان حنافتك وشقرة 

بشرتك الميكنهما ان يثريا عشيقي ومن دون أي  
انزعاج وضعت موضع اخلصم واملنافس راحت سريينا 

ترتعش وتقول لنفسها ان هذه الفتاه مل تبد غاضبة  
على خوان النه تركها غري اهنا تستقل املناسبة  

 ه وكانت كل احلظوظ جبانبها. لتتحدا
وحبركه كرميه دفع خوان بسلة فاكهه حنو الفتاه اجلميلة 
ومن دون ان حتيد نظرها عنه تناولت التفاحه وعضت 
عليها مث مدت ذقنها وشدت على التفاحة بني اسناهنا 



الناصعه ودعت خوان ان يتقامسها معها مثل حواء يف 
ا لكن يف جنة عدن احنىن خوان للحال ليليب دعوهت

سرعة الربق حولت رأسها عنه وراحت تضحك مث 
 خطت خطوة اىل الوراء داعيه اايه ان يتبعها 

توقف الراقصون يف امكنتهم وراحوا يراقبون املشهد  
ظلت الفتاه حتدق خبوان وهي ترجع اىل الوراء حبركه 

راقصة كان وجه سريينا من رخام وخوان الذي سحرته 
يضة وراح احلضور يصفق الفتاه اقرتب منها خبطى عر 

ابيقاع واملوسيقون يعزفون حبماس على قيثاراهتم وراح 
خوان يضرب بقدميه ويصفع املهماز بيديه وكابريلال 

تدور ببطء حوله وتنورهتا الطويله والواسعه تتطاير  
حوهلا مظهره قوامها اجلذاب واشتدت املوسيقى  



وراحت سرع كما راحت خطوات كابريلال تسرع ايضا 
اهر امام خوان ابستعرض متوحش ومثري كانت  وتتظ

تقرتب منه بدون ان تلمسه وتساءلت سريينا :"كيف  
سينتهي االمر؟" الفتاه كانت منجذبة بعنف حنو خوان 

وهذا الشك فيه وجاءت يف يوم عرسه لتحقق هذه  
الرقصة املليئة شغفا كأهنا هتب نفسها له ومل متتنع  

هنا مرفوضة تلقائيا  سريينا من الشعور حنوها ابلشفقة أل
لدى عائلة فالديفيا النبيلة ال شك ان كابرييلال مولعه  
بغرام خوان لكن هذا االخري ال يشاطرها هذا احلب 

البد انه يستحسن مجاهلا ومرحها وااثرهتا لكنه الشك 
 يعترب هذه العالقة عابرة ال اكثر وال اقل ...



وكما يدل امسه "دون خوان" فهو رجل ارستقراطي 
د يينقل بسخريه والمباالة من مغامرة اىل اخرى فاس

 فكرت سريينا بكل هذا وامتأل قلبها مرارة كربى.
حول دون خوان نظرة عن الراقصة لينظر حنو زوجته  

كانت نظراته تلمع ابلسخرية وفهمت سريينا انه  
الشك عرف مايدور يف ذهنها وبغضب منه ومن  

هذا نفسها انتظرت حىت ادار هلا ظهره وهنضت يف 
الظالم ومل يالحظ احد رحيلها لكنها دخلت املنزل 

راكضة وصعدت السالمل اربعه اربعه مسرعه حنو  
غرفتها وبعدما صفقت الباب بشدة ظلت مستندة  

االيه برهة حىت تستعيد تنفسها اقفلت الباب ابملفتاح 



وبدأت ختلع مالبسها كانت على وشك االرهاق هذا 
 ابالنفعاالت !  النهار الطويل كان مليئا وخصبا

 غري ان الليل مازال يف بدايته ابلنسبة اىل الرعاة. 
وبرتدد فتحت سريينا درج خزانتها لتأخذ قميص 

نومها لشده دهشتها كان فارغا فتحت الدرج الثاين 
مث الثالث ومل جتد اثر لأللبيسه الداخلية وحىت داخل 

اخلزانه مل جتد أي لباس فاحتلها احساس ابلتوتر 
رتبت من السرير ورأت الفراش عاراي من  واخلوف اق

الشراشف واملخدات واالغطيه مسعت سريينا خطوات  
على السالمل فتناولت الغطاء الوحيد الذي يغلف 

السرير ووضعته حول جسمها توقفت اخلطوات امام  



الباب فتسمرت مذعورة حتركت قبضة الباب فظلت 
 سريينا صامته ومسع صوت خوان اجلاف قائال: 

 ادخل ايزوجيت واال خلعت الباب..." "دعيين 
وبعد قليلي خلع الباب ابلفعل ودخل والحظ وجود 
االدراج كلها مفتوحه فقال بسخرية وهو يغلق ابواب  

 اخلزانه 
"هل كنتتتوقعني البقاء يف هذه الغرفة بعد زواجنا ؟ 
وكارمني املرأة العاطفية التتحمل ان نبقى منفصلني 

اىل غرفتنا اليت   مدة طويلة ! فقد محلت امتعتك
 سنتقامسها معا من االن فصاعدا" 

شعرت سريينا ابرختاء يف قدميها وكادت تقع لكنها 
 متكنت من القول: 



 "لكن ماذا يعين هذا الكالم؟ امل نتفق على ان..." 
 قاطعها خوان ضاحكا : 

"اطمئين ! اهنا غرفتان متصلتان بباب مشرتك سننام  
النوقظ شكوك اذن كل واحد على حده لكن كي 

اخلدم علينا ان يروننا معا .. وارجوا االيكون هذا  
 الطلب مهمة شاقة لفتاة انكليزية طاهرة؟"

"اين اقبل هذه الشروط هل ابمكانك ان تريين هذه 
 الغرفة ؟ فاان اشعر ابلربد..."

محلها بني ذراعيه وتوجه حنو املمر وهبط هبا السالمل 
وتر ابتسم كانت يداه حترقان جسمها فتقلصت بت

 خوان بوقاحه هادئة ومهس وهو يقف اما ابب الغرفة: 



"قويل ايعزيزيت ملاذا هربت من احلفلة ؟ اال تريدين 
 مقارنه نفسك مبنافستك ام انك غيورة ؟" 

 رددت ابرتباك/
 "غيورة؟عليك.." 

كان منظرها اليصدق فغابت االبتسامه عن وجه  
خوان ومن دون ان يلفظ كلمه دخل الغرفة ووضع 

ريينا على قدميها وبينما كانت تتخلص من ذراعيه  س
هبط الغطاء الناعم الذي حييط هبا مظهرا كتفيها  

فرفعته حبركه عصبية واشتبك بنظر خوان الذي ظل 
صامتا وخافت سريينا ان يكون خوان حيضر خطة  

 جهنميه لالنتقام منها. 
 فقال اخري ابستغراب: 



غار ؟ "ال طبعا! كيف ميكن لقطعه جليد مثلك ان ت 
انه شعور جتهلينه ... ماذا اذن وراء تصرفاتك الباردة  

؟ مباذا تشعرين لو كان لديك شعور من املهم ان  
 اعرف!" 

ويف عنف جذهبا خوان بني ذراعيه ومل تكن قادرة على 
التخلص من قبضته خوفا ان ينزلق الغطاء عن  

جسمها مث راح يالمسها بيديه الفضولتني .. التنقصه  
 كيفية التصرف وسريينا اليت كانت  اخلربة والحىت

 تتصنع الالمباالة كانت تشعر داخليا ابلرغم منها 
 وراح يهمس ابذهنا قائال:

 اهذأي ايعزيزيت " 



وبعدما المس خدها الساخن راح يعانقها بشغف  
وهي كانت تشعر ابحاسيس عنيفة حترق داخلها  

فارتعبت وملا رفع رأسه كان االمتنان مرتسما على  
 جعل سريينا تصفعه بكل قواها . وجهه مما 

وللحال امسك خوان مبعصمها وضمها اليه وانتزع 
يدها املتمسكه ابلغطاء احلريري وارتسم على وجه  

سريينا وشاح اليم عتم قلبها . فلم تكن تريد االستالم 
له وراحت تتخبط بكل طاقتها للتخلص منه فسقط 

 الغطاء حىت قدميها. 
سريينا ابالهانه والكرهية العمياء قهقه خوان وشعرت 

له حىت اهنا متنت لو ابمكاهنا ان تقتله يف هذه اللحظة 
 ابلذات!



 قال ساخرا:
"بدأ اجلليد ابلذوابن كان يكفي شرارة ... وكيف  

 احداثها!" 
ظلت صامته التتحرك كأهنا متثال من مرمر فقد عراها 
روحا وجسدا مث متكنت من القول والدموع خمنوقه يف  

 جرهتا:حن
 "انت انسان فظ ومتوحش! اين اكرهك"

وتشنجت مستعدة لتحمل قهقهته الساخرة لكنه  
 اكتفى مبراقبتها ابمعان مث قال:

"يف االقل متكنت من خلق عواطف شغوفة لديك .. 
واين على يقني ان احدثت فيك انفعاال كبريا اكرب مما  

 احدثة والدويندي!"



 ارادية  ضربه من أي شيء وهذه اله الذكرى الال
لوالدها فتت قلبها فحاولت كبت بكائها لكن  

 الدموع راحت تتألأل من جفنيها. 
 فقال غري مصدق:

"اتبكني لذكرى الرجل الذي تركك ؟ هل مازتزالني 
 حتبينه؟" 

 اجابت جبفاف:
"مل يرتكين بل مات لكين ما ازال احبه وسأظل 

 احبة.." 
ء  ران الصمت بضع ثوان مث احنىن خوان والتقط الغطا
احلريري ولفه حول سريينا كأنه يقمط طفال صغريا مث  



محلها بني ذراعيه حىت السرير ورفعت حنوه عينني  
 قلقتني فأسرع يقول هلا: 

"ابمكانك ان تنامي هبدوء ايعزيزيت لست انوي حماربة 
شبح او خيال لكن التنسي شيئا مهما: اننا ننتمي اىل 

الموات عامل االحياء لذلك جيب ان نفكر هبم وليس اب
..ايعزيزيت اراتحي بسالم الن الرجل الميوت اذا  

 مانسيناه" 
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 فستان وقح -9
 

وخالل االسابيع التاليه عرفت سريينا معىن السالم 
واهلدوء يف حياة متميزه وثريه حياة مل تكن جترؤ على 

احللم هبا اة ختيلها وملا عاد دون البريتو من اقامته  
نزل دوان ايزابيال اعلمه دون خوان بقراره القصرية يف م



وهو رفضه ادراة املزرعه اهلدف الذي كان يرغب  
العجوز يف حتقيقه ولو ابحليلة واخلداع واعلمه أبنه  

يفضل ان يتقاسم حياة الرعاة املتعبه كما يف املاضي 
ان يفيق قبل الفجر ويتمطي جواده طيلة النهار وجيتاز 

سعه وجيمع املاشيه  من دون توقف املسافات الشا
 لومشها.. 

ومن وقت اىل اخر كان يضطر اىل مرافقة املاشية اىل  
مرفأ بعيد لذلك كان يتغيب اايما عديده ولدى عودته  

كانت مالمح وجهه مرهقق ومليئة ابلغبار وكان  
جسمة النحيل يبدو اطول من العادة عندما يظهر  

 قرب املنزل 



ه لكنه كان دون البريتو يتحمل هذا الوضع بصعوب 
اخريا مل يعد حيتمل ويف احد االايم بينما كان حفيده  

عائد من رحلة طويلة استدعاه لينذرة ببالغ هنائي 
 العودة عنه.

ملا وصل خوان كان العجوز أيخذ محام مشس قرب  
بركه السباحه ويستمتع برؤية سريينا وويندي تلعبان يف  

املاء كانت الطفلة ابمان بني ذراعي شقيقتها تطلق  
 ياح الفرح واحياان صياح اخلوف. ص

كان الطقس حارا وانعما وكانت سريينا ترتدي 
مالبس سباحه بيضاء وبدا جسمها امسر من شدة  
تعرضه للشمس كما ان صحتها اخذت ابلتحسن  

وزاد وزهنا راحت تقهقه بصوت مرتفع عندما متسكت  



ويندي بشعرها حماولة التسلق على كتفيها خشية  
خوان الذي كان يقرتب خبطى بطيئة  الوقوع يف املاء. و 

وثقيلة مل يقدر ان يزيح نظره عن املشهد بل كان  
يبدو مسحورا ومندهشا مثل واحة بقلب الصحراء 

 صرخ دون البريتو لدى رؤيته قائال: 
"خوان ايبين اهال وسهال بك يف املزرعه ! سريينا  

 انظري هذا خوان تعايل واظهري له فرحك بعودته!" 
هبا اهنمكت املرأة حلظة بويندي وكي ختفي اضطرا

املتعلقة بعنقها كانت تعرف ماذا ينتظر دون البريتو 
منها اقرتبت من الرجل املرهق حاملة شقيقتها بني  

ذراعيها ..هذا الرجل الذي وجدت يف غيابه الراحة  
 والطمأنيه داخل املزرعه. 



وبصورة غري منتظرة راح قلبها خيفق بسرعه مث رفعت  
من دون خوف ودون البريتو كان   رأسها حنو خوان

 يراقب تصرفاهتا بفرح. 
طبع خوان على خدها قبلة سريعه فخاب امل سريينا  

 مث ركز اهتمامه على الطفلة وقال: 
 "وكيف حال مجيليت الصغرية اليوم؟" 

 اخذ الطفلة بني ذراعيه واضاف :
"اجب ان اهلو معك ايحبيبيت لكنين مليء ابلغبار  

امك حىت اخذ محاما واعود   ورائحة العرق اذهيب مع
 اليك" 

 " هل حتب موافاتنا اىل هنا بعد ذلك؟"



مل تصدق سريينا ما مسعته فهي نفسها اليت طرحت 
 عليه هذا السؤال . 

