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اي يشء اسوأ  من الوقوع يف حب زوجك جبنون,  

 خيتلف كثريا لتكتشفي فامي بعد انه ال  
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عن اي رجل غريب؟ فقد علمت اكتيا يوم زواهجا  

 ان مشاعر  

 )) نيكولو اكش ياتور(( حنوها 

اكنت لكها زائفه. وملا اكنت قد تورطت معه يف  

 زواج من دون حب يف  

مدينه البندقيه الرائعه امجلال, فقد بدا ان وضعها  

 ابلنس به اليه هو وضع عش يقه اكرث منه زوجه. 

هو تزوهجا امتثاال ملشيئه ارسته    ولكن....هل حقا 

 فقط؟  

لقد مصمت ))اكتيا(( عىل ان تكتشف احلقيقه  

 لتنقذ كرامهتا عىل الاقل, اذا مل ميكهنا انقاذ 
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مل يكن "نيكولو "حيهبا ....وأ غرورقت عيناها  

"اكتيا "من انفذة الطائره البوينغ  ابدلموع.وتطلعت  
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اليت ترتفع فوق أ ورواب مرسعه حنو البندقيه    727

 حيث تبدأ  شهر العسل. 

اكنصفاء السامء اخلاليه من الغيوم.يتناقض مع ما  

يعمتل يف أ عامقها من خصب وهياج .وأ خذت  

اصابعها تعبث بتوتر بفصوص املاس والياقوت يف  

يدها اليرسي.  اخلامت اذلي يف اصبعها الثالث من  

حشن جسدها ابلتوتر ويه حتس حبرارة وجوده  

جبانهبا , فسمرت أ نظارها عيل املناظر اليت تتعاقب  

 حتهتا.ومل جترؤ عيل النظر اليه فتفضحها دموعها . 

ماكهنا ان حتبس الاهما لك   وتساءلت كيف اكن ابإ

هذه املده الطويهل؟ هل يكون وداع جدها اخملادع  

لوضع ؟ مما جعلها جتتاز  قد حرشها يف مثل هذا ا 



شلكيات السفر يف املطار, حني مل يبدر مهنا أ ي  

اس تغراب واملذيع يعلن اتخر رحلهتا اجلويه بسبب  

مشالكت تنظمي الطريان فوق اورواب.وأ مغضت  

عينهيا مدعيه التعب, اذلي اكن يف الواقع قسام من  

السبب, ويه ترحي ظهرها ايل مس ند املتك  العام  

 ". يف مطار "هيرثو 

مل تكن متاكده يف البدايه من حقيقه عواطفها حنو  

نيكولو.ولكهنا اكنت حقيقيه مل تكن احلياه الهادئه  

اليت امضهتا يف قريهتا يف "سافوكل" مع جدها  

ومعهتا "بييك" قد اعدهتا حلياه اجامتعيه متنحها  

فرصه للتعرف عيل النخبه من الش بان .واما  

م يف سن  الفتيان القليلون اذلين تعرفت الهي



املراهقه وبعدها ,أ ثناء الس نه الاويل من معلها  

ممرضه يف قسم العالج الطبيعي يف "مستشفي  

لندن" الكبري , هذه املعرفه يبدو اهنا مل تبعث يف  

نفسها ايه عاطفه حقيقيه حنو واحد مهنم ولكن منذ  

اس تقرارها يف وظيفهتا عند بلوغها سن الثانيه  

والاس تقرار يف  والعرشين, ويه تشعر ابلرضا  

حياهتا رمبا لو اكنت لها خربه اكفيه يف احلب لاكن  

يف مقدورها ان تترصف مع "نيكولو اكش ياتور"  

بشلك أ فضل ولكهنا اكنت قد عزمت ان تعيش  

نوعا من احلياه ال يسبب الكدر لالنسانني اذلين  

رعياها واعتنيا بتنشئهتا منذ طفولهتا .ومل يكن هذا  

احلرمان من احلريه امحلمييه اليت    يعين اهنا مل تتامل من 



تمتتع هبا كثريات من اتراهبا او يبدو اهنن يفعلن  

ذكل ولقد شاهدت ما يكفي من املايس العاطفيه  

ل ن جيعل عندها نوعا من احلذر والتساؤل عام اذا  

اكنت هذه املتع احملدوده تس تحق لك هذا الامل  

 عند انهتاهئا. 

اضعف املناعه يف  لقد اكن اجحاهما عن التجربه ,قد  

قلهبا مما سهل معه وقوعها يف أ رس حب نيكولو  

 منذ حوايل الشهرين  

غرزت اظافرها يف راحتهيا ويه تتذكر املره  

الاويل اليت تقابال فهيا لقد اكن جدها يس تقبلها  

عند ابب بيته الريفي اذلي اكن قد احرضها اليه  

عقب موت وادلهيا الفاجع يف ايطالياوقفز قلهبا  



آبه  ويه ت ري ابتسامته بعد ان اكن فريسه للك

ن ذكل اكن نتيجه القلق   وتور العزم.ويف احلقيقه اإ

عيل حالته الصحيه ما اس تحهثا الس تعجال عطلهتا  

الس نويه .وازدردت لعاهبا يف حماوهل لامتكل نفسها  

 ويه تتذكر احدث ذكل اليوم. 

مل تكد تنهتيي من حتيه جدها ومعهتا "بييك" حيت  

اجللوس املشمسه ليقف فيه رجل  فتح ابب غرفة  

غريب. وايهل من رجل غريب .اهنا ال تزال حيت  

الان . تتذكر كيف فغرت فاها ويه تري أ ماهما  

رجال ميثل جامل الرجوهل بشلك مل تر هل مثيال.  

اكن فارع القامه رائع التكوين يرتدي بدهل خفيفه  

من "التويد" ومقيصا حريراي تدلت من فوقه ربطه  



برقه واانقه . وبدا ي لك جزء منه    للعنق عقدت 

 رجل ال عامل الناحج اذلي عرفته فامي بعد. 

قدم اجلد الواحد مهنام ايل الاخر وهو يبتسم  

 برسور قائال:""نيكولو اكش ياتور" حفيديت اكترينا. 

اكن نيكولو قد خطا ايل ادلاخل مادا يده مصاحفا ,  

وقد بعث سواد عينيه الامحرار ايل وجنتهيا. ومن  

ن اراده مهنا جذبت انتباهها كثافة اهدابه  دو 

 السوداء بيامن اكنت يده تصاحف يدها. 

لقد تعاملت يف همنهتا مع لك انواع الرجال س نا  

ومركزا, ومل تكن مثة حاجه هبا ايل ان خيلع هذا  

الزائر ثيابه لتعمل أ نه منوذج مثايل لرجل يف أ وائل  

 الثالثني من معره , تكوينا وعضال. 



ابصابعه الطويهل عيل راحتهيا وهو يقول:"  شد  

 يرسين جدا ان التقي بك اخريا اي سنيوريتا.." 

اكن يف احليويه اليت تدفقت من لكامته.ويف احنناء  

مفه امجليل وهو يرحب هبا ,ايل ملعان عينيه,اكن يف  

 لك ذكل , ما جعل خفقات قلهبا تتسارع. 

قالت هل :" ال اذكر ان جدي ايت عيل ذكرك مره  

واحده اي سنيور." وعاد الهيا برودها ويه تتحول  

 بنظرة اس هتجان ايل وجه جدها انطونيو لورنس. 

قال نيكولو بلطف :" رمبا هذه املره الاويل اليت  

نتقابل فهيا وهجا لوجه , ولكن ارستينا متعارفتان  

منذ مده طويهل. ولكن اتكدي من ان احلديث عن  



وملعت    جامكل وفتنتك قد س بق اجامتعنا هذا . 

 عيناه وهو يرد لها التحدي. 

لقد اجتذبهتا املغناطيس يه املنبعثه منه دافعه  

حواسها ايل الانطالق بيامن اكن جدها يقودها ايل  

غرفه اجللوس مبالمح هادئه مسرتخيه ال تشري ايل  

سنيه السابعه والامثنني , وال ايل الفاجعه اليت  

خطفت منه ودله الوحيد يف انفجار قارب يف  

 ي حبريات ايطاليا منذ عرشين عاما. احد 

قال لها جدها :" ان نيكولو هو ابن صديق قدمي  

 من اصدقايئ ." 

دخلت معهتا يف هذه االثناء حتمل صينيه علهيا  

زجاجه رشاب واربع كؤوس بلوريه .واتبع اجلد  



قائال :" انه هنا حاليا يف معل يقوم به , وقد احب  

 ان يزورين." 

د زجاجه الرشاب  تناول انطونيو لورنس اجل 

ليفتحها. ومد نيكولو يده يتناول الك س من جدها  

وهو يقول:" ان امس رشكيت يف "ميالنو" هو من  

اشهر الاسامء يف عامل هندسه الس يارات. والغرض  

من زايريت هو النشاء عالقات مع القمه من  

همندس يمك املياكنيكيني وىف نفس الوقت ما اذلي  

 س ياره حديثه." يريده السائقون الانلكزي ي  

راودهتا فكره خبيثه يف ان تتحدي خيالئه هذه  

بقولها :" ما يريده السائق الانلكزيي هو يناقض  

 متاما ما تظنه انت." 



جاءها الرد وهو جييهبا ابسف :"ان الاس تخاف  

 بذاكء الزبون هو خطا كبري" 

دون وعي مهنا , انفجر من بني شفتهيا الرد احلاد  

 الفريسه؟" قائهل :" أ و بذاكء  

لعهل عقلها الباطن اس متد هذا التعبري من معين  

امس "اكش ياتور"ابالنلكزييه , وهو "الصياد"فيكون  

التعبري ابالمس هو الصياد ابلفعل ..ورمبا اكنت يف  

امعق اعامقها تعرتف خبطورته. ولكهنا الان .والان  

فقط تكتشف مك هو, فعال خطر أ وما هو براسه  

قوهل :" وهنا الاكرثه." ونظر  ادلاكن الشعر موافقا ب

الهيا ابمعان وهو يرفع الاكس ايل شفتيه متابعا :"  

 خنب صداقتنا اي اكترينا." 



صداقه ؟ وتساءلت عام اذا اكن لاكش ياتور اية  

صديقه منذ احتفل بعيد ميالده الرابع عرش .ولكن  

مل يكن الوقت مناس با الان ملتابعة اخلصام, خاصة  

س هيام مبتسمني. وهكذا  حني رفع اجلد والعمه اك 

حسب املعتاد رفعت ك سها تقارع به اكسه قبل ان  

 ترشف الرشاب. 

اكن من املس تحيل علهيا ان حتدد ابدلقه , اللحظه  

اليت وقعت فهيا حبب نيكولو . البد انه اكن هناك  

تغريات يف مشاعرها منذ اللحظه اليت جاء ليحرش  

نفسه يف حياهتا .ولكن, مثل أ زهار "الكروكس"  

اليت تنبت لك ربيع حتت جشرة التفاح يف حديقة  

جدها يف "سادينغهام" تبقي خمتفيه عن أ نظارها  



ايل حني اكامتل نضجها ,يف ظلمة ماكهنا املنعزل  

حيث غرست ,ايل ان اييت اليوم اذلي تتالق فيه  

 بلك جمدها اذلهيب , رافضه الانزواء. 

هنا تتذكر متاما ذكل اليوم .فقد اكن نيكولو قد   اإ

بدي رغبته يف رشاء حصان من وكيل بنك  أ  

سالالت دم اخليول, اذلي اكن صديقا وجارا هلم  

,"ريتشارد اكرفيل" بغرض وضعه حتت المترين  

واعداده للس باق يف اورواب.عندما اعلن عن  

اختياره هنائيا , اكن ذكل يف بداية الاس بوع الثاين  

من اجازهتا, اكن الطقس رائعا واكنت تباشري الربيع  

ل مع بزوغ اوراق الاجشار وتفتح ازهار اجشار  تط 

 الكرز.  



عادت ايل حظائر ريتشارد بعد شوط عدو هادئ  

عيل ظهر "ترجير" همرة ريتشارد الكستنائيه  

اخلاصه , ويه تتالق ابلسعاده والريض بعد ذكل  

اجلهد , وقد تفجرت لك خليه يف جسدها ابلرح  

 واحلياه والصحه . 

, وسلمت زماهما ايل    ما ان ترجلت عن ظهر املهرة 

سائس ريتشارد يف احلظريه حيت مسعت صوت  

 نيكولو حييهيا ويبعث الرجفه يف كياهنا . 

اكن علهيام ان يقضيا وقتا طويال معا اثناء وجودهام  

ي "سادينغهام" حيث انه اكن ضيف الرشف  

جلدها . وشيئا شيئا ابتدات تس متتع بصحبته ,  

الطاغيه ,    ومبزجي من السحر الالتيين والرجوهل 



اس تطاع نيكولو أ ن يتغلب عيل طبيعهتا احلذره  

ويتغلل يف قلهبا وعقلها .قرا هو استسالهما هذا  

عندما راي نظراهتا ..وهكذا أ دركها الضياع حني  

جذهبا اليه يعانقها . واسرتخت عزميهتا ومل تس تطع  

اخلالص من قبلته احملمومه يوقظ هبا احاسيسها  

 اجلائعه. 

ق قليهل من اطالقه لها من بني  هكذا , بعد دقائ 

ذراعيه , عرفت ان حب نيكولو قد اس تقر يف  

 قلهبا ولك كياهنا . 

سالها بلطف يغلف جعرفه الفاحت الطاغي :" ميت  

تزتوجني مين ؟" واكن علهيا , حينذاك ان تنتبه  

ايل اتلق الفوز يف ظلمه عينيه السوداوين . ولكن  



فاجئ ,  ذكل مل حيدث , والحساسها بش به اغامء م

تعلقت بذراعه ويه تشعر بعواطفها تمتزق بني  

رغبهتا اجلاحمه بنيكولو , وبني والهئا جلدها اذلي  

تدين هل ابلكثري واذلي حاجته الهيا خمتلفه ولكهنا  

 ابلتاكيد اقوي من حاجه نيكولو لها. 

مهست من بني شفتهيا اجلافتني :" جدي . انه لن  

عر  يوافق ابدا ."وأ خذت تتساءل , ويه تش

ابلرصاع بني حهبا وواجهبا , كيف لها ان جتعل  

نيكولو يفهم مشاعر جدها حنو موطنه ومسقط  

 راسه ؟ يف الوقت اذلي ال تفهمه يه نفسها؟ 

توقعت من نيكولو ان يغضب قائال اهنا انجضه مبا  

فيه الكفايه ل ن تقرر مس تقبلها ومنط حياهتا . ويف  



الوقت اذلي اكنت تبحث فيه عن اللكامت  

ناس به لتقولها , أ دهشها قوهل :" ليس هناك أ ي  امل 

شاكل" وختللت اصابعه شعرها اذلهيب وهو   اإ

ميسح وجنهتا ادلافئه بشفتيه مث يس تطرد قائال :"  

ساطلب يدك من جدك سائال اايه ان يباركنا ,  

ولكن , اذا هو رفض , واكنت هذه يه مش يئتك  

 انت ايضا , فانين ساعود ايل ايطاليا من دونك." 

ال سافر يف هنايه الاس بوع من دوهنا ايل ايطاليا  فع

ولكن رحيهل مل يكن ل ن انطونيو لورنسقد رفض  

طلبه , وامنا ل نه ابركهام موافقا , واكن عيل نيكولو  

ان يسافر لينظم اعامهل قبل ان يعود ايل انلكرتا  

 ليزتوجا يف شهر حزيران / يونيو. 



احست ابملرارة . لقد ظنت ذكل الوقت اهنا  

عرف لك شئ عن زوج املس تقبل . لقد اكن  ت

اخربها ان امه يه الزوجه الثانيه ل بيه اذلي  

يكربها كثريا يف السن , وأ ن الزواج الاول اذلي  

ترمل بعده أ بوه , مل يمثر أ والدا , ول ن اابه اكن يف  

امخلسني من معره عندما ودل هو , اكن ملودل  

طاء  نيكولو رنه فرح وهبجه مغرهتا العواطف والع

املايل من وادليه بيامن اكن يمكل دراس ته العليا و  

اوحض السبب يف اتخر زواجه ايل اوائل  

الثالثينات من معره أ نه أ راد ان يري يف غرفته  

امراة يعرف متاما أ هنا يه زوجه املس تقبل اليت  

يمتين .ول ن هذا ما اكنت تمتين ان تصدق فقد  



ت يف  قبلت هذا التفسري منه , وليس ل هنا اراتب 

عدم خربته ابلنس به للنساء . ومل يكن نيكولو  

ابجلاهل يف فنون احلب , وقد س بق وعرفت هذا  

, وكذكل علهيا ان تكتشف خرباته الاخري . مث  

ظنت اهنا تفهم ذوقه يف املوس يقي وبقيه الفنون  

وكذكل يف الادب والطعام , وما اذلي يضحكه  

  وما اذلي يس تفزه ويثري خسطه, وادركت ان وراء 

خشصيهتالطاغيه القويه يمكن قلب حمتدم العواطف  

. ولكهنا اكنت خمطئه , لو اهنا فقط اكنت ادركت  

ما تدركه الان , وهو ان ما بدا من اطاعه نيكولو  

جلدها واحرتامه لرغباته , امنا هو مؤسس عيل  

ادراك اانين وهو ان الرجل العجوز لن يس تطيع  



وف  الاعرتاض عيل زواهجام .وذكل رضوخا لظر 

 خارجه عن ارادته. 

لقد اكن جدها هو اذلي ارص عيل ان يزتوجا  

مدنيا يف انلكرتا قبل ان يسافرا ايل ايطاليا الإجراء  

الطقوس التقليديه الاكمهل .واكنت سعيده لهذا اذ  

اكن يف اس تطاعهتا دعوه اصدقاهئا من اجلريان  

واملستشفي ايل حفل زفافها . وقد وعد نيكولو يف  

 ايضا الشعائر ادلينيه حبضور ارسته  ما بعد ابن يقمي 

واصدقائه يف البندقيه . وبطبيعه احلال , فان  

 جدها ومعهتا بييك س يحرضان تكل املناس به . 

ايل اللحظه اليت وقفت فهيا ايل جانبه يف مكتب  

تسجيل الزواج , اكنت عيل امت اقتناع ابن عدم  



اعرتاض جدها عيل هذا الزواج امنا اكن صادرا عن  

اتمه . ومنذ موت ودله الوحيد , واحضاره    موافقه 

ل بنته لتعيش يف كنفهام , هو ومعه كنته , منذ  

ذكل احلني وانطونيو لورنس مل يظهر حنو مسقط  

راسه وشعبه سوي املراره , وذكل ما ارجعته يه  

ثر تكل   خشصيا ايل الصدمه العصبيه اليت انتابته اإ

"  الفاجعه , حيت أ نه غري امس ارسته من" لورنزو 

ايل اللفظ النلكزيي ذلكل الامس "لورنس" وهو  

ما اصبح يعرف به بعد ذكل . وقد غضب جدا  

عندما اخربته اهنا ستتخذ اللغه الايطاليه لغه اثنيه  

 وهو املطلوب مهنا لشهادهتا املهنيه. 



عندما سالته مرتدده عام اذا اكنت مشاعره قد  

تغريت ابلنس به ايل بدله وشعبه , اكد لها ذكل  

يقول ابسام :" حيث انين كربت يف السن ,  وهو  

فان رغبيت يف رؤيه بالدي تزداد , وابتدات ادرك  

ان مشاعري واحزاين رمبا اكنت اكرث من الالزم ,  

ولكهنا بطبيعه احلال , ليست من الامهيه حبيث  

تقف يف وجه سعادة حفيديت الوحيده . ونيكولو  

 اكش ياتور رجل غين وس يكون كل زوجا صاحلا" 

؟ وميت اكن الغين اساس السعاده ؟ ولكهنا  غين  

يف مغرة السعاده حينذاك , مل يساورها الشك قط  

يف سبب موافقه جدها غري العاديه تكل , لقد  

اكنت متاكده ان نيكولو يبادلها نفس حهبا هل ,  



وهل مثه ما يدفع رجال ايل الزواج من فتاه غري  

  احلب ؟ ولقد ذهبت ايل حفهل زفافها بنظره زائغة 

 لتظهر لها احلقيقه الساطعه بعد ذكل بساعات . 

حيت الان , ليس يف اس تطاعهتا اس تعادة تذكر  

املشهد اذلي اس توقفها عندما اقرتبت حفهل  

الاس تقبال الصغريه اليت اقميت يف مزنلها , وهو ما  

مسعته من الكم جدها مع نيكولو من هنايهتا , وقد  

اعدا نفس هيام , يه ونيكولو , ليك يلحقا  

ابلطائرهاملسافره ايل البندقيه بعد ساعه , لقد  

نزلت السمل خبفه بعد اصالح زينهتا وشعرها ,  

 عندما مسعت صوت نيكولو اتيا من غرفه جدها . 



اكنت متجهه لاللتحاق به دون تفكري وقد امتص  

سامكه السجاده صوت خطواهتا , وقبل ان تصل  

ايل الباب املفتوح أ وقفهتا احلاسه السادسه عن  

لتقدم . اكنت مشغوفه جبدها , واكنت لهذا تتقبل  ا 

فكره انه من الطبيعي لرجل يف س نه , قد نشأ   

عيل العقليه الايطاليه القدميه اليت يه يف كوهنم ,  

مع اعتبارمه للحياه الزوجيه , يرصون عيل  

الاس متتاع ابلصداقات اليت تكون بني الرجال .  

مفا  حس نا , ماداما يتبادالن أ حاديث الرجال ,  

شاهنا يه بذكل ؟ والاحري ان تتسبب هلام  

ببعض الارتباك ي ما لو دخلت ...واكنت عيل  

وشك ان تس تدير عائده من حيث اتت , عندما  



اوقفها صوت جدها وهو يقول بصوت خات  

:"انك تدرك انين مل اكن القبل بزواج املصلحه هذا  

اذا مل اكن متاكدا من ان هذا ما تريده اكيت ." مث  

وت نيكولو العميق جييب:" ارح نفسك  مسعت ص 

اي انطونيو انك مل تقم بعمل يشينك. ان اكترينا  

س تحصل عيل الرثوة واملركز كزوجه يل ولك  

 ش ئي تريدها انت ان تس متتع به ." 

قال اجلد :" وس تقسم يل ابنك لن ختربها ابدا ابن  

هذا الزواج قد حصل سدادا دلين يتعلق ابلوفاء  

صوت جدها معربا عن    بني أ رستينا ." واهزت 

الاسف والشعور ابذلنب معا , مث لتسمع ابذنني  



غري مصدقتني , نيكولو يقول :" ان هذا ال هيمين  

 كثريا كام تعمل." 

اكن يف جواب نيكولو رنه خسريه شعرت هبا  

كطعنه يف قلهبا . مل تس تطع السامع اكرث من ذكل .  

فاس تدارت لرتكض صاعده ايل غرفهتا . لقد اصاهبا  

 مسعت يف الصممي . " زواج مصلحه؟..."    ما 

 "سداد دين عائيل يتعلق ابلرشف؟...."  

اكن هذا بعيدا عن التصديق , الك ...لقد تزوهجا  

نيكولو ل نه احهبا ...اليس كذكل ؟ ولكن اللكامت  

اليت مسعهتا قد حفرت يف ذاكرهتا ...ولقد فشلت  

يف العثور عيل معاِن اخري لها . لقد جاء نيكولو  

 انلكرتا لغرض واحد .هو طلب يدها للزواج ,  ايل 



لقد ابعها جدها الغايل اذلي حتبه يف سبيل  

حتصيل رشفه . ولكن ملاذا ارادها نيكولو ؟ وما  

اذلي تس تطيع ان تقدمه اليه اكرث مما تقدمه اليه  

آه بذهن   نساء بدله ؟ ونظرت ايل صورهتا يف املرأ

شارد دون أ ن تالحظ حشوب وهجها والمكد يف  

ينهيا الزرقاوين . لكن ما زال هناك وقت  ع 

للخالص من هذا الرابط الزويج اذلي ربطت  

نفسها به دون حذر . اهنا تس تطيع ان هترب  

بعيدا. ذكل ان رابطها الزويج ما زال مدنيا ومل  

يعقد رمسيا بعد .فميكن اذن حل هذا الزواج اذلي  

مل يكمتل حيث اهنا ترفض الزواج من نيكولو  

 اكش ياتور. 



طع حبل افاكرها طرق عيل الباب لتدخل منه  ق

معهتا بييك . ومنحهتا معهتا اليت تصغر جدها  

حدي عرش س نه , ابتسامه حلوه ويه تقول :"   ابإ

هل انت جاهزه اي حبيبيت؟ ان السائق ينتظر  

 خارجا ليأ خذك ايل املطار ." 

همام اكن ترصف جدها مؤملا ابلنس به الهيا , كيف  

در لهذين الانسانني  لها ان تسبب الامل والك 

الذلين ربياها ابحلب واحلنان طيهل عرشين عاما  

املاضيه ؟ اهنا متاكده من انه ليس للعمه بييك أ ي  

دور يف زواهجا هذا , مفا ذنهبا ليك تتامل اذا يه  

ااثرت الفضيحه حولها ؟ مث ماذا عن انطونيو  



لورنس نفسه ومك يدين ل رسه اكش ياتور ؟ هل  

 يس تطيع اعادته؟ يدين هلم مببلغ ال  

اكن جدها يف السابعه والامثنني وابلتايل مرشفا عيل  

الاهنيار , وارتعدت ويه تتذكر الضعف البالغ  

اذلي اصابه حديثا , رمبا اكن لهربه من موطنه  

ايطاليا لك تكل الس نني , رمبا اكن ذلكل سبب  

اكرث من جمرد موت ودله , وقد اطبق عليه املايض  

اكن يبيع مس تقبلها لو مل تكن  الان . اذ انه ما  

 امور يه يف غايه البشاعه , تدفعه ايل ذكل . 

أ مسكت العمه بييك بيدها البارده تتحسسها ويه  

تسالها :"عزيزيت اكتيا...هل انت خبري ؟ هل مثه  

 شئ يزجعك؟" 



حاولت اكتيا ان تتصنع ابتسامه ويه تهنض واقفه  

 وتقول :" ليس يب من شئ اي معيت ." 

ن للرتاجع . ليس مثه طريقه ل ن خترب  ال جمال الا 

جدها أ و زوهجا مبا مسعت ,ذكل اهنا ختاف , ان  

يه فعلت ان تنرش التعاسه بني لك هؤالء اذلين  

 حتهبم . 

"س يدايت ساديت , س هنبط يف مطار ماركو بولو ,  

البندقيه خالل دقائق , وحنن نعتذر عن التاخري  

 "... 

تيا مل تعد  اس متر صوت املذيع يف الطائرهولكن اك 

تسمع , ويه تري املدينه ابمكلها تبدو منترشة  

 حتت الطائره . 



مث غرقت ابملشاعر املتعدده اليت تفاعلت يف نسها  

ايل جانب الغضب اذلي اكن مس يطرا علهيا. ومل  

تكد تشعر بيد نيكولو اللتني اكنتا تثبتان احلزام  

 الامان حولها بيامن الطائره هتبط . 

اللحظه , ويه تتصور الهبجه  مك حلمت هبذه  

ةوالااثره اللتني س تحس هبام حني تطا قدماها  

ارض ايطاليا ل ول مره ويه ايل جانب الرجل  

 اذلي حتب . 

ولكهنا اكنت احالما . واكنت يه جحر شطرجن يف  

لعبه ال تعرفها . ولكهنا ليست من الغباء حبيث  

 ترتك نفسها لعبه يف ايدهيام يف مناوره مل تفهمها . 



ول مره منذ تعمدت اسرتاق السمع عند الباب ,  ال 

حل الغضب يف نسها حمل الياس .ما هو الغرض  

من قطع نيكولو للك ذكل الطريق من ايطاليا  

ليزتوج من امرأ ه مل يقابلها قط من قبل ..؟ اهنا  

 س تكتشف ذكل بنفسها . 

عزمت بغضب وارصار عيل ان تعطي هذا الهدف  

أ وال ما اذلي ميسكه    الاولويه ,اذ اهنا ما مل تعرف 

نيكولو ضد جدها , فاهنا لن تس تطيع ان تتدبر  

امر خالصها من هذا الوضع اذلي سارت اليه  

مغمضة العينني. وتساءلت عام اكن س يحدث لو  

اهنا مل تقع يف حب نيكولو . هل اكن جدها  

 س يطلعها عيل الامر متوسال الهيا ان تقبل ؟  



رجال جذااب  اكن السؤال فرضيا , فقد اكن نيكولو  

وكذكل صفاته و خشصيته مما ساعده عيل التظاهر  

ابحلب لها . واكن ما حدث هو النتيجه ذلكل لكه ,  

ول ول مرة يف حياهتا تشعر ابلندم لعدم اختالطها  

ابلرجال مما اكن حامت س يعطهيا املناعه الاكفيه فال  

 تسقط يف حب أ ول رجل جذاب املظهر يقابلها . 

تفكر يف ان نيكولو قد  تصلبت يف قرارها ويه  

يظن انه كسب اللعبه . اكن واحضا اهنا جيب ان  

ختطو حبذر . ولكن كربايءها اكنت تدفعها ايل  

همامجه شعوره ابلنرص . فلنفرتض انه جيب ان  

يكتشف انه بدال من ان يوقع يف رشاكه فريسه  

رقيقه سهةل الانقياد , قد اوقع فريسه رشسه  



يل معهل ويطلق  اخللق؟ رمبا عند ذكل سيندم ع 

رساهحا . اكن ذكل امال ضعيفا , ولكهنا جيب ان  

تتعلق به حيث ان ذكل هو الطريق الوحيد  

للخالص من حياه زوجيه خاليه من احلب , أ خريا  

, جيب عيل نيكولو اكش ياتور ان يدرك ان مثة  

شيئا غري الرباءه وادلماثه يف عروسه اكرث مما اكن  

 يتصور بكثري. 

 

 ــــــي الفصل الاول ***  ***انهتــــــــ

 

 

********************** 



 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع رواايت    

 www.riwaya.ga 

 

 الفصل الثاين 

 

يف رسعه مدهشه , اكان قد اجتازا امجلارك  

الايطاليه و أ صبحا يف الساحة اخلارجية للمطار ,  

يث جتاهل نيكولو العبارة اليت متخر فارغة يف  ح 

 مياه القناة الهادئة حيث قصدها الراكب الآخرون . 

http://www.riwaya.ga/


ىل حيث اكن مركب خاص   قاد نيكولو اكتيا اإ

 يرسويف انتظارهام. 

)) أ خريا أ قبل السنيور (( و تتقدم مهنام رجل  

أ مسر اللون أ خذ بيد نيكولو مصاحفا و هو يقول  

 حبراره : )) هتاين كل و للسنيوره ((. 

انوهل نيكولو احلقائب مث أ خذ يساعد اكتيا يف  

ايه: ))هل   ىل املركب , وهو يقول خماطبا اإ الزنول اإ

نتظار طويال اي جوفاين ؟((   أ بقيتك يف االإ

لرجل: )) راجعت املطار قبل أ ن اترك  قال ا 

القرص , و لكنين ظننت أ نك لن تصل يف الوقت  

 املناسب لتحية ضيوفك. (( 



ىل   ))القرص؟ ضيوف؟ (( و أ ضيف الفزع اإ

ماكهنا أ ن تتعامل مع   مشاعرها املضطربه. كيف ابإ

الضيوف مع لك ما يتفاعل يف نفسها من  

مشالكت ؟ و غاصت بني الوسائد النامعه يف  

مقرة املركب اذلي اكن ينساب مبتعدا عن املرىس.  

و نفضت بعيدا شيئا علق عىل بزهتا احلريرية  

ىل   اخملتلطة ال لوان اليت اختارهتا لذلهاب هبا اإ

 مكتب تسجيل الزواج. 

ىل جانهبا متكئا و هو يقول :   جاء نيكولو ليجلس اإ

))س يكون لنا شقتنا اخلاصه الفاخرة يف أ حد  

رش اليت تتصدر القناة الكبرية  قصور القرن الثاين ع 

 )) 



قالت مبتدئة بأ وىل لكامت ادلور اذلي فرضته عىل  

 نفسها , و قد جتىل االإزدراء يف صوهتا : 

))أ مل يكن يف أ س تطاعتك اختيار فندق مناسب ؟  

 )) 

 و احتد صوهتا و يه تضيف : 

)) مل أ كن أ توقع أ ن اقيض شهر العسل أ خدم يف  

 شقه (( 

 قال نيكولو يطمئهنا : 

) ليس عليك أ ن تقويم بذكل . الشقه مزوده  ) 

بطامق اكمل من اخلدم اذلين يقومون ابلعمل ملدة  

 اربع و عرشين ساعة. (( 



قالت: )) شكرا . لقد ظننت للحظة أ نين وقعت  

ذا ارتبطت برجل حشيح . هل   يف غلطة شنيعة اإ

 الشقه غالية ؟(( 

قطب حاجبيه و هو يرى النظرة الرشهة اليت  

 و قال:   جتلت يف عينهيا 

))كـــــال.. يف احلقيقة , ان هذا القرص هو مليك ,  

أ و مكل رشكيت عىل ال قل , لقد أ نقذانه من  

التداعي و ال هنيارمنذ عرش س نوات تقريبا  

ىل بعض سالف جمده   مبساعدة املرصف, و أ عدانه اإ

و تأ لقه من ادلاخل و اخلارج, حسنـــا مازال علينا  

ليه بعض التجديدات, و  لكن الطابق    أ ن ندخل اإ

ىل صاةل رقص مما اعطى صورة   ال ريض قد حول اإ



كبرية عن ثراء القرصالقدمي و جمده. وهو يس تعمل  

الآن مكاكتبللرشكة ابس تثناء الطابق ال ول اذلي  

 قسم شققا للزائرين و الوالكء و الزابئن (( 

 قالت اكتيا بضعف : 

 )) فهمت (( 

دون أ ن تتأ كد من أ هنا فهمت شيئا. لقد اكن  

آت, ذكل أ نه مل يقنع جدها  نيك  ولو مملوءا ابملفاجأ

فقط ليك يضحي هبا , و لكنه يبدو الآن أ كرث غىن  

و اثء مما اكنت تظن , عىل الرمغ من تظاهرها بعدم  

مالحظهتا ذكل و ال شك يف أ ن اليشء التايل  

اذلي س يخربها به هو أ نه من امراء البندقية,  



ىل  كذكل اكن قد أ خربها بأ ن جذور أ رسته تعود   اإ

 أ قىص اجلنوب . 

 مسعته يمتمت: 

نين مرسور اذا مل أ خيب توقعاتك   )) هذا حسن اإ

و ما زلنا يف بداية حياتنا . و لكنين متأ كد من أ نك  

قريبا س تدركني أ ن ال ش ياء اليت تأ يت بدون مثن  

يه قليةل جدا , و هناك مثن يدفع للرفاهية اليت  

 تنتظرها (( 

 . قال ذكل وهو يشملها بنظراته املعربة 

تساءلت يه عام اذا اكن عىل وشك ان يضيف  

منا تزوج مهنا تبعا التفاق ما . و أ نه س يخربها   بأ نه اإ

السبب! و لكهنا أ بعدت الفكرة من رأ سها حاال اذ  



نه لن هيمت بذكر   تذكرت اهنا مسعته يقول جلدها اإ

 هذا؟ 

 قالت و يه هتز كتفهيا : 

)) يبدو يل أ ن هذا يشء ممل و أ رجو أ ن ال  

 ان أ يضا (( يشملين أ  

 أ جاب : 

نه لكذكل لسوء احلظ , و لكنين مــتأ كد من   )) اإ

 أ نه لن يلكفك فوق طاقتك (( 

لهيا أ هنا   اكن يف لهجته يشء من الغلظه, كام خيل اإ

لهيا .  نفعال يف نظرته اإ  حملت شيئا من االإ

فكــــرت , و قد قوي عزهما يف أ ن نيكولو يعرف  

 ابلغبيه . أ هنا مل تكن ابجلاهةل و ال  



 قـــــال: 

عالم و   نين سأ عقد مؤمترا حصفيا هذه الليةل لالإ )) اإ

 لكثريين من والكئنا يف اورواب و مناطق اخرى (( 

و هذا ما اكن يعنيه جوفاين حني تلكم عن  

الضيوف. كنت أ رجو أ ن أ عرفك عىل القرص يف  

 وقت الفراغ فأ ميض بذكل بعد الظهر معك (( 

اكتيا مل تكن حباجه    مل يوحض معىن قوهل هذا و لكن 

ذلكل . فقد اكن غرضه واحضا يف الرغبة اليت بدت  

يف نظراته اليت اكنت حتوم عىل وهجها و يه حافةل  

 ابلشوق. 

 هــز كتفيه وهو يقول : 



)) لسوء احلظ , ان تأ خر الطائرة مل يكن ليبقى لنا  

الوقت الاكيف الس تقبال ضيوفنا. و عليننا الآن ان  

آخر ضيف ليك  نس تطيع أ ن ننفرد    ننهتيي من أ

 بنفسينا. هل متانعني بذكل ؟ (( 

ذا اكن انعدام احلب من انحية   تساءلت اكتيا ما اإ

ال يعين ان الزواج سيبقى عذراي..و أ ذهلهتا الفكرة  

كام أ فزعهتا يف الوقت نفسه, اكنت لك خلية يف  

جسمها تشعر بقربه و اكن قلهبا خيفق كجنايح  

ىل قبال  ته, و لكن اكن  طائر كام اكن مفها ظامئا اإ

منا اكن   علهيا أ ن تذكر نفسها بأ نه مل يكن حيهبا,و أ نه اإ

يضع قناعا زائفا لمتثيل دور العريس العاشق. أ و  

عىل الاقل اكن جمرد رجل ابلغ العافية قوي الرغبة  



يف احلب وواثقا من نفسه و من قدراته. وشعرت  

ذ أ ن لك دقيقة تبعدها عنه,   ابلراحة لهذا التأ خر , اإ

الفرصة لتسلح نفسها عقليا و شعوراي    تعطهيا 

 ضده. 

تنفيذا للخطة اليت وضعها عقلها املعذب تصنعت  

بهتاج و يه تقول:   االإ

)) طبعا ال أ مانع , فاان شديدة الولع ابالإجامتعات.  

 )) 

اكنت تقصد أ ن يعتقد اهنا تزوجت منه طمعا يف  

ثروته و أ هنا ال تكن هل أ ية عواطف صادقة,  

ربايء الرجوةل فيه, تس تطيع  وبذكل , و يه تطعن ك 

بقاءه بعيدا عن خمدعها, و حتتفظ بذكل البقية   اإ



ىل حني تكتشف السبب يف   الباقية من كرامهتا اإ

ماكهنا ان تنقذ   خداعه لها, عند ذكل فقط, يكون ابإ

 نفسها من هذا الوضع الصعب. 

ىل هدوهئا الظاهر:   قال خبشونة ينهبها اإ

يت جتري يف  )) أ هذا منوذج للربودة االإجنلزيية ال 

دمك ؟ اكن ال فضل من هذا االإذعان لو كنت  

 أ بديت شيئا من المترد أ و االإحتجاج عىل ال قل. (( 

عندما أ خذها بني ذراعيه, مل تكن قد هيات نفسها  

ملقاومة ارادته املتسلطة وهو يعتربها ملاك هل, و  

رسى يف جسدها تيار كهرابيئ بعث فيه رعشة  

 شامةل. 



ذا اكن عقلها قد  أ دركها الفزع و يه تدر  ك انه اإ

ن لك جزء من جسدها عليه ان يتعمل   رفضه فاإ

نفس ادلرس. لقد طعنت يف احلقيقة رجولته يف  

ىل   الصممي, ولكن بدال من أ ن تدفعه هذه الطعنة اإ

االإنسحاب أ رص عىل ان يأ خذ بثأ ره لهذه االإهانة و  

ذكل مبهامجهتا تكل حني مل تكن عىل اس تعداد ملثل  

مل يرتك لها ما تفعهل سوى التأ مل  هذا العقاب, مما  

 بصمت. 

تركها جفأ ة من بني ذراعيه مش يحا بوهجه عهنا و  

 هو يتأ وه . 

عىل الرمغ من مشاعرها املعذبة بعثت تعابري وهجه  

ىل   اجلامعة بني الياس و احلزن ابتسامة ابهته اإ



ىل قلهبا, لقد   شفتهيا كام بعثت شعورا ابلفوز اإ

ن التسبب  عاملها هو وجدها معامةل مرعبة   , و اإ

صابته ابخليبة و االإحباط هو اقل ما ميكن من   يف اإ

 الانتقام ملا فعهل هبا . 

و لكهنا اكنت تعرف أ ن هذا الانتقام هو مؤقت,  

اذ ان رجال ميتكل كثل جاذبية نيكولو امحلمية ال  

ميكن أ ن يقع طويال فريسة الاحباط و اخليبة . و  

لكنه, عىل لك حال س يدرك انه ليس ذكل  

 خص اذلي ال ميكن المرأ ة أ ن تقاوم تأ ثريه. الش

لهيا نظره مل تعرف يه ما اذا اكنت حتوي   نظر اإ

ضيقا أ م ايسا مبطنا ابلسخرية وهو يتخلل شعره  

 بأ صابعه قائال: 



 )) تـــــــعايل (( 

قال ذكل بلهجته املرتفعة اليت اكنت دوما موجودة  

حتت قرشة من حسره اليت يطبع خشصيته كام  

 عرفهتا . 

 اس تطرد قائال: 

)) ها قد دخلنا القناة الكبرية و حاال س نجتاز  

نه مشهد ال ينىس, وخاصة عند   سان ماركو . اإ

 مغيب الشمس (( 

و بعد ذكل بثالث ساعات قال نيكولو لهاو هو  

ىل وهجها:   ينظر اإ

نك س تكونني مداراهامتم امجليع و س يجعل   ))اإ

 هذها عينيك امجليلتني تتأ لقان ابلسحر(( 



آة بقرهبا:   قالت و يه   تنظر يف مرأ

 )) طبـــــعا (( 

خفاء مشاعرها   و هنأ ت نفسها لقدرهتا عىل اإ

املضطربه, عن نظرات نيكولو املتفحصة , اكنت  

تسعى اىل رمس صورة للسلوك اذلي ستتخذه  

دون أ ن تثري شكوكه . و بني الآلآم اليت متل  قلهبا  

اكن مثة توقع لترصفه عندما يرى اكترينا لورنس  

تربز بلك رشاس هتا و حدة طباعها. و    اجلديدة 

بقليل من احلظ س يعرتف هو ابلغلطة الكبرية اليت  

وقع فهيا و من مث حياول فك رابطهام املقدس.  

ذاك, و لكن ال , بل بكثري من احلظ, اذ أ هنا مامل  

تكتشف الاس باب احلقيقية اليت دفعته اىل هذا  



  الارتباط فأ هنا لن تس تطيع احلمك عىل أ مهية ادلور 

 اذلي علهيا أ ن تقوم به. 

آة :   قالت اكذبة و يه تنظر ىل صورهتا يف املرأ

ن ذكل   نين أ نتظر ذكل بغاية الشوق, اإ )) اإ

س تقبال بعد العرس.   س يكون و اكنه حفةل اثنية لالإ

 ما عدا أ نه لن يعرف أ حد طبعا أ نين العروس . (( 

 قال نيكولو بلطف: 

بعض  )) هنــــا, أ نيت خمطئة اي عزيزيت أ ن يل  

الشهرة هنا يف البندقية , و اللك يعرف الآن انين  

ختليت عن عزوبيت يف سبيل فتاة أ جنبية رائعة  

امجلال. حىت و لو مل يعرف الناس جنسيتك بعد, و  

عىل الرمغ من أ نين مشهور بتذويق امجلال, مفا أ ن  



ىل بعض املعارف حىت تنرش ال خبار   أ قدمك اإ

 اكلنار يف الهش مي. (( 

  خييب أ ملهم (( )) أ رجو أ ن ال 

قالت ذكل بيشء من احلــزن و الزنق و يه  

تعبث بثوهبا احلريري غري مكرتثة ملدحيه هذا, و  

 اس تطردت: 

ذن الشرتي بعض   )) لو كنت قد نهبتين هناك,اإ

الثياب الغالية من لندن قبل حضوري’ بــدال من  

أ ن انتظر رشاءها هنا يف ايطاليا , يشء يناسب  

 زوجة رجل ثري.(( 

 ــــاب : أ جـــ



)) أ حــقا ؟؟ و لكنين أ عتقد أ نك هناك اخرتت  

ارتداء ثوب خاص لهذه الليةل حيث أ نه حيمل  

 ذكرايت سعيدة.(( 

كـــانت قد اشرتت ذكل الثوب الربتقايل من  

الش يفومنن حانوت أ زايء أ ثناء ال واكزيون يف لندن.  

شاعرة ابلزهو المتالكها مثل هذا الثوب الرائع  

لثياب البخس, اكنت فتحة  الطراز مبثل ذكل ا 

العنق ش به املس تقمية ذات ثنيات رقيقة بيامن اكن  

ينسدل عىل خرصها النحيف ابنسجام و جامل و  

اكنت التنورة ذات ثنيات تس تدير حول جسمها  

 بشلك مجيل. 



اكنت قد ارتدت هذا الثوب يف حفةل عشاء  

راقصة أ قميت يف مزنل ريتشارد اكرفيل عىل رشف  

و اكن ذكل ال س بوع ال ول    والكء س باق اخليل 

ىل سادينغهام و طبعا كـــان نيكولو   من عودهتا اإ

 هناك. 

لقد رقصا يف تكل احلفةل معا, و اكنت تكل يه  

هنا مل   املرة ال وىل اليت أ خذها فهيا بني ذراعيه, اإ

تذق أ ي رشاب كحويل و لكهنا شعرت بنفسها  

فوق السحاب, و مل تشعر ابخلوف اكنت مثل  

جيذهبا نور املصباح اذلي س يوردها  الفراشة اليت  

 الهالك. 



لقد ظهر أ هنا مل تكن متكل االإرادة الاكفية اليت  

متكهنا من حامية نفسها من املغناطيس ية القوية  

املنبعثة من هذا الرجل اليت س يطرت علهيا لقد  

أ دركت الآن أ هنا اكنت تنحدر لتصل حيث  

استسالهما الهنايئ ليضحك هو مهنا عند ذاك  

 ن ضعفها. ساخرا م 

أ بدت حركة تمن مع عدم املوافقة, و لقد مصمت  

 عىل جتاهل هذا الطعم , 

 ثـــم قـــــالت: 

)) و لكنين الآن يف البندقية و أ ان أ ريد أ ن أ مل   

 خزانة ثيايب ابلثياب الغالية . (( 

 أ جاهبا نيكولو بلهجة ابن فهيا العتاب: 



ن   )) ال حتمكي عىل اليشء من مثنه اي اكتيا, فاإ

ن  ذوقك   الطبيعي ممتاز, حىت ولو مل يكن كذكل, فاإ

جامكل كفيل ابن يغطي لك نقصفي الثوب و يس بغ  

 عليه التأ لق همام اكنت حالته مزرية(( 

ىل اخللف و مىض يتفرس فهيا من   تراجع قليال اإ

 رأ سها حىت امخص قدمهيا, بعني نقادة مث قـــال: 

 ))أ ال تضعني قرطني يف أ ذنيك لهذه الليةل (( 

ا نفيا و قد جعبت الهامتمه ابل ش ياء  هزأ ت رأ سه 

اليت ترسها,و اكنت يه قد فكرت يف أ ن حلهيا  

العادية قد ال تناسب احمليط الرثي اذلي تعارش ,  

و لهذا فضلت عدم وضع قرطني يف اذنهيا , و لكن  

نيكولو قد وضع أ ماهما الآن فرصة تس تطيع ان  



تس تغلها لمتثيل دور املرأ ة اجلشعة و رسعان ما  

 قائةل :   ابدرت 

)) ليس عندي يشء مناسب , كيف يل أ ن أ ضع  

جموهرات مزيفة بيامن لك النساء حويل يضعن  

جموهرات حقيقية؟ أ ال يعطي هذا صورة سيئة  

 عنك؟(( 

لوى نيكولو شفتيه للحظة, و ما لبث أ ن وضع يده  

 يف جيب سرتة السهرة اليت يرتدهيا وهو يقول: 

نك لن تشعري خبيبة ال مل عندما تضع  ني  )) اإ

 هذه,كـــام أ ظن.(( 

لهيا بعلبة اجلدل ال سود ضغطت علهيا   و مد يده اإ

بأ صبعها لتنفتح عن قرطني ذهبيني صنعا بشلك  



حراشف السمك, اكان يتأ لقان عىل بطانة العلبة  

البيضاء الالمعة.و فتحت فاها و قد أ ذهلها جامل  

ما ترى من الفن اذلي اش هتر به صانعو اجملوهرات  

 يف البندقية. 

زاء مصهتا اذلي ساءه, وهو    لوى  نيكولو شفتيه اإ

 يقول: 

)) ليس من الرضوري أ ن تشكريين الآن , و كام  

ن عدم اس تطاعتك جماراة غريك من النساء   قلت, اإ

ىل   الرثايت, س يعطي صورة سيئة عن خسايئ, و اإ

ن اس تطاعيت الانتظار حىت الليل   جانب هذا فاإ

ماكنك التعبري عن عرفان امجليل قو  ال  ليك يكون ابإ

 و فعال(( 



تناول من يدها العلبة ليضعها عىل منضدة الزينة  

امجليةل جدا يف غرفة النوم املزدوجة اليت أ دخلها  

لهيا , مث أ خذ القرطني و ابتدأ  يضعهام يف أ ذنهيا بيامن   اإ

آهة   ىل أ ن مسعت أ وقفت يه دون حراك اإ

الاس تحسان تنطلق من بني شفتيه و ما لبثت أ ن  

ليه تقول بدهشة   : اس تدارت اإ

))كيف أ مكنك العثور عىل القرطني بكباسني  

حيث أ ن ال قراط المثينة تصنع فقط للآذان  

 املثقوبة؟ 

 أ ليس كذكل؟(( 

 قــــــــــــــال: 



))هل ظننت أ نين مل اكن أ الحظ ان لك جزء من  

جسمك امجليل البادي للعيان؟ أ و أ نين ال أ طوف  

عىل لك حمالت اجملوهرات يف البندقية ل عرث عىل  

أ ريد؟ كـــــــــال اي عزيزيت. لن ترى أ مرأ ة  ما  

أ خرى يف القرص هذه الليةل تضع قرطني مجيلني  

كهذه القرطني فلقد مصام خصيصا هبذه الشلك  

 حسب تعلامييت اان(( 

 قـــــــــــــــالت: 

)) اتعين أ نك أ وصيت علهيام عندما عدت من  

ىل البندقية بعد أ ن اتفقنا عىل    الزواج؟(( اجنلرتا اإ



و قاومت رعشة اعرتهتا ويه تفكر, مااذلي خيبئه  

ذا اكن قد قدم سلفا مثل هذا المثن   لها املس تقبل اإ

 خلدمهتا؟؟ 

 هــز رأ سه, و ك نه ينفي تصوراهتا هذه, وهو يقول: 

ىل   ن احلرفيني أ مثال ماريو برينسيب حيتاجون اإ )) اإ

الوقت الاكيف لتجس يد أ مجل فنوهنم , لقد أ وصيته  

 ين القرطني بعد يومني من لقايئ بك.(( عىل هذ 

 )) أ حـــــــــقــــــا؟؟(( 

ىل عنقها و بعث   قال اكتيا ذكل و يه ترفع يدهيا اإ

ملمس اذلهب البارد ش به شعور ابالإغامء رسى  

يف جسدها و يه تتساءل هل اكن غرضه من  

ىل هذا احلد؟؟   القوة و الصالبة اإ



رادة  لقد أ فزعهتا فكرة وقوعها فريسة ملثل هذه الا 

الفوالذية. و لقد أ راد دوما أ ن يفصلها عن جسمها  

ن لك حركة يقوم هبا   سواء ابلشدة أ و ابللني. اإ

تؤكد هذا.و اجلد املسكني مل يكن هل من القوة ما  

يقاومه هبا. هل اكن هذا انتقاما؟ هل اكن ينتقم  

بذكل من خطأ  اكن جدها قد ارتكبه جتاهه ليكفر  

عنده وهو  هذا عن خطأ ه بتقدمي أ عز ما  

حفيدته؟لقد قرأ ت كثريا عن مثل هذه الامور و  

لكهنا مل تتصور رجال حيمل نفسه عبء مرافقة  

نسان ال يكن هل هو أ ية عاطفة؟   اإ

قطع نيكولو سلسةل أ فاكرها و ك منا يؤكد تساؤلها  

 بيهنا و بني نفسها و ذكل بقوهل بلهجة مرتفعة: 



نين أ ريد منك أ ن تضعيه يوم عرس نا, أ عين   )) اإ

س نا احلقيقي و هذا ما جيب أ ن تفعليه,أ عين  عر 

عرس نا احلقيقي و ليس ذكل التسجيل املضحك  

اذلي أ جريناه ذكل الصباح, و غدا س تقابلني  

مصمم أ زايء ليصنع كل ثواب للزفاف يليق جبامكل  

 الاجنلزيي و هبدييت كل.(( 

 )) نـــيكـــولو .. (( 

لفظت امسه بلهجة جتيل فهيا ما تعنيه من عذاب ,  

ــــان مثة يشء ما يف مالمح وهجه اجلانبية و هو  ك

حيوهل عهنا مما زاد يف معاانهتا , قد يكون ذكل  

لشعورها بأ نه مصمم عىل أ ن يزيد من قوة الرابط  



اذلي جيمع بيهنام و هذا ما علهيا يه أ ن تقاومه بلك  

 ما متكل من قوة. 

و اس تدار ينظر بعينيه السوداوين اىل وهجها  

 ل: الشاحب و هو يقو 

 )) نعم .. هل مثة ما يضايقك؟ (( 

 قــــالت و يه هتز كتفهيا : 

 )) كـــــــــــال .. ال يشء يف احلقيقة (( 

حدثت نفسها بأ نه ما زال الوقت مبكرا لتصارحه  

بمك يشء. ما زال هناك الكثري مما ال تعرفه . و لك  

ما تس تطيع معهل هو أ ن تقوم بدورها لبعض  

آمةل أ ن جتد الفرصة  الكتشاف غرض    الوقت أ

نيكولو. البد أ ن تكون هناك مصلحة تعود عليه  



من وراء تظاهره هذا س تكتشفها مع الوقت . و  

اذا اكن ابماكهنا تعطيل هذه املصلحة , فس تفعل  

ذكل. و لكن اكن ما يزال ينتظر و قد قطب  

نزعاج مما محلها   حاجبيه و هو يراقهبا بيشء من االإ

قافها هل.   عىل أ ن تفتش عن سبب الإ

 قــــــــالت تسأ هل مبرح: 

)) كنت أ تساءل عام اذا اكن اشرتاط جدي يف  

جراء زواج مدين قبل ان نرتك اجنلرتا, هذا   اإ

 الرشط قد أ زجعك(( 

 قــــــــال انفيا ظهنا هذا: 

)) كــــــــــال, و لو اكن عندي , أ ان نفيس حفيدة  

مجيةل مثكل الرصرت عىل امتام زواهجا قبل  



ضافه  ارسالها مع رجل مث  يل ))زيــــر نســـــاء(( اإ

اىل ذكل فقد اردت ان أ منحك الفرصة دلعوة مجيع  

اصدقائك ليشاهدوا سعادتنا و يشاركوان  

الاحتفال, و انين أ شك يف أ ن الكثريين مهنم اكن  

ابماكهنم السفر اىل البندقية حىت ولو دفعنا هلم  

أ جرة السفر و ذكل ملشاهدة الزواج الرمسي. و  

نين اسف الض طراري البعادك عن حفةل  اإ

الاس تقبال تكل قبل هنايهتا ليك نلحق ابلطائرة, و  

لكنين أ ظن اهنم يف احلفةل ,قد اس متروا يف هبجهتم  

 من دوننا(( 

لــــم تس تطع ان ختفي املراره يف صوهتا و يه تقول  

 : 



نين متأ كدة من ذكل ((   )) نـــعم , اإ

لهيا يف حلظة   مث اختفى لك اثر للهبجة ابلنس بة اإ

واحدة,لـــقد نطق نيكولو بلكمة واحدة صادقة, عىل  

الاقل منذ عرفته, وذكل عندما وصف نفسه  

بلكمة ))زيــــر نســــاء(( فقد اكن اىل جانب لك  

 هذا الرثاء رجال ساقطا أ خـــالقيا. 

 )) هــــل أ نيت اندمـــــة عىل ذكل ؟(( 

قـــال هذا وقد أ صبح أ ماهما حبركة مفاجئة, و  

بأ صابعه الفوالذية رفع ذقهنا ينظر اىل مالحمها  

متحداي حياول قراءة مشاعرها و اكمنا يه مكتوبة  

 بوضوح عىل جبيهنا. 

 قــــــالت بتذمر : 



 )) كــــــــــال ابلـــــــطبع (( 

و لــــكن شعورا ابخلطر حذرها من ان تكشف  

 اوراقها فقالت مس تطردة: 

جت منك اي  )) و هل ميكنين ان أ ندم لكوين تزو 

 نيكولو؟ (( 

لقد حاولت ان تضمن جواهبا نوعا من التأ ثر و  

آخر حلظة جتىل أ ملها اخلفي لتبدو لهجهتا   لكن يف أ

 أ قرب اىل الشجار. 

 قــــــــال نيكولو: 

 )) ال أ دري اي اكترينا (( 



و بعث جواب نيكولو الهادئ موجة من التوتر  

,    العصيب يف جسدها ابلغة اىل حد الميكهنا احامتهل 

 و اتبع هو قوهل: 

)) و لكنين أ حذرك من مغبة ذكل النين لن أ دعك  

ترحلني ابدا, النين شديد المتسك مبا امكل, و بعد  

الزواج الرمسي,س يكون ارتباطنا أ قوى و أ شد من  

 الارتباط التقليدي و حـــده(( 

أ مغضت عينهيا يك ال ترى وهجه و قد استبد هبا  

علهيا ما زال    اذلعرلشعورها ابن تأ ثريه اجلسامين 

بنفس القوة اليت اكن علهيا عندما وقعت يف حبه,و  

لكن هذه حامقة ابلغة اذ كيف لها ان ترغب يف  

 رجل ترصف معها و مع جدها بنفس ادلانءة؟؟ 



أ طلقت رصخة قصرية و هو يرتك وهجها ليجذب  

ليه يعانقها بلك حرارة العاشق, و مل   جسدها اإ

ريه اذلي  تس تطع ان تتجنب شفتيه, لتقع حتت تأ ث

 اكن قد اعامها عن حقيقته اخلداعة. 

 قــــــــال وهو ما زال قريبا مهنا: 

 )) هــــل فهمت ما أ عنيه؟ (( 

ازداد اقرتااب مهنا دلرجة أ نه رأ ى رشايني عنقها  

تنبض بعنف, و مسع تنفسها الرسيع و أ حس  

 خبوفها الفجايئ. 

كــــان لها ان هتئن نفسها اذ اس تطاعت ان ختدعه  

سلوكها. و اكنت تفرتض ان جتعهل يعرفاهنا مل  بتغري  

تعد تكل العروس الغافةل اليت ظفر هبا , اكنت  



تفرتض أ ن ذكل البد ان يس تغرق بعض الوقت ,  

و لكن يبدو اهنا قد قللت من شان حساسيته  

البالغة, و لقد افسد شعورها ابلنرص, ادراكها بأ هنا  

منا تلعب بنار يه أ خطر مما اكنت تتوقع.   اإ

كهنا اكنت متأ كدة من يشء واحد, وهو اهنا  لـــ

جيب أ ن متنع بأ ي شلك كـــان زواهجا رمسيا, و  

قبل ان حيدث هذا س تكون قد وجدت طريقا  

للهرب, قد ال يكون هذا سهال, هذا حصيح, و  

لكـــنه قطعا أ كرث سهوةل منه بعد أ ن تكون قد  

 أ جربت عىل االتباط ال بدي. 

 قــــال نيكولو : 

نين    ابنتظار جوابك اي اكترينا ؟(( )) اإ



 و كـــان هذا ســــؤالا 

يف اجنلرتا رأ ت منه فقط اجلانب اجلذاب الرقيق  

 من خشصيته و لكــن,, 

هـــنا عىل تراب وطنه, برز أ ماهما اجلانب الصلب  

املتعجرف مهنا, و صعد توترها من رضابت قلهبا و  

 يه ترى عينيه القامتتني تلحان علهيا ابجلواب . 

نفسها عىل التقليل من شان هذا الوضع    محلت 

س تحداث رنة حدة و احتجاج يف صوهتا ويه   ابإ

تتناول منديال ورقيا متسح به شفتهيا بوقار و عدم  

اكرتاث انعكس تأ ثريهام عىل مالمح نيكولو عبوسا  

 و جتهام , 

 قـــــــــــــــــالت: 



)) حبق السامء, أ ال تظن انين ال بد ان أ كون  

ا بعد ذكل السفر املزجع؟أ اكن  متضايقة نوعا م 

ينبغي كل أ ن تقوم بلك هذه الترصفات فقط ل نين  

متعبة و عيل مواهجة عدد كبري من الغرابء؟ بيامن  

 أ عمل أ نين أ سوأ  النساء لباسا هناك؟(( 

قال و قد التوى مفه بتكل الابتسامة اليت اشعلت  

 قلهبا يوما ما: 

  )) أ هذا هـــو لك يشء؟ ساحميين اي عزيزيت اذ 

كنت ظننت قبل حلظة واحدة انين قد أ خطأ ت و  

تزوجت من شقيقتك التوأ م. ذكل أ نين مل أ ر فيك  

تكل املرأ ة اليت اكنت تقف جبانيب هذا الصباح أ مام  

مكتب تسجيل الزواج, مس تعدة ل ن تكرس  



حياهتا ل جيل, و لكنين اعمل الآن ان جرح  

خيالئك و غرورك هو اذلي بعث الامحرار اىل  

حلدة يف صوتك, ميكنين ان افهم ذكل.  وجنتيك و ا 

و لكــــــــن, كوين واثقة من أ نك تقللني من شأ ن  

مظهرك أ مام الضيوف . و الآن, هل نزنل اىل  

 القاعة لنتأ كد من أ ن لك يشء جاهز للضيوف؟(( 

بـــدأ  قوهل هـــذا و اكنه سؤال و لــكن الطريقة اليت  

ايها معه عىل   ىل  دفعها فهيا من يدها جارا اإ السمل اإ

 أ سفل مل تدع لها جماال للرتدد. 

نزلت اكتيا معه ليس الهنا اكنت تريد ذكل, و  

لــكن بصفهتا اكترينا اكش ياتور زوجة نيكولو  

اكش ياتور, و يه تس متر يف متثيل هذه الشخصية  



ىل أ ن تكشف الغطاء عام يكن خلفها, و من مث   اإ

 جتد طريقة هترب هبا من لك هذا العذاب. 

ةل غري املتوقعة ابلوقت اذلي أ مكهنا من  زودهتا احلف 

هنا تريد ان   أ ن تفكر يف وضعها بأ انة وروية, اإ

تس تأ صل املشاعر اليت ما زالت مليئة بشلك ال  

يصدق بنيكولو, و ذكل عىل ضوء احلقيقة اليت  

 اكتشفهتا. 

ثــــم ماذا عن هذه الليةل عندما تنهتيي احلفةل و  

 يعودان اىل غرفة النوم !! 

صدق اهنا منذ ساعات فقط كـــانت  و مل تكد ت

تنتظر جميء الليل بفارغ الصرب, و يه متأ كدة من  



أ ن نيكولو س يجعل من أ ول جتربة لها يف احلب  

 ذكرى ال تنىس. 

ماكهنا فقط أ ن تعتقد أ ن نيكولو ينوي أ ن   لو ابإ

يرتكها وحدها. و لكن هذا الاعتقاد اكن  

 مس تحيال,و ارجتفت. 

ني الوقت تس تعني به  البد أ ن جتد عذرا , عندما حي 

كامل الزواج تكل الليةل أ و أ ية ليةل   عىل جتنب اإ

أ خرى, و همام اكنت أ خطاء نيكولو فهو ال ميكن أ ن  

يأ خذها دون ارادهتا, ذكل أ ن اكتشافها لشخصيته  

املزدوجة قد قتل يف نفسها لك أ ثر حلهبا هل, و مل  

 يبقى سوى أ وهام خطرة حتطم الروح.  

 



 

 2هنايه الفصل  

 

****************************** 

 

 هذا الفصل كتبته العزيزه ))ورده قايني (( 

 

 الفصل الثالث 

 

بيامن يتحول زورق صغري اىل القناة الضيقة اليت  

 جتري  

 جبانب القرص , لريسو يف املرىس الصغري ,  



وبيامن اكنت تفتهنا ال جشار املرشفة عليه ومنظر  

 سالل  

توقعت اكتيا ان    الزهر املتدلية من حاجز الرشفة , 

 جتد ماكان تس تطيع 

فيه ان تس تنشق الهواء النقي , وتنىس مؤقتا حاةل  

 اليأ س اليت تثقل اكهلها . ولكن  

الواقع جتاوز لك توقعاهتا, فوجدت ضالهتا املنشودة  

 اذ ان ال نوار اليت وضعت بني  

أ غصان ال جشار مل تكن تكشف اذلي اكنت  

نت  تنشده فقط , بل كشف الزوااي حيث اك 

 دوايل العنب تزحف 



عىل ش باكت العرائش وال جشار املنتصبة حيث  

 ميزتج حفيفها بنس مي 

 الليل فينعش النفس .  

ولفت انتباهها حاجز ابيض من احلجر يرشف عىل  

 القناة  

الكبرية , وقد التوى بشلك مقعد مغطى حبش ية  

وثرية . وجالت اكتيا بأ نظارها يف تكل النجوم اليت  

 ترصع ظلمة الليل, 

بيامن يه راكعة عىل احلش ية النامعة , وقد ابتعدت  

 بذههنا, مؤقتا  

عن لك متاعهبا. واكنت ال نوار املنبعثة من الفندق  

 القريب تكشف صف  



الزوارق املربوطة اىل مركزها اخملطط ابللونني  

 ال محر وال سود . واكنت  

املصابيح فهيا تتأ لق بيامن يه تتأ رحج فوق املياة خبفة  

 ىل الضفة ال خرى  . وبعيدا ع 

اكن يف أ س تطاعهتا ان ترى هيألك سوداء ل قبية  

 تعود اىل كنيسة " سانتا ماراي " اليت يرجع 

اترخي بناهئا اىل القرن السابع عرش حني أ قميت ,  

 احتفاال بذكرى زوال وابء الطاعون من املدينة. 

 تثاءبت جفأ ة . فرفعت يدها تغطي مفها براحهتا برمغ 

يشاهدها . لقد مضت مثاين عرشة  عدم وجود من  

 ساعة منذ هنضت من فراشها ,ورده قايني . 



يف الصباح السابق , وذكل يف مزنل جدها يف  

 قريهتا سادينغهام. وفكرت بشئ من  

العجب يف هذا الوقت القصري اذلي أ صبحت فيه  

 امرأ ة مزتوجة , لتكشف أ هنا اكنت قد خدعت  

عابرة أ ورواب  بلك قسوة ودانءة , مث تسافر ابلطائرة  

 لتضع عىل وهجها قناعا ابسام خيفي غضهبا 

وما تشعر به من احباط ويه تس تقبل املدعوين  

 يف حفةل ال س تقبال اليت اقميت يف قرص زوهجا . 

اكنت دون شك , تروح وجتئ وتترصف , لك  

 ذكل عىل  

حساب أ عصاهبا . ولكن الآن أ ذ تغمرها طمأ نينة  

الغناء .يتجمع    الهدوء اذلي تس بح فيه هذه احلديقة 



لك التعب اذلي عانته اثناء مرور تكل الساعات ,  

يف جهمة رشسة جتتاح كياهنا . ولكهنا مالبثت أ ن  

رحبت هبذا ويه تفكر يف أ ن التعب يشلك لها  

عذرا معقوال للتخلص من ليةل احلب تكل مع  

نيكولو . ذكل أ نه لن يعجبه ان يأ خذ اىل خمدعه  

 امرأ ة مرهقة . 

ساعدها فال جيعل نيكولو يرص  ودعت هللا ان ي 

عىل استيفاء حقوقه من امرأ ة ش به انمئه , همام  

 اكنت نوعيته ال خالقيه. 

" أ وه , ايللمصادفة احلس نة , ها أ نت ذي  

 تس متتعني بنس مي الليل وحدك " اي ماركزية ".. 



اكن صوات رجاليا رقيقا انطلق جفأ ة من خلف اكتيا  

فاجأ ة وقد  هبت هذه واقفة عىل قدمهيا من قوة امل 

قطبت جبيهنا ويه تس تدير عىل أ عقاهبا وقد  

 استبدت هبا ادلهشة . 

 كيف حدث واكتشف هذا ماكهنا؟ 

 

 اس تطرد املتلكم :" أ مسحي يل بتقدمي نفيس . أ نين 

 " سزيار برونيليل " ويف خدمتك اي ماركزية ." 

اكن فىت وس امي يف أ واخر العرشينات من معره ,  

ا شفتني رقيقتني  اليزيدها كثريا يف الطول , ذ 

وعيين قرد تلمعان بسخرية . واكن يبدو حسن  

 الهندام يف بذةل السهرة ال نيقة . 



محلت اكتيا نفسها عىل مد يدها اىل يده املمدوده  

الهيا ويه تقول :" اين مرسورة مبقابلتك اي سنيور  

برونيليل "الح عىل شفتهيا طيف ابتسامة حني  

  بلك هتذيب . رفع يدها اىل شفتيه يطبع علهيا قبةل 

 

قالت :" أ ظنك اخطأ ت يف معرفيت . انين زوجة  

 نيكولو اكش ياتور ولست ماركزية ." 

هز رأ سه موافقا عىل الكهما دون أ ن يبدو عليه  

ال قرار ابخلطأ  وهو يقول :" اكترينا اكش ياتور , رمبا  

اكنت الطريقة اليت حتدثت هبا اليك سابقة ل واهنا .  

سأ ت اليك يف أ ظهار  ولكن أ ذا حدث يف ما بعد وأ  

 توقعايت ابلنس بة اىل املس تقبل 



 فأ نين عند ذاك , أ قدم اعتذاري ." 

 قالت :" انين لست مس تاءة ولكنين مس تغربة " 

اكن ذههنا يف تكل ال ثناء , يعمل جاهدا لفهم ما  

قد مسعته الآن. قد يبدو اعتذاره بريئا , ولكن اكن  

مثة شئ ما يف ترصفات ذكل الشاب . شئ هو  

احلذر ممزوج ابلرغبة يف تداول احلديث . وما لبث  

التقطب أ ن عاد اىل جبيهنا ويه تقول " أ تريد أ ن  

ختربين أ ن نيكولو يف الطريق اىل أ ن يرث لقب "  

 املاركزي " ؟" 

 

ارتفع حاجبا الشاب بدهشة وهو يقول "  

اكش ياتور ؟ طبعا ال . ان نيكولو اكش ياتور هو  



أ جداده بعرق    سليل أ رسة من الفالحني قد عاش 

جبيهنم وراء قطعان املاش ية فوق تالل " اكالبراي"  

وبدت يف صوته نربة ساخرة بعثت ال محرار اىل  

وهجها . فقالت حبدة :" أ ذا اكن الامر كذكل فأ ن  

اجنازات نيكولو تس تحق اكرث من جمرد  

 ال س تحسان ."ورده __قايني_ 

وجعبت اذ وجدت نفسها هتب اىل ادلفاع عن  

 نيكولو. 

ب الواي شفتيه :" رمبا . من انحية اخرى , فأ ن  أ جا 

وادله جهر تكل احلياة مع املاش ية ليس تغل أ مواهل يف  

مشاريع أ خرى ورسعان ما بدأ ت أ حوال أ رسته يف  

التحسن بشلك ال يصدق...الك ..." وسكت  



الشاب وهو جييل انظاره يف السامء املظلمة مث  

اس تطرد:" ان أ رسة اكش ياتور ليست الآن حباجة  

اىل املال لرشاء أ ي شئ ولكن ما مه حباجة اليه  

 هو املركز النبيل اذلي يامتىش مع ثراهئم .: 

شعرت اكتيا يف أ عامقها ابهامتم مفاجئ دفعها للقول  

:" أ راك حتاول أ هانة زويج يف مزنهل .: وحرصت  

 ويه  

تقول ذكل عىل أ ن التظهر اهامتهما مبا تقول اىل ان  

 دها. ترى ما وراء ذكل مما قد يفي 

 اس تطردت :" أ نين ال اعرف من أ نت." 

احنىن قائال :" سزيار برونيليل . أ نين أ ساحمك  

لنس يانك هذا , فقد اكن اليوم مليئا ابلوجوه  



وال سامء اجلديدة ابلنس بة اليك . وعىل الرمغ من  

لقبك املوروث فأ ن اللغة ال يطالية ليست لغتك  

ال وىل . أ ليس كذكل ؟ ولكن مىت اكنت احلقيقة  

 أ هانة , اي ماركزية ؟" 

 أ جابت :" منذ قرنهتا بتفسرياتك اي س نييور " 

توقفت عن الالكم تنتظر ال عتذار اذلي مل حيصل  

. فتابعت تقول :" أ ظن ان الوقت قد حان للعودة  

 اىل احلفةل " 

آمةل أ ن حيثه عدم أ ظهارها   حتركت هتم ابلوقوف أ

ال هامتم ابملوضوع . عىل ال نطالق حبديثه. ولكن  

ل أ ن يتابع . انزلق كعبا حذائهيا العاليان عىل  قب 



املصطبة املصقوةل حتهتام مما محلها عىل الوقوف ويه  

 تعرج بأ مل . 

قفز سزيار برونيليل حاال اىل أ ماهما يسأ لها وهو  

حياول مساعدهتا :" هل أ صابك رضر اي ماركزية  

 ؟" 

قالت :" الك . شكرا ." وبرمغ ما يف لكمهتا  

هل فأ نه تقدم ميسك ذراعها    الصغرية هذه من رفض 

يساعدها عىل التقدم , بيامن اس تطردت يه تقول  

:" أ رجوك ان الختاطبين مرة أ خرى هبذا اللقب  

السخيف غري املعقول ." وشعرت بيده تضغط  

عىل مرفقها مثبتا أ ايها وهو يقول بلطف :" ومباذا  

 أ خاطب , أ ذن حفيدة املاركزي ؟" 



اكتيا حضكة قصرية    " ماذا قلت ؟ " ومل متنع معاانة 

من أ ن تنطلق من مفها ويه تلقي عليه هذا  

السؤال , واتبعت :" جدي ماركزي ,البد انك  

 جمنون او مثل ." 

قال سزيار برونيليل بلطف " انك التعلمني . أ ظن  

ان نيكولو اكش ياتور يريد أ ن يبقي ال مر رسا اىل  

أ ن يربطك برابط الزوجية هنائيا . ولكن , كيف  

يقنع جدك بكامتن ال مر . وملاذا بقيت  اس تطاع أ ن  

 أ نت جاهةل ذكل ؟ 

فكرت يف اهنا جيب ان تدعه لتخيالته هذه اليت  

لن تنفعها يف شئ وتعود اىل احلفةل . ولكن شعورا  



خفيا مسرها يف ماكهنا لتقول :" ل ن لك القضية  

 يه من نسج خياكل ". 

 

قال : الك , بل يه احلقيقة , وميكنين ان اقسم  

انطونيو لورنزو هو دوق " اكستيلون"  عىل أ ن  

لقد اس تغرقت حماوالت احملامني ال يطاليني للعثور  

عليه وقتا طويال جدا بعد ان تويف املركزي العجوز  

دون وريث من صلبه وأ منا ابن معه , جدك اذلي  

 اكن متواراي يف قرية صغرية يف انلكرتا " 

ابتسم اكشفا عن أ س نان مثل قطاع الطرق  

يتابع "انطونيو لورنزو هو وارث    البيضاء وهو 

أ مارة دي اكستيلون املفلسة والغارقة يف ادليون يف  



والية توساكين , انطونيو الورنزو وحفيدته غري  

املزتوجة والرائعة امجلال..املس تقبل اي  

ماركزية..ايجوهرة النبل اليت تزين اتج اكش ياتور  

 التجاري ..." 

صوته , اليت  مل يكن مثة جمال ل ناكر رنة الصدق يف  

بعثت الرعشة يف أ حناء جسمها . وتساءلت ان  

اكن ميكن أ ن تكون القضية مبثل هذه البساطة  

والفظاعة معا . جيب أ ن تتحقق من ذكل ل هنا ,  

أ ذا اكنت هذه يه احلقيقة فأ هنا س توحض جزء كبريا  

 من القضية الغامضة . 



ابتدأ ت تقول حبذر :" أ ذا اكن ما تقوهل حصيحا اي  

ونيليل ." فقاطعها :" انديين سزيار من  سنيور بر 

 فضكل كام يفعل امجليع ." 

اتبعت اكتيا الكهما متجاهةل مقاطعته :" فأ نين  

 أ خربك بشلك قاطع أ ن جدي ال عمل هل ابل مر ." 

أ جاب :" وأ ان أ قول كل أ ذا كنت حقا تعتقدين  

بذكل فأ نك خمدوعة . ذكل أ ن يل اتصاالت ممتازة  

اموا ابلتفتيش عن وارث  مع رجال القانون اذلين ق 

اللقب . واكن ذكل موضوعا صغريا ذا امهية . وقد  

فكرت يف أ نه قد يسيل قرايئ عند امتامه , وقد  

حدث هذا فعال . أ ذ ان جناحه الهنايئ وزعته  

 واكةل ال نباء بقلمي يف لك أ حناء ايطاليا ." 



 وردة__قايني 

ال مورابتدأ ت  قالت وقد مغرها شعور غريب بأ ن  

 تتضح يف ذههنا . 

"هل انت خمرب حصايف ,خمرب هنا يف القرص ؟ "  

فلوى سزيار برونيليل برأ سه وهو يقول : " أ فضل  

أ ن أ دعى حصافيا وليس خمربا حيث انين ال أ سعى  

وراء ال خبار ولكنين اكتشف وأ اتبع قصيص  

اخلاصة . وهنا يف القرص طبعا , ومل ال ؟ أ ن أ مهية  

عي التقل عن أ مهية مقال يتعلق  املقال ال جامت 

ابلس يارات اليت يعقد زوجك عهنا مؤمترا حصافيا  

هذه الليةل . وسوا شئت ذكل أ م أ بيت ايسنيورا  

 فأ ان هنا بدعوة رمسية ." 



تساءلت اكتيا , ملاذا حبق السامء , مل خيربها جدها  

بلك هذا , وقفز اجلواب حاال اىل ذههنا املضطرب  

ولو منعه من أ ن خيربها .  . وهو أ ن ذكل ل ن نيك 

ل ن نيكولو مل يشأ  قط لها أ ن تكتشف السبب يف  

بد   مطارحته لها للغرام, قبل أ ن ترتبط به لل 

واليبقى هناك جمال لها للفرار . ولكن , شكرا هلل  

ل تضاح احلقيقة لها مبا مسعته الآن , لقد فشلت  

خطته , قد يكون بأ ماكن نيكولو أ ن يفعل أ ي شئ  

اىل مذحب الكنس ية لريبطها به اىل  ما عدا جرها  

ال بد , الا أ ذا خدرها أ وال يكفهيا ال رتباط املدين  

اذلي تس تطيع الفاكك منه عىل ال قل خبالف  

 ال رتباط ادليين . 



 

جاءها صوت برونيليل يردها اىل الواقع بقوهل :"  

يبدو انك متضايقة اي ماركزية . ساحميين اذا كنت  

عندما قلت أ نه خييل اىل أ ن  قد س ببت كل ال مل  

زوجك أ منا اكن يسعى وراء اللقب وليس وراءك .  

لقد اكن نيكولو دوما خبريا جدا جبنس النساء ,  

وأ كون جمنوان لو فكرت حلظة يف أ ن مثة شيئا غري  

 جامكل اجتذبه اليك ." 

 

ابتسم لها ولكن عينيه اكنتا تراقباهنا وهو يتابع قائال  

أ بدأ  أ نه اكن مغرما جبينا  :" أ نين مثال , مل أ صدق  

اكبريين وأ هنام اتفقا عىل الزواج أ ذا يه أ س تطاعت  



أ ن تتخلص من زوهجا قانونيا دون التسبب  

بفضيحة هتدم أ مرباطورية اكش ياتور . ذكل ل ن  

لك أ نسان اكن يدرك أ ن زوج املرأ ة جوزيب  

اكبريين مل يكن من امحلاقة حبيث يعطهيا ما تطلب  

 ". 

 

" انساب هذا ال مس من بني  " جينا اكبريين ؟  

شفتهيا الباردتني قبل أ ن تس تطيع ضبط لساهنا ,  

وذكل عندما واهجت اجلانب الآخر من خشصية  

نيكولو اخملادعة . مل يكن بأ ماكن سزيار برونييل أ ن  

يعمل ابكتشافها انه قد غرر هبا لتزتوج نيكولو ,  

ويه تس تطيع ان ترى بوضوح اتم ماذلي اكن  



ا س بق وادعى اهنا احلقيقة وذكل  يفعهل , منكرا م 

 جلرها اىل اخلروج عن حتفظها . 

جفأ ة انتهبت اىل حركة يف القناة الصغرية جبانب  

مدخل الزوارق القادمة . اكن مثة أ صوات . ها قد  

ابتدأ  الضيوف يف اخلروج وال بد لها من أ ن تكون  

يف القاعة لتقوم بدور الزوجة اىل أ ن ترى مىت  

 يتوحض لك شئ .  

يقول :" أ مل يأ ت زوجك عىل ذكر جينا قط ؟  عاد  

ما هذا الاهامل ؟ ان لك خشص يف البندقية  

يعرف جينا . اهنا احدى أ شهر فتيات املدينة ,  

فهيي متكل سلسةل من حمالت ال زايء يف ايطاليا  

وفرنسا "وعض عىل شفتيه وك نه تذكر أ مرا مث اتبع  



:" مثة كثريون س يخربونك أ هنا أ مضت يف أ عاملها  

تا أ طول مما أ مضته مع زوهجا , ولهذا فشل  وق 

آخرين ...."   زواهجا . كام ان أ

هز كتفيه " حس نا , س يخربونك ان جوزيب  

اكبريين اكتشف أ ن زوجته ختونه كام أ نه شك يف  

 خشصية عاشقها ولكنه مل يس تطع أ ثبات ذكل .." 

تغلب غضب اكتيا جلرأ ة الشاب , عىل رغبهتا يف  

قلت ما فيه الكفاية   سامع املزيد فقالت :" أ ظنك 

  ". 

سبب لها الضيق والتوتر املا مفاجئا يف صدرها  

ضاق معه تنفسها فرفعت راحهتا اىل صدرها ويه  

تشعر بتسارع دقات قلهبا . فأ ن الشئ الرئييس هنا  



هو أ ن نيكولو حقق أ مرين من وراء الزواج مهنا ,  

ال ول هو جعهل من الزواج س تارا حيجبه  

قت جيعل هل من صةل  وعش يقته, ويف نفس الو 

بنبالء ايطاليا القدماء وهذا هو ما يسعى اليه من  

 لك قلبه . 

 

وأ ن صوات معذاب يف داخلها :" أ وه نيكولو ... كيف  

 ميكنك ان تكون هبذه ادلانءة ..." 

 قالت بصوت ينضح ابل مل :" أ ن زويج..." 

قاطعها قائال :" زوجك ؟ وهل قلت أ ان انه  

 عش يق جينا ؟" 



ه بدهشه مصطنعه وهو يتابع :" انك  وارتفع حاجبا 

اسأ ت فهمي اي ماركزيه . لو اكن ذكل حصيحا ملا  

تزوج منك اليس كذكل ؟الا اذا اكن قصده  

ابلطبع , القاء القاء جينا خارجا . وتقول الشائعات  

ان الك مهنام يسعى اىل شاهد اثبات ضد الآخر ,  

 وهبذا يتحول ال نفصال اىل طالق . 

ذا ظهر أ ن اكش ياتور هو  تصوري الفضيحة . وأ  

املذنب . فس يكون يف ذكل احراجا كبريا هل ل ن  

اكبريين . الزوج . هو املدير املمول لرشكة زوجك  

  ". 

 



دةل   مل تكن اكتيا حباجة اىل لك هذا الرشح لل 

 وال ثبااتت من برونيليل  

 يف ورطهتا هذه. لقد اكن لك شئ واحضا . 

عىل    ليس فقط أ ن موت املاركزي الكبري قد دل 

ماكن جدها مما جعل هذا معروفا , وعرضه اىل  

مطالبة أ رسة اكش ياتور هل مبا يدين لها به , ولكن  

اكن أ ن دفع ادلين بشخصها يه . ولو اكن جدها  

قد أ ظهر متنعا وكراهية لرؤيهتا تنقاد اىل زواج دون  

حب , فأ ن يف اماكن نيكولو , دون شك , أ ن  

بأ لغاء  يلطف من ال مر بأ ن يساومه عىل ذكل  

ديون املاركزي الكبري . البد أ نه فعل ذكل عندما  

 فتح املوضوع مع جدها . 



وهذا يوحض ذكر لكمة دين يف حديهثام اذلي مسعته  

 . أ نه مثن صغري يدفع ملصلحة نيكولو . 

حدثت اكتيا نفسها وقد توجهت وجنتاها من  

الغضب , اللعنة عليه .. كيف جيرؤ عىل معاملهتا  

 مبثل تكل العجرفة  

والتعايل ؟ البد انه سعى هجده دلى جدها ليك  

حيصل عىل موافقته . مس تخدما لسانه املعسول يف  

اقناعه بأ ن نصيهبا يمكن يف أ يطاليا موطن أ سالفها .  

أ ذ ان جدها مل يكن ليوافق أ بدأ  عىل زواهجا ل جل  

 املال فقط . 

بدون أ ية لكمة , تركت ذكل ال يطايل املبتسم  

لك قصصه امنا وقعت    ومضت . لتجعهل يظن أ ن 



آذان صامء . فلو عمل مقدار عرفان امجليل اذلي   يف أ

شعرت به جتاهه للك ما أ خربها به , ملا بدا عليه  

 لك هذا الرسور الآن . 

اكنت قاعة الرقص قد أ خليت برسعة . واكن  

آالهتم . ول هنا   أ عضاء الفرقة املوس يقية حيزمون أ

ىل  اكنت ما تزال ثقيةل ال نفاس , فقد وقفت ع 

عتبة غرفة رائعة امجلال ويه تمتسك بس تارة ثقيةل  

تستند الهيا بيامن أ نظارها عىل ال رض اليت جددت  

بشلك حسن . اهنا تريد أ ن تكتشف احلقائق .  

