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 رواايت عبري _ دار الكنوز 

 امللخص

حياهتا كانت تدور حول حمور واحد أوحد اال وهو 
ان تصبح مغنية حمرتفة فهي كانت تعرف ان هلا  
صوات مجيال اندرا"واهنا ستحقق حلمها االبدي  
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هذا يوما" ما,لكن فرصتها الصغرية لتحقيق ذلك  
من قبل رجل يدعى خوليو روتسو لتضاء  سرقت

بها  حياهتا جمددا" بفرصة العمر الذهبية مبتابعة تدري 
أشهر ودراستها على يد خوليو روتسو نفسه 

كلها.  إسبانيااملوسيقيني يف   

الشهرة,النجاح والربيق هل حيافظون على روعتهم  
اذا ما أصبح القلب مشغوال"مبعذب قاسي كل  

مايراه هو جمرد صوت رائع اندر الطبقة؟ لكن هل 
ماتعتقده اناتشا برايت صحيح؟ وهل ميكن ان  

ظ؟؟تكون هى حقا"إبنة احل  
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 الفصل األول

االمطار كانت هتطل بغزارة لكنها مل تكن تشعر  
س كانت متر قرهبا مسرعة لكنها مل تكن  بذلك.النا

تراهم , ألنه وبتسلقها للتلة الصغرية املؤدية اىل  
املنزل القابع على سفح التلة كانت اناتشا بريت  

 .تسري وتسبح بعاملها اخلاص
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مل ينبأها اي شيء ان هذا اليوم سيكون خمتلفا"  
عن ابقى اايمها املعتادة هبذه البلدة الصغرية  

تقرة بضواحي لشبونة الريفية  اهلادئة واملس 
الغناء هذه االمسية   البعيدة .لقد ذهبت اىل درس

متوقعة ان يكون الدرس كالعادة,ممتعاً,ساحراً 
 .ومتحدايً لكنه سيبقى ابلنهاية جمرد درس غناء

مث وقبل هناية احلصة طلبت منها اآلنسة بريات , 
 .وهي معلمة صلبة ,جدية ودائمة احلنق, اجللوس

اجلسي اناتشا.اريد التحدث معك مبوضوع  ))
 ((جدي وهام



جلست اناتشاوقلبها ينتفض خبوف خمافة ان  
يكون موضوع اآلنسة بريات يتعلق إبخرجها من  

دروس الغناء ألن ))صوهتا دون 
املستوى((كماكان يطيب لآلنسة بريات االعرتاف  

 .ملعظم من أيخذ دروس الغناء مع اناتشا

(( ا ألي من طاليب  مل يسبق يل ان قلت هذ
السابقني اناتشا واشك انين سأتفوه بذلك آلية 

طالبة او طالب عندي يف املستقبل لكن من كل  
اولئك الذين مروا حتت يدي هذه ـ والسماء تعلم  

 ((وحدها عدد هم ـ



 

حدقت ابلفتاة املصفرة الوجه اجلالسة امامها  
واتبعت بعيون براقة: ))انت الوحيدة الىت اقنعتين  

تحقني امتهان الغناء حقاً انك تس )) 

آه آه شكراً لك((شهقت اناتشا ابرتياح  ))
وسعادة. ألن اآلنسة بريات مل يسبق هلا وان  

امتدحتها مطلقا" من قبل)لكن هذه كانت نييت 
منذ البداية كما تعرفني . ال اريد ان اكون جمرد  
فتاة تتلقى دروس الغناء. اان اريد فعالً ان اكون  

 ((مغنية



(( قول اجلميع,هذا مايقوله اجلميع هكذا ي
لثقة تنضح منهم صدقيين. أيتون اىل هنا وا

ويبدأون ابلزعيق والصفري وبعضهم اليعرف جمرد 
قراءة النوتة املوسيقية لكن مجيعهم يكون واثق ان  
العامل ينتظره أبذرع مفتوحة وآذان صاغية. وال اي 

واحد منهم عنده املوهبة الوحي, اإلخالص  
جمرد كونة كورس واملقدرة على )) 

وتعتدين انين املك هذه ....))
 الصفات؟((سألت اناتشا بنفس متقطع 

اان اعرف انك متلكينها.لكن تذكري حنن  ))



الحنظى ابلنجاح مبجرد حصولنا على اهلبات 
السماوية النادرة هذه.مانفعل هبذه اهلبات هو  
مايهم ومايسمى ابحلق جناحا,وهللا قد اعطاك ـ  

اروع االصوات:خامة كاملة العمق  صواتً من اندر و 
 ((وتوضع طبيعى

 ((تقصدين...تقصدين ان هذا اندراً ماحيدث؟))

اندراً جداً. وتسعة من االشخاص العشرة الىت  ))
حيضون هبا يضيعوهنا. اما ألهنم الميلكون الذكاء  

او احلظ ليميزوا هذه اهلبة او يكونوا كساىل بدون  
حلياة التافهة رغبة لتطويرها او يتشاغلون أبمور ا



كالزواج والتلهى او القيام بعشرات االسباب  
 ((االخرى الىت تقضي على هذه املوهبة وتلغيها

حدقت بتلميذهتا بوجهها املتورد املذهول و  
وقوع إبحدى هذه اتبعت )آمل انك التنوى ال

االخطاء, سيكون ذلك مضيعة وخسارة ملوهبتك  
 ((أببشع وارخص الطرق

 

(( , اقصد...ال آنسة اجل , آنسة بريات
شا واملفاجأة تشل قدرهتا على ريات((متتمت اناتب



النطق, فهي كانت تدرك أبعماقها ان صوهتا مجيل 
لكنها مل تعتقد حقاً انة ميثل هذة الندرة والروعة  
الىت تقوهلا اآلنسة بريات اخلبرية والعاملة حقا بكل  

مايتعلق ابالصوات والغناء. ))أعدك مبتابعة العمل  
معك حىت اجلاد ..)) 

كال. هذا مااردت حماثتك به اناتشا ليس معي  ))
 ((أان انت جاهزة اآلن آلفاق اوسع

  ((لكن , آنسة بريات انت معلمة رائعة))

اجل اان معلمة رائعة ((وافقتهااملعلمة))لقد  ))



علمتك كل ماابستطاعىت كنت حباجة لبعض 
التدريب والتوجيه الصحيح هبذه املرحلة  

استطيع ان افتح لك ابواب عامل ابلذات.لكىن ال
احرتاف املوسيقى الكبري , وال اي شخص هبذه 

 . البلدة الصغرية ابمكانه ذلك

املرحلة الثانية التقتصر فقط على ماستتعلمينه يف  
ديو. عليك ان تسمعى  الدروس ويف االستو 

املوسيقى اخلالدة. ان حتللي سبب خلودها 
املوسيقية عليك ان  وعليك توسيع مدى خربتك 

تعيشي فنك املوسقى ال ان تدرسيه فقط((  



اوضحت اآلنسة بريات حبماس ))األملاس الكامل 
مهيته اذا ماصقل بطريقة خاطئة . اليبقى على ا

لقد حان الوقت لك , وأبسرع مما كنا نتصور , 
 .((للذهاب اىل مدريد

ال يوجد عندان املزيد من املال منذ مرض  ))
د للعمل للتو وشقيقي اليزال  والدي , لقد عا 

 ((...ابملدرسة.ال اظن ان إبمكاهنم

اذهيب اىل املنزل واشرحى هلم مااخربتك  ))
به ,عليهم تقدمي بعض التضحيات اآلن , عادة 

الت الفنانني ,لكن حني تصبحني  ماتفعل هذا عائ



 ((مشهورة, فسيعرفون ان التضحية كانت مبحلها

الرائعة  حني تصبحني مشهورة!.ظلت الكلمات 
هذه ترتدد داخل عقلها كأجراس السعادة  

 ...األبدية.حني تصبحني مشهورة

وبدأت خميلة اناتشا تزهر بدفق كلمات معلمتها  
احلماسية الواثقةوبدت امامها احلفالت املوسيقية  

الضخمة , دور األوبرا , اجلمهور الذي يصفق  
هلا, الوكالء املرتاكضني حوهلا والصحافة اليت  

عنها , حني تصبحني مشهورةتكتب   !  



 .امي , امي...((صاحت وهي تدخل املنزل))

مااالمر؟((سألت والدهتا وهى تسحب الكعك ))
 .من الفرن

 

امى...((قالت اناتشا وعانقت والدهتا  ))
مبفاجأة))هل اعتقدت من قبل انىن ممكن ان  

 ((اصبح مشهورة؟

ابلطبع .فقط اتبعي العمل اجلاد مع اآلنسة  ))
وبيوم مابريات  ..)) 



امى.لقد جاء اليوم ما ,اآلن .قالت آلنسة بريات  ))
ان الوقت قد حان يل للذهاب اىل مدريد ـ ألنين  

 ((حباجة آلفاق اوسع

آفاق اوسع ؟هذا سيعىن الكثري من املال دون  ))
 ((شك صحيح؟

 .طأطأت اناتشا راسها مبوافقة

لقد عاد والدك اىل العمله اآلن ((قالت االم ))
فكريببطء وت  

وقد امتكن من العمل بنصف دوام يف  ))



 ((...مدريد

 ((...وايفان بسنته الخرية ابملدرسة))

واليهمىن مطلقاً لوعشت أبقسى الظروف  ))
 ((...و

سنتدبر االمر .هناك دوماً طريقة ما . اذهيب  ))
 ((... وانظري من يقرع اجلرس اي حبيبىت

اتقصدين ذلك امى ..((اصرت اناتشا وهي ))
فتح البابتتجه لت  . 

اقصد ذلك ابلطبع اال اذا حصلت كارثة ما.  ))



سأرسلك اىل مدريد ابلطبع . افتحي الباب  
اناتشا..(( سارعت اناتشا والسعادة حتمل خطواهتا  

اىل الباب وفتحته لتجد رون بلوكيو , االبن  
االكرب لصاحب املطحنة الىت يعمل هبا والدها,  

 .يقف على العتبة

(( دتك ابلداخل ؟انسة بريت ,هل وال )) 

 ((اجل .ماالمر؟ انه...انه والدي صحيح ؟))

اخشى ذلك اجل. لكن االمر قد اليكون  ))
خطرياً. لقد اهنار اثناء العمل قبل نصف ساعة,  



وقد نقلناه اىل املستشفى يف احلال . اخربي  
 ((...والدتك ان سيارتى يف اخلارج و

 

لكن السيدة بريت كانت قد وصلت بدورها 
وقالت وهي تفك مئزرها: ))حسناً سيد   اليهما .

بلوكيو.تفضل ابلدخول!سأحضر فقط معطفي(( 
دخل اىل املطبخ الن اناتشا كانت مذهولة مما  

مسعته.لكن مع اهنا قدمت له كرسي اال انه فضل 
البقاء واقفاً,حاولت التحدث بلياقة لكن كلمات  

قليلة خرجت من فمها.ويبدو انه بدوره كان  



 .يفتش عن الكلمات

يسرىن انك موجودة يف البيت. فهذا يسهل  ))
وقع االمر على والدتك .هل عدت للتو من  

  ((العمل ؟

 ((عدت من درس الغناء))

 ((آه,انت تغنني. اجل يبدو انك مالئمةلذلك))

 ((وكيف تعرف ؟ هل تغىن انت بدورك؟))

كال.لكين مهتم بقوة ابلغناء . وهلذا بلوكيو  ))
العائالت املمولة ملسابقة التلفزيون  احدى اهم 



  ((هذه

آه(( علقت اناتشا أبدب. مث وصلت ولدهتا  ))
 .وغادرت مع الشاب اتركني اناتشا مبفردها

من الصعب البقاء مبفردك حني تكون امالك على 
شعر بكل هذا االمل درجة الصفر. مل تكن اناتشا لت

واالسى لو ان احالمها مل تنتعش اىل درجة  
القصوى الذهبية  . 

 !حني تصبحني مشهورة

لكن مل يعد من معىن هلذه الكلمات االن . 



حتدثت اآلنسة بريات عن التضحية والتضحية  
الواجب حديثها اآلن من طرف اناتشا نفسها 

دون اي شخص آخر فوالدها مريض , والدهتا 
قلقة عليه وشقيقها الوحيد اصغر من القيام ابي  

ة حياها  شئ.دخل شقيقها ايفان هبذه اللحظ
اببتسام واخربته هي عما حدث. ))اي المي 

املسكينة !هذا امر ابلغ الصعوبة ابلنسبة هلا ,  
لكم كنت امتىن لو اين اكرب سنتني او ثالثة , اهنا  
وحدها من تتحمل كل العبء .هل عرفت اهنما 

كاان مضطران لزايدة نسبة التأمني على حياة 



 ((والدى وفقا المر شركة التأمني؟

(( كيف علمت انت بذلك ؟  كال )) 

والدى بنفسة اخربىن فحني اخربه االستاذ برون ))
ان عندى فرصة كبرية ابحلصول على منحة 

دراسية ملتابعة دراسىت يف اجلامعة يف مدريد,سر 
والدى جداً هبذا لكنه اخربىن ان علي اال اتوقع  

الكثري من املال النه كان مضطراً ايضاً لدفع قيمة  
 ((التامني الشهري 

 ((كنت امتىن لو اهنما اخرباين بذلك))



 

اظن اهنما مل يرغبا أبن يسببا لك اي ازعاج اىل  ))
ان تنتهى من دروسك فبعد كل شئ انت االمل 

املشع للعائلة,اليس كذلك؟ حني تدهشني  
اجلمهور يف قاعات الغناء,سنتمتع حنن ابلثراء  

 ((والرفاء

((   آه,ايفان...هذا جمرد حلم!ال ان احداً منا
ادرك مايعين فعالً التدريب على الغناء من  

تكاليف واموال. لقداخربتىن االنسة بريات اليوم 
فقط انه...انه قد حان الوقت للذهاب اىل  



مدريد .وماذا تعتقد هكذا امر سيكلف ؟ وكيف 
إبمكاين املوافقة على ذلك حىت لو عرض على 

 ((والداان دفع املصاريف ؟

يقول ايفان فجاة مرت فرتة صمت طويلة قبل ان 
))مل التشرتكي اذن مبسابقة التلفزيون الىت ستقام  

 ((يف قاعة البلدة ؟

 ((اية مسابقة؟))

مسابقة متوهلا حمطة التلفزيون اجلديدة يف ))
املنطقة وبعض الشركات احمللية ومن ضمنهم آل 



 ((بلوكيو على مااظن

آه.لقد اخربىن رون بلوكيو بشئ من هذا القبيل ))
ايفان اين مسعت عن ذلك ؟وكنت...آه  )) 

لقد كتبوا كل شيء عن ذلك جبريدة الصباح.امل  ))
 حيث  تصل نسختنا حنن؟((سارعت اناتشا اىل

حيتفظون ابجلرائد واحضرت اجلرائدة املختصة  
 .واخذت تقراها

آه,يقولون هنا جائزة ستكون الفي بيزوس ـ  ))
الصحيفة نفسها متول املشروع ايضاً.وتقول ان 



فتوحة لكل املغنيني ومبختلف انواع املباراة م 
 ((الغناء

 .سيتبخرون مجيعهم حولك ((علق ايفان بثقة))

 

آه, مذكور هنا ان الشرط االساسي لقبول ))
احد على املشرتكني هو قيامهم بعرض خمتص و 

االقل آه . هل تعتقد ادائي حبفلة راس السنة  
 ((عرضا"خمتصنا"؟

(( انه كذلكرمبا انك قبضت اجراً عنه ـ فأجل  )) 



 ((لكن االجر كان جمرد مئة قرش))

هذا كان مايساويه صوتك بتلك ))
 .االثناء((جاءها الرد

آه, ايفان ...كأنه مكتوب يل ان حيدث ))
 ((هذا.وكأنه ...كأنه القدر

انه القدر فعالً((وافقها ايفان مبرح كونه اول  ))
 .من بشرها بذلك

(( !ترفض  فقط لو تسمح يل االنسة بريات بذلك 
اشرتاكي أبية مسابقة او اي شيء قبل ان اصبح 



متمكنة وقادرة. ويقولون هنا ان الرابح سيقوم 
 ((بربانمج تلفزيوىن خاص يؤدي به اغنية اواثنتان

ابتهجى. انت مل ترحبي بعد مع انين ارهن انه  ))
اليوجد اي صوت آخر ابلبلدة كلها مبثل مجال  

اتشا!عليك  صوتك.اهنا فرصة العمر ابلنسبة لك ان 
اقناع بريات الصارمة بذلك . التقويل يل ان بعض 

العروض التلفزيونية ستضربك. وحاملا حتصني على  
اجلائزة وتقومي اباللتزامات املطلوبة فستتمكين  

 ((من متابعة الدراسة اجلدية

من الذي يتكلم االن وكاىن قد رحبت  ))



اجلائزة؟(( علقت اناتشا وضحكا سوايً.وعلى 
ما دخلت الوالدةصوت ضحكاهت . 

االخبار حول والدمها كانت مطمئنة. فقد استعاد  
حالته العادية ولكن منعه الطبيب من القيام ابي  
جهد او تعب وقد كان السيد بلوكيو اطيب ما  
يكون حني اختصر عملة ىف املطحنة على اال  

شراف فقط وقد وعد بتقدمي نصف معاش للسيد 
ا على ان برايت طوال فرتة عمله االشرايف هذ

يعاود حصوله على املعاش أبكمله ,حني يستعيد  
عافيته متاماً ويعود اىل عمله املعتاد خلف آلة  



 . الطحن

لكن هذا لن يكون مساعداً ملا وعدتك به  ))
ايحبيبيت آسفة, لكن عليك صرف نظر عن هذا  

 ((...املوضوع ولويف الوقت احلايل فقط

(( ة اآلن  الأبس امي .التفكري مطلقاً هبذه النقط 
انتظري اىل ان يستعيد ايب صحته متاماً  

و....((وقاطعها ايفان فوراً مطلعاً والدته عن 
 . مسألة مسابقة التلفزيون

وافقت والدهتا على الفكرة ووجدهتا فعالً فرصة 



ذهبية لنااتشا وهلذا وجدت اناتشا صعوبة ابالايم 
الالحقة ابحملافظة على آماهلا على درجة 

ق اآلنسة بريات العادي مل خيفف  منخفضة.حىت تعلي 
 .من اندفاع آماهلا وسرورها

 

ليس هذا هو الشيء الذي افضله لك ((قالت ))
املعلمة ))لكين اجد ونظراً ملرض والدك 

انه...((تناولت الصحيفة من اناتشا واخذت وتقرأ 
اإلعالن.))مزيج من جلنة احلكم كما ارى.  

معظمهم رجال استعراض كما اعتقد ـ وليس  



سيقيني حقيقيينيمو  )) 

يقولون اهنم أيملون حبضور قائد فرقة موسيقية ))
مشهور((دافعت اناتشا.))لرمبا شخص سريسل  
اعتذاراه هلم ابللحظة االخرية. وهلذا هم يبقون  

امسه سرايً. على كل حال فقط حبالة حضور 
شخص مهم ما فعلينا اختيار أغنية هامة لك  

 ((لتقدميها

(( رمبا؟((علقت اناتشا)فهذه اغنية شعبية ومعروفة 
 (( مسابقة عامة آنسة بريات



كال,كال.أغنية زهرة القمر ستكون املثلى ))
 ((هلكذا مسابقة

 ((االتظنني انه االفضل تقدمي اغنية اوبرا افضل؟))

كال, ابلرغم من امهية االوبرا واحرتامي الشديد  ))
لبوشيين لكن االوبرا لن تكون مدخالً مناسباً  

مبتداة للدخول اىل عامل الفنملغنية   )) 

شعرت اناتشا برغبتها الخبار االنسة بريات انه 
ونظراً المهية اجلائزة الكربى فعليها تقدمي شيء 
فاخر ومجيل لكن نظرة واحدة اىل وجه املعلمة 



لى أتدية  جعلها تغري رايها وتوافق ابلتايل ع
اغنية))زهرة القمر((وبدات ابلتدريبات الالحقة  

 .فوراً 

استلمت اناتشا بعد يومني دعوة احلضور واصيبت  
 . ابخليبة حني وجدت ان دورها هو ثالثون

سيكونوا ميتني او مالني متاماً حني أييت دوري  ))
  ايفان ((قالت ابنتحاب لشقيقها

ستوقظيهم متاماً وترفعينهم اىل السماء بصوتك  ))
 ((الشجي اناتشا, فال تبتأسي 



ثوهبا االزرق الفريوزي  ابليوم املوعود ارتدت اناتشا
االمجل وسرحت شعرها جيداً واجتهت اىل قاعة  

البلدة ومشاعر متضاربة من االمل واليأس  
 . تنتاهبا

 

مل تكون املباراة مفتوحة للجمهو من العامة , 
ااتشا االرتياح , مع ان عدداً من  وهذا ماسبب لن

املمولني وجد ان من حقة احلضور.وقد مسح  
او البقاء للسماع اىل بقية   للمشرتكني ابجللوس

املشرتكني اذا مارغبو بذلك . اخذت اناتشا تعد 



املشرتكني بقلق و وجدت عددهم ثالثني ابلضبط  
 . مما زاد احباطها لرقمها

القاعة كانت رائعة فعالً بديكوراهتا الفنية, مل يكن  
هبا من كراسي اثبتة وهلذا فقد متكن املنظمون من 

لعادية امام مقعد جلنة  وضع عدداً من الكراسي ا
رتك يستدعى ينطق امسه  احلكم وكان كل مش

ورقمه جلست اناتشا مكاهنا برتقب طوال فرتة  
االداء الصباحية واليت اهنت نصف عدد 

 .املشرتكني

ابلبداية كانت اعصاهبا تتحرق خمافة من وجود  



منافس قوي هلا لكن وبعد مساعها للعشرة االول  
خاء قليالً والتطلع خف توترها ومتكنت من االسرت 

 .اىل جلنة احلكم ابلتايل

ميزت رئيس الرتتيل يف الكنيسة اثنان من الفنانني  
املعروفني بعامل الغناء,ورجلني كنا مألوفني نوعاً ما  
لنظرها لكنها مل تتذكر رؤيتهما هلما من قبل .هذا  

ابالضافة اىل امراة جذابة متوسطة العمر كانت  
جلد كما يبدو.هذا كان  أتخذ املسابقة على حممل ا 

مناقضاً متاماً لوجه الرجل الذي جيلس اىل ميينها. 
وجهه كان جذاابً بعيون سوداء واسعة ساحرة  



وقوة شخصية واضحة, لكنه كان يشعر ابمللل 
كما يبدو مما يسمعه كانت ساحرة ومتسلية وهو 

 .يرمق املشرتكني وادائهم كل بدوره

بعض بعكس االخرين, الذين كانوا يسجلوا 
املالحظات على االوراق البيضاء امامهم كان هذا  
الرجل ممتنعا عن كتابة اية كلمة وكأنه الجيد احداً  
من املتبارين يستحق تعليقه عليه مل تكن واثقة من  

 .شعورها ابلفرح ام ابخلوف من هذا

خالل فرتة اسرتاحة الغذاء اكتفت اناتشا بتناول  
ودهتا  بعض الساندويتشات وحني كانت بطريق ع



اىل مكاهنا التقت برون بلوكيو الذي حياها بدفء  
ومودة مما اسعدها.))تبدين مشعة وساحرة هبذا  

 ((اليوم .كيف حال والدك؟

  .انه يتحسن تدرجييا"((قالت))

هل ترغبني حبضور املسابقة؟ تعاىل معي اذن اان  ))
 .((سأحضر بفرتة بعض الظهر احلالية

 

(( املتاابرين كنت هناك طوال فرتة  اان...اان مع 
  (( الصباح لكن اخشى ان دوري هو االخري



اذاً اان مسرور الختياري احلضور يف فرتة بعض ))
  ((الظهر.من احضروا كلجنة حكم ابلنهاية اذن؟

اخربته اناتشا عن رئيس الرتاتيل والفنانيني  
اآلخرين والبقية ))الشك ان الرجالن مها فان 

 ((وستنغ دون شك

اجل, اان اتذكر االن . لقد شاهدهتم ملرة او  ))
لتلفزيون.هلذا وجدت وجوههم مرتني على شاشة ا

مألوفة . هناك امراة جذابة. تفهم دون شك 
 ((...الكثري ابملوسيقى و



اهنا راندا نيور .كانت مغنية اوبرا مشهورة  ))
 ((أبايمها.وهي تدرس االن يف مدريد

(( مث هناك رجل  اهنا التزال جذابة جداً ومجيلة.
مرعب وواضح امللل بنظرة متعالية.تصور انه مل  

يكتب وال اية كلمة على ورقته يبدو وكأنة 
يتساءل عن السبب الذي دفعه للتواجد مبثل هذا  

 ((املكان

ضحك رون بلوكيو وهز راسه.))الاعرف من قد  
 ((يكون هذا. احداملنتجني رمبا



(( هوذا(( هو اليبدو وكأنه منتجاً آه,انظر ها 
قالت بصوت هامس فيما مر شخص طويل 

 .القامة امامهما عرب املمر

هذا؟ آه ايفتايت العزيزة, ذاك هو خوليو روتسو  ))
املوسيقي املشهور! هم مل يتوقعوا فعالً حضوره. 

كانت دعوته جمرد حماولة من الصحيفة.لومل يكن 
يراس احلفلة املوسيقية يف لشبونة البارحة ـ ملا كان  

سناً. اان اشعر ابلفخرحضر ـ ح )) 

هل ذاك هو خوليو روتسو حقاً؟((رددت ))
اليها. اناتشا وهى تشعر بعودة التوتر والقلق 



فخوليو روتسو كان من اهم املوسيقيني يف اسبانيا 
 .كلها

 

ابتهجي ايفتايت((طمأهنا رون وهو يتأبط ذراعها  ))
بتشجيع))على االقل هو يعرف كل شيء عن 

ون له راايً صحيحاً فيما  املوسيقى حقاً وسيك
 ((ستقدميه

عادت اناتشا اىل قاعة وهى تشعر ابلتشجيع 
 .ووجدت ان معظم املتبارين قد غادروا



نظرت اليها املشرتكة اجلالسة اىل جانبها بوجهها  
الطفويل ومهست ))هل مسعت؟لقد صرفوا معظم  

 ((!املتقدمني

 ((مجيعنا تقصدين؟حىت قبل ان يستمعوا لنا؟))

(( .الذين تقدموا قبلنا هم اقصدهم كال,كال
وري فان وقد ع غريغقريب يل على معرفة وثيقة م

اخربين ان بعض اعضاء اللجنة ارادوا التفكري 
جبدية ببعض املشرتكني لكن روتسو...ذاك الذي 

جيلس اىل ميني السيدة بيور قال اهنم مل يكونوا  
حىت جيدين ومل جيد شيئاً ممايسميه صفقة  



دهم حدث بعض اجلدال لكنه  النجومية عند اح 
من ربح ابلنهاية.جيب ان اقول ان احلصول على 

 ((عالمة واحدة اآلن اصبح صعباً جداً 

انه كذلك ابلطبع! فكرت اناتشا وهي تسرتق 
نظرة اىل الرجل الذي كان يسيطر على وجود  

مامها والحظت اناتشا  اجلميع غريه على املنصة ا
مالحمه اهنا قد رات شبه نظرة رضى متر على 

الوسيمة املتكربة انه حقاً بغيض!سواء اكان  
 !مشهوراً اوعبقرايً 

احلكم املربم والقاسي على متباري الصباح كان له  



االثر الكبري على ثقة متباري املساء. فقد أتثر  
اداء الباقني بوضوح وكان خوليو روتسو, املستلم  
القيادة اآلن, يقاطع املتبارين ببداية ادائهم ويعلن  

كتفاء مما مسعه وجلنة احلكماال  . 

مث وقبيل هناية املساء استدعيت الفتاة صاحبة  
جلالسة قرهبا ومع اهنا كانت  الوجه الطفويل ا

شديدة التوتر اال اهنا اجتهت جبرأة اىل املنصة  
 .وبدات الغناء

كان صوهتا مجيالً ببحة خاصة وما كانت تغنيه  
كان مرحاً وجعل جلنة احلكم تضحك فعالً.حىت  



وليو روتسو نفسه تبسم قليالً. مث فجأة انتهى خ
املقطع الغنائي بنربة حزن وحتول صوت الفتاة تبعاً  

للكلمات بشكل مؤثر جعل عيون اناتشا تدمع  
 .قليالً من التأثر

استدعت اللجنة الفتاة ـ للمرة االوىل منذ الصباح  
ـ وساهلا احدهم ))من اين حصلت على هذه  

 ((االغنية آنسة ابري؟

 

 اان من الفها((قالت الفتاة هبدوء))



 هذا مجيل ((علق فان ))

 .مجيل جدا((علق احد الفنانني))

ليس متاماً خطنا املعتاد الغناء لكن...((قال  ))
فان أبعتذار خلوليو روتسو اجلالس على طرف 

 .الطاولة البعيد

على العكس,اجد خط الغناء هذا مناسباً ))
بصوت واثق, ابرد  جداً((اجابة املوسيقي الشهري 

بنربة خاصة))تتمتع اآلنسة ابري مبسحة النجومية  
اليت افضل .اليبدو اننا سنجد اي شئ اخر غري  



 ((معتاد ببقية هذه اجللسة

كان هذاظاملاً وجمحفاً ابلطبع للمشرتكني الستة  
ئ  الذين مل يؤذوا ادوارهم بعد ومتتم فان فوراً بش

فتاة ما لكن خوليو روتسو مل يهتز طلب من ال
ذات الشعر الداكن االنتظار واستدعي الرقم  

  .التايل

تقدم شاب خجول بصوت غري ممرن غليظ نوعاً  
 قد  ما والحظت اناتشا اآلن ان املوسيقي الشهري
اغمض عيونه وبدا بعيداً جداً عما كان يدور  

 .حوله



سأجعله ينتبه((ردت اناتشا بنفسها حبنق  ))
الطريقة؟ ))كيف جيرؤ على التصرف مبثل هذه 

مظهره هكذا يكفي النتزاع الشجاعة من قلب  
اي شخص اذا ماخاف اجلميع فأان لن اهتز ولن  

 (( ارتعب

وحبمي غضبها حافظت على هدوءها حىت وصل  
 ((اخرياً دورها ))االنسة بريت , الرقم ثالثون

 .املبارية االخرية على مااظن((علق فان))

 .احلمدهلل((كان تعليق املوسيقي الشهري))



 

متسلحة بغضبها جتاهلت اناتشا هذا التعليق الن  
رون بلوكيو ابتسم هلا ابتسامة تشجيع مشعة  

جعلتها تتقدم بثقة حنو املنصة. ))ساغين 
له((فكرت اناتشا وهي تشعر ابالمتنان للشاب 
الوسيم))سأغين له النه يريدين ان اجنح.سأنسى  
كل شيء من ذلك البغيض املتعجرف ((لكن  

وضع مكرب الصوت امامها وبقوة  وهى تصلح من 
بغيض املتعجرف  خفية وجدت عيوهنا تتجه اىل ال

ابلذات اجلالس هناك واضعاً ذقنه بني اصابعه  



وعيونه مركزة عليها بعدم اكثراث وبطريقة  
مانسيت كل شيء عن رون بلوكيو وغنت خلليو  
روتسو مدركة انه ,دون كل املوجودين اآلخرين,  

واالصوات مل يتغري اي  من يعرف متاماً املوسيقى
ورقتة للحظات  شيء بتعابريه.فقط نظر اىل 

والحظت للمرة االوىل مدى كثافة وطول رموشه 
وللمرة االوىل ايضاً كتب شيئاً ما على الورقة  
امامه .اتبعت اناتشا غناءها مدركة ان صوهتا  

الرخيم الصايف كان يتهادى على درجة االيقاع 
كانت لتجد خطأ    الصحيحة. اآلنسة بريات نفسها



هبكذا اداء , هلاثها كان حاداً بعض الشيء, لكن  
 هذا طبيعي 

فهي كانت مضطربة ومتوترة حىت خوليو روتسو  
عليها نظراً لتوترها    نفسه لن يعترب هذا مأخذاً 

وااثرهتا ألنه نفسه قد كتب تعليقاً ما حوهلا هي 
 وحدها

بنظرة متوترة سارعت نظرهتا لتفحص وجوه جلنة 
عد ان اخطأت ولثانية واحدة مبتابعة درجة  احلكم ب

 السلم املوسيقي نفسها 



فان كان يتكئ اىل االمام واالعجاب ميأل 
مالحمه,راندابيور كانت تبتسم هلا. اليوجد اية  
تساؤل حول الفنانة احلقيقية هلذا اليوم برأيي  

اآلنسة ابري بطريقتها املميزة هي املتبارية  
 ((القديرة

تحدث ابسم اللجنة فمن  تقلص فان بوصفه امل 
الواضح انه مل يرغب بصدور القرار النهائي امام 

  الباقني وبشكل علين هكذا فأضاف بسرعة

شكرا" لك آنسة بريت ,هال انتظرت من  ))
 ((فضلك؟



مث مجع اورقه واستدعى الباقني اىل الغرفة اجملاورة 
للمناقشة بشأن القرار النهائي. فيما ظلت اناتشا  

الشعر الداكن ابالضافة لشاب  مع الفتاة ذات 
 .اثلث ابالنتظار والقلق يتاكلهم مجيعاً 

كانت هذه اطول دقائق متر على اناتشا وادركت  
دون ادىن شك ان خوليو روتسو يف الغرفة اجملاورة 

 . ـ كان يقضي على كل فرصتها ابلنجاح

جمرد خامة صوتية جيدة ((كان كل ما علق به  ))
ج سكرتري السيد فان  وكأهنا جمرد غصة.واخرياً خر 

من غرفة االجتماع واستدعى الثالثة اىل  



القاعة.بكلمات رقيقة وفرحة اخرب الفتاة ذات 
تها ولنااتشا  الشعر الداكن عن رغبة اللجنة برؤي

والشاب االخر اتبع ))شكراً جزيالً لكما لقد سر  
جلنة احلكم االستماع اليكما ,كانت كلماته  

ملريرة وحده السكر الذى يغلف حبة الدواء ا
الكربايء منع اناتشا من البكاء وجعلها تقول 

 . بصوت خمنوق

 .هتانينا(( وعانقت الراحبة قبل ان تغادر املكان))

لقد تبخرت فرصتها الذهبية وتعاظم أبعماق 
اناتشا االقتناع الكامل انه لو تسنت هلا الفرصة  



 .الصغرية االن لكانت اصبحت مغنية مشهورة

االن بعد ان اصبحت وحدها اخذت تبكي حبرارة 
ابلشارع املظلم.ادركت ضمن دموعها كم كانت  

 .تتحرق شوقاً لنجاحها هذه الليلة

لقد حتطمت كل اماهلا واحالمها وادركت عظم 
 .مرارة الفشل

ولومل يتدخل جوليو روتسو هذا ـ الذي من  
املفرتض به انه يعرف كل شيء ـ لكانت حصلت  

ف متاماً انه  على فرصتها وهى تعرف ذلك , تعر 



لواله لكانت حصلت على اجلائزة وعلى املستقبل  
 .الزاهر

الفتاة االخرى كانت جيدة اجل , لكن هي  
وحدها كانت تستحق اجلائزة ـ فصوهتا كان افضل 
بدرجات كبريه عن صوت االخرى. لكن املوسيقي 
الشهري وحده من احل دون شك على جتيري اجلائزة 

 .لتلك الفتاة

رة صواتً ايئساً عميقاً  تنهدت بعمق مصد
واستدارت حول منحىن القاعة لتصطدم بشخص  

 .كان ماراً من هناك



 .آسفة((متتمت))

آه ايفتايت العزيزة((جاءها صوت رون اللطيف  ))
الذي وضع ذراعيه حوهلا بتعاطف دافئ))انت  
 ((!تبكني!؟ماحدث كان خيبة امل كبرية لك؟

 

(( الكثري يل ـ كنت  ا...اجل .النجاح ـ كان يعين 
سأستعمل املال ملتابعة ـ متريين و...اعرف ان هذا 

امراً بغيضاً للقول...لكين اعرف انين املك  
 ((افضل صوت من كل الباقني .اان اعرف ذلك



هذا مااعتقده اان بدوري. ال اعرف ماالذي ))
دفع بروتسو الختيار الفتاة االخرى. هم دائماً 

متقلب اجل. اعتقد ان يقولون انه شخص هوائي 
كل العباقرة كذلك احياانً.لكين اعتقدت انه  

اليوجد ادىن شك حبصولك انت على اجلائزة. هو  
حقاً من يفهم اكثر بشأن االصوات, اكثر من اي  

 ((.. شخص آخر بكل ارواب. هم يقولون

اليهمين مايقولون. اظن انه شخص ))
متكرب,اانين وبغيض. كان ميثل طوال الوقت! اذا  
كان صحيحاً انه الميكن الحد رفض رجل جيد 



فمن االكثر صحة انه الميكن رفض فتاة مجيلة 
 ((وموهوبة مثلك

الكلمات كانت لرتحبها اجلائزة لكنها كانت  
كالبلسم جلراحها ووجدت نفسها تبتسم له  

ابمتنان وهو يلوح هلا بيده مودعاً واعطتها كلماته  
ل  الشجاعة إبطالع ايفان على خسارهتا. خال
االايم القليلة الالحقة اجربت اناتشا نفسها  

وبنجاح على وضع كل احالمها وامانيها جانباً  
وخرجت لتفتش عن عمل ما ملساعدة عائلتها 
بوضعهم احلايل, لكن النتيجة مل تكن مشجعة 



فكل مؤهالهتا كانت جمرد درجة تعليم اثنوي مع 
 . صحة جيدة ووجه مجيل

(( عة او حىت تقصدين انك التعرفني الطبا
 .االختزال؟((سأهلا الشاب اجلالس خلف مكتبه

 .يف احلقيقة ال(( اعرتفت اناتشا))

حسناً ,سأسجل امسك عندان على كل حال (( ))
قال الشاب وكأن جمرد تسجيله لذلك هو مضيعة  

 ((..للوقت ))وسنرسل لك ىف احلال ـ ىف حال 

وماتت بقية الكلمات بتمتمة غري مفهومة  



ىل الشارع جمدداً وحاملا فعلت وخرجت اناتشا ا
ذنيها صوت ينادي من جهة الشارع طرق ا

املقابلة, استدارت لتشاهد اآلنسة بريات الصارمة  
واملتمسكة متاماً أبداب الشارع واللياقة .تلوح هلا  

وتندفع حنوها رغم خطورة هكذا عمل ألن 
 .السيارات كانت تروح وجتئ عرب الشارع

قف حاد مع صوت البوق قوي تبعه صوت تو 
السيارة من االصطدام ابالنسة بريات املندفعة حنو  

 .رصيف اناتشا

هل انت عمياء ؟ام بلهاء؟((صاح سائق  ))



 السيارة حبنق قبل ان يشتم ويتابع طريقه 

آنسة بريات مالذي جعلك تقطعني الشارع ))
 ((هكذا؟

ال اعرف على االقل ,اجل اعرف علي ))
ذا  التحدث معك وكنت اخشى ان افقدك هب 

 ((الزحام مل تكوين ابملنزل حني طلبتك

لكن مالذي حدث؟((سالتها اناتشا حبرية  ))
خالصة وهي ترمق معلمتها الىت كانت تتوهج 

 إباثرة



تعايل معي اىل املنزل تعاىل االن وسأخربك.قد ))
ن  يساعدين هذا على تصديق ماحدث((ابلرغم م
اسئلة اناتشا املستتفسرة االان املعلمة مل تنطق 

بل سارعت اخلطئ وبشبه ركض وصلت  بشئ
 .واناتشا أبعقبها اىل املنزل

تعايل اىل غرفة املوسيقى((قالت املعلمة  ))
وسارت اىل الغرفة اليت كانت اناتشا تتمرن هبا كل  

 .يوم وشعرت ابلغصة أبعماق قلبها

اجلسي.واالن اقرئي هذا((.تناولت اناتشا  ))
ت  الورقة من معلمتها وكلها ذهول وحرية وقرأ



 .العنوان
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مباأن,هذا مل يطلعها على شئ فقد سارعت اناتشا  
 .لتتابع

 ((سيديت العزيزة))

 

لقد طلب مين االتصال بك كونك معلمة  
املوسيقى لآلنسة اناتشا برايت واليت اشرتكت  
 .مبسابقة تلفزيون النجوم يوم اخلميس املاضي



وقد أتثر متاماً  لقد مسعها احدهم بتلك املناسبة 
بصوهتا واراد متابعة مترينها املوسيقي. وقد طلب 
مىن االهتمام هبذه املسألة ابلذات. وهلذا سأطر  

ان اطلب منك اطالع االنسة بريت على  
حمتوايت هذه الرسالة وتدبري مسألة ايصاهلا اىل  
مدريد يوم الثالاثء املقبل على العنوان املذكور  

ها اىل طريق املستقبل اعاله حىت امتكن من توجيه
 .الغنائي احملدد واملناسب هلا 

 ((املخلص :خوليو روتسو))

اان..ال..ال!اصدق هذا!((مهست اناتشا  ))



 ((والرعب والنشوة ميزقاهنا))اانال اصدق

وال اان ايضاً.لقد بكيت حني استلمت الرسالة ))
 ((وعرفت حمتواها

(( املعلومة  آه.آنسة بريات هل فعلت حقاً؟((فهذه 
كانت مذهلة كالرسالة تقريباً. ألن اناتشا مل تتخيل  

 .معلمتها الصارمة واجلدية تبكي ألي سبب

ابلطبع .ماذا كان إبمكاين ان افعل غري ))
ذلك؟هذا هو الشيء الذي حيلم به املرء ـ الذي  

حصوله  يتضرع هلل من اجله...لكن اليتوقع ابداً 



مؤهلة وتستحقني ان كونك انت ـ تلميذة عندي ـ 
تتمي دراستك املوسيقية عند شخص مثل خويليو 
روتسو((.))ليس هذا افضل جزء من املوضوع. يف 

احلقيقة هذا هو الوجه السليب الوحيد للمسألة  
كلها . اان ابلكاد استطيع حتمل فكرة ان اكون  

 ((..حتت سلطة ذاك البغيض,لكن

(( ة  انه عبقري. والعباقرة ليسوا متوفرين بكثر 
اناتشا. كوين شاكرة النه يعرف فقط انك 

 ((موجودة

الاظنه يريد معرفة ذلك . ال اتصور كيف مت ))



من هو  -اقناعه ابلقيام بتدرييب. لكن شخص ما 
هذا الشخص؟ ـ الذي حتدث معه ووافقه على ان  

يدفع له بكرم او شيء من هذا القبيل مقابل  
يل تدريبه يل. ال اختيل اي شخص مهتم كفاية ـ حو 
اما بطريقة شخصية او حول امكانية ان اصبح 

 ((مغنية

اان اتساءل. لرمبا كان الشخص هو خوليو ))
روتسو نفسه. لرمبا هو اعتقد بشكل سري انك 
جيدة ال بل ممتازة وقرر ان يكون جناحك على 
 ((يديه لكنه فضل ان يبقي امسة غامضاً وسرايً 



(( ء آه انسة بريات عزيزيت هو لن يفكر هبكذا شي
وال بعد الف عام .وال اي شخص آخر سيتأثر  
هبكذا تصرفات رومنسية ابلقدر الضئيل الذي 

يتاثر بة خوليو روتسو نفسه,اان واثقة من 
ذلك .وكنت امتىن فقط لو انك رايت الطريقة 

املقززة اليت ابعدين هبا على االقل ,ال اان مل انس 
ذلك وال ازال حىت االن اشعر ابإلذال لقد قال  

جمرد غصة انين ...)) 

 .غصة؟((رددت االنسة بريات بذهول))

ليس ابلضبط لكنه استعمل تعبري ))جمرد خامة  ))



صوتية جيدة بدون احساسيس ((وقد تكبد العناء 
ـ العناء الكبري ـ إلقناع جلنة احلكم بعدم 

جداريت ,لكن هذا اليهم االن شخص ما فكر  
بطريقة معاكسة لذلك شخص ما...((توقفت  

رت وجنتاها مث اصفرت جمدداً  فجأة وامح
 .((واتبعت))آه ..اظن..انين اعرف..هويته

اذا ابق هذه املعرفة بداخلك مهما كانت هوية  ))
من فعل هذا لك فقد جاهد ليبقى امسه جمهوالً. 
اقل ماميكنك ان تفعلية له هو احرتام رغباته او 

 ((رغباهتا ابلسرية التامة



(( لتأكيد((  رغباته((صححت اناتشا ))رغباته اب
ومبوجة امتنان جلبت الدموع اىل عيوهنا تذكرت  

اناتشا كلمات رون بلوكيو هلا حول استحالة رفض 
 (())فتاة مجيلة وموهوبة مثلها 

كان الشخص املقصود هو رون بلوكيو . جيب  
ذلك!وفجاة ارادت اناتشا ان يكون رون هو فعالً  

 . الشخص املالك لدرجة مل تستطع ان تشرحها

كرم والده مع والدها,عليها ان ترفض   لرمبا بعد
لكنه تفهم هي ايضا  قيامه هبكذا خدمة جليلة هلا

جيداً خيبة املها احملطمة. لقد شعر ابلظلم واجلور 



الذي تعرضت له بعمق وصدق.وهو من اخربها  
حبرارة عن مدى اعجابه بصوهتا وكيف انه ـ  

وابلرغم من عدم متتعه بصوت مناسب لالفتاء ـ 
هتم كثرياً ابملوسيقى والغناء. كل هذا  اال انه ي 

يؤدي اىل شيء واحد ,اهنا تدين لرون بلوكيو  
ولرون بلوكيو فقط هبذه الفرصة الرائعة اليت الحتلم 

 ..هبا اال ابمجل احالمها

 

الشئ الوحيد الذي كان يدهشها ابملسالة هو 
تسليم القيادة خلوليو روتسو نفسه لتدريبها! فرون 



شعورها حنو هذا املوسيقي   يعرف متاماً حقيقة
الشهري والبد انه ادرك اهنا ستكون ممتعضة  

ومنزعجة جملرد فكرة العمل مع ذلك املتكرب  
 .املتعجرف

من انحية اخرى,هي تدرك ابلرغم من رايها  
ل انه وطبقاً ملا قاله رون نفسه  الشخصي ابلرج

الشخص املالئم متاماً لالهتمام ابملعنني ابالصوات 
اناتشا واالنسة بريات تناقشان هذا   احلقيقية.ظلت

احلدث الغري معقول الكثر من ساعة  
تقريباً .وادركت اناتشا مع كل حلظة متر ان هذه  



الرسالة املختصرة واملطبوعة على االلة الكاتبة قد  
 .غريت مصريها وحياهتا أبكملها

امتىن فقط االيكتفي بسماعي مث القول انين ))
يةالاستحق اهتمامه((قالت بعصب . 

الشك انه قد توصل لراي ما بشانك ))
وستحظني اخرياً ابلفرصة املطلوبة إلثبات 

 ((نفسك

سافعل ذلك.سأفعل. سأجعلة يسحب كلماته  ))
 ((احلقرية املذلة عين يوماً ما



كان عليها يف املنزل جمدداً شرح ماحدث وبطريقة  
التكرار حىت استوعبت والدهتا اخرياً املعجزة الىت 

حدثت والدهتا عندئذ عن فشلها  حدثت , مث 
 .ابملسابقة التلفزيونية

اي طفليت املسكينة,كيف استطعت كبت هكذا  ))
 ((امر عين ؟هكذا خيبة مريرة 

اليهم االمر االن ((قالت اناتشا اببتسام .وهذا ))
ابس والحزن .  كان شعورها احلقيقي ال خيبة ال

والشكر بذلك يعود اىل رون بلوكيو الذي منحها 
ملاسية جديدةفرصة أ . 



اخفت اناتشا امياهنا السري هذا حىت عن والدهتا 
وهوية املمول السري كان موضوع احلديث يف ال 

 .برايت طوال االايم الىت تلت

كتبت االنسة بريات تؤكد ايصاهلا للرسالة وتربعت  
بسخاء ايضا بعرض دفعها لتكاليف سفر اناتشا  

النه اىل مدريد.لكن بدا ان هذا مل يكن ضرورايً 
وابلربيد التايل وصلت بطاقة سفر ابلقطار من 

الدرجة االوىل ابالضافة اىل مبلغ من املال 
))للوجبات واجرة السيارات((كما اوضح 

 .املرسل



انه يفكر بكل شيء, ايله من حبيب((فكرت  ))
 .اناتشا ومل تكن تقصد خوليو روتسو ابلطبع

يوم الثالاثء كان يوماً مشمساً مجيالً و مليئاً  
ابالمل وفيما هي جالسة مبقعدها دخل القطار  
السريع فكرت اناتشا عن عمق وذروة اليأس 
واالمل اليت مرت هبما خالل االسابيع القليلة  

 .املاضية

كانت الساعة تشري اىل الثانية حني وصلت اناتشا  
اىل مدريد, عاصمة اجلمال واحلب .وهلذا فقد  

ن  استقلت التاكسي متوجهة متاماً اىل العنوا



املطلوب. قلبها كان ينتفض بشدة االن وهي  
تتمىن لو ان املوسيقي الشهري مل يسمع رايها 
اخلاص به تلك االمسية يف البلدة. بدا ذلك 

املشهد شجاعاً بذلك الوقت لكن االن وهي 
وحيدة يف مدريد وعلى وشك مقابلة خوليو  

روتسو ـ شعرت ابلندم لتفوهها تلك الكلمات 
 .على مسمع منه

اخرياً اىل املكان املطلوب ووجدت البناء  وصلت
حتتل القسم االكرب من   7ضخم جداً والشقة رقم 

 .الطابق الرابع عشر



استقبلتها امراة متوسطة العمر بوجه بشوش 
وقالت )تفضلي اىل الغرفة االستوديو آنسة  

 .برايت . سيصل السيد روتسو حاالً 

دخلت  مل يكن من احداً بداخل الغرفة لكن فيما 
اناتشا اليها واخذت تنتزع قفازيها بتوتر داخل  
املوسيقي الشهري من ابب جانيب. حياها بلياقة  
وطلب منها نزع معطفها واجللوس. الشيء يف  

تصرفاته كان يدل على تذكره الحداث اخر  
مقابلة هلما معاً, لكنها مل تصدق فعالً انه نسي اية  

 معلومة عن لقاءمها ذاك 



(( بتك ابلغناء حىت االن ((امرهااخربيين عن جتر  . 

وحني اطلعته على ذلك متتم بنفاذ  
 .((صرب))عملياًاذن انت جمرد مبتدأة

اعرف ان ذلك ليس ابلكثري.لكن االنسة بريات  ))
ـ معلميت املوسيقية ـ قد اخربتين انين حصلت على 

االقل على درجات الصوتية املطلوبة وعلى 
 .((التوضع الطبيعي لنربة صويت

(( التقولني.الأبس, هيا دعينا نسمع  انت
صوتك((تكلم وكأنه مل يسبق له وان مسع صوهتا  



من قبل وتساءلت للحظة ان كان قد نسي 
 .!فعالً 

 

لكن حني جلس خلف البيانو عازفاً احلاانً تقيم  
قتنعت جمدداً انه مل ينس  نرباهتا ودرجااتت صوهتا ا

شيئاً من امسية القاعة .))اود ان امسعك تغنني 
طعاً اوبرايل مالذي تعرفينه هبذا اجملال؟مق )) 

فكرت بثورة ضد االنسة بريات للحظات والىت  
قالت ان غناءها لالوبرا خالل املسابقة مل يكن  



مل  مناسباً للعامة. لكن بعد كل شيء خوليو روتسو
يكن من العامة ابلطبع . هو من قال ان عندها 

خامة صوتية جيدة فقط وبدون 
قطع دايندرا من الفصل احاسيس.))سأغين م

 (( الول الوبرا بومي لومسحت

تفضلي(( قال ولسبب ما ابتسم لطلبها ومل ))
تستطيع اال ان تنتبه اىل ابتسامته اجلذابة بشكل 

غري معقول.اعطاها اجلملة االبتدائية االوىل  
واكملت هي تذكرت ماقاله عن عدم وجود  

االحساس بصوهتا واضفت كل مشاعر املطلوبة  



داخل اللحن الذي كانت تغنيه معطية  وبعمق 
الكاملة صوهتا الصفاء و الروعة  .  

اوقفها بنصف اللحن وسجل شيء ما على دفرت  
 ((مالحظاته مث ساهلا))ملن تغنني هذا اللحن؟

 ماذا لـ ..لك((ردت وهى تشعر ابلدهشة ))

كال,كال!انت على املنصة.يف الفصل ))
فقط.ملن تغنني؟االول .لقد دخلت منذ حلظات  )) 

 ((ل..للجمهور على مااظن ))

 ((اياهلي!وهى تعتقد اهنا ستصبح فنانة))



عضت اناتشا على شفتيها وابعدت عنها رغبتها  
 .الغري معتادة للبكاء

ل...لرودلفو .للحبيب.اان مل افهم قصدك ))
  ((متاماً 

هذا مااراه.هل سبق لك وان قرات هذا املقطع ))
 ((من االوبرا؟

 ((ا..أجل))

حسناً,كما حزرت من املرة الثالثة انت تغنني  ))
هدا لرودلفو.اهنا حمادثة عرب االغنية مع الشاب 



الذي بدا بتحريك عواطف قلبك الفيت.انت فتاة 
مريضة, تلهني برباءة, التلبني الكثري من الدنيا 

ولست واثقة متاماً من نفسك هل تفهمني 
 ((ذلك؟

 ((اجل))

(( اعتقدت انه من  اذاً, ملاذا حبق السماء 
الضروري تفجري كل ثقتك وقوتك امام الشاب  

 ((املسكني بتلك الدرجة العالية من صوتك؟

هي ال تعرف هي تعرف فقط اهنا ارادت ان تظهر  



له ان عندها الكثري من االحاسيس بصوهتا وان  
ايً ورائعاً لرمبا مل يسبق له وان مسع مبثله هلا صواتً قو 

ا الشرح لكنها  من قبل متنت لوكان مبقدوره
استطاعت فقط ان تظل واقفة هناك وراسها 

 منحين وشفتها ترجف 

 ((لنحاول جمدداً ))

ا..اعطيين دقيقة فقط((قالت وهي تبتلع ريقها  ))
 . بصعوبة

 ((ماذا تقصدين .ابعطين دقيقة فقط؟))



ظلت صامتة وفجأة رفع راسه وقال  
ابمتعاض.))آه حبق السماء!اذا كنت ستعملني  

علم عدم البكاء بسهولة  معي فعليك ت
 ((هكذا.الدموع تصيبىن ابمللل وجتعلين عصبياً 

 ((آسفة))

مث هنض من مكانه واقرتب منها ولدهشتها  
 الكاملة امسك بيديها بني يديه 

توقفي عن التصرف حبماقة الدموع والغناء ))
اليتناسبان معاً .تعايل اىل جانيب على البيانو((  



البيانو. واخذ يعاود  وممسكاً بيديها سار هبا اىل  
العزف بيد واحدة ويده االخرى متسك يده 

بصالبة , نطق ابلكلمات جاعال اايها تدرك متاماً 
النقاط الواجب عليها الرتكيز عليها والفواصل  
حيث عليها ختفيف درجة صوهتا إلعطاء املعىن  

 .املطلوب

اهنا نصف فرحة ونصف  ))
حزينة((اوضح))الشيء ابداسيكون ابملأسأة  

لكربى جمرد رقة ولطف االن حاويل ا
 .((جمدداً .وانظري ايل وانت تغين



 

وقفت اىل طرف البيانو وعيوهنا مثبتة عليه وعقلها  
يصارع لتطبيق كل ما قاله هلا .والول مرة حبياهتا ـ 

اخذت اناتشا تفرغ نفسها من اناتشا برايت  
لتتقمص كلياً شخصية دايندرا الفتاة اليت تغين 

اللحن.مل يكن من املمكن هلا فعل ذلك  
ابستمرارية وحني ابعدت نظرها للحظه عن ذلك  

الوجه اجلميل املشع بعيون سوداء براقة جاءها  
صوته اهلادى واملسيطر ))انظري ايل((فأعادت  
نظرها اليه ولسبب غريب عاد السحر يسيطر  



جمدداً يف النهاية مل خيربها ما أذا اداؤها جيد ام  
كتف أبن يقول ببساطة.))مىت إبمكانك سيئاًبل ا 

لدروس ترتيب استقرارك يف مدريد لنبدأ اب 
 ((اجلدية؟

تق..تقصدانك سوف..سوف تدربين؟((سالتة ))
 .بتلعثم

ابلطبع انت التعتعتقدين انين قد ضيعت كل ))
هذا الوقت عليك لو مل اكن انوايً على تدريبك  

 .الست كذلك؟(( قال وبدا مندهشاً لسؤاهلا



(( طيع االستقرار مبدريد ابللحظة الىت  است
حتددها((سارعت للقول وكلها خوف من ان  
يسلبها ترددها من هذا الفرصة الغري معقولة  

 .(())انت من حيدد املوعد

يبدو انه كان يتوقع ردها هذا فقد اكتفى هبز راسه  
واخذ يقدم املقرتحات واخليارات. مث بعد اكثر من  

ات اهلاتفية مت  نصف ساعة من التدابري واملكامل
 .االتفاق على املوعد

يوم االثني املقبل بنفس الوقت وبنفس هذا ))
املكان((قال مث وهي تستعد للمغادرة قال بصوت 



عادي جداً.))عندك صوت قصائدي رائع مل يكن  
إبمكاين السماح هلم إبعطائه تلك اجلائزة مبسابقة  

التلفزيون تلك .كانو ليفسدوا مستقبلك لسنة او  
وكما سيحصل ,فحاملا انتهي منك.قد  اكثر 

تصبحني شيئاً ما تذكري...هنا بنفس املكان  
االثنني القادم((كلماته ونربته اعلنتا االنصراف  

السريع لكن اناتشا كانت مصدومة مبا قاله  
ووجدت الشجاعة داخلها لالنتظار والقول  

))مالذي تقصده متاماً بذلك؟هل جعلت ابقي  
اجلائزة النك وجدت  اعضاء اللجنة حيرموين من



 ((صويت جيداً جداً 

كال.اان مل اظن صوتك جيداً بتااتً .لكين ))
ادركت ان عندك حنجرة واواتر صوتية  

جيدة,طاملا ان احداً مل يفسد هذه االواتر هبذا 
النقطة ابلذات, الشكر يعود اىل معلمتك.واان لن  

اكن مستعداً الشارك بتخريب صوتك هذا.هذا  
 ((كل شئ

 

(( االلفي بيزوس اولئك كاان سيساعدانين  لكن..



 ((على متابعة التمرين والتدريب! هلذا اردت املال

آه, كال. حني جتدين العروض السهلة تنهال  ))
عليك كنت لتتقبلينها وتضعني جانباً مسألة 

متابعتك للتمرن كنت لرتهقي صوتك بطرف سنة  
او اثنتان بدالً من تطويره.كنت ستعيشني على 

ك كما يفعل املئات ـ البل االالف ـ راس مال صوت
هبذا العصر. وكان هذا السبب الدمار خلامة 
صوتك وما كنت لتتمكين من السيطرة على  

اواترك بعد ان تكوين قد ارهقتها وافسدهتا بتلك  
 ((الطريقة



لكن ماالذي اكد لك انين كنت سأفعل ذلك؟ ))
 .((...انت تفرض مسبقاً انين جمرد محقاء

(( ك املئات من احلمقى والذين  ابلطبع. هنا 
يتغلب عددهم على العقالء هبذا العامل وليس  

عندى اي سبب جيعلىن اعتقد انك ضمن  
 ((االقلية

ابتلعلت هذا بصعوبة لكنها كانت مصممة على  
ح نقطة مهمة اخرى فقالت))ماكنت تعرف توضي

علي  ايضاً ان مموالً..مموالً ما كان سيقدم ويعرض 
ح؟ ماذا لومل حيدث فرصة التدريب هذه صحي 



شيئاً من هذا؟ ماذا لو كنت تركت مع خامة 
فرصة   صويت دون ان ميسها احد لكن بدون اية

 ((لتمرينها وتطويرها ابلطريقة املناسبة؟

كنت ستجدين طريقة ما اذا كان تصميمك  ))
حقيقي. الفنان الذي اليتغلب على الصعوابت لن  

ريق  يعرف الكثري من النجاح, تذكري هذا.الن الط
 ((امامك لن تكون سهلة.اعدك بذلك

تذكرت هذا,تذكرته طوال عودهتا اىل  
املنزل.وتذكرت ابلذات نربته املتمتعة بقسوة وهو  

ينطق ابلكلمات كأنه جيد لذة ابلعذاب الذي 



ستتعرض له للوصول اىل النجاح عرب الطريق 
 .الصعب

 

لكن مل يكن هذا كل ماتذكرته ابليوم التارخيي 
ت كل ماحدث هلا بتلك الغرفة.  ذلك, بل تذكر 

الرتتيبات قد متت كلها وبسهولة مدهشة نظراً النه 
هو خوليو روتسو من يقوم هبا . اتصال واحد 
وأتمنت هلا االقامة بسكن خاص للطالبات يف 

املدينة. وحىت ابليلة االوىل رتب هلا جدول 
دراستها الكامل بدقة جعلت عيوهنا العسلية  



غناء ستكون راند بيور تتوسع بدهشة لدروس ال
مدرستها , وهذاما افرح اناتشا فاملرأة كانت ابلغة  

 .اجلدية واالهتمام اثناء املباراة

للغات))الغة الالتينية جيدة لكن االنكليزية 
ضعيفة واظن لغتك الفرنسية واالملانية اسوأ من  

درسة  االنكليزية((كان عليها الذهاب اىل م
رايل فعليها احلضور اللغات ابلنسبة لتدريبها االوب

منزله ))اذا كنت مسافراً او  مرتني كل اسبوع اىل  
مشغوالً حبفلة وسيتغري الرتتيبات حينها مسبقاً .مل 

يكن الشيء البالغ اال مهية والواجب عليك 



ادراكه بعمق هو انك ستعملني جبهد وجد مل  
هتم ابهلواية  يسبق له ان اختربته من فبل رمبا اان الا

لكسل هو اخلطيئة العظمى .احفظي  وابلنسبة يل ا
هذا جيدًاخالل االشهر القادمة وقد نسري معاً  

 . ((على مايرام

لقد انتبهت اىل تلك ))قد((لكن كانت ستوافق 
على كل مايقوله حىت لو طلب منها العودة اىل  

 .لشبونة سرياً على االقدام

لقد اعجبت به ليس بدرجة خمتلفة عن اعجاهبا  
بدرجة كبرية.لكنه كانت حتت   السابق وكانت ختافه



سحره ذلك السحر الذى علق عليه احد النقاد  
ونه القوة الدافعة اليت تدفع الفنان من  يوماً بك

الدرجه املنخفظة اىل الدرجة العليا االمسى 
وتساءلت اناتشا عن الدرجة اليت يضعها عليها  

خوليو روتسو! ابلدرجات املنخفظة جداً ابلطبع!  
ه هو الذي سيشحن تصميمها  لكن خوفها هذا من

وسيدفعها لتحاول املستحيل لتثبت له اهنا ستقوم 
بكل ماسيطلبه منها. قد يكون قاسياً وجارحاً  

لكن الشيء الغريب كان ان كلمة املديح اليتيمة  
اليت ينطق هبا كانت اكثر من رائعة واكثر من  



 .ساحرة وهو ابلطبع اندراً مايتفوه هبا

نزل لتواجه ايفان حني وصلت اخرياً اىل امل 
املتفجرشوقاً وااثرة ووالدهتا القلقة ملعرفة تفاصيل 

كل ماحدث هلا واكتشفت اناتشا وهي تشرح هلما  
 .ماحدث مدى أتثري خوليو روتسو اهلائل عليها

كان من السهل عليها شرح كل مايتعلق  
ابلرتتيبات واالجراءات اخلاصة إبقامتها ودروسها  

عن ادائها امامه  لكن حني وصلت اىل التحدث 
اندهشت والدهتا حني عرفت اهنا كانت على 

 .وشك البكاء



آه هذا مل يعد هاماً االن امي وقد ساعد ذلك  ))
نوعاً ما..بتقليص التوتر واالضطراب الذي كنت  

اشعر به. على كل حال لقد كان هو آسفاً  
قليالً ,على ما اظن..مث شرح يل ابلضبط  

المور ابلطبع, مايقصده.انه بغيض ابلعديد من ا
لكنه عبقري. اان اتقبل ذلك االن ,عنده مقدرة  

على حتريك االهلام بقوة سواء اكنت معجبة به ام 
 ((ال.مل يسبق يل مطلقاً ان قابلت رجالً مثله حقاً 

نظرت والدهتا اليها بشك وببعض القلق وقالت  
بتقطيب))اان ال اقول انين راضية متاماً عن فكرة  



سلطته الكاملة..هو اليبدو رجالً  وجودك حتت 
 ((لطيفاً ابلنسبة يل

آه انه ليس كذلك مطلقاً(( وافقتها اناتشا  ))
بضحك)) انه بغيض وفظ اجل لكن..هو جيعلين 

مل افعلها من قبل ابداً.لقد شعرت   اغين بطريقة
 ((وكاين فعال دايندرا بتلك الدقائق الثمينة

(( ولني الأبس, انه على االقل عبقري متمرس. تق
انه قد تدبر لك امر السكن والدروس 

واللغات..حىت تتمكين من بدء التدريب االثنني  
املقبل؟هذا تسرع كبري. اان مندهش من قولك له  



 ((انك ستكونني جاهزة أبي وقت حيدده

حقا"؟((سألته اناتشا وهي تبتسم وكاهنا تذكرت ))
امراً حيريها))واان اشعر ابلدهشة من ذلك  

الوقت مل خيطر ببايل اي شيء االن.لكن بذلك 
 ((سوى موافقيت على مايقرتحه

ابلرغم من ان اسبوعها كان حافالً ابملنزل اال اهنا  
زارت معلمتها االنسة بريات واطلعتها على ماحدث  

واخربهتا عن تعليق خوليو روتسو حول فضلها 
 . ابحملافظة على خامة صوت اناتشا



 

قالت انفجرت اسارير االنسة بريات إبشراق و 
بنبؤة))ستصلني اناتشا ستصلني اىل 

القمة.مبوهبتك الصوتية وإبرشادات خوليو روتسو 
 ((من املستحيل ان تفشلي.ايتها الفتاة احملظوظة

عرفت اناتشا اهنا كانت حمظوظة ...لكن ليس  
. وبطريق  لنفس االسباب اليت قالتها االنسة بريات

  عودهتا اىل منزهلا التقت وصدفه مبنبع حظها هذا
املتمثل برون بلوكيو الذي خرج من احد املنازل 

 . واجته اىل سيارته دون ان ينتبه هلا



  . سيد بلوكيو! (( اندته اناتشا وركضت حنوه ))

التفت هو على الصوت وابتسم اببتهاج واشرق 
ومد هلا  وجهه الوسيم لرؤيتها.))آه,اهالً ((قال

ا يداه وصافحها حبرارة وعيوهنا متعلقة به وانفاسه 
الهثة.))سيد بلوكيو اان مسرورة جداً لرؤيتك! 

 ((..سأذهب اىل مدريد االثنني املقبل و

اذن فقد جنح االمر((قال مث بدا علية االرتباك ))
الواضح....شعرت دون شك انه قد فضح االمر 

وافضل ماعليها ان تفعله فكرت اناتشا ان  
تتجاهل تعليقه هذا وتتجاهل ادراكها للسر الذي 



منذالبدايةشكت به  . 

اردت اخبارك انت ابلذات على هذا النك ))
كنت ابلغ الرقة والطيبة مع والدى وكنت ابلغ  

الرقة والتفهم مع خيبة املي بعد املباراة التلفزيون  
وقد حدث شيء غري معقول! شخص ما..ال  
اعرف من هو بعد, يبدو انه احد اعضاء جلنة  

ن  احلكم..قد قرر كما يبدو انين استحق التمري
والتدرب وقد استدعيت اىل مدريد وتقابلت مع  

خوليو روتسو تصور,هو من بني كل موسيقي  
  ((...العامل.وسيهتم هو نفسة بتمريين وتدرييب و



توقفت لتلتقط انفاسها وضحكت ووجدت انه  
 .اليزال ميسك بيديها بني يديه

 .اليس هذا رائعا؟((صاحت وعيوهنا تشع))

(( ها وكان اشراقها  رائع((وافقها وهو ينظر الي
وفرحها ومحاسها هو الشيء الرائع حقا ابلنسبة 

 .له

لكنىن لست مندهشا هلذا.على شخص ما ان ))
ء ما الجله  مييز مجال صوتك والقيام بشي

ابلتايل.ماهي درجة تقدريرك خلوليو روتسو االن 



 اذن؟((وابتسم هلا

اان الاستطيع ان احبه.لن افعل ابدا .لكين ))
اثنواي .لكن احلقيقة تبقى كونه   اظن ان هذا امرا

غامض اكثر املخلوقات اهلاما بشكل عجيب و 
وحىت ولو شعرت برغبتك العميقة بصفعة على 
وجهه الوسيم املتكرب ذاك فإنك ستوافق جبنون  
على القيام مبا يطلبه منك ابلضبط.ايبدو هذا  

 ((جنوان ؟

ابلطبع.لكنها احلقيقة, حىت بريوين العظيم قال ))
إبمكاين قتلة..اال انين كنت ال اصبح   عنه))كان



نصف فنان فقط لواله وكنت الكون اكثر الناس 
 ((تعاسه وحزان بنجازته

هو قال هذا؟ايله من مغين عظيم, وهو اليزال  ))
يشعر بفضل روتسو عليه ويعرتف بسلطته  

االنسة بريات على   الطاغية .بدأت اعتقد ان
  حق ,وانين حمظوظة وبشكل اليوصف لتمكين من

 ((جمرد لفت نظره اىل وجودي 

صدقيين, ماكنت لتكوين أبايدي افضل من ))
اايديه(( اكد هلا رون بصدق وفكرت هي ان هذه 

 .طريقته لتربير خياره هذا



اان واثقه انك على حق وحىت يوم ممايت سأظل ))
ممتنة للشخص الذي وفر يل هذه الفرصة  

 ((املستحيلة

(( القيمة!امتىن لك كل احلظ ايتها الفتاة العزيزة 
يف مدريد.ليباركك هللا ,امتىن ان اراك هناك حني 

 (( ازور مدريد

 ((آه ابلطبع.هل تزور مدريد دوما؟))

كل ثالثة او اربعة اسابيع((طمأهنا مث رحل  ))
ها ينبض حبرارة  واتبعت هي طريقها حنو منزهلا وقلب



 .النه سيكون لرون بليوكيو مكاان حبياهتا اجلديدة

ذت تنظر اىل كل شيء حوهلا بوادع فحني تعود  اخ
اىل البلدة جمددا هي لن تكون ابلطلع اناتشا 

نفسها , ستكون قد اكتسبت املزيد من اخلربة 
  .واملزيد من التجارب والنضج

ودعت والدها وابتسمت للفخر الذي برق داخل  
عيونه بيوم سفرها وعانقت ايفان بشوق وحب 

التوفيق ويذهب اىل  قبل ان يقبلها ويتمىن هلا 
 .مدرسته



جاء دور والدهتا الىت عانقتها بقوة وقالت اناتشا  
بصدق))كنت امتىن لو انين مل اكن مضطرة لرتكك  

هبذا الظروف العصيب .لكن احلمدهلل صحة  
والدي تتحسن.واان ابعد ابلطبع بضعة ساعات  

عن البلدةفقط.إبمكاين العودة فورا عند اول 
ناك حاجة لذلكاشارة..اذا ماشعرت ان ه )) 

 

قبلتها والدهتا وقالت إببتسام ))التقلقي اان لن  
استدعيك من العمل اهلام جدا حبياتك  

فعال ,اعتقد ان خوليو روتسو خاصتك لن يعترب 



االرتباطات العائلية قدر اهتمامه ابالرتباطات  
 ((املهنية

انه ابلطبع ليس كالكلمة االخرية((اعلنت  ))
لتحدي بلدهتا اهلادئة اىل  اناتشا وغادرت هبذا 

عاصمة الفن مدريد.ابلرغم من تعليقها على  
كلمات والدهتا اال اهنا ادركت وهي بطريقها اىل 

منزل روتسو اهنا قد ارتبطت فعالً معه برابط مهين 
التعرف مداه لراحتها مل يكن خوليو روتسو مبفرده  
هذه املرة فقد كانت راندا نيور جتلس معه داخل 

يتها املرأة االكرب سناً مبوادة ولكن  الستوديو.ح



 .بشكل رمسي

اان مسرورة الننا سنعمل معاً .لقد عرفت ان  ))
صوتك كان مجيالً حني مسعتك يف املرة  

االوىل.بظروف اخرى كنت الصر على تقدمي  
اجلائزة النقدية لك .لكن ..هناك بعض  

 ((االعتبارات االخرى 

((   فهمت((اخربهتا اناتشا هبدوء ورمت خوليو
ه يبتسم  روتسو بنظرة سريعة مل تندهش لرؤيتها ل

بطريقته اخلفيفة واملتكربة املعتادة..يبدو ابلغ  
السعادة حلرماهنا من االلفي بيزوس النه حكم  



عليها بكوهنا محقاء واتفهة ستبذر املبلغ بطريقة  
  !خاطئة

اخذت راندا بيور تشرح هلا تفاصيل دراستها معها  
بيانو احياانً لتشرح هلا  وكانت تنتقل للعزف على ال

النقاط اليت تتحدث عنها.وكان خيوليو يتدخل 
احياانً هبذا احلديث معلقاً بشكل طبيعي على 

  .نطقة او اخرى 

جيب االتتوقع املعجزات هبذه املرحلة االبتدائية  ))
 .سيد روتسو((اعلمته راندا اببتسام



لكنه ابعد ذلك قائالً))من السهل احلصول على 
وسطة, املعجزة هي اقل ماميكن للمرء  الدرجة املت

ان يتطلع اليه.لقد اخربهتا ان امامها طريق شاق 
 ((وصعب. التعطيها اية اوهام مرحية

حىت لو فعلت فإنك لن جتد صعوبة  ))
 .إبزالتها((ردت راندا مبرح

الأبس عندها توجه غري هاوي اساسي هبذه ))
املرحلة((قال متحداثً عن اناتشا وكأهنا متثال  

ي او كأهنا صماء التسمع))هذا ما عليك  حجر 
 (( تصحيحه اوالً 



سنبذل قصارى جهدان((ردت راندا وهي ))
تبتسم لنااتشا ومث هنضت واتبعت ))جيب ان  

 .((اذهب االن.هل اوصلك اىل االسفل؟

اجل.هذا لطف منك و...((قالت اناتشا  ))
بسرعة وهي تنهض بشوق لفرصة لتحسن معرفتها  

 .براندا

(( ن ((قاطعها خوليو جبفاف  لست حرة اال
))كان هذا فقط النقاش االبتدائي عندك درس 

  ((اليوم حىت لو كنت قد نسيت ذلك



ابليوم االول مباشرة .. وهي قد وصلت للتو ))
 . من احملطة ؟(( علقت راندا بدهشة

بيومها االول مباشرة .. وبوصوهلا للتو من   "
الفجوات  حمطة اذا ماكان عليها التعويض عن 

الناقصة واملتعددة مبعرفهتا املوسيقية فعليها البدء 
 ((على الفور

الأبس ساراك غداً اذن يف العاشرة متاماً .اان  ))
رية من مكان سكنك واي من على مسافة قص

الطالب سيدلك على املكان((غادرت راندا  
 .وشعرت اناتشا وكأهنا قد هجرت



(( فينا  واالن سنبدا العمل االسبوع املاضي اكت 
لتسلية((اعلن خوليو .مل تكن هذه الصفة  فقط اب

الىت ستطلقها اناتشا على االمسية لكنها فهمت  
ما يقصده حاالً .على االقل فهمت مايقصده  
ابلعمل فحني اخذت تسمع تعليقاته واوامره 

املختصرة القاسية وجدت من الصعوبة مبكان  
املتابعة خاصة حني وجدت نفسها حمصورة يف 

ة.يف النهاية ساهلا بنربته النافذة الصرب  بداية صعب
اخلطرة ))افرتض انك دون شك تعرفني قراءة  

 ((النوتة املوسيقية؟



 ((أ..أجل ابلطبع))

الابس,اقرئيها اذن!((صاح ضارابً بقبضته على  ))
فجأة  االصابع املوسيقية للبيانو مما جعلها تقفز

 ((..))اذا مل تستطيعي االنتباه البسط التعليمات

 

اهنا ليست تعليمات بسيطة.انت لست جيداً  ))
إب عطاء الشروحات اذا مل تكن تعرف ذلك 

فاعرفه.انت تفرض انين اعرف كل االشياء اليت مل 
يسبق يل ان رايتها من قبل, وانت التزعج نفسك  



 .((بتوضيح ماتريد

صمت مميت سيطر على املكان بعد كلماهتا  
املتفجرة هذه مث قال هو بصوت شبه لطيف  

تقصدين القول انين الشخص الذي ينقصه  ))
 ((الذكاء؟

 ((..لـ..ليس هذا..كال.لكنك..لكنك))

اتبعي.اان احترق ابلفضول((واحنىن ليسجل شيئاً  ))
ما على دفرته ادركت فجأة ان هذه كانت حيلة  

يتبعها حني يرغب إباثرة اعصاب شخص  



ما.ولغبائها وجدت نفسها تقول))هل عليك فعالً 
د قوله؟النه اذا كان هذا قصدك ان تعرف ما أري

 ((فسيكون من اصول االدب اكثر ان تنظر ايل

 .لست رجالً مؤدابً ((رد بربود))

اان..اانمل اقصد ان اكون فظة معك...((ابتلعت  ))
 ((..ريقها بعصبية )لكنك اخفتين و

نسبة لشخص خائف فأنت تبلني حسناً .هذه ))
  هي املرة االوىل الىت يعلق هبا شخص ما على

 ((طريقة تدريسي.لكن اتبعي



اان..اان فقط احاول القول ان كل ماتقوله يل  ))
هو شيء جديدمتاماً علي. الاستطيع استيعاب كل  

هذا بسرعة. الفائدة من ذلك اذا مل افهم منذ  
 ((.. البداية.لو فقط تكون اكثر صرباً 

هال حاولنا جمددًا؟(( قال هبدوء ومل تكن ))
مطمأنة ام خبيثةمتأكدة من ان نربته    .  

اتبعا جمدداً وبنغمة اآلهية متكنت من تنفيذ  
مايطلبه منها ابلضبط. ومل حتظى بعبارة مدح منه , 

بل قال فقط )) ملاذا مل تتمكين من فعل ذلك 
قبالً ؟(( . لكن هذا او صلها على االقل بسالم  



 .اىل هناية الدرس

مث وهي تتناول قبعتها استعداداً للخروج استفسر  
)هل سبق لك وحضرت اوبرا؟) )). 

آه,اجل ثالث مرات.لكن فقط حني وصلت  ))
 ((فرقة متنقلة اىل برشلونة

 .ماذا مسعت؟((ساهلا بفضول))

اتهناوزر, فلدرماس وفوزيك((ضحك هلذا ))
ااثرت دهشتها ووجدت انه مل ضحك بقوة لدرجة 

يسبق هلا وان مسعت هكذا ضحكة جذابة حيوية  



شيطانوخطرية وعيونه تربق كال . 

ابتسمت مع اهنا تشعر ابحلرية.مث سألت  
 ((اخرياً))هل هذا مضحك هلذه الدرجة؟

ابلتاكيد كذلك انه اكثر مزيج مضحك مسعته ))
حبيايت وهذا تعليق مضحك جداً من قبل مبتدأة  
 ((بفن االوبرا.ماذا فعلت لدى مساعك لفوزيك؟

 .القليل(( قالت بصراحة))

(( ماتوقعتة.اذن مل يسبق لك ان مسعت اوبرا  هذا 
 .فريدي على املسرح؟((هزت راسها ابلنفي



ايللروعة. ايلروعة الشعور حبضور فريدي للمرة ))
االوىل من االفضل لك مرافقيت اذن هذا  
 ((املساء.اهنم يقدمون عطيل يف الكوفنت

ارفقك؟اىل االوبرا..تقصد؟((قالت دون ان  ))
 ..تستطيع ان تصدق ما تسمعه

اجل ابلطبع.هل تعتقدين انك ستكونني قادرة  ))
على الوصول اىل هناك مبفردك ام علي املرور 

 ((الصطحابك؟

آه ال!اظن ان إبمكاين تدبري امري ))



مبفردي((قالت وهي ترتعش من 
  االاثرة))ابلواقع,اجل ابلطبع استطيع((قالت
 .بسرعة حىت اليعتربها عاجزة او غري عصرية

(( لقاعة يف السابعة والنصفاذن القيين يف ا ))  

 .هل ستكون انت املايسرتو؟((سالته بلهف))

كال.ابلطبع.مالذي تعتقدينين سأكون فاعله  ))
بوجودي يف القاعة يف السابعة والنصف؟لورنت 

هو املايسرتو.انه ليس مبثل بداعيت, لكنه جيد((  
قال ذلك وكان هذه حقيقة واضحة ))السابعة  



 ((والنصف التتأخري 

(( ال لن افعل.ماذا ارتدي؟آه,ك )). 

 .ترتدين؟من سيأبه ملا ترتديه؟((سأل ابحتقار))

 

كال..اقصد ثوب سهرة؟ النين ال املك ثوابً ))
 ((..حقيقياً واعتقدت انه لرمبا

ارتدي ماترغبني به.لن ينظر اليك اي ))
 .شخص((قال هلا بعدم اكرتاث

وصلت اىل الطابق السفلي والدهشة التزال  



للبواب ان يطلب هلا اتكسي تكتنفها ومسحت . 

هي مل تكن معتادة على هذه املصروفات الزائدة  
للوصول اىل  لكن حقائبها وامتعتها كانت تضطرها 

سكن الطالبات ,الذي جتهل موقعه  
 .متاماً..ابلسيارة

اعطت السائق العنوان وتشاغلت ابلنظر اىل 
املناظر البديعة والساحرة يف اخلارج.لكن اكثر من  

ها كان اليزال مشغوالً ابلذي حدث نصف تفكري 
قبل دقائق قليلة جمدداً كان هناك ذلك املزيج  

الغريب من االاثرة القصوى واخلوف وهي التزال  



تشعر حىت االن ابلصدمة واملتعة لوقوفها اجلريء 
 .بوجه خوليو والرد عليه بتلك الطريقة اجلريئة

وهي التفكر اهنا اساءت لتقديره هلا بتصرفها  
على االقل ذاك مل مينعه من دعوهتا حلضور ذلك .ف

 .اوبرا عطيل معه هلذا املساء

وصلت بعد مسافة قصرية اىل بناء كبري ومجيل 
املنظر حبديقة غناء حوله وادركت ان هذا سيصبح  

 .منزهلا لشهور مقبلة

استقبلتها صاحبة املنزل السيدة ايزبيال. كانت  



وانيقة  السيدة متوسطة القامة, لطيفة الوجه 
امللبس .فكرت اناتشا ان السيدة كانت مغنية ما  

بشباهبا.وصدق ظنها فعالً حني اخربهتا السيدة  
 .وهي تدهلا اىل غرفتها اهنا كذلك فعالً 

لكين مل اختطى كوين مساعدة بديلة يف ))
الكوفنت. لكن العروض املتنقلة كنت االوىل  

وكان يل العديد من املعجبني وزران عشرات 
وجتولنا بكل مناطق اسبانيا.لكن لالسف االماكن 

تلك االايم قد ولت االن ال احد يهتم اال  
 ((مبوسيقى الراب والروك



ابدت اناتشا اهتماماً حقيقياً بعمل السيدة ايزبيال  
 .السابق ومنحها ذلك ابلطبع رضى صاحبة املنزل

سأعتين بك جيداً ايعزيزيت.لقد اخربتين االنسة  ))
شلونة وانك حباجة لبعض  بيور انك من ضواحي بر 

االرشاد, لكنك ستعتادين فوراً على كل شيء  
هنا. هناك تلميذات غريك يف املنزل.اثنان  

))وترايت((واحد ))نفخ((وثالثة ))صوتيات((.لن 
 ((تشعري واحلالة هكذا ابلغربة

لن اشعر بذلك مطلقاً دون شك.الغرفة رائعة  ))
 .فعالً ((ردت اناتشا مبودة



(( املنزل, والطعام جيد ايضاً وكذلك  حسناً, اهنا ك
ين ادرك متاماً امهية وجود املنزل االاثث هللا يعلم ان

الدافئ والطعام اجليد والفراش الوثري بعد عودتك  
من العروض الغنائية املرهقة والتعب قد اخذ منك  

كل مأخذ ,الأبس اراتحي االن ورتيب اغراضك 
ني داخل اخلزانة مث انزيل اىل الطايق السفلي ح
تسمعني صوت اجلرس. سنتاول العشاء يف 

اخلامسة والنصف هذا اليوم وبشكل استثنائي الن 
اربعة من الفتيات سيذهنب حلضور االوبرا 

  ((الليلة,اهنم يعرضون ))عطيل ((لشكسبري



اعرف اان ايضاً سأحضرها((شرحت اناتشا ))
 .والسعادةتغمرها

((  ستذهبني اىل الكوفنت؟((رددت السيدة ايزبيال
بدهشة)لكن متلكني تذكرة؟ ليس من اجليد  

الذهاب وتوقع اجياد تذاكر اضافية على  
الباب,تعرفني ان عطيل اوبرا معروفةجداً ومطلوبة  

 ((جداً 

اجل معي تذكرة على االقل صـ....صديق ))
 .((سيأخذين معه اليها



فقد بدا من اتبجح واملباهاة االعرتاف ان خوليو  
نت فتاة بنفسة سيصطحبها .))الابس ,ا

طلب هائل على التذاكر.لكن   حمظوظة.كان هناك
حدث ذلك الن اجلميع اعتقد ان رستو هو من  

سيكون املايسرتو. االن هو مل يفعل ذلك اال 
بوقت الحق من هذا الفصل .لكن الرجل االخر 

 ((جيد بدورة

 .هذا ماقيل يل(( متتمت اناتشا))

هذه ليست بداية سيئة الول ليلة لك يف ))
ان تذهيب اىل الكوفنت!اهنا بداية ليست   مدريد!



 (( سيئة ابداً 

هذا مافكرت به بدوري ,هناك فقط عقدة  ))
انه سيجلس يف مقعد جيد.  واحدة.اان..اان اعتقد 

هل تعترب مشكلة كوين ال املك ثوب سهرة  
 مناسب؟((سألت اناتشا 

ليس ماكنت ستجلسني يف احدى املقصورات, ))
ثوب مشكلة اال اذا  وحىت بتلك احلالة لن يكون ال

 .((كنت حتضرين االوبرا يف ليلة االفتتاح االوىل

اخربهتا السيدة ايزبيال))حسناً ,سأتركك االن 



 .((لرتتيب اغراضك

  .وأببتسامة لطيفة غادرت الغرفة

فكت اناتشا احلقائب ورتبت كل شيء مبكانه 
بسرعة وتناولت الثوب القرميدي الوحيد الذي 

بسرعة مث سرحت شهرها   متلك من مكانه وارتدته
سها ابملرآة ,الثوب كان رائعاً جيداً ونظرت اىل نف

ويلقي بظالل جذابة على بشرهتا وعيوهنا, انه  
ابلطبع اليبدو فرنسي االانقة لكنهجميل ومناسب  

 .هلا



كتبت رسالة قصرية لوالدهتا ختربها هبا ان كل  
شيء يسري على افضل من يرام وحني مسعت  

غرفة ونزلت اىل الطابق  صوت اجلرس تركت ال
السفلي الكل كان متحلقاً حول الطاولة الطعام  

وشعرت اناتشا ابخلجل واالرتباك فسارعت  
السيدة ايزبيال للوصول اليها ومرافقتها اىل داخل 

 .الغرفة حيث قامت ابلتقدمي السريع والودي 

واكتشفت اناتشا حينها ان ))الوترايت((من  
لعزف على العود  كاندى وفلور شقراوات تتعلمن ا

اما ))النفخ((فكانت فتاة مسراء تدعى برسيال 



تتعلم العزف على البوق واب النهاية 
ة تدعى ايفا رقيقة  ))الصوتيات((كن فتاة فرسي

املالمح واخرى اسبانية تدعى مارايان بشعر اسود 
قصري وعيون خضراء واسعة اما الثالثة فقد عرفت  

قريب اناتشا  نفسها فوراً ابلقول ))تعايل واجلسي 
برايت واخربيىن كل شيء عنك امسي لوليتا فاردو 
واان ال اعترب كتلميذة حمرتفة يف الغناء كالباقيات. 

اان فقط احب الغناء. يبدو كالمي بال طموح 
اعرف ,فيما اجلميع يصارع للوصول اىل قمة 
شجرة االوبرا. لكين اظن ان هذه هي طبيعيت 



 ((وحقيقي

ت ))اان اظن انين احب  ابتسمت اناتشا هلا وقال
 .((طبيعتك وحقيقتك

ضحكت لوليتا قائلة ))على االقل هذا يوفر علي 
الشعور ابلغرية املهنية تقول ايزبيال انك ستذهبني  
اىل الكوفنت الليلة ولكنك ستجلسني ابملقاعد  

االمامية , مجيعنا سيجلس يف الصف االخري  
يف))البلكون(( اتعرفني,كيف حدث وان وجدت  

امامياً ايتها احملظوظة اجلميلة؟ مقعداً  )) 



 .اان..اان مدعوة((اعرتفت اناتشا))

اذن فهي متلك صديقاً ثرايً ((مهست لوليتا  ))
للجميع بصوت مرتفع ومرح ))ايللروعة! او 

عندك رمبا شخصاً مهماً..قد يكون اكثر افادة  
 .((لك ..اذا ماكان واسطة مناسبة..ما امسه؟

عميقاً وادركت ان عليها قول اخذت اناتشا نفساً 
احلقيقة حىت التقع ابملزيد من التورطات.))انه  

ليس صديقي.اان يف الواقع تلميذة لدى خوليو  
 .((روتسو وهو من سيصطحبين اىل الكوفنت



ساد الصمت الكامل بعد نطقها ابالسم السحري 
وحدق اجلميع هبا بعدم تصديق,مث قالت 

رفقة خوليو  ايفان)انت ستذهبني اىل االوبرا ب
 ((روتسو؟ماهو شعورك لذلك حبق السماء؟

شبانيا وعلقم مر(( ردت ان اتشا ببساطة  ))
  .وصدق

صرخت ابقي الفتيات وربتت لوليتا على ظهرها  
وقالت ))آه,حنن سنحبك ابلطبع اناتشا.مباذا 

ميكننا ان نساهم هبذه املناسبة؟هل استطيع ان  
معطف...عندى اعريك شيئاً ما ؟حقيبة مسائية او 



معطف بىن رائع..او قد نوصلك اىل هناك على  
حسابنا؟اقصد..جيب ان جنعله جهداً تعاونياً وثقي  

انك ستجعلينا فخورين جداً بذلك.خوليو  
روتسو! هل متانعني لو ملستك!؟((والمست اناتشا 

 .بلكزة قوية

ضحكت اناتشا وقالت ))من الطف الكبري منكن  
ابلطبع اشعر   ان تكونوا مهتمات هكذا .اان

ابالاثرة اهلائلة .فللحقيقة, هذه هي املرة االوىل 
 ((..الىت اذهب اىل دار كوفنت و

املرة االوىل.وسنذهب مع خوليو الشهري ))



بنفسه,ارجوك استعملي شايل البين!سأحب ان  
به قد وضع قرب الرجل الشهري,حىت لو مل  افكر 

اكن اان من يرتدية.وسيناسب ثوبك القرميدي هذا  
اماً((وقبل ان جتيب اناتشا سألت فلورا مت

 ((بفضول))هل تعرفينه جيدا"؟

اجل اخربينا كيف هو شكلة؟(( توسلت ))
كاندي ))مجيعنا يعرف انه جذاب لدرجة هائلة  

بع, إبمكان املرء رؤية ذلك حىت من ابلط
))البلكون(( لكنهم يقولون انه شيطان ايضاً.هل 

 ((هو كذلك؟



 

م رايهما الصريح  فتحت اناتشا فمها لتخربه 
التعقل منعها من ذلك  خبوليو روتسو لكن

وفضلت االحتفاظ برأيها الشخصي لنفسها 
فقالت هبدوء وبطء ))اان الاعرفة شخصياً 

حقاً ,الـ..الصديق الذي يدفع تكاليف متريين على 
الغناء قرر ان يكون خوليو هو مدريب وهلذا فقد  

اقول ارسلت ال اكون تلميذته . هو قبل يب , ان 
ذلك ,لكن فيما يتعلق مبعرفيت به..فاان قد قابلته  

 .((فقط ملرتني.. البل ثالث مرات يف احلقيقة



اقول ان عندك النوع الصحيح من االصدقاء ))
صحيح؟ امتىن لو كان عندى صديق يفكر انه من  

املناسب يل ارسايل للتمرن على يدي خوليو  
 ((الشهري

(( اندي لن يفيدك ذلك حىت لو حصل((قالت ك
بثقة مرحة ))فسيتم رفضك على الفور . روتسو  

ال يستقبل فقط االشخاص املوهوبني الراغبني 
ابلغناء. اان مل امسع من قبل ابداً ,انه قد استقبل 

 ((اي سخص .الشك انك مميزة جداً اناتشا

 .هل انت مميزة جدًا؟((سالتها لوليتا))



الاعرف .هو ال يعطيين هذا االنطباع. لكن  ))
ن الوقت اليزال مبكر له ليتوصل اىل اي  اظن ا

 ((حكم هبذا الشأن

يقولون ايضاً انه يستطيع مساع الصوت من ))
الصف االخري وسيدرك متاماً ما سيكون هذا  
الصوت عليه بعد التدريب املناسب والتطوير  

اخلاص ,وهم يقولون ايضاً, انه حني أيخذ على 
له  عاتقه صوت اي مغين فإنه يعلم متاماً ماسيفع

 ((مع ذلك املغىن خلمس سنوات قادمة

حقا"؟((سألت اناتشا وهي تشعر ببعض ))



 .االنزعاج هلذه الفكرة

هيا توقفوا عن الثرثرة االن ولننطلق (( قالت  ))
 .مارايان وهى تنظر اىل ساعتها وهنض اجلميع

هل ستذهبني بتاكسي؟ام تفضلني اجمليء  ))
 .معنا؟((سالتها لوليتا

(( لطبع (( ردت اناتشاآه,سأذهب معكم اب . 

 .حنن سنستقل امليرتو((اوضحت مارايان))

 .ليكن((ردت اناتشا اببتسام))

وسرتتدين شايل ((سارعت لوليتا للقول وقبل ))



ان تفتح اناتشا فمها ركضت لوليتا اىل غرفتها  
 .وعادت مبعطف بين انيق جداً 

 ((انه..مجيل جداً ))

انه لك اليلة..التتفوهي أبية كلمة  ))
اخرى((امرهتا لوليتا برقة وضعت املعطف حول 

اكتافها وبدا ساحراً جداً ومناسباً لثوهبا القرميدي 
وشعرت اناتشا اهنا اصبحت مناسبة فعالً لرفقة  

 .خوليو روتسو

تقبلت بني النشوة والرتقب وهي بطريقها اىل  



االوبرا. فالفتيات اللطيفات كّن اآلن معها يثرثرن  
ستصبح وحدها يف عامل  ويضحكن لكن بعد قليل  

غريب متاماً عليها لن يكون هناك اي شخص  
قرهبا ليدعمها وليشق هلا الطريق أبستثناء  

املوسيقي املنتقد والبغيض.ومهما كانت هبات  
 .خوليو ,اال انه ابلطبع لن يكون دعماً هلا

حاملا غادروا حمطة امليرتو اسرعت لوليتا اليها  
دار اخلارجية  واخذت بيدها لتدهلا على اقسام ال

وعلى كافة تفاصيلها.))ذاك ابب املنصة حيث  
تنتظر لساعات بعد العرض حىت نشاهد النجوم 



تغادر املسرح وذاك هو املدخل اجلانيب الذي  
ندخل منه. وآلن سآخذك لتلقي نظرة على املكان  

من الداخل و...والتكوين مرتعبة هكذا, هيا  
ستتمتعني بوقتك ..نصف االشخاص املوجودين 
هنا سيبادولونك مكانك الليلة بكل كنوز االرض  

 ((فابتهجي

وحني دلتها على املدخل اىل املقصورات قرصتها  
 ((من ذراعها وودعتها قائلة ))متتعي بوقتك

االضواء واحلشود داخل قاعة االنتظار اخلاصة 
برواد املقصورات اذهلت اناتشا ابلبداية وغمرها  



خوليو بني  الذعر يف حال عدم متكنها من متييز 
ته..مميز بشكل واضح ببذلته  هذه اجلموع لكنها را 

السوداء الرمسية وقامته الطويلة وهو يتحدث اىل  
 .رجل قصري القامة رمادي الشعر

اقرتبت منه خبطوات تقصدت ان تكون واثقة  
ووقفت قرب مرفقه للحظة او اثنثني قبل ان  

 .يالحظ وصوهلا

 ((آه,اهالً!وجدت طريقك مبفردك اذن؟))

اجل ,شكراً لك ..لقد حضرت مع بعض  ))



الفتيات من السكن الداخلي سيحضرون بدورهم  
 ((االوبرا وقد اوصلين معهم ابمليرتو

 

عّرف عن الرجل اآلخر اآلن))ماكس فاغن  
املنتج((مث اضاف خماطباً املنتج))هذه هي الفتاة 

 .((اليت كنت احدثك عنها

ماكان يقوله  فوراً,أتججت اناتشا ابلفضول ملعرفة 
د فوراً ابألملانية السريعة  عنها. لكن الرجل اآلخر ر 

الىت مل تستطع اناتشا متابعتها.لكن معلوماهتا 



القليلة ابالملانية مكنتها ان تفهم مما قاله خوليو  
عبارات ))يوماًما..يوماًما..اليزال الوقت  

 .((مبكرًاملعرفة ذلك

يع كل  مث قرع اجلرس معلنا بدء االوبرا وتفرق اجلم
صورته ))تعايل(( قال خوليو اللحظة الىت  اىل مق

المس هبا خوليو ذراعها كانت اناتشا دوماً تقيّم  
جاذبيته بنظرته وابتسامته. لكن وفيما هي تشعر  

أبصابعه الطويلة القوية حول ذراعها وفوق 
القماش احلريري الرقيق لشال لوليتا,ادركت فجأة  

بشكل  بتيار من املشاعر الغريبة جيتاحها



مفاجيءوصاعق شعرت ابللون يلهب وجهها مث  
 .تالشى

مل يكن من شئ مالوف بلمسته وعدم االهتمام  
الكامل مبالحمه دهلا ان املالمسة مل تعين له اي 
شيء مطلقاً.لكن ابلنسبة لنااتشا كان هذا هو 
االكتشاف االغرب واالزعج والذي تشعر به  

ذا الرجل  الول مرة حبياهتا كلها . انه وجبرد ملس ه
 .تشعر وكأن النريان قد تفجرت داخلها

ومها بطريق توجهما اىل املقصورة اخلاصة كان  
اجلميع يلتفت لينظر اليهما. كانت هذه, ابلطبع 



التجربة االوىل لنااتشا ابلسري قرب شخص ابلغ  
ا هذا شعور اً خيالياً رائعاً واندراً  الشهرة واعطاه

 .بغرابته

ان سبب شعورها هذا  مل تكن متأكدة متاماً ماك
,او انبهارها مبا حوهلا او يعود اىل ملسة لذراعها 

بتجربة ان تكون مركز االهتمام .لكن حني 
دخلت اخرياً مقصورة خوليو برفقته وتفتحت امام 

انظريها روعة امجل دور االوبرا يف العامل مهست 
 ((!لنفسها وله))اان الاصدق هذا! ال اصدق

 .التصدقي ماذا؟((سأهلا))



كل شيء..انه كاحللم..الذي سيستيقظ املرء  ))
بعده..كشيء خترتعه خبيالك لكنك التتوقعه لن  

 يتحقق ابداً.ش..شكراًلك

 .((بعمق الحضارك يل اىل هنا 

مل يبدأا لعرض بعد. اذا ماكان هذا اجلانب من  ))
الستارة يذهلك هلذه الدرجة. فما الذي سيحدث  

 ((لك حني تكونني من اجلانب اآلخر؟

الـ...اجلانب اآلخر؟((حدقت به بذهول اتم ))
بعد ان انتزعت عيوهنا عن الستارة املخملية 



احلمراء ))اجلانب االخر؟ قل يل احلقيقة..هل ,هل 
سأقف..سأقف على   تعتقد حقاً انين يوماً ما

 ((اجلانب االخر؟

الاعرف. الوقت وحده سيكون احلكم. لكن ))
يك لو ماكنت ال اهدر كل هذا الوقت واجلهد عل

كنت ال اشعر ابالمكانية الضئيلة أبن اجعل منك  
 ((شيئاًما

انت تقول ـ اجعل منك ـ وكأنك ))
تقصد ..تقصد ان تصبين يف قالب اخر تريده  

 .انت((قالت بتفكري



ابلطبع .هذا ابلضبط مااقصد ان افعله. ال ))
اظن انك ستنكسرين ابلعملية هذه النك 

ت ابالساس قوية وصلبة. لكن اذا انكسر 
 .((..فستكونني ..ستكونني

انفاق دون فائدة؟((رددت اناتشا بعقلها ))ايله  ))
 ((من تعبري

مث مل تعد تفكر بنفسها والخبوليو الن انتباهها كله  
توجه وبكلتيه اىل املنصة يف االسفل ولوقت طويل 

شعر اال ابلقصة وابلرعب والشفقة الىت تعرب  مل ت
ن الرجل عنها .مل تكن تدرك او حىت تشعر بعيو 



اجلالس اىل جانبها والىت كانت مركزة عليها على 
ضوء املسرح اخلافت.فقط حني اسدلت الستارة 

على املشهد االول قال خوليو هبدوء ))اجل, 
 (( اظن ان فاغن كان على حق

 .ماذا؟((سالتة بغموض وهى تستدير لتنظر اليه))

 ((انت مل تفهمي ماقاله ماكس فاغن عنك؟))

في ومشاعرها كلها وعقلها كله  هزت راسها ابلن
اليزال منشغالً بروعة ما كانت تشاهده منذ  

 .حلظات



اذا كان صوهتا يتالءم مع مظهرها واسلوهبا,  ))
 ((فهى دون شك جتسيد حي لديدمونة

هي..؟يقصد اان؟((فجأة استفاقت وانتبهت ملا ))
كان يقوله))هو قصد ذلك..انه إبمكاين يوماً ما  

الرئعة؟ان اغين تلك االوبرا  )). 

 

كال, هو مل يقصد شيئاً من هذا القبيل. هو ))
قصد فقط انك تبدين مناسبة للدور. وهذا هو 

عصرايت القالئل  حال معظم الشقراوات الغري



  ((فقط, على كل حال , يتعلمون غناء الدور

لكنك قلت للتو.. قلت انه قد يكون على ))
 ((حق . ماذا قصدت بذلك؟ 

(( ض الذكاء وكأنه  قصدت انك جتاوبت ببع 
عندك االحساسيس ملشهد الذي ّمر.يف النهاية  
الحظت انك قد بكيت يف االماكن الصحيحة.  

هل ترغبني ابخلروج خالل االسرتاحة لتناول  
 ((الشراب او القهوة؟

كال شكراً لك ..سأكتفي ابجللوس  ))



هنا..وابلتفكري بكل ماريت ومسعت((تركها حينها  
هاق ابعماقها  وجلست وحدها وهى تشعر ابالر 

صعوبة وتعقيد املشاعر الىت شعرت هبا هذا اليوم و 
كانت تكتنفها. وكاهنا قد غادرت بلدهتا اهلادئة  

ومنزهلا الدايفء منذ ساعات وشعرت فجاة  
 .ابلوحدة واالاثرة بنفس الوقت

لو ان إبمكاهنا فقط االندفاع حنو والدهتا بعد  
ماحدث..لو ان  انتهاء العرض لتخربها بكل 

إبمكاهنا فقط رؤية رون بلوكيو بني اجلموع. لكن  
الل رمبا من االفضل ان تقابلة الحقاً بعد اسابيع  



 .حني تعتاد اكثر على جو حياهتا اجلديد هذا

حدقت جبموع الناس يف الصالة يف االسفل ومل جتد 
وجهاً واحداً مالوفاً.لكنها تذكرت فجاة! وركزت  

ن للمقعد االخري يف نظرها اىل الطرف االمي
))البلكون((واحنت بسعادة عارمة على احلافة  

 .امامها لتتيح لنفسها الوضوح االكرب

فوراً حتركت فوطة وورقتني بذلك املكان بتلويح 
واضح.وبدفءمن القلب ابتسمت اناتشا ولوحت  

 .بيدها



من هم االصدقاء؟((جاءها الصوت من خلفها  ))
 .وبنربة مندهشة

(( ايفان واهنن هناك ,آه من الرائع  اهنن لوليتا و 
 ((معرفة احد ما هنا

انت تعرفينين((اشار لكن حني عّلقت ))
 .بسذاجة))ذاك خيتلف((مل يتابع هو التعليق

 .مث نظرت اليه وفكرة مفاجئة خطرت هلا

سيد روتسو هل ستقوم بعمل لطيف,لطيف ))
 .جدًا؟((قالت بلهفة



(( لطيف,لطيف الاعتقد ذلك.فأان لست شخصاً 
جداً((اجاب مقلداً بنربهتا بدقة متناهية ))لكن  

 ((ماذا تريدين مين ان افعل؟

هل نظرت اىل الصف االخري يف  ))
البلكون((وابتسمت للجهة الىت تظهر هلا االوراق 
 ((والفوطة البيضاء))هذا ..هذا سيعين الكثري هلن

آه,الاعتقد!(())كن ابلغات اللطف ))
اعارتين شاهلا احلريري هذا  معي ..حىت ان لو ليتا 

 ((حىت ال اشعر أبنين زرية املظهر برفقتك



انت التقولني!((نظر اىل الشال واتبع بشكل ))
 ((غري متوقع))انه ساحر

احنىن اىل االمام ونظر اىل جهة املطلوبة مث ابتسم.  
للحظة توقفت االوراق عن التلويح وكان الذهول  

حمتارات  املطبق جعلها تتجمد. مث وألهنن بدون 
رفع يده حبركة غري مهتمة لكن مجيلة ولوح قبل 

 .ان يعود اىل مقعده جمدداً 

شكراً لك.شكرًاجزيالً لك((مهست اناتشا ))
 .حبرارة



الداعي للشكر((قال ابستمتاع جاف مث  ))
  .انطفأت االضواء استعداداً لبدء املشهد الثاين

لن تنسى اناتشا ابداً ليلتها االوىل بدار الكوفنت  
ك.الهنا واوالً مل يسبق هلا ان حضرت هكذا تل

عرض ساحر ورفيع الشأن من قبل واثنياً ان  
حتضر هذا برفقة خوليو روتسو كانت جتربة غريبة  

 .وساحرة

والهناء هذه االمسية النادرة حبدث رائع كبدايتها 
وحمتواها اخذها خوليو اىل الكواليس بعد انتهاء  

حبياهتا اىل عامل  االوبرا ودخلت اناتشا للمرة االوىل



الغموض السحري واحلقيقة الواقعية,عامل اخليال  
 .والسحر والضوء

وكانت اجلموع تبتعد عن طريقهما مفسحة الطريق  
للموسيقي الشهري, ّحياه احلارس ابحرتام وفتح هلم  

الباب لوحدث هذا مع اي شهري اخرال اعتربت 
اناتشا ذلك رد فعل مبالغ به.لكن مع خوليو  

ا ذلك طبيعي وعادي جداً .كان هو  ابلذات بد
 .يف جماله اخلاص ومملكته اخلاصة

وشعرت اكثر هبيبته حني صعد اىل غرف مالبس  
الفنانني حيث ّحياه االبطال ابحرتام ابلغ وهيبة  



واضحة واحنىن من قام بدور عطيل وديدمونة له  
ابعجاب مث وفيما مها يبتعدان عن غرف املالبس  

خرجت من احدى  استعداداً للنزول جمدداً 
االبواب امرأة ممشوقة القامة شديدة اجلاذبية 
واجلمال بفراء رمادي من املنك حول اكتافها 
جعل اناتشا تشهق بصمت وجتد شاهلا فقرياً 

 .ومزرايً 

خوليو!(( هتفت املرأة بدهشة ولدهشة اناتشا  ))
اقرتبت املرأة من خوليو وقبلته على وجنته حبرارة  

املوسيقي هلا وقبلها بدوره  ولدهشتها االكرب تبسم



على وجنتيها شعور غريب من الغضب واالمل 
امتزج داخل اناتشا بشكل مل يسبق هلا وان  

 . اختربته من قبل

احملادثة بينهما كانت خمتصرة وابللغة  
لواضح ان معرفتها  االيطالية.لكن كان من ا

ببعضهما البعض مل تكن عادية مل يزعج نفسة  
ذه املرة .لكنها الحظت انه  ابلتعريف عن اناتشا ه

كان يضحك والمس يد املرأة اجلميلة خبفة قبل  
 .ان يبتعد

سارت اناتشا أبعقابه وهى تشعر فجأة وكاهنا  



 .مراهقة صغرية

من هذه الناحية((قال ومها خيرجان من ابب  ))
املسرح ومتجاهالً اثنني من املعجبني بدفاتر  

خلفه حنو   تذكراهتم املوجهه اليه واتبع سريه واناتشا
موقف السيارات.سيارة سريعة مرت فجأة ولومل 
ميسك بذراع اناتشا ويشدها اليه على الرصيف  

