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حاملا وقع نظر ايوان على الرجل 
اليوانين,الغريب واجلذاب ,عرفت ان ذلك 

 يعين شيئا واحدا...املتاعب! 
برغم ذلك ماهي اختياراهتا وهي العالقة يف 

 بلد غريب,غري ان تذعن لطلبه املشني؟
على اي حال,اكتشفت ايوان سريعا,ان  

ارادكسيس يريد منها اكثر مما كريستوف ف
 ظنت يف البداية! 

 هل هي فعال مستعدة لتتنازل له كثريا ؟



وهل سيمكنها ابدا ان تكتشف احلقيقة املرة 
عن ماضيه وهو ماض يف تصميمه الخفاء  

 ذلك عنها؟ 
 الفصل االول 

 
 _امتىن ان تفهمي وتفرحي الجلي! 

 هذا ماكتبه فليب. 
حدقت ايوان اىل الكوب الذي يف يدها قبل 

 ان اتخذ رشفة اثنية .



استبدلت قهوهتا الباردة املعتادة بشراب  
ابرد,احست ابلسعادة الهنا كانت حرة تلك 
 االمسية وليست مكلفة ابلعمل مع السياح .

شعرت اهنا حباجة اىل شيء خيدر املها بعد ان 
استلمت الرسالة غري املتوقعة من الرجل 

ي طلب الزواج منها منذ سنة تقريبا,ولسو  الذ
 احلط مل يكن العالج فعاال.

 
حاولت ان تؤاسي نفسها بتخيل االشهر  
املقبلة اليت ستقضيها يف العمل مع الوكالة 



اليواننية للرحالت السعيدة يف جزيرة 
 كريت.... 

اجلزيرة اليت حققت كل توقعاهتا حىت  
االن,استقرت يف مقعدها تراقب املقصف 

ي اخذ يزدحم ابلزابئن القادمني لتناول الذ
 املرطبات بعد العشاء.

حولت نظرها اىل مانوليس والحظت وجهه  
الشاحب واملنتفخ,كان عليه ان يزور طبيب  
االسنان قبل عدة اايم عندما احس ابالمل اول 

 مرة. 



بدال من ان يقاوم وايمل يف ان يزول  
 االلتهاب مع مرور الوقت.

يتامل ,فكرت ايوان  من الواضح انه اليزال
 وهي تراقبه يتصبب عرقا .

متنت ان تكون هذه االمسية هادئة حىت 
 التزيد من توتره.

نظرت وراءها عندما مسعت ضحكا اعلن عن 
وصول عدد من الشبان السويدين واستدارت  

 اثنية عندما رفع مانوليس صوته فجاة .
_اين اسف لكننا النستقبل اليواننيني يف هذا  

 الفندق.



ل انت متاكد ؟_ه  
قال احدهم بنربة متيز هبا اهل املنطقة ,وبدا  
مندهشا وغري مصدق ,تسارعت نبضات 

ع مانوليس قلب ايوان وشعرت ابلتعاطف م
,وادركت اجلو العدائي الذي نشا بني  

 الرجلني. 
 

_هذا قانون االدارة ,حنن نستقبل السياح  
 فقط.

 _هل انت تقوم بذلك االن؟



ل الغريب عندما تفحصت عينا ايوان الرج
هدرت كلماته املساملة اهلادئة واملهددة اباثرة  

 املتاعب. 
كان ابمكان مانوليس ان يعاجل املسالة 

 هبدوء,لو كان يف طبيعته . 
اما وهو يف هذه احلالة ,فمن الصعب ان 

 يتحمل اي ازعاج مهما كان بسيطا.
راقبته وهو يريح وركا واحدا على كرسي عال 

انية مثبتة على االرض. بينما بقيت قدمه الث  
قدرت طوله ابكثر من مرت ومثتنني سنتمرتا.يف 

 الواقع كان اتثري مظهره عيها مذهال.



استمرت يف مراقبته خفية ووجدت نفسها 
 اسرية ذلك.

 بدت شفتاه مملوءتني ومتناسقتني . 
 

توج شعره االسود الداكن وجهه املشاكس 
وكشف عن جبهة عريضة برغم جلوسه بعيدا 

 عنها .
استطاعت ايوان ان تدرك مدى قوة شخصيته  

وتعجرفه امرين ابالضافة اىل بنيته املهيبة 
 جيعالنه يظهر كعدو خميف. 



هذا رجل خطري قدرت ذلك وهي حتاول ان  
 تسيطر على الرجفة اليت سرت يف جسدها .
البد انه يف مطلع الثالثني من عمره فكرت 

االهانة  ايوان هذا ليس بشاب صغري يتقبل 
بسهولة ,وليس بتاجر يف متوسط العمر  

 يستعد للهرب.
 عندما جيد نفسها يف موقف حرج .

كال هذا الرجل خطري من دون شك  
 وحاولت ان ختفف من حدة توترها.

احىن راسه اىل االمام قليال وثبت نظره على 
 مانوليس كانه يؤكد انطباعاهتا عنه. 



يف _ابمكانك ان تطردين اذا كان لباسي وتصر 
 يزعجانك ولن اعرتض........ 

 وبدا من نربة صوته انه غاضب جدا .
_.......ولكن ساثري بلبلة قبل ان اطرد  

 اللسبب....اال النين يوانين! 
وقف يواجه الساقي عندما تكلم اسندر يده 
على الدرابزين ابحكام حىت ابيضت مفاصل 

 اصابعه من شدة الشد. 
 



يهب من املؤكد ان يظهر هاحد املوظفني و 
لنجدة مانوليس. مباراة يف املالكمة هو اخر 

 ماحيتاجه الساقي يف الوقت احلاضر! 
القت نظرة سريعة على الغرفة الاحد ازداد  
 بؤسها هذا يعين ان عليها ان تتدخل وتعاجل

املسالة بنفسها,اذا كان هناك امل يف تفادي  
 املتاعب. 

هذا اقل ماميكنها ان تفعله للرجل الذي 
بيته منذ ان وصلت اىل كريت استضافها يف 

 قبل ثالثة اشهر. 



وقفت وتنهدت عندما ادركت حتمية تدخلها  
اقرتبت من الرجلني وحاولت ان تلفت  
 انتباههما بطقطقة كعيب صنداهلا العاليني.

 _اين اسفة لتطفلي... 
 

بدات تكسب بعض الوقت وهي تلهث  
وقلبها خيفق بسرعة جنونية من جراء تدخلها  

احست ان اخلالف اصبح املفاجئ,عندما 
 على وشك ان يتفاقم. 

 اصبحت حمط اهتمامهما فورا وقالت:



_اعتقد ان هذا الرجل اتى بناء على موعد 
 معي. 

ابتسمت ملانوليس الذي نظر اليها بوجه خال 
 من اي تعبري.

كان علي ان اخربك   __اين اسفة مانوليس
انين اتوقع حضور زائر ملناقشة احتمال 
ترتيب بعض الرحالت البحرية لزابئن  

 الفندق!
 _رحالت حبرية؟

ادركت نظرة مانوليس االرتيابية,ومل جترؤ على 
النظر اىل الغريب الذي بقي صامتا  



قرهبا,ولكنها اصرت على انقاذ مانوليس 
 مبوافقته او من دوهنا.

ة الفندق متزمتة بشكل كانت هيئة ادار 
اليصدق ,وسيصرف مانوليس فورا اذا 

 حصلت اية مشاجرة حىت لو كان معه احلق.
 _ابلطبع كان جيب ان ارتدي بذلة عملي . 

 
اجربت نفسها على الضحك وهي تنظر اىل  

  ثوهبا االخضر اجلميل ,بكميه الطويلني
وتنورته الفضفاضة الناعمة ,والذي اختارته  

: من ثياهبا القليلة  



_كنت جالسة هناك مستغرقة يف تفكري 
 عميق ,واخشى انين مل االحظ وصولك. 

بدا مانوليس رافضا موقفها اكثر من ممنت. 
الحظت ذلك وهي حتاول ان تسيطر على 

 خماوفها .
استدارت لتواجه اليوانين الطويل الواقف 

 جبانبها الول مرة :
من الوكالة اليواننية.  _اان ايوان فرانكارد  

 قالت بلطف:
 _كنت تبحث عين اليس كذلك؟ 



مل تتوقع ان يكون اتثريها كبريا عليه وهو 
يتفحصها بسخرية متعمدة وبعينني زرقاوين 

 داكنتني تزينهما رموش كثيفة. 
 

شعرت بتورد وجنتيها ,وشتمت نفسها 
بصمت ,الهنا وضعت نفسها يف موقف 

ة ابلذات.حرج,هي بغىن عنه يف هذه الفرت   
كان هذا الغريب ذكيا,بشكل كاف, كي 

يدرك بسرعة حماولتها يف فض اخلالف بطريقة  
 سلمية وحمرتمة . 
 _ايوان فرانكارد.



كرر امسها بتهكم واظهرت شفتاه املمتلئتان 
 اسنانه البيضاء اجلميلة .

_نعم ابلتاكيد مل االحظ ذلك عندما دخلت 
 ,ولكنك ابلتاكيد الشخص الذي احبث عنه. 

كان صوته مهذاب ورفيعا ازعجها وميض عينيه  
,حتدثت معه ابليواننية ,لكنه كشف جنسيتها 

 فاجاهبا اباالنكليزية .
 

هل تعمد اهانتها؟ شجعت نفسها بقوهلا اهنا  
االن استطاعت ان جتنب االزمة يف اي حال 

هلذا   ,كل ماتبقى عليها االن,هو ان تقدم



  املشاكس شرااب فيصون كربايءه. ويلهيه
 لبعض الوقت بعيدا عن مانوليس.
 نظرت اىل الزبون غري املرحب به:
 _كما قلت ساتناول كوب شراب. 

قبل دعوهتا ابحنتاءة ووضع يده حتت مرفقها  
: 

 _هناك.
 اشار اىل طاولة شاغرة يف اخر املقصف.

 _هل كان ذلك ضروراي؟
 



رفعت حاجبيها الناعمني ,تساوت نربة  
هتا التقيمية االحتقار اليت يف صوهتا بنظرا

ملالحمه الداكنة وهي تواجهه من فوق  
 الطاولة.

 _تعنني اصراري على اللهو يف فندق عام؟ 
تالالت عيناه بربيق غريب وادركت تفحصه 

 لوجهها الذي يعلوه شعر ذهيب انعم. 
 _اان ابغض التعصب على انواعه.

 _اان ايضا.
 اكدت له ذلك فورا :



م _لكن يف هذه احلالة كان مانوليس يقو 
يعين انين موافقة على بواجبه فقط.وهذا ال

معايريهم ,وانين مل افهم دوافعك متاما.... 
وملاذا كل الشبان اليواننيني ميتعضون من هذا  

الوضع,لقد رفع هذا القرار حىت نتجنب 
ازدحام احلانة وشعرت ابالحراج من نظراته  

 العبثية.
 

 _يبحثون عما يريده معظم الشبان !
بتملق: اهنى مجلته   



_الشيء الذي تتشوق سيدات اوراب  
 الشمالية الن يقدمنه اليس كذلك؟ 

هزت كتفيها مل تكن تنوي ان تتورط يف  
مناقشة حول االخالق مع هذا املتعجرف مع 
اهنا اعرتفت يف سرها ان بعض زابئنها ,ومن 
النساء طبعا اظهرن القليل من التعصب 
 والتمييز يف عالقاهتم خالل العطلة الصيفية

 اما من انحية العدد او النوعية.
_افتتح الفندق منذ ثالثة اشهر فقط ويبدو 

ان هيئة االدارة متلهفة الن جتعله يروق  



لزابئن الطبقة االجتماعية الرفعية وهو يالقي 
 رواجا كبريا من خالل وكاالت السفر.

 قالت له بنفور : 
_هو اكرب فندق على امتداد الساحل  

ثري من  وجيذب موقعه اهتمام الك
السياح,وكما تعتقد االدارة ابن الزابئن  

االغنياء سيفضلون ان ميضوا امسياهتم يف 
مكان اخر اذا ماعرفوا بوجود هذا النوع من  
الشبان الطائشني يف احلانة,ولذلك قرروا ان  
مينعوا ارتياد كل املواطنني اليواننيني له,بدال 

 من ان مييزوا بني يوانين واخر.



 
كنتني بسخرية واجاب  رفع حاجبيه الدا 

 هبدوء:
_هذا ليس بقانون مبهم فقط ,بل منطق 

 مشكوك فيه ايضا. 
القى نظرة شاملة بعينيه الزرقاوين حول الغرفة  

: 
_اعتقد ان الكثري من السيدات املوجودات  
هنا مستعدات للرتحيب ابلشبان اليواننيني 

 وحبرارة على االقل. 



قررت ان تتجنب تعليقه مع اهنا كانت 
 تشاركه الراي سرا عبست ايوان:

_يف احلقيقة مانوليس ليس مسؤوال شخصيا  
عن هذا القرار وليس من حقك ان تتشاجر  

 معه.
 اتبعت على حنو متكلف :

_وكما ترى مانوليس ليس بصحة جيدة ورمبا  
لن يتمكن من الدفاع عن نفسه,اذا ما تعرض  

 لالعتداء يف الوقت احلاضر. 
 



اء الشتاء وهو بدت الكابة يف عينيه كسم
حيرك يده الكبرية بعزم حىت يطبق على 
قبضتها الصغرية اليت كانت ترجتف على 

 الطاولة.
دهشت الن توبيخها له احدث ردة الفعل 

القوية تلك ,رفعت ذقنها بتحد عندما التقت  
 نظراهتما واظهرت ثقة مل تكن متلكها. 

 قالت بشجاعة:
_االمر واضح جدا كانت قبضتاك مطبقتني 

ام وعضالتك كلها مشدودة مل تكن اال  ابحك
 مسالة وقت,قبل ان تبدا هجومك ..... 



استمر يف حتديقه اليها ابزدراء ازداد توترها 
بسبب جراة رفيقها وتنهدت مل تكن هذه اول 

مرة تقودها فيها عاطفتها اىل الوقوع يف 
 متاعب. 

 
لكن عليها يف هذه اللحظة ان تتصرف 

مالحمه بتحفظ وتظهر شجاعتها ,الحظت 
 العدائية فقالت:

_حسنا اذا كنت تنكر ذلك,رمبا كنت خمطئة  
 ,ولكن هذا ماادركته من تعابري وجهك.

 _كنت خمطئة. 



كان صوته اقل حدة وهو يرخي قبضته  
 املشدودة على يدها :

_يبدو انك لست خبرية بقراءة املالمح 
مل اكن انوي   ,الانكر انين كنت غاضبا,لكنين

 ان اضرب حبيبك قط.

 _مانوليس ليس حبييب.
ازعجها شعوره هذا ابلتفوق وكانت اجابتها 
اكثر حدة من تعليقه ,اان مل يعد يف وسعها 

 الرتاجع: 
 _انه رجل متزوج واب الربعة اوالد.

 _رائع ! اذن الداعي الن اخشى غريته.



 
ابتسم رفيقها الول مرة منذ ان جلسا اىل  

 الطاولة ,
_والن مبا اننا على وشك ان منضي السهرة 
معا وابحياء منك,امسحي يل ان اقدم لك 

 نفسي امسي كريستوف فارادكسيس. 
 _عزيزي السيد فارادكسس...... 

ااثرت وقاحته اعصاهبا وهو ينظر اليها  
 بطريقة عبثية واستعدت للدفاع عن نفسها:

 _كريستوف من فضلك .
 قاطعها بلطف : 



ان نعقد صفقة عمل ._مبا اننا على وشك   
 _لكن هذا ليس صحيحا. 

 
 جيب ان تلغي هذه الفكرة فورا:

_اان الانوي ان امضي بقية السهرة معك 
,جيب ان تعرف ان السبب الوحيد الذي 

حثين على التدخل هو ان امنعك من افتعال 
املشاكل وهناك استثناء واحد يتعلق بوظيفيت 

ا  ,اان امثل شركة سياحية كربى واقيم يف هذ
الفندق وابمكاين ان امضي بعض الوقت مع  
 رجل اليواننيني الذين يرغبون يف التعاقد معنا.



 مسحت لنفسها ان تبتسم: 
_منحوين هذا احلق النين امراة,على كل 

حال,عندما تنتهي من شرابك والذي تعتربه  
كانك ان الزاميا اهتمامي بك ينتهي ! ابم

اتخذ سالحك معك اىل املكان الذي جئت  
. منه  

 _هل ندمت على تصرفك الشجاع ايحبيبيت؟ 
تفحصها وهو مستغرق يف تفكري حامل  
 وشعرت بيده تبعد شعرها عن جبينها: 



_اان متاكد انك كنت تفضلني رؤييت وسكني 
مانوليس مغروزا يف قليب بدال من ان ارحل 

 مع سالحي منتصرا. 
 

مل تكن عدمية احلي هلذه الدرجة ولكنه قدر 
ستطيع انكار ذلك,من مشاعرها جيدا,ومل ت 

انحية اخرى كيف جترا على منادهتا حبيبيت 
بتلك الطريقة وكاهنا مدينة له مبنة مع ان  

 الوقائع معكوسة.
 _مانوليس ليس حبيبك؟ 

 هز راسه برضى اتم :



 _لقد تذكرت الديك حبيب؟ 
 _ليس االن .

نطقت بسرعة قبل ان تدرك مغزى سؤاله 
كان من االفضل هلا ان تتغاضى   الوقح,والذي

 عنه. 
ادارت راسها بعيدا عنه بغضب شديد الهنا مل  

 تتمكن من السيطرة على نفسها. 
لقد فوجئت عندما اعلن فليب عن فسخ 
اخلطوبة ومل تتوصل بعد اىل ان تفهم موقفه 

 ولكن......... 



عضت شفتها واراتحت عندما دان منهما 
مانوليس حامال معه شراهبما ,مما خفف من 

 توترها.
 _هو يوانين ,اليس كذلك؟

 
انتظر كريستوف فارادكسيس حىت انسحب 

مانوليس قبل ان يطرح عليها السؤال  
 العرضي . 

 _انكليزي .
قالت بتهذيب وصممت على االختوض معه 

لشمالية يف مناقشة رايه حول نساء اوراب ا   



 _الاريد ان اانقش شؤوين الشخصية معك.
_اذن سنتكلم عن شيء اخر.ماذا تقرتحني 

 ...رحالت حبرية ؟
 _ملاذا ,هل لديك مراكب لالجيار .؟
 _سيكون من السهل ترتيب ذلك.

_حسنا اذا كانت عندك اتصاالت مفيدة 
 سادون امساءهم ابلتاكيد. 

مهت ابلوقوف ولكنه منعها بوضع يده على 
ها. ذراع  



_سنتكلم عن هذا املوضوع الحقا,ارغب 
فياحتساء شراب اخر هل تتفضلني  

 مبشاركيت؟
 

 _ابلطبع ال. 
 ابعدت يده عنها:

_الانوي ان ابقى هنا واراقبك طوال الليل 
مبا انك اوضحت رايك جيدا عليك ان 

تنسحب بلباقة وتبحث عن مكان اخر يقبل 
 الرتحيب بك. 

 _ولكنين اشعر ابلرتحيب هنا. 



عيناه الزرقاوان بوجهها بفتور ,مث  حدقت
 استقرات على جسدها املضطرب .

ابمكانك ان جتلسي اثنية ,ايحبيبيت  -
الميكنك تركي وحيدا بعد ان كفلت وجودي  
وابلطبع ال تتوقعني ان يطردين مانوليس بعد 

 تلك االكاذيب ,اليس كذلك؟
تبا على تشبث هذا الرجل ! ترددت ايوان 

لهرب واخذ احلذر للحظة مابني حاجتها ل
حىت ال تعرض عالقتها احلسنة مع االدارة 

 للخطر.



يعترب اصحاب الشركة السياحية انفسهم 
حمظوظني الهنم حصلوا على عقد حصري 

 من انكلرتا مع فندق ال لزابئنهم القادمني
غريكو الفريد من نوعه من حيث املاكوالت 

 والشراب. 
 

ومن الضروري ان تظل على عالقة وثقة مع  
دير العازم على ابقاء مسعة الفندق نظيفة امل

 ,اذا ارات ان تستمر يف عملها هنا 
 _هذا وضع مستحيل !



وقد بدا االنزعاج الشديد عليها فيما ارجعت 
 خصلة شعر منسدلة اىل الوراء.

 قال كريستوف هبدوء :
لست اان السبب بذلك .خبالف ذلك كنت  

 احبث عن مكان راق ويبدو انين وجدته. 
اىل الكرسي الشاغر .اشار   

_اجلسي شاايوان فرانكارد واخربيين عن 
نفسك مايزال الليل يف اوله واحتاج اىل  

 رفقتك املمتعة. 
رفع يده ليستدعي الساقي الشاب الذي جاء  

 ليساعد مانوليس مؤخرا.



اطاعته ايوان والغضب يتاكلها من الداخل وما 
تزال غري متاكدة من نوع هذا الرجل الذي 

ها به وصممت على االتدعه  ربطت نفس
 يزعج مانوليس مرة اثنية. 

كان مدهشا بوسامته ومبالحمه اليت تنسب اىل  
املناطق الشرقية وراء حدود اليوانن,اىل عامل 

 البدو الصحراوي. 
ميزاته تثري العديد من النساء وهذا مايعلل 
تصرفه الوقح,قررت ذلك واسفت النه ميثل 

الرجايل  صنفا من الرجال يغالون ي تعصبهم 
 والن خربهتا يف التعامل معهم قليلة .



 
انه ليس من النوع العادي,اندرا ماكانت  
تفاجا الن اختصاصها كمرافقة للسياح مل 
يؤهلها ملعاجلة هذا املزيج من الغطرسة  

 والقوة.
كان صوته خفيضا ومهذاب ولغته االنكليزية  
ممتازة,واظهر براعة لغوية لدى معرفته بلغتها 

 االم. 
ت تعرف اهنا جتيد اليواننية اليت تعلمتها كان

من صوفيا .ومع ذلك اكتشفت اهنا مل تكن 
 لغتها االصلية. 



كانت ستفكر فيه كمقاول لو اهنا مل تتفحص 
 يديه . 

لكن يديه ! على الرغم من اهنما نظيفتني 
مقلمتني االظافر ,تبدو راحتا يديه قاسيتني 
ومتشققتني واظهراته كعامل وليس كرجل 

ارجتفت عندما ملس ذراعيها الناعمتني.ثري,  
_ليس هناك الكثري القوله.وكما قلت اين  
اعمل كمرافقة للسياح لدى شركة سياحية 

 انكليزية كربى.
 _منذ مىت انت هنا؟

 



 _منذ ثالثة اشهر عندما افتتح الفندق .
 _واىل مى تنوين البقاء هنا؟

 _لست متاكدة . 
هزت كتفيها بضعف ,كان مستقبلها واضحا 

 هلا ذاا مل يكن احد ينتظر عودهتا يف انكلرتا
_حىت انتهاء املوسم .توفيت امي من جراء  
مضاعفات تلت اصابتها بنزلة صدرية بعد 

 والدهتا يل بفرتة قصرية. 
 قالت حبزن:

_ذهب ايب اىل الوالايت املتحدة وتركين مع  
يف احلادية  جديت ,تزوج هناك عندما اصبحت 



عشرة ارسل بطليب بعد عدة اشهر ولكنين مل 
استطع ترك صوفيا اليت اصبحت يف ذلك 

 مبثابة ام يل....
توقفت لتسرتجع ذكرايهتا مع صوفيا ومل  
 تتمكن من التحدث عنها برابطة جاش.

 تكلمت بعد عدة حلظات من دون اسى :
_اخربتين صوفيا الكثري عن طفولتها لدرجة 

ى االماكن بنفسي.اين قررت ان ار   
 _وهل خاب املك؟ 

_الابدا,مل تعد عائلتها تسكنهنا,ولكنين  
استطعت على االقل ان امضي وقت فراغي 



يف استكشاف اجلزيرة اليت وصفتها جديت  
 حبيوية.

ابتسمت اخريا وشعرت ان الوقت قد حان 
كي تستجوبه بدورها مبا اهنا مرتبطة به حىت 

 يكتفي منها.
 

عنك......هل تعيش هنا؟_وماذا   
 _مؤقتا.

كانت اجابته مقتضبة وهو حيول انتباهه اىل  
جمموعة صغرية من املوسقيني الذين بداوا  



برتتيب معداهتم على منصة عالية يف وسط 
 القاعة.

 _تسلية ايضا. 
 نظر اليها واتملها من جديد.

_يبدو ان اختياري لتمضية السهرة هنا كان 
 صائبا.

الرجل !سالت بلطف تبا على تشبث هذا  
وهي تدرك رفضها لتقييمه احلسي الذي 

 اخضعها له: 
 _هل عائلتك معك هنا؟ زوجتك اوالدك؟

 



_تعيش عائليت على جزيرة كافوس يف  
 سيكالدس.رمبا مسعت هبا. 

 _ال. 
هزت ايوان راسها ابنزعاج النه حيرتم واجباته 

الشخصي,ومل يشعر ابخلجل من تصرفه  
 احلاضر. 

ليواننيني انفسهم غري ولكن حسب علمها ا
 ملزمني لتربير تصرفاهتم امام زوجاهتم . 

 _اجيب ان اعرف ؟
 

 هناية الفصل االول



 الفصل الثاين 
 

 _اال اذا كنت جمتهدة يف مادة اجلغرافية. 
وخبها الربيق الذي يف عيين كريستوف بطريقة  

 ساخرة على جهلها:
 _اهنا جزيرة صغرية.

روية:تعمد ان يتجاهل استنكارها واتبع ب  
_كانت فيما مضى ملجا للقراصنة اما الن 
فهي بلدة صغرية ومرفا وفيها العديد من 
الشطان الرملية,وعلى وكاالت السياحية 

العاملية ان تكتشفها مبا انه اليوجد فيها طرق  



ئرات ولكنها تناسب كثرية والمهبط للطا
والدي وزوجته كثريا اما ابلنسبة لزوجيت  

 واوالدي...
 

وكانه يدعوها لتشجيعه وعندما مل يلق تردد 
 منها اي ردة فعل اتبع:

_اعرتف ابنين كنت فاشال يف ذلك اجملال,مع 
انين كنت خاطبا عندما كنت يف التاسعة من  

 عمري البنة اصدقاء والدي يف اجلزيرة.
 هز كتفيه واتبعك 



_كانت قد ولدت لتوها حددوا موعد  
ك الزواج عندما تبلغ سن الرشد ومل اخذ تل

 التدابري على حممل اجلد. 
 تالالت عيناه بثقة اتمة واتبع:

_الميكن ان ينتظر شاب كل ذلك الوقت 
حىت حيصل على زوجة واخشى انين وجدت 

,والحظت بعد فوات  العزاء يف اماكن اخرى
االوان ان خطيبيت كانت لديها خططا اخرى 

 التشملين؟
عدما اكتشفت ان فليب قد وجد شخصا 

روفها ختتلف كانت قريبة اخر؟ابلطبع ال ظ



جدا من فليب يف انكلرتا عقليا 
وعاطفيا....ام اهنا ختيلت ذلك الهنما خططا 

 ملستقبلهما معا.
 

اجربهتا املعاانة على اغما عينيها للحظة 
ة فليب هلا درع عندما اخرتقت حقيقة خيان

ضبط النفس الذي نصبته لنفسها بعد ان 
 قرات راسالته ذلك الصباح.

ية عن نفسها ؟هل تسرعت يف هل هي راض
رهن البيت حلساهبما معا؟يبدو اهنا كانت 



تعيش حياة زائفة معتقدة ان فليب سيبقى 
 خملصا هلا كما كانت هي له .

االن عليها ان تدفع مثن سذاجتها يريد فليب  
ان يشرتي حصتها يف تلك امللكية اليت طاملا 

 اعتربهتا بيت املستقبلز 
ها من املرياث مبا اهنا دفعت ماتوجب علي

الصغري الذي تركته جدهتا هلا والحظت حبزن 
اهنا لن تتمكن من شراء بيت اثن مبا تبقى 

 منه. 
عليها ان تبحث عن بيت تستاجره عندما 

 تعود اىل انكلرتا.... 



_على املرء ان يثق ابلشخص قبل ان يسلمه 
 نفسه رمبا؟ 

 قاطع صوته الناعم افكارها.
 

_ال انت على خطا !احلب عطاء قبل كل 
شيء الميكن ان نسيطر على العواطف ساعة 

 تشاء 
ابعدت نظرها وحدقت اىل يديها عندما  

 صعقتها احلقيقة من خالل كلماهتا. 
وجدت نفسها حتلل عالقتها بفليب الول مرة 

هل كانت مبنية على اساس 



الصداقة,والتوافق االجتماعي فقط كما ادعى  
ته؟ فليب يف رسال  

_فلسفتك رائعة ولكنها ليست كافية الخفاء 
 امل الفراق خصوصا يف حالتك اليس كذلك؟

 اتمل كريستوف وجهها وزم شفتيهز 
فاجاها سؤاله املهذب الهنا اعتقدت ابهنا 

استطاعت ان ختفي املها جيدا.افرتاض خاطئ 
وخصوصا اهنا يف مواجهة شخص حاد  

 الذكاء. 
 _مل اعتد بعد على الفكرة.

 



ت لو اهنا مل تناقش عالقتها الغرامية مع  ومتن
 هذا الغريب املزعج:

وصلتين رسالة فليب هذا الصباح وانه قد 
 اعاد ترتيب خططه املستقبليةز 

 متتم وهو يرجع كرسيه اىل الوراء ويقف:
 _هذا افضل من ان يغري رايه بعد الزواج.

 _اذا انت راحل . 
ومهت ابلوقوف حىت تودع رفيقها بتهذيب مبا 

 ان حمنتهها على وشك ان تنتهي .
 ليس بعد.