 "اذا كان هذا ماتريدينه .اتفقنا..." 
 تدخل دون البريتو بقوة وقال:

"وملاذا تظن اهنا الترغب بذلك انت حقا زوج وشبح 
ن سريينا تتكيف مع هذا الوضع يف ان واحد حىت اال

لكن من جهيت اان قررت ان اضع حدا لتغيبك 
املتواصل واين انوي ان اضعك على رأس املزرعه منذ  

االن ! سبعون سنه تكفي سأستقيل من دون أتخر 
لكن لنناقش هذه االمور بعد العشاء اذهب وخذ 

محامك مث انضم ايل سريينا ال شك ان لديكما اشياء  



لكن ال تنسى ماقلته مل يعد هناك وقت  كثرية للقول
 للترتدد واملراوغه.."

هز خوان رأسه وتوجه حنو املنزل وابنتظار عودته 
فكرت سريينا ان خوان سيحقق هدفة الذي من اجله 

 قبل زواجا سيحرمه من احلريه لبضعه سنوات.
وبينما كانت منغمسه يف افكارها مل تالحظ ان اخلادمة 

البريتو اخذت الطفلة اىل داخل  بطلب من دون 
املنزل وملا ظهر خوان على الشرفه ابتعد العجوز  

 بدوره اتركا الزوجني وحدمها.
 قال خوان:

 "طلبت مين ان ارافقك اليس كذلك؟"
 فوجئت سريينا به وانتفضت فقال:



"هل كنت جادة يف دعوتك ام انك تصنعت ذلك كم  
 اجل ارضاء رغبات جدي؟"

انفاسها وهي حتدق فيه بقامته  حبست سريينا 
املمشوقة وعضالته املتناسقة كليا وفهمت للحال  
 سبب جاذبيته واشتبكت نظراهتما فقال بسخرية:

 "اذن؟ 
 هل ترافقيين . اشعر حباجه كبرية للسباحه"

فجأة شعرت برغبه قوية للمكوث جبانبه مد له يدها  
ليساعدها على النهوض فراحت تركض حول الربكه  

متاما ان مالبس السباحة الختفي فتنتها مث وهي تعي 
قفزت يف املاء الشفاف واحتلت كياهنا قشعريره ونوع 

من االاثرة البهيجة عندما حملت خوان يف فوران من  



الزبد ظل عدة حلظات قرهبا مث جتاوزها وهو يسبح  
 بقوة وبسرعه غريبة. 

وملا وصلت سريينا اىل طرف الربكه كان خوان يعوم  
وعيناه حتدقان ابلسماء وهو ممدد على هذا بال مباالة 

السائل االخضر كأنه فوق سرير مائي وكان يبدو 
 متلذذا فرحا.

 قال يف صوت منخفض:
 "انين احلم هبذه اللحظة منذ اايم واايم" 

 مث التفت حنوها واتبع يقول :
"خالل هذه الرحلة االخرية مل الق اال املشكل فضال 

 يواانت والرجال.."عن حرارة الطقس اليت وترت احل
 قالت له جبفاف : 



"لكين ال اشك يف انك نلت بعض التعويضات املرحه 
 لدى وصولك اىل املدينه" 

 "نعم ابلفعل بعض التعويضات!"
فجأة اختفى حتت سطح املاء وملا وصل قرب سريينا 
شدها بكاحليها وجذهبا اىل اسفل الربكه اعتقدت ان  

اىل اهلواء رئتيها ستنفجران تركها اخريا وصعدت 
الطللق وفتحت فمها تلهث وملا شاهدت رأس خوان 

االمسر يطل فوق املاء قررت االنتقام يف احلال 
فتسلقت كتفيه وشدت ثقلها حىت انزلته حتت املاء 

ويف احلال اصبح ذلك لعبة مرحه وخالل ساعه تقريبا  
كاان يتداعبان يف املاء كاالوالد بكل بساطه وبصورة 



طباعهما املختلفة يف نوع من  غري منتظرة التقت 
 االتفاق وراحا يتمتعاب هبذا التناسق العابر. 

وبعد ذلك متددا على املراسي الطويلة واحضرت هلما 
كارمني املشروابت املنعشه فاحتسيا شراهبما ومها  

 جيففان جسميهما حتت اشعه الشمس. 
 وتنهدت سريينا قائلة : 

ن  " اين احب فصل الصيف هنا انه جاف من دون ا
يكون خانقا ال اصدق اننا يف شهر كانون  

يناير...يف لندن ال شك ان الثلج منهمر االن  \الثاين
وعلى االرصفة املنزلقه يتدافع الناس ليستقلوا  

 الباصات متأففني من رداءة الطقس" 



بكالمها لفتت اهتمام خوان الذي راح يراقبها يف دقة 
 ويسأهلا :

ن تلتقي  "حدثيين عنك ماذا كنت تفعلني قبل ا
 جدي؟ وكيف مت هذا اللقاء؟" 

هنجم وجه سريينا فجأة وألول مرة تشعر ابرتياح  
وارختاء لوجوده لكنه ابسئلته هذه اعادها اىل مدار  

 اخلطر 
 تلعثمت سريينا وهي ترد على سؤاله قائلة : 

"كنت اعمل يف مكتب واعيش وع ويندي يف غرفة 
 صغرية التبعد عن مركز عملي"

  ابلطفلة عندما تكونني يف العمل؟""وماذا كنت تفعلني



"كنت اضعها كل صباح يف دار احلضانه واخذها يف  
 املساء لدى عوديت" 

اهنا تعرف متمام عقلية الناس هنا يف امريكا اجلنوبية  
وكانت متأكدة من ردة فعل خوان املصدومه ملا قالته 

ان وجود االم الدائم هو  –االيعتربون هنا يف شيلي 
 ضروري للولد؟شيء 

 اضافت لتدافع عن نفسها:
"مل يكن امامي اختيار يف انكلرتا اهنا عادة النساء ان  

يضعن اوالدهن يف دور احلضانه يف كل حال  
فالعاملون هناك يهتمون ابالوالد كل االهتمام 

 والعناية" 
 ملعت عينا خوان السوداوين وقال:



"هكذا اذن انت تعتقدين انه ابمكاهنم التعويض عن  
 حب االم؟" 

 قالت سريينا وقد سئمت من هذا احلديث: 
"كال ابدا! وهلذا السبب اان هنا! كنت اشغل وقيت 

وعقلي كله من اجل صاحل ويندي وهذا الوضع كان  
مزعجا الين مل اكن اربح املال الكايف وملا ازدادت 
املصاريف لدار احلضانه اضطررت ان اخرجها من  

ث كنا نسكن على هناك مث ارغمتين صاحبة الغرفة حي
الرحيل ألن صراخ ويندي يزعج اجلريان كنت امر 
حبالة نفسية سيئة عندما شاهدت االعالن الذي 

 وضعه جدك فلم اتردد يف اللجوء اليه..." 



توقفت عن الكالم حلظة وشعرت ابنزعاج حيتلها  
 وخوان تقلص بدورة وقال يف صوت فاتر: 

 "اتبعي كالمك ..كيف كتب االعالن ؟ هل مازلت
 تتذكرين الكلمات اليت استعملها؟" 

كادت سريينا انتهرب بسرعه لكن نظرته القامته  
 اقنعتها وراحت تتلو عليه بشكل ايل قائلة:

"وظيفة لفتاه شابة انكليزية شقراء املركز يضع حياهتا  
 كلها يف ملجاء من احلاجة.."

 توقفت حلظة واختنق صوهتا مث اكملت:
 عه..""جيب ان تكون كتومه طيعه وودي

 ابتسم خوان كارلوسفتابعت تقول: 
 "وتقبل طلبات من يتحملن اعباء االسرة" 



 اهند قائال: 
"ايهلي ! ومل حيذرك احد من خماطر هذا االعالن ؟ 

 رميت بنفسك هكذا؟"
 اجابت يف رصانه: 

"مل يعرف احد خبطيت مل يكن لدي اصدقاء مبعىن  
مستعده  الكلمةوكنت اعاين وضعا ميؤوسا منه وكنت 

 ان افعل أي شيء ألبقى مع ويندي"
 
 

 هنض خوان فجأة وراح حيدق هبا ويقول:
 "مهما اصر جدي فلقد تزوجت الشيطان!" 



فكرتسريينا مبرارة :"كيف تنكر ذلك ." فتعبري وجهه 
الشيطاين شلها لكن لسبب غامض حاولت متابعة  

 احلديث وقالت حبزم: 
مل "كال كال لكن جدك سخر مين ... صحيح انه 

يكذب علي غري انه اعطاين صورة عنك التطابق  
احلقيقة فحسب قوله يل انك رجل خجول ومعقد.. 

وتنقصك الثقة ابلذات وحسب قولة اتفق معك على 
ان جيد لك زوجة لو كنت اعرف اين خدعت ملا كنت 

 وافقت على اقرتاحه!" 
ويف صوت خمنوق راح خوان يشتم جده ومل تر الرأفة  

 لباردتني عندما حدقتا هبا وقال:احلنان يف عينيه ا



"اذن جئت اىل شيلي ابعتقادك انك ستلتقني ميامه !  
غري انك التقيت بنسر تشبث بك مبخالبة.. لقد  

خدعنا جدي معا لكننا سنثأر منه ويف الوقت  
املناسب مبا انك على استعداد لتقبل خطيت سأسهر 

على ان تكوين قد اخذت تعويضك الكامل كما  
 جيب"

 نها لكنها احتجت وهي تقول:ابتعد ع
"سبق واكرمين دون البريتو كثريا وال ارغب بشيء اخر 

 و.." 
 قاطعها قائال:



"التعتقدي ان مالبس انيقة ومنزال تسكنينه يكفيان  
ألن تكوين امرأة ثرية ! حىت ولو افحمك ابحللى  

 واجملوهرات فهذا بنظري كأنك المتلكني شيئا!"
سريينا اىل غرفتها كانت بعد قليل من ذهابه توجهت 

الشمس ماتزال ساطعه لكنها كانت ترتعش بردا لقد  
عاملها خوان ابحتقار حىت اصبحت ابردة كاجلليد  
هذا التصرف من قبلة ليس جديدا فمنذ لقائهما 

االول وهو اليكف عن مشاكستها لكن هذه املرة  
بعد هدنه الظهر يف بركة السباحة دهشت سريينا 

 قوية . لذلك فالصدمه كانت
وبينما كانت ختلع بزة السباحة مسعت وقع خطى  

خلف الباب ليس امام خوان سوى ابب غري مقفل  



ليجتازة لكنه مل يغامر يف الدخول اىل غرفتها منذ اليوم 
االول لزواجهما فكرت بوالدي خوان اللذين ال شك 

تقامسا هذه الغرفة ابلذات فهما ايضا اضطرا للزواج  
بريتو احبا بعضهما البعض لكن حسب اقول دون ال 

بشغف كبري اغمضت عينيها وهي تفكر ان هذا اجلو 
عليه ان يعبق من جديد هبذا احلب لكن من دون  

 جدوى..
وضعت مئزرا ومتددت على السرير مازال امامها 

ساعتان قبل موعد العشاء كانت تشعر بتعب لكن  
 االعصاب والتوتر واالضطراب ستمنعها من النوم.

عينيها يف املكان االبيض كان اللون  وراحت تسرح 
االساسي مث الذهيب السقف ابيض والستائر احلريرية 



يدخلها االبيض كذلك البساط املزهر اجلدران عارية  
االمن لوحة صغرية ومرآة كبرية مهست سريينا  

 متعبة:"منظر عاطفي.." 
ثقل جفناها فانغلقتا وغطت يف نوم عميق مل تفق منه 

ابلرحه وهنضت أتخذ دوشا   اال بعد ساعه وشعرت
واحست بنشاط وانتعاش يف كل احناء كياهنا واختارت 
فستاان امحر فاقع اللون وضيقا ارتدته وشعرت بتحد 

سيساعدها على السيطرة على خجلها مث وضعت 
محرة فاقعه وعلقت يف اذنيها زوجي اقراط عريضني 
 ومصنوعني من الذهب وهزت رأسها لتعتاد ثقلهما 

م املرآه تنظر اىل نفسها عندما دخل مث وقفت اما
خوان الغرفة البساط السميك خنق صوت خطواته  



لكنها شعرت فجأة بوجوده والتفتت حنوه حمى  
ابتسامته يف احلال كادت ان تعاتبه لدخوله املفاجيء  

وانتهاك حريتها واستقالهلا لكنها عدلت عن ذلك  
فجأة كانت نظرات خوان تتفحصها بدقة : فستاهنا  

ضيق يظهر جسمها بتفصيل كبري لكنها تسمرت  امحر
 مكاهنا عندما صرخ بصوت مشمئز: 

 "اخلعي هذا الفستان يف احلال!"
 رفعت رأسها يف غرورا وسألته: 

 "ملاذا ؟ انه يليق يب متاما!" 
 قال يف سخريه: 



"كما يليق جلد الذئب ابحلمل ! فقط النساء 
ت  القدرايت يرتدين مثل هذه املالبس ايعزيزيت ! وان

 لست منهن..انت جتهلني كليا معىن االغراء!" 
وحبركه عنيفة انتزع القرطني ورمامها بعيدا مث امسكها  

بكتفيها وبطرف يده مسح احلمرة عن شفتيها وامهلها  
 اتركا ااثرا محراء يف منتصف خدها وامرها قائال: 

"والن اغسلي وجهك والتنسي ان تغري مالبسك 
 انت امرأة غري حمتشمه !" 

