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 امللخص
 

استقرت نظرة جاكواب املتفاجئة على  
الرجل الذي دخل عرب الباب. تسارعت  
األفكار يف راسها. واجتاحتها رعشة وهي 
تطبق أصابعها بقوة على الستارة. هذا 

إذا؟ ليس الشخص البديل .من هو  



حترك الرجل القادم حبيوية وطاقة أاثرات 
األحاسيس املختبئة يف أعماقها. حبست 

أنفاسها وهي تنظر إىل وجهه الرائع  
املكتمل الوسامة. الذي يدل على أنه  
قادم من منطقة البحر املتوسط. بدت  
بشرته السمراء على تناقض مذهل مع  
عينيه ذات اللون الفاتح. تلك العينان  

ابكتا مع عينيها حلظة اللتان تش   
 دخوله الغرفة. .



تالشت الضجة. ومل تعد تسمع اآلن  
سوى دوي دقات قلبها املتسارعة. بينما 
راح األمري ماركو كونسيدين من إيلرياي  

يسري حنوها كأهنا الشخص الوحيد 
 املوجود يف الغرفة. 

حبدس عفوي. أحست جاكواب كأن قلبها 
تغلف بقفاز من الفوالذ ليحتمي من 

لتأثري املدمر لرجل جتنبته طوال السنوات ا
 العشر املاضية.

 



 التعريف ابلكاتبة روبني دوانلد 
تعيش " روبني " حىت اآلن يف " نورثالند " 

 يف " نيوزلند ". 
أقامت أوال يف مزرعة والدها املنتجة 

لألجبان واأللبان، مث انتقلت إىل " ابي 
أوف أيلندز " وهي منطقة ذات مجال  

، حيث تعيش هناك مع  طبيعي أخاذ
زوجها وكلبها. استقالت من مهنة  

التدريس حني اكتشفت اهنا تفضل عليها 
كتابة الرواايت. واآلن حني ال تكتب )  



روبني ( فهي تقرأ أو تعتين حبديقتها أو  
تسافر أو تكتب الرسائل لولديها  

 الراشدين وأصدقائها . . 
لقاء مع األمري -1  

كان هو قررت جاكواب سنكلري أن هذا امل
ة رومنسية املوقع املثايل لقضاء أمسي

رائعة. البدر املكتمل يتبخر يف السماء، 
ويزين قمم اجلبال بتوهجه، مضيفا عليها 
بريقا غريبا حيبس األنفاس، ويرسم لوحات 



فوق صفحة البحرية اليت تلمع وتتماوج  
 كالزجاج الربكاين . .

كان الناس داخل املبىن حيتسون الشراب 
البس أنيقة، فيما األضواء مرتدين م

املنبعثة من الثرايت الكبرية يف السقف  
تلتمع فوق األكتاف العارية املزدانة  
ابجملوهرات، فتزيدها توهجا، وكذلك  

أقمشة فساتني السااتن الرائعة وبذالت  
الرجال السوداء. كما تراقصت ألسنة 
الشموع على الطاوالت املرتفة املزدانة  



فضيات، واملزينة  أبكواب الكريستال وال
 ابلزهور الذهبية والبيضاء .

مررت جاكواب يدها فوق وركها، والمست 
أبصابعها الطويلة قماش فستاهنا احلريري 
القرمزي. هذا الفستان يتناسب متاما مع 
اجملوهرات اليت ترصع اتجها، وتشع فوق 

رأسها كالنار بسبب انعكاس األنوار  
لك عليها. إهنا جوهرة حقيقية، متاما كت

اليت تزين قرطيها وعقدها. كل شيء يبدو  
الليلة ابهرا وحقيقيا. اجلبال والبحرية 



والنجوم املشعة يف كبد مساء نيوزيلندا  
الصافية هي حقيقية أيضا، لكنها تسخر 

من اللمعان الزائل يف هذه الغرفة،  
وتتباهى بنجومها املاسية اليت تنافس كل 

شيء  اجملوهرات املوجودة يف احلفلة .. كل 
آخر يف هذه الغرفة كان مزيفا، كالطالء 

 الواضح على اجلدار ورائها .... 
هذا اجلناح املكتظ ابلناس واملتصل 

ابملطعم يقع يف أعلى طبقة من املبىن. يف  
هذا النهار مت استئجار رجال ونساء أنيقي 



املظهر، ليتظاهروا ابملشاركة يف االحتفال، 
ميلكون أجساما رشيقة ووجوها  ألهنم 

 وسيمة .. مثلها .
حصلت جاكواب على مبلغ كبري من املال،  

فاتنة ختطف األنظار، لتبتسم وتبدو ثرية 
وال ميكن احلصول عليها، مثل هذه 
اجملوهرات اليت تشع فوق عنقها ويف  

أذنيها. قال زولتان حبماس : " أنت رائعة! 
متاما هكذا .. ستنظرين إىل البحرية، مث 
تستديرين إىل هذه اجلهة حيث ترين  



األمري فجأة. أريد أن أرى مالمح الدهشة 
بداية   والذهول على وجهك، تتبعها

ابتسامة، مث تتحول هذه الثقة الواضحة  
 ابلنفس إىل شوق دفني ". . 

توقف عن الكالم للحظة، قبل أن يضيف 
بنربة مشككة : " أتعتقدين أنِك قادرة  

 على القيام بذلك؟ "
تعلم جاكواب أنه مت إغواؤه مببلغ كبري من 
املال ليقوم إبخراج هذا اإلعالن، وأنه  

هي جبماهلا  تعهد أبن حيضر فتاة تضا



جنمات هوليوود لتقوم هبذا الدور. تعبت 
من الذي يكلموهنا كأهنا طفلة يف اخلامسة 

من عمرها، وقررت أن تربهن له أن  
عارضات األزايء يعرفن الكثري عن  

التمثيل. قالت : " أجل، أعتقد أنين  
 قادرة على القيام بذلك ".

وحدقت إليه ابلنظرة اليت يطلبها منها. 
تان ابهتمام، وعلق قائال : " حدق هبا زول

حسنا! لنر كيف تبدو هذه النظرة عرب آلة  
 التصوير ".



جتاهلت جاكواب انتقاده الواضح، وأعادت 
انتباهها إىل املناظر الرائعة. تذكرت  

شعورها عندما كانت طفلة. كانت تراقب 
األطفال وهم يلعبون مع أهلهم، وتتساءل 

د ملا هي خمتلفة عنهم، وليس لديها وال  
يصطحبها إىل مثل هذه األماكن، وميضي 

 معها األوقات اجلميلة كبقية األوالد ؟
مل يزعج املخرج نفسه إبخفاء إعجابه هبا، 
بل قال : " رائع! واآلن، تصريف كأنك  
تالحظني حركة ما يف اجلانب اآلخر من 



الغرفة ..تنظرين إىل هناك، وتشاهدينه .. 
 ببطء".

تدارت  جلجل صوته مشتتا تركيزها. اس
جاكواب مبتعدة عنه، وهي تشعر ابلغضب 
والتوتر. رأت الباقني يلعبون أدوارهم، 
وهم يتحدثون ويتمازحون ويضحكون 
بنعومة. جتاهلت وجود آلة التصوير،  

وجالت بنظرها على احلشد. نقلت بصرها 
ببطء حنو الباب يف آخر الغرفة، فوجدت 
رجال مميزا يدخل عرب الباب. شني آبوت، 



الذي سيلعب معها دور احلبيب،  املمثل 
الزم املنتجع إلصابته بفريوس يف املعدة، 

لكنهم قرروا متابعة العمل من دونه  
 مستخدمني شخصا آخر لريقص معها . .
استقرت نظرة جاكواب املتفاجئة على  

الرجل الذي دخل عرب الباب. تسارعت  
األفكار يف راسها، واجتاحتها رعشة. هذا 

ن هو إذا؟ حترك ليس الشخص البديل. م
الرجل القادم حبيوية وطاقة أاثرت  

األحاسيس املختبئة يف أعماقها. حبست 



أنفاسها وهي تنظر إىل وجهه الرائع  
املكتمل الوسامة الذي يدل على أنه قادم 
من منطقة البحر املتوسط. بدت بشرته  
السمراء على تناقض مذهل مع عينيه 
ذات اللون الفاتح، تلك العينان اللتان  
تشابكتا مع عينيها حلظة دخوله الغرفة. 
تالشت الضجة، ومل تعد تسمع اآلن  

سوى دوي دقات قلبها املتسارعة، بينما 
راح األمري ماركو كونسيدين من إيلرياي  
يسري حنوها، كأهنا الشخص الوحيد 



املوجود يف الغرفة. أحست جاكواب كأن 
قلبها تغلف بقفاز من الفوالذ، ليحتمي 

دمر لرجل جتنبته طوال  من التأثري امل
 السنوات العشر املاضية . 

قال املخرج حبماس : " رائع .. هيا!  
 استمري هكذا .. توقفوا عن لتصوير !".
استدار وقد ظهرت القسوة على مالمح 
وجهه، مث اتبع : " ماذا حيدث هنا حبق  

 اجلحيم؟". 



إال انه متكن من جلم غضبه ما إن أدرك  
فور إىل نربة  هوية القادم. انتقل على ال

متملقة، وهو يقول : " آه! األمري ماركو 
 .. مل أتوقع رؤيتك ". . 

أهنى تعليقه من دون التفوه ابلسؤال الذي 
مل جيرؤ على طرحه. فكرت جاكواب 

بسخرية أنه وجد من الوقاحة أن يسأل 
أكثر الرجال سلطة يف العامل عن أفعاله، ال 

سيما أنه املسئول عن إنتاج جمموعة 
من مساحيق التجميل اليت ينفق  ضخمة 



عليها ماليني الدوالرات. يف تلك األثناء. 
وقفت هبدوء اتركة أنفاسها خترج ببطء من 
بني شفتيها، حماولة أن تكسب بعض الثقة 
واهلدوء. إنه ألمر صعب على إمرأة متلك 
شعرا متوحشا بلون غروب الشمس وطوال 

فارعا، وتنتعل حذاء ذا كعبني عاليني، 
ثواب مصمما خصيصا ليشد    وترتدي

االنتباه إليها، وتضع جواهر تشع بربيق  
يكفي إلانرة مساء القطب اجلنويب! قاومت 
جاكواب بشدة كي ال تضحك من شدة 



الرعب الذي انتاهبا، وهذه ردة فعل 
طبيعية ما زالت تسيطر عليها منذ 
الطفولة، لذا حاولت أن تركز على 
مري  احلديث الدائر بني الرجلني. قال األ

ماركو بنربة عميقة. " إنين أمكث يف 
املنتجع يف خليج شيربيك، لذا فكرت  

ابحلضور، ألرى بنفسي كيف تسري األمور 
 ." 



شعرت جاكواب أبمل شديد يف معدهتا، فهي 
أيضا متكث يف املنتجع نفسه. اي للصدفة 

! 
إهنا قادرة على التعامل مع هذا األمر،  

ي.  فهو يف الواقع ال يدرك مطلقا من ه
والداها ممثالن شاركا يف مسرحية مرعبة ال 
أحد يتذكرها، وذلك يف املرحلة األوىل من 
طفولتها يف إيلرياي، لكنهما اآلن ميتان.  
كما أن الكثري من األمور حدثت خالل 
السنوات املاضية يف تلك اإلمارة الصغرية 



الفقرية اليت تقع بني قلب أورواب ومنطقة 
شمسة. ابلرغم  البحر األبيض املتوسط امل

من القرار املرعب الذي اختذته شرطة  
إيلرياي بنفي عائلتها، فهي وأختها ألكسا 
تعيشان أبمان اآلن. كما يبدو أن القرن  

احلادي والعشرين مل يتمكن من حمو 
عداوة الدم اليت ما زالت تشكل جزءا ال 
يستهان به من وجود إيلرياي. على أي 

مه فرنسا، حال، ولد األمري ونشأ يف بلد أ 
 وهو ال يهتم ملثل تلك األمور.



نظرت إليه خلسة، وشعرت برجفة  
تعرتيها. وجدت جاكواب نفسها تتذكر  
بكآبة وأيس قصصا من اتريخ إيلرياي، 
قصصا قدمية عن حروب قامت انتقاما  
للشرف أو لألخذ ابلثأر. وخبت نفسها  
حبزم، ال جيدر هبا أن تستسلم خلياهلا  

ىل املبالغة  النشيط الذي أوصلها إ 
 وتضخيم األمور . . 

أعادت انتباهها إىل احلاضر، لكن مل يكن 
هناك أي جمال للتخلص من التأثري القوي 



واملسيطر لوجود األمري ابلقرب منها. ما 
كانت جاكواب لتنجح يف عامل عرض  

األزايء لو مل تكن طويلة القامة، مع ذلك 
فهو أطول منها أبربع بوصات على 

مه القوية وحركاته  األقل. بنية جس
الرشيقة، جتعله حمط أنظار كل من يف  
الغرفة، كما أن قسمات وجهه القوي  
تظهر السلطة والقوة اليت ورثها. إنه  

كونسيدين املتفاخر مبرياث يعود إىل األايم 
الغابرة يف القرون الوسطى. هو األخ 



األصغر للدوق األكرب يف إيلرياي، الذي  
اإلمارة. ال بد   املركز الثاين حلكم حيل يف

أن ماركو كونسيدين قد نشأ على املبادئ 
نفسها اليت تقوم على االرتباط ابألرض 

والتعلق بقلعة أسرته يف اجلبال، وال بد أنه  
يتمتع ابلكربايء والفخر املتوارثني عنها  
واملرتبطني بتارخيها الشهري .هلذا السبب  

 هو يشكل خطرا ابلنسبة إليها. 
يقا. استقرت أخذت جاكواب نفسا عم

نظرة األمري ماركو عليها للحظة، قبل أن 



ينظر من جديد إىل املخرج. فقط للحظة 
واحدة .. مع ذلك شعرت كأن نظرته  
الفوالذية اخرتقت أسرارها الدفينة،  

وسربت أعماقها. شعرت أن الرعب الذي 
سيطر عليها أفقدها سالمة عقلها  

وتفكريها، لكنها قاومت خماوفها. هو ال 
أهنا ولدت يف إيلرياي أيضا، لكنها  يعلم 

تربت بعيدا عن أختها. ال أحد يعلم  
بذلك. حسنا! هناك فقط صديقتها  



املفضلة والوحيدة، كما أن هاكو لن خيرب 
 أحدا ابألمر .

ابلنسبة إىل أي شخص آخر هي مولودة 
يف نيوزيلندا، كما أن امسها، الذي يتماشى 

الالمع، جيعل مع بشرهتا البيضاء وشعرها 
معظم الناس يفرتضون أن لديها أقارب يف 

 سكوتلندا.
أجربت نفسها على عدم التفكري يف 

خماوف املاضي املظلم، وتساءلت ملاذا  
يرتدي األمري ثيااب تصلح لسهرة راقصة. 



البذلة متطابقة متاما مع مقاس جسمه، 
ي تظهر عرض كتفيه ورشاقة جسمه وه

سها  ذي العضالت القوية. قالت لنف
بغضب، حسنا! إنه فاتن ... رجل حقيقي 
مؤثر وجذاب، لكنها عملت من قبل مع 
أكثر الرجال وسامة يف العامل، والتحديق  
به كفتاة مراهقة أمر حمرج. وضعت على  
وجهها تعابري من الصفاء واهلدوء، بعيدين  
جدا عن أي انفعال، وأجربت نفسها على 



ه الرتكيز من جديد على احلديث الدائر بين 
 وبني زولتان . .

قال األمري بتأن : " أمتىن أن جتري األمور 
 على ما يرام، وكما هو خمطط هلا ".

أكد له املخرج : " األمور تسري بشكل  
 جيد حسب ما هو خمطط ابلفعل ".

مث راح خيربه إبجياز عن كل ما مت إجنازه  
حىت اآلن، وعما تبقى إلمتام العمل. 

ابالهتمام اعتادت جاكواب أن حتظى دوما 
ن هذه هي  بسبب مظهرها األخاذ، لك



املرة األوىل اليت يتم فيها جتاهلها. ابلطبع! 
هي اآلن ليست الوحيدة اليت تسلب  

 األلباب بوجود األمري الوسيم. 
لطاملا فكرت يف التقاعد بعد أن تصبح يف 

الثالثني من عمرها، أي بعد ثالث  
سنوات، لكن األجر املذهل الذي  

حلملة الدعائية سيسمح ستتقاضاه عن ا
هلا ابلتخلص من عملها على الفور، 

حسنا! ما إن تنتهي من العملني الذين مت 
التعاقد معها إلجنازمها، حىت تبتعد عن 



األضواء، وتعيش حياة طبيعية سعيا وراء 
الراحة. على الرغم من إجياز احلديث  

الدائر أمامها، الحظت جاكواب أن األمري 
إرادة ال تلني. أثر   ذو ذكاء المع، ولديه

هبا ذلك بطريقة ما. بعد نظرة سريعة  
ألقتها على مالمح وجهه الواثقة  

 واملسيطرة، فكرت أنه خطري جدا أيضا.
كما لو أنه شعر أبفكارها عنه ونظراهتا 

إليها، والتقت عيناه إليه، التفت األمري  
الزرقاوان اهلادئتان بعينيها. على الفور 



دائي بينهما. ظهر ما يشبه التحدي الب
بقيت حتدق به لعدة حلظات، مث أخفضت 
أهداهبا لتخفي ما تفكر به، لكنها بقيت 
تشعر بتحديقه هبا، وهو يقول بنعومة  
وبنربة عميقة : " حنن مل نلتق من قبل. 

 أليس كذلك؟ ". . 
قال املخرج ابقتضاب : " آسف! مل أدرك 

 ذلك. هذه جاكواب سنكلري ". 
لتعريف عنها .، تعمد إغفال ما تبقى من ا

لكن ذلك مل يزعجها، فلديها أمور أهم  



لتقوم هبا بدال من القلق بشأن رجال  
أغبياء يعتربون أن عارضات األزايء أقل  

شأان من غريهن، وأن مستواهن متدن عن 
بقية النساء، وأهنن ال ميلكن سوى اجلسد 
اجلميل فقط. وضعت جاكواب على وجهها  

يدها قائلة أكثر ابتساماهتا حتفظا، ومدت 
 بربودة : " كيف حالك سيدي؟ ". 

 " آنسة سنكلري ". 
رفع األمري يدها، وقرهبا من شفتيه، ليطبع 
يف اهلواء فوق قفازها قبلة رمسية. مع أي 



شخص آخر، كانت لتفكر أن هذا  
التصرف مصطنع وال حيتمل. لكنه بطريق 

ما، حول ذلك التصرف إىل إحساس  
اخرتقها حىت  سريع وقوي كالربق  

األعماق. أدركت أهنا تتنفس بصعوبة،  
وأهنا حباجة ماسة إىل شراب ما لرتطب  
اجلفاف املفاجئ لفمها وحلقها. فكرت 

 على الفور، أنه خطري ابلفعل !
قال الرجل : " إمسي ماركو كونسيدين ". 

. 



لكن عينيه الزرقاوين بقيتا حتدقان هبا 
بشكل مباشر وواضح، ميلؤها بريق يفوق 

إلعجاب قليال. رات جاكواب نظرات  ا
اإلعجاب تلك مئات املرات يف عيين  

رجال آخرين، وأصبحت قادرة متاما على 
متييزها. لكن نظرة الشوق هذه خمتلفة 

 جدا. إهنا آسرة وخمدرة . 
حترك زولتان ابنزعاج جبانبها، وهذا أمر  

جيد له، فهو يدرك بدون شك أن األمري 
ور كلها يف ماركو هو من ميسك زمام األم



هذا الوضع. آه! ابلطبع لديه عقد، لكن 
جاكواب مل تشك للحظة أن األمري قادر  
على إهنائه بقسوة وقوة إن أراد ذلك. 
شعرت ابلرضى واملرح عندما أسرع 
املخرج ابلتعليق بكالم سخيف عن  

الطقس. عقد ماركو كونسيدين حاجبيه 
السوداوين بتجهم، مث أعاد انتباهه إىل  

نبه. مل جترؤ جاكواب على الشعور الرجل جبا
ابلراحة بل شعرت بصدمة. سأل األمري : 

 " إذا، مىت ستنتهي ؟". 



أجاب املخرج : " علينا مغادرة املكان 
عند الساعة السادسة صباحا، لكن من  

ن ننتهي من التصوير قبل ذلك. احملتمل أ
نفذت جاكواب املالحظات املوجهة إليها 

 بشكل جيد فعال ". 
محق املتملق! قالت ذلك يف  أيها األ

سرها، لكنها أظهرت أسناهنا اجلميلة كأهنا 
تبتسم له، وعلقت بضيق : " أنت لطيف 

 جدا ". 



سأل األمري بنربة طبيعية : " أين هو  
شريكها؟ أليس من املفرتض أن ينفذا  

 رقصة فالس رومانسية؟ ". 
مد زولتان يديه أمامه، ورفع كتفيه، قبل  

آبوت من أمل يف  أن يقول : " يعاين شني
 املعدة" 

حدق األمري به قائال : " أال يشكل غيابه 
 عائقا ابلنسبة إلكمال العمل؟ ". 

أجاب املخرج بتوتر : " ال .. ال! سيكون 
موجودا يف اللقطات القريبة، الليلة حنن  



نستخدم البديل عنه لنصور اللقطات  
املتعلقة مبشاهد الرقص البعيدة يف أرجاء 

 القاعة ".
مري رأسه، وقال : " هل متانع إن  هز األ

 بقيت هنا للمشاهدة؟ " 
ابلتأكيد جاكواب متانع، لكنها تعلم أهنا غري 

 قادرة على االعرتاض .
قال زولتان حبماس : ) ال! على اإلطالق 

 . . ) 



نظر األمري إليها. ضاقت نظرته قليال وهو 
يسأهلا : " أمتانعني لو بقيت للمشاهدة 

 آنسة سنكلري؟ " 
ت جاكواب ليبدو محاسها شبيها  ابتسم

 حبماس املخرج : وقالت :
 ) ال، سيدي ( . 

بعد قليل راقب ماركو البديل وهو يتعثر  
بعد اخلطوة الثانية يف الرقص. تساءل  
كيف ميكن ألي رجل أن يكون أخرق  

هكذا يف حني أن شريكته تتحرك كأهنا يف 



حلم. أتراه متأثرا جدا ألنه يرقص مع  
جاكواب سنكلري؟ الحظ   الفاتنة املشهورة

أهنا تقوم أبفضل ما ميكنها لتخفي عدم 
جدارة الرجل، لكن لباقتها مل تنفع يف  
إعطائه أي إحساس ابلنغمة واحلركة.  

تساءل إن كان لون شعرها طبيعيا، فهو 
يبدو كألسنة النريان وكذلك لون ثوهبا.  
 صرخ زولتان : " توقفوا عن التصوير ".

" حسنا! من دون مث اتبع بنربة عادية : 
 جماملة، ليس هذا هو املطلوب "



جتهم وجه البديل، وقال بوقاحة : " إهنا 
 ال تتمكن من متابعيت ".

قال ماركو هبدوء : " هل ميكنين القيام  
 ابلدور؟ " . 

حدق به املخرج، فيما بدت عليه مالمح 
الدهشة واالستغراب. اتبع ماركو بنربة 

مبهارة ساخرة : " إن مل أمتكن من الرقص 
 كافية، ميكنك أن توقفين على الفور " .
مل ينظر إىل جاكواب سنكلري، لكنه متكن 

من اإلحساس برعبها عندما اقرتب منها. 



إهنا ردة فعل مل يكن معتادا عليها أبدا، 
فمنذ أن أصبح يف السادسة عشرة من  

عمره، مل يشهد ماركو ممانعة من أي امرأة 
ضع  رغب يف االقرتاب منها. لكن الو 

خمتلف هذه املرة وأمام هذه الفتاة. هناك 
شيء ما جيذبه حنوها، لكنها مل تظهر له  
أي حماولة إغواء. رمبا هي فعال مغرمة  
بذلك الرجل، وهي عشيقته منذ عدة  

سنوات، مع أن هوكي كندي غري خملص 



هلا. قال املخرج بنربة مشككة : " حسنا! 
 إن كانت هذه رغبتك " . 

: " لن ختسر شيئا ".  أكد له ماركو هبدوء   
هو يف الواقع يريد أن يعرف ما سيكون  

عليه إحساسه وجاكواب سنكلري بني  
ذراعيه. قال املخرج، وهو خيفي امتعاضه 

 اببتسامة مقنعة :
" حسنا! سنرى كيف جتري األمور  

معكما. تذكري، جاكواب! جيب أن تبدي 
منذهلة وشبه مغرمة. أريد أن أرى العاطفة 



ابحلماس عند االندفاع يف  والشوق الشبيه
املاء للمرة األوىل. دعي جسمك يظهر  

األحاسيس، وكأنك تشاركينه أحاسيسه ".  
. 

تورد وجه جاكواب، فابتسم ماركو، وكأن 
شيئا دفينا حترك يف أعماقه. سيطر على 

نفسه بقوة، وأصغى إىل زولتان وهو يعطي 
تعليماته، ذاكرا ما هو مطلوب منهما. 

ثر مما اعتقد ليصوروا استغرق األمر أك
سريمها البطيء حنو بعضهما البعض، 



واللقاء يف وسط قاعة الرقص. جاكواب 
سنكلري إخصائية من الطراز األول  
بعملها، وهذا أمر جيد، ألن زولتان  

يبحث دائما عن الكمال يف عمله، لكن 
ردة فعله جتاه جاكواب سنكلري تبدو عدائية 

  تقريبا. ابلرغم من ذلك، قدمت هذه
األخرية ما وجده ماركو عرضا ممتازا. يف 

الواقع، كاد يصدق أهنا تشتعل شوقا إليه. 
بكلمات أخرى، إهنا ممثلة ممتازة! مع ذلك 
شعر بتوتر خفي لديها، وهو ال يعتقد أن 



سببه هو املخرج وتعليماته الصارمة هلا.  
تودد  تساءل ماركو إن كان زولتان حاول ال

من الغضب  إليها من قبل ورفضته. تفاجأ
الذي شعر به بسبب تلك الفكرة، فركز 
على الفور على ما طلب منه القيام به.  
وجد األمر سهال، ال سيما أن آالت  

التصوير غري مسلطة عليه فعال، فعدساهتا 
تتبع حتركات ظهره ال وجهه. قال املخرج  

: 



" حسنا! جيد، هذا يكفي. واآلن إىل  
 الرقصة الفعلية ".

ملاركو ابتسامة رجل لرجل، جعلت ابتسم 
األمري راغبا يف لكمه على أنفه، وقال  

 متابعا : " وهذا أكثر متعة ".
رفع ماركو حاجبيه، فارتبك زولتان. فجأة 
أهنى كالمه قائال : " إن أضعت االجتاه، 
جاكواب ستعمل على توجيهك إىل املكان 

 املناسب ". 



مّد ماكرو ذراعه، فوضعت جاكواب يدها 
، وسارت بلباقة إىل جانبه حىت وسط عليه

الغرفة. بعد ذلك أصبحت بني ذراعي  
ماركو واحلرير يطفو بينهما، وعطر نسائي 
خفيف يدغدغ أنفه، وجسدها الرشيق 

يتهادى بني ذراعيه. قاوم بشدة إحساسا 
حادا ابلشوق كاد يسيطر عليه. بدأت 
املوسيقى من جديد. بدا وجه جاكواب  

نبت نظرة عينيه  خاليا من أي تعبري. جت
وحدقت إىل ما فوق كتفه. مل يتحرك 



ماركو حىت نظرت إليه متسائلة، وعندما 
ابتسم، رأى بريقا من انر يف عينيها 

 الرماديتني. متتم : 
" اسرتخي! حنن مغرمان. ال تنسي ذلك؟ 

 . ." 
ومن دون أن يفسح هلا اجملال لتتكلم،  

أرجحها معه مستهال الرقصة. أمه  
علمته الرقص، وهي  الفرنسية هي من

معلمة قاسية جدا وال شك أن شخصا 



مبثل قدراهتا علم جاكواب سنكلري الرقص 
 أيضا .

تبعته جاكواب بلياقة وانسياب، وهي ترفع 
وجهها اجلميل حنوه، مظهرة تعابري خالبة 

حتاكي االحساس ابالنبهار من احلب  
األول، إال أن عينيها بقيتا حذرتني، كأهنما 

جريح. عينا غزال   
بعد مرور حوايل بعض الوقت، سأهلا  
ماركو : " ملاذا أصريت على قيادة  

 الرقصة مع ذلك الشاب؟ ". 



رمته بنظرة أخرى من عينيها الرماديتني. 
شعر ماركو جبسده ينتفض من جديد، إذ  

انبثق الشوق فيه جمددا، فكاد يتعثر  
خبطوته. ال شك أن عقلها منشغل  

مت له بتعليمات املخرج، ألهنا ابتس
ابتسامة مليئة ابإلغواء. ابتسامة تشع  

شوقا، حىت إنه للحظة خطرية متىن لو أهنا 
ابلفعل مرسلة له ابلتحديد. سرعان ما 
ذكر نفسه أهنا حبيبة هوكي كندي دائما  
وأبدا. حسنا! هو ال يقبل املشاركة، كما 



أنه ال يريد أن يسرقها من كندي، 
الصديق املقرب ألخيه غايب. مع ذلك  

يشعر ابلشوق إليها. ظل  
قالت جاكواب بنربة عميقة : " على أحد 

 الطرفني أن يقود الرقص ". 
 " أمل يكن هو قادرا على القيام بذلك؟ ".

ملعت عيناها جمددا، وكأهنا مرتددة  
ابلتحدث معه. قالت : " إنه حباجة إىل 
دروس إضافية ليتمكن من القيام بدور  

 الرجل يف الرقص ". .



بقوة، فيما ازداد تورد  أطبقت شفتيها 
وجهها، وظهر امحرار طفيف على خديها. 

مع أن هلجتها حتمل يف طياهتا النربة 
 االنكليزية، سأهلا : 

 " هل أنت من نيوزيلندا؟ " 
شيء ما ظلل النور يف عينيها، لكنه  
اختفى قبل أن يتمكن من التفكري به  
ومعرفة ماهيته، أجابت خبفة : " والدة  

 ونشأة ".
املنطقة؟ " " من هذه  



حتركت كتفها حتت يده وهي ترفعها قليال 
: قالت : " ال، بل من منطقة انئية يف 

 الشمال ".
 عاد يسأهلا : " أتعنني من أوكالند؟ "

كورت جاكواب شفتيها، وكأهنا ستخربه عن 
أكثر األسرار إاثرة وغرابة يف حياهتا. 

قالت مبرح " بل أبعد من ذلك. الشمال 
اء. وحيث الثلج أمر حيث ال متطر السم

 اندر، لكن الرطوبة قاتلة ابلفعل ".
 " مل أذهب إىل هناك أبدا ". 



ملعت عيناها بربيق التسلية واملرح. إهنما 
ليستا رماديتني، فهناك شرارات ذهبية 
تلمع يف أعماقهما، وكأن معدان غريبا 
ومثينا يستقر يف خالايمها. أجرب نفسه  

ل على أن يكون موضوعيا، فهو ما زا
منجذاب جبماهلا. من الغرابة أال يكون  

هوكي خملصا هلا! تساءل ماركو ملاذا هي 
متعلقة برجل يعرف اجلميع بشأن عالقاته 
العاطفية األخرى؟ إهنا تبدو واثقة جدا  

بنفسها، ومدركة متاما ملا تستحقه، فكيف 



ترضى القيام بدور ابئس ومستسلم كهذا، 
بته،  دور العشيقة املخدوعة؟ لو أهنا حبي

 فالبد أنه سيخلص هلا بشكل مطلق . .
من أين أتت هذه الفكرة إىل رأسه، حبق 
السماء؟ هو دائما خملص للنساء اللوايت  
يعاشرهن حىت انتهاء العالقة، فما ابلك  

لو كانت جاكواب هي حبيبته! مسح لوجهها  
الرائع اجلمال واإلحساس هبا بني ذراعيه 

ى مع  أن يؤثرا به. من احملتمل أهنا تبق
هوكي ألنه ثري مبا فيه الكفاية حىت يدفع 



مرارا وتكرارا مثن عدم إخالصه هلا. رمبا  
ظهر شيء من أفكاره على وجهه، ألن  

جاكواب نظرت إىل البعيد، وأجابت 
بكلمات ابردة وحذرة : " إهنا منطقة  
 رائعة يف نيوزيلندا. أان متحيزة هلا ". 

ن قال ماركو بنربة ساخرة : " مجيعنا ميالو 
 للتحيز إىل ما يعجبنا ". 

تساءلت جاكواب ما الذي دعاه إىل التكلم 
هبذه النربة احلامسة الساخرة. انعكس ذلك 
يف عينيه الشفافتني. إهنما زرقاوان واثقبتا 



النظرات لدرجة أهنا تشعر هبما جيرحان 
 الدرع الذي تلفه حوهلا بعناية.

اتبع بنعومة : " رمبا ميكنك أن ترافقيين  
ذلك اجلزء من نيوزيلندا يوما ما " لرؤية   

زعزعت كلماته حركاهتا الرشيقة املنسابة  
عرب القاعة، لكن عندما ضغطت يده 
بطريقة آليه عليها لتذكريها ابخلطوات، 
التقطت النغمة من جديد، واتبعت  

الرقص من دون أن ترتنح، أما وجهها فلم 
تظهر عليه أي عالمة من عالمات  



مر مبهما ابلنسبة االنفعال، لذا بقي األ
له. قالت بنربة عادية وهي تبتسم من 

 جديد : " رمبا ". . 
بدا كأهنا تنظر إىل عينيه، لكنها كانت  

حتدق حباجبيه، وعندما أحىن ماركو رأسه 
قليال نظرت اثنية إىل البعيد. ضجت 

الدماء يف عروقها، وكأن شالال من الطاقة 
جيري فيها. من فوق كتفه العريضة حملت 

رج يشري إىل عدد من الراقصني املخ
ليدخلوا ابحة الرقص. إنه يبتسم يبدو أنه  



حصل على ما يريده من املشهد. ملاذا  
تعرض شني املسكني لذلك الفريوس  

اللعني؟ إنه ميثل هلا األمان املطلق، فهو 
مغرم بزوجته لدرجة أنه ال يرى أي امرأة 
غريها، وهذا ما يشعرها ابالطمئنان معه. 

مري اجلذاب فيبدو كما لو أن أما مع األ
جسدها ميتلك فكرا خاص به، وهو يشعر  
ابألمل من شدة الفضول والشوق إليه. يف 
الواقع، أدركت وهي تشعر بذهول من  

الصدمة، أهنا ال متثل أبدا، بل األمر برمته 



حقيقي. إهنا تشعر ابالجنذاب إىل األمري 
كد هلا  ماركو كونسيدين، وجسدها يؤ 

رج يرسم دوائر يف اهلواء، ذلك. بدأ املخ
 وهو يهز رأسه ويشري بيديه.

" اعتقد أنه يريدان أن نتحرك بشكل  
 دائري وحنن نرقص ". 

من دون أن جييبها، شدها ماركو حنو 
جسده وأدارها حوله، جمربا إايها على 
االستناد عليه، يف حني عمد الراقصون  

اآلخرون إىل االبتعاد عنهما مفسحني هلما 



رك. إحساس غريب سيطر اجملال للتح
عليها بسرعة الربق، فارجتفت من خيانة  

 جسدها هلا.
 متتم األمري : " أتشعرين ابلربد ؟".

أبعدها قليال عنه ليتمكن من النظر أكثر  
إىل وجهها. آه! إهنا ال ترجتف من الربد،  
بل تشعر بنار الشوق حترقها. كيف ميكن 

لعينني بلون الثلج أن تلمعا كالنار؟  
شهقت جاكواب ما إن أحىن ماركو رأسه، 

 وطبع



 قبلة على شعرها. 
يف اللحظة اليت ملستها شفتاه بدأت  

أجراس احلماس والفرح تضج يف أعماقها، 
مبعدة رنني صوت أمها اخلائف واملتوتر  

 عن أذنيها. .
" ال تعرتيف أبدا أنك من إيلرياي ... ال  

ترتبطي هبم أبي عالقة أو أي أمر آخر ..  
الطريقة الوحيدة لتبقي حية ومتوارية إهنا 

 عن أنظارهم. عديين بذلك! ".



ابلكاد الحظت أن املصور يتبعهما 
لتصوير كل ما يقومان به. شعرت  

إبحساس من السعادة يعرتيها مل تشعر به 
من قبل، فأغمضت عينيها وهذا األمر  
غري مذكور يف النص. أراحت رأسها  
سا للحظة على كتف األمري، خمتربة إحسا

غامضا من الراحة يف قوته وبنيته اخلشنة 
وقامته الفارعة. صرخ املخرج بقوة، منهيا 

تلك اللحظة الفريدة : " رائع جدا! 
 استمرا يف ذلك ". 



أخريا بدأ الفجر يشق طريقه ملقيا لونه  
الزهري الشاحب فوق اجلبال. تثاءبت  
جاكواب. إهنا اآلن ترتدي سرواال عمليا 

دو مرهقة ابلفعل، وسرتة مسيكة، وهي تب
لكنها ما زالت متأثرة مبا فيه الكفاية  

 ابلرجل الواقف جبوارها.
علمت أهنا ستصحو قريبا من هذا احللم، 

فهذا احلماس الشديد سيختفي ما إن 
تصل إىل مالذ األمان يف غرفتها. حىت 

ذلك الوقت عليها أن تبقى عملية  



ومتماسكة قدر اإلمكان، وهذا األمر  
ملا كان كذلك، ألن خربهتا سهل عليه. لطا

يف هذا اجملال جتعلها دائمة السيطرة والثقة 
بنفسها، لكن الذكرايت املاضية 

وحتذيرات أمها الدائمة وخوفها من أن  
يكتشف أحدهم يوما ما سرها الدفني،  
شتت أفكرها ومنعتها من التخلي عن 

 حذرها. . 
خوف من املاضي-2  



 مع أن التصوير جيب أن يكون أمرا ممال
ابلنسبة له، لكن ماركو كونسيدين مل يبد 
عليه التعب أبدا. وقف جبانب جاكواب، 

وبطريقة ما حجب كل من يقف حوله عن 
 نظرها. راقبته سرا حتت ضوء القمر 

الشاحب، والحظت أن مالمح وجهه  
املتغطرسة أصبحت أكثر بروزا، كما أن  

حيويته ما زالت يف أوجها. نظرت جاكواب 
البعيد، وجالت   ابضطراب واضح إىل



بعينيها بدون أي تركيز على اجلبال العالية 
 عرب البحرية. . 

طبع الليل الطويل وجه ماركو كونسيدين 
على حواسها. فهي تعرف جيدا اآلن  

كيف يتحرك جسده وهو يقودها حول  
قاعة الرقص، كما أهنا لن تنسى مطلقا  

رائحة عطره الرجويل اخلفيف وردة فعلها 
ا تذكرت هذه احلملة  القوية إليه. كلم

اإلعالنية، ستتذكر خبوف غامض كم 



شعرت ابألمان وهي بني ذراعيه، وكم بدا  
 ذلك األمان مهددا لوجودها . 

على بعد مسافة قصرية، وقفت عدة  
 حافالت وسيارة ابنتظار اجلميع.

 قال ماركو وهو يقودها : " من هنا ". 
أمسك بذراع جاكواب عندما ترددت  

: " املخرج ابنتظاري قليال. قالت بقلق 
 ." 

 " هناك سيارة أخرى لتقله ".



قال ماركو ذلك هبدوء، ومال برأسه انحية 
الطريق، حيث اقرتبت عربة من احلشد، 

 فتابع : " ها هي السيارة ". 
شيء من العناد ظهر يف نربة صوته، 

حذرها أن اي اعرتاض إضايف من قبلها 
لن يكون منطقيا أو مقبوال، لذا سارت 

حنو السيارة األوىل اليت رأهتا  هبدوء 
 تتوقف.

فتح موظف املنتجع ابب السيارة، مث 
 أحىن رأسه لألمري، وقال : 



 " صباح سعيد، سيدي ". . 
مث نظر إىل جاكواب، واتبع : " صباح 

سعيد، آنسة سنكلري. هل سارت األمور 
 على ما يرام؟ "

 قال األمري : " هذا ما أمتناه ".
املقعد اخللفي حترك برشاقة ليجلس يف 

جبانب جاكواب، من دون أن يتالمس  
جسدامها. حاولت هذه األخرية أن هتدئ 
من تسارع نبضها، فراحت تتنفس هبدوء، 

 فيما انطلقت السيارة حنو املنتجع. 



أبقت جاكواب مالمح وجهها خالية من أي 
تعبري، وعينيها مركزتني على الطريق  

أمامها، حىت ظهر املنتجع ممتدا أبانقة  
مجال على جانيب البحرية اليت تبدو  و 

مياهها كأهنا سوداء اللون. أصر ماركو  
على مرافقتها حىت غرفتها، وعندما وضع 
املفتاح يف القفل، قالت معرتضة : " أان 
لست متعبة إىل هذه الدرجة. شكرا لك  

 . ." 



ابتسم هلا بسخرية، وهو يسلمها املفتاح 
قائال : " بل أنت كذلك، فهناك ظالل  

عينيك الغامضتني، وهناك شحوب  حتت
 واضح على وجهك "

بدا صوته عاداي، مع ذلك رأت ملعاان 
غريبا يف عينيه، جعلها تشعر برجفة  

خفيفة. هناك هالة من اجلاذبية الطاغية 
حوله جتعل بشرهتا تنتفض. بسرعة، وقبل 
أن ترتك جماال للصمت الذي لن تتمكن 

 من



تان السيطرة عليه، قالت : " أعلم أن زول
ممنت لقدومك، لكن أان وأصابع قدمي  
نشعر ابالمتنان أكثر منه. ال بد أن 

التصوير كان ليستغرق وقتا أطول لو مل 
 تعرض خدماتك ".

رفع ماركو كتفيه، وعلق : " من بني كل 
شخصا ما جييد هؤالء املمثلني كان سيجد 

الرقص، ما جيعلين أتساءل ملاذا مت  
ضوح أنه استخدام البديل، الذي يبدو بو 
 ال جييد رقص الفالس ". 



ألنه صديق زولتان! لكن ابلرغم من  
موقف املخرج منها ال ترغب جاكواب يف 

الت : " إنه ميلك  إاثرة املشاكل له. ق
القامة املناسبة، وليس هناك رجال كثر 

 هبذه الصفة ". 
أحىن األمري رأسه ذا الشعر الداكن، وكأنه  

أعطاها  يظهر موافقته ... أو رمبا ال. 
 املفتاح وهو يقول : " كانت ليلة مثرية ".
ابتسمت له برقة، وسارت إىل داخل  

 جناحها. استدارت، مث قالت :



 " شكرا لك، وعمت مساءا ". .
ضاقت نظرة عينيه، وللحظة طائشة  

اعتقدت أنه سيعانقها. تسارعت دقات 
قلبها جبنون وتوقع، إال أن بدت القسوة 

ىل الوراء قائال على تعابري وجهه وتراجع إ 
 : " عمت مساءا ".

قبل أن تقدم على عمل أخرق، أغلقت 
الباب واتكأت عليه، وهي تشعر بنبضها 
يضج يف أذنيها، كأهنا ابلكاد تتمكن من  

اهلرب والتخلص من خطر عظيم.  



تساءلت إن كان األمري قد شعر مبثل  
ذلك اإلحساس الغريب الذي متلكها. 

أهنا تستطيع ألول مرة يف حياهتا متنت لو 
أن تكون أقل حذرا، فكل إحساس أنثوي 
يف أعماقها خيربها أنه رجل رائع. ذكرت 
نفسها بغصب، أهنا مسعت ما يكفي عن 
عالقاته الغرامية. منذ سنوات، قامت  
جاكواب بتصوير إعالن مع فتاة كانت 

تعاين من آاثر عالقتها الغرامية مع األمري 
نها ماركو كونسيدين. املسكينة! ختلى ع



أبسرع طريقة ممكن، عندما اعرتفت بتهور 
أهنا حتبه. كما يبدو، تعمد األمري منذ 

 البداية أن خيربها أنه ال يريدها أن تغرم به.
تثاءبت جاكواب قبل أن تصعد إىل السرير. 

