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 امللخص 

 احلب ........... واملس تحيل 

مستبد رهيب ..... حيمك جزيرة " مازاردى" ىف  

 قلب حبرية " ماجور" ..... 

الأخت الصغرية  ان هذا الرجل خلطري ايهتا    - 

 احرضى رسيعا قبل ان يفوت الأوان ...... 
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طارت "ليا" الرقيقة اىل "ايطاليا" اكنت متكل تكل  

الرباءة وهاتني العينني الصادقتني لفتاة شابة مل  

جترب احلياة ، هل ستس تطيع التغلب عىل س يد  

البحرية وحامكها ؟ مل يكن شئ مس تحيل ىف تكل  

 ........... اجلزر الساحرة  
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عندما مهت ليا ان تلقى نظرة عىل جدول  

مواعيدها اخلاص وقعت عيناها عىل اخلطاب  

تبت اخهتا  الاخري اذلى ارسلته س يلينا حيث ك 

"املاكن ىف غاية امجلال غاىي ىف امجلال ........"مث  

قامت ليا لرتد عىل الهاتف رفعت السامعة وابقىص  

 جدية راحت جتيب : 

 دار املس نني حبى بلفيو هل من خدمة ؟ - 

 ليا هناك بعض املشالك اان ىف حاجة اليك - 

املسكينة س يلينا وقعت ىف احدى املشالك الىت  - 

 ال تنهتىى اهدىئ  

 اخذت تقول الخهتا من اهما : 

 ال ترصىخ ىف اذىن اين انت الان؟ - 



ما زلت ىف ايطاليا عند حبرية ماجور امل تصكل    - 

 رسالىت الاخرية؟ 

بىل وصلتىن وكنت تصفني ىل جنة هللا ىف ارضه  - 

 و.... 

حس با ان هذا مل يدم اىن ىف حاجة اىل املال اي  - 

 ليا الكثري من املال . 

سلفة بضامن مرتبك من املدير  الا مبكنك طلب  - 

 ؟ 

هل تسخرين؟ ان ماس ميو مازاردى ال يقرض  - 

جدته ملامي مفا ابكل مبوظفيه التعساء انىن ىف حاجة  

اىل هذا املال عىل الفور اس تحلفك ابهلل املور  

 بدات اتخذ طريقها اىل التعقد جيب ان اتىت فورا . 



انس يلينا تعمل متاما ان رحيل ليا عن بلفيو شئ  

 املس تحيل اذن فاحلاةل خطرية  يش به  

ما اذلى خييفك اي س يلينا ؟ ليس ىف الامر  - 

هتديد ابلفضيحة او نوع من الاحتيال اليس  

 كذكل؟ 

 بىل ان الامر كذكل ابلفعل  - 

اكنت ليا تقوم بدور املس ئوةل واحلامية الىت اتخذ  

 اخهتا من اهما حتت جناهحا منذ ان ودلت  

وان هذا  ال عليك ساتوىل لك شئ اعطيىن عن - 

اذلى يدعى مازاردى ساكتب هل واؤكد مل انه ان  

 يسم شعرة منك بعد الان  

 رصخت س يلينا بصوت حاد: 



ال جيب ان اتىت اىن انتظرك غدا مساء ىف فندق  - 

 بوروميو عند بساكتورى  

وهبدوء بدات ليا تقوم ببعض االتصاالت ىف الهناية  

اس تطاعت ان جتد من حيل حملها عن طريق  

العامة وهرعت اىل البنك تسحب    مكتب اخلدمة 

ما لها فيه مث راحت تبتاع التذكرة من مكتب  

الطريان وبعد ذكل جيب ان جتد قصة مقنعة تروهيا  

الهما واخريا وىف فرتة ما بعد الظهر دخلت ليا  

 الصالون ومعها اكواب الشاى والشطائر اخلفيفة  

دلى ما اخربمك به تعلمون ان عيد ميالدى مل يبقى  - 

وى بضعة اسابيعلقد وهجت اىل س يلينا  عليه س 

 ادلعوة ىك ازورها ىف ايطاليا  



 ردت اهما: 

اي لهيا من فكرة رائعة اي عزيزىت اهنا هكذا تقدم  - 

 لىك هدية غاية ىف امجلال  

 نعم هذا هو الامر جيب ان ارحل غدا - 

وقف رونزو مازاردى ينتظر اخاه ظل اخوه قابعا  

ال يتكل  ىف مكتبه يرشف اكسا من الرشاب منفع

الاحداث الاخرية ترك ماس ميو اخاه منتظرا بس امن  

مل يدهش رونزو ذلكل اكن يعمل ان ما حيدث هو  

تعبري من اخيه وتذكري بقدرته وسطوته عىل امجليع  

 . 

اخريا انفتح الباب وتنفس رونزو الصعداء وملا رأأى  

ماس ميو اخاه اخذ يغوص اكرث ىف كرس يه اكن يبدو  



اذن فاالمر كام اعتقد متاما    مس تغرقا متاما ىف الامر 

وها هو ذا اخوه ال يلقاه ابلرتحاب الواجب مؤكد  

انه س يعمد اىل توبيخه عىل انفاق املال ابرساف  

..... ابتلع رونزو ريقه واخذ يقوى نفسه ان  

ماس ميو منذ ان اكن صغريا اعتاد ان خييف امجليع  

ويرههبم اكن يبدو قواي ال ميكن جماهبته . اخذ  

 مك اغالق الباب الغليظ ابلسالسل . ماس ميو حي 

 لقد تعمدت ان اطيل انتظارك . - 

هذا هو اخوه اذلى يعرفه متاما ال يعتذر بل يقرر  

واقعا يعرفه لك مهنام بلك ثقة بصوته اجلبار هذا  

 اذلى طاملا اوقع ابلنساء حتت قدميه . 



انىن لست بصىب صغري حىت تس تدعيىن هبذا  - 

دير املدرسة  الشلك كام لو كنت ساعرض عىل م 

 املتحمك فهيا . 

ىف احلقيقة انك انسان ابلغ تتحمل مسؤوليات  - 

 البالغني . 

لقد اعتقدت ان هناك ما هو امه مىن يسبب كل  - 

 مثل هذا الكدر . 

انت تعمل متاما لك املشالك الىت وجدهتا دلى  - 

وصوىل هنا وال تطلب مىن ان اعفو عنك مرة  

  اخرى مع لك لقد عدت اليك فور اتصاكل ب 

تركت مسؤولية ادارة رشكىت العمالقة الىت اكحفت  

ىف انشاهئا وتقويهتا حىت يسري العمل فهيا بدوىن  



عىل امكل وجه ودون ايه مشالك من اى نوع ىك  

 اعينك عىل ادارة وتنظمي جناح اب . 

ولكن الكان يرث ايزوال مازاردى وال اعمل اماذا  - 

ل  يتحمت ان اقوم اان ابلعمل لتجىن وحدك الاموا 

 ىف الهناية؟ 

الامر عىل النقيض وانك لتدرك ذكل متاما خييل  - 

اىل انىن اان اذلى يقوم ابلعمل لكه بيامن انت اذلى  

 جيىن الامثر . 

 انك تغالط. - 

الك انىن اوحض فقط فبسبب نزواتك اصبحت  - 

 مدينا فهل اان اذلى يدان؟ 



لقد مقت بتجميد حساب ىف البنك ورفضت  - 

مستندات وها انت ذا ال  اعامتد توقيعى عىل اى  

تتورع عن ان هتامجىن مبارشة ولكن ال انك قد  

اعتدت التخفى والتحفز خلف الناس حىت توقع  

 هبم . 

لكىن ال ارى طريقة اخرى للتعامل معك يكفيىن  - 

 ما لوثت به مسعتنا بديونك هذه . 

انك مل تلكف نفسك التفكري حىت فامي قيل بعد  - 

لب ابيك  رحيكل منذ س نوات من انك حطمت ق

 وارقت ماء وجه العائةل ابمكلها ... 

تراجع رونزو اىل الوراء ملا راى حتفز اخيه للتقدم  - 

حنوه وحترك ماس ميو برسعة ليصبح امام رونزو  



اذلى اكن حياول النجاة بنفسه مل جيد الفرصة  

فالت اكنت ذراعاه قد امسك هبام اخوه ابلفعل   لالإ

ليه بتكل  قبض علهيام ماس ميو واخذ يقوده متغلبا ع 

 القامة اجلبارة الىت اكن حيظى هبا . 

صه من اخلري كل ان ترشح ىل قصة تكل  - 

 الشقراء الطائشة . 

 ال تتحدث عن س يلينا هكذا اهنا فتاة ذكية ..... - 

اهنا ال اتىت ىف موعدها ابدا .اكن ماس ميو يتحدث  - 

 صارخا متوعدا  

اهنا ال تس تطيع احلفاظ عىل املواعيد هذا ال يعىن  - 

 غبية ابلرضورة .  اهنا 



لكهنا ترص عىل ذكل رمغ علمها ان هذا يثريىن  - 

 غضبا . 

ان ملست شعرة واحدة مهنا فسوف يناكل مىن  - 

 ما يناكل ؟ 

 انىن ان اايس من اسامعك صوت العقل . - 

 اخذ رونزو يتحدث ابمشزئاز : 

بال شك تزتوج امرأأة بريئة اما صاحلة لالبناء  - 

 عائلتنا  اذلين ستنجهبم كل فهم س يحملون اس 

املوقر اننا لس نا ايانس عاديني اي رونزو اننا ننمتى  

 لعائةل مازاردى ..... 

كف عن هذا لقد اخربتك انىن انوى الزواج هبا  - 

 سوف ترى كام ان جدىت ايضا حتهبا . 



هذا الهنا ال تدرك انك تنوى صنع مس تقبل  - 

خاص لتكل الفتاة امجليةل الربيئة الا ترى اهنا ال  

 ال؟ هتمت الا ابمل 

وانه ال ميكننا الاعامتد علهيا ابدا لهنا ال تتحمل  

املسؤولية قط ملرة واحدة لن تنفذ اذلى يدور  

 برأأسك لقد  

امتثلنا كثريا لزنواتك لكن الوضع سيتغري الان  

سرتى كيف س تكون نظرة س يلينا اليك عندما  

 تدرك انك اصبحت ال متكل س نتامي واحدا . 

اننا متحاابن فال تقحم  س يكون الامر س يان دلهيا  - 

 نفسك بيننا اهنا حياىت اخلاصة واان حر فهيا . 



رونزو ينبغى ان يفلكر احدان بتعقل وروية اىن  - 

اريد كل السعادة ساحاول ان اوفر كل زجية رائعة  

اما تكل الفتاة فاهنا تسعى وراء ماكس هبا ومطامعها  

فقط بدون اى وازع اخالىق انظر كيف ترتدى  

د ال ترتدى شيئا لقد رايت  مالبسا اهنا تاك 

بنفسككيف قامت بتقبيل عابر سبيل تشكره ان  

حصهبا معه ىف قارهباهنا تش به احدى فتيات اجليشا  

 وانت لست الا احد حضاايها . 

 هذا غري حصيح . - 

الك انه حصيح انك ال تس تعمل عقكل منذ مدة  - 

طويةل انك ىف حاجة اىل من يرشدك وايخذ بيدك  



مىن؟ اىن احذرك سوف افعل  الا ترى ان امرك هي

 اى شئ حىت اجعلها ترحل اتفقنا؟ 

 فهمت.... - 

اكن رونزو يعمل ما جيب ان يفعىل مل يبق امامه  

طريق اخر جيب ان حيصل عىل املال حىت هيرب  

مع تكل الفتاة الىت احهبا فيزتوهجا سوف تصل  

اخت س يلينا هذا املساء لتساعدهام ليس اماهمام  

 ان تدفع مثن ما  خيار اخر الان وعليعا ه 

 س يقدمان عليه علهيا ان تدفع مثن اخطاهئام  
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 لقد وصلنا اىل اسرتيزا . - 

النافذة  افاقت ليا من افاكرها وراحت تنظر من  

اكنت الس يارة تسري جبوار حبرية زرقاء صافية  

انتابهتا رعشة من اخلوف ملا تبني لها اهنا قد  

وصلت ابلفعل اىل حبرية ماجور ، قال لها سائق  

التاكىس القابع عىل كرس يه وهو يتطلع الهيا بدهشة  

 : 

 هل س تذهبني اىل بساكتورى ؟ - 

http://www.riwaya.ga/


القت ليا نظرة عىل الورقة: نعم عند فندق  

 ميو . بورو 

 اذن تفضىل ابلزنول هنا . - 

 ولكن هنا ..... اننا ىف اسرتيزا. - 

 نعم اسرتيزا اقرتب سارشح كل الطريق . - 

ومال عىل حقيبهتا الصغرية حفملها وبدا معها املسري  

ابلطريق امتال وجه ليا ابلبرش ماخوذة بتكل  

النشاهد اخلالبة والحظت ان السائق قد وضع  

 قرتب مهنا : حقيبهتا جبوارها مث اخذ ي 

القارب ..... اصعدى اىل القارب اخذت تنظر  - 

 اىل القوارب املرتاصة امام الرصيف البحرى . 

 اان؟ اجيب ان اس تقل قاراب ؟ - 



تركزت عيناها عىل تكل اجلزر البعيدة اهنا بال  

شك بساكتورى واخذت حتدث نفسها مك ه  

 مجيةل خالبة! 

عيدة  نعم بساكتورى تصلني الهيا ابلقارب اجازة س - 

 . 

 اىل اللقاء اشكرك. - 

اخذت ليا حقيبهتا حفملهتا مث اقرتبت من القوارب  

الىت ترقد فوق املاء الصاىف اكن مجيع من ابلقوارب  

انمئني .... عىل البعد مهنا حترك احد تكل القوارب  

 ارسعت ليا ابالقرتاب من القارب . 

 صباح اخلري . - 



يقف    قالهتا بنربة رقيقة اكن هناك رجل يرتدى قبعة 

فوق احلاجز اخلش ىب بدا اكنه مل يسمعها اخذ يدير  

 حمرك القارب خفشيت ان يرحل بدوهنا : 

 الا تسمعىن اي رجل ؟ - 

مل يرفع الرجل حىت راسه من ماكنه اخذت ليا  

تتساءل : البد ان هذا الرجل ينقصه الادب الا  

يعريها انتباه كعميةل تريد اس تعامل قاربه ؟ هبطت  

الرصيف ووقفت جبوار  اىل ذكل احلاجز من  

القارب اذلى اكن هيزت وقد اعزتمت ان تتخذ  

طريقة زوج اهما وابعىل صوت متتلكه صاحت ىف  

 الرجل : 

 بساكتورى من فضكل . - 



نظر الهيا الرجل برهة مث عاد اىل الاهامتم مبحرك  

القارب اذلى اكن قد بدا ينفث دخاان وضعت ليا  

دار لها  حقيبهتا وقد انتاهبا الضيق والعصبية ، ا 

راسه قليال عندما وضعت يدها تستند اىل حافة  

القارب لتحفظ توازهنا حدثت حركة جفائية ففقدت  

اتزاهنا وسقطت ىف املاء ىف مغضة عني اطفاأ الرجل  

احملرك والتقطها من املاء . وجدت ليا نفسها ىف  

القارب وقد مضها الرجل اىل صدره ووضع يده  

  ترجتف : بنعومة فوق شعرها فابتعدت عنه وه 

 ما فعلته ال يتصف ابلفطنة ابدا . - 

اكن حيدهثا وصوته احلاد ونظراته العميقة جتعلها  

 ترجتف . 



 لقد كنت احاول فقط ان ادخل اىل القارب . - 

 ولكىن مل ادعك للصعود اىل القارب. - 

شيئا ما ىف هذا الرجل اخاف ليا فعىل الرمغ من  

يتقن اللغة  انه حبار عىل قارب صغري كهذا الا انه  

الاجنلزيية بطالقة لك ما هناكل انه تشوب لسانه  

 لكنة ايطالية خفيفة . 

اكن ىف اماكنك ان تلقى نظرة عىل تكل الىت  - 

 حتاول اعتالء اجلرس اخلش ىب لتدخل اىل قاربك؟ 

مل اكن اختيل ان حتاول جمنونة مثكل الانتحار  - 

 بطرقة قفزك هذة اىل قارب . 

 اطالبك بشئ اخر . اوصلىن اىل بساكتورى لن  - 



بيد انه مل حيرك ساكناواخذ يثبت نظراته املكتسحة  

 علهيا فاكن اتثري نظراته غريبا وذه احياء خاص : 

 ال شئ جيربىن عىل ذكل . - 

انىن ىف غاية الاهجاد حرارىت مرتفعة وأاكد اتضور  - 

 جوعا اريد ان اخذ حامما واتناول وجبة الغداء . 

 غامض يكسو  واصل البحار النظر الهيا وتعبري 

وهجه اكن يبدو مرتددا مث جفاة اخذ يبتسم الهيا  

اكشفا عن اس نانه احلادة مث انهتىى ابالنفجار ىف نوبة  

من الضحك ذكل الايطاىل العجيب ال يشعر ابى  

ثقة ىف ليا ومل تكن ه بدورها تشاركه فامي يفكر  

 فيه فاخذت تنظر اليه دون ان يرمش لها جفن : 

 فلتغفرى ىل . - 



 دهثا بصوت قد حتول اىل الرقة . اخذ حي 

ساقوم بتسخني احملرك واكون ىف خدمتك اي  - 

 انس ىت . 

جلست والريبة متلؤها بيامن ذهب هو الحضار  

حقيبهتا مث اخذ يس تعد للتحرك ابلقارب جلست  

ليا مشدودة اىل ماكهنا كطري صغري يس تعد  

للطريان شعرت ابهنا مقدمة عىل فعل شئ غري  

اس تقرت عيناها عىل البحار  مباح لها ان تقوم به  

بدات تالحظ حراكت عضالته املفتوةل حتت جدله  

الربونزى وهاتني الكتفني العريضتني اللتني تبدوان  

حتت فانلته السوداء مث راحت نظراهتا تفحص  

ساقيه الطويلتني املمدودتني اماهما وانتاهبا اخلجل  



ملا رات انه قد ادار برصه الهياانتابهتا رجفة ورفعت  

نهيا اليه فرات انه اكن يتاملها من جانب وهجه  عي 

ويالحظها وبدون اى عناء اخذ يتفحصها من  

راسها حىت قدمهيا توقفت نظراهتعىل رد فعلها  

عندما راى النعل الردئ اذلى تنتعهل مث ارىخ  

اهدابه الطويةل واس تغرق ىف الصمت امحر وجه  

ليا اذ اكنت تظن انه جيدها مجيةل لكن ال لقد اكن  

 مي حساهبا ىف البنك مسرتشدا مبا اكنت ترتديه . يق 

ال تشغل ابكل دلى ما يكفى من النقود ىك انقدك  - 

 اجرك . 

مل يرد علهيا واخذ يواصل تقيميه لها مع نفسه اىل ان  

انهتىى عند كتفهيا النحيلتني اللتني قد اعتادات  



العملوتكل الاظافر غري املطلية املتقصفة القصرية .  

 مل يصهبا اخلجل رمغ لك ذكل . رفعت ليا راسها  

 امتاكدة انت من ذكل ؟ - 

 دلى ما يكفى وزايدة الدفع كل الاجرة . - 

حركت راسها حبركة رسيعة فانقك الرابط اذلى  

يربط شعرها حمررا جدائهل البنية مترح فوق كتفهيا  

 . 

 حان وقت الرحيل . - 

اكن حيدهثا بصوت اصابته البحة اخذت جتمع  

 مضته مرة اخرى برابطه . شعرها اثنية مث  

 خذى راحتك . اكن يتلكم اكلساخر مهنا . - 

 وانت هيا فلتقلع هبذا القارب . - 



مل تكن تشعر ابدا اهنا عىل راحهتا . هل ميتكل  

 مجيع البحارة الايطالني مثل هذا التاثري الارس ؟ 

 حتت امرك اي انس ىت . - 

 اخذ يرشح لها جفاة : 

م مبثل هذا من  جيب ان اخربك اىن مل اتعود القيا- 

 قبل . 

فهمت ليا ىف الهناية انه حديث العهد ابملهنة وبدا  

لها عاطفيا جذااب بددون سبب واحض فابتسمت مل  

 برقة : 

 هل هذه ه اول مرة ؟ - 

 الاوىل متاما . - 

 امتىن كل الفوز فامي تسعني لتحقيقه . - 



اصابهتا ادلهشة من تكل اللفتة الكرمية الىت بدت  

ه لكهنا اكنت بطبيعهتا متحفظة .... اجابته  من 

 اببتسامة  

اشكرك امتىن كل التوفيق والنجتح ايضا    - براقة : 

 ىف حياتك . 

 انىن ىف حاجة اىل قدر من احلظ . - 

اكن ينظر الهيا من خالل اهدابه الطويةل السوداء  

 واس تطرد : 

ان فتاة صغرية مثكل ال تبدى مثل هذا الاكرتاث  - 

 ابلغري . 

اذن لو اكمن الاهامتم ابلغري يتضاعف مع  حقا ؟  - 

 تقدم العمر ملا اكن ىل ان انشغل ابى شئ . 



اعاد قبعته اىل اخللف ليكشف عن خصالت من  

 الشعر الاسود الفامح : 

 بساكتورى س تجعكل تنسني لك ذكل . - 

اكان قد ابتعدا عن اسرتيزا واكن القارب يواصل  

  تقدمه ببطءياكد ينحرف عن الطريق . لقد اكنت 

توصيةل تش به السحر حلظات س تظل تذكرها اىل  

الابد تذكرت انه مل حيول انظريه عهنا وعندما بدأأ  

يتحدث اكن صوته حادا دلرجة ان ليا اصاهبا شئ  

 من الصدمة تتغلغل ىف داخلها . 

 مجيةل للغاية ..... - 

نعم اهنا مجيةل وميكنك القول انىن مل اكن اعمل حىت  - 

 بوجود مثل هذه اجلزر . 



، اجلزر ؟ رد علهيا وش به ابتسامة ترتسم عىل  اه  - 

 وهجه : 

 امل تسمعى ابدا عن جزر بوروميو ؟ - 

 ىف احلقيقة مل امسع هبا ابدا . - 

 اهنا امجل من ان تكون واقعا ملموسا . - 

 وظهر عىل البحار تعبري غامض يش به الصخر . 

ولكهنا واقع ملموس ابلفعل هنا نعيش ، هنا منوت  - 

ه بعضنا البعض او حنب  ، نتحدث نتجادل ، نكر 

 بعضنا البعض ، ماكن طبيعى اكى ماكن اخر . 

وانت هل اتتني اىل هنا لتلحقى حببيبك عىل ما  - 

 اعتقد ؟ ام لتبحىث عن حبيب ؟ 



نطق اللكمة الاخرية بصوته ذى البحة الغريبة  - 

 واكمنا قد قبل شفتهيا . 

 اظن انىن احبث عن حبيبة . - 

 اكن يراقهبا بشئ من السخرية . 

 اظن انك خترجني من احدى الاساطري القدمية  ال - 

، جنية من تكل اجلنيات الساحرة انك تش هبني  

مالاك صغرياايخذ قرص الشمسوجيلس بني  

لبسحلب هل اس تطيع ان القى عليك سؤالا هبذا  

 اخلصوص ؟ 

اكن الكمه قد مجدها متاما ىف ماكهنا ان لاليطالني  

 حقا رومانس ية ال تقاوم . 

 عرك الطبيعى ؟ هل هذا هو لون ش- 



اخذ يواصل اكهنا لن جتيب : انه لرضب من  

 اجلنون ان تصبغى شعرك هبذا اللون الربتقاىل . 

 الربتقاىل ؟ - 

جزر شعر كزغب اجلزرة لقد مسعت بتكل  - 

الاسطورة مرارا عندما كنت ىف املدرسة ال عنرب  

الكرتون كام قال الاغريق القدماء العنرب ابقىص  

مرران ايدينا عليه  درجات جاذبيته خاصة ان  

 اكحملبني . 

ها هو ذا خيلب لهبا كيف ميكهنا ان تقاوم تكل  

النشوة الىت اجتاحهتا مما مسعته منه الان ؟ عنرب  

 مك يكون هذا رائعا مجيال واخذ يمكل برقة : 



هذا العنرب ايرس غالبا تكل اخمللوقات التعسة الىت  - 

 تسقط ىف رشاكه ..... 

اته هبذه ادلرجة اخذ  البد اهنا ه الىت اشعلت نظر 

يلكمها وهو ايرسها بعينيه انه يقتنصها وال يدعها  

تفلت بعد ذكل ابدا واختارت ليا ان تعيده حبزم  

 اىل جادة الصواب . 

ان هذا يشعرىن اىن حماطة ابخلطر وجيب عدم  - 

 التطرق ملثل هذه املواضيع . 

ابلعكس ىف اماكننا ان حنب اخلطر كام لو كنا  - 

 عنه ... ندمنه ونبحث  

بل الافضل ان تنظر امامك اىل الطريق . اكنت  - 

 تقاطعه برسعة فاعادته اىل طبيعته . 



 هذا هو ما اقوم به الان . - 

اكن يرد علهيا اببتسامة طويةل جمنونة تدفعها ان ترد  

 علهيا ابملثل . 

ال ليس الامر كذكل اؤكد مل ان القارب قد حاد  - 

 عن طريقه . 

ؤيته واخذت تثبت  اس تدارت حىت ال تمتكن من ر 

انظرهيا عىل الطريق البد ان س يلينا تعمل ىف  

 احدى تكل اجلزر جزيرة عائةل مازاردى .  

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

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

 



ببطء واهجته وساألته بنربة حاولت ان تبدهيا  

 طبيعية : 

 غ بساكتورى ؟ مك من الوقت بقى لنا حىت نبل - 

اخذ الرجل يدرسها بنظراته لربهة طالت دون ان  

يرد عىل تساؤلها وقد اختلطت ىف عينيه نظرات  

الاجعاب هبا والتطلع الهيا فاهزت جسده من فرط  

انفعاهل شعرت ليا انه عىل دراية كبرية ابلتعامل مع  

النساء وابنه قد اعتاد ان ياأرسهن بقدرته الفاتنة  

س تطيع ان تقاومه بسبب  شعرت ليا اهنا ال ت 

جسده هذا اذلى ال يقهر اخذت تردد سؤالها  

 بصوت مرتعش : 

 ب..... بساكتورى ؟ - 



 مل تعد اجلزيرة بعيدة . - 

 اخذ جييهبا هبدوء كأمنا ظن ان اخلوف س يصيهبا : 

 اهنا هنا انظرى . - 

 تكل اجلزيرة فقطهذه؟ - 

نعم هذه ه جزيرة بساكتورى جزيرة الصيادين  - 

 اذلى تقصدينه .   اهنا ه املاكن 

هذا ال يصدق تصور انىن مل اكن اعمل انىن ذاهبة  - 

اىل جزيرة واان الىت كنت معجبة مبنظر القرية من  

بعيد لقد كنت ابعد من ان اتبني هذا اي هل من  

 جامل وروعة . 

ابتسمت ليا بوجه امتلأ ابلبرش وقد المتعت عيناها  

 بلك الرباءة . 



مك وانك  اعتقد ان بساكتورى توافق لك احال - 

 س تجدين فهيا الكثري من املتعة . 

انىن قد اتيت اىل هنا لالسف الجناز بعض  - 

 الشؤون اخلاصة . 

 ىف بساكتورى ؟ - 

 نعم لالسف. - 

هذا غريب انك ال تعلمني حىت اىل اين انت  - 

 ذاهبة . 

وجفاة توقف صوت احملرك متاما واصبح الصمت  

 يلفهام ، مهس الهيا : 

 انس ىت ... - 



اللكمة لها رنة السحر فقد اكن  اكنت تكل  

 تعبريهعميقا دافقا فسالته بصوت مهتدج : 

 ملاذا وقفنا ؟ - 

رمبا الن القارب قد اصابه مس من السحر مثلام  - 

اصابىن هل س بق كل ان احسست مبثل هذا  

الشعور ؟ هل س بق كل الاحساس ابنك  

 اصبحت اسرية جفاة ؟ 

 ال ابلتاكيد ال .... - 

من قبل وهل س بق ان  اان ايضا مل اصادف ذكل  - 

 رغبت ان حيدث كل ذكل ؟ 

 احباان . - 



واان كذكل ولكنىن مل اترك لنفىس العنان اطالقا  - 

دامئا كنت افكر قبل اى ترصف ومع ذكل مرة  

واحدة ليس اكرث من مرة واحدة ىف احلياة لكها  

تكل الرضبة املباغتة الىت هتدم احلائل وتدك  

 احلصون اتفهمينىن ؟ 

 كبرية .... انك تتحدث برسعة  - 

نعم اعمل لكن ها هو ذا ما حدث ىل اليوم اليس  - 

 كذكل ؟ 

 بىل اتعتقد ذكل ؟ - 

جيب علينا ان نتالىق هل س تذهبني اىل فندق  - 

بوروميو ؟ هل ميكن ان نتناول عشاءان معا هذا  

 املساء ؟ 



اكن يسالها والرقة متلأ نربات صوته واخلوف يبدو  

 عىل نظراته ردت عليه بصوت مهتدج : 

 مس تحيل ساكون بصحبة خشص ما .   هذا - 

 اكنت تشعر ابالىس ان ترفض طلبه . - 

اي لالسف اهو حبيبك ؟ يبدو عليك مظهر  - 

امراة لها حمب عاشق سعيدة ال تطيقني صربا حىت  

 تالقيه لكن رمبا اكن هذا مسلكك الطبيعى . 

 ارجوك دع القارب يواصل املسري . - 

الافضل  اواثقة انت من ذكل ؟ الا يكون من  - 

ان نلبث ها هنا اىل الابد والا تطا اقدامنا  

 الارض ؟ 

 ولكننا س منوت جوعا . - 



ليس ىف الامر لكه مشلكة س ياىت الينا الصيادين  - 

مبا انلكه س يكون ىف الامر مزااي اكرث مما فيه من  

 عيوب . 

 ايه مزااي ؟ - 

س يكون لنا مطلق احلرية ان نفعل ما نشاء  - 

قبل ان يفسد    س يصبح دلى الوقت التعرف اليك 

 هذا العمل نقاءك الرائع . 

اكن يتحدث الهيا ابخالص شديد وشعرت ليا  

ابالجنذاب حنوه !معجزة حقيقية خييل الهيا اهنا  

تعرفه طوال حياهتا اهنا تس تطيع البقاء اىل جانبه  

 ابدا . 

 حس نا ما رايك ؟ - 



 واخرجت ليا تهنيدة معيقة . - 

  هاأنت تتوهني مىن مع الافاكر وترخني تكل - 

الاهداب البديعة واان اهمي بك تعلقا ورصت اهمت  

 ابمرك . 

 ولكن ملاذا ؟ - 

يبدو ان هناك ما يشغل ابكل دعيىن اساعدك اان  - 

 عىل ثقة اىن اس تطيع ان افعل شيئا . 

 ال انىن لست ىف حاجة اىل مساعدتك . - 

اىن ال اكمت الرس ؟ من الواحض ان راسك  اتظنني  - 

مشغول بشئ ما صعب شاق ينظرك انك مشتتة  

اذلهن انك حىت مل تالحظى انىن لست حبارا  

الحد القوارب الاجرة الىت تقوم ابلتوصيل مل  



تالحظى انك صعدت اىل قارب خاص ليس  

 لالحبار . 

 فوجئت ليا وفتحت عينهيا عن اخرهام . 

 .... فلتغفر ىل مل اكن اعمل  - 

 ال هتمتى ابالمر . - 

اكن حيدهثا وهو يقرتب مهنا واكنت عيناه تلمعان  

 بتعبري جديد راحت ليا ترتاجع عىل مقعدها . 

 ل..... ملاذا ؟ ال ..... - 

وبدون ان يتعجلها وقف ىف مواهجهتا ونظراته تقطر  

عذوبة ورقة لكن تكل تلرقة الىت بدت منه مل تزل  

ة كيف جتد القدرة  بعد خماوفها امام لك هذه العذوب 

 لتصده عهنا ؟ قال لها : 



 ال ترتدى . - 

واخذت ليا تشعر ان مفه يسحرها وخيلب لهبا  

حاولت ان جتيبه ومل تس تطع ان تنطق حبرف  

واحد راحت تنظر اىل اهدابه الطويةل السوداء  

اىل شفتيه املرطبتني ش به املفتوحتني مرر لسانه  

تفكري    بني اس نانه البيضاء فاخذت ليا تقدله بدون 

واخوذة ابلسحر املنبعث من هذا الرجل . غاصت  

ىف دوار انمع ذليذ من عطره اجلذاب اذلى فاح  

من جسده ومع ذكل جيب ان تقاوم ذكل  

الاحساس فاحلياة ليست هكذا احلقيقة الوحيدة  

ه س يلينا الىت جيب ان تساعدها وهؤالء  



املس نني السؤوةل عهنم وقررت املقاومة وجفاة قطع  

 ديثه : الصمت حب 

 هل انت مضطربة ؟ - 

نعم اخىش ان اصل متاخرة اىل الفندق اان  - 

مرتبطة مبوعد لقد هالىن ان زلت قدىم واان اصعد  

اىل قاربك بسهوةل كنت تس تطيع ان متنع وقوعى  

والان وقد اصطحبتىن معك فانه يتحمت عليك ان  

 توصاىن اىل الرب لقد اعياىن التعب . 

ربكىن حقا انك  ما هذا اخلليط العجيب اذلى ي- 

حاملة ومضطربة متتلئني حيوية ونعومة عىل  

اس تعداد للتقبيل وىف غاية الرباءة لك ىف ان واحد  

 . 



مل يعجهبا ابدا ذكل التلخيص لشخصيهتا ه الىت  

 اكنت تريد ان تبدو ىف نظره امراة جمربة . 

فلتحتفظ ابنطباعك لنفسك اشكرك انك خسيف  - 

 ابمانة لقد جعلتىن اتقزز . 

بعد ما يكون عن الغضب ارتسمت ابتسامة  اكن ا 

 صغرية عىل وهجه . 

ينصحون الناس ابجملئ اىل هنا لينالوا قسطا من  - 

التحرر البعض يعتقد ان تكل البحريات تؤدى اىل  

مل مشل احملبني اما العلامء فلهم رائ خمتلف اهنم  

 يرون ان املاء حيمل ىف طياته احياء جنس يا ؟ 

اما وانك  ارى انك قد ختطيت حدودك مت - 

 تس تحق صفعة عىل وهجك . 



واان ال ارغب ىف افضل من ذكل فاى نوع من  - 

 املالمسة مع يدك س يكون متعة ىل .... 

حسبت يدها لتصفع ذكل اخلد الربونزى مث اخذت  

 تعتذر عن ترصفها . 

 اوه اغفر ىل ... - 

افقدته الصفعة توازنه بدت عالمات اصابعها امحلراء  

 عىل وهجه . 

ة لقد وصلت اىل مقة انفعاكل كل  انس ىت املسكين 

لك احلق جيب ان اقكل فورا اىل الفندق ومن  

 يعمل قد تشعرين بتغري ىف رغباتك من يدرى ؟ 

 وادار احملرك برسعة  



بعد حلظات اكن قارهبام يصطدم برفق حبجارة  

الرصيف اكنت الحةل عبور مشحونة ذات  

 عواطف متاأججة . 

 مك اجرتك ؟ - 

 ال شئ . - 

 ان ادفع كل . مس تحيل جيب  - 

 مهس الهيا : 

 اذن قبةل . - 

 ىف هذه احلاةل لن حتصل عىل اى شئ . - 

 بدا كام لو مل يكن يفهم اجابهتا . 

 سوف احصل عىل اجرى ىف وقت الحق . - 

 هذا لن حيدث ابدا . - 



س تجدين الفندق ىف اخر هذا ادلرب عىل الميني  - 

وعندما تكونني ىف حوض الاس تحامم اتكدى اىن  

 فيك حينئذ . ساكون افكر  

 اكن اسلوبه يوىح ابالبتسام  

يبدو انك ىف غاية اجلد واحلزم كام تشائني لكن ال  - 

 تنىس ان تنظرى اىل البحرية . 

لقد ارست عيناه عيىن ليا شعرت الفتاة الصغرية  

 ابلرغبة ىف ان تبقى هنا ال جتد القوة لالبتعاد عنه . 

 اىل اللقاء قريبا جدا . - 

 ية من قاربه . القى الهيا الرجل ابلتح 

ابلتاكيد لن حيدث ساجتنب حدوثه ان اس تطعت  - 

  . 



 وبدات ليا تتخذ طريقها اىل الفندق . 

 

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

 

 الفصل الثالث 

 س يلينا . - 

وضعت ليا حقيبهتا عىل الارض وفتحت ذراعهيا  

لتس تقبل اخهتا وقد جاءت جترى حنوها احتضنهتا  

 : 

 . اىن انتظرك بفارغ الصرب  - 

 ولكنك قلت ىل ان اىت هذا املساء . - 



لقد تغري لك شئ خذى مفتاحك سنتحدث ىف  - 

 جحرتك . 

 الا ينبغى ان تكوىن الان ىف معكل ؟ - 

لقد اخربهتم انىن مريضة او شئ من هذا القبيل  - 

فقد احسست انىن سالقاك ساعة الغداء ولكن ها  

انت ذى تصلني متاخرة ما اذلى اخرك ؟  

تاكيد ان تقوىم ببعض  فالظروف ال تسمح ابل 

 اجلوالت الس ياحية وانك لتدركني ذكل . 

مل اكن ادرى انك تنتظريىن من الان لقد اخربتىن  - 

 ان لقاءان س يكون عىل العشاء . 

انىن ال اطيق صربا جيب ان يترصفوا وحدمه  - 

 تعاىل برسعة فليس امامنا وقت طويل . 



اس متعى اىل جيب ان تعودى اىل معكل قبل ان  - 

يالحظوا غيابك وعىل لك حال اان الان ىف غاية  

التعب لنؤجل حديثنا اىل وقت الحق فدلى  

 الكثري الفعهل . 

ومتذت عىن اان لو تعلمني ما مر ب انه هيدد  - 

 ابلقاىئ ىف السجن . 

قادت س يلينا اخهتا عىل درجات السمل وه  

 تصيح ىف طريقها ابحد العاملني : 

اكسني كبريتني  اكسني من الرشاب مكية مضاعفة  - 

 اتقهم ؟ 

ابتسم العامل الهيا حماوال الا ختطئ عيناه النظر  

 اىل الفتحة العريضة عىل صدر ثوب س يلينا . 



 اهنا اكرثة هل تتصورين ما كنت .... - 

حلظة من فضكل اىن مل ألك شيئا منذ الصباح  - 

 انىن ال اريد رشااب بل اريد .... 

فتك  ال عليك ساقوم اان ابلاكسني ها ه ذى غر - 

 افرغى حقائبك بيامن حتدث اليك . 

 خرجت ليا اىل الرشفة . 

 مك ه رائعة امجلال جزيرتك هذه . - 

 مجيةل لكهنا سامة . - 

 ما هذا اذلى تقولني ؟ - 

ال تنظرى اىل هكذا افعىل شيئا افرغى حقائبك  - 

اشغىل نفسك ابى شئ ال اس تطيع التحدث اليك  



وهنا  بيامن تركزين برصك عىل هبذا الشلك اهنم يسم 

 جزيرة مازاردى الرهيبة . 

 حس نا احىك ىل . - 

قالت لها ذكل وه تعلق ىف الصوان ثوهبا الاخر  

 والقميص والتنورة اجلديدين . 

 هل هذا هو لك ما احرضته معك ؟ - 

ال تشغىل ابكل ان كنت تشعرين ابخلجل مىن  - 

فباماكنك عدم رؤيىت اطالقا ولتتوقفى عن انتقاد  

 مالبىس. 

 مالبس اكرث اانقة ؟ اليس دليك  

نعم ليس دلى مالبس انيقة مل اكن مس تعدة لتلقى  - 

دعوة من مازاردى هذا حىت اهجز ثواب ملكيا ان  



ما تنظرين اليه ابحتقار هو افضل ما دلى . ال  

تقوىل انك تلبسني مثل هذه املالبس لذلهاب اىل  

العمل فال ميكن ان مترى مباكن دون لفت مجيع  

 الانظار . 

ليس حصيحا لقد ابدلت مالبىس قبل    ال ان هذا - 

ان اركب السفينة الن زى العمل اذلى سلموه ىل  

اكن ذا راحئة ال تطاق مل اعرتض بقيت ساكنة حىت  

بلغت اذلروة مفا ان امه بفتح مفى ابى لكمة حىت  

 يكرش ىل مازاردى عن انيابه . 

حس نا ما اذلى تقومني به ىف معكل غري لك هذا  - 

 ؟ 



معيقا مث راحت ترمتى بني    اخرجت س يلينا زفريا 

 ذراعى اخهتا حتتضهنا . 

لمك اان سعيدة برؤيتك انك تفهمينىن عىل الاقل  - 

 امجليع يعاملونىن كام لو كنت دمية غبية . 

نعم اان اعمل انه رد الفعل الطبيعى امام ذكل الزى  - 

 اذلى ترتديه . 

العمل ... حس نا انه يعجبك ابلتاكيد ويناس بك  - 

اقود جوالت زايرة قرص    انت دل عينت مكرشدة 

مازاردى للس ياح الاجنلزي انه لعمل مضجر قاتل  

انك تقدسني مثل هذا النوع من الاعامل مل اكن  

 الظل يوكني لوال ان قابلت رونزو . 



واضطرت ليا ان تنتظر ابىق الرواية فقد دخل  

عامل الغرف حيمل الهيام الرشاب قالت هل س يلينا  

 : 

 اضف هذا اىل حساب اشكرك . - 

ابتلعت س يلينا دفعة من الرشاب واكنت يداها  

 ترجتفان بعض الشئ . 

هذا الرشاب يشعرىن ابلقوة حس نا اجلزيرة ميلكها  - 

مازاردى واخوه الاصغر رونزو اهنا عائةل قدمية  

جدا متتد جذورها معيقا ويبدو ان القرص وما به  

من منقوالت ومقروشات يساوى ثروة ال ابس هبا  

 . 

 ورونزو ؟ - 



ه ال داعى لهذا اخلوف اعمل ان الامر  اىن احب - 

يبدو مترسعا بعض الشئ لكىن اؤكد كل ان خفقة  

 القلب حقيقية . 

مدت س يلينا يدها برقة اكن بنرصها يتحىل خبامت  

 به ماسة كبرية . 

 انظرى لقد اعطاىن هذا اخلامت . - 

هل عقدمتا اخلطبة ؟ انكام مل تاكدا تعرفان بعضكام  - 

اي عزيزىت لقد اجنرفت  متام املعرفة فكرى قليال  

لطيشك مرة اخرى وجيب ان تعلمى ان  

الاجنذاب اللحظى اليه ال يعىن وجوب جنتح  

العرشة بينكام هل انت واثقة انك تريدين العيش  

 معه اىل الابد ؟ 



ارجوك ال تسدى اىل النصاحئ ففى قامئة  - 

الاعرتاضات ايضا خنتلف عن بعضنا لكيا ال تنىس  

 ذكل . 

 متحابني فعال فال اعتقد ان  احلق معك ان كنامت - 

يكون لالكىم اى اتثري لكن فكرى فامي هو ات  

 واخوه ما هو دوره ىف لك ذكل ؟ 

انه وحش جبار ماس ميو دامئا يغار من رونزو  - 

حبيبىت الصغرية لولو انك انت الىت ستساعدينا  

ابسليبك امجليةل وترصفاتك الىت تمن عن فتاة ابلغة  

 عه . اكمةل العقل ستس تطيعني اقنا 

 انك دامئا ودود . قالهتا ليا من بني اس ناهنا . - 



انه يكرهىن يعتربىن فتاة مغامرات وهو املس يطر  - 

عىل لك ثروة العائةل يتحمك ىف لك شئ ان عارض  

الزواج لن جيد رونزو س نتامي واحدا وال ماكن  

يؤويه دلرجة انىن قد عرضت عليه ان يلوث  

د انه  رشىف حىت جيرب اخاه عىل قبول الزجية بي 

صدم بشدة لعرىض هذا انه يريد لزوجته ان  

 تكون عذراء اىل يوم الزفاف . 

 حس نا الن .... ل ..... - 

انىن ىف حاجة اىل شئ من الترسية رمغ لك ذكل  - 

ولهذا السبب ابذلات اكبدت عدة مشالك مع  

الش بان اكن رفىض يثري جنوهنم انىن عذراء وهذا  



الزواج    شئ حسن لكن الان اان ورونزو اننا نريد 

 ابرسع ما يكون. 

راىي انه يتحمت عليك ان توقفى عرى الصةل بينكام  

ان الناس ال يزتوجون هكذا بعد ثالثة اايم جغا  

ساذهب معك اىل اجلزيرة وساحتدث اىل مازاردى  

 . 

ال ان مل نزتوج عىل الفور فان مازاردى س ينيفىن  - 

 من الوجود هذا مؤكد . 

كام ارى انىن  اخدىئ اي عزيزىت واتركيىن اترصف  - 

اشعر ابالىس ملا انت فيه كام ىن ال ارى انه  

 يس تطيع فعل اى شئ مما تقولني .  



ارمتت س يلينا غىل الفراش تنتحب وجلست ليا  

 اىل جوارها . 

انه كريه ال اخالق دليه انه يعاملىن اكحدى  - 

ال****** لك ذكل النه راىن ذات يوم مع حبار  

ة مل يكن  اكن ايخذىن ىف جوةل ىف ارجاء البحري 

خطا مىن ان حاول الهتجم عىل اليس كذكل اي  

لولو ؟ لقد كدت اجن من مضايقته ىل وبلغ ب  

احلنق درجة كبرية بعد ذكل لكن ملزاردى ابلتاكيد  

 مل يكن يريد تصديق اى لكمة ادافع هبا عن نفىس . 

حس نا لسوف يس متع اىل اان اؤكد كل انه س يغري  

 من لهجته ان ظن ان .... 



وقد تصلني معه اىل نتيجة ولكن ابنتظار    نعم نعم - 

ان يتحقق ذكل لعكل تفهمني ملاذا حنن ىف حاجة  

اىل النقود اننا ال نس تطيع الفرار لنزتوج وحنن ال  

منتكل شيئا وعندما نعود س يكون ماس ميو جمربا  

 عىل ان يتقبلىن . 

ال انىن ال اسرتحي لهذا احلل انه اسلوب غري امني  - 

 . 

ر انه مستبد انك ال تعلمني  ليس دلينا خيار اخ - 

معىن ان تتقرب من خشص مثهل او ان جتعليه  

 يتقبكل انىن اصبحت ال اانم . 

هل ميكن ان يكون اخو رونزو قد احبك هو  - 

 ايضا ؟ 



اتسخرين ؟ انه بال قلب لو رايته كام رايته اان  - 

للمرة الاوىل ان حىت مل يعر اى التفاته اىل الغمزة  

 الىت مغزت هبا هل . 

 لينا ! س ي - 

لكن هذا مل يعد هل اى امهية الان اما رونزو فانه  

فىت رقيق وليس من النس تغرب ان امجليع يفضلونه  

 لقد طردت العائةل ماس ميو من قبل . 

حس نا فلنلخص لك هذا لقد طلبت مىن  - 

احلضور ىك اتيك ابلنقود الىت تلزمك للهرب مع  

ذكل الايطاىل وتريدين ان تلقى ب امام الثعلب  

ع عنك حيث جيب عىل ان اسوى الامور  لدلفا 



مع هذا الثور اجلبار اذلى يشهد هل امجليع ابلسطوة  

 والقسوة . 

 نعم ان خضمنا الامور س تصبح عىل هذا النحو . - 

 شكرا جزيال . - 

مهت ليا ان اتخذ حامما منعشا وبعد فرتة اكنت  

ترتدى ثواب مرحيا وجلست جبوار اخهتا عىل  

 الفراش . 

اقناعه كوىن لطيفة ىف معاملته كوىن جذابة  حاوىل  - 

اان عىل ثقة ان مازاردى س ينهتىى به الامر  

 لالذعان لصوت العقل ذكل انتحدثت معه بذاكء . 

انك ال تفهمني شيئا لقد اوحض ىل رونزو ان  - 

ماس ميو ال يتاثر بالكم الاخرين انه يكره ان  



يضغط عليه احد ان رونزو خائف الجىل حنن  

 رحيل رسا . جمربان عىل ال 

 اي مسكينة يبدو ان هذا الرجل منر ارقط . - 

 انىن مل اصادف ىف حياىت انساان رهيبا مثهل . - 

اىن اصدقك ولكن انتظرى اصربى فرتة اخرى  - 

 حىت ..... 

وقفزت الفتااتن من ماكهنام عندما مسعتا طرقا عىل  

الباب اكنت لفافة من اجل ليا اصابهتا ادلهشة  

وجدت بداخلها علبة    واخذت حتل رابط اللفافة 

 من اخململ . 



البد ان ىف الامر خطا ما . امحر وهجها وه تقرا  - 

اللكامت الىت سطرت عىل البطاقة فتناولت س يلينا  

 البطاقة من يدها لتقرا : 

جيب ان اراك مرة اخرى ساترك نفىس القع ىف  - 

 الفخ . 

ىف هذه االثناء اكنت ليا تفتح العلبة فوجدت ىف  

من الكهرمان ودق جرس    داخلها بروش انيق 

 الهاتف فقفزت من ماكهنا مرة اخرى . 

 رعب . - 

 مهست س يلينا وواصلت البد انه ماس ميو . 

حس نا هذا س يحل املساةل س يضطر اىل سامعى  - 

 رفعت السامعة وردت بصوت متحفز : 



 نعم ؟ - 

هذا رائع تعجبىن النساء الالىت جينب حىت قبل ان  - 

 يوجه الهين السؤال . 

 اىن ..... اوه ال حس نا  - 

اان موجود ابلطابق السفىل لقد جحزت مائدة  - 

لشخصني تعاىل لتنضمى اىل اىن ىف انتظارك  

والرشاب معى لتقىض ليلتك الاوىل بصحبىت ىف  

 مشاهدة القمر لقد رايته يبدو ىف عينيك . 

 ال اس تطيع فانىن لست وحيدة . - 

 فهمت . - 

لنك ال تفهم اى شئ ليس الامر كام تظن اس متع  - 

  ال اس تطيع ان اقبل هديتك . اىل اان 



 تعاىل لتقوىل هذا الالكم ىف مواهجىت . - 

اقرتبت س يلينا لتس متع اىل احلوار وسالهتا ابهامتم :  

 ما الامر ؟ 

سانزل الرد كل الربوش ولكنىن لن اتناول العشاء  - 

 معك . 

 اقفلت اخلط بيد مرجتفة واس تدارت هجة اخهتا : 

لعلبة  لن اغيب طويال .ارجعت الربوش اىل ا - 

 ةاخذت تبحث عن حقيبهتا ، قالت س يلينا : 

ال داعى للعجةل فلتتناوىل عشاءك مع صديقك  - 

الصغري اىن افضل النوم ال اس تطيع مواصةل  

 احلديث اكثرث ممن ذكل . 

 هل شاهدت حقيبىت ؟  - 



ال فلتبقى عىل هدوئك كوىن رقيقة وقبل ان  - 

هتبطى اغلقى الس تائر واطفىئ النور س يكون من  

اخلري ىل ان اسرتحي وحيدة مدة ساعة انىن ىف  

 حاجةاىل ترتيب افاكرى . 

حس نا واان ساترصف مع هذا ادلخيل مث سالك  - 

شيئا من الطعام وقد اذهب بعد ذكل القوم جبوةل  

 قصرية . 

 هيا اذن اي لولو ال تتباطىئ هكذا . - 

 عزيزىت ال ميكن ان اتركك وانت ىف هذه احلاةل . - 

 ة اىل ان انفرد بنفىس .  ارجوك انىن ىف حاج - 

اطفئت النور وفتحت ابب احلجرة فوصلها صوت  

 س يلينا : 



 هل س ترتكينىن بال مساعدة ؟ - 

ابلتاكيد ال ايهتا الغبية انت تعلمني متاما انه جيب  - 

 ان تثقى ب لك شئ س يكون عىل ما يرام سرتين . 

هبطت درجات السمل ببطء اكن ينتظرها ىف الهبو  

الهة الاساطري ما ان ظهرت    هبىى الطلعة اكنه احد 

ىف املاكن حىت ركز انظريه عىل جسد الفتاة  

الصغرية التقت عيناه بعيىن ليا اخذ يرسع  

اخلطوات املتبقية بيهنام حىت واهجها مث مد لها يده  

اعطته يدها وقد غشاها احساس عاطفى معيق  

وتركته يقودها عرب الهبو وجفاة افاقت وتذكرت ما  

 اكنت تنويه . 



ر . قالهتا وه تضع العلبة ىف يده ، ال  انتظ - 

اس تطيع ان اقبل هديتك وال اريد ان اتناول  

 العشاء معك . 

 متلكته دهشة قوية فاخذ مهنا العلبة دون اعرتاض . 

 هل هذا ال يعجب عشاقك ؟ - 

الا تفكر الا ىف هذا حاول ان تفهم الوضع اىن  - 

 اعاجل احدى املشالك العائلية مع اخىت . 

يدها مرة اخرى برقة كام لو اكنت احدى  تناول  

 الامريات اكن قد قادها اىل الرشفة . 

مائدتنا هنا اىل جوار حاجز الرشفة حيث تكون  - 

 البحرية حتت قدميك . 



مغرهتا السعادة وغاصت ىف املقعد ، قال لها مبتسام  

 : 

 لن اظل اانديك ابنس ىت اليس كذكل ؟ - 

 امسى ليا . - 

 بديعتني اي ليا . واان ماكس ىف خنب عينيك ال - 

قالها رافعا اكسه اخذت رشفة ضئيةل من الرشاب  

 ، مهس الهيا : 

 انتهبىى . - 

 سالته بشئ من اخلوف : 

 انتبه الى شئ ؟؟ - 

انتهبىى فقد تصيبىن عيناك امجليلتان فلتغليقهيام - 

 رسيعا قبل ان اذوب ىف تعبرياهتام الاخاذة . 



 تنفجرت ضاحكة : 

 انك بال شك جمنون . - 

لو راىن الناس اذلين يعرفونىن النكروىن  اعمل ذكل  - 

 انك قد مجعت لك جنوم السامء ىف عينيك . 

 جيب ان اتركك عىل الفور . - 

ميكنك ان تدعى اختك لتشاركنا ان كنت  - 

 ترغبني ىف ذكل . 

ال فهىى تريد ان تراتح . قالهتا ليا بشئ من  - 

السخرية مث ندمت مل يعد دلهيا عذر لتتخلص من  

ذقهنا بطرف اصبعه جيربها عىل النظر  حصبته رفع  

 ىف عينيه . 

 هل ابدو ىف نظرك منفرا اىل هذه ادلرجة اي ليا ؟ - 



 هزت راسها ابلنفى فنادى عىل الساىق . 

 فلتلقى نظرة عىل قامئة الطعام . - 

 يكفيىن احد الاطباق اخلفيفة . - 

اريدك ان تطلىب شيئا اخر فانىن اليوم احتفل  - 

 حبدث عارض من نوع خاص . 

هل اليوم عيد ميالدك فان عيد ميالدى قد  - 

 اقرتب ايضا ؟ 

ال رمبا ىف احلقيقة انىن قد اكتشفت او ابالحص  - 

 اعدت اكتشاف شئ خاص جدا واندر للغاية . 

 بعض ذكرايت العائةل ؟ - 

 نعم شئ مشابه ذلكل . - 

 حس نا ىف هذه احلاةل .... - 



قاطعهتا تكل النظرة امللهتبة الىت رماها هبا اخذ  

 يدها . ميسك ب 

انس ىت النامعة امل تواتك الرغبة ابدا ىف الصعود  - 

 اىل النجوم ؟ 

 خفق قلب ليا بشددة : 

 توقف مكن فضكل . - 

اخذت تترضع اليه فسحب يده اندما وقال بصوته  

 النامع : 

لالسف اىن اعمل متاما ما اذلى احبث عنه بيامن  - 

 انت ال تعلمني اقل القيل عام تريدين ... 

ما اريد احد اطباق فاحتات    لنىن بال شك اعمل - 

الشهية كبداية مث طبقا من السمك عىل ما اعتقد .  



مل يس تطع ماكس ان مينع نفسه من الابتسام لقد  

 جنحت هذه املرة ىف كرس التعويذة .  

جفاة النترش صوت مدو عرب البحرية اكنت اجراس  

قرص مازاردى تعزف السالم املالئىك اخذت ليا  

رية وظل ماكس يراقهبا  تتامل تكل اجلزيرة الصغ

دون ان حيرك طرفا واحدا من اطرافه مث مال  

علهيا وتناول يدها النحيةل يتحسسها وابقى يدها  

 ىف يده حىت جاءت اطباق الطعام قالت هل : 

 لن ترتكىن هكذا اموت جوعا ؟ - 

حسب يده وقد ارتسمت عىل وهجه ش به ابتسامة  

 . 

 البد انك كثريا ما تقومني بغسل الصحون . - 



 خذت تنظر اىل يدهيا وكفهيا اخلش نتني . ا 

 نعم تالل من الصحون . - 

 اهذا هو معكل ؟  - 

انىن مسؤوةل عن دار للمس نني انىن اهب حياىت  - 

 لوادلى ولامثىن نسوة مس نات . 

لكن ال يبدو ان وادليك قد كربا ىف السن اىل  - 

 هذه ادلرجة . 

لقد توىف وادلى ىف حادث قطار قبل مودلى  - 

اثنية عندما صار معرى عاما واحدا  وتزوجت اىم  

واان احب ليونيل للغاية انه زوج اىم اكن قد بلغ  

امخلسني عندما تزوهجا واليوم اصبح ىف مرحةل  



متاخرة من الش يخوخة اما اىم فهىى مصابة ابلتواء  

 ىف املفاصل . 

ه الاحرتام :   سالها ماكس بصوت قد ملأ

 وابلتاكيد انت واختك مسؤولتان عن لك شئ ؟ - 

 اان اقوم هبذا مبفردى تعاونىن احدى الس يدات  ال - 

 ىف العمل . 

 واس تطعت الرحيل اهنا ملسؤولية ثقيةل . - 

 معك حق . - 

 امتىن الا يكون املوقف ىف غاية اخلطورة ؟  - 

 ال كنت اريد الرحيل لبضعة اايم فقط . - 



اىن افهمك متاما فذكل النوع من العمل البد ان  - 

للبدن ولكن  يكون مرهقا للنفس كام هو مرهق  

 ملاذا ال تقدم كل اختك يد املساعدة ؟ 

انه معل ال يتوافق معها ابملرة اهنا اكلزهرة البضة  - 

 اخلالبة بيامن اان فواحدة من نبااتت احلقل . 

بل انت زهرة برية انك ختفني جامكل الرقيق وراء  - 

الظالل هل شاهدت يوما احدى الارهار الربية  

لمع اكالصداف  ؟ الساق رفيعة حنيةل الربامع ت

 والقلب من اذلهب اخلالص . 

لن تقول ذكل ان رايتىن اقوم بتقشري البطاطس  - 

 او مبسح ارضية املطبخ . 



ومل ال؟ ان معكل شاق وهذا ال يدعو اىل اخلجل  - 

لن يديك هاتني رمز لقلبك الكبري تقولني ان  

اختك ال تساعدك امل تطلىب مهنا ان تفعل ذكل  

 ابدا ؟ 

 كل . نعم فهىى مل ختلق ذل - 

 لكن امل ترغىب ابدا ىف القيام بعمل اخر ؟ - 

طريت التفاتهتا خصةل من شعرها الربونزى  

فاعادت ليا برسعة احاكم شعرها اخذ ماكس  

 يراقهبا ابهامتم . 

بىل لقد بدات اتلقى دروسا ىف عمل البساتني اتعمل  - 

 شيئا عن هذا العمل ؟ 

 نعم . - 



امن  انه لشئ غريب حقا انك تبدو اكاليطالني بي- 

تتحدث الاجنلزيية بطالقة ال تشوهبا الا لكنة  

 خفيفة ال تاكد تالحظ . 

كام قلت كل لقد عدت من اخلارج من زمن قصري  - 

لقد عشت ىف بريطانيا منذ كنت ىف الثامنة عرشة  

 . 

 اذن فاالمر حصيحانك لست حبارا ؟ - 

 وهل يدهشك ذكل ؟ - 

ال ال هيمىن كثريا هذا الامر ومل عدت اىل ايطاليا  - 

 ؟ 

 الن اب قد مات . - 



ملست يده برقة فرفع عينيه الهيا واخذ يواصل  

 حديثه : 

ما اذلى منعك من مواصةل دراسة عمل البساتني  - 

 ؟ 

لقد كنت اقوم ابدلراسة ىف مدينة اخرى وىف  - 

احد الاايم عندما عدت ىف اجازة دراس ية علمت  

ان الامل قد اش تد عىل اىم ووان داء مفاصلها قد  

اما عن احلركة وارتبك املزنل اكنت  اصبح يقعدها مت 

 اىم ىف حاجة اىل فبقيت اىل جوارها . 

 دون اى تردد ؟ - 

ابملرة انىن احب ارسىت الا ترى انه من الطبيعى  - 

 جدا ان هنمت ابهلنا وان نرعامه ؟ 



ولكن اكن من واجهبم ايضا ان يسمحوا كل اهنا  - 

 تضحية كبرية من جانبك . 

العديد من الغرف فواتتىن  ال مطلقا اكن ىف مزنلنا  - 

الفكرة بتاسيس دار للمس نني حىت تسد حاجتنا  

انىن احب جدا نزالءان ومه كذكل حيبونىن انىن ال  

انسجم متاما مع من مه ىف مثل س ىن بعكس اخىت  

 اهنا تش به احد املذنبات الصغرية . 

انت متلكني شفافية الكهرمان ونقاء اذلهب ان  - 

اوى شيئا هناك من  احلياة املرفهة الرغدة ال تس 

الرجال من يفضلون صفاتك ومكثال رجل ايئس  

من اخطاء الاخرين رجل اذههل ما وجده فيك  

 من رقة اندرة ال تتوافر الا للمالئكة . 



هذا الرجل املسكني س يصبح اكرث ايسا عندما  - 

يكتشف هؤالء املس نني العرشة اذلين اقوم  

 برعايهتم . 

قد    ليس هكذا ان اكن يمتسك بك كام انك - 

اس تطعت حترير نفسك عندما اردت ان اتىت اىل  

 هنا . 

مل اكن لفعل ذكل ىف ظروف اخرى لقد جئت  - 

اىل هنا من اجل اخىت الىم اهنا هنا منذ  

اس بوعيت لقد التقت شاب لكن عائلته ال ترغب  

 ىف ان يزتوهجا . 

 اذن فاالمر كذكل ؟ - 



اكنت نربته غريبة الحظت ليا ذكل بدا جفاة واكنه  

 خزة امل كحيوان قد وقع ىف الفخ . يشعر بو 

اهنا عائةل واسعة الرثاء ختىش ان تكون اخىت ال  - 

تسعى الا وراء املال لكن س يلينا ورونزو متحاابن  

للغاية ه عىل الاقل ختلص هل احلب اىن عىل ثقة  

 من هذا . 

 لكهنا هنا منذ اس بوعني فقط ؟ - 

اكن يسالها ىف مغوض احست ليا ان لك لكمة  

بعده عهنا دون ان تدرى السبب ىف  تنطق هبا ت 

 ذكل . 



ال ادرى ان اكن هذا احلب س يدوم لكنىن ارى  - 

ان من حقهام احلصول عىل فرصة س يكون هذا  

 اكرث عدال وانسانية . 

ولكن هل اختك اعتادت معرفة الرجال حىت  - 

 اتخذ قرارها مبثل هذه الرسعة ؟ 

 نعم لقد تعرفت عىل العديد من الرجال . - 

 يكون ثراء الرجل هو ما جعلها تشعر حببه ؟ رمبا  - 

ال اعتقد ذكل فقد صادفت رجاال اكرث ثراء ولكهنا  - 

اكنت تصدمه مجيعا اهنا غارقة ىف حبه الا تظن ان  

 احلب اقوى من اى شئ ؟ 

ال هناك اش ياء هممة اخرى جيب اخذها ىف  - 

 الاعتبار . 



 بدا جفاة اكمنا قد اصبح بعيدا عهنا . 

لن يكون سهال واهنام ال ينمتيان  اىن اعمل ان ذكل  - 

اىل نفس البيئة والوسط لكهنام يتبادالن احلب وىف  

 اايمنا هذه ميكننا التغاىض عام خيتلفان فيه . 

 بال شك ال ميكن ذكل . - 

 قال ذكل صارخا وهو يضع اكسه عىل املائدة : 

مل اكن ابدا اكرث اقتناعا براىي مثل هذه اللحظة  - 

نتقال هكذا من وسط اىل  ابذلات ال ميكننا ابدا الا 

 اخر من عامل اىل عامل خمتلف متام الاختالف . 

مل اكن اتصور ان العائالت النبيةل من هذا النوع  - 

تبدى لك هذه الغرية وهذا الاهامتم حلرص الزجيات  

فهيا ىف اطار العائةل ان اكنوا ال يريدون البناهئم ان  



يكونوا اغبياء فعلهيم ان يتقبلوا منان اىل اخر  

 الزواج ابخرايت من طبقة خمتلفة . 

عىل الاقل س يحفظهم هذا من املغامرين اذلين ال  - 

 يسعون الا وراء املال . 

انك ال تعرف اخىت وال اعرف ملاذا تتخذ هذا  - 

املوقف العداىئ مهنا امتىن الا يكون مجيع  

الايطالني مثكل يقتلون حرصا عىل ارهثم معياان  

 وحيمكون عىل الامور بال تبرص . 

قامت من مقعدها واطرافها تضطرب بشدة مث  

 قالت ابزدراء : 



سوف اضيف هذا العشاء اىل حساب فال اريد  - 

ان تهتمىن اان ايضا ابنىن اهمت بك سعيا وراء املال  

 . 

 كوميداي لطيفة احسنت . - 

لقد خاب ظىن للغاية ال يفيد اجلدال معك ابدا  - 

احلمك  عىل لك حال ماذا يفيد ذكل لقد اخطات ىف  

 عىل اخىت اما اان فسافعل لك شئ الساعدها . 

جرت ىف الفندق حىت وصلت اىل درجات السمل  

ىك تبتعد رسيعا عنه وصلت ىف ثوان اىل جحرهتا  

اكن الباب ش به مفتوح البد ان س يلينا انمئة  

وجدت ليا زر النور فاضاءت املصباح وفوجئت  

ابملنظر اذلى بدا عليه املاكن اكن لك شئ مبعرثا  



بطريقة ال تصدق حبثت عن حقيبهتا فمل جتد غري  

جواز سفرها وقد القى ىف احد الاراكن ال ميكن ان  

تكون هذه رسقة عادية اعرتهتا فكرة ان تكون  

اخهتا قد اختطفت لقد نفذ ماس ميو هتديداته  

 بنسفها من الوجود متاما . 

 

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

 

 الفصل الرابع  

تركت لها ابحلجرة التقطهتا بيد    رات ليا رساةل قد 

ترتعش هذا خط س يلينا كتبت " انىن مل اخربك  

بلك شئ فاالمر اخطر من ان ادعك تعرفينه  



انتظرى اتصاال هاتفيا مىن اان الىت اخذت  

مالبسك وحاجاتك ال تتصىل ابلرشطة وال حتيطى  

ادارة الفندق علام مبا حدث ان رايت مازاردى فال  

حرىك من عندك والا سادخل  تقوىل هل شيئا ال تت

السجن مبارشة ثقى ب س يلينا " اثق هبا هذا ىف  

غاية الصعوبة راحت ترتب احلجرة لتشغل نفسها  

وقد اصاهبا الرعب من املوقف اذلى وضعهتا  

س يلينا فيه اخريا رن جرس التليفون مسعت  

 صوت س يلينا : 

 اه انت هنا امحلد هلل . - 

 انك جملنونة . - 



مل يكن دلى من الوقت  انتظرى سارشح كل  - 

الكتب كل املزيد اكن جيب ان يمت لك شئ برسعة  

اكن املوقف ىف غاية اخلطورة مل يعد اماىم اى  

خيار اخر مل يكن مبقدورى مغادرة اجلزيرة ىف  

رسية ومعى مالبىس وحاجياىت اكن يتحمت عىل ان  

 اخذ ما جئت به معك . 

 س يلينا . - 

اردى  ارجوك اكن يتحمت تضيق الوقت عىل ماز - 

قبل ان هيرع ملطاردتنا جيب ان نغادر البدلة لكها  

اىن اترضع اليك اي لولو اعدك ابن تكون هذه اخر  

خدمة اطلهبا منك اذهىب اىل اجلزيرة وخذى  



ماكىن لن يلكفك الامر سوى البقاء ىف جحرىت  

 تغلقني ابهبا عليك مدعية انك مريضة . 

  ماذا ؟ لكهنم س يكتشفون هذه اخلدعة عىل الفور - 

 . 

ال لن يكتشفوا شيئا اغلقى الس تائر ابقى ىف  - 

الظالم يتحمت عليك اذلهاب اس تقىل قاراب حىت  

القرص س تدخلني من الباب الصغري الاصفر  

املوجود ابجلهة اجلانبية جحرىت ابدلور الاعىل ىف  

 خمزن الغالل اهنا تش به جحرة الفرئان . 

 ولكن .... - 

ونزو  س يكون الامر سهال اتفهمني لقد اعتاد ر - 

عىل السفر عدة اايم من ان اىل اخر لكن ماس ميو  



ان راى اىن قد رحلت اان ايضا فسوف يدرك  

حقيقة الامر لكه لو تعلمني مك اان خائفة اي ليا اكن  

عىل رونزو ان ايخذ النقود الىت ابخلزانة املصفحة  

املوجودة مبكتب مازاردى فابوه مل يرتك هل ما يكفى  

صل عىل اى اموال بعد  من املال وابلتاكيد لن حي 

الان من ماس ميو هو ابلتاكيد مل يعرف بعد ان  

اخلزانة قد اصبحت خاوية وس يحاول ابلقطع  

البحث عىن والامساك ب س نختفى بضعة اايم  

ساحمينا لكنه قد ادخل ىف قلب لك منا الرعب  

 والهلع . 

 هل اكن املبلغ كبريا ؟ - 

 همول رضبة العمر ارمحىن ايرب . - 



خلط مل يكن امام ليا اى خيار  قطعت س يلينا ا

 س تدهب اىل هناك مضحية بنفسها .  

اخذت ليا حتسب النقود الىت وجدهتا عىل الارض  

فوجدهتا الف ومائة لرية هبطت برسعة اىل هبو  

الفندق وتركت مفتاهحا ىف الاس تقبال مث اخذت  

تسري ىف ادلرب الضيق املؤدى اىل مرىس  

ان    القوارب واخذت تذكرة لذلهاب فقط حيث 

النقود ال تكفى لذلهاب والعودة اىل جزيرة  

مازاردى املت ان تكون س يلينا قد تركت بعض  

 النقود ىف غرفهتا . 

افاقت ليا من نوهما فزعة عىل صوت املذايع  

وحاولت ان تغلقه ولكهنا مل تس تطيع ىف الهناية  



فصلت الكهرابء عنه خرجت اىل النافذة ورات  

دفع مقعده واجته    رجال انيقا يرتدى اللون الاسود 

صوب ادلار جفاة مسعت طرقات شديدة عىل  

 الباب لقد اتوا للبحث عن س يلينا . 

 افتحى الباب والا ساحطمه . - 

 لكنىن مل ارتد مالبىس بعد . - 

 افتحى ىف احلال . - 

 ملاذا ؟ - 

 ال تتصنعى السذاجة ؟ - 

شعرت ليا جفاة ابخلوف احست ىف هذا الصوت  

الرجل يرمتى عىل الباب  ابلريبة والعنف اخذ  

جبسمه حماوال فتحه ابلقوة ومع اخر دفعة قوية  



انفتح الباب ما ان حملت ليا الراس ذا الشعر الفامح  

حىت قذفته ابملذايع بلك قوة سقط الرجل عىل  

الارض بال حراك اكن فاقدا الوعى وادلماء  

تنساب من بني خصالت شعره الاسود جرت  

املنشفة ومغس هتا ىف  اكجملنونة اىل امحلام احرضت  

املاء البارد عندما عادت وجدته جالسا عىل  

الارض ومالت رقبته اىل الاسفل جتمدت من  

الرعب انه هو تركزت عيناع عىل قدىم الفتاة مث  

صعدات بطول جسمها اذلى غطاه ذكل الثوب من  

السااتن الاسود ومرات بذكل الاحنناء النامع لبطهنا  

ى انكشف نصفه  لتصال اىل الصدر الابيض اذل



وتغطى نصفه مث اخريا راى وهجها المتعت عيناه  

 ابدلهشة مهس ماكس : 

 ليا . - 

راحت تبحث عن شئ تسرت به جسدها جفذبت  

مالءة الرسير ولفهتا حول نفسها جلست عىل  

 ركبتهيا اىل جواره وقالت هل بصوت رقيق : 

 سوف اعاجلك . - 

 لقد اصبت بشدة . - 

وح فروة الراس  ليس الامر ىف غاية اخلطورة جر - 

 تشفى برسعة لقد جنوت من الهالك مبعجزة . 

المست اصابعها ماكن اجلرح فافلتت منه رصخة  

قصرية واحاط خرصها بذراعيه فاحست ابنفاسه  



تلفح رقبهتا انزلقت اصابعه بطول رقبهتا من اخللف  

ومل يس تطع انزتاع يده من تكل احلرارة البضة  

درها اذلى  النامعة وادركت ما اكن يفتنه اكن ص 

يعلو وهيبط من شدة الانفعال اكن يرجتف  

واخذت ليا تتهند خبفة اكن الكهام ضاءع ىف عامل  

 من الاحاسيس النابضة مهس الهيا : 

 ليا . - 

رفعت راسها ببطء اش تدت رغبة ليا ان ايخذها  

بني ذراعيه اخذت عيناه ادلاكنتان تلهتامهنا امحرت  

اصبحت  وجنتاها جذبت نفسها مبتعدة عنه اخريا  

 متتكل جسدها . 



انك تثري امشزئازى لقد كنت تس تحق تكل  - 

 الرضبة اخرج من هنا والا رصخت . 

 وقف برسعة عىل قدميه : 

اى هراء هذا اتقولني انك انت الىت س تلقى ب  - 

 اىل اخلارج ؟ 

 ماذا تظن اذن ؟ - 

هذا حسن جدا اى حتول هذا من الامس اىل  

ذن قد  اليوم لقد تغريت اساليبك ومالبسك اين ا 

 ذهنب الانسة الصغرية املهذبة ؟ 

قد اكون جتاوبت معك برقة ولكىن ال اترك نفىس  - 

 هبذه السهوةل اس تطيع ان اكون قوية عند الازوم . 



انس ىت اذن اكنت رسااب انك مثل اختك متاما  - 

 شئ ضئيل بال اخالق . 

 لقد اصبحت هتذى متاما . - 

عىل الاقل س يلينا تلعب عىل املكشوف اما انت  - 

 تس تحقني سوى صفعة عىل متثيل دور الرباءة  فال 

والقداسة .اخذ يتقدم جتاهها جاعال اايها تتقهقر  

اىل احلائط امتدت ذراعه تلف خرصها واحىن  

راسها اىل الوراء بشدة وملا اس تجابت هل اخذ  

 خينق تهنداهتا وصيحاهتا بقبهل . 

وحش اكرس ان ملستىن مرة اخرى ساجعكل  - 

 تندم . 



ن اي انس ىت اان فعال اندم اخربيىن  لقد فات الاوا - 

 ماذا تفعلني ىف غرفة س يلينا ؟ 

 وانت ماذا تفعل هنا ؟ - 

 دلى اس باب اخلاصة . - 

 نعم لقد رايت ذكل بوضوح . - 

ال داعى لتسيىئ فهمى دلينا ما يكفى من الوقت  - 

 انت الان اسريىت . 

 ما اذلى تريد ان تعرفه ؟ - 

 ما تفعلينه هنا ؟ - 

 جتد س ياينا هنا . لقد خاب ظنك حني مل  - 

 نعم بلك اتكيد . - 

 لقد خرجت س ياينا . - 



 اىن ارى ذمل بوضوح اىل اين ذهبت ؟ - 

 ليست دلى ادىن فكرة . - 

ال اتعىب معى لعبة القط والفار انكام مبتدئتان ال  - 

 اكرث اخربيىن اين ه ؟ 

س بق ان قلت كل ال اعمل هل كنت تعزتم الهتجم  - 

 علهيا كام فعلت معى ؟ 

 بدهشة كبرية : اصيب  

ال اكىن اريدها ان حترض اىل معلها ىف الوقت  - 

 احملدد مرة واحدة . 

 هذا هو الامر اذن وما ذخكل انت بذكل ؟ - 

انك تعلمني جيدا اهنا تعمل دلى ارتدى مالبسك  - 

 . 



 اذن اخرج من احلجرة . 

ان مل ترتدى مالبسك فورا فساقوم ابلباسك  - 

 اايها بنفىس اخليار كل . 

 ىن ىف اخلارج . حس نا انتظر - 

 لن تغيىب عن عيىن حلظة . 

 ال تلمس ىن حس نا لقد فزت . - 

ارتدت فس تان امحر مفتوح الظهر هل رابط خلف  

الرقبة اضطرت ان تس تدير لريبطه لها لكنه شعر  

بسعادة غامرة ومل يضيع الفرصة ليالمسها اثنية  

 اخذت حتاول ضبط الثوب . 

 دعى ذكل عنك ال حتاوىل اضاعة الوقت . - 



من نربة صوته الىت زادت حبهتا فهمت ان الفس تان  

برمغ لك حماوالهتا مل يتغري شلكه املثري احننت  

لرتتدى حذاهئا مل يدر خبدلها ان شعرها الغزير  

عندما سقط لفت نظره اىل صدرها التقط ماكس  

 انفاسه بصعوبة وجذهبا برسعة اىل الاعىل . 

 صغريىت الفاتنة انك تبحثني عن املتاعب . - 

 عىن اىن ال احاول ان اثري فتنتك . د - 

 هيا تقدىم لهنبط اىل الاسفل . - 

 انتظر ساربط شعرى . - 

 امسك بذراعهيا وانزهلام بعنف . 

 انك تؤملىن اهيا احليوان مث انك تغالط جدا . - 



اغالط لقد ادركت اخريا انه ال ميكنىن الثقة ابحد  - 

 ز 

اس متع اىل جيدا دلى شيئان صغريان اريد ان  - 

ام وعندما انهتىى ساذهب اىل الرشطة  اخربك هب

 لالبالغ عن هتجمك وعنفك . 

 فتح ابب احلجرة واوماألها ان تتبعه . 

هل تقتادىن لرؤية مازاردى ؟ هل هو يتلكم  - 

 الاجنلزيية ؟ 

ال تثرييىن اكرث من ذكل فقد وصلت اىل مقة  - 

 غضىب . 

 اان افضل التعامل مع صاحب املاكن نفسه . - 



اثنية دعى عنك تكل الرباءة  س تعيدين الكرة  - 

 املصطنعة انك تدركني متاما ان مازاردى هو اان .  

 

 

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

 

 الفصل اخلامس 

المتعت عينا ليا ابدلهشة لقد صارت حقا ىف  

 موقف مس تحيل . 

ال حتاوىل اقناعى ابنك مل تراتب ىف شئ اىن اعمل  - 

س يلينا لقد  متاما انكام قد رتبامت لك شئ معا انت و 

نصبت ىل الفخ اذلى مل اتوقعه ابن تلقى اماىم  



بفتاةساذجة ترتدى ثيااب عادية ىف غاية الرباءة  

 رضبة معمل حبق ووقعت ىف الفخ اكالمحق . 

اخرس اقسم كل اىن مل اكن اعمل من تكون لقد  - 

 كنت اظنك حبارا عاداي اكالخرين . 

نعم اى نوع من املصادفة انه من دون القوارب  - 

ىت اكنت ترسو عىل الرصيف اخرتت قارب  ال 

ابذلات ذكل القارب الفخم ابعد القوارب عن  

 ماكنك اذلى كنت تقفني فيه ايهتا الاكذبة . 

ملا راى ذهول ليا اخذ حياول تقليدها متحداث بلكنة  

 ساخرة . 



اوه ماكس لقد اصيبت اىم ايلتواء ىف املفاصل ان  - 

مل مع من  املس نني حيبونىن حبا جام مل اعتد التعا 

 مه ىف مثل س ىن لنىن زهرة من ازهار احلقل . 

اهذت تسد اذنهيا بيدهيا فاقرتب مهنا وراح جيذب  

 يدهيا بقسوة . 

من اكن يظن ان الامر س يكون عىل هذا القدر  - 

من السخرية لقد رايت ما كنت اتوق دوما  

لتصديقه امراة ختتلف عن لك الاخرايت رقيقة ال  

اخريا مع من تطابقىن    غرض لها لكن ال لقد تقابلت 

متاما من متتكل القسوة وعدم الرمحة حتت قناع  

 املالك . 

 انسابت ادلموع من عيىن ليا . 



انك خمطئ لىن ال اس تحق اهتاماتك هذه انت  - 

اذلى كذبت عىل انك ال تدعى ماكس اب ماس ميو  

 مازاردى . 

 ان لك اصدقاىئ يدعونىن ماكس . - 

كل انه عند  فكر كام تشاء لكن صدقنىعندما اقول  - 

وصوىل اىل اسرتيزا لو اكن اهمت الا لس يلينا لقد  

ارتكبت خطا ابختيارى قاربك وانىن لنادمة عىل  

 ذكل . 

لن تبدىئ اثنية اعمل متام العمل انىن قد اخلصت كل  - 

مشاعرى ادلفينة واىن قد رصت ابدو اكالمحق  

 الاخرق وهذا هو ما ان اساحمك عليه ابدا . 



وما عليك الا ان تتاكد  لك مل قلته كل حقيقى  - 

 بنفسك من ذكل وسوف تس تعيد الثقة ب . 

اخذت قدماها تضعفان عن محلها واكن علهيا ان  

 تتكئ عىل املكتب حىت ال تقع . 

 احتاولني اس امتلىت واضعاف عزىم ؟ - 

 ال ولكىن مل اتناول اى طعام . - 

تناول ماكس سامعة الهاتف وراح يلقى ببعض  

رع الغرفة جيئة وذهااب  الاوامر املوجزة مث راح يذ 

دخل شاب اكن حيلك صينية علهيا اقداح القهوة  

والشطائر ادلافئة والعسل وبعض الفاكهة ترك  

 الصينية فوق املائدة وخرج . 



تناوىل طعامك سوف تتحدثني بعد ذكل س تدلني  - 

ابعرتافات اكمةل لكن اثناء تناول طعامك فكرى  

تعود  جيدا انك اسريىت وس تظلني هكذا حىت  

 س يلينا . 

بال شك لكنك ال ختيفىن اي س يد مازاردى لهنا  - 

ليست املرة الاوىل الىت ارى فهيا اشخاص مثكل  

 . 

 حصيح ؟ - 

انك مل تعرفىن بنفسك ابالمس كنت تس تطيع  - 

اخبارى ابنىن قد اخطات حني سالتك ان اس تقل  

 قاربك . 

 انىن اندم الان اىن مل افعل ذكل . - 



تدعوىن اىل العشاء هل  مل يكن هناك داع الن  - 

 كنت ختىش ان تقىض الليل وحيدا ؟ 

 مل يكن دلى شئ اخر اقوم به افضل من ذكل . - 

 انك لوحق للغاية . - 

ليا .هانذا اضيع وقىت معك انك تعمدين اىل  - 

 اضاعة الوقت . 

 ال افهم شيئا . - 

ان اختك اختفت اخربيىن اين ه جيب ان  - 

 نعيدهام قبل ان يرتكبا ايه حامقة . 

 ن يزتوجا مثال ؟ اك - 

 امسعيىن زواهجام لن يكون الا مصيبة . - 

 لقد اوحضت ىل س يلينا انك متكرب عنيد . - 



انك ال تعلمني شيئا انك تثريين جنوىن هبدوئك  - 

هذا اىن امنحك فرصة اخرية مث ساس تدعى  

 الرشطة لن ادع اىخ يزتوج من لصة . 

 اخىت ليست لصة . - 

 لقد اس تولت عىل حمتوايت اخلزانة . - 

ليس دليك اى دليل ضد س يلينا كيف تمتكن ه  - 

 من فتح اخلزانة ؟ 

رونزو دليه املفتاح لقد متكنت من اقناعه من  - 

 مساعدهتا . 

وهل تظن ان رونزو ليس قادر عىل الاستيالء  - 

 عىل النقود مبفرده . 



وهل تس تطيعني اخبارى مبا حدث جلواهر جدىت  - 

 ؟ 

 انك تكذب . - 

ىل رجل قد امعته  انظرى اىل جيدا انك تنطرين ا - 

 ثورة الغضب . 

 اقسم كل اىن ال اعمل اين ه الان . - 

انك صادقة متاما ال اس تطيع ان اقول العكس  - 

سرنى مك من الوقت ستتحملني ىف ادلفاع عن  

عائلتك ستبقني هنا حىت تعود اختك س تقومني  

 بعملها . 

 ال تس تطيع ان جتربىن . - 



ال ولكن ابس تطاعىت اس تدعاء الرشطة اختك  - 

 ددة ابلسجن هل تعتقدين اهنا فكرة سديدة ؟ هم

 ال معك لك احلق فامي تقول . - 

س تعملني من العارشة حىت السادسة س بعة اايم  

 ىف الاس بوع . 

 وماذا عن مرتىب ؟ - 

املرتب جيد ولكىن ساحتجزه .لقد رسق مىن  - 

 مال كثري انت ضامىن الوحيد . 

كل حىت لو معلت    ولكىن لن اس تطيع ان ارده - 

 معرى لكه . 

زى العمل اخلاص بك عىل املقعد اريد ان تكوىن  - 

هنا ىف ظرف ربع ساعة اذهىب عن طريق سمل  



اخلدم جيب ان تسلىك نفس طريق التسلل  

 املساىئ . 

اسفة اي س يدى انىن مل اعتد فعل مثل هذه  - 

 الامور . 

تكل الطريقة الىت تتحدث هبا تذكره بطريقة حديهثا  

  القارب . اليه عىل 

 ال تلقى اىل بتكل النكتة السخيفة . - 

اسفة اي س يدى ساكون اكرث موظفيك تواضعا  - 

طاملا تريد ذكل انك حتتجزىن هنا همددا اايى  

 ابلفضيحة ولكنك لن تس تطيع ان حتطمىن . 

وابتعدت مرسعة تفخر بنفسها اكنت خصالت  

شعرها البىن تنسدل عىل ظهرها دون ان تدرى  



يضفى عىل مشيهتا شيئا من السحر    ان ثوهبا الفاتن 

 . 

راح ماكس يتابعها بعينيه ماخوذا حىت اختفت عند  

 زاوية املبىن .  

 

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

 

 الفصل السادس  

ارتدت ليا زى العمل جيب ان ترسع مفازاردى  

ينتظرها ىف الاسفل ما ان بلغت جدار القرص  

حىت رات ماكس اكن غارقا ىف افاكر غامضة  

 اقرتبت ليا بنشاط ابلغ . 



 الزى مجيل جدا دليك ذوق رائع . - 

 انه انىب اذلى اختار هذا الزى . - 

 هل عدت اىل هنا حلضور جنازته ؟ - 

مل يس تدعوىن الا عندما  مل خيربوىن ىف حينه  - 

 اصبح رونزو غري قادر عىل ادارة اعاملنا هيا بنا . 

مش يا خبطوات رسيعة دون ان يرتك لليا الوقت  

 املعتاد لتعتاد املاكن . 

قف ال اعمل ان تفعل ذكل عن معد ولكىن ال افهم  - 

 شيئا هكذا . 

ال عليك انىن ال اتوقع احلصول عىل مساعدة  - 

الوقت احلاىل احيطك  افضل من الاوىل انىن ىف  

علام ابملاكن فقط بعد ذكل سوف تتابعيىن ىف  



اجلوالت مع الس ياح وسرتين كيف يكون التعامل  

معهم اترخي القرص لكه مت اعداد نسخة مصورة منه  

 تس تطيعني دراس ته اثناء ساعة الراحة . 

 حس نا ساحصل عىل ساعة للراحة ؟ - 

عىل الا تكون ساعة الك منا مع الاخر .بال  - 

اثناء ساعة الغداء ابماكنك التوجه اىل    شك 

 بساكتورى لتحرضى مالبسك من الفندق . 

 حس نا اهنا فكرة جيدة . - 

 ال تتباطىئ هكذا انىن ىف جعةل من امرى . - 

 اان ..... اان ...... - 

 ما اذلى حيدث ؟ - 



انىن اجاهد حىت امنع نفىس من الباكء هذا لن  - 

 يفيد بشئ اعمل ذكل . 

 قد يفيد بعض الشئ . - 

 قالها وهو يتهند ممساك بكتفهيا حياول هتدئهتا . 

انت ترفض ان تصدقىن ابالمس مل امتكن من  - 

 االتصال ابهىل ان وادلى س يقلقان اشد القلق . 

 ساحميىن قالها ببعض الصعوبة اتصىل هبم فورا . - 

 لكن االتصال الان تعريفته ابهظة المثن . - 

 قلت كل اتصىل فورا قبل ان اغري راىي . - 

ماكس مع ليا طول املاكملة حتدثت ليا الهيم  ظل  

 واخربهتم ابهنا س متد الاجازة عدة اايم اخرى . 



اذن الامر حقيقى انك مسؤوةل عن دار املس نني  - 

 . 

 علق ماكس بعد ان اهنت املاكملة . 

 ابلتاكيد . - 

رمبا اكون قد اسات احلمك عليك مفن اجلائز انك  - 

ة  غري مذنبة الا ذنبا واحدا هو عدم الفطن

الاحداث س تثبت لنا ذكل لقد حان الوقت لبدأأ  

 اجلوةل الس ياحية الاوىل كل . 

 بعد ان انهتت اجلوةل قال لها ماكس : 

 اتشعرين ابلتعب ؟ - 

 هل حان وقت الغداء ؟ - 



نعم ارسعى اىل بساكتورى لتهنىى شؤونك املعلقة  - 

 هناك . 

ذهبت برسعة مث اس تدارت جفاأة ماكس انطلق  

ا حنوه هبدوء ورفع راسها  يعدو الهيا اكلسهم جذهب 

اليه حبنان الرساةل الىت قراهتا ىف عينيه اكنت متتلئ  

 ابحلنان والفئ اقرتبت شفاهام . 

ليس معى اى نقود ال وقت دلى الصعد اىل  - 

 جحرىت مرة اخرى هل ميكن ان تقرضىن املال ؟ 

وضع يديه اسفل ظهرها وضغط الفتاة الشابة اليه  

ا لكه ملالمس ته  وقد امتلأ ابلرغبة اش تعل جسده 

 . 



وما اذلى س تعطينىن ابملقابل هذا يساوى قبةل ال  - 

داعى ان تبدو عليك ااثر الصدمة هذا هو المثن  

اذلى عرضته عىل اختك مرة لنفس الطلب هيا  

اذن فالوقت ضيق اريد ان ارى اى تضحية انت  

مس تعدة لتقدميها لتحافظى عىل طهارتك الىت  

 تتظاهرين ابحلفاظ علهيا . 

 جل فاسد لك ما تسعر اليه هو قبةل . انك ر - 

لكىن افوز دامئا . مث احنىن براسه الفامح حنو وجه  - 

 الفتاة الشابة .  

 

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

 



 

 الفصل السابع  

 خذى النقود ارحىل الان . - 

فرت من امامه اتكدت الان اهنا فقدت لك  

 احرتامه وه الىت اكدت تقنعه بربائهتا . 

 سعيد اي انسة ليا . هنارك  - 

 القى موظف الفندق التحية الهيا . 

 لقد ظننا انك رحلت فمل جند ااي من حاجاتك . - 

 ارسعت تفرس الامر . 

اىن امعل دلى الس يد مازاردى واس تطعت  - 

الانتقال هناك ابالمس ان جائتىن اى رسائل هل  

 ابماكنك ارسالها ىل او اخبارى هبا ىف اجلزيرة . 



 الزى فصدقها . تعرف املوظف عىل  

 نعم حسن هل اعد الفاتورة ؟ - 

ال اعىن .... ال اس تطيع ان ادفع كل الان فليس  - 

 معى نقود . 

 جيب ان تدفعى الان . - 

نعم ابلتاكيد جيب ان تثق ب لك ما ىف الامر ان  - 

 النقود الىت انتظر ان تصلىت مل تصل بعد . 

ساثق بالكمك ان هذا جلنون ولكىن اشعر انك  - 

دى ممدودة اليك شدى علهيا وليكن  صادقة هذه ي 

 هذا عهدا بيننا اتفقنا ؟ 

يمكنىن ان ارد كل النقود بطريقة ارسع هل من  - 

 املمكن ان ترتب ىل معال معمك ىف الفندق ؟ 



ال ليس دلينا معل لكن ميكنك اذلهاب اىل هناك  

 حيث توجد املقاه عىل ضفاف البحرية . 

ن  وجدت معال ىف مطعم اكن علهيا خدمة الزابئ 

 وغسل الصحون . 

وصلت ليا اىل اجلزيرة متاخرة عن موعدها فقال  

 لها ماكس : 

 اىن انتظر منك تفسريا ؟ - 

اؤكد كل ان ان ما حدث اليوم هو عارض طارئ  - 

 فقط . 

هذا العذر اكنت س يلينا تقدمه لك مرة ولكن مع  - 

 اصطناع شئ من الرباءة والسذاجة . 



حس نا اتركىن اذن عىل الاقل ساجد حريىت  - 

 لسليبة . ا 

 اختاج جسده لسامع هذه اللكامت . 

ال لن ادعك تذهبني انىن مل امسح حىت لس يلينا  - 

 ابذلهاب وهذا هو فصل اخلطاب . 

 نعم لقد تساءلت كثريا عن السبب . - 

ااتركها تذهب فيمتسك هبا رونزو انىن لست مبثل  - 

هذا الغباء لقد اردت ان ادفعها لرتحل بنفسها لقد  

  . جعلت حياهتا مس تحيةل 

 حىت اس تطاعت ان تنجو بنفسها . - 



ما مل امعل هل حساب هو ان حترض رونزو عىل  - 

اللحاق هبا .هيا بنا لنعد اىل العمل غدا س تقودين  

 اجملموعات وحدك وسااتبعك طوال اليوم . 

بعد ان اهنت معلها ذهبت لتدرس املذكرة الىت  

اعطاها لها ماكس عن اترخي القرص وجدت س يدة  

 ابلطعام لزوجني من الطاووس . مس نة متد يدها  

 ان هذه حديقة خاصة . - 

 اعمل اهنا ىف غاية الروعة اليس كذكل ؟ - 

 تعاىل ساحصبك اىل ماكن اخر . - 

 لكن ملاذا ؟ من انت ؟ - 

 اان ليا احد املرشدين ىف القرص . - 

 جاء اخلادم وقال للس يدة . 



الس يد مازاردى يساكل الانضامم اليه ىف الصالون  - 

 . 

ال تقلقى انه ماكل املاكن البد انه راك تدخلني اىل  - 

احلديقة انه لن جيرؤ عىل معاملتك بطريقة غري  

 الئقة . 

 انك رقيقة للغاية . - 

 ما ان رات ليا ماكس مل تعطيه الفرصة للالكم . 

 كن لطيفا معها ارجوك . 

اهنا ال تس تحق ذكل لقد جعلت الطاووس بدينا  - 

 . 

 التسخر مهنا . - 

 اجرؤ عىل ذكل . ال  - 



اىن ال ارى اى رشاب هنا صىب ىل قدحا صغريا  - 

 انك ملالك . 

 نظرت ليا اىل ماكس فاسكهتا ابشارة من يده : - 

الشاى افضل لصحتك انك تعلمني متاما ان  - 

 الطبيب منعك من الكحوليات اي جدىت . 

قفزت ليا من ماكهنا ابتسم ماكس ملا راى احلاةل  

 الىت ه فهيا . 

 ن اذهب الان . حس نا جيب ا - 

عندما حان موعد العشاء ارتدت احد فساتني  

س يلينا واكن ملتصقا جدا جبسمها مسعت طرقا  

 عىل الباب . 

 ليا هل انت جاهزة لقد ارسلوىن للبحث عنك ؟ - 



 صباح اخلري اقدم كل نفىس اان جيد وايت . - 

وصلوا اىل قاعة الطعام وبعد انهتاء الطعام اقرتبت  

 : من جيد ومهست ىف اذنه  

 جيد . - 

 نعم . - 

هل ميكنك اقراىض بعض املال الس تقل القارب  - 

 سوف ارد كل النقود ىف الصباح . 

 ال مشلكة ىف ذكل الا يلزمك اى ىش اخر ؟ - 

 ال شكرا الف شكر . - 

وضع جيد النقود ىف يدها حتت املائدة .اخذت  

تعرب الهبو برسعة ىف اللحظة الىت ارادت فهيا فتح  

 الباب امسك ماكس يدها . 



ال ترسعى هكذا حس نا قل مقت الان بغواية  - 

 جيد ؟ 

 معذرة . - 

جيد مل يزنل عينيه عنك اغلب الظن لقد بدات  - 

الاعيب اختك اريد ان اعرف ملاذا اكن يضع يده  

 اسفل املائدة ؟ 

 ال افهم لقد كنا نتحدث . - 

 ووهجك عىل كتفه . - 

 انه مل يكن يريد ان يس متع احد اىل حديثنا . - 

 جحرته ؟ ليخربك ماكن  

 هذا ال يطاق . - 



ىل احلق ىف معرفة لك ما يدور حتت سقف  - 

 مزنىل . 

 بال شك اان ذاهبة اىل بساكتورى . - 

 اىن معجب بنشاطاتط وطاقتك .  - 

 نظرت اليه بعينني متاملتني . 

 ال تنظرى اىل هكذا . - 

 خرجت وصفق ماكس وراهئا الباب بشدة .  

 

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

 

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

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



 

 الفصل الثامن 

بلغت الساعة الثالثة صبحا عندما عادت ليا اىل  

جزيرة مازاردى بدا الطريق حىت جحرهتا اش به  

بصعود جبل رفعت ثوب س يلينا اذلى ترتديه اىل  

ما فوق ركبتهيا فكت رابط شعرها وخللت بيدهيا  

خصالت الشعر مث واصلت سريها ىف الظالم  

عندما رفعت راسها رات ش بحا اسود يقف بال  

 حراك ينتظرها عند مدخل السمل . 

 مازاردى .... هذا كثري . - 

تثنت ساقاها من حتهتا انزلقت ببطء عىل الارض  

 لبث يتاملها ىف ماكهنا طويال . 



هل اكن حبيبك هذه املرة اكرث هنام واهنااك وعنفا  - 

 ملرات السابقة ؟ عن ا 

اخرتقهتا لكامته بقيت جالسة ماكهنا وجسدها  

 يرجتف من التعب . 

 هيا ...... - 

رفعت ليا راسها ملا احست ابالمان ىف صوته مد  

لها يده اخذ يس ندها وهو يبقى عىل مسافة بيهنام  

 جفاة توقفت ليا . 

انتظر تفضل هذه ه النقود الىت قد اقرتضهتا  - 

 منك . 

نيفة فطارت النقود وتناثرت  رضب يدها حبركة ع 

عىل الارض جفاة فهمت ليا والمتعت عيناها  



ابخلوف انه يظن اهنا حصلت عىل املال الهنا اكنت  

مع احد الرجال فغىش علهيا وعندما اس تعادت  

وعهيا اكنت ىف رسيرها اكن هناك ش بح يقف  

 جبوار الفراش افلتت مهنا رصخة . 

 صه انه اان . - 

 الامان . هذا يشعرىن بعدم  - 

 انك خمطئة متاما . - 

 من صعد ب اىل هنا ؟ - 

 اان . - 

 كيف جترؤ عىل ان ختلع عىن مالبىس ؟ - 

مل اتعد حدود الادب صدقيىن والان اس متعى اىل  - 

 ساعطيك نصيحة كثريا ما نصحت هبا س يلينا . 



 احتفظ بنصاحئك لنفسك ساانم . - 

ال ستس متعني ىل انك تبخسني من نفسك اي ليا  - 

د تقابلينه تفقدين معه جزء من  لك رجل جدي 

نفسك اىن اتوسل اليك ان متتنعى عن هذه اللعبة  

 احلقرية قبل فوات الاوان . 

 اخرج من هنا . - 

اخذ جيذهبا من ذراعها لتعتدل جالسة انس يا اهنا  

عارية انزلقت املالءة فانكشف جسدها الابيض  

ترك ذراعها اكمنا قد حلرقه ملمسها اك لك مهنام  

خر وقد اش تعال بنفس الرغبة غادر  ينظر اىل الا 

احلجرة صافقا الباب خلفه مل يدركها النوم الا ىف  

اخلامسة صباحا اخذت قرار ابن خترب ماكس لك  



شئ ىف الصباح ولكهنا مل جتده عندما نزلت اىل  

 الرشفة انتظرت جيد وسالته : 

 اين ماكس ؟ - 

 لقد رحا اىل ميالنو يبدو اهنا رحةل معل . - 

حىت اهنت معلها ىف املطعم وه    مر اليوم ببطء 

عائدة اىل القرص رات اضواء قارب صغري قادم من  

البحرية اس متعت اىل صوت ماكس احلديدى من  

 خلفها : 

 حس نا ليةل شاىق اخرى من العمل ؟ امتعبة ؟  - 

مل تس تطع اجلدال معه وقررت ان تهنىى هذه  

املهزةل ىف اقرب وقت خالل ثالثة اايم مهنكة اكن  

مل يظهر اى اثر لس يلينا مبرور الوقت  يتجنهبا و 



اضعف ايقاع العمل املتواصل مقاومهتا ففى اليوم  

الرابع مل تستيقظ ىف املوعد احملدد وليعاقهبا امر  

ماكس ان تقوم ابقتالع الاعشاب املوجودة اسفل  

النخيل وجدها جيد فاخذ يساعدها حىت جاء  

 ماكس وطلب منه الانرصاف ليتحدث مع ليا . 

افهم انك متتلئني ابملتناقضات تؤدين معكل  اىن ال  - 

ابتقان تبدين ملزتمة اثناء الهنار مث ىف املساء  

تلبسني ثوب الشؤم فتبدين اكمراءة ليل وال  

تعودين الا مع اخليوط الاوىل للفجر فلتفرسى ىل  

 ما حيدث ؟ 

 حس نا ال سانرصف ال هتمت ابالمر . - 



  انرصفت مرسعة واثناء معلها ىف املطعم اصطدمت 

بشخص ما بقوة فامسكها لمينعها من السقوط اكن  

 هو ماكس اخذ قلهبا خيفق بشدة . 

 مىت س تنهتني من معكل ؟ - 

 عندما ينهتىى غسل الصحون . - 

انهتىى العمل اخريا تس تطيع الانرصاف لكن ىف  

الطريق خرج ش بح من حتت احدى الاجشار  

 ليقطع علهيا مسريها اكن ماكس . 

 تعاىل . - 

اعته اخذ ماكس يقود القارب  اكنت متعبة جدا فاط 

 مث اوقف احملرك ىف منتصف الطريق . 



ها اان ذا اس متع اليك لنبدا من البداية انك  - 

 تعملني ىف املطعم منذ اول يوم ؟ 

 بىل . - 

 اذن هذا هة سبب عودتك متاخرة لك ليةل ؟ - 

 هزت راسها ابملوافقة . 

 ومل ابهلل عليك مل ختربيىن بشئ ؟ - 

الخربك كنت قد كونت رااي  مل تدع ىل الوقت  - 

 ابلفعل جييب عن تساؤالتك . 

كنت قد جفعت ىف الليةل الاوىل كنت تبدين مثةل  - 

 متاما . 

 من الاهناك والتعب . - 

 ايهتا امحلقاء الصغرية مل التحقت هبذا العمل ؟ - 



مل يكن معى نقود واكن جيب ان ادفع فاتورة    - 

 الفندق . 

 البد انه اكن حبوزتك نقود عند حضورك ؟ - 

نعم لكن س يلينا .... حاول ان تفهمها اكنت ىف  - 

غاية اخلوف بيامن كنت اتناول العشاء معك ىف  

الليةل الاوىل رحلت واخذت معها مالبىس  

 ونقودى ولك شئ . 

 رابه ان هذا مريع . - 

اخذها بني ذراعيه ودفنت ليا راسها ىف صدره  

غدرت ابخهتا راحت تبىك وهو  العريض تتامل اهنا  

ميسح عىل شعرها اصبح صوته رقيقا راح يطبع  

قبالت صغرية بطول رقبهتا واخذ يتحول دون ان  



يشعر من احلنان والربت اىل عناق ملهتب مس تعر  

 ابتعدت ليا عنه . 

 توقف . - 

 ليا .... - 

 ماكس مل خنلق ليكون لك منا لالخر . - 

 ال لقد خلقنا لبعضنا . - 

 يل ىف احلقيقة اان ال احبك . ال هذا مس تح - 

 هذا ما ال خيربىن به صوتك .. - 

اكن هيمس هبذه اللكامت الاخرية وابصبعه راح  

ميسح ذراعها العارى ردت بصوت خفيض اكهلمس  

 : 



النك تعرف كيف تكون فاتنا خالاب والنىن ال  - 

 خربة ىل مبثل هذه الامور . 

 هذا ما ظننته ابلفعل . - 

 . هذا ال يعطيك اى حق عىل  - 

انك مهنكة الان لنعود اىل القرص وغدا سابعث  - 

احد ليدفع فاتورة الفندق ال داعى ان تذهىب  

 للعمل ابملطعم مرة اخرى . 

 ال ميكنىن ان اساكل هذا . - 

واان ال اس تطيع ان اراك تضحني بنفسك من  - 

 اجل اختك اهنا معرضة لسجن عرشة اعوام . 

انىن سافعل اى شئ المنعك من ان تزج اخىت  - 

 السجن .   ىف 



 س يلينا مسؤوةل عن افعالها . - 

اس تحلفك الا ترشك الرشطة ىف هذا الامر  - 

 سافعل لك ما تريد . 

اىن اعمل متاما ما اريده ما جيعلىن انىس لك شئ  - 

اريد ان اكون اول من يعلمك احلب اريد ان ارى  

عىل وهجك بريق السعادة ان اتعرف عليك ال اريد  

 .   ان يطغى اى شئ عىل هذه السعادة 

اىن متعبه للغاية وال اس تطيع رؤية الامور  - 

 بوضوح الان . 

 فلنبق معا بعض الوقت . - 

 الرمحة . - 



بدون ان ينطق بلكمة قام من جوارها عندما  

 وصال قال لها بصوت خبرج بصعوبة : 

فلتصعدى اىل جحرتك وحيدة سااتمل بشدة الا  - 

 اتبعك . 

ماكس  ىف اليوم التاىل ااتها ابولو حامال رساةل من  

يدعوها لتناول العشاء ىف الصالون ىف السابعة  

 عندما فتحت الباب وجدته اماهما مك هو فاتن . 

 مساء اخلري ماكس . - 

 مساء اخلري ماذا ترشبني ؟ - 

 بعض من الرشاب العادى . - 

 س تاىت جدىت ىف غضون دقائق . - 

 ماكس ... - 



 نعم ؟ - 

انىن ارجوك ان تنتظر عودة س يلينا ورونزو قبل  - 

 الرشطة رمسيا .   ان تبلغ 

 هناك شئ واحد فقط جيعلىن اغري راىي . - 

 ان يمت تغري عقكل بعقل جديد . - 

 دليك ردود ابرعة . - 

قالها اببتسامة حزينة وضع اكسه راح يتناول يدهيا  

 بني كفيه . 

انه انت اي ليا من يس تطيع ان جيعلىن ارى  - 

الامور بصورة خمتلفة وانت تعلمني جيدا كيف  

 ميكنك ذكل . 



ه ه طريقتك لغوايىت لكن حبك هذا لن  هذ - 

 يدوم ىف مثل هذه الظروف الىت تفرضها . 

انك خملطئة انىن دامئا ما احظى بعالقات وطيدة  - 

 تدوم طويال . 

 صه ... - 

اكنت ال تريد ان تعمل شيئا وخاصة ان تتخيهل ىف  

احضان نساء اخرايت جثا عىل ركبتيه ىف مواهجهتا  

 وراح يقبل يدها برقة . 

ليا كفى عن املقاومة اىن اشعر من نبضات  - 

جسدك انه ميكن ان نتفامه وانه ان تركتىن افعل  

 فس يصري لك شئ صافيا رائقا . 

 اخذ يطبع قبالته عىل ركبتهيا . 



اي ماكس اان لست دمية تلهو هبا مث تلقهيا  ال  - 

 لسوف اهب عذريىت لزوىج . 

اخذ يرجوها كثريا مث قام ىف نفس اللحظة الىت  

 دخلت فهيا جدته اىل الغرفة .  

 

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

 

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

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

 

 الفصل التاسع  



بعد العشاء تركهتام ليا ولكن ما ان ابتعدت حىت  

 مسعت ماكس ينادهيا . 

انتظرى اريد ان انهبك انه قد مت تغيري ماكن  - 

 جحرتك. 

 ولكىن مل اطلب شيئا . - 

 ال ميكن تركك ىف احلجرة العلوية بعد الان . - 

 اشكرك ليةل سعيدة . - 

 دعيىن ادخل اريد احلديث معك . 

 شئ ؟   احلديث ىف اى - 

 انت تعلمني متاما ما اريد ان اطلبه منك . - 

 ما ان اقرتب مهنا حىت تقهقرت بعيدا عنه . 



ليا انىن ال افهم ملا تعذبينىن هكذا اان اعمل انك ال  - 

 ختتلفني عىن ىف احاسيسك . 

اان ال اختلف عنك ىف شئ واحد ان الك منا هل  - 

مسؤولياته لك حياىت اكنت دلار املس نني وانت  

 سس تك . دليك مؤ 

ولكنىن ىف حاجة اليك لك دقيقة بدونك ه  - 

عذاب ىل انىن ال اس تطيع انك سرتحلني من هنا  

 وكأن شيئا مل حيدث . 

هذه ه املرة الاوىل الىت جتد فهيا من يرفضك  

 ولهذا ال تس تطيع ان تصدق . 

 اتفضلني عرشة املس نني عىل احلياة معى ؟ - 

 نعم . - 



 امجله اجلواب برهة من الوقت . 

ارحىل غدا ال اس تطيع ان اراك اكرث من    اذن - 

 ذكل . 

نظر الهيا مرة اخرية بياأس مث خرج من الغرفة  

وبقيت ليا وحدها واس تحال علهيا النوم وقفت ىف  

النافذة روات ش بحان يسريان ىف اجتاه القرص اهنام  

س يلينا ورونزو جرت عىل درحات السمل لتقابل  

 اخهتا فاحتضنهتا . 

حدث انىن مل ارك هبذه  لولو عزيزىت ما اذلى  - 

 احلاةل من قبل . 

 قطع علهيام جفاأة صوت ابرد اكلثلج : 



ال اريد ان ازجعمك لكنك مدين ىل ببعض  - 

 التوضيحات يل رونزو اتبعىن اىل مكتىب . 

 سالت س يلينا ليا : 

 هل اذاك ؟ - 

 نعم وال . - 

 هذا رد جعيب . - 

 تلكم ماكس : 

 حس نا من اذلى اخذ النقود . - 

 رد رونزو : 

اان لقد كنت مدينا واكن عىل ان اخذ من اخلزانة  - 

مث اقوم بزتوير احلساابت اان الان اندم اشد الندم  



ولن اطالبك بغري العدل فس يلينا س تنتظرىن اىل  

 ان اخرج من السجن . 

 اخذ ماكس ينظر اىل س يلينا : 

 مل يبق معه س نتامي واحدا مل يبق هل سواك . - 

 حياتنا معا .. ليس ذلكل امهية س نبىن  - 

 قال رونزو : 

ماس ميو اؤكد كل انىن كنت الرجل الاول ىف  - 

 حياة س يلينا . 

 حسن لقد اسات الظن اقدم كل اعتذارى . - 

 صاحت ليا : 

اهذا سهل لقد اصبت اخىت ابخلوف ادلامه  - 

 واحلت حياهتا اىل حجامي . 



 ليا . - 

اقرتب ماكس حنوها يريد ان يضمها بني ذراعيه  

 امام نظراهتا امللهتبة قال رونزو : لكنه جتمد ماكنه  

اننا مل نبعرث نقودك اهنا كام ه ارجو ان تغفرى لنا  - 

 . 

 ابلتاأكيد . - 

 ساأل ماكس : 

 اذن ليا مل تكن تعمل شيئا ؟ - 

 فرصخت فيه س يلينا : 

 ابلتاأكيد هذا واحض . - 

 وماذا بشاأن اجلواهر ؟ - 

 ايه جواهر ؟ - 



هنا  جواهر جدتنا لقد اكنت ىف اخلزانة مث اختفت م- 

 . 

اخر مرة رايهتا اكنت ىف الصوان ىف جحرة وادلى  - 

 احبث هناك س تجدها . 

اندفع ماكس من احلجرة وهو يسب ويلعن صعدت  

ليا اىل جحرهتا واكن ماكس ينتظرها ىف الطريق  

 امسك ذراعها لمينعها . 

 دعىن . - 

قوىل اى شئ ارصىخ اشتبىك معى الهتاىم اختك  

 اب . ظلام الجبارك عىل العيش هنا ىف عذ 

 اريد ان اعود اىل بدلى . - 

 واان كذكل . - 



 ولكنك ىف بدلك هنا . - 

 ال بل ىف اجنلرتا اريد احلديث معك . - 

 ليس هناك ما تبقى لنتحدث بشاأنه اتركىن . - 

 اريد ان جتيىب عىل سؤال واحد . - 

 ال لن امنحك نفىس ابدا . - 

 ابتسم واخذ يرفع ذقهنا لتنظر اليه . 

ابتسامة انس ىت الىت  اريد ان ارى عىل وهجك  - 

عرفهتا والان اس متعى اىل انىن احبك واريد الزواج  

 منك كوىن امينة صادقة هل حتبينىن ؟ اجيىب . 

 نعم نعم اي ماكس اىن احبك . - 

جيب ان نقفز من الرح مل نعاىن املزيد من  - 

 الاحزان ؟ 



النه ليس ابماكننا ان نعيش حبنا ىف اجنلرتا دليك  - 

  . مؤسس تك ودلى دار املس نني 

ولكن ختيىل ان عدت بدوىن ان مل يعد احدان  - 

يرى الاخر س تكونني من احلزن واملعاانة حىت  

سيشعر الاخرون هل تظنني ان هذا ما يريدونه  

 كل ؟  

 لكن ... - 

 ما اذلى سينصحونك بفعهل ؟ - 

س يطلبون مىن ان اكون ااننية لكىن احذرك ان  - 

 تذهب للحديث معهم . 



اخربيىن اوال    انىن مس تعد للتعاون معك لكن - 

ابنك تريدين ان تعيىش حياتك معى ابن زوجك  

 وابناءك س يكون هلم الاولوية قبل اى شئ . 

 جال خباطرها هذا املشهد الاطفال اطفال ماكس . 

 ال هذا ىف غاية القسوة . - 

 ملاذا ؟ - 

الىن اريد ان اعيش معك اريد اطفاال منك لكن  - 

 كيف ؟ 

جوار دارمك  هذا سهل سانقل مقر مؤسس ىت اىل  - 

ولكننا لن نعيش ىف دار املس نني س نجد افضل  

امراة ىف البدل لتحل حمكل وس يكون ابس تطاعتك  



البقاء معهم وقامت تشائني عىل ان تكون الاولوية ىل  

 اان طوال الوقت تقريبا مفهوم ؟ 

 مفهوم . - 

 اقرتب اريد ان اقدم كل عربوان يعرب عن حىب . - 

 قد ردته هل . اخرج من جيبه الربوش اذلى اكنت  

ان معر هذا الربوش اربعامئة عام انه تقليد عائىل  - 

 ان هيدى رجال العائةل الربوش اىل حمبوابهتم  

اقرتبت ليا من ماكس واضطربت اصابعه وهو  

يثبت الربوش عىل صدر فس تاهنا واخريا ىف خضم  

 هذا الليل املنسدل سرته منحته نفسها . 

 احلرصية لتحميل مزيد من الرواايت  

 زوروا موقع رواايت    
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