 ه سريينا بغضب وقالت:واجهت
"ال حيق لك ان تتكلم عن احلشمه! رقصت كابرييال  
امامك بوقاحه وانت شجعتها واقنعت احلضور انك  

 تود الزواج منها "



 قاطعها جبفاف وغضب: 
 "التدخلي كابرييال ابملوضوع!"

 "لكن لديك ضمري.."
 "ابلطبع عندي ضمري"

ة  وضع يده يف جيب سرتته الداخلية واخرج منها علب 
 صغرية خمملية واضاف قائال:

"ارفض استغالل الرعاة ومثلهم انت تستحقني  
االعتبار هذه ملك والديت جئت به اليك تعويضا  

 خلدماتك اصر ان اراك تضعينها هذا املساء ابلذات" 
قتح العلبة واخرج منها عقدا من حجارة الياقوت  
االزرق لكن االهانه قطبت وجه سريينا ورفضت  

 لة:االستسالم قائ



 "كال شكرا هذا اليليق بفستاين" 
ويف اللحظة التالية كانت تتأرجح بدوانه غريبة مث  
شعرت بسحابة فستاهنا تنسحب امسك خوان 

 ابلقماش الناعم ومزقه على طولة وقال بلهجة قامته : 
"املشكله مل تعد مطروحة بعد االن وكي متنعي ذلك  
من احلدوث يف املستقبل ولتحافظي على مالبسك 

ريف ان من عادايت ان يطيعين االخرون من دون اع
 نقاش"

 وهبدوء نظر اىل ساعة يده مث اضاف: 
"يبقى امامك عشر دقائق قبل العشاء وهذا يكفي  

 لتغري مالبسك" 
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وسريينا الشاحبة ذات النظرة  مت العشاء يف جو متوتر 
احلزينه حافظت على الصمت امام نظرات دون  

البريتو القلقة وخوان من جهته اليتزحزح ويناقش من  
 دون توقف ابمور شىت حماوال استيعاب انتباه جده.

سريينا مشدودة احلنجرة كانت تشعر بصعوبة كبرية يف 
ابتالع الطعام فقد اهاهنا خوان مرة اخرى بقسوته  



عتيادية ظل معها يف غرفتها بينما تبحث يف خزانتها اال
عن فستان ترتديه ويف سرعه اختارت فستان بلون  

 قمحي ليظهر عقد الياقوت االزرق.
وبعد ان نظر دون البريتو مليا اىل سريينا استدار حنو  

 خوان وقطب حاجبيه وقال:
" اريدك قبل ان تتوىل ادارة املزرعه ان تقوم برحلة  

 مبثابة شهر العسل.."  صغرية رحلة
مل يتحمس خوان وال سريينا لكن قبل ان يشعر خبيبة  

 امل اضاف قائال: 
"ابمكانكما ان متضيا اسبوعني على الساحل وسيكون 
ذلك رائعا .. من انحييت انوي زايرة بعض االصدقاء 



يف اسبانيا لكن بعد كودتكما سريينا اعتقد ابنك  
 ستحبني منطقة "فينا ديل مار"

 
الشاطيء من اروع ما يكون والفنادق فاخرة  هناك 

 والكازينو كبري يقصدة السياح من ارجاءاملعمورة" 
اتقدت سريينا ان خوان سريفض هذا االقرتاح لذلك  

 مل ترد لكن لشدة دهشتها قبل خوان قائال: 
"هذا اقرتاح جيد وجذاب فضال عن ان سريينا  

ستكتسب من املكوث قرب شاطيء البحر كل صحة 
 وعافية" 

"رحلة شهر العسل تتم للعريس فقط والعروس 
 وستبقى ويندي هنأ" 



كانت هلجته قاطعه وكادت سريينا ان حتتج لكن  
 خوان سبقها قائال: 

"رمبا انت على حق اتفقنا سنذهب إذا صباحا اىل  
 فينا ديل مار" 

شعر دون البريتو ابرتياح وغادر املائدة بعد انتهاء 
افذ غرفة الطعام الطعام اتركا الزوجني لوحدمها نو 

كانت مفتوحة غري ان اهلواء العليل الذي يدخل 
املنزل غري كاف النعاش اجلو الرطب واخلانق فاقرتح  

 خوان يف ال مبااله وضجر:
 "ما رأيك لو خنرج للنزهه ؟"

ويف ابدئ االمر كانت سريينا تريد الرفض لكنها 
اخذت حذرها يف احلال من االفضل اخلروج على  



ونه يف الداخل واشارت له حبركة اجيابية البقاء يف مسج
 من رأسها 

 "سأجلب لك شيئا تلبسينه يف حال شعرت ابلربد"
هنض خوان سعيدا ابلتخلص من هذا اجلو الثقيل 

وبعد حلظات ظهر من جديد حامال شاال طويال مطرزا 
 وقال وهو يقرتب منها: 

 "هذا يكفي انه من احلرير وخفيف على اجلسم" 
على كتفيها فالحظ خوان ردة  تقلصت عندما وضعه

 فعلها وقال يف سخرية : 
"اطمئين لست انوي متزيقة وهذا اليعين اين على 

 استعداد المزق كل ماترتديه..."



"ملاذا تصر على ان تكون زوجتك يف مظهر حمتشم 
اىل حد كهذا؟ انت لست متحفظ وقور يف مايتعلق 

 بلباسك اخلاص!"
 راح مييزها مطوال وقال :

هناك مثل يقول :"املرأه العفيفة هي امرأه مهجورة" " 
لكن هذا املثل الميكن ان نطبقة عليك الن ويندي 

 هي الدليل الواضح"
شعرت ابلدموع حترق عينيها فازاحت رأسها بسرعه  

واجتازت ممر املدخل فكرة واحدة تعزيها فوجود  
شقيقتها سالح خميف ومروع لو كانت تعرف 

هارة كافية سيشعر خوان ابن استعمال هذا السالح مب



غروره على احملك ويتوصل اىل عدم حتمل وجود  
 الطفلة ولن يتأخر قبل ان يطردمها معا اىل انكلرتا. 
عربا الشرفه قبل الدخول اىل احلديقة املضيئة بنور  

القمر كأن الدنيا هنار وراحا يتنزهان بني ازهار  
ؤية  االوكاليبتوس اليت حتيط ابملنزل ومن بعيد امكن ر 

البيوت الصغرية املبنيه على جانيب الطريق واليت تؤوي 
 عمال املزرعه واسرهم.

راح خوان يشرح لسريينا كيف تتم عملية التوزيع يف 
 املزرعه ويقول يف المباالة اعتيادية : 

"عندما احتل املغامرون االسبان هذه االراضي وطلب 
منهم احلفاظ على القبائل اجلديدة مكان سكان اهلنود 

واخذ كل فرد حقة من االراضي ابعتبار استحقاقاته  



ومركزه االجتماعي هكذا عادت املزارع الصغرية اىل  
 اجلنود والكبرية اىل الضباط"

 اراتح قليال مث اتبع ونظره حمدق ابالفق: 
"وآل فالديفيا الذين كانوا ينتمون اىل العائلة االسبانية  

اروها  القدمية النبيلة حصلوا على هذة املزرعه واد 
حسب التقاليد القدميه لبالد املنشأ وهذا النظام 

مستمر حىت يومنا ... الرعاه اليعتربوننا ارابب العمل  
بل اعضاء انفذين يف عائلة ينتمون اليها الهنم يعملون 

هنا ااب عن جد ونشأت بيننا عالقات محيمه وهم 
 يكنون لنا كل احرتام" 

 تدخلت سريينا بلهجة قوية قائلة:



رتم البطاركه يف العهود القدميه انت فرح الن  "كما حي
عمالك ال ميوتون جوعا لكن عليك االعرتاف ابن  

احدا منهم الميكنه ارغامك ان تعطيه اكثر من  
حقوقه! اين مقتنعه ابنه اذا اراد احدهم مغادرة املزرعه 

 ليعمل يف مكان اخر فلن يتمكن من اجياد عمل.."
 انتفض خوان بعنف وقال:

 حرار ان ايذهبوا مىت رغبوا!" "عمالنا ا
"مثلي ؟ انت تعرف متام ان ال احد من املالكني يف 

املنطقة يقبل توظيفهم رمبا جيدون يف املدينه عمال 
لكنهم سيجدون صعوبه يف االدخار ان آل فالديفيا 

كانوا ومازالوا الطغاة املستبدين ... وهذا مستمر  
حلم ودم حىت االن انتم ال تعتربون الناس كائنات من 



بل دمى حتركوهنا كما تشاؤون بطرف اخليط! انتم 
التعتربون ما يريدونه ويرغبونه فقط هتمكم رغباتكم 

وحدها لنأخذ مثال اسبوعي العطلة على شاطئ البحر  
هل اخذمت برأي ؟ ابدا لكين ال ارغب ابلسفر وخاصة 

 معك!"
وبينما كانت تستشيط غضبا ظل خوان متعجرفا كأي 

 ل واعتلت وجهه ابتسامه عابرة وقال:ارستقراطي نبي
"االتعجبك فكرة قضاء بضعة اايم معي ؟ انت حباجة 
ماسة اىل عطلة ايعزيزيت اعصابك متوترة ويف فينا ديل 

مار ستجدين اهلدوء واالسرتخاء لكن جبانب 
 ذلك...ط 

 فجأة اصبح صوته قاسيا واضاف: 



"جيب ان حنرص على ان يظل جدي يف مزاج حسن  
النجاح اصبح من االن فصاعدا يف قبضة يدي ... 

واذا اضطرران من اجل ان نربح اجلولة ان نذهب معا  
يف رحلة شهر عسل فسنفعل ذلك! اذا كانت اقامتك 

معي يف فينا ديل مار تقلقك سابدل اهلموم من االن  
لن ختشي شيئا مين اين اعدك بذلك ساحاول جهدي 

وستتذكرين ذلك  ان اجعل اقامتك هناك ممتعه للغاية
 وساشكرك على اخلدمات اليت تؤدينها يل"

ويف الصباح التايل اقلعت هبما الطائرة وكان يقودها 
خوان بنفسه وكالعصفور صعدت الطائرة يف السماء 

الزرقاء الصافية بعدما استدارت فوق املزرعه  
وتوجهت حنو الغرب وكان خوان يبدو مراتحا وهو 



ينا تشعر ببعض القلق  يقود الطائرة وقربه كانت سري 
عندما بدأت الطائرة ابلصعود عاليا ومل تعد ترى 

 االرض كليا 
ومهما كانت تفكر هبذا الرجل الغريب فهي تثق به 

ثقة عمياء كان يرتدي سرواال من الكتان وقميصا ذا  
قبعه مدورة ويف وجهه مالمح بشوشه ويبدو انه عازم 

ة قدر  على االفادة من هذه االسرتاحة غري املنتظر 
 االمكاانن رافقته سريينا ام ال.

رمقها بنظرة مواربه فكانت مستقيمة جبلستها متقلصه 
مكتفة اليدين تعرب عن توترها الداخلي احلذر احنىن 

 خوان فوقها وقال: 
 "ما رأيك ببعض البهلوانيات؟" 



مل تقدر سريينا ان متنع عن االرجتاف فهي تشعر انه 
ت الشيطانيه حسب على استعداد للقيام ببعض النزوا

 عادته 
 تلعثمت وهي تقول: 

 "الشكرا" 
فجأة ارخى الرافعه وسحب املقبض فشبت الطائرة  

ومقدمتها موجهه حنو السماء وراحت تصعد عموداي  
تسمرت سريينا يف مكاهنا وانقطع نفسها وشعرت 

 بدمها ينبض يف اذنيها. 
مل تكن قادرة على ان تنبس بصوت ادخل خوان  

لطائرة مركزها الطبيعي اطلقت املقبض فاستعادت ا 
سريينا زفرة ارتياح لكن لوقت قصري الهنا بعد حلظه 



قصرية كانت تعيش كابوسا حقيقيا راحت الطائرة  
هتبط مدومه وتشك بسرعه جهنمية حنو االرض 

وبدت الكارثة حتمية اغمضت سريينا عينيها  
وضغطت على فكيها ابنتظار ان تسمع الصدمة  

اىل ان شعرت ان الطائرة   وراحت تصلي يف داخلها
 تنتصب من جديد بصورة تدرجيية. 