 .الوشكت السيارة ان تؤذيها

للحظة كانت شبة ملتصقة به وذراعه حوهلا ومرة  
ية  اثنية اختربت شعوراً الصدمة الكهرابئ

املذهلة .كان هذا شيئاً غريباً وجديداً متاماً عليها  



وشعرت ابلضعف حني افلتها وعادت لتسري  
 .جبانبة تتعثر

مااالمر؟((ساهلا بدهشة حىت انه وضع ذراعه  ))
تكوين مرعوبة  على كتفها ليثبت خطواهتا))انت مل 

صحيح؟مل يكن من اخلطر حقيقي بتلك السيارة  
 ((!املسرعة

اجل..اجل اعرف مل يكن من اخلطر بذلك((  ))
 وافقته 

حنو سيارته ادركت    لكن وهي تسري اىل جانبه



فجأة اخلطر احلقيقي الكامن هبذه الليلة,ادركت  
ذلك للمرة االوىل سنوات عمرها العشرون 

 .والعالقة للخطر بتلك السيارة املسرعة مطلقاً 

بدا راغب ابلتحدث بطريق العودة وابلبداية ظلت 
هي صامتة بدورها لكن, ولسبب جتهله ومل  

تسأله ))من  تستطيع مقاومته وجدت نفسها 
كانت تلك املرأة اجلميلة مبعطف املنك  

 ((الرمادي؟

اآلن؟آه يف الكواليس تقصدين؟اهنا جوليا  ))
 ((بورتيغي,امل تعرفيها؟



آه,اجل!لقد تذكرت اآلن .لقد شاهدت  ))
صورهتا من قبل .تسأءلت ملاذا يبدو وجهها  

 ((مألوفأً. اهنا مشهورًاجداً صحيح؟

(( قالئل هبذا العصر  اهنا واحدة من الفنانني ال 
واملمكن وبدون اي تردد نعتهم بصفة ـ مشهور  

 .ـ ((اجاهبا

آه((مهست اناتشا وهي تشعر ابلفضول ))
واالنزعاج .مث سألت بعد دقيقة))هل تكون عادة 

 ((انت املايسرتو حبفالهتا؟



دائماً حني تغين يف اسبانيا واحياانً حني تغين يف ))
حني أرأس  بالد اخرى .ستأتني وتستمعني اليها

حفلتها مستقبالً .سيحدث هذا يف الشهر  
  (( املقبل

 ((آه ,شكراً لك ..اهنا مجيلة جداً صحيح؟))

كال.اهنا مثقفة وذكية لدرجة ابهرة وجذابة جداً  ))
مما يؤدي اىل شيء خطري اكثر من جمرد كوهنا  

 .((مجيلة

انه ابلتاكيد يستعمل كلمة))خطري((أبكثر املعاين  



اتشا بصوت منخفض غرابة .فقالت ان 
متة اىل ان وصلت اىل  )فهمت((.مث ظلت صا

سكن الطالبات.مث شكرته خبجل لكن بصدق 
وحرارة على هذه االمسية االكثر روعة.ابتسم 

جبفاف خفيف وقال))كان هذا جزاءاً من  
 ((تدريبك .تصبحني على خري اناتشا

ذهلت وشعرت ابالطراء ملناداته هلا ابمسها االول 
لى خري ((بكل سعادة تسلقت  وردت ))تصبح ع

درجات املنزل وشعور غريب يتغلغل داخلها فيما  
 .ابتعد هو بسيارته



اان لست مثقفة وال ذكية لدرجة ابهرة وال ))
ابلطبع خطرية وال بدرجة جذابة جداً. ولست 

واحدة لكنه انداين اناتشا((وفجأة وهلذا السبب 
 .بدت المسية انجحة

,نظراً الن حمطة   وصلت صديقتها بعد فرتة قصرية
املرتو كانت بعيدة بعض الشيء عن املنزل.وفوراً 

غمرهتا الفتيات ابلشكر والضحكات لبادرة 
 .خوليو روتسو حنوهن

 



كيف فعلت ذلك؟ كيف متكنت من اقناعه  ))
ابلنظر اىل البلكون والتلويح لنا حنن ؟كدان ان  

 .نصاب ابالغماء!((قالت لوليتا

(( لك ((قالت  اان فقط ..فقط طلبت منه ذ
 .اناتشا

بكل بساطة..هكذا؟ لكن ماذا قلت له؟كوين  ))
لطيفة واطلعينا على كل شيء خطوة خبطوة 

ري املمكن انك قد قلت له  وابلتفاصيل من غ
فقط ,هناك اصدقائي هناك, لّوح هلن ايها  

 ((العزيز



اان مل اقل ابلطبع,ايها العزيز. هو مل يرغب أبن  ))
له بعذ ذلك كم  يفعل ذلك ابلبداية,لكين شرحت
 ((كنتم لطفاء معي..فغري هو رايه

جملرد انك اخربته اننا لطفاء معك ؟الشك انه ))
مغرم بك اذن او شيء من هذا النوع ((قالت  

 .لوليتا

مغرم يب ؟ اؤكد لك ان شيئاً لن يكون  ))
 ((مستحيالً مثل هذا االمر

 . اتعنني انه الحيبك((سألت مارايان))



(( املمكن ان يكون اقل اكثرااثً  اقصد انه من غري 
وامهية مما هو عليه .هو يعتقدين سأذجة ومتعبة  

البل غبية.لكنه يؤمن ان عندي صواتً مجيالً وهو 
بكونه املوسيقي املشهور فقد اخربين انه سيجعل  

 ((مين مغنية وقد انكسر اان هبذه العملية

ايلالزعاج .اشكر هللا انين لست موهوبة هلذه  ))
ياة ستصبح كاجلحيم اذا كنت  الدرجة. فاحل

موهوبة حقاً . هل اخذك اىل الكوليس بنهاية 
  .االوبرا ؟((طاطات اناتشا براسها مبوافقة

ماهو راية برتيزا ماشو؟الىت قامت بدور ))



 ((ديدمونة؟

آه هو مل يقل يل. ولكين اعتقد انه مل يعجب ))
 ((أبداءها

هذا تصرف جيد ومالئم له. اهنا حىت التصنف ))
نية من الدرجة الثانية .ارهن انه ليس من  كمغ

اختارها هلذا الدور. من املؤسف ان املؤدية مل تكن  
 .((!جوليتا بورتغي

اهنا كبريه ابلسن قليالً نسبة للدور((قالت  ))
 .مارايان



وبدأ نقاش وجدال مطول حول صحة ماقالته 
مارايان او خطأه وبدافع ما تدخلت اناتشا  

ال, كانت جوليا  ابحلديث وقالت )على كل ح
 ((بورتيغي يف الكوليس ايضاً لقد رايتها هناك

 هل قابلتها ؟((صاح اجلميع بعدم تصديق ))

ليس فعالً.لقد حتدثت مع السيد   ))
روتسو .لقد قّبلته واعتقدت هذا تصرفاً جريئاً  

منها, لكن يبدو انة تقّبل االمر بطريقة  
جيدة((وتبسيطها هلذه احلادثة هبذا الشكل 
اشعرها ابالرتياح وتتابعت االحاديث مبرح  



 وبساطة

صباح اليوم التايل بدا الفصل اجلديد من حياة 
اناتشا وذهبت اىل درس الغناء االول مع راندا  

بيور و الىت تسكن مبكان قريب من املنزل.منزل  
السيدة بيور كان مجيالً والذوق واضح أباثثة  
س  وحتفة.وعرفت اناتشا اهنا كانت ستسعد بدرو 

 .الغناء هذه وهذا ماحدث فعالً 

انت لست موهوبة فقط.بل لقد مت تعليمك  ))
بطريقة ممتازة.وانت تتمتعني أبذن وحس موسيقي 

وهذا سيكون عامالً مساعداً جداً لك.اان اطلعك  



على هذا بكل صراحة النين اعتقد ,قد متّرين  
اجني هبا اىل دعم لثقتك ومقدراتكابوقات حتت ))  

اسم خوليو ابلضبط لكن املعىن كان  مل تنطق راندا 
واضحاً وادركت اناتشا ان راندا تعرف ابلضبط 

 .طرق واساليب خوليو ابلعطاء

لكن راندا بيور نفسها كانت معلمة صارمة ودقيقة  
لكنها كانت تتمتع ابلكثري من الصرب واهلدوء,  

حقة,بديل  والذي وجدته اناتشا ,ابالسابيع الال
خوليو روتسو  رائع جللساهتا العاصفة مع . 



دروس اللغات ايضاً كانت ممتعة ايضاً.ووجدت 
اناتشا ان عندها مقدرة كبرية على التعلم السريع  

ونطق احلروف مبخارجها الصحيحة.ابلنسبة حلياهتا 
مبنزل ايزابيال فقد كانت ممتعة ورائعة فعالً  

ووجدت صديقاهتا وابلذات لوليتا رائعة واعتربهتا  
 كشقيقة هلا 

ملوسيقية تسري على خري مايرام ودروس وبدروسها ا 
اللغات تعطى مثارها وحياهتا اليومية يف املنزل  

فرحة ومتعة , صارت حياة اناتشا صفحات ملونة  
سعيدة اليشوهبا سوى نقطة معضلة واحدة اال  



وهي جلساهتا االسبوعية مع خوليو روتسو والىت  
  .مل تكن ماتسميه جناحاً 

 

هي كانت حتاول جبهد  ليس اهنا مل حتاول , لرمبا 
كانت تشعر احياانً ابلقلق    كبري ايضاً.هي ابلطبع

والتوتر وكان هذا ينعكس بصوهتا وكانت لتسمع 
بعد ذلك تعليقه الغاضب))اسرتخي, هال  

فعلت!((لكن بنظرة واحدة اىل وجهه ومالحمه  
املتفجرة كان االسرتخاء اخر ما ستحصل عليه  

 .ابلطبع



اللحظات, لكنها  كانت تشعر بكرهها له بتلك 
ر  ع مدحيه. احياانً كانت تشع كانت تتلهف لسما 

اهنا مستعدة لدفع اي شيء مقابل مساعها ملدحيه  
هلا او على االقل لسماع رضاه عنها لكن حني 

حيدث ذلك وابللحظات النادرة كانت خترج  
الكلمات بعد عناء وجهد لدرجة اهنا ما كانت  

 . تستمتع بذلك

جبلسة يوم االثنني  وحدث هذا الشيء ابلذات 
اخربها خوليو ان موعد اجللسة سيكون يف الثانية  

 .والنصف وليس يف الثالثة



هنضت اناتشا صباح يوم االثنني كالعادة وهرعت  
اىل اهلاتف حني اخربهتا السيدة ايزبيال ان شخصاً 

يدعى رون بلوكيو يريد التحدث معها  
 (())الو,رون .هل تتكلم من مدريد؟

(( احب ذلك جداً.هل تقصد فعالً ان آه اان 
 ((عندك وقت لتقضيه معي؟

اقصد انك الشخص الوحيد الذي سأخصص  ))
الوقت له. معي كل انواع الرسائل لك من  

عائلتك وقد محلت على عاتقي نقل كل االخبار  
عنك هلم هل إبكانك مالقايت يف مطعم الشاريوت  



 ((يف الواحدة؟

 .الشاريوت!((رددت بذهول))

(( بق لك وان ذهبت اىل هناك من قبل ؟امل يس )) 

كال ,ابلطبع ال!اان الاذهب اىل اماكن مثل  ))
 ((الشاريوت

االيصطحبك املوسيقي الشهري اىل هكذا ))
 ((اماكن؟

جمددًاابلطبع ال.ماهي نوع العالقة الىت تعتقدها ))
 ((بيننا؟



ال اعرف. لرمبا هذه احدى املعلومات الىت ))
لشاريوت اذن يف  ستطلعيين عليها.ىف مطعم ا 

 ((الواحدة

اعادت السماعة اىل مكاهنا وقلبها يزقزق 
بسعادةمث توقفت منتبة موعدها مع جلسة خوليو  

يف الثانية والنصف فكرت وضربت راسها  
بصدمه ! كان عليها اخبار رون جبعل املوعد ابكر  
من الواحدة, لكن ...ماحدث قد حدث ! ولرمبا  

ملوعد ابلوقت  مع بعض التكتيك من الوصول اىل ا 
 .املناسب



وصلت اىل الشاريوت ووجدت رون بليوكيو  
 .ابنتظارها

 .((ابتسم هلا جباذبية طاغية وقال )لقد تغريت

 ((أبية طريقة؟))

ال..الاعرف ..انت اكثر..ثقافة على ))
مااظن .وتبدين كالفتاة الىت تفتح امامها ابواب  

 ((احلظ

شعرت ابلسعادة ومع اهنا اخذت تسأله عن  
تها واالحباء ومنزهلا اال اهنا فكرت انه كان  عائل



على حق..وشعرت اهنا فعالً ختتلف عن اناتشا  
 .الىت كانتها سابقاً 

مل يكن خطأ رون بليوكيو ان الوقت مر بسرعة  
الربق وصعقت اناتشا حني نظرت اىل ساعتها  

 .ووجدهتا الثانية والثلث

متأسف لتأخريك عن موعدك. اخلطأء هو  )))
لكين سابقى يف مدريد ليوم او يومني  خطأي . 

وقد تتعشي معي يف امسية ما وسيكون عندان  
 ((الوقت الكايف للتحدث



اجل..اجل,شكراًلك.احب ذلك جداً.جيب ان ))
اغادر على الفور االن .هل متانع؟هل ستتصل  

 ((يب؟

اجل,ابلطبع. واان ال امانع مبغادرتك السريعة  ))
دبر امر الفاتورة  االن,اان اتفهم الوضع. سأبقى وات

واذا كان عليك املغادرة قبلي فالنادل سيؤمن لك  
التاكسي اذا ماكان خوليو قاسياً معك فاخربيه  

 ((انك كنت تتغدين معي

آه,سأفعل((قالت وهي تشعر ابالرتياح هلذه  ))
 .الفكرة



ركضت خارج املطعم ومرت الدقائق كالساعات  
كان  وهي تنظر وصول التاكس,ولسوء احلظ ايضاً  

االزدحام شديداً هبذا اليوم املاطر, واالن وصلت  
 .اخرياً اىل اسفل البناء

 

ضغطت جرس الباب وفُتح فوراً واطل عليها 
ستيفان برون ,الكورس املساعد يف االوبرا وعازف 

البيانو البديل, والذي كان يساعد خوليو ببعض 
االعمال الكتابية والطباعة .كان يعرف اناتشا  

))لقد أتخرت كثرياً وابدرها فوراً  )) 



اعرف((قالت وهي متر عربه غرفة االستوديو  ))
 .لتجد خوليو جالساً خلف البيانو

 قلت الثانية والنصف((عّلق جبمود ))

 ((...اعرف.اسفة,السري كان))

السري وازدحامه ليس عذراً يف مدريد أيخذ ))
املرء ازدحام السري ابحلسبان. امل تكتشفي ذلك  

لني الغذاء؟بعد؟اين كنت تتناو  )) 

يف الشاريوت((وحني ارتفع حاجباه اضافت ))
بسرعه .بدفاع ))مع رون بلوكيو اذا كان عليك 



 ((ان تعرف. انه من بلدي 

اذاً اتخرت مرة اثنية بسبب تناولك للغداء مع  ))
فال تزعجي صديق لك من بلدتك يف الشاريوت 

نفسك ابحلضور اىل هنا, سيكون هو درسك 
 ((االخري هل تفهمني؟

 ((..اجل لكن))

اليوجد لكن هبذا املوضوع. اما ان اييت الغناء ))
ابلدرجة االوىل والثانية واالخرية. او افض يدي  

 ((منك واالن هل هذا واضح؟



كانت ترتعش خبيبة عميقة لردة فعله هذه  
والكتشافها ان اسم رون بلوكيو ليس له اي اتثري 

 .يذكر عليه

(( مدى اسفي  اان..اان مبقدوري ان اخربك عن 
 و..((متتمت

الحتاويل..سيشعرين ذلك ابمللل الكامل ..هال ))
 ((بداان؟

من املستحيل ان يكون اداؤها جيداً بعد  
هذا.قالت لنفسها.كل ما استطاعت ان تفعل هو  



التحكم بتنفسها والسيطرة على اعصاهبا املرجتفة. 
لكنه جحدها بنظرة واحدة 

 .وقال))متالكي ((وبطريقة مافعلت

(( جيداً جداً(( كان حكمه بعد مرور   ليس
 .العشرة دقائق االوىل

السيدة بيور اخربتين اهنا كانت تدرسك املقطع  ))
 ((االخري من اوبرا عطيل

اجل, لقد أتثرت لدرجة غري معقولة هبا   ...))
تلك لدرجة انين ادركت ان اعرف مدى تقاين  



 (( هلا

فهمت وماذا تعتقدين درجة .. اتقانك هلا   ))
هلا جبفاف؟(( سأ . 

ليس اان من حيكم هبذا الشأن , ماالذي قالته   ))
  ((اآلنسة بيور ؟

الأبس  -اف مال واتيدا  -قالت ان اغنييت  ))
 .هبما (( كان الرد

 .اان مسرورة العتقادها هذا (( قالت اناتشا ))

سأمسعك .. ابدئي من بداية الفصل الثاين  ))



املوت  حني تتكلمني مع اميليا وتذكري ان رعب 
 ((بداخلك

ببعض العصبية حاولت اناتشا نسيان هويتها  
احلقيقية والغرق يف شخصية ديدمونة وهي تغين 

 .موهتا العاجل أبغنية آف مال

كال, كال! انت ال ختربينها انك سرتينها  ))
 جمدداً يف الصباح وانت تتناولني الشاي 

والبسكويت , انت ايتها الغبية الصغرية , مدركة  
نك قد ترينها اآلن للمرة االخرية , أبعماقك ا

استمعي اىل هذه الدقات (( دق النغمات املرعبة 



على البيانو )) أال تسمعني هذا , حاملا خترج  
وداعك   اميليا , سيدخل املوت ؟ هلذا صرخة

جيب ان جتمد الدماء ابلعروق , انت خائفة ..  
 ((... خائفة .. خائفة

ابلكلمات  شعرت اهنا كذلك فعالً , فحني ينطق 
قة وحيدق بك بتلك الطريقة والربودة  هبذه الطري

والعدائية أبعماق عيونه الداكنة , كانت اوصاهلا  
ترجتف , وهلذا فقد كررت املقطع وطأطأ هو برأسه 
موافقاً, وببعض الرضى كما يبدو وتركها تتابع اىل  

 (( النهاية حىت وصلت اىل أغنية اتيد



وسأهلا )) هل  يف النهاية وضع يديه على ركبتيه
 ((تعرفني بقية الفصل ؟

 (( اجل ابلطبع ))

 ((وملاذا ابلطبع ؟ ))

 

ألنه اليهمين ان اتعلم مقطعاً معزوالً  ))
اً , اريد ان اتعلم كل شيء عن الفصل ومفرد

أبكمله حىت افهمه بشكل كامل وامتكن من اداءه  
 (( ابلطريقة واألسلوب الصحيح



راك متثليه  جيد , سنتابع اذن , أود ان ا ))
  . وتغنيه (( قال وكادت ان تشهق بذهول

 ((لكن .. كيف .. بدون وجود عطيل ؟ ))

كرد على هذا السؤال اندى خوليو روتسو على 
ستيفان وقال له ) تعال واعزف لنا املقطع األخري 

من أوبرا عطيل , اريد ان امّرن اآلنسة برايت  
  (( عليه , اان سأنطق كلمات دور عطيل

(( اية الفصل؟((سأل ستيفان وهو جيلس من بد 
 .خلف البيانو



كال فقط من اغنية آف مال((.استلقي على ))
الكنبة اناتشا لقد قرات صلواتك وخلدت اىل 

  ((السرير مث...يدخل عطيل

قامت مبا طلبه منها لكنها حدقت به لكنها  
حدقت به بعيون متوسعة وخائفة وهو يقف قرب 

 .الكنبة ووجهه فوقها

(( عيناك. اغمضي عيناك, انت انئمة  اغمضي 
وحني تفتحيهما جمدداً تذكري انك حتبني الرجل 

 ((الواقف امامك حتبينه وختافينه بنفس الوقت



اغمضت عيناها,كانت حتت سحر سيطرته متاماً  
جترؤ على النظر اليه عرب رموشها مع  لدرجة اهنا مل 

ان الصوت اجلميل العميق واملعرب كان ينطق  
قوة طاغية ومرعبةبكلمات عطيل ب . 

للحظة فكرت انه من املستحيل هلا املتابعة,مث  
ادركت ان عليها ذلك. وحني مسعت بدء دورها 

من ستيفان الذي يتابع على البيانو فتحت  
عيوهنا, اتكأت على مرفقها وغّنت مقطعها  

 بصوت نرباته ترتفع ابستفسار رقيق

كان يقف وينظر اليها أبسى يقطع القلوب خببث  



 ايضاً وفّكرت فجأة مبا قاله هلا  شيطاين
امك ,حتبينه  للتو..))انت حتبني الرجل الواقف ام

وختافينه بنفس الوقت((..سيطر عليها هذا  
االقتناع بربيق كالصاعقة النه كان احلقيقة, وبدون  

علمها كان هناك حنان ورعب بنظرهتا وكذلك 
 .بصوهتا

د  مث حني سأهلا بنربات يثقلها القدر اذا ماكانت ق
تلت صلواتك لتلك الليلة اصبح كل شيء 

حقيقياً بدرجة مروعة لدرجة ان كل شعور ابلتمثيل  
 .هجرها



ابلتدريب واالنتظام الفطري ظلت الكلمات 
تتدفق اىل فمها لكنها كانت تغنيها بصراخ  

مرعوب وبتٍوسل جعل ستيفان ينظر اليها بتعجٍب  
اصيل.مث قفزت عن الكنبة كأهنا فعالً ستفقد  

احلياة وكانت لتقفز بعيداً عن املشهد أبكمله لوال  
ان احنىن املوسيقي البارع حنوها ودفعها جمدداً اىل  

الكنبة صرخت ابلفعل حينها وحني شعرت  
أبصبعه على حنجرهتا ـ كماُ يتطلب الدور ـ 

 .انفجرت ابلبكاء

افلتها فوراً وتوقفت املوسيقى فجأة فيما جلست  



تزال تبكياناتشا على الكنبة وهي ال . 

توقفي عن هذا اهلراء ((قال هلا خوليو بعد  ))
دقائق .وحني مل تستطيع ذلك جلس اىل جانبها  

 .ووضع ذراعه حوهلا

التكوين سخيفة.الجيب ان تنفعلي بتأثر هلذه  ))
فلن نتمكن ان جنعل منك فنانة,   الدرجة , وإال

على الشعور ان يكون موجوداً ابلطبع..وعندك  
هذه وانت فتاة جيدة..لكن   الكثري من املشاعر

عليك التحكم بعواطفك ال ان تدعيها تتحكم 
 ((بك. هل اخفتك هلذه الدرجة؟



 .طأطأت راسها موافقة دون ان تنطق

يبدو اِن علّى التمثيل على املسرح((قال  ))
 .لستيفان ابستمتاع

عندك موهبة ابلطبع. لكنك اخفتها كثرياً  ))
وعد((قال ابلتهجم عليها بقسوة لتأخرها عن امل

 .ستيفان

أان آسف((نظرت اناتشا اليه هبذه اللحظة ))
 ((بعدم تصديق وقالت))ماذا قلت؟

هذا مدهش ابلطبع, اعرف لكين قلت انين ))



 ((آسف. اعتقد انين قد انسقت كلياً ابلدور

 ((حقاً؟))

اجل ,هناك ثناء لك على متثيلك ))
وادائك .لكن تذكري..الجيب ان ترتكي رعبك 

 ((ومشاعرك تسيطر عليك

ماكنت الفعل ذلك مع اي شخص  ))
 .آخر((قالت بسذاجة مما دفعه للضحك

اان لن اكون ابعد من الفرقة املوسيقية . ))
 ((تذكري, حىت لو مل اكن على املنصة



 .جففت عيوهنا ونظرت اليه بذهول

 .هل تقصد..((بدات بنفس الهث))

 

اان ال اقصد اي شيء . كنت انظر اىل  ))
عيد.لكن اذا ما توصلت لغناء ديدمونة على  الب

  ((املسرح فثقي انين سأكون قائد الفرقة

النك ..النك تريد ان تكون ))
 املايسرتويل؟((قالت بدهشة 

كال..بل الن الن النية لدي برتكك تسببني  ))



ابلفوضى العامة. لكين اقول لك ..هذا سيحدث 
يف املستقبل البعيد. هذا اذا ماحدث اصالً((كان  

 .الرد القاسي

تقبلت ذلك حينها ومل تطرح املزيد من االسئلة. 
لكن وهي بطريق عودهتا اىل املنزل اخذت تفكر  

 .بعمق وبكل ماحدث هبذه االمسية املذهلة

ومع ان املطر قد توقف االن لكنها مل تكن تشعر  
بذلك وكانت كلمات خوليو تتكرر 

بعقلها))تذكري انك حتبينه وختافينه بنفس  
 ((الوقت



اعتقد ان هذا ماميكن ان ينطق عليه هو  ))
ابلذات.انه بكل بساطة بغيض وكريه معظم 

االحيان.ماكان ليكون اكثر بغضاً عما كانه حني 
وصلت متأخرة.ولكن..كيف بدا حني كان يؤدي  

ذلك الدور.لكنه كان جمرد دوراً متثيلياً  
ابلطبع..وكان ستيفان حمقاً بقوله ان خوليو موهب  

متثيلية .لكن االمر مل يكن كذلك فقط((فّكرت 
 .بفضول

وفجأة وكالصاعقة توقفت مكاهنا جبمود وقالت  
بصوت مرتفع))لقد قّبلين..بطريقة خفيفة ضاحكة  



قّبلين! مل افّكربذلك قبل اآلن لكين مل اشعر بذلك  
يف حينه لكن..آه,اان اتذكر ذلك آلن.اان اذكر انه  

انين فتاة  ضحك والمس وجنيت بشفاهه..وقال
 ((جيدة وعندي الكثري من املشاعر

اعطاها هذا اكثر املشاعر غرابة وروعة. شيء بني 
 .النشوة القصوى والسعادة الفردوسية

ومرة اخرى رن جرس اهلاتف ذلك اليوم جمدداً  
كان رون بلوكيو هو املتكلم ابستفسار قلق 

 .ولطيف حول ماحدث هلا بدرسها ذلك اليوم



(( لدرجة ما.كان شديد الغضب  كان ذلك مريعاً 
حني وصلت متأخرة..لكن ابلنهاية تغّلب على  

 ((ذلك..ومتتعت بدرس ممتع

 . ممتع كيف؟((ساهلا))

حسناً,جعلين اقوم بدور ديدمونة يف اوبرا ))
 ((..عطيل وقام هو بدور عطيل و

 ((وهل يغين؟))

كال,كال.هو اكتفى بنطق الكلمات,وتتابع ))
 ((الفصل بشكل معتاد ومؤثر 



 ((حىت املقطع احلساس))

 .اجل((ردت خبيال وهي تتذكر كل حلظة سابقة))

الاعتقد ذلك مناسب متاماً((علق رون جبدية مما  ))
 .جعل اناتشا تضحك

خوليو اليقوم ابالشياء املناسبة .لكن مل يكن ))
 ((من شيء مهني بذلك اذا كان هذا ماتقصده

(( شيئاً  الاستطيع ختيل كيف ممكن ان يكون ذلك 
 ((غري مهيناً .مىت إبمكاين دعوتك للعشاء اناتشا؟

آه,أبي وقت ..اان اذهب اىل االوبرا احياانً مع  ))



الفتيات .لكن اليوجد اي شيء خاص هبذا 
االسبوع حىت يوم اجلمعة حيث سأذهب الحضر 
فايل جلوليا بورتيغي حيث سيكون السيد روتسو  

 ((املايسرتو

(( قة؟وهل ترغبني اذًاسأدعوك مساء الغد مواف
ابلذهاب اىل املسرح ام تفضلني العشاء 

 ((والرقص؟

 ((اان الامانع .كال اخليارين يبدوان رائعني جداً ))

اذاً سنفعل اخليارين..سأمر الصطحابك غداً  ))



يف السادسة والنصف .لكننا سنتعشى قبل ان 
نذهب اىل املسرح.مث سنذهب لنرقص يف مكان 

 .((ما.موافقة؟

(( ة موافقة .شكرًاجزيالً لك((اعلنت  مليون ابملئ 
 .اناتشا بسعادة

اعادت السماعة اىل مكاهنا وهي تشعر أبن رون 
 .بلوكيو هو الطف رجل ابلعامل أبكمله

صباح اليوم التايل,حدث شيء اكد رأي اناتشا 
برون بلوكيو .فقد وصلتها رسالة يف الصباح  



تتضمن مبلغ مخس مائة دوالر مع رسالة صغرية  
))سيديت العزيزة لقد امران زبوننا ان نقدم تقول 

لك مبلغ املال املرسل مع الرسالة. يشعر زبوننا  
انه وابلرغم من التغطية الكاملة لكل تكاليف  

اقامتك ودراستك وما اىل ذلك اال انك  
ستحتاجني لبعض املصروفات اخلاصة من وقت  

الخر لشراء املالبس اخلاصة اخل..((,املبلغ  
كذا احتياجات وسيصلك مبلغ  املرسل خمصص هل

 .((مماثل كل شهر. املخلص لك

 



 .آه هذا كثري جداً.انه مالك((علّقت اناتشا))

من هو هذا؟((سألتها لوليتا املوجودة معها  ))
 على طاولة االفطار

 ((آه,لوليتا ..امتىن لو كان ابستطاعيت اخبارك))

 .ومل التفعلي اذن؟((اقرتحت لوليتا ببساطة))

(( شعرت اناتشا فجأة برغبة عميقة  الن..((مث 
ملشاركة احدهم هبذا السر فشرحت للوليتا كل 

 .ماحدث

واهنت حديثها بقوهلا))لكنه ليس جمهول اهلوية  



متاماً يل يف احلقيقة,هو قد يكون شخص واحد  
فقط((واتبعت لتشرح لصديقتها عن رون بلوكيو  

 .ولطفه معها ومع عائلتها

(( تا للقولالشك انه مغرم بك((سارعت لولي . 

كال,كال.انه ليس كذلك .وامنا تعتقدين بوجود ))
غرام بني االشخاص. اان ليس عندي الوقت  

سأصبح مغنية فنانة .االمر فقط  هلكذا امور.اان 
 ((...انه حيرتم عائليت كثرياً ويؤمن بصويت و

 ((هل هو رجل عجوز؟))



 ((عجوز!؟كال ابلطبع ال.وملاذا يكون كذلك؟))

(( طريقة حديثك ..ملصقة به   هذا مافهمته من
كل تلك الدوافع الغبية والباهتة؟ هل هو وسيم 

 ((الشكل؟

 ((اجل,اجل))

 ((امجل من خوليو روتسو؟ ))

اان..ال اعرف .مل افكر ابداً إبجراء اية مقارنة  ))
بينهما .انه امجل واكثر وسامة من السيد 

 ((روتسو.انه يبدو حبيباً 



(( ذه حسناً مل يسبق الي شخص ان اعطى ه
 ((الصفة خلوليو .مىت وصل املال؟

آه..((قالت اناتشا ومبا ان الرسالة كانت تدل ))
على نفسها انولتها اناتشا لصديقتها وقالت  

))ارايت..الشك انه رون بلوكيو ..هو 
سيصطحبين اىل العشاء هذه الليلة والشك انه قد  

فّكر انين ال املك الثوب املناسب هلكذا  
 (( املالمناسبة.هلذا قد ارسل يل

. 



انه توقيت قريب اجل.لكن , هذا اليهم فعالً. ))
طور  املال هو الشيء االساسي! انتهي من الف

وسأصطحبك لشراء الثوب املاسب. هل عندك  
 ((دروس صباحية؟

 كال,كل شيء متام((اعلنت اناتشا ))

وظل هذا هو اعتقادها الحقاً من ذلك اليوم 
املناسب والذي كان بلون  ولوليتا تنتقي هلا الثوب 

الفريوز مع خطوط بنية داكنة تزيد من روعته  
 .ومجاله



انه يكلف قليالً لكنك تبدين كاحللم به وبعد  ))
كل شيء عليك ان حتصلي على كربايء رون 

 ((واعجابه مبا انه كرمي معك هلذه الدرجة

فكرت اناتشا بنفس الشيء وهي تنظر اىل الرداء  
تناسق جسدها الرشيق   الساحر بقصته الىت تظهر

ونعومة بشرهتا الوردية. وكانت السعادة تزقزق 
داخلها وهي تتجه اىل سيارة رون الذي وصل 
ابلوقت احملدد ابلضبط ومد هلا يديه وهو ينظر  

 .اليها مبوافقة ورضى

 ((ساحرة متاماً .هذا ابلطبع مل يصل من البلدة))



آه ,كال! لقد اشرتيته مبساعدة لوليتا هذا  ))
باح ابلذات..ممويل الكرمي اجملهول اهلوية قد  الص

ارسل بعض املال قائالً ان علّي صرفه على شراء  
املالبس للمناسبات اخلاصة.هذه مناسبة خاصة  

 ((جداً 

اان اشعر بذلك ايضاً.مع ان علي اخبارك  ))
اناتشا ان االمسية أبكملها لن تكون لنا  

 ((مبفردان.هل متانعني؟

(( فأان سأسر بهكال.مهما كان ترتيبك  )) 



 

اان مل ارتب لذلك ابلضبط على االقل ..اجل  )))
لقد فعلت .لكن فقط الين كنت مضطراً  

لعشاء واملسرح  لذلك ,سنستمتع اب
مبفردان .سينضم الينا احد الشركاء الصناعيني  

 ((..وزوجته الن

لكن الابس بذلك !سأعود اىل املنزل حينها  ))
 ((..اذا اردت فبعد كل شيء

(( تفعلي ..ستكونيني معي هلذه االمسية كال لن 



ولن ادعك تفلتني مين. حىت ولو كنا مضطرين  
لنصبح اربعة الحقاً فسنمضي امتع االوقات 

 ((مبفردان اوالً 

وكانت االمسية ممتعة فعالً وشعرت اناتشا انه مل  
يسبق هلا وان استمتعت هلذه الدرجة من قبل على 

وبدا انه مل  العشاء كان رون رفيقاً رائعاً وساحراً 
يكن مهتماً متاماً مبعرفة كل شؤوهنا. كان يسأهلا  

برتكيز عن الذي حدث بعد ان عادت متأخرة اىل  
درس املوسيقي وبدا متعاطفاً جداً وابلغ الرقة  

 .واللطف



اليس عليك ان تقلق بشأين فعالً..اان بدأت ))
أبن اصبح قادرة على االعتماد الكلي على 

 ((نفسي

ذلك مشجعاً وجيداً واخرياً  بدا وكانه قد وجد
ذهبا اىل املسرح سوايً شعرت اناتشا اهنا انضجة  
متاماً وما كان ليفرحها اكثر اي شعور اخر غري 

 .هذا

املسرحية الىت اختارها كانت جيدة واكتشفا  
االهواء  بسعادة اهنما يتشاركان بنفس

واهلوايت.وكان من املؤسف ,فكرت اناتشا اهنما  



سوايً مبفردمهالن يتابعا السهرة  . 

على كل حال الزوجني الذين انضما اليهما يف 
الشرياتون كاان ابلغا اللطف بدورمها وجلسا  فندق 

معهما ابلطاولة الىت سبق لرون ان حجزها يف  
 .املربع الليلي هناك

ايعجبك؟((ساهلا وهو ينظر اليها عرب الطاولة  ))
 .بعيونه الساحرة وابتسامته احملببة

(( يسبق يل وان سهرت واستمتعت  اان اعشقه!مل
 ((..هكذا من قبل. الاظن انين سأ



وماتت الكلمة على شفاهها .النه وخبطوات  
واسعة ووجهه متفجر غاضب كان خوليو روتسو  

 .يتجه حنو طاولتهم

عن اذنك..((قال خوليو وهو ينحين ابختصار ))
مث استدار اىل اناتشا وقال بنربة غضب ابردة))ما 

مبثل هذه الساعة املتأخرة من   الذي تفعلينة هنا
الليل؟لن تكوين صاحلة الية دروس تدريبية يف  

 ((!الصباح

عندي بعضاً مما يسمى حياة خاصة((بدات  ))
 .اناتشا بدافع,لكن رون قدم ملساعدهتا فوراً 



االنسة برايت ضيفيت..واان احتمل املسؤلية  ))
 ((الكاملة إببقائها متأخرة

(( تلميذيت ايضاً.واان احتمل  االنسة برايت 
املسؤولية الكاملة بتأكدي من عودهتا اىل املنزل 

بساعة مالئمة, كان عليها ان تكون ابلسرير االن  
 ((هل ستوصلها انت اىل منزهلا ام افعل اان؟

عفواً..ماذا قلت؟((بدا رون وكأنه مل يسمع ))
ماقاله خوليو.لكنها ادركت متاماً انه قد مسع  

 .ابلفعل



ستعدة لصفعه بقوة بتلك اللحظة,لكنها  كانت م
قالت وهي حتاول جاهدة السيطرة على اعصاهبا  
))عند السيد بلوكيو ضيوف اخرون واليستطيع 

تركهم ابلطبع.اان ابلطبع لن اكون السبب إبفساد 
حفلته هذه.سأعود اىل املنزل بنفسي حاملا  

 ((استطيع

ستعودين اىل املنزل االن.وسأخذك اليه  ))
 ((بنفسي

 .لكين اخربتك اهنا ضيفيت((اوضح رون))



واان اخربتك اهنا تلميذيت وهي ابلتايل حتت  ))
 ((سيطريت الكاملة

حىت حبياهتا اخلاصة؟((استفسر رون بعيون  ))
  متوسعة

 .بكل شيء((كان الرد البارد املختصر))

سأذهب .التقلق رون, عليك االهتمام ))
  بضيوفك االخرين.من فضلك اعتذر هلم ابلنيابة
عين واشرح انين كنت مضطرة للمغادرة.شكراً 

 ((لك. كانت امسية رائعة,النريد اهنائها ابلصراخ



لكين مل امسع مطلقا هبكذا تصرف ( (احتج  ))
  رون

ستسمع املزيد من هذه التصرفات اذا ما   )
 (( ظللت تتصل ابالنسة برايت . جاهزة اناتشا ؟

سأستقل اتكسي (( قالت و هي تقف و   ))
ه بكره واضححتدق ب  . 

اصعدي (( اجاب و هو يفتح ابب سيارته و  ))
مبا انه مل يكن امامها أي خيار اخر .... حىت 

تتحاشى الصراخ وسط الشارع فقد صعدت اىل 



السيارة .... لكنها حدقت ابلزجاج أمامها و 
 . أقسمت اال تتفوه أبيه كلمة

 

صمت مطبق اطبق داخل السيارة اىل ان قال 
ال داعي للعناد عليك ان تكتشفي بنفاذ صرب )) 

عاجال ام اجال ان حياه املغنية صارمة و حمددة . 
السهر الطويل و النوادي ليست لك و كلما 

سارعت مبعرفة هذه احلقيقة كلما كان افضل و  
اذا كنت تتخيلني انك مغرمة بذاك الشاب فمن  
االفضل ان متسحي ذلك على الفور ايضا .لن  



اشياء . استطيع ان  يكون عندك الوقت هلكذا
  ( اؤكد لك هذا

اعتقد انك اكثر االشخاص بغضا و عدم  )
 ( احتماال ابلعامل أبسره

هذا ممكن جدا .االشخاض املبغضني و الذين   )
ىل القمة عادة . ال حيتملوا هم الذين يصلون ا

اململني اللطفاء و الرقيقني يبقون يف بلدتك بونيا  
  ( مثال

ا مل تسمع ما قاله فعال هذه املرة هي من ظنت اهن



اال ميلك و ال ذرة واحدة فقط من اللياقة ؟ ها 
هو يتقبل املال من رون و يتكلم عنه هبذه الطريقة  

املزدرية عليها على االقل اطالعه على حقارة 
 . هكذا تصرف منه

هل تظن انه من اللياقة و الشهامة منك ان   )
تقبض  تتحدث عن رون هبذه الطريقة فيما انت  

 (ماله لتقوم بتدرييب ؟

مرت فرتة صمت طويلة متنت خالهلا ان تكون قد  
اخريا بدا  اصابت منه مقتال لكن حني تكلم

مستمتعا اكثر منه خجال ) اان مل افكر هبذا من  



  ( هكذا منطلق

  اذن فكر به االن ( ردت بربود )

حني وصال اخريا اىل املنزل اوقف السيارة و 
من جيبه و انوهلا اايهتناول مغلفا صغريا   . 

هاك بطاقة احلفلة ليوم اجلمعة و ارى ان تكوين  )
 ( هناك ابلوقت املناسب

حدقت ابملغلف دون ان تلمسه الهنا مل ترغب  
 .بتلك اللحظة ابخذ أي شيء منه

شكرا لك لكين ساذهب مع الفتيات و  )



 . سأجلس يف البلكون ( قالت ابمشئزاز

 يف الصف  لن تفعلي ذلك مطلقا ستجلسني )
الثالث حيث ابمكانك ان تشاهدي كل خيال يف  
االداء . هذه هي املرة االوىل اليت تشاهدين فيها  
اداء موسيقي عظيم و قد تدركني متاما معىن ذلك  

  ( ابلضبط

 (أليس هذا ما يسمى تكرب و عجرفة ؟ )

كال ابلطبع ال انه جمرد مدح مهم لفنان كبري  )
ان هو اان . عليك  و حىت و لو حدث ان هذا الفن



تعلم ادراك هذا االمر اذا اان اردت ان يكون لك 
استطعت  يوما حكما سديدا . ستجدين انك اذا 

ان تقيمي نفسك دون خجل او اجحاف . فانت 
لن تتقدمي مقدار خطوة . خذي البطاقة و توقفي  

  ( عن اجملادلة حان وقت نومك منذ ساعات

) تصبح  اخذت البطاقة و مل تشكره و مل تقل له
خري ( و ملاذا تفعل؟ فكرت بغضب . لقد على 

اعطاها البطاقات ليبهج نفسه ال نفسها و هي لن 
تتمىن له ليله هانئة على العكس هي تتمىن ان 
يهجر النوم عيونه و ان يبقى مستيقظا جراء ما  



فعله هذا املساء لكنها شكت كثريا ان يكون هذا  
 . حاله

النوم عيوهنا تلك يف احلقيقة اناتشا هي من هجر 
الليله و هي حتاول ان تتذكر القسم األحلى من  
تلك األمسية و الذي قضته مع رون . لكنها مل  

تنجح بذلك نظرا لسيطرة القسم الثاين من  
 . السهرة على بدايتها

اجلميع يقول انه عبقري لكين اظن ان عبقريته   )
اخلاصة تكمن ابن جيعل نفسه بغيضا اكثر من أي 

رخملوق اخ  ) 



اخريا و قد افرحتها نتيجة تفكريها هذا استغرقت  
 . ابلنوم

صباح اليوم التايل كان من الطبيعي ان لوليتا  
اخذت تسأهلا ابستفسار عن جمرايت الليلة  

السابقة فاعطتها اناتشا شرحا مشرقا عن القسم  
االول من السهرة لكن دون ذكر تدخل خوليو  

 . روتسو

ابلتفاصيللكن لوليتا كانت مغرمة    . 

و يف أي وقت اوصلك رون اجلميل اخريا اىل   )



املنزل ؟ و هل اخذ منك موعدا اخر خالل 
  ( اقامته مبدريد ؟

ترددت اناتشا و لكن و الن الغضب هو الذي 
سيطر عليها اوضحت ) ليس رون من اوصلين 

  ( اىل املنزل بل السيد روتسو 

تقصدين انه انضم اىل حفل العشاء ايضا  )
لت لوليتا و عيوهنا تتوسع بتاثر؟ (سا  . 

ليس ابملعىن الذي تقصديه . وصل اىل   )
املطعم . راين و قد تصرف بطريقة حقرية و 



  ( مذلة

اي عزيزيت امل يقاتله رون او أي شيء من هذا  )
 . القبيل ؟ ( سالت لوليتا بصوت مذهول

كال ابلطبع ال . ال ميكن للمرء ان يقوم   )
من كل الناسابلعراك على مرأى   ) . 

و ال مع خوليو روتسو ابلذات . انه من نوع   )
االشخاص الذين يقصدون متاما ما يقولون و 

  ( ينفذوه بدون أي جمادالت او معارضة

 



  ( لقد حدث بعض اجلدال  )

  ( لكن دون تبدل ابلنتيجة احلتمية)

للحظات مل جتب اناتشا مث قالت برتدد : )دون  
  ( تبدل ابلنتيجة احلتمية

و فجأة متنت لو ان رون رفض السماح خلوليو  
روتسو ابصطحاهبا اىل منزهلا مهما بدا هذا غري  

 . معقوال او غري منطقيا

لرمبا رون نفسه شعر ان االجدر به كان ان يفعل  
ذلك ايضا النه اتصل هبا قبل ان تنتهي من 



 . فطارها و صوته حيمل كل قلقه و اعتذاراته

التغلب على اهانته تلك اان ببساطة مل استطع  )
و ال استطيع ان اخربك عن مدى اسفي اناتشا .  

النين مل استطع ان اترك ضيويف بتلك اللحظة  
 ( احلرجة

ارجوك ال تفكر هكذا ، اعرف انه مل يكن لك  )
سألة . ال ميكن الي شخص ان أي خيار هبذه امل

يرتك ضيوفه و ينسحب على كل حال حني يكون  
زاج فعلى االخرين ان  السيد روتسو بذلك امل

 ( يقوموا بشيء واحد فقط ان يطيعوه



مل ادرك ان وقتك معه كان قاسيا هلذه   )
الدرجة . ال شك انك تلعنني و بعمق الشخص 

  ( الغيب الذي وضعك بطريق هذا املوسيقي

اه ... كال ...اان اعطي ممويل ......ممويل   )
 جمهول االفضلية الدراكه ان ما اريده اكثر من أي 

شيء اخر هبذا العامل هو التدريب االفضل و  
االكمل . و ابلتاكيد اان احصل على ذلك من 
خوليو روتسو مهما كان بغيضا و غري معقوال 

الشخص ذاته . اان اعرف متاما انين حمظوظة جدا  
  ( بكوين تلميذته



 ( حىت و لو كان قاسيا جدا معك )

 . حىت و ان يكن ( اعلنت اناتشا بصدق )

ال اعرف بدت املسأله وضعا تعيسا   حسنا )
  ( للغاية يل

اه .. كال رون .. اهنا ليست تعيسة ... ال  )
شيء من هذا القبيل مطلقا . مغيظة و تثري اجلنون  

رمبا لكنها مثرية جدا بنفس الوقت . اظن ان 
 ( االنسان يلعب ابلنار هلذه االهداف ابلذات

 ( و هل هو النار )



 ( ابلطبع )

يلة مث صوت رون سأل بفضول فرتة صمت طو 
  ( ) كل هذا غريب هل تشمئزين منه اناتشا ؟

فتحت فمها لتجيب ابإلجياب الكلمات كانت  
على طرف لساهنا . لكن شيئا اقوى منها منعها  

من النطق و شعرت فجأة ابالرتباك و احلرية ليس 
ابلنسبة ملا عليها ان تقوله فقط بل مبا كان جيول 

 . بفكرها ايضا

قالت ابلنهاية و خبفة ) اهنا عالقة عمل  مث 



  ( صرفة

مع اهنا كانت تعرف جيدا اهنا مل تكن كذلك  
) االمشئزاز او ... او العكس ال يتدخل ببساطة  

لى جعلي مغنية و هبكذا عالقة انه الرجل القادر ع
  ( اان اتقبله على هذا االساس

فهمت ( رد و لكنه بدا حمتارا و تفهمت  )
كانت حمتارة من هذااناتشا ذلك و    . 

مث شرح هلا رون انه لن يكون قادرا على رؤيتها  
جمددا ذلك اليوم لكنه ميلك بطاقة لألوبرا مساء  



 . اليوم التايل و انه أيمل برؤيتها حينها

و اذا استطعت اهلروب من الطاغية . لرمبا  )
متكنا من تناول العشاء معا . ساجد مكاان بعيدا  

دان حيث لن يتمكن من اجيا   ) 

 ( شكرا جزيال رون لكن ال )

  ( اال تزالني خائفة ؟ )

ليس هذا ... اان فقط تقبلت معرفته املتفوقة   )
  ( حول منط حياة املغنية

امتىن ان يعرف هو كم ان تلميذته جنيبة و  )



  ( مطيعة

  اشك بذلك ( قالت بضحك )

هل دفعك او حرضك لتكوين هكذا فكرة  )
  ؟ ( سأهلا

قد أقنعين بسلطته الطبيعية على ما كال ابدا ل  )
  ( أظن

حسنا .... حسنا اان احسدك على  )
مبادئك .. لكين كنت امتىن ان تكوين متساهلة 

  ( اكثر هبذا اجملال



كال رون انه مستقبل اان مقتنعة به متاما . اىل   )
  ( اللقاء و أراك يف دار االوبرا غدا

ي الحقا من ذلك اليوم و اثتاء درسها املوسيق
الحظت ان السيدة راندا كانت اكثر مرحا من  

العادة معها . فتجرأت اناتشا لتسأهلا ما كان  
حيريها و تقول ) سيدة بيور هل يتصرف السيد  

  ( روتسو دوما كالطاغية املستبد مع كل تالميذه

فرتة من الصمت مرت قبل ان تقول السيدة راند  
م أي ) اان ال اذكر مطلقا انه سبق له ان قام بتعلي
  ( تلميذ او تلميذة من قبل و هلذا ال اعرف



مل يعلم من قبل مطلقا ؟ تقصدين انين تلميذته   )
 ( االوىل ابملطلق

هذا حسب علمي اجل . من غري املعتاد ابدا   )
لفنان مبثل مستواه ان يزعج نفسه ابلتعليم كما  

 ( تعرفني

اذن شخص ما .... ممويل او ال اعرف مباذا   )
مبلغا ضخما من املال مقابل   ادعوه يدفع له

  ( تعليمي

ممكن لكين اشك ابمهية دور املال هبذا اجملال  )



فالسيد خوليو روتسو يعد من االثرايء 
  ( املكتفيني

صحيح لكن ما هو السبب اذن سيدة راندا ؟  )
  ( ما هو السبب

اناتشا انت غريبة بتواضعك ابلنسبه لفنانة   )
ليدركوا ان السبب هو معظم التالميذ كانوا 

  ( مؤهالهتم و منذ البداية

تقصدين انه و لدرجة ما يعتقدين استحق  )
  ( الوقت الذي يصرفه على تدرييب



  ( اعتقد ذلك اجل )

لكنه ال يعطي ذلك االنطباع ( قالت اناتشا  )
  بشك

اظنه شخصية جادة جدا و يوما ما ستكونني  )
ن هي من  مسرورة لذلك اناتشا . منط حياة الفنا

اصعب االمناط و لرمبا على احدهم ان يكون  
قاسيا معنا يف البداية . الكلمات اللطيفة و 

 ( التصفيق قد أيتيان الحقا و ليس يف البداية

اعتقد انك على حق . لكنه يكون بعض  )



 (االحيان فظا جدا و دون أي داعي لذلك

ممكن كل الفنانني العظام يعيشون على   )
القليل منهم يعانون اجلنون بسعادة اعصاهبم و 

الناس العامة يطلقون صفة املزاجية على هذه 
الطباع . اذا كان عندك املزاجية الداء عرض  

ضخم فانك ستفعلني لكنك حني تنتهني ستكوين  
 ( عصبية الصغر االشياء

و هل تعتقدين انه يشعر ببعض العصبية   )
فيها  والقلق حلفلة الغد اليت سيكون هو املايسرتو 

  ؟ ( سالتها اناتشا و قد اذهلتها الفكرة



حسنا لقد كان هو قائد الفرقة املوسيقية   )
لبورتيغي ملرات عديدة فال اظن انه سيشعر ابلقلق  

من جراء ذلك لكن هناك دون شك الشعور  
ابلقلق اجتاه أي امسية موسيقية حني تكون 

  ( املسؤولية االوىل تقع على عاتقه الشخصي

و غنيت ابالوبرا ( سالت اناتشا هل سبق لك )   

كال . كنت امتىن ذلك لكن حقيقة انين  )
عرجاء بعض الشيء منعين من االداء على  

 ( املسرح



لقد نسيت اان اسفة . انت مجيلة جدا و   )
رشيقة لدرجة ان االنسان ينسى متايلك قليال 

 ( ابلسري

شكرا لك لكن و كما ستكتشفني بنفسك   )
شيطا و بصحة ممتازة و قوية على املرء ان يكون ن

كاحلصان حىت يتمكن من االداء االوبرايل .  
بعضهم يبدو قابال للكسر لكنهم بقوة الصلب 

  ( ابحلقيقة و هذا ما عليك ان تكونيه

جتعلينين اعتقد انين ساجنح فعال حني تتكلمني   )
  هكذا ( قالت اناتشا



ستنجحني ابلطبع اان ال اتصور ان يتبىن   )
و فاشلة ( كان الرد اجلافخوليو روتس   

فكرت اناتشا جبملة املعلمة راندا االخرية ملرات و  
مرات خالل تلك االمسية مبزيج من الرضى و  

الرتقب . و فكرت بذلك خوصوصا ابليوم 
التايل . حني اخذت مكاهنا ابلصف الثالث 

استعدادا حلضور اوبرا بورتيغي و انتظرت بتوتر و  
ىل طاولة املايسرتوااثرة مرتقبة ... وصوله ا  . 

و حاملا انطفات االنوار وصل بسرعة اىل مكانه  
 . حىت قبل ان تدرك اناتشا ذلك



قطع التصفيق العارم حبركة للفرقة بدات على 
 . اثرها بعزف اللحن االول من اوبرا توسكا

و بعد ذلك غرقت اناتشا جمددا بذلك العامل  
انبهار ما كان  الساحر و عيوهنا تراقب ابنذهال و 

جيري امامها على املنصة لكن شعورها ابلسيطرة  
الكاملة للرجل خلف طاولة املايسرتو و مل يفارقها 

 . للحظة

القوة اهلائلة و الطاقة املتدفقة ابالضافة للتوازن 
لكاملة العرض الصايف الرباق التام و املرونة ا 

ملضمون االوبرا كان شيئا مل ختتربه اناتشا من قبل  



تعرف ابلضبط مصدر التاثري اهلائل لقوة مل 
املايسرتو احلقيقية هبكذا عمل اال حني شاهدت  

 . ذلك ابم عينها

انه عرض فريد غريب كيف يستطيع روتسو و  )
بعبقرية العمل الواحد اىل شيء جديد براق و 

الوبرا هذه عدة مرات  مشع فمع اين حضرت ا
لكن وجوده كمايسرتو االن هلا جيعلين اشعر و 

كأنين احضرها فعال و للمرة االوىل ( علق 
 . احدهم من الصف االمامي 

اهنا يده اليسرى الذهبية فقط راقب تلك اليد   )



  اليسرى ( علق رفيقه

و هكذا وجدت اناتشا نفسها تراقب اليد اجلميله  
ت  ابصابعها الصلبة الطويلة و هي تعطي التعليما

لبقية اعضاء الفرقة . و فهمت ما كان يقصده 
الرجل اجلالس امامها . حبركات اليد املرنة الواثقة  
كان خوليو روتسو يؤمن لب العمل و كان ينقل  

 . حبركات يده كل ذرة من شعور اىل فرقته

نسيت اناتشا كرهها له نسيت اهنا و منذ اقل من  
ه ساعة كانت تنظر اليه ابزدراء و كره النتقاد 48

رائع لرون . لقد راته االن على حقيقته عبقري 



ميسك خيوط العرض بني اصابعه و بتلك اللحظة  
كادت ان تشعر اهنا حتبه للطريقة اليت ينقلها هبا  

 . اىل عامل السحر و الروعة

وجدت رون بفرتة االسرتاحة و بدوره بدا حتت  
 . اتثري سحر روتسو

انه شيطان غري معقول بوصفي رجل رأيت  )
بعيت الكثري منه تلك الليلة اال انين سارفع له ق

حتيه مع انين كنت الضربه على فكه تلك الليلة ( 
  قال رون



اعرف ما تقصده كنت اجلس هناك و افكر  )
  بنفس الطريقة ( اعرتفت اناتشا

حسنا لرمبا علينا اذن ان نساحمه لكونه هكذا و )
 هكذا ( قال رون اببتسام 

 

كال املساحمة امر خيتلف . ال ميكنين ان  )
و نطق به لكنين اتقبل   اساحمه على شيء اقرتفه

ذلك كجزء من شخصيته .... استطيع ان اكرهه 
كرجل لكين اعبده كفنان ... االمران خمتلفان  



  ( كليا

انك على حق حسنا ... ابقي رايتك مرفرفة   )
و ال تدعيه يزعجك كثريا .. الن خترجي برفقيت  

  هذا املساء ( سأهلا رون

 ( كال ال جيب ان افعل حقا )

هل ستدخلني الكواليس لرؤيتهحسنا  )  ) 

  ( اه ال .. ال اعتقد ذلك  )

حسنا يف حال فعلت فاان سأودعك االن  )
سأعود اىل البلدة غدا . هل اوصل سالمك اىل 



 . العائلة ( و احىن راسه طابعا قبله على شفاهها

اه اجل اجل هلم مجيعا . و اخربهم عن مدى  )
اان اعمل  اشتياقي هلم و قل هلم انين اعمل جبد و

بقوة حىت يصبحوا فخورين يب يوما ما ... و اذا  
قل  –عرفت هوية من قدم يل هذه الفرصة الرائعة 

انين سابقى ممتنة طوال العمر له   –له او قل هلا 
 ( او هلا مهما فعل خوليو روتسو يب

ايتها الفتاة العزيزة سأفعل ( وعدها اببتسام مث  )
كل اىل مقعدهرن جرس هناية االسرتاحة فافرتقا    . 



خالل الفصل الثالث هذا اختربت اناتشا جمددا  
شعور االاثرة . االنبهار و الروعة و هي تراقب 
خوليو روتسو و التعابري اليت كانت تظهر علة  

وجهه الوسيم مث و عند النقطة احلساسة يف املقطع  
و اليت سارت بشكل اروع من أي وصف رات  

 . وجهه يشع اببتسامة و فكرت فجأة

 

لكم حيب عمله . هلذا ابمكانه قيادة العرض   )
مة رغم كل بتلك املسحة الرومانسية العظي

عجرفته فانه يعطي العمل كل ما عنده كالعاشق  



  ( املستبد املتيم

كانت هذه نظرة جيدة و مثرية عن خوليو روتسو 
_ العاشق املستبد املتيم _ فكرت اناتشا و هي  

يؤدي الدور النهائيتراقب االن البطل و هو   . 

لقد سبق هلا و ان مسعت هذا االداء لعشرات من  
املرات يف السابق لكن هذه الليلة تفتحت  

كتالبيب الزهرة لدرجة اهنا شعرت و كاهنا تسمع 
هذا الفصل للمرة االوىل . و ادركت ان بطل  

االوبرا املوهوب و الناجح قد تشذب و ادى وفق 
شيء بصوته تعليمات املايسرتو فاصبح كل 



من غنائه كانت واضح للسمع و كل نربة 
 . كالكريستال

استطيع ان ازحف اليه على ركبيت ( فكرت  )
لطبع بطل  اناتشا ابلنهاية و هي مل تكن تقصد اب 

االوبرا مع انه هو ابلطبع من حظي ابلتصفيق  
 . النهائي

و بنهاية العرض متاما و فيما استدار خوليو  
شا بنظرة و اشار هلا  روتسو للمغادرة رمى انات

 . لتتبعه اىل الكواليس



فعلت اناتشا ذلك فورا و ادخلها احلارس فورا و  
1قال ) السيد روتسو يف الغرفة رقم   )  

فسارت اىل الغرفة املذكورة و دقت الباب ببعض 
 . القوة ) ادخل ( جاءها صوته العميق

و حني دخلت وجدته جيلس خلف املرآة يسرح 
نه ال تزال تلمع ابإلاثرة مع  شعره الداكن و عيو 

 . انه بدا مرهقا بعض الشيء

اهال ( قال و قدم هلا كرسي ) كيف وجدت   )
  ( االمسية



  ( كنت رائعا )

اوتعرفني الكثري عن ذلك اىل أي درجة  )
تعتقدين نفسك قادرة على تقييم القيادة املوسيقية  

  ( للفرقة

اهنا يد يسرى جيدة . لقد اكتشفت ذلك (  )
اناتشاردت    

فاستدار فورا و عاد اليها و املنشفة بني يديه  
  ) كيف عرفت ذلك ( سأهلا بدهشة واضحة

لقد ... لقد مسعت احدهم يقول ذلك  )



  ( فراقبت و رأيت ذلك بنفسي

ارخى رأسه اىل اخللف و ضحك بصوت مرتفع 
ففكرت اناتشا ) انه ابلغ الوسامة بدرجة غري  

 ( عادلة

 

ة أبصابعه املبللة و قال  مث ربت على خدها حبد
  ( ) انت تتعلمني ما رايك ببورتيغي

رايي هبا ... اهنا بكل بساطة رائعة .. اليس  )
  ( كذلك



 ( اجل كانت ببساطة رائعة هذه الليلة )

اتسأل ان كان سيعتربين يوماً رائعة هكذا (   )
  فكرت اناتشا أبمل

بتلك اللحظة مسعا طرقا خفيفا على الباب تاله  
صوت جوليا بورتيغي اجلميل ) مايسرتو هل  

 ( ابمكاين الدخول هل انت الئق امللبس؟

 ( مبا فيه الكفاية )

كانت التزال برداء االوبرا الرباق و حاملا دخلت 
  الغرفة هنضت اناتشا بغريزية و افسحت هلا اجملال



اي عزيزي ماذا إبمكاين ان أقول ؟ كنت رائعا   )
 ( الليلة

رائعة أيضاانت كنت  )  ) 

ال ابس كالان كان رائعا .. حنن جيدان كل   )
مبفرده و حني جنتمع نصبح االفضل ابملطلق ... 

جيب ان نكون سواي ....... سواي اكثر خوليو  
  ( ؟

قد نقتل بعضنا البعض حينها ( المس وجنتها   )
  حبنان و اغاظة حمببة



و هي تراقبهم شعرت اناتشا ابالنعزال بدا اهنما ال 
سان بوجودها اصال لكنها كانت خمطئة هبذا  حي

على االقل هو مل يكن قد نسيها كليا فقد استدار  
و ذراعه حول جوليا خبفة و قال ) ال اعتقد انك  

  ( قد قابلت من قبل تلميذيت اناتشا برايت

تلميذتك ( رددت املغنية و هي ترمق اناتشا   )
بنظرة متفحصة سريعة ) مل اكن اعلم ان لك  

  ( تالميذ

  ال يكون يل... عادة ( اجاب )



 

هل هي ذات موهبة خاصة جدا اذن ( سألت   )
  جوليا

هي تبدي حملات من وعد احياان ... و ابحيان   )
  ( اخرى اعتقد فقط ابنين اضيع وقيت

  ( هذه ليست من عادتك ... تضييع الوقت )

  ( حقا )

اهنا فتاة حمظوظة ان تكون تلميذتك ... اي  )
قدم روحي مقابل هكذا فرصة و اان  اهلي كنت ال



  ( مبثل سنها .. على ما اظن .... اهنا تعبدك

  ( عليك ان تسايل اناتشا نفسها عن ذلك )

حسنا ( قالت جوليا و هي تنظر اىل اناتشا   )
) ال داعي هلكذا سؤال صحيح ... حنن نعمل 

  ( له ... حنن نعبده

اعتقد اي سيديت انين لست من النوع الذي  )
السيد  -و حىت اعظم   -اان معجبة  –د احدا يعب

روتسو على عبقريته ,لكين ال اعبده كشخص و  
  ( اعتقد انه سيشعر ابالرتباك لو فعلت



 ( اه احتاج للكثري الكثري حىت اشعر ابالرتباك )

اهنا ابردة انت لن تصنع منها فنانة اذا ما   )
  بقيت الصغرية على هذه الربود ( قالت جوليا

.. ما كان عليك ان تضغطي عليها  سرتى . )
  ( جوليا اهنا صرحية و هي ليست معجبة يب

آه .. إعجاب .. املرء ال يعجب بك اي  )
حيب .. املرء اما ان حيبك و اما ان يكرهك .. 

  ( احياان حيبك و يكرهك بنفس الوقت

حسنا اي مجيليت احلساسة سنرتك هذا السؤال   )



غريي مالبسك االن للوقت احلاضر .. اذهيب و 
  ( و اال اتخران على العشاء

مطت فمها ابحتجاج مرح لكنها خرجت بدون  
 . ان تلقي و ال مبجرد نظرة على اناتشا

حني اغلق الباب خلفها قال ) من االفضل لو 
شا لقد اتخر الوقت .. و تغادري انت ايضا انات

اذهيب مباشرة اىل املنزل ال جمال للتسكع مع 
ن تونغاالشاب اجللف م  ) 

هل عليك ان جتعل االمر يبدو مهينا هكذا (  )



 . سألته بغضب

 

هذا ضمان ضد هتديد جوليا ال احتمل ان   )
  ( اكون حماطا بتلميذة عاشقة كما تعلمني

ال داعي لتقلق هبذا الشأن اان حىت لست  )
معجبة بك كما سبق و قلت .. و اذا كانت  

املرء اما حيبك  السيدة بورتيغي على حق بقوهلا ان 
او يكرهك ..... فاان اعرف متاما مع أي طرف 

  ( موجودة



استدارت لتغادر مدركة ان هذا افضل ختام 
لكالمها لكنه استدار و امسك هبا مانعا اايها من  

 . التحرك مما سبب هلا الدهشه و اخليبة

حسنا مع أي طرف انت اناتشا ( ساهلا و  )
 . ذراعه حوهلا بقسوة

تقد انت؟و ماذا تع  )  )  

اان أتسال عن ذلك أحياان ( اجاب و احىن   )
 . راسه مقبال اايها

كيف ... كيف جترؤ على القيام بشيء  )



كهذا ( سالته و عيوهنا متوسعة و حانقة ) اان مل  
  (...اقل ابدا ان ابمكانك تقبيلي اان مل ارغب بـ

ا ه . حبق السماء ال تكوين ميلودرامية بشان   )
تعين شيئا بعامل املسرح .. ال داعي   هذه القبلة ال

للبطوالت . هيا اركضي فورا اىل منزلك .... لقد  
  ( اتخرت بدوري مبا فيه الكفاية

استدار مبتعدا و شعرت ابلغضب يتحرق داخلها  
عور من اخليبة مل تعرف كنهه و هي تغادر و معه ش

الغرفة العديد من االشخاص كانوا يتحلقون يف  
خذ يرمقها بفضول خلروجها املمرات و بعضهم ا



من غرفة الرجل العظيم . لكن اناتشا ابلكاد  
 . الحظتهم و هي متر حنو ابب اخلروج

 

اذهيب مباشرة اىل املنزل ( امرها و اعتقدت  )
ان هذا ما ستفعله لكن و لسبب ما اشتغل 

تغادر املسرح و  التمرد داخلها و وجدت نفسها
ر تقف قرب ابب اخلروج حتت احدى االشجا

 . ابنتظار خروجه

جمموعات من الناس كانت موجودة خارج الباب  



 . ايضا ابنتظار خروج املغنني و املوسيقي الرائع

رأت املغين خيرج أوال يوقع بعض الدفاتر  
 . للمعجبني مث يبتعد بسيارته 

ها هي ( عال اهلتاف بني اجلموع و حلظات و   )
ظهرت جوليا بورتيغي الساحرة ابانقتها املميزة 

 . على ابب اخلروج و خلفها خوليو روتسو

كان يبتسم و مزاجه ممتاز كما يبدو مع ان اناتشا  
كانت سعيدة و مل تسمع ما كان يقول لكن 

تفوه بنكتة ما الن الضحك الشك من انه قد 



 . ارتفع من اجلميع و رمته جوليا بنظرة براقة

اان ال احتمله ( قالت لنفسها .. ) كنت ألقتله   )
لين بتلك الطريقة العادية املهنيةعندما قب  )  

حني حترك االثنان اخريا و اصلح هو من وضع 
الفراء حول اكتاف جوليا وجدت اناتشا اظافرها  
تكاد تغرز بلحم كفاها . كاان داخل السيارة االن  
و خوليو روتسو خلف املقود و اخذت اجلموع 
تتفرق و اناتشا مبكاهنا هناك دون ان ترى شيئا 

امامها اال هذين القريبني من بعضهما البعض 
حبميميه مبتسمة ... و خطواهتا تسري ببطء على 



الرصيف مسعت صوت توقف السيارة قرهبا و 
مسعت صوته الصلب العميق يقول هلا عرب زجاج  

النافذة النصف مفتوح ) اذهيب اىل املنزل فورا  
 ( اناتشا اان ال اتوقع ان اكرر اوامري مرتني

سريه و جوليا املبتسمة اىل جانبه و ظلت و اتبع 
اناتشا وحدها يف الشارع الذي اصبح فجأة 

 . مهجورا و مظلما

انطلقت فورا اىل احملطة مث اىل مسكنها ... اجلميع  
كانوا نياما حىت لوليتا .. فصعدت اناتشا اىل  

باط يسري عليها و  غرفتها و شعور من االح



ت دون ان شعرت برغبتها العميقة ابلبكاء . فبك
 . تعرف الدافع لذلك

هنضت بعد قليل و اخذت ختلع مالبسها . و  
 . حتاول ان حتلل سبب شعورها هذا

العرض كان رائعاً ( قالت لنفسها ) جيب ان   )
اشعر ابلسعادة .. او على االقل ابلفرح .. جوليا  

بورتيغي رائعة بكل معىن الكلمة .. هي مل حتبين  
وري ... لكن هذا اجل ... و لكين مل احبها بد

  ( امر ال يهم



وضعت بيجامتها عليها و اتبعت ) ما كان علي 
ان اثري كل تلك البلبلة حول تقبيله يل على ما 
اظن فهو حمق متاما بقوله ان القبلة ال تعين شيئا  
بعامل املسرح و ال تلك القبلة ابالستديو تعين له  

 ( شيئا ايضا

لراحة لكن بدال من ان يشعرها هذا التحليل اب
 . فقد ازداد احباطها

الشخص يشعر ابلتعاسة حني يعود اىل املنزل   )
مبفرده ( خاصة حني يذهب االخرين سواي لتناول 
العشاء و االستمتاع . أتساءل اىل اين ذهبا هو مل 



يطلب منها اخللود للنوم ابكرا لكين اظن انه حني  
اصبح مبركز جوليا بورتيغي فسيحق يل بعض  

تصرف بتملك كامل فيما يتعلق به او الراحة اهنا ت
رمبا هي تقبل كل شخص بتلك الطريقة كال ال  
اظن ذلك هو فقط اه ما الذي يهمها من كل 

 . ذلك على كل حال؟

خالل األسابيع الالحقة تقلبت اناتشا بني مشاعر  
السعادة و اليأس و هي تدرك متاما احلياة اجلديدة  

 . اليت بدات هبا

حتسنا واضحا مع ان  يف البداية كان هناك



جلساهتا مع خوليو روتسو كانت مؤملة . لكن  
االن و هبذه املرحلة اخذت تشعر بعدم الثقة  

بنفسها و كلما جاهدت للحصول على موافقته و 
 .رضاه كلما شعرت ان هذا كان أمال مستحيال

ال تعذيب نفسك هبذا الشأن ( حثتها راندا   )
تتخبط أبعماق اليأس بيور برقة حني كانت اناتشا 

) األمر هكذا مع كل واحد هنا . يف البداية  
تشعرين ابلدهشة لألشياء اليت تتعلمينها بسهولة  
فلست الوحيدة اليت تشعرين بذلك . أؤكد لك 

هذا بعد فرتة ستبدئني ابلشعور ابلتوازن بني 



الضعف و القوة . انت تسريين بشكل جيد جدا 
  ( أبدائك ابلواقع

هلا االن ان حتضر بعض دروس  كان قد تدبر
التمرين يف دار االوبرا . لكنه كان انفذ الصرب 

بشكل فظ يف حال فضلت ابلتوصل اىل  
 . االستنتاج الصحيح ملا تشاهده و تسمعه

انت مقاومة و بشكل مذهل لبعض  )
االكتشافات البسيطة ( اخربها على الفور  

) بدأت أتسال عن سبب إزعاج نفسي  
  ( بتعليمك



بب املال على ما اظن ( ردت بغضببس )   

  ( أي مال ؟ )

املبلغ الضخم من املال الذي افرتض انك  )
  ( تتقاضاه مقابل تعليمي

 ( اه .. ذاك )

قد تنساه انت . لكين لن افعل ابدا و ال جملرد  )
ي و حلظة واحدة اكره بشدة بعض النقاط بتعليم
ال داعي الخربك عن أي نقاط ابلذات ... 

ين اعرف انه تعليم من الدرجة االوىل و أحتدث لك



سأكون ممتنة ليوم ممايت للرجل الذي أعطاين هذه  
  ( الفرصة

اي لكم هذا مؤثر .... لكن العمل اجلاد و  )
الذكاء يفيدون اكثر من االخالص العاطفي 

احملض .. اتعرفني لنعد اىل االمور اهلامة فعال فهذه  
امتنانك للرجل  هي الطريقة االفضل لتظهري 
 ( احملرتم الذي تتحدثني عنه

ملاذا تكره رون هلذه الدرجة ... انت دائما   )
  ( تتكلم عنه بتلك الطريقة املغيضة املزدرية ؟



اان ... ليس عندي ادىن شعور حنو رون  )
بلوكيو خاصتك هذا ... بطريقة او ابخرى طاملا 

انه ال يبعدك او يشاغلك عن هدف وجودك  
 ( .. املصريي 

و هدف وجودي املصريي بوجهة نظرك هو   )
  ( ان اصبح جمرد مغنية

ال تقويل ان اصبح جمرد مغنية . بتلك   )
الطريقة ( قال بغضب مفاجئ ) لتصبحي 

مغنية ... هو ان يكون هناك مربر لوجودك من  
االصل ..... ان حتيي السماء على اهلبة اليت 



و  خصتك هبا و ان تلمسي ابلنهاية ابصبع اخللود 
ذا اتبعا الدرساالن لنتابع الدرس ( و هك   . 

 

و ابلرغم من الصراع العاطفي بينهما و الذي كان  
يرتك اناتشا بال قوة اال انه كان فعال يلهمها و  

  . يدفعها الن تعطي افضل ما عندها

احياان ( اعرتفت للوليتا ) اعتقد انه اذا طلب   )
ار  مين الصعود اىل اجلهة االخرى من املنصة يف د

  ( االوبرا فإنين سأحاول و اجنح بذلك



سيجدك أكثر أمهية من جمرد ذلك على ما   )
 . آمل ( ردت لوليتا بضحك

و سيكون األمر بنفس الصعوبة ( ردت اناتشا  )
بتنهد و قد حتققت نبوءهتا صباح اليوم التايل  

 . ابلضبط

كان هذا ضمن مترين ارادت ان حتضره عن أوبرا  
ا و لكن بوجود خوليو  عطيل كانت ستعرض جمدد 

روتسو هذه املرة و كانت متلهفة ألقصى درجة 
 . لقيادته هلذا العرض الذي سحرها



جلست طوال النهار بدار األوبرا املظلم الشبه  
فارغ دون أي تشعر أبي شخص و أبي شيء  

جل الذي يقف خلف طاولة املايسرتو . سوى ابلر 
متنت بعمق لو أن املغنية بدور دميونه كانت  

ضلأف  . 

لكنها أدركت أن املغنيات اجليدات ال ينمون  
و أن عليهم االكتفاء ابآلنسة   حتت األشخاص

انطونيا فرانشي اليت سبق هلا و قامت هبذا الدور 
 . يف املرة السابقة

 



ابلطبع جعل خوليو روتسو من الفتاة مؤدية أفضل 
بكثري عما كانته يف العرض السابق لكنها كانت  

. ضعيفة من األساس و بدا  كما الحظت اناتشا 
من الواضح أن صرب خوليو معها كان اخذ  

ابلتقلص ..و يبدو أن الفتاة قد أدركت ذلك 
بدورها ألهنا أصبحت متوترة جدا بغنائها حموله 

اجلمال بشاعة و قبل انتهاء الفصل الثاين أعلنت 
 . انطوانيتا فرانشي اهنا ال تستطيع املتابعة

حنجرهتا  –لفتاه كل شيء كان ضدها انتحبت ا
و نظرت و الدموع بعينيها   –اعصاهبا  -راسها  –



اىل طاولة املايسرتو . وقف الفنانون االخرون بال  
هدف و اشار املدقق اىل خوليو روتيو  

 . ابالقرتاب

لكن املوسيقي الشهري نظر حنو املقاعد املظلمة و 
  ( صاح ) اناتشا هل انت هنا 

ت من أ أجل سيد روتسو ( قالت و هنض )
 . مكاهنا مقرتبة بسرعة منه

اصعدي على املنصة هناك و اتبعي الفصل   )
  ( االخري



على و على املنصة ... اتقصد لدور دميونه  )
  ( ؟

مل اكن اقرتح ان تقومي بدور عطيل ابلطبع ..  )
بسرعة االن ... لقد حظينا مبا يكفينا من  

 ( اإلحباط و التأخري لليلة واحدة

استطيع ان افعل ذلك .. مل يسبق يل لكين ال  )
 (...... ان اعتليت املنصة من قبل .. و اان

 ( هناك دوما مرة اوىل لكل شيء)

لكن ليس هكذا بدون أي حتضري سابق ال  )



 ( ... يوجد امامي أي فرصة ل

افعلي ما اقوله لك و ال تقومي بكل هذه   )
البلبلة و استدار حنو املنصة و اتبع ) آسف النك  

لست على ما يرام سينيورا اذهيب اىل املنزل و 
ماكس   –عاجلي حنجرتك اجلافة سااتبع الفصل 

  ( هل انت هناك ؟

املنتج ماكس ظهر من جانب املسرح و هو يبدو 
 . قلقا و مرتقبا

ها هي اناتشا برايت ابمكاهنا القيام ابلفصل  )



  ( االخري هي ستقوم ابلدور الغري صعب مطلقا

رجوك .. اان ال استطيعارجوك ... ا )  ) 

 

تستطيعني و ستفعلني .... ملاذا تعتقدين انين   )
كنت اطرق راسك بذلك التكتيك .. و النمط 

اخلاص منذ اسابيع و اسابيع ؟ اصعدي اىل 
املنصة و قومي بدور دميونه و اذا مل تنجحي االن 
فاقسم انين ساخنقك بنفسي بعد ان ينتهي عطيل  

 ( من ذلك



هي الطريقة املثلى لتشجيعي (   اتظن ان هذه )
 . قالت و الدموع تكاد تنهمر من عيوهنا

مث و بتحوالت من مزاجه الغريبة اليت كانت حتيل  
امسك فجأة بيديها و ابتسم هلا  اعرتاضها 

) افعلي ذلك من اجلي اي فتايت .... اان حباجة  
  ( ماسة لك هبذه اللحظة

  ( ال ابس سأبذل قصارى جهدي  )

ملنصة حيث كان ماكس النصف حمتار  اجتهت اىل ا
 . و النصف قلق ابنتظارها



حاويل اال تشعري ابخلوف تذكري ان اجلميع   )
ذا ما اديت الدور  سيكون اكثر من شاكر لك ا

جمرد أتدية و اال فان متابعة التدريب للباقني  
 ( ستكون مستحيلة

لكن ابلطبع كان جيب ان تكون هناك بعض )
الدور ( احتجت ) كيف املراجعة و التمرين على 

حدث ان كل شيء فجأة صار يعتمد علي ..... 
 ( و اان ليس عندي أي جتربة مسرحية

الن البديلة مصابة ابألنفلونزا . ( اوضح  )
املنتج ابختصار ) و اآلنسة تعرف ذلك جيدا  



كانت تتالعب بنا ابلفرتة األخرية أتعلمني ... هي 
نية ضعيفة تكره روتسو ألهنا تعرف انه يعتربها مغ

و تعتربه شيطاان .... االن تعايل معي و سأريك 
موقع او اثنان للمنصة حلسن احلظ هناك القليل  
فقط . من احلركة هبذا الفصل و ستبلني جيدا اان 

 ( واثق من ذلك

صعدت اىل املنصة العارية معه و استمعت ابنتباه  
 . لتعليماته و املكان الواجب عليها التواجد به

 



يت كانت تقوم بدور اميليا ابتسمت هلا  الفتاه ال
مبودة و قالت ) سأساعدك و انه جملرد مترين بعد  

 ( كل شيء

لكنه مترين مع خوليو روتسو ( فكرت اناتشا  )
 . و نظرت اىل انحيته بقلق

كان ينحين اىل الطاولة و يتكلم مع قائد 
االوركسرتا مث رفع نظره و سأل ) مستعدون ( و 

اء اميليا و اناتشاتفرق اجلميع ابستثن   .  

بشيء بني اليأس و احلاجة نظرت اىل طاولته و 



جمددا تلقت تلك االبتسامة الرائعة املشعة اليت 
رأته يف السابق يوجهها لالخرين لكن و ال مرة هلا  

 . هي ابلذات

هذا جزء من تكتيكه جلعلي انفذ ما يريد و  
 . االبتسامة هذه ال تعين شيئا فعال قالت لنفسها

 و بسبب توترها ابلكاد مسعت شيئا لكن  اوال
موسيقية  فجأة هبط عليها سحر الغناء مع فرقة 

كاملة للمرة االوىل . بدا و كان العامل أبسره قد  
فتح امامها أبفاق بال هناية و فيما صوهتا حيلق  

ابعلى دار االوبرا شعرت و كاهنا من حتلق 



أيضا .... كروح متحررة من الروابط اإلنسانية  
رضيةاأل  . 

مل حيدث هلا شيء كهذا من قبل ابدا و شعرت 
ابالرتقاء الكامل و كانت لتفلت من العقال الفين  
لوال مالحظتها للسلطة احلديدية و التوجيه املرن  

 . للرجل خلف طاوله املايسرتو

مل تنتبه ابدا ان عددا كبريا من الناس جتمع قرب 
يديه معا  املنصة لالستماع اليها او ان ماكس ضم 
  . و كانه يشكر السماء على نغمة كرمية



حاملا انتهي اللحن االخري لالغنية االخرية انفجر  
تصفيق قوي من االشخاص قرب املنصة لكن  
هذا توقف فورا وفق اوامر املايسرتو و نظراته  
املرعبة و احلانقة اليت ذكرت اناتشا ان أغنيتها  

ميق و  الوداعية الميليا جيب ان تظهر خوفها الع
 . اهلائل ملوهتا القريب

و صرخت بصوت بقوة كاملة و لكن بتأثري  
 . موسيقي واضح مغنية وداعها االخري المييليا

 



لكنها مل تتقبل سو احنناءة بسيطة من املايسرتو 
قد قامت مبا أراده منها و لكنها ادركت اهنا 

بطريقة صادقة و حسية سقطت على ركبتيها  
 .( لتغين ) االفمباراي

ذا كان اسهل على كل حال . تعبري طبيعي عن  ه
 . آمال الفتاة و خماوفها احملتوم عليها ابملوت

و ابلنهاية شعرت اناتشا ابهلدوء و كان دميونه قد 
 . سلمت روحها للسماوات 

خلعت حذائها و استلقت على سرير املنصة و  



حاملا دخل عطيل اىل املكان حاولت كما اخربها  
تكرارا .... ان تبقي عقلها  خوليو روتسو مرارا و 

 . ضمن حدود الدور فقط

مشهد املوت رغم كل شيء كان مشهدا مرعبا و 
خميفا لكنه خيتلف ابلطبع عن جتربتها السابقة تلك  
يف أستوديو خوليو روتسو ال شيء بصوت املمثل 

عطيل و نربته محل خوف و رعب اللحظة اليت  
 . شعرت هبا مع خوليو روتسو

ري سار دون اخطا و ابلنهاية  لكن املشهد االخ
عال التصفيق املدوي هذه املرة و الذي مل يوقفه  



املايسرتو هذه املرة العديد من االشخاص اقرتب 
من اناتشا مهنئا و املمثل نفسه سأهلا اين كانت  

 . ختتبئ طوال هذا الوقت

اان جمرد تلميذة ( قالت خبجل ) اان ... اان  )
رف انين كنت ادرس عند السيد روتسو هلذا يع

  (. اعرف الدور

املسألة ليست مسألة معرفة الدور ( علق   )
املمثل ) عندك شعور فطري للدور ال شيء ال  

 . ( يستطيع املرء تعلمه او اكتسابه هتانينا سنيورا



 

اه ... شكرا لك ( قالت اناتشا الغري معتادة   )
على هكذا اطراء دون ان ختفي سعادهتا لكنها  

مصرياي واحدا برتقب و قلق  كانت تنتظر حكما
و حني اقرتب خوليو روتسو من املنصة ركضت  

اليه بلهفة قوية مل يسبق هلا و ان اظهرهتا امامه من  
 . قبل

 ( اكان االداء جيدا ؟ )

 . امسك بوجهها برقة بني راحتيه و قبلها



  ( اجل كان جيدا)

و استدار ليناقش بعض االمور مع ماكس املنتج  
حماولة اال تظهر الذهول الذي  و ظلت هي مكاهنا

 . كان يعرتيها

الكل كان يتفرق من حوهلا االن الفرقة املوسيقية  
كانت جتمع آالهتا و املمثلني املغنني يذهبون اىل  
غرفة املالبس وحدها اناتشا ظلت واقفة مكاهنا  

اىل ان ادركت فجأة ان احلاجة اليها قد انتهت و  
 . انه احرى هبا ان تغادر



ان استدارت لتغادر ادار املوسيقي  لكن بعد  
الشهري نظره اليها مقاطعا حديثه مع املنتج و قال 

) انتظري قليال اناتشا ... من االفضل ان 
  ( ترافقيين لتناول الغداء ... اريد التحدث معك

و هلذا فقد عادت لتنتظر جمددا . و حني اعلن 
انه مستعد غادرا الدار سواي و هو غارق يف  

رجة انه مل ينطق بكلمه واحدةالتفكري لد  . 

حني وصال اىل السيارة متنت ان يعلق ابلتفصيل  
  -على األقل اجلميع غريه فعل  –على أدائها 

ان  ك  –لكن بدا ان عليها االكتفاء فقط حبكم 



تلك القبلة –و بتلك  –جيدا   . 

اخربهم النادل ابحرتام شديد عن افضل اختيار 
ن مهتما ام انه  كغداء إما ان خوليو روتسو مل يك

كان يثق برأي النادل املسن النه قال مبرح ) أي 
شيء تقوله لكن ذوق اآلنسة الشابة ليس مدنيا  

 ( على ما اظن

مث حني ابتعد النادل اتكأ بذراعيه على الطاولة و  
 . نظر مباشرة اليها

 (كم تعرفني من دور دميونه ؟ )



 ( ماذا اعرفه أبكمله )

 

قد قرأته و شاهدته  ابكمله ؟ ال اقصد ما  )
اقصد هل تعرفينه ابلطريقة الواجب عليك معرفته  

هبا ابلعيون و املشاعر و الذي ببعض التوجيه و  
 ( التعليمات ستتمكنني من أداءه أبكمله

اعرفه بشكله الكتايب الكامل و اذا كنت   )
  -معرفة للدور  -تعترب ما أديته على املنصة 

ا على  فإذن أان اعرفه أبكمله هل جييب هذ



  ( سؤالك

مل جييب على الفور .. بل ظل يضرب أصابعه  
على الطاولة بلحن رتيب فيما النادل يضع  
الصحون و األطعمة أمامهم . مث بدا و كأنه 

 . مصمم على ترك متابعة النقاش لوقت آخر

لكن هذا ما مل تتحمله اعصاب اناتشا اليت نظرت  
 اليه جبرأة و سألت ) ملاذا طرحت هكذا سؤال ؟
هل عندك ..... هل عندك فكرة ما حول قيامي 

  ( اان هبذا الدور



اان احاول ان اقرر اناتشا قيامك انت ابلدور   )
يعد امرا مغراي للغاية او ابالصح االصرار على 

قيامك ابلدور هو االمر املغري ...... الن علي  
ابلبداية شق طريق صعب و شاق وسط العديد  

رة بنفس حجم و  من املعارضات ... لكن املخاط
 ( نوع اإلغراء

تقصد انك تعتقد انين سأفشل و افسد كل   )
 ( شيء

كال ... كال طاملا اان املايسرتو فسأقوم  )
إبرشادك و قيادتك . الفرص هي انك ستقومني  



  ( أبحاسيس اثنوية هذه هي املخاطرة

  ( ال اعتقد انين افهم )

ابلطبع ال و كيف ستفهمني ... لكن اذا   )
تحضني بكم هائل من الدعاية ... اهنا جنحت فس

القصة املفضلة ... فتاه تنبثق اىل الشهرة بظرف  
ليله واحدة .. عندها كل مدير اوبرا بدون ضمري  

سيتلهف  –و الذي يشمل معظمهم  –
الستغاللك . ستحضني بعروض مغرية كثرية اؤكد 
لك ذلك و اذا ما رغبت حينها ابدارة ظهرك يل  

د روتسو لقد اصبحت  قائلة ) شكرا لك سي



مغنية ( فستكون هذه بداية لثالث سنوات من  
و هناية لواحدة من   –النجاح الرخيص لك 

القالئل من املواهب الصوتية الفريدة اليت مسعتها  
 ( خالل هذا العقد من الزمن 

 ( و ملاذا تعتقد انين سأدير ظهري لك )

 

انت اوال ال حتبينين ... و اان مدرك انين   )
ا سهل العطاء ... اذا اتركتين  لست معلم

ستحظني ابدوار للبطولة و النجومية ... اما اذا 



بقيت معي فسامنحك فقط االدوار الثاوية  
البسيطة و السائغة حيث ستحظني ابلتصفيق  
فقط لغنائك الصرف ..... فقط حني يصبح  

صوتك متكامال و تنتظم اواترك الصوتية بنظام  
الوىل اليت  كامل سأمسح لك أبداء االدوار ا

ستجعلك تستمتعني بكونك ممثلة مبا انك  
 ( مضمونه متاما كمغنية

اذن ما الذي دفعك جملرد االقرتاح ان اقوم   )
 ( بدور دميونة االن

اوال النين ارغب ان اشاهدك تقومني  )



ابلدور .... و الغناء سيكون مكتمال متاما معك 
مبا انين من سيقود املوسيقى . و اثنيا الين اعرف  

ان انطوانيتا فرانشي ترغب حبشري ابلزاوية . فهي  
مثلك ال حتبين . لكن بعكسك عندها طريقتها  

اخلاصة ابالنتقام هي ستكون ) مريضة ( او 
) مستقيلة ( بعد وقت قصري من االن اان واثق  

من ذلك العتقادها ان ذلك سيفسد علي حفليت 
 ( و عرضي

  ( لكن هناك البديلة اليس كذلك )

ن دميونة من الدرجة االوىل برأيك و كم م )



يوجد يف اجلوار و هن على امت االستعداد للقيام  
اناتشا   –ابلدور ؟(رد جبفاف ) حني كنت صغريا 

كان ابمكانك اجياد العشرات من املغنني    –
االكفاء للقيام بدور فريدي . االن عليك التفتيش  
بكل اورواب عن مغين فريدي واحد جيد اوتعرفني 

  ( السبب ؟

هزت راسها ابلنفي و نظرهتا املنبهرة مركزة  
 . عليه

النه كلما اطلت مغنية انضجة براسها من   )
على خشبة االوبرا توصف فورا أبهنا ماراي كاالس 



اجلديدة و يتم ابلتايل استغالل مواهب املسكينة  
النصف مطبوخة بدال من تطويرها و إيصاهلا اىل  

ية و درجة الكمال . هناك بريق من النجوم
الشهرة و الصاروخ ينطلق اىل األعلى ..... مث 
بعد هذا يسيطر الظالم و االنطفاء .... احياان  
كنت اشعر برغبيت ابلبكاء على ذلك و الناس 

 ( يطلقون علي اان لقب الرجل القاسي

 

 ( اتريدين ان اقوم ابعالن او ما شابه ؟ )



 ( ماذا تقصدين ؟ )

مهما كانت  اقسم بشريف . و اعلن انه  )
العروض مغرية اال ابتعد عن تعليماتك و 
  ( ارشاداتك اىل ان تطلب انت مين ذلك

 ( اي اهلي تبدين و كأنك تعنني ذلك بصدق )

 ( اان كذلك فعال )

مع انك تعتقدينين .... ما كانت الكلمات ؟  )
اكثر االشخاص بغضا و عدم احتماال من كل  

 ( الذين رايتهم حبياتك



خر انت الشخص الوحيد الذي هذا موضوع ا )
ة .. اان اعرف  اثق به من الناحية املهنية الصرف

انين حمظوظة و لدرجة خيالية بكونك ابلذات 
مهتم بعملي ...... سأحتاج الكثر من عرض  

مغري من قبل مدير جاهل البدل رأي و اختلى  
عما اعتربه اغلى كنز و افضل فرصة حدثت يل 

  ( حبيايت كلها

و مد يده اليها عرب الطاولة  فهمت ( قال  )
اخل يده و اتبع هو ) لن ببطء وضعت يدها د

اكون متساهال اكثر معك بسبب ما قلته للتو و 



سأطالبك دون رمحة بتنفيذ شروط اتفاقنا هذا .  
لكن اذا ما نفذت متاما كل ما اطلبه منك يف  

السنوات القليلة القادمة فأعدك أبنك ستغنني 
احلان هبذا العامل الواسع  ابلنهاية كل ما يغىن من  ) 

اان ... اان اظن ابنين سابكي اذا ما اتبعت   )
 ( التحدث هبذه الطريقة

ال تفعلي ذلك الدموع تسبب يل الضجر ...  )
االن اريدك ان حتضري هذا اجلزء معي عند راندا  
بيور .. و كانك ستطلبني لتأديته أبيه حلظة ضمن  

سأجعلك متثلني  مترين على املنصة او مترينني ... 



على املنصة كثريا يف االايم القادمة .... اما مع  
الكورس او بتادية االدوار البسيطة . أي شيء  
جيعلك تعتادين على جو املسرح حىت و لو مل  

اطلبك ابدا للعب دور دميونه فإن التجربة اليت  
 ( ستكتسبينها ستكون ابلغة االمهية

 

فس  لكن اذا اضطرتك الظروف ؟ ( حثته بن )
  الهث

 .سأدعك حينها تقومني بدورها ( رد بربود )



بعد ذلك رفض كليا التحدث ابالمور املهنية و 
 . انتهى الغداء بعد حلظة قصرية

بدا غري مهتما هبا االن و تركها تعود اىل مسكنها  
بسيارته   مبفردها دون ان يعرض عليها توصيلها

لكن اناتشا مل تكرتث لذلك . ارادت ان تكون  
ها ان تسري و تسري عرب الشوارع املزدمحة و  مبفرد

 .االنعزال يلف مشاعرها املستحيلة

ال اكرتث كم يزعجين و حيثين بقوة و قسوة .  )
ال اكرتث للكم من خيبات االمل و التعب الذي 
سأالقيه اعرف االن ان إبمكاين ان افعل ذلك .  



طاملا انه موجود معي ( متتمت اناتشا لنفسها و  
املسكن اخلاص هي تصعد سلم  . 

كانت األسابيع التالية من أصعب و أكثر  
األوقات إرهاقا و تدريبا مركزا و مديرا بكل ما  

تعنيه الكلمة من معىن . و لو ختيلت للحظة ان 
اعرتافها ابالخالص التام سيلطف العالقة بينهما  
فهي كانت خمطئة متاما فقد اخذ خوليو روتسو  

مثيل و كانت يدرهبا بتصميم و إصرار ليس له 
تعود من التمرين و اإلرهاق يهدها و التعب أيخذ 

منها كل مأخذ و دروس الغناء مع اآلنسة راندا  



ا و تبخر مرح املعلمة و  صارت مركزة بدوره
 . اشتدت حدة صرامتها

كانت اناتشا تتدرب على دور دميونة ضمن  
تدريباهتا الثانية و كانت تغين مع الكورس إثناء  

لألوبرا . االمل و اخلوف كان  العروض الكاملة
يسكن أحشاء اناتشا كلما اقرتب موعد عرض  

أوبرا عطيل و يوم االفتتاح حدث شيء ما مل يكن  
 ابحلسبان 

احدى االمسيات و حني كانت تسرح شعرها  
و ارتدت ثوب النوم   بتكاسل بعد ان استحمت



اندهتا ايرابيلال خمربة اايها ان احدهم و يدعى رون 
التحدث معها بلوكيو يريد   . 

اسرعت اناتشا اىل اهلاتف و قلبها يتوجس شرا و 
مل تنصدم كليا حني قال رون ) آسف اناتشا 

عزيزيت لكن عندي خرب غري سار علي اطالعك  
عليه اعتقد ان عليك ان تعريف ان والدتك  

 ( مريضة

 ( أمي ... أنت تقصد أيب دون شك ؟ )

كال..... كال والدك أبحسن حال و هو   )



يتعاىف تدرجييا . لقد نقلناه اىل مركز التدليك منذ  
يومني .. لكن لقد أدخلت والدتك إىل املستشفى 

 (... هذا املساء بعمليه الزائدة

اه ... ال استطيع تصديق ذلك .... أمي مل )
  مترض يوما من قبل ( و تلون صوهتا ابلبكاء

اعرف هذه هي النقطة أخشى اهنا قد كرست  )
عتناء بكم و بوالدك خالل نفسها كليا لال

األسابيع القليلة املاضية لدرجة اهنا نسيت نفسها  
 ( كليا و مل تالحظ عوارض املرض عليها



اه ... اي المي احلبيبة .. كان علي ان اكون   )
  موجودة قرهبا لالعتناء هبا ( قالت اناتشا بذنب

كال غري صحيح انت مشغولة ابلقيام مبا نريد   )
عليه ... لكن اذا متكنت من  منك مجيعا ان تف 

انتزاع نفسك من العمل و القدوم ملدة يوم او 
  ( ... يومني

 

ابلطبع لكن رون اخربين هل ..... هل الوضع  )
 ( خطري



األمر ليس مريح متاما عزيزيت .... و مع العلم   )
اهنا ستشعر ابلغضب حنوي ابلطبع التصايل بك و 

ادة  إحضارك لكين اعتقدها ستكون ابلغة السع
برؤيتك و أيضا حرام ان يتحمل ايفان الصغري كل  
هذا على كاهله وحده ... و قبل كل شيء علينا 
ان تبعد والدك عن القلق ... كان على والدتك  

 ( ... ان تراه يوم السبت القادم و

اجل ... اجل ابلطبع من الضروري جدا يل  )
احلضور سأحضر هذه الليلة لو ان هناك 

  (... قطارا



يوجد قطار الليلة عزيزيت ..... كنت أفتش  ال  )
عن ذلك لن يصل أي شيء اىل البلدة اال يف 

 ( صباح الغد

 ( إذن سأحضر غدا ابكرا  )

فتاه جيدة كنت اعرف انك ستفعلني .... أان   )
  ( شاكر أن إبمكانك احلضور

كانت ترتعش قليال و هي تعيد السماعة اىل  
.. عليها  مكاهنا و تفكر مبا عليها ان تفعله ..

االتصال ابملعلمة راندا إللغاء درس الغد مث عليها  



 ..... ان خترب خوليو روتسو اهنا لن

ضربة قوية على ابب املسكن قطعت أفكارها  
 . املضطربة و سارعت لفتح الباب

اان مسرور الين وجدتك اخريا ( قال خوليو   )
روتسو الذي كان يقف على العتبة مبالحمه  

بعض االخبار الطارئة لكالصارمة ) عندي   )  

رمشت عيوهنا بذهول و دخل دون ان تطلب منه  
ذلك و حني قال بنفاذ صرب ) أين إبمكاننا  

 ( التحدث ؟



سارت امامه بدهشة اىل غرفة اجللوس الصغرية و 
 . اليت كانت فارغة حلسن احلظ

  كنت على وشك ان اتصل بك ( بدأت )

 ( اه .. كيف عرفت ابخلرب )

رون بلوكيواتصل يب  )  ) 

  ( رون بلوكيو .؟ و ما دخله هو هبذا ؟ )

انه يسيطر بشكل كامل على الوضع ... ال  )
استطيع الذهاب هذه الليلة لكن سأستقل أول  

 ( .... قطار يف الصباح و



أنت لن تستقلي أي قطار يف الصباح أيتها   )
الفتاه ستكونني يف دار األوبرا يف العاشرة متاما و 

يوم مترين كامل لك ... ستقومني سيكون ذلك 
  ( ... بدور دميونة مساء يوم السبت و

 ( ... لكين ال استطيع ... والديت مريضة و)

والدتك مريضة .( ردد بعدم  )
تصديق ..) والدتك مريضة ... و ما امهية هذا 

االمر حبق السماوات ؟ فرصة حياتك قد جاءت 
نت و عليك التمسك هبا بكلتا يديك .... و ها ا

تقفني هنا و تقولني يل ان والدتك مريضة ؟ ماذا  



انت حبق هللا ؟ طفلة تتسلى ابلغناء ؟ ام فنانة  
 (حقيقية ؟

والديت حبالة خطرة هم حباجة يل يف املنزل و )
 (... اخشى ان

احلاجة لك موجودة هنا ...و ليس هناك أسف )
بشان والدتك ... لكين فهمت ان رون بلوكيو  

ى الوضع كما قلت .. عليهم شهم يسيطر كليا عل
 ( تدبر االمور بدونك

 ( ال يستطيعون )



عليهم ذلك اي رب السماوات .. هل   )
تعتقدين اننا قد عملنا جبد لنصل هلذه النقطة .. 
لتقويل انك سرتحلني ؟ امل تفهمي حىت االن ماذا  

تعين كلمة فنانة حمرتفة ؟ العرض اييت ابلدرجة  
قات . افهمي ذلك االوىل و االخرية و بكل االو 

االن و ابقيه داخل رأسك يف املستقبل .. إبمكان 
عائلتك كلها ان تكون مريضة ؟ منزلك قد يكون  

حيرتق . لكن اذا ما كان عليك الصعود اىل  
املسرح و اداء عرض متكامل فستفعلني هل هذا 

 (.واضح ؟



هناك وقت جيب ان تكون عائليت به يف  )
 ( ... الطليعة و

 

قت كهذا . ( قاطعها و هو ميسك  ال يوجد و  )
ما خلقت من   ف ..) هذاهبا فجأة و يهزها بعن

اجله و كل شيء اخر حبياتك جيب ان يكون  
رديفاً له .. لست جمرد مغنية صاعدة عادية ..  

عندك أروع صوت قصائدي سبق يل ان مسعته ...  
مع انين مل اكن ارغب إبخبارك هبذا االن .. لو  

لقلت انك اإلجابة   كنت من الرجال املصلني



على أمر صلوايت . هل تعتقدين انين سأمسح لك 
 ( برمي فرصتك العظيمة هذه ؟

القرار يعود يل اان .. ال تستطيع ان اتمرين   )
 ( ... ضد

اي رب السماوات .... ؟ ماذا تتوقعني مين ان   )
  ( افعل ؟ ان اتوسل لك

كال .... كال اقصد ان اقول انه اذا قررت  )
ن تتمكن من فعل شيء لصدي الذهاب فل  ) 

اه .. بلى استطيع ( قال و تركها فجأة مما كاد  )



ان خيل بتوازهنا و اتبع هبدوء جلي ) اذا ذهبت اي  
عزيزيت فستذهبني بال عودة ... هذه هي كلميت  

األخرية .. اختاري االن إما تبقني و تنفذين كل ما  
اطلبه منك و ابحلرف .... او تذهبني اىل بلدتك 

 تزعجي نفسك ابلعودة اىل هنا جمددا ...  و ال
  ( ساكون قد انتهيت منك

حرك يديه و كأنه ميحي آخر عالقة له هبا ... و 
هذا ما جذب انتباهها الكلي .. حدقت بيديه و  
صارعت للتوصل اىل قرار هذه اليدان هي اليت  

ستصفعها او ستكرسها اىل االبد اهنما تعربان على 



ما و قسوهتما .. و فيما كل شيء جبماهلما و قوهت
هي حتدق هبما ارتفعا اىل االعلى قليال بتلميح 

خفيف عن التوسل ... تلك احلركة الالواعية هي  
اليت اوصلت اناتشا اىل القرار النهائي ... مل يكن  
من داعي هلا لتنظر اىل وجهه و هي تقول بصوت 

مرجتف و خافت . ) ال ابس . انت من يربح .  
تريده مين سابقى . ما الذي   ) 

كوين يف دار االوبرا غدا يف الساعة العاشرة   )
صباحا ساقرر الباقي بعد ان اشاهد العرض 

التمريين الكامل . اخلدي اىل النوم ابكرا . حىت 



حتضني بكل الراحة . ستحتاجني لكل قوتك 
 ( غدا

مث استدار و تركها و ظلت مكاهنا كالتمثال اىل ان  
و دخلت لوليتا  مسعت صوت الباب يغلق بقوة 

الغرفة لتقول بنفس متقطع ) ذاك كان خوليو  
روتسو ؟ صحيح رأيته و اان انزل السالمل ما الذي 

 ( احضره اىل هنا حبق السماء 

يريدين ان اقوم بدور دميونة مساء يوم   )
 . السبت ... ( بدأت اناتشا 



يف الكوفنت ؟ اان ال اصدق هذا ال عجب  )
,انتظري حىت اخرب  انك تبدين مصعوقة 

الباقيات .. مجيعنا سنكون يف البلكون لنصرخ 
لك و نصفق لك ابلطبع .. كيف ابمكانك  

السكوت هكذا اناتشا ؟ ما االمر ؟ هل انت 
  ( مرعوبة هلذه الدرجة ؟

كال ... على االقل اجل ابلطبع اان خائفة ...   )
لكن ليس هذا هو االمر .. ( اوضحت اناتشا مث  

لوليتا على مرض والدهتا و عن قرارها اطلعت 
 . ابلبقاء



اان متأسفة جدا لذلك . لكنه القرار الصحيح  )
الوحيد ؟ اليس كذلك ؟ اقصد ... اقصد ان 

والدتك قد قامت بكل التضحيات املمكنة  
اليصالك ملا انت عليه االن ... ستخذلينها بشدة  
اذا ما فرطت بفرصتك الرائعة االن فقط النك مل 

 من حتمل قلقك عليها حني كانت  تتمكين
  ( مريضة

هل هذه هي الطريقة الصحيحة للنظر اىل   )
 ( األمور ؟ لرمبا انت اكثر مين حكمة لوليتا

ال اعرف هبذا الشأن.. اظن انه يسهل عليك  )



رؤية األمور بوضوح حني ال تكونني متورطة  
عاطفيا هبا . و االن هل إبمكاين القيام أبي شيء  

 ( لك ؟

ل لوليتا من فضلك . هال اتصلت برون  اج )
بلوكيو ... سأعطيك رقمه و اشرحي له 

أبنين .... أنين ال استطيع اجمليء غدا ... ال  
املك الشجاعة و القدرة ... الطالعه على ذلك 
بنفسي .. و سابدا ابلبكاء دون شك حاملا امسع 

 ( .... صوته الذي يذكرين ابلبلدة و أبمي و

يل حسنا اتركي االمر )  ) 



 

شكرهتا اناتشا و ال شك ان لوليتا قد نقلت اخلرب 
اىل بلوكيو بلياقة الهنا حني عادت الطالع اناتشا 

على ذلك و هي يف غرفتها قالت ) قال انه ال 
داعي لك لتشعري ابلقلق كل شيء حتت السيطرة  
و ان الشيء الوحيد الذي سيعطي والدتك القوة 

ستغنني يف  و االندفاع للشفاء هو معرفتها انك
 ( دار كومفنت مساء السبت 

شكرا لك اي حيب ( قالت اناتشا و هي تعانق   )
  صديقتها



 ( هل إبمكاين فعل أي شيء آخر لك )

اجل إبمكانك مرافقيت غدا اىل الدار أثناء   )
النهار . لكين التمرينات سيستمر ذلك طوال 

اعتقد أنين أريد أن تكوين قريب كونك صديقيت  
وجودك وحدك معي بتلك  األحب و أفضل 

 ( اإلثناء

إبمكاين مرافقتك حقا ! فقط حاويل أن  )
متنعيين ال شيء أحب إىل قليب من ذلك اناتشا .  

و سأعتين بك كصديقتك و لبيستك و 
مساعدتك و كل شيء فقط .... فقط هل  



سيسمح يل السيد روستو ابحلضور ؟ هو ال  
  ( يرحب بوجود الغرابء أثناء التمرين صحيح ؟

سيكون على السيد روستو السماح لك   )
ابجمليء . سيكون يل طريقيت اخلاصة هبذا الشأن  

  ( على األقل

امللكة اآلمرة منذ اآلن ( علقت لوليتا مبرح .  )
و من غرائب الصدف ان هذه الكلمات ابلذات  

يو روتسو حني اخربته اناتشا  هي ما تفوه به خول 
 . عن مرافقة لوليتا هلا اثناء التمرين



هذه هي لوليتا صديقيت . و هي ستبقى معى   )
 اثناء التمارين اليوم اان حباجة اليها ( قالت بربود 

بدا املوسيقي الشهري متسلي اكثر منه مقاوم و 
مسح للوليتا ابلتجول داخل الكواليس كما تشاء  

 . اثناء فرتة التمرين

كان هذا حداث ستظل الدار تتكلم عنه لسنوات  
السبت الغري معقول حيث  طويلة قادمة . يوم 

ستقوم فتاة جمهولة اهلوية بدور البطولة املطلقة  
أبوبرا عطيل الرائعة و ابألخص حتت قيادة 

 . املوسيقي األشهر خوليو روتسو



كان عليك الغناء على املسرح من قبل .  )
انت ال تستطيعني الظهور على املنصة  

 . هكذا (علقت الفتاه اليت تقوم بدور اميليا

مر ليس هكذا . لقد مترنت على ذلك يف اال )
األستوديو و ابلطبع غنائي مع الكورس حىت االن 

 ( قد مسح يل بتجربة شعور املسرح هذا

ادركت اناتشا و هي تتنقل على املنصة ممن كانت  
ن تقدم هي كل تستقي القوة و االمان . ادركت مل

ما بداخلها و على افضل وجه ادركت ان هذا  
خوليو روتسو متاما كما كان عرضها  كان عرض 



هي . و اهنا اذا ما ادت بنجاح حفلة السبت  
فإهنا ستفعل ذلك ابمتطائها موجة طاقته و 

 . عبقريته

لكنها مل تستطع ان تشكره على ذلك و ال ان  
ان او شكر و ابعماق تبتسم له جمرد ابتسامة امتن 

عقلها تدور افكار الغضب و االمتعاض ملا حدث  
لبارحة . مل يتبادال أي كلمة شخصية بينهما ا 

طوال يوم التمرين املطول هذا فقط بطريقة اتصال  
روحية غامضة بدا و كأهنما يتفامهان و يصهران  
مواهبهما بشعلة ملتهبة اضاءت العرض بشكل 



 . مبهر منذ اوله و حىت اخره

اذا استطاعت ان تفعل ذلك امام اجلمهور   )
ة ال تنسى ( بعد غد فستكون حفلة السبت امسي 

 . علق ماكس بنهاية التمرين 

ستفعل ذلك ( كان كل ما قاله خوليو روتسو   )
و ما عنته نربته انه و بكل بساطة لن يسمح هلا  

 . بفعل عكس ذلك

مث اندى اناتشا و اعطاها تعليماته للثماين و أربعني  
ساعة القادمة . ) هذا هو اخر مترين لعرض يوم  



جيدا . اريدك هنا  السبت لكنك ستتدبرين امرك 
يف الثالثة و النصف من بعد الظهر للعمل على  

بعض التدريبات الثانوية . هناك العديد من  
االشياء املتبقية الواجب علي مناقشتها معك . 
ابمكانك اخللود اىل الراحة التامة غدا و خذي 
كل شيء هبدوء . صباح يوم السبت اريدك يف 

  ( االوستوديو للمراجعة عامة 

ابس ( قالت بال تعبري ال )   

 



لقد احسنت صنعا . اعتقد انك كنت تعرفني  )
  ذلك ( قال بشبه نفاذ صرب 

اجل ( وافقته و استدارت مبتعدة عنه   )
 . للتفتيش عن لوليتا

تلك كانت حركة لئيمة منك اناتشا ان ترتكيه   )
 . هبذه الطريقة ( قالت لوليتا هلا بتعنيف رقيق

ابلضبط هذا ما قصدته   )  )  

االتعتقدين انه من االكثر حكمة ان ......  )
  ( حسنا ان تالطفيه قليال



  ( كال )

اذا مل يكن عندك مانعا من قويل هذا فانك اي   )
عزيزيت مل حتققي النجاح بعد . و ستكونني حباجة 

  ( ماسة له مساء يوم السبت 

ضحكت اناتشا لذلك و اسرتخت قليال . ) انه 
دوري ايضاحباجة ماسة يل ب   ) . 

هذا صحيح ابلطبع . كيف هو شعور ان  )
 (يكون خوليو روتسو حباجة ماسة لك ؟

الكلمات اعطت اناتشا الشعور االكثر غرابة و 



ردت بسرعة ) ال استطيع التفكري بذلك من هذا  
املنطق . اان جمرد الفنانة الضرورية متلئ املكان  

الشاغر . ساقوم بذلك ابفضل ما تستطيعه  
 السباب فنية و شخصية صرفة . لكن  مقدريت

هذا ال يعين انين ال احتفظ حبق كرهي العميق 
 ( له .... و ان ادعه يعرف ذلك

 ( اان ال استطيع )

  ( ال تستطيعني ماذا )

ان اكرهه هبذا العناد الشديد . قد يكون   )



خوليو روتسو طاغية اناتشا لكنه طاغية ابلغة  
 ( اجلاذبية و السحر

لكن هبذه اللحظة الطاغية اكثر  صحيح  )
وضوحا من الرجل اجلذاب . ال استطيع ان 
أساحمه على عدم تفهمه املطلق ..... ملرض 

  والديت ( ردت اناتشا

لرمبا ال يستطيع ان يكون متفهما ... على  )
احدهم اخذ القرارات القاسية و القاطعة ابوقات 

  ( معينه كما تعرفني



مالئم لفعل  ال أبس و ال أي شخص اخر  )
ذلك غري خوليو روتسو ... ال تتكلمي عنه بعد  

 . االن ( قالت اناتشا مبرارة

و هلذا فقد تناوال الغداء و اتبعا احلديث بشوؤن  
 . خمتلفة

عادت الفتااتن اىل دار االوبرا يف الوقت احملدد و 
عملت اناتشا مع املوسيقي الشهري لساعات  

ب . لكن  طوال . مث اخربها ان ابمكاهنا الذها
حني استدارت بعدم اهتمام حترك الفضول  

داخله . و سأهلا ) ال داعي لك لتكوين هكذا  



فقط النين كنت جمربا على فرض سيطريت بشأن 
  ( شخصييت

  ( اان لست هكذا . اان فقط لست سعيدة )

هل االخبار حول والدتك سيئة جدا ( سأهلا   )
  برتدد

ؤ على  كانت سيئة كفاية مساء امس . مل اجر  )
االتصال و االستفسار اليوم . ... اان .... اان 

احاول اال افكر بذلك . و ال اريد مناقشة هذا 
املوضوع معك انت من بني كل الناس ( قالت  



 . بشفاه ترتعش

و ملاذا اان من بني كل الناس ( سأهلا بنفس   )
 . خربهتا

النك ال متلك ذرة واحدة من التعاطف او من   )
هذا ... كل ما تفكر به هو   التفهم لشيء مثل

 ( العرض

على العكس لقد فكرت مطوال هبذا . لكن   )
 –على العرض ان يكون مركز اهتمامي االول 

و مل اكن  -هذه هي مسؤولييت العليا و األهم 



ة قبل ان  قادرا على تقدمي الوعود السهلة البارح
اطمأنيت لسري التمرين اليوم و هلذا فاستطيع 

ابلضبط و إعطاءك يوم غد   االن تقدير الوضع
كيوم راحة كامل . و مبا ان هذه هي احلالة . و مبا  

 ( ... انه ال توجد قطارات إىل بلدتك اآلن

 . و كيف عرفت ( سألته بذهول )

 

لقد استفسرت عن ذلك . و مبا انه كما  )
كنت اقول آحر قطار قد رحل . فهناك حل أخري  



  ( أوحد . سأقلك اىل بلدتك أان و اآلن

تقلين إىل البلدة ؟ لكنها تبعد حوايل اخلمسني   )
  كيلومرت ( ردت بشهقة

سته و مخسون و هلذا فليس امامنا أي وقت  )
لنضيعه . اذهيب و احضري معطفك .... حان 

  ( وقت االنطالق

هل ... هل تعين ذلك حقا ؟ ( سألته  )
 . بذهول

لست معتادا على قول األشياء اليت ال  )



اعنيها . هل إبمكانك الذهاب اآلن  اقصدها و 
  ( ؟

اجل .... ابلطبع ( قالت بسعادة و ركضت  )
 . لتحضر معطفها

ذهلت لوليتا حني أطلعتها اناتشا على األمر و  
رقة منه  قالت ) هذا تصرف ابلغ اللطف و ال

اناتشا أليس كذلك املسافة تبعد حوايل اخلمسون  
  ( كيلو مرت

شكرا لك اي حبيبيت  ستة و مخسون ابلضبط .  )



ال اعرف ماذا كنت سأفعل بدونك هذا اليوم (  
 . قالت اناتشا

لكين مل افعل شيئا ... كنت فقط موجودة   )
 . هنا ..( صاحت لوليتا

اجل اشكرك ابلضبط على وجودك الثمني   )
هذا املليء ابللطف و التطمني هبكذا يوم جمنون و  

  ( مرهق . شكرا لك . لن انسى هذا ابدا

سنا . هذا يوم ال ينسى ابلنسبة يل أيضا .  ح )
و اان ابلغة السرور النتهاء اليوم بذهابك لرؤية  



والدتك و االطمئنان عليها . اعطي طاغيتك  
  بعض الشكر على ذلك اناتشا ( قالت لوليتا مبرح

لست مبزاج تقدمي الشكر . اان مبزاج جمنون و )
متقلب كما اظن . ابستثناء انين احبك و ممتنة  

 . كثريا لك ( علقت اناتشا

حسنا احبيه بدوره قليال من فضلك . البد  )
ان اليوم كان جحيما ابلنسبة له أيضا و هو 

يستحق الشكر ما دام مستعدا اليصالك اىل  
منزلك الذي يبعد ستة و مخسون كيلو مرتا ( 

 . ردت لوليتا بضحك



ال استطيع فعل ذلك حتت أي ظرف من  )
جبديه مث ودعت لوليتا مث  الظروف ( قالت اناتشا 

 . عادت اىل حيث خوليو روتسو ينتظرها

ظل الصمت يلف بداية رحلتهما مث قالت اناتشا  
برتدد ) شكرا لك على قيامك هبذا .اان ممتنة كثريا  

  ( لك من اين مل اقل لك ذلك من قبل ؟

ال تشكريين . اذا ما كنت ستشعرين ابلقلق  )
فأشك على والدتك و على نفسك و ادائك 

مبقدرتك على إعطاء أفضل ما عندك . هلذا  
اخذت اان املخاطرة االقل اال و هي اتعابك قليال 



هبذه الرحلة لكن و مبا اهنا خماطرة حمسوبة فاهنا  
 ( تستحق القيام هبا

حمسوبة . كل ما تقوم به حمسواب . صحيح ؟ (  )
  ردت برقة و مرارة

ني كل ما اقوم به يف عملي . ابلطبع كيف تظن )
اذن يصل اإلنسان اىل قمة الشهرة مبجال 

اختصاصه ؟ ابن يقول لنفسه بتفاؤل ان كل شيء 
سيسري على ما يرام بظرف ليلة و ضحاها ؟ ال  
يسري االمر هكذا اي عزيزيت .الفنان الذي يؤدي 
على ما يرام اثناء الليل يكون قد أرسى دعائم  



هذا الشيء بعد ختطيط و ترتيب لشهور و 
امحق ابمكانه ان يكون جمرد هاوي  شهور . أي 

فرح . معظمهم كذلك . لكن الذي يهز اركان  
االرض بفنه هو احملرتف الذي يكرس كل جهده و  
لياليه لتحسني موهبة هللا له و تقدميها على اهبى و 

امجل حلة . امل تسمعي ما قاله احد اشهر  
  ( موسيقي األرض عن هذا ؟

  ( و من كان ذلك ؟ انت ؟ )

يس اان هبذه احلالة على االقل . انه توماس  ال ل )
الثنان معا  كان . املوهبة بال صناعة بال فائدة . ا



يصنعون الفنان . انت متلكني املوهبة و اان  
أدفعك لصناعة ال تنتهي . و الفرص انين سأصنع  
منك فنانة . اذا ما مسيت ذلك حسااب فأوافقك  

الرأي . لكنه شيء ال يدعو لالمتعاض او  
تقاراالح  .) 

مرت فرتة صمت طويلة مث قالت اناتشا ) اان  
  ( آسفة

ال ابس حاويل ان تنامي اآلن فأنت مرهقة   )
متاما سأوقظك حني نوشك على الوصول ( تناول 

يدها و وضعها حتت يده على املقود و اتبع  



لدهشتها الشديدة ) هذه اايم صعبة لك لكنين  
 ( سأخرجك ابمان . هل تؤمنني بذلك ؟

لكن ماذا بشأنك انت بدورك حباجة   اجل )
  ( للنوم فاليوم كان مرهقا لك ايضا

ال ابس سأوقظك يف حال غالبين النعاس او  )
 ( سأتدبر أمري . أغمضي عيونك و انمي اآلن

تنهدت و أغمضت عيوهنا فعال بعد ان افلت  
يدها و ال شك اهنا غرقت فورا ابلنوم من شدة  

نومها لرأسها الذي حترك  التعب . و مل تنتبه اثناء 



و اتكأ على كتفه و ال لنظرته اليت كانت تسقط  
على وجهها اثناء توقفه امام إشارات املرور و ال  

اىل االبتسامة اليت كانت تداعب وجهه كلما  
اصدرت مههمة اسرتخاء اثناء النوم . لكن حني 

انتبهت اخريا و صحت من نومها مسعته يقول  
 (  منزلك) ربع ساعة بعد و نصل اىل

ربع ساعة . أان آسفة ...... أان كما يبدو قد  )
اتكأت عليك . امل يزعجك ابلقيادة و اان  

  ( هكذا

 ( ليس حقا . كال )



لكين كنت أضع بكل ثقلي على ذراعك .   )
 ( ملاذا مل تبعدين عنك ؟

  ( مل اشعر برغبة يف ابعادك  )

لسبب او آلخر جعلها تعليقه هذا تضحك و 
قائلة ) لقد متتعت بنوم عميقمتطت   )  

  ( جيد هذا ما كنت حتتاجينه ابلضبط )

 ( أليس هذا هو ما حتتاجه أنت اآلن؟ )

اان لن أكون آسفا لرؤية سريري هبذه  )
  اللحظة ( وافقها



آه . أين ستنام هذه الليلة . أخشى ان فنادق  )
البلدة ليست مرحية متاما . اذا مل تكن متانع  

ليب الراحة البسيطة فاعتقد  اخلدمات و اسا
  ( أننا ..... أننا

شكرا لك لكين ال استطيع البقاء . علي  )
 ( العودة اىل مدريد هذه الليلة

هذه الليلة لكنين اعتقد اننا سنعود غدا (   )
  رددت بدهشة

 ( اان ساعود هذه الليلة . انت تعودين غدا )



  ( لكن ملاذا ؟ )

ما تعرفني  عندي موعد هام غدا صباحا . فك )
ستكونني انت دميونة . الن فرانشي و بعد ان 

تعرف انين قد وجدت البديلة هلا و هي من 
انسحبت هبذه اللحظة ابلذات إلرابكي و إفشال  
  ( عرضي ... ستحاول العودة و التمسك ابلعقد

اذن سيكون امامك الكثري من اجملادالت و  )
  ( النقاشات

تومةيف البداية اجل لكن النتيجة حم )  ) 



  و هي ؟ ( سألت بتوتر  )

انت دميونة . و االن كيف هي الطريق اىل   )
منزلك ؟ اىل منزل رون بلوكيو ام اىل  

  ( املستشفى

دلته اناتشا و قلبها تتسارع نبضاته اىل منزل رون  
ا فيما ايفان يف  بلوكيو ) ال شك انه ال يزال صاحي

مساع  املنزل قد يكون انئما و اان ..... اان أفضل 
 ( االخبار من رون قبل ذهايب اىل املستشفى

سأنتظرك هنا ابلسيارة يف حال احتجت اىل  )



توصيلة أخرى اىل مكان آخر ( قال حني توقف  
  أمام منزل رون

ركضت اناتشا اىل املنزل و دقت الباب بسرعة و  
تفاجأت حني وجدت ايفان شقيقها برفقة رون و 

 . والدته

حدث ؟ ( هتفت   ايفان ... رون ما الذي  )
  برعب

ال شيء .. ال شيء أمي خبري و قد تعدت  )
مرحلة اخلطر و هي تتمتع االن ابلراحة لكن ..  



  كيف اتيت لقد .. ( سال ايفان

لقد أوصلين السيد روتسو بنفسه . آه اان   )
ابلغة السعادة و شديدة ... شديدة االمتنان لكم  

 مجيعا ... ال اعرف ماذا اقول ... اان ... (
أوضحت اناتشا فورا و قد تنفست الصعداء  

  لسماعها هذه األخبار عن والدهتا

اوصلك خوليو روتسو من مدريد اىل هنا   )
بنفسه ؟ .. هو ال يظهر عادة هكذا اعتبار هل 
تريدين منا ان تستضيفه عندان اناتشا ؟ ( ردد 

  رون



كال . عليه العودة اىل مدريد . فقط انتظر   )
شفى اذا ما رغبت بذلك لكن  ليوصلين اىل املست

  ( ايفان ملاذا انت لست ابملنزل

اان من اصر عليه ابلبقاء عندان هذه الليلة .   )
فرون كان قلقا عليه كذلك حنن مجيعا االن 

ستبقني انت ايضا معنا ( قالت السيدة بلوكيو  
 . برقة

اجل اناتشا و ال داعي لينتظرك السيد روتسو   )
مع انه موعد  فاان ساوصلك اىل أي مكان 

ك  الزايرات قد فات االن . ساخذك لرؤية والدت



غدا صباحا لكن ... اليس ابمكان خوليو روتسو  
النزول لتناول القهوة على االقل ( سأل رون  

 . بضيافة اهل القرية املعروفة 

سأذهب و اسأله ( سارعت اناتشا ابلقول و  )
 . غادرت الغرفة بسرعة

نظرا للظالم   وصلت اىل السيارة خبطوات بطيئة
املسيطر و حني وصلت وجدت رأس خوليو على 
  . املقود و يديه حول رأسه و كأنه مستغرقا ابلنوم

سيد روتسو ( قالت برقة عرب النافذة املفتوحة   )



لكنه مل يتحرك و بعد حلظة مدت يدها لتهزه .  
فضولية و قليال و وجدت هذا الشعور ابلغ ال
ت ليدها االاثرة . و لسبب غري معروف مسح

ابلوصول اىل جبينه و منه اىل رأسه بشعره الداكن  
 . الناعم مث اىل اسفل رقبته

 

حترك فورا حلظتها و نظر اليها بتلك الطريقة 
الدفاعية اليت تلون املالمح بني الصحوة و النوم . 

كان هكذا تعبري غريب متاما على عيوهنا فيما  
فصوهتا كان يتعلق خبوليو روتسو ابلذات و هلذا 



  ابلغ الرقة و الشفافية و هي تقول

آسفة الضطراري إليقاظك . هل انت ابلغ  )
 ( االرهاق

كال اان على ما يرام االن . اين هو املشوار   )
التايل . ؟ ( قال و هو يقطب قليال و كأنه منزعج 

 . من رؤيتها له بنقطة ضعف هكذا

ليس عليك اخذي اىل أي مكان من هنا .  )
ون يب االن . االخبار حول امي مطمئنة  سيهتم ر 

و احلمد هلل لكين لن امتكن من رؤيتها اال غدا  



صباحا . و طلب مين رون ان ادعوك لتناول 
بعض الشراب و الطعام قبل ان تعاود السفر  
فهال تفضلت . ؟ من فضلك ؟ ساكون ابلغة  

القلق عليك اذا ما عدت على الفور و انت هبذه  
الرهاقاحلالة من التعب و ا  ) 

استكونني كذلك حقا ؟ . لكن ال اظن ان   )
علي الدخول و قبول ضيافته بظل هذه الظروف 

 ( ؟

 ( اية ظروف ؟ )



اليس هناك مثال ينص على عدم تناول الطعام   )
  عند عدوك ؟ ( قال بتسلية 

لكن رون ليس عدوك . هو حقا ال حيمل لك   )
الليلة  أي ضغينة للطريقة اليت تصرفت هبا تلك 

حني اصطحبين اىل املنزل . اذا كان هذا ما  
 (تقصده ؟

و كان لنااتشا التجربة الغري عادية برؤيته يتناول  
الشاي الساخن و بعض الساندويتشات السريعة  

فيما قامت السيدة بلوكيو ابظهار كل ضيافتها  
الطيبة و كذلك رون نفسه و ايفان شقيقها . لكن  



من نصف ساعة غادر  بقاء خوليو مل يستمر الكثر 
بعدها و هو يشكرهم برقة و سارعت اناتشا خلفه  

 . و كاهنا ابنتظار اوامره هلا

كوين واثقة من عودتك بقطار الغد . اان واثق  )
  ( بك لفعل ذلك ؟

لن اخيب ثقتك و ... و شكرا لك و لو انك   )
  ( قد فعلت ذلك من اجل العرض فقط

 . رفعت وجهها اليه و ابتسمت له ابشراق

ما هذا ؟ دعوة يل لتقبيلك ؟ ( سأهلا   )



 . ابستمتاع

  ( اذا ما اردت تفسري االمر هبذه الطريقة ؟ )

  ( اان ..... احب تفسري االمر هبذه الطريقة )

آه .. هل ... كان هذا ما تسميه خماطرة   )
  ( حمسوبة ؟

 . ضحك على ذلك و داعب خدها أبصابعه

( قال و اسأليين بعد العرض يوم السبت .  )
 . صعد اىل السيارة و ابتعد

عادت اىل املنزل و شكرت ال بلوكيو حبرارة على 



لطفهم و كرمهم لكن حني انمت وجدت افكارها 
تنشغل ابلسيارة العائدة اىل مدريد و ابلذراعني 

امللتفتني حوهلا بقوة و ابلقبلة القاسية املتطلبة و 
 . احلارة

ايل و ودعت تناولت فطورها ابكرا صباح اليوم الت
ايفان قبل ذهابه اىل املدرسة مث ذهبت مع رون  

 . اىل املستشفى لرؤية والدهتا 

اذن ستصبحني النجمة األوىل بعد ليلة   )
  السبت اناتشا ؟ ( سأهلا رون



ليس فعال يقول السيد روتسو ان علي ان امسح )
لنفسي فقط بفرتة قصرية من الشهرة . ساعود  

جمددا لكن ...  بعد ذلك اىل التدريب اليومي
لكين ال امانع بذلك حقا ... بدأت ادرك االمور  

  ( أببعادها احلقيقية

  ( اذن مل يعد هو متوحشا  )

اجل انه متوحش و ال يزال . لكنه متوحش   )
رائع و ذكي و ساحر على ما اظن ( ردت 

 . اناتشا



لسبب ما مل يعجب رون بكلماهتا هذه و فضل  
وصوهلم اىل حيث أصر على البقاء صامتا حلني 

انتظارها يف السيارة ليتيح هلا فرصة االنفراد مع 
  . والدهتا املشتاقة هلا

كانت فرحة و دهشة السيدة برايت هائلة برؤيتها  
لنااتشا اليت عانقتها حبب فائق و اطمأنت على  

 . اخبارها مث اخربهتا ابختصار مبا حدث

 

  ( لقد تغريت اناتشا ؟ )



أمي ؟ كيف ؟تغريت  )  ) 

انت ال تبدين مطلقا كالفتاة اخلجولة اليت   )
وس عند االنسة بريات ...  كانت أتخذ الدر 

تبدين ... تبدين كمن حتولت احلياة عندها اىل  
 ( . سعادة و ااثرة و ثراء

 ( حسنا .. اعتقد ان هذا صحيح )

 ( بسبب آمالك لليلة السبت ؟ )

  ( ليس متاما )

( سألتها والدهتا    بسبب خوليو روتسو ؟ )



 . بتفكري

أ أجل لكن فقط بطريقة مهنية حمضة . ال  )
القتنا ... ال شيء  يوجد أي شيء شخصي بع

البتة اان جمرد صوت ابلنسبة له ال اعتقد انه يفكر 
  ( يب كامرأة مطلقا

و انت ؟ هل تفكرين به .. كرجل ؟ (   )
  استفسرت والدهتا

اقة انه  كال ... بوصفه فقط . عنصر قوة و ط )
اإلهلام الذي ينري يل الطريق . انه العاصفة اليت  



 ( . حتملين اىل السماء

يبدو كالمك ال يطمئن كثريا . لكن لعل هذا   )
هو السبب لكونك حمتارة منذهلة . مسحورة و 

 ( خائفة بنفس الوقت

 . علقت والدهتا

غريت اناتشا املوضوع فورا و حدثت والدهتا عن  
وكرم و لطافة ال بلوكي  .  

بيدو اهنم املالئكة اليت ارسلتها السماء لنا   )
ال ملساعدتنا . كيف إبمكاننا رد مجيلهم علينا . 



 . اعرف اال اذا .. ( توقفت و غرقت ابلتفكري

 ( اال اذا ماذا أمي ؟ )

هل سبق و خطر ببالك اناتشا انه من املمكن   )
ان يكون رون بلوكيو هو الشخص اجملهول الذي 

تدريبك ؟يدفع تكاليف   ) 

اجل غالبا . ابحلقيقة اان واثقة من هذا و آمل   )
ان امتكن يوما من األايم من رد هذا اجلميل اهلائل  

  ( له بتحقيق آماله و جعله فخورا يب

حسنا لرمبا هذا هو كل ما يريده هل أحملت له  )



يوما انك تعرفني ذلك ؟ . او هل حاولت يوما ان  
والدهتا بغموضتشكريه على كرمه ؟ ( قالت   . 

كال .. اعتقدت على االقل هذا ما قالته   )
ما دام قد اختار ان تكون هويته   املعلمة بريات انه

جمهولة فمن ابب اللياقة من الواجب علي احرتام 
  ( رغبته هذه

آه ... هذه لياقة مبالغ فيها . لقد بقت   )
صامتة لفرتة اكثر من طويلة .اعتقد ان عليك  

االقل ان ختربيه انك تدينني  شكره ... او على
 ( بفرصة الغد املاسية له



اهنا فكرة مغوية ؟ و مبا انين سابدا بقبض   )
مبالغ جيدة على حفاليت الالحقة فأعتقد انين  
سامتكن من دفع تكاليف متريين بنفسي و ابعد  

 ( عن كاهله عبء هذه التكاليف

طأطأت والدهتا مبوافقة مث الحظت اناتشا فجأة 
وجه أمها و اشارات التعب اليت بدت   تغري لون

عليها فنهضت حني دخلت املمرضة و ودعت 
والدهتا بعناق حار و غادرت اىل حيث كان رون  

 . ابنتظارها

حني عادا اىل منزل ال بلوكيو السيدة بلوكيو  



كانت يف السوق ففرحت اناتشا لذلك الهنا  
 . ارادت التحدث مع رون على انفراد

كن غدا من قبض اول هل تدرك انين سأمت )
  مبلغ يل كمغنية حمرتفة ؟( قالت اناتشا

ال أبس اجل .. افرتض هذا .. اان مل افكر   )
  بذلك من هذا املنطلق ( افرتض هذا

اان فعلت و السبب األكرب بذلك يعود اىل   )
املي الكبري ابلتمكن من رد الدين اهلائل الذي 

د ادين به اىل ... اىل ممويل احلبيب ... آه لق 



تقبلت ذلك منه بكل طيبة خاطر . و كنت ممتنة  
كون له أكثر مما يتصور أي عقل . لكين سأ

شخصا خسيسا اذا ما فكرت بسداد هذا الدين  
  ( له يوما . أليس كذلك ؟

مل جييب على الفور . فرددت هي بقلق ) أليس  
 ( كذلك ؟

ال اعرف و اذا كان املانح ال يريد ان يسرتجع  )
ببطءماله ؟ ( قال   

لكين اظن انه سيتفهم اسبايب . انت ... انت  )



ال متانع بقويل هذا صحيح ؟ انت تتفهم وجه 
نظري و الطريقة اليت اشعر هبا حنو هذا املوضوع  

 ( ؟

اان ابلطبع افعل اي عزيزيت . اان اتفهم ذلك   )
  ( .. كليا لكن

اذن ابمكاين قول ذلك ! شكرا لك رون .   )
ال شيء من أي نوع   شكرا لك على ما فعلته .

سيكون كافيا لرد لطفك و كرمك اخلرايف . لكنك 
  ( ...ستسمح يل على االقل ب 



 

انتظري حلظة . لقد اسأت كليا بشيء ما  )
اناتشا هل كنت تعتقدين طوال الوقت انين  

رون و هو  املسئول عن كل هذا ؟ ( قاطعها
 . ينهض من مكانه و يقرتب منها بعاطفة جياشة

لطبع انت ... انت هو أليس لكن .. اب )
كذلك ؟ ارجوك . ارجوك ال تنكر ذلك فقط  

النك تشعر ان ... ( قالت و قد شحب وجهها 
 . فجأة



لكن اي فتايت العزيزة جيب ان أنكر ذلك .  )
لشخص املقصود هنا . كنت امتىن لو كنت  لست ا

كذلك كنت ألتقبل امتنانك احلبيب بكل طيبة  
 ( خاطر .. لكن اان ال استطيع

تقصد .. تقصد انت ذلك ال ؟ لكن من هو  )
؟ من يعرف كفاية ... يهتم كفاية (. حدقت به  

 . بكل ذهول و انصعاق

 . و كأنه يصعب عليها تقبل ما كان يقول

و بعد حلظة سعل هو قليال و قال ابنزعاج 



  ( ) لطاملا اعتقدت انه خوليو روتسو نفسه ؟

ختطر هكذا  خوليو روتسو من غري املعقول ان  )
فكرة اىل ذهنك ! خوليو روتسو يدفع تكاليف  

متريين ؟ آه ال ... ال ... هذا شيء يستحيل 
التفكري إبمكانية حدوثه . انه ليس من هذا النوع 

  ( من الرجال ؟

  ( حقا . لطاملا اعتقدت انه كذلك ؟ )

  ( ماذا ؟ خوليو روتسو كرمي و رومانسي ؟ )

على االرض ؟ كال بل مقتنع القيام بدوره )  )  



آه .. (هذا يبدو معقوال اكثر فيما يتعلق   )
بشخصيته . لكن هذا مل مينعها من الغرق ابخليبة  
و الذهول . فهي و بكل بساطة ال تستطيع جمرد  

ان تتقبل إمكانيتها ان تكون تدين بكل شيء  
 . للرجل الذي تكره

فرتة صمت مرت قبل ان تقول ) و ملاذا قد يفكر  
ري هبذا رون ؟ يف البداية كان حيتقرين  هو جمرد تفك

متاما . حىت انه السبب املباشر خبساريت ملباراة 
  ( التلفزيون تلك

و بقيامه بذلك جعلك معتمدة كليا على أي  )



شيء سيقدمه لك . مل يفكر بطريقة افضل من  
عليك . اما فيما  هذه لتثبيت سيطرته الكاملة

اعتقد انه يتعلق ابحتقاره لك او لصوتك فأان ال 
شعر بذلك فعال على العكس . اعتقد انه ميز و 

على الفور امتالكك ملوهبة صوتية فريدة لكن  
 .على كل حال هناك كرم بعرضة ( رد رون

كرم ؟ ابلطبع ال انه ليس من هذا النوع.   )
التسلط و التحكم حبيايت هو دافعه بفعل ذلك  

دون شك عرف انه اذا ما كنت ادين له بتمريين  
كاليف إقاميت و ما اىل ذلك فإن إبمكانه ان  و بت



  ( جيعلين اشعر انين ... انين انتمي اليه

ماذا تقصدين ابلضبط هبذا ؟ (سأهلا رون   )
 . ابنزعاج

آه . ال شيء شخصي اان و بكل بساطة جمرد  )
ابداع و خلق فين . هو ينظر ايل من هذا  

املنطلق . و من هذا املنطلق يريدين ان اكون له .  
 يضعين كليا حتت رمحته . اال تفهم ؟ سيكون حىت

دينه دينا ال ميكن رده فهو مل يتبناين و يطلقين اىل  
الشهرة فحسب بل يدفع ايضا تكاليف متريين و 

  ( تدرييب



 . اعتقد انك تبالغني ( رد رون بعدم ارتياح )

انت ال تعرفه كما اعرفه اان . اذا ما صمم رأيه   )
الشياطني انفسهم   على شأن فين فإنه سيحارب

  ( ليحقق ما يريد

حسنا . ال اعرف ؟ ايه أتخر الوقت ابلكاد   )
  ( .. سنتمكن من الوصول اىل احملطة ... القطار

فورا اجتاحها الرعب و نسيت كل ما كاان 
آه . لنذهب فورا .   يتحداثن به . و صاحت )

لقد وعدته ان استقل القطار هذا , ال استطيع ان  



عل اذا مل افعل ؟أختيل ماذا سيف   ) 

ركضا اىل السيارة معا و ايديهما متشابكة و 
شعرت اناتشا ابالرتياح هلذا و مل يعاودا فتح 

موضوع املمول جمددا حاملا وصال اىل احملطة كان  
القطار يستعد للتحرك فهرعت اناتشا اليه فيما  

 . قطع هلا رون التذكرة بسرعة فائقة

الغد . ابمكان  ال تقلقي فكري فقط بعرض  )
أي شيء اخر االنتظار . على كل حال . قد  

يكون كالان على خطأ من املمكن انه قد تدبر  
لك مموال حياداي كرميا . قد حيدث هذا احياان . 



انسي االمر انسيه اىل ما بعد العرض . حظا  
  ( سعيدا اي عزيزيت . فليباركك هللا

 

اه . شكرا لك رون العزيز . شكرا لك على  )
شيء لن انسى مطلقا كم كنت جيدا و لطيفا   كل

معي حىت و لو مل تكن ممويل اجملهول ( قالت من  
 . انفذة مقصورهتا

ضحك هلذا و اخذ يلوح هلا و القطار يبتعد . 
اغلقت اناتشا النافذة و اسرتخت مكاهنا مصممة  



على تنفيذ نصيحة رون األخرية بتجاهل امر  
ظلت صورة  شخصية مموهلا اىل ما بعد العرض . و

رون و هو يودعها يضحك من على رصيف حمطة  
بلدهتا صورة مشجعة هلا للتصميم على نصيحته . 

وجدت ان لوليتا كانت ابنتظارها يف احملطة يف 
مدريد . و أخربهتا صديقتها ان خوليو روتسو هو 
من اتصل هبا و طلب منها فعل ذلك الن اناتشا  

 اليها و كما قال ستكون حباجة اىل اقرب املقربني
أخربهتا لوليتا ايضا و حبماس عميق ان خوليو  
روتسو قد حارب ألجلها يف دار كوفنت الن  



فرانشي وصلت و طالبت ابلقيام بدور دميونة  
لكنه أعلن انه إما هو أو إما هي و ابلطبع كان 

 . هو املنتصر

كل هذا الكالم مل يلطف من رأي اناتشا به و مل 
ه لكنها تعلمت خيفف من غضبها و حنقها علي

منه ابلذات كيف تضبط أعصاهبا و تفكر ابألمور  
 . املهمة األساسية

حني وصلت اىل املنزل اخذ اجلميع يعاملها  
ابهتمام و رعاية و كأهنم خيشون عليها من  

الكسر . و لرمبا كانت اناتشا اكثرهم اسرتخاء و  



طبيعية و هي تستلقي بسريرها و تنام هبدوء تلك 
  . الليلة

لكن خماوفها غضبها و توترها ظهرت كلها على 
السطح حني وطأت إقدامها ارض األستوديو و 

 . رأت وجهه اجلميل و املصمم و الواثق

كيف مل اشك ابلتفسري احلقيقي قبل االن ؟   )
ابلطبع هذا هو الوضع الذي سيحلو له .  

  ( السيطرة املطلقة . علي و على صويت

لداخلي قد ظهر  و ال شك ان شيئا من توترها ا



بصوهتا النه قال مبرح انفذ الصرب ) اسرتخي اي  
فتايت اسرتخي . ال يوجد أي داعي لتكوين خائفة  
او متوترة . سأقودك عرب هذه الليلة بكل أمان .  

  ( ال ختايف هبذا الشأن

اان ال اخاف ذلك ( ردت و بغرابة كافية .  )
 . كان هذا هو شعورها الفعلي

 و الذي ذلل خالله مشكلة بنهاية الدرس القصري
او مشكلتني اليت بقيت بعد التمرين الكامل .  