اتلقت عيناه بوميض مهيب بعد ان حطم 
 اماهلا: 

_كنت على وشك ان اطلب منك مشاركيت 
 يف الرقص. 

_الرقص!الاعتقد ابهنا فكرة حسنة.الاحتمل 
 االضواء الوميضة فهي تفقدين توازين. 

 
ة كانت تنزعج منها دائما  مل تكن سوى احلقيق

حىت انه كان يغمى عليها يف بعض املناسبات 
 وماذا سيحصل هلا االن؟ 
 _لن امتادى ايوان اعدك.



اضعفتها نظراته املثرية وهو يبتسم وميد يده  
 هلا برتقب.

كان وسيما جدا وعرفت اهنا لن تستطيع ان  
تتحمل ابقي االمسية وهي بني ذراعيه 

ذا اليوانين  تراقصه بدفء لن تسمح هل
املتجول ان يستعملها كبداي للهوة بعد ان 

 انقذته من وضع حمرج!
عبست قليال مل تنقذ كريستوف بل مانوليس 

 !كريستوف رجل حقري ويستحق االهانة.



تنهدت ومل تفاجا عندما تقبل رفضها,عرفت 
منذ اللحظة اليت راته فيها انه رجل حيصل 

 على مبتغاه ابي مثن.
 قالت حبزم:

ان الافعل ذلك.  _افضل  
 

وهي حتاول ان تقيم ادعاءه العزوبة,ليس 
ابول رجل يتنكر لواجباته الزوجية ليستمتع 

 برفقة بعض النساء . 
 هز كتفيه العريضتني:

 _كما تريدينز 



 _يف هذه احلالة.... 
 بدات بثقة اتمة. 
 قاطعها بلطف:

_اذا كنت ارغب يف ان ارقص الرقص  
 اليوانين سافعل ذلك من دون شريك.

 
تزعزعت رابطة جاشها عندما احست جبديته 

 وفغرت فاها:
 _لكن ليس هنا ليس االن....ارجوك. 

 _ومل وال؟



مل يتاثر ابعرتاضها بدت عيناه الصغرياتن  
كحبتني من الياقوت االزرق فيما ميسد 

 ابصابعه قميصه الباهتك
 _التقويل انك غريمدركة لعاداتنا؟

 
_اعرف رجاال يرقصون لوحدهم او  

.......معا يف مقاه عامة او يف نواد ليلية 
ليس يف فنادق سياحية ترفض التعامل   ولكن

مع الزابئن اليواننني وعلى انغام اغاين احلب 
 االسبانية! 



ارتفع صوت املوسيقى,ولوى كريستوف فمه 
 بسخرية قائال: 

 _عندما يريد يوانين ان يرقص فهو يرقص. 
اثىن كتفيه وبدا يبتعد عن الطاولة وعينا 
 تراقبان تعبري وجهها القاسي.مل يكن يراوغ.
كانت تعرف انه قادر على ان يثري اهتمام 

موجود يف ذلك املقصف  كل شخص
املزدحم وهذا سيورطها يف متاعب ميكن ان  
 تدمر عالقتها الطيبة مع هيئة ادارة الفندق.

تذعن الحظت خبوف ان الخار هلا سوى ان 
 لطلبه اذا كانت تريد ان حتتفظ بعملها.



 
 ارجتف صوهتا الضعيف ابحباط: 

 _حسنا رقصة واحدة فقط.......مث سنرحل. 
كان استسالمها له مؤملا الهنا ستضطر الن 

تفسر للمدير السبب الذي دفعها اىل  
ت تشعر  االستهزاء بقوانني الفندق .وبدا

بدوار ليس بسبب االضواء بل من تصرف 
ف اجلريء. كريستو   

 قال بنعومة وهو ميسكها بقبضته القاسية:
 _عرفت انك ستوافقني.



بقيت متشنجة بني ذراعيه لفرتة حىت جعلتها  
املوسيقى حتس ابالسرتخاء متاما كانت خائفة  

 من اتثريه عليها.
سرت حواسها بعبري ثيابه الكتانية املكوية 
 وبرائحة بشرته النفاذة وبعطره اخلفيف . 

 
نه حلقت حديثا وافرتضت انه  الحظت ان ذق

حلقها مرتني يف اليوم ضروري اذا اراد ان 
 يتجنب الظهور مبظهر القرصان. 

 داعب صوته اذهنا: 



_اذن انت قادرة على االبتسام اعتقدت 
ابنين ارتكبت غلطة كبرية وابنك تتمنني,حقا 

 ان ارحل من هنا.
 اجابت ابقتضاب : 

 _انت على حق ليس يف هذه اللحظة.
 

عينيها عندما وخزهتا االضواء اغمضت 
الوميضة وضعت راحة يدها على جفنيها 

وجفلت من االمل الشديد,غافلة من حاجتها 
 للهرب من مصدر عذاهبا:



_اين اسفة كريستوف ,بدات االضواء  
تزعجين جيب ان اجلس قبل ان اقع على 

 االرض. 
وضع يده حول خصرها وعندما ترحنت قليال 

 بدا قلقا وقال: 
ة معي اذن ؟انت سريعة التاثر  _كنت صادق

 ابالضواء الوميضة؟
مل تستطع ان جتيب الن الوميض اخرتق  

شبكيت عينيها من خالل جفنيها املغمضتني 
 ومسعته يتذمر:

 _اعتقدت ابهنا تثريك فقط.



 
 _ال اان..... 

ارادت ان ختربه ان االغراء ليس جزءا من 
طبيعتها لكنه مل مينحها الوقت حىت تنطق 

الكلمات ومحلها عن االرض اىل خارج  بتلك 
 املقصف. 

كانت مصابة بدوار ومل تعر اي اهتمام 
 لنظرات الضيوف الفضولية .

تعلقت بكتفيه ودفنت وجهها يف صدره 
وشعرت هبواء ابرد يلفح وجهها ووجدت 
 نفسها جتلس على كرسي مريح يف حلظات.



 _هل ينتابك هذا الدوار عادة؟
ينحسر بعد ان فتحت عينيها وشعرت ابالمل 

ازيل مصدره ووجدت نفسها جالسة على 
اريكة فخمة يف هناية ردهة الفندق,اليت تقود  
اىل احد مداخل املقصف وكريستوف يقف 
اىل جانبها يراقبها برتكيز متعمد وهو مقطب 

 اجلبني.
 اجابت بصدق:

_الطاملا اجتنب النوادي الليليةواالفالم 
جديدة ومل  الصامتة القدمية اان خبري!اهنا فرقة

 االحظ قوة االضاءة اال بعد فوات الاوان. 



 
 ابتسمت وقالت حبزم: 

_اين اشعر بتحسن شكرا,ساكون خبري بعد 
 قدح ماذ ابرد ونوم مبكر.

_عني العقل سارافقك اىل غرفتك يف حال 
 شعرت ابلضعف مرة اثنية. 

 قالت من دون تفكري:
 _الداعي لذلك اهنا يف اخر الرواق. 

 
م هلا يده.وندمت عندما قد  

 _اذن المشكلة.



ترددت للحظة ولكن غرفتها صغرية ولكنها 
مناسبة,ولديها محام خاص على االقل,فكرت 

يف اخذ محام ابرد ميحي ذكرايت االمسية 
 املزعجة.

استدارت لتواجهه على عتبة الباب,مصممة 
 على ان تفهمه موقفها:

_سيد فارادكسيس.كريستوف اين اسفة الن 
يكو تدقق كهذا يف اختيار  ادارة فندق ال غر 

زابئنهم ولكن ارجو ان تفهم ان هذه االمسية 
 كانت استثنائية. 

 اخذت نفسا عميقا واتبعت: 



 _لن ارحب بك ذا عدت اىل هنا مرة اثنية.
 _هل انت اكيدة؟

 
وثب قلبها من مكانه وادركت ابتسامته  

 الساخرة حبزن. 
 اتبع :

_اعتقد انه من االفضل ان نناقش هذا  
 املوضوع يف مكان خاص اليس كذلك؟ 

 _ليس هناك مانناقشه.
حبثت يف حقيبتها عن مفتاح الغرفة,ادارت 

 قفل الباب ودفعته بتوتر : 



_اان اكيدة من انك ستجد مكاان يناسبك 
 كال غريكو ويستقبلك حبرارة اشد.

 _انتظري .
 

 ملست يده ذراعها بعومة لكن بتعمد :
االقل _دعيين اقدمك اىل االصدقاء على 

سيسر جدا مبعرفتك وسيسمح لك ولزابئنك 
 ابستعمال مركبه بعد ذلك. 

 ابتسم بسخرية:
يقيم قريبا يف الساحة الرئيسية االفضل ان  -

ارسم لك خارطة اذا كان لديك ورقة  



صغرية,ليس لديه هاتف ولكنين اؤكد لك ان  
مركبه كبري ومتني وسيعطيك سعرا مقبوال اذا  

 ذكرت له امسي.
ت ابلضياع: ترددت وشعر   

 _على كل حال...... 
لقد راودهتا هذه الفكرة مرارا بسبب الطلبات 

 املتواصلة اليت تتسلمها من زابئنها. 
 استغل كريستوف صمتها وعرب عتبة الباب:

 _هل لديك قلم؟
 

 اغلق الباب وراءه.



ابتعدت عنه بضع خطوات واخذت دفرتا  
 صغريا وقلما من حقيبتها: 

 _من السهل اجياده.
الدفرت على طاولة الزينة الصغرية وبدا اسند 

 يرسم بعض اخلطوط.
 قال: 

_هنا الساحة الرئيسية,وهنا الطريق الذي 
يؤدي اىل املصرف وعلى طول الطريق  

نزوال,هبذا الزقاق الصغري بني دكان البقالة  
واملقهى,الاعتقد ان الباب مرقم ولكن الرجل 
يدعى ستافروس كريايكوس,كوين صادقة معه  



ان كريستوف ارسلك وستنتهي   واخربيه
 متاعبك عندئذ. 

 انوهلا الدفرت املفرتح برضى اتم.
 

 _شكرا لك انت لطيف. 
اخذت الدفرت منه وهو يضع القلم على 
الطاولة وقضت ملسة يده اخلاطفة على 

 شعورها اباالمتنان 
_الميكنك مارنة تصريف بعملك الذي يقضي  

مبصادقة مسافر وحيد يبحث عن بعض 
 التسلية.



لت عن موقفها الدفاعي للحظة ولكن خت
اجراس التخدير عادت ترن يف راسها  
 اثنية,وقد نبهتها نربة جوابه الدافئة .

 
نظرت اىل وجهه وهي غري واثقة من  

نفسها,انسدلت خصلة من شعرها الذهيب  
على خدها عندما هزت راسها  

 استنكاراوقالت: 
_انت تعرف ان هذا ليس صحيحا ,هناك 
هدف واحد يدفعين اىل التدخل هذه الليلة 



وهو اليشملك ابلطبع وساكون شاكرة لك 
 اذا..... 

مل يتسن هلا الوقت حىت تكمل مجلتها وتطلب 
منه الرحيل,النه قاطعها بصوت خفيض لكن  

 منفعل:
_هل من عادتك ان تقدمي نفسك للرجال 

 مث تبدلني راسك؟ 
كلماته وكان يراقب تورد وجنتيها  صدمتها  

بعينني ساخرتني,حاولت جاهدة ان تبحث 
عن كلمات مالئمة تستعيد هبا كرامتها 

وادركت حبزن ان تصرفها كان متسرعا وقد 



اسيء فهمه يف جزيرة يتقيد رجاهلا بطقوس 
 جمتمع بدائي.

 
كان يرتدي مالبس عصرية ومن الواضح انه  

ات عندما مثقف ومتحرر ظاهراي ولكنها اخط
اعتقدت ابنه سيقدر ويتفهم دوافعها اذا 
كانت حماولتها التقرب منه غلطة فقد 
ضاعفتها عندما مسحت له بعبور ابب  

 غرفتها.



اقرت يف سرها الذي اصيبت به من جراء  
ختلي فليب غري املتوقع عنها وزادته الوحدة  

 ودعمته سرعة االضواء املغناطيسية.
فسي  _كيف جترؤ وتقول انين عرضت ن

 عليك؟ 
 _امل تفعلي ذلك ؟ 

 
كان سؤاله انعما كاحلرير ,واجتفت عندما 

احست بقوته الوحشية وادركت ان ابمكانه  
 ان ميتلكها اذا اراد ذلك. 

 واتبع:



_اتنكرين انك انت اليت اخرتتين من بني كل  
الشبان الذين يف املقصف وطلبت مين 

مشاركتك يف اجللوس ؟رجل غريب ؟كانت 
 دعوة وقحة!

  انكر ذلك! _اين
ترقرقت يف عينيها دموع الغضب,عندما 
اجتاحتها نظراته من راسها حىت امخص  

 قدميها.
_ابمكانك ان تكرري ذلك مئة مرة,ومع 

 ذلك ستفشلني يف اقناعي. 
 _اوه! 



 
اطلقت تنهيدة عالية وهي حتاول ان جتد 

يسمعها    طريقة هترب هبا من هذا املازق,لن
احد اذا صرخت نظرا ملوقع غرفتها  
النعزل,واىل جانب ذلك,سيحاول ان 
 يسكتها ويده الدبرية كطبقة على فمها. 

لكنه مل حياول ملسها,لغاية االن,مع انه غري 
مسرور من تصرفاهتا ويبدو انه جياهد  

 للسيطرة على اعصابه.
_اتقدت انك غريت رايك,ابلنسبة لتمضية  

ت امراة ابردة او انك بقية السهرة معي ان 



حتاولني خداع نفسك وخداعي.لو كنت 
مراهقا طائشا هل كنت سرتوين يل االكذوبة  

 نفسها؟ 
 ال. 

اجفلتها كلماته ولكن عليها ان تكون  
 صادقة:

_النك لو كنت مراهقا فعال الستطاع 
مانوليس ان يعاجل امرك بسهولة,ولكن  

 انت........ 
قب,تبا توقفت عندما نظر كريستوف اليها برت 

على هذا الرجل! هل كانت منجذبة اليه حقا 



كما يدعي؟ ولكن االن ليس ابلوقت 
املناسب حىت تستجوب دوافعها الذهبية 

,ومتهمها يضم ذراعيه على صدره وينتظرها  
 ابرتياب.

 قال بنعومة:
 _نعم ؟وماذا عين ايايوان؟

 
رفعت راسها بتحد ومتنت لو انه اليرى  

 دموعها: 



_من الواضح ان مانوليس كان سيخسر لو 
حدثت اي مواجهة بينكما .....جسداي 

 وكالميا,النه ليس بصحة حسنة. 
كان الهتام البادي يف عينيها الكبريتني  

السالح الوحيد الذي ستتحدى به اصراره 
ركة املخاطرة اليت اخذهتا على مع اهنا مد

عاتقها وتوسلت اال تكون قد اخطات يف 
ادئه:احلكم على مب  

_لديك مظهر سيد نبيل اعتقدت انك  
ستتصرف كواحد......وترحل بعد ان ترضي 

 غرورك.



 
 _واكتشفت انين نذل بدل ذلك. 

استعمل كلمة عرفت اهنا تقال لتصف 
شخصا وحشيا ولكنها تصف اي رجل قاس 

 ومتعجرف بشكل عام. 
 ضحك بعبث متعمد: 

_استطيع ان ارضي غروري عند الضرورة 
  حتدي اي امراة.فقط والاحتاج اىل

ملست يده ذقنها وداعبت شعرها بنعومة وهو 
 يبعد بعض اخلصل من على جبينها: 



_يف احلقيقة لقد قدمت ايل دعوة تقدمها  
النساء اىل الرجال منذ بداية  

 التاريخ......واان اخرتت ان اقبلها. 
 _ال. 

حاولت ان تبتعد عنه لكن ضيق الغرفة  
 جلعها تتوقف قرب سريرها املرتب:

 _كنت على خطا. 
 _اردت ان اقبلها. 

حدق فيها وضاقت عيناه واستطاعت ان 
 تشعر حبرارة جسده وخبيبة امله :



_لقد مضى وقت طويل منذ ان قضيت 
 الليل برفقة امراة مجيلة مثلك. 

 واضاف بصوت مرتفع:
 _واالن بعد ان شجعتين تريدين طردي؟ 

 
 بدا يتذمر . 

 _رمبا ابمكاننا ان نتفاوض؟
ادرك نظرة الرعب يف عينيها  اذا كان قد

 فسيتجاهلها ابلتاكيد: 
_اذا كانت صفقة العمل مع ستافروس غري 
كافية عليك ان حتددي السعر بنفسك,اان 



دائما مستعد الن ادفع جيدا حىت احصل 
 على افضل مايف السوق.

وخزها امل حاد يف داخلها كان قريبا جدا منها  
وساحرا بشكل مؤمل بدت كتفاه عريضتني 

صابتها فكرة الشعور به ابالمشئزاز.وا  
كانت غاضبة من نفسها الهنا مسحت لتلك 
الرغبة بتملكها وابذابة كرهها له,بع دان  

يدفع  عاملها كامراة تبيع نفسها ملن 
اكثر,رفعت يدها وصفعته على خده االيسر  

 بعنف.



مل تر بريق الغضب يف عينيه الداكنتني اال بعد 
وسعها الرتاجع  فوات االوان ومل يعد يف 

 عندما احاطها بذراعيه ومنعها من احلراك.
 متتم : 

_نفذت العقاب قبل ان حتدث اجلرمية اليس  
 كذلك؟

 
مث عانقها ,مجدت يف مكاهنا استعدادا للدفاع  

عن نفسها ضد اعتادء عنيف,ودهشت 
 عندما قبلها بلطف.



مل يعانقها فليب بتلك العاطفة طوال وجودمها  
طيبها بذلك االحساس معا,ومل تتجاوب مع خ

 املريح قط. 
تعرف هي ان عالقتهما كانت تفتقر اىل هذا  
العنصر ,ولكنها كانت تقول لنفسها,ان هذا  
يعود الحرتام فليب ملبادئها ولطريقة تربيتها  

 الصارمة 
كان يعرف اهنا يف الثانية والعشرين من  

عمرها ,ولطاملا اعتقدت انه اراد ان تكون 
ن يتزوجها. عالقتهما متحفظة اىل ا  

 _كلمة حتذيرية واحدة فقط. 



 
اخربهتا حاستها السادسة انه يتظاهر ابهلدوء  

 على الرغم من هلجته الساخرة: 
_يستغل مجيع الرجال حب والدة 

واحدة,ولكن االمر منوط برغبة امهاهتم يف 
صغرية ومجيلة لتلعيب   منح ذلك ,انت ماتزالني

دور والدة مانوليس اليقدر الرجل الناضج 
نوعا كهذا من احلب.....او حىت يتفهمه من  

 انسانة مثلك.



املتها نظرة الاحتقار اليت يف عينيه,وبلعت 
ريقها بصعوبة وهي حتاول ان تسيطر على 

 ضرابت قلبها السريعة.
 قالت حبدة: 

_لقد اوضحت يل جيدا,نوع احلب الذي 
ره. تقد  

 _اعتقد انين لقنتك درسا مهما. 
جرحت نربته كربءها وزادت من توترها  

,حاولت جاهدة ان ترد اعتبارها لكن من 
دون جدوى,النه ابتعد عنها وفتح الباب 
 واختفى فجاةواتركا اايها حتدق يف الفراغ.



 
 هناية الفصل الثاين 

 
 الفصل الثالث 

 
استيقظت ايوان يف الصباح التايل,بعد ليلة 

رقة واتوهت بصوت عال,وهي تستعيد مؤ 
احداث االمسية املاضية يف ذهنها ترحنت يف 

 مشيتها وهي يف طريقها اىل احلمام.
حدقت اىل وجهها يف املراة ابزدراء بعد ان 
 الحظت الدوائر السوداء اليت حتيط بعينيها . 



كم كانت غبية عندما مسحت لنفسها  
قذ ابلتدخل يف امر اليعنيها!كانت تريد ان تن

مانوليس ابي طريقةوبعدما راته يعاين من 
 الغضب.... ولكن ماكانت النتيجة؟

 
هزت كتفيها وهي تذكر وسامة ذلك اليوانين 
املتعجرف ,الذي اساء فهم تصرفها بعدما 

 كفلت وجوده يف فندق ال غريكو.
كل مااتمله االن هو االترى ذلك اليوانين  
 القاسي مرة اثنية الميكن الي رجل حىت ولو



كان له العناد ان يتحدى قوانني اال غريكو 
 الصارمة.

كم ستاخذ من الوقت حىت تتوصل اىل تفهم  
حقيقة فسخ خطوبتها؟تساءلت وكم ستاخذ 
من الوقت حىت تتخلص من حزهنا او ختففه 

 على االقل
كانت طفلة وحيدة مل تعرف والدها ابدا ومل 
تالحظ اال االن كم كانت تعتمد على فليب  
 ,ليكون الرجل االساسي والوحيد يف حياهتا. 

 



الرجل االساسي؟الذلك كانت مبثابة فاجعة 
تلك اخلسارة اكثر من خسارته كزوج  

 كفوء؟ولكنها احبته اليس كذلك؟ 
انطبعت هذه الكلمات يف ذهنها مرة اثنية 

 بشكل يتعذر حموه:
 _امتىن ان تفهمي وتفرحي الجلي. 

يل استحضرت يف ذهنها صورة وجهه اجلم
وعينيه البنيتني وشعره البين املتوج مث ابعدت 

ن خميلتها الصورة اليت اهتزات بطبيعتها 
 الصادقة. 



اخذت محاما وتربجت قليال قبل ان ترتدي 
بدلة عملها املرتبة,وتشق طريقها عرب الطابق  

 االرضي اىل غرفة الطعام. 
هل احبها فليب فعال؟تساءلت وهي جتلس 

ثبتة بعيدا يف زاوية اىل طاولتها املنعزلة وامل
 الغرفة قرب املدخل الرئيسي.

لو انه احبها لكان اعرتض على قبوهلا العمل 
يف كريت,فاحتته ابملوضوع حبذر ,مع اهنا  

كانت متحمسة للفكرة,ولزايرة االماكن اليت  
حتدثت عنها صوفيا,وكانت مستعدة لنسياهنا 

 لو انه ابدى اي اعرتاض.



 
تطاعته ان يتدبر  مل يعرتض بل اكد هلا ان ابس

 اموره من دوهنا ملدة ستة اشهر.
رشفت قهوهتا بسرعة كم كانت غبية عندما 
 اعتقدت انه حيبها بعمق االن عرفت احلقيقة! 
ليس ابمكانه ان يتدبر اموره من دوهنا لستة 

 اشهر فحسب ......بل لبقية حياته. 
لقد اخربها ان غياهبا سيعطيه الفرصة حىت 

ديد استعدادا لزواجهما يزين ويصلح بيتها اجل
 املقرر عشية العيد كما خططا. 



ولكنه استغل فرصة غياهبا حىت يقع يف حب  
 امراة اخرى. 

حدقت اىل يدها اليسرى وفرحت الهنا قبلت  
اقرتاحه,يف عدم تبذير امواهلا على شراء خامت 
خطوبة,على االقل ليس عليها ان ختترب مرارة 

ليه.تلك الشكيات وهي تعيد رمز تعهدمها ا   
مل يكن من املمكن االحتفاظ به مع ان  

 التقاليد متنحها هذا احلق .
توجهت اىل قاعة االستقبال ومجعت اورقها  

عشرة وكانت  عندما دقت الساعة الثانية



على وشك ان تضعها يف حقيبتها عندما رن 
 اهلاتف يف مكتبها الصغري. 

 
ايوان؟ بدا صوت املسؤولة عن االدالء  

ليون متصلبا. السياحيني يف اراك  
 _نعم كايت؟

 تسارعت نبضات قلبها.
 _الميكن ان يكون هناك متاعب. 
 _لقد وقعت يف الفخ هذه املرة! 

وبرر اتنيب كايت الصارم خماوفها ومل يفدها 
 اسرتجاع احداث االسبوع الفائت يف شيءز



 سالت بلطف :
 _هل هناك مشكلة؟

 وهي حتاول ان ختفي قلقها.
تعتربين استضافة اليواننيني يف  _اال اذا كنت 

غرفتك خطا جسيما! ماذا كنت حتاولني ان 
 تفعلي .؟ان حتويل الفندق اىل مكان للتسلية؟

 صرخت ايوان وهي تشعر ابلغثيان:
 _اوه كال. 

عندما عرفت ان احد املوظفني قد الحظ 
 تصرفها ليلة امس واساء فهمها. 

 



 شدت اصابعها حول مساعة اهلاتف:
ارجوك امسعيين جيدا,كان يواننيا  _كايت

واحداومل استضفه يف غرفيت ,لقد رافقين اىل  
 هناك عندما اغمي علي يف الصالة.

_ايلسوء احلظ! واحد او مئة الفرق انت 
مدركة متاما ملوقفنا هنا لقد اتصل املدير بنا 

هذا الصباح وهو يطلب استبدالك 
فورا,يريدك ان ترحلي من ال غريكو اليوم 

لن جيدد عقد عملنا. واال   
شعرت وكاهنا اصيبت بضربة مشس وبدات  

 تلهث من وقع الصدمة:



_هل تعنني انكم لن تعطوين اي فرصة حىت 
 اوضح......متدايت 

 سالت بسخرية:
_اس تفسري؟ لقد اعرتفت لتوك انك اخذت 
احد الضيوف اىل غرفتك,بصرف النظر عن 

وجود شاهد عيان لقد اتصلت بلندن 
فسي مؤقتا اما ابلنسبة وساحل مكانك بن

لعملك ,ستدفع لك الشركة حىت هناية  
االسبوع وتسمح لك ابلعودة اىل انكلرتا  

الليلة لقد خرقت القانون,وعرضت مسعة ال  



غريكو للخطر,لقد انتهى عملك يف الوكالة  
 اليواننية للرحالت,هل هذا واضح؟

 _نعم واضح جدا. 
لقد طلب منها بعض اجلهد ولكنها  

سيطر على ارجتاف  استطاعت ان ت
صوهتا,وصممت اال تظهر شعورها لزميلتها 

 السابقة والعدمية الشفقة .
كانت االحداث جتري بسرعة وحاولت ان 

 تستجمع افكارها .
 



_هذا افضل ابمكانك ان تستاجري سيارة 
لتقلك اىل املطار,واتخذي تذكرة السفر من 
مكتب احلجز,وكما تعرفني,تقلع الطائرة يف 

سة.الساعة الساد  
جلست ايوان على الكرسي غري 

مصدقة,ولكن الس هدف؟ كانت ضحية 
سلسلة من الحداث املرتاكمة اليت المفر 

 منها,هذا هو قدرها مصريها وحظها.
فكرت للحظة ابن تتصل بلندن وتفسر هلم 
ظروفها ,ولكنها الحظت اهنا ستهدر ماهلا 



عبثا ,لدى الوكالة اليواننية للرحالت مايكفي 
. من املتاعب  

ماذا عليها ان تفعل االن؟توجهت اىل غرفتها 
وبدات حتزم حقائبها ماذا ستفعل اذا عادت  

 اىل نكلرتا؟
ليس اىل البيت الذي كانت ستعيش فيه 

كزوجة فليب! ارجتفت على الرغم من دفء 
 النهار . 

وهي تتخيل وجهي فليب وحبيبته اذا دقت 
على ابهبما كيف ابستطاعتها ان تفكر  

كل ماحدث. فيه,بيتا بعد    



 
فندق ! السيكون غاليا ,اذن غرفة يف مكان 

ىت يتمكن فليب  ما هذا هو احلل االنسب ح
من مجع بعض املال ليشرتي كامل حصتها  

 ماذا لو كانت حبيته موظفة؟ 
عندئذ ابمكاهنا ان تستلم حقها يف اقرب 

 وقت,ولكن االحتمال ضعيف. 
قررت ان متضي الساعات القليلة املتبقية,يف 

مبحاذاة الشاطيء اهلادىء املواجه املشي 
 للفندق,بعد ان انتهت من حزم حقائبها.



ماذا لو بقيت يف كريت؟هذا خيار معقول 
لكن عليها ان جتد عمال تعيل هبا نفسها,ومع 
اهنا مستعدة لقبول اي شيء لكن الوظائف 

املتاحة لالجانب حمدودة اما االعمال 
املتوافرة يف احلاانت والفنادق فهي تعج  

فتيات اورواب الشمالية اللوايت اتني  ب
 لالستمتاع ابلطقس الدايفء.

عليها ان جتد مكاان اخر تقيم فيه كي تبحث 
 عن عمل معظم الغرف قد اجرت للسياح.
توقفت واستدارت لتواجه امواج البحر  

العالية والزرقاء,حتت السماء الصافية.هذه  



االرض اليت احبتها جدهتا فوق كل شيء ,مع  
مل تعد اليها .اهنا   

بعد ان حتدت ارادة والدها اليوانين املستبد 
لتتزوج رجال انكليزاي ايللهول كم تفتقد حب  

 صوفيا دعمها تفهمها وتعاطفها.
 مهست واحلزن يتملك قلبها:
 _ايللهول ماذا علي ان افعل؟ 

_جيب ان تضبطي لسانك ,وتشجعيه على 
 قول احلقيقة.

 



ائها  عرفت مصدر الصوت الذي اتى من ور 
 ومل ترحب به وقالت بتوتر:

 _انت !
واستدارت قليال لتواجه معذهبا وكان  

 كريستوف فارادكسيس مل يدمر حياهتا بعد. 
كان اخر شخص تود ان تراه يف تلك  

اللحظة,هو الرجل الذي حطم حياهتا شدت 
 عضالت فكها من حدة غضبها . 

 
بدا انيقاببنطاله االزرق وقميصه البحري 

 املقلم. 



يها بتجرداتم ,وهي مقتنعة ان قلبها  كونت را
كان خيفق بسرعة هائلة,ليس بسبب مظهره 

بل بسبب جاذبيته ,وذكرها ابللحظات  
 القليلة اليت امضتها يف عناقه. 
 رفع حاجبيه الداكنتني وقال:

_اجل هذا فعال اان ايصغرييت الكاذبة  
 اجلميلة.

 _كاذبة ! كيف تتجرا وتنعتين ابلكاذبة؟ 
ولكنه تفادى ذلك بسرعة ارادت ان تلكمه 

. 



_اليليق بك الغضب ايصاحبة الكتفني 
 اجلميلتني.

 تفحصت عيناه كتفيها واتبع: 
_لقد قلت يل البارحة انك تنوين البقاء يف 
كريت حىت انتهاء املوسم ومع ذلك عرفت 
انك راحلة الليلة,عندما سالت عنك يف 
الفندق منذ حلظات قليلة ,ماالذي غري  

بك عن لعبته اجلديدة؟  رايك؟هل ختلى حبي
 وتوسل اليك حاى تعودي اليه؟

 
 _اعود اليه؟



 لذعتها سخريته:
_اذا كنت تعين البيت الذي كنا ندفع مثنه 

يرتك يل اي  سواي لقد فصلين عنه ايضا,ومل
جمال حىت اشرتي بيتا مشاهبا حىت لو اعاد  

 مايل الذي انفقته كله عليه. 
_وملاذا غريت رايك مادمت قد اخربتين 

 ابحلقيقة امس؟
 اجابت بقوة: 

 _النه كان لدي عمل البارحة.
ومتنت لو اهنا التزمت الصمت,حىت حتافظ 

 على كرامتها.



_واليوم ؟ هل تقولني ان العمل لديك بعد  
 اليوم ؟ملاذا؟ 

 رمقته بنظرة احتقار:
_بسببك وبسبب تصرفك احلقري هل  

 فمهت؟ 
 تقلصت عضالت فكه بعدائية : 

 _اوضحي االمر. 
فكرت ان تتحداه ولكن ليس هناك ماميكن 
اصالحه ,لقد اوقعت نفسها يف تلك الورطة  

 وعليها ان تتحمل نتائجها كاملة.
 



يديه على كتفيها مث امسك بذقنها  وضع
 عندما حاولت ان تتجنب النظر اليه: 

 _ايوان ,اين انتظر تفسريا.
اذن جيب ان حيصل على واحد,تبا له ,رفعت 
راسها بتحد لتواجهه جبراة,وقررت اال تدعه 

 يروعها بشخصيته الفذة. 
_لقد راك احد املوظفني وانت تدخل اىل  

فندقهم   غرفيت البارحة ولقد افرتضوا ان
يتحول اىل مكان ذات مسعة سيئة ولذلك 
طلبوا مين الرحيل فورا لقد صرفت من  



اخلدمة وساعود اىل بلدي واان موصومة ابلعار  
 هل انت راض؟ 

 _كال لن امسح بذلك.
فاجاهتا ردة فعله القوية اعتقدت انه لن يبايل  

مبحنتها بل سيعتربه كعقاب نتيجة 
نهما. تدخلها,وسوء التفاهم الذي حصل بي  

اخذت نفسا عميقا ومالت رئتيها ابهلواء 
 النقي عندما هب النسيم. 

 قالت اخريا:
 _لقدااثر اهتمامك فضويل .

 



 وهي تالحظ تعابري وجهه الساخرة واتبعت: 
_ولكنين مل ادرك انك متتلك بعض القدرات 

 االوملبية. 
 _انت التعرفني اال القليل عين.

بدا جسدها يرتعش حتت نظرته النافذة 
واتبع:.  

_مبا انك تعتربيين مسؤوال عما 
حدث,ساعمل جاهدا حىت اؤمن لك عمال 
اخر يف اليوانن عمال يناسبك متاما ولراتب 

 مغر,هل انت راضية؟
 _نعم.



واحست اباملل يدب فيها من جديد,اي 
شيء افضل من الرجوع اىل الوحدة اليت 

 تنتظرها يف انكلرتا:
_لكن من املستحيل ان اجد اي شيء يف 

لوقت املتبقي يل.ا  
 

بقي كريستوف صامتا هلدة دقائق مث اضاف 
 بلطف:

_خبالف ذلك متاما ,لدي حل عملي ومثايل 
على ان ارجع اىل كافوس يف غضون ساعات 



معي وستشتغلني كمضيفة يف  قليلة,ستسافرين
 الفندق اجلديد الذي افتتح هناك حديثا.
حدقت به وقد قضى اقرتاحه على املها 

 الوحيد: 
 _هذا مستحيل.

 هز كتفيه استهجاان :
_ملاذا ؟ ستتعلمني ماجتهلينه ,كما قلت لك  
كافوس مدينة صغرية واليقصدها الكثري من  
االجانب ومعظم سكاهنا الجييدون االنكليزية  

 ,هم حباجة اىل مرتمجة.
 _مل اقصد ذلك.... 



مل تكن تشك يف قدراهتا على التعلم ,بل يف 
قدرته على اتمني ذلك املركز هلا,اجتاحها  

 موجة من احلماسة برغم شكوكها . 
اذا كان العمل متوافرا فعال سيساعدها ذلك  

يف التغلب على متاعبها,حىت تتمكن من 
يد من تنظيم امورها بنفسها,وسيمنحها املز 

الوقت يف اليوانن وسينقذها من العار قبل ان 
 تعود اىل انكرتا..
 _انت التثقني يب؟

 



كان كريستوف يعبس وهزت كتفيها ومتنت 
 لو انه يثبت حسن نيته: 

_وهل هناك داع؟كيف عرفت بتلك 
 الوظيفة.....او اهنا تناسبين؟ 

عيناه   ارجع راسه اىل الوراء وضحك,وتالالت
 بربيق غريب:

_الن املديرة صديقيت,ولقد اخربتين اهنا 
حباجة ماسة اىل مضيفة جتيد اللغة االنكليزية  
,ومل جتد الشخص املناسب هلذه الوظيفة يف 

كافوس بعد ,اان متاكد انك سرتاتحني  



هناك,ويف ظروفك احلاضرة ستجدينها مكاان 
 امنا ولو مؤقتا؟

مغراي   ماذا عساها ان تقول يبدو العرض
ومالئما وستندم كثريا اذا تركت تلك الفرصة  

 تفلت من يدها. 
يبدو ان ترددها ابد على وجهها الن  

 كريستوف اطلق ضحكة خافتة: 
_تشعرين ابخلوف واخلجل ,هل تعتقدين انين  

ة,ااستغلك على ساختطفك اىل جزيرة منعزل
شاطيء معزول حيث ستكنم متتمات  
 ااالمواج وتنهدات النسيم صرخاتك؟ 



 
دهشت ومل حتس بتورد وجنتيها وانكرت 

 احلقيقة بتعجرف:
 _ال ! ابلطبع ال ولكن..... 

_تفضلني اال تقبلي بكالمي وحده؟حسنا 
 المشكلة تعايل. 

ترددت للحظة ومالضري يف ان تكتشف 
الطريقة اليت كان ينوي ان يربهن هبا عن  

 حسن نيته؟



تبعته اىل طريق الشاطيء الضيق وقبلت 
عصري الربتقال الطازج يف حانة  دعوته لتناول 

 عامة,فهو مدين هلا بذلك على االقل.
قال هلا وهو يناوهلا مساعة اهلاتف عندما 

 وقفت اىل جانبه:
_املديرة بنفسها على اخلط,كلميها واتكدي 

 من حقيقة االمر. 
 

رفعت ايوان السماعة اىل اذهنا بكسل,وقلبها  
خيفق بسرعة جنونية واستطاعت ان تسمع 

ك بعض االوالد املريح,عندما صوت ضح



اكدت هلا املراة اهنا حباجة ماسة لتوظيف 
 مضيفة كفوءة. 

سيكون العمل خفيفا ويف النهار  
فقط,وستحصل على تذكرة جمانية اىل جانب 
الطعام وراتب مناسب بدا كل شيء سهال  

وهي تنتقل من مرحلة الياس اىل االمل,بفرتة 
 قصرية وغري معقولة .

الصوت الناعم الرفيع على الطرف  ساهلا
 الثاين من اخلط:

 



_اذن ستصلني مع كريستوف غدا؟ لقد 
اخربين انك الشخص املناسب هلذه الوظيفة  

 اان حباجة اىل مساعدتك.
اخذت نفسا عميقا ,مدركة محاسة كريستوف 
الواقف اىل جانبها,والذي كان يستمع اىل كل  

 كلمة. 
من جهة   قاومت خماوفها وهي تواجه الكارثة
 واملغامرة من جهة اخرى.
 _نعم ساخذ الوظيفة.

وضعت السماعة يف مكاهنا واستدارت حنو 
 رفيقها:



 _يف اي وقت ستقلع السفينة من اراكليون؟
 _سفينة ؟اية سفينة؟ 
 اضطربت وعبست:

_السفينة اليت ستقلنا من اراكليون اىل  
 كافوس ابلطبع.
 _اليوجد سفينة . 

 
الساخرة مهددة بدت االبتسامة على وجهه 

 على حنو غريب : 
_كافوس مدينة صغرية والميكننا الذهاب 
اليها مباشرة من كريت ومبا ان لدي بعض 



االعمال الطارئة هنا,استاجرت مركبا صغريا  
سياخذان من مرفا بعد ساعتني اشار اىل حيث  

 كانت جدران املرفا الصغري الرمادية مرئية:
 _التقلقي يوجد متسع لكالان.

الااستطيع.......  _ولكين  
توقفت وهي تعض شفتها وشعرت ابلغضب  

الهنا تصرفت من دون ان تكشف كل  
 احلقائق.
 قال برقة:

 _ابلطبع تستطيعني ايايوان .
 قرا افكارها بسهولة وكاهنا تفوهت هبا واتبع:



_سيربهن صديقي القدمي اريستيد وابته 
الصغري عن كفاءة اتمة وسيعتنيان بك جيدا 

ني يف امان.صدقيين ستكون  
كان تعبريه رقيقا وصادقا وهي حتدق اليه 
ابرتياب وحتاول ان تفهم مغزى اجابته  

 املهذبة. 
 هزت راسها بعنف:

 _حسنا. 
 

عليها ان تثق به كان املفضل لديه من بني كل  
ا ,اساء فهم دوافعها  اخليارات اليت يف حوزهت 



البارحة ,ولقد اوضحت له مشاعرها منذ 
ذلك؟  ذلك احلني ,امل تفعل   

هذه كانت طريقته يف التعويض عليها, بعد 
كل املتاعب اليت سببها هلا,تعويض تستحقه 

 ابلتاكيد. 
 

اىل جاين ذلك مل تثق به جملرد انه قال هلا ان 
هناك عمال ينتظرها,بدا صوت مديرة الفندق 

هناك  يف كافوس دافئا ساحرا وودودا,ومث
صوت االطفال االمر الذي ضاعف من 

 اطمئناهنا. 



_علي ان ابلغ مديري السابق بقراري  
 واطلب منه ان يرسل يل املال املدين يل به.

قررت ان اتخذ مجيع احتياجاهتا,قبل ان تعهد  
 بنفسها اىل كريستوف وطاقمه: 

_يف املناسبة كريستوف ماهو اسم الفندق 
 الذي ساعمل فيه يف كافوس؟

هل كانت تتخيل ام ان طيفا ما  
جتاوزها؟توترت اعصاهبا وفكرت انه لن يرد  

على سؤاهلا املعقول,حىت ابتسم وقال  
 بكسل:



_بلفادير فقط وستكون كافوس عنواان كافيا 
 كي جيدوك. 

*** 
وقفت ايوان جبانب احلاجز على سطح املركب 

تراقب جزيرة كريت وهي ترتد اىل الوراء  
طلق حنو البحر  عندما هدر احملرك,وان

 الفسيح.
نظرة واحدة اىل اريستيد رجل يف اوائل 

الستينات من عمره وابنه املراهق وتبددت 
 خماوفها.منتيات 

 



رمبا الن الرجل الطاعن يف السن اقل خطرا  
ب ,فكرت وعلى االرجح,الن وجه من الشا

اريستد صادق وحمب وتعبري بنيته ومالحمه 
ن شااب عن حياة نظيفة وعمل شاق وكان تيمو 

 متحمسا وبريئا . 
رحبا هبا ابحرتام اتم,وقدمها كريستوف اليهما 

كصديقة,تصرفت معهما بتحفظ,مع اهنا 
استعدت الن تعهد بنفسها اليهما للساعات 
املقبلة,حىت تتمكن من التخلص من حضور 

 كريستوف الطاغي.
 _مؤثر اليس كذلك؟



 بدا صوته ضعيفا. 
 شعرت بعدم االرتياح :

ان مجيل ,هل كافوس موطنك _نعم هذا املك
 االصلي.؟ 

_لقد ولدت وترعرت هناك حىت الثانية 
عشرة عمري ايب وكاليويب يقيمان هناك  

 ابستمرار . 
 عبست ايوان:
 _كاليويب؟
 هز راسه:



_زوجة ايب توفيت والديت عندما كنت يف 
 الثالثة من عمري. 

 عربت عيناه عن فراغ مؤمل واتبع:
اخذها _ليوجد مستشفى يف كافوس ولقد 

والدي اىل اقرب جزيرة عندما اصيبت  
 ابلتهاب معوي ولكن بعد فوات االوان.

 
ثالث سنوات! شعرت ابلغصة تعاطفا  

معه,لقد عرفت ذلك الشعور الهنا ترعرعت 
ايضا من دون حنان االم وكانت صوفيا  



افضل جدة يف العامل,ولكنها تتساءل دائما 
 عن مصري والدهتا واحملزن.

رعت وقررت ان الكالم  سحبت اصابعها بس 
 سيكون افضل تعبري عن حزهنا .

 متتمت وخجلت من كالمها:
 _كم هذا فظيع. 
 تفحصتها عيناه: 

_كانت انكليزية ,مجيلة ,مسراء ومرحه هكذا 
تلميذة يف معهد التمثيل  اخربوين,كانت

عندما تعرفت اىل والدي ووقعت يف حب 
 ,تزوجا يف غضون عشرة اايم. 



 دهشت:
 _انكليزية!انت نصف انكليزي!؟

مل تفكر فيه اال كيوانين يف العقيدة والثقافة 
ولكن كل شيء كان واضحا ....طوله لو ن 

 عينيه.. 
_لست متخصصا ابلرايضيات ,ولكن 

 ماتقولينه صحيح. 
 

يسخر منها ومن شكوكها:كان   
_والان اعذريين علي ان اقوم ببعض  

 االعمال مع اريستيد.



وحترك لينزل السالمل,اتركا اايه وحيدة,وراسها  
مرتد اىل الوراء,والنسيم يتالعب بشعرها 

 والشمس تلفح بشرهتا الناعمة. 
 

 هناية الفصل الثالث 
 الفصل الرابع 

 
 _مرحبا انت حتلمني؟

جبانبها وهو يبتسم  ظهر تيمون فجاة ووقف
 ويقيم اتمها.
 _افكر فقط. 



 _نعم املامت ولذلك ذاهبة اىل كافوس.؟
 _مامت؟ اي مامت اينيمون؟

 بدا مندهشا :
_مامت فالموس جاكفوس,عم السيد 

فارادكسيس ولذلك قرر ان يعود بعد تلك 
 الغيبة الطويلة,اعتقدت انك تعرفني.

 _ال مل اعرف. 
 

تساءلت اذا كان حزن كريستوف قد دعم 
عدائيته الليلة السابقة,يلعب العم دورا مهما  

 يف حياة الطفل يف اليوانن عرفت ذلك.



_ساعمل يف احدى فنادق اجلزيرة ومبا ان 
السيد فارادكسيس عائدا اىل هناك ,عرض 

 علي مرافقته.
 وابتسمت له: 

 _المر بسيط للغاية.
شخص جمنون:  نظر اليها وكاهنا  

 _فندق ؟اليوجد اي فنادق يف كافوس.
 انقضته ابعتقاد مفرتض: 
 _ابلطبع يوجد!بلفادير! 

 ابتسم تيمون ابتسامة عريضة:



_بلفادير ؟كال انت خمطئة بلفادير ليس 
بفندق !انه بيت ميتلكه كريبوس .....والد 

 كريستوف.
 

جتمدت يف مكاهنا وهي حتدق فيه,وشعرت 
ا,لقد خدعها بتعمد ابلدم يتدفق اىل وجهه

 ولكن الي هدف؟مهست:
 _بيت ؟البد ان هناك تفسريا اثنيا.

 _ابلطبع. 
انضم كريستوف اليهما,مل تسمع خطواته على 

 سطح املركب.بدا صوته عميقا :



 _والدك ينتظرك يف حجرة الدفة.
وقف يف مواجهتها وجسده الطويل والنحيل 

 مسرتخ متاما: 
تطعت _كنت حباجة ماسة اىل عمل واان اس

 ان اؤمنه.
قالت وقلبها خيفق بسرعة مؤملة على الرغم  

 من تظاهرها ابلشجاعة: 
 _ولكن ليس يف فندق !

 اجاب جبراة:
 _ال,يف بيت والدي.

 



ثبت عينيه على وجهها بلطف ,واتملها مليا 
 وهو ينتظرردها.

رجل خطري الميكن قهره,واىل اين ستهرب 
 ؟فكرت ايوان.
 سالت بتوتر:

؟_ملاذا كذبت علي  
 تالالت عيناه بوميض ساخر:

_النك كنت سرتفضني دعويت,لو انين 
اخربتك احلقيقة,ومن مصلحتنا حنن االثنان 

 ان ترافقيين اىل كافوس. 
 رفعت ذقنها بتحدبعد ان ثبت شكوكها:



ماذا.........حب  
الغري..........اذن؟اخربين اييستوف مانوع 
العمل الذي تعرضه علي؟هل حتتاج زوجة 

خادمة؟ والدك اىل   
كانت نظرته ابردة ورصينة,جعلتها ترجتف 
وهي تعيد اىل ذهنها املشهد احلميم الذي 

 دار بينهما يف غرفتها,الليلة السابقة.
 بداصوهتا ضعيفا وكانه يعارض فكرهتا:

ليس على حد علمي ,رمبا جيب ان تفهمي 
ان قدمي مل تطا ارض كافوس منذ ست 



سنوات.......ورمبا اكثر,ولوال وفاة عمي 
 لكنت امتنعت عن زايرهتا اىل االبد. 

توقفت مرة اثنية ورات االمل ظاهرا على وجهه  
 ويف عينيه . 

هزت راسها مشجعة عندما توقف وحاولت 
ان تسيطر على غضبها بعد ان ادركت  

 احاسيسه الدفينة.
 

 قال بنفور:
لدي _يف احلقيقة اليوجد اي مودة بيننا,وا

واان ,لقد اغلقت ابواب بلفادير يف وجهي 



منذ اكثر من مخس سنوات ولكنه ليس قاسيا 
 لدرجة ان مينعين من حضوره مامت اخيه. 

 توقف واضاف برقة:
_وخصوصا ان املراة اليت قبلت عرضي 

 للزواج منها ترافقين. 
 

انطبعت هذه   تراجعت اىل الوراء,عندما
 الكلمات يف ذهنها:

 _ماذا؟ 



اطبقت اصابع كريستوف على كتفيها,افقدها 
قربه منها توازهنا ووجدت صعوبة يف  

 التنفس,واجتاحتها عواطف قوية.
تقلصت عضالت وجهه االمسر وهو ايمرها  

 االستماع اليه:
_امجدي لقد ولدت يف بلفادير ,ومن  

املفروض ان يكون ملكي وملك اوالدي,وما 
تزال امنية والدي كما كان امنية والدته من 
قبله,ان يكون هناك دوما فارادكسيس يف 

 بلفادير. 
 _اين الافهم...... 



_حقا؟ ساشرح لك,لقد اجنبت كليويب ولدا  
اخر,واخري ميكوس وهو اب لطفلتني,وزجته 

ستطيع فردريكا ولالسف الشديد لن ت
االجناب مرة اثلثة,اذا مفتاح دخويل لبلفادير  

د مرحب به يف العائلة,هو التخلي عن كفر 
عزوبييت واصالح نفسي,وهل هناك برهان 

 افضل من ان احضر عروست معي؟ 
مجد اخلوف لساهنا بعد ان نطق بتلك  

 الكلمة:
 _ال! 



التريد ان تلعب اي دور يف نزاعه  
العائلي,ستعود اىل كريت حاملا تصل اىل 

اجلزيرة لديها مايكفي من املال وبعد  
ينيها وهي تتخيل املستقبل ذلك؟اغنضت ع

 املعتم الذي ينتظرها.
 

 _ستتظاهرين لبضعة اسابيع فقط. 
حتركت يدا كريستوف القويتني على كتفيها 
بتشنج,وشدها اليه بقوة على الرغم من  

 حماولتها املقاومة. 



_عطلة حتت الشمس وساعوض عليك كل 
متاعبك كما اتفق ,ريثما اجد لك عمال 

ل انت راضية. مناسبا يف جزيرة اخرى ه  
 واجهته بتوتر:

_كما اتفق! لقد خدعتين بسهولة ابتصالك  
اهلاتفي ابملديرة املزعومة,امل تفعل  

ك؟خصوصا ان املراة كانت مستعدة الن ذل
تكذب ابلنيابة عنك,ملاذا التطلب منها ان 

 تلعب دور عروستك؟
 قال بفتور:



_الهنا غري مناسبة هلذا الدور بينما انت  
ين على تليني قلب والدي ايايوان...ستقدر 

 بوجههك الربيء وابتسامتك الساحرة.
 سالت حبدة وهي حتاول ان تقاوم اغراءته:
_وكيف ستفسر هلم رحيلي,عندما حيني  

 الوقت الستالم وظيفيت؟
 هز كتفيه ملغيا الفكرة لعدم امهيتها:

_لدينا ما يكفي من الوقت ,حىت نفكر يف 
 ذلك,يف االايم املقبلة.

 رفعت حاجبها بذهولة من عدم اهتمامه:



_وبعد ذلك ؟ماذا لو وجدت الباب مغلقا 
 مرة اثنية؟ 

عرفت ان عليها ان تتخلص من عناقه ولكن  
 قوة عينيه منعتها. 

_اذا مل امتكن من كسب احرتام والدي علي 
وهو انه لن يكون يل  ان ارضخ لالمر الواقع,

 مكان يف بلفادير مرة اثنية. 
 

قيد االمل صوته,وترحنت افكار ايوان جبنون,لقد 
خدعها ولكن كيف ابمكاهنا ان تتغاضى عن 

 حزن كهذا؟ 



 _ايوان . 
متتم وهو يرفع يده ليبعد بعض خصالت 

 شعرها الذهبية عن جبينها: 
_ولن تكون اول مرة تكذبني فيها حىت  

 جتنبيين الهانة. 
احدثت ملسة اطراف اصابعه على بشرهتا 

الناعمة خفقاان عنيفا يف مكان ما يف  
 داخلها,ورفعت يدها حىت هتدىء توتره.

 قالت بلهاث:
_ساندم على هذا التصرف املتهور,حىت يوم  

 ممايت.



ومل تعد تبايل ابحتجاجه على براءهتا  
التامة,ومع ذلك ارعبها احتمال ,ان يكون 

ا مع مانوليس مل يكن  كالمه صائبا ان تعاطفه
 اال رغبة دفينة لصون كرامة كريستوف.

 
 قال بصوت اجش:

_اليليق الندم ابمراة مجيلة مثلك,ملاذا 
التكونني صادقة مع نفسك؟ رمبا جتدين 
تصريف بغيضا ,ولكنك التنفرين مين ؟  

 والتشمئزين من عناقي؟ 



مل يكن يف وسعها التحرك,حىت لو ارادت 
برقة. ذلك الن كريستوف قبلها   

رفعت يدها لتصده ولكنها ارجتفت عندما 
ادركت ردة فعله العنيفة اليت وترت عضالته  

 اليت طوقتها بدفئها. 
ولكن عندما داعبت يداه شعرها,وجدت 

نفسها تقع ضحية قلبها الصاخب غري قادرة 
على رفضه وحواسها الساكنة تتحرك جتاواب 

 معه.
اعرتفت انه مل يكن يتكلم سوى احلقيقة,مع  

نه جرح مشاعرها رمبا كان عقلها سريفضه ا



وكل ماسيقوم به,لكنها احست ابلضعف 
الول مرة يف حياهتا ومل يعد ذهنها قادرا على 

 ان يسيطر على مشاعرها.
 

كان يتنفس بصعوبة عندما افلتها كبلتها قوة 
عينيه اجلميلتني وهي حتاول ان تقاومه وتنهس 

 استسالمها املخزي. 
يت ,ستخسرين اذا  _كوين واقعية ايحبيب 

رفضت عرضي وستكسبني كثريا اذا لعبت 
 الدور الذي طلبته منك. 

 سالت بفتور:



 _يبدو ان الخيار لدي اليس كذلك؟ 
جعلته يدرك ورطتها واربكتها   وندمت الهنا

موجة الدفء اليت احست هبا واليت حاولت 
 جاهدت ان ختمدها يف جسدها كله.

ملاذا مل تشعر بذلك ابدا عندما كان فليب 
يعانقها؟لقد احبته واستمتعت بعناقه لكنه مل 

 يرهق اعصاهبا. 
اخربها صوت يف مكان ما يف داخلها ان 

نصبه   ابستطاعتها ان هترب من الفخ الذي
 كريستوف هلا. 

 



ابمكاهنا ان تشرح لوالده كل شيء,وتطلب 
منه املساعدة,يف هذه الظروف سيعيدها 

فارادكسيس الكبري اىل كريت ابمان ورمبا مع  
 عمل ؟ 

ماذا لو لعبت الدور لبضعة اسابيع ؟واعطته 
الفرصة كي يستعيد مركزه السابق يف  

بلفادير؟ومالضري يف ان تكون بلسم اجلرح  
د بني االب وابنه؟امل تكن من انصار املوجو 

القول املاثور:الغاية تربر الوسيلة طوال  
 حياهتا؟ 

 قالت اخريا عندما بقي صامتا:



 _ومل ال؟
سرهتا نربة صوهتا الناعمة وؤعززهتا بضحكة 

 انعمة : 
_وهل هناك افضل افضل من قضاء عطلة 

 مدفوعة االجر من دون عمل؟ 
 صرخ:
 _رائع. 

ينيه املميزتني مث اتبع:ورافق بريق ساخر يف ع  
_كنت متاكدا منانك ستوافقني ,لنحتفل 
خبطوبتنا على الطريقة التقليدية.....طعام 

 جيد وشراب. 



 
رسا املركب يف املياه العميقة بعيدا عن اجلزيرة  

لصباح التايل,وعلى مسافة من الصغرية يف ا
مرفا رائع,مفروشة خلفيته مبختلف النبااتت 

يوت البيضاء املبنية  والحظت جمموعة من الب
 على طراز قدمي.

اغتسلت يف احلمام الصغري,وارتدت فستاان 
قطنيا بسرعة وتوجهت اىل سطح املركب حىت 

تلقي حتية الصباح على اريستيد وابنه 
املوجودين يف قمرة القيادة يشرابن القهوة 

 اليت ايقظت ايوان برائحتها الشهية. 



 انوهلا تيمون فنجاان وساهلا:
حني انت ايضا قبل ان تتناويل _هل ستسب

 فطورك.؟ 
 

الحظت عندئذ وهي هتز راسها,ان كريستوف 
كان يف البحر يسبح ابجتاه املركب حر 

وبطيء ,جعله يطفو على املاء من دون اي  
 جهد.

متسكت ابحلاجز وراقبت قوة ذراعيه وهي 
 تشوقه اىل املركب.



متسك بدعامة السلم احلبلي القصري وتسلقه  
املنشفة اليت كانت ملقاة ابمهال ببطء,انولته 

على احد املقاعد املهجورة ,عندما وقف 
 هناك وبقع من املاء تتجمع حتت قدميه. 

 كان جيفف شعره .
 _هل تعيدين التفكري يف املوضوع ايوان ؟

الشك اهنا جمنونة لتشارك هذا الرجل يف اية  
خدعة ! خصوصا ان هذه اخلدعة تتطلب 

وشك الزواج.منها ان تتظاهر كفتاة على   
 _هل تعيدين التفكري يف املوضوع ايوان؟



توردت وجنتاها ومتلكها اخلجل ,عندما 
الحظت انه انتهى من جتفيف شعره وانه 
 يراقبها بعينني ابردتني ,واملنشفة يف يده.

 
 قالت بصدق :

_لست اكيدة من انين سامتكن من االستمرار 
 خبداعهم. 

استجمعت قوهتا حىت اصبح حتفظها عائقا  
 اليقهر: 

_بغض النظر عن كل شيء اخر,واان الاعرف 
 الكثري عنك حىت اتصرف بواقعية.



مسدت ابصابعها تنورهتا القطنية البنفسجية 
 اللون:

_ماهو عملك ؟ملاذا هناك نزاع بينك وبني 
 والدك؟اين التقينا.....؟ 

اضطرب صوهتا حىت توقف متاما وهزت  
ها بياس.قاطع مجلها املرتددة بعزم كتفي

 هادئ:
_ايوان كنت انوي ان نتعرف اىل بعضنا 
 البعض اكثر وحنن نتناول طعام الفطور.

 



كفت عن مقاومته وهي تشعر اهنا مل تعد 
يطرة على قدرها ,ومسحت له ان يقودها  مس

اىل مكان املائدة املعدة على ظهر املركب 
تهيا من ولكنه مل يكسر الصكت اال بعد ان ان

تناول الوجبة املؤلفة من البيض واحلليب 
والزبدة املغموسة يف مرىب الدراق وبعض 

 القطع من احللوى املتنوعة. 
_ميلك ايب حصة كبرية يف شركة فارادكسيس 

للبناء ,اسسها مع عمي فالموس 
جاكفوس,ابع فالميوس حصتها بعد حوايل  
عشرين سنة ,ومول برامساله شركة صغرية 



ناء املراكب يف جزيرة خمتصة يف ب
كافوس.وجعلها تناسب اذواق الطبقة  

االرستقراطية اليت كانت تريد ان تبدو مراكبها  
رائعة كمظهر اصحاهبا.افرتض ايب ان ابنه 

البكر سيصبح جزءا مهما يف شركة  
فارادكسيس للبناء,كان من املستحيل ان 
اعمل لديه النين بعد ان عدت من خدميت  

اشارك فالموس يف عمله. العسكرية مل ارد ان    
توقف وشجعته ايوان حبركة من راسها الذهيب  

 الشعر.
 _ماذا حدث؟ 



 اعرتف : 
_غضب والدي كان اخي ميكوس مايزال يف 
السادسة عشرة من عمره يف ذلك الوقت 

وكان يتلقى علومه يف اخلارج .وحيتاج اىل كثري 
منالوقت حىت ينتهي من تعليمه وخدمته 

على اضافة اسم  العسكرية ويصبح قادرا
 فارادكسيس جديد يف اللعبة التجارية. 

_اهذا هو سبب النزاع؟ امل حياول احدكما 
التنازل بعد كل ذك الوقت.ماالذي ابعدكما 

 عن بعضكما البعض الكربايء؟
 قال بفتور:



تتطلب املشاجرة  _شيء من هذا القبيل,كما
شخصني كذلك القيام برتضية حيتاج اىل اثنني  

 واىل جانب ذلك..
توقف وبدا مستغرقا يف تفكري عميق كانه 

 حيدق يف ماضيه........ 
 سالته بتهذيب :

 _واىل جانب ذلك......؟ 
 

اوالها اهتمامه من جديد ومل تستطع ان تقرا  
 تعبري عينيه املبهم: 
ميكن حتديدها_وهناك احداث كثرية اخرى,ال  



 قررت ان التظهر تعاطفها معه:
_الاعتقد ابن العطلة املدفوعة,دافع  

يع اقناعي به كي استمر يف هذه  مهم,تستط
املهزلة,اذا كان والدك مرعبا هلذه 

 الدرجة,الاعتقد ابنه ستيعاطف مع دجالة.
_لكنه سيضعف امام وردة انكليزية مع اهنا 

 ال تشبه والديت كثريا.
مالحمها الناعمة . تفحص   

 
_صدقيين ماكنت ساجد مرشحا افضل منك 

 اما ابلنسبة للدفع..... 



 هز كتفيه واتبع بصوت هادىء: 
_سنتفاوض بعد ان يرحب يب يف بلفادير مرة 

 اثنية. 
الحظت ان حنكه قاس وان حليته السوداء  
اعطته مظهر احد القراصنة الذين اختباوا يف  

اولت ان اجلزيرة اليت ادعى اهنا موطنه ح
 تستجمع افكارها وقالت:

_البد انك بدات العمل مع عملك منذ عدة  
 سنوات؟ 

_حتتاج شركة صغرية مثلها اىل مندوب  
 مستعد للسفر يف اي وقت. 



 متطى بكسل واتبع:
_اليرغب رجال االعمال يف القيام برحالت 
طويلة ومملة كي يعثروا على حوض جاف يف 

 احد اجلزر النائية.
 _لقد فهمت .

كانت غبية عندما افرتضت ان مسامهته   كم 
يف اعمال عمه كانت يدوية يف حني انه ميتلك 

 حرفة مهمة وطموحا.
ولكنها كانت خمدوعة براحيت يديه  

اسيتني.مل تدرك اهنا كانت حتدق اىل يديه الق



وفوجئت عندما نظر اليها ومد راحيت يديه  
 ليالحظ قساوهتما اببتسامة ساخرة.

ساءلني مل تبدوان _هل تثريان فضولك؟تت
كيدي عامل هذا سهل تفسريه,ختليت عن 
منصيب يف شركة فالميوس منذ سنتني حىت 
احقق امنية والدي الغالية ابيع نفسي قلبا 

وقالبا لشركة فارادكسيس للبناء امحل سالهلم 
استخدم معاوهلم,اقود سياراهتم وامسي حمفور 

 عليها.
 _هل تعين انك بدات حتاول كسب ثقته؟

 



ت عندما قاطعها بضحكة عالية.توقف  
 قال بسخرية: 

_مل يعرف والدي ولن يبايل اذا عرف بدات  
عندما شعرت ابنين حباجة الستنشاق هواء  
نقي ,ولالحساس بفائدة االمل....امل جسدي 
يذكرين ابنين على قيد احلياة,عندما اكسب 

 معيشيت بعرق جبيين.
ارج كرسيه اىل الوراء ووقف وظهره مواجهة  

دق اىل املرفا الصغري الذي ينتظرهم هلا حي
 عندما ترفع املرساة.



بقيت صامتة تراقب تصلب جسده,وهي 
مدركة انه كان حيارب معركة شخصية.استدار 

 بعد حلظات وبدا مسرتخيا:
_كنت اشتغل يف موقع ليس بعيدا عن ال 
غريكو,عندما اتصل يب ميكوس ليعلمين 
بوفاة فالميوس ,اريستيد موظف امني  

ي منذ الطفولة ,مل اجد اي مشكلة وصديق
عندما طلبت منه ان يوافقين يف كريت  

 حلضور املامت. 
 



سالت بضعف وهي حتاول ان تقيم احملنة اليت  
 تنتظرها:

 _ميكوس من بلفادير ايضا؟
 _ميضى هو وعائلته عطلتهم الصيفية هناك.
اذن حمنتها التتعلق بوالد كريستوف وزوجته 

دد احلضور فقط الحظت ابمل كلما زاد ع
 كلما صعب دورها.

 زم كريستوف شفتيه عندما ادرك خوفها:
_مابك,هل من الصعب عليك ان تتظاهري 

 انك واقعة يف حيب امام اجلمهور.؟
 _من دون مترين نعم.



ارتدت اىل الوراء والحظت بعد فوات االوان  
ابتسامته الساخرة ونظرته العبثية وانه تعمد 

 اساءة فهم توكيدها.
 

_لو انين عرفت البارحة انك متحمسة الداء  
الدور جيدا لكنت دعوتك ملشاركيت  

مقصوريت عندما انتهت مهتميت يف قمر 
 القيادة.

قالت بفتور بعدما اغضبتها نربة صوته  
 الساخرة ومتنت لو اهنا مل تتكلم: 



_انت تعرف ماذا اعين سرتغب عائلتك يف 
معرفة بعض التفاصيل الشخصية ...اين 

ا مثال؟ التقين  
_يف كريت ابلطبع هل هناك افضل من قول 

 احلقيقة.
 

 ارادت ان تصفع وجهه الساخر: 
 _ابمكانك ان تسال ذلك؟ 

 وقفت وشعرت اهنا على حافة االهنيار: 
_لن تفرح عائلتك عندما تعرف انك عثرت 

 علي يف حانة.



 سخر من غضبها:
_تصحيح !انت من عثر علي على كل حال 

ابمكاننا ان نعدل احلقيقة,سنقول هلم اننا 
التقينا يف ال غريكو ووقعنا يف احلب من اول 

 نظرة.
 _يف غضون يوم واحد؟ 

ابتسم بعبث ونظره مثبت على عينيها البنيتني 
 من دون رمحة: 

_ومل ال؟ هذا مااحتاجه ثيو عندما وقع يف 
العرتاف مكانتك حب والديت سيعزز هذا ا
 عنده. 



 قالت ابزدراء: 
_تعين مكانتنا اىل اي مدى انت مستعد الن 

 ختدع حىت متتلك بلفادير اين اتساءل؟ 
_على الرجل ان يلعب اوراقه يف احلياة واذا  
مل تكن كافية ليحصل على مبغاه عليه ان 

 يراوغ. 
اخرتقتها عيناه وعكستا التوتر الذي زادته  

 حدة صوته:
الوقت مير بسرعة علي ان  _واالن......

ارتدي ثيااب تناسب االحتفال احملزن الذي 
 ينتظرين.



 
احىن راسه قبل ان يبتعد ابجتاه مقصورته اتركا 
اايها حزينة وايئسة. ومتنت لو اهنا تستطيع 

ى عن كريستوف فارادكسيس ولعبته ان تتخل
احملتالة ,وعرفت ان هذا خيالف طبيعتها 

 الضعيفة.
ساة يف الوقت الذي ظهر  رفع اريستيد املر 

فيه كريستوف,مث قادر املركب ابجتاه 
 الشاطيء .

تفحصته ايوان عندما عاد وبدا انيقا جدا 
صا ابيض ابرز  ,شعره مسرح يرتدي حتتها قمي



لون بشرته الداكن,حبست انفاسها الن بدلته  
 تليق بوجه قرصان . 

 رفع يده ليلمس حنكه: 
_هل جتدين مظهري مثريا لالستياء؟اهنا 

عادات جزيرتنا عندما يطوي املوت  احدى
احدهم,جيب على اصدقائه ان يربهنوا عن 

 حزهنم,بعدم االهتمام مبظهرهم اخلارجي.
 

 اعرتفت : 
_اعرف ذلك,لقد ااثرت بدلتك اهتمامي 

 للحظة و....... 



 تلعثمت وتساءلت كيف تفسر ذلك. 
جك امللتحي _هل كنت تتخيلني صورة زو 

 وهو يعانقك حبماسة اقل؟
 _ابلطبع ال . 
 قال بنعومة:

_اان مسرور الن مظهري اخلارجي ال يؤثر  
 عليك. 

 بدات تعرتض بتوتر: 
 _مل اعن ذلك. 

 _ال؟ 
 



مل تدم ابتسامته اكثر من اثنية ومل تؤثر على 
 عينيه: 

_لكن املوت مثل احلياة,مقبول ومندمج متاما  
عنيت   مع اجملتمع اليس كذلك؟ مهما

....اتكدي ان حزين سينتهي غدا وخطيت 
اليت هتدف اىل استعادة مركزي يف بلفادير  

 ستنجح. 
 

 هناية الفصل الرابع 
 

 الفصل اخلامس



 
قال ويساعدها على النزول من املركب على 

 الرصيف الصغري:
_ابمكاننا ان نرتك االمتعة هنا,سيحضرها 

اريستيد بنفسه اىل بلفادير,النقليات حمدودة 
نا واخشى اال اجد من يقلنا اىل هنا  ه

الدراجة احلمار واملركب هي وسائ النقل 
املعتادة هنا بصرف النظر عن سيارة والدي 

 امتىن اال جتديها مهجية
 رفضت ان تثبط سخريته من عزميتها :
 _خبالف ذلك اجدها مجيلة جدا .



_اين مسرور,يلزمنا مخس عشرة دقيقة حىت 
دام. نصل اىل بلفادير على االق  

 نظر اىل حذائها الرايضي: 
_يبدو انك تعلمت شيئا من خالل اقامتك 

 على الرتبة اليواننية. 
 

 مل تعرتض واجابت ببساطة:
 _اين احب السري كثريا.

رات املتاجر اليت تبيع اخلزف موزعة هنا 
اانت .الحظت ايوان اهنا خمصصة  وهناك واحل



لسكان اجلزيرة متاجر عامة مظلمة ,تعرض 
 على رفوفها البضائع املختلفة.

ابئعو اخلضر والفاكهة يتنافسون على بيع 
ببابه االزرق انبعثت  الدراق والبندورة,الفرن

من داخله رائحة اخلبز الشهية ,ومتجر  
احللوى بنوافذه املظلمة,يعرض انواعا خمتلفة 

 من املعجنات .
الحظت ان االعني تالحقها رفع الرجال  

اهتم عندما مرا وتوقفت النساء اللوايت  قبع
يرتدين ثيااب سوداء وهن يف حداد  

مستمر,عن قطف العشاب وادارت  



وايت يتسوقن مع اوالدهن  االمهات الل
 رؤوسهن ومل حياولن اخفاء دهشتهن.

بدات تشعر ابلتوتر ابطا كريستوف خطواته  
 بعد ان الحظ تورد وجنيها: 

_ليس بعيدا كثريا,رمبا كان يل ان احذرك من  
 الطريق.

 
اجابت بسخرية وهي مدركة حبزن ان مجلته 

 ستكون مبثابة نذير شؤم يف االايم املقبلة:



عليك ان حتذرين من ان عودة _رمبا كان 
االبن الضال ستثري هذا ااالهتمام بني  

 السكان.
 تظاهر ابالندهاش:

_اان ؟اعتقدت ان مجالك هو الذي ادار 
 رؤوسهم.

_التعبث معي ارجوك,اي شخص كان سيظن 
انك مشهور مل اكن اعرف ان النزاع الذي 

 بينك وبني والدك معروف هلذه الدرجة.
فاهتا ابداااا مل يكن الغرور احدى ص  



_كافوس مكان صغري يصبح كل سكان 
اجلزيرة قضاة وهيئة حملفني,اذا اخطا احد 

 ابنائها.
 قالت جبراة :

_جتعل االمر يبدو وكانك ارتكبت جرمية 
 التغتفر.

وخدرهتا العاطفة الكامنة يف صوته لكنها مل 
 تكن مستعدة لتقبل ماسيحدث بعدذلك.

 _رمبا فعلت ذلك.
ق ضيق مهجور وشدها وقف اىل جانب زقا

 اىل احلائط طوقعا وحاول معانقتها. 



 _كريستوف!
 

تقلص حلقها عندما اخرتقتها نظرته كان 
هناك شيء خطري وعميق حيدث هلم تستطع 

 تفهمه .
رغبة عنيفة هددت املها يف قضاء اسبوع 

هادئ يف بيته حىت يقرر كريستوف االستغناء 
 عن خدماهتا. 

 قال بصوت اجش:
مين ايوان,اعدك ابال  _الداعي للخوف

 اؤذيك.



داعبت يده شعرها وبدا قلبها خيفق بسرعة 
جنونية,شعرت وكاهنا يف حقل مغناطيسي,غري  
قادرة على التحرك حدق يف وجهها وعرفت 
 انه سيحاول تقبيلها واهنا لن تستطيع منعه.

 _كريستوف ال.
صدمتها الطريقة اليت جتاوبت هبا معه وكاهنا 

 فقدت السيطرة متاما على ارادهتا .
 

وضعت يدها على صدره تطالب حبريتها 
خجلت وشعرت ابخلوف من جتاوهبا,شتمت  



نفسها بصمت,الهنا مل تستطع ان تسيطر  
 على نفسها. 

_اذا كنا سنقنع اهلي ابنين عدت 
ئلية  هنائيا,وابنين على وشك ان ابدا حياة عا
 مستقرة,جيب ان نربهن هلم ذلك.

_ليس لدرجة القيام ابدوار الغرام امام 
 الناس.

استجمعت شجاعتها ملقاومة حماوالته غري 
 قادرة على اجياد تفسري او مربر الجنذاهبا اليه.

 نظر اليها بسخرية :



_امام الناس ؟ الشاهد الوحيد الذي اراه 
االن هو قطة صغرية مستلقية حتت مخيلة 

بازي الداعي للخوف منها.اخل  
مل يبد عليه االستعجال الطالق سراحها 

واتبع تفحصه وجهها العدائي بعينني داكنتني 
. 
 

_اتكدي ايايوان ان رغبيت بك ليست ومهية 
 ابدا.اما ابلنسبة لعائليت....... 
 توقف ومجدهتا قوة تعبري وجهه:



_اذا كنت التستطيعني ان حتتفظي بنظرات 
واقعة يف احلب من دون  وابتسامات امراة

تدريب ابمكاننا ان نتمرن سرا,حىت نضيف 
 املصداقية اىل ادائك.

 قالت بسرعة عندما افلت معصميها اخريا:
_ال اعتقد ان هذا ضروري.ساجربنفسي كي 
ابدو متيمة بك واجتنب شكوكهم حىت حيني 

 الوقت املناسب ونضع هناية هلذه املهزلة.
 قال : 
 _رائع. 



ر بوخز يف كل احناء جسمها بدات ايوان تشع
 حتت نظرته الساخر .
 اضاف بعد حلظات: 

_اذا وجدت التمرين صعبا عليك,تذكري 
انين ساكون مستعدا الن ازودك بدروس 

ليلية,تساعدك على حتسني صورتك كعروس 
 متيمة. 

 
حبست انفاسها وادركت التهديد الكامن من  
وراء كلماته املهذبة ,اذا كان كريستوف يعترب 



احدث بينهما هو جمرد عناق بسيط فهو  ان م
 خمطئ. 

حدقت يف وجهه املهيب بعد ان اخفت 
 سخطها:

 _سافكر يف عرضك.اما يزال الطريق بعيدا.
 رفع حاجبيه بذهول:

_مع رد فعلك هذه اعتقد ابن الطريق طويلة  
 جدا.

تعمد توبيخها بطريقة ساخرة رمبا اراد  
 معاقبتها الهنا مل تف بوعدها يف ال غريكو. 

 



عليها ان تتجاهل تلميحاته وترفض ان متنحه 
كيف   املتعة حني يراها تبتلع الطعم,وستتعلم 

تتخلص من ضعفها مع مرور الوقت رمبا اذا  
استمرت يف تذكري نفسها ابنه هو املدين هلا  

 وليس العكس.....فسيساعدها ذلك. 
_حسنا .انت تعرف ماذا يقولون....السفر  

ابمل افضل من الوصول .....واملكان 
الوحيد الذي يهمين يف هذه اللحظة هو 

 بلفادير. 



ى وشك ان  _اذن اراتحي.....الن امالك عل
تتحقق,سرتين املنزل عندما نصل اىل اخر  

 الزقاق. 
اطاعت ايوان اوامره احلامسة واراتحت عندما 
اكمال طريقهما وتبعته حىت وصال اىل الشارع 

 كانت الطريق مغربة.
 _اهال بك يف بلفادير.

 
توقفا امام ابب كبري مصنوع من خشب 
السنداين استدار ليواجهها وبدا تعبريه 

 مبهما.



ل انت مستعدة .؟ _ه  
 _اذا كنت انت مستعدا.

فتح الباب بسهولة تراجع كريستوف اىل  
خول,شعرت ابلتوتر  الوراء ليسمح هلا ابلد

واحلماسة وهي ختطو ثالث خطوات ووجدت 
 نفسها يف فناء مرصوف ابتقان.

اضفت اشجار الصنوبر والرمان على املكان 
ارتفاعا وظالال بينما نشر نبات الدفلي 

على اجلوانب عطره للرتحيب هبا. املزروع   
 تنهدت ماخوذة جبمال املكان: 

 _اوه كم هو مجيل! 



استدارت عندما مل يرد عليها وادركت مشاعر  
احلنني اىل املاضي على وجهه وشعرت بنفسها  

 كمتسللة يف امالك خاصة .
 

 سال بلطف :
 _خائفة ؟اعدك ابال يلتهمك احد.

 _هل يتوقعون حضورك؟
محاسها عليها ان تفي   مل تتمكن من اخفاء

بوعدها ولكن من املستحيل ان تتخلص من  
 خماوفها اليت متلكتها.



بدا املكان مهجورا وهادائ يف ذلك الصباح 
احلار هز كريستوف راسه وكانه قرا افكارها 

 ورفع يده اىل جرس الباب.
احدث صوت اجلرس صدى عميقا يف مكان 

 ما يف الداخل.
واخر اخلمسني  فتح الباب من قبل امراة يف ا 

من عمرها مايزال وجهها املدور مجيال 
 وشعرها االسود مرفوعا على شكل كعكة.

_كريستوف !عزيزي .....اين سعيدة برؤيتك  
 من جديد.



ترقرقت الدموع يف عينيها مل تراتب ايوان يف 
حب تلك املراة الكامن وراء ترحيبها احلار 
عندما فتحت يديها وتقدم كريستوف منها  

وهو حيين راسه حىت تقبل وجنتيه  ليعانقها
 القاستني.

 
_مل اعد فقط مبفردي ولكنين احضرت معي 

 خطيبيت ايوان.
اتسعت عينا كاليويب الكبرياتن من وقع  
 الصدمة ونقلت نظرها بينهما وقالت:
 _اين سعيدة الجلكما.هذا خرب رائع. 



عانقت ايوان وشبكت يديها ببعضهما تعبريا 
وفرحها:عن محاسها   

_هل جئتما اىل كافوس لتتزوجا هنا هذا  
الصيف؟ لتمحو املاضي ولتبدا حياة جديدة 

 بيننا ؟سيفرح ثيو كثريا.
ايللهول !هذا اسوا بكثري مما توقعته ضعفت 
 ايوان امام محاس املراة ماذا عساها ان تقول؟

استدارت حنو كريستوف وتوسلت اليه  
مكانه  بصمت ان يقوم ابملبادرة االوىل كان اب

ان يشرح هلا اهنما الينواين الزواج يف الوقت 
 احلاضر على القل.



لكنه امسك معصمها ورفع يدها اىل فمه 
ليطبع قبلة انعمة على بشرهتا احلساسة,بينما  

شه كان حيدق اىل زوجة والده من خالل رمو 
 الكثيفة اليت حجبت عينيه الكبريتني.

 قال ببساطة:
ت طويل._هذا ماحلمت ان افعله منذ وق  

 
ارخى وهج دافئ خطوط وجه كاليويب املتوتر  
واعتصر امل الندم قلبها مل يتفوه كريستوف اال 

 ابحلقيقة ماعدا اهنا مل تكن ضمن احالمه.
 قالت حبماس : 



 _بدا النور يتسلل من خالل الظالم.
 قال كريستوف ابقتضاب: 

_احساس امتىن ان يشعر به والدي هل هو 
 هنا؟
فالميوس بقيت هنا _لقد ذهب اىل بيت 

 الرحب بكما والصطحبك اىل هناك.
_ايوان المكان لك حيث جيب ان اذهب 
كوين صبورة ايحبيبيت ,سنناقش خططنا 

 املستقبلية عندما اعود. 
 _كريستوف ! ارجوك.



شعرت اباالنزعاج من تورد خديها,كيف جترا  
على ان يعطي هذا االنطباع وهو ان كل 

 شيء يسري على مايرام بينهما؟
جيب ان توقفه عند حده واال سيجربها على 

 ارتداء فستان الفرح بوشاحه الطويل .
 

 _الحقا ايحبيبيت الحقا.
 بدا حزينا وهو ينظر اليها. 

 رمبا بعد فوات االوان........ 
بلعت ريقها بصعوبة عندما وضع يديه على 

 خدها وقبلها لكن حبرارة .



كانت تلهث عندما تركها الهنا كانت تشعر  
غضب وليس الهنا مل تستطع ان تتنفس ابل

بسهولة او النه اختار ان يسكتها بتلك  
 الطريقة الذكية اليت ادت اىل تورد وجنتيها.

 _كريستوف ايعزيزي....... 
ظهرت كاليويب من جديد بعد ان اختفت 

 للحظة وبدت هادئة ومجيلة .
 _جيب ان نذهب .

 ترددت بلطف مث استدارت حنو ايوان: 



_ساحميين النين ساترككك هبذه السرعة بعد 
اول لقاء لنا .طلبت من ماراي ان تعد لك 

 غرفة امتىن ان تعتربي بلفادير بيتك.
 _شكرا لك.

 
مل تتمكن من قول املزيد عندما دست كاليويب  

رتك يدها حتت ذراع كريستوف واستعدت ل 
البيت ,الميكنها ان تستجوب شريكها يف 

عندما يعود وتتمكن  املؤامرة االن.....لكن
 من التكلم معه.
 _سافكر فيكما. 



 اضافت بتهذيب .
بعد حلظات قادهتا اخلادمة اىل غرفة نوم 

واسعة الميكن مقارنتها بغرف فنادق الدرجة 
 االوىل.
 _ورود. 

اقرتبت من االانء املثبت فوق طاولة رخامية 
 جبانب السرير العريض. 

 _كم هي مجيلة. 
اهنا ستعجبك ._اعتقد فارادكسيس الكبري   

 ابتسمت الفتاة اليواننية بلطف:



_مل تصل امتعتك بعد ولد طلب مين ان 
 اقدم لك عصريا يف اي مكان ترغبينه.
 _ساكتفي بعصري الربتقال يف احلديقة.

 
اقرتبت وفتحت اباب يتصل بشرفة صغرية 

ووجدت نفسها تنظر اىل سطوح بيوت املدينة 
 الصغرية واىل خليج رائع. 

صعوبة يف اجياد الطابق االول   مل جتد اية
مشت عرب غرفة كبرية جمهزة اباثث بسيط 
لكن غايل الثمن وتكسو ارضيتها الواح 

 يواننية الصنع.



استطاعت من خالل شرفة مغربية الطراز ان  
حلديقة الذي كان حمجواب عن ترى جزء من ا

واجهة البيت توجت الباحة الرئيسية انفورة  
شجار.ماء امتزج صوهتا حبفيف اال  

وصلت ماراي حتمل صنية عليها كوب عصري 
 الربتقال وطبق من احللوى.

 
وجدهتا كاليويب هناك بعد ساعة ونصف  

 اقرتبت املراة منها قائلة:
_ايوان عزيزيت ,اين اسفة النين تركتك مبفردك  
 ولكن الاعتقد ان املامت مالئم لتلتقي فيه ثيو



اىل جانب ذلك......يف هذه الظروف,من 
كريستوف ان يتكلم مع والده على مصلحة  

انفراد حىت يسواي خالفاهتما قبل ان حنتفل 
 بسعادتك.

 _وهل ستفعالن ذلك؟
غري قادرة على اخفاء قلقها,ماذا لو ذهب 
جهدها سدى؟ماذا لو رفض فارادكسيس ان  

 يستقبل ابنه يف بيته؟
 _ابلتاكيد ايعزيزيت. 

وضعت كاليويب يدها على معصم ايوان املطبق  
م عندما جلست اىل جانبها. ابحكا  



_ذهب الرجال اىل حانة وهذا سيعطي 
كريستوف وثيو فرصة لالسرتخاء ,وملصارحة  
بعضهما البعض ,واتكدي من ان ثيو سيكون 
مستعدا لدفن املاضي بعد ان قرر كريستوف 

 الزواج وللرتحيب بعودته يف بلفادير. 
 ترقرقت الدموع يف عينيها: 

_لقد كانت السنوات الست املاضية مبثابة 
كابوس لنا مجيعا لكن االن عد ان كسر 

كريستوف الصمت بينه وبني والده سنصبح  
عائلة واحدة من جديد.كان ثيو خائفا من 



ان يستمر كريستوف يف العيش مع  
 املاضي....... 

 هزت راسها حبزن:
 _اليريد ان حيصل ذلك البنه البكر.

 
يبالغ كريستوف اذا يف تصوير  عبست ايوان مل 

 الصدع القائم بينه وبني والده.
 سالت برتدد:

 _هل كانت االمور سيئة بينهما هلذه الدرجة؟ 



_كاان دائما على شجار هذا اليعين ان ثيو مل 
يكن مهتما به.....اذا كان هذا ما تفكرين  

 فيه ......خبالف ذلك متاما.
 اطلقت تنهيدة عميقة:

هار عاطفته هتدف اىل  _كانت طريقته يف اظ
جعله رجال قواي رمبا كانت االمور ستختلف 
لو بقيت كريستينا على قيد احلياة مل يكن يف 

 وسعي التدخل مع انين احبهما كثريا... 
 توقفت وبدت مرتبكة.

 توسلت ايوان:



_ارجوك اتبعي.اخربين كريستوف القليل عن 
حياته السابقة هذا سيساعدين على معرفته 

 بشكل افضل.
 _ماذا علي ان اخربك ؟
 فكرت كاليويب مليا. 

_انه كان ارستقراطيا وان العمل الشاق غريه  
كما اراد ثيو كان يقول دائما ازرع قليال 

 حتصد قليال. 
 

اشركت ايوان موضوع ميكوس يف حديثهما 
 بعفوية:



_ماذا عن ميكوس هل كان يعامله ابلطريقة  
 نفسها.؟ 
 _ال . 

 _ليس قاسيا ككريستوف. 
  ابدا ليست كلمة مناسبة لني رمبا._قاس؟ ال

 
 _من الواضح ان كريستوف حيبك جدا.

_اعرف واان مقدرة له ذلك ليس من السهل  
تربية ولد امراة اخرى وجعل طفولته سعيدة  
لكن كريستوف مل يكرهين يوما وبدا مقراب 
 جدا من اخيه مع انه يكربه خبمس سنوات.



_اخربين كريستوف انه عاش هنا حىت اصبح 
  لثانية عشرة من عمره؟ يف

_هذا صحيح ارسله ثيو اىل مدرسة يف اثينا 
ابلطبع كان يعود يف عطالت الصيف الطويلة  

وتساءلت يف ذلك الوقت اذا كان بعده 
سيؤثر على عالقته مبيكوس لكنه مل يؤثر 
ابدا.ميكوس حيب كريستوف كان مستعدا 

الن يفعل اي شيء ايمره به كريستوف! لكن  
ستغل ذلك ابدا ومل حياول ان  كريستوف مل ي

يهينه او يستخف به بسبب انه اصغر سنا 
 منه او النه حساس اكثر من اللزوم.



ابمكان كل واحدمنا ان يتغري فكرت ايوان 
ابسف ,كان عدم استغالل كريستوف الخيه  

 شيئا رائعا.
 