ار اليت  عليها أن تتخلص من كل األفك
تقض مضجعها قبل أن تتمكن من  
وم  االسرتخاء مبا فيه الكفاية لتسمح للن

أن يتملكها. آخر ما فكرت به بغموض 
ابلكاد بدا سؤاال مرتابطا وواضحا .. 

ابلطبع بعد مرور تلك السنوات وموت 



الدكتاتور الذي حكم إيلرياي، مل يعد اخلطر 
حمدقا هبا وأبختها من البلد الذي ولدات  

 به، ابلرغم من حتذيرات أمها ... 
*** 

 " كيف ميكنك القيام بذلك؟ ". 
 نظرها عن طبق الكعك  رفعت جاكواب

احمللى والفاكهة أمامها. مع أن الوقت 
أصبح بعد الظهر، قدم هلا املنتجع الفطور 
على الشرفة املظللة خارج غرفتها. سألت 

 : " ماذا؟ ". 



نظرت ماري اتنيبو ابستياء إىل فتات 
قطعة التوست اليت أكلتها، وقالت : " 

أنت أتكلني الكثري، ومع ذلك تبقني حنيلة 
."  .  

 " إهنا اجلينات والتمارين الرايضية ".
قالت جاكواب ذلك وهي تنظر إبعجاب 
إىل عمل املهندس، الذي متكن من تزويد 
كل غرفة بشرفة خاصة تطل على البحرية  
الرائعة اجلمال واجلبال احمليطة هبا. تنهدت 

رفيقتها، وأردفت : " كيف ميكن أن 



تبدين مجيلة هكذا دون أي مساحيق  
يل  شعرك معقود إىل الوراء كذجتميل، و 

الفرس، كأنك ما زلت طفلة، على الرغم 
من أنك مل تنامي ألكثر من ست 

 ساعات؟ " . 
 قالت جاكواب بنربة لطيفة : 

 " أظن أنه جمرد حظ ال أكثر ".
أضافت مبرح : " كانت أمي تقول دائما : 
" تناويل فطور أمري، وغداء اتجر وعشاء 

ة متاما ".متسول ". وهذه املقولة صحيح  



نظرت الفتاة األخرى إىل ما وراء كتف  
جاكواب، واتسعت عيناها. قالت بنربة  
مهسة، وهي تبتسم : " ابلتحدث عن  
األمراء .. أمريك وصل للتو، وهو يسري  
 عرب املرجة كأنه ميلك العامل وكل ما فيه ". 

اإلحساس الذي طغى على جاكواب  
 أعلمها حبضوره. قالت حبزم : 

ريي ". " إنه ليس أم  
متنت أال تظهر على خديها احلرارة اليت  
تشعر هبا. قالت رفيقتها وهي تضحك 



بصوت عال. " جيب أن يكون كذلك. 
يلة البارحة، وانتما  بدا ذلك بوضوح ل

 ترقصان معا كأنكما بطال قصة خرافية ".
وقفت على الفور، واتبعت : " علي أن  

أحضر حقيبيت. إىل اللقاء جاكواب، وشكرا  
نصائح املفيدة ". . على ال  

قالت جاكواب وهي تشعر بعدم االرتياح : 
 " مل أفعل شيئا " . 

صححت هلا ماري : " غري صحيح.  
أشعر أنين أفضل حاال. بشأن الذهاب  



عرب البحار كما اقرتحت علي ... قمت 
ابالتصال ابلوكالة اليت تعملني فيها،  

 فشكرا لك على ذلك كله ".
كواب لتنهي غادرت ماري مسرعة، اتركة جا 

قطعة احللوى، يف حني أن أعصاهبا راحت 
 تنتفض بقوة .

عندما توقف األمري ماركو جبانب طاولتها، 
رفعت نظرها إليه حماولة السيطرة على 
اضطراهبا. أول فكرة خطرت بباهلا  

صدمتها. كم هو جذاب بسروال اجلينز 



والقميص القطنية الزرقاء اليت متاثل لون 
 عينيه 

دت بسرعة اإلحساس ابلتحديد! أبع
القوي الذي شعرت به ابالجنذاب حنوه، 

لكن عقلها بقي يؤكد هلا أنه رائع. قالت : 
 " صباح سعيد ". 

شعرت ابالمتنان لقدرهتا على القيام بتلك 
ام وهدوء. بدا صوهتا اجملامالت ابحرت 

هادائ ومتماسكا، وبعيدا عن الشوق  
 اليائس الذي تشعر به وحتاول إخفاءه.



و بنظره على وجهها، وهو  جال مارك
يبتسم هلا ابتسامة متزج السخرية والتعايل 

معا. قال : " جاكواب، هل أستطيع 
 اجللوس معك؟ ". .

أجابت بصورة آلية سريعة : " ابلطبع، 
 تفضل! " 

جلس ماركو كونسيدين على الكرسي  
املقابل هلا، وحدق هبا بعينيه الزرقاوين  

الفاتنتني. قال بنربة جدية : " آمل أنين مل 
 أخف صديقتك، وأدفعها إىل االبتعاد ".



" ال، مل تفعل. لديها رحلة ابلطائرة، 
 وعليها الذهاب بسرعة ". 

إن استمرا ابلتحدث يف األمور العامة  
رام.فستبقى على ما ي  

" إهنا الفتاة اليت كانت ترتدي الفستان  
األبيض، الفتاة الساذجة مقارنة بك :  

 الفتاة املدللة املرتفة ". 
شعرت ابلرعب من الغرية البشعة اليت  
سيطرت عليها، ألنه تذكر ماري. قالت  

 بال اهتمام : " اجل ". 



 " وأنِت، مىت ستغادرين؟ "
إىل أين سيصل حبديثه هذا؟ هي تشك أن 

دم ماركو كونسيدين على الثرثرة معها  يق
 جملرد الثرثرة . 

بعد حلظة من الرتدد، قالت : " بعد ظهر  
 اليوم ".

نظرت إىل الساعة يف رسغها، واتبعت : " 
 بعد ثالث ساعات ابلتحديد ". 

تراجع ماركو على كرسيه، وقال : " أان  
 ذاهب إىل اتهييت ملدة أسبوع ". 



عة !". أجابت جاكواب حبذر : " اي للرو   
 " تعايل معي ".

حّول اقرتاحه املباشرة متاسكها إىل أشالء، 
كما أصاب مكاان خفيا يف أعماقها رأت 
يف نظرته االنتظار البارد، وكأهنا شيء  
مجيل يريده، وهو قادر على ا حلصول  

عليه. شيء يؤمن له التسلية وهو يستطيع 
التخلي عنه ما إن يشعر ابمللل منه. 

كنها أخفت شعرت بغضب شديد، ل
مشاعرها املتضاربة اببتسامة خفيفة، 



وقالت هبدوء : " انت لطيف جدا، لكن 
ا! " . . ال. شكر   

هي ليست جمرد فتاة فاتنة اجلمال، 
وبسيطة بلهاء ترضى أبي عالقة عاطفية 

 دون ارتباط أو حب.
بقي حيدق هبا بعينيه الثاقبيت النظرات : " 

 هل أنت مغرمة هبوكي كندي؟ " 
: " انت اآلن تتطفل على  قالت بضيق

 شؤوين اخلاصة ".



شعرت جاكواب ابالنزعاج، ألنه يصدق 
الشائعات اليت تتعلق بعالقتها مع الرجل 

الذي تعتربه أقرب صديق هلا، وهو  
الشخص الوحيد يف العامل الذي يعرف  

 قصة ماضيها، ابإلضافة إىل أختها ألكسا.
ضاقت نظرة عيين مارك، وقال : " ليلة 

بدوت متجاوبة جدا معي. مل البارحة 
ترغيب حبدوث ذلك، لكن هذا ما حصل. 

وابلطبع .. امراة مغرمة برجل آخر ال  
 تتصرف هبذه الطريقة " . 



وجدت جاكواب نفسها حمشورة يف الزاوية، 
 فهامجته على الفور :

" هذا يعد حترشا، ولدينا قوانني متنع مثل 
 هذه األفعال يف نيوزيلندا ".

ت جدا من احلقيقة احملرجة؟ " أم أنين اقرتب
 هو ميلك هذا املنتجع. أليس كذلك؟ "
تورد وجهها من الغضب والضيق، 

وفقدت متاسكها الذي حتسد عليه للحظة 
 خائنة : " ماذا تعين بذلك؟ ".

 " أعين أنه يدفع لك للبقاء هنا ".



 " ال! " 
عملت بسرعة على اسرتداد هدوءها  

رت ومتاسكها. نظرت إليه ابحتقار، وأظه
نربة صوهتا برودة متعالية وهي تقول : " 
يف الواقع، مؤسستك تدفع يل مقابل  
البقاء هنا، كما أنين أجد هذا احلديث 

 مزعجا ". 
عليه أن يشعر ابخلجل، لكن من الواضح 

جلون، ألن ماركو بدا أن األمراء ال خي
ساخرا وهو يقول : " مل أعلم أنك 



حمتشمة إىل هذه الدرجة، ويزعجك تدخل 
آلخرين يف ما تعدينه شأنك اخلاص " .ا  

أجابت على الفور : " إهانتك يل لن  
 توصلك إىل ما أفرتض أنك تريده ".

سأهلا بنربة انعمة كاحلرير : " وما الذي  
 أريده؟ ". . 

 أجابت بتعال : " عالقة مؤقتة معي ".
رفع ماركو حاجبه مستغراب، لكنه بقي 
حيدق بعينيها بتحد وبربودة، لدرجة أهنا  
شعرت بتأثري نظرته يف عظامها. بعد  



ذلك، ومن دون أي حتذير، مال إىل  
األمام وأمسك بيدها. شعرت جاكواب 
بلمسته خترتقها كأهنا صدمة كهرابئية .. 
مع ذلك حدقت به بربودة، بينما كان 

أصابتها   جسدها يضج أبحاسيس
 ابلرعب. 

رفع ماركو يدها إىل فمه، وطبع قبلة على 
راحة يدها، فشعرت برجفة يف عمودها  
الفقري وبدوار يف راسها، كأهنا وصلت 
إىل عامل آخر خمتلف، ال شيء فيه سوى 



هرت ابتسامة مرحة  ماركو كونسيدين. ظ 
على فمه، وترك أصابعه تراتح على  

قة : رسغها الناعم. قال بنربة صادقة عمي
 " على األقل سأكون خملصا لك ". 
عضت جاكواب على شفتها، وقالت 

 بصوت عال : " ال! " . 
جزء ما يف أعماقها يريدها أن تستسلم  

له، لذا ابلكاد استطاعت أن تلفظ رفضها  
 من بني شفتيها املرتددتني . 

 " هل أنِت متأكدة؟ ". 



 متتمت : " بدون أدىن شك ".
 وسحبت يدها من يده . 

رة ترك يدها، لكن ليس قبل ان  هذه امل
ه. اتسعت ترى ملعان الرضى يف عيني

عيناها املتفاجئتان، وهي تراقبه ينهض  
حبركة رشيقة سريعة. لكن ارتياحها كان  

قصري املدى، إذ احنىن ماركو حنوها  
وعانقها. جتمدت جاكواب يف مكاهنا، لكن 
إحساسا ما يف أعماقها توهج بتوق ال  

يقظا بسبب  يرحم، وكأنه ما زال  



الساعات اليت أمضتها بني ذراعيه الليلة  
 املاضية . . 

مل تشعر مبثل هذا اإلحساس يوما من  
قبل. بني ذراعيه الليلة املاضية. مل تشعر  

مبثل هذا اإلحساس يوما من قبل. 
شهقت، وحاولت أن تبتعد، لكن ماركو 

 استمر يف معانقتها ببطء ورقة. 
يما يف اللحظة التالية كانت واقفة، ف

أحاطت ذراعي ماركو هبا بقوة .عندما  
ابتعد عنها قليال ليحدق إىل عينيها بعينني 



شبه مغمضتني، مهست بشيء ما .. رمبا 
ابمسه، لكنها مل تسمع ما قالته، ألنه عاد 

 إىل معانقتها من جديد . 
رفعت جاكواب يدها لتمس خده، 

فالسعادة اليت تشعر هبا تطغى عليها. 
 عالقاهتا مع لطاملا كانت حذرة يف

الرجال، ومل تتخل عن ذلك احلذر إال مع 
هوكي، الذي هو مبثابة أخ هلا. مل تشعر  
مرة من قبل هبذا االجنذاب القوي حنو  

رجل. مهس صوت خفيف يف رأسها، إن 



ما حيدث جمرد اجنذاب حسي، ال شيء  
 أكثر.. جمرد اجنذاب فقط .

عانقها ماركو وكأهنا نصفه اآلخر .. 
رتقان، ولن يراي بعضهما من  وكأهنما سيف

جديد أبدا، وهذا العناق هو كل ما بقي 
هلما معا. توقف عن عناقها فجأة، وابتعد 
عنها ليقول بنربة قاسية : " ال بد أنين  

 جمنون! ". 
تنفست جاكواب بعمق، مث رفعت يدا  

مرجتفة إىل شعرها. ال بد أنه نزع الرابط 



عن شعرها املعقود كذيل الفرس، ومل 
ذلك. قالت بنربة مرجتفة : " كالان  تالحظ

 كذلك ". 
" ال أبس! مل يران أحد .... على ما أظن 

 . ." 
رمقها بنظرة قاسية، وهو يتابع بنربة عادية 

 : " آسف! " . 
هنا أدركت جاكواب وهي تشعر ابلرعب، أ

كانت ضائعة جدا بعناقه، لدرجة أهنا مل  
هتتم مطلقا إن كان العامل أبسره يراقبها أم 



ال. متسكت مبا تبقى هلا من كربايء  
وكرامة، وتراجعت إىل الوراء. بنربة صوت، 
حاولت جاهدة أن تبدو مرحة وخفيفة، 
وقالت : " أمتىن أن تسعد برحلتك إىل  

 اتهييت، سيدي " . 
ابتسامة مقتضبة، ابلكاد  ابتسم هلا ماركو  

 بدت فيها أسنانه البيضاء : 
" وأان أمتىن أن تستمتعي يف أي مكان 
تذهبني إليه وأي عمل تقومني به، لكن  

احفظي جيدا ما سأقوله لك : اآلن، بعد 



أن علمت أن تتوقني إيل كما أتوق إليك، 
 لن أفكر يف التخلي عن األمر ".

شعرت بقلبها يقفز يف صدرها. قالت 
وت مضطرب : " قد أكون املرأة  بص 

األوىل اليت تقول لك ال، لكنين أقصد ما 
 اقوله ". 

مل حياول ن يقول هلا إهنا خمطئة. بدال من 
ذلك قال على حنو مفاجئ : " أنت 

 خائفة مين. ملاذا؟ "



حدقت به بغضب، وهي تدفع خصلة من 
 شعرها إىل ما وراء أذهنا :

" لست كذلك. لكنين ال أقوم بعالقات  
 متهورة، سيدي ". 

تفاجأت عندما مسعته يضحك ضحكة 
عالية ومبرح حقيقي. قال هلا بنربة وقحة : 
" وال أان، وإن كنت تعتقدين أن رميك  

كلمة " سيدي " علي كاحلجارة ستجعلين 
أحافظ على مسافة بيين وبينك، فأنت 

 خمطئة ". 



أجابته بعجرفة : " أحتقر الرجال الذي  
 احلصول على يعتقدون أن لديهم احلق يف

 أي امرأة تعجبهم ".
" قويل يل، من دون أي تظاهر أو تردد، 

 إنك ال تشعرين ابالجنذاب إيل ". 
علقت جاكواب متلعثمة : " ما عالقة ذلك 
أبي شيء آخر؟ أان ال أقيم عالقة مع أي 

 كان، فلدي حتفظات على األمر " .
أجاب ماركو هبدوء : " وأان أيضا. لقد  

فكرة هامة : أنت تشعرين   أوضحت



ابالجنذاب إيل، لكنك ال تريدي إفساد 
عالقتك مع هوكي كندي من أجل أمر  

 غري صادق وحقيقي ". 
قالت بضيق : " أنت ال تعرف شيئا عن 

 عالقيت هبوكي ". 
" أعلم أنه غري خملص لك، لذا ال ميكنك 
الوثوق به، وال أمل لك يف إكمال هذه 

األبد ". .العالقة أو استمرارها إىل    
توقف عن الكالم، وعندما بقيت صامتة 

بع : " .... وأعلم أنه ال جمال  بعناد ات



للشك إبخالصك له، فأنت تبدين راضية 
 ابنتظاره يف كل مرة حىت يعود إليك ".

عندما تلفظ بتلك الكلمات، تساءل ملاذا  
يزعج نفسه ابلكالم، فالنساء ابلعشرات 

أي  يف حياته، وإبمكانه احلصول على 
امراة خيتارها. مع ذلك ها هو يسعى إىل 
رفقة امرأة يبدو عليها بوضوح أهنا ال تريد 

أي شيء يتعلق به. تبا! هناك نساء  
كثريات أردنه وجتاهلهن. بعضهن اعرتفن 
له حببهن، فابتعد عنهن قبل أن يسبب 



هلن أي أذى أو أمل، فهو مل يسع مرة إىل  
مل أكثر من رفقة وعالقة عاطفية عابرة، و 

يتم مرة إبعاده من قبل كما حيصل اآلن.  
أما اآلن، فهذه املرأة تنظر إليه بعينيها  

الرماديتني الرائعتني الغامضتني كالضباب، 
وتظهر بقوة إنكارها ألي اجنذاب بينهما ـ  

 مع أن األمر شديد الوضوح . 
قالت جاكواب بضيق وتوتر : " من فضلك 

 !! ارحل اآلن ". 



فه أيخذون ما منذ قرون طويلة وأسال
يريدونه، وأحياان يدفعون الكثري مثنا  

ألفعاهلم. تذكر ماركو ذلك فجأة. لكنه 
يعلم وبشكل مؤكد أن لديها كل احلق  

لرتفضه، وأن اإلغواء ابلقوة ال قيمة له. 
منع نفسه من اإلمساك هبا، ليضمها 

ويعانقها من جديد، حىت تعرتف اهنا تشعر  
 رأسه أبحاسيس قوية، كتلك اليت تضج يف

وتسيطر على حواسه. قال هبدوء وبنربة 
 عادية : " ابلطبع! " .



بدأ عقله يعمل بسرعة إضافية. نظر إىل 
وجهها اجلميل، ورأى ملعاان يف أعماق 
عينيها، شده أكثر إليها. قاوم الرغبة 

الطاغية مبعانقتها من جديد. ملس خدها، 
والحظ كيف اتسعت عيناها ابرتباك.  

حصول على ما هناك طرق أخرى لل 
يريده، فهو مشهور أبنه ميلك  

اسرتاتيجيات انجحة للحصول على ما  
يريد. مع ذلك، يف اللحظة اليت المست 
فيها رؤوس أصابعه بشرهتا، اهنارت كل  



اسرتاتيجياته، وسيطر عليه توق شديد  
 ملعانقتها مرة أخرى. .

قرأت جاكواب ما يفكر به على وجهه،  
عاده فهذه لكنها بدت غري قادرة على إب

هي املرة األخرية اليت تعانقه فيها، وهذا  
 ما تريده ابلفعل .

ضمها إليه ماركة، وعانقها، مستغراب  
جتاوهبا. رفع راسها، ونظر إىل عينينها 

 بعينني حازمتني. قال :
 " إتصلي يب إن احتجت إيل ".



مل حتاول أن ختفي نربة السخرية يف صوهتا 
هل  وهي تقول : " خمرج جيد. من الس

 جدا الوصول إليك. أليس كذلك؟ ".
لكنها قصدت، أن من املستحيل أن  

 تسأل عنه، وهو يعرف ذلك .
" أي اتصال أبحد مكاتيب سيوصلك إيّل 

 على الفور ".
استدار ماركو، وسار مبتعدا. ملعت أشعة 
الشمس على شعره األسود، وبدا جسده 
الرايضي كتلة من القوة، كأنه منر كاسر. 



، وهي ترجتف حىت  جلست جاكواب
عظامها، ومنعت نفسها من مراقبته حىت 

 يغيب عن انظريها. 
أدارت رأسها، لكن األوان كان قد فات. 

اختفى األمري وراء املبىن، فشعرت 
إبحساس غريب من الوحدة واإلحباط 
يسيطر عليها. جتاهلت ارجتاف يديها، 

وسكبت لنفسها فنجاان من القهوة حماولة  
 أن



ذا لقد التقت بشخص  هتدئ أفكارها. إ
من عائلة كونسيدين! ارجتف فمها، 

فوضعت الفنجان على الطاولة كي ال 
تسكب القهوة عليها. قالت بضيق : "  

 وغد متفاخر ومتكرب " . 
آه، صحيح! وقاس وبال رمحة، كما أنه  
مدلل ومتحكم و .... جذاب جدا. إنه 
الرجل الوحيد الذي شعرت بتاثريه عليها، 

أتصل يف داخلها بسبب لكن احلذر الذي 
حتذيرات أمها مينعها من رؤية ماركو  



كونسيدين اثنية. آه! رمبا سرتاه أثناء  
االحتفال إبطالق احلملة اإلعالنية، لكنها 
متأكدة من أنه سيجد امرأة أخرى تشغله 

قبل ذلك الوقت، وعندها ستصبح  
أبمان. تركت فنجان القهوة على الطاولة 

ا لتدخل إىل  الصغرية، وهنضت على قدميه
 غرفتها . .
******* 

وافقت جاكواب على العمل يف أسبوع 
األزايء يف نيوزيلندا مقابل أجر جعل  



مديرة أعماهلا تكاد تفقد وعيها لشدة 
ي تبتسم الرعب. قالت جاكواب، وه

 لتخيلها مديرة أعماهلا القوية تنهار : 
" أان مدينة هلم، فهم من أعطوين الفرصة 

ة أزايء ".األوىل للعمل كعارض   
" حدث هذا منذ إحدى عشرة سنة، ويف 
كل سنة تذهبني للعمل معهم مقابل سعر  

 زهيد". 



تنهدت بيال بقوة عرب اهلاتف، قبل أن  
تتابع : " انِت شديدة الوالء، هذه هي 

 مشكلتك. والء غيب ال طائل منه ".
 " هذا ما تقولينه يل دائما ".

" وأان على حق. بعد انتهاء ذلك األسبوع 
 ستذهبني يف عطلة. اليس كذلك؟ "

" أجل. سأمضي أسبوعا رائعا يف كوخ يف 
 أقصى مشال نيوزيلندا ".

 " كوخ ؟! " 



ابتسمت جاكواب، وقالت : " إنه كوخ  
صغري، يقع على أمجل شاطئ يف العامل 

 كله ". 
تنهدت مديرة أعماهلا، وعلقت : "  
وبدون أي تسهيالت لالتصال عرب  

الوصول إليك ".اهلاتف، لن أمتكن من   
*** 

شراء تلك املرزعة كان القرار األنسب هلا، 
فهي تبعد أمياال عن أي مكان. ابلنسبة 
جلاكواب، إهنا املالذ الوحيد هلا. عندما 



تنتهي من األعمال املتبقية هلا، ستبين 
 منزال جديدا هنا لتعيش فيه. . 

رفعت نظرها عن شاشة جهاز الكمبيوتر، 
دق ابلشاطئ وتنهدت ابرتياح، وهي حت

الذهيب. كان إبمكاهنا البقاء يف منزل  
هوكي يف جنوب خليج اجلزر، لكنها  

حباجة إىل الوحدة. حسنا! اآلن هي حباجة 
إىل السباحة، فهي تكتب منذ الساعة 
الرابعة صباحا، وقد اكتفى عقلها من  

 التمحيص والتفكري.



وقفت جاكواب، وجالت بنظرها فوق  
اضي حركت اخلليج. عاصفة األسبوع امل

األعشاب البحرية، ودفعتها إىل الشاطئ، 
وألهنا تكره السباحة عرب األعشاب بقيت 
 بعيدة عن البحر. اما اآلن فأشعة الشمس
تتهادى على سطح املياه الزرقاء، وليس 
 هناك أي أعشاب برية تطفو فوق املياه .
من األشياء الرائعة يف كتابة القصص 

يف أي وقت  القصرية، إهنا تستطيع الكتابة 
تشاء. أمضت الساعات األخرية على  



كرسي طويل حتت مظلة تشرف على  
بعد أن كتبت املزيد من  الشاطئ. 

الصفحات اليت أملت أن تتحول إىل قصة 
للبالغني. محلت جهاز الكمبيوتر إىل  

الغرفة الوحيدة يف الكوخ. تساءلت إن  
كانت الصفحات اليت كتبتها جيدة، لكن 

وىل، هلذا فهي ال  تلك هي املسودة األ
تشعر ابلقلق على نوعية الكتابة اآلن. كل 
ما تعرفه هو أهنا متلك تفاصيل القصة يف 



عقلها، وإن مل تسطرها على الورق، فهي 
 ختشى أن تتحول إىل تفاهات وترهات .

الكتاابن السابقان اللذان كتبتهما 
للمراهقني حتت اسم مستعار لقيا النجاح، 

ت، ما أعلمها اهنا وأعيد طبعهما عدة مرا
 قادرة على الكتابة وتطوير عملها. 

تثاءبت جاكواب، وارتدت ثوب السباحة، 
ستسبح عرب اخلليج، مث تستحم وتتناول 
غداءها وتنام حتت تلك املظلة. فكرت 



برضى وفرح أهنا ال تتشارك هبذا الشاطئ 
 مع أي شخص آخر. رمنت بسعادة نغمة

موسيقية، مث محلت سجادة صغرية 
فتها. لكن ما إن فرشت السجادة  ومنش

على الشاطيء، حىت بدا هلا كأهنا تدعوها 
للجلوس عليها لدقيقة أو أكثر، كي 

 تستحم أبشعة الشمس .
بطريقة ما، اجنرفت إىل احللم .. رجل 

ن وعي منها، ألهنا  عذهبا للحظات وبدو 
مسحت له ابالبتعاد عنها يف الناحية 



ء  األخرى من البالد ...لفظ امسها ببط
ونعومة، مث ابتسم ومّد يده إليه .. هذه 
املرة مل تشعر مبخاوف الثأر القدمية، لذا 
تستطيع الذهاب معه ... عندما حاولت 

السري حنوه، أصبح اهلواء كثيفا جدا.  
فجأة، وجدت نفسها تبتعد أكثر فأكثر  
 عنه .. يف النهاية سقطت على االرض ..
 استدار الرجل، وقال هلا بقسوة : " أتخر

 الوقت كثريا، جاكواب! " 
 مث اختفى .. . 



علقت الدموع برموشها، فاستيقظت  
متفاجئة ومندهشة. قالت بسرعة : " آه. 

 حبا ابهلل !". 
هنضت بسرعة غاضبة من نفسها،  

ىل الشاطئ مث إىل املياه. وركضت إ
غطست يف املياه بقوة، وسبحت بنشاط 
لتمحو كل ما تبقى من ذلك احللم يف  

عناد على طول الشاطئ ذهنها. سبحت ب
املمتد أمام الكوخ، لكنها وجدت نفسها 
ترجتف، ابلرغم من أن الوقت هو أواخر 



الربيع واملياه دافئة. امتأل ذهنها أبفكار  
تتعلق مبخاطر السباحة ال سيما أهنا  
مبفردها. استدارت وتوجهت حنو 

الشاطئ. يف البداية ظنت أهنا مسعت 
 صوت حمرك قارب، فاستدارت وحدقت 

 ابلبحر. بعد حلظة من
التحديق يف البحر الفارغ، أدركت أن  
الصوت الذي يقرتب بسرعة ليس  

لقارب. أعلمها هدير املراوح الدائرية  
 مبصدر تلك الضجة .



راقبت جاكواب بقلق الطائرة املروحية، 
وهي تنخفض فوق التالل، لتقرتب أكثر 

من الشاطئ . فات األوان لتعود إىل  
ة الذي ترتديه ليس الكوخ. ثوب السباح

حمتشما. هذا ما فكرت به بضيق وهي  
 حتدق ابلطائرة. . 

أان انتظر  –3  
وقفت جاكواب ىف وسط املياه, تراقب 
الطائرة تستدير وتتجه مباشرة حنو 



الشاطئ...فكرت بشئ من الرعب انه  
 هوكى...البد انه هوكى, . 

هل حدث مكروه أللكسا؟ هل حتققت 
رمها  خماوف امهما بشأن اكتشاف ام

 ومعاقبتهما؟ 
ال! ادركت بتعقل ان خماوف ايلوان  
سنكلري تعود جذورها للماضى, اما  

احلاكم اجلديد االمري اليكس, فقد حرر 
بالده, وهو يقود شعبه اىل الدميقراطية, 

 لذا فاهنا واليكسا أبمان.



اذا...من هو القادم؟ ابعدت شعرها  
النارى عن وجهها, فيما سرى االضطراب 

بقوة اكثر ما ان اصبحت  ىف عروقها 
الطائرة فوقها مباشرة, واخنفضت لتستقر  

 على الرمال. 
اسرعت اترة ابلركض وطورا ابلسباحة 

جنوها, اخريا توقفت واملياه تغمرها حىت  
خصرها, وحدقت بتوتر ما ان فتح الباب 

 اجملاور للطيار.



وخرج منه رجل طويل القامة , امسر  
دا عن البشرة, رشيق احلركة. واسرع مبتع

 حركة املراوح.
اعتصر قلبها امل مفاجئ. كم عدد املرات 

الىت ختيلت فيها منذ غادرت منتجع 
خليج شيربيك, رأسا متعاليا ذا شعر اسود  
يتجه حنوها, فشعرت مبزيج من احلماسة 
والشوق, لكنها مل حتصل اال على خيبة  

االمل؟ هذة املرة تعرفت على االمري على 
 الفور. 



ها تفتح وازهر, كأن انرا شئ ما ىف اعماق
مسته, فتوهج, واضاء, وعاد اىل احلياة  

 من جديد.
عادت مراوح الطائرة اىل التحرك من  

 جديد ابالجتاه املعاكس. 
وقفت جاكواب تراقبها, غري مصدقة اهنا 
تتجه بعيدا عن الشاطئ, وتتجه جمددا  
حنو احلضارة واملدنية اتركة ماركو على 

 الشاطئ.



االمواج تندفع حنوها بلطف, وهى راحت 
منشغلة ابلتحديق مباركو كونسيدين, ىف  

حني ان قلبها بدأ يضج ابحلياة من جديد 
 بعد اسابيع من احلزن واملوت البطئ.

ابتسم هلا ماركو وبقيت عيناه مسمراتن  
على وجهها حىت اختفت املروحية وراء  
التالل خلف الشاطئ, تورد وجهها  

جسدها وشعرت ان كل عصب ىف 
 يرجتف. 



قال ماركو بنعومة ما ان اصبحت قادرة  
 على مساعه" مرحبا, جاكواب!". 

 " ملاذا انت هنا؟".. 
تلفظت بكلماهتا الغاضبة بنربة خشنة  
ومنخفضة. ادرك مسبقا سبب سؤاهلا 

املتسرع, فقال" اتيت الراك ابلطبع, حنن 
ىف حاجة ملزيد من العمل ىف احلملة  

 االعالنية". 
ب جليا ىف نربة صوهتا" ظهر االستغرا

 ملاذا؟".



 " املشاهد على البحرية ليست جيدة". 
" قالت بعجرفة ابردة" اان ال اصور 

 مشاهد سيئة". 
" لست انت املخطئة وال املخرج, فأان 

دور بشكل مقنع, حيتاج من مل يقم ابل
االمر اىل اعادة التصوير من  

جديد...احتجنا اىل وقت طويل لنتمكن 
مكانك".من معرفة   

 " وكيف متكنت من معرفته؟". 



اظهرت ابتسامته ثقته بنفسه واقتناعه 
 بقدرته على الوصول اىل ما يريده.
 قال" من وكيلة اعمالك ابلطبع".

ابلطبع! ال احد مطلقا قادر على رفض  
 اى طلب ملاركو كونسيدين.

ليس فقط النه صاحب مؤسسات  
ضخمة وانجحة, بل الن ابن عمه االمري 

لمه اعماله الضخمة عندما اليكس س
استلم احلكم بعد وفاة الديكتاتور, وماركو 

 قادها اىل املزيد من النجاح والتألق. 



 سألته" وملاذا غادرت الطائرة؟". 
رفع حاجبه بسخرية واجاب" اهنا توصل 
مسافرا آخر اىل منتجع ىف املنطقة العليا 
من الشاطئ, وستعود عما قريب, لديك 

دا. تفاوضت معنا وكيلة اعمال ماهرة ج
 بشأن تعويض اضاىف ومناسب لك". 
ادركت جاكواب كم يظهر من مفاتن  

جسمها امامه, اما هو فريتدى ابلطبع 
 مالبس انيقة ابهظة الثمن.



قالت ابقتضاب" بيال ابرعة ىف عملها 
وكذلك اان. ابلطبع سأقوم بكل ما يطلب 
مىن الجناح احلملة, احتاج فقط اىل عدة 

جاهزة". دقائق حىت اصبح   
رفع حاجبيه ابستغراب وقال" سأساعدك 

 ىف توضيب حقيبتك". 
منذ دقائق قليلة فقط كانت تشعر بشوق 
شديد اليه, واآلن ها هو هنا, وهى ال 

تريد اى شئ اكثر من االبتعاد عنه, فهو 
 خطري جدا. . 



رفعت رأسها عاليا حىت شعرت أبمل ىف  
 كتفيها, مث بدأت ابلسري حنوه.

يق وقوى التف حول  شئ ما طويل ورق
 ساقيها, والتصق جبلدها.

صرخت جاكواب مصدومة ومنزعجة من 
نفسها ىف الوقت نفسه, فقد تذكرت بعد 

فوات االوان االعشاب البحرية الىت  
 كانت تطفو على سطح املاء.

سأل ماركو على الفور بصوت عاىل" ما  
 األمر؟".



قالت , لكن بعد فوات االوان" ال أبس! 
 ال شئ خطري". 

 يهتم ماركو لتبلل حذائه او سرواله,  مل
 اصبح قرهبا خبطوتني فقط.

امسك هبا ورفعها بعيدا عن املياه وهو 
يسأل ابهتمام" ماذا حدث؟ ماذا  

 هناك؟". 
متتمت" اعشاب حبرية. ميكنىن ان اسري, 

 اهنا جمرد طحالب لزجة". 



شعرت امنها غبية ابلفعل الهنا مل تتمكن 
والثرثرة.اال من الصراخ    

محلها حنو الشاطئ قبل ان يضعها على  
االرض, مث امسك هبا حلظات قليلة كى 
 يتأكد اهنا قادرة على الوقوف مبفردها.
مث ولدهشتها ركع على ركبتيه, وراح  
 يبحث عن اى اثر لعضة او لسعة.

شعرت جاكواب ابحلرارة جتتاحها, وكأن انرا  
 مستها.



ان خبري". قالت بنربة مل تعرفها هى نفسها" ا
. 

مسعت صوت نورس من بعيد, فرتدد  
طريقة غريبة, راودها الصدى ىف اذنيها ب 

شعور ابن االرض توقفت عن الدوران  
حول الشمس. فاحنبست انفاسها ىف  

 صدرها.
نظرت اىل رأس ماركو املنحىن امامها, ومل 

تستطع التفوه ابى كلمة لشدة أتثرها  
 بقربه وبعزلة املكان.



ورأى ىف عينيها التعبري  رفع ماركو نظره,
 الذى مل يعد ابمكاهنا اخفاؤه.

انتصب واقفا على قدميه حبركة رشيقة 
 سريعة. وابتسم هلا.

برعب غريب وضعت يديها االثنتني على 
كتفه, ودفعته بقوة, لكن بدا هلا اهنا  

 حتاول ان تبعد جبال.
ظل ماركو جامدا كالصخرة, وعضالته 

 حتت يديها قوية ال تتحرك.



بنربة حازمة وواثقة لدرجة الغرور"   قال
 حسنا!". 

مث احىن رأسه وعانقها...ضاقت ذراعاه  
حوهلا وهو يضمها اليه...ايللغرابة!! تبخر  

كل ما لديها من احساس ابملنطق,  
ارجتفت من شدة فرحها بقربه,  

 واستسلمت لعناقه.
ىف مكان ما ىف مؤخرة رأسها ترددت  

ضيع  اصداء التحزير, لكنها جتاهلتها, لت
بذلك الشوق الكبري الذى متلكها طوال 



االايم واللياىل املنصرمة, والذى مأل رأسها 
 بسلسلة من االحالم املقلقة.

استجابتها لعناقه جعلتها تشعر ابلكثري  
ىف هذة اللحظة, وكأن شيئا  من الكمال

اندرا وجد طريقه فجأة اىل حياهتا, 
فأحست اهنا وجدت اخريا منزهلا  

 احلقيقى.
اركو رأسه ليحدق هبا وهو يقول" رفع م

 انت مجيلة جدا".



ادارت جاكواب رأسها والقت به على  
كتف, شعرت ابنفاسه تتسارع, ومسعت 

 دقات قلبه ابذنيها. 
 قالت هلا " انت ايضا". 

ضحك مبرح ما دفها لرتفع رأسها وتنظر 
 اليه.

قال" وفرى هذا الكالم لرجال مثل شني 
".ابوت او البديل عنه ىف التصوير  

مث احىن رأسه وعانقها قبل ان تتمكن من 
 اجياد كلمات مناسبة تقوهلا له. 



قال هلا ابللغة الفرنسية" انت مجيلة جدا 
 وتشعني كنور الصباح".

تتحدث جاكواب اللغة الفرنسية لكنها  
كانت لتفهم ما الذى يقصده حىت لو 
كانت جتهلها , فهو غري قادر على 

الفاحتتني وعلى السيطرة على ملعان عينيه 
 تورد وجهه االمسر. 

مهست ابللغة نفسها" انه شعور متبادل". 
. 



رفع ماركو رأسه وغدت عيناه فجأة  
وحازمتني. سأهلا" كيف ميكن لفتاة  حادتني  

من نيوزيالندا ان تتحدث ابللغة الفرنسية 
 مبثل هذة الطالقة وهذة اللهجة؟".
كيف ميكنه ان يبدد اجواء الشوق  

لشكل املفاجئ؟والشغف هبذا ا   
ارجتفت جاكواب حىت اعماقها واجابت" 
مربيىت كانت فرنسية. كربت واان احتدث  

 الفرنسية".



هز ماركو رأسه, لكنها ادركت انه خيزن  
 املعلومات ىف مكان ما من دماغه الذكى.

مهس على بشرهتا" ىف وقت الحق, عليك 
 ان ختربيىن عن طفولتك ونشأتك".

املشاعر الطاغية تبخرت على الفور تلك 
عليها. ابعدت رأسها عنه, لكن قبل ان 
حتظى ابلوقت الكاىف لتستجمع قدرهتا,  
عانقها من جديد, وهو ميرر اصابعه  

 الطويلة ىف شعرها.



رفع رأسه وقال بصوت قاسى" اثرت  
جنوىن منذ اللحظة الىت رأيتك فيها, قوىل  
ىل اآلن ان هوكى حبيبك وسوف ابتعد 

 عنك". 
متلعثمة" لن افعل...فهو قالت جاكواب 

 ليس كذلك".
انتظر ماركو لبعض الوقت, وعندما طال 
صمتها قال بدون تفهم او عاطفة" ملاذا  
تبقني معه اذا, فيما يظهر بوضوح انه ال  



حيبك اىل درجة كافية ليكون خملصا 
 لك؟". 

شعرت جاكواب ان وجهها جتمد من  
الصدمة, قالت ابنزعاج" لست جمربة على 

 االجابة".
ابتعدت عنه على الفور, ونظرت حوهلا  

ابنزعاج, بدا ماركو غاضبا, ادركت ذلك 
خبوف, ما ان تعرفت على ذلك النوع من  
الغضب البارد الذى يشتعل كالنار حتت  

 درع من السيطرة على النفس.



قال بقسوة" أألنه حبيب رائع انت  
تساحمينه على كل شئ؟ أألنه يقدم لك  

يبتزك  نوعا ما من االستقرار؟ هل 
 ابلتهديد؟". 

شهقت جاكواب واستدارت مبتعدة,  
فأمسك بذراعها وادارها اليه حىت يتمكن 

 من رؤية وجهها. 
سأهلا" أهذة هى احلقيقة؟ اجيبيىن...!  

 أهذا ما حيصل؟". . 



بدت نربة صوته قاسية وغاضبة, اما 
 مالمح وجهه فبدت عدائية متاما.

فجأة تراءت جلاكواب مالمح اسالفه  
الذين اتبعوا سياسة شرسة ىف  الدمويني,

 العصور الوسطى وما بعدها.
اجابت بقسوة وغضب" ال! ابلطبع هو ال 

 يبتزىن, وحنن لسنا حبيبني". 
قال االمري بسخرية" هل انتما جمرد  

صديقني مقربني؟ ال اؤمن هبذا النوع من  
 العالقات بني الرجل واملرأة".



قالت وهى تتلفظ ابلكلمات من بني  
ك ما حيدث عادة عندما ينشأ اسناهنا" ذل

 االثنان كأخوين , واآلن دعىن ارحل". 
ترك ماركو ذراعها ليضمها بني ذراعيه. 
ابلرغم من غضبها اندفعت االحاسيس  
فيها كفيضان طاغ ال يقاوم, وسيطرت 

 على كياهنا". 
 " اخوان؟". 

قال ذلك وهو يبتسم ابتسامة هادئة  
لطيفة, تنفست جاكواب بعمق. اجربت  



على التكلم هبدوء ودون اى  نفسها 
غضب او محاس وهى تقول" نشأان معا, 
فأمى وامه كانتا ارملتني وكانتا جمربتني على 

العمل العالة عائلتيهما, هلذا السبب 
اعتنت بنا احدى اجلارات, كنا نبقى 

عندها طوال النهار وحنن صغريان وفيما 
بعد كنا نذهب اليها بعد املدرسة وخالل 

, اعتاد الناس على العطل املدرسية
التعامل معنا كأخ وأخته, وهذا ما نشعر 

 به حيال بعضنا البعض". 



عضت جاكواب على شفتها, اجل هذا ما 
فعلته, لكن ملاذا؟ هى وهوكى يقدران 
كثريا خصوصيتهما, ومها جيدان الوضع  
مسليا, اما هى فان عالقتهما املفرتضة 

تؤمن هلا درعا حاميا حيال الرجال الذين 
فهم ىف عملها, ومعظم هؤالء تصاد

الرجال يرغبون ىف اقامة عالقة معها,  
لكنهم يقابلوهنا حبذر وبرودة خوفا من  

 اغضاب هوكى. 



بدون اى حتفظ او مراوغة, قال ماركو 
 مرددا صدى افكارها" ملاذا اخربتيىن؟".
حدقت به وافكارها تتصارع ىف رأسها, 
 فكرر سؤاله" ملاذا اخربتىن , جاكواب؟". 

بضيق" النك اغضبتىن".  قالت  
" ام النك ال تريدين ان تثري عالقتك به 

 اهتمامى وغضىب". 
 "ال!". 

ادركت جاكواب الفخ الذى اوقعت نفسها 
 فيه. 



اتبعت بسرعة" امل تقل ان الطائرة ستعود 
 ىف اى دقيقة؟".

اهنا على حق! االحباط الذى شعر به  
جعله يتقد غضبا, انه يشعر ابلشوق اليها 

سه واعصابه...يشعر به كنار ىف كل حوا
حامية ىف اعماقه, بطريقة ما متكنت 

جاكواب من تشتيت سيطرته على نفسه, 
وهى سيطرة يفتخر هبا دائما ىف اى امر  

 كان. . 