ملاذا تشعر بنفسها قد دمرت هبذا الشلك ؟ أ ميكن  

ل هنا اكنت تدعو هللا , طيةل الوقت , أ ن حيدث  

احلديث اذلي  معجزة ما جتعلها قد اخطأ ت يف فهم  



اكنت قد مسعته يف غرفة جدها : وأ ن نيكولو يف  

احلقيقة حيهبا قدر ما حتبه او ابل حرى قد أ حهبا :  

ولكهنا ردت عىل نفسها بعنف أ ن املعجزات مل تعد  

 جزءا من القرن العرشين .  

 

جاءها صوت نيكولو يقول حبدة :" اكتيا , أ ين  

و  كنت ؟" وارتفعت نظراهتا اىل وجه العابس وه 

 يتابع :" كنت قلقا ل جكل ."  

قالت ضاحكة بتوتر :" هل ظننت بأ نين هربت  

 منك يف ليةل عرس نا ؟ وملاذا أ فعل ذكل ؟" 

نظر الهيا بعينيه السوداوين يتأ ملها هبدؤ مث قال :"  

أ نك لست عىل ما يرام . لقد أ صبحت ترصفاتك  



غريبة منذ اللحظة اليت وطأ ت هبا أ قدامك أ رض  

 ايطاليا . ماذا حدث كل اي عزيزيت ؟" 

أ جفلت ويه تلمس رنة احملبة غري اخمللصة يف  

صوته وقالت هل بضعف متجاهةل لهجة القلق يف  

ذلي اعتربته متثيال , وقالت :" لقد شعرت  صوته وا 

ابلضجر طوال املساء . مل أ كن ادرك مك س تكون  

آبة " مفد يده يالمس وجنهتا قائال :"   عليه من الك

اي للصغرية املسكينة ." فأ بعدت وهجها هن يده  

 مكن لسعهتا حرشة . 

 

 



قال لها :" اهنا ليست الطريقة اليت نقيض هبا أ ول  

ة. انك تبدين شاحبة جدا .  ليةل لنا كزوج وزوج

تعايل فقد قاربت احلفةل عىل الهناية , وسأ صعد بك  

 اىل شقتنا , مث أ عود اليك بأ رسع وقت ممكن ." 

أ ومأ ت اكتيا برأ سها . مل يكن مثة فائدة من التحدي  

, حىت ولو شاءت ذكل . فقد رأ ت من التعبري  

اذلي بدا عىل مالحمه أ نه دلى ادىن تردد مهنا ,  

 بني ذراعيه ابلقوة . س يأ خذها  

واكن يس ندها بذراعه امللتفه حول وسطها صاعدا  

هبا السمل الرخايم , وصال اىل الرواق اذلي تطل  

عليه بقية الشقق واكنت يه تنظر اىل السجادة  

العجمية السميكة حتت قدمهيا مفكرة يف أ هنا البد  



أ ن تكون مثينة جدا نظرا لقدهما , لقد س بق  

ميكن ان يفعهل انسان هو    وقرأ ت مرة أ ن أ سوأ  ما 

ان يعرض جسادة جعمية عىل اجلدار. ذكل أ ن قميهتا  

احلقيقية تأ يت من الراثثة أ ذ ان مرور ال قدام علهيا  

متنح الصالبة وال حاكم ل الف العقد فهيا مما يرفع  

 من قميهتا . 

 

قال لها وهو يوقفها عىل عتبة غرفة النوم :" اذهيب  

يت يوما شاقا ,  اىل فراشك اياكتيا . لقد أ مض 

 وسأ حلق بك حاملا اس تطيع."  

شعرت ابلراحة أ ذ مل يقبلها قبل أ ن يرتكها . وملا  

أ صبحت وحدها يف الغرفة , هتالكت عىل فراشها  



وقد راح ذههنا يعمل برسعة بيامن عيناها جتوالن يف  

ما حولها , تنظران دون تركزي , يف السجادة ذات  

ؤ , مث اجلدران  ال لوان املامثةل ل لوان صدف اللؤل 

املغطاة اىل منتصفها ابخلشب, عارضة خمتلف  

الرسوم . وكذكل السقف املزخرف. و ر د ه ق ا  

 ي ي ن . 

 ووضعت يدهيا بعصبية عىل غطاء الرسير املزدوج. 

شعرت ابلغثيان ويه تفكر يف ما ينتظرها عند  

عودة نيكولو , حني ترفض جماراته يف رغباته .  

 تفكر يف أ نه قد  وهنضت من الفراش بضعف ويه 

 يرفض ادعاءها التعب . 



أ ثناء خطوبهتام القصرية , اكن يقرص رغباته عىل  

فرص قليةل اكان خيرجان فهيا معا وذكل اعتبارا لقمي  

جدها ورغبهتا يه يف اتباع السلوك اذلي نشأ ت  

عليه . أ و عىل ال قل , هذا اكن رأ هيا . أ ما الآن  

عىن  فهيي تفرس سكوته ذاك ابتعادها عنه , مب

 خمتلف . 

ابلنس بة للك ما ادركته الآن , ميكهنا ان تبهتج اذ مل  

تسمح لها أ فاكرهااملثالية , ابلوقوع يف خطأ  السامح  

هل بأ ن يصبح عش يقها . كام أ ن رغبهتا يف أ ن حتافظ  

عىل كرامهتا ورشفها وأ التدعه يئرث عىل نفسها .  

 هذه الرغبة مل تتغري . 



دية نيكولو  وبيدين ترجتفان خلعت القرطني ه 

ووضعهتام يف علبهتام عىل طاوةل الزينة قبل أ ن ختلع  

آخذه معها مقيص نوهما   ثياهبا لكيا وتدخل امحلام أ

آمةل أ ن ينعشها " ادلوش" اخلفيف اذلي س تأ خذه   أ

 ولكن خاب أ ملها ويه تلمس عدم جدواه. 

وضعت عطورها املفضةل اليت تالمئ برشهتا  

تسل مث  العسلية اللون يف مياة احلوض ويه تغ 

ارتدت أ خريا , مقيص نوهما السااتن ال زرق بعد أ ن  

سوت ثنياته حول وركهيا املس تديرين برشاقة . لقد  

اكنت حني اشرتته, متلؤها الهبجة لتوقعها ارتداء ليةل  

 عرسها . 

 



اكنت غرفة نوهما تنتظرها بصمت , وبنفس  

الصمت قصدت فراشها . وحسبت الغطاء لتظهر  

لواهنا الزرقاء الشاحبة  املالءات احلريرية بأ  

والرمادية وكذكل اكياس الوسائد. ولكهنا مل تكد  

تلحظ هذه الرفاهية ويه ترحي جسدها املتعب  

 بيهنا . 

 

 

النوم , اكنت تنشد النوم , اذلي مل تس تطع  

مقاومته وقبل ان متد يدها لتطفئ النور جبانب  

آخر ما فكرت فيه هو ان نيكولو   فراشها اكن أ



مه لاميرس معها حقوقه الزوجية  س يوقظها عند قدو 

 اليت يدعهيا دون شك . 

 

عندما أ ستيقظت , اكن مثة ضوء خفيف . وللحظة  

ظنت نفسها وحدها يف الرسير الواسع . وملا  

جلست يف الفراش اكتشفت خطأ  ظهنا , اكن  

آخر , اكن   جبانهبا , بعيدا عهنا مسافة تكفي خشصا أ

الوسائد املتعددة  مثة وجه نيكولو مطمئنا بني  

ال لوان بيامن اكن جذعه العاري مكشوفا متاما وقد  

اسرتخت عضالته بتأ ثري النعاس , لك ذكل جعل  

 أ نفاس اكتيا تتوقف يف بلعوهما . 



بيامن أ خذت تعجب لضبطه نفسه , هذه الليةل ,  

عادت هبا ذاكرهتا اىل مقابلهتا سزيار برونيليل , لقد  

 أ فاد النوم  

عاد الهيا حدة ذههنا . وعلهيا الآن  العميق جسمها وأ  

 أ ن تتابع المتثيلية اليت أ خذت عىل نفسها القيام هبا . 

وحبذر أ نزلت ساقهيا من الرسير , مث مجعت ثياهبا  

ومحلهتا معها اىل امحلام . وأ خذ مهنا غسل وهجها  

وأ س ناهنا وارتداء رسوال جيزن ومقيص , فقط عدة  

قت تقوم  دقائق , لقد اكنت حباجة اىل بعض الو 

فيه بتنفيذ خطهتا , ولهذا , أ رادت أ ن تنفرد بنفسها  

 . 

 



 

من دون ان تزجع نيكولو تركت الغرفة خبفة ونزلت  

اىل أ سفل جمتازة قاعة الرقص اخلالية , مث خرجت  

من احد ال بواب الزجاجية اىل احلديقة . اكنت يف  

الليةل السابقة قد الحظت بوابة حديدية قود اىل  

الزوارق جبانب القرص وأ س تغرق مهنا  ماكن رسو  

ارزاحة راتج البوابة عدة ثوان لتجتاز , بعد ذكل ,  

اجلرس احلجري املزخرف اذلي يعرب القناة الصغرية  

 . 

 

مل حيدث حذاؤها اجلدلي اخلفيف أ ي صوت  

وأ رسعت حنو مفرتق الطرق املتاش بك اذلي رأ ته  



أ ثناء رحلهتا يف اليوم السابق واذلي يقودها اىل  

حة سان ماركو اتركة القناة الكبرية خلفها ,  سا

وعرفت بقدر ما ان تتذكر أ ين تكون الساحة  

وابلنس بة اىل اجلهة اليت توهجت الهيا س يكون  

آاثر قدمهيا .   بأ ماكهنا أ ن تعود فتقتفي أ

 

هامت يف الشوارع الضيقة اخلالية , بأ شاراهتا  

الصفراء اليت تعني ال جتاهات اىل ساحة سانت  

و اىل جرس رايلتو, واجتازت الساحة  ماركو , أ  

الصامته حيث اكن امحلام يس بح يف برك من املاء  

جتمعت من القطرات النازةل من املضخات ,  

التاكد تنتبه اىل الرشفات اليت تتدىل مهنا ال زهار  



أ و ادلوايل اليت تغطي اجلدران , اكنت البندقية قد  

بدأ ت تستيقظ مس تجيبة اىل جفر جديد . واكنت  

قادرة عىل أ ن تنفرد بنفسها لتس تعرض ما  يه  

 عرفته يف تكل الليةل ....ورده... 

اهزتت ويه تفكر يف سزيار برونيليل ودوره يف  

لك هذا ..ما أ ش هبه بواحد من قوارض الطري يقف  

عىل الس ياج منتظرا اجليفة . ليهتافت عليه ليسمن  

. ولكن ليس علهيا أ ن حترتم أ و حتب برونيليل ليك  

 أ ن عرضه اكن واحضا . انه يريد أ ن  تصدقه . ذكل 

يثري أ كرب عدد من الفضاحئ ليك يكتب عهنا ,  

فليس هل أ ية عداوة خشصية حنوها أ و حنو نيكولو ,  



كام أ ن ليس عنده مضري يتحرك لنتيجة ما يقوم به  

 . 

وامتل ت عيناها ابدلموع وتوقفت عندما وصلت  

اىل جرس ضيق يعرب قناة صغرية , ونظرت اىل  

 ملياه اعامق ا 

اليت مازالت تعكس صور املنازل العالية عىل  

آة داكنه وقد   جانبيه , مما حول املياه اىل ش به مرأ

ابتدأ ت خيوط أ شعة الشمس يف اخرتاق ظلمهتا .  

واكن هناك زورق صغري واقفا اليتحرك . وعىل  

مسافة منه أ مكهنا رؤية انعاكس اكمل رائع يف املياة  

عاملها يه يف احلطام  للجرس اذلي يلهيا , بيامن يغرق  

 احمليط هبا . 



قبضت عىل حاجز اجلرس بيدهيا بشدة , أ ن  

مصريها بني يدهيا الآن , ولكهنا جيب ان تكون  

فطنة . اكنت تدرك أ ن املواهجة املبارشة لن تكون  

يف مصلحهتا. ولكن بطريقة أ و بأ خرى , ميكهنا أ ن  

ترمغ نيكولو عىل ال عرتاف بغلطته اليت ارتكهبا ,  

 تقنعه بأ ن من ال فضل هلام معا , أ ن يطلقها  ومن مث 

 . 

 

 

 

 انهتيى اجلزء الثالث  

 



 ***************************** 

 

 

-------------------------------------------------
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 هذا الفصل كتبته العزيزه ))الامريه شوق (( 

 

 الفصل الرابع 

 

, اس تدارت اكتيا يف طريق  ضائعة يف أ فاكرها 

العودة لتتوه عن الطريق الصحيح. واقتضاها ال مر  



وقتا جربت فيه خمتلف الطرق قبل أ ن تكتشف  

ىل القرص حيث وجدت نفسها   الطريق املؤدي اإ

ويه تعرب اجلرس لتس تقر فوق ال رض وجدت  

نفسها أ مام نيكولو اذلي اكنت الثورة تندلع من  

ن جيعهل هادئا دون  عينيه قائال لها بصوت حاول أ  

خفاء الغضب اذلي اكن يمتلكه. قال   أ ن يمتكن من اإ

لها وهو يقبض عىل ذراعهيا خبشونة: " أ ين  

 كنت؟" 

تسارعت دقات قلهبا . لقد ابتدأ  أ خريًا, يف  

الكشف عن وهجه احلقيقي ليبسط سلطته علهيا.  

جفأ ة شعرت ابجلفاف يف مفها ويه جتيب: " كنت  

ىل اليدين    أ متىش." وأ لقت نظرة هبدوء  مصطنع اإ



اللتني متنعاهنا من احلركة وما زالت خفقات قلهبا  

 تتسارع. 

هنا ليست جرمية ابلطبع لقد استيقظت   اتبعت: " اإ

ابكرا ومل أ س تطع متابعة الرقاد فأ ردت أ ن أ فعل  

 شيئا." 

قال: " أ مل خيطر بباكل أ نه لو كنت أ يقظتين  

ثنان ما نفعهل؟"   لوجدان حنن االإ

فهم املعىن اذلي قصده واذلي ظهر  مل ختطىء يه  

 ملعان عينيه. 

اكن اجلواب البدهييي ذلكل هو أ هنا تركت املزنل  

ل هنا اكنت تعمل ما اذلي اكان س يفعالنه لو أ هنا  

 اكنت قد أ يقظته. 



أ جابت: " اكن يبدو عليك الاس تغراق يف النوم  

فمل أ حب أ ن أ زجعك كام أ نه مل تكن دلي فكرة عن  

ىل الفراش." الوقت اذلي عدت فيه أ    مس اإ

قال بيامن أ هدابه السوداء ختفي نظراته احلاده : "بعد  

اوصلتك الغرفة بقليل هل هذه يه املسأ ةل؟ هل  

النين مل اوقظك ل قوم بواجبايت كزوج ؟ هل  

أ شعرك هذا ابالهامل ايحبيبيت ومحكل عىل  

الاعتقاد ابنين جيب أ ن اكفر عن خطأ ي بأ ن أ ضع  

 يف قليب اخلوف ؟" 

عة دهشة فضحها هدوء نظراهتا :"  قالت متصن

ن   ىل اخلوف؟ اإ اخلوف؟ وماذا هناك ليدعوك اإ

 البندقية يه من أ كرث املدن أ منًا." 



قال وهو يضغط بيديه عىل ذراعهيا:" نعم. هذا ما  

أ عتقد ولكن الرجل اذلي يصدم ابختفاء عروسه,  

ذا هو تصور ال سوأ ."   ال ميكننا أ ن نلومه اإ

وهل اعتقدت    حضكت غري مصدومة ويه تقول:" 

أ نين خطفت؟ لك ما أ ردت معهل هو أ ن أ كتشف  

 قلب البندقية." 

آخر   قال نيكولو جبفاء:" بيامن عندي أ ان يشء أ

لتكتشفيه. يشء جيب أ ن جيري يف شقتنا مبعزل  

عن ال عني الفضولية هنا عند مرىس الزوارق. هيا  

 بنا." 

ىل   سارت اكتيا مستسلمة ابجتاه مدخل احلديقة, اإ

مواهجة املعركة يف شقهتا. اكن عىل  حيث تنتظرها  



نيكولو أ ن يتعمل أ هنا ليست متاعا تس تعممل الإجناح  

معل الرجل أ و تكون س تار ملواراة غرام غري  

مشورع. اكن عليه أ ن يتعمل أ ن كرامة أ رسة لورنزو  

ن اكن تعلميه   متاثل ما عند أ رسة اكش ياتور, هذا واإ

 لك ذكل ال خيلو من خطر. 

اكنوا يقومون بتنظيف  متمتت لعدد من اخلدم  

 أ رضية قاعة الرقص تقول:" صباح اخلري." 

بيامن اكن هو مازال قابضا عىل ذراعها يقودها حنو  

ىل شقهتام.   السمل صاعدا هبا اإ

قالت بيأ س وهو يدفعها برفق الجتياز العتبة:"  

ليك..."   نيكولو أ ريد أ ن أ حتدث اإ

 قال:" وأ ان أ يضا... ولكن ليس مبعدة فارغة." 



ىل شقهتام  أ مسك ابله  رسال الفطور اإ اتف يأ مر ابإ

ىل غرفة اجللوس   لهيا بعد ذكل بأ ن تذهب اإ مشريا اإ

 الرائعة لتأ خذ قسطا من الراحة. 

هكذا احنىن فوقها ويه جالسة يف غرفة اجللوس  

ونظر يف عينهيا بثبات قائال:" من هو ذكل الرجل  

 ايل كنت عىل موعد معه هذا الصباح؟" 

 قول:" ماذا تقول؟" أ محر وهجها من ادلهشة ويه ت

وتسارعت دقات قلهبا بيامن حتاول امتالك نفسها.  

كيف جيرؤ عىل حتويل الهتمة حماوال بذكل تغطية  

 عتاب ال حق هل فيه؟ 

نك لست صامء وال جاهةل اي   قال معنفا :" اإ

عزيزيت اكترينا. كام أ نك لست محقاء. كام أ نه ال  



يبدو أ نك تبادلينين نفس اجملامالت. لقد بقيت  

ي حلظة واحدة, يف الليةل املاضية لتختفي بعد  مع

ذكل. أ تظنني أ نين مل أ حبث عنك؟ أ و أ نين مل أ رك  

 مس تغرقة يف احلديث مع صديقك؟" 

دب يف نفسها اخلوف ويه تسأ هل:" هل رأ يتين يف  

يل؟"   احلديقة؟ ولكن مل ملتأ ت اإ

رفع حاجبيه الاسودين قائال:" أ تظنينين من امحلاقة  

مشهدا يؤثر عىل جنايح العميل؟ مل  حبيث أ خلق  

أ كن أ عمل أ نك تعرفني أ حدا يف البندقية لو اكن  

ىل   الاجامتع بريئا لتوقعت منك أ ن تقدميين اإ

مرافقك هذا. ولقد أ عتربت أ نك كنت البارحة  

ىل أ ن   متعبة فمل أ شأ  سؤاكل وتركت ذكل اإ



تستيقظي مراتحة يف الصباح, مفاذا وجدت؟ اكن  

لحوظة ترتكيهنا يل تدلين  فراشك فارغا دون أ ي م

عىل ماكنك.. ماذا غري ذكل عيل أ ن أ توقع؟ ما  

دمت مل تتعريض لالغتصاب فقد كنت دون شك  

عىل موعد."اكد الغضب خينق أ نفاس اكتيا كيف  

جيرؤ عىل قلب ال ش ياء علهيا؟ لقد س بق وأ ن  

أ لقى عنه رداء الهتذيب اذلي ارتداه يف انلكرتا,  

عن نفسه كغريب وحق.  لييدي لونه احلقيقي اكشفا  

 وشكرا ملا هيأ ها ملثل هذا التغري. 

نك متعجرف..."   قالت ويه تهنض واقفة:" اإ

ولكهنا ما لبثت أ ن عادت جتلس بعد أ ن مسعت  



قرعا عىل الباب لتدخل خادمة شابة تدفع أ ماهما  

 عربة علهيا صينية االإفطار. 

اخفاء ملظهرها الغاضب وارجتاف يدهيا خفضت  

كت يدهيا يف حضهنا وابتدأ ت  اكتيا نظراهتا وش ب

ىل العرشة.   تعد يف ذههنا اإ

قال نيكوةل وهو يضع كوب قهوة عىل طاوةل جبانهبا  

دون انتظار جواهبا:" القهوة." وعندما انسحبت  

اخلادمة اتبع: " اتريدين الكعكة؟ ميكنك غدا أ ن  

ىل   ذ ال أ ظنك عازمة اإ ختتاري الفطور بنفسك, اإ

ىل موعدك  ذاك. ماذا كنت    معاودة اخلروج ابكرا اإ

 تقولني؟" ورفع كوبه ىل مفه منتظرا جواهبا. 



فكرت يه أ ن هناك طريقا واحدا ملواهجة النار, أ ال  

 ويه النار نفسها. 

أ خذت نفسا معيقا هتدئ بذكل أ عصاهبا مث رفعت  

نين أ فضل   ليه بتحد مكن يس تعد للقتال:" اإ نظرها اإ

أ ن تعاملين ابلرقة و اللطف الذلين يتناس بان مع  

 ي." مركز 

لهيا بعينني ساخرتني قائال:" مركزك كزوجة   نظر اإ

يل ؟ ولكنك حاليا, زوجة ابالإمس فقط اي حلويت  

وتبعا للمركز اذلي تدعينه لنفسك يف ادلقائق  

 التالية س تكون معامليت كل لطفا وحرارة." 

تزايد خفقان قلهبا ويه ترى يف وهجه رغبة ال  

  ميكن أ ن تتجاهلها. وحاولت أ ن ختفف من هلعها 



بقولها:" مركزي هو حفيدة ماركزي." وتوقف قلهبا  

عن اخلفقان ويه ترى الصدمة يف عينيه وتوتر  

 فكه مما حقق لها ما اكنت تريد معرفته. 

احنىن نيكولو فوقها وقد توتر جسمه منذرا ابخلطر  

ذن فقد أ خربك انطونيو بذكل برمغ   وهو يقول:" اإ

 لك يشء." 

فقد شعرت حاميته  عىل الرمغ مما فعهل جدها معها  

من غضب نيكولو فاندفعت قائةل:" جدي؟ اي  

للسامء... ليس هو من أ خربين. لقد قرأ ت بعض  

يطاليا اكنت ملقاة عىل   الصحف اليت وصلته من اإ

مكتبه. وفكرت يف أ نه أ كرب س نا من أ ن هيمت مبثل  

 هذا اللقب ولكنين لست كذكل." 



  توقفت عن الالكم جتيل بأ نظارها يف أ حناء الغرفة 

الرائعة مث اتبعت قائةل:" خاصة وأ ان الآن س يدة  

هذا القرص. لقد كنت أ حمل بلك املباجه اليت  

سأ س متتع هبا وبلك الاس تقباالت واحلفالت اليت  

سأ قميها ل انس يف مثل س ين... أ عين ليس من  

أ مثال الناس اذلين اكنوا هنا البارحة..." وتالىش  

 صوهتا يف جو الغرفة الهادئ. 

خريا:" لقد فهمت. حس نا اي عزيزيت,  قال نيكولو أ  

نك   آمل أ ن ال تكوين شعرت خبيبة ال مل . اإ أ

يطاليا يه مجهورية ومل   ن اإ تعرفني كام أ عرف أ ان اإ

لقاب. حىت ولو اكن ,   يبق هناك أ ي اعتبار لل 

ىل احلفيدة   نين ال أ ظن أ ن لقب ماركزي ينتقل اإ فاإ



ىل الانتقال   ابلرضورة فهذه ال لقاب القدمية متيل اإ

ىل  اذلكور فقط. وهذا هو السبب كام أ ظن اذلي    اإ

منع جدك من أ ن يصارحك هبذا, ل نه اعترب أ ن ال  

خبارك هبذا اللقب اذلي ال يعين   جدوى من اإ

 يشء." 

ىل وهجه   رمست عىل شفتهيا ابتسامة ويه تنظر اإ

قائةل:" أ تظن ذكل؟ لقد ظننت أ ن لقبا كهذا همام  

ذا تصدر رسائل أ ية رشكة   اكن هو يشء حسن اإ

ىل ماوراء البحار  ط موح خاصة تكل اليت تصدر اإ

وامجلهورايت اليت ليس لها ملكيات خاصة... ومل  

يكن جدي يريد أ ن يزجع نفسه برشاكت تريد أ ن  

 حتقق ارابحا من وراء مثل هذا." 



ن   قال وقد ضاقت عيناه وبدا عليه نفاذ الصرب:" اإ

عنده ابلطبع أ س بابه اخلاصة ومل يشأ  أ ن يشغلنا  

نين متأ كد من ذكل." مبثل هذه ال    مر اإ

ابتسمت يف وهجه بلطف بيامن تسارعت خفقات  

قلهبا ويه تقول:" ولكنه أ خربك أ نت بذكل. أ و  

ىل انلكرتا ملتابعة   لعكل عرفت بذكل قبل أ ن تأ يت اإ

 أ عامكل؟" 

تصلب جسده بشلك خميف وهو يقول:" ما هذا  

ىل هذا احلد؟ هل حتس بينين   اكتيا؟ هل وصلنا اإ

أ ن جدك ورث لقبا مل يعد هل    ل نين س بق وعلمت 

 قمية؟" 



آخر رشفة من كوهبا لميكهنا متاكل   قالت ويه تأ خذ أ

نفسها وتس متد القوة ملواهجته:" طبعا ال." لقد اكن  

ذن واثقا مهنا حبيث مل يلكف نفسه عناء التظاهر   اإ

 ابلزناهة. 

مرة أ خرى أ حست بنفسها القوة مع أ ن نيكولو ما  

ىل  زار واقفا مرشفا علهيا بيامن ا  س تدارت يه تنظر اإ

القناة الكبرية من النافذة اليت اكنت يف التو قد زال  

عهنا غشاء الضباب مع ارتفاع الشمس يف قبة  

السامء. اكن ميكن أ ن تشعر خبسارة أ قل فامي لو  

اكنت واهجته عىل نفس املس توى ولكن حىت أ عىل  

كعب حذاء عندها ما اكن لمينحها مثل هذا  

 الشعور ابملساواة. 



نين معجبة بعقكل الفريد يف  قالت  :" يف احلقيقة اإ

تتبع الفرص لتحسني صورة أ عامكل بلك تكل  

الغرية وامحلاس." اكنت عيناها ال تزالان مركزتني  

عىل الزورق احململ بس ياح ايابنني اكنوا يس متتعون  

بصحبة سائق الزورق اذلي اكن يعزف عىل  

الاكورديون رافعا صوته بأ غنية حب من البندقية  

 اكنت حتس بعيين نيكولو خترتقان رأ سها من  بيامن 

اخللف وتعكسان يف سوادهام شيئا هو غري الرىض  

 تبعا للجو املشحون بيهنام. 

قال بلهجة أ خافهتا:" يف احلقيقة يبدو أ ننا حنن  

ذا كنت   ال ثنان لس نا غريبني عن الطموح هذا اإ



ىل جدول ال ينته من   ترين الزواج جمرد طريق اإ

 فالت اي عزيزيت." الاس تقباالت و احل

اس تدارت تواهجه ويه ترمس عىل شفتهيا ابتسامة  

مصطنعة لتقول:" أ وه... والآن اي نيكولو...  

ن زواجنا ليس الوحيد   املساومةيه املساومة... اإ

من نوعه اذلي يزتوج فيه الفقري ذو اللقب من  

 الغين اذلي هو من دون لقب." 

أ مام الرشر اذلي تصاعد من عينيه اتبعت  

ن هذا ال ساس للزواج هو أ كرث ثباات  برسع ة:" واإ

 من أ وهام احلب... أ ال توافقين عىل هذا؟" 

أ خذت تراقب مالحمه وقد تصلبت بيامن انتظرت  

ىل تكرار   يه جوابه راجية أ ن ال يعود من انحية اإ



ىل ما تتوقعه   القسم عىل حبه ومن انحية أ خرى اإ

ىل ال سوأ .   من حتقق خماوفها اإ

و ابتسامة قاس ية فارقها  عندما بدت شفيت نيكول 

آخر أ مل لها.   أ

لهيا بعينني ضيقتني وهويقول:" وهكذا مل   نظر هو اإ

تنخدعي أ بدًا بتأ كيدايت القوية حليب اذلي لن ينهتيي.  

لقد خاب أ ميل حقا كنت أ ظن نفيس أ س تاذا يف  

 فن التودد." 

نك لكذكل فعال فقد   قالت تطمئنه برسعة:" واإ

أ كد أ صدقها  أ ثرت يب معاملتك كثريا ولكنين مل  

خصوصا عندما ارتبت يف ترصفاتك منذ البداية .  

لقد اكنت لعبة جيدة لعبناها معا نس تغل هبا  



ثنان نعمل أ ن احلب من النظرة   جدي.ولكننا حنن االإ

ال وىل هو ومه املراهقة اذلي ينهتيي دوما ابخلذالن  

والتعاسة. ولكن احلقيقة يف قضيتنا يه خمتلفة متاما.  

ىل  فقد وجدت أ نت يف ك  وين حفيدة ماركيو طريقا اإ

ىل   التقدم ماداي بيامن وجدت أ ان فيه طريقا اإ

اخلالص من حياة القرية ومن الوظيفة املمةل  

ول حصل عىل يشء من اللهو واشرتي املالبس  

امجلةل اليت تناسب مركزي اجلديد ويكون عندي  

ىل التظاهر   اخلدم... ولكن ليس مثة حاجة بنا اإ

ببعضنا البعض أ ليس    وحنن مبفردان ابالهامتم 

 كذكل؟" 



"و الان ليس علينا أ بدا أ ن تراعي شعور جدك  

 بعدا لآن أ ليس ذكل ما تعنينه؟" 

جاءها هذا السؤال بلطف من خلفها... اكن من  

الرقة واللطف حبيث مجد ادلم يف  

عروقها.واغتصبت ابتسامة رمسهتا عىل شفتهيا  

اجلافتني قائةل:" كنت أ عرف أ نك ستتفهم ال مر.  

هيمنا حنن االثنان معا أ ن أ خدع جدي بأ نين    اكن 

ال ملا وافق بدا عىل زوايج   وقعت يف حبك واإ

منك. ولكنين أ خىش أ ن ال أ كون من املهارة يف  

المتثيل حبيث أ س متر يف متثيل هذا ادلور وحنن  

نين أ تظاهر بذكل ما دمنا أ مام الناس   مبفردان. واإ



ولكن عندما نكون عىل انفراد يذهب لك منا  

 ." لشأ نه 

قال متصنعا الهدوء ليفضحه بريق عينيه  

السواداوين:" أ تعلمني ؟ أ نين عند ذكل رمبا ظننت  

 أ حياان أ نك تبالغني يف التظاهر اي حلويت." 

قالت تعرتض وقد كرهت الطريقة الهتمكية اليت  

نين   خاطهبا فهيا بلكمة حلويت:" الك ابلتأ كيد. اإ

أ عرف أ ن عندك..." وتوقفت عن احلديث  

يقافها عند  تس تجمع جش  اعهتا حيث أ نه مل حياول اإ

حدها, لتس تطرد قائةل:" عندك عالقة غري رشعية  

 ما زالت قامئة." وسكتت جفأ ة جبفاء. 



لهيا بغضب هائل   اش تعلت عيناه وهو ينظر اإ

نضحت به لك خلية يف جسمه وهو يقول برقة  

خميفة:" ومن هو هذا ال محق اذلي أ خربك بلك  

 هذا؟" 

رجل ما..." ومل جترؤ    قالت:" بعض ال شخاص... 

عىل التفكري يف النطق بأ مس سزيار برونيليل برمغ  

ىل   ازدراهئا هل أ هنا يف هذا الظرف ال بد أ ن تعرضه اإ

نه أ حد ضيوف حفةل   العقاب. واس تطردت:" اإ

 الليةل املاضية." 

قال:" وهل اكن من الرثثرة حبيث ذكر امس تكل  

 احلبيبة؟" 



ليه اكتيا يف رعب وقد جتىل ال غضب  نظرت اإ

والقسوة عىل مفه املتوتر. ولكن مل يعد أ ماهما جمال  

للرتاجع الآن غري أ ن مشاعرها املتأ ججة يف داخلها  

ىل رؤية رد الفعل عنده عندما يعرف أ ن   دفعهتا اإ

 عالقته الرسية غري الرشعية مل تعد رسا. 

آه... ال بد أ نه رفيقك يف احلديقة هو اذلي   قال:" أ

 أ خربك." 

الاس هتزاء يف صوته. وقالت:"  مل تغفل أ ذانها رنة  

ن ذكل قد أ صبح حديث الناس."   لقد قال اإ

وهزت كتفهيا ويه تتابع:" جينا اكبريين... أ ظن  

هذا هو امسها. هل اكنت يف احلفةل الليةل املاضية  



نين أ عرف أ نك   اي نيكولو؟ كنت أ حب قابلهتا. اإ

 واايها صديقان محامين." 

ذن تعرفني ذكل؟"  نك اإ  قال:" اإ

جبانهبا يف خطوتينميسك بكتفهيا وجيذب  اكن  

جسمها حنوه متابعا:" لقد عرفت جينا منذ كنا  

 مراهقني ويه مزتوجة الآن من أ خلص رشاكيئ." 

رفعت حاجبهيا تسأ هل:" تعين منفصةل ابلتأ كيد؟ هذا  

ذا اكنت معلومايت حصيحة."   اإ

 " كفى ثرثرة!" 

ماتت اللكامت عىل شفتهيا حني احنىن رأ س نيكولو  

آهة ادلهشة اليت أ طلقهتا. وهو ي   لمثها مس تغال أ



ىل كتفيه حتمي نفسها من   آلية اإ رفعت يدهيا حبركة أ

ىل الغرية من   هذا الهجوم قال:" ال حاجة بك اإ

 جينا." 

اكن اخلطر يبدو يف لك مقطع من لكامته العبة اليت  

اكن هيمس هبا بيامن أ نفاسه ادلافئة تلفح أ ذهنا.  

تكوين انمئة عندما جئت  واس تطرد قائال:" لو مل  

ىل الفراش لكنت أ عطيتك لك برهان أ ردته. همام   اإ

نين مصمم عىل جعهل   اكنت أ س باب زواجنا فاإ

 حقيقيا بلك معىن اللكمة." 

آهة احتجاج منكرة عليه   " الك..." قالت ذكل بأ

تغيري املوضوع الإخامد خماوفها مس تعمال يف سبيل  



هنا ال تري  د أ ن  ذكل همارته اجلسدية املتسلطة. اإ

 يتالىش غضهبا ابلسحر اذلي يسلط علهيا. 

أ خذت تدفع عن نفسها جاهدة يف التنبه من ش به  

النعاس اذلي اجتاح كياهنا. واذلي هيددها بغزو  

روهحا كام يغزو جسدها. الك, ليس هذا ما  

هنا حماوةل من   تريده.. ليس هذا حبا حقيقيا... اإ

نيكولو ليبسط سلطته علهيا ليعاقهبا لكشفها  

ىل حسر جسده الآرس... للمصري  خيان  ته. لريبطها اإ

حباطها   هنا حركة يتوجب علهيا اإ اذلي خططه لها. اإ

ذا اكنت تريد أ ن تستبقي ولو الرواسب من   اإ

 اس تقامهتا ونزاههتا ال صلية. 



" كفى" وبرصخة قصرية حسبت نفسها من بني  

ذراعيه مرسعة حنو الباب لتفتحه وتركض يف املمر  

آمةل يف اخلالص منه.   هنا تريد أ ن تتوه مرة أ خرى  أ اإ

يف شوارع املدينة الضيقة ريامث تس تعيد حواسها  

وهتدئ من مشاعرها لميكهنا ذكل من مواهجته مرة  

أ خرى مسلحة جتاه أ ي تقارب جسدي يتطلبه  

 مهنا. 

دون أ ن تنظر خلفها خرجت من الباب املؤدي  

ىل   ىل الشارع حيث أ خذت تركض من شارع اإ اإ

ىل أ ن مسحت   آخر برسعة اإ لنفسها ابلوقوف  أ

لتسرتد أ نفاسها الالهثة بيامن اكنت رضابت قلهبا  

ىل اجلدار للحظة   تتسارع من القلق. واستندت اإ



ىل ما حولها حبذر لرتى   أ خذت بعدها تنظر اإ

 الطريق اذلي جاءت منه. 

ذ ان   اكن نيكولو قد تبعها. واكنت الشوراع ابملارة اإ

لباكر  البندقية اكنت احلرارة تدب فهيا منذ الصباح ا 

حتيي هنارا جديدا. واس تطاعت اكتيا أ ن ترى رأ س  

زوهجا املنتقم عىل بعد أ متار قليةل مهنا واكن اقرتابه  

ىل تفاؤلها. ومل يكن هو   مهنا يزداد برسعة ال تدعو اإ

مرسعا ولكن خطواته الواسعة يه اليت اكنت  

 تقرص املسافة بيهنام. 

ذا   ال اإ مل يكن مثة همرب من أ ن يلحق هبا اإ

ت أ فاكرها لتضع خطة تسري عىل هدهيا  اس تجمع 

ىل زايدة رسعهتا جمتازة الشوارع   ودفعها الهلع اإ



وال زقة. صاعدة فوق اجلسور دون معرفة  

ال يشء واحد وهو   ابالجتاهات وليس يف ذههنا اإ

ىل أ ن أ اثر ذعرها أ ن   أ ن نيكولو مازال يف أ ثرها اإ

ىل هناية الطريق.   وجدت نفسها قد وصلت اإ

قناة صغرية عىل جانهبا طريق    اكنت جتري أ ماهما 

ضيق ينهتيي جفأ ة حيث جدران البناايت القريبة  

 تغطس جفأ ة يف املياة الساكنة. 

ماكهنا معهل الآن؟ واكن خلفها   تساءلت ما اذلي ابإ

الزقاق اذلي اكنت قد اجتازته مسافة عدة أ متار  

ماكنية العثور عىل منعطف خترج   قبل أ ن تأ مل يف اإ

يف أ ن تركض مبارشة لتجد  منه. واكن هناك احامتل  

نفسها بني ذراعي نيكولو. وهذه املنطقة من املدينة  



ذا اكن طبعه مياثل رسعته احليوانية   اكنت معزوةل فاإ

فهو قد يفتك هبا ملقيا جبثهتا يف القناة دون أ ن  

 يشاهده أ حد. 

مث رأ ته اكن زورقا رأ س يا جبانب درج هناك. اكن  

ذا يه  داخهل مغطى بعناية بغطاء أ محر كبري.   فاإ

ن نيكولو س يظن   اس تطاعت الاختباء داخةل فاإ

ىل هناية   أ هنا انعطفت يف طريق ما قبل أ ن تصل اإ

الطريق. ولكن تبعا ملعرفته ابملدينة البد هل من أ ن  

 يفتش هنا أ وال. 

ىل الزورق رافعة الغطاء دون أ ية   نزلت دون تردد اإ

مشقة لتعيده جره فوق جسمها املرجتف مبقية  

ذا اكن خملاوفها أ ساس. فتحة صغرية تتأ ك   د مهنا ما اإ



ذ بعد حلظات من اس تقرارها   اكن خملاوفها أ ساس. اإ

 التقطت أ ذانها املرهفتا صوت خطوات تقرتب . 

توقفت اخلطوات ورأ ت من ممكهنا احلذاء الرمادي  

اذلي اكن ينتعهل نيكولو وكذكل رسواهل الفيض.  

حىت اهنا اس تطاعت أ ن تسمع صوت انفاسه  

مبا صدى أ نفاسها يه يف ماكهنا اذلي  املتالحقة أ و ر 

 يعلوه الغبار. 

وقف هو دون حراك فرتة خالهتا دهرا, قبل أ ن  

يس تدير عائدا من حيث أ ىت هل خدعته حقا؟  

وبقيت يف ممكهنا قرابه العرش دقائق قبل أ ن تغامر  

ابخلروج. هذا وما زالت خائفة من أ ن يكون اكمنا  

ية. ووقفت  ينتظرها. ولكن ال زقة احمليطة اكنت خال 



ويه ال تس تطيع تصديق حظها احلسن وقفت  

تتدبر الاجتاه اذلي ستسلكه وعندما التحقت  

 ابملارة عرفت أ هنا قريبة من جرس " الرايلتو". 

ىل وقت تفكر فيه دون أ ي   اكنت يف حاجة اإ

شعور ابخلوف من ان نيكولو يتبعها وحييص علهيا  

خفاء شعرها اذلهيب    أ نفاسها. لو اهنا فقط تس تطيع اإ

وتغري ثياهبا مث ختتلط ابلس ياح اذلين يتاكثر عددمه  

 عىل ادلوام. 

اكنت " بسطات" البضائع املنترشة قرب جرس  

لهيا ابلفكرة. فدست   الرايلتو يه اليت أ وحت اإ

يدها يف جيهبا خترج بضعة جنهيات اكنت تنوي أ ن  

يطالية.   تبدلها بلريات اإ



بعد عدة دقائق فقط اكنت تشرتي مقيصا مطبوعا  

صدره عبارة)أ حب البندقية( وقبعة رايضية    عىل 

من القش برشيط أ محر ولتغيري ثياهبا دخلت  

حانوات صغريا واشرتت أ يضا رسوالا قصريا قرمزي  

 اللون مث استبدلت ثياهبا مجيعا يف ذكل احلانوت. 

لن يعرفها نيكولو أ بدا الآن وشعرها مرفوع حتت  

  القبعة وساقاها الطويلتان مكشوفتان يف الرسوال 

القصري. بيامن نقوش القميص تغطي صدرها . لقد  

بدت يف هذه املربس ساحئة منوذجية مثال املرأ ة  

آها حيث أ ن مالبهيا   اليت اكن نيكولو حيتقرها لو رأ

غري املناس بة تيسء لكرامة البندقية. ولكن شوارع  



الرايلتو اكنت ضيقة واكن تنكرها مقبوال يف ساحة  

 سان ماركو الفس يحة. 

الإرشادات الواحضة املوضوعة الإرشاد  ابتباعها ا 

ذ   ىل هدفها. اإ الس ياح وصلت بعد ربع ساعة اإ

ظهرت ساحة سا ماركو للرايئ من القناة الكبرية  

بلك روعهتا وتأ ثريها يف النفس فهيي تظهر عند  

ذاك يف هناية بياتزا. واكن املنظر رائعا بعقودها  

الكبرية وأ قبيهتا وأ براهجا اليت تتأ لق يف ضوء  

 لونهيا ال بيض واذلهيب. الشمس ب

أ مام هذا املنظر احتلت متاعب اكتيا املاكن الثاين  

من ال مهية بعد الابهتاج والسعادة اللتني داخلتاها  

أ مام هذا املنظر اكن هذا موطن أ بهيا... وقسم من  



مرياهثا وال ميكن ليشء أ ن ينقص من هبجهتا به.  

ىل منتصف الساحة وقفت فرتة   وقبل أ ن تتحول اإ

حوايت اجملوهرات الغالية مأ خذة بدقة وروعة  أ مام  

 املعروضات. 

