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 امللخص 

عرفت إن هذا سيحدث ..منذ البداية 
أحست بذلك املزيج الغامض من اإلاثرة 

والتململ ! ذلك اإلحساس الذي  
 يسمونه احلب!!



مل تعرتف إهنا بدأت حتبه منذ البداية ألن 
هذا أخافها حىت املوت ! لكنه كان أمر  

مثله مثل األمل حتمي ال ميكن جتنبه ، 
 الذي جاء مع احلب ... 

تعرف أنه حمكوم على حبها ابالحرتاق 
من أجل رجل لن حيس أبداً حبرارته  
..رجل ختلى عن احلب بكل بساطة  

...رجل جتمد قلبه منذ مخس سنوات  



.فكيف لفتاة مثلها بسيطة وعادية  
 اجلمال أن أتمل يف إذابة ذلك القلب ؟

ناس ...ال  لن تستطيع ...إنه ال يريد ال
يريدهم أن يشهدوا طريقة حياته وانعزاله 

 عن العامل ...إنه ليس حباجة للناس .
لقد فقد أعز ما ميلكه ، ومل يعد قادراً  

على الرسم ، وهاهو اآلن غارق يف حزنه 
..وكم كانت غبية عندما اعتقدت أنه  



تكيف فال شيء وال أحد قادر على  
 تقدمي العزاء له .... 
 الرواايت احلصرية لتحميل مزيد من 

 زوروا مكتبة رواية 
www.riwaya.ga 

 
 وجهاً لوجه   1
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انضمت بريندا توماسن إىل شقيقها  
حول مائدة الفطور ، وتوجهت عيناها  
حنو النوافذ لرتى تساقط الثلج الذي  

 جتمع طوال الليل .
أنظر إىل الطقس ! من توقع هذا يف   -
 سط شهر آذار ؟ و 
 صباح اخلري بريندا . -



قدم هلا دان شاي مث حرك إبريق احلليب 
الصغري و ) الكورنفليكس ( حنوها على  

 الطاولة وأضاف ك 
هذه انكلرتا عزيزيت ..فحرت يف آذار   -

يتساقط الثلج .يستحسن أن متهلي  
نفسك بعض الوقت قبل أن تذهيب إىل  

ابكنغها مشاير ..فثمة عاصفة قوية  
قادمة وقد تسبب تراكم الثلوج يف  

 الريف ..مىت موعدك ظ



يف الثالثة ، دان ألن تعيد التفكري يف   -
 النقاش الذي جرى بيننا ليلة أمس ؟

 ال حبزم : ال .ق -
 مث ابتسم ابتسامة اعتذار :

إنه لطف كبري منك أخيت ..لكنك  -
قومت الكثري لعائلتك يف املاضي ولن  
أسلب منك شبابك ابلسماح لك أن  

تكوين مدبرة منزل دون أجر وأم بديلة  
 لطفلي .



يف اهلواء ..مث  توقفت ملعقة بريندا
 أعادهتا إىل مكاهنا وضحكت : 

تلبين شبايب ؟ أان يف الرابعة والعشرين   -
تقريباً وال أعيش حياة فخمة ! ولن 
تسلبين شيء ! سيكون األمر جمرد  

 استبدال عمل آبخر .. 
هل حصلت على تعليمات للوصول   -

 إىل ذلك املكان ؟



فهمت بريندا من مقاطعته هلا أن  
..لن يسمح هلا أن تنتقل املوضوع انتهى 

للعيش معه لتعتين مبنزله وولديه ، مع أن 
دايفد وآنيس حباجة ماسة ملن يعتين هبما 

 .. 
نظرت ألخيها ..إنه سيكمل سن  

األربعني بعد ستة شهور ، خط شعره 
األمامي يرتاجع بسرعة للوراء , وهناك  
خطوط إرهاق حول عينيه وفمه ابلرغم  



لطلعة ،  من هذا ال يزال رجل مجيل ا
أمجل بكثري من أخته ..كان هلا ذات  

الشعر األشقر الداكن ن لكن مع بياض 
بشرهتا وبعض النمش ال ميكن وصفها  
سوى ابملقبولة .عيوهنما متماثلة ماعدا 

أن عيين دان أكثر خضرة وأكرب حجما 
، بينما عيناها حسب رأيها من الصعب 

 أعطاء وصف هلما. 



سكه  دان رجل وحيد ..لقد استعاد متا
بعد وفاة زوجته والفضل يف هذا لولديه  
وحاجتهما املاسة إليه ..لكنه كان يعمل 

جبهد كبري ..وقد بدأ اإلرهاق يظهر عليه 
 مما أقلق بريندا.

كانت اكرب أمنية هلا أن يلتقي أخوها  
ابمرأة ليتزوج من جديد ..امرأة حىت لو 

كانت بنصف طيبة ورقة زوجته 
عية عند دان األوىل..لكن احلياة االجتما



ال وجود هلا ، فهو ال يستغل فرصة  
 وجودها مع الولدين للخروج ! 

 مال إىل األمام يلكزها :
هل أبعدتين عن أفكارك ؟ كنت   -

أسأل ما إذا كان معك تعليمات  
للوصول على مكان املقابلة ..إبمكاين  

 ان أحضر خريطة للطريق وأدلك ..
 ال أبس يف هذا. -ابتسمت :



ا حبثاً عن ورقة مكتوبة فتشت يف حقيبته
أعطتها هلا الوكالة يف اليوم السابق فيها  

تعليمات دقيقة للوصول إىل ابكنغها  
مشاير ..مع إن العمل عن خمدومها 

 وعن العمل مل تكن دقيقة .
فقد أخذت بيين املديرة يف مكتب 

التوظيف تعتذر شارحة أبهنا مستعجلة 
وأن عليها اإلسراع إىل للحاق ابلقطار  

لك مل تعط بريندا الكثري من  ..لذ



التفاصيل عن مهمتها ، فقط قالت أن  
السيد غريفز كاتب ، وأنه حيتاج  

لسكرترية بصورة ملحة لكنه يود أن  
 يقابلها قبل أن يقرر توظيفها .

كان عمل بريندا احلايل قد انتهى ، 
وكانت تفكر أبخذ إجازة ملدة أسبوع 

..لكن هذه حالة طارئة كما قالت بيين  
ذا وافقت على مقابلة قصرية مع  ، ل

السيد غريفز ووضعت بعض املالبس  



املناسبة يف احلقيبة الصغرية اليت كانت  
ستأخذها إىل ) سواري ( مع أهنا كانت  

مصممة على العودة إىل منزل أخيها بعد 
 املقابلة . 

جيب أن متنحي نفسك مهلة ساعتني   -
ونصف من هنا تقريباً لتصلي ..ولتكن  

س غريباً أن تكون املقابلة يوم ثالثة ..ألي
 السبت ؟!



كانت بريندا حتس ابمتعاض خفيف فقد 
مضت فرتة طويلة مل جتر فيها مقابالت  
عمل ..إهنا ليست جمرد طابعة عادية ،  

إهنا كاتبة اختزال من أعلى مستوى 
وتعمل لوكالة لندنية ضخمة تتعامل فقط 
مع الصفوة من الناجحني كلهم موهيني 

..إهنم مجيعا القمة يف  يف االختزال 
 مهنتهم رجال ونساء .. 



قبل االنضمام إىل وكالة بورك كانت  
بريندا تعمل كاتبة اختزال يف احملاكم ..مث 

أمضت مثانية أشهر دون عمل للعناية  
أببيها الذي كان حيتضر ..لكنها كانت 

تتدرب على احملافظة على سرعتها 
بتسجيل األخبار من الراديو والتلفزيون  

 .. 
 إذا حصلت على هذا العمل .. -
 سأحصل عليه ! لكنين قد ال أقبله! -



ابتسم دان لثقتها بنفسها خاصة وأهنا  
 ثقة مربرة .

إذا عرضت عليك املهمة وقبلتها ،  -
ألن االنتقال من لندن إىل ابركس كل  

يوم متعباً ؟ خاصة القيادة إىل هناك يف  
 ساعات الزحام ؟ أكره لك هذا ! 

ان أتقاضى أجر وقت أبداً ..مث أ -
سفري ، لذا لن يكلفين االنتقال شيء  

..هل نسيت أايم كنت مضطراً لالنتقال 



من منزل ذوينا يف أقصى ) كنت( إىل 
 املدينة كل يوم ؟ 

يومها كان يتعلم مهنته وكانت بريندا  
فتاة صغرية ، واآلن هو يعمل حمامياً ، 
إنه شريك يف مكتب صغري انجح يف 

 ضاحية ) سواري ( 
 ألته وقد الحظت ثقل تساقط الثلج :س
أين الولدان ؟ يف احلديقة اخللفية   -

 ..أراهن !



وأين غري هناك ؟ إهنما يبنيان رجل   -
 الثلج .

لكنهما سيتبلالن ! هل تناوال الطعام  -
 ؟
كورن فليكس فقط ..كنت على   -

وشك حتضري حلم وبيض ..هل حتبني  
 شيئاً منهما ؟ 

 وضحكت :رفعت عيناها للسماء 



سأعدها أان ..ابق أنت مع صحيفتك  -
!إن الطهو شيئاً ال يقدر دان عليه  

..حىت أنه كان خيلق فوضى وهو يسلق  
بيضة ، وليس انجحاً كذلك يف أعمال  

املنزل .تنهدت بريندا ..من الواضح إن  
منزله منذ أن انتقلت املرأة اليت كانت  

ختدمه هناراً إىل الشمال منذ ثالثة أسابيع 
 مل بشكل يثري احلزن.. مه



على األقل استطاعت إقناع أخيها أن  
حباجة إىل مدبرة منزل مقيمة ..ليلة أمس 

حدث نقاش طويل كاد أن يتسبب يف 
شجار ..فقد كانت بريندا قلقة جداً  

على ولدي أخيها ، حىت أهنا عرضت 
التخلي عن العمل والعيش معهم !! 

لرتعاهم.لكن دان رفض اإلصغاء إليها  
 : وقال 



لن أمسح لك برتك مهنتك واالنتقال  -
إىل قرية صغرية هادئة لتصبحي عمة  

 عانس ال حياة خاصة لك .
مل يكن هناك فائدة من اجلدال معه فهو 

عنيد جداً ، إال أهنا حققت بعض التقدم 
عندما وافق على وضع إعالن يطلب  

 فيه مدبرة منزل .. 
أخذت تفكر يف حياهتا ..كانت حياهتا 

لتجارة حممومة مرهقة ..ولكن  يف عامل ا



حياهتا كفتاة عزابء غري جذابة دائماً  
فارغة ..كانت تؤمن أبهنا ستكون 

سعيدة جداً لو ابعت شقتها وعاشت  
 مع أخيها لتكون األم البديلة البنيه .
كان الزواج أمر ال تفكر فيه ..فال  

جدوى من التفكري ..أهنا بكل أتكيد ال 
أن ما   تلفت النظر ، إال أهنا تعرف

يلزمها هو رجل غري عادي ليقنعها  
اباللتزام مدى احلياة ..ومع هذا كانت  



واقعية ..فبأساريرها البشعة تقريباً  
وجسدها املرتهل قليال مؤخراً ، حىت 

الرجل العادي ال يرغب يف اخلروج معها 
. 

مع كل هذا كانت قانعة ..مرتبها جيد ، 
ترتدي أفخر املالبس ، متلك شقة 

مكتفية ذاتياً ..ولو أن احلياة وسيارة ، 
 يف لندن موحشة يف بعض األوقات . 



يف احلادية عشرة ، غادرت منزل دان  
حنو ابكنغها مشاير وقالت للولدين ومها 
يودعاهنا أهنا سرتاهم يف املساء ، وحذرها 

دان من أن تقطع وعداً فالثلج قد 
 يتحول إىل عاصفة ..لكنها أصرت . 

الكالم سأعود ..لقد خططت  التكثر -
حلفل شواء كبري يف الغد ..أراكم فيما  

 بعد .



حسن جداً ..حظ سعيد يف مقابلتك  -
. 

_ إنه جمرد عمل عادي ..سأقول للسيد 
غريفز هذا أنه لن جيد سكرترية أفضل 

مين .وإذا مل يعجبه منظري ، فسيخسر 
ألنين سأمتكن من االختيار من بني عشر  

ثنني ..وسأقول له مهمات أخرى يوم اال
 هذا .

 كذابة ! لن تقويل شيئاً من هذا !.   -



سارت بريندا حنو املرآب وضحكتها ترن 
 يف اهلواء البارد الرطب. 

كانت ترتدي حذاء ثقيل عايل الساقني  
بلون بين , ومعطف من جلد اخلراف  
..كانت تنورهتا اليت جربتها أول مرة  

هذا الصباح ، ضيقة مع أهنا اشرتهتا منذ  
فرتة قصرية ..وهكذا رضيت بتنوره بلون 

جلد اجلمل ..مع كنزه مماثلة ..كانت 
 تبدو أنيقة وسكرترية كفء .



لكن جيب أن تنظم طعامها حقاً  
..فالكيلو غرامات الثالثة اليت اكتسبتها 

منذ عيد امليالد بقيت معها ، وهي ال 
تبدو مجيلة مع جسمها صغري احلجم  

الصعب  وارتفاعها املتوسط ..لكن من 
 إتباع محية خاصة يف الشتاء . 

أبقت سرعتها متوسطة فقد كان الطريق 
 مبلالً  والرؤية ضعيفة .. 



كانت ممتنة ألخيها حني وصلت إىل  
ابكنغها مشاير ألهنا تكره عدم الدقة يف 

 املواعيد . 
بوصوهلا إىل مفرتق ثالث طرق ، توقفت 

 ونظرت خلريطتها املرسومة ابليد :
ن مفرتق ) غريت اتبعي الطريق م -

 بريكهيل ( حنو اليسار حنو.. 
لكن هل هي اآلن يف ) غريت بريكهيل 

(؟ أم أن مفرتق الطريق ال يزال إىل  



األمام ؟ ابلطبع ما من أحد هناك لتسأله 
. 

اتبعت حدسها واستدارت إىل اليسار  
.وما هي إال عشر دقائق حىت وجدت  
نفسها تتبع خريطتها بدقة ..وبعد أن  

ق كله الذي جيب أن يكون قطعت الطري
منزل السيد غريفز فيه ن أوقفت سيارهتا 

لكنها مل تكن مرتبكة بل ساخطة قلياًل 
فهذا الطريق ال يعدو كونه درابً ضيقاً  



تغطيه الثلوج ، والشجريات تعلو كثرياً  
 حبيث ال تستطيع رؤية ما حوهلا .

 هل أنت يف مشكلة ؟ -
 ال ..ال..لكنين ضائعة قلياًل . فأان -

أحبث عن منزل يدعى ) سيلينا هاوس 
 .) 

 رد السائق بلطف ك 
إنه هناك ..سريي حوايل املأيت ايردة  -

فتجديه إىل يسارك ..أنه بعيد قلياًل عن  



الطريق ..لكنك سرتين البواابت  
 ..وداعاً! 

رأت بريندا البواابت كانت من احلديد 
املشغول املزخرف ..ووراء البواابت  

عمدة تصل هناك جادة حتيط هبا أ
للمنزل ..لكن املشكلة كيف تصل 

 للجادة ؟ 



كان الفضول يتحرك يف داخلها وهي  
تنظر إىل هذا ..هذا املخل املهيب 

 ..ماهو هذا املكان ..معتقل ؟ 
عند نزوهلا من السيارة شاهدت لوحة 
  حناسية مثبتة ألحد األعمدة األمسنتية

مكتوب عليها ) سيلينا هاوس (  
..لكنها كانت صغرية جداً  واضح أن  

 السيد غريفز يتمتع بعزلته . 



أتكدت هلا هذه الفكرة عندما برز من  
حيث ال تعلم كلبان ضخمان من 

 الناحية األخرى للبوابة ينبحان بشدة .. 
خافت من شراسة كليب احلراسة ..كيف 

 من املفرتض أن تدخل هلذا املكان ؟! 
 عن ميينها مسعت صوت أجش يسأل  مث

 : من الزائر ؟



التفتت ومل تر أحداً ..مع تكرار الصوت 
الحظت إبحساس ابلبالهة أن هناك  

 هاتف داخلي تقدمت إليه :
 أان بريندا توماسن ..من وكالة بورك .  -
رد الصوت : أان غريفز ..أعتقد أنك   -

 يف سيارة ؟ 
 طبعاً. -
 ت.إذاً أدخلي ..سافتح البوااب -
 وماذا عن الكلبني ؟ -



مىت فتحت البواابت فلن يزعجاك   -
 آنسة توماسن.

انتقلت عيناها للكلبني وكل ما أتمله أن  
يكون حمقاً! وكأمنا الكلبان يعمالن على  
جهاز السيطرة عن بعد فقد توقفا عن  

النباح فوراً بعد أن فتحت البوابتان 
..فمرت بسيارهتا ..وأغلقت البوابتان  

ادت ببطء ..وأاثرة فكرة  خلفها ..ق
 مرحها ..كيف يصل ساعي الربيد ؟!



كانت األراضي حول املنزل واسعة  
..وبعد مخسني مرت برز أمامها املنزل 

 م .17..كان أنيقا يعود اترخيه للقرن 
أوقفت سيارهتا وهي تفكر أن املوقع  
كله سحري ..كشيء مرسوم على 

البطاقات الربيدية .وأخذ فضوهلا يزداد  
 ور الوقت .مع مر 

فتح السيد غريفز الباب ، وعرفت أنه  
هو ! مع أهنا مل تتوقع أن يفتح هلا الباب 



بنفسه !! عرفت أنه هو ألهنا ختيلت  
وجه للصوت الذي مسعته ومل يكن بعيداً 

 عن تصورها .
. أو  5من الصعب ختمني عمره رمبا يف 

...وجهه زهري ضخم مستدير ، قمة 6
ع خصل رأسه ملاعة صلعاء ماعدا بض 

تتشبث ابحلياة.رمبا كان شعره مياثل يوما  
 لون شعرها إال أنه اآلن ممزوج ابلشيب.



كان يرتدي بدله قدمية الطراز  
 ..وبنطلونه مثين الساقني !!

أجل هذا ما توقعته ..أنه غريب األطوار 
 حقاً..  

مساء اخلري .. أان بريندا   -
توماسن..ولدي موعد مع السيد غريفز  

 لثة . يف الساعة الثا
 قال وهو يغلق الباب وراءها : -



أان السيد غريفز.لقد وصلت مبكرة   -
 بعشر دقائق ..

مل تعرف بريندا إن كان التعليق حتذير أم  
تقديراً ألهنا متكنت من الوصول يف  

 الطقس املثلج.
أان مسرورة للقائل سيد غريفز...أان   -

فهمت أنك طلبت خدمات سكراترية ؟ 
 الوكالة .. 



وصمتت .هذا الرجل يشعرها بعدم  
االرتياح ..مع أهنا التعرف السبب.ومل 

 يصافحها بل قال : 
امسي غريفز ..فقط غريفز ، واملوعد   -

ليس معي آنسة لقد كلمت الوكالة نيابة  
عن رب عملي املركيز ..سيدي املركيز 

 يرغب يف مقابلتك ..لو حلقت يب ..
مل تتحرك بريندا ..سيدي املاركيز ؟ 

و لو ماركيز ؟ رب عملها احملتمل مسي



فرنسي ؟ دهشت وأحست ابلتوتر ..ال 
شك أنه عجوز ومعقد ..ورمبا ال يسمع 

وله نزعات غريبة ..وال شك أنه  
سيكتب مذكرات حول حياته كفرد من  

 األرستقراطية الفرنسية ! 
أما غريفز ..فما هو ال بد أن يكون  
خادم العائلة ؟ لكنه ال يبدو كخادم  

و كمالكم متقاعد أو ضابط  .كان يبد
 شرطة متقاعد .. 



 استدار إليها فتحركت . 
سيد غريفز ..أعين غريفز عرفت أن   -

خمدومك كاتب ..فهل يكتب سرية  
 حياته ؟

 ال اي آنسة ..إنه قصصي .  -
رفرفت عينيها دهشة ..قصصي ؟ هذا  

 أكثر غرابة ومثري للفضول ..إيه ؟
 قلت أنه مركيز ..من هو ابلضبط ؟  -



إنه املسيو لو مركيز جان مارك دو   -
 ابفندال . 

واتبع سريه غري مستعد للرد على املزيد  
 من األسئلة.

أخذت هتمس لنفسه : لو ماركيز .. 
 جان مارك دو ابفندال..املوكيز جان.. 
ملاذا يبدو االسم مألوفاً ؟ لقد مسعت  

االسم من قبل ..لكن أين ؟ ال شك أن 
..ال ..ال   له عالقة ابلكتابة طبعا ..ال



تشعر أن هذا صحيح ، مع أهنا تعرف 
 أن املركيز كاتب ..

ًً إىل الداخل :  توقف غريفز ..مشريًا
لو مسحت أن تنتظري يف غرفة  -

االستقبال آنسة فسرياك املركيز يف  
 الساعة الثالثة. 

أشارته للوقت جعلتها تبتسم ..وكانت 
تريد أن تنظر للساعة لرتى كم دقيقة  

 لقاء !بقيت للتشرف ابل



عندما دخلت الغرفة بدأت تستوعب 
ماحوهلا ..كانت بريندا قد عملت يف  
مكاتب مهيبة ..يف عدة مناسبات ،  

لكن هذا املنزل وهذه الغرفة على األقل 
، كانت شيئاً وقعت يف حبه على الفور  

. 
مل تكن أنيقة جداً وال مبالغ فيها ..لكن 

حمتوايهتا مرتبة بتفكري يوحي ابلدفء 
 احلميم. العائلي



كانت هناك أريكتان موضوعتان على 
شكل زاوية حادة أمام املدفأة الرخامية 

حيث احلطب املشتعل يهدر بصوت  
مرتفع..قباله األريكتني يوجد مقعد 

 مرتفع الظهر ..رمبا هو مقعد املاركيز.
لألسف مل يكن عندها وقت لتتفحص 

كل شيء بدقة..فقد عاد غريفز ، 
لثالثة واضح أن الساعة أصبحت ا

ابلضبط..لكن بريندا كانت قد حملت 



البيانو من خشب املاهوغوين ، والطاولة  
الصغرية اليت يقف عليها نسخة رائعة  

 من متثال ل ) روبن (
وفكرت : فتش عن املرأة ..هذه ليست 
غرفة جلوس رجل عجوز يعيش وحده ،  
هناك ملسة امرأة رفيعة النسب وهلا ذوق 

 ممتاز وحسن متييز.



توماسن ، لو مسحت أن أتيت  آنسة   -
معي فاملسيو لو مركيز سرياك يف املكتبة 

! 
حلقت به مضطربة األعصاب ..كم هي 
سخيفة ابلتأكيد تستطيع السيطرة على 

 مقابلة عمل ومتطلباهتا ! 
تعلقت هبذه الفكرة ..مث وقعت عيناها  
على املركيز ..كان جيلس وراء طاولة  
ة ضخمة يف مواجهتها وظهره إىل النافذ



، أجربت نفسها على االستمرار يف 
احلركة ال أن تقف مسمرة فاغرة فمها 

 حتدق فيما حوهلا . 
القول أن املركيز وسيم ليس كافياً ..إنه  

مذهل !!جذاب بوجه مجيل وكأنه  
منحوت ، وبشرته مسراء وشعره كثيف 

مستقيم أسود كالليل ، مع لطختني حتت 
صدغيه كأهنا مسحوق فضي ..شيب 

شك يف ذلك ، فاملركيز ال مبكر ، ال



ميكن أن يكون يف أواخر الثالثني وال 
 حىت يف وسطها.

كان جيلس دون أن يبتسم يف وضعية 
ترقب وانتظار..يداه مضمومتان معا 

ابسرتخاء فوق الطاولة ، وأصابعه  
 الطويلة متشابكة.

بدا جذاابً بشكل غري عادي ..اختطفت 
صدمة مواجهته وجه لوجه أنفاس  

ى الفور عرفت أهنا يف حضرة بريندا..عل



رجل قوي ..أنه رجل ال يقبل كالم 
سخيف ..رجل يتوقع وحيصل على 

 أفضل ما يف احلياة.
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حتركت عينان سوداوان كجناحي غراب 
على بريندا وهي تدخل املكتبة ، مل يكن 

عني بعني بل كان يقيمها بصورة  يواجهها
عامة ..وبدرت فكرة سخيفة لربيندا ، 
أمنية حممومة يف أن تكون امرأة مجيلة  

..أو حلوة ..أو جذابة على األقل .أوه  
..ملاذا مل تضع قلياًل من الزينة على  
وجهها ؟ حىت ثقتها املهنية بنفسها  

 بدأت ترتاجع ..



كانت وغريفز واقفان داخل الغرفة ،  
 عت صوت غريفز يقول :ومس
 مسيو لو ماركيز ..اآلنسة توماسن .  -

وأشار إليها حنو مقعدين من اجللد البين  
الفاخر بينهما طاولة قهوة مستديرة 

تواجهان الطاولة على بعد أمتار قليلة  
منها ..وأحست اببتهاج للمسافة بينها  
وبينه ..هناك شيء غامض ومألوف يف  

ن قبل  هذا وتعرف أهنا مل تشعر به م



..ال..فكلمة مألوف قوية جداً على ما  
 تشعر به . 

جلست مع احنناءه حتية حنوه ، حتس  
حباجة للضغط على نفسها حىت ال تنظر  

حنوه ..وحلسن احلظ مل يفضح صوهتا 
 شيء من توترها وهي حتييه : 

 مسيو لو ماركيز ..  -
كان غريفز مازال واقفا وهي جتلس ..مث 

ه ، فقط  فعل شيء صدم بريندا لغرابت



التقط حقيبة يدها من على الطاولة  
الصغرية حيث وضعتها ودسها حتت 

الطاولة . نظرت إليه متعجبة ، تعتقد 
أهنا مبالغة يف الرتتيب ..ولكن وجه 

 غريفز الزهري الضخم بقي دون تعبري.
مل يتكلم املركيز إال بعد أن خرج غريفز  

 من الغرفة :
آنسة توماسن ..هناك شيئان ال   -

 ما أبدًأ..الكفاءة املتوسطة والرتدد. أحبه



اتسعت عيناها ..كان صوته خافتاً  
..واللكنة ظاهرة قلياًل ..كان الصوت 

 عميق جداً .. 
مل خيدعها الصوت ..الصوت كان يتعمد 

السيطرة ..بلكنته اخلفيفة والعميقة 
..نظرت إليه مسحورة وخائفة قلياًل. 
كل ما فكرت فيه هو أهنا ال حتب أن 

تبقى قرب هذا الرجل حني يفقد  
 أعصابه .



 مل تعرف مباذا ترد ..فاجأهتا مالحظته .. 
 اتبع :

الكفاءة والدقة أمران أحبهما على   -
ال ، ويبدو أن لديك كلى  أي ح

املؤهلني ابلنظر إىل دقة موعد وصولك ، 
 خاصة وسط العاصفة الثلجية .

أدهشها أنه وهو يتكلم إليها مل يلتق  
 بعينيها مع أنه كان يركز النظر إليها ..



ردة فعلها على ذلك هو االرتياب  
..لكن املركيز صريح ومباشر يف كالمه ، 

كل  ولو كان لديه شيء خيفيه فهو ب
 أتكيد شيء ال عالقة له ابملقابلة. 

قياديت كفؤ ..أجل ..والدقة هي من   -
آداب امللوك ..وأان دائما دقيقة يف  

مواعيدي مسيو ..وأتوقع األمر نفسه  
مع الناس ..صحيح أنين ال أحصل 

عليها دائماً لكنين أتوقعها ابستمرار أما  



الكفاءة املتوسطة والرتدد فستجد أن  
يستا من طبعي ابلنسبة هاتني اخلصلتني ل

 لعملي.
ال شك عندي من أن عملك سيكون  -

من أعلى املستوايت ، أنت تعملني  
لوكالة بورك وال حاجة ألن نقول املزيد  
عن املؤهالت ..لكنك لست أول من  

يرسلون هلذا العمل ..ولست الثانية  
..أنت اخلامسة آنسة توماسن  



..اخلامسة ..مهمة إجياد سكرترية يل  
ستهلك مين وقتاً وتصيبين أصبحت ت

 ابلضجر أكثر مما توقعت . 
أحست ابرتباك كبري بسبب القوة اليت  

تنضح منه ..كانت ابلكاد تعي ما حييط  
هبا ..وإخباره هلا أنه رفض أربعة  

أشخاص من وكالة بورك! أمر مل تستطع  
أن تفهمه ..رمبا هم رفضوه ؟ هذا ممكن  

جداً ! فاملركيز ليس شخصية من 



تفاهم معه..لكن ..أوه ..أليس السهل ال
 يف ذلك شيء من التحدي ! 

 وهي فعاًل حباجة إىل حتد لتواجهه.
خلف هذه األفكار ..كان هناك يف 
أعماق عقلها االوعي إحساس أبن 

املركيز جان مارك معروف جيداً ، وليس 
فقط يف الكتابة ..كانت تتشوق إىل  

اجلزء من املقابلة اليت سيتكلم فيها عن 
رمبا ساعتها سيتضح كل شيء عمله ..



..إهنا قارئة قصص مواظبة ..وكن 
ابإلمكان أن تتذكر ..إال إذا كان  

 يستخدم اسم مستعار .. 
قالت وقد أمحرت حىت جذورها وهي 

 تدرك أهنا كانت حتدق به :
أعذرين ، فأان لست مربوطة اللسان   -

يف العادة ، لكنين ال أفهمك بكل  
كنت جتد  احرتام مسيو لو ماركيز ، إذا  

أن عملي سيكون مرضياً فلماذا جتد  



ضرورة هلذا اللقاء ؟ وماذا حصل مع  
 اآلخرين ..

 قاطعها بتوتره :
هذا ألنين دقيق جداً مع من أ‘مل   -

معهم ..فأان سأحجز خدماتك ملدة ستة  
أشهر ، أكثر أو أقل أبسبوعني ..عدا  

هذا ستعيشني حتت سقف منزيل ..ومن 
ع أي شخص الضروري أن أكون حذراً م

 ينتقل للسكن معي .



أخذت تقاوم كي ال تظهر انزعاجها  
..أهنا بطيئة الغضب لكن ما تسمعه جنح 
يف إغضاهبا ..اي إهلي ! ستعطي بيين يوم 
االثنني رأيها بكل صراحة ! ملاذا مل تقل  
هلا أنه عمل مع إقامة ؟ كانت ستنجح  
أكثر لو كانت تعرف مطالب املاركيز  

وعجلتها لتسافر يف   مقدماً، تباً لبيين
هناية األسبوع ..نقص املعلومات لديها 
جهلها تبدو كاحلمقاء!! وهي اآلن تريد  



هذه املهمة ، أكثر مما أرادت أي شيء  
يف حياهتا ..لقد صممت على هذا يف 

 اللحظة اليت دخلت فيها املكتبة . 
منعها والءها للوكالة من أن تقول له أهنا 

فية عن  مل حتصل على املعلومات الكا
الوظيفة ، خاصة أنه يبدو غري راضياً  

على الوكالة ! هكذا بدأت تتكلم 
 بسرعة :



أجل ..أفهم هذا ..لكنين أؤكد لك   -
أمرين ، إبمكاين التكيف مع ما حييط يب  

ومع سرعة رئيسي يف عمله ..منزلك 
مجيل جداً مما رأيته منه حىت اآلن 

..إضافة إىل واقع أنك حتب احلياة 
 وتركز على خلوتك ..اهلادئة ..

كانت نظرة تركيزه قوية حىت أهنا جعلتها 
أكثر ارتباكاً ..كانت تعي كل كلمة 

يقوهلا ، تعي قبحها ، وتعي يف الواقع  



أهنا على وشك أن تكون الفض اخلامس 
 له .

ومما الحظته هذا الرجل يتمتع أبن حتيط 
به األشياء اليت تسر العني ..وهي ال  

الشخصية اليت تغطي قبحها  متلك تلك  
. 

حني هنض املاركيز من وراء منضدته ، 
ظنت أن املقابلة انتهت لذلك ذهلت  

 حني قال :



أتفضلني شيئاً ساخناً آنسة توماسن ؟  -
 قليل من الشاي رمبا ظ

أوه ..شكراً لك ..هل هذا إبريق   -
 قهوة كهرابئي هناك ؟

 أجل .  -
إذن سأشرب القهوة إذا أمكن   -

 نجان صغري ...جمرد ف
ساعد هذا بريندا على االسرتخاء قلياًل 
..لكن حركاته ، خطواته ، أبقتها منومة 



. من هو هذا الرجل ؟ أين شاهدته من  
 قبل ؟ على التلفزيون ؟ يف أي مكان ؟

صب فنجانني من القهوة حبركات دقيقة 
متعمدة ، وكأنه يفكر بكل شيء قبل أن 

  يتحرك ..هناك هالة من اهلدوء حتيط
ابلرجل ..بدأ وكأنه من املستحيل 
 إزعاجه..مع ذلك ..مع ذلك ..



وهو يسري إليها والفنجان بيده  
..أحست بذلك اإلحساس املربك وهي 

 تسجل القسوة يف وضعية فمه .. 
أمام خيبة أملها ، وضع الفنجانني على  

الطاولة وجلس إىل جانبها ..وهذا 
جعلها قلقة ومتوترة ومذهولة ، من هذا  

رأت ندبة ال يزيد عرضها عن  القرب 
شعرة ممتدة من لطخة الشعر الفضية يف 
فوده األمين حىت احلد اخلارجي حلاجبه 



..ال يبدو أنه جرح من أايم طفولته لكنه 
قدمي مبا يكفي ليختفي ..من أجرى له  

 اجلراحة كان سيداً يف مهنته.. 
نظر إليها اآلن مباشرة ..فتمكنت من 

كن أن جيتذب أن تبتسم متسائلة ماذا مي
 ابتسامة منه . 

 سأل : 
هل أخربتك الوكالة شيئاً عن روتني   -

 عملك ؟ ساعات العمل وما إىل ذلك ؟



أوه ..ال..مل يدخلوا معي ابلتفاصيل  -
 الدقيقة .

إذن دعيين أخربك قبل أن نتعمق   -
ابلبحث أكثر ..أان أبدأ اإلمالء يف  

السابعة صباحاً ..لذا أحتاج إىل من هو  
 داد لإلقامة معي .. على استع

أحب العمل يف الصباح الباكر ، فهو  
أفضل جزء من اليوم كله ، يف العادة  

اهني اإلمالء يف احلادية عشرة ، غريفز  



يقدم الغداء الساعة الواحدة والعشاء  
الساعة الثامنة..وال أهتم مىت يطبع  
إمالء الصباح ، فهذا عائد إليك ، 
ابلطبع إبمكانك إبقاء بعد الظهر حراً أو 

املساء ، أو العكس .أان أعمل أايم 
السبت لكنين ال أعمل أايم اآلحاد .كل 
ما أطلبه أن يكون إمالء الصباح السابق 
مطبوعاً يف الصباح التايل .وسيبفى لك 



بعد ظهر السبت ويوم األحد ، اعتماداً 
 على ما ختتارين أن تفعلينه . 

 سألته ك
 كم عدد املوظفني املقيمني هنا ؟  -
غريفز لوحده ..فأان أعيش وحيداً  -

عداه ..وأوظف عدة جنائنيني من 
السكان احملليني ، وهذا كل شيء  

.غريفز يدير املنزل ..وستكون لك حرية 
االنتقال أينما شئت فيه ، شريطة أن  



حترتمي خصوصيايت ..وأظنك فهمت 
حىت اآلن أنين انسك نوعا ما ..أليس 

 كذلك اي آنسة توماسن ؟
ابلغموض حول هذا   زاد إحساسها

الرجل واتقت لتسأله عن مؤلفاته ..لكن 
الوقت مازال مبكراً جداً هلذا ..يف 

البداية ترغب يف التأكد أهنا مستعدة 
للعمل يف ساعات العمل الغريبة تلك  

.حسناً ..ال فارق لديها يف أية ساعات  



تعمل ..وستبقى قادرة على زايرة دان 
 وولديه يف هناية األسبوع .

 قال : 
ترددك يوحي ابلكثري ، هل أفهم منه  -

 أنك لست مهتمة ابلعمل ؟
أبداً ! أان آسفة ، ماعدا أن كلمة   -

انسك ليست الكلمة اليت أختارها  
لوصفك ..أفضل القول أنك ختتار أن  



تعيش حياتك هبدوء .وأن خصوصياتك  
 هلا األولوية األهم .

حتركت زوااي فمه كوعد اببتسامة مل تصل 
 البداية :مرحلة 

حقاً؟ أال يعجبك ما توحيه كلمة  -
 انسك ؟ 

ايله من لغز مبهم ! ككاتب جيب أن 
يكون دقيقاً يف اختيار كلماته ، وكلمة )  

انسك ( مل ختتارها صدفة .لكنها مل 



ترغب أن تفكر فيه كناسك فهو ليس 
ابلرجل املسن منحنىي الساقني ..بل هو 
بعيداً جداً عن هذا ! إنه نشيط وحيوي 

و..أوه ..ستكون خسارة إذا مل تقع  
 عيون العامل عليه .. 

 أجابت جبرأة وصدق :
 ابلنسبة لك ..أجل . -

ساد حلظات صمت ..مث رفع فنجانه 
 وارتشف ما تبقى دفعة واحدة ..وقال : 



أخربيين مدموزيل ..هل أنت من   -
 النوع املتفائل أم املتشائم ؟

 مل ترتدد 
 واقعيه.ال هذا وال ذاك ..أان  -
هل هذا صحيح ؟ أخربيين عن   -

 نفسك .
كان يف صوته دليل خفيف على التسلية 

 ..لكن دون وعد ابتسامه ..



لقد بدأت تفهمه ..إنه رب عمل بعيد  
النظر لكنه ليس ابلرجل العادي  

..اليريد أمسها ورقمها ..كل مايريده أن 
يعرف من هي ؟ كيف تفكر؟ ماهي  

نفسك  نظرهتا للحياة ..أخربيين عن 
..ايله من طلب رهيب ..يف وقت هي 
فتاة عادية بسيطة متوسطة احلال ..ال 

شيء يف حياهتا يثري االهتمام وال يف 
 شخصيتها .



 أعطته تفصياًل خمتصراً :
من عمري 23أان بريندا توماسن ..يف  -

، تربيت يف الريق ، ويل اخ وحيد يكربين 
بكثري ..ةأعيش يف لندن يف شقيت 

 اخلاصة . 
الغرفة تزداد ظالماً مع تالشي  كانت

ضوء بعد الظهر ..ومتنت لو يبتعد 
املركيز عنها ويعود وراء منضدته ..قربه  



جيهل التعامل معه أصعب ..وعلى هذا  
 الضوء هناك شيء شرشر حوله. 

أنت مل متسي قهوتك آنسة توماسن   -
..وإذا مل تسرتخي قلياًل فلن نصل إىل  

 شيء. 
ائً ..إال أهنا ابلرغم من أن صوته كان هاد

عرفت أنه كان متوتر ..تسألت ملاذا ال 
 يقول هلا وداعا ..يف التو واللحظة ؟!

 قويل يل ماذا تفعلني يف األمسيات؟  -



 أقرأ كثرياً . -
أليس لديك التزامات ؟ خطيب   -

صديق ، قد يتذمر ألنك ستبقني عالقة  
 يف الريف طوال األسبوع ؟ 

 ال. -
سبوع ؟ ماذا مىت خترجني ؟ يف هناية األ -

 تفعلني للتسلية ؟
إذا مل أذهب إىل بيت أخي مباشرة   -

 بعد العمل ، أخرج أايم اجلمعة مساًء.



 وماذا تفعلني ؟  -
أذهب للمسرح ..أفضل الباليه أو   -

األوبرا ..أهنا متعيت الوحيدة بعد أسبوع 
 عمل شاق. 

متعتك ؟ أتعنني أنك تذهبني وحدك   -
 ؟

ديه صديق  حتركت ابرتباك ..ال يوجد ل
..، وصديقاهتا أصبح معظمهن متزوجاً ، 
وكاثلني أقرب صديقة هلا خطبت مؤخراً 



ومل تعد ترغب يف اخلروج معها كثرياً ألهنا 
 توفر املال لدفع مقدم شراء منزل .

جتاوزت السؤال وتطوعت مبعلومات  
أخرى طمعاً أن يقود هذا أسئلته إىل  

 اجتاه أخر : 
..إنه أرمل  أان أزور أخي كل أسبوعني  -

..ويعيش مع ولديه يف ) سواري ( وأان 
 يف الواقع قدمت من هناك اليوم. 
 مل يكن من السهل إهلاء املركيز :



وماذا عن الرقص ...السهرات ؟   -
..هذا اليبدو مناسباً آنسة توماسن  

..أنت امرأة شابة تعيش يف أكثر املدن 
إاثرة يف العامل عدا ابريس..فلماذا ال 

 ياة ؟ تتمتعني ابحل
اآلن أصبحت أسئلته شخصية جداً  

..وانزعجت قلياًل ..أم أنه يتعمد  
القسوة ؟ يستطيع أن يرى أهنا ليست 



مجيلة وليست من الفتيات اللوايت حتجز  
 أمسياهتن مسبقاً.

 ملاذا ال تنتهي هذه املقابلة ؟
 سأل أخرياً:

ملاذا تنقصك الثقة يف النفس هكذا   -
 ظ

 مث لوح بذراعيه :
أبس أخربيين ..هل أنت شديدة ال  -

 االحتشام وتصدمني بسهولة ؟ 



أدركت أنه كان يوقع هبا ..جيب أن  
ترحل يف احلال ..جيب أن تقول أهنا 

غريت رأيها..لكن لن يكون هذا صحيح 
..لقد أصبح اهتمامها ليس يف العمل  

بقدر الرجل نفسه .. من أسئلته كانت 
حتصل على فهم بسيط لشخصية الرجل 

كن ..هناك الكثري بعد الكثري  نفسه ول
..وهي متأكدة من هذا ومن جرس  

 التحذير الذي يستمر ابلرنني يف رأسها .



أخذت نفس عميق والتقت بنظرته وهي 
 تتكلم : 

بدأت أفهم مسيو ..أنت تريد أن   -
تطمئن إىل أنين لن أضجر من وجودي  
هنا ..ولك أتكيدي ..لن يكون هناك  

تريتك ، تراجع ، ولن تضطر لتغيري سكر 
ولسوف التزم ابملهمة هذه حىت النهاية  

..قلت ..ستة أشهر ..هذا ابلتقريب ما  
يلزم إلهناء مؤلفك ..أترى ..فكرة 



العيش يف الريف تروقين ..األراضي 
التابعة ملنزلك عظيمة دون شك ..وتبدو  

كأهنا صورة على بطاقة ميالد بريدية ،  
شيء غري حقيقي ومجيل ..وسامتتع  

ذه األراضي يف وقت الفراغ ابلسري يف ه
..استكشفها وأراقبها تتغري مع  

 الفصول..



تالشى صوهتا لرؤيتها نظرة الرتكيز اليت  
استقرت على وجهه، وما أردت قوله  

 اتلياً أصبح صعب :
أان ..أنت ..تستطيع أن ترى بنفسك  -

أنين لست من النوع الفاتن أو املتقلب 
..وال شيء يف لندن .على شكل رقص  

سهرات أو ..رجال ..ساشتاق إليه ، أو 
فأان مثلك ..أمتتع حبياة اهلدوء ، أدرك  
أنك كنت متتحنين ، حتاول رسم صورة  



يل ن لكن هذا جيعلين متوترة ..وكل ما  
تريد معرفته يف الواقع ما إذا كان  

ابإلمكان االعتماد علي ..حسناً وكاليت 
ميكنها دعم ليس قدرايت فحسب بل  

ابلثقة .بصراحة ال استقاميت وأهلييت 
أجد معىن لسؤالك األخري ..لكنين  

سأرد عليه ..ال ، لست متزمتة وبعد 
عملي ككاتبة اختزال يف احملكمة ن مل 



يعد من السهل أن أصدم بشيء ..وال 
 يدهشين ما قد يفعله الناس .

صمتت فجأة وقد أحست أن خطبتها 
الصغرية قد حتولت عن مسارها بفعل  

اين منه ..وبدا أن  التوتر الذي كانت تع
 دهرا قد مر قبل أن يتكلم املاركيز :

أحسنت ..لكنين أؤكد لك أن يل   -
أسباابً لطرح هذه األسئلة ..كلها..أما  
السؤال األخري ، فسببه أن كتيب غري 



متحفظة كثرياً بعض األحيان ..فإذا 
كنت من النساء اللوايت ال يطقن مساع  
شيء عن الدم والرصاص والعنف يف  

 أشكاله ..فلن يروق لك العمل! أبشع 
دم رصاص ..؟نظرت لفمه ..عنف يف  

أبشع أشكاله ؟ طافت عيناها فوق 
وجهه .يف النور الذي بدأ يتالشى بدت 
 بشرته أكثر دكنه ، تعطيه نظرة شريرة ..

 سألته هبدوء :



من أنت ؟ واضح أنك تستخدم اسم  -
مستعار مسيو لو ماركيز .أمل تصل بعد  

علك مستعداً إلخباري للمرحلة اليت جت
 عن االسم ؟ 

 بلى ..وصلنا..إنه سكوت ستيفن.  -
سكوت ستيفن ..لقد مسعت به طبعاً  

..اجلميع تقريباً يعرف هذا االسم .لقد 
كتب عدة قصص وآخر اثنتني كانتا  



قنبلتني قويتني االنفجار ..حققتا أفضل 
 املبيعات يف العامل ..

 التقط املاركيز علبة سكائر فضية :
 ترغبني يف سيكارة ؟ أ -
 ال شكراً لك .  -
 أال تدخنني ؟  -
يف مناسبات قليلة ..لكنين ال أريد  -

 اآلن ..شكراً. 



أن يكون هذا الرجل هو سكوت ستيفن 
الكاتب الشهري عاملياً ، مسألة أصبحت 

مفهومة ..لكن الغموض الذي كانت  
تقاومه منذ أن مسعت أمسه احلقيقي مل 

نيفة ال رقة حيل بعد ..كانت كتاابته ع
فيها ..ملاذا ال يتوقف هذا اجلرس عن  

الرنني ؟ ملاذا تعتقد أنه ال زال هناك  
 هوية أخرى هلذا الرجل ؟

 قاطع أفكارها : 



هل ستبقينين منتظراً طوال اليوم؟   -
 أتوقع منك نوعاً من التعليق .

أوه ! أجل ..أان آسفة ..أخشى أن  -
ال أكون قد قرأت مؤلفاتك ..لكنين 

بيعتها .هز كتفيه وكأنه ال يهتم  أعرف ط
: 

أريد أن أعرف ما إذا كنت ستكونني   -
 سعيدة يف العمل مبثل هذه املواد ؟ 

 جاء دورها لتهز كتفيها بال اكرتاث : 



مل ال ؟ أعين إهنا قصص خيالية ،   -
 أليست كذلك ؟ 

أطلق نفس طويل ..أهو مراتح أم انفذ 
 الصرب ؟ 

هذا إذا كان هناك خيال فعاًل ..هناك  -
أمران أود أن أوضحهما لك قبل أن  

يتخذ كل منا قراره . أان حباجة ملن يبدأ  
العمل يوم االثنني مباشرة ..كدت أصل 
إىل هناية الفصل األول من رواييت احلالية 



اد  مث توقفت عدة أايم وأان أحاول إجي
سكرترية جديدة ، هذا أمر حمبط وسيء 

ابلنسبة للكتاب ..أفهم أنك حره يف  
 أن.. 

اتبع املركيز كالمه ولكن بريندا توقفت  
عن اإلصغاء ..أصبح تفكريها مشوشاً  

وعيناها تستقران على شيء حرك ذكرى 
مراوغة ..فوق املدفأة ، حيث كان 



املركيز يقف لوحة أصلية رأهتا من قبل 
 ة ..ومنذ زمن طويل...مرة واحد

من هذه املسافة كان توقيع الفنان غري  
واضح ، لكنها مل تكن حباجة أن تقرأه  
ألهنا تعرف الرسام ..أنه فريد من نوعه  

 ..وامسه مارك.
 مارك ..أوه ابلطبع ! ابلطبع !

التصق نظرها ابللوحة بينما كانت 
الذكرايت تتسارع يف رأسها وكأهنا قطع  



رأهتا يف اجمللة    أحجية .املقالة اليت
 ..املعلومات ..صورته ..عدة صور ! 

يف جزء من الثانية توضح كل شيء ، 
وكونت القطع صورة كاملة وذكرى مؤملة 
..شهقت وهي تقف ببطء عن كرسيها  
، وقالت بصوت يكاد يكون أدىن من  

 اهلمس ك 
 ايإهلي ! ..أنت أعمى !  -



مث ختبطت وهي تدرك أهنا كانت فاقدة 
 للباقة ..

ان آسفة ..األمر أنين معجبة جداً  أ -
أبعمالك ولدي نسخة طبق األصل عن 
لوحتك الشهرية ) بستان يف فرساي ( 

 ..وأردت فقط أن أقول.. 
وتالشى صوهتا ..لقد كانت غري لبقة ، 

محقاء خرقاء ..اللوحة اليت أشارت إليها 
كانت آخر لوحة أكملها مارك قبل أن  



تصيبه املأساة اليت حرمته نظره 
 وحرمت العامل من فنه . ..

استدار املركيز عنها ..كانت عقدة 
أصابع يديه بيضاء وهي ممسكة برف 
املدفأة يف سعي للسيطرة على نفسه 

..وهذا مل حيدث أبداً من قبل ..الغرابء  
اآلخرون ، ممن قابلهم ، مل يتعرفوا عليه 
..وال حىت على لوحاته ..وهو من ظن  

 تطفل .نفسه آمناً من هذا النوع من ال



أنه غيب ..غيب أن خياطر أبن يتعرف  
عليه أحد ..ذلك التعرف الذي لن أييت  

إال ابألمل ..لكن لن حيدث هذا مرة 
أخرى ! الليلة سيعري منزله من  

 لوحاته..كلها .
غيب ..أمحق ! لو أنه فقط يستطيع أن  
يفعل هذا ! لكن املشكلة كانت هذه 
الفتاة !! من املؤسف جداً أن يرتكها  

ب من يده ..هذه الفتاة اليت  تذه



تتحدث عن بطاقات امليالد الربيدية  
وعن مراقبة تغيري الفصول ..لكن جيب  

أن يرتكها ترحل ..لقد تعرفت إليه  
وكانت معجبة به . وال يستطيع حتمل 
املوقف وال الشفقة اليت ستشمل دون  
شك عملهما معاً ..جيب أن يتخلص 

 منها ..اآلن . 



 يقل من هو ؟  تسألت بريندا ملاذا مل
وملاذا مل خيربها على األقل عن عماه ؟  

 .. 
كان تعرفها عليه كرسام آخر شيء أراده 
فهو مل يستدر عنها ساعة ذكرت عماه ، 
بل ما إن ذكرت فنه ن، وهذا ما أخربها 
كل ما احتاجت إىل معرفته ..أدركت أن 
حياته كرسام ال جيب أن تذكر أمامه مرة  

 أخرى.



ه منذ زمن بعيد ، عماه أمر تغلب علي
.أكانت ستحصل على العمل أم ال ،  

فهي ببساطة جيب أن تنهي هذه املقابلة 
 مبالحظة صائبة .

أخذت نفساً عميقاً هتدي نفسها ،  
وتكلمت بطريقة عملية ، صوهتا ال 

 يظهر أي أثر للعاطفة :
آسفة لدخويل يف أمور جانبية .فبعد  -

أن أظهرت معرفيت مبارك ن أستطيع  



سيان أمره وأاتبع البحث يف اآلن ن
العمل الذي بني أيدينا ..لكن املكان 

أصبح مظلماً هنا ..ومبا أنين أدرك أن ال 
فرق هلذا عندك ، فسيكون أكثر راحة  

يل لو أنك أضأت املصباح لننهي املقابلة 
. 

استدرار املركيز ببطء ليواجهها ،  
فأحست أن قلبها قفز إىل فمها ..فهل  

 أهتا ؟ ذهبت بعيداً يف جر 



فقد جان مارك دواب فندال القدرة على 
الكالم مؤقتاً ..مث ابتسم وحتولت 

ابتسامته إىل ضحكة غريت معامل وجهه  
لتطرد عنه كل الظالل ، تنري عينيه 

السوداوين وتكشف أسنانه البيضاء 
..وعلقت أنفاس بريندا هذه املرة يف 

حلقها ..كان هذا وكأن الشمس برزت  
 وقال :من خلف غيمة سوداء  

 املقابلة انتهت ..والعمل لك .  -
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كانت يدا برينا مازالت ترجتفان قلياًل  
وهي تصب املاء الغلي يف إبريق الشاي  

. جيب أن تتصل بدان فوراً وختربه أهنا ال 
تستطيع العودة إىل ) سواري ( وجين أن 

تنهي الغسيل وتنظف الشقة ، وتعطي  
الزهور اليت اشرتهتا ابألمس للسيدة  

 العجوز اليت تعيش يف آخر الرواق ..
 ستنتقل إىل ) سيلينا هاوس ( . يف الغد 



لكن بداًل من أن تتابع عملها ، جلست 
قرب املدفأة ، ال تستطيع أن تتصل 

بدان اآلن ..وال تستطيع فعل شيء قبل 
أن ترتب أفكارها اليت تكونت بعد  

لقاءها ابملاركيز جان مارك دوابفندال  
..سكوت ستيفن الكاتب ...ومارك 

 الرسام . 
مرتبكة ألحداث  من هو حقاً ؟ ال زالت

اليوم .أنه رجل له أوجه كثرية ..بكل 



بساطة ال تستطيع مقارنة الرجل الذي  
قابلته اليوم ابلفنان الذي أبدع تلك  

 اللوحات الرومانسية اجلميلة !! 
يف تقييمها له خالل املقابلة ظنته دون  

 إحساس .كم هي خمطئة ! 
اجتهت عيناها إىل ما قد يكون أكثر  

للفخر ..نسخة طبق  ممتلكاهتا مدعاة 
األصل عن آخر لوحة له ، كان منظر  

لبستان يف منتصف الصيف وشاابن  



صغريان يسريان عرب األشجار . الفتاة  
ترتدي فستاانً بلون أزرق وقبعة عريضة  

..أما الشاب يرتدي ثيااب بيضاء 
واالبتسامة على وجهه ، النظرة يف عينيه 
إعالن صامت عن حبه الذي يشعر به  

 ته . حنو رفيق
هل متثل هذه الصورة مارك نفسه أايم 

صباه ؟ مارك والفتاة اليت تزوجها ؟ أوه  
..أجل..املركيز متزوج ..تذكرت هذا من 



املقال الذي قرأته عنه ، والصورة اليت  
أظهرته مع زوجته ، وجعلها هذا تفكر  

كم مها مجيالن معاً..فزوجته كانت 
 مذهلة اجلمال .

الل  كان هذا منذ مخس سنوات ، خ
السنة اليت ماتت فيها سايل زوجة أخيها 

..يف شتاء تلك السنة ، أقنعت بريندا  
أخيها دان أبن يرافقها إىل عرض بريطاين 

لفنانني فرنسيني غري مشهورين يف  



بريطاين ..وكانت يف الواقع حماولة  
 إلخراج دان من سجن نفسه . 

جال مارك يف املعرض ال يظهر اهتماماً 
خرى أحبت بريندا  بشيء ..من انحية أ

كل شيء تقريباً رأته ..كانت لوحات 
مارك انعمة ورومانسية ..ويومها اشرتت  

النسخة اليت حتتفظ هبا اآلن ..فشراء 
األصلية أبعد من قدراهتا ..فحىت 

 النسخة سلبت كل مدخراهتا .. 



رافق املعرض دعاية صحفية كان أبرزها  
رواية عن احلادث الذي تعرض له مارك  

السابق للمعرض .كان مسافر  يف اليوم 
من فرنسا إىل انكلرتا يف طائرة خاصة  

 حتطمت وهي حتط . 
هكذا كان مارك وقت املعرض ملقى 

دون وعي يف أحد مستشفيات انكلرتا  
..ومل يكن أحد يعرف أبن الفنان فقد  

بصره ..لكن أعلن هذا يف مطلع السنة  



..وذكرت اجمللة اسم املركيز الكامل وأنه 
 وسط الفين ابسم مارك .. معروف يف ال 

هذه األايم لوحاته تساوي الكثري من  
املال ..وال يسمع أحد ذكر المسه 

..ابلنسبة لعامل الفن مات مارك ..لكن  
املاركيز جان مارك دوابفندال حي يرزق 

 وكذلك سكوت ستيفن .
هزت بريندا رأسها عجباً لتذكرها كل 

شيء .. املاركيز جان مارك دوابفندال 



عادي ومتفوق ..والعمل له  رجل غري 
لن يكون جمرد وظيفة بل جتربة فريدة 
مثينة ، وأحست بسعادة ال تفسري هلا  

 هلذا .
 أجاب أخوها على اهلاتف من أول رنة :

بريندا! احلمد هلل ! لقد بدأت أقلق   -
 عليك..أين أنت ؟

 يف منزيل .  -



أوه ..ال ألومك . ليس من السهل   -
قس ، كيف الوصول إىل هنا يف هذا الط

 كانت املقابلة ؟ هل أعجبه منظرك ؟ 
بدا هلا السؤال دون لباقة أبداً ..لكنه 

سؤال طبيعي خاصة أمام الكلمات 
 بريندا الالذعة له ساعة فراقهما . 

 يبدو إنين أعجبته . -
 ضحك دان : ال تبدين واثقة. 

 ابتسمت بقلق : 



حسناً ..لقد حصلت على الوظيفة   -
 .. 

ه ستنتقل على  واتبعت تشرح له ان 
سيلينا هاوس يف اليوم التايل ومل تقل له  

شيء عن رب عملها على الرغم من أن  
 سأهلا إذا كان كاتب معروف.

أجل ..إنه معروف جداً   -قالت :-
..لكنه شديد احلرص على إخفاء هويته 



.لذا ال استطيع أن أقول لك امسه  
 املستعار عرب اهلاتف.

ه  يف الواقع لن تستطيع أن تعطي امس
 ألحد إال إذا أعطاها إذنه.

يف احلادية عشرة ، خرجت من املغطس 
بعد أن بقيت فيه لفرتة طويلة ..غنت  

ثالث أغنيات مفضلة لديها ..مث 
غسلت شعرها ..فالغناء عادة طفولية مل 

تكرب أبداً لتتجاوزها ..انتهت من 



الغسيل والكي ، والشقة أصبحت 
 نظيفة اآلن ..

آخر مهمة لربيندا كانت مثبطة للهمة . 
ت أن تكتب ، كانت فهي منذ استطاع

حتتفظ مبذكرات ..رمبا كان هذا ال معىن 
له ..لكنه عادة متأصلة .وهي مراهقة  
كانت لديها فكرة كتابة قصة حياهتا  
يوماً . لكنها تدرك اآلن أن هذا أمر  

سخيف ..وكم ستكون أمر قراءة مثل 



هذه املذكرات أمر ممل ! مع ذلك  
استمرت يف تسجيل سطر أو سطرين  

 مذكراهتا ..  كل ليلة من
لكن الليلة ختتلف ، الليلة ستحتاج إىل  
أوراق زائدة ابلرغم أهنا تكتب املذكرات 

ابالختزال! توقفت تضرب القلم خبفة  
على أسناهنا ..كيف ستتمكن من  

وصف الرجل الذي تفكر فيه طوال  
املساء ؟ أين جيب أن تبدأ ؟اجللة األوىل 



هي األصعب يف العادة ، وبعد ذلك  
فكار بسهولة ..وكان الوقت  تتدفق األ

 منتصف الليل حني دخلت فراشها . 
 
 

*******************************
*** 
 
 



 
كان غريفز يرتدي نفس املالبس املخيفة 

اليت كان يرتديها يف اليوم السابق وهو  
 يقول لربيند :

إذا كان هناك شيء تريدينه آنسة ،   -
فالتقطي مساعة اهلاتف واضغطي على زر 

س ..أنه يعمل كهاتف داخلي إىل  اجلر 
 املطبخ ، كما حيتوي على خط خارجي . 



هزت رأسها تفهماً ، لكن مع شيء من  
 االرتباك .

غرفة نومها كانت جناحا حيتوي على  
غرفة مالبس وغرفة جلوس ثالث  

مقاعد ، وجهاز تلفزيون ، وراديو وغرفة 
نوم كبري مع محام ، وابلرغم من أن  

التنقل ، إال أن هذا املركيز أعطاها حرية 
ابلتأكيد يعين التزامه ابلبقاء يف جناحها  



خالل وقت الفراغ ، يف الواقع هنا يوجد 
 كل ما حتتاج إليه .

أتكدن هذه الفكرة عندما قال هلا غريفز 
أبهنا سيأتيها ابلعشاء إىل غرفة جلوسها  
يف الساعة الثامنة ..وأكد هلا أن املركيز  

عة السابعة  يبدأ العمل يف الصباح السا
متاماً. مكماًل كالمه بسؤاهلا مىت تريد  

 الفطور ، وماذا تريد أن أتكله ؟.!



آه ..جمرد شاي وتوست ..، أرجوك  -
..هل ..من املناسب أكثر أن أتناول  

 الفطور يف املطبخ ؟ 
مل يهز حىت كتفيه ..بل قال بصراحة أن  
األمر عنه سيان ، وسيكون مسروراً أبن  

 .  أيتيها ابلطعام هنا
حسن جداً ..الساعة السادسة إذن   -

 ..شكراً غريفز.



توقعت أن يرتكها ..لكنه التقط حقيبتها 
 ووضعها إىل جانبها على السرير : 

رمبا تنزلني إىل املطبخ بعد إفراغ  -
 حقيبتك ألريك أين يوجد كل شيء .
ابتسمت دون أن تفهم سبب دعوته  

 لكنها كانت راغبة يف أن متاشيه .
أترين آنسة توماسن ..من املهم جداً  -

أن يبقى كل سيء يف مكانه الصحيح يف 
املنزل ، املاركيز يعرف كل تفاصيل 



البيت وما حييط به من أرض ..وجيب أن 
تفهمي أنه لو حترك أي شيء من مكانه  
، فسيتسبب هذا له ابنزعاج كبري وقد  

يكون خطراً عليه ..سيأيت وقت قد 
من املطبخ ..فلو  حتتاجني فيه إىل شيء

كان هناك سكاكني ملقاة هنا وهناك أو  
 زجاجة ... 

آه ..أجل ..أجل ..فهمت ..سأضع  -
 هذا نصب عيين أؤكد لك , فال تقلق. 



من السهل جداً أن ينسى املرء آنسة   -
توماس ..لذلك أرجوك أن تتذكري دوماً 

..كما أطلب منك التأكد دائماً من  
عيها  إقفال األبواب خلفك وأن ال تد

 مواربة أبداً. 
كان لديها إحساس أن غريفز لن يكون  

مسروراً أبداً لو نست شيئاً مما يقول 
..وحبركة من رأسه تدل على االحرتام  

 حترك حنو الباب ..لكنها سألته :



غريفز ..هل كنت ..مع املركيز منذ  -
 مدة طويلة ؟ 

هكذا وهكذا ..لكنين أعرفه طوال   -
 حياته .

يفرتض هبذا التعبري  هكذا وهكذا؟ ماذا  
 أن يعين ؟

 أتعرف أنين أعرف من هو حقاً؟ -
استدار وهو يفكر بكلماته قبل أن يرد  

 عليها :



لقد قال يل ..آنسة توماسن أنك   -
 تعرفني من كان.

حدقت ابلباب بعد أن أقفله ..)تعرفني  
من كان.( ؟ من غري الصيغة للماضي  

أم املاركيز ؟ على أي حال  ..غريفز
واضح أن املاركيز يرغي يف أن يبقى 

 ماضيه ميتاً ومدفون .. 
يف الساعة العاشرة قررت بريندا أن تقوم 
بشيء جيد ..أن تنام ابكراً ..فالعاشرة 



من اآلن وصاعداً ستصبح ساعة نومها  
 املعتادة يف الستة شهور القادمة ..
بعد أن ضبطت املنبه ..استندت  

ئد ..واملفكرة يف يدها حتاول مجع  للوسا
أفكارها ، مث كتبت : ) اليوم انتقلت إىل 

سيلينا هاوس ..ومسيت هذه اللحظة 
ابسم ) غريفز الغامض ( ! وليس لدي 

فكرة ما إذا كان يوافق أو ال يوافق على 



وجودي ..وليس األمر مهماً ..فأان هنا 
 ألودي عماًل ..( 

ا توقفت مرتددة عند آخر مجلة كتبته
..أجل إهنا هنا لتؤدي عماًل ..فما هو 

الذي يشعرها بتململ يف أعماقها ؟ هل 
 تراتب أبن املركيز صعب التعامل ؟ 

ال ..الشيء من هذا ، ففي الواقع ذلك 
اإلحساس الغامض كان متالزماً مع  
شيء ال تستطيع فهمه !!وهبزة من 



رأسها أهنت مذكرات يومها جبملة أخرى 
عرها اآلن :  ..ولكي حتدد ماهي مشا

منزوية ، متفتحة الفكر ، أم حمايدة 
 كتبت ) األبيض هو لوين اليوم ! 

لكن صدمة مواجهتها للماركيز يف  
الصباح الباكر أعادت هلا ذلك  

اإلحساس على الفور الذي اعتقدت 
أهنا ختلصت منه .كان جيلس يف كرسي 
دوار ، يبتعد قلياًل عن منضدته نصف 



أن بريندا   مستدير حنو النافذة ، حبيث
صدمت جبانب وجهه القوي املنحوت  

 بدقة .
هذا الصباح وهو ينظر حنو الشرق ،  
حيث الشمس تشرق ببطء ، بدت  
عيناه رماديتني كئيبتني ..واجلناحان 

الفضيان على فوديه يتناقضان بشكل 
 دراماتيكي مع شعره األسود . 



أحست بريندا بتقلص معدهتا ..وعاد  
كها  ذلك اإلحساس ..هذا إذا تر 

أصاًل..وخبت نفسها ألهنا أتثرت  
 بوسامته املذهلة. 

وهي تقفل الباب خلفها ، رأت أصابع  
 يده اليمىن متر خبفة فوق ساعته..وقال : 

أنت دقيقة جداً..كما توقعت متاماً   -
 ..هل جناحك مرض؟

 أكثر من مرض ..شكراً لك . -



الحظت أن الكرسي الذي استخدمته  
كانه  خالل املقابلة قد أزيل من م

..وأصبح إىل جانب املنضدة الكبرية يف  
 مواجهته متاماً. 

 أشار جان مارك حنو الكرسي :
اجلسي..سنبدأ العمل ..سنراتح  -

 لتناول القهوة عند التاسعة. 
جلست بريندا متوترة ، مذهولة للطريقة  
اليت التقت عيناه بعينيها بشكل صحيح 



، مل تعتد بعد على فكرة أنه اليستطيع  
 . أن يراها
 سأهلا :

أميكنك أن تقرأي اختزال شخص  -
آخر ؟ آخر سكرترية يل تركتين فجأة  

بسبب أزمة عائلية وآخر صفحات من  
خمطوطة املؤلف مل تطبع بعد ..من 

عادايت االستماع إىل آخر صفحتني أو  
 ثالثة قبل متابعة اإلمالء.



دعين القي نظرة ، فهذا يعتمد على  -
تزلني  استخدام املقاطع ..معظم املخ

 يطورون طريقة خاصة هبم . 
 أتعنني أهنم ينحرفون عن القواعد ؟ -

 ابتسمت :
 أعين أهنم ينحرفون عن القواعد. -

التقط دفرت مالحظات عن الطاولة  
 وسأل : 

 ملاذا تسليك الفكرة ؟  -



رفرفت بريندا ..مندهشة للطريقة اليت  
 قرأ فيها االبتسامة يف صوهتا .

إهنا الطريقة أان ..ليس األمر هكذا .. -
اليت عارضت فيها رأيي وقلت يل  

 ابلضبط ما أعين.
ليس لدي وقت للدوران حول   -

 املوضوع.
أخذت بريندا الدفرت منه وقد أجفلت 

ملالمسة أصابعه ألصابعها ..وأمحر  



وجهها بشكل غيب وأخذت تفتش لتجد 
 آخر بضع صفحات من االختزال .

بدأت تقرأ بصوت مرتفع ، وما هي إال  
حلظات حىت أصبح من الواضح أن  

أسلوب املاركيز يف الكتابة مقتصد بقدر 
كالمه ..كان األسلوب جداً واضح ،  

يتحرك ضمن مسرية اثبتة أاثرت اهتمام 
 بريندا على الفور وأسرهتا .



كانت الشخصية الرئيسية لرجل امسه  
يفعل أي  وايلي ، رجل قاسي القلب ، 

شيء مقابل املال ..يف هذه املرحلة من 
القصة كان يف لندن يتلقى تعليمات عن  
مهمة طُلب منه تنفيذها يف بلد استوائي 

 يف القارة اإلفريقية ..
مل تكن املادة تشبه ما اعتادت بريندا أن  

تقرأه لكنها عرفت إهنا ستتمتع هبا  
..وايهلا من طريقة لكسب العيش ، 



ل انكشاف غموض  وهي تراقب بفضو 
 القصة !

 هل أنت جاهزة ..آنسة توماسن ؟  -
 التقطت قلمها : تفضل. 

ارتد إىل كرسيه وهو مييل عليها ، ويبدأ 
 اإلمالء..

) ..مل ينتظر وايلي ليسمع ما تبقى ..بل 
وقف على حني غرة على قدميه واجته 

إنس   -:-للباب ..يصيح بشورمتان 



األمر ..املهمة مستحيلة ..نظر إليه  
شورمتان بربود ..إنه يريد وايلي وال أحد  

 غريه .. 
ما قولك لو ضاعفت أجرك ؟ عند  -

مساعه هذا استدار وايلي عن الباب ن  
سأقول  -وشفتاه مكوراتن بتكشرية :

 إهنا ممكنة ..( 
ابلنسبة لربيندا ، كان صباحاً غريباً 

..طريقة جديدة للعمل ، كان إمالء  



ل ..ويف املركيز أييت ابندفاع قصري وطوي
الصمت بني اجلمل وهو جيمع أفكاره، مل 
تكن حترك عضلة خوفاً من أن تلهيه أو  
تزعجه ..وما إن حلت الساعة التاسعة  

 حىت كانت متلهفة لفنجان قهوة .
وقف املركيز ، وحترك قلياًل ميدد ساقيه 

 بطريقة الفهد : 



لقد قرعت اجلرس لغريفز ..سيأتينا  -
ف احلال ابلقهوة بعد بضع دقائق ..كي

 ؟
 اإلمالء على ما يرام . -

كم هي كفاءة هذا الرجل ، كم هو 
 منظم ! 

 نظرة لساعتها : 
مسيو لو مركيز ..أود االتصال   -

ابلوكالة إذا أمكن .ال شك أن املكتب 



مفتوح اآلن ، ومن األفضل أن يعرفوا  
 أين أان .

بكل سرور ..هناك هاتف يف مكتبك  -
 اجملاور ملكتيب متاماً. 

ىل ابب مشرتك يف زاوية الغرفة مل  أشار إ 
 تالحظه من قبل :

وإبمكانك كذلك توبيخهم نيابة عين   -
 ؟
 أرجو املعذرة ؟ -



لقد جئت إىل هنا يوم السبت دون   -
أي فكرة عن هذه الوظيفة ..كبداية ، مل 

يقل لك أحد أن هذه الوظيفة تتطلب 
اإلقامة هنا ..لقد مسعت االنزعاج يف  

ومسعت الطريقة صوتك آنسة توماسن ، 
اليت حاولت هبا تغطية نقص املعلومات  

اليت وفرهتا لك الوكالة ..وأنت اآلن  
على وشك توبيخهم ..وهذا من حقك 

. 



غادرت بريندا الغرفة دون أن تقول  
شيء وجلست قرب اهلاتف يف مكتبها  
دون التقاط السماعة ..نباً! كم كانت  
شفافة خالل املقابلة ! كانت تعلم أن  

األربعة املتبقية ملن يفقد البصر  احلواس 
تزيد حدة وتصبح أكثر فعالية لكن  

املركيز يستطيع قراءة أي إحساس ، كل 
 أتثر يف الكالم ، كل تنهيدة أو ابتسامة!



مل تكن بييت يف الوكالة ..وبدا أهنا لن  
تعود إال قبل الغد ، تنهدت وأعادت  

السماعة ملكاهنا ..كان غضبها قد 
ال لقد حصلت  تالشى ، فعلى أي ح

 على العمل وهي تقوم اآلن بعمل جيد .
مل يكن يف مكتبها مدفأة انر ، لكن كان 

فيه سخاانً لتدفئة مركزية ، واألرض 
مكسوة ببساط صويف مسيك بلون  

صدئي يعطي الغرفة احلياة ..والحظت  



أن فيها آلة طباعة وجبانبها كومة من  
أوراق مطبوعة ، الصفحات األوىل من 

ل لرواية املركيز ..أو رواية  الفصل األو 
 سكوت ستيفن. 

عند عودهتا إىل املكتبة ..اتبع الوقت  
تقدمه بشكل مرض ، إىل أن ارتكبت 
بريندا أول غلطة ..حني توقف املركيز  

 عن اإلمالء سألته : 



أين ميكن أن جتد خمطوطيت آخر   -
 كتابني لك ، فأان أرغب يف قراءهتما. 

 أجاهبا بصوت لطيف :
الدرج األعلى من خزانة  إهنما يف  -

امللفات ..لكن أطليب من غريفز نسخاً  
 مطبوعة ستكون أسهل عليك .

 ساعتها ختلت عن حذرها وسألته :
هل مضى عليك زمن طويل وأنت   -

 تكتب ..سيد لو مركيز ؟



مرت ظالل على وجهه وغاب اهلدوء  
 املعتاد من صوته : 

كنت أكتب قبل أن تبلغي عهد    -
 بكثري .املراهقة  

شدت بريندا على قبضتيها وانغرست  
أظافرها يف راحتيها ..ماذا من املفرتض 
أن يكون هذا ؟ امتحان لقابليتها على  

حتمل الصدمات ؟ حسناً جداً ..لن ترد 
. لن تعطيه الرضا بسماع ردة فعلها !  



إهنا مل تقصد اإلشارة إىل ماضيه ، بل  
كانت تتسأل فقط كم مضى عليه من 

كتب ابسم سكوت ستيفن  وقت وهو ي
. وأتكدت من شيء واحد ..لن تسأله  

بعد اآلن أي سؤال ميكن تفسريه ولو  
 من بعيد على أنه أمر شخصي. 

 
*******************************

*********** 
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تركت األايم األوىل يف ) سيلينا هاوس ( 
 بريندا يف حالة ارتباك ..

ركيز رجل وحيد  كانت مقتنعة أن امل
..أختار أن يعيش بعيداً عن أي مكان  



ليحمي شخصيته احلقيقية ..كان يرتدي 
األسود وال يبتسم أبداً ، يكتب كتباً  

مليئة ابلعنف ..مع ذلك يعيش يف منزل 
 مليء ابأللوان ، واجلمال والرومانس . 
على جدار الدرج ، ويف ردهة الطابق  
األول حيث جناحها ، رأت لوحتني 

تني من لوحات مارك ..وتذكرت  أخري
بوضوح حمتوايت غرفة اجللوس ..هنا 



وهناك ، أشياء مثينة ومجيلة ..هناك 
 أشياء كثرية تسعد العني .

كل هذا ..يف منزل سكوت ستيفن ؟  
كل هذا ..يف منزل رجل ال يبصر ؟ ملن  

 كل هذه املباهج البصرية ؟
خالل أربعة أايم ، حسب عملها ، مل  

وال حىت خمابرة هاتفية  أيت زائر واحد ،
. 



أين هي زوجته ؟ هل سافرت إىل مكان 
أكثر دفئاً لتمضية الشتاء ؟ رمبا تكون  

جمنونة لتفكر أبن ترتكه يتم كتابه لوحده 
؟ لكن املركيز قال أنه يعيش وحده 

 ..رمبا تركته هنائياً ؟ 
من الصعب التوافق معه   وجدت بريندا

 ..فهل هو فعاًل صعب املراس ؟ 



كان الثلج ال زال يغطي األرض ،  
وحياول منع الربيع من الظهور ..لكن 

 ..الربيع قادم ال حمالة .. 
أضاءت املصابيح وعادت للجلوس 
تتمتع بغرفة جلوسها ، مع أهنا تشعر  

برغبة يف اخلالص منها ..رمبا السبب أهنا 
.رمبا ألن هذا املنزل تشعر ابلوحدة .

موحش كأمسياهتا يف لندن ..لكنها 
كانت تعرف هذا ..علال األقل ، 



املناظر حوهلا أفضل بكثري مما تراه من  
 شقتها يف ابدنتغتون.

لقد عرفت ملاذا أعطاها املركيز الوظيفة 
بعد رفضه ألربع سكرتريات من الوكالة 

، ابلرغم من إشارهتا اخلرقاء ملاضيه 
هرت أهنا مل تضطرب لعماه وال ..ألهنا أظ

أحرجها أبداً ، فهو ال يتحمل أحداً 
اليستطيع التعاطي مع إعاقته كما 

يتعاطى معها هو ..بينهما على األقل يف 



هذه املسألة ، كان هناك تفاهم غري  
ملفوظ ..لكن ملاذا تشعر ابحلاجة  

 للتواصل معه ؟..
كانت حماوالهتا للحديث ، تصد جبملة 

ك لديه أي شك أن ال  قصرية، ال ترت 
 يرغب يف املزيد من التفاهم .

دق غريفز علال ابهبا بعد الثامنة بقليل ، 
وتقبلت منه العشاء مبتسمة ..وقالت له 

: 



طعامك دائماً رائع غريفز ..أين   -
 تعلمت الطبخ جيداً هكذا ؟

اتبع حتضري املائدة على الطاولة الصغرية 
 أمامها ، وهو يقول :

ذكر حقاً..أظن هذا أمر  تعلمت ؟ ال أ -
طبيعي ..هل ستتناولني القهوة يف ما بعد 

 آنسة ؟
ال ..شكراً..هل يتم إيصال كل شيء  -

 إىل املنزل ؟ أعين اخلضار والسمانة و.. 



أجل ..كل اخلدمات العادية آنسة   -
..سأذهب إىل القرية غداً . هل هناك 

 شيء تريدينه ؟
 تنهدت : ال..ال..أان فقط ..

غريفز مثله مثل املركيز ، لديه  كان 
طريقة متفوقة يف حتويل احلديث إىل  
موضوع آخر ..مع ذلك اغتنمت  

 الفرصة لتسأله سؤال مباشر :



ملاذا يعيش املركيز يف انكلرتا ؟ أان   -
..أذكر أنين قرأت يف مكان ما أنه  

نصف إنكليزي ، يف الواقع ..لكنين 
أذكر كذلك أن املقال قال أن منزله يف  

 ريس ؟اب
مل يتغري تعبري وجه غريفز وقال وهو 

 يتحرك حنو الباب :



كنت أعتقد أن اجلواب واضح آنسة   -
. الشك أنه حيب املقام هنا ..عمت  

 مساء ..آنسة.
التقطت بريندا الشوكة مقطبة ..أمل يكن 
غريفز الغامض ظريفاً اآلن ؟ كيف ميكن 
للمركيز أن حيب احلياة هنا وهو يعيش 

نه أن يتمتع حىت مبناظر كناسك وال ميك
 الريف االنكليزي ؟!



كانت األمسية ال زالت أمامها ، 
وتسألت ماذا ستفعل هبا ..ألول مرة مل 
تشعر برغبة يف القراءة ..رمبا ستجلس  

طوياًل يف املغطس ، مث تشاهد التلفزيون  
قلياًل ..لكن أواًل ستتصل بدان ، إنه  

يتوقعها يف هناية هذا األسبوع ، لكنه ال 
يعرف بعد أهنا ستعمل أايم السبت ولن  

 تصل إىل ) سواري ( حىت بعد الظهر.
 حياها دان حبرارة ..أكثر من املعتاد : 



بريندا ، أمحد هللا على اتصالك   -
..كنت سأحاول االتصال هذا املساء ،  
لكنين مل أجد رقم هاتف السيد غريفز ، 

 هل هو رقم خارج الدليل أم ماذا ؟
 ضحكت بريندا :

مكانك قول هذا ..لكم ما اخلطب إب -
؟ كان إبمكانك االتصال مبكتب بورك 

 لتحصل على الرقم .



كنت سأفعل هذا غداً ، على أي   -
حال ال شيء خاطئ سوى أنين كنت 

سأستبقيك بعيدة هذا األسبوع ، فكلنا 
 مصابون برشح مزعج .

 غاص قلب بريندا :
أوه ..أنت تعلم أنين ال ألتقط الرشح  -

وسأجيء على أي حال بسرعة ..
..أظنك ستكون مسروراً ليد تساعدك  

 إذا مل يكن الولدان على ما يرام.



ال تكوين عنيدة ..ال داعي للمخاطرة  -
 وأنت تبدئني عماًل جديداً.
 وعطس كأمنا يربهن كالمه :

لكنك حباجة إىل مساعدة ، دان  -
 ..ميكنين على األقل أن أطهو ..

 قال أخوها بصوت حازم : 
.التفعلي ..والدة سايل قادمة غداً  ال. -

..وستبقى معنا بضعة أايم ..وسنكون 
 خبري .



 وهل هي قادمة من ) اثونتون ( ؟ -
كما كانت سايل األم شخصية لطيفة  

جداً ، لكنها مل تكن ممن يتحملون 
طقس الربيع ، ومن الظلم اجمليء هبا من  

 ) سومر ست ( لتعتين بثالثة مرضى .
 وتوقع دان سؤاهلا : 

أعرف ..أعرف ..أان مل أرسل يف  -
طلبها إذا كان هذا ما تفكرين فيه  

..حدث أهنا اتصلت وكلمها دايفد أواًل 



وقال هلا مبرح إنه مل يذهب إىل املدرسة  
 ..بعد ذلك مل أستطيع أن أبعدها . 

هه ..هل أعلنت عن طلب مدبرة   -
منزل ؟ أان واثقة أنكم ال تتناولون طعاماً  

رجح أنكم التقطتم جيداً ..وعلى األ
الرشح ألنكم حباجة إىل الفيتامينات 

 املناسبة. 
 ضحك دان : 



هذا ممكن ..لقد نشرت اإلعالن يف  -
الصحف احمللية يوم الثالاثء ، واألمس ، 

واليوم ، لكن حىت اآلن مل أتلق مكاملة  
 واحدة.. 

إذن من الفضل أن تعلن يف الصحف  -
 الوطنية .

 لكن هذا مكلف أخيت ! -
 دان ..!  -



سأفعل ! أعطين رقم هاتفك ألتصل   -
 بك يف األسبوع املقبل .

أعطته بريندا الرقم وحذرته أن يتصل  
 قبل احلادية عشرة صباحاً . 

بعد ذلك أمضت بقية األمسية مع  
التلفزيون ..ستذهب إىل منزهلا هذا  

األسبوع ، لكن لن تقضي يوماً ونصف  
أمام التلفزيون ..لقد بلغت مرحلة  

تتشوق فيها للحديث ..ستزور شخصاً 



..أو متضي السهرة مع كاثلني ، هذا إذا 
 كانت موجودة .. 

لكن هناية األسبوع حتولت إىل شيء  
السبت مل يرد هاتف  كريه ..فمساء 

كاثلني ، إحدى صديقاهتا املتزوجات  
أصيبت ابألنفلونزا املنتشرة واألخرى 
لديها أنسباؤها يقيمون لديها لنهاية  
العطلة ..هكذا اضطرت بريندا إىل  

 القيام بزايرة منفردة للسينما . 



مع حلول هناية األسبوع استقرت بعملها 
..استقرت ؟ لكنها مل تشعر من قبل  

غري مستقرة ، قلقة ..فلماذا حتس  أبهنا
ابلسعادة ؟ كان الرد على هذا غريباً  

..لكن عليها أن تكون صادقة مع  
نفسها ..إهنا سعيدة ألن العمل ينقلب  

إىل متعة ...وهناك قصة وايلي بطل  
سكوت ستيفن ..وهناك نوع من األمن 
العاطفي الذي جتده طبعتها يف الروتني  



اك لذة أن ..لكن فوق كل هذا ، كان هن
 تكون يف رفقته..

كان يسحرها أكثر فأكثر مع مرور  
الوقت ..أصبحت اآلن قادرة على 
مشاركته صمته حني يصمت خالل  

اإلمالء ..لكن أفكاره ال ميكنها 
مشاركتها طبعاً ..فهو دائما مشغول  

بكلمة وايلي التالية , عمل وايلي القادم 
 ، بينما هي مشغولة يف املركيز نفسه .



عد أخرى كانت تنظر إىل لوحة مرة ب
مارك فوق املدفأة ، مث تنظر جمدداً إىل  

سكوت ستيفن ..وليس إىل املركيز .هذا 
الرجل تغري إىل درجة مأساوية ..كما 

تغري عمله ..صحيخ أنه ال يزال مبدعاً  
..لكنها ببساطة ال تستطيع التوفيق بني  
الرومانسية واحلساسية اللتني كان يتسم 

ع الفظاظة والعنف  هبا مارك ن م
 الفائضني من سكوت ستيفن .. 



يف مكان ما بني الفنان والكاتب ، يوجد 
الرجل نفسه .وهو نفسه من يذهلها  

..أنه الرجل الذي جيمع اليوم خالصة ما 
عاانه ، ضحك له ، خاف منه ، تلذذ 

 به..
 جان مارك ..الرجل.

يوم السبت من اثين أسبوع هلا يف سيلينا 
أخرياً ..أستيقظت   هانس تغري الطقس

لرتى الشمس الشاحبة تعلو السماء  



..الليلة ستتقدم كل الساعات ساعة  
 إيذاانً بوصول الربيع .. 

ألقت بريندا على رئيسها حتية الصباح مث 
ورمبا نتيجة ملعنوايهتا املرتفعة ..ألقت 
 تعليقاً على الطقس ..قالت مبتسمة : 

لقد شاهدان آخر الثلج ..ومع أنه   -
اًل ، فلقد كرهته ألنه أبقاين  كان مجي

داخل املنزل كثرياً ..لكنه سيذهب اآلن  



، الثلج يذوب ...األشجار تبدو كأهنا 
 تذوب .

مال إىل الوراء وأصابعه تضرب خبفة  
 على الذراع اخلشيب .. 

 أتعنني أن الدفء بدأ هجومه ؟ -
مل يكن سؤااًل ..بل كان طريقته إلقفال  

 احلديث ..وأجابت :
اً ، إذا شئت أن تصف حسنا جد -

 األمر هكذا . 



 استدار إليها الوجه اجلميل : 
لكن ألست أنت الفتاة اليت قالت يل  -

أهنا واقعية ؟ آنسة توماسن ، الواقعيون  
 ال يتكلمون عن ذوابن األشجار .

ذهلت بريندا ..إنه على حق ..لكن  
متهذا ؟..تبادل حديث ؟ أم أنه نوع من 

تر يف صوهتا ؟ التأدب جملرد أنه مسع التو 
ال ..ليس جمرد أدب ، ألنه كان ينظر  
إليها اآلن بتوقع وكأنه يريد رداً . مث  



ابتسم هلا فضحكت ..أسعدهتا ابتسامته 
كثرياً ، ألهنا تستطيع العد على أصابع  
اليد الواحدة عدد املرات اليت تفضل  
 عليها بواحدة خالل أربعة عشر يوماً. 

يد أن مسيو لو مركيز ..هناك شيء أر  -
أسألك عنه ..سوف أرى أخي بعد  

الظهر و..من الطبيعي أن يطرح أسئلة  
عمن أعمل له ..إنه ..يعرف أنك كاتب 



..لكن ..هل استطيع أن أقول له من  
 أنت ؟

أحىن رأسه ابختصار يعطيها اإلذن ، 
 وزادت ابتسامته اتساعاً :

ابلطبع تستطيعني ، فأان واثق أن   -
للحظة أنه   أخاك يكتم السر..وال أعتقد

 سيضع إعالانً يف التاميز .
 قالت خبفة :

 ال ..ليس حول هذا األمر.  -



 عفواً ؟ -
 آسفة ..أنس األمر . -

ذكرهتا فكاهته مبشكلة دان ومدبرة  
 املنزل ، وارتفع حاجباه قلياًل : 

ما الذي المسته بكالمي ؟ هل يعمل  -
أخاك لصحيفة وطنية ..هل هذا هو 

 األمر ؟ 
..دان حمامي ، األمر فقط أنك  ال  -

ذكرتين أبمر آخر ..من املفرتض أن  



ينشر إعالانً ملدبرة منزل هذا األسبوع ، 
فهو حباجة ماسة إليها ..يف الواقع ، أان  
قلقة عليه ، حىت كدت ال أجيء أصاًل  
للمقابلة ، ! أردت ..أعين ..ال..هذا  

 غري صحيح ..مل يسمح دان ..
، فتالشى ومل تعد راضية عن نفسها 

صوهتا ..أهنا اآلن فعال تتكلم مع املركيز  
..وأصبحت متوترة مربوطة اللسان .إهنا 



تثرثر وال ميكن أن يكون مهتم أبي حال 
 !! 

لكنه كان مهتم إذ قال بصوته املخملي 
: 

أكملي شرحك ..كانت الطريقة اليت  -
حثها فيها على الكالم لطيفة جداً ..مل  

م وذراعاه يدفعها ..بل مال إىل األما
على الطاولة ويداه مضمومتان خبفة 



أمامه ، وعلى وجهه تلك النظرة املهتمة 
: 

أخربته عن دان وولديه ..وكيف أهنم 
حباجة ماسة ملن يعتين هبم ..وكيف  

تطوعت هلذه املهمة بنفسها ..وكيف 
رفض دان ..وكانت مسرتخية متاماً  

 وطبيعية حبيث مل تفكر آبخر كلماهتا :
لدان أنه يتصرف كا هكذا قلت  -

ألطفال وأنين يف النهاية سأصبح عمة 



عانس على أي حال ..لكنين مل استطع 
تغيري رأيه ..بل أصر على أن تكون يل  

 حيايت اخلاصة ، وهذا كل شيء .
 مرت ثواين قبل أن يعلق :

إنه على حق متاماً ، جيب أن تعيشي  -
حياتك ..يبدو أن دان رجل طيب 

 . ..أخربيين املزيد عنه 
ساد الصمت جمدداً ..وتلعثمت بريندا 

..كان جيب أن تدرك أنه ال يظهر  



األدب فقط ن فهذا ليس أسلوبه ..لقد 
كان يهتم فعاًل بعائلتها ..لكنها ال 

 تستطيع تصور السبب . 
 بريندا..؟ هل يل أن أدعوك بريندا ؟  -
 ابلطبع ! -
وهل ستتمكنني من خماطبيت مبا هو   -

 أقل من الرمسيات ؟ 
 ل من الرمسيات ؟!!أق
 أجل مسيو مارك. -



ابتسم ومال إىل األمام أكثر يقول هلا  
 وكأهنا معاقة :

 حاويل هذا ..جان . جـ ..ا..ن !!  -
ارتفع حاجبا بريندا ذهواًل ..وذكرت  -

 االسم كالببغاء كما لفظه متاماً.
أجل ..لكنه ..كما ترى ..دان   -

عادي جداً ، حىت أنه من الصعب تصفه 
 ..حقاً. 



بدأت تلعب بدفرتها ، شفتها السفلى  
عالقة بني أسناهنا ، وهي تفكر أبفضل 

 طريقة لوصف أخيها :
دعين أقول هذا ..لو كان دان   -

..مثاًل.. بناية ..فسيكون مبىن البلدية  
..ألهنا عملية وفعاله ، إذا كنت تعرف 

ما أعين ..ولو كان لوانً فهو اللون  
، لكنه الكاكي ، لون دافئ متعقل 

 مضجر.



مل يضحك املركيز ، بل العكس دخل  
 روح القول : 

فهمت الفكرة ..اإلحساس ..ولو  -
كان زجاجاً ، لكن إبريق عادي ..أليس  

 كذلك ؟
 ضحكت :  

 متاماً.  -
وإذا كان ماء ، فما هو الشكل الذي  -

 أيخذه ؟ 



آه ..! هذا تشبيه جيد ! ألن املاء  -
يتخذ عدة أشكال وله عدة مزاجات  

لذا سيكون دان ..أجل ..سيكون ..
بركة ..كبرية وهادئة ..و..أان آسفة ألن 

 أقول هذا ، راكدة قلياًل. 
 هز املركيز رأسه ببطء واهتمام : 

وأنت بريندا ..لو كنت ماء ..فماذا  -
 تكونني ؟

 فكرت جبهد ، مسرورة ألنه مهتم :



 مثله متاماً كما أخشى . -
 خمطئة !  -

أبيض ..جعل  أصبحت ابتسامته وميض 
دقات قلبها تتسارع ..بدت عيناه  

خمتلفة بدت دافئتني ومليئتني ابملرح  
 ..فقالت له متحدية :

حسن جداً ..أخربين إذن ماذا أكون   -
 ؟



تراجع املركيز فجأة ، وقال بلهجة  
 تصرف النظر : 

يف وقت آخر ..جيب أن نضغط سري  -
 عملنا اآلن . 

نه  وكأمنا اكتفى من العبث التافه ..أو أ 
أدرك فجأة أهنا تضيع له وقته ..أحست 

 بريندا ابرتباك وانزعاج سخيف.. 
حني انتهى من اإلمالء قبل احلادية  

 عشرة بقليل ، وقفت وقالت له :



سأسافر فوراً إىل سواري..وسأطبع  -
 عمل اليوم مساء الغد حني أعود. 

هز }اسه دون تعليق ..فرتكت الغرفة  
 بينما كان يستدير بكرسيه ليواجه

النافذة ..ال شك أن الشمس أصبحت  
عالية جداً اآلن ، لكنه ال يشعر حبرارهتا 

عرب النافذة ..وماذا عن الثلج ؟ هل  
ذاب كلياً ..أم أن األشجار ال زالت 

 تذوب ؟!! 



كان راضياً بوجودها هنا ..هذه الفتاة  
اليت جتيء معها بروح الورد إىل الغرفة  

كل صباح ..مل يكن يستطيع معرفة نوع  
عطرها ..رمبا عطر انكليزي له رائحة  

 انكليزية لطيفة ..
ابتسم جان لنفسه بقلق ..آه لكنه اليوم 

 لن يستطيع املقاومة !! 



كيف ميكن أن تظن نفسها واقعية وهي  
يف أغلب األوقات تقول أشياء جبمل  

 شاعرية ؟ 
وصوهتا ..ذلك الصوت الناعم الفائق  
األنوثة ، بضحكته اخلجولة وقهقهته  

خترج من من أعماق حنجرهتا ..إهنا   اليت
تبتهج ابألشياء البسيطة ..ابستطاعته  
مساع احلماس املؤثر حني قالت ذات  

صباح يف وقت سابق من األسبوع إن  



طائر عقعق وقف لتوه خارج النافذة ، 
 مث كأن األمر ابلغ األمهية ، أضافت : 

أوه ..وليفته جاءت تقف معه !   -
غراب واحد   احلمد هلل ، فاملثل يقول )

 لألسى ، اثنان للفرح( أتعرف هذا ؟ 
ومل يرد ، مل يعرف متاماً كيف يرد ، وكأنه  
نسي كيف يتكلم هبذا املستوى ..لكن 
كان هناك أوقات كان فيها ..ال ..ال  
جيب أن ينظر إىل اخللف ..لقد أصبح 



هناك نظام حلياته اآلن ، ومن دونه لن  
يستطيع أن يكون فاعال ..غي حركاته 

تينية ، هناك حدود فرضت عليه رو 
..لكنها حدود من السهل أن يعيش  

معها ، حدود أخذت وقت طويل  
وتطلبت تدريباً لدماغه ..جيري دماغه 

اآلن فوق خطوط روتينية حمددة ال  
 تسمح ابلتسكع وال ابلعواطف..



كون بريندا عميقة اإلدراك ، حساسة ، 
أمر عرفه من الطريقة اليت أهنت فيها  

األوىل ..يف الواقع تصرفت   املقابلة
وكأهنا قرأت أفكاره ..لكنه مل يدرك أهنا 
رومانسية هكذا ..مل يدرك أهنا ستكون  

كأنفاس اهلواء النقي ..هبجة لن يتحمل 
 التجاوب معها .

لكنه اليوم استجاب ، أحس ابحلاجة أن 
يتقرب منها .إال أن هذا لن حيصل مرة  



أخرى ، ال جيب حيصل مرة 
مر خطري ..جداً ! أنه ال أخرى..فهذا أ

جيرؤ على املخاطرة أبي شيء يزعج  
حيلته ..أي عودة للعواطف واألفكار  

اليت لزمه مخس سنوات من القتال 
 ليغلبها ويدفنها . 

ال ..أنه ببساطة ، لن جيرؤ على السماح  
لنفسه أن يشرب من النبع احللو  



املرتقرق الذي امسه بريندا ، مع إطاللة  
 الربيع .
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نظرت بريندا نظرت بريندا ىل أخيها دان 
 برتقب تسأله :

حسناً ! ما رأيك ابملركيز حسبما قلته  -
 لك عنه ؟



كان دان ينفخ غليونه ، وقد أدهشته  
 اجلدية يف صوت أخته :

إنه ال يشبه الصورة الذهنية اليت   -
رمستها لسكوت ستيفن ، لكن األمر  

جيد ان تعملي ملثل هذا املؤلف  
 املعروف ..هه ؟ أان فعاًل أمتتع بكتاابته ! 
كانت خيبة أمل بريندا مساوية النزعاج  
الذي أحست به ..أملت أن يفهم دان  



ملاذا هي فضولية ؟ لكن كان جيب أن 
 تعرف أنه لن يفهم ..

كانت ردة فعل دان لسماعه عن هوييت  
املركيز األخريتني ، خمتلفة متاماً عن ردة  
فعلها ..لقد أتثر كثرياً لدرجة االهتياج  
مبعرفة أن شقيقته تعمل لدى سكوت 
ستيفن ..لكنه مل يكن مهتماً أن يكون  
ذات الرجل هو مارك ، الرسام الذي  

 فنه يبهج الناس ، لو أنه فقط ..



 دان الذي سأل ممازحاً :لكن ..هذا هو 
ملاذا صمت ..كنت تتكلمني عن  -

الرجل منذ ساعة..التعدي رأيي يوقفك 
! 

ابتسمت بريندا ..هل استمرت يف 
الكالم لساعة فعاًل ؟ ال شك أن دان  

 ضجر منها : 



آسفة ..هل أبدأ بتحضري العشاء ؟  -
سيأخذ بعض الوقت ، مىت سيعود  

 الولدان من احلفلة ؟ 
ليهما ..فلن يرغبا يف ال تقلقي ع -

العشاء بعدما حيشوا بطنيهما ابلكيك 
واآليس كرمي طوال بعد الظهر ..لكن ، 

هيا بريندا اتبعي كالمك . ماذا كنت  
 تسأليين ؟ 

 مل جتد جدوى من متابعة احلديث ..



أوه ..الشيء ..أان ..فقط كنت   -
أتسأل ما إذا كنت توافق معي على أنه  

 رجل وحيد . 
أنه كذلك فعال ..لكنه  أستطيع القول -

كما قلت لقد أختار أن يعيش أميااًل  
بعيداً عن أي مكان دون أن يزوره أحد  

، لكن ماذا يهمك من كل هذا على أي 
 حال ؟ هل أنت معجبة به ؟

 ردت بعنف : 



ال تكن سخيفاً! إنه رجل متزوج !   -
إضافة إىل هذا ، أنت ال تعتقد أن رجاًل 

 مثله قد يهتد بفتاة مثلي ! 
ال أرى ملاذا ال ..ملاذا تقللني من   -

قيمة نفسك دائماً كلما اقرتبنا من  
موضوع الرجال ، أو موضوع جاذبيتك 

 وأنوثتك ؟ 



هيا دان ..أنت أخي وأتوقع منك   -
الصراحة ..فلنواجه األمر ..أان لست  

 ملفته للنظر !  
أخذ ميأل غليونه جمدداً ، وبدا انشغاله  

 هبذا يزعجها ..مث أجاب :
 كن املركيز ال يعرف .ل -
 دان ..؟  -
ال ..أان ال أعين شيئاً سيئاً ..وتعرفني  -

هذا .كل ما أقوله أن الرجال ال  



ينجذبون إىل النساء دائماً بسبب 
مظهرهن . وأنت تعرفني هذا كذلك  

..ماذا عن شخصيتك الرائعة ؟ ماذا عن 
 إخالصك , ذكائك , وصربك ؟ 

 الصب إهنا تفقده اآلن وبسرعة ..
أنت أخي ..أنت ملزم أبن تعتقد أن   -

 لدي هذه املواصفات . أنت منحاز.
كالم سخيف ! ومبا أنن ذكران    -

املوضوع ..دعيين أوضح لك أمراً آخر  



.أنت لست غري جذابة ..صحيح أنك  
عادية املظهر ..لكنك ال تتزينني جيداً  
لتظهري أفضل ما عنك ..صحيح ؟  

ووضعت  أعين لو فعلت شيئاً لشعرك 
بعض الزينة ، فستتمكنني من جذب 

 الكثري من الرجال ممن .. 
 قاطعته :

..ممن سيكتشفون فيما بعد أنين   -
 لست مجيلة فعاًل.



إذن كنت ستقول إنين أكاد أصل   -
الرابعة والعشرين ولقد آن الوقت  

 ألتزوج. 
مل يلحظ دان توترها ..بل بدا مشغول 
الفكر بشيء آخر ما عدا غليونه ..مث 

 ل ببطء وكأنه حل معضلة :قا
أوه ..أجل ..أذكر أين رأيت هذا   -

اآلن ..جان مارك ليس متزوجاً يف  



الواقع ..لقد طّلق منذ مدة ..أذكر أنين  
 قرأت هذا . 

جاهدت فبقاء صوهتا غري مضطرب 
 ..وسألت : 

 هل أنت متأكد ؟ -
تعرفني أن يل ذاكرة قوية ..ابلطبع أان  -

ين كنت  متأكد ! لقد قرأت هذا ..لكن
أحاول أن أتذكر أين ..مهم ..هذا 

صحيح ..مارك كان متزوج من امرأة 



امسها اليان ..ولقد هربت مع رجل آخر 
..شخص يف السينما ..كانت امرأة 

 مجيلة جداً ..أذكر صورهتا... 
رفعت نظرها لرتى دان يراقبها بغري رضا  

 ظاهر : 
أخيت ..أنت تقعني يف حب هذا   -

 الرجل ..أليس كذلك ؟



دان ..إذا قلت هذا مرة أخرى   -
..سأخرج ..وإبمكانك حتضري العشاء  

 لنفسك .
أان مل أرك متوترة األعصاب هكذا  -

منذ زمن طويل ..حسناً إذا كنت 
ستأخذين بنصيحيت ، أوقفي هذا قبل 

أن حيدث ..جيب أن ترتكي ذلك املنزل 
 فوراً. 



وقفت مرة أخرى ..شديدة االضطراب 
: 

 عم تتكلم ؟  -
اك ألوقفه قبل أن حيدث ؟! أن ماذا هن

ترتك سيلينا هاوس ؟ كيف ميكنها أن  
 تفعل ذلك ؟ حىت لو أرادت .. 

لكن الفكرة مل تتطور فمالحظة دان 
التالية قلبت التوازن وأفقدته أعصاهبا 

 متاماً :



أعين أنين ال أريدك أن تتورطي مع   -
 رجل أعمى . أتريدين ذلك ؟

كادت بريندا البطيئة الغضب ، أن  
 تنقض على عنقه : 

 ماذا ؟ وما دخل بصره يف كل هذا ؟ -
مل يبدو على دان اخلجل ..بل دس 
غليونه بني أسنانه وكلمها وكأهنا يف  

 العاشرة من عمرها : 



أنت اآلن سخيفة ..تعرفني الرد على   -
هذا كما أعرفه ..أي نوع من احلياة  

ستعيشني ..مع رجل أعمى ؟ جيب أن 
مهده ..أعين ..ملاذا تقضي على هذا يف 

هو ؟ حىت ولو كان سكوت ستيفن !  
ملاذا تتوجهني إىل رجل ال تستطيعني 

 حىت .. 
 كف عن هذا !   -

 عربت الغرفة لتفتح الباب :



سوف أبدأ بتحضري العشاء ..أان  -
آسفة دان ، لكنين ال أريد املزيد من  

اجلدل حول هذا ..ليس اآلن , وال أبداً  
 لم .. ..فأنت ال تعرف عما تتك

لكنها ببساطة مل تستطع ترك األمر  
هكذا ..ورجعت بسرعة إىل ابب غرفة  

 اجللوس : 



أجد كالمك عن إعاقة جان مقرف !  -
واألسوأ من هذا أهنا ختيفين ..ألين 

 أتسأل أبي قياس تقيس قيمة الرجل؟! 
كانت ال تزال منزعجة حني دخل دان  

املطبخ بعد نصف ساعة ..لكنها 
وها وهي حتبه ابتسمت له ..فهو أخ

 بغض النظر عن أي شيء .
أهنما مقرابن من بعضهما لكن تفكريمها 

 خمتلف متاماً..لف ذراعه حوهلا :



آسف ..ليس يف وسعي إال أن أكون   -
 أخاك الكبري .

 أعرف ..وال أبس هبذا أخي األكرب . -
لكن كان هناك أوقات حتس أهنا أكرب  

 منه سناً بكثري.. 
! مل تسمعي أخباري عن مدبرة  هاي -

 املنزل .
أحست ابلذنب فوراً ..لقد تكلمت  

 كثرياً منذ وصلت ونست هذه املسألة :



 وهل وجدت واحدة ؟  -
ليس ابلضبط , لكنين متفائل  -

..نشرت إعالن يف صحيفة التلغراف  
..نشرة واحدة فقط وتلقيت مخس 

خمابرات ..لكن هناك امرأة واحدة تبدو 
اسكتلندية وستأيت لرتاين يف  واعدة ..إهنا

األسبوع املقبل .وابلطبع جيب أن أدفع  
هلا املصاريف ..لكنها بدأت لطيفة جداً  

على اهلاتف ، إهنا مدبرة منزل منذ 



سنوات ، تعمل يف منزل ضخم ألحد  
اللوردات . لقد كتبت كل شيء هنا ، 

وسأكتب طالباً للتزكية ..الرجل ايّل  
ت بال  كانت تعمل عنده مات وأصبح

عمل ، لكنها قالت أن إبمكاين طلب 
 التزكية من ابنته.

 ارتفع حاجيب بريندا قلياًل: 



وهل قلت هلا أن هذا املنزل حيتوي  -
على أربعة غرف نوم فقط لكن هناك  

 ولدان للرعاية ؟ 
 طبعاً ؟  -

تركت بريندا منزل أخيها بعد الظهر  
واجتهت لتأخذ مالبس من شقتها ، ..مث 

لني ..كانت ال تزال ذهبت ملنزل كاث
متحمسة للحصول على رأي آخر حول 

املركيز ..ورأي كاثلني سوف تقدره 



..تعرف أهنا تستطيع التحدث إليها بثقة  
 ، ومن املهم االستماع لرأي امرأة . 

فتحت كاثلني الباب وابتسامة عريضة  
 على وجهها :

هاي ! ادخلي بريندا ..ادخلي !  -
 مضى زمن طويل مل أرك فيه ! أان

مسرورة ألنك هنا ..فسيعطيين وجودك  
 عذراً للتوقف عن التنظيف ! 



لقد اتصلت بك عدة مرات يف  -
 األسبوع الفائت .

مألت كاثلني إبريق املاء ، وأخرجت 
 فنجاين قهوة .

آه ..حسناً ..لدي أخبار لك ! كنت  -
يف ) ليدز ( وسأعود هلناك هناية األسبوع 

دز بعد  املقبل ..سأنتقل أان وجون إىل لي
زواجنا ! لقد عرضت عليه وظيفة يف 
املكتب الرئيسي ..وظيفة مكتبية !  



أليس هذا عظيماً ؟ هذا يعين أنه لن  
يسافر كثرياً اآلن ..وسيعود للمنزل كل  

 ليلة .
 ابتسمت بريندا : 

إهنا أخبار جيدة ! ماعدا أنين سأكون  -
آسفة لفقدانك ..سأشتاق إليك ..إذن  

هناك إىل أن   ستسافران عدة مرات إىل
 جتدا منزاًل ، أليس كذلك ؟



أجل ..أوه ..هل حتبني تناول  -
 سندويش ؟ 

ال ..شكراً ..وستنتقالن مباشرة بعد   -
 الزواج يف هناية شهر متوز ؟

مضت النصف ساعة التالية حبديث  
كاثلني عن خططها ، حفلة العرس , 
خامت الزواج ..وغريها ..أخرياً غريت 

ة إهنا تكلمت كاثلني املوضوع ن مدرك
 كثرياً عن نفسها .. 



مالت إىل األمام تربت على يد صديقتها 
: 

آسفة بريندا ..أنت مل تتفوهي بكلمة  -
، لقد اشتقت لرؤيتك وهذه هي 

املشكلة أعرف أنين كنت مقتصدة جداً  
بعد اخلروج معك ، لكننا حناول توفري  

 كل بنس .. 
 ال أبس يف هذا ..أفهم.  -



..مسعت أنك  قصي علي أخبارك إذن -
تعملني لسكوت ستيفن ! أمر مثري ..هه  

 ؟ ومسعت كذلك أنه غريب األطوار .
مل تندهش بريندا لقيل وقال الوكالة  

الذي وصل كاثلني ، لكنها انزعجت 
للوصف املهني لسكوت ستيفن 

 ..فضاقت عيناها مفكرة : 
إىل من كنت تتكلمني ؟ هل قالت  -

 لك بيين هذا ؟



..كنت أعمل مع أليكس ال ..لكنين  -
ماديستون هذا األسبوع وكان قد أجرى  

 مقابلة مع سكوت ستيفن . 
تنهدت بريندا ، أليكس ماديستون  

انضم إىل وكالة بورك منذ ستة أشهر ، 
وهو على األرجح أسرع خمتزل .صحيح 

أنه جذاب لكن ال عمق لشخصيته  
..خرجت معه بريندا مرة واحدة 

  :وأحست ابلضجر ، قالت لكاثلني



مع كل مظهره اجلذاب فهو أسوأ   -
رجل قابلته ، وال ميكنه أن يفهم رجل 
مثل سكوت ستيفن ..ال استطيع أن 

 أتصور ملاذا أرسلته بيين للمقابلة ! 
ال أعرف السبب ..لكنين مسعت أن  -

عدة أشخاص أرسلوا إىل هناك ..وسأل 
اليكس على من حطت املهمة رحاهلا 

 قبل  ..فقلت أنك بدأت العمل فعالً 
أسبوعني ..أوه ..لقد أخربين أليكس 



كذلك أن السيد ستيفن أعمى..هل  
 هذا صحيح ؟

هذا صحيح جداً ..لكنه ليس غريب  -
األطوار ، أؤكد لك ..أنه غامض قلياًل 

 ..هل مسعت شيء آخر عنه ؟ 
 ال ..ال شيء .  -

إذن ما من أحد من الذين قابله عرف  
 أن سكوت ستيفن هو مارك الرسام .



امسعي كاثلني ، ال أريد هلذا أن تنتشر   -
، لكن سكوت ستيفن ..كان ..يعرف  

 ابسم آخر . 
إذن سكوت ستيفن هو اسم مستعار  -

 ..مخنت هذا .
ال ..أعين بلى ..إنه ..ولست أدري   -

أن كان هذا يعين لك شيء ، أنه جان  
 مارك ..مارك اسم الشهرة.

 ارتفع حاجبا كاثلني دهشة : 



الذي فقد بصره !  الرسام ! ذلك   -
أجل ..ابلطبع أعرفه ..وأنت لديك  

 لوحة له ..أليس كذلك ؟
إهنا نسخة طبق األصل ..أجل ..يف   -

الواقع امسه الكامل لو ماركيز جان مارك  
 دوابفندال.. 

أصغت كاثلني هبدوء بينما مضت بريندا 
تقص عليها كل شيء عن املركيز  

 وأسلوب حياته ..أخرياً قالت بريندا : 



أي حال ..ال أستطيع تقييمه   على -
 ..هل لديك أفكار ما ؟

 صمتت كاثلني برهة ..مث : 
ال بد من وجود امرأة متورطة يف كل   -

 هذا , فهل هو متزوج ؟
 ابتسمت بريندا : 

احبثي عن املرأة ..كان لدي فكرة  -
مماثلة ..لكنه يف الواقع مطلق ..ويبدو 



أن زوجته هربت مع ممثل ..نشرت 
 ف .القصة يف الصح

هكذا إذن ..يبدو هذا غريباً ..أليس  -
كذلك ؟ أعين أنه مجيل املظهر ..وكل 
شيء لصاحله ..أستطيع أن أرى سبب 

اجنذابك إليه .غريب كيف أنه عزل  
نفسه عن احلياة متاماً ..ال يبدو أن عماه  

يشكل مشكلة كبرية له ..ومما قلته يل  
 ..فهو يتصرف جيداً ..أتسأل .. 



 ماذا ؟  -
كان ال زال حيب زوجته ؟  ..لو   -

 يشتاق إليها ؟
إليان ؟ ال..الأظن ..ال ..أعتقد أن  -

 هذا ممكن .
 قالت كاثلني حبزم :

بل ممكن جداً ..يبدو يل هذا منطقياً   -
..ويبني سبب ماهو عليه اآلن ..هل  

 ترغبني يف املزيد من القهوة ؟



ال ..شكراً ..من األفضل أن أذهب   -
لظالم ..فهناك ..ال أريد أن أعود يف ا

خطر أن أضيع ..امسعي ، سأعطيك رقم 
هاتفي ..لكن أرجوك ال تتصلي قبل 

 احلادية عشرة .
سجلت كاثلني رقم اهلاتف ووعدت 

 بريندا أن تتصل ..
بعد التفكري طوال طريق العودة ،  

صرفت بريندا النظرة عن فكرة كاثلني 



..جان ال يزال حيب زوجته السابقة ؟ ال 
اً ..لكنها مل تتوقف  ..ال يبدو صحيح

لتسأل نفسها مل كل هذا التصميم ؟ ومل 
 كل هذا االهتمام ؟!

يف الوقت الراهن هناك عمل ينتظرها ، 
ومغامرات وايلي ستلهها عن أفكارها  
..أوقفت سيارهتا يف املرآب وذهبت 

 فوراً للعمل .



حني وصلت للردهة بعد أن أهنت 
طباعتها ، رأت املركيز يدخل عرب ابب 
يف هناية الرواق .. توقف واستدار بعد 
أن مسع وقع قدميها ابلرغم من وجود  

 السجادة السميكة :
 مساء اخلري بريندا .  -قال :

 مث رحل !! 
مل يسأهلا كيف حاهلا ، وال ما إذا كانت  

قد الحقت ما أتخر عليها من عمل 



.ال شيء ..دخلت غرفتها ورمت  .
نفسها متعبة على السرير ..تتذكر متتعه 
ابلطريقة السخيفة اليت وصفت هبا دان  

!! لقد فهمها جان فوراً ..لكن هذا كان 
 حديثهما الوحيد حىت اليوم .. 

لن يسمح أبن يدفعها هذا ألن تكون  
منسحبة متحفظة مثله ، ! هكذا 

  ..كانت ختربه مىت سنحت هلا الفرصة
عن األشياء اللطيفة اليت كانت حتدث  



خالل سريها يف األراضي احمليطة ابملنزل  
، مثل الزهور الزعفرانية اليت كانت تشق 

األرض والنرجس الربي مبحاوالته  
الشجاعة للبقاء بعد ثلج الشهر املنصرم 

..أو كانت ختربه إذا خرجت للتفرج 
على واجهات احملالت ، أو أهنا حضرت 

عر ..أو عن الكتب اليت  ندوة قراءة ش
استعارهتا من مكتبته ..وابلطبع مل تكن 
حتصل على رد ..لكنها مع ذلك كانت  



تستمر يف الثرثرة يف وقت اسرتاحة 
القهوة مصممة على أن ال تصدها  

تصرفاته ، مصممة أن تستمر يف أن  
 تكون نفسها . 

بعد حوايل الشهر من انتقاهلا للسكن يف 
صري خارج سيلينا هاوس .حدث لقاء ق

ساعات العمل جعلها تدرك أهنا تصل  
للمركيز طوال الوقت ولو بطريقة  

حمدودة .كانت الساعة تكاد تصل  



للتاسعة مساًء حني خرجت إىل احلديقة  
..كانت السماء سوداء مرصعة ابلنجوم  

..والقمر بدراً فضياً ..التقطت رائحة 
سيكار جان قبل أن تستقر عيناها عليه 

ويلتان ممدودتني أمامه ..كانت ساقاه الط
، يداه داخل جيبيه ، جيلس دون حراك  

 ضائعاً يف أفكاره .. 
كانت قد رأته هكذا أكثر من مرة ، يف  

املكتبة عند الصباح ، يفكر ..حيدق حنو 



الظلمة اليت ختصه وحده ..كانت تعلم 
يف تلك اللحظات أنه ال يفكر يف كتابه  
، ألن عينيه تكون كليلتني ، رماديتني ،  
ومتر ثوان طويلة قبل أن حيس بوجودها  

. 
هكذا كان اآلن ..جلست إلىل جانبه  
 بصمت ، حتس حبزنه قبل أن يتكلم :

 السماء مجيلة جداً اليوم .  -



للحظات مل يرد ..مل يتحرك ..مث أدار  
 رأسه إليها :

 صحيح بريندا ؟ -
 أكمل بصوت هادئ جداً :

 ارمسيها يل إذن ابلكلمات ..  -
! أحست ابلرعب ، ألهنا ابلكلمات ..؟ 

ال تريد أن ختذله ، غري واثقة مما يتوقعه  
 منها :



هيا بريندا ..ال تفكري يف األمر   -
..الحتاويل أن ختتاري الكلمات  

..تكلمي فقط ، لديك أمجل طريقة يف  
وصف األشياء ، أتعرفني هذا ؟ أهنا  

موهبة ! جيب أن حتاويل أن تكتيب عن  
جوك ارمسي نفسك ، وأعين ما أقول ..أر 

 يل املنظر اآلن . 
وفعلت ...تدفق الكالم منها بسهولة  

دون وعي .رمست السكون ، الصمت ، 



األشجار وظالهلا ، القمر ، النجوم ، 
حددت معامل البيوت واألنوار املشعة  
منها اليت تستطيع أن تراها براقة غري  

 متحركة .
يف تلك الدقائق القليلة ..أحست أهنا  

دق ..ما أروع أن سعيدة بشكل ال يص 
تتمكن من إعطاء البهجة مبثل هذه 

السهولة والبساطة ..وما أروع أن سأهلا  
 أن تفعل ! 



كان إبمكاهنا االستمرار يف الرسم إىل  
األبد ..أرادت أن تسري معه يف األراضي 

كلها حول املنزل ، حول العامل ،  
 وتصف له كل شيء تراه .

لكن اللحظة السعيدة انتهت بسرعة  
 ة وقف وحترك مبتعداً عنها :..فجأ

 أرجو أن تعذريين اآلن . -
 جان ..؟  -



جيب أن أفكر بعمل الغد ..تصبحني  -
 على خري . 

كان هذا كصفعة على وجهها ،  
وتدفقت الدموع من عينيها ..راقبته  

يسري مبتعداً وحزنه ملتف حوله كالعباءة 
..كان حديثاً ممتعاً ، وال شك أن مارك  

 يتفجع على حلظات كهذه .الفنان كان 



صدمها إدراكها هذا فدفنت وجهها بني  
يديها اليت أصبحتا ابردتني .جان مارك  

 ال زال يلبس أثوان احلزن ..
أفلتت منها صيحة صغرية بعد أن بدا هلا 
كل شيء ، ..ووجدت نفسها فجأة مع  

 أعماق جان مارك ..
فكرت بكل التناقضات يف حياته ، يف 

فن واأللوان ..وتصورته  املنزل املليء ابل
يتحرك يف املكتبة ويداه متران مبحبة فوق 



التماثيل ..إنه حزين على فنه ..ذلك 
الذي لن يتمكن بعد اليوم أن يبدعه 

طاملا هو حي ..وال أن يشهد هذا املنزل 
واجلمال الذي فيه واللوحات املعلقة به  
..لقد وضع جان املاضي خلفه وقاطع  

ا فنه ..ماعدا  اجلميع وكل شيء ما ..عد
اجلمال ..هذه األشياء ال يتحمل العيش 

 بدوهنا . 



إنه يعرف كل أنش يف منزله ! يعرفه حقاً 
..إنه قادر على رؤية اجلمال احمليط  
بوضوح مياثل وضوح رؤية بريندا بل  

 أفضل بكثري.. 
ال تزار  يف عتمة هناية الليل كانت بريندا

تفكر والدموع تتدفق من عينيها ..دموع 
ليست من أجل جان ..بل ألجل نفسها 
.استطاعت مساع كلمات دان ..ودوى  
اهتامه يف رأسها ..أنت تقعني يف حب 



هذا الرجل ، أليس كذلك ؟! وصاحت 
أجل ..أحبه  -لنفسها عالياً معرتفة : 

 ..أحبه ! و ال آبه بشيء البته !
لن أيتيها سوى   إهنا تعرف أن هذا

بتحطيم قلبها ألن جان مارك لن يشعر 
 بشيء حنوها . 

كانت تعرف أن هذا سيحدث ..منذ  
البداية عرفت ..ذلك اإلحساس 

 الغامض املختلط ابلتململ. 



ابتسمت حبزن ، تفتح صفحات مذكراهتا 
..ايهلا من تعبريات ملطفة ، وتربيرات ، 
تلك اليت استخدمتها خالل أسابيع يف  

فاء مشاعرها احلقيقية حنوه ، جهد إلخ
وايله من أمر سخيف تفعله ، حتاول أن 
ختدع نفسها هكذا !..ملاذا مل تعرتف أهنا 

بدأت حتبه منذ البداية ..وأن هذا  
 أخافها حىت املوت ؟ 



كوهنا حتب جان هذا أمر حتمي ال 
ميكنها جتنبه ، مثله مثل األم الذي جاء  

مع احلب ..االثنان ال ميكن فصلهما 
هنا تعرف أن حبها ال طائل منه ،  أل

حمكوم عليه ابالحرتاق من أجل رجل لن 
 حيس أبداً حبرارته .. 

كانت العزلة ، والربودة ، والتعاسة يف  
داخل جان بعيدة عن امللمس ..مل يكن 

دفئه الظاهر وحساسيته واملرح حقيقة 



..كانت جمرد طبقات مسح هلا أبن تلمح 
  بعضها ألهنا حاولت جاهدة لتحصل

على هذه امليزة ، لكن هذه الطبقات مل  
ختدعها ..فمن خلفها رجل ختلى عن 

احلياة بكل بساطة ..رجل اليهتم بشيء 
..أوه ..رجل جتمد قلبه منذ مخس 

 سنوات. 



كيف ميكن أن أتمل لفتاة مثلها يف إذابة 
ذلك القلب حىت لو متكنت من أن جتد 

 طريقاً يقودها إليه ؟ لن تستطيع ..
 الفرتات اليت يتحدث  صحيح أهنا يف

فيها إليها حتس أبن هناك تفاهم وألفة  
بينهما ..إال أنه يرتاجع بعده فوراً وكأنه  

حيس أنه خذل نفسه ..أنه ال يريد  
الناس ال يريدهم أن يشهدوا طريقة  



حياته ، انعزاله عن العامل ..جان مارك 
 بكل بساطة ، ليس يف حاجة للناس .

لرسم ، لقد فقد بصره ، قدرته على ا
وهاهو اآلن غارق يف حزنه ..كانت 

غبية إذ اعتقدت أنه تكيف ! ال شيء 
ال أحد ميكنه تقدمي العزاء ملثل هذا  

النوع من الفجيعة ..و ال عجب من 
وجود أوقات تستطيع فيها أن تشعر  

 حبزنه وكأنه ملموس .



نظرت إىل مذكراهتا ..مل تستطع  
االعرتاف بكل هذه األفكار على الورق  

افة إىل هذا ..ما تشعر به حنو جان ..إض
هش جداً ومعرض للخطر ..ومثني أكثر  
من أن تصفه ابلكلمات ..إذاً سترتك يف  

الصفحة مجلة واحدة فقط لن ختاطر  
فيها أبي تشويه للمشاعر ، لألمل أو  

اليأس ، إذا بقيت ملتزمة برموز اختزاهلا  
 . وكتبت بسرعة لوين اليوم هو األزرق .



 عمى ؟ / كيف يرى األ6
 
 
 
 

خالل األايم التالية كان على بريندا أن  
تقوم جبهد كبري ، لتظهر وكأهنا مل تتغري  

أبي طريقة . ومل يكن هذا سهاًل ..ذات 
صباح استيقظت مع صداع أليم 



وإحساس ابلذعر يتصاعد يف حلقها 
..نظرت إىل ساعتها ..الرابعة والنصف 

..لقد انمت بشكل سيء مرة أخرى  
ساعات ..ومن األفضل  ..حوايل ثالث

هلا أن تنهض ..فلن تنال نوماً هادائً إىل  
أن جتد حاًل حلبها الذي ال مثرة له حنو 

جان مارك ..هذا ما عليها أن تفعله  
..وإال فستكون األشهر املتبقية عنده ال 

 تطاق ..



ارتدت بنطلوانً وكنزة مسيكة ومررت  
مشطاً يف شعرها ، وارتدت البوط يف  

السلم بسرعة متجهة   قدميها . نزلت
للباب اخللفي ..لكن ما كان عليها أن  

تزعج نفسها ابلتسلل خبفة القطة ، كان 
غريفز يف املطبخ وهذا يعين أن املركيز  

 مستيقظ أيضاً .
 صباح اخلري غريفز . -



كان جيلس إىل طاولة املطبخ يشرب  
الشاي ويقرأ ، يرتدي بيجاما كحلية  

مقلمة بشعة ، فوقها روب بين  
حاولت بريندا جتنيبه اإلحراج ابلسري  ..

مباشرة إىل خارج ابب املطبخ ..لكنه  
كان قد وقف ما أن دخلت ، وكأهنا 

 ضبطته بفعل شرير. 
سارت ..وسارت ..إىل أبعد مما سارت  
من قبل ، إىل أن وصلت الغابة يف هناية 



األرض ..لكن هذا مل ينفعها كثرياً ..يف 
الغابة  العتمة ، التقطت زهوراً من حافة 

، مث عادت إىل املنزل حني مل تعد تطيق  
 حتمل الضجيج يف صدغيها . 

وهي تصعد املرجة يف مؤخرة املنزل ،  
رأت األنوار مضاءة يف قاعة بركة  

السباحة ..صحيح أهنا رأت هذا أكثر  
من مرة ، لكنها مل تر بعد من يستخدمها 

. 



كان املركيز هناك ، يقطع املاء بسرعة 
اًل بعد طول ..وقفت خارقة ، يسبح طو 

بريندا تراقبه ..كانت قريبة مبا يكفي  
لرتاه هرب األبواب الزجاجية ، لكنها 

بعيدة مبا يكفي حىت أنه مل حيس  
 بوجودها ..

حني خرج من املاء ، بلعت ريقها حتس  
بعقدة الذنب لتطفلها العرضي على  

 خصوصياته .. 



كان جيب أن تتحرك لتوها ..كان جيب 
نظار كي ال يلمحها  أن تبتعد عن األ

غريفز من انفذة املطبخ .لكنها مل تفعل 
وظلت تراقبه يقف قرب الربكة يبعد 

الشعر األسود عن وجهه . مل تع سوى  
إحساس ابلرهبة جلماله الرجويل وهي  

 تتأمله لدقائق طويلة .. 



كان غريفز خيرج األطباق من آلة  
الغسيل ..كان يرتدي مالبسه اآلن وقد 

 مرتباً:حلق ذقنه وأصبح 
صباح اخلري مرة أخرى آنسة توماسن   -

 ..لقد استيقظت ابكراً اليوم .
ظنت بريندا أهنا رأت نظرة الرضا يف  

 عينيه : 
أجل غريفز ..أميكن أن جتد يل إانء   -

 هلذه الزهور ، وحبتني من األسربين ؟



الزهور    هز رأسه إجيااب وضعت بريندا
على رف املغسلة ، وأدارت غالية املاء  

 الكهرابئية .
سأحضر لك الشاي والتوست آنسة   -
. 

مث أعطاها فازة من الكريستال وعلبة 
 أسربين . قالت : 

ال أريد التوست اليوم شكراً ..الشاي  -
 فقط ، وسأشربه هنا .



مسألة األسربين تثري االهتمام   -
يف ..مسعت أنك لو وضعت قرصني منه  
املاء ، تساعد الزهور على احلياة فرتة  

 أطول . 
يف أي وقت آخر كانت بريندا  

ستضحك لنكتته غري املقصودة ..لكن 
كان الضحك بعيداً عنها هذا الصباح ، 

وأوضحت له ببساطة سبب طلبها 



لألسربين . كانت طريقته يف إبداء  
 التعاطف شهقة : 

 إذن هلذا خرجت ابكراً ؟ -
 تنهدت :

ع النوم ..هل تستيقظ دائماً  مل أستط -
 يف منتصف الليل ؟

ال ، آنسة . بل الرابعة والنصف كل   -
يوم ..مسيو لو مارك يتناول القهوة يف  

غرفة السباحة يف اخلامسة . مث يسبح ، 



وحيب تناول الفطور عند الساعة 
السادسة .إذا عذرتين جيب أن أحضر  

 فطوره اآلن . 
أخذت بريندا أزهارها إىل فوق  

تحمت ..جيب أن حتاول التماسك واس
 ..ال تريد أن تبدو خمتلفة . 

مل يساعدها األسربين كثرياً ..ومع حلول 
الثامنة والنصف كان الصداع قد عاد 

بشدة ، حبيث وجدت صعوبة يف الرتكيز 



  على دفرت االختزال .حني دخل غريفز
ابلقهوة ابتسمت له شاكرة ..فقد وضع 
قرصني من األسربين على الصينية ..كم 
هو ابرع ..إهنا ال تريد أن يعرف جان أن 
هناك خطب ما ، ولن يعرف اآلن شيئاً  

 ، وهز غريفز رأسه ابختصار. 
لكن جان مارك مل يكن حباجة ألن يرى  
األقراص ليعرف أن هناك شيئاً خاطئاً ،  



ت على ما يرام منذ فقد أحس أبهنا ليس
 عدة أايم .. 

 ما بك بريندا ؟ ما اخلطب ؟ -
 أجفلها االهتمام القلق يف صوته .

 خطب ؟..ال شيء   -
 قال بلهجة حتذيرية : بريندا ..

أوه ..أان فقط ال أانم جيداً ..جيب   -
 أن آخذ قيلولة بعد الظهر .
 . إىل أي مدى هو سيء ؟



 ما هو السيئ ؟  -
فتاة املاكرة ! كم صداعك ، أيتها ال -

 هو سيئ صداعك ؟ 
ضحكت ، يبدو وكأنه عامل نفسي ، 

وألهنا أحست أهنا حباجة إىل قليل من  
 االرتياح ضحكت .

جان ..أان خبري متاماً ..أرجوك ال تقلق  -
. 



أصدر لسانه فرقعة عدم رضا ..وتركها 
 حبرية صامتة إىل أن استسلمت : 

حسناً جداً ! حسناً جداً ! إنه   -
 ل !متواص

 هز رأسه راضياً : 
 اهني قهوتك ، مث أذهيب . -
 هه ؟  -

 قلدها :
 هه ؟ إىل الفراش ..اذهيب إىل النوم . -



ابلتأكيد ال ! لدينا برانمج ومواعيد   -
جيب أن حنافظ عليها ، مث لن نستطيع  
ترك وايلي ينزف حىت املوت يف غابة  

 استوائية !
  رمى جان رأسه للوراء ضاحكاً ..هذع
الفتاة ال ميكن مقاومتها ..تباً هلاً  تباً  

للطفهاً  إلخالصها ، وأنوثتها ، وجلعلها 
إايه حيس ابحلياة أربع ساعات كل يوم 

 .. 



هذا غري صحيح ..وايلي سيعيش  -
وتعرفني هذا . جيب أن يعيش ليخرب  

القصة ، وليحارب يف يوم آخر ..واألن 
 كفى حماولة إلهلائي ! اذهيب وانمي .

ضض ، تركته ..أقفلت الستائر  على م
لتمنع نور الصباح واستلقت فوق 

الفراش ..ما هي إال دقائق حىت وجدت 
 نفسها تبكي .. 



مل تقاوم البكاء ، تركت نفسها تبكي إىل 
أن مل يعد هناك مزيداً من الدموع  

..وساعدها هذا ، واسرتخى الضغط  
 العصيب قلياًل .

لكنها جسدايً كانت أسوأ بكثري ..كان 
دغاها يضجان بشدة ويداها ترجتفان ص

وهي تلتقط اهلاتف لتقول لغريفز أهنا لن  
تتناول الغداء اليوم ..وأبدى غريفز  
االحتجاج مشرياً إىل أن الطعام قد 



يكون فيه الشفاء ..وشكرته بريندا  
 لكنها مل تقبل احتجاجه .

 
***************************** 

 
يف املطبخ ، ساد صمت مطبق بينما  

كان غريفز ينظر مفكراً إىل مساعة 
 اهلاتف ..لقد بدت غريبة جداً ..



حسناً جداً غريفز ..شكر لك .  -
أحسنت يف أخباري ..هال صببت يل 

 القهوة مبا أنك هنا ؟ 
كان املركيز جيلس يف كرسي مريح قرب 

النار يف غرفة اجللوس ..وبدا غريفز  
جمفاًل ..قهوة ..ويف هذه الساعة ..يبدو 

 وتني يف هذا املنزل قد ُخرق !! أن الر 
مل أرد أن أزعجك مسيو مارك ..لكن  -

اآلنسة توماسون بدت شاحبة جداً هذا 



الصباح ..أعين ..بدت مريضة . أعين  
أن أقول ..أهنا يف العادة فتاة لطيفة جداً 

 ومرحة !
حسناً غريفز ..اتبع حتضري الغداء   -

كالعادة ..فاآلنسة توماسن ستأكل ، 
 لغداء معي .ستتناول ا

كاد اخلادم العجوز األمني يوقع إبريق  
 القهوة من يده .

 أان ..أان آسف ..ماذا قلت ؟  -



قلت أن اآلنسة توماسن ستتغدى  -
 معي اليوم .

معك سيدي ؟ أتعين ..يف غرفة  -
 الطعام ..معك ؟

 ضحك جان ابختصار : 
أين غري هناك ؟ صب فنجانني من   -

 القهوة وضعهما على الطاولة .
مل يقل غريفز شيئاً أخر . فعل ما قيل له 

 وترك الغرفة مشوش الفكر. 



أشعل جان سيكارة يتصارع مع نفسه  
..جيب أن يذهب إليها . إنه على األقل 
 مسئول ولو جزئياً عن توترها وهذا ماهو 

واثق منه ..إهنا خملوقة حساسة وقد 
عاملها بفظاظة ..و ال ميكن ألحد أن 
يفعل هذا لفتاة مثل بريندا ، دون أن  

 يكون لفعلته أي أتثري .
تباً ! ملاذا جيب أن تكون مدركة وشديدة 

احلساسية ؟ ملاذا ليست كبقية  



السكرتريات ال يهتممن سوى بثمن 
أكثر  الطعام والثياب ، أو تتجاهله ؟ إهنا
حكمة من سنوات عمرها ..إهنا ال  
تالئمه وما كان جيب أن يستخدمها  

 أصاًل .
حىت كتاابته أتثرت ..مل حيدث من قبل  

أن قام مبثل هذا التغيري الكبري يف  
خمطوطاته ..وهذا األمر يسبب هلا مزيداً  

من الضغط ..لكنها مل تتذمر يوماً ، 



كانت دائماً تقول شيئاً مشجعاً : أوه  
ل ! هكذا أفضل ..مل أدرك هذا  ..أج

 حىت قلته ..لكن .. 
كانت هلا طريقة غريبة يف معرفة مىت  

تتكلم ومىت تبقى صامتة ..مل يشعر أبداً  
من قبل ال يف حياته السابقة وال يف  
حياته احلالية ، مبثل هذه الراحة يف  

 الصمت املشرتك ..تباً ! 



مبقدوره اآلن أن جيعلها تشعر أفل حااًل 
ين هلا بذلك ..مل يكن يريد أن ..وهو مد

يلمسها ..ال يريد أن يفعل هذا  
..فمالمستها يعين يف الواقع أن يعرفها ، 
وأن يعرفها تعين أنه لن ينساها بعد أبداً  

 .. 
لكن ..هذه مشكلته وسيتدبر أمره  

بطريقة ما ..حني أييت وقت رحيلها ، 



سيتمكن ، كما يف السابق ، أن ميحو  
 ذكراها من حياته .

آه ..كم كان على استعداد يوماً أن  
يتخلى عن الكثري ليعرف فتاة مثلها 

..لكن األوان فاته اآلن ، وقد أتخر به 
 الوقت كثرياً ..كثرياً جداً.. 

ا أن غريفز هو الذي يقرع  ظنت بريند
ابهبا ..فأحست ابلتوتر ألهنا ال تريده أن 

يرى وجهها احملمر املبلل ..لكنها لن 



ترده خائباً دون أن ترد خاصة أن كان  
 لطيفاً معها هذا الصباح .

 اندت :
إذا كنت قد جئت ابلشاي غريفز ،  -

أتركه خارج الباب أرجوك ..أان ارتدي  
 ثياب النوم . 

ب ..وأجفلها الصوت  انفتح البا
 املخملي الدافئ فجلست مستقيمة . 

 جئتك ابلقهوة. -



 جان ..! أان ..أوه ..  -
ال جتزعي ..ال أستطيع أن أراك ، أال   -

 تذكرين ؟ 
كان يقف ابلباب وكوب قهوة يف كل يد 

 من يديه يبتسم هلا .
مل تعرف ما تقول ..كانت صدمة ..هو 

 ..أييت إليها هكذا .. 
 الواقع .. أان ..لست يف -



آه ..كنت تقولني هذا ألنك مل ترغيب   -
يف أن يقتحم أحد خلوتك ..أان آسف 

 ..أعرف هذا الشعور .
سأجعل من حالتك هذه استثناء  -

 ألنك لن تعرف كم أبدو رهيبة .
 ضحك ضحكة منخفضة : 

هال أخذت القهوة مين وأخربيين أين   -
 هي الكرسي ؟

 وقفت بريندا وأخذت منه الكوبني : 



الكرسي قرب طاولة الزينة إىل يسارك  -
 مباشرة ، على بعد حوايل ثالثة أقدام . 
انتظرت إىل أن جلس وأعادت له كوبه 

. 
كيف حدث أنك تتناول القهوة قبل   -

 الغداء ؟ أان اليت لست على مايرام !
تراجعت عنه تراقبه وهو يالحق صوهتا  

إىل أن جلست على السرير ..كان 



رفة ال ميكن أن  يتعرف على الغرفة ، غ
 يكون على معرفة هبا ..وأكملت : 

آسفة ..كنت أمازحك ..أان يف   -
 الواقع على مايرام .

 هناك زهور يف غرفتك ؟  -
أجل ، إهنا أمامك مباشرة على حافة  -

النافذة ..لكن الستائر مغلقة ويدهشين  
 أنك مشمت رائحتها .



وقفت جمدداً واستمرت يف الثرثرة بتوتر  
: 

ستائر ..التقطت الزهور من سأفتح ال -
الغابة هذا الصباح ..استيقظت ابكراً 

 اليوم ..وأان ..
 رفع جان يده يسكتها :

بريندا ..أرجوك أن تسرتخي ! ى  -
حتاويل أن تكوين مبتهجة مرحة وأنت  



تشعرين ابحلزن ، فأنت ال ختدعني أحداً 
. 

جلست جمدداً حتتسي القهوة علها  
تتصرف بشكل تعطيها القدرة على أن 

طبيعي ..لكن هذا ليس ابألمر السهل ، 
خاصة وهي قد اعرتفت لنفسها أهنا حتبه 

..لقد أفسدت عليه يومه وهو هنا  
 ليقول هلا شيئاً عن عملها .



أان آسفة بشأن اإلمالء اي جان  -
..لكن ابإلمكان التعويض يف الغد بكل 

 أتكيد 
 

أحزنته مالحظتها ..هل تظن فعاًل أنه  
ثها عن شيء ال أمهية له ؟ أم هنا ليحد

أهنا تتكلم ألهنا بريندا املهتمة املفكرة 
 مبصلحته دائماً ؟ 

 أان لست هنا ألحتدث عن العمل . -



 إذن ..ملاذا أنت هنا ؟ -
هل ستصعبني علي األمر ؟ ليس من   -

السهل أن أعتذر ، وتعرفني هذا  
 ..االعتذار ليس سهل لرجل مثلي .

 ة قلياًل :قطبت ..مسرورة لكن مرتبك
 وكيف يكون رجاًل مثلك ؟ -
رجل نسي أخالقه احلميدة ..ألنه  -

ببساطة مل حيتج إليها منذ زمن طويل  



..رجل مل يعتذر من قبل أبداً عن تصرفه 
 ..تصرف بدا ابرداً دون لزوم .

وشرب قلياًل من قهوته .كان مينحها  
طبقة من طبقات نفسه ..لكن ماذا تعين 

 قيمتها ؟القليل جداً .هذه الطبقة ؟ وما 
أغمضت عينيها بشدة لتقاوم اندفاع  

الدموع منها ..ايإهلي ..ال تدعين أظهر  
أية مشاعر ، فيحس هبا ، سيسمعها ،  



ستصل إليه ..وأان ال أريد هلذا أن حيدث 
 .. 

 تنحنحت : 
هناك تناقض ما يف مكان ما ..إذا   -

كنت متبصرة كما تظن ، فأان ابلتأكيد  
 سأفهم تصرفك !

ولكوهنا غبية ظنت نفسها قادرة على أن 
تتحداه ، ظنت أهنا ستتمكن من أن  

تقول له أهنا تعرف كل أسراره ..وإنه يف  



أعماقه ال يهتم بشيء أو أبحد ..لكنها 
مل تستطع ..فهذا لن يؤمله ، لكنه 

سيسبب هلا أمل أكرب من أن تتحمله اآلن 
..متسكت بصمتها ..فهناك أمان يف 

 الصمت . 
 ه :هز كتفي

أستطيع القول أنك تفهمينه إىل   -
حدود ما ..لكن فهم معامليت السيئة 

لك ال يعين أهنا تعجبك لقد مسعت األمل 



يف صوتك اآلن للتو ، ومسعته الكثري من 
املرات من قبل .وأان اعتذر ألين مل أفعل  

سيئاً جيعلك مراتحة يف منزلك املؤقت  
..وعدا عن هذا محلتك عماًل أضافياً يف 

سبوع املاضي ..وأان واثق أن كل هذا  األ
ساهم يف إحساسك ابلتوتر اليوم  

..بريندا ، هل ستظهرين يل أنك قبلت 
اعتذاري أبن تتناويل طعام الغداء معي  

 اليوم ؟



استقبلت الدعوة مبشاعر خمتلطة 
..أردت استبقاء احلواجز بينهما ..مل تعد 
تريد فرصة لتقرتب منه ، بعد أن تبني هلا  

 صلب .. أنه جامد
أغمضت عينيها دون إرادة منها هذه 

 املرة :
سأكون مغتبطة جداً أبن أتناول معك  -

 الغداء .



بررت لنفسها ..لقد قبلت الدعوة ألن 
كرامته كانت على احملك ..مث إنه أعتذر 
 ..أمل يفعل ؟! فكيف ميكنها أن ترفض ؟

ماذا ترتدين بريندا ؟ فستان ، تنورة   -
 ..أم ماذا ؟

 كلمة :مل تسمع  
 أان آسفة ..ماذا قلت ؟  -
سوف أدلك كيف تدلكني بعض  - -

األماكن يف رأسك ليزول صداعك  



..وهذه هي املرحلة رقم اثنني ألجعل 
 بريندا أفضل حااًل ..

ال تكن سخيفاً ..! قلت لك أنين   -
 حتسنت ! وكثرياً ! 

أنت كاذبة ! هيا راقيب حركة يدي   -
وقلديها ..وسيزول صداعك يف مخس 

 ائق . دق



وراح يدهلا على األماكن اليت جيب أن  
تدلكها عند أعلى رقبتها وعند صدغيها 

 وعند فقرات ظهرها العليا ..
دعي رأسك يتجه لألمام ..دعيه اآلن  -

 يراتح . 
وراح يرشدها لتحرك رأسها حركات  

 دائرية أزالت منه التوتر .
 أفضل حاًل ؟ -
 أوه ..شكراً لك ! -



 جيذهبا لتقف .حترك لألمام 
مل تستطع بريندا إخراج صوت حىت لو  
أرادت ..بل رحبت بلمسته ، فهذا هو  
 جان يقول هلا : مرحبا ويراها ألول مرة . 

كانت على وجهه تلك النظرة املركزة  
املألوفة ..عيناه مغمضتان ..وقلبها خيفق 

بصوت مرتفع ..حىت اهنا خشيت أن 
يكسر صوته سحر اللحظة ..كان هذا 

 مما تستطيع أن تتحمل . أكثر



 جان ..أرجوك . -
فتح عينيه فوراً ، تتطلعان إليها ابعتذار 

 صامت . وابتسامة حزينة تشد فمه :
أنت لطيفة جداً ..بريندا ..ومجيلة  -

 جداً .
 وابتعد عنها ..صاحت متأملة : 

أوه ! ال! ال تقل هذا ..أان لست  -
 مجيلة ..أان لست مجيلة جان ! 



ستدار يواجهها اببتسامة  فتح الباب ، وا
: 

آه ..عزيزيت بريندا ..أمل تعلمي بعد   -
أن اجلمال يف اإلنسان أييت من أكثر من  

 مصدر ؟ 
غاصت يف سريرها ..لطيفة ..إنه هو 

اللطيف الذي جاء لزايرهتا ليحاول أن  
 جيعلها أفضل حااًل.



لقد جاء الوقت الذي جيب أن تعطي  
ها  فيه ..أدركت هذا اآلن ..منذ اعرتاف

األخري لنفسها مبشاعرها حنوه مل هتتم إال 
بنفسها ، مبشاعرها ، ومل تتوقف لتأخذ  

 بعني االعتبار ما ميكن أن تفعله له . 
إنه معجب هبا ..وهي متأكدة من ذلك  

..وإال ملاذا انزعج نفسه هكذا ؟ قد 
يكون ألنه يواجه خطر خسارته  

سكرتريته ..صحيح أن هذا ليس كل ما  



ا حصلت عليه  ترغب فيه لكن م
..وستحاول جهدها أن تظهر له أن  

 احلياة تستحق أن تعاش .
جيب أن تدفعه إىل احلياة جمدداً ، جيب  
أن تبني له أن إبمكانه أن يكون سعيداً  
حىت لو مل يستطع أن يرسم ..أنه عمل 

شاق ..طويل ..ويكاد أن يكون  
مستحيل ..لكن عليها أن جترب ..جيب  

حلب ؟ العطاء أن جترب ..مث أليس هذا ا



..لسوف تفعل أي شيء ملن حتبه ،  
وهي حتب جان مارك أكثر من أي شيء  

 يف العامل . 
من اآلن فصاعداً لن تتوقف حلظة  

لتفكر بنفسها ..ستفكر فقط فيه ..إذا  
كان هنالك وقت تستخدم فيه شيء 

من املكر أو التخلي عن كربايئها ،  
فستفعل ، ستفعل أي شيء إزالة الثلج 



املتجلد ..وستفعل هذا ابسم  عن قلبه 
 احلب .. 

 
 

*******************************
********************* 

 / مقاومة !7
 
 



 
 

أول    أمن هلا تناول الغداء مع املركيز
فرصة حقيقية ملعرفة شيء عنه ..حتداث  

عن نفسيهما ..جمرد تفاصيل عامة  
جعلت احلديث جيري بسهولة  

..وأدركت بريندا غرابة أن تعرف القليل  
عن جان يف وقت تعرفه فيه جيداً 



..كان األمر وكأهنا تتناول الغداء مع  
 صديق محيم مل تره منذ عشرين سنة .. 

فعاًل نصف اجنليزي  أكد هلا جان أنه 
 جلهة أمه ، لكنه ترىب وتعلم يف ابريس .

سألته : كيف اخرتت أن تعيش يف  
 انكلرتا ؟ 

ورثت هذا املنزل عن والدي ..تركته   -
هلما جديت ألمي ، الاليدي والرتي  

..لقد تقاعد والدي هنا منذ كنت يف  



العشرين من عمري ..كنت يف اجلامعة  
  ومل يكن يل رغبة يف ترك فرنسا

..أمضيت أمي مخساً .وعشرين سنة يف  
ابريس مع أيب ، ولطاملا وعدت نفسها  

أبن تنهي أايمها يف بلدها انكلرتا ..وهذا 
ما فعلته .لطاملا أحببت هذا املنزل 
..كنت أجي دائماً ألزور والديّ   

.الكثري من عطالت الطفولة كنا نقضيها 
هنا ، وأان أعرف كل أنش من املكان  



ا دائماً ..لذا بدا يل  ..وأحببت انكلرت 
من املنطقي أن أعود ألعيش هنا يف  
مكان مألوف جداً وأحبه ، بعد أن  

 فقدت بصري .
كان هناك ثغرات يف القصة طبعاً  

..فبالتأكيد أن منزله يف ابريس مألوف 
كذلك له وحيبه ؟ فلماذا انتقل إىل هنا  
؟ رمبا برتكه ابريس ، ترك وراءه ماضيه  

وجته ؟ هل كانت كرسام ..وماذا عن ز 



معه هنا يف أايمه األوىل ؟ مل يذكرها جان 
ولن جترؤ بريندا ان تطرق هذا املوضوع  
 اخلاص ..فهي ختوض معه الكالم حبذر .

ماذا عن أقرابئك ؟ ال بد أن لديك   -
عائلة على كال اجلانبني من القناة 

 ..فلماذا ال يزورونك ؟
كانوا يزورونين يف البداية ، لكنهم   -

أثر اآلخر فهموا الرسالة أبنين ال  واحد 
 أريد أي تطفل . 



اآلن ..من حياول املخادعة ؟ أنت   -
 تعين أنك أفزعتهم واحداً إثر اآلخر !

 ابتسم ابتسامة عريضة : 
 حسناً جداً ..واحداً واحداً أخفتهم . -
وماذا عن غريفز؟ . أين موقعه وسط   -

 كل هذا ؟
 أوه ..لقد جاء غريفز إىل اخلدمة وهو  -

يف الرابعة عشرة , وهو اآلن يف الرابعة  
والستني ..هل تصدقني هذا ؟ عمل 



جلديت ، مث لوالديّ  ..حني ورث املكان 
أخذته معي إىل ابريس ..وأقفلنا القصر 

هنا بعد وفاة والديّ  ، وبقي معي ثالث 
سنوات قبل احلادث ..بعد احلادثة عدان 

 إىل هنا ..و..تعرفيت الباقي .
؟ ال زال مل يذكر زوجته تعرف الباقي 

 بعد !
دخل غريفز حيمل صينية عليها قصعة 

كبرية من سلطة الفواكه الطازجة ,  



أطباق وبرطمان من الكرميا ..وضع كل 
شيء على الطاولة بدقة شديدة  

..وسكبت بريندا الفاكهة ، تالحظ  
نظرة املوافقة من غريفز وهي تعيد كل 

 شيء إىل مكانه ووضعه األصلي .
 :  قال جان

كنت أقول لآلنسة توماسن ، أنك    -
مع العائلة منذ أن كنت يف الربعة عشرة 

 ..أليس هذا صحيحاً غريفز ظ 



كانت النظرة اليت رمقها هبا غريفز نظرة 
 ذهول : حقاً ؟

وكأمنا ظنها قد حققت إجنازاً مذهاًل  
ابجتذاهبا مثل هذه املعلومات منه  

..فغمزت له مبكر ، ومل يعرف غريفز  
 رف . كيف يتص 

ابتسمت بريندا ..إذن فهو ليس ذلك  
 الغامض على أي حال ! 



أوه ..هذا صحيح مسيو ..تركت  -
املدرسة يف الرابعة عشرة وأخذتين  

الاليدي والرتي عندها ..ابلطبع يف تلك 
األايم كان لدينا الكثري من العمال يف 

املنزل ..كان جداك دائماً يقيمان 
  حفالت كثرية ، وال مير وقت دون أن

يبقى يف املنزل ضيوف ..مبا فيهم أنت 
 ..سيدي . 



أهنى خطبته وغادر الغرفة بوقار كما  
 دخل .

وماذا كان والدك يعمل ، جان ؟  -
 أعين يف ابريس قبل تقاعده ؟ 

 كشر املركيز قلياًل : 
كان سياسياً ..خالل احلرب كان رمزاً   -

 قيادايً يف املقاومة الفرنسية .
 ل :اثر إعجاب بريندا يف احلا



حقاً ؟ ال شك أنك مسعت قصصاً   -
عن هذا..هل حصلت على أفكار 

لكتابك منها ؟ من مغامرات والدك أثناء  
 احلرب ظ 

بعضها أجل ومن قصص غريفز أثناء   -
احلرب ..لقد شاهد الكثري من املعارك  

..وصدقي أو ال تصدقي إنه راوية ممتاز 
. 

 مل تستطع إال أن تضحك .. 



 ال لن أصدق ! -
مث اعرتفت ابالسم املستعار الذي أطلقته 

 على غريفز ، فضحك جان وقال :
إن غريفز رجل حريص جداً وال يثق  -

 أبحد بسهولة . 
 و ال أنت . -

ساد صمت طويل لكنه مل يكن صمتاً  
مربكاً ..ترك جان الصمت معلقاً بينهما 

وأدركت بريندا انه حتذير ..ابمكاهنا  



.وقبلت  الوصول إىل هنا دون املزيد .
 هبذا ..للوقت احلاضر .

حني عاد للكالم غري املوضوع ابلكامل 
..بدأ يسأل بريندا عن نفسها ، عن 

 طفولتها ووالديها. 
بعد الغداء ذهبت بريندا إىل غرفتها  

لتحصل على النوم الذي حتتاجه كثرياً 
..حني استيقظت ، كان اللم ال زال  



موجود ، ويف قلبها سيبقى ..لكن على  
 ا هي تتعلم كيف تعيش معه .. األقل ه

حني وصلت منتصف السلم ، وقفت  
مسمرة مكاهنا . من غرفة اجللوس ،  

تناهى إليها صوت البيانو مبعزوفة  
لشوابن . تعرف ابسم ) يف أعماق الليل 
( لكنها مل تسمعها ابداً مبثل هذه احلدة  

 يف املوسيقى .



مل يكن هذا ما أوقفها ..بل كان غريفز  
الردهة ، خارج الباب   ..كان يقف يف

املوصد لغرفة اجللوس ، حني ظهرت  
بريندا استدار وابتسم هلا ..ابتسامة  

 فعلية !! 
على الفور ارتبكت واغتبطت  

..االبتسامة من غريفز إطراء كبري ..لكن 
مل يكن لديها فكرة عن سبب هذا 

 الشرف ..مث أشار حنو املطبخ . 



حلقت به دون كلمة ، ال تفهم أبداً  
الغريب . حني وصال إىل الداخل تصرفه 

 مهست له :
ما األمر ؟ لقد مسعت املركيز يستمع   -

إىل التسجيالت من قبل ..ملاذا تبدو  
 عليك السعادة هكذا ؟

 هذا ليس تسجياًل آنسة . -
استدار عنها يعرض صنع الشاي ، لكن  

 بريندا أمسكت بذراعه : 



مارك ؟ ماذا يعين هذا   هل هو مسيو -
 غريفز ؟ أخربين ..أرجوك !

هز كتفيه ، وأحنامها إىل األمام دليل  
 ارتباك . 

لست واثقاً ..كل ما استطيع قوله   -
لك أنه مل ميس البيانو منذ مخس سنوات 

. 
 حدقت بريندا به : 



هذا رائع! أرجوك ، أريدك أن ختربين   -
شيئاً ..و أرجوك ال تراوغين ..أرجوك ثق 

..ما الذي حدث مع زوجته   يب
 ..الطالق ؟

لكن غريفز مل يصغ إيل شيء ، وعادت  
الستائر فوق وجهه واستدار بعيداً عنها  

. 



سأصنع الشاي ..لدي بعض الكيك   -
ابلكرميا يف الرباد ..أحتبني تناول واحدة 

 ..آنسة ؟ 
غاصت بريندا يف كرسي املطبخ  

..احملاولة كانت تستحق العناء ..لكنها 
ستحق العناء ..وأجربت نفسها  كانت ت

 على املرح .
 ال ..شكراً ..لقد زاد وزين مؤخراً .  -



ظنت أنه متتم شيئاً حول الطعام .  
 وقالت :

ألن تنضم إىّل يف شرب الشاي غريفز  -
؟ أنت دائماً مشغول . أال ميكنك 

 الراحة عشر دقائق ؟
 ال أمانع آنسة . -

بعد استقرارمها حول طاولة املطبخ 
لت مرة أخرى . كانت املوسيقى ..حاو 



قد تغريت ، لكن طاملا هي مستمرة  
 تبقى أبمان .

ماذا حدث وقت احلادثة ؟ أعين هل   -
تعرف التفاصيل ؟ مل أقرأ الكثري عنها يف 

 الصحف .
أطلق غريفز نفساً بطيئاً ..وخشيت أن  
يكون هذا دليل نفاذ صربه معها ..مث 

 ذهلت لرده ..



التفاصيل ..كنت يف  طبعاً أعرف   -
 الطائرة معه .

_ أوه ! أوه ..أان آسفة ..مل يكن لدي 
 فكرة . 

ال أبس يف هذا ..لقد حلمت مبا  -
جرى طويالً . ومل يعد يزعجين الكالم 

عنه ..كانت طائرة صغرية خاصة ..كنا 
نطري من ابريس إىل لندن إلجراء مقابلة  
حول أول معرض ملارك هناك ..كنا حنن 



ط والطيار ..وحدث تسرب االثنان فق
للوقود ..طبعاً الطيار مل يعلم هبذا ، كان 

هناك خطأ ما ابلعدادات ومل تسجل  
النقص ..بدأ احملرك يتقطع وفعل  

املسكني ..الطيار كل ما يستطيع لينزلنا 
ساملني ..وحطت بنا الطائرة يف حقل يف  

) ديفون ( وحتطمت .مسيو جان مل  
يصب أبذى تقريباً ..أما أان  

علقت..وعرفت أن ساقي انكسرت  ف



.كانت ملتوية وعالقة حتت مقعدي ومل 
أكن أشعر هبا ..وحررين املركيز ..جرين  
بعيداً عن احلطام قبل أن تنفجر الطائرة 

..بعد أن أوصلين عاد إىل الطيار  
..فصحت به ..مرات ومرات صحت به 

أن يعود ..لكنه مل يسمعين أو جتاهلين  
، حني وصل ..لكنه مل ينجح أبي حال 

على بعد أمتار ن حصل انفجار هائل  
 كاد يكلفه حياته ، عدا بصره. 



ساد صمت رهيب ، واالثنان يتصوران  
 ماحدث .. 

 لقد شاهت ..االنفجار ..ابلطبع ؟  -
أجل آنسة ..لكن املسألة مل تكن   -

هكذا فقط ..كان الطيار ميتاً ..مسيو  
مارك مل يكن يعرف ..لكنين رأيت 

قناع املوت عليه قبل وجهه..نظرت إىل 
 أن جيرين املركيز . 



كانت املوسيقى الناعمة ال تزال تتناهى 
إىل املطبخ ..غطت بريندا وجهها بيديها 
، وأبقتها مع استقرار معاين كالم غريفز  
يف رأسها ..مر وقت طويل قبل أن جتد  

 صوهتا :
أليس هناك أمل أبداً ؟ بصره ..أعين  -

عن املستقبل . هل قالوا له شيئاً ؟ ماذا 
 ؟ جراحة رمبا ؟ أمل يعطوه أي أمل ؟  



لقد تكيف مع الوضع اآلن ..وعاش  -
 معه مخس سنوات .

 هذا ال يرد على سؤايل . -
 نظر إليها وكأنه خياف أن يقول : 

حسناً ..بعد سنتني من احلادثة ،   -
تلقى رسالة ..قرأهتا له . كانت من  
بروفسور سويسري ، صديق قدمي 

رائد يف التقنيات احلديثة   للعائلة .أنه
..أخصائي عيون ..طلب من املسيو  



الذهاب ‘ىل عيادته يف سويسرا إلجراء  
الفحوصات ..لكنه مل يعده بشيء طبعاً  

 ..طلب فقط فحص املركيز .
مالت لألمام متلهفة : حسناً ؟ ماذا  

 حدث ؟ 
 نظر إليها بعجز : 

 رمى الرسالة يف النار . -
ول معرفة ما  ماذا ؟مل يذهب ؟ مل حيا -

 إذا ..؟ 



بعد أسبوعني ، أرسل ابن عم له إىل   -
سويسرا إليصال لوحة .كانت أمراً  

عجيباً، مل يرسل رداً ، بل أحدى لوحاته  
فقط . وكانت أحدى أشهر لوحاته  

كذلك ..تلك اليت يف البستان ، 
 تعرفينها .

أعرفها ..لدي نسخة عنها يف شقيت  -
 ..وهل كانت هذه هناية املسألة ؟ 



ليس متاماً ..وصلت رسالة أخرى من  -
الربوفسور بعد أسبوع تقريباً ..كانت  
..كانت دفقاً من التهجمات جعلت 

املركيز يضحك ..وميكنك معرفة ما حل 
هبا ..لكن الربفسور مل يستسلم ..اتصل 
بعد شهر تقريباً..وابلطبع مل أعرف ماذا  

 جرى .
 أمل حيصل اتصال منذ ذلك الوقت ؟ -
 ة .وال كلم -



 اشتدت يداها يف قبضتني . 
 ال أفهم غريفز ..أان ال أفهم. -
حسناً جداً ..أان أفهم . مل يعرض   -

الربفسور شيئاً أكثر من فحص عادي  
..لكن املركيز كان قد كيف نفسه ، ولن 
يسمح لنفسه أن أتمل ..إضافة إىل هذا  

، فاملستشفى يف لندن قالت له دون  
استطيع أن  مواربة أن ال أمل أبداً .لذا 

أفهم ..أان ..حاولت احلديث معه يف  



ذلك الوقت ، آنسة ، لكنه كاد يكسر  
رأسي ..قال إن هذا شيء يعرفه ..يف 

أعماقه ..وأنه سيبقى أعمى ملا تبقى من 
 حياته .

 نظرت إليه بريندا بعجز , وحمبة :
أنت ال متضي أايمك بيسر هنا   -

..أنت يف اخلدمة سبع ليال يف األسبوع  
هل أنت ابق هنا ألن املركيز   ..لكن

 أنقذ حياتك ؟ 



أوه ال ...آنسه ! ولو كان املركيز   -
يظن يب هذا ملا مسح يل خبدمته ..أان ابق 

ألنين كنت دائماً خملصاً للعائلة  
 ..ويعرف هذا .

انسحب جان إىل عامله اخلاص ..لكن 
ضاعفت جهودها للتواصل معه   بريندا

..بقيت يف املنزل هناية األسبوع ، 
ومتكنت من أن تنضم إليه يف نزهة  



قصرية ، لكنه بقي على مسافة منها  
 حىت ومها جنب إىل جنب . 

كان املركيز يقاومها يف كل إنش من  
الطريق ..أسقمها كشف غريفز هلا ،  

مع كل يوم   وزاد حبها عمق للمركيز
..وما من مرة ارتبكت يف املهمة 
 املستحيلة اليت حددهتا لنفسها .

يف هناية األسبوع التايل ، عادت لشقتها  
لتأخذ بريدها وبضع فواتري ، وشيك 



الراتب من الوكالة ، وبرانمج الشهر  
 القادم لألوبرا ..

ذهبت إىل منزل دان ، والتقت مدبرة  
مها دان  املنزل االسكتلندية اليت استخد

واستقرت وكأهنا يف منزهلا يف غرفة  
الضيوف .واضطرت بريندا أن تنام يف  

غرفة ابن أخيها ، لكنها مل متانع يف هذا 
بل كانت مبتهجة ألن مدبرة املنزل 



لطيفة جداً وواضح أهنا انجحة جداً مع  
 دان والولدين.

السيدة ماكفر ايد ، أو داغمار كما  
ئل  تفضل أن تنادى ، امرأة يف أوا

األربعني وهلا ابن ..ترملت حني كان  
الصيب يف الثالثة من عمره ، وأمضت  
كل سنواهتا التالية مدبرة منزل ..ابنها  

اآلن يف الثامنة عشرة ، ويدرس يف  



جامعة لندن ليصبح طبيباً ..وداغمار  
 فخورة جداً به .

بدا دان أكثر اسرتخاء اآلن وقد خف  
ذا  الضغط عليه ..وسّر بريندا أن ترى ه

..يف ستة أسابيع تغريت حياته كثرياً حنو 
األفضل ..ستة أسابيع ؟ هل مضت 

حقاً ستة أسابيع منذ ذلك اليوم الذي  
دخلت فيه مكتب املركيز جان مارك ؟ 

التفكري بكم ممكن أن حيدث يف مثل 



هذه الربهة القصرية أمر مذهل ، بل  
 خميف. 

شارف شهر نيسان على هنايته ، كانت 
ر املركيز مليئة ابلزهور احلدائق يف قص 

..وتشوقت بريندا لرؤية الورود يف قمة  
إزهارها ..ووعدت نفسها أن تسري  

عربها مع جان وترسم له ابمللكات كل 
 شيء تراه ..كم كانت تتشوق هلذا ! 



كوفئ صرب بريندا حني طلب منها  
املركيز أخرياً تناول العشاء معه .كاان 
يف   يعمالن من نصف ساعة تقريباً ، وبدا

مزاج نكد حبيث أن آخر شيء تتوقعه  
 كان الدعوة للعشاء .

كانت تقرأ له إمالء اليوم السابق  
 ..وكالعادة كانت تكاد متثل املشهد .. 

 توقفي !  -
 أمر املركيز رفع رأسها حبدة : 



 آسفة ؟ -
قلت توقفي ! واشطيب اجلملة األخرية  -

..بل الصفحة كلها ..إهنا كالم سخيف 
! 

 ا :أجفلت بريند
أوه ..! أظن من العني أن نشطبها   -

..وايلي مستغرق يف الذكرايت وهذا ما  
 جيعله إنساانً أكثر..



هذا ليس من طبيعته ..ليس من  -
 املفروض أن يكون إنسانياً ..ألغيها !

وأدار كرسيه ليواجه النافذة . وانتظرت  
 بريندا ...

لقد فعلت ما طلبت جان ..وأان   -
 عداً .مستعدة ، إذا كنت مست

 استدار ونظرة اعتذار على وجهه :
بريندا ..هل تتناولني العشاء معي   -

 الليلة ؟ 



 أجل ..سأكون مسرورة جداً . -
 بدا عليه الشك ك 

 حقاً ..بريندا ؟ أعين أال .. -
دخل غريفز ودهشت بريندا للمقاطعة ، 

 وانزعج املركيز : 
 ما األمر غريفز ؟  -
ر  أان آسف مسيو مارك ، لكن الناش -

 على اهلاتف ..يقول أن األمر طارئ . 



نظر غريفز إىل بريندا بتساؤل ، فهزت  
كتفيها داللة عدم إدراك ، فهي مل  

تستطع فهم سبب إظهار جان ملشاعره  
. 

وماذا يريد يف مثل هذه الساعة ؟ ال  -
تكاد تصل إىل الثامنة ..البد أنه يعرف 

 أنين أعمل اآلن !
ن  لقد اعتذر هلذا وقال شيئاً ع -

 اضطراره للسفر اليوم . 



حسناً جداً ..سآخذ املكاملة يف  -
 مكتب بريندا ..قل له أن ينتظر .

مع خروج غريفز ، استدار جان إىل  
 بريندا . 

بريندا ، اراتحي اليوم ..ال استطيع   -
الكتابة ..أان لست يف مزاج مناسب  
..أخرجي يف نزهة يف السيارة أو أي  

اجللوس يف  شيء ..سأراك يف غرفة 
 السابعة مساء.



 طبعاً . -
كانت حمتارة ، لكنها لن تظهر له هذا  

..وقفت متجهة إىل الباب ..فاجأها 
 ابلقول :

 بريندا ..ارتدي شيئاً مجياًل.  -
 ارتدي شيئاً مجيال..؟ 

 وأصبحت اآلن أكثر ارتباكاً !!
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حني التقته يف غرفة اجللوس , تالشى  
بعض من ارتباكها ، كان جان يقف  



قرب املدفئة ، يرتدي ثياب سهرة ، 
ويبدو فائق األانقة يف سرتة من املخمل 
بلون أمحر داكن وقميص أبيض مزركش 
..بدت كل ذرة فيه ارستقراطية ..ومع 

ملسات الفضة يف شعره ، بدا مميزاً  
 ووقوراً جداً .

ما أن رأته بريندا حىت أحست ابنقباض 
يف حلقها .كم حتبه ..وسيم ، موهوب ، 

 بعيــــــــــــــــــــــــــد املنال 



عند مساعه هلا ، استدار فوراً يتقدم إليها 
: 

 بريندا ..تشرفين صحبتك .  -
 ضحكت خبجل : 

أظن أن الشرف يل ! هل ترتدي   -
 دائماً مبثل هذه الروعة للعشاء ؟ 

..ال ! أغري دائماً ابلطبع . لكنين  آه -
 ال أابلغ هكذا عادة .

 إذن ، مل الليلة ؟  -



الليلة مميزة ، اليوم أول أايم شهر أاير  -
. 

 وماذا ..؟ -
 إنه يوم مولدك..أليس كذلك ؟ -

أحست ابلسعادة وخيبة األمل معاً 
..سرها أنه تذكر يوم مولدها . وخاب  

أملها ألن دعوته هلا كانت بداعي  
 الواجب وليس رغبة يف صحبتها .



متىن هلا السعادة ، مث كانت هناك خطبة 
 قصرية ابلفرنسية مرت دون أن تفهمها .

 ضحكت بريندا :
أوه ..اي إهلي ! أان ال أفهم ماذا تقول  -

 لكين واثقة أنه قول لطيف .
أان أمتىن لك الصحة اجليدة مع  -

إكمالك الرابعة والعشرين ، وأمتىن لك  
 سنوات عديدة قادمة .



أشار حنو األريكة األقرب إىل النار  
 وجلس جبانبها : 

ال بد أنك تعلمت الفرنسية يف   -
املدرسة ..أخربيين ..كم هي جيدة  

 فرنسيتك ؟
اختارت ردها بدقة ، تتذكر جيدا اجلملة 

 االفتتاحية يف مقابلتها األوىل . 
 متوسطة. -



فهم ما تعين على الفور ، وضحك 
 فع : بصوت مرت

أوه بريندا ! ال تكوين متوسطة أبداً   -
..إذا أردت فعل شيء ..أي شيء 

 ..جيب أن يكون كاماًل !
فكرة جيدة ! لكن عزيزي جان ،   -

 لسنا كلنا موهوبني مثلك .
 قال وهو ال يزال يضحك : 



هناك طريقة وحيدة لتعلم الفرنسية   -
..الذهاب لفرنسا ! أخربيين هل زرت  

 يوماً ابريس ؟ 
 ..ام أذهب أبداً إىل فرنسا .ال -

 وضع يده على قلبه وكأنه جرحته :
هذا رهيب ! رهيب ! وجيب أن نفعل  -

 شيئاً .. 



انتقل مرحه إليها ، فاسرتخت سعيدة  
..وماهي إال حلظات ، حىت دفعها جان  

 لتتكلم عن نفسها جمدداً .
قلت يل مرة إن والديك فكرا أن   -

يوجهاك ‘ىل املسرح وأنت صغرية  
 ماذا حدث ؟ ..ف
ال شيء ..كربت ..وهذا كل شيء !  -

وبدا من الواضح ساعتها أن ليس لدي  
اجلمال وال املوهبة لعامل األضواء ..وكما 



قلت لك ، أان لست ذلك اجلمال الذي 
 تفكر به. 

كان املهم أن تؤكد له هذا ن فهي ال  
 تريده أن يتوهم شيء حوهلا . 

 رد بصوت هادئ ومنخفض وجاد :
لك ، اجلمال أييت من   وأان قلت -

 النفس .



أسرهتا مالحظته ابلطبع ، ألهنا تعرف أنه 
صادق .عدا عن هذا ، كان حياول أن  

 جيعل ذكرى ميالدها سعيدة . 
 وماذا عن دروس البيانو ؟ -
فشلت يف النهاية ..مع أهنا استمرت  -

أطول من صفوف البالية والرقص  
 اإليقاعي .

 الغناء ؟ وهل أخذت دروس يف  -
 نظرت بدهشة إليه :



 أجل ..لكن كيف عرفت ؟  -
 لقد مسعتك .  -
 آسفة ؟ -
مسعتك تغنني يف احلمام ..وكان الغناء  -

 لطيفاً جداً .
أوه ..ال! ال ميكن أن تسمعين !  -

 اجلدران هنا مسيكة جداً .. 
 ضج ابلضحك : 



  هدئي من روعك ما شريي بريندا -
..أستطيع أن أمسع العشب وهو ينمو ! 
جيب ان تكوين عرفت هذا اآلن ..تعايل 

. 
 إىل أين ؟ -
إىل البيانو طبعاً ..ستغنني مقابل  -

 عشائك .
 لن أفعل !  -
 إذن ..ستغنني يل. -



 لن أفعل ابلتأكيد ! -
 لكنها وقفت مكملة :

على أي حال سأنضم إليك يف أغنية  -
 ثنائية .

بيانو ونظر جان إليها جلسا على مقعد ال
 مرتقباً: 

 حسناً ..ماذا ستغنني ؟ -
 قالت أول شيء خطر يف ابهلا : 

 ) أنت ضوء القمر ( أتعرفها ظ  -



 ضحك :
أعرفها ..لكنها تناسب ما بعد   -

 العشاء ..أما اآلن فنريد شيئاً صاخباً ! 
 فكر حلظة :

حسناً جداً ..أعطين نغمة ) بوغي (  -
 املوسيقي .  من الدرجة الثامنة للسلم 

 شهقت ك
ال نستطيع لعب ) بوغي ووغي (  -

 على أساس النغمة الثامنة ! 



ومل ال ؟ اآللة هنا ملتعتنا ..أعزيف اي   -
 امرأة ..أعزيف !

وعزفت مخس دقائق وكانت منطلقة  
أبعلى صوهتا ابألغنية املناسبة ..إىل أن 

خطر بباهلا صورة غريفز يف املطبخ 
اهنارت والنظرة اليت على وجهه ..ف

ضاحكة هبسرتاي ..حني متكنت من 
أخبار جان عما تفكر به ، رعد ضاحكاً 

 بدوره .



تفوق غريفز على نفسه ..فكان العشاء  
ممتازاً ، ويف منتصف العشاء كانت بريندا 

تقارب النشوة يف سعادهتا ، ومل يكن  
 هذا بسبب العشاء الفاخر وحده .

حني أعطاها جان علبة صغرية ملفوفة 
 يل ، نظرت إليه ابتزان :بشكل مج

يل أان ؟ أوه ..جان ..ما كان جيب   -
  !.. 



ابلطبع جيب . إهنا جمرد إشارة صغرية  -
 على افتتاين ..افتحيها !

انت قالدة فضية على شكل فراشة ك
معلقة يف سلسلة انعمة ..كانت رائعة 

 جداً ..فتأثرت بريندا جداً .
 إهنا مجيلة ! أان ..أشكرك جان . -
 ماذا ترتدين الليلة ؟ فستان ؟  -
أجل ، إنه كحلي بلون منتصف الليل  -

 ، بياقة مفتوحة والقالدة ستزينه جبمال .



شعر وضعت القالدة حول عنقها وهي ت
 بتأثر . 

وكان لدى غريفز مسامهة يف يوم مولدها 
.حني جاء ابحللوى ، قدم هلا علبة كبرية 

 من الشوكوال املصنوعة يدوايً : 
سنوات سعيدة عديدة آنسة ! و ال  -

 تقويل يل إنك لن جترؤي على أكلها ً 



قفزت دموع سخيفة إىل عينيها وهي 
تشكره حبرارة .ال بد أن غريفز هو الذي 

 القالدة ابلنيابة عن املركيز ..أختار 
مل يلعبا البيانو بعد العشاء ..فقد تغري  

املزاج ، وعادا إىل غرفة اجللوس يتحداث 
 ومها يتناوالن القهوة .

هل كان هناك شيء خاطئ هذا   -
الصباح ؟ اعين ، تلك املخابرة من  



الناشر ، هل كان يسأل مىت سينتهي 
 الكتاب ؟

كان مهتاجاً يف ال ..ال.روس العجوز   -
الواقع ..لقد اتصلت به شركة سينمائية 
أمريكية ..يريدون إنتاج آخر كتاب يل  

 كفيلم . 
حقاً ؟ اي إهلي ! هذا مثري جداً !  -

 أليس كذلك ؟ 
 ابلفعل ؟  -



 نظرت إليه بدهشة : 
طبعاً أمر مثري ! وسيكون هذا رائع   -

 حملبيك . 
 بدا وكأهنا ال يعرف عما تتكلم :  

 حمبني ؟ -
قراؤك ..اي سخيف ! أان متأكدة أهنم  

سيسارعون ملشاهدة النسخة السينمائية 
 لقصصك . 

 أخذ يفكر ابألمر ك 



أجل ..أعتقد أن هذه إحدى الطرق   -
 للنظر إىل املسائلة . 

وأان أعتقد هذا .مث أنت مدين هلم   -
 بذلك ، أعين أن ال ترفض.

مل أرفض .األمر عائد لروس ..سيجين  -
 . كثرياً من املال

ابتسمت لنفسها ..جان يف موقف ال  
يفكر فيه ابملال الذي سيجنيه هو  

 ..وأكمل يؤكد هلا :



لن أمانع ..لكن قيل يل أن األمر   -
سيحتاج إىل بعض الوقت يف 

..استشارات بسيطة مع املؤلف  
 ..إبمكاهنم اجمليء هنا .

أهنى التفكري مع نفسه بصوت مرتفع ، 
يفكر   ونظرت بريندا إليه ابرتياب ..هل

 أبن يربك كل روتني حياته ؟
إذن املسألة هي كما فكرت فيها متاماً  
..! جان ال يهتم أبداً لسكوت ستيفن 



..كتاابته كانت جمرد تنفيس ، وسيلة  
إلعطاء خمرج للطبقة األعمق من نفسه  
..واستعادة ذكرى ما كشفه هلا غريفز ، 

طريقة فقدانه لبصره يف جهد إلنقاذ  
..ال عجب أن يكون  رجل ميت ..اي هللا
 حباجة إىل متنفس !

 وضعت بسمة يف صوهتا :
أتعرف ..سألتك يوماً منذ مىت وأنت   -

تكتب ولقد أعطيتين ..رداً غري لطيف ! 



وكان ذلك سؤاال بريئاً ..كنت فقط 
أتساءل كم مضى وأنت تكتب ابسم  

 سكوت ستيفن . 
حتولت عيناه إىل لون بين متوهج ، مليء 

 ابملرح : 
أذكر هذا ..والرد على سؤالك احلايل  -

هو نعم ، كنت أكتب قبل أن أصاب  
ابلعمى ..وجملرد التسلية . وكنت أكتب  

 الشعر ..هل اكتفيت اآلن ؟



مل تقلق بريندا ..مع كل يوم مير ، كانت  
تعرف املزيد واملزيد عن جان ..لكنها 

عرف كم عرفت ..ليس بعد لن ترتكه ي
..يف يوم ما ستستخدم كل ما عرفته 

لتهز هذا الرجل حىت أعماقه ..ستعيده 
إىل احلياة , حىت لو اضطرت إىل جرحه  
بشدة ..لكن عليها أن أتخذ وقتها ..يف 
هذه اللحظات ليس لديها ما يكفي من  

 قوة لتؤثر عليه . 



عزيزي جان ..جيب أن أمتىن لك اآلن  -
..وشكراً على األمسية  ليلة سعيدة 

 الرائعة . 
أعطاها تلك االبتسامة اليت جتعلها حتس 

 كأن الشمس أشرقت .. 
تصبحني على خري اي بريندا   -

..وشكراص لك ، لقد متتعت ابألمسية  
 أيضاً .



حقاً ؟ أتعرف ..أنت لغز حمري   -
..أجدك مضيفاً رائعاً ..لكنك جعلتين 
أنتظر طوياًل ألانل حظوة قضاء املساء  
معك ..وأنت مل تدعين هذا املساء إال  

 ألنه عيد ميالدي .
ال ..هذا غري صحيح ..عيد ميالدك  -

عذر جيد ، هذا كل شيء .جمرد عذر 
 للتطفل على خلوتك .



لست أان من حيتاج إىل خلوة جان  -
..لو كنت أنت راغباً فأان على استعداد  

 لتناول العشاء معك كل ليلة .
 طيفة جداً.عزيزيت بريندا ..أنت ل -
ال دخل للطف يف هذا ..لقد كنت  -

 فعاًل أاننياً ..وتعرف هذا .
اعتذرت لتصرفك املعادي لالجتماعات 
مث انسحبت متاماً ! أان لدي احتياجات 

أيضاً ..وظننتك تالحظ هذا . إذا  



أردتين أن أكون سعيدة حقاً هنا ن جيب  
 أن تعطيين املزيد من صحبتك . 

 يد ك  انضم حاجباه يف عبوس شد
 أهذا ما تريدينه حقاً ؟ -
أجل ..هذا ما أريد ..هذا ما أحتاج   -

 إليه .
ابتسم وبدا سعيداً ، لكنه ال زال مراتابً 

 قلياًل . 
 حىت مساء الغد إذن . -



 حىت مساء الغد جان .  - -
تركته بريندا يف غرفة اجللوس ..صعدت 

السلم إىل غرفتها كل درجتني خبطوة 
ا حطمت  واحدة ، وهي تعرف أهن 

احلاجز ..كانت مهتاجة ..ومع أنفاسها  
 املتثاقلة كانت تغين :

لوين اليوم وردي ..وردي ..وردي  -
 ..وردي !! 
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منذ ذلك اليوم مل يفرتقا ، كاان يعمالن 
ويتعشيان كرئيس وسكرتريته ، ويتغداين 

كصديقني .كاان يلعبان البيانو دائماً مع  
أن بريندا كانت تفضل اجللوس  

واالستماع بداًل من املشاركة ..جان كان 
طيباً ، حقاً طيباً . لكن جيب أن يكون  
هكذا ، فهو رجل موهوب جداً ، أي  



شيء يضع ذهنه فيه سيكون سيده 
 ..وسيربز فيه ! 

اث يف حتداث وقت الغذاء عن الفن ، ..حتد
املوسيقى ، يف السياسة ن والتاريخ ، 

وكان جان معيناً ال ينضب من  
املعلومات ، وازدادت معرفة بريندا  

 وحتسنت أذواقها يف أشياء كثرية . 
سارا معاً حول أرض املنزل الواسعة حتت 

املطر أو الشمس ، وحني تراجع أاير  



أمام حزيران أصبحت الورود مكتملة  
حديقة الورود له  ..لكن بريندا مل ترسم 

ابلكلمات كما خططت ، بل قام جان 
هلا بذلك ..وما كانت مندهشة ..فليس 

من املبالغة القول إن جان يعرف كل  
إنش من احلدائق كما يعرف املنزل من  

الداخل ..أمت اجلنائنيون تشذيبها وقاموا  
بعمل رائع يف احملافظة على املرجة وكأهنا 

فسح بساط أخضر .ومع حترك حزيران لي



اجملال لتموز ، كان كل شيء يف احلدائق  
رائعاً ..وقطعت بريندا الورود لتضعها يف 

كل غرفة من الطابق األسفل ، مما 
اضطر غريفز للخروج وشراء آنية  

جديدة ..لكنه كان سعيداً فقد أصبح 
من الواضح اآلن أنه معجب جداً 

بربيندا ..وأعجب جان ابلورود يف املنزل 
اً أين توجد ابلضبط ..وكان يسأل دائم

 ويف أي نوع من اآلنية هي .



مل تعد بريندا تزور أخاها كما كانت تفعل 
ابنتظام .يف الواقع كان دان متفقاً جداً  

مع مدبرة منزله ومل يعد حباجة إليها  
..وأصبحت زايراهتا إىل سواري زايرات  

واجب لتسأل عن الولدين ..وكان جان 
يفعالنه   يسأهلا دائما عنهما ، ويهتم مبا

..أكثر من مرة , دعته بريندا لالنضمام 
إليها حني كانت خترج معهما لكنه مل 

 يقبل أبداً .



لكن الكتاب مل يسر مثلما جيب ..يف  
بعض األايم كان جان يتخلى عن العمل 
متاماً ، ويتناوالن الفطور يف اخلارج فوق 

املرجة قرب بركة السباحة ، يتنعمان  
رأ له الصحف بشمس الصباح وبريندا تق

. كانت بريندا راضية عن تقدم الكتاب  
ببطء ..فبالنسبة هلا ميكن جلان أن أيخذ  

 مخس سنوات إلكماله .



كانت سعيدة بشكل حمموم ، ماعدا 
معرفتها أن هذا الوقت اجلميل سينتهي 
يوماً ..لكن مع انطواء األايم أصبحت 

أكثر أماًل ..جان كان يتمتع وكانت 
ظلت كتاابته تسري   واثقة من هذا ..ولو

ببطء ، فلرمبا أبقاها معه دائماً..ومل تكن 
أتمل بشيء أكثر من هذا ، فمن 

الواضح املؤمل أن جان مل يكن يهتم هبا 
جسدايً أو رومانسيا .يف الواقع ،  



وصلت عالقتهما إىل مرحلة مل يعودا  
يتالمسان .وأي حماولة من اإلمساك  
كن بيده أو ذراعه كان يقابلها ابلصد ، ل

بطريقة لطيفة ..ومل يكن يقال شيء ما ، 
كان فقط يتجنب ملستها وتطبق الستائر 

 فوق وجهه ..
ابلنسبة لربيندا ، كان هذا مؤملاً ، لكنها 
تقبلت هذا ولن حتاول تغيري األمور أبية  



طريقة ، فهي ال تريد أن ختاطر أبي نوع 
 من االنسحاب يف هذه املرحلة . 

إىل درجة مل أحبته إىل درجة الدمار ، 
تعد قادرة على السماح لنفسها ابلتفكري 

ابليوم الذي جيب أن تغادر فيه املنزل 
..لكن كل اآلمال اليت احتضنتها يف أن 
يوظفها جان بشكل دائم ، تشتت حني 

زاره الناشر روس ..وأمضى الرجالن بعد 
الظهر يف املكتبة ، ومل يدعوا بريندا  



للجلوس معهما وال حىت لتسجيل 
الحظات ..وكان واضحاً ، هبذا ، أن  امل

أية خطط كان يضعها جان للمستقبل ال 
 يشملها ***رترية .

لكن معرفتها هذه مل ختفف من اشتياقها  
لقضاء بقية حياهتا مع الرجل الذي حتبه  

..ومل تكن بريندا تريد أن حيصل هذا  
 ولكنه حصل .. 



أما جان ..حسناً ..من الصعب القول  
لنسبة ملشروعها  كم حقتت من تقدم اب

اخلاص ..بكل أتكيد ، بدا جان أكثر  
سعادة هذه األايم ....لكن مل يسمح هلا  
أبن تعرف ماذا جيول برأسه : كيف حيس 

حقاً حول احلياة ؟ حديثهما مل يذهب 
أعمق من املواضيع العامة ..كان وكأمنا  

هناك جزء من نفسه يرفض مشاركته  
 أحد .كان ال زال غامضاً جداً.



يوم هو اثين يوم سبت يف شهر كان ال
متوز .خرجت بريندا للتسوق ولشراء زي 
حتضر به عرس كاتلني ..التقت الفتااتن 

 ابكراً بعد الظهر ..قالت كاتلني :
كان جيب أن نفعل هذا يف وقت   -

مبكر ..بداًل من تركه إىل ما قبل الزفاف 
! 

مل تعلق بريندا ..كلن جيب أن تشرتي  
..لكن كاتلني  ثوهبا منذ أسابيع مضت 



كانت راغبة يف مساعدهتا على االختيار 
، وهي كانت يف ) ليدز ( يف هناايت  
األسبوع اليت سبقت ، وقامت بريندا  

 جبهد إلسعاد صديقتها .
ال أبس ..حنن يف منتصف الطريق ومل  -

يبق لدينا أكثر من مئة متجر لنفتش 
 فيها قبل أن نصاب ابرهاق ! 

سة قبل كانت الساعة قد وصلت للخام
أن جتدا الشيء املناسب ، نظرت 



الفتااتن إىل بعضهما يف مزيج من  
اإلرهاق والتعب والرضا ..وضحكت  

 كاتلني : 
 عظيم ..هل نطعم أنفسنا اآلن ؟  -
 أكاد يغمى علي من اجلوع !  -

بعد ذلك ، كانتا جالستني يف زاوية  
 مطعم إيطايل صغري ..قالت كاتلني :

ق كل  أتسأل إذا كان األمر يستح -
هذا العناء ! أعين كنت سأرضى متاماً 



مبراسم صغرية يف مكتب تسجيل الزواج  
.لكن أهل جون أصروا على زفاف 
كنسي كبري ، أتصدقني هذا ؟ إهنم 

 راغبون ) يف األفضل ( البنهم الوحيد. 
ضحكت بريندا ، غري مقتنعة حبجج 

 صديقتها :
وأنت أردت هذا كذلك ، هيا اآلن  -

 لك ، وأمتىن لك حظ ن أان سعيدة جداً 
 سعيد . 



رفع شيء ما يف صوت بريندا رأس  
كاتلني إليها حبدة .أحست ابلذنب ،  
لقد تركت طوال بعد الظهر دون أن  
تسأل بريندا عن حاهلا ..ومل يعد من  

الصعب اآلن رؤية أن هناك شيئاً 
 خاطئاً :

بريندا ..مب كنت تفكرين ..إنه جان   -
ك  ..أليس كذلك ؟ ماذا ..كيف حال

 معه ؟



 جيدة جداً .  -
وأخربت صديقتها عن الطريقة الرائعة  

اليت منت فيها عالقتها مع جان ..وكيف 
أنه دعاها للعشاء معه يوم عيد ميالدها  

، وكيف أهنما منذ ذلك الوقت ال  
يفرتقان ..لكن وهي تتكلم ، متكنت  
حىت هي من مساع مرحها املزيف يف  

ال ختدع كاثلني   صوهتا ..وعرفت أهنا 
..فتالشى صوهتا ..وقد صدمها هتديد 



الدموع ، حني وجدت صوهتا اثنية ، 
 أكملت ترفع يدها احتجاجاً : 

أعرف ماذا ستقولني ، كان جيب أن  -
أترك منزله منذ أسابيع ، وما كان جيب 
أن ..أان من خارج وسطه ، أعرف هذا 

..يف األساس حنن من عاملني متباعدين ، 
 ملشكلة ..وأان .. وهذه هي ا

جعلتها النظرة يف وجه كاثلني تتوقف  
..كاثلني فتاة ذكية ، وتعرف بريندا منذ 



وقت ، هكذا مل يكن من الصعب أن  
 تعرف احلقيقة : 

لكن ..هذا لن يكون له فارق أبداً   -
..لو أنه مهتم يب ..أعرف هذا ..لكن 

 ..أان ..األمرفقط ..
  أوه بريندا ! أكره أن أراك تتأملني -

هكذا ..أليس هناك أية مشاعر من  
 انحية جان ؟ 



أترجح السؤال معلقاً يف اهلواء ..وهزت  
 بريندا رأسها ك 

حنن صديقان ، وهذا كل ما يف األمر   -
 ابلنسبة له .

وصبت بريندا مايف قلبها ألذنني  
عطوفتني دون أي حرج ..ودون األمل 

بشيء ..كاتلني صديقة طيبة وأكثر  
يها أماًل ، يف  صدقاً من أن تعرض عل

 وقت يعرف كالمها أن ليس هناك أمل . 



 قالت كاتلني : 
كان جيب أن أرى هذا قادماً ..أول   -

مرة أخربتين فيها عنه ، كان جيب أن 
أرى كل هذا آتياً ..عرفت أنك معجبة  

به ، لكن ..أوه بريندا، جيب أن أقوهلا : 
األمر ميؤس منه ! اقطعي كل ارتباطاتك 

 واخرجي من هناك ! 
لكن ..لكن ..أال تظنني أنه مع   -

 الوقت قد ..



ومل تستطع إهناء السؤال ..إهنا تعرف 
 الرد مسبقاً ..

..لقد قلت لك وجهات   كاتلني  -
نظري حول الطريقة اليت قطع فيها  

نفسه عن احلياة ..الطريقة اليت يشتاق  
فيها إىل الرسم ..إنين أحاول أن أظهر  
له أن هناك أشياء أخرى يستطيع أن  

يعيش ألجلها ..السعادة يف جمرد العيش 



يوم بيوم ..وأعرف أنين تقدمت كثرياً 
 ..هكذا ن أال تظنني .. 

ها عاد السؤال مرة أخرى ،  ابلغم من
 فجاء صوت كاتلني لطيفاً وصارماً :

ال ..ال أظن أنه سيقع يف حبك مع  -
الوقت ..ولو كنت يف ذات وضعك ن  

كنت سآمل هبذا ..لكن أال ترين أن  
فكريت األوىل كانت حمقة ؟ إنه ال يزال  

حيب زوجته أال ترين ذلك ؟ إنه مل يقطع 



اعر  نفسه عن احلياة فقط بل عن املش
كذلك ، وهنا احلاجز احلقيقي ..بريندا  

..إذا كان أحد قد متكن من اخرتاق هذا 
الرجل ، فهو أنت .وأان واثقة أنه  

 معجب بك كثرياً ..لكن .. 
مل تنه مجلتها ، ال حتتاج ألن تنهيها فقد  

 أهنتها بريندا بنفسها .. 
_ لكن طوال هذا الوقت ، مل يعط  

 دلياًل على إعجابه ..



 تلني :وأكملت كا
أظنك ختدعني نفسك أبنه حزين على  -

رمسه ..لقد خسر زوجته لرجل آخر ، 
 وهذا ما لن يستطيع التغلب عليه .

 هزت كتفيها تنظر لربيندا بعجز وحزن : 
أان آسفة ، لكنين أعتقد من احلكمة   -

أن تغادري سيلينا هاوس أبسرع وقت 
 ممكن . 

 قالت بريندا هبدوء :



 ال أبس يف هذا .  -
كن واثقة من صحة نظرية كاتلني ،  مل ت

لكن النصيحة جيدة ، وال يهم من  
منهما على حق ، فالواقع يبقى أن جان  

 ال حيبها مهما طال يقاءها معه .. 
 قالت وهي تودع كاتلني :

سأشتاق إليك عندما تنتقليت مشااًل   -
. 



هاي ! ال تبعد ليدز مليون ميل!  -
ستأتني لقضاء هناية األسبوع معنا من 

 قت آلخر ..ألن تفعلي ؟و 
طبعا سأفعل ..إىل اللقاء ..أراك   -

 األسبوع املقبل ..يف الكنيسة .
مل تضحك كاثلني ..ففي تلك اللحظة  

 بدت تعيسة : 
أان آسفة ألن األمور انقلبت هكذا  -

 ابلنسبة إليك بريندا ، يف وقت أان .... 



وصمتت مدركة كم أن الكلمات غري  
 لبقة :

..لطاملا كنت صعبة  أوه بريندا -
اإلرضاء ابلنسبة للرجال ! ولقد وقفت 

 اآلن أمام رجل ..هو .. 
 أهنت بريندا كالمها :

غري مكرتث ..أجل وال ميكن  -
 الوصول إليه ..أنت حمقة ..أنت حمقة . 
 المست ابتسامة حزينة شفيت كاثلني :



هل ستغادرين ، وتفتشني عن عمل  -
 نته ! آخر ؟ ال ..لن تفعلي ..هذا ما ظن

هزت كتفيها ..وقالت بريدان بصوت  
 منخفض : 

أان أوذي نفسي ..أعرف هذا ..لكن  -
ما بيدي حيلة ..أان ..سأضطر إىل تركه  

يف القريب العاجل على أي حال 
..لكنين لن أرحل قبل دقيقة من  

 اضطراري للرحيل !.
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كون جان ال يزال حيب زوجته السابقة ، 
فكرة مل تعطها بريندا مصداقية يف البداية 

، أما اآلن فقد جعلها احلديث مع  
كاثلني تعود جمدداً ..أميكن أن تكون  

 هذه احلالة ؟ 
هناك طريقة واحدة ملعرفة احلقيقة ، لكن 

بريندا انكمشت جملرد التفكري فيها  
ا عن ماضيه ، جعله ..إبمكاهنا سؤاهل



يتحدث عن حياته يوم أن كان مارك .ال 
داعي ألن تتكلم عن زوجته ، لكن  

مبجرد جعله يتكلم عن حياته كرسام ، 
ستتمكن أن تعرف ماهي مشاعره اآلن 
حول رمسه ..بعدها ستعرف ابلتأكيد ما  

إذا كانت نظرايهتا صحيحة ..ما إذا  
كان حقاً فقدانه القدرة على الرسم ،  

 ا مينعه من أن يكون حياً . هو م



لكن فكرة طرق املوضوع أخافتها ..مل 
تتحدث معه يوماً عن مارك ..كان 
مفهوماً  من البداية أنه ال يريد هذا  

.عدا عن هذا كانت ختشى أن ينقلب  
غضبه العميق عليها لو المست مثل 
هذا املوضوع املتأزم .هناك اعتبارات 

أخرى ..فلو اكتشفت أهنا كانت تعمل  
على أساس خاطئ طوال هذه األشهر ، 



فستضطر إىل مواجهة واقع أن ال  
 جدوى من البقاء هناك أبداً.

مل تكن ترغب أن يتضح هلا أن ال شيء 
تستطيع فعله جلان ..وطاملا لديها العذر  

 للبقاء ، فلحياهتا معىن .
مرت األايم دون رمحة ..زفاف كاثلني 

جاء ومضى .اتبعت احلياة يف منزل جان 
ها كما كانت طوال فرتة الصيف سري 

اجلميل ..تشارك جان وبريندا أايماً رائعة 



وأمسيات طويلة متكاسلة ، كصديقني 
..طوال الوقت كانت بريندا تتعلق بيأس 

ابلعذر الواهي ، إهنا ابقية ألجل جان  
..واستطاعت جتاوز معرفتها أبهنا حتضر  

لتحطيم قلبها ال حمالة يوماً بعد يوم  
يوماً بعد يوم كان يزداد  ..ألن حبها 

 عمقاً . 
اي لألسف لو أن كتاب سكوت ستيفن 
جرت كتابته ابلسرعة الطبيعية لكانت  



ستغادر سيلينا هاوس يف أيلول ..فحجز  
خدمتها كان لستة أشهر ، أكثر أو أقل 
أبسبوعني ..لكن الكتاب ال يكاد يصل 
إىل نصفه . ومل يذكر هلا جان أي شيء  

..وهذا موضوع   عن استمرارية توظيفها
 آخر كانت ختاف اخلوض فيه .

كانت قد أمضت طوال بعد الظهر يف  
السرير مصابة بصداع ، وكان جان 

يعرف سبب مرضها ..لكنه هذه املرة مل 



حياول ختفيف التوتر .وهذا أفضل ، 
فهي اآلن لن تتحمل اهتمامه دون ردة 
فعل ، دون االهنيار ، دون أن ختربه كم 

 ا ترغب أن تفعله .حتبه ..وهذا آخر م
الليلة ...الليلة ستكلم جان ..ألجلها 
وألجل جان معاً ..جيب أن تعرض هذا  
املوضوع بشكل حاسم .لقد آن الوقت 

حملاولة جعله يتكلم عن ماضيه 
 ..وستعرف ساعتها أين هو موقفها .



انتظرت إىل ما بعد العشاء , إىل أن  
جلسا يف غرفة اجللوس ..كاان جيلسان  

يشرابن القهوة ..بريندا مكورة هبدوء ، و 
على األريكة تتمتع برؤية جان يف مقعده  

املريح ، كانت تفكر ابملرة األوىل اليت  
رأت فيها غرفة اجللوس ..هذه الفكرة 

 أعطتها وسيلة رائعة كبداية حلديث :
 أتعلم أنين أحب هذه الغرفة حقاً ؟  -

 ابتسم جان :



أجل ..فلها جو انبض ابحلياة   -
..أليس كذلك ؟ لقد كان هذا املنزل  

 مكاانً سعيداً جداً يف املاضي .
أتعلم ..أحب غرفة الطعام كذلك   -

بكسوة جدراهنا البيضاء والزرقاء  
 ..ديكور املنزل كله رائع ..من صممه ؟

صممته مؤسسة ديكور يف لندن ،  -
لكنين اخرتت األلوان بنفسي مبساعدة 

 غريفز طبعاً !



 على ما قال ، ابتسم : حني مل يتلق رداً 
ألست مندهشة ؟ أم أنك أدركت   -

حىت اآلن أن الشيء خاطئ يف خميليت أو 
 ذاكريت لأللوان ؟ 

حدث هذا منذ زمن ..ماذا عن   -
األاثث ؟ أكان ألمك أم أنك جئت به 

 من ..من ابريس ؟
بعضه يل ..لقد جئت معي بقطعي  -

املفضلة ..مثل طاولة خشب األطلس ، 



ية هناك ، واللوحة فوق  املرآة األثر 
 املدفأة . 

كانت بريندا تراقبه حبذر ، ومعدهتا  
 تتقلص :

 ولوحاتك ؟  -
رفع رأسه حنوها بسرعة ، بدهشة ، 

وكأمنا خاب أمله فيها ..مث تصلب وجهه 
 وأصبحت نظراته حمرتسة .

 قال ببطء :



حسناً جداً بريندا ..ما الذي تريدين   -
 قوله عن مارك ؟

 . أنت من يقلقين. ال شيء ابلتحديد -
بدا مسروراً العرتافها ..لكن صوته كان  

 متوتراً وهو يتكلم : 
 وبعد ؟  -

أخذت نفساً عميقاً ، خائفة أن يفقد  
 أعصابه ..



حسناً ..لقد استبقيت لك أربعة   -
لوحات ملارك ..ويبدو ..ويبدو هذا يل  
غري مناسب .جيب أن تكون يف معرض  

صة أن عام ..جيب أن تعطى للعامل ..وخا
 عددها لن يزيد أبداً .

لقد بدأت ..وحضرت نفسها للموجهة  
..مرت حلظة طويلة مل يتكلم ..وحني 
تكلم استخدم ذلك الصوت اهلادئ  

 الذي حيجب مشاعره : 



أليس يل حقوق ؟ أال حيق يل   -
 االحتفاظ أبربعة منها ؟
 فكرت ابألمر جيداً :

رمبا لك احلق ، لكن ..لكنك   -
 اطئة .تستبقيها أبعذار خ

صمتت حلظة ، أصابعها مكورة بشدة ، 
حىت أن أظافرها كادت تقطع راحة  

 يديها :



أعتقد أنك حتتفظ هبذه اللوحات  -
 ألنك ال تستطيع ترك املاضي وشأنه . 
وحصلت على ردة فعل ..رحبت هبا  
بريندا وخافت منها يف نفس الوقت  

..فقد وقف عن مقعده وأخذ يسري يف  
 الغرفة خبفة الفهد : 

أيتها احلمقاء ! لقد أمضيت مخس   -
سنوات أفعل هذا ابلضبط ! لقد تركت  

املاضي وشأنه ! واآلن أتسمحني أبن  



تسحيب كالمك ؟ آرس لونغا ..فيتا  
 بريفاز !

 أان ..ال أعرف ماذا تعين !  -
أعين أن الفن طويل ، واحلياة قصرية  -

 ، هل فهمت اآلن ؟
 ال. -

 فجأة ودون توقع منها ..هدأ :
حسناً جداً بريندا ..دعيين أشرح لك  -

..الفن يعيش طويالً .فإذا كان جيداً  



حقاً ن يعيش ابستمرار يف وقت ميوت  
فيه أجيال من الناس ..وأان فخور 

ومبتهج ألنين متكنت من إنتاج هذا  
العمل ! وأشكر هللا على املوهبة اليت  
أعطنيها للعديد من السنوات ، لكنها  

ا ، كل ما أمتناه ذهبت اآلن وتقبلت هذ
أن يتقبله اآلخرون ..سأبقى أعمى ملا  

تبقى من حيايت ..وهذا شيء أعرفه  
..اللوحات األربعة يف هذا املنزل هي  



لسعاديت ..صدقيين أستطيع أن أراها  
أكثر مما ترينها أنت ، وماذا يستطيع 
املرء أن يطلب أكثر من اللذة اليت  

يعطيها الفن ؟ حني أموت هذه  
مر إىل أيد أخرى تقّدرها  اللوحات ست

..وال يهمين ما إذا كانت ستعرض 
للناس أو لشخص واحد ..طاملا تعطي 
السعادة فكل شيء على ما يرام .أان ال 
أفكر على أساس امتالكها ..بل أفكر  



على أساس أهنا عندي كقرض ..موقتاً 
هي هنا إلعطائي السعادة ..وهذا ال 

 عالقة له برتك املاضي وشأنه .
خلطبة رائعة ..إنه يقول احلقيقة  كانت ا

وهي متأكدة من ذلك ، ويعين كل كلمة 
 قاهلا :

إذن ..أنت فعاًل تكيفت مع واقع   -
 أنك لن ترسم جمدداً ؟

 أجل ..لقد تكيفت .  -



كل هذه الشهور وهي حتمل أفكار 
 خاطئة ...خاطئة ! 

تقول أنك ممنت ملا أنعم هللا عليك من   -
مال الذي  موهبة والقدرة على إنتاج اجل

سيستمر يف الوجود عرب األجيال 
 ..وقلبك ..أال حين أبداً للعودة ؟

عودة القدرة على الرسم ؟ ال مل يعد   -
 قليب يشعر بشيء.



استدار عنها ، فأطرقت برأسها وعيناها  
حترقهما الدموع ..هذا كل شيء ..لقد 
أصبحت أايمها معدودة . مل يعد هناك 

، ما عدا  ما تستطيع القيام به ملساعدته
 ..رمبا .. 

 قالت بصوت ال يكاد يصل اهلمس :
فهمت ..لكن قل يل ملاذا تبقى   -

سجيناً هنا ؟ ملاذا ال خترج معي ولو ملرة 
 واحدة ؟



 استدار بسرعة : 
سجني ؟عم تتحدثني ؟ هناك فرق   -

كبري بني السجني والناسك ّ! أان أبقى  
هنا ألنين اخرتت البقاء ، وليس ألنين  

هلدوء واخللوة ..هذا كل مضطر! أحب ا
 شيء .

 قالت تتحداه :
حسناً جداً ..أثبت هذا يل ..أخرج  -

 معي هذا األسبوع .



كتمت أنفاسها ..أهنا تريد هذا بشده له 
كما هلا ..تريد ولو مرة واحدة أن خترجه 
من املنزل ..أن تقضي أمسية مجيلة معه  
، تستطع أن حتتفظ يف ذاكرهتا هبا بعد  

 ترتكه.أن 
 قال : 

لست مضطراً ألثبت شيئاً ألي كان  -
بريندا ..لقد خيبت أملي ..ملاذا أخرج  

 حبق هللا ؟



قالت ببساطة ، تدعو هللا أن يكون  
مهتماً ألن يفعل هذا األمر الصغري جللها 

: 
ألنين أطلب منك هذا ..فسيعطيين   -

 هذا الكثري من السعادة ..جان . 
ليلة عادت إىل فراشها ..لكن لتقضي 

بال نوم ..إذن جان ليس حزيناً لفقدانه  
لقدراته.اآلن مل يعد هناك أمامه سوى  



خيار مواجهة ما يتعذر عليها اهلرب منه 
 .لقد كانت خمطئة ..وكاثلني حمقة ! 

يف األسبوع التايل ستغادره ..سيكون  
اآلن أفضل منه الحقاً ..ستقول له بعد 

أن يقضيا األمسية يف اخلارج معاً  
على هذا أواًل ..صحيح أهنا  ..ستحصل

رغبة سخيفة وتعرف هذا !! إال أهنا تريد 
أن تقضي أمسية معه ابخلارج ..جمرد  



أمسية واحدة يقضياهنا وكأهنما شخصان 
 عاداين يتمتعان مبوعدمها .
 ليس كثرياً أن تطلب هذا !

مضى يومان على هذا ن كاان جيلسان يف 
املكتبة وقد عاد وايلي إىل نشاطه مرة 

خرى ..لكن العمل مل يكن جيري جيداً أ
، واختارت بريندا حلظة سيئة لتقول 

 جلان عن خطتها :



هل اشرتيت لنا بطاقتني لألوبرا؟  -
 بريندا ..هذه فكرة سخيفة ..أنسها !

 هل سترتاجع عن وعدك ؟ -
أان مل أعدك بشيء ..أنت تفرتضني   -

 الكثري ! 
مل تستطع أن تغضب منه ، إنه حمق فهو  

 فعاًل مل يعدها بشيء .
وملاذا هي فكرة سخيفة ؟ لو أنين   -

دعوتك إىل البالية لفهمت وجهة نظرك  



..لكن هذه موسيقى جان ..وال حتتاج  
إىل عينني لتتمتع ابملوسيقى اجليدة 

، وال تستطيع  ..وأنت تتمتع ابملوسيقى
 أن تقول يل العكس .

كان صعباً عليها الظهور مبظهر طبيعي 
 ..لكنها أكملت ك

ظننت أهنا ستكون أمسية مجيلة لنا   -
..وستكون بكل أتكيد تغيري ابلنسبة يل 

. 



ها قد طارت كربايؤها من النافذة 
 .لكنها مل تتوقف :

أان ..حجزت مقصورة خاصة كي ال   -
ك املنظر  يزعجنا أحد لو وصفت ل

وأخربتك ماذا يرتدي اجلميع ..أرجوك 
 جان ..أفعل هذا ألجلي . 

تنهد مارك داخلياً ..أفعل هذا ألجلها ؟ 
اي إهلي ! سيفعل أي شيء يف العامل  

ألجل هذه الفتاة ..أي شيء ! ..لقد  



حاول طوياًل مقاومتها من البداية ..لكن 
مقاومتها كانت كمحاولة السباحة يف  

 . الرمال املتحركة
لقد أصبح يعرف بريندا أكثر مما تعرف  
نفسها ..إهنا تفعل هذا متعمدة ..لكن 

ليس من املفرتض أن يعرف هو هبذا  
..آه ..ايهلا من طفلة حلوة مثينة ! لقد 
متشت معه ، عملت معه ، حتاربت معه  
، حتدثت وأصغت إليه ..كانت عيناه ،  



ومسحت له بعض األحيان أن يكون  
 عينيها . 

ذا ألهنا اللطف بعينه فعلت كل ه
..وألهنا حباجة ماسة ألن حيتاجها أحد 

 .. 
لقد مسح بلطفها وتقبله ألن التقبل 

عطاء ..لقد أراد كثرياً أن يعطيها ، أن  
جيعلها سعيدة .وهي سعيدة اآلن  

..ليبارك هللا قلبها ، وسترتك املنزل وهي 



تعلم أهنا حركت جان مارك ليعيش من  
 جديد ..وهو فهم هذا .

ن إخراجه من عزلته هو هدفها  كا
الرئيسي اآلن ، وما من شك أنه هدفها  

األخري ..أنه شيء متهد له منذ شهر  
..وسيذهب ..سيعطيها األمسية اليت  
ستذكرها دوماً ، وسيظهر أنه يقضي  

أمجل أمسية يف حياته ..ألجلها ؟أجل 
 ..سيفعل هذا ألجلها !



رأت بريندا وجهه ينفرج اببتسامة ، 
 ا فرحاً ..لقد رحبت ! رحبت !  وطار قلبه

هل ستخرج معي ؟ ستخرج ؟ كنت  -
متازحين ، أليس كذلك ؟ التذكريتني ليوم 

اجلمعة ، أيناسبك هذا ؟ هاي  
..سأذهب ألجد غريفز ..فكر فقط أنه  

سيتمكن من أخذ أمسية كاملة من  
 الراحة !

 ضحك جان :



أان سأقول له ..لقد فكرت لتوي  -
ستكون على  أبمر ما ..النظرة اليت

وجهه حني يعرف أنين سأخرج ..لن 
تتمكين من حتملها ..لذلك سأقول أان  

 له !
وكانت أمسية للذكرى ..مرة حلوة،  
نظرت إليها بريندا كخطوة هائلة إىل  

األمام ملصلحة جان ..وكنهاية لفصل  
 مجيل جداً من حياهتا .



ارتداي أفضل ما لديهما ، وقادت بريندا 
إىل قلب لندن  سيارة جان اجلاغوار 

..كانت تعرف أهنا ال ميكن أن حتبه 
أكثر من هذا ، ولكنها كانت حتس  

بتقارب أكرب بينهما هذا املساء ، ليس 
فقط ألن جان مضطر لإلمساك بذراعها  

، بل كذلك ألهنا أحست أنه يتمتع  
 بوقت رائع .



جلسا خالل األوبرا حيضران عرضاً 
مفضاًل لكليهما ..من وقت آلخر ، 

مس له ، ترسم ابلكلمات  كانت هت 
املشاهد والديكور واألزايء وضحكا معاً  

لسخافة احلبكة املسرحية ، وبقيا 
 صامتني واملؤدون يغنون من كل قلوهبم .

مع انتهاء العرض أعلن جان أنه  
سيأخذها إىل العشاء يف فندق )  

 السافوي (..



كانت قد أدارت احملرك لتوها ، 
 وأصيبت بصدمة :

 ه ..لقد ظننت .. السافوي ؟ أو  -
كان لديها أفكار خاصة حول عما 

 سيفعالن فيما تبقى من السهرة .
 نظر إليها جان حبرية :

 تشعرين خبيبة أمل ..ملاذا ؟  -
 ال لست هكذا ..هل حجزت ؟ -



ال ..ليس احلجز ضرورايً يف مثل هذه  -
الساعة من الليل ..بريندا هل من  

 خطب ما ؟ 
رت أن  أبداً ! األمر فقط أنين فك -

نذهب يف نزهة ابلسيارة ..إهنا ليلة دافئة 
مجيلة ..فكرت أن جنلس على تل مرتفع 
قرب املنزل ..تل يشرف على األضواء 

 الالمعة يف البلدة اجلديدة . 
 ابتسم :



آه ..! لنعود شباابً ..! اي هلذا الطيش  -
 ! لكن ماذا سنفعل خبصوص الطعام ؟

 خططها : اثرت محاستها ألنه وافق على 
هناك حمل يبيع مسك ورقاقات   -

 البطاطس خارج مطعم السنونو ..
ومل تكمل حديثها فقد كان يضحك 

 بشدة :
 ماذا بك ؟ ماذا قلت ؟  -



فجأة أخذت تضحك بدورها ألن  
ضحكته معدية ، ومضت برهة طويلة  

قبل أن يتمكن من الكالم ، بينما بريندا 
 تنطلق ابلسيارة :

..ها أان أعرض بريندا ال أصدق هذا  -
عليك عشاء فاخر يف فندق سافوي ،  
وأنت تريدين اجللوس فوق تلة وأكل  

السمك ورقائق البطاطس ..ال أظن أنين 
 قادر على حتمل هذا ! 



 قالت بصوت معاتب : 
جان مارك ! ال تقل يل أنك عشت   -

حياة الطبقة الراقية حىت إنك مل تذق  
 الطعام االنكليزي الشعيب ؟

يفة ..لقد عشت على  ال تكوين سخ -
أشياء مماثلة أايم الدراسة أو ما مياثلها يف  

 فرنسا . 
 إذن ملاذا تضحك كثريا ؟ -



كانت نصف آسفة لسؤاهلا هذا ، ألنه  
جتهم فجأة وأحست بعينيه على وجهها  

: 
أنت ال أتهبني البته لثرائي ..أليس   -

 كذلك ؟
 ردت جبدية مماثلة :

ء  لست أدري ما تعين ..أتعين الثرا  -
 املادي ؟ 

 كانت ضحكته جوفاء :



وما غريه ؟ أان يف الواقع مليونري   -
ايحلويت ..خالل أايم حيايت ، صرفت 
قدراً كبرياً من املال كذلك ..وها أنت 
تشرتين تذاكر األوبرا وتعرضني شراء  

 العشاء يل ! 
جعلتها هلجته تشعر ابرتباك بسيط ..ما  

الذي يدور يف دماغه ؟! مل تستطيع  
داً ..فقد أخذ احلديث منحىن  فهمه أب



غريب ابلنسبة إليها ، وقامت جبهد 
 إلعادة الضحك :

هاي ..مهلك قلياًل ..! أان مل أقل   -
شيئاً عن دفع مثن السمك والبطاطس  

 .. 
وجنحت ..على األقل يف الوقت احلاضر 
..فقد عاد جان إىل طبيعته لكنها يف ما  
 بعد الحظت أنه أصبح هدئ وحمرتس . 



ان على التلة ، يتمتعان  كاان جيلس
ابملنظر كل بطريقته حني أحست بريندا  

بدافع لتسأله ماذا به ! لكنها مل تسأل ، 
أبقت فضوهلا مكبواتً، ألهنا خافت بيأس  

 أن يفسد شيء عليهما األمسية .
كان جان يف الواقع يبعد أميااًل ، 

سنوات عديدة يف أفكاره ..اي اهلي ! 
اذا اآلن يف  ملاذا يفكر إبليان اآلن ؟مل

وقت كل شيء يريده هو اإلحساس 



بقرب بريندا ؟ جسدايً كان حيس 
بوجودها ..كان عطرها الوردي الرائحة  

خيتلط هبواء الليل النقي يغزو أنفه  
وأحاسيسه ..كانت جتلس قريبة جداً  

منه حىت يكاد حيس بكل حركة لرأسها ، 
ويرى تقريباً عينيها تشرابن بعطش من  

ها ، كم تتمتع ابألشياء املنظر الذي أمام
 البسيطة ! اي هلا من طفلة ..بريندا ! 



لقد بدا حيبها منذ زمن بعيد ..يوماً بعد  
يوم ، كان ذلك احلب يزداد عمقاً .لكنه 

مل يكن وامهاً يف حبه ..ويعرف أن 
الشيء سينتج عنه ..ال شيء أبداً ..لقد 

 أتخر الوقت كثرياً .
أهنا عما قريب سرتحل ، ولن تعرف أبداً 

رمته مباشرة إىل عذاب أسوأ بكثري مما  
كانت عليه حياته من قبل ..وكيف  

ميكنه أن يستمر يف العيش دوهنا ؟وذكر  



نفسه أنه أستطاع من قبل أن يتكيف ، 
لكن هذا لن ينفع اآلن ..فاألمر خمتلف 

 ..خمتلف جداً .. 
لقد دخل يف كل هذا وعيناه مفتوحتان  

للوم  واعيتان ..كما يقال . وال جمال
أحد ماعدا نفسه ..لكن أميكن أن يلوم  

 نفسه ألنه إنسان ؟
أجل خاصة أنه عالف ما ستكون عليه  
النتيجة ..فمع حبه لربيندا الذي يتعاظم 



كل يوم ، كانت قوته ختونه ..لقد أراد  
املستحيل : أراد أن ميضي كل دقيقة ملا 
تبقى من حياته معها ن أرادها بكل ما  

 ..ال جيرؤ على تعين كلمة حب من معىن
هذا ببساطة ال يستطيع الوثوق بنفسه ، 

وحبه هلا هو إطالق لعنان نفسه وهذا  
الذي سيجعل حياته املستقبلية جحيماً  

 ال يطاق .



حتركت بريندا إىل جانبه ، تقول شيئاً مل 
يسمعه ..ابلرغم منه عاد يفكر إبليان  

..التوى فمه ابنزعاج وهو يبعد الفكرة 
د التفكري هبا اآلن ..ليس عنه .إنه ال يري

 الليلة ..
تعايل بريندا ..جيب أن نذهب ، لقد  -

 أصبح اجلو ابرداً .
جاء صوته حبدة أكثر مما كان ينوي  

..فنظرت بريندا إليه بدهشة ..أين كان  



مستغرقاً يف أفكاره لتوه ؟ ملاذا ازداد  
 جتهمه طوال املساء ؟

 ماذا ..ماذا بك جان ؟ ما اخلطب ؟  -
مل يرد ..وهي تصعد للسيارة أحست 
ابلغثيان من شدة القلق ، نظرت إليه  

مرتبكة ..بدا جمهداً ، فانتظرت إىل أن  
دخل املنزل لتسأله مرة أخرى ما خطبه 

..فحىت هذه اللحظة مل يكن لديها خيار 
سوى إعادة السؤال مرة أخرى ، جان مل 



ل رحلتهما ، وازداد  يتكلم أبدا خال
ذعرها لفكرة أهنا قد تكون ارتبكت 

غلطة مريعة يف إقناعه ابخلروج من املنزل 
..أميكن إن تكون أخطأت الليلة يف  

سعيها لتظهر له أن احلياة ال زالت تتقدم 
ظ هل جنحت فقط يف تذكريه كم ينقصه 

 ؟
جان ..أنت مل تتمتع هبذه األمسية   -

 ..صحيح ؟ 



 املؤمل الذي مر  كادت متوت للتعبري 
 سريعاً على وجهه . 

كانت أروع أمسية أمضيتها منذ زمن   -
طويل ..وأمتىن لو أنين فعلت هذا من  

 قبل اآلن ، شكراً لك .
أحست بقلبها خيفق ويديها ترجتفان ، 
ملاذا يكذب عليها ؟ ما الذي حدث  

 هذه األمسية ليجعله يتغري هبذا القدر ؟



  دون تفكري مدت يدها تالمس يده
..أجفل قلياًل وأطبقت عيناه ،  

فسارعت إىل إبعاد يدها ..عرفت  
حلظتها أن األمسية كانت غلطة شنيعة , 
 وعرفت كذلك ما الذي جيري يف رأسه .

الليلة ..ذكرتك بشيء ما ..أليس  -
 كذلك ؟ كنت ..كنت تفكر مباضيك ؟ 

مل ينكر جان هذا ومل يقل شيء ..بل هز 
 كتفيه . 



فلى بقسوة ،  غضت بريندا شفتها الس
ممتنة ألول مرة أنه ال يستطيع رؤيتها ،  

رؤية وجهها ، واألمل فيه ، الدموع  
الصامتة اليت أخذت تلمع يف عينيها 
..لو كانت راغبة يف إثبات أن كاثلني  

على حق ، فقد حصلت عليه اآلن .لقد 
 كان جان يفكر ابليان الليلة : 

أنت ..كنت ..تفكر بزوجتك  -
 ..أليس كذلك ؟



إليها حبدة وفضول ..وشدت بريندا  نظر
من عزميتها حتارب لتسيطر على النحيب 

 املتصاعد إىل حنجرهتا ..قال بنعومة : 
أجل ..يف الواقع كنت أفكر فيها  -

..تعايل ، لنتناول شيئاً ساخناً قبل أن 
 ننام ..أان حباجة إىل شيء .

مل تتحرك ..فقد لزمها كل ذرة من قوة 
اهلسرتاي املتصاعدة إرادهتا لتسيطر على 



داخلها ..ولتجرب صوهتا على اخلروج مبا  
 يشبه الوقار : 

ال ..شكراً ..سأنسحب إذا كنت ال  -
 متانع ..فأان متعبة. 

استدار جان وهي تصعد السلم ، 
 وعيناه ضيقتان قلياًل :

كما تشائني ..هل هناك شيء خاطئ    -
 بريندا ؟ 



متسكت بريندا بدرابزين السلم لدعم  
أحست أن ساقيها تكادان  نفسها ..

تنهاران حتتها ..جيب أن تقول ..اآلن 
..ومع أن قلبها وروحها كاان يصيحان 
 أن ال ..جيب أن تقول له أهنا راحلة : 

ال ..لكن كنت أفكر مؤخراً ..أن  -
عملي ..الستة أشهر تكاد تنتهي  

..أعرف أنين وعدتك أن أبقى إىل حني 
انتهاء كتابك لكن ..جيب أن نبحث  



مر يف وقت ما ..نظراً إىل أنك مل  األ
 تصل بعد ملنتصف القصة .. 

جعلها التعبري الذي احتل وجهه ، 
تصمت ..هل هذه خيبة أمل ، حرية أم  
ماذا ؟ لكن حني تكلم اتضح هلا أبمل أنه  

 مل يكن خائباً :
أجل ..جيب أن نبحث األمر  -

..اتفاقنا كان فقط لستة أشهر . وال  



غري مسمى ميكنك البقاء هنا ألجل 
 ..رمبا نتحدث ابألمر غداً ؟

ال ..فأان ذاهبة إىل حفلة عيد ميالد  -
ابنة أخي غداً ..ولن أعود قبل يوم  

 األحد . 
 أصبح متصلباً معها :

حسناً جداً ..سنتكلم يوم األحد  -
 ..ليلة سعيدة . 



ما إن أغلق ابب غرفة اجللوس وراءه ، 
حىت ركضت بريندا ما تبقى من السلم  

 تتدفق على وجهها .  والدموع
رمت نفسها على السرير ، وذراعاها  

تلتفان بشدة على معدهتا ، وكأمنا هذا  
مينع األمل يف داخلها ..هذا كثري على  
مثل هذه األمسية اجلميلة ! وستكون  

فعاًل ..للذكرى ...هل ستتمكن يوماً أن  
تنسى أن املرة الوحيدة اليت خرجت فيها 



مسية مع جان ، أمضى فيها نصف األ
يفكر بزوجته اليت فقدها لرجل آخر ؟ 

 الزوجة اليت ال زال حيبها !! 
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أزعجت حماوالت التصرف بشكل 
طبيعي يف حفلة ميالد ابنة أخيها ،  

بريندا إىل أقصى احلدود ..وهتربت من 
منزل أخيها صباح األحد الباكر ، 



وعادت بسرعة أكرب مما جيب إىل سيلينا 
 هاوس .

لكن ما إن وصلت إىل البواابت الطويلة  
احلديدية حىت أوقفت السيارة ..مث  

ريد جذب اهتمام تراجعت قلياًل ، ال ت
الكلبني ..إهنا حباجة إىل بعض الوقت  

 لتفكر قبل مواجهة جان . 
أفلتت منها ضحكة جوفاء ..وقت 

للتفكري ؟ هذا كل ما كانت تفعله يف  



األسابيع العديدة املاضية ، ومع ذلك ال 
يزال تفكريها مشوش ..وألجل سالمة  

عقلها جيب أن ترتك العمل جلان يف  
لو أرادها أن   أسرع وقت ممكن ..لكن

تبقى حىت هناية مدهتا ..أربعة أو مخسة  
أسابيع أخرى ..فستفعل .لقد وافقت  

على االتفاق من البداية ..عدا عن هذا 
لن تستطيع رفض أي طلب له ، مهما  

 سبب هلا القبول من أمل .. 



مدت يدها تدير احملرك مث أطفأته على 
الفور ..ايإهلي!! ألن يتوقف دماغي عن 

حلقات ؟ اي لضعفها  الدوران يف
 وترددها ...! 

دفنت وجهها بني يديها ، حتس بتعرق  
جبهتها ..كان داخل السيارة كالفرن  

وكانت تشعر خبفة يف رأسها ..ماذا  
ستقول لو طلب منها البقاء ستة أشهر  
أخرى إىل أن ينهي كتابه ؟ ماهو العذر  



الذي ستعطيه للرفض ؟ هناك إمكانية  
فهي على كل  كبرية أن يسأهلا هذا ..

األحوال ابرعة يف عملها ..لكن كيف 
ميكنها البقاء ستة أشهر وهي حتبه 

 وتريده..وتعرف إنه يريد امرأة أخرى ؟!!
كان دماغها يدور ..فأجربت نفسها  
على االنطالق ابلسيارة وهي ال تزال 

 عالقة يف عذاب الرتدد . 



فتح هلا غريفز البوابة ..ودخلت املنزل  
ا ..مل يكن هناك أثر  ابملفتاح الذي معه

جلان يف غرفة اجللوس أو املكتبة ..يف  
املطبخ رأت البخار يتصاعد من غالية 
املاء ، وافرتضت أن غريفز أخذ القهوة  
إىل غرفة جان ..لكن هذا غريب .ملاذا  

 هو يف غرفته يف يوم مجيل كهذا ؟
صعدت إىل جناحها ..وما إن انتهت  
  من ارتداء مالبسها ، حىت قرع غريفز



الباب ..ودخل يبدو عليه االضطراب  
 واحلرية .

 ما األمر غريفز ؟  -
لست أدري حقاً آنسة ، مسيو مارك   -

كان مكتئباً جداً اليوم .لقد امضي 
الكثري من الوقت على اهلاتف .و..سهر 

 كثرياً ليلة أمس . 
ال شك أنه يفكر بكتابه ..إنه ال   -

 يسري على ما يرام .



بعودتك  على أي حال آنسة ، عرف -
.وطلب مين أن أسألك الذهاب إليه  

 ..إنه يف غرفة اجللوس اآلن .
سأنزل حااًل ..شعري مبلول   -

 ..سأمشطه قلياًل . 
انكمشت معدهتا ..إذن جان يريد  

التكلم معها مباشرة ! سيطلب منها أن 
 تبقى ، أن تنتظر حلني انتهاء عمله ؟!



مل يكن جان يف غرفة اجللوس ..كان 
دته يف املكتبة جيلس خلف منض 

..وتذكرت بريندا أول مقابلة هلما ..كان 
يرتدي األسود كما كان يفعل يف األايم  

 األوىل ، وتسألت عن مزاجه اآلن . 
مل تكن املنضدة هي احلاجز الوحيد 

 بينهما .كان متباعدًا جداً .. 
 جان ...  -

 مل حياول االلتفاف حول املوضوع : 



بار بريندا ، لدي أخبار جيدة لك ، أخ-
تناسبك ..لقد اتصل يب روس ابألمس 

ويريدين السفر إىل أمريكا معه يوم  
اجلمعة ..سنستقل الطائرة بعد الظهر إىل 
كاليفورنيا ..وسنبقى هناك بضعة أسابيع 

لنجري نقاشاً مع كاتب السيناريو ، 
وخمرج الفيلم ..وابلطبع ، أان ال أطلب 

منك مغادرة املنزل فورا منتصف  
ك أكثر ..لكن هذا وضع األسبوع يناسب



هناية لنقاش كان سيجري بيننا ..أليس 
 كذلك ؟

مهما طالت حياهتا، لن تنسى بريندا  
..ترك املنزل وسط   صدمة كالماته

األسبوع ؟ وسط األسبوع !!؟ ارتفعت 
يدها إىل فمها ، وكل ما استطاعت أن 

تفكر به يف تلك اللحظة هو احنراف  
النفس البشرية ..أفلت القرار من يدها  
..وقال هلا عقلها إن هذا أفضل ..لكن 



قلبها بدا إن له إرادة بنفسه ..إهنا 
ليست مستعدة هلذا بعد! وجيب أن 

جه احلقيقة اآلن ..كانت تعتمد على توا
 البقاء معه شهر على األقل ..

 بريندا ؟  -
حاولت السيطرة على نفسها ..كان كل 
شيء من حوهلا يتحطم إىل شظااي صغرية 

 .. 



أان ..أال ميكن ..أن أجيء معك ؟   -
أعين ..أان ال أفكر ابملغادرة فوراً 

 و..ستحتاج إىل سكرترية .. 
 داللة صرف نظر : لوح بذراعه  

ال ..روس سيأخذ سكرتريته   -
الشخصية ..آسفلهذا ..لكنين أعرف 

أنك لن تواجهي مشكلة يف إجياد عمل  
 جديد .. 



نظرت إليه عرب ستارة من دموع والغصة 
يف حلقها جتعل من الكالم مستحياًل  

..كيف متكن من إبالغها هذا ، هكذا  
؟ كيف ميكنه أن يتحدث كرجل أعمال 

شعر به شيء من اإلحراج ألن ؟ كل ما ي
فرتة اإلنذار برتك العمل قصرية ..وهلذا 
هو متباعد ! أال يهتم هبا ؟أليس لديه  
فكرة كم جيرح مشاعرها بربوده هذا ؟  

 وبعد مخسة أشهر من الصداقة !!



مل ترغب يف قول شيء من هذا ..لكن  
حاجتها تغلبت على منطقها وعلى 

 كرامتها : 
خشى ، لكنين ال ..فهذا وداع كما أ -

 أود أن أقول ..
لكن ميكنين انتظارك ! أستطيع البقاء  -

 مع غريفز ..
ال تكوين سخيفة ..أينما أذهب ،  -

 يذهب معي غريفز ..



وماذا عن الكتاب ؟ مل نكد نتجاوز  -
 منتصفه ؟ 

 وكادت تضحك على خداعها لنفسها : 
 كان صوته هادائً كعادته : 

  تعرفني كما أعرف أن الكتاب كله -
أخطاء ..جيب أن أعيد التفكري به ألبدأ  

من جديد ..وال أستطيع أن أقول مىت  
سأعاود كتابته ..احتاج إىل راحة لبضعة  
أسابيع ..ال احتاج للعمل بنفس السرعة 



اليت كنت أعمل هبا ..وتعرفني ابلضبط 
 ما أعين هبذا ..أليس كذلك ؟

أوه ..بلى تعرف متاماً ما يعين بكالمه  
ليس غاضباً جداً ، لذا ال  ..هذه األايم 

حيتاج إىل التنفيس عرب الكتابة ..ليس  
غاضباً لكنه ال زال غارقاً يف ذكرايت 

 إليان !!



أخذ رأس بريندا يدور ..أحست أهنا 
قريبة من اإلغماء ..كانت يداها ترجتفان 

 فأمسكتهما بشدة معاً وكأهنا تصلي ك 
أان ..ال أفهم ملاذا أنت ذاهب إىل   -

د قلت إن ابستطاعة هؤالء أمريكا ..لق
 الناس أن أيتوا إىل هنا . 

 ابتسم فخوراً بنفسه :



أعرف ..والشكر يف كل هذا لك   -
.أخرج من املنزل يف أسبوع ، وأغادر  

 البالد يف التايل !
أرادت بريندا أن تضحك هلذه السخرية  

..إذن لقد أعادت جان إىل العامل  
 اخلارجي ..وسيغادر البالد ويرتكها ..

أهنا تستطيع الذهاب اآلن حمتفظة لو 
بوقارها .لو أهنا فقط تستطيع إيقاف  

هذه الدموع وتصافحه وتتمىن له اخلري  



..بكل أتكيد هذا أفضل ..واألفضل أن 
ال تراه جمدداً ..أبداً! من األفضل أن  

حترم من بضعة أسابيع أخرى معه  
..أسابيع ستكون مرة حلوة كتلك اليت  

 مرت  
له هنا ، واهنارت    لكن املنطق ال دور 

 ..تنتحب هبدوء وعجز حمطمة : 
 بريندا ..أرجوك .. -



كان يف صوته شيء من الدهشة ..ومد 
 يده بربود إىل جيبه ليعطيها منديله :

بريندا ..ملاذا تكدرت ابهلل ؟ أان ممنت  -
لك وتعرفني هذا ، كنت لطيفة جداً 

 معي يف األشهر األخرية ..ولن أنسى ..
 قاطعته بغضب :

لطيفة !! لطيفة ! جان ..أان أحبك   -
أتسمعين ؟ أحبك ..ولقد أحببتك منذ  

 زمن طويل !



هيمن الصمت يف اهلواء بينهما ..لقد 
قالتها ..وال ميكن أن تسحبها ..واألهم 
، أهنا مل هتتم بشيء أبداً .ال هتتم كم أهنا  

 غبية كبرية ..اآلن ظهرت . 
طويلة بقى جان مارك دون حرك   لثوان

.مث تقدم إليها ، وعيناه مغمضتان حبيث  
 مل تستطع قراءة أفكاره . 



بريندا ..عزيزيت بريندا ..هل يتسع   -
لطفك إىل درجة أن تقويل يل هذا ؟ اي  

 طفليت العزيزة !
دفعت يده عنها ، تكره منه حماولة 

 إظهار العطف عليها :
ت يل ال تتهمين جان هبذا ..لقد قل -

كم أان لطيفة عشرات املرات ..وأنت 
اآلن تتهمين بذلك ..أان أحبك ..أحبك  



أكثر من أي شيء يف العامل ..وهذا أمر 
 ال عالقة للطف فيه .

تالشى صوهتا ..ال جدوى من كل هذا  
..إنه ال يريد أن يصدقها ، أو أنه يرفض 

أن يصدقها ، وهذه طريقته ابلبقاء من  
فة منه ، ألنه ال عزاًل إلبقائها على مسا

يستطيع أبية طريقة التجاوب ..الشيء  
 عنده يعطيه ، الشيء ميكنه يعطيه هلا . 



بريندا ..إصغي إيل ..أشعر ابلغرور   -
لكالمك هذا ..لكن إحساسك ليس  

حقيقياً ..مع الوقت ، سرتين أنه امتداد 
للطفك ، لطبيعتك اللطيفة أال ترين هذا 

من ؟ لديك قدرة عطاء كبرية ..وهذا 
األمور األوىل اليت عرفتها عنك . لقد 

أخربتين عن طريقة عنايتك بوالديك قبل 
أن ميوات ..مث حني التقط دان وولديه  

الرشح ، أول ما أردت عمله هو 



اإلسراع إليهم ..حىت أنك أردت  
التخلي عن شقتك , وعملك كي تعتين 

به وبولديه ..فعلت كل هذا دون  
ين  التفكري بنفسك ..وما كنت تفكري 

حبياتك اخلاصة ، تدعني أنك واقعية ،  
لكنك رومانسية ألقصى احلدود .وقد 
قلت لك هذا مئة مرة ..جئت إىل هنا 
ورأيت يّف رجل عزل نفسه عن احلياة ، 
وقمت جبهد عنيد كي تتواصلي معي ، 



كي تظهري يل أن احلياة ال زال لديها  
أشياء تقدمها يل ..حسناً ..لقد جنحت  

 د ممتناً لك ألجل هذا .وسأبقى إىل األب
تضاعف األمل يف قلبها ..إنه يتكلم عن 
االمتنان وهذا آخر شيء تريده منه ..مل 

تقل سيء ال داعي ألن تقول شيء  
 ..وأكمل : 

صمتك خيربين الكثري ..أفهم   -
مشاعرك ..تعتقدين أنين خمطئ ، 



تعتقدين أنك حتبينين ..صدقيين ، سرتين 
بضعة  األشياء خمتلفة جداً بعد مضي

أسابيع ..عزيزيت ، أان عشت أكثر منك 
وسرعان ما ستعرفني أنين حمق ، ستعدين 

النظر يف فرتة إقامتك هنا ، وستكون 
ذكرى مبهجة كما أرجو ..لكنها لن 
تكون أكثر من ذلك ..مع الوقت ،  

ستلتقني بشخص ما وستحبينه حقاً ،  



وأرجو هللا أن يكون شخصاً يستطيع 
 و يستحقك .. تقدمي حياة طبيعية لك

جان ..أريد الذهاب اآلن ..أشعر  -
فعاًل أن األفضل يل أن أترك اآلن ..يف 

 احلال .
نظرت لعينيه كانتا كئيبتني كما كانتا 

مرات عديدة فيما مضى ..إذن فهو 
يشعر بشيء حنوها ! ليس كثرياً ، لكن  

مبا يكفي لكي ال يتمكن من إخفاء  



عطفه عليها ..ومل يكن هذا حمتماًل 
 كليهما .ل

 قال : 
أجل ..رمبا أنت على حق ..سيكون   -

 هذا األفضل .
جترك مبتعداً فاجتهت مسرعة حنو الباب  

: 
 دعيين أعرف مىت كنت مستعدة .  -



ال ! ال أتت لوداعي ! إذا أردت أن   -
تسهل عليّ  هذا قلياًل فابق حيث أنت 

 ..أرجوك . 
هز رأسه ببطء وابتسامة متشنجة تشد 

 أطراف فمه :
 داعاً بريندا .و  -
 وداعاً جان  -

بقيت معظم ثياهبا دون توضيب ورمتها  
يف السيارة دون اعتناء ..كانت تتحرك  



كرجل آيل ..وكان غريفز يراقبها متكدراً  
: 

هذا كل شيء آنسة ، مل يبق شيء يف  -
غرفتك ..أان ..لست أدري ماذا جيري 

 لكنين آسف جداً لرؤيتك هكذا .
 االبتسام .. أجربت نفسها على  

ستذهبان ألمريكا يوم اجلمعة ..هذا   -
ما جيري .بعد مخسة أايم ، ستكون مع 

سيدك يف كاليفورنيا املشمسة ..أوه  



..غريفز ..ال تنظر إىل هكذا ! سيشرح 
 لك كل شيء .

لكنك ستعودين ..ألن تفعلي ؟ حني   -
 نعود ؟

ال ..جان لن ينهي كتابه ..على   -
داعاً غريفز  األقل ليس اآلن ..إنه ..و 

 ..اعنت بنفسك !
صعدت وراء املقود وأنزلن زجاج انفذهتا 

: 



غريفز ..لديك عنواين ..إذا كان   -
هناك ..إذا ظننت يوماً أنين قد ..أعين  

 ..إذا كان املركيز .. 
ومل تعرف ماذا تريد أن تقول ..لكن  

 غريفز فهم :
 سأفعل آنسة ..أعرف مشاعرك . -

وراقبها وهي تبتعد ..مرتبكاً النقالب  
األحداث املفاجئ ..مث دخل متصلباً  



ليكلم سيده ..متلهفاً لكي يعرف ماذا  
 جيري حقاً.

*******************************
***************************** 

***** 
 

عند منتصف الليل ، كانت بريندا ال  
تزال تلبس البنطلون واليت شريت  

طبخ شقتها ، متسك بني  وجتلس يف م



يديها فنجان قهوة ومنذ زمن طويل ..مل  
تذكر أهنا صنعته ..ال تذكر أهنا قادت  

سيارهتا من ) ابكنغهامشاير ( إىل )  
ابدنغتون ( ..لكنها تتذكر كل كلمة  

مرت بينها وبني جان ، بعد ظهر هذا  
 اليوم ..حىت آخر كلمة . 

مل يكن إحساسها يضاهي أي إحساس  
ياهتا ..الرجل الذي مسح هلا  خربته يف ح

أن تدخل عامله ابلقليل القليل من  



املشاعر ، تركها مع قلب يتأمل حببه  
..وابالضافة إىل هذا عرفان ابجلميل  
..كيق ميكنه أن يرجع حبها له إىل  
اللطف ؟ كيف ميكنه أن خيلط بني  
االثنني ؟ ..رمبا كانت هذه طريقته 
لتجنب املزيد من اإلحراج .كانت 

عة الثالثة صباحاً حني ذهبت  السا
للفراش أخرياً ، ومل تكتب شيء يف  

 مفكرهتا ..وماذا ميكنها أن تكتب ؟!



استيقظت بريندا يف الساعة اخلامسة  
..فبعد ستة أشهر من االستيقاظ مبكراً 

، تكيفت على هذا وسيطول أمد عودهتا 
إىل طبيعتها ..ما هي إال ثوان حىت امتأل  

 ؤل :تفكريها املشوش ابلتسا
ما الذي ارتكبته من غلط جعله ال 

يطلب منها البقاء ؟ سيغيب يف  
كاليفورنيا أسبوعني فقط كما قال !! 

فلماذا مل يسأهلا متابعة اإلقامة أو العودة 



بعد أن يعود ؟ ال يتعلق األمر خبوفه من 
أن حترجه ..فهي يف تلك املرحلة مل تكن  

 قد ابحت له مبشاعرها بعد .
ا قالت جلان أهنا تريد أن كل ما فعلته أهن 

تناقش معه مسألة العمل ..لو أهنا مل تقل 
هذا مل تقل شيئاً عن رحيلها ..لرمبا كان  

 أبقاها معه ..ولرمبا كانت معه اآلن ..
خرجت من السرير تشعر ابلتعب ..مع 
حلول ساعة الغداء استحمت وارتدت  



روهبا لتعود وجتلس جمدداً حتدق يف 
 الفراغ ..

ها هو اإلحساس ابلنبذ..لن ما كان يؤمل
تتغلب على الطريقة اليت صرفها هبا جان 

بربود اتم ..كل تعاليمها األخالقية 
وعقلها السليم مل حيضراها ملثل هذا  

 أبداً . 
من كانت ختدع طوال تلك األشهر ؟  

ميكن للمرء أن خيدع نفسه فرتة قصرية  



إذا استطاع ..ابلطبع كانت أتمل  
غم من كل شيء مبستقبل مع جان ..ابلر 

استمرت ابألمل ..إهنا من البشر  
..وكيف لبشري أن حيب مبثل هذا 

العمق دون أمل أن يعود له ولو القليل  
 من حبه ؟ القليل ..القليل فقط . 
قدم يوم األربعاء وهي جتلس على 

األريكة ..كانت تعيش على التوست 
والشاي فقط ..ال تزال ثياهبا ملقية على 



ا أحد ومل تتصل هي األرض ..مل يتصل هب
ابلعامل اخلارجي ..حىت الوكالة ..فالعمل 

سيكون مستحياًل هلا اآلن ..كل ما 
تريده أن تتكور يف مكاهنا ومتوت 

..صحيح أن حياهتا كانت فارغة قبل أن 
تلتقي جبان لكنها اآلن قاحلة عقيمة !  

ابلنسبة هلا لن يكون هناك سواه أو أحد 
رتمته يف  مثله ..أنه كل شيء أرادته واح

 رجل .. 



كانت ال تزال غري قادرة على النوم  
..بعد منتصف الليل بقليل ، قامت 

بشيء مل تفعله من قبل ، خرجت من  
شقتها تسري يف الشوارع ملدة ساعتني  

..كانت حتاول أن هتدئ تفكريها ، أن  
توقفه عن الدوران يف حلقات فارغة 

..أن توقف نفسها عن القول : لو أنين 
 أنين فقط ..فقط .. لو 



صباح اجلمعة أخرجها رنني اهلاتف احلاد 
من غفوهتا ..وسارعت لتجيب قد يكون 

جان !!ولكن ..قبل أن تصل للهاتف  
أنبت نفسها ..لن يكون هذا جان  

..فحىت لو أراد ..لن يطلب عودهتا اآلن 
وقد بدت محقاء أمامه وأحرجته إبعالهنا 

 حبها ..وكأهنا مراهقة مهووسة .
 وكن دان : 



بريندا ، ما الذي جيري ؟ اتصلت  -
مبنزل املركيز ليلة أمس وقال رجل يل ذو  

صوت أجش أنك مل تعودي تعملني  
 هناك ..ماذا حصل ..هل أهنى كتابه ؟ 

 أجل ..أنتهى ، وانتهت الوظيفة . -
فيما بعد ستخرب دان احلقيقة ..لكنه لن 
يعرف أبداً ما حصل فعاًل ..مل تقل كلمة 

ادئة وتركته يثرثر  لدان ..بل بقيت ه
وهي تصغي ..حملت نفسها يف املرآة 



..أهنا تبدو كالشبح ، حتت عينيها دوائر 
سوداء ..شعرها غري مغسول غري مسرح 

 ..وتبدو سقيمة .. 
 قال دان :

 أريد رؤيتك هناية األسبوع . -
ماذا ؟ أوه ..ال ..لن آيت هذا   -

األسبوع ..أان لست على ما يرام ..ال 
 الولدين .استطيع تتحمل 



ال أريد أن أراك أخيت ..سأجيء   -
ألراك ..هناك ..هناك شيء أريد أن  

 أقوله لك . 
نظرت بريندا مستغربة لسماعة التلفون  

: 
حسناً جداً ..أعين ابلطبع تستطيع   -

 اجمليء .



اي إهلي ..جيب أن تتماسك ..كيف 
تستطيع أن ختفي عن دان أن عاملها  

 أهنار إىل قطع متناثرة ؟
 بعد الظهر ؟  غداً  -
أجل ..أجل دان ..يف أي وقت تشاء  -
. 

بعد أن وضعت السماعة أجربت نفسها 
على أن ترتب نفسها وبيتها قلياًل ..ال 
تريد أن جيدها أخوها كامليتة والشقة يف  



فوضى ..منذ اهتمها أبهنا تقع يف حب  
جان جتنبت أن تذكر املركيز أمامه إال  

 بصورة عفوية.
قبل الظهر خرجت لتشرتي القهوة  
واخلبز ..وفيما بعد ذهبت للتنزه يف 
حديقة عامة صغرية..وأخذت تتذكر  

 أرض سيلينا هاوس .. 
وهي تستدير عائدة لشقتها ، رأت  

سيارة اتكسي متوقفة أمام مدخل املبىن  



.ومل خيطر بباهلا أن شخص ما يزورها ، 
لذا مل تستعجل ..حىت وصلت للباب  

الرئيسي ، رأت لفافة ضخمة تستند إىل 
اجلدار ، وسائق التاكسي يضع أصبعه  

على جرس ابهبا ..ومضت ثوان قبل أن 
 جتد صوهتا : 

 هذا يل ؟هل ..هل  -
 بدا االرتياح على وجه السائق : 



أنت اآلنسة توماسون ؟ أجل ..وهذه  -
 أيضاً ..

وضع يف يدها لفافة صغرية ومحل اللفافة 
 الكبرية للداخل .

 أجل ..أان أسكن الطابق األول .. -
كانت تعرف ما بداخل اللفافة كما  

.كانت ملفوفة بشكل جيد لكن 
الشكل ال ميكن إخفاؤه ،أسندها  

لسائق على جدار غرفة اجللوس  ا



..وأعطته بريندا إكراميته وشكرته ..مث 
 وقفت تنظر للوحة بال تصديق ..

ملاذا ؟ ملاذا فعل جان هذا ؟ مباذا فكر  
وهو يرسل هلا لوحة أصلية قيمتها آالف 

اجلنيهات ؟ هل هذا دليل آخر على  
العرفان ابجلميل ؟ اجلميل الذي ال تريده 

 ؟
وانتزعت اللصوق  ركعت على ركبتيها 

الصغري فوق الورق األمسر ..حتت الورق 



كان هناك كرتون مضلع للحماية ،  
وضعت ثقباً فيه لرتضي فضوهلا برؤية  

أي لوحة هي ..ال تنوي فتحها أو  
 استبقاءها ..لن تستطيع هذا .

كانت اللوحة اليت حتتل مكاهنا فوق 
املدفأة يف املكتبة ..تلك اليت أاثرت  

مرة يوم تعرفت على ذكرايهتا ألول 
 املركيز .



نظرت لساعتها ..جيب أن يكون هناك  
تفسري هلذا ..لقد قدم هلا جان العذر  

 املناسب لتتصل به . 
لكن الوقت متأخر جداً ..مل يكن هناك 

أحد ابملنزل ..ال شك أن ساكنيه 
متجهان اآلن ألمريكا ..لقد وقت  

التسليم يف هذا الوقت عن قصد لعلمه 
وجوداً مع وصول سائق  أنه لن يكون م

التاكسي للندن . إنه ال يريد أن يتحدث 



إليها ..وهذه اللوحة جمرد هدية وال جيب 
 أن تقهم أي شيء منها .

على أي حال ، هناك شيء أهم من هذا  
..فقد تذكرت اللفافة الصغرية األخرى  

 ، وفتحتها دومنا اهتمام . 
كانت اللفافة شريط مسجل ..فتحركت 

سجلتها بيدين  كالربق لتجلب م
 مرجتفتني ..



كان صوت جان اهلادئ يتحدث إليها  
 بوضوح وكأنه جيلس قرهبا :

) مرحباً بريندا ..أرسل لك هذه اللوحة 
ألنين أعرف كم حتبينها ..إهنا لك  

..وأرجو أن تعتربينها ضيفة يف منزلك  
كما كنت أفعل ، وضبت اللوحات 

الثالث األخرى وأرسلتها إىل املعرض  
أوىل لوحايت يف انكلرتا فأان  الذي عرض 



مستعد للتخلي عنها ..وأعرف أن هذا  
 سيسعدك ( 

ساد صمت قصري ..حني تكلم اثنية ،  
 كانت الكلمات أكثر بطئاً :  

) ستدركني اآلن أنين أهتممت  
مبالحظاتك حني انقشنا أول مرة أمر  

مارك ..كان لدي إحساس أنل مل  
تصدقيين حني قلت أنين تركت املاضي  

..وهذا هو الدليل ..هناك أشياء  وشأنه



كثرية أخرى يف احلياة أحصل منها على 
سعاديت ن وأشكرك لك ..وداعاً بريندا  

 ..واذكريين من وقت آلخر (
ألول مرة منذ تركته ، بكت بريندا  
..سيطرت شهقات متشنجة عليها 

وتركت جسدها خاليا من الطاقة .إذن  
جان فعاًل رجل أكثر سعادة هذه األايم 

على األقل ذاب جليد قلبه مبا يكفي ..
 ليزعج نفسه إبرسال هدية هلا .



جلست على األرض ، تكرر مساع  
الشريط مرات ومرات .لقد جاء دورها  
اآلن لتتكيف ..عليها كذلك أن تواجه  
املستقبل ..مستقبل دون جان .مل يعد 

حيتاج إليها وجيب أن ترتك املاضي  
 وعواطفه ن جيب أن ال تفكر بنفسها أو 

أبمل قلبها ..جيب أن تكون ممتنة ألهنا  
متكنت من القيام بشيء ما ..مهما كان 

 صغريا ..جلان مارك .. 



ورمبا بعد قليل من الوقت ، سيتمكن 
 من نسيان إليان !!

 
 
 
 
 

*******************************
************************* 
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يف الساعات األوىل من الصباح التايل  
استيقظت بريندا لتجد نفسها مبللة  
ابلعرق بعد أن شاهدت حلماً مثري 



لالضطراب ..فقد استمرت ترى جان 
يف خمتلف أحواله ، جيلس إىل البيانو  

ك وهي تغين ..مث رأته  معها ، يضح
جيلس حتيط به هالة ابردة من الوحدة يف 

احلديقة ..مث رأت أهنا جتلس معه يف  
املكتبة تتلقى اإلمالء ، ويف اللحظة  

التالية أحست بلمسة يده على يدها  
 حني كان ينظر إليها ألول مرة . 
 تركها احللم خائفة ومنزعجة .. 



أمضت الصباح وهي تنظف وتعمل  
، وكأهنا هبذا تطرد كل  بشكل حمموم 

ذكرى لكل حلظة قضتها يف سيلينا  
 هاوس .. 

وصل دان بعد الظهر ..لو متكنت من 
جتنب أخيها ألسبوعني فقط ، لرمبا  

متكنت من استعادة رابطة جأشها ..لكن 
اجلرح ال زال طازجاً ..وكل ما تريد أن  



ختفيه عنه كان حمفور بوضوح على  
 وجهها . 

 ! ايإهلي ! تبدين مريعة -
هذه حتية جان هلا حني فتحت له الباب  

 ، فابتسمت له :
إنه جمرد رشح ..يقال أن الرشح يف   -

الصيف أسوأ من حد السيف ، أليس 
 كذلك ؟



لكنك فقدت الكثري من وزنك بريندا  -
. هل كنت حقاً مريضة ؟ ملاذا مل تبلغيين 

؟ ظننتك تتمارضني هناية األسبوع 
 املنصرم ..كنت هادئة جداً .

 جربت نفسها على االبتسام :أ
ال تفتعل ضجة ..إذا كنت قد فقدت  -

من وزين فهذا أفضل يل . شاي أم قهوة 
 ؟



ماهذه اللفافة يف غرفة اجللوس ؟ أوه   -
 ..قهوة من فضلك .! 

 استدارت تعد القهوة : 
ال يفوتك شيء ..أليس كذلك ؟ إهنا   -

نوع من اإلكرامية للعمل الذي قمت به 
 ..من مارك .

تعنني أهنا أحدى لوحاته ؟ ايهلل ، إهنا أ -
 تساوي ثروة ! ال ميكنك قبوهلا بريندا . 



أعرف هذا ..جيء ابلصينية معك ،   -
أتسمح ؟ وغري املوضوع ! أنت هنا  

 لتقول يل أخبارك ..أال تذكر ؟
لكنين ال أفهم إكرامية ؟ ال يعطي  -

املرء إكرامية تساوي آالف اجلنيهات ، 
 ما الداعي ؟ مهما كنت كفؤة ! 

 مل تعرف مباذا ترد عليه !! 
رمبا للمركيز مال أكثر مما له عقل   -

 ..لكنين ابلتأكيد سأعيدها . 



مل يقل دان شيء آخر مع أنه مل يكتف 
بردها ..بل نظر إليها بقسوة مطواًل 

..كأهنا أهانته يف ذكائه ..لكنه مل يضغط 
 عليها للمزيد ..

 ابتسمت مع انفراج وجهه اببتسامة : 
 إذن ماذا لديك لتقول يل ؟ -

مل تكن قد شاهدته مسرتخياً منذ زمن 
 بعيد .. 

 أال ميكنك أن ختمين ؟ -



بدأت لتوي أفهم شيئاً ..أميكن أن  -
 يكون هلذا دخل بك وبداغمار ؟

ابتسم دان ورمي سرتته على ظهر كرسي 
 ك
 سألتها أن تتزوجين . -
أوه ..دان ! ..إهنا مفاجأة ! أليس  -

 كذلك ؟
ال ..! إهنا معي منذ مخسة أشهر   -

..وميكنك معرفة شخص ما خالل 



مخسة أشهر ..خاصة حني تعيشني معه  
 حتت سقف واحد .

 مخسة أشهر , ابلطبع مخسة أشهر  
! كيف طار الوقت !! مث نعم جيب أن 

يعرف املرء شخصاً بشكل جيد إذا  
 عاش معه مخسة أشهر ..جيب .. 

 اتبع دان :
خيت  لقد حدث هذا فجأة أ -

..أعجبت هبا منذ البداية وتعرفني هذا  



ن ولن تصدقي كم حنن متفقان ..كم  
حنن منسجمان ! والولدان حيباهنا كثرياً  

..هل أنت سعيدة ألجلي بريندا ؟  
 أرجوك قويل نعم !

أوه ..حبييب ..ابلطبع أان سعيدة !   -
وأمتىن لك كل السعادة ..وتعرف هذا  

ار يف ..إهنا أخبار رائعة ! سأتصل بداغم
 ما بعد ألهنئها ..أان مبتهجة دان . 



كانت سعيدة جداً ..تقدم دان  
 واحتضنها :

 أوع ..بريندا ..أنت إنسانة لطيفة . -
على الفور ، أخذت الدموع تتجمع يف  

عينيها ..ايله من كالم يقوله ..وهو آخر 
 ما تريد مساعة :

_ سئمت مساع هذا ..منك و..من  
كالم وهو اآلخرين..مث ال داعي لذلك ال



سخيف ..وما هو رد الفعل الذي توقعته 
 مين غري هذا ؟!

 عاد إىل مقعده ، وجتنب النظر إليها :
عرفت أن هذا سيسرك ..كان لديك  -

فرصة مناسبة لالنتقام مين لردة فعلي 
احلمقاء السخيفة يوم قلت يل أنك  
وقعت يف حب املركيز ..لكنك مل 
 تستغلي ذلك ..وهلذا أنت لطيفة .



 مل أقل لك أبداً أنين أحب املركيز  أان -
. 

 التقى بعينيها :
مل تكوين حباجة لتقويل ..كما لست  -

حباجة لتقويل اآلن أن شيئاً رهيباً حدث 
..مع أنين أرجو أن تقويل يل ..شاركيين  

سرك بريندا ..ال تقويل يل املزيد من  
 اهلراء عن أنك مصابة برشح صيفي .



لكالم  بدأت بريندا تبكي مع بدئها اب
..مل تتوقع منه أن يفهم مع أن احلب  

داخل حياته , مل تقل له كل شيء  
..واصغى إليها دان ابهتمام ..مل يقاطعها 

إىل أن غلبها البكاء ..مث أعلن رأيه  
ابلقضية ..وكان رأايً صدمها حىت  

 األعماق : 
ال أستطيع اهتامك ابلغباء بريندا   -

..ألنك لست غبية . األمر ببساطة أنك 



ريبة جداً من املسألة حبيث ال  ق
تستطيعني النظر إليها مبوضوعية رأيي أن 
جان مارك ال يشعر فقط مبا تشعرين به  

..لكنه حيبك كثرياً حبيث أنه قام 
 بتضحية مثالية ..تركك ترحلني . 

مر جزء من الثانية صدقته فيها ، ألهنا  
أرادت أن تصدقه ..وألن دان يقول  

..لكن  هذا ، ودان متعقل ومنطقي 
 تفكريها السليم عاد إليها بسرعة : 



عم تتكلم ؟ كيف وصلت إىل هذا   -
 االستنتاج ؟ 

ارتفع صوهتا إىل وترية مرتفعة جداً  
..لكن دان رد هبدوء ، وكأمنا كل شيء  

 واضح : 
من عشرات األشياء اليت قلتها يل   -

..املركيز وثق بك واحرتمك ..وهذا 
ابلتأكيد ما ترينه بنفسك ..منت  

تكما ببطء ، ابلرغم من أنه كان  عالق



يقاوم ..أال ترين ملاذا املقاومة ؟ أال ترين 
 اآلن ملاذا أبعدك عن حياته ؟

 دان ..هناك شيء ال تفهمه .. -
 ألنه أعمي بريندا ..أنه أعمى !  -

 وقفت بريندا ..غاضبة ..خائبة األمل : 
هذا كالم سخيف متاماً ! أنت ترتك   -

تفكريك ! ال يهمين  لتحيزك أن يلون 
كونه أعمى ! وهو يعرف هذا ..لقد 

 أتفقنا على هذا من اليوم األول !  



مال دان إىل اخللف بطريقة تشعل  
 السخط :

 اآلن أعتقد فعاًل أنك غبية . -
أريدك أن تذهب اآلن دان ..أان   -

متعبة جداً ..وبصراحة أنت آخر  
 شخص ميكنه فهم املوقف هذا .

الوراء لتعود إىل   وقف فجأة يدفعها إىل
 األريكة :

 أجلسي وأخرسي ! -



يف حال مل تفهمي ما قلته من قبل  -
..لقد اعتذرت ملالحظايت حول إعاقة  
جان ..أعرن اآلن أنك حني تقعني يف  
حب شخص ما ، ال تتوقفني لتفحص 

تكربين خبمس سنوات  عيوبه ..داغمار
..وهي من بيئة خمتلفة جداً عين ..غري 

متعلمة ..لكن هل تعتقدين لدقيقة  
واحدة أن هذا جيعلين أحس بشيء  

خمتلف حنوها ؟ وأنين كنت سأغري رأيي 



ألن ماضيها ال خيلو من عيوب ؟ أان 
أحب ما هي عليه ..كما حتبني أنت 
جان ..بنظر أو بغري نظر ..أان أتعلم 

؟ أان لست املتوحش الذي  ..أترين
إلحساس له كما تعتقدين ..أعرف أن  

عمى جان ال أمهية له عندك , ولكن له  
 أمهية عنده . 

نظرت إليه بريندا بذهول ..ال بد أن 
داغمار أثرت عليه أكثر مما ظنت ،  



ومات غضبها ..دان حياول أن يفهم 
وهي ممتنة له ..لكن هناك شيء يفهمه 

 خطأ : 
فهمه ..أان ..جان وأان هناك شيء ال ت -

، كنا صديقني ، وهذا كل شيء ..أترى 
 ..إنه ..ال يزال حيب زوجته .
 نظر إليها دان وكأهنا هتذي : 

هل هذا ما قاله لك ؟ وابتلعت   -
 الطعم ؟ أال ترين أنه حياول .. 



 لوحت بيديها بنفاذ صرب :
ال ..ال، مل يقل يل ..مل يكن حباجة  -

دان ..كان ألن يقول ، إهنا احلقيقة 
جيب أن أرى احلقيقة منذ زمن طويل ، 
منذ مدة قالت يل كاثلني هذا ..لكنين 

 توصلت إىل قناعيت بنفسي وأان ..
 قطب : 

 كاثلني ؟ هل هذا هو رأي كاثلني ؟   -



حسناً ..اواًل ..أجل ..لكنه أمر  -
واضح إذا فكرت فيه ..أال ترى ؟ أود  

 دان ..هناك أشياء كثرية ال تعرفها .
ربيين أايها إذن ..لدي كل الوقت  أخ -

، ولسوف أحل هذه املشكلة بريندا  
 ..هيا ..ابلتأكيد ميكنك الثقة أبخيك ؟

 حني مل ترد ، ضغط عليها أكثر :



أرجوك ثقي يب أخيت ..سأفهم ،   -
وستعرفني هذا ..أخربيين كل شيء  

 ..أخربيين التفاصيل .
تكلمت بريندا أكثر من ساعتني 

وكل االستنتاجات ..وأخربته بكل شيء 
اليت توصلت إليها عن جان وعن فنه 

وحزنه ، وكيف اقنعها أهنا خمطئة ..كل 
 شيء :



حني انتهت رفعت رأسها لتجد دان  
 يبتسم هلا بصرب :

األمر بوضوح األنف يف وجهك   -
عزيزيت ..املشكلة أنك ال تستطيعني 

الرؤية بوضوح ..فكري ابألمر اآلن ! 
ذي وصفته  فكري ابلفرق بني الرجل ال

لتوك والرجل الذي أخربتين عنه يف 
البداية ..أنظري إىل الفرق ! أال ترين كم 

 أثرت على حياته ؟



 أجل ..لكن ..كاثلني .. -
 كاثلني خمطئة ..كما أنت اآلن خمطئة.  -
لكن ليلة ذهابنا لألوبرا ..اعرتف  -

 جان أنه كان يفكر بزوجته .
 ضحك ضحكة جوفاء :

هذا أمر حيدث من  وماذا يف هذا ؟  -
وقت آلخر .ميكن أن يكون أي شيء  
ولو صغرياً جداً ذكره هبا ، رمبا عطر 

امرأة أخرى ، أو شيء قلته أنت له ، أو  



رمبا املوسيقى ...أشياء كهذه حتدث من  
وقت آلخر ، أتظنني أن يوماً مير دون أن 
أتذكر سايل ؟ مث ليس لديك دليل يظهر  

قد قلت أن جان كان يتمتع بذكرايته .ل
 أنه أصبح مكتئباً . 

 أجل ..لكن ..ابلتأكيد ..  -
امسعي بريندا ..لقد أبعدك جان عنه   -

ألنه أعمى ..أقول لك هذا ، فكري 
ابألمر بعقالنية ..إنه أكرب منك بسنوات 



..مث هناك اعتبار األوالد ..كيف  
سيتمكن من التعامل معهم ؟ أال ترين  

إنه خائف ألن هناك أشياء كثرية لن  
مكن من مشاركتها معك ؟ لقد تركك  يت

 ترحلني لصاحلك أنت ! 
مل جترؤ على السماح لنفسها ابلتفكري أن 
هناك بعض احلقيقة يف كل هذا أو بعض 

 أمل :



ال ..ال ..أنت خمطئ ..! لقد قلت  -
لك كم هو كفؤ ، وسيتمكن من التعامل 

مع األوالد ..حىت لو ..ولو كان حيبين 
! جيب أن ..فهو ال يؤمن أنين أحبه 

 نواجه احلقائق !  
نظر إليها دان مبزيج من الشفقة ونفاذ  

 الصرب ..وبكثري من احلب :
مشكلتك الرئيسية أنك ال تصدقني  -

كم من السهل الوقوع يف حبك ، وكم  



أنت مميزة .أنت ال تصدقني أن جان 
ميكن أن حيب ما تزعمني أهنا فتاة قبيحة 

  مثلك ..لكنه حيبك ..ومبا أننا نتعامل
مع احلقائق أخرياً بدل النظرايت ، 

فكري هبذا : لطفك أمر واقعي ..وجان 
يعرف هذا كما أعرفه أان ..أال ترين أنه  

ال يستطيع أن يطلب منك البقاء معه أو  
العودة إليه يف ما بعد ..يف وقت يظن  

 أنك قد توافقني بداعي اللطف ؟



أخذت أفكار بريندا تدور وتدور ابرتباك 
 : 
 ف أن عماه ال يهمين ! لكنه يعر  -

 سأهلا دان وهو يقف على قدميه : 
أيعرف حقاً ؟ أيعرف ؟ أان ذاهب   -

اآلن ..سأتركك تفكرين هبذا ..ال تبدئي 
 ابلبكاء مرة أخرى !

ضحك ساخراً ألنه أراد أن يوضح وجهة 
 نظره :



تتكلمني عن اآللفة اجلميلة بينك  -
وبينه ..هاه ! يبدو يل أنكما أمضيتما  

أطول مما جيب تلعبان البيانو  وقتاً 
وتتمشيان حتت ضوء القمر ..ومل تصال 

إىل التواصل احلقيقي ..عودي إىل سيلينا 
هاوس بريندا ..وتواصلي معه ..وحاويل 

استخدام كلمات جيدة وقدمية ..فلن  
 حيدث بينكما ختاطر روحي !! 

 عند الباب وضع يده على كتفها : 



ما يعجبين ما بدا من جان مارك ..وكل -
أسرعت يف العودة إىل تعقلك ، كلما 

 أسرعت يف الرتحيب به كصهر .. 
 ماذا ..ماذا تعين ؟ -

رفع نظرته إىل فوق ،وعلق سرتته على 
 كتفه :  

سأقول هذا فقط : حني قلت  -
لداغمار أنين أحبها ن ابتسمت حبزن 

..وطلبت مين أن ال أخلط احلب 



ابالمتنان حنوها لكل ما تفعله يل ولولدي 
هل عرضت عليها الوظيفة خلمس  ..ف

سنوات ألبرهن هلا عن حيب ؟ ال ..لقد 
برهنت هلا ابلطريقة الوحيدة اليت 

 أستطيعها ..ولقد مسعت هبا اليوم .
 نظر إليها مبتسم وخرج .

ومع مرور األايم ، كانت بريندا تتقلب  
ما بني تصديق أخيها وبني الظن أنه  
متفائل أبله ، فكل شيء يف حياته 



ردايً وهو يظن أن عاملها ميكن  أصبح و 
أن يكون مثله ..لقد ارتفع دان يف  

نظرها ..فقد أصغى إليها وفهم ..مع 
 ذلك مل تصل لنتيجة !! 

صحيح أنه ليس لديها دليل عن إليان  
..ما عدا أن جان مل يذكرها قبل ليلة  

 األوبرا .! 
أما عماه ..فتعاملها العفوي معه هو  

 الذي أمن هلا العمل يف الدرجة األوىل !  



أخرياً يس هناك شيء يظهر أن جان  
مارك أحبها ..و الشيء ..لكنها 

تصرفت حسب نصيحة أخيها دان  
 وذهبت لتكلم جان .. 

فهي ليست من النوم االهنزامي ..لكن 
 كيف تعود ملنزل جان ؟

أسبوع   مضى على سفر جان أكثر من
فبل أن تفك بريندا اللفافة عن اللوحة  
..أوه ..إهنا ال تزال تنوي إعادهتا ملارك  



..لكنها فتحتها على أمل أن تعطيها ولو 
 قليل من املواساة .. 

كانت قطعة ورق وحيدة ما بني الكرتون 
واللوحة .وكان ابإلمكان أن متزقها دون  

تفكري لوال أهنا وقعت على األرض  
بغباء ، ودون إدراك  ..نظرت إليها  

..كان عليها مجلتان خبط غريفز البارز : 
) آنسة ..حنن لن نذهب إىل أمريكا  

 ..بل إىل سويسرا ( 



سويسرا ؟ إىل أخصائي العيون ؟ جان  
ذهب ملقابلة الربوفسور ؟ ) إنه يفعل  
ذلك ألجلك آنسة ..وألجلك فقط 

 ..غريفز (
فغرت بريندا فمها حتدق آبخر مجلة 

ه يرجتف ..اي إهلي ..دان ..وجسدها كل
حمق ! إنه حمق !! كم كانت غبية ..كم  

هي غبية بشكل ال يصدق !! لقد كانت 



مشغولة جداً حىت أهنا مل تر ما هو  
 واضح بشك صريح !

لكنه كان واضح لدان ..جان حيبها ! )  
 إنه يفعل ذلك ألجلك آنسة ( ..

أنه حيبها بقدر ما حتبه هي ..وعرف  
ذلك غريفز !! وكانت هي آخر من 

 يدرك هذا !!
ضمت الرسالة إىل صدرها وقلبها يغين  

 فرحاً .. 



ومتكنت من رؤية كل شيء ألول مرة 
بوضوح ..هناك دالئل كثرية توضح أن  

جان كان يعيقه عماه ..ليس ألنه مل يعد 
يستطيع الرسم ..بل ألنه ظن نفسه غري  

ر على احلب أو تقبل احلب ..هناك قاد
أشياء كثرية مسعتها لكن فشلت يف 

 فهمها !!
تستطيع مساع صوت جان اآلن ، حني 

كان يرد على أسئلتها يوم حتداث عن 



مارك ..قال : ) مل يعد قليب يتأمل أو  
يتشوق للقدرة على الرسم ( يومها مل  

تفكر ابلطريقة اليت صاغ هبا الرد ..فقد 
هب كل هذا اآلن واتقبله قال : ) لقد ذ

متاماً ..كل ما أمتناه أن يتقبله اآلخرون  
 أيضاً (

اجتاحتها موجة خجل وهي تفكر  
ابجلملة األخرية له ، وهي تنظر للموقف 

كله من وجهة نظر جان ، كان يعرف 



أهنا مصممة على تغيريه ..أمضت مخسة 
أشهر تفعل ذلك ، وال عجب أنه ظن  

 أهنا مل تتقبله كما هو ! 
اتصلت برقم سيلنا هاوس لكن ..مل 
يكن هناك رد طبعاً ..فلم ميض على 

سفره أكثر من أسبوع ..وهللا وحده يعلم 
 كم سيبقى يف سويسرا .

كان النوم مستحياًل تلك الليلة ..كلما 
كانت تقرتب من النوم ، كانت ترى  



ذكرى آخر حلظات معه تعود لتطاردها:  
) مع الوقت ستقابلني شخصاً حتبينه  

حقاً ، ويستطيع تقدمي حياة طبيعية لك  
 ) 

حياة طبيعية ..لن يكون هناك أي سؤال 
عن اللطف لو قبلت فتاة عرض الزواج  

من رجل ميكنه تقدمي حياة طبيعية ..هذه 
الرحلة إىل سويسرا هي آخر خندق  

دفاع جلان ن آخر حماولة ايئسة لتحقيق 



ذلك ، قد ال تنجح العملية ..وهو 
ز قال أن املستشفى يعرف هذا ..غريف

يف لندن أعلنت له أن ال أمل ..وقال إن 
هذا أمر يعرفه يف أعماقه ، وأنه سيبقى 

 أعمى ما تبقى من حياته ..
فهمت بريندا هذا وهي حترتم هذا النوع  

من احلاسة السادسة ..ال ..قد ال  
يتمكن الربوفسور من استعادة بصر  
جان ..وجان لن أييت إليها أبداً وهو  



.فال عجب أنه أهنى عالقته هبا  أعمى .
كما فعل دون وعد ..فالزايرة  

للربوفسور شيء عليه أن جيربه ..مع أنه  
يعرف أنه لن ينجح ..ال بد أنه اآلن  

 يشعر بيأس مريع ..
مرت سبعة عشرة يوماً قبل أن حتصل 
بريندا على رد من سيلينا هاوس ..ال  

شك أن الربوفسور أجرى جلان اجلراحة  
 يه هناك طوياًل . فال شيء يبق



حني رد غريفز على اهلاتف يف الصباح  
الباكر ..أعادت بريندا السماعة بلطف  

دون أن تتكلم ..جيب أن ال يعرف جان 
مسبقاً بزايرهتا ..وإال فلن يدعها تدخل 

 .. 
استحمت وارتدت ثياهبا بعناية فائقة ,  
هل ستتمكن من التواصل مع جان ؟  

أعماق   كم دفعته جتربته يف سويسرا إىل 
نفسه جمدداً ؟ وقبل كل شيء ..جيب أن 



تكون حذرة وأن ال ترتكه يعرف أهنا  
عرفت أين كان وإال سيظنها عادت إليه 

 بدافع الشفقة .
كان الكلبان هناك ..واألشجار تبدو 

 مجيلة .. 
كان غريفز يتوقعها ..فهو ليس بغيب ! 
رد عليها على اهلاتف الداخلي بصوت 

جان  أقرب للهمس ، وفهمت أن
 موجود يف املنزل .



وجدت الباب مفتوح وغريفز ينتظر  
داخل الردهة ..نظر غريفز لوجهها وهز 

 رأسه :
لو أن األمور كانت خمتلفة آنسة  -

 ..جلاء هو إليك .
 مهست :

أعرف ..شكراً لك غريفز ..شكراً   -
 لكل شيء .



نظر غريفز بسرعة حنو ابب غرفة 
 اجللوس . وقال :

 صولك .جيب أن أعلن عن و  -
لكنه بقي حيث هو ، وتركها تشق  

طريقها بنفسها ..عند الباب توقفت ، 
واستدارت لتنظر بعجز إليه ..فابتسم  

وهز رأسه بنفس الطريقة اليت فعلها دان 
 قبل ثالثة أسابيع .



أخذت نفسأ عميقاً ..مث بلطف دفعت 
 ابب غرفة اجللوس و...دخلت ... 

.. 
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كانت الغرفة ابردة ..ابلرغم من النار 
 املشتعلة يف املدفأة ..

كان جان جيلس يف مقعده املعتاد ، 
مغمض العينني ، رأسه يسرتيح على أحد 
جناحي املقعد ..أصابعه النحيلة مكورة 

قبضة ..كان يرتدي املالبس اليت  يف 
كان يرتديها يوم الوداع ، وانقبض قلب 

بريندا ملنظره ..بدا شعره أكثر بياضاً  
على جانبيه ، فمه رفيع الشفتني ،  



مشدود بقسوة ..قسوة أضافت عليها 
الكثري دون إرادة منها ..للحظة مل 

تستطع احلراك أو التكلم ..بدا أكثر 
 عزاًل متاماً .. حنواًل معتل الصحة ..ومن

تنفس جان بعمق ..أصبح هذا العطر  
يالحقه ابستمرار ! كم مرة تصور 

وجودها ، مسع صوت ضحكتها يوم أثر  
 يوم ..كانت هناك يف قلبه ..وتفكريه ..



ماذا هناك غريفز ؟ ملاذا أنت واقف   -
 هنا ؟

 قالت بنعومة : 
أان أقف هنا ألنين ال أعرف ما إذا   -

 كنت ترحب يب أم ال . 
للحظة فقد السيطرة على نفسه ..ورأت 

بريندا األمل والسعادة واالرتباك على  
وجهه ، ورأت تصلب جسده وهو  

 جيلس مستقيماً يف مقعده . 



 بريندا ؟ ماذا ..ملاذا أنت هنا ؟  -
مث بصوت ال يشبه أبداً صوته اهلادئ  

 سأل : 
 ما الذي تريدينه حبق هللا ؟ -

ته  حتركت حنوه ببطء ، مل ختدعها قسو 
.إذن هكذا سيكون األمر ..كل 

الدفاعات انطلقت ضدها ..هل هو 
 غيب ليعتقد أنه قد خييفها لتهرب ؟



كان جيب أن أراك ..حنن صديقان   -
على أي حال ..أرجوك امسعين جيداً  

 جان ..فلدي مشكلة .
أمسكت أنفاسها ترى املعركة الدائرة 

 داخله : 
 جان ..أرجوك ! -
أساعدك حسناً جداً ..أجلسي ..س -

 دائماً لو استطعت ..ما الذي يزعجك ؟



الكلمات ال أبس هبا لكن الطريقة  
حازمة ..جلست على مقعد منخفض ، 

 وحتركت قريباً منه متوترة :
املكان ابرد هنا ..لكن اخلريف وصل  -

، فماذا تتوقع ؟ احلديقة تبدو مجيلة  
 ..كل األشجار بدأت يف .. 

 أغمض عينيه : 
بريندا ..ماذا  ادخلي صلب املوضوع -

 تريدين ؟ 



هناك الكثري تريد قوله ..راجعت يف 
عقلها مليون مرة كل شيء خالل 
السبعة عشر يوماً املريعة ..لكنها  

انتظرت طوياًل , وهو انتظر طوياًل أيضاً 
..اآلن كل ما تريده هو أن تتوسل إله  

 أن ..يتزوجها!!
 قال بصوت شرير :

 قلت ..ماذا تريدين ؟ -



أنفاسها بشهقة ، وهي تدرك أنه خرجت 
كان حيارب للسيطرة على نفسه ، قالت 

 هبدوء :
أريدك أنت ، لكنك تعرف هذا   -

.رأيك كان خاطئ ..حني قلت لك إنين 
أحبك ..قلت إن علي االنتظار بضعة  

أسابيع ، حىت أرى كم ختتلف مشاعري 
..لقد انتظرت وال أشعر أبي اختالف 

ك أكثر  ..كوين بعيدة عنك جعلين أحب



إذا كان هذا ممكناً ..أريدك أنت جان ، 
وال أستطيع العيش من دونك ..أحببتك 

من البداية ..وأحبك اآلن ..وسأحبك  
 إىل األبد.

رأت أصابعه تشتد على ذراع املقعد ، 
 وفمه يتلوى وكأنه يتأمل : 

إىل األبد ..؟ أوه بريندا ..ال جيب  -
على الناس أن يتجرؤوا على مثل هذا  

 ..فنحن لن نتمكن ..  الكالم



أان هنا ألطلب منك أن تتزوجين جان  -
. 

بدا مصدوماً حىت األعماق ..وفتح فمه 
مث أغلقه دون خروج كلمات منه 

..تقدمت منه أكثر ، تضع يدها يف يده  
، ال حتاول كبت دموعها املنبثقة من  

 عينيها : 



جان ..أرجوك ..أعرف أنك حتبين   -
 ..أعرف ..أرجوك ..تزوجين ..ال
 أستطيع االستمرار من دونك .

أوه بريندا ، أوه حبيبيت ..أحبك   -
..أحبك أكثر مما أحببت شيئاً أو أحد 

 ..أحبك كثرياً حىت أنين ..
 ضحك ضحكة جوفاء :

أحبك كثرياً حىت أنين ال أستطيع  -
 الزواج بك .



 صاحت منتحبة : 
لكن ملاذا ؟ ملاذا تريد طمس السعادة  -

لنا املستقبل ،؟ أان اليت يستطيع تقدميها 
جمنونة بك وأظنك تعرف هذا ..لقد 

انتظرتك طوياًل ، وأنت كل ما أريده يف  
رجل ..وأنت ..حبييب ..وأعتقد أننا لو  
التقينا يف مكان خمتلف وزمان خمتلف ملا 
حتاببنا ..لكننا هنا اآلن ، حنتاج بعضنا 

بعضاً ..كل ما مررت به جعلك الرجل 



الرجل الذي  الذي أنت عليه اليوم ..
أحب ..فيك القليل من سكوت ستيفن 

ن والكثري من مارك ..حساسية مارك  
..لكن أساساً أنت أنت نفسك ، جان  

، وهذا هو من أحبه .لو التقيت بك  
وأنت مارك ما كنت أحببتك ..لو  
التقيتك بعد عشر سنوات وأنت  

سكوت ستيفن امللئ ابملرارة والغضب 
 ملا أحببتك ..لكن حنن هنا اآلن



واملستقبل أمامنا لنكرب ونتغري معاً  
 ابلطريقة املناسبة 

 رد هبدوء : 
ال ..هنا ابلضبط أنت خمطئة ..أنت  -

 حتبني مارك ..
 صاحت : 

 ال !هذا ظلم ! -
ومتسك غضب مفاجئ بقلبها ..وخوف 

 من نوع جديد وليد إدراك مفاجئ :



مبن تقارنين ؟ بزوجتك السابقة ؟ هل  -
هذا هو ؟ أان  هذا هو األمر جان ؟ هل 

..أعرف عن ذلك الرجل اآلخر . ما  
الذي حدث ؟ أنت مل تتكلم أبداً عن  
األمر ..أرجوك أخربين ! أرجوك قل يل  

 اآلن !
أبعدها بلطف عنه ..وانتظرت بريندا  
 تعرف أن ما سيقوله له أمهية قصوى :



ليس هناك الكثري ! أان ..هي ..إليان  -
كانت تعمل ) موديل ( رسم يل 

ة من عدة نساء .كانت مجيلة  ..واحد
بشكل ال يصدق ، وكنت شاابً مقتنعاً 

أن اجلمال هو مجال الشكل فقط  
..وجدهتا فاتنة تتفجر حيوية ..كانت  

من عائلة فقرية ..كانت ذكية لكن  
مجاهلا كان ميزهتا الوحيدة ، وتعرف هذا 
. أسرفت يف مالطفيت يف البداية وجننت 



ت بني  هبا بعد ذلك ، حني تزوجنا تغري 
ليلة وضحاها ..ساعتها فقط رأيتها على 

حقيقتها ..كانت حتب املال ، اللقب 
الذي أحرزته بعد زواجنا ، وأان مل أحب 

يوما أن أكون وسط األضواء ..طاملا  
أحببت العيش هبدوء ، طاملا فضلت 

البقاء خلف الستار ..اهتم فقط بعملي 
..لكن إليان مل يعجبها هذا ..كانت  

للصحافة ، إىل الناس يف  دائماً تتحدث



عامل الفن..ترتب احلفالت واملعارض  
..معارض مل أكن احتاجها حقاً ..وال 

 أردهتا .أان ..ما كنت لـ..
وتالشى صوته ..واستند إىل اجلدار ن  
 وكأمنا تلك الذكرايت أرهقته عاطفياً :

 أكنت حتبها يوم طلقتها ؟  -
نعم و ال .لقد فهمتها على الدوام   -

ما هي عليه ..وما كان هلذا أن وجتاوزت 
يدوم ، كانت املسألة مسألة وقت قبل  



أن ينتهي يب األمر إىل كراهيتها .بريندا ، 
أجد صعوبة يف الكالم عن إليان لك  

..أهنا التصلح لتمسح حذائك حبيبيت 
..وأان أخجل من التفكري ..ما 

أحسست به حنوها مل يكن حقيقياً ..مل  
هو احلب يف  يكن حباً .مل أكن أعرف ما

 تلك األايم ..



لكن ماذا حدث ؟ ما سبب الطالق  -
إذا كنت ال زلت تشعر بشيء حنوها ظ  

 هل كان ذلك بسبب الرجل اآلخر ؟ 
ال ..مل تكن قد قابلته بعد ..كلفت  -

إليان حمامي لرتتيب أوراق الطالق بعد  
أسبوعني من حادثة حتطم الطائرة ..مل 

ى  تنتظر حىت إىل أن أغادر املستشف
لتبلغين قرارها ..أوضحت متاماً أهنا لن  

 تتمكن من العيش مع رجل أعمى . 



غضت بريندا على شفتيها حماولة خنق 
شهقة الرعب .التفكري أبن جان استعاد  

وعيه ليكتشف أنه أعمى وأنه لن يتمكن 
من الرسم جمدداً ..مث ..مث تظهر له  
من  زوجته أنه أصبح ال قيمة له ..ايله

 توقيت !! واي هلا من قسوة شريرة !
 أكمل جان :

تركتين على الفور ..وما هي إال أشهر  -
حىت اتفقت مع ذلك املمثل اإليطايل  



..ومل أعتقد للحظة أهنا حتبه ..لكنه قادر 
على أن يوفر هلا نوع احلياة اليت تريدها  

..حفالت مستمرة ، دعاية ، ذكر امسها  
 اجملتمع .. الدائم يف مقاالت 

راقبته بريندا وصوته يتالشى ..إذن 
كانت كاثلني على حق ..زوجته السابقة 

هي العقبة ..و ال تزال ..وهو خيذهلا  
..وتدفع مثن الضرر الذي سببته امرأة  

 أخرى !



لكن جان ..أان لست إليان ! أال   -
 ترى أنين خمتلفة ؟ 

 خمتلفة ؟ -
 تقدم إليها بسرعة : 

 .أنت خمتلفة ! أوه ..أجل حبيبيت . -
 إذن ملاذا نبذتين ؟ -
أوه بريدا ، مل يكن نبذاً بريندا ..ال  -

تقويل هذا ..أعرف معىن الشعور ابلنبذ 
 .. 



لقد كان نبذاً ..حني ..حني أبعدتين ،  -
جعلتين أشعر أن ال قيمة يل ، ال أنفع  

لشيء أو ألحد ..ملاذا جعلتين أدفع مثن 
اً كرجل ما فعلته هي ؟ إليان مل حتبك يوم

..لكنين أحبك ! أحبك كما أنت ! ملاذا 
 ..ملاذا ترفضين ؟

ألنين أعمى ..وهذا شيء ال نستطيع  -
تغيريه ..أان أعمى وسأبقى أعمى ما تبقى 

 من حيايت .



 أعرف هذا ..لكن ما الفرق ؟  -
 كيف تقولني هذا ؟  -
ألنه أمر صحيح ! ال فرق عندي   -

..ومل يكن عندي فرق ولن يكون  
..جان ن هناك شيء أريد أن  مستقبالً 

أوضحه لك ..أان ..كما كنت معك 
خالل تلك األشهر ..مل أكن أحاول 
تغيريك ألين مل أكن راضية بك ..لقد  
أحببتك قبل أن تبدأ ابلتغيري ..لقد  



فعلت ذلك ألجلك جان ..ال ..هذا 
غري صحيح ..بل فعلته ألجلي أان 

كذلك .عرفت أنك رجل قادر على 
ة ..عرفت هذا ألنك  التمتع ابلسعاد

مررت أبمل كبري ..والسعادة واألمل أيتيان 
من مصدر واحد ..لك قدرة هائلة على 

احلب ، على الفهم ، واحلياة وفعلت 
كل هذا ألنين أحبك ..واحلب أييت  

ابلدرجة األوىل ..اجبين جان ! افهمين ! 



عش معي وأان زوجتك ..تقبلين 
وسأجعلك سعيداً ..أعرف أنين قادرة 

 هذا . على
تنهد مستديراً عنها ، وكأنه قادر على 

رؤية التعاسة اليت يعرف أهنا مرسومة يف  
 عينيها : 

بريندا..يبدو أنك مل تفهمي ..أوه  -
..لقد تعاملت مع عماي جيدا لبضعة 
أشهر .لكن األمر سيكون خمتلف على  



املدى البعيد ..أنت شابة وترغبني يف  
 حياة طبيعية ن وزوج يستطيع مشاركتك

 كل شيء .. 
لكنك تستطيع هذا ..تستطيع ! لقد  -

 أثبتنا هذا! 
حبيبيت ..هناك شيء أريدك أن تعرفيه  -

 ..أان مل أذهب إىل أمريكا ..
 لكن ..أمل تسافر ؟ أتعين .. -



كنت جمرد فرصة أبن يساعدين الطب   -
..كان أماًل ضعيفاً لكنين قبلي به 

..كان علي أن أجرب ..كنت ايئساً 
عن الرحيل ، حني فكرت  حني تكلمت

انين على وشك أن أخسرك لألبد ..ولو 
جنحت التجربة ، صدقيين ، كنت  
سأهرع إيل اببك أتوسل إليك أن  
تتزوجيين ..لكنها مل تنجح ..لقد 

..قابلت ذلك الرجل يف سويسرا ..إنه  



أخصائي عيون ، صديق قدمي للعائلة  
..لقد اتصل يب وطلب أن يفحصين .مل 

كنين فكرت أن هناك  يعطين وعداً ل
تقنية جديدة ..تقدم جديد يف السنوات  

 املنصرمة ..ورمبا .. 
 ذهبت ملقابلة الربوفسور ؟ -

مل يكن االستغراب يف صوهتا زائفاً متاماً ، 
لقد أدهشها جان بقوله هذا هلا  

..واختذت القرار يف ملح البصر ..هنا 



اآلن ، فرصتها األخرية الخرتاق دفاعاته 
 ألجل حياهتا :  ..إهنا تقاتل

 رفع رأسه حبدة :
 الربوفسور ؟ أكنت تعلمني أبمره ؟ -
طبعاً ..عرفت منذ زمن بعيد ..سألت  -

عريفز ما الذي حدث للوحة ) البستان 
يف فرساي ( األصلية ..وأنت تعرف أنين 
أفضلها فأخربين أين هي وكيف أرسلتها  



بعد االتصال مع صديق العائلة ..لكن 
 ماذا يف هذا ؟ 

ت عيناه تنظران إليها دومنا تصديق  كان
: 

أتعنني أنك عرفت أن هناك فرصة   -
و..مل تذكري هذا أبداً ؟ مل تذكري هذا  

مرة واحدة ؟ كان هناك فرصة ، ومل  
 تذكريها ..! ملاذا ؟ ملاذا ؟!



هتلل قلبها فرحاً ..فقد عرفت أن النصر 
أصبح هلا ، كل ما عليها أن تعطه الرد  

 املناسب : 
مرة أنك تعرف أبنك ستبقى قلت يل  -

أعمى ما تبقى من حياتك ، وتقبلت 
هذا ..وتفهمته ، واحرتمت هذه القناعة 
الداخلية . هل فهمت حبييب ؟ عماك مل 
يكن له أي فارق أبداً عندي ..اآلن هل 

 تتزوجين ؟ 



 بريندا !! -
مل تستطع قول املزيد ، مل يكن يريد قول  

أكثر من هذا ..وقال دون كلمات كم 
 حيبها ..وأخرياً عاد يقول :

أوه حبيبيت ..لو تعرفني كم أردتك !   -
 كيف قاومت ألحتفظ ..

 ابتسمت :
أعرف ألنين مررت بذات اإلحساس  -
. 



 أمسكت يده تضعها على قلبها :
وسيكون هذا عاملاً جديداً تفتحه يل   -

..شيء آخر ستعرفين عليه وسيكون 
 مجيل جداً .

اإلنسانة  راح يضحك بنعومة ..لقد وجد
اليت انتظرها طوياًل وليس فقط خلمس 

 سنوات ، بل العمر كله .



هذا كله غلط ..وتعرفني هذا ..أان  -
الذي جيب أن أجثو على ركبيت أتوسل  

 إليك أن تتزوجيين .
 ضحكت : 

حسناً ..جيب أن أقول إن كل فتاة   -
تتمىن أن جييء طلب الزواج من الرجل 

فما هو الذي حتبه ..بداًل من العكس ..
 رأيك ؟ 

 بريندا ..حبيبيت ..هل تتزوجيين ؟ -



 ضحكت بطيش : 
 مهم هناك مشكلة صغرية .  -

 . أوه ..حقاً ؟ ما هي ؟ 
غريفز ..كيف سنقول له إننا سنتزوج  -

 ؟ لن أحتمل النظرة على وجهه !
رمى جان رأسه إىل الوراء يضحك 

 اببتهاج صرف : 
 سأقول له أان ..سأقول له أان !! -

 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 
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