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صصر!هب!8!ا-ثم6
ءرترجمةبير(ندللولوي!نيبقلم-

الغرفةوبابيفتح)الاولالفصل

اماوجههاوعلىسيجنيلوناآنادايرمنعاريةشبةباردةغرفة

يصاحبهاالم!شةمقيحيطهصغرومكتبوخزانةمقعد،المنعزلة

سيدفيوريناالدوناالناظر.فسفىيتوالقديمالاتلاثمنشيع

ملأمحتبدو..عمرهاالنورانب!ة.بالسلامعميقاشعورا(ليه

تكادونالمظنقهندامهاالغرفةمنبةعالنافذةمنينفدالذيالوحيد

فىتخضعانهايبدو،بابان.بع!دعا"منشعاعبانهيوحي

يعيشونا!زيناولادها؟لنسوةمن(بعفنجدالستارةترفععندما

دوا!ر!نجفرضونالموناانابنويباالذيالبابامامتجمعنقد

..اكضطةلزمنقدالنسوةمنبعض.وراءهيحتصرانا

جيمدونالراهبامامنهنالاخرالؤط.أركعبينما..الوقوف

منمامىةفىمابكلبصوتينشدنالكل.يصليالارضعالى

ؤطشعلىالملامحبسيظحينمنالنشيدتتخلل."وتنشيدخافت

!مبهايتفوهانعليهكانتفمنسوة..اكوضعفىتغيراتآخرالى

و..اليهالموجهمنتركعبيثما..الوقوفالىف"،تركم

منها.اؤفسود.واقفةكانت

العذراءايتهاا-متمتمة):الراكعةايؤئة

فىاتعمقنااذاولكنالمسيحاميا

منطقيارحلأسنحده
المقدسةامنايا

تشعرعميقةملأحطات
الراكعةالفئة.الىالواقفةالفئةتشي)

لاولىيخالكماابلهليس

مننظراتالنسوةتتبادل..بالصمت
لا:ا:جيورجيدون

ولكن..بناتي(..العذابمنشيءفيهاآلدهشة

التي!الروح!لمىتشاعدهانفيقديم!بحقاستحلؤكامراة

انصرافهنمالربالربايها

بهرئيفةكونناكسماءملاكلة:ثانيةامرأة

املالنسوةتنحني)دعاهالذيالمسيحليست!كله:ثالثة؟مراة

ضطو..فيوريناالدونا

اليه

والرفيوريناالسيدةا!فالآمنةآلنفوسلتحمله:رابعه(مراة

عميقس:وركلدالجناتالى

الربايهاارحمنا:الاولى

المسيحايهاارحهبا:آلثانية

يا.ةلابديةالراحةهبيهخامسةامرأة

الخالدالضياءوامنريهالر-مةامنا

لمفت!ابسلأمدتمت:واحدبصوتالكد

بصوتمصلياتجميعاالضساءتركع)

خفيض(

لملر.مصرواـلمحصططصصآضبم

!صوللريه
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الصبانراتبيق

هواما،ولمسا"أشقيقتهابك،رثةمفكرةهيفيورفيدوناضهخرج

لا،عزاءيكتم!"انيريد"كلرةبينفمتمارجحبشيءمختلطة؟لالم.ات

عنه.يعبركيفيدري(جيورجيدونلراهب

فيورجناارء،وناتسقظ..شليلانتطاربعدمناد!نفىأ

بينما؟،يهابكلتوجههادافنةامامثامقعدعلىو!وبططاءلمىرهرم

الىريديه7ططيرثمكتفيهاعلىالراهبيربت

لرى4(امرهاا!لمكمنالسماءلنزواتفيابهااختيار

(انهايهاطمبئ.وجههازالما)فيورينادوناوارؤين...اررينه!

وتنطريد.ها!ترفهاالجنون(لىشامهمعلىحدودا

وصو"ياع!عيها؟لحطتهلالرأهب(الى

.3بالخروجبهامرتناالذيقريةراهبفهولارجي

قض!يمرها..الحكماخطت:جيورء،لون،ادبر-ةهـخم،ضى

كاطرهاا!ث،وا؟لأ..اتزانهعلىزاللاجملةبوادردومايه

...إخركطرمنالعزيزةس.بدتييانجثطاد!لىنوعكانا

الربرحمةمنتياسانعليهااحطىتمامايفهماننو

.."وان

تفصءعسا!أوما(قلقة):فيورفيادونفاننا!خعيته!م

؟ألانالغرفةهذهفىوحم!اتوجيهبامكانهتفكير

ر*يدةليستانهامعزشاـ():!جيوربردوىوبأنهثقافتهمدوط

ام-أةوهي..م!هافىابيتفاي..(وهلة

إلحكمةشديدةياالآقاذهبن(وة

أتالتهمما،،متلو(فجأ.ط!:فيورينادوناالاخرةالصلا.ةأقمن

كلدماجو"خهاتقط!)..؟لبارصةليلة!علا!4ا!لمهكلاها

منهوتخر!..(لميتغرفهبابيفتح

رقيلقؤ..متأةايل"%الخادروايلزابيتامامئم..لااله

تفعل؟ماذب(باىطالمقابلىالبابمنحبن

..شينرلا(فيهرقةلابصوت):ابيت.ا
للرفىغارقينزالالاأهب

ايرءتنظراؤ!ا

نجتبلأ!هيوهل:فيورينادونا

ل!4ن!تنط!اا.لا.للزادت:ا
........ممله

لكاع!ى!..رلبكاءاكل؟!نهالهاعزاءفيولكردوناصجه

تبكي

لهحانهاسووت-ططهـ"تؤترب):ايلزابيت

برصماور"ةتحدثهاالزانغةونظرتهاالسابقة-!-لا

ث-يم)..هناكزاللاانهتقولانها---



كاندبما:جيورجيدون(مدالابعيداأنبيديها

لمنالثيابنلبس،ذ؟هومن:جيورجيرون

!انربما:فيودينادونا(نعمانبرأسهاايلزابيتتشير)

أهـاانيرعبنيولكن؟؟هناكزاللاانهتقول:جيورجيدون

لاتانها:جيورجيدونأأين

تفع!ما:فيورينادوناارجاءذارعة،نفسهاتحثانها:ايلزابيت

تصميمالحجرة

أقيماهذا:جيورجيدونيابشيءمساعدتهايمكننااـلا:ميورينا

فىالسكمنشيءل!رببم

عندمانخطىءماثقتهالشدةالرهبةتبعثانها:ايلزابيت

11نجدفلاكالآخرين...تقولهبالذيمر

تريدجانها..المنا؟.ايضاقالتماذاولكن:فيورينا

باثبماتفهم..الموت.سيعودماوسإعانذهبقدانه:ايلزابيت

التصرف؟سيعود:ينافيور

جهتيمن:فيورينادوناريبلاونجتقةسيعودانهتقولىنعم:ايلزابيت

فهمه.فيها

؟أ؟ارأيت:جيورجيدون...قأكيدذهابهعناما:جيورجيدون

واد..عليهاالحكم..عودتهولكن

تتصانها:فيورينادونافيالسوالهذامثلقراـتلقد:ايلزابيت

هعندما..خلقتوتصميمبقوةبيفصرخت..عيئي

تجيبكولكنهاتسمعك.0.سيعودانهنعم)..أكيدين

بعيهعالمعنمادرةالجثةانتدسهيانهابل..(سيعود

يتنظرها،انللمرءجثةليستالفرفة!المسمجاة

نايجبكيفرباءوللصا

حقي!لشدةتلمسها"ولعرإاجثةليست:جيورجيدون

بعد.بمغزاهاتفكزالبمارحةليلةقالتسهماهذا:فيورينادونا

تتبالرءانالعجيب..ايضا

انهات.ماانس!انالجثةهذهبرفعترغبوهي:ايلزابيت

أخثربدأتافيلك-بالحال

يمكنما-أخافماني(براحتيهاوجههافيورينادوناتحفي)

اقولىعاكادلااني؟الكنيسةالىلحملها:جيورجيدون

عينيها.بخسها(ندون..برفعهاترغب:ايلزابيت

اممإانها:جإبورجيدونثيابها

تشهاأن:فيورينادونا..51(رأسهاترفع):فيورينادونا

خلاالسابابنهايقضيالواجببأنعليهاأشرت:ابلنرابيت

الو،ابنها:جيورجيدوز،الثياببعضالجثةبالباس

وجيزة!ترةتتيبسانقبلخصوصا:ميورجيدون

لبساجيوفانييدخل)الإبر-ؤ

ليركناليهالمتحدثانينتبهباشارةاجابتنيولكنها..نعم:ايلزابيت

رأ!يصلإتىالإلوفيامرتنيجض(شمئزازهامدىعلىتدل

ال!هذهعلىصغرةلحظةالفهاوانلغسملهاالماءمنشيءباحضار

حديث!تتابعفيورينادوناهذابعيدا.واقصيهابالمناشفذلكبمد

انضذإلقد:فيورينادونا.لتنفيذهذاهبةاناوهابهامرضطما

سنوسبع..طويلة(تخرج)

تقيطفلاكانانهعن-شفاعلىانهااخبرتك:فيورينادونا

ذلكاذير:جيورجيدونالجذون

للهئعسةدراستهنتكملةلييحالى..حقادذ(هدفها

خفيف(باسنتنكاربرأسهاتشر):فيو،ينادونا.شيءكلعنهفلع

أصبحتالتيالف!ناةبهذهالقىوهإ(ك..حقاهدفهـ(

زو+ضه.الحالهذهعلىدا

-..ذلكاعرف(متنهدا):جيورجيدونكلاخرينسف

(لىبرأسهيشر)بقيتالسببولهذا.سابقعنلشى

معهابحثهاريدامرفلدي(فة(لغ

القضيةبهذهق2يتعهناكولكن..ئاه

رأسهعلىالصليباشارةالبستاني.يثمم)غالبااذ.اعماقي

يحإزج(جإالتصرفشتحاثمى

حتىوتتريثفيورينادونااليهقنظر)يشاطرناماسانا

قلقةبلهجهتس!ألثمخروجهمنتتاكدمععارياابنهاك

الميت(عنمتحدزتهذامثلالامهات

يموتانقبللكاتحرفلقد:فيو؟!ينادونا

؟اخرةتوصيةتنفيذمنكطلبهل..عنعاجزةفأنا

نعم(بخطورة):جيورجيدون

؟المراةبهذهالتوصيةاتتعلق:فيوا!يئادونالنفسكتجيزبم!انلم

نعم.:جيودجيدون-..نتها

لكانعرفهاعندماتزوجهالو:فيو؟ينادوناانمنذهكذأف

طالباكانانمنذعرفهافهو..لهخراانهالكيخالندثها

رنسابف!كأنهابكلماتفجاة

كذلئيالشي..فرنسيةانها:جيورجيدونيمكنلاكلمات..

زواجهابعدفرنسيةأصبحت:فيوء!ينادونا-حقيقيةكلمات

وكانت-...المولد؟يطاليةولكنها..تكاد-لكاصفها

تزوجتعندما...بفلورنسامثلهةطاليعندماولكن..ها

بالذاتلييحالىأخذ!االذينسيبالإمنانهتجدإة

.نشى-الىبهايذ!بانقباإ،لذهركهذهلمات

ار!بعينيهيشر)تبعهاوهل:جيو)ءجيدونوأقسماحيانايفني

لييحأ.الى(الغرفة..حديثهاسماع

؟لمسؤةاخنىقاستهعذابأي:فيوربنادونابل.عبهتتفوهان

هنا؟لىواحدةمرةيعدلمانه..فيالتح!يقى

واخرا.كاملةسنواتسبعخلا)1

سبوىيمهـثلم...عادوعئهلامامكينة

يقطع.لمانه...توفيتإساكلاتموتعينيهابام

ءيزاللاالهو.بعدالمرأةبهذهصلتصفقطإيومينا

لكاعترفقدانهشكلا.!لهايراسمنذعادالذييد

(مترددةتقولتضاليهتنظر)بذلك

الاحتياطاتبعصراتخدقديكونانآملاندونالشيخ(ني

لم0.إالللأط!غرفةبابامام

يأ(بدهشةاليهاناظرا):جيور+.فيرونويبقىالارضالى،

!؟أطفالزالتلابينمامورة

وضعتقد؟نهاتعرف!لا:فيورينادونا

طغلين؟سنواتعودتهت

(نهنعم..هبمطفليها:جيور!كردونعد؟..تنتهيلات

نالياكدانهبل..عنهما،حدثني.غادرهاعنعماببا

ولوالدتهما.لهسلوىكاناالطفلينهذينذهابهو(ذكر..



..حفرة!يتهاوىأالسلوى)كلمةاستعملهل:فيوريئادوئا

تتلأالتيالاورافى؟بالذات

..المظلمةالليالي.نعم:جيورجيدون

اقيعندما..عليها-الحقيقيالابلميمنلمفهواذن:!بمريخطدونا

الرب،هناالوحدة..الطفلينلهذين

حيثالىننماخنطانبالطبعيرمكننالا..لا:جيورجيدون

أينفالى..الآنصدرلوحتىطاهرانهالزناعننق!ول

البابعتبةعلى..ولكئ...فق!والفكرالقلبعن

انارالدوناتدخل).0بهاخبرنيماالاقلعلىهذا

عينيهـفى..الوجهبيضاءبهاخبردماهناككاناذ؟:فيورينادونا

مميؤتجعلهانبرةشفتيها..لياللهفليغفر..يموتانقبل

.وأثاثبشرمنيحيطهاحبهنقاءدومابىاكدتقدموالدته

تطهرانشرصيتهاوجدةلمبائيواع!نر!..السيدةلهذه

مخلمآناالدونامنتجعرفعاطفة..تدعيهمماكلمة؟صدق

ماأثمبه.حدقي!ا.الالموه!يةأوهمتنيلدرجةشديدةكانتالعاشقين

ممزقبصوت):آنادونا..الطفل!ان

الحيا!قيد..لا..لا:جيورجيدون

محاولأ):حيورجيدون..(بصمتللراهبتشبم):فيورينادونا

الىصديقتيياالله..تغح!ثانها..؟تس!مع...رباه

ياتشجعي:فيورينادنابخطىاليابمنتقترب)..تحدئهانها

ناتشعرانالا:آنادونا(تسمعانمحاولةحذرة

خاللىوانهركيدا-تهفىيفهيشأنهاودعيهـا:جبورجميدون

أعىفى..اعماقناألامورنرىاننا..العكسعلى:هيورينالمحونا

تشعرازالا.شاء؟لمعنىادرادماولكن..اهوائناحسب

وحدناعلينايقتصرهؤهمنلنفسهااستخلصتهالذي

!ب!الكارلة
تركوناالذينهولاع

،ريحييونزا!والااقلتكورانعلىاجبريها:نجيورجيلون

هيمماوحدة
لميحييون:جيورجيدون

و؟لمحاولة..مستحيلهذا:فورينادونا

اليه!تنطر):أنادونا

عقيمة

سماعهعندنحلأء

لبضعةلداركالاقلءإىخذيها:جيورجيدون

لراسهاموتستدير

أيام

-وتجالس.جرحه

أوبطيءباردبصوتهذهتتركلمولكنها.حبذا:فيورينادونا

كلهاقضتهاعاماعشرينممدالدار
استمعااناو..

بالنسبةغريبةأصيحتلقح..بانأمل

آنايالماذا:فيورينادونا..جميعالنا

نايممكننيلا:أنادونااسواهيالوحدةخواطران:جصبورجيدون

.الآضونيلفظهابذور(لروحعلىتنفخفهي..الخواطر

الفظلم:جيورجيدون-بر.الحوارة

تلفطها)انك:آنادونافىالاناستقامتقدالوحدةان:فيورينادونا

وانا(الموت)تقوللمحماعحئيهاالىتنظراىيكفي..اعماقها

علىحييتماقصرعنكفلمح!لخارجي1العالمبانتشعر

ساخرىحياةليسجنتلقد..لهاالتعزيةوسهائلك!مبئة

كاالوحيدة؟لحياةوقعيثيرالتيالداربهؤهنفسعها

بوجوداوالاحساس-الرعبنعم-الرعبفيهاالخطوات

؟نسعرالكلمةهذهكمافيهايتهاوىالزمنانلييخال

شتئكلمئتحرمنيواتك..شيءصوتأتخيلأني

اقولى؟؟نتريدنيوماذ!:جيورجيدونفيالريحبهاب

ير1؟نبراولدياللهيت!لطفان:انادوناالرعبفياخذنن.

تقوله..اناريدكماهذانعم..يعيشكلوحيدةصرها

علىاياهاوهبهاإتيحياتهاعنيولا..بروحهاتذهب

التيالحياةولكئ...الارضهذهاما...ولن!اكان

الحياةفهذهنعم...اياهااناوهبتهشقيقتهاتظص)؟

التعاليمتنصالا.حيةزلتمالهتدوم(فجأةفتصمت.

منيظلفانهصالحبعملقاممقبان...النطراتئغة

خالدايصبحلنولديان؟؟الخالدينوعلى..خاص-نور

حيةدمتماحياسيظلولكنه..عماروحياتمي!زاة

كلمعالارضهذجعلىحياسيثقىوحدتهماانبل.

حياتيومع،بهاحاطتاقيالاشياءطبيعيةبصورة

نالانساىيمكنولاملكهغدتالتيكاهـئيقربقا

(.اياهايجردها(اللهبمنبامواجربمون

صلفه.مقاومةجيورجيدونيحاولعبثا)علىزلتلاولكني(

يرفعالصو؟ب.يطنهماالىنا2دوناو؟عادة

(الربرحمةيستدعيكانهالسماءالىيمدهامرهذا(تعريتها

نا..لا..الله(حركشهتلحظ):انادونا-عكينة

الحياةيسلبلااللهآنا

الدنياالحياةاعني:جيورجيدونيكونان،م!نلاالله

الغرفةفىانتعرفاناذنأيكفيك:آنادوناالي...ا!اقى،

؟لنطق،عنعاجزمسكينجسدالمقابلةطالماالارضهذهث

شيءكلبانإتومنالسماععنعاجزلاحشلودهانا!ضا

ناالاعلينايبئلموانه؟؟انتهىقدأ!ماقفى!ل...

بهااتىالتيالارديةمنرداءنلبسهوالؤر-الابدألى

هذاعجزلوحتى،فرنسامنمعه...بينناذلكم

يختفيالجليدالذكبمنحمايتهعنالرداء..ياتناذكز

؟؟الخارجمنياتيهولااعماقهفى
لطعمهاصيبمن

ياالمتثعةالعاداتانها:جيورجيدون..الذكرىكلمة

سيدقي
مشهدكايبتعدكن

ونشعلالصلأةنقيمثم،نعم:آنادونا
نفسهاالىفحث

..الشموعان؟تحدثيمكننيلا

فانا0.ذلككللتهيئةاصعواهيا:آنانا.الآ.: دو.حريخاحديحاى

عليهكانماالىشيءكليعوداناريد

التيبالحياةحيةغرفتهتبقىوانقبلأ

شائهاال!عاعودتهتنتظر..اياهاوهبتهكماالكلمات!م!

ولديباناذناخبركمالم..رحيلهيوم

؟؟سفرهمنبعديعدلم(الذكرى)كلمةالا

جيورجيدونيتبادلهاقلقةنظرةتلمح)وكأنك(الذكرى

فيودينالى1بعينيكتشرلا(فيورينادونامعشيءعاىأحيلم

وذهباايضاتركاهاقدوليديافلانيوها!ولد1وليست..الذكرى

تنتحب)؟سيعودانانهمااتعتقد...لالمدينةهيهثذه..:اها

(الكلماتهذهسماعهاعندبصمتفيورينا-لمسهايمكنني،

اتذكرين0.مثلككثير؟بكيتلقد..تبكيلاتلفظوعنهـدما..ا

رحيله؟يومكلعنتبعدنينك



اذرف!دموعلبىيبق...؟ثسيبأعرف!ندونبكيت،لي

..لييعودالاجنبي...سببدونتبكينالانانتوها

..ولريمنهيجعلآناياحالكعلىابكياني:فيورينادونا

نارعيمةجيورجيودونالبكاءعليكانهاذنتدركينألا:آنادونا

الملأح!تبدينوكنتبوجه)تمسكفيورينا.00انقطاعدون

م.-ورورنبث!أن(بحناناليهاوتنطريديهابينشقيقتها

!وترحملافالحياةكيف..وعينيكبجبهتك؟انتاهذه

اتعتأ(فنأففه):آنادوناافي؟الدرجةهذهالىتتغيريانامكنك

..لتعزيتناكافيةاخالكالزهور..تتألقينكنتكيفاذكر

-!رباناساا!اانت...الاناليكانظروانا؟حلمافي

الذ9النممخعىالابدء!كن!تكيف؟تذكريننفسك

(1اتعتقد(التغيير)..آناياكالحلمنعم:فيورينادونا

ذلكعنللتعبيرإ!كالحلم؟الامورتتشابهكيفارايت:؟نادونا

اهذاعلىاتعرفجسدكمنيبقىماذاحسدكتغ!واذا

ظللتالقد..ليذكريات؟؟وقبلهالبارحةكانالذي

عص،فيواحدةهذا..وقبلهالبارحة..وأحلام

و(حدبريقا،ثغره.-شيعكلهو

خصلاتمعاليافع..واحلأمذكريات..نعم:فيورينا

--الشمسذهبتها.حيةالذاكرةكانتفاذا..اـرأيت:آنادونا

الاجنبيهذابصورةاراهكماانولدي..حياةيصبحفالحلم

ص.جامدةعيونعناتكلملاوانا.حيايزاللاالان

خاورأسمنحدر(نانحاولي0الغرفةفىالمسجىهذا

فرفةالىتشر)!فهميئي

اخبرتكاذاتعترضنفسههوولكنه(هامسة)فيورينادونا

نجراالامان؟ابنيهناالمسجى

للحيازوضعتهالتي.حلماكانتمالذيليت:جيورجيدون

لهاتردانيمكنلا..الداخلبمالتفكرمنلحطةبعد)آنادونا

وللىهامنقيخذوانسنواتسبعيلزم(عجيبوبهدوء

اضرجلأمنهجعلتالافيهاالمرءيفعللاسنو(تسبع

فىحيازاللاولكنهيعوداندونذهبالذيبالطفلالتفكر

مافىلقد:جيورجيودونكيلاقيتهمايلأقيانالمرءعلى..

بالفيمتلمولكئهتتعدىالتيالحقيقةهذهمثليفهم

..ساعاتقبلحياتممسك)ينطفىءلاكضيا،وتتألقالالم

يحيا"كاننعم:انادونا.الهائلةالحمىهذهباعثة(صدغيها

؟..منهاالاخرين.الدموعتقتلالتيالبالىدةالحمىهذء

منالقاوالاقلالقليلالصوتوتصلب

حياتهطوهبلقدادوراني..ناصعهمجيضياءأي

بعيدةاشارةبيمطاحداكأن..صوتياصداءعلىوادور

الذيم!تهذا؟؟الان.يتكلمغري

هذهمعهناكيحيا.قليلاتستريحيانحاولي:فيورينادونا

الذ؟الغريبهذاالاابقىانيجب..ذلكيمكنني:.لاانادونا

حيااصبحتكيفجيداتأملجيورجيلون..حية

4والاحساسالامورانك.الصواباقللماذاو(خبرني

شياليومفقدناهما؟كذلكاليسولديفقدتانيتعتقد

حياته!.نعرفهانذرفتلقد.الليلةهذهيمتلمانه

ولكنحقاهذاكانفلميذ!برايتهعندماكلهادموعي

نبكييجعلناالذيالحقيقيالسبببمانهذارأيتعندماا

.التقليديالسببهوليسموتاناشيءكلفقدوقد

!فقدناهمانبكيانا:جيورجيودون

المتوفييراهاكماكانحياتنانفقدانا:؟نادونا..كبيراكانغيره

..نعرفهلاالذيالرجلهذاقليلقبلنفسهاكأ

سيدتبم،يالا:جيورجيودون..هذايعرفثا

انفشن!تبكياننانعم..نعم:نا2دونا.0تغيرنا،

عنعاجز-ااصبحتوفيالذيلاننبكي)التغيير(كلمةاند

الجامدتانلافعيناه...الحياةوهبنااننايعنيالتمغيبرن

ويداهرويتناعنعاجزتيناصمحتاالىزالواذا.ين

لمسنا.عنعاجزتيناصبحتاالمثلجتانهذاقبلمنكناه

كانعنلىما..مثلؤاليومبكائيسببماكافيةالتذييركلمةا

نفسيالاجيكنتماكثيرابعيداولدياستطعلماني؟؟!

!نا..و(حدةلحطةفىفكراذا)فماقولعادالذي.جنبي

ويشج!كميعنينيكانم!وهدا(موجودةنظرةمتمنيةرصده

اقولانتريدنيماداولكنوحدقيفيعليواحفةبتسامة

حيةارولمانيأ!ولانيجب؟؟لانجبينه-جبينهلالى

انه.ابداحيةاكونولنلهبالنسبةالتيالسوداءثمعره

يهبنيوان،جمااالتفكيرعنعاجزا؟صبحوللىجم!القلىيمالي!يد

انتتأتي-وها.واحدةلحظةولوالحياة..لاولكنالجديد

ماتالذيهووانه.دلكعهـسلتقولىولمحكانمقطبةكة

ظرلا-انه..خطهذا..ليبالنسبةالشعرمنتقريبا،

مبابرهتتجه)..وجههاوييراعماقهايلتهمانايمكنك(المي!ت

مععائدة(يلزابيتقنمادف..اببادليىالرجلهذاأن

الساخنالماءمنشيعاتحملاحداهماخادمتينفهيولمطتعرفن

لا-والحياة
بلهجةوتحدثهما..العطورمنقليلأوالاخرى.0
القسوةبهذهبميلها

ء.(الصبرنفاذعلىت!دل

لقد.تغرهوان،
مابتنفيذايلز(بيتيااسعيهيا:آنادونا

ماتانه.اعرفهلا

به0امرتك

الثوفي(غرفةالخادمتانتدخل)0نفسي

للرلكلالنسة أوامركبلغتلقد(معتدرة):.ابيتا-....

نعم(مقاطعةأ:آنادوناكانلافلنفسهجة

قدومننتطرانعلينا(فتممة):.اليتا
للر.اعطىوماذا..ياته

التقريرلنايكتكيالطمي!
..مثلااعطافيلاذا

اسرعيوالان..فهمت..نمم:؟نادونا.بسي!.امدمندبل

احدىنسيتلقد(الارضالىتشر)تشر).لهنار51

تنحني)الارضعلىلهاصليباالنسوةالميمعنىاتفهم(

اياهمقدهـةالصليبوتلتق!ايلزابيتكانبأعماقياش

بينمامنهاهذهفتتناوله..سيدتهاالىلييعدولم(لمرأة

(الخروجايلزابنتتحاولافهمانيمكننيلاا

يااوامريتسبملا(مكررة)آنادونابرو!ةطريثه،

.0ايلزابيتان.لمسهاعندلما

(تخرج)سيدتييامطمئنةكوني:ايلزابيتيمكنناولانعرفهلا،

نا(اصابعهابينللصليبناظرة):آنادوناربما،بهاشعركا

..؟لارضعلىالمنانضعان..نصليتعتر!انعليك



المو!)تقولوثانكأنصليبتمد)جيورجيودونيأخذه

حبماق!رشيءامراالصللأةاصبحتلقد..(؟ليه

ءاحياةليوليست..!ررميعاى؟انا!فليبا!تبهمعبل

الوحيدالحياة
اطر...واقفةوأنااتألموانأريدماهذا

بوجودهوالاحساس

تيانكاشعرالكلمةاحياناابيخبر..لحطة!ببحطة

منتحرمنيوانكنسبلأسأتركواني..تننلعقوتيإن

صبرينفدلقد..رباه)..صارخة
تموماذا:جيورجيدون

يتلط!ان:انادونا..دوما!يرفضولكنه(3عاررعني..

لحطةواحيهاءوفوفادومايريدناثهو
ط..يعيشيتركه

اعنيولا..ذقولهدون..الارضهذهعلىلحظةعقب

الارهذهعلىاياها.بالراحةامل

اياهـاناوهبته(لتيالحماةهيالحقةالحياة:جيورجيدون

زالتحمالهتدومرسأ...المسكينةصديقتيياالاخرلى

بعمل"قاممنبانالمسك*ضةء!د،!تي

ولى؟ن؟؟أالخالدينواحدجموتهـعكؤانيكنهلااللهاننا3دونا

حيادسيظلولكنه
اؤول.مماواثقةاني..مخالوقاتهءن

الارةهدهع"ىصيا

به،احاطتالتيلمولديباناقنا!يممكنكلاانهكما

لاقيمكنولاملكه.اليهدعاهقداللهانتقولانت.يمت

حدونيحاولعبثا)موكدهذا:جيورجيدون-

الىافادوناواعادة...عاىرلتلاولكني(ممزقبصوت):انادونا

كا2السماانىيدهبرفعالحياةقيد

((لرباموهذا(تعزيتهام!اولا):جيورجيدون

تلحظ3):آنادوناالمسكينةصم!يقتيياالله

يسملبالااللهانآ!اياتطبرمي:فيوريضادونا

رااعني:جيورجيودونبعيدايكونانباناللهلايمكئتشعرانالا:ناادونا

،اادنأركفيك:آنادو!افى..(عماننافى.اعماقيفىخالدوانه

مس!جداالمقابلةتنتعرانالا،شاءماالارضهذهاعماق

تاعنعاجزجسد..وحدناعالينايقتصبرلاخلودهانايضا

شينمكلبانلتومقالأبدالى.نركوناالدينهولاءاع!او،فىبل

ناانالاعلينايبق0بينناذلكرغميحيهونزا!والالديرط1و

معهءبهااتىالتي..ذكر-إاتنافىيحييون:صنروربركطدون

الرداععهذاعجزبطثنةاصيصبكمقاليهتتظر):أ!ادو!

عافىثرماا!زي...اذكرىإكلمةسطعهاعندنحلاء

؟؟الخارجمشهدعنيبتعدكمنبرأسهاوتستهـير

العادانها:جيورجيودوننفهاالىوتتحلىثتجتئ،جرحه

ا"،رمم:آ!ارونااتحدث(فىيم!ننيلا(وبطيءباردبصوت

..0الأ!موعألاخرينحديثالى-اسخمعاناو..

اسعواهيا:ناانادو!ناايالماذا:ي!نافورنادو

لفكليرعوداند(رفاناكماالكلماتاسمعانيمكننيلا:آشادونا

غرفتبقىو(نقبلاالاخرونيلفطه(

"..اياهاوهبة)ال!كرلى(كلمة؟لاالفظلم:بر؟ورجيدون

0001رحيلهيوم-((لذكرى)تلفظها؟نك:آنادون

ة-مما67

!؟سفرءمنبعديعدلمولديعلىأحيلموائا(ا

يرورجيودونيتبادل!قلقةنطرةتلمح)..الذكرىعلىت

!ورينا(لىبعينيكتشبرلا(مورينادوفاهـحفهذه..سواهانرى

وذهباايضتاتركاهاقلىوبيديافلانيوفولداهالمسهارطباالتيأ

..هذهتلف!وعندما..

تسحب)؟سيعودانانهماا.تعقد..للمدلنة

..شيءكلعنررني

(الكلماتهذهسماعهاعندلصمترينا.
كيو.شيءنل

؟تذكوين..مثلككثرابكيتلقد..لا
سكي؟اقولانيدني

السبباعرلىانلونبكيتافي؟رحيلهيوم

سبب.دون.تبكينالانانتوها...وانبولدىالله"

نااريدكماهذام
نا7صاحالكعلىابكياني:فيورينادونا

وهبهالتيحياته
ال!كاءعليك(ناذنتدركنالا:انادونا

.*الحياةولكئ..كلى

روجهتمسك)ميورينا..انقطا!ادونالحياة5ثهذنعم..

(بحناناليهاوتنطريمديهابينتذعقيقتهاالنعاليمتنصالا.لة

كيف...وعينيكبجبفنك،انتهذهمئيظلفانهطالح

اني؟الدرجةهذهالىتتغيربماانامكنك.خالدا!ح!نلأي

اخال..كالرهور.تتألقينكنتكيفاذكرسيبقى!حيئرمتا

انت..الأناليكانطروانااحلماني-اءالابكلمغ!

؟؟كنتكيفاتذكرين،نفسكغرت(لتيحياتيمع9

آنا.ياكاوولمم،ذعم:فيورينانامنهايجردهانصان

الامو؟تتثا!،كيف11:آنادوناصلفهمقاومةورجيو

يبقىماذاجسدكتغرواذاإ!كالحلم..الموابيظنهما

هـحمة!يسطدع"
؟؟وقبله؟مسكانالذيجسدلرمن

..وقبله؟مس..واحلامذكريات

..شيءكلهوهذا..لأ.0؟لله(لاكته

حياة

واحلامذكريات..نعم:فيورينا

الدنياضياة

حيهالذاكرةكانتفاذا..ارايت:آنادونا

كماولديان..جياةيصبحفالحلمالغرفةفىانتعرفا

اتكلملاوانا.حيازالىلاالاناراه؟ك!عنالحركةقدضا

السماععنعاجز،ق

ناحاوبى.الغرفةفىالمسجىهذاءن

لمو(نه؟؟انتىقد

تفهميعيالارديةمنرداءبسه

نفسههوولكنه-هامسه-:فيورينادونا..
لوحتي!رسعاى

هنا+المسجىالجليدمنحمايته،

حلماكانتمالذيليتجيورجيودونمنيئقيولاها!4

الد؟خليالتفكيرمنلحطةبعد):آنادنا

سنواتسبعيلؤم(عجيبوبهدوء..ليدتي.ياالمتبعةأت

؟لتفكرالاشيئافيهاابرءيفعللاسنواتسبعونشعلالصلاةنقيم

على..يعوداندونذهبالذيبالطفل

هدهمثليفهمكيلاقيتهمايلاقيانالمرء..دلككللتهيئة

كضياءوتتألقالالمتتعدىالتيالحقيقةعليهكانما،لىكاء

هدهباعثة(صدغيهاتمسك)ينطفيءلا*التيبالربمياةحية"

التيالباردةالحمىهذء.الهائلةالحمىشانهااليهاعودتهغر

03الصوتوتصلب.الدموعتقشلبان(ئناخبرءمم



ساعاتقبلظوادورادورأني...ناصعهمجيفعياءأي

يحيلكاننعم:أنادوناغيرياحداكأن.بةصوتناصداءعلى

منها؟الاخريناعطى.يمكلم

القلأمنوالاقلالقليلقليلأتستريحيانخاولي:فيورينادونا

هذأحياتهوهبلقدابفح!انيجب.ذلكيمكننيلا:أنادونا

بعيدةاشارةبيدهاجلىاتاملجيورجيودون..جة

عااالذيهذا"الانتعتقلىانك.الصواباقللماذاواخبوني

المرأةهذهمعهنالرلمانهأكذلكالشىولدجممافقدتانن

لادالذبماالفريبدموجمطذرفتلقد.الليلةهذهيمت

لاو؟لذكيلينطراتهادموعلمحطيبقفييذهبرايتهعنمماكلها

اذالسوالذيشيئاطيعودالاهذارأيتعندمااذرفها

يمكتكيف.القديممنهيجعلشيءكلفقدوقد..لي

"،حياتهاصبحت...ولدي

عند/بهاوالاحساس..كبراكانتغببرهاننعم:جيورجيودون

نعرفهاشيءلااليومقليلقبلنفسهاالملاحظةتبدبنوكنت

بهاشعركماحياته...هذايعرفكلنا.شقيقتكبشان

قعترانعليكولكن0..تغرناوهيترحملافالحياة

يجعلالذيالحقيقي(التفيير)كلمةإناتعتقد(متأففة):أنادنا

التقليدبرالسببهواننايعنيالتغيران..لتعزيتناكافية

نبكي(نا:جيورجيودونالابدالىزالواذاجديديناناسااصبحنا

حيا"نفقداناآنادوناهذا)التفيطقبلمنكنغاهالديالشخص

الرصهذا0التولمحطللتعبركافيةالتغيركلمةاناتعتقد

سيد.يالاصرنجيودونعلىالتعرفاستطعلمانيلإ"ذلكعن

نعم..نعم:آنادوناظللتلقد..ليعادالذيالاجنبيهذا

صاتوفيالذيلان،عينيهفىواحدةنظرةمتمنيةاترصده

افعيناك..الصياةواحد؟بريقا،ثغرءعلىواحدةابتسامة

رويتناعنعاجزتينخصلاتمعاليافعجبينه-جبينهعاى

عنعاجزتيناصبحتا-الشمسذهبتهاالتيالسوداءشعرء

ء..أ؟؟مثلااليومهذابصورةالقديمولدياليتعيد

اناجمكنتماكثرا.جامدةلا..عيونالجديد.ولكنالاجنبي

واحدلحظةفىفكرخالوراسمنحدرانوفكانمقطبةجبهة

يعيننيكانماوهذا(الميتغرفةالى)تشوالشعرمنتقريبا

ازتريدفيماداولكئهؤااناخبرتكاذاتع!رضانايمكنك

اعدلمانياقولتعر!منخرالامان؟ابنيليسالرجل

01بداحيةاكون.والحياةللحياةوضع!تهالتيفهيولعها

3وان.بيالتفكرالقسوةبهؤهجميلهالهاتردانيمكنلا

انتوها.واحلىةلقد.تغرهوانمنهاولدهاخذقوان

ماتالؤيهووانهانه.اعرفهلاآخررجلامنهجعلت

لاة؟نه00خطنفسيفيحيازاللاولكنهمات

ودماحياوسيظلولكنه..لكبالنسبةماتلقد:جيورجيولون

امبهاالتيالحياةحياكانلانهلنفسهبالنسبةيمتلم

شيئا.محنهاأعرفلاألتيحياتهوليست

سنواتسثعطيلةالحياةوهبتهلقدوماذا...حياقه

دوريعتابعةيمكننيافلا،انقطاعدونمثلا؟اعطانيعاذا.

ولم..الانفيهماتالذيمالاهذا..بعيدامدمنذلى

طويل؟امدمذبىبالنسبةميتايهن).نشيربةهناكالى

بوجودتتعلقلاالحياةانأكتشفتانيلمي05معنى(تفهم(

الجسد-كانربما0غيابهاوامامناماجسديحياكانباعماقي!

نهبهالتيالحياةمنفارغامظامامتاهظالالييعد،لم

احياناتت!معانكاننتااللتينعينيهاياها.اننوعا!رراندن؟

فغد.نا(لنورمنشعاعفنأةاضاءهماوقد!هبنيانيمكنه

..والشمسوالضحكالسعادةمنشعلةيعاودنيشعولىيطلم

ولكنهيحياهاكانال!تيبحياتهفقدهماقدكيفافهماني

ئفسي.فعيناءمنحياتمقبعديفقرهمالمالاموربرويةجمته

ادعوهوعندها..فىقلبيهماكمازالتالافقدناهما.ان.صها

وقدباسمالييلتف!اجده..باسمه.نعرفهانيمكننالا

والشمس.والضحكبالمعادةامتلؤتعيناهحقاهذاكانربماا

لنافيهيالثابتةالواحدةالحقيقةانالسبببانل!

اصبحتانبعدعنيالانبعريبتعددعه1لشىموتانانبكينا

لموجود؟دعولن..كلهاحياتياملك

كلهاحياته.بيننايدخلبانالحقإخرفقدناهما

وشقتاكي.تريانهآللتان.عينايلهستكونيراهاكانكمانا

يحياادعهانيمكننيبل.تحدثاءاللتاننعرفهلاالذكي،

منهاطلباندون.يحيا.انيريدحيثما

بحياتهسارضىانيبل..ذلكعنمقابلأ.انفسنالمجهمااننا.

لوحدهسيحياها.المراةهذءمعهناكوهبناعنعافيا،

عودتهبانتطاروحديهناوسابقىمعهااصبحتااجامدتان

عو؟طفهسلعانمنيتحرأانمكنه1اذاالمثلجتانويداه

بقصتهعلمعلىأنتا(جيورجيو)"لدونسبببكائيمالمسنا.

معها؟بعيداولديكانصدما

شيءبكلحدثنيلقدنعم:جيورجيودوناذا)فاقولنفسي

توقعتهماهذا:آنادونا(موجودةفانا..أ

التيالطريقةعناعلمنيكما:جيورجيودونفىوحدتيويشجعني

بموتهاخبارهايريدانيجب.الاناقول

ناابنها(بلسانتتحدث)كانها:؟نادوناولنلهبالنسبةحية

الاخرةاللخلةحتىشامخاظلحبهعنعاجزااصبح4

نامنايريمدوهو..نعم:جيورجيودونلحظةولوالحياةبني

ا!حتياطاتكافةبعداتخاذبالحادثنعلمها.ذلكعكسلتقولني

فىمعهاتقيمالتيوالدتهااخباروبعدهذا..ليبالنسبة

نشى.اعماقيفىحياال

بخبهاملهايخيبلن(اللهجة)بفس:نا5دونا.يحياسيطل.حيةظ

.ابدا..اناحياتي.."



!تثثملا:جيورجيودولت؟تارلينماذا:جيلثجيوهون

ولكلع..مناالموتىتثقظهتتعقلثالهعليثا(طبيعيلثبلهجلث):آناهثنا

فههبصلهمالاهكاد-هذاكتنتظيهتثاتثقلبهافىيحياتدعهكيله

نثتمثروللت:فيوينادوناحقاتحبهكانمهاذا.اعقاذثطرهكمب

بهوهة:إبيوربثيودولثتثلعمسنكانكحبثما..هدكبمستفتل

الا!ضمناذن:آنادونايسشمرلااللماذاهـلجسدعالميتجاوزألحظ

؟الصمثرةهلىثنتث

مهث3نعم:إهيولثودلثلث
آناأياتقمثلينمابهتثنافيتثثا:

مننتاكدوان:انادونامنتحبهبانالحياةتمنحهانعليها:آنادونا

تارتثلهابكيابكيهاناصظةهـفىهفىالالثتصبهكمااهماثهث

..إهرهيكما..هنهيزثللاانهتعهبانينهثي

فالزمننعإث.:سعهـتيثادوناحإازاللاانهاناااط

واخروقرةوبين:اناصناالتفلبالسمهلمنانهاتظنين:جيورجيولون

هلهايهفثكان)ء؟قلصتثبهذهالموتهلى

11(نتربملاهمثاان؟؟بالثثيالثككالثاترثهنن:قنادمثنا

يثعلهماهلتا:ذيوهثيادضناثمالموتعلىاصمثثرادوماتضعبالصيثآ

قلمهثيثةسيتثلناسبييثفىنبثحانثث.علباتمر

يهوهقد!ههقإثآن:(نادونامعثااالملثعص.ماتهثالذعهسدثالانحعه

موثسهثدفمةوليلثسيتثتثثنتابعكيمحتيتثلث؟اتثنييهـهدم

رملماولكن..قلهرث؟لملثتنتاثقلثعلثبنا.بسلألث

العاليةعالمعاهدجميعتشكرالمدرسيالتاليفلجنة

ومشرقة،مغربه،!لعربيالعالموسا"لرلبئانفى

كنابها:تدريسىقررتالتي

أحمر!مااالادبفي!التعو

-وريرفيفالاساذتأل-ف

والمنقحة.المزيدة،الجديدةطبعتهظهورعنوقعلن

المكتباتجميعمنويطلبان،جزأين

((العربيالادبفيالحعريف"بعتا

النظربات!حدثطبقايدبية!تجاهاتيحلل

وأصحها."لنق!دية

(لفنونويلرس،والكتابالشعرأءلاعلأمويورخز

.مقارنوتصيل،عميقبفهمي!دبية!

يمكننيمآلتي(بياةممحهوبدهكيدكرلهتسيهاآرلاحه

وهبعنعاإثز(اصبحلانهلهوهبقتحىالثهبللع

العين؟؟تريدانهماهذ(لي،الحياثخطربمرأ

إثقمذحيعنعاإثإثانكبما...بالعينعوهنهم

.لثيءاإثمتحكعإثشثاكف..شيءهثوإلاضإثث

اذالانكمنككرمااشدسسىانيإلبمفثهالاوكألت!

يعوهلافمذاالحياةوهميعن!لبت
اسكث،

تمقكلاعاإثإثاقصبصتلانكبللارادتك

عودتهأستحالة

تابإثمنحكا!لذق،الحيثةمإثو؟حدةا؟رة

ذكرياقبصورةمتمثلةصفرةإجزاءتفعميدمهمةلكمن

عنوماجإهوكقحبةبميهة...!متبعة

بينن!لأاعادثك".بالسلهىكفييه

..صورهباشنعالموتانه.فطاعةاياشاحبةتذكرفياذكرى

عاقلواماتتصحومثالتيالحياةهي."اهذهء(1إللكيكلثكان،

؟؟الوسيهولددثاثددابمدبا-مباهمأ!ملى

وبيههالوجهمضطرمإقلبستامييهخل)كقيثتيياالجميع

(لدوناالىمسهر؟قلباإثقماميقف..هـساله

ولكن...قرههسيدتهيدعاندونفيورينا1(عمعي!هكذ(

كاثصفآوتلتوتويودينثحركةتقمحانادونثهدهفىماتط

(المكطدضهقلبستثني0بثسيثنرثثها؟(

حمسسم!ح!ح!حححححح!حص

لمعمالصراأف!راًياقضمال

التيالفكريةالقضايااهمتتئاولكتب،سلسلة

يلثفنبمكنلثطةدع،هوههلعإصثفيننفعتثكم

العالميينوممثليهاالاعلامها

منهاصلىو

ية!رارجوحىةثرسار-ا

إدريسسهيلالدكنورترجمةالب!شى.ر.متاليف

والترفىمو-23

اثريسسهيلال!ثنورترجمةثولوبيهروبرتامميف

ثلملاجمتالعلمدارمنتطلب

!اييروت-ا،دابودأر



يومنباخرانسان!جيوفافيياحدثمارأ:آنادونا

بعزاـتخبرءانها:انادوناكنت.0شيءلا(الرسالةمخفيا):جيوفافي

قريباستانيوانهاالسيدةاخبراناريد

علينا":جيورجيودونيدفىالرسالةلمحوقد)جيورجيودون

!تاندون:فيورينادوناكان،لتيالرسالةاهي(البستافي

قراءتتابع):انادونا؟ينتطرها

يمكنهالا(يقولانه؟؟؟رسالةامعك(جوفانيمحدثة):آنادونا

القربشديدكان..ولكن..نعم(مترددا):جيوفاني

؟اي(الحنانمنهاانهااعرففانا..اياهااعطني:آنادوق

و،تقرأ)!تحبه(يخرجثمالرسالةيعطيها)الميهموجهة

الفرفيها(ختلصالصبربفارغينتظرهاكان:جيودجيودون

ايضااانتيمكنك؟عنهاأخبركأ..يومينمنذ،نعم:آنادونا

نفسها(ترإجع)اياها.تلقيكعندبفتحهالكادصن:جبورجيودون

)تتو!العذابولكن؟؟اناافتحهاان:انادونا

كبر.حب..نعمخطرانفسهعنتزيليكي:جيورجيودون

ض..لا(مختلفة؟لاخيرةلحطاتهحصىالعذابلهسبب

الرسالصعلىتجيب.مرادهفهمتلقد:آنادونا

سيأ...هناراو..حماقةترتكب(نيخشدصكان:جيورجيودون

،تراهانها،ظاهر.هناالى!4تلحقوان(متمتمة):آنادونا

غيابهولكن(فجاةانينتطركانلقد.0ذلكاعر!افي

دونالىالئلىيتوامفاوبنيهامنزلهاتهجر

!عالمستحيلمنرلاهصبدصنا!صنبدأانهاخبرني:جيورجيودون

عافيعانهنعلمها.الامرهذامثلعلىالاقدامعنفيهايمنعها

وحياتهألهارسالة:انادونا

11ولهذاحيورجيودورنعم:جيورجيودوط

نخبريلا:فورينادونافالرسالةاذن(اقبالىتشر):آنادونا

فوالدت!:جيورجيودون..ضطموجودةبدولا

...لهاالواجبمنولكنشك..بلأ:جيورجيودون

مست!هذالا:انادونا-ارادةوتنفيذ..الانالرسالةتمزيق

!بصنص

ولكن..الفتاةوالدةالىوالكتابةالمتوفى

!الجديدةالرسالةهذهبهاتتمافلنر

قي)نعم(الرسالةتفتح):انادونا

عنلاخباركانتظرككنت:جيورجيودن

!دررةافىحديثيفبلتصلبهافاذاالرسالةهده

بمرص6نعم((لمظرو!منالرسالةتخرج):انادو!ا

نعم..0

مدصتبمرصهنايعدلملرجلرسالة:فيورينادونا

لا"رصقاصنصالرسالةتقرأ)...هناانه..بلى:انادونا

القلقمدىتكشفوعينيهايديهاتاركة

لوجودبهماتحساللذينوالاضطراب

لا...لا.ة0وستصت(ولدهانياة

انايافروريهذاحالكلع!:فيورينادونا..بهاللحاوصعلىها

فىحيهوكمعرفتلو...؟لماذاانادوناص

ياسهااعماوصفىحيهوكم..اعماقهانعها

عنتخبرءوكيف.تحدثهكيف..واحدةدقيقةبيع

بطلانتحارنهددهآنها..لهحبهامدىلماتنتبهاندونها

فىالحياةعنكفاذاكارثةاي.00.لحطةغيابهتحمل

الاناعماقهايفيضبلهجة)لنها

آنا؟ياتقولينماذا:فيورينادوناكم.رسالتهافىطفة

هنازالتلاالقديمةرسالتهان:آنادوناصرخةتصرخعجأة

الزسالةوتخرجالمكتب؟دراجاحدتفتح)..نعم(بالدموع

!ي.ها(منهافعلماتفعلي!

سيدقيأيابهاستفعلينوماذا:جيورجيودون(تقرأ)يائسةملكنها

العيةالكلماتبنفسهوجدلقد:آنادوناجديد(منتقرأثمق

عنتمئمهاوانتقنعهاانيمكنهااهمي)بلهجة.كيرحب.

بهواللحاوصالجنونيةخطوتهاارتكابكانهاتك3!...لا

الرسالةهذهسنرسلينهل:جيورجيودونهنا..كذلدوهو(

..لهابفرح)لكالابدالى1

سارسلهانعم:آنادونامضطربة)تراهانها

سيدتيدالا:جيورجيودونتوسصء)يأسهايلهب

..ستفعلينماذا.0آنا:وونافيورينا(وشقيقتهاضيورجيو

..حيلالهالىبحاجةزالتلاانها:آنادونا.ان-ألاونةهذهفىنا

.أاللحطةهذهفىاقتلهاناتريداننيحبهكاملوهبها،

معهقتلتهاربما

لوالدتهاالحقيقةستكتبينولكنك:هـيوريرضادنامناطلبممبب

نفسهبالوقتةمباءدا

نامنهاراجيةلوالدتهاساكتب:آنادونافهمامناشكخرولاا

سبيلفى..الحياةقيرعلىتتركه

ابتنهاستجنفانها.0يل

تغلمالرسالةان:جيورجيودونكممممممم!

فخطانا..بنفسميسلالمها:انادونا

00.مثلييكتبكانلقد..متشابهان(لابصاسص

عنهساتمها

آنايالا:فيورينادونا

"فاس

الحقتملكينلاانت:جيورجيودون

يدبم!زالتفلأ..لوحدياتركافي:انادونا!ش

هذهسيكتانه.عنهوستكتملكهلأ

..العلمى"

سيكتبها...الرسالة

15جار

ستار

-6مالصف!ةعلىالتتعةس
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ماعرفودمخائفة-43الصفحةعلىالمنشورتتمة-

منخائفة:فيورينادونا--الثالأيالفصلس

عنتعجزاننا1دوناايامعدةمضيبعد

ءااني..اتبعتهاافىلاث.لمساء2بدءفىنفسهاالححرة)

بائنثعلملابالزهورملألىاوافيعدةغليهزادتوقدنفسه

ماولكن:فيورينادوناالبستانيج!وفانييدخلالستاريرفععندما

ولك.لهامنآنيةحاملاالغرفةالىلشيخ1

ذلكتقوليلا:آنادوناهـ!تتحد!جالسةآنادونا.الزهور

ارسل!تانهاتدرين(شقيقتها

رسالة:فيورينادوناكيالخجرةمنمامكانالىتشر):آنادونا

عينا!اشتعلتوقد)جيوفانيياهنا(الآنيةفيهجيوفانجييضع

001عنهوقراتهاوالآن(جيوفافييضعها)مهنا-ضعها..

الاولىحدا1ودع..الاخرىبالآنيةتني3واذهب

ت(لرحمةيا:فيورشا.الحملث!يلةكانتاذايساعدك

؟ناياسيدتييادللثمنفائدةلاجيوفاني

الرعبيصل1:انادوناياالحملثقيلةانهاأعرفاني:انادونا

"افىحيينطفلينبينما..جيوفانييحرج)جيوفاني

بشهيغارقةنفسهامحدثةالزهورنحوآنادوناتتقدم

انتأ؟؟الحواملتشبر)!فيوريناياعطراي(فبورينا

اليومالحياةاكلتل!اجملما(البعيدة؟لزهورالى

فهكامامكناديتهالحيةالزهور

لىوقد):فيورينادونايامسووليتسكعبءتزيدين(نك:فيورينادونا

حقاايختطكمنى؟ذلكأتدركيئ.آظ

يااليكاتوسعلنرتكتلماننا..بجنون..جنون:انادونا
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علىءمرتمية):ليدا.؟ادن
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..حدثافي:فيورينادوناارجوك

لي(اليهالمشاربالمكانالآنية)يضع:جيوفاني
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هأ!النورذلمح!:سداصديقتيانهاليبا

؟"العزفةالصغيرةروزي:فلافيو

تعلمينليك:ينافيورلا:ليا

خفيفبصوت):فلأكيوالصغيرةفراتسيفلافيو

؟االغرفةهذهايضا:ليدا

الدارهذهفى:ايليزابيتيومكلصديقاتهاتغيرانها:فللافيو

بإستثنائهتواماقداشدوعاد؟يبنوقردهبالقد:يليزابيتا

النوتتركوهل:ف!فيو.(لمدنسكانمنمرونة

البابمنمقتربة:)ليداطبيعيهذ((الاعتراضمحاولة)فورينادونا

مرتبةبالسئوكبرهما..المدينةفحو..

!تنظريلا:فيورينالونا/؟قبرصهيما(ليداالى)

اليهاسيعودىأنه:فلافيوياالثمنغاليعطراسمانها:فلأفيو

كمانهبل..لا:ايليزابيت..اصط

فيزاللاكانة...هذهفيزلتلاوانتأتتعطرين:فيورينادونا

تجطبصورةستنطمها؟السن

11الاطفالان(ب!بة)اميياعترةالثامنةابلغاني:ليدا

لوالدتهم.بالنسبةليرةبثلاثمئةقواريرثلأث:فلافيو

فيدوناتبكي)ذهبواياقاتكعالىصرفتهالذبم!تنسىانك:ليدا

(مكانكلمنعلىوتجرؤوقفازاتكرقبتكوربطات

دموانمعتقدا):دلافيوعطوريبثمنتذكيري

اختها(علىاساهاأودلافأنا.ارجوكمااصمتا:فيورينادونا

كارثةايةليد؟الى)المناقشاتهذهمثلسماع

تمكارثةانها:ليد؟تصففينانك(الحنانفيهيشيعبصوت

سمعتماصلو:ايليز(بيتالكبيراتكالفتياتشعرك

اتلفتاني..تراهعلىخصلايسيلشعرهاكان:ايليزابيت

سيفتحكانهوحدي.ذهبتعندماظهرها

الحهالىليهبظمنهقالتهلماتستمعاندون):فيورينادونا

احياافي.النافدةقامةمياطولاصبحتلقد(ايليزابيت

بترفاسهرتجعلنيرايكما(نفسهاتتمالكاندونفجاة)

مساءوكل.فراشه؟الغيابهذابعدبي

جهزقدشيءكلكانأنتكماانت:ليد؟

فىصللنومسيعود؟اذن.تنامليننىلماذا:فيورينادونا

كلماتمنمذكلورةبهاالتصقتماوانت..ته

صعر.نيياتحبيسيزلتالا(اليزابيت

بيدا..اميياالاءو(ر

..اليزابيتتقولهماالىمنتبهة):!يدا

فهياذن(والدتهاالىتصغياندون-جوك

...تتابعالدار..هذهفىنك

الحياةمنحهايليزابيتبصبورةاليناة

يى!؟ياهيا...فلانيوياهيا:ينااورفيدونا

اليكمااتوسل.....هبظقداليل

لكمساتي..سيدتييا(نتظري:ايليزابيتاراكماان

هناحإلكةفالظالمةطري!قكميمربماالارالظلام!

دلكافعلياليزابي!تياشهرافورينادوناالميتعرفةمنا

دارناالىفلنعدوالان...

فيوبىبنادوناتتبعهااياليزابيتتخرج)اولادبممايادناهياث

ضياءمنالامطلماالمسرحيبقى..والاولاد

النافذةستارة،اليتعرفةمنيشعخفيفهذهفىا-رنك

0..تهزهاخفيةيداكانتتحرك

تضعهكبرامصباحاحاملةايليزابيتتعود

النافذةستارةالىوتتجه...المائدةعلىفىأمات(قأثرا

الحديقة(الىناظرةفترفعها

؟هو..هناكمن(النافذةمن)ايليزابيالكلانالييخال

ثملحظةتئتظز)..جيوفانيياانت

جيوفاني(تصرخ!؟لوم!مضاء؟

رايته؟هل(بمرح):جيوفافيصوتالفرفةان(بخوف

هو؟من..كلا:ايليزابيت

علىالاشجاربينهناك:جيوفانيصوت!ليدا

الرابيةواخرىدقيقةبين

بالقمراتتغزل..اراهافي..نعم:(يليزابيتابد؟منهايذهبلم

؟؟!الانانهاقالتلقد.ا

قولهصحةمناتأكداناريد:جيوفانيصيوتعنهاالرحيليكره4

منأقول:ايليزابيتيموتونيرحلونذين

بدا1يزاهلنمنقولةجوفافيصوتكمايعودونلانهم

بذللى-اتعنيه..آه:ايليزابيتبالظلالمحاطةإرينا

هذهعاىمثلكيقفكان:جيوفلنيصوت

النافذهالىتعودوالدته

اموتاكادفانا..يخفنيلا:ايليزابيت..خالتيمسكينة

بعدالثانياليومفىذلككان:جيوفافيصوت

عودتهالجنونالىدي

لك،قالماذا..القمرعناحدثك:أيليزابيتانهالخلتما،يثها

ارتفعلما3يضلانه:جوفانيصوتا!رتماتراف!

القمر:اياليزابيتويخرجالبابهؤا

تنظرانك)ايضاليقاللقد:جيوفانيصوتخلاللينطراويقة

الرابيةعاى/نورهفترى..الارضالىانهامستمررعب،

راسكرفعتاذاولهن..الاشجاروعلىوتنضيدغرفته،

يزداد؟نهتجد..النورمصدرترىكياذالتراقبقتي

(نورا؟زدادكلماالسماء!بعداكأنهتعاليمهاحسب

ألماذا..بعدايزداد:ايليزابيت



تسمحي)وان:نا7دونافهو..الليليرىلاالقمرولكن.لنا

اهانتك.يقصدلميفكركانبماداترى...نورهفىتائه

للتغيبصدىاسمعاني؟القمرالىينطروهو

..لماذااخبريني:لوسياالعربةحوافر

بذلكساخبركانادوناالثوابةو(فتحالرع:ايليزابيت

عهـاذاانههوواحدتدخل..وتخرجالنافذةاليزابيتتغلق)

اهانتكيقصدلاانهولوبيللوسيابمصاحبةآناثونالحظاتبعد

تفهميانحاولي:لوسيايتجاوزلمالطريقفىحوارهماانتتممعر..

اعترفقدانه:انادوناقليلقبلشقيقتهاالىآناوصغتهالذيالمدلى

حبكماواضطر(بقلقالشابةالسيدةمنيشع...

كل(متماسكة):لوسيا(واضحان

يخبرانيمكنه:انادونا..جناحههوهذا(اياهاقاعلدة):آنادونا

تالملوسياترتجف)حالاعليهتعرفتالبابهذامتحتاذا

جلمنيديهاواضعةبالزهورمحاطةمكانكل!فصورتك.0.

اليها!تنظر):آنادوناالبارحةقطفهاالتي

رثاحافةعاى):لوسياثمبالزهورصوريآحاط(هارئة):لوسيا

اذن00لاكيف:آناثونا؟ايايتاركافر

اغغ.لياغفري:لوسياعلمتلو..لهاللومتكيلينزلتالا:اناثونا

!ل..ايضالي7امايتغيبجعلتهالتيالقوة2مدى

..ولكنه:آنادونااجدهفلمجهيدجهدبعدوصلتلقد:لوسيا

السببلهذا:لوسيا؟بسببيكانغيابهاناتقولين..

بعضنانفارقعنهرغما:آنادونا

!عأجيرتهلقد:آناثوناالافراطاناجداني.الحيطةفى!يادة:لوسيا

عقب3نعم..انا:لوسيابل.اللومانواعمننوعالحيطةفى

كبيمحبمنطويلةليبالنسبةالاهانةدرجةالىيصلانه

الخيانةلا...لا(متالمة):انادونا

ةاالسببلهذا:آنادونايحذرانهاعتقدتجعلنيقاسيةاهانة:لوسيا

عنخارجةكنت:لوسياليلالنفسه

اجسهـلم..الرحيلانتللى..لدبل..لا:آنادونا

2ءشعرت.اطفاليهناافي..بعدامتلماني:لوسيا

بالموتؤواحسست؟؟تقولينماذا؟؟ميتة:انادونا

افي؟؟الانالسثبوصوليعنداذنبنفسهيهربكيف:لوسيا

راحتيها(فىوجههايعنيما..بصوريتحيظالورودتاركا

منه؟:آنادونالامراةحبهيشبهليحبهان؟هذا

اتيتولهذا:لوسيايصلنيماكلتركتالتيوانا.ميتة

؟امنه.منهلا:نا3دوناغفرانلافعلهماان..بهلالحقبحياتي

بالا!يعلملاانه:لوسيامرتجفةيديهابينوجههاتضع)له

اخبرفي...يعلمانابة(وخجلاغضبا

،.ولدياي:آنادونا(نفسهاتحدثكانهاالنطراتزائغة)آنادونا

وهوق..اعماقكانهالموكدومن.هكذ(يتصرفيكنلم

من-جزءايذ!بفيلكيقوميكنلم

غونعم..نعم:لوسياخاصسثباهناك(فجأةتستدير):لوسيا

هوايناخبريني؟لتصرفه

يمكنئيكيف:آ!ادوناابتسامةتبتسغ)نعم(همسا):آنادونا

ساخبر!كيفرباه.(ضعيفة

مقرهتعرفينالا:لوسيااعرفن1اريد؟سبباي:لوسيا

يخبرننلم:آنادوناانهلكاؤكدبان،

كانبهلحاقياناعتقدلقد.فهمت:لوسيامضطراكانوانها

الغضب(هزهاوقدتتوقف)..لاجل

-0..(لاعتقادهذابمثلالحقلهليس؟سبب؟لاي

ولقد..خطيئةبدرجةخطيئتيانشيءمنثقيولكن

الرحيلالىدفعتهوادااردتهاكماارادهايعنيفهدااليبك.

سالحقانيهذايعنيفلابعرهامبالثرة..

الانبعديمكننيلا..ذلكلاجلبه..اغلمفانا..!بما

الىالعودةيمكننيولا.عنهالتخليعنشيءبكللي

عليها.اناالتيبالحالهناك

حقعلىانت:انادونا...نسيء

ما؟بمقرهحقااخبارييمكنكالا:لوسيا..لان..فيدني

به؟للأتصال.الطريقةهرعلاانراسهاهازةا

سنعلمه..انتطريانتظري:انادونا(وجههاعلىيد9

لا8؟مقرهتجهلينوانتذلكوكيف:لوسيا..لا(صطربة

"اوانذاركدونبعيداالسفريمكنهلا...لا(أع

انذاري...انت

يكونانيمكنهلا..بعيداليسانه:آنادوناوكونن(رجوكليبر

بعيدااتيتالسيبا

يخبركلملذا؟اذنخا!دفاهو:لوسيا

عليهالثرتالتيانتانكام..باتجاههاناضطررناايضا

بالسفر؟

بشيءعلمعلىاكنلم:آنادوناالرحيل!

.حذرةاصبحت(عينيهاالىتنطر):لوسياسنواتبعد..لمعي

لم.-ولكنيالنبألهاكتبانعليكانشركفىسقطنا..

علىبهااقناءاودالتيقوتيتثذيراشأ

سهلةبكلمات-شئتهالذىالمصرقبول..،

قرارىعلىسيعاحكماحكمانهشك.لاعلىفاجبرتهوعيي

الكلبوجوهالىالنظرعلى

ماهذا...نعم(تهدئهتهامحاولة)آنادونابييخيظماكلبث

فعلافهمت...عماقي

تعيديننيعساكمعكايايتاركاوهرب:لوسيا)تخفيمنهطفلانتطر

النولكئفهمثلقدآه.صوابيالى

يعلمكالن؟؟يكتبالن؟قليلأيعود

؟!بمقره

و؟جلسياهدفي.شكبلأ.شكبلأ:آنا.دونا

بابنتياثعولدودعينيجانبيالىعليهولكئ..بعد

نعم...نعم:لوسيا؟ذهباينفي

لوسيا:نا2دونافىيحياف!واذن

سعيلىا3انكم؟نسعرانيامييانعم:لوسياأنقبللكترك،

لهصويتيقبلاياكللقائي،ف

الحسنرائعةانت..ولدياي:نا2دونا..ذلكيعلمانيه

..شعركرائحة..شفتاك..عيناك

.الانافهمه..افهماني..جسدكعطر...الاناخبركان

بزمنالانقبلملكهيجعلكانعليةكان

الفرحهذايهبنيانعليهكان..بعيد

منهطفللالصككا،.،الاكه



تقصدينماذا:آنادونالمالذينهولاء.بذلكتفكريلا:آنادونا

،.افهمهملااني:لوسيامقداريعلممن...بعدخطيئةيرتكبوا

ذلىاتهمولكني...لاوالذيللأخرينسببوهالذيالالى

بكراصتجاههاحسمنهالاستفادةلسواهميمكئ

،.شرحهايمكننيلاقسمينالىحياني!شطرتلقد:لوسيا

ارادتيرغمامااكوناحشائككاملةحياةتحملينولكنكآنادونا

غر/يكونيكادرجلحياتيتركتلقد؟؟لاخروناولادي:لوسيا

ابجسديتألمتكمزالتلاجريدةحياةسبيلفىالماضية

لمبايينحعراندون..مستقبليكلذلكاصبحتورغممجهولة

لةاعرمهلاافي:آنادونالزاماكانمافاصبحفجأةحبيتظورلقمد

عليهيكونهالاعليه

لااماجعلنيانه:لوسياحياةفاصبحتطورلقد:آنادونا

معبخداعيالحريةفالرير.ةعذابيمقدالىتصوريمكنكلا:لوسيا

!يلاتنعهوانيحقيرانهللراحةاداةفيهالناسابسظيجدالذي

كماءالحياةالىينظر؟اعبثااقسمتكم.لعذابيمصدر؟كان

...ث!وتهكاداة...بالنارالكيعذابشدةاتعرفين

قاو.لقلى..للخداعجسديعنمدافعةاسنانياشدكنت

مشجعخيركانحبيا!ايونجركه..منيبهربهاشعرالذي

الوحيدالنسمةكانالكابوسهذامناتخلصمرةكلوفى

كان..آه"مطكلوالالحادالكفرالىفيهاضطررتالذبمو

اقسماضر.بنقائنالهاصبحتانياشعركنت،قيمةبكل

لمتالجسديةعلاقتنا..المذابهذابعدنقية.باجمعي

امومتيهوذلكعلىمقسميذلكبعدنغعفلاانعليناكان

!اقولا!ا..ابرياءنكنلماذامنهجلىوىلا

تقولين؟ماذا:نا3دوناعنهماخبركانفيجبالاخروناولادي

يةبرهناالىاتيت:لوسيااعنيماانتفهميبدوركويمكنكامفانت

بوسمماهعلتلقد-تكلمي0..جلمي؟نادونا

كياتقيالحمل.كنتابنتيجةيكونوالمالاخريناطفاليان:لوسيا

لهاامثيللالسعادةالاخرالرجلجسدمنقطعةفهمحبنا

ال!عادةهذهوالعطفالحبيهبهمالذيقلبيولكن

بالشعورب!:.عليكآنادونالذااهوىالذيم!الرجلبحبعامراكان

تشعريلمفاذا...وحدةالحبان.(يضامنهجزءااصبحوا

اياها.وهبكعلىاكونانعنعاحزةالانولكني.تتجزألا

كل،علىقديرهو:لوسياوافضلمشنحيلواحد.هذابانلرجلين

كماهو..نعم:انادوناافعلهانعلىنفسياقتلان

هبمهذه..عواطفك...وحدربكتتعلقلااسإلةان:نا3دونا

يتغير.لاواحد(نهالطفلزوجكتهبيانيمكنكلافانت

اعماقكفيالا...انتماط!فلكماانه...ستلدينالذي

؟االلحطةهذهفى:لوسيالاحدوهبهيمكنكولا

و.اعماقيفىالنطر؟اذنمحقةاناا:لوسيا

قةاجدهفلاآتيباناساألك؟فافيولهذا..ذلكيحقالا:آنادونا

بحا-اني.قوايمن؟تسالينني:لوسيا

والاستمعهوالحديثالطفلهذاتجاهبواجبكفكرتاذا:آنادونا

11يمكئواين؟.هو؟الجديد

؟مقرهالىسنهتديالعامينخلالنفسبمعلىضغطتلقد:لوسيا

اعرفلمماواحدةلاضغطازوجيمععشتهمااللذين

جاتكونيانلمعقول4رغمللوحود"توااطفا!يولكق..(نسانيا

عليكولكن.ولدييا؟عرفلاأني:نا5دونا؟.فيلك

.الانقليلاتستريحيان.ابرياعزالوالافهم

ذلكيمكننيلا:لوسيااني.الرجلث

بعدمتعبةانكشلثلا،ترتجفينانت:انادونا"وغامضةعميقةقى

كهذهطويلةرحلة؟ناجبرنيلقد.

تسمعانلاواذنايفارغر(سيان:لوسيامنجزءانهم...

شيئا...ليبالنسبةإ

؟؟ارايت:انادوناالممزقةوروحبمهان

خائفةافي:لوسيالالميسدى

..بالراحةعليك:انادونااحكمانيمكننيا

الحمىبييبعتهذا،هنااجدهالا:لوسيا

بذلكسنتحدث.للراحةبحاجةانتةانادونايجدوكيزوجتهحي

صباحاغدا.الاخرياتمنسر

؟لليلخلالساجن:لوسيانفسهالافىالدنيامه

الجنونتتجنبينكيفساعلمك00لا:انادوناوللنساءللسخريةة

يبعد.عندماتتصرفينكيفساعلمك...كوسيلة،للرجالى

تعرفتكيفسأعلمك..تحبينمنعنكلانمعهوعشتت

الىليبقىطويلةسنو(تتركنيعندماالحبهذاولانلي

.افعليبلكانروفلبييكنالىجانبي.لمقربكعالمفىالطاهرةأ

انهاحلمي.براحةالليلةفتقضيمثلينحتفظانعلينا

الغرفةهذه!يناموانهبالمنزلزاللاانمرةالفلك

القريبةو(لدليلبهجةهـاية

غرفتهأ(هذه:لوسيا.ايمتناعة.لجديدة

لكيكتبهـنهايضااحلمي.نعم:آنادونا

المكتب.هذاعلىرسالة

قاسياكانليكتبهماانلوسيامعتقداتيبخطنعني

هذهعلىيجلسكانالبارحةخنى:انادونااعوامثلأثةمنذا

عنكايايمحدثاالاريكةبشرااحملانيلن

ذلك.رغماليومرحلولكنه:لوسيابموىراغبة؟كنلم

الاشياءمنكم..علمعلىيكنلم:آنادونا

ازعجكاندوناياهاباخباركاوصانيقلبكفىالسعادةذه

صالحكفىهذالاناؤلمكاوقديرانهاتظنينبها

.الآنمختلفالوضع:لوسيا

.الاختلافعظيم؟لوضعطبعا:آنادوناميء

؟سيعودوهل:لوسياخلألمنترينه

اصعديسيعود،كونيمطمئنة،ولكننعم:انادونا.الوحيدةالطريقة

فىحجرهلكهيئتفلقد.معيالانعنهتبحثيالالحليك

الاولالطابق

اولاحجرتهارىاناريد:لوسيايمكننيولاتائهةا

أدخلي:انادوناالاخرةالمفاجاةونه

-ه؟الليلةهذهفيهاالنوميمكننيالا:لوسيابقيماكلعلىمت

رغبتك؟هياهذهإ.؟غرفتهفي:انادونارؤيتهالى،اليهة

ذلكيمكننيلذا..معيانه:لوسيااين.صوتهالىكاع

وصفتهبماتشمعرينانكارايت:نا5دوناوكيف؟يك!ونا

دامتماالغرفةهذهفىاذننامي.لكلحطةاشنريحلن،

ركبتك.هذه/منليسانه1

خر؟ذلككانربما(الحجرةتدخل):لوسياالجهلكل!لة



صوتكأخفغى:آنادونافقظقلبكفى،قلبكفىقربا؟شد::اناثونا

والدتها؟،انت..خاليةالغرفةتبقى..لغرفة1الىتتبعها)

تصحوريمكنك:فرنتهذيسكافيهابماالقاعة(لىالمرحةاصواتهـنتصلبينما

كأ..سص!تبمياآنالدوخ1تخرجبينماالطويلةلوسياضحكة

تزلااهي.لىرحلة1(البابءتبةحتىلوكعياتتبعها

صوتلى(خفضبم؟نادوناضياةفى..نعم(ظاهرةبسعادة)لوسيا

لاخذيني:فرنشيسكاالجميلالقمر

.شيءبكلاللقاءوالى..بئيتبمياليلتكطابت:انادونا

ايىتوسل1لا.ةانادونا-نمسد؟

كيفالكئفرفتئميسكا.:ليل!تكطابت(البابتقفل))وسعيا

لقدوعنيالجميعوجههاعلىتبدوجاملأ"لحظةتقف):آنادونا

هربهاارتكاب(احئنائهامنتصرخثم..الهيفرحعلأئم

تهربلمانها:اناثونا....حيانه

تقولتنماذا:فرنشيسكاستار

دلىذدرسافسر:آنادوناييثا!ث(لفصل

ثوية(ريد:فرنشيسكاالباكرالصباحفىنفسهاالغرفة

معىافهملا:انادوناقتبعهالشيخالبستانيجيومانييدخل)

شيءكلعرفتانعليهتظهرالتينورتيفرنشيسكاالسيدة

11اخمئىانن:فرنشيمسكا(و(لقلقوالرعبالعذابملامح

قليلا،اهثائي:اناثوناسيمدتيياتفضلي:جيوفاني

الامورتنامأقامكنهاكيفهرنثسمكا

قبلاهرألن:فرنشيسكاالساعةحالعلىكل؟لرحلة.تعب؟نه:جيوفانبم

بالقدوماسعتلقدالسمابعةبعدتبالغلم

فيهاليننركالتن؟تعر!هل،ب!اقفتواين::ثرتتسكا

؟؟آلولدينامانها!غرفةايليزابيتلهاهيأتلقد:جبوفافبى

مثل،احيااندونالاعلىالطابق

صوتكخفضي1:آنادونا؟اليهاتقودنيانايمكنك:فرنشسكا

الملاصقةالغرفةفىايضاشكولا.ايليزابيتساخبر:جبوفاني

تنامااهي:فرنششكالمحهاو(نيأستيقظتقدآناالسيمظان

البابنحوتننجه)نافدتهاتفتحقليلقبل

طريق!ئتقف):انادوناجاملةتهـونن1مملأقاهثا:فرننئسعكا

الالمتددكينلافانت.البارحةوصلتهل..الاىحشىموته

بلهجهء)تتحدثمساء

مكاأ!مسمرةفرنشيسكاسيدتيذهثتمساءالبار-حة:جيوفانى

؟لماذا:فرنشيسكاالمحطة!لاستقبالها

!تلانك(بهثلىة)انادونا؟تبكيكانتهل.عينكبامارايتها:فرنثدسدكا

ممااخطرالقضيةاظن"ذلكلا:بريوفانبى

الاذمنأخالر:ؤرننذ!بسمك!اكيعنهاالحقيقةاخفتدبطفرنثمسعكا

لياعترفتلقد:انالمحوناالبارحةليلةالنوميمكنها

كانت؟انها:فرنتمميسمكاهذهالىانظري.ذلككانربما:برصفافي

لشىميوهونعمانادوناالسيدةالىبنفسيحملتهالقد،الورود

مصعوكة()فرزضيسكاترتديلاالسيهدةاىكما.لبارحة1ع

حتافىيعياانه:أزادوناهدهالدارفىيمتلممااحداوكانالسوأد

!جليغدوقيطورانه؟بالوفاةاحدانعلملمالسببالهذا:فرنشيسكا

حاءأنها..؟؟.الان؟كذلكاليمىايامئحنرهقبلتوفيانه

؟لا"..ابنك:فرزشيسكاالطثراليومفياننانعم:جيوفاني

ب!وصلتءلقد:آور؟دوفاعندماالمحطةفىبذلكاعلموني:فرنثسيسكا

باأخبارهمافيهاءبرعتوانهءنسألت

مأتتانهأتعتقدجعلهاالموقت؟رجور..جوفانيا

هي؟؟:فرنشيسكا

وكيف..قلبهفىتموتان..نعم:انادوناغليهااناالتيالحالة

؟الاننهـهائيالهااقتلهانتريديننيطوالكالمجنونةظ

اهنعهاكيتحذريبمانعليككان:فرنشيس!كا؟موتهتجهلالى

بالحالموتهبعدالحماقةهذهرتكاب2منتعهـلملاانهانعم.

لانهاسيدتيياالس!ماءاشكري:أناثوناواخبرهاساوقظهاها،

اخنئىكنت..الندمهذامثلجنبتني

الهاماانعرلمحتالانلكني.؟للحظةهدهسيدتيياث

التنيالرسالةتكملةالىدفعنيسماوياعنالنبكنتملكنك

لهاارسالهاثمولديبدأهاعنمنعهابامكانينان

موتهبعد؟مادا(مستنكرة):فرنشيسكا

لا(بعد)كلمةلابنتكبالنسبةآنا.دوناسببه

كنا.سماويالهامانها..لهامعنى.

...حالتهااناامانتسو؟ءجاهلتين

وصلهالوستنتحركانتأـنهالكاةكدبالحالبنتي

موته.نبأبعدوقلقككاوفك

ميمتربطي؟ن.غرضكهوعا:فرنشيسكا

؟..بجثةابننينتائج

حياتهاهوالحقالموتان.جتة::(نادونالكابسظ؟عيني

..بهربطتهاالذي؟لرجلذلكمعهناد

لقد..؟لرجلذلكهيالجثةانداد!االىاوواان

..البارحةتدركاجعلهاانحاولتبطاقتهاوصمولحال

هناكاخريناولادالهاأن:هرنشيسكااتدرين.ولديهاأمر

عهمحدثتنيلقد.تئسمهملمأنهاانادوناميتةكضتلى!اتمتىا

لرعشة1تبعثبلهجة..ممزقةبلهجةاللحظةفه

القوبفيمتنامانها.واتبعمثي

اطفالها؟!ش:فرنشيسكا

اطفالهمنصتجعل(نامكنهاكيف:انادونااليهاساذهب،ضا

كيف.لهاالغرباءبمثابةكانواانبعدهو

.لولديتكنهالذيالحبمنبجزءرمتسسيرتييالا(

الحبالىأيضاهمبحاجةكانوالقدلهاستسببينهالذي

فيحياتهمتبعثكيولديءنالصادرالدوفاتحعللبره

!متبخهم..دلكرغمولكنها.قلبها(يا

هناالىبهلتلحق

ني7يألنانهستعلموعندما:كرنشيسكااق،اعلمهامر(الين

؟الدادهدهالىأبداتصورين

تعوداناردتهااذ؟..يعودأنيجب:نا2دونا(برعباليهاتنظر)

تجعليهة؟نكعليلثالماضيةحياتهاالىالبازحةبنفسها

التيويالطريقة.عودتهبامكانيةتومن؟شيقته

بهذ(تكتفيدعيها.لهاحبهسيسلكهاتتصورينكماتطمالا

سفذ؟-لهتجد(نثونقلبهافى.الحب؟تقصدينكاذا

التعيالحياةعلىتقتصران..خادجيا،الحبيحياكطائها

الامربادكبءعليكولكئ.قلبهاآياهايهبها؟ؤهمت.لهاكاملةأ

برونتهتعديهاان

رويته:درنشيسكارباه..ذلكل

لنأنه)لهاسنقول...هناليى:انادوناصعبالياسهقلة

ثم...عودتكمنتأكدءقبليعودككذبت...حقيقة



موفتكنت(بيديهاانها.لاجلههنا(نهاتصوري.بالعودة

الاعتأاشألمولكني.بهحلمتربماوانهاسريرهفىنامت

سيعودانجهبنفسهتفكركمايقظتهاعندفيهستفكرو(نها

دللىالحظولم:آنادوناحيبانسان

فعرفتاناأما:لوسيا(شفقةالىرعبهاتحولوقد):فرنشيسكا

انطق"فعينيهانيفتح)سيهـدتييالجنونتقولينماان

اشبه/كانالاخيرةلوسيامنهوتخرجاللحطةهذهفىالثاب

كأالشحوبشديدآناالدوناالىثمدهنتةامهاالىتئظر

سيموفيانهالتوفى(وقعتقدماكارئةانفتشعر

واعيناهنعم:انادونا؟حدثماذا..والدتي:لوسيا

ؤا..اصابهالذي(؟لحادثحقيفمةتكشفبلهجة):فرنشيسكا

تجد!)ابنتيياالمسكينةابنتييااواه

!عيموتاداهاني؟تتكلمانكنتماوعم؟!حدثماذالوسيا

حرافىموتهببرودةاتتقدوالدتكان..شيءلاعن:انادونا

اصبحكمااشهدهاثركفى

لمبلذاقبلاارهياحدث.ماذابصحيحلشىهذا:لوسيا

قبلا،ارهلمانن!اخبريني(صارخة)تكلمي؟والدتي

بوضوحاواه(ضمهامحاولةنحوهاتتجه):فرنشيسكا

منهاتتخلعى):لوسياالمسكينةابنتييا

.فقوماذ!...رباهامهاتبعد)ماتاهو..ماتاهو:لوسيا

..طفلتييا:انادونا.ميتانهلا.(آناالدوناالىوتنظر

يكادمسكيناعاريا.ممكنالشىهذا؟.امكنككيفوانت

الوحيدةفانيانااخبريني.البارحةليتراءىالذيالحلم

تكونمانعنكففتاخبريني..

بشعردف!تكونيهطفلتيي!كذرةاياممنذ:فرنمثيسكا

ي0عينيكتعوداتوميانا()دوناالى..اياممنذ:لوسيا

الض!عنعاجزتين؟؟عنيالنباخفيتلماذاولكئاياممنذ

لانجطالاسباديءالذيالسريرهذاافي؟ماتوكيف

اردتا.الضاحكتينفىانامجعلتنيلقد؟فيهيربخاقفت

التهمتالتيالحياةذلكطلبتالتياناانهانعم.سريره

كيفاعرفلمالذيالاكاذيبوهذه!امكنككيف!انتولكن

اينأ.الانبعد(غرفتههي)هذه(رجلانه)(الزهور)

؟؟انت،ينالبارحةبهحلمتلقد(مقرهاعلملاا

نحوهاتركضا:لوسيااني.الاقترابيمكنهولانائيابعيداكان

تق)ذعم.انت:اناكوناوجهه.البعيدالميتوصههارىزلتلا

01تشركينيلابهالسببلهذا(ننتحب)ربيااواه.وجهه

امايااذهبلئ:لوس!يا.ميتاكان...انتطاريفىاجدهلم

ستبكيف:فرنثعيسكاكيف..بسببكذلك؟فهملمولكنبئ

فىمعيوستعورينفقظلاجلي.هذاكلارتكابكنكا"

اقيليدعيهالا:انادوناهذأ.ايضااليكبالنسبةيمتالم..

اصب!لقد:درنشيسكاماكانهعنهتتحدثبنفانت..يصدقلا

قاسيتالقد:انادوناحيازال

تكلمكبيربحنان)اراهاني(النطراترائغة):انادونا

ابنتيفانتعليكعينيكاماميمتالم:لوسيا

اتريدينم:فرنشيسكاالانيموتانه..لا:أنالونا

اطفالها)تنبذان!الان:لوسيا

لتعتاطفالكهجرهدهفىاحتضارهاشهداني.نعم:انادونا

تحملطانها:آنادونااللحطة

تقولين؟مماتخجلينالا:فرنشميسكاسيموتانهمنة

ن4تريدينمماخجلىالستوأنت:لوسياقالليلقد.بذلكاد

افعله؟يموتكيهنالى

حقعلىوالدتكان(يائسةبقوة):انادونا

افكرانيادركتقدفهيطفلتييااءوام.منذيموتنه

الذيبالطفلافكرمااضعافبنفسيللمرةوعندمانحادرفيا

..اموتاصبحتايضاولكنيتنتظرينكان.بالحيمنهلميت

وعنمما..؟لمقاومةءنعاجزةاص!بحتففهمت.الحزنيف

الوجودلى3تحملينالذيالطفلياتي

الحياةةثرهاتهبينهاقيالطحظةفى...الكبيروالتغييرمأتان

وسأكف3.حقةامابدوركستصبحينلاجلكالاناراه،

احدايعودوفى..عليهاناماكونيعنابشياي(نحوهاها

كلشينتهي..الدارهذهفىلملأقاتناحس.جسدكا

طفلي.ليكانكمالكطفلكوسيكونشيعجعلتفيلقددموعك.ة

وعينيهالاشقروشعرهالصغربوجههلماني.تعيرهمعد

يكونولنوحدك!كسيكونالضاحكتبن.عليهالبكاعكنني

إحسانيرباه.والدتهانتشتكونينبى.فاراهالاناما.

باكيظتمفجر).5ربامنييقترببالموت

نفسهاتتمالكولكنهالهامثيللابحرارة(امهانحوو.نركض

كفاننكفاني(فجأةوازنهاالىوتعود،؟

تنهض)نفسيعلىابكياناريدلااصبحالمسكينبسدك

..طفلتييااذهبي(لؤسيامنوتقترباما..شيءلايكون

ايهانفسكاحرق.الحياةنحواذهبيكمااراكزلتلالتي

هوهذا.المشتعلالمسكينالجسدانيمكنكلاوما.

الىولنعدبهالتفكرعنلنكفالموتلماللتينوعينيك

اضناها.قدالتعبانبدلاالتيوالدتكاصبحتاالانئاك

بالحالالرحيلاريد.لا:فرنشيمسكااعرمكلمافي.ث

ن(عليك.مستحيلهذا؟بالحال:آناثوناعينيكعلىاتعرفم

نهاية!الايمرلاوهوالقطارتنتظري.خارجحياةتحييان6

)الىموروحتىقليلاسترتاحين.النهارالجسد.جسدياث

..ابنتيياانتاما(لوسيااراهلنوالذياراها

معكسابقى0اذهبلن.(ذهبلن:لوسيا(حولهاتبحث)نت

بنفسهاتنصحكانها.ستذهبين:فرنشيسكا

الرحيلعلىاماهياهنااني(

هناهانثيءلكيبقلم:آنادوناتذصبيلا(بعنف!لها

الرعي..بانتظارك؟طفالكان:فرنشيسكاتتركينيلأ

الرجلذلكجانبالىقظاعودلن:لوسيامعكسابقى..،

لايرمكننيذلكلي.بالنسبةمسشحيلفهذاستتبعينني.معهافي

اريدهانيمكننيكيف...اريدهولا.الحال

تم؟الذيبعدتخصيانهاالسيدة،

هناك.ياطفلتيواناهنامعك؟انهالموت:(نادوناسيدتنيامج!ونة،

ابيناامشئنايهانقومانعلينااشياء؟(تذكرين،مثلكلكنر

فىانظري.بهاالنطقعليناوكلماتاحقدلاافي(لولسيا

للسفرمكاناواحجزيالدليلالىال!ال

نعذبان.يتحركونامواتاالافلسنالاجلك؟تهحرنيانها

نستريح:وانانفسنانعزيوانانفسنااتريدين(لوسيهاالى

...بالموتادعوهماهذانعم"شبح؟معصي

يبرأنلللولويجيوهبهلمكنهالاهنهيلا