اكنت أ فواج الس ياح يف منتصف الساحة يطعمون  

امحلامئ . واقرتبت من " الاكتدرائية" نفسها لتقف  

وتتفرج عىل زخارفها الرائعة.وقبل أ ن تعرف ما  

س يحصل وجدت نفسها حماطة مبجموعة من  

من هجة  الس ياح اذلين البد أ هنم دخلوا " الساحة"  

 القناة الكبرية. 

عال صوت امرأ ة خلقها ختاطب ذكل امجلهور  

ن كنيسة   الصغري بصوت مدو وابنلكزيية ممتازة:" اإ



سا ماركو املعروف أ يضا ابمس " البازيكيا" اذلهبية  

آخر رائع يعلمنا ملاذا أ طلق عىل هذه املدينة   مثال أ

ىل "الس يدة   منا تشري اإ لقب "املدينة الآمنة" اإ

د انشأ ت يف العصور الوسطى  اذلهبية" وق 

 عندما..." 

اكنت اكتيا مصغية بلك حواسها عندما جاءها  

نين مل أ رك يف   صوت رجل من خلفها يقول:" ها... اإ

السفينة من قبل." واس تدارت يه قليال لتجد  

 نفسها أ مام شاب يف مثل س هنا. 

قالت متلعمثة ويه ترى الفائدة اليت جتنهبا من كوهنا  

واحدة من هذه اجملموعة:" الك .. حس نا.. أ عين  



آخر   هنا سفينة كبرية أ ليس كذكل؟" وابتدأ  عرض أ اإ

 ذو أ مهية ليتجمع عدد من الناس حول ادلليل. 

أ جاب الشاب وهويشملها بنظرة متفحصة:" نعم  

نين أ عرفك ولكنين مللت من هذه    ابلتأ كيد اإ

ن ابس تطاعيت   الرشوح احلضارية اليت ال تنهتيي. اإ

الاطالع عىل لك هذا من ادلليل الس يايح لو  

ىل ك س من اجلعة.   شئت ولكنين يف غاية الشوق اإ

ما قوكل يف اذلهاب و التفتش عن حانة أ و مقهيى  

 جنلس فيه؟" 

حنت اكتيا رأ سها موافقة ويه تقول:"ال بأ س"  

ىل ما حولها دون  أ ن ترى أ ثر    وأ لقت نظرة شامةل اإ

ا لنيكولو. ولكن ال بأ س من أ ن ترافق خشصا ما  



لبعض الوقت وعىل لك حال فقد أ صاب التوتر  

 اذلي مر علهيا مفها وحلقها جبفاف مزجع. 

ذن " وأ حاط خرصها   قال:" من هذا الطريق اإ

لفة مث قادها حنو القناة الكبرية   بذراعه بنوع من االإ

وهو يقول:"لقد س بق وعاينت صف احلاانت  

بأ مكهل هنا وميكننا أ ن جنلس ونتناول الرشاب  

 ونتفرج عىل املارة مث نتلكم عن بعضنا البعض." 

شارته   ىل اإ " مل ال." قالت اكتيا هذا ممتثةل اإ

ابجللوس ويه تشعر ابلنشاط والرسور للجلوس  

عىل كريس هزاز مرحي حتت مظةل محراء بيامن اكن  

  مرافقها يطلب لنفسه ك س جعة وزجاجة كواك كوال 

 لها. 



اكن املنظر أ ماهما رائعا. اكنت تعرب أ ماهما حافالت  

البندقية املائية حنو اجلهات ال خرى من القناة  

الكبرية اليت تتوسط املدينة بيامن الزوارق الصغرية  

تتحرك جيئة وذهااب يف الشوارع املائية الضيق.  

وعىل طول الرصيف اذلي يفصل احلانة عن القناة  

رة ال تنهتيي. يسريون  اكنت مجموعات من املا 

ضاحكني معجبني يقفون هنا وهناك يشرتون  

الهدااي والتذاكرت من عىل العرابت اليت تعرضها.  

وفكرت اكتيا يف أ ن هذا هو أ فضل ماكن ميكهنا أ ن  

تراتح فيه حيث ال ميكن لنيكولو أ ن جيدها همام  

 حاول. 



" أ ظن اي عزيزيت أ ن رمبا بعد أ ن اس متتعت  

دة طويةل رمبا قد حان الوقت  ابالنطالق و املرح مل 

ىل القرص . أ ليس كذكل؟"   ل عيدك اإ

مل تكن اكتيا لتخطئ يف صوت أ و خشصية ذكل  

لهيا هذا السؤال الرقيق.   اذلي أ لقى اإ

متمتت:"نيكولو" بيامن تقدم هو من خلفها مارا بني  

 املوائد ليضع يده عىل كتفهيا. 

هب رفيق اكتيا واقفا عىل قدميه قائال:" انتظر  

ن هذه الس يدة يه برفقيت وحنن راكب  حلظ ة. اإ

سفينة واحدة. ملاذا ال تبتعد من هنا لتجرب  

آخر؟"   حظك يف ماكن أ



قال نيكولو بلهجة تنذر ابلسوء:" ما أ مسك؟"  

ىل أ ن   واكنت اكتيا حتول عبثا لفت نظر مرافقها اإ

 يتوقف عن ادعائه مبا ال ميكنه اثباته. 

مان  أ جاب مرافقها:" امسي س يرتمان غوردن شري 

ذا اكن هذا هيمك ." وملا اكنت ال تنقصه الشجاعة   اإ

بعد أ ن أ خذ جرعة كبرية من اجلعة قبل أ ن يقف  

 اتبع قائال:" وأ ان انصحك..." 

 قاطعه نيكولو:" وأ ان أ نصحك أ ن تبقى صامتا." 

مل يكن املعىن اذلي يبطن لهجة نيكولو الباردة ابليت  

ن رفيقتك   خيطهئا السامع وهو يس تطرد قائال:" اإ

يف السفينة كام تزمع يه زوجيت وأ نت الآن تقطع  

 علينا شهر العسل." 



وقفت اكتيا عىل قدمهيا شاعرة ابلغثيان من اخلوف  

ويه تقول :" نيكولو.. أ رجوك لقد وقع الس يد  

شريمان يف غلطة طبيعية حيث أ نين مل أ وحض هل  

ىل وهجه الصارم برضاعه راجية   ال مر." ونظرت اإ

من الرمحة وقالت ويه    عبثا أ ن تكتشف فيه حملة 

تشعر ابلتعاسة:" لقد كنت ظمأ ىواما عرض عيل  

أ ن يشرتي يل زجاجة كواك كوال..."وخفضت نظرها  

ىل ك سها اذلي اكن ما يزال ممتلئا.   اإ

رفع نيكولو حاجبيه قائال ابزدراء:" امسح يل أ ن  

ليك ما دفعت مك تريد؟" وبدا الفىت   أ عيد اإ

ارة وهو  الانلكزيي متالش يا كسمكة علقت بصن



يقول متلعامث:" مل يكن دلي أ ية فكرة... ظننت....  

هنا مل تقل أ ي شء.."   اإ

هز نيكولو كتفيه العرضتني وهو يقول:" حس نا  

السكوت من ذهب كام يقال." ووضع يده يف  

نه يكفي ما دفعت وما   جيبه قائال: " خذ هذا... اإ

 حتملت من ضيق." 

لهيا    وضع الشاب النقود يف جيبه دون أ ن ينظر اإ

آسف لسوء التفامه   نين أ وهو يقول:" هذا حسن اإ

هذا..." وجرع بقية ك سه مث مشل اكتيا بنظرة أ مل  

ليرتك بعدها احلانة حنيا ظهره وواضعا يديه يف  

 جييب رسواهل. 



فكرت اكتيا ايللمساء ما اذلي س يحدث الآن؟  

وتوقعت من نظراته اليت اكنت تتأ ملها بعض  

الشفقة. هل تراه يفكر يف جرها يف شوارع  

البندقية عائدا هبا اىل القرص؟ وعضت عىل شفتهيا  

ذا هو فعل ذكل ماذا س يفعل   شاعرة ابعذاب واإ

 عندما ينفرد هبا يف ذكل السجن؟ 

 

 أ نهتيى الفصل الرابع  

 

*****************************  

 

 ...::: الفصل اخلامس :::... 



 

 " تفضيل ابجللوس اي مركزيه " 

قال نيكولو ذكل بلهجه ابلغه البشاشه وهو يقدم  

 الهيا كرس يا غاصت يه فيه مره اخرى. واتبع قائال: 

 " يبدو بأ نك تريدين ان تمكيل رشابك..." 

اللقب اذلي  بعثت الطريقه الهتمكيه اليت لفظ هبا  

س بق وازدراه من قبل, الامحرار اىل وجنتهيا,  

ولكهنا اطاعته ليس فقط حلاجهتا اىل رشاب ابرد,  

بل ل هنا جلوسها معه يف ماكن عام مينحها الفرصه  

 لتبادل احاديث همذبه معه. 

اشار نيكولو بيده حنو النادل اذلي اكن حيوم  

حوهلام طالبا قهوه سوداء هل مث جلس عىل كريس  



الهتا متكئا بظهره اىل مس ند الكريس, دافعا  قب 

ساقيه حتت الطاوهل وهو يسدد الهيا نظرات  

 غامضه وقد ضاقت عيناه: 

" حس نا اي ماليك...لقد جررتين اىل مطارده عنيفه  

 " 

 قالت جبفاء: 

 " وكيف امكنك العثور عيل؟ " 

 اطلق حضكه انتصار وهو يقول مرسورا : 

بدا. الصياد  " العثور عليك؟ ولكنين مل افقدك ا 

احلاذق ال يلحق بفريس ته اىل ممكهنا. عالوه عىل  

ذكل فانين خشصيا ال احب ان اتنشق نس مي  

الصباح العليل يف اقل الامكنه نظافه يف البندقيه  



وهذا طبعا هو رأ ينا حنن االثنني وهذا ما منعين  

من حماوهل اخراجك ابلقوه من ممكنك يف ذكل  

 الزورق" 

احكه ويه تشعر ابذلل  نظرت يه اىل مالحمه الض

والاحراج. لقد بقيت عرش دقائق خمتبئه يف ذكل  

السجن اخلانق بيامن اكن هو يعمل اهنا هناك. البد  

انه قد اختبأ  بعد ذكل يف ماكن يرشف منه علهيا  

اىل ان تركت الزورق وابتعدت فلحق هبا مره  

 اخرى. وقالت هل بتوتر: 

 " يدهش ين بأ نك مل تقبض عيل قبل الان؟ " 

 بتسم بيامن بقيت عيناه ترقباهنا جبد وهو يقول: وا 



" اتريدينين ان افسد هذه الفرصه املسليه؟  

كذكل, جيب ان اقول انك عندما خرجت من  

ذكل احلانوت اذلي غريت فيه مالبسك كنت  

تبدين لكعبه اكرتونيه مشاهبه لبعض الساحئات  

املضحاكت. ولقد احتجت اىل مقدار كبري من  

اقبض عليك هناك واخرجك  ضبط النفس ليك ال  

 من بني الناس " 

 ورمقها بنظره امشزئاز متابعا قوهل: 

" ال ميكنين ان اخلع عنك هذه الثياب املضحكه  

الان, والا احدثت جضه يف املاكن, كام انين  

اكشف للناس ما احب ان اراه وحدي. ولكنين  



اريد ان تقديم يل معروفا وذكل خبلع تكل القبعه  

 املضحكه " 

يف ان لك هذا اجلهد ولك ذكل    فكرت يه 

العذاب اذلي عانته اكن عبثا, حيث اكن هو طيهل  

الوقت يراقهبا مالعبا اايها كام يالعب الصياد  

السمكه, واثقا من انه ميكنه ان يقبض علهيا يف اي  

 وقت واي ماكن. قالت هل بربود: 

 " وكنت انت تس متتع بذكل " 

به مهنا,  وارادت ممازحته وذكل ابالمتثال اىل ما طل 

خفلعت قبعهتا اتركه شعرها طليقا حول وهجها. اومأ   

 برأ سه قائال: 



" عندما تقررين ااختاذ صديق, عندئذن اعرف ان  

 الوقت قد حان الن اتدخل " 

وبدت يف عينيه نظره خطره وهو يراقهبا من وراء  

 كوب القهوه, مث اس تطرد قائال: 

" اهنا ليست الطريقه اليت كنت اش هتيي ان تبدا  

حياتنا الزوجيه. ولكهنا مل تكن بدون فائده لكيا,    هبا 

ذكل ان ادلم يتدفق يف عروق الصياد عندما تأ يت  

 الفرصه, ومن مث يقبض عىل الطريده " 

مل تكن هذه اللكامت اليت ارادت اكتيا سامعها, وال  

يه تعبريات نيكولو الرقيق الوس مي ذي الوجه  

الباعث عىل الاطمئنان. ورست يف جسدها  

ره دلى ادراكها هذا. واترفت لنفسها بأ هنا  قشعري 



عىل الرمغ من لك ما عرفته فهيي مل حتاول ان  

تفرض عليه رغباهتا. ابماكهنا ان حتارب ضعف هذا  

اخلائن عندما تس تطيع ان تكون بعيده عنه. ولكن  

كيف لها ان تقاوم اغواءه اخلَداع بيامن يه تش هتيه  

جسداي؟ ان رجاءها الوحيد الان هو يف ان  

حتاول سرت ضعفها مبهامجته شفهيا. قالت ويه ترفع  

 حاجبهيا: 

" انين اجعب ملعرفتك بلك يشء عن الصيد بيامن  

 انت سليل ارسه من الفالحني؟ " 

 قال: 

" ها...اظن هذه املعلومات اليت ادىل هبا اليك  

رفيق الليل ذاك. اشكرك لهذه املالحظه انيت  



ده ماركزي  ايضا. وهذا معناه بأ ين مل اعد الئقا حبفي

 عىل لك حال, اليس كذكل اي اكتيا؟ " 

 اكن يف السؤال مراره خفيه وهو يتابع: 

" لقد كنت متواضعه عندما قبلت الزواج من  

رجل من العوام, لتكتشفي بعد ذكل انه ثري.  

ولكنك الان وبعد ان اكتشفت انه سليل  

 الفالحني تريدين الانسحاب من هذه املساومه " 

 ه وهو يقول: اطلق حكه قصريه ساخر 

" حس نا اخىش ان اكتشافك هذا قد جاء  

متأ خرا. ولكن اذا كنت تفكرين يف جتربه الطبيعه  

الارس تقراطيه اليت ادعاها الارس تقراطيون  

القدماء فانين احب ان اذكرك بأ ن حق املالكني  



الاثرايء بأ ن يطلقوا الكهبم يف اثر فالح فقري لك  

 يلتقط  ذنبه انه جتاوز حدود ارض ذكل الغين ليك 

شيئا من الفاكهة املتساقطه حتت الاجشار, ذكل  

 احلق مل يعد موجودا يف اايمنا هذه " 

 " الكب؟ " 

وبنظره واحده اىل مالمح وهجه املتأ مهل املنفعهل,  

ان نيكولو امنا يردد لكامت مدروسه.    علمت 

 وتصاعد التشاؤم يف نفسها ويه تسأ هل: 

 " هل حدث ان اطلق احد الكبه عليك؟ " 

 اطلق حضكه خش نه قائال: 



" ليس عيل وامنا عىل ايب. اكن يف الثانية عرشه  

من معره يف ذكل احلني. ولو مل يتدخل صديق هل  

 لاكنت الالكب قطعت عنقه " 

 هتفت: 

 هذا مريع...." " ولكن  

وتفجرت يف لكامهتا هذه لك خشصيهتا الانسانيه  

اليت اكنت تسرتها خلف قناع من الالمبااله اليت  

 تتبعها. 

 فقال: 

" نعم...اليس كذكل؟ ولكن ال تدعي هذا الامر  

يسبب كل ازعاجا يل ماركزيه, اذ ان ااي منا مل  

 يكن هل يد يف اختيار اسالفه " 



يشري اليه فقالت  مضت حلظات قبل ان تدرك ما  

 بذعر: 

" اتقصد ان من اطلق الالكب عىل ابيك هو  

 احد اجدادي؟ " 

 قال: 

" انه ليوبودلو غيدو لورنزو, ماركزي دي اكستيلو  

 " 

ودفع كرس يه اىل اخللف وحسب قدميه من حتت  

الطاوهل مث وضع قبضه من اللريات عىل الطاوهل  

 دون ان يعدها وهو يقول: 

 م لك هذه الاخطاء؟ " " هل نذهب اي اكتيا لنقوَ 

 قالت اكتيا: 



 " ارجوك اي نيكولو........" 

جتىل اليأ س يف عينهيا الزرقاويني ويه حتاول قراءه  

تعبريات وهجه الوس مي املكفهر. هل يكون هذا هو  

السبب الثالث ورمبا الامه اذلي جعهل يصطادها  

يف اجنيلرتا بعد ان عمل بوجودها؟ وحاولت عبثا  

افتني بلساهنا. ان ذكل مريع  ان ترطب شفتهيا اجل 

حقا, وال ميكن ان تسمح به العداهل. اذا اكن قصد  

نيكولو من الزواج مهنا هو قهرها واذاللها كام س بق  

واذاق املاركزي الكبري رعيته اليت اكنت تعمل يف  

 ارضه نفس اليشء؟  

ازاحت خصهل من الشعر من فوق جبيهنا ويه  

يحا...انه  تفكر...الك...ال ميكن ان يكون ذكل حص 



اكبوس حقا... ولكنه يوحض لك يشء. ثالث  

اس باب يكفي واحد مهنا ليبحر نيكولو ل جهل من  

ايطاليا اىل اجنلرتا فكيف هبا جممتعه؟ قالت هل  

 بربود: 

 " هل تريد ان تقول ان مثة ثأ را بني ارستينا؟ " 

 اجاب: 

 " مل يعد هذا واردا اي حبيبيت " 

قاف رضابت  ولكن جوابه الرقيق مل يفلح يف اي 

 قلهبا بيامن التوت شفتاه اببتسامه بطيئه وهو يقول: 

" اراتيح اي اكتيا, ال يوجد الكب يف القرص.  

 وسيبقى عنقك امجليل يف بأ مان يف حامييت " 



وامتدت يده ادلافئه تالمس عنقها خبفه جناح  

 الفراشه. واتبع قائال: 

" لقد عقدان اان وانت صفقه وهمام اكنت بواعثنا  

رق للخالص من الكراهيه املاضيه اكرث  فهناك ط 

هبجه. تعايل ان صربي اكد ينفذ نتيجه اجحامك عن  

 الوفاء بعهودك الزوجيه " 

اماهما جمال لالختيار. اهنا لن تس تطيع الهرب منه  

اىل الابد. وعىل الرمغ من انه مل يرتك لها جماال  

للشك يف قصده املبارش فقد اكنت مفعمه ابالمل  

م رغبته يف عقاهبا, وذكل بعد ان  يف ان تتبخر معظ

جيتازا شوارع البندقيه احلاره امنا عىل الاقل يكفهيا  



ان تس تطيع اقناعه ابلعدول عن ذكل ابظهارها تبدل  

 املشاعر حنوه. 

 " نيكولو!....." 

افلتت هذه اللكمه من خالل رشودها. رصخت  

 حمتجه اذ جذب يدها جفأ ه لتجد نفسها بني ذراعيه. 

ذراعه حتيط بوسطها بيامن ذراعه الاخرى  اكنت  

 حتت ركبتهيا! 

 رصخت: 

 " ما اذلي تفعهل؟ " 

 واجاب: 

 " اخذك اىل البيت طبعا...ماذا غري ذكل؟ " 



واوسع اخلطى حبمهل حنو الشمس الساطعه. واكن  

املشاة بيهنام وبني القناه الكبريه يفسحون هلام اجملال  

 للمرور. وهو يقول لها: 

سأ سري يف الشوارع بصحبه  " هل ظننيت بأ نيي  

 خيال املزروعات؟ " 

حاملا رأ يتك مس تقره يف احلانه, اتصلت هاتفيا  

 ابلقرص وطلبت من جوفاين ان يوافينا ابملركب " 

اببتسامه ارتياح انزلها اىل مرىس صغري حيث  

سلمها اىل سائق املركب املنتظر. ورصت اكتيا  

  عىل اس ناهنا حمرجه من العيون اليت تنظر الهيام. 

ولكهنا بقيت صامته وحدثت نفسها, حس نا  

فاليبتسم نيكولو ابتسامه الفوز... وشعرت ابملراره  



بيامن اكن املركب يبتعد ببطء. ان ما اكنت تظنه  

ترصفا كرميا منه اذ مسح لها ابجللوس واكامل رشاهبا,  

مل يكن الا انتظارا منه لوصول املركب ليأ خذهام.  

ه يف القناه  اهنا شاكره عىل الاقل كون الرسع 

حمدوده وهذا مينحها فرصه اضافيه للتفكري يف  

 خطواهتا املقبهل تبعا خلطهتا. 

حىت مع هذا فقد اكنت الرحهل اقرص كثريا مما  

 اكنت ترجو. 

 قال لها وهو يقودها يف املمر حنو شقهتام يف القرص: 

" هل جيب ان اقفل الباب عليك ام انك تعبت  

 من لعبه الاختباء والتفتيش؟ " 

 ت عليه حبده: رد 



" اهنا ليست لعبه. للك واحد منا حنن االثنني  

اس بابه اخلاصه اليت دفعته للزواج من الاخر. وما  

دام احلب مل يكن من بني هذه الاس باب فلامذا  

 الادعاء بوجوده؟  

 اجاب مفكرا بفتور: 

" ومن ذكر احلب؟ ان كل وجه مالك اي اكتيا  

ام  وجسدا ميكن ان جيذب اي رجل امحر ادلم ك 

يقولون وكام س بق واكتشفت انت, فان ديم هو  

امحر وليس ازرق كدماء النبالء. لقد عقدان يف ما  

بيننا صفقه مضنيه اليس كذكل, ليساعدان هذا عىل  

حتقيق رغباتنا املتضاده. انين ازودك بفوائد ماديه  



تالمئ قلبك الصغري املأ جور, وابملقابل متنحينين  

 ك يف مزنيل " انت الفوائد اليت يوفرها وجود 

 وتوقف حلظه قبل ان يضيف: 

" واحدى هذه الفوائد يه الاس متتاع جبسدك  

 عندما اشعر ابحلاجه اىل ذكل " 

 ردت عليه متأ مله من حتليهل البارد لعالقهتام قائهل: 

 " وماذا عن جينا اخلائفه الغاضبه؟ " 

 اجاب وعيناه تلمعان بعجرفه: 

ليس جلينا دخل يف اموري اخلاصه وليس كل    " 

ان تظين ذكل ابدا والا ستندمني وازاء اجحامك  

عن تنفيذ دورك يف الصفقه املعقوده بيننا, فانين  

انصحك بأ ن تتذكري بأ ن جدك رجل جعوز وان  



رده فعهل س تكون عنيفه فامي لو عرف انك  

تزوجتين لغايه يه غري احلب. واان متأ كد من انك  

هل مزيدا من العذاب همام اكن شعورك  ال توين  

 ابخليبه " 

حبست اكتيا انفاسها غري قادره عىل اخامد القلق  

الشديد اذلي شعرت به ازاء ما اكن واحضا انه  

 هتديد مبطن.  

) مزيدا من العذاب؟ ( وما هو العذاب السابق  

اذلي يعين ان جدها احلبيب قد عاانه عىل يد هذا  

 الفالح الوحق؟ 



ويه ختفي املها وقد داخلها خوف  هزت كتفهيا  

ايئس من اهنا حتارب يف معركه خارسه, ولكهنا  

 مصممه عىل ان حتارب حىت هنايه املره. قالت: 

" اذا كنت تريد التنويع يف العمليات امحلميه, فأ ان  

متأ كده من ان هناك كثريات يرغنب يف ان يؤمن  

 كل هذا " 

بنفور. قال  اهنت حديهثا بأ ن ادارت هل ظهرها  

 بصوته العميق: 

" ابلطبع. ولكنين مللت النساء الراغبات  

املش تاقات. اتعرفني اي اكتيا بأ نين مل اعرف يف  

 حيايت فتاه عذراء؟ وانين بشوق ذلكل؟ " 



اس تدارت وقد ضاق صدرها من اخلوف وقالت  

بصوت متلعمث ويه ترى التصممي عىل مالحمه  

 القاس يه: 

 " ماذا! " 

 ه: فتابع الكمه بقسو 

" وانت عذراء...اليس كذكل اي اكتيا؟ لقد اكد يل  

 جدك هذا. وال اظنه كذب عيل " 

قالت حمتجه برضاوه ويه تشعر ابلش بكه تضيق  

 من حولها: 

" ليس هل احلق يف ان يؤكد كل اي يشء من هذا  

 النوع " 



مل يكن هناك همرب فذكل الرجل املتسلط اذلي  

ى عىل  ظنت يوما اهنا حتبه, لن يسمح لها ان تبق 

اس تقاللها. انه يريد مهنا لك يشء. انه ال يرضيه ان  

يتباىه هبا كزوجه امام الناس ليحسن من صورته  

وخيفي خيانته. فهو يريد ان يذلها فامي بينه وبيهنا  

انتقاما من اسالفها. وليس ابماكهنا يه ان تفعل  

 شيئا هبذا اخلصوص. 

جاءها صوته خيرتق مشاعرها اليت يغلفها ال مل  

 ال: قائ

" رمبا ليس هل احلق كام تقولني, ولكنه اراد ان  

يتأ كد من اين ال اسبب كل رضرا جلهيل برباءتك.  

واان لن اسبب كل الرضر اذا اكن هذا سبب  



خوفك. او انك س تخربينين ان جدك اكن يترصف  

 عن سوء فهم؟ " 

 سأ لته من بني اس ناهنا: 

 " وهل هناك اي فرق؟ " 

 هز رأ سه قائال: 

اثقه من انين عاشق معيل متفهم ال  " الك. كوين و 

اهمت بتجارب رفيقيت, ولهذا سأ خفي خيبيت اذا  

اكتشفت انك كنت تكذبني عيل. كام انين اعدك  

بأ ن ال اطالبك بتعويض يف ما لو اكتشفت  

خداعك. فهل لنا ان نرتك لك هذا الرتدد  

 والامشزئاز؟ " 



عندما ادارت هل ظهرها, مل ينتظر جواهبا بل  

مقيصها وخلعه عهنا راميا اايه بعيدا  امسك بأ طراف  

عىل الارض. وتوجه وجه اكتيا من اخلجل  

والاحراج. كيف يعاملها مبثل هذه الطريقه املذهل  

وك ن ال كرامه لها؟ كيف يبدأ  احلب معها مبثل هذه  

 اخلشونه وعدم الاكرتاث؟ 

قالت بيأ س ويه تدخل اصابعها يف شعرها املتناثر  

 حول وهجها: 

 اردت... " " ليس هذا ما  

 قال وهو ميعن النظر يف وهجها: 

" ما اذلي تريدينه اذا؟ ان افتش عن الرجل  

اذلي اكن معك يف احلديقه تكل الليهل؟ او الرجل  



اذلي اكن معك هذا الصباح مث ادعوه اىل  

املبارزه؟ انين لن اقبل منك اي نوع من امحلاقات  

بعد الان... صدقيين انين سأ قبل املبارزه بلك  

ولكن املبارزه ليست من طباعي اذ انين  رسور.  

قد اخرس. ام انك تفضلني ان تكوين ارمليت عىل  

 ان تكوين زوجيت؟ " 

 قالت: 

 " دع عنك هذا املزاح اي نيكولو " 

يف حلظات تدفقت لك عواطفها املس توره حنوه  

واليت اكنت ختفهيا يف اعامقها انبذه اايها, مره  

عرا ذلكل  واحده وبلك تيارها اجلارف. وامتل ت ذ 



وخش ية من ان يقرأ  عواطفها يف عينهيا اندفعت  

 تقول برسعه: 

" اىل جانب هذا فقد كنت اخربتك بأ نين مل اكن  

عىل موعد هذا الصباح. والرجل اذلي اكن معي يف  

احلديقه الليهل املاضيه قدم نفسه ايل ابمس سزيار  

 برونيليل وهو حصفي قائال انه احد املدعوين " 

 وهو يقول:   لوى نيكولو شفتيه 

" برونيليل؟ اه...نعم ان الامس مأ لوف دلي. انه  

 رجل غري جدير ابلثقه " 

 قالت اكتيا مبراره: 

 " هل هو وحده كذكل؟ " 

 اجاب: 



 " وكذكل النساء. ورمبا اكرثهن يف احلقيقه " 

 مد يده الهيا قائال: 

" ليس الظرف الان مناس با ملثل هذه  

الان اىل  الاحاديث, فان عيل واجب تعريفك  

 واجباتك الزوجيه " 

اضعف اكتيا اليأ س من املقاومه وجفأ ه عرفت انه  

لن ميكهنا الاس مترار يف املقاومه بعد الان. لقد  

س بق واقنعته بأ هنا ااننيه وتبيع نفسها ابملال, وهبذا  

ابعدته عن اي شعور حنوها ابلشهامه اليت ميكن  

احلس نه. فاخلطأ     ان تكون متسرته خلف ترصفاته 

 اذا هو خطأ ها يه. 



بدا ان هذا هو احلل الوحيد الس تعاده كرامهتا  

املهدوره. ولكهنا اكنت محقاء اذا ظنت اهنا بنبذه  

هبذا الشلك ميكن ان تفقده الرغبه فهيا. وفكرت  

وقد اهنكها الضيق والتعب يف ان تس تغل انتصاره  

علهيا ملصلحهتا يه وذكل ابالس متتاع حببه اىل  

ىص ما تس تطيع. واكن هناك طريقه واحده  اق 

تساعدها عىل ذكل وهتييء نفسها ذهنيا, لتقبل  

وضعها هذا, ويه حماوهل تصديق ان نيكولو حيهبا  

حقيقه, وذكل حبمل ذههنا عىل العوده اىل املايض,  

مسرتجعه ذكرايت ذكل الصباح اذلي اكنت عائده  

فيه من جوهل عىل ظهر احلصان, يف قريهتا يف  

 ا لتجده واقفا ابنتظارها. اجنلرت 



اكنت هذه الطريقه سههل, اكرث سهوهل مما تصورت,  

واستبد هبا الشوق اىل حبه اذلي اختطف مهنا  

بلك قسوه. تهندت برىض عامن اخذت يدا نيكولو  

جتمع شعرها اذلهيب املتناثر حول عنقها. وعىل لك  

 حال, اليست يه زوجته شاءت ذكل ام ابت؟ 

فشيئا يعود اىل حالته    ابتدأ  جسد اكتيا شيئا 

الطبيعيه وعادت دقات قلهبا تنتظم مره اخرى.  

وصفا ذههنا برمغ الوهن الذليذ اذلي مازال يكتنفه.  

وابتدأ ت ثوره املشاعر العارمه اليت امعت بصريهتا  

عن لك تساؤل, ابلتاليش ليحل حملها شعور  

 ابلعار. 



لقد اكن نيكولو عاشقا رائعا, ولكن ذكرت نفسها  

امنا هو مظاهر سطحيه ال غري يقوم هبا    بأ ن هذا 

 ممثل اعتاد الظهور عىل خش به املرسح. 

نظرت خفيه اىل جانب وجه نيكولو امللقى عىل  

الوساده جبانهبا مس متتعه جبامل الرجوهل الطاغيه  

املمتثهل فيه. لقد علمها اجبديه احلب ومباهجه  

مس تجيبا اىل نداء رغباهتا, منتظرا ان تفارقها  

يقودها اىل الفردوس الاريض. ولكن لو  خماوفها ل 

انه مل تكن هناك صفاته الاخرى اليت تكرهها...  

ماكهنا ان تشعر ابلراحه النفس يه عندما   كيف ابإ

يكون اخملدر اذلي حتدثه العاطفه احملمومه قصري  

 الامد اىل هذا احلد؟ 



 فاجأ ها صوته يقطع حبل افاكرها: 

ح ان  " نعم اي ماركزيه؟ هل اس تطاع عاشقك الفال 

 يسعدك؟ " 

ل ول مره حملت سواد عينيه من بني اهدابه الكثيفه  

 لتدرك انه اكن يبادلها النظر طوال الوقت. 

اجتاحت جسدها رعشه دفعهتا اىل حسب الغطاء  

علهيا واجللوس يف فراشها ساتره صدرها بركبتهيا  

 وقالت هبدوء: 

 " ال تناديين هبذا اللقب من فضكل اي نيكولو " 

 متمت: 

حتبينه. أ ليس هو طريقك اىل الشهره    " ظننتك 

 والرثوه؟ " 



بدا عىل اكتيا عدم الارتياح اذ عادت تواجه الواقع.  

 قالت: 

" انك حتقره عندما تتحدث عنه مبثل هذه  

 السخريه " 

 قال بوجه جامد القسامت: 

" انك هتبني جسدك للفالح الوضيع, ولكنك  

 تضنني عليه ابس تعامل لقبك, اي سنيورا " 

 : قالت تهنره 

" ال تكن خسيفا اي نيكولو. انين ال اتصور مثة  

خشص يس تحق لقب )الوضيع( سواء ابلوالده ام  

بترصفاته ام بشخصيته, اكرث منك يرصف النظر  



عن الكدح اذلي عاانه اسالفك يف سبيل العيش  

 " 

 قال ساخرا يس تفزها: 

 " وا أ سفاه...." 

واس توى جالسا يف الفراش مادا يده يتخلل  

 بأ صابعه, متابعا: شعرها اذلهيب  

" ل ن العامل ميلء بقصص النساء امجليالت ذوات  

الالقاب الاليئ يلهنث خلف رجال اقل مس توى.  

امللكه اكترين اكنت تسمح لصغار اجلنود ابدلخول  

 اىل غرفه نوهما ما داموا ينلكون القوه وامجلال...." 

حسب ببطئ وهجها اىل اخللف ليطبع عىل شفتهيا  

ا ادركت بغريزهتا ان جتاوهبا مع  قبهل محمومه. ولكهن



قبلته هذه مل تكن الا لتثري النار اخلامده حتت  

الرماد. وحذرها نداء من اعامقها من مثل هذه  

 احملاوهل. قال بصوت خشن وانفاسه تلفح وجنهتا: 

 " اي مجيليت اكترينا...." 

 فأ زاحت يه عن وهجه عهنا بيامن اتبع هو: 

تشاتريل اليت وجدت  " وهناكل ايضا الليدي  

عزاءها بني ذراعي حارس الصيد. اهذا ما كنيت  

 تريدين؟ ان يتحول الصياد اىل حارس صيد؟ " 

اذ ادركت بأ مل انه مل يبقى دلهيا ما ختفيه عن هذا  

الرجل اذلي شاركته امسه وخمدعه, جلات اىل  

 املراوغه فقالت برقه: 



" لقد اخطات يف تشبهياتك. انه سارق الصيد  

ول اىل حارس الصيد وليس الصياد.  اذلي حت 

ولكنين اوافق عىل انك عاشق قادر ولو انه ليس  

 عندي اس باب تساعدين عىل املقارنه " 

 اس تدار الهيا جفأ ه قائال: 

" ولن تكون عندك تكل ال س باب, ذكل ان  

 ماكنك عندي ومعي فقط " 

قالت حمتجه ويه تس تعيد يف ذههنا ادلور اذلي  

 خططت لتنفيذه: 

 جتعلين جسينه عندك بدال من زوجه "   " انك اذا 

 هز كتفيه قائال: 



" ان ماكنك وطعامك ال ميكن ان حيصل علهيام  

اي جسني. واان مرغوب اكرث من اي جسان اخر.  

قد ال يكون حبنا قياس يا, ولكنه يسري حنو  

الافضل ما دمنا نبدأ  حياتنا معا دون توقعات  

ن  زائفه ومثة قائده اخرى ويه ان جسدينا متالمئا 

خلقيا, واذا انت اتبعيت ارشادايت فانين واثق من  

اننا س نصل معا اىل ما نريده من وراء هذا  

الزواج. واذا انت مل تنبذيين فانك س تجدينين  

زوجا حس نا, وبرهاان عىل ذكل فقد طلبت اليوم  

غداء رائعا لنا يف الرشفه داخل احلديقه, وبعد ذكل  

كل يشء  كل اخليار يف قضاء بقيه الهنار. هل هتا 

 احسن من هذا ميكنين معهل؟ " 



 قالت موافقه هبدوء: 

 " الك "  

مل تشعر ابلرغبه يف اخلصام معه يف هذه اللحظه.  

ليس الان, وجسدها لكه يف حاهل اسرتخاء  

ووسن. لقد رحب هو املعركه الاوىل. وحاليا رضيت  

يه يف ان تسمح هل بشعور الفوز هذا. ولكن قبل  

 س تكون هناك معارك  ان تنهتيي هذه احلرب بيهنام

اخرى عديده. ويف نفس الوقت علهيا ان تنتظر  

اىل ان يتضح لها نوع املسأ هل اليت يأ خذها نيكولو  

ضد جدها مث تقرر كيفيه اخلالص منه لكيا دون  

ان تسبب رضرا ملس تقبل اجلد. يف ذكل احلني  



فقط س يكون يف اماكهنا ان هترب من الرابط  

 اذلي يس تعبدها. 

 

    - ل اخلامس  هنايه الفص   - 

 

 ************************** 

        

 

        

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

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

 



آن مهبسون(( تقامسنا   هذا الفصل اان والعزيزه ))أ

 كتابته  

 

 ...::: الفصل السادس :::... 

 

تناوال غداءهام املكون من  عىل الرشفه يف احلديقه  

طبق من الارز خملوطا ابخلرض املفرومه, والفطر  

الربي والهليون والسمك والكسرتد ابلقشدة  

واحللوى, والبوظه. وكذكل طلب نيكولو املياه  

 املعدنيه عىل املائده. 

رفضت اكتيا املرشوابت الروحيه مكتفيه ابلقهوه  

السوداء, ترشهبا بيامن جلسا بعد الطعام عىل  



ارجوحه مس تطيهل ترشف عىل القناه الكبريه.  

اكنت جتلس جبانبه عىل الوسائد النامعه شاعره  

ابنسجام يشمل جسمها وقد تالشت مشاعر الامل  

نفهتا  يف نفسها مؤقتا بتأ ثري السعاده العارمه اليت اكت 

ازاء الهدوء وال من وجامل الطبيعه الفائق يف هذه  

احلديقه. امجلال اذلي ترشف علهيا من جملسها هذا  

جبانب هذا الرجل ايل عىل الرمغ من لك اذلي  

 عرفته عنه ميكنه وحده ان يرَسع من خفقات قلهبا. 

قال وهو يرفعه ك سه اىل شفتيه انظرا اىل جسمها  

 املسرتيخ جبانبه: 

ان عبري ازهار جشر اللوز خيتلط بعبري  " رائع.  

جسد احلبيبه. جيب ان نذهب غدا اىل الاكهن  



لنتدبر امر الزفاف الكنييس اي حبيبيت, وذكل يف  

كنيسه سانتا ماراي املعروف بأ مس )علبه اجملوهرات  

 اذلهبيه( " 

 فقالت ختفي فزعها ادلاخيل بتظاهرها ابلتودد: 

 مجيل " " علبه اجملوهرات اذلهبيه؟ انه امس  

 قال نيكولو موافقا: 

" اهنا امجل كنيسه يف العامل., صغريه ولكهنا رائعه  

 امجلال, تش به متاما علبه اجملوهرات اليت املكها اان " 

ورفع يد يرفع خصالت شعرها اذلهبيه امجليهل  

املتناثره عىل كتفهيا, ولكن نظرته هذه مل ختفف من  

 ملعان عينيه السوداوين واتبع: 



قامئه بأ سامء املدعوين وس نجهز    " وغدا س نضع 

بطاقات ادلعوه. ولكن حيث ان مزايج طيب  

اليوم فسأ ترك كل بقيه اليوم تفعلني فيه ما تشائني  

 " 

حان الوقت الان لتخربه اهنا ال تريد ان حتتفل  

بزواهجا يف الكنيسه, ولكن هذه اللكامت املعارضه  

هل رفضت ان خترج من بني شفتهيا. لقد رفضت  

ليت اس متتعت ابمتالكه لها ابملسارعه اىل  مشاعرها ا 

جندهتا وذكل مبدها ابلغضب الالزم لتتحدى معهل  

هذا. اىل جنب ذكل, فهيي لكام وجدت فرصه  

لتسويه الوضع بيهنام اذا بتكل الفرصه تضيع, حيث  



ان شيئا ما يف اعامق نفسها مييل اىل متديد امد  

 الهدنه بيهنام. 

دلوار من تأ ثري  قالت برتدد ويه تشعر مبا يش به ا 

ارجي الازهار العابقه يف اجلو, وقد بعث دئف الهنار  

 السكينه اىل نفسها: 

 " هل ميكننا البقاء هنا لتبادل احلديث لفرته؟ " 

 نظر الهيا قائال وهو يضع شفتيه عىل وجنتهيا: 

 " ما اذلي تريدين ان حتدثيين به؟ " 

 قالت: 

" عن خطتك للمس تقبل مثال, اىل مىت سنبقى يف  

 بندقيه؟ " ال 

 قال وهو يالمس ذراعها: 



 " اىل ان ينهتيي زفافنا الكنيس " 

ابتعدت عن مالمس ته يف حماوهل البعاد تأ ثر  

 حواسها به 

 بيامن اتبع هو قائال: 

" اظن ان )املاركزيه( جيب ان تكون حفهل زفافها  

متناس به مع لقهبا النبيل. ويه س تنتقل اىل  

ثواب  الكنيسه يف زورق مغطى ابالزهار مرتديه  

 يتالمئ مع جاملها " 

 قالت: 

 " أ حقا ما تقول؟ " 

اكنت تسخر يف اعامق نفسها من الكمه هذا  

ورسها اهنا مازالت قويه يف جماهبته. وشعرت ان  



علهيا ان تتحدى جوابه هذا. فهيي حىت ولو اكنت  

تترصف عىل اعتبار انه حيهبا, اكن علهيا ان تعرب  

  عن استياهئا حني جعلها مركز انظار معظم 

 الس ياح يف املدينه. 

 قال: 

" طبعا, وماذا غري ذكل؟ ان يف املدينه اليت معظم  

شوارعها الرئيس يه مكونه من املاء ووسائل  

املواصالت يف حفالت الزفاف واجلنائز يه  

القوارب. كذكل س تكون حوك القوارب حيث  

يعزفون كل املوس يقى الشعبيه يف البندقيه. ان  

ذا. لقد انتظروا  ارسيت ال تتوقع مين اكرث من ه 

طويال ليك يروين اختذ زوجه. حىت ايب اجعبه  



ارصار جدك عىل ان يعقد زواجنا قبل ان ترتيك  

اجنلرتا معي وهو لن هيدأ  هل قرار قبل ان يراان  

مزتوجني بصوره حصيحه يف الكنيسه تبعا لتقاليدان  

 " 

 رفعت اكتيا حاجبيه بسخريه ويه تقول: 

بدلك انبويل  " ماذا؟ أ ليس مثة اغاين حب من  

 تضاف اىل هذا اجلو الرومانيس؟ " 

مل تشأ  ان تفرس انتقاده الالذع لالحتفال اذلي  

جرى لزواهجام يف قريهتا ابجنلرتى. ذكل اذلي اكنت  

تراه كثريا عىل ذكل العقد اذلي يسهل فسخه كام  

 اكنت تمتىن, ولكن امنيهتا مل تتحقق. 