فتحت عينيها وكان خوان يبتسم هبدوء فصرخت به 
 غاضبة : 

 "انت انسان جمنون حقا! كدت تقتلنا 
 قهقه ضاحكا وقال:



"نعم لكن بطريقة مجيلة ايعزيزيت ما امجل ان خيتفي  
االنسان عن الوجود يف شعله من النار كأنه يلعب  

 ابملوت" 
 حاولت جهدها اسرتجاععقلها وقالت:

"اقتل نفسك اذا كان هذا ماترغبه لكن افعل ذلك  
 لوحدك! شخصيا افضل حياة تعيسة على موت رائع" 
متت بقية الرحلة يف هدوء اتم فقد ظال صامتني حىت 
بدأت الطائرة ختفف من سرعتها استعدادا للهبوط 

 وانبسطت حتتهم مدينه "فالباريزو"
 ان وهو يشري بذقنه حنو النافذه:قال خو 

 "برأيك ملاذا تدعى هذه املدينه "وادي اجلنه ؟" 



احننت سريينا اىل االمام والحظت ان هذا التكتل  
الواسع له شكل املنجل واخلط املنحرف حييط املرفأ  

حيث رأت عدد الحيصى من السفن ابلكاد شاهدت 
الرافعات تفرغ السفن ومتألها اذ احنرف خوان فوق 

 ملطار بسرعه وهبطت الطائرة بسالم.ا
استقال سيارة اتكسي اقلعت مسرعه على الطرقات 
الواسعه ملدينه فالباريزو. فلم تتمكن سريينا من اخذ 
وقتها يف النظر مليا اىل هذه املدينه اجلميلة وهضباهتا  

 املنفتحه على خليج واسع .
 اخربها خوان ابلتفصيل ليعوض عليها مافات وقال:



دينه مستواين الحياء السكنيه تقع يف املدينه  "يف امل
العليا ومنطقة االعمال تقع يف املدينه السفلى قرب  

 املرفأ والقطارات السلكية تصل املدينتني"
وبعد ربع ساعه وصلت هبما السيارة اىل فينا ديل مار  

وللحال انسحرت سريينا بطابعها الغريب الشاطئ  
فوف من  الرملي الناعم ميتد على مد النظر ص

املظالت ذات االلوان الغامقه تنتشر قرب احلجرات 
اخلاصة ابلستحمني ومن جهه البحر املساكن الواسعه  

الفاخرة اليت تعود اىل بداية القرن جبانبها الفيلالت 
احلديثة . وعرابت اخليل تنتقل ذهااب وااياب خبطى  

اخليول اهلادئة اشجار اخليل والصنوبر حتد الطرقات 



ملبلطه ويف كل مكان االزهار على انواعها  العريضة وا 
 بوفرة مدهشة. 

 استغربت سريينا وقالت: 
 "ايلوفرة االزهار ! وهذه العطور.."

 قال خوان مبتسما: 
"كل موطن ميلك املساحه الالزمه علية بطريقة او  

ابخرى ان يزرع فيها ازهارا وهناك قانون بلدي هبذا  
 الصدد" 

اليت توقفت امام  مد ذراعه وفتح ابب سيارة التاكسي
 فندق كبري فخم

وكأهنا يف حلم تبعته اىل مدخل الفندق ودخال يف 
املصعد اىل الطابق االخري فقادمها املوظف اىل اجلناح  



املخصص هلما خالل مدة اقامتها الديكور كان فاخرا  
وانيقا النوافذ الكبرية تطل على احمليط اهلادي االزرق 

 يف االمواج املزبده 
ن وهو يقرتب منها وهي تتأمل املنظر  قال هلا خوا
 مسحورة :

 "هل يعجبك املنظر ؟"
 "انه رائع يقطع االنفاس جبماله!" 

التفتت حنوه متألقة وظهرت يف عينيها الزرقاوين زرقة 
 احمليط الغامقة. 

بدا خوان مندهشا: هذه الصرخه النابعه من اعماق  
القلب اسكتته كان ينتظر ان يراها كالعاده متحفظة  

ائية ومل يعد يعرف كيف ستكون ردة فعلة حدق وعد



هبا مدة طويلة فامحرت وجنتا سريينا واختفت  
االبتسامه الرباقة وتيقظت. خاجله شعور انبأها اال تثق 

 خبوان ونزواته وانفعاالته العنيفة وغري املتوقعه. 
 ابتعدت بعصبيه عندما اعلن بصوت ال مبال: 

هيت  "اقرتح عليك شيئا انسي اين رجل ومن ج
ساعتربك نوعا من رفيقة سئمت حرب اجلنس لنضع 

 اسلحتنا ولنعترب هذه العطلة هدنه ما رأيك؟" 
كيف اب مكاهنا ان تنسى مثل هذا الشيء!انه يطلب  

منها املستحيل! غري اهنا هزت رأسها اجيااب فاجاهبا  
 اببتسامه عريضة قائال:

"عظيم ! مارأيك لو نغتسل ونوضب اشياءان ؟ 
 نذهب للنزهة يف املدينه " وبعدها 



احلمام يقع بني الغرفتني دعا خوان زوجته ان تدخلة  
اوال وبعد دقائق من خروجها من احلمام راحت ترتدي  

فستاان من القطن االبيض وتسمع املاء ينهمر يف  
 الدخل وصوت خوان يرمن اغنيه معروف 

سرحت سريينا شعرها ورفعته كذنب احلصان وفجأة  
بيديها ترجتفان ماذا جيري يف داخلها؟ ااثرة؟ شعرت 

يوما  15خوف ؟ لكنها اقتنعت اخريا ان جمرد قضاء 
يف هذا املكان االسطوري ايقظت يف داخلها  

انفعاالت غريبه من نوعها لكن عليها ان تظل حذرة  
 فال جيب ان تنسى ذلك. 



طرق خوان الباب مث بدخل اىل غرفة سريينا كان  
وقميصا سوداء كان وسيما  يرتدي سرواال اسود 

 كشيطان فر من اجلحيم !
 " هل انت مستعده؟" 

مد هلا يده وراح يفصلها من رأسها حىت امخص 
قدميها وكان االكتفاء ابداي على وجهه اعطته سريينا  

 يدها والول مرة منذ شهور عدة تشعر ابلسعادة 
وملدة ساعه تقريبا راحا يتنزهان امام واجهه البحر كان 

. السباحون يتداعبون مع االمواج اكال   اجلو مرحا
بعض فاكهة البحر الطازجة ليخففا من حدة اجلوع مث  
جلسا على السد ينظران حلمني اىل البواخر الراسية  

ومن وقت اىل اخر كاان يزغردان ضاحكني عندما  



يشاهدان النوارس وهي تشك بطريقة هبلوانيه ابحثة  
البعض وعادا  عن بقااي الطعام مث أتبطا ذراع بعضهما 

اىل الفندق امام نظرات املتسكعني الذين اعتربومها 
 عاشقني

كان الطقس شديد احلرارة وملا دخلت سريينا  
الصالون الصغري يف جناحهما بدأ العرق يتصبب من  

كل احناء جسمها كانت متعبة ويف الوقت نفسة فرحه 
وبينما كان خوان حيضر الشراب املنعش شعرت برغبة 

 يف ان تشكرة.
 قالت وهي جتلس ابسرتخاء على املقعد املريح: 

"كان هنارا رائعا! افضل ان تكون رفيقي بدال من ان  
 تكون زوجي"



من دون انفعال او أتثر قدم خوان هلا كأسا قبل ان  
يفرغ كأسه. وبينما كانت تراقب جوزة العنق عنده  
تصعد وتنزل يف رقبته السمراء تساءلت سريينا اذا  

رايه فقط من اجل هتدئة تنبهها  كان خوان قد غري 
وتيقظها ويومهها بشعور االمان اخلادع انه رجل مزاج  

 انري وال شك انه مل ير كابرييال منذ وقت طويل..
 ابتسم هلا بصراحه وقال: 

"الصداقة ايعزيزيت هي مثل الثمرة اهنا حباجة للنضج 
لكن الصداقة اليت جتمعنا مازالت خضراء عجرة 

 ل لتنضج" وحباجة اىل وقت طوي



اعادت له سريينا االبتسام اببتسامه صرحية وامسكت  
اليد اليت مدها اليها فقال وهو يالحظ السماء اليت 

 عمها الظالم بسرعه : 
"حان الوقت كي هتيئي نفسك للعشاء من االفضل 
ان نتناول الطعام ابكرا ايصديقيت وهكذا سنتمكن  

 من االفادة قدر االمكان مبتع "وادي اجلنه" 
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مل تعرف سريينا مالذي كانت أتكله من اطعمه وضعت 
على املائدة هي وخوان كاان منغمسني يف احلديث  

لدرجة اهنما مل يعيا نظرات املعجبني من مجيع احناء 
 املطعم 

 ساهلا خوان: 
 "حدثيين عن طفولتك هل كنت سعيدة ؟"

ملعان اانر عينيها الشفافتني وراحت تقص علية بعضا 
 من سرية حياهتا : 



"والداي كاان زوجني رائعني ومثاليني دلعاين كثريا ومل  
 يكن لديهما غريي اال ان"

توقفت فجأة وامحرت وجنتاها قطب خوان حاجبية 
 وسأهلا حمتارا: 

 اال ان..""نعم؟ 
 تلعثمت وقالت: 

 "اال اهنما .. توفيا" 
 "هل ماات معا مثل والدي ؟"

 " ليس متاما لكين خسرهتما يف مدة سته اشهر" 
"رمبا ما كان جيب علي ان اطرح عليك هذه االسئلة  

انه موضوع مؤمل .. احياان افكر انك مل تكوين 



ابستمرار الفتاه الباردة املتحفظة اسف اين مل التق بك 
 ل احملن واملتاعب اليت اثرت بك كثريا" قب

 صمت قليال مث اضاف: 
"ما كانت اراء والدتك جتاه والد ويندي فاالمهات 

احياان متحيزات ووالدتك امل تر فيه ذلك الرجل 
 املتطفل الدخيل؟"

 امحر وجه سرييناوقالت : 
 "كانت حتبة حىت العبادة" 

 استغرب قائال: 
ظرها لو  "آه ! وحسب رأيك ماذا كانت وجهة ن

 عرفتين؟"



هذا السؤال طرحته على نفسها مرارا من دون ان جتد  
اجلواب املناسب ال شك انه كان اوحى اليها بفضول  

واخلشية يف ان واحد لكانت اعطت حكما قاسيا  
على عائلة فالديفيا املتعجرفة ذات التصرف املستبد  

لكنها كانت الشك اعرتفت أبهنما يشكالن اسرة غري  
 اعتيادية. 

ان خوان فارغ الصرب امام سكوت سريينا اليت ك
 تنفست بعمق قبل ان تعلن قائلة :

"كانت والديت امرأة شديدة احلساسية كمعظم  
االمهات وخاصة امام اجلمال الشكلي واجلاذبية  

 وسحر احلديث وخىت االطراء لكن.."
 "نعم اتبعي كالمك" 



 قالت بعصبية: 
بتصرفاتك جتاه كابرييلال "الشك اهنا مل تكن ستعجب 

ابالضافة اىل انه الميكنها اعتبار السعادة كنتيجة  
 للغىن واملال" 

"اذن لكانت فضلت رجال فقريا مثل والد ويندي  
 اهذا ما تريدين قولة؟"

ويف حلظة الربق استعادت وجه والدها يف خميلتها 
 وحبنان اجابت: 

"مرة مسعت والديت تقول انه ميلك الثروة احلقيقية  
 الوحيدة وهي ثروة القلب."

هنض خوان فجأة على وشك االستسالم للغضب  
 العنيف 



 مث قال :
"اان ال استغرب ان تكوين خائبة االمل! واعتقد ان  
لولدتك قسطا كبريا من املسؤولية يف هذه القضية  

واعتقد اهنااساءت احلكم االشخاص العاطفيون  
  خيدعون بسهولة فحساسيتهم املرهفة جتعلهم عميان

 امام احلقيقة!" 
مل يتسن لسريينا الوقت لالحتجاج فامسك خوان 
بذراعها ودعاها الجتياز غرفة الطعام واملمر اىل  

 اخلارج فسألته ونفسها متقطع:
 "اىل اين تصطحبين؟"

اشار اىل سيارة اتكسي فتوقفت قرب الرصيف  
 فدفعها اىل املقعد اخللفي ودخل قرهبا وقال للسائق:



 الكازينو من فضلك""اىل 
 مث التفت ايل سريينا واضاف بسخرية: 

 "برمز الثروات املزيفة" 
وبرغم ان الوقت كان ابكرا كان الكازينو يعج ابلناس  

من مجيع اجلنسيات النساء االنيقات كن يضعن  
اجملوهرات واحللى وحول الطاوالت تزاحم الالعبون يف 

ة بنور  السقف تدلت ثرايت الكريستال اليت تنري الغرف
براق ابلنسبة ايل سريينا كان هذا اجلو خرافيا وساحرا 

اخذ خوان مكانه امام الطاولة قرب الالعبني بينما  
سريينا اقرتبت من الروليت ووجدت مكاان فارغا 
 فجلست فيه فارتعشت عندما احنىن خوان قائال :



"اختاري رقما وضعي احجارك او بعضا منها علية  
 كما تشائني" 

فأديرت االقراص مث  9ارهتا على رقم وضعت كل حج
 وهتف مدير الطاولة :  9توقفت امام الرقم 

 "امحر تسعه!"
 صرخت سريينا مستغربة:

 "رحت ايخوان رحبت" 
 "اتبعي اللعب" 

 "ال افضل ان اتوقف االن هل رحت ثروة كبرية ؟"
 "مايعادل الفي جنيه السرتليين"

مئة  "اي اهلي كل هذا! مل يسبق ان امتلكت اكثر من  
 جنية" 



"صحيح ؟مادام االمر هكذا ال اريد ان يتهجم  
 وجهك املتألق دعينا حنتفل ابالمر" 

صرف خوان احلجارة واستعاد املال بقيمته واقرتب 
 من سريينا قائال:

 "سأحتفظ ابملال معي" 
يف هذه اللحظة ابلذات عرفت سريينا معىن هذه  
ة  الثروة الصغرية. ابمكاهنا ان تستعيد حريتها العزيز 

على قلبها ابمكاهنا ان تشرتي بطاقة سفر اىل انكلرتا 
وبطاقة لويندي. ان تستأجر هلا غرفة وتعيش كيما جتد 

 جتد هلا وظيفة حمرتمه قالت الهثة:
"كال افضل ان تعطيين املال حقيبيت الصغرية ابمكاهنا 

 ان تسع كل هذه االموال " 



 اعطاها املال قائال:
 "كما تريدين" 

كازينو استقال سيارة التاكسي وتوجها وملا خرجا من ال
اىل اند ليلي حيث اختار خوان اهناء السهرة مل يكن 

 املكان بيعدا ومل يستغرق اال دقائق قليلة... 
كان شبة ظالم انعم يعم املكان والديكور يذكر  

حبجرة صياد .الشباك الواسعه معلقة على اجلدران  
والسقف وبعض االصداف البحرية. وحول حلبة  

قص حيث يعزف املوسيقيون االحلان اخلالبة  الر 
 وضعت الطاوالت والكراسي من القش. 