زودهتا كاليويب مبعلومات قيمة عن 
تعي النظر يف موقفها منه.  طفولته,وجعلتها  

عرفت الكثري عنه خالل مخس عشرة دقيقة 
امضتها مع زوجة والده اكثر مما عرفت يف 

 ساعات امضتها برفقته. 
 سالت ايوان بلطف:

 _وعندما انتهى من مدرسته؟ 



_علد اىل هنا عندما اصبح يف الثامنة عشرة 
من عمره....رجال.ومل يسعهما البيت الكبري 

 هو ووالده.
قت يف الفراغ للحظة :حد  

_كان وضعا الميكن الي امراة ان تصلحه 
 ومع ذلك احببت االثنني.

 _ملاذا كانت االمور سيئة بينهما؟ 
_اعرتف ان ثيو كان يسر يف حتريضه واجباره  

سلطته كان يشعر برضى اتم وهو  على حتدي
يرى كريستوف يقاوم,ولقد كان فخورا اببنه 

ه ابلفوز مهما  القوي العدائي لكنه مل يسمح ل



كانت وسائله مؤملة,ترك كريستوف البيت 
ورفض ان يدخل اجلامعة وبعد ان ادى  

خدمته العسكرية ,عاد اىل كافوس لكن ليس 
اىل بلفادير,اختار العمل مع عرابه واالن 
حتطمت حياته من جديد بعد ان مات  

 فالميوس. 
 

وماذا عن الفتاة اليت كان مرتبط هبا؟مل تذكرها  
ن قصتها كانت اهانة اخرى لوالده كاليويب ال

واىل جانب ذلك مل يستمر كريستوف يف  
شركة فارادكسيس للبناء منذ سنينت ومن دون  



علم والده مل يستعمل ذكاءه بل قوته  
اجلسدية وذلك ملصلحة الشركة ملاذا؟هل 

اعتقد ابهنا كانت الطريقة الوحيدة  
خلالصه,اىل ان تعرف هبا ووجد اهنا خيارا  

ت ان تطرح عليها املزيد من  اسهل؟اراد
االسئلة لكنها وجدت نفسها معقودة اللسان 

بشكل غريب مث مسعت اصوات بعض  
 الرجال,توترت اعصاهبا ومتلكها اخلوف.
 ابتسمت هلا كاليويب وربتت على كتفها:

_اسرتخي سيحبك بقدر ماحيب ابنه.لقد 
اخربين كريستوف الكثري عنك وحنن يف  



والطريقة اليت وقع هبا طريقنا اىل املامت جدتك 
يف حبك من اول نظرة,صدقيين ايعزيزيت 

 ستسحرين ثيو ابلتاكيد. 
حىت اييت الوقت,وينتهي فيه دوري ! وقفت 

ايوان غري قادرة على ان تسيطر على  
توترها,عندما ارتفعت االصوات ودخل 

كريستوف مع رجل مسن .ابلطبع كان ثيو 
عرفت فورا بدا يف اواخر الستني من عمره 

قدرت طوله بست اقدام شعره داكن وجسده  
متناسق اكثر من الرجل الواقف اىل  

جانبه,كان الوجه الذي تفحصها برضى اتم  



قاسيا على الرغم من تغضن بشرته امللونة  
س وكانت بلون الربونز نتيجة تعرضها للشم

 حليته اطول.
 

اقرتب كريستوف منها وطوقها بذراعيه مث 
دما واجه والده  ادارها ويده على معصمها,عن 
 قائال بتوتر: 

_هذه ايوان املراة اليت ساجعلها زوجيت. اهنا 
 كل مايتمناه الرجل مجيلة ومطيعة. 

ارجتفت يدهاوهي تصافح الرجل واحست ان 
التوتر ميكن ان يثري التحدي وان عليها ان 



تدقق يف اختيار كلماته,عندما توقف,لكنه 
 بدا يتكلم وكانه كان مبفرده معها.

حبها كثريا. واين ا  
 احىن راسه وطبع قبلة على خدها. 

شعرت ابالهانة من كلمات احلب الفارغة 
وكانت ضعيفة لتمنعه من جرها اىل حيث كان 

 يقف والده:
 _هل ترحب هبا يف بيتك.؟ 

 
تنقل نظرها بني الرجلني وهي مدركة 

احاسيسهما العاصفة نظرت اىل وجه ثيو 



املتعجرف ومل جتفلها العينان  فارادكسيس
 القاسيتان اللتان كانتا حتدقان اليها. 

لو اهنا الحظت ان موافقتها على خطة 
كريستوف ستضعها يف هذا املوقف احملرج  
لكانت اختارت ان تعود اىل انكلرتا وتواجه 

 اي مشكلة تنتظرها. 
مهما كان والده قاسيا معه يف املاضي,واالن 

دكسيس وجها لوجه بعد ان واجهت ثيو فارا
خجلت من دورها وماذا عن كاليويب ؟امل 
يفكر كريستوف كم ستحزن زوجة والده  

 عندما يفسخا خطوبتهما؟



 تقدم ثيو منها وامسك يدها وقال:
_انت فتاة مجيلة وشجاعة ارحب بك يف 
بييت ويف عائليت وامتىن لن مينحك املستقبل 

 كل شيء تستحقينه.
 الفصل السادس 

 
_واالن اعذراان لبضع حلظات لقد وصلت 

حقائب ايوان واان متاكد من اهنا تريد ان تفرغ  
 حمتوايهتا . 

 دس كريستوف يده بيدها عندما تركها ثيو: 
 _هيا ايحبيبيت سامحلها اىل غرفتك.



قادها كريستوف اىل الطابق العلوي وشعرت  
ابالرتياح بعدما ختلصت من عناق ثيو  

فتحت الباب له  احلار,دلته على غرفتها 
وتبعته اىل الداخل وهو يضع حقيبتها على 

 السرير. 
 _كريستوف..... 

 
 واجهته قبل ان ختوهنا شجاعتها:

_اين اسفة لكنين الاعتقد ابنين استطيع 
 االستمرار.



لوت يديها معا بال وعي ,وهي حتاول ان تقيم 
ردة فعله,وعيناها تتفحصان تعابري وجهة 

يع ان توازن به  الغامضة ومل جتد شيئا تستط
 شعورها: 

 _مل اشعر ابنين خمادعة هلذه الدرجة يف حيايت.
 قال بصوت انعم: 

 _لقد وافقت. 
_نعم لكن حتت التهديد ومل اتصور ان االمر 
سيكون كهذا قبلت عرضك على اساس ان 
احضر معك كصديقة على وشك الزواج 
هبا,لتقنع والدك ابنك على وشك ان 



اي منك,لكنين مل تستقر,وجتعله يتخذ موقفا ود
ان تقوم زوجته ابعداد بعض الرتتيبات اتوقع 

لالحتفال بزواجنا او حىت انك ستتصاحل 
 معهم هبدوء.

_هل انت خائفة من ان تستيقظي يوما ما 
وجتدي نفسك تسريين بني املدعووين اىل 

 جانيب؟
 

قالت حبدة وهي تقف بال حراك على بعد 
 بضع اقدام منه:
 _اين الامزح. 



يف عينيه مجدهتا وجعلها اقرتاحه  وكان قوة
 تستغرق يف تفكري عميق. 

زم شفتيه القاسيتني وقضى على املها حني 
 قال: 

_واان ايضا اييوان جيب ان تالحظي كم 
سيكون الوضع مؤملا هلما اذا حررانمها من 

ومههما بسرعة سنطلعهما على فسخ اخلطوبة  
وعلى تالشي احلب عندما حيني الوقت املالئم 

ن فسنستمر يف لعبتنا. اما اال  
تعمد عدم مساعدهتا ومل يرد ان يظهر هلا اي  

تفهم او تعاطف تالالت عيناها بربيق  



الغضب للحظة عندما استقرات على تعبري 
 وجهه املشدود. 

 
 _ومىت حيني الوقت املالئم ؟ 
 رفعت ذقنها الصغري بتحد:

_عندما تصبح احلقيقة اقل امهية ؟لقد ابلغت 
عدائية والدك جتاهك الحظت انه  يف تصوير 

 بدا مسرورا جدا برؤيتك من جديد.
_النه يعتربك خالصي!النه يعتقد ابنين امحق 

رغبته وابنين اخرتت امراة مجيلة عاطفية  
 ومستعدة الن تعيش مع ماضي .



 رفع حاجبيه بفارغ صرب:
لقد قلت لك سابقا انين احاول ان اكسب 

ه بعض الوقت ,وقت الشارك بلفادير مع
كضيف مرحب به,ولبناء عالقة متينة  

بيننا,التعتمد على اي شخص او اي شيء 
اخر اذا ختلصت عين االن ستدمرين كل صلة  

 بدات تتشكل بيننا. 
_اليهم اذا كنت اشعر ابحلزن يف الوقت 

 احلاضر؟ 
 



ادرك تعبريها الدائم الشكوى بسرعة وعيناه  
 خترتقاهنا كشعاع:

حزينة  _اخر مااحتاجه االن هو ان اراك
 سيعتقد والدي ابنين اسيء معاملتك.

 قالت بسخرية:
 _وسيكون احلق معه.

 رفع كريستوف حاجبه استنكارا: 
_لن ترحلي من هنا فارغة اليدين او من دون  

 عمل. 
 شعرت ابالهانة من اقرتاحه:

 _هل تعتقد ان هذا كل مايهمين؟ 



ان احلب يشرتي ويباع......مل يعلق 
كان    كريستوف على مظهرها بوضوح

 سيسهل عليها االمر لو انه اعجب هبا ايضا. 
 

 قال برقة:
 _ليس ابلضرورة .

ادركت ايوان نربة التهديد الكامنة وراء كلماته  
 البسيطة وابتعدت عنه خطوتني :

 _رمبا تريدين مكافاة بعملة خمتلفة .
 _كريستوف ال.



كان هدفه واضحا حاولت ان تتجنبه 
بذراعيه حبركة واحدة سريعة  لكنه,طوقها

وشدها اليه مل تشعر هكذا مع اي رجل اخر 
 حىت مع فيليب. 

فليب ! هذا هو اجلواب كان فسخ عالقته 
 هبا وراء هذه احللقة الغريبة يف حياهتا.

ليس االن كريستوف عىن هلا شيئا بل النه 
مال الفجوة الفارغة يف حياهتا,حقيقة انه ميثل 

ليب ليست هلا اي كل شيء افتقدته يف في
 عالقة مبا حيصل االن اليس كذلك.



الحظت اهنا توقفت عن مقاومته عندما كسر  
صوت كريستوف االجش املت وان ذراعيها 
مطبقتان على كتفيه واصابعها تداعب شعره 
الكثيف االسود وتالمس بعض خصالته  

 املرنة والالمعة.
 

توردت وجنتاها بغضب لقد اكردت رايه  
ستجرؤ على االعرتاف  االسوا فيها هل

ابحلقيقة ؟اهنا كانت تفكر يف فيليب,وحتاول 
ان تقيم عالقتهما؟اهنا جتاوبت معه الهنا 

 كانت شاردة الذهن؟



ابعدت يديها عنه بسرعة وحررته من قبضتها 
فها,الهنا عرفت انه  ارجتفت وخجلت من تصر 

سيسئ فهم ماحصل,وتظاهرت برتتيب 
شعرها عندما تفحص ماحصل,وتظاهرت 

 برتتيب شعرها عندما تفحص وجهها املرتبك. 
 قال بلطف:

_يبدو ان هذه هي اللحظة املالئمة القدم 
 لك هذا . 

 وهو يريها اخلامت الذهيب:



_اصر والدي على ان اخذه يف اللحظة اليت  
دخلنا فيها اىل املنزل قبل ان يتعرف اليك 
 جيب ان يقنعك هذا وحده ابمهية خطوبتنا. 
امسك يدها وشبك اخلامت املرصع ابحجار 

كرمية يف اصبعها فتحت فمها بذهول  
 مرعب. 

 
_كان ملك والديت اهداها اايه عندما ولدت 

ابالهانة اذا   ابمكانك ان تتخيلي كم سيشعر
 رفضت ان تلبسيه. 

 ايللهولز ماذا سافعل؟



_ضعيه يف اصبعك ابلطبع اال اذا كنت من 
 دون رمحة.

امسك يدها اليمىن ليمنعها من سحب 
 اخلامت:

_والديت متوفية ايايوان لن يسعدها شيء اخر  
اكثر من ان ترى زوجيت املقبلة العنيدة 

 حتملهز 
نين لست _زوجتك املقبلة العنيدة رمبا...ولك

 هي. 
 _ولكن ممكن حصوله وماادراك؟ 



سرى اخلوف يف جسمها عندما استوعبت 
توتر شديد,بدا وكانه حيدق يف صميم  كالمه ب

قلبها وكان كلماته اخرتقتها هل هذا هو طعم 
 اخلوف ؟هذه املرارة يف فمها؟

 اضاف قائال:
 _وماادارك ايوان؟رمبا ستحل كل مشاكلنا؟

مشاكل . _مشاكلك رمبا ليس لدي اية   
 

بدت عيناه كسوط وشعرت اهنا على وشك 
 ان يغمى عليها.



_العائلة الحبيب لقد اعرتفت يل ان بيتك 
 سيحتله شخص اخر اتركا اايك وحيدة؟ 

كيف ميكنها ان تنكر مااعرتفت به؟ثبتت 
نظرها على مالمح وجه كريستوف القاسية 
وهزت راسها بياس .ابمكاين ان اضمن لك  

جحا وامنا.والوالدك مستقبال ان  
 _اوالد!

 فكرت بياس .
 _اال تريدين ان تنجيب اوالدا؟

_نعم ال .....اال اذا كان والدهم الرجل 
 الذي احب.



 _فليب؟ انسي امره لقد اصبح من املاضي. 
دهشت النه تذكر اسم خطيبها ماذا  

ستستفيد اذا اعرتفت له ان موقفها من 
فيليب قد تغري متاما منذ ان استلمت 

ان يتحطم قلبها بدات تشعر   رسالته؟وبدل
ابالرتياح من انفصاهلما لقد ارتكزت  

عالقتهما على امور سطحية من دون اي 
عاطفة اتفاقية مرحية ومالئمة تفتقر اىل وهج 
هلاب ,لقد اخذت تتكيف مع هذه احلقيقة 

 املؤملة تدرجييا.



لن تعرتف له واالفضل ان تدع هذا اليوانين  
ماتزال حتب املتعجرف واملستبد يظن اهنا 

 فليب. 
 

_هل تعتقد ابنين ساقبل عرضك ,مبجرد ان  
احصل على بيت ايويين؟ وماذا عنك 

كريستوف ؟هل تريد حقا,ان تتزوج امراة 
 تعرفت اليها يف حانة؟

 _الميكنين االختيار بدقة.
_اذا فتياتك كثريات؟ انت دائما تتحدث 

عن ماضيك واان اعتقد ابن معظم الرجال يف 



سنك والذين مل يستقروا بعد لديهم اتريخ 
حافل ابملغامرات العاطفية اذا وقعت امراة يف 

حبك ستغفل عن اخطائك مهما كلنت 
 شنيعة. 

 _حىت اخلطا الذي ادى اىل سجين.؟
 صدمها سؤاله القاسي للحظة.

هل كنت يف السجن؟ _سجن!   
 

 اكد هلا بوجه خال من اي تعبري :
 _ثالث سنوات.

 امتزج صوهتا ابخلوف والشفقة:



 _ولكن ملاذا ماذا فعلت؟ 
 واجتف صوهتا من هذا البوح غري املتوقع.
مل جيد كريستوف االمر سهال ايضا .انوع 
اجلرمية اليت ميكن ان يقرتفها رجل مبركز  

 كريستوف؟
االمل: ضحك من شدة   

_ماذا فعلت؟ ساكون صرحيا معك كنت 
 مسؤوال عن وفاة الرجل. 

 _جرمية قتل ؟
 اعتقدت ابن قلبها توقف عن اخلفقان .

 _مل تكن متعمدة.......... 



 _لكن من ......ملاذا؟........كيف؟ 
 _من ؟ رجل غريب سائح مثل تسالني...؟

 
كان وجهه حزينا والتمعت عيناه وكانه لن 

. ينسى ماحصل ابدا  
_النه كان مزعجا وقليل التهذيب كيف؟ 
يقولون انه تويف نتيجة لكمات قوية على 

ومل يتمكن من الدفاع عن  الراس كان مثال
نفسه كانت مباراة اذا جاز التعبري من وجهة 

 واحدة.



الن بدات تفهم موقف ثيو فارادكسيس من 
كريستوف ,اخلوف واملرارة اللذان ابعدانه 

و فارادكسيس ابنه عن بلفادير لقد راى ثي
البكر ووريثه اجلميل والقوي خيرق احدى 
قوانني اجملتمع.ولقد راى العار من خالل 

اجلرمية والعقاب واعتقد ان احالمه يف رؤية  
حفيده وهو يلعب يف حديقة بلفادير قد 

 حتطمت اىل االبد.
 

_هل ذلك يثري امشئزازك؟ االن ستفهمني 
ارى ملاذا اردت ان اؤجل هذه اللحظة,وان  



اخلوف والرعب يف عينيك,بدل الوميض 
 الساخر والضحك..... رمبا الصداقة؟

اثر صوته فيها وايقظ هاجسا ساكنا يف 
داخلها,تدفقت ذكرايت جتوهلما يف املدينة اىل  
ذهنها,الطريقة اليت كان حيدق هبا القرويون 

 اليه وكانه زائر من كوكب اخر.
عرفت مث افرتضت انه ااثر فضوهلم فقط االن 

 ان هناك سببا اعمق واهم وراء نظراهتم.
 _اان...... 

حاولت ان ترد عليه لكن صوهتا مل يسعفها  
هي مدركة اهنا مل تشعر سوى ابلدهشة وليس 



االمشئزاز,ومل تشك ان كريستوف قادر على 
ان يغضب ولكن ليس ابلوحشية اليت  

 وصفها؟
شحب وجها وهي تتذكر الطريقة اليت وخبته 

يكو واهتتمته ابنه كان ينوي ان  هبا يف ال غر 
 يضرب مانوليس واصراره على االنكار.

 _الابس ايوان.
 

كان صوته قاسيا ولكنه بدا متعجرفا وشجاعا 
 وهو يقبل ادانته املستحقة .

 _اين افهم شعورك .



 فتح يديه من دون اي تعبري .
_لقد رتبت سريري وكما يقول املثل علي ان 

كان هناك امراة    استلقي عليه مبفردي اال اذا
يف مكان ما التعكس عيناها االمشئزاز وال 

يرتعد جسدها من اخلوف عندما اعانقها,وال 
 جيف فمها عندما امهس هلا.نتدايت

تقدمت منه تلقائيا,وشدها اليه احلزن احملفور 
 على وجهه,وشعورها ابلتعاطف معه وقالت: 

_ستجد هذا الشخص.... صدقين  
 ايكريستوف.

 



ان حتيب شخصا هبذه  _هل ابستطاعتك
الصفات ؟ هل منتحن ذلك؟ هل نتاكد اذا  
كنت ماتزالني تتجاوبني معي كما كنت من 

 قبل؟ 
طغت املرارة عليه وهو يضمها بني ذراعيه 

 ويعانقها ويبعث الدفء يف عروقها. 
كان امتحاان عسريا وكان عليها ان ترفضه 
ومع ذلك اصبحت ضحية راغبة,تتجاوب 

بهج.معه وكاهنا يف حلم م  



رفعت يديها وشبكتهما يف شعره االسود  
اجلميل تريد ان ترحيه وتبعده عن املتاعب 

 اليت الزمته تريد ان حتبه ......احلب ! 
 

صدمها اعرتافها وذهلت من السرعة اليت 
 حدثت هبا االمور. 

الميكن ان يكون هذا صحيحا هل ميكن؟هذا 
احلنان املربك الذي شعرت به حنوه قد يكون 

مومي الذي سخر منه يف ال  احلب اال
 غريكو.



ومع ذلك مل يكن جتاوب كريستوف طفوليا! 
كان من املستحيل اال تدرك رغباته  

احلقيقة,ومستحيل ان تتجاهل ماكان حيدث 
 هلا عندما تشعر بقربه .

توترت ايوان بني ذراعيه بعد ان ادركت اهنا مل 
تعد مسيطرة على الوضع وحاولت ابن تشد 

النفس وذكرت نفسها,انه    عضالهتا دفاعا عن
 الحيبها على الرغم من اجنذابه الواضح حنوها.
لقد اوضح هلا يف لقائهما الول انه اليعتربها 

اكثر من وسيلة وان عرض زواجه مل يكن اكثر  
 من حماولة سافرة لكسب ثقة والده.



اطلق سراحها بكسل,اراتحت من حدة 
عناقهما الطويل وبدت خطوط وجهه انعم 

ذي قبل.واكرب من    
 سال بتوتر وهو حيررها من قبضته: 
 _هل فهمت ؟لقد اثرت امشئزازك؟ 

_ال ,هذا ليس صحيحا.لقد فاجاتين هذا  
 كل مايف االمر اهنا صدمة ابلطبع...... 

 
مباذا جيب ان تشعر؟ابلرعب؟ ابخلوف؟  

ابالمشئزاز ؟ابلغضب؟رمبا بكل هذه االشياء 



ومع ذلك شعرت ابهلدوء والتعاطف معه النه  
 امضى ثالث سنوات يف السجن.

كان رجال متعجرفا ,ولكنه ميتاز ابحلساسية 
والرقة مهما كان الطريق الذي اودى به اىل  

هذا املصري مظلما قبلت ندمه 
الشديد,كواقع مقرر من دون برهان او عذر 

 او حىت تفسري. 
ان  _ليس من الضرورة ان تتضاهري ايايو 

ولكنك عرفت االن حقيقة غيايب عن بلفادير  
الذي دام ثالث سنوات سنة انتظرت فيها 
احملاكمة ثالث سنوات يف السجن وسنتان 



امضيتها واان احاول ان اتكيف مع نتائج 
 فعليت.

 _فهمت. 
اطلقت ضحكة خفيفة وهي مستعدة الن 

 جترح كربايءها.
_فهمت ملاذا اعتربت ورطيت مبثابة استجابة  

اتك,لو كانت طبيعيت شكوكية,لكنت لصلو 
شككت يف انك تعمد اشراكي يف اللعبة منذ 

 اللحظة اليت رايتين فيها.
 _انت خمطئة .

 حدق اليها وبدا صوته اجش :



_لقد راودتين فكرة واحدة تلك الليلة عندما 
طوقتك بذراعي هناك عدة طرق لوصف 

 ماشعرت به... بعض الطرق الشعرية. 
تفعل. _كريستوف ...ارجوك ال  

 
 توردت وجنتاها وهي تتابع معرتضة: 

 _اعرف كيف شعرت.
 قال بنعومة:

_الاعتقد ذلك هناك بيت من الشعر اليوانين 
معروف كثريا يف اجلزر ويصف متاما ماشعرت  

 به.



 امرهتا عيناه الورقاوان ابالستماع اليه:
_عندما اقرتبت مين عرفت عن نفسك  

 ونظرت اليك تذكرت كلمات تلك االبيات. 
 )شفتاك سكر خدك تفاح. 
 عيناك حلم وقوامك زنبقة

 مااطيب طعم السكر وملمس التفاح 
 ورؤية احللم ورائحة الزنبقة( 

احدثت كلماته املثرية صدى يف الغرفة اهلادئة  
 عندما توقف:

_هذا ماشعرت به عندما نظرت اليك وهذا  
 مااردته عندما اصبحنا لوحدان يف غرفتك.



 
 _كريستوف...... 

ه ابحراج وقلبها خيفق بسرعة مهست ابمس
 جنونية.

_وهذا ما شعرت به ذلك الصباح عندما 
عدت اىل ال غريكو العرب لك عن رغبيت يف  
رؤيتك مرة اثنية عندما اعود من كافوس بعد 
 مامت عمي..... ووجدتك مستعدة للرحيل.

 مهست ابمسه مرة اثنية: 
 _كريستوف........



الدافئتني وخائفة  وهي مدركة جفاف شفتيها 
من ان تقول كلمة الن عينيه كانتا مثبتني 

 عليهما. 
 _وهذا مااشعر به االن. 

 
 بدا صوته ضعيفا ومتوترا: 

_وهلذا اردتك ان تعريف كل شيء عين مع 
 انين اجازف جبعلك تنفرين مين هنائيا.
 _كانت صدمة......التصدق.... 



_امنحيين اسبوعني ايايوان,مهما كانت  
ي هذا كل مااطلبه من اجل ثيو مشاعرك جتاه

 وكاليويب. 
 اخرتق صوته العميق والثابت اذنيها: 

_لقد اذيتهما كفاية اعطين الفرصة حىت  
ارتب االمور من دون ان اؤذيهما مرة اثنية 
ضعي اخلامت واستمري يف خداعمها ملدة 

 اسبوعني فقط.
اسبوعني ستمضيهما معه تتظاهر حبب بدا 

ر احلبيب بدل يصبح حقيقة بينما يؤدي دو 
 ان يكون االنتهازي كيف ستتحمل ذلك؟



 _وبعد االسبوعني ماذا سيحصل؟
_ساجد لك عمال مناسبا يف احدى اجلزر 
وسنفكر يف سبب مقبول ننهي به خطوبتنا 
سبب سيتقبله ثيو وكاليويب حبزن لكن بتفهم 

عندما حيني الوقت املناسب سنقدم هلما  
 تفسريا معقوال,اين اضمن ذلك,ز 

ا اهنما مل يقوما ابي ترتيبات ختتص _طامل
 ابلزواج بعد الاريد ان اخيب اماهلما.

 
 سال ابقتضاب: 



_ال؟ افضل طريقة تستطيعني هبا جتنب ذلك  
هو ان توافقي على الزواج مين,واعتقد اننا 
تفامهنا على ان ذلك غري واقعي يف الظروف 

 احلاضرة.
 اكدت له:

 _غري واقعي متاما . 
وهي مدركة انه سيسيء فهم تفسريها  

وسيعتقد ان الظروف تتعلق مباضيه وليس 
 النه الحيبها.

اعتصر المل قلبها وراقبته وهو يلوي فمه 
 العريض.



_اخربيين كم يلزمين من املال حىت اختطى 
 امشئزاز اية امراة من جرمييت؟

_هل تتوقع مين ان اكون الناطقة ابسم 
 النساء؟ 

اخرة,كان ابمكانه ان اتملت من مجلته الس
يوضح رايه فيها اكثر,كانت يف نظره امراة 

 حيدد املال مدى استقامتها.
 

 ضاقت عيناه: 
 _اين اقصدك انت.

 سرى الغضب والتوتر يف عروقها: 



_اذا احببتك ابمكانك ان تشرتيين بوردة 
 واحدة.

ان يكون الرجل الذي ستمنحينه  _لنامل
 قلبك بستانيا انجحا.

 استدار ووضع يده على مقبض الباب:
_ساتركك يف سالم لتفرغي حمتوايت حقائبك 

. 
_الاحتاج الكثر من بضع دقائق اين ساجدك 

 ...يف الباحة؟ 
 _من دون شك.



تفحصها وعيناه تلتمعان بربيق غامض 
 واردف: 

ر _ذهبت فردريكا لتزور اهلها ولتحض 
االوالد بعد املامت,ولقد حلق هبا ميكوس 
 سيكونون قد رجعوا عندما تنضمني الينا. 

 
 _التقلق ساؤدي دور العاشقة غومينا جيدا.

 رمقها بنظرة استياء:
 _احسين اختيار كلماتك.

 ضحك:



_لقد خذلتك معرفتك ابليواننية اخريا غومينا 
 امراة يسهل اقناعها هذا مايقوله االنكليز.

: قالت برقة  
_وهلذا استعملتها ايكريستوف امل تعتربين 

 ذلك دائما؟
 تدفق الدم اىل وجهه قبل ان خيرج من الغرفة.

 
 هناية الفصل السادس

 
 الفصل السابع 

 



مل يتطلب منها االمر اكثر من بضع دقائق 
وفقت لتفرغ حقائبها وتعلق ثياهبا يف اخلزانة وت

ونظرت اىل اخلامت الرائع الذي حييط ابصبعها  
ي مدركة ان قيمته املعنوية قد تفوقت على وه

قيمته املادية,لو كانت مشاعرها اقل ارتباكا 
 جتاه كريستوف متنت بياس.

لو ان نظرته مل حترقها بقوة ملسته نفسها ! 
تها وعرفت ان كريستوف القت نظرة اىل ساع

تركها منذ نصف ساعة من االفضل هلا اال 
 تتلكا يف ارتداء مالبسها.

ان ! احزر من اان!_احزر من ا  



رات فتاة صغرية حتث اخلطى ابجتاه كريستوف 
قبل ان تستطيع التحرك من حتت ظل  

السقف الذي حجب خلفية البيت عن اشعة  
 الشمس القوية.

وقف عندما اسرعت الفتاة حنوه ابتسمت له 
الصغرية اليت يرتاوح عمرها بني اخلمس 

 والست سنوات تطلب جوااب. 
ا االسود حبرية حول كانت مجيلة تدىل شعره

وجهها املرسوم مبالمح ال فارادكسيس 
 املتعجرفة.

 



ولكن لفت انتباهها تعبري كريستوف الغامض 
مزيج من االحاسيس املتناقضة عندما 

 استعدت الفتاة ملعانقته. 
 مهس هبدوء:

 _اكزاين. 
 كرر امسها بذهول :

 _بعد كل هذا الوقت.....اكزاين!
حيمل ابنة اخيه حبنان اشفقت ايوان عليه وهو 
. 

_اخربتين والديت انك ستون هنا ولذلك 
ركضت طوال الطريق حىت استطيع ان اراك  



اوال,والديت متشي الن رينا انئمة وحباجة اىل  
ا من قبل من حيملها ملاذا مل اتت اىل رؤيتن

 ايعمي كريستوف؟ 
 _النين كنت مسافرا.

_لكن كان ابمكانك ان تستقل طائرة كما 
الحضاران من اثينا قبل ان اييت بنا فعل ايب 

 املركب اىل هنا. 
 

_كان لدى ايب شعر كثيف على وجهه 
 ايضا,ولكنه ختلص منه قبل ان انيت اىل هنا. 

 اخربها كريستوف وهو يبتسم هلا:



_مل حتب والدتك اللحية ابدا ,سيصبح  
وجهي نظيفا كوجه والدك غدا.....اين 

 اعدك.
 _هل سرتحل من جديد ؟

ساحاول اال افعل ذلك اياكزاين ..... _  
مل يعد نظره مثبتا على الطفلة الن شخصا 

 اخر قد وصل .
حنيفة وفاتنة حتركت بتانق وشعرها االسود  

معقود اىل الوراء والتمعت عيناها مثل صفاء  
 املغنوليا وكشفت ابتسامتها عن اسنان رائعة . 

 



 _فردريكت!
تاهنا عرفت ايوان هذه الغريبة اجلميلة يف فس

احلريري البسيط قبل ان ينطق كريستوف 
 ابمسها .

_ايللهول البد اهنا جمنونة !هل يفعل احلب 
 ذلك؟ غرية من دون سبب . 

ترددت يف اهلرب ااىل غرفتها كانت غبية الهنا 
مل تدرك ذلك منذ البداية. لن خيرج ميكوس 

 وزوجته من الفضيحة اليت سببها ساملني.
 



طبت. حنن _لقد اخربين ميكوس انك خ
 سعيدان لك.

 _وانت فريكا......هل انت سعيدة؟ 
كان وراء سؤاله مغزى مهم او هل كانت 

 تتخيل ذلك؟ .
_الن وبعد ان عدت اىل بلفادير حيث 

 تنتمي اكتملت سعاديت.
بسرعة  _وكيف حال اخي ؟ لقد ترك املامت

ليحضرك انت واالوالد ومل يتسن لنا الوقت 
 للتحدث حبريةز 



كان كريستوف مهتم بفردريكا كثريا لدرجة 
انه مل يالحظ وجودها بعدورمبا عليها ان تعود  

 اىل غرفتها . 
ميكوس خبري افضل من ذي قبل ليس النه  
نسي ماحدث.....ميكوس خبري لقد غفت 

اهنا رينا بني ذراعي وهي ليست خبفيفة مع 
ماتزال يف الثالثة من عمرها ولذلك اخذ عين 

هذا احلمل وترك يل احلرية اليت بسرعة  
 وارحب بعودتك اىل املنزل.

 قالت اكزاين بفرح: 
 _لقد وصل ايب ورينا.



الحظت ايوان الفرق بني االخوين  
عندمااقرتب ميكوس فارداكسيس بدا 

ميكوس اقصر من اخيه ومشيته اكثر ثقة 
ء.وراسه اقل احننا  
 _ميكوس! 

 
تقدم كريستوف منه ويده ممدودة فكرت ايوان 

للحظة ان االخ االصغر سريفض عرض 
الصلح عندما قابل نظرة اخيه الصادقة مث 

 نظر بعيداز 
 تدخلت فردريكا : 



_دعين اخذ رينا عنك..... حىت تتعانقا كما 
 جيب ان يتعانق االخوة. 

بدا وكانه امر اكثر من اقرتاح وجتاوب  
ها ابلتصافح على الطريقة  الرجالن مع

التقليدية اليت يتبعها سكان البحر االبيض 
 املتوسط.

*** 
كانت تبالغ يف تصرفها ابلطبع اعرتفت ايوان  
سرا,وهي جتلس اىل طاولة بيضاوية الشكل 
 تتناول الغداء مع عائلة ال فارادكسيس .



_هذا اسم مجيل .....اكزاين مل امسع به من 
 قبل. 

 ضحكت الطفلة بفرح:
_امسي احلقيقي بوليكزينا الين ولدت منذ 
مخس سنوات يف يوم عيدها لكن اجلميع 

يدعونين ابكزاين.... ماعدا جديت اليت تناديين  
 ببويل احياان.

_وماذا عن اخيك هل ولدت ايضا يف يوم  
 عيد ما؟ 

 هزت اكزاين راسها حبماسة واجابت :



_اجل ووالدي ايضا ولد يف يوم عيد 
 نيكوالس. 

سيعقد الزواج ايوان ؟_اذا مىت   
سرى اخلوف يف جسدها ونظرت اىل  

 كريستوف تتوسله ان يساعدها.
 

 هب اىل جندهتا هبدوء اتم: 
_مل حندد التاريخ بد والد ايوان موجود االن 

ال يف الوالايت املتحدة ومل نتمكن من االتص 
به بعد, تريد ان اتخذ موافقته قبل ان حندد 

 موعدا.



 هز كتفيه :
مايتعلق بنا كلما اسرعنا كلما كان ذلك  _يف 

 افضل. 
_مارايك لو حندده يف العشرين من الشهر  

 املقبل؟
احنت فردريكا راسها اىل االمام,وثبتت  

 نظرها على وجه ايوان: 
_حنتفل اان وميكوس بعيد زواجنا يف ذلك 

 التاريخ ابمكاننا ان نقيم احتفالني.
 _ست سنوات من الزواج السعيد .



ميكوس ونظر اىل وجه زوجته اجلميل قال 
 ببطء واتبع: 

_رمبا يفضل كريستوف وايوان شيئا اكثر 
 هدوءا . 
 _ايوان ؟ 

وضع كريستوف يده على يدها املثبتة جبانب 
بقها بكسل وابتسامة توخبها وهو يرفع  ط

حاجبيه يدعوها اىل ابداء رايها وكاهنم 
 يناقشون حداث على وشك ان حيدث قريبا.

 



م اهتمامه مبشاعرها!ولكنها وعدته تبا له لعد
ان تؤدي دورها على اكمل وجه حىت يصبح  

 مستعدا الطالق سراحها.
 قالت ببساطة: 

 _اين الامانع مادمت انت راض.
_اذا سنتصل بوالدك يف الوقت احملدد مهما  

 كلف االمر وسنعد احتفاال مزدوجا 
طالبتها عيناه الزرقاوين ابملوافقة على ادائه  

كسل وقبلت قراراه بصمت هزت راسها ب
 تفحصت وجهه احملرج.



كريستوف املاكر! كل ماكانت تتمناه هو 
على هذا الزواج وهكذا عدم موافقة والدها  

تستطيع ان تنسحب من هذا االرتباط كابنة  
 مطيعة تراعي شعور والدها. 

ولن يصعب عليه صياغة سبب! فكرت حبزن 
اليرغب العديد من الرجال يف مصاهرة  

ان والدها اليهتم كثريا مبا تفعله جمرم,مع 
...ولكن هذا شيء الحيتاج ال فارادكسيس 

 اىل معرفته.
 

 صرخ ثيو:



_رائع سنستاجر اكرب حانة.... ال اكرب  
حانتني يف كافوس وسندعو مجيع اهايل  
اجلزيرة ....زواج يوانين الئق طعام جيد 
وشراب مفتوح موسيقى ورقص وسندعو 

و فارادكسيس اجلميع كي يعرفوا كم ان ثي
 فخور بولديه وبعروسيهما اجلميلتني. 

كان من الطبيعي ان يرغب ثيو مبعرفة املزيد  
عنها وعن عائلتها ولذلك مسح لالوالد  

ابالنصراف فاسرتخى الكبار على االرائك 
املرحية والناعمة عندما قدمت القهوة بينما 

روت ايوان قصة صوفيا وحبها للشاب  



تتزوج منه بدال من  االنكليزي الذي اختارته ل
ين الذي فضله والدها. التاجر اليوان  

 رفعت كتفيها مث ارختهما بياس:
_منعها من الرجوع اىل كريت بعدما حتدت 

ارادته ولقد اوضح هلا جيدا ابنه اليريد رؤيتها  
 مرة اثنية مهما كانت االسباب.

 _النتخلى عن بناتنا لغريب بسهولة. 
 استقرت ثيو عيناه عليها حبنان :

_ليس الننا ال نثق برجال من بلد اخر بل 
الننا نعرف ان بناتنا سيتخلني عن هويتهن 

واننني املواقف تتغري لكننا حباجة اىل مزيد  الي



من الوقت قبل ان نتكيف مع تقاليد  
 االوروبيني. 

 
حتدته وهي مدركة ان كريستوف مل يكف عن 

 النظر اليها طوال السهورة :
خيتلف   _وماذا عن ابنائك هل الوضع

 معهما؟
 اجاب ثيو ابقتضاب:

_ابلطبع ! صحيح ان الفتيات االجنبيات 
حيملن دما جديدا اىل عرقنا ولكنهن ينجنب 
اطفاال يواننينن وهذا مايهم لقد عاىن هذا  



البلد عرب التاريخ كثريا ولكنه استطاع ان 
صمد بوجه املعتدين اننا نؤمن بوحدة اهلوية  ي

 الوطنية.
بلطف وهو ميد ذراعه على سال كريستوف 

 ظهر االريكة : 
_انت التراتبني يف حسن ضيافة والدي 

 ابلتاكيد؟ 
داعبت يده الثانية خدها قبل ان تشعر 

 ابصابعه تضغط على اذهنا.
_مبا انه كان مستعدا ان يرى دمه ميتزج بدم 
 غريب الميكنه ان يعارض ان تبع ابنه خطاه. 



 
 التمعت عينا ثيو ابلتحدي: 

ا ارغب يف ان جيد كريستوف _كنت دائم
عروسا تليق به ّ! اخللق وليس اهلوية....هو 

 اساس الزواج الناجح.
 توقف للحظة وحدق اىل ابنه البكر .

_كنت اصلي دائما حىت جيد كريستوف 
اجه املتقلب امراة مجيلة  امراة تناسب مز 

وطيبة تستطيع اقناعه ابالستقرار يف بلفادير  
ضيه وتقدر  وامراة تستطيع ان تتفهم ما

 ظروفهز 



وقف كريستوف وبدا وجهه شاحبا يف ضوء 
 الغرفة الضعيف:

 _هل من اضروري ان نتحدث عن ذلك.
 تفحص ثيو وجهه بكابة :

_وملا ال ارادت ايوان ان نؤكد هلا ترحيبنا هبا 
سنغري هنا,كنت احاول ان اساعدها فقط 

املوضوع اذا كان يزعجك هل خططت  
؟لكيفية قضاء فرتة بعد الظهر  

 



_يف الواقع اود ان ازور شركة فالميوس لقد 
اخربين اريستيد ان االعمال مزدهرة على 
 الرغم من فرتة الركود اليت مير هبا اقتصادان.
نظر اىل ايوان وكانه رجل صادق وشريف 

 سائال اايها بنعومة:
 _هل ترغبني يف القيام بنزهة؟

على النهوض وكانه   وهو ميد يده هلا ليسادها
 متاكد من اجابتها . 

 _لن نذهب ملسافة طويلة .
 اتملها مليا عندما وصال اىل الرواق الواسع:



_بدوت حباجة اىل من ينقذك من هذا  
االستجواب عائليت فضولية كمعظم سكان 
 املنطقة خصوصا يف ماخيتص بزواج وشيك.

 
اعرتضت بصوت منخفض وهو يقودها اىل  

 اخلارج 
عر ابخلوف حيال خداعهم . _مازلت اش  

_العالج بني يديك مايزال عرض الزواج 
مفتوحا عليك ان تتاكدي من مكانتك هنا 

 فقط......وستغريين رايك.



مل ترد عليه ومشيا عرب املدينة من دون  
السرتخاء فاستمتعت  كالم,ومسحت لنفسها اب

ابشعة الشمس وهي تلفح بشرهتا الناعمة 
دميها.وابلعشب الطويل وهو يداعب ق  

 
جتولت يف املكان بعد ان تركها كريستوف 

وذهب اىل مبىن صغري يضم املكاتب الرئيسية 
 للشركة . 

_هل تسمحني يل ان اكون اول من يتمىن 
 لك مستقبال سعيدا؟



استدارت ايوان عندما مسعت صوت اريستيد  
 حيته وهي تبتسم له يتهذيب:

 _اخريك كريستوف؟
_اجلميع يعرف هذا شيء الميكن اخفاؤه يف 
مكان كهذا مع انين افهم ملاذا احتفظت هبذا 

 السر حىت يرحب بكريستوف يف بلفادير.
 التمعت عيناه وهو يقيم ردة فعلها:

_اين مسور النه يعيد بناء حياته يكفي انه  
هدر ثالث سنوات من حياته بسبب قيامه 

 بعمل شهم.
 



: البد اهنا مل تسمعه جيدا  
 _ماذا؟ 

_هب اىل مساعدة امراة كان رجل سكري 
يعتدي عليها اعتقدت ابنه اخربك القصة 

 بكاملها. 
 _امراة؟ امراة متورطة يف املوضوع؟من كانت؟

 ابتسم اريستيد هلا: 
_الاحد يعرف مل يكهن هناك حاجة لكشف 

هويتها الن احلادث االل حصل يف حانة 
ن  والقتال حدث بعد ذلك بكثري يف الغابة لك



هكذا بدات املتاعب....رجل اجنيب يعاكس 
 فتاة يواننية.

_مل يتوقع احد من كريستوف ان يقف وقفة 
املتفرج,كانت مساة كان الرجل ضعيفا  

وكريستوف رجل قوي ولقد دفع مثن قوته  
 غاليا.

 _ال انه خمطئ.
رفضت ايوان حكم اريستيد لقد عوقب 
كريستوف ليس بسبب قوته بل بسبب 

ة على استعماهلا.افتقاره للسيطر   
 



 _انت التلومه اليس كذلك؟
_لن احكم عليه الاحد من الذين يعرفونه 
جيدا يتكلم ضده مثلك,مهما كانت حقيقة 

مايريد كريستوف ان   االمر سنعرف فقط
نعرفه,املهم انه عاد اىل بيته واالفضل من 

 ذلك عروسه. 
 _شكرا لك.

حاولت ايوان ان تتظاهر ابلسعادة كم كان 
لك اليوانين املتعجرف الذي دمر  حمظوظا ذ 

حياهتا هذا الرجل الطيب على الرغم من كل  
 الوقائع املريرة .



 
اية وقائع؟ البدان اريستيد شعر ان هناك 

شيئا غامضا يلف املاساة من كانت املراة اليت  
حى ثالث سنوات من عمره من اجلها  ض

؟هل كانت حمقة عندما افرتضت اهنا امراة 
ي االنظ احبها كثريا؟اين ه  

لن تعرف ابدا اال اذا كان كريستوف مستعدا 
الن جييب على اسئلتها وهل هو مضطر الن 

 يفعل ذلك؟ 
ابمكان امراة واحدة ان تطالبه هبذا احلق 
 ,املراة اليت ستصبح زوجته .........هي؟



 
 هناية الفصل السابع 

 الفصل الثامن 
 

مضى وقت طويل قبل ان جتد ايوان مهراب من  
افكارها املضطربة اليت قضت مضجعها تلك  

 الليلة.
لقد حدث الكثري وبسرعة قالت لنفسها 

وهي حتاول ان حتدد مشاعرها جتاه كريستوف 
رمبا ستستطيع ان تعيد ربط احلقائق يف  

 غضون بضعة اايم . 



ستتمكن من ترك كافوس والبدء حبياة جديدة 
اذا وىف كريستوف بوعده من دون ان يعيقها 

لقوي واملثري ومن املفرتض ان ترحيها  حضوره ا
 هذه الفكرة لكنها شعرت ابحلزن.

سرت عندما انتهت وجبة املساء واستطاعت  
ان تلجا اىل غرفتها معتذرة ابلتعب الذي مل 

 تضطر اىل التظاهر به.
انمت ايوان جيدا واستيقظت لتجد الشمس 
 تتسلل من خالل الستائر نصف املنسدل. 

 



جتاوزت السابعة اكتشفت ان الساعة قد 
 والنصف طرفت عينيها .

استحمت قبل ان ترتدي تنورة بيضاء 
وقميصا مالئما من دون كمني وانتعلت حذاء  

خفيفا من دون كعبني ليمكنها من عبور 
 الطرق الصخرية.

توجهت اىل غرفة اجللوس الرئيسية اتركلة 
حول وجهها وقررت   شعرها االشقر منسدال

ان تتجول يف احلديقة اذا مل جتد الفطور  
 جاهزا .

 _ايوان عزيزت...... 



 اقرتبت كاليويب منها ترحب هبا: 
_هل تتفضلني مبشاركيت الفطور يف  

ابن هذا افضلوقت من النهار  اخلارج؟اعتقد 
قبل ان تشتد حرارة الشمس وخيم ظالم 

 املساء سينضم ثيو الينا بعد حلظات.
من خالل ستارة مزودة خبرزات زجاجية  قادهتا

 يتالعب هبا نسيم الصباح املنعش. 
 _اما كريستوف ..

 قالت بياس :
_مل اعد اعرف النظام الذي يتبعه مل نره منذ 

 وقت طويل ...



 ابتسمت هلا املراة :
 _كان اول من يستقيظ عندما كان طفال .

_انه االن رجل يتمتع بشهية قوية ومفتوحة 
 دائما. 

ايوان ومتنت لو اهنا عربت عن ذلك  ضحكت 
بكلمات اخرى ولكن عينا كاليويب الداكنتان  

 التمعتا بربيق عبثي وحدقت اىل يد ايوان.
 

_ارى ان خامت كريستينا يليق بك وكانه صنع 
 خصيصا لك.

 _نعم.



ملست ايوان االحجار الكرمية البد ان زوجة 
ثيو االوىل كانت متلك اصابع طويلة ويدين  

لها نظرت اىل وجه كاليويب اجلميل . حنفتني مث  
 _امتىن اال تعارضي اقرتاح والد كريستوف. 

 _ابلطبع ال! 
 اكدت كاليويب هلا ذلك بتهذيب:

 _حىت لو كان يناسبين..... 
 مدت اصابعها املمتلئة لتظهر استحالة ذلك 

ان تضعه اال زوجة ابنها مسكينة  _الجيوز
لقد احبته كثريا وسيسعدها كثريا ان ترى 



املراة اليت ستمضي بقية حياهتا معه تضعه 
 بدال منها.

انكمشت ايوان على نفسها كانت كاليويب  
لطيفة ولكن كلماهتا مل تشعرها بتحسن  
 ابلنسبة للوضع الذي وجدت نفسها فيه.

ت فنجان اجربت نفسها على االبتسام وتناول
القهوة من مضيفتها وضعته على طاولة  
 جانبية وبدات متال طبقها ابلزبدة واملرىب.

 _امتىن ان تدركي ماانت قادمة عليه.
 مازحتها كاليويب : 



_هل علمتك جدتك ان تكوين زوجة طيعة 
ومطيعة اين اتسال؟ الين احذرك من  

كريستوف فهو اليسمح الي امراة ان  
 تتحداه. 

كاليويب!  _ذلك عيب ايلعار  
وقف كريستوف جبانبهما يدافع عن نفسه,بدا  

 وجهه النظيف جمهدا.
_ايوان تعرف انين اكثر الرجال حذاقة يف 

الواقع لقد حاولت ان تتحداين يف اول لقاء  
لنا واستطاعت اهلرب من دون ان تنال 

 عقاهبا.! 



ابتسم هلا وتدفق الدم اىل وجهها عندما 
يف تلك  تذكرت يبة االمل اليت سببتها له
 الليلة يف ال غريكو.

 
_هناك عدة امور علي القيام هبا هذا الصباح 
سيقضي ميكوس واالوالد يومهم مع اهل 

فرديكا واعتقد ابن ايوان تود رؤية املزيد من 
اجلزيرة وساطلب من ماراي ان حتضر لكما 

 غداءخفيفا يف اي وقت تريدانه.
 _رمبا استطيع ان اساعدك. 

 _نعم.



اليها بسرور:نظرت كاليويب   
_ابمكانك ان تبعدي ابين العنيد عن والده! 
كان لقاء البارحة انجحا,الاريد ان يفسده  

 اي شيء.
 تنهدت مث اضافت حبزن:

_كنت احلم دائما ان جيتمع مشل العائلة 
 حتت سقف واحد.
 قال كريستوف:

_لن نفعل اان وايوان اي شيء يسيء اىل لقاء  
 البارحة.



فوق عينيه الزرقوين  رفع حاجبيه الداكنتني 
 بعبث. 

 _ابلطبع ال. 
متتمت على حنو نزق واغضتها طريقة  

 كريستوف االبتزازية .
 
كيف ابستطاعتك ان    _انت حقري! الاعرف

تشجع زوجة والدك على العيش يف حلم 
زائف وانت تعرف ان احالمها ستتحطم يف 

 غضون اايم قليلة. 
 هز كتفيه استنكارا وقال: 



يف الوقت احلاضر   _لتستمتع ابوهامها
ستكون هناك وقت كاف لذرف الدموع 

عندما تتخلني عين هنائيا وستلعبني دور احلبيبة 
 املخلصة حىت ذلك احلني. 
 توقف ليتاملها هبدوء واتبع:

_النه مهما كان شعورك حيال املوضوع فمن 
املستحسن اال يسبب ذلك اي االم الي 
كان يف الوقت احلاضر.....وهذا مغاير 

ك الرقيقة.لطبيعت  
 



اخذت ايوان نفسا عميقا وحاولت جاهدة ان 
تسيطر على اعصاهبا وسالت نفسها ماالذي 

 مييز هذا الرجل الذي دمر حياهتا؟
 سالت بسخرية:

 _وانت من ضمنهم؟
حدق هبا وشعرت كاهنا مثبتة اىل جدار مهدد  

 ابالهنيار. 
 قال هبدوء :

_ال ايوان مرة واحدة رمبا منذ وقت طويل امنا  
ربة والتقدم يف السن يزيدان من قساوة  اخل

الرجل والسجن يتمم املهمة اذا كان عندي 



قلب رقيق اتكدي انه اصبح مشققا االن 
 كراحيت يدي. 

ارادت ان متسك يديه وترفعهما اىل وجهها  
 للحظة غري مكانه قبل ان تستطيع التحرك.
_واالن بعد ان عرفت انين احرص دائما 

يك يف ان على مصلحيت الشخصية مارا
تقبلي اقرتاح كاليويب وتسمحي يل ان اريك 

 املزيد من كافوس؟
 _ومل ال؟

_اذن اقرتح ان نتاول الغداء يف اهلواء الطلق 
على الشاطئ ارتدي ثوب السباحة حتت 



فستانك واحضري معك كثريا من زيت  
 الوقاية. 

 
 _حاضر سيدي. 

وقفت حيتيه على الطريقة العسكرية ورد 
حرة. عليها اببتسامة سا  

ارتدت ثوب السباحة وهي مستغرقة يف  
تفكريعميق وتفحصت وجهها وظهرها يف 

 املراة.
ابرز ثوب السباحة الذي اشرتته حديثا  
تكاوينها بدقة اظهر الساقني الطويلتني  



واحاط خصرها وشد بطنها حبذر بينما بقي 
ومل يظهر    ظهرها مكشوفا ومعرضا للشمس

 اي عالمات قبيحة ختجل منها.
جب كريستوف ؟طردت الفكرة من  هل سيع

راسها اخر شيء حتتاجه االن هو موافقته كان 
كريستوف ميتلك ردة فعل ملتوية جتاه النساء 

 ككل الرجال.
دهنت وجهها وجسدها بزيت البحر,قبل ان  
تدس الزجاجة يف حقيبتها ترتدي تنورهتا وتزرر  

 قميصها. 



اراد كريستوف امراة تلك الليلة يف ال غريكو  
اة ميتلكها ويسيطر عليها بطريقته اي امر 

اخلاصة.وجها يساعده على نسيان اخطائه  
 ,اية اخطاء! 

كان ينتظرها وعلى كتفه منشفة ويف يده سلة 
صغرية كان يرتدي بنطاال قصريا واستبدل 

 قميصه الرمادي بقميص ابيض مقلم.
 

 _كم يبعد الشاطئ عن هنا؟
 _نصف ساعة تقريبا هل جتدينها بعيدة؟ 

ال. _ابلطبع   



حاولت ان جتاريه يف املشي وقد الحظت انه  
 خفف من سرعته. 

شعرت بتشنج عضالت قدميها يزول بعد 
فرتة قصرية عندما دخال غابة الصنوبر وسلكا 

 منعطفا منحدرا. 
وهي تستنشق عبري الصنوبر   بدات تسرتخب

املنعش ,كان شعورها اثبتا تلك اللحظة على 
الرغم من دفء النهار ومل تستطع ان تسيطر 

 على الرجفة اليت سرت يف جسدها.
 



_هل تشعرين ابلربد؟مل يعد بعيدا ابستطاعتك  
 ان تري البحر. 

كان حمقا رات بريق املاء االزرق من خالل 
ت العنان الشجريات الكثيفة.ركضت واطلق

 ملشاعرها.
خلعت صنداهلا حبماسة وتركت قدماها ارض 

 الغابة اجلافة لتغرقا يف رمال الشاطيء. 
 وقف كريستوف اىل جانبها :

 _مارايك ؟هل استحق ذلك كل هذا املشي؟ 
 _يستحق ضعف املسافة!

 استدارت لتواجهه بوجه متالق :



_اعتقدت ابنه سيكون مزدمحا مبا ان سكان 
ملتوسط ختلوا عن شطاهنم  البحر االبيض ا

 السرية اىل السياح. 
 _ليس بعد.

 
وضع ذراعه حول كتفيها وشدها اليه,كانت 

زاجها  حركته دافئة وودية مل يسمح هلا م
احلاضر برفضها مع اهنا جاهدة ان تسرتخي 

 حىت اعرتضتها حركته.



كان كل عصب فيها ينبض املا واستعدت 
للدفاع عن نفسها ,كحيوان احس ابخلطر 

نو منه تدرجييا عندما اضاف:يد  
 _مايزالون حيتفظون ابفضل املواقع للعشاق.
اثر صوته االجش والعميق حواسها ولكنها  
 كانت مستعدة حملاربته اذا كان سيضايقها.
_امتىن اال يطردوننا اذا اكتشوا اننا جمرد 

 ممثلني الاستطيع االنتظار اكثر.
مرجتفة وخلعته  حلت ازارا قميصها ابصابع

ببطء قبل ان تركض حنو حافة املاء وتقدمت 
 بصعوبة واعية ملراقبة كريستوف حلركاهتا. 



مل جترؤ وتنظر وراءها اال عندما غمرهتا املياه  
حافة املاء مرتدية   حىت عنقها كان يقف عند

ثيابه وفكرت للحظة ابنه الينوي ان ينضم 
 اليها كانت خمطئة. 

عنه,وهو يلف  مل تستطع ان تبعد نظرها
ذراعيه ليمسك بطرف قميصه ويسحبه من 

 فوق راسه بكسل . 
 

بدا قلبها خيفق بسرعة جنونية عندما الحظت  
اهنا كانت تتوقع ان ينضم اليها يف اي وقت 
مل تر له اي اثر ,تضاربت االفكار يف راسها  



واعرتها اخلوف ومل يتبدد اال عندما استطاعت 
 ان تلمح راسه من دون عوائق.

تكن سباحة ماهرة ولذلك قررت ان تعود   مل
اىل الشاطيء,لتتفحص بعض االصداف 

 واالحجار امللونة. 
تناولت منشفتها من حقيبتها وجففت نفسها  
هبا ودهنت جسمها بزيت البحر ومتددت 

 حتت ظل شجرة واغمضت عينيها.
احست بوخز خفيف يدغدغ وجنتيها بعد 
وقت قصري فتحت عينيها وارتبكت عندما 



كريستوف بقرهبا تتدىل من يده بعض   وجدت
 االعشاب.

 _مىت عدت؟
 __منذ ساعتني. 
 _الميكن ذلك. 

حبثت عن ساعتها يف حقيبتها ورفعت 
حاجبيها بذهول عندما الحظت انه مل يكن 

 يعبث معها :
 _ايللهول !ملاذا مل توقظين ؟

 _وهل كان علي ان افعل ذلك؟
 



ابجتاهها وعيناه  كان جيلس قرهبا وراسه مدرا 
 شبه مغمضتني بسبب ضوء النهار.

_كنت حباجة اىل النوم وقد اخرتت افضل 
مكان مل يكن هناك خطر على بشرتك  
الناعمة من االحرتاق واىل جانب ذلك 

 استمتعت مبراقبتك وانت انئمة. 
مل ترد ان تعلق على كلماته الغامضة وقالت 

 بتوتر:
 _كان عليك ان توقظين.

ن ولسبب مهم. _لقد فعلت اال  



مال جسده حنوها ورفع يده لينفض الرمل 
 العالق على كتفيها:

_كنت افكر لساعتني مضتا اذا كان علي ان 
 اعانقك ام ال وقررت ان افعل ذلك اخريا.

 _كريستوف!
حاولت ان تتظاهر ابلغضب امنا الطريقة اليت  
لفظت هبا امسه بدت اقرب اىل الدعوة منها 

 اىل الرفض. 
خبوف شعرت ابلدفء  وادركت ذلك 

والكسل يف هذا العناق البد ان يكون هناك 
 سبب! 



 
حاولت ان تبتعد عنه لكنه امسكها وهي 
حتاول النهوض وشدها اليها بقوة حىت 

 استلقت فوق الرمال الدافئة.
 توسلت اليه: 

 _كريستوف....ال جيب ااال تفعل ذلك.
 حتداها بتهذيب : 

 _جيب ان افعل ذلك.
ان حيصل بينهما ارتعدت وازعجها ماك

وشعرت ابمل الفراغ الذي مل ختتربه من قبل 
 يضعف مقاومتها الذهنية . 



_اخربيين هل كان ذلك االنكليزي فليب 
 عشيقك؟ 

ايللهول! امل يكتف منها بعد؟لقد اربكها 
جسداي وذهنيا كيف يتوقع منها ان تتحدث 

 عن ماضيها بعد ان اسرهتا جاذبيته؟
 اجابته حبدة: 

 _هذا اليعنيك.
 _هل كان عشيقك؟

 _ال ,مع انه ليس من حقك...... 
 

 _وملا ال؟



 اتمل ردة فعلها:
_ومل ال ايايوان ؟ كنت تنوين الزواج منه 

 ......البد انه ارادك.
 _الن. 

توقفت ترددت يف االجابة على سؤاله لكنها 
 قالت اخريا:

_الن جديت كانت يواننية ومل تكن فتاة مدينة 
بل فتاة جزيرة ولقد علمتين ان احتفظ 

 بنفسي لزوجي هل ابمكانك ان تفهم ذلك 



كانت نصف احلقيقة مل تشعر ابهنا تريد ان 
تلتزم مببادئ صوفيا لوال ان ذلك اصبح من 

 مبادئها. 
يف الواقع كانت مسرورة فلو كان فليب 

عشيقها لكان االمر اكثر اذالال بعدما وقع 
 يف حب امراة اخرى.

 _رمبا .
 مل تستطع ان تقرا تعبري وجهه:

_كانت هذه العقيدة سائدة ابلتاكيد لكن 
 هل كانت تتبع حبذافريها؟

 



 _انت تستند اىل خربتك اخلاصة.
 _ابمكانك ان تقويل ذلك. 

ا عندما تذكرت خطيبته توردت وجنتاه
 السابقة اليت وجدت رجال اخر يف غيابه .

 سالته وهي ترجتف: 
 _اذا انت ال حتتقرين لتمسكي بتلك املبادئ؟
مدركة اخلطر احمليط هبا وحدة تعابري وجهه 

الداكن بدا جسمها يرتاخى ويف تلك اللحظة 
 شعرت اهنا حتت تصرفه.

 
 هناية الفصل الثامن 



 
من اإلرجتاف عندما  حاولت ان متنع فمها

 ترقرقت الدموع يف عينيها 
 ادارت راسها بعيدا عنه خجال من نفسها

أيوان احين راسه قليال حاولت أال تنظر   -
 إليه لكنه أدار ذقنها بلطف حاولت 

أال تنظر إليه لكن ادار ذقنها بلطف وأجربها 
 على النظر إليه

 وعيناه تتفحصاهنا إبحراج .
أصدقك وأقدر مبادئك  ال تغضيب مين إين  -

 لكنه ليس اجلواب الذي أرادته 



 توقف ومل ترى سوى احلريه على وجهه
 

أردت أن امسعك تقولني إنه مل يكن فيليب   -
 ألنك حتبيه كفاية 

وهذا أجربها على قول احلقيقه  -  
اعتقدت أبنين أحببته اعرتفت بشجاعه -  
لقد وافقت عليه جديت كان وسيما ومهذاب  -

الطعام نفسه وكنا حنب نوع   
 املوسيقى , األدب ..

لكنه مل يلهب مشاعرك أو ميأل أحالمك ؟ -  



كان حساسا ولطيفا أل أعرف كيف كنت   -
 سأتصرف لو مل يكن جبانيب 
 يواسيين بعد موت صوفيا

لقد أعجبت به واعتمدت عليه كون رأيه   -
 بسرعه .

لكنه مل جيعلك تشعرين ابلسعاده كما أفعل   -
هأان معك تفحصها بدق  

كانت ستنكر لو كان هناك أمل يف أن  
 يصدقها ولو مل ختنها أحاسيسها 

أنت اخلبري وطغت املراره على  -اهتمته 
 صوهتا الناعم 



واان كنت فريسه سهله من البدايه ولكنين  -
 لن اضحي مببادئي من اجلك ..أان..أنت

 تلعثمت ومل تستطيع إخفاء مشاعرها 
رفيقة ألنين أشعرك أبنوثتك بدل ان تكوين   -

مسليه أصحبها معي يف احلفالت أو اتعشى 
 معها يف اخلارج 

 
 انكمشت من سخريته

ولكنك تعرفني انك لست حباجه إىل   -
التضحيه مببادئك لتستمعي داعبت اصابعه  

 بشرهتا.



صدقيين لن أؤذيك أبدا كل ماعليك أن   -
تفعليه إلراحة ضمريك هو ان جتعلي ارتباطنا 

 املؤقت .
ت اصابعه على بشرهتا وبدا  ارتباطا أبداي شد

 صوته انعما لكن متوتر 
كوين زوجيت اي آيوان مبا انك تضعني خامت   -

 والديت 
 تقلص حلقها وماتزال حتس بقربه . 

مانكاد نعر بعضنا بعضا عرفت أهنا مل  -
ترفض الفكره متاما وحذرهتا غريزهتا من  

 اخلضوع لقوة شخصيته 



 
سنمضي بقية حياتنا نكتشف بعضنا   -

 البعض 
 تغاضى عن احتجاجها واتبع 

هناك مثن لكل مبدأ واان مستعد ان أدفع   -
مثن مبادئك ماذا تريدين اكثر من ذلك ؟ هل 

 تعتقدين أن 
 ليس ابستطاعيت أن أؤمن لك حياة رغيده

 مل ينتظر ردها وأضاف بقسوة .
لست برجل غين أو بفقري ايضا ورثت  -

عشرة ابملئه من أسهم شركة فارادكسيس 



للبناء منذ مثاين سنوات وعندما كنت يف  
 اخلامسة والعشرين من عمري

وهناك شركة فالميوس بكل مممتلكاته يل وإين  
 أؤكد لك أن أعماله يف ازدهار مستمره .

توقف توقف غضبت من إصراره على  -
لتمعت عيناها رشوهتا ابملال وا  

أان لست مهتمه مبدخولك  -  
 ابتسم من دون حرج

حىت لو انه سيمكنك من شراء ثيابك من   -
اثينا والعوده إىل انكلرتا يف العطالت الصيفيه  

 ابنتظام 



وزايرة بعض األماكن اجلديده ولن حتتاجي اىل  
العمل يوما آخر يف حياتك إذا كنت تفضلني 

أيضا ان تؤسسي عمال خاصا بك هذا ممكن   
هزت راسها بضعف كيف إبمكانه أن يتغاضى 

 عن مشاعرها وقالت 
ال يعوض املال األشياء األخرى -  

 سأل حبرارة
هل تقصني أايمي يف السجن أال ميكنك  -

 حتمل املاضي
ال أعين  -  

 



 قال بصدق
هل انت خائفه مين إذا خائفه ان تصبحي   -

 ضحية عنفي آيوان 
ال هذا ليس صحيحا ايكريستوف اان  -

أقسم بذلك بدا وجهها حزينا ورفعت يدها 
 لتلمس خده الناعم لتؤكد له كالمها. 

كانت تعرف ان كريستوف لن يسئ معاملة 
امرأة مهما كان الدافع ومن دون شهاده 

 أريستيد
انت التفهمين ال شئ جيمع بيننا  -  

هناك حاجة متبادله  -  



 ملس يدها
أتسيس بيت وعائله لقد حاولت أن   -

اليت ستكون مستعدة لإلرتباط أتصور املرأة 
بشخص له ماِض كماضي ملدة سنوات تقريبا  

 مث التقيت بك وجذبين مجالك وحنانك 
 شعرت ابإلزدراء 

اعتقدت أبنين فتاة مستهرته افرتضت أنين   -
 متوفرة أبي سعر 

 مل يتغري اي شئ مايزال يفكر ابلطريقه نفسها 
 ابتسم ابقتضاب 



اعرتف انين عاجلت الوضع  ال ايحبيبيت -
 بطريقة سيئة تويف عمي فجأة 

زكما كان يتمىن وكانت الصدمة كبريه علي 
 كنت أحبث عن عزاء عندما ظهرت أمامي

استمر يف حتديقه هبا ومرر يده على شعرها 
تسارعت نبضات قلبها وتدفق الدم إىل  

 وجهها 
هل كان جييد صعوبة يف السيطره على نفسه 

 أكثر مماختيلت
لت أن تنسحب خائفة من ردة فعلهاحاو   

كريستوف  -مهست ابمسه   



من اان حىت ارفض هذه النعمه أردت ان   -
اخفف من املي معك أردتك كثريا لدرجة إنين  

 أومهت نفسي أبنك تريدنين أيضا 
 كان حكما خاظئا 

 
حكما ماكنت سأصدره لو مل تكن حراسي 
 متلبده ابحلزن تركت عندما أدركت غلطيت

عقول كل ماتريده هو امرأة انت غري م -
 أمراة تضمن لك قبولك يف بلفادير 

 انت خائف من ان يطردوك عندما ارحل 



شعرت بنفسها تذوب تدرجييا حتت ضغط 
 إصراره مل يتظاهر كريستوف أبنه حيبها أبدا .

لكن يقال إن احلب يولد احلب إذن أل ميكن 
أن جتعله يبادهلا الشعور مع الوقت إذا  

 وافقت على عرضه
 صحح بلطف 

ال لن يتكرر ذلك ابدا هو انت كزوجه اما   -
 ابلنسبه لكوين غري معقول

اعرتف انين صعب أحياان لكن  -ضحك 
 ليس غري معقول أبدا



الذي    كان يعرض عليها كل شئ ماعدا الشئ
ارادته منه اعرتاف أبن رغبته فيها مبنيه على 

 عاطفه صادقه . 
 احتجت 

جتعل األمر يبدو وكانين مرشحه يف عمل  -
 ما

 ومتنت أال يرى الدموع يف عينيها 
 
هذا أفضل مركز   -مل ينكر ذلك وقال  

ألفضل طالب وظيفه لكنين ال أستطيع ان 
 أكذب عليك اي آيوان



لكنين لن سأحاول إن أتكيف مع املاضي 
استطيع أن أدفنه أبدا ستجدي ان املال مينح 

 اإلحرتام
 وأن لدى معظم الناس ذاكره ضعيفه

كان حمقا لقد كانت تعرف ذلك أشخاص 
كأريستيد والعائله اليت اعتقد ابهنا سرتفض 
 استقباله يف بيته وبعض املواطنني اآلخرين

الذين كانت أيديهم ملطخة ابلدم ألن كان 
حلماية الضعيف من اي عندهم الشجاعه 

 اعتداء
ال اعتقد ان األمر هبذه السهوله  -  



حاولت آيوان ان تسيطر على ارجتاف صوهتا 
وهي يف صراع مع نفسها كانت مشاعرها جتاه 

 كريستوف 
معقده أليس هذا أساس احلب ؟ كانت تدرك 

 شيئا واحدا كانت تريده ان ميتلكها ان 
ان تواسيه يف وحدته تسانده يف حلظات  

ضعيفه تبكي معه يف كآبته تضحك معه يف 
سعادته تنجب أطفاله ماذا ستجين من هذا 

 الزواج 
ال إذن دعيين أحاول وأسهل عليك  -  

 وجدت نفسها بني ذراعيه مرة اثنيه يعانقها 



شعرت بتحفظها ينهار رفعت يديها إىل كتفيه  
به وقلبها  وأحاطته بعنقه كانت تتنفس بصعو 

خيفق بسرعه جنونيه وأحست بنفسها  
 كعصفور ضعيف واقع يف فخ

عاودها شبح تلك الفتاة اليت جازف  
كريستوف بسمعته وحريته من أجلها هل 
 كانت أجنبيه ؟ هل كانت عالقتهما متينه؟

 هل قتل الرجل بدافع الغريه ؟ 
كوين صرحيه معي ايآيوان كان تنفسه دافئا    -

 على أذهنا



ريدين أن ترتكي كافوس تريدين ان  انت الت  -
 تبقي هنا وتصبحي ... زوجيت . 

اختذت قرارها ستكون له ليس بسبب رشاويه  
 بل ألهنا حتبه بكل جوارحها

نعم نعم ايكريستوف إذا كنت  -مهست 
متأكدا من طلبك عندئذ سأتزوجك مل تعرف 

كم مضى من الوقت قبل ان حيررها  
 كريستوف من العناق

حر احلسي الذي كان حطم كريستوف الس 
 يتملكها

 



ليس بعد ...ليس هنا اين حباجه إىل الوقت  -
 كي أعطيك احلب الذي تستحقينه

 بدت عيناه سوداوين وهو ينظر إليها ويتابع 
جيب ان نتصل بوالدك او نكتب له هل  -

 تعرفني عنوانه 
 هزت راسها حمتجه 

اان يف الثانيه والعشرين من عمري لست  -
 حباجه إىل موافقته 

من األفضل ان حتصلي على موافقته  -  
نعم ابلتأكيد بدت فكره رائعه بسبب  -

التماسك العائلي الذي شهدته يف بلفادير  



تنهدت بعد ان ادركت احلقيقه حقيقة أن 
 والدها احب والدهتا أكثر منها 

 التمعت عينا كريستوف بربيق النجاح 
حسنا -  

سنتناول الغذاء مث سنبحث بتفاصيل الزفاف 
فضل أن يكون زواجنا يف العشرين من  من األ

 الشهر القادم
جتمدت يف مكاهنا لبضع حلظات تتفحص 

الرجل الوسيم وتستوعب مجاله رمبا سيأمتنها  
 على اسراره مع الوقت

 وكما قال أريستيد



كريستوف ليس برجل سهل عليها أن تثق به  
 ألهنا حتبه تثق به لبقية حياهتا 

بصوت حازمأخذت نفسا عميقا ووافقت   
أعتقد انه اتريخ مآلئم  -  

قدم العشاء يف الثامنه والنصف القت آيوان 
نظرة سريعه على ساعتها وأدركت أهنا 

 جتاوزت 
 احلاديه عشر 

ابتسمت لكريستوف الذي مل يكف عن 
 النظر إليها طوال السهرة

سعيده -سأل برقة   



جدا  -  
من دون ندم  -رفع حاجبيه بتساؤل   

ابلتاكيد تفرقت اجملموعه  -قالت بصدق 
انيه عشر مع أن الصغريه عند الساعه الث

الولدين تركا املائده يف التاسعه بعد ان تناوال 
 العشاء مع الكبار 

كان كريستوف يتحدث مع أخيه وزوجته 
عندما تركت غرفة الطعام قبلت كريستوف 

 على خده . 
ومتنت له ليله سعيده وهي تشعر بتعب  

سيأيت إىل غرفتها ؟ شديد هل  



لقد فعل ذلك يف أول لقاء هلما وبتشجيع 
اقل ابتسمت هل كانت ستصبح عشيقته لو  

 مل يرجع ميكوس وعائلته ابكرا 
ألن والدة فردريكا كانت مريضه ؟ كانت 

تتعذب طوال األمسيه ومع ذلك استطاعت  
 ان تسيطر على أعصاهبا حىت الحترج عائلته

ممتعه ومفيده   كانت املقابله مع رجل الدين
قاباله يف بيته الصغري جبانب املعبد الذي 

يتوسط ساحة املدينه الصغريه ادركت آيوان 
موقف رجل الدين الودي من كريستوف كان 

 الزواج اندرا 



يف تلك اجلزيرة الصغريه ولذلك وافق رجل 
الدين على اتريخ الزواج بسهولة وطلب  

 منهما
 جتهيز بعض األوراق الضروريه 

 
إال ان تتصل بوالدها يف الوالايت  ومل يبق

املتحده وقررت أن تفعل ذلك حاملا تصل إىل  
بلفادير ولسوء حظها كان والدها يف رحلة 

 عمل يف اخلارج 
ولكنها حتدثت مع زوجته لبضع دقائق  

وأكدت هلا ان والدها سيتصل هبا يف اقرب  



وقت وأنه لن يفرح فقط بل سيكون متحمسا 
 حلضور اإلحتفال 

ى السرير قبل ان ترتدي قميص متددت عل
 نومها 

لن تصد كريستوف هذه املره كان حبها أقوى 
من ان تفعل ذلك شعرت أهنا على حافة 

 اإلهنيار
كيف إبمكاهنا ان تنام وحواسها كلها  

 مستيقظه ؟ 
أطفأت األنوار وهي تتنهد قبل ان تفتح ابب 

 الشرفه 



وخترج إىل هواء املساء الدافئ كانت مدركه 
م الوافر الذي أبرز ضوؤها شكل لعدد النجو 

انفورة املياه وبعض الشجريات جلست على 
 أحد

 املقاعد واسندت ذراعيها على الدرابزين 
حولت أن متنع نفسها ابلتعرف إىل بعض معامل 

 الشجريات املظلمه 
كريستوف تسارعت نبضات قلبها عندما 
حملت قميصه األزرق الذي كان يرتديه على 

النوم العشاء أمل يقدر على   
 هل كان جيد صعوبه يف احرتام مبادئ صوفيا



سرت يف جسدها رجفه ستبدو كجولييت 
 وهي ترحب بروميو من فوق الدرابزين 

 ترددت عندما رات شخصا آخر
 فردريكا 

توترت أعصاهبا عندما حطم صوت 
كريستوف القوي صمت الليل حترك ابجتاه 

 زوجة أخيه
من مكاهنا وتوقف على بعد ايردات  

كريستوف جتمدت آيوان يف مكاهنا عندما .   -  
 



رأت الفتاة اليواننيه تريح راسها على كتفه 
 أحست بغريه مؤمله ومريرة 

كان لقاؤمها عاطفيا أكثر مما تستحق  
 عالقتهما شعرت ابلغثيان وهي تتذكر

نظرات فريدريكا املتألقه حتفظ ميكوس على 
ه حضور أخيه والتوتر الذي ساد األمسي  

السابقه النظرات املبهمه اليت تبادهلا الرجالن 
على العشاء منذ بضع ساعات مل تقو على 

التخيل ألهنا أحست بدوار وأحكمت 
 أصابعها 



على الدرابزين جيب أن تعود إىل غرفتها  
 وتتغاضى عن كل ما رأته ولكنها 

ستلفت انتباههما ان فعلت ذلك اذالل كبري 
 التستطيع أن تتحمله .

ريديكا عنه قلبال ونظرت إىل عينيه  ابتعدت ف
وتعبري احلب املنعكس على مالحمها 

 الكالسيكيه 
مشهد زاده اشراقا اجفلت آيوان من اهليام 

 الواضح على وجهها 
قالت بنعومه ويدها تداعب وجه كريستوف 

 أبلفة 



رايتك يف احلديقه وعرفت أهنعلي أن  -
احتدث معك على انفراد واآلن بعدما اصبحنا  

 مبفردان 
ال أعرف ماذا عساي ان أقول لقد ضحيت  
ابلكثري من اجلي .. ماتزال تنتابين الكوابيس 

 حول ذلك الرجل 
اعرف اننا اقسمنا على عدم ذكر ذلك مرة 

 اثنيه .. 
 وخبها صوته العميق :

إذن ال تفعلي .. مرر أصابعه يف شعرها . -  
هل انت راضيه عن خططي  -  



الدموع تنهمر اان مسرورة جدا . كانت  -
 على خديها

هناك الكثري ألقوله لك .. قليب ... -  
 توقفت 

انت تعرف شعوري حنوك ولن انسى   -
 ماحدث أبدا 

اصميت اي فريديكا ..كانت متتمته عزاء   -
 وشعرت آيوان ابألمل يعصر قلبها 

لقد انتهى كل شئ اآلن علينا ان ننسى  -
 مجيعا

 



أشعر ابخلجل من الطريقه  لكنين مازلت -
اليت عاملتك هبا كنا مانزال خمطوبني وكان 

 اجلميع يتوقع زواجنا 
تقليد قدمي ال احد أيخذه على حممل اجلد   -

. 
 بدد خماوفها وهو يتابع .

لقد تصرفت كما تتصرف اي فتاة يف  -
 مركزك . 

رمبا  -  
 بدت متشككه

لقد جئت إىل هنا ألمتىن لك السعاده  -  



وان أن تتحمل املزيد استغلت مل تستطع آي
 فرصه اسجامها لتدخل اىل غرفتها 

كانت حمقه طوال الوقت كان هناك شئ 
 خاص بني كريستوف وزوجة اخيه 

ولقد اتكدت من ذلك مما مسعته اآلن 
 فردريكا هي خطيبته السابقه 

وهي كانت سبب القتال الذي أدى إىل  
سجن كريستوف وكانت وهي وكريستوف 

.. حبيبني أيضا ....  



وهل هناك طريقه أخرى لرتمجة تلك  
اللحظات احلب والفرح اللذين منحهما 

 كريستوف هلا ؟ ومع 
 ذلك تزوجت أخاه حاملا رحل 

كريستوف ملاذا ؟ أعماها شعورها ابلغضب  
عن التفكري يف مأساته هل جلأت إىل ميكوس 
ألهنا كانت خائفة من مواجهة كريستوف بعد 

 احلادث ؟ 
إنه كتب له ان   لذلك كان كريستوف يقول

يبقى وحيدا كيف إبمكان أي امرأة أن تتخلى 
 عن حبيبها بتلك القساوة ؟ 



تقلبت آيوان يف فراشها من شدة األمل لو اهنا 
أتخذ دواء لوجع الراس لكانت فكرت مل 

بوضوح أكثر مل هتجر فردريكا الرجل الذي 
 كان خطيبها فقط لكنها فعلت الكثري

س بعيد بعد اعتقاله ستحتفل هي وميكو 
 زواجهما السادس الشهر املقبل ؟

 وزواجهما هي ؟ ايللسخريه ! 
بدأت مأساهتا تتوضح تدرجييا اآلن بعد أن 
مجعت املعلومات اليت يف حوزهتا اىل بعضها 

 البعض 



أمضى كريستوف ثالث سنوات يف السجن 
وبقي بعيدا عن بلفادير لسنتني هذا يعين ان  

توف ميكوس تزوج فردريكا بعد اعتقال كريس
 وقبل حماكمته

خائنه فردريكا ! كيف ابستطاعها ان ترتبط  
بشخص هبذه السرعه وهي ماتزال حتب  

الرجل الذي رفضته ؟ كلمه واحده فرضت 
 نفسها 

 على الرغم من تلبد أفكارها احلمل 
 لكن هذا مستحيل كانت إكزاين يف اخلامسه



فقط لكن مىت ؟ ابلطبع يوم عيد بوليكزينا 
عه وأشعلت ضوء  قفزت من سريرها بسر 

 خفيفا كان .
دفرت يومياهتا على الطاورله جبانبها دفرت أهدته  

صوفيا هلا منذ مخس سنوات كانت أايم 
األسبوع مرفقة أبعياد السنه . ستبدأ بشهر  

 كانون الثاين 
توقفت أصابعها على الرابع والعشرين من 

 شهر كانون الثاين 



كانت على حق اذا كانت إكزاين قد امتت 
يف كانون الثاين هذا يعين إن فردريكا   اخلامسه

 كانت حامال يف شهرها الثالث .
عندما تزوجت كان ميكوس يعرف ذلك 
ابلطبع ولذلك كان لقاء الرجلني يف الفناء  

 مقتضبا ال بد أن ميكوس
 

أحب فردريكا أيضا ال يعقل ان يكون  
ح طفل أخيه امسا إال إذا  تزوجها جملرد ان مين

كان ثيو حثه على ذلك مقابل مركز مهم يف 
 شركة فارادكسيس للبناء



يفعل ثيو أي شئ حىت حيتفظ بطفل  
كريستوف يف العائله ألنه كان يريد ان يعهد 

 ببلفادير إىل ولديه 
ريكا اجنبت  ارجتفت آيوان ايللسخريه ألن فرد

 طفلة من ميكوس ال حقا ومل يعد يف مقدورها 
اآلجناب أبدا لن يتغري أي شئ مهما كانت 

 دوافع فردريكا ستظل الوقائع كما هي
كريستوف ال حيبها وهو مغرم بزوجة أخيه 
 لقد مسعت ورات إلثبات بعينيها وأذنينها 
تنهدت أبمل والدموع تنهمر على خديها  

القطين توضح وتتساقط على قميص نومها 



هلا اآلن معىن قرار كريستوف ال يريد سوى 
 حتقيق رغباته

هذا ليس بسبب كاف إذا كان يريد أن يعود  
 اىل بلفادير . 

 إذا كان يريد ان جيتمع مبيكوس وبفردريكا
ويتمتع برؤية ابنته سيكون األنسب له ان 

يتزوج ويتظاهر ابلسعاده حىت يتجنب 
الفضيحه رمبا مل يكن ميكوس يتمتع بسلطة 

 كريستوف الواضحه .
لكن عنده مايكفي من كربايء آل 

 فارادكسيس 



 حىت يبعد زوجته عن أي رجل آخر .
مل يكذب كريستوف عندما قال إنه سريحب  

احضر معه عروسا مع    به أكثر يف بلفادير إذا
 ان دوافعه كانت اكثر تعقيدا 

مما أوحى به هلا كانت غبيه عندما اعتقدت 
أبن إبمكاهنا ان تكتسب وده بصرب وبقوة 
 حبها مهما كانت خيبات أمله يف املاضي .

 
 هناية الفصل التاسع 

 
 الفصل العاشر 



 
ايللهول كم كنت غبيه ادركت آيوان اآلن 

للقيام ابلدور السبب الذي جعلها مثاليه 
الذي فرض عليها برغم اهنا نصف يواننيه 
فهي أجنبيه ومل تكن موجوده عندما وقعت 

 املأساة
مايزال كريستوف يثري فضول الكثريين مع ان  

جرميته تصدرت صفحات اجلرائد منذ  
 سنوات

كان من الصعب عليه ان جيد فتاة حمليه تقبل 
هبذه املهم املستحيله وابلزواج من رجل حيب 



مراة أخرى زوجة اخيه عاودهتا هذه األفكار ا
 مرارا هل كانت دوافع كريستوف حقريه ؟
هل كان ينوي ان يبدد شكوك ميكوس  

ابلتباهي هبا كحب حياته الوحيد ويستغلها  
 ليستأنف 

 عالقته بفردريكا 
اهنا القشة اليت قسمت ظهر البعري وأفقدهتا 
أعصاهبا هنائيا تنهدت بيأس ودفنت وجهها  

اده ودموعها تنهمر على خديها يف الوس  
أكرهك ايكريستوف اكرهك ....  -  



ادركت أهنا مل تكن تكره كريستوف بل تكره 
 مافعله هبا وبعائلته اليت حتبه

استيقظت ابكرا يف الصباح التايل وجدت ثيو 
. 

يف املطبخ  يآلعب حفيدته يف الفناء وكاليويب
 تتناول وجبه الفطور مع ماراي

بينما ميكوس مستلقيا على احدى اآلرائك 
يف غرفة اجللوس يقرا جريدة مل جتد اثر  

 لفردريكا وكريستوف 
 



سكبت لنفسها فنجان قهوة بعد ان القت 
التحيه على اجلميع حتاشت تناول اخلبز ألهنا 
أحست ستختنق إذا حاولت أن اتكل اي 

 شئ صلب 
ثياهبا بعناية لتالئم هذه املسرحيه اختارت 

املعقده بنطاال من اجلينز وقميصا من دون 
 كمني هذا النوع من الثياب جعلها تشعر

بطريقه ما أكثر حتصنا ضد سطوة كريستوف 
ىل  عليها مل تكن حباجة إىل مواجهته فقط بل ا
اقناعه بقرارها وكانت ترتقب هذا اللقاء  

 بفضول وغضب 



سها خبالف ذلك ألهنا مل تكن مستاءة من نف
قررت أن تقوم ابملبادرة األوىل ولذلك  

اختارت ثياهبا بعنايه ووضعت بعض املساحيق 
 على وجهها لتخفي آاثر دموعها وشحوهبا
وصلت فردريكا بعد بضع دقائق وبدت  
مجيله وأنيقه يف بنطاهلا القصري وقميصها 

 األبيض قالت هبدوء 
أبن كنا اان وميكوس قد وعدان الطفلتني   -

 انخذمها إىل الشاطئ هذا الصباح
اهنا فكرة جيده  -  



ظهر كريستوف فجأة وهو يضع يديه يف 
جييب بنطاله الرمادي املتناسق مع قميصه 

مني كانت تنتظر هذه القطين القصري الك
اللحظه بنفاد صرب بعد ان اكتشفت مؤامرته  

 احلقريه .
وثب قلبها من مكانه وشعرت أبمل يف حلقها  

جسده القوي على احد املقاعد  عندما أراح
 وأمسك ابريق القهوه

 
جيب ان اتصل ابلشركه بعد تناول وجبه  -

 الفطور سأنضم اان وآيوان إليكم 



إذا كنتم قد اخرتمت الشاطئ الذي ستذهبون 
 إليه مارايك . رفع حاجبيه بتساؤل 

أجابت على اقرتاحه املتعجرف ابللهجه  
 نفسها . 

حهلقد اكتفيت من البحر البار  -  
هزت كتفيها وهي تتذكر الساعات اليت  

 امضتها معه وقد بدت
مجيله حينها وأدركت اهنا بدت وقحه وغري 

لشخصيه اجلديده مباليه كان هذا جزءا من ا
اليت قررت ان تفرضها على هذا اليوانين 

 املعقد الذي حطم قلبها



يف هذه احلال سنجد شيئا أخر نشغل به   -
 وقتنا 

ة عن عينيها  ابتسم بسهولة وحول نظر 
 املفعمتني ابلتجدي إىل فمها املمتلئ

شعرت ابلتوتر وغضبت من نفسها ألن أتثريه 
مايزال قواي عليها على الرغم من استيائها  

 الشديد. 
منه أدارت رأسها بعيدا عنها وأغمضت 
 عينيها بشدة حىت تطرد صورته من خميلتها 

 



خيم صمت غريب لبضع حلظات قبل ان 
يعه يطلق ميكوس ضحكة سر   

قرار حكيم ايكريستوف عندك مايكفي  -
من الوقت لكي تبدأ يف بناء قصور من  

 الرمال عندما يصبح عندك أوالد 
 أجاب كريستوف هبدوء 

مشهد أترقبه بفارغ الصرب . ولفت   -
 انتباهها مرة اثنيه

مين ان اكون والدهتم  طاملا انك التتوقع
أرادت ان تصرخ أحست اهنا على حافة 



اإلهنيار ومع ذلك استطاعت ان تسيطر على 
 نفسها واعيه لنظرات كاليويب وثيو الفضوليه .

وقفت بسرعه ومتتمت شيئا حول نظارة 
الشمس خاصتها ودخلت اىل البيت وهي 

 ترجتف 
آيوان انتظري مابك هل انت مريضة  -  

ىل غرفتها عندما احست كانت يف طريقها ا
بيد كريستوف على كتفها كانت حركته سريعه  

 كأسد على وشك ان ينقض على فريسته .
اين خبري  -  

 تظاهرت ابهلدوء 



لقد فكرت مليا يف املوضوع وقررت أن  -
 أعود إىل كريت 

ماذا .. بدا وجهه شاحبا -  
ابتعدت عنه خطوات اىل الوراء وشعرت 

 ابألمان 
تها ألهنا تستطيع أن  ألهنا مل تكن يف غرف

تطلب املساعدة إذا احتاجت هلا وعرفت ان 
ذلك حمتمل من النظره املرعبه اليت على  

 وجهه 
اين آسفه هل لغيت اليواننيه سيئه إىل هذا   -

 احلد . اتبعت هبدوء



قلت ان ...  -  
اعرف ماذا قلت . اقرتب خطوة منها -  
ملاذا تريدين ان تعودايىل كريت بعد ان  -

د الزواج حددان موع  
حقا  -  

كان قلبها خيفق بسرعه مؤمله مما جعلها تضع 
يدا إىل صدرها يف حماولة ايئسه إلبطاء سرعة 

 خفقانه .
 أمسكها بذراعيه القويتني 

 
ماذا حتاولني اخباري آيوان -  



لقد غريت رأي فكرت مليا البارحه   -
 وقررت أال أتزوجك

سرت رجفه مؤمله يف جسدها وهي تنظر غلى 
يل وجهه اجلم  

 سأهلا بتوتر وعيناه تقدحان شررا
ملاذا مالذي حدث البارحه حىت جعلك  -

 تغريين رايك 
حان الوقت لتخربه ابحلقيقه لكن كربايءها 

 أجربها على املراوغه 
لنقل انين استعدت رشدي مل أع ماقلته  -

البارحه وحنن على الشاطئ كان مكاان 



رومنطيقيا وقعت حتت سحره عدت اىل 
لة نوم هانئة هذا مايف األمر الواقع بعد لي  

هذا سخيف ال ميكننا ان نقف هنا   -
 ونناقش مستقبلنا

ليس لدينا أي مستقبل ليس معا -  
 بلعت ريقها بصعوبه 

هذا ما أحاول ان اخربك اايه لقد قررت  -
 وال داعي ألن نناقش ملوضوع أكثر 

 حدقت إليه مبزيج من احلب والكراهيه
إين آسفه ألنين أفسدت خططك ولكنك  -

 مل تعد حباجة غلى يف بلفادير 



هذا ال يعين انين مل أعد أريدك  -  
 بدا صوته ضعيفا وهو ينظر عليها .

إال إذا كنت التريدينين ايضا  -  
 داعبت أصابعه بشرهتا الناعمه

 
اان الأنكر انك رجل جذاب ماهر وانك   -

 استطعت ان تغريين ابلزواج لبضع حلظات
 اجربت نفسها على اإلبتسام .

لكن هذا كان ليلة البارحه أريد ان   -
 انسحب اآلن 

وإذا منعتك .. -  



 كان صوته قاسيا 
لن تستطيع .. حاولت ان تسيطر على  -

 خوفها عندما لوى فمها بسخريه واردفت
لدي مايكفي من املال ألدفع ألريستيد  -

حىت يعود يب إىل كريت وهذا ما أنوي أن 
 أفعله 

إذا مسحت لك بذلك -  
 حتدى قرارها متابعا 

ال يستطيع أريستيد ان يتصرف لوحده مبا  -
 أنين ورثت كل املراكب من عمي 



إذا سأنتظر وصول العبارة وأذهب إىل   -
احد اجلزر القريبه وأحاول تدبري أمري وحظي  

 هناك
 رفعت ذقنها بتحد لتواجه نظرته الباردة

انت مصممه على تركي -  
جسدها املضطرب ابحتقار واتبعتفحص   

لقد متكنت من خداعي  -  
 توقف اال ينهي مجلته

هل هناك شئ استطيع ان اقوله أو أفعله  -
 ألقنعك ابلبقاء



بدا غري متأثر بقرارها أرادت للحظه ان  
تضمه وتتوسل اليه ملنحها فرصة حىت تنسيه 

 فردريكا 
أخذت نفسا عميقا وأدركت أن عليها أن 

همه ويتقبله اذا كانت تريد تقدم له عذرا يف 
 أن حتافظ على كربايئها 

ال اريد أن أتورط مع جمرم -  
 كذبت

 
أمل تتأخري يف قول ذلك  -  



عرفت ان كذبتها مل تكن مقنعه من سؤاله 
 اهلادئ 

اعرتفت انين مل أطلع على حقيقة ماضي  -
 أول لقاء لنا لكن بعد ذلك 

جتاوبت معك ألنك رجل جذاب واان  -
متأكده انك تعرف ذلك مجدت يف مكاهنا 
عندما وضع يديه على كتفيها وكأهنا شجعته 
 ارجتفت لكنها صممت على اهناء ما بدأته 

اليكفي اإلجنذاابجلسدي لبناء عالقه متينه   -
ايكريستوف هناك اآلحرتام وأدركت أنين ال 

 استطيع أن أحرتم



درجال له ماضي اسو   
ادارت وجهها بعيدا حىت ال يرى دموعها 
كانت مالحظه دنيئه لكنها أفضل من ان 

 يكتشف احلقيقه 
خيم الصمت الذي مل حيطمه إال تنفسها  

السريع وكريستوف ينظر إليها بوجه خال من  
 اي تعبري 

 قال أخريا :
_ فهمت انت على حق سأتصل أبريستيد 

 ابلنيابه عنك ال داعي للتأخري



ة على الرغم من انتظارها  مل تكن مسرور 
 مهست

شكرا لك األفضل أن أبدأ حبزم حقائيب  -
هل تريد أن أخرب عائلتك ان كل شئ انتهى 

بيننا أم تفضل ان تنتظر حىت أرحل من  
 كافوس

 قال ابقتضاب 
اتركي األمر يل سأخربهم يف الوقت   -

املناسب وسأحرص على ان تنايل مكافأتك 
دي هناية املاليه وإين آسف ألنك مل تشاه  

 املسرحيه



 لكنها ستفعل ولن ختربه بذلك ابدا 
هذا ليس ضروراي  -  

 
بدأت ترفض عرضه وصرخت بضعف عندما 

 شدها إليه وغرز أصابعه يف كتفيها 
ال تفعل ذلك .  -  

 حاولت أن تبعده عنها 
اان أدري مبا هو ضروري  -  

قاومته للحظات مث بدأت تستسلم وهي 
أهنا ترتعش رفعت يدها إىل صدره وشعرت 

 فاقدة احلس



كانت ترجتف عندما أطلق سراحها رفع راسه 
 بتحد وهو حيدق إليها قبل ان يبتعد عنها 

رفعت يدها إىل فمها حىت متنع نفسها من 
لقد انلت عقوبتها أراد أن يظهر الصراخ 

خيبة أمله واحتقاره ولقد جنح يف ذلك أكثر 
 مما تصورت ومع ذلك ماتزال حتبه

بعثه من الفناء صراخ  مسعت فجأة الضجه املن
البنتني وقعقة الصحون احلياة مستمره يف 
بلفادير بشكل طبيعي حياة اعتقدت أبهنا 

 ستشارك فيها



دخلت إىل غرفتها وتساءلت إذا كان  
كريستوف سيتبعها اسندت نفسها إىل الباب 

 وهي حتاول ان تستجمع أفكارها 
مرت عدة دقائق قبل ان تتأكد مل يزعجة 
قرارها ومل يكن يف وضع يسمح له مبناقشة 

 املوضوع اكثر 
مجعت أغراضها ووضعتها يف حقيبتها قررت  
أن جتلس على الشرفه وتلقي نظره أخرية إىل  
احلديقه املهجورة بدال من أن تنضم إىل بقية 

العائله افرتضت ان ميكوس وعائلته يف 



طئ وان كاليويب منشغله طريقهم غلى الشا 
 أبمور املطبخ .

كانت حزينه ومصدومه تفكر يف مستقبله 
واكتفت بتأمل احلديقه مستمتعه أبشعة 

الشمس وابلنسيم اخلفيف الذي كان يداعب 
 شعرها الناعم 

 مسعت طرقا خفيفا على الباب بعد ساعه 
 

نعم كانت على وشك ان تفتح الباب  -
الباب وراءه عندما دخل كريستوف وأغلق 

 بعنف



سيأخذك اريستيد إىل كريت بعد الغداء -  
ابتسم حجزت لك غرفة آل غريكو وهناك 

 تعويض مادي ينتظرك عندما تصلني
آل غريكو ولكن ... بدأت تعرتض لكنه  -

 قاطعها قال بسخريه 
ال ختايف شرحت الوضع للمدير وسريحبون 

بك كضيفة شرف وأؤكد لك أبنك  
من قبلستستمتعني بوقتك اكثر   

ماكان جيب ان تفعل ذلك  -  
مل ال إبمكاين ان أحتمل النفقات رغم ان  -

 املسرحيه مل تنته بعد



شعرت آيوان ابلتوتر وهي تنظر إىل وجهه 
املهيب مل يسبق ألي شخص أن تكلم معها  

 هبذا اإلحتقار كان يهينها بقسوة مهست 
كريستوف ستجد امرأة أخرى   -  

ثلكولكن ليس م -قال بصوت أجش .  -  
أجربها على اجللوس جبانبه على السرير مل 
 تستطع مقاومته شعرت للحظه أبنه حيبها 
عانقته إهنا حتبه فكراي وروحيا وجسداي 
أحست إهنا على وشك أن يغمى عليها 

عرفت انه يريدها بقدر ماتريده كانت ماتزال  
 حتت أتثري سحره



 عندما ابتعد عنها اتركا إايها يف حرية .
دراء حدق إليها ابز   

مل تكذيب علي إذا  -  
 كان صوته قاسيا 

ماتزالني ترغبني يب إىل أي مدى كنت  -
 ستستمرين لو مل أتوقف

توردت وجنتاها وارجتفت أصابعها مل ترد أن  
توقفه ألهنا كانت حتبه أدركت ذلك لكنها مل 

 تستطع اإلعرتاف
كنت ستكتشف ذلك بنفسك لو مل تغري   -

 رايك 



ألنين كنت  ماكنت سأغري راي البارحه -
 متأكدا من انك ستصبحني زوجيت

هزت راسها حبزن واهنمرت دموعها على 
 خديها 

ال ميكنك ان تعيشي مع ماضي واان ال 
يع ان اغري ذلك األفضل ان ترحلي من استط

هنا أبسرع وقت إال أذا كنت تفضلني ان 
 تصبحي حبيبيت بدال من ان تكوين زوجيت

لقد حزمت حقائيب -  
تقرا تعبريه وظهره مواجه هلامل تستطع ان   



انت ال تريدين ان تكوين حبيبيت سأكون  -
 حبيبا سخيا 

سخيا يف كل شئ ماعدا يف حيب كان ملكا 
 لفردريكا ام طفلته

السخاء ال يعين فقط دفع الفواتري   -
ايكريستوف احلب هو أساس الزواج الناجح 

 العطاء اإلخالص الرغبه الصادقه .
 سأل بتوتر 

ن انين غري قادر على منحك وهل تعتقدي -
 كل هذه األشياء

 قالت ابزدراء حىت ختفي أملها 



ابلطبع تستطيع لكن ليس يل بل للمراة  -
 اليت ماتوال حتبها 

اي امراة عم تتكلمني -  
 

كانت على حافة اإلهنيار منذ البارحه وكانت 
احلقيقه تزداد مرارة على حنو ال حيتمل إذا  

فق على كان كريستوف سيلزم الصمت ويوا
 قرارها 

ستنجح يف اهلرب من دون ان تعلمه مبا 
 عرفت



لكنها مل تعد تقوى الصمت اآلن وهو 
 يواجهها أبكاذيبه الوقحه

 قالت ابنفعال
ال تكذب علي ايكريستوف لقد عرفت  -

 حقيقة عالقتك بفردريكا
مل حياول أن ينكر ذلك على األقل ومل 

 يصمت يف وجه اهتاماهتا
ماذا تعرفني ابلضبط -  

ال ميكنها الرتاجع اآلن وعليها ان تتكلم لذا  
 أجابت



انت مغرم بزوجة أخيك وهي تبادلك   -
الشعور ال حتاول اإلنكار لقد رأيت الطريقه  

 اليت كانت تنظر هبا اليك منذ ان وصلنا
إىل هنا أعرف اهنا هي اليت مثلت دور مديرة 
فندق بلفادير مسعت ماقالته لك البارحه يف 

لقد خططتما لكل شئ  احلديقه  
حدق كريستوف إليها وكأهنا أصيبت ابجلنون 

 بدا وجهها شاحبا 
انت مل تفهمي ايآيوان  -  



توقف وهو مدرك انه سيدين نفسه بكالمه 
خيم صمت عميق قطعه طرق خفيف على 

 الباب فتح كريستوف الباب ليواجه أخاه
  -متتم وحاول أن يغلق الباب يف وجه أخيه 

 ال حقا ميكوس
ن ايكريستوف اآل -  

 كان صوته قواي وهو يقول 
اريد أن احتدث إليكما معا .  -  

ليس الوقت مالئما -  
دعين أدخل ال احتاج إىل اكثر من بضع  -

 حلظات جيب ان أعرتف



دعه يدخل ايكريستوف كل ماسيقوله  -
 أعرفه

اعتقدت ان كريستوف سيتجاهل توسلها 
لكنه هز راسه ورجع خطوة إىل الوراء ليسمح 

 ألخيه ابلدخول 
 

تردد ميكوس للحظه ليستجمع شجاعته مث 
 قال

لقد حتدثنا اان وفردريكا مطوال ووصلنا إىل   -
قرار جيب ان تعرف آيوان مبا أهنا ستصبح 

 زوجتك



ال ايميكوس اين امنعك لقد عقدان اتفاقا -  
ولكننا اآلن صواتن ضد صوت واحد -  

انت ال تعي ماتفعله .. كان كريستوف يتأمل  -
شعرت آيوان بقلبها يعتصر تعاطفا معه و   

آيوان وأان  -  
انت خمطئ ... بدا صوت ميكوس حازما  -

 وهو ينظر إليها حبزم 
 

 هناية الفصل العاشر 
 

 الفصل احلادي عشر



 
حتطم عامل آيوان ككرة زجاجيه تناثرت أجزاؤها  
لتعكي شكال مبهما مل تقو على التحرك وهي 

لذي  حتدق إىل الرجلني شاعرة ابلتوتر ا 
 ينساب بينهما كسلك كهرابئي مشدود 

 
حطم ميكوس الصمت موجها حديثه هلا 

 مباشرة 
كان كريستوف وفردريكا خمطوبني منذ   -

الصغر لكنهما كاان بعيدين عن بعضهما  



البعض ألن أخي كان ميضي معظم أوقاته يف 
 اخلارج 

بينما ان أمضيت معظم حيايت هنا كنا اان 
حىت أصبحت  وفردريكا صديقني ومنتالعالقه

 جديه
 توقف قليال 

أصبحنا عاشقني وشعران ابلذنب حيال  -
املوضوع لكن ماكنا نعرف انه كان أقوى من  
أن نتجاهله واىل جانب ذلك كنا نعرف انه  

 ماكان مهتما هبا مث محلت فردريكا مين 



وكان من املستحيل األ خترب كريستوف 
احتجنا اىل مساعده أخي بسبب العالقه 

كانت تربط عائلتينا  الوثيقه اليت  
هذا يكفي ايميكوس آيوان غري مهتمه  -

 مباضيك
املوضوع خيصكما -  

مل يعد اآلن اخرج من هنا قبل ان ارميك  -
 خارجا لقد تكلمت أكثر مما هو الزم
تردد األخ األصغر وأضعفت عدائية  

كريستوف عزمه تفحص وجه آيوان الشاحب 
 قبل ان ينظر اىل أخيه قال ببطء 



معك حق ولكنها تعرف احلقيقه اآلن   -
 سأترك لك الباقي

 استدار حنو آيوان وقال هلا 
أجربيه على إفشاء السر وإال سأضطر ألن  -

 أفعل ذلك بنفسي 
 توقف قليال 

هذا السر عن املراة  ال حيق لك أن ختفي -
اليت ستصبح زوجتك . خرج ميكوس من 

 الغرفه بسرعه وأغلق الباب وراءه 
جتاهليه عودي اىل كريت    -قال كريستوف : 

 وانسي كل شئ لن يغري إعرتاف ميكوس شيئا 



 صرخت آيوان
اكزاين هي ابنة ميكوس -  

 
ابلطبع اجلميع يعرف ذلك .. حذق هبا  -

 وكأهنا أصيبت ابجلنون
اعتقدت أبهنا ابنتك ...  -ت أبمل اعرتف

 تداعت كل شكوكها حنوه
ابنيت -قال وقد قطب حاجبيه من الذهول    

كان فمها يرجتف وحاولت أن جتد طريقه 
 منطقيه تشرح هبا استنتاجها 



اعتقدت ابن ميكوس تزوجها بدال عنك  -
 جتنبا للفضيحه 

..... ضحك بصوت عال مث قال ايللهول -  
ولذلك غريت رايك يف ان تصبحي زوجيت  -

 ألنك اعتقدت انين احب فردريكا 
 هزت راسها وشعرت بصداع 

اعتقدت أبنك أحضرتين اىل هنا كي تسرت   -
 عالقتك املستمره هبا

جتمد كريستوف مكانه استدارت بعيدا عنه 
ودموع الندم تنهمر على خديها مايزال هناك 



حىت تفهمه ابإلضافه اىل اعرتاف الكثري 
 ميكوس برباءة أخيه 

 أوقفها كريستوف كي تواجه 
آيوان انتظري أهذا هو السبب ..؟ بدا   -

 صوته أجش
اعتقدت ابنين استغل وجودك ألخدع أخي -  

نعم .. مل يعد يف وسعها إنقاذ كربايئها  -  
ال عالقه للطريقه اليت كانت تنظر هبا  -

واالخالص فردريكا اليك بذلك احلب   
توقفت للحظه وصممت على ان تشرح له  

 دوافعها 



ال ميكنها ان تتوقع مساحمته لكن ابمكاهنا أن 
 حتظى بتفهمه

لقد مسعت حديثكما يف احلديقه البارحه -  
بدا كل شئ واضحا حاولت ان تكبت 

 دموعها 
ولكنين أملت يف ان نبين  أعرف الحتبين -

 مستقبال معا
إذن عندما قلت التستطعني أن تتزوجي  -

 جمرما .
أردت ان أنقذ كربايئي شعرت ابإلهانه من   -

 هذه التمثيليه 



امسعيين آيوان .. -  
رفع ذقنها بيده القويه وأجربها على النظر يف  

 عينيه 
 

عرفت اآلن انين ال أحب فردريكا واننا مل  -
عاطفه ولكن هذا لن يغري شيئا  نشرتك يف أي 

 جيب ان تتجاهلي كل ماقاله ميكوس ألن
هذا لن ميحو حقيقة سجين لقد حوكمت 

 ووجدت مذنبا
لكن ميكوس مل يكن يكذب -  



فكرت مبعاانة كريستوف اليت حتملها ابلنيابه 
 عن أخيه فسألته

ملاذا ايكريستوف ملاذا ضحيت بنفسك -  
ه  تفحص وجهها الشاحب للحظات وظنت أن

 لن يطلعها على احلقيقه أبدا 
كنت يف كريت عندما اتصل يب ميكوس   -

وأخربين عن محل فردريكا عدت اىل كافوس 
فورا كنت غاضبا ليس بسبب عالقتهما بل  

 ألن والد فردريكا كان رجال 
قاسيا ومل يكن من السهل التعامل معه  

 توقفت قليال ليستجمع أفكاره



ألنه   كان ميكوسخائفا من مواجهة ماثيو  -
كان يعلق آماال كبرية على زواجنا كان 
 صديقا محيما لوالدها رفيقني يف املقاومه 

طلب مين ميكوس أن اقابله هو وفردريكا يف 
 احدى حاانت املرفأ ملناقشة املوضوع 

 
 بدت مالحمه كئيبه وهو يستعيد الذكرايت

اتى أخي وهناك وقرر ان يواجه والد   -
 فردريكا ويطلعه على احلقيقه

كتفيه العريضتني .  هز  



اعرتضت على الفكره ألنين كنت مدركا  -
لطباع والدها العنيفه أخربت ميكوس أنين 
سأشرح األمر لوالدها بنفسي حىت اجنبها  

 غضبه 
 تنهد وكأنه يعود ابلذاكره اىل الوراء واتبع 

كنا نبحث يف صلب املوضوع عندما   -
دخلت جمموعه من السياح حاول أحدهم 

ولكنين استطعت ان اوقفه عند إهانة فردريكا 
 حده 

حلقنا اثنان منهم عندما عدان اان وفردريكا اىل  
املنزل انقضا علينا وحنن نعرب غابة الصنوبر  



كنت أدافع عن نفسي عندما امسك الرجل 
اآلخر فردريكا اشبعته ضراب ومع ذلك  

 استطاع اهلرب 
لكن ميكوس اعرتف مبسؤوليته -  

س يتعقبنا نعم اعرف ذلك كان ميكو   -تنهد 
وكان غاضبا مين ألنين منعته من مواجهة والد  

 فردريكا 
لكنه طلب مساعدتك -  

املساعده نعم لكنه احس ابإلهانه اراد ن   -
 حيمي فردريكا بنفسه

 أخذ نفسا عميقا



كنت أحاول أن أهدئ فردريكا عندما   -
ظهر اخي ومل يكن يعي كم كان الرجل اآلخر 

راسه ووجههمثال حىت وجه عدة ضرابت اىل   
ايللهول -  

بدأ كريستوف يذرع املكان ذهااب وإاياب مث 
 اتبع

كان الرجل ممدا على األرض من دون   -
 حراك ومل يدرك ميكوس خطورة الوضع 

كانت فردريكا تبكي وطلبت منه أن أيخذها 
اىل املنزل بينما ذهبت اان إلحضار اإلسعاف 

 عرفت ان ال أمل يف انقاذه



ضحي مبستقبله من انت جمنون ال أحد ي -
أجل ..... بدأت الدموع تنهمر على خديها  

. 
يعادة أخي مع املراة اليت حيبها واليت كانت  -

حامال منه .. حاول كريستوف هتدئتها حىت 
 توقفت عن اإلرجتاف متتم

 
عليك ان تفهمي الوضع لقد قتل الرجل  -

يف معركه وحلسن احلظ مل ير الرجل الثاين اال 
ربت الشرطه احلقيقه  وجهي لو انين أخ



لكانت اعتقلت ميكوس بدال مين وكانت 
 ستزداد األمور سوءا 

هذا ليس بعدل  -مهست آيوان ..   
 شعرت به يقبلها على جبينها قم قال

كان من الضروري ان يتزوج ميكوس   -
فردريكا من أجل الطفل ومن أجل سعادة 

عائليت عاش ميكوس طوال حياته يف كافوس 
كان سيحتمل حياة  كان شااب وسيما ما  

 السجن القاسيه .
وانت ماذا عنك ايكريستوف مل تكن أكرب   -

 منه بكثري و ... رفعن يدها اىل خده



انت وسيم أيضا  -  
أمسك يدها املرجتفه وقبل أصابعها قبل ان 

 يشبكها أبصابعه وأجاب
 وقوي هدية قيمة من والدي واين أدين له هبا

 أراحت آيوان رأسها على صدره . 
قة قال بر   

آيوان حبيبيت ال تبكي مل أكن بريئا متاما  -
كنت أفكر يف نفسي دائما ومل أع ذلك إال  
عندما اعرتف ميكوس يل مبشاعره مل أكن 
اهتم أبحد كاليويب اليت كانت حتبين كما لو 

 كنت ابنها



من حلمها ودمها ثيو الذي أردا أن يصنع مين  
 رجال قواي ماكانت النتيجه 

مه سوى ان ميتع رجل من دون قلب ال يه
نفسه مبلذات احلياة حىت القتال كان إبمكاين 
 ان أمنعه لو انين استعملت راسي بدل قبضيت

لست مسؤوال عن موت الرجل مهما كنت   -
 ومهما فعلت كان جيب ان يتحمل ميكوس

مل اعطه الفرصه لقد اطاعين كما كان يفعل   -
عندما كنا ولدين أخذ فردريكا اىل أثينا عندما  

اخلرب مرضت وهناك كادت ان ختسر    انتشر
 إكزاين 



بقيت يف املستشفى ألسابيع كان عنده  
مايكفيه من اهلموم من دون ان حياول اقناعي 

 ابلعدول عن قراري
اين الأشعر أبي تعاطف معه  -  

خبالف ذلك صحيح ان عقوبيت انتهت  -
لكن ميكوس سيظل يدفع الثمن حىت يوم 

صمت مماته قهو حيمل عبئا ثقيال عبء ال
والشعور ابلذنب انه يعاين كثريا ومافعله منذ 

 دقائق 
 تطلب جرأة كبريه 



لكن والدك كريستوف جيب ان يعرف مبا   -
 فعلت

 ابتسم هلا 
ال بد اان نتغلب على مشاكلنا لن جتلب  -

 احلقيقه اال املزيد من األمل واليأس للجميع
 سألت بضعف

 
هل ماتزال تريدين بعد كل تلك الكلمات  -

 الفظيعه اليت تفوهت هبا
 قال بنعومه 



اين قاض عادل ومستعد ألن أمسع دفاعك  -
 وأجعلك تقسمني 

لكنها ماتزال حتبك ايكريستوف -  
كأخ فقط   -  

حتبك كشخص منحها حلظات احلب   -
 والفرح مع زوجها 

متاما جيب أن تتصادقي معها صدقيين  -
ا عندما اتصلت هبا كانت سعيدة جد

وأخربهتا عنك وافقت على ان تكذب ابلنيابه 
 عين

 صمت مث قال مستطردا 



أحببتك من أول نظرة لكنين كنت خائفا   -
من نفسي ومن حيايت السابقه حاولت جاهدا 

 ان أسيطر على مشاعري
 هزت راسها 

 غضبت كثريا عندما عدت اىل آل غريكو -
ومل أجدك كنت أنوي أن أفعل املستحيل حىت 

 احتفظ بك 
هل انت متأكد -  

زواج من دون حب متعه فارغه ترضي  -
النفس ال تشبع الروح ودرس تعلمته من 

 فردريكا . 



بسرعه ولذلك حرضت ميكوس على قول 
احلقيقه أحبك ايآيوان انتظرت طويال حىت 

انطق بتلك الكلمه ليس ألنك مجيله ومرغوبه  
نك أثرت حواسي أو ألنك تتكلمني او أل

لغيت أو ألنك كسبت ود والدي ألن كراميت  
تكتمل عندما أكون معك ال أريد أن اخسر  

 هذا الشعور أبدا 
 مهست ابمسه كريستوف

انتظري بقيت مبفردها لبضع حلظات مث عاد 
 ويف يده وردة



لقد قلت يل مرة ان إبمكاين ان أشرتيك  -
 بورده

 هزت رأسها بفرح 
ل أن يتصل والدك بنا قريبا مل أكن لنأم -

أتوقع هناية سعيده عندما جئت إىل غرفتك 
ولن يراتب أحد يف انين سأكون الوالد  

 الشرعي لوريث بلفادير القادم 
سيوافق إنين متأكده من ذلك جيب أن  -

 نتصل أبريستيد وآبل غريكو عبست مث سألته
مالذي قلت للمدير حىت جعلته يغري رايه  -  

 



قلت له انك مثال للفتيات املهذابت  -
وإنين مساهم مهم يف الشركه اليت متتلك 

 الفندق
متتلك شركة فارادكسيس للبناء آل غريكو -  

 حدقت به ابندهاش
ملاذا مل خترب مانوليس بذلك  -  

هذا ماكنت أنوي أن أفعله عندما تدخلت  -  
إذا كل مافعلته ذهب سدى .  -  

املتهور التقويل ذلك لقد حدد تصرفك  -
 مستقبلي مستقبلنا 



جيب أن أفكر يف ذلك سأعلمك بقراري  -
 عندما ألغي احلجز 

حاولت أن تنهض من مكاهنا لكنه منعها 
احتياجات الزواج أهم من أي شئ ومن أي 

 شخص
عرفت آيوان أن ابستطاعتها ان تساحمه على 
كل شئ وأهنا ستبقى معه إىل األبد حىت يوم  

 مماهتا . 
ت لرواايلتحميل مزيد من ا   

 احلصرية و املميزة
 زوروا موقع مكتبة رواية 



www.riwaya.ga  
هذه الرواية هي إهداء خاص و حصري إىل  

 مشرتكي قناة رواايت عبري على تيليجرام 
 رابط قناة رواايت عبري

https://t.me/aabiirr  
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