 قالت: 



 " اهنا مظاهر س ياحيه ال تعجبين " 

 كتفيه العريضتني قائال: هز  

" ان للبندقيه ارهثا الشعيب الضخم ومن الواجب  

 احرتامه " 

اذا هو يريد ان حيتفل بعرضها امام الناس كام  

يعرض الفاحت غنميته...عىل من اي ترى يريد ان يؤثر  

هبذا؟ هل هو زوج جينا اكبريين؟ وفكرت مبراره,  

رمبا هذا اكن عنده من الامهيه بقدر ما اكن  

 ته, يف هذا الامر. الرس 

اس تغربت اجلفاف اذلي شعرت به يف مفها,  

ورفعت عينهيا الصافيتني متعنان النظر يف وهجه  

 قائهل: 



 " وبعد ذكل؟ " 

 قال: 

" سنس متتع بعرس نا كام اس متتعنا هذا الصباح وكام  

اكن جيب ان نس متتع به الليهل املاضيه. ماذا ايضا؟  

 " 

 ونظر اىل انحيهتا فقالت: 

سنبقى يف البندقيه بعد انهتاء  " اعين مك  

 الاحتفال؟ " 

سارعت هبذا اجلواب رافضه به اذالهل لها بذكر ما  

 يسميه اس متتاعا. 

 اجاب: 

 " أ رسع وقت ممكن " 



ومد ساقيه الطويلتني رافعا وهجه اىل السامء وهو  

 يتابع: 

" سأ قول للبندقيه وداعا واان اسف ذلكل. ولكن  

ظر اهامتيم.  هناك اكوام من العمل يف ميالنو تنت

ولهذا يس تحسن ان تقيض اكرب جزء من شهر  

عسلنا قبل الزفاف. وجيب علينا ان نشكر جدك  

جلعهل يثبت زواجنا من هجة ادلوهل. وهكذا لن  

نكون حضييت أ لس نه الناس بيامن نكون يف انتظار  

 تنفيذ خططنا الرضوريه " 

نظرت اكتيا بعيدا عن نيكولو ختفي املها اذلي  

ره جدها. وفكرت بأ ىس يف  شعرت به دلى ذك



جدها....كيف امكنك ان تبارك مثل هذا الرجل؟  

 كيف امكنك ان تفرض عيَل زواجا دون حب؟ 

رمبا اكن علهيا ن تكره جدها, ولكن لك ما احست  

به حنو الرجل العجوز هو الشفقه, اذ اكنت تدرك  

انه اكن البد واقعا حتت ضغط شديد دفعه اىل ان  

 الت بربود: يوقع هبا هبذا الشلك. ق 

" عيَل ان ارسل اليه واىل معيت بييك بطاقه حتيه  

 بريديه غدا " 

وعادت تفكر يف ظروفها احلارضه وقد مصمت عىل  

 ان ال تفصح عن شعورها احلقيقي. وسأ لته: 

 " حدثين مره اخرى عن شقتك يف ميالنو " 



يف الاايم احللوه املاضيه اليت س بقت الزواج يف  

نيكولو قد اخربها ن شقته  )سادينغهام( قريهتا, اكن  

الكبريه يف ميالنو حيث مييض معظم اايمه. والان,  

اذا سأ لته مره اخرى, اخذ يرشح لها جامل الشقه  

والااثث والغرف, خمربا اايها عن املدينه  

واحلدائق, واضعا لها صورا ملونه عن احملالت  

التجاريه ومراكز اللهو اليت تنتظرها, ومن دور  

 ىل مرسح )الساكال( الفخم. السنامي احملليه ا 

ما ان مالت الشمس حنو الغروب, ودبت الربوده  

يف الهواء ادلائف, ورأ ت يه ان تس بغ جوا طبيعيا  

حوهلام, وقد ساورها شعور بأ نه همام محل الهيا  

ن هذا اليوم الرائع سيبقى   املس تقبل من متاعب فاإ



يف ذاكرهتا اىل الابد. وهكذا اس متعت بأ دب  

الهيا عن املباجه اليت تنتظرها    وهدوء وهو يتحدث 

 يف ميالنو. 

ملا رأ ى تشجيعها هل عىل املتابعه ابتدأ  حيدهثا عن  

اصدقاءه وزمالئه, واكرث من ذكل عن معهل, عن  

آماهل وطموحاته يف وضع تصاممي لس يارات ليست   أ

مجيهل وعاليه الكفاءه فقط وامنا اكرث اماان. واكن  

تتجاوب  يتلكم حبامس لكي اىل حد وجدت نفسها  

معه يف حامسه هذا وتشجعه عىل رشح نظرايته  

آاثر   هذه, وتسأ هل عن دقائق مياكنيكيه بأ هامتم أ

اس تغراهبا يه نفسها, اذ اهنا مل تكن مصممة عىل  

 مشاركته حياته مدة اطول مما جيب. 



اكن املغيب قد حل عندما وقف نيكولو مادا يده  

 يساعدها عىل الوقوف وهو يسأ لها متاكسال: 

اس ئهل اخرى اي اكتيا؟ مل اكن اظن بأ نك    " امثة 

 هتمتني بطريقه حيايت ومعيل اىل هذا احلد " 

بسبب هذه اللحظات المثينه ادركت ان عالقهتام  

قد توطدت اىل حد خالت فيه اهنام حقا هيامتن  

ببعضهام البعض. اعتربت ان جتاوهبا البالغ معه  

واهامتهما ابملعلومات اليت اكن يرشهحا لها, خيانه  

لنفسها....وحثت نفسها عىل ان تضحك ساخره  

 ويه جتيب: 

" انين فقط اطمنئ نفيس ابلنس به لقدرتك عىل  

 توفري احلياة اليت اس تحقها...." 



 قال وقد ارتسمت عىل شفتيه ابتسامه ابهته: 

" صدقيين اي اكتيا, ان ابماكين ان اعطيك لك ما  

 تس تحقني " 

 قالت: 

 " هذا حسن " 

وقد مصمت عىل ان تتجاهل الهتديد املبطن اذلي  

 تضمنه الكمه. اتبعت تقول: 

" اخربين اي نيكولو. ما مبلغ الامهيه ابلنس به اليك  

يف ان ترتبط ابلزواج من ارسه لورنزو؟ اعين  

...افرض انك مل جتدين مجيهل, هل اكن يف ذكل ما  

 جيعل الامر خمتلفا ابلنس به خلططك؟ " 

 قطب جبينه قائال: 



انك تنشني املدحي؟ اظنين س بق واخربتك بأ ن    " 

 رأ يي يف مظهرك ليس يل عليه اعرتاض " 

 قالت ابرصار: 

" ولكن افرض ان الامر مغاير, هل اكن الامر  

 يس تحق منك ان تزتوج مين؟ " 

 نظر الهيا ساخرا وهو يقول: 

" ابلطبع. فالثياب الغاليه واملكياج والكوافري, لك  

ء جامال. ولكنه ال  هذا يصنع العجب ل قل النسا

يضيف النبل اىل اولئك اذلين ودلوا بدونه. ان  

شلكك هو فائده اضافيه وهو ما عزمت عىل  

الاس متتاع به القىص حد. وانين قد جعلتك غري  

 مراتبه يف ذكل " 



 فاس تجمعت افاكره لتقول اكذبه: 

" نعم...الك...املسأ هل يه, منذ البدايه كنا حنن  

ي, وعندما رجعنا اىل  االثنان منثل دورا امام جد

 ايطاليا...." 

 قال ضاحاك: 

" كنت سأ تركك لتدابريك, حس نا انك الان ترين  

الامور بشلك خمتلف. امل خيربك احد قط ان  

املوجود هو بنفس قميه املمتنع عند اكرث الرجال؟  

وانت بصفتك زوجيت موجوده قطعا. ليس هو  

القديس بولس اذلي قال ان من الافضل كل ان  

 ان حترتق؟ "   تزتوج من 



بدت يف لهجته خسريه ابرده وهو يوجه الهيا الكما  

 بليغا: 

" يف جممتعاتنا العرصيه هذه, فرص الاحرتاق  

اصبحت واقعا. ولو ان ذكل رما اكن غري ما عناه  

 القديس الطيب " 

معان ليعود فيقول:   وسكت برهة يراقهبا ابإ

" لقد فات اوان الندم. او هل الامر انين مل  

 احقق كعاشق توقعاتك؟ " 

ااثر اعصاهبا التعبري اذلي بدا يف عينيه القامتتني  

 وقالت حمتجه: 

 " الك...ليست هذه املسأ هل " 



ذ أ ن   قال : " هذا حسن . وأ ان مرسور ذلكل , اإ

الصفقة يه الصفقة , وأ نت لن تصبحي س يدة  

ذا أ ديت اخلد  ال اإ ىل املاكل . " القرص اإ  مة ابملقابل اإ

قالت : " زوجة ابالمس فقط لتحقق كل مطالبك  

الاخرى يف املظاهر والنبل ... أ ليس هذا اكفيًا  

 كل ؟ " 

 قالت كل وشعرت ابالهانة لتحقرية لها . 

شارة اعرتاض من يده وهو يقول : "   أ طلق اإ

 الزوجة يه خليةل حارضة عىل ادلوام . " 

زاء جوابه القايس  مل تس تطع ان متنع شهقة ده  شة اإ

جباري ؟ "   مث قالت : " هل هذا الوضع هو اإ



بتسامة المنر , قائاًل : "   لهيا وعىل وهجه اإ نظر اإ

ابلطبع , ومن هو أ فضل مين ليدربك عىل مثل  

هذا النظام ؟ أ و لعكل نسيت مك تأ مل وادلي عىل  

 يدي ليوبودلو , جدك ال كرب , الطاغية . " 

وعادت تشعر ابلضيق  اكنت قد نسيت للحظة ,  

اذلي أ صاهبا عندما أ خربها للمرة ال وىل عن الثأ ر  

اذلي بني أ رستهيام , ومل تس تطع الس يطرة عىل  

 الرجفة اليت أ عرتهتا . 

قال لها : " أ تشعرين ابلربد اي اكتيا ؟ " وظنت  

يه بأ نه تعمد سوء الفهم حني أ قرتب مهنا هيم  

 مبعانقهتا , ولكهنا أ رسعت مبتعدة عنه . 



هجته بوقاحة متجاههل سؤاهل : " أ خربين شيئًا  وا 

واحدًا اينيكولو . هل اكن جدي عىل عمل بلك  

 ال س باب اليت جعلتك تتخذين زوجة ؟ " 

توقف للحظة , مث أ ومأ  برأ سه قائاًل : " أ وه , نعم ,  

نه مل ينخدع برباعيت تكل . "   ولكن ميكنين القول اإ

متنت يه لو أ س تطاعت أ ن تعتقد بأ نه يكذب ,  

لكن قلهبا أ خربها بأ نه يقول احلقيقة , وقالت :" لقد  

 فهمت . " 

 قال : " أ حقًا اي اكتيا ؟ " 

اكن حلق هبا برسعة حبيث مل تس تطع جتنبه ,  

ايها وهو   ليه مواهجًا اإ لميسك هبا من كتفهيا وجيرها اإ

يقول : " أ شك يف أ نك فهمت . أ ظن أ نك حباجة  



ىل أ ن تعريف املزيد . ولكن دعيين أ عيد ع  ليك أ ان  اإ

السؤال . هل يعرف جدك ابلبواعث الرائعه اليت  

محلتك عىل الزواج مين ؟ هل س بق وأ رسرت  

ذا اكن قد   ليه بكراهيتك ملهنتك اليت أ خرتهتا وما اإ اإ

تدبر أ مرك بتشغيل مبلغ كبري من أ مواهل اخلاصة ؟  

وهل هو يعرف انك بركضك وراء الرثوه واجلاه  

وه بغري  رضيت أ ن ترتبطي برجل ال تشعرين حن 

احلسد ؟ " وهزها برفق وهويقول متابعًا : "  

حس نًا اي اكتيا ؟ ماذا تقولني ؟ هل هو يعرف  

احلقيقة ؟ أ م أ نك خدعت جدك أ يضًا ابدعاء  

 احلب يل ؟ " 

 



ىل الوجه اذلي مل  أ حالهما من أ ول   نظرت اثئرة اإ

مره رأ ته فهيا , وأ يقظ رغباهتا . ماذا تس تطيع أ ن  

دعاء بأ ن جدها اكن مشرتاكً  تقول ؟ هل تغالطه ابال 

معها يف غرورها اذلي أ دعته لتحقيق أ اننيهتا ؟  

ولكن هل عدم قولها ما يسبب الرضر جلدها  

 لعجوز ؟  

أ خريًا قالت وقد رسها أ ن أ مكهنا الابتسام بعد  

هجد : " طبعًا لقد خدعته . لقد غشش ته لكيًا ؟  

 " 

نين عىل ثقة من أ نك ميكن أ ن   ذن فاإ قال :" اإ

ذ كام  تتابعي ذكل   وختدعي أ يب وأ يم كذكل , اإ

تعلمني اكان ابنتظار الوقت اذلي أ س تقر فيه وأ نشئ  



أ رسة . وأ ان ال أ ريد هلام الشعور خبيبة ال مل يف  

 زوجة ابهنام " . 

تركها وهو يقول : " حس نًا ايعزيزيت , لقد وعدتك  

بأ ن أ ترك كل اخليار يف قضاء هذا الهنار . جيب أ ن  

رها ملعان عينية بقدرهتام ,  ختربيين برغباتك " وذك 

هام االثنني , عىل اخلداع , لتحول يه نظرهتا عنه  

 خمفية عنه أ ملها ادلفني . 

ىل نفسها وقد مصمت عىل متابعة ادلور   عادت اإ

نين أ حب   اذلي سارت فيه . لتقول : " حس نًا , اإ

ىل أ ن   التجول يف الشوارع للتفرج عىل الواهجات اإ

ىل الرايلتو . وبعد ذكل   أ حب أ ن نتناول  نصل اإ

وجبه خفيفة يف أ حد املطامع املنترشة عىل ضفاف  



القناة , مث …. " وتوقفت عن الالكم , فقال  

 يس تحهثا رافعًا حاجبيه : " اتبعي الكمك . " 

قالت : " مث أ حب أ ن نعود اىل سان ماركو ,  

ىل املوس يقي ممتتعني   حيث نتناول القهوه ونس متع اإ

 ورة . مبنظر طلوع القمر . " وسكتت مرس 

هنا رغبات ساحئة . "   قال ساخرًا بلطف : " اإ

قالت هبدوء وقد عكست عيناها الزرقوان غصة  

حزينة دامهت نفسها جفأ ة : " حس نًا , هذا هو ما  

أ ريدة . لقد اكن وادلي ايطاليًا حىت أ مس . فهل  

جعايب   بداء اإ ذ أ متثل بأ ولئاك الس ياح يف اإ أ ان خمطئة اإ

البندقية ؟ "  والرغبة يف الاس متتاع مبناظر  

ورفعت ذقهنا بتحٍد " لو مل تقطع عيل جوليت هذا  



الصباح لكنت تفرجت عىل سان ماركو ودوغ  

ابالس . هل تتوقع مين عدم االإكرتاث للك هذا  

 امجلال ؟ " 

قال : " وكيف ميكنين ذكل وأ ان نفيس أ حب امجلال  

؟ لو كنت أ عمل يف ذكل احلني , أ ن لك قصدك  

كنت مسحت كل ببضع  هو التفرج عىل ال بنية ل 

حلضات ترضني فهيا فضوكل . ولكنين شعرت أ ن  

رغبتك رمبا اكنت فقط منحرصة يف مقابةل أ حد  

 السفن الساحبة يف القناة "  

نك تعرف ان هذا غري معقول .   قالت ابزدراء : " اإ

ن   حىت ولو كنت معتادة عىل التقاط الرجال , فاإ



ىل   نظام أ من السفن مينع دخول أ حد دون ترصحي اإ

 السفينة . " 

نين يف هذا الصباح   ذن دعينا نقول اإ قال : " اإ

كنت مصمامً عىل أ ن يكون يل دور يف البحث  

عن اكتشافات جديدة يف املدينة , ولكن , مبا أ ن  

ن يل رشطني . "   غرضك هذا قد حتقق , فاإ

قالت اكتيا ويه هتز كتفهيا متسائةل عام تراه خيطط  

 هام ؟ " ليك ينغص علهيا هبجهتا : نعم , وما  

قال : " ال ول هو أ ن الترتدي مالبس تش بة  

 ماترتدية الساحئات . " 

قالت : " موافقة , مع انك تظمل معظم زوار  

 املدينة برأ يك هذا , وماالثاين ؟ " 



قال : " ان تتذكري أ ن الهنار ينهتيي عند منتصف  

 الليل . " 

ذ مل يكن   وبدا لها هذا معقواًل , فوافقت عليه , اإ

آ  ذا اكنت تريد أ ن تس متتع  دلهيا خيار أ خر , هذا اإ

بهنارها هذا يف البندقية , واكفأ هتا ابتسامة نيكولو  

 الظافرة . 

اكن لك ماتريدة هو الرتوحي عن نفسها قلياًل .  

وفكرت يف ارتداء ثوب وردي دون مكني بفتحة  

عنق واسعة وتنورة مجيةل جدًا , ومصنوع من  

ل يف  احلرير الهندي اخلالص , وقد اشرتته من حم 

ذ وجدت يف ذكل   لندن . واكنت حمظوظة اإ

احلانوت يف سان ماركو , شااًل بنفس لون الثوب  



وهو من النعومة والرقة حبيث ميكهنا وضعه يف  

حقيبتة يدها وميكهنا اس تعامهل بوضعه عىل كتفهيا  

ذا يه شعرت ابلربد مساءًا .   اإ

عند دخوهلام غرفهتام , تسائلت عام اذا اكن نيكولو  

ركة يطالب فهيا جبسدها مره أ خرى .  س يقوم حب 

وأ حست ابالرتياح عندما مل يفعل . ويبدو أ نه  

ىل   ذن اإ س يحافظ عىل وعده لها . فهيي سرتاتح اإ

 ان تدق الساعة الثانية عرشة . 

عندما أ صبحت جاهزة للخروج , اكن هو  

ابنتظارها يف غرفة اجللوس يف شقهتام . واكن  

 من احلرير  يرتدي رسوااًل فاحت اللون مع مقيص بين 

 وربطة عنق مناس بة . 



هنض واقفًا ذلدى رؤيهتا مث أ خذت عيناه  

تتفحصاهنا ابتداء من شعرها اذلهيب املمتوج عىل  

ىل خفها ال نيق اذلي يربز رشاقة قدمهيا   مكتفهيا , اإ

ىل   . اكن يتأ ملها بعني انقدة جعلت ادلم يتصاعد اإ

وجنتهيا . فقالت وقد ساءها تباطؤه يف التفرس :  

 حس نًا , هل تراين أ جعبتك ايس يدي ؟ " "  

قال : " نعم , تعجبينين ولو أ نه من غري احملمتل أ ن  

 نقابل أ حدًا ذا أ مهية ." 

اكن ذكل أ سعد أ ايهما حىت وعىل الرمغ من هتمك  

نيكولو يف أ كرث ال حيان . وتسائلت اكتيا , بعد  

عدة ساعات . ويه جتلس عىل مقعد يف ساحة  

ت املارة , ماذلي دفع  سان ماركو جخىل من نظرا 



رسامًا هناك لريمس لها صورة أ مام الناس اذلين  

 اكنو جممتعني حوهلام معجبني . 

ىل الرسام ليأ خذ لها رسامً , فكرة   لقد اكن جلوسها اإ

نيكولو نفسه واكن هو اذلي اختار لها هذا الرسام  

من بني مجموعة من الرسامني اكنو يعرضون  

رصعة ابلنجوم .  بضاعهتم حتت السامء املظلمة امل 

وعندما مسعت مههامت االإجعاب من املتفرجني  

 حوهلام , علمت بأ نه أ حسن الاختيار حقًا . 

اعرتفت بدهشة , يف مابيهنا وبني نفسها , بأ ن  

زوهجا هو حقًا مرافق ممتاز , فقد اكن ينتظر بصرب  

, ويه تنتقي خمتلف أ نواع املالبس من احملالت  

الشوارع بني الرايلتو وسان  املتعددة املنترشة يف  



ماركو ومل يبد أ ي أ عرتاض ويه جتول بني واهجات  

احملالت اليت تبيع أ قنعة " الكرنفال " واجملوهرات  

الزائفة . ساحمًا لها ابلتجول بني ال زقة والطرق  

الضيقة جمتازة املقايه الصغرية املنترشة عىل  

ىل جانب املعروضات اخملتلفة من أ غطية   ال رصفة اإ

اوالت وأ غطية ومالءات ال رسة والشاالت  الط

الفضفاضة وال كواب الزجاجية اليت تتأ لق حتت  

ىل صفات   مصابيح الشوارع ممايضيف حسرًا خاصًا اإ

 تكل املدينة الرائعة . 

بعد تكل الساعات اليت طافت فهيا يف الشوارع .  

مفعمة حواسها مبا تراه وتسمعه وتشمه من رواحئ  

ىل الرايلتو حيث  العطور , انهتيى هبام امل طاف اإ



شعرت بش ئي من خيبة ال مل ويه ترى املطامع  

قد أ قفلت , واكن جيب أ ن تدرك أ ن املراكز اليت  

 يكرث فهيا الس ياح , تقفل ابكرًا . 

ىل مطعم يف الهواء الطلق يرشف   عندما قادها اإ

ىل مائدة   عىل القناة الكبرية , سائرًا مبارشة اإ

فرصة انشغالها  حمجوزة , علمت بأ نه البد واغتمن  

 ابلرشاء , ليتصل هاتفيًا وحيجز مائدة هلام .  

لهثت قائةل دون أ ن تمتكن من اخفاء رسورها : "  

أ وه اي نيكولو ... ماأ مجل هذا " اكنت املصابيح  

الكهرابئية تتدىل من بني ال زهار املعرشة فوقهام  

 لتتأ رحج يف النس مي .  



ا اكن  مل يكن الظالم قد أ نترش متامًا . ومن ماكهن 

ماكهنا رؤية املارة ميشون فوق جرس الرايلتو ,   ابإ

وكذكل مراقبة الزوارق خترج من مرساها يف  

ىل ال بنية املقابةل   أ سفل املطعم كذكل النظر اإ

 بنوافذها الشبهيه ابالهبام ورشفهتا املزخرفة . 

مل تكن جائعة , ولكن مبا انه مل يكن هناك ضغط  

ة فقد تناولت  علهيا الإهناء عشاهئام وترك املائد 

الطعام واحللوى والفواكه مس متتعه بلك ذكل  

 ببطء. 

حدثت نفسها بأ ن لك ذكل اكن حس نًا ... واكنت  

ترشب املياه املعدنية بيامن اكن نيكولو يرشف  

 الرشاب . 



عندما تراك املطعم متوهجني اىل سان ماركو اكنت  

الساعة قد بلغت احلادية عرشة والنصف , فتناوال  

يى " فلوراين " واس متتعا بسامع  القهوه يف مقه 

املوس يقى , بيامن اكن الس ياح والبنادقة يطوفون يف  

مس " غرفة   املاكن اذلي أ طلق عليه انبليون اإ

 جلوس أ ورواب " . 

بيامن اكنت اكتيا تعتقد أ هنام يف طريقهام للقرص ,  

ىل ماكن الرسام   ذ رأ ت نيكولو يتجه هبا اإ دهشت اإ

ركة مس يطرة  . واحتجت , لكنه أ رص عىل ذكل حب 

 من يده أ وقفت اعرتاضها . 

تعالت رصخات الاس تحسان والهتليل من مجوع  

ىل كريس   املتفرجني ومه يشريون حمولني انتباهها اإ



الرسام . واس تدارت ويه مقرتبة لرتى صورهتا  

مكمتةل بيامن اقرتب نيكولو من الرسام يدفع هل أ جرته  

 . 

ىل   شهقت بدهشة ابلغة ويه ترى نفسها تتطلع اإ

رة أ مرأ ة غريبة عهنا . هذه اخمللوقة الرائعة ذات  صو 

العينني الربيئتني كعيين طفل وابتسامة اجليوكندا  

الغامضة يف وجه بيضاوي عايل الوجنتني " وغامزة  

 " يف اذلقن .. 

كيف أ مكن لهذا الرسام أ ن يراها هبذه الصورة ؟  

ىل نيكولو متوقعه عدم   ونظرت بطرف عينهيا اإ

ذلي يش به رمس غطاء علبة  موافقته عىل الرمس ا 



الشوكوالته ... ولكن , هاهوذا يدفع ال جرة للرسام  

 ويلف الصورة ابلورق امللون مث حيملها شاكرًا . 

قالت بيامن نيكولو يأ خذ بيدها يقودها ليخرجا من  

سان ماركو : " الجعب أ ن جيمع لك هذا املال من  

معهل هذا . مادام يف اس تطاعته أ ن جيعل أ ي امرأ ه  

 سيامنئية " .   جنمة 

نه كلك الرجال   حضك نيكولو لقولها هذا وقال : " اإ

يطاليني عندما تفتنه امرأ ه ما , يضفي مالحمها   االإ

ابلغريزة عىل وجوه لك النساء ال خرايت , فهو  

ىل جانب عني الرسام   لهين بعني العاشق , اإ ينظر اإ

, وهكذا خترج الصورة من بني يديه حبيث التاكد  

 رة نفسها " . متزيها صاحبة الصو 



ليه مقرصًا   مد نيكولو ذراعه حول خرصها جيذهبا اإ

خطواته الواسعة لتناسب خطواهتا وهبذا أ خذت  

س يقاهنام حتتك بعضها ببعض , مث قال : " هل  

 تعرتضني عىل ما وجد الرسام يف طبيعتك ؟ " 

أ جابت مرسعة : " الك يف احلقيقة فلقد جاملين  

 كثريًا فهيا "  

 تكن راضية . لقد اكتشف  لكهنا يف أ عامقها مل 

الرسام حقيقهتا الربيئة املطةل من عينهيا وهذا مامل  

تكن تريد لنيكولو أ ن يعرفه . اكنت تريد أ ن ختفيه  

ىل أ ن يطلق رساهحا   عنه بأ ي مثن مادامت تسعى اإ

 من الرشك اذلي أ وقعها فيه . 



جفأ ة دقت الساعة منتصف اليل . وعندما تالشت  

آخر دقاهتا , توقف نيكول  و عن السري ومد ذراعيه  أ

يأ خذها بيهنام ليطبع قبةل عىل وجنتهيا . وحاولت يف  

البداية املقاومة ولكن رسورها البالغ من هذه  

ال مس ية اكن مازال مس يطرًا علهيا , وذكريهتام معًا  

مازالت حية يف نفسها , وهذا مامنعها من أ ن  

ختلص نفسها من عناقة املس يطر . وهكذا وقفت  

ابعها حتيط عنقة بذراعهيا  عىل رؤوس أ ص 

 مستسلمة لعناقة . 

عندما تركها من بني ذراعيه اكن يتنفس بصعوبة ,  

هبمه عىل شفتهيا بيامن اكنت   وقال لها وهو مير ابإ

نك تتعلمني برسعة ايماركزية ,   عيناه تتأ لقان : " اإ



عىل الرمغ من امتناعك يف البداية , عن تأ دية  

نين متأ كد من أ نك س تؤدي هنا يف الهناية  واجباتك واإ

 بشلك حسن جدًا " . 

عندما قادها نيكولو حنو مرىس القناة الكبرية ,  

أ دركت اكتيا أ نه مره أ خرى س بق وأ تصل هاتفيًا  

ىل   جبوفاين ليوافهيام ابملركب . ومسحت بأ ن يزنالها اإ

مقرة املركب يف الوقت اذلي اكن فيه جسمها مازال  

ولو ,  يرجتف لهذا التجاوب املفاجئ مهنا حنو نيك 

ولقت الشال حول كتفهيا اللتني اكنتا ترجتفان من  

الربد , بيامن اكنت تدرك يف أ عامقها أ ن هذه الرجفة  

ال من توقع ما ينتظرها وليس من برودة   مل تكن اإ

 الليل . 



هنا تعرف أ ن نيكولو ال حيهبا ولكنه يرغب فهيا   اإ

ذ يطلب   ولكن ملاذا تراها مل تعد تشعر ابالإذالل اإ

ف اكمرأ ه تؤدي واجب الوالء لرجل  مهنا أ ن تترص 

 أ رتبطت به ؟ 

ذا اكن ماقاهل لها سزيار بريونيليل حصيحًا . أ ن   واإ

نيكولو قد تزوج ليجعل مهنا س تارًا خيتفي وراءة  

ليك تمتكن جينا من احلصول عىل الطالق من  

دون فضيحة تصيب رفيقها , يف هذه ايضًا , مل تعد  

هو تأ ثري  تشعر ابملذةل أ و الغضب ! ملاذا ؟ هل  

حسر البندقية أ م لعهل رواسب حهبا السابق  

لنيكولو أ م يكون ذكرايت مشاعرها حنوه عندما  

اكنت تعتقد انه حيهبا ؟ ولكن , ملاذا ترى الغضب  



ليه لتثور يف وهجه , هذا الغضب   اذلي يه حباجة اإ

 يرفض أ ن يش تعل ؟ 

هنا   ليه فاإ عىل الرمغ من هذا احلل اذلي توصلت اإ

ىل   غرفهتام يف القرص , مل جتد نفسها  عندما عادا اإ

دفاعًا أ مام رغبته املتسلطة لتجد نفسها تهنار دلى  

 أ ول ملسة منه . 

عندما استيقظت وضوء الفجر يتسلل من بني  

ىل جانهبا لرتى   الس تائر ليس تقر عىل وهجها نظرت اإ

ىل حيث اكن يرقد   فراشة خاليًا ومدت يدها اإ

جلست  لتالمس يدها برودة املالءات احلريرية و 

ىل ابب امحلام املغلق يتسلل   يف الفراش لتنتبه اإ

النور من أ سفةل . ومضت حلظات قبل أ ن خيرج  



ىل الغرفة وأ دهشها أ ن ارتدى   نيكولو منه عائدًا اإ

بدةل معل رمادية وقد علت القميص الفاحت ربطة  

 عنق داكنة الزرقة . 

 هتفت ومازال النعاس يثقل جفنهيا : " نيكولو " . 

اقرتب مهنا مث جلس عىل حافة الرسير وهو يقول  

بطاء . لقد   ىل ميالنو دون اإ " عيل أ ن أ ذهب اإ

تلقيت خمابرة هاتفية هذا الصباح ويظهر اهنا أ تت  

ليةل أ مس ولكن جوفاين اكن معنا يف املركب بيامن  

آةل   اخلدم اكنو قد ذهبوا . لقد تركوا مالحظة يف أ

قت قبل  اجلواب يف الهاتف ولكن مييض بعض الو 

 أ ن أ صل ل مسع ماتقول . " 



ىل مىت   قالت ويه ختفي خيبة أ ملها : " ولكن اإ

 س يطول غيابك ؟ " 

ىل طبيعة   أ جاب : " يومًا أ و يومني هذا يعود اإ

 ماسأ جد ابنتظاري ". 

ماذا اكنت تتوقع ؟ لقد أ مضيا ليةل ممتعة البارحة  

وفكرت مبرارة يف أ هنا قد تقبلت وضعها مكحضية  

 ة مايكفي الرضاء س يدها . متكل من اجلاذبي 

سأ لته ويه تعمل جوابه مقدمًا : " هل ميكنين  

 احلضور معك ؟ " 

قال رافضًا ابقتضاب : " ليس مثة وقت .  

س يوصلين جوفاين بعد دقائق اىل حيث تنتظرين  

ىل ميالنو لك اخلدم   س يارة تأ خذين رأ سًا اإ



س يكونون يف خدمتك تس تدعهيم مىت شئت  

نك س تكونني بني  فتتسلني معهم كام تريدين   , فاإ

أ يد أ مينة وقد تركت كل مبلغًا اكفيًا عىل الطاوةل  

 يف غرفة اجللوس ليك تنفقي منه " . 

شكرته ويه حتمل نفسها عىل الابتام برمغ  

شعورها ابلرغبة يف الباكء للجفاء اذلي ظهر منه  

 مث سأ لته : " هل مثة ش ئي س ئي ؟ " 

ىل وهجها   قال ساخرًا من نفسه وهو ينظر اإ

احب : " الش ئي ال ميكن اصالحه . لقد  الش 

ترصفت أ ان كصيب يف عيد امليالد انس يًا لك ش ئي  

أ مام لعبته اجلديدة والآن عيل أ ن أ دفع مثن عدم  

 أ نتبايه لشؤوين  



 ال كرث أ مهية " . 

حنىن هو   عندما أ دركها الفزع من قسوة الكمه اإ

 ليقبلها .  

اكنت قبةل محمومة قاس ية متوحشة تقريبًا يه قبةل  

ىل اللقاء انتهبيي   احملارب عند الوداع مث قال : " اإ

ىل نفسك يف غيايب وسأ سأ كل عن أ ي هتور يبدر   اإ

 منك عند عوديت " . 

اكنت هذه لكامت رئيس يف العمل أ كرث مهنا لكامت  

زوج . ولكن ماذا اكنت تتوقع ؟أ ن تس تخلص  

نيكولو من جينا فقط ل هنا مكنته من احلصول  

آ  ن احلب هو ش ئي أ خر أ كرب بكثري من  علهيا ؟ اإ

 التوافق امحلمي . 



عندما تركها وحدها يف غرفة النوم الرائعة ابتدأ ت  

تفكر يف مس تقبلها املوحش مع قرص مدته مع  

زدراء لذلل   الشعور املدمر ابحلرمان . وشعرت ابإ

املالزم لدلور اذلي تقوم بمتثيهل ليس ل هنا التعرف  

ن البندقية بلك حسرها يه   كيف تشغل نفسها . فاإ

ذا يه تعبت من التفرج عىل   عند عتبة بيهتا واإ

الكنائس فهناك البحريات واجلزر الاخرى ولكها  

 تس تحق الزايرة . 

لهيا نيكولومره بلقب   تأ وهت بعمق . لقد أ شار اإ

 خليةل . 

كتفى   وقد اكن هذا تشبهيًا قريبًا من احلقيقة فقد اإ

مسجل العقود بتسجيلهام زوجًا وزوجة حسب  



منا مل يتضمن ذكل قسامً وال  اقرارهام بنيهتام ت  كل . اإ

عالن أ خاليق عن احلب   عهود ... مل يكن مثة اإ

والوالء حىت يفرقهام املوت . وهكذا جيب أ ن تبقى  

ىل أ ن تكتشف احلقيقة عن ال حداث اليت   يه اإ

ىل مثل هذا الارتباط , ومن مث تعمل عىل   دفعهتا اإ

حهل . فهيي , برصف النظر عن الصفقة اليت  

كولو . التريد أ ن تبقى طرفًا يف  عقدهتا مع ني

احتادهام هو وجينا الالاخاليق , مكرسة ذكل يف  

 الكنيسة . 

 

 

 هنـــــــــــاية الفصـــل الســــــــادس 
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 ...:::~ الفصل السابع ~:::... 

 

جلست اكتيا تعبث ابلطعام, واماهما وجبه مكونه  

من السمك املشوي والسلطه. مل تكن حتس  

ابجلوع ويه جتلس يف ذكل املطعم املرشف عىل  

رق النخططه ابلونني  القناه, تتطلع اىل الزوا 



الابيض والازرق بأ براهجا اذلهبيه واخلرضاء  

 مربوطه يف مرساها. 

اكنت اكتيا تشعر ابحلاجه اىل الراحه, واي يشء  

اكن افضل من الرجوع اىل القرص لقضاء بقيه الهنار  

 يف جسهنا الرائع ذاك. 

لقد مىض يومان ونصف دون اي خرب عن  

نيكولو...وفكرت ابستسالم يف اهنا ما اكن لها ان  

تتوقع منه خربا, اذ انه مل تمتلكه املشاعر املعتاده  

دلى لك عريس حنو عروسه! وتساءلت اىل مىت  

سيبقى متظاهرا ابحلب لها, لو مل ترسع يه يف  

 حماوهل النقاذ كرامهتا والتظاهر بعدم حهبا هل. 



كن ما للشكوك تساورها ويه تلمس شعوره  ل

اجلاف حنوها اذ يصمم عىل العوده مليالنو من  

دوهنا, ذكل الن اي عريس يس تحق هذا اللقب,  

كعريس خصوصا يف ايطاليا, ما اكن لهيجر عروسه  

ملده اايم بعد ما ظهر من اس متتاعهام معا اىل هذا  

احلد؟ ام لعل براءهتا يه اليت صورت لها خطأ  ان  

ا يشاركها نفس مشاعر الهبجه اثناء اتصاهلام  زوهج 

 امحلمي؟ 

ساورها شعور هو مزجي من الشعور ابذلنب  

نه اكن جيب ان خترب نيكولو عن   وادراك ابإ

معارضهتا اجراء زفاف حافل, وذكل قبل سفره اىل  

ميالنو. رمبا اكن عند ذاك قد خفف من ارصاره  



هيا  عىل حفهل للزفاف ازاء نيهتا هذه, اما الان فعل

ان تس تعد ملواهجته هبذه املعارضه عند عودته  

متحمهل نتيجه رد الفعل عنده ابلنس به دلمه  

 الايطايل املنفعل عند اهنيار خططه. 

 " هل السنيورا اكش ياتور هنا؟ " 

استيقظت اكتيا من رشودها ليبعث يف نفسها  

الضيق مرأ ى سزيار برونيليل اذلي هبط جالسا  

. لقد اكن هذا  عىل الكريس اماهما بلك راحه

املطعم اذلي تناولت فيه العشاء مع نيكولو يف  

اليوم الثاين لوصلهام للبندقيه. كنت نصف ممتلئ عند  

وصوهلام امنا الان مل يبقى فيه سوى موائد قليهل  

 خاليه. 



ردت عليه حتيته وسؤاهل عن حصهتا بربود,  

وتعمدت عدم الرد عىل اس ئلته, مث قررت ان  

 ليه فقالت: تتخلص منه بأ ن تكذب ع 

 " انين بأ نتظار زويج اذلي س يحرض الان " 

 فقال: 

نك س متكثني وقتا طويال يف انتظاره "   " اذا فاإ

اشار اىل النادل ليحرض هل عشاء لنفسه وزجاجه  

رشاب قبل ان يعاود النظر اىل وجه اكتيا  

 املتصلب املالمح, ليتابع قوهل: 

" اخر مره مسعت فهيا عن ماكن نيكولو اكش ياتور  

 اكن يف ميالنو يتناول العشاء مع جينا اكبريين "   انه 

 والقى نظره اىل ساعته وقال: 



" طبعا البد انه عائد ابلس ياره هذا الصباح. ولكن  

مبا انه اعاد جينا اىل شقهتا الليهل املاضيه فال بد انه  

 سيتأ خر " 

صدمت اموجه ال مل اليت اجتاحت جسمها.  

تفاظ  وضغطت عىل يدهيا يف حضهنا حماوةل الاح 

 هبدوهئا. مث قالت جبفاء: 

هامتم برثثرتك اي س يد   " اظن انين غري مس تعده لالإ

 برونيليل " 

 قال سزيار حمتجا: 

" اي عزيزيت الس يده اكش ياتور. ال ميكنك ان  

تلوميين لالهامتم بك, ليس فقط لزواجك العاطفي  

املفاجئ من نيكولو اكش ياتور, ولكن ل نك امرأ ه  



خمدوعه من قبل رجل    مجيهل. واان اكره ان اراك 

 ليس فقط يكربك يف السن ولكن يف اخلربه ايضا " 

فكرت اكتيا يف ان السكوت من ذهب حقا,  

ماكهنا ان ترتك نيكولو معرضا ملثل   ولكن كيف ابإ

هذه الشائعات املؤذيه همام اكن نوع شعورها حنو  

زوهجا؟ اكن اليشء الوحيد احلسن يف حديث  

لقب ماركزيه,  برونليل هو توقفه عن خماطبهتا ب

 وقالت حبذر: 

" ان زويج يف رحهل معل اىل ميالنو. وقد  

ادعيت العكس فقط من ابب الهتذيب. ومبا انك  

ال تفهم الاشاره فيجب ان اطلب اليك مبارشه ان  

 تتحول اىل مائده اخرى " 



 قال ببشاشه: 

" هذا غري ممكن, اذ ال يوجد اي مائده شاغره, كام  

 ملائده " انين طلبت الطعام اىل هذه ا 

 قالت ويه تتناول حقيبه يدها من حتت املائده: 

 " هذا حسن, ارجو كل طعاما شهيا " 

مهت برتك املطعم برمغ اهنا مل تتناول لقمه واحده  

من طعاهما بعد, وبرمغ ان قدماها تؤملاهنا لكرثه ما  

 طافت يف احملال التجاريه هذا الصباح.  

 سأ لها: " اتريدين صوره؟ " 

 متعمده عدم فهم قصده: اجابت ابزدراء  

" صوره برفقتك اىل هذه املائده؟ انه ال يرشفين  

 ان ابدو معك " 



 ابتسم سزيار متجاهال اهانهتا وقال: 

" صوره لزوجك وجينا اكبريين يتعش يان معا. او  

اذا كنت تفضلني صوره هلام معا يدخالن اىل  

شقهتا. اخىش ان ال تكون الصوره الثانيه جيده  

تعمدت اخفاء وهجها. ولكن سايق  ل ن الس يده  

 جينا اكبريين ال ميكن ان خيطهئام من يعرفها " 

تصاعدت غصه يف حلق اكتيا. ما اشد حامقهتا  

ويه تصدق ادعاء نيكولو عن اخملابره الهاتفيه من  

ميالنو. الا يكفي ان خيوهنا حىت يعرضها لالذالل  

امام الناس؟ ومنحها الغضب القوه عىل الاحتفاظ  

, فهنضت واقفه دافعه كرس هيا اىل اخللف  هبدوءها 

 قائهل: 



" ولكنك اخربتين بنفسك ان زويج وجينا اكبريين  

هام صديقان قدميان, فأ ي يشء غري طبيعي يف ان  

عادهتا اىل مزنلها,   يتناوال العشاء معا؟ وابلنس به الإ

 ملا ال؟ ان زويج رجل همذب " 

 قال ابزدراء: 

. اظن  " ابلتأ كيد هو رجل, ورجل جذاب للنساء

ان من املمكن ان يكون عاد معها اىل املزنل لتناول  

كوب من الاكاكو قبل النوم, ولكن اذا اكن الامر  

كهذا فقد اس تغرق رشب الكوب هذا وقتا طويال.  

فقد ترك امللكف من قبيل مبراقبه املزنل, املراقبه  

بعد ساعتني عائدا اىل مزنهل, دون ان خيرج  

 زوجك من مزنل جينا " 



 بكربايء: قالت  

" واملفروض يب ان اصدق ان حضورك اىل هنا  

لتجلس معي وتغرقين بشكوكك, لك هذا اكن  

 مبحض املصادفه؟ " 

 اجاب برقه: 

" الك ابلطبع, فقد دأ بت منذ الفجر يف متش يط  

آمال يف ان اراك ل خربك مبا يدور   اماكن الس ياح أ

من وراء ظهرك. اعتربي هذا نوعا من الاحسان  

يش يع اخلرب يف البندقيه بأ مجعها    كل, وذكل قبل ان 

 " 

 ردت عليه اثئره: 



" بل سأ عتربه نوعا من الافرتاء. حاول ان تنرش  

هذه الصور مصحوبه بأ ي اهتام بسوء السلوك,  

 ليقاضيك حمايم زويج " 

 قال معنفا: 

" ما هذا؟ امل تسمعي قط ابلقول املأ ثور وهو ان  

لك ما ينرش هو حسن, وان احلقيقه يه احسن  

 هتمة القذف؟ اىل جانب انه س تكون  دفاع يف 

هناك صور كثريه هلام معا اثناء حفهل الغد, ولكها  

صور بريئه واحضه, جبانب صورة رائعه امجلال  

 لزوجه نيكولو اكش ياتور اخملدوعه " 



واردف: " اي لزوج اكبريين املسكني زوج جينا  

اخملدوع, انه س يرص عىل اس نانه لشدة شعوره  

 ابلغيظ " 

 ؟ "  " حفهل الغد 

وافلتت هذه اللكامت من بني شفتهيا قبل ان تتنبه  

 اىل امساك لساهنا. 