جلست سريينا وراحت تنظر اىل االزواج الذين  
يرقصون على نغم املوسيقى بينما راح خوان يطلب  



الشراب .بعد قليل جاء اخلادم حيمل صينيه عليها  
 املشروب وقطع الثلج وبعض املقبالت. 

 قال خوان ساخرا :
وا انك تفكرين افكارا غامضة اي عزيزيت اال "يبد

 تعدين خطة جهنميه للتخلص مين؟" 
 فوجئت وراحت ترجتف وتقول:

 "ال ابدا" 
بطريقة ما كان خوان يقرأ ما يدور يف خلدها عليها 
اذن ان تضلله واال تبخرت آماهلا سدى قررت ان 

 تغري اخلطة فرمبا جنحت؟
 قائلة:فاشتبك نظرها بنظره احلاد ومهست 

 "هل تدعوين اىل الرقص"



 بريق التقاء قصري ظهر يف العينني السوداوين 
 
 

 فأجاب خوان بطريقته الرجوليه: 
 "طبعا بكل سرور!" 

وبينما كانت بني ذراعيه ادركت انه مل يسبق ان  
 وجدت يف حلبة الرقص برفقة رجل يف مقامه. 

كان خوان يضمها اليه بقوة فامحرت وجنتا سريينا  
 اذنيها: ومهس يف 

"اهدأي وعدتين ان حتاويل جهدك كي تنسي زوجك 
 االوهلل مازلت تتذكرين؟" 



اسرتخت وتذكرت ان عليها ان تكون حمببة ومتساهلة 
راضية اذا ما ارادت الوصول اىل حتقيق هدفها بعدئذ 

وجدت متعة يف الرقص مع االخرين برفقة خوان  
ان  الراقص البارع واخريا عندما اعادها اىل الطاولة ك

 وجهه يشع سعادة
 اخذ يدها وقال:

"ألول مرة هذا املساء ارى فيك امرأة مجيلة وليس  
زوجة ارغمت على الزواج منها مازال وجهك حيتفظ 

بطفولته برغم احملن اليت اعرتضت حياتك.. واالن  
افهم سبب تصرف جدي جتاهك يريد ان حيميك  

عيناك الكرياتن الربيئتان تعكسان براءة الشك فيها 



ن حواء الطاهرة والساذجة يف جنة عدن توصلت لك
 اىل اغراء آدم اجلبار برغم كونه االقوى"

 احتجت سريينا قائلة : 
 "ال انوي بتاات تقليد حواء!"

شعرت ابالمحرار يعلو وجهها اليس هدفها الوحيد ان 
تنسيه هذه الثروة اليت متأل حقيبة يدها ... هذا املبلغ  

 ر امرها؟ الذي ميكنها بواسطته ان تتدب
 قال خوان بصوت هادئ:

 "اان اصدقك ايعزيزيت" 
امضيا بقية السهرة يف الرقص والكالم من جديد وبعد 

مضي وقت عرب خوان عن لطفه الزائد وملا قررا 
العودة اىل الفندق بدأت سريينا ختشى على مقدرهتا  



يف مراقبة خطتها كما ان خوان حباجة اىل جهد كبري 
صديقة فحسب لذلك كانت ليفي بوعده ومعاملتها ك

 قلقة للغاية.
سيارة التاكسي اليت اعادهتما اىل الفندق كانت جتتاز  
الطرقات املهجورة بسرعه وسريينا اجلالسة ابرختاء يف  

املقعد اخللفي تركت رأسها يراتح على كتف خوان  
الذي كان ميسك خبصرها مل يتبادال الكالم طيلة 

متوترا كل واحد   الطريق وابلرغم من املظاهر كان اجلو
يشعر ان هذه االنفعاالت والعواطف اليت حياوالن 

 كبتها ستنتهي ابلتحرر وماذا ستكون العواقب؟ 
وما ان دخال اىل جناحهما حىت مهست سريينا 

 واحتلها اخلوف : 



"الساعة متأخرة ارجو ان تعذرين سأذهب اىل فراشي  
 يف احلال"

 "ال ليس يف احلال سنأخذ كأسا اخرية"
 يد ان اشرب شيئا بعد االن دعين ارجوك" "ال ار 

 جذهبا حنوه بعنف وقال:
"الميكنك ان تنسحيب اىل غرفتك االن !لنبقى معا  

حبيبيت ستكون هذه الليلة ليلة شهر العسل وستكون  
 ليلة رائعه مل يفرضها علينا احد وال حىت جدي.." 

وبينما ارادت ان حتتج راح يعانقها بعنف لكن سريينا  
وراحت تتخبط كحيوان جريح لكن  أمشأزت منه 

 جهودها ابءت ابلفشل .



"تعايل ايحبيبيت استسلمي يل وسأنتزع الشبح الذي  
يهدد ذاكرتك سأبعد ذكرى هذا الرجل الذي مل 
يعرف ان يفعمك حبا الختايف من الشر ايزوجيت 

 اجلميلة!" 
توصلت يف االخري اىل دفعه عنها بضعة خطوات اىل  

احناء جسمها وراحت تقول يف الوراء ترجتف يف كل 
 سخرية مرة: 

 "امل تنسى وعدك ايسنيور؟" 
"شيء مامل اعد اسيطر علية بعد ان قدمت يل سحرك 

واغريتين يف املكان الراقص بدأت تلعبني العذراء 
املهانه .. امل تتعلمي من مغامراتك السابقة؟ عليك ان 



تعريف ان االنسان ال يبدأ بعمل ما اذا كان يريد  
 اىل هنايته!"  الوصول

" مل ارتكب أي خطيئة ايسنيور لكن تعلمت درسا  
كبريا اذا صدف واحببت انساان من جديد جيب علي  

 قبل كل شيء ان اعرف الثمن الذي سأدفعه" 
 حدق هبا حلظه وقال:

"كنت جمنوان ألين نسيت انك يف كل الظروف  
 ستظلني حمافظه على موقف اثبت"

××××××××××××××××××××××××× 
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يف صباح اليوم التايل تناوال فطور الصباح معا وشعرت 
سريينا ابرتياح ألن خوان مل ينوه ابحلوار الذي جرى 

بينهما امس غري انه كان متحفظا وخمتصرا وما ان اهنيا 
 الطعام حىت قال خوان بلهجة ابردة:

يف املساء وانين اكيد أبنك  "اان خارج وسأعود
 ستمألين وقتك هلوا واسرتاحه اليس كذلك؟"

هزت رأسها فتوجه حنو الباب وفجأة شعرت ابخلجل  
امل تشجعهعلى املغامرة ؟ غري ان هدفها مازال هو 

 نفسه وهو ان تعود اىل انكلرتا.



ارتدت سريينا مالبسها بسرعه مث توجهت اىل مكتب 
هناك عنوان وكالة   االستقبال وطلبت من املوظف

سفرايت واسرعت اىل العنوان يبدوا ان خوان نسي 
كليا املبلغ الذي حبوزهتا رمبا مل يدرك اهنا هبذا املبلغ 

 ميكن ان تتخلص من سلطته.
بقي حاجز اساسي وهو وجود ويندي يف املزرعه  

لكنها فضلت عدم التفكري هبذا االمر ووضعته جانبا  
لك املال الكايف مثن بطاقيت ألهنا تريد التاكيد أبهنا مت

 طائرة ابجتاه اجنلرتا 
خرجت من وكالة السفرايت مبتهجة الوجه وحتمل  

البطاقتني وبقي معها حسب تعليمات املوظف 
 جنيه اسرتليين.  1500مايعادل 



مث راحت متشي يف الطريق حبثا عن مكان هاديء 
فذهنها متوتر وهي تريد اهلدوء لتنظيم االفكار داخل 

 رأسها اخريا وجدت مكاان يطل على احمليط.
راحت تستعرض موضوع ويندي ومل جتد احلل املنشود  

فكرت ان تربق لدون البريتو وتقدم له حجة ما كي  
يرسل اليها ويندي اىل فينا ديل مار ماداي هذا معقول 

 جدا فآل فالديفيا لديهم طياراتن حتت تصرفهم 
 قالت لنفسها بصوت مرتفع:

اقنعت دون البريتو ابرسال ويندي لكن   "ولنفرض اين
 هل سأوقظ ابلوقت نفسه الشكوك عند خوان؟" 



وملا حان وقت الغداء تعبت سريينا من التحليل 
وقررت العودة اىل الفندق وبينما كانت متر بقرب  

 مكتب االستقبال اندها املوظفقائال: 
 "حلظة ايسنيورا! برقية لك وللسينيور..." 

ية الربقية بل تناولتها منه بال مباالة  مل تعري انتباها المه
وبينما كانت يف املصعد القت نظره سريعه اىل حمتواها 

 وفكرت اهنا مرسلة اليه من املزرعه 
فتحت الربقية بسرعه وشعرت بصدمه: امنيتها العزيزة 

ستتحقق .اعادت قراءة بعض اجلمل اليت كانت  
 تقول: 



ا  "ويندي مل تتوقف عن البكاء بغيابكما سنرسله
اليكما ستصل الطائرة اىل فالباريز يف متام الساعه  

 الثانية بعد الظهر" 
نظرت اىل ساعه يدها املوعد يقرتب وبال تردد أوقفت 
املصعد مث هبطت فيه بعد ان كبست على زر الطابق  
االرضي وخرجت اىل الطريق ابحثة عن سيارة اتكسي 
لكن لسوء حظها كانت سيارات التاكسي كلها مليئة  

 كابابلر 
استعادت سيينا تعقلها وراحت حتلل الوضع اهنا  

حباجة اىل ربع ساعه كي تصل ايل املطار لذا لديها  
الوقت الكايف لتحضري حقيبتها وهكذا لن تكون  

حباجة للعودة اىل الفندق بعد لقاء ويندي وحىت تصل  



ويندي تستقل اتكسي اىل مطار سانتياغو الدويل  
 طائرهتا اىل انكلرتا.. وهناك تنتظر موعد 

دقيقة مجعت   20عادت اىل الفندق ويف اقل من 
ماحتتاج اليه ومحلت حقيبتها بيدها ودخلت املصعد  

من جديد وهبدوء كبري اجتازت املمر وخرجت ..هذه 
املرة احلظ كان معها ووجدت سيارة اتكسي من دون  

 أي انتظار 
 قالت للسائق ا:

 "اىل املطار اسرع من فضلك"
بع ساعه وصلت اىل املطار دفعت للسائق وبعد ر 

وتوجهت اىل الشرفة املطلة على املدرج حيث  
ابمكاهنا ان ترى طائرة فالديفيا وبدأ االنتظار الذي 



بدا هلا بال هناية بعصبية كانت تسرتق النظر اىل ساعه 
 يدها بشكل متقطع. 

فكرت خبوان الذي لن يعرف اين تكون غري ان القلق 
نت ختشى ان يظهر هذا الرجل  بدأ حيتلها اذ كا

 الشيطان يف أي حلظة 
من بعيد هبطت طائرة فالديفيا فاسرعت اىل املدرج  

نزلت بيلال من الطائرة حاملة ويندي بني ذراعيها  
شكرهتا سريينا الهتمامها بويندي فأكدت هلا بيلال 

 قائلة:
"الشيء ايسنيورا! الطفلة بكت كثريا يف غيابك وال 

ها حىت الكونت نفسه وهو احد متكن من مؤانست
 الذي قرر هنائيا ان يرسلها اليك" 



 محلت سريينا ويندي بني ذراعيها وقالت متعبة:
 "حبيبيت الصغرية املسكينه!"

فجأة ملعت عينا الطفلة املبللتيان وارتسمت ابتسامه  
 على وجهها

كأن شعاع مشس خيرتق الغيوم ضمتها سريينا اىل  
الشقراء مث  صدرها وراحت تداعب خصالت شعرها

 مهست تقول :
"لن اتركك ابدا بعد االن اعدك بذلك من االن  

 صاعدا سنبقى معا دائما!" 
لوح الطيار بيدرو ابشارة من يده اىل سريينا فردت  

عليه ابالبتسام مث الحظت انه مل يغادر الطائرة  
 فسألت:



 "ماهي التعليمات ايبيلال؟"
سأبقى "اان حتت تصرفك سينيورا اذا كنت حباجة ايل 

 واال سأعود اىل املزرعه" 
 "اشكرك لكن ابمكانك العودة "

غياب خوان اقلقاخلادمة ظاهراي لكنها لن جتروء على 
طرح السؤال فصعدت اىل الطائرة وادار بيدرو احملرك  

وبعد قليل راحت الطائرة تسرسع وانتظرت سريينا  
 اقالعها قبل ان تعود اىل املطار

 فجأة شعرت بقدميها ختوران
يها ان حتمل ويندي واحلقيبة وتتوجه اىل حمطة عل

 سيارات التاكسي 
 جاء السائق ليساعدها فتلعثمت وهي تقول: 



 "اىل مطار سانتياغو" 
وبينما كان يضع احلقيبة يف الصندوق جلست سريينا  
يف املقعد اخللفي وضمت ويندي اىل صدرها بشدة  
كانت فارغة الصرب لكن السائق مل يكن مسرعا يف 

لسؤ حظها وقعت على سائق بطيء ! واقلع   االقالع
اخريا اسرتخت سريينا واختفت التجاعيد من جبينها 

 وقالت وهي تضم اختها:
"بعد قليل ايويندي نصبح بعيدين عن آل فالديفيا 

 وليس بوسع احدهم ان يطالنا" 
بعد ان غادر الساحل دخاللسائق اىل قلب االراضي 

لعنان  شعرت سريينا ابستقرار داخلي واطلقت ا
ملخيلتها بعد قليل ستتمتع ابحلرية املنشودة ... حىت 



ولو اضطرت للبقاء حىت هنار غد قبل ان تستقل  
ساعه  24ططائرهتا لكنها ستصل انكلرتا بعد اقل من 

! ومىت وصلت بلدها ستعمل جاهدة البطال زواجها 
دليل عدم امتامه وهكذا تكون قد دمرت السلسلة 

اء ابلرجل املثايل الذي أتمل وابمكاهنا ان حتلم كما تش
 ان تلقاه يوما من االايم.. 

ومرة اخرى راحت تتخيل رجل احالمها مل تتمكن من  
ختيل مظهرة اخلارجي فمالمح وجهه غامضة كأهنا  

غارقة يف ضباب كثيف ذا طابع قاسي وارادة 
 التتزعزع 

وبلحظة الربق راحت صورة خوان ترتاقص امام عينيها  
ا عن رجل احالمها عند خوان لكنه كان خمتلفا كلي



السخرية والعجرفة واالاننية تتغلب على مزااي القلب 
 ومثل آل فالديفيا فاحلنان عدمي الوجود 

بعد ساعتني وجدت نفسها يف هبو مطار سانتياغو  
سجلت حقائبها والبطاقات بيدها فلم يبقى هلا اال  

االنتظار حسب تعليمات موظف مكتب 
لة اىل لندن ستعلن عما  االستعالمات الرحلة املقب

 قريب 
ومبا ان ويندي بدأت تشعر منذ برهة ابنزعاج راح  
يقوى مع مرور الوقت تنبهت سريينا يف خجل ان 

 شقيقتها جائعه اما هي فلم تكن تشعر ابجلوع بتاات...
قالت هلا وهي تالمس خصالت شعر ويندي الشقراء  

: 



سهلة  "لو تعرفني كم احسدك ابلنسبة اليك احلياة 
 تعايل سآخذك اىل املطعم"

ولءال تلفت االنتباه اختارت سريينا مكاان يف زاوية  
املطعم وبعدما طلبت احضار البيض املقلي راحت  
تنتظر عودة اخلادم بفارغ الصرب ومن حسن حظها 

كان ابمكاهنا االختباء وراء ستار من اشجار النخيل  
  املزروعه يف انية فخارية اخريا وصل الطعام لكن

سريينا مل تتذوقة بسبب شدة توترها كانت يداها  
ترجتفان واهتمت ابطعام ويندي فوجئت سريينا عندما 

اعلن املذيع داعيا ركاب لندن للتوجه اىل قاعه  
 االقالع

 "ايهلي !حان الوقت للذهاب"



اخذت ويندي بني ذراعيها وخرجت بسرعه من  
املطعم واخذت طريق الركاب الذين شكلوا صفا  
طويال بعد ساعات وتصل اىل انكلرتا اهلادئة اليت  

 ماكان جيب ان تغادرها 
قدمت البطاقتني للمضيفة املبتسمة وكانت على 

وشك اخرتاق احلاجز عندما شعرت بيد قوية متسك 
 بكتفها ومسعت صوت خوان وراءها يقول للموظفة: 

 "زوجيت غريت رأيها لن أتخذ هذه الطائرة" 
ل املسافرين املفاجأة ذعرت سريينا وشاهدت رحي

 اخرستها فقال خوان بعد قليل يف وجه متهجم:



"مل اكن اعتربك امرأة ذات شأن كبري مل اكن اعرف  
انك ستحاولني خداعي هبذه الطريقة لقد تصرفت 

 تصرفا شنيعا!" 
 التفتت سريينا اليه وقالت:

 "ملاذا مل تدعين ارحل؟"
ناسب  "هذا اليغري االمر لو مل احلق بك يف الوقت امل
 لقلبت الدنيا حىت اجدك يف انكلرتا نفسها!" 

كانت مضطربة لدرجة اهنا مل تالحظ شحوب وجهه 
 والنار يف عينيه 

... وعادوا اىل فالباريزو وملا وصلوا اىل الفندق يف 
فينا ديل مار كانت ويندي انئمه يف احضان سريينا  



فطلب خوان من مكتب االستقبال ان يضعوا سريرا  
 ة سريينا ووضعا الطفلة فيه صغريا يف غرف

مث امسك خوان مبعصم سريينا بشدة مرغما اايها ان  
 تنظر اليه مث قال:

"إذن ! اعتقد ان عليك ان تشرحي يل سبب تصرفك 
 القبيح هذا.." 

 دفعها اىل الصالون واجلسها بقوة على املقعد وقال:
"تستحقني العقاب !كيف جترأت انت زوجيت انت  

ذا سأشرح الصدقائي يف املزرعه  تقومي هبذا العمل؟ ما
 ؟هل اقول هلمانك هجرتين من السأم ؟"

 "لست بزوجتك!"
 حبركة من رأسها ابعدت شعرها اىل الوراء واضافت: 



 "واان اسخر مبا يفكر به اصدقاؤك ايسنيور!"
 

امسكها بكتفيها ورفعهاعن املقعد من جديد وقال 
 بلهجة هتديد: 

ارى اين كنت   "لقد كفح يب الكيل ايزوجيت اجلميلة
متساحما معك.. اعطيتك الوقت الكايف كي تنسي  

 والد ويندي لكنك مل تقدري موقفي.."
 ملا تركها انتصبت واقفة وقالت وهي ترجتف كليا:

 "ماذا يعين ذلك؟ أي عذاب ستكبدين؟" 
"الشيء سنتناول العشاء هنا يف الصالون انت واان مث 

ض  نقضي السهرة معا كي نتعرف على بعضنا البع
ابلتفصيل ! لذا اطلب منك ان تذهيب اىل غرفتك  



وتغتسلي وتغريي مالبسك ابمكانك ان مثال ان  
ترتدي الفستان القمحي وتضعي عقد الياقوت حىت 

 اتذكر ان ماآلخذه سبق ودفعت مثنه!" 
ادار خوان ظهرة وانسحب اىل غرفته وظلت سريينا 

مينع مكاهنا مدة طويلة من دون حراك بعد االن الشي 
زوجها من التأر منها قامته الوجه توجهت اىل احلمام  
وراحت حتضر نفسها كما طلب منها وبعد قليل ملا  
وافاها اىل غرفتها الحظت سريينا ان مزاجه مل يتغري  

.وللمناسبة كان يرتدي سرته بيضاء ذات اانقة رفيعه  
 تظهر كتفيه العريضتني 

 قال يف قسوة : 
 "هل انت حاضرة؟"



 ا ذاهبه اىل حبل املشنقه: اجابت كأهن 
 "نعم"

الطعام بدا هلا اليآ وراحت ترغم نفسها للتحدث عن  
اشياء سخيفة مع خوان وبعدما تناوال القهوة راحت 

سريينا ترجتف يف كل احناء جسمها مثل عصفور  
 سجني سأهلا خوان وهو يلمس كتفيها العاري: 

 "هل تشعرين ابلربد؟" 
 "كال"

 ""اذن هذا سيسهل علي مهميت 
جذهبا حنوه وراح يعانقها بقوة رهيبة كأنه يريد اهانتها 
مل تستسلم سريينا له لكن خوان تصرف حبنان فجأة 
مما غري ردة فعلها وراحت تعانقة وهتمس الكلمات  



احلنونه يف اذنه هبض ومحلها بني ذراعيه حىت غرفته مث 
اغلق الباب برجلة ومن دون تردد وضعت يديها  

مها بشغف اليه وكما وعدها  حول عنقه وهو راح يض
 فتح هلا ابواب اجلنه. 

بعد ساعات استيقظت سريينا وهبدوء توجهت اىل  
سريرها حيث ظلت ممددة حتدق بسقف الغرفة حىت  

 الفجر. 
×××××××××××××××××××××××××××

×××××× 
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 رحلة اجلد -13
 

ابكرا وشعرت سيريان يف اليوم التايل افاقت ويندي 
ابرتياح لكوهنا ستنصرف اىل القيام مبهمات غري 

اعتيادية فكان عقلها وذهنها منصبني على الطفلة  
لذلك مل تفكر بشيء اخر وبعدما غسلت شقيقتها  

واطعمتها نزلت اىل هبو الفندق مث خرجت هبا اىل نزهة 
يف احلديقة احمليطة ابلفندق االزهار املرطبة ابلندى متأل 

ملكان ويفوح ارجيها حىت القلوب مل يكن هناك وجود  ا



الحد وراحت سريينا تفكر هبدوء يف احداث مساء 
 امس 

لكنها كانت تشعر ابنزعاج حيتلها كلما فكرت أبهنا  
ستلتقي بعد قليل خبوان االكتفاء الذي سرتاه على 

 وجهه سيمألها خجال... 
علها قبل ان تفيق ويندي اخذت سريينا دوشا ابدرا 

تطفي النار املشتعلة بداخلها وكلما فكرت ابلدفء  
والنشاط واالضطرام اليت احست هبا عندما 

استسلمت ملداعبته الشغوفه يراودها ندم كبري كانت  
ترغب يف اهلرب بعيدا ورمي نفسها يف احمليط لتغتسل 

 من كل هذه االهاانت... 



لكن هناك ويندي ...من اجلها على سريينا ان تواجه 
قيقة اين خوان يف هذا الوقت رمبا كان خوان يف احل

صالون جناحهما ينتظرها كي يتناول فطور الصباح 
بدأت تسمع االصوات من مطابخ الفندق وخبطى 

بطيئة دخلت اىل هبو الفندق وصعدت اىل جناحهما  
وما ان كادت تدفع ابب الصالون حىت انفتح الباب  

يف بعنف وظهر من ورائه خوان بعصبية حرك يده 
 شعره وقال بلهجة قاطعه: 

 "اين كنت اذن؟"
"كنت.. اخذت الطفلة يف نزهة قصرية .. يف حديقة  

 الفندق"



مل جترؤ على التحديق بوجهه لئال يشتبك نظرها بنظره 
 ومل جترؤ حىت على التحديق ابزرار قميصة 

"سنعود اىل املزرعه حاال بعد الفطور من فضلك كوين 
 جاهزة ابسرع ماميكن" 

 ي تدخل الصالون:قالت وه
 "اتفقنا" 

كانت تريد التوجه اىل غرفتها لوال ويندي اليت راحت 
تزقزق كالعصفور وتضرب بيديها تطلب الذهاب عند  

 خوان ابتسم هلا خوان واقرتب منها وقال:
"صباح اخلري ايطفليت اجلميلة!يسرين ان ارى يف العائلة 

من ال يعاملين ابحتقار االميكنك ان تقنعي امك ان  
 تتصرف مثلك..." 



مل تقدر سريينا ان متتنع عن االرجتاف داخليا لقد شدد 
خوان على كلمة "امك" من املستحيل ان يكون قد  

 عرف احلقيقة! 
تناوال الفطور يف جو متوتر ويف هنايته دفع خوان  
 صحنه جانبا وراح يشرح لسريينا مايتوقعه منها: 

"مىت نعود اىل املزرعه ستحاولني جهدك ان ختفي  
الكراهية العميقة اليت تشعرين هبا جتاهي يف املساء  
تكلمت مع جدي يف الالسلكي واكد يل سفرة اىل  

اسبانيا كما كان هذا متوقعا حصوله بعد عودتنا وبعد 
ان يغادر املزرعه ابمكانك ان تتصريف بتحفظ وبرود 

كما تشائني .. لكن قبل ذلك عليك ان تبدي 
ي ان يراين ادير  بشوشه لقد افهمين بوضوح انه ينو 



املزرعه وحاليا رجال القانون يضعون صيغه قانونيه كي 
يصبح االرث رمسيا وحاملا تصبح املزرعه بتصريف  

وحسب الصفقه اليت عقدانها لن يعود هناك سبب 
 لوجودك..." 

 توقف حلظه مث اتبع يقول:
"وبطبيعه احلال الميكنك ان تستعيدي حريتك يف 

ي يف االايم االخرية احلال ال جيب ان خنيب ظن جد
 من حياهتوال جيب ان ندعه يعرف اننا خدعناه" 

مهست سريينا بصوت خمنوق بعد ان مسعت مايقوله  
 حمنيه الرأس: 

 "هل هذا أمر ايسنيور؟" 
 مث استجمعت شجاعتها وقالت: 



"لست انت من يعطيين االوامر... ان حتقيق خمططتك 
 اليتم اال إبراديت!"

 ظرة جليدية واجاب:وافق خوان على ماقالته بن 
"صحيح لكن لن ترتكيب جنوان يف الوقوف ضدي 

 ومقاوميت"
مل تكن سريينا جتهل انه اب مكان خوان ان يكون عدوا  

ال يضاهى. امل جيربها على الركوع له جسداي؟ لكن  
 هل ابمكانه معاكسة قلبها وروحها...

 انتهت سريينا ابلقول مبرارة:
يار مادمت حذقا "سأفعل ما تريد ليس امامي أي اخت

 اكثر مين" 



"انت حقا عدمية املهارة ان كل العاملني ابلفندق 
عرفوا انك استلمت اخبارا مهمة وخرجت حاملة 
حقيبتك لقد اعلموين يف احلال بغيابك وكان من 

الصعب علي ان اعرف مكان وجودك يف كل حال  
كل هذا كان بسبب خطأي ... كان جيب ان اعرف 

تنفيذ خمططتك لكن مل اعرف  انك ستستعملني املال ل
 انك تبحثني عن اهلرب وتضليلي " 

رفعت سريينا عينيها ورأت االكتفاء مرتسما على وجه  
 خوان لكن مل تكتشف القناع الذي ال تعبري فيه 

واعتذرت وغادرت الطاولة وكادت تدخل الغرفة  
 عندما مسعت صوت خوان وراء ظهرها يقول:



ما اجهله  "قويل قبل ان تذهيب .. اليس هناك 
 وتعرفينه انت وحدك؟" 

التفتت سريينا فجأة ابندهاش وظهرت على وجهها 
 مالمح قلق فاجابت :

 "كال ...ملاذا تسأل هذا؟" 
راخ خوان يفصلها بنظراته فشعرت ابلذنب ومل تقدر  

 ان ختفي اضطراهبا فامحرت وجنتاها فقال:
"انت حتمرين ...هل ألين اشك فيك خطأ ام النك  

 ؟ هذا ما اتساءلة"  تشعرين ابخلجل
 مث ادار ظهرة واختفى 

خالل الرحلة ظال صامتني وملا هبطا من الطائرة كان 
 دون البريتو يف املدرج يستقبلهما. 



"آه سريينا ! لقد ارسلت ويندي جمربا لكن آمل اال  
 يكون هذا سبب اختصار اقامتك؟"

"كنا قد قرران قبل وصوهلا موعد عودتنا يف الواقع 
حباجة اىل عطلة فاحلياة هنا يف املزرعه مرحية  لسنا 

 ومفرحه.."
 اانر وجه دون البريتو الذي قال : 

"كم اان سعيد ان امسع منك ذلك ايعزيزيت لكن هل 
 كانت اقامتك يف فينا ديل مار ممتعه؟"

 التفت اىل خوان الذي قال:
"صحيح ان االقامة كانت قصرية لكنها كانت حقا  

 رحلة شهر عسل موفقه" 
 محرت وجنتا سريينا فضحك دون البريتو وقال:ا



 "حسنا! واالن ابمكاننا ان نتكلم يف امورالعمل !" 
 مث وجه كالمه اىل سريينا قائال:

"ارجوك ان تعذرينا لكن علينا ان خنتلي لبعض الوقت  
كاتب العدل هنا وابنتظار تواقيعنا لن أيخذ ذلك وقتا 

فهناك  طويال لكين سأبقى مع خوان بعض الوقت 
امور عديده اريد ان اانقشها معه قبل رحيلي لقد  

حددت سفري غدا بعد "الروديو" هذه الرحلة تعز 
 على قليب وليس هناك جمال لتأخريها بعد االن!" 

اكتشفت سريينا بعد ذلك مايعين الروديو اذ كان 
املوضوع االساسي املتداول حاليا يف املزرعه كارمني 

و كناية عن مظاهرة ذات  وبيلال اعلمتاها ان الرودي



امهية كربى فيها يقوم الرعاة ابلتمارين اخلطرة على 
 ظهور خيل مل تدرب بعد واكدت هلا بيلال قائلة: 

"جيب ان يكون املرء شجاعا وقواي وماهرا اين احب 
الروديو الناس أيكلون ويشربون ويغنون ويعم املكان  
ن  الصياح كذلك هناك العازفون وقيثاراهتم واالكورديو 

 و.." 
 تنفست الصعداء مث اضافت:

"لكن ما احبه اكثر شيء آخر هو عندما يدخل الثور  
 يف احللبة!"

غري ان سريينا مل تكن تصغي اىل تعليقات اخلادمة 
االابذنني شاردتني كانت تفكر يف املستقبل ان غياب  

دون البريتو الطويل سيكون له االثر على حساهتا  



الليلي فهي تشعر  الشك ان خوان سيعود اىل تشرده
بذلك يف صميم قلبها وترى ان وجود كابرييال يعم 

 اجلو وحييط ابملنزل بطريقة سرية.
"لتحفظه واان اابركها" الحظت سريينا فجأة اهنا  
تضغط بشدة على معصميها وان فكها يتقلص 
 فوجئت بعنف ردة فعلها وقالت بصوت خمنوق:

 "لكن ابسم السماء انسي هذا الرجّل" 
ويندي وراحت شفتاها ترجتفان اسرعت  انتفضت 

 سريينا ملؤاساهتا وراحت تقول هلا:
"التبكي ايحبيبيت اان غاضبة حقا.. لكن.....ال افهم 

ماذا الذي ترينه يف هذا الرجل وتنظرين اليه بعينني 
 ملتهبتني" 



 غصت ويندي فراحت سريينا تقهقهة ضاحكة 
 
 

ريتو  يف املكتب الواقع حتت غرفة سريينا كان دون الب
رافع الرأس يسمع ضحكتها ويف حركه انيقة وقع على 
املستند امام كاتب العدل مث التفت اىل خوان وابتسم 

 له قائال: 
"يبدو ان زوجتك سعيدة هذه القهقهات تؤكد قناعيت 

االن ايبين عليك ان تعرتف انين مل اخطئ يف جلب  
 هذه الفتاه اىل هنا انتما تشكالن زوجني مناسبني.."

ان املوافقه على كالم جده برغم معرفته ان  فضل خو 
 ضحكات سريينا سيتبعها البكاء والنواح 



"اان اخضع ملهارتك اليوجد انسان غريك قادر على  
اختيار الزوجة املناسبة للرجل املناسب هذا واقع اكيد  
امل ان احقق الثقة اليت وضعتها يب وان اكون وريثك 

 الكفؤ" 
ان يكون هذا  "يف املساء سنحتفل بسفري واصر 

العشاء حمفورا يف ذاكريت ...هذا سيعزيين خالل 
 غيايب" 

 هز خوان رأسه موافقا وقال:
 "طلبت من سريينا ان ترتدي امجل فستان لديها" 
اطاعت سريينا تعليماته حرفيا ويف املساء كانت  

ترتدي فستان من املوسلني االزرق الناعم فبدت كأهنا 
 عائمة على غيمة . 



 خوان : قال هلا 
"دعينا نتصرف بلياقة نقنع جدي أبننا اخريا وقعنا يف 

غرام بعضنا البعض سيذهب مراتح البال وسعيدا  
التستغريب اذا تصرفت معك بطريقة محيميه  

وعائلية... واذا رأيت ان هذا التصرف يف غري مكانه 
رددي لنفسك اهنا املرة االخرية اليت سأتصرف هبا  

 ملها اكثر" هكذا وهكذا ميون ابمكانك حت
وتذكرت هذا الكالم وهي تدخل الصالون حيث كان  
دون البريتو يتناول املقبالت مع خوان وملا رأى سريينا 

قام خوان بوضع كأسه جانبا وراح للقائها قبلها  
وامسكها ابخلاصرة فراحت ترجتف منفعلة ومهس يف 

 اذهنا قائال: 



 "انت رائعه ايزوجيت احلبيبة"
بصوت عال كي يسمعه جده   كان يلفظ هذا االطراء

مث احنىن وعانقها ببطء وشغف وفكرت سريينا :"اذا  
كان هذاالعناق مقدمة ملا سيحل هذا املساء فماذا  

 تبقى الخر السهرة؟" 
ضمها اليه وتقدم من دون البريتو مبتسما بفخر  

 واعتزاز وقف اجلد بدوره وقبل سريينا وقال:
 "االن ايبين اان اسعد رجل يف العامل"

 تسمت له وردت على قبلته بقبلة وقالت: اب
"انت الرجل املتفهم والقادر مل اتعرف على مثلك من  

 قبل"



"مل تندمي ألنك تزوجت من حفيدي اليس كذلك؟  
لكن هذا السؤال يف غري حملة يكفي النظر اليكما  

 كأنكما عاشقان فتيان!" 
 قاطع خوان احلديث قائال: 

ب الورود "ماذا حتبني ان تشريب ايحبيبيت ؟ شرا
 املنعش مشروبك املفضل اليس كذلك؟" 

"اتذكر ايحبييب اخر مرة شربنا منه؟ كنت قد رحبت  
مبلغا من املال يف الكازينو وذهبنا بعد ذلك للرقص 
كان عاطفيا .. وملا عدان للفندق كنت كأين اعيش  

 حلما.."



" وتلك الليلة اليت قضيناها معا ال ميكنين ان انساها  
اكريت اىل االبد مثل حواء كنت ساحرة اطالقا اهنا يف ذ

 ورائعة .. وسرية"
ابتسما لبعضهما البعض بربود بينما كان دون البريتو  

 يقهقه ضاحكا اضاء وجهه مث قال:
"امل اعدك بذلك ايبنيت؟ عندما يواجه حفيدي لغزا  

يريد معرفته يف احلال وهذا احلب يف االلغاز يعود اىل  
به حىت االن واالن طفولته النضرة ومازال حمتفظا 

لنتناول العشاء ان اشعر بسعادة كبرية تفتح القابلية  
على الطعام انوي االفاجة قدر االمكان من هذه  

 الوجبه العائلية االخرية" 



خالل العشاء بذلت سريينا كل جهدها ان ترد على  
كلمات خوان املبطنه ومل يشك دون البريتو بصخة 

اجلومتوترا هذه الكلمات لكن شيئا فشيئا اصبح 
واعصاب احملاربني بدأت ابالهنيار اال ان دون البريتو  

املتعب انم يف مقعده واغتنمت سريينا نوم دون البريتو 
 فراحت تعرب عن غضبها قائلة خلوان: 

 "مل اعد احتمل كل هذا الكذب سأعود اىل غرفيت!"
 "يكون ذلك اصدق مافعلته يف هذه السهرة" 

حب عندما امسك  ادارت له ظهرها وكادت ان تنس
هبا خوان من خصرها وكاد ان يغمس عينيه  

السوداوين املشرقتني يف عينيها الزرقاوين فارتعشت  
 فقال:



"لقد لعبت دورك ابتقان انت ماهرة عندما تريدين  
 خداع الغري االن ارجوك ان ترحلي!" 

كادتتعثر وهي مارة قرب دون البريتو الذي كان يغط  
 يف نوم عميق . 

ساعات قليلة أي يف حوايل منتصف الليل مسعت بعد 
بوضوح اصوات خطوات على الشرفة مباشرة حتت  

 انفذة غرفتها 
طقطقة مهاميز وصوت احذية كان الرجل يتوجه حنو  
االسطبل . انتصبت سريينا وراحت تصغي بعد قليل 

مسعت اقدام جواد خيرج لتوه من اسطبله امتطاه  
 الرجل ووىل به بعيدا 



ا رأسها على الوسائد فريسه انزعاج  اسندت سريين
عميق اليفسر غثيان له عالقة بكون خوان رمبا مسع 

 نداء وراح يليب النداء. 
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اخلارج  يف الفجر افاقت سريينا على اصوات اتيه من 
كان الرعاة قد اهنمكوا يف حتضري احللبة االسيجة 

الطويلة البيضاء املغلقة ابلقش تذكر بسلة الغسيل  
الكبرية وتدرجييا بدأ الفرسان جيتمعون حول السياج 

كانوا يرتدون هلذه املناسبة البانشو والقبعات العريضة  
والسروايل اجللدية السوداء واالحذية العالية وكانوا  

 افراسهم بفخر.  ميتطون
بعد قليل رأت سريينا مجهور من املشاهدين يزداد 

ليحيط احللبة وبرغم اهنماكهم قام الرعاة بتحية املرأة  
االنكليزيه وويندي اليت تشبه والدهتا بشعرها االشقر  

وعينيها الزرقاوين ومن املزارع اجملاورة بدأ هتافت  
الفرسان اجلدد الذين يشرتكون بكل احتفاالت  



ديو يف املناطق اجملاورة وأيتون من كل احناء املنطقة الرو 
السيارات مألت الساحه وكان جريان دون البريتو  
وعائالهتم ومعظمهم من املالكني الكبار يتهافتون  

 ابعداد كبرية حلضور االحتفال
غري ان خوان مل يظهر بعد قرب موعد االحتفال وبدأ  

ستعلم االعالن ابلعرض االول وجاء دون البريتو لي
قرب سريينا عن تغيب حفيدة لكنها مل تقدر ان تفيده 

 بشيء
 تلعثمت وهي تقول : 

"رمبا كان يف اجلوار رمبا يهتم ابملبارزين ؟ هناك امور  
 كثرية حباجة اىل تنظيم رمبا.."

 قال دون البريتو بسخرية: 



 "ليس من مهمة خوان ان ينظم االحتفال!" 
سريينا تفتش   وبينما كانت تتظاهر ابلالمباالة كانت

اجلممهور بنظرها علها تلمحه بينهم لكنها اقتنعت  
اخريا ان خوان ليس موجودا هنا قررت االتفكر فيه  

وتلقي اهتمامها كليا على احللبة حيث بدأ العرض  
االول وكان كناية عن دعوة للرعاة ان يلتقطوا عجال 

 وميددوه ارضا ويربطوه بقوائمه االربعه 
ر امهية من االول وهو امتطاء والعرض الثاين كان اكث 

اخليل من دون سرج توجهت سريينا برفقة دون البريتو 
اىل ممر ضيق مبين من حواجز عالية معدنيه حيث  
يربط احلصان قبل ان يطلق داخل احللبة .يكون  



احلصان معصوب العينني مبنديل وابلتايل الميكن ان  
 يرجع اىل الوراء مما سيجعله يقوم برفسات عنيفة. 