قالت جاكواب بصوت مرجتف" علينا 
 االسراع, فأان حباجة اىل حزم حقيبىت". 
ضغط ماركو على اسنانه وقاوم بشدة 

الشوق اليها, رأى كيف موجة جديدة من 
توردت بشرة وجهها الشفافة وهى 

 تستدير مبتعدة. 
محلت ابصابع مرجتفة الرداء امللقى على 
الشاطئ, وهى ترمقه بنظرة جانبية حماولة 

 كشف افكاره.



قال بنربة هادئة ومنطقية" انت على حق, 
 من االفضل ان نذهب". 

سار مبتعدا عن الشاطئ حنو الكوخ,  
ول استعادة ثقتها بنفسها,مالحظا اهنا حتا  

استخدم ماركو نربته املعتادة الناعمة  
كاحلرير واحلازمة ىف الوقت نفسه, تلك  

النربة الىت جتعل موظفيه يركضون لتلبية ما 
يطلبه بسرعة, فقال" ال داعى هلذا  

اخلوف, فأان ال اقدم على اغواء اى امرأة 
 ابلقوة". 



مل جتبه جاكواب مع اهنا شعرت ابضطراب  
اعصاهبا, بل احتفظت بكربايئها. ىف  

جتاهلت احلرارة الواضحة على وجهها  
 وقالت" يسرىن ان اعرف ذلك".

رفع حاجبه وعلق" مبا اننا نعمل معا,  
  سأوضح لك امرا...ان كان البد من

حدوث عالقة غرامية بيننا, فستحدث  
فقط عندما تظهرين بوضوح ان هذا ما  

 تريدينه". 



اخفضت رموشها وهى تشعر ابخلجل  
والضيق, قالت ابنزعاج" ال تقلق, لن  

 حيدث ذلك ابدا".
توقفت عند درجات الشرفة ومد يده  
 اليها, قائال" اهذا اتفاق جدى بيننا؟". 
 عندما ترددت , ابتسم هلا يتحداها. 

سيطرت جاكواب على ترددها وصافحته, 
شعرت مبوجة كهربية متر عرب ذراعيهما 
وتثري اللهب الذى عملت جاهدة على  

 اطفائه منذ دقائق.



ملعان عينيه اعلمها ان هذا ما يشعر به  
 ايضا, وانه تعمد ان ميسك بيدها.

ضغطت على اسناهنا وابتعدت عنه قائلة" 
ان كنت تريدىن ان اكون جاهزة قبل 

ودة الطائرة, فأان حباجة اىل االستحمام ع
 وحتضري حقيبىت". 

قال ماركو هبدوء وبال اهتمام " سأنتظرك 
 مهما أتخرت".

لكنه اطلق يدها , وسار قرهبا ومها  
 يصعدان الدرج . .



العودة إىل العذاب -4  
تبعها ماركو إىل الغرفة الوحيدة يف الكوخ. 
عندما دخل، نظر حوله مستغرابً ورافعاً  

جبيه لبساطة األاثث وللبدائية اليت  حا
يشعر هبا من يدخل الغرفة. فكرت  

جاكواب بضيق،ى تباً له! لقد احتل معظم 
مساحة الغرفة، كما استهلك معظم اهلواء  
املوجود فيها. قالت بصوت عال: " أرجو 

أن تنتظرين يف اخلارج، سأحضر نفسي  
 وأخرج بسرعة ".



 " هل ستعودين إىل هنا بعد العمل؟ ". 
 قالت بشكل حاسم: " ال! ". 

تساءلت إن كان عليها أن تبوح له بذلك، 
لكن األمر ال يستحق أن تقوم برحلة  

طويلة مرة أخرى إىل الشمال من جديد، 
ففي غضون أايم قليلة ستمضي بعض  

الوقت يف منزل هوكي يف خليج شيربيك، 
وهو لن ميانع إن وصلت إىل هناك قبل 

دد.يومني أو أكثر من الوقت احمل  



قال ماركو: " إن أعطيتين صندوقاً، سأفر  
 غ لك الرباد ".

غضبت منه ألنه بدا مدركاً ملا جيب أن 
يقوم به، لكنها قالت بسرعة: " شكراً 

 لك. صندوق التربيد هناك ".
أشارت بيدها حنو صندوق كبري حلفظ 
الطعام. ما إن استدارت لتحضر ثياهبا، 
حىت الحظت حاشية سرواله وحذاءه 

لني ابملاء. قالت: " أخشى القول إنين مبل
 ال أملك جمففاً هنا لتجفف ثيابك ".



رماها بنظرة مرحة، وقال: " ال تقلقي 
 بشأن ذلك. أان أحتمل األمر ".

عندما ارجتفت، أهنى كالمه بنعومة: " 
ابلطبع! أستطيع أن أنزع سروايل، وأضعه 
على الشرفة، فحرارة الشمس قوية جداً 

.وكافية لتجففه "  
علمت جاكواب أنه يتعمد مضايقتها، 

فابتلعت غصة، وقالت: " افعل ما تشاء. 
 أان ساذهب الستحم ". 



آه! ملاذا كلف نفسه مشقة القدوم إىل هنا 
بنفسه؟ األثرايء وكبار رجال األعمال  
الذين قابلتهم من قبل لديهم موظفون  

للقيام مبثل هذه األعمال. أتراه اعتقد أن 
ن تصبح صديقته؟ إبمكانه إقناعها أب
ها جمموعة من الثياب، أمسكت بني ذراعي

واختفت يف غرفة احلمام. متنت حبرارة لو 
أهنا تستطيع أن ختتبئ يف مكان ما يف 

الغرفة حىت تصل الطائرة. ما زال عليها 
أن توضب حقيبتها أيضاً. شعرت 



إبحساس قوي من اإلحباط املخجل،  
فأقدمت على االستحمام بسرعتها 

.املعهودة  
جففت جسمها، وارتدت سروااًل قطنياً 
وقميصاً واسعة ذات لون أخضر داكن.  
أبعدت شعرها عن وجهها إىل الوراء،  
وعقدته قبل أن مترر أمحر الشفاه فوق  

شفتيها. عندما عادت إىل الغرفة، وجدته 
مرتدايً ثيابه، وقد أهني تفريغ الرباد. حدق 
إليها ملياً قبل أن حيمل صندوق التربيد 



الباب حنو الشرفة اليت تطل على  عرب 
البحر. حىت وهي تدير ظهرها له،  

وتوضب ثياهبا يف احلقيبة، ظلت تشعر  
حبضوره القوي. هذا ما فكرت به  

بغضب، وهي تغلق ابب اخلزانة بقوة. 
جتاهلت اضطراب أعصاهبا، فرفعت  

 حقيبتها، وأخذهتا إىل اخلارج. 
وجدت ماركو متكئاً على السياج، وهو  

اخلليج. بدا ضخم البنية،  حيدق عرب
رشيق اجلسم واثقاً من نفسه. مع أن  



صوت ارتطام األمواج ابلشاطئ خيفي  
صوت وقع قدميها على األرض اخلشبية، 
إال أنه استدار على الفور، وقد تغلف  
وجهه الوسيم بقناع برونزي وهي تضع  
حقيبتها على األرض. وقف مستقيماً،  

ر  ومد يده ليأخذ منه جهاز الكمبيوت
النقال، فقالت: " ليس ثقياًل، إبمكاين 

 محله ". 



قال ماركو بنربة هادئة: " أهذا العناد جزء  
من شخصيتك، أم أنك توفرينه يل  

 وحدي؟ ". 
قالت هبدوء مهين، قامت ابلتمرن عليه يف 
غرفة احلمام: " إنه جمرد جهاز كمبيوتر  

 خفيف الوزن ".
" نشأت وأان أؤمن أن على املرأة أال 

ي شيء أثقل من حقيبة يدها ".حتمل أ  
اتبع، وهو يبتسم بسخرية: " . . . إال 

 طفلها ".



شوق عاصف وقوي اجتاحها. ختيلت 
طفاًل فوق ذراعيها. . . طفلهما، رمبا فتاة 

صغرية حتمل لون شعر أمها األمحر  
وعينيها الرماديتني، ومالمح والده 

املتكربة. . . أرعبتها الفكرة وجعلتها  
. . صوت حمرك بعيد أهنى  تشعر ابلقلق.

تلك القصة اخليالية. ها هي الطائرة  
تقرتب بسرعة وبعلو منخفض فوق 
التالل. قال ماركو بنربة هادئة، وهو 



يبتسم ابتسامة ابردة: " وصلت يف الوقت 
 املثايل. لنذهب ". 

أخذ جهاز الكمبيوتر من يدها، ومحل  
بتوازن صندوق التربيد الثقيل يف يده 

ن ينطلق.األخرى قبل أ  
***** 

وصلوا إىل أوكالند يف ساعة متأخرة من 
بعد الظهر. هبطت الطائرة على سطح 
مبىن يف ساحة املدينة. عادة ما تستمتع 
جاكواب ابلطريان فوق املدينة الواقعة بني 



مرفأين. أما هذه املرة فبالكاد الحظت  
 ذلك. 

ما إن أصبحا يف املبىن الفاخر املكيف،  
مىت سنبدأ  حىت قالت جاكواب: "

 التصوير؟ ". 
" صباح الغد، أنت ستبقني يف هذا 

 الفندق الليلة ".
قال ماركو ذلك، مث نظر إىل ساعته، 

واتبع: " لديك لقاء مع زولتان يف غضون 
 عشر دقائق ".



عاد اآلن ليتعامل معها بربودة وبطريقة  
عملية، واضعاً احلواجز بينهما. هذا  

أفضل! راحت تقاوم بشدة اإلحساس 
لندم، جملرد أهنا استعادت األحاسيس اب

اليت اجتاحتها منذ وقت قصري وهي بني 
 ذراعيه.

اجلناح الكبري الواسع املكيف يطل على 
اجلهة الشرقية الشمالية من املرفأ. ومع  
أنه صمم بطريقة ابرعة، لكنه يعطي 

انطباعاً واضحاً أبن الفندق ُبين من أجل 



الضيوف وراحتهم ال من أجل مالكه. 
نت جاكواب لو أهنا اآلن أبمان يف مالذها مت

اخلاص يف كوخها البسيط والبدائي، لكنه 
لن يبقى مالذها بعد اآلن، بعدما عرف 

ماركو طريقة إليه. لن تتمكن من الذهاب 
إىل هناك جمدداً دون أن تتذكره 

وتستحضر وجوده. نظرت إىل الزهور  
املوضوعة يف وعاء األزهار، وسألته: " ملا 

هنا؟ ". ذا أنت  



قال بنربة حازمة: " لتسهيل العمل  
 واإلسراع يف إجنازه ".

مسع على الفور رنني اهلاتف، فتوقف عن 
متابعة الكالم. التقط مساعة اهلاتف،  

 وعلق: " البد أنه زولتان ". 
رمته جاكواب بنظرة حادة كاخلنجر، فيما 

 مسعته يقول: " حسنا! ". 
أعاد مساعة اهلاتف إىل مكاهنا، فقالت 

ب  جاكواب بكربايء: " من فضلك! ال جت



على اتصااليت مرة اثنية. أان قادرة على 
 متابعة أعمايل بنفسي ". 

محلت ابتسامة األمري السخرية والتفهم يف 
الوقت نفسه: " آسف! كانت ردة فعل  

 تلقائية ".
أجابت بنربة قريبة من الغضب: " البد 

أن أجيب على اتصاالتك لو   أنك تكره
 كنت يف منزلك ". 

ملاذا قالت ذلك؟ هي لن تذهب مطلقاً  
إىل منزله. تعجبت كيف أن حضوره جيعل 



دماغها يغلي، ولساهنا ينزلق بكل ما تفكر 
به. حدق هبا ماركو بعينني متأملتني، 

وقال: " أان متأكد من أنك خبرية مبا فيه 
هذا. الكفاية، ولن تعلقي على خطأ اتفه ك

 املخرج يف طريقه إىل هنا ". 
مع أن جاكواب أرادت من ماركو أن  

يغادر، لكنها مل تستطع أن تطلب منه  
ذلك. وما دام ميلك السلطة واملال،  

فلديه كل احلق أبن جيلس ويستمع إىل  
 النقاش الدائر مع زولتان.



أجربت جاكواب نفسها على البقاء هادئة 
ممعنة يف وعملية أثناء احلديث مع املخرج، 

جتاهل ماركو. مل ينجح األمر، ففي كل  
مرة، كانت تشعر بنظرته مثبتة عليها كان 
جسدها يشتعل إاثرة وشوقاً. بعد مرور  
حوايل النصف ساعة، قرر زولتان أن  
يغادر مبدايً مرحاً مفاجئاً. قال املخرج 

واعداً: " يوم واحد أو اثنان كحد أقصى 
 ." 

 " يف أي ساعة سنبدأ؟ "



الساعة السادسة صباحاً. ستأيت  " عند 
 سيارة لتقلك إىل املوقع ". 

نقل نظره إىل األمري الصامت، وعاد 
ويقول وهو يبتسم مبكر: ليحدق جباكواب، 

" اذهيب إىل السرير ابكراً هذه الليلة، 
 لتكوين حبالة رائعة يف الغد ".

 ملعت عيناها وهي جتيب: " ابلطبع! ". 
ل يعتقد اهنا احلبيبة احلالية البد أن الرج

ملاركو. اعرتفت يف سرها أنه ال يالم إن 
فعل. مع أن األمري مل يلمسها، ومل يظهر 



أي أثر ألي عالقة محيمية بينهما، لكنها 
الحظت بوضوح التملك الدقيق يف  
تصرفه معها، وهذا يثري عواطفها  
 وأحاسيسها ويقلقها على السواء.

سبب منطقي  ابلرغم من اقتناعها أن ال
آلن لتخاف من سكان إيلرياي، لديها بعد ا

لكنها ال جترؤ على السماح لنفسها  
ابلتقرب من ماركو كونسيدين. حسنا! ال 
شك أهنا تبالغ يف القلق بشأن الصحافة 
اليت قد تكشف أسرار املاضي، كما أن  



القسم الذي أقسمت به ألمها على فراش 
رياي، ما  موهتا أبال تبوح أبداً أبهنا من إيل

زال قائماً. لذا هنضت على الفور، وقالت 
ملاركو: " شكراً لك على ما بذلته من  
جمهود، وعلى الوقت الذي هدرته  

 إلحضاري إىل هنا ".
هنض ماركو، وقال بال اكرتاث: " ال 

داعي للشكر، كما أنين مدين لك، فأان  
 اقرتحت إعادة التصوير ".

 " علمت ذلك ". 



ورد وجهها  سألت بعد حلظات وقد ت
خجاًل: " ما الذي مل يعجبك ابلتحديد يف 
الصور الرئيسية؟ هل كنت ظاهراً بشكل 

 واضح؟ ".
 رفع حاجبيه وأجاب: " ال ". 

اتبع ابنزعاج: " كيف علمت أنين  
املسئول عن إعادة تصوير تلك اللقطات؟ 

 ." 
" لو مل تعجب تلك اللقطات زولتان  

 ألخربين، وكان ليشعر ابلفرح حلصوله على



فرصة يثبت فيها أنين غري مناسبة هلذا  
 اإلعالن ". 

وجد ماركو نفسه يتمىن لو أهنا تشبه  
عارضات األزايء اللوايت يعرفهن، فهي  
منشغلة جداً بعملها، وهذا يعين أن ال 

وقت لديها لالهتمام أبي أمر آخر. هذه 
املرأة ذكية، وعندما تنظر إليه هباتني  

فهي ال تؤثر  العينني الرماديتني الصافيتني، 
فقط على حواسه وانفعاالته بل بعقله  

 وإدراكه.



" أنت ابرعة يف عملك، لكن يبدو أن  
هناك اختالفاً يف احلركة بني الصور اليت  

طت لشني آبوت وتلك اليت التقطت التق
يل، وكما الحظت أان ذلك، البد ان  

 اآلخرين سيفعلون أيضاً ". 
إهنا احلقيقة، ولكنها ليست احلقيقة  

ملة! أضاف: " هذا أول عطر تنتجه الكا
الشركة، وأريد للحملة اإلعالنية أن تكون 

 من أفضل ما ميكن القيام به ".



ها هو من جديد يقول احلقيقة، لكن ليس 
كلها! نظرت جاكواب إليه حماولة الوصول 

اهتا الثاقبة ووجهها اجلميل إىل أعماقه بنظر 
املشرق، أما شعرها فيتهادى على ظهرها 

ر حية تشتعل، وشعر ماركو على كأنه ان
الفور أبعصابه تفور يف جسده. أصبح  
صوته أكثر تصلباً وهو ينهي كالمه: " 
مبلغ طائل من املال ينفق على هذه 

 احلملة ".



" يف النهاية كل األمور تعود لتصب يف 
 جمرى واحد هو املال ". 

قال بسخرية وهتكم: " هكذا جتري األمور 
 يف هذا العامل ".

ا السريعة إليه اهتمته ابلرايء، فأضاف نظرهت 
قائاًل: " أنت تستخدمني وكيلة أعمال 
صعبة جداً، فقد عملت على احلصول 
على أكرب مبلغ ممكن من املال، لتسمح 

 لنا إبحضارك جمدداً ". 



رفعت جاكواب كتفيها، ومل تعلق على ما  
مسعته، بل قالت: " إن كنت تعذرين، 

ة. ها قد  سأتناول العشاء ابكراً الليل
مسعت خمرجك املرتفع األجر يعطيين  

 تعليماته ابلنوم ابكراً ". 
قال األمري ابنزعاج: " أجل. وقد بدا 
وقحاً جداً كما أعتقد، يف التعبري عما 

 يريده منك ".
رفعت كتفيها قائلة: " مل يكن يتحدث 
إليك، بل وجه كالمه يل. املخرجون  



مستبدون وطغاة. لكنه لن يظهر عدائيته 
رجل الذي يدفع له املال. كما قلت،  لل

 املال يتحكم ابلعامل كله ". 
سارت حنو الباب، وأجربت نفسها على  

القول بنربة عادية وعملية: " عمت 
 مساًء ".

 قال بتكاسل: " انمي جيداً ". 
مث غادر. أغلقت الباب وراءه وهي تتنهد 
أبمل. اتكأت جاكواب على الباب، حماولة  

هتا املتشنجة. مل أن هتدئ من توتر عضال



تنجح أي من الطرق املعتادة يف هتدئتها، 
 فجسدها ظل متوتراً كاألسالك املشدودة.
نزعت عنها ثياهبا، واستحمت، لتزيل 

عنها بعض التوتر والقلق، لكنا مل تستطع 
أن ختفف من الشوق املتنامي يف أعماقها  
إليه. هي تعلم أهنا سرتاه جمدداً، فهناك 

حول العامل مت  سلسلة من احلفالت 
التخطيط هلا لتقدمي العطر، بدءاً من  

احلفل امللكي الذي سيجري يف لندن،  
 وهي ستكون رفيقة األمري يف كل رحلة. 



أجربت نفسها على تناول بعض الطعام  
ا يف الغرفة، مث أمسكت الذي قدم هل

هباتفها النقال وطلبت رقماً. انتظرت حىت 
! أجابت أختها، وقالت: " مرحباً ألكسا

 كيف جتري األمور معك؟ ". 
قالت ألكسا مبرح: " جيدة. أين أصبحت 

 يف كتابة القصة؟ ". 
 " مل أجنز الكثري ".

أخربهتا مبا حدث معها، فقالت ألكسا  
ابهتمام ومرح: " أيتها املتعجرفة! وأان اليت 



مل أصدق للحظة أن عملك له أمهية  
ابلفعل، وها هو املخرج يفعل املستحيل 

ل معه ". لتعاودي العم  
ابتسمت جاكواب قائلة: " ال تقلقي بشأن 

املخرج. تعاملت مع رجال أسوأ منه. 
 كيف هي أسرتاليا؟ ". 

 " مذهلة! ". 
ألكسا طبيبة بيطرية، وهي اآلن يف عطلة. 
امتألت ابحلماس وهي ختربها ابلكثري من 
األمور. عندما انتهت، قالت جاكواب: " 



أضفت صوراً رائعة ومعلومات كثرية عن 
؟ ".احليواانت. كيف جتري األمور املادية  

" ال أبس! ال تقلقي بشأين، فقد أصبحت 
 مستقلة اآلن، والفضل يعود لك ".

جاكواب العمل عارضة أزايء وهي يف  بدأت
د  السادسة عشر من عمرها، وذلك بع

سنة من ظهور األعراض األوىل للمرض 
الذي قضى على أمهما. ومع أهنا  
استمتعت بعملها، إال أن طموحها 

األساسي كان تقدمي أفضل عناية طبية 



إليلوان سنكلري. عندما بدأ بوضوح أن ال 
ت بدراسة شيء قادر على إنقاذ أمها، بدأ

عدة طرق الستثمار أموال أعماهلا، كي ال 
متوت إيلوان وهي قلقة على مستقبل 
ابنتيها. أعطى عملها هذا أمها األمان  

والثقة، وأمن ألختها ألكسا كل الوسائل 
اليت أرادهتا لتصبح طبيبة . سألتها أختها: 
 " هل كل شيء على ما يرام، جاكي؟ ". 

 " ال أبس! ". 



أحست شقيقتها ابحلزن الكامن خلف  
جواهبا. ترددت قلياًل، مث قالت ابهتمام: 
" أعلم أن األمور ليست على ما يرام. 
هل ما زال ذلك األمري من إيلرياي حيوم  

 حولك؟ ".
 " أجل ". 

صمتت ألكسا لعدة حلظات قبل أن  
تسأل: " هل تعتقدين أنه يشك أبمر ما؟ 

 ." 



ال! أحياانً أسرعت جاكواب ابلرد قائلة: " 
ا نبالغ قلياًل ابالحتفاظ  أتساءل إن كن

بسرية هويتنا احلقيقية. أستطيع تفهم 
خوف أمي، لكن األمور تبدلت اآلن. 
كانت تشعر ابلرعب من الديكتاتور  
والشرطة السرية، أما اآلن بعد عودة 

األمري الشرعي إىل احلكم، أشك أن هناك 
داع للقلق. ال أخطط ابلطبع للتجول  

ر الناس أنين من إيلرياي، لكنين  وإخبا



ببساطة، ال أعتقد أن كارثة ستحدث إن 
 علم أحدهم ابألمر ". 

مل جتب ألكسا على السؤال املتضمن يف 
ما قالته أختها. لكنها قالت: " رمبا ابلغت 

أمي قلياًل خبوفها علينا وبطلبها منا أال  
خنرب أحداً ابألمر، لكن ابلطبع كانت  

حة ". لديها أسباهبا الواض   
" أعلم، لكن ابولو كونسيدين توىف منذ 

سنوات طويلة، وال أعتقد أم من 
 الضروري أن نبقى حذرتني وخائفتني ".



" هل قابلت احلاكم اجلديد؟ هل يبدو من 
 الرجال الذين حيلمون ابالنتقام؟ ". 

ترددت جاكواب ابلرد، فهي مل تَر مالمح  
األمري الوسيم أليكس يف خميلتها، بل رأت 

ماركو القاسي دائماً يف عقلها   وجه
وخميلتها. االنتقام؟! ال، بل االزدراء  

 واالحتقار. . . 
أدركت أهنا تريد من أختها أن توافقها  

على أهنما ليستا حباجة إىل إخفاء  
جذورمها وإرثهما من إيلرياي. قالت  



بسرعة: " إن كنت تفكرين بقصص أمي 
عن الثأر فال. األمري أليكس رجل 

س جمنوانً قاتالُ. بكل متحضر، ولي
األحوال، ملاذا علينا القلق بشأن االنتقام؟  

إن كان هناك من عليه أن يقلق، فهي  
الشرطة السرية. عليهم أن خيشوا أن نقدم 

طلب تعويض عن قتل والدان وعن 
 مطاردة أمنا لتهرب من إيلرياي ".

قالت ألكسا بنربة غري واثقة: " قد يكون 
تنا به أمي ".هناك أكثر بكثري مما أخرب   



رفعت جاكواب كتفيها قائلة: " رمبا، لكنه  
األحوال، مل أصبح من املاضي اآلن. بكل 

يعد األمر مهماً، فأان أشعر كأنين من  
 نيوزيلندا مئة ابملئة ".

 " وأان أيضاً ".
اتبعت ألكسا بنشاط: " ذلك الكالم 

التافه عن إيلرياي ال قيمة له مطلقاً عندي. 
شكل اتم ". أريد أن أنساه ب  

نظرت جاكواب إىل الساعة املوضوعة  
جبانب السرير. قطبت جبينها عندما 



الحظت كم مر من الوقت. قالت: " 
حسناً! لننّس تلك األمور. من األفضل 
أن أهني االتصال اآلن، فلدي عمل يف  

 صباح الغد ".
عندما رن جرس املنبه يف صباح اليوم 
التايل، استيقظت جاكواب وهي تشعر  

تعب واالرهاق.ابل  
ساهلا املخرج أثناء وضع مساحيق  

التجميل على وجهها: " هل أمضيت ليلة 
 طويلة، عزيزيت؟ ". 



لعبت النربة املاكرة واملخادعة يف صوته  
على أعصاب جاكواب. نظر إىل ساعته، 
واتبع: " كم من الوقت ستحتاج قبل أن 

 تنهي عملك؟ ". 
 أجاب خبري التجميل بضيق:

كلمي ". " جاكواب! ال تت  
حدق ابملخرج بغضب، واتبع: " أحتاج 
إىل عشر دقائق بعد ألنتهي من وضع  
أمحر الشفاه، بعد ذلك علينا أن نضع 

 ذلك التاج املزعج يف شعرها ".



علق املخرج: " ليس هناك أي إزعاج فيه،  
 فهو يساوي أكثر من مليون جنيه ". 

 قالت جاكواب بضيق: " وهو ثقيل جداً ". 
يل: " اصميت، جاكواب! صرخ خبري التجم

 ." 
جتاهله زولتان، وسأهلا: " إذاً، ألست 

ختططني لتصبحي أمرية، وتضعي مثل هذا 
 التاج يوماً؟ ".

 قالت بدون اهتمام: " ال ". 



كانت هذه بداية يوم طويل جداً. بقيت 
جاكواب منتظرة ظهور ماركو، وشعرت 
ابإلحباط واألمان معاً ألنه مل يظهر.  

شني كان أمراً خمتلفاً جداً،  التصوير مع 
فهي متثل معه، أما مع ماركو فتبدو ردة 
فعلها ايئسة بسبب أتثرها بسحره الرائع 

وجاذبيته القوية. استعملت ذاكرهتا  
لتستعيد ما شعرت به بني ذراعي ماركو  
ومها حتيطان هبا، وردة فعلها وشعورها  

عندما كان يبتسم لعينيها. البد أن األمر 



ت متأخر من بعد الظهر  جنح، ففي وق
طلب زولتان من اجلميع التوقف عن  

 العمل.
" هذا كل شيء اليوم، أيها الشبان  

 والشاابت. انتهى املرح ". 
حدق للحظة جباكواب، قبل أن يتابع بنربة 
ماكرة: " أو رمبا بدأ للتو، ابلنسبة ملن هو 

 ذاهبون للسهر والسمر ". 
شعرت جاكواب بوخز حيث الشعر القصري 

مؤخرة عنقها. مل تستدر، لكن جسدها يف 



انكمش ما إن شعرت أبحدهم يقرتب 
ة.  منها على مهل ومن دون أي ضج

نزعت القفازين الطويلني، ووضعتهما على 
طاولة قريبة منها، وهي ما زالت ترتدي  
ثوب السهرة القرمزي. اقرتب ماركو 

بقامته الطويلة، وتوقف على بعد خطوات 
لمع حتت بريق منهم. كان وجهه الوسيم ي

األضواء القوية وهو يقول: " هل انتهيتم؟  
 ." 



أجاب زولتان: " انتهى العمل، وأعتقد أن 
الفيلم املصور سيعجبك. جاكواب وشني 

يعمالن معاً كفريق، وكأهنما ينشران الشرر 
 يف كل مكان ". 

قال ماركو بنربة عادية وبال اهتمام: " هذا  
 ما أمتناه ".

 أن جاكواب  بدت عيناه ابردتني، حىت
شعرت برجفة تعرتيها عندما نظر إليها.  
اتبع بربودة: " هذا يف النهاية السبب 



الذي أدفع هلما من أجله مبلغاً طائاًل  
 ولك أيضاً ".

رد زولتان بسرعة: " ابلطبع. حسناً! إن 
كنت تعذرين، فمن األفضل أن اذهب  

 ألراقب بعض األمور ". 
تها  متكنت جاكواب من االبتسام له مبهني

املعهودة، بينما كانت عيناها حتذران  
األمري من االقرتاب منها. ملعت عيناه  
مبرح، لكن مل يظهر ذلك على فمه، 



وقال: " كم حتتاجني من الوقت لتصبحي 
 جاهزة؟ ". 

أدركت أن كل من حوهلما يصغي إليهما 
ولو بشكل خفي. أجابته بتثاقل، متمنية 

ل. أن يفهم املالحظة ويرحل، لكنه مل يفع
 قال: " سأنتظرك ". 

غادرت جاكواب بغضب وحذر موقع  
التصوير. استعادت يف ذاكرهتا بعض  
اجلمل من حديثها مع ألكسا ليلة  

البارحة. هل متلك أمها أي سبب لتكون 



مصرة هكذا على إخفاء سر والدهتما؟ 
هل كانت جمربة على اهلرب واالختباء 

معهما يف اجلانب اآلخر من العامل؟ مهما  
فجاكواب ال تريد أي عالقة مع أمري يكن، 

إيلرياي ماركو كونسيدين. ليس فقط ألنه  
من إيلرياي، بل ألنه جيعلها تشعر بعواطف 
مل تدرك وجودها من قبل، كما أنه حوهلا 
إىل امرأة تشعر أبحاسيس تصدمها وتثري 
فيها اجلنون، وهذا أمر ال تريده. إن مل 
يكن مستعداً للتعامل معها بتهذيب  



، فكل ما عليها القيام به هو أن  مطلق
توقفه عند حده. شيء ما يف أعماقها،  

تساءل بسخرية كيف ستتمكن من القيام 
بذلك. تعمدت جاكواب أن أتخذ وقتها يف 
تبديل ثياهبا، متمنية أن يكون قد رحل 

 عندما تغادر غرفتها. 
خرجت من غرفة تبديل الثياب مرتدية  

رية  سروال من اجلينز وقميصاً بيضاء قص 
الكمني. أبعدت شعرها إىل الوراء، ومل  

تضع من مساحيق الزينة على وجهها غري 



أمحر شفاه ابهت. مل تفاجأ عندما رأت أنه  
ما زال منتظراً، وهو يتحدث من جديد 
مع زولتان. رفع ماركو نظره يف اللحظة  
اليت ظهرت فيها. قال شيئاً ما للمخرج 
 قبل أن يسري حنوها خبطى واسعة وبتصميم 
قاهر. ركز نظرات عينيه الزرقاوين على  
وجهها، كأنه يعلن فوزه جبائزة النصر يف  
احلرب. اعرتهتا رجفة بسبب خوفها من  
شر مرتقب، وهذا ما جعلها هتدأ ألهنما 
كاان حتت املراقبة من العيون الفضولية، 



ومسحت لنفسها أن تبتسم له بتحفظ. 
سأهلا وهو يسري برفقتها حنو املخرج: " 

تتمكنني من أن تبدي بكامل  كيف 
أانقتك وأنت ترتدين سروال جينز  

 وقميصاً قصرية؟ ". 
أجابته بسخرية: " إنه الزي الرمسي لكل  

 العارضات، كذلك احلقيبة الكبرية ". 
حدق ابحلقيبة املتدلية من ذراعها، وقال: 

" ما الذي حتملينه فيها، ما تبقى من  
 خزانتك؟ ". 



 اعرتفت قائلة: " تقريباً ". 
يف تلك األثناء أصبحا يف اخلارج. سألته 
مبنتهى الصراحة: " ما الذي تريده مين؟ 

 ." 
رفع حاجبيه جميباً: " حنن ذاهبان لتناول 

 العشاء ".
القوة الواضحة يف نظرته جعلت قلبها  

يعتصر أبمل يف صدرها. قالت حبذر: " ال  
 أعتقد أن هذه فكرة جيدة ". 



عما تتحدث، مل يتظاهر ماركو أنه ال يعلم 
بداًل من ذلك ضغط أبصابعه على ذراعها 

 ما إن اقرتاب من حافة الرصيف.
" أريد أن أعتذر عن تصريف األخرق  

 البارحة ". 
قالت جاكواب: " اعترب األمر منتهياً. أان  
آسفة أيضاً، ما كان علي أن أدع األمور  

 تصل بيننا إىل هذا احلد ". 
 قال مقرتحاً وهو خيفف من ضغط يده: "

 أخربيين بذلك أثناء العشاء ".



" ال! ال أريد الذهاب معك إىل أي مكان 
 ." 

أخرياً تفوهت بذلك. تلك الكلمات مع 
بشاعتها الواضحة بقيت معلقة بينهما 

 لفرتة. 
قال هبدوء: " أعتقد أن عليك القيام  

 بذلك ".
مسعت شيئاً ما يف نربة صوته جعلها جتفل، 

حرتاف وهو يتابع: " حىت اآلن تصرفت اب
لدرجة الكمال، فلماذا تبدأين التصرف  



وكأنك تعملني للمرة األوىل يف جمال 
 اإلعالن؟ قد يعود األمر عليك ابلسوء ". 

قالت تواجهه بقدر ما تستطيع من  
شجاعة: " بدا يل األمر كتهديد ال  

 كدعوة، مما ال جيعلين أشعر ابلراحة ".
أجاب بنعومة: " من الواضح أنك  

سأعمل على إنعاش ذاكرتك. نسيت، لذا 
لدينا موعد عشاء على اليخت، يتبعه 

حفل استقبال ورحلة حبرية على املرفأ مع 
 عدد من الناس ال يقلون عن املئة ".



 " أان مل أوافق على ذلك ".
 توقفت عن متابعة ما تفكر به، لتسأله: 

 " أهذا موعد عمل؟ "
 " ابلطبع ". 

اق  قطب ماركو جبينه، واتبع: " مت االتف
يف اللحظة األخرية دون طلب موافقتك، 

لكن كان جيب أن تعلمي بذلك. أمل 
 تتصل بك وكيلة أعمالك؟ ". 

عضت جاكواب على شفتيها قبل أن 
تقول: " رمبا تكون قد أعلمتين عرب 



الفاكس هذا الصباح، أو عرب الربيد 
اإللكرتوين. لكنين مل أأتكد من أي شيء 

 قبل أن أغادر صباحاً ". 
ها أن هترب كما يهرب الغزال يف كان علي

اجلبال، وبداًل من ذلك ها هي تقع يف  
 املصيدة. 

بدت املدينة الصناعية مضاءة ابحلياة  
واأللوان. ومل تفاجأ جاكواب على االطالق 

عندما انعطفا حنو الزاوية، ووجدت  
أمامهما حديقة ورود قدمية، سياجها 



صدئ، لكنها مليئة ابألزهار املتفتحة  
احلمراء. وجدا سيارة ابنتظارمها والورود 

يف املوقف، والسائق جيلس بصرب يف 
داخلها. قالت: " ال أستطيع الذهاب وأان 

 مرتدية هذه الثياب العادية ".
قال وشيء من السخرية يف نربة صوته: " 

ابلطبع! الثياب املالئمة ابنتظارك يف 
 اليخت ". 

أتكدت أهنما بعيدان عن مسع السائق  
. توقفت جاكواب وركزت داخل السيارة



عينيها عليه بنظرة غاضبة. سألته بعناد: " 
 كيف حدث ذلك؟ ". 

" مصممة أزايء شهرية خاطت لك 
الثياب. إهنا تعرف مقاسك جيداً، لذا هي 

متلك فستاانً يناسبك، كما أن فريق  
عملها أوجد لك كل األشياء اإلضافية 
من أكسسوار وجموهرات. أان متأكد أن  

نت حباجة إليه للتربج يف  لديك كل ما أ
 حقيبة يدك هذه ". 



مع أهنا مولعة ابلعناية ببشرهتا، غري أن  
جاكواب ال تضع مطلقاً مساحيق الزينة إال 
أثناء العمل. ومهما يكن، فهي تؤمن أهنا 
جيب أن تبقى مستعدة ألي شيء. قالت 

 على مضض: " هذا صحيح ". 
 بعدئٍذ سارعت ابلصعود إىل السيارة.

عدت السيارة عن املوقف حىت  ما إن ابت
قال ماركو: " هناك الكثري من االهتمام  

ابلفيلم املصور، ومع قدوم أسبوع املوضة، 



قرران أن نركز على بدء احلملة اإلعالنية 
 من هنا، إن كنت ال متانعني ". 
 " هذا أمر طبيعي ومنطقي ". 

بدا اليخت كبرياً جداً، الحظ ماركو أهنا 
مها يسريان على تنظر حوهلا ابهتمام، و 

الرصيف املؤدي إىل ظهر اليخت. قال: " 
هذا اليخت ليس يل، فأان أفضل القوارب 
الشراعية. هذا اليخت صنع لرجل يرغب 

 يف االسرتخاء ".



توقف قلياًل قبل أن يتابع: " يف الواقع،  
 إنه لزوجته وأصدقائها أكثر مما هو له ".
نربة صوته أدهشتها. رفعت نظرها إىل  

قاسي الذي كان يشع من خالل وجهه ال
أنوار الفندق وراءها. بدا االزدراء بوضوح  

 على مالحمه. 
األمري ماركو كونسيدين رجل مثري 

لالهتمام. ولد ونشأ يف حياة ابذخة، مع 
مرياث كبري ألمراء من ساللته، كما أنه  

رئيس شركة ضخمة، مع ذلك يبدو أنه ال 



يشبه أولئك الذين ينغمسون يف حياة  
ء وإظهار ثرائهم يف كل ما يفعلونه.الثرا   

ضبطها وهي تنظر إليه. ضاقت نظرة  
عينيه وضغط على فمه بشدة. إحساس 
ابلتوتر سيطر عليها ما جعلها تتعثر، ومد 

ماركو يده وامسك هبا قبل أن تقع،  
وللحظة اتكأت جاكواب على جسده  

الرشيق الكبري. قوة ردة فعلها صدمتها. 
وتصلب  اتسعت عيناها من الدهشة،

 جسمها بقربه.



ضغط بيديه على ذراعيها قلياًل وقال 
 مبكر: " اآلن، جاء دورك ".

 
شوق مبطن  -5  

إحساس ال يرحم ابلشوق سيطر عليها، 
وإن كان كل ما حيتاج إليه ليخرتق  

دفاعاهتا هو جمرد ملسة عادية، فالبد أهنا 
 يف خطر حقيقي. . 

أدركت جاكواب أن غريزة التملك لديه أمر  
ي، كما أدركت أنه لن يعانقها. قال هلا  وراث



أنه سينتظر حىت اتيت إليه بنفسها، والثقة 
الواضحة ابلنفس اليت تشع من عينيه 

تعلمها أنه متأكد من احلصول عليها يف 
النهاية. احتاجت إىل كل ما لديها من  

كربايء وإرادة لتقول: " دعين أمضي، من 
 فضلك! ". 

دما قادها تركها ماركو على الفور، لكن عن
حنو غرفة استقبال واسعة أنيقة، شعرت  

كأنه أيخذها حنو فخ جمهول. قال 
للخادم: " من فضلك! خذ السيدة 



سنكلري إىل الغرفة الرئيسية اليت ُأعدت هلا  
 ." 

هز الرجل رأسه، وقال: " من هنا، سيديت  
 ." 

تنهدت جاكواب بصمت وارتياح، مث تبعت 
زخرفاً  اخلادم إىل غرفة أخرى أكثر 

وبذخاً. قال وهو يشري حنو زر اجلرس: " 
إن احتجت إىل أي شيء، من فضلك 

اضغطي على الزر، وستأيت اخلادمة لتلبية 
 طلباتك ".



 " شكراً لك ".. 
ما إن غادر الرجل، حىت حدقت ابلثياب 

امللقاة فوق السرير. مصممة األزايء 
املفضلة لديها تفوقت على نفسها: ثوب 

ا، قفازان طويالن،  سهرة من لون شعره 
حذاء ذو كعب عال، غري عملي ابملطلق 
لكنه مصمم ليظهر أانقة كاحليها وصغر  
قدميها. ابتسمت جاكواب بضيق، وهي  

تتذكر أصوات اآلالت اليت تضج يف هواء  
املنطقة الصناعية. على طاولة الزينة رأت 



زجاجة عطر أغرهتا لتتنشق عطرها، إهنا  
ثراً  عطر مستخلص من الورد حيمل أ

خفيفاً لرائحة مثرية اندرة. مل تر على 
الزجاجة ما يشري إىل اسم العطر أو  

مصدره. من املؤكد أن هذا العطر هو  
موضوع احلملة اإلعالنية كلها. رشت من 
الزجاجة على رسغها، وانتظرت حلظات  
قليلة، مث قربت يدها من أنفها، رائحة  
مثرية وغنية! إهنا تشبه بشكل ما رائحة  

، لكن عطر الورد منحها دفئاً  البخور



رومانسياً تغلغل يف أحاسيسها وهي تضع 
مساحيق الزينة على وجهها. املناسبة 
تتطلب منها تصفيف شعرها. وتركته  

ينسدل على ظهرها. طرقة خفيفة على 
ابب الغرفة الرئيسية دفعتها لرتفع كتفها. 
شعرت بقلبها يضطرب يف صدرها، لكنها 

لتفتحه.سارت بثبات حنو الباب   
مميز كالعادة بثياب السهرة! وقف ماركو 
خارج غرفتها برفقة حارس حيمل علبة  
خمملية بني يديه. قال بسخرية عندما  



ترددت، ومل تبتعد عن الباب: " إهنا  
مباشرة جموهرات " بلينغ "، وقد وصلت 

 من لندن ". 
نربة صوته الساخرة مل تشابه اللمعان  

عينيه وهو حيدق املفاجئ الذي ظهر يف 
هبا. جالت عيناها على االسم الشهري  

على العلبة اليت حيملها، وقالت: " تفضال 
" 

قال ماركو للرجل الذي يرافقه: " انتظر 
 هنا ".. 



بدا احلارس كأنه راغب يف االعرتاض، 
لكن نظرة واحدة إىل وجه األمري أوقفت 

ما كان يفكر يف التلفظ أو القيام به. 
اليت تظهر بدون أي  السلطة الطاغية 

جمهود تبدو مناسبة ملاركو،  متاما كدماغه 
املتفوق وسحره األخاذ، وكلها أسلحة  
 ماضية لبناء دفاعاته القوية اليت ال تقهر.

قال وهو يفتح العلبة: " القرطان على ما 
 أعتقد، أو رمبا السوار أو اخلامت ".



أجابت هبدوء: " أمتىن أال يكون هناك  
تاج ".جمال الرتداء ال  

 " ليس يف هذه املناسبة ". 
تفاجأت عندما وضع اخلامت ذا احلبة  

املاسية الكبرية يف إصبعها. من دون أن 
تنظر إليه محلت القرطني. بدا واضحا  
أهنما صمما ليتناسبا مع اخلامت. حبوب  
املاس مرصوصة يف شكل نصف دائري، 
ومنها يتدىل حجر كرمي على شكل قلب. 



جلمال لدرجة أهنا بدا القرطان رائعا ا
مشت بعينيها لتتأكد مما تراه. .ر   

قال ماركو بنربة جعلتها ترفع رأسها  
بسرعة لتنظر إليه: " اختيار جيد يدل  

 على ذوق رفيع ". 
عادت لتحدق يف املرآة، ورفعت القرطني 
وقربتهما من أذنيها بيدين مرجتفتني. وقف 
وراءها، فبدا طويال جداً، وبدت جاكواب 

قة جدا قربه. شعرت ابلقرطني صغرية ورقي
ثقيلني وابردين يف يديها، متاما مثل العينني 



الزرقاوين اللتني تنظران إليها بشغف. قال 
ماركو وهو يقلب شفتيه بسخرية: " إهنما 

 رائعني! ابقي هادئة، وسأضعهما لك ".
بدت حركة يديه رشيقة وواثقة، كما أن  
رائحته كانت مزجياً من الصابون وعطر  

مون مع أثر لعطر خاص به وحده. اللي
قال وهو يرتاجع إىل الوراء: " ها قد 

 انتهينا ".
ضاقت عيناه وهو حيدق هبا بنظرة  

تقييمية، ما جعلها ترجتف وحتس بقشريرة 



يف جسدها، ألهنا منجذبة إليه بشكل ال 
 يقاوم. .