بدا عىل وجه سزيار برونيليل ندم زائف وهو  

 يقول: 

 " اوه...امل تعريف؟ " 

لعنت اكتيا نفسها لوقوعها يف الرشك. وهزت كتفهيا  

وقد اثرت اثئرهتا الإهامل نيكولو اطالعها عىل لك  



 اليت تتصل هبا  نشاطاته الاجامتعيه وخاصه تكل 

 جزئيا. وقالت: 

" لقد تذكرت الان انه ذكر يل شيئا عن حفهل  

عشاء ولكن ذهين اكن شاردا فمل انتبه اىل  

 التفاصيل " 

ملعت عيناه خسريه وهو يلمس حماولهتا تغطيه  

 هجلها: 

" من الواحض ان هماره نيكولو كعاشق ال بد اهنا  

تنوم مغناطيس يا ما دامت جتعكل ختلطني بني  

حداث الاجامتعيه احليويه يف البندقيه وبني  الا 

 حفهل عشاء بس يطه " 



عندما مسعت حضكته اخلافته الساخره ادركت انه  

جيب علهيا اذلهاب قبل ان تفقد الس يطره عىل  

ساقهيا. ومنعهتا كربايؤها من ان توجه اىل هذا  

آخر.   الرجل الوحق اي سؤال أ

لهيا تفسري لك   ان عىل نيكولو وحده ان يقدم اإ

ذا. وقبل ان يدرك سزيار غرضها اكنت قد  ه 

التقطت حمفظهتا وارجعت كرس هيا للوراء لتقف  

 مس تديره لذلهاب. 

هب هو واقفا ابحرتام وبلك بشاشه ولطف الرجل  

الايطايل اخرج من جيبه بطاقه صغريه وقدهما الهيا  

 هبدوء قائال: 



" انتظري, ال بد ان يأ يت وقت حتتاجينين فيه,  

تتصيل يب عىل احد هذه    وميكنك عند ذكل ان 

 الارقام " 

اكن علهيا ان تتجاهل بطاقته تكل ولكن حاس هتا  

السادسه جعلهتا تأ خذها من يده وتدسها يف  

اجليب اخلاريج حلقيبه يدها ويه تدير هل ظهرها  

 خارجه. 

اقرتب مهنا النادل ويه تسكل طريقها بني املوائد  

 لتخرج اىل الرصيف, سأ لها: 

 الطعام اي سنيورا؟ " " امل يعجبك  

 اجابت بربود: 



" ابلعكس اكن شهيا جدا بل الرفقه يه اليت مل  

 تعجبين " 

 واشارت اىل الصحايف البامس ويه تقول: 

 " ان الس يد برونيليل س يدفع حسايب " 

مل يكن هذا انتقاما اكفيا ابلنس به لاكتيا اليت اكنت  

تود ان تفرغ عىل رأ سه القذر دلو ماء مبثل قذارته.  

ن مثل هذا العمل مل يكن ليعززها عند نيكولو  ولك 

يف ما لو قبض علهيا بهتمة ايذاء خشص بدنيا. ومع  

خسطها عىل الطريقه اليت جعلت نيكولو خيدعها  

لتزتوجه, فغهنا مل تس تطع اناكر احلقيقه ويه ان  

مس تقبلها ومس تقبل جدها يعمتدان عىل عطائه  

 وخسائه. 



ن برونيليل قد اخربها احلقيق ه عن نيكولو  اذا فاإ

وجينا اكبريين. وعندما تفجر غضهبا دموعا, عند  

ذكل فقط ادركت مك اكنت ترجو ان يكون سزيار  

ت مراره ويه   برنيليل اكذاب او خمطئا. وامتل 

تس تدير مبتعده قدر ما تس تطيع عن ذكل الرجل  

املتوحش. مل يكن دلى هذا الصحفي اي مضري  

بت به لها  ليؤنبه وما هو ادلليل اذلي ميكنه ان يث 

خيانه نيكولو؟ وما هو قصده من ذكل؟ هل  

ليجعلها تقوم بترصف ما يفيده يف نرشه يف  

 حصيفته؟ " 

ابلنس به للحدث الاجامتعي املقبل س تحرضه جينا  

اكبريين, ملاذا امتنع نيكولو عن تنبهيها اليه؟ هل  



اكن نيكولو يبدو عدمي الزناهه اىل هذا احلد لو مل  

ه لقبولها الزواج منه, اذ  تلفق هل يه اس باب وضيع

اومهته اهنا تزوجته لرثوته؟ كيف اس تطاعت  

معايشه هذه الكذبه بعد سامعها ما مسعت من  

حديث بينه وبني جدها عن السبب الاصيل  

 لزواهجام. 

مسحت دموعها املهناةل بيدها غاضبه. جدها!  

وازدادت تعاس هتا ويه تفكر يف جدها ومعهتا  

لهيام  رساهل ختربهام عن    بييك. امس فقط ارسلت اإ

جامل البندقيه وسعادهتا يه يف اس متتاعها  

ابكتشاف كنوزها. دون ان ختربهام ابلطبع بأ هنا  

متيض الوقت وحدها. وتسائلت حبرسه ما اذلي  



دفعها اىل اخفاء ذكل؟ اغرورها ام خيالؤها؟ ام  

هدوء وطمأ نينه نفس العجوزين؟ ان دلى جدها  

بزتاز ليك  ما يكفيه من القلق اذ اكن قد تعر  ض لالإ

يوالفق عىل زواج مدبر دون حب. ان اقل ما  

جيب علهيا حنوه هو ان توفر عليه الامل اذلي  

س يعانيه يف ما لو عمل ابكتشافها احلقيقه. اهنا عىل  

الاقل س تحاول الترصف يف الكيفيه اليت ميكهنا ان  

 تنتشل هبا تفسها من هذه الورطه. 

رتفع شأ نه اىل  فكرت مبراره ممتنيه لو ان جدها مل ي

طبقه نبالء ايطاليا املندثري اذلكر. لو مل حيدث  

, ملا عرف اذا نيكولو شيئا   ذكل ويتحدث به املل 



عهنا ولبقيت يف لندن تقوم بعملها اذلي تعشقه  

 بدال من التجوال يف شوارع البندقيه مع الاهما. 

عندما حتولت يف منعطف, توقفت جفأ ه وقد متلكهتا  

وجدت نفسها امام كنيسه    ادلهشة والرسور حني 

رائعه قد رصفت جدراهنا ابلرخام لتلمع بروعه ال  

مثيل لها. كام ان ابراهجا اكنت تتأ لق يف اشعة  

 الشمس. 

اكنت تسري يف الشوارع الضيقه خلف الرايلتو  

مبتعده عن سزيار برونيليل قدر اس تطاعهتا, دون  

ان تتوقع رؤيه مثل هذا الكزن يف مثل هذا املاكن  

 عن منطقه الس ياح.   البعيد 



ابلقرب مهنا وقعت عيناها عىل واهجه مصور  

فوتوغرايف فوقفت اماهما تتفرج عىل خمتلف الصور  

اليت متثل العرائس والعرسان. احقا! ميكن للحظ  

ان يكون هبذه القسوه؟ ومزق الامل قلهبا, نعم يف  

اس تطاعته ان يكون كذكل. لقد اكتشفت عرضا  

ض نيكولو علهيا ان  كنيسه سانتا ماراي اليت عر 

حيتفال فهيا بزواهجام الكنيس وذكل ليشدها اليه  

برابط هو اقوى من اي رابط يعقده انسان.  

وحدثهتا نفسها بغضب, لو اهنا وافقت عىل ذكل,  

ما اذلي اكن س يحدث؟ مل يكن ما تتطلع اليه عند  

ذاك سوى حياة ماديه مرفهه خاليه من املشاعر.  

ا ما دامت لن تراها  حس نا فلترتك الكنيسه وشأ هن 



ابدا من ادلاخل بصفه عروس. اكنت نتيجه هذا  

القرار حس نة ولكهنا ال تتناسب ابدا مع  

فضولها.فقد اكنت الشوارع خاليه حيث ان لك  

 انسان اكن يتناول الغداء. 

لكهنا عادت فغريت رأ هيا عندما رأ ت ابب  

آهة رسور ويه ترى ما   الكنيسه, فدخلت لتطلق أ

ن متاما مكن يدخل علبه  اكن ابنتظارها. اك 

جموهرات, ومن هنا اخذت الكنيسه امسها. اكنت  

اشعه الشمس تتدفق من النوافذ مرسهل خيوطها  

عىل الامعده والسقف اذلهبيه لتتالق هذه خاطفه  

الابصار. واكنت لوحات ابحلجم الطبيعي متتد من  



السقف حىت اسفل اجلدران متثل صور القديسني  

 يف خمتلف العصور. 

لك يشء تقع عليه انظارها مكوان من اذلهب  اكن  

او الرخام مما مل تس تطع استيعابه يف حلظات. ومن  

مث جلست يف هدوء يف احد الاماكن اخلاليه. اخريا  

هنا يف مواهجة املذحب اذلي اقميت يف صدره ايقونه  

مشهوره وجدت عندها الهدوء والسكينه والسالم  

 اذلي تنشد. 

اكتيا جالسه تنظر    ال ميكن القول اىل مىت ظلت 

اىل روعه ما حييط هبا, او مك اهدرت من الوقت  

فوق ضفاف القناه او فوق اجلسور, او متوقفه يف  

لك حلظه متفرجه عىل واهجات احملال اليت تعرض  



خمتلف انواع البضائع والازايء. اكنت قد نسيت  

ان تضع ساعهتا يف يدها قبل خروهجا من البيت,  

ن الشمس يف السامء  لكهنا عرفت الوقت من ماك

 فتنبأ ت بأ قرتاب املساء. 

ان اماهما ليهل اخرى تعسه موحشع. وتهندت ويه  

تعرب اجلرس امجليل اذلي يصل هبا اىل القرص, ومن  

هناك اجتازت البوابه اىل احلديقه لتتوقف انفاسها  

ويه ترى قامه زوهجا املديده وهو يهنض من احد  

 املقاعد ليتقدم الهيا حمييا...هتفت: 

 " نيكولو...مل اكن اتوقع رؤيتك قبل الغد " 

وادركها الفزع الإحساس الرسور والهبجة الذلين  

احست هبام عند رؤيته. لقد شعرت ابدلم احلار  



يتدفق يف وجنتهيا. مشل هو بعينينه السوداويني  

رسوالها الفاحت اللون ومقيصها القطين اخلفيف وهو  

 يقول: 

اكتيا...هل ذكل ل نك  " ان وجنتك تترضجان اي  

رسرت برؤييت؟ ام انك احرتت ل ن عوديت عىل  

غري انتظار قد افسدت خطتك يف متضيه هذا  

 املساء؟ " 

 قالت: 

 " انين مل اتوقع قدومك...." 

 وتوقفت عند هذه اللكامت. 

 نظر الهيا مفكرا وهو يقول: 



" هذا واحض...وانين اعتذر عن تدخيل يف حياتك  

اذ من الواحض انك  مره اخرى هبذه الرسعه.  

 وجدت ظهوري املفاجئ معرقال...." 

قبل ان جتيب خطا حنوها يأ خذها بني ذراعيه  

 ويرفع ذقهنا ليقبلها برقه مث يقول: 

" هل هو اللوم ما اراه يف عينيك امجليلتني اي  

 اكتيا؟ " 

ابتسمت بقسوه ويه تتخلص من بني ذراعيه  

 مبتعده عنه يك ال يقرأ  التعاسه يف عينهيا. 

 قال لها دون ان يؤثر فيه مصهتا: 

 " تعايل " 



واخذ بيدها يقودها اىل داخل القرص صاعدا واايها  

السمل امجليل اىل شقهتام. اكنت قبضته عىل يدها  

 شديده دلرجه تقرب من االإيالم وهو يقول: 

" دعينا نرى ما اذا اكنت الهديه اليت احرضهتا كل  

 من ميالنو س تعيد الابتسامه اىل شفتيك " 

حت هل بأ ن يقودها اىل غرفهتا بصمت ليناولها  مس

علبه مغلفه بورقه مذهبه مطبوع علهيا امس مصمم  

 شهري. 

اخفت ما تشعر به من مراره ويه تفك رابط  

العلبه وخترج ثواب رائعا للسهره. اكن بس يط  

التفصيل بفتحة عنق واسعه ومن دون مكني  

  وتنوره واسعه. اكن امه ما فيه هو نوع القامش. اكن 



القسم الاعىل منسوجا من خيوط اذلهب مع  

اللون العسيل اخذ يتأ لق حتت اشعه الشمس  

املائهل للغروب اليت اكنت تلقي خبيوطها الباهته من  

 خالل انفذه الرشفه. 

 قالت برباءه: 

 " انه رائع اي نيكولو " 

وحاولت ان ختفي غصة امل قد هتدد بتدمري هدوهئا  

 الظاهر اذلي جتاهد لالحتفاظ به. 

 اومأ  برأ سه راضيا وهو بقول: 

" هذا حسن. ظننت انك قد حتبني ان تذهيب  

اىل احملالت لتختاري بنفسك. ولكنين لقرص  



الوقت مصمت عىل مفاجأ تك به. لن تكون هناك  

 امرأ ه يف القاعه متاثكل اانقه ليهل الغد " 

 هتفت اكتيا وقلهبا يقفز من بني ضلوعها: " غدا! " 

نليل ابحلقيقه. وعادت  اذا فقد اخربها سزيار برو 

 تسأ هل مدعية الرباءه: 

 " س يكون عندان حفل اذا؟ " 

 قال مشريا بيده: 

" اكن جيب ان اخربك قبل الان ولكن شغلتين  

امور اكرث امهيه. وكنت ذكل الصباح اذلي  

سافرت فيه يف جعهل من امري انستين ذكل  

والقصه يه ان جينا اكبريين س تقمي حفهل عرض  

قرص مس تعمهل بعض املوجود يف  ازايء عندان يف ال



خمازن حمالهتا من ازايء. امه معرض س نوي ومبا  

ان ريعه يعود لالعامل اخلرييه مل اس تطع رفضه يف  

 اخر حلظه " 

مضت حلظات اس توعبت فهيا اكتيا املوضوع لتقول  

اخريا, اذ اظهرته كصوره غري مكمتهل لغريق يتعلق  

 بقشه: 

ىل  " لقد فهمت هل هذا ما دفعك لذلهاب ا 

 ميالنو؟ ليك ترى جينا وتهنيا التدابري اكفه؟ " 

 القى برأ سه للخلف وهو ينفجر ضاحاك ليقول: 

" اب الهيي, الك....لقد مت تدبري امر هذا منذ شهور  

آخر حلظه   كام اذكر. واذا جرت اي مشالكت يف أ

 فهيي مسؤوليهتا عند ذاك " 



وجفأ ه غادر وهجه الابتسام ليحل حمهل العبوس  

 وهو يقول: 

ن ذهايب اىل ميالنو اكن بشأ ن ترسب رس  " ا 

تصممي جديد للس يارات اليت نسوقها فب الوالايت  

 املتحده " 

 قالت ويه تتحول مبتعده عنه: 

 " لقد فهمت " 

لقد فهمت من لهجته انه غري مس تعد ملناقشة  

شؤون معهل معها, ومل جتازف بتعريض نفسها اىل  

  زجره يف ما لو اتبعت غريزهتا واس مترت يف سؤاهل 

عن اعامهل تكل. ذكل انه مل يكن هناكل دور  



الهامتماهتا كزوجه مضن ادلور اذلي مصمت عىل  

 القيام به جتاه زوهجا. 

ِلَم مل جتد عىل بطاقه الثوب الهديه ذكرا للقياس,  

 سأ لته: 

 " كيف عرفت قيايس؟ " 

 اجاب: 

" نظرا لضيق الوقت, اتصلت هاتفيا بك, وملا  

اخلادمه ان ترى  كنت غائبه طلبت من ماراي  

 قياسك عىل ثيابك يف خزانه مالبسك " 

 محلت نفسها عىل الابتسام قائهل: 

 " انك ماهر " 



لكن الوسواس اذلي يعذب نفسها مل يكن ليفارقها  

 وقالت: 

 " انه ثوب رائع. هل هو من حمالت جينا؟ " 

اكن مثة تردد خفيف وهو ينظر الهيا وقد ضاقت  

 عيناه قائال: 

احلقيقه, انه كذكل, هل يف ذكل اي  " يف  

 مشلكة؟ " 

 هزت اكتيا: 

 " وملاذا يكون يف ذكل مشلكه؟ " 

 اجاب: 

" املشلكه تمكن فقط يف ما لو عرض امام اللجنه  

مرفقا به المثن. ولكن ميكنك ان تطمئين اىل ان  



هذا لن حيدث. ذكل ل ن طراز الثوب ليس  

 مس تحداث " 

 قالت: 

ذويق متاما بيامن يه  " ما اشد همارة جينا اذ عرفت  

 مل ترين ابدا " 

ومشلت الثوب بنظره اجعاب ولكن اكنت النار  

تش تعل يف داخلها. كيف جيرؤ عىل ان يطلب من  

 خليلته اختيار ثوب لزوجته؟  

رفع نيكولو حاجبه ببطء وادركت من ملعان عينيه  

خلف اهدابه السوداء انه مل ينخدع مبا ابدته من  

 رىض زائف. فقال برقه: 



نين اان اذلي اخرتت الثوب وليس جينا. اليشء  " ا 

الوحيد اذلي فعلته جينا هو اهنا اتصلت هاتفيا  

برئيس املس تخدمني عندها وطلبت منه ان يعرض  

 امايم عددا من االثواب ل ختار مهنا " 

 افلتت من اكتيا لكامت دون اراده مهنا اذ قالت: 

" هل اكن ذكل قبل ام بعد الاس متتاع جبلسه  

 حب؟ " 

فعت يدها اىل عنقها فزعا وك هنا حتميه ويه تراه  ور 

 يتقدم حنوها هادرا: 

" اايك ان جتعليين امسع منك مثل هذا السؤال  

مرة اخرى. لقد علمت هبذا عندما وافقت عىل ان  

تكوين زوجيت. لقد قلت ذكل بلسانك ان  



ترصفايت اخلاصه خارج عالقتنا يه ليست من  

نك اذا  مل يكن    شأ نك وابلنس به اىل جينا, فاإ

نين ال اريدك ان   ابماكنك التحدث عهنا ابحرتام فاإ

 تتحديث عهنا ابدا. هل هذا مفهوم؟ " 

للحظه مرعبه, ظنت انه س يرضهبا حني احنىن  

علهيا. واعرتفت بيهنا وبني نفسها بأ ن التعقل هو  

 حقا افضل من الهتور. قالت: 

" هذا حسن ابلنس به ايل, ولكنك لن تس تطيع ان  

س, لقد مسعت البندقيه بأ مجعها  توقف أ لس نة النا 

 تتحدث عنكام انامت الثنني وعن عالقتكام املس متره " 



وتالفيا للخطر اذلي بدا يف نظرته الهيا محلت  

نفسها عىل حتويل املوضوع اىل حديث عادي اذ  

جعاب اىل الثوب قائهل:   عادت تنظر ابإ

" من الواحض ان مثة حاكايت مثريه تدور حول  

 رفيقه طفولتك هذه " 

 قال: 

 " اين مرسور اذ اجعبك ذويق " 

اكن الربود يف لهجته يمن عن الغضب امللهتب اذلي  

 زاد عينينه سوادا. 

 قالت: 

 " نعم, انه اجعبين " 



حرتاس لتعلقه يف اخلزانه ويه   ومحلت الثوب ابإ

 تتابع قولها: 

" وانين متأ كده من ان صديقتك تس تحق ماكفأ ة  

الازايء اليت متلكها يف  ان اقوم ابدلعايه ململكة  

الصحف, واثناء احلديث وامليش ولك املناس بات  

 " 

 قال: 

" أ ان متأ كد من اهنا تس تحق ذكل, اذا اردت ان  

تنرشي احلقيقه, ولكن موضوع الامس يه الرئييس  

هو مجع املال للمرشوع اخلريي وليس نرش ادلعايه  

لسلسةل من دور الازايء منترشه يف ايطاليا  

 وفرنسا " 



فاد الصرب ابداي يف جوابه هذا, ويف حركه  اكن ن

فكه املنفبض بشده. وتساءلت يه: هل ابتدات  

تكون مصدر ازعاج هل اخريا؟ وهل هو يظن حقا  

لهيا بيامن هو   بأ هنا شاكره هل هذه الفتات اليت يلقهيا اإ

 خيدعها بذكل الشلك املشني؟ 

قالت هل ويه متنحه ابتسامه عريضه مس متره يف  

 اقىص حد تس تطيع:   متثيل دورها اىل 

" ذكل سبب يس تحق الاهامتم حقا, وانه ليرسين  

املساعده فيه. ابلطبع عيل ان اشرتي حذاء وحقيبه  

يد للسهره, وكذكل حيسن ان اصفف شعري  

للمناس به اذ ال احب ان اتسبب كل ابزدراء  



الناس يف ما لو بدوت اان يف احلفهل مبظهر غري  

 الئق " 

اثناء متضيه الوقت يف    اكنت منتهبة اىل مصته خلفها 

تسوية وتعليق ثوهبا يف اخلزانه. واس تدار هو  

 ليواهجها بنظراته مفكرا مث قال: 

" وال اان احب كل ذكل. ولكن مثة يشء من  

اخلطر يف ذكل. يف بدايه تعارفنا, مل يكن يبدو ان  

دليك الكثري لتقدميه اىل رجل يف مثل مركزي,  

نهبتين اىل ان    ولكن يل نظره خبريه اي عزيزيت اكتيا 

 وراء مظهرك اخلامد ذاك, طاقات اكمنه " 

اختفت لهثة ال مل يف حلقها وهو ميد يده ميسك  

 ذقهنا بأ صابعه قائال: 



" عىل الرمغ من ميكل اىل بيع نفسك يف سبيل  

ن فيك صفات النبالء احلقيقيه اي ماركزيه.   املال, فاإ

انك س تفتنني وادلَي مبظهرك اخلاريج عىل الاقل,  

ران ابالجعاب وانت تهتادين يف كنيسه علبة  وسيشع

اجملوهرات اذلهبيه امام املدعوين احملتشدين يف  

 الكنيسه, لتصبحي زوجيت اذلهبيه رشعا " 

ها قد س نحت لها الفرصه اليت طاملا انتظرهتا,  

وجشعها شعور معيق ابلثورة عىل مواهجته بيامن  

مازال دهما يغيل يف عروقها من جراء الطريقه  

 يه اليت عاملها هبا. ورصخت يف وهجه: التسلط 

" علهيم ان ينتظروا غرق البندقيه يف البحر قبل  

 ان يأ يت ذكل اليوم " 



 دفعته عهنا ويه تتابع: 

" ليس دلي رغبه يف ان اعرض امام املل  لدلعايه  

لرشكه ) اكش ياتور لتصممي الس يارات ( لقد س بق  

واتفقنا عىل ما يريده لك منا, وال جمال بعد ذكل  

 الحتفاالت اخرى ال معىن لها " 

 قال مقطبا جبينه: 

 " ان هذا ليس من دون معىن اي اكتيا " 

وزاد عبوس وهجه يف رسعه خفقان قلهبا بيامن اتبع  

 هو قائال: 

" لقد اكن عقد زواجنا يف اجنلرتا لطمأ نه جدك  

وهتدئة خماوفه يك ال اغري عقيل عندما اخرج بك  

 حفيدته كرامهتا...." من حتت ارشافه واسلب  



 وبدت عىل شفتيه ابتسامه ابهتة وهو يتابع: 

" مع ان الكرامه يه يشء نس يب, أ ليس كذكل؟  

رمبا خاف من ان اكتشف حقيقتك الاكمنه وراء  

مظهرك الربئ اذلي تتسرتين به. وهمام اكنت  

اس بابه فقد اكن ذكل العقد الزويج جمرد اجراء  

صا وادلي  رمسي وهذا ال يقبل به وادلاي وخصو 

اذلي انتظر طويال لريى ودله الوحيد مزتوجا,  

انتظر س نني طويهل اذا كنت مازلت تذكرين, فقد  

بقي دون اوالد اىل ان ماتت زوجته الاوىل, وهو  

الان يف الامثنينات من معره. ورجل هل مثل  

ومفاهمي عرصه اذا مل يعقد زواجنا يف الكنيسه  

 " فس يعتربك خليليت وليس زوجيت الرشعيه  



آمهل ان حتمهل عىل   فهزت كتفهيا غري موافقه وقالت أ

 تغيري فكره من هجة اعتبارها سدادا لدلين: 

" ان رأ هيم ال هيمين وليس مثة طريقه جتعلين اقبل  

بأ ن اعرض نفيس امام الناس يف احتفال ديين  

 وذكل برمغ اراديت " 

 الهتبت عيناه ابلغضب وهو يقول: 

وين خليليت  " اتتحدين اراديت؟ اتفضلني ان تك 

 امام ارسيت بدال من ان تكوين زوجيت؟ " 

 قالت: 

" اهنا مشلكهتم اخلاصه وليست مشلكيت اان. انين  

 ارفض ان اعيش يف ظالم العصور املاضيه " 

 قال: 



" وماذا عن اوالدك؟ هل ترضني بأ ن يعتربمه  

 وادلي ابناء غري رشعيني؟ " 

 قال ذكل وصوته هيزت من الغضب. 

 مصعقوقه مبا تسمع ومتمتت: اتسعت عيناها  

 " اوالدي؟ " 

اذ اهنا منذ ان اكتشفت غش نيكولو لها, حترص  

تفكريها يف حماوهل ختليص نفسها من هذا الزواج  

اخلايل من احلب. اما فكره ان يمثر هذا الزواج فمل  

تكن تتقبلها. كام اهنا مل تتخذ اي وس يهل ملنع امحلل.  

تعقيدا  لقد اضافت هذه الفكره اىل مشالكهتا  

 جديدا مل يكن يف اعتبارها. 

 قال نيكولو برقه: 



" ابلطبع. لقد اكنت رغبيت منذ اللحظه اليت رأ يتك  

فهيا, ان متزتج دماء ارسه اكش ياتور بدماء ارسه  

 لوريزنو " 

وتقدم حنوها وقد ابنت الرغبه يف مالمح وهجه  

 املتسلط ويف لك حركه من جسده, وهو يقول: 

مبوافقتك يف الكنيسه.    " من املتعه سامعك تدلني 

واذا كنت تظنني ان عدم متكين من تلقي بركه  

الكنيسه مينعين من الاس متتاع مبا س بق واشرتيته  

نك خمطئه جدا "   بنقودي فاإ

استبد اذلعر باكتيا, وامسكت بذراعيه تبعدهام يف  

بقائه بعيدا عهنا. اهنا تريد حبه وليس   حماوهل الإ

ن ليس لها اخليار  العالقه امحلميه فقط. ولكن يبدو ا 



يف ذكل. اذ انه اوقف لك مقاومه لها وهو يعانقها,  

 لتدرك ان ال حول لها امامه. 

 يف اخملدع مل يعد مثة جمال ل ي منطق..... 

عندما تركها دست رأ سها بني الوسائد تسكب  

دموعا صامته لمتتصها الوسائد احلريريه. اهنا ال  

تس تطيع ان تلوم سوى نفسها. فلقد اصبحت يف  

نظره جمرد خليهل, بل واحده من خليالته. لقد  

جعلها تتأ كد من ذكل اثناء الوقت اذلي رضيت  

فيه ابلبقاء يف ايطاليا يف حماوهل الكتشاف طبيعه  

 ادلين املتعلق ابلوفاء اذلي يدين جدها هل به. 

 

 



 - هناية الفصل السابع   - 
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هذا الفصل كتبتاه العزيزاتن ))زهر نوار(( و  

 ))الامريه شوق(( 

 

 

 



 الفصل الثامن 

 

 

 

عزفت املوس يقي لتامتيل عارضات الازايء وهن  

خيطرن عيل انغاهما ذهااب وااياب , بيامن جلست اكتيا  

صامته وقد مالت براسها تتطلع بعيدا عن نيكولو  

اذلي اكن جالسا بقرهبا وس امي رائع الرجوهل , اكنت  

يداها متشابكتني يف حضهنا وقد تسمرت عيناها  

لقيه ابال ايل  عيل حراكت العارضات , امنا غري م 

االثواب اليت يعرضهنا , اكنت تفكر يف اهنا مل تر  

زوهجا كثريا منذ مساء امس ,فقط, تبادال الكما  



حول واجباهتا مكضيفه أ ثناء احلفهل , وقد جتيل  

خسطه وجفاءه مما اكنت تبديه من الازدراء لتعلاميته  

نه مل ايت عيل ذكر   يف لك حركه من جسمه , اإ

ينا, وفكرت اكتيا يف أ نه مل يكن  تناوهل العشاء مع ج 

مثه ما مينعه من ذكر ذكل لو اكن قصده بريئا ولكنه  

بقي صامتا ابلنس به للطريقه اليت أ ميض هبا الوقت  

أ ثناء بعده عهنا ,رمبا اكنت حاميته لسمعه جينا أ مه  

 عنده من اعتبار وضعها يه كس يده مزنهل . 

اكن  اكان قد تناوال الغداء يف رشفه احلديقه , حيث  

حديهثام املتبادل جافا وهمذاب , مث عاد نيكولو ايل  

مكتبه ومل تره بعد ذكل ايل ان وافاها ايل اخملدع  

 عند منتصف الليل 



واراتحت يه عندما مل يبد حماوهل للمسها , وبقيت  

مستيقظه مده طويهل تس متع ايل تنفسه اخلفيف  

املنتظم جبانهبا , بيامن اكنت خفقات قلهبا تتسارع  

فكر يف الفردوس املزعوم اذلي سعدت فيه  ويه ت

زمنا يف قريهتا يف انلكرتا , وفكرت متسائهل , لو مل  

تكن مسعت ما قاهل جدها لنيكولو يف ذكل اليوم ,  

هل اي تري اكن نيكولو قد اس متر يف اظهار احلب  

لها ؟ ولكهنا ابعدت من ذههنا هذا الاحامتل  

ا  فكرت اكتيايف أ ن جينا عندما تتحررمن زوهج 

س تكون يف متناول بيكولو يف أ ي وقت يشاء  

دون ااثرة أ ي فضيحه متس حهبام , ويف ذكل احلني  

تكون حاجهتام ايل س تار يتواراين خلفه قد انتفت  



, ويكون لك ما جنته يه نتيجه ذكل التنصت,  

جمرد صيانه ش ئي من كرامهتا ال غري واسرتسلت يف  

  تفكريها ويه ساهره ايل صباح هذا اليوم اذلي 

فرغا فيه من تناول طعام الافطار , اكن  

الاس تعداد للحفهل يف قاعه الرقص , قامئا عيل قدم  

وساق , حيث هجزت خش به املرسح وممر  

العارضات بسهوهل واحرض جيش من اخلدم  

الكرايس املنجده ابلقطيفه من خمازن يف أ قبيه  

القرص . ووضعت الطاوالت املس تطيهل يف أ ماكهنا  

 غطية يف ما بعد , لتوضع علهيا ال  

اكن نيكولو يديل ابرشاداته , وهو يرتدي رسوال  

اجليزن وسرته قطنيه , وملا مل يكن لها يه ماكن  



بيهنم , رسها ان جتد لها عذرا لتخرج من القرص  

لرشاء حذاء وحقيبه يد وتـخذ موعدا لتصفيف  

 شعرها . 

وملا مل تكن عيل جعهل من أ مرها , فقد أ خذت وجبه  

صغري حيث اس متتعت بوجبه    خفيفه يف مطعم 

ايطاليه ذليذه وك منا امضت حياهتا لكها يف هذه  

 املدينه . 

شرتت احلذاء   عندما عادت ايل القرص , اكنت قد اإ

واحلقيبه وصففت شعرها بطريقه مجيهل رفعته فيه  

ايل أ عيل وأ مسك مبا يش به اتجا ذهبيا فوق راسها  

الانيق , لك ش ئي اكن جاهزا . فقد وصلت  

الازايء , طويالت القامه حنيفات  عارضات  



الاجسام ابرزات العظام ووجوههن من النوع  

 املرغوب فيه أ مام اكمريات التصوير. 

كن متشاهبات ايل درجه كبريه , ما عدا واحده  

لتدرك اكتيا بعد حلظه ان هذه املس تثناه امنا اكنت  

جينا اكبريين , واش تدت قبضهتا عيل الكيس اذلي  

ولعنت املناس به اليت جعلهتا  حيتوي مشرتايهتا ,  

تلبس هذا الرسوال القطين والقميص اخلفيف  

العاري المكني فوقه , ذكل ان جينا اكبريين اكنت  

رائعه , اكن ثوهبا اللميوين البس يط يضيف جحام ايل  

صدرها الناهد بيامن يربز طوهل اذلي ال يتجاوز  

 الركبتني , ساقهيا املمتلئتني . 



-------------------------------------------------
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أ حست اكتيا بنار الغريه تلهتب يف اعامقها . ومتنت  

لو اكن ي اس تطاعهتا الزحف متخفيه ايل السمل  

حيث تصعد ايل غرفهتا فال تقع علهيا انظار غرميهتا  

ويه عيل هذه احلال من عدم الاس تعداد للحفهل,  

جمانبا لها , اذ برز نيكولو من بني  ولكن احلظ اكن  

بعض العامل , لياخذ بذراعها قائال:"ها قد جئت  

اخريا اي اكتيا, لقد خشيت ان تكوين ضللت  

 طريقك ." 



مل يكن يف لهجته قلق حقيقي وهو يبتسم لها مث  

يتابع قوهل :"وها انيت ادرك من طراز شعرك  

 امجليل ,اين امضيت معظم وقتك." 

نفسها مركب النقص :":"    قالت وقد تصاعد يف 

 هل أ جعبك طراز شعري؟" 

نين افضهل متناثرا عيل وساديت , ولكنه   قال برقه :"اإ

,ابلنس به ايل الناس رائع متاما , أ ما الان فاريدك  

ان تقابيل جينا أ ظهنا ابتدأ ت تعتقد انك احدي  

 بنات خيايل ." 

تساءلت اكتيا حبزن وهو يقودها عرب القاعه ,  

 اتالاها تعتقد أ م ترجو ؟  



اكنت جينا من قرب , اتزال رائعه , بعينهيا  

الواسعتني البنيتني حتت جفنهيا السميكني وأ هداهبا  

الكثيفه واندفعت حتيهيا بطريقه أ ظهرت ذاكءها  

ويه متد الهيا يدها اببتسامه من مفها الواسع املمتلئ  

تقول :"أ ظن انين جيب ان اعتذر  , ويه  

الإزعاجكام يف شهر العسل , ولكن بطاقات ادلعوه  

اكنت قد ارسلت قبل ان يفاجئنا نيكولو مبا فعل."  

ووهجت جينا نظره عتب ايل نيكولو مل ختف متاما  

 ويه تدعي نوعا من التعنيف . 

اكن لك ما اس تطاعت اكتيا التفوه به ويه تضع  

الباردة , هو قولها    يدها يف يد املرأ ه الاخري 

:"الك ,ابدا يف احلقيقه انين بشوق لرؤيه العرض .  



أ ظن انه جيب ان اشكرك للثوب اذلي احرضه يل  

 نيكولو "ميالنو" عند عودته" 

قالت جينا بنعومه :" انه ليس مين خشصيا . انين  

فقط تدبرت ان خيتار نيكولو هديته بنفسه , اذ  

اكده من ان  انين اعرفه منذ وقت طويل . واان مت 

ذوقه يف مالبس النساء ممتاز , أ مل ان التكوين  

 أ صبت خبيبه أ مل؟" 

تطوع نيكولو ابجلواب قائال:"طبعا مل يكن هذا .  

 وعندما تريهنا الليهل س تدركني السبب." 

هنا .اعتذرت اكتيا مهنام لتصعد ايل غرفهتا اتركه  

قرار جينا بقدم عالقهتا بنيكولو ما   اايهام معا بيامن اإ

يرتدد يف اذنهيا . هل اكنت تقصد ان توحض    زال 



عالقهتا بنيكولو ؟ ام اهنا شعرت ابن اكتيا قد  

 يسوؤها ان ختتار لها ثياهبا امرأ ه اخري؟ 

من الغريب انه , يف أ ي ظرف اخر , اكنت  

ترحب ابن تتلقي النصيحه من فتاه ايطاليه , ام  

لعل لكمه امرأ ه يه الاحص , اذ ان جينا تبدو يف  

لو تقريبا , ومع ذكل اكنت بشعرها  سن نيكو 

الاسود القصري اجملعد , وقواهما اللني املمتلئ , ال  

ختتلف عن أ ي فتاه مراهقه حيت يري الناظر الهيا  

اخلطوط اخلفيفه اليت تبقي حول عينهيا بعد ان  

 تتاليش ابتسامهتا . 

الان , ويه يف ماكهنا تراقب العرض اذلي ال  

, عادت اكتيا بذاكرهتا    ينهتيي خملتلف انواع املالبس 



ايل بدايه الامس يه حني وقفت جبانب نيكولو  

يس تقبالن اعضاء اللجنه الضيوف . اكن الامر ما  

يش به احملنه ابلنس به الهيا حني وقفت امام لك هذه  

الاعني الفاحصه ونيكولو يقدهما الهيم كزوجته  

وينفرج وهجها عندما تعالت مهنم اصوات  

اب عند اعالنه ذاك  الاس تحسان وهتافات الاجع 

, وما لبثت ان احست ابالرتياح ويه ترتكهم  

لتاخذ احد املقاعد اخململيه وجتلس جبانب منصه  

 العرض. 

وقد اعرتفت ويه تالمس مقاش ثوهبا ابن رأ ي  

جينا يف حسن ذوق نيكولو اكن صائبا اكن مجيال  

ايل درجه مذههل ويناسب قواهما متاما . وقد  



حلاسده . ونظرات  ادركت من نظرات النساء ا 

الرجال املعجبه .ان ذكل امنا اكن نتيجه لروعه هذا  

 الثوب اليت ال تضايه  

تصاعدت مههامت الاجعاب والاس تحسان . عند  

عرض ما يبدو انه الامجل يف ما يعرض , الا  

وهو ثوب زفاف من السااتن وادلانتيل بلون العاج  

بدا وك ن قلب اكتيا سيتوقف عن اخلفقان ويه  

دها تتلمس قرطها اذلهيب املتداي من اذهنا  ترفع ي 

 وذكل يف حركه مكشوفه الإخفاء توترها. 

مت لنيكولو ما يريد س يكون علهيا ان ترتدي مثل  

هذا الثوب يف وقت قريب ولكن لك جزء يف  

داخلها اثر عيل هذه الفكره همام اكن نوع الضغط  



اذلي سزياوهل نيكولو علهيا ليحملها عيل الاذعان  

القليهل املقبهل ويه متاكده من انه    يف الاايم 

س يضاعف الضغط فاهنا ستبقي عيل حتدهيا هل  

 وهو ال ميكن ان يرضهبا ليحملها عيل الاذعان 

انهتيي العرض , لميط أ عضاء اللجنه س يقاهنم  

ويهنضوا مبهتجني ايل املقصف بيامن ابتدات  

الس يدات يتبادلن الاراء ي ما بيهنن حبامس اما  

خر  الرجال فابتداو ي  تطلعون الواحد مهنم لل 

عابسني ومه يدركون ما اذلي ينتظرمه ابلنس به  

 حلساابهتم يف املرصف . 



بيامن اكن نيكولو هيئن جينا اغتمنت اكتيا الفرصه  

لتنسل من جانبه متجهه حنو املوائد لتاخذ اكس  

 من العصري مث تبدأ  ابرتشافه  

جاءها صوت ال ميكن ان ختطئه يقول :" هتاين اي  

ا اكش ياتورا انك تبدين الليهل اش به مبلكه  سنيور 

 منك مباركزيه" 

حولت اكتيا وهجها ايل سزيار برونيليل بنظرة  

ازدراء وقد أ قبل يقف يف مواهجهتا وسالته :"انت؟  

مرة اخري؟" مل حتاول ان ختفي رنة الامشزئاز يف  

 صوهتا  

قال دون ان يبدو عليه الرتاجع امام عدم رضاها  

نين خشص غري مرغوبفيه , اذان لك   عن رؤيته :"اإ



وا عيل الشهره  هؤالء الناس راغبون يف ان حيصل

 اليت أ قدهما هلم" 

فقالت :" اذن مربوك علهيم الشهره , اما اان  

 وزويج فميكننا الاس تغناء عهنا" 

آه اما زلت متانعني يف أ ن أ نرش صورة   قال :"أ

 زوجك مع جينا اليت متثلهام امام بيهتا؟" 

هزت اكتيا كتهيا ابزدراء , ولكن قلهبا اكن خيق يف  

من عقاهل ذكل انه    صدرها واكمنا يريد ان يفلت 

برصف النظر عام قتام به نيكولو حنوها من معل  

شائن , ليس من مصلحهتام هام االثنان ان تنرش  

مثل هذه الصوره اهنا مل ترغب يف ان تعرض  

مذلهتا عيل العموم , كام ان وضعها لن يتحسن يف  



ما لو ازدادت طباع نيكولو سوءا وقالت :" ال  

ذه حيت ولو اكنت  اظن ان احدا س هيمت بصوره كه

 حصيحه " 

قال وهو ميد يده ايل جيبه ليظهر برهاان عيل قوهل  

 :"اهنا طبعا حصيحه "  

بنظره مذعوره اتكدت من حصه قوهل , اذ عيل  

الرمغ من حقيبه اليد املرفوعه لسرت الوجه , اكنت  

الس يده يه جينا حامت , واكنت ذراع نيكولو حول  

 ان " كتفهيا , فقالت :"اهنام صديقان قدمي 

جعبت كيف حدث ان غلف اجلليد قلهبا ؟ هل  

 ادركها الشك يف حقيقه مقابلهتا ؟ 



قالت :" لقد اخربين نيكولو انه قابلها لتجهزي  

 مجموعه من املالبس ل جيل " 

ارتسمت عيل شفتيه ابتسامه ملتويه وهو يقول:"  

اي لهذا التفسريانه س يعجب قرايئ كام يعجبين  

اده تمتعنان يف تقاطيع  ثوبك هذا واخذت نظراته احل

جسدها ,ليتابع قوهل :" ثوب رائع لس يده رائعه .  