لق احد املنافسني احلواجز وشد احلبل بقوة وقفز  تس
على ظهر احلصان يف احلال خلع احد مساعديه  

الرابط عن عيين احلصان وفتح الباب بواسطة حبل  
فركض احلصان بعنف يف املساحة امامه آخذا فارسه  

يف عجلة رهيبة ابلكاد متكنت سريينا من رؤية املنافس 
صبح من اجلهة االول ألنه اجتاز الساحه بسرعه وا

 الثانيه من احللبة 
صراخ فرح صدر عن احلضور واحتل احلماس كل 

 واحد منهم 



شعرت سريينا فجأة جبفاف يف حلقها هذا الفارس  
الوقح الذي يقوم بكل جهده كي يبقى على ظهر  
احلصان كان...خوان ابلذات! وراحت تنظر اليه 

بعينني قلقتني وهو حياول جهده كي حيافظ على توازنه 
ثل عقرب يرختي اىل أمام مث اىل وراء لكنه كان  م

 مسيطرا على الوضع متاما. 
مث اطلق اجلمهور صرخه كبرية الن احلصان بعد ان  
قفز قفزه هائلة وقع ارضا بكل زمخه سريينا اخفت 
وجهها بيديها خائفة ان ترى خوان مدعوسا حتت  

احلصان غري ان التصفيق صعق اذنيها فتحلت ابجلرأة 
يها كان خوان مايزال راكبا على احلصان  وفتحت عين 



حماطا بفرسني آخرين وكان حييي احلضور ويبتسم  
 مظهر شجاعته اخلارقة وهبدوء خرج من احللبة 

كانت سريينا ترجتف يف كل احناء جسمها فابتعدت  
عن احللبة وقدماها خائراتن وعلى بعد خطوات من  

احللبة الحظت وجود مقعد فارغ فجلست علية بثقل  
اجلست ويندي على العشب حتت قدميها كانت  مث 

مضطربه حىت اعمق اعماقها فريسة غموض كبري  
وحاولت جهدها ان ترتب افكارها وخاصة ان حتلل 

ماحدث االن منذ قليل وان تقاوم نفسها بقوة  
 القدر... 

اهنا حتب الرجل الذي كانت تعتقد حىت اليوم اهنا  
الحمه غارقة تكرهه ! هذا الرجل املثايل الذي مازالت م



يف ضباب كثيف اصبح له االن وجها وفما ساحرا 
وانفا رفيعا وعيين سوداوين دافئتني وخدين لوحتهما  
الشمس وابتسامه التضاهي وتكاد تذيبها اما صوته  
فهو منخفض ورانن ومازالت سريينا حتفظ يف اذنيها 

كلماته الناعمه اليت راح يهمس هبا قرب عنقها  
 اليت امضياها يف فينا ديل مار وحنجرهتا تلك الليلة 

اطلقت زفرة انئحة وشدت يدها على جبينها كيف  
كانت جاهلة حقيقة مشاعرها وراحت ختلط الكره 

 ابحلب؟
 منذ مىت احبته؟ 

راحت تبحث يف اعماق ذكرايهتا وادركت بذعر اهنا  
منذ اللقاء االول شعرت حنوه ببعض االجنذاب اقوى 



ة الواضحه وكان  واكرب ينمو حتت غطاء من العدائي
يكفي ان يهدد حياة خوان خطر ما كي تعي سريينا 

حقيقة مشاعرها جتاهه ويف الوقت احلاضر ختاف  
 االتعرف سعادة احلب من جديد 

ولدى انغماسها يف افكارها نسيت مراقبة ويندي اليت 
زحفت على العشب حىت وصت اىل حاجز القش 

ان قد  الذي حييط ابحللبة وملا ادركت سريينا االمر ك
فات االوان ... فقد اختفت ويندي داخل فتحة  

صغرية تطل على احللبة ارادت سريينا ان الصراخ لكن 
صوهتا ظل داخل حنجرهتا اسرعت حنو احللبة وراحت 

حتاول الدخول اليها من وراء احلاجز اصوات مرعبة  



صعدت من احلضور ولدى رؤية املنظر امامها راح 
 قلبها خيفق بسرعه 

كان خوان ممتطيا حصاان ويواجه ثورا    وسط احللبة
وحشيا ويف هذا االستعراض كان عليه ان يربهن عن 
شجاعه ومرونه لريغم احليوان ان يلتفت حول بريق 

 غرز على اجلهة الثانيه من احلاجز
لكن يف هذا الوقت ابلذات مل يكن املتفرجون مهتمني 
مبهارة خوان امنا مثل سريينا كانوا مذعورين وحيدقون  

لطفلة اليت جتتاز احللبة وهي حتبو مل تكن الطفلة تعي اب
اخلطر امنا تريد لفت نظر خوان اليها لكن خوان كان 

 منغمسا مبهمته ومديرا اليها ظهره
 اطلقت سريينا صرخه اثقبة فالتفت خوان وصرخ: 



 "ايهلي!"
هذه الصرخه املؤمله مزقت صمت املوت الذي كان  

احلصان واسرع حنو ويندي يعم احللبة قفز خوان عن 
اليت كانت تزحف هبدوء ويف هذا الوقت ابلذات 
هجم عليه الثور سريينا اغمضت عينيها وفقدت  

 وعيها 
ركض الرعاة اىل احللبة فرتك الثور فريسته وهجم 

بصورة عمياء حنو اجلمهور امللتف حولة جتمع الناس 
حول سريينا ومحلها موظفو دةن البريتو اىل املنزل 

ها يف سريرها مث وضعوا على جبينها املناشف ووضعو 
املبللة وراحوا يرغموهنا على التنفس وملا عادت سريينا 



اىل وعيها اطلقت زفرة اليمه من شفتيها الشاحبتني 
 قائلة:

 "خوان" 
 اجاهبا بصوت خمتنق: 

 "اان هنا ايحبيبيت"
ابلنسبة اىل سريينا اليت كانت مقتنعه اهنا خسرت اعز 

ا كان صوته صدى آت من الفردوس انسان يف حياهت
كأهنا ترنيمة املالئكة فتحت جفنيها بصعوبة ومل تفكر 
بكبت فرحها بل ان بريقا قواي مزق الوشاح الذي كان 

 يعتم نظرها 
 اضاف خوان هبدوء وهو ينحين فوق سريرها:



"انت حباجة اىل الراحة الصدمه كانت قوية عليك  
 ..مازلت ضعيفة سآيت الراك بعد قليل" 

بيلال وكارمني احاطاها حبنان لكن سريينا فضلت  
الصمت .محل خوان ونيدي بني ذراعية وتوجه حنو  
الباب وقبل ان جيتاز العتبة مرة اخرى التفت مرة 

اخرية اىل سريينا مث دخل املمر ومل تعد تسمع  
 االطقطقة مهمازة 

هذا الصوت ظل يرن يف اذنيها مطوال حىت غطت يف 
بعد ساعات عاد اخلوف   نوم عمييق وملا افاقت

يهددها هنضت من سريرها ووضعت مئزرا عليها  
وراحت تفكر كم سيسخر منها خوان ألنه ال ميكنه  



ان يتجاهل طبيعة عواطفها جتاه وهذا سيقوي عزميته 
 على الثأر منها 

ويف اواخر الظهرية جاء خوان يتفقدها كانت جالسة  
لريح امام النافذة املفتوحه على مصراعيها تتمتع اب

املنعشة املليئة برائحة الزهور . مسعته يدخل لكنها مل 
تقم ابي حركه اقرتب منها فشمت رائحة عطرة  

 الشك انه استحم لتوه 
حدثها بصوت منخفض حىت ال تفاجأ مل تفاجأ بل 

 ظلت حمدقة يف املنظر امامها
"قالت يل كارمني انك يف حتسن كبري لكن اذا كنت 

 د قليل"ال ترغبني ابلكالم اعود بع 
 تنفست سريينا الصعداء وقالت: 



 "ابمكانك البقاء اذا شئت اجلس من فضلك" 
جلس خوان على طرف النافذه يف مواجهة سريينا  

توترت ورفضت ان تنظر اليه ومل ترفع نظرها اىل اعلى 
 من عنقه ضغطت على معصميها غارزة اظافر يديها 

"ال شك انك شعرت بصدمه كي تفقد وعيك هكذا  
 ب الطفلة أبي اذى اليس كذلك؟" ...مل تص

ويف ذعر ادركت اهنا اهتمت مبصري خوان اكثر من  
ويندي يف حال اخلطر هذه ارتعشت فأسرع خوان اىل 

 القول: 
"لكن ستصابني بربد! هذا املئزر خفيف! تريدين شاال  

 مسيكا اضعه عليك؟"
 كتفت ذراعيها فوق صدرها وقالت :



دث بعد  "كال شكرا ال شيء سوى اين تذكرت كاح
 ظهر اليوم اخافين احليوان بضخامته" 

 "لست وحدك من فكر هكذا" 
 "انت تعرف اليس كذلك؟ ملاذا ختفي علي..."

 اقرتب منها بسرعه وسأهلا :
"ماذا تعنني ابلضبط ايحبيبيت؟ ماذا ابمكاين ان  

 اعرف؟"
 "انت تعرف .. اين احبك!"

 ساعدها خوان على النهوض وجذهبا حنوه وقال : 
 "سريينا اليس هناك شيء اخر جيب علي ان اعرفه؟" 

ارخت سريينا رأسها على كتفيه وراحت تسمع دقات 
قلبة بوضوح انه واثق من نفسة راح ينتظر جواهبا لقد  



افصحت له عن حبها لكنه مل يكتف بذلك ..يريد  
منها خضوعا! كامال !رفعت سيينا ذقنها وصرخت  

 قائلة:
 
 

كذبت عليك ويندي    "بطريقة او أبخرى عرفت اين
ليست ابنيت بل شقيقيت اردت ان اصيب غرورك 

 فاستعملت هذه اخلدعه اين اسفة" 
 "ايشيطانيت الصغرية انت حقا آسفة!" 

 احنىن فوقها وغمس نظرته اللماعه يف عينها وقال: 



"آه ايحبيبيت لقد جازيتين تعذبت كثريا لكن كيف  
  ابستطاعيت اال ان اساحمك ايحيايت؟ الميكنين ان

 اعيش من دونك؟"
 عانقها وعانقته ومل تصدق مدى سعادهتا 
 مهس خوان ابذنيها يف سحر ومداعبة: 

"اين احبك حىت العبادة كنت كاجملنون منذ ليلة امس 
وخوفا من استسلم لنزوايت كما حدث يف فينا ديل مار 

 امتطيتجوادي ورحت اهيم الصحراء"
 الدموع تنهمر من عيين سريينا وهو يعانقها بشغف

 وحنان مث قال :
"هل تساحمينين ألن جعلتك تستسلمني يل ابلقوة؟  

 لقد تصرفت بسوء انت اليت كنت عذراء.." 



اذن اكتشف سرها منذ ذلك اليوم المت سذاجتها ال 
هنا اعتقدت ان عدم خربهتا ابالمر ستمر من دون ان 
ينتبه هلا تعلقت سيريان بعنقة لتقنع نفسها اهنا التعيش 

 مث خبأت وجهها يف صدره حلما بل حقيقة 
"اذن ملاذا ارغمتين على التصريح لك مادمت تعرف  

 ذلك ؟"
مازال هناكسؤال حيريها فتحلت ابلشجاعه وسألته  

 خبجل:
"كنت صرحيه معك وارجو ان تكون صرحيا معي  

ماهي نواايك جتاه كابرييال؟ هل مازلت تراها؟ ام تود  
 ذلك؟"

 دفعها بلطف واستغرب قائال:



يف حيايت تعرفت اىل كثريات مثلها لكنهن  "كابرييال؟ 
كن عابرات كظالل يف الليل انت وحدك ايحيايت  

 عرفت ان حتتفظي يب واىل االبد"
أتثرت سريينا بكالمه وظلت صامته مث ارادت ان  

 تناوشه فقالت :
 "هل كان يزعجك حقا لو كانت ويندي..ابنيت؟" 

 "طبعا !كنت اموت غيظا!" 
ا البعض وبعد ساعات  صمتا وراحا يعانقان بعضهم

عديده كاان واقفني اما الباب ينظران اىل القمر الذي 
كان يضيء منزل آل فالديفيا اطلقت سريينا زفرة  

 ارتياح فقال خوان: 



"اذا كنت ترغبني ان اكف عن عناقك فسأفعل اين  
اشعر أبين قادر ان اعيل عائليت الصغرية حىت ولو 

 اضطررت اىل البدء من الصفر"
 ينا قليال مث مهست:ابتعدت سري 

 "وويندي ..هل تقبل انتكون جزءا من هذه العائلة؟" 
"احب هذه الطفلة اجلميلة حبا كبريا وسأظل احبها  
مثل اوالدي لكن مل تردي على سؤايل ايحبيبيت؟ هل 

تريدين برهان حب؟ سوف اذهب لرؤية جدي واقول 
 له بلطف اين اختلى عن مجيع حقوقي يف املزرعه"

 بلطف: قالت له 
"كال لنفكر جبدك ايضا... فهذا القرار سيحطم قلبه  

 ومن جهة اثنيه.." 



توقفت عن الكالم الن خوان وضع يده حتت صدرها  
منجهة القلب واحس قلبها الذي كان خيفق بسرعه 

 هائلة لكنها كملت مجلتها: 
".....النسر حباجة اىل مساحة كبرية ليبسط جناحية 

عشنا يف هذا الوادي وادي  يف حتليق قوي . سنبين 
 فردوسنا السعيد!" 
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