" من املؤكد أنك لست حباجة إىل  
 أتكيدي أبنك تبدين فاتنة ".

ادئة زادت من قلقها، فيما  ابتسامته اهل
اتبع يقول: " جذابة وفاتنة ومع ذلك  

مهذبة ولبقة. هذه املاسات ستجعل كل 
امرأة تراك أتمل أن ينتقل إليها شيء من 
هذا التوهج والسحر الباديني عليِك إذا 



ما اشرتت هذا العطر. سوف تسامهني يف 
 بيع ماليني الزجاجات منه ". 

اول أن " هلذا السبب استخدمتين. أح
 أعطي العمل كل ما يستحقه إجناحه ".

علقت بذلك بضيق، مث سارت لتخرج من 
الغرفة، فيما رفعت رأسها عالياً، ما جعلها  

تشعر أبمل يف عنقها. وصال إىل صالة  
االستقبال الفخمة، وراقبته جاكواب وهو 
يسكب هلما شراابً. للحظات قليلة، 

متكنت من اإلعجاب ببذلة السهرة اليت 



ر كتفيه العريضني ورشاقة جسمه. تظه
رفع ماركو كوبه، وقال: " هذا خنب  

 جناحنا املنتظر ". 
ابلطبع! هو يتكلم عن احلملة اإلعالنية. 

مع ذلك، شيء ما يف نربة صوته ويف  
عينيه، أضاف موجة جديدة من احلرارة  
إىل بشرهتا. قالت بنربة طبيعية: " النجاح  
مغامرة كربى، فكيف إن كان من أجل 

 عطر جديد ". 



" ما تقولينه صحيح، لكن هذا العطر  
 سيحقق النجاح املنتظر، هل أعجبك؟ ".

" إن كان ما تعنيه هو العطر الذي وجدته 
على طاولة الزينة يف غرفة النوم الرئيسية، 

 إذا أجل! أحببته كثرياً. ما امسه؟ ".. 
رفع كتفيه، وأجاب: " لسبب ما، يعتقد 

ا ليست بفكرة وكالء الدعاية واإلعالن أهن 
جيدة البوح ابالسم اآلن. هل نتناول 

 العشاء؟ "



الشك ان هناك غرفة طعام متاثل غرفة  
االستقبال ابألانقة والرتف على منت  

اليخت، لكنهما تناوال العشاء يف غرفة  
 أصغر أكثر محيمية. 

نظرت جاكواب إىل الطبق أمامها بعدم  
شهية. عادة ما تكون قابليتها للطعام  

كنها اآلن هجرهتا. سأهلا ماركو  جيدة، ل
 مستغرابً: " أال يعجبك الطعام؟ ".

 " بلى! إنه شهي ".



مألت شوكتها بقطعة من التونة، وأجربت 
سها على مضغها وبلعها بصعوبة. نظر نف

إىل كوهبا الذي مل ترشف منه إال رشفة 
واحدة، وقال: " هل من خطب يف 

 الشراب؟ ".
ر أن  أجابت جاكواب بصدق: " من الناد
 أشرب وأان أتناول الطعام ". 

رفع ماركو حاجبيه، وقال: " أنت امرأة  
 حكيمة. هل لديك أي عادات سيئة؟ ".



للحظة اعتقدت أهنا مسعت ما قاله بطريقة 
خاطئة، لكن مالمح وجهه الرائعة أخربهتا 
أنه تفوه ابلكلمات هبدوء وثقة، فما الذي 
يقصده؟ هل يقصد أموراً مشينة؟ قالت 

 بنربة ابردة وابزدراء: " ال ". 
 " خرب جيد ".. 

حدق إىل عينيها بنظرته الثاقبة، واستمر  
يف النظر إليهما لفرتة طويلة. لو أهنا  

كذبت عليه، كان ليعلم ذلك. إنه رجل 



خطري ابلفعل. قالت جاكواب بتأٍن: " ماذا  
 عنك؟ ". 

شعرت ابلرضى عندما ظهرت الدهشة  
ك أعصابه  على وجهه، لكنه استعاد متاس

وهدوءه بشكل فوري. قال بنربة جافة: " 
ال! أعرف أنين كنت أسرف ابلشراب  

عندما كنت ايفعاً وأمحق يف اجلامعة، لكن 
هذا كل شيء. أان أفضل أن أعمل جبهد 

 وبصفاء ذهين طبيعي ". 



هزت رأسها وعلقت بنعومة: " واآلن بعد 
 أن تفامهنا على ذلك، عم سنتحدث؟ ". 

مك السينمائي  " اختاري أنت، جن
املفضل، املوسيقى اليت تفضلينها، أو  

 مصمم األزايء املفضل؟ ". 
يعتقد أهنا   –كمعظم الناس   – البد أنه 

سطحية، وال متلك سوى وجهاً تعشقه  
 عدسة آالت التصوير.

أخربته جاكواب عن آخر كتاب أهنت 
قراءته منذ أايم قليلة فقط، وتبني أنه قرأه 



بشأنه، بعد مرور  أيضاً، ولديه أفكار هامة 
مخس دقائق أدركت أهنا تستمتع بوقتها، 
بسبب مواجهة آرائها مع ذكائه اخلارق  
وإجاابته السريعة، إنه مثري لالهتمام! بل 
أكثر من ذلك، إنه أيسرها بوجهات نظره 

اليت يعرب عنها بذكاء حاد وبسرعة. 
وجدت نفسها تضحك بسبب تعليقه  

  احملكم عن شخص قابلته سابقاً، ومل
يعجب به. شعرت معه ابحلماس وابحلياة 
يتدفقان يف عروقها أكثر من أي وقت  



مضى، وابن تلك السيطرة احملكمة  
والتحفظ الدائم قد انزاحا عنها. مع ذلك 
أحست ابألمل بسبب االجنذاب الطاغي 

 الذي تشعر به حنوه.
هذا ليس عداًل! إنه ميثل كل ما جيب أن  

سياً لسالمة تتجنبه... إنه ميثل هتديداً أسا
فكرها، فهو شخص ال يرحم، وهي تتوق 
إليه لدرجة أهنا تشعر جبفاف يف حلقها. 
نظر ماركو إىل ساعة يده، وقال: " لدينا 

عشر دقائق قبل أن يبدأ الضيوف  



ابلوصول. هل تريدين أن تصلحي زينتك؟ 
" 

متسكت جاكواب ابقرتاحه بفرح واضح.  
هنضت على الفور، وهي تقول: " ابلطبع، 

ن األفضل أن أفعل ".. م  
إنه دائما شديد اللباقة. هنض يف الوقت 
نفسه، وللحظة أصبحا متقابلني وجهاً  
لوجه عرب الطاولة مثل عدوين. قال 
وعيناه جتوالن على وجهها: " لست  

حباجة إىل ذلك، متكنت من تناول الطعام 



من دون أن ختسري أي أثر ألمحر الشفاه 
ك  عن شفتيك، كما أن شعرة من شعر 

 احلمر الرائع مل تغري مكاهنا ". 
قالت جاكواب حبزم: " سأأتكد من ذلك  
بكل األحوال. أفرتض أنك تريدين أن  

 أضع املزيد من العطر؟ ". 
 " ابلطبع! ".. 

هربت جاكواب، وهي تتساءل ما الذي  
حدث لقطع ذلك االنسجام الواضح  
بينهما، والذي اعتقدت بوجوده أثناء  



ن ذلك مل  تناول العشاء. ال شيء! أل
. األمري ماركو كونسيدين رجل حيدث أبداً 

ذكي، يتحلى بسلوك مهذب جداً وقدرة 
على إسعاد النساء، وقد متكن من  

استغبائها، لتظن أهنا متكنت من أتسيس  
نوع من األلفة والوائم بينهما. آه! إهنا 

غبية ابلفعل جملرد التفكري بذلك. رمبا رأى 
ما الذي حيدث، وهذه هي طريقته  

إلبعادها وحتذيرها. خبجل وضيق أضافت 
طبقة من أمحر  الشفاه، مث مررت يديها  



فوق شعرها، وقامت بسكب املياه الباردة 
على رسغها لتتمكن من هتدئة تدفق  

الدماء احلارة يف عروقها، مث رشت كمية  
 إضافية من العطر. 

عادت إىل صالة االستقبال، بعد أن 
جتاهل  رمست ابتسامة على شفتيها، حماولة

دقات قلبها املتسارعة. ما إن دخلت، 
حىت مسعت أصوااتً آتية من املمر  

اخلارجي. أمسك ماركو ذراعها، ومع أن 
ملسته بقيت خفيفة لدرجة أهنا ابلكاد 



تشعر هبا، فقد شعرت حبرارة قوية تندفع 
يف عروقها. ابتسم هلا، فشعرت بقلبها  

يقفز إىل فمها. قال بنربة مليئة  
تبدين رائعة بشكل ال   ابإلعجاب: "

 يصدق ". 
أخفت سعادهتا بسبب  إطرائه، وقالت: " 

 وكيف هي رائحيت؟ ". 
عندما رفع حاجبيه، أضافت: " العطر هو 
السبب الوحيد لك هذا اجملهود يف النهاية 

 ." 



حترك حاجباه بسرعة، ليقطب جبينه  
ويقول بنربة انعمة كاحلرير: " دون أدىن  

 شك ". 
األصوات منهما، وبدا واضحاً أن اقرتبت 

احلشد قد اعتلى ظهر اليخت، اتبع  
ماركو بنربة آمرة: " ابتسمي، واظهري  

 جتهماً أقل "..
أهي متجهمة؟ رمته بنظرة ضيق وغضنب 
فضغطت أصابعه للحظة على مرفقها، 

وهو يديرها لتالقي أول الضيوف. 



ابلطبع، هي تعرف العديد منهم. متتمت 
املمثلني، وقد نسيت  بعد أن رحبا أبحد

متاماً كم كانت غاضبة من األمري: " 
 يفاجئين عدم حضور زولتان ".

أجاب ماركو بربودة: " سيحظى بفرصة 
ليشعر مبجده يف العرض الرمسي للعطر يف 

 لندن ". 
دخلت أربع عارضات بلياقة ورشاقة،  

أرسلن هلا قباًل يف اهلواء كالعادة قبل أن  
موشهن. ينظرن إىل ماركو من حتت ر 



شعرت جاكواب بسعادة صادقة، ما إن  
جتاهل نظراهتن املتفاجئة، إنه مميز جداً، 

فقد عرفها على األشخاص القالئل الذي 
ال تعرفهم، وأدخلها يف احلوارات الدائرة 
بينهم. مع ذلك شعرت طوال الوقت أنه 
ميتلكها بثقة وبربودة، ما يبعد أي رجل 

من  آخر عنها. آخر الوافدين مها زوجان
الياابن، اعتذرا عن أتخرمها ألهنما كاان 
يشاهدان إبعجاب شجريات البونسيه. 
قالت جاكواب وهي تبتسم هلما: " أحقاً؟  



أمي كانت مولعة بتلك الشجريات، وكان 
 لديها بعض النماذج الرائعة ". 

متنت على الفور لو أهنا مل تقل شيئاً عن 
إيلوان. أبقت نظرها على وجه املرأة 

املالمح اليت حتدثها، وأهنت  الناعمة
كالمها قائلة: "... لكنها كانت جمرد  

 مبتدئة ". 
أشرق وجه الزوجني، وجعالها تعدمها ابن 
تزورمها لرؤية جمموعتهما النادرة، عندما  
تزور بالدمها. قال األمري ما إن ابتعدا  



الزوجان الياابنيان: " عليك أن تقومي  
 بزايرهتما. أنصحك بذلك ".

رة ابردة، وعلقت: " هذا ما رمته بنظ
 أريده ابلفعل. فهما رائعان ".

ابتسم هلا ابتسامة سريعة مليئة ابإلعجاب 
والتقدير، أدفأت قلبها األمحق، قبل أن  

 يقول: " كالم مؤثر ". 
ظهر حارس األمن عند الباب ووقف  

منتظراً. أحىن ماركو رأسه، وهو يقول: " 
 هذا كل شيء. ميكننا االنطالق اآلن "..



تضاعف صوت احملركات، وعلى الفور بدأ 
اليخت ابالبتعاد عن الرصيف البحري.  
متنت جاكواب لو أهنا حتظى ببعض الراحة 
وابالبتعاد عنه، لكن ماركو لديه أفكار  
أخرى خمتلفة. سار برفقتها منتقاًل من  
جمموعة إىل أخرى، واضعاً يده على 

ظهرها حبركة تدل على التملك. ولسبب 
مصمماً على أن يعطي انطباعاً ما كان 

أبهنما أكثر من زمالء عمل.  ومع أنه  
جيعل نبضها يتسارع والدم يتدفق يف 



ها كالطوفان، إال أهنا ال تثق به.  عروق
فكرت جاكواب حبزن أن جسدها وقع  
أسرياً له ابلفعل، وكل ما لديها اآلن 
لتدافع عن نفسها هو عقلها الواعي 

 ووعدها ألمها.
السهرة وبدأ القمر يظهر  ما إن طالت 

ب بوضوح أكثر، حىت هدأت خماوفها بسب
قوة أتثريه وشخصيته املميزة. راحت  
تتحدث وتضحك وتصغي، ووجدت 

نفسها متيل حنوه بشكل طبيعي. عندما 



استدار اليخت وبدأ رحلة العودة حنو 
املرفأ كانت ال تزال بقربه. قالت: " 

 سأعود بعد قليل "..
حة سريعة، وهز رأسه نظر إليها ماركو بلم 

حديثه مع موافقاً، مث استدار ليكمل 
الرجل الذي يقف قبالته. تلك احلركة  

السريعة من رأسه كان إذانً هلا ابملغادرة. 
ارجتفت من الغضب، وهي تسري حنو 
حجرة املرحاض. من يعتقد نفسه حبق  



السماء؟ إنه متكرب متعجرف... وغد ال 
 حيتمل! 

 إال من امرأة وجدت احلجرة فارغة تقريباً 
الحظت أهنا كانت برفقة مستثمر ثري.  
أومأت برأسها جلاكواب ابستخفاف، وهي 
تتابع ختطيط شفتيها املنتفختني ووضع  

أمحر الشفاه عليهما بعناية ودقة. وضعت 
املرأة أمحر الشفاه يف حقيبة يدها الصغرية 
املرصعة ابجلواهر وهي تقول: " هل هذه 

 املاسات حقيقية؟ ". 



أت جاكواب، لكنها قالت بتحفظ: " تفاج
 مل أسال. ملاذا؟ ". 

ابتسمت املرأة بسخرية وعلقت: " ال 
ميكن أن تكون كذلك، وإال لكان حارس 
األمن هنا معنا. مع أهنا تبدو جيدة يف 
الواقع. أنِت تقومني بدورك يف منتهى  

 املهارة. أليس كذلك؟ ". 
نظرت إليها جاكواب ابستغراب، فتابعت  

جعلت األمري مرتبطاً بك وكأنه   املرأة: "
مشدود أبسالك حنوك. مع ذلك، تذكري 



أنه مشهور بعالقاته الغرامية القصرية 
املدى. احصلي على كل ما تستطيعني  

احلصول عليه منه، وأتكدي أن ما  
 أتخذينه أبمان يف املصرف ".. 

قالت جاكواب بتهذيب وهي جتفف يديها: 
 " شكراً لك ".

خشنة: " مهما كان ما قالت املرأة بنربة 
تفعلينه، ال تعتقدي أنه حيبك، فأمثاله ال 

 يتزوجون نساء مثلنا ". 



حدقت جاكواب هبا، وبدأت ابلقول: " أان 
 ال... ". 

قاطعتها املرأة على الفور قائلة: " كنت 
ال أراقبك. أنت واقعة يف غرامه. تباً! أان 

ألومك، فهو رائع لدرجة احللم. أعرف 
، لكن هذه هي احلقيقة. أنك ال تصدقينين

اً  الرجال أمثاله يستعملوننا، ويدفعون مثن
لذلك، وبعد أن يسأموا منا يرموننا يف  

 أكوام الركام ".



سارت املرأة مبتعدة لتخرج من احلجرة، 
كواب تشعر ابألسى الشديد اتركة جا 

عليها. ال يهم ما هي عليه اآلن، ال بد 
أهنا كانت شابة مغرمة، ودارت األمور  

يها، مسببة هلا األمل الشديد لدرجة  عل
جعلتها تعطي نصيحة المرأة مل تعرفها من 

 قبل. . 
أثناء عودهتا اعرتض طريقها صحايف  

يكتب مقاالت عن أخبار اجملتمع يف أشهر  
اجملالت اليت تتناول أخبار املشاهري يف  



نيوزيلندا. العديد من الناس خيشون  
 جورجي بوردو، أما هي فتعلم أنه يكرهها،
وهي تعرف السبب. منذ عدة سنوات،  
رفضت جاكواب إقامة عالقة غرامية معه، 
لكن رفضها آمله، فأصبحت منذ ذلك 
الوقت خصماً يثأر منه ويصب عليه  

انتقامه. قال جورجي وهو يبتسم ابتسامة 
مهنية: " تبدين رائعة. أهذه الرائحة  

املميزة هي العطر الذي تدور هذه الضجة 
 حوله؟ ".



فظ، وهي تبتسم: " ال أعرف! قالت بتح
 ." 

مال إىل األمام، والتقط يدها. رفعها إىل 
فمه ابلرغم من مقاومتها، ليتنشق العطر 
فيما يتظاهر بتقبيل يدها. ضمت جاكواب 
يدها األخرى على شكل قبضة، لكنها ال 

تستطيع أن تضربه اآلن... ليس هنا،  
وهو يعرف ذلك. متتم: " مهمم!! إنه 

اًل ابلنسبة إىل ذوقي.  مشبع ومكثف قلي
ملكة الربودة  –كما يعلم اجلميع   –أنت 



بعيداً عن صديقك املعتاد، لكن ما رأى  
هوكي القوي مبا جيري بينك وبني األمري؟ 

 ." 
قالت بنربة جليدية: " ال تعليق. دعين 
وشأين. إن ملستين مرة اثنية سأقدم  

 شكوى حبقك ابالعتداء علي ".
 " لن جترؤي على ذلك ". 

أان أجرؤ ".."   
قاطعهما صوت عميق قاٍس كالفوالذ من 
وراءمها. أسقط جورجي بوردو يدها وكأهنا 



أحرقته. إحساس شديد ابالرتياح سيطر 
على جاكواب، تبعه على الفور خوف طاغ. 
استدارت، فرأت أنه يراقب الرجل اآلخر  
بنظرات اثقبة وماكرة. قال الصحايف وقد 

اعي عال وجهه امحرار غريب: " ال د
للقلق. حنن صديقان قدميان. أليس 

 كذلك، جاكواب؟ ". 
 " إذا ملاذا طلبت منك أن ترتك يدها؟ ".

قال بوردو ونربة صوته ممزوجة ابحلسد املر  
والغضب: " رمبا هي قلقة بشان اخلامت  



املاسي الذي تضعه يف إصبعها، لكنين ال 
 أسرق ".

صمت ماركو بدا نذير سوء. نقل  
اكواب ووجه األمري  الصحايف نظره بني ج

الغاضب، مث رفع كتفيه وقال: " حسنا!  
ما دمنا هنا، هل لدي أي فرصة يف  

 احلصول على مقابلة؟ ". 
أعاد نظره إىل وجه جاكواب، واتبع: " على 

 حدة؟ أم كالكما معًا؟ " 



قال ماركو  بربودة: " ال! ليس اآلن، وال 
يف مستقبل... واحتفظ بيديك على  

 جانيب جسدك ".
وردو كتفيه وقال: " ال أحد يلوم رفع ب

 الرجل على احملاولة ". 
لكن نظرة عينيه إىل جاكواب بدت كأهنا 

 تعد ابالنتقام والثأر. 
 " أان أفعل ".. 



ارجتفت جاكواب. مل يكن على ماركو أن 
يتفوه أبي هتديد، فهو رجل ميكنه حتقيق  

 كل ما قرر القيام به.
 

ما هو الثمن؟ -6  
الصمت، تراجع  بعد فرتة قصرية من  

الصحفي إىل الوراء وهو يرفع كتفيه. قال 
وهو حيدق جباكواب متعمدا: " إذا، علّي 

أن أعد مقايل من املعلومات اليت حصلت 
 عليها بنفسي ". 



ارجتفت جاكواب ما إن حملت أثرا النتصار 
ال يرحم يف ابتسامته. مع أن ماركو هدده،  
لكن الوقت ليس مناسبا اآلن حملاسبته.  

له األمري، وابتسم جلاكواب وهو يقول: جتاه
 " علينا أن نتحدث مع احلضور ".

مث سار مبتعدا برفقتها. عندما أصبحا 
بعيدين عن مساع بوردر، متتمت بنربة  
قلقة: " إنه يكتب مقاالت الشائعات  
والثرثرة عن املشاهري. معظم الناس 

حياولون اتقاء لسانه، ألنه ابرع يف نبش 



حلكمة إغضابه، فهو األقذار  ليس من ا 
 عدو خطري ". 

 قال ماركو هبدوء، وبدون أي أتثر:
 " وإن يكن، فأان كذلك ".

ابلطبع، لن خيربها ماركو أن إحساسا  
عنيفا من الغرية العمياء صدمه، منذ 

اللحظة اليت رفع نظره فيها، ورأى بوردر 
يطبع قبلة على يدها. مل يشعر يوما  

ابلغرية، ومل حيدث له ذلك أبدا... لكنه مل 
يتق يوما إىل إمرأة ال يستطيع احلصول  



عليها. فكر بضيق، ال بد من حدوث  
كل شيء. حدق يف وجه أول مرة ل

جاكواب الفاتن اجلميل الساكن، لكنه مل 
يكن هادائ وصافيا اآلن، فهي تنظر إليه 
وقد عقدت حاجبيها. اضطر إىل منع  
نفسه من معانقتها إلبعاد ذلك التجهم 
عنها. تلك الرغبة القوية احملرمة حبمايتها  

 أذهلته وأغضبته معا. . 
يقان.  تعمد الليلة إعطاء إنطباع ابهنما رف 
إاثرة   أقنع نفسه أنه يفعل ذلك من أجل



االهتمام، وإلنشاء جو عام من التوقع  
والرتقب يف اإلعالم، وأن شيئا من هذا  
التوهج قد يصل إىل النساء يف الشارع، 
فيشعرن أن هذا اجلو الساحر األسطوري 

 مرده إىل العطر. 
لكن ليس هذا هو السبب الذي دفعه  

ل األمسية، بل لالحتفاظ جباكواب قربه طوا
هو بصراحة مل يستطع إال أن يفعل.  

جاكواب متلك القوة لتجعله يرتد إىل طبع 
أسالفه األقوايء، الذين ما زالت صورهم 



معلقة على اجلدران يف القلعة اليت عاشوا 
فيها. لكنه رجل متحضر يؤمن أبن احلرية  
حق لكل إنسان، وليس جمرد امري حمارب 

ة لديها احلق  من القرون الوسطى، فاملرأ
الكامل أبن ترفض من تشاء دون انتظار 
أي عقاب أومضايقة يف املقابل. لكن  

 جاكواب منجذبة إليه.. حدسه خيربه بذلك.
. 

اتسعت عينا جاكواب، ونظرت إىل البعيد. 
: " إنه  تورد وجهها قليال وهي تقول هبدوء



ال حيبين، لذا أخشى أنك لن حتصل على 
 إعالن جيد من خالله "

ماركو بنربة ساخرة: " تعرفني املثل  علق
القائل: " إعالن سيئ أفضل من ال شيء  
". إن مل يكن معجبا بك، فلماذا قًبل  

 يدك؟ ". 
بدت نربة صوهتا متوترة وهي تقول: " إهنا 

 مسرحية يظهر فيها قوته ".
عاد الدم يتدفق بسرعة إىل رأس ماركو  
من جديد. للحظة متهورة، وجد نفسه 



تبع حدسه األويل، وضرب   يتمىن لو أنه
سنكلري  الرجل بقبضته على فكه. جاكواب

جبماهلا الراقي وشعرها الذي يشبه هنرا من 
النار، تستميله إليها بطريقة مل تتمكن أي 

 امرأة من قبل أن تفعلها. مهما حاول 
إقناع نفسه أن ما بينهما جمرد اجنذاب  

حسي حمض. لكنه استمتع أيضا بعقلها، 
الحظاهتا بينما كاان  مستسيغا دقة م

أيكالن. إهنا لغز حقيقي، فهو يشعر أن  
وراء ذلك املظهر املتحفظ شيء خفي،  



وسر تعمل حبذر اتم على إبقائه طي  
 الكتمان.

 قال: " مل تقولني إنه ال حيبك؟ ". 
شيء ما يف نربة صوته جعلها تنتبه إىل  
الرد بدبلوماسية. أجابت مبرح: " ألهم 

معجب يب ".  سبب يف العامل: هو غري  
. 

بقيت نربة صوته  حازمة وهو يقول: "  
 أريد احلقيقة ".



رفعت جاكواب نظرها إليه، فالتقت عيناها 
بعينيه الزرقاوين احلاديت النظرات. قال: " 

 ال أحب الكذب ".
" وأان ال أحب ان يتم استجوايب يف أمر ال 

 عالقة لك به ".
بقيت نربة صوته حازمة وهو يعلق: " ال 

يل بذلك شخصيا، لكن جناح هذه عالقة 
احلملة يعتمد عليك بشكل أساسي. إن 

حاول بوردر إفشال األمر والتعرض  
ابلسوء لك، فيجب أن أعرف بذلك. إن 



كان لديه أي معلومات قد تظهرك مبظهر  
 سيء، أخربيين بذلك اآلن ".

 " ال شيء لديه ضدي ". 
 " ما األمر إذا؟ " 

ن قررت جاواب أن تعطيه قصة ملطفة ع
احلقيقة. قالت: " حاول التقرب مين، 
وعندما رفضت ذلك، قرر أن يعطيين  

 درسا قاسيا ". 



قطب ماركو جبينه بقسوة، وعلق: " ال  
تقويل يل إنه يلجأ إىل الثأر من كل إمرأة 

 ترفضه! ". 
أخفت مبهارة االرجتاف الذي حدث هلا  
بسبب اختياره الكلمات، قالت: " ال  

".أعرف.. رمبا هو يفعل ذلك   
متتم بكلمات بلغة إيلرياي جعلتها جتفل، مث 
اتبع: " إذا هو  شخص حقري على األقل 

 أنت مل تستسلمي له ". 
. 



 
بعد صمت دام للحظات، قال: " أفرتض 

 أنك مل تفعلي ".
ذلك التعليق اهلادئ جعل جاكواب جتفل 
من جديد بسبب القشعريرة اليت اعرتهتا. 

إليه: " قالت بضيق، من دون أن تنظر  
 ابلطبع، مل أفعل ". 

تعمدت أن تتابع بنربة لطيفة: " معظم  
الرجال يتقبلون الرفض، لكن بعضهم 

 يصبحون أوغادا وأنذاال ". 



سأهلا ماركو بنربة متحفظة: " هل عمل  
 على مضايقتك؟ ". 

نظرت إليه بسخرية، وأجابت: " ليس 
 اآلن، وليس أكثر من بعض الرجال ".

يين أعلم ". " إن حاول مضايقتك، دع  
التصميم الواضح يف صوته ويف مالمح  
وجهه، أظهر أنه يقصد متاما ما قاله.  
قالت جاكواب بصراحة وبدون تردد: "  

ميكنين التعامل معه: كما قلت لك، هذا 



أمر عادي يف جمال عملنا. فالعارضات 
 يعتربن فريسة سهلة ". 

. 
ضاقت نظرة عينيه، ووراء تلك املالمح  

يمة حملتالكالسيكية الوس  
القوة املوروثة هلذا الرجل، سلطة قوية 

مؤسسة على نزاهة صلبة كالصخر. كرر 
ماركو قائال: " اريد أن أعلم، فطوال املدة  

اليت تقومني خالهلا ابلعمل يف محليت  
 اإلعالنية، أنت ضمن مسؤولييت ".



رفعت جاكواب كتفها، وقالت: " أان  
املسؤولة الوحيدة عن نفسي. بوردر جمرد  

محق، أستطيع تويل أمره ".أ  
" هل سيعمل على مضايقتك يف كتاابته؟ 

" 
هذه املرة رفعت كتفيها بتعمد وبقوة  

أكرب، وقالت: " هذا حمتمل ، لكنه ال  
يعين شيئا، ففي نيوزيلندا كل شخص  

يعرف اآلخر، واجلميع منشغلون  



أبعماهلم، وال أحد خارج نيوزيلندا يقرأ ما 
 يكتبه بوردر ".

إليه بنظرة ساخرة واتبعت: "  نظرت 
نيوزيلندا جمرد سوق صغري جدا. كالمه لن 
يشكل أي أتثري على البيع املنتظر للعطر  

 ." 
سأهلا األمري بتكرب: " مل ال يعمل كندي  

 على إيقافه عند حده؟ ". 
رفعت جاكواب حاجبيها مستغربة وهي  
جتيب: " يعلم هوكي أنين قادرة على 



ال أخشى  االعتناء بنفسي جيدا. أان
بوردر. ال شيء مما يقوم به ميكنه أن  

 يسبب يل األذى، مار...". 
توقفت عن املتابعة، وكأن لساهنا قد ربط. 

ملعت عيناه، وقال جبدية: " كنت  
 ستتلفظني ابسم ". 

قالت وهي تشعر ابخلجل كأهنا طفلة: " 
ال أعلم إن كان علي مناداتك كما ينادون 

 األمراء يف بالدك ".
" ما ينادونين به يف بالدي..." قال هلا:   



. 
مث اتبع ابللغة اإلنكليزية: "... مبا معناه، 
مسو األمري، لكن أصدقائي ينادونين ابمسي 

 األول ". 
اعرتفت قائلة: " أان ال أعرف أصول  

 الربوتوكول املتبع ".
تساءلت جاكواب ملاذا تشعر أن لفظ امسه 

 هو مبثابة استسالمها له.



ربة انعمة وكافية قال ماركو هامسا بن 
لتسمعها وحدها: " انديين ابمسي.. تلفظي 

 به ".
 " مسو األمري، ماركو ". 

وجدت نفسها تتمىن لو أهنا تنتمي إليه  
ولو أنه رجل حياهتا... لكنها ال تستطيع. 

نه ال يعلم بذلك، فهما منفصالن ومع أ 
بسبب مرياث لطاملا كان غامضا ومسببا 

 للقلق ابلنسبة هلا. 



أنِت تلفظني احلروف وكأنك فعال قال: " 
 من إيلرياي ".

متلكها الرعب. علمت أن عليها ان  
القول: تتنفس هبدوء، قبل ان تتمكن من 

" ال بد أن سبب ذلك أنين نشأت وأان 
 أتعلم الفرنسية كلغة اثنية ". 

 " هذا ممكن ! ". 
قال ماركو ذلك، لكن عينيه بقيتا تراقباهنا 

كان   حبدة. تساءلت خبوف شديد إن
الشحوب قد عال وجهها. أدركت جاكواب 



على حنو مفاجئ أهنما عرضة للتحديق  
بطريقة خفية من قبل عدد من الضيوف،  

فقال هبدوء: " من األفضل أن نبدأ 
 ابلتجول من جديد ". 

هز ماركو رأسه، وأمسك بذراعها، مديرا 
إايها لتواجه احلشد. رأت جاكواب نظرة  

سبب الصحايف هلما، فرفعت ذقنها ب
ابتسامته املاكرة الشريرة. ليقل ما يريده يف 
مقاله السخيف، فلديها أمور أكثر أمهية 

 من تعليقاته الالذعة.



. 
يف الوقت الذي عاد فيه اليخت إىل  

الرصيف البحري وغادر آخر الضيوف، 
شعرت جاكواب كأهنا أمضت السهرة وهي 

تتلقى ضرابت من مطرقة. ابلرغم من 
جتاهل التوقع املثري  تعبها، مل تتمكن من  

الذي ما زال يتصاعد يف أعماقها. سأهلا 
 ماركو ما إن أوصلها إىل غرفة النوم 

الرئيسية يف اليخت لتبدل ثياهبا: " هل  
 أنت متعبة؟ ". 



كانت قد نزعت اجملوهرات وأعادهتا إىل  
احلارس، الذي محلها بعيدا. قالت  

 موافقة: " قليال ". 
يوم  آسف ألن هذه السهرة جاءت بعد 

متعب من التصوير، لكن املسؤولني عن 
احلملة اإلعالنية أصروا على االستفادة 

من وجودك، ما إن علموا أنك يف أوكالند 
 اليوم.

نظر إىل وجهها، واتبع: " أتريدين الذهاب 
إىل الفندق سريا على القدمني ما إن تبديل 



ثيابك، أم أنك تفضلني أن اطلب لك  
 سيارة أجرة؟ " 

سري قليال، هذا سيشعرين  " بل أفضل ال
 ابلراحة ".

" اليخت يبعد مئات األمتار عن الفندق 
 الذي ننزل فيه ".

بدون اي مقدمات، قال ماركوا: " 
 سأغادر البالد غدا ". 

خيبة أمل حادة مزقت سعادهتا. حسنا! 
ما إن يتخلى عنها هذا اجلنون، حىت  



تشعر ابالرتياح. يف هذه اللحظة، كل ما 
ه هو إخفاء ذلك اإلحساس عليها القيام ب

املرير ابلضياع واخلسارة. شعرت ابلفخر  
بسبب نربة صوهتا اهلادئة املتماسكة، وهي 

 تسأله: " هل ستعود إىل إيلرياي؟ ".
حدق ماركو هبا، وهو جييب: " بل إىل  

 أمريكا. تعايل معي ".
 قالت على الفور: " ال ". 

. 



لكنها تريد ذلك. آه! كم ترغب بذلك، 
جترؤ أبدا. يبدو أن ماركو شعر   لكنها ال

مبا تعانيه. ابتسم وهو يقرتح عليها بنربة 
خافتة: " مل ال تستسلمني اآلن، وتوفرين  
على نفسك الكثري من الضيق والعذاب؟ 

 ." 
رمته جاكواب بنظرة متعالية، وقالت 

 بنعومة: " أان ال استسلم أبدا ".
رفع حاجبه بسخرية، وهو يعمل على 

ليئة ابالعجاب والتقدير. تقييمها بنظرة م



فتح ابب الغرفة، وتراجع إىل الوراء  
لتتمكن من الدخول إىل الغرفة اآلمنة. 
قال: " االستسالم املتبادل ال يقلل أبدا 

من عزة نفس املرء وال ينتقص من كربايئه، 
 بل يسهل األمر عليه ". 

قبل أن تتمكن من اإلجابة، أغلق ماركو 
 الباب، وتركها مبفردها.

ت جاكواب الفستان احلريري، وعلقته خلع
  على املشجب. ارتدت سروال اجلينز
والقميص القصرية الكمني، مث بدلت 



احلذاء ذا الكعب العايل حبذائها  العملي 
املريح. مل يفارقها ذلك الشوق الذي  

متلكها طوال السهرة. معظم صديقاهتا ما 
كن ليرتددن يف التفكري ابألمر للحظة  

لواقع، أي واحدة من  واحدة. لكن يف ا
صديقاهتا ليس لديها ماض يلفه الغموض 

واألسرار مثل ماضيها. ماض، كل ما  
تعرفه عنه هو موت والدها ورعب أمها  
الدائم من الشرطة السرية. حىت ولو  

كانت مستعدة للمخاطرة بذلك، فهناك 



ألكسا، وعليها التفكري هبا. شدت حبزم 
 على شفتيها ، 

د اختذت قرارها وغادرت غرفة النوم، وق
 بتصميم حازم وإرادة حديدية.

بدل ماركو ثيابه أيضا، فارتدى قميصا  
سودءا اللون وسرواال أسود. بدا ساحرا 
يف ثيابه تلك. هذه املرة، بدال من أن 

ميسك بذراعها، قدم هلا ذراعه. ترددت  
جاكواب قليال مث مررت يدها عربها، وعلى 



ارة الفور ارجتفت من السعادة ملالمسة حر 
 جسده. 

 " أتشعرين ابلربد؟ ".
أجابت بتهذيب: " ال.. على اإلطالق!  
 يبدو أننا مقبلون على صيف مبكر ". 
 " ما هي مشاريعك هلذا الفصل ؟ "
 " آه! لدي الكثري من العمل ".

أبقت على نربة صوهتا الناعمة، وبتعمد  
أكملت بغموض: " كما أن هناك عددا  

 من احلفالت ألجل عرض العطر ".



. 
كانت املنطقة تعج ابلناس يف املقاهي 
واملطاعم، والعديد منهم أظهر اهتماما  
واضحا هبما، ومها يسريان عرب الشارع 

قال ماركو هبدوء: " أحب أن اراك اثنية، 
 قبل أن تبدأ احلملة ". 

ساد التوتر بينهما، وارتعشت جاكواب  
عندما اتبع: " ليس من أجل العمل، 

 ابلطبع ". 



ف سيطرت عليها. ابتلعت سعادة ال توص
غصة لتقوي نفسها قبل أن تقول:  

"أخشى أن اقول إن هذه ليست فكرة  
 جيدة ". 

سأهلا ماركو بقسوة: " ملاذا؟ أبسبب  
 هوكي كندي؟ ". 

ترددت جاكواب من جديد. هل تكذب 
عليه؟ املنطق والعقل يدفعاهنا للرتيث  

والتفكري. املرأة يف حجرة املالبس على 
ل األمري ال يتزوجون  حق، الرجال أمثا



بنساء مثلها. عندما حيني الوقت، سيختار 
 ماركو امراة تتحدر من ساللة نبيلة مثله.
" الزواج! من أين أتت هذه الفكرة حبق 

السماء؟ " رمت خلسة نظرة أخرى حنوه، 
جزءا عنيدا منها يتمىن بقوة وشعرت أن 

لو أن ماركو جيرفها معه يف عناق شغوف 
يء سواه. جيعلها تنسى كل ش   

التقت عيوهنما.. احلرارة الواضحة يف  
 اعماق عينيه الزرقاوين منعتها من احلركة 



وبدأ قلبها يضرب بقوة. هي ال تستطيع 
أبدا أن حتصل عليه. مع ذلك ال تستطيع 

 أن تكذب 
عليه. قالت: " هوكي هو أفضل صديق 
يل. عندما بدأت بعرض األزايء كنت يف 

كطفلة    السادسة عشرة من عمري، بريئة
ومن دون أي خربة. هوكي وقف إىل  

جانيب، ليس فقط  كصديق بل ككفيل 
 أيضا ".

. 



رفعت كتفيها، واتبعت: " يف تلك األثناء  
كان امسه معروفا جدا كشخص جيب 

دما كنت أستعمل التعامل معه حبذر، وعن
امسه ومركزه، كان الرجال يبتعدون عين 

 على الفور ".
هبذه  " وهل رضي أن تستخدمي امسه 

 الطريقة ؟ "
مل تستطع جاكواب أن تفهم ما الذي  
يقصده من خالل نربة صوته ، قالت  



هبدوء: " ال أعتقد أنه رأى األمر وكأنين  
 أستغل امسه ".

هز ماركو رأسه، وعلق: " وأفرتض أن  
القصة املعروفة أبنكما حبيبان هي جمرد 
غطاء ألي عالقة حقيقية بينك وبني أي 

 رجل ". 
اهتمام: " أجل ".   قالت بال أي  

" إذا أنت لست على عالقة عاطفية 
 أبحد ؟ " 

 أجابت على الفور: " ال " 



 " وال أان ". 
. 

منذ أن استلم امرباطورية ابن عمه يف عامل 
االلكرتونيات، وضمها إىل استثماراته  

املميزة، راح يعمل جبهد كبري لدرجة أنه  
غري قادر على إقامة أي عالقة عاطفية. 

ف الشائعات استسلمت،  حىّت إن صح
ومل تعد تذكر يف صفحاهتا خالل السنوات 

 القليلة املاضية.



ضغطت على اسناهنا مث قالت: " هذا ال 
 يشكل أي فرق ". 

حدق ماركو هبا، وقال: " إذا ليس لدينا 
 وقت منضيه سوايً إال الليلة ".

استجمعت جاكواب كل ما لديها من قوة 
ومت لتقاوم ذلك االحساس ابإلغواء. قا

بشدة لتتمكن من لفظ كلماهتا: " ال،  
ليس لدينا هذه الليلة، فأان لن أدعوك  

 للدخول ".
 بدا التوتر واضحا يف نربة صوهتا املرجتفة.



 " اان أمكث هناك أيضا ". 
. 

متتمت " ابلطبع! األمر سهل ابلنسبة  
 لك، ويف متناولك ".

حدق هبا ماركو، وقال بنربة جافة: " هذا 
 الفندق يل ".

 " آه! فهمت ". 
تنفست هبدوء، واتبعت: " أان أيضا لدي 
أسهم فيه. قل يل ، أصحيح أنك ختطط 
 لبناء فندق ضخم يف خليج شيربيك؟ " 



بدا االهتمام واضحا يف نربة صوته، وهو 
جييب: " جملس اإلدارة يف شركيت ما زال 

 يفكر ابملشروع ".
بدت ابلغة الرقة كأهنا خملوق من صنع  

من انر واثري، ومجيلة جدا، اخليال، امرأة 
مع ذلك فهي ليست محقاء. حديثها أثناء  
العشاء أثبت أهنا واسعة االطالع وعلى 
معرفة ابلسياسة وهبموم العامل، كما أن  
معرفتها واسعة أبسواق املال. ال بد أهنا 
ستبقى مجيلة حىت آخر يوم يف حياهتا 



بسبب بشرهتا الرائعة، لكنها ذكية مبا فيه 
لتدرك أن عملها لن يدوم إىل  الكفاية 

األبد، وأن عليها القيام خبطوات هامة 
لتؤمن لنفسها مستقبال اثبتا. أتثري هوكي 
كندي، أمر حمتمل.. فجأة وجد ماركو 
نفسه يشعر بطعنة من الغرية، أصبحت 

 مألوفة لديه اآلن.
أقلقها صمته، فتابعت: " ستجد الكثري 

ون  من املواجهة أمامك. فالسكان احمللي



يشعرون بكثري من الشك حيال أي 
 مستثمر قد يشوه مجال اخلليج ".

" أعتقد أننا قادرون على إقناعهم أبننا لن 
نشوه مجال املنطقة، بل سنعمل على 

 إظهار مجاهلا وروعتها ". 
. 

دق، استدار ليقرتاب من مدخل الفن
فسحبت جاكواب يدها من ذراعه ، وهي 
تقول: " إن كان جملس اإلدارة خيطط  



إلنشاء مبىن شبيه هبذا الفندق، فلن  
 يكون هنالك الكثري من االعرتاض ".

" إنه مفتوح على املرفأ أبانقة ومهارة مثرية  
للنظر، فارتفاعاته تناسب متاما املناظر  
الطبيعية اليت جتعل من أوكالند منطقة  

حلية رائعة ".سا  
عندما دخال املصعد اخلاص، قال ماركو: 
" شكرا لك. كنِت ماهرة جدا الليلة،  

لكن هل أان على حق إبحساسي أنك ال 
 تستمتعني ابحلفالت؟ ". 



قالت وهي تقطب جبينها: " عادة 
 أستمتع هبا كثريا ". 

 " إذا ما الذي حدث الليلة؟ "
مل جتب جاكواب، فأدار وجهه حىت يتمكن 

راءة ما تفكر به. المس إصبعه من ق
الطويل جبهتها ليزيل ذلك التجهم. قال 
بنربة عميقة وواثقة: " أان أعرف السبب  

 ." 
ظهرت ابتسامة على شفتيه، لكنها مل  
ختفف من القسوة الواضحة على فمه.  



فكرت حبزن ومرارة، إنه مغامر وسيبقى 
 دائما كذلك.