ابتسم هلا بطريقته اخلاصة تلك و قال ) حسنا .  
مبا يتعلق يب فأان مكتفي و راضي متاما . هل هناك 



  ( شيء اخري تريدين ان تسايل عنه ؟

سؤاله هذا أغواها بطرح السؤال احملري و املغيظ  
ا لكنها متاسكت و الذي يقبع داخل عقله

سيطرت على اعصاهبا و ردت ) شكرا لك اعتقد  
 ( انك قد غطيت كل شيء

شيء ما بنربته جعله يبدو حمتارا النه قطب  
قليال . لكنه بعد حلظة قال ) جيد جدا . اذهيب 
اىل املنزل االن . اسرتحيي كليا لبقية هذا اليوم و 

 ( . كوين غدا بدار االوبرا يف اخلامسة متاما



  سأكون هناك ( قالت بثقة )

و ال داعي لتشعري ابلقلق حيال أي امر .   )
ت من حصولك على أكثر األشخاص  لقد أتكد

خربة يف جمال التجميل و من سيهتم بلباسك ايضا 
  (. ال يقل خربة عن هذا االخري

هذه ابلطبع من عاداتك الدائمة ( قالت و   )
 . ابتسمت خبفة و تباعد

يك يف غرفتك . يف  صحيح سآيت و اطل عل  )
الوقت املناسب يف حال كان هناك شيء اخري  



ليقال مين او منك . ضعي نفسك بدور دميونة و 
  ( اتركي الباقي يل

حسنا ( قالت و استدارت متجهه حنو   )
 . الباب

كانت على وشك الوصول اىل العتبة حني مسعت 
صوته اهلادئ و اآلمر خلفها ) اناتشا عودي اىل  

  ( هنا للحظة

استدارت فورا و عادت اليه و هي متمالكة  
  . متاما



  انظري إيل ( أمرها فجأة  )

هزها هذا و لكن بعد حلظة تردد رفعت نظرها  
اليه و الحظت صالبة مالحمه و لون بشرته 

الربونزية و بريق عيونه املخرتقة ) ال نستطيع ترك  
  االمور على ما هي عليه . ما االمر ؟ ( قال بربود

( قالت و نظرت بعيدا مث اعادت  ال شيء  )
 . عيوهنا اليه بقوة غريبة

ابلطبع هناك شيء ما . لسبب ما انت لست   )
الفتاة ذاهتا اليت اوصلتها اىل اتملو ليلة البارحة  



  ( ؟

 . هذا صحيح . لكنها ظلت صامته بعناد

 

بدا مستمتعا و انفذ الصرب لذلك و عاد ليسأهلا  
لى ما هية ) هل علي حثك و دفعك الطالعي ع

  ( االمر ؟

و هنا اشتعل غضبها و تبخر متاسكها فربقت  
عيوهنا و قالت له ) ليس عليك ان تفعل ذلك 

مطلقا . صحيح ؟ فبعد كل شيء فقد سبق لك 



و اشرتيت احلق إبصدار األوامر يل . اليس هذا  
  ( كافيا لك

استدارت لتبتعد و تغادر املكان اال انه احاط 
بيديه و شعرت بقوهتا تتسلل منها  خبصرها فورا 

على الفور . ليس فقط بسبب اليدين احمليطة هبا  
 . بل بسبب شبه التصاقها هذا به

ما الذي تقصدينه هبذا ابلضبط ؟ توقفي عن   )
  ( العناد و تكلمي مبنطق و لو ملرة واحدة

حسنا إذن سأفعل اذا ما أردت ان تعرف فقد   )



عين كل  اكتشفت هوية املمول الذي يدفع 
شيء . ( صاحت بغضب حار . ) مل أشأ ان 
أصارحك هبذا اال بعد العرض . لكن مبا انك 

تصر على املعرفة فبإمكانك احلصول على احلقيقة  
اآلن . اعرف على األقل انك من تدفع تكاليف 

كل شيء . من مسكن و مشرب و مأكل و  
  ( تعليم

آه . فهمت و افهم من ذلك انك ... ال  )
الواقع ( تركها اآلن و أصبح فجأة   حتبني هذا

 . ابردا و هادائ



اان اكرهه و أتقزز منه .أرى اآلن ان هذه  )
كانت طريقتك بعرض سلطتك التامة و الكاملة  

علي . كنت ألساحمك على استبدادك و إصدارك  
املرهق . كنت ألساحمك على قسوتك الشديدة  
معي أحياان . لكين لن أساحمك مطلقا لشرائك  

علي ( قالت بعمق جعلته يرتعش  سلطتك 
 . قليال

هل علينا ان تكوين ميلودراميني هبذا الشأن   )
  ؟ ( سأهلا ابمشئزاز

لست ميلودرامية . اان أخربك ملاذا ال استطيع   )



ان اكون متحضرة معك . لو كان إبمكاين االبتعاد  
  ( .... عنك و تركك اآلن

ال تتجرأي ابدا و تنطقي هبكذا كلمات . ما   )
شعرين به او ما اشعر اان به يعد شيئا اتفها هبذه  ت

اللحظة هل تفهمني ؟ شؤوننا اخلاصة الصغرية  
هذه ال تعد شيئا أمام العرض الضخم الذي 

ينتظران . و عرض الليلة قد يكون عرضا خضما . 
سيكون كذلك ابلتأكيد . و بعد ذلك إبمكانك  

ان ختربيين ابلضبط ما هو رأيك يب . فلن يهم  
حينها األمر  )  



آه .. سأخربك ابلتأكيد . كن واثقا من ذلك .   )
  سأخربك ( أكدت له هبدوء

لكن بعد العرض . و لرمبا اي مليكيت املتقلبة  )
الصغرية من اتغو رمبا سأخربك اان حينها عن رأيي 

 ( ابلضبط بك

حدقت به بصمت للحظات و هي نصف مذهولة 
  و نصف متمردة على شعلة االستمتاع و الثقة

اليت كانت تتوهج داخل عينيه و حىت و هي تؤكد 
لنفسها اهنا تكرهه العتباره ما قالته خبفة و تسلية  

هكذا . اال اهنا كانت شاكرة له ايضا ان حظها  



ابلنجاح هلذا اليوم املصريي موجود بني يدي  
 . خوليو روتسو الواثق متاما من نفسه

عودي اىل املنزل . فكري فقط بعرض  )
مكان أي شيء االنتظار اىل ما بعد  املساء . إب

  (ذلك

هذا ما قاله هلا رون ابلضبط . لكن ما اقرتحه رون 
  برقة كان عند خوليو روتسو تطمني قادر و آمر

حسنا ( قالت بتنهيدة عميقة لكن سواء   )
 أكانت هذه تنهيدة رضى الطالعه على اكتشافها



ملخططه املشني ام اهنا تعبري عن ارتياحها لسيطرته  
 . الكاملة على الوضع هي مل تعرف

غادرت املكان و خرجت اىل الشمس و لسبب  
غري معروف ابدا هلا كأن التوتر و احلنق قد 
 . غادراها ليحل مكاهنما سالم اتم و كامل

أخريا و بعد طول انتظار حانت اللحظة احلامسة و  
انتهت اللبيسة من وضع اللمسات األخرية على 

رفة مفسحة اجملال ثوب دميونة و غادرت الغ
لنااتشا ابلتمتع بلحظات قليلة مع نفسها . قبل  

 . بدء دورها بعد دقائق قليلة 



استجمعت اناتشا كل جرأهتا و ادراكها ان خوليو  
روتسو سيكون هناك قرهبا جعلها تدخل املسرح  
املضيء و تواجه اجلمهور اهلائل الذي كان ميأل 

ت تقوم املقاعد و بنظرة واحدة اىل املوسيقي اخذ
بدورها و صوهتا كالكريستال الصايف و حركاهتا 

  . طبيعية جدا بتقمصها لدور دميونة

عال التصفيق و اهلتاف ابلفصليني األولني و  
أدركت اناتشا أهنا حازت على إعجاب اجلمهور . 
لكن التصفيق كان هلا و لباقي املمثلني و املغنيني  

الثالث و فدورها احلقيقي هي سيكون الفصل 



يبدو ان اجلمهور بدوره كان يؤجل حكمه عليها  
  . حىت ذلك الفصل املصريي 

جلست اناتشا بغرفتها خالل فرتة االسرتاحة 
االخرية السابقة للفصل الثالث و مع ان خوليو مل  

يزور غرفتها خالل فرتات االسرتاحة اال اهنا مل 
تكن منزعجة من ذلك فوجوده على املنصة قرهبا  

يا هلا و هي مل تكن حباجة ألي شيء  كان كاف
 . يبعدها عن الرتكيز اآلن

 



ادراكها ان حكم اجلمهور احلقيقي عليها سيكون  
يف الفصل القادم االن جعلها تشعر ابلسعادة ال 

 . ابخلوف

ال تكوين فائقة الثقة بنفسك ( قالت لنفسها   )
بصرامة ) إهنا إحدى أعظم حتدايت األوبرا . لكن  

لك اعرف ان إبمكاين فعل ذلك . إبمكاين فعل ذ
  ( طاملا انه هناك فإنين لن افشل

مث مسعت طرقة على ابب غرفتها و دخل ماكس 
 . املنتج و وجهه حيمل القلق الواضح



انت تبلني بشكل رائع اناتشا . كل شيء معد  )
  ( للفصل االخري

اجل ابلطبع .. هل ... هل هناك خطب ما  )
  ( ؟

اخلطورة لقد حدثت   حسنا .. ال شيء ابلغ )
مشكلة صغرية و اعتقد ان رونغ ابليارو سينهي  

االداء عن خوليو لكن لقد سبق لك و ان عملت  
  ( ... معه احياان و

ينهي االداء عن خوليو ؟ لكن هذا غري ممكن  )



ال ميكن ان اجنح بدون السيد روتسو . ما الذي 
  ( حدث ؟ اين هو ؟

خارج الغرفةدفعت املنتج قليال و هرعت اىل   . 

انتظري حلظة انه مل يصب بدرجة خطرية .  )
ات و لكنه انزلق و هو يتجه اىل طاولته قبل حلظ

يعتقدون انه قد فك رسغه . طبيب األوبرا معه  
  ( . االن

  ( فك رسغه ؟ رسغه األمين ؟ )

  اخشى ذلك ( رد ماكس )



اذن .... اذن لن يقدر ان يدير الفرقة (   )
و الفراغ ) لكين ال استطيع  شعرت فجأة ابلرعب

 . ( ان ااتبع بدونه ... ال استطيع جيب أن أراه

خرجت من الغرفة و ركضت كالصاعقة اىل غرفته  
  . و دخلت دون حىت ان تطرق على الباب

كان خوليو روتسو الشاحب الوجه لدرجة غريبة  
جيلس على كرسيه و طبيب الدار يتفحص يده  

 . اليمىن

شعرت العظم او حىت  اجل . أخشى انك قد )



كسرته . ال استطيع التأكد إال بعد صورة  
األشعة . من األفضل ان ننقلك اىل املستشفى يف 

 ( احلال

كال ... ( صاحت اناتشا بذعر من على  )
الباب ) ارجوك ... اان .. ال استطيع املتابعة  

بدونك ... ال استطيع املتابعة مع أي شخص 
اغريك . اان خائفة افعل شيئا م  )  

و ركعت على ركبتيها قرب كرسيه و ثوب املسرح  
خاصتها منتشر حوهلا كاهلالة من الآللئ و 

 . األملاس



ارجوك ال ترتكين اآلن ( و فجأة وضعت   )
 . رأسها على يده املصابة

  ( قال الطبيب ) انتبهي

لكن خوليو اخربه ) اتركها ( و حترك قليال و  
اجلسي و  وضع يده اليسرى على رأسها و قال ) 

ال ترتعيب اناتشا . ليس عندي أي نية برتك أي  
  ( موسيقي آخر أبخذ مكاين 

  آه ( تنهدت بعمق هائل و براحة كاملة )

فيما قال الطبيب بقلق ) انت ال تستطيع حتريك  



  ( رسغك األمين سيد روتسو 

اان ال انوي ذلك ( رد خوليو ) علي تدبر   )
شا . جيب  االمر بيدي اليسرى فقط . و انت انات

ان تكوين منتبه متاما النك لن حتظني بنفس 
  ( القيادة السابقة املعتادة عليها

اان ال أمانع ( قالت بلهفة ) اان ال أمانع طاملا  )
انك ستكون موجودا هناك . هل إبمكانك فعل  

  ( ذلك ؟ هل إبمكانك فعل ذلك حقا ؟

اجل ابلطبع . فليأيت أحدكم ابلرباندي . و   )



األرض اناتشا انت تفسدين الثوباهنضي عن   )  

مث اتبع خوليو حديثه للمنتج البالغ القلق  
) ليتواجد رونغ ابليارو قرب طاوليت يف حال  

حدوث طارئ ما . لكين أظن ان إبمكاين تدبر  
  ( األمر

و كان هناك احتجاج واضح لكنه اسكت اجلميع  
بقراره الصلب و النهائي ) اان من سيدير الفرقة  

صل االخري .. انتهى النقاشهبذا الف  )  

 



و كان لنااتشا الوقت فقط لتهمس ) شكرا لك . 
آه شكرا لك ( قبل ان هترع اىل املنصة لتأخذ  

 . دورها

و تبددت االزمة بظرف حلظات كما بدا فنااتشا  
تهما معا اهنا  كانت تدرك و للمرة االوىل بعالق

حباجة ماسة هلا متاما بنفس حاجتها املاسة له . و 
ذا االقتناع استدعت كل ذرة شجاعة داخلها و  هب

  . كل وحي فين و نظام و موهبة

و كان الفصل الثالث متاما كما أراداه ان يكون .  
مل تنس نقطة واحدة من تعليماته . عقلها كان  



ابلغ الصفاء . صوهتا حتت سيطرهتا الكاملة و 
لفتاة الربيئة احملكوم عليها  تصويرها لشخصية ا 

حقيقيا و متوسال و مؤثرا لدرجة ان  ابملوت صار 
أخذت   –اجلالسة يف مقصورهتا  –راندا بيور 

 . تذرف دموع التأثر

كانت اناتشا تعرف أبعماقها انه سيكون أمامها  
االن العديد من العروض األخرى ابلسنوات  

القادمة . لكن شيئا لن يكون مبثل روعة . أمان و 
لة  مجال هذا العرض العظيم . الليلة هي كلي

الوالدة هلا . من الصراع اهلائل الذي جرى قبال 



 . كانت تنبثق هي اىل العامل الذي اراده هللا هلا

و فيما دفنت وجهها بني يديها آبخر مقطع من  
أغنية ) آف ماراي ( أعطاها اجلمهور أعظم  

يقدم لفنان . كان الصمت  إعجاب ممكن ان 
 الكامل و الرتقب اهلائل يغطي اجلمهور أبكمله و

كل واحد منهم مسحور ابلدراما أمامها و ال جيرؤ  
على كسر قالب السحر املهول هذا مبجرد  

 . التصفيق او حىت اهلمس

مل تسمح لنفسها التفكري بذلك قبل إنزال الستار  
تفجر هناك التصفيق املدوي و هنض األخري حيث 



كل من ابلقاعة من مكانه تعبريا عن شدة إعجابه  
الساطعةبوالدة النجمة   . 

اناتشا .. اناتشا ( عال الصراخ و اهلتاف هلا و  )
املمثلني يظهرون ابلتايل على عتبه املسرح لتحيه  

اجلمهور و لوحت اناتشا بيدها للجميع و خاصة 
ألصدقائها ) ابلبلكون ( مث رأت خوليو روتسو  

خيرج من   –الشاحب بشعره الداكن الرطب قليال 
التصفيق األعظم و  اجلهة املقابلة ليحظى بعاصفة

 . األكرب

وقف ابلوسط مبتسما للحظات مث اشار بيده  



اليسرى إىل جانب املنصة و دفع احدهم اناتشا 
 . بلطف فسارعت لتنظم إليه 

كان هذا من أروع األشياء على اإلطالق . ان  
تقف قربه على منصة أوبرا كوفنت الشهرية  

  لتشاركه عاصفة التصفيق الغري منتهية . استدار و
مما أاثر عاصفة   –قبل يدها اليت كان ميسك هبا 

و  –أخريا من اهلتاف و التصفري و التصفيق 
قال هلا هبدوء   –ابلتغطية الكافية هلذه األصوات 

 ( ) شكرا لك اي حبيبيت لقد كنت رائعة

  ماذا قلت ( مهست و الستارة تنسدل )



ابلضبط ما اعتقدتين قلته ( رد قبل ان ينضم  )
الفنانني و تضيع عليها ابلتايل فرصة  اليهما بقية

  االستفسار الواضح

من غري املعقول ان قال هلا ) اي حبيبيت ( ال شك 
انه قد ختيلت ذلك لكنه ابلطبع اخربها اهنا كانت 

 . رائعة و هذا وحده يكفيها و يكفيها جدا

لقد نسيت اهنا تكرهه . نسيت كل شيء حول  
فقط اهنا قد  دينه و شرائه لسيطرته عليها تذكرت 

 . جنحت و انه قال أهنا رائعة 



الحقا أغرقتها التهاين و هي بغرفة املالبس  
خاصتها . و وجدت اإلزهار متأل غرفتها من  

أصدقائها من رون بلوكيو من عائلتها و كان هناك  
ابقة فائقة الروعة مع احلرفني ) خ . ر ( فقط  
على البطاقة و حتلق اجلميع حوهلا معلمتها و  

أصدقائها و العديد من األشخاص االخرين الذين  
  . ال تعرفهم

و حني سأهلا احدهم عن موعد حفلتها الثانية  
اجابت ) ال اعرف هذا يعتمد على السيد روتسو  
ال اظن انه سيسمح يل ابلقيام ابالحرتاف بعد ... 



  ( هو يقول أنين ال أزال مبرحلة التعليم

الرجال   اي لك من فتاة حمظوظة ( علق احد )
املتقدمني ابلسن و البادي الرفعة ) اذا ما طور  

روتسو موهبتك بدال من السماح هلم ابستغاللك  
فال أمانع القول منذ االن اننا على عتبة اكتشاف  

موهبة اندرة و فنانة اترخيية . لكن اذا ما بدأت  
تغنني أي شيء و كل شيء منذ االن فانك  

سنوات مث ستعرفني الشهرة فقط لثالث او أربع 
ستنطفئني كاملئات من املغنني اآلخرين سجلي  

  ( كلمايت و تقبلي هتنئايت



 

مث غادر الرجل و اعطاها احدهم هويته فعرفت  
انه انطونيو ابردو احد اهم النقاد املوسيقيني يف 

 . اسبانيا كلها

كل شيء حوهلا كان مثريا و مذهال لكنها تدبرت 
ا لوليتا  اخريا من البقاء مبفردها مع صديقته

 . فقط

سارعت اناتشا لتقول ) اذهيب لوليتا فورا اىل غرفة  
السيد روتسو و اعريف ما الذي حدث . اخربيه 



انين سأوافيه على الفور ألراه فقط اريد ان اخلع  
  ( هذه املالبس و أزاله املاكياج

سارعت لوليتا للتنفيذ حبماس و عادت اىل غرفة 
 . صديقتها بعد دقائق قليلة 

خذونه للتو اىل اقرب مستشفى لتصوير  سيأ )
  يده ( قالت لوليتا

  ( جيب ان اراه .سأذهب معه 

ال اعتقد انك قادرة على ذلك ( ردت  )
  صديقتها



  ( ملاذا ؟ )

حسنا اعتقد ان جوليا بورتيغي تقوم هبذا   )
الدور . فبعد كل شيء هي تعتربه هلا وحدها أليس  

  ( كذلك

نا ؟بورتيغي . ما الذي تفعله ه )  )  

حتوم حول روتسو الشهري هبذه اللحظة   )
ابلذات لكن دون شك هي كانت مع احلضور 

اثناء احلفلة . مل تتصوري انه من املمكن هلا  
الغياب عن هكذا عرض مصريي صحيح ؟ و  



  ( االن هي يف الكواليس تقوم بتدبري كل شيء له

ال اصدق هذا مل يكن هلا أي دور إبجراءات   )
  ( اليوم

دفعت اناتشا اىل غرفة املوسيقي كان على  و ان
هقا . و وشك املغادرة و كان يبدو شاحبا و مر 

كان هناك حشد كبري داخل الغرفة من املنتج اىل  
الطبيب و بعض الفنانني و ابلطبع جوليا بورتيغي  

جبماهلا و جاذبيتها . للحظة مل يشاهد هو اناتشا . 
وة  جوليا هي من فعلت و ابتسمت هلا برقة و حال
) كنت رائعة اي عزيزيت . ستكونني يوما دميونة  



  ( جيدة فعال

شكرا لك سيديت ( ردت اناتشا و اقرتبت من   )
خوليو روتسو حىت حلظة وصوهلا اليه مل يكن  

عندها ادىن فكرة عما ستقوله له و كل ما 
استطاعت ان تقوله هو ) شكرا لك ... عن 
ةالليلة و ... شكرا لك على االزهار الرائع   )  

آه ... لقد وصلتك ؟ ( ابتسم خبفة هلا و   )
 . استدار قليالحنوها و كأنه ينفرد هبا عن الباقني

  ( اجل ابلطبع )



  و هل من تعليق ( استفسر )

فقط اهنا رائعة ... و انك قد اخرتت أزهاري  )
 ( املفضلة

فهمت ( قال و بدا متعبا فجأة و يشعر  )
تراه هكذا هذه الليلة من  ابمللل و ألهنا ال تريد ان 

بني كل الليايل قالت برقة ابلغة ) هل ترغب ابن  
  ( اذهب معك اىل املستشفى ؟

كانت مجلتها هذه هي غصن الزيتون الذي خيربه  
ابهنا تشعر ابلصداقة حنوه ابلرغم من كل ما حدث  



بينهما قبل العرض . لكن و ال أي غصن زيتون 
ترفض هبذه الطريقة القاسية اليت تل  . 

ال حبق السماوات ! هل تعتقدين انين حباجة   )
لك لالمساك بيدي ؟ ( مث استدار حنو الباقني 

جمددا و بدون كلمة ) تصبحني على خري ( غادر 
مع بورتيغي و الطبيب . و عادت اناتشا اىل  

غرفتها حماولة إخفاء اخليبة و اليأس املفاجئ الذي 
 . اجتاحها

عادة كانت ابنتظارها  لوليتا الفرحة و املليئة ابلس 
فاضطرت اناتشا الظهار بعض السعادة . لكنها 



كانت سعيدة ابلطبع . امل تنجح للتو ابكثر  
االمسيات ااثرة و مصريية حبياهتا كلها ؟ امل يكن 

االصبع املشع ابلشهرة و النجاح يشري اليها ؟ اذا  
مل تستطع ان تشعر ابلسعادة و االرتقاء هذا 

عر بذلك مطلقا يف  املساء ابلذات فلن تش
 . املستقبل

اجربت اناتشا نفسها و بتصميم على االشراق و  
السعادة و هي توقع للمرة االوىل حبياهتا على دفرت  

ذكرى املعجبني و هي بطريق مغادرهتا لالوبرا و 
بتناوهلا للعشاء الفاخر و هي برفقة اصدقائها و  



 . السيدة ايزابيال يف سكن الطالبات

شاء الحقا يف السافوي بعد ستتناولني الع )
العرض اناتشا ( تنبأت السيدة ايزابيال ) لكين  
سأكون دوما فخورة ابلقول انين من طهى لك  

 ( العشاء ابول حفلة ظهور براق لك

شكرا لك . شكرا لكم مجيعا ( رددت اناتشا   )
بصدق ) مبا انين ال استطيع تناول العشاء مع  

شاركتهم  اهلي فانتم الوحيدون الذين ارغب مب
 ( هذه الليلة



 

اعتقد انك كنت لتكونني بصحبة خوليو   )
روتسو لو انه مل يكن مضطرا للذهاب اىل  

 املستشفى ( علقت ايفا خبفة

آه .. ال اعرف كدت ان أموت من الرعب   )
حني مسعت حبادثة انزالقه معتقدة انه لن يرتأس  

  ( الفرقة يف الفصل االخري

شة حني رأيناه  و كدان ان منوت حنن من الده )
ميسك عصاه ابليد اليسرى ( اعلنت لوليتا ) جيب  



ان اقول انه كان جبارا لفعل ذلك . ال شك انه 
  ( كان يشعر ابالمل الكبري ؟

اجل ( ردت اناتشا ببطء . و للحظة شعرت   )
  ( و كان يده على رأسها و مسعته يقول ) اتركها

لكنها تذكرت فجأة ملله و عدم اكرتاثه الفظ  
فض غصن زيتوهنا بعد ان انتهت حاجته اليها . بر 

و ظلت صامتة اىل ان قالت لوليتا ) لقد تلقيت  
  ( ابقات رائعة من الزهور صحيح ؟

اجل رائعة مبا فيها ابقتكم ( قالت اناتشا و  )



 . هي تبتسم ابمتنان للجميع

من ارسل الورود احلمراء؟ ( سألت السيدة   )
احلب احلقيقي الايزابيال ) الورد االمحر يعين   )  

حسنا ليس هبذه احلالة ( ردت اناتشا بربود   )
  ( ) اهنا من خوليو روتسو

و ما هي الرسالة اليت كتبها لك مع الباقة (   )
  سألت مارايان بفضول

  ( فقط خ . ر مل يكن هذا كما توقعتم صحيح )

و ال حظا سعيدا . او أي شيء من هذا  )



) لقد استغرقت  القبيل ( متتمت لوليتا بدهشة 
  ( ساعتني الجد اجلملة املناسبة لباقتنا

اان واثقة من ذلك لكنك ختتلفني ابلطبع عن   )
  خوليو روتسو ( قالت اناتشا

حسنا . اان ابلكاد استطيع تصديق ذلك (  )
ت اليت  قالت لوليتا و هنضت لتتفحص البطاقا

كانت موجودة على الباقات و اليت مجعتها و ايفا  
االزهار ابملياه ) اجل انت على حق قبل وضع 

 (.......... على االقل



صمتت لوليتا فجأه و تناولت ورقة صغرية و 
ة  عادت هبا اىل الطاولة ) اظن ان هناك بطاق

بداخلها اناتشا حريف خ . ر على املغلف اخلارجي 
 ( فقط

ماذا ؟( هتفت اناتشا فجأة و بدهشة ) مل   )
عنها تناولت  اعرف ذلك ( و بلهفة هائلة رغما 

الورقة و فتحتها لتجد بداخلها و خبط مجيل و  
انيق العبارة التالية ) مل تكن فكريت ان اشرتي 
سلطيت عليك اناتشا . اان فقط وقعت حبب 

صوتك و كنت مصمما ان ال ادع أي شخص  



يفسده الليلة ستكون برهاين عن ذلك . خوليو  
 ( روتسو

ضت آه ال ( هتفت فجأة لدهشة اجلميع و هن )
اناتشا من مكاهنا ) و اان قلت انه ال يوجد أي 

  ( تعليق

حدقوا مجيعا مبالحمها املذهولة لكنها مل تراهم 
امامها فقط هرعت اىل جهاز اهلاتف و طلبت رقم  

 . منزله

شقة السيد روتسو من املتكلم ؟ ( ردت   )



  مدبرة املنزل كما يبدو

  ( هل عاد السيد روتسو بعد ؟ )

عليه الذهاب اىل املستشفى بعد  كال كان  )
العرض لقد اتصل يب منذ حلظات و قال انه 

يوشك على مغادرة املكان و انه سيتناول العشاء  
ابخلارج قبل عودته اىل املنزل . هل تريدين ان  

  ( ترتكي له رسالة ؟

  ( كال شكرا لك )

و اعادت اناتشا السماعة اىل مكاهنا و اتكأت 



  للحظة على احلائط

د وقع حبب صويت .. وقع حبب ....لكن لق )
صبح هذا اكان احلب للصوت فقط ؟ ( و فجأة ا

السؤال هو اكثر اسئلة العامل إحلاحا و اليت ترغب 
بسماع الرد عليه . مل يعد أي شيء اخر مهما ال 
الشهرة و ال النجاح و ال اجملادلة و ال السالم .  

اكان هو حيب صوهتا فقط عليها ان تعرف  
بدون أي اعتبار للوقت او للمكان او ذلك . و 

للياقة و التحفظ عادت اىل غرفة الطعام و قالت 
) ايها االعزاء اان آسفة لكن عليكم متابعة العشاء 



  ( بدوين جيب ان اغادر

تغادرين ؟ ( صاح اجلميع و اضافت لوليتا   )
  ( ) لكنها بعد منتصف الليل 

ليس بيدي حيلة . جيب ان اغادر . هناك ..  )
  ( هناك شيء جيب ان استوضحه

 . لكن الن تنتظري حىت الصباح ( سألتها ايفا )

  آه كال ... كال ( صاحت اناتشا )

 

 . اىل اين ستذهبني ( سألتها لويتا بقلق )



  ( لرؤية خوليو روتسو )

سيكون حانقا اذا ما أزعجته بعد العرض (  )
  احتجت لوليتا

ميكن ان  و قالت السيدة ايزابيال بصرامة ) ال 
  ( تزوري رجال مبنزله مبثل هذا الوقت

ال وقت عندي للتفكري بذلك االن ( ردت   )
  اناتشا و غادرت املكان

سارت لبعض الوقت قبل ان جتد التاكسي و  
 . تصعد به متجها اىل وجهتها



هذا ما مل استطع ان اتقبله حىت حينها و هذا  )
السؤال ما مل اجده قابال للتسامح منذ ذلك احلني 

  ( هل هو يعتربين هو جمرد صوت

عاد التعقل قليال اليها و السيارة تسري هبا اىل  
وجهتها و تكاثرت االسئلة برأسها حول ما  
ستقوله لربة املنزل مبثل هذه الساعة و حني 

وصلت اىل املكان كان الندم على التسرع قد  
اخذ منها كل مأخذ لكن مل يكن من جمال للرتاجع 

 . االن

من السيارة و دقت على جرس الباب  نزلت



أبصابع مرتعشة و هي حتضر بذهنها اجلملة اليت 
  ستقوهلا ملدبرة املنزل

تالشت االبتسامة عن وجهها حني فتح الباب و 
كان خوليو روتسو برداء نوم اسود فاخر يقف  

 . خلف العتبة

اناتشا ما الذي اتى بك مبثل هذا الوقت اي   )
 (فتايت ؟

( يد حمادثتك لو مسحت ( ردت بتوتراريد .... ار    

ابلطبع تفضلي ( قال و تنحى هلا و دخلت  )



إبقدامها املعتادة اىل األستوديو فتبعها ببطء و هو 
  ينري االضواء

مث وقف و اخذ ينظر اليها ببعض العدائية و 
  ( التعب و سأهلا ابختصار ) ما االمر ؟

انه حول .. حول البطاقة على ابقة الزهور (  )
الت ابرتباكق   

  ( آه اجل )

مل اكن قد وجدهتا حني سألتين اذا .... اذا   )
كان عندي أي تعليق ( وقفت هناك و هي تغلق  



  و تفتح يدها بعصيبة

رأيت فقط املغلف اعتقدت انك اكتفيت   )
فقط بوضع اول احرف امسك على البطاقة ... و 

 ( حني سألتين مل افهم قصدك ابلسؤال

 

 

 

 

قال و فمه يلتوي قليال ) لكن حني  فهمت (  )



  ( عدت اىل املنزل ... قرأت البطاقة

  ( اجل )

  ( اذن ... ماذا ؟ )

هلذا اان هنا أكان ... أكان صحيحا ما كتبته  )
  ( على البطاقة ؟

انه مل يكن بنييت ابدا شراء سلطيت عليك ؟   )
  ( اجل كان صحيحا

االن  ال ليس هذه النقطة .. اان اتقبل ذلك  )
 (... النقطة الثانية حول ..... حول



وقوعي حبب صوتك . ؟ ( اكمل اجلملة هلا   )
ابعتبار رقيق ملشاعرها بطريقة مل تعهده هبا من قبل 

وقعت حبب صوتك منذ   ) اجل ابلطبع لقد
 ( اللحظة االوىل اليت مسعته هبا فورا و ابحلال

  ( بصويت ؟ ... فقط بصويت ؟)

ضحك ابحتجاج و   مرت فرتة صمت غريبة مث
سأل ) ماذا تردينين ان اقول اكثر من ذلك ؟ انين 
 ( قد وقعت حببك انت ابللحظة اليت رأيتك هبا ؟

  ( فقط اذا .... اذا كان هذا صحيحا )



  ( كال هذا ليس صحيحا  )

آه ... فهمت ( قالت و غضت بصرها و   )
اخفت برموشها عيوهنا و هي جتاهد بكل قوة اال 

لبكاء االن و امامه ابلذات . لكن  تنهار و تبدأ اب
قطت دمعتان على وجنتاها و  و رغما عنها س

رأسها منحين اىل االسفل مث قال ذلك الصوت 
احملبب النصف ساخر برقة ) اعتقد انين استغرقت  

  ( ثالثة اسابيع و نصف حيت اقع حببك

ايها املتوحش ( صاحت و رفعت عيوهنا اليه   )
) ايها املتوحش   و ودموعها تنهمر على وجهها



  ( كيف جترأ على تعذييب هكذا

ال اعرف ( قال و صار فجأة بقرهبا و ذراعه  )
يف إبمكانك ذرف  اليسرى حوهلا ) و ال اعرف ك

دموعك علي اي حبيبيت الصغرية الغاضبة . اان ال 
  ( استحق ذلك

كال انت ال تستحق ذلك ( قالت بني  )
 . شهقاهتا و هي تدفن رأسها بصدره

 احبك بطريقيت املتعجرفة الغري كاملة و  لكين )
 ( القاسية احياان .اان اعبدك . هل تستمعني ايل ؟



 . طأطأت رأسها مبقية اايه مكانه

 

حسنا استمعي جيدا اذن ( قال بنصف اغاظة  )
اتفوه هبذا لك جمددا  و نصف حنان ) النين لن 

على ما اظن . اان ال استحقك . انت دافئة و 
ة ابألساس و هلذا انت ال تقاومي متعقلة و انساني 

متوحش ابرد و نرجسي مثلي . حني انظر اليك  
اشعر و كانين انظر اىل الشمس و حني استمع  

لغنائك اشعر و كانين استمع اىل موسيقى  
الكون . كان من احلتمي جدا يل ان اقع حببك . 



املعجزة هي ان حتبينين انت . اذا تزوجتين فلن 
  ( تكوين دوما سعيدة

اذا مل اتزوجك فانين لن اشعر ابلسعادة   )
مطلقا ( قالت و هي تنطق فجأة من اعماق قلبها  

  و عقلها معا

اعرف ان بعضا مما تقوله عن نفسك صحيح   )
لكنين ال اهتم . اعرف انك ستجعلين اذرف 

  (.... الكثري من الدموع لكن

ليس الكثري اي حبيبيت .. اعدك بذلك و  )



موجودة بني يديك االن  بعض االسلحة 
اتعرفني .... ابعرتايف انين احبك ال بل اعبدك  

  ( فانين اقدم لك السلطة للتحكم يب

لكنك قادر متاما على اسرتجاع ذلك احياان (  )
  قالت مبرح عارم

كال ال استطيع قد ال اكون ماحنا كرميا او   )
سهل العطاء لكن ما أعطيه ال اسرتجعه مطلقا ال 

داقيت و ال حيبكلميت و ال ص  )  

هل سبق و ان ... اعطيت حبك الحداهن  )



 ( من قبل

  ( و ال ألية امرأة )

صدقته و عرفت ان كلماته صادقة مدركة ان ما  
مسعته حوله و حول جوليا بورتيغي جمرد 

 . اشاعات

احاطت رقبته بذراعيها و تنهدت بعمق قبل ان 
عوامل مل يغرقا سواي بعناق حار ارسل اناتشا اىل 

ختتربها و مل تعتقد بوجودها من قبل و حني ابعدها 
قليال عنه اخريا نظر عميقا داخل عيوهنا و حبه 



  يتدفق من كل مالحمه

قد تكونني مالكا اناتشا لكين لست كذلك   )
من االفضل ان تعودي اىل سكن الطالبات االن  

  ( و اال فإن علينا ان نتزوج و على الفور

ذلك مطلقا ... لكناان ال امانع ب  )  .. )  

لكن علينا االنتظار حىت يوم االحد ... و   )
اتكدي ان شيئا لن يتغري بربانمج تدريبك فأان  

سأقسى عليك كما اقسى على نفسي 
ابلضبط .... و لكن تذكري مهما قسوت فإنين 



  ( احبك

  ( و تذكر انه مهما تقلبت فإنين احبك )

بل ان يسري  غرقا جمددا مبوجات احلب و نريانه ق
هبا اىل املصعد و يقول ) منذ الغد سيقدم لك  
العامل على طبق من فضة . لكن ستمر سنة او 
سنتني قبل ان تكتسبني احلق بتقبله آمل ان ال 

  ( يكون االنتظار الطويل مطوال و حنن سواي

سيكون قصريا جدا ( اكدت له اببتسام و هي   )
يد  تصعد املصعد ) اراك بدرس املوسيقى غدا س



  ( روتسو

ضحك مربتا على وجنتها و قال ) ال دروس  
موسيقى غدا ..... غدا سنتحدث و الدرس 

  ( سيكون يوم االثنني

قبلها جمددا و انطلقت اىل حلن السعادة اىل حلن  
قربه .احلب االبدي معه و له و   
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