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495احالم جديدة      

 سارة مورغن  
 

********* 
 

 امللخص
ريكو هو زوجة لطيفة غري معقدة تنجب  كل ما أراده 

له العديد من األطفال. لكن فرانسيسكا هربت منه  
 يوم زفافهما وقبل الرقصة االوىل.

اآلن مل يعد ريكو مضطرا إىل مالحقتها والبحث  
عنها. فقد عادت بنفسها إىل حيث جيب أن تكون  

 الزوجة الصاحلة. إىل احضان زوجها.   



افه. واآلن ال شيء تعرض ريكو للخيانة ليلة زف
 سيمنعه من احلصول على عروسه العذراء... 

 
********* 

 
 الكاتبة: سارة مورغان

 Medicalإهنا جنمة صاعدة يف سلسلة " 
Romance "  ونتمىن أن 

تستمعوا بقراءة روايتها العاطفية الزاخرة ابالحداث 
 واإلاثرة هذه.   

 
********* 
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ربت يوم زفافها ه  
متكنت جيسي من استئجار طائرة خاصة صغرية مبا 
تبقى لديها من نقود. شدت حاشية قبعتها لتغطي  

عينيها، وختفي معظم مالحمها، أما شعرها فجمعته يف 
عقدة، وأخفته عن األنظار. ارتدت معطفا عاداي 

أسود اللون فوق سروال أسود، ومل تضع أي مساحيق  
ي ال تريد أن جتذب االنتباه زينة أو جموهرات، فه

 إليها.   
لو نظر إليها رابن الطائرة عن كثب، لالحظ لون  

بشرهتا الشاحب وارجتاف يديها، وهي متسك حبقيبتها 
الوحيدة الصغرية. لو أنه فعل، لالحظ أيضا النريان  

املشتعلة يف عينيها الزرقاوين والتصميم الشديد 
ينظر  الواضح يف ذقنها املرفوع، لكنه مل يكن



ابجتاهها. ألقى نظرة واحدة خمتصرة عليها ما إن  
 صعدت إىل الطائرة، مث فقد أي اهتمام هبا. 

دفعت جيسي مبلغا كبريا من املال من أجل ذلك  
ابلتحديد. مع ذلك جلست بتوتر يف مقعدها، غري 

قادرة على اإلحساس ابالرتياح وهي حتدق من خالل 
يقدم هلا أي  النافذة الصغرية يف الظالم. رفضت أن 

شراب منعش هبزة خمتصرة من رأسها، فهي غري قادرة 
على إضافة املزيد من االنزعاج إىل معدهتا املتوترة 

 املهتاجة.
بعد قليل ستهبط الطائرة يف صقلية. جمرد التفكري 
بذلك جيعلها تشعر ابملرض والغثيان. حاولت أن  

هتدئ من تسارع نبضها. أغمضت عينيها، ومالت إىل  
الوراء، على مقعدها، وراحت تتنفس بعمق. ال شيء  



سيوقفها، فال أحد يتوقع حضورها، مّرت ستة 
 أشهر... ستة أشهر تعلمت خالهلا أن تعيش

مبفردها.. ال أمساء وال هوية وال ارتباطات... عاشت  
جمهولة اهلوية كي حتمي نفسها، أما اآلن فها هي تعود  

إىل صقلية. هذه اجلزيرة الساحبة يف البحر املتوسط  
أشبه ابجلنة، لكنها ابلنسبة إىل جيسي جمرد سجن! 

فكرت وهي تتحرك بقلق على مقعدها، قريبا.. قريبا 
ب عليها القيام به، أما اآلن فكل ما  جدا ستقوم مبا جي

تريده هو أن ترى أمها. مّرت ستة أشهر على 
 غياهبا... 

سار مساعد الطيار إىل مؤخرة الطائرة، وقال: "  
ق، آنسة بركلي! ثبيت  سنهبط يف غضون مخس دقائ



حزام األمان جيدا. ستكون السيارة ابنتظارك، كما 
 طلبت ". 

يلة، فأجابت جيسي حتدث ابللغة اإلنكليزية بنربة ثق
ة ذاهتا، متجنبة أن تفضح حقيقة طالقة لساهنا  ابللغ

ابللغة اإليطالية. للحظة قصرية فكرت مبا سيقوله  
الرابن لو أنه عرف هويتها، مث رفعت كتفيها بال  

اهتمام، مؤكدة لنفسها أن ال جمال لذلك أبدا. ال  
 شيء يف أوراقها الثبوتية سيكشف عنها.

سه قائال: " فايي! أمتىن لك  هز مساعد الطيار رأ 
 رحلة آمنة " 

 رحلة آمنة؟!  
اكتشفت جيسي أن فمها اصبح جافا بسبب  

اخلوف. ازداد توترها ما إن هبطت الطائرة حمدثة 



سلسلة من االرجتاجات. أخريا، وضعت يديها على 
حزام األمان، أزالته، مث رفعت احلقيبة الصغرية،  

األمامية وأجربت نفسها على السري إىل اجلهة 
 للطائرة.

ستسري األمور على ما يرام! قالت ذلك لنفسها حبزم،  
وهي تنزل الدرج لتسري على درج الطائرة. تنفست 

لتتنشق عطر صقلية، وتشعر بدفء هوا الليل الذي  
يطبق عليها. تويف والدها وانتهت مراسم اجلنازة، وال 
أحد يتوقع قدومها إىل املنزل. ستدخل خلسة لرتى  

. بعد ذلك ستعمل على إهناء زواجها. تغادر أمها، مث
 لن هترب بعد اليوم، 

ولن ختتبئ. أعلمتها األشهر الستة األخرية أهنا متلك 
قوة كافية.. أكثر مما ميكنها أن تتخيل. ذكرهتا أضواء  



السيارة اليت تقرتب منها أبضواء السيارات اليت تطارد  
السيطرة على ذهنها املضطرب اهلاربي. حاولت 

لى دقات قلبها املتسارعة. ازداد توترها ما إن  وع
اقرتبت السيارة منها، وتوقفت هبدوء قرهبا. ابلكاد 
انتظرت أن يفتح الباب اخللفي قبل أن تصعد إىل  

 الداخل. 
فقط عندما اغلق الباب وراءها، واقفل عليها، 
ادركت أن هناك شخصا آخر يف املقعد اخللفي  

ض يف معدهتا،  للسيارة. شعرت على الفور ابنقبا
 وبتوتر ال ميكن وصفه لشدة الرعب. آه.. ال، ال! 
جتمدت مكاهنا من الصدمة، ومل تعد قادرة على  

االلتفات. ال داعي ألن تلتفت، فهي  احلركة أو على 



تعرف من هو، فقد شعرت حبضوره بكل عصب وكل  
 نبض يف جسدها.

البليونري الوغد.. زوجها! ريكو كاستيالين  
راقبها ريكو وهي متد يدها إىل مقبض الباب، وراقبها 

عندما استسلمت حلقيقة أن أبواب السيارة مقفلة، 
وهكذا مل يعد لديها أي وسيلة للهرب. من حتت 

حافة القبعة، متكن من رؤية عينيها اللتي ظهر فيهما  
الرعب، كذلك الرعب الذي يتملك حيواان جرحيا. 

كر بضيق أنه قلل من شأهنا، وشعر على الفور  ف
 بومضة من السخرية. من بي كل النساء 

اللوايت تعرف عليهن، فرانسيسكا هي الوحيدة اليت  
 متكنت من مفاجأته.

 بوانسريا، تسورو! أهال بعودتك.  -



رأى كيف شحب وجهها، واختفى اللون منه. من 
  الواضح أهنا مل تتوقع وجوده هنا. أهي حقا هبذه

السذاجة؟ هل اعتقدت حقا أهنا تستطيع العودة إىل  
صقلية، من دون أن يعلم بذلك؟ انتظر أن تقول شيئا  
ما، لكنها مل تتحدث. بدال من ذلك جلست جيسي  

هبدوء، وهي متسك حبافة املقعد. راح صدرها يعلو  
 ويهبط بسرعة.

لو أهنا امرأة أخرى، لشعر ريكو ابالسف حياهلا، لكنه 
الشعور ابألسف على بعيد جدا عن   

زوجته. ملاذا عليه أن يتعاطف معها بعد ما فعلته؟ إهنا 
حمظوظة جدا النه مستعد للجلوس معها يف السيارة  

 ذاهتا.  
 تبدين متفاجئة لرؤييت. -



مبجهود كبري متكن من االحتفاظ بنربة صوت هادئة،  
خشية أن يبوح مبا يشعر به ابلفعل. اتبع قائال: " 

ان تسورو. مل ال أكون هنا للقاء  ملاذا؟ حنن متزج
 زوجيت أثناء عودهتا إىل الداير؟ "

أخريا استدارت جيسي لتنظر إليه، فرأى الدهشة يف  
عينيها وهي تقول بنربة خمتنقة: " كيف علمت 

 بعوديت؟".
اضطر إىل الرتكيز بشدة ليتمكن من مساع كلماته. 

رفع كتفيه بدون اهتمام وقال: " هل اعتقدت حقا 
ن أعرف؟ أنت زوجيت فرانسيسكا! ،اان أهتم أنين ل

أبي أمر حيدث لك. أوصاين والدك بك، وهذه مهمة 
 أحتملها مبنتهى اجلدية ". 



استعادت نربة صوهتا بعض القوة، وهي تقول: " 
احقا؟ أنت ال هتتم يل أبدا، ريكو. أنت ال هتتم سوى 

 بنفسك ".
  مال ريكو إىل األمام، ونزع القبعة عن رأسها. انفلت

شعرها من عقدته، وانسدل فوق كتفيها بتموجاته 
الناعمة. بدت ايفعة بشكل ال يصدق، وصغرية جدا 
لتقوم بتلك املكائد كلها. متتم ريكو بتعجب: " كم 

تفاجئينين! أنت مليئة ابالندفاع واحلياة، لكن ذلك ال  
يظهر عليك مطلقا. عندما التقينا ابلكاد كنت 

من تتكلمي. رحت أمتلق كي أمتكن   
انتزاع الكلمات من فمك. اعتقد أنك خجولك، 

 لكن.." 



حدقت يب جسي للحظات، قبل أن تقول: " انت ال 
 تعرفين مطلقا، ريكو! " 

 هذا أمر واضح جدا. -
تساءل إن كانت قد الحظت نربة السخرية يف صوته،  

 وهو يتابع: 
" لكنين أرغب ابلتعويض عن ذلك. يف الواقع، سوف  

تعارفنا ". أضحي بوقيت كله لتعزيز   
ظهرت نربة من الرعب يف صوهتا، فيما أخذت هتز 

 رأسها بسرعة:
" ال! أنت لست حباجة إىل ذلك.. اان ال أريد أن  

 أعرفك.. ما أعرفه 
 أكثر من كاف يل "  



إهنا كتلة من التناقض! فكر بذلك وهو حيدق هبا.  
 االنطباع األول 

برهنت لدى رؤيتها يظهر أهنا لطيفة وجبانة، مع ذلك  
 أهنا طائشة وماكرة.

 شعرك األسود يشري إىل أنك حتملي دماء إيطالية. -
مال إىل األمام، وبرقة لف خصلة من الشعر احلريري  

ين  على اصبعه، مث اتبع: " لكن هاتي العيني الزرقاو 
 تظهران صلتك ابلعرق اإلنكليزي ".

متلك جيسي عيني كربيتي بلون الزمرد وبشرة انعمة 
. يف الواقع إهنا صورة مثالية لألنثى الشابة  حريرية

الربيئة. مع ذلك يعرف ريكو أهنا فقدت براءهتا إىل  
األبد.. أضاعتها مع رجل آخر. اندفع الغضب بقوة 



يف عروقه، مع عاطفة أخرى أكثر بشاعة وخطرا: إهنا  
 الغرية!

هذا ما يشعر به املرء عندما يواجه اخليانة الزوجية. 
، شيء مظلم وخطري، انبعث حيا،  شيء ما من ماضيه

فحاول بقسوة قهره والسيطرة عليه، مذكرا نفسه  
ابلقاعدة الذهبية اليت تتحكم حبياته: حترك إىل  

 األمام.. دائما إىل األمام.. وال ترجع إىل املاضي أبدا.
ابلرغم من أهنا فقدت براءهتا، لكنها ال تزال له. 
! ال تسارعت أنفاس جيسي وهي تقول: " ال تلمسين

 أريدك أن تلمسين ".
وحبركة سريعة من رأسها، أفلتت شعرها من بي  

أصابعه، وانزلقت إىل أقصى زاوية يف املقعد. راحت  
حتدق إىل األمام مباشرة، وكأهنا بعدم النظر إليه  



تستطيع، بطريقة ما ن أن تنكر وجوده. قالت: " أريد 
 الذهاب إىل منزل والدي ".

عد، أخذ ريكو يقاوم رغبة أبن يديرها ابجتاهه على املق
ليجعل نفسه مركز اهتمامها. بقي صامتا للحظة، 

وعيناه مركزاتن على وجهها اجلانيب وهو يفكر  
 بطلبها.

أمل تتأخري قليال؟ تويف والدك، وأقيمت اجلنازة  -
 منذ أسبوعي.

قال ذلك بنربة انعمة، مع ذلك مل تبدر منها أي ردة 
فعل. ال شيء. هذا أمر غريب! فكر بذلك وهو 

حيدث أمامه ال يطابق ما يعرفه عنها. اتبع  يراقبها. ما
قائال: " مبا أنك طفلته الوحيدة، أمل تعتقدي أن من  

 األفضل أن حتضري وتقدمي التعازي قبل اآلن؟" 



أدارت وجهها حنوه، فرأى شيئا ما يف عينيها مل 
 يستطع أن يفسره.

 قالت هبدوء: " ال! مل أفكر بذلك " 
 مل ال؟  -

ل عملت خالله على ساد صمت طويل.. صمت طوي
التحديق به ببساطة، فيما لّف الغموض عينيها.  

بعدئذ أدارت رأسها قائلة: " عالقيت أبيب ليست من  
شأنك ريكو، فأان ال أدين لك أبي شي أو ابي  
 تفسري. اان لست هنا ألراك. أتيت لرؤية أمي "

 أمك رحلت.   -
مسعت جيسي نربة دهشة يف صوهتا، وملعت عيناها  

هي تقول:ابخلوف و   
 " رحلت؟! إىل أين؟ ". 



 ال فكرة لدي مطلقا. -
ما إن قال ذلك حىت مّدت يدها عرب املقعد،  

 وأمسكت بذراعه أبصابع متوترة.
 هل حضرت اجلنازة؟ أريد أن أعلم. -

 أجل، وغادرت بعد فرتة قصرية من ذلك. -
راقبها كيف غاصت يف مقعدها. مث أغمضت عينيها،  

ا على مالمح وجهها.  فيما بدا االرتياح واضح
 مهست.

يف هذه احلالة ميكنك إيقاف السيارة. ساعود إىل   -
الطائرة جمددا، ولن أزعجك بعد اآلن. ميكنك املضي  

 حبياتك كيفما تشاء. 
هذا ما أرغب ابلقيام به، لكنين ابلتأكيد لن   -

 أعيدك إىل تلك الطائرة.



اتبع ريكو بصوت خافت: " لدينا الكثري لنتحدث 
  بعودتك،تسوروا!"عنه. أهال

هي ما زالت زوجته! ذكر نفسه بذلك بتصميم  
خبري يف  وعناد. كل أمر آخر أصبح من املاضي، وهو

 كيفية إبقاء عينيه مركزتي حبزم على املستقبل. 
حاولت جيسي أن تفكر بسرعة. ملم مل تتوقع ذلك؟  

كيف أمكنها أن تكون مبثل هذا الغباء، فتتخيل أهنا  
 صقلية من دون أن يالحظها  تستطيع الوصول إىل 

احد؟ يف أي حلظة ابلتحديد نسيت من هو زوجها؟  
أمل تتذكر أن اجلميع هنا يدعونه الثعلب؟ حقق ريكو  
مليونه األول قبل أن يتخطى سنوات املراهقة، واتبع  

 تكديس املال بتصميم قوي ال يرحم، 



وقد عرف عنه أنه قاس متطرف ووسيم جدا. إنه  
وقربه منها يؤثر على سرعة   حمور أحالم النساء،

 بديهتها وعلى قدراهتا العقلية.
قطب ريكو جبينه، وراقبها وهو متكئ على مقعده،  

فيما بدا هادائ، ما جعل جيسي جتد سيطرته على  
نفسه أمرا خمقيفا حقا. كل ما فيه غامض، عيناه،  

شعره وطبعه الناري. ارجتفت من دون قصد منها، 
هي تعلم أن هذا الرجل  فهو ميثل السلطة والقوة، و 

ميلك قوة وأتثريا أكثر مما كان والدها ميلك. إنه  
الشريك اللبق اىل اقصى احلدود، لكنها لست محقاء  
 لتنخدع هبذه الشخصية املتحضرة اليت يقدمها للعامل.

البذلة األنيقة اليت يرتديها واحلذاء املصنوع يدواي 
  الذي ينتعله مع كل ما ميثله من جاذبية ووسامة



ليست إال مظهرا زائفا خلداع اآلخرين. إنه مظهر  
تنكري خيدع به معارضيه، لكي يشعروا إبحساس 

زائف من األمان. أما هي فتعلم أن تلك االبتسامة  
الساحرة اليت جتذب الكثري من النساء ختفي شخصية  

 ابردة، قاسية، تثري حسد أي صياد ماكر ماهر. 
اس، فهي تعلم مهما أتنق هذا الرجل، وكيفما ظهر للن

احلقيقة بكل وضوح، ريكو كاستيالين صقلي مئة 
ابملئة، وجيسي واحدة من القالئل الذين يعرفون  

 ذلك. 
ال ميكن أن تكون جداي برغبتك يف استمرار   -

 زواجنا؟
ال شك أهنا أساءت فهم ما قاله. امتد الصمت  

بينهما، وحدقت به جيسي بصمت ورعب. بدا من  



املستحيل عليها أن تقرأ تعابري وجهه، كما أهنا غري 
عينيه السوداوين   قادرة على النظر بعيدا عن

 الالمعتي. 
 ملاذا؟    -

 الن زواجنا انتهى. -
ختلت عنه، والرجل الصقلي ال يغفر عمال كهذا! الهنا  

ابتسم ريكو بربودة قائال: " زواجنا مل يبدأ بعد، 
د لك بذلك. لدينا الكثري من  تسورو! والفضل يعو 

املشاكل اليت علينا ختطيها، وهذا ما اسعى للقيام به  
 ." 

شعرت جيسي بقلبها يدق يف صدرها كاملطرقة، أما 
يما سيطرت عليها موجة جسدها فراح ينتفض بقوة، ف



من الغضب، لدرجة أهنا خشيت أن تغيب عن 
 الوعي.

ما الذي تفعله هنا؟ ملاذا أنت هنا؟ قالت  -
 الصحف إنك يف نيويورك.

 هذا ابلتحديد ما شجعها على اجمليء إىل صقلية.
جيب االّ تصدقي ما تقراينه يف الصحف، لكنين  -

ركايت  أشعر ابإلطراء ملعرفيت أنك كنت هتتمي بتح
 خالل عطلتك الطويلة.

قال ذلك بصوت انعم، وهو ال يزال حيدق هبا.  
أعطى بعض التعليمات للسائق قبل أن جيلس 

ابرتياح، وهو يتابع: " من الواضح أنك اشتقت إيل. 
ال تشعري ابخلجل، فهذا أمر طبيعي جدا. أليس من  



الطبيعي أن تشتاق الزوجة لزوجها؟ أشعر ابالرتياح  
اجتمع من جديد " نااآلن ألن مشل  

بدت نربة صوته انعمة ومتحضرة، لكن جيسي  
شعرت أن راحيت يديها أصبحتها رطبتي، فهي ال 

تنخدع مبظهره اهلادئ. ريكو خصم خطري، وهي تعلم 
أن تصرفاهتا وضعتها يف موقع اخلصم له. ال بد أنه  

غاضب. هي تعلم أنه غاضب، مع ذلك مل يرفع  
 صوته حىت 

 اآلن.
ف عرفت أنين على منت تلك الطائرة؟كيف.. كي -  

عادت لتتلعثم من جديد، رغبت يف الصراخ من شدة 
اإلحباط. ملاذا اآلن؟ إهنا حباجة إىل كل ما لديها من  



ثقة بنفسها. ملاذا هجرها وختلى عنها فجأة كل ما 
 تعلمته خالل األشهر الستة املاضية؟

 من الطبيعي أن أعرف.  -
وهو يتابع: " بعد موت   تكور فمه عن ابتسامة ابهتة،

والدك، عودتك إىل صقلية أمر حمتوم. كل ما حيتاجه 
األمر بعض الوقت. صحيح أن الصرب ليس من 

صفايت، لكنين قاومت كثريا للحصول على شيء منه 
" 

 اعتقدت أنك ال.... -
ما دمت مل تعودي إىل البالد حلضور اجلنازة،   -

ت  أفرتض أنك عدت اآلن بشكل هنائي، ألنك سئم
 من حبيبك. 

 اي حبيب؟  -



ما زال تشعر بصدمة وجوده، وهي ال تستطيع إبعاد  
 نظراهتا عن عينيه. 

أنت زوجيت. منذ اللحظة اليت تبادلنا فيها عهود   -
الزواج، أصدرت األوامر حلراس األمن لدي مبراقبتك. 

لذا إن كنت حتاولي أن تنكري أنك غادرت زفافنا 
 مع كارلو مانسيين...  

ه بال مباالة، وكأن األمر الذي يتحدث عنه رفع كتفي
 بال أمهية، قبل أن يتابع:  

..... فأنت إذن تضيعي وقتك. امتىن أ، تكوين قد  - 
 وجدت السعادة معه.

الطريقة اليت تفوه هبا بتلك الكلمات زادت من  
توترها. تذكرت أن إحدى أهم مميزات ريكو هي 



هو قدرته على التفكري بربودة وبعقل صاف حىت و 
 يغلي من الغضب.

وهو اآلن كذلك. إهنا تشعر ابلصراع الدائر يف  
أعماقه. على العكس من والدها، تعلم ريكو أن  

يسيطر على طبعه الصقلي النزق، واستعمله 
ملصلحته. بدال من مواجهة العدو، هو يراقب نقاط  
ضعفه مث يتحي الفرصة املناسبة ليهجم عليه. قرأت 

قتصادية من جريدة عاملية،  مرة مقاال عنه يف صفحة ا
 حيث مت وصفه ابملعلم يف التخطيط والدقة

 واملهارة، كما أنه عدو شرس ال يرحم. 
أما هي فقد مت دمغها كسجينة لديه من خالل فاعلية  
عقد زواجهما، وهذا أحد األسباب اليت دفعتها إىل  
اهلرب. رحلت مع كارلو، البستاين الذي كان يعمل 



للحظة أن ريكو سيعتقد أهنما   لدى والدها، ومل تفكر
االفرتاض من قبله هو سبب  حبيبان. يف الواقع، ذلك  

 آخر يثبت اتساع اهلوة بينهما.
تلفظت ابلكلمات قبل أن تتمكن من منع نفسها: 

"كيف عرفت أنين على منت الطائرة؟ دفعت مثن 
 التذكرة نقدا ".

 وأان دفعت هلم مبلغا أكرب. -
نظر إىل ساعته،   ظهر السأم على مالمح وجهه.

لفعل. هل تعتقدين حقا واتبع: " سذاجتك مؤثرة اب
أنين سأمسح لزوجيت ابلعودة إىل صقلية من دون  

احلماية الكافية؟ اان مسرور ابلفعل ألنك عدت إىل  
البالد من دون صديقك. ألن ذلك كان سيحرجين 

 ابلرغم من اجملهود الذي سأبذله "



على املقعد، فبدت  ضغطت جيسي ابصابعها
أصابعها بيضاء من شدة الضغط. هل يعتقد حقا أن 

كارلو حبيبها؟ يف تلك اللحظة أدركت أن غضبه  
ليس انبعا من حبه هلا بل من كربايئه اجلرحية. اعتقد  

أهنا أقامت عالقة غرامية مع رجل آخر. للحظة  
بقيت جيسي صامتة، مث تذكرت أي نوع من الرجال  

لشجاعة تنبعث منهو ريكو، فشعرت اب  
 داخلها. إن كان عليها أن تواجهه فلتبدأ اآلن.

تنفست بعمق، وبدأت ابلقول: " لن أعود إليك، 
 ريكو. ال أريد أن أبقى زوجة لك. أان أريد الطالق! "

كررت تلك الكلمات مرات عدة، لدرجة اهنا انزلقت  
من شفتيها بسهولة واضحة، وعلى الفور شعرت  



ابرتياح كبري. لقد انتهى األمر! لن تستيقظ بعد اآلن  
 يف الليل، وهي ختطط ألفضل وسيلة ملواجهته.

أجاب ريكو بنعومة: " كيف ميكنك قول ذلك؟ ليس  
نعم أريد   هذا ما قلته حي وقفت أمام الكاهن وقلت

 الزواج بريكو " 
 حدث ذلك ألنين اعتقدت أنك شخص لطيف. -

ملع املرح يف عينيه وهو قول:" فرانسيسكا.. تسورو! 
 أان شخص لطيف ". 

اخفض جفنيه قليال ليخفي ما يفكر به: " كيف ميكن 
أن تفكري بطريقة أخرى؟ أان دائما لطيف مع  

 العجائز واألطفال ".
جوز أو أي طفل.أنت ال تعرف أي امراة ع -  



رفع ريكو كتفيه، وحرك يده كأهني صرفها عن التكلم 
 هبذا األمر: " لو كنت أعرف، لكنت لطيفا معهم ". 

بعد ذلك رمبا ستسرقهم. فأنت ال تفكر إال  -
 بنفسك.

كادت جيسي ختتنق. استدارت للتخلص من نظراته  
 احلارقة، اليت متزق أعماقها إىل شظااي.  

أان مل أفكر أبي شخص غريك  على العكس متاما. -
منذ رحلت يوم زفافنا. هل أحتاج إىل تذكريك أبنك  
ما كنت تطيقي االنتظار للزواج يب؟ تألألت النجوم  
يف عينك منذ اللحظة اليت تقدمت هبا ألطلب يدك، 

 فقد كنت مغرمة يب جبنون. 
شعرت جيسي مبوجة حارة من اإلذالل حتيط هبا.  

لكن الكلمات مل فتحت فمها لتنكر ما قاله، 



تسعفها. كيف ميكنها أن تتلفظ بكذبة من هذا  
النوع؟ ابلطبع كانت مغرمة به. كل ما يف األمر أن  

ذلك احلب مل يكن جزءا من خمططها. بدا هلا الزواج  
من ريكو طريق اهلروب املثايل من والدها. وأتتها  

الفرصة لتحظى أخريا ابحلرية اليت متنتها، وانتظرهتا  
 طويال. 

أن أمضيا بعض األوقات معا، حصل هلا ما   بعد
قعت أسرية  حيصل ألي امرأة عندما تلتقي بريكو، و 

جاذبيته ووسامته، وهذا أمر مل ختربه به أبدا. حقيقة 
أنه علم مبا كانت تشعر به حنوه، جتعلها ترغب يف أن  

ختتفي حتت أقرب صخرة من شدة اإحراج. نظرت إىل  
بؤسها وضيقها. خارج النافذة، لتتمكن من إخفاء 

ريكو رجل تتناقس العارضات واملمثالت على جذب 



انتباهه، فكيف ميكن لفتاة خرقاء، مل يسمح هلا يوما  
ابالبتعاد عن قريتها، أن حتظى بفرصة للحصول على  

 انتباهه؟
اعتقدت أنين مغرمة بك. أجل، هذا صحيح.   -

لكن حدث ذلك قبل أن أفهم أي نوع من الرجال  
مطلقا أن أحب شخصا مثلك.أنت. ال ميكنين   

قالت ذلك وهي تشعر أبمل يكاد خينقها، فهي ال 
ا به. حبست عواطفها  تريده أن يدرك مدى اهتمامه

ملدة طويلة، لدرجة أن جسدها ودماغها يكادان  
 ينفجران.

قمت مبا عليك القيام به لتجعلين أقول نعم، لكن  -
االمر كان ابلنسبة إليك جمرد إتفاق عمل. هذا ليس 

 هو الزواج الذي أريده. أان أريد زواجا حقيقيا. 



زواج حقيقي؟ أنت تضيعي خامتي يف إصبعك.   -
 فماذا تريدين أكثر من ذلك؟ 

 أظهرت السخرية يف نربة صوته رأيه مبا قالته.  
 أنت ال تفهم ما أقوله. اليس كذلك؟ -

أدارت جيسي رأسها، وأجربت نفسها على النظر إىل  
" ال يتعلق األمر ابخلوامت  زوجها. قالت متابعة:

والعهود، ريكو! هذه االمور ال قيمة هلا. الزواج  
احلقيقي يتحدد مبا تشعر به. إنه العناية واالهتمام 

 واحلب، هذه األمور اليت ال تعرف عنها أي شيء ".
 وهل هذا ما قدمه لك كارلو.. االهتمام واحلب؟ -

 السخرية يف صوته كانت القشة األخرية.
نافق حقيقي! ملاذا رحلت يوم زفافنا،  أنت م -

 ريكو؟ هل أزعجت نفسك مرة بطرح هذا السؤال؟



رأت كيف ضاقت نظرة عينيه قليال، لكنها مل تعد  
قادرة على كبح غضبها. فالغضب يتصاعد يف 

أعماقها، وميد أوصاهلا املرجتفة وثقتها املهتزة ابلقوة. 
 اتبعت قائلة:" كيف جترؤ أن جتلس أمامي، وتتهمين
أبن لدي حبيبا، وتسخر مين، يف حي أنك دعوت  

صديقتك إىل زفافنا؟ أي نوع من الرجال انت، 
ريكو؟ أي نوع من الرجال ذاك الذي يتوقع من  

صديقته أن تسر حي تراه يتزوج امراة أخرى، ويتوقع  
من زوجته أن تستقبل عشيقته؟ أال متلك اي  

 أحاسيس؟ " 
، إذ أصبحت توقفت عن الكالم متفاجئة من ثورهتا

فجأة سريعة اإلدراك والفهم. أمضت طوال حياهتا مع 
والدها، وهي تعض على لساهنا، مطأطئة رأسها إىل  



األرض، ومل حتاول أن ترد عليه يوما.مل حيدث معها  
أبدا قبل هذه اللحظة أن قالت ما تفكر به. بطريقة  
ال إرادية، انكمشت جيسي على نفسها يف مقعدها، 

رك. استمرلكن ريكو مل يتح  
يف مراقبتها فقط، وقد رفع حاجبه بسخرية وإعجاب  

 معا.
قال بنربة متكاسلة: " هذا اطول حديث مسعته منك 

يوما. عندما كنا منضي بعض الوقت معا قبل الزفاف، 
ابلكاد كنت تتفوهي بكلمة. كنت خجولة جدا، 
وكنت أعمل جاهدا للحصول على أي نوع من  

حتدقي ابألرض، ابجلدار أو  اإلجابة منك. كنت 
الطاولة، أواي مكان بعيد عين. إنه ألمر مذهل 

 ابلفعل أن أالحظ أن لديك رأاي حامسا "



تورد وجهها بقوة، فما قاله هو احلقيقة بعينها. كانت 
ما تتم حبضور والدها، وجيسي تعلمت من لقاءاهت 

التجارب املرة أن من األفضل هلا أن تبقى صامتة كي 
لغضبه.  ال تتعرض   

 حسنا! أان أنظر إليك اآلن، وأتكلم معك. -
قالت ذلك، وهي حتاول أن حتافظ على نربة صوت  

اثبتة. ال جمال لتدعه يعلم مبا تشعر به من توتر.  
اتبعت قائلة: " ورأيي بك ال جمال لتغيريه، ريكو!  

أنت تقيس كل شيء على أسا الربح، وال تقوم أبي  
كما أنك ال هتتم  عمل إن مل حتظ بشيء ما منه.  

ملشاعر الناس؟ أمضيت ستة أشهر وأان أفكر مبا  
 حصل. تزوجت يب للحصول على شركة



والدي، وهذا أمر سيء مبا فيه الكفاية، إالّ أنين  
اعتقدت أنك على األقل تكن بعض االحرتام يل، 
 لكنك قمت بدعوة عشيقتك إىل حفلة زفافنا ". 

جرحا يف سيطر األمل واإلذالل عليها، وكأن هناك  
 أعماقها ما زال ينزف. 

أنت ما زلت ايفعا حقا. كان هناك أكثر من مئيت   -
 مدعو إىل الزفاف.

أان لست مهتمة بذلك العدد كله. فقط اهتم  -
لواحدة، تلك الشقراء اليت مل تستطع االبتعاد عنك.. 

 عشيقتك! 
صحح هلا وهو يقطب جبينه: " صديقيت السابقة، وال  

هتتمي ألمرها. انتهت عالقيت هبا منذ وقت  أعلم ملاذا 
 طويل جدا "



 إذا ملاذا كنت تعانقها على الشرفة؟  -
وضع يده على فمه ليخفي تثاؤبه. من الواضح أنه  

 سئم من هذا
الشجار. قال: " اان فعال ال أستطيع أن أتذكر. بعض  

النساء عاطفيات بطبعهن. رمبا كانت تعانقين عناق  
 الوداع "

عهن! تذكرت جيسي ذلك العناق  عاطفيات بطب
امللتهب. تذكرت احلسد الذي كاد يسمرها مكاهنا، 

 فريكو مل يعانقها مرة هكذا.
 ملاذا دعوهتا إىل الزفاف؟  -

أصبحت عيناه فجأة ابردتي، وهو يقول: " وضعك 
احة، أان ال يعطيك احلق أبن تسأيل عن تصرفايت. بصر 



نت ال أفهم سبب تذمرك، فقد تزوجت بك أنت، وأ 
 صاحبة احلظ السعيد ".   

احتاجت جيسي إىل بضع حلظات للتمكن من فهم  
 ما قاله. 

 صاحبة احلظ السعيد؟ اي حظ؟ -
حدقت به غري مصدقة. حبثت يف وجهه الوسيم 

االمسر الربونزي عن اثر للندم أو األسف العميق، 
لكنها مل جتد غري الثقة ابلنفس والتسلط. هذا الرجل  

ن أفعاله. ال يرضى أبن تسأله ع  
قال بنعومة: " أجل، أنت حمظوظة. قدمت لك ما مل  

 أقدمه ألي
 امرأة أخرى " 

 وما الذي يفرتض يب أن أشعر به ابلتحديد؟  -



 االمتنان.  -
قالت وهي تكاد ختتنق من الغضب: " االمتنان؟  
االمتنان إلعطائي فرصة أن أتشارك بزوجي مع 

ذا عشرات النساء؟ حسنا! اعذرين إن مل أشاركك هب 
 املستوى من االمتنان!" 

مل أتصور أبدا أنك متلكي مثل هذه الثورة يف  -
دخلك. كم يبدو ذلك مثريا! هذا يشرح الكثري من  

 األمور.
اتبع التحديق هبا، وهو يفكر مليا، مث قال: " عليك  

يف املرأة،   أن تدركي أنين أعترب الغرية صفة مزعجة
ضع خامتي  وغريتك هذه سخيفة، ما دمت املرأة اليت ت

 يف إصبعها " 



أان ال أشعر ابلغرية. كي يراودك مثل هذا العشور   -
جيب أن تكون مهتما ابلشخص اآلخر، وأان ال أهتم 

 بك مطلقا. 
يف السابق كانت تفعل. جعلتها فكرة الزواج به تشعر  

ى نزع بسعادة ال توصف، حىت إهنا مل تكن قادرة عل
فويل،  االبتسامة عن وجهها. كان ذلك جمرد حلم ط

 فالواقع أثبت هلا أمورا خمتلفة متاما.
مل أشعر ابلغرية، بل ابإلذالل. ماذا توقعت مين أن   -

أفعل، ريكو؟ هل افرتضت أنين سأنظر إىل أولئك 
النساء املتعلقات بك، وأشعر أنين حمظوظة؟ أهذا ما  
تقوله؟ هل افرتضت أنين ساحتفل مع أولئك النساء، 

هذا ما تريده؟ وابتسم ألنك اخرتتين أان؟ أ  



حدق ريكو هبا من خالل جفون شبه مطبقة، وقال: " 
 أنت تتصرفي بشكل هستريي ". 

ال، ريكو! لست هستريية. أان أفكر بوضوح  -
 وألول مرة منذ سنوات.

يف الواقع، مل تعد جيسي هتتم لنتائج ما سيحدث إن 
 قالت ما تفكر به. ما الذي جنته من الصمت؟  

أجبين عن سؤال واحد. إن أردت أن تكون مع   -
 تلك الشقراء، فّلم مل تتزوج هبا، وتقضي عمرك معها؟ 
لوينا أمريكية، وهي لست زوجة مناسبة يل. لديها   -

 عمل خاص هبا، وهي مستقلة جدا.
هقت جيسي وهي حتدق به غري مصدقة: " أي نوع  ش

ما  من األجوبة هذا؟ أتقصد أن لديها من النمطق
يكفي كي ال تتزوجك؟ آه! بدال من ذلك اخرتت  



فتاة محقاء من صقلية ال تعرف أي شيء. أهذا ما  
حتاول قوله؟ حسنا! علي أن اذكرك أن امي إنكليزية  

تكبت  األصل. لذا فإن دمي الصقلي ليس صافيا. ار 
 غلطة ابلزواج يب، ريكو.. غلطة كربى ".

مل ترمش عيناه، وهو حيدق هبا قائال: " اان أل أرتكب 
األخطاء، أما أنت فارتكبت غلطة فادحة ابلتخلي 
عن زواجنا، لكنك عدت اآلن، لذا ميكنك البدء  
إبصالح األمر. قررت أن أختطى حقيقة أنه كانت  

ة صحيحة، لديك عالقة سابقة، فقومي بدورك بطريق
 وقد أمتكن من مساحمتك ". 

مساحمتها؟! حدقت به جيسي بيأس مطلق. ريكو 
كاستيالين معتاد على معاملة النساء بطريقة سيئة، 
لدرجة أنه ال يدرك أن هناك طريقة أخرى. إنه متاما  



يف املنزل، بينما  كوالدها. الزوجة هي املرأة اليت ترتك 
هو لالحتفال مع نساء أخرايت. يذهب  

أان متأكدة أنك وجدت العديد من النساء   -
 الراغبات يف مواساتك.

شعرت جيسي ابلرعب بسبب الغصة اليت تشكلت  
يف حلقها. ملاذا هتتم لذلك؟ ملاذا تشعر ابالنزعاج ألن 

زفافهما مل يعن إال القليل له؟ لقد انتهى األمر. 
 زواجهما انتهى، وهي ال تشعر حنوه إال ابلكراهية.

ريكو بربودة، وقال: " وافقت على الزفاف، حدق هبا 
 وهذا ما كنت تريدينه "

 كان ذلك قبل أن أعرف حقيقتك.  -
 واي حقيقة تلك؟ -



شعرت كأن اهلواء حبس يف صدرها، فرتددت للحظة. 
لكن  هي تشعرابإلحراج من االعرتاف بسذاجتها، 

 هناك أوقات هامة جدا للصدق واالعرتاف ابحلقيقة. 
ما يب. كالكما عاملتماين كأنين  أنت وأيب اوقعت -

 جزء من اتفاقية على سلعة ما.
تلعثمت ابلكلمات، فرفعت يدها إىل عنقها لتحاول  

 التخفيف من تسارع أنفاسها.
اتفقتما وقايضتما، حىت حصلتما على ما تريدانه.  -
جعلتين أعتقد أنك تريد الزواج يب مل أكن أكثر من  

نكما للحظة مقايضة على سلعة ما. مل يتوقف أي م
ليفكر يب. مل تفكرا مبا أحتاج إليه، ومبا أريده. فكرمتا 

 فقط مبا يريده كل منكما. 



شعرت جيسي ابلتمزق بسبب جشعهما وعدم  
 اهتمامها هبا.

معظم الزجيات تتم على هذا النحو، وحنن مل نكن   -
غريبي عن بعضنا. يبدو أنك نسيت الوقت الذي  

 أمضيناه معا.   
ة حازمة، فعلمت ابلتحديد ماذا  قال كلماته بنرب 
تلك املناسبة الوحيدة دفعها الفضول   يقصد بقوله. يف

ملواجهة اخلجل واملنطق، وأقدمت على معانقته. تلك  
التجربة أقلقت نومها منذ تلك اللحظة. العناق  

الدافئ وهو يضمها غليه، وميرر يده على ظهرها... 
أن   اإلحساس املفاجئ الذي متلكها جعلها تتمىن لو

 عناقهما يستمر أكثر، لكنه توقف بغته.



أدركت أن ريكو ال يشعر أبي اجنذاب حنوها، وقد 
تزوج هبا ألسباب خمتلفة متاما. لكنها مل تستطع نسيان 

ذلك العناق، ما زال جسدها حىت اآلن يتلوى جملرد  
الذكرى. أصاهبا الرعب من ردة فعلها، فرفعت 

ال بد أنه يعرف  بصرها حنوه، ورأت اللمعان يف عينيه.
مدى جاذبيته. حدق هبا بسخرية جعلتها تشيح  

 ببصرها عنه بسرعة.
شعرت جيسي ابإلحراج من ردة فعلها، لكنها قالت: 

" مل أمتكن من معرفتك أبدا، فأنت مل تبح يل أبي  
شيء عن نفسك، ريكو. أما ابلنسبة إليك، فتلك 
 اللقاءات مل تكن أكثر من مقابلة من أجل وظيفة "

ظيفة...! وما هي الوظيفة؟ و  -  
 الحظت أثر للمرح يف نربة صوته وهو يكرر ما قالته. 



زوجة لك. األجر غري حمدود. املكافأة اإلضافية  -
يزات: مذهلة. املطلوب: فتاة مطيعة ال والتحف

عالقات سابقة هلا، خنوعة، تعمل ما يطلب منها، وال 
 تتكلم أبدا...

به. تذكرت  مل تتمكن من منع نفسها من التحديق  
عناقه هلا، مث تذكرت أنه كان يعانق عشيقته يوم  

 زفافهما.
... فتاة مستعدة لتتحمل عالقاتك العاطفية  -
العديدة. حسنا! اخرتت املرأة غري املناسبة هلذا 

العمل. أان أستقيل. يف املرة الثانية عندما ترغب يف 
 الزواج، عليك أن متدد فرتة املقابلة ريكو! 

أبن أتزوج اثنية، ولدي زوجة رائعة   ملم قد أرغب -
 جتلس اآلن أمامي؟



نظرته سببت رجفة يف جسدها، فحدقت جيسي به،  
حماولة أن ختفي ما تشعر به. إنه ميزح.. ال بد أنه  

ميزح! ال ميكن لرجل متفاخر مثل ريكو أن يسامح  
زوجته اليت تركته يوم زفافهما. ال بد أنه سيطلقها...  

سيفعل. سيصعب األمر عليها ن لكنه ال بد أنه 
 سيطلقها يف النهاية، وستصبح حرة. 

أنت فقط تقول ذلك لتعاقبين، ألن صورتك   -
 االجتماعية اهتزت. 

أظهرت ابتسامته أن مجلتها جعلته يشعر  -
 ابلتسلية:" صورتياالجتماعية مل تتغري أبدا".

ال اصدق أنك ال تزال متمسكا بوزاجنا. كالان   -
زوجتين فقط ألن ذلك الزواج كان جزءا  نعلم أنك ت

 من االتفاق الذي ابرمته مع والدي. 



شعرت جيسي ابإلهانة العرتافها بتلك احلقيقة. ال بد 
أن ريكو مل جيدها جذابة على اإلطالق، ومن الواضح  
أن هذا هو السبب الذي دفعه إىل االبتعاد عنها بعد  

أن عانقها. فقد كان يؤجل مسألة التقرب منها  
عانقتها قدر ما يستطيع. وم  

احتاج والدي إىل شخص يدير أعماله، فاختارك  -
أنت، ألنك الرجل الوحيد العدمي الرمحة مثله. أان 

 أهنئك على ذلك.
رفع ريكو حاجبه، وقال: " عدمي الرمحة؟! أعتقد أنك  
تقصدين أنين أملك القدرة على اختاذ القرارات بدون 

فهوم جتده معظم  التأثر ابلنواحي العاطفية، وهذا م
 النساء أمرا مزعجا "  

 أما هي، فكانت غبية إىل درجة جعلتها تغرم به!



شركة والدك كانت على وشك اإلفالس، لذا من   -
 الصعب جدا أن أهتم ابجلشع. 

شعرت جيسي ابلصدمة، ومل تستطع التفوه أبي 
 كلمة. حدقت به مليا، مث سألته: 

أتقول إن شركة والدي كانت على وشك  -
فالس؟ اإل  

ملم أنت متفاجئة؟ جتارة زيت الزيتون هي جمرد جتارة  -
حملية. ملتكن لدى والدك أي فكرة عن كيفية توسيع 

 أعماله أو الدخول يف منافسة حقيقية. 
 عمل والدي كان أكثر من انجح. -

فكرت أبولئك األشخاص الذين كانوا يتوافدون إىل  
الفيال، وابلفرق الواضح بينهم وبي والدها. فجأة  
قال ريكو بنربة قاسية: " والدك كان يدير الشركة  



بطريقة سيئة ن فطريقة عمله تعود إىل العصور 
لكنين أعمل على تصحيح ذلك "الوسطى،   

" أتعين  هزت جيسي راسها، حماولة أن تفهم ما يقوله: 
 أن عمل والدي كان فاشال؟ " 

أمل تعريف بذلك من قبل؟ -  
كيف يل أن اعلم؟ أيب مل يتحدث مطلقا معي عن   -

األعمال. كنت أقطف الزيتون، وأقوم ببعض أعمال 
السكرترياي له، لكنه مل خيربين أي تفاصيل عن العمل.  

 لو كنت صبيا الختلف األمر. 
فكرة ما ملعت استقرت عينا ريكو على وجهها، وكأن 

 بذهنه فجأة. 
حدقت به جيسي ابنزعاج، وقالت: " أان ال أفهم...  

 إن كانت شركة والدي فاشلة، فلماذا أردهتا؟". 



 ميكنك أن تسمي ذلك نزوة...  -
ابتسم ريكو ابتسامة مل تبح بشيء من أفكاره، قبل  

أن يتابع: ".. أو رغبة عاطفية أبن تكون يل شركة يف  
كايت ".صقلية بي جمموعة شر   

 أنت عاطفي متاما كأسد يلتهم رجال.  -
اتسعت ابتسامته، وقال: " أهذا ما تعتقدينه؟ حسنا!  

يف هذه احلالة، علي أن اعرتف أن لألمر عالقة 
ابألرابح أكثر مما هو أمر عاطفي. فأان أملك موهبة  

يف معرفة الفرص التجارية الراحبة اليت ال يهتم هبا 
 اآلخرون ".

ة ابحلماس وأصبحت نربة صوته أكثر  ملعت عيناه فجأ
ع: " كان والدك خيسر يف جتارته  ثقة وفرحا وهو يتاب 

بسبب وجود خلل يف توزيع عمله، وليس بسبب 



اإلنتاج، فالزيت من أفضل األنواع. تناولت الطعام يف  
أفضل املطاعم عرب العامل كله، ومل أتذوق يوما افضل 

ممكنة  منه. ساعمل على تسويق الزيت أبفضل طريقة 
" 

حدقت جيسي به. لقد نشأت بي أشجار الزيتون،  
لكنها مل تشعر يوما ابحلماس هلا، فجمع الزيتون من  

 بي األشواك واحلصى من أصعب األعمال. 
 لكن األسواق مليئة بزيت الزيتون.    -

حدق ريكو هبا، وقال بلطف مؤكدا: " ليس زيت 
الزيتون الذي أملكه أان، فهنالك دائما أسواق 

الفضل، وزيت الزيتون األخضر هو األفضل ". ل  
متنت جيسي لو أنه يتوقف عن النظر إليها هبذه 
الطريقة التقييمية، شعرت بوجهها يتورد خجال،  



فتمتمت:" هذه مالحظة منوذجية من شخص صقلي 
 ." 

حترك ريكو بسرعة قصوى، لدرجة أهنا مل تره يقرتب.  
منها، ويف حلظة يف حلظة كان جيلس على مسافة آمنة 

أخرى أصبح وجهه الوسيم قريبا جدا. رفع يده ومرر  
أصابعه على خدها، جمربا إايها على النظر إليه،  

وقال: " لو أنين صقلي منوذجي، لوضعت حدا لذلك  
املراهق الذي هربت معه يوم زفافنا. أان أحاول أن  

أكون متحضرا بشأن األمر كله. لكن، من أجل  
فضل أال تذكريين أبنك كنت إيضاح األمور، من األ

غري خملصة يل. من اآلن وصاعدا أمنعك من حبث 
 هذا املوضوع بشكل مطلق "



حدقت جيسي به غري قادرة على التحرك. شعرت 
كأهنا تسمرت يف مكاهنا بسبب عمق نظرته ومجال  

عينيه السوداوين وكثافة رموشه. إنه وسيم جدا، حىت 
إليه. راح قلبها   إهنا تكاد تشعر ابألمل جملرد النظر

يدق بسرعة، فقاومت بشدة للتخلص من إحساس  
 ال يقاوم ابالقرتاب منه. 

ملاذا تزوجت يب؟ يبدو كأن والدي دفع لك ماال   -
 لتأخذ شركته.. وابنته معا.

للحظة حدق هبا ريكو بصمت معرب، مث تراجع على  
املقعد، ليضع مسافة كافية بينهما. قال: " كنت  

مل أكن كذلك ملا وافقت مطلقا مستعدا للزواج. لو  
على طلبات والدك، بغض النظر عن رغبيت يف 



احلصول على شركة تصدير زيت الزيتون اليت ميلكها  
 ." 

كان مستعدا للزواج؟ فتحت جيسي فمها، وفكرت  
ه يوما. مسعته مع النساء كانت  يف كل ما قرأته عن

دائما مصدرا لالقاويل واملالحقة. مل يعرف عنه يوما  
راغب يف الزواج، وإن كان فعال كذلك، فقد أنه 

 أخفى ذلك بطريقة جيدة. 
 ملم مل تتزوج واحدة من عشيقاتك الكثريات؟ -
 ما هذا التعبري اجلذاب. إنه إنكليزي عتيق. -

ابتسم ريكو ابتسامة ابهتة وهو يعرتف مبا قالته، مث 
اتبع: " العشيقة هلا دور معروف، تسورو! أما وضع  

ؤوليات خمتلفة. هلذا السبب أردت  الزوجة فيحمل مس
 امراة من نوع آخر. أردت فتاة من صقلية "



 أان نصف إنكليزية. -
 والدك صقلي، وأنت نشأتم يف صقلية. -

 رفع كتفيه، واتبع: " هذا أمر جيد ابلنسبة يل ".
أتقصد أنه يفرتض يب أن أعرف ما هو املطلوب   -

 من زوجة رجل صقلي؟ 
ورفعت ذقنها عاليا،   جلست جيسي مستقيمة الظهر،

تذكرة تلك األوقات اليت عملت فيها جاهدة على  م
تكرار هذه اجلمل يف ذهنها. قالت متابعة: " حسنا!  

لدي أخبار هامة لك. أان زوجة سيئة جدا. من 
األفضل لك أن تعمل على الطالق بسرعة ريكو، 

قبل أن أبدأ إبظهار التصرفات اليت تؤكد على دمي 
 الربيطاين ".



مالمح وجه ريكو للحظة، مث قال بنربة هادئة   مجدت
وحازمة: " آلخر مرة أقول لك: ال رغبة لدي يف  

الطالق، ابدا! فأان ال أؤمن ابلطالق. أنت زوجيت، 
وستبقي كذلك. كلما اعتدت على هذه الفكرة 
 بسرعة أكرب، كلما شعران كالان ابرتياح أكرب ".   

 
********* 

 
 الفصل الثاين 

إىل سجن جديد    
 أال رغبة لديه حقا يف االنفصال عنها؟!

جلست جيسي صامتة، وقد جتمدت أوصاهلا. 
تساءلت إن كانت قد أساءت فهمه. كانت تعلم أهنا 



ستقف يوما ما وجها لوجه أمام ريكو، لكنها كانت  
تعزي نفسها وختفف عنها ابلقول إنه يف هناية األمر  

زفافهما برهنت  سيوافق على الطالق. تصرفاته يوم 
أنه ال يفكر هبا أو يهتم ألمرها، وأن زواجهما ال يعين  

شيئا له من الناحية العاطفية. أصبحت الشركة له  
اآلن، ووالدها تويف، فلماذا يريد أن يبقي على 

 زواجهما؟   
قالت بسرعة: " ميكننا أن حنظى بطالق سريع  

وهادئ. أان ال أريد منك ماال أو أي شيء، كما أنين  
أثري أي ضجة حيال األمر ". لن  

قال وهو حيدق هبا بقسوة: " ميكنك أن تنسي ذلك،  
تظر فاحتمال الطالق ليس واردا. إن كان حبيبك ين

 طالقنا ليتزوج بك، فال جدوى من االنتظار "



فتحت جيسي فمها لتنكر أن كارلو هو حبيبها، مث  
أغلقته من جديد، وبدأ عقلها يعمل بسرعة قصوى.  

قلي ذو نزعة للتملك بطبيعته. من ريكو رجل ص
احدا قد يدفعه إىل املوافقة على املؤكد أن هناك أمرا و 

الطالق، وهو اعتقاده أهنا أقامت عالقة غرامية مع  
 رجل آخر. إهنا خطة مليئة ابخلطر، لكن... 

قالت هبدوء، وهي تراقب ردة فعله حبذر: " كارلو 
ن نكون  وأان ال هنتم بشأن الزواج. كل ما نريده هو أ

 معا ".
ظهرت التماعة خطرية يف عينيه السوداوين، لكن  

عندما تكلم بدت نربة صوته هادئة: " إذا عليك أن  
سبة يل الزواج  تعدي نفسك حلياة مليئة ابلبؤس، فبالن 

 عهد ملدى احلياة " 



" عندما تقول ذلك ن يبدو ما تقوله خاليا من أي  
 رومنسية ". 

رأسها   ضحكت ضحكة خالية من املرح، وهزت
هي تتابع: " أحتكم علّي ابلسجن، بينما  قليال و 

تذهب أنت لتستمتع حبياتك؟ تزوج أيب أبمي ملدى 
احلياة، وأان أفهم ما تعنيه ابلتحديد هذه الكلمة  

ابلنسبة لرجل صقلي. انس ذلك.... ريكو! لرمبا كان  
هلذا الزواج أمل ابلنجاح يف املاضي، لكنك قضيت 

فتاة إىل حفل زفافنا. أنت عليه عندما دعوت تلك ال
مل تكن خملصا يل حىت يف يوم زفافنا، فأي فرصة  

 حقيقية لنا "؟ 
" ال أعتقد أنك يف وضع يسمح لك إبلقاء حماضرة 

 عن األخالق ". 



علق ريكو بذلك بنربة انعمة كاحلرير، فأغمضت  
جيسي عينيها للحظة، مدركة أهنا وقعت يف الفخ  

تستطيع القيام به اآلن هو  الذي نصبته له. كل ما 
 اللعب على رغبته ابلتملك.

" أان لست فتاة عذراء، ريكو! أتريد حقا امرأة تفكر  
 برجل آخر؟ ". 

بقي صامتا لفرتة، وللحظة تساءلت إن كانت قد 
 ابلغت يف ما قالته.

" حدث ذلك يف املاضي. يتطلب األمر مين أقل من  
  مخسة عشرة اثنية حىت أنسيك أنك عرفت رجال

 سواي ". 
اتبع بتفاخر طبيعي يف شخصيته: " أما بعد ذلك  
 فسيكون االسم الوحيد على شفتيك هو امسي "



امحر وجهها من شدة اخلجل، وصدمتها الصورة اليت  
تشكلت يف خميلتها. قالت: " ال أستطيع أن أصدق  

 أنك قلت ذلك "   
قال ينصحها بنربة انعمة كاحلرير: " حاويل الثبات  

د، كاراميا! ال ميكنك التباهي حببيبك  على مبدأ واح
يف حلظة ما، مث التظاهر ابلرباءة يف اللحظة الثانية.  

 اختذي قرارك من أنت؟ عذراء ام فتاة عابثة؟ ". 
أرادت أن تصرخ به: أان عذراء! لكنها تعلم أن ذلك  

لن يساعد قضيتها. قالت بصوت مضطرب: " ال  
 هنا  ميكنك أن ترغمين على البقاء هنا. اتيت إىل

 لرؤية أمي. إن مل تكن هنا. فسأرحل على الفور " 
" لن تغادري إىل أي مكان. أنت زوجيت، وما إن  

 نصل إىل الفيال حىت أذكرك بتلك احلقيقة ". 



هل سيقدم حقا على إقامة عالقة معها ليتأكد مما 
 قالته؟ ال! هذا غري ممكن. 

شعرت جيسي بقلبها يقوم بعدة وثبات يف صدرها، 
ركت أهنا ال متلك أي فكرة عما جيدر هبا وفجأة أد

القيام به اآلن. إهنا ليست معتادة على القيام 
أبالعيب، ال سيما مع رجال مثل ريكو. فجأة ندمت 

على حلظة التهور اليت قادهتا إىل الكذب. قالت: "  
انت حتاول فقط أن تتأكد مما قلته، وكأنك حيوان 

ت حباجة مفرتس يريد أن حيدد ممتلكاته. حسنا! لس
إىل ذلك. كذبت عليك عندما قلت لك إنين أقمت 

عالقة مع كارلو. احلقيقة هي أنين ابلكاد أعرف 
كارلو. قلت ذلك ألنين اعتقدت أنه سيدفعك إىل  

 الطالق "



" ال شيء سيجعلين أقدم على الطالق، وتغيري  
 قصتك لن يغري الوقائع ".

بقيت عيناه مسمرتي على وجهها، وهو يتابع: " 
ت لك من قبل إنين ال أريد أن أمسع ابمسه، لكن قل

هذه املرة، وفقط هذه املرة سنعاين الوقائع معا،  
وهكذا لن يكون هناك جمال للخطأ بيننا. هربت معه  
يوم زفافنا، واآلن تتوقعي مين أن أصدق أن العالقة  

 بينكما كانت بريئة؟ "
" كارلو ساعدين فقط على اهلروب من هنا. هذا كل 

كان ينقذين! ". شيء.    
 " ينقذك؟! ". 

رفع ريكو حاجبه بسخرية، واتبع: " ممّم ابلتحديد 
تسورو؟ أمن حياة ثرية، مدللة؟ أم من مال يفوق ما  



قد حتلمي أبنك قادرة على إنفاقه؟ أم من فريق عمل  
 ابنتظارك ليؤمن ما تطلبينه؟ " 

حدقت به جيسي إبحباط وبعدم تصديق. إنه متاما  
س كل شيء مبقاييس الثراء  مثل والدها، يقي

 والتملك.
 " أان ال أهتم لكل ما ذكرته ". 

للحظة فكرت أبن تقول له إن أكثر ما يهمها يف  
احلياة هو احلرية، لكنها تعلم أن رجال مثل ريكو 

كاستيالين لن يفهمها مطلقا. كيف ميكن له أن يعرف  
أي شيء عن حياهتا؟ كيف له أن يعلم كيف نشأت  

قررت أنين ال أستطيع الزواج من رجل يف منزل ابيها؟ 
 ال يهتم مطلقا ملا أشعر به أو أحتاجه.  



علق ريكو بنربة متعالية: " أهلذا فضلتم اهلرب مع  
ذلك املراهق األمحق؟ هل كنت سعيدة معه؟ هل 

حققت العالقة معه أحالمك؟ أتذكر تلك املرة األوىل  
يف حديقة والدك، عندما عانقتك... او ابألحرى أنت 

من عانقتين.. ال أستطيع تذكر الظروف ابلتحديد.  
كل ما أذكره هو أنك بدوت شغوفة وأنت تضمينين 

 إليك "
تدفق اللون األمحر إىل خديها، وشعرت جيسي فجأة  

ابحلرارة جتتاح جسدها. عرف ريكو ابلتحديد ما  
الذي عناه ذلك العناق الوحيد هلا، وكم كانت ابئسة  

محقاء ابلفعل! يف وحمبطة. لقد جعلت من نفسه 
السابق اعتقدت أنه جيدها جذابة، واعتقدت أنه يهتم  
هبا، لكن سرعان ما اكتشفت أنه ال يهتم هلا مطلقا،  



وأن األمر الوحيد الذي يهتم له هو توقيع االتفاق مع  
واحلصول على زوجة تقليدية. إهنا عالقة  والدها 

 والديها تعاد من جديد! ملاذا مل تر ذلك من قبل؟
الزفاف كانت تشعر ابلدار من شدة السعادة.   قبل

  ألول مرة منذ سنوات، رأت ومضة من نور يف
مستقبلها املظلم الغامض، أخريا ستتمكن من اهلروب  
من والدها، وستتزوج من رجل حتلم به ماليي النساء.  

أخريا ستتمكن من الرحيل عن صقلية، وستسافر، 
من  وستحظى حبياة خارج الفيال. استعادت شيئا

 احرتامها لذاهتا وهي تتخيل نفسها 
يف حياهتا اجلديدة. لن تعيش بعد اآلن يف وحدة 

قاتلة، ولن تبقى نكرة، فزوجة ريكو سيتم الرتحيب 
هبا يف كل مكان. أما أولئك الفتيات النحيالت يف 



املدرسة اليت ترددت إليها، واللوايت كن يسخرن من  
سد طول قامتها وشكل جسمها، فسوف يشعرن ابحل

واالنزعاج ما إن تتزوج العازب األكثر وسامة يف العامل  
 الغريب: ريكو كاستيالين!

نظر ريكو إىل ما وراء طوهلا وجسدها وخجلها  
الواضح، ورأى املراة احلقيقية اليت تكمن يف 

اعماقها.. أو هذا ما اعتقدته. أما يف هذه اللحظة، 
فارادت أن تذوب وتنكمش على ذاهتا من شدة 

ل.اإلذال  
 " ال داعي للمراوغة ريكو! فهذا أمر سيئ لكلينا ". 
ابلكاد استطاعت أن جترب نفسها على التلفظ هبذه 
الكلمات، فما حيدث يزيد من إحراجها وخجلها.  



اتبعت قائلة: " أنت مل ترغب ابلزواج يب. أخربين  
 بصدق، كم دفع لك والدي لتزحيين عن كاهله؟ "

وهو يقول: " مل يبعد ريكو نظراته عن وجهها، 
أمضيت ما يكفي من يومي وأان أحتدث عن األعمال،  

 وال أرغب يف متابعة ذلك مع زوجيت ".
 " األعمال؟! ". 

ارتفعت نربة صوهتا، ونسيت فجأة أن عليها  
ظ هبدوئها، فاندفعت قائلة: " األعمال؟! أان االحتفا

أحتدث عن زواجنا، ريكو.. يفرتض أال يكون لزواجنا  
ابألعمال. إنه أمر خيص شخصي تعهدا  أي عالقة 

 أبن ميضيا حياهتما معا؟ ". 
 " أان التزمت بذلك العهد ".  



بدا مما قاله أن زواجهما هو جمرد اتفاق جديد خاص 
ابلعمل. أدارت جيسي وجهها لتتمكن من إخفاء  

األمل الذي ظهر يف عينيها. ال جمال مطاق ألن تدعه 
ه أبن يعرف أن  يرى مدى أملها وحزهنا، أو تسمح ل

 هذا االتفاق أهاهنا وجعلها تشعر ابلذل.
" جيد! أعطاك والدي الشركة يوم زفافنا، وهكذا 

 حصلت على ما تريده ". 
ابتسم ريكو ابستياء، وأجاب: " حىت اآلن ما زلت 

اليوم يف حماولة  أمضي الثالث وعشرين ساعة يف  
التخلص من الفوضى اليت كان والدك يسميها " 

اخريا بدأت بعض التحسينات االجيابية  شركة ". 
تظهر، وأصبحت اآلن جاهزا ألركز اهتمامي على 

 زواجنا ".



أبعدت جيسي نظرها عنه، وحدقت إىل خارج  
النافذة، مدركة فجأة أهنا مل تنتبه مطلقا إىل ما حييط  

نذ اللحظة اليت صعدت فيها إىل السيارة، هبا. فم
بها، جتمد دماغها  ورأته جالسا ابرتياح على املقعد جبان

 يف رأسها، ومل تفكر أبي شيء آخر غريه.
 " إىل أين حنن ذاهبان؟ ". 

" إىل املنزل، ابلطبع! يف أي مكان آخر ميضي 
ن ميكننا أن املتزوجون أوقاهتم؟ حنن حباجة إىل مكا

 نكون فيه مبفردان، من دون أن يزعجنا أحد ". 
ها اتبع بصوت انعم كاحلرير: " الفيال اليت أعيش في

هي أكثر األمكنة توفريا للخصوصية، وحنن حباجة 
فعال إىل اخلصوصية لنتمكن من معرفة بعضنا بصورة  

 أفضل، كاراميا "



استدارت جيسي لتواجهه، وقد تورد وجهها من  
اخلجل والغضب معا. قالت " ملاذا؟ هل صديقتك 

 احلالية منشغلة؟".
 " هذا تعليق مبنتهى السخافة ".

دركت جيسي أهنما يف حوض توقفت السيارة، فأ
 السفن. قالت: " أين حنن؟ "

قطب جبينه مستغراب، وكأنه تفاجأ من سؤاهلا.  
الذي سيقوله لو عرف أنه مل يسمح هلا  تساءلت ما 

يوما ابالبتعاد عن القرية، والتوجه إىل عمق اجلزيرة 
 الكبري.

 " مل آتم إىل هنا أبدا ". 
".  " هذا يفاجئين.. بيتك ليس بعيدا من هنا  



نظر إىل وجهها، مث رفع كتفيه وهو يعدد أمساء املرافئ  
يف البلدة، مث يتابع: " الفيال اليت أسكن فيها ليست 

على األرض األساسية لصقلية. للذهاب إليها  
حتتاجي إىل رحلة قصرية يف القارب عرب اخلليج. هذا  
كاف ليذكرك أن املياه تفصلك عما تبقى من العامل.  

ابلعودة إىل حبيبك " فال تفكري أبدا   
 " هل تعيش يف جزيرة؟ ".  

مل تفكر حىت يف أن تسأله أين يعيش. مسعت دقات  
قلبها يف أذنيها، ما إن تبخرت آماهلا إبجياد طريقة  

للهرب. يف اجلزيرة لن جتد فرصة للحرية، ولن تفعل  
أي أمر متنت أن تفعله، ولن تصبح املرأة اليت  

ستحيال. خططت ألن تكوهنا، ذلك سيكون م  



قالت بغضب: " ال أريد أن أسجن يف جزيرة أخرى!  
اكتفيت من اجلزر حىت آخر يوم يف حيايت. ال أريد أن  

أستقر فوق املاء! أريد الذهاب إىل البالد الواسعة  
 ألحظى بتجارب جديدة.. أريد أن... ".

قاطعها ريكو بنربة منخفضة مليئة ابإلحياء: " حياتك 
. أؤكد لك أن ال أحد معي ستكون جتربة ال تنسى

ميكنه الوصول إىل املكان الذي سنمكث فيه. كل ما 
أان حباجة إليه هو غرفة مغلقة، ألذكرك أنك عروسي. 

 بعدئذ لن تبقى لديك أي رغبة يف االبتعاد عين " 
حدقت جيسي به قائلة: " كيف ميكنك أن تقول  

 ذلك؟ "
 " ملم ال؟ إهنا احلقيقة ". 



مر مثرية للسخرية، فأنت  " أنت متفاخر جدا. وهذا أ
حقا تعتقد أنك حبيب ال ميكن االستغناء عنه. اليس 

 كذلك؟ ". 
ظهرت ابتسامة ابهتة على شفيت ريكو، مث قال: " أان  

بطبعي أحب املنافسة. أشعر دائما أن عليّ  القيام  
عله. ما الغاية من القيام ابألمر ابالفضل يف كل ما اف

 إن مل يكن االفضل؟ ". 
أن تبقي نربة صوهتا هادئة وهي جتيب   حاولت جيسي

 بسخرية: 
" حسنا! مع أنين أكره أن أقلل من غرورك ريكو، 
لكن جييب أن تعلم أنك ال تعين أي شيء يل، فأان 

 أفضل الرجال اللطفاء ".
 " ميكنين أن أكون مبنتهى اللطف ".



شعرت ابحلرارة جتتاحها وابلضعف يدب يف أوصاهلا، 
احلقيقة عن أفكارها.فحاولت أن تبعد تلك   

" أان حقا ال ميكن أن أشعر بشيء جتاه رجال صقلية  
 املتفاخرين ".

" أال تشعرين حقا بشيء حنوي؟ ال شيء على 
 اإلطالق؟ ". 

مسعت صوته أجش عميقا، بعدئذ مال حنوها، مث 
أخفض جفنيه، ما جعل من الصعب عليها أن تقرأ ما  

ر  يفكر به. ضغطت على يديها بقوة كي ال يشع
 ابرجتافهما: " ال، مطلقا! فأنت ال تؤثر يب مطلقا ".  
حدق هبا ريكو للحظة، مث ابتسم وتراجع إىل الوراء  

على مقعده. قال بغرور واضح: " ال أدري كيف 
كانت عالقتك مع ذلك املراهق، لكن ما إن تشرق  



الشمس حىت تصبحي ايئسة من شدة تعلقك يب،  
، فرمبا أستطيع أن  قك بوضوحكاراميا. لكن العيب أورا

 أساحمك "
 " أيها الوغد املتفاخر! ". 

حبماس يتخطى كل منطق، رفعت جيسي يدها، 
 وصفعته بقوة على وجهه.

 " اي إهلي! ". 
أمسك رسغها بيده، وملعت عيناه بغضب بركاين، ما  

 جعلها تنكمش على نفسها. ابتعدت عنه حبركة ال
تصدق   إرادية، وكأهنا تدافع عن نفسها. مل تستطع أن

جرأة تصرفها. يف الواقع، لوال األمل يف يدها اليت  
لسعتها من شدة احلرارة، ولوال أثر االمحرار الواضح  



على خده الربونزي، العتقدت جيسي أن ذلك  
 العنف موجود فقط يف خميلتها. كم

من املرات قضت الليل مستيقظة، تتخيل ما سيكون 
. كم عليه شعورها إن متكنت من الدفاع عن نفسها.

من املرات ختيلت نفسها تواجه وتقاتل، مدافعة عن  
 نفسها وعن أمها بوجه والدها...

يف الواقع، فعلت ذلك مرة واحدة، ومواجهتها تلك  
سببت هلا آاثرا مل تنسها مطلقا. منذ ذلك الوقت، 

تعلمت أن حتدق ابألرض، وهكذا لن يظهر الغضب 
فرها  الكامن يف عينيها ألحد.. تعلمت أن تضغط أبظا

 يف راحيت يديها بدال من أن تضرب... حىت اليوم...



أعدت نفسها لنوع من االنتقام، لكن مع أن اصابع  
ريكو الطويلة القوية التفت حول رسغها كأهنا أصابع  

 من فوالذ، فهو مل يسبب هلا أي أمل. 
شدت بقوة لتفلت يدها، لكنه مل يرتكها. قالت: " 

ت تستحق ذلك  دعين! ال تتوقع مين أن أعتذر، فأن
 ." 

" من الواضح أننا سنستمتع بعالقة عاطفية رائعة،  
 وهذا يناسبين متاما ".

حاولت جيسي سحب يدها لتتمكن من االبتعاد  
 عنه. بدت حمبطة وهي تقول:

" دعين! أنت لن تتمكن من إجباري على الصعود  
إىل ذلك القارب، ريكو! إن حاولت أن تفعل، 

طفين "... سأصرخ. وسأخرب اجلميع أنك خت  



ماتت الكلمات يف حلقها، ما إن اقرتب منها ريكو، 
وعانقها بقوة. جردهتا حرارة عناقه من قدرهتا على  

النطق، فغاصت بي ذراعيه، ومتسكت يداها بسرتته.  
شعرت بلمسة أصابعه، فشعرت ابلعامل حوهلا يدور يف  

عاصفة من االحساس، ال ميكنها مطلقا أن هترب  
 منها.

بوتة يف داخلها بدت قوية، لدرجة أهنا مل العواطف املك
تستطع أن تفكر أو تتنفس. بدال من ذلك غاصت 

أكثر يف عامل ليس فيه إال تبادل أحاسيس مل تشعر هبا  
 من قبل. ضمته بي ذراعيها، واقرتبت منه أكثر.  
استمر يف عناقها وهو يشدها حنوه. فتح معطفها  
مبهارة ورأى أهنا ترتدي كنزة وقميصا فتمتم وهو  



يبتسم: " أنت ترتدين الكثري من الثياب. ال تفعلي 
 ذلك بعد اآلن ".

فتحت جيسي فمها لتقول له إنه ال يستطيع أن يوجه 
هلا األوامر، لكن عناقه أسكتها. متتم ريكو بكلمات 

طالية، ومرر يده على شعرها ليمسكها ابللغة اإلي
بثبات، مث عانقها من جديد. استمر العناق للحظات، 

وعندما رفع رأسه أخريا، كانت تشعر ابالنبهار  
والدوار لدرجة أهنا مل تقدر على االعرتاض عندما  

رفعها بي ذراعيه ومحلها يف ذلك الليل الدافئ حنو  
 القارب. 

غة اإليطالية،  ابلكاد مسعت صوت رجل يتحدث ابلل
 مث مسعت ريكو جييبه هبدوء وحزم معا.

 " ريكو! ". 



قالت ذلك بنربة مضطربة، وحاولت أن تتحرك بي  
ذراعيه، لكنه ضمها إليه بقوة، مث صعد إىل اجلسر  
املتحرك، وهو يعطي التعليمات ابللغة اإليطالية. 
 محلها إىل داخل القارب حنو غرفة جلوس انيقة.

املرح، لكن علينا أن ننطلق.  " آسف ملقاطعة ذلك 
سنصل إىل اجلزيرة يف أقل من عشرين دقيقة. عندها  

 سنكمل ما بدأان به اآلن ". 
وضعها على األريكة، وسار حنو خزانة ليسكب 

لنفسه شرااب. يف الواقع بدا هادائ ومسيطرا متاما على  
اء عمل. أصيبت نفسه، وكأنه انتهى على الفور من لق

اك بسبب ردة فعلها. هي جيسي ابلرعب واالرتب
ليست معجبة به. مع ذلك نسيت كل شيء عندما  

 عانقها. 



ضمت معطفها إىل جسدها وقالت: " مل أحضر معي  
 الكثري من الثياب "

" اشرتى ثيااب جديدة أو.. أفضل أال تفعلي. الفيال 
 مكان خاص جدا ". 

 " هل تتوقع مين أن أجتول هناك شبه عارية؟ ". 
كتفيه، وأجاب بال اهتمام:رفع ريكو    

 " ال أبس ابألمر، ما دمنا حنن االثنان فقط هناك ".
لكن هذا ما ال يناسبها أبدا، فهي تكره جسمها. يف 
املدرسة كانت تبدو خمتلفة عن صديقاهتا النحيالت، 

ولطاملا شعرت ابإلحراج بسبب ذلك. لطاملا متنت لو 
حظيت   أهنا متلك صدرا مسطحا وأوراكا حنيلة، لكنها

جبسد خمتلف متاما. راقبته بصمت وهو يشرب كوبه، 



حماولة أن تتجاهل ما تشعر به، فهي ما زالت ترجتف  
 من أتثري عناقه. ما الذي حدث هلا؟

قالت جيسي بقسوة، وهي تضغط أبصابعها على  
 حافة معطفها:

 " إذا، أان سجينة اآلن!"   
أن  قال بنعومة: " ال، كارميا! أنت زوجيت، وأان أريد 
 أتذكر هذه احلقيقة، وأبدأ ابلتصرف من خالهلا "

رفعت ذقنها وسألته: " هل تذكرت ذلك يوم زفافنا؟ 
" 

ابتسم قائال: " صديقيت ليست هنا اآلن، وأنت املرأة 
 الوحيدة احلائزة على اهتامي وعناييت ".



تراجعت إىل الوراء على األريكة، فيما راح قلبها يدق  
ون مركز اهتمامه. الفكرة  بسرعة. هي ال تريد أن تك

 حتدث اضطرااب يف أعماقها.
حاولت أن تواسي نفسها ابلتفكري أن ريكو رجل  

أعمال ذو شهرة عاملية، وأنه مل حيصل على شهرته من  
خالل حجز نفسه يف جزيرة انئية يف البحر املتوسط.  
عاجال أم آجال سيغادر، وهذا ما ستفعله هي أيضا.  

، فهي لن تبقى حمجزة  حىت لو اضطرت إىل السباحة
 يف صقلية.

 " مىت ستعود إىل نيويورك؟ ". 
ابتسم ريكو ابتسامة ابهتة، وقال: " عندما أشعر  

 ابلسأم من عالقتنا " 



" إن كنت تتوقع مين أن أصدق أنك مستعد للتخلي 
عن عملك من أجل زواجنا، فال بد أنك تعتقد أنين  

 غبية ". 
ي ". " مل أقل كلمة واحدة عن التخلي عن عمل  

ملعت عيناه وهو يتابع: " حنن يف عصر التكنولوجيا 
واالتصاالت السريعة، تسورو! لدي كل ما أان حباجة  

إليه للعمل يف اجلزيرة. لألسابيع القليلة القادمة ال  
شيء سيعمل على إزعاجنا، إال حاجتنا إىل تناول  

الطعام واالسرتاحة بي عالقات غرامية مليئة ابلشغف 
 واحلب ".

جيسي على الفور، وهي تشعر بتوتر كبري  هنضت
بسبب التوهج الواضح يف عينيه واالبتسامة الساخرة 

 على شفتيه. 



" كيف ميكنك أن تتحدث عن األمر هبذه البساطة؟  
ك يعين احلصول على زوجة مطيعة، الزواج ابلنسبة إلي

 ترغب يف البقاء يف املنزل ابنتظار أن تعود إليها ".
ظة، مث وضع كوبه جانبا، حدق ريكو بوجهها للح

 وقال: " وأنت، ماذا يعين الزواج ابلنسبة إليك؟ "  
 " إنه شراكة فعلية. إنه يعين االحرتام والـ...". 

توقفت عن الكالم مدركة أن التلفظ بكلمة " احلب 
" أمام رجل مثل ريكو، هو منتهى السخرية. أهنت 

 كالمها ابلقول: "... الكثري من األمور ". 
ام؟! أهو ذلك االحرتام الذي قدمته يل " االحرت 

 عندما غادرت زفافنا مع رجل آخر؟ ". 



اتبع بنربة هادئة أاثرت خماوفها:" املوظفون لدّي  
يشعرون حبماس شديد للرتحيب بعروسي يف اجلزيرة. 

 من فضلك! تذكري ذلك " 
بكلمات أخرى، جيب عليها أال تسبب اي إحراج له. 

بت جبينها، وسألته: فجأة ملعت فكرة يف ذهنها، فقط
" لكنهم ابلطبع يعلمون أننا كنا منفصلي طوال  

 األشهر الستة املاضية ". 
" ال احد يعلم بذلك. عدت إىل نيويورك ليلة زفافنا، 
 وافرتض اجلميع ـ مبن فيهم والدك ـ أنك كنت معي ". 

 " هل اعتقد والدي أنين كنت معك؟ ". 
ا هربت  " ابلطبع! أنت مل تفكري إالّ بنفسك عندم

 تلك الليلة ".



اصبح صوته قاسيا جدا، وهو يتابع: " والدك مل يكن  
بصحة جيدة. مع ذلك غادرت من دون التفوه أبي  
كلمة. تويف من دون أن حيظى بفرصة لودعك. ومع  
أن العائلة جيب أن تكون أهم ما يف الوجود، فأنت مل  

 حتضري جنازته ". 
اهنا. ال  وقفت جيسي بال حراك، وكأهنا جتمدت يف مك

ميلك ريكو كاستيالين أي فكرة.. ال ميلك أي فكرة 
 عما كانت عليه حياهتا. 

اخرتقت كلماته أفكارها: أتخر الوقت على الشعور  
 ابلذنب، تسورو!

" والدك مات، وفات األوان على إصالح ما حدث  
 ." 

 " إصالح ما حدث؟! ". 



اختنق صوهتا وهي حتاول أن تتكلم. عليها أن ختربه 
نوع من الرجال هو والدها، لكنها معتادة على أي 

االحتفاظ أبفكارها لنفسها، فكيف تستطيع الوثوق  
برجل صقلي متفاخر يشبه والدها؟ شعرت ابليأس 
والرعب ميتزجان مع الدم الذي جيري يف عروقها.  

الزواج من ريكو حررها من والدها، لينقلها إىل سجن  
 آخر.

 " ريكو! ". 
وراءان. وكل ما يهمنا اآلن هو " املاضي أصبح 

 املستقبل ". 
مّد يده ليساعدها كي تقف، مث شدها إليه متابعا: " 

ها قد وصلنا. أهال بك يف منزلك اجلديد. علّي القيام 
ببعض االتصاالت اهلاتفية، فقد غادرت نيويورك على  



وجه السرعة. اذهيب إىل السرير، واسرتحيي قليال.  
   أنت حباجة إىل ذلك ". 

 
********* 

 
 الفصل الثالث 

 براءة أم احتيال؟ 
حرك ريكو كوبه بي يديه، وهو يراقب زوجته عرب 

الطاولة اليت ةدوضعت على الشرفة. راغباً يف 
التخلص من الغضب واإلحباط اللذين يغليان يف  

أعماقه. وصال إىل الفيال مع شروق الشمس، فرتك  
كل عروسه لتنام، وامضى هناره وهو حياول حل املشا 

اليت طرأت منذ أن غادر نيويورك. كان على وشك 



إبرام اتفاق هام جداً، والوقت لك يكن مناسباً ليعود  
بسرعة إىل صقلية، لكنه مل يستطع املخاطرة بفقدان  

عروسه. أنبأه حدسه أنه إن تركها ستهرب من جديد. 
 إهنا مزيج من التناقضات...  

ئة  ضغط ريكو على أسنانه بغضب. تبدو جيسي بري
وايفعة بشكل ال يصدق. عقدت شعرها األسود   جدا

بشريط إىل اخللف، وارتدت ثياابً حمتشمة، كما لو أهنا 
يف مدرسة داخلية. يف الظاهر، تبدو املرأة اليت  

اختارها متواضعة، حنونة وصاحلة... أي زوجة مثالية، 
ال فتاة قادرة على اهلرب مع رجل آخر يوم زفافها.  

ها يف املطار، رأى جانباً خمتلفاً لكن منذ أن قبض علي
منها. اختفى ذلك اخلجل واللسان املربوط الذي كان  

يعمل جاهداً ليفك عقدته، كما اختفت فرانسيسكا  



اهلادئة املتحفظة، اليت كانت تشعر ابالمتنان بشكل 
مثري للشفقة بسبب اهتمامه هبا، وحلت مكاهنا فتاة  

اخلاصة، وكأهنا شابة قوية انرية الطبع، لديها أفكارها  
اكتشفت فجأة أن لديها رأايً، وهي مصممة على  

التعبري عنه. من الواضح أنه قلل من شأهنا، وهذا أمر  
 مل يفعله من قبل أبداً.

حسناً! لن حيدث ذلك جمدداً، فقد وضع ترتيبات 
معقدة جداً ليضمن سالمتها. زوجته لن تسافر إىل  

أمل بشدة أي مكان من دون موافقته. ما زال ريكو يت
 ألهنا متكنت من االختفاء ملدة ستة أشهر كاملة. 

بعد حلظات من صعودها إىل سيارة كارلو مانسيين،  
تلقى تقريراً كاماًل من فريق احلراسة لديه، لكنه لسوء  



احلظ مل يكن كافياً ابلنسبة له، ليتمكن من منعها من  
قد أضاعوها!الرحيل، أو حىت من مالحقتها. ل  

ت جيسي من االختباء يف أماكن خفية  بطريقة ما متكن
ريق احلماية لديه، ابلرغم من مل تصل إليها عيون ف 

قدراهتا العالية. ضغط ريكو على أسنانه من جديد، 
وهو يفكر بعدد املوظفي الذين طردهم بسبب تلك  

احلادثة. ظهر احلزن على وجهه وهو يتذكر اليوم 
أمر   الذي ذكر فيه والد فرانسيسكا، برونو ماندوزو 
الزواج من ابنته. جاءت ردة فعل ريكو الفورية  

انسحاابً ومراوغة من املوضوع. صحيح أنه كان يفكر  
يف الزواج، لكنه ابلتأكيد سيختار عروسه بنفسه. 

بعدئذ التقى جبيسي، وأدرك أهنا مثالية. يف الواقع، 
إهنا ابلتحديد املرأة اليت كان ليختارها بنفسه. إهنا 



اضعة، وال تضع أي مساحيق زينة، ترتدي ثياابً متو 
الفتاة كما أهنا ال هتتم مطلقاً للتودد واملغازلة. أمضت 

حياهتا يف ضقلية، وليست لديها أي عالقة غرامية من  
قبل. كما أهنا صعقت منذ اللحظة األوىل به، فماذا  

ميكن للرجل أن يطلب أكثر؟ وهكذا وافق على 
 العقد.

 سوداء ذات ايقة  نظر إليها اآلن وهي ترتدي قميصاً 
وجهها الشاحب، فتساءل  عالية، تسحب اللون من 

ماذا ختفي حتت بشرهتا املتعبة ومالمح وجهها الربيء.  
أتراها تشتاق حلبيبها؟ فكرة تواجد زوجته مع رجل 
آخر أصابته إبحساس قوي من الغرية. حسناً! يف  

وقت الحق سيأخذها إىل السرير. وعندها لن تفكر  
 أبحد سواه. 



ت جيسي الطعام يف طبقها بكسل، فقد حرك
أهنا عادت إىل  فقدتشهيتها. ال ميكنها التصديق 

صقلية، وأهنا اآلن مع ريكو.  ملاذا ارتكبت ذلك  
اخلطأ الشنيع؟ بعد كل تلك السنوات مع والدها، أال  

تستحق احلصول على حريتها؟ بعد تلك الرحلة  
القصرية ابلقارب، أمضت النهار مستلقية على سرير  

كبري حتدق ابلسقف. منعها التوتر من االستسالم  
للنوم. حاولت أن تضع خطة هرب جديدة، لكنها 
فشلت. فاملسافة بعيدة جداً لتتمكن من اجتيازها 

سباحة، كما أن أحداً من فريق عمل ريكو لن يقوم  
 بنقلها إىل الرب الرئيسي. 

رفعت رأسها وحدقت إىل األفق املمتدوراء الشرفة  
نبااتت املتسلقة، ورأت الرمال الذهبية املغطاة ابل



الرائعة مث البحر. إنه مكان رائع اجلمال لكنها مل 
تالحظ ذلك. كل ما تراه هو العزلة إذ ليس هناك من  

 وسيلة للهرب من هنا. 
حدقت بطبقها من جديد وهي تعلم أن ريكو يراقبها. 
تعرف أنه يراقبها بعينيه السوداوين اخلطريتي. هي ال 

بداً يف أفكارها. ال تريد أن تفكر بشهرته مع  تريده أ 
النساءأ أو حمتجزة هنا معه كما أهنا ال تريد أن تفكر  
ابلعناق الذي حدث بينهما. ذلك العناق أربكها، إذ  
شعرت كأنه ميثل كل شيء ابلنسبة هلا، مع أهنا تعلم  

أنه ال يعين أي شيء على اإلطالق، فهي ليست من 
قهن ريكو كاستيالين.  نوع النساء اللوايت يراف  

فجأة ملعت يف خميلتها صورة واضحة للشقراء النحيلة  
اليت عانقته ملتفة حوله كاألفعى يوم زفافهما. إن 



عن ذوقه يف النساء، فكيف  كانت تلك الفتاة مثاالً 
له أن يعجب هبا هي؟ فكرت بذلك وهي تشعر بيأس 

شديد. إان بعيدة جداً عن اجلمال األنثوي الذي  
، والبد أنه يعمل جاهداً كي جيرب نفسه على  يفضله

اصطحاهبا إىل سريره. كيف حد ذلك؟ كيف انتهى هبا  
األمر متزوجة من ريكو كاستيالين؟ وضعت شوكتها 

جانباً وأمسكت كوهبا. عادت هبا الذكرايت إىل اليوم  
 الذي أخربها فيه والدها عن خمططاته لزواجها... 

 " حسناً! ألن تقويل شيئاً؟ ". 
عت نربة صوت والدها، برونو ماندوزو قاسية مس

وانفذة الصرب كالعادة، وهو يتابع: " هل أنت صماء؟  
 ." 

 ال، إهنا مصدومة! 



حدقت جيسي ابألرض فهي تعلم أن ذلك أفضل من  
ظر إىل والدها. انكمشت على نفسها من شدة الن

اخلجل واإلحراج، وكورت أصابع قدميها داخل  
ه، اي إهلي العزيز! والدها  حذائها املسطح الكعبي. آ

حياول أن يشرتي هلا زوجاً... وليس أي زوج عجوز، 
بل ريكو كاستيالين. هل هناك أمر أشد إذالاًل؟ إهنا 

ليست حباجة إىل التفكري بسخرية الفتيات اللوايت كن  
معها يف مدرسة الراهبات، لتعلم أن الطبيعة مل تكن  

، لكن  لطيفة معها. صحيح أن لديها عيين زرقاوين
شعرها أسود كجناح الغراب، وجسدها استمر يف 
النمو والطول بعد أن توقف منو كل زميالهتا. إهنا 
تدرك متاماً ما لديها من عيوب وليست حباجة إىل  



النظر يف املرآة لتعلم أهنا بعيدة عن صنف النساء  
 اللوايت خيتارهن كاستيالين متام البعد.
جل أعمال لن يرضى هبا، ابلطبع! كيف يوافق ر 

ريكو كاستيالين على الزواج من فتاة عصري مثل 
مثلها؟ فتاة مل يسمح هلا أبداً ابخلروج من قريتها؟  
واألمر األكثر إذالاًل أهنا حتمل يف جيبها صورالة  
قدمية له، أخذهتا من صحيفة ما منذ سنة تقريبا 
وأخفتها حتت وسادهتا. إنه عمل أمحق وطفويل  

وسامة جتعله حلم ماليي  ابلطبع! لكن ريكو ميلك 
 النساء.   

لقد شعرت ابإلجنذاب إىل شخصيته القوية، وإألى  
مسعته اخلطرية أبنه جريء جداً ورافض إلسعاد أي  
شخص آخر غري نفسه. زوجة رجل مثله ستسافر 



يف الليل وهي  لرتى العامل، وستستلقي على سريرها 
تفكر كم هو رائع أن تكون موضع اهتمامه. إهنا 

مبا فيه الكفاية لتعلم أن ريكو هو من جيذهبا انضجة 
وليس ثراؤه وال وسامته. إنه قوي وميلك سلطة 

واضحة كما أنه ال يهتم لرأي اآلخرين. إنه الرجل  
الوحيد الذي متكن من الوقوف بوجه والدها. واآلن  

والدها خيربها أنه قال لكاستيالين إن عليه الزواج هبا، 
لك ما يكفي من املال  لكنها تعلم أن والدها ال مي

 ليقنع رجاًل مثل ريكو بتمضية حياته مع فتاة مثلها.
  قال والدها بنربة آمرة، فيما ملعت عيناه السوادوان
ابلغضب: " اذهيب، وسرحي شعرك. سيأيت إىل هنا  

 بعد مخس دقائق، وهو يريد أن يراك ".



حدقت جيسي بوالدها برعب. تسرح شعرها؟! ريكو 
كاستيالين رجل يواعد املمثالت وعارضات األزايء، 
فأي فرق سيحدث إن سرحت شعرها أم ال؟ ماهي  

فعاًل حباجة إليه هو أن تزيل ستة إنشالت من طوهلا، 
وعدداً من الكيلوغرامات من وزهنا وذلك يف غضون 

 مخس دقائق فقط.
نظرت إىل امها نظرة قلقة، ورأهتا صامتة كعادهتا 

دائماً. خرجت جيسي من الغرفة بسرعة، وعادت إىل  
غرفة نومها. غسلت وجهها ابملاء يف غرفة احلمام وما  
إن أمسكت ابملشط حىت مسعت صوت حمرك سيارة  

ن املنزل. اختلست النظر من  قوي جداً يقرتب م
النافذة، وهي تشعر مبزيج من االستسالم واالفتنان 
معاً. توقفت سيارة رايضية سوداء أمام منزهلا وخرج  



كاستيالين من وراء مقود السيارة. الثعلي! أليس هذا  
ما تصفه به الصحف االقتصادية؟ إنه يهاجم  

الشركات الضعيفة، ويعمل على إفالسها أو حتويلها، 
وفقىاً ملا يؤمن له األرابح أكثر، وهو يواجه األخطار 

جبرأة وبقلب قاٍس ال يرحم وال يعرف اخلوف. كما أنه  
اكثر الرجال وسامة ممن رأهتم يف حياهتا. شعر أسود  
كثيف، يلمع بشدة حتت أشعة الشمس، ونظاراتن 
سوداوان تغطيان عينيه، لكنها تعلم أهنما سوداوان  

ل ذو جسم رايضي ميكنه أن أيضاً. إنه فارع الطو 
ينافس أكرب الرايضيي، حبيث الميكن ألي امرأة أن  

تنظر إليه من دون أن تعجب به. واآلن هناك عروسة 
 له، وهي... 



استدارت لتنظر إىل صورهتا يف املرآة، ضغطت على  
شفتيها لتكتم تنهيدة. كيف سيتصرف عندما يراها؟  

ألن  رمبا سيغيب عن الوعي من الصدمة والضحك، 
أحدهم اقرتح عليه أن يتزوج هبا. متنت فجأة لو أن  

خزانتها مليئة ابلثياب األنيقة كتلك اليت ترتديها  
الفتيات عندما خيرجن يف مواعيد غرامية، لكن كل ما  
متلكه ع=هو ثياب فضفاضة داكنة اللون. والدها ال  

 يسمح هلا ابرتداء أي ثوب قد جيذب االنتباه هلا.
ألرضي وهي تشعر ابخلوف خشية نزلت إىل الطابق ا

نة ال تنسى. مسعت ريكو كاستيالين تلقيها إها
يتحدث إىل والدها ابللغة اإليطالية. توقفا عن الكالم  

ما إن دخلت الغرفة. قدمها والدها لريكو، فوقفت 
جيسي بصمت مؤمل مل تعلم ما الذي ميكنها قوله  



لتتمكن من إنقاذ املوقف. إن كان ريكو كاستيالين 
متع أبي ذرة من اإلدراك، فسيهرب ما دام قادراً  يت

 على ذلك.
لكنه مل يهرب... وقف هناك بثبات وثقة اتمي. 

أخرياًقطع الصمت قائاًل بصوت دافئ كاملخمل: "  
سيسكا أبن حدائقك مجيلة جداً. رمبا ترغب فران 

 أتخذين يف جولة إليها ".  
، قطب والدها جبينه لعدم موافقته على ذلك االقرتاح

 مث قال: " ساطلب من أحدهم مرافقتك ". 
رفع ريكو نظره، وابتسم ابتسامة حازمة، مث قال: "  

 ذلك ليس ضرورايً. ابنتك ستكون أبمان معي ". 
أمان...! أي أمان؟ ضغطت جيسي على شفتيها بقوة 

ريد أن  كي ال تصرخ من اإلحباط واالنزعاج. إهنا ال ت



لصغري الضيق  تكون أبمان. تريد أن هترب من عاملها ا 
املكبوت. تريد أن حتيا... تريد أن تكتشف املعىن  
احلقيقي للحب. لقد بلغت احلادية والعشرين من  

عمرها، وال يسمح هلا حىت اآلن مبرافقة أي رجل إال  
إذا كان هناك من يراقبهما. أي رجل عاقل سريغب  

 ابلزواج من فتاة مراهقة مرتبكة؟
معاً يف احلديقة.   أخرياً وافق والدها على أن يتمشيا

بدا ريكو مراتحاً جداً على سجيته، أما هي فكادت 
متوت من شدة اخلجل واإلحراج. يومها جعلها ريكو  

تضحك مرتي، وهذا ما جعلها تشعر ابالندهاش، 
 ألهنا مل تتمكن من الضحك منذ وقت طويل. 

كان ذلك أول لقاء من عدة لقاءات. يف كل مرة كان 
الوقت مبفردمها. ويف كل يصر على أن ميضيا بعض 



مرة كان جيعلها تبتسم. يف لقائهما الرابع قررت أنه  
رجل قابلته يف حياهتا، ويف اللقاء اخلامس  ألطف 

أصبحت مغرمة به جبنون. ابلرغم من ذلك، عندما  
سأهلا إن كانت تقبل الزواج به، أطرقت برأسها وهي 

 تشعر ابألمل لقلة ثقتها بنفسها. مل تصدق أهنا مسعته
 ابلفعل يطلب يدها. 

 " هل تطلب مين الزواج ألن هذا ما يريده أيب؟ ". 
أجاهبا ريكو بتلك النربة اهلادئة الكسولة، اليت جتعل  

أعصاهبا ترتاقص يف جسمها: " إن كنت تعتقدين  
ذلك، فأنت ال تعرفينين أبداً. أان مل أفعل شيئاً يف 
ة ". حيايت ألسعد أايً كان إال نفسي، فأان أانين ابلفطر   

وضع يده حتت ذقنها، ورفع وجهها وهكذا وجدت 
ة على النظر إليه. شعرت جيسي نفسها جمرب 



ابضطراب يف جسدها. هل يسأهلا إن كانت ترضى  
 الزواج به ألنه يريد ذلك؟ 

 " أان لست املرأة املناسبة ألكون زوجة لك ". 
" بل أنت ابلتحديد املرأة املناسبة لتصبح زوجيت. لو  

ملا كنا جنري هذا احلديث اآلن ".  مل تكوين كذلك  
نظرت إليه جيسي غري مصدقة ما تسمعه. ريكو 

 كاستيالين يريد فعالً الزواج هبا؟! سألته: " ملاذا؟ ".  
النظرة اليت التمعت يف عينيه أشارت إىل أنه غري  

معتاد على تفسري ما يفكر به. قال: " ألننا نستطيع  
 أن حنظى بزواج انجح ". 

وهي يبتسم بثقة وتفاخر: " كما أننا نستطيع  مث اتبع 
أن نضحك معاً. لديك كل ما أفكر به وأريده يف  

 الزوجة ".



أرادت أن تقرص نفسها، لرتى إن كانت ستتمكن من  
االستيقاظ من هذا احللم. إهنا متحفظة ومرتبكة، ومع  
ذلك هذا الرجل الذي هو حلم كل النساء اختارها.  

من املرح يف صوته: "  قال ريكو فيما ظهرت نربة 
فرانسيسكا! أان ابنتظار جواب منك. هل ستقبلي؟ 

 ." 
جواغب؟! منذ مىت اهتم رجل لرأيها يف أي أمر كان؟  
 أجابت بصوت مرجتف: " أجل... أجل، ابلطبع! ". 
فجأة أصبح العامل سهل املنال. معه ستحصل على  
حياة مل تكن موجودة إال يف أحالمها، وسيعيشان  

. لن تكون هناك وحدة قاتلة بعد اآلن... بسعادة معاً 
لن يكون هناك انعزال. أخرياً ستحظى ابحلياة اليت  

 تريدها ابلفعل...



أعادت جيسي تفكريها إىل احلاضر، وأدركت أن  
ريكو ال يزال يراقبها. ختلت عن فكرة تناول أي  

رد الوجود معه  شيء من الطبق أمامها. بطريقة ما، جم
هية للطعام.أزال كل ما لديها من ش  

مال ريكو إىل األمام وهو يقول: " كلي شيئاً ما،  
 جتويع نفسك لن حيل أايً من مشاكلك ". 

أردكت جيسي وهي تشعر ابألمل، أن وزهنا يفوق تلك  
املرأة اليت كان يعانقها يوم زفافهماببضع كيلوغرامات،  

ييس أضغر. إهنا  ومتنت من جديد لو أهنا متلك مقا 
ذات ألوان داكنة، ومع ذلك  ترتدي قميصاً فضفاضاً 

 ما زال جسمها يبدو ممتلئاً. 
 " أان حقاً لست جائعة ". 



ألقت نظرة جانبية حنو الفيال. مل يكن هناك أي أثر  
للخدم، فقالت: " أحتاج إىل معرفة مكان أمي. هل 

 ميكنك أن جتدها من أجلي؟ ". 
" ما الذي جيعلك تعتقدين أنين قادر على القيام 

 بذلك؟ ".
أنت من صقلية. ولديك اتصاالت قوية، وأان  " 

 أعرف ذلك. ميكن أن جتدها إن أردت ".
قال: " كان عليها البقاء يف منزل العائلة، لتحزن على 

 والدك ".
 " ال تطلق أحكاماً على أمي ".

هنضت على قدميها بسرعة ابلرغم من ارجتاف 
ساقيها، واتبعت: " لو عرفت ما عانته أمي طوال  

ت، العتقدت أهنا قديسة ".تلك السنوا  



جالت عيناه ببطء واتمل على وجهها، قبل أن يقول:  
" بدأت أفكر أن والدك مل يكن رجالص يسهل  

ي، فرانسيسكا! التوتر يف أوقات  العيش معه. اجلس
 تناول الطعام جيلب يل عسر اهلضم ". 

تورد وجهها من الغضب، وهي تقول: " ال ميكنك  
 أن...". 

هادئ: " جيسي... اجلسي!  قاطعها ريكو بصوت 
 ." 

ظه ابمسها  5جلست وقلبها يدق بسرعة بسبب تلف 
غري الرمسي. إهنا املرة األوىل اليت يناديها أبي اسم غري 
اً فرانسيسكا. على شفتيه بدا اسم التحبب لفظاً محيم

 خمتلفاً. 
 " هل تشعر ابلسعادة عندما أتمرين؟ ". 



ساد صمت طويل بينهما وهو حيدق بعينيهاز  
عرت بشحنة كهرابئية جتتاح جسدها.  فش  

" أرغب فعاًل يف جعلك تدركي ما الذي يسعدين  
 حقاً، ما إن انتهي من تناول طعامي ".

قال هلا ذلك بنربة انعمة كاحلرير، فغرقت جيسي  
 أكثر يف مقعدها. 

" إن كنت تتحدث من جديد عن العالقة العاطفية، 
شاركتك عليك أن تعلم أن ال رغبة لدي مطلقاً يف م

 ذلك ".
ابتسم ريكو قائاًل: " هذا ليس صحيحاً، فانت 
تشعرين ابلشوق لذلك، لكنك ما تزالي ترتيثي  

أن هتديء ما من عالقة بيننا  بسبب لورينا. ميكنك 
 اآلن. عالقتنا انتهت منذ زمن ". 



شهقت جيسي من فقدانه للباقة، وقالت: " امن 
ياح؟ ". املفرتض أن جيعلين كالمك هذا أشعر ابالرت  

" مل ال؟ عالقيت بلورينا كانت عالقة جسدية عابرة، 
 وانتهت قبل زواجنا ". 

رفع كتفيه بالاهتمام، واتبع: " لذلك ال داعي ألن 
 تشعري ابلغرية ".

" أان ال أشعر ابلغرية، كل ما يف األمر أنك ال تعجبين  
 ." 

هزت جيسي رأسها غري مصدقة ما تسمعه، وهي 
هبا كانت عالقة جسدية، لكن تتابع: " تقول عالقتك 

هل هناك عالقة من نوع آخر ابلنسبة لك؟ هل كنت 
 حتب النساء اللوايت كنت تقيم عالقات معهن؟ ".

 " ابلطبع! ". 



 " هل أغرمت إبحداهن يوماً؟ ".
متتم ريكو كلمات ابللغة اإليطالية مل تفهمها. مث مال    

إىل األمام، وقد ملعت عيناه بسخرية الذعة. قال 
صحها بنربة هادئة انعمة: " اكربي! أنت فب العامل ين

 احلقيقي اآلن. العالقات بي الكبار معقدة ". 
 " مما أراه أن ال هتتم إال للعالقة النفعية ".

رفع ريكو يده، كأنه يصرفباله عما قالته، وعلق: "  
أين اخلطأ بذلك؟ كالان يعلم أنه كانت لديك عالقة 

ي عن التصرف كأنك عاطفية قبل زواجنا، لذا توقف
عذراء غاضبة من سوء تصريف. من اآلن فصاعداً 

 أصبح املاضي أمراً منسياً لنا معاً ".  



متنت فجأة لو أهنا مل ختربه بتلك الكذبة عن كارلفو، 
لكنها يف ذلك الوقت، اعتقدت أنه سريفضها إن  

 عرف أهنا أقامت عالقة مع رجل آخر غريه. 
بة يل يف مشاركتك " أان ال أجدك جذاابً، وال رغ

 سريرك ".
أمسكت ريكو كوبه، وعلق بنعومة وهو يبتسم مبرح: 

" مخس عشرة اثنية هذا كل ما أحتاجه ألجعلك 
 تبدلي رأيك، ورمبا أحتاج إىل أقل من ذلك ". 

شعرت جيسي حبرارة جتتاحها، ما جعل الدم يتدفق  
 بسرعة يف عروقها.

رفضتك. هل فكرت " مبا أان املرأة الوحيدة اليت 
 بذلك يوماً؟ ".

 " ال! ". 



متنت لو أنه يتوقف عن النظر إليها، فهذا يزيد من  
توترها ويشوش أفكارها. إهنا حتتاج إىل الشجاعة 

والتفكري هبدوء، مع ذلك شعرت أن األرض تدور  
 هبا، كما أحست جبفاف يف فمها.

املزيد من العصري ".  " أشعر ابلعطش. ساشرب  
 " ليس قبل أن اتكلي شيئاً ما ". 

 " توقف عن إصدار األوامر ".
 " توقفي عن التصرف كطفلة ". 

اشاحت جيسي بنظرها إىل البعيد، غري قادرة على 
 حتمل نظرته الثاقبة أكثر من ذلك.

" توقف عن حتليلي ودراسيت. ما كنت لتستطيع   
 تناول لقمة واحدة لو كنت مكاين ". 

 " وأي مكان هذا؟ ".



هل تعرتف له أن فكرة إقامة عالقة معه جتعلها متوت  
من اإلحراج؟ ال! إن عدم ثقتها بنفسها أمر مثري  

للشفقة. حسناً! يكفي أهنا ليست جذابة، وال داعي 
ألن تضيف املزيد من اإلحراج على مشاكلها. 
متتمت: " إنه ليس ابلوضع السهل حقاً. أليس 

 كذلك؟ ". 
ها تشسقط عن الكوب. شعرت فجأة تركت يد

ابالرهاق والتعبز اإلحساس ابلضيق واخلوف يف 
الطائرة، مث لقاءها بريكو، واكتشافها أن أمها غادرت  

صقلية. ذلك كله كثري عليها. قالت: " أان حقاً 
 متعبة. هل يسمح يل ابلذهاب إىل السرير؟ ".  
ساد صمت وهو يتأملها، مث قال هبدوء: " هذا 

أنت تفعلي فيه ما يسرك ".منزلك و   



نظرت جيسي إليه بشك وحرية، وهي تشعر بدوار يف  
 رأسها.

 " أنت تقصد، إن كان ما أفعله يناسبك ". 
 " ابلطبع! ". 

ابتسم ريكو قلياًل، وهنض على قدميه وهو يتابع: "  
حلسن احلظ، الذهاب إىل السرير أمر يناسبين متاماً. 

 سأريك غرفة نومك ". 
غرفيت ".  " أعرف أين هي  

" اسرتحت اليوم يف إحدى غرف الضيوف، أما الليلة  
 فستنامي يف سريران ". 

قادها عرب الفيال، صاعداً وإايها على درج ملتو ذي  
نقوش مجيلة، حىت وصال إىل غرفة ضخمة. رأت 

جيسي ستائر رقيقة بيضاء تطري يف اهلواء أمام أبواب  



زجاجية تفتح على شرفة مجيلة. شعرت بثقل يف  
ساقيها، لكنها جتولت يف الغرفة حىت وصلت إىل  

اخلارج، مث متايلت فجأة، وهي تقول: " أشعر بنوع  
 من الدوار. البد أنين مرهقة ".

تنهدت ابرتياح، ما إن محلها ريكو بي ذراعيه، وهو  
يتمتم بشتيمة. اتبعت قائلة: " شكراً لك، هذا أفضل 

 بكثري من السري على قدمي ". 
رأسها ما إن وضعها على السرير.  شعرت بدوار يف 

فتحت عينيها وحدقت بوجهه الربونزي الوسيمن  
مالحظة عدم الرضى والضيق على مالمح وجهه من  
خالل اخلطوط حول فمه. متتمت وهي شبه انئمة: "  
 البد أنه أتثري الشراب القوي على معديت الفارغة ".



استدارت لتنام على جنبها وهي تتابع: ط إهنا املرة 
وىل اليت أتذوق فيها ذلك الشراب، ونظراص لللم األ

الذي أشعر به يف رأسي اآلن، من املؤكد أهنا ستكون 
 املرة األخرية أيضاً ".

 " املرة األوىل؟! ". 
محلت نربة صوته عدم تصديق ملا مسعه، فابتسمت 

جيسي له بنعومة، وأغمضت عينيها: " أيب ال يوافق  
اب مصنع. يف  على أن تشرب النساء مطلقاً أي شر 

الواقع، هو ال يوافق على النساء مطلقاً، ابستثناء 
اولئك اللوايت كان خيرج برفقتهن خفية عن أمي. هو 

 يشبهك يف الواقع ".
شعرت ابلوسادة انعمة جداً، فتابعت: " هذا الفراش  

 مريح جداً... عمت مساء ".



أخذ ريكو يتجول على الشرفة خارج غرفة نومه،  
ة على غضبه وإحساسه املتزايد  وهو حياول السيطر 

ابإلحباط، أين تراه أقدم على فهم األمور بطريقة  
 خاطئة؟  

توقع من فرانسيسكا ماندوزو أن تكون الزوجة املثالية  
له. عندما التقى هبا للمرة األوىل، بدت متحفظة 

 وحسنة اخللق إىل درجة تثري الشفقة.
بدت لطيفة ورقيقة وراحت تنظر إليه بدرجة مبالغة 

من اإلعجاب واالفتنان. يف الواقع بدت منذهلة من  
عرضه للزواج هبا، لدرجة أن ريكو كان متاكداً متاماً  

أن اختياره لزوجته هون أكثر من مثايل. احلماس 
الذي أظهرته عندما عانقها أدهشه. تذكر تلك  

بينه. لطاملا اعتقد اللحظة يف احلديقة، وهو يقطب ج



ان عروسه حتمل شغفاً كبرياً يف داخلهاغ، لكنه مل  
يتوقع أن تعرض ذلك الشغف على أي رجل آخر 

 غريه. 
إنه حيارب بشكل مستمر للسيطرة على الغرية السامة  

كل حلظة من يقظته. هو ال يريد أن    اليت تعذبه يف 
يشعر هبذا اإلحساس. هو من بي كل الناس جيب أن  

هذه العاطفة ابلتحديد هي ذات طبيعة  يدرك أن
مدمرة. حقيقة أن جيسي لديها عالقة سابقة جيب أال  

تقف يف طريق مستقبلهما معاً. عليه أن يضع هذا  
األمر وراءه. وحقيقة أهنا بعيدة عن تلك الفتاة  

الناعمة السهلة، اليت كانت عليها عندما تزوج هبا،  
حتزنه البتة.وأهنا تبدي املزيد من التحدي، جيب أال   



هو ال يستطيع أن يتجاهل أهنا ومنذ اللحظة اليت  
ظهرت فيها جمدداً، أظهرت شخصية خمتلفة متاماً. يف  

الواقع، أصبح يعتقد أن جيسي هي اكثر النساء  
تعقيداً وتناقضاً من بي كل النساء اللوايت تعرف  

عليهن. يف حلظة تصرخ به مبدية طبعاً انرايً غاضباً،  
ات املرأة الغيورة، ويف اللحظة التالية  مظهرة كل مس

تتكور يف السرير كطفلة. كما أهنا ال تسعى إىل  
 مسامرته وممازحته أو حماولة إسعاده أبي طريقة ممكنة.
تنهد ريكو وهو يزفر بقوة، وشد على أصابعه وهو  
ميررها يف شعره متسائاًل ملاذا ال تكون النساء أكثر  

ري كما كا خطط صراحة. ال شيء مما حيدث معه جي
له منذ البداية. عندما اختذ قراره أبن الوقت حان 
ليوجه اهتمامه حنو إنشاء عائلة، مل يدرك أن هذا  



األمر معقد وحيتاج إىل الكثري من الوقت. غري أن 
معها يتم   التعامل مع جيسي يثبت أن ال شيء

ببساطة، وإن أعطيت أي فرصة فالبد أهنا ستهرب  
ى الفور، أن األمر يتعلق  من جديد. ذكر نفسه عل

ابلكربايء. رؤيتها للورينا يف حفلة الزفاف أصابت  
 كربايءها يف الصميم.

استسلم وأقر لنفسه حبقيقة أن الزواج ال يشبه مطلقاً  
وال يقرتب بشيء من األمور اليت فكر هبا وتوقعها  

كأي مشروع معقد، زواجه حباجة إىل اهتمامه 
هن على األقل.الشخصي وعنايته، يف الوقت الرا  

حسناً! الشك لديه مطلقاً أنه إذا ما ركز اهتمامه 
على زواجه، فسوف جيعل زوجته تنظر إليه بشغف  

 وشوق بعد مرور ليلتي او اكثر قلياًل.



نظر إىل ساعته مث نزل الدرج من الشرفة، ليتجه حنو  
 اجلناح اخلاص ابملكاتب يف الفيال.

حسناً! إبمكانه الليل ما زال يف أوله وعروسه انئمة. 
إجراء بعض اإلتصاالت اهلاتفية مع نيويورك، لريى 
كيف جتري األمور ابلنسبة للعقد اجلديد، وعندما  

 تستيقظ زوجتهن سيتمكن من تكريس اهتمامه هلا.  
 

********* 
 

 الفصل الرابع 
صدمة موجعة!    

استيقظت جيسى على صداع أليم ىف رأسها، وبقعة  
 نور تسطع على وجهها. 



 ــ آه هل يستطيع أحد ما إطفاء النور؟  
قالت ذلك وهى تتأوه، وتستدير على بطنها، لتدفن 

 وجهها ابلوسادة.
 ــ إهنا أشعة الشمس.

مسعت صوت رجل بقرهبا متاماً، وفجأة أدركت أن  
لها. شعرت ابهلواء  الغطاء ىف مكان ما حول كاح

البارد يلفح بشرهتا، فأدركت أهنا ال ترتدى سوى 
الداخلية. ثياهبا  

بشهقة من اإلحراج أمسكت ابلغطاء، وجذبته إليها،  
قيها، فاحتاجت إىل جذبه بقوة  لكنه التف على سا

عدة مرات قبل أن تتمكن أخرياً من تغطية جسمها 
 كما ترغب. 

 ــ ما الذى حدث لثياىب؟



 ــ نزعتها عنك بعد مخس ثوان من استالمك للنوم.
عرتف أنك مل  اتبع ريكو بنربة ساخرة: " على أن أ
 تكوىن رفيقة مسلية أثناء العشاء ".

شعرت جيسى ابإلضطراب والضيق حي علمت أنه  
 نزع عنها ثياهبا.

جلست وهى متسك ابلغطاء حىت ذقنها. قالت: " 
كل ما ىف األمر أنىن مل أمن منذ أكثر من ثالثة أايم. 

 كنت متعبة ". 
حدقت به، واتسعت عيناها وهى تراه ينزع ربطة عنقه 

ركات هادئة. سألته: " إنه الصباح، فلماذا ختلع  حب
 ثيابك؟ ".

ــ ألنىن مل أمن بعد، وال أرغب ىف الذهاب إىل السرير  
 وأان أرتدى بذلة. 



رمى ربطة العنق على ظهر أقرب كرسى، مث خلع 
رب، وهى  سرتته. أمسكت جيسى ابلغطاء بقوة أك

وء تتابع: " ال ميكننا أن... ننام معاً اآلن، إننا ىف ض
 النهار ". 

رفع ريكو كتفيه العريضتي بال أى اهتمام: " لو مل  
أكن منشغاًل ىف اجتماعات طوال الليل، الستلقيت  
إىل جانبك، منتظراً أن تستيقظى. كما أن... ضوء  

 النهار يناسبىن ".
هذا أسوأ كابوس فكرت به يوماً. بقيت متسك 

ابلغطاء فوق صدرها، وتراجعت بسرعة إىل أعلى  
 السرير.   

 ــ امسع! ال ميكننا القيام بذلك.



ــ إن كنت قلقة بشأن حبيبك، أؤكد لك أنك لن  
 تتذكرى امسه بعد اليوم.

أكد ريكو ذلك بثقة واضحة، وهو يرمى قميصه  
قد تورد وجهها بلون  جانباً. قلبت جيسى عينيها، و 

أمحر قان. مل تر مطلقاً رجاًل ينزع ثيابه من قبل، لكن 
ريكو ميلك وسامة النظري هلا، لذا هو ال يشعر أبى  

 انزعاج من قيامه بذلك.
 مل تقدر على منع نفسها من اختالس نظرة اثنية إليه.

إنه رجل من حلم ودم، وهو ملئ ابحليوية واحلماس... 
ا مل تقم أى عالقة عاطفية مع  حان الوقت لتخربه أهن 

كارلو. التظاهر أبهنا خبرية سيجلب هلا املشاكل،  
فهى ال تعرف شيئاً عن هذه املواضيع. لكن اعرتافها  

مبثل هذا األمر سيجعلها تعرتف أيضاً أن ال أحد 



وجدها جذابة حىت اآلن، وهى ال تستطيع أن جترب  
 نفسها على قول ذلك بصوت عال.

م إليها ىف السرير: " ألن ترتكى قال ريكو وهو ينض 
 هذا الغطاء؟ ".

حدقت جيسى ابلقميص السوداء الىت كانت ترتديها  
ليلة البارحة، والىت أصبحت مرمية على األرض. مث  

 مالت عرب السرير لتتمكن من التقاطها.
 ــ ما الذى تفعلينه؟

أمسكت يداه الربونزيتي النحيلتي خبصرها وأعاداتها  
لست حباجة إليها ". إىل السرير: "   

اتبع بنعومة، وهو يبعد شعرها عن وجهها ىف ملسة  
 انعمة واثقة: " فأان سأعمل على نزعها من جديد ".



قالت بنربة مرجتفة: " امسع! حان الوقت لنتوقف عن 
املراوغة. أان لست من نوع النساء اللواتى تقيم 

 عالقات معهن، وكالان يعلم ذلك ".
إليها نظرة واحدة، مث يبدل من احملتمل أنه سينظر 

رأيه. فكرت بذلك بيأس، وهى ختتبئ بقدر ما 
 تستطيع حتت الغطاء.

 ــ توقفى عن احلديث عن أولئك النساء. 
بنربة من السخط بدت واضحة ىف صوته، اتبع يقول:  

 " أان اآلن معك، وهذا كل ما يهمنا ".
 شعرت جيسى ابحلرارة جتتاحها وابلدماء حترق خديها. 

الصمت بينهما لفرتة طويلة. تالشت قدرهتا على  امتد 
الشجار، وهى تنتظر أن يقول هلا شيئاً مهيناً. متتمت  



أخرياً وهى حتاول أن تبتعد عنه: " توقف عن النظر  
 إىل. أعلم أنىن لست جذابة ".

حدق هبا بثبات، وبدت نظرة غريبة ىف عينيه  
السوداوين. وهو يقول: " لست جذابة؟! ماذا تعني  

ولك؟ ".  بق  
 هل سيجعلها تقول ذلك ىف العلن، حسناً! 

ــ أعرف أنىن ال أبدو مثل أولئك العارضات اللواتى  
 خترج برفقتهن، فأان مسينة. 

 أكد هلا بصوت عميق: " لست مسينة ". 
مرر يده بنعومة على ظهرها وقال: " متلكي جسماً 

 مثالياً ". 



فتحت جيسى فمها لتجادله، لكنه اختار ىف تلك  
لحظة أن يعانقها بقوة. أتوهت وهى تقول: " جيب  ال

 أال نفعل ذلك... ". 
متتم ريكو بصوت ابلكاد يسمع: " حنن متزوجان. 

 كان جيب أن نفعل ذلك منذ ستة أشهر". 
ــ ضمها إليه بقوة، فشهقت متلفظة ابمسه: " ريكو!  

 ." 
ــ أنت رائعة! علمت منذ اللحظة األوىل الىت رأيتك  

تكون مذهلة.فيها أن عالقتنا س  
هل فكر بذلك حقاً؟ حاولت جيسى أن تتمسك 

له غاب عنهما،  بتلك الفكرة، فيما شعرت أن العامل ك
 ومل يبق إال الشوق الذى سرق أنفاسها من جسدها.



ــ هل أخربك أحد من قبل أنك غريبة األطوار بشكل  
 مثري للجنون؟

نظر إليها للحظة وهو يفكر، مث اتبع: عانقيىن  
 تسورو، وكل شئ سيصبح على ما يرام. ثقى ىب! ".
أتوهت ابمسه وهى تقرتب منه أكثر، وىف اللحظات  

التالية شعرت أهنا تطفو فوق الغيوم برفقته غافلة عن 
 كل ما حوهلا.....  

ىف هناية األمر استلقت جيسى مغمضة العيني، وهى 
واإلنبهار مما حدث. مل تتخيل حىت ىف  تشعر الصدمة
غرابة أن العالقة الغرامية حتمل هذا أكثر أحالمها 

املقدار من السعادة. إهنا أكثر من جتربة حسية. إنه 
احتاد وتقارب ال ميكن التعبري عنهما ابلكلمات. تلك 

 احلميمية أدهشتها، فهى معتادة على الوحدة. 



لدها أبقاها  عاشت جيسى حياهتا ىف عزلة اتمة. وا 
بعيدة عنه، ومل يرغب أبن يكون لديها أصدقاء. 

عاشت وحيدة بشكل ال حيتمل. عالقاهتا الوحيدة 
هى مع الكتب، وأصدقاؤها هم الشخصيات احلية 

ضمن أوراقها. لكن ما حدث اآلن جعلها تشعر  
ابلدفء. ابتسمت ابتسامة خافتة، فما حدث 
يقية، حقيقى. اآلن فقط علمت معىن املشاركة احلق

وكيف ميكنها أن متنح نفسها لشخص آخر. بقيت 
هادئة وصامتة، كأهنا ترغب ىف إطالة تلك اللحظة.  
أصغت إىل أنفاس ريكو، فيما مل تستطع أن تتذكر  
ملاذا أرادت الطالق. نسيت ملاذا أرادت احلصول  

على حريتها بكل ما لديها من قوة. ملاذا قد تطلب 
 أى شئ أكثر من هذا؟ 



عد عنها، أرادت أن متسك به وأن تطلب  عندما ابت
كلمات املناسبة.  مل جيد المنه أال يتحرك، لكن لساهنا 

ال فكرة لديها كيف جيب أن تتصرف اآلن. هل شعر 
ريكو ابألحاسيس ذاهتا؟ مل تستطع مقاومة الرغبة  
ابلنظر إليه. أدارت رأسها، وشعرت بكل ما فيها  

ق! يذوب شوقاً إليه. إنه وسيم بشكل ال يصد  
مل تتمكن إال من التحديق جبانب وجهه، متأملة 
اخلطوط القوية لفكه األمسر. وكأن ريكو شعر 

بنظراهتا، فاستدار لينظر إليها، ويقول بنربة قاسية: " 
ال جتعليىن أعتقد اثنية أنك أقمت عالقة مع رجل 

 آخر، إذ إنىن قد أقتله ". 



قة  توقعت أن يقول هلا كالماً رومنسياً بعد تلك العال
الرائعة بينهما. على الفور شعرت جيسى أن الدفء 

 واألحاسيس الناعمة تبخرت من أعماقها.
 ــ ما الذى تتحدث عنه؟   

استلقى ريكو على ظهره، وقال: " مانسيىن... إما أنه  
تكذبي بشأنه، فحىت   حبيب فاشل، أو أنك كنت

هذا الصباح مل يسبق لك أن أقمت عالقة غرامية مع  
 أحد ". 

هتا أن تسمع منه كالماً رومنسياً حتطمت كلياً.  توقعا
شعرت جيسى ابلدماء تتدفق إىل خديها، فليس هذا 

 هو احلديث الذى جيب أن يتبادال ".
 ــ حاولت أن أخربك احلقيقة.



ــ لكن بعد أن أخربتىن كذبة أواًل. ملعلوماتك، أن  
ختربى زوجك أنك خنته مع رجل آخر هو لعبة  

  ختاطرى بذلك مرة أخرى.خطرية جداً، تسورو. ال
استلقى على جنبه، ونظر إليها. بدا سعيداً جداً وهو 

.. سعيد  يتابع: " لكنىن سعيد ألنك كنت عذراء.
 جداً. ىف هذه الظروف، قد أساحمك ألنك هربت ".

 يساحمها؟!
استلقت جيسى وهى تفكر بصمت. حبثت ىف عينيه  

العاصفتي عن شئ من الرقة... شئ ما يعكس 
ة العميقة الىت تشاركا هبا. أين هى الكلمات  العاطف

 املليئة ابلعاطفة الىت يفرتض أن تتبع ما حدث؟
 ــ أهذا كل ماتريد قوله؟ أهذا كل ما هتتم له؟

 ــ وهل يدهشك ذلك؟



ابتسامته الواثقة أربكتها. مرر ريكو يده فوق كتفها  
حبركة متملكة، واتبع: " أنت زوجىت، وأان مل أكن يوماً  

رضى ابملشاركة. حاولت أن أبدو متفهماً، شخصاً ي
 لكن على أن أعرتف أن األمر كان صعباً جداً ". 
أتثر جسدها على الفور بلمسته، وشعرت ابحلرارة 

جتتاحها من جديد، فقالت: " أنت متملك بشكل ال  
 حيتمل ". 

 ــ شكراً لك.
أبعد ريكو يده عنها، وقفز من السرير، مث سار عرب 

وهدوء، وهو يتابع: " من األفضل أن  غرفة النوم بثقة 
تتذكرى ذلك قبل أن تقبلى الصعود ىف سيارة رجل 

 غريب ". 



بقيت جيسى مستلقية للحظات، مندهشة من حقيقة  
أنه اعترب نقدها مدحياً له. حاولت أن تتجاهل الضيق  

الذى تشعر به. غمرها إحساس خبيبة األمل طغى  
هنا  على تلك اللحظات السعيدة الىت عاشتها. إ

التجربة العاطفية األوىل هلا، وهو عرف ذلك، مع  
ذلك مل يقل هلا كلمة لطيفة؟ من الواضح أن هدفه  
الوحيد كان تلقينها درساً. شعرت أهنا حمطمة متاماً. 

بعدئذ أخذ تصميم قوى يظهر ىف أعماقها، تصميم منا 
وترعرع خالل األشهر الستة الىت أمضتها بعيداً عن  

ى رجل بعد اآلن أن يعاملها  والدها: لن تسمح أل
 بطريقة سيئة!

غادرت السرير، وارتدت ثياهبا بيدين مرجتفتي، مث 
تبعته إىل غرفة احلمام. عربت الباب ىف الوقت الذى  



كان ريكو يضرب زراً على احلائط، فاندفعت املياه  
 إىل داخل مغطس مرصوف حبجارة انفرة.  

 ــ أريد أن أحتدث إليك.
قة عاطفية أمر مزعج، فأان أفضل ــ التحدث بعد عال

 االستمتاع ابألمور العملية. 
 مد يده ليمسك مبنشفة.
 ــ حسناً! هذا أمر واضح.

تذكرت من كالمه أن تلك العواطف الىت عاشتها 
للمرة األوىل ليست جديدة عليه، وهذا ببساطة زاد  
من ضيقها، فتابعت: " أعتقد أن طريقة تصرفك ىف  

عض التعديالت ".غرفة النوم حباجة إىل ب  
استدار ريكو ليحدق هبا، فشعرت برغبة ىف ضمه 

إليها. تراجعت إىل الوراء، وكأهنا خائفة من جاذبيته  



الطاغية. سرتمسه يوماً بقلم الرصاص، مستعملة 
نظرها، وهى تعلم أن   خطوطاً قوية واضحة... أبعدت

ليس هناك فنان، حىت لو كان مايكل أجنلو أو  
دافنشى، قادر على إنصاف هذه القوة الىت تتضح 

 من جسمه.
مجد ريكو مكانه، وقد ظهر عليه االنزعاج. راقبها  

هو يقول: " أخربيىن للحظات، مث ملعت عيناه بقوة و 
 ابلتحديد، ما الذى حيتاج إىل التغيري؟ ".

سار حنوها، فشهقت بنعومة، وأبعدت نظرها عن  
صدره الواسع. إنه قريب جداً منها... متتمت وهى  
تشعر خبديها حيرتقان من شدة اإلحراج: " اليتعلق 

 األمر ابلعالقة الغرامية، بل مبا حدث بعد ذلك. 
طيفة ".أنت مل تقل أى كلمة ل  



 ــ ماذا؟ 
 بدا مرتبكاً وهو يتابع: " ماذا تقصدين؟ ". 

ــ مل تقل أى شئ شخصى. إن كنت ال جتدىن جذابة،  
فهذه غلطتك. حذرتك أن ال داعى لنقوم بعالقة  

 عاطفية ىف وضح النهار.
ما إن انتهت من قوهلا حىت ساد صمت طويل. مث  

وضع ريكو يده حتت ذقنها ليجربها على النظر إىل  
نيه، وسأهلا بنربة انعمة كاحلرير: " ملاذا تريدين  عي

 إخفاء جسدك؟ ".
 هل هو حباجة ليسمعها تقول ذلك؟

ــ أان لست من نوع النساء اللواتى تعرفهن. اعتقدت 
 أنه... رمبا... 



قاطعها قائاًل:" ملاذا ترغبي ىف إخفاء جسدك؟ 
 أخربيىن! أريد أن أعرف ". 

كأنه يصدر    قال ذلك بنربة صوت حازمة وهادئة،
 أمراً. 

 ــ آه... حسناً! ذلك أمر واضح جداً. 
حاولت أن تبعد نظرها عنه، لكن أصابعه بقيت 

بذقنها، لتمنعها من احلركة. فتابعت:" أمتىن لو متسك 
أنىن أكثر حنافة، أعىن أنىن... ذات جسد ضخم بي  

 النساء ".
ــ حسناً! أان حمظوظ ألنك ال تستطيعي تغيري ما 

إايه الطبيعة. وهبتك   
أبعد يده عن ذقنها، وأمسك حباشية قميصها، مث 
شدها إليه مقاوماً حماولتها ىف منعه. اتبع قائاًل: " 



جسمك مثاىل، تسورو! ما كنت ألرغب ىف تبديل أى  
 شئ سوى رغبتك املستمرة ىف إخفائه ".  

مثاىل؟! قال هلا ذلك من قبل، وهى مل تصدقه حينها، 
لت أن حتمى نفسها بذراعيها، بدون تفكري منها حاو 

لكن ريكو ضحك بنعومة، وأمسك برسغيها، جمرباً 
 إايها أن تلف ذراعيها حول رقبته. 

مهست جيسى:" ال تفعل! ال أصدق أنك معجب ىب  
 ." 

 ــ هل أنت حباجة إىل برهان إضاىف؟
 ضمها إليه وعانقها وهو يشدها إليه بقوة. 

 ــ هل اقتنعت، أجنيال ميو؟ 



النبهار من قوة األحاسيس الىت  شعرت جيسى اب
سيطرت عليها، حاولت أن تتذكر احلديث الذى كان  

 جيرى بينهما.
ــ إن كنت جتدىن جذابة، فلماذا قفزت من السرير  

 فجأة؟ 
ــ ألنىن ال استطيع التواجد ىف السرير معك بدون  

 إقامة عالقة من جديد. 
ابتسم هلا ابتسامة ساحرة، وهو يبعد شعرها عن  

يتابع: " وأان ال أريد أن أسبب لك أى  وجهها، و 
أذى، لذا قررت أن استحم ابملاء البارد عوضاً عن 

 ذلك ".
 ــ آه! 



التفتت حنو املغطس، والحظت أنه ليس هناك خبار  
متصاعد منه. سوف يستحم ابملاء البارد. هل كان 

 يفكر هبا عندما غادر السرير بسرعة؟
. أريد أن  قال ريكو بنعومة: " واآلن، لدى سؤال لك

أعرف ابلتحديد من الذى جعلك تظني أنك مسينة؟ 
 ." 

رفعت كتفيها خبجل، وقالت: " الفتيات ىف 
املدرسة... أىب.... وأان نفسى عندما كنت أنظر إىل  

 املرآة ". 
قطب جبينه، وسأهلا: " أتعني أن والدك هدم ثقتك 

 بنفسك؟ ". 
بضرابت متواصلة ودائمة. ــ لقد عمل على مهامجىت  



قالت ذلك بصراحة، مث أدركت أهنا ابحت ابلكثري،  
فعبست مندهشة من تصرفها. بعد إحدى وعشرين  
سنة من الصمت، بدأت فجأة تطلق العنان لنفسها  
 ابلبوح بكل ما يدور ىف فكرها ىف كل فرصة ساحنة.

نظر ريكو إىل وجهها ملياً. بدت مالمح وجهه جدية،  
فهمت. حسناً! والدك كان خمطئاً، وأان  وهو يقول: "

ال أريد مطلقاً أن أمسعك تتحدثي عن نفسك بطريقة  
 سيئة. جسدك رائع بكل ما للكلمة من معىن ".

شعرت جيسى ابالرتياح من جراء ذلك اإلطراء والرقة  
على  غري املتوقعة ىف عينيه. تركت يديها تنحدران

اس كتفيه، وهى تشعر ابلسعادة من جراء اإلحس
 بقوته. سألته: " هل تقصد ذلك حقاً؟ ".



متتم وهو يهمس قرب أذهنا: " بشكل مطلق. أنت  
كل ما أريده، وسأبرهن لك ذلك على الدوام، 

 تسورو ".
 وهذا ما فعله...

أمضيا األسبوعي التاليي ىف انسجام اتم. بدا هلا  
بوضوح أن ريكو غري قادر على االبتعاد عنها. كل 

ن ببعضهما، وحيلقان معاً. بدا ريكو  ليلة، كاان يذواب
ت أن من  سعيداً جداً بقرهبا، لدرجة أهنا شعر 

املستحيل أال يشعر أبهنا مميزة. منحها ذلك إحساساً  
رائعاً ومذهاًل. إن مل يكن ريكو عاطفياً، فهو شديد 

االهتمام بعالقتهما. قالت جيسى لنفسها، إهنا  
ري عما  البداية فقط! ريكو ليس معتاداً على التعب

يشعر به، وهى تشعر ابلتعاطف معه من جراء ذلك،  



ألهنا هى أيضاً كذلك. سيتعلمان معاً. قالت ذلك  
لنفسها وهى مستلقية ىف سريرها بعد مرور أسبوعي  

على عودهتا إىل صقلية. معاً سيتعلمان، فهى تعلم أنه  
يهتم هبا، ألنه يثبت هلا ذلك. ألول مرة ىف حياهتا  

بنفسها... تشعر أهنا جذابة، وأهنا    ابتت تشعر ابلثقة
 امرأة حمبوبة.   

سارت حياهتما على املنوال ذاته، فهو يعمل ىف جناح 
املكاتب الذى حيتل قسماً من الفيال الكبرية، مث  

ميضى طوال الليل برفقتها، وينهض عند الفجر ليبدأ  
يوم عمل جديد. برانمج عمله دقيق جداً، أما مىت  

لديها أبداً. أيكل ويراتح فال فكرة  
جال ىف فكرها تساؤل، ملاذا يستمر رجل بثرائه ىف  
العمل ابحلماس ذاته، لكنها مل حتظ بفرصة لتسأله،  



 تتضمن أى حوار أو نقاش. حسناً!  ألن عالقتهما ال
أليس هناك الكثري من العالقات الناجحة الىت تبدأ  
بعالقات حسية فقط، مث تنتقل إىل عالقات أعمق 

ة الصادقة؟مليئة ابلعاطف  
ابلنسبة إليها، فإن تواجدها معه هو املغامرة احلقيقية 
الوحيدة الىت عاشتها ىف حياهتا. ريكو جيعلها تشعر  
أبهنا امرأة مميزة، وهو يتعامل معها بطريقة تدهشها.  
رغبتها اجلارفة ىف احلصول على احلرية تراجعت إىل  
أبعد مكان ىف أفكارها. أصبح تركيزها كله منصباً  

ى عالقتهما. كل ليلة يدخل ريكو إىل غرفة نومهما  عل
كاحملارب، أما تصميمها على أهنما ىف هذه الليلة  

 سيجلسان ليتحداث، فال يدوم ألكثر من عشر ثوان. 



عالقتهما ما زالت بدائية، لكنها مليئة ابلشغف  
واالهتمام، ومل يعد لديها أى شك أبنه جيدها جذابة. 

اقتناعاً أبنه معجب   ىف الواقع، أصبحت جيسى أكثر
هبا، وإال ملاذا ميضى معظم الليل ىف عالقة محيمة 
معها؟ إنه ال يستطيع إبعاد يديه عنها، وهى حتب  

فكرة أنه جيدها ال تقاوم. كل ما ىف األمر أهنما حباجة 
إىل مزيد من الوقت قبل أن ميتد هذا التقارب إىل  
أجزاء أخرى من حياهتما. سيأخذها ريكو معه ىف 

ت عمل إىل خارج البالد. سيسافران وميضيان  رحال
 أوقااتً يكتشفان فيها أماكن جديدة... 

استدارت على السرير وهى تبتسم بفرح. صحيح أنه  
مل يقل إنه حيبها، لكنه بدون شك منجذب إليها،  

وهذه جمرد بداية. إنه يقول هلا على الدوام إهنا مثالية  



ت بسعادة  وكاملة. فكرت مبا يقوله ملياً، مث ابتسم
ىف حياهتا بدأت تشعر ابلثقة ىف ما  ورضى. ألول مرة 

 يتعلق مبظهرها.
مل ميض ريكو ليلة واحدة بعيداً عنها منذ أن وصال إىل  
اجلزيرة. ذكرت نفسها بذلك، وهى تضم هذه املعرفة 
إىل أفكارها وأحالمها، وكأهنا غطاء دافئ يلفها. منذ  

لليلة األوىل، اللحظة الىت وضعها فيها ىف سريره تلك ا
حباجة كى يرى أى امرأة   بدا واضحاً أنه ال يشعر

 أخرى.
ىف الواقع، بدأت تصل إىل االستنتاج أهنا كانت 

خمطئة بظنها أنه يشبه والدها. خمطئة بشكل مطلق. 
صحيح أن ريكو قوى وقاس، لكنه أيضاً حساس 

معها، ومها يصبحان أكثر قرابً من بعضهما مع مرور  



ى والدها كل ليلة ىف سرير أمها؟  كل ليلة. هل أمض 
 ال! هى تعرف ذلك. 

ما عليها سوى االنتظار لبعض الوقت قبل أن جيد 
ريكو نفسه غري قادر على متضية هنار أبكمله من 

دون أن يبحث عنها، ويطلب رفقتها. غادرت جيسى 
السرير، مث استحمت، وارتدت ثياهبا، وأمسكت  

 حبقيبتها. 
ى الشاطئ، تنام أحياانً  اعتادت على متضية أايمها عل

أو تنغمس هبوايتها السرية: الرسم. هى ليست  
مضطرة اآلن إلخفاء ما تفعله، ألن لدى ريكو الكثري  
من األمور اهلامة الىت تشغله عن البحث بي أغراضها  

كما كان يفعل والدها. إهنا تسبح ىف معظم األايم،  
وىف بعض األحيان تستلقى هناك، ترسم وحتلم بريكو، 



تفكر ىف الليل القادم الذى سيجمعهما. لكنها و 
اليوم، ما إن استقرت على السجادة فوق الرمال،  
 حىت شعرت ابنزعاج وقلق. إهنا تشتاق إىل ريكو.

نظرت إىل ساعتها، وأدركت أن الوقت ابلكاد قارب  
بعد الظهر. ما زالت أمامها عدة ساعات قبل أن أيتى  

رؤيته. حسناً! مل  إىل غرفة نومهما... إال إذا ذهبت ل
ال تفعل ذلك؟ ملاذا على ريكو أن أيخذ املبادرة 

 دائماً؟ 
استجمعت كل ما حتتاجه من شجاعة، لتذهب وتراه 

ىف اجلناح الذى يستعمله كمكتب إلدارة أعماله. 
لدهشتها، الحظت أن املكان أشبه خبلية النحل، فهو  

ملئ ابلنشاط والعمل. رأت أربع فتيات مجيالت 
كداس من األوراق ىف مكتب مكيف  مغمورات أب



ومضاء بشكل قوى، وراءهن، وىف غرفة أوسع مع  
جدران زجاجية تطل على منظر للبحر حيبس  

األنفاس، رأت ريكو. كان جيلس وراء مكتبه، واضعاً 
اهلاتف بي كتفه وأذنه، مستغرقاً ىف حديث هام كما 
يبدو. كانت حركة يديه تدل على مدى انزعاجه من  

ائر.النقاش الد  
للحظة توقفت جيسى عند الباب، وقد شعرت 

ابحلرج من النربة اآلمرة ىف صوته ومن عرض كتفيه،  
وهو يعطى قائمة من التعليمات على اهلاتف. بعدئذ  

 رفع ريكو نظره، ورآها.  
 ــ سأتصل بك ىف ما بعد.

أعاد مساعة اهلاتف إىل مكاهنا، قاطعاً االتصال بدون 
لندم. حدق برتكيز أى اعتذار أو أى إحساس اب



مبظهرها غري املرتب، وقال: " هل حدث شئ ما؟ هل 
 هناك أمر هام؟ ". 

إنه يربط حضورها مبشكلة ما، فبعيداً عن عالقتهما 
احلسية، مها ال ميضيان أى وقت آخر مع بعضهما،  
حىت إهنما ال يراين بعضهما أبداً أثناء النهار، لكنها  

نقل  ستعمل على تغيري ذلك. إهنا على وشك 
عالقتهما إىل مستوى خمتلف، وستعطيه دفعة كافية  

 ليفعل ذلك.
متنت فجأة لو أهنا مل أتت إىل هنا مباشرة من  

الشاطئ. كان إبمكاهنا أن تذهب إىل غرفتها لتبدل 
ثياهبا. هذا ال يعىن أن هناك ثياابً مميزة أو مجيلة ىف  

خزانتها، لكنها أدركت فجأة أن ثياهبا جمعدة بسبب 
على الشاطئ. جلوسها   



 ــ ال شئ هام. أردت فقط أن أراك، وأن نتحدث.
 ــ نتحدث؟!

كرر ريكو الكلمة وكأهنا كلمة غريبة مل يفهمها، مث  
 وقف وسار حنوها، وهو يسأل: " أبى شأن؟ ". 

فكرت مبرح أنه طويل جداً. وهو الرجل الوحيد الذى  
جيعلها تنسى أن قامتها طويلة جداً. معه ال تشعر  

كأهنا زرافة، فال تضطر إىل إحناء كتفيها، أو انتعال 
 حذاء مسطح.

شبكت جيسى يديها ببعضهما. إهنا ببساطة، تريده 
أن يقول هلا كالماً لطيفاً، أو أى كالم عاطفى يربهن  

يهتم هبا، لكنه ليس انجحاً ىف القيام بذلك. فيه أنه 
أدركت أن فريق عمله يصغى إىل كل كلمة يتلفظان 



هبا. نظرت من وراء كتفها، وقالت: " هل نستطيع أن  
 نغلق الباب؟ ".

 ــ أان أعمل، جيسى! 
حاولت أال تفقد شجاعتها بسبب نربة صوته احلازمة.  

حملتمل ذكرت نفسها أهنا مل يكن يتوقع رؤيتها، ومن ا
أن فكره مازال منشغاًل ابالتصال اهلاتفى الذى كان  

 جيريه.
ــ كل ما ىف األمر أنىن أردت أن أحتدث إليك  

 خبصوصية. 
نظر ريكو إىل وجهها متأماًل للحظة، مث تبدلت 

ته، ليحل مكاهنا تعبري انعم ولطيف.  القسوة ىف نظر 
التوتر الذى ساد ىف الغرفة اختفى، وساد مكانه  

توقع. قطع املسافة ىف مكتبه خبطى إحساس ابل



واسعة، مث أغلق الباب بلمسة من يده. قال بنربة  
اخلصوصية املطلوبة اآلن، وأان  انعمة كاحلرير: " لدينا 

 أتطلع بشوق لسماع ما ترغبي بقوله ىل ". 
 ــ ألست غاضباً مىن ألنىن أزعجتك؟

 ــ بعض األمور تستحق أن ينزعج املرء ألجلها.
وها، وقد ظهرت ابتسامة مشرقة على عاد ليسري حن

وجهه، فشعرت جيسى حبرارة دافئة جتتاحها وتغمر  
أوصاهلا. أحسنت عماًل ابلقدوم إليه، فهو يهتم هلا.  
من الواضح أنه جيد صعوبة ىف التعبري عن عواطفه،  

 لذا حيتاج إىل بعض التشجيع والتحفيز.
ــ أردت التحدث إليك، ومل أستطع االنتظار حىت  

.الليل  
 ــ هذا واضح جداً ومفهوم.



قال ذلك، مث أحىن رأسه ليعانقها عناقاً سريعاً خاطفاً،  
ر هام جداً عليك ويتابع: " مل االنتظار، فيما لديك أم

 إعالمى به؟ إنىن سعيد ألنك أتيت ". 
ابتسمت له، وقالت: " أريد أن منضى املزيد من  

 الوقت معاً ". 
 ــ ابلطبع! هذا ما سنفعله.

وره ابتسامة كبرية، واتبع: " سنقوم برحالت  ابتسم بد
عائلية وبنزهات. أشعر أن والدك كان حازماً جداً  

معك، ومل يكن له دور ىف تربيتك. لست حباجة إىل  
القلق. أان اؤمن أبن الطفل جيب أن جيد مثااًل دائماً  
أمامه، أريد أن يكون ىل دور كبري ىف تربية ابىن منذ 

 البداية ".



جيسى به من دون أن تفهم شيئاً،  ابنه؟! حدقت 
 وعلقت: " ما الذى تتحدث عنه؟ ". 

ــ أنت حتاولي أن ختربيىن أنك حامل. ال داعى للقلق. 
 أان سعيد جداً هبذا اخلرب. ابلطبع! كنت أتوقع ذلك.

 هل اعتقد أهنا حامل؟ 
 ــ ملاذا تتوقع أن أكون حاماًل؟

ة؟ أليس ــ وملاذا منضى الليل كله إبقامة عالقات محيم
 هبدف أن تصبحى حاماًل؟

رفع ريكو كتفيه، واتبع: " إنشاء عائلة هو السبب 
الوحيد لزواجنا. هذا خرب رائع! أان سعيد، سعيد جداً  

 تسورو. أنت فتاة ذكية ". 
فتحت جيسى فمها غري مصدقة ما تسمعه. ترددت  
كلماته ىف ذهنها وهى تتذكر تلك اللحظات احلميمة 



لكاد يسمع، بسبب رعبها  بينهما. قالت بصوت اب
ماً عما تكرتث من السيناريو الغريب الذى خيتلف متا

به: " طوال األسبوعي املاضيي... هل كنت حتاول  
 أن جتعلىن حاماًل؟ ".  

 ــ ابلطبع! ما الذى ظننته إذًا؟
 قطب جبينه كأنه يعترب سؤاهلا مبنتهى الغباء.

 أرادت أن تسأله عن الشغف والشوق، لكن فمها مل
يتمكن من تشكيل الكلمات. بداًل من ذلك راحت  

تردد ما مسعته منه تكراراً: " قلت ىل إن جسدى رائع  
 ومثاىل ".

 ــ ابلطبع! كيف ميكنك أن تشكى بذلك؟
وقف بعيداً عنها وراح يتأملها إبعجاب، مث اتبع: " 

هذا ما قلته، وما زلت على رأىي. كل ما فيك مصمم  



ذا مثاىل إلجناب األطفال  لألمومة. وركاك واسعان وه
 ." 

مثاىل إلجناب األطفال؟! هل يعتقد أن جسدها مثاىل، 
ألهنا خلقت لتنجب األطفال، وليس ألهنا جذابة؟ 

ظلت مندهشة من شدة الصدمة، لدرجة أهنا مل تعد  
قادرة على التفكري. قالت بصوت خفيض: " أحتاج 

 إىل اجللوس ". 
على الفور، لف ريكو ذراعه حوهلا، وقادها حنو أريكة  
مرحية ىف زاوية غرفة مكتبه. قال بنربة مليئة ابالهتمام 
والرقة: " ابلطبع حتتاجي إىل ذلك، وحتتاجي إىل كثري  

من الراحة. أان أتفهم ذلك. من اآلن فصاعداً 
 سأتركك مبفردك ىف الليل، لتنامى قدر ما تشائي ".



ى األريكة وكأهنا تلقى بنفسها  جلست جيسى عل
حتا ترجتفان بشدة، ومل تعودا  عليها، فساقاها را

قادرتي على محلها. فجأة شعرت جبفاف ىف فمها، 
فرطبت شفتيها قبل أن تتمكن من التلفظ ابلكلمات 

الىت هى حباجة إىل قوهلا: " أنت مل أتت إىل الفراش  
كل ليلة ألنك جتدىن جذابة، بل ألنك تريد أن  

جب طفاًل؟ ". نن  
شعرت بدوار خفيف. متتمت الكلمات لنفسها،  

ن من  وكأهنا بسماعها للحقيقة بصوت عال ستتمك
استيعاهبا بصورة أفضل: " أنت حقاً غري معجب ىب؟ 

 ." 
ــ كم من املرات على أن أقول لك ذلك؟ أعتقد أن 

 لديك جسداً مثالياً.



تلعثمت جيسى، وهى تشعر ابلغضب يتصاعد ىف  
" مثاىل... إلجناب وريث لك. هذا أمر... أعماقها: 

 خمتلف عن اعتقادك أنىن جذابة ".
 ــ لو مل تكوىن جذابة ملا كنت أمضى الليل كله معك.

 ــ أمل تفكر للحظة أن عليك حبث األمر معى؟ 
قطب جبينه وسأهلا: " وماذا هناك لنبحث فيه؟  

 احلمل أمر طبيعى بعد أى عالقة غرامية ". 
ور الوسطى، رمبا.ــ عالقة ىف العص   

مسعت صوهتا يرتفع، لكنها مل تزعج نفسها ىف القيام 
أبى حماولة لتتابع بنربة منخفضة: " لكن ليس اآلن. 
ىف هذه األايم ختطط املرأة إلنشاء عائلة مع زوجها،  
ويقرران معاً مىت سينجبان أطفااًل وكم عدد األطفال  

 ." 



ما  رفع ريكو كتفه بال أى اهتمام، وعلق: " وهذا 
نفعله حنن أيضاً. ما دمت ال تعملي، وليس لدينا أى  
عوائق مالية، فيمكنىن القول إننا سننجب العديد من  

 األطفال ومن دون أتخري".   
أظهر ملعان عينيها الغضب املتصاعد فيهما، وهى  

تقول: " آه! أحقاً؟ وهل لدى أى رأى ىف هذا كله؟  
 ." 

أى عائق.  حدق هبا بفقدان صرب قائاًل: " ليس هناك
مل ال ننجب العديد من األطفال، وبقدر ما نشاء. 

أنت شابة وصحتك جيدة، كما أنك ولدت لتكوىن  
 أماً، فلم االنتظار؟ ".



ابتلعت جيسى غصة، وقالت ابلرغم من األمل الذى  
تشعر به: " لو أنىن من النوع الذى يلجأ إىل العنف،  

 لكنت اآلن مطروحاً على األرض ". 
متأكد أن ما تقولينه وما تشعرين به سببه  ــ أان 

 اهلرموانت لديك.
قال ريكو ذلك كأنه خيفف عنها، فنهضت جيسى  

على الفور، وهى تشعر أبمل حارق، لدرجة أهنا جاهزة 
 لضربه.

ــ أنت ال تعرفىن. أليس كذلك؟ أنت ال تعرف أبداً ما  
 الذى أفكر به. 

كافية  ــ ال ميكن ألى رجل أن يكون متفائاًل بدرجة  
ليتظاهر أنه يفهم ما الذى تفكر به املرأة، ال سيما  

 عندما تكون حاماًل.



اتبع مؤكداً هلا بنربة واثقة وكسولة: " وأان ال أؤمن  
إبضاعة الوقت ىف أمور اتفهة. مل نكن حباجة لنفهم 

 بعضنا كى نتزوج ".
 ــ لكن تلك كانت البداية. أال تعتقد ذلك؟

من الواضح أنه  حدقت جيسى به إبحباط شديد. 
يعتقد أن دورها يقتصر على إجناب األطفال، والشئ 

 أكثر من ذلك. 
ــ هل فكرت للحظة أنه قد تكون لدى خطط ال 

 تتعلق ابألطفال؟
ضاقت نظرة عينيه وهو يسأهلا: " أى نوع من اخلطط  

 ابلتحديد؟ ". 
ــ أريد أن أسافر. أريد أن أعيش حياتى. أريد عماًل 

 ريكو.



ذلك. شعرت فجأة أن قلبها يدق  أخرياً، قالت 
 بسرعة، لدرجة خشيت معها أن تغيب عن الوعى.

 ــ أريد أن أعمل.
أصبحت نظرته ابردة فجأة، وقال: " ملاذا تريدين أن  
 تعملى ولديك الكثري من املال، بل أكثر مما حتتاجي؟
ــ ليس للمال أمهية هنا، األمر يتعلق ابحرتام الذات  

يد أن أكون مثل معظم الناس.واالستمتاع ابحلياة. أر   
وتريد أن يتعلق عملها ابلفنون. توقفت عن الكالم، 

اتبعت  بسبب القسوة الىت ظهرت ىف عينيه. بعد برهة 
 بنربة هادئة: " أحاول أن أجعلك تفهم ". 

 ــ أفهم ماذا؟ أن زوجىت ال تريد أطفااًل؟
ال أريد أطفااًل، كل ما  أجابت بسرعة: " مل أقل إنىن

ىف األمر أنىن ال أريدهم ىف الوقت احلاىل. اعتقدت 



أن هذا أمر جيب أن نتحدث عنه. أمل تفكر أن هناك  
 أموراً أخرى أريدها أواًل؟ ". 

ــ مل على أن أفكر بذلك؟ مل نستعمل أى موانع  
 للحمل، ومل تعرتضى على ذلك مرة واحدة. 

بع: " أنت شاحبة قال ذلك وهو حيدق بوجهها، مث ات
جداً، ومن الواضح أنك غاضبة. أنت حباجة إىل النوم  
أكثر مما تفعلي، فأنت متعبة. سأحضر طبيباً ابلطائرة 
ليعانيك بعد ظهر هذا اليوم، كما أنىن سأتوقف عن  

 إزعاج ليلك ".
 إنه ال يصغى إىل ما تقوله.  

ــ أتقصد أنك بعد أن قمت مبا عليك، مل تعد حباجة 
ذل املزيد من الطاقة جلعلى حاماًل؟إىل ب  



بدت جيسى مرهقة، فهى مل تستعد بعد هدوئها من  
إدراكها املفاجئ أهنما مل يستعمال أى موانع للحمل. 

اتبعت ابستهزاء: " حسناً! أخشى أنىن سأخيب  
أملك، لكن ليس هناك من حاجة إلضاعة وقت 

الطبيب، فأان لست حاماًل، ولست متوترة بسبب 
رموانت ىف جسمى، ريكو. أان غاضبة،  تضاعف اهل

 وغاضبة جداً ىف الواقع ". 
 حدق هبا غري مصدق ما يسمعه: " ألست حاماًل؟ ". 
كررت كلماته هبدوء وببطء، كى ال يكون هناك أى  
سوء تفاهم بينهما: " لست حاماًل، لذا إن كان هذا  

 هدفك، فأمامك املزيد من العمل ".
ال: " قاطعت هنار أصبحت عيناه ابردتي فجأة، مث ق

 عملى لكى تقوىل ىل إنك لست حاماًل؟ ". 



ــ ال! مل أقاطع يوم عملك ألخربك أنىن لست حاماًل، 
لحظة حىت تكلمت أنت فموضوع احلمل مل مير بباىل ل

 عنه. مل آت إىل هنا ألخربك أى شئ. أردت فقط...
توقفت عن الكالم، فالغضب واإلحباط أوصالها إىل  

ميكنها أن تعرتف أهنا تريد  بؤس ال يوصف. كيف 
فيما يبدو بوضوح أنه ال   متضية املزيد من الوقت معه،

يشاركها اإلحساس بشكل ال حيتمل. أدركت اآلن أنه  
ال يهتم هلا أبداً، أما حقيقة اعتقادها غري ذلك لفرتة، 

فجعلتها ترغب ىف أن ختتفى حتت األرض من 
  االحساس ابلذل والكره لنفسها. ها قد فعلت ذلك

من جديد! وقعت حتت سحر ريكو املميت، وجعلت  
من نفسها محقاء من أجله، متاماً كما فعلت عشرات 

النساء من قبلها. اعتقدت أنه يهتم هبا، فمنذ  



اللحظة الىت ضمها فيها بي ذراعيه، بدأت تفكر  
ابحلب والرومنسية، أما هو فكان يفكر بعالقة 
ى ىف جسدية من أجل إجناب األطفال. محقاء! بل ه

 منتهى احلماقة.
وقفت بتعثر وهى تتمتم: " هذا نقاش ال جدوى منه. 

جيب أن أغادر، وبدون شك سأراك ىف ما بعد، من  
 أجل إجناب طفل ما ". 

أطبق ريكو بيديه على كتفيها، وأدارها لتنظر إليه. 
بعد ذلك قال: " السخرية ال تناسبك، وأنت لن  

". تغادرى قبل أن نصل إىل حل يرضى اجلميع   
ــ هذا ليس اتفاق عمل، ريكو! حل يرضى اجلميع 
يعىن أن تصل إىل ما تريده أنت، فأنت تلغى كل 

 شخص يقف بطريقك، لكنك لن تفعل ذلك معى. 



شعرت بقلبها يدق بعنف، لكنها رفعت رأسها  
واتبعت: " أان زوجتك، ومن املفرتض أننا شريكان. 

 ولن أمسح لك أبن أتمرىن وتتنمر على ". 
ك العهد على نفسها، وهى ترغب ىف قطعت ذل

 احلفاظ عليه.
حدق ريكو هبا ابستغراب، وعلق مؤكداً: " أان ال  

 أتنمر عليك، فنحن شريكان ".
 ــ كيف نكون شريكي وحنن ال نتحدث أبدًا؟   

ملعت الدموع ىف عينيها، فرفعت ذقنها لتحدق ىف 
عينيه وتتابع: " هلذا السبب أتيت إىل هنا. أتيت 

دخال أمور جديدة ىف عالقتنا بعيداً عن ألحاول إ
سبوعي العالقة اجلسدية. هل تدرك أننا خالل األ

املاضيي مل نتحدث أبدًا؟ أريد أن منضى بعض الوقت  



معاً، وهو أمر مل نفعله أبداً. اكتشفت السبب اآلن،  
فأنت غريمهتم أبداً ابلتفاهم معى. ىف الواقع، يبدو  

. أنت تقول إنك  بوضوح أنك لست مهتماً ىب أبداً 
 تريد زوجة، لكن هل أمضيت أى وقت معى؟ ". 

ضحكت ضحكة ختلو من أى مرح، فيما أكملت: "  
أان هنا ببساطة ألعطيك ابناً، وهذا يفسر ملاذا ال 

تصر على إقامة عالقة  أراك أبداً خالل النهار، فيما
 عاطفية معى كل ليلة ". 

  بدا ريكو كما لو أنه يبحث عما يتمسك به كى ال
ينفجر غضباً. مرر يده على مؤخرة عنقه، واعرتف 

 قائاًل:



ــ هناك شئ من احلقيقة ىف ما تقولينه، لكنك جتعلي 
األمر يبدو سيئاً. ميكنىن أن أرى أنك منزعجة 

 وغاضبة. 
 ــ أحقاً؟ أميكنك أن تعرف ذلك من النظر إىل؟

هزت رأسها بغضب، فانفلت شعرها األسود لينتشر  
قول: " إذاً، أنت أكثر إحساساً  على ظهرها، وهى ت 
 مما يظهر عليك ".

سارت حماولة اخلروج من املكتب، لكنه أمسك 
بذراعها من جديد، وأدارها، وهكذا أجربت على 

النظر إليه جمدداً. قال بنربة حانقة، والضيق واإلحباط 
واضحان ىف عينيه: " أجدك األم املثالية ألطفاىل. أى  

له إلمرأة؟ ". إطراء أفضل من هذا ميكن قو   
 ــ آه، حقاً! دعىن أرى.



رمشت بعينيها لتتخلص من الدموع املهددة 
ابالهنمار، قبل أن تتابع: " أن جتدىن امرأة جذابة 

صفات هى التقاوم، ورفقتها تثري البهجة، هذه ال
 اإلطراء األفضل برأىي ".
 ــ ليس من وجهة نظرى.

اسألك سؤااًل ريكو، وأريد منك جواابً   ــ دعىن
صادقاً. هل نظرت يوماً إىل ورغبت ىف معانقىت ألنك  

 ال تستطيع مقاومة ذلك؟
 ــ أى نوع من األسئلة هذا؟

 ــ سؤال منطقى. أجبىن ريكو!
امتألت نربة صوهتا ابلتحدى، وهى تقرتب منه 

 وتسأله: " هل جتدىن جذابة حقاً؟ ".



الذى أتوقع أن أخوضه مع   ــ هذا ليس نوع احلديث
 زوجىت.

عادت الربودة إىل عينيه، لتبكى هناك. قالت بنربة 
خمنوقة: " انس األمر ريكو! من املؤسف أننا مل جنر  

هذا النقاش من قبل. يبدو بوضوح أن كاًل منا يتوقع  
اموراً خمتلفة من هذا الزواج. سأتركك لتتابع عملك، 

 فهذا كل ما يهمك كما يبدو ".  
 

********* 
 

 الفصل اخلامس
ورود صامتة!   

 هي ال تعين لة شيئا على األطالق.....ال شئ. 



رمت جيسي ثياهبا يف حقيبتها و هي جتهش ابلبكاء  
حىت أن رأسها كاد ينفجر و وجهها ابت مليئا ببقع  
محراء. فكرت و هي تبحث عن منديل ورقي جديد 
لتمسح دموعها أنة ألمر جيد أن ركو ال يريد زوجة  

ذابة و األسوأ من ذلك أن ما تشعر بة ال يهمة. ج
يبدو بوضوح أنة ال يريد منها سوى أن تنجب لة 

طفال. اقنعت نفسها أبنة يشعر ابالجنذاب اليها و  
األن علمت أنة وجد جسدها مثاليا و رائعا ألجناب  
األطفال و ليس رائعا مبعىن اجلاذبية! يبدو ان لدية  

و لسبب ما رغبة جارفة للحصول على اطفال 
اختارها هي لتساعدة على حتقيق هذا الطموح. أنة 
يرها زوجة و أما أكثر منها أمرأة مجيلة او جذابة.  

ابندفاع فوري ختلت عن حزم حقائبها و نزعت عنها 



الروب الفضفاض و وقفت أمام املرأة و هي ترتدي  
ية. مالذي يراة ريكو عندما ينظر اليها؟  ثياهبا الداخل

  ألجناب األطفال!جمرد جسد مثايل
مسحت دموعها عن خديها ادرات وجهها اىل جنينها  

لتحدقق بقامتها. اختارها ريكو زوجة لة ألهنا قادرة 
على أجناب عائلة و ليس آلهنا امرأة حيبها و يرغب يف 

اسعادها و االستماع ابحلياة معها او ليتشارك معها  
 ملذات احلياة و صاهبا. 

هذا؟ ملاذا؟ أنة صقلي   حسنا! ملاذا يفاجئها موقفة
املنشأ و هي تعرف ذلك منذ البداية. اليس هذا هو 

السبب الرئيسي الذي دفعها اىل اهلرب يف الدرجة 
 األوىل؟ كيف أمكنها أن تنسى ذلك؟



ارتدت ثوهبا و جلست ابرهاق على جانب السرسر  
كجربة نفسها على مواجهة احلقيقة املؤملة فيما بقيت 

نة ال حيبها و لن حيبها مطلقا!الدموع تغسل وجهها. أ  
ابلنسبة الية عالقتهما تنحصر فقط على اجناب  

االطفال و أنشاء عائلة كبرية مليئة ابلصبيان 
السميني الذين يرتبون على التقاليد البالية. زفرت 

بشدة مث رفعت نظرها ما أن انفتح ابب الغرفة بعتف  
 و دخل ريكو. 

ى جبينة و سقطت خصل من شعرة األسود الالمع عل
 ملعت عينها السوداوان بغضب كالربكان.

أذهب من هنا. ليس هناك ما اقولة لك.-  



كورت املنديل الورقي بيدها مث ادارت رأسها لتخفي  
امحرار وجهها. ال تريد أن تعطية االحساس ابلرضى 

 لرؤيتها تبكي.
مع ذلك أتيت اىل مكتيب لكي نتكلم. أمل تفعلي  -

قة. فجأة بدت غرفة النوم  ذلك؟دفع الباب بيدة فأفل
ود اىل السرير و  رائعة مرعبة. متتمت جيسي و هي تع
أين فأنت ال جتذب ركبتها اىل صدرها: "دعين وش

 تعجبين أمتين لو أنيي مل أرجع أبدا اىل صقلية" 
الشك أنين كنت سأعمل على مالحقتك. -  

شعرت ابلسرير يتحرك ما أن جلس جبانبها و هو  
هذا سينج يوما عليك التوقف   يتابع:"أذا كان زواجنا

 عن اهلرب" 



سأتوقف عن اهلرب عندما تتوقف عن أعطائي سببا -
 لك"

رفعت رأسها و حدقت بة بغضب غري مهتمة المحرار  
ف سبب هرويب  وجهها مث اتبعت:"هل تريد أن تعر 

 ليلة زفافنا؟ ألنين اكتشفت فجأة أنك متاما مثل أيب" 
تبدل الغصب يف عينية ال قلق و تفهم 

ال:"فرانسيسكا....!" ق  
مجيعهن كن يتحدثن عنك. هل تعلم ذلك؟-  

أقف   مسحت دموعها بظاهر يدها و اتبعت:"كنت
هناك مرتدية فستان الزفاف الرقيق و أفكر أنين  

أسعد فتاة يف العامل مث مسعتهن يتحدثن.....كجموعة 
 كبرية منهن" 

من هن؟ -  



جيب أن تعرف من هن فمن الواضح أنك تعرفهن  -
 جيدا

متتمت بذلك و هي تغطي وجهها بيدها و تتذكر  
 ذلك احلوار الذي دار بي النساء يوم زفافها.

ن عين و يقلن أنك تزوجت يب ألنين  كن يتحدث-
وجة و  بسيطة و خنوعة و أن هذا ما تريدة يف الز 

أعتقد أن ما قالتة واحدة منهن ابلتحديد: "ما من 
امرأ’ عصرية بكامل عقلها ترضى الزواج برجل مثل  

 ريكو ابلرغم ثرائة الفاحش و وسامتة الطاغية" 
من الواضح أهنم قلن ذلك بسبب شعورهن ابلغرية -
هنن مل حيصلن على تلك الفرصة أل  

قال ريكو ذلك برقة و هو يبعد يديها عن وجهها  
 بتصميم مث يتابع:



 "أنظري أيل جيسي!"
قلن أن لورينا أال تقلق ألنك ستستمر برؤيتها و  -

 مواعدهتا بعد زواجنا.
كن حياولن أن يسبنب األمل لك.زفر ريكو بضيق -

ن لكن جيسي هزت رأسها:"مل تعلم أي واحدة منه
 بوجودي"

رمت املنديل الورقي جابنا و أنتزعت واحدا أخر من  
الصندوق و هي تتابع:"لكنين قررت أن أحبث عنك 

 و أحتدث أليك عن ذلك" 
 أجفل ريكو و أطلق يديها قائال:"و مل مل تفعلي؟"

بل فعلت! وجدتك على الشرفة تضحك مع لورينا -
 و تعانقها. 

عرفتها لفرتة طويلة.-  



غطت جيسي أذنيها و قالت:"ال أريد أن 
أعرف.....أان حقا ال أريد أن اعرف.....كل ما 

 اريدة هو التوافق على الطالق"
ها انت تتصرفي بسخافة. اان و لورينا لسنا معا  -

ابلطريقة اليت تفكرين هبا. اولئك النساء كن فقط  
 حاقدات

ابعدت يديها عن اذنيها و نظرت الية  
ة االمور حتدث ألمي" قائلة:"شهاهدت هذ  

ضغط ريكو على اسنانة بضيق و قال:"ما الذي  
 شتهدتة حيدث ألمك؟" 

رأيت والدي حيطم قلبها و روحها. امي كانت -
زوجتة مع ذلك مل يشاركها حياتة. مل يكن هناك اي  



اثر للرومانسية بينهما. مل يهتم هبا و مل يكن هلا اي  
 مودة و احرتام.

تلك الليلة اليس  امك من شجعتك على اهلرب  -
 كذلك؟

هزت جيسي رأسها فما جدوى الكذب؟ 
قالت:"أرادت أن أفعل ما مل يكن لديها الشجاعة  
لتقوم بة بنفسها.....أن تكون يل حيايت اخلاصة.  
أعطتين املال الكايف ألبدأ حياة جديدة بعيدا عن 

كارلو؟ أعلم أنك مل تقيمي عالقة جسدية -والدي"
 معة لكن هل كنتما مقربي؟ 

ترددت جيسي قليال مث أعرتفت اخريا:"كان يعمل يف  
حديقة املنزل عند أيب و ابلكاد كنت أعرفة لكنة كان  



مغادرا اىل روما للعمل هناك. اعطتة أمي ما يكفي من  
  اىل أول سفينة مغادرة"املال ألقناعة أبن يقلين

هل أوصلك اىل السفينة و تركك هناك؟ أهذا كل  -
 ما بينكما؟ 

بعد أن صعدت اىل السفينة رحل و مل  هذا صحيح! -
 أراة يعد ذك اثنية.

ساد صمت طويل حاول ريكو خاللة أستيعاب هذة  
 املعلومة. 

أخريا هنض على قدمية حبركة سريعة بدا التوتر واضحا  
 على كتفية املشدودتي و يذرع الغرفة ذهااب و ااياب.

اعتقدت أنك على عالقة معة. -  
ال! قبل تلك الليلة مل أتبادل معة أكثر من عدة -

 كلمات. 



ملاذا يصر على ذكر عالقتها بكارلو؟ ضحكت  
جيسي بدون أي مرح و هي تالحظ التوتر الواضح  
على مالحمة. انة يعتربها ملكية خاصة بة و لك ما  

يهمة هو ان يبقى ممتلكاتة حصرية. كيف متكنت من 
دة؟ مع أنة  أقناع نفسها أن ريكو معجب هبا بش

ينتمي اىل جيل خمتلف عن جيل والدها لكنة يشبهة  
 من حيث وجهات النظر و املواقف. 

أتعلم؟ أنت تعيش يف غري هصرك. لكان من -
األفضل لو أنك ولدت يف العصر احلجري حيث  

تعيش يف كهف مع أمرأة راضية سعيدة أبنتظارك قرب  
املنار لرتحب بك بعد أن تنتهيمن تنظيف سالحك 

يوم من الصيد.استدار ريكو و هو يرفع حاجبة بعد 
 متسائال:"ما اخلطأ يف ذلك؟"



حدقت جيسي غري مصدقة ما مسعتة:"أمل تسمع بعد  
بنظرية النشوء و التطور؟ فالرجل أنتقل اىل موضع  

 أخر ريكو" 
و هلذا السبب أنت تعيشي األن يف فيال ال يف -

 كهف..... 
ن وجهة نظرة و  لوح بيدة يف أرجاء الغرفة و كأنة يربه 

 هو يتابع:".....فلديك منزل مجيل و مريح"
أنة مل يفهم ما تقصدة! شعرت ابلدموع تتشكل يف 

عينيها فغطت وجهها بيديها و  
 قالت:"فقط.....أرحل ريكو!" 

شعرت ابلسرير يتحرك قليال و هو جيلس بقرهبا من  
جديد. أبعد يديها عن وجهها ليجربها على النظر ألية  

كان ما تظنية يب فأان ال أحب أن أراك    مث قال:"مهما



غاضبة هكذا. أرى بوضوح أ، هناك سوء تفاهم كبري  
 يف عالقتنا لكن ميكننا أن نصلح األمر" 

قال أبحساس و أهتمام:"لدينا شخصيتان خمتلفتان.  
 و ال أعرف كيف ميكننا أصالح ذلك" 

األختالف يف شخصتات أمر ضروري.-  
و هو ميسح دموعها    أكد ريكو هلا ذلك مث أبتسم هلا

أبهبامهة و يتابع:"لو أننا منلك السمات ذاهتا لكنا  
 سنتشاجر طوال الوقت" 

 زفرت جيسي و قاللت:"حنن نتشاجر األن" 
ال! غري صحيح. كل ما يف األمر أن هناك اختالفا -

 بسيطا يف وجهات النظر.



لو بيدة كأنة يصرف نظرة عن مثل هذة االمور 
ن رأيك يف ما حيد أريد  التافهة مث اتبع:"مهما كا

 لزواجنا النجاح"
زواجنا لن ينجح ابدا.-  
بل سينجح-  

نربة صوتة املثري جعلت أعصاهبا تتلوى لكنها قاومت 
ذلك األحساس و رفضتة. قالت جيسي بنربة متعبة  

و هي متسك مبنديل ورقي جديد:"كيف؟ فأان مل  
أستطع فهمك أبدا ومن الواضح جدا أنك ال 

ايضا. يبدو كأننا اجتمعنا فقط   تستطيع ان تفهمين
ألجناب األطفال لذا فأن هذا الزواج لن ينجح ابداز  

األطفال هم جزؤ من العالقة و ليسوا السبب الوحيد 
 هلا. زواجنا ليس فية أي رومانسية أو مشاركة"



نظر ريكو اىل جمموعة الكتب املكدسة قرب السرير.  
ب أن  ألقى نظرة سريعة على العناوين وعلق:طرمبا جي

تتذكري ان جناح القصص الرومانسية يعود اىل اهنا 
 قادرة على نقل القارئ اىل عامل خيايل"

عامل خيايل؟ لكن العالقة اجليدة املتينة ليست انر  -
 خياليا

ما أريد قولة هو أنك لست حباجة اىل اخليال -
فالعالقة املؤسفة على األحرتام و التفاهم هي أكثر 

لى األجنذاب احلسي. كانت جناحا من تلك املبنية ع
 لدي الكثري من تلك العالقات و مل تدم طويال.

قال ذلك بثقة من دون ان يالحظ مدى التأثري السئ 
 لكلماتة عليها.



مل تدر ما الذي يزعجها اكثر ذكرة لعالقاتة السابقة  
العديدة أم حقيقة أنة ال يشعر أبي أجنذاب حنوها. 

خمتلفة متاما"قالت بصراحة:"لدينا توقعات أهداف   
رفع ريكو كتفية و كأن ما قالتة ليس بذي أمهية:"اذا  

سنعمل على فهم بعضنا البعض. أنت تقولي أنك  
حباجة اىل بعض الرومانسية و أان متأكد أنين قادر  
 على القيام بذلك لذا ميكنك أن تفرغي حقيبتك" 

نظر اىل ساعتة و هنض على الفور برشاقة بطل  
ن على أن أعود اىل العمل فأان رايضي مث اتبع:"و األ

 أنتظر خمابرة هاتفية من طوكيو" 
اعتقدت أننا نتحدث-  
حتدثنا و فهمت رسالتك. أنت ال تريدين أطفاال يف  -

الوقت احلايل. و على الرغم مما تظنينة يب فأان 



أتفعمك. أنت ما زلت شابة و ايفعة جدا لذا سننتظر 
يال فال بد و أان سأكون أكثر رومانسية. انمي األن قل

 أنك متعبة.
عضت جيسي على شفتيها لتمنع نفسها من التفوة  
بكلمات قاسية بصوت عال. أدركت األن أن لدية  

أفكارا اثبتة بشأن دورها كزوجة و أم و هذة األفكار 
ال تتوافق مطلقا مع تفكر بة. لكن كيف ميكنها أن  

بوضوح لة أهنا تريدة أن ينظر أليها كأمرأة جذابة 
ايبحث عنة يف  تعجبة؟ يبدو بوضوح أن ليس هذا م

على األقل توقف ريكو عن العمل و   الزوجة. حسنا!
أتى اىل هنا ليتحدث اليها، هذة يداية جيدة. اليس  

كذلك؟ تراجعت اىل الوراء على الوسائد و هي تشعر  
ابألرهاف من تلك العواطف املتضاربة. كانت ما تزال  



متلقية عندما وصلت اليها اول ابقة من الزهور  
ة. النادرة الرائع  

ماراي مدبرة منزل ريكو أحضرهتا اىل غرفة النوم. 
ظهرت أبتسامة مشرقة و نظرة دافئة يف عينيها و هي 

 تقول:"أهنا مجيلة. اليس كذلك؟"
حدقت جيسي هبا فالباقة مجيلة جدا وال بد أن طلبها  

اىل املكتب.   كان أول عمل قام بة ريكو عند عودتة
 ابلرغم من حتفظاهتا بشأن عالقتهما أتثرت مببادرتة. 

هل هنام بطاقة ما؟-  
هل اضاف ريكو اليها بعض العبارات العاطفية؟ خفق 
قلبها قليال من شدة التوقع لكن ماراي هزت رأسها و  

 قالت:"ال! ليس هناك أي بطاقة"



رتبت مدبرة املنزل الباقة يف األانء و وضعتها يف  
لطاولة مث اتبعت:"تبدو مجيلة هنا. أليس وسط ا

 كذلك؟" 
أجل. هل أنت متأكدة أن ليس هناك أو رسالة ما؟ -  

 قالت ماراي حبماس و مرح:"الزهور تتكلم بنفسها"
أستجمعت جيسي كل ما لديها من جهد كي ال تبدو 

 خائبة األمل أمام مدبرة املنزل:"أنت على حق!" 
ذلك   وصلت ابقة اثنية بعد نصف ساعة و منذ

الوقت أخذت ابقات الزهور تتواىل اليها كل ساعة  
حىت حل الظالم. يف ذلك الوقت تناولت العشاء  
مبفردها على الشرفة و قد امتألت أرجاء الغرفة  

ابلزهور املتفتحة املعطرة. متتمت جيسي و هي تنظف  



أسناهنا تتوجة اىل سريرها: "حلسن احلظ أنين ال أعاين  
"من احلساسية على الزهور  

يبدو بوضوح أن ريكو يبذل جهدا ألسعادها و هي 
تقدر كثري هذة املبادرة. مع أن جزءا أخر ذكرها أن  

ريكو ليس ابلشخص الذي يعرب عن نفسة 
ابلكلمات. هذة الزهور بداية جيدة. على األقل أنة  

حياول و هي ستثبت لة أهنا تستطيع احملالة أيضا.  
شتشكرة   اعادت ثياهبا اىل اخلزانة و فكرت أهنا

بطريقة مناسبة. استلقت على السرير و هي تنتظرة 
بلهفة و شوق. الليلة كل شئ سيكون 

 خمتلفا.....ستكون ليلة مميزة. 
 

********* 



 
 الفصل السادس 

 إمرأة أخرى 
 أيقظها رني اهلاتف من نومها املتقطع.

 " كيف وجدت الزهور؟ ". 
إنه ريكو! بدت نربة صوته انعمة وواثقة بشكل ال  

بل اجلدل. من نظرة واحدة إىل السرير أدركت يق
 جيسي أهنا أمضت الليل مبفردها، فهو مل ينم فيه. 

 " أين أمضيت ليلة البارحة؟ ".   
حاولت أن تطرد النعاس املسيطر عليها. فركت 

 عينيها، واتبعت: 
 " أنت مل أتّت إىل الغرفة ".

 " تركتك لرتاتحي ". 



 شعرت إبحساس قوي من خيبة األمل.
كنين انتظرتك. اعتقدت أن إبمكاننا..". " ل  

توقفت عن الكالم فجأة. كيف ستتمكن من إخبار  
 زوجها أهنا تريده بقرهبا؟ 

 متتمت بضعف: " ظننتك ستمضي الليل معي ". 
" أنتم ال تريدين أطفاال اآلن، وأان أحاول أن أحرتم 

 قرارك ".
مث اتبع بسرعة: " يسعدين انك تريدين أن تتعودي  

ة الزوجية. ابلطبع! عندما تشعرين ابلرغبة على احليا
يف إجناب األطفال، أان جاهز على الفور لتنفيذ ما 

 تطلبي ".



جلست جيسي يف السرير، وقالت بغضب: " اتعين  
أنك ال تريد أن متضي الليل برفقيت إال إذا أردان أن  

 ننجب األطفال؟"
 " فرانسيسكا!". 

لكنك ال تعرف  " من املفرتض أنك خبري ابلنساء، 
 شيئا ". 

تلقى ريكو تصرحيها املنفعل بصمت ثقيل. قال بعد 
قليل: " انتم ال تتصرفي مبنطق ". " قلت إنك  

لرتبية األطفال بعد، لذا أان أبقى بعيدا  لست جاهزة 
 عنك. أان أتصرف حبكمة ودراية ".

مبعىن آخر، هو ال جيدها جذابة. لو أنه يراها كذلك،  
يبقى بعيدا عنها! تراجعت جيسي  فمن املؤكد أنه لن 

إىل الوراء لرتاتح على الوسائد، فهي مشوشة الذهن، 



وال رغبة لديها ابلشجار. قالت أخريا، بعد أن قررت  
أنه جيب عليها االعرتاف مببادرته: " الزهور رائعة!  
 يبدو أن كل أنواع الزهور أصبحت متوفرة لدي ". 

لزهور  " حسنا! أرادت ٌمساعديت أن تعرف ما هي ا
املفضلة لديك، لكن ال فكرة لدي مطلقا عن ذلك، 

 لذا قررت أن من األفضل أن تطلب كل األنواع ". 
أغمضت جيسي عينيها، متسائلة إن كان يدرك معىن  

ما قاله للتو. مساعدته! إذا، تلك املبادرة مل تكن 
م جهاز الكومبيوتر، يطبع  منه. تكاد تراه جالسا أما
يصله اجلواب: " الرومنسية  السؤال على االنرتنت، ف

 تعين تقدمي ابقات من الزهور ".
 " إهنا رائعة! ".  



" اقرتحت علّي أن أسألك عن زهورك املفضلة من 
 أجل املستقبل ". 

متتمت جيسي ابلرغم عنها: " زهرة ست احلسن  
املميتة، وهكذا أستطيع أن أدسها يف شرابك، وامسم 

 لك ".. 
مسعك بطريقة جيدة " أنت تتمتمي. ال أستطيع أن أ

 ." 
 قالت بنفاد صرب: 

 " الورود على أنواعها ". 
 " حسنا! رمبا تستطيع أن تطعنه أبشواكها ". 

" سأخربها بذلك. تستطيعي اآلن أن تدركي أنين  
 قادر على القيام مببادرات رومنسية ".



اتبع بنربة صوت عملية جدا: " هناك بعض األمور 
املباشر خالل األايم القليلة اليت حتتاج إىل اهتمامي 

القادمة، لذا غادرت الفيال البارحة. سأراك عندما 
 أعود " 

 " حسنا! ". 
فكرت جيسي بضيق، ما الفرق؟ فهي ال تراه كثريا  

 يف مطلق األحوال.
" أعتقد أنه جيدر بك الذهاب للتسوق. حتدثي إىل  

ماكس. إنه رئيس جهاز األمن لدي، وهو سينظم كل 
حلرية يف إنفاق أموايل ".شيء. لك ملء ا   

على ماذا؟ أرادت أن تساله، لكنها عضت على  
 شفتيها، وقالت: 

 " شكرا لك "



 " عندما أعود إىل الفيال، سنتابع حديثنا.؟ " 
 " حسنا! ".   

أرادت جيسي أن تصرخ به أهنا ال تريد أن تنفق ماله  
أو أن تتحدث معه. ما اجلدوى من احلديث، ومها من  

ا تريد احلب. تريد رجال يرغب هبا طريف نقيض؟ إهن 
بشدة إىل درجة جتعله ينسى امسه، ال رجال منشغال 

دوما ابرتباطات عمله. لكن ريكو ال ينظر إليها  
بشغف أو حبب. الرومنسية ال تدخل ضمن قاموسه. 

إنه يراها زوجة فقط! هل ستتمكن من تغيري ذلك  
 يوما؟ قالت: " أين أنت اآلن ".

سأعود يف غضون يومي "." أان يف فلورنسا.   



فلورنسا؟ شعرت جيسي ابحلسد يتولد يف داخلها  
عن  ويغمرها، وهي تفكر يف الكتب اليت قرأهتا

 فلورنسا، وعن الفنون اليت درستها أبدق التفاصيل.
 " كم أنت حمظوظ! أحب أن أرى فلورنسا ".

 تباعت بنرة مضطرة: " كم ستبقى هناك؟ "
ة أي مكان. رمبا " ليس لوقت كاف كي أذهب لرؤي

سأحضرك معي يف وقت آخر، وميكننا عندئذ 
 الذهاب للتسوق ".

تساءلت جيسي، ملاذا يريد أي شخص أن يضيع  
الوقت ابلتسوق عندما يزور فلورنسا؟ كل ما تريده 
هو التمتع برؤية متاحف الفنون واألبنية اهلندسية 

املذهلة. حاولت أالّ تظهر خيبة أملها وهي تقول: " 
 أيها املسكي! عليك أن تعمل جبهد كبري ". 



قالت لنفسها وهي تعيد مساعة اهلاتف إىل مكاهنا، 
وترمي بنفسها على السرير، إنه على األقل، يبذل  
جمهودا ألجلها. ومن الواضح أنه يفكر هبا. عندما 

يعود إىل املنزل ستجد طريقة إلقناعه أن املشاركة يف  
اإلجناب.شعرت غرفة النوم ال تتم فقط من أجل  

ابجلوع فجأة. فقفزت من السرير. استحمت، مث  
ارتدت ثياهبا، وسارت عرب الفيال حىت وصلت إىل  

 املطبخ العصري الواسع.
وجدت الغرفة فارغة، لكن هناك فنجان قهوة شبه 
فارغ على الطاولة، أما جهاز التلفزيون فيعمل يف 

 زاوية الغرفة من دون أي صوت. 
إبريق القهوة، لكنها ما لبثت مّدت جيسي يدها إىل 

ورة ريكو على  أن مجدت مكاهنا ما إن ظهرت ص



الشاشة. من الواضح أنه يغادر انداي ليليا يف 
فلورنسا، وذراعه ملتفة حول فتاة شقراء، ترتدي  

تنورة قصرية ابلكاد تغطي ساقيها. لكن تلك ليست 
 لورينا، وهذا يعين أنه مع فتاة جديدة.   

ديه عمال صدقته، لكن بدال من  عندما أخربها أن ل
على أقرب كرسي، وهي حتاول جاهدة   ذلك.. ارمتت

أن تتنفس بعمق. لقد فعلت ذلك جمددا.. صدقته!  
صدقت أنه يهتم لزواجهما بطريقته اخلاصة، وأعطته 

حق االستفادة من فرتة الشك فيه. مساعدته هي من  
أرسلت الزهور، اما هو فيسهر برفقة امرأة أخرى، 

مجيلة جدا، بينما جتلس زوجته يف املنزل ابنتظار امرأة 
 عودته. 



كيف ميكنها أن تكون مبثل هذا الغباء؟مىت ابلتحديد 
نسيت أن ريكو رجل صقلي؟ عندما قال هلا إهنا  

قادرة على أتجيل موعد إجناب األطفال، افرتضت أنه  
يريد استعمال هذا الوقت ليحسن عالقتهما، لكن  

تبقى مبفردها، فيما  يبدو بوضوح أنه خطط ألن 
يذهب هو إىل حيث يشاء ليستمتع بوقته، وعندما  

تصبح مستعدة إلجناب االطفال سيعود إليها لتحقيق 
 ذلك. 

ضغطت على أسناهنا بقوة من شدة الضيق 
زعاج. مل يقرتح ريكو الذهاب برفقتها إىل أي  واالن

مكان، ومل يظهر أي رغبة يف متضية الوقت معها. من  
ار امرأة أخرى عندما يريد االستمتاع  الواضح أنه خيت

 بوقته.



إنه كوالدها متاما! تزوج والدها من أمها، وطوال  
حياهتما الزوجية كان خيرج برفقة نساء أخرايت. 

الزواج هو الطريقة االجتماعية احملرتمة إلجناب 
األطفال إىل العامل، بينما االستمتاع يف احلياة يتعلق 

، ويبدو بوضوح أن  جبانب خمتلف متاما عن الزواج
 لدى ريكو األفكار نفسها. 

نظرت جيسي إىل نفسها، وحاولت أن ترى نفسها  
من خالل عينيه، تنورة فضفاضة وقميص واسعة ال  

تظهران أي شكل حتتهما. ليست غلطته وحده أنه ال  
يراها جذابة. إن أرادت أن جيدها ريكو جذابة عليها  

إليها   أن حتاول الظهور كذلك. إن أرادت أن ينظر
بطريقة خمتلفة، عليها أن تبدأ ابلظهور كامرأة يرغب 



 أبن خيرج برفقتها، وهي اآلن وبدون أي شك ال
 تصلح لذلك. 

أعادت تفكريها إىل الفتاة اليت شاهدها على 
لفزيون. سجل ذهنها الثياب اليت ترتديها: تنورة الت

قصرية، وحذاء ذا كعبي عاليي، قميصا مكشوفة عند 
ا منسدال بغنج ودالل. هذه املرأة ال الصدر، وشعر 

تعاين من مشكلة طول قامتها، فمهما كان حذاؤها 
 عايل الكعبي، يبقى ريكو بقامته الفارعة أطول منها.
خرجت جيسي من املطبخ متأثرة مبا رأته، وراحت 

 تتجول يف الفيال.
 " هل كل شيء على ما يرام، سينيورا؟ ".



مام، واتبع: " نظر ماكس رئيس احلرس إليها ابهت
تبدين شاحبة جدا. أترغبي أبن احضر لك كوب  

 ماء؟ "
إهنا على حافة االعرتاف أبهنا ليست حباجة إىل كوب  

بل حباجة إىل خزانة ابلثياب اجلديدة. منعت  من املاء، 
جيسي نفسها من التفوه بذلك، وفكرت بسرعة، مث 

 قالت:
  " أخربين ريكو أنك قادر على تنظيم رحلة تسوق قبل

 سفري إىل فلورنسا؟ ". 
 " هل ستالقينه إىل فلورنسا، سينيورا؟ ". 

أجابت وهي تبتسم: " يف الوقت احملدد لتمضية 
السهرة يف البلدة، ومن املفرتض ان أطلب منك 



االهتمام بكل األمور. سألقاه يف النادي الليلي  
 املفضل لديه.. امسه... امسه...". 

هلا ماكس  تظاهرت أهنا حتاول تذكر االسم، فقدم
اإلجابة املطلوبة على الفور. اتسعت ابتسامتها، 

 وأكملت " صحيح!". 
" هل تريدين أن أنظم لك رحلة إىل فلورنسا، 

 سينيورا؟ ". 
" ابلطبع، ماكس! لكنين حباجة إىل زايرة بعض املتاجر  
الفاخرة. أتصدق أنين ال أملك ثواب مناسبا ألرتديه يف 

 السهرة؟ ".   
ت الضرورية ألجل ذلك ". " سأقوم ابلرتتيبا  
 " وماكس...! ". 



حاولت أن تبدو هادئة، وهي تتابع بنربة عادية جدا:  
 "... هل تعرف صالوان لتصفيف الشعر؟" 

هز رأسه، مقلال من أمهية ما طلبته: " ابلطبع! سأهتم  
 بذلك أيضا "

من الواضح أن ماكس معتاد على القيام بتلك 
ريكو. ابتسمت جيسي،  الرتتيبات من أجل صديقات 

 وقالت: " شكرا لك ". 
عضت على شفتها، كي ال تندفع وتسأله عن النوع  

 املفضل من النساء لدى ريكو.
" سأطلب من ماراي أن ترسل من جيهز حقيبتك،  

 سينيورا ". 
فتحت جيسي فمها لتقول له حسنا! مث أقفلت 
فمها. تذكرت فجأة قول ريكو إهنا قادرة على  



وته، فقالت بنعومة: " ال تقلق بشأن  االستفادة من ثر 
 ذلك، ماكس! سأشرتي ثيااب جديدة " 

ال شك أن زوجها قال هلا ذلك، ألنه يعلم أن ذوقها  
الثمن. حسنا!   لن يصل إىل شراء الثياب الباهضة

اختيار أفخر   ستثبت له أهنا ليست قادرة فقط على
الثياب، بل ستجعله يفهم أن امرأة واحدة ميكنها أن 

تقوم بعدد كبري من األدوار، مبا يف ذلك الزوجة  
 والعشيقة.

" أأنتم متأكدة أن هذه التنورة ليست قصرية جدا؟  
 ." 

بعد مرور أربع ساعات، اخذت جيسي تتأمل  
ورهتا يف املرآة من كل زاوية، وهي تشعر  انعكاس ص

 كأهنا ترتدي ثياهبا الداخلية فقط.



 " أخترج النساء حقا مبثل هذه الثياب؟ ".
" لديك جسد حتسدك النساء عليه سينيورا، فلم ال  

 ترتدين ثيااب مميزة تظهر مجاله؟ ".
حتركت مصممة األزايء حوهلا، وضاقت نظرهتا وهي 

عملها. بعدئذ اتبعت: " قلة من تقيم النتيجة النهائية ل
النساء قادرات على ارتداء هذه التنورة ابلتحديد،  

، إهنا   لكنك واحدة منهن. وهذه البلوزة رائعة عليكم
 تؤمن كل ما حتتاجينه لتبدي فائقة الفتنة "

هل تبدو فاتنة حقا؟ مل تقتنع جيسي مبا مسعته،  
فحركت رأسها ميينا ومشاال، وهي تنظر إىل القماش 

لفضي الذي يظهر مفاتنها، علقت:ا  
" كان والدي ليغيب عن الوعي لو رآين هبذه الثياب 

 ." 



 " والد كل فتاة سيغيب عن الوعي بسببها ".
قالت مصممة األزايء ذلك وهي تبتسم مبكر، مث 

ي الرقيق،  وضعت عدة أساور يف معصم جيس
واتبعت: " هذا الثوب ليس مصمما لآلابء، إنه  

ثري ابحلبيب " مصمم من أجل التأ  
أليس هذا ما تريده ابلتحديد؟ من املؤكد أنه من نوع  

الثياب اليت ترتديها صديقات ريكو النحيالت.  
انشغل ابهلا هبذه احلقيقة، فتفوهت ابلسؤال الذي  

 يقلقها دائما. " هل أبدو مسينة؟ ".  
بدت مصممة االزايء مندهشة حقا من السؤال، مث  

! لديك جسم مميز،  ابتسمت قليال وقالت: " حسنا
إن كان هذا ما تعنينه، لكنك ابلطبع لست مسينة.  



مقاييس جسمك مثالية. كوين مستعدة لتلقي الغزل  
 عندما تدخلي إىل النادي الليلي ".

قطبت جيسي جبينها، هي ال تريد أن يطوقها  
 املعجبون. إهنا تريد فقط أن يالحظها ريكو. 

 " واآلن أريد أن أقص شعري ". 
ممة األزايء بسرعة: " ال! لن نقصه فقط  اجابت مص 

سنسوي أطرافه. طوله رائع، لكنه حباجة ألن يقص 
 على طبقات، إلظهار نعومة خاصة يف مظهرك ".

مل تذهب جيسي يوما من قبل إىل مصفف للشعر، 
دث عنه تلك الفتاة. يف لذا مل تفهم متاما ما الذي تتح

النهاية وضعت نفسها بي يدي مزين الشعر وهي  
تضغط على يديها بقوة، فعمل هذا األخري على قصه  



إىل طبقات انعمة، حىت هتادى حول وجهها وفوق  
 كتفيها كأنه موجات متالحقة من احلرير.

فاجأها مظهرها اجلديد. مل تقدر على منع نفسها من  
جيسي   النظر إىل املرآة بي احلي واحلي. جلست

ا مساحيق بثقة وفرح عندما اقرتبت منها فتاة لتضع هل
التجميل على وجهها، ولكي تقلم هلا أظافرها  

وتطليها. إن كانت املرأة حتتاج إىل مثل هذا الوقت  
لتستعد للذهاب يف موعد، فال عجب إن مل يكن 

لدى أولئك النسا ء ارتباطات اخرى أو أعمال. لكي 
تبدو املرأة مجيلة هي حباجة إىل دوام كامل. أخريا 

 سيارة الليموزين اليت  غادرت الصالون، وصعدت إىل
 كانت ابنتظارها.



ما إن جتولت جيسي يف ضواحي فلورنسا، حىت 
شعرت أن الثقة ابلنفس اليت اكتسبتها مؤخرا قد 

غادرهتا. ما حدث حىت اآلن جيد، فارتداء ثياب مميزة 
أمر رغبت به حقا، لكن عليها أن تتعلم كيف 

تتصرف يف مثل هذا الثوب، وهي ال تدري إن كانت  
ادرة على ذلك. حاولت أن تستعيد ثقتها املرتحنة،  ق

فذكرت نفسها أهنا تبدو رائعة. هي ال تستطيع 
االنتظار حىت ترى وجه ريكو، عندما يدرك أن  

إبمكان زوجته أن تبدو امرأة مميزة أيضا. قارنت 
مظهرها احلايل مبظهرها السابق، فوصلت إىل استنتاج 

اآلن مل ير فيها   مقلق أهنا هي املخطئة، ألن ريكو حىت
 سوى أما ألطفاله. لكن األمور ستتغري اآلن. 



مع ذلك، عندما توقفت السيارة أمام النادي الليلي، 
وأكد هلا ماكس أن ريكو معتاد على الرتدد إىل هذا  
املكان، شعرت كأهنا مريضة من شدة االضطراب. 

حاولت أن تسري هبدوء يف ذلك احلذاء ذي الكعبي  
 تسقط وتكسر ساقها. أمسكت العاليي آملة أال

 حقيبتها، وقالت للسائق: 
 " ال تنتظرين! سأبقى هنا لفرتة ". 

متايلت وهي متر أمام احلارس، وسارت حبذر على 
الدرح الرخامي املؤدي إىل النادي. األنوار تنبعث من  

كل زاوية كالوميض، واملوسيقى الصاخبة تضج يف 
احمليط    املكان. للحظة، وقفت مكاهنا حتدث يف ذلك

اجلديد عليها، وما إن اعتادت عيناها على الضوء  
اخلافت، حىت الحظت أن النادي كبري وواسع، وأن  



هناك فسحة يف الوسط للرقص حماطة مبقاعد وثرية، 
 ويف الزاوية هناك طاولة من الزجاج والكروم.

مسعت صوت رجل يهمس قرهبا: " ال أصدق أن 
، لكنين امرأة جبمالك تقف وحدها من دون رفيق

 أكثر من مستعد ألقوم هبذا الدور ".
استدارت جيسي لتجد نفسها بقرب رجل إيطايل  

 أمسر وسيم:
 " آه... ال! أان لست مبفردي. أان مع أحدهم ". 

اقرتب الرجل أكثر، وعلق: " وهل تركك مبفردك؟ 
 أهو أمحق؟ " 

 " اان.. إنه...".   
أعادت جيسي نظرها إىل احلشد الراقص، وشعرت 

ة من االرتياح ما إن رأت ريكو يتحرك ببطء  مبوج



على ابحة الرقص. حتول اإلحساس ابالرتياح إىل خيبة 
هي  أمل، عندما رأت ان يده حتيط خبصر فتاة شقراء 

غاية يف اجلمال. أهي الفتاة نفسها اليت كان برفقتها  
ليلة أمس؟ ضاقت نظرة عينيها وهي حتدق هبا. إهنا 

ب خمتلف.الشقراء ذاهتا، لكنها يف ثو   
 " ها قد رأيته! ". 

شحن إحساس من الغضب شجاعتها. أمسكت 
حقيبتها بقوة، وسارت حنو ابحة الرقص، حىت 

 وصلت إىل ريكو. 
مل يرها ريكو تقرتب. كان يبتسم لرفيقته الشقراء  
والدفء يف عينيه ابرز بوضوح. جتاهلت جيسي  
اإلحساس الذي سيطر علها أبن هترب وختتفي.  



تنفست بعمق ومدت يدها. ربتت على كتفه قائلة: " 
 عذرا!" 

ابلكاد مسعت صوهتا بسبب املوسيقى الصاخبة، لكنه  
رته الغامضة وغري  استدار على الفور، ومجد مكانه. نظ

 املشجعة أظهرت أنه عرفها.
متكنت من مساع الصدمة وعدم التصديق يف نربة 

 صوته، وهو يقول:
 " فرانسيسكا؟! ما الذي تفعلينه هنا؟"

توقعت أن تتلقى نظرة من اإلعجاب الشديد، لكنها  
رأت شيئا خمتلفا متاما، فقالت متلعثمة: " اشتقت  

 إليك ".
قبته وهو يتنفس بعمق، للحظة مل جيب ريكو. را

ينظر مليا إليها. حدق بشعرها اجلميل الناعم قبل و 



ان جتول عيناه على كتفيها مث على بقية أحناء  
جسمها. حتولت الصدمة يف عينيه إىل عدم تصديق مث 

إىل عدم رضى. أخريا، عندما وصلت نظرته إىل  
حذائها، استعاد قدرته على الكالم: " ما الذي فعلته  

 بنفسك؟". 
 مل يكن هذا هو السؤال الذي تتوقعه.

 " بدلت مظهري ".
بدا من تعابري الغضب يف عينيه أنه ليس سعيدا على 

اإلطالق حبضورها. فجأة تالشت ثقتها بنفسها  
 بشكل درامي. أي جزء من ثياهبا ليس مناسبا؟ 

بلمحة سريعة من ورائه الحظت أن رفيقته ترتدي  
 ثيااب مماثلة.
 " ريكو! ". 



من الواضح أن رفيقته انزعجت من املنافسة يف 
فتاة أصابعها حول احلصول على اهتمامه. لفت ال

ذراعها، فأبعد ريكو يدها، وعيناه ال تزاالت على 
 جيسي. 

 " هذا املكان غري الئق بك ". 
 " مل ال؟ ". 

حدقت به بتحد، والشرر يف عينيها يظهر مدى التوتر  
و على وشك الذي تشعر به يف أعماقها. كان ريك

ة ما فوق كتفها اليسرى،  اإلجابة، عندما ملح حرك
جعلت وجهه ينذر ابلشرر والغضب. تساءلت  

جيسي ماذا هناك ليستحق هذا الغضب منه، فيبدو  
 كأنه بركان على وشك اإلنفجار.   



استدارت، ووجدت الرجل الذي التقت به عند 
املدخل يقف وراءها متاما. جتاهل الرجل ريكو، 

ا ابتسامة مشجعة.وابتسم هل  
" ما رأيك هبذه الرقصة؟ يبدو أن رفيقك منشغل 
 بفتاة أخرى، لذا ميكنك أن تراقصيين بدال منه ". 

فتحت فمها لرتفض، مث أغلقته من جديد. إهنا تقف  
حلبة الرقص، وها هي جتعل من نفسها محقاء   وسط

ابلفعل من أجل رجل ال يهتم هبا. الرقص مع رجل 
ى األقل على استعادة كرامتها.  آخر قد يساعدها عل

 قالت: " مل ال؟ " 
مّد الرجل يده ليمسك بيدها، لكن جيسي شعرت 
أبصابع قوية متسك بكتفها. أدارها ريكو حنوه حىت 



كادت تسقطع عليه. قال بنربة ابردة كالثلج: " إهنا  
 ال ترقص، كما أهنا معي "

رمت الفتاة الشقراء جيسي بنظرة ملؤها احلقد، 
تعدة عن حلبة الرقص، لكن ريكو بدا غري  وسارت مب

مهتم على اإلطالق لتصرفه املشي حنو رفيقته. بدال  
من ذلك، أبعد جيسي عنه، مث نزع سرتته. حدق  

بوجهها اجلميل بزينته املتقنة، وقال: " ارتدي هذه 
 اآلن ". 

" لن أفعل ذلك، فهي ال تناسب ما أرتديه، وستغطي  
 ثيايب اجلديدة ". 
قليال، فسقطت السرتة عن كتفيها، حتركت جيسي 

واستقرت على األرض قرب قدميها. قال ريكو من  
 بي أسنانه، وهو ينحين ليلتقطها:



" هذه غاييت! أريد أن أغطيك، فأنت تقومي  
 ابستعراض " 

" وماذا عن الفتاة اليت كانت معك؟ اال تقوم  
 ابستعراض هي أيضا؟ ". 
 " هي ليست زوجيت! ". 

  بذلك ". " شكرا ألنك ذكرتين
قالت له جيسي ذلك مبنتهى الصراحة، فلمعت عينا  

 ريكو ابلغضب. 
 " لن أحتدث ابألمر معك هنا، فنحن سنغادر ".

 " ومل نغادر؟ ".
تراجعت جيسي إىل الوراء مبتعدة عنه. اتبعت قائلة: 
" اان لن أغادر. وصلت للتور، وأنت مل ترقص معي  

 بعد "



الثياب، فأنت " لن أرقص معك وأنت ترتدين هذه 
جتذبي األنظار مبا فيه الكفاية، من دون أن تتحركي  

 وتتمايلي ".
" ماذا تقصد بقولك هذا؟ هذا ما تبدو عليه النساء  

وايت ترافقهن، ريكو! أان ابدو متاما مثل صديقتك، الل
غري أنين املك قامة أطول، وهذا أمر ال سيطرة يل 

 عليه ". 
كنت جيسي من مع حذائها ذي الكعبي العاليي مت

النظر إىل عينيه بصورة مباشرة، وهي تتابع: " أان ال 
 أفهم سبب هذا الغضب " 

 ملعت عيناه، وهو يقول: " ال يعجبين مظهرك ".
على الفور، مات شيء ما يف أعماقها. متتمت وهي  

تستدير لتنظر إىل الرجل الذي طلب منها أن  



تراقصه: " حسنا! ال ميكنين أن أفعل شيئا حيال  
لك، كما يبدو يل أن مظهري ال يزعجه "  ذ  

ضغط ريكو على أسنانه، وظهرت نظرة يف عينيه تنذر  
يقول: " ميكنك أن تقويل إنين قدمي ابخلطر، وهو 

الطراز، لكنين ال أريد أن تكون زوجيت حمط أنظار  
 الرجال "

 " ال أفهم أين هي املشكلة ". 
  متتم ريكو ببضع كلمات مل تفهمها، مث أطبقت يده

على رسغها من جديد، وجرها من حلبة الرقص حنو  
 الدرج.

هي ليست معتادة على السري وهي تنتعل حذاء ذا  
كعبي عاليي، فكادت تلوي كاحلها. أمسكت 

 بذراعه كي تنقذ نفسها، وهي تشهق: 



" سر على مهل! ال أستطيع السري بسرعة وأان أنتعل  
 هذا احلذاء "

هو يقول: " إذا،  رماها بنظرة ال حتمل أي تعاطف، و 
 رمبا كان عليك أن تنتعلي حذاءا مناسبا أكثر ". 

" وأي حذاء أفضل ألنتعله إىل اند ليلي من حذاء  
 ذي كعبي عاليي؟ ".

 " كان عليك انتعال حذاء مريح مسطح الكعبي ".
متتمت وهي حتاول أن تستعيد توازهنا: " أمضيت 
أن   حيايت واان أنتعل أحذية مسطحة. ألول مرة أريد

أرى احلياة من منظار خمتلف، وال أدري ملاذا هتتم 
 لألمر، فارتفاع قامتك ميزة حتدد وجودك "

تعثرت مرة اثنية وهي تسري، فزفر ريكو بقوة، مث 
محلها بي ذراعيه. سار عرب الباب إىل اخلارج حنو  



الرصيف من دون أن يلقي نظرة واحدة حنو احلارس. 
و ابإليطالية وهو توهج ضوء يف وجهيهما، فشتم ريك

يسري حنو سيارته الليموزين، اليت كانت ابنتظاره يف  
 املوقف. قال:

" هذه الصورة ستتصدر الصحف صباح الغد حتت 
 عنوان أن زوجيت حممولة خارج اندي ليلي " 

وضعها يف املقعد اخللفي، مث جلس إىل جانبها، وأغلق  
  الباب بقوة وراءمها. هكذا متكن من االختفاء برفقتها

 داخل السيارة، وهو يتابع: 
" لن يعلموا أنك ال تستطيعي السري بسبب حذائك 

" 
" وملاذا هتتم لألمر؟ فأنت مل هتتم يوما ملا يقوله الناس 

 عنك، ومسعتك تؤكد ذلك ".



" الصور الفاضحة ال تنتهي صالحيتها. وأان ال أريد  
إلبين أن يرى صورا المه وهي حتمل خارج اندي ليلي  

 ." 
سي برأسها على ظهر املقعد، وهي تقول: " رمت جي

ها أنت تعود اثنية للتحدث عن ابنك؟ أال تتخلى 
 عن تلك الفكرة؟"

قال بربودة: " من الواضح أنين احتدث عن املستقبل 
 ." 

أدارت رأسها لتحدق به قائلة:" مباذا سيفكر ابنك  
عندما يرى صورك مع صديقاتك؟ هل سيفكر أن 

يقة املثلى للحياة أم أنه سيعتقد أن أمه  هذه هي الطر 
 محقاء لبقائها مع ذلك الوغد؟"  



زفر ريكو بقوة، مث حدق هبا بربودة وعدم رضى، وهو  
 يقول:

من " الكلمات السيئة ال تناسبك، فهي ليست 
 طبيعتك " 

" وكيف لك ان تعرف طبيعيت؟ أنت مل تبذل أي 
جهد لتكتشف ذلك. كل ما تريده هو أن يصبح 

ا ابلنسبة إليك، لديك طفل، وشخصييت ال امهية هل
 متاما ككل ما يتعلق بزواجنا ".

ساد صمت طويل بينهما، وفجأة أدركت جيسي أن 
وأنفاسه  التوتر يتزايد يف السيارة، فريكو حيدق هبا 

 تتهدج من شدة التوتر. 
أبعد نظره عنها ودفع سرتته حنوها من جديد، وهو  

 يقول: " ارتدي 



 هذه، وهذه املرة ال جتاديل ".
 " ملاذا أضعها؟ حنن لسنا يف مكان عام ".

أظلمت عيناه، وقال: " ال رغبة لدي أبن يصبح 
سائقي وحارسي الشخصي معتادين على رؤيتك  

 هكذا "
إىل ساقيها النحيلتي الطويلتي، انزلقت نظرته 

وللحظة بدا كأنه يعاين من إجياد الكلمات. ضغط 
على أسنانه وهو يبعد نظره من جديد عنها، ويتابع:  

 " انت ال تبدين كزوجة حمرتمة ". 
قطبت جيسي جبينها للحظة وهي تفكر بقوله، زوجة  

 حمرتمة؟! 
 " حسنا! من الواضح أنين ال أريد أن أبد زوجة حمرتمة

 عندما أراتد انداي ليليا ". 



حاولت أن تبقي نربة صوهتا هادئة، وهي تتابع مبنطق: 
" اان مل أبد جذابة أبدا من قبل، وأان أريد أن أبدو  

 كذلك ". 
مرر ريكو يده فوق وجهه. من الواضح أنه يعاين من  

 صعوبة يف الرتكيز على نقاشهما.
 " ملاذا تريدين أن تبدي كذلك؟ ". 

ألسئلة هذا؟ النين أريد أن تراين  " أي نوع من ا
 جذابة! حىت إنين اخرتت ثيااب داخلية جديدة ". 

شعرت ابلرضى على الفور عندما رأت شيئا مظلما  
: " وخطريا يلمع يف عينيه، قبل ان يتنفس بقوة قائال

 اي إهلي! ماذا تعتقدين أنك تفعلي؟ "
مال إىل اإلمام ليضغط على أحد األزرار بقوة، مقفال  

اجز بينهما وبي السائق. احل  



إهنا يف الواقع حتاول أن حتصل على ردة فعل منه. 
رفع نظره إىل وجهها، وعيناه تشتعالن. إن مل تنجح 

الثياب يف التاثري به، فهي سوف تفعل. قررت أن  
تقدم على عمل متهور، فاقرتبت منه إبغواء. حدق 

هبا ريكو وقد مجد مكانه وظهرت الصدمة على 
نسيسكا! ال ميكنك.." وجهه: " فرا  

توقف عن الكالم ليشتم، مث مرر أصابعه يف شعره، 
 وهو يتابع: 

" عليك أن تتوقفي عن القيام بذلك. عليك أن 
 تتوقفي اآلن "

 " أتوقف عن القيام مباذا؟ ".



حدق ريكو هبا، وراح صدره يعلو ويهبط. متتم  
كلمات ابللغة اإليطالية، مث حتول إىل اللغة 

ال ميكنك...ال أعتقد أنه... ". اإلنكليزية: "   
توقف عن الكالم حماوال أن يستجمع يف فكره مجلة 
مرتابطة، مث ختلى عن الكلمات، وشدها إليه. عانقها  
بقوة، وهو يغرز أصابعه يف شعرها. استمر يف عناقها  

حىت شعرت ابلدوار. نسيت جيسي أهنما يف السيارة، 
 فبادلته العناق بقوة وشغف.

سها، وهي تشعر أهنا حباجة إىل مزيد  أخريا رفعت رأ
 من اهلواء. قالت بنرة مرتحنة من العاطفة: " ريكو!" 

المست خده بظاهر أصابعها، واقرتبت منه من جديد 
إليها. للحظة مل يستجب هلا. أبقى عينيه  لتضمه



مغمضتي وهو يقول: " اي إهلي! ال أستطيع أن  
 أصدق ما تفعلينه "

 " ما اخلطأ يف ذلك؟ ".   
ملاذا هو غاضب؟ بدا غري قادر على مقاومتها وهذا  

ابلتأكيد أمر جيد. هذا يعين أن هناك أمال بنجاح  
زواجهما. هذا يعين أنه جيدها جذابة، وأن زواجهما ال  

 يهدف فقط الجناب عائلة.
" أنت شديد احلذر، وهذا أمر مثري للدهشة مع  

 مسعتك الشهرية مع النساء ".
لضعف، رتبت شعرها شعرت جيسي ابالرتباك وا 

 قليال، وسألته: 
 " كيف أبدو؟"

 " كأنك امرأة يف موعد غرامي ". 



كادت تبتسم، وتشكره على هذا اإلطراء، قبل أن  
تالحظ الغضب املتصاعد من عينيه. بدا واضحها أن  

تعليقه ليس له أي عالقة ابملديح أو اإلطراء. قالت  
بصوت مرجتف وهي تبعد شعرها عن عينيها: " أنت 

من عانقتين بشغف. ال تقل يل إنك غري معجب 
 مبظهري " 

تنفس ريكو بعمق، وعلق: " اان غري معجب أبدا  
 مبظهرك " 

تبخرت سعادهتا، وتبخر معها اإلحساس ابلدفء 
واحلنان، كما شتت األمل كربايءها. قالت بضيق: "  

انت منافق، ريكو! هل تتذكر الفتاة اليت كنت ترقص  
الليلة، واليت كنت تنظر إليها   معها ليلة البارحة وهذه

 إبعجاب؟ إهنا هي من أهلمتين ألبدل مظهري "



نظر إىل البعيد، وقال: " أنت مل تريها سوى الليلة، 
 لذا ال ميكن أن يكون ما تقولينه صحيحا ". 

" رأيتكما معا يف نشرة األخبار ليلة البارحة. كانت 
ترتدي تنورة قصرية وقميصا مكشوفة القبة، وتنتعل 

ذاء ذا كعبي عاليي. اعتقدت أن هذا ما يعجبك ح
 يف النساء، إذا بدا أنك كنت سعيدا معها ". 

ظهر القلق على مالمح وجهه الوسيم. استدار لينظر 
 إليها متسائال:

 " هل رأيت تلك الصورة يف نشرة األخبار؟ " 
" ابلطبع! هل نسيت أن لدينا جهاز تلفزيون يف  

 صقلية؟ ". 
استعادت شجاعتها، فتابعت: "    ارتفع صوهتا ما إن

هل اعتقدت أن سرك سيبقى ابمان ما ما دام منزلك  



بعيدا عن العاصمة؟ من طريقة ضمك هلا والتفاف 
ذراعك حول خصرها، مل يبد يل أن طراز ثياهبا 

 يزعجك "
 قطب ريكو جبينه، وأجاب: " إهنا ليست زوجيت ". 

 " شكرا لك على تذكر ما هو واضح جدا ".
تستطع جيسي أن ختفي األمل الظاهر يف نربة صوهتا. مل 

أدخلت ذراعيها ابلسرتة اليت رماها على حضنها.  
سعادهتا مبظهرها اجلديد تبخرت على الفور. تراجعت 

على املقعد وهي ترجتف. عبس ريكو، وقال: " هل  
 تشعرين ابلربد؟" 

جلست جيسي صامتة للحظات من دون أن جتيب.  
إليه، وتقول: " ال، ريكو! ال   مث أدارت راسها لتنظر

أشعر ابلربد. أشعر ابإلهانة. ألديك أي فكرة عن 



شعور املرأة عندما ترى زوجها يراقص فتاة جذابة، 
 وال يسمح هلا حىت ابملواجهة واملنافسة؟ "

" لست حباجة إىل املنافسة. فأنت تضعي خامتي يف  
 إصبعك ".

 " حسنا! هل تريد أن تعلم أمرا ما؟ ".  
ت ابلغصة يف حلقها تكاد ختنقها، مع ذلك  شعر 

 لو أنين ال  اتبعت: " يف هذه اللحظة ابلذات، أمتىن 
أضع خامتك يف إصبعي. ال أريد أن أترك مبفردي يف  

جزيرة انئية يف البحر املتوسط، مهما كانت تلك  
اجلزيرة مجيلة. اريد أن أخرج للحياة كي أعيش.  

عشيقتك   أصبح األمر مبنتهى الوضوح لدي. لو كنت
حلظيت بوقت مليء ابملرح أكثر مما سأحظى به خالل 

 عمري كله كزوجة لك ". 



 " أنتم تتفوهي ابحلماقات ". 
" هل تعتقد ذلك؟ فكر ابألمر من وجهة نظري. حيق  

لعشيقتك أن خترج برفقتك، وأن ترتدي ما تشاء، 
وأن ترقص معك يف املقاهي الليلية، كما أنين أجرؤ  

ساعات من النهار برفقتها   على القول إنك متضي
 أيضا ".

قال بغضب: " ليس لدي عشيقة. املراة الوحيدة اليت  
أقيم عالقات غرامية معها منذ زفافنا هي أنت. لكن  

لدي جمموعة كبرية من الصديقات، ومعظمهن 
عرفتهن منذ فرتة طويلة. حنن خنرج معا يف بعض  

األحيان، إن حدث أن كنا يف املدينة نفسها ويف وقت 
 مناسب لكلينا. وهذا ما نسميه احلياة االجتماعية " 



" حسنا! اغفر يل إن مل أتعرف على هذه احلياة 
االجتماعية. املشكلة هي أنه مل تكن يل يوما حياة  

اجتماعية. كل ما أعرفه هو أن هذه األمسيات ممتعة 
 ومليئة ابلفرح ". 

راقبها لفرتة طويلة. أخريا قال: " أنت أيضا ميكنك 
تاع احلياة. هل يتعلق األمر ابملال؟ مل نتحدث االستم

مرة عن هذا االمر، لكن مهما كان ما تفكرين به،  
فأان ال اريد أن أقلص مصروفك. ما دمت زوجيت، 

 فأنت حرة يف اإلنفاق بقدر ما تشائي ".
 " من أجل ماذا، ابلتحديد؟ ". 

رمت جيسي السؤال بوجهه على الفور، مث اتبعت: "  
 جزيرة انئية ريكو، وليس هناك متجر  أنت حتتجزين يف

واحد يف تلك اجلزيرة. حىت لو متكنت من شراء بعض  



الثياب اجلديدة، فأين سأرتديها؟ هل أجلس على 
الشرفة مبفردي؟ أنت ال أتخذين إىل أي مكان. ال 

يتعلق األمر ابملال، بل أبن اعيش حيايت كما أرغب.  
 ال أريد أن أعيش كالنساك. وأنت ال تسمح يل

ابلرحيل، وال متنحين الطالق. أال حيق يل أن أختار  
بنفسي كيف سأمضي أوقايت؟ وهل هناك خطأ ما يف  

 ما أقوله؟ "
" هل حتاولي أن تقويل يل إنك تريدين أن تعيشي 

 حياتك يف املقاهي الليلية؟ ". 
نظر ريكو إليها كأنه مل يرها أبدا من قبل، فضغطت  

ا ابإلحباط. على أسناهنا بقوة من شدة إحساسه  
" رمبا.. ال أعرف! فأان مل أذهب إىل هناك من قبل  

الليلة. ما أقوله هو إنين أريد أن أكتشف كل شيء. 



أريد أن أقوم ابشياء مل يكن يسمح يل ابلقيام هبا من 
خرون بشكل دائم وتلقائي ".قبل. أشياء يفعلها اآل  

تراجعت على مقعدها، وهي تشعر ابلضيق، وكأهنا ال  
إضافة اي شيء آخر. ال جدوى من حماولة   ترغب يف

جعله يفهم ما تشعر به. إنه مثل والدها متاما، وهو 
يؤمن أن املكان األمثل للزوجة هو املنزل، وأن دورها  

 الوحيد هو تربية األطفال.
" الزواج ابلنسبة لك مثل إرسال شخص ما إىل  

السجن. لقد أقفلت علّي يف املنزل ورميت املفتاح 
   ." 

حدق ريكو بوجهها بذهول اتم. قال وهو يزفر  
بضيق: " هل أصبحت فجأة سجاان ألين أرفض أن  

 أصطحب زوجيت إىل اند ليلي؟ "



 " أان احاول فقط أن أخربك مبا أشعر به ". 
ت من التفوه بتلك الكلمات رغم  مبجهود قوي متكن

الغصة يف حلقها. بدت غاضبة جدا لدرجة أهنا مل 
تالحظ أن السيارة توقفت، حىت فتح الباب ووضع  

 يده عليها بلطف.
 " لقد وصلنا ". 

مل تزعج جيسي نفسها ابلنظر إىل ما حييط هبا. تبعته 
إىل داخل املبىن، وصعدت الدرج حىت دخلت إىل  

بنفسها على حافة السرير،   اجلناح امللكي. رمت
غافلة عن مجال الغرفة حوهلا. قالت: " اعتقد أنك 

 ستعود إىل تلك املرأة اآلن؟ " 
رماها ريكو بنظرة غاضبة، مث دفع الباب بيده كي 

 يغلقه، وهو يقول:



 " توقفي عن هذا الكالم السخيف ".
" ملاذا تعتربه كالما سخيفا؟ ال شك أنك على عالقة 

 هبا ". 
ة الوحيدة اليت أقمت معها عالقة غرامية منذ " املرا

 عودتك إىل صقلية، هي انت ".
أرادت أن تصدقه، لكنها قالت بنربة ضعيفة من شدة 
 األمل: " أتقول إنك مل تكن على عالقة غرامية معها؟ "

سار ريكو حنو النافذة ووقف هناك. مرر يده على 
ال عنقه، مث استدار لينظر إليها، ويقول: " ال! أان 

أقول ذلك، لكن حدث ذلك منذ زمن بعيد. حىت 
 قبل أن أعرفك "

 " إذا كنت على عالقة معها؟ ".



تردد قليال، قبل أن يقول: " لن أكذب عليك ". إهنا  
صديقة قدمية، أجل. لكن العالقة اليت تتحدثي عنها  

 أصبحت من املاضي ". 
 " لكنك جتدها جذابة ". 

 " أي نوع من األسئلة هذا؟ ". 
ال طبيعي جدا. اان زوجتك، ويبدو أنك ال  " سؤ 

 جتدين جذابة ".
زفر ريكو بقوة، مث قال وهو يشد شعره بقوة: " ليس 

 هذا احلوار الذي أفكر يف إجرائه مع زوجيت ". 
" مل ال، ريكو؟ أألنين كنت بريئة وساذجة؟ صدقين!  
أان أتعلم بسرعة. اصطحبتها إىل اند ليلي. وما الذي  

ما تنتهي السهرة؟ هل كنت يفرتض أن حيدث عند
 ستوصلها إىل منزهلا؟ ". 



" ال! شخص آخر سيوصلها إىل منزهلا، الهنا ال 
تعيش يف املنطقة ذاهتا. أان حقا ال أفهم سبب  

اهتمامك هبا. عالقيت هبا جزء من املاضي، ومعظم  
 الناس هلم ماض، جيسي ". 

" أان ال ماضي لدي، ونظرا ملا حيدث معي، ال أعتقد  
ون يل مستقبل حمرتم أيضا ". أنه سيك  

 " هذا احلوار مبنتهى السخافة ".
هز رأسها كأنه حياول أن يوضح أفكاره ويستوعب ما 

عهما، مث سار حنو اجلانب اآلخر من الغرفة.  حيدث م
وهو يقول: " انت زوجيت، جيسي! ماذا تريدين أكثر  

 من ذلك؟ " 
 " أريد الكثري ".  

تقاوم!تريده أن يراها جذابة وال   



متتمت جيسي بكلمات تنم عن انزعاجها من نفسها،  
وسارت عرب ابب أملت أن يوصلها إىل غرفة احلمام. 

عندما عادت أخريا إىل غرفة النوم، وهي متوردة 
الوجه من شدة البكاء، وبعد أن غسلته ملرات عدة 

 مبياه ابردة، وجدت الغرفة فارغة... 
قا ابلظالم،  جلس ريكو على الشرفة يف الباالزو، حمد

حماوال أن خيفف من شدة التوتر الذي يشعر به. ما  
حصل منذ ساعات قليلة جعله يشعر ابالضطراب. 
إنه حباجة إىل التنقيب بعمق عن نوع من التفسري ملا  

حيصل. ابلرغم من غضبه من تصرف جيسي الطائش،  
قام مبعانقتها حىت كاد يفقد السيطرة على نفسه، ومن  

الذي كاان فيه. مباذا كان يفكر   دون اهتمام للمكان
 حبق السماء؟ 



املشكلة هي أن املرأة اليت يتحدث عنها هي زوجته. 
وهو مل خيطط للحظة ألن يشعر مبثل هذا الشعور حنو  
زوجته. إنه ال يريد هلذا اإلحساس أن يتملكه جتاهها.  

هو من بي كل الناس يدرك مدى خطورة مثل هذا 
يف جتنبه. أين اخطأ  الشغف. لقد أمضى حياته كلها 

 ابلتحديد؟ 
لقد خطط لكل شيء بعناية وحذر، وفجأة راح كل  
شيء ينزلق من بي يديه. وحقيقة أهنا اآلن تبكي يف 

الطابق السفلي تزيد من ارتباكه وقلقه. مرر يده على 
مؤخرة عنقه، وأجرب نفسه على االعرتاف حبقيقة أنه  

الظروف، ال  عامل زوجته بطريقة مشينة. يف هذه 
 يستطيع إلقاء اللوم على جيسي ألهنا غاضبة. 



قال لنفسه حبزم: " إهنا غلطتها. لقد ارتدت ثيااب غري 
 حمتشمة " 

حاول إقناع نفسه أن اي رجل مكانه كان ليتصرف  
لك ادرك أنه ال يشعر ابالرتياح لذلك  مثله، بعد ذ

التفكري. جمرد التفكري ان أي رجل آخر، سينظر إىل 
كانت عليه وهي تسري إىل النادي الليلي،    جيسي كما

كاف ليجعل العرق يتصبب منه. لن حيدث ذلك  
 مطلقا مرة اثنية!

لن خترج زوجته إىل أماكن عامة وهي ترتدي مثل تلك  
الثياب. يف الواقع، إنه ال يريدها أن ترتدي مثل تلك  

 الثياب ولو كاان وحدمها فقط.
ليه قبل أن يريد أن يعود بعالقتهما إىل ما كانت ع

 تبدل مظهرها وترتدي تلك الثياب السخيفة. 



ما زالت الذكرى تثري الكثري من ردات الفعل لديه،  
ضغط على أسنانه وهو حياول أن يتصورها يف ثياهبا  
القدمية الفضفاضة اليت ال تظهر أي شكل مميز هلا. 
من الواضح أهنا حباجة إىل ثياب جديدة، وهذا أمر  

برتكها يف الفيال من دون أمور  مناسب له. رمبا أخطأ 
هامة تشغل ابهلا عن غيابه. يبدو أهنا تشعر ابمللل. 

سيأخذها كي تتسوق، لكنه سيعمل على التدقيق يف 
كل ما ستختاره مللء خزانتها اجلديدة. سيعمل  

جاهدا كي ال تشرتي قطعة واحدة غري حمتشمة،  
وسيتأكد أن جسدها مغطى بشكل كامل. عندها قد  

عودة إىل الشعور حنوها مبا كان يشعر به من  يستطيع ال
 قبل، وقبل أن تدخل إىل ذلك النادي الليلي.



حّل املشكلة كما يرغب متاما، مث هنض على قدميه.  
إنه ال يثق بنفسه كي يعود إىل غرفة النوم، ويشاركها  

جبولة عرب شوارع السرير. لذا قرر أن يذهب 
 فلورنسا. غدا سيذهبان للتسوق.

يمحو تلك الصور اليت تتواىل على بعد ذلك س
 أفكاره. وسيضع مكاهنا صورا مناسبة وغري مقلقة.   

 
********* 

 
 الفصل السابع 

 فلورنسا... أان قادمة
استيقظت جيسي ابكراً، ووجدت نفسها يف الغرفة  

أي جزء من   مبفردها. بددا واضحاً أن ريكو مل ميض 



ة  الليل يف السرير معها. سيطر عليها إحساس خبيب
األمل، وهي حتاول أن تفكر مبنطق لتتمكن من  

 مواجهة احلقائق املستجدة. 
ما الذي توقعته؟ على الرغم من عناقهما احلار يف  

ليلة البارحة، من الواضح أن ريكو ال يشعر  السيارة 
ابالجنذاب إليها، فلماذا يزعج نفسه مبشاركتها  

 السرير؟   
ال يراها  هي ال تتوقع منه أن حيبها، لكن حقيقة أنه 

القشة األخرية. كيف ميكن لزواجهما أن  جذابة هي 
يستمر حتت هذه الظروف؟ كل منهما يتوقع أموراً  
خمتلفة من الزواج، ومن الواضح أيضاً أنه لن يبدل  

رأيه ابلنسبة إليها. الشك أن اخلطوة التالية اليت  
سيقدم عليها، هي إرساهلا إىل صقلية، ليبقيها بعيدة 



تغادر هبدوء. ارتدت ثياهبا لعادية، عنه، لكنها لن 
وهي عبارة عن سروال فضفاض وقميص قصري 

الكمي، مث رفعت ذقنها، وذهبت لتبحث عن رئيس 
 احلرس لدى ريكو. 

إهنا يف فلورنسا، وهي ترغب يف ابالستفادة بقدر ما  
 تستطيع من ذلك!

حقيقة أن زواجها فاشل، ال يعين أهنا ال تستطيع 
هبا واالستفادة من ذلك حىت  االستمتاع مبا حييط 

 الثمالة.
من وراء أبواب قاعة الدخول الرخامية املفتوحة رأت  
ابحة واسعةظن فتجولت جيسي يف أرجائها، منذهلة  

جبمال األقواس واألعمدة. إهنا واحة من السالم، 
مصانة من ضجيج فلورنسا جبدران عالية. يف وسط 



الباحة انفورة ماء مجيلة، حيث يتدفق املاء  
و احلار. يف  ابستمرار،فيعطي يرودة منعشة هلذا اجل

زوااي الباحة وضعت قدور ضخمة من الطي، زرعت  
فيها أشجار الربتقال األنيقة، وهي مثقلة ابلفواكه  

الناضجة. بدا املكان هادائً مرحياً. فجأة قررت  
جيسي أنه مكان رائع لتمضية صباح هادئ. ورمبا  

إىل وقت الحق. تستطيع أتجيل جولتها يف لورنسا    
أخرجت من حقيبتها قلم الرصاص ودفرتها. اللذين  

حتملهما دائماً معها، وبدأت الرسم. راحت يدها 
ترسم خطوطاً واضحة على الصفحة، لتظهر الرسم  
اهلندسي الرائع للباحة. امتدت الدقائق لساعات، 

ولوال وقع خطوات حازمة أزعجتها، ألمضت النهار  
ت صوت ريكو غاضباً  كله ضائعة يف الرسم. مسع



وجهه: " ما الذي تفعلينه هنا يف متاماً كمالمح 
اخلارج؟ ألديك أي فكرة عن املشاكل اليت سببتها؟ 

 ." 
 " أي مشاكل؟ ".  

صدمتها رؤيته، فسقط القلم من يدها. احننت  
: " لتلتقطه، وقد تورد وجهها من الغضب، وهي تقول
كيف ميكن أن أسبب مشكلة وأان جالسة هنا يف 

 الباحة؟ ". 
أجاب ريكو من بي أسنانه: " ال أحد يعلم أنك  
جالسة هنا يف احلديقة، وكل شخص يف الباالزو  

 يبحث عنك اآلن ".
" آه، اي إهلي! أمل يفكر أحدهم ابلبحث يف اخلارج؟ 

 ." 



 " يبدو بوضوح أن ال أحد فكر بذلك ". 
تنهد بعمق، مث سحب هاتفه النقال من جيبه. ضغط  

صابعه، وحتدث ابللغة اإليطاليةبسرعة، على زر فيه أب
مث أعاد اهلاتف إىل جيبه، واتبع قائاًل: " لقد أخفتنا، 

 تسورو! ".
 " ملاذا؟ ". 

 " ألننا مل نكن نعلم أين أنت؟ ". 
 " هل أنت حباجة إىل مراقبيت، ريكو؟ ". 

أغلقت دفرتها، واتبعت: " ها أنت تتصرف بتملك 
من جديد، ألست راضياً ابحتجازي، بل أنت حباجة  

أيضاً ألن تراقبين يف كل دقيقة من النهار؟ رمبا من  
األفضل أن تضع علي بطاقة الكرتونية، وتنتهي من  

 األمر، أو تربطين بعمود مع سلسلة طويلة ".  



، لكنين أرغب زفر ريكو بقوة، وقال: لست متملكاً 
حبمايتك. ال يتعلق األمر حبجزك أو تعقب حتركاتك. 

 كل ما يف األمر هو االهتمام بسالمتك ". 
شعرت بقلبها يضطرب يف صدرها. قالت: " ما الذي 

 تقوله؟ ". 
ملعت عيناه، وقال:آ " أان رجل ثري، ومن الطبيعي 

 أن تكوين هدفاً ألولئك الذين يريدون اإلساءة إيل ".
جيسي بذلك للحظة واحدة: " كنت أستمتع مل تفكر 

 ابجللوس يف احلديقة ". 
حدق هبا بغموض، وكانه ال يصدق ما يسمعه: "  

 وماذا كنت تفعلي هنا يف اخلارج؟ ". 
 " مل أكن أفعل شيئاً ". 



حاولت أن ختفي الدفرت وراءها، لكن ريكو سار 
 حنوها، وهو ميد يده إليها: " دعيين أرى! ". 

الدفرت من وراءها على مضض، وأدارت  أخرجت 
رأسها، فهي تشعر ابحلرج من رسوماهتا، ولن تتمكن  
من حتمل ردة فعله. قالت: " هذا فندق مجيل حقاً،  

لكنه هادئ بشكل مثري للدهشة. مل أر أي ضيف فيه 
 طوال النهار ".

" ليس هناك من ضيوف فيه، ألنه ليس فندقاً. هذا 
 منزيل ".

تفكري وإمعان، مث قال: " منذ  حدق ريكو ابلصور ب
 مىت ترمسي، جيسي؟ ". 

مل الكذب؟ قالت: " طوال حيايت. وقبل أن تقول أي  
 شيء، أدرك متاماً أنين ال أملك موهبة ".



ضمت ذراعيها على صدرها حتسباً ألي تعليق مهي، 
 وقالت لنفسها إن رأيه ال يهمها أبداً. 

د وسيلة " أفعل ذلك ألنين أستمتع ابلرسم. إهنا جمر 
 للهرب من الواقع املؤمل ". 

بدت مالمح وجهه متأثرة وهادئة، وهو يقول: " 
 أعتقد أن لديك موهبة اندرة ".   

اتبع بنربة واثقة: " من الذي جعلك تعتقدين أنك  
؟ أفرتض أنه الشخص نفسه الذي  عدمية املوهبة

جعلك تعتقدين أنك مسينة وغري جذابة؟ إنه والدك  
 أليس كذلك؟ ".

ا يتصرف بلطف معها؟ هل حياول أن يسرتضيها  ملاذ
 بسبب شجارمها ليلة البارحة؟



" أهذا هو العمل الذي تريدينه؟ اتريدين أن ترمسي؟ 
 ." 

حدقت به بذهول، وتساءلت، أيعقل أنه ذكي هلذه 
 الدرجة؟ قالت: " ملاذا فكرت بذلك؟ ".

" يف حي أنين عدمي اإلحساس يف أمور اخرى، أهذا  
. ما تقصدينه؟ "  

محلت نربة صوته سخرية واضحة، وملعت عيناه ابملرح 
وهو يتابع: " إنين ماهر مبالحظة املواهب يف 

األخرين. شركيت تنمو وتزدهر بسبب قدريت على 
اكتشاف املواهب وتنميتها. اجيبيين عن سؤايل. هل  
 طموحك هو أن ترمسي بطريقة مهنية خاصة بك؟ ".

عرف، ال  رفعت جيسي كتفيها، وهي تقول: " ال أ
املك مهارات كافية، وال جتارب سابقة لدي. كل ما 



أعرفه هو أنين ال أستطيع ان امضي هناراً بدون أن  
 أرسم، فالرسم جزء مين ".

 " كان جيدر بك دراسة الفنون يف اجلامعة ". 
 " مل تتسن يل الفرصة لذلك ".

وقفت جيسي، ورفعت رأسها لتنظر إليه، مث متنت    
إذ شعرت ابضطراىب يف معدهتا لو أهنا مل تفعل، 

بسبب اقرتاهبا منه. ما زال شعره رطباً بعد 
االستحمام، كما أنه حلق ذقنه للتو، ورائحة عطر ما  

بعد احلالقة تفوح منه. إنه وسيم بشكل مذهل! 
أبعدت نظرها عنه. وقالت: " هل قلت أن هذا  

 املكان منزلك، وإنك فعاًل تعيش هنا؟ ".   
ابهتمام واضح، وقال: " لدي حدق ريكو يف وجهها 

 عدة منازل. اعتقدت أنك تعرفي ذلك ". 



 " لكنين مل أعرف أن لديك منزاًل يف فلورنسا ".
نظرت حوهلا، واتبعت: " إنه حقاً مذهل، وكأنه قصر  

 ." 
ابلفعل كذلك. بىن يف القرن السادس عشر، مث  " إلنه

تنازعت على ملكيته عائلة كبرية وتركته ينهار. كان 
جمرد جدران قدمية مهدمة عندما اشرتيته منذ عشر 

سنوات. كلفت فريق عمل كامل لبنائه وإعادة 
 ترميمه، وها قد أصبح رائعا كما ترين ".

تنفست جيسي بصوت عاٍل، وأرجعت رأسها إىل  
اء لتنظر إىل ارتفاع األعمدة يف احلديقة: " هل الور 

 أستطيع التجول فيه قدر ما أشاء؟ ".
 " يف وقت الحق، عندما نعود من رحلتنا ". 

 " أي رحلة؟ ". 



أعادت نظرها إليه، وهي تتابع: " أال تريد أن تعمل  
 اليوم ".

قال ريكو بنربة انعمة كاحلرير: " يبدو أنك كنت 
أنك مل تالحظي أننا تقريباً  منشغلة برسوماتك لدرجة 

أصبحنا يف فرتة ما بعد الظهر. عملت معظم الليل 
وطوال فرتة الصباح، وزوجيت تتذمر ألنين أجتاهلها،  

 لذا أرغب يف تصحيح ذلك ".
 " آه! افرتضت أنك ستعيدين إىل صقلية ". 

تورد وجهها عندما رأت عيناه تلمعان بسخرية،  
؟ ".  فأكملت: " حسنا! إىل أين ستأخذين  

" للتسوق. إن كنترتيدين شراء ثياب جديدة، فأان  
مستعد لشراء خزانة ثياب لك، لكن اخشى القول  



إنه علي أن أقرر ما هو مناسب لك. لن أمسح لك  
 بشراء ثياب كتلك اليت ارتديتها البارحة ". 

مل تدر جيسي مبا جتيبه. هل حياول أن يقول هلا أنه  
ه مل يعجب به، ما  أعجب مبظهرها؟ ال! من الواضح أن 

 دام يرغب يف شراء ثياب خمتلفة متاماً.
" لست حباجة إىل ثياب جديدة. فأان ال أذهب إىل  

 أي مكان حيتاج إىل ثياب أنيقة ".
مررت جيسي أصابعها خبصالت شعرها الذي قصته 
البارحةن فتساقطت خصل منه على كتفيها بدالل 

 وسحر.
ع لشعرك،  ضاقت نظرة ريكو، وقال: قاموا بعمل رائ

إذ يبدو مجياًل جداً. كما أنك ستذهبي إىل مكان  



حيتاج إىل ثياب جديدة، ألنين أرغب يف اصطحابك  
 لتناول الغداء ".

 " ملاذا؟ ". 
التمعت عيناه ابملرح وهو ميد يده ليمسك يدها: " 
اليوم سنخرج معاً، فهناك بعض األسئلة اليت أريد  

ن علي طرحها أجوبة عنها. أسئلة، من احملتمل أنه كا
 منذ زمن بعيد ". 

وهناك بعض األسئلة اليت تريد طرحها هي أيضاً،   
منها: ملاذا يزعج نفسه من أجلها؟ لكن ريكو راح  

يسري خبطى واسعة حنو القصر. حاولت جيسي  
جاهدة أن تلحق به، وهي تشعر ابالرتياح، ألن 

 حذاءها ال يشبه ذلك الذي انتعلته مساء أمس.   
* * * * * * * 



أخذها ريكو إىل متجر صغري، يقع يف شارع خلفي  
هادئ بعيداً عن حشود السائحي والزوار، بدا املتجر  
أنيقاً وحمرتماً. ساورها شعور غريب وهي تقلب الثياب  
على املشاجبز قالت بنربة خافتة: " ليس هناك أسعار  

 عليها ". 
ابتسم ريكو، وعلق: " لن تكوين قادرة على الشراء  

سعار عزيزيت! اختاري ما يعجبك ". إن عرفت األ  
 متتمت جيسي: " أتقصد ما يعجبك أنت؟ ". 

اتسعت ابتسامته قبل أن يقول بدون أي أثر للندم: " 
يف الواقع، هذا ما أقصده ابلضبط. وما اخلطأ بذلك؟  

   ." 
حسناً! على األقل، وافق على أهنا حباجة إىل ثياب، 

مكان ما.وهذه بداية جيدة، كما أنه سيأخذها إىل    



 " إىل أين ستأخذين؟ ". 
 " سوف نتناول الغداء يف مكان ما ". 

 " أهو مكان مميز؟ ".
 ابتسم ريكو مبرح، وقال: "ابلطبع! ". 

 " إذا أان حباجة إىل فستان صيفي أنيق ".
على الفور لفت انتباهها فستان صيفي من اللون  
األمحر عليه بقع بيضاء. قالت: " هذا مجيل. أهو 

 حمتشم مبا فيه الكفاية ابلنسبة لك؟ ". 
مل يبُد أن سخريتها أزعجته، إذ قال: " جربيه أواًل، مث  

 سأخربك برأيي ".
رفعه ريكو على املشجب وقدمه إىل املوظفة اليت  

وقفت بقرهبما ابنتظار ما سيختارانه. بعد مرور مخس  
دقائق، وقفت جيسي حتدق بصورهتا يف املرآة.  



اتن، واألهم من ذلك، أنه يصل  الفستان رائع بل ف
مقفول الصدر قد يناسب إىل ما دون الركبة وأنه 

 راهبة، لذا ال ميكن لريكو أن يعرتض عليه.
 " هل ارتديت الفستان؟ ". 

مسعت صوت ريكو العميق من خارج احلجرة،  
فشعرت بتسارع نبضها. ال ميكن أال يعجبه. أكدت 

ه. ذلك لنفسها قبل أن تفتح الباب، وتقف أمام  
 " ما رأيك؟ ".

ضغط على أسنانه، وأظلمت عيناه، قبل أن يقول: " 
 لن تغادري املتجر وانت ترتدينه ".

ماذا؟ مل تستطع جيسي التفوه أبي كلمة بسبب 
شعورها ابالرتباك. نظرت إىل صورهتا يف املرآة، علها 

ترى ما مل تره من قبل. هل الفستان مكشوف الظهر،  



وضوح؟ اجلواب  أم أنه شفاف يظهر جسدها ب
ابلتأكيد ال للسؤالي. استدارت لتنظر إىل ريكو وهي  
متتم بغضب: " ال أفهم ماذا تقصد. ما السوء يف هذا  

 الثوب؟ ".  
 " إنه يظهر تفاصيل جسدك. هذا هو السوء فيه ". 

شعرت ابلغضب واالحباط يغليان يف أعماقهال.  
بذلت جمهوداً كبرياً لتحافظ على نربة صوهتا هادئة،  

وهي تقول: " ريكو! هذا الفستان يبدو عادايً يف 
 مدرسة داخلية ".

استدار ريكو ليتحدث إىل املوظفة بوجه حازم،  
أعطاها مالحظات خمتصرة عما يريده: " ال شيء 

 مكشوف الصدر، الشيء قصري وال شيء فاضح ".



أسرعت املرأة ابلرحيل، وعادت بعد قليل وهي حتمل 
ياب. عملت جيسي على  بي ذراعيها جمموعة من الث

جتربتها كلها. ازداد إحساسها ابلغضب ألن ريكو 
رفضها كلها، ابعتبار أنه غري مناسبة هلا، وعيناه  
 السوداوان تعكسان الغضب املتنامي يف صدره. 

ما إن غرضت جيسي أمامه الطراز احلادي عشر، 
وهز رأسه ابلرفض كالعادة، حىت شعرت كأهنا على  

" ريكو! هذا تصرف وشك االنفجار. قالت: 
سخيف. علي أن أرتدي شيئاً ما. وهذه الثياب  

رائعة. إهنا حقاً مجيلة وأنيقة. ما الغاية من إحضاري 
إىل هنا إن كنت ال تريدين أن أشرتي أي شيء؟ أنت 
اقرتحت هذا املكان، وأنت من قلت إن الثياب فيه 

 مناسبة جداً لذوقك ". 



شعره، وهو   تنهد ريكو بصوت عاٍل، ومرر أصابعه يف
يقول: " اعتقدت أنه مناسب، لكنه ليس كذلكن 

 فالثياب هنا فاضحة ". 
 " فاضحة؟! ".   

أمسكت جيسي بسروالي، كان قد رفضهما، 
ودفعتهما بقوة إىل حتت أنفه وهي تتابع: " ماذا عن  

 هذين؟ من الصعب وصفهما بتلك الكلمة ". 
 تصلب كتفاه، وقال: " إهنا تلتصق جبسدك ". 

 تلتصق بل حتدد جسدي. كلها حمتشمة  " ال. ال
 ومصنوعة بدقة وعناية ".

قال من دون أن يظهر أي أثر للمرح يف نظرته: "  
 ال أريد أن  هذه ليست املشكلة. املشكلة هي أنين



أعرض جسدك يف العلن. كل رجل يراك سينظر إليك 
 ." 

بدا ريكو اكثر انزعاجاً، أما جيسي فشعرت أهنا  
بب انزعاجك ليس أنك تراين  أفضل حااًل: " إذا، س

 منفرة، بل ألنك ال تريد أن يعجب يب اآلخرون ". 
أعطت السروالي إىل املوظفة اليت كانت حتوم حوهلما، 

واتبعت: " هل تشعر ابلغرية؟ هذا أمجل خرب مسعته 
 منذ زمن طويل، ريكو ". 

" أان ال أشعر ابلغرية، وال أدري ملاذا تعطي هذين  
لن حتصلي عليهما. أما حقيقة   السروالي هلا، فأنت 

أنين أكاد أخنقك بيدي االثنتي، فال أراه خرباً جيداً 
 لكلينا ". 



ابتسمت له جيسي بدالل، ما استتبع نظرة غاضبة  
منه. قالت ختفف عنه، وهي تعطي املوظفة فستاني  

لدانتيل مع سرتتي: " ال تقلق، ريكو! وقميصاً من ا
الرجل قادر   اعتقد أنك بدأت تستوعب حقيقة أن

على النظر إىل زوجته ليس فقط كأم ألوالده او كآلة  
إلجناب األطفال. أنت جتدين جذابة أليس كذلك؟ 

أنت ال تريد ذلك، لكن هذه هي احلقيقة. كن صادقاً  
 واعرتف ابألمر. اعرتف بذلك ريكو! ".  

 زفر بقوة وقال: " فرانسيسكا! ".
وهي أخفضت صوهتا، حىت ابلكاد متكن من مساعه 

هتمس أبذنه: " عناقنا البارحة يف السيارة خري دليل  
 على ذلك ".



مجد ريكو مكانه وبدا التوتر واضحاً على وجهه وهو 
يقول: " ال أصدق أننا نتبادل هذا احلديث يف متجر 

 للثياب ". 
قالت جيسي وهي تشعر فجأة أهنا سعيدة: " هذا  
متجر صغري. توقف عن اإلحساس ابلضيق، فاان  

ألنك تراين جذابة. هذا ما أريده ". سعيدة   
قال: " لكنك رحت تبكي يف غرفتك ليلة البارحة  

 بسبب ذلك ".
" ال، بل بكيت ألنك غادرت وابتعدت عين، ريكو! 
واآلن ستأخذين إىل متجر للثياب الداخلية النسائية  

  ." 
 " ثياب داخلية نسائية؟! ". 



تلفظ ابلكلمات وكأهنا علقت يف حلقه، فاتسعت  
 ابتسامة جيسي، وشعرت ابلرضى.

مرر ريكو إصبعه داخل ايقة قميصه، وتلفظ بشتيمة، 
". مث قال: " جيسي...!  

أحبت جيسي حقيقة أنه فقد القدرة على التفوه أبي  
كلمة. وقفت على أطراف أصابع قدميها، مث 
ابتسمت وهي هتمس يف أذنه: " هل ستعطيين  
 حمفظتك، أم تفضل أن أحبث عنها بنفسي؟ ". 

 أخرج ريكو بطاقته املالية، وسلمها إىل املوظفة.
 " ال تفكري ابرتداء هذه الثياب خارج الباالزو ". 

قال بنربة قاسية، لكن جيسي ابتسمت ببساطة وهي  
ة الصغرية من احلقائب متر أمامه لتلتقط الكوم



واألكياس. إنه جيدها جذابة... ريكو فعاًل جيدها 
 جذابة!

هو ال يرغب بذلك، بل يرغب يف التفكري أبن الزوجة  
موجودة فقط إلجناب األطفال. لكن هذا ال يغري  

ة هبذ الثياب. بل مجيلة حقيقة أنه يعتقد أهنا مجيل
أن ختفف من    جداً. كل ما عليها أن تفعله اآلن هو

شدة تزمته، وان تقنعه أن شعوره ابالجنذاب حنوها أمر  
 مقبول جداً.

 " كم يبعد ذلك املطعم؟ ".  
 " إنه فوق التلة، املناظر هناك رائعة ". 

بعد أن اختارت جيسي جمموعة من الثياب الداخلية، 
 املتجرن فارتدت الفستان األمحر  بدلت ثياهبا يف

 املليء ابلبقع البيضاء.



استبدال سيارة الليموزين بسيارة رايضية من نوع  
انطلق  ماسريت. عمل ريكو على قيادهتا مبهارة فائقة و 

 هبا عربطريق فرعي بعيداً عن املدينة.
جلست جيسي على املقعد ابرتياح، مث ابتسمت وهي  

املتطاير على وجههاز تشعر ابلرايح تتالعب بشعرها    
" ما أمجل هذا الشعور! عشت حيايت مقموعة، لكنين 

 أعمل على ختطي ذلك اآلن ".
قالت ذلك مبرح، مث حدقت به بدالل وهي تضع 

 يدها على كتفه
 " الحظت ذلك ". 

" هذا أمر رائع جداً، ألنين أستطيع القيام أبمور 
 جديدة ". 



  توترت عضالت كتفه القوية حتت أصابعها وهو
 يقول: " أي أمور جديدة ابلتحديد؟ ". 

" ال فكرى لدي، فأان مل أكن حرة يوماً ألفعل ما 
 أحب القيام به ".

ذكرها بنربة قاسية كالفوالذ: " أنت لست حرة  
لتقومي مبا تريدينه اآلن، رمبا هذا وقت جيد ألذكرك 
اً  بذلك. مهما كان ما ترغبي يف جتربته، فسأكون واقف

 قربك ".  
جيسي عينيها مستمتعة ابإلحساس ابحلرية،  أغمضت 

قالت: " هذا يناسبين. ال تقلق! ابملناسبة، أحببت 
 هذه السيارة ". 

 " أان ال أفهمك أبداً ". 



الحظت السخط يف نربة صوته، فابتسمت له 
أي امرأة من   بتعاطف: " أشك أن تكون قد فهمت

  قبل، لكن هناك دائماً املرة األوىل واان مليئة ابلتفاؤل
 ." 

إهنا تريده أن يفهمها! ما من أمل بذلك مطلقاً. فكر 
ريكو بذلك ابستياء وهو يقودها حنو شرفة املطعم،  

 فهي كومة من التناقضات. 
سارت جيسي أمامه، فنسى على الفور ماذا يفرتض  

 ابلنظر إليها  به أن بفهم، ألنه وجد نفسه منشغالً 
جتذب  وهي تتمايل أمامه. إهنا تسري برشاقة، كما أهنا

االنتباه بشكل يسبب له األمل. احتاج إىل نظرة واحدة 
ليتاكد أن عيون الرجال يف املطعم أصبحت مركزة 

على زوجته. مررريكو يده على مؤخرة عنقه، وتساءل  



ما الذي متلكه، وجعله أيخذها للتسوق. كان عليه أن 
يرتكها بتلك الثياب الباهتة الداكنة. التغري الذي طرأ  

، واملر ال يتعلق ابلثياب فقط. املر هو  عليها مذهل
أهنا اكتشفت فجأة ما معىن كلمة الثقة ابلنفس.  
عندما تزوج من جيسي أعجبته طبيعتها اهلادئة  

وجبنها. أما اآلن فاحلقيقة أنه غري قادر على النظر  
إليها كما كان يفعل من قبل. بدا له أن الوسيلة  

على  الوحيدة لالحتفاظ بصفاء ذهنه هي الرتكيز
قائمة الطعام أمامه. حاول بشدة أن يستعيد سيطرته 

 املعتادة على نفسه، لكنه فشل بذلك.   
ما إن جلسا إىل أفضل طاولة يف املطعم، حىت شهقت 
جيسي من الفرح، غري مدركة حلقيقة أهنا مركز انتباه 

 اجلميع يف الغرفة.



" أستطيع أن أرى كل فلورنسا من هنا. آه، ريكو...  
ائع! ".كم هذا ر   

فكر ريكو أهنا لطيفة جداً. هي ال ختتار كلماهتا لتؤثر  
به كأي امرأة أخرى عرفها سابقاً. جيسي تقول فقط  

ما تفكر به، وهي ال ختفي أي شيء. جمرد التفكري 
بذلك غمره بعاطفة قوية، أدرك فجأة أن الرجل  

اجلالس إىل الطاولة القريبة منهما حيدق هبما، وقد  
شدة إعجابه جبيسي. حدق به ريكو  فتح فمه من 

بغضب حمذراً، وتساءل إن كان عليه ان يطلي طائرته  
 املروحية ليعيدها إىل صقلية على الفور.

 قالت جيسي ابهتمام: " ما األمر؟ تبدو متوتراً ". 



فكر حبزن أهنا مل تالحظ ما جيري، فهي بريئة جداً،  
رون لدرجة أهنا ال تعرف مباذا يفكر الرجال عندما ينظ

 إليها. 
" أتساءل إن كان علينا املغادرة والذهاب إىل مكان  

 آخر ". 
بدت متفاجئة وهي تقول: " ملاذا؟ هذا مكان رائع،  

 وأان أحبه ".
معظم النساء اللوايت عرفهن يعتربن أن من غري الالئق  

إظهار مثل هذه احلماسة. أجرب ريكو نفسه على 
اعتاد اخلروج  التحلي ابهلدوء ومراقبة تصرفاته. لطاملا  

فنت أنظار رجال آخرين، لذا من  برفقة نساء يل
الصعب القول أهنا جتربة جديدة عليه. لكنه مل يشعر  
يوماً برغبة قوية يف أن حبجز واحدة منهن بعيداً عن  



كل العيون. قبل هذا اليوم مل يفكر للحظة يف حياته 
أنه متملك ابلفعل. لكنها زوجته! قال ذلك لنفسه،  

بضيت يديه. من الطبيعي جداً أن يكون  وهو يفتح ق
الرجل متملكاً حيال زوجته. وهذا ال يعين أنه يكرر  

 أخطاء املاضي.
قال ابقتضاب: " حسناً! سنبقى. السمك يف هذا  

 املطعم شهي جداً ". 
أدارت جيسي رأسها صارفة النظر عما حييط هبا،  

 وحدقت به قائلة: " تبدو غاضباً ". 
 " ال، لست غاضباً ".   

الأبس إن كان يشعر ابالجنذاب إليها، ليس هناك أي  
خطأ بذلك، كما أنه ليس هناك من سبب يدفعه إىل  

 اإلحساس بعدم االرتياح والضيق.



قطبت جيسي جبينها وهي حتدق به. قالت: " هل  
 أنت قلق ألنك ضيعت يوماً من العمل؟ ". 

 " ال! ليس األمر كذلك ".
ما زال حيدق علم من خالل نظرة جانبية أن الرجل 

جبيسي. كاد يقف ويتصرف بعنفن ويف تلك اللحظة  
مالت جيسي إىل األمامـ وملست يده أبصابعها.بدت  

قلقة وهي تقول بنعومة: " أعلم أن ليس هذا ما  
 خططت للقيام به يف يومك، لكن شكراً لك ".

 " عالم تشكرينين؟ ".
 " على إحضاري إىل هنا، وعلى اخلروج برفقيت ".

ابتسمت برتدد وهي تنظر حنو املدينة املمتدة حتتهما.  
واتبعت: " إنه مكان رائع. ال ميكن أن ختتار مكاانً 

أفضل ألول مطعم أذهب إليه. ال أستطيع أن اخربك  



عن شعوري يف هذه اللحظة، واان جالسة هنا وهذه 
املناظر ممتدة أمامي، والشمس تلفح وجهي، وأنت  

 معي! ". 
لدرجة أنه نسى على الفور الرجل  أثرت به كلماهتا 

اجلالس قرهبما. قال: " املطعم األول الذي تذهبي 
إليه؟ أتقولي إنك مل تدخلي إىل مطعم من قبل؟ هذا 

 أمر مستحيل ".
ابتسمت له قائلة: " ومىت كان ليتسىن يل الذهاب؟ 

 أنت مل أتخذين أبداً ". 
" لكنين عرفتك منذ تسعة أشهر فقط. ماذا عن  

بل ذلك؟ كما أنك بقيت مبفردك طوال  حياتك ق
 األشهر الستة املاضية ". 



حدقت ابلطبق أمامها، مث رفعت نظرها إليه، وقالت: 
" أعتقد أن ليس هناك من سبب يدفعين كي ال 

أخربك ابحلقيقة. أقمت يف مزرعة قرب انبويل، مع  
عائلة التقيت هبا يف السفينة. عرضوا علي عماًل  

 تلك الليلة اليت سافرت فيها  ومكاانً ألقيم فيه. وحىت
 إىل صقلية، مل أغادر املزرعة أبداً ".

 " هلذا السبب فشل فريق احلراسة لدي إبجيادك ".
قدم ريكو هلا بعض اخلبز، وهو يتابع: " وهل كانت  

 تلك العائلة لطيفة؟ ". 
 " بل رائعة، وخمتلفةجداً عن عائليت ".  

تتابع: " مسع شيئاً من احلسد يف نربة صوهتا، وهي 
أطفال، ومها يعمالن على الوالدان لديهما ستة 

تشجيع كل واحد منهما ليكون مستقاًل. إهنما 



يهتمان لكل ما يقوله أوالدمها، أما األوالد فيحبون 
فكرة أهنم مستقلون. احتجت إيل بعض الوقت 

 ألمتكن من االنسجام معهم ". 
ابتسمت قبل أن تتابع بصوت انعم:" اعتادوا على  

األسئلة علي فيسألون عن رأيي بكل األمور. طرح 
جعلوين أفكر أبنين قوية مبا فيه الكفاية ألفعل أي  

 شيء. تعلمت معهم أن أعرب عن نفسي". 
هز ريكو رأسه قائالً: " يبدو بوضوح أن حياتك يف 

ن لدي فكرة منزل والديك كانت مقيدة جدًاز مل تك
عن ذلك مطلقاً. أمل خترجي يوماً برفقة والدك  
ووالدتك إىل مناسبات عائلية، إىل احتفاالت 

 ومهرجاانت؟ ". 



وضع النادل أمامهما املقبالت، فأمسكت جيسي  
شوكتها، وقالت: " والدي كان يعتقد أنه ليس هناك  

 شيء يستحق االحتفال ". 
عربت جيسي عن رأيها بصراحة. راقبها ريكو وهو 

  يتساءل ملاذا مل يالحظ أاي من اإلشارات الكثرية اليت
 كانت واضحة أمامه.

 " لدي عدة أسئلة عن عالقتك بوالدك ". 
 " هذا املوضوع يسبب يل عسر هضم ".

حدقت ابلطعام يف طبقها، واتبعت: " هل ميكننا 
التحدث عن أمور أكثر أمهية؟ مثاًل، ما الذي جيعلك  

 تعمل مبثل هذا اجلهد؟ ". 
قطب ريكو جبينه، وقال: " توقفي عن تبديل  

 املوضوع، وأخربيين عن والدك ".



 " ملاذا علي أن اخربك؟ ". 
 " ألنك تريدينين أن أفهمك ".

شعر ابلرضى عندما تورد وجهها من اخلجل. رفعت  
جيسي كتفيها قلياًل، وقالت: صحيح. حسناً! ماذا  

 تريد أن تعرف ابلتحديد؟ ". 
" أخربيين أواًل ملا مل أيخذك مرة إىل أماكن ترفيهية، مث  

ا تعتقدين أنك رسامة فاشلة، يف حي أنك متلكي  ملاذ
موهبة مميزة. أريد معرفة الوسائل املختلفة اليت كان  

 يستعملها ليدمر ثقتك بنفسك ".
راقبها وهي تشعر ابلرتدد، مث وضعت جيسي شوكتها 

سك بكوب  جانباً، وقالت هبدوء، وهي متد يدها لتم
. البد  املاء: " لنقل فقط إنين ووالدي مل نكن قريبي

أنك أصبحت تعرف ذلك اآلن. مل يكن يرغب يف 



متضية أي وقت برفقيت، وكانت لديه وجهات نظر  
... كان حازماً جداً. بعيداً عن حازمة يف تربييت

املدرسة وفرتة قطف الزيتون، مل يكن يسمح يل 
 ابخلروج من املنزل ".  

تذكر ريكو القليل الذي يعرفه عن برونو ماندوزو، 
ا قالته منطقي وصحيح. وعلم أن م  

" ماذا عن سنوات املراهقة؟ البد أنك ذهبت إىل  
 أماكن كثرية مع أصدقائك ".

رفعت جيسي شوكتها وبدأت بتناول الطعام. قالت:  
" مل يسمح يل بذلك. ذهبت إىل املدرسة فقط، كنت 

جمتهدة جداً. لكنه مل يهتم لألمر، ألنه يعتقد أن 
د فقط أن أساعده يف التعليم غري ضروري للمرأة. أرا



قطاف الزيتون ويف أعماله املكتبية، لكن بشكل خفي 
 ." 

ضاقت نظرته وهو يسأهلا: " هل حتاولي إقناعي أبنك  
قبلت بتلك القيود اليت فرضها عليك والدك؟ 

بعد أن رأيت كيف تواجهي الصعاب، أجد بصراحة، 
 من الصعوبة أن أصدق أنك مل تواجهيه ". 

يه. بدت عيناها الزرقاوان  رفعت جيسي نظرها إل
واسعتي، وقد ظهرت فيهما ظالل من احلزن  

والغضب وهي تقول: " بل فعلت مرة واحدة فقط،  
 ومل أفعل ذلك اثنية ". 

مسع شيئاً ما يف نربة صوهتا جعله يشعر برجفة يف 
عموده الفقري. سأهلا وهو حيدق هبا بقة: " ما الذي  

 فعله؟ ". 



جتب، بل قالت: " بدا نظرت جيسي إىل البعيد، ومل 
يل أهنا مل تكن فكرة جيدة، هذا كل شيء. هذا  

 السمك شهي جداً ".   
أدرك ريكو أن املطعم ليس املكان املناسب للتحدث 

أبمور عميقة حدثت يف طفولتها، لذا قرر التحدث  
 أبمور أخرى.

" ما دمت مل تذهيب إىل أي مكان، كيف كنت متضي  
 أوقاتك؟ ".

". " كنت أرسم وأقرأ  
نظرت إىل قطعة السمك على شوكتها، مث ادخلتها  

إىل فمها، واتبعت: " كنت مهووسة ابلقراءة. مل أسافر  
إىل أي مكان، لكنين زرت كل املاكن يف خميليت. خذ  

فلورنسا مثاًل، زرت الرومو والبابتسرتي، ومشيت 



فوق جسر بونيت فينشو، ورأيت متثال دايفيد. أان 
شياء يف خميليت ".ماهرة جداً يف تصور األ  

وجد ريكو نفسه يراقب كل حركة يف وجهها. الحظ  
تكور فمها والتماع عينيها ابحلماس. قال: " هل  

 قرأت عن فلورنسا؟ ". 
" أبدق التفاصيل. كنت أستلقي يف سريري، وأختيل 
كيف ميكن للمرء ان يعيش يف فلورنسا أثناء عصر  

 النهضة، مث قرأت عن روما..". 
تصف له ابنبهار األشياء واألماكن  خفت صوهتا وهي 

فت عن الكالم اليت أاثرت اهتمامها. فقط عندما توق
وهي متوردة الوجه، أدرك ريكو أنه نسى متاماً وجود  

الناس يف املطعم، وأنه تناول وجبة الطعام من دون أن  



يتذوق ما فيها. نظر حوله، واكتشف أن الطاوالت  
 حوهلما أصبحت فارغة. 

لكنين أحببت هذا املكان. اجلمال يف  " حتدثت كثرياً،
األلوان هنا اندر، على ما أعتقد، وهذا ما جيعله مميزاً. 

السطوح محراء والبيوت كلها بيضاء اللون، وكان 
شخصاً ما وقف هنا، وقرر كيف حيب أن تكون  

 املدينة بشكلها الكامل والنهائي ".
 تبع ريكو نظراهتا، الحماواًل أن يرى املدينة من خالل

عينيها. قال بنعومة: " فلورنسا هي إحدى املدن اليت  
أمكث فيها منذ زمن طويل. رمبا مل أعد أراها ابلشكل  

املناسب فعاًل، لكن حان الوقت ألفعل ذلك جمدداً  
 ." 



نقل نظره إىل النادل الذي هز رأسه بتفهم، وأحضر 
له الفاتورة. اتبع قائاًل: " لنذهب. هناك أشياء أريدك  

.أن تريها "  
اصطحبها ريكو يف نزهة سرياً على األقدام إىل تلك  

األماكن اليت لطاملا حلمت أن تزورها. جتوال عرب  
الشوارع الضيقة، واملظللة ابلسقوف املطلة عليها، 
وكان عليهما يف بعض األحيان القفز جتنباً لالرتطام 
أبولئك الذين ينتقلون مستخدمي ألواح التزحلق، 

 متزايدة يف املدينة. أمسك  والذين يصدرون أصوااتً 
بذراعها مشرياً إىل األعلى، وهو يقول: " انظري  
هناك!هذا هو اجلزء األقدم يف املدينة، وهذا برج  

حقيقي. يف العصور الوسطى كانت هذه األبراج تؤمن  



احلماية للسكان، فيتمكنون من الدفاع عن أنفسهم 
 أمام أي هجوم مفاجئ ". 

 " ومن يهامجهم؟ ".  
اجلريان يف معظم األحيان. يف العصور الوسطى  " 

 كانت املدن تتصارع مع بعضها ".
قال ريكو ذلك ابستياء، وشدها إليه بقوة ليبعدها 

عن متزحلق يتحرك على الرصيفن كاد يصيبها بضربة  
 قاتلة.

ضحكت جيسي وعلقت: " الدماء احلارة مل تتغري 
 كثرياً عرب العصور. أليس كذلك؟ ". 

لسري، وبدا جليسي أهنا كلما انعطفت حنو  استمرا يف ا
زاوية جديدة، حصلت على مناظر خمتلفة من القرميد  



األمحر والرخام األبيض الذي يشكل جزءاً من  
 كاتدرائية سانتا ماراي دوبل فيور.

تنهدت بتعجب، ومها يسريان اخرياً يف بيزا ديل  
دوموز جتنبت جمموعة من السائحينـ، ووقفت على  

ريق، لتتمكن من الوقوف ورفع رأسها  جانب من الط 
لتعاين إبعجاب االرتفاع الضخم للمبىن. ابتسم 

ريكو، وملعت عيناه من إحساسها ابالفتنان. قال هلا: 
" أعتقد أن سكان فلورنسا أتثروا أيضاً هبذا البناء. 

 هل تريدين الدخول إليه؟ ".
 " ابلطبع! ". 

بك. نظرت إليه حبرية، واتبعت: " إن كان ذلك يناس
ال اعتقد أن هذه الزايرة هامة لك، ما دمت أتيت إىل   

 هنا دائماً. هل تشعر ابلسأم؟ ". 



نظر إليها، وظهرت تعابري غريبة على مالمح وجهه  
الوسيم. أكد هلا بنعومة: " ال! ال أشعر ابلسأم مطلقاً  

 ." 
شعرت جيسي ابحلرارة جتتاح وجهها، وعلمت أن ال 

ت لنفسها حبزم، ال! عالقة أبداً للشمس بذلك. قال
لن تقدم على ارتكاب تلك الغلطة ابالعتقاد أنه يهتم  

 هبا.   
استمتعا ابهلدوء داخل الكاتدرائية، مث سارا عرب 

 الشوارع للوصول إىل مستشفى فوندلنغ.
قال هلا ريكو وهو يقودها إىل الداخل: " هذا املبىن 
كان داراً لأليتام يف ما مضى. هناك لوحة أريدك أن  

ها ".تري   



مرا بساحة هادئة، مث صعدا عدة درجات، ودخال إىل  
 معرض ضيق يطل على ساحة أخرى.

رأت اللوحة املعلقة يف هناية الغرفة، ومع ذلك بدت  
 كأهنا حتتل املكان من خالل قوة اللوان فيها.

قال ريكو وهو يسري معها حنو اللوحة: " فكرت أنك  
 ستعجبي هبا ". 

 " إهنا مجيلة حقاً! ". 
ضغت إليه وهو خيربها عن اللوحة. بعد ذلك جتوال أ 

يف املعرض، وتوقفت جيسي عند لوحة أصغر حجماً 
 شدت انتباهها.

" كيف تعرف هذه املعلومات عن فنون عصر 
 النهضة؟ ".



أبعدت نظرها عن اللوحة، وفكرت أن فناين ذلك  
العصر كانوا ليتمنوا أن حيصلوا على فرصة لرسم 

  يتمتع هبا ريكو.املالمح الرجولية اليت
 " هل ذهبت إىل اجلامعة؟ ". 

ابتسم بلطف قبل أن جييب: " لدي شهادة جامعية  
من كامربدج وشهادة دكتوراه من هارفرد، لكنين مل 

ادرس أي نوع من الفنون. طموحي يف ذلك الوقت  
كان يتعلق جبمع ما يكفي من املال ألمتكن من شراء  

ت يف الباالزو  القطع الفنية. لدي جمموعة من اللوحا 
 قد تثري اهتمامك، على ما أعتقد ". 

مسي هلا بعض تلك اللوحات، فاتسعت عيناها من 
 الدهشة. 



" لكن تلك اللوحات هي ضمن جمموعة خاصة، 
 قرأت عنها ".

أجاب ونربة من املرح تظهر بوضوح يف صوته: " 
 صحيح. إهنا جمموعيت اخلاصة ". 

 " آه! ". 
مث قالت أخرياً: " بقيت جيسي صامتة لعدة حلظات. 

مل أفهم من قبل مطلقاً ما الغاية من جتميع الثروات، 
لكن أن تتمكن من اقتناء أشياء مجيلة كهذه، 

وتتمكن من رؤيتها كل يوم ويف أي ساعة تشاء أمر  
 يستحق العناء. أنت حمظوظ بشكل ال يصدق ". 

ضحك ريكو قبل أن يقول: " هل أحتاج إىل تذكريك  
يضاً. لكن ال تلمسيها، وإال أنك متلكينها أنت أ 



ستأيت شرطة فلورنسا بكاملها إىل القصر ملقاضاتنا  
   ." 

أردف بعد قليل: " كان جيب أن تذهيب إىل اجلامعة،  
 لتدرسي الفنون فيها ". 

" ذلك يتطلب درجة من احلرية مل أحصل عليها يوماً  
 ." 

نزلت الدرج لتدخل البيزا، وجتولت قرب النافورة، مث 
اتبعت: " دخلت إىل مدرسة الراهبات يف القرية. كان  
ذلك آخر حدود صربه وحتمله، مع ذلك كان يعرتض  

 على األمر يف بعض األحيان ". 
" ال أستطيع أن أصدق أنك عشت حياة مقيدة  

 هكذا ". 



وضع ذراعه حول خصره، وقادها عرب جمموعة من 
 السائحي، وهو يقول: " ماذا عن أصدقائك؟ ". 

ن لدي أصدقاء. كنت طويلة وخرقاء، ذات  " مل يك
جسم خمتلف عن أجسام األخرايت، كما أنين كنت 
خجولة بشكل مرعب. من احملتمل أنين مل أكن أثري  

 اهتمام أي فتاة لتصبح صديقيت ".
غادرا البيزا، وسارا عرب شارع ضيق. علق ريكو: " 

أنت صرحية وصادقة، لذا أجد من الصعب تصديق 
 ما تقولينه ". 

حسنا! هذه هي احلقيقة. ماذا عنك؟ أخربين عن   "
 طفولتك ".

الحظت على الفور تبداًل يف مزاجه، وأحست ابلتوتر  
رأت مالمح وجهه   الذي سيطر على جسده، كما



تتغلف ابلقسوة وهو يقول: " ليس هناك من شيء  
 ميكن قوله ".

 " البد أن هناك أموراً ترغب يف التحدث عنها ". 
منزعجة من عدم استجابته  توقفت لتمسك ذراعه

لرغبتها يف معرفته كما فعلت هي. اتبعت قائلة: " 
حسب ما كتبته الصحف، أحرزت أول مليون دوالر  

 عندما كنت يف التاسعة عشرة من عمرك ". 
 " بل يف السابعة عشرة، وجنيت أربعة ماليي ".
رفعت جيسي كتفيها قلياًل، مث ابتسمت: " ملاذا  

 فعلت ذلك؟ ".
كو إىل وجهها، وضحك ضحكة قصرية: "  نظر ري

أليس هذا أمراً منوذجياً منك؟ كل شخص آخر أعرفه  
كان يسألين كيف فعلت هذا، حماواًل أن يدرك إم كان  



ميلك املؤهالت لتحقيق ذلك أيضاً. أنت الوحيدة  
 اليت تسأل ملاذا فعلت ذلك ".

علقت جيسي، غري متأثرة ابلسخرية يف نربة صوته: " 
ا؟ ".إذاً، ملاذ   

 " أال يرغب كل شخص يف الدنيا ابقتناء املال؟ ". 
" ما يكفي من املال ليعيش ابرتياح، ابلطبع! لكن 

البد ان هناك سبباً كان يقودك للحصول على املال 
وأنت يف السابعة عشرة من عمرك. أنت ما زلت 

تعيش ابإلحساس ذاته حىت اليوم. أحب أن أعرف  
 وأفهم السبب ". 

قد وضعت إصبعك على أمر هو غاية  " حسناً! ها 
يف األمهية إلظهار االختالف بيننا. أنت تريدين أن  

 أفهمك، أما أان فال أرغب أبداً يف أن تفهميين ". 



قالت وهي مقطوعة األنفاس، ألهنا حتاول أن تسري  
مبحاذاته مع تلك اخلطوات الواسعة اليت خيطوها: " 

 لكنين أريد أن أفهمك ". 
دون أي اهتمام، وقال: " أحب  رفع ريكو كتفيه ب

العمل، وهلذا السبب أان مندفع بقوة حنوه. هذه هناية  
 القصة ".

قطبت جيسي جبينها. تلك ليست هناية القصة، لكن  
يبدو بوضوح أن هذا هو كل ما هو مستعد إلخبارها 

سناً! هناك وقت كاٍف لذلك. فما زالت  به. ح
عنه مع عالقتهما يف بدايتها ورمبا سيخربها كل شيء 

 الوقت.
" لطاملا أردت أن أرى دير سان ماركو. هل ميكننا 

 الذهاب إىل هناك؟ ". 



نظر ريكو إىل ساعته، وقال: " سنذهب غداً. 
حباجة  التجول يف فلورنسا قد يكون متعباً، كما أنك 
 إىل أخذ قسط من الراحة قبل حلول الليل ". 

" ملاذا؟ ما الذي سيحدث الليلة؟ قلت يل إنك لن  
ذين أبداً إىل اندم ليلي ".   اتخ  

" كان ذلك قبل أن اكتشف أنك مل تذهيب إىل هناك  
 من قبل ". 

حدق هبا بغضب، واتبع: " ال داعي إلظهار هذا  
 السرور. فأنت لن ترقصي مع أحد غريي ". 

 " أان ال أريد غري ذلك ". 
ضمت جيسي يديها إىل بعضهما، مث وقفت على  

على خده، وتتابع:  أطراف أصابع قدميها لتطبع قبلة
 " شكراً لك. هذا أكثر عمل رومنسي قمت به ". 



 " هل اصطحابك إىل انٍد ليلي عمل رومنسي؟ ". 
رفع حاجبيه بتعجب، واتبع: " ملت غرفة نومك  

 ابألزهار. ذاك كان عماًل رومنسياً ". 
قالت بلطف وهي مترر ذراعها يف ذراعه: " ال!  

ابألزهار، لذا لكم يكن  مساعدتك مألت غرفة نومنا 
هناك أي رومنسية، أما اصطحايب إىل ملهى ليلي 

ألنين مل اذهب إىل هناك من قبل، فيما أنت ال تريد  
 أن تفعل ذلك، فهذه هي الرومنسية ".

نظر ريكو إليها بتأمل للحظة، مث ضاقت نظرته وهو  
 يقول: " أنت مليئة ابلتناقضات ". 

 " ال! بل أان صرحية جداً ". 
ت جيسي للحظة، مث اتبعت: " هل تساعدين  تردد

 كي أجد عماًل، ريكو؟ ". 



شعرت به ينسحب، وهو يقول حبزم: " لست حباجة 
 إىل أي عمل. لدينا الكثري من املال ".

" ال عالقة للمال ابملر، ريكو. أريد أن أخرج إىل  
 احلياة، أريد ان ألتقي ابلناس ". 

قررت أن  " ميكنك أن ترمسي بكل الوسائل املتاحة. 
أحول إحدى الغرف يف الطابق العلوي إىل حمرتف 
لك. إهنا غرفة مواجهة للناحية الشمالية، وهكذا 

تبقى مضاءة ابلنور معظم النهار. وهلذا ليس هناك من 
 سبب يدعوك للعمل ". 

حاولت جيسي أن جتعله يفهمها: " ما عدا أنين أريد  
 أن أعمل، أريد أن اكون مستقلة ".

ب متناٍه، وقال: " املاليي من الناس  نظر إليها بغض 
حيلمون ابحلصول على جائزة يناصيب لكي يتوقفوا  



عن العمل، وها أنت تقولي يل ابنك تريدين عماًل، 
 مع أنك أكثر ثراء مما ميكن أن يتخيله املرء ".

" هذا صحيح! ال يتعلق األمر ابملال، بل 
ابستقاللييت. أريد أن أقبض مااًل من عملي، وأن 

لتقي ابلناس ". ا  
كالمها الربيء ضاعف توتره، تنهد ريكو، ومرر 

 أصابعه بضيق يف شعره. 
" بدأت أفهم كم كانت حياتك مكبلة ومقيدة قبل  

اآلن، وأان مستعد جلعلك تقومي ابلكثري من األمور.  
لكن احلصول على عمل  ليس واحداً منها. فهناك  
ك  أشخاص سيئون يف الدنيا، وبفضل والدك مل تكن ل

 جتربة أو احتكاك معهم ".  
 " هل ستبقيين حمتجزة لديك؟ ". 



 " ال تتفوهي مبثل هذا الكالم اثنية ".
ذكرها متابعاً: " سآخذك الليلة إىل انٍد ليلي، لذا من  

 الصعب اهتامي أبنين أحتجزك ".
 " كم عدد احلراس الذي سيذهبون معنا؟ ". 

" لن يكون هناك أحد غريي، وإن كان هناك من  
ر ابلنظر إليك فسيجد نفسه يف املستشفى ". يفك  

قال هلا ذلك حبزم، فحدقت جيسي ابخلطوط القاسية 
يف وجهه الوسيم، وشعرت إبحساس رائع يدغدغ 

 أعماقها.  
   

 الفصل الثامن 
 مأساة تتكرر

 



اصطحبها ريكو ايل اند ليلي فاخر ، فرقصت جيسي  
حىت شعرت أبمل يف قدميها ، أما رئتاها فكادات 

جران.  تنف  
أذهلتها املوسيقى الصاخبة واألضواء امللونة ،  

واكتشفت أهنا متتلك احساسا ابملوسيقى، مل تكن 
 تدرك وجوده.

رقصت حىت ترحنت ، مدركة أن ريكو ال يظهر  
 اهتماما أبي امرأة أخرى سواها.

راح الرقص جيذهبما ايل بعضهما مث يبعدمها من جديد  
واضح ، تنامي اىل  ، وراحت عيوهنما تلتقي بشوق 

 مستوايت خطرية. 
عندما غادرا النادي ، شعرا كأن هناك شيئا ينبض  

 ابحلياة بينهما. 



يف اللحظة اليت أغلق ريكو فيها ابب غرفة النوم ، مل  
 يكن هناك أي شك مبا يريده.

قال وهو ميسك وجهها بي يديه: " انتظرت هذه 
 اللحظة طوال السهرة. 

أان لست متأكدا أن كان اخلروج برفقتك أمر جيد يل  
، فأان أكتشفت أن سيطريت علي نفسي ليست قوية  

 كما كنت أعتقد ". 
أما جيسي فاكتشفت فجأة أهنا مل تعد تبايل ابخلروج. 

 كل ما تريده هو أن تبقي برفقته.
سرت ارجتافة خمدرة يف جسدها وهو يعانقها. ريكو  

 ميلك أتثريا قواي عليها.
ملسة واحدة هي كل ما عليه القيام به ، حىت تشعر به  

 ، ألنه استمر يف معانقتها وهو حيملها ايل السرير. 



 تنفست جيسي وهي تلفظ ابمسه:" ريكو!". 
رفع ريكو رأسه ، وقال بصوت متهدج:" سألتين مرة  

ان كنت أعتقد أنك جذابة. أظنك حصلت علي 
يف   جوابك. أنت أكثر النساء جاذبية ممن رأيتهن

 حيايت." 
نزعت السرتة عن كتفيه ، وهي تقول:" أعتقدت أنك  

 ال تريد أن تكون زوجتك جذابة ". 
 " كنت خمطئا بذلك."

" خمطئ... ريكو؟! مل أظن للحظة أنك قادر علي 
 االعرتاف ابخلطأ." 

علي الرغم من تسارع دقات قلبها ، بقيت قادرة 
 علي ممازحته. 

 ابتسم هلا مبكر ، وعلق قائال:



سنا! سأحاول التعايش مع هذه احلقيقة ". " ح  
 " اي اهلي. كم أنت رائعة!"

ما هي حلظات حىت غااب يف عامل من السعادة. عامل 
ملئ ابلشغف واملشاعر احملمومة ، مث استلقيا بسكون  

 مغمورين ابلغبطة.
رفع ريكو رأسه أخريا ، ونظر اليها ، لكنه مل يقل  

محيم   شيئا. شعرت جيسي أن االرتباط بينهما
وصادق. بعد قليل قال بنربة خشنة:" آسف! 

وعدتك أبن نؤجل مسألة االجناب ، لكنين مل أفكر  
 ابألمر الليلة  ."

مل تفكر بذلك هي أيضا. أدركت جيسي فجأة أن 
تم ،  السبب وراء عدم تفكريها بذلك هو أهنا ال هت 
 فكل ما هتتم به هو أن تكون معه ، فهي حتبه. 



فاجئ كياهنا ، فاستلقت جامدة  احتل هذا االدراك امل
 ، تستوعب فداحة هذا االكتشاف.

" أنت غاضبة مين... أستطيع رؤية ذلك. أان آسف 
 حقا!

مهما كان ما تفكرين به ، فأان أرغب حقا يف 
 محايتك." 

حاولت أن تبدو غري مرتبكة ، وهي تقول:" لست 
 منزعجة أو غاضبة." 

أمر   مرر يده بلطف علي ظهرها ، وهو يقول:" هناك
 ما اذا. أان متأكد من ذلك ".

يف الواقع ، اكتشفت للتو أهنا مغرمة. هذه هي 
 املسألة. 



لكن ريكو ال يعرتف ابحلب. عليها أن تقدم له بعض  
التفسريات ، ألهنا غري قادرة علي التفوه ابحلقيقة.  

ا حدث اليوم. انه يوم رائع... قالت أخريا:" أفكر مب
 بل أفضل يوم يف حيايت. 

لك!" شكرا  
رفعت رأسها وعانقته بنعومة. رأته يقطب جبينه ،  

 ويرتدد. هل سيقول هلا كالما عاطفيا؟ 
بقيت جيسي جامدة تنتظر ، لكنه ببساطة ضمها اليه  

 ، وأغمض عينيه. 
لن تستسلم خليبة األمل. قالت ذلك لنفسها وهي  
تسمع صوت أنفاسه هتدأ ، ما أعلمها أنه غرق يف 

نه يهتم هبا ، وهذا ما يهمها  النوم. أثبت هلا ريكو أ
 ابلفعل.



بقيا يف فلورنسا لشهر آخر ، وخالل تلك الفرتة قام  
 ريكو بتقفي أثر أمها.

قال جليسي ابستياء وهو يقدم هلا ورقة عليها رقم 
اهنا يف رحلة حبرية تطوف حول العامل. هل   هاتف:"

أنت متأكدة أنك تريدين االتصال هبا؟ من وجهة  
تقم جبهد كاف لتخفف من طفولتك  نظري ، هي مل 

 الكئيبة." 
قالت جيسي ، وهي حتدق برقم اهلاتف:" قامت مبا 

تستطيع القيام به. لطاملا فكرت أهنا بقيت مع والدي  
من أجلي. سوف أحتدث اليها. حنن لسنا مقربتي من  

 بعضنا ، لكنين أشعر أن علي القيام بذلك." 
لفرتة   وهكذا ، اتصلت جيسي أبمها ، ةحتدثتا معا

قصرية. يبدو أن أمها مصممة علي االستمتاع حبريتها 



اليت استعادهتا مؤخرا ، وهي تنوي أن تعيش حياة  
جديدة. متاما كما تستمتع جيسي حبياهتا اجلديدة  

 أيضا.
من فلورنسا ، أخذها ريكو اىل روما ، مث ايل سينيا 

 وفينيسيا وفريوان. 
حلراسة  مكثا يف فنادق أشبه ابلقصور ، أما فريق ا

 اخلاص به فظل دوما جاهزا حلمايتهما. 
كان احلراس يرافقوهنا اذا ما خرجت للتفرج علي 

معامل املدينة أثناء انشغاله بعمله ، ألن ريكو رفض أن  
 تتجول يف الشوارع مبفردها. 

بعد ظهر أحد األايم عادت من زايرة اىل بوميب ، 
وهي تشعر ابملرض. البد أهنا تعرضت للكثري من 

الشمس ، هذا ما فكرت به جيسي ، وهي   أشعة



تستقل املصعد لتصل اىل اجلناح امللكي ، حماولة أن  
 تلطف من االحساس ابلغثيان يف معدهتا.

وجدت ريكو يعمل يف غرفة اجللوس ، انشرا عددا  
امه ، واضعا اهلاتف بي  من األوراق علي الطاولة أم 

ذي  أذنه وكتفه ، وهو يعلق علي ما كتب يف التقرير ال
 حيمله بي يديه.  

مسعته يقول بنربة حازمة انقدة:" االعالن غري 
مناسب. فليعملوا عليه من جديد. ان مل يقدموا عمال 
أفضل اصرفهم علي الفور ، واحضر شركة اعالانت 

 جديدة لتعمل عليه ". 
أعاد اهلاتف ايل مكانه ، مث الحظ أهنا تقف عند اطار  

خبري؟الباب ، فقال:" هل أنت   
 تبدين شاحبة ". 



" ال شئ يستحق القلق. يبدو انين ابلغت يف التجول  
 والتعرض ألشعة الشمس." 

ابتسمت له خبجل ، قبل أن تتابع سريها حنو غرفة 
 النوم لتسرتيح قليال.

جذبت انتباهها صورة لشخصي جيلسان يف مطعم ،  
فقالت:" ما هذه؟ وملاذا أنت غاضب علي هذا  

 النحو؟"
با." " لست غاض  

أكد هلا ذلك وهو ميرر يده يف خصالت شعره ، مث 
 يلوح بيده علي األوراق أمامه متابعا: 

" بل حمبطا. أوكل فريق عملي احلملة االعالنية عن 
زيت الزيتون ايل ما يفرتض أنه أفضل وكاالت 

عالن يف ايطاليا ، اال أهنم مل يصلوا اىل أي عمل  اال



ر علي اجناز فكرة مميز. ان طفال حيمل قلما عاداي قاد
 خالقة أكثر من هذه ". 

التقطت جيسي الصور اللالمعة وهي تقول:" ال  
 أعرف شيئا عن االعالانت والتسويق.  

 ما يفرتض هبا أن تكون؟"
ابتسم ابستياء قائال:" جمرد جمرد السؤال لالستفسار  

 عن املوضوع ، أكرب دليل علي فشلهم.
لينسر يف  ما حتملينه بيدك هو االعالن الذي صمموه

 الصحف واجملالت."
حدقت جيسي ابلصور. اهنا متثل رجال وامرأة  

 يتناوالن الطعام يف مطعم فاخر جدا.
 سألته:" ما الذي تريده؟" 

 قال ريكو بصدق: 



يف الواقع ال فكرة لدي. هلذا السبب مت تعيينهم.  
عادة ما أترك هذا النوع من األعمال جمللس االدارة  

كنين أخطأت ابلتورط شخصيا  يف فرعي يف ايطاليا ، ل
 يف مشروع زيت الزيتون.  

املشكلة هي أنين أعرف ما ال أريده ، وحيت اآلن ال 
 أريد أي شئ مما عرضوه علي." 

قطبت جيسي جبينها وهي حتدق ابلصورة قائلة:" من 
نتج اندر املفرتض أهنم حياولون أن يظهروا أن امل

ن  بسبب وجود الرجل واملرأة يف مطعم مميز ، لك
الصورة ال تدل علي أن املنتج من صقلية. أليس 

 كذلك؟
هذان الزوجان قد يكوانن يف أي مكان ، ومها 

 أيكالن أي شئ.



ال شئ يشري اىل عالقتهما بزيت الزيتون لوال الزجاجة  
 املرسومة يف الزاوية."

عن الكالم ، وقد أدركت فجأة أهنا تتحدث  بوقفت
 يف موضوع غري مألوف لديها على االطالق. 

 ضاقت نظرة ريكو ، وقال:" ال تتوقفي! اتبعي!" 
تورد وجهها قليال ، وهى تقول:" حسنا! أان ال أعرف 
شيئا عن االعالانت ، لكن يفرتض ابلصورة أن ختربان  

 قصة." 
ة ، لكنها تلعثمت وهي تتمىن لو أهنا بقيت صامت

اتبعت بعد قليل: "هذه الصورة ختربان أن هذين  
الزوجي يستمتعان بوقتهما ، لكنها ال ختربان أي شئ 

 عن زيت الزيتون."



" ماذا كنت لتقولي عن الزيت؟ وماذا ستضيفي اىل 
 الصورة؟" 

 رفعت جيسي كتفيها وقالت:" ال أعرف."
مدت يدها اىل قلم على الطاولة ، وأخذت ورقة  

ء ، وهي تتابع:" أعتقد أنين سأحاول أن أربط  بيضا
ة أبصول الزيت نفسه: احلرارة والرائحة  الصور 

واالحساس بصقلية. هذه األسباب جتعل الزيت  
شهيا. انه أمر ملموس ابلفعل. أان أعرف ذلك ألنين  

كنت أمجع الزيوت بنفسي.ان أردت ان أرسم 
 الصورة ، فسأضع هذين الزوجي يف صقلية." 

م بعض اخلطوط علي الورقة ، وهي تتابع:" بدأت برس
كل من ينظر ايل الصورة عليه أن يعلم أهنما هناك. 

 جيب أن يرتبط الزيت بروائع صقلية."



اختفي صوهتا تدرجييا ، وشعرت فجأة ابالحراج ، 
فقالت:" آسفة! مل أرسم من قبل أي اعالن ، وال 

 أعلم عما أحتدث."  
ي جدا."" على العكس ، فما تقولينه منطق  

أخذ الرسم من يدها ، وهز رأسه بتقدير ، وهو 
يتابع:" انه جيج. ميكنك تقدمي أفكارك وهم 

 سيتمكنون من استعماهلا."
اتسعت عينا جيسي غري مصدقة ما تسمعه:" أنت 

 متزح! قد ال تعجبهم أبدا."
" اهنا تعجبين ، وهذا مايل ومنتوجي الذي حياولون  

 افساده."
ى الطاولة ، وشدها اليه لتلتصق  وضع الورقة جانبا عل

 جبسده القوي.



حاولت أال تشتت أفكارها ، فقالت:" ال أعرف شيئا  
 عن االعالانت." 

" لكنك تعرفي الكثري عن الفنون عامة ، ولديك عي  
تلتقط األمجل واألدق يف كل األشياء. كما أنك  
لست مثقلة من العمل يف اعالانت متشاهبة ال 

ي انك تريدين أن تعملي ، حتصى. أنت دائما تقول
وأان مستعد اآلن لتقدمي عمل لك. ابمكانك  

 االشراف على احلملة االعالنية لزيت الزيتون."
وضعت جيسي يدها على صدره لتدفعه بعيدا عنها ، 

لة أن تبعد عنها االحساس ابلسعادة الذي  حماو 
يسيطر عليها عندما تكون بقربه. قالت:" لن يصغوا  

لك أي مؤهالت."ايل ، فأان ال أم  
 " أنت حباجة اىل املزيد من الثقة بقدراتك ومواهبك."



قال بنربة آمرة ، مث ابتعد عنها ليخرج هاتفه ، 
واتبع:" ما رمسته يف دقيقتي بقلم عادي ، يفوق  
أبشواط أي شئ قدم يل من وكاالت االعالانت  

 الشهرية ، اليت أدفع هلا ثروة صغرية.  
تريدين العمل أم ال؟ نعم لكن األمر يعود لك ، هل 

 أم ال؟" 
أمسك ريكو اهلاتف بيده ، ورفع حاجبه متسائال ، 

 فشعرت فجأة كأن أنفاسها علقت يف صدرها.
 امتزج اخلوف ابحلماسة ، فقالت:" نعم... ال...!" 

ملعت عيناه ابملرح ، وعلق:" من املفرتض أن ختتاري 
اختاذ  واحدة من االجابتي فقط ، لكنين سأعمل على 

 القرار عنك ، وأقبل جبوابك األول."



اتصل ابلرقم الذي يريده ، وانتظر. بدت عيناه  
منشغلتي ابلتفكري وهو يراقبها. مث أصدر أوامر اىل  

من يتحدث معه ، كي ينظم اجتماعا للوكالة يف  
الفندق يف اليوم التايل. عندما أهنى ريكو االتصال ، 

اليت تشكلت حاولت جيسي أن تبلع بصعوبة الغصة  
يف حلقها ، فيما راحت معدهتا ترتاقص من شدة 

 االضطراب.
 " ماذا لو قمت هبذا العمل ، وسار على حنو سئ؟" 

 " عندها سأطردك ، فورا!" 
قال ريكو هذا وهو يعيد اهلاتف اىل جيبه ، ويتابع:" 

لكن ال تقلقي ، سأصاحلك يف غرفة النوم. مازلت 
 تبدين شاحبة." 



" انه يوم حار جدا. أفكر يف اجللوس على الشرفة ، 
ألقوم ببعض الرسومات يف الظل هذا اليوم. ابمكاين 

 أن أضع بعض الرسومات لالعالن."
مبا من األفضل أن تستلقي  ابتسم هلا مبكر ، وعلق:" ر 

 عزيزيت. فاعالين يستطيع االنتظار."
استيقظت جيسي صباح اليوم التايل وهي تشعر  
ابالرتياح ألن االحساس ابملرض فارقها ، لكنها  
مازالت متوترة بسبب لقائها املرتقب مع وكالة  

االعالن. حىت اآلن ، رسوماهتا كانت من أجلها فقط  
ما. شعرت ابلتوتر بسبب  ، ومل يراها أحد غريها يو 

االنطباع الذي قد تعطيه ، لذا قررت أن ترتدي ثياهبا 
حبذر ، وأن ترفع شعرها. متنت أن تبدو سيدة أعمال  

 تتحلى بصفات حازمة وجادة.



عندما دخل ريكو غرفة احلمام ليأخذ ساعة يده ، 
 قال:" تبدين جذابة جدا ، ارتدي ثواب آخر."  

ملرآة ، مث نظرة اليه  نظرت جيسي اىل صورهتا يف ا
بغضب ، وقالت:" ريكو! البذلة رمادية اللون وهي 

 تتميز ابلوقار."
"اذا ال عالقة للبذلة ابألمر. أنت جذابة مهما لبست  

 من ثياب. مرر يده علي مؤخر عنقه، 
واتبع:" رمبا كنت أمحق لسماحي لك بتويل مهام هذه  

 احلملة."
تملك.  تساءلت جيسي ملاذا مل يزعجها كالمه امل 

تنهدت قائلة:" جملرد أنك تراين جذابة ، ال يعين أن  
 اآلخرين يرونين كذلك." 



" ال تصدقي ذلك. األمر اجليد هو أنين سأكون 
 معك يف االجتماع." 
 " هل أبدو الئقة؟"

ابتسم هلا وقال:" تبدين أكثر من الئقة. يف الواقع  
أفكر يف طردك من العمل قبل أن تبدأي ، وهكذا 

بقائك يف غرفة النوم."أمتكن من ا  
هي حتب فكرة أنه جيدها جذابة وانه ال يستطيع ابعاد  

عينيه ويديه عنها. وهي ال تريد املزيد منه ، قالت 
ذلك لنفسها حبزم وهي تنهي وضع مساحيق التجميل 

على وجهها ، وحتمل الرسومات اليت عملت عليها 
 مساء البارحة.

يكو برفق  شعرت ابضطراب يف معدهتا ما ان دفعها ر 
تماعات. بدا هلا أن هناك عددا  اىل داخل غرفة االج



كبريا من األشخاص جيلسون اىل طاولة بيضاوية كبرية  
احلجم. توقف احلديث على الفور ما ان جلست 
على املقعد الفارغ وهي تشعر بثقة يف النفس مل 

 تعهدها يف ذاهتا من قبل. 
فكرت أن ما حيدث سخيف. ملاذا سيصغون اىل ما  

قوله؟ لكن ما ان أخرجت الرسومات اليت نفذهتا ، ست
وحددت األفكار اليت تعرب عنها تلك الصور ، حىت 

ساد الصمت يف الغرفة. أخريا عندما انتهت من  
الكالم ، امتألت الغرفة ابحلماس الذي غمر كل 

 شخص حول الطاولة.
" انه عمل رائع ، مثري للذكرايت والعواطف ، مع  

 ذلك هو مرتف ومتحضر.
 أنت تريدين التعامل بود وانسجام مع منتج نفيس." 



نظر املدير املسؤول عن الوكالة اىل الصور بدقة ، مث 
اتبع فيما ظهر االعجاب يف عينيه:" هذه فكرة رائعة. 
هذه الرسومات ال ميكن مقارنتها مبا فعلناه سابقا. مع  

 من تعملي؟"
"  قال ريكو على الفور ، وتعابري وجهه ابردة وقاسية:

معي. أريد من فريق عملك تنفيذ هذه الفكرة ، لوكا.  
 هل ميكنك القيام بذلك؟"  

هز الرجل رأسه وقال:" ابلطبع! سنعمل على 
املشروع. سرتى رسومات جديدة يف هناية األسبوع. 

سأرسل فريقا اىل صقلية ليجد مكاان مناسبا للتصوير  
 ، مطعما على الشاطئ أو شيئا من هذا القبيل." 

جيسي:" مل ال تصورون يف الفيال؟"  اقرتحت  



مث اتبعت بسرعة ، ما ان رفع ريكو حاجبه متسائال:" 
أنت تريد أن تربهم أنه انتاج اندر ، وما من مكان 

أكثر مجاال من فيال خاصة مع بركة رائعة. على  
االعالن أن يعكس أجواء صقلية واألماكن األكثر  

 مجاال فيها ". 
لعرض ممتلكايت علق ريكو بضيق:" لست مراتحا 
 على شاشات التليفزيون العاملية ".

قال لوكا على الفور:" حسنا! سنجد مكاان آخر.  
 املبدأ هو املهم ، الرفاهية والتميز. 

 اترك األمر لنا ".
ما ان غادر الفريق الغرفة ، حىت وضع ريكو ذراعة  

حول خصرها ، وسار برفقتها حنو املصعد وهو 
ت على عمل. أنت يقول:" حسنا! يبدو أنك حصل



رائعة! جيب أن تطليب نسبة من األرابح على خدماتك 
 ." 

ما ان أغلق ابب املصعد ، حىت وضعت ذراعيها  
 حول عنقه. 

ابتسمت له وعلقت:" شعرت ابملرح من جراء ذلك ،  
 وأحببت العمل حقا. سأقوم به من دون مقابل."

قال ما ان فتح ابب املصعد على جناحيهما:" سنعود 
اىل فلورنسا ، وعندها ميكنك استعمال احملرتف الذي  

تفضلي  خصصته لك الهناء رسوماتك. اال اذا كنت
 العودة اىل صقلية ".

سارت حنو النافذة ، وحدقت اىل البحر قبل أن 
تقول:" اذا ما رغبت يف العودة اىل هناك، سأذهب 

 معك ".



ا أمر جيد ، فال رغبة لدي يف تركك هنا. حيث  " هذ
أذهب. تذهبي. السيما أنك اآلن مسؤولة عن  

 الرتويج لتجارة زيت الزيتون يف شركيت." 
عادا اىل فلورنسا ، وعملت جيسي ليال وهنارا ولعدة 

ن حتقق أفكارها يف  أسابيع ، بينما كانت وكالة االعال
كانت متضي احلملة االعالنية. أحبت العمل كثريا ، ف

النهار على اهلاتف ، تتحدث أحياان مع لوكا ، 
وأحياان أخرى مع فريق العمل أو املخرج. معا عملوا 

على حتسي تلك الرسومات اليت أعطتهم اايها ، 
 وحولوا أفكارها الرئيسية اىل محلة اعالنية ضخمة. 
االزعاج الوحيد يف كل ما حدث هو أهنا وجدت 

مل. شعرت ابالحباط من  احلملة متعبة بشكل ال حيت



احساسها ابلضعف وعدم احليوية ، يف حي بقى ريكو  
 مليئا ابلطاقة والنشاط.

مل تتذمر جيسي على االطالق ، اال أهنا بدأت أتخذ 
قيلولة بعد ظهر كل يوم لكي حتصل على الطاقة  

الالزمة لتتمكن من مرافقة ريكو يف املناسبات 
 االجتماعية يف املساء.

ألهنا مل تفهم ما الذي حيصل هلا. أخريا   أقلقها األمر
أصبحت حياهتا على النحو الذي تريده وحتلم به ، 

 فما املشكلة اذا؟  
مرت األسابيع ، وأخريا انتهى العمل ابلتصوير بنجاح  

 ، وانتهى دورها يف تلك احلملة.
اآلن جاء دور فريق العمل لدى ريكو لينهي تفاصيل  

 التوزيع والتسويق. 



اىل نيويورك. ومع انه دعاها للذهاب معه   سافر ريكو
، لكنها رفضت ، فهي متعبه جدا لتتحمل ساعات 

الطريان الطويلة تلك من أجل فرتة قصرية جدا.  
قالت لنفسها أنه سيعود بعد يومي ، ويف أثناء ذلك  

 الوقت ابمكاهنا أن تراتح وتنام.
تعبها املتزايد أقلقها ، لذا طلبت موعدا من طبيب 

 حملي ، مصممة على معرفة سبب هذا التعب. 
عمل الطبيب على فحصها جيدا ، وأخذ بعض 

عينات من دمها ، مث طلب منها العودة اىل الغرفة  
 ليعطيها النتائج. 

 " أقلت انك كنت تعملي لساعات طوال؟" 
 " أجل. أهذا هو سبب التعب الذي أشعر به."

 " ال!" 



ابعا:" أنت أمسك الرجل بنظارتيه ، وابتسم هلا مت
 متعبة ألنك حامل ، سينيورا ". 

 " هذا مستحيل!" 
حدقت جيسي به للحظة ، واتبعت:" ال ميكن أن  

 حيدث ذلك ".
 " حسنا! أجل ، لكن...". 

توقفت جيسي عن الكالم. اهنا وريكو يستعمالن  
أساليب وقاية من احلمل ، لكن كان هناك عالقة 

جهما.  غرامية بينهما بدون أي وقاية يف بداية زوا
 متتمت قائلة: 

 " مل تنقطع العادة الشهرية ".
رفع الطبيب كتفيه متعاطفا ، وقال:" عندما ترهق  

املرأة نفسها ابلعمل ، من احملتمل أن حيدث نزيف. 



نتائج الفحص أمامي تظهر أنك حامل. سأرسلك اىل  
صديق يل عيادته يف الشارع املقابل. انه طبيب نسائي 

ا دقيقا بعد ظهر هذا  انجح جدا ، سيجري لك فحص 
 اليوم ".

اهنا حامل! عضت جيسي على شفتيها وحاولت أن  
 تركز على ما يقوله. حامل!

انتظرت أن تشعر خبيبة األمل. لكنها بدال من ذلك  
شعرت بدفء يتوهج يف أعماقها. سيطر عليها  

احساس من السعادة والرضى ال تستطيع وصفه. 
 طفلها... طفل ريكو... طفلهما! 

ما خططت له ، لكن اآلن ، وبعد أن   ليس هذا
 حدث ذلك ، فهي سعيدة بشكل ال يصدق. 



فجأة راحت تبتسم ، وتبتسم...أخريا ستصبح لديها 
عائلة خاصة هبا ، وستكون عائلة مليئة ابحلنان 

واحلب. لن تسمح أبن يعيش أطفاهلا حياة كتلك اليت  
 عاشتها يف طفةلتها الوحيدة احلزينة.  

عندما ختربه ، فهي تعلم كم  ختيلت سعادة ريكو
 يرغب يف اجناب ابن.

بعد مرور ساعة كانت تستلقي على سرير ، حتدق يف  
الغرفة املليئة أبكثر املعدات تطورا من الناحية 

التكنولوجية. راقبت الطبيب يدرس األشكال الظاهرة  
 أمامه على الشاشة.

 سيشعر ريكو بسعادة ال توصف.
أليس هذا ما أراده منذ البداية؟ الشك أهنا أصبحت 

حامال منذ األايم األوىل لزواجهما. مل تتفاجأ عندما 



أعلمها الطبيب أهنا حامل منذ أربعة أشهر. هذا  
يفسر التعب واملرض اللذين شعرت هبما عندما كاان  

 ميكثان يف بوميب. 
كتب الطبيب بعض املالحظات على ملفها ، وقال:" 

  ابحلمل يف هذه الفرتة؟" أمل ترغيب
 " ال ، لكن ال أمهية لألمر اآلن." 

أكدت له بسرعة ، وهي جتلس ةترتب ثياهبا:" ريكو  
 يرغب بشدة يف أن يصبح لديه ولدا ".

 " حسنا! عليه أن ينتظر قليال ليحقق ذلك الطموح."
قال الطبيب ذلك وهو يبتسم هلا بلطف ، ويقدم هلا  

 هذه الصورة أنك  صورة متابعا:" يبدو بوضوح يف
 حتملي بفتاة صغرية. هتانئ!" 

 " فتاة؟!" 



جلست جيسي حتدق للحظة ابلصورة السوداء  
والبيضاء يف يدها. واتبعت:" هل أنت متأكد من 

 ذلك؟"
 " أجل." 

 قطب جبينه ، وسأهلا:" هل هذه مشكلة؟" 
 " ال!" 

قالت جيسي ذلك بسرعة. مدركة أن الطبيب حيدق  
 هبا بتعجب. 

لسرير وانتعلت حذاءها ، وهي تتابع:" انزلقت عن ا 
 ال! ليست هناك أي مشكلة ".

 ليس ابلنسبة هلا ، لكن ابلنسبة اىل ريكو... 
ما ان غادرت العيادة ، وعادت سريا على القدمي  

اىل املنزل ، حىت تبخر احلماس والفرح اللذين كانت  



تشعر هبما ، وامتأل ذهنها أبفكار مظلمة مقلقة. 
م ان ريكو لن ميانع ، لكن صوات قالت لنفسها حبز 

حمذرا ظل يرتفع أكثر فأكثر داخلها مهما حاولت أن  
تتجاهله. لطاملا حتدث ريكو عن انشاء عائلة كبرية ،  
قائال انه يرغب ابجناب عدد من األبناء ، لكن طوال  

 فرتة زواجهما مل يذكر مرة أنه يريد فتاة.
بت ابنة  لقد فعلت متاما ما فعلته أمها مع أبيها ، أجن

 يف حي أنه كان متشوقا الجناب صيب. 
شعرت جيسي بدوار ، فوقفت هادئة للحظة ، 

منتظرة أن يهدأ الدوار يف رأسها قبل أن تستأنف  
 السري اىل الباالزو.  

فكرت بيأس ، لن ينجح زواجهما أبدا. كربت جيسي  
 مع والد اشتاق دوما ألن يكون لديه ابن.



س بكوهنا غري مرغوب  لديها جتربة كاملة مع االحسا
 فيها.

كيف ميكنها أن تقدم على هذه املخاطرة مع ريكو؟ 
لن تسمح أبدا حبدوث ذلك مع طفلتها ، وهذا يعين  

 أنه مل يبق أمامها اال خيار واحد. 
 

********* 
 

الفصل التاسع     
 أنت.. من أريد 

 
ال شك أن أمرا سيئا حدث أثناء غيابه. أتكد ريكو 

للمرة اخلامسة عشرة،من ساعة يده   



من   وهو يتحرك بفقدان صرب يف السيارة، أثناءعودته
املطار. حاول جاهدا أن يسطر على إحساسه 

املتنامي ابإلحباط. حصلت مشكلة مفاجئة يف أحدى 
شركاته، ما أجربه على البقاء ليوم إضايف يف نيويورك،  
بدال من العودة إىل فلورنسا كما خطط. عندما حتدث  

إىل جيسي عرب اهلاتف ليلة البارحة شعر أهنا ليست 
ا له أن شيئا ما يشغل  متحمسة وفرحة كعادهتا. بد

 ابهلا.
قطب جبينه قليال وهو يعرتف ابلقلق املتنامي يف  

 أعماقه منذ ذلك اإلتصال اهلاتفي.
تذكر أهنا بدت متعبة بشكل دائم يف الفرتة  
 منتدى مالذان Yellow Roseاألخرية



وفجأة شعر أبصابع ابردة من الرعب تتملكه.أهناك 
ر إبخباره خطب ما بصحتها؟ أهناك شيء ما مل تفك

 به؟
هي مريضة؟ال! ابلطبع ال، فهي مل تفقد أي وزن. وإن 

 أراد قول احلقيقة فجسدها إزداد مجاال.
رمبا يعود السبب إىل تلك األمسيات اليت كاان 

 ميضياهنا يف املطاعم. جيسي فتاة قوية، 
تتمتع بصحة جيدة، وتعبها مرده بدون شك إىل  

شكلة تقع يف  حياهتما الصاخبة معا. هذا يعين أن امل
اما عما يفكر به. فكر يف الوقائع بي  مكان خمتلف مت

يديه، وأخذ يعدد اخليارات لتلك املشكلة. أخريا 
وصل ريكو إىل تفسري حمتمل. أميكن أن جيسي  

 مغرمة به، وهي ختشى أن ختربه بذلك؟



مرر إصبعه داخل ايقة قميصه، منتظرا أجراس اإلنذار  
اليت لطاملا وضعت حدا لتقرع كالعادة. من بي اجلمل 

لعالقاته الغرامية، فإن مجلة "أان أحبك" هي األكثر 
 منتدى مالذان Yellow Roseفعالية.

لكن أن تقول جيسي له تلك الكلمت سيجعله 
يشعر حبنان خاص بدال من رعبه املعتاد. حسنا! مل  

 ال؟ 
ال مانع إن أغرمت به، فهي زوجته، ومن املفرتض أن  

ا لتكون صادقة مع مشاعرها. حتبه. الليلة سيشجعه  
متىن فجأة لو أنه مل ميكث تلك الليلة اإلضافية يف 

نيويورك. كان عليه العودة إىل املنزل، ليصل معهاإىل  
لب املشكلة. إعرتف حباجة إىل رؤيتها من جديد. 
وأجرب نفسه على مواجهة احلقيقة املقلقة: إهنا املرة 



إنه مشتاق  فيها إمرأة. األوىل يف حياته اليت يفتقد
 جليسي! 

حسنا! ملاذا يفاجأة ذلك، مها ميضيان الكثري من 
الوقت معا يف الفرتة األخرية، وهي رقيقة مسلية. 

لديها صفات رائعة كما أهنا ليست مفسدة من شدة  
منتدى   Yellow Roseالدالل واإلطراء.  

 مالذان
هذا مييزها عن أولئك النساء اللوايت عرفهن يف  

انيها يف العمل من أجل محلة  املاضي. كما أن تف
إعالن زيت الزيتون أسعده. إتضح له منذ اللحظة  

 األوىل اليت أهنا ال ترضى أبقل من الكمال. 
وهي متلك املهارات اليت يطلبها يف أي موظف يعمل  

رق الوحيد هو أهنا ليست موضفه  يف مؤسسته. الف



لديه، زوجته! ما من موظفة أثرت يف ضغط دمه كما 
. مل حيدث معه أبدا من قبل أن يقطع  تفعل زوجته

ساعات عمله من أجل إقامة عالقة غرامية حارة.  
لكنه فعل ذلك مع جيسي، ويف أكثر من مناسبة.يف  

الوقت الذي دخل فيه إىل البالزو بعد عدة ساعات،  
كان ريكو قد خطط مسبقا لكيفية قضاء أمسيته، 

 لذا تفاجأ عندما راى جيسي تقف على الشرفة. 
وترة بشكل ال ميكن توقعه أو وصفه. قطب  بدت مت

جبينه، وهو ينزع سرتته، وهو حيل ربطة عنقه. تساءل 
ملاذا تراها تشعر ابلتوتر؟ هل إعرتافها أبهنا حتبه أمر  

 هبذه الصعوبه؟
وقفت جيسي على الشرفه تراقب تقدمه حنوها. إنه  

يبدو رائعا! شعرت حبزن وهي تنظر إىل بذلته اإليطالية  



ود الذي يغطي رأسه املليئ ابلكربايء شعره األس
والتفاخر. بدا أشبه مبحارب حقق إنتصارات يف  
ساحة املعركة. تساءلت، هل ساورت ريكو يوما  

منتدى   Yellow Roseشكوك من أي نوع. 
 مالذان

هل شعر بعدم الثقة بشأن أي أمر؟ اغمضت عينيها،  
وتنفست بعمق واضعه يديها وراء ظهرها لتخفي 

الت لنفسها حبزم، أهنا تقوم ابلعمل إرجتافهما. ق
الناسب والوحيد أمامها. سيكون األمر أسهل 

بكثريلوأهنا ال حتبه. توقف ريكو عند الباب. للحظة 
إعتقدت أهنا رأت مالحمه البارده اليت حتمل السأم يف  

معظم األحيان، لكنها هذه املرة بدت أكثر رقة، 
إنه   وظهر شيء من اللطف فيها. قالت لنفسها حبزم



تفكري مليئ ابلتمين. سار عرب الشرفة ليضمها إليه، 
 ويعانقها بشدة.

فكرت جيسي أنه أمضى ثالثة اايم بعيدا عنها، لذا  
من الطبيعي أن يرحب ابي إمرأة اآلن، فال شيء 

شخصي حنوه. فقاومت الرغبة يف أن ترمي بنفسها  
 على صدره، وترتكه يقوم ابلباقي. 
ىل الوراء، ولوحت  بدال من ذلك تراجعت خطوة إ
 بيدها إىل الطاولة القريبة منهما:

 Yellow Rose"هل تريد أن أتكل اآلن؟".
منتدى مالذان أدرك ريكو على الفور حماولتها  

املتعمدة لتضع مسافة بينهما. نظر إليها من خالل 
نه شبه املطبقة، مث رفع يده ونزع ربطة عنقه. نقل أجفا

ت جائعة؟". بدا من نظره إىل الطاولة، وسأهلا:"هل أن



بوضوح أنه متفاجئ أهنا مل تتعلق به وتعانقه بلهفة. 
ذا ما  حسنا! من الصعب عليها أن تلومه. أليس ه

 توقعه؟ 
يف الواقع تناول الطعام اآلن ليس أمر مستحيل 

 ابلنسبة هلا، قتلت بسرعة:"ال! لست جائعة،
لكنين فكرت أنك قد تكون كذلك، فأنت قادم من 

". رحلة بعيدة جدا Yellow Rose   منتدى
 مالذان

حدق ريكو بوجهها ونظرة عينيه اثقبة بشكل مقلق، 
مث قال:"أستطيع أن أرى أن هناك ما يزعجك. مل ال  

تتوقفي عن الضغط على يديك وعض شفتيك،  
وختربيين ما األمر؟ فأان مل أكن يوما حمبا لألجواء  



الضاغطه".إنه دائما يفاجئها. فكرت حبزن وأيس أنه  
مور بعمق.مقدره على رؤية األيظهر    
 _أان.. 

هتدج صوهتا، فتوقفت عن الكالم، مث حاولت 
 جمددا:"أان حباجة إىل التكلم معك".

إبمكاهنا أن تقول ما تريده بصورة مباشرة، مل ال؟ ما 
 الغاية من اإلنتظار"

إبتسم هلا إبتسامته الواثقة، مث اتبع:"فقط قويل ما  
؟جيول خباطرك، وال ختفي أي شيء"  

أكد هلا وهو يتقدم حنوها وميسك بيديها:"أان أؤمن 
 ابلكالم الصريح. فمهما كان ما ستخربيين به، 

ال أبس لدي. فأان أصغي إليك". شعرت جيسي 
 بعدهتا تثور وتغلي، مع ذلك قالت:"أريد الطالق!".



ساد صمت ثقيل بينهما، مث ترك ريكو يديها، وحتولن  
عدم التصديق.النظرة املشجعة يف عينيه إىل   

 _هل هذا الكالم نوع من نوع املزاح 
_ال! أان ال أمزح. هذا الزواج ال يناسبين. ريكو! أان 

منتدى   Yellow Roseحقا أريد الطالق.
 مالذان

تراجعت خطوة إىل الوراء، و رفع يديه أمامه حبركة  
 تنم عن عدم التصديق، مث قل: 

ة "حنن منسجمان إىل درجة أننا نقيم عالقات غرامي
 عدة يف اليوم، ويف األوقات املتبقية 

 نبقى معا أيضا. أي جزء من زواحنا ال يناسبك؟ 
_ال عالقة للعالقات الغرامية ابألمر، ركو. الزواج هو  

 أكثر من ذلك. ضاقت نظرته، وهو يقول: 



"وزواجنا أكثر من ذلك بال شك، وأن تعرفي ذلك". 
 أهنا تعرف ابلطبع،

ارها. تعلم جيسي أهنا لكن تلك املعرفة لن تبدل قر 
 تقوم ابألمر املناسب، لكن إخباره بذلك 

يثبت هلا أن املسألة أكثر صعوبة مما توقعت. شعرت 
لوقت الكايف لتفكر إبجابتها.  ابلرضى ألهنا أخذت ا

قالت:"األمر ال يتعلق بك ريكو. إنه يتعلق يب  
 منتدى مالذان Yellow Roseوحدي.

ال أريد أن أبقى  يتعلق ابملرأةاليت أصبحتها. أان 
 متزوجة بعد اآلن". بدا وجهه الوسيم 

وكأنه صنع من احلجارة، وهو يقول:"الزواج ليس  
ابألمر الذي ميكنك الدخول واخلروج منه هبذه  

 بسهولة".



_أعلم ذلك. هلذا السبب أان أريد اإلنفصال. أريد 
 الطالق، وأريده هنائيا.

وجدت جيسي صعوبة ابلغة يف النظر إليه. ساد 
نهما صمت مليئ ابلتوتر والقلق. بي  

بعدئذ قطع ريكو املسافة الطويلة على الشرفة،  
 ووقف قرب احلافة مديرا ظهره هلا. سأهلا:

 _ملاذا؟
من األسهل أن تقول الكلمات اليت رددهتا مئات 

 املرات يف رأسها هنار البارحة،
 وهو ال ينظر إليها.

 _ألول مرة يف حيايت أمتكن من القيام أبمر رغبت
 دوما ابلقيام هبا، وأان أحب ذلك، لذا ألريد حرييت. 



كادت جيسي ختتنق وهي تتلفظ هبذه الكلمات.  
أخريا عندما إستدار ملواجهتها بدت عيناه ابردتي  

 بشدة،
لدرجة أان إرجتفت من اإلضطراب. شعرت كأن كل  

 ما تشاركا به إنزلق مبتعدا عنهما، 
ارة وعلى الفور سيطر عليها إحساس حمبط ابخلس

 والوحدة. والدفء واحلنان بينهما حتوال إىل برودة 
وعدم تقبل، وكأن موجة من الصقيع هبطت عليها يف 
 منتصف فصل الصيف. فات األوان ابلنسبة إليهما!
ال يهم ما ستقوله اآلن على التعويض عن اخلسارة  

 والضرر اللذين أحدثهما.عليها أن تتابع.
ت عليه:"هل  قالت كأهنا هتمس، وهذا أفضل ما قدر 

 يفاجئك األمر؟ إكتشفت احلياة لتوي ريكو،



وهناك الكثري من األمور اليت أريد أن أقوم هبا، وأان ال 
 أستطيع القيام هبا ما دام متزوجة".

إنتظرته كي يتكلم.. كي يصرخ.. كي يفعل أي شيء  
أو يقول أي كالم، لكنه بقي صامتا بشكل مطلق، 

مالمح هادئة ال أما وجهه الوسيم فتغلف بقناع من  
 منتدى مالذان Yellow Roseتعبري فيها.
شعرت جيسي فجأة أهنا لنم تعود قادرة على 

التنفس. أكدت لنفسها برعب أهنا ال تسبب له أي  
أمل، فهو ال حيبها. كيف ميكن لكلماهتا أن تسبب له  

 األذى، إال إذا أصابت كربايءه وتفاخره بنفسه.
_سأسافر إىل صقلية صباح الغد ألمضي بعض 

الوقت هناك مع أمي. سأطلب من احملامي اإلتصال 
 بك.



وقف ريكو للحظة من دون أن يتحرك، مث تنفس 
 بعمق، وسار مبتعدا عنها من دون أن يتلفظ بكلمة.

*** 
وقف ريكو يف مكتبه، فيما غمرته عواطف غري 

ا حيدث، مؤلوفة لديه على اإلطالق. حاوال أن يفهم م
لكن وللمرة األوىل يف حياته، يبدو أن موهبتهفي حل 
املشاكل قد خانته. من بي كل األشياء اليت توقع أن  

تقول جيسي، "أريد الطالق" مل تكن أبدا واردة. 
تصرحيها غري املتوقع تركه جامدا كالتمثال وغري قادر  

على التفوه أبي كلمة. أهي حقا تريد الطالق؟! أليس 
ا تفوهت به منذ أربعة أشهر ونصف عندما هذا أول م

قابلها يف املطار، وعلى الفور أقدم هو على إنكار  
 ذلك؟ 



ما الذي تغري؟ ملاذا مل يتمكن من التفوه ابإلنكار 
 نفسه هذا املساء، عندما نظرت إليه؟

تساءل بسخرية، يف أي وقت أصبحت سعادهتا أكثر  
نك  أمهية لديه من سعادته؟ ماذا يعين ابلتحديد أ

مستعد لتسمح لشخص ما أن يفعل األمر الذي  
يسبب لك األمل؟ لطاملا تفاخر ريكو بثقة بقدرته على  

فهم النساء، لكنه فجأة يرى نفسه اتئها. شتم من  
 جديد، وحاول أن يفهم ما حدث.

قالت أهنا ال تشعر ابلرضى واإلكتفاء، لكن أيعقل أن  
 يكون هذا هو الوضع ابلتحديد؟

قبل مغادرته إىل نيويورك بدت سعيدة جدا. ليس 
 Yellow Roseلديه أي شك يف ذلك. 

 منتدى مالذان 



مل تسمعه أي حديث عن حاجتها إىل املزيد من  
احلرية. مل تتحدث عن الرحيل، ومل تذكر مرة الطالق  

د. قطب جبينه وسار ليتمدد على أقرب  ابلتأكي
ري كرسي، مادا ساقيه أمامه، مركزا على التفك

والتدقيق ابلوقائع املعروضه لديه. الوقائع تشري إىل  
أمرا ما حدث أثناء غيابه. لكن ما هو ذلك األمر؟  

ماذا ميكن أن حيدث وجيعلها تنقلب رأسا على عقب؟  
 ضغط على أسنانه بشدة، 

مث وقف وأمسك هباتفه. ال فكرة لديه مطلقا عما 
 Yellow Roseجيري، لكنه سيكتشف األمر.

ان منتدى مالذ  
 

 الفصل العاشر 



 احلب يشفي اجلراح 
عندما دخل ريكو إىل غرفة النوم، وجد جيسي  

جالسة على السرير. بدت حزينة وهي تفكر  
مبستقبلها. الشمس أشرقت منذ زمن بعيد، لكن بدا  

من قميصه املتجعد والظالل السوداء على وجنتيه أنه 
مل يذهب إىل السرير. شعرت جيسي بشيء ما يتحرك  

ها. قاومت بشدة لتسيطر على احلب الكبري  يف أعماق
الذي تشعر به حنوه. حىت بعد ليلة بدون نوم، يبدو  

ريكو وسيماً بشكل ال يقاوم. كتفاه عريضتان  
وقويتان، وهيئته تضج ابألانقة والوسامة، من دون أن  

يبذل أي جمهود لذلك. إنه من نوع الرجال الذين  
غبية. لكنها   جيعلون النساء يقدمون على القيام أبمور 

ليست من أولئك النساء! ذكرت جيسي نفسها  



من أجل   بذلك بسرعة. هذه املرة ستقوم ابلعمل
ا، إن مل يكن من أجلها.   طفلته  

 متتمت: " كنت على وشك الدء حبزم حقيبيت ". 
سار ريكو حىت وقف أمامها مباشرة. علق بنربة ابردة:  

" ال تزعجي نفسك بذلك، ألنك لن تذهيب إىل أي  
 مكان ". 

أغمضت جيسي عينيها. هذه اإلجابة توقعتها ليلة  
البارحة، لكنه بقى صامتاً، فلماذا اآلن؟ هل أراد  

 احلصول على وقت كايف ليفكر بطلبها؟ 
 " ريكو! ". 

اقرتب منها أكثر، وركز نظراته على وجهها، وهو 
يقاطعها قائاًل: " أخربيين سورو! إىل مىت ترغبي  

؟ ". إبخفاء حقيقة محلك عين  



 مجدت جيسي مكاهنا، وقالت: " أان... ". 
 " هل فقدت القدرة على الكالم جيسي؟ ". 

بدا احلزن واضحاً على وجهه، وهو يتابع: " أجتدين  
 من الصعب عليك أم ختربيين أبنين سأصبح والدًا؟ ".

 " كيف اكتشفت األمر؟ ". 
" هذا ليس ابألمر اهلام، املهم هو أن الشخص الذي  

مسع منه اخلرب هو أنت، فأنت تعلمي  كان جيب أن أ
 كم أرغب يف احلصول على ولد ".   

اتبع بنربة تضج ابألمل: " مع ذلك ومع معرفتك ابألمر 
أنت مستعدة للرحيل دون أن ختربيين. كما انك  
تطلبي الطالق. أخربيين فرانسيسكا! هل فكرة 

األمومة كريهة جداً ابلنسبة لك، لدرجة تدفعك إىل  



محلك سراً؟ ما الذي كنت ختططي للقيام  إبقاء أمر 
 به؟ اإلجهاض؟ ".

اتسعت عيناها من الرعب، وارجتفت من الفكرة وهي  
تقول: " ال! كيف ميكنك أن تفكر بذلك؟ فأنت 

 تعرفين جيدًا؟ ".
قال ريكو بقسوة: " يبدو أنين ال أعرفك أبداً، فأنت 
تطلبي الطالقمن دون أن ختربيين أنك تنتظرين إجناب  

لنا. كيف ال أصدق أنك قادرة على إجهاض طف
 محلك؟ ". 

وضعت جيسي يدها فوق بطنها، كأهنا حتاول أن  
حتمي طفلتها، وقالت: " ألنين ال ميكن أن أفعل ذلك  

 ." 



بدت نظرته ابردة متاماً كصوته وهو يقول: " ملاذا؟ ما 
الذي مينعك من القيام بذلك؟ أمضيت األشهر  

تقولي يل كم ترغبي حبريتك، األربعة املاضية وأنت 
وكم تستمتعي حبياتك اجلديدة. حسناً! البد أن هذا  

 األمر أفسد مرحك ". 
أدارت جيسي رأسها، وهي تتمىن لو أهنا غادرت ليلة  
البارحة. قالت: ط ليس األمر كذلك. أنت ال تفهم 

 ما جيري، لذا عليك أن تدعين أرحل ".
مراً هاماً منذ قال بنربة قاسيةكالفوالذ: " لنوضح أ

ذهيب إىل أي مكان. حىت اللحظة اليت  البداية... لن ت
اكتشفت فيها أنك حامل، كنت راضية ابملوافقة على  
الطالق، لكن هذا أصبح من املاضي. لن يكون هناك  

أي طالق بيننا. مع أنين مستعد لتقدمي بعض 



التنازالت نظراً ألنك لست سعيدة أبداً هبذا الوضع. 
عد الستخدام فريق عمل كامل لتحظي كما أنين مست

 مبا تشائي من أوقات للراحة والرتفيه ".
فريق عمل؟ مل تفهم ماذا يعين. قطبت جبينها حماولة 

أن تفهم ما يقول، مث اجنلت الفكرة أمامها، فقالت: " 
فريق عمل... أتقصد مربية؟ ال! ال أريد ذلك ريكو. 

 أريد أن أعتين ابملولود بنفسي؟ ".  
هو ميرر أصابعه يف شعره، كأنه يظهر مدى  قال و 

إحباطه وعدم استيعابه ملا يسمعه: " أنت تتفوهي  
بكالم ال أثر للمنطق فيه. من جهة أنت تريدين  

الطالق. واآلن ختربينين أنك تريدين االهتمام ابملولود  
 بنفسك ".



حدقت جيسي ابألرض، وقالت: " أنت على حق 
نذ البداية. هذا بقولك إنين مل أكن أريد طفاًل م

صحيح! لكنعندما علمت أنين حامل شعرت  
 ابالبتهاج من شدة الفرح ". 

 " االبتهاج؟! ".
تردد وهو يكرر الكلمة، مث زفر، وقال: " ما دمت 

قد شعرت ابالبتهاج، فلماذا إذا طلبت مين الطالق؟ 
 وملاذا ترغبي ابلرحيل؟ ". 

حاولت جيسي جاهدة أن جتيب بصوت هادئ: " 
هو العمل الصحيح الذي علي القيام به ". ألن هذا  

مع أهنا ال تفهم كيف أن القيام ابلعمل الصحيح 
زن، فهي ممزقة بي  جيعلها تشعر مبثل هذا السوء واحل

 حبها لريكو وحبها لطفلتها اليت مل تولد بعد. 



قال ريكو بنربة قاسية، وعيناه تلمعان من شدة 
ون  الغضب والتوتر: " كيف ميكن لرحيلك أن يك

عماًل صحيحاً؟ كيف ميكن لك أن تفكري حىت 
 ابلرحيل وأنت حتملي يف أحشائك ابين؟ ". 

 " ألنين ال أمحل ابنك يف أحشائي، ريكو! ". 
ابتلعت جيسي غصة كادت ختنقها، وأجربت نفسها  
على النظر إىل عينيه، وهي تتابع: " أان أمحل ابنتك  

 ." 
 سقطت الكلمات يف الصمت املتوتر، فحدق ريكو

هبا لفرتة. بقى صامتا من دون أن يتفوه أبي كلمة، مث 
رأت عينيه متتألن أبنواع خمتلفة من العواطف اليت مل  

 تستطع فهمها أو تفسريها.
 " ابنيت؟! ". 



 " أجل! ابنتك ". 
استدارت جيسي كي ال يظهر على وجهها اإلحساس 

الكبري خبيبة األمل. مل تستطع إال أن تبتسمربغم  
الدموع اليت ظهرت يف عينيها، وهي تقول: " واآلن 

 أصبحت تفهم ملاذا أريد الرحيل ".  
 " أان ال أفهم شيئاً ".

أمسك بذراعها، وأدارها كي تواجهه. حدق هبا بقوة 
دة مشاعره: " ملاذا تُغري حقيقة  وعيناه تلتهبان من ح

انك ستنجبي طفلة أي شيء على افطالق يف وضعنا 
 هذا؟ ". 

 " هل أنت حقاً حباجة ألن تسأل؟ ". 



كادت ختتنق وهي تتلفظ بتلك الكلمات. فنظر 
ريكو إىل وجهها ملياً. كأنه حياول ان جيد إجابة عن  

 سؤاله.
 " هل لوالدك عالقة بذلك؟ ".

بذلك ". " ال! ال عالقة له  
أبعدت ذراعها عن قبضته، واتبعت: " األمر يتعلق  

 بنا، ريكو. يتعلق بكـ ومبا تريده، وما حتتاج إليه ".
" يبدو بوضوح أنك ال تعرفي شيئاً معا أريده وما  

 أحتاج إليه ".
ا تريد ابناً. أخربتين  1" أنت رجل صقلي تقليدي، لذ

 بذلك طوال األشهر األربعة املاضية ". 



كريه عما قالته بتلويح من يده السمراء  صرف تف
بغضب واضح: " ابلطبع! لكن هذا ال يعين أنين  

 لست سعيداً ألنين ساصبح أابً البنة ". 
" أنت تتحدث دائماً عن االبن، ومل تذكر مرة واحدة 

 كلمة ابنة ".
 " إنه جمرد تعبري ابلكالم ". 

تنفس ريكو كأنه حياول جاهداً السيطرة على غضبه،  
وهو يتابع: " هل اعتقدت حقاً أنين قد أرفض املولود  

 ألنه فتاة؟ ". 
 " مل تعطين أي سبب ألفكر بطريقة خمتلفة ". 

شعر ابلغضب يغلي يف عروقه: " أمضيت األشهر  
األربعة األخرية وأان أحاول أأنثبت لك أنين ال أشبه 



والدك مطلقاً. وأنت تعلمي كم أن العائلة هامة يل.  
بشكل دائم ".    أوضحت ذلك لك  

قالت هبدوء: " لكنين مل أعرف السبب. أنت لن  
ختربين يوماً أبي أمر عن نفسك. أان أحتدث طوال  

الوقت، أما أنت فال تفعل. ال أعرف شيئاً عن 
ماضيك أو من أين أنت. وال أعرف ملاذا متلك هذا  

الرغبة يف إنشاء عائلة. أان ال أعرف أي شيء عن 
 عائلتك ". 

ربة خالية من أي عاطفة: " هذا ألن ال قال ريكو بن
 عائلة لدي ".

مث أدار رأسه، واتبع كأنه يهمس: " ليس هناك ما  
 اخربك به ".



" كيف ميكن أال تكون لديك عائلة؟ أتعين انك  
 لست على اتصال هبم؟ ". 
 " ال! ليس هذا ما أعنيه ". 

رفع يده وحف جبهته أبصابعه، كأنه يرغب يف 
مث قال: " هذا موضوع ال أحبث تسكي أمل ال يفارقه  

 به، فهو غري مهم أبداً يف حيايت ".
أسقط يده إىل جنبه، مث سار حنو النافذة، مديراً ظهره  

 هلا.
نزلت جيسي عن السرير، وتبعته حمدقة بكتفيه 

املتوترتي. قالت: " ال تبتعد عين، ريكو! ال تتخل 
 عن احلوار ".

وراً عن استدار مث قال: " أتريدين أن تسمعي أم 
حسناً!سأخربك. لكنها ليست قصة سعيدة،  عائليت؟ 



لذا أمتىن أال تكوين مبزاج حساس. والدي أطلق النار  
على أمي. كانت يف اخلامسة والعشرين من عمرها، 

وكانت على عالقة مع أحدهم. غضب كثرياً من  
نفسه ألنه قتل حب حياته، فأدار املسدس إىل رأسه،  

ة من عمري يف ذلك  وقتل نفسه. كنت يف الثاني
 الوقت ".

للحظة اصيبت جيسي ابلذهول، ومل تستطع أن  
 تتحرك. أخرياً قالت: " ريكو! ". 

قال حيذرها: " لست حباجة إىل تعاطفك. أان مستعد 
إلعطائك الوقائع ألنك كما يبدو تعتقدين أن  

معرفتك مباضي أمر ضروري الستمرار زواجنا، لكن  
.  ال رغبة لدي يف حتليل عواطفي "  

 " لكنك كنت صغرياً جداً ". 



 جمرد التفكري بذلك جعل قلبها يلتوي يف صدرها.
قال ريكو بوضوح: " مازلت حياً. أليس هناك ما  

حيدث جيسي؟ أنت من بي كل الناس تفهمي ذلك، 
ألن حياتك مل تكن نزهة حىت اآلن. حىت أنين بدأت  

أتفهم ملاذا هربت يوم زفافنا، فالناس يستمرون يف 
ياة رغم األزمات، وهم يفعلون ما جيب القيام به،  احل

 ويعيدون بناء حياهتم أبفضل طريقة ممكنة ". 
" لكنك كنت يف الثانية من عمرك، أخربين ما حدث  

 معك؟ ". 
بدت مالمح وجهه قاسية وابردة، وهو يقول: " أأنت  

مصرة على مساع التفاصيل؟ حسناً! حصلت جمزرة 
األقارب مث إىل    حقيقية. هذا ما حدث. ذهبت إىل



األصدقاء، لكن مل يكن أحد منهم يريدين ألنين كنت  
 ابلنسبة هلم تذكرياً دائماً أبخطاء أيب ".

ضحك ضحكة ختلو من أي مرح، وهو يتابع: " كما 
أنين كنت ذا طبع شرس، وأعتقد أهنم كانوا خيافون  

 مين ".
 تفاجأت مما مسعته، وقالت:

ى طباعك ". " لكنك دائماً يف سيطرة كاملة عل  
" هذا صحيح! تعلمت أمرين من أيب. األول هو أن 

السماح للعواطف ابلسيطرة على تصرفاتك هو عمل 
عندما يقع املرء ابلغرام فهذا يعين   سيء، والثاين هو

 أنه سيقدم على تصرف متهور ". 
ابتسم ابستياء، وحدق هبا للحظات طويلة، ما جعل 

 معدهتا تضطرب من شدة التوتر. 



كان لديك العديد من العالقات القصرية   " أهلذا
أو   األمد، مع فتيات ال يصلن إىل مستوى ذكائك،

يثرن اهتمامك أبكثر من جمرد اجنذاب عابرن  
وتزوجت من فتاة آمنة غري معقدة، بدا أهنا مناسبة  
متاماً من أجل إعطائك العائلة اليت تريدها، العائلة  

 اليت مل حتصل عليها يوماً؟ ".
التحليل النفسي أيضاً جيسي؟ ".  " أجتيدين  

ملعت عيناه ابملرح، وهو يتابع: " ما كنت ألصفك 
أبنك غري معقدة. لكن، أجل أعتقد بطريقة ما انك  

 على حق. تلك كانت خطيت ". 
 " والعمل بزيت الزيتون؟ ملاذا أردته؟ ". 

" مع أن أعمايل منتشرة يف كل أحناء العامل، لكنين مل 
أنس أبداً أن جذوري صقلية. أعتقد أن العمل يف  



صناعة زيت الزيتون هو نوع من اإلجالل للعائلة اليت  
 مل أعرفها أبداً ".

 " ليتك أخربتين بذلك منذ زمن بعيد ".
 " ملاذا؟ ". 

" ال أعلم. لفهمتك اكثر على األقل. اعتقدت أن 
عالقاتك الكثرية مع النساء سببها أنك تشبه والدي،  ب

لكنين أستطيع أن أرى اآلن أن السبب خمتلف متاماً 
 ." 

تنهدت وهي ترمي بنفسها على السرير، وتتابع: "  
نشأتنا فيها الكثري من اجلوبة على ما حيدث معنا. 

 تبدو ظاهرة،  أليس كذلك؟ اجلروح اليت ترتكها ال
ثر صعوبة ".وهذا ما جيعل شفاءها أك  



" أان شفيت متاماً. أنت من اصر على اكتشاف أسرار  
من املرأة. ابلنسبة يل، ال  عائليت، وهذا أمر منوذجي

 داعي ألن يؤثر املاضي على املستقبل مطلقاً ".
حدقت جيسي ابألرض للحظة، وهي تفكر إن كان  
عليها التلفظ ابلكلمات اليت تدور يف رأسها. رفعت 

جل قائلة: " تزوجت من الفتاة  رأسها. وابتسمت خب
زوجة آمنة غري  غري املناسبة. أليس كذلك؟ أردت

معقدة، وهذا ما كان جيب أن حتصل عليه. عندما  
طلبت منك الطالق يف املرة األوىل، قلت لك حينها 

إنك ال تعرف شيئاً عين، لكنك رفضت أن تعرتف أن  
ص. عالقتنا منتهية، لكن ليلة البارحة بدا األمر خمتلفا

أليس كذلك؟ ليلةالبارحة عندما قلت لك أن زواجنا 



انتهى، مل تناقشين. من الواضح أنك أدركت اخرياً أن  
 عالقتنا لن تنجح ".  

شعرت ابضطراب عواطفه، وهو يقول: " هذا غري 
 صحيح ". 

 " أنت تقول هذا اآلن، ألنك اكتشفت أنين حامل".
اتبعت بنعومة: " لكن الطفل ليس برابط كاف، 

كو. صيب كان أم فتاة، ال يستطيع الطفل احلفاظ  ري
 على زواج ال ميكنه الصمود بذاته ".

علق ريكو بنربة تتهدج ابلعاطفة: " صحيح أنين يف  
وجة هادئة غري معقدة، تستطيع أن البداية أردت ز 

هتبين العديد من األطفال. لكن ليس هذا ما أريده 
 اآلن ". 

 " وما الذي تريده اآلن؟ ". 



سي ابملل يتنامى يف صدرها، لكنها على شعرت جي
 الفور سيطرت عليه ابملخاوف والشكوك.

أغمض عينيه للحظة، ومتتم هامساً: " أنت! أريدك 
 أنت، جيسي ". 

شضعرت بقلبها يقرع كالطبل يف صدرها. ضغطت 
أبظافرها على راحيت يديها، لتمنع نفسها من مد يدها  

 إليه.
، فأان لست الفتاة  " أان لست الفتاة اليت كنت تريدها

 اهلادئة غري املعقدة ".
قال: " ال أريد فتاة هادئة غري معقدة. أريد املرأة اليت  
هي أنت ابلفعل. أنت هي املرأة اليت أريدها زوجة يل  

 وأماً ألطفايل ".



تردد قلياًل، مث ابتسم بقلق واتبع: " أنت املرأة اليت  
 أحبها ".

 " ريكو! ". 
لتها. راقبها ريكو  مل تستطع جيسي أن تكمل مج

للحظات طويلة قبل أن يزفر بضيق: " أعلم أنك ال 
حتبينين، وأان ال أستطيع تغيري ذلك. لكنين مستعد 
لتعويضك عن املاضي، وأؤكد لك أنك تستطيعي 

 عيش احلياة اليت رغبت فيها طوال حياتك ". 
هزت رأسها قلياًل، وهي تتذكر ردة فعلة الباردة ليلة  

لت: " لكنك ليلة البارحة مل جتادلين. ملم  البارحة، مث قا
 فعلت ذلك ما دمت حتبين؟ ". 



" ألنين اكتشفت أخرياً أن املرء إن أحب أحدهم 
اً، كما أنين  بقدر كاٍف. فإنه يريده أن يكون سعيد

 اكتشفت أخرياً املعىن احلقيقي لكلمة ضعيف ". 
نظرت جيسي إليه، ريكو ضعيف! إنه أقوىرجل  

ا.التقت به يف حياهت   
 " أكنت مستعداً لتدعين أرحل؟ ". 

" سعادتك تعين كل شيء ابلنسبة يل. أما اآلن، وبعد  
أن علمت أنك حامل، علي أن أجد وسيلة أخرى  

 إلسعادك مع إبقائك ضمن عائليت ".
مد ريكو يده، وشدها بلطف لتقف على قدميها، مث 

قال: " ال أستطيع أن أتركك ترحلي، وال أستطيع أن 
ن ابنيت ". أدعك أتخذي  



حاولت جيسي أن تتكلم هبدوء، وهي تقول: " مل  
يغفر أيب أبداً ألمي ألهنا أجنبت له ابنة. كربت وأان  

 أعلم أنه يكرهين ".
" هناك امر أردت دوماً أن أسألك عنه. أثناء أول  
غداء لنا يف فلورنسا. ذكرت يل أنك وقفت أمام 

 والدك بتحٍد. أريد أن أعلم ما الذي حدث ". 
حدث ذلك منذ زمن بعيد "."   

 " أخربيين! ".
" نظمت املدرسة مباراة يف الفنون، وأردت أن أشارك  

 فيها ". 
ارجتف صوهتا وهي تتذكر ذلك احلدث: " كنت أرسم  

 طوال الليل، عندما كان يعتقد أنين انئمة ". 
 " وما الذي حدث؟ ". 



حىت اآلن ما زالت تلك الذكرى تؤملها. قالت: "  
وحة، فشعرت بكره كبري له. عملت حطم والدي الل

كثرياً على تلك اللوحة، وكنت فخورة هبا. فقدت 
أعصايب وبدأت أصرخ. قلت له أنه ظامل ومتنمر،  

 فامتأل غضباً. مل أره يوماً غاضباً على ذلك النحو ".
 " هل صرخ بك؟ ".  

" بل ضربين، مث حول غضبه حنو أمي، وأخذ يلومها  
ياً اللوم عليها ألهنا مل تنجب  ألهنا مل حتسن تربييت، ملق

يف   له صبياً. بعد تلك احلادثة مل أقف بوجهه أبداً.
البداية وجدت األمر ال يستحق العناء، ومع الوقت  

أصبحت معتادة على الصمت وعدم التعبري عن رأيي  
 ." 



أمسك ريكو وجهها بيديه، وقال بنربة صادقة: " لو 
ا فعله بك ".مل يكن ميتاً، لرمبا كنت سأقتله بنفسي مل   

" انتهى ذلك لكه اآلن. لكنك اآلن تستطيع أن 
تفهم ملاذا مل أرغب يف حضور جنازته. عندما التقيت 
بك يف املطار ذلك اليوم، وقلت يل أن امي اختفت،  

 اعتقد يف حلظة مرعبة... ". 
 " أنه قتلها؟ ".

" رمبا. ذلك أمر يف منتهى السخافة، فهو رجل 
رماً ".مشاكس ونكد، لكنه ليس جم  

" ما حدث أصبح وراءان اآلن. علينا أن نفكر فقط  
 يف املستقبل، ومستقبلك هنا. معي ". 

المس ريكو شعرها ليبعده عن وجهها، واتبع: " هل 
 توافقي على البقاء معي، مع أنطك ال حتبينين؟ ". 



" ال أستطيع اإلجابة عن هذا السؤال. إذ ال  فكرة 
وضع كهذا ".لدي ما سيكون عليه شعوري يف   

شعرت جيسي ابلسعادة تغمرها، فمدت ذراعيها،  
ولفتهما حول عنقه قبل أن تقول: " أان أحبك، 

رييكو! أدركت ذلك منذ فرتة. وعندما علمت أنين  
حامل فرحت كثرياً، مث أخربوين أن اجلني فتاة، فأصنب 
ابلرعب. أان ال أعرفك مبا فيه الكفاية ألفهم أفكارك، 

يل أبداً أنك حتبين ".كما أنين مل أخت  
" لكنك طلبت مين الطالق. ما قلته ليلة البارحة 

 بشأن حريتك، واحلياة اليت ترغبي يف عيشها ".
" أردت أن أمحي ابنيت، فعلت ذلك من أجلها، ألنين  

اعتقدت ان الرحيل هو اخليار الوحيد. مل تكن لدي  
 أي فكرة عن شعورك قبل اليوم ".



وجهه، فطبع قبلة على رقت اخلطوط القاسية يف 
رأسها، وهو يقول: " أنت منذ اآلن لبوءة شرسة، 
 وهي مل تولد بعد. الشك أن ابنتنا فتاة حمظوظة ".
متتمت جيسي الكلمات وهي تضمه إليها: " ال!  

 أعتقد أنين أان الفتاة احملظوظة، ألنك حتبين ".
عانقها ريكو بشدة، مث رفع رأسه، وقد ملعت عيناه  

ة، وهو يقول: " ال أستطيع أن أصدق  ابحلب والرغب
ك حتبينين أيضاً. لن ادعك ترحلي أبداً مرة اثنية. ان

ابلنسبة يل زواجنا أبدي، مهما حدث لنا، ومهما 
كانت التحدايت اليت سنواجهها. بقاؤان معاً كفيل 

حبل كل املشاكل، ألن الزواج عقد جيب أن يدوم إىل  
 األبد ".



ست الزوجة البسيطة، قالت جيسي حتذره: " لكنين ل
 اجلبانة وغري املعقدة ". 

ابتسم هلا ابتسامة من أمجل ابتساماته وأكثرها سحراً، 
قبل أن يقول: " أنت الزوجة اليت أريدها، تسورو!  

   ." 
 رابط حتميل ) رواايت عبري ( : 

https://www.riwaya.ga/3abir_cl
assical.htm 

 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 
https://www.riwaya.ga/a7lam.h

tml 
 رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة ( :

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/a7lam.html


https://www.riwaya.ga/3abir_m
aktouba.html 

 رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة ( : 
https://www.riwaya.ga/romanc

ya_motanawi3a.html 
 متت

 
 
 

https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html