. 
إحساس ابلتوقع سيطر عليها وجعلها  

بدون إرادة منها. رفعها ماركو بني ترجتف  
 ذراعيه، وقال: " إفتحي الباب ".

أطاعته، وهي تشعر ابلضعف، فحملها 
إىل داخل اجلناح، مث توقف ونظر حوله،  
أطلق من فمه تنهيدة رضى عندما رأى  
األريكة. ما إن جلس على األريكة حىت 



ضمها إليه، واضعا خده على جبهتها 
ال البسيط وكأن تلك اللحظة من االتص 

بينهما سوف تطفئ شوقه الذي مل يعرتف 
به حىت اآلن. إهنارت آخر بقااي مقاومة 
جاكواب، فبني ذراعيه تشعر أبمان رائع ال 

 ميكن وصفه.
بصوت مليء ابلشوق قال هلا: " انظري 

 إيّل " 
حدقت جاكواب بتلك املالمح القوية  
الوسيمة، ذلك االمتزاج بني بشرته  



د الداكن يبدو  السمراء وشعره األسو 
 رائعا. 

" كيف ميكنك أن تفعلي ذلك، حبق  
 السماء ؟ " 

 تساءلت مندهشة: " أفعل.. ماذا؟ "
ضحك ماركو ضحكة مقتضبة، تظهر 

 استياءه من نفسه، قبل أن يقول : 
" تثريين جنوين مبجرد أن تنظري إيل نظرة 

واحدة. هااتن العينان الرماديتان 



لدرجة  الصافيتان البارداتن تسيطران عليّ 
 اجلنون ".

. 
وضعت جاكواب يديها على كتفيه،  

وحدقت بعينيه اللتني تلمعان كاملاس، 
لكن الصراع للسيطرة على شوقها إليه  

أ خيبو. أدركت أن هذا ما حيدث معه  بد
ابلتحديد. رأت كيف فقد السيطرة على 
ذاته ، وعانقها من جديد مانعا إايها من 
اإلجابة. مهست ابمسه عدة مرات وهي 



مترر يدها يف شعره األسود احلريري.  
شعرت بقلبها يضرب بقوة ، فلم تستطع 
أن تقول شيئا. مع أن صوات عميقا يف 

دم االستسالم لعناقه، عقلها حذرها من ع 
لكنها وجدت نفسها غري قادرة على 

التذكر ملاذا عليها االبتعاد عنه، فيما هي 
 تذوب شوقا إليه.

تنفست هبدوء وهي حتدق به، فلمعت 
عيناه، وتلفظ بكلمات بلغة ابلكاد  
تعرفت عليها، إنه نوع من القسم أو  



الدعاء للحصول على القوة، مسعته من  
ة إيلرياي. أمي.. أمها عدة مرات بلغ

فكرت بيأس، آه... أمي! أغمضت  
عينيها، ومتتمت بقسوة: " ال! ابتعد  

 عين.. أرجوك !" 
بعد حلظة من التوتر الشديد، قال ماركو  
بقسوة: " أنِت تكذبني! أنِت تتوقني إيّل  

 متاما كما أتوق إليِك ". 
تورد وجهها من اخلجل. وبعد حلظة من 

. شعرت التوتر متكن من ترتيب أفكارها



بربودة قاتلة جعلتها ترجتف وهي تبتعد  
 عنه. 

بدا ماركو غاضبا جدا، وهي ال تلومه،  
لكنها على األقل عادت إىل رشدها.  
استجمعت جاكواب شجاعتها، ونظرت 
إليه، أعادت رأسها إىل الوراء ورفعت  
ذقنها آملة أن تبدو متكربة ومتعجرفة.  

وقف ماركو بدوره، فشعرت بقلبها  
ابلقرب منها ضخما، غامضا  يذوي. بدا

ومسيطرا على غرفة اجللوس املرتفة  



بكاملها، وها هو حيدق هبا بوجه خال من 
أي تعابري. مع ذلك استطاعت أن تشعر  
بقوة عواطفه املختبئة وراء تلك املالمح 
القاسية. ابتلعت غصة كادت ختنقها قبل 
أن تقول بنربة ابردة: " آسفة! لكنين ال  

".أريد ذلك، ماركو   
. 

رفع حاجبه بطريقة ساخرة، وقال معلقا 
: " انت حباجة إىل التخلص من  هبدوء

تلك الرسائل املزدوجة يف راسك، واليت 



تقومني برتدادها كلما كنت يف موقف 
 ضعيف "

شعرت كأنه صفعها على وجهها. يف حني 
أهنا تشعر ابالحباط من شدة الشوق إليه، 

ها هو يصدر تعليقات تربهن على أنه  
س منزعجا جدا. نظرته الباردة مل تفارق لي

وجهها، وهي تدرك بتوتر واضح أهنا غري 
قادرة على جماراة عقله الالمع، فهو يبدو  

 غري مضطرب وال مشوش.



عضت على شفتها، مث قالت بشجاعة  
 أكرب هذه املرة: " أان آسفة ". 

كورت يديها على جنبيها، ومسعت صوات 
ذلك! حازما يف أعماقه أيمرها: افعلي 

اطليب منه أن يرحل.. جترأي على صده. 
قالت حبزم وبصوت عال: " ال أريد إقامة 

 عالمة معك ماركو ".
 " ملاذا ؟ "

آه، اي إهلي! ملاذا ال يتقبل األمر ببساطة، 
رحل؟ ليس لديها أي جواب منطقي وي



تستطيع قوله له دون أن تفضح نفسها  
أمامه. عندما مل جتب بعد فرتة من 

بنربة ابردة كالفوالذ: " الصمت قال 
بتك أكثر من كافية لتجيب عنك، استجا

أم أنك ممثلة قديرة إىل هذا احلد لتتصنعي 
 املشاعر واألحاسيس احلقيقية؟ " 

قالت جاكواب بسرعة: " أفضل أن تبقى 
 عالقتنا يف إطار العمل فقط ".

هز ماركو رأسه، وسرعان ما عادت صورة 
جدا   األمري احلازم. إنه مهذب ومسيطر



على نفسه، لكنه أيضا مسبب للرعب 
وف. سأهلا بربودة: " يبدو أنين  واخل

أخطأت يف فهم الوضع هنا. أفضل أن  
يكون الكالم بيننا يف منتهى الوضوح. مع  

أنه يبدو أنِك جتدين صعوبة يف قول  
ذلك، لكن يف الواقع،عليك أن تفعلي. 

 كم سيكلفين ذلك ؟" 
 

لكنه عاد! -7  



ها، وقالت: " ماذا؟! رمشت جاكواب بعيني 
" 

ما إن فهمت معىن ما قاله، حىت تدفق  
الغضب يف داخلها، ما جعل بشرهتا محراء  
كالدم، مث شحبت بسبب اإلذالل املرير 

 الذي أحست به.
قالت على الفور: " إن كان قصدك ما  
فهمته من كالمك، فأان لست عارضة 

أزايء مستهرتة، وال ميكنك شرائي أبموالك 
 . ." 



اببتسامته تقطع أعصاهبا كخنجر شعرت 
من فوالذ، وهو يقول: " استمتعت بعينة 
من مهاراتك التمثيلية اليت قد تشاركنا هبا 
حىت اآلن بشكل ممتاز، هلذا أان مستعد  

 للمقايضة ".
شعرت جاكواب خبديها حيرتقان من  

الغضب. قالت هبدوء: " حاول أكثر 
األشخاص سوءاً إهانيت، لكن أاي منهم مل 

مبهارتك. اذهب من فضلك ".  يكن  



مل يضف ماركو كلمة أخرى، بل توجه  
خبطى واسعة حنو الباب. راقبته دون إرادة 

منها، وهي سعيدة ابلغضب واألمل 
املسيطرين عليها، ألهنما خيففان من 

 شعورها ابهلجران والوحدة. 
استدار عن الباب، وراقبها مطواًل قبل أن 

متىن أال يقول: " سأراك اثنية عما قريب. أ
تنسي مواعيد العروض اليت ستقام من  

 أجل العطر ". .



قالت بنربة جافة: " ال. كلها مسجلة على 
 دفرت مواعيدي ". 

مل تصل ابتسامته إىل عينيه الباردتني. قال 
ينصحها قبل أن يستدير ويغادر: " 

 أتكدي من حضورك ". 
أقفلت جاكواب الباب وراءه، مث رمت 

جتف. بنفسها على كرسي وهي تر 
أغمضت عينيها، وهي حتاول أن متحو من 
خميلتها ما ميكن أن حيدث يف املستقبل. 
سوف يلتقيان يف مناسبات عدة وخمتلفة، 



فكيف ميكنها أن تتحمل الكره واالزدراء  
الباردين يف عينيه؟ حسنا! لن يكون ذلك 
أسوء من رأيها به. فكرت بشجاعة. إنه  

مستعد ليدفع هلا مقابل إقامة عالقة 
 معها. كم هو مثري لالمشئزاز!

يف صباح اليوم التايل، استحمت جاكواب، 
وارتدت ثياهبا، مث وضعت الكثري من  

مساحيق الزينة على وجهها لتخفي اآلاثر 
اليت تركها عذاب ليلة البارحة. سارت حنو 
غرفة اجللوس، ما إن مسعت طرقة خفيفة 



على الباب. توقع جمنون جعل قلبها يدق 
لباب. لكن الطارق مل تفتح ا كالطبل وهي 

يكن ماركو. بداًل منه رأت رئيس اخلدم  
واقفاً هناك وهو حيمل بيده سلة كبرية من 
األزهار. قال وهو يقدمها هلا: " سيديت! 

 ." 
أخذت األزهار، والحظت أن الزنبق  

البريويف أمحر داكن اللون، ويناسب تقريبا 
لون شعرها. هذا يعين وبدون أي شك أن 

تارها بنفسه، ومل يقدم على ماركو اخ



االتصال ابهلاتف كي ترسل هلا. أم أن  
 تلك الباقة جمرد إهانة أخرى!

قدم رئيس اخلدم هلا مغلفاً وجريدة 
الصباح، قائاًل وهو يبتسم: " هل ميكنين 

 إحضار شيء آخر لك؟ ". 
 " ال، شكرا لك! " .

ر على أغلقت الباب، ووضعت األزها
ة، مث وقفت تنظر بغباء إىل املغلف. الطاول 

مع أنه ال حيمل أي شيء إال امسها  
املكتوب خبط أسود مسيك، لكنها علمت 



على الفور من الذي أرسل هلا هذه  
التحية. عضت جاكواب على شفتيها وهي 
تقرأ الرسالة. إهنا خمتصرة ورمسية جداً،  

ومن دون أي شك ال ميكن التعليق عليها  
عتبارها كإثبات. أو ا  

" سأتصل بك يف لندن عندما تصبحني  
هناك ". ووقع الرسالة ابحلرف األول من 

 امسه: " م " . 
جعدت الورقة ورمتها يف سلة املهمالت، 

استعادهتا على الفور.  لكنها عملت على



رتبتها، وهي تبتسم بسخرية من رغبتها يف 
 االحتفاظ هبا كتذكار صغري منه.

لتفكري يف الطعام  على الرغم من أن ا
يصيبها ابلغثيان، قامت بطلب الفاكهة  
والتوست مع فنجان قهوة، مث جلست 

لتهدئ من أفكارها بقراءة اجلريدة. وقعت 
عيناها على الصفحة األخرية على مقالة 
يف ابب الشائعات، والحظت امسها بني  

الكلمات. شعرت بقلبها بغوص يف  
صدرها، وابلغثيان يف معدهتا، لكنها 



ربت نفسها على قراءة املقالة. لدى  أج
جورجي بوردو عقل وسخ وهو جمرد وغد 
حقري، فكرت بذلك بغضب شديد. لكن 
اجلملة األخرية اليت كتبها سحبت اللون 

 من بشرهتا.
" تدور شائعات مفادها أن بني األمري  
وعارضتنا املفضلة أكثر من عقد عمل، 

ومع أنين أعلم مبا تفكرون، لكنين ال أعين 
ك، ابلطبع! هناك شائعات تقول أن  ذل



لعارضة األزايء اجلميلة روابط عائلية قوية 
 إبيلرياي ".

مهست جاكواب وهي تقفز واقفة: " آه. . 
 . اي إهلي! ". 

حدقت حوهلا، مث شهقت جمربة عقلها 
املرتعب على اهلدوء والتفكري بروية، مهما 
كان السبب الذي أخاف أمها، فقد زال 

إهنا حباجة إىل حبث هذا  مبوت الديكتاتور.
املوضوع مع شخص ليس لديه ارتباط  
 عاطفي مع هذا الوضع. . . هوكي! . 



جلست جاكواب، واتصلت بشركة أتجري  
 السيارات. 

وصلت إىل خليج شيربيك، وهي تشعر  
ت، حبرارة شديدة. مل يكن هوكي يف البي

مع أن سيارته يف املرآب. علمت أنه على 
مستخدمة  الشاطئ. دخلت إىل املنزل

مفتاحها، وقررت أن تبدل ثياهبا قبل أن 
تتبعه إىل هناك. بعد قليل، مسعت حركة  

عند مدخل املنزل، فابتسمت. تباً! ملاذا مل 
تغرم هبوكي، بداًل من أن حتمل له كل ما 



حتمله األخت من عواطف ألخيها؟ 
فتحت الباب وهي تقول: " عزيزي! محداً 

 هلل. . .". 
وكي مبفرده. من  لسوء احلظ، مل يكن ه

مالمح وجهه أدركت أن وجودها غري 
مرحب به. يف الواقع، أخفى املرأة اليت  
ترافقه وراء جسمه الضخم، كأنه يرغب 
حبمايتها. فكرت جاكواب وهي تشعر  

 إبحساس غريب من الضيق، أنه مغرم. .



قال بنربة هادئة: " جاكواب! ماذا تفعلني 
 هنا حبق السماء؟ ". 

. أبقت نربة صوهتا رقيقة نربة صوته آملتها
ومرحة وهي تقول: " عزيزي! أعلم أنين 
وصلت قبل يوم أو أكثر من موعدي. مل 

 أعلم أن لديك ضيوف. آسفة! ". 
قال هوكي ببساطة وبنربة مسيطرة كعادته: 

 " فقط واحدة ". 
مث قام بتعريفهما على بعضهما بنربة 

ساخرة وهادئة، أخفضت جاكواب جفوهنا 



املرأة األخرى هي  لتخفي صدمتها. 
األمرية ميليسا كونسيدين شقيقة ماركو 
الصغرى. بدا لقاؤها بشقيقة ماركو قمة  
الصدمات املرعبة. بعد حلظة من االرتباك 
والدهشة، هزت رأسها، ورمست ابتسامة  

على وجهها، وهي تتمىن بشدة أال 
يالحظ هوكي وحبيبته ارتباكها. بتهذيب  

ن  متكلف قامت هي وميليسا كونسيدي
مبصافحة بعضهما. بعد مرور عدة دقائق، 
وبينما كان هوكي يوصلها إىل غرفة نومها، 



قالت بنربة تدل على إحساسها ابلندم: " 
آسفة! كان علي إخبارك أنين سأصل يف  
 وقت مبكر. سأتناول العشاء يف غرفيت ". 

 " ال تكوين محقاء! ".
علمت من نربة صوته أن ميليسا  

. علقت  كونسيدين تعين له الكثري
 جاكواب: " هي تعتقد أننا حبيبان ". 

 " ملاذا أتيت اليوم؟ ". 



رمته جاكواب بنظرة جانبية، فتابع قائاًل: " 
جاكي، ما بك؟ ميكنين أن أرى بوضوح  

 أنك يف مشكلة ".
 " ال، ليس ابلتحديد ". 

لكن، جرايً على عاداهتما منذ وقت 
طويل، أخربته مبا حدث ابلضبط. إنه 

وف أمها من الشرطة  يعرف بشأن خما
ضراوين ضاقتا  السرية، لكن عينيه اخل

وهي ختربه عما جاء يف مقالة بوردو. جال 
هوكي بنظره على وجهها بنظرة اثقبة، 



وقال بنربة انعمة: " أنت مغرمة بذلك  
 األمري القاسي ". 

هزت جاكواب رأسها بقوة، وهي تعلق: " 
 أان ال أؤمن ابحلب من النظرة األوىل ".

كذلك ". ." وأان    
ابتسمت له ابتسامة مبهرة، وضمته إليها 

حبرارة وبسرعة، لتشعر ببعض األمان  
 واالطمئنان. 



" حان الوقت لذلك. لذا، اذهب اآلنـ  
وأعمل جاهداً لٌتفهم ميليسا أنه ليس 

 هناك ما يقلقها بشأننا ". 
قال بنربة ال تدعو إيل اجلدل: " إن مل 

ي ال تتقبل كلميت أبننا لسنا حبيبان، فه
 تستحق أن أقلق بشأهنا ". 

سخرت جاكواب منه قائلة: " معظم الناس 
قد يصدقون أنك تقصد ذلك ابلفعل،  

 لكنين أعرفك جيداً ". 



شد خبصلة من شعرها، وهو يسأهلا: " هل 
تريدين أن اجرب بوردو على الرتاجع عما 

 كتبه؟ ". 
 " هل تستطيع القيام بذلك؟ ".

ميكنين احملاولة ".رفع كتفيه معلقاً: "   
قالت وهي تقطب جبينها: " ال! بذلك 
ستجعله ميل جبهد أكرب ملعرفة املزيد.  

أردت أن اعرف إن كنت تعتقد أن هناك 
سبباً يدفعنا أان وألكسا للقلق، واآلن أرى 



أنين جعلت األمور أكثر تعقيداً ابلنسبة 
 إليك. أليس كذلك؟ ". 

اعرتف هوكي: " مل يساعدين حضورك 
اً، لكنين أعرف ما أريد، وسأحصل كثري 

عليه يف النهاية. أما بشأن ما تسألينه، 
فاهلل وحده يعلم ما عانته أمك قبل أن  
تصل نيوزيلندا. هي مل جترؤ مرة على 
االقتناع أنكما أبمان هنا، لذا عملت 

جاهدة على إخافتكما، لتلتزما الصمت 
واحلذر بشأن ذلك، لكنين متأكد أهنا لو 



ل على قيد احلياة، ألدركت كانت ما تزا
أن ال داعي للخوف من أي اثر بعد  

 موت ابولو كونسيدين ". 
تناولت جاكواب عشاءها يف غرفتها تلك  
الليلة، متظاهرة إبصابتها بصداع مؤمل. 

هبا قد أعطى هوكي متنت أن يكون غيا
فرصة ليتصاحل مع حبيبته، لكن يف صباح  

دركت أن األمور مل تسر  اليوم التايل، أ 
على ما يرام. مع أن األمرية تصرفت 
بلباقة وذوق عاليني، فقد بدت ابردة، 



كما أن توتر هوكي بدا واضحاً ابلنسبة 
اكواب، لكنه ليس كذلك ابلنسبة إىل  جل

ميليسا كونسيدين، اليت صممت على 
 العودة إىل إيلرياي هذا الصباح. .
د  التقت جاكواب هبوكي عند الباب بع

عودته من املطار. إنه صخرة اثبتة قوية يف 
حياهتا، وهو دائماً موجود ليقف قرهبا،  
لكن أصبحت لديه التزامات أخرى  

 جديدة اآلن. 



نظر إىل سيارهتا املستأجرة واحلقائب يف  
داخلها، اليت تدل على أهنا جاهزة 

 للرحيل: " ماذا تفعلني؟ "
قالت وهي تبتسم له حبزن: " ال حيق يل 

رض نفسي عليك. استغليت امسك أن أف
لسنوات طويلة. حان الوقت ألتوقف، 
وأعتمد على نفسي. كما أنك ذاهب  

 وراءها. أليس كذلك؟ " 
أعلمتها ابتسامته املرتبكة أهنا حزرت متاماً 

له. قال: " سأمهلها يومني أو  ما سيفع



ثالثة لتفكرز ابلنسبة إىل استغالل امسي، 
ل أنه  فذلك ال يزعجين، لكن من احملتم
 حان الوقت لنتابع حياتنا ". 

امتألت عينا جاكواب ابلدموع، وقالت 
ببساطة: " أجل! حان الوقت لذلك.  
شكرا لك، هوكي. ال حيق يل أن أطلب  

منك. . . لكن، آمل أال خترب األمرية عن 
صلتنا إبيلرياي؟ هذا ليس سري وحدي،  
فهناك ألكسا أيضاً. اتصلت هبا ليلة  



ية ل قلقة بشأن قض البارحة، وهي ما تزا 
اي ".الثأر يف إيلري   

 قال هوكي ابنزعاج:
" لن اخرب ميليسا، وأنت ماذا ستفعلني؟ 

 ." 
أرادت أن تتصل بوكالة السفر لتسافر إىل  
أختها، لكن ألكسا رفضت الفكرة، فهي 
على وشك التوجه يف رحلة إىل األدغال، 
لذا قالت هلا: " سأعود إىل لندن ألتدبر  

د ذلك سأعود ".أمر تقاعدي، وبع  



 " ما زلت جادة يف كتابة تلك القصة؟ "
 قالت: " أجل ". . 

مع أن طموحها اآلن بدا ابهتاً وبعيداً،  
فماركو دفع كل شيء آخر يف حياهتا إىل 

 مؤخرة ذاكرهتا.
******* 

أقفلت جاكواب هاتفها الصغري بغضب، 
متمنية أن تدرك مديرة أعماهلا هذه املرة 

ملزيد من العقود أن ال جدوى من عرض ا
مضت يف لندن أربعة أايم،  املغرية عليها. أ 



رافضة أن ترى أحداً، وهي تضع اخلطط 
لتنظيم مستقبلها. رمبا عليها أن تشكر  
ماركو، فلو مل يتم اختيارها هلذه احلملة، 
لكان عليها أن تعمل جبهد وبدوام كامل 
لسنوات طويلة قادمة قبل أن تتمكن من 

وقوة، ال! مل تكن  التقاعد. فكرت بثبات
تلك سنوات ضائعة من عمرها، فقد 
التقت أشخاص رائعني. لكن شغفها  

وإبداعها مل يتم استعماهلما أبداً ابلطريقة  
الصحيحة. خالل السنوات األخرية 



أدركت أن إحساساً بعدم الرضى أخذ 
 يتنامى يف أعماقها.

رن جرس هاتفها من جديد ليقلق راحتها. 
ذيب: " مرحباً ". رفعته، وهي تقول بته  

 " جاكواب! ". . 
صوت ماركو جعل قلبها بقفز يف صدرها. 

نت من السيطرة على نربة جبهد كبري متك
صوهتا، لتظهر كاهنا متعجبة من اتصاله  

 هبا: " هذه مفاجأة، مسو األمري ".



قال بنربة خافتة حازمة، بدا فيها الشوق 
واضحاً: " يف آخر مرة التقينا فيها انديتين 

ي ". ابمس  
فكرت جاكواب حبرية، ال! جمربة نفسها  

على إجياد بعض السيطرة على نفسها، مث 
 قالت خبجل: " أين أنت؟ ". 
 " على الطريق أمام اببك ". 

ألقت نظرة عرب النافذة، راحت نبضات 
ا قلبها تتسارع بشدة يف صدرها، لكنه

ابلطبع ال تستطيع رؤية مدخل املبىن من 



يطر هناك. شعرت خبوف حقيقي يس
عليها. كم من املرات استعادت خميلتها 
هذا املشهد عرب األايم القليلة املاضية؟ 
قالت بنربة خالية من أي تعبري: " كان  
 إبمكانك استعمال اهلاتف الداخلي ". 

 " دعيين أدخل، جاكواب ". . 
وهذا ما فعلته. انتظرت بتوتر لتسمع  

صوت اجلرس، ومتنت لو أهنا ترتدي ثياابً 
ة من سروال اجلينز وكنزهتا أكثر أانق

الصوفية العادية، ولو أهنا رفعت شعرها  



فوق رأسها ليعطي مظهرها بعض االلتزام 
 واحلزم. 

لكن ذلك ال يهم اآلن، ألهنا ستعمل على 
ىل األبد. عندما مسعت رنني إبعاده عنها إ

اجلرس، أرغمت نفسها على رسم ابتسامة 
لتفتح  على شفتيها الباردتني، والسري 

 الباب.
بدت هلا حيويته الرائعة خافتة، وكأنه عاىن  
مثلها من قلة النوم خالل الليايل الطويلة 
املاضية. نظر إليها ماركو بعينني مبهمتني، 



لكنه مل يستطع أن خيفي الشوق الذي  
يلتمع بشدة فيهما. حضوره غري املتوقع 
فاجأها كالعاصفة، فأخذت تقاوم بشدة  

ينهما. بدون أي  الذكرايت املاضية ب
مقدمات، قال هلا: " أنِت ال تستحقني أن 

أهينك. ساحميين! اعتقدت أنك مثل  
العديد من النساء اللوايت عرفتهن،  

متشوقة للحصول على املال أبي طريقة  
 كانت ". 

 " واآلن. . . مل تعد تعتقد ذلك؟ " 



اعرتف ماركو بنربة خشنة: " ومل أفعل 
حايف  حينها. شعرت ابالمشئزاز من الص 

الذي مل يفوت أي فرصة ليسيء إليك  
عندما رفضته، لكنين تصرفت ابلسوء  

 نفسه، متاماً كما فعل ". 
توقف عن الكالم، فلم تعلق جاكواب أبي 
شيء على كالمه. اتبع بصراحة: " إهنا 

ربايئي اجلرحية. لدي طبع سيء، إذ أنين ك
أغضب بسرعة، مع أنين ال أفعل ذلك  



رفت هبذه عادة. أان آسف ألنين تص 
 الطريقة ".

أدركت جاكواب أنه مل يذكر أي شيء عن 
عالقتها إبيلرياي، إذا هو مل يطلع على ما  
كتبه بوردو رغبة يف االنتقام منها. بلعت 
غصة يف حلقها لتتمكن من القول هبدوء: 

 " وأان فقدت كياسيت معك أيضاً ".
" ال حيق يل أن أطلب السماح منك،  

ذلك لن حيدث لكن ميكنين أن أعدك أن 
 جمدداً أبداً ".



قالت بنربة ضعيفة، وهي تشعر بتصارع 
األفكار يف رأسها: " ال أبس! ما كان علّي 
أن أدع األمور تصل بيننا إىل هذا احلد ". 

. 
قاطعها على الفور قائاًل: " لديك احلق  
املطلق أبن ترفضي عالقيت بك يف أي  

 حلظة تشائني ".
" لن   تبدلت نربة صوته، وهو يتابع:
 أضايقك بعد اآلن ".



مد يده كأنه يعقد اتفاقاً معها. مسعت  
جاكواب صوت حدس غريزي يرتدد يف  
أعماقها ويصرخ هبا:  ال تلمسيه! لكن 

فات األوان على ذلك. وضعت يدها يف 
 يده وهي تقول: " أنت مل تضايقين ".

أطبقت أصابعه برقة على يدها. كادت  
عرت ترجتف من املس الكهرابئي الذي ش

به، وكأنه ولد طاقة غريبة يف جسدها. 
دون إرادة منها رفعت نظرها إليه، وما 
 رأته يف عينيه جعل قلبها يقفز من مكانه.



قال ماركو بنربة عميقة: " اشتقت إليك 
 ." 

 مهست قائلة: " وأان أيضاً ".
مل تعرف من منهما حترك أواًل حنو اآلخر، 

لكنها، وقبل أن تتمكن من التنفس، 
نفسها بني ذراعيه. بقيت   وجدت

ومتها يف عقلها، لكن اخلائن هنا كان مقا
جسدها اليقظ املشتاق، وامللتهب 
األحاسيس. بدا كأن ملسته بثت فيه  
احلياة. ما إن ضمها ماركو إليه حىت  



تنهدت وهي تشعر ابلتوهج من وجوده 
 ابلقرب منها. 

غابت جاكواب يف عناقه، من دون أن  
العواقب، فمنذ اللحظة اليت  تفكر يف 

غادر فيها وهي تشعر بشوق كبري له.  
أدركت ذلك اببتهاج، واآلن ها هو هنا. 
. . فجأة بدا هلا كل شيء بسيطاً للغاية. 

. 
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ما إن جلسا على األريكة املرحية، حىت  

قال ماركو: " أنِت رائعة اجلمال.  اشتقت 
 إليك كثريا ".

عل شوقها كنار مستعرة.  مررت كالمه أش
يدها على كتفه بضعف.  ملعت عيناها 

الرماديتان بشدة، وتركت اصابعها تلمس 
 شعره األجعد . . 

حدق هبا كأنه يرفض أن يتنازل عن أي  
من قوته.  ضغط على فمه،  نوع 



فاعتقدت للحظة أنه سيبتعد عنها، لكنه 
بقي جامدا، كأنه حيوان مفرتس يراقب  

ابتها لدقة قلبه حتت يدها ضحيته.  استج
بدت خياليه، فقالت معربة عما تشعر به 

 هي أيضا: " أان أيضا ". 
ضاقت نظرة عينيه، وهو حيدق هبا، مث  

 قال: " هذا خرب جيد ". 
عانقها من جديد، وهذه املرة مل يكن 

هناك أي تردد من قبلها، وال اي حتفظ  
منهما معا.  بعد أن أهنى عناقه، ابتسم هلا 



ة احلبيب املنتصر، وقال: " بدوت ابتسام
كعروس البحر، عندما شاهدتك على  

الشاطئ.  فكرت بفينوس وهي خترج من 
 احمليط ". 

ألقت جاكواب رأسها على كتفه، وهي  
تشعر بسعادة وسالم ال مثيل هلما،  
شعرت أهنا حماطة بعطره وابإلحساس  

الطاغي بوجوده.  بعد فرتة،أبعد شعرها 
ديك شعر رائع  عن وجهها، وقال ك " ل

 كألسنة النار ". .



 " إنه سبب بالئي يف طفوليت ".
" أخريا، رحل ماركو ". أخربها وهو 
يضمها إليه أن لديه موعدا يف ديب يف  
اليوم التايل، لكن غيابه آملها.  رمشت  

بعينيها لتبعد عنها الدموع احلارة احلمقاء.  
يف النهاية، هو مل يقدم هلا أي وعد، وهي 

فعل.  لكن الذكرايت سيطرت  أيضا مل ت
 عليها، وغمرهتا مبا شعرت به من شغف 
وسعادة.  انداها ماركو " حبيبة قليب " 
وهذا تعبري عن احلب يستخدم يف إيلرياي 



منذ زمن طويل.  ما زالت تستطيع مساع  
نربة صوته العميقة اهلادئة، وكأنه يستعمل 
فيها كلمات احلب تلك للمرة األوىل.   

اب عندما تذكرت أنه تصلب جسد جاكو 
حتدث معها بلغته األصلية، وأهنا أجابته  
حبرارة.  أخذت تستعيد احلديث الذي  

دار بينهما.  أجل، حتدث بلغة إيلرياي.  
كان سعيدا لدرجة أنه استعمل لغة بالده 
األصلية.  ارجتفت وهي تتذكر قوله: "  
 حبيبة قليب "، كم أنِت رائعة اجلمال ".



قال: وبعد وقت قصري   
 " لديِك شعر رائع كألسنة النار ". . 

هل أجابته ابللغة نفسها؟ حاولت جاهدة،  
لكنها مل تستطيع ان تستعيد الكلمات  
اليت تفوهت هبا.  اعتقدت أهنا تكلمت 
معه ابللغة اإلنكليزية ألول جواب هلا، 
 لكن لديها شك خميف أن يكون جواهبا
الثاين بلغة إيلرياي.  ال يهم ما قالته،  

جواهبا وحده دليل واضح أهنا تفهم لغة ف
 بالده .



أيتها احلمقاء!   انتقدت نفسها، وهي  
 تشعر ابلرعب الشديد يسيطر عليها . 

مثل مجيع احلمقى عرب العصور، مسحت 
عواطفها أن تفقدها زمام السيطرة على ل

نفسها.  رمبا انشغل عقل ماركو هبا قليال، 
 لكنه لن يبقى كذلك.  حىت لو مل يالحظ 

األمر ليلة البارحة، فهو سيتذكر عاجال أم 
آجال أهنا تفهم لغة بالده.  عند ذلك 

سيتساءل ملاذا مل ختربه عن األمر، 
والتساؤل سيقوده إىل العمل، ومع  



السلطة اليت ميلكها واملصادر القوية  
طالع على املتوفرة لديه، ابإلضافة إىل اإل

تعليق جورجي بوردر وما كتبه يف مقالته  
لتها إبيلرياي، سوف يعلم . .عن ص  

سيطر عليها اخلوف الشديد.  مرة أخرى 
حاول إقناع نفسها أنه مل يعد هناك من  

داع للخوف الشديد من الشرطة السرية، 
لكن عليها أن حتذر أختها أبن املالذ  

اآلمن الذي عملت أمهما على أتمينه هلما 
قد مت اخرتاقه.  نظرت جاكواب إىل  



يا.  إن  ء يف أسرتالساعتها.  حل املسا
كان هناك تغطية لإلتصاالت يف الرباري  

والغاابت، فرمبا تتمكن من االتصال هبا.  
طلبت الرقم، وانتظرت بفقدان صرب.   
بعد مرور بعض الوقت تضاعف توترها، 

وأجربت على القبول أبن ألكسا لن جتيب 
. 

عضت على شفتها، وانتقلت للعمل على 
ا رسالة  جهاز الكومبيوتر، لرتسل هل

إلكرتونية، آملة أن تتمكن أختها من 



استعمال جهاز الكومبيوتر يف مكان ما  
 من الصحراء القاحلة يف أواسط أسرتاليا .

يف مساء اليوم التايل، ملعت عناوين 
عليق " حبيبة األمري ماركو الصحف ابلت

اجلديدة " مصحوبة بصورة ضخمة ومجيلة 
ال!   هلا وملاركو.  أتوهت قائلة: " آه .. 

 ." 
دفعت يدا مرجتفة عرب شعرها.  هذا آخر  

ما هي حباجة إليه.  اشرتت صحيفة، 
واسرعت إىل املنزل لتقرأ ما كتب بغضب 



شديد سرعان ما حتول إىل خوف ورعب  
 من وقع اخلرب على ماركو .

حلسن احلظ إن لديها عمل لثالثة أايم يف 
جزر كامين.  هامجتها األضواء والصحافة 

لكنها ابتسمت وجتاهلتهم.  وهي تغادر، 
أثناء عملها يف املنطقة االستوائية كانت  
بعيدة عن الصحافة، لكنها وجدت أن  

من الصعب حتقيق راحة البال واإلحساس 
ابحلرية اليت تشتاق إليها ابلفعل. يبدو أن 
األمري ماركو كونسيدين أصبح له وجود 



دائم يف حياهتا.  ثالثة من أربعة جمالت يف 
ملكيفة يف الفندق حتتوي على  غرفتها ا

قالت  مقاالت عنه، مصحوبة بصور له. 
حبزن وهي حتدق إبحدى الصور: " كان 

عليك اي أمريي ان تعمل يف عرض 
األزايء.  لكنت حققت ثروة طائلة من  

 هذا العمل ".
يف الليلة السابقة لعودهتا إىل لندن، 

وصلتها أخريا رسالة من ألكسا عرب الربيد 
بدأت الرسالة مبفاجأة    االلكرتوين.



مذهلة: " كانت أمي مرتعبة من الشرطة  
السرية، ألهنا كانت زوجة الديكتاتور، 

 فهو والدي "
شعرت جاكواب ابلذهول، وكأن تيارا  

كهرابئيا مسها.  أخذ قلبها يقفز بقوة يف 
صدرها.  حدقت ابلكلمات القاسية، 

 ومتتمت: " ال!". 
من  بعينني غري مصدقتني، قرأت ما تبقى

رسالة أختها: " الثأر ابلقتل هو أسلوب  
عيش يف إيلرياي، ال سيما يف املناطق 



اجلبلية، حيث ولدت أمي وعائلة  
كونسيدين.  حياول األمري أليكس أن  

خيلص البالد من تلك العادات املختلفة، 
لكنها ال تزال سائدة.  إن استطاع 

أحدهم أن يثبت هويتك، فأنت يف خطر 
أان فسأكون خبري، ألن  حقيقي وحمدق، أما

عدد قليال جدا من الناس يعلم أنين  
 شقيقتك ". . 

أهنت الرسالة بتوقيع امسها، لكنها كتبت 
حتت التوقيع: " سأتفهم إن كنِت ال 



تريدي أي صلة أو عالقة يب بعد اآلن.  
قالت يل أمي إن الديكتاتور قتل والدك  

ليتمكن من الزواج هبا، وإهنا أجربت على 
ذلك ألنه هددها بقتلك ".القيام ب  

تنفست جاكواب بصعوبة وهي تقول: " 
 آه، اي إهلي!   " 

شعرت ابلغثيان من شدة التوتر واحلزن، 
فهي ليست الوحيدة املعرضة للخطر  
احملدق.  إن كان الثأر ما زال ساري  

املفعول يف جمتمع إيلرياي، ستصبح ألكسا 



اهلدف األول لالنتقام ما إن يكتشف  
ابنة شرعية لباولو كونسيدين.  أحدهم أهنا 

مل جترؤ جاكواب على التخلص من تلك  
الفكرة املرعبة.  ألكسا فتاة عملية ذات 
تفكري منهجي، وال بد أهنا قامت ابلعديد 
من األحباث لتصل إىل ما وصلت إليه.  
بعد أن فشلت يف االتصال أبلكسا عرب 

اهلاتف، عمدت إىل كتابة رسالة هلا مؤكدة 
بها وأن عليها عدم التفكري  هلا أهنا حت

حبماقة وسخافة، كما طلبت منها أن تبقى 



يف جماهل اسرتاليا حىت جتدا خمرجا 
 ملشكلتهما هذه . . 

أمضت عدة ساعات إضافية وهي تقوم 
األحباث على شبكة االنرتنت.  ببعض 

أتكد هلا بدون اي شك ان ما قالته أختها  
صحيح، فبدأت التفكري خبطط عليها 

ا حلماية شقيقتها. يف النهاية  القيام هب 
قررت أن االمر الوحيد املنطقي هو أن 
خترب ماركو بقصتها احلقيقية، مهما كانت 
النتائج.  لكن ... ماذا لو كان ماركو  



نفسه يؤمن ابلثأر؟ ال!   ال يعقل أن  
يكون كذلك.  وقفت على قدميها،  

وسارت حنو النافذة.  حدقت من دون أن 
اخلارج، لكنها شعرت   تركز على املنظر يف

 أن أزمتها أصبحت اقل أملا وصعوبة.
تقبلت جاكواب أنه رجل قاس ال يرحم،  

لكنها ال تستطيع أن توافق أنه قد ينغمس 
أبمر بدائي ومتخلف وعنيف كالثأر.  كما 
أنه ولد ونشأ يف فرنسا، وهي من أكثر  
البلدان حتضرا، إن كان هناك أحد ما  



الوضع، فال قادرا على التعامل مع هذا 
بد أنه ماركو.  شغلت جهاز التلفاز، 

واألفكار تتصارع يف رأسها.  هناك رأت 
تلك االبتسامة املتحفظة، إنه االمري  
بذاته.  متتمت دون إرادة منها وهي  

 جتلس على الكرسي:
 " أنت تتعقبين ". .

أمضت نصف ساعة وهي تصغي 
وتراقب.  أمسك ماركو بزمام األمور يف  

تلفزة بطريقة مذهلة، حىت بدا  املقابلة امل



كأن هالة من السيطرة حتيط به، ابإلضافة 
إىل ذكائه احلاد ووسامته وجاذبيته الطاغية 
.. شعرت بقلبها ينقبض.  ملاذا .. من 

بني رجال العامل أمجع، أرادت فقط  
 احلصول على هذا الرجل؟ 

بعد يوم واحد من عودهتا إىل لندن، رّن 
ت مسعت  جرس اهلاتف.  عندما أجاب

صوته: " أان ماركو كونسيدين، دعيين  
 أدخل ".



تسارعت دقات قلبها، وهي تفتح قفل  
الباب.  وقفت متوترة ابنتظار دخول  

ماركو.  يف اللحظة اليت رأته فيها علمت 
أنه غاضب.  مع أنه مسيطر على غضبه 
بشكل كامل، لكنه كان يشع بنور يبدو 

لم كهالة ابردة من الثلج.  إنه يعلم .. يع
عن ماضيها.  فكرت جاكواب بذلك،  

واخلشية تطفو عليها ومتنعها من الكالم 
 وإخراج صوهتا . 



قالت بنربة مرجتفه: " ما األمر؟ ملاذا أنت 
 هنا؟ ". 

 " ماذا لديك لتخربيين به؟ " .
بدت نربة صوته حازمة، ولفظه للغة  

اإلجنليزية ممتازا ال شائبة فيه، لكنها مسعت 
النربة املميزة اليت  من بني الكلمات تلك

كانت تتسم هبا نربة صوت أمها عندما 
 تتحدث ابللغة االنكليزية.

شعرت أهنا غري قادرة على التفكري.  
متهلت قليال، وهي ترتاجع خطوة أو أكثر  



إىل الوراء.  قالت: " ال أعرف ما الذي  
 تتحدث عنه ". 

قال ابزدراء: " أان متأكد من معرفتك ما 
نه ". أقوله وما أحتدث ع  

مث قدم هلا مغلفا، وهو يتابع: " اقرأي هذا 
 ." 

نزعت الوثيقة من داخل املغلف بتوتر  
ظاهر وهي حتدق هبا . الكلمات األوىل  
اليت قرأهتا سحبت اللون من وجهها،  

وجعلته شاحبا .متسكت بظهر الكرسي 



بيد واحدة، بينما جالت عيناها على  
 الصفحة.

آه!   ال بد أن جورجي بوردر ضحك  
كثريا عندما حذره ماركو من االقرتاب  

ها قد حصل على  منها.  حسنا!   
انتقامه.  منذ مىت يعرف هويتها وهوية  
الكسا احلقيقيتني؟ قرأت املزيد، وأخذ  
اللون يعصف على وجهها بني تورد  

وشحوب، وهي تطلع على قصة حياة  
أمها.  عندما انتهت من القراءة، رفعت 



رأسها، وقالت بغضب: " هذه جمموعة  
من األكاذيب.  كيف جيرؤ على فعل كل 

 ذلك؟ "
بنربة صوت خالية من كل دفء، قال  

ماركو: " إهنا احلقيقة .. كما تعلمني بدون 
 أي شك ".

مل تدرك حىت أنه يتحدث ابللغة اإليلريية، 
مل يكن والدي من   فأجابت بعنف: "

إيلرياي بل من اسكتلندة، ومات وهو  
 يقاتل جيش ابولو كونسيدين يف اجلبال ". 



يه " من املؤكد أنه مات يف كمني قتل ف
جداي أيضا، لكنه كان طبيبا من إيلرياي  

 ." 
اتبع بنربة حادة حازمة: " وأختك هي ابنة 

 ابولو كونسيدين ". 
شعرت جاكواب بقبضة من األمل متسك  
بصدرها.  أدارت وجهها بسرعة كي ال 

به من أسى وحزن يف   يرى ما تشعر 
عينيها.  قالت: " أعرف ذلك.  لكن كل 

 ما تبقى هو جمرد أكاذيب ".



قلب ماركو شفتيه، وهو يسأهلا: " أي  
يه .. ان أمك  جزء من الرسالة مل تصدق

كانت عشيقة ابولو كونسيدين، قبل أن 
 تتزوج به ؟ ما الذي أخربتك به؟ " 

صرخت جاكواب وهي تشعر بغضب 
شديد: " ال شيء .. ال شيء! لكنين  

 أعرف اهنا مل تكن عشيقته! " 
قال بدون أي شفقة عليه: " لدي دليل 

ى ما أقوله ".عل  
 سألته بغضب: " أي دليل؟ "



" صور أخذت هلما معا.  ليس هناك  
العديد منها، بل ما يكفي لتوضيح األمر. 