اذا اكن عرض نيكولو اكش ياتور هو ان حيسن  

نسهل املنحدر من ارسه عاديه ملا وجد ل والده اما  

افضل منك رمبا كنت فقط حفيده ملاركزي ولكن  

 دمك الازرق هو واحض اي سنيورا " 

:" كيف جترؤ    فالهتبت عيناها ابلثوره ويه تقول 

عيل مثل هذه الاهانه؟" لقد اصابهتا معرفه  



الصحايف بدورها هذا يف الصممي واتبعت :"اذا  

انت مل حتفظ لسانك عن مثل هذه التلميحات  

آمر بطردك من هنا سواء كنت مدعوا   ادلنيئه فسأ

 ايل احلفهل ام ال" 

 "ماذا جيري هنا ؟" 

جاء صوت نيكولو البارد املتسلط من ماكن ما  

ها وعضت اكتيا شفهتا قهرا . اكن اخر ما تريده  خلف 

هو عراك بني هذين الرجلني يف مثل هذا املاكن  

 العام 

قالت بصوت هادئ :" ال شئ .الشئ همام لقد  

 اسات فهم يشء قاهل الس يد برونيليل فقط " 



جتهم وجه نيكولو وهو ميعن النظر يف وجه  

الصحايف مث قال :" برونيليل , اه نعم الرجل اذلي  

حيصل رزقه ابلكتابه عن الشائعات هل كنت  

هتني زوجيت ؟ " ومد يده حول خرص زوجته  

 جيذهبا حنوه وهو يتابع :" ل نك لو كنت ...." 

فنفي برونيليل الامر بضحكه خافته قائال :" طبعا  

ال انين وزوجتك صديقان . اليس كذكل اي اكتيا  

 ؟" 

ا  نظر الهيا ساخرا وهو مييل براسه ايل جانب , ممعن 

النظر ايل وهجها الشاحب واتبع يقول :" يف  

احلقيقه عليك ان تشكرين اذا الزتمت مرافقهتا  

اثناء غيابك , والا ملا عرفت هذه الفتاه املسكينه  



ماذا تفعل بوقهتا , وحلسن احلظ كنت وحدي اان  

ايضا , جفئت لتسليهتا ببعض الشائعات اليت تكره  

 انت بذاءهتا " 

يكولو عيل خرص  "انك تكذب؟" وشدت يد ن 

اكتيا بقسوة بيامن تاليش لك اثر للمزاح عيل مالمح  

سزيار برونيليل مهست " نيكولو ارجوك لقد ابتدا  

 البعض ينظرون الينا " 

لقد ارادت ان ترصفه عن أ ي حترش ميكن ان  

يقوم به حنو برونيليل اذ مل يكن دليه اية فكره عن  

  الصوره الفوتغرافيه اليت يف جيب الصحايف وما 

دامت هناك فقد ال تنرش ولكن اذا اراد نيكولو  

ان يرضب الصحايف وهو ما يبدو لها حممتال فقد  



فكرت ان هذا الاخري قد يس متتع ابحراهجم هبا  

 امام الناس . 

تراجع برونيليل خطوه ايل الوراء وقد ارتدت  

الابتسامه ايل وهجه وهو يقول :" هل تراين  

و اذلي  اكذب ؟ هناكل مطعم قرب جرس الرايلت

يثبت كل النقيض انه لن يؤكد كل فقط انين  

وزوجتك تناولنا الغداء معا امس وامنا طلبت مين  

وال اقول اهنا ارصت عيل ان ادفع عهنا مثن غداهئا  

 " 

وادار وهجه الساخر حنو وجه اكتيا الساخر وهو  

 يقول :"أ حصيح ام ال؟ اي ماركزيه؟" 



تردد يه حلظه ال تدري كيف جتيب عن هذا  

ؤال عند ذكل قال نيكولو هبدوء :" حس نا اي  الس 

 اكتيا , هل دفع هذا الرجل مثن غدائك.." 

عضت عىل شفتهيا وقد ابن الاحباط يف وهجها  

ويه تقول:" نعم ولكن ليس هبذا الشلك اذلي  

 يقوهل..." 

آملهتا وهو   انغرزت أ صابع نيكولو يف خرصها بقسوة أ

ذن فأ   ان  يقول لسزيار برونيليل معتذرا بربود:" اإ

اعتذر عن نعتك بأ نك اكذب. يبدو أ ن معك احلق  

ىل أ ن ال   يف اهتايم بأ نين أ مهل زوجيت. وسأ نتبه اإ

 حيصل هذا مرة أ خرى." 



عندما اس تدار سزيار برونيليل مبتعدا مهست  

اكتيا ويه تضع يدا مرتعدة عىل ذراع زوهجا وقد  

زاء مالمح زوهجا املتجهمة:"   أ حست بنذير شؤم اإ

 ن أ رشح كل..." نيكولو... ميكنين أ  

قال وهو يزحي أ صابعها عن ذراعه:" طبعا  

سترشحني يل لك يشء ولكن يبدو أ نك حباجة  

ىل مزيد من التبرص والانتباه ويرسين أ ن أ علمك   اإ

 هذا ولكن ليس أ مام هؤالء الغرابء." 

ابتعد اتراك أ ايها وحدها يتفاعل يف نفسها الغضب  

زاء بعض    واليأ س. وتلكفت ابتسامة عدم اكرتاث اإ

ال نظار اليت اكنت حتدق فهيا. مث هتادت برشاقة  



آخر لتبدل ك س الرشاب الفارغ يف يدها   حنو اندل أ

آخر ملآن.   بأ

ذا اكن نيكولو س يحاس هبا تكل   هنا عىل ال قل اإ اإ

هنا س تجعهل خيربها ابحلقيقة لك احلقيقة:   الليةل فاإ

وشعرت ابدلم جيري حارا يف عروقها, وترضج  

ىل أ ن نيكولو  وهجها ويه تس تعيد   سزيار برونيليل اإ

ىل   قد تزوهجا فقط الإضافة نوع خمتلف من ادلم اإ

 ذريته. 

ليةل حفةل  اعترص ال مل قلهبا ويه تتذكر حادثة أ ثناء  

النقابة يف قريهتا يف انلكرتا واكن نيكولو يتحدث  

معها عن خطته لرشاء حصان للس باق. وحضكت  

ىل سالالت ادلم.   يه لقةل معلوماته ابلنس بة اإ



مازال يكهنا سامع صوته يف أ ذخنا وك منا اكن ذكل  

أ مس فقط. وهو يقول:" خبالف ذكل لقد علمين  

نين  ريتشارد أ ش ياء كثرية أ كرث مما تظنني   مثال اإ

أ عرف جيدا أ ن تربية املهر يه مسأ ةل حيوية يف  

 تقرير نوعية ساللته." 

آخر عىل أ ن سزيار برونيليل قد   اكن ذكل برهاان أ

أ صاب يف فهمه دلورها يف خطة نيكولو بزواجه  

مهنا النبالء خصوصا الغافلون مهنم عن أ صلهم  

النبيل ميكهنم أ ن يكونو أ لعوبة يف يد أ ي رجل  

ماكنيات مادية. والبد لهذا النبيل من  ماهر وذي ا 

أ ن يكون فقريا معدما. وشعرت ابملرارة حني وصل  

ىل هذا احلد وما ليث أ ن متلكها نوع   هبا التفكري اإ



من ادلوار جعلها تمتسك بأ قرب معود. وعضت  

ن حداث كهذا   عىل شفهتا... ماذا لو اكنت حامال؟ اإ

كفيل بأ ن يقلب خططها للخالص من ورطهتا  

 ا عىل عقب. هذه رأ س 

يف هذه احلال لن يكون أ ماهما طريق ميكهنا أ ن  

ال أ ن تبقى حيث يه حماوةل أ ن تترصف   تسلكه اإ

حسب املفاهمي املعرتف هبا بيامن حياهتا حولها  

ىل أ شالء.   تتحول اإ

تنفست بعمق تس تجمع بذكل ش تات نفسها مث  

ىل احلديقة   اس تطاعت بصعوبة أ ن جتد طريقها اإ

ىل الرشفة اخل  ضاءة وفكرت  حيث جلأ ت اإ فيفة غالإ

يف ما بعد عندما يكتفي املدعوون من الطعام  



والرشاب ال بد أ ن ينترشوا يف احلديقة وحيتلوا  

البقعة التيي اس تحوذت علهيا لنفسها ولكهنا يف  

 هذه اللحظة اكنت جتلس وحدها . 

ىل أ هنا   حاملا جلست عىل املقعد احلجري انتهبت اإ

ذ  هنا مل تكن وحدها. اإ هنض خشص    اكنت خمطئة واإ

 من عىل ال رجوحة هناك ومن مث تقدم حنوها. 

آخر خشص ابس تثناء   اكنت جينا اكبريين ويه أ

برونيليل متنت اكتيا رؤيته ولكن اكن هناك يشء  

رهاق   ما يف وجه جينا اكن يف عينهيا نظرة توتر واإ

 ال ميكن احامتلها مما مس شفاف قب اكتيا الرقيق. 



 من السااتن  اكنت جينا ترتدي رداء عاري الكتفني 

يذكر طرازه ابملرباطوره جوزفني ولكن جامل جينا  

ىل غرية.   مل حيول ال مل يف قلب اكتيا اإ

ىل حاجز الرشفة ويه   ووقفت جينا مستندة اإ

ىل الفتاة قائةل:" ال بد أ نك مثيل وقد   تنظر اإ

 تضايقت من لك تكل امجلوع." 

تلكمت اكتيا من بني شفتهيا اجلافتني:" قليال..  

 نت أ مس ية ممتعة." ولكهنا اك 

قالت جينا ويه ترتحن قليال مث تمتسك حبافة  

 احلاجز:" نعم..." 

هبت اكتيا واقفة ويه ترى حشوب وجه املرأ ة  

جليس."   وقالت لها:" تعايل هنا. اإ



قالت جينا:" ليس يب من يشء..." وحاولت  

الابتسام ولكن شفتهيا املتوترتني مل تطاعاها.  

ىل طلب اكت  يا جفلست عىل  ومالبثت أ ن امتثلت اإ

املقعد قائةل:" ال بد أ ن ذكل نتيجة االإاثرة  

الشديدة..." ولكن صوهتا تالىش ويه تدفن  

 رأ سها بني يدهيا. 

يف هذه اللحظة أ دركت اكتيا ال مر. لقد جاءها ,  

ىل اس تنتاج مفاجئ من   لهام خفي قادها اإ جفأ ة اإ

خالل الثوب اذلي اكنت جينا ترتديه. الانتقال  

ىل الرداء امللويك  من الثوب البس يط   هذا الصباح اإ

 الآن اذلي خيفي خرصها. 



لهيا   سأ لهتا اكتيا برقة:" أ هو امحلل؟" ورفعت جينا اإ

عينهيا الواسعتني البنيتني وبدت مالحمها حصة  

 تنبهئا. 

 قالت جينا:" هل أ خربك نيكول بذكل؟" 

سأ لهتا اكتيا بصعوبة وقد جتمد دهما:" هل طلبت  

هذه قائةل:" الك ,  منه أ ن ال خيربين؟" فسارعت  

الك.. اكن رأ يي هو أ ن خيربك." واذ تقبضت أ صابع  

جينا بقوة جعل لون أ صبعها ال بيض بعد أ ن توقف  

فهيا يراين ادلم يلمع يف الضوء اخلفيف اذلي ينري  

الرشفة. واتبعت الكهما:" لقد رأ يت خشصا يأ خذ  

لنا صورة بيامن كنا أ مام مزنيل. وأ ان أ يضا متأ كدة من  

ن اكن يراقبنا أ ثناء تناولنا الطعام يف املطعم  أ ن مثة م 



لقد أ ردت أ ن تعريف احلقيقة فامي لو نرشت حصيفة  

ذ أ نين منذ تركت زويج أ صبحت   ما شيئا عنا اإ

هدفا خملربي الصحف. لقد أ راد نيكولو أ ن يبقى  

ىل أ ن يتدبر املسأ ةل ولكنين مرسورة   ال مر رسا اإ

 ل نه غري رأ ية وأ خربك." 

ء:" ماذا عرض أ ن يفعل  سأ لت اكتيا هبدو 

 ابلضبط؟" 

تساءلت هل من املمكن أ ن تكون يه يه نفسها  

ىل   ىل عش يقة زوهجا هبذا الهدوء واإ ذ تتحدث اإ اإ

مىت يدوم هذا الهدوء غري الطبيعي وماذا س تفعل  

ذا تالىش؟   اإ



ىل زويج   قالت جينا:" اكن يريد أ ن يتحدث اإ

 جوزيف ليخربه بلك يشء." 

نه أ مر  أ طلقت حضكة مرجتفة مث اس تطرد  ت:" اإ

ىل السخرية أ ليس كذكل؟ لقد امىض   يدعو اإ

ىل   جوزيف لك تكل الشهور حياول أ ن يدفين اإ

الاقرار ابمس عش يقي وذكل ليك يطلقين بعد أ ن  

. والآن لن متيض أ سابيع   يشهر به وحيقره أ مام املل 

مارات امحلل   قليةل قبل أ ن يكتشف امجليع اإ

 عندي." 

نه ابن نيكولو لقد اكنت جينا اكب ريين حتمل ابن  اإ

نيكولو... هل هذا هو ادلم النبيل اذلي اكن  

نيكولو يرغب لودله زماذا س يحدث الآن؟ من  



الواحض أ نه لن يعرتف اببن جينا ودلا رشعيا هل  

حيث أ نه طلب بوضوح يف الليةل السابقة تثبيت  

 زواجه مهنا يه. 

نه عالقة غري رشعية   ازداد ال مل يف نفس اكتيا اإ

 س يجعلها طويةل مس تدمية. ولكن وجود الطفل  

قالت اكتيا:" أ ظن أ ن طالقك أ صبح الآن أ مرا ال  

 مفر منه؟" 

لقاء هذا السؤال مس تطلعة ويه   لقد جازفت ابإ

ماكهنا أ ن تكره هذه املرأ ة ولكهنا   تمتىن لو اكن ابإ

والس تغرهبا الشديد وجدت يف نفسها اس تحاةل  

مارات اليأ س عىل وهجها   ذكل. لقد أ دركت من اإ

جناب طفل. أ هنام مل ي  فكرا أ بدا يف اإ



هزت جينا برأ سها قائةل:" لقد اكن جوزيف دوما  

ليه   ذا أ ان عدت اإ يريد أ طفاال. وهوسريحب يب اإ

ن اكن مل يعد   ذا مل يكن بذراعني مفتوحتني. واإ هذا اإ

ننا ما زلنا زوجا وزوجة."   هيمت يب مثل قبل فاإ

مل يكن هذا اجلواب اذلي اكنت اكتيا تنتظره.  

ل أ ن تسأ لها دون أ ن تمتكن من  وفكرت للحظة قب 

ىل   نك تريدين أ ن تعودي اإ خفاء دهش هتا:" اإ اإ

 زوجك أ ليس كذكل؟" 

أ جابت جينا جبمود:" أ ال تفعلني أ نت ذكل لو  

كنت يف ماكين؟ ما اذلي أ س تطيع معهل غري هذا  

 ما دمت أ ريد لودلي أ ن ينشأ  بني وادلين؟" 



هنضت واقفة ابحرتاس ويه تس تطرد وعىل وهجها  

بتسامة و  اهنة:" أ رجو املعذرة للتحدث معك عن  اإ

مشالكيت. لقد وقف نيكولو جبانيب عندما أ خربته  

بأ نين حامل . ويف احلقيقة ال أ دري ما اذلي كنت  

 سأ فعهل لوال مساعدته يل." 

وأ خذت تسوي من ثوهبا ويف حلظة واحدة جتىل  

تيا  امحلل عندها واحضا يف تكور بطهنا وفكرت اك 

مكتئبة يف أ هنا البد يف الشهر السادس من امحلل  

ذن مل يقع حديثا. والبد أ ن نيكولو عرف بأ مره   نه اإ اإ

ىل انلكرتا بوقت طويل للتفتيش عن   قبل قدومه اإ

املاركزي الغامض وحفيدته. وجعبت من صفاقته  



حساسه. وأ دركها اخلوف يبدو أ ن   الساخرة وعدم اإ

 صده. اليشء ميكن أ ن يردعه عن حتقيق مقا 

لكن ماذا عن جوزيف اكبريين زوج جينا ؟  

بنا هل؟ كام بدت جينا   وكيف يقبل اببن نيكولو اإ

متأ كدة من أ نه س يفعل؟ هل ذكل جتنبا  

للفضيحة؟ ليك يعلن للمل  أ نه ليس عنينا؟ من  

ىل أ ي مدى تقود اخليالء الرجل؟ أ م أ ن   يعمل اإ

نه   ذا هو فضح ال مر فاإ الامر ببساطة هو أ نه اإ

يف رشكة اكش يارتو لتصممي    س يخرس معهل 

 الس يارات؟ 

ن جماهبة نيكولو ابلتحدي لن تنتج سوى هدم   اإ

فكرته عن عدم امرتاهثا بأ مره. هذه الفكرة اليت  



بذلت هجدا شاقا يف سبيل تثبيهتا يف ذهنه. ولكن  

ىل حد مل   وضعها يف مزنةل يتدىن ساعة بعد ساعة. اإ

ن ظهور خيانة نيكولو مل تنتج سوى    يعد حيمتل. واإ

ختدير حهبا هل عىل أ ساس مؤقت متاما اكحلقنة اليت  

يعطهيا طبيب ال س نان واليت تعطي راحة مؤقتة.  

والآن من دون عالج قد احمى تأ ثري اخملدر لتظهر  

هنا ما   احلقيقة املؤملة. وبرمغ لك هذه ال س باب فاإ

زالت يف أ عامقها تعشق الرجل اذلي تزوجت منه  

علق بأ عامهل  ولو أ نه فقط تزوج مهنا ل س باب تت

لبقيت معه وحاولت أ ن جتعل من احتادهام زواجا  

انحجا حىت ولو تضمن مثل هذا الزواج رغبته يف  

مزج دمائه بدماء أ رسة لورنزو رغبة يف حمو أ خطاء  



املايض لو اكن ال مر كذكل لاكن يف اس تطاعهتا  

ذ عىل الرمغ من   احامتهل. لقد اكنت محقاء حقا اإ

تباعه فقد اكن ميكن  الوضع اذلي اكنت قد قررت ا 

أ ن تتأ مل من وجود جينا يف حياة نيكولو لبضعة  

آمةل يف أ ن هذه   أ سابيع أ خرى.ولتكون شهورا أ

العالقة س تنهتيي بعد مدة. ولكن جينا يه حامل  

ن هذا فوق قدرهتا عىل الاحامتل.   الآن... الك اإ

مل يعد أ ماهما سوى خيار واحد وهو أ ن ترتكه  

ىل انلكرتا. ولكن قبل  ذمل علهيا أ ن تتخذ    عائدة اإ

خطوات رسيعة لزتداد معرفة ابلظروف املاضية  

اليت جعلت جدها عرضة للتخويف. وعضت  

شفهتا السفىل ويه متحص املسأ ةل. لقد اكن جدها  



رجال مس نا حبيث مل يكن يف اسطاعته مقاومة  

 طريقة نيكولو يف ختويفة. 

هكذا جاءها اجلواب اذلي ينبغي ومل يكن مما يرس.  

ن لك مع لوماهتا جاءت من سزيار برونيليل.  اإ

آاثر وارث لقب   وبتدخهل اخلاص اس تطاع أ ن يتتبع أ

اكستيلون. وما زالت البطاقة اليت حتمل امسه  

وأ رقام هاتفه موجوة حيث اكنت قد دس هتا يف  

معرة غضهبا يف جيب حقيبة يده اخلاريج. بعد أ ن  

حساس غامض من أ ن ال تدوسها بكعب   منعها اإ

 من ذكل املطعم. حذاهئا ويه خترج  

عىل الرمغ من كراهيهتا اما س تقوم به. مل يكن أ ماهما  

سوى أ ن تبتلع كربايءها لتطلب من ذكل  



الشخص اذلي يضيقها أ ن حييطها علام بلك ش ئي  

آمةل يف أ ن جتد عالقة بني املايض ومعضلهتا   أ

 احلالية. 

 انهتيى الفصل الثامن  

 

  

**************************** 

 

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

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

 



هذا الفصل كتب من قبل العزيزات )) حلن الوفاء  

  (( ))shining tears )) ((  )) الش يخه زوزو 

 

 **~ الفصل التاسع ~** 

 

مل تعرف اكتيا كيف أ مضت الوقت قبل أ ن تنهتيي  

آخر زورق حيمل    احلفةل وتتهند الصعداء ويه  ترى أ

 الضيوف يفارق القرص . 

ذ   عند عودهتا اىل قاعة الرقص ، شعرت ابالرتياح اإ

مل جتد أ ثر لنيكولو ، رمبا اكن يعطي االإرشادات  

الالزمة للخدم الإعادة تنظمي القاعة حبيث تنهتيي  

العملية يف الساعات ال وىل للصباح ، أ و رمبا اكن  



ىل قرب  مع جينا خيططان مس تقبلهام ابلنس بة   اإ

عادة عالقهتا مع زوهجا .   اإ

اعترصت قلب اكتيا موجة من الغرية تراؤي  

زاء االإذالل اذلي   الغضب من ردة الفعل عندها اإ

 تعرضت هل من جراء خيانة نيكولو لها . 

اجتازت قاعة الرقص اخلالية لتصعد السمل ال نيق .  

وعىل عتبة غرفة اجللوس ، توقفت وقد ارجتفت  

الباب . ماذا لو اكنت    يدها املمسكة بقبضة 

افرتاضاهتا عن ماكن نيكولو حاليًا ، خاطئة ، واكن  

هو موجودًا يف انتظار وصولها ؟ ومل تشعر برغبة  

يف العراك أ و اجلدل ، انهيك عن القيام بدور  

 الزوجة املطيعة فامي لو طلب ذكل مهنا . 



ذ وجدت   أ طبقت فكهيا بعزم ، وفتحت الباب ، واإ

ىل  الغرفة خالية ، تهند  ت ابرتياح وبرسعة توهجت اإ

حيث علقت ثوهبا امجليل ابحرتاس يف خزانة ثياهبا  

، مث اغتسلت برسعة وارتدت ثياب منامهتا امجليةل  

ىل الغسل لك صباح .   اليت اكنت تؤخذ اإ

أ لقت برأ سها فوق وسادهتا احلريرية ويه تشعر  

ايالإرهاق الشديد الناجت عن اليأ س ، واكن أ خر ما  

ر قبل أ ن تستسمل للنوم هو أ ن  راودها من أ فاك 

هنا لن ختىش ازعاجه   نيكولو لو اكن الآن مع جينا فاإ

 لها عند عودته لريقد جبانهبا . 

أ يقظهتا خيوط أ شعة مشس الصباح عىل وهجها ،  

منسوبة من خالل الس تائر من صنع البندقية ،  



لتالحظ يف احلال أ ن الرسير اىل جانهبا مل  

ذن فقد أ مىض نيكول  و طيةل الليل  يس تعمل قط اإ

 اىل جانب حبيبته أ م ودله القادم . 

وأ نبأ هتا الساعة املوجودة جبانب الرسير بأ ن الوقت  

هو الثامنة والنصف صباحًا . ونزلت من الرسير  

شاعرة ابدلهشة للنشاط اذلي بعثه يف جسدها  

نوم ليةل بطولها ، مث دخلت امحلام لتغتسل وترتدي  

ب اجلو ، مؤلفة  مبا أ مكهنا من الرسعة ثيااًب تناس 

من تنورة قطنية اختلط فهيا اللوانن الربتقايل  

والفريوزي وفوقها مقيص فريوزي اللون دون مكني  

 . 



لفحت احلرارة ذراعهيا العاريتني ويه خترج اىل  

الرشفة حيث اكن فطورها موضوعًا عىل طاوةل  

هناك كام جرت العادة يف غياب نيكولو . اكن  

ني انهتاهئا من طعام  هناك مقعدان . ولكن ، اىل ح

الفطور املكون من اخلزب الساخن والفاكهة  

احملفوظة واذلي أ حرضته الهيا ماراي ، اىل ذكل  

احلني ، مل يكن قد ظهر لنيكولو أ ثر بعد . اكنت  

تتوقع من ماراي أ ن تسأ لها عن ماكنه ، ولكن  

ذ   دلهش هتا مل تنطق ماراي بيشء . ومخنت اهنا اإ

من اخلدم ، البد أ ن    تتبادل ال حاديث مع غريها 

عندها فكرة وافية عن املاكن اذلي مييض فيه س يد  



القرص أ وقات لهوه دون ان يزجعه واقع الزواج  

 اذلي مل يغري من عاداته . 

اكن احلظ يف خدمهتا . فلقد ازداد تصمميها عىل  

االتصال بسزيار برونيليل، ذكل اهنا اكنت يف حرية  

ة القرص دون  من الطريقة اليت تس تطيع معها مغادر 

أ ن تثري ريبة نيكولو .ولكن ، هايه ذي املشلكة  

 قد حلت . 

عندما أ هنت كوب القهوة الثاين ، ابتسمت للخادمة  

ذ سأ لهتا ان اكنت ترغب يف اية خدمة أ خرى .   اإ

شكرت اكتيا الفتاة لتبعد الكريس وتقف برشاقة  

طبيعية ويه تقول : "سأ ذهب ل نفق شيئًا من  

ن خزانة  الن قود اليت حيصلها زويج بعرق جبينه . اإ



ضافة بعض ال ثواب احلديثة   ىل اإ مالبيس حباجة اإ

الطراز ، وقد اقرتح نيكولو أ ن أ بدأ برشاء بعض  

 مهنا حاليًا ." 

بعد أ ن أ ومأ ت الفتاة برأ سها متفهمة ما مسعت  

تركت اكتيا الرشفة . ومل جتد يف نفسها مياًل اىل  

د . ولكنه ، عىل ال قل  ترك مالحظة لزوهجا الشار 

سيتلقى جوااًب من اخلادمة ماراي يف ما لو عاد  

ن اكن من احملمتل أ ن ال يعجبه   وسأ ل عهنا ، واإ

 اجلواب . 

اكنت غرفة اجللوس ماتزال خالية حني دخلهتا  

ىل الهاتف املزخرف ابذلهب . وأ دارت   متجهة اإ

الرمق لتسمع صوت سزيار برونيليل املأ لوف قائاًل  



آه ، اي  ماركزية !" اكن يف صوته رنة فوز وهو    :" أ

يسمعها تذكر هل امسها ، كام ذكر لها امسه .  

واس تطرد قائاًل :" هل قررت أ خريًا ، بأ نين قد  

 أ س تطيع تقدمي مساعدة كل ؟" 

قالت جبمود :" أ حب أ ن أ عرف املزيد عن اترخي  

 أ رسيت ." 

لقد كرهت الاذالل اذلي اضطرت اليه امامه ،  

تطيع منع ذكل ، واس تطردت :"  ولكهنا مل تكن تس  

لقد س بق واخربتين انك اتبعت مع احملايم البحث  

 عن جدي ." 

جفاءها اجلواب :" الآن وقد وجدت الوقت  

لتسأ ليين عن مايض جدك ، يرسين ابلتأ كيد أ ن  



أ خربك عن لك يشء أ عرفه ، لقد كنت منذ  

ىل موعد ومن صمث ل ميض الهنار   حلظات متوهجًا اإ

يف البار يف الاكسلس يور    يف الليدو . سأ راك 

الساعة احلادية عرشة . واحرضي معك املايوه  

البكيين حيث ان هناك مس بحًا خاصًا . اىل اللقاء  

 ". 

قبل ان جتيبه ابملوافقة ، أ قفل هو الهاتف . لقد  

طلبت يه منه ذكل . فهل اكنت عىل صواب يف  

معلها هذا ؟ ووضعت املناديل الورقية وكيس  

ضت اقرتاح الصحايف بأ ن تصحب  النقود ، بيامن رف

 معها املايوه البكيين ، ابل زدراء اذلي يس تحق . 



عىل لك حال ، رمبا مل يكن املوعد يف الليدو  

ابلفكرة السيئة ، فكرت يف هذا ويه تشعر  

ذ خترج من القرص دون أ ن   ابرتفاع معنوايهتا اإ

يلحظها أ حد. والبد أ ن يكون ذكل املاكن مزدحامً  

ة مما ميكهنا من الاختالط هبم  ابلس ياح والبنادق

دون ان يلحظها أ حد ودون ان يساورها اخلوف  

 من أ ن يقبض علهيا نيكولو من حيث ال تعمل . 

عندما وصلت ، اكن برونيليل يف انتظارها .  

وحيث اهنا اس تقلت عبارة القناة البخارية حال  

خروهجا من القرص ، فقد وصلت مبكرة ، بعد ربع  

ا الرحةل ، فأ مضت بعض  الساعة اليت اس تغرقهت

الوقت يف التفرج عىل بعض الس ياح يلعبون كرة  



ىل   املرضب ، ومن مث اختذت طريقها اإ

 "الاكسلس يور " . 

هتف سزيار برونيليل متصنعًا خيبة ال مل وهو  

يرى حقيبة اليد الصغرية اليت حتملها ، قائاًل :" أ مل  

حترضي املايوه البكيين ؟ لقد كنت متشوقًا اىل  

مزيدًا من الفتنة اليت سلبت لب نيكولو  أ ن أ رى  

 اكش ياتور ." 

سأ لته بربود :" حقًا ؟ ظننت انك قلت مرة أ ن  

آخر ."   عيين زويج س بق وارتبطت يف ماكن أ

تساءلت . هل تراه يعمل حبمل جينا ؟ واعدت  

نفسها لتفاصيل أ خرى حتمل االإذالل لها . ولكن  

 اليشء حدث . 



ل البار  قال وهو يهنيي طعامه ، مث يس تدعي رج 

شارة من اصابعه :"هل تشعرين ابلغرية ؟ عىل   ابإ

لك حال ، من ذا اذلي يلومك ؟ ماذا ترشبني  

 ايماركزية ؟" 

ن لقاءان هذا ليس   قالت وقد ترضج وهجها :" اإ

مس اكتيا   مناس بة اجامتعية ، وأ فضل أ ن ختاطبين ابإ

 ". 

قال :" هذا يرشفين اي اكتيا . ولكنين هنا بناًء عىل  

اردت ان نبحث يف اي معل ،  طلبك ، واذا  

فليكن عىل طريقيت اخلاصة فنتناول رشااًب يف البار  

 مث بعد ذكل الغداء ولقد جحزت مائدة ذلكل ." 



قالت وقد متثل لها وجه نيكولو الثائر :"عيل ان  

 اعود اىل املدينة ." 

قال:" اذن نرسع بتناول الطعام ." واخذ بذراعهيا  

بع قائال:" ال  يقودها حنو غرفة الطعام وهو يتا 

ادري ملاذا تمتنعني . اهنا ليست املرة الاوىل اليت  

 دفعت فهيا مثن طعامك ، اليس كذكل؟" 

تركته يقودها اىل املائدة دون ان تتفوه بلكمة. ويه  

تفكر بأ مل ان هذا الرجل قد ييسء اىل نيكولو  

 ورشكته، اذا يه عارضته ، وهذا مامل تكن تريده. 

جابة عن اس ئلهتا الا  مل يوافق برونيليل عىل الا 

 بعد ان فرغا من الطعام. 



بذهول لكي ، اخذت اكتيا تس متع ال حاكايت عن  

الثار والثأ ر املضاد حني اخذ الصحايف يروي اترخي  

ارسيت لورنزو واكش ياتور، شارحا التفاصيل اليت  

عرفها اثناء التفتيش عن وارث لقب املاركزي . اهنا  

وعن الرصاع    حأاكايت اعامق اجلنوب الايطايل، 

عىل الارض بني ارسة اكش ياتور اذلين اكنوا  

مزارعني، وليوبودلو دي اكستيلون اذلي اكن  

املاكل احمليل . اكنت قصة هتك احلراكت والقسوة  

والفقر اليت افزعهتا ، لقد س بق لنيكولو ان حدهثا  

عن قسوة املاركزي الاكرب ، ولكنه مل حيدهثا عن  

اكن يبدو عليه    فظائعه. ولكن سزيار برونيليل



الرسور وهو يصور لها ابلتفصيل تكل الاعامل  

 الامثة الشنيعة اليت اكن يقرتفها جدها املاركزي. 

اكن قد س بق واقتنعت ابن ترصفات نيكولو اهنام  

اكنت لالخذ ابلثأ ر ، ان كل يكن مهنا خشصيا مفن  

ذكرى الشخص اذلي اساء معامةل ارسته.  

ا ، صورة وجه  ومشلهتارجفة ويه تس تعيد يف ذههن

زوهجا القايس املتكرب ، والطريقة اليت خدعها هبا ،  

لقد اتكدت الان ان نيكولو ميكن ان يفعل اي  

 يشء يف سبيل الانتقام الذلين احهبم. 

قال سزيار:" يبدو عليك الشحوب اي اكتيا . هل  

ارضت الشمس احلامية ببرشتك الانلكزيية  

 الرقيقة؟" 



يس يف  هزت يه رأ سها بضعف قائةل :" ل 

الاس امتع اىل هذا الرسد عن الااثم والفظائع ،  

 مايبعث عىل الرسور . كام ينبغي ان تعمل." 

قال:"خصوصا عندما تعجبني لترصفات  

 زوجك..." 

ولو شفتيه مث اس تطرد :" لقد نرشت خرب العثور  

عىل ماكن جدك بعد اس بوعني من ذكل ليتوجه  

انلكرتا يف رحةل معل ،    نيكولو اكش ياتور اىل 

ظاهراي، اليس من الغريب ، حينذاك، ان يذهب  

لزايرة عدومه القدمي؟ والاغرب من ذكل انه بعد  

اسابيع من مقابلته حلفيدته ادهش اجملمتع يف  

البندقية بنبأ  خطبته لتكل احلفيدة ."واخنفض  



صوت سزيار وهو يقول:" كيف اس تطاع ذكل  

عىل الرجل  اياكتيا؟ اي ضغط زاوهل عليك و 

العجوز؟ ام لعهل اخربك ببساطة انه وقع يف  

 غرامك من اول نظرة؟ فصدقته انت؟" 

اتسعت عيناها الزرقاوان يف وهجها الشاحب  

تعرتفان ابحلقيقة, وللحظة ظنت اهنا رأ ت حملة  

 عطف يف نظرات برونيليل. 

نظر الهيا مفكرا مث قال:" اذن فاالمر كام افرتضت  

ريين فقط ، بل خدعك  ، انه مل خيدع زوجة اكب 

انت وجدك..." البد ان تعابري وهجها قد فضحهتا  

مرة اخرى ، ام لعلها غريزة الصحايف؟ واتبع وهو  

 قائال:" هل عمل جدك مبا حدث؟" 



مل تكن تعاس هتا لتحملها عىل التبرص قبل ان تنفجر  

ابلقول بلهجة حوت لك تعاس هتا تكل:" اعتقد ان  

 زو..." 

)زويج( يف حلقها فتجازهتا قائةل:"  واختنقت لكمة  

ان نيكولو اس تعمل بعض الوسائل القناع جدي  

ابملوافقة. وقد ظننت انك رمبا..." وبرتت الكهما  

 لتلوذ ابلصمت. 

نظر الهيا الصحايف مفكرا وهو يقول:" دين يتعلق  

ابلوفاء؟ رمبا. اذ كام تعلمني قد ترك جدك ايطاليا  

حبياة    برسعه بعد ذكل احلادث اذلي اودى 

وادليك، وذكل ليس تقر يف انلكرتا. وعىل حد  

علمي ، مل يكن ابدا ابلرجل الغين . والبد ان  



الانتقال من وطنه لكفه كثريا. هناك بعض  

الشواهد عىل اتصال اكن بينه وبني ابولو  

اكش ياتور. وادل زوجك، واكن وضع واحوال تكل  

الارسة، لورنزو ، قد تغري يف ذكل احلني ابلطبع،  

تدأ وا ابلقرتاض لينجزوا اعامهلم، ورمبا اقرض  فاب 

ابولو اكش ياتور ،جدك انطونيو لورنزو بعض املال  

ليساعده عىل السفر، وهو يعمل جيدا ان عنده  

حفيده قد تكون عندما حيني الوقت ، مناس بة كرد  

 لدلين ابعتبار امسها النبيل."  

هتفت اكتيا حمتجة:" هذا التفسري منطقيا ومتالمئا  

قائق اليت عرفهتا . مك اكن جدها يشعر  مع احل

ابليأ س ل جلها، حني اخذها اىل كنفه ، اىل حد  



قامة مع معهتا بييك. والاسوأ  من   اضطر معه لالإ

ذكل انه اكن يعمل انه لن يس تطيع ابدا ان يرد  

ادلين اىل عدومه القدمي . وهكذا غري امسه  

ليتجنب مالحقة القضاء. وجفأ ة اتضح امام اكتيا  

 .. لك يشء. 

معارضته يف ان تتعمل يه اللغة الايطالية ورفضه  

العودة اىل ايطاليا ، كراهيته الظاهره البناء شعبه.  

مث مالبث قدره ان اوقعه يف الفخ... واكن ان  

 دفعت يه دينه، من قلهبا وروهحا وجسدها. 

نظر سزيار برونيليل الهيا بفضول قائال:" اهذا هو  

 ما كنت تودين سامعه؟." 



م . انه يكفي." وادارت وهجها عنه يك  قالت:" نع 

اليرى دموعها املتجمعة يف عينهيا ، وقد خنقهتا  

الغصة . لقد غدر هبا الرجالن الذلان احبهتام يف  

حياهتا اكرث من اي يشء اخر . ولكن مع لك هذا  

دفعهتا بقااي من حب لنيكولو اىل ان حتاول حاميته  

ن لك  من التطخ ابالقذار ، لتقول للصحايف :" ولك 

هذا جمرد افرتاضات وظنون ، واذا انت حاولت  

 ان تنرش شيئا من ذكل فسأ نكر اان لك لكمة." 

قال:" انين معجب بوالئك هذا لوجك . كذكل  

من الصعب ان تس تطيع امرأ ة مزتوجة حديثا،  

معامةل منافسة مثل جينا اكبريين مبثل رابطة  



جأ شك هذه . واذا اردت الثأ ر الان ، فهذا هو  

 ملناسب ذلكل." الوقت ا 

وقفت بكربايء ويه حتاول اخفاء دموعها بقولها :"  

مثة الكثري مثل هذه الاش ياء . واذا شئت ان تعمل  

، ليس مثة يشء بني زويج وبني جيتا اكبريين. واان  

اعمل ، حقيقة اهنا وزوهجا يتفاوضان للمصاحلة يف  

 مابيهنام. 

 قال وعيناه تتأ لقان :" سانقل عنك هذا الالكم." 

لت :"وملاذا ال حتقق منه اوال من جينا اكبريين  قا

نفسها؟ اليس هذا ماتدعونه )س بقا حصافيا؟(  

اليس هذا افضل نتيجة كل من ان تنرش صورهتا  

 الفاحضة مع زويج امام بيهتا؟" 



اس تدارت مبتعدة وقد اتكدت من اهنا اتقذت  

رشكة زوهجا من الاحراج، ساخره من نفسها  

اخر جدورها حهبا  لعدم قدرهتا عىل استئصال  

لينكولو من قلهبا . ذكل احلب اذلي غرست  

بذوره ومنت اثناء الاايم الهادئة املطمئنة يف  

 انلكرتا. 

امضت اكتيا رحةل العودة القصرية يف العبارة  

البخارية للفتاة الكبرية ، مس متتعه جبامل الفتاه الرائع  

. وحدثت نفسها يف انه لو حصت اس تنتاجاهتا علهيا  

م يه دين جدها ايضا همام اكن قدره. وعىل  ان حترت 

لك حال، فقد اكن مال جدها هو اذلي انشاها  

وامكهنا من ان تتعمل همنة العالج الطبيعي . ان  



لك اماكنياهتا ميكن ان اتيت بنتيجه طيبه ميكهنا  

معها سداد دين جدها علهيا يه من حب ورعاية.  

وعضت عىل شفهتا مفكرة . رمبا اكن احلل للك  

هو ان جتد وظيفة يف مستشفى قريب من    هذا 

قريهتا سادينغهام يف انلكرتا مما ميكهنا من ان تعيش  

مع جدها ومعهتا بييك وهبذا تمتكن من عدم رصف  

نقودها من اجراء احلياة يف لندن . وتساعد جدها  

يف جتميع املال الالزم لوفاء ادلين الرسة اكش ياتور  

 ها يف ذكل . وذكل يوما فيوما ولو امضت حياهتا لك 

مل يكن من السهل علهيا مواهجة جدها , ولكن  

عندما حتدثه عن لك احلقائق والاحداث ،  



س يقتنع حامت ابن وضعها هذا من غري املمكن  

 احامتهل . 

اخدت اثناء اخرتاقها الشوارع الضيقه يف طريقها  

اىل القرص , تفكر يف لك هذه الامور . وبرمغ  

جتاهل دور  هذه التصورات اليت حاولت فهيا  

نيكولو يف الامر، فاهنا اكنت واثقه من انه لن  

يدعها تذهب ، مبلء ارادته . اهنا "حصته" وقد  

اظهر جبالء مبلغ عزمه عىل مداومة الاس متتاع  

"حبصته " تكل . ولهذا جيب ان ختطط حبذر  

اكٍف ، لهجره. وهذا يعين ان علهيا حتني الفرص  

 باح . اىل ان يغيب ذات يوم كام غاب هذا الص 



اكن القرص هادئا يف عرص هذا الهنار بيامن يه  

تسكل طريقها عرب احلديقة ويه تتهند ابرتياح دلى  

رؤيهتا هل خاليا . ان مايه حباجة اليه الان هو ان  

جتلس يف غرفة الاس تقبال املكيفة الهواء يف شقهتا  

 ، مث تبدا بوضع تفاصيل خطهتا . 

س تقبال  اكنت الس تائر مسدهل عىل نوافذ غرفة الا 

حني وقفت اكتيا تتنفس بغبطة امام الهواء البارد  

 اذلي اكن يلفح جدلها احلار. 

جاءها صوت من خلفها قائال :" هل اكنت  

 جولتك يف التسوق انحجه اياكترينا؟" 

اطلقت شهقه دهشه ازاء سؤال نيكولو املهذب  

بيامن اكن يهنض بقامته املديدة ، من اعىل احد  



ت اليه وقد مجد ظهورة  املقاعد الرحية . ونظر 

املفاجئ ، ادلم يف عروقها ، قالت هل غاضبه :"  

 ملاذا تواري نفسك هكذا يف الظلمه ؟" 

قال :" انك تعتربيهنا ظلمه لكونك دخلت حديثا  

اىل الغرفة من اخلارج ايعزيزيت . وعندما تعتاديهنا  

سرتاتحني الهيا . ولكنك مل جتييب عن سؤايل.  

ليت اشرتيهتا لتخليب هبا لب  مايه الازايء الرائعه ا 

املعجبني بك ، وتعززي هبا مركزك كرائدة لالزايء  

 العرصية .... مه م م م ....؟" 

اكن السؤال ابلغ الرقة وصوته ابلغ الهدوء . لقد  

اصبح يف اماكهنا الان ، بعد ان اعتادت عيناها  



ظالم الغرفة ، ان ترى يف اخلطوط املتوترة حول  

 ان عينيه خطرا صامتا . مفه امجليل ، ويف ملع 

قالت ويه تتطلع هبلع اىل حقيبه اليد الصغرية  

املعلقة ابصابعها :" اليشء . مل اشرت شيئا . مل اجد  

 ما يعجبين ." 

قال :" اذن اكن جيب ان تقويم ابلتسوق يف قلب  

 البندقيه وليس يف الليدو ." 

لكن لهجة نيكولو املتسائةل اليت تفقد حالوهتا ، مل  

يف ان جعلت اكتيا ترفع ذراعها جمفهل  تفلح سوى  

وفد بدا علهيا اخلوف ، ليتحول هذا اخلوف اىل  

 غضب . ذكل اهنا مل ترتكب ما يشني . 



قالت هبذوء :" لقد غريت رايي . اليس هذا عادة  

 النساء ؟ اىل جانب ان ..."  

وتوقفت عن الالكم جفاة لتساهل :" كيف علمت  

حد وضع من  مباكين ؟ هل بلغت بك الوقاحة اىل  

 يتتبع خطوايت ؟" 

قال وهو يتقدم حنوها :" الك ايعزيزيت ... ليس  

انت . لقد صدقت كذبتك عىل ماراي . اذ انين مع  

علمي ابنك تبيعني نفسك اشك يف سبيل املال ،  

وليس عندك شعور ابملسؤليه، مع ذكل ، مل اشك  

يف امرك ومل اتوقع منك اخليانه . لقد اكن صديقك  

يل هو موضع اهامتيم . لقد عنيت من  سزيار برونيل 



يتتبع خطواته منذ عوديت من ميالنو ليك اكتشف  

 اعوانه يف جرامئه " 

فغرت اكتيا فاها ماخوذة وقد تسارعت رضابت  

قلهبا وشعرت ابمل يف صدرها احدثه التوتر املؤمل  

 اذلي متلكها لتقول ببالدة :" اعوانه ؟" 

ء هدوء  متلكها اذلعر اذ اكنت تعمل جيدا ان ورا 

 نيكولو الظاهر اكن ميكن غضب اسود معيق. 

تقدم مرة اخرى ليقف بيهنا وبني الباب قائال :"  

ايلهذه الرباءة . ان جامل وهجك اليمن عن الظالم  

اذلي يكتنف روحك . اليس كذكل ؟ ماذا يدفع  

كل سزيار اياكتيا ؟ اي يشء قدمه كل مما مل  

 اس تطع اان تقدميه ؟" 



تقدم ميسك كتفها بيديه القويتني  خبطوة رسيعه ،  

قائال :" ام لعكل قررت عدم مواهجة مسؤولية  

كونك زوجة يل ؟ وانه ليس يف اس تطاعتك  

اعطايئ اوالدا سواء مبباركة الكنيسة ام بعدها ،  

اهذه يه املسأ ةل اياكتيا، هل قدم برونيليل اليك  

النقود دون اي ارتباط به ؟ هل اكن االاغراء ابن  

ه ثرية. اقوى من ان ميكنك مقاومته؟  تكوين امرأ  

 اخربيين . ماذا اكن مثن حماولتك تدمري اعاميل؟" 

اكن السؤال الاخري مصحواب هبزة عنيفة لكتفهيا  

حني نظرت اىل وهجه الغاضب بعينني متبدلتني ،  

ت عيناها الزرقاوان ابلرضاعة ازاء   لتقول وقد امتل 

 نظرته املس يطره : 



ي اية فكرة عام  "نيكولو... صدقين . ليس دل 

تتحدث عنه كيف ميكنين تدمري اعامكل حىت لو  

 اردت ذكل؟ انين ال اعرف عهنا شيئا؟" 

قال مبرارة :" انه اثناء تكل الليةل الاوىل من  

اتصالنا ... حني ائمتنتك عىل ارسار معيل حبامقة .  

لقد تقاضيت مين مثنا ابهظا ملا هو حق رشعي يل  

ابق الاعىل بيامن  . لقد صعدت اىل مكتيب يف الط

كنت غائبا لتصوري تصاممي الس يارات اليت  

 تصهنا." 

ارتفع صوته يهتمها دون هوادة :" التصاممي اليت  

اظهرت هذا الصباح يف اجملةل اليت يقوم فهيا  

 برونيليل بتحرير هذه الزاوية." 



تركت احدى يديه ذراعها لمتسك بشعرها حموال  

ور ، وقد  رأ سها بعيدا عنه ليحدق يف وهجا املذع 

سادت القسوة مالحمه وهو يتابع :" اىل اي حد  

تبلغ كراهيتك يل، واىل اي حد اكن رسورك حني  

 اس تدعيت اىل ميالنو الواجه الاكرثة؟" 

قالت ويه تشهق :" مل اصعد قط اىل الطابق  

الاعىل ومل اكن اعرف اي ماكن لهذه الاش ياء.  

نين ماكنت الفكر يف   وبرمغ لك ما حدث بيننا فاإ

 در بك هبذا الشلك."  الغ

قال وهو ميسك بذقهنا ابصابعه :" اتعلمني؟ انين  

اوشك ان اصدقك ، انين اوشك ، امنا ليس متاما  



. رمبا لو مل اكن اعرف مك انت ممثةل ابرعة ،  

 لصدقتك." 

ارتسمت عىل شفتيه ابتسامة مل تظهر يف عينيه  

اللتني اتبعتا التحديق فهيا بنظراهتام الغاضبة  

واس تطرد :" ولكن ، اذا انت اخربتين ابحلقيقة ،  

وان الغرض من ذهابك اليوم اىل ذكل الرجل مل  

يكن سوى للعبث، عند ذكل فقط ميكنك ان  

تطمئين . امسعي اي اكتيا ، عندما نرشت بعض  

تصماميتنا الاولية دون ترخيص ، يف املرة الاوىل  

، جلأ ت اان اىل طريقة يه ان تعمدت تزييف  

ذا ابعها  بعض الت صماميت يف مكتيب هنا . فاإ

برونيليل او نرشها اىل املنافسني لنا فس يخرس لك  



مصداقتيه وثقهتم به، وانت ايعزيزيت عليك عند  

 ذاك ان تواهجيي النتاجئ." 

قالت بصوت متحرشج لشدة املعاانة :" انه لن ...  

انه ال يس تطيع ... عىل الاقل مل حيصل علهيا عن  

ب ان تصدقين ."فارتسمت  طريقي اي نيكولو .. جي 

عىل شفتيه ببطء ابتسامة قاس ية وهو يقول :"  

جيب ان اصدقك؟ ما يه الاس باب الاخرى  

اليت جعلتك متيض لك ذكل الوقت بصحبة  

برونيليل ؟ اخربيين ... هل هو عش يقك اي  

 اكتيا؟" 

قالت:" الك ، طبعا." وحاولت ان تتخلص منه  

ده ميسك  هاربه ، ولكنه اكن ارسع مهنا اذ رفع ي 



بشعرها ، مقيدا بذكل راسها جمربا اايها عىل ان  

ترفع وهجها وتتطلع اىل وهجه الغاضب ، فقالت  

الهثة:"لقد طلب مين لقاءهخارجا . اكن يريد ان  

يعرف كيف ورث جدي اللقب، جذهبا اليه بشدة  

وهو يقول :"هل فعل ذكل ابمتالكه جسدك  

 امجليل؟" 

يتني وهو  مل تس تطع ان تتخلص من ذراعيه القو 

يسحق صدرها بصدره وقد بدت الرغبة يف عينيه  

. ان اناكرها اتمرها مع برونيليل مل خيلصها من  

اخلطر اذلي هيددها . الطريقة لصب غضبه علهيا  

يه اليت تغريت . لقد اكن يلهتب غضبا علهيا ، فلو  

اكنت رجال لرضهبا حىت تستسمل ، ولكن تركيهبا  



عقاهبا . ذكل ان    الانثوي الرقيق غري اسلوبه يف 

الغضب والرغبة معا يتغذاين من نفس لهرمون  

وافزعها معرفهتا بذكل ، وفتحت مفها احتجاجا  

تعلن براءهتا ولكن نيكولو اطبق علهيا بقبةل بلغت  

 من الوحش ية حدا تركها تلهث وتاكد ختتنق. 

قال بصوت متحرشج :" جيب ان حتمل جزءا من  

رتعاشها ، تركها  اللوم لكوين امهلتك."وعندما راى ا 

وهو يقول :" ان خسارة برونيليل يه رحب يل .  

واي وقت لفض نزاعنا هو افضل من هذه  

 اللحظة؟" 

 لكن اكن تصمامي منه وليس سؤالا. 



قالت اكتيا ويه حتاول ختليص نفسها منه:" الك،  

اي نيكولو." ولكنه اكن اقوى مهنا ، وقال ساخرا:"  

غري البارد يكرهين  نعم ، اي اكتيا. رمبا اكن قلبك الص

، ولكن جسدك الصغري احلار خيربين شيئا اخر .  

ننا جيب ان   سواء كنت ماركزية، واان فالحا ، فاإ

 نشرتك يف امر واحد وهو العالقة امحلمية..." 

اكن نيكولو هو اذلي اخرتق الصمت ، اذ جر  

نفسه مرتكزا عىل موفقه ، حمدقا يف وهجها مبالمح  

ذهنه تفاصيل    جامدة واكنه مصور يسجل يف 

 جسدها . 

قال:" هل اس تطعت االثبات عىل ما قلته عن  

 املاركزية والفالح؟" 



املهتا لهجته اجلامدة ، واشاحت بوججها ختفي  

آقهيا.   ادلموع اليت تفجرت جفأ ة من مأ

قال :" هذا حسن! اذ عندما كنت تتغذين  

وتس متتعني ابشعة الشمس مع برونيليل حتت  

اان بزايرة الاكهن    س تار ملء خزانة ثيابك ، مقت 

الخذ موعد حللفة الزفاف يف الكنيسة وس يقام  

 العرس خالل اس بوعني." 

حل الفزع حمل اليأ س يف نفس اكتيا ويه تس تقمي  

جالسة يف فراشها لتقول :" وكيف جترؤ عىل تدمري  

امر مثل هذا دون استشاريت؟ لقد س بق  

 واخربتك..." 



  رصخ فهيا بصوت مياثل مالحمه الغاضبة " اسكيت 

... همام اكنت ذنوبك من غدر وخيانة وغري ذكل ،  

فهذا ال هيمين ، لقد اخرتتك زوجة يل والميكن  

الي يشء اخر ان يغري من هذا الامر . انين لن  

دارة ظهري اىل ما يتوقعانه مين .   اهني وادلي ابإ

وال اريد الوالدي ان يشعروا ابخلجل منا . لقد  

لكن مبا  كنت امل ان توافقي عىل رغبيت هذه, و 

ن الزفاف سيتحقق   ان هذا الامل قد خاب ، فاإ

دون موافقتك وهمام اكنت خالفاتنا ، فس نعرف  

دامئا اين نسوهيا . امامك اس بوعان اياكتيا ليك  

تتقبيل فهيام الوضع ، هذا اذا كنت تريدين انقاذ  

 كرامتك ومس تقبكل." 
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مىش نيكول يذرع ارض الغرفة وقد وضع يديه يف  

 جيبيه وحىن كتفيه العريضتني وهو يقول: 

"هذا حسن.ومرت ال ايم .واكحف وادلي طويال  

واكن رجال ذكيا فرتك موطنه ليتخذ معال كنادل يف  

مطعم ومن مث بذل هجدا شاقا يف توفري مأاكن  

يكس به اىل ان اس تطاع ان يتخذ لنفسه مقهيى  

خاصا به. وعندما اصبح يف اخلامسة والعرشين  

تزوج واكن سعيدا يف زواجه.ولكن زوجته الاوىل  

توفيت بعد عرشين عاما من زواهجام دون ان  

 الدا. تنجب او 



بعد انهتاء فرتة احلداد قابل زوجته الثانيه وتزوج  

مهنا ، اهنا روزا ويه تصغره بتسعة عرش عاما  

 ويه وادلىت." 

 قالت اكتيا:"وماذا عن جدي انطونيو؟" 

أ جاب:" لقد تزوج سارة الىت توفيت ويه تدل  

 اابك أ لس ندرو." 

قالت:"لقد اكن ايب يف السابعه والثالثني عند موته  

اصغر منه بس نتني فقط" ومل تس تطع    واكنت ام 

ايقاف العربات اليت سالت عىل وجنتهيا ويه  

 تقول: "انين ال اس تطيع تذكرهام" 

توقف نيكول عن املسري وهو يقول غاضبا: " لقد  

كنت يف الثانية من معرك. ولكنين اقسم عىل ان  



موهتام اكن قضاء وقدرا. اكنت ارادة هللا اذا شئت  

ت أ رسيت بريئة ولكن كام  هذا التفسري. لقد اكن 

س بق وأ خربتك مل يس تطع احد ان يقنعه هبذه  

احلقيقة يف ذكل الوقت.اكن لك مهه ان حيميك من  

الثأ ر.لقد اكنت امك يتمية الوادلين ولكن جدك اكن  

قد قابل معهتا بييك عندما خطهبا ابوك  

)أ لس ندرو(. ومبعاونة معتك بييك احرضك اىل  

الانلكزيى من لورنز    انلكرتا وغري امسك اىل اللفظ 

اىل لورنس. وهنا اكن الامر ان ينهتيى لومل يرث  

لقب))ماركزي دى اكستيلون(( واكن املاركزي  

الكبري اذلي اكن رضبه قد مات منذ وقت طويل  



وتنقل اللقب أ بعد فأ بعد بني الاقرابء حىت اس تقر  

 عند جدك انطونيو." 

  هزت اكتيا رأ سها ببطء قائةل: " انىن اتذكر انه مر 

بفرتة اكتئاب يف بداية الس نة ولكنىن ظننت ذكل  

 نتيجة ملرض او حاجة اىل نقود." 

قال نيكولو: " الك. ذكل انه تلقى رساهل من  

احملامني يف ايطاليا كام انه س بق س بق وعمل ان  

التفتيش عن صاحب اللقب قد شغل ابل اجملمتع.  

وهكذا رأ ى ان ملجأ ه قد انكشف حيث حيث  

ن سالةل الارسه الا هو وانت.  انه مل يكن ابقيا م 

واكن هو رجال مسننا رمبا ادركه املوت قبل ان  

يدركه الثأ ر ولكنك انت. انت اياكتيا كنت صغرية  



ومجيةل وحمبوبة جدا كام انك كنت غافةل متاما عن  

 اخلطر اذلي يرتصدك وراء لك زاوية. " 

 قالت: " ولكنك قلت ان الثأ ر مات وانهتيى؟" 

آه ايعزيزىت   نعمكام تقولني. " واقرتب مهنا  قال: " أ

آخذ بيدهيا الباردتني بني يديه حانيا رأ سه يقبل   أ

أ طراف اصابعها . مث يتابع: " ولكن جدك اكن  

يعيش يف املايض. فاملايض ابلنس بة اليه اكن مايزال  

حيا هيدد أ ولئك اذلين حيهبم. عند ذاك مصم عىل  

  املطالبة ابدلين اذلي اكن ابرلو اكش ياتور وادلي قد 

اعرتف به. واكن وادلي قد اصبح صاحبا لسلسةل  

يراد ومع انه مل يكن يديرها   من املقايه احلس نة االإ

ال انه اكن من السهل عىل جدك   بنفسه مبارشة اإ



ان حيصل عىل عنوانه. يف احلقيقة أ عتقد انه سأ لعن  

ذاكل نفس احملاميني اذلين اكنوا قد توصلوا اىل  

 عنوانه يف انلكرتا." 

بصوت منخفض: " مل أ فهم متاما." مع  قالت اكتيا  

 اهنا اكنت قد ابتدأ ت تعرف نوعية تفكري جدها. 

أ جاب: " يف احلقيقة ان ذكل سهال متاما . اذ ان  

بني مجيع أ رسة اكش ياتور اكن جدك يعرف ان  

ابولو هو اجدرمه ابلثقة فكتب اليه يسأ هل املعونة  

وذكل بأ ن يس تعمل ما هل من نفوذ عىل بقية افراد  

ة للتأ كيد عىل عدم تعريض حياتك للخطر.  ال رس 

ولكن اكن ل يب فكرة افضل .لقد اكن يعمل انه مل  

يكن مثة خطر هيدد حياتك ولكنه وجد فرصة  



يوحد هبا بني الارستني اليت تؤلف عائةل اكش ياتور  

وبني الرجل اذلي انقذ حياته ليك يهنيي خماوف  

 انطونيو جدك فيعيش بقية حياته يف سالم. " 

الشجاعة لتعوز اكتيا لتسأ هل بعد ان تعمدت    مل تكن 

سامع احلقيقة من بني شفيت نيكولو نفسه مع ان  

لكامته اكنت متزق قلهبا ،تسأ هل وقد اكتنفهتا مشاعر  

ذن فقد طلب منك وادلك سداد دين   اليأ س: " اإ

الوفاء ذاك. اليس كذكل اي نيكولو؟ طلب منك  

 ان تتخذين زوجة كل؟" 

ود اىل جملسه عىل طرف  قال وهو يرتك يدهيا ويع 

الطاوةل: " نعم لقد طلب مىن ان اسدد مايعتربه  

هو دين الوفاء ذاك. ولكنين رفضت ليس النه  



يرسين ان اخالف امره. او النين اردت ان اختار  

زوجيت بنفيس ولو ان هذا اكن امرا طبيعيا، بل  

ساءة كربى اعىن   النه اكن ميكن ان يسبب كل اإ

ا كام اكن يتوجب  ان ادعي مشاعر ال احس هب 

عيل فعهل يف مالو قبلت أ مره هذا مادام جدك  

مرصا عىل انك ال جيب ان تعلمى ابدا ابخلطر  

 املفروض انه يرتصدك." 

قالت دون ان تنظر اليه وقد علقت انظارها بني  

بيدهيا املتشابكتني يف حضهنا . قالت" وما اذلي  

غري عقكل اذن ؟ اى رشوة جعلت الامر مقبوال  

هددك وادلك حبرمانك من الارث يف  منك؟ هل  

 ما لو اعلنت العصيان؟" 



قال والكربايء تطل من عينيه : " مأاكن كل ان  

تقويل هذا اياكتيا اذ انك تعلمني جيدا انىن ال  

 اعمتد عىل ثروة وادلي." 

زدراء قائةل:" ولكن   نرضت اىل وهجه الغاضب ابإ

 ينبغي ان يكون هناك سبب اذكل." 

 د وقعت يف غرامك." أ جاب:" وهو كذكل . لق 

قالت حمتجة:" ولكن ...." وتالىش اعرتاضها حني  

اشار الهيا ابلصمت قائال:" لقد كتب ايب اىل  

جدك يطمئنه اىل ان ال خياف بعد الآن من اعدائه  

القدماء . ولكن شعر ان ذكل قد ال يكون اكفيا  

فطلب مين ان ازور جدك يف ما لو جئت اىل  

ان هذا اقل مأاكن  انلكرتا يف رحةل معل. وبدا  



جيب عيل معهل. ولكن مامل اعلمه ان ايب فاحت جدك  

يف اماكنية الزواج بني الارستني يف رسالته."  

وتوقف متهندا ليتابع قوهل :" واكن ان كرر جدك  

طلب وادلي يف ان اخذك يف حامييت . وارص عىل  

ان يريين صورا كل خمربا اايي مباكن معكل  

 واتعرف عليك.  وسكنك متوسال ايل ان اقابكل 

لقد اكن متأ كدا من عدم قدريت عىل قدريت عىل  

 مقاومة تأ ثري جامكل وحسرك. 

خبأ ت اكتيا وهجها بني يدهيا وقد شعرت مبذةل ال  

توصف ويه تقول:" اي الهيي .... كيف امكنه ان  

 يفعل هذا؟" 



أ جاب نيكولو برقه:" النه اكن حيبك اياكتيا واكن  

قريتك سادينغهام اىل  طبعا عىل صواب . وتركت  

لندن مأ خوذا بصورتك اليت رأ يهتا. هل من املمكن  

ان مثل هذا امجلال الرائع اخلاريج ميكن ان يكون  

مصحواب جبامل داخيل كام ظهر يل بعد ذكل. هذا  

امجلال اذلي ارص جدك عىل انك متلكينه؟ حىت  

اقسم ان الصورة غري عادهل يف اظهار جامكل.  

انه اكنت دلي اجازة  ومصمت عىل خطة. وحيث  

فقد مقت بزايرة اىل املستشفى حيث تعملني دون  

ان يعمل جدك بذكل." وابتسم اذ رفعت وهجها اليه  

متسعة العينني واتبع قائال:" لقد كنت متصورا  

انين سأ قوم ابس تعالمات عدة عنك ولكن احلظ  



اكن جبانيب اذ مل متض عيل دقائق حىت خرجت  

ىض اخلارجيني  بنفسك اىل غرفة انتظار املر 

وذراعك حول مريضة طاعنة يف السن وعىل الرمغ  

من شعرك املرفوع اىل مقة رأ سك وكذكل كونك يف  

نين مل اخطئك واكن جدك عىل   مالبس العمل فاإ

ن صورك مل تعطك حقك من امجلال. مل   حق فاإ

يكن الامر جمرد جامل خاريج مع ان هذا وحده  

رين  سبب اكف وامنا اكنت الطريقه اليت كنت تنظ

فهيا اىل مريضتك اكنت املشاعر يف لك جزء من  

اجزاء جسمك. كنت تبدين عاطفيه لك خليه يف  

جسمي ادركت ذكل واش تاقت اىل امتالكك .يف  



تكل اللحظة علمت انىن وقعت يف حبك وانين  

 ميكن ان افعل أ ي يشء جلعكل زوجة يل." 

اثر يف نفس اكتيا امل ضعيف ويه تتطلع يف  

لكن الآلآم الىت عانهتا منعهتا من  عينيه السوداوين و 

ان تصدقه بسهوهل مع ان حهبا هل اكن معيقا خادلا  

يف نفسها . واكن مايزال هناك أ حداث اخرى عليه  

ان يوحضها أ ولها عالقته جبينا اكبريين قبل ان تقبل  

 ابلعودة اليه لتعيش معه كزوجة. 

ال حت عىل مفه القوي ابتسامة خمترصة وهو يتابع  

ميكنك ان تتصوري رسور انطونيو واان  قائال: "  

 اخربه انين عدت اىل تصمميي." 



قالت:" ولكنه ابلتأ كيد اكن اكرث سعادة عندما  

عدت اىل البيت." قالت ذكل ويه تتذكر الطريقة  

اجلافة اليت حياها هبا جدها. فهز نيكولو كتفيه وهو  

يقول:" ابلطبع فقد تالشت لك خماوفه عىل  

ا من الصحة. اكن متأ كدا  سالمتك همام اكنت درجهت 

من انك س تقعني يف حيب. وذكل جيعل عودته اىل  

ايطاليا ممكنا بعد ذكل املنفى الاختياري اذلي دام  

س نني طويةل وذكل بعد احتاد ال رستني  

 املتخامصتني هبذا الزواج." 

قالت:" مث هربت أ ان منك لتهنار لك احالمه." لقد  

سها الآبة  اعرتفت اكتيا بذكل وقد اس تولت عىل نف 



ويه تتصور خيبة الامل اليت سببه ترصفها  

 جلدها. 

حضك نيكولو ابكتئاب قائال: " مل يدرك أ ي منا  

انك مسعتنا نتحدث مما اعطاك فكرة خاطئة عن  

الامر. ولكن اذا كنت متأ ذية او غاضبة هل  

ميكنك تصور مشاعري وأ ان أ راك تتغريين يف  

اللحظة اليت وضعت فهيا قدمك عىل أ رض  

يّل مبخاوفك ايعزيزىت؟" ايطا   ليا؟ ملاذا مل تفيض اإ

تصاعد الامحرار اىل وجنيت اكتيا ويه تقول:"  

شعرت ابنىن خدعت وغرر يب. لقد اكنت يه  

الطريقة الوحيدة اليت امكنين التفكري فهيا الس تعادة  



كراميت اليت اهنارت بعد سامعي ذكل احلديث.  

 ولقد كنت خائفة اي نيكولو...." 

يناها ان يكون متفهام ما تعين ويه  وتوسلت اليه ع 

تتابع قولها:" مل اس تطع ان اعرف ملاذا تظاهرت  

حبيب . وقد منعين كرباييئ من ان اسأ كل عن  

ذكل. واليشء الوحيد اذلي امكنين التفكري فيه  

هو الابتعاد عنك بيامن كنت احاول العثور عىل  

 السبب اذلي جعكل تزتوجين؟" 

حبيبيت لقد كنت  قال نيكولو:" مل اكن مدعيا اي 

احبك كام احبك الآن . اوم ال انكر انىن كنت  

اغضب واشعر ابالمل لترصفاتك يف البندقية.  

وكذكل مضطرب اذلهن ولكنين مازلت احبك  



.هل ميكنك ان تتصوري ماذلي حدث يل عندما  

 استيقظت ذكل الصباح ومل اجدك جبانيب؟"  

 قالت :" ولكن غضبك اكن قليال عند رجوعي" 

 اكتيا بيامن مغرت السعادة مشاعرها.   ابتسمت 

قال:" النين يف حلظة جنونية ظننت ان كوابيس  

جدك عن مسأ ةل الثأ ر مل تكن جمرد اوهام وانه رمبا  

قد اعتدى عليك خشص وضيع من عائليت." وتهند  

بعمق" لو انين كنت اعمل مايدور يف راسك لكنت  

ارحتك من لك خماوفك ولكنين مل اكن اعمل اىل اى  

غرس برونيليل بذور الشك يف خميلتك. لقد    مدى 

حدثت نفيس انه من الطبيعي ان ترغيب يف  

اجملوهرات والثياب المثينة لتظهري جامكل. كام ان  



امتناعك عن اظهار احلب يل ااثر اس تغرايب فقد  

كنت يف قريتك ال اشك يف حبك .ولقد ولقد  

اقنعت نفيس انه بعد حتقيق زواجنا معليا لك يشء  

ام رجوت وخططت هل . ولكن يظهر انىن  س يعود ك 

 كنت مبالغا يف تقديري." 

وقفت وتقدمت لتقف امامه ومتد يدهيا تالمس  

آه   وهجه لزتيل املرارة عن مفه امللتوي ويه تقول:" أ

الك اينيكولو .. لقد اردت ان احبك ولقد احببتك  

 . ولكن...." 

 وتالىش صوهتا والزتمت الصمت. 



. وكيف اس تطيع  قال هبدوء:" انك مل تثقي يب 

آالمك.   لومك لهذا وقد كنت امعى عن رؤية أ

 وهكذا وقعت فريسة ختياليت ابنين امهلتك." 

اكنت هذه ىه اللحظة اليت اكنت اكتيا ختاف مهنا  

اكرث من اى يشء اخر .لقد ارادت بلك مامتكل  

من مشاعر ان تصدق ماقاهل نيكولو عن حبه لها.  

 ام؟ ولكن كيف لها ذكل وش بح جينا يقف بيهن

مل تس تطع منع الرجفة اليت اعرتت جسدها  

.وسارت حنو النافذة تتطلع مهنا اىل الساحة حتدق  

فهيا سامهة.كيف ميكهنا احامتل مثل هذه العالقة  

 بني زوهجا وجينا؟ 



جاءها صوت نيكولو من خلفها قائال هبدوء:"  

عندما اكتشفت ليةل السبت انك تركتين لالبد كام  

امتك متلكىن القلق البالغ  بدا مادمت قد تركت يل خ

وتأ كدت من ان برونيليل قد مسم افاكرك من  

 انحييت وهكذا ذهبت ملقابلته." 

وجتىل الرسور يف صوته وهو يتابع قوهل:" لقد بدا  

متعاوان معي بعد يشء من الاقناع هل من جانيب  

وذكل اىل حد انه اراين صوريت مع جينا اليت  

 س بق واراك اايها." 

يف موقفها امام النافذة ولكهنا  تصلب جسم اكتيا  

 مازالت ترفض ان تواهجه."هكذا اذن؟" 



هكذا عدت اىل القرص مقتنعا بأ نك مادمت مل  

تذهيب لربونيليل فانك دون ريب قد اجتهت اىل  

قريتك يف انلكرتا. واتصلت هاتفيا جبوزيب اكبريين  

الخربه ابنين ساترك ايطاليا ملدة يوم او حنوذكل  

 اخربتين انك ويه قد  وردت عيل جينا اليت 

تبادلامت احلديث معا يف احلديقة وقد بدا انك  

تعلمني لك يشء عن محلها وكيف وقفت اان  

 جبانهبا." 

تنحنحت اكتيا لتجلو صوهتا مث قالت:" لقد قالت  

يه ذكل عن نفسها ومل اشأ  اان ان اسبب االإحراج  

يضاح هجيل اللكي بذكل."   لنا حنن االإثنني ابإ



"اكتيا.." وامسكها من خلفها وادارها اليه خبشونة  

لتسقط عىل جسمه الصلب وهو يقول:" اكتيا  

كيف امكنك ان تعتقدي ان جينا حتمل ودلي؟"  

وهزها امنا ليس خبشونة مما جعل شعرها يتناثر  

 عىل كتفهيا وهو يتابع قائال :" ايللحمقاء الصغرية!" 

قالت ويه ترجتف وقد اش تعل يف نفسها امل  

 عارم:" هل تعين اهنا ليست كذكل؟" 

متمت نيكولو شيئا اباليطاليه بلهجة حادة خش نة مل  

تس تطع اكتيا فهمها برمغ معرفهتا الطيبة بتكل اللغة.  

واتبع قائال:" مل تكن جينا سوى صديقة وحنن  

نعرف بعضنا البعض منذ الطفوةل .انين اان اذلي  



قدمهتا اىل جوزيب اكبريين حىت انين كنت  

 نه يف حفةل زفافه." أ ش بي 

 "ولكهنا قالت..." 

وتالىش احتجاج اكتيا عىل شفتهيا ويه تعود  

 بفكرها اىل تكل اجللسة يف احلديقة مع جينا... 

ماذا قالت جينا ابلضبط؟ ومل تس تطع ان تتذكر  

لكامت تكل املرأ ة .. وقال نيكولو وقد عاد اليه  

عبوسه:" اراهن عىل اهنا مل تقل انين وادل اجلنني.  

انين مل اتعمد رؤيهتا عندما ذهبت اىل ميالنو  

ولكنين اردت ان اشرتي كل ثواب مجيال لرتتديه يف  

خشص    حفةل عرض ال زايء . واكنت يه افضل 

ميكنه مساعديت يف مثل هذا." وشد بقبضتيه عىل  



كتفهيا وهو يتطلع يف عينهيا املمتلئتني ابدلموع  

هنا   واس تطرد يقول:" لقد دهشت حني قالت اإ

تريد رؤييت.ولكهنا اكنت صديقة يل ولهذا تدبرت  

الوقت اذلي مسح يل بأ خذها اىل العشاء. لقد  

ا  جهرت زوهجا منذ س تة اشهر لشدة غريته علهي

والعتقاده ابهنا تتجنب اجناب الاطفال ليك تتفرغ  

لعملها. ومن املضحك اهنا اكتشفت اهنا حامل منه  

 بعد ذكل بأ سابيع فقط." 

ابتدأ  الامل يتفاعل يف لك خلية من جسمها ويه  

تقول:" حامل من جوزيب؟ايالهيي ... انين مل  

 ادرك .... ايجلينا املسكينة." 



اكنت ماتزال غاضبة  قال نيكولو عابسا:" متاما لقد  

من اللكامت القاس ية اليت تبادالها اثناء جشارهام  

.ولهذا مصمت عىل اخفاء محلها عنه وذكل بأ خذ  

اجازة من معلها عندما حيني وقت والدهتا وبعد  

ذكل تس تأ ثر ابلطفل لنفسها. ولكهنا مع مرور  

الوقت ابتدأ ت الشكوك يف صواب ماتفعل  

وزيب وتش تاق  تراودها. لقد اكنت ماتزال حتب ج 

اليه وادركت ان قلهبا لن يطاوعها ابدا عىل حرمانه  

من العمل بودله." وتوقف نيكولو عن الالكم وهو  

يرفع يده يسوي من شعر اكتيا برقة مث عاد يقول  

:" ولكهنا اكنت خائفة مضطربة من ان يرفضها  



والطفل النتظارها لك هذا الوقت الطويل دون  

خباره بذكل."   اإ

اتبع يقول:" لقد أ رجعهتا اىل بيهتا    تنفس بعمق مث 

بعد ذكل العشاء يف ميالنو مث تبادل احلديث يف  

افضل ماميكن معهل. واتفقنا أ خريا عىل ان أ كون  

وس يطا بيهنام. لقد اكن جوزيب وزوجته صديقني  

وزميلني يل ولهذا كنت ادرك مبلغ شوقه اىل جينا  

ولو انه اكن خيفي ذكل ومل يكن مثة سواي ميكنه  

 ادهتام اىل سعادهتام املاضية." اع

مهست اكتيا:" بيامن كنت اظن انك ويه..."  

وشعرت ابخلجل لسوء تفسريها للكامت جينا كام  

ان الرسور أ فعم قلهبا ويه تنظر اىل نيكولو  



قائةل:" اوه. اينيكول هل ميكنك ان تساحمين  

 ايترى؟" 

شدها اىل صدره قائال:" لقد اكن اذلنب ذنيب منذ  

اكن جيب ان امعل بنصيحة جينا حني    البداية اذ 

طلبت من ان تشاركك رسها النك زوجيت وجيب  

ان ال اخفي عنك اية ارسار. ولكنين كنت غاضبا  

من عدم اكرتاثك يل ولهذا مل اجد يف نفيس ميال  

 اىل تبادل مثل هذه ال حاديث معك." 

ختلل شعرها بأ صابعه مث أ مال رأ سها اىل اخللف  

هجها اليه والتطلع يف عينيه  حامال اايها عىل رفع و 

السوداوين وهو يقول:" نعم. سأ ساحمك ايحبيبيت  

عىل ان تساحميين انت. ولكن اذا انت هربت مىن  



مرة اخرى فسأ عاقبك ابلرضب اذلي يعتقد جدك  

 انك نلته عىل يدي." 

ونظر الهيا بوحش ية ولكهنا ابتسمت امام هتديده  

ا اكنت  وقد ادركت معىن ال مل اذلي يعانيه كام اهن

 متأ كدة من انه لن يلمسها همام بلغ غضبه مهنا. 

قال:" ايالهيي هل عندك فكرة عن مقدار العذاب  

اذلي عانيته عندما جلست انتظر اتصاال هاتفيا من  

جدك ليخربين عن وصوكل اىل مزنهل؟ مل اكن  

ل س تطيع الرقاد واان افكر يف ما اذا كنت عىل  

ان ابلغ    صواب يف هذا الانتظار ام انه اكن عيل 

الرشطة ونطلب متش يط القناة. ولكن اذلي ابقى  

عىل حصة هو علمي ان احلنان اذلي تغمرين به  



نفسك مينعك حامت من ان تسبيب احلزن جلدك  

ومعتك بييك.وذكل اىل ان اتصل يب جدك  

 هاتفيا." 

تنفست بعمق وقد احست مبا يريد أ ن يسمعه مهنا  

اينيكولو  بلساهنا ليك تزداد سعادته وقالت:" وانت  

نين مل ارغب قط يف ان اسبب كل أ ي اذى   ،اإ

النين احبك منذ اللحظة الاوىل اليت رأ يتك فهيا ،  

احسست بأ نك أ دخلت اىل حيايت شيئا ال اعرفه  

، لقد ادخلت اىل نفيس أ حاسيس ومشاعر مل  

أ عرفها قط من قبل. ولكن لقد حدث لك يشء  

ه.  برسعة. لقد اكن شيئا خميفا ومثريا يف الوقت نفس 

ومتلكىن اذلعر لتورطي هبذه املشاعر حنوك ل نين  



ظننت ان جدي لن يقبل مطلقا بزوايج منك  

ولكن بدال من ذكل......." وابتدأ ت تضحك وقد  

زال توترها ويه تمتسك بكتفي نيكولو متالاك  

لتوازهنا واتبعت:" بدال من ذكل اكن يقوم طيةل  

 الوقت بدور اخلاطب...." 

منه . وامتد يداها  أ وقف هو حضكهتا بعناق  

 تتخلالن شعره وقد حلقا يف اجنحة السعادة. 

مهس يف اذنهيا بصوت اجش:" مل أ شعر حنو امرأ ة  

يف حيايت لكها مبا شعرت به حنوك. ومل اصب  

بطعنة يف قليب اقىس من الطعنة اليت اصبت هبا  

عندما اخربتىن انك تزوجت مين فقط ليك حتققي  

الذلين    بواسطيت احالمك يف الغىن والرتف 



ن اول مامقت به يف ميالنو اكن   تس تحقيهنام . اإ

تكبري صورة كل ووضعها يف اطار مث تعليقها يف  

مكتيب ليك تشجعيين أ ثناء معيل. ولكن ذكل اكن  

بديال ضعيفا للجامل احلي اذلي كنت تركته خلفي  

 يف البندقية." 

ابتسم وهو يطبع قبةل رقيقة عىل وجنهتا قائال:"  

 لهرب مين مرة اخرى؟" هل تعديين بعدم ا 

تهندت ويه تقول:" اعدك برشط الا تهتمين مرة  

اخرى ابلسطو عىل مكتبك لرسقة تصماميتك  

 وبيعها للصحافة." 



آه اكنت تكل أ منية ابطنية مين. كنت اريد   قال:" أ

ان تبين اية فكرة ماعدا انك فضلت سزيار  

 برونيليل عيل." 

ذلي  تأ لقت ابتسامهتا عىل وهجها ويه تقول:" هذا ا 

لن أ س تطيعه ابدا . ولكن هل اكتشفت من هو  

 الفاعل؟" 

أ ومأ  نيكولو برأ سه قائال:" لقد اخربين برونيليل."  

وبدا من بريق عينيه انه اس تعمل طرقا خاصة  

نه   لتحمل برونيليل عىل الاعرتاف. واس تطرد:" اإ

أ حد رسايم التصماميت اجلدد عندان . وقد شعر  

ذكل الرجل  بنفسه مغبوان يف معاشه. لقد ترك  



املهذب الرشكة الآن ليجد ماكان يف رشكة أ خرى .  

 ولن يزجعنا بعد الآن." 

 سأ لته:" أ ن ترفع ضده دعوى؟" 

أ جاب :" الك. فقد كنا متساهلني يف الاحتياط  

من هجتنا كام ان مادفعه هل برونيليل قد تربع به  

الان لالعامل اخلريية.هذا اىل ان اخلسائر الناجتة  

 لغة . عن ذكل مل تكن اب 

فقد اكنت التصماميت بدائية وحلسن احلظ اهنا مل  

تكن يه التصماميت العاملية املعقدة وكام أ عتقد فقد  

انهتت املسأ ةل .ذكل ان عندي أ ش ياء أ خرى أ كرث  

 امهية." 

 سأ ته بدالل:" مثل ماذا؟" 



أ جاب:" هل تعدينين ابحلب والاخالص ايحبيبيت  

 اكتيا" 

آه ابلتأ كيد  ." وشعرت  قالت ويه ترتعش:" نعم أ

ذ تأ كدت   ابلشوق اليه كام مل تشعر حنوه من قبل اإ

 اخريا من حبه لها. 

قال :" اخربيىن ايحبيبيت .دعيىن امسع هذه  

اللكامت من مفك.اهنا لكامت الاكهن أ ثناء عقد  

الزواج يف الكنيسة . قويل:" سأ قدم كل جسدي  

وأ خدمك" فكررت هذه العبارة ولتدخل الرسور  

 يفرق بيننا املوت."   اىل نفسه اضافت:" حىت 

أ خذ يدها بيده وهو يدس يده يف جيبه ليخرج  

خامتي الزواج الذلين س بق وتركهتام هل عىل الوسادة  



قبل تركها لبيته وابحرتاس اعاد اخلامتني اىل  

 اصابعها. 

قال:" والآن وقد عدت أ كرث سعادة بعودتك زوجة  

عادة اقرتاننا."   يل. أ ظن انه جيب ان حنتفل ابإ

يكول:" ولكن ليس هنا فهذا املاكن    وابتسم وهو 

يناسب الفالحني أ كرث مما يناسب ماركزية .أ ليس  

 كذكل؟" 

قالت تغيظه:" هل يف ذكل فرق عندما تكون  

عاشقا؟ ولكن ال يوجد قفل يف الباب وأ ظن أ ننا  

اس تغللنا ضيافة ريتشارد أ كرث من الالزم.هل تظن  

انه من الافضل ان نسكل الطريق الطويل عائدين  

 جدي؟"   اىل 



فابتسم نيكولو قائال:" الك. ولكن من حسن احلظ  

أ نه ال يتوجب عيل ذكل اذ انه منذ اخربين جدك  

عن اذلي مسعته من حديثنا ذكل اليوم قبل السفر  

وعام اس تنتجته وأ كده هو يل بأ نك مازلت حتبينين  

جئت اىل هنا بس يارة اجرة .واذا اكن مثة رضورة  

 مزنل  فسأ ختطفك بنفيس وأ جعكل جسينة يف 

يّل جبسدك وقلبك   جدك اىل ان تستسلمي اإ

 وروحك." 

قالت وهو يقودها عرب ساحة الاسطبل:" أ ال  

 جيب أ ن نودع ريتشارد؟" 



قال جبفاء:" أ ظن اننا جيب ان جننبه حلظة  

الاحراج هذه ويكفينا اضطراران لرؤية جدك  

 ومعتك بيامن رغباتنا مكتوبة بوضوح عىل وهجينا." 

هادئا حني دخوهلام .وصعد هبدوء  لكن البت اكن  

السمل حنو غرفة نوم اكتيا اليت عاشت فهيا منذ  

اللحظة اليت احظرها فهيا انطونيو لورنزو الهيا  

مكلجأ  حيمهيا. وثقة منه بأ ن ابن ابولو اكش ياتور  

سيتابع طريقه هو يف العناية حبفيدته اقنع العمه  

  بييك بأ ن يتناوال القهوة والكعك يف احلديقة خلف 

البيت دون ان يكون يف نيهتام العودة اىل داخل  

 البيت قبل ان يس تدعهيام هو بنفسه. 



مس تلقية بني ذراعيه ادلافئتني اخذت اكتيا تتخلل  

شعر نيكولو بأ صابعها النامعة ويه تقول:" مل يبق  

امامنا سوى اس بوع او اكرث قبل ان اقف معك  

.  امام املذحب يف كنيسة علبة اجملوهرات سانتا ماراي 

وما أ مجل ان يكون جوزيب وجينا اكبريين معنا  

 هناك." 

 قال نيكولو :" وكذكل سزيار برونيليل." 

 جلست ويه هتتف:" ماذا؟" 

ابتسم قائال:" كنت افكر يف ادلعوات اىل حفةل  

الزفاف. واننا جيب ان ال ننىس سزيار .انه ميكن  

ان خيصص لنا صفحة اكمةل يضع فهيا صور الزفاف  



ال.عىل الاقل هذا مايتوجب عليه  وحفةل الاس تقب

 حنوان." 

حضت اكتيا ويه تقول الغاظته:" انك اكرث  

 الش بان اذلين عشقوين مكرا." 

اجاهبا مبثل قولها:" وانت اكرث الفتيات الاليت  

عشقهتن جامال." قال ذكل برقة وحنان وهو يرفع  

خصةل من شعرها اذلهيب اىل شفتيه يقبلها وهو  

ايمعشوقيت اذلهبية واي زوجيت اذلهبية  يقول:"  

اليت اكحفت ل جلها ببالغ اجلهد ووصلت الهيا ببالغ  

 اجلهد ويه يل اىل ال بد." 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع رواايت    



 www.riwaya.ga 

 متـــــــــــــــت

 

  

 

 

 

      

 

http://www.riwaya.ga/

