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, املليئة ابلثقة بشباهبا ومجاهلا ,  هتافتت فينيتيا
 على رجل االعمال االيطايل

البالغ اجلاذبيه كارلو روسي مقدمة اليه فعليا ,  
 كل شيء  

ولكن صدمتها من رفضه جعلتها مبرور الةقت  
 تفلح 

 يف ان ترمي بذكرايت تلك التجربه وراء ظهرها. 
ولكنها مل تتوقع قط ان تتبدل االحوال , فرتى 

د  كارلو يعو   
اىل حياهتا, ممتلئا نشاطا وفتنة, ليعرض عليها  

 الزواج. 



ولكن هذا العرض كان غرضه شؤون العمل...  
 وقائما على االبتزاز 

امنا كارلو االن مل يعد متعامال مع مراهقة 
 ساذجه. لقد اصبحت 

 فينيتيا اآلن امرأة تعرف ما تريد.... 
ابلرغم من عنفه املتعمد, فقد ادركت متاما ما  

يريد .... كان   
 
 

 نبـــذه عن الكـــاتبة 
وقعت دايان هاميلتون الفتاة العاطفية يف حب 
زوجها من النظرة األوىل وما زاال يعيشان حياة  



شاعرية يف منزل تيودوري الطراز حيث قاما  
برتبية أوالدمها الثالثة . يشاركهم اآلن جوهم 
الشاعري ذاك مثانية قطط وجرو صغري ولكن 

حلياة الفوضوية غالباً ، فأن  ابلرغم من تلك ا
رفيق دايان الدائم هو الكتاب سواء املطالعة أم  

 أتليفاً . 
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االول الفصـــــل   
اندفعت فينيتيا  أديل روس إىل غرفة اجللوس 

خالية الذهن ، وقد ارتسمت على شفتيها  
االبتسامة اليت اعتادت أن  ختص هبا أابها . 

لة التسوق الناجحة اليت قامت هبا  وكانت جو 
عصر ذلك اليوم ، قد مألهتا هبجة ومرحاً ، 
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وجعلت عينيها بلوهنما األزرق الباهت تتألقان  
 كالبلور الصايف .

ابدرها أبوها قائالً : " فيين .... ما الذي أخرك 
اي عزيزيت ؟ "   مل يكن يف صوته أي تعنيف ، بل  

الثمانية عشر عاماً ،  دفء وحنان ، فهو طوال 
مل يؤنبها مرة  بشكل جدي  ومل تسمع صوته  
عالياً ، كما أهنا مل تره وهو ينهض من مقعده 
ليقف جبانبها . وفجاءة مل تعد تضم الغرفة   
اللوحة الزيتية الكبرية احلجم لوالدهتا  اليت  

فقدهتا وعمرها بضعة شهور و إمنا  احتل الغرفة  
عقب . رجل قلب األمور رأساً على  



" كارلو روسي "  كانت نسيت تقريباً ، انه  
سيحضر لزايرهتم  وأبعدت ذلك عن تفكريها ، 
الن حضور حفيد عم أبيها لقضاء عدة أسابيع  

ضيفاً عليهم ، مل جيعلها يف خطر املوت من  
 اللهفة ،

و أالن ، يف هذه اللحظة  ، ساورها شعور  
من   ابلقدر الذي ال مفر منه ، وتفهم له مل تعرفه

قبل . ولكن اثنية  واحدة من عمر الزمن  كانت  
كافية لكي جتعلها تعلم أهنا تقابل الرجل الذي 
ستحبه طوال حياهتا ، أو كما يقال ، احلب من  

 أول نظرة .



كان يبتسم هلا من آخر الغرفة ، ابتسامة كانت  
مزجياً من التهذيب واالهتمام الذي يشوبه شيء 

واقفاً جبانبها ميسك من السخرية ، وكان والدها  
بيدها يضغطها قليالً بيده وهو يقول : " تعايل  

حبيبيت وحيي كارلو "  . فحولت عينيها 
الكحيلتني تنظران يف عيين أبيها ابرتباك ، وهي 

تتقدم منه وكأنه سيحل هذه األحجية القدمية هلا  
، أو كأهنا مشكلة يف إمكانه أن يزيلها كما أزال  

نذ ولدهتا . من طريقها الصعوابت م  
ولكن هذا مل يكن شيئاً بسيطاً ، بل غاية يف 

األمهية ال يصل إليه حب األب آو سخاؤه يف  
إغداق املال . مل يدرك ما الذي حدث ، مل  



يدرك االرتباك الذي هز أعماقها هلذه املفاجأة   
وال الذهول الذي مسرها يف مكاهنا .  هو أيضا 

يستطع   متلكه االرتباك لتصرفها هذا  فهو مل 
البنته  املرحة الواثقة   أن يعرف  ما الذي جرى 

من نفسها لكي يبدو عليها الضياع هبذا الشكل  
وقال بشيء من نفاذ الصرب : " هيا .. صافحي  
ابن عمك "  فا بتسمت له وقد استعادت كل  

ثقتها بنفسها  ومرحها  واقتناعها جبمال احلياة .  
نبهار   وسارت إليه ، لتتحول ابتسامتها إىل ا

صريح عندما مد كارلو روسي يده وهو يقول  
بصوت عميق تشوبه لكنة خفيفة : " ما دام 

والداان أبناء عم فان قرابتنا  حنن االثنني هي من  



البعد حبيث ال تكاد تلحظ ." وجتاهلت يده 
املمدودة ، لتقف بدالً من ذلك على أطراف 
أصابعها وتقبله على خده وهي تقول : " أن 

يني يعتزون أبية قرابة مهما كانت بعيدة .  اإليطال 
"  ومتلكتها الدهشة  وهي تراه يفوقها طوالً 

حبيث يشرف عليها رغم طول قامتها البالغ مائة 
وسبعني سنتيمرتاً ، و أزداد شعورها ابألنوثة وهي 
ترفع وجهها أليه لتلتقي عيناها بعينيه السوداوين   

و  روسي الواسعتني الرائعيت اجلمال ، كان كارل
رائعاً ، فقد سلب قلبها  رغم رفعه حلاجبه 

إبشارة  ساخرة  . ولوت  فمها املمتلئ  وهي 
تقول له مستفزة بصوهتا الذي متيزه حبة خفيفة   



سائلة : " من هو الذي ترك فيك اكرب األثر  
منذ وصولك إىل هنا ؟ . "   وكانت عيناها  

 تتحداينه مبكر أن يعرتف أبهنا  هي اليت  تركت
ر  واتبعت تقول : " أم أن هذا فيه اكرب األث

السؤال مازال مبكراً ؟ ."  وزمت شفتيها مظهرة  
االستياء ألشارة عدم االكرتاث اليت صدرت عن  
ذلك الالتيين ، وسألته : " أظنها أول زايرة لك  
إىل انكلرتا ، أليس كذلك ."  أجاب : "  أبداً 

ائها فأان أعرف بالدك جيداً .. لقد جلت يف أحن
أثناء دراسيت اجلامعية هنا ." كان جوابه رقيقاً  

مهذابً ولكنه ابرد . ومتنت لو أهنا قطعت لساهنا  
قبل أن تلقي عليه هذا السؤال  فقد تذكرت 



ذلك الصدع القدمي الذي حدث بني فرعي . واي 
ليت السبب كان شيئاً شاعرايً كأن يكون ألجل 

ق ابألعمال  امرأة .. ولكنه كان سبباً مؤسفاً يتعل
. كانت فينيتيا ابلغة الفطنة عندما يتعلق االمر  
اببيها ، فقد شعرت مببلغ شعوره ابحلرج الن  

يسكت عن حقيقة أن حفيد عمه قد سبق وأن  
امضي سنوات يف انكلرتا دون أن يكلف نفسه 

 عناء زايرهتم من ابب االحرتام .
وقال والدها : " سنتأخر يف تناول العشاء هذه  

اي فيين فإذا كنِت جائعة  كالعادة  فاطليب  الليلة  
من بويت أن تصنع لك الشاي  يف املطبخ  

وحسب معرفيت فأن مثة  أكواما من املشرتايت  



متأل ارض القاعة ." وغطى تدخل والدها على  
سؤاهلا األمحق ذاك وما تبعه من إحراج ما  

أشعرها ابالمتنان ولكن هل كان من الضروري 
هيتها القوية للطعام ؟ هذا أن أييت على ذكر ش

عدا عن عدم مقاومتها رغبتها العارمة يف الشراء 
كلما ذهبت للتسوق يف لندن ، وما كان ألبيها  
أن يكشف أمامه طباعها . نظرت بطرف عينها  

إىل كارلو ، كان يبتسم  وكانت ابتسامته تلك 
جمرد التواء بسيط يف زاوييت فمه ، وقد الح 

يه  وكان هذا يكفي شيء من التسلية يف عين 
لكي تعلم بكل وضوح  انه يراها جمرد طفلة .  
ومتتمت شيئاً مث اجتهت حنو الباب وهي تفكر  



بغضب أهنا ستثبت له .. ال بد أن تثبت له يوماً 
أهنا ليست جمرد طفلة يتسلى مبرآها  وصفقت 
الباب خلفها بعنف . كانت فينيتيا تدرك أهنا  

نظرات  جتتذب األنظار أينما تكون  وان
اإلعجاب من الرجال تتبعها يف الشوارع  

واملطاعم واحلفالت . فبآي حق آذن ينظر إليها  
كارلو وكأهنا طفلة خارجة من املهد ؟  ولكنها ما  

لبثت آن اعرتفت يف قرارة نفسها  وهي جتتاز  
القاعة اليت كان جوها يعبق بشذا ورود احلديقة  

تلك   املنبسطة  وليت تشرف عليها منافذ القاعة
أبنه على  كل حال رجل متميز . تذكرت فينيتيا  

أابها وهو حياول أن يتذكر عمر كارلو الذي مل 



يكن قد رآه منذ كان يرتدي بنطلوانً قصرياً . 
هل عمره إحدى وثالثون سنة أم اثنتان وثالثون  
. مث انه غري متزوج وهي تعرف هذا جيداً وهذا  

  يعين أن له صداقات مع  النساء اكثر من
املعقول  ما دام هبذه اجلاذبية  اليت تفنت القلوب  

.  مث انه ابلنسبة إىل النساء الميكن أن خيتار  
املراهقات طبعاً . لشد ما كانت تكره هذا  

اللقب ! ال بد أهنن ذكيات متزانت مستقالت 
الشخصية وال أيكلن بنهم ، ويرتدين املالبس  

األنيقة وليت ال عيب فيها ، وهن كذلك 
على آال يبعثرن  مشرتايهتن التافهة   حريصات

على ارض القاعة  ، نساء ال يعقصن شعرهن يف  



ضفرية إىل اخللف وال يبدين ببنطلون جينز  
مغسول وقميص مقفول فضفاض . لو تعلم أهنا  

ستصعق جملرد رؤيته ال ندفعت مباشرة إىل غرفتها 
لرتتدي ثوابً افضل وتطلق شعرها كاحلرير  ،  

قتها ألول مرة يف حياهتا  وأتوهت ، وقد فار 
ثقتها يف نفسها وشعرت ابلتعاسة .  ولكن  

مشرتايهتا كان هلا بعض الفضل يف إعادة تلك 
الثقة . صحيح أهنا أنفقت كل ما أعطاها أبوها  
ولكنها اشرتت أشياء  ممتعة حقاً ! كما أن لديها  
وقتاً كافياً  قبل آن حيني موعد العشاء ، لتصلح 

و أمامه يف امجل منظر  لقد  من هندامها  لتبد
اعتادت دائماً أن تنال ما تريد  فقد كان يف  



إمكاهنا آن تؤثر على أبيها . كانت يف منتصف 
السلم وهي حتاول جهدها  أن حتكم إمساك 

العلب اليت حتتوي مشرتايهتا وليت كانت تفلت  
من بني يديها  لتتبعثر هنا وهناك ، عندما رأت 

. كانت بويت امرأة  السيدة بوتس هتبط السلم 
بدينة قصرية القامة مكنتها طبيعتها الوديعة  

املساملة من آن تعاجل أية  صعوبة أو أزمة  وقد  
أصبحت مديرة أبيها بعد موت والدهتا املفجع   
مباشرة ، وما آن ابتدأت فينيتيا تتعلم الكالم  
حىت أصبحت تدعوها ) بويت ( وهكذا اصبح  

جلميع .هذا امسها الذي يدعوها به ا  



وقالت بويت وهي أتخذ منها هذا احلمل : " 
دعيين أساعدك " وعادت تصعد معها السلم 
لتلقي هبا على سريرها وهي تقول : " لعلِك 

أنفقت ثروة أخرى على كل هذا . "  أجابت 
متجاهلة هلجة بويت املتذمرة : " انك تعلمني أنين 

ال أستطيع املقاومة ." واتبعت وهي تفتح أحد 
لصناديق قائلة " هذا إىل أنين  اشرتيت تلك ا

امجل ثوب وقعت عليه أنظاري ."   وأخرجت  
ثوابً من السااتن األسود وهي تسأهلا  : " ما 

رأيك ؟ أليس أمجل ثوب وقعت عليه أنظارك ؟ 
أليس هو فريد بشكله ؟ انه سيجعل عيين كارلو  

فأجابت بويت    ".خترجان من حدقتيهما  



و رائعاً . إذا كنِت تريدين  ابستنكار : " انه يبد
ن عمك اكرب واذكى رأيي ، فهو ليس الئقاً . واب 

من يهتم مبا تلبسني  فوفري  جهودك  أالن ... 
" واجتهت حنو الباب وهي تتابع : "  ما رأيِك  

بفنجان شاي وقطعة آو اثنني من الكعك  
بشكوالته ؟ ميكنك  أن تتناويل ذلك يف املطبخ  

ضيعت فيه  نقود أبيك ،  وختربيين عن بقية  ما
 ".بينما  أان أقوم بتجهيز  العشاء  

ومتلك فينيتيا األغراء  إذ ليس مثة من يصنع  
الكعك ابلشكوالته  كما تصنعه بويت ،  

وسيسرها احلديث عن مشرتايهتا  كما أن الغداء  
مر عليه وقت طويل ... ولكنها  أجابت : "  



ه مث كال ، شكراً اي بويت  سأنظم مشرتاييت  هذ
استحم الحقاً ."  كان  قوامها  ممشوقاً حسن  
الشكل ال عيب فيه  ولكن أن مل تتحكم يف  
شهيتها فستنتهي  إىل أن تصبح بدينة متاماً .  

ومنحت بويت ابتسامة حلوة  مث  استدارت تنظم  
أشياءها . إذا كان للحب هذه املقدرة يف جعلها 

اً تقاوم األغراء  أمام كعكة الشكوالته ، فمرحب
ابحلب .  ولكن للحب انحيته اخلطرة  ، كذلك  

فهو خيفيها نوعاً ما ... وقد اعرتفت لنفسها  
بذلك وهي يف حوض  احلمام  املعطر . تعرف  
أهنا كانت مدللة طوال حياهتا  ولكن ، عندما  

يضرب والدها بقدمه األرض ، فتعلم انه  مصر 



على ما يريد ، رغم كل حماولة من جانبها  
ى تغيري رأيه .لتحمله  عل  

وهذا هو السبب يف أن مواعيدها مع األصدقاء  
كانت حمدودة  ، ومرافقوها خيتارهم هلا أبوها  

بنفسه  بكل عناية هذا  كله  إىل جانب ثقافتها  
اليت تلقتها يف مدرسة حمافظة حتت إشراف  

املدرسات املتزانت  ، كان يعين  انه حىت اكثر  
كن أن تتخطى  التلميذات عناداً ومهارة  ال مي

احلدود  حلظة واحدة . كما أن خربة فينيتيا   
قليلة إىل حد مؤسف ، واملشاعر اليت أاثرها فيها  

كارلو روسي ، والطريقة اليت قفز فيها  قلبها  
حني وقعت أنظارها عليه  أو كلما فكرت فيه ،  



مث هذه املشاعر احللوة اليت أخذت تنتاهبا لدى 
رأة  تبدو مبظهر امل تصورها لقاءه مرة أخرى  حني

الناضجة وليس التلميذة الكبرية اجلسم ذات 
الضفرية ، كان كل هذا جديداً عليها مما شعرت  

معه بكثري من البهجة وأيضا بشيء من اخلوف .  
حىت سيمون كريو  الذي كان اكثر مرافقيها 

انتظاماً يف اصطحاهبا خارج  املنزل  مل يستطع  
 أن جيعل تفكر هكذا .

كان سيمون  ذو اخلامسة والعشرين  منتصب  
القامة له جاذبية ال تذكر بشكله السكسوين  

األشقر . وقد رقي  أخريا إىل رتبة مساعد  
شخصي ألبيها  يف الشركة وكان هو مرافقها  



املعتاد  إىل احلفالت والسهرات اليت  ال يتمكن  
أبوها من حضورها .  كان والدها يثق بسيمون   

شك يف عينيه كانتا ستربزان  من  متاماً  وال 
ق العينني  هذا  حدقتيهما  لو علم أن فتاه األزر 

، حياول إغواء فتاته الغالية  أما الذي مل يستطع  
آن يفهمه  فهو أن فتاته  يف إمكاهنا  العناية  

بنفسها  كما  يف استطاعتها التملص  من  
مغازالت سيمون  فهي مل تكن لتهتم به حىت  

ليها الزواج  وقد  أخربته بذلك  عندما عرض ع
ه  إذ آن وضعه وال ميكن  آن خترب  آابها  برغبت

كمرافق هلا سيتوقف حتماً لتجلس حبيسة  
املنزل  إىل إن جيد هلا  أبوها  فىت آخر  يكون 



مرافقاً هلا .  وقررت وهي تبتسم راضية  آن يف  
إمكاهنا  رعاية نفسها  لكن رضاها سرعان ما  

ف  إذ تستعيد صورة عيين  تالشى  وهي ترجت
كارلو  املتألقتني  اخلالبتني  أهنا  لن هتتم  أبدا 

برعاية نفسها إذا ما امتألت تلك العينان  
وكاد   .!العميقتان  السوداوان ابلعاطفة  

ارتداء مالبس العشاء  آن  يصبح  مستحيالً 
وهي يف هذه احلالة  فبعد  آن مزقت  زوجني  

املصنوعة من  احلرير  من اجلوارب  السوداء  
اخلالص  متالكت مشاعرها لتهتم مبا بني يديها 

حالياً  صارفة اهتمامها عن مشاعرها احملرية منذ  
 وقعت عيناها على ذلك اإليطايل . 



أثناء انتظارمها زايرة  كارلو  كان أبوها  أييت غالباً   
، على ذكر الفرع اإليطايل من آسرهتم  وكانت  

اجملاملة متكلفة  اهتماماً  تستمع أليه على سبيل 
ت  مل تكن تشعر به . لكن األمور  أالن أصبح

يف غاية األمهية  فقد اصبح كل شيء يتعلق 
 بكارلو  موضع اهتمامها .

لقد انشقت الشركة منذ اكثر من مائة عام  بعد  
آن جاء جدها األكرب  من إيطاليا  إىل انكلرتا  

ح  إلنشاء  فرع هلا  . ومنذ ذلك الوقت  اصب
األسرة  الذي احندرت هي منه  إنكليزاي     فرع

وعندما  جنحت  الشركة  يف البيع ابلتجزئة  
انتقل النجاح اىل التصدير ابلسفن . ولكن  



الفرع  اآلسرة اإليطايل  ازدهرت أعماله  هو  
  أيضا فامتلكوا واحداً واربعني  من األسهم  يف
الشركة  الربيطانية  يف الوقت الذي كانوا فيه 
يوسعون  جتارهتم  يف إيطاليا وفرنسا أيضاً ، 

مقتنني  املزارع  حول فانسيا  والفنادق املرتفة يف 
 كل مدينة  رئيسية حول العامل .

أما الذي جعل  كارلو اكثر ثراء وقوة  من أبيها  
لد  فهو  كما فهمت من حديث أبيها  أن وا

كارلو  الذي كان مريضاً  منذ عدة سنوات  قد  
لية  إدارة إمرباطورية  روسي  عملياً سلم مسؤو 

 آن مل يكن امسياً ، إىل ولده  كارلو .



واألكثر من ذلك  آن زايرة  كارلو كانت عبارة   
عن غصن  الزيتون  لينهي  هذه الفرتة  من 

اجلفاء  اليت  استمرت منذ كان والدها صغرياً  ، 
خصاماً حول جمموعة  من األسهم يف قسم  

.  وأخذت تفكر  حاملة  وقد  الشركة الربيطانية 
ساورها  االغتباط يف أهنا و كارلو  لو تزوجا  
لتوحد الفرعان  لتعود الشركة متحدة . وهذا  

غري مستحيل طبعاً .  جلست تنظر إىل صورهتا  
يف املرآة  وهي تفكر  يف أن ذلك حمتمل متاماً . 
يف هذه الليلة  ستدع شعرها مرسالً إىل خصرها  

ف أمشاط مذهبة  وستبالغ  يف تثبته إىل اخلل
وضع الزينة  على وجهها  ليربز لون بشرهتا   



األشبه  ابلقشدة  وكثافة أهداهبا  السوداء . أما  
ثوهبا  الغايل الثمن  فقد كان يستحق  كل قرش 

دفعته فيه  ... هذه الليلة  لن ينظر  كارلو  
 روسي إليها  كمراهقة  كبرية اجلسم . 

اليت تالزم  أولئك  الذين   جعلتها  الثقة ابلنفس 
يريدونه  يف احلياة   وا  آن ينالوا كل  ما اعتاد

بسهولة  هتبط السلم  خبفة  وكأهنا  تطري طرياانً 
حبذائها األنيق  اخلفيف  ذي الكعب العايل . 

ورأت بويت  مبفردها  يف غرفة  اجللوس  األنيقة  
اليت ابدرهتا قائلة : "  آن أابك  يف غرفة املكتبة  

مع ضيفه  وال  أظنهما سيخرجان قبل  موعد  



العشاء  مث أليس  من األفضل  آن تضعي فوق  
 فستانك  جباكتة  أو ما أشبه ؟ ." . 

أجابت  مبودة ساخرة : " جاكتة ؟ ايلك  من  
ة  الطراز ."  وكانت مدبرة املنزل  امرأة قدمي

تسكب لنفسها  كوب عصري  فسكبت فينيتيا  
ابع  لنفسها واحداً  وهي تت انه على كل   " :

عر ابلربد   حال مساء مجيل ودافئ  وأان ال اش
مطلقاً ."  فقالت بويت  حبدة  وهي مازالت ترمق  
ثوب الفتاة ابستياء : "  أن حرارة اجلو  ليست  
هي اليت هتمين . ولكن  منظرك  غري الئق  ماذا  
سيظن  بذلك والدك املسكني ؟  وال أقول ابن 



ك جيعلين  ارجتف ! آن عمك ؟  أن تصور ذل
 الشيء الذي ترتدينه ال يليق بك ."

ارتسمت على شفيت فينيتيا ابتسامة ماكرة  وهي 
تفكر  آن هذا ابلضبط ما كانت هتدف إليه .  

وجتاهلت تذمر بويت الذي الينتهي  ومحلت  
كوهبا يف يدها  وخرجت إىل الشرفة .  كان هواء  

وكان   ،املساء الدافئ  عابقاً أبريج  الورود  
يالمس بشرهتا برقة  . وكان منظر  انفذيت غرفة  

املكتبة  املفتوحتني اللتني  كانت ترامها من حيث  
 .جتلس  ، اكثر مما حتتمله أعصاهبا  

مل حتلم قط  أبن تقاطع مرة  أابها  أثناء  أحاديثه  
العملية اخلاصة يف املكتبة.  فقد  كان  احرتامها  



ا بذلك  ولكن  له  اكرب  من آن يسمح  هل 
حاجتها    إىل أن متتع  انظريها  مبنظر كارلو   

اجلذاب ، وان تريه نفسها كامرأة انضجة  ، كان  
كل هذا أقوى  من أن  تستطيع  مقاومته هبذه  

 اللحظة . 
آن كعب حذائها العايل ، جعلها  متشي  دون 
وعي منها ،  بشكل متمايل  وهي تتوجه حنو  

اجلدران  ابلكتب ، وعلى غرفة املكتبة  املبطنة  
شفتيها  ابتسامة هادئة  وأهداهبا  السوداء  
الكثيفة  منسدلة على عينيها  وهي تقول 

 بصوت أبح



آن املساء  امجل  من آن يضيع سدى    " :
بني اجلدران ،  آال تريدين  آن أريك  احلديقة  اي  

 كارلو  ؟ ."
التقت عينيها بعينيه  متحدية  وتصاعدت  

ها  وهو ينهض  من على  املقعد  خفقات  قلب
مرتدايً بذلة  اجللدي  . لقد  كان هو ايضاً  

العشاء  اليت  كانت  عبارة  عن اجلاكيت   
الرمسية  السوداء  املعتادة والقميص األبيض  . 
واخذت  عيناه  الرائعتان  تتفحصان  عينيها  

حلظة طويلة  ، بنظرات  يقظة متسائلة مث التمعتا  
لى شفتيه  شبه ابتسامة  وذلك   بينما  الحت ع

 كجواب  على حتديها اخلفي ذاك .



وحملت بطرف عينها  أابها  ينهض أيضاً  من 
على  كرسيه  خلف مكتبه الضخم  املكسو 

ابجللد  ، شاعرة  بعدم رضاه  ملقاطعتها  هلما .  
ومن يدري ؟ رمبا مخن السبب يف هذا  . 

على وصرفته عن ذهنها  الذي  كان مركزاً  فقط 
 عيين كارلو  ومها تقيمان  ثوهبا .

واستدار  إىل أبيها الذي بدت  على جانيب فمه   
فة  وهو يقول : " مل ال ؟ ورمبا  ابتسامة  خفي

ستأيت  أنت معنا اي سيدي  فاملساء رائع كما 
 تقول فينيتيا ." 

وتنفست ابرتياح  عندما أجاب الرجل املسن  
، وأري كارلو    قائالً  ببطء : " كال  اذهبا  أنتما



احلديقة املائية اي فيين  وال تنسي الوقت  فأن  
 بويت  ستقدم  العشاء  يف خالل ساعة ." 

أجابته  فينيتيا  اب بتسامة  مشرقة  : " كال  لن 
أبوها جبينه حبرية  وهي أنسى ذلك . "  وقطب 

تتقدم  إىل جانب  كارلو  متجهة به حنو  الباب 
 اخلارجي . 

ضة  متكلفة  يف مضموهنا  كانت كلماته  غام
وهو يقول : "  أليس من األفضل  آن ترتكي   
من يدك كوب  العصري  وتشربيه  فيما بعد  ؟  

 فال أحد  سيسرقه منك ."
وكأهنا طفلة مل يستطع  آن يغريها  بقطعة حلوى  

لكي تذهب , رفضت أن هتزم  فوقفت  على 



قمة  السلم ومنحته ابتسامة مسرعة  وهي تقول  
ت رقيق  له بصو  ميكنك  أن تسرق  مين    " :

أي شيء  يف أي وقت تشاء ."  ووضعت  
حافة  الكوب  على شفتيها  وعيناها  تتألقان   

 .بني أهداهبا  السوداء  
فلنذهب  إىل  حديقة املاء    " :وقال فجأة  

وهزت  كتفيها خبفة وقد كرهت  هذا    ".أذن  
الشعور  اجلديد بعد الثقة .  وأخذت تراقبه   
بعينني غائمتني  وهو يضع الكوب ابحرتاس  
على حافة الدرابزين مث يهبط  الدرجات  إىل 

احلديقة . متالكت نفسها ، مث حلقت به مسرعة  
 .مما جعل أحد كعيب حذائها يلتوي  



هذه املالبس    سأهلا : " ال أظنك  ارتديتِ 
لتخرجي هبا ! ."  وكان صوته  من  فوالذ   

ملفوفاً ابحلرير  وهو ينحيها جانباً  بيدين  اثبتتني 
. 

استعادت توازهنا بشكل كاٍف  لتقول له  
بصوت خافت : "  هذا هراء أهنا نزهة فقط لقد  
دخل  كعب حذائي  يف شرخ بني األحجار  ما 

الشدة   أسخف هذا . "  وتعلقت بذارعه مبثل
اليت امسكها هو هبا  مث سارا  يف املمر  

 املرصوف  ابحلصى .
كان يف إمكاهنا  آن تشعر ابنسحابه ، وكأن  
ابتعاده  املتعمد ذاك  يقصد به ترساً حيتمي  



وراءه .  ولكن هذا مل  يقلقها  يف الواقع . وملاذا  
بينما  كان يف إمكانه آن يستدير عائداً   تقلق  

ضاً  االستمرار يف السري لرؤية  إىل البيت  راف
 احلديقة ؟  ولكنه مل يرفض ،

وشعرت ابلبهجة  لذلك . لقد بقي  جبانبها  
وكان يسري  خبطوات قصرية  لتتالءم مع خطواهتا  

.  ابتسمت لنفسها وهي تلقي  نظرة خاطفة  
على جانب  وجهه خبطوطه احلازمة  املتعالية  .  

شيء خيتلف   انه مل يكن يستغفلها  لقد أحست ب
كثرياً  عن مشاعر  القرىب  وهو يقيم شكلها  

كما انتاهبا ذلك الشعور  اخلالب  بصلة  القرىب  



بينهما  الذي كان من القوة  حبيث مل يكن من  
انتبه أليه .املعقول  أن ال يكون قد   

قالت بصوت خفف من حدة الصمت بينهما  : 
ن  كانت تريد أ  "." ذاك  هو املكان  تقريباً   
تبني له أنه كان على حق  عندما قال أهنا  مل 

تكن  مرتدية  ثياهبا للخروج ذلك  آن  التنورة   
والكعب العايل  مل يكن  ليسمحا هلا أبن ختطو  

على تلك املمرات  املرصوفة  ابحلصى  أو على   
 .املروج  اخلضراء  

واتبعت كالمها تسأله : "  كم ستمكث هنا ؟ 
هتبط  ابحرتاس   ."  كانت تكلمه  وهي 

الدرجات  احلجرية  املغطاة  ابلطحالب  حتت   



قنطرة  يف سياج  األشجار  العايل  الذي يفصل  
 .بني  األراضي  

أجاب : " أسبوعني أو ثالثة ."  ورفع  كتفيه   
جتاهلت  هذا . فإذا كان   بعدم  اهتمام  ولكنها 

يتعمد إظهار  عدم اهتمامه  هبا  فهي كذلك  
تظهر له  أهنا  مل تلحظ  حيلته تلك   ستتعمد  أن

. 
قالت : "  انه وقت كاف  لكي أريك كل شيء  

."  ونظرت أليه بعينني  تومضان  ببارقة أمل  
إزاء مالمح وجهه  العدمية  املشاعر  وهي 

تتخيل  النزهات  الطويلة  يف الريف  وتناوهلما  



العشاء  يف املطاعم ،  ورمبا  رحالت  ابلسيارة  
ويلز . يف جبال  

وسأهلا  : " هل مازلت تذهبني  إىل املدرسة  ؟  
أم  انِك تعملني ؟ "  وانتظر أبدب  إىل أن  

حىت أجابت    ،هبطت  آخر درجة حجرية  
 املدرسة ؟ طبعاً ال ."   " :مبرح  

متظاهرة  هبذا  اجلواب   أبن  أايم  الدراسة   
 ،هي أالن ذكرى غائمة  بعيدة  

ال تريد آن ختربه  أبن  آخر امتحان هلا  كان 
منذ ثالثة أسابيع  فقط ، فتذكره بذلك بعمرها  

الصغري  واتبعت  تقول  : " انظر  ها أننا وصلنا  



. "  وكاان  قد دخال كهفاً مليئاً  بصوت ورائحة  
.  املاء  

ولكن ، مل يبد عليه االهتمام  حبديقة املاء هذه  
. وألقى  عليها نظرة  ابردة  من عينيه   

السوداوين  وهو يسأهلا  :" هل أنت مصممة   
على العمل  ؟ رمبا مع الشركة ؟"  فأجابت  

مقطبة  جبينها  وهي تعض شفتها السفلى  :" 
آه  من يعلم ؟  دعنا  من احلديث  يف هذا 

وملاذا تضيع الوقت  يف احتمال    ".املوضوع  
عملها يف شركة أبيها  ، يف الوقت  الذي ال 

تريد  شيئاً  سوى  أن متضي  بقية حياهتا  معه  
 ؟.



نظرت يف عينيه برتدد  فلم  جتد شيئاً سوى عدم 
لبها  بطعنة أمل  االهتمام  والربود  وشعرت  يف ق

.  فهو ال يشعر  حنوها  حىت ابإلعجاب  .  
عاشت حياهتا  حتصل على كل شيء     أتراها

تريده دون جمهود  لكي حترم  أالن  أهم ما تتوق 
 أليه  وما تعتربه  فوق كل شيء آخر ؟ 

ارجتفت  وهي تشعر ابلربودة  تنفذ إىل عظامها   
واغرورقت  عيناها  بدموع اخلزي  قال  هلا  

كارلو  وقد  التوت شفتاه  بشبه ابتسامة  
هنا رطب  كان عليك  ان املكان   " :مرحة  

أن ترتدي  فراءك  و أظنك  متلكني زوجاً  على  
 األقل ؟ " 



ردت عليه حبدة : " املك ستة  منها  تبعاً الخر 
إحصاء ."  فقد  شعرت ابألمل  إزاء سلوكه   

املتعايل الساخر هذا ، ومل تشأ  آن تتنازل  أبن 
توضح له أهنا تكره  الفراء  من كل قلبها  وأهنا  

الئمة للحيواانت  تراها م لقد  استحال    .
اضطراب  مشاعرها  الذي  متلكها  منذ  وقعت  

عيناها  عليه  إىل كراهية  حممومة .  وانقبضت   
يداها  حىت  غرزت أظافرها  املصبوغة  يف 

راحتيها  وقابلت  اللوم  املتسائل  الذي  حوته   
نظرته إليها  بعداء  واضح  إىل آن داخلها األمل  

نعكس  شعورها  أبهنا  جرحت  يف األعماق   . وا
من عينيها  وهي  ختفض بصرها  حماولة  آن  



تكبح  دموعها  احملرقة .  مل تكن  تعين آن 
تتطور  األمور هبذا الشكل  مطلقاً ! وعاد  إليها   
الشعور ابلربودة  الذي  مل يكن  نتيجة  لربودة   

اجلو أو  رطوبته  أو البحرية الساكنة  أو 
خور  ذات الطحالب  الص استدارت    ...

بسرعة فالتف شعرها  احلريري  حول كتفيها   
وهي تعمل خطواهتا  حنو  الدرجات  بينما   
قلبها  خيفق  وقد انتابتها  غصة يف حلقها  

ولكنه  أوقفها  عن السري  وهو يديرها  حنوه  
بيديه  الكبريتني  لتواجهه  قائالً : "  إذا أنِت  

رعة  فستقعني  وتكسرين مشيِت هبذه الس
رقبتك  أو تتلفني  حذائك اجلميل  على األقل 



. "  وتغري صوته  فأصبح  أجش  وهو يراقب  
تفاعل  مشاعرها على مالحمها  الشاحبة   

 .لتعصف بعنف  يف أعماق  عينيها  اجلميلتني  
قالت : " أنين ..... "  ولكنها مل تستطع  
قال   .متابعة  الكالم  وخفضت  أهداهبا  

بصوت  خشن وقد توتر فمه : "  مل اكن اقصد  
 آن أسيء إليك ." 

وارتفعت أهداهبا  إليه وقد متلكها االضطراب  
وما رأته  يف تلك  العينني  السوداوين  جعل  

قلبها  يكف  عن اخلفقان  ورأته يغمض عينيه   
ومسعت آهة خافتة  خترج من أعماقه ، مث قال : 



خر  عن موعد العشاء  . " هيا بنا  قبل  أن نتأ
 هيا اي فتايت الطيبة ." 

ومالت فينيتيا  برأسها  ترمقه بنظرة ظافرة  
طويلة  مث منحته ابتسامة  جذابة  وهي تتبعه  

دون اعرتاض . رمبا  كان  يعتربها فتاة صغرية .  
قريباً قريباً جداً  ستتمكن  من هزمه لتجعله   

 يبدل رأيه فيها . 
 

 الفصـــــل الثاين 
 
كن  االمر مل يكن سهالً  , فقد  كان لكارلو   ل

 وروسي  إرادة حديدية  لقد تتابعت  األايم  وه



رافض  لكل اقرتاحاهتا  عليه  ابخلروج  للتجوال  
يف أحناء  املنطقة  وذلك اببتسامة  هازئة   

مفضالً  كما يبدو  قضاء  الوقت مبكتب والدها   
تيا  تضرب ، ليعود  معه عند املساء  ، اتركاً فيني

 بقدمها  األرض  اثئرة .
وأثناء  وجبات العشاء  الطويلة البطيئة  اليت  

كانت تدوم  طوال املساء  , كان حيرص  على 
أن يكون  حديثه إليها ابلغ  األدب  وعندما  ال 

يتحدث عن العمل  فقد كان يتحدث  عن  
 بالده مذكراً أابها  جبذوره املنسية .

ألمل  فقد كانت  تفاجئه   ولكن فينيتيا مل تفقد ا
أحياان  وهو يرمقها  بنظرات حريى  ومبا  أنه 



كان يقيم  حاجزاً  بينه وبينها  فقد  اصبح مهها  
 أن خترتق هذا احلاجز . 

أن كل يوم  كان مير  وكل ساعة  منه  كاان  
يقواين  حبها  ورغبتها فيه . مل  يكن يهمها  أي 

مشاعرها جتاهه  يف شيء  آخر  فقد تعمقت   
نفسها  حىت مشلت  كياهنا كله . و ألول مره يف   

 حياهتا  مل حتصل على ما تريد .
خرجت بويت  إليها ختربها  أبن مثة مكاملة هاتفية  

هلا ، وكانت هي جتلس  يف الشرفة  تضرب  
اخطة  . لقد استيقظت هذا  بقدمها األرض  س

  ،  الصباح  فارتدت بنطاالً  وقميصاً  مقفوالً 
كان هذا اليوم  هو السبت  فهو  لن يذهب   



مع أبيها  إىل  املكتب ، وهلذا صممت  على أن 
تقنعه  أبن  يقضي الوقت معها  ، إما ابلنزهة   

أو ابخلروج  إىل املطاعم  واملقاهي  أو آبي شيء  
آخر ....  ولكنه سبب هلا صدمة  ابلغة  عندما  

علمت من بويت  أنه  قد سبق  وخرج  من  
املنزل  منذ ساعة  لكي يتفرج  على هذه األحناء  

 من الريف .
وبقيت  يف الشرفة  تلعن  نفسها  الستغراقها   

يف النوم  حىت السابعة  بينما لو كانت خرجت   
من غرفتها  قبل ذلك بساعة  ألمكنها  أن  
ًً  كيف   ترافقه  لقد  كان رجالً صعباً  حقَا



ا هو رفض ميكنها  أن خترتق  ذلك  احلاجز  إذ
لكي تتمكن من احملاولة ؟  البقاء مدة  أطول  

عندما دخلت  غرفة املكتبة لتلقي  املكاملة  ،  
كانت  أفكارها مشغولة متاماً بكارلو  روسي  

وعبست  وهي تسمع صوت سيمون  اهلادئ  
الرقيق  يقول  : " آسف  إلزعاجك  . ولكنين  
  فرددت   ".أريد أن اثبت موعدان هلذه الليلة  

كالمه دون أن تفهم وهي  ترد خصلة  من 
شعرها  إىل  خلف  أذهنا  قائلة  :" هذه الليلة  

 ؟؟ " 



أجاهبا مرحاً : "  الليلة  يصادف  ذكرى مولد  
صديقتك  الثامن عشر  هل تذكرِت ؟ مىت آيت  

 الصطحابك ؟ "
كانت  قد   " .آه  تلك  احلفلة    " :فقالت  

ا  . وما نسيت  كل شيء  عن  حفلة  اناتش
عادة لتغفل  عن مثل هذه املناسبة   كانت 

ولكن ابلنسبة  إىل ظروفها غري العادية  اآلن   
ليس مثة شيء ميكنه  أن يبعدها  عن منزهلا   

مهماً  كانت احلفلة رائعة ،  فاألمل  كان ضعيفاً   
 ورغم هذا فأهنا تفضل قضاء الوقت مع كارلو . 

"   وقالت جتيبه  : " لقد  غريت رأيي .
ت  عندما  ساد الصمت  الطرف  واستطرد



اآلخر  من اخلط  لتقول  : " أنين  آسفة  كان  
علي أن أخربك  قبل أالن  ولكن عندان ضيف  
يف  البيت  وأان مشغولة متاماً  ابلعناية به  البد  

أنك قابلته  انه كارلو روسي .."  حىت ذكر امسه 
  .على لساهنا  يرسل يف نفسها  الشوق إليه  

اتبعت  تقول  بصوت متقطع : " لقد كان يتبع و 
 أيب  إىل املكتب كل يوم ."

أطلق سيمون  ضحكة قصرية هازئة  وهو جييب  
: " انه ال يتبع أحداً  انه هو الذي جير كل  

شخص خلفه  لقد قلب شبكة األقسام  كلها  
رأساً على عقب  ودقق يف مجيع احلساابت  



يعمل   بعدسة مكربة  جاعالً  كل شخص هنا
 أبقصى طاقته ." 

فقالت تسأله وقد أتلقت عيناها : "  هل إمكانه  
أن يقوم بكل ذلك ؟ "  ومل تكن تشك  يف 

مقدرته  على استالم املسؤولية  أينما  كان .  
فقد كانت هالة الثقة  ابلنفس والسيادة اليت 

حتيط به هي من مجلة  املميزات اليت جذبتها أليه  
. 

: " عليك أن تصدقي أجاهبا سيمون  جبفاء 
الده  عن األسهم التسعة  ذلك لقد تنازل له و 

واألربعني  اليت ميلكها  يف فرع  الشركة  يف 
بريطانيا  مما منحه  سلطة  كربى  إىل جانب  انه  



نفسه  ، شخصية مسيطرة  ذلك  أن نظرة  
واحدة  منه حتمل كل شخص على اتباع الطريق   

 . فانتبهي ." 
دال  يف أن إمكانيته على  واتبع حبقد : " ال ج

التنظيم فريدة  فهو جيد احلل للمشكلة  حىت  
قبل أن يدرك أي واحد منا أن مثة مشكلة أصالً  

". 
كان يف إمكان فينيتيا  أن تستمر يف مساع مثل 

ث  لساعات طويلة  ولكن سيمون   هذا احلدي 
كان له رأي آخر  فعاد يسأهلا  : " هل أنِت 

لليلة ؟ سيكون هناك  متأكدة  ابلنسبة  هلذه ا 
الكثري من املرح والتسلية  وميكننا  فيما بعد  أن  



نذهب إىل املطعم  وليس من الضروري أن 
 يعرف العجوز  مىت تنتهي حفلة صديقتك ."
ولوت فينيتيا مالمح وجهها عابسة  قبل أن  

تقفل السماعة يف  وجهه  وهي تقول : " وحيك  
". 

احلدود حقاً  فقد كان  لقد جتاوز سيمون بغروره  
ز حماوالته لتقرهبا أليه   عليه  أن يدرك أهنا تتجاو 

وذلك إذ تقابلها  ابهلزء  فقط  ألهنا إذا تركته  
فأنه يتعني عليها البقاء يف البيت  بعيدة عن كل  

مرح و تسلية   إىل آن جيد هلا والدها مرافقاً  
 آخر ميكن  أن يثق بسلوكه  جتاه ابنته  الغالية .



كن إذا هو  ابتدأ يبدي عدم االحرتام  ألبيها  ول
  ه أبن يدعوه ابلعجوز  وعارضاً عليها أن خيدعا
فهي على استعداد  الن تلقي به بعيداً  دون  

أسف  مفضلة  على ذلك  البقاء  يف البيت  .  
مث آن كارلو هو الرجل الوحيد  الذي تريد  ان   

تكون معه  وحنت كتفيها  وهي خترج  من غرفة  
ملكتب . ا  

وفجأة  توقفت  عن السري  يف منتصف  القاعة   
الفسيحة بعد أن طرأت  يف ذهنها  فكرة  بناءة   
فكرة صائبة  ال ميكن أن  ختيب .  الحت على 
شفتيها  ابتسامة  وأتلقت عيناها  وقد  عاودهتا  

الثقة  بنفسها  اليت افتقدهتا  منذ أايم  . 



خلة  من واستدارت  إىل بويت  اليت كانت  دا
الباب  األمامي اتركة  إايه مفتوحاً لكي  تدخل  

الشمس  الدافئة  فقد كانت تنظف  مقبض  
الباب النحاسي  ، استدارت  إليها  قائلة  : "  

 هل ذكر كارلو الوقت  الذي سيعود  فيه ؟ "
قالت بويت : " مل يذكر شيئاً  ومل  أسأله  ولكنه  

قريباً . "  ميكن  أن يكون هنا يف موعد الغداء  ت
ومحلت الصندوق الذي حيوي  أدوات  التنظيف  

وهلذا  لو    " :حتت  إبطها  وهي تتابع  قائلة  
كنت مكانك  ملا بقيت  أطوف طوال الصباح  

يف انتظاره  مث  عندي نصيحة لك  وهي أال  
تظهري  هتافتك عليه  فما أسرع  ما تنسني هذا  



لى كله  وترين نفسك أنك محقاء  وستندمني  ع
 األوقات  اليت كنت تدورين فيها حوله ." 

وعندما رأت الثورة على وجه  فينيتيا  الشاحب  
لطفت من هلجتها  وهي تتابع  قوهلا : "  أن  

الذي سيتضرر يف النهاية  هي كرامتك  اي  
حبيبيت  أنين أدرك مبلغ جاذبيته وأية امرأة   

تنكر هذا ؟  ولكن عدا أنه كبري السن ابلنسبة  
رمبا لديه أالن نصف دزينة  من النساء إليك  

اجلميالت  هن يف انتظار عودته و أالن ..." و 
ألقت نظرة على ساعة اجلدار  وهي تتابع  : " 

أهنا التاسعة والنصف  . أمل ينزل والدك  من  



غرفته  بعد ؟  ليس من عادته أن يتأخر يف  
."  سريره إىل هذا الوقت  

 أره  هذا فأجابت فينيتيا بربود : " أنين مل
كان الغضب يتملكها  كيف جترؤ    ".الصباح  

ا على اعتبار شعورها حنو كارلو هتافتاً ؟ أهن
ليست طفلة  أهنا حتب كارلو  وستبقى حتبه على  

 الدوام . 
وما الذي  تعرفه  بويت  عن احلب  وعمرها 

مخسون عاماً ؟  واستدارت على عقبيها وقد 
باب رفعت كتفيها  بعناد ، ومشت حنو ال

الرئيسي شاعرة أبشعة الشمس تلهب ساعديها  
، أبن هذا النهار  سيكون شديد احلرارة . وعادة  



يف يوم كهذا  كان يسرها أن متضي عدة ساعات  
يف  الداخل  واخلارج  عند حوض السباحة 

خلف  املنزل  ولكنها  كانت  من القلق  حبيث  
 مل تفكر مبثل هذا االمر .
اجة إىل أن ترى كارلو  هذا إىل أهنا كانت يف ح
بفقده  مرة  أخرى بعد  فهي ال ميكن  أن تغامر  

عودته . فقد سبق وخططت لفكرة متكاملة  
لكي تكون معه وهذه الفكرة  ال ميكن له أن  

يرفضها مطلقاً . وجلست على الدرجة األخرية  
اليت تقود إىل الباب الرئيسي مسندة ظهرها إىل  

بقصريه يتدىل  العمود  ذي األركان الذي ينتهي 
منها معرشاً  ، نبات إبرة الراعي  القرمزية   



وأخذت تستنشق  شذاه  العطر  وقد صممت  
على إال تتزحزح  من مكاهنا  هذا مهما طال  

األمد عليها  ولكنها  ما لبثت  ان رأت كارلو 
يظهر من بعيد  متوجهاً  إىل املنزل  وتصاعدت 

عة  خفاقات قلبها لدرجة أذهلتها  ووقفت متصن
الظهور مبظهر الربود  واهلدوء . أن كل شيء  

يعتمد  على  كيفية عرضها للدعوة  فهي 
ستوجهها بصيغة  جتعل من املستحيل عليه  
رفضها ، وأنه  إذا فعل  ذلك فسيكون قد 

تصرف بشكل فظ ابلنسبة إىل ضيف عند أبيها  
. 



وببطء ابتدأت  تتقدم حنوه  حماولة أن تظهر   
هج يف العامل  اكثر من اجلو  وكأن ليس مثة ما يب

الرائع  هذا . ولكنها يف داخلها  كانت يف 
منتهى االضطراب  ، فقد كان قلبها خيفق بشدة   

كادت ختنقها ألنه إذا رفض دعوهتا  هذه 
 فستفقد آخر أمل يف أن حيبها ولو قليالً . 

وسألته بصوت ابرد : " هل استمتعت بنزهتك ؟ 
هتمام املؤدب .  "  ومل تكن تظهر شيئاً سوى اال

فأجاب إبجياز : " كثرياً جداً "  ومل يظهر عليه ما  
اذا كان مسروراً برؤيتها  أم ال . واتبع يسأهلا : " 
هل والدك هنا ؟ أنين  يف حاجة إىل احلديث أليه  

". 



قالت : " أنين مل أره هذا الصباح ." وتذكرت 
بشكل مبهم شيئاً قالته بويت  هذا الصباح عن  

ها  يف غرفته  على غري عادته  ، أتخر والد
ونبذت هذه الفكرة من رأسها على الفور , إذ  
أن هذا املشهد أبكمله بدا وكأنه يهرب منها  

 بعيداً . 
أسرع كارلو خطواته فاضطرت  إىل اإلسراع  يف  

خطتها يف   خطواهتا  لكي تلحق به وبدا وكأن
طريقها إىل الفشل . وقالت تسأله : " هل تصنع 

اً ؟ " وكانت أنفاسها تتالحق وهي معي معروف
تسأله ذلك وقد تالشت هلجة الدالل اليت كانت  



تعتزم خماطبته هبا وذلك إبسراعه اخلطى حنو  
 املنزل . 

عندئذ جتمد يف مكانه ، وستدار ببطء ملواجهتها  
وهو يقول ذاهالً يطمئنها بلهجة  جادة مهذبة : 

 " هذا طبيعي إذا كان  يف إمكاين ."
ها على الثبات يف مكاهنا . وسأهلا أرغمت نفس

بعدم اكرتاث وعلى شفتيه ابتسامة جافة وهو 
يدس يديه يف جييب بنطاله : " حسناً ؟ "   

 فقالت : " أنين ... "
وتبخر من ذهنها كل ما أعدته من كالم  ولكي  

تتمالك  نفسها ، تنفست بعمق وهي تراقبه  
 شاعرة ابلظفر  وهي تراه يتأملها . 



ترجتف قليالً  : " حسناً  يف الواقع  قالت  وهي 
لة  يف ة هذه الليأن  إحدى صديقايت ستقيم حفل

فندق سافوي  وقد وعدهتا ابجمليء وأنت تعرف  
كيف تكون .... " وهزت كتفيها قليالً  وهي  

تتابع : " أنين ال أريد أن أخيب أملها وأيب  
خيشى أن أضيع إذا ذهبت مبفردي فهل ميكن  

الً   أبن تكون مرافقي ." أن تسدي أيل مجي  
حبست أنفاسها وهي تتمىن قبوله  وأخذت  

تراقب وجهه وقد اتسعت عيناها متوسلة  دون  
وعي منها . وعضت على طرف لساهنا بعصبية  
وهي تراقب توتر فمه ليقول بعد ذلك بربودة : 

" أنين متأكد من أن احلفلة ستكون هبيجة .  



روما غداً   على كل حال  مبا أنين مسافر إىل 
 فأن وقيت هذا املساء مشغول جداً ."

نظرت  إليه ذاهلة  وقد بدا عليها االرتباك ، مث  
توترت هلذه اجلملة القاسية فهو مل يرفض طلبها 
فقط ، بل سيرتك البالد غداً . كيف ميكنها أن  

حتتمل هذا ؟ لقد كرهت هذا الضعف فيها 
 وكرهته لتسببه يف كل هذه اآلالم هلا .

ه يقول برقة غريبة : " حاويل أن تعذريين اي  ومسعت
ا أايم  ة ورمبفينيتيا  بعد فرتة قصرية ، أسابيع قليل

.. ستنسني كل هذا . " وهز كتفيه وقد رقت  
مالحمه  والتوت ابتسامته بعد أن عثر على 

الكلمات اليت كان يبحث عنها ليقول  متابعاً : 



  " ملاذا  كل هذا االفتتان ؟  أنين كبري السن
انك شابة     مرنابلنسبة إليك وخشن ورمبا غري

حلوة ورقيقة . اذهيب إىل حفلتك  هذه الليلة  
واستمتعي  بوقتك مع من هم يف سنك . انسي  

أنك طلبت مين الذهاب معك ، وأان سأفعل 
ذلك  أيضاً  قد تكون أكرب غلطة نقع فيها حنن  

 االثنان .... صدقيين ."
يه : "  وامحر وجهها مث شحب وهي تصرخ ف

هك ." واغرورقت عيناها  ابلدموع أنين أكر 
لتتساقط . بعد ذلك على وجنتيها  وأنفها . ومل  

هتتم لذلك . فهو يعرف شعورها حنوه ولكنه  
اعتربه جمرد افتتان  من تلميذة مدرسة ، ماحناً  



إايها مشاعر ضحلة أشبه مبا يسبغه عليها  فيما 
من قبل  لو كانت مصابة ابلزكام  إهنا  مل تشعر 

مبثل هذه املذلة اليت شعرت هبا اآلن ! وعادت 
 تقول اثئرة : " كم أكرهك ."

فقال اببتسامة حتوي مزجياً من احلنق والسخرية   
:" أذن فال بد أنك شعرت ابرتياح لعدم  

استجابيت لدعوتك  أليس كذلك ؟ وأان متأكد  
من أن كريو الشاب ميكنه أن يقبل  مبرافقتك إىل  

ساء ، رغم أنك  جيب أن أتخذي  احلفلة هذا امل
حذرك منه  فهو انتهازي للفرص وال أظنه 

موضع ثقة  متاماً  رغم أن أابك  يثق به إىل درجة  



انه يدفع  له  مبلغاً جيداً من النقود  لكي 
 يرافقك . "

ونظر إليها بعينيه السوداوين النفاذتني  وجتمدت 
هي يف مكاهنا وهي تراه كريهاً إىل هذا احلد . 

لقد حاول إذالهلا وجنح يف ذلك بسهولة  كيف  
أمكنه أن يكذب هبذا الشكل فيقول  أن 

سيمون أيخذ أجرة لقاء مرافقتها ؟ هل يعين أنه  
ليس مثة رجل يقبل  ابلظهور معها إال أبجرة  
مدفوعة ؟ ومل تصدقه  فهي مل تستطع ذلك  

ومسحت الدموع عن وجهها أبانملها  واندفعت  
ر  على أسناهنا : " ال أدري تقول اثئرة وهي تص



إذا كنت تعلم مبلغ سفالتك . هل تستمتع دوماً 
 إبيذاء الناس هكذا ؟

وغطى جوابه صوت انسحاق احلصى حتت  
قدميها  وهي تركض عائدة  حنو املنزل  وكانت   

من االنفعال  وهي تدخل القاعة  حبيث مل 
تلحظ  والدها  إال بعد أن مسعت صوته يهتف  

"  فيين ..  ال تقلقي اي حبيبيت  هبا قائالً : 
ولكن  هل لك ابستدعاء الدكتور  فيلدينغ ؟ " 

. 
وقفز قلب فينيتيا  وهي ترى أابها  فقد كان  

فل السلم  مستنداً  إىل احلاجز   يقف  على اس



وهو ما يزال يف معطفه  املنزيل  وقد غطى   
 وجهه الشحوب والعرق . 

أيب  وهتفت بصوت ممزق  وهي تندفع حنوه : " 
... ما الذي حدث ؟ "  وأمسكت  بيده   

تضعها على وجنتها وقد ارتسم الفزع يف عينيها  
 الواسعتني . 

فأجاب : " رمبا ال شيء أكثر من وجع املعدة . 
" وارتسمت على شفتيه ابتسامة ابهتة  يطمئنها   
هبا ولكنه مل يفلح  يف ذلك . وألول مرة  خالل  

لو  ومل تدرك  هذا األسبوع  مل تشعر بوجود  كار 
أنه تبعها إىل املنزل إال بعد أن مسعت صوته  

يقول هبدوء  :" اتصلي حاالً ابلطبيب اي فينيتيا  



."   تركت فينيتيا يد أبيها مرغمة وهي ترتاجع 
إىل اخللف بساقني مرجتفتني  حمملقة يف وجه 

كارلو اجلامد تبحث يف مالمح وجهه عما 
.  لكنه   يطمئنها  إىل أن كل شيء على ما يرام

مل يكن ينظر حنوها  فقد ميعن النظر يف وجه أبيها 
قبل أن حيمله  دون صعوبة  بني ذراعيه وهو 

ًً اي فينيتيا . "    أيمرها  قائالً :" لقد قلت حااَل
وركضت حنو اهلاتف  شاعرة بذنب  ومضت  
تطلب الرقم أبصابع مرجتفة وهي تنهش زاوية 

وال بد   فمها يف انتظار الرد من الطرف اآلخر .
أن ما قالته ملوظفة العيادة  كان مفهوماً الن هذه  

أخربهتا  أن الطبيب هو يف طريقة إليهم . 



واستدارت لرتى بويت  واقفه خلفها مباشرة  وقد  
شحب وجهها وامتألت عيناها ابلقلق . وسألتها   

بسرعة : " هل هو قادم ؟ " أومأت فينيتيا  
حلقها من  برأسها ابإلجياب وقد منعتها غصة يف

 الكالم .
قالت مدبرة املنزل  وقد بدا عليها االرتياح : " 
هذا حسن  كل شيء سيكون على ما يرام إذن  
. "  وكأن كل ما على الطبيب أن يفعل هو أن  
يلوح ابلوصفة  ليصبح كل شيء على ما يرام   
 ومتنت لو أهنا متلك مثل هذه  الثقة العمياء . 

ت  على  وجهها وال بد أن أفكارها  هذه قد بد
مت منها تزيح خصلة من شعرها  , الن بويت تقد 



عن جبينها  وهي تقول بلطف تطمئنها : " أن 
الطبيب لن يتأخر  كما أن كارلو معه  لقد أخذه  

إىل املكتبة وطلب مين  أن احضر له غطاء   
فاذهيب أليه  اآلن وامسكي بيده  ... ملاذا أنِت  

تتمالك نفسها   واقفه ؟ "   وحاولت فينيتيا  أن 
بينما ركضت بويت  لتحضر الغطاء  أن ظهورها  
هبذا الشكل  املضطرب سيزعج أابها حتماً . مل 
متر مبثل هذا املوقف من قبل ، فقد كانت من  

حداثة السن وانعدام اخلربة  حبيث  مل تكن 
لتصدق إمكان حدوثه .  لقد كان عمرها عدة  
ا  شهور فقط عندما ماتت أمها  بعد أن سقط هب

احلصان  ساحقاً ذلك اجلسد الرشيق لتلك املرأة  



الشابة  ومل تكن فينيتيا واعية لتلك املأساة . 
وقد بذل أبوها غاية اجلهد  لكي ال جيعلها 

تفتقد حنان  أالم . فقد غمرها مبا يكفي من  
 احلب والعناية والصرب .

لقد تذكرت أالن , منظر  وجهه  عندما طلبت  
منه أن يشرتي هلا مهراً صغرياً  وكانت  يف 

احلادية عشرة  من عمرها  آنذاك  ومل تدرك يف 
ذلك احلني أن ذلك التعبري  إمنا كان خوفاً .. مل 

تدرك ذلك إال بعد سنوات  حني جعلتها مهارهتا 
   يف الفروسية  تلجأ إىل املخاطرات . لرتبط  يف

ما بعد  بني نظرة األمل  يف عيين أبيها تلك  وبني 
موت أمها املفجع  بقفزة  من حصاهنا فوق 



البوابة .  وهكذا ، كان افرتاقها عن حصاهنا )  
بليس ( هو اشد الظروف اليت مرت هبا إيالما .  
بعد أن ادعت أمام أبيها أن رايضة الفروسية قد  

اقاهتا  ابتدأت تسبب هلا امللل ، وتستنفد كل ط
ولكن نظرة  االرتياح اليت بدت يف عيين أبيها  
كانت تستحق هذه التضحية  منها  وقد كان  

هذا أول تصرف غري أانين يصدر عنها  داعية   
 أال يكون األخري .

و شعرت بذنب وهي تتذكر كيف أهنا يف السنة  
اليت سبقت خترجها من املدرسة ، مل هتتم أبن  

وضعت جانباً   ختطط لتعلم مهنة للمستقبل 
اقرتاح أبيها  أبن تلتحق  أبعمال شركتهما   



مبتدئة يف التدريب  يف كل أقسام الشركة  لتصل 
 إىل القمة . 

أما ما كانت تريده وكان يكدره  هو أن متكث 
نزل ستة اشهر على األقل تتسلى وتنال يف امل

حظها  من البهجة واملرح ، قبل أن تفكر جدايً 
تستحق ذلك بعد حياة يف أمر مستقبلها  فهي 

 الدراسة . 
كانت تعلم أهنا خيبت أمله  رغم عدم إظهاره 

لنظرهتا   ذلك أمامها  و هاهي اآلن تشعر ابلندم
 العابثة هذه إىل احلياة  اكثر  مما كانت تتصور . 

قطعت بويت عليها أتمالهتا هذه وهي تعود لتضع 
بني ذراعيها غطاء وهي تقول : " خذي  له هذا  



ر هنا حضور الطبيب  لكي أصحبه  بينما انتظ
إىل  حيث أبيك  مث بعد ذلك أجهز الشاي لنا  

 مجيعاً . لعلك يف حاجة إىل ذلك مثلي أان ." 
دفعت فينيتيا ابب غرفة املكتبة وهي تتكلف 

والثقة  يف مظهرها ، فأومأت ابلتحية    االرتياح
حنو كارلو الذي سأهلا :" حسناً  هل الطبيب 

حنو أبيها تسأله : " كيف   قادم ؟ " مث التفتت
حالك اآلن ؟ " وأخذت تلف ساقيه  ابلغطاء   

وكان  هو مستلقياً على املقعد  املستطيل   
يبتسم هلا  قائالً : " أشعر بتحسن  أن الدكتور  

فيلدينغ سيثور علي  إلضاعيت وقته . لقد بقيت  
يف فراشي أمالً أبن تنتهي نوبة األمل تلك ، 



يصل لن يكون لألمل   ولكنها استمرت وعندما 
اثر كما حيدث عادة . "  فقال كارلو وهو يتقدم 

ليقف أمامها  : " أن ذلك واجبه  حىت ولو 
انتهى األمل اآلن  فال شك أن هناك سبباً له ."   
وأرخت فينيتيا أهداهبا بسرعة مشيحة بوجهها  
بعيداً  عن ذلك اإليطايل  وقد نطقت مالحمها  

ويت أبدت مالحظة بشعور الذنب . فقد كانت ب
عن أتخر أبيها يف غرفته ولكنها مل تفكر يف ذلك  

حلظة . فقد كانت مشغولة جداً بقضيتها مع  
كارلو ويف كيفية جعله يذهب معها أيل حفلة  

 اناتشا . 



وأخذت تلوم نفسها فقد كان عليها أن تصعد   
إىل غرفة  أبيها لتطمئن عليه بدالً من أن متضي 

ل قد أضجرته هبيامها وقتها يف حماولة جذب رج
، ولذي سخر منها بكل قسوة مثل قوله ابن ال 
بد للرجل من أن أيخذ  أجراً لكي يقبل ابلظهور  

 معها يف مكان عام . 
شعرت ابالرتياح  وهي تسمع صوت الطبيب ،  

تشكره إذ وهرعت إىل الباب  تستقبله  وهي 
رأت اللون يعود تدرجيياً  إىل وجه أبيها  وبعد  

ع الرجل املسن يف فراشه رافقت ساعة من وض
 الطبيب إىل سيارته . 



أخربها الطبيب  وهو يفتح ابب سيارته الفولفو   
ليضع حقيبته  على املقعد جبانبه  أبن ما جرى  
ألبيها  سببه التهاب الزائدة الدودية  . وألقى  
نظرة على كارلو الذي كان قد حلق هبما  وهو 

 يقول : " ال شيء يستدعي اهللع  ولكن
استدعوين إذا عاد األمل  وليبق على التغذية  

ابلسوائل  ملدة أربع وعشرين ساعة . ويف مدة 
يومني سيصبح يف حالة ممتازة ." وعندما  ابتعد ،  
قالت فينيتيا بصوت متوتر : " سأصعد ال طمئن  
عليه ."  قال هلا كارلو بعد أن اعرتض طريقها  :  

ا   " كال " ومجدت يف مكاهنا  وأغمضت عينيه
فة من أن يرى مقدار املها ومذلتها  ،  خائ



ومقدار احلب اهلائل الذي تكنه له يف أعماقها .  
واتبع قائالً : "  لقد كان مستسلماً للنوم  عندما  

تركته ، فقد أمضى ليلة مضطربة  . وعدة 
ساعات  من النوم  اهلادئ ستنفعه كثرياً وجبانب  

: " ذلك ... " مث  دار وجهها أليه وهو يتابع 
لقد وعدت  بويت أبن تتفقده من وقت آلخر 

وأن ترقبه جيدأ "  كان قريباً منها لدرجة  
استطاعت معها أن تشعر أبنفاسه . و آسرها 
القرب منه كما خلب لبها  و أذهلها  ذلك 

اجلمال الباهر  ملاذا ال يشعر بذلك هو أيضاً ؟  
ملاذا ال يشعر الرجل الوحيد الذي أحبته بشيء  

ا عدا السخط  و الغضب أهنا ال حنوها  م



تستطيع البقاء  معه هنا حلظة واحدة . فهذا  
كثري عليها احتماله ! وشعرت بشهقة عالية  

أوشكت  أن تفلت منها  فحاولت كبحها وهي 
تدير وجهها  بعيداً عنه بينما تفجرت الدموع  

 من عينيها لتنحدر على وجنتيها . 
يفوته   لقد رأى دموعها  بطبيعة احلال فهو ال

عاً سيبدأ بتعنيفها  مرة أخرى  شيء وطب
ويدعوها ابلطفلة  انه تعلم انه سيفعل ذلك ،  
وحاولت  بعصبية  أن تتحكم ابرتباكها الذي 

كان يفضحها  ولكن مل يكن يف صوته األجش  
أي اثر للقسوة  وهو يهمس :" ال تبكي . لقد 

مرت عليِك ساعتان قلقتان  حقاً ولكن كل 



فان  أابك اصبح يف حالة   شيء  قد انتهى
حسنة متاماً  وأنِت تعانني اآلن  من ردة فعل 

 وهذا كل شيء ." 
كل شيء؟ وانطلقت شهقاهتا اآلن  وهو يربت  
على ظهرها ، لقد كانت  يف نظره جمرد فراشة  

ملونة  كما أن رحيله غداً  كان حيطم قلبها .  مل 
تكن تريده أن يبتعد عنها لينسحب  مرة أخرى 

ما وراء ذلك  احلاجز . نعم لقد فعلت   ، إىل
ذلك! وهو لن يتمكن بعد اآلن من االدعاء أبهنا 

جمرد طفلة تسبب له الضجر ، انه لن يدفعها  
 عنه مرة أخرى .



ولكنه فعل ذلك حبركة مفاجئة جعلتها ترتنح  
وهي متعن النظر يف توتر مالحمه املفاجئ ، بعينني  

رعة إىل  تطل منهما احلرية واألمل . تراجع بس
اخللف ، مما جعلها تشعر  بفراغ مؤمل أحدث يف 

حلقها غصة خانقة . واغرورقت عيناها   
الكبرياتن الشفافتان ابلدموع  وهي حتتج بصوت  

 خمتنق قائلة : " ال تدفعين بعيداً هكذا ."
أجاب : " انِك حمظوظة حيث أنين املك شيئاً  
من ضبط النفس ."  قال ذلك وعيناه حتدقان   

نيها بعنف مل تر مثله من قبل ، وهو يتابع  يف عي
قائالً  وقد قطب حاجبيه األسودين  : " لو  



كنِت أكرب مما أنِت اآلن خبمس سنوات   
 الختلفت األمور  ولكنك ما زلِت طفلة ."
فصرخت بوحشية : " هذا غري صحيح ."  

واندفعت تقول دون  تفكري وقد اهنارت 
ال ترتكين  كربايؤها : " إنين احبك اي كارلو  ف

 أرجوك ال ترتكين ! "
مسعته يتنفس بشدة وهو يرد عليها بغيظ  

وشراسة : " انك تزعجيين إىل حد كبري  أتدركني  
ماذا تفعلني يب ؟ أتدركني ذلك ؟ "  ونظر إليها  

حلظة طويلة وقد توتر فمه مث تراجع  بسرعة  
عائداً حنو املنزل  آخذاً معه قلبها احملطم  

 املسكني .



فينيتيا وهي تشعر أبهنا تكاد ختتنق ،  استيقظت 
األغطية فت عنها  والقلق يبلغ هبا حد األمل . قذ

ابنفعال ، على السجاد ومن مث أخذت تدير  
حوهلا  عينني متسعتني يرتسم فيهما االرتباك . 

ولكنها ما لبثت أن حنت جانباً ظنها يف أهنا  
كانت تعاين من كابوس بعد أن أدركت منشأ  

ليس السبب والدها ابلتأكيد . آه   قلقها هذا . 
إهنا ما زالت تفكر يف موقف أالمس املريع وال 

شيء غري ذلك  وما دام ولدها يتبع محية  
السوائل هذا النهار ومراتحاً  من العمل  عدة 
أايم ، فال أبس عليه وال بد ال لتهاب الزائدة  

 الدودية ذاك أن يزول .



ا  كانت جذور تعاستها موجودة  عند حبيبه
كارلو  وجلست واضعة  ذقنها على ركبتيها  

آلفة  ذراعيها  حوهلما وقد انتشر شعرها األسود  
 الطويل  يف كل مكان .

ابلرغم من إصرارها على أتكيد حبها  فان 
الطريقة اليت أخذت تتوسل هبا إليه  أن يبقى قد  

أهلبت ضمريها خزايً  عندما تذكرت تفجرها  
 على السفر  العاطفي ذاك ، لقد كان مصمماً 

 بعد  ظهر هذا النهار . 
بعد أن تركها مبتعداً عائداً حنو املنزل ، ساورها 

شعور ابلوحدة  والتعاسة كما مل تشعر به من قبل  
.  ومل تعرف كيف تواجه ذلك الشعور املظلم 



ابليأس ، خصوصاً عندما رأته خيرج لينطلق يف 
 الشارع بسيارته املستأجرة .

كانت تتفقد فيها والدها ،    وأثناء الفرتات  اليت
رة عودة  بقيت تتسكع يف أحناء املنزل  منتظ

كارلو ، فتتمشى يف  الشرفة بقلق ، حتاول  أن  
حتضر يف ذهنها  الكالم الذي ستقوله له  عندما  
تراه مرة أخرى . لقد شعرت  أبعصاهبا  تتحطم 

 ملا جرى  وللطريقة  اليت تصرفت هبا .
لنهار الذي بدا ولكن الساعات امتدت طوال ا

وكأنه ال هناية له ومل يظهر له اثر  ومل تستطع   
هي أن متس طبق السلطة الذي قدمته هلا بويت  



وال طبق السمك املشوي  اللذيذ الذي قدمته  
 إليها  للعشاء .

" ال بد انه يريد أن يرى املزيد من األماكن قبل  
أن يرحل غداً ."  كان هذا كالم بويت الذي  

جاف وهي ترفع عن املائدة  نطقت به بصوت
طبق الطعام الذي عبثت فيه فينيتيا  بشوكتها ، 

بينما عيناها مسمراتن  على الكرسي اخلايل  
 أمامها .

اصطنعت ابتسامة ابهتة  وكانت هزة اهلزمية من  
بينما  اتبعت   كتفيها  تغين عن كل جواب ،

بويت بصوت أجش : " ال تبدي هبذا الشكل 
يد يف العامل ."  شتمت  فهو ليس الرجل الوح



فينيتيا نفسها لكوهنا شفافة هبذا الشكل ، وهي 
ترى مدبرة املنزل  خارجة من الغرفة  فقد  

جعلت من نفسها  موضعاً ملالحظات بويت   
وسخرية كارلو . لقد عرف شعورها حنوه حىت 
قبل أن تعرتف له أبهنا حتبه ، وفسره هو على  

انضجة . أهنا جمرد  فتاة صبية  مراهقة  غري  
ولكن بويت كانت خمطئة ، فهو الرجل الوحيد  
الذي يف إمكاهنا  أن حتبه  مبثل هذه العاطفة  

ولكن مل جيِن أية فائدة كما أعلن  ذلك صراحة 
ومتلكتها التعاسة . إن عليها تقبل االمر الواقع 
بشكل ما وحتاول أن حتسن تصرفها معه عندما  

لكنها ليست  تراه اثنية ، وعلى ما ستقوله له . و 



يف حاجة  إىل كل هذه املعاانة لتحطيم كرامتها 
ألهنا عندما كانت مع أبيها  الليلة املاضية كان  

 كارلو هناك . مل ينظر إليها ،
عندما حضر إىل الغرفة سائالً أابها عن صحته  
وقد شحب  وجهها  عندما قال : " إذا كنت  
متأكداً من أنك يف طريق الشفاء  فسأستقل 

غداً إىل روماً  كما اتفقنا ولكن إذا كان   الطائرة
لديك أية خماوف فان يف استطاعيت إلغاء السفر  

 والبقاء  جبانبك ." 
حبست فينيتيا أنفاسها  راجية أن يطلب أبوها  
من كارلو البقاء  ولكنه مل يفعل ، بل أجابه  :" 

ة التجويع  إنين خبري  متاماً  وعندما انتهي من فرت 



جديداً  وقد طلبت من  هذه سأعود رجالً  
سيمون كريو  احلضور إىل هنا هذا الصباح  

لينوب عين يف غيايب ليومني أو ثالثة  وهكذا  
ليس من الضروري  أن تغري خطة سفرك  جملرد 
أنين عانيت من وجع يف املعدة  إذ ال ضرورة 

 لذلك مطلقاً ." 
قال كارلو : " إذا كنت متأكداً .. "  هل هي  

تلك اليت بدت على مالحمه ؟  عالمات ارتياح  
وتصلبت شفتاه وهو يضيف  قائالً : "  بعد  

تفكري عميق  وصلت  إىل قرار  مهم أحب  أن  
احبثه  معك غداً صباحاً بعد أن تنتهي من رؤية  

 كريو ."



فأشار أبوها  إىل الكرسي الكبري املقابل لسريره  
العريض القدمي الطراز وهو يسأله ابمساً : " وملاذا  

اآلن ؟ "  وحبركة غري إرادية  كما بدا  ليس
لفينيتيا ، حتولت  العينان  السوداوان أ خرياً  إىل  
انحيتها  مث عادات إىل أبيها  فوراً وهو يقول بتلك 
اللكنة اخلالبة يف صوته : "  من األفضل إرجاء  

 ذلك إىل الغد ." 
إذن فقد توصل إىل قرار ما ... طبعاً بشأن 
العمل  وهل هناك شيء غريه ؟ مث رفض أن  
يتحدث عنه أمامها . وشعرت فينيتيا  ابألمل  

وهي تفكر يف ذلك . انه لن يتحدث  عن أي 
 شيء ذي أمهية يف حضورها فهو يظنها مراهقة .



وبقيت أنظارها على يديها  املتقبضتني  يف 
الصمت اليت سبقت    حجرها ، أثناء حلظة

خروجه من الغرفة ، لتخرج  هي نفسها بعده  
بقليل  قاصدة غرفتها  وقد مشلها الوهن   

للضرابت اليت وجهها إليها . سواء قصد ذلك 
 أم ال . 

ومل يكن شعورها ، هذا الصباح  أبفضل منه ليلة  
أمس ، وأزاحت شعرها  عن  عينيها  وهي تنظر  

سنة على حلوها ببالدة ، لقد صممت منذ 
جتديد غرفتها هذه حسب ذوقها فغريت ورق  
اجلدران ، والسجادة الوردية الباهتة  وكذلك   

الستائر الوردية . اصبح  األاثث ابللون األسود  



وابستثناء  السجادة البيضاء  كل شيء كان  
قرمزي اللون . وتذكرت كيف غمرهتا البهجة يف 

ذلك احلني  و اآلن  وهي تشعر بتباشري يوم 
يف حار آخر . أخذت تتذكر أبسى أايمها ص

املاضية  وانتقاهلا السريع  الرائع من عهد   
احلداثة  وكل تلك الثقة  ابلنفس  اليت حطمها  
وقوعها يف حب من ال يرحب حببها .  وعندما  
تركت سريرها يف النهاية  لتأخذ محاماً  وجدت 
نفسها ترجتف . إن كارلو سريحل هذا النهار ،  

تمل أن يتقابال مرة أخرى . ذلك ومن غري احمل
أن أابها وسيمون  كان فيهما منتهى الكفاءة   

ألدارة الشركة اليت ميلك أسهماً فيها . فقد  



استمرت سنوات دون أن  تفعل أسرة روسي  
ىل   شيئاً سوى اخذ حصتها من األرابح . هذا  إ

انه يدير خمتلف أعمال شركة روسي  مبفرده  بعد  
ملركز الثاين فيها نظراً لتأخر أن اكتفى والده اب 

صحته  وهذا جيعل زايرته إلنكلرتا  مرة أخرى 
 غري حمتملة 

وأخذت ترتدي معطف احلمام وهي تتساءل  
وقد استبدت  هبا التعاسة  عما إذا كان  

سيتذكرها أحياانً ، مث قررت أنه لن يفعل ذلك 
إذ سرعان ما ستنسيه السيدات  اللوايت يف 

ويت ، فينيتيا التلميذة  انتظاره  كما مخنت ب
 الصغرية  اليت ضايقته حببها .



وبعدم اكرتاث  مبظهرها ، ارتدت بنطاالً  من  
جينز  والقميص املدرسي  الوحيد  الذي مل متزقه 

بويت قطعاً لتمسح به األاثث ، مث خرجت  
قاصدة غرفة أبيها  وكانت بويت قد سبق 

وأحضرت له إبريقاً من العصري الطازج  كما كان  
سريره مغطى ابألوراق وامللفات  وسألته  

ابهتمام وهي ترفع شعرها الطويل  الالمع إىل  
اخللف متمنية لو كان  عندها وقت لتضفريه الن 

 هذا النهار سيكون شديد احلرارة .
قائلة : "  هل من الضروري  أن تعمل اآلن ؟ "   

فأجاب وهو حيدق  فيها من فوق نظارته : "  
منا  أحاول  تنظيمها لتيسري إنين  ال اعمل  و إ



فهمها على سيمون  عندما يصل . أتريدين أن  
 تطليب  منه البقاء للغداء لتتسلي بصحبته ؟ " .

هناك رجل  واحد تريد صحبته  ولكن املشكلة  
ن يريد ذلك  وهزت رأسها نفياً   انه مل يك

بصمت فقطب والدها  حاجبيه قائالً : " يبدو 
ل ما زلت قلقة عليك الوهن ماذا جرى ؟ ه

 علي ؟ إنين خبري اآلن ." 
قالت كاذبة : " انه اجلو احلار ." وتساءلت  

عما إذا كانت ستعود إىل هبجتها وطبيعتها املرحة   
مرة أخرى . حني كانت مليئة ابحليوية ال يشغل  

 ابهلا شيء . ومل تستطع أن تتصور ذلك . 



قال : " اذهيب إذن وانتعشي يف مياه حوض  
سيمون يعرف  طريق غرفيت كما  السباحة فان

أن كارلو مشغول يف غرفة املكتبة يعد التقارير .  
وهكذا ميكنك أن متضي  وحدك صباحاً مسلياً  

تسرتخني فيه ."  وعندما عادت إىل غرفتها   
فكرت يف أن رأي والدها ال أبس به ، فهي لن 
جتعل من نفسها سخرية مرة أخرى . عليها  أن  

إذ ليس مثة فائدة من   تبتعد عن طريق كارلو 
املصاحلة معه ألنه إذا جاء سيمون وذهب  فان  
كارلو سيذهب إىل غرفة أبيها ملناقشة أعماهلما  

ومن مث يذهب إىل املطار  واىل ذلك الوقت  
ستغيب عن األنظار ، وحوض السباحة كان يف  



الفناء املسور القدمي  وهو املكان املناسب  
دة منعشة   لالختفاء ، كانت مياه احلوض ابر 

وبعثت فيها عدة أشواط من السباحة ، النشاط  
قبل أن تستدير لتسبح على ظهرها وفكرت أهنا 

لو ركزت ذهنها يف البقاء هبذا الوضع فرمبا 
يكون يف إمكاهنا أن تستعيد شيئاً من ضبط  

النفس تتمكن به من وداع كارلو حتية الوداع بعد  
 ساعة أو ساعتني ..

أهنا ستقول له وداعاً  وشعرت لدى تفكريها يف 
فؤادها ما جعلها تصر  مبثل طعنة  السكني يف 

على أسناهنا  كما جعل ركبتيها تصطكان  
ووجدت نفسها بعده تنحدر إىل أعماق احلوض  



ذي الستة أقدام عمقاً ومل يهمها فيما لو مل 
تصعد بعدها أبداً . ولكنها ما لبثت إن صعدت 

ها  لرتى إىل سطح املاء مث مسحت املاء عن عيني
تظهره الشمس من خلفه خياالً  سيمون من بعيد 

أسود . ومتنت لو تنزل إىل أسفل احلوض مرة 
أخرى  فقد كانت من الكآبة حبيث مل تشعر 
برغبة يف التحدث إىل أي إنسان . وجاءها  
صوته مازحاً متقطعاً وكأمنا كان يركض  وهو  

يقول : " ما أحسن هذا ليتين أستطيع السباحة  
". 

عليه وهي تصعد درجات احلوض لكي   فردت
تبتعد عن هذا املكان بعد أن افسد عليها هذه  



املسرة الضئيلة حبدة قائلة : " وما الذي جيعلك  
 تعتقد أنين أرحب هبذا ؟ "

وخطت على األرض املبلطة وقد عالها العبوس 
وذلك آن تصرفات سيمون يف املرتني األخريتني  

سليمة وكانت  اللتني خرجا فيهما معاً مل تكن 
ألفاظه  أحياان غري مهذبة  كما حتب . وقد 

سكتت على مضض الن اخليار اآلخر الذي 
كان أمامها هو أن تبقى  يف البيت حمرومة من  

املرح وال ترى أايً من أصدقائها . إهنا يف  
املستقبل ستفضل مسرورة البقاء يف املنزل إىل 
أن  تستطيع إقناع أبيها أبهنا ستكون آمنة يف 

خروجها بدون مرافق خيتاره هلا ... وميكن عند 



ذاك لسيمون  أن يفتش عن فتاة أخرى ينشب  
فيها خمالبه فقد تعبت هي من االستمرار يف 

 دفعه عنها على الدوام .
يف بداية خروجهما معاً ، كانت تراه مثاالً 

للمرافق املهذب كما ينبغي أن يكون وذلك يف 
ايته هلا . ولكنه  مراعاته واهتمامه و فكآهاته ومح

مؤخراً اصبح يظهر رغباته بشكل مناف للذوق 
، مما جعل خروجهما يقتصر على املصارعة  

بينهما  هجوماً ودفاعاً بدالً من أن يكون فرتة 
هبيجة كالقصد منها .  ولو أن بذرة من الشك  

راودت أابها يف ما جيري بينهما ، لنسف كل 
 شيء حتماً .



يعرف أيب انك هنا  وصرخت به غاضبة  : " هل 
عتزم عمله ؟" فرد عليها  ؟ هل هو يعرف ما ت

متربماً : " آه هيا ، تعايل . لقد سبق  ورأيت  
أابك وأخذت كل األوامر  منه كأي موظف جيد  
. فما اخلطاء يف أن نتسلى معاً ، هذا إىل ذلك  
الرجل املسيطر السيد روسي هو معه اآلن ... 

عرفني ما هو  وهذا سيشغله فرتة طويلة  انك ت
شعوري حنوك  فال تدعي انِك غري مستعدة 

لذلك ."  واجهته اثئرة وهي تقول بعنف  
وعيناها حتذرانه من أن يتقدم حنوها خطوة 

واحدة : " انك تثري امشئزازي فإذا بدر منك أي  
تصرف شائن فسأصرخ أليب ليأيت ويطردك حاالً  



."  واستدارت بسرعة لكي تبتعد فقط عن  
ه  وعينيه الوقحتني دون أن خيطر  وجوده الكري

بباهلا انه سيندفع خلفها بسرعة ليشدها من  
شعرها ليمسك هبا ، يديرها إليه مما افقدها  

توازهنا وهو يزجمر يف أذهنا : " يف الوقت الذي  
انتهي فيه منك بعد أن تذوقي ما يدفعين إىل كل  

هذا سيكون طردي هو ابعد شيء عن ذهنك 
وكان أقوى منها كثرياً وهذا وعد مين لِك ."   

بينما كانت تشهق مرجتفة إذا هبا تسمع من  
خالل الغشاوة احلمراء أمام عينيها املغمضتني  

صوت كارلو روسي يقول خبشونة وسخرية : "  
إنين ال اعتذر عن تطفلي هذا  فأان يف الواقع 



مسرور هلذا التطفل ."  وعندما فتحت عينيها  
تبدأ بتربئة  على اتساعهما  هلعاً  وقبل أن 

نفسها ، مسعته يقول بصوته العميق املفعم  
ابلتهكم : " ال تكلفا نفسيكما عناء النهوض اي  
أوالد فان يف إمكاين السفر دون حاجة للوداع  
."  ومرة أخرى  أخذت تالحقه أبنظارها وهو 

 يرحل هنائياً . 
 
 

 الفصـــــــل الثالث 
 



" هل سبق وعلمت أنه سيحضر اجلنازة؟ "  
فينيتيا هذا السؤال عندما استقر هبا   ألقت

اجللوس مع سيمون يف املقعد اخللفي من سيارة  
الليموزين  والسائق يف ثيابه الرمسية  ينساب  

هبدوء مبتعداً عن املكان  واستطردت قائلة :"  
أرجو أال يتصور إن يف إمكانه أن يعود إىل املنزل  

". 
ه  هز سيمون كتفيه قائالً : " إنين مل  اعلم ان

سيحضر  ولكنين كنت شبه متوقع لذلك وعلى 
كل حال ، فأنِت سرتثني حصة أبيك من  

األسهم يف الشركة  وطاملا أنه ميلك النصف  
 اآلخر فهو يريد أن يلقي نظرة على أرابحه ." 



ألقت عليه نظرة جانبية كئيبة ، بينما كان  
حجاهبا األسود املسدل على وجهها خيفي امحرار  

الوقت مناسباً للحديث يف  عينيها ، مل يكن 
شؤون العمل وعن أرابح كارلو روسي يف الشركة 

املكافحة  ذلك أن جمرد وجوده هنا  فيه  ما  
 يكفي  من  السوء . 

تنهدت وهي تشبك أصابعها املغطاة ابلقفاز  
هتا هذا  األسود ، يف حجرها  لقد كانت معاان

النهار تكفي من دون  أن تشتبك عيناها وهي 
جثمان أبيها احلبيب املسجى ، ترفعهما عن 

فجأة بتلك العينني السوداوين احلادتني لذلك  
الرجل الذي ظنت يوماً أهنا ستحبه إىل األبد ، 



الرجل الذي كانت على استعداد  للتضحية  
 حبياهتا ألجله إذا اضطرها االمر لذلك . 

قال سيمون : " هيا ، أهدأي ، فسنتخلص من  
بعد ذلك أن   اجلميع أبسرع وقت ممكن ليمكنك

متضي بقية هنارك بسالم . سأبقى معك  
وسنتناول عشاء هادائً . فأان ال أريدك أن تبقي  

 وحدك ."
أومأت برأسها وقد منعها  الذهول من أن تتكلم 
فقد كانت وفاة أبيها منذ أسبوع صدمة مريعة هلا  

الة قلبه .  فهو مل يعلم أحداً  من قبل عن ح
لتاجي عنده ،  وعندما تفاقمت حالة الشراين ا

وتويف  أثناء نومه ،  مل تستطع هي أن تصدق 



ذلك وان تتعود على هذا الواقع . ومل تعرف   
كيف  كان ميكنها أن تتصرف وتتدبر األمور من  

دون معونة سيمون . فقد بدت يف أثناء األايم  
السبعة املاضية ، وكأهنا عادت تلك الطفلة  

دة املثابرة  اخلائفة عدمية اخلربة وتلك املرأة اجلا
اليت عودت نفسها  على أن تكوهنا  طيلة  

السنوات الست املاضية . تلك املرأة حطمها  
 احلزن على األب الذي فقدت .

ولكنها عادت تسيطر على نفسها وكانت  
ا هبذا  بينما كانت السيارة تقف  تطمئن نفسه

أمام املنزل .  كان ال بد هلا من ذلك ورفعت 
اب وهي تستعد ذقنها  بكربايء حتت احلج



لدخول  املنزل الستقبال  املعزين . كانت بويت  
قد حضرت اجلنازة فقد كانت ابلطبع كفرد من  
األسرة . فاستدعت متعهدي املآمت الذين كانوا  
اآلن يضعون اللمسات األخرية على  مقصف  

األطعمة الباردة املعدة للمعزين .  حدثت فينيتيا  
املطبق   نفسها أبن كارلو لن يكون من اجلهل

حبيث أييت إىل هنا . وتعثرت يف سريها قليالً بعد 
 أن أصاب التفكري فيه  ساقيها ابلوهن . 

سأهلا سيمون : " هل أنِت خبري ؟ ." مالت حنوه 
شاكرة وهي ترى السيارات األخرى الفاخرة اليت  
تقف يف الفناء . قالت له وهي تتمالك نفسها : 

 كثري من  " نعم ابلطبع ." ومل تكن يف حاجة إىل



الذكاء لتعرف  السبب  يف أن يؤثر جمرد التفكري 
الشكل مسبباً هلا مثل  يف كارلو روسي عليها هبذا  

 هذا االرتباك املؤمل .
فمنذ ستة أعوام يف  أثناء أسبوع صيفي مشؤوم  

وآخر مرة  ارمتت هي على قدميه تصارحه  حببها 
رآها فيها كانت يف وضع غري الئق مع سيمون  

السباحة وتوهج وجهها وهي تتذكر عند حوض 
ذلك لقد كانت تظن أن احلزن على رحيله 

وشدة شعورها ابإلحراج لذلك الوضع  وغضبها  
على سيمون الذي تسبب يف هذه النهاية ، وكل 

تلك املذلة واحلقارة اليت أحست هبما ، كل 
 ذلك سوف يقضي عليها .



ولكن من الغريب أهنا خالل السنوات اليت تلت  
قد أصبحت مولعة بسيمون وكأن ظهور ذلك  

الرجل يف ذلك املشهد قد أعاد إىل سيمون  
عقله  ومل يستطع أن يعتذر مبا فيه الكفاية ويف 

اليوم التايل أرسل إليها ابقة  زهور ولكنه مل 
حياول رؤيتها أو التحدث إليها . ومل تقع عيناها  

مرة أخرى  إال عندما دعاه والدها إىل  عليه 
املنزل . لقد تصرف يف ذلك احلني بكل لطف  
وأدب وكان االعتذار يبدو يف عينيه يف كل مرة 

كانت عيناها تقعان عليهما . مث التحقت بشركة  
أبيها بعد سنتني من دراستها ألعمال السكراترية  
ومسك الدفاتر وكان سيمون هو الذي ساعدها  



لى خمتلف أنواع اإلدارة وكانت  يف تدرهبا ع
التفوق كل هذا  معرفته وصربه إىل عزميتها  يف 

دفعها إىل القمة رأساً إىل حد أن أابها منذ سنة  
تقريباً تقاعد عن العمل جزئياً  دون أن خيربهم 

أن صحته  قد أصبحت يف وضع مؤسف ولكنه 
كما قال يف حاجة يف سنه هذا إىل بعض الراحة  

دد يف أن يسلمها زمام العمل  ... وهلذا مل يرت 
الذي كان يقبض عليه بيديه بكل حزم ؟ كانت 
تعلم انه فخوراً هبا وإذا كان قد تساءل يوماً يف 
نفسه عن السبب الذي جعل ابنته العابثة احملبة  

للحفالت تتغري بني يوم وليلة إىل فتاة عاملة 
جادة فهو مل يسأل عن السبب أبداً . وأثناء  



شهور اليت تلت رحيل كارلو مل هتتم األسابيع وال
كثرياً أبي شيء  وكان تصميمها على أن تعمل  

 يف شركة  أبيها سببه فقط أن جتعله سعيداً . 
غالبت دموعها اليت أوشكت أن تطفح هبا  

ئدة من النظر إىل الوراء كان هذا ما  عيناها ال فا
فتئت تذكر نفسها به على الدوام وسارت حنو 

م يف طقمها األسود الكئيب  املنزل بظهر مستقي
حيث أخذت تستقبل املعزين اببتسامة متحفظة  

شاكرة وجود سيمون جبانبها . وألقت بنظرة  
متجاوزه هبا ممثلي أقسام البيع ابلتجزئة بوجوههم  
اجلادة إىل القاعة خلفهم وسرعان ما جتمدت يف 



مكاهنا وقد شعرت مبثل طعنة السكني من األمل 
نه كارلو !!الذي كسا وجهها ... ا  

كان عليها أن تتوقع هذا وتعد نفسها له بدالً  
مدعية انه ال   من دفن رأسها يف الرمال كالنعامة

ميكن أن يدخل إىل مكان مل يدع إليه أو يرحب  
 به .

مل تغريه تلك السنوات الست ما عدا أهنا عمقت  
بعض  خطوط مالحمه املتعجرفة اليت تتفجر  

التناسق الذي  رجولة وكان جسده ما يزال بنفس
كان عليه أما هالة النفوذ والسلطة اليت حتيط به  

فقد أصبحت اآلن  اكثر بروزاً . وكان رؤوس  



عدد من النساء قد استدارت إليه ، مأخوذات  
 بوسامته . ومتلك فينيتيا برغمها  اضطراابً . 

خاطب سيمون آخر جمموعة  تقدمت لتقدم 
ن فينيتيا  تعازيها بقوله : " نرجو املعذرة حلظة فأ

يف حاجة إىل شراب ينعشها ." واجته هبا إىل  
انحية وهو يقول برقة : " إن منظرك سيئ جداً  

هل سيغمى عليِك ؟ ." وبدا عليه وكأنه ال 
يدري ما الذي ينبغي عليه أن يصنع إذا هي  
أجابت ابإلجياب ، والحت على شفتيه شبه  

ابتسامة عندما أراحته بقوهلا : " مل حيدث قط أن  
مى علي من قبل ولكن معك حق فأان  يف أغ

حاجة إىل شراب منعش  وان حماواليت التحدث  



إىل كل هؤالء الناس قد أثبتت أهنا حمنة مل 
 أتصورها من قبل ." 

ذلك أهنا ال ميكن أن تصارح أحداً يف العامل  
ابلشعور الذي انتاهبا عندما رأت كارلو وكيف أن 

لما  نظراته إليها وهي مع سيمون ما زالت ك
 تذكرهتا حتس يف احلرج  والشعور ابخلزي .

وضع سيمون يف يدها كوب شراب منعش وهو 
يقول : " اشريب هذه  وال تدعي مثل هذا القلق  

يبدو عليك فان القوم قد ابتدءوا يستعدون  
للخروج وميكنك قريباً أن ترفعي قدميك  

وتسرتخي ويف نفس الوقت ميكنين إذا أنِت  
كر فيها اجلميع شئِت أن أقوم جبولة اش



حلضورهم .  فتمتمت : " ال أبس ستتحسن  
حاليت متاماً ." ورفعت الكوب إىل شفتيها  

ولكنها كانت على كل حال شاكرة له ما تقدم  
به فقد كانت مسرورة إذ أمكنها أن تعود فتميل  

إليه وتثق به مرة أخرى ، و أغمضت عينيها 
وهي تشعر ابلراحة  وعندما فتحتهما مرة أخرى  

وجدت نفسها تنظر مباشرة يف عينني سوداوين   ،
عدائيتني  فأمسكت أنفاسها  وهي تشعر 

ابلغثيان إذ تسمع ذلك الصوت اخلالب يغمرها 
بفيض من الذكرايت املؤملة كانت قد ظنت خطأ  

أهنا قد نسيتها منذ وقت طويل .  قال : "  
تعازي  املخلصة اي فينيتيا لقد كان والدك رجالً 



عرف مقدار احلب الذي كان يكنه  رائعاً وأان أ 
 الواحد منكما لآلخر ." 

قالت : " شكراً ."  وخرجت الكلمات منها  
جافة فاترة وكانت شفتاها ترتعشان فهي مل تتوقع  

أن تراه اثنية وكان ذلك  منتهى الغباء كما  
أدركت اآلن ابعتبار انه ميلك مقداراً كبرياً من  

.  األسهم يف شركة أبيها  ، شركتها اآلن  
ارتفع صوت كارلو يقول موجهاً حديثه إىل  

سيمون : " أما زلت ذا فائدة اي كريو؟ أليست  
زوجتك  معك ؟ "  أزعج فينيتيا أن تشعر  

بوجهها يتوهج فقد كان للطريقة اليت لفظ هبا  
كلمة ) ذا فائدة ( أن يعلمها بكل قسوة انه  



مازال يتذكر آخر مرة رآمها معاً . وما الذي  
ن سيمون متزوج ؟ هل كان يسأل  جعله يعلم أ

ية أحياانً بينه عنهما؟ لقد كان مثة مكاملات هاتف
وبني أبيها  وال بد  انه مجع معلوماته  عن هذا 

الطريق وكان سيمون يغمغم قائالً : " إن اجني ال  
ميكنها احلضور إىل هنا فهي مسافرة يف مهمة  
عمل ."  وكان هو أيضاً قد امحر وجهه كما 

ا  وكان امحرار وجهيهما مها االثنني  رأت فينيتي
يظهرمها وكأهنما قاما بشيء جعلهما يشعران  

ابلذنب  وكان عليها أن تتمالك نفسها وذلك  
أن كارلو يعين أالن ابلنسبة إليها اقل من ال 
شيء  وقد حان  الوقت أالن لكي تتصرف 



كامرأة انضجة بدالً من أن تتصرف كتلميذة  
ة  العبوس احلازم  هذا مذعورة أمام انظر املدرس

يف عدم االرتياح  إىل أهنا كانت تعرف السبب 
الذي بدا على سيمون ، فقد مر على زواجه من  

اجني ستة اشهر فقط وكانت مهنتها كعارضة  
أزايء جتعلهما مفرتقني اغلب األحيان مما جعل  

اخلصام يدب بينهما بصورة  عنيفة ومل يكن لدى  
ية ، تساند زوجها  اجني نية أن تكون زوجة تقليد

 يف عمله فهي ترى عملها أوىل ابالهتمام .
وهبزة ذات معىن من كتفي كارلو إىل التواء شفتيه  

الساخر علمت انه ال يتقبل األعذار املغمغمة  
وان العمل عنده فوق  الكلمات . أخذت عينا  



كارلو تتفحصاهنا كلياً ابتداء من قبعتها الصغرية  
" لقد تغريت   بعدها : إىل حذائها  العايل ليقول

جسمانياً ." ومل حيمل صوته آسفاً وال مدحياً كان  
يعلن فقط حقيقة واقعة سلمت هبا إبمياءة عدم 

اكرتاث  خفيفة من رأسها . مل يكن مثة ما ترد به 
على هذه املالحظة دون أن تعود بذاكرهتا إىل  

ذلك األسبوع الذي تصرفت فيه مبنتهى الغباء  
يعود إىل روما أو إىل أي  ومتنت لو يرحل لو 

مكان وكأمنا كلماهتا ستجذبه وتلقيه بعيداً أو  
على األقل جتعله يدرك مقدار عدم الرتحيب 

 الذي تشعر به لوجوده هذا .



قالت له بربود : "  من كرم أخالقك انك 
وجدت فرصة ، رغم انشغالك البالغ لكي حتضر 
إىل هنا ولو كان أيب موجوداً لشكرك على ذلك 

ووضعت   جانباً الكوب اليت نسيته يف يدها ."  
وهي تستطرد : " و أمل أن تكون رحلة العودة  

 مرحية  فال تدعنا نعطلك عن الذهاب ." 
كان رده شبه ابتسامة إقراراً مبا قالت واستدارت 

بويت اليت أقبلت  هي بشيء من االرتياح إىل  
إليهما وقد وضعت املئزر األبيض فوق ثياهبا مما 

دهتا إىل العمل مرة أخرى  لتقول خماطبة  ينبئ بعو 
فينيتيا : " أن بعض الضيوف على وشك  

املغادرة اي حبيبيت  فجئت  ألخربك  وإذا كنت  



ال تريدين مين شيئاً حالياً فسأجهز الغرفة للسيد  
 كريو  إذا كان ال أبس يف هذا . "

وقطبت فينيتيا حاجبيها وحولت عينيها إىل  
أذعنت القرتاحه سيمون متسائلة إذا كانت  

ابلبقاء بصحبتها وتناول العشاء معها ، ولكنها  
املرة االوىل اليت تسمع فيها انه سيمضي الليلة  
هنا . ال بد انه  كان يعين ما قال هلا من انه ال 

يريدها أن تظل مبفردها هذه الليلة . وان وجود  
بويت هنا ال يعين شيئاً  ألهنا يف نظره جمرد خادمة  

يعتد هبا .حسب علمه ال   
قال سيمون رداً على نظرة التساؤل يف عينيها و  
مؤكد ظنوهنا وذلك بلهجة رمسية دون أن ينظر  



إىل أحد : " أظن من األفضل عدم بقائك 
مبفردك هذه الليلة وقد حدثت السيدة بويت عن  
ذلك قبل فرتة ."  وتنهدت فينيتيا ، فقد كان ال 

 فرق عندها سواء أمضى الليلة هنا أم ال 
 وافرتضت انه يقصد بذلك إظهار الشهامة . 
فهو يبالغ يف رعايتها إكراماً لذكرى أبيها ،  

ولكنها كانت تفضل لو سئلت عن ذلك أوالً ، 
ولكنها ما لبثت أن جتمدت يف مكاهنا عندما 

تدخل كارلو بينهما قائالً :" إنين أوافقك  على 
ذلك اي كريو وعلى  كل حال  رمبا سأبقى هنا 

فلن يكون مثة حاجة بك للبقاء ."   عدة أايم
وعندما استدار حنو  مدبرة املنزل بدت يف عينيه  



أول حملة من الرقة لطفت من النظرة العدائية اليت  
كانت يف  عينيه منذ وصوله كما ظهرت على 
شفتيه شبه ابتسامة  وهو يقول : " سأستعمل 
الغرفة اليت كنِت ستجهزينها لكريو ، ولكن ال 

برتتيب السرير ميكنين أن افعل   تتعيب نفسك
 ذلك بنفسي ."

تقول حبرارة  دون تفكري : "  انربت فينيتيا
ة يف فندق  جز لنفسك غرفميكنك كذلك أن حت

بكل سهولة ."  ورفعت برموشها وهي تشعر  
ابألمل الذي رافق صوهتا وهي تقول ذلك  فهي  

ال تريده هنا ممثالً ذكرى سوداء لسلوكها املعيب  
رافقتها طيلة تلك السنوات . ولكن هل كان 



إىل هذا احلد ,  عليها أن تفقد رابطة جأشها 
للظن انه مازال يف إمكانه التأثري  ركة له جماالً ات

عليها يف حني أن احلقيقة هي غري ذلك ؟  
ومالت ال شعورايً حنو سيمون  بعد إذ حملت  

ومضة من السخرية يف عيين كارلو السوداوين  
ًً بسرعة لتصر على  فحولت نظراهتا بعيدًا
حها أسناهنا بغيظ  وهي تراه يعرتض على اقرتا

هذا  قائالً بصوته الرقيق العاطفي : " وملاذا  
اذهب إىل الفندق يف حني ميكنين البقاء هنا؟ 

صدقيين أن الطعام الذي تصنعه بويت ال يبارح  
ذاكريت انه امجل ذكرى صحبتين إىل إيطاليا منذ  

 سنوات ." 



وحاالً تبادر إىل ذهن فينيتيا إن أدراك ما يعتربه 
ذكاء كبري وابن عليها   أسوأ ذكرى  ال حيتاج إىل

بوضوح االرتباك والشعور ابالستياء وهي ترى 
امحرار وجه بويت وهي جتيبه متجاهلة إطراءه هذا  

:" أتفرش سريرك بنفسك ؟ ما هذا الكالم 
الفارغ ؟ إنين أقوم بذلك بكل سرور سأجهز 
لك الغرفة اليت كانت لك من قبل  فقد سبق 

؟  وقلت أن منظر احلديقة أعجبك  أتذكر
وسيكون من دواعي سروران أن نستضيفك هنا  

 مرة أخرى . "
فكرت فينيتيا ابمتعاض يف أن بويت كان عليها أن  

تتحدث عن نفسها فقط ... وما لبثت أن 



تبعتها بسرعة دون أن تنظر إىل أي من الرجلني  
فليتفقا فيما بينهما على ما إذا كاان يريدان مها  

إذ من الواضح  االثنان أن يبيتا هذه الليلة هنا .
مة مسموعة يف هذا الشأن . انه ليس هلا كل

وأخذ منها توديعها للمعزين وشكرها هلم  
مؤاساهتا يف فقد والدها وقتاً أطول مما كانت  

تتوقع وكانت تتلهف إىل االنفراد بنفسها لكي 
جتد  الوقت  الذي ميكنها فيه أن تشعر ابلتعود  

خر  على حمنتها هذه يف أبيها  عندما تقدم آ
املعزين لتوديعها .  وكان هذا سيمون ونظرت 
أليه مرتني لكي تتأكد من انه هو بذاته لرتتسم 

على شفتيها ابتسامة أمل وهو يقول ابكتئاب : "  



انه هو السيد املطاع  قد امرين ابلذهاب لقد  
قال انه سيتحدث إىل غداً  وبعد غد سيدعو إىل  

بِك   اجتماع للمديرين ويبدو انه يريد االنفراد
بقية النهار  ولكن إايك أن تسمحي له إبرهاقك 
ابحلديث عن شؤون العمل فأنت تبدين مرهقة  

 منذ اآلن ." 
أجابته جبفاء : " أشكرك على تشجيعك هذا يل 

."  أن يف إمكاهنا اخلوض مع كارلو يف شؤون  
العمل ... فقط ولكن إذا خطر له أن يذكرها  

ذ ستة  بتصرفاهتا املعيبة اليت صدرت عنها من 
أعوام فستقتله وأضافت تسأله هبدوء :" أين هو 

 اآلن ؟ ".



كانت القاعة الكبرية خالية وكذلك غرفة 
االستقبال إال من متعهدي حتضري األطعمة 

الذين  كانوا اآلن  ينظفون املقصف من حمتوايته  
وأجاهبا سيمون بصوت ساخر : " يف آخر مرة 

 املطبخ رأيته فيها كانت مدبرة املنزل  تقوده إىل
كوب شاي وقطعة من الكيك ..  لتقدم له  

الكيك اجلديد  وليس ذلك الصنف  الذي 
أحضره أولئك  املتعهدون معهم  أظن أن تلك  
املرأة قد دخلها اخلرف  لن يكون  من السهل 

عليها احلصول  على مثل هذا الوضع املريح 
عندما تبيعني البيت هنا .   انِك فكرت طبعاً  

ذا أليس كذلك؟ " يف اقرتاحي  ه  



وقطبت فينيتيا جبينها وهي تسري معه حنو الباب  
أهنا ال تشعر  ابلرغبة يف إاثرة موضوع إمكانية  

بيع البيت  فقد كان حزهنا لوفاة والدها  ما زال  
حديثاً  واالنفصال عن املنزل  الذي أمضت فيه  

حياهتا  هو قرار ال ميكنها البت فيه مبفردها  
ا على سيمون التفهم لذلك  وهبذه السرعة .  بد

ألنه استدار يواجهها ويده على مقبض الباب 
ليقول وقد كست مالحمه الرقة : " انسي إنين 

حدثتك عن ذلك وستكون لنا جلسة معاً  
نتحدث فيها عن كل شيء  عندما يزول خوفك  
من عواقب ذلك فأان ال أريد أن  ادفع بكِ  إىل  

لك ال  قرار أنِت غري مستعدة له أن احرتامي



ن لو أمكنين املكوث   يسمح يل بذلك ولك
معك هذه الليلة ، كما كنت خططت لذلك  ال 

مكننا أن نتبادل احلديث بكل  ارتياح ... وعلى   
كل حال فهناك شيء مهم أريد أن أحتدث 

 بشأنه معِك ." 
كان الظالم قد بدأ ينتشر فقد مضى النهار  
بسرعة  وكان هذا من حسن حظها إذ كلما 

ابالنفراد  بنفسها  لتواجه أحزاهنا  لفقد   أسرعت
 أبيها  الغايل كان  ذلك  افضل الرتياحها .

مهما كان لدى سيمون ليقوله ،  ومهما كانت  
أمهيته فأهنا مل تشعر  ابلرغبة   يف مساعه وابلرغم 
مما قاله انه ال يريد أن يدفع هبا إىل قرار بشأن   



يهدف   بيع املنزل  فقد ساورها الظن أبنه كان 
قط من وراء  رغبته يف املبيت عندها   لذلك ف

وأتكدت ظنوهنا  هذه عندما عاد هو يغلق 
الباب وهو يقول متوتراً :" امسعي إذا كنِت  

تريدينين أن أبقى  فسأبقى ... بصرف النظر  
عما قاله روسي فهذا منزلك  أنِت  رغم كل 

شيء وليس من حقه أن يرغمين على الذهاب  
تريدينين هنا وإذا مل يعجبه  اخربيه فقط  انك

ميكنه أن يرحل إىل حيث يريد عندئذ ميكننا أن 
منضي أمسية مرحية نتحدث فيها بصفتنا  

 صديقني قدميني ." 



ساور فينيتيا الرتدد حلظة واحدة فقد كانت  
  يدرك انه  متشوقة إىل أن جتعل ذلك اإليطايل

ليس يف إمكانه أن يفرض نفسه حيثما يشاء  وال  
ببقاء من يشاء يف منزهلا ويرفض من  أن يقبل 

يشاء مبثل هذه الطريقة املستبدة  ولكن التفكري  
يف صحبة سيمون الثقيلة لساعات طويلة ويف 

األمسية املرحية حسب قوله كان اكثر إرهاقا من  
 أن تتحمله . 

أجابته حبزم : "  ال أظن ذلك ."  وعندما رأته  
ميط شفتيه  السفلى ابمتعاض سارعت تلطف 

جواهبا هذا فهو على  كل حال مل يقصد   من
سوى املنفعة هلا ، فقالت :" إنين ال أستطيع  



القيام أبي شيء يف الوقت احلاضر ." وابتسمت  
ع له برقة  وهي تقول :" حىت وال احلديث  م

األصدقاء القدامى فإذا ما انصرف متعهدو  
الطعام هؤالء فاألغلب أن اغتسل مث آوي إىل  

ى السيد روسي أن يستضيف فراشي مباشرة وعل
نفسه ."  وكانت تريد بذلك أن تتمالك نفسها  

وتشعر ابلقوة قبل أن تتمكن من احتمال 
 مواجهة كارلو على أساس الند للند . 

بدت على سيمون االستكانة وهو يقول : " إذا  
كان هذا ما تريدينه فسأتصل بك هاتفياً لنتدبر  

تغيب  أمر قضاء أمسية هادئة معاً ، إن اجني س
أسبوعاً آخر على األقل ويف نفس الوقت ال  



تسمحي لروسي أبن يزعجك آبرائه املتعلقة  
 بشؤون العمل .. أو أي شيء آخر ." . 

أجابت وقد شعرت فجأة ابلرغبة يف أن يرحل  
ن افعل ."  وشعرت ابالرتياح  قائلة : " كال ل

عندما فتح الباب وخرج . طوال الوقت الذي  
ول أن يتحرش هبا  ولك عملت فيه معه  مل حيا

هذه الرقة اليت بدرت منه  ما هي إال تعبري عن  
رعايته هلا  يف هذا احلزن  الذي يتملكها وليس  

فيها ما يستوجب أي استياء منها  وال حاجة هبا 
إىل الشعور أبي امشئزاز داخلي  أو السماح  
للذكرايت القدمية  عما سبق وفعله معها أبن  

بينهما اآلن  فقد كان   تفسد هذه الصداقة اليت



منذ ست سنوات شاابً حداثً مغروراً بنفسه  
 ولكنه اآلن اكرب سناً  واكثر حكمة ورقة .

وتراجعت إىل اخللف وهي تغلق الباب متسائلة  
عن  الوقت الذي سيخرج فيه متعهدو املقصف  

لتسمع  من خلفها صواتً تشوبه  لكنة  خفيفة   
ثر  لقد عاد  يقول ابزدراء :" اي له من موقف مؤ 

إىل منزله ليداري خيبته أليس كذلك ؟  هل تعلم  
زوجته انه كان ينوي املبيت هنا ؟ "  فاستدارت 

على عقبيها لرتى كارلو واقفاً أمامها  وامحر  
وجهها وهي جتيب : " كال ."   كيف جيرؤ على  
افرتاض شيء كهذا ؟ كيف جيرؤ؟  ولكنها عدا  

الك  عن امحرار وجهها غضباً استطاعت مت



نفسها لتسأله  بصوت ينضح سخرية وبروداً :"  
بث  هل خترب زوجتك أنت يف كل مرة تريد أن تع 

 فيها خارج املنزل ؟ " .
فأجاب  و عيناه تطفحان ابالزدراء :" مبا أن ال 

 زوجة يل فأن هذا السؤال غري وارد ."
مل جتفل  وقابلت  نظرته اهلازئة    ولكن فينيتيا

 اللتني تصبحان يها املائلتنيبرأسها  املرفوع  وعين
أحياانً من الشحوب حبيث تشبه البلور  ،  

ولكنهما اآلن متاثالن بلوهنما البنفسج . لقد  
ترك هو هذا املنزل منذ ست سنوات مصطحباً  
معه أسوأ فكرة  ممكنة عنها  وعند عودته هذه  

ته التعسة تلك ، مستعداً  احضر معه فكر 



لتصديق أسوأ األقاويل عنها ،  فيفسر رغبة 
صديق قدمي يف البقاء معها ملؤاساهتا يف هذه 

الليلة احلزينة بعالقة غرامية حقرية  وقد صب 
ذلك احلوار اللطيف  والذي ال بد قد  مسعه  

 زيتاً يف النار األثيمة اليت توقدها خميلته املريضة .
الصارمة الباردة إبمعان إن يف   حدقت يف مالحمه

إمكانه أن يظن ما يشاء فهذا ال يهمها وإذا هو  
حقاً يريد أن يعتقد فيها األسوأ فستساعده هي 

 على ذلك .
حاولت أن تتجاهل ارتعاش ركبتيها غضباً  
ة مث  فتلكأت حوله وهي تلقي إليه نظرة ساخر 

أتلقت عيناها حتت احلجاب الشفاف  بنظرة  



وهي  تنقر على أسناهنا أبظفارها   جانبية ماكرة 
خبفة قبل أن تقول ببطء : " صدق أو ال تصدق  
إن يف إمكاين أن أطيق قضاء ليليت وحيدة أحياانً  
إذا استدعى االمر فال تقلق .."  وابتعدت عنه  

متجهة حنو السلم وهي تنظر إليه من فوق  
 كتفيها . 

 
 

 الفصـــــــل الرابع
 

غرفة النوم خلفها ،  ما أن أغلقت فينيتيا ابب  
الغ من نفسها ذلك  حىت شعرت ابخلجل الب



اخلجل املدمر الذي متنت معه لو تنشق األرض  
وتبتلعها ، بينما أحاطت ذراعاها جبسمها  

املرجتف . أي دافع متلكها وجعلها تقول مثل  
تلك األشياء؟ وتتصرف بتلك الطريقة؟ فكارلو 

ات مل روسي ال يعين هلا شيئاً هلا اآلن ومنذ سنو 
تفكر فيه  فلماذا نظرة عدائية واحدة من تلك  
العينني السوداوين  جتعلها تتصرف وكأهنا امرأة  

مغامرة دون قلب وال مبدأ؟ ويف يوم جنازة أبيها  
... لقد جعلها هذا وحده تشعر ابحتقار  

 لنفسها! 
غالبت دموعها اثئرة وهي تتنفس بعمق وترجتف  

  خفيفاً  مث اعتدلت يف وقفتها وهي تسمع نقراً 



على الباب اخلشيب تبعه صوت بويت يناديها . 
أجابت بلهجة آلية :" ادخلي "  مث مشت  

خبطوات مهتزة إىل منضدة الزينة حيث خلعت  
قبعتها إهنا ال تريد أن تراها أو ترى ذلك الطقم  
األسود مرة أخرى إهنا ال تريد أن يذكرها  شيء 

 هبذا اليوم املخيف .
صوت فيه حملة من العتب : قالت مدبرة املنزل  ب

" كنت أتساءل أين عسى أن تكوين ." 
وجتاهلت فينيتيا عتبها هذا وهي تنظر يف 

انعكاس صورة عينيها يف املرآة كانتا تبدوان 
 كبريتني ابلنسبة إىل وجهها الشاحب .



عادت بويت تقول : "  لقد خرج املتعهدون   
وفكرت يف انِك والسيد روسي قد تفضالن 

اً . مل اعد  شيئاً كثرياً  وهلذا سأقدمه  عشاء مبكر 
إليكما يف غرفة الطعام  حيث املكان لطيف 

 مريح ."
هزت فينيتيا كتفيها بعد أن فككت أزرار 

جاكتتها  وهي تفكر يف انه على كارلو أن يتناول 
عشاءه من صندوق القمامة يف فناء املنزل  فهي  
ال هتتم له مثقال ذرة  وقالت بصوت جامد : " 

أريد أن آكل شيئاً  إنين لست جائعة   ال
ت وسأغتسل مث آوي إىل فراشي ابكراً ."  قال

بويت مبرارة : " ولكنك كنت ستأكلني  لو أن  



سيمون ذلك بقى هنا كما كان يريد  انك ال 
حتسنني التصرف ابلنسبة إىل نفسك  أبداً ."  

وخرجت وهي تصفق الباب خلفها بعنف  
 ختفف بذلك من توترها .

قت فينيتيا شفتيها بشدة ال تريد أن تفكر يف أطب
  شيءما قالته بويت . أهنا ال تريد  أن تفكر ب

ليس هذه الليلة على األقل  وإذا  هي فعلت 
فستنهار كلياً ... ستحاول  غداً ان تعاجل األمور  

وقررت أن تتصل بسيمون وتتفق على موعد  
لتتناقش معه يف كل شيء وهو سيعطيها نصائحه   

رد ونزاهة . صممت على هذا  ومن مث بكل جت
صرفت ذهنها متاماً وهي تتابع خلع ثياهبا . 



خرجت من احلمام بعد ذلك بنصف ساعة وهي  
تنشف شعرها مبنشفة وقد أبرز طول قامتها  

قميص نوم من السااتن األبيض  وبعد أن ألقت  
ابملنشفة على الكرسي  مشطت شعرها بسرعة  

 يف حماولة منها  مث سارت لتزيح الستائر جانباً 
متلكها . كان الليل شديد   لتخفيف الضيق الذي 

الظلمة  ومل يكن مثة ما يذكرها أبهنا تسكن كوكباً  
مأهوالً سوى أضواء بعيدة تنبعث من اكواخ  

املزارعني  ومل تكن هنالك جنوم  ال بد  إذن  أن  
الغيوم كثيفة  وكانت نشرة األنباء اجلوية  قد  

ما مسعت من أحد  تنبأت بسقوط  الثلج ك
األشخاص يف اجلنازة معلقاً أبن من حسن احلظ  



أن أتخر سقوط الثلج .  ولكنها ال تريد ان  
تفكر ابجلنازة . مشت بسرعة اىل رف الكتب  

جبانب السرير حيث اختارت كتاابً  مشوقاً  لقد  
اشرتته بدافع الفضول بعدما مسعت ان كاتبه  

تطع اهناء قبض مليون دوالر مقدماً ولكنها مل تس
 قراءته قط .

هذه الليلة ستحاول ان ترى كيف ميكنها ان تنام 
دون ان يتملكها  االرق ساعات من احلزن  و 

القلق واهلم ، وهي تفكر يف كيفية معاجلة   
مستقبلها  ولكنها ستقرأ كل كلمة من هذا  

الكتاب مهما أصاهبا امللل من املغامرات اليت 
ا كل شيء اىل  حيفل هبا الكتاب انبذة من ذهنه



ان ختلد اىل النوم .  وما أن  اندست بني  
االغطية  حىت عاد ذهنها دون وعي منها  اىل  
تلك الليلة منذ ست سنوات  الليلة اليت رحل 

فيها كارلو  لقد القت بنفسها على أغطية 
الفراش القرمزية املصنوعة من السااتن والقطيفة 

. 
  وانتزعت افكارها بعنف من تلك الذكرايت

السوداء و أصلحت  من  وسادهتا خلفها مث  
فتحت كتاهبا . ان  الليلة ستكون طويلة ..... 

 طويلة جداً ... 
وما كادت تصل اىل  هناية الفصل االول حىت  
مسعت قرعاً على الباب جعلها تلقي ابلكتاب 



جانباً بشيء  من االرتياح  وفكرت ابستسالم  
عدم  اهنا بويت قد عادت لتضايقها مبعاتبتها ل

تناوهلا عشاءها . ولكن من دق الباب مل يكن  
مدبرة املنزل . كان كارلو ومل يكن مزاجه هادائً  

 كما بدا من صفقة الباب خلفه بعنف . 
كان حيمل صينية  ، ورفعت فينيتيا وجهها 
:" ال  وجسدها يهتز من الغضب  وقالت بعنف

اتذكر انين دعوتك اىل غرفيت ، اخرج من هنا ."  
ذت  تتساءل  بعد فوات االوان ،  ولكنها أخ

عما جعله يستحق مثل هذا العنف منها وندمت  
اذ اظهرت له مرة اخرى  السهولة اليت يستطيع 



هبا دفعها اىل موقف التحفز للدفاع  فهو  االن  
 ال يعين هلا شيئاً  على االطالق ...... 

وهكذا  حاولت ان تغري من هلجتها لتقول بعدم   
نت قد احضرت يل شيئاً اذا ك   ":اكرتاث  

الكله ، ميكنك  أن تعيده فأان  ال اريد  آسفة  
."  حاولت  ان متد يدها اىل الكتاب ولكنه  

تقدم  حنوها  دون تردد ابلرغم من جواهبا البارد  
، ووضع  الصينية على حضنها وهو أيمرها : "  

كلي أو سأرغمك على ذلك وال اظن أايً منا  
طبت  حاجبيها وهي  يريد هذه النتيجة ."  ، ق

تنظر اىل إانء احلساء الذي يتصاعد منه البخار   
ومل تشأ اظهار  عصياهنا صراحة فقد كان يعين 



متاماً ما يقوله عندما هدد ابطعامها ابلقوة  
وضعت ملعقتها يف االانء حترك احلساء وهي  

ترمقه بنظرة جامدة قائلة :" ال حاجة بك اىل 
 الوقوف فوق رأسي ." 

ه امللتوي بسخرية ، وعينيه  وجدت يف فم
عتني ونظراهتما احلادة املتأملة ،  السوداوين  الرائ

من الضيق ما سلبها هدوءها النفسي ، ومل 
تستطع مقاومة الرجفة اليت اعرتهتا عندما قال 
جبفاء : "  لقد أخربتين بويت أبنك مل أتكلي يف  
املدة األخرية ما يكفي ذاببة لكي تعيش وهلذا  

ىل أن أأتكد من انك ستشربني   سأبقى هنا  إ
 آخر قطرة من هذا احلساء . "



فكرت بتمرد  انه يتكلم  بصفته ذلك املستبد  
العايت  وأخذت تراقب  عينيه ومها تتنقالن بني 

 غالف ذلك الكتاب  وجهها الغاضب . 
يبدو انه يراها تستحق االزدراء ... إذ أن رأيه  
فيها قائم على ما حدث منذ سنوات  وعلى 

ليقاهتا احلمقاء عصر هذا  النهار . فهو  ما تع
كان ليهتم إذا هي ماتت من اجلوع  أمام عينيه   

فلماذا يصر اآلن على أن يكسر  ما تعودت  
عليه طيلة  األسبوع املاضي  عندما حطمت  

صدمتها بوفاة أبيها  حىت تلك الشهية الضئيلة 
اليت روضت نفسها عليها بكل قسوة ؟ وجعلها 

تكف عن إهناء ما تبقى يف اإلانء   هذا التفكري



من احلساء  ليعود إليها شعورها  مبقدار خسارهتا  
وميزق أعماقها  و أبعدت  الصينية عنها  مث  
غطت وجهها بيديها لتتصاعد شهقاهتا من  

 صدرها وقد مزقها  األمل . 
كان حزهنا شيئاً خاصاً هبا ومل تكن تريد له أن  

الرجل الذي    يظهر هبذا الشكل فاالهنيار أمام
حطت كرامتها أمامه منذ ست سنوات ، كان  
فيه اإلذالل النهائي هلا ولكنها مل تعد تستطيع 

أن متنع  دموعها من االهنمار مثلما عجزت عن  
إخراج كارلو من الغرفة .  ويف غمرة هذه 

العاصفة من املشاعر شعرت به ماداً يديه مبعداً  
ينما يديها عن وجهها ، برفق وإمنا بثبات  ب 



أخذت عيناه السوداوان متعنان النظر يف مالحمها  
 احلزينة . 

اغمض عينيه فجأة وقد جتهمت مالحمه الوسيمة  
, و أمسكت  هي أنفاسها وهي تشعر ابنسحابه  

من شيء جمهول مل تدرك كنهه . وارجتفت وهو 
يقول بصوت خشن :" ابكي ... ابكي أابك وال 

ابلذي   ختفي أحزانك اي فينيتيا ... فليس هذا
 ختجلني منه ."

وأطلقت كلماته هذه لدموعها العنان وللمرة  
الثانية يف حياهتا تبكي أمام هذا الرجل بكت  

احلب الضائع ، والفراغ املؤمل الذي تركه ذلك  
الضياع  . وتعلقت هي تلك التعزية الغريبة  



احللو املرة  وقد حمت هذه النفحة من دفء 
اإلنسانية  وتفهمها آاثر الذل و العار .  ويف  
النهاية  هدأت شهقات فينيتيا اتركة إايها يف  
منتهى اإلرهاق  إمنا مغمورة بسكينة غريبة ،  

وداخل ذلك الفراغ  كان مثة شيء يتسلل ليزيل 
 كل تلك التحصينات اليت انطبعت يف ذهنها . 

د حدثت نفسها أبنه مل يعد يعين هلا  كانت ق
 خيمد  مل رته  الشيئاً ... وان احلب  الذي تصو 

يكن سوى تصورات رمستها فتاة مراهقة  وقد  
حدثت نفسها بذلك مراراً وتكراراً حىت مل يعد 

أمامها  خيار سوى  االعتقاد  بذلك  ولكن  ها  
هو  ذا اضطراهبا حيدثها بشيء  آخر خمتلف  



حيدثها  أبهنا متناغمة مع دقات قلبه    متاماً . انه
وكيانه الذي ال نظري له , لتتجاوب مع كل هذا 

هادماً    ،كربعم  يتفتح  يف أشعة الشمس  
احلصون  العالية اليت شيدهتا بكل حرص  لتغطي 
اجلرح الناشئ عن حبها القدمي ذاك وكاشفاً األمل 
الناشئ  عن ذلك اجلرح  الذي مل يكن لينسى 

 أبداً . 
أسندها برفق إىل الوسائد وهو يقول وقد لوى 

شفتيه : " ايلك من فتاة غامضة اي فينيتيا  لقد 
جئت إىل غرفتك  متوقعاً ما وجدته ... امرأة  

مجيلة  قد خاب أملها يف قضاء  الليلة مع 



حبيبها ولكين وجدتك تشهقني ابكية أمامي  
 كطفلة صغرية ."

له   كان يتحدث  واضعاً يديه يف جييب بنطا
واتبع قائالً : " مل  اكن  أظن  انك متلكني روحاً 

 حساسة ."
و ارجتفت وهي ترى هذا التغيري املخيف فيه  
فجذبت غطاء السرير إىل ذقنها  وقد غشى  
عينيها عدم الفهم إىل أن أمكنها  اسرتداد   

قدرهتا على التفكري نوعاً ما  ففهمت ما يعنيه  
.......... " لتجيبه حبدة : " إن سيمون ليس   

فقاطعها خبشونة : " ال تكذيب فان مل تكوان أنِت  
وكريو حبيبني منذ ست سنوات  فقد كنتما على  



وشك  أن تكوان كذلك  وقد رأيت  كل ذلك  
من حيث كنت واقفاً ورغم أن له زوجة اآلن فان  

 الصلة بينكما ال ميكن أن ختفى ."
.  ومل يكن مثة ما تستطيع  قوله دفاعاً عن نفسها

مل يكن هناك دليل كاف ميكنها به ان متحو هذه 
األفكار املغلوطة اليت أتصلت جذورها بنفسه ،  
فيتأكد من احلقيقة  ولكن وتساءلت بينها وبني  

نفسها بكآبة ما أمهية ذلك ؟ وملاذا تكلف 
نفسها  عناء الشرح أصالً ؟ ولكن أملها مل يكن   

 حنو  حمتمالً عندما أدار إليها ظهره ومشى مسرعاً 
الباب و كأنه مل يعد يستطيع تنفس هذا اهلواء  

حلظة واحدة . وامتزج هذا األمل  والعجز مبنتهى  



التحقري واإلذالل عندما توقف عند عتبة الباب  
وهو يقول بسخرية مهينة  :" سأطلب من بويت  

أن حتضر إليك احلساء طازجاً  حاراً لكي  
 تتمكين من النوم ."

ت فينيتيا تفكر منطقياً يف ويف الصباح التايل أخذ
أن تركه هلا بكل تلك القسوة  له ما يربره وقد 

جعلها هتورها الغيب ذاك وهي تتبجح ابالدعاء ،  
 تنكمش من شدة االحتقار لنفسها . 

ارتدت جاكتة صوفية فوق التنورة الرمادية اليت  
أخرجتها من خزانة ثياهبا بشكل اعتباطي لتضع 

لى وجهها بشكل  بعد ذلك شيئاً من الزينة ع 
متحفظ وهي حتدث نفسها أبن عليها أن تصلح 



األمور ، على األقل لتجعله يصدق ما هي عليه  
من العفة . إهنا مل تعد يف الثامنة  عشر من  
عمرها وتصرفاهتا منذ ست سنوات رغم ما  

تشعرها من إحراج كانت ، على األقل  صادرة 
هنا عن براءة فقد  اعتقدت متاماً يف ذلك احلني أب
كانت حتبه .  بينما أمس تعمدت أن تكذب  

عليه لقد كان سلوكها رخيصاً عدا عن انه يطال  
سيمون أيضاً الذي حسب ما تعلمه ليس لديه  

أية رغبة  يف خداع  زوجته  وسيتملكه الغضب   
و االمشئزاز حتماً  إذا هو اكتشف توريطها له  

 هبذا الشكل .



املريع    يف إمكاهنا فقط أن ترد ذلك االحنراف 
دون ذكر حلظة جنوهنا  األخري  عندما ظنت   
خطأ أن صبابة املراهقة  البلهاء تلك ما زالت 

حية يف نفسها  إىل اإلرهاق  النفسي الذي 
تعانيه ، واستمرار شعورها ابلصدمة ملوت أبيها   
احلبيب  لقد كان معها تلك الليلة ، يتناقشان   

ان  أن يف شؤون العمل لنهارها ذاك ، مث يقرتح
ميضيا الوقت يلعبان  الشطرنج بدل مشاهدة  
التلفزيون  وكانت نفسه كالعادة عامرة ابهلدوء 
واحملبة  ويف الصباح التايل ، كان قد رحل  لقد 
تسلل  دون أن ميسك به  أحد  ليواسيه   أو  

 يودعه .



وأخذت  تصلح فراشها لتبعد عنها هذه  
إليها الذكرايت املؤملة وتنظم غرفتها مما أعاد 

شاعرها . فهي ستذهب غداً إىل  السيطرة على م
العمل ومن مث تعود إىل حياهتا العادية  وهذا 
النهار ستخرب كارلو ابحلقيقة .  إن عليها أن 

 تقوم بذلك ولو لتستعيد من  احرتامها لنفسها .
قالت بويت  جتيبها عن سؤاهلا : " لقد خرج  منذ   

؟ إمنا إايك    اكثر من ساعة  فماذا تريدين لفطورك
أن ختربيين مرة أخرى  انك لست جائعة ؟  إنين  
سأستقيل من العمل  إن فعلت  هذا وأان أعين  

 ما أقول ."



وأذعنت فينيتيا رغم علمها أن بويت ال تعين حقاً  
. إن  عليها أن ترغم نفسها على ما تقول 

الطعام  وإال فستمرض ، وهذا لن يكون فيه  
عليها بفتور  قائلة   فائدة  ألحد . وهكذا  ردت

: "  أي شيء  خبز حممص ، فاكهة ، حبوب 
وأخذت متشي     ".... أي شيء  من عندك   

يف أحناء املطبخ  الفسيح وهي تتمىن لو  
استطاعت  التخلص من أسباب هذا  القلق  ، 

. مث عادت تسأهلا بشيء من األمل : " هل  
رحل هنائياً؟ أعين كارلو  هل أخذ معه أمتعته؟ "  

تساءلت عما جعلها تشعر ابهلدوء ، ابعثاً يف و 
نفسها هذا االرتياح الغريب  عندما أجابت  



مدبرة املنزل هازئة : " كال ابلطبع  لقد قال انه  
سيعود بعد الظهر . أظنه  سيمضي هنا بضعة  

أايم  ورمبا أسابيع . أنه يراقبك وحييطك بعنايته 
 كأي رجل شهم طيب األخالق . " 

هذا  الشعور  الغامض  ولكن ، حىت مع 
ابالرتياح ، كان  صوت فينيتيا شيء من احلدة  
وهي ترد عليها قائلة : " رمبا هو يراقب العمل 

 ليالحظ أسهمه  ليس أال ."
وكبحت آهة ضيق وهي تتناول فطورها  

مما  واستطاعت  أن أتكل  اكثر هذه املرة   اكثر 
أكلته طيلة األسبوع  املاضي وذلك بسبب عيين  

اللتني كانتا تراقبان  حبدة  كل لقمة أتكلها     بويت



وعندما رفضت حبزم قطعة اثنية من الفاكهة  
رفعت بويت الطبق الصيين من على املائدة  وهي 

ختلع مئزرها قائلة : "  انك لن متانعي إذا أان  
خرجت اآلن أليس كذلك؟ إنين  مل أقم بزايرة  

  أخيت  منذ أسبوعني وال بد  أهنا غاضبة مين
اآلن . سأستقل  ابص الساعة  العاشرة  مث أعود  

 يف الرابعة لكي أحضر العشاء ."
قالت فينيتيا وهي تدفع بكرسيها مبتعدة  عن  

 املائدة : " سأوصلك  ابلسيارة ."
كانت  شقيقة بويت الكربى أرملة  ، تسكن على 

بعد أميال قليلة  يف  ضاحية املدينة  وكانت  
ها من التنقل كثرياً  ، تعاين من مرض جلدي مينع 



فإذا  أتخرت بويت  عن موعد زايرهتا املعتاد هلا ، 
فأن الكآبة تستبد هبا فتتهم أختها بعدم االهتمام   

 مبا قد حيدث هلا  مما خيرج بويت عن صربها . 
واتبعت فينيتيا قائلة : "  وال لزوم  لالستعجال  

يف العودة ، إذ يف إمكاين االبتداء بتجهيز  
فأان لن اذهب إىل املكتب اليوم فقط  ، العشاء  

اتصلي يب عندما تريدينين أن أذهب إلحضارك 
". 

إذا هي ابعت  هذا  البيت حسب نصيحة 
سيمون ، لتنتقل إىل شقة يف ضواحي لندن ،  

سيكون عليها أن تصحب معها بويت وهذا جيعل  
زايراهتا  ألختها من الصعوبة مبكان  ، مما سينتج  



ولكن مل يكن مثة سبيل إىل   عنه مشكلة مزعجة 
أن تتخلى عن هذه املرأة  اليت كانت مبثابة أم  
اثنية  هلا مدة أربعة وعشرين عاماً  فليس من  

السهل أن جتد عمالً وهي يف سنها هذا كما أهنا  
تعلم أن ليس يف إمكاهنا  أن تعيش مع أختها  

 على الدوام .
كان املستقبل القريب ما زال يشغل ابهلا عندما  

دخلت سيارهتا الكاراج بعد ذلك بنصف ساعة   أ
لتعود إىل املنزل . إن بيع املنزل سيسبب هلا  

لوعة ابلغة ، ولكن  جتارة  التجزئة متر يف ظروف 
شديدة الصعوبة ، وزايدة رأس املال كان شيئاً  

حيوايً ولكي تبدأ حىت يف التفكري يف املنافسة مع  



سلسلة األسواق الكربى ،  فأن عليهم أن  
يشرتوا كميات كبرية  ال حتصى  وهذه هي  

الطريقة الوحيدة  اليت يستطيعون هبا منافسة 
مستوى  األسعار ،  مما يبقي فروع الشركة 

مفتوحة  واملوظفني يف العمل  أما رأس املال فال 
بد  أن أييت من مكان ما . وقد سبق  و 

استدانوا  من البنك مبلغاً كبرياً  وإذا مل حتصل 
املنزل وحمتوايته ستضيع . معجزة فأن  

قطبت جبينها  وهي ترتك معطفها يف القاعة  مث  
أخذت تفرك يديها معاً  فقد كان اجلو خارجاً 
شديد الربودة  واهلواء قارساً . وكانت  ترجتف 

رغم التدفئة املركزية هنا  واجتهت إىل غرفة 



املكتبة  لتتصل بسيمون هاتفياً . وإذا كان غري 
الغداء  فستوافيه  إىل املدينة    ة مشغول يف فرص

حيث ميكنهما مناقشة املشكلة  برمتها يف حماولة  
إلجياد حل ال يستلزم معه بيع املنزل  وتشريدها 

 مع بويت . 
وإذا هبا تشعر بوجهها  يتوهج  عندما  رد عليها  

 كارلو  بلهجته  اليت  ال  ميكن  أن ختطئها .
ن أحتدث إىل  ابدرته قائلة  دون تفكري : "  أريد أ

سيمون ."  كان عدم توقعها مساع صوته قد  
بعث فيها االضطراب وأدركت أن صوهتا بدا  

كصوت صيب سيئ اخللق  وجاء  رده املقتضب  



) ملاذا ؟( ليجعلها  ترد حبدة : " ال أظن أن هذا 
 من شأنك ."

أجاب : " كال ." وكان  يف صوته من احلنق 
اومة  الرغبة يف  والتعايل  ما  دفع فينيتيا إىل مق

إقفال اهلاتف يف وجهه  وصرت على أسناهنا  
عندما اتبع قائالً  بصوت رقيق : "  إن أخربتين  

مبا تريدين منه  فسأبلغه ذلك ، هذا إذا  كان  
و اثرت    ".االمر حيتمل تدخل شخص اثلث  

اثئرهتا هلذا التلميح  الذي ال مربر  له فماذا  
رجال  مدينة  يهمه لو أهنا على عالقة مع نصف 

 لندن ؟ . 



قالت اتركة له أن يفهم ما يشاء  من وراء  هذا  
: " أريد  مقابلته لنتناول الغداء  فقط اخربه أن  

يوافيين يف الساعة الواحدة إىل املكان املعتاد . "   
ومل تشأ أن تذل نفسها إبخباره أهنا وسيمون يف 

 حاجة  إىل حديث خاص يتعلق ابلعمل .
 
 

فة من ذلك الصوت العميق  مسعت مههمة خفي 
 : " آه  ... غداء لسوء د عليها  قائالً قبل أن ير 

احلظ أننا غارقان يف  حساابت السنة املاضية ،  
قد نتأخر يف هذا العمل إىل  ساعة متأخرة من  
عصر هذا اليوم إىل اللقاء ."  وأقفل اهلاتف  



لتعرف انه جيد لذة خبيثة يف حتقريها ومتنت لو  
نقه  إبحدى رابطات عنقه  تستطيع   أن خت 

احلريرية  الثمينة . ومن أين له احلق يف مراجعة  
دفاتر احلساابت دون أذهنا؟ أو أن يتحكم 

بكيفية قضاء سيمون الذي هو أعلى  موظفي 
الشركة راتباً  وأكثرهم احرتاماً    لفرصة الغداء؟ 

وملاذا يشعر هو بكل هذا السرور إذ مينعها    
ت معاً؟وسيمون من قضاء الوق  

بعد ذلك بعشر دقائق أصبحت من اهلدوء   
حبيث تذكرت انه سبق لسيمون تنبيهها أبن  

كارلو طلب  عقد  اجتماع  معه   هذا النهار   
وكذلك اجتماعاً للمديرين غداً . ولو كانت 



تذكرت هذا من قبل ملا فكرت يف االجتماع 
بسيمون عند ساعة  الغداء . كما أن كارلو  

ع  فهو ميلك عملياً نصف عنده حقوق ابلطب
حله  فهو  ال الشركة  ومن املنطقي أن يرعى مصا

يستدعيها ألي مناقشة  حىت اليوم التايل عندما  
يكون قد مر على اجلنازة مثان وأربعون ساعة  

فيكون عند ذاك يف إمكاهنا   أن تركز   
اهتمامها على العمل الذي بني يديها .  وهاهي 

إذ تضيف دون تنسف كل  شيء مرة أخرى  
ن ،  تفكري إىل أفكاره اخلاطئة عن عالقتها بسيمو 

برهاانً جديداً ، لقد كانت  تريد أن ختربه احلقيقة  
هذا املساء حىت ولو اقتضى االمر العودة ست  



سنوات إىل الوراء ، إىل ذلك اليوم الفظيع عندما 
رآمها معاً يف ذلك املشهد عند حوض السباحة 

. 
قد خاب سعيها يف أمضت  بقية النهار  و 

الوصول إىل قرار  بشأن ما إذا كان عليها أن 
تبيع املنزل  أم ال  واستغلت الوقت لإللقاء  

نظرة على أوراق أبيها  رغم عدم ميلها إىل هذا  
. فقد كان ما مر هبا جتربة مؤملة ولكن مل يكن  

لديها مناص من ذلك . وعندما عال رنني اهلاتف  
اطعة .  رفعت شعرت ابالرتياح هلذه املق 

ن دفعت بكومة األوراق إىل أحد   السماعة بعد أ
األدراج  وهي تلقي نظرة إىل ساعتها .  كانت  



الساعة الثالثة فقد مر الوقت بسرعة ال تصدق   
وعندما مسعت صوت بويت  يقول : "  أنه أان 

هل هذا أنِت؟ "  ابتسمت وهي جتيب  :" كال  
خذك؟ إهنا خيايل . هل تريدينين أن احضر أل

لقد أخربتك إال تستعجلي يف احلضور  ولكن 
إذا كانت أختك قد ضايقتك فسأحضر فوراً ."   

سألتها بويت : " أين كنت طيلة النهار؟ النظري  
 من النافذة ." 

فاستدارت فينيتيا بكرسيها لتنظر من النافذة 
خلفها وقد قطبت جبينها واتسعت عيناها  
بعت دهشة وهي ترى الثلج يغمر كل شيء  وات

ال  الثلج  ينهمر  منذ  بويت  تقول : " ما ز 



ثالث  ساعات  وكنت سأحضر ابلباص  يف 
الساعة الثالثة  والنصف ولكنه يف مثل هذه 

احلال ال يسري أبداً  وأان ال  أريدك أن جتازيف  
ابخلروج  فإذا  مل  يكن  لديك مانع فسأبيت  

 الليلة هنا . هل عاد السيد روسي؟ " 
: "  كال انه مل يعد بعد وال بد أن   أجابت  فينيتيا

تبقي ابلطبع حيث أنِت .  لقد كنت أراجع 
 أوراق أيب فلم انتبه إىل سقوط الثلج ... "

قاطعتها  مدبرة املنزل متذمرة : " وهذا يعين 
غداءك ، إن فكرة بقائك  وحدك  انك مل تتناويل

ال تعجبين ولكن رمبا كان السيد روسي يف طريق 
 العودة اآلن و ...."



فقاطعتها فينيتيا  بدورها : "  أشك يف ذلك فانه 
أعقل من أن حيضر يف هذا اجلو ولكن ال تقلقي 
إن يف استطاعيت العناية بنفسي  متاماً  وسأراك   

فينيتيا   عندما تتحسن حال الطرق ."  وقفت
تتمطئ  ومشت  إىل النافذة تطل منها على  

الفناء الذي كان مغطى متاماً ابلثلج  الذي كان 
يهدد ابلتساقط منذ أايم وخامرها شعور  أبنه مل 

 يتساقط إال  ألغاظتها هي !
خاطبت  نفسها  ساخطة  أن عليها أن تكون  

مسرورة  الرتياحها من وجود كارلو الذي ال بد 
غرفة يف فندق ما يف املدينة  ويرتكها أن جيد 
 بسالم . 



وهكذا أشعلت انر املدفأة يف غرفة اجللوس  
الصغرية  مث حضرت لنفسها فنجاانً من الشاي 

شربته يف املطبخ  ومن مث شرعت يف إعداد  
 الطعام . 

قفز قلبها وأخذت تلهث وكأهنا تسلقت قمة 
جبل افرست  لتوها عندما رأته يدخل املطبخ  

سبب إىل عدم  توقعها رؤيته هنا ،   وردت ال
مته  وقد التصق شعره األسود املبلل جبمج

وتناثرت ندف الثلج على معطفه  اإليطايل  
الصنع  جعلتها الطريقة اليت كان ينظر هبا إليها  
تشعر بشيء  ما  يهددها  وكأهنا  قد وقعت يف 
الشرك حيث ال مالذ تلجأ إليه ، وبدا هلا امسر  



ن أتلق عينيه السوداوين  ضخماً خطراً وكا
  مل تكن تريد أن تعرفه  واللتواء فمه حيمالن معىن

، وقالت بسرعة  بلهجة خشنة  تنطق ابالهتام  
وقد دار لساهنا دون وعي : " ملاذا عدت؟ "  

توهج وجهها  وهي تتلقى جوابه الذي مل يعجبها  
إذ قال : " عدت طبعاً  لالهتمام  ببعض 

د ،  هل ظننت حقاً أنين  األعمال اليت مل تنتِه بع 
لن أعود ألطالب ابلذي سبق  و عرضته  علي  

 بكل سخاء منذ ست سنوات ؟ " 
 
 

 الفصـــــــل اخلامس



 
 

أجابت فينيتيا كاذبة وقد ابن عليها االنفعال : "  
ا تتحدث ."  وتشاغلت   إنين  ال أدري عم

بعمل الصلصة ، فقد كان ما قاله شيء كريهاً  
ت  مديرة  ظهرها إليه ألهنا  ابلنسبة هلا . وبقي

كانت تعلم أن وجهها كان شديد االمحرار    
وهي تتابع : "  كان ما قلته جمرد حديث  مع 
أنه ما كان يل أن اهتم بذلك فقد ظننت انك 
من الذكاء حبيث تبيت يف املدينة هذه الليلة  

 ابلنسبة حلالة الطرق . "



رد بشيء من السخرية : " آه ... ولكنين أظن 
ك تعلمني جيداً ما الذي أحتدث عنه  على  أن

كل حال  إذا  كان البد لنا من أن نغري هذا 
احلديث فلنفعل ."  وأخذ يقرتب منها عضت   

شفتها  وقد ابتدأت يداها ترجتفان  وهي تتظاهر  
ابنشغاهلا يف العمل  الذي بني يديها ، بينما هو  

يقول بكل رقة : " هل ظننت حقاً إن جمرد  
ة ميكن أن متنعين من احلضور؟  ال  عاصفة ثلجي 

 أظنك تعرفينين مطلقاً ." 
 
 
 



ومل تعرف السبب يف أن هذا بدا هلا نذيراً بشيء 
ما ... فقد  تركت  ملخيلتها العنان  ولشعورها  
بوجوده  قرب كتفيها ، أخذت حترك حمتوايت  

اإلانء بعصبية  وقد أمسكت أنفاسها ذلك الن  
فضح مشاعرها اقل تغري يف طريقة  تنفسها ست

وتريه مبلغ أتثري وجوده  عليها .  قال : " لقد 
تغريت اي فينيتيا ."  وأرادت أن ترد عليه حبدة  
ولكن هذا أيضاً سيفضح مشاعرها . واتبع قوله  

: " عندما قابلتك ألول مرة  كنِت ما زلت   
فجة متاماً وكل ما كنت أراك تقومني به هو طالء 

السباحة  ...  أظفارك و االستلقاء عند حوض
لتندفعي أحياانً إىل غرفتك  لتضعي على وجهك   



املزيد من أدوات الزينة فما الذي أحدث فيك 
ا يثري العجب ." كل هذا التغيري؟  إن هذ  

وفكرت جبفاء يف إهنا لو أخربته ابلسبب ملا 
صدقها و أنزلت  اإلانء عن النار . إن حبها له  

مل تستطع  هو الذي غريها وكذلك  اكتشافها إهنا 
ما تريد . وعاد يقول وهو ينظر  أن حتصل على 

إليها ساخراً : " أليس مثة ما يقال؟ إذن  
فسيسرين أن اكتشف السبب بنفسي  بطريقة ما  

."  و الحت على شفتيه ابتسامة ملتوية ، مث 
استدار خارجاً  من الغرفة بكل غطرسة فأطلقت 
آهة ممزقة وهي تضغط  أبصابعها على صدغيها  

. 



ن هذا الرجل ينذر ابخلطر  فان امتزاج  التهديد  إ
عنده ابللطف قد أرهق أعصاهبا فال عجب أن 

غريها حبها له هبذا الشكل  ، هذا  التغيري  
الذي كان أعمق كثرياً مما بدا على ظاهرها  فقد  

أصبحت ظاهراً تلك الفتاة املتأنقة الناعمة   
واستحالت البدانة  رشاقة كما أصبحت الفتاة  

عابثة  امرأة عاملة ابلغة الرقة والدماثة . ال  
ولكن التغيري يف داخلها ، كان اكرب واكثر عمقاً   

ففي سكون  األايم االوىل بعد رؤيتها له وهو  
يرحل ، توصلت إىل مفهوم  جديد ملا ينبغي أن 

تكون عليه حياهتا . فقد انتهت فورت شباهبا  
برحيله ، لقد دمر رفضه هلا ثقتها الشديدة  



فسها لتدرك عند ذاك أن احلياة  ليست دائماً  بن
تلك احلفلة احلافلة ابلبهجة واملسرات على 

 الدوام . 
وكان من جراء ذلك أن انبثقت فينيتيا جديدة   

اكثر قوة وأتمالً يف احلياة  فهي لن تعود مرة 
أخرى إىل التهافت  على أي رجل وستنحصر 
ي حياهتا يف عمل األسرة  ومنزل األسرة  وإذا ه
تزوجت  فسيكون ذلك ألسباب حقيقة  مثل 

الزمالة واالحرتام  املتبادل ، احلنان واملودة  أما   
 األوالد  فهي يف الواقع مل تفكر يف هذا االمر . 
أخذت جتهز املنضدة للعشاء يف غرفة اجللوس  

الصغرى  اليت اختارهتا لقضاء هذه الليلة البالغة   



أة موصلة   الشديدة ، مث أشعلت النار يف املدف
ساءل كيف ستمضي  التدفئة املركزية  وهي تت

هذه الليلة يف غياب بويت ليكون حائالً بينها  
 وبني  كارلو فقد كان خييفها .

" هل يف إمكاين مساعدتك؟ "  وجعلها صوته 
ير على عقبيها مث  القادم  من اجتاه الباب تستد

تقابل تلك العينني السوداوين املاكرتني   بتحفظ  
. كان قد استبدل مالبسه مرتدايً جاكتة  ابرد 

صوفية  من الكشمري وبنطاالً  اسود مما جعله  
يبدو وكأنه زعيم عصابة ، وابلرغم من كل 

نواايها  الطيبة  استعاد ذهنها ذلك الشعور  
الذي متلكها   وهو يواسيها  وكذلك التهديد  



الرقيق يف صوته وهو يقول انه عاد للمطالبة مبا  
عليه منذ ست سنوات . سبق  وعرضته    

 
 

كان  يف هذا ما يكفي لكي حيمر وجهها إىل  
جذور شعرها بل اكثر . ارتسمت  على شفتيه   

ابتسامة  خفيفة  وكأنه قرأ أفكارها  فحولت عنه  
أنظارها بسرعة  وردت عليه حبدة زائدة مل يكن  

عرضه ذاك ملساعدهتا يستحقها :"  كال شكراً    
أن أحضره ."  كل شيء جاهز وما علي إال 

وهرعت  خارجة  من الغرفة  فتبعتها ضحكته 
اخلافتة اليت جعلتها تصر على أسناهنا .  ال شك  



يف أن هذا املساء  سيكون  مرهقاً  فقد كان  
يبدو  عليه جبالء انه يستمتع بتمريغ انفها   

بقذارة سلوكها ذاك  العابث الفاسق  منذ ست  
 سنوات فهو ليس ابلسيد  املهذب  ولكن

ابلرغم من خماوفها وشكوكها تلك   فقد مرت 
وكان يتحدث     .وجبة العشاء بسالم  

ابسرتخاء ودون أية مشاكسة  وتساءلت  هي 
عما إذا كانت  قد أخطأت يف حكمها عليه  . 
مث اجتهت و بدون قصد  إىل انحية خاطئة بعد  

أن أخربته عن اضطرار بويت إىل البقاء  مع 
دما تنتقل إىل لندن  شقيقتها  فقالت : "  عن 

معي إذ ليس أمامها خيار آخر فسيكون عليها  



أن متضي ساعات طويلة لتصل إىل القرية  يف 
املواصالت العامة  لزايرة أختها ، مما ال يسمح 

هلا بزايرات متكررة وهذا سيسبب لشقيقتها  
 أندي نوابت غضب على الدوام ."

حدق فيها عابساً  وهو يسأهلا : "  وملاذا  
ين أن تنتقلي إىل لندن؟ "  والمت فينيتيا  تريد

نفسها  ذلك إن التحدث عن مستقبلها  معه  
كان آخر  شيء تريده . فذلك هو من شؤوهنا  

العملية  وما تقوم  به لضمان مستقبلها كان  
شيئاً  خاصاً بينها وبني سيمون بوصفه  

مستشارها .  و لكن  أن تكذب عليه  أن  
إىل حيث أضواء   تدعي  أبهنا  تريد أن تنتقل 



املدينة املتأللئة ، كل هذا لن تكون نتيجته سوى  
أتكيد رأيه السيئ فيها  وما سبق وقامت به من  

 تدمري مسعتها ابلنسبة أليه يكفي متاماً .
قالت مكرهة : "  كما ال بد أن تعلم  أن العمل  
يف حاجة ماسة إىل إمدادات لتقوية راس املال ، 

ظ ابلشركة قائمة  هذا إذا كنا نريد أن حنتف
وابملوظفني يعملون فبيع هذا البيت وحمتوايته  

 سيسد هذه احلاجة ."
فقال رافعاً حاجبيه : " أليس يل رأي يف هذا  

اجلنون؟ "  ورغم أن صوته كان حمايداً تقريباً فقد  
الحظت  يف هلجته تشدداً  أكثر من املعتاد  

وهزت رأسها قائلة : "  كال  يف احلقيقة كال ."  



 تكن  تنظر أليه الن شيئاً يف ذلك  التصميم  ومل
الذي بدا يف نظراته جعل ضرابت قلبها  تتالحق 
. وتصاعد صوت غليان إبريق القهوة ، وهنضت 

هي من مكاهنا لتمأل فنجاين قهوة  وعندما 
عادت  هبما  قال هلا بلهجة حامسة : "  ال  
ميكنين أن امسح لِك ابلقيام أبي عمل هبذا  

ماذا سيحدث لو ذهب ذلك املال  االندفاع .
وعدت إىل نفس الوضع  الذي أنِت عليه أالن؟ 

لن يكون لديك آنذاك أي شيء ذي قيمة 
 تستفيدين منه ال شيء ." 

قالت بكربايء وهي تضع أمامه فنجانه بعنف : " 
أان وسيمون  ، لنا خططنا  فلماذا هذه  



االهنزامية؟ "  ردد ساخراً  وهو يدير فنجانه 
أبصابعه  الطويلة :"  أان وسيمون أنين  أتصور 
أن لديه الكثري من اآلراء خصوصاً  إذا كانت  

تطيل من أمد وظيفته ذات الراتب املرتفع  
ته العملية إىل خارج البالد . واكرر  ومتول رحال

أنين  ال أستطيع أن امسح لك ابالندفاع يف عمل 
 كهذا ." 

 
 

شعرت فينيتيا بسيطرهتا الضئيلة على أعصاهبا  
تتبدد  وقبل أن تقدم  على أي عمل أمحق كأن  
تصرخ يف وجهه أو أي شيء آخر ، أفرغت يف 



فنجاهنا  بقية القهوة  من اإلانء  لتقول بعد  
ك حبدة : " أظن أنه ليس لديك  احلق يف آن  ذل

متلي علي مشيئتك  يف هذا املوضوع  إذ انه بعد  
إثبات الوصية قانونياً سيصبح هذا املنزل  

وحمتوايته ملكي أتصرف به كما أشاء ."  وبدت 
نظرة ظافرة  يف عينيها الواسعتني املائلتني دون  

وعي منها تتحداه هبا آن يناقشها  يف ذلك  
ها مل تتوقع قوله : " إذا مل تكن املسألة هي ولكن

أنين وعدت أابك أبن أهتم مبصاحلك لكنت 
تفرجت عليك مسروراً وأنت تذهبني إىل اهلاوية 

يف طريقك الذي ختتارينه ."  واستند  إىل اخللف 
يف كرسيه واضعاً يديه خلف رأسه وعيناه شبه  



مغمضتني وهو يراقب تلون وجهها ، اتركاً إايها  
ر شحوابً  من قبل . وعاد يقول : "  على اكث

كل حال  مبا أن ذلك  الوعد ألبيك  قائم ومبا  
أن مصاحلي أان يف الشركة  كذلك هي يف 

االعتبار ، فأن يف إمكاين أن اعرض عليِك   
 خيارين ." 

فقالت : " ما  ألطف هذا ."  كان التهكم قد  
جعل صوهتا أكثر حدة . كانت  تعلم أن والدها 

فظ على صلة قوية بكارلو بعد زايرته  قد حا
ومنذ انتهاء العداء بني األسرتني أصبحت  هلفته  

مضاعفة لإلبقاء على هذا االتصال وتسوية  
النزاع الذي دام سنوات طويلة  منذ انشقت 



األسرة  وأصبح أحد فرعيها  إنكليزايً   حموالً  
 اسم روسي إىل روس .

ذ تنهض  قال وعيناه تتابعان  كل حركة منها إ
هي  ترجتف لتبدأ جبمع األطباق  الفارغة واقفة و 

: "  أنين موافق معك  فأن شهاميت حتريين أان  
نفسي أحياانً ."  كان تشدقه الوقح هبذا الكالم 

، اكثر مما كانت تستطيع احتماله ، فأطبقت  
فمها بشدة وهي تستدير لتخرج  حاملة  

  األطباق  ولكن حىت من دون أن تراه يتحرك من
مكانه شعرت أبصابعه الفوالذية  متسك 

مبعصمها فتفلت من يدها  األطباق لتسقط على 
 املائدة حمدثة قرقعة  مزعجة .



واجهته  وهو يقف برشاقة ويده  ما زالت  
متسك مبعصمها بشدة  يقودها بكل ما يف 

شخصيته املسيطرة  من غطرسة متأصلة ، إىل  
ة  يف األريكة الواسعة  جبانب النار  املشتعل 

املدفأة .  وأدركت أن أية حماولة للهرب منه إىل  
خارج الغرفة لن جتدي ذلك أهنا علقت يف الفخ  

وعليها أن تتحمل النتيجة . مل يكن  الوقت  
أالن مناسباً الطالعه على نوع  عالقتها احلقيقة  
بسيمون  إذ سيظنها حتاول بذلك تربئة نفسها  

جلة اليت  وتريد بذلك  تغطية  الذكرايت  املخ
أاثرها وجوده  وذلك من ابب  اإلغاظة له .  
ويف  اللحظة اليت يكون اهتمامه متحوالً إىل  



العمل ويكون  يف إمكاهنا أن تقنعه بشكل  ما  
أبهنا  قادرة على تنظيم شؤوهنا بنفسها  عند  
ذلك يوضع وعده  برعايتها على الرف كما  

 يقال . لقد كان قربه منها  على الدوام  سيئ 
التأثري على توازهنا  وجلست حبذر بعيدة عنه  

على الوسائد اللينة  وهي جتاهد للسيطرة على  
نفسها شاعرة بنظراته تتسمر على جانب وجهها 

 املتحجر . 
خاطبت نفسها قائلة ،  اهدإي   و إال سوف   
يسحقك بقدميه حماوالً أن ينتزع من بني يديك  

 السيطرة  على شؤون العمل ،



ا أمكنها من منطق : "  أنين ال  مث قالت له مب
ا اجلدال  املستمر رمبا إذا  أرى مثة فائدة يف هذ

وضعت خططي العملية  على املائدة  يكون  يف  
إمكاننا التحدث يف شأهنا كأانس عقالنيني ." .  

رد بصوت رقيق : " ايهلا من فكرة حسنة ." 
وأدار رأسها  أليه وهو يتابع : " عندما تتحدثني  

ري إىل  اي فينيتيا ."  والتقت عيناه  معي انظ 
بعينيها بقوة حبست منها األنفاس حىت أهنا مل 

تعد تقوى على احلراك . وعندما استطرد يقول  
بلطف على حنو ساخر : " استمري  فأن  

اهتمامي كله لك ."  حاولت بكل جهدها أن  
تتخلص من ذلك الشعور احملرج وقالت بسرعة 



ا املشوشة : " كنا ،  يف حماولة الستجماع أفكاره
ي قد اشرتينا كميات ضخمة  يف املاض

مستعملني خمتلف أنواع الشحن ولكنين وضعت 
خطة ... "  وسكتت فجأة  وقد أخذت ابلتعبري 
الذي بدا على مالحمه  فقد كان جفناه الثقيالن 
متهدلني فوق العينني السوداوين الرائعتني  بينما  

صغريه    الحت على شفتيه الصارمني  ابتسامة
 تالعبت مبشاعرها . 

واتبعت حديثها مبزيد من احلزم  متجنبة  عينيه  
مرة أخرى : " أنين أنوي الشراء من روسي 
تفضيالً  ذلك آن الطلبات الكربى تسمح 

ابلتنزيالت يف األسعار مما  يسمح لنا بتمرير 



ذلك إىل زابئننا فيكون  يف إمكاننا عند ذاك  
ى  وهذا أيضاً  منافسة  سلسلة املتاجر الكرب 

يتماشى مع مصلحة روسي  وهكذا نضرب  
عصفورين يف حجر واحد  فمبيعاتكم لنا ستزداد  

وكذلك أنت ستزداد أرابحك إذا ازدادت 
أرابحنا وبصفتك شريكاً  يف شركة روس  

 اإلنكليزية . " 
 " وهل يوافق كريو على عرضك هذا؟ "

وتساءلت صامتة  عما يعين ذكر سيمون أثناء 
ذه املرحلة؟ فالتعامل  سيكون بني مناقشة ه

شركيت روس  اإلنكليزية  وروسي الدولية  وعند  
ذاك إذا حصلت املوافقة  على عرضها هذا  



مبدئياً   فسيكون لدى الفريقني احملاسبون  
واحملامون  ليضعوا  التفاصيل . أما سيمون   
فستلقي  إليه ابلتعليمات  ليغري من منهج  

شيء . مشرتايته عندما يستقر كل    
أجابت  : " أنين مل أحتدث معه يف هذا الشأن ."  
وكانت هلجتها فاترة ومتنت  لو أهنا فعلت ولكن  
هذه الفكرة طرأت على ذهنها بعد اقرتاحه ببيع 

أمالكها  بعد تصفية ارثها إلنعاش الشركة 
برأمسال جديد  هي يف حاجة أليه  فهي حترتم 

عن فيها  آراء سيمون  كما كان أبوها يفعل  مث مت
الفكرة وتقبلها  معه من كافة وجوهها  قبل أن 

تتقدم هبا رمسياً   إىل شركة روسي  الدولية .  



وكانت ستتحدث  معه يف  ذلك عند الغداء  
هذا النهار  ، لو أمكنها ذلك وهاهي أالن قد  

أرغمت على أخبار كارلو  مبا كان يدور يف 
 ذهنها ولكنه ال بد أن يوافق على هذا .

لطف : "  وهكذا كريو ما زال يف الظل؟  قال ب
فهمت ."  قال ذلك وكأهنا أجابت بشكل ما 

عن سؤال مل ينطق به  و اتبع  قائالً : " على كل  
 حال ماذا لو مل أوافق أان؟" 

فسألته  قائلة : " وملاذا ال توافق ؟ "  
واكتسحت أبنظارها  مالحمه القاسية  الوسيمة  

ن حجر  ولكن هذه املالمح  إمنا قدت م
واتبعت  تقول : "  أنين أسلم بذلك فأان مل 



أفكر يف التفاصيل بعد ولكن املبدأ هو  
 " ....ابلتأكيد  

فقاطعها  قائالً : " إن املبدأ الذي أعارضه بكل 
قوة هو ما يتعلق بنيتك  يف زايدة رأس املال 
 ".الضروري وقد سبق وشرحت لك السبب  

وهو ميعن فيها    واتكأ إىل اخللف يف زاوية األريكة
ا فينيتيا وهي تفكر يف أنه النظر  وتوترت شفت

يبدو مستعداً لسد  الطريق أمام حتركاهتا  دون  
أن تعرف السبب وقالت جبفاء : " بصفتك 

الشريك الثاين يف شركتنا  ورئيس شركة روسي 
كنت أظنك ستسر هلذه الفكرة  على كل حال  

 فأان ال أطلب منك أن ترفع رأس املال ." 



قال بكسل وقد  فرتت نظراته : " وهو كذلك 
." و أاثر تلقيه غري املكرتث ملشكلتها غضباً   
يف نفسها مل تتمكن من السيطرة عليه ، فأجابته  

حبدة : " رمبا أمكنين أن أجد شركة أخرى 
أتعامل معها  حيث يبدو أنك تفضل اجللوس  
والتفرج   على بقية الفروع وهي تنهار وعلى 

م خيسرون أعماهلم . "املوظفني وه  
أجاب : " انك تسيئني احلكم علي . " كانت  

ابتسامته بطيئة  ولكنها أذكى من أن حتمل  
كالمه على حممل اجلد . قالت ساخرة وهي  

ترفع حاجبها : " أهو كذلك؟ "  ورأت ابتسامته  



تزداد اتساعاً حبيث أصبح يف إمكاهنا أن تدير  
رض . رؤوس كل نساء األ  

قال : " من الواضح أن  نصييب يف شركتكم  هو  
شيء ضئيل جداً يف إمرباطورييت ولكن كما البد  
وأنك تعلمني أالن  فأان ال أتنازل عن شيء ."  
وأضافت عيناه وال عن أحد حىت أنِت . وهزت  
 فينيتيا رأسها لتتخلص مما  توحيه إليها خميلتها . 

  واتبع هو : " على كل حال فقد عرضت عليِك 
خيارين  إذا كنت تذكرين . فهل يهمك 

 مساعهما؟ "
أجابت : " طبعاً ." وماذا ميكنها أن تقول غري 
ذلك؟ وهنضت ألذكاء  انر  املدفأة متخذة من  



ذلك ذريعة لتعود فتجلس بعيدة عنه . وخطر هلا  
وهي تضع املزيد  من احلطب يف انر املدفأة رمبا  

كنها وجد خمرجاً هلذه املشكلة  مل تره هي ومي
على األقل أن تستمع أليه ... فهي ليست 
 مرغمة على املوافقة إذا مل تعجبها الفكرة . 

 قال : " أن نتزوج مث ندمج شركتك بشركيت ." 
واستقامت فينيتيا يف وقفتها ببطء وهي تنفض 

جية أن يديها ، كانت ما تزال تدير ظهرها له را
يزول االمحرار الذي تصاعد إىل وجنتيها . لقد  

نت منذ ست سنوات على استعداد لبذل  كا
كل ما متلك  يف سبيل  أن تسمع منه عرض  

الزواج هذا ، ولكن ها هي اآلن ترى تلك 



املشاعر اليت كانت قد ظنت أهنا دفنت يف 
ا ، تراها تعود  متأججة إىل  األعماق من ذاكرهت 

احلياة  ، فيصدمها هذا البعث العنيف غري 
ن تتمالك املرغوب فيه ومرت ثوان قبل أ

مشاعرها   مبا يكفي الن تسأله بربود : " وما  
 هو اخليار اآلخر؟ لعله افضل من االول؟ " 
ومتتم يقول : " أفضل؟ أن هذا يعتمد على  

وجهة نظرك ."   واستدارت هي تواجهه ابذلة  
جهدها  ألخفاء   انفعاهلا إزاء عرضه املفاجئ  

واتبع يقول  : " إذا كانت فكرة أن تكوين  
 هي بغيضة عليك فنأخذ أذن  ابخليار  زوجيت

الثاين ، وهو أن شركيت ستتوقف عن التعامل  



معك  وستجدين نفسك حماصرة من أكثر  
 املنافسني  لتجارتكم أن مل يكن كلهم . "

مهست فينيتيا وهي ال  تكاد  تصدق   ما 
تسمع : " ليس يف إمكانك  أن تفعل  ذلك ."  

" بل ميكنين لكنه أومأ برأسه ببطء وهو جييب : 
. هل حتبني أن  جتربيين؟ "  واقشعر جسمها  

 للنربة الواثقة يف  صوته . 
ومسعته يقول وكأنه يتكلم من وراء حجاب :"  
ميكنك ابلطبع  أن تستمري يف جتارتك ولكن  

بثمن فأن املال الذي ستمدين به الشركة سرعان 
ما يتالشى  وهذا سيضطرك إىل بيع كل ما  

لبقية  وهكذا مرة بعد  ميكنك بيعه لتسندي ا



أخرى إىل أن جتدي أنه مل يبق لك سوى  القليل 
الغث وعند ذلك أتقدم أان لشراء ما تبقى هذا 

بعد أن تتوسلي إىل أن افعل  واخلالصة اي 
عزيزيت  هي أين سأميتك جوعاً ."  ومع أن 

كالمه هذا هزها من األعماق إال إهنا  واجهته  
ت تطل من  أبشد ما أمكنها من الصالبة كان

عينيه ثقة ابلغة ، فقد كان يعين كل كلمة نطق  
هبا وهو سيسحقها دون أدىن وخزة ضمري ، متاماً  

بقدمه  حشرة . أما أن  حيطمها  و آما أن  
يتزوجها وبقى هناك  سؤال واحد وجهته إليه  

وهي تسدل أهداهبا القامتة  ختفي هبا الصدمة  
؟ "    اليت بدت يف عينيها ، فسألته : " ملاذا



وكان الصمت هو جوابه املباشر ، كان صمتاً  
متوتراً إىل حد شعرت ابلرجفة يف أوصاهلا ،  

وأوصلها إىل حافة االهنيار . وأدركت أن الرجفة  
هذه ال بد قد ظهرت  عليها وعندما رد عليها  

هبدوء  قائالً : " هذا شيء خيتص يب أان وعليِك  
منفعلة  أنِت  أن تكتشفيه ."  رمقته بنظرة ذاهلة

مث اجتهت حنو الباب لتخرج . كان عليها أن  
تبتعد عنه عن هذا الكابوس اجلنوين . عليها أن 

تفكر يف كل هذه األمور . ولكنه هنض عن  
األريكة بتثاقل مصطنع ليسد عليها طريق 

 اخلروج .



وقفت حلظة  ال تستطيع التفكري وقد جتمدت 
  أنفاسها ولكنها عندما شعرت  حبرارة يديه على

كتفيها ابتدأت يف املقاومة وذلك بضربه  
بقبضتها وقدميها ابستماتة عند ذلك تساءلت  

يف أعماقها عن السبب الذي مينعها من أن  
تطلب مهلة للتفكري  يف عرض الزواج  هذا أو 

هتدده بتقدمي شكوى رمسية ضده  بدعوى 
 االبتزاز . 

ولكن عرض الزواج املذل هذا قد أيقظ يف 
نفسها  مشاعر أصاهبا التشويه بشكل واسع 

أثناء دفنه طيلة تلك السنوات ومقاومته كانت  
هي الطريقة الوحيدة اليت تساعدها يف مواجهة 



تلك املشاعر . انه املسؤول  عن ذلك وهو 
الذي جيب آن يعاقب . ومبنتهى  االنفعال  

بكل ما أمكنها من قوة  رفعت قبضتيها  لتضربه  
للحظة اجملنونة  أهنا لو . وكانت تعلم يف تلك ا

أمكنها االمر لقتلته   حتماً لكونه هو ذلك  
الرجل  الذي أحبته والذي سبب هلا من األمل ما  

يفوق كل احتمال وهو  على استعداد اآلن  
ليكرر ذلك مرة أخرى  دون أدىن تردد . ومسعته  

ن بني أسنانه  يشتم بصوت خافت ، مث قال م
بصوت كالفحيح : " تباً هلذا  كفي عن ذلك  

 وإال آذيت نفسك ." 



فصرخت فيه : " دعين اذهب آين أكرهك ."  
وابنت الوحشية يف نظراهتا وهي تتلوى حتاول  

ختليص نفسها واهلرب منه مستعملة لذلك  
قبضتيها وركبتيها ومرفقيها ولكنه شدها إليه بيد  

سها عنه مما  وأمسك شعرها أبخرى يبعد رأ
أرغمها على أن تقابل عينيه امللتهبتني وهو يقول 

بصوت خشن : "  لقد قلتِ  مرة انِك حتبينين  
 واحلب والكراهية يلتقيان يف نقطة واحدة . "
وارجتفت وهي تعلم أن ليس هلا القدرة على 
حتدي قوته .  لقد عادت اآلن . عادت إىل 

حيث كانت على الدوام واىل ما كانت تشعر  



بوجوده  عادت إىل اللحظة اليت أدركت فيها أن  
 هذا الرجل هو الذي ستحبه طوال حياهتا . 

 
 

وعادت  تقاوم من جديد  ولكن بصورة خمتلفة 
هذه املرة فهي اآلن تقاوم يف سبيل حترير حبها  

له ومتتم هو قائالً   بصوت أجش : " طاملا 
حلمت بِك ... وبعواطفك املتدفقة تغمرينين  . 

مت برتويضك ..."  وجتمدت فينيتيا  لقد حل
وهي تردد كالمه بصعوبة : " تريد أن تروضين؟ 

هل هذا كل شيء ؟ "  أجاهبا بصوت أجش : " 
ليس هذا كل شيء أبداً بكل أتكيد ." ونظر يف 



وجهها بعينني غائمتني وهو يقول :" لقد كنِت  
ندما جعلتين أصبو يف الثامنة عشر من عمرك ع

ألول مرة يف حيايت أحرتق  إليك . تصوري أنين 
شوقاً إىل شيء ال أستطيع الوصول إليه فهل مثة 

غرابة يف أنين مل أعد أستطيع السيطرة على  
نفسي؟  ويف أنين أخذت أقوم تلك التجربة   

 اجلديدة؟ " 
وعلى وهج انر املدفأة رأت على شفتيه شبه  

ابتسامة أسى وكادت أن تفتح فمها لتقول  
داً صعبة ابلنسبة إليه ، حمتجة أبهنا مل تكن أب

وضوحاً من أي وقت ولكنه قال بلكنة هي اكثر  
آخر : " لقد كنت رجالً  انضجاً صرعته فتاة مل  



تكد خترج من صف املدرسة تصورت نفسها أهنا  
حتبين! وكان واضحاً أهنا  ما زالت مراهقة  وأهنا 
مزقت أايمي وليايل ابألحالم هبا ... " وسكت  

 اتبع  قائالً : " أنين  آسف  حلظة حانياً رأسه مث
فأان مل أقصد التسرع وأن أتصرف معك بال 

أخالق ."  مث اتبع بربود  جعلها حتبس أنفاسها  
قائالً : " هل فكرة أن تكوين زوجيت بغيضة  

 عليك حقاً؟ "
  " :أجابت بسرعة وهي تقطب حاجبيها قليالً  
كال ." مث استقر رأيها على قبول اخليار الذي 

يه ضمناً .أشار أل  



كانت تعلم أن عليها أن تكون حذرة   لقد  
كادت منذ حلظات أن ترحب به كحبيب دومنا  

أية فكرة يف ذهنها فقد ضاع املنطق والعقل منها  
اثر هذا االنقضاض العاطفي منه ومتنت لو  
كانت تعرف  ما كان يفكر فيه من انحيتها  
ولكنه حىت منذ ست سنوات كان ماهراً يف 

ه ... هذا إذا كان صحيحاً ما  إخفاء مشاعر 
أخربها به  منذ حلظات ويف الوقت الذي تصرف 

 فيه حنوها وكأهنا جمرد صبية صغرية  تضايقه . 
كان الصمت عميقاً ال خيرتقه سوى حفيف ثياهبا 

وخفقان قلبها . وفجأة قال : "  هل أفهم من  
 ذلك أنك قبلت عرضي الزواج هذا ؟ " . 



عينيها االضطراب  أجفلت مث وقفت وقد بدا يف 
يف عينيه السوداوين   وهي ترى التصميم 

وأخذت حتاول تركيز  تفكريها لقد كان  هذا  
العرض مغرايً متاماً مثل كارلو نفسه وكانت تعلم 

أنه وجدها جذابة ... اذ من غري املعقول أن  
يزيف مشاعره اليت ظهرت منذ حلظات ... 
أن ولكن ماذا ابلنسبة حلبها له هل يف إمكاهنا 

 تطمئن هبذا الشأن؟ 
وقالت له : " أن هذا املوضوع أهم من أن يتقرر 

 هبذه السهولة فامنحين وقتاً كافياً للتفكري ."
قال ساخراً : " أتريدين وقتاً لتقرري ما إذا كان  

أبيك وضمان االستقرار لكل جناح  شركة 



موظفيها ، يستحق منك التضحية  أبن تبقي 
ك ؟ "خملصة لرجل واحد بقية حيات  

و أغمضت عينيها وهي تقاوم الرغبة يف البكاء  
لفكرته هذه عنها والن عرضه للزواج كان  

هلدفني . االول هو استعادة شركتها ودجمها  
بشركته والثاين الوفاء بوعده ألبيها . عاد يقول  
: " كوين واثقة اي فينيتيا  أنين  بصفيت زوجك  
أطلب منك اإلخالص الكامل إىل آخر حلظة  

ياتك ." من ح  
لقد كان واثقاً من نفسه متاماً من قدرته على 

السيطرة عليها  . وكان هناك الكثري من القول  
واألسئلة والكثري من االنطباعات اخلاطئة حنوها  



وليت ينبغي تصحيحها .  مل تكن تعرف كيف 
تبدأ كما أهنا مل تكن  متأكدة من أن االمر  
بداً يستحق هذا اجملهود ألنه لن يشعر حنوها أ 
ابالحرتام  الذي تريده  وال ابحلب الذي  

تستميت للحصول عليه  فهو مل يعرض عليها  
الزواج إال ألنه يناسب خططه العملية ، كما انه  

 يسمح له ابلوفاء بوعده  ألبيها . 
وهزت رأسها دون وعي  رافضة يف صمت كل 

شيء رافضة االثنني العرضني وها هو  يقول  
صل  إىل قرار حىت بعنف : " لديك فرصة للتو 

ا  كان هناك زفاف  فسأعلن ذلك يف الغد فإذ
اجتماع املديرين الذي سينعقد يف  الصباح فهذا  



سيهدئ من شائعات إفالس  الشركة ويطمئن  
 النفوس ."  مث ذهب إىل غرفته .
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وحدة ... مل تشعر فينيتيا مبثل هذه الوحدة قط 
 وال يف غمرة صدمتها  يف حياهتا من قبل . حىت

بوفاة أبيها . نظرت  يف أحناء املطبخ البالغ  
النظافة وأرخت  كتفيها  . كانت قد ألقت بقااي  
الطعام وغسلت كل األطباق ومل  يبق ما تفعله 



إال إذا شاءت أن جتثو على يديها وركبتيها  
 لتنظف األرض  اليت سبق ونظفت من قبل .

كنها مل تستطع  كانت الساعة الواحدة صباحاً ول
احتمال فكرة الذهاب إىل فراشها لتستلقي 
مستيقظة  حتدق يف الظالم ، مدركة  كارلو   
ليس بعيداً عنها وأنه انئم فضمريه ال يزعجه  

مثقال ذرة ، وان مستقبله غري ملبد ابملخاوف  
الن  يف إمكانه أن يتزوج  من امرأة  ال يكن هلا 

يد  االلتحام حباً وال احرتاماً . أن زواجهما سيع 
إىل األسرة مرة أخرى ويناسب خطط أعماله  

وكذلك   دون أدىن شك سيكون يف إمكانه أن 
يستمتع  هبا يف أي وقت يريد إىل أن يدركه  



امللل منها ... هذا عدا عن األمل وحتطم القلب 
الذي سيسببه هلا زواج كهذا والشعور أبهنا  

استخدمت هلدفني مها املتعة  وسري األعمال   
ليس يف االمر مشكلة ابلنسبة إليه ، إذ يف  و 

إمكانه تقبل مثل هذا الزواج الن مشاعره لن  
متس بينما مشاعرها  ستتمزق  أشالء  ألهنا  

مغرمة به . ولكن ، أي بديل  هلذا أمامها ؟ . 
أطبقت فمها أبحكام مث صعدت إىل غرفتها  

خالل املنزل الصامت .  أن يف إمكاهنا دائماً أن  
قى على خطتها القدمية  يف حماولة  تطرده وتب 

محاية  أعماهلا ، وحماربته عندما ينفذ هتديده  
 بتجويعها . 



كانت تعلم أهنا من القوة حبيث ميكنها حماربته  
على هذا املستوى مستعملة كل ما متلك من  

تصميم و جلد لكي تتشبث بكل شيء بشدة    
إىل النهاية  املرة لكي تسلم إذا استوجب االمر  

ضاربة قدمها األرض فتجعله  بذلك ال  ببطء 
يصل إىل النجاح أال بصعوبة ابلغة  تسلبه لذة 

 النجاح ذاك . 
ولكن ، هل لديها احلق يف أن تغامر بوظائف 
العاملني يف شركتها؟ وهل هي من القوة حبيث  

 حتارب هذا العدو املخيف وحدها ؟ 
قد حيدثها عقلها أبن هذا الزواج من كارلو لن  

سوى حتطم قلبها إزاء حب غري  تكون نتيجته



متبادل ، ومشاعر األمل واإلحباط  وهي تفكر  
نهما عندما خيمد احلب بربودة  ببعد املسافة بي 

امللل  والراتبة وعدم االكرتاث .  أخذت تذرع 
أرض غرفتها  وقد منعها القلق  واالضطراب من  

التفكري يف النوم . أن كارلو يريد اجلواب يف 
يف إمكاهنا تزويده به أن مل  الصباح  ولن يكون

 تتمالك نفسها وذهنها . 
و أفلتت منها شتيمة بصوت عاٍل على غري  

عادهتا ، مما جعلها تشعر بنوع من الصدمة ، إذ  
مل تتعود استعمال  مثل هذه الكلمات غري 

املهذبة . مث فتحت خزانتها فأخرجت معطفاً  
مسيكاً  وزوجاً من القفازات  ووضعت قدميها يف  



ء جلدي طويل ، رمبا إذا هي خرجت ساعة حذا
للسري يف هذا الليل املتألق  واهلواء البارد ،  

سيصفو رأسها بعد إذ مل تعد تستطيع الوصول 
إىل قرار معقول أو على األقل تتخلص من هذه 
 الطاقة الزائدة  فيمكنها بعد ذلك النوم قليالً .
كان الثلج يتحطم حتت قدميها ، بينما البدر  

فوق الرؤوس متسلالً بني الغيوم مغرقاً  يتألق 
تلك احلدائق بفتنته . مألت رئتيها  من اهلواء  

البارد وقد وضعت يديها يف جييب معطفها ، مث  
اجتهت حنو حديقة املياه عرب املروج  اخلضراء  

احمليطة هبا مث خرجت إىل املمرات اليت تقود إىل  
احلقول . كانت قد أصبحت على بعد حوايل 



وعليها أن تكون يف املنزل بعد ساعة   امليلني
عسى أن تكون من التعب حبيث ميكنها أن تنام 

 بعد أن تكون وصلت إىل قرار .
ولكن  يف الوقت الذي اجتهت فيه حنو املنزل   

كانت تتمىن لو مل تكن قد خرجت منه ذلك أهنا  
تتوصل   إىل جانب اإلرهاق الذي عانته فأهنا مل

خروجها يف منتصف   إىل قرار حاسم .  لقد كان  
نواحي  اليت يكسوها اجلليد  الليل  إىل هذه ال

شيئاً ابلغ السخافة وعادت من الطريق الذي 
جاءت منه  وهي تشعر ابالمشئزاز من نفسها  
ودون اختاذ أي حذر .  ولكن اعرتافها ذاك  
خبطئها مل ينفعها بشيء  فقد توقفت أنفاسها 



كما  وسرى األمل يف وركها من جراء تعثرها   
شعرت ابلثلج يدخل يف حذائها . ومنعها ذلك  

األمل والثلج يف حذائها الطويل  من النهوض  
واستحالت تلك املناظر الفاتنة  يف نظرها إىل  
شؤم وأصبحت ظالل األشجار أشد ظلمة مما 

هي عليه  . وكانت ترجتف من الربد وتلوم  
نفسها على محاقتها ،  عندما الحت هلا مرة  

نزل  كانت اكثر األنوار  مضاءة  أخرى معامل امل 
ولكنها كانت اكثر إرهاقاً وتعاسة وشعوراً ابلربد  

من أن تستطيع شيئاً اكثر من النظر إليها . ذلك  
أهنا لو  كانت يف كامل وعيها ملا ذهلت وهي 

تدفع  الباب الرئيسي وقد انتاهبا اإلرهاق لرؤية  



كارلو يهبط السلم بسرعة وهو حيشر كتفيه يف  
صوفية . جاكتة  

توقف فجأة عند رؤيتها بينما انتاهبا نوع من  
اهللوسة ذلك أن ما شاهدته من االرتياح  البالغ  

يف عينيه السوداوين ال ميكن أن يكون حقيقياً  
وهو يقول خبشونة : " ما الذي ظننت أنك  

 تقومني به أيتها املرأة؟ " .
كان عليها أن  تفكر يف  أن سؤاله  هذا  هو  

أمر بديهي  ولكنها كانت من اإلرهاق والشعور  
ابلقهر وهي تراه أمامها بشكل غري متوقع مما 
منعها من أن جتيب بشيء  وقف  ويداه على  



خاصرتيه ينظر إليها بشماتة حلظة  طويلة  وقد 
 توقفت أنفاسه . 

ئالً : "   إىل أن  تنفس بعمق وهو يسري حنوها قا
لبيت رأساً على عقب أفتش عنك لقد قلبت ا

وعندما الحظت أن الباب مل يكن مقفالً نظرت  
إىل اخلارج ."   ومشلها بنظرة ازدراء وهو يتابع : 

" ألرى أاثر أقدام وكنت على  وشك  اخلروج  
ألجرك عائداً بك ."  فهزت كتفيها رغم األمل يف 

احلال  كتفها  الذي نتج عن سقوطها كما  هو 
يف وركها وهي تقول : " ال حاجة بك لذلك كما  
ترى . "  ومل تتذكر أن كانت قد شعرت من قبل  

مبثل هذا العجز  والوهن  ولكنها مل تكن تريد  



أن تشعره بذلك ورفعت رأسها بكربايء قائلة : "  
أنين لست يف حاجة إىل حارس ورمبا ستتذكر  

 هذا يف املستقبل ."
إذا كان املستقبل   وفكرت ابكتئاب يف انه

سيضمهما معاً  فأن ما بقي عندها من قوة  
حاولت مواجهته هبا أالن ،  قد تبددت إزاء   
نظرة التقريع اليت رمقها هبا وهو يرفع حاجبيه 

أن أتخر    " :ساخراً ، لكنه قال هلا برقة  
الوقت ال يسمح لنا أبية مناقشة فاصعدي إىل  

ه مث آوي  غرفتك  لكي تغريي ثيابك املبللة هذ
 إىل فراشك  ريثما أحكم إغالق منافذ املنزل ."



ونظرت إىل السلم مبالمح متحجرة .  مل تكن 
عدد الدرجات هبذه الكثرة من قبل  . وانتاهبا  

الشك يف إمكاهنا أن تصعد الدرجات هذه 
بقدميها  املتجمدتني من الصقيع ولكنها مع هذا   

حاولت ذلك  ومسعت صوته يقول فجأة  
: "  هل أصابك ضرر؟ "   فأجابت : "   خبشونة

كال "    كان عليها أن تكذب  الن االعرتاف  
أبن األمل يشمل جانبها األمين  أبمجعه  وأن  

الصداع عندها يزداد حلظة بعد أخرى  ، وأن  
الصقيع  ما زال يزحف يف عظامها    رغم  

التدفئة املركزية  يف املنزل ، االعرتاف هبذا  
هتا هذه  ورمبا يدفعها ذلك إىل ستظهر معه معاان



زايدة حتقريها  لنفسها فتنفجر  ابكية لتستدير  
ليه طالبة  املؤاساة   اليت لن يهتم بتقدميها إليها إ
. 

فقال : " ملاذا أذن  تعرجني هبذا الشكل؟ " 
ن  وبدا  صوته ضعيفاً مليئاً ابالنزعاج  ولك

ذراعيه مل تكوان  ضعيفتني  وهو حيملها صاعداً  
السلم دون أي جده . وأخرياً  حاولت  هبا

تستجمع أشالء  شجاعتها طالبة منه  فينيتيا أن
أن ينزهلا ولكنها ما لبثت أن كفت عن ذلك  

 فقد كان ذلك سيكلفها جهداً  كبرياً . 
قالت : " شكراً ميكنين أن أتدبر أمري . " 

ولكنه رد عليها عابساً بقوله " : أقفلي فمك "   



خيلص قدميها من احلذاء  وأمكنه أخرياً  أن 
جوربيها جبهد  وهو متجهم الوجه  مث من 

املبللني ليأخذ بعد ذلك منشفة يدعك هبا  
قدميها املتجلدتني حىت أعاد إليهما الدورة  

 الدموية. 
قال هلا وكأهنا طفلة : " هذا سيجعلهما يف حال 
أفضل  وان آملك ." وأعادت هلجته إليها شيئاً  

ها ، إذ من األفضل  أن  من ثقتها الضائعة بنفس 
يراها طفلة تبكي يف حلظة أمل عابرة  لتكون يف  

مأمن من أن يدرك أن قدرهتا الدفاعية قد  
اهنارت  فال تكون عند ذاك مبأمن منه وال من  
نفسها . وعندما انتهى من قدميها  وقف مث   



احنىن فوقها خيلع عنها معطفها  حماوالً  أن يفك   
هي متد يديها بسرعة احلزام واتسعت عيناها و 

تبعده عنها قائلة : " ميكنين   أن أتدبر أمري   
 فأان  لست عاجزة كلياً . " 

فأجاب : " بل أنِت كذلك   أو تكادين فأنِت  
ال تقوين على السري فكيف أبن تدخلي احلوض  

 وخترجي  منه دون مساعدة ! "
أضاف : " حاذري من أن تتقيأي علي مث جيب 

ال أظنك تعرفني  اخلجل  أن ال ختجلي مع أنين
أليس كذلك؟ مث ال  داعي ألن ختايف مين  فأان 

 لن اقرتب منك ."



قالت حبدة : " أنك .........." لشد ما أاثر  
فيها من االمشئزاز والغيظ  . ولكن  تعبري 

الكراهية  الذي بدا على مالحمها ، سرعان  ما  
انتهى إىل صرخة أمل عندما حركت قدميها و 

جة  األمل  ابلدوار الذي حما من ذهنها أصابتها مو 
كل شيء آخر وهي متيل عليه بضعف بينما   
تنفس هو عميقاً وهو يسأهلا : "  كيف حدث  

 هذا؟ "
كانت مثة كدمات يف اجللد .  وقالت : " لقد 

األمين ." وقال  سقطت من البوابة على جانيب
جبمود : "  على األقل ليس مثة كسور . هل يف  

ركي أصابع قدميك ؟"  فأومأت   إمكانك أن حت



برأسها جميبة دون أن تستطيع الكالم .  مث قالت  
له : "  إنين  خبري اآلن ." كان من املربك  جداً  

 هلا أن يبقى جبانبها . 
مث سأهلا  بصوت أجش : " ماذا كنت تفعلني يف 
اخلارج يف مثل هذا اجلو ويف مثل هذا الوقت من  

فكر . "  لقد  الليل؟ "  أجابت : "  كنت أ
أصبحت من االسرتخاء حبيث  أخذت تعتقد  
أبن  ال شيء  حيمل  على االهتمام  ال شيء  

 مطلقاً . 
واتبعت  تقول : " إن املنزل  يقيدين ظننت أن  
السري  واهلواء   النقي  قد يصفيان ذهين  لكي 

 أتوصل إىل قرار . "



قال : " وهل حدث ذلك؟  لقد كنت أظن  أن  
واج مين من السهل    التوصل  قرار قبول  الز 

 إليه ." 
لوت شفتيها برقة وهي جتيب : " اي هلذا  

التواضع ." وكان جسدها  من االسرتخاء  حبيث  
مل هتتم بتعليق على هذا الغرور .  قالت ببساطة 
وهي تتساءل عما قد يكون جوابه : " ملاذا مل 

 تتزوج حىت اآلن ؟ " . 
ابحلاجة إىل  قال : " ألنين   حىت اآلن مل أشعر 

وهل  هو يشعر اآلن هبذه احلاجة     ".ذلك  
ألجل أعماله؟ أم وفاء بوعده ألبيها؟   إهنا ال  

تعلم  أو رمبا لن تعلم  أبداً  . ابنت  على شفتيه   



شبه  ابتسامة وهو يقول : " اصعدي إىل  
حليب ." . غرفتك اآلن  وسأوافيك بكوب  

ايها وقبل أن يسمع جواهبا تركها وخرج اتركا إ 
تنظر يف أثره متسعة العينني   . لقد أدركت متاماً  
أنه ألول مرة يشعر ابخلوف من أن يفقد سيطرته  

 على نفسه .
دخلت إىل غرفتها وغريت ثياهبا لقد حزمت 

أمرها  اآلن  ذلك أن مشاعرها  حنوه  واليت  
طاملاً  كبحتها  ، خارجة بذلك عن طبيعتها     

ها وعنفها كل هذه قد عادت اآلن بكل زمخ
وهي  ستتخذ القرار األسهل لتخرج  من وضعها   

العملي السيئ   هذا  وهو أهنا   ستتوقف عن   



حماربة مشاعرها تلك . أهنا حتبه  وهي  ستتزوجه 
. 

رمبا غداً وكل غد بعده ، سيجلب إليها الندم ، 
اعرتفت  بذلك  وهي تندس حتت الغطاء  
اً  ما  ولكنها هذه الليلة  لن تفكر بذلك مطلق

عدا  السماح لشيء   ضئيل من األمل يف أنه   
من املمكن  أن يتعلم  يوماً ما أن حيبها كما حتبه  

.... 
وعندما عاد بعد دقائق داخالً من الباب مبرح   
وقد أعاد ارتداء جاكتته الصوفية ، حامالً يف 

يده  كوابً من احلليب الساخن وضعه على 
ه ذاك بقادر  منضدة السرير جبانبها  مل يكن مرح



على إخفاء خطوط متوترة حول عينيه . كانت  
 فينيتيا تعلم أهنا قد أحبته وستحبه أبداً . 

وقالت بصوت اكثر خشونة من العادة : " إنين  
سأتزوجك اي كارلو وذلك يف أي وقت يناسبك 
."  وشعرت بقوة هاتني العينني اللتني ال يسرب  

وهو  غورمها لتغرق فيهما وتندت عيناها ابلدموع
يرفع إحدى يديها ليضع  شفتيه على راحتها  
قائالً ببساطة بينما كثافة  أهدابه ختفي تعبري  

عينيه : " إنين أعدك أبنك لن تندمي على قرارك 
 هذا  أبداً اي فينيتيا . " 

كاد أن خيرج من الغرفة  ولكن غريزهتا أخربهتا  
أن عليها أال تسمح له بذلك  اآلن وحاولت أن 



الذي جعلها تشعر أبمهية    تكتشف السبب
إبقائه إىل جانبها ولوقت قصري فقط ولكنها ما 
لبثت أن عرفت .... كيف حدث ونسيت هذا  
االمر؟ ولكن أتراها ستحسن الكالم؟ البد أن 
يكون هذا وقالت : " إن سيمون ليس حبييب  

 "......... 
كانت تريد أن تقول اكثر من هذا لتغري رأيه  

ولكنه قاطعها    الذي كون منذ ست سنوات
قائالً بعدم اهتمام تقريباً : "  هذا غري مهم لقد  
انتهى ذلك انه املاضي ." مث اتبع بعد قليل " مل  

يبق لنا سوى وقت قصري للنوم ... فلنستفد منه  
 أليس كذلك؟ "



هذا جيد ألنه عندما يتزوجان يف النهاية ،  
سيكون لديه الربهان التام  على أن سيمون ليس 

ال وال أي رجل آخر وبعد ذلك لن  حبيبها ك
 يعتقد أبداً أهنا امرأة دون مبدأ  وال أخالق .

 
 الفصل السابع 

 
استيقظت ببطء شاعرة ابالسرتخاء التام وهي  

تتكور حتت الغطاء الدافئ  مث تذكرت فجأة  أهنا  
وكارلو   سيتزوجان  واحللم الذي حلمت به منذ  
ست سنوات قد حتقق أالن وهي تشعر بسعادة 
طبيعية  ألي إنسان  يف وضعها ولكنها لن تفكر  



يف هذه النقطة كان كوب احلليب الذي أحضره  
أصبح ابرداً ألقت نظرة على ساعتها ،  هلا قد 

إهنا التاسعة والنصف . أنه سيعلن عن خطبتها 
دون أن تضطر هي ألن تتكلف عناء احلضور 

وسيعود قبل أن حتس بغيابه . وتدحرجت لتغادر  
السرير وهي تتثاءب مصممة على حضور 

اجتماع املدراء أو على األقل قسم منه . وهكذا  
 كانت عبارة عن طقم  ارتدت ثياهبا بسرعة واليت

رمادي فوقه جاكتة صوفية رائعة احلياكة . كانت  
كل مالبسها  اقل مما تقتضيه املناسبة وصممت  
وهي تنتعل حذاء اسود منخفض الكعب على 

أهنا عندما يتزوجان ستعود وترتدي بعض 



مالبسها القدمية املزخرفة الطراز إذ مل تعد هناك  
. ولكن التفكري  حاجة إىل ارتداء األلوان الداكنة

يف إهنا ستكون  زوجة لكارلو جعلها تتوقف عن 
احلركة وعندما نظرت حاملة  يف املرآة مل تر 

منظرها  العملي أبداً فقد كان جسمها وحركاهتا 
ال تكاد ختفي أحاسيس البهجة اليت متلكتها  

وصممت على أن تبذل أي يف سبيل أن ينجح 
جيد  هذا الزواج وهي لن تتوقف عن ذلك حىت 

 نفسه غارقاً يف حبها . 
وبعد عشرة دقائق كانت حتاول أن تقود السيارة  

بثبات على الطرق الفرعية الزلقة كانت هذه 
الطرقات ما تزال حتفل أبخطار  الثلوج رغم 



حرارة اجلو . رمبا كان من احلماقة أن خترج من  
 .سريرها  الدافئ  

ولكن الشركة ما زالت شركتها هي حىت ولو 
دمج بشركة روسي يف املستقبل ، هذا  كانت ست

إىل أهنا كانت تريد أن تكون إىل جانب  كارلو  
عندما يعلن خطبتهما . وعندما أصبحت يف  
الطريق الرئيسي  أصبحت القيادة اسهل  مما  

جعلها تزيد سرعة السيارة . إذ لن يكون الئقاً  
أن هي وصلت متأخرة لتجد االجتماع منتهياً  

لطريق عائداً إليها . كان  وقد اصبح كارلو يف ا
املكتب الرئيسي يف مدينة كامدن يف مشال 

العاصمة وكان الشارع احملاط ابألشجار هادائً . 



وكان  يف استطاعتها أن تسمع  قرقعة القطارات  
على اخلط الرئيسي اىل  ميدالند و سكوتالند  

خلف مباين فيكتوراين عندما خرجت من موقف  
يد تنورهتا . مل السيارات وهي تصلح من جتاع

يكن هذا اجلزء من لندن مكاانً عصرايً ولكن  
ًَ ما  كما أن   إيقاف السيارات كان سهالً نوعًا

املنازل قد حولت إىل مكاتب وافية ابلغرض  
وخالل السنوات املاضية كان هذا املكان قد 
أصبح منزهلا الثاين ذلك أهنا أمضت هنا من  

لريف .  الساعات اكثر  مما أمضت يف منزهلا يف ا
وما أن دخلت فينيتيا من الباب وهي ختلع  

قفازيها حىت نظرت  إليها موظفة االستعالمات 



من خلف جمموعة  اهلواتف على املكتب   
وغمرت  الدهشة وجه املرأة املتوسطة العمر  

اليت هنضت واقفة وهي تقول : " إننا مل نتوقع  
رؤيتك هذا النهار نظراً إىل حالة اجلو وغري ذلك 

رقات البد أن تكون مريعة يف منطقتكم فالط
وحول الغاابت . كيف حالِك على كل حال؟ مل  

أجد فرصة للتحدث إليك يف اجلنازة وكذلك  
 كثريون ... ولكن .... " .

فقاطعتها فينيتيا برقة : " أنين خبري "  كانت 
جويس امرأة طيبة ولكن ثرثرهتا كانت مضرب  

أهنا ال  املثل فإذا وجدت موضوعاً تتحدث فيه ف
تنتهي منه ومل تكن فينيتيا على استعداد لسماع  



ذلك فقد كانت يف طريقها إىل التكيف مع 
الواقع ومع نفسها  وعلى طريقتها اخلاصة  

ابلنسبة  إىل صدمتها املفاجئة بفقيدها  وسألت  
: " هل انتهى االجتماع ؟ "  هزت جويس  

رأسها قائلة : " مل ينته بعد  تقول الشائعات أننا  
نصبح  اتبعني لشركة روسي هل هذا صحيح؟  س

"  . أجابت فينيتيا : " نعم صحيح ." مل يكن 
مثة ضري يف قول احلقيقة ذلك أنه حاملا ينتهي 

االجتماع فان كل إنسان سيعلم ابألمر  
وابتسمت فجأة اببتهاج فزواجها بكارلو ذو  

فائدة إضافية  وسيستقر مستقبل شركة روس 
فة االستعالمات وهي  اإلنكليزية  وقالت ملوظ



تتجه حنو السلم : "  سأشرتك يف إهناء االجتماع  
."  ولكن املوظفة اندهتا من خلفها  قائلة : "  

اهنم  يستخدمون مكتبك ألنه األوسع بني   
املكاتب ... ال تدعي السيد روسي يسلبك كل 

ما علمت أنِت وأبوك ألجله أنين أعرف أنه  
ي إليه  شخص صعب  املراس ويكفيك أن تنظر 

 لتعلمي أنه الرابح يف النهاية ."
ردت  عليها فينيتيا حمتفظة بسرها قائلة : " 

صدقيين أنين سأكون  حذرة . " مل يكن ذلك 
يعين أن زواجها من كارلو  سيبقى سراً مدة  
طويلة وال بد أنه قد أعلنه  وسيعلم به كل 

شخص يف املبىن قريباً ، وسيشعرون ابالرتياح  



ه عندما اطمأنت إىل استقرار الذي شعرت هي ب
مستقبل الشركة يف انضمامها إىل شركة  روسي 

الدولية واليت هي جزء من العائلة  ليلتحم   
 بذلك الشرخ الذي طال أمده .

 
وعندما اجتهت حنو املكتب كانت ما تزال تبتسم  
وما أن وصلت إىل هناك تقريباً حىت فتح الباب  

الباب  وخرج منه سيمون  وهو يرتنح صافقاً 
وراءه . ونسيت هي فشلها يف االلتحاق بنهاية  

االجتماع عندما نظر إليها سيمون قائالً : " هل 
علمت أنه يريد أن يطردين من العمل؟ هل 
علمت "   وأمسك  بذراعها بوحشية وقد  



شحب وجهه فردت عليه حبدة : " ما الذي  
 تقول؟ ومن يريد أن يطردك من العمل؟ " .

يطايل اللعني ومن غريه؟ أمل فأجاب : " ذلك اإل
وهي تقول : "   تعلمي؟ " فهزت رأسها عابسة 

كال " وتساءلت  هل معىن هذا أن كارلو قد  
استلم األمور هبذا العنف ؟ ومل يعجبها ذلك   

وخصوصاً  وهو يعطي لنفسه احلق يف طرد أي 
من موظفيها دون أن يهتم ابستشارهتا ولو من  

 ابب الكياسة . 
ا هو السبب الذي قدمه هلذا؟ " وسألته : " وم

بيدها جيذهبا  ه ولكنه أمسك كانت متجهمة الوج
وهو يقول : "  ال ميكنين أن أتكلم عن ذلك  



هنا فان اجلميع سيخرجون بعد حلظات  دعينا  
نذهب إىل الغداء لننفرد أبنفسنا انه ال يستطيع  

أن يطردين دون موافقتك . " وجاء صوت كارلو 
ثلج : " انه يستطيع وقد فعل من الباب ابرداً كال 

 أخل مكتبك اي سيمون . "
وتناهت إىل مسامعها من خالل  جتمدت فينيتيا

. ورأت   جال يف الداخلالباب مههمة الر 
السكرترية خترج  ويف يدها دفرت املالحظات وقد 

اتسعت عيناها فضوالً وهي تقف خلف ظهر  
كارلو العريض . كانت يدها ما تزال يف يد  

سيمون فسحبتها من يده إمنا متأخرة  وارجتفت  
ارلو  وتوتر  قليالً  وهي ترى كيف ضاقت عينا ك 



فمه وهو يالحظ حركتها هذه .  وهتف غوردون  
جني  مانينغ سكرتري الشركة الذي كان أول اخلار 

قائالً : " آه .... فينيتيا ... " ووضع يده على  
كتفها استحساانً وهو يقول وقد ملعت عيناه 

حبنان األبوة : "  هتاين  لقد سرران مجيعاً عندما  
ان سيسر حتماً  علمنا بزواجك القادم والدك ك

لو رأى عودة اللحمة بني اآلسرتني حتدث مبثل 
 هذه الطريقة السارة . "

كانت  تعلم أن هذه هي احلقيقة ورأت ذلك  
وهي تتقبل هتاين اآلخرين مجيعاً . فقد كان  

والدها يف غاية البهجة عندما ظهر كارلو منذ  
سنوات كما كانت زايرته نفسها مبثابة غصن 



عرف أنه بقى على اتصال الزيتون . وكانت ت 
ابلفرع اإليطايل للشركة  وذلك بواسطة االتصال 
اهلاتفي بكارلو  . مع أهنا مل تعرف قط ماذا قيل 
بني الرجلني فقد أعلنت بوضوح عندما أراد  أن  

يقص عليها فحوى هذه املكاملات ، أهنا غري  
مهتمة أبي شيء يتعلق بكارلو  ومبا  يقوله   

لدفاع  فقد كانت حتاول أن  وكان هذا نوعاً من ا 
تنتزعه من قلبها ومن عقلها ... ومل تكن تريد ما  

يذكرها به . ال بد أن جتاوهبا ذاك كان يف حمله  
كما أدركت  اآلن ،  وكانت و كارلو وحيدين يف 
املمر عندما قال هلا عابساً : " لقد طلبت منك  
البقاء يف املنزل ."  فأجابت شاردة الذهن : "  



ولكن الطرق مل تكن رديئة متاماً  هذا صحيح 
 على كل حال ما هذا كله عن طرد سيمون؟ "

فقال : "  هل يؤملك هذا؟ " فأجابت ابستياء :  
" أنه أذهلين. "  لقد أخذت مرة أخرى تراتب  

يف حتركاته وساورها اآلسف هلذا الشعور .  فهي 
حتبه وال تريد أن تفكر يف انه ميتلك صفات سيئة  

. 
اح حني أمسك بيدها متجهاً هبا  وتنهدت ابرتي

"  عندما تسمعني  وهو يقول :  إىل مكتبها اخلايل
إيضاحايت حول هذا املوضوع فأان متأكد من  
أنك ستوافقني على أنه مل يكن  أمامي خيار  

آخر . "  وجلس على حافة مكتبها قائالً : "  



لعلك تساءلت فأان كنت على الدوام  احتفظ  
يف شركة روس    بعني يقظة على ما أملكه

اإلنكليزية  ومنذ فرتة قريبة بدأت  أدرك أن  
األمور ليست سائرة كما ينبغي يف دائرة  

املشرتايت  وابتدأت يف التحقيق ألكتشف أن  
صديقك سيمون كان ميأل جيوبه عل حساب 
أموال الشركة  إذ كان يقبض رشوة من بعض 
املوردين عدميي الضمري وذلك لكي تدفع هلم 

اراً أعلى من قيمة األسعار  املعروفة الشركة أسع
 وهذا يف اعتباري يسمى سرقة . "

فقالت فينيتيا وقد ابنت عليها الصدمة : "  ال 
ميكنين  تصديق ذلك  فقد خدم الشركة بكل 



جهد أوالً كنائب أليب مث يل بعد ذلك . وكان  
الئقاً يف أسفاره  العملية بشكل ما  البد أن 

 هناك خطأ ما يف األمر ." 
فقال  كارلو وهو حيدق يف مالحمها الذاهلة  وقد  

بدا يف هلجته شيء من الشفقة : " ليس  مثة  
خطأ  أبداً . ليس من السهل قبول اخليانة  ،  
أليس كذلك؟ ولكن صدقيين فان عندي كل 
الرباهني اليت تثبت ذلك . إن أابك كان يعلم  
ذلك ألنين حذرته منه ولكن لألسف مل يعش 

يلزم عمله . " لكي يقوم مبا  
فقالت : " وملاذا مل أتت إىل برباهينك تلك 
تطلعين عليها؟ كان جيب أن أعلم هذا وأن  



استشار . "  كانت ما تزال غري قادرة على أن 
توافق على هذا ألن سيمون رغم ذلك التصرف  

املقيت الذي سبق وصدر عنه  فيما مضى قد 
أثبت جدارته  كصديق ومستشار انصح وزميل 

عمل وكانت مستعدة  لضمان نزاهته يف ال
... استناداً  واستقامته بينما كان  كل الوقت .

إىل قول روسي يعيش حياة مرفهة على حساب 
الشركة  وسألته عابسة : "  وملاذا أان كنت آخر  

من يعلم ؟ "  فأجاب وهو يضع إصبعه على  
شفتيها : " هش ... كانت  صدمتك بوفاة  

سبة إليك . إنين  أبيك املفاجئة  كافية ابلن
مسرور حلضورك وقد كنت فكرت يف االتصال  



بك هاتفياً ولكن هذا أفضل . لسوء احلظ   
استدعيت  إىل املكتب الرئيسي يف روما ، 

بصورة عاجلة وذلك منذ ساعة تقريباً وليس يف  
إمكاين جتنب  السفر وال أظن يف استطاعيت 

العودة إليك قبل أسبوع ."   وهتفت فينيتيا : "  
وه ... كال! ."  قبل نصف ساعة بدا هلا وكأن  أ

كل شيء على ما يرام بعد أن وافقت على  
الزواج من رجل مل يعلم بعد أن عليه أن يتعلم أن  

حيبها  وهاهو  وبكل هدوء يرحل بعيداً ألن  
العمل عنده أييت أوالً . هذا ابإلضافة إىل ما  
عرفته اآلن أن املوظف الذي كانت ثقتها به  

تبني أنه لص . دون حدود  



مل تكن هي من الغباء حبيث تعتقد أن يف إمكاهنا 
أن تثنيه عن عزمه يف الذهاب إلجناز أعماله ،  
وقالت حبدة اكرب مما كانت تقصد  وقد لوت  

فمها استياء : " هل أنت متأكد متاماً من صحة   
ما قلته ابلنسبة إىل سيمون؟  أال ميكن أن يكون 

يف حساابتك؟ "  شيئاً من الغرية جعلك ختطئ  
وقال : " أهذا هو رأيك يف مدى نزاهيت؟ "   

ورفعت رأسها لرتى شحوب وجهه من الغضب  
ونظر إليها  ابزدراء قائالً : "  أما زال يعين لك 

كثرياً حبيث تريدين مساندته مهما كان نوع  
 عمله؟ "



قالت شبه هامسة : " إنين آسفة مل اكن اقصد  
"  كانت تشعر    أن تفهم األمر هبذه الطريقة .

خبيبة مرة لرحيله مفضالً  العمل عليها وحمتفظاً  
هبذه الفكرة  وشعرت ابلتعاسة  وهي تفكر هبذا  

. 
قال : " إذن أخربيين كيف كان من املفروض  أن  

أفهم دفاعك هذا عنه ؟ "  وكأمنا ندم على 
كثر   انفجاره هذا فيها فاستطرد يقول بلهجة  ا 

ين بكالمك ذاك . "  اعتداالً : " انك مل متدحي
وهزت كتفيها أبسى . كيف ميكنها أن تشرح  

مشاعرها املضطربة دون أن تفضح  مدى حبها 
له؟ ويكف أن ذلك األسبوع الذي سيغيبه عنها   



سيبدو هلا دهرًا؟ إن عالقتهما مل تكن مهيأة بعد  
يزيد يف  لالعرتاف  فقد يشعره هذا ابحلرج أو 

سوأ مث متتمت  نفسه التسلية ومل تعرف أيهما األ
ويف كالمها شيء من احلقيقة : " ليس يف إمكاين  

جتاوز الصدمة إذ أمسع أن شخصاً كنت أضع 
 فيه ملء الثقة يغدر يب هبذا الشكل . "

فقال : " ميكنين تصور ذلك . على كل حال ،  
فإنين ال أريد أن أضيع الوقت القليل الذي بقي  

أن لنا يف احلديث  عن سيمون الغايل . عليِك 
تصلي إىل صيغة مناسبة ملواجهة  تعامله املزدوج  

هذا بطريقتك اخلاصة  مث تتوصلني إىل قرار  



معقول وهذا آخر ما أريد مساعه يف هذا 
 املوضوع . "

وتناول معطفه  الفاخر  من على املشجب مث 
وضعه على كتفيه واسبغ هذا على  منظره املزيد  

يبد هلا   من الوقار وكأنه قادم من عامل آخر . مل
قط من قبل مبثل هذه السمرة والغرابة . قال : 
"  سنذهب لتناول الغداء فما زال أمامنا وقت   

كاف قبل أن حيني موعد ذهايب إىل املطار . " 
 ومد هلا يده فأمسكتها بسعادة .

بدت عليه رغبة قوية يف أن يضع ذكر سيمون  
وقضيته وراء ظهرمها وكذلك كانت هي ومتنت 

ناعه حبقيقة عالقتها بذلك الرجل ، لو حاولت إق



اكثر مما فعلت ولكن هذا الوقت مل يكن مناسباً  
على اإلطالق لبحث موضوع كهذا فقد أعلن  
حبزم أنه ال يريد  أن يسمع اسم سيمون بعد 
اآلن  بل أنه رمبا فسر حماولتها  إيضاح االمر  
أبهنا جمرد حماولة منها للتنصل من هذا الرجل   

مبثل هذه األعمال . الذي تلوث امسه  
وهكذا سترتك هذا االمر و كلها ثقة من أنه  
عاجالً أم آجالً سيدرك احلقيقة بنفسه وقد 

أتجل هذا األمر اآلن  وحاولت أال تظهر أمامه  
ما يعتمل يف أعماقها من كآبة وغم  بينما كانت  
تبكي يف داخلها .  مرت الساعة اليت أمضتها  

نفسها ومها معه أسرع مما تصورت واعرتفت ل



يتناوالن الطعام الشهي يف املطعم أبهنا ال حتتمل  
فراقه هذا وكان هذا املطعم الصغري اخلاص 

القائم يف إحدى  زوااي لندن  غري  املعروفة من  
االكتشافات احملببة اليت سبق واكتشفتها مع  

أبيها منذ عامني وقد سرت اآلن بشكل خاص  
ت بدالً من ملعرفتها به الذي وفر على كارلو الوق 

 الذهاب إىل قلب املدينة . 
وقال : " عندان الكثري لنتحدث فيه ولكن ليس  

لدينا الوقت الكايف ."  وابتسمت هلا عيناه  
السوداوان بينما ابتعد النادل ليحضر هلما  

الطعام  وعضت فينيتيا شفتها السفلى أبسناهنا  
مث ابتسم هلا تلك االبتسامة  اليت أدارت رأسها  



لتها تعتقد أبهنا رمبا تعين له شيئاً وشيئاً  واليت جع
غري عادي ال ميت بصلة إىل جمرد االستبداد ، 
وحاجة رجل أعمال اىل أن يكمل عمالً مل ينته  

 بعد . 
وتشابكت أعينهما وهو يقول : " وهكذا  أنيت  

إىل املهم  سنتزوج يف غضون ثالثة أسابيع  
وأظن أن احتفاالً بسيطاً هو األفضل ابعتبار  

  "فجيعتك احلديثة بوالدك أليس كذلك ؟  
ودون أن يرتك فرصة اإلدالء  برأيها  استطرد  

قائالً : "  ميكنك أن ترتكي كل شيء يل وكل ما  
عليك أن تفعليه هو أن ختتاري ثوب الزفاف  
مجيالً  مث حتزمي أمتعتك  لرحلة شهر العسل   



اخللف  والذي هو هبذه املناسبة ... " ومال إىل 
،  بينما  وصل  النادل حيضر  الطعام  بعد إذ

عيناه مل تبارحا وجهها وهو يتابع : " سنمضيه يف  
بييت يف سردينيا . "  ضاقت عيناها  املنغوليتان 
اجلمال  وهي تعبس فجأة  التقط كارلو شوكته 

هل لديك   ":وهو يرفع حاجبيه متسائالً  
 اعرتاض؟ وهل تفضلني مكاانً آخر؟ "

ال ابلطبع . "  وترددت قليالً  أجابت : " كال ، ك
مث اتبعت تقول : " كل ما يف األمر هو أنين ال 

أعرف عنك سوى القليل مل اعرف آن لك منزالً 
 يف سردينيا هذا كل شيء . "



والتقطت شوكتها هي أيضاً مث ابتدأت أتكل وقد 
أدهشها فجأة بغموضه . مث هذه البحة العميقة  

ملة يف صوته عادت تدهشها مرة أخرى حا
عينيها على مالقاة عينيه وهو يقول  : " أن 

حيايت كتاب مفتوح  وما عليك إال أن  تسأليين  
لتسمعي مين كل شيء على كل حال ... أظن  

أن من دواعي سروران أن يكتشف كل منا اآلخر 
" . 

كانت كلماته هذه وهلجته تعيد إىل ذاكرهتا صوراً  
جعلت  الدم يصعد إىل وجنتيها  وهذا ما كان  

دون شك هدفه من حديثه ذاك  وبينما  أخذت  
حتاول متالك مشاعرها قال : " ال تقلقي  



ابلنسبة إىل العمل فكل شيء سيكون على ما 
يرام ..و إايك أن تفكري ببيع املنزل إذ أننا  

يف كل  عام  يف انكلرتا و سيكون  سنمضي فرتة
ق يتملكك لرتكه  مركزاً مالئماً لنا وإذا كان القل

خالياً  مدداً طويلة ملاذا ال تبقني على بويت  
لتحفظه يف غيابنا؟ واكثر من ذلك ... لقد سبق  
و أخربتين أن بويت تشعر ابملسؤولية جتاه أختها   
أليس كذلك ؟ وأهنا تشعر ابلذنب لعدم متكنها  

رؤيتها بشكل كاف كما هو احلال اآلن   من
فلماذا ال حنول غرفتني خلف املنزل إىل سكن  

تنتقل إليه شقيقتها آندي ؟ إننا هبذا نصيب 
عصفورين حبجر واحد  إذ نزود بويت بوظيفة  



وجنعل للمنزل من يقيم فيه مث نوقف آندي عن  
التذمر ملا تتصوره  من اإلمهال حنوها . فكري   

 يف هذا . "
بت : " سأفعل ذلك . " إهنا ستفعل ذلك أجا

؟ " دينإمنا ليس اآلن سألته : "  هل ستفتق
المت نفسها هلذا احلنني الذي بدا يف صوهتا  
ولتلك اإلشارة الفاضحة يف هلجتها واليت قد  
تكشف له عن شعورها حنوه . والمت نفسها 
جمدداً وهي تلمح أتلق البهجة يف عينيه وهو  

ذلك بصوت هو مبثل رقة   يومئ ابإلجياب مؤكداً 
ابتسامته ما جعلها تعتقد للحظة أنه يعين هذا  

 حقاً .



وظلت تعتقد ذلك إىل أن أفسدت كل شيء  
عندما عاد النادل لريفع األطباق فابتسمت له 

خماطبة إايه ابمسه فقطب كارلو جبينه وهو يقول  
بربود : " يبدو أنِك معتادة على احلضور إىل هنا 

املكان املعتاد ( الذي وأظن أن هذا هو ) 
اعتدت وسيمون على تناول الغداء فيه يف 
اجتماعاتكما . من املؤسف أنين حىت هذه  

 اللحظة كنت يف منتهى االستمتاع . "
وما أن فتحت فمها لتنكر أهنا سبق وجاءت إىل  

هذا املكان مع سيمون و إمنا مع أبيها فقط ، 
مر  أسكتها قائالً : " ال تدعينا جنعل من هذا األ
موضوعاً للجدل إنين على أمت  االستعداد   



لنسيان حىت وجود هذا احلقري يف هذا العامل إذا 
أنِت فعلت الشيء نفسه  سيكون لِك مستقبل  

 فقط دون ماض واآلن  عليِك أن تعذريين . "
دفع بنفسه بعيداً عن املائدة مث أشار إبحضار  
الفاتورة إىل النادل الذي كان دون وعي منه  

للخالف ، واندفعت فينيتيا تقول : "  سبباً 
هكذا إذن؟ فأنت تعتنق فكرة محقاء وال تريد أن  

تتخلص منها  حسناً إنين آسفة ألجلك . "   
وكانت وجنتاها متوهجتني  وهي تلتقط قفازيها 
وحقيبة يدها بينما كانت تنظر إليه عرب املائدة  

بنقمة . ليس مثة حاجة ألفساد هذه السويعات 
رقيقة جملرد كلمة يف غري حملها فهل اهلادئة ال



سيكون  املستقبل معه عذاابً هبذا الشكل؟ 
وتوترت شفتاها وشحب وجهها وعيناها تلتقيان  
بعينيه ،  وهي تستطرد قائلة : " مبا أننا ما زلنا  

يف أول الطريق فأحب أن أخربك  أنك الن 
تتزوج خملوقة من دون ماٍض كما أظنك قلت 

منا مستقبل فقط يرقص ودون  عقل مفكر  و إ
على أحلانك اليت تتغري يف كل حلظة . " وارجتف  
صوهتا  فسكتت حلظة  متالكت فيها نفسها مث 
سارت أمامه إىل الرصيف لتعود فتستدير إليه  

قائلة وقد شحب وجهها : " إن عندي شيئاً من  
الكرامة  وهلذا ال أرى أنين أستطيع أن أتعامل 

الذي تفكر فيه . " مع مستقبل جيمعنا من النوع   



فنظر إليها مبالمح ال تعرب عن شيء وهو جييب 
: " بل ستتعاملني معه بشكل  رائع وأان أعرف  
متاماً ما هو نوع زوجيت املستقبلية . " وأمسك 

بذراعها يعيدها بقوة حنو املكتب  بينما هي 
حمبوسة ألنفاس ال جتد  جواابً وهو يستطرد قائالً 

استطاعيت أان التعامل مع بربود : " وإذا كان يف 
 هذا فهو يف استطاعتك أنت أيضاً . "

 
 الفصـــــــــل الثامن 

 
 



جاءت مكاملة كارلو اهلاتفية بينما كانت فينيتيا  
تستعد للنوم وسرعان ما اكتسح فرح مساعها  
صوته تلك الكآبة  اليت كانت تكتنفها وهي 
تفكر يف أن تدير ظهرها هلذا الزواج وعندما  

وده يف الصباح التايل ، أدركت أن  وصلت  ور 
ستبقى على  عليها أن تواجه احلقيقة وهي أهنا 

الدوام ،  طيبة القلب سهلة اإلرضاء ابلنسبة  
إليه . مل تكن تستطيع الصرب على غيابه ومما كان  

مكتوابً على البطاقة املرفقة ابلزهور أدركت انه  
يشعر بنفس الشيء  هو أيضاً  ولكن كان عليها  

ما متأل به وقتها لكي تشغل ذهنها عن   أن جتد
 غيابه . 



عندما جاءت بويت أخرياً إىل املنزل كانت يف  
غاية السعادة لسماعها خرب زواج فينيتيا وزادت  

سعادهتا حني مسعت قرار إحضار أختها إىل  
املنزل للسكن معها. وسألتها فينيتيا قائلة : " 

هل ستمانع أختك يف التخلي عن منزهلا  
ا للقدوم إىل هنا؟ . "واستقالهل  

 
أجابت بويت : "  يسرها أن تتخلص من تلك 
املسؤولية وإذا كانت هنا فلن اشعر بعد ذلك 

ابلذنب إذا مل اذهب لزايرهتا عندما يكون علي  
ذلك  ألنين عندما حبستين الثلوج عندها يف  

البيت كاد يصيبين اجلنون فهي على األقل  



ا ملدة  ستكون سعيدة إذا  أان صعدت لرؤيته
عشر دقائق ، عشر مرات يف اليوم  هذا إذا  
جاءت لتقيم هنا . وماذا سرتتدين يف حفلة 

زفافك؟ إن هذا هو أهم شيء يف الوقت احلاضر  
، اعرف انه سيكون احتفاالً خاصاً وليس مثة 

 شيء مينعين من أن أكون موجودة . "
مدت فينيتيا ذراعها حتتضن املرأة املسنة وهي 

يعقل  أن أتزوج دون أن تكوين  تقول : " وهل 
موجودة ؟ فأنت أمي الثانية فال تنسي هذا أبداً  

" . 
قالت بويت مازحة : " إذن اتفقنا . "  مث جلستا 

يف  املطبخ تتناوالن فنجاانً من الشاي وتتحداثن  



يف األمر . اختفى الثلج بنفس السرعة اليت  
  ء ربيعاً بني ليلةأقبل هبا تقريباً ليستحيل الشتا

وضحاها وقررت فينيتيا لكي تبقى ذهنها 
مشغوالً عن التفكري يف كارلو أن تشغل نفسها 

يف متضية النهار يف لندن حيث تزور حمالت 
هارودز  لشراء ثياهبا وذلك يف فرتة إعادة 

 التنظيم يف الشركة . 
كان احلديث عن طرد سيمون على ألسنة  

املستخدمني ، ولكن فينيتيا رفضت أن تنساق 
يف احلديث عن هذا املوضوع . فقد كانت   معهم

أن تتصور  خيانته ما زالت تؤملها إهنا مل تستطع  
كيف أمكنه خداعهما هبذا الشكل وخاصة 



أابها الذي كان دوماً يكن له االحرتام والتقدير  
.  وكان وصول روبرتو تورينو ، حمامي شركة 
كارلو  قد شغلها معه ومع حمامي الشركة يف  

يبحثون يف التفاصيل  النهائية   اجتماع خاص ،
لالندماج القادم ، حيث ختمته برفض دعوة  
السيد تورينو  إىل العشاء بكل ما أمكنها من  

ظرف .  كان اليوم طويالً انجحاً ولكنه مرهق . 
لقد مضى على غياب كارلو أربعة أايم . وكل ما 

كانت تريده  هو الذهاب إىل  فراشها ابكراً   
أييت الصباح ، سيكون  لتحلم به . وعندما

 أمامها أن تقضي ثالثة أايم أخرى قبل أن تراه . 



كانت بويت متضي فرصتها األسبوعية يف اندي 
القرية وكان الوقت ليالً واملنزل هادائً ، عندما  

جلست فينيتيا تقرأ مالحظة  تركتها مدبرة املنزل   
هلا على املنضدة  يف القاعة  وفيها أن مثة أانء 

اللحم يف الفرن  وكانت  ال تستسيغ حيتوي على 
هذا النوع من الطعام . وملا كان كارلو بعيداً فقد  

شعرت بتوتر يف أعصاهبا ما جعلها  غري واثقة  
منه ، وكذلك  غري واثقة من مستقبلها معه ، 

وما قد يسببه ذلك هلا من أمل ولكن رمبا سيتصل 
هبا مرة أخرى هذه الليلة . كان  مساعها لصوته 

فئ ينعشها على الدوام  وجيعلها اكثر ثقة يف الدا



املستقبل . فهو مل يتصل هبا ليلة أمس  ورمبا  
تسري على اجلمر .هذا ما جعلها تشعر وكأهنا    

لقد عاد إىل مركزه  الرئيسي يف إيطاليا استجابة  
الجتماع عاجل ، ويقوم أبكرب قدر ممكن من  
األعمال لكي يكون عنده بعد ذلك الفراغ 

الكايف  لقضاء شهر العسل  يف سردينيا  حيث  
العمل هو آخر شيء ينبغي هلما التفكري فيه ، 
هلذا  ليس من الغريب أال يتمكن من االتصال 

هبا هاتفياً كل ليلة ، كانت تفكر يف كل هذا  
وهي يف طريقها صاعدة إىل غرفتها لتغري ثياهبا  

 وتغتسل .



  وبعد نصف ساعة ، عادت فنزلت إىل الطابق
األسفل بعد أن اغتسلت وارتدت رداء منزلياً   
مرحياً فريوزي اللون كانت تريد أن تسرتخي يف 

غرفة اجللوس الصغرية أمام انر املدفأة  ويف يدها  
 ساندويتش مث تشاهد التلفزيون . 

ويف غرفة اجللوس الدافئة هذه ، أانرت 
املصباحني  املوضوعني على املنضدة مث أطفأت   

وجعلها  تراقص اللهب والضوء  النور الرئيسي 
دار املغطى خبشب  املنري من املصباحني على اجل

السنداين  تشعر حبزن يغمر نفسها وابكتئاب 
مفاجئ احدث  يف حلقها غصة . كانت هذه  

الغرفة من بني كل غرف املنزل الرائعة اجلمال  



هي الغرفة املفضلة هلا و ألبيها ولطاملا امضيا   
ويلة ممتعة يلعبان فيها  معاً ساعات اسرتخاء ط

الشطرنج ويستمعان إىل املوسيقى  أو يتحداثن  
ببساطة . خيل إليها  انه يبتسم هلا من كرسيه 
القدمي ذاك جبانب املدفأة ، أن يطلب منها أن  

 حتدثه عما حدث معها أثناء النهار . 
عندما مسعت صوت جرس الباب ساورها شعور  

يزيل هذا  ابالرتياح إن رؤية أي كان كفيلة أبن
الشعور املؤمل ابلوحدة .  فتحت الباب الرئيسي   

فوجدت كارلو واقفاً على العتبة  و ارتسمت  
على وجهها ابتسامة عريضة وهي تنظر بغباء 



حلظة  وقد توقفت أنفاسها وقد انتابتها هبجة 
 عارمة . 

قال : " هاي! هل سأبقى هكذا واقفاً على 
عينيها  العتبة؟ "  أجابت ابمسة وقد بدت يف 

نظرة ماكرة : " كال . "  لقد اختفت املرأة  
العاقلة املتزنة  اليت طاملا روضت نفسها على أن  

تكوهنا ، دون أن تعري ذلك أي اهتمام! لقد  
عادت إليها طبيعتها   مرة  أخرى  ووجدت   

لذلك متعة كبرية واتبعت تقول : "  مل تتصل يب 
ه اي هاتفياً ليلة أمس لقد ظننتك نسيتين ... آ

 كارلو  ال تتصور كم اشتقت لك . "



قال : " إنين لن أنساِك  أبداً ثقي هبذا . "  
وغمر الدفء قلبها  و أول  شعاع  حقيقي من  
األمل  يف أن يدخل  حبها قلبه ، يغمر نفسها  
وسألته : "  مىت عدت إىل انكلرتا؟ "  قال : "  
منذ حوايل الساعة والنصف وقد جئت مباشرة  

. " وقالت تلومه برقة : " كان عليك من املطار 
أن ختربين مسبقاً حبضورك إذ رمبا مل اكن 

 موجودة؟ "
أجاب متمتماً : " عليِك أن تكوين دائماً  

موجودة عندما أريدك وأان ال أطلب أقل من 
ذلك . "  وعاد يقول بعد حلظات : " هل  



سنحتفل بلقائنا هذا على العتبة اي عزيزيت؟ 
. " أظنك تشعرين ابلربد  

فأجابت  : " آسفة . "  وجذبته من يده إىل  
الداخل من الظالم إىل النور ورأت مثة ضوء 

سيارة قادمة حنو املنزل .  كان الوقت ما يزال  
مبكراً لعودة بويت  إال إذا كانت تشعر بوعكة  

وشعرت ابخلوف هلذه الفكرة وهلذا عندما خرج  
سيمون من السيارة شعرت ابالرتياح . ومسعت 

لو يتفوه بشيء  ابللغة اإليطالية لعله شتيمة  كار 
وهو يدخل القاعة . ولكن ارتياح فينيتيا  لكون 

خماوفها من أن تعود بويت مريضة اىل املنزل   
منعها من أن تلقي إىل انسحاب كارلو عابساً إىل  



الداخل ، اكثر من تقطيب حاجبيها . وفكرت 
يف أنه  بطبيعة احلال لن يكون مسروراً حبضور  
أحدهم خاصة سيمون بعد أن فعل فعلته ضد 
الشركة اليت كانت تدفع له أعلى أجر لسنوات 

كثرية  ومع هذا  فان التهذيب جعلها تتقدم إىل  
األمام لتقف حتت دائرة الضوء لتسأله بكياسة  

عفوية ختفي االنزعاج والكراهية : "  ماذا ميكنين 
 "أن افعله ألجلك اي سيمون؟  

ترى منظره بتلك اخلطوط  ومل تكن تتوقع أن 
عهدها   املرتسمة على وجهه الشاحب واليت مل ت

من قبل وال يف الطريقة  اليت قال فيها بفظاظة :  
" انِك تعرفني جيداً ماذا ميكنك أن تقومي به  



ألجلي اي فيين؟ " مث قفز الدرجات ليدخل من  
 الباب مث يصفق الباب وراءه بعنف .

 : " أمامك عند ذلك فقط تكلم  كارلو قائالً 
مخس ثوان تبسط خالهلا قضيتك اي كريو مخس  
ثوان بينك وبني املقاضاة القانونية بدالً من أن 

 خترج طرداً على الفور . "
مل  يكن يف صوته أية شفقة ال شيء سوى  

التصميم البارد احلازم ، وارجتفت فينيتيا وهي 
تشعر ابألسف ألجل هذا الشاب ألنه فعالً كان 

يستحق كل ما فعله كارلو به . وشعرت بسيمون   
جياهد يف  متالك نفسه ليستطيع الوقوف على 
األرض املهتزة حتت قدميه فهو إذا حاول أن  



، فانه سيتسبب لنفسه ابلعقاب . يتحدى كارلو 
ومل تشأ فينيتيا أن تسمح هبذا . فقد كان عليها  

آن هتدئ  من األمور بشكل ما  وهكذا وجهت  
كالمها إىل سيمون قائلة  بصوت ابرد كالثلج : 
"  سيمون أميكنك أن تعرض ما جئت ألجله يف 
مخس دقائق؟ " وإزاء إمياءته املختصرة ألقت إىل  

رتضاء ولكنه رد عليها بنظرة  كارلو بنظرة اس
شرسة ليساورها شعور أبهنا اقرتفت غلطة  

 فاحشة .
وفكرت وهي ترى خطيبها يدير ظهره مبتعداً  
حنو املطبخ أهنا ستوضح له األمر  فيما بعد ،  

وذلك أبن جتنبه مواجهة عنيفة وهو شيء ال بد 



أن حيدث إذا طرد هو سيمون دون أن يسمح له 
قدومه  وتوضح أيضاً    ابإلفصاح عن الغرض من

أبهنا تصرفت كما لو كان والدها مكاهنا ، وذلك 
أبن حتاول أن تعرف ملاذا يقرر موظف مثله أن  

 خيدعهم .. هكذا بشكل مفاجئ ...
وعادت  تقول وهي تسري أمام سيمون متجهة  

حنو غرفة املكتبة : " مخس دقائق وإذا كنت قد  
ال  أقبلت لتطلب أعادتك إىل عملك فهذا األمر
يتعلق يب وأنت بذلك تضيع وقتك فنحن كما 

تعلم سنندمج مع شركة روسي مما يسلبين 
استقاليل يف احلكم وجبانب هذا .... "   

وجلست على كرسي والدها وراء املكتب وهي  



تشري إليه ابجللوس على كرسي اصغر إىل جانبها  
قائلة : " كما انه ليس لك احلق يف ذلك ابلنسبة  

الشركة ، لقد كنت دائماً اعتقد   ملا اقرتفته حبق
 انه ميكن الوثوق بك . "

فنظر سيمون إليها بنفاذ صرب وقد امحر وجهه مث 
أجاب حبدة : " انِك مل تفهمي حقاً أنين أخذت  
بعض  الرشاوى البسيطة  ولكنين اعتربهتا جزءاً  

من  العمل الذي أقوم به ... وميكنك أن 
جداً . " تعتربيها إكرامية كما أن اجني مسرفة  

فقالت جبفاء : " مل ميض على زواجك وقت  
طويل فال تلق بكل اللوم على زوجتك  هذا إىل 

أهنا تكسب من مهنتها ما فيه الكفاية لتنفق  



على نفسها مبثل هذا السخاء . "  وابتدأت 
تشعر أبنه ما كان هلا أن تسمح له بتجاوز عتبة  
الباب . فقد اعرتف صراحة أبنه أخطأ يف حق 

ركة  وهو ليس من الغباء حبيث يعترب أن  الش
عمله ذاك جمرد إكرامية . وكونه وضع اللوم على 
زوجته فتح عينيها إىل انحية سيئة من أخالقه . 
الناحية اليت نسيتها خالل السنوات املاضية من  

 أتثري تزلفه إليها . 
ولكن سيمون هز رأسه وهو يكرر : " انِك مل  

وما تكسبه اجني تفهميين ، فان ما اكسبه أان 
تنفقه هي أبمجعه ومهماً كان مقداره فهو غري 

 كاف . "



ووقف وقد بدا عليه القلق  وأخذ  يذرع الغرفة  
واضعاً يديه يف جييب بنطاله ، وقد رفع كتفيه 
متوتراً  وهو يتابع  قائالً : " أنين سأطلقها ما  

كان يل أن أتزوجها مطلقاً وال أدري كيف حدث 
يت أبكملها ... فما الذي هذا لقد دمرت مهن

ستفعله ابلنسبة هلذا؟ "  وكان يقلد وهو يقول  
هذا كالمها بقسوة وهو يتابع قائالً : " وال  

حاجة يب للقول إن كالمها هذا كان جمرد وهم  
أو كذب حمض . كانت تريد رجالً  يزودها بكل  

ما تريد أو تظن أن هلا احلق فيه . وهكذا  
. أوقعتين يف فخ الزواج . "   



فقالت فينيتيا جبمود وهي تقف : " إنين آسفة . 
" لقد كانت تلك مشكالته اخلاصة وهي ليست 

مربراً لعدم أمانته هذه مطلقاً . ورمبا  انه أيخذ 
الرشاوى منذ سنوات وقبل أن يتعرف إىل زوجته 
. وعندما فكرت يف مبلغ ثقة أبيها به اشتعلت 

 غضباً .
ها هذا  يبدو أن سيمون أساء  فهم سبب غضب

ي تسري حنو الباب وأدارها فامسك بكتفيها وه
حنوه قائالً : " ال تغضيب فقد كان زواجي غلطة  
كبرية . انك املرأة الوحيدة اليت أحببتها وأان ال 
أريد العودة إىل وظيفيت وليس هذا هو السبب  



يف قدومي فأان لن اشتغل عند كارلو روسي ولو 
 دفع يل الذهب والآللئ . "

بربود : " دعين اخرج من فضلك . "قالت له   
ًِ ال تعنني هذا وأنت تعلمني ذلك   قال : " انِك

. "  واخذ يهمس يف أذهنا قائالً : " كالان 
معجب ابآلخر منذ سنوات ، ولكنك كنت 
مراهقة وقد استعجلتك أان إذ كنت تبدين  

مستعدة للحب وقد نسيت مبلغ صغر سنك  
ين؟  حىت أنذرتين  إبفقادي  وظيفيت  أتذكر 

وهكذا تراجعت ولكن إعجايب بِك مل يتوقف 
 قط . " 



وشعرت حنوه ابالمشئزاز وأخذت تضربه على 
صدره بعنف دون فائدة ومل تكن مقاومة قوته  
املتفوقة لتجدي كما رأت .  وإذا هي رعت 

صوهتا ابلصراخ مستنجدة بكارلو ، فسيهرع هذا  
لنجدهتا  ولكن ماذا سيكون الثمن؟ ولكن  

أن هذا الوضع رمبا سيقوي من  األهم من ذلك
اعتقاده يف أهنا سيمون  كاان حبيبني من قبل  

لسنوات فهو اآلن إمنا يريد أن  يسرتد حقه ،  
وأهنا املسؤولة عما حدث والذنب يف ذلك ذنبها  

كان عليها أن تتخلص من هذا الوضع بشكل 
ما ، فلوت رأسها بعيداً عنه لتقول له : " هذا  

ال أريد  أن أقاومك  لن يفيدان بشيء أنين 



فلماذا إذن ال ختربين بسبب قدومك إذا مل يكن  
جل اسرتداد عملك؟ أنين مستمعة إليك  هذا أل

" . 
كان قلبها خيفق بشدة وهي تشعر ابلغثيان  

واالمشئزاز  البالغ ولكن يظهر أن كلماهتا املهدئة  
قد أدت إىل نتيجة إذ تراخت قبضته عليها نوعاً  

 اعلم انِك ال تريدين أن  ما وهو يقول : " أنين
تقاوميين اي فيين .... إمنا ال ميكنك أن 

تستغفليين أتذكرين؟  من هو الذي جلأت إليه 
عندما أردت أن تطلعي على شؤون العمل كافة؟  

ومن هو الذي وقف جبانبك  عندما تويف  
والدِك؟  ولكن ، هنالك موضوع .. أنين مل 



أوضح لك ما أريد . أمسعي  لقد سبق و  
أخربتك أنين أريد أن أطلق زوجيت . تزوجيين اي 

فيين ... أنسي روسي أنين أعرف سبب يف  
موافقتِك على الزواج به ... فأنِت تريدين  
االستقرار ملستقبل الشركة وقد كان ذلك  

واضحاً حني أعلن قرار خطوبتكما ، حسناً  
اتركي الشركة  ما الذي جيعلك تضحني بنفسك 

 هبذا الشكل ؟ " 
فينيتيا ابلتفكري يف ما قاله ، هل ضمن   انشغلت

كارلو فعالً إبعالنه خطوبتهما يف ذلك االجتماع  
أن زواجهما إمنا هو ملصلحة الشركة وليس ألي 

 غرض آخر؟ .



حىت  وان كانت تلك هي احلقيقة فقد آملها أن  
يظهر ذلك للمأل  و األسوأ من ذلك أن هذا   

.  أعطى  سيمون املربر القرتاحه الكريه هذا
لصت حبذر من يديه لتشعر ابالرتياح  عندما ومت

مسح هلا ابلرجوع خطوة إىل الوراء ولكنه كان  
يقول بكلمات سريعة ال تكاد تسمع : "  بيعي 
أسهمك يف الشركة لروسي  فهذا كل ما يهمه  
أمره مث اتركي الشركة ختلصي من هذا الضريح  

الفخم ، وسنذهب معاً  أان وأنِت فقط ،  فكري   
هذا ... انِك لن تندمي أبداً على هذا القرار  يف 

 أنه وعد مين . " 



وابلكاد مسعت ما يقوله ، إذ كانت تفكر يف 
طريقة متكنها من أن جتعله خيرج هبدوء دون  

ضجة جتعل كارلو يهرع إليهما . عندما وصل  
صوت من عتبة الباب يشق حرارة ذلك اجلو  

كحد السيف ، يقول  بربود : " مثة  وعد مين 
أان أيضاً ، فأان اضمن لك اي كريو انك إذا  مل 

خترج اآلن حاالً ، فان الشيء الوحيد الذي 
سرتاه يف الشهور الستة القادمة هو داخل  

 القسم يف املستشفى . " 
منذ مىت  كان واقفاً يستمع؟ وكم مسع من 

حديثهما؟  وجتمدت فينيتيا يف مكاهنا وكذلك 
يتحرك  الدم يف عروقها واستدارت ببطء ومل



كارلو ، ألنه مل  يكن يف حاجة لذلك فقد كان 
هتديده فعاالً ... كان شيئاً ال ميكن أن يتجاهله  

رجل عاقل  كما أن سيمون مل يكن جمنوانً متاماً ،  
رغم رأيها  فيه وهي تستمع إىل اقرتاحه ذاك ، 

ذلك أنه مل ينطق بكلمة و إمنا اندفع  خارجاً من  
لك اإليطايل السوداوين  الغرفة مبتعداً عن عيين ذ 

 الصوانيتني . 
وساد بعد ذلك صمت عميق وبللت فينيتيا  

شفتيها بلساهنا وهي ال جتد ما تقوله . فإذا هي  
أخذت تدافع عن نفسها متعثرة ابلكالم ، فأن 

كارلو سيعلم أن شيئاً قد حدث فهو ليس  
متأكداً من براءهتا أبداً ليعتربها فوق الشكوك .  



مها   ى مقدار ما مسع من كالكل هذا يعتمد عل
وكيف فسر اندفاع سيمون ذاك ولكنها تنفست 

ابرتياح عندما تقدم كارلو إىل وسط الغرفة ، 
وهو يقول بصوت عادي متاماً : "  لقد جتاوز 

اخلمس دقائق اليت منحتها أنِت له . وأان متأكد  
متاًم من انِك  ال تريدين متديد اجتماعك األخري 

 معه . "
ف وراء مكتب أبيها وأصابعه تعبث وتقدم ليق

ابألوراق  اليت فوقه  قائالً : "  افهم من هذا أن  
 ما قاله لِك  كان حمرجاً؟ " 

وصعقت وجفت شفتاها خوفاً وهي تردد 
بصوت خشن : " حمرجاً ؟ " و تساءلت أنه مسع 



ذلك السخف الذي قاله سيمون .... وعما إذا  
تديل  كان عليها أن تبدأ ابلدفاع عن نفسها و 

 أبعذار واهية   تقوي  شكوكه فيها . 
ولكن كارلو قال ببساطة : " وماذا غري ذلك  
ميكنك أن تشعري به وأنِت تتحدثني إىل رجل 

اثبت أنه افضل قليالً من أي لص عادي؟  
واألسوأ من ذلك خداعه لِك  وقبل ذلك ألبيك 

. "  وسرت فينيتيا  هلذا التفسري  الواضح   
تسامة ارتياح وقالت : " وافرتت شفتاها عن اب

متاماً! . "  مث وألهنا مل تشأ أن تتحدث عن  
سيمون اكثر من ذلك ، أو حىت تفكر فيه  

مشت حنو كارلو انظرة إليه  بعينني دافئتني وهي 



تقول : " هيا بنا إىل غرفة اجللوس حيث ميكننا 
 أن أنكل فقد تركت لنا بويت بعض الطعام . "

فقد صنعت   قال بلطف : " ال أظن ذلك .
 لنفسي قهوة أثناء انتظاري توديعك لكريو .

 
كان صوته رقيقاً ليناً كاحلرير ، ولكن عينيه كانتا  

ابردتني كالثلج . وارجتفت فينيتيا برغمها وهي 
تعض  على شفتها  بقوة  بينما كان هو يقول  

اببتسامة مهذبة : " مل يكن لدي  وقت ألخربك  
ز  غرفة يف أبنين قررت أن من األفضل أن أحج

الفندق إىل أن حيني موعد الزفاف . وسنتعشى  



معاً غداً إذ أن مثة تدابري عدة جيب أن نتحدث 
 فيها " 

قالت : " هل عنيت الزفاف أم دمج الشركتني؟ 
" 

ميكث يف فندق ... هذا شيء مؤمل .  ذلك أنه 
يف الوقت الذي ظنت فيه أن صلة بينهما  

توشك على االلتحام ، إذا به يرتاجع دون أن  
تدرك السبب . من الواضح أنه مل حيضر إىل  

الغرفة يف الوقت الذي كانت حتاول فيه اإلفالت 
من قبضة سيمون  كما أنه مل يسمع ذلك اهلراء  

به وآال لعملت بذلك! . أذن   الذي كان ينطق
ب تراجعه  فال ميكن أن يكون هذا هو  سب



اجلاف ، وإذا كانت كلماهتا قد عربت عن  
شكوكها  متضمنة شيئاً من املرارة  فما كان يف  

استطاعتها منع ذلك . وبينما كان الضيق البالغ  
يتملكها  البتعاده عنها قال هلا بصوت رقيق : " 

ي جيداً اي زهريت  عنيت زفافنا طبعاً ، انم
 واحلمي يب . "

 
 

 الفصل التاسع
 

مرت األسابيع الثالثة األخرية كاحللم . وشعرت  
فينيتيا أهنا غري حية على اإلطالق  فقد غطت   



الذكرايت اليت أخذت جترتها واقعها احلايل .   
ا  حىت عريسها بدا أمامها وكأنه خيال من تصوراهت

أكثر منه خملوقاً من حلم ودم . ورمقته بنظرة  
ابمسة بينما كانت طائرة روسي تستعد للهبوط يف 
مطار الغريو . وكان البحر األبيض املتوسط ميوج  

. فوق الشواطئ البيضاء يف مشال سردينيا   
بدا وجهه شاحباً وفمه متجهماً وقد ظفرت 

ابلكاد اببتسامة صغرية منه  منذ عقد قراهنما  
وأصبحا زوجاً وزوجة يف احتفال هادئ وذلك 
منذ ساعات قالئل . ولكنها وجدت  له عذراً  
لذلك يف أنه أرهق نفسه وذلك ابإلصرار على  

زايرة  كل فرع من شركة روس الربيطانية   



ء بريطانيا ، فهي مل تكد تراه أثناء  املنتشرة يف أحنا
األسابيع  اليت سبقت  الزفاف مع أنه كان  

يتصل هبا هاتفياً كل ليلة . وارتسمت ابتسامة   
صغرية على شفتيها وهي ترمق  بعينيها  

 الكحيلتني قامة زوجها الرائعة .
لقد أدركت اآلن  السبب يف ارمتائها يف أحضان  

ن أن خترج قط العمل مكرسة له كل اهتمامها دو 
مع الشبان ، واندراً ما كانت حتضر املناسبات  
االجتماعية . لقد كانت يف عامل النسيان ذلك  

أن قلبها ونفسها كاان رهن الرجل الوحيد الذي 
ليس يف إمكاهنا أن حتب سواه . وقالت بصوت  
خشن : " كم تبلغ املسافة إىل الفيال؟ وكم أتخذ 



إهنا على بعد   من الوقت؟ "  أجاهبا كارلو  : "
حوايل عشرين دقيقة ابلسيارة وسيكون لوجيي يف 

كان كارلو مشغوالً    " .انتظاران ابلسيارة  
ابألوراق هذه أثناء مدة الطريان . وقد استوىل  
عليها النوم أثناء الرحلة  حوايل ساعة بعد أن 
غمرها اإلرهاق حيث أن عينيها مل تعرفا النوم  

كان عقلها مشغوالً طيلة الليلة املاضية ، فقد  
 ابلتفكري يف يومها اآليت .... يوم عرسها .

وكان هو يتابع قائالً : " وبعد ذلك ميكنك أن  
تراتحي . "  وكان يف هذه األثناء  يقفل حقيبته  
بعنف ويفك حزام مقعده بعد أن حطت الطائرة 
. واستطرد قائالً : " وستوصلك روزا إىل غرفتك 



وبعد ذلك  مث حتضر إليك  صينية الشاي 
حيني موعد العشاء . " تراتحني ساعة قبل أن  

قالت فينيتيا : " روزا ؟؟ " واستدارت إليه  
عيناها متسائلتني  ولكنه مل يكن ينظر إليها   

وكان  أتلق ابتسامته موجهاً حنو املضيفة  اجلميلة   
اليت أخذت تساعدمها على النزول من الطائرة .  

م ،  فالوقت وأمسكت فينيتيا لساهنا عن الكال
مل يكن مناسباً لكي تسأله ملاذا ليس هو  من  

 سيوصلها إىل غرفتها .
يف بريطانيا ، كان قد أوضح هلا ومها يف طريقهما 

إىل  املطار أن روزا ولوجيي  يرعيان الفيال اليت  
متضي فيها األسرة إجازاهتا . ومها من مواطين 



اجلزيرة ويكنان هلم والء عميقاً وهي فينيتيا  
تجد عندها كل مساعدة  تطلبها  ألهنا زوجته  س

ابلرغم من صعوبة اللغة بينهما . وأاثرت هذا  
املوضوع اآلن بعد أن ابتعدا عن املطار يف 

طريقهما إىل الفيال وذلك بقوهلا : " إن علي أن 
أتعلم هذه اللغة أليس كذلك؟ " وألقت ابتسامة  

لئ انحية لوجيي . كان هذا رجالً قصرياً قوايً ممت
اجلسم ويف منتصف العمر ، قدم إليهما حتية  

حارة غري مفهومة . وكانت عيناه البنيتان تطرفان  
ابلسالسة والنفس املرحة . وجبانبها كان كارلو  

جالساً وهو يهز كتفيه قائالً : " إذا كنِت تريدين  
 ذلك حقاً . "



أجابت فينيتيا  : " طبعاً أريد . فاإليطالية لغة  
يء وعندما أقابل أفراد  أساليف رغم كل ش

أسرتك سيكون من السهل علي التخاطب 
معهم . "  وكانت هلجتها وهي تقول ذلك  

مشوبة بشيء من السخرية ما جعلها تتساءل  
عما حدث  هلا ، فقد كانت و كارلو يف بداية  
شهر العسل فلماذا ردت عليه هبذا الشكل  

بينما جوابه هلا كان مناسباً متاماً لتعليقها  : " 
 أسالفك؟ لقد كانت أمك إنكليزية . "

فقالت تصحح كالمه : " إهنا يف احلقيقة من  
 منطقة ويلز . "



أجاب برقة : " ولكن أسريت اليت ستتعرفني 
عليها عندما نعود إىل بلدان كل أفرادها يتكلمون 

لغتك وابلنسبة إىل روزا ولوجيي فاهنما يتكلمان  
عصبون  الكااتالنية ذلك أن مواطين سردينيا  مت

للغتهم القومية املختلفة عن تلك وعلى كل حال  
... فهم مجيعاً يتكلمون اإليطالية بشكل يدعو  
إىل اإلعجاب . وقد تقبل روزا أن تعلمك شيئاً  

 منها . " 
كانت هزة كتفيه اخلفيفة والطريقة اليت أدار هبا  

رأسه ليحدق من النافذة جبانبه جعلتها تفهم أنه  
ان اللتواء فمها ابستياء  مل يكن ليهمه ذلك . وك

ن رغبته يف أن خيربه لو أنه كان ينظر إليها ، أ



اإللقاء هبا على عاتق روزا مل تكن ابلضبط ما  
 تصورته عن شهر عسلهما .

وأدارت رأسها لتحدق من النافذة هي أيضاً  
ولكن  عينيها املغرورقتني ابلدمع مل تسمحا هلا  

. لقد كان  أبن ترى أايً من املناظر على اإلطالق 
بعيداً  عن التصرف  كزوج حمب تواق إىل ابتداء 
حياهتما الزوجية  اليت ابتدأت منذ  نصف هنار 

فقط   فقد كان  يتصرف  وكأهنا تسبب له امللل  
. أنه يسبب هلا االضطراب والشعور ابلتعاسة  

 والتوتر ، وهذا حمض جنون!
وعضت بشدة على شفتها وهي تكبح آهة 

ولكن  كان عليها أن   كادت تفلت منها ،



تتمالك نفسها أمام  لوجيي الذي كان يوقف  
مام فيال كارلو . و أمكنها بشكل ما  السيارة  أ 

أن تتصرف بشكل طبيعي حىت أهنا ابتسمت 
للسائق الذي استدار ليفتح هلا الباب  كان  

املنزل انئياً عن العمران  ولكنه رائع اجلمال ، 
ر العسل . كان بقعة مناسبة متاماً لقضاء شه

ولكن شهر عسلها ليس كما كانت تتوقعه أن  
يكون . لقد راودهتا هذه التأمالت بينما كان  
كارلو يضع يده حتت مرفقها دافعاً إايها إىل 

 األمام اتركاً لوجيي يتصرف ابألمتعة .
ودفعها شعور غيب إىل أن ترفع عينيها إليه  
متكلفة االبتسام وهي تقول : " إنين حتماً 



ا املكان فهو رائع كما أن اهلواء رقيق  سأحب هذ
 دافئ . كم هذا مجيل . "

فالتقت عيناه بعينيها بنظرة فارغة خمتصرة وهو  
يقول : " هذا صحيح رمبا هذا أفضل أوقات 
السنة . إذ أن احلر يشتد يف أواسط الصيف 

وتزدحم املدن .  و املعتادون على اجلو 
 اإلنكليزي  مثلك ..... "

قدمها يف األرض   قائلة حبدة : وخبطت فينيتيا 
يث السخيف ضي الوقت ابحلد" هل علينا أن من

عن اجلو؟ "  إهنا مل تفهم سبب كل هذا وملاذا  
ينأى عنها هبذا الشكل  املقيت ، وكل  ما  

تعرفه أن تصرفه هذا يؤملها بشكل ال حيتمل   



واتبعت تقول  : " أال تظن أنه ما زال مبكراً  
الزوجية أن يقتصر حديثنا ابلنسبة إىل حياتنا 

 "على مثل هذه املالحظات التافهة ؟  
فأجاب : " لقد ظننت خطأ أن هذا قد يهمك 
. " وانفرجت مالحمه بشيء من املرح  وذلك  

للحظة واحدة  ما جعلت فينيتيا  تنظر إليه بريبة   
بينما كانت يده تشتد على ذراعها وهو يدفعها 

وجيي   وهو إىل األمام بعد أن وصل  إليها  ل
حيمل حقائبهما وهكذا مل يكن الوقت مناسباً  

لالخنراط  يف شجار ،  ليس ألهنا كانت تريد أن  
تتشاجر معه ، فقد كانت بعيدة عن هذا ،  

 ولكنها كانت تريده أن خيربها كم حيبها .



ال بد أن املرأة القصرية البدينة اجلسم اليت  
جاءت الستقباهلما هي روزا  لقد  كان وجهها  
يشرق ابالبتسام  وكانت خصالت من شعرها 
  األبيض قد أفلتت من الشريط الذي شدت به
شعرها . وحياها  كارلو اببتسامة تنضح عطفاً  

ودفئاً وهو جيري التعارف بينهما . ذلك التعارف  
الذي جدد عزم فينيتيا  على أن تتعلم لغة  

زوجها . ولكن أتمالهتا تلك ما لبثت أن تبددت  
ا كارلو بلطف : "  لقد أخربت روزا عندما قال هل

أن أتخذك إىل غرفتك مث حتضر إليك الشاي ... 
على الطريقة اإلنكليزية فأان متأكد من انِك  
تريدين فرصة تراتحني فيها من عناء السفر  



وسأراك فيما بعد . أما العشاء فموعده يف 
 التاسعة والنصف . " 

 واستدارت بسرعة رافعة أنظارها إليه غري خجلة
ن التوسل الصامت يف عينيها ولكن سرعتها مل م

تكن كافية ألنه كان قد سبق وتركها موسعاً  
خطاه عائداً حنو الباب واضعاً يديه يف جييب 

بنطاله األنيق التفصيل وقد بدا يف غاية االرتياح  
. لقد نسي متاماً حىت أهنا موجودة .  أرادت أن  

  تصرخ به . أن تذكره أبهنا عروس تزوجت هذا
الصباح فقط ، و أن تتوسل إليه أبن ال يرتكها  

ولكن كرامتها مل  تسمح هلا بذلك . وتبعت روزا 



ونعال حذائها حيداثن صواتً منخفضاً موحشاً 
 على البالط األخضر .

 
ومع أن الفيال كانت عبارة عن طابق واحد ، إال  

أهنا كانت فسيحة رحبة حتوي ممرات عديدة  
وقفت روزا لتفتح أحد  وأروقة خمتلفة . وعندما 

تلك األبواب ، أدركت فينيتيا أهنا لن تعثر أبداً  
على طريق العودة إىل  القاعة الكربى مرة أخرى 
و انتاهبا  االنفعال حىت نسيت أن تبتسم لتلك  

 املرأة اليت  تركتها وعادت أدراجها .
تنهدت فينيتيا أن عليها أن تتمالك أعصاهبا حقاً  

هنا امرأة فظة شرسة . وإال فأن روزا ستظن أ



وعاد إليها ذلك الشعور بعدم حقيقة  ما جيري 
حوهلا والذي مل يكن له عالقة هبذه الفيال  

الواسعة ، و إمنا  بذلك اجلدار الذي قام بينها  
 وبني كارلو .

أنه اجلدار ستحاول هدمه بشرط أال يكون من 
مجلة ختيالهتا وكانت هذه األفكار تراودها وهي  

ا يف الغرفة الفاخرة مطيلة التحديق  جتيل أنظاره
يف السرير الواسع . وخلعت حذاءها لتغوص  

بقدميها يف السجاد السميك وهي تعرتف 
لنفسها أبهنا منذ التقت به للمرة الثانية قد  
عادت إىل شخصيتها احلساسة القدمية اليت  
كانت هلا وهي يف الثامنة عشر من عمرها . 



تتحلى بشيء  ومهما كان األمر فان عليها أن 
تعود  من الصرب .  استيقظت فينيتيا ببطء  وهي 

إىل وعيها شيئاً فشيئاً . كانت ترقد واضعة يدها  
حتت خدها ورغم أن عينيها كانتا ما زالتا   
مغمضتني ، فقد أدركت أن الغرفة مظلمة  

ومدت يدها إىل املصباح القائم جبانب السرير مث  
 أضاءته . 

لثوب الذي كانت ووقعت  عيناها حاالً على ا
أخرجته لرتتديه على العشاء هذا املساء والذي   
كانت علقته على ضلفة ابب اخلزانة  املفتوحة .  
وأنزلت ساقيها من السرير مث تناولت ) الروب (   

وأدركت اآلن فقط ما الذي أيقظها من النوم ، 



فقد انقطع  فجأة صوت ) دوش ( املاء  
تصل بغرفتها  هذه   املتدفق يف احلمام  اجملاور  امل

ليسود بعدها صمت ثقيل . لقد عاد كارلو .  ال 
بد أنه كان غائباً عدة ساعات . وارتدت  

الروب  احلريري   األزرق ، مث ربطت حزامه  
حول خصرها النحيف بيدين ابتدأات ترجتفان   

 كما أخذت أنفاسها تتسارع . 
توجهت حنو الباب املؤدي إىل احلمام وهي 

ها . وقفت على العتبة لتجده  هتدئ من مشاعر 
حيلق ذقنه أمام املرآة . ومل يلتفت ولكنها علمت  

أنه رآها يف املرآة إذ أن عينيه اختلجتا حلظة  
قبل أن يقول : "  ها قد استيقظِت أخرياً  لقد  



كنِت متعبة  ومتوترة وإنين  مسرور أن أمكنك 
 االسرتخاء . " 

ا أذن ، فان اهتمامه كان منحصراً يف راحته
وقلقها ذاك مل يكن سوى نتيجة لتصوراهتا  

وغمرت البهجة قلبها وهي تسري حنوه دون أن 
تسمع وقع قدميها احلافيتني  على األرض  
املبلطة وقالت هبيام : " أين  كنت ؟ لقد  

 اشتقت إليك . " 
أجاهبا : " إنين  لست  مثلك اي زوجيت  فهذه  

"  الزايرة  ليست  إجازة كاملة  ابلنسبة أيل . 
واستدار حنوها وقد ارتسمت على فمه ابتسامة  

ملتوية وهو يقول : " إن عندي كروم العنب   



وقد أمضيت طيلة العصر جمتمعاً مع املدير يف  
 شأهنا . "

من طريقة غريبة ميضي هبا شهر العسل وقد  ايهلا
يه . بة إلقال أهنا لن تكون إجازة كاملة ابلنس

هلذا رمبا كانت هذه الساعات اليت أمضاها يف 
العمل مغتنماً فيها فرصة خلودها إىل الراحة ،  
رمبا هي كل ما عليه القيام به لكي يتفرغ بعد 
ذلك هلا وحدها وابتسمت له وقد أتلق يف  

كل احلب الذي تكنه له .   عينيها  
 

ضغط  زراً  يف جدار مغطى مبرآة سرعان ما  
انزاحت جانباً كاشفة عن ابب يقود إىل غرفة  



رجالية التنظيم واألاثث  وكانت ألواهنا اليت  
ترتاوح  بني خمتلف طبقات البين واألصفر  

مضادة  أللوان غرفتها األزرق واألصفر الباهت  
. 

لتني هبذا احلمام  غرفتها! كانت الغرفتان متص
الفاخر .  إهنا لن تدعه  يرى كم آملها هذا  

ولكنها عادت تفكر يف حماولة للتخفيف عن 
نفسها أبن كثرياً  من األزواج يفضلون غرفاً  

منفصلة بشرط أن يكونوا  قادرين على  توفري 
 غرفتني للنوم . 

قالت وقد اشرق وجهها وابن املكر يف عينيها :  
  حتب أن ترى غرفيت؟ "" هل  حتب غرفتك؟ أال



أخذ حيدق متأمالً ، ولكنه اكتفى ابلقول : " 
ليس يف غرفتك ما ال أعرفه ، فأان قد اعتدت 

زايرة هذه الفيال على الدوام فأان أعرف كل ركن  
فيها . واآلن أسرعي وارتدي ثيابك لقد أتخران   
 و روزا  بذلت جهداً ابلغاً يف إعداد العشاء . "

ىل غرفتها متجهمة الوجه وقد  انسحبت فينيتيا إ 
ت مرة أخرى اها ابلدموع  ومضاغرورقت عين

ختتلق األعذار ، معتربة أن ال شيء هناك سوى  
ختيالهتا اخلصبة . اهنما قد أتخرا  فعالً فقد  

رقدت مدة أطول مما جيب وطبعاً ال بد أن  روزا 
قد أعدت  عشاء فاخراً  احتفاالً هبما .  

ذا بينما كانت  وأخذت تذكر نفسها بكل ه



ترتدي ثياهبا وجاء الثوب األسود  يربز أانقتها  
بكل دقة  وكان احلزام الذي ينزل من وسط 
صدرها ليلتف على خصرها النحيل مرصعاً  

ابألحجار الكرمية ، ومن مث أخذت تضع الزينة 
املناسبة على وجهها لتطمئن ، بعد ذلك إىل أن  

عنها هذه  عيين كارلو اخلالبتني لن تبقيا بعيدتني 
الليلة .  وحدثها الشوق الذي انبثق من عينيه  
حني رآها عن كل ما أرادت  أن تعرفه وذلك   

قبل أن ختمد أرادته  القوية وهو يرافقها إىل  
 غرفة الطعام .

منحته ابتسامة مشرقة وهي تتأمل وسامته عرب 
مائدة العشاء  املستديرة املتألقة ابألزهار  



تيا أن تتكلم لفيض  والشموع . ومل تستطع فيني 
سعادهتا ومل جتد سوى أن تشغل نفسها ابلتهام  

طعام روزا الشهي . ولكن رائحة البطارخ الشهية  
واألرضي الشوكي ، وخمتلف األطعمة اللذيذة 

كل ذلك ضاع فيها هباء وهي حتاول أن تركز  
أفكارها  على ما كان كارلو حيدثها به عن اتريخ 

عقلها أي من هذا  اجلزيرة . ولكن مل يدخل يف 
أن تنتهي هذه الوجبة اليت  الكالم وهي تتمىن

بدت دون هناية . وأخرياً بعد أن أحضر لوجيي  
القهوة وانسحب هو و روزا من الغرفة ، كانت 

ال تستطيع احلراك فقد كان ارتياحها ابلغاً .  
هنض كارلو وهو ينظر إليها بعينني انعستني يقدم 



أن جتريب شيئاً من هذا إليها كوابً قائالً : " جيب 
 العصري وأخربيين إذا كان يعجبك . "

وابتسمت له ابتسامة حلوه واهنة وهي تتناول 
منه الكوب قائلة : "  هل تريد ذوقي من  

الناحية التجارية؟ "  هز كتفيه  دون اكرتاث  
وهو يقول : " كما تشائني . " واستقرت  نظراته  

على االبتسامة اخلفيفة  اليت قوست شفتيها  
وأخذت رشفة من العصري مث رفعت الكوب إىل  

يف هلب الشموع خامتها الذهيب   شفتيه . وأتلق
الذي سبق  ووضعه يف إصبعها هذا الصباح . مث  
أخذ رشفة من الكوب اليت وضعتها على شفتيه  
وهو يقول : "  لنأمل أن يكون املستقبل خمبئاً  



فقالت و هي    .لنا البهجة أكثر من األمل . "  
تراه  يضع  الكوب جانباً : " ال جدال يف هذا .  

" 
 

يه بعينني ساحرتني مث قالت بصوت ونظرت إل
يتدفق ابملشاعر : "  ال تتحدث  عن األمل  أن 
كل ما أريد أن أفعل هو  إدخال السعادة إىل  
وابتسم فجأة وحىن     " .نفسك  اي حبييب  

ينيه  رأسه ينظر يف وجهها وقد التمعت  يف ع
مشاعر بلغ عنفها أن شعرت هبا تكاد حترقها ،  

لغ هبا الوهن إىل حد أن  وسلبتها كل قواها ليب
 كل ما أمكنها القيام به هو التلفظ ابمسه . 



" كارلو .... " ونطقت ابمسه هامسة . فأخذ هو 
يتمتم بفيض من املشاعر : " اي للجمال الرائع  

كل هذا يل .... يل أان؟ "  أنه احلمى اليت 
تسري يف دمها  انه  حبها  رفيق درهبا ، اآلن 

هذا منذ ست سنوات   وإىل األبد ، لقد أدركت
كما أتكدت من ذلك اآلن وتصاعد الدم إىل  

وجنتيه وقد اشتبكت عيناه بعينيها حلظة 
وارتسمت يف عينيه السوداوين نظرة حب يف  

املقابل متلكها شعور حمموم  سيطر عليها  
استجابة لنظرته تلك  ورأى هو ما حدث 

وعرفت هي ذلك ألن وجهه تغري .....  مجد 
كان يف انتظار هذه اللحظة  مث    وكأنه  لسبب ما



إذا  بفمه يلتوي  ابحتقار وهو  يقول  بربود  
 قاتل : " أظن هذا يكفي . "

ونظرت هي إىل مالحمه   ...واستدار ابمشئزاز  
ة املرتفعة وفمه الذي ارتسم التفكري عليه  الروماني 

وذقنه الناتئة بكربايء  مث امتألت عيناها ارتباكاً  
ن أن يكون هذا قد حدث وحرية ... ال ميك

فعالً ... ولكنه حدث . وارجتفت بشدة لتسأله  
بصوت مذعور : " ملاذا؟ وبدا تقريباً ، وكأنه  
 نسي وجودها أو أنه أخرجها من ذهنه متاماً. 
ألن جسده تصلب فجأة لدى مساعه صوهتا  

الذي ينضح أملاً وكرابً واستقامت كتفاه مث  
 استدار إليها  ولكن ببطء شديد .. 



مل تستطع أن تفهم شيئاً من مالحمه ألنه مل تكن  و 
هناك أية مالمح .. كان هنالك قناع جامد ال 

إحساس فيه . اشتبكت عيناه بعينيها حلظة  
قصرية ومألها الفراغ الذي رأته فيهما رعباً  

جعلها تشعر وكأن عاملها قد تفجر كلياً وهي 
تسمعه يقول بربود : " االنتقام ، اي زوجيت ، 

ام . " وملع شيء  يف عينيه السوداوين  االنتق
الغامضتني وهو يتابع قائالً  : " االنتقام لكونك  

 أهنت كراميت وذلك بسهولة وعلي الدوام ."
 

 الفصـــــــــل  العاشر
 



شعرت فينيتيا بقسوة كارلو هذه كطعنة جنالء يف 
الصميم أحدثت فيها أملاً مريعاً سلب الدم من  

كانت تدور يف رأسها   وجهها .  ماليني ألسئلة
ولكن الصدمة كانت أكرب من أن تنطق بتلك 

 األسئلة .
وحتركت شفتاها دون صوت بينما كانت عينا  

كارلو الغائمتان تنتقالن ببطء من وجهها 
الشاحب إىل أمخص قدميها قبل أن يقول بلهجة 
الذعة : "  صدقيين أن منظرك هكذا لن يغويين  

 أبداً لقد انتهيت منك . "
ا هذا اإلذالل  تشعر ابعتالل ، ومتنت لو  جعله

جتمد يف مكاهنا هذا حيث تقف . كما أن ذهنها  



كان من التشوش حبيث مل ميكنها أن تفعل أي 
شيء  ورفعت عينيها املذعورتني  لرتاه وقد ألقى  

 بنفسه على كرسي كبري . 
قالت بلهجة متوترة : "  وملاذا؟ ملاذا هذا 

ريضتني يهزمها مبا  االنتقام؟ " . رفع كتفيه الع 
يغين عن الكالم وهو يسند رأسه إىل مسند  
املقعد  وكل خطوط وجهه  تنضح ابلنفور و 
الربود . وما أن شعرت حواسها املدمرة يف   

الكفاح  لكي تستوعب ما يعنيه مبوقفه املتعايل 
هذا ، حىت ابتدأ الغضب يفور يف عروقها .. 

 وتنفست عميقاً . 



اع الكريه أبظفارها  أرادت أن متزق ذلك القن
ترى الرجل الذي أحبت   وتلقي به بعيداً لكي

ولكنها سيطرت على مشاعرها مث قالت : " 
ماذا جرى للسانك؟ "  جتاهل سخريتها ومضى 
ينظر إليها  وهو يعبث بشفته السفلى  أبطراف  
أانمله وأخرياً قال بلهجة مهينة : " رمبا ال تكون 

باً متاماً وان تكن  كلمة االنتقام هذه  تعبرياً مناس
تدخل بنفس  الغرض ، لقد كان االهتمام  

بنصييب من أموال شركة روس اإلنكليزية   جزءاً  
من تصميمي على الزواج بِك  ولوال هذا لكنت  

أذعنت إلصرار  كريو  على أن تبيعي نصيبك  
من الشركة وخترجي منها لتلتحقي به فيما بعد .  



ئلة ولعلمي  وقد سبق وحتدثتما عن بيع منزل العا 
املستمرة معاً  أدركت أنه ليس يف   مبغامراتكما

حاجة إىل كثري من الضغط عليِك لكي توافقي  
على ترك الشركة لتذهيب معه . وقد سبق وعرف  

هو أن أايمه اليت كان يستغل فيها منصبه قد  
انتهت  وولت . ومل أشأ أن أمسح هلذا أبن حيدث 

أدركه  . أليس كذلك؟  " وأغمض عينيه وكأمنا 
الضجر ، مث عاد يقول : " ال أظن أن مثة شيئاً 

 اكثر من هذا ليقال يف هذا املوضوع . "
واستنفد  تركه واخلروج من الغرفة  كل شجاعتها  

. إذ أنه مل يعد يف استطاعتها أن تستمع إىل  
كلمة أخرى . ذلك أن كل كلمة قاهلا وكل نظرة  



ها   ألقاها عليها وكل حركة كل ذلك كان ميزق قلب
 متزيقاً حىت خشيت من االهنيار كلياً .

هذا ما مل تكن تريده .. مل تكن تريد أن حيدث  
أمامه ، مث أمكنها بصعوبة أن جتد طريقها إىل  

غرفتها شاكرة أهنا مل تصادف يف طريقها أايً من  
روزا أو لوجيي،  فيكون  يف هذا منتهى  الذل  

 والعار . 
غيب يف  كان كل ما تريده هو أن تنام . أن ت

طيات النسيان أن تتخلص من األمل ملا حدث . 
ولكن  ما أن مسحت زينة وجهها حىت علمت 

أن األمر ليس هبذه  السهولة   لقد كان من  
املفروض أن يكون هذا اليوم أروع أايم حياهتا .  



لقد تكلم عن االنتقام  اي هلذه الكلمة الصغرية  
هنا  كم تثري امشئزازها  وشعرت دون رغبة منها أ

مهما كان األمر جيب أن  تسمع منه ابلضبط 
 ملاذا يظن أن له احلق يف ذلك .

إن عليها  أن تعرف احلقيقة قبل أن ترتكه مطالبة  
بفسخ هذا الزواج .  واندفعت قبل أن ختوهنا 

شجاعتها  فشدت حزام الروب مث ختطت احلمام 
إىل غرفته  ومل يكن هو هناك ولكن هل توقعته  

ولكنها تستطيع االنتظار . يف حقاً أن يكون؟ 
استطاعتها  االنتظار طوال الليل ... بقية حياهتا  

إذا اقتضى األمر ، ألهنا لن تعرف السالم وال 



الراحة إذا هي مل تعرف مربراته , ومل تشهد حملة  
 من أعماق نفسه املظلمة . 

وعندما تتأكد من ذلك فهي لن تضيع عليه أايً  
لعه من قلبها  من مشاعرها مرة أخرى  وستقت

ومن حياهتا فقد قتل حبها وقضى على كل  
آماهلا بقسوته اليت ما زالت تقطع أنفاسها وعليه  

 أن يشرح األسباب .
 

كان الفجر قد ابتدأ ميد خيوطه عندما دخل ،  
قد    يف النهاية الغرفة وكانت أجفان فينيتيا

السهر ، وتوترت أعصاهبا إىل درجة   تقرحتا من
كادت معها تصرخ فيه قائلة  أين تراك كنت 



حىت اآلن  ولكنها ابتلعت كلماهتا هذه اليت  
كانت تظهرها لو نطقت هبا مبظهر الزوجة  

 املتشككة . 
وبدا العنف يف عينيه اللتني توجهتا إليها من  
مة  خالل مالحمه املنهكة وهي  مستندة إىل كو 

الوسائد على سريره . وقال بلهجة هتكمية : " 
آسف لضياع ليلتك هذه سدى  أظنين  كنت 

واضحاً حني قلت إنين ال أريدك يف غرفيت أبداً .  
" 

ردت  وهي تتصنع التثاؤب  : " هذا صحيح .  
" إن يف إمكاهنا أن تتحدث مبثل هلجته وهو 
يبدو وكأنه أمضى ليلته يف مكان ابئس  فقد  



طة عنقه السوداء وقميصه مفتوح عند  اختفت رب
العنق وقد امتقع وجهه لشيء غري اإلهناك 
ولسبب غري مفهوم جعلها مظهر اإلرهاق  

والتعب من احلياة كلها الذي ظهر يف عينيه   
 تشعر جبذل عميق مل تستطع تفسريه .

وأجابته : "  إنين  قادرة متاماً  على التغلب على 
لقد سبق وأذهلا   اخلسارة و البدء من جديد . " 

متاماً ولكنها ال تريده أن يدرك أنه استطاع ذلك  
. وهكذا أخذت متعن النظر يف ذلك الوجه  
العنيف املرهق مث ابتسمت وهي تقول  دون 

اهتمام : " أنك رحبت شيئاً وخسرت أشياء   .  
فأنت لست احلصاة الوحيدة على شاطئي اي 



عزيزي كارلو ولكن قبل أن أحزم أمتعيت أحب  
أن أعرف  ابلضبط ما الذي جعلك تعتقد أن  

لك احلق يف أن تنتقم . أنك مدين يل هبذا  
التفسري  بعد أن جعلتين احتمل عناء القيام  

 مبسرحية الزفاف اهلزلية هذه . " 
واستمراراً يف قيامها هبذا الدور الطائش ،  

ابتسمت ساخرة وهي هتز كتفيها بعدم اكرتاث 
ارخ وهي ترى  وفجأة  عادت إىل الواقع الص

نظرة الفظيعة  يف تلك العينني  السوداوين  . ال
وقال مبرارة  مل حياول إخفاءها : "  أنِت مل 

تتغريي أليس كذلك؟ فاملرأة القذرة مرة هي قذرة 
 على الدوام . "



وجتمدت فينيتيا من شدة االنفعال فقد انتهى 
متثيلها  القصري املدى ذاك ... ورفعت يدها 

وشعرت أبمل الصفعة يف راحتها  تصفع هبا وجهه 
ن اصطدم جلدها الرقيق بلحيته النابتة  بعد أ

ومسعته يشتمها وقد امتدت يده تقبض على  
معصمها يف رد وحشي على فعلتها  مث تركها  

 بسرعة وكأن ملسه هلا قد أاثر امشئزازه . 
ارجتفت فينيتيا من االنفعال وهي واقعة على  

روب األزرق  األرض وقد انتشرت حوهلا أذايل ال
. ومسعته يقول بصوت كاجلليد : " الذي ترتديه 

مل يكن زفافنا مسرحية هزلية وأنِت تعرفني هذا . 
انِك زوجيت الشرعية  وستبقني كذلك فإايك أن 



تتحدثي عن حزم أمتعتك إال بعد أن أعطيك  
أمراً  أبن تقومي بذلك . وال تفكري أبن 

تستعيدي حريتك ابلطالق إال إذا شئت أن  
تشاهدي العمل الذي سبق وأنشأه أبوك  وأبوه  

من قبل  ليكون على ما هو عليه اآلن ، أن  
تشاهدي ذلك يباع يف املزاد حطاماً وما يتبع  

ذلك من ضياع الكثري من الوظائف وأرجو أن  
يكون كالمي هذا واضحاً . " وكان جيول  يف  

أحناء الغرفة . جتمعت الدموع يف عينيها بشكل  
أبداً لن تبكي أمامه . وقال : " لقد  مؤمل ولكنها 

انتهينا اآلن  من هذا املوضوع وسأوجه إليك 



سؤاالً وجوابك الصادق عليه ، تعلمني منه  
 السبب يف رغبيت مبعاقبتك . "

مل تكن تريد أن جتيب أبي  شيء بعد إذ مل يعد  
أسبابه هتمها بشيء وهل مثة ما يهمها اآلن ؟ . 

د أن تعرفه؟ "  إهنا  قالت : " حسناً ما الذي تري
ستقف على قدميها لتنسحب بكل رزانة إىل  
غرفتها بعد أن تشعر ساقاها ابلقوة ويذهب 

 عنهما هذا االرختاء . 
قال : "  عندما كنِت يف الثامنة عشر من عمرك  

، هل توسلت أيل أن أتقرب منك قائلة انك  
 " .حتبينين؟  



كان هذا آخر سؤال توقعت أن تسمعه منه  
شيء حىت مل  تعد تسمع صوت   وجتمد كل

تنفسها وأثناء االنتظار  الصامت أحست 
مبراقبته هلا  وعلمت أنه إذا كان له هدف من  
وراء هذا السؤال فهو ليس ابهلدف السار . 

أجابت ببالدة ودون أي اهتمام : " أنك تعلم 
أنين فعلت . "  مث وقفت على قدميها وهي ما  

دد عن قبل . و زالت ترتنح . إن  فهمها له مل يز 
لكن كان مثة حدود الحتماهلا وهي يف حاجة   
إىل أن ختتلي  بنفسها عليها أن تفكر . ولكنه 
تقدم ليقف أمامها معرتضاً طريقها . وارجتفت  



كان قريباً جداً منها ولكنه أيضاً بعيد جداً ...  
 جداً .

قال بصوت  تقطر منه املرارة : " حىت يف ذلك 
اهلرة القذر فالرجل احملرتم احلني  كان لِك سلوك 

املكتمل الرجولة كان ابلنسبة  إليك مثله مثل  
أي رجل آخر ... "  وهز كتفيه خبفة وهو يتابع  
: "  إنين لن أنس  قط ذلك املشهد  وان كنت  
ساحمتك فقد كنِت يف الثامنة عشر وجعلت لك 
عذراً وهو انك رمبا مل تكوين تعرفني ما تفعلني .. 

د اختنق صوهتا تقززاً وأملاً : " "  ردت حبدة وق
انك هتينين . "  فأجاب : " عجباً هل فعلت 

 ذلك؟ "



وأرادت أن خترج مارة به ولكنه مجدها يف مكاهنا  
بنظرة منه وهو يكرر هامساً : " عجباً اي زوجيت 

إذا أان ملستك فانك سرعان ما تتجاوبني حىت 
 مع الرجل الذي أذلك واحتقرك . " 

د عنه بعنف ليأتيها صوته وشهقت و هي تبتع
مدمراً أعصاهبا  بقوله : "  إن أي رجل ميكنه أن 
يفعل ذلك معك أيتها الفاسقة الصغرية وأان على 
كل حال ليس يف نييت أن أكون مطية ألية امرأة  

 مهما كانت مرغوبة . "
وابمشئزاز ابلغ دفعت بيده جانباً وكتمت شهقة  

" ومل يف صدرها وهي  تسمعه يتابع خبشونة : 
تكن لدي فكرة عن سلوكك عندما كانت ذكرى 



مجالك وعواطفك تعذبين طيلة السنوات املاضية  
دقتك حني حتدثت عن احلب  فقد كنت ص 

وكذلك ظننت نفسي أنين أحبك! انِك أغويتين  
مبا عرضته علي ... كم كان مقدار إغوائك يل  

.. "  ونضح صوته مرارة وعنفاً ورمقته هي  
ارغتني ابن فيهما عدم الفهم  بنظرة من عينني ف

وهي حتاول الرجوع إىل املاضي . ولكنها 
أخفقت يف ذلك ألن احلاضر كان يدمرها  

 وميزقها متزيقاً . 
وبدت عيناه غري متساحمتني وهو يتابع قائالً  : " 

ولكنين قمت بعمل مشرف . فقد تكلمت مع 
أبيك وأخربته برغبيت يف الزواج منك  وقد كان  



مسروراً هلذا كما ظهر يل ألنه مل يكن يعرف  
كيف كان سلوكك وقد وافق معي على أن تدوم  
خطبتنا سنة على األقل كفرتة اختبار . ذلك أنين  
كنت انضجاً مبا فيه الكفاية لكي أثق مبشاعري 
ولكنين شعرت أبنك يف سن الثامنة عشر ذاك  

 أصغر من أن تتحققي من مشاعرك ."
 

فسه كسيف  قاطع : "  كم  واتبع ساخراً من ن
ق فقد أسرعت إليك ألجدك كنت أمح 

تستمتعني مع كريو . "  وكان صوته اآلن قد 
ازداد برودة واخنفاضاً وهو يستطرد : " على كل 
حال  كما سبق و أوضحت لك بعد أن شفيت  



من تلك الصدمة لكربايئي ساحمتك ولكن عندما  
عدت حلضور جنازة أبيك الذي كنت أحرتمه  

ما ما زلتما معاً . هل كان بينكما ميثاق  رأيتك
معاً بغري قيود؟ حىت غري مكتوب أبن  تستمرا 

أنكما اتبعتما تلك العالقة القذرة حىت بعد  
زواجه؟ هذا ال يهم ... املهم هو املستقبل فقط   

فالفاسقة ستصبح طاهرة اآلن . وإايك أن 
تفكري يف اختاذ حبيب ألنين سأقتله دون ندم 

رة بقدمي هذه  وهذا اي زوجيت كما أسحق حش
هو عقابك الذي تستحقينه لتفكريك يف حماولة  

 استغفايل  وهذا هو انتقامي اي عزيزيت . "



نظرت فينيتيا يف عينيه بعجز وقالت بصوت أبح  
مل يكن األمر كما ظننت .. " ولكنه قاطعها  : " 

اثئراً بشكل بذيء وهو يقول بصوت خشن : "  
رة  رمبا أصدق أنك  أعفيين من أكاذيبك القذ 

تغريت لو مل أفاجئكما يف تلك الغرفة و أنِت  
معه ألمسعه حياول أن يقنعك ابال تتزوجيين . ولو 

مل أرجع مبكراً عما كنِت تتوقعني ملا علمت  
خبطتكما القذرة تلك . هل تراك دعوته إىل 

منزلك لكي تطمئنيه إىل  أن عالقتكما ستبقى  
أن تشرحي له على ما هي عليه رغم زواجك يب؟ 

أن زواجك  يب ما هو إال لتوفري االستقرار  
املادي الذي حتتاجينه؟  كنت إذن سأتزوجك 



مطمئناً إىل مستقبلي معك ولكن عندما رأيتكما  
معاً كل شيء تغري طبعاً  كان ينبغي أن يتم  

الزواج ابلطبع فقد مت إعالن ذلك وابتدأت   
التدابري يف شأنه ولكن األهم من ذلك أنه  

اسب خططي العملية وهي رغبيت يف إعادة  ين
دمج الشركتني معاً  وليس أقل من ذلك إجياد  

فرصة ملعاقبتك وجعلك تدفعني مثن عبثك  
وأالعيبك ذلك أنه ليس مثة شخص ميكن أن 

حياول  استغاليل  وإسقاطي يف الشرك مث ينجح 
يف ذلك . " وتراجع إىل اخللف وهو يشتم مرة  

ي من هنا فهذا  أخرى وهو يتابع : " أخرج
يكفيين عودي إىل غرفتك  و ابدئي يف إعداد 



نفسك لتحمل العيش مهجورة بقية حياتك  
 امللوثة . "

 
 الفصــــــل احلادي عشر 

 
مل تعرف  فينيتيا كم مضى عليها من الوقت وهي 

متشي وأين أصبحت اآلن أو ما إذا كان يف  
إمكاهنا أن جتد طريق العودة إىل الفيال مرة أخرى  

كنه مل هتتم بذلك .  كانت تسري وقد أجهدها ول
التعب والشمس تصب أشعتها من مساء زرقاء 

خالية من الغيوم . وكانت النسور حتوم واألغنام 
ترعى األعشاب ولكنها كانت غافلة عن هذا  



كله . إهنا ال تستطيع وال تريد أن تستمر على  
 هذه احلال .

، خالل اليومني اللذين أمضتهما يف سردينيا 
ت كارلو مرة  واحدة فقط ... عد عن تلك رأ

الليلة األوىل  املفجعة وكان ذلك أثناء عشاء 
أمس  وكانت هي املرة الوحيدة  اليت قام هبا  
للحفاظ على املظاهر وذلك ابلتحدث معها  

بتهذيب ابلغ جعلها تريد أن تصرخ ، يتحدث  
عما قام به يف ذلك النهار  و أين  كان قائالً هلا  

هنا ليست يف حاجة  إىل اعتبار نفسها  بلطف أ
سجينة و أن لوجيي يصطحبها إىل أي مكان 

 تريد ، 



فهو يفهم قليالً  من اإلنكليزية ولكنه ذكي مبا  
فيه الكفاية ليفهم رغبتها يف الذهاب إىل أي 

مكان خاص .  ولكنها مل تستمع ومل تدل أبي  
جواب ومل أتكل سوى القليل غري عابئة مبا قد  

ي و رزوا هبذه العروس الغاضبة   يظن لوجي
وبذلك العريس الذي يغيب طيلة النهار دون أن 
يهتم لشيء إذ ما هي الفائدة؟ إن كارلو ال ميكن  

أن يستمع  لشيء يتعلق ابلدفاع عن نفسها  
ذلك أن فكرته عنها كانت من الرسوخ حبيث ال  
ميكن أن تتزحزح .  لقد أصبحت تكرهه وهي 

سى أهنا أحبته مرة  ستكافح ألجل بقائها وتن
أكثر من نفسها ، إهنا لن تقع يف الشرك هنا 



فتكون زوجة مهجورة  يف بلد غريب إن عليها  
أن تفعل شيئاً إزاء وضعها هذا ولكن حبذر فهي  
ال تريد أن تعرض كل تلك الوظائف يف شركتها  

 إىل اخلطر . 
ليلة أمس بعد أن انسحب لوجيي و روزا  اتركني 

رلو عرب مائدة العشاء هنضت  إايها يف مواجهة كا
على قدميها ملقية بفوطتها جبانب وجبة طعامها 
الذي مل ميس مث قالت له بلهجة فارغة من كل 
شعور : " من املؤسف  أن كربايءك قد أعمتك  

 عن احلقيقة لقد تزوجت من آنسة . " 
وقطب حاجبيه بعنف جعلها تبتسم بوهن وهي 

تقول له  تدير ظهرها إليه خارجة  من الغرفة  ل



من فوق كتفيها : " وأنت اآلن لن تكتشف أبداً  
ما إذا كنت أان أقول احلقيقة فاستمتع ابنتقامك 

 هذا الذي أرجو أن يدفئك يف الليايل . " .
إهنا املرة األخرية اليت ستكلمه وهذا  عهد منها  

. وتنهدت وهي تدعك جبينها احلار أبطراف 
لتضع أانملها . لقد كرست نفسها هذا النهار 

ملشكالهتا  وهاهي قد وجدته ورأت وهي  حالً 
تقف على قمة هضبة حجرية ، الفيال أمامها  

على بعد نصف ميل أو حوايل ذلك ما جعلها  
تتفاءل . لقد عادت أدراجها يف نفس اللحظة  

اليت تكاملت خطتها عن كيفية رحيلها من هنا .  
وقابلتها روزا وهي تسرع داخلة من الباب 



ان الوقت منتصف النهار تقريباً  الرئيسي  ، ك
وتبعاً للطريقة اليت مر هبا هنار أمس فان كارلو لن  

يظهر إال قبيل العشاء فهو ميضي النهار مع  
مستخدميه يف الكروم وأصدقائه ، ليبقى بعيداً  

 عنها قدر استطاعته . 
سألتها روزا  مستطلعة : " الغداء؟ " ولكن 
فينيتيا هزت رأسها طالبة ابإلشارة التحدث  

هاتفياً . و أومأت روزا وقد فهمت ما تريد ، مث 
سارت أمامها إىل مكتب ضخم حيث أخذت 

تفتش يف دليل اهلاتف إىل أن عثرت على الرقم 
الذي تريد . قبل زفافها أبسابيع أخذت تقرأ كل  

كتيبات الرحالت املتعلقة بسردينيا     ما وجدته من



وعلمت أن هنالك رحالت متعددة داخلية بني 
الغريو وكالياري  وهلذا مل يكن مثة داع  للقلق ،  

ولكنها كانت تريد اتصاالً من لندن وأمكنها  
احلصول  عليه ولكن الغريب أهنا مل تشعر بكثري 

من االرتياح لذلك . هناك وقت كاٍف   فأن 
لندن لن تقلع ابكراً ولكنها مل تشأ  الرحلة  إىل

أن تتأخر . إهنا ال تستطيع االنتظار ، وشكرت 
حظها على بعد نظرها الذي جعلها حتضر معها  

 شيكات سياحية . 
واستبدلت مالبسها بسرعة  لرتتدي بنطاالً  

خفيفاً أبيض وقميصاً حريرايً أسود ، ووضعت  
أغراضها  اخلاصة يف حقيبة الكتف اجللدية  



ة على ذارعها جاكتة ملونة  دون أن هتتم  واضع
أبن أتخذ معها أايً من ثياهبا اليت أحضرهتا معها  

 لشهر العسل الذي مل يتم . 
وكانت كتابة  رسالة إىل كارلو أول ما قامت به  

تكون كافية لكي متنعه من أن يندفع   راجية أن
يف تدمري أعمال األسرة وإاثرة الشغب هناك يف 

علنت يف رسالتها أهنا لن تسعى انكلرتا .  و قد أ
إىل الطالق وستبقى صورايً زوجته وستستمر يف  

العمل يف شركة  روس اإلنكليزية حتت إدارته هو  
،  وهي مستعدة لرؤيته يف أي وقت يرى هو فيه 

ضرورة لذلك  مث ألصقت املغلف وتركته على 
 فراشه .



وقالت للوجيي الذي كان يف املر آب  هو يغسل 
موزين  : " املطار . " وبدت عليه سيارة اللي 

احلرية وهو يقول مستفهماً : " سنيورا؟ " 
وقطبت هي حاجبيها وأخذت تشري إليه بيدها  

مقلدة هدير الطائرة وهي تعلو وأومأ لوجيي  
برأسه قائالً : "  املطار لقد فهمت . "  ولكن 

احلرية بقيت على وجهه وهو يسدل كمي 
من على مسمار  قميصه األبيض ويتناول جاكتته  

خلف أحد األبواب . و أمضيا الطريق صامتني 
وقد سرها  أن كالً منهما ال يفهم لغة اآلخر .  

ولكنه أخذ يتسكع حوهلا أثناء شرائها تذكرة  
السفر ، كما يفعل أي حارس يقظ ودفعت مثن  



تذكرة السفر إىل كالياري  بينما وقف هو يراقبها 
غرورقت وهي ختطو حنو الطائرة . وقفت وقد ا

عيناها ابلدموع . ال ميكنها أبداً  أن ترحل هبذا  
الشكل وبكل هذه البساطة . إن عليها أبي 
شكل كان أن حتاول إفهامه أهنا مل تكن كما  

يظنها . وبينما هي تعدل من وضع اجلاكتة  على 
ذراعها ، شعرت بيد على ذراعها ومسعت صواتً  

ام يف يقول شيئاً ابإليطالية فنظرت لرتى االهتم
عيين املضيفة اجلوية . ومتتمت وهي متسح  

دموعها اليت أخذت تتدفق دون توقف : " إنين 
آسفة . "   وأخذت تكرر بغباء : " إنين آسفة . 

" . ابتسمت هلا الفتاة ذات العينني السوداوين  



وهي تقول بعطف : " آه ... إنكليزية . انك 
لست على ما يرام . "  وعلمت فينيتيا أن  

ا ال ينبغي أن يكون هنا . فهي ليست  مكاهن
جبانة يف العادة أن عليها أن جتد كارلو وأن  

تقنعه وهزت رأسها وهي ترتاجع إىل اخللف قائلة 
بصوت خشن مرجتف : " إنين آسفة . ال ميكنين  

أن أقوم هبذه  الرحلة . لقد أدركت على التو  
....... " واستدارت عائدة لتسري بسرعة يف 

ومن حسن احلظ أن لوجيي مل ينتظر   ظالل املباين
رؤية الطائرة تتحرك ومل يكن مثة أثر للسيارة فقد 
كان آخر شيء تريده هو أن تعود ، حمروسة إىل 

 الفيال مباشرة . 



ومل جتد مشكلة يف العثور على سيارة إىل الغريو 
ومن حسن احلظ أهنا كانت أحضرت معها مبلغاً  

ائها  من النقود لكي تشرتي تذكارات ألصدق
عندما تعود إىل الوطن . أنزهلا سائق سيارة  

األجرة  يف وسط منتجع عام عامر ابلناس ولو 
كانت ظروفها غري ما هي عليه ، لوجدت تسلية  
كربى يف اجللوس والتفرج على املباين املختلطة  
الطراز بني احلديث والقدمي ، املدينة القدمية مع 

يبة . حصوهنا ، الشوارع الضيقة أببراجها امله
ولكنها كانت بعيدة عن الظروف العادية ، 
وأخذت جتول يف األحناء دون هدف معني 

لتقودها خطاها حنو املرفأ.  وعند مقهى على 



الرصيف جلست إىل  منضدة حتت مظلة خمططة  
مث طلبت كوب عصري نسيت أن تشربه   

وشعرت ابهلدوء ولكنه كان هدوء القبول ابهلزمية  
ألمل الدائم بني أضلعها .  كما أدركت . القبول اب

كانت ثورهتا على ما فعله كارلو قد مخدت اآلن  
. وكل ما بقي منها هو حزن مروع . لقد كان 

 أمامهما حظ كبري ذات يوم .
وكلمات كارلو ما زالت يف مسامعها وهو يقول 

انه  يعتقد أبنه كان حيبها منذ ست سنوات وكان  
ألنه  ينتظرها لقد  أراد  ذات يوم أن يتزوجها

بها فعالً . كان هذا منذ وقت طويل وبعد كان حي
ذلك بست سنوات عرض عليها الزواج ، حقاً 



انه أراد أن يسيطر على الشركة ، ولكنه كان 
ريدها إهنا متأكدة من أنه سيحبها يوما ما  أيضاً ي

خصوصاً إذا هي استطاعت أن تقنعه أبن  
ماضيها مل يكن كما يظنه وأن سيمون مرة أخرى  

الذي دمر كل شيء ابلنسبة إليها . هو  
وحتركت يف مقعدها بضيق ، وعيناها الفارغتان  
ال تراين شيئاً مما حوهلا من املناظر ، فقد كانتا  

اتئهتني يف املاضي  تنوحان على ما كان ميكن أن  
يكون . إهنا ترى اآلن  وبكل وضوح  ما عليه  

سيمون من نفاق وجشع للمال . فعندما كانت  
نة عشرة  كان ال يكاد يكف عن يف الثام 

التحرش هبا . ليس ألنه كان يكن هلا أي شعور   



حقيقي و إمنا  ألنه كان مكلفاً حبراستها  فوجد  
يف ذلك فرصة مناسبة  ذلك أن الزواج من ابنة 
رئيسه هو فرصة العمر . وقد أخفى هدفه ذاك  
أثناء السنوات اليت تلت لكي يستعيد ثقتها به  

اعدهتا عندما التحق ابلشركة  عارضاً نفسه ملس
وهو خيدعها طيلة الوقت بتصرفاته املصطنعة  

جتاهها . حىت عندما أوقعته أجني يف فخ الزواج مل  
يتخل عن هدفه هذا كلياً إذ أن أول ما قام به ، 
بعد أن طرده كارلو من الشركة هو أن أتى إليها  
عارضاً عليها الزواج . ولكن مل يعد يف إمكاهنا  

تستجمع ما يكفي من الغضب لكي حىت أن 
تصلح من تلك األمور املنحرفة امللتوية . ذلك  



أن مشاعرها كانت مضطربة للغاية ومل يبق يف  
نفسها سوى القنوط . هذا إىل أمل ضعيف يف 
أن كارلو قد يقتنع أخرياً بشكل ما أبن يستمع  

 إىل القصة بلساهنا هي .
إىل  كان على اخلوان اجملاور هلا ، شخص يستمع

يقى من خالل راديو لتتوقف هذه فجأة املوس
حمدثة خشخشة مفاجئة تبعها صمت قصري عاد 
بعده املذيع يديل خبرب مستعجل ..  البد أنه كان 

خرباً سيئاً كما أدركت فينيتيا من ردة الفعل  
اهلائجة من احلاضرين حوهلا . وشهقت فينيتيا  

وقد نسيت هذه االنفعاالت البسيطة حوهلا 
ارتفعت أصوات غري مفهومة يف هذه  عندما



احللبة الغوغائية ... ما الذي اي ترى هز هذه 
 اجلموع هكذا؟ ...

وتصلبت أعضاؤها من طول اجللوس كما  
أدركت من نظرات النادل اجلانبية املتشككة 
حنوها ، ومل تكن لديها  فكرة عن طول املدة 

اليت أمضتها هنا ، ولكن الشمس كانت يف قبة  
وعليها أن تستعجل يف العثور على السماء ، 

عود  كارلو .   سيارة تقلها إىل املنزل قبل أن ي
وبعد أن أخذت رشفة من كوب العصري ، محلت 

حقيبتها مث وقفت حترك أعضاءها املتصلبة .  
اتركة إكرامية تعويضاً عن أتخرها هذا يف شغل 

اخلوان . إن عليها أن تذهب لتجعل كارلو  



ن يتخلى عن مرارته مؤقتاً  يستمع إليها . آمله أ
فت  لنفسها وقد لكي يستمع إليها .  و اعرت 

غمرهتا التعاسة ، وهي تسري حنو حافة الرصيف  
تستدعي سيارة أبهنا رمبا أفسدت أبقواهلا دفاعها  

عن نفسها ، وذلك رداً على تلك العاصفة 
الكالمية اليت وجهها إليها مما قوى من فكرته 

لك زاد من صعوبة  الراسخة تلك عنها . كل ذ 
 مهمتها ألف مرة .

ال أمل يف هذا ، فهل من الضرورة أن حتاول؟  
رمبا من األفضل هلا أن تتبع خطتها األوىل  

وتكمل طريقها إىل كالياري ، ولكنها اآلن قد  
أتخرت كثرياً عن اللحاق ابلرحلة  الليلية إىل  



لندن ، ولكنها إذا هي استعملت شيكاهتا  
ي إمكاهنا أن تبيت ليلتها يف ية ففالسياحية الدول

فندق يف انتظار أول رحلة اتلية إىل الوطن ،  
ومنعها الرتدد من أن تتحرك من مكاهنا يف  

الطريق ، غافلة عن حركة السري املندفعة حوهلا ، 
إىل أن  جعلها صرير كابح سيارة ، وصفق ابهبا  

يف وجهها متاماً ، جعلها ترتاجع إىل اخللف 
د املقهى .مصطدمة إبحدى موائ  

حك مسمعها هذا اهلتاف حني انقض عليها  
جسد رجل قوي ومتسكت  هبا أصابع من فوالذ 

. وتوقفت أنفاس فينيتيا وهي ترى كارلو هو 
الذي انقض عليها اتركاً سيارته منحرفة يف وسط 



الطريق ، ال بد أنه قد عاد إىل منزله مبكراً عن  
هنار أمس ليكتشف ما فعلت  فجاء  يسحبها 

ئداً هبا . عائداً إىل الفيال الستكمال انتقامه .  عا
وحاولت أن تضربه لتبعده عنها ، ولكن قبضتيها  
الصغريتني كانتا أعجز من أن حترك جسده الذي 

 ال يتزحزح . 
وعاد هو يهتف وذراعاه القويتان جتراهنا إليه : "  
فينيتيا آه ... "  ونظر إليها غري مصدق وشفتاه 

عزاز واملالطفة بلغته ، وقد تتمتمان  بكلمات اإل
ع : "  أهذه أنِت تدفق صوته ابملشاعر وهو يتاب

حقاً؟ أرجو أال  أكون  حاملاً . "  وكانت هي  
ترجتف بني ذراعيه دون أن تفهم شيئاً . لقد كان  



ممسكاً هبا وكأنه لن يدعها تذهب على اإلطالق  
، وقد نسي كل شيء عن التأديب واالنتقام ، 

يه . مث تركها على الرغم منه  أو هكذا بدا عل
ولكن ليتمكن من التمعن يف وجهها بعينيه  

املنهكتني املتقرحتني ألجفان . رفعت أنظارها   
حتدق فيه وما زالت ترجتف دون أن تصدق ما  
حيدث وقد صدمت متاماً ملرأى عينيه تتألقان  

 ابلدموع .
واختنقت ابلدموع وهي  تسمعه يقول هلا : "  

.. ميتة أو على األقل يف خطر  لقد ظننتك ميتة 
 املوت . لقد كنت سأقتل نفسي من احلزن . "



واختنقت أنفاسها يف صدرها وهي تقول بصوت 
أجش ال يكاد يسمع : " كارلو ... أان ال أفهم 
شيئاً فعالً . إىل أن أجاهبا بسرعة وصوته ما زال 
يرجتف : " لقد أمضيت فرتة الصباح يف  الكروم 

التفكري عن نفسي . لقد كان عامالً لكي أبعد  
العقاب الذي خططت له يؤذيين أان أكثر بكثري  

مما يؤذيك ، وفجأة  أدركت أن علي أن أضع  
حداً له . أدركت فجأة  أنين كنت من العمى  

حبيث منعين من أن أرى .. أن أرى أنين أحببتك  
أكثر مما أحببت أية امرأة أخرى . كنت أنكر  

أنكرك ، وأنين ال أهتم نفسي اكثر كثرياً مما كنت 
مباضيك ما دمت ستكونني خملصة يل وحدي يف  



املستقبل وعدت على الفور إىل الفيال مصمماً  
ب منك أن تساحميين ومن مث نبدأ  على أن اطل

 حياتنا الزوجية . "
وأتلقت يف عينيه نظرة متلك حازمة وابتدأ اللون  

يعود تدرجيياً إىل وجهه الشاحب  وقال هلا 
"  ال تنظري أيل هكذا . أنين أريد أن  خبشونة : 

متنحيين شيئاً من األمل ."  وبدت  يف هلجته  
من الغطرسة ما جعل ابتسامة خفيفة تلوح على  

شفتيها املمتلئتني وقال خبشونة  بينما شعرت  
هي برجفة عنيفة تسري يف جسده : " ما زال  

هنالك شيء لقد عدت إىل الفيال وسألت عنك 
ك ذهبت  إىل املطار وأنه  فأخربين لوجيي أن



أخذك بنفسه إىل هناك ورآك تشرتين تذكرة إىل  
كالياري . وكان يعتقد أنين ال بد كنت على علم 

بذلك . كنت ما أزال متمالكاً نفسي حىت بعد 
أن قرأت رسالتك  واتصلت ابملطار  طالباً جتهيز  
طائرة روسي اخلاصة  للطريان مث اتصلت  بطيار  

حاالً . كنت أحسب أنه ما   الشركة لكي يستعد
زال أمامي وقت كاف ألمنعك  من متابعة  

السفر إىل لندن  حيث أهنا ال بد وجهة سفرك 
كما مخنت عند ذلك علمت أن الطائرة اليت من  
املفروض انك على متنها قد حتطمت وهي هتبط 
املطار ليقتل من فيها أو تبرت أطراف  أفراد طاقم 

.. عند ذلك  الطائرة والركاب وعند ذلك .



علمت أنين أحببتك اكثر من احلياة نفسها ... 
وأنين فقدتك دون أن أستطيع  أن أخربك بتلك 

احلقيقة  البسيطة . لقد متنيت أن أموت عند  
 ذاك . "

وهتفت : " آه كارلو . " ورفعت وجهها تتأمله 
انه حيبها وهذا هو كل ما يهمها مث ارجتفت  

ضمنه كالمه بعنف بعد أن فهمت اآلن فقط ما ت
 هلا هذا . 

عادت تقول : "  ولكن ما الذي كنت تفعله  
هنا؟ هل كنت تبحث عين؟ "   ومل يكن هذا 

يعين أهنا مهتمة بذلك بطبيعة احلال ، فقد كان  
كل ما يهمها اآلن أنه  حني ظنها على منت تلك 



الطائرة ، أدرك مبلغ حبه هلا . وقال بصوت أبح  
ت يف طريقي إىل  : "  إنين مل أكن أحبث عنك كن

املطار ... كنت كاملعتوه جيب أن أعرتف هبذا .  
كان األمل الوحيد الذي راودين هو أن أجدك  

حية مهما كان مقدار إصابتك وعند ذلك  
سأدور يف العامل لكي أعاجلك  وأتوسل إليك أن  
متنحيين الفرصة لكي أجعلك حتبينين تصفحني  

ك عين . مث إذا أبنظاري تقع عليك . تقع علي
واقفة هناك  لقد ظننتك شبحاً .. مل استطع أن 

اصدق انك أنِت  ، أنِت   بلحمك ودمك ....  
وأنِك ما زالت حية . عديين أن متنحيين الفرصة  
لكي أصلح كل شيء، امنحيين  فرصة أجعلك 



فيها  حتبينين كما كنِت قبالً . وأظنك أحببتين  
قليالً من قبل . فهل ستحاولني ذلك ؟ أرجوك . 

" 
كارلو ..... حبيبها ... خيضع هبذا الشكل؟ 

وأتلقت عيناها الكحيلتان اببتسامة  وهي متعن 
النظر يف أعماق عينيه وسرها أن ترى كل تلك 

الكربايء املثبطة تعود إليهما عندما قالت ببساطة  
: " ليس يف ذلك أية مشكلة . لقد حاولت أن  

 أتوقف عن حبك ولكنين مل أستطع . "
امحراراً إذ منذ اللحظة  اليت قفز وتوهج وجهها 

ابتدأ الناس يتجمعون   فيها كارلو من السيارة
حوهلما . واآلن  كانت جمموعة من املتفرجني 



يدقون أبقدامهم  ويصفقون أبيديهم ويصفرون 
وحييون . مث ابتدأت  أبواق السيارات  تزعق  
مشرتكة يف املنافسة بعد أن أوقف السائقون  

ألمر ، معرقلني حركة السري  سياراهتم لريوا ما ا
اليت كانت سيارة كارلو الليموزين قد سبق 

وأعاقتها  منحرفة يف ذلك الشارع  الضيق ، 
ولكن مل يكن هنالك أثر من احلرج يف نفس  
كارلو كما الحظت هي إبعجاب . وابتدأ  

شعورها هي ابحلرج يرتاجع عندما أخذ هو ، 
يف كل بكربايئه اإليطالية ، ينحين لتلك اجلموع 

النواحي ، وعلى  شفتيه ابتسامة  البطل الغازي 
املنتصر وقد رفع رأسه بغطرسة  آخذاً بيدها  



يدسها حتت ذراعه ، وهو خيرتق هبا تلك اجلموع 
املهللة اليت كانت تتدافع أمامهما إىل اخللف 

 على اجلانبني لتسمح هلما ابملرور .
وكانت االبتسامة العريضة ما زالت على شفتيه  

أن استقامت حركة السري ، ليتجها حنو   بعد
الفيال . عند ذلك قال بشيء من اجلد : " انه  
القدر كل شيء كان مقدراً منذ رأيتك تدخلني 
الغرفة منذ ست سنوات  خلتك متجهة حنوي 

بتلك املشية املهتزة مث تقبلينين مرحبة يب . أظن  
أنين منذ تلك اللحظة قد غرقت  يف حبك آه 

" ... 



بتسامة مشرقة قبل أن يعيد انتباهه إىل  ومنحها ا
اوم لت أن أقحركة السري وهو يستطرد : " حاو 

مشاعري تلك . وأخذت أحدث نفسي أبن 
أبقيك بعيدة عين . فقد كنت صغرية جداً  

ابلنسبة أيل . وأصغر  من أن تدركي حقيقة  
مشاعرك وال أقول أتثريك علي  ما الذي فعلته  

ه وهو يتابع : " يب!  مث ...... "  وأظلم وجه
بعد أن اقتنعت عقلياً أبن ال مناص من ذلك 

وحتدثت مع أبيك وجدتك مع سيمون . وكان 
شعوري ابلذل واملرارة عنيفاً ... كما أدركت  

 اآلن . "



و أوشكت فينيتيا على البكاء لو أهنا فقط مل 
متنع أابها من اإلتيان على ذكر امسه يف حضورها 

ابلنسبة إىل طلبه  لعلمت حبديثه ذاك مع أبيها
تصلح األمور ...  يدها .  وكان يف إمكاهنا أن 

ورمبا كانت كتبت إليه تشرح له كل شيء قبل 
 فوات األوان قبل أن تتحجر أعماقه! . 

واآلن حان الوقت لكي توضع كل األمور يف 
نصاهبا وابتدأت قوهلا : " كارلو ، ابلنسبة إىل  

ب  سيمون ... "  فقاطعها خبشونة : " فليذه
مون إىل اجملهول لقد أصبح شيئاً من املاضي سي

. إنين مل أرجع إىل انكلرتا انوايً  االنتقام . أريدك  
أن تفهمي ذلك . لقد جئت أوالً حلضور جنازة 



أبيك الذي كنت أحرتمه كثرياً . مث كنت يف 
حاجة إىل أن استطلع الوسائل اليت ميكنين معها 

أن    أن اثبت من وضع شركتكم مالياً . كما
ك قد تويف دون أن يكمل عمله مع كريو . والد

وقد دهشت يف الواقع للمرارة اليت شعرت هبا  
عندما  رأيتكما أنِت و كريو  معاً . وعند ذلك   

أدركت كيف أنك أفسدت شعوري حنو سائر 
النساء . ومن مث أخذت تنشأ يف ذهين فكرة  

الزواج بك لدمج الشركتني معاً . ومل أدرك 
يقي إىل فكرة الزواج بك  إال هذا  الدافع احلق 

الصباح بعد أن أدركت حقيقة شعوري . وعندما  
قطعت رحليت ، لشوقي إليك  وجدت أنك قد  



حددت موعداً مع كريو ... وإال ما الذي جعله 
أييت إليك بينما أنِت مستعدة الستقباله وفتح 

 الباب له على الفور . " 
حنن   بدا يف صوته العنف ، وفكرت فينيتيا  ها

مرة أخرى! وتساءلت عما إذا كانت آخر عدان 
ع  حماولة جترهبا ستجعله يستمع إىل احلقيقة . واتب
قائالً : "  عندما دخلت ورأيتك معه ومسعت 

األشياء اجلنونية اليت كان يقوهلا لك  كان أول ما  
خطر يل هو أن أغسل يدي منك ، كما فعلت 

ن  سابقاً ولكن هذه الفكرة سرعان ما تالشت م 
ذهين لتستقر فجأة فكرة االنتقام من املرأة اليت 
مل اكن قد أدركت بعد أن  حبها ما زال يسري 



يف دمي منذ سنوات ... وأان اآلن ارفض 
احلديث عن املاضي مرة أخرى أو حىت التفكري 
فيه . أن مستقبلنا هو املهم وحياتنا قد ابتدأت 

اآلن  وأان أريد أن أأتكد متاماً من أنك لن  
ري إىل رجل آخر مرة أخرى . فأان سأكون تنظ

 حسب ما تريدينين أن أكون متاماً . "
وبدا يف عينيه نظرة عتاب وهو يتابع قائالً : " 

ملاذا جعلتين اعتقد أبنك دون أخالق كلياً . "    
فاعرتفت  قائلة : "  أظنين كنت محقاء . "  

وأغمضت عينيها برهة مث عادت تقول : " يف 
فيها ألقيت علي نظرة  وكأنك  آخر مرة رأيتك

تعتربين فتاة عابثة ال تستحق حىت  االحتقار . 



وعندما رأيتك مرة أخرى أدركت أنه مل يتغري  
شيء . كنت ما تزال ابلنسبة أيل الرجل الوحيد  

يف العامل ، بينما كنت أنت ما تزال تنظر أيل  
ابزدراء . وأظنين قلت تلك األشياء  من ابب  

. كان ذلك غباء مين أليس الدفاع عن النفس 
 " .كذلك ؟  

فأجاب : " لقد كنا حنن االثنان غبيني . لقد 
جعلنا احلب أمحقني . ولكن حيب لِك جعلين  

أقرر يف النهاية أن أنسى كل أخطاء ماضيك ، 
ونبدأ من جديد على أن أأتكد من أنِك  ستبقني  

يل وحدي يف املستقبل . وحىت هذا النهار مل 
أصدق  أنك كنِت دائماً يف دمي طيلة ست 



ندما رأيتك مع كريو للمرة سنوات ، حىت ع
الثانية  وأقسمت أن أتزوجك لكي أعاقبك ، مل 
أكن صادقاً مع نفسي متاماً . فاحلقيقة هي أنين  
كنت أريد امتالكك واحتجازك لنفسي  مهما  

كانت الظروف . ما ظننت يف نفسي قط الغباء 
من قبل ولكن حىت يف الليلة  اليت سألتك فيها 

رفتك ألضع  طليب  أن تتزوجيين وذهبت إىل غ 
الزواج يف قالب اكثر رقة ، ومل أجدك يف املنزل ،  

وكدت أجن من القلق  مل أدرك  مبلغ حيب لك 
لقد كنت أظن أن  شعوري هو جمرد رغبة ، 

واستوجب األمر حتطم طائرة لكي أدرك أنين 
أحبك  اكثر من حيايت . "   و اهتز جسمه وقد 



ول : "  بدت يف عينيه نظرة كئيبة  قبل أن يق
ولكن هنالك شيء  حيريين . لقد عرفت اآلن  

أنين أول رجل يف حياتك ولكن ، ماذا كان  
حيدث بينك وبني ذلك الصعلوك عندما رأيتكما  

 معاً مرتني؟ " 
وهكذا حدثته بكل شيء دون نقصان وهي  

تضيف : " منذ ذلك احلني مل أعد ألقي نظرة  
  عليه ملدة سنتني لقد تركت  احلياة االجتماعية

ابتدأت يف العمل . حاولت أن أغري نفسي . و 
حاولت أن أتوقف عن حبك . أما يف املرة  

الثانية ، فال بد أنه كان يف منتهى اليأس فقد 
عمله حسب ما يستحق ورمبا أدرك أنه لن  



حيصل أبداً على شهادة حسن سلوك  وكان 
زواجه ينهار و ... حسناً أظن أنه فكر يف جتربة  

ين اعتقد أنه كان  حيبين  حظه فحاول أن جيعل
على الدوام  ومل يغفل عن التلميح  أبنك إمنا    
تريد أن تتزوجين ألسباب تتعلق مبصلحة العمل  

 فقط . "
وابتسمت له وهي تفكر يف أنه أخرياً قد فهم  

لقد كان عوانً كبرياً  كل شيء وأضافت تقول : " 
يل عندما كنت أتدرب على العمل . وكان سنداً 

وفاة والدي . وكنت قد ابتدأت انظر  قوايً حني 
إليه كصديق ولكن ال شيء اكثر من ذلك ومل 

 حيدث قط أن فكرت فيه ولو قليالً . "



والتفت إليها يسأهلا بعينني تتألقان ابحلب : "  
 وملاذا مل تشرحي يل كل هذا؟ " 

فأجابت : " لقد حاولت ذلك أال تذكر؟ أكثر  
احملاولة  من ست مرات  توقفت بعدها عن 
 وتركتك لتكتشف ذلك بنفسك . " 

فقال بصوت خشن : " اي للفاتنة  أن السيطرة  
 عليك ال حتتاج إىل جهد . "

 فقالت : " ولكنك ستجرب دون شك . " 
وعاد يؤكد هلا حبه إذ مهس  يف أذهنا : " حبيبيت  

 ... حبيبيت إىل األبد . "
 رابط حتميل ) رواايت عبري ( :



https://www.riwaya.ga/3abir
_classical.htm 

 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 
https://www.riwaya.ga/a7la

m.html 
 رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة ( : 

https://www.riwaya.ga/3abir
_maktouba.html 

 رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة ( :
https://www.riwaya.ga/roma

ncya_motanawi3a.html 
 متت

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html


 
 