 عناوين الصحف.  صور لك وألختك يف
مل يكن ذلك سرا، فقد كان يفاخر بزوجته 

 اجلميلة وطفلته ".
هزت رأسها بقوة لدرجة أهنا شعرت 

د: " ال!   ابلغرفة تدور هبا.  قالت من جدي
 . " 



لكن هذه املرة جاءت نربة صوهتا ألطف 
وأكثر هدوءا.  حبثت عيناها عن عينيه، 
 وقرأت احلقيقة القاسية يف أعماقهما .

قال هبدوء: " أعتقد أن والدتك مل ترغب 
يف أن تفهم طفلتيها الوضع على ما هو  
 عليه، وهذا أمر طبيعي جدا من قبلها ".

 " أنت خمطئ جدا ". . 
ا ماركو بقوة، وبدا وجهه الوسيم راقبه

قاسيا وبعيدا، كأنه حنت من حجر 
الغرانيت.  قال: " ليست تلك غلطة 



أختك ألهنا ولدت من أبوين سيئني، وال 
 غلطتك أنت " . 

أضاف بنربة تنم عن إحساس ابلعدل 
والنزاهة: " بدأت قبل اآلن يف وضع  
األمور يف نصاهبا، لنتمكن من القضاء  

ابألمر لدى اإلعالم ". على أي اهتمام   
شعرت جاكواب ابإلهانة من محاقة ما  

حيدث.  أجابت بغضب: " ال أصدق أن 
أمي كانت عشيقة له، وإن كانت كذلك، 

فال بد أن ذلك مت حتت التهديد أو  



االحتجاز.  كانت أمي تكره ابولو 
 كونسيدين، وتشعر ابلرعب منه ". . 

" قد تكون كذلك، لكنها خانت زوجها  
أي والدك، وخانت أيضا األنصار األول، 

 من أجله ".
بدا ماركو حقودا، وال يعرف معىن  

الصفح، أما مالمح وجهه الوسيم فبدت 
 حامسة وملؤها اإلدانة .

قالت من بني أسناهنا: " مل تفعل أي شيء  
 من ذلك "



خوف مفاجئ حطم قوهتا ومتاسكها.  
أتراه ملتزم بقيود الثأر والقتل؟ شعرت  

من شدة االضطراب.   جبفاف يف فمها
اتبعت بيأس شديد: " ما كانت أبدا  

لتخون أي إنسان، فهي أكثر الناس نزاهة 
ووالء وحبا للخري والصالح من بني كل  

 من قابلتهم يف حيايت كلها ".
قال دون أن تتبدل نربة صوته مطلقا: "  
حىت أكثر الناس نزاهة ووالء وحبا للخري 



  والصالح ميكن السيطرة عليهم.  أمل
 ختربك أي شيء عن حياهتا يف إيلرياي؟ ". 

اعرتفت قائلة: " اندرا ما كانت تتحدث 
 عنها ". 

أضافت عندما رأت عينيه حتدقان هبا  
بقوة: " كانت تشعر ابلرعب خشية أن 

 جتدها الشرطة السرية ". 
مقاطعة ماركو هلا أكدت هلا عدم اهتمامه 
مبا تقوله، إذ قال بنربة ابردة حازمة: "  

دقتين أم ال، فاألمر ال يشكل أي سواء ص



فرق، أختك من عائلة كونسيدين، وأنتما 
معا ابنتا املرأة اليت خانت حوايل مخسة  

عشر شخصا، وسلمتهم إىل قوى 
الديكتاتور.  ماتوا مجيعا.  منهم من أعدم 

ابلرصاص، ومنهم من قتل على يد 
الديكتاتور نفسه، ومنهم على أيدي 

 مساعديه ".
حدقت جاكواب به، وهي تشعر ابلذهول 

نت أمي  والتشتت.  قالت: " ما إن متك



من القيام بذلك، حىت أخذتنا معها  
 وهربت.  أال خيربك ذلك أبي شيء؟ " 
" حىت أكثر النساء جشعا للسلطة  

والقوة، ميكن أحياان أن تكون من أفضل 
 األمهات ".

رفع يده ليمنع اعرتاضها الفوري على ما 
أن يتابع : يقوله، قبل  

" ... وكان ذلك منتهى الذكاء منها،  
عندما أدركت أهنا غري قادرة على إجناب 

 صيب له ".



 " ماذا تقصد بقولك؟ " 
رفع حاجبيه السوداوين مستغراب، وقال " 

ملشاكل صحية عند والدة  تعرضت أمك
أختك، ما منعها من إجناب املزيد من  

 األطفال، والديكتاتور أراد صبيا.  أقل ما
كان ميكن القيام به هو أن يطلقها.  لذا 

 هربت ".
 " ال أصدقك ". 

كررت ذلك مرات عديدة، وهي تشعر 
ابخلدر يف كل جسمها، هي غري قادرة 



على تقبل فكرة أن أمها اللطيفة لديها  
 ماض ملطخ ابلدماء . . 

علق ماركو ابلنربة الباردة نفسها: " 
يعطيك والؤك سببا للفخر بنفسك، لكن 

من هذا كله يهمين. أريدك أن   ال شيء
تتصلي بشقيقتك، وختربيها أن حتضر  

 نفسها للعودة إىل إيلرياي ". 
سيطر اخلوف على جاكواب فجأة.  سألت 

 بنربة خشنة: " ملاذا؟ ". 



" من احملتمل أن يكون مثة أشخاص من 
إيلرياي ما يزالون يؤمنون ابالنتقام، وهم  

ال  موجودن يف نيوزيلندا أو أسرتاليا، وهم 
 يزالون يضمرون لكما احلقد والضغينة ". 

توقف عن الكالم لفرتة قصرية، مث اتبع: " 
هل حتدثت أمك عن الثأر ابلقتل يف 
 إيلرياي، ال سيما بني سكان اجلبال؟ " 

مهست جاكواب، واخلوف البارد يشتت  
عقلها وأفكارها: " آه ! أجل، لكن ليس 

 ابلكثري ". 



سرية  قال: " كانت ختاف من الشرطة ال
... ابلطبع، لكن هناك أيضا أقارب  
األشخاص الذين خانتهم، ومن بينهم 
والدك، وهو كان حمبواب جدا.  هؤالء 

 سيطالبون ابلثأر منكما ". 
أصيبت ابلرعب اآلن خوفا على أختها.  
هزت رأسها من جديد، وقالت: " وهل 
يعتقد اجلميع يف إيلرياي أن أمي خانت  

 هؤالء الناس؟ ". 



ها على وجهه الوسيم القاسي،  جالت بنظر 
ن شيء من اخلوف.  الذي يبدو عليه اآل 

قال مبنتهى الوقاحة: " مل يكن ذلك سرا.  
تعمد ابولو كونسيدين أن يعلم كل  

شخص يف إيلرياي بذلك، ومن احملتمل أنه 
أقدم على هذا ليتأكد أن ال حلفاء لديها، 
هلذا رمبا هناك بعض من يسعى لالنتقام، 

ر أريده أن حيصل لكما ". وهذا آخر أم   
هزت جاكواب رأسها، وهي تشعر ابملوت  
يف أعماقها، لكن إرادة من حديد وعناد  



شديد دفعتها للقول: " ال عالقة لك 
 ابألمر ". 

 " ال أحد له عالقة ابألمر أكثر مين ". .
هزت جاكواب رأسها، لكنه اتبع " إن  

أرادت إيلرياي أن تصبح بلدا متحضرا، 
ينتهي ذلك العطش لالنتقام  فيجب أن 

من ضمري األمة.  هلذا علينا حنن شعب 
إيلرياي أن نتعلم السماح والغفران. كما أن 
اختك فرد من عائلة كونسيدين، وحنن  

 حنمي أقاربنا "



حتدث ماكرو بشكل عام ومن دون أي  
خصوصية أو حنان، وهذا أمر مؤمل 
ابلفعل.  ضغطت جاكواب بيدها على 

، مث تركتها تسقط إىل  شفتيها اجلافيتني
جانبها.  قالت: " إن كان ما تقوله  

صحيحا، فأنت واخوك االمري أليكس .. 
 أكثر الناس رغبة يف قتل الكسا " .

قال ماركو بقسوة: " انِت ايضا لست  
أبمان، فانت حتملني عبء خيانة أمك  

 وغدرها ". 



ارجتفت من اخلوف، لكنه اتبع: " الثأر  
لعدل فيه اندر  والقتل مسؤولية جمتمع ا

وهش، لكن هذا اجملتمع ال قيمة له يف 
العامل املتحضر.  جزء كبري من مهمة  
 أليكس، هو إقناع سكان اجلبال أن

إبمكاهنم العيش أبمان إن تركوا العدل 
 حيكم البالد "

رفع ذقنا بني أصابعه، جمربا إايها أن تنظر 
 إىل عينيه، وهو يقول : 



ن أي " هل تصدقني أنك وأختك أبمان م
 حماولة انتقام من قبلنا؟ ". 

ارجتفت الكلمات على شفتيها، وقررت 
الصمت من شدة التوتر، أخذها هذا  

الرجل إىل اجلنة وهو يضمها بني ذراعيه، 
لكنها ال تعرفه مبا فيه الكفاية لتكون  

متأكدة وواثقة منه.  إنه قاس جدا، لكنه 
عادل، كما تذكرت رقته عندما كاان معا، 

ا، مث لطفه وحنانه ..واهتمامه هب   
 مهست وهي تبلع غصة يف حلقها:



 " أجل ... أصدقك ". . 
هز ماركو رأسه موافقا، مث علق: " ما إن 

يرى سكان إيلرياي أننا حنن عائلة  
كونسيدين قبلنا بكما، فأي جلبة واهتياج  
شعيب سينتهيان، وهكذا ستكونني أنت 

 وأختك أبمان ".
أي التباس، بدت كلماته واثقة وال حتمل 

حدقت جاكواب بوجهه الرائع، ابحثة عن 
أي دليل أو أثر للحنان والعاطفة اللذين 

تشاركا هبما، فلم تر أي شيء من ذلك.  



ها هو يراقبها بربودة مزقت قلبها إىل  
أشالء. يف النهاية استدارت وقالت 
بصوت ضعيف: " أهذه هي الطريقة  

 الوحيدة للتعامل مع األمر؟ ".
عتقده. من جهة أخرى، الحظ " هذا ما أ

اجلميع عالقتنا، لذا من السهل جدا أن  
 نعلن خطوبتنا ". 

 " ماذا؟ ".
شعرت بكلماته ترتاقص جبنون يف راسها.  

حدقت به، فرأت أن عينيه الشفافتني 



ابرداتن وحازمتان، كما أن تعابري وجهه  
عاقال جدا   تؤكد أنه ال ميزح.  إنه يبدو
ذه املسألة، وممسك بزمام األمور يف ه

 متاما كما يفعل مع كل مشكلة تعرتضه . 
قالت جاكواب، وهي تشعر بثقل كبري على 

 صدرها: " ال هذه فكرة جمنونة ". 
قال هلا مبنتهى الوضوح: " قد تنقذ حياة 

أختك، اليت تدعني أنك حتبينها، من 
ظروف غري سارة وخطرية، أو رمبا أسوأ  

 من ذلك ".



 " أان ..." . 
ار يف رأسها لتعرتض،  تسارعت األفك

لكنها توقفت عندما حدقت بوجهه 
اجلامد.  متكنت أخريا من أن هتمس: " 

 هل أنت متأكد مما تقول؟ ". 
سأهلا بسخرية ابردة: " هل تعتقدين أنين 

 أريد ذلك ؟"
 تورد وجهها، وأجابت: " ال ". 



" خطوبتنا تعين أنك أصبحت من العائلة، 
طالبة وحنن عائلة كونسيدين ال نرغب ابمل

 أبي أثر ".
" لكن كيف سيحمينا ذلك إن قرر  

أحدهم أن حيقق رغبته يف االنتقام؟ لن  
أستطيع أن أبرهن أن أمي مل ختن األنصار 

 آنذاك ".
حدقت بوجهه املتعايل بيأس شديد، وهي 
تتابع: " ال أحد يستطيع إثبات ذلك، ال 

 سيما اآلن ". 



رفع ماركو كتفيه بدون اهتمام، وأجاب: " 
هو معلوم لدى اجلميع، العائلة   كما

عانت األمرين، وحقنا ابملطالبة ابلثأر له 
أمهيته، لكن ما إن نوضح أننا ال نريد  
 املزيد من املوت والقتل، حىت ينتهي هذا

 املوضوع ". .
 " هل ميكنك التأكد من ذلك؟ ". 

هز ماركو رأسه، وأجب: " صحيح أن  
تلك العادات بربرية، لكن هلا قوانينها  



نظمتها اخلاصة.  أان ال أكذب عليك وأ
 جاكواب، فاألمر ال حيتمل األكاذيب ".

ترددت ألهنا غري متأكدة إن كان عليها 
أن تثق به أم ال.  رسم على فمه ابتسامة 
ساخرة قائال: " حىت عندما يكون الثأر  
جزءا من احلياة، فهناك طريقة معروفة  

 جدا للقضاء عليه وإهنائه ".
صوته جعلها تدير رأسها شيء ما يف نربة 

 حنوه قائلة: " وما هي؟ " 



" زواج ابنة املعتدي من اخلصم يضع حدا  
 للنزاع، فيحل السالم بني العائلتني ".. 

لغز كنوز امللكة  -9  
الزواج؟ قفز قلب جاكواب من مكانه، مث  
غاص حىت معدهتا وهي تنظر إىل مالمح 

 وجه ماركو الغامضة.
هبذا  ابلطبع هو ال يقصد ذلك. تفوه

الكالم ليخفف من األسى والغضب  
اللذين أساابها. هي لن تتزوج به حىت لو 
أراد هو ذلك، ألهنا أدركت، وهي تشعر 



حبزن وحرية كبريين، أهنا بطريقة ما. . . 
ويف مكان ما. . . ومن دون أن تعلم  
كيف وملاذا، وجدت نفسها مغرمة به. 
متكن ماركو من استالم زمام أمور حياهتا 

ماكرة، وفيما كانت حتاول أن تقنع بطرق 
نفسها أن ما تشعر به حنوه ال يتعدى 
االجنذاب احلسي، انزلق قلبها منها،  

 ووجد لنفسه مكاانً آخر.
قال ماركو بنربة حامسة تدل على ثقة  

حباجة إىل  ابلنفس كاملة: " لن نكون 



املضي ابألمور إىل أبعد من ذلك، 
فاخلطوبة ستكون كافية. عندما هتدأ 

لعواطف واحلماس، وتصبحني أبمان أنت ا
وأختك، ميكننا فسخ اخلطوبة بطريقة  

 ودرية ".
 " لكن ماذا بشان أخيك؟ ". 

توقفت جاكواب عن الكالم، وهي تشعر  
 بقلبها يتمزق يف صدرها.

سأهلا ماركو، وقد عقد حاجبيه مستغرابً: 
 " ماذا بشأنه؟ ".



" سيكره ألكسا، ويكرهين أيضاً، إذا فكر 
أمي خانت جديك ". أن   

مل تعد قادرة على إخفاء ذلك، فقد 
تنفست  مسعت األمل ينسكب من كلماهتا،

بقوة لتتمكن من املتابعة: " وماذا ستكون 
 ردة فعل األمري أليكس؟ ". 

قال بضيق وانزعاج: " انقشت املوضوع 
مع غايب وأليكس، ووافقا على أن هذه  

هي الطريقة األفضل ملعاجلة الوضع املعقد 
لذي منر به ".ا  



" رمبا ليس هناك من داع للخطوبة. تبدو 
مناقشة الثأر أمراً يف منتهى الغرابة يف هذه  

 الغرفة األنيقة ".
دفعت يدها املرجتفة يف شعرها. اتبعت 

تعلم إن كان هناك   قائلة: " أنت ال
شخص من إيلرياي ما زال رأسه مشحوانً  

وأييت  أبوهام الثأر والقتل، وقد يفقد عقله 
 مسلحاً ابحثاً عن ألكسا ". 

أجاب بتعاون وتفهم: " كما أنين ال أعلم 
إن كان اجلميع ما يزالون كذلك، وهذه 



هي احلقيقة املطلقة. لكن جتدين أنه من  
تصدقي ذلك ألن مثل الصعب عليك أن 

 هذه األمور ال حتدث يف نيوزيلندا ".
" نيوزيلندا فيها أوغاد أيضاً، ال تنسى 

 ذلك ".
لت ذلك بيأس، مث رمته بنظرة جانبية قا

  حماولة فهم تعابري وجهه اليت يصعب
متييزها. قال ماركو موضحاً: " لكن يف  

نيوزيلندا ال يؤيد األوغاد أفكاراً منقرضة 
العهد عن االنتقام والشرف. لسنوات  



طوال مل يكن لدى شعب إيلرياي إال  
معتقداهتم اليت ال تُقهر، وقصص األبطال 

دوهنا ويعززوهنا، وجزء من ذلك الذين يؤي
التاريخ كان األخذ ابلثأر. فإن مل نقدم 

على إعالن خطوبتنا، ال ميكنين أن اضمن 
 لك سالمتك وسالمة أختك ". 

قالت له بصراحة: " لست مسئواًل عن 
 هذا األمر ". 

جال ماركو بنظره على وجهها، وهو  
يشعر إبحساس غريب يسيطر عليه. 



هبا وبوالءها  شعور كبري من اإلعجاب 
الشديد ألمها وأختها. هل من املمكن أن 

 حتمل هذا الوالء حلبيبها يف ما بعد؟
اختذ قراره، وقال بنربة خشنة: " منذ سنة 
فقط قٌتل رجل بسبب قضية أثر مشبوهة. 

مالحقة اجلاين قرر األمري أليكس أن تتم 
ليمثل أمام احملكمة ويواجه نتيجة أعماله  

 ." 
نربة مبهورة: " هل شحب وجهها وقالت ب

 مت إلقاء القبض عليه؟ ". 



" ُمثل الرجل أمام احملكمة واعرتف بذنبه، 
 لكن هيئة احمللفني برأته من التهمة ".

 " هل أطلقت سراحه؟ ". 
حدقت به بعينني واسعتني، وقد شبكت 
أصابع يدها ببعضهما فوق حضنها، مث 
اتبعت هبدوء: " إذاً سأعترب أن هذه 

بعمق يف ضمري األمة  املعتقدات متجذرة
 ." 

" ابلضبط! وألن األمري أليكس حياول  
دائماً أن يطبق القانون، وجد نفسه جمرباً  



د أن أقر يف على إطالق سراحه، لكن بع
جملس الشيوخ والربملان، أنه يف املستقبل 
القريب ومبساعدة قاضيني، ستتم حماكمة 
أي شخص يتهم جبرمية قتل سببها االنتقام 

حد لثأر. لكن حىت اآلن ال أأو األخذ اب
 يعلم إن كان هذا اإلجراء كافياً ملنعهم ". 
أرهقت كلماته جاكواب وأضعفتها. ألول 
مرة يف حياهتا أرادت أن ترمي بنفسها  
 على األرض، لتصرخ بطريقة هستريية.



" قل يل احلقيقة ماركو: إن رفضت  
اخلطوبة، هل تعتقد أن ألكسا ستتعرض 

 للخطر؟ ".
فور: " أعتقد أنكما  أجاب على ال

ستكوانن معاً يف خطر حقيقي. هذا ما  
يراه أخي أيضاً ورجال الدولة الذين  

 استشارهم األمري أليكس ". 
غاص قلب جاكواب يف صدرها، ما إن  
قرأت احلقيقة الواضحة يف تعابري وجهه  
ها احلازمة. بدون إرادة منها أغمضت عيني



كأهنا حتاول اهلروب من هذه الوقائع  
رة املوجعة.املري  

اتبع ماركو هبدوء: " إن رفضِت، سأعمل 
على نقلكما أنت وأختك إىل قلعة غايب  
يف إيلرياي، حيث ستمكثان هناك حىت 
أقرر أنكما أبمان، وأن إبمكانكما  

استئناف حياتكما العادية دون خوف أو 
 رعب ". 

من الواضح أنه يقصد كل كلمة يقوهلا.  
".  قالت بغضب: " أنت جمرد وغد متكرب  



 " لكنك تعرفني أنين سأفعل ذلك ".
اعرتفت جاكواب ابستياء: " أجل. كما أنين 
متأكدة أنك لن تصل إىل حد االرتباط إن 

 مل تكن تؤمن فعاًل بكل كلمة تقوهلا ".
شعرت ابلدموع ختز عينيها، فرمشت  
جبفوهنا لتمنع اهنمارها، مث أكملت: "  

لكن أريدك أن تعدين أنك مستعد، وعلى 
، أن تتقبل إمكانية أن أمي غري  األقل

قادرة على خيانة أحد. أنت ال تعرفها، 



لكنين أعرفها جيداً، فهي غري قادرة على 
 القيام أبمر كهذا ".

رفع ماركو كتفيه، وحدق فيها بربودة  
ين ال أؤمن  قائاًل: " قلت لك من قبل إن

أن على األطفال حتمل وزر أخطاء  
  أهلهم. أعلم أهنا كانت أماً جيدة

 وصاحلة، وأهنا عملت كثرياً وضحت بكل
شيء ألجلكما عندما كنتما صغريين، وما 

 تبقى ال يهم اآلن ".



قالت بدون أي تردد: " إنه هام ابلنسبة 
 يل ".

ساد التوتر بينهما بسرعة وبقوة كالربق. 
بعد مرور حلظات قليلة قال ابقتضاب: " 
حسنا! ما دام األمر هبذه األمهية ابلنسبة 

ل بشروطك ". لك، أقب  
علقت بغضب: " من الصعب تقبل ذلك 

 كاعرتاف حمرتم ". 



قال هبدوء وحزم: " أعلم أن ذلك صعب 
عليك، لكنين أعتقد أنه أمر ضروري يف  

 الوضع الراهن ".
أخرياً وجدت جاكواب أنه ال بد هلا من  
االستسالم، فهزت رأسها موافقة،  

وقالت: " إذاً. . . ماذا سيحدث اآلن؟ 
 ." 

سيتم إعالن خطوبتنا يف الغد، أين هي " 
 أختك اآلن؟ ". 

 " ملاذا تريد أن تعرف؟ ". 



" أريدها أن تصبح يف إيلرياي، حيث 
 إبمكاننا أن حنميها ".

عندما ترددت، قال ماركو ابنزعاج وبنربة 
حادة: " اختذي قرارك، جاكواب! إما أن  

تثقي يب أو ال تفعلي. أنت حرة. اآلن بعد 
صحايف للعامل من  أن أظهر ذلك ال

الوقت.   تكونني، مل يعد إبمكاننا إضاعة
هناك أشخاص من إيلرياي ممن يؤمنون  

 ابلثأر موجودون يف نيوزيلندا ". 



هو يعرف الطريقة اليت متكنه من الضغط 
ا تثق به وابلفخر املميز  عليها، كما أهن 

الذي رأته يف شخصيته، والذي أقنعها أنه 
ة بريئة  لن يعمل على االنتقام من ضحي

بسبب الديكتاتور اخلبيث. لكنها  
احتاجت إىل كل ما لديها من شجاعة  
وإميان لتتمكن من البوح عن مكان 

ألكسا. يف النهاية، هذا ما عليها القيام  
 به، ففي أعماقها هي تثق به.



" سأرسل شخصاً إليها على الفور. هل  
ميكنك حتذيرها مما جيري، وما عليها 

قل وطأة عليها إن توقعه؟ ستكون األمور أ
 علمت مبا حيدث من حوهلا ".

تفكريه واهتمامه جيب أن يؤثر هبا،  
قلبها، لكن كل ما استطاعت  ويدفء

التفكري به هو أنه إن كان يريد أذيتها،  
وكانت ألكسا متعاونة، فستسهل األمور  

 عليه. 



" ليس هناك مراكز اتصاالت إلكرتونية يف 
 جماهل أسرتاليا ".

الوكالة اليت نظمت  قال ابقتضاب: "
الرحلة لديها طرق خاصة لالتصال  

بزابئنها. ال تقلقي! سأعمل كل ما بوسعي 
 لتصل إىل إيلرياي بسالم ". 

نظر إىل ساعته واتبع: " سيصل ابئع 
وهرات يف أي حلظة، لتختاري خامت  اجمل

اخلطوبة. اقرتحت عليه إحضار جمموعة 
من خوامت فيها أحجار من الياقوت.  



إىل كونه احلجر الكرمي التقليدي ابإلضافة 
لعائليت، فإن لونه األمحر سيناسبك أيضاً 

 ." 
قالت جاكواب بنربة ضعيفة: " مل يكن 
لديك شك أبنك قادر على إقناعي. 

 أليس كذلك؟ ".
حدق فيها بنظرة اثبتة، وقال: " أدين  
لشعب إيلرياي بذلك، ولك أيضاً. إن مل  
يكن من أجل التخفيف من إساءة ابولو 
كونسيدين، فألنك ابنة طبيب قضى مع 



جدي بسبب وابل من الرصاص، كما أن 
عائلته ماتت أيضاً. أنت تدينني لذكراهم 
ابالحرتام نفسه، الذي حتملينه بدون أي 

 شك ألمك "
قالت بصوت خمنوق: " ما حيدث غري 

 مؤات و. . . غري مناسب ". 
" مناسب؟! من يتحدث عن ذلك اآلن؟ 

نا ". إهنا مسألة عدالة ه  
ظهرت ابتسامة مقتضبة على وجهه، قبل 
أن يكمل: " ليس عليك أن تشعري أبي 



خوف، أبنين أتوقع أن تكوين عشيقيت  
أثناء خطوبتنا، فما كان بيننا من تودد  

 وعناق انتهى اآلن ".
شعرت جاكواب ابلكلمات احلامسة الباردة 
تنهال كضرابت املطرقة فوق قلبها. كربايء 

تلني، شبيهة بكربايئه دفعتها  صلبة ال 
للقول: " بعد ما أخربتك به عن اترخينا. 

 كنت سأسعى جلعلك تتفهم ذلك ".
أجاب ماركو  بسخرية: " إذاً، حنن  

 متفقان ". 



استدار ما إن ظهر خادم عند الباب، 
واتبع قائاًل: " ال بد أن ابئع اجملوهرات قد 

 وصل ". 
الطريقة الوحيدة لتتمكن من املضي بكل 
ما حيدث معها هي احلجر على عواطفها 

اهتا وحماولة القضاء عليها، لتستمر يف حي
ٌقدماً بطريقة آلية. حان دور االستعانة  
مبهاراهتا يف التمثيل، اليت حصلت عليها  

عرب سنني طويلة من العمل الشاق.  
تعمدت جاكواب أن تصب اهتمامها 



وتركيزها ابلنظر إىل جمموعة اخلوامت اليت  
هلا لتختار منها خامت خطوبتها. احضرها   

قال ماركو بصوت لطيف: " جريب هذا 
 اخلامت ".

أشار إىل خامت من الياقوت يلمع كأنه  
حيتوي السنة من انر يف داخله، ُرصع  

من الذهب   احلجر الكرمي بقطع رقيقة
زادت من مجاله بلمعاهنا وانعكاس لوهنا  

 على الياقوت.



لياًل: قال الصائغ، ما إن ترددت جاكواب ق
" إنه خامت غري تقليدي، رمبا السيدة  

 تفضل املاس ".
نظر إىل يديها املنقبضتني ابلقرب من  
جنبيها، واتبع: " السيدة لديها أصابع  
رشيقة وطويلة، ورمبا تتناسب أكثر مع  

 هذا اخلامت ".
أشار إىل خامت فيه حبة ماسية كبرية،  

فقالت جاكواب بدون أي اهتمام: " إنه  
". مبهرج جداً   



مث عادت لتحدق ابخلامت األول، إنه ال  
 يبدو خامتاً للخطوبة.

اختذت قرارها، وقالت: " بل هذا. . .  
 أجل أفضل هذا اخلامت ". 

انسب اخلامت الذي اختارته إصبعها ويدها 
بشكل مثايل، لكن من احملتمل أن ماركو 
كان يعلم متاماً مقاس إصبعها، فهو شديد 

 املالحظة. 



داخل قلب حجر الياقوت، توهج الضوء 
فقال ماركو بنربة صادقة: " إنه رائع. . . 

 بل مثايل أيضاً ".
ما إن أصبحا مبفردمها من جديد، حىت  
 سألت جاكواب: " ماذا سيحدث اآلن؟ ".
 " سنغادر إىل إيلرياي يف غضون ساعة ". 

عندما رمته بنظرة متفاجئة، أمسك مبرفقها  
ة من أي وأدارها لتواجهه. قال بنربة خالي

عاطفة: " أعلم أنه ليس لديك عقد عمل 
حىت حفلة األسبوع القادم املخصصة 



لتقدمي العطر. اعتادي على هذه املهزلة  
اليت نقوم هبا، جاكواب، وإن كان األمر  
سيساعدك، فكري أبنك تعوضني ولو  

قلياًل عن األذي الفادح الذي سببه زوج 
 أمك لكم ".

عد عنه: " سألته بشفافية وهي تستدير لتبت
 وكيف سيحدث ذلك؟ ". 

انتقل ليتحدث ابللغة اإليلريية، قائاًل: " 
تعاونك قد حيدث تبداًل كبرياً يف الكثري 
من األمور، اليت ستنتج عنها مصلحة 



لكل شعب إيلرياي. مع أهنا ليست  
مساعدة ملموسة مثل املال الذي كنت  

ترسلينه بشكل دائم إىل دور اإلحسان يف 
ن اعتلى أليكس العرش،  إيلرياي، منذ أ

لكن رمبا عملك هذا سيكون أكثر أمهية 
 للجميع على املدى الطويل ".

شعرت حبرارة جتتاحها، وبذات اللغة سألته 
 ابندفاع: " كيف عرفت بذلك؟ ". 

توقفت على الفور عن املتابعة عندما رأت 
ابتسامته الساخرة، وأكملت بعد حلظات 



صفة قليلة: " أرسلت املال بدون اسم وب
جمهولة خوفاً من افتضاح أمري، كيف  

 علمت؟ ". 
" مل يكن من الصعب معرفة من يرسل  

 هذه املبالغ الكبرية ".
فكرت حبزن واستياء، ال! ليس من 
الصعب أبداً إن كنت متلك املال 

والسلطة لتستخدم جيشاً من التحريني  
 اخلاصني الكتشاف األمر.



رياً، اتبع قائاًل: " املال دائماً مرحب به كث
لكنك تدينني هلم بضريبة من الدماء أيضاً 

 ." 
سببت الكلمات الغريبة اليت تفوه هبا 

رجفة يف عمودها الفقري. قالت: " العني 
ابلعني والسن ابلسن. هذا هو االنتقام  

 العادل ".
قطب ماركو جبينه، وعلق: " مل يذكر أحد 

 الثأر واالنتقام ".



ة جالت نظراته على وجهها، واتبع ابلنرب 
ذاهتا: " إن أردت أن تتأكدي من أن  

أختك أبمان، ستعطني كل شخص نقابله 
فكرة أنك مغرمة يب بشكل ال يوصف،  
 متاماً كما سأظهر أان بدوري غرامي بك ".
كلماته الساخرة عن الغرام أدمت قلبها، 

قالت: " ال شك أن قدرايت التمثيلية  
 ستساعدين. أليس كذلك؟ ". 



أكد من أنك  أجاب بتهذيب: " أان مت
متلكني قدرة متثيلية وقدرة على إقناع  

 اجلميع أبمر الغرام واخلطوبة معاً ".
عاد ليتحدث ابللغة االنكليزية، فقال: " 
تبدين شاحبة، هذه القضية كلها سببت 

رئيسة اخلدم يف القلعة   صدمة لك. لكن
ستهتم بك يف ما بعد، فهي مولعة  

 ابالهتمام ابآلخرين ". 
******* 



أشعة الشمس الذهبية على توهجت 
اجلبال، ما إن  أعايل القمم البيضاء يف 

احندرت الطائرة العمودية حنو األرض 
القريبة من القلعة، اليت تبدو كصورة من 
إحدى القصص اخليالية. فكرت جاكواب 
وهي تشعر بقبضة من األمل متسك بقلبها، 

أهنا قصة خيالية مظلمة وخميفة. قال  
الذئب، هذا هو   ماركو هامساً: " عرين

امسها. لسوء احلظ غايب ليس هنا، وهو 



يعتذر منك، ألنه يف العاصمة يف الوقت 
 الراهن ".

إحساس ضعيف من اجلنب والرعب استقر  
يف أعماقها، ابلرغم من احلماس الذي  

ر به. ها هي تعود إىل هذا الوادي  تشع
حيث حدث كل شيء. إحساس ابلرتقب 

شعرت  واخلشية جعلها متوترة وعصبية.
كأن شخصاً ما أو شيئاً ما ابنتظارها منذ 

 وقت طويل حىت تعود.



بعد تناول العشاء يف تلك الليلة، حدق 
ماركو هبا بعينني فاحصتني، وقال: " يبدو  

 عليِك التعب ". 
 قالت: " كان يوماً طوياًل وشاقاً ".

 " إذاً، ما رأيك أن تذهيب إىل النوم؟ ".
عاً الباب  رافقها ماركو إىل غرفتها، داف

أدراها بني امها. كانت متر أمامه، عندما أم
ذراعيه وعانقها بشدة. تعلقت جاكواب به، 
وهي تتساءل هل الشغف كاٍف هلا. ما إن 
ابتعد عنها، حىت أدركت أن امرأة عجوز 



كانت تتحرك بصمت يف أرجاء الغرفة. 
أدركت عندئٍذ وهي تشعر ابلضيق ملاذا  

 عانقها. 
ابلت ماراي بعد  قال ماركو برقة: " ق

الظهر. عملت عندان طوال حياهتا، واآلن 
هي رئيسة اخلدم ومدبرة املنزل يف القلعة 

 ." 
ابتسمت هلا رئيسة اخلدم، وملعت عيناها 
بشدة وهي تنظر إليها، قائلة: " وأنت  



أيضاً. أمتىن لك نوماً هنيئاً وليلة هادئة  
 بدون أحالم ".: 
وسارت عرب هزت املرأة رأسها ابحرتام 

ت يف الغرفة عدداً من املمر احلجري. رأ
الصور الشخصية لساللة عائلة كونسيدين  
وبعض املناظر الطبيعية املذهلة. رأت بذلة 

مدرعة تقف كحارس جبانب املكتبة،  
جتاهلت ما تشعر به اآلن من غربة وحزن، 

 وقالت هبدوء: " لديها شخصية قوية ".



كثرياً   " أجل، وحنن كعائلة متمسكون هبا
 ." 

رفعت جاكواب نظرها ابستغراب، لكنها 
الحظت أن مالمح وجهه غري مقروءة، 
وهو يتابع: " هي من خبأت " دماء  

امللكة " بعيداً عن الديكتاتور، وعانت 
 كثرياً بسبب والءها لنا ". 

هزت جاكواب رأسها، فقد مسعت الكثري 
عن " دماء امللكة " من قبل. إنه كنز  

و جمموعة من األحجار قدمي للعائلة، وه



الكرمية كلها من الياقوت املرصع ابلذهب 
اليت ال تقدر بثمن، وهي قدمية جداً 

لدرجة أن ال أحد يعلم من صنعها واتريخ 
 صنعها.

قال ماركو: " سنذهب غداً بنزهة على 
ظهر اخليل، لذا انمي جيداً لتتمكين من 

 االستمتاع ابلراحة يف ربوع إيلرياي ".
واب االسرتخاء أو النوم، إال مل تستطع جاك

نومة، اليت د أقراصها املبعد أن تناولت أح
تستعملها عادة لتتمكن من إجياد الراحة 



أثناء السفر وتبدل مواعيد نومها. مع  
ذلك ظل نومها متقطعاً، وانتابتها كوابيس 
متعددة. استيقظت ابكراً، لكنه بقيت 
مستلقية يف السرير لساعة أو أكثر، 

همر من عينيها. والدموع تن  
االستسالم للبكاء لن حيقق هلا أي شيء 

فسها  إال عينني محراوين، لذا أجربت ن
على النهوض من السرير. استحمت،  

 وارتدت سروال جينز وكنزة سوداء. 



مسعت طرقة خفيفة على الباب، مث 
دخلت مدبرة املنزل، وهي حتمل صينية  
عليها فنجان من القهوة وصحنا فاكهة  

اخلبز اجلاف، كذلك الذي  وجبنة، وبعض
اعتادت أمها حتضريه هلما بني احلني  

 واآلخر.
قالت املرأة العجوز: " تناويل هذه كي ال 

 تشعري ابجلوع قبل الفطور ".
وضعتها على الطاولة القريبة من النافذة، 

 اليت كانت تشع كأنه مرصعة ابملاس.



" تناويل الطعام اآلن، بينما جيري األمري 
اتفية ".اتصاالته اهل  

تنهدت املرأة، مث رفعت كتفيها متابعة: " 
اهلاتف يرن طوال الوقت. أرسل لك  

صحيفتني: واحدة من نيويورك وأخرى من 
 هنا ". 

قد يكون السبب اخلوف من سلطة عائلة 
عائلة، لكن  كونسيدين أو مهارة ال

الصحافة قررت أن تتعامل مع القضية  
من برمتها كأهنا قصة رومانسية رائعة، يتم 



خالهلا أخرياً مصاحلة فريقني متخاصمني 
 يف العائلة الواحدة.

مل يٌذكر أي شيء مطلقاً عن إيلوان سنكلري 
كوهنا عشيقة الديكتاتور، أو شيئاً عن  
خيانة حمتملة لزوجها أو جلدي ماركو. 
شعرت جاكواب ابرتياح ال يوصف، 

وأجربت نفسها على تناول بعض الفاكهة، 
ا كانت املرأة  مث شربت القهوة، بينم

العجوز تتجول يف الغرفة لرتتبها وتزيل  



الغبار عن األاثث، وتنظف غرفة احلمام 
 التابعة هلا. 

عندما انتهت، رافقت جاكواب إىل القاعة 
الكربى، حيث كان ماركو واقفاً يتحدث 

مع أخيه غابرييل، الدوق األكرب يف 
إيلرياي، الذي عاد إىل القلعة يف ساعة  

البارحة. متأخرة من ليل   
من خالل النافذة الكبرية خلفهما أرسلت 
الشمس أشعتها على رأسيهما، والمست 
برقة مالمح وجهيهما الوسيمة واملتعالية. 



رفع الرجالن رأسيهما ما إن أحسا جباكواب 
رتب منهما، لكن جاكواب أبقت نظرها  تق

 مثبتاً على أمريها. 
ملعت عينا ماركو الزرقاوان حبرارة وشوق، 

ا وهو ميد يده إليها: " جاكواب! ". قال هل  
شعرت بتوترها يزول ما إن شدها ماركو  

لتقف قربه. بدا هلا األمر وكأهنا ُولدت من 
جديد. سأل األمري غايب، وعيناه  

غامضتان وهو حيدق أبخيه: " إذاً، إىل  
 أين ى تفكر يف الذهاب يف نزهة؟ ". 



تدخلت ماراي قائلة: " عليك أن أتخذها 
".إىل املسلة   

قالت ذلك قبل أن يتمكن ماركو من 
اإلجابة. ابتسمت هلم، وكأهنا قررت القيام 

ابلنزهة بنفسها. بدا غايب وكأنه على  
وشك أن يقول تعليقاً ما، لكن الكلمات 

 مل خترج من فمه، وبقى صامتاُ. 
أتمل ماركو جاكواب للحظة، قبل أن 

يسأهلا: " هل تريدين رؤية املسلة؟ إهنا 



ن الطريق، وهلا مكانة خاصة قريبة جداً م
 يف اتريخ عائلتنا ". 

فكرت وهي تشعر ابحلزن واألمل، إنه ماهر  
يف التمثيل مثلها بل أفضل منها، رمبا ألنه 
يريد أن يالحظ اجلميع الرقة يف نربة صوته 
واللمعان يف أعماق عينيه، وهو يتحدث 

 إليها. 
 قال غايب: " بل يف اتريخ البالد ".

" أحب ذلك. ال  ابتسمت، وقالت: 
يوجد يف نيوزيلندا أاثر تعود إىل اتريخ  



أقدم من الف سنة، كما أنه ليس هناك  
 أي مسالت ".

قالت ماراي بكل صراحة: " أنِت من  
 إيلرياي ".

قال ماركو: " ابلوالدة والوالدين. . . هذا 
صحيح، لكن أعتقد أهنا ستبقى من 

 نيوزيلندا يف قلبها ".
، وهزت رأسها تفاجأت جاكواب من تفهمه

 موافقة.



عند منتصف الطريق، وبينما هي تنزل 
منحدراً مليئاً ابألشجار، أبقت نظرها  

مركزاً بني أذين حصاهنا األسود املمشوق. 
قالت: " رئيسة اخلدم لديكم واسعة  

 االطالع وحنونة جداً ".
" عاشت ماراي حياة قاسية جداً. كان 
ابولو كونسيدين ظاملا جداً  مع أي  

شخص لديه أي صلة بعائلتنا. كانت ماراي 
خادمة يف القلعة وعانت الكثري. فقدت 
 عائلتها، وخسرت كل شيء إال حياهتا. 



شعرت برجفة جتتاحها، لكنها قالت  
هبدوء: " ال يبدو أهنا حتمل يل أي ضغينة 

 أو حقد ".
ماركو بنربة عادية، ال تشبه أبداً   قال

النظرة اليت كان يرمقها هبا: " من الواضح 
 أهنا كانت تعرف أمك جيداً ". 

قفز قلب جاكواب من مكانه. سألته: " 
 أحقاً؟ ". 



" وهي مثلك، ال تصدق أن أمك كانت 
عشيقة ابولو، أو أهنا خانت أحداً من  

 األنصار ".
متناه اآلن رمته بنظرة حتٍد قائلة: " كل ما أ

أن كل شخص يف إيلرياي يوافقها الرأي،  
لكن هذا لن يساعد ألكسا. أليس 

 كذلك؟ ". 
مل تكن تطرح عليه سؤااًل، بل تصف 
 الوضع بكل ما فيه من صعوبة وواقعية.



قال بثقة وبنربة حازمة: " ستكون خبري.  
هل تعتقدين أنين سأحضرها إىل هنا، لو  

  أنين أعتقد للحظة أننا لن نستطيع
 محايتها؟ ".

 " هذا ما يشغل ابيل بشكل دائم ".
توقفت عن الكالم، ألهنا ال تستطيع أن 
تشرح له التوتر والتصلب اللذين شعرت 
هبما بني كتفيها، فهي تشعر كأن هناك من 
يراقبها، خيطط، وينتظر الفرصة املؤاتية  

ليقدم على شيء ماز قال هبدوء وحزم: " 



ى القيام ثقي يب، وإن كنت غري قادرة عل
بذلك، ثقي برجال األمن لدى غايب،  
وبكلمة الشرف اليت أعطاها أليكس 

 لشعبه ".
ليلة البارحة، وهو مستلق على سريره 

شعر بشوق كبري هلا. عاوده التفكري أبن  
ال أحد من أفراد عائلته نشأ يف إيلرياي، 
مع أهنم كربوا وترعرعوا على عاداهتا 

هنا  وتقاليدها، أليكس فقط هو من عاش
 خالل السنوات العشر األوىل من حياته.



عندما عرض فكرة خطوبته أمام غايب،  
قاما معاً ابستشارة ماراي، اليت قالت  
 هبدوء: " ابلطبع، جيب أن تتزوج هبا ".
رفعت كتفيها، وهي جتيب: " إنه األمر  

 الوحيد القادرة على املساعدة ". 
إبهناء  هذا ما متناه. اي إهلي! كنم يرغب 

كل قضااي الثأر واالنتقام، ليس فقط من 
أجل مستقبل إيلرياي. إن حصل أي 
مكروه ألخت جاكواب، فالبد أهنا 

ستضيع. . . سيفقدها إىل األبد، ألهنا 



وثقت به وبكلمة الشرف اليت أعطاها هلا  
 غايب.

نظرت إليه جاكواب اآلن. كانت عيناها  
الرماديتان تنظران إليه بطريقة مباشرة 

حامسة. قالت: " أان أثق بكم مجيعاً. و 
ماذا ميكننا أن نفعل غري   بكل األحوال،

ذلك؟ ظلت ألكسا أبمان قبل أن يشك 
اآلخرون هبويتنا، لكن ما إن بدأ ذلك  
الصحايف يف أوكالند بفضح أمران، حىت  

 أصبحنا نعيش بتوتر وقلق دائمني ".



قال ماركو بضيق: " بدأ ابلبحث فقط  
اتك ".ألنين ظهرت يف حي  

هزت رأسها على الفور، وقالت: " ال، 
أبداً. . . بدأ ابلبحث والتقصي عين 
عندما رفضته، وال عالقة لك مطلقاً  

 ابألمر ". 
ظهرت املرارة يف نربة صوهتا، وهي تتابع: 

" لديك ما يكفي من املسئوليات، ال  
داعي ألن تضيف واحدة جديدة على  

 القائمة ".



وهو يشري إىل   بدل ماركو املوضوع قائاًل،
األمام: " ها قد وصلنا إىل املسلة. انزيل! 

 سنربط احلصانني هناك ".
فعلت جاكواب كما قال هلا. لكنها شعرت 

يف داخلها كأهنا سجينة. من دون أن 
تدرك، متنت، آه. . .! متنت لو أن عاطفة 

أكرب جتمعها مع ماركو، أهم من هذه 
 اخلطوبة املهزلة اليت دفعه إليها إحساسه
ابلواجب حنو بالده، أو . . .االجنذاب  

 احلسي حنوها. 



أتوهت متعجبة لدى رؤيتها املكان. جتاوزا  
األشجار، ووصال إىل قطعة أرض صغرية 

مليئة ابألعشاب. قالت وهي حتدق 
ابحلجر الكبري الذي ينتصب كاجلبل  

أمامها: " كم هو كبري هذا احلجر. وكم 
هو عدد الرجال الذين عملوا على رفعه 

 ليقف كاملسلة هنا ".
قال ابقتضاب: " ابلطبع، احتاج األمر إىل  

 املئات منهم ". 



ٌوضعت املسلة يف هذا املكان بعناية  
واهتمام، فهناك جدول صغري مير بني  

األشجار، ويلتف حول قاعدهتا، مث جيتاز 
احلقل ليختفي وراءه الصنوبرايت البعيدة. 

مل يكن يبدد الصمت إال صوت املياه 
بة، اليت تنسكب عرب املنحدر على املنسا

 مسافة بعيدة خالل األشجار.
ارجتفت جاكواب من شدة القلق، ومتتمت 
قائلة: " قل يل أنين جمنونة. . . فال شيء  

 هنا يهتم لوجودان ".



علق مبرح: " اكتسب هذا املكان أمهية، 
ألن امرأة قتلت هنا بسبب الكنز الذي  

 كانت حتمله: " دماء امللكة" ". 
ت بوخز جيتاح بشرهتا، وهي تقول: " شعر 

أهكذا وصلت كنوز " دماء امللكة" إىل  
 عائلتك؟ ". 

" إهنا قصة قدمية تعود إىل يوم مقتل ملكة 
البالد. قتلتها عصابة من األشرار، وبقيت 
روحها حترس الكنز يف هذا املكان، حىت 

وصل إىل هنا أول شخص من عائلة  



كونسيدين. من احملتمل أنه أتى من  
ليوانن. بقى هنا وتزوج من ابنتها.  ا

وحسب ما يروي السكان األصليون، كل 
أفراد عائلة كونسيدين حتدروا من هذا  

 الزواج ".
معا حتت اجملهر -10  

للحظة طويلة مليئة ابلرتقب،نظر ماركو 
إليها من حتت رموشه، وهو يضغط على 

شفتيه. سيطر التوتر على أعصاب 



جاكواب، ما دفعها لرتفع رأسها بسرعة، 
 كأهنا ترغب يف الدفاع عن نفسها. 

أهنى ماركو ذلك الصمت، عندما قال: " 
 ال تنظري إيل هكذا".

قالت جاكواب وهي تشعر بقلبها يدق  
ن: "ال أعلم...مالذي تقصده". جبنو   

 اقرتب منها قائال: .
 " وكأنك حتد ال ميكن مقاومته ".

وأطبق بذراعيه حول جسدها اجلميل... 
عانقها،وكأن العاطفة املكبوتة اليت يشعر  



هبا قد انفجرت. التصقت به جاكواب،  
ابعها تنغمس يف عضالته اتركة أص

املشدودة كالفوالذ، فعانقته بكل ما لديها 
ن عاطفة جياشة حنوه، اتركة العناق خيربه م

 بكل األمور اليت ال جترؤ على قوهلا. 
بعد حلظات، ابتعد عنها وهو يقول:" أان 

آسف ! قطعت لك وعدا أبال أفعل  
 ذلك".

بدا وجهه ونربة صوته حتت سيطرة كاملة، 
ماأجربها على االستدارة، كي ال يتمكن 



من رؤية البؤس يف عينيها. كانت قد  
شعرها كذيل الفرس، ورفعت يدها  ربطت

اآلن وسحبت الرابط، اتركة خصلة منه 
تسقط على وجهها. هذه احلركة أعطتها 
الوقت الكايف لتجرب جسدها املتوتر على 
اهلدوء. قالت حبزم وهي تتمسك بكل ما 
 لديها من أرادة وكربايء:  " ال أبس ! ". 
شعرت حبركة خلفها، وما إن استدارت  

، حىت استدار ماركو  لتحقق من األمر
بسرعة، ودفعها لتلتصق ابملسلة، حىت مل 



تعد تستطيع احلركة، وابلكاد تستطيع  
 التنفس.

شهقت جاكواب ودفعت جسده الكبري 
بعيدا. أهنا حباجة إىل اهلرب منه. غمغمت 

 قائلة: " ماذا هناك ؟". 
إحساس ابلرعب سيطر على كل قدراهتا، 

ملعت وأفكار مربعة عن الدببة والثعالب 
 يف خاطرها.

 قال ماركو بنربة آمرة:  " اصميت!". . 



مجدت يف مكاهنا،وقد تيقظت حواسها. 
مسعت نداء عصفور من بني األشجار، 
وصرير حشرة قريبة، واخلرير الناعم 

للجدول الصغري عند قدميها، وتنشقت 
عطر العشب ورحيق الصنوبر. وفوق هذا  
كله، فكرت ابستغراب، أهنا تشم رائحة  

املتغرية بشكل دقيق جدا. جسده  
اإلحساس بتدفق الدماء يف جسده يدل 

اك حذر شديد لرجل يستعد  على أن هن
ملواجهة اخلطر. أتكدت أهنا بعيدة عن 



خطره، فعملت على هتدئة أنفاسها  
 املتسارعة. 

لدقائق بقي ماركو جامدا وصامتا كحيوان 
مفرتس ينتظر االنقضاض على فريسته. 

بري ببطء. من دون أخريا اراتح جسده الك
أن يتحرك، قال: " اعتقدت أنين مسعت  

 أصواات بني األشجار ". 
سار مبتعدا، فأخذت جاكواب نفسا  

عميقا، بدا أشبه بتنهيدة. أن كان لديها 
أي شك بعد حول الدوافع اليت أدت إىل  



خطوبتهما املهزلة، فها قد حصلت عليها 
 اآلن.

ن سألته بنربة هادئة حازمة: " ماذا ميكن أ
 تكون هذه األصوات برأيك ؟".

رفع ماركو كتفيه جميبا: " أعتقد... من  
احملتمل أنه عصفور ما، لكنين لست  

 متأكدا". 
نظر حوله، مث أمسك بيدها، واتبع: " 
هيا! اتبعي السري، لكن ابقي قريبة مين  

 قدر اإلمكان ". 



بدا هلا كأن هناك عيوان تراقبهما طوال  
حلصانني. عندما الطريق أثناء عودهتما إىل ا

أصبحا هناك، قال:"من احملتمل جدا أنه  
طائر، لكن عديين أنك لن خترجي من  

 القلعة مبفردك".
ارجتفت قائلة: " لن أفعل، فاهلدوء مقلق 

 هنا ". . 
" أنه مكان خارق للطبيعة، لكننا حنن، 
 عائلة كونسيدين نشعر أننا أبمان هنا ".



يف وضعهما هذا، وفيما ذراعه القوية  
يط هبا، شعرت جاكواب أهنا أبمان أيضا. حت

بعدئذ شعرت ابلوحدة عندما ابتعد عنها 
قليال، لريفعها مساعدا إايها لتجلس فرق 
سرج احلصان. راقبته وهو ميتطي حصانه، 
وشعرت برجفة يف قلبها من جراء الشوق 

 الذي ال يقاوم حنوه.
يف األسبوع التايل ،مت تقدميها إىل سكان 

العروس املختارة لألمري  الوادي على أهنا
ماركو، ومع أهنا تتفهم دوافع ماركو للقيام 



بذلك العرص من االهتمام الشديد والوله  
هبا أمام اجلميع، إال أن القيام بدور  

 العاشق الوهلان يؤملها بشكل ال حيتمل. 
لدهشة جاكواب، وصل هوكي إىل القلعة يف 
اليوم التايل برفقة األمرية ميليسا. بدت 

ة سعيدة جدا، حىت أن السعادة األمري 
 كانت تشع منها كالنور. 

قالت له جاكواب بعد االنتهاء من تناول 
العشاء:" إذا، جنح األمر معك. أان سعيدة  

 من أجلك ".



نظر هوكي إىل األمرية، وابتسم، قبل أن 
يقول: " هذا صحيح.ماذا عنك؟ هل جنح 

 األمر معك أيضا؟ ".
ابتسامة متوهجة من ابتسمت له جاكواب  

قلبها، وقالت بفرح: " كما ترى بعينك. 
 مىت ستعلنان خطوبتكما؟ ". . 

" يف غضون شهر. لكننا متفقان على أن 
 خطوبتكما هي أكثر أمهية ".

نظرت إليه، ورأت بوضوح مدى تفهمه، 
فابتسمت له ابتسامة مقتضبة. كما أهنا  



أشارت له ابلقدوم، قطع ماركو الغرفة  
ذراعه حول كتفها. فكرت أنه  ووضع 

حيمل موهبة وقدرة ممثل جيدا ابلفعل.  
شعرت بقلبها يتمزق، وهي تتمىن لو أن  

 األمور خمتلفة بينهما. الزائر 
التايل كان خطيبة غايب، سارة ميلتون،  

انقة  امرأة فاتنة، ولديها إحساس ابأل
جيعلها مصممة ديكور ممتازة. يف اليوم 

لعاصمة من أجل التايل طاروا مجيعا إىل ا
حتفال امللكي يف القلعة هناك. نظرا  اال



لسعادة السكان احملليني والتهليل هلم، 
أدركت جاكواب أن املناسبة حققت جناحا 

 منقطع النظري.
أعجبت جاكواب ابلزوجني امللكيني، األمري 

أليكس وزوجته الرائعة آنيتا. أهنا من 
نيوزيلندا، وقد حققت شهرة واسعة يف  

خالل دراستها للدالفني يف   البالد من 
عد عدة أميال عن البحرية الكبرية، اليت تب

القلعة. استمتعت جدا برفقة أطفاهلما  
 الثالثة ومجيعهم كانوا صغارا يف احلضانة. 



يف الواقع، أحبت جاكواب كل ما يتعلق  
إبيلرياي، ووجدت نفسها تنتمي إىل املكان 
من جديد، ما أزعجها هو فقط متنيها لو 

مور حدثت معهما بشكل خمتلف. أن األ
يف ظاهر األمر ماركو هو احلبيب املثايل، 
لكنها تشعر بتغري فيه. أنه يبعد نفسه  

 عنها بطريقة تؤملها. 
بقيت يف العاصمة حىت حان موعد  

رفقة ماركو، ليسافرا  توجهها إىل املطار ب
إىل لندن من أجل حفلة عرض العطر. 



انطلقا عند ساعات الصباح األوىل.  
دقت جاكواب ابملدينة بقرميدها األمحر. ح

 سألته: " كيف جرت األمور برأيك ؟". . 
" جيدة جدا. أنت جنحت مع اجلميع، ال 

 سيما مع العائلة ".
مل يكن هناك أي إحساس يف نربة صوته، 

فنظرت إليه بقلق قائلة: " هل أنت  
متأكد أن ألكسا ستكون أبمان عندما 

 أتيت إىل هنا؟ ". 



حلتها يف جماهل أسرتاليا،  أهنت أختها ر 
وبعد احلفلة يف لندن سيعيد ماركو جاكواب 

 إىل عرين الذئب اثنية إلحضار ألكسا.
قال:" ال شيء مؤكد، لكن بعد أن  

أصبحت قصة والديها معروفة يف العلن، 
ستكون معنا أبمان أكثر من أي مكان  

 آخر". 
" إذا ،اخلطة على ما يبدو انجحة حىت 

 اآلن ". 



أسه، مث حدق بوجهها للحظة، هز ماركو ر 
قبل أن يقول:" أعتقد أن خطوبتنا تؤثر  
ابلناس أكثر مما تفعل القوانني، إذ جتعل 

توقف االنتقام والثأر أمرا مقنعا من  
 الناحية العاطفية ".

شيء ما يف نربة صوته جعلها تشعر أن  
بقية احلديث لن تعجبها. قالت على حنو 

 مفاجئ: " لكن ماذا؟ ". 
قال ماركو: " أشك أبن تكون  بربودة، 

 اخلطوبة كافية ".



شعرت جاكواب بعاصفة ثلجية جتتاحها. 
 قالت " ال أعتقد أنين فهمت ما تقصد ". 

 " أعتقد أن علينا أن نتزوج ". . 
كلما رأت جاكواب املزيد من الشجاعة  
لدى الناس يف مواجهة هذا املوقف،  
ازداد إعجاهبا هبم. فهمت ملاذا يتفاىن  

فراد عائلته يف مساعدهتم. لكن  ماركو وأ
تواجدها معه وهي تعاين من تظاهره  

ابللطف والعناية هبا... ابتساماته وملساته، 
وكذلك حضوره... ذلك جيعلها تشعر  



وكأهنا يف اجلحيم. فاحلب الذي اكتشفت 
أهنا تشعر به حنوه منذ سبعة أايم مضت، 
بدا هلا اآلن طفوليا وعدمي األمهية، بعد أن 

لوقت الكايف للتعرف على مزااي حظيت اب
اإلنسان احلقيقي فيه. الزواج منه سيكون 
معاانة شديدة ودائمة من احلب البائس  
واألمل اليائس بعدم إمكانية إشباع ذلك 

احلب وحتقيقه. هي ال تستطيع حتمل 
ذلك. فكرت بذلك وهي حتدق من 

النافذة إىل البالد اليت حتتل كل اهتمامه 



ضعيف: " أهذا ووالئه. قالت بصوت 
قرار من األمري أليكس واجمللس  

 االستشاري أيضا؟". 
أبقت نظرها على النافذة، وهكذا متكن  
من رؤية الصورة اجلانبية لوجهها. إهنا  
دائما تبدو بغاية الكمال يف الثياب 

الكالسيكية اليت تفضلها أنيقة وفاخرة، 
وهذا الصباح أبعدت شعرها إىل الوراء 

الفاتن. شعر ماركو لتظهر مالمح وجهها 
بشجاعته تنهار أمامها، وكأنه تلقى ضربة 



قوية. تبع ذلك على الفور إحساس  
ابلشوق مل يشعر به يوما من قبل. كيف 

متكنت هذه املرأة حبق السماء، من صرف 
اهتمامه الطبيعي عن النساء األخرايت ؟ 

. 
قبل أن يكتشف هويتها احلقيقية، حاول 

أنه تعمد  أن يبعدها عن أفكاره، حىت 
الذهاب إىل عشاء محيم مع امرأة تعجبه. 

أمضيا سهرة رائعة، طغت عليها 
األحاديث احللوة والضحك، وكان قادرا 



على الضحك على نفسه أبنه يريدها،  
لكنه تركها متفاجئة وخائبة األمل عند 
عتبة ابب بيتها. واآلن كل ما يريده هو 
البقاء مع جاكواب وإبقائها بني ذراعيه  

ت. ال. تبا....! ليس ساعات بل لساعا
 ألايم.أنه يكره نفسه لشعوره

هبذا اإلحساس القوي البدائي من الشوق 
هلا، ابلرغم من إدراكه أنه إحساس غري  

 متحضر. 



هي أيضا تشعر ابالجنذاب إليه، لكنها  
ليست سعيدة أبدا بفكرة الزواج منه. 
هناك عقدة صغرية بني حاجبيها، إن 

فلماذا إذا هذا   كانت تبادله اإلعجاب،
 احلزن لفكرة الزواج؟ 

قسى ماركو قلبه قليال، وأجاب بنربة 
حازمة:" ال! هذه قراءيت اخلاصة لألمر.  
كنت واثقا من أن اخلطوبة كافية للقيام 
حبيلة االنتهاء من االنتقام، لكن أثناء  
جتوالنا يف البالد، شعرت أن الوسيلة  



الوحيدة إلقناع الناس وجعلهم يتأكدون 
.ا جادان هبذا األمر هي الزواج "أنن  

شحب وجه جاكواب، وهي تسأل: " 
 وهل... نبقى متزوجني؟ ". 

 " أجل ". 
أمسك ماركو بيدها، وشعر على الفور  

بتسارع نبضها حتت ملسة إهبامه. سأهلا: " 
هل سيكون زواجنا هبذه الصعوبة ابلنسبة 

 لك؟ ". . 



أبطأ سرعة السيارة ليتجنب رجال عجوزا 
هر، يسري على مهل، ويقود  منحين الظ

محاره. رفع الرجل نظره، وعرف السيارة. 
أشرق وجهه اببتسامة حارة، ولوح هلما. 

كادت جاكواب تصرخ. ال حيق له أن حيطم 
 إمياهنا الراسخ ابن عليها الرفض.

قالت مبرارة ما إن عاودت السيارة 
سرعتها:" أنت تشعر أنك مقيد ابلواجب 

. حنو وطنك. أليس كذلك؟ ".   



" أجل، وأنت مثلي تدينني ابلكثري هلؤالء 
 الناس ".

رمت نظرة غاضبة ابجتاهه، فرأت مالمح 
وجهه القاسية. علقت وهي تشعر  

ابلدموع احلارة حترق عينيها:" أعلم ذلك، 
لذا..أجل، سأتزوج بك، من أجلهم ومن 

 أجل مستقبل ألكسا وحياهتا ". 
ضغط بيده على يدها، مث ابعد يده. قال 

" سأحاول أن أكون   بنربة رمسية جدا:
زوجا صاحلا لك. ومن املؤكد أنين لن  



أخونك، ولن أكون عدمي اإلخالص لك 
 ." 

 أجابت هبدوء: " وكذلك أان ".
ختلت عن أخر أمل هلا ابلنجاة. يف 

النهاية، وهي ليست املرأة األوىل اليت  
كونسيدين ألسباب تتزوج رجال من عائلة  

 ختتص أبمن الدولة ال ابحلب. 
ظنت جاكواب أن األمري يعيش يف شقة  

حديثة يف أعلى طابق يف أحد مباين وسط 
املدينة، لكنها وجدت أنه اختار منزال بني 



جمموعة منازل رائعة الطراز مبنية على 
 طراز العصر اجلورجي. 

قال ماركو، وهو يرافقها إىل غرفة نومها: 
مالبسك إىل هنا، وأعتقد أنك " مت نقل 

حباجة إىل معظم النهار كي تستعدي  
للحفلة. سأكون يف املكتب أن احتجت 

 إىل أي شيء ".
بدا هذا أفضل. احلفلة مناسبة إلاثرة  

العجب واإلعجاب، وهي تقام ملصلحة 
لنفسية دور إحسان هتتم ابلصحة ا



للنساء، اللوايت تعرضن للمرض بسبب 
رات التجميل. مت جتربة أنواع من مستحض 

إرسال الدعوات إىل معظم الشخصيات 
املعروفة واملشهورة، وكل من وصلته  

 الدعوة وافق على احلضور. 
مل تكن جاكواب حباجة إىل وقت طويل من 
النهار كي تستعد. شعرت بتوتر يف معدهتا 
وهي جالسة وحدها يف غرفة نومها، تنتظر 

أن يدق ماركو  ابهبا. ارتدت ذلك  
لقرمزي الذي ارتدته خالل  الفستان ا 



تصوير فيلم اإلعالن، ورفعت شعرها 
عاليا مبساعدة أفضل مصفف للشعر،  

ووضعت الزينة على وجهها. واآلن هاهي 
تعاين من قلق وحرية، وفراغ يكاد يصل هبا 

 إىل حدود األمل.
فكرت بضيق، كان من السهل عليها جدا 
أن تتخلص من هذا االجنذاب القوي حنوه 

علق هبا وحدها. ففي كل مرة لو أنه مت
يكوانن معا، ذلك االجنذاب القوي  

 حيرقها، ويف كل مرة تنظر إىل عيين ماركو



 ترى الشوق يف عينيه الباردتني كالثلج.
لكن هناك أكثر من ذلك االجنذاب  

احلسي. ابلرغم من ترددها يف االعرتاف  
بذلك، فهي جتد أن حضوره يثري عقلها 

تعجب كثريا   ويشحن أفكارها، كما أهنا
بنربة صوته الناعمة عندما يتحدث عن 

 شقيقته. 
يف تلك اللحظة مسعت صوته. أخذت  

نفسا عميقا، وفتحت له الباب، لتجد أن 



هناك رجال برفقته، رجل أمن حيمل  
 صندوقا مقفال. . 

حدقت به جاكواب، وشعرت أبعصاهبا 
تتفتت وتذوب. فكرت ابستغراب أنه  

ها  يبدو خمتلفا، لكن ال وقت لدي
 لتكتشف مبا هو خمتلف اآلن.

متسك ماركو ابلنظر إىل عينيها للحظات  
قليلة، مث قال هبدوء: " عندما ترتدين هذا 
الفستان تبدين كمخلوقة خيالية من عامل 

 خيايل". 



قفز قلبها من شدة اضطراهبا، وقالت 
 هامسة: " شكرا لك ". 

متلكها الفضول ما أن فتح رجل األمن 
الصندوق. قال ماركو وهو يفتح قفل 

غطاء صندوق اجلواهر، وأيخذ منه 
 العقد: " شكرا لك".

نظر إىل جاكواب، وأكمل: " هل تريدين 
 مساعدة؟ ". 



بدت نربة صوهتا ضعيفة ومتوترة، وهي 
جتيب: " ال! ميكن أن ينزلق من فوق  

 رأسي ". 
أخذت السلسلة، وسارت حنو املرآة.  

ني راقبها  تبعها ماركو وهو حيمل القرط
وهي تضع العقد حول عنقها والقرطني يف 
أذنيها. قال وهو يضع التاج على رأسها: 

" سأضع هذا بنفسي، هل حيتاج إىل  
 تثبيت؟". 
 " ال " 



ابلرغم من وجود رجل األمن، شعرت  
حبميمية جتاهه سيطرت على حواسها 
أبكملها. حاولت أن جتعل نربة صوهتا 

إىل التاج  طبيعية، وهي تقول، رافعة يديها  
لتضعه بطريقة أفضل: " يستطيع شعري 

 احلفاظ عليه يف مكانه. أرأيت؟". 
حاولت أن تبتسم، لكن ابتسامتها بدت 
مزيفة، وهي تتابع قائلة: " ال أستطيع أن 
ارقص على أنغام أي موسيقى صاخبة، 



لكنه اثبت على رأسي، إذا ما حتركت 
 هبدوء ". 

ان  التقت عيوهنما يف املرآة، عيناه ضيقت
فاحصتان، أما عيناها فغامضتان 

وهادئتان. شعرت جاكواب أبنفاسها حتبس 
يف حلقها. للحظة، مل تتمكن من مساع أي 
شيء سوى تدفق الدماء يف عروقها، ومل 
تشعر إال ابلفرح احللو املر ابلقرب منه. 
احتاجت إىل كل ما متلكه من إرادة وقوة 
لتتمكن من النظر بعيدا عن عينيه، ومن 



أن تدرك ، مدت يديها إىل القفازين دون 
 حماولة أن تلهي نفسها بعملية ارتداءمها. .
أجرب ماركو نفسه على التنفس ببطء،  
ليضغط على اندفاع عواطفه، اليت تؤثر  
على عقله واملنطق السليم املعروف عنه. 

إهنا رائعة! امرأة خيالية من قصة 
خيالية...خطرية وجذابة متاما كما هي  

ير القرمزي يلتف حول خصرها ذكية. احلر 
الضيق ليضيف عليهما مجاال ال يوصف. 
الشوق إىل معانقتها يسيطر عليه بقوة  



وخيرتقه كاألمل. رفعت جاكواب نظرها، وكأن 
ة علنية. أفكاره عربت عن نفسها بطريق

 بسرعة طغى لون 
وردي على بشرهتا، وللحظة طويلة أخرى 

 التقت عيوهنما. 
توتر بينهما: " سأهلا، قاطعا الصمت امل

 هل أنت جاهزة؟ ".
 " أجل ". . 

شبكت أصابعها ببعضها لتتمكن من 
القفازين.التقط ماركو الشال  متسيد طيات



احلريري امللقى على ظهر الكرسي، مث 
وضعه حول كتفيها وقال: " لنذهب إذا 

 ." 
صعد إىل املقعد اخللفي يف سيارة  

الليموزين، وصعد رجل األمن إىل املقعد 
األمامي. علقت جاكواب بنربة هادئة: " 
 أمتىن أن تكون قد أمضيت يوما مثمرا ". 

أدار ماركو رأسه، ونظر إىل وجهها اجلميل 
األنيق. بدت شفتاها املمتلئتان رائعتني 

 حتت أضواء شوارع لندن. 



" كان يوما ممتازا يف الواقع. شكرا لك.رمبا  
يعود السبب إىل أنين أشعر ابلسعادة يف 

يف هذه األثناء ".  حيايت  
قال ذلك بكل بساطة، مث مد يده 
ليمسك بيدها، ولف أصابعه حول  

 أصابعها.
قفز قلب جاكواب من مكانه. حدقت به 

متفاجئة قبل أن تدير رأسها لتحدق 
ابلطريق من جديد، واألفكار تتسارع يف 

 رأسها.



ما الذي يقصده بكالمه؟ أنه يبدو  
، لكن  متكربا، وال ميكن جمادلته كالعادة

شيئا ما يف نربة صوته أعلمها أن هذه  
 السعادة اليت يتحدث  عنها هلا عالقة هبا. 
خاطرت ابلنظر إليه اثنية، فلرمبا يظهر  

انعكاس األنوار يف اخلارج رقة يف  
ابتسامته. أمل طفيف أزهر يف أعماقها، 
ال سيما أهنما ميسكان بيدي بعضهما  
بصمت. اتبعا رحلتهما عرب الشوارع،  



 إىل مكان إقامة احلفلة، ومازال  ليصال
 السحر يسيطر عليها.

هناك واجها العديد من أضواء آالت  
التصوير والكثري من األسئلة  الفضولية. 
أجربت جاكواب نفسها على التصرف كما 
تفعل أثناء العمل، متجاهلة معظم األسئلة 
امللتوية، وجميبة عن األسئلة املوجهة إليها 

تسامة دائمة على مباشرة ،ومصغية مع اب
وجهها لتعليقات ماركو وطريقته يف تويل 

 اإلجابة عن األسئلة املوجهة إليه.



لكن أحد الصحافيني املاكرين سأهلا: " 
أصحيح أن خطوبتكما هي جمرد محلة  

إعالنية لزايدة اإلقبال على العطر  
 اجلديد؟". . 

رفعت جاكواب حاجبيها، وأجابت قائلة: " 
. تعقل وفكر مبنطق أكرب"  

علق ماركو بنعومة: "إن كنت ال تستطيع 
معرفة الفرق بني حقل اإلعالم واحلياة 

احلقيقية، فأنت يف املكان اخلطأ ويف املهنة 
 اخلطأ ".



" إذا ما رأيكما يف عناق علين، فقط 
 لتربهنا ذلك؟ ".

أمسك ماركو بيد جاكواب، وأجاب  
بسخرية: " ليس علينا أن نربهن أي شيء  

 ألي كان". 
جاكواب إىل داخل املكان. ورافق   

ما إن أصبحت يف الداخل، حىت جالت 
جاكواب بنظرها على القاعة الكبرية. على 
طاولة وضعت حتفة صغرية من الذهب  
عليها مشوع مضاءة. بدا السقف مرصعا 



راي فهي من أبنوار تبدو كالنجوم، وحىت الث
ذات النوع الذي استعمل أثناء تصوير  

 املشاهد اإلعالنية.
ما أن اقرتاب من طاولتهما:" أهنا   قالت

 تبدو متاما مثل املكان احلقيقي". 
" تفاجأت كم يشبه هذا املكان املطعم يف 

 أعلى اجلبال ". 
بدت نربة صوته عميقة وواثقة، كأنه  

 يدعمها بشكل ال حد له.



قالت بدون أن تفكر: " أان أيضا، لكن  
ذلك الفيلم الذي ُأعد خصيصا لك، هو 

ألوهام والتخيالت". . جمرد مسرح من ا  
" متاما مثل الكثري من األمور يف احلياة  

 العصرية ".
بدل ماركو املوضوع، وهو يتابع: " أنت 
تضعني القليل من العطر فوق بشرتك، 

 كما الحظت ". 
قدم هلا قارورة صغرية من العطر الباهظ  
الثمن. قالت: " ابلطبع. وكما الحظت، 



مىت  هناك القليل منه لكل امرأة هنا. 
 سنعرف االسم الذي أطلقته عليه؟ ". 

 " بعد عرض فيلم الفيديو ". 
مرت السهرة هبدوء ومجال ساحرين. تبني 
أن األمري هو املسئول عن كل شيء هنا، 

فاخر  فالطعام أكثر من شهي، والشراب
ومميز، وكلمة ماركو قصرية، لكنها معربة 

 وشيقة. 



يف هناية كالمه، استدار حنو جاكواب، ومد 
قائال: "سيدايت ساديت، أقدم لكم  يده

 وجه األمرية جاكواب سنكلري". 
تعالت أصوات التصفيق والتهليل يف  

القاعة الكبرية، فنهضت جاكواب لتقف 
ام كبري للجميع.  قربه،مث تنحين ابحرت 

ابتسمت بفرح، وهو ميدح دورها يف  
 الفيلم مبرح واحرتام.

حتدث ممثل دور اإلحسان بكلمة مليئة 
والتقدير، مث خفتت األضواء ومت ابلعاطفة 



تقدمي الفيلم على شاشة ضخمة. أهنا املرة 
األوىل اليت ترى فيها الفيلم أبكمله، 
راقبت جاكواب الفيلم بعينني اثقبتني  

 ومرتقبتني. 
بعد أن انتهى عرض الفيلم قام اجلميع  
ابلتصفيق له، وبدأت الفرقة املوسيقية  

 بعزف موسيقى هادئة وانعمة. 
ماركو، وهو يقف: " هذه رقصتنا ". قال   

جتاهلت جاكواب ومضات أآلت التصوير، 
 والتجأت إىل ذراعيه.



بدت كل خلية يف جسدها متوترة، مع  
ذلك أبقت عينيها على الراقصني من  
حوهلما. فاجأت نفسها وهي تسأل: "  

هل فكرت يوما أن املال الذي يدفع على 
مثل هذه األمور ميكن صرفه بطريقة  

". . أفضل؟   
أجاب ماركو هبدوء: " هذا أمر طبيعي، 
لكنين أقوم هبذا كله من أجل أمر واحد  

فقط، هو احلصول على مال كاف 
إلعطاء شعب إيلرياي إمكانية الدخول إىل  



أمور أخرى ابلطبع العصر احلديث. هناك 
أود القيام هبا،وأقلها السعادة اليت يؤمنها 

 العطر ملاليني النساء ". 
ل أن ينهي كالمه بنربة توقف للحظة قب

جعلتها حتبس أنفاسها: " ولرجاهلن أيضا 
 ." 

" أهلذا السبب، أنت تزيل كل العوائق من  
 أمام هذا اإلعالن؟ "

صمت قليال قبل أن جييب: " أجل، 
. عندما أقدم على  ولسبب آخر أيضا



عمل ما، أحب أن أفعل ذلك بطريقة  
صحيحة، تصل إىل حد اإلتقان أن مل نقل 

مثلك متاما ". الكمال،   
حدقت به متفاجئة، وسألته: " كيف 

 تعرف ذلك عين؟ ".
 حتركت كتفه حتت يدها.

" راقبتك أثناء التصوير. لديك دائما 
اقرتاحاتك اخلاصة، ومع أن املخرج 

ت بعملك بكل ما انزعج منها، لكنك قم



لديك من طاقة وجمهود. هل فكرت يوما 
 أن تصبحي ممثلة؟ " 

نربة السخرية يف  حاولت جاكواب أن ختفي
صوهتا: " ال! أصاب ابمللل بسرعة، 
والتمثيل هو جمرد ساعات طويلة من  

 العمل اململ ".
" أذا ما الذي كنت ختططني للقيام به يف 
حياتك، ما أن تنتهي من عملك كعارضة 

 أزايء؟ "



شعرت بتوتر جيتاحها، توتر قوي، خطري 
 ولذيذ يف الوقت نفسه.

نيوزيلندا   أجابت: "  كنت سأعود إىل
 ألعمل يف كتابة القصص ". 

 " القصص؟! " . 
" قصص لألطفال واملراهقني، وللبالغني  

 أن استطعت ". 
أبقت نظرها على مزيج األلوان الذي 

يعكسه الراقصون، وهم يتمايلون أمامها 
 مع أنغام املوسيقى.



 " نشرت حىت اآلن كتابني للمراهقني ".
ة فاجأه كالمها، وشعرت جاكواب ابلسعاد

 من جراء ذلك. 
قال ماركو هبدوء: " امرأة موهوبة ابلفعل. 

 وملاذا مل أمسع هبما بعد؟". 
" من احملتمل...ألنك لست مراهقا، كما 

 أنين نشرهتما حتت اسم مستعار ". 
أضافت على الفور، وقبل أن يتمكن من 
سؤاهلا: " ال، ليس السبب أنين أخجل  
 هبما، بل ألنين ال أريد لشهريت أن تؤثر يف



انتشارمها. أردت أن يقبال بسبب 
 أمهيتهما الفعلية ".

" كالم صحيح متاما ! وهل حصل ذلك؟ 
" 

أجابت هبدوء:" إيراد املبيعات جيد، كما 
 أن التعليقات عليهما ممتاز يف الواقع ".

يف كل مرة تكون فيها مع ماركو، جتد أن 
عليها مقاومة الرغبة الشديدة يف البوح له 

ها، مع أهنا تعلم أن  بكل مكنوانت نفس 
لديه اهتمام قليل جدا بشخصيتها  



احلقيقية الكامنة حتت جسمها الفاتن. آه،  
 أنه 

يشعر ابالجنذاب حنوها، ويستمتع 
برفقتها، لكن يف إيلرياي أدركت أن والءه 
األول سيكون دائما لبالده، يف حني أهنا 
مفتونة وشديدة التأثر به، ويف كل يوم  

ا له ويتضاعف، متضيه قربه يزداد حبه
حب سيبقى من طرف واحد، ولن يبادهلا  

إايه. هي ال متلك أي وسيلة لتحمي  



نفسها من هذه العواطف، والزواج يعين  
 أهنا ستستسلم وتضحي بكل ما لديها. .
اقرتب زوجان منهما، ومن ارتفاع صوت 
ضحكاهتما ،علم ماركو أهنما ال يهتمان 
كثريا للخطوات املتبعة يف الرقص. من  

ون أن يتوقف عن الرقص ضمها إليه، د
لكي حيميها من االصطدام هبما، ومها 

 يرقصان دون دقة أو سيطرة. 
احنبست األنفاس يف صدر جاكواب. ها 
هي بني ذراعيه، وخطواهتما متوافقة 



بشكل مثايل، وهي تشعر بذلك  
 اإلحساس نفسه من األمان والراحة.

 سأهلا ماركو: " هل أنت خبري؟ ". 
بطريقة ما متكن من جعل تلك الكلمات 

 تظهر، وكأنه يتودد إليها.
 " أجل. شكرا لك ".

بدت نربة صوهتا بعيدة، وكأهنا متثل، لكن 
ال أحد وال شيء قد يتمكن من إلغاء  
 أتثري هذه اللحظات الغالية يف حياهتا. 



مل خيفف من ضغط يده على كتفها، فبقيا 
صامتني حىت انتهت املوسيقى، مث عاد 

برفقتها إىل طاولتهما، وتوقفا على الطريق 
 ليتقبال  التهاين. 

سيطر على جاكواب تعب كبري. رفعت  
كتفيها، وأجربت نفسها على الرتكيز  

واملثالية. راحت تبتسم وتبتسم وتبتسم، 
ورقصت مع كل واحد من األشخاص 
البارزين على الطاولة، وبدت كأهنا 
 تستمتع كثريا مبا جيري معها وحوهلا. .



أخريا انتهت السهرة. ما إن وصال إىل بيته 
يف ضواحي املدينة، حىت شعرت بذلك  

الشوق يسيطر عليها من جديد، وينبعث 
 يف عروقها.

قالت بنربة هادئة: " كانت سهرة رائعة،  
عطر سيلقى جناحا وأان متأكدة أن ال

منقطع النظري، وسيتم بيعه بطريقة مل يسبق 
هم  هلا مثيل. فاالسم حبد ذاته مل

 ومشوق".
 قال ماركو: " الفضل يعود إليك ".



بدت نربة صوته بعيدة كأنه يتكلم بدون 
تركيز. بدا وجهه قاسيا ومتعبا، وكأن  
السهر حىت وقت متأخر قضى على  

حيويته وقوته. ال! فكرت ابنبهار، وهي 
ترفع نظرها إليه، فهو غري متعب. أنه 

 يركز بشكل 
 كلي عليها، وما يفكر به واضح جدا. 

شعرت ابحلماس يسيطر عليها، وكأن انرا  
متقدة اجتاحت بشرهتا، أو كأنه عانقها  
ابلفعل. وجدت جسدها املشتاق إليه،  



مييل حنوه بشوق وهلفة ال ميكن 
 مقاومتهما. .

شكرا أيب! -11  
مسعت جاكواب نفسها تقول بصوت  

ضعيف:"ماركو، ال أعتقد أن هذه فكرة  
 جيدة". 

هذه هي " أعلم، لكن اآلن يبدو أن 
الفكرة الوحيدة اليت تشغل ابيل وتسيطر 

 علي ". 



أخطأت ابلنظر إليه، إذ كادت تشهق من 
الشوق الواضح على مالمح وجهه. شيء 

ما متزق يف داخلها، قاضيا على أي 
 متاسك لديها. .

حىت اآلن هو مل يلمسها. نظر إليها ماركو 
بعينني ملتهبتني، وهو يقول بنربة انعمة: " 

ين إىل اجلنون. راقبتك وأنت أنت تقودين
ترقصني، ويف كل مرة كان أحد الرجال  
 ينظر إليك، كنت أشعر برغبة يف ضربه". 



تفاجأت جاكواب من صدقه، واعرتفت 
قائلة: " يبدو أن ذلك اجلنون يعمل يف  

 االجتاهني ".
بعد أن أصبح التوتر خارجا عن السيطرة، 
ضمها ماركو إليه، ممسكا هبا وكأن تلك  

ت الطويلة وهو يشعر هبا بقربه  اللحظا
 كافيه له، مث خفف من ضغط يديه.

علمت جاكواب أن عليها أن متنع نفسها  
من االستسالم لعناقه، لكنها أدركت أن 

ا كانت تنتظر القيام به طوال  هذا م



السهرة. تنهيدهتا حتولت إىل شهقة، وهو 
 يقول: " تعايل معي ". 

ه فكرت جاكواب أهنا قادرة على اللحاق ب
إىل أي مكان. ما أن أصبحا يف الداخل  

حىت وقف يراقبها وعيناه تلمعان  
كالكريستال من شدة احلرارة مع ألسنة 
زرقاء اللهب. اتبع وكلماته تصلها كأهنا 

 تداعبها: " رقيقة جدا...كاحلرير ".
عانقها هامسا يف ُأذهنا: " ما هو السحر 

املخبأ يف ذلك الشعر الذي يشبه الغروب 



اطق االستوائية، وهذه البشرة يف املن
الشبيهة ابلقشدة، والعينني اللتني تبدوان 

 كنفحة دخان يف السماء الزرقاء؟ ".
انقبضت يداه بدون إرادة منه، عندما 

وضعت راحة يدها فوق قلبه، مث 
مهست:" عندما تقرتب مين أفقد كل  

 حس ابملنطق السليم". . 
حدقت أبصابعها الطويلة األنيقة على 

وهي تشعر بدقات قلبه. صدره،   



قال: " هذا ما تفعلينه يب أيضا.لطاملا  
اعتربت نفسي رجال متحضرا.مل أعترب يوما 

أن العالقة بني شخصني تتم من دون  
التوافق واالنفتاح، لكن كل ما أعرفه اآلن 

 هو أنين ال أرغب يف االبتعاد عنك".
مع أن الكلمات بدت مبتذلة حىت 

ا تلون أبكثر  ابلنسبة إليه، إال أن وجهه
من لون. ابتسمت له جاكواب، ويف تلك 
االبتسامة البطيئة الساحرة رأى الشوق  
إليه، ابإلضافة إىل املقدرة والفتنة اليت  



اتصفت هبما كل األمريات اللوايت عشن 
يف حميط البحر املتوسط يف الزمن القدمي، 
أولئك النساء اللوايت كن سبب احلروب 

 والسعادة معا. 
اب يده، ووضعتها فوق  أمسكت جاكو 

قلبها، وهي تقول ببساطة: " أعرف ذلك 
 ." 

اقرتبت منه أكثر، كي يضمها بني ذراعيه، 
 وكأهنا تنتمي إليه...مهست قائلة:

 " أنت ال تستطيع اهلروب من قدرك  ".



بعد دقائق طويلة قالت: " مل أكن  
ألصدق أن االجنذاب بني شخصني ميكنه 

 أن يولد مثل هذا السحر ". .
ابتسم ماركو، وعلق : " وال أان، اي حبيبة 

 قليب". 
استيقظت جاكواب يف صباح اليوم التايل،  
فوجدت ماركو مستلقيا، وهو يغط يف  

النوم. راقبت أنفاسه وهي تتصاعد ببطء 
وهتبط يف صدره. رغبت يف أن تقرتب منه 

 وتلمسه، لكنها مل جترؤ. إهنما خمطوابن،



مل وهي وافقت على الزواج به، لكنه 
يعطها أي أشارة تدل على االرتباط 

العاطفي بينهما، أو أي عهد ابحلب إىل  
 األبد.

فكرت حبزن، أهنا مل تغرم إال ابألمري ماركو 
جال العامل، كونسيدين من بني كل ر 

فكيف ستتمكن من إنقاذ روحها، وهي 
 تشعر بكل هذا الشوق ليبادهلا حبها؟

ظلت مستلقية لدقائق طويلة، تصغي إىل 
جيج الواضح للمدينة، وهو عبارة  الض 



عن غمغمة منخفضة ال تتوقف أبدا.  
من أكرب مدن فكرت أهنا هنا يف واحدة 

العامل، ابلقرب من الرجل الذي حتب، 
عملها يف الذروة، ومستقبلها املادي  
مؤمن، لكنها مل تشعر يوما مبثل هذه  

العزلة والوحدة. كما أهنا ضائعة وخائفة. 
بساطة أن تستمر   وأدركت أن عليها بكل

وتتحمل. ضغطت على شفتيها بقوة. 
ففي النهاية هي ليست املرأة األوىل اليت 



تواجه مثل هذا املوقف الصعب.البد أن 
 هناك الكثريين من ساللة ماركو تزوجوا 

 ألسباب توافقية. . 
ماركو لديه أسبابه، فهو يضحي بنفسه  
من أجل شعبه، آمال أن يقدم له وجهة  

ومتدان يف تعامله مع   نظر أكثر حضارة
األمور. أما هي، فاألمر ابلنسبة هلا يبدو  
شخصيا وأكثر أمهية. أهنا تريد محاية  

أختها وإنقاذ حياهتا. كما أن هناك هذا  
االجنذاب احلسي حنو بعضهما...أهنا  



حترتمه كثريا، وتعتقد أنه اآلن يتعلم كيف 
حيرتمها. يف املستقبل سيبنيان مؤسسة 

أطفاال، يومها ستتوقف  متينة، وسينجبان
عن الشوق للشمس والقمر والنجوم... 
ومألت الدموع عينيها... فجأة مسعت  
صوت ماركو الذي استيقظ، وقال بنربة  

 متفاجئة وخشنة : " ما األمر؟ ".
 " الشيء ". . 

مل تشأ أن يرى دموعها، فأشاحت بوجهها  
إىل أن متاسكت ومتكنت من السيطرة 



رير وهي  على نفسها. هنضت من الس
 تقول: " أان...أحتاج إىل االستحمام ". 
قال ماركو وهو يشري برأسه إىل اجلهة  

األخرى من الغرفة: " ستجدين املناشف 
يف اخلزانة خلف هذا الباب. أما أان  
فسأستحم يف غرفيت وأعود ألرافقك  

لتناول الفطور. علينا أن نلتحق ابلطائرة 
 عند الساعة العاشرة. اتفقنا؟ ". 

سه يبتسم من خجلها احملبب، وجد نف
رية الذي يشعر  تعجب من اإلحساس ابلغ



به حياهلا. هو مل يعان من هذا الشعور من 
قبل، وهذا دليل آخر على التناقض 

الواضح بني ما شعر به حنو كل النساء  
اللوايت عرفهن من قبل وبني شعوره حنو 
جاكواب. إهنا ببساطة خمتلفة! لو أهنما 

ان آخرين، دون محل التقيا يف مكان وزم
املاضي الثقيل الذي ال يرحم أبدا... 

تعمد إبعاد هذه الفكرة عن رأسه، فالقدر 
قام بتقييدمها، وعليهما الطاعة واللعب  

 على وقع وهواه. 



قرر أنه حباجة إىل قضاء بضعة أايم بعيدا  
عنها لتوضيح أفكاره. تغري شيء ما يف  

عالقتهما، وهو ال يستطيع أن يفهم جيدا 
حيدث. أهو احلب؟ لوى شفتيه. صمم   ما

دائما أن يكون منطقيا يف تعامله مع  
احلب، فزواج والديه كان تعيسا، لذا  

تعمد احلذر يف أمر الزواج، هو يبحث يف 
عروس املستقبل عن أكثر من وجه مجيل 

 وجسد جذاب. . 



لكن... تبا! ال شيء يف عالقته مع  
جاكواب له عالقة أبي منطق. اصطدمت 

رأة حبياته كأهنا ضرب من ضروب هذه امل
اخليال، فأاثرت دهشته وأحاسيسه، 

 وأفقدته السيطرة على نفسه.
غادر غرفته وهو يفكر بضيق أن عليه أال 
يراها أو يلمسها، أو حىت يفكر هبا ألهنا  
حتطم الذكاء واملنطق اللذين رافقاه طوال 
حياته، ومها اللذان أعطياه قوة اإلدراك 

البصرية الذي يتمتع به. اليت ميلكها ونفاذ   



جاكواب قلبت حياته رأسا على عقب،  
ومع أنه يتوق إليها أكثر مما يستطيع أن  
يتحمل، لكنه مازال ال يعرف إال القليل 
عن شخصيتها احلقيقية، فبعيدا عن مجاهلا  
الفاتن وكرمها يف احلب واحلياة، تعمدت 

أن تكذب عليه بشان شخصيتها 
وف حقيقي احلقيقية... لكنها تشعر خب

على سالمة أختها... فكر ابنزعاج، أن  
لديها كل األسباب لتفعل ذلك. فاالسم 
احلقيقي أللكسا هو ألكسا كونسيدين،  



وهي يف خطر حقيقي ابلفعل، وهذه  
 مشكلة أخرى معقدة يف عمله الصعب. 

**** 
قطبت جاكواب جبينها، وقالت: " علي  

 الذهاب معك، فهي أخيت ".
صرب: " هلذا السبب أجاب ماركو بفقدان 

ال تستطيعني الذهاب، فأنت مشهورة. 
كلما متكنا من إخفاء قضية انتقاهلا إىل  

 هنا، فذلك أفضل". .



اراتحت قسمات وجهه عندما رأى 
املوافقة على مالمح وجهها، ابتسم وهو 
يتابع : "  كما أنين أريدك أن تبقي أبمان 

هنا يف عرين الذئب أثناء فرتة غيايب  
كسا ".إلحضار أل  

اضطرت جاكواب إىل املوافقة، وعضت  
على شفتها. اتبع ماركو خمففا عنها: "  ال 
تقلقي! سنسافر يف طائرة خاصة، ومع  
قليل من احلظ سنعود قبل أن يالحظ  
أحد أنين سافرت. عينت لك حارسا  



رفقتك عندما ترغبني مبغادرة ليذهب ب
القلعة، لكنين سأشعر ابالمتنان لك إن  

قلعة ". بقيت داخل ال  
رمته بنظرة غاضبة، لكنها هزت رأسها  

موافقة، وقالت:" آمل أال  منضي ما تبقى 
 من حياتنا يف هذا املكان املقفل ".
 " تعلمني أن ذلك لن حيدث أبدا ".

مد يده ليودعها برتدد. أمسكت جاكواب 
هبا، وتركت نفسها ليضمها بني ذراعيه. مل 



حياول أن يعانقها، بدال من ذلك أراح  
 خده على رأسها. 

قال بنربة عميقة جعلتها ترجتف من  
 الشوق: "  اشتاقي إيل ".
 " تعلم أنين سأفعل ". . 

لكن هل سيشتاق هلا؟ ال فكرة لديها عما 
ساءلت جاكواب إن  يشعر به حنوها. ت

كانت هذه هي الطريقة اليت يتعامل هبا  
مع كل النساء اللوايت عرفهن قبلها، أم 
أنه يشعر بشيء خمتلف حنوها. مع كل  



احلب الذي تكنه له، هي ال تستطيع 
التخلي عن األمل أبنه حيبها، لكن بشكل 

 خمتلف وعلى طريقته.
أكد هلا أن ألكسا ستكون أكثر أماان إن  

هبا عائلة كونسيدين، وهي تصدقه، قبلت 
 لكن إحساسا يف داخلها جعلها ترجتف. 
ضمته إليها بقوة وهي تقول: " اعنت  

 بنفسك ".
أخريا عانقها، مث ابتعد عنها برتدد واضح. 
هذا ما جعلها تبقى هادئة البال خالل  



األايم التالية يف عرين الذئب. مع غياب 
كل شخص آخر من القلعة، تساءلت إن 

هذا هو قدرها، أن تبقى معزولة  كان 
 ووحيدة يف مكان غريب.

وخبت نفسها قائلة: "  اإلشفاق على 
 النفس يسبب املوت ". 

استاءت من نفسها، وقررت أن تتعرف  
بقدر ما تستطيع على هذه البالد، وعلى 

 العائلة اليت حكمتها منذ زمن طويل. .



تفهمت ماراي مدبرة املنزل طلبها، ورحبت 
ذت جاكواب حتت جناحيها،  بقرارها. أخ

ورافقتها عرب أقسام القلعة، اليت ال يزال  
معظمها شاهدا على أعمال الديكتاتور  

 وذوقه.
" قريبا ستتم إعادة تزيني القلعة وتبديل  
أاثثها، فالليدي سارة لديها خطط كبرية 

 هلا ".
قالت املرأة العجوز هلا ذلك بفرح ورضى،  

فقة  يف اليوم املنتظر لوصول ماركو بر 



ألكسا. ابتسمت عندما رأت جاكواب  
تقطب جبينها، وهي تنظر إىل ساعة  
حائط كبرية معلقة وسط صورة زيتية 

 المرأة مجيلة.
" ستمر ساعتان بعد، قبل أن يصل األمري 

ة  ماركو وأختك، مل ال تقومني ابلسباح
أثناء هذا الوقت؟ سيساعدك ذلك على 

 متضية الوقت بسرعة أكرب ".
" هذه فكرة جيدة ".  قالت جاكواب :  



حتتل بركة السباحة مساحة ال أبس هبا يف 
القلعة، كان املكان يف السابق ساحة  

للمبارزة بني الفرسان. ليس هناك غري برج  
صغري يطل على املنطقة. قالت هلا ماراي: 
" يرغب األمري غابرييل بتحويل املكان إىل  

 منزل صيفي، لكنه خال اآلن ". 
ت ابإلرهاق ،مث سبحت جاكواب حىت شعر 

جففت جسمها، ورفعت نظرها إىل  
القلعة. أخربها ماركو أنه مل يتم يوما  
احتالهلا، وهي اآلن تستطيع معرفة  



السبب، فاجلدران احلجرية العالية تقف  
 كالربج فوق 

الوادي. ألكسا ستكون أبمان يف هذا  
املكان، لكنها ال تستطيع البقاء هنا حىت 

 آخر يوم يف حياهتا.
ي! كم تتمىن أن يكون ماركو وأخوه اي إهل

وابن عمه، األمري الذي حيكم هذا املكان 
الرائع على حق، ابفرتاضهم أن كون  
ألكسا فردا من عائلة كونسيدين  

 سيجعلها أبمان.



ارجتفت، وشعرت بوخز يف بشرهتا. من 
احلماقة إن تشعر أن هناك شخصا ما 

يراقبها. من احملتمل أن هناك من يراقبها، 
ة من خالل إحدى النوافذ الضيقة كخادم

أو رمبا ماراي... لكن يف النهاية األمر،  
اإلحساس الغريب دفعها لتنهض على  
قدميها. التقطت منشفتها، وسارت حنو 
الربج الصغري الذي كان يف السابق مليئا 
ابحلمام. شعرت ابإلاثرة من فكرة أن 
أسالف ماركو كانوا يستعملون احلمام  



هتا ماراي أهنم كانوا  كرمز للسالم. أخرب 
أيضا أيكلون حلم احلمام يف الشتاء.  

ابلطبع ! البد أن حياهتم وحياة من أتوا  
بعدهم، اعتمدت على تلك الوسائل  

للبقاء على قيد احلياة. جتولت يف املكان، 
واقرتبت من مرجة صغرية حتيط هبا  

أحواض الزهور، ال ميكن رؤيتها إال من  
 نوافذ الربج الصغري فقط.

حننت جاكواب لتنشق عطر وردة، ويف  ا
اللحظة ذاهتا وضع شخص من وراءها  



شيئا ما على ظهرها بدا كأنه مسدس، 
ومسعت صوت رجل يقول ابللغة اإليلريية 
بصوت خشن: " إن صرخت سأقتلك.  

 سريي حنو ابب الربج ". . 
أحست بصدمة قوية شلت حركتها. 
دفعها الرجل فجأة ابجتاه الباب. 

ظة أو أكثر ليهدأ رعبها  احتاجت إىل حل
قليال، ولكي تتمكن من القول: " من  

 أنت ؟ وماذا تريد مين؟ ". 
 متتم الرجل : " ادخلي من هنا ". 



ودفع مباسورة املسدس إىل عمودها  
 الفقري. 

استجمعت جاكواب كل ما لديها من  
شجاعة لتتابع، مث توقفت عن املسري، 
وقالت: " لن أدخل إىل هناك، فاملكان  

. مظلم "  
" وأنت ختافني من الظالم، أيتها املاكرة 
 وصاحبة الشعر األمحر. أليس كذلك؟ "

تسارعت األفكار يف رأسها، وعلمت أهنا 
ما أن تصبح يف الداخل حىت تتضاءل 



فرص جناهتا. هل تصرخ؟ لكن، ال! حىت 
أعلى صرخة ممكنة ستضيع، ولن يسمعها  
أحد، حتركت ببطء بقدر ما جترؤ، وهي  

د أن أعلم إىل أين ستأخذين  تقول: " أري
 ." 

 " إىل اجلحيم ".
اتبع بعد قليل: "  لتنضمي إىل أمك 
اخلائنة وإىل الرجل الذي قتل والدك  

 ووالدي ".



" حسنا! ميكنك أن تطلق النار علي هنا 
 يف اخلارج وحتت أشعة الشمس ".

قالت ذلك، وهي تعلم انه فات األوان  
لتمىن لو أهنا تعلمت بعض الوسائل  

فاع عن النفس، لكنها لن تسري  للد
 بضعف وجنب حنو املوت. .

شعرت ابلدماء تضج يف عروقها،  
فاستدارت بسرعة وهي تلوح بذراعيها  
بقوة وتشد على قبضتيها. طار املسدس 
يف الفضاء، فأسرعت اللتقاطه، لكن  



الرجل لكمها على معدهتا متاما حتت 
فشهقت وسقطت على ركبتيها.   قلبها،

أنه خطف املسدس من ابلكاد الحظت 
يديها. شعرت بثقل يف صدرها، وهي 

حتاول جاهدة أن تتنفس، كما أن دماغها 
 شل وأصيب ابخلدر.

قال بنربة عالية: " سريي، أيتها املخادعة. 
 سريي إىل األمام".

حيل على جاكواب أن كان من املست
فهي ال تزال منحنية، وابلكاد  تطيعه،



تستطيع مساعه عرب األزيز يف إذنيها  
وصوت أنفاسها املتقطعة. أدركت أنه  
يربط يديها خلف ظهرها، مث يربط  

كاحليها مبهارة مؤملة وقاسية.أخريا رفعها 
عن األرض ورمى هبا على كتفه. حاولت 

 أن تضربه بركبتيها، لكن جسدها كان
حتت أتثري الضربة اليت تعرضت هلا، لذا مل 
 تستطع أن تستجمع أي قوة يف ساقيها.



إنه قوي جدا، ألنه على الفور تقريبا بدأ 
بنزول درج مضاء أبنوار ابهتة، توصل إىل  

 مكان مظلم جدا. 
أجربت جاكواب نفسها على البقاء هادئة، 
لكي تستعيد قوهتا وقدرهتا الطبيعية على 

حظة اليت سبقت ضربه هلا، التنفس. يف الل
 رأت وجهه. 

فكرت ابندهاش، أنه ال يبدو جمرما. 
لكن... لو أن القتلة يبدون على 



حقيقتهم، لتجنبهم الناس، وملا تعاملوا  
 معهم أو وثقوا هبم. .

متلكها خوف هستريي. ضغطت على  
أسناهنا، لتتمكن من مقاومته والتخلص  

 منه. 
سيم إنه أطول منها، وهو أمسر البشرة وو 

ابلرغم من مالحمه القاسية. وجهه أمسر  
داكن، وهناك جرح مير من صدغه األيسر  
حىت ذقنه،لكنها تظن أنه ال يكربها أبكثر  
من عشر سنوات. تلك اللمحة الوحيدة 



لوجهه أعلمتها أنه مصمم على قتلها، وما 
أن يفعل ذلك، حىت يكمن يف مكان ما  

 ابنتظار ألكسا. 
هبا. ال!   خنقت شهقة رعب كادت تصرخ

ماركو سيعمل كل ما بوسعه ليتأكد من أن 
تبقى ألكسا أبمان. قرأت مرة، يف مكان 
ما، أن أفضل طريقة للدفاع عن نفسك، 

 هي أن جتعلي اخلاطف يدرك أنك 
 إنسانة مميزة. 



ما إن ختلصت من أعراض الدوار  
والغثيان، وعادت دقات قلبها منتظمة،  

فم حىت سألته هبدوء : " هل ضربتين على  
 املعدة؟ ". 

 زفر الرجل بضيق، ومل جيبها على سؤاهلا.
قالت : " مل حيدث هذا معي من قبل. 

اعتقدت أنين سأفقد الوعي من شدة األمل 
 ." 



علق بقسوة: " هذه الضربة تعيق عمل  
بعض األوردة اهلامة، لكن لن يكون هناك 

 أي ضرر دائم. اطمئين ". . 
الضحك أجربت جاكواب نفسها على عدم 

بعصبية. ابلطبع ! لن يكون هناك أي  
ضرر دائم، فبعد دقائق قليلة ستصبح 

ميتة. بعد فرتة من الصمت، سألته: " هل 
 أنت طبيب؟ ". 

توتر جسده، ووضعها على احلجارة  
أرعبتها، ما  الباردة. هذه احلركة املفاجئة



جعلها تصرخ بقوة. عندما صمتت، قال 
 هلا بغضب واستياء: " ال ". 

املشعل املعلق على اجلدار، وقال  أانر
وهو يشرح هلا بنربته القاسية: " هذه 
زنزانة. والدك تويف هنا. رمبا أتيت روحه  
 لزايرتك، وأنت هنا ابنتظار املوت ".

مسعت صوهتا، الذي بدا غريبا من شدة 
اخلوف، وهي تقول: " ماذا تقصد بكلمة 
انتظار؟ اعتقدت أنك ستطلق النار علي 

 ." 



مضيت الكثري من الوقت هنا ".قال: " أ  
مث استدار، وغادر. أغلق الباب وراءه  

 اتركا إايها يف ظالم دامس.
صرخت جاكواب بصوت عال، لكن...مع 
أهنا مسعت وقع أقدامه تبتعد، إال أنه مل  

 يعد أو يستجيب لصراخها. .
يف البداية اعتقدت أهنا ستجن، لكنها 

قاومت الرعب بكل ما لديها من  
الت وصوهتا يرجتف يف ذلك  دفاعات. ق

الظالم: " أوال علي أن أعيد يدي إىل  



األمام، فهو مل يقفل الباب. إن متكنت 
من القيام بذلك، فقد أستطيع أن أفك  
 قيد رجلي، مث سأمتكن من املغادرة ". 
شكرت إرادهتا القوية، اليت دفعتها  

للذهاب دائما إىل النوادي الرايضية،لذا  
يعية. متكنت من يتحلى جسمها مبرونة طب

مترير ساقيها من بني ذراعيها، مع أهنا 
أحست ابحلبل كأنه يقطع بشرهتا. يف هناية 

األمر، وبعد ذرف الدموع واملقاومة  
الشديدة، جنحت يف القيام بذلك، وبدأت 



بنزع الرابط عن قدميها. فقط لو أهنا  
 متلك مصباحا... 

مع أن الرجل عقد الرابط بسرعة، إال أن 
ت متماسكة جدا.أخريا ،وبعد العقدة بد

أن بدا الوقت كأنه ساعات طويلة، أحنت 
رأسها ابجتاه ركبتيها، وبكت وهي تشعر  
إبحباط شديد، حىت شعرت أن ال قدرة 
لديها على البكاء أكثر. صوت انعم  
جعلها ترفع رأسها عاليا. إهنا أصوات  

الفئران، فكرت بذلك وهي تشعر برجفة 



خفافيش؟ من الرعب، أو رمبا أصوات 
فتحت عينيها على وسعهما، وحدقت  
ابلظالم، وهي تعض على شفتها كي ال 

تصرخ. شعرت جبسدها ينكمش،  
 فحبست أنفاسها، وأصغت بتوتر شديد.
أخريا، عندما مل تسمع أي صوت آخر، 

اسرتخت، وبدأت من جديد حماولة  
التخلص من العقدة على قدميها. عليها 

 أن خترج من هنا! .



دها هنا، أم أن ما قاله  أحقا مات وال
الرجل هو جمرد أكاذيب ليجعلها ختاف  
أكثر؟ أخربهتا أمها أنه مات يف الكمني  

الذي نصب له. هل كذب ابولو 
 كونسيدين على املرأة اليت تزوجها؟

فكرت ابستياء، من احملتمل أنه فعل  
ذلك. شدت بقوة على العقدة األوىل،  
وأدركت غري مصدقة أهنا تبدو أقل  

، وعلى الفور انتعش األمل يف  تشابكا



داخلها. حبست أنفاسها، وعملت ببطء  
 أكثر. إن سحبت

احلبل بقوة ستشد العقدة من جديد حول 
قدميها. ببطء وخبفة متكنت من نزع هناية 

 احلبل.
قالت ابللغة اإليلريية: " شكرا لك، أيب! 

 ." 
العقدة الثانية بدت أكثر صعوبة،  

د، لكنها فأصابعها متعبة وهي تشعر ابلرب 
أجربت نفسها على املتابعة حىت متكنت 



يف النهاية من نزع احلبل، وابتت قادرة  
 على حتريك قدميها.

احتاجت إىل وقت طويل لتتمكن من 
الوقوف، فعضالهتا متشنجة بسبب الربد  
والتوتر. أمضت بعض الوقت جاثية على 

ركبتيها قبل أن تتجرأ على النهوض  
قدميها. اندفعت الدماء  والوقوف على 

أبمل يف عروقها، فتنهدت وهي تشهق من 
األمل. أدركت أهنا جائعة، وتشعر ابلعطش 

 أيضا، كما أهنا يف حالة ايئسة. 



جتاهلت كل شيء يدور يف فكرها، 
مدت يديها   وسارت ترتنح إىل األمام.

أمامها. فتعثرت فجأة عندما اصطدمت  
ن بزاوية شيء ما، وضربت رأسها. عليها أ 

جتد الباب... عندما وجدت يدها املتلهفة 
الباب اخلشيب السميك، راحت تتلمس  

طريقها بقدر ما تستطيع من سرعة 
لتتمكن من الوصول إىل مقبضه، لكنها  
فشلت يف ذلك. دفعت الباب بقدر ما  

تستطيع من قوة، لكنها فشلت يف 



حتريكه. يف النهاية علمت أن عليها تقبل 
خروج من هنا! .األمر، ال سبيل هلا لل  

اهنارت على األرض، والدموع احلارة  
تغسل وجهها، وهي منهارة بشكل كامل. 
وبطريقة ما، وعلى الرغم من كل شيء، 

 انمت، لتستيقظ على ماذا؟ 
فجأة مسعت صوات، كانت متأكدة أهنا لن 
تسمعه مطلقا من جديد. مسعت ماركو 
ينادي: " جاكواب...!جاكواب...! هل  

". تستطيعني مساعي؟  



كان عليها أن تبتلع غصة تكاد ختنقها، 
قبل أن جتيب بنربة حادة: " هنا...أان هنا!  

 ." 
محلت الدقائق القليلة التالية عاصفة من  
  العواطف. أخذت جاكواب ترجتف وتتنهد،
ما أن رفعها بني ذراعيه وضمها إىل قلبه 

 بكل ما لديه من قوة. 
قال بعاطفة صارخة وبقوة: " حبيبيت!  

يب! هل أنت خبري؟ ". حبيبة قل  



مث مجد مكانه. بنربة صوت ابلكاد متكنت 
من مساعها، مهس يف ُأذهنا : " ابقي  

 هادئة، ومهما حدث... ال تتحركي ". . 
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سيطر رعب كبري على جاكواب. شعرت 
كأن األمل يف أعماقها سيقضي عليها فهي 
 ال تستطيع أن تتحمل ان ميوت هنا معها.

و صمت أنزهلا ماركو على قدميها  هبدوء
و وقف بينها و بني الضوء اخلافت الذي 

 راح يقرتب و يسلط عليهما. 



توقف القادم عند ابب الزنزانة :"ال اريد 
 ان اسبب لك اي اذى مسو االمري",.

انة صوت اصبحت تعرفة جيدا االن.  
اتبع الرجل بنربة االحرتام ذاهتا:"مشكليت 

ة الشعر  هي مع تلك الشريرة صاحب
 االمحر اليت امسكت بك بني خمالبها".

 قال ماركو هبدوء:
عليك أن تقتلين لتصل اليها..-  

رابطة جأشة و متاسكة ادهشا جاكواب و 
اخافاها يف الوقت عينة. مل تستطع  



التوقف عن االرجتاف. راح عقلها يدور 
فهي ال  يف اضطراب و صراع كبريين 

 تستطيع أن تفهم ما الذي جيري معها و 
 امامها. 

قال الرجل بنربة خشنة قاسية:"قلت أنين 
ال اريد ان اسبب لك األذى لك أن كان 
علي القيام بذلك فسأفعل للنيل منها.  
جيب أن أقتل هذة املرأة. أمها خانت  
عمي و أرسلتة اىل القرب لتتمكن من  

 الزواج من ابولو كونسيدين". 



 سالة ماركو بنربة هادئة:
ة عمك؟.اذا انت ختطط لقتل ابن-  
أهنا تدين للعائلة ابلفدية بدمائها. -

والدها مات يف هذة الزنزانة. أمها  
تزوجت املتوحش الذي قتل جديك.  

لتسكن روحها اجلحيم اىل ابد! ال بد اهنم 
يراقبونك من السماء و هم غاضبون منك 

 آلنك تريد الزواج هبا.
حىت أن كان ما تقولة صحيح فما الذي -

أليك.. فعلتة هي و مب اساءت  



ساد صمت لفرتة كافية. حبست جاكواب 
انفاسها حىت قال ابن عمها بصوت عايل  
و عنيف:"ال بد أننك تعلم كيف جتري  
األمور هنا, القاتل يقتل هو أو عائلتة.  
أقسمت لوالدي على فراش املوت أنين  
ساخذ بثأرة من القاتلة أن كانت ال تزال 

 على قيد احلياة".. 
املة االهتمام بدت نربة صوت ماركو ح

بدال من االدانة و الغضب من الرجل  
أمامة و هو يقول:"أذا مل مل تقتلها مباشرة 



بدال من أحضارها اىل هنا و تعذيبها هبذة 
 الطريقة؟"

تردد الرجل قليال قبل بعرتف 
بعناد:"أردت أن أقتلها لكنين مل استطع  

القيام هبذا األمر أان ال استحق ثقة والدي 
يب.....لكنين وعدتة هلذا تركتها هنا يف  

 الزنزانة حيث مات عمي." 
و ملاذا عدت اىل هنا؟. -  

احتج الرجل وقت أطول هذة املرة قبل 
 أن جييب بغضب: 



"ألقتلها مل أستطع.....مل أستطع أن أتركها  
متوت يف الظالم مبفردها فأان ال فأان ال 
أفعل ذلك بكلب أو فأر حىت.....ال  

بدون طعام أو ماء أو  اضعة يف قفص 
 ضوء". 

توقف للحظة قبل أن يتابع:".....قررت 
 أن أعود ألقتلها بسرعة".. 

قال ماركو بنربة هادئة:"أعتقد أنك مل 
ختطط لقتلها فأان أعرف من أنت. مسعت 

الكثري عنك فأنت تداوي الناس و  



احليواانت ابألعشاب. من يفعل ذلك ال 
نك كنت ميكنة أن يقتل. أان متأكد أ
 ستطلق سراحها".

ظهر األهتياج على الرجل و صاح  
قائال:"لكنين وعدت والدي.....و أان 

كبيت أقسمت لة انين سأخذ جاث على ر 
بثأر العائلة اليت مل يبق لة منها  

 سواي.....بسبب تلك املرأة.....أمها".
شعرت جاكواب ابلتوتر الشديد و خشيت 

على ماركو من غضب ابن عمها. قد 



يدفعة غضبة اىل أطالق النار علية. 
ل أن ترى  أجفلتها الفكرة. ال! لن تتحم

ا. أن  ماركو ميوت. عليها القيام بشئ م
كان على أحدمها أن ميوت فلتكن هي ال 
هو. اندفعت اىل االمام من خلف ظهرة و  

هي تزحية نت طريقها لتواجة قدرها  
بشجاعة. سرعان ما حترك ماركو فصاح  
هبا و أطبقت يداة عليها و أعادها اىل  

 الوراء ليحميها.



بعد أن ساد الصمت للحظات انطلق  
صوت أخر فاجأهم مجيعا. انة صوت  

راي مدبرة املنزل اليت قالت:"انة على  ما
حق بيريو فأنت عدت لتطلق سراحها.  
 أمها مل تكن خائنة و والدك على خطأ". 

صاح بيريو بقوة:"لكنين وعدتة!أة! سوف 
اقتل نفسي ألنين مل اف بوعدي  

 لوالدي"..
مد يدة اىل جيبة ليخرج املسدس اال أن 

ماركو سارع اىل األمساك بة. راح الرجالن 



اصران يف املكان شبة مظلم. و مع أن يتع
بيريو قوي اجلسم اال أن ماركو أطول قامة 
و ذو بنية مليئة ابلعضالت لذا متكن من 

التغلب على الرجل األخر و انتزع  
املسدس منة . أخريا قال لة:"ما الذي  
ستجنبة من قتل نفسك! أخربتين ماراي  

أنك ابرع يف معاجلة احليواانت فما الذي 
ملزارعون من دونك؟".سيفعلة ا  

مل ينبس بيريو بكلمة. بعدئذ قالت  
ماراي:"أصغ اىل بيريو! أنت تعرفين جداي 



و تعرف أنين ال اكذب. والدة هذة املرأة 
مل ختن زوجها و زوجي و جدي االمري و 
االخرين. اان اعرف الشخص الذي وشي 

 هبم و قد قتلتة بيدي". 
سأهلا بيريو بصوت خشن:"من فعل 

 ذلك؟".
  يعد لذلك امهية االن. قضي االمر.مل-

شعرت جاكواب ابلغثيان. و أبن االرض 
تدور هبا بسرعة. اطلقت أنينا خافتا و  

سقطت مغشيا عليها. لكن قبل ان تفقد 



الوعي بلحظة شعرت بذراعي ماركو 
 حتيطان هبا فأدرمت اهنا أبمان

استقظت جاكواب يف غرفتها و راحت  
قبل  حتدق يف السقف. رمشت عدة مرات

ان تدرك ان هي ابلتحديد. شعرت ابمل 
شديد يف رسغها فحركتهما علها ترحيها يف 

 وضعية أخرى.
أنت خبري االن. قال الطبيب أنك  -

فقدت الوعي بسبب التعب و اجلوع و  
 العطش..



بدت نربة صوت ماركو مليئة ابالحباط و  
هو يقف جبانب السرير فيما عيناة ال 

الطبيب؟! مل تفارقاهنا. غمغمت جاكواب:" 
 اعتقد أن هنام طبب يف الوادي".

أحظرت الطبيب من املشفى الرئيسي  -
يف العاصمة ابلطائرة. علقت  

بضعف:"شكرا لك! اذا مل يكن هذا  
 حلما. اسفة ألنين غبت عن الوعي". 



قال ماركو بنربة صوت مل تسمعها منة من 
قبل:" ملاذا اندفعت اىل االمام معرضة  

 حياتك للخطر؟"
ريو غاضبا و جدا. وخشيت ان بدا بي-

 يقتلك..
و هل اردت محاييت جبسمك. ملاذا  -

 فعلت ذلك؟ 
تشابكت نظراهتما و ساد صمت بينهما 
للحظات مث قالت جاكواب برقة:"ألنين  

 أحبك". 



ركع ماركو على ركبتة و أحاط وجهها  
بيدية. بدا وجهة منهكا لكنة ينضح 
ابلعزم. قال هلا:"عندما عدت برفقة  

عرفت ابختفائك أصابين  أليكسا و 
اجلنون ظننت انك مت.....اي  

أهلي.....جاكواب! أان أحضرتك اىل هنا و 
 وعدتك ابحلماية". 

ال أبس! كل شئ على ما يرام األن.-  



قال ماركو حبزم:"لن أمسح حبصول ذلك 
اثنية. سنتزوج غدا و تغادر هذا املكان و  

 لن نعود الية ابدا". 
ابلطبع! ذلك سيخفف من شعورك  -

 ابلذنب.. 
قال ابنفعال أسقط عنة قناع السيطرة 

على النفس الذي حالو التمسك بة:"ال 
اريد الزواج بك بسبب مشاعر الذنب. 

قاومت طويال فكرة الوقوع يف حبك لكن 
عندما ذهبت ألحضار أليكسا افتقدتك 



سست كما لو أنين تركت  كثريا. أح
نصف كياين هنا. عندما عدت و مل أجدك 

نون و أدركت حينها كدت اصاب ابجل
 مقدار حيب لك".

غمر جاكواب مزيج من الفرح و االرتياح و  
البهجة مل تسطع التوقف عن االبتسام. 
اتبع ماركو يقول:"لكن يف املرة املقبلة 
عندما أقول لك ال تتحركي أطيعيين و  

 ابقى مكانك". 



أمسك يديها برفق و طبع قبلة على كال 
م حفل رسغيها مث قال :"ما رأيك أن نقي

زفاف ثالثي مع غايب و ميليسا و  
 حبيبهما؟ أليست فكرة رائعة؟"

أة! سيكون ذلك رائعا حقا..-  
مسعا طرقا على الباب تالة صوت  

نسة جاكواب يود رؤيتها. ماراي:"ابن عم اال
أنة اندم و يريد منها أن تساحمة أو على  

 ألقل أن تتفهم ملاذا قام بة"
 سأهلا مراكو:"هل تودين رؤيتة؟". 



عربت رعشة من اخلوف يف كياهنا ألهنا  
سرتى الرجل الذي اختطفها و هددها  
 ابلقتل لكنها قالت:"حسنا! دعية يدخل"
بقى ماركو اىل جانب سريرها ما أن رأت 

تالشا خوفها هنائيا جاكواب ابن عمها حىت 
اذ بد واضحا ان بيريو نفسة عاين من  

مطمئنة:"انت االمل مثلها متاما .قالت لة 
 نسييب الوحيد اىل جانب اخيت الكسا" 

طرف بيريو بعينة و قال :"أقسم لك أنين 
 لن اتعرض ابلسوء ألختك". 



تردد قليال قبل ان يتابع:"مل استطيع تنفيذ 
رغبة والدي حىت عندما كنت حتت رمحيت 

 و مل يكن هناك من حيميك مين". 
علق ماركو بنربة ختلو من التعاطف:"ألنك 

 قرارة نفسك انك ترتكب عرفت يف
 خطأ.....". 

قاطعيتة جاكواب:" سوف حتجد أنك و  
اخيت لديكما امرا كثرية مشرتكة فهي طيبة 

 بيطرية ايضا".



أومأ بيريو موافقا مث احنىن امام األمري  
 قائال:"سيدي! أن أردت أن تقتلين.....". 
جاء رد ماكو احلازم على الفور:"قريبتك مل 

على فعلتك و  تصب أبذى و أنت ندمت 
هذا كاف. لكن حىت لو قتلتها ما كنت 
ألقتلك بل كنت ألقاضيك أمام القانون. 
مل يعد يف ايلرياي مكان لألخذ الثأر. أطلب 

منك شيئا واحدا و من اجل اهل  
أيلرياي.....أن تتحدث يف كل مكان عن 



بشاعة هذا التقليد و عن ضرورة اللجوء  
أر".أىل القانون بدال مت اللجوء اىل الث  

سوف افعل..-  
قال ذلك و هم يستدير ليغادر مدت  

 جاكواب يدها لتصافحة.
اجفل لرؤية رسغها املتضرر و ما أن مد  
يدة ملصافحتها حىت تطاولت جاكواب و  
عانقتة قائلة برقة:"شكرا لك اي ابن  

 عمي".. 



جتمدت حركتة يف البداية لكنة ما لبث أن 
غمرها بذراعية و قبل جبينها. بعدئذ 
خرج من الغرفة برفقة ماراي. سألت 
جاكواب بعد برهة:"أتظن أن اليكسا 

 أصبحت أبمان؟". 
ليس متاما. أعتقد أنة جيدر بكما انتما  -

االثنتان أن تقوما أن تقوما بتجرك علين  
يرضي الشعب. الناس يف ايلرياي مؤمنون و  
القديس ايفان هو شفيع البالد. اقرتح أن 



ليت دفن فيها  تقوما بزايرة الكادرائية ا
 للصالة و التضرع.

أن كنت تظن أهنا خطوة مناسبة فال  -
مانع لدي لكن عليك أن تطرح الفكرة 

 على اليكسا.. 
صمتت قليال مث أردفت:"أن كنا سنذهب 
من األفضل أن نكون من دون حراسة  

 ألظهار حسن النية يف األمر".
ظلت ألكسا صامتة للحظات طويلة  

حة يف وقت عندما نقل اليها ماركو اقرت 



الحق. كان قد أطلع أخاة غايب على  
فكرتة و قاما معا ابستشارة األمري أليكس 

الذي رحب ابألمر و كذلك فعل  
 مستشاروة. 

قال غايب:"لست مظطرة أىل القيام بذلك 
 ألكسا".

رفعت ألكسا كتفيها و أجابت:"أعتقد أنة 
جيد يب ذلك فهو يف النهاية والدي. أن  

ور يف البلد الذي كنا نرغب بتحسني األم



أدخلة يف الفوضى و الظالم فعلي القامي  
 بذلك."

نزرت أىل جاكواب و اتبعت:"لكنك لن 
 ترافقيين خالل هذة الرحلة".

قالت أختها الكربى بنربة حازمة:"ال  
تكوين محقاء! أن قررت القيام بذلك  

 فسأكون أىل جانبك".. 
بقيت على موقفها احلازم خالل األسبوع 

عمل األمري أليكس و فريق  التايل فيما 
مستشارية على حتضري الناس للمناسبة. 



يف النهاية تقبلت ألكسا حضور أختها 
معها. أثناء سريمها يف الشوارع املظلمة 

حنو املعبد االبيض احملاط ابلنبااتت  
اخلضراء قالت هلا :"ليس هناك من وسيلة 
أخرى للقيام بذلك كما اظن أشعر انين 

ا أقوم بة و كل ما  أدين هلذا الشعب مب 
 أمتناة هو أن ينجح االمر فعال".

هذا ما متنتة جاكواب ايضا. بقيتا صامتتني 
د.  عندان القامها الكاهن عند ابب املعب



وجدات املبىن الضخم فارغا اال من أنوار  
 الشموع اخلافتة..

جثت املرأاتن على ركبتيهما. مسعت 
جاكواب حفيف ثوب الكاهن و هو يسري 

ما. صلت من اجل ايلرياي و  ليقف امامه
شعبها و لألطفال الذين سينشأون يف 
حرية بعيدا عن تقاليد البالية. مسعت 

أصواات خافتة جعلتها تنهض من مكاهنا و  
بدأ قلبها يدق بسرعة ما أن رأت الناس  
يدخلون هبدوء اىل املعبد شعرت جبلدها 



يضيق عليها و مدت يدها لتجذب يد 
الالقل. ما لبث أختها. ستمواتن معا على 

أن أدركت أن القادمني ليسوا سوى  
جمموعة صغرية من الناس. بعدئذ دخل 
الناس ابملئات بل ابألأللف. مسعت 

مهساهتم و حفيف اثواهبم و هم يبحثون 
يف املبىن الكبري مث مسعت أصوات  
صلواهتم اخلافتة. أدركت أ، سكان  

أيريلرياي انضو اليها واختها فيال صالة 
دهم. أصابتها دهشة ممزوجة من اجل اوال 



ابلفرح بعد ان االمور ستسري على ما 
يرام. خرجت األختان من املعبد بعد أن 
جاء مراكو و غايب ملرافقتهما. هنام رأت 
جاكواب الباحة مليئة ابلناس الذين يرتدون 

ثيااب سوداء و يصلون بصمت. رأت  
املشهد نفسة يف الشوارع أيضا. وضع  

ألكسا و قال  غايب ذراعة خلف ظهر  
هبدوء:"هذا ما حيدث يف كل مكان يف  
البالد. املعابد مألى ابلناس و هذا  



تصريح واضخ ابلثقة بكما أليكس أنة  
 أكرب دليل على هناية زمن األخذ ابلثأر"..
أخريا جاء اليوم املتنظر. يوم األحتفال 
بزفاف ثالثة أخوة من عائلة كنسيدين.  

ائية يف وصلت العرائس الثالثة اىل الكاتد
عربة جترها اخليول و قد تزين مبجوهرات 
"دماء امللكية" فوضعت ميليسا التاج  
فيما تقلدت سارة العقد أما جاواب  

فاختارت القرطني ألذهنا. أحتشد الناس 



على الطرقات يلوحون هلن و الفرحة تبدو 
 مشعة من وجوههم..

تراقصت األضواء على املذبح ما أن  
ميليسا.  علت املوسيقى معلنة دخول

التقطت جاكواب اقة األزهار بقوة بيديها  
املضطربتني و جتمعت املرفقات حوهلا.  

وقفت دون حراك بينما جلس املهنئون و  
بدأ الكاهن بتالوة مراسم زفاف سارة و 

 غايب.



ابلرغم من األهبة و الضيوف البارزين و  
خنبة رجال السطلة يف العامل بدا احلتفال 

شت جاكواب بسيطا و مؤثرا جدا. رم
بعينيها لتبعد الدموع ما أ تبادر أخ ماركو 

 و عروسة كالم احلب و الوالء. 
التفتت اىل ماركو و التقت عينومها.  
أشاحت بنظرها ألن سيطرهتا على  

عواطفها بدت هشة جدا. و هي ال تريد 
أن تبكي كأطفال يوم زفافها, أخريا جاء 
دورمها أعطت جاكواب . ابقة األزهار 



قفت أىل جانب ماركو أمسك أللكسا وو 
ماركو يدها فشعرت بيدة دافئة و قوية و  
داعمة هلا. أجربت نفسها على أن هتدأ مث 
أمسكت بيدة لتدعمة هي بدورها. أضغيا 

أىل الكاهن و ما أن أعلنهما زوجا و  
زوجة حىت صدحت أصوات املوسيقى 

 ابلفرح و البهجة. 
يف وقت الحق مرر ماركو يدة على عنق 

ظهرت الرقة يف عينية. قررا أن  زوجتة و 
ميضيا شهر العسل على الشاطئ يف الفيال 



القدمية املليئة أبصدار صوت األمواج و  
رائحة األزهار من األصوات البعيد  

القادمة من القرية, مسعا أصوات أسهم  
انرية يف ذلك الليل الدافئ و هذا يعين أن 

 الناس يف القرية ما زالو حيتفلون.
ماركو:"هل أنت سعيدة؟" . سأهلا   

مهست جاكواب:"أان األن يف سعادة عارمة 
 أنت تعرف ذلك". 

ضغطت بذراعيها حولة بثقة كبرية لتؤكد  
لة أن كل خوف يف حياهتا قد تالشى  



بسبب حبا لة. قال هبدوء :"أان كذلك. 
عندما أستيقظ كل صباح و اراك جبانيب 
انئمة و شعرك حول وجهك الرائع أعلم 

يف العامل يعين بقد ما تعنني يل   أن ال شئ
أنت, هل متكنت من أقناعك أنين مستعد 

لكي أموت من أجلك مع أنين أشعر  
بوالء كبري حنو أيلرياي؟ أنت دائما ستبقني 

 األوىل يف حيايت".
قالت جاكواب معرتفة:"أجل فأان أحبك  

أكثر مما كنت أحبك منذ سنة مضت. مل 



ميأل  أكن أعلم أن احلب ينمو و ينمو حىت
 احلياة كلها".

راقبا وجة القمر املكتمل و أشعتة الفضية 
املتسللة أليهما عرب النوافذ مث أحىن راسة 

 ليعانقها..
يف وقت الحق عندما احبر القمر أبجتاة 

غرب و مل يعد هناك أي أضواء انرية  ال
تنفجر يف السماء أستلقت جاكواب صامتة 
تصغي اىل دقات قلبة حتت خدها بنعومة 

دوء. قالت:"أان و ألكسا أمضينا و ه



القسم األكرب من عمران و حنن نشعر  
ف من جمرد ذكر أسم أيليزاي و اليوم ابخلو 

عندما منر يف الشوارع يرمي الناس األزهار 
 علينا. يبدو يل ذلك كاحللم". 

حلم جعلتة أنت و ألكسا حقيقة -
 لشجاعتكما. 

اتبع ماركو بثقة ال جمال للشك فيها:"من 
اعدا ايحبيبة قليب لن ترمي  األن و ص

 احلياة عليك أال األزهار".. 
 لتحميل مزيد من الرواايت 



احلصرية و املميزة   
 زوروا 

 موقع مكتبة رواية 
www.riwaya.ga  

نسخة مكتوبة حصرية مهداة إىل مشرتكي 
 قناة رواايت عبري على تيليجرام

رواايت عبريرابط قناة   
https://t.me/aabiirr 
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