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هذه خمس عشرة قصة روسية سوفيتية توقفت عند كل منهـا خـالل قراءاتـى بالروسـية معجبـًا 
. متــذوقًا ولــيس ألننــى كنــت أخطــط لترجمــة عمــل مــا وأتخيــر لــه مــواده كمــا يفعــل المترجمــون عــادة

وكنت أحس بالراحة بعد انتهائى من ترجمة هذه القصة أو تلك فى أوقات متفرقـة، ثـم أضـعها فـى 
هـذا إلـى أن بـدأت . احية وأنساها مع أوراق أخرى كثيرة دون أن أسعى لنشرها حتى فى المجالتن

وكــان . وعالمــه المجهــول لنــا بالكامــل تقريبــًا، ثــم أندريــه بالتونــوف "يــورى كــازاكوف"فــى اكتشــاف 
الكاتبــان العمالقــان يخضــعان مــع آخــرين كثيــرين للحظــر، والنشــر بكميــات محــدودة للغايــة تبــاع 

حينـذاك قـررت أن أجمـع . ا داخل موسكو فى األسـواق الحـرة بالعملـة الصـعبة لألجانـب فقـطنسخه
  .تلك القصص لنشرها يومًا ما، لعلى ألفت نظر القارئ إلى هذين الكاتبين على األقل

كان تشيخوف معروفًا رغم أنه لم يترجم عن لغته األصلية سوى مرة واحدة فى مختـارات فـى 
األخ أبــو بكــر يوســف، ومــع ذلــك اكتشــفت أن هنــاك بعــض قصــص  أربعــة مجلــدات بفضــل جهــد

التـى اعتبرتهـا األوسـاط الصـهيونية فـى  "كمـان روتشـيلد"تشيخوف ممنوعة من التداول مثـل قصـة 
روسيا تحقيرًا لليهود فحرصت على حذفها، وكانت هنـاك نصـوص أخـرى كاملـة لعمـالق آخـر هـو 

ممنوعة من النشر مثل مقالتـه  "ألخوة كارامازوفا"و "األبله"فالديمير دستويوفسكى صاحب رواية 
بـل وكانـت العــودة إلـى تلـك المقالـة فــى المكتبـات تسـتلزم تصــريحًا  "المسـألة اليهوديــة"الشـهيرة عـن 

أخــذت ) إعـادة البنـاء(أوائـل البيرسـترويكا  1985ومـع مطلــع عـام ! خاصـًا وتفسـيرًا لـدواعى قراءتهـا
، فقفـــز اســـم الشـــاعرة آنـــا آخماتوفـــا، وزوجهـــا نيكـــوالى أســـماء الكتـــاب المحظـــورين تتقـــدم الصـــفوف

جوميليــوف الشــاعر الــذى قتــل فــى محاكمــة صــورية بتهمــة ملفقــة، ثــم أســماء ميخائيــل بلجــاكوف، 
وميخائيل زوشنكو، وطابور كامل من كبار الكتاب كانت أفضل أعمالهم وأجمـل سـنوات أعمـارهم 

يعد للقارئ الروسى من هـم سـوى مصـافحة  لمو . حبيسة فى خزائن حديدية باتحاد الكتاب ربع قرن
وكانـت مأسـاة معظـم أولئـك الكتـاب . هذا الصف الطويل الذى انبعـث مـن الماضـى ليقـول الحقيقـة

وعلـى . أن بعضهم كان مـن أشـد المخلصـين حقـًا للثـورة االشـتراكية، أو أنهـم المخلصـون لهـا فعـالً 
رته للتخلـى مبكـرًا عـن المدرسـة مـن أجـل سبيل المثال فقد عاش أندريه بالتونوف حياة فقيرة اضـط

وتمكــن . وتقلــب بالتونــوف فــى مختلــف المهــن، وكــان يخــرج ببذلــة واحــدة ال يبــدلها. إطعــام أخوتــه
الكاتب العمالق على مدى ربع قرن من خلق عالم كامل تألق فى مئات القصص القصـيرة النـادرة 

الروائـــى العـــالمى أرنســـت  وفيمـــا بعـــد اعتـــرف. المثـــال، وأربـــع مســـرحيات، وتســـع قصـــص طويلـــة
وكـان بالتونـوف ! من دون أن يقرأ أندريـه بالتونـوف "العجوز والبحر"همنجواى أنه لم يكن ليكتب 

الــذين يجــرى اختصـارهم أحيانــًا كثيــرة فـى صــور بشــر  "عــدم بســاطة البسـطاء"أول مـن كشــف عـن 
وتـوفى بالتونـوف  .يسعون من أجل خبزهم، مؤكدًا أن كل إنسان وجـه ال يتكـرر ولغـز ينبغـى حلـه

يلهــث وراء التجديــد مهمــا "فقيــرًا ومحظــورًا بعــد أن شــن النقــد الرســمى عليــه حملــة متهمــًا إيــاه بأنــه 



رغـم أنـه فـى اعتقـادى أجـدر األسـماء  "تكلف ذلك، ويكتب بشكل معقد بدًال من البساطة والوضـوح
  .فى تاريخ القصة الروسية باالنتباه بعد أنطون تشيخوف

مثــل ميخائيــل زوشــنكو الــذى كــان يســخر بــال هــوادة مــن كافــة الظــواهر  هنــاك كتــاب آخــرون
 1937الســلبية فأجبرتــه الدولــة علــى الصــمت بعــد أن شــنت حملتهــا علــى المبــدعين والعلمــاء عــام 

  .فكف عن الكتابة وانكسرت روح السخرية مفسحة المجال فقط للمرارة العميقة

أعمــال رواد كبــار لمــدارس أدبيــة  وعــالوة علــى ذلــك تضــم هــذه المجموعــة نمــاذج مــن أفضــل
مختلفــة مثــل قنســطنطين باوستوفســكى برومانســيته الرقيقــة ونفــوره مــن الجالفــة التــى تســود الحيــاة 
اليوميــــة، وهنــــاك مــــن رواد الواقعيــــة التقليديــــة العمــــالق إيفــــان بــــونين، وألكســــى ريميــــزوف ويــــورى 

أن يتوقـف باهتمـام عنـد اندريـه  ارئلكنـى أرجـو القـ. تيريتينـوف اللـذان ينتميـان لالتجاهـات الحديثـة
كـان "و "رائحـة الخبـز"، وكذلك عنـد يـورى كـازاكوف الـذى نقـدم لـه قصـتين "أوليا"بالتونوف وقصة 

 ."بكاؤك فى الحلم مريراً 
، وفــى نفــس العــام صــدرت لــه 1958وقــد أنهــى كــازاكوف دراســته فــى معهــد جــوركى لــألدب عــام 

ـــه القصصـــية األولـــى  ـــم مجمو "مانكـــا"مجموعت ـــة ، ث ـــد محطـــة القطـــار"عتـــه الثاني ، 1959عـــام  "عن
ويكشــف كــازاكوف عــن اهتمــام خــاص بالطبيعــة يعيــد إلــى األذهــان الصــفحات الرائعــة التــى خطهــا 

وفـى . مع ذلك فإن هم كازاكوف األول هو ذلك الجزء الواعى من الطبيعـة أى اإلنسـان. تورجنيف
ــم مريــراً "رائعتــه  ف بكــل مــا هــو مــؤلم فــى حقيقــة مــيالد ســيرتطم القــارى بعنــ "كــان بكــاؤك فــى الحل

هذه القصـة تـدفعك بالقـدرة علـى التقـاط التفاصـيل والدقـة المذهلـة فـى وصـفها إلـى . اإلنسان وموته
تذكر قطع الحرير الصغيرة التى يزخرفـون فوقهـا مدينـة كاملـة بأعمـدتها ونسـائها وعرباتهـا، فتنظـر 

حيًا ومكثفًا إلى هذه الدرجة؟ وما الذى قاد  منمكيف يمكن االحتفاظ بذلك العالم المن: إليها مندهشاً 
  بطل هذه القصة تحديدًا إلى االنتحار؟ ومن أين يتدفق كل هذا الحزن وكل هذه الشاعرية؟

ال تطلـق رصـاص مسدسـك ": ذات يوم قال أبو طالب غفوروف وهو شـاعر داغسـتانى كبيـر
أثبتـت القصــص والقصـائد التــى وقـد . "علـى الماضـى، لكــى ال يفـتح المسـتقبل عليــك نيـران مدافعــه

ظلــت ممنوعــة لســنوات طويلــة أنهــا قــادرة علــى البقــاء أبعــد مــن البشــر، ومــن الــدول، ألنهــا تختــزن 
 .األحالم: أجمل ما فى الحياة

  

 أحمد الخميسى. د

 

  



 رائحة الخبز

 

  

  

كانـت دوسـيا فـى المطـبخ حينـذاك، فاتجـه زوجهـا ليفـتح . وصلتهم البرقية فى األول من يناير
ـــاوم : الشـــقة بـــاب ـــة، مخـــدرًا مـــن جرعـــة الخمـــر الصـــباحية، ال يســـتطيع أن يق فـــى مالبســـه الداخلي

وهكـذا، وهـو يتثـاءب . ممن يمكن أن تكـون هـذه التهنئـة؟: التثاؤب، وقع باستالم البرقية وهو يفكر
ين العجوز التى تناهز السبع: انتهى من قراءة تلك البرقية القصيرة التى تعزيه فى وفاة والدة دوسيا

  .فى القرية النائية

لــم تبــك دوســيا، فقــط أصــبح لونهــا شــاحبًا . ـ فكــر مفزوعــًا، ونــادى زوجتــه "!لــيس هــذا وقتهــا"
ــيًال، واتجهــت بعــد ذلــك إلــى الغرفــة عــدلت مــن وضــع المفــرش علــى المنضــدة وجلســت وألقــى . قل
ثـم . وعـبزوجها نظرة زائغة على بقايا الخمـر فـى الزجاجـة القائمـة علـى المنضـدة، وصـب لنفسـه 

  :قال لها. فكر، وصب لدوسيا كأساً 

مــــاذا ســــتفعلين؟ هــــل . ســــنلحقها جميعــــاً . أوه.. أوه. يخــــرب بيــــت رأســــى ســــينفجر! ـــــ اشــــربى
  ستذهبين إلى القرية؟

لزمـــت دوســـيا الصـــمت، ومســـحت المفـــرش ببـــاطن يـــدها، ثـــم تجرعـــت الكـــأس، واتجهـــت إلـــى 
  :وبعد دقيقة صمت تمتمت. السرير كالعمياء، ورقدت

  .أدرىـ ال 

  .اقترب زوجها منها وتطلع إلى بدنها المكور الممتلئ

ـ لم يـدر بعـد ذلـك مـا الـذى يمكـن قولـه، فعـاد إلـى ! ما العمل؟ ما الذى يسعنا عمله.. ـ طيب
  .مسيرنا كلنا إلى هناك. ـ لها الجنة: المنضدة وصب لنفسه كأسًا أخرى

دع، ولـــم تقـــم بزيـــارة مـــن رأســـها مصـــ. ظلـــت دوســـيا طيلـــة اليـــوم تتمشـــى هامـــدة داخـــل الشـــقة
لـم . ساورتها الرغبة فى البكاء، ولكنها لم تستطع البكاء، كانـت ببسـاطة حزينـة فحسـب. ينتظرونها

تـر دوسـيا أمهـا منــذ خمـس عشـرة ســنة، وكانـت قـد غــادرت القريـة قبـل ذلــك ولـم تعـد تتــذكر أبـدًا ـ 
ذلـك علـى األغلـب مـن طفولتهـا  وعندما كانـت تتـذكر شـيئًا كـان. تقريبًا ـ شيئًا من حياتها الماضية

  .المبكرة، أو لحظات مرافقة الشباب لها من نادى القرية إلى البيت عندما كانت شابة



كــان وجــه أمهــا فــى كــل : أخــذت دوســيا تقلــب الصــور القديمــة، ومــن جديــد لــم تســتطع البكــاء
  .ن إلى جنبيهاالصور متوترًا وغريبًا، وعيناها جاحظتين، وذراعاها الثقيلتان الغامقتان مسدلتي

  :فى الليل تحدثت دوسيا طويًال مع زوجها، وهى راقدة على السرير، ثم قالت له قرب النهاية

أمــا األشــياء الباليــة الباقيــة .. إلــى أيــن أذهــب؟ الجــو بــارد هنــاك اآلن! ـــ لــن أســافر إلــى القريــة
 !لن أسافر ..كال. أقاربنا هناك كثيرون بما يكفى. هناك فاألرجح أن أقاربنا قد تخاطفوها

  

  ـ 2ـ 

وكــان زوجهــا يعمــل بشــكل جيــد، وانغمــس االثنــان فــى . انقضــى الشــتاء، ونســيت دوســيا أمهــا
لكـن مـع حلـول شـهر مـايو  تلقـت دوسـيا خطابـًا مـن . غبطة، وصارت دوسـيا أجمـل وأكثـر امـتالء

ليـه وكان واضـحًا مـن خـط ميشـا المائـل علـى الـورق أن أحـدًا مـن الكبـار أملـى ع. ميشا ابن أختها
نقل ميشا لخالته دوسيا التحايا من األقارب الكثيرين وكتب أن بيـت جدتـه وأشـياءها فـى . الخطاب

  .الحفظ والصون وأنه البد من حضور دوسيا إلى القرية

  :قال لها زوجها

وال تجهــدى نفســك، بيعــى كــل األشــياء التــى ســتجدينها هنــاك بســرعة، وٕاال . اذهبــى! ـــ ســافرى
  .ا، أو أن الكلخوز سيضع يده عليهافإن اآلخرين سيستخدمونه

وكانــت المســافة طويلــة، . لــم تكــن قــد ســافرت منــذ زمــن بعيــد إلــى أى مكــان. وســافرت دوســيا
ومـع أنهـا . فتمكنت كما ينبغى من االستمتاع بـالطريق، وتحـدثت وتعرفـت إلـى كثيـرين فـى القطـار

علـى قـدميها، لكنهـا وجـدت  واضـطرت إلـى السـير. أرسلت برقية إال أن أحدًا لم يكن فـى اسـتقبالها
كان الطريـق مرصـوفًا متسـاويًا امتـدت علـى جانبيـه حقـول اقلـيم سمولينسـك العزيـزة . متعة فى ذلك

  .محفوفة عند األفق بأحراش سماوية اللون

وبلغـــت دوســـيا قريتهـــا بعـــد ثـــالث ســـاعات، وتوقفـــت عنـــد الجســـر الجديـــد المقـــام فـــوق النهـــر 
ملحـــوظ، وانتشـــرت بعرضـــها المـــزارع إلـــى درجـــة كـــان مـــن كبـــرت القريـــة بشـــكل . وتطلعـــت أمامهـــا

مضت بعد ذلك فـى الشـارع . ولم تسترح دوسيا إلى ذلك التغيير. الصعب معها التعرف إلى القرية
لكنهـا لـم تتعـرف إلـى . تتفحص وجوه المارة فى طريقها، وتحـاول أن تخمـن مـن عسـاهم أن يكونـوا

 .قفوا، وأعربوا عن دهشتهم ألنها كبرت هكذاإال أن الكثيرين تعرفوا عليها، وتو . وجه أحد

  



وأخذت دوسيا تخـرج . وسعدت األخت بقدوم دوسيا، بكت قليًال ثم هرعت تعد سيماور الشاى
ونظرت األخـت إلـى الهـدايا ثـم سـالت دموعهـا مـرة أخـرى واحتضـنت . الهدايا الصغيرة من حقيبتها

  لم تبكيان؟: اً أما ميشا الصغير فكان جالسًا على الكنبة مندهش. دوسيا

وجلست األختـان تحتسـيان الشـاى، وعلمـت دوسـيا أن األقـارب قـد تقاسـموا فيمـا بيـنهم الكثيـر 
فــى . أختهــا أخــذت الخنزيــر، والبقــرات الــثالث، والمــاعز، والــدجاج. مــن األشــياء التــى تركتهــا أمهــا

ًا، وخاصـة البيـت البداية تضايقت دوسيا ـ فى نفسها ـ ثم نسيت، والسـيما أن الكثيـر مـا زال موجـود
وبعد أن انتهت األختـان مـن شـرب الشـاى وشـبعتا مـن الحـديث اتجهـت االثنتـان إلـى البيـت . نفسه

اندهشت دوسيا، لكن أختها قالت إن . وكانت الضيعة الصغيرة الملحقة بالبيت محروثة. لمشاهدته
وســـع الـــذى ولــم تجـــد دوســـيا البيــت بال. الجيــران هـــم الــذين حرثوهـــا لكـــى ال تضــيع فرصـــة غرســـها

. كانــت الشــبابيك مســمرة بــألواح خشــبية، ومــن البــاب تــدلى قفــل حديــدى. تصــورته والــذى تــذكره بــه
ظلــت األخــت تحــاول طــويًال فــتح القفــل، ثــم تقــدمت دوســيا تجــرب، ثــم أختهــا مــرة أخــرى، وتعبــت 

  .األختان حتى فتحتا القفل

األلـــواح الخشـــبية،  كانـــت الظلمـــة تعـــم البيـــت، والضـــوء يتســـرب بالكـــاد مـــن الشـــبابيك عبـــر
الرائحـة : والرطوبة تنشع من جو البيت الـذى بـدا مهجـورًا، إال أن المكـان كـان يعبـق برائحـة الخبـز

وراحـــت تـــذرع أرض الغرفـــة، تجـــول فيمـــا حولهـــا . ودق قلـــب دوســـيا. المقربـــة للـــنفس منـــذ الطفولـــة
، والصــور مازالــت كــان الســقف منخفضــًا بطــالء بنــى غــامق. بعينيهــا اللتــين أخــذتا تعتــادان العتمــة

معلقــة علــى الجــدران، ولكــن األيقونــات اختفــت ماعــدا واحــدة، واختفــت المفــارش المطــرزة مــن فــوق 
  .المدفأة والصناديق

فــى . عنـدما صــارت دوسـيا وحــدها فــى البيـت فتحــت أحــد الصـناديق فانبعــث منــه عطـر أمهــا
ائـــل اللـــون مـــن الصـــندوق طويـــت جـــونالت قديمـــة غامقـــة اللـــون، وفســـاتين بـــال أكمـــام ومعطـــف ح

أخرجـت دوسـيا كـل هـذا، ألقـت عليـه نظـرة، ثـم خرجـت مـن البيـت ودارت حولـه، . صوف الخرفـان
وحدقت فى الحوش الفارغ، وبدا لها أنهـا شـاهدت كـل هـذا مـن زمـن بعيـد فـى حلـم مـا، وأنهـا تعـود 

 .اآلن إلى ذلك الحلم
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كـانوا يقلبـون ويتفحصـون كـل . يـتتدفق الجيران على دوسيا ما أن سمعوا أنهـا تبيـع لـوازم الب
! المهــم هــو البيــت. شـىء بدقــة، ولكــن دوســيا لــم تكــن تطلــب الكثيــر، ولــذلك بيعــت األشــياء بســرعة

وعلــى الفــور . وعرفــت دوســيا بأســعار البيــوت، ودهشــت، وأحســت بالســعادة الرتفــاع أثمــان البيــوت
لكـن دوسـيا لـم تتسـرع فـى  .وجدت ثالثة مشترين، اثنين من نفس القرية، واآلخـر مـن قريـة مجـاورة

وفتشـت عـن . كانت تخشى أن تكون أمها قد أخفت بعـض المـال فـى مكـان مـا بالبيـت. بيع البيت
دقــت علــى الجــدران، وتحسســت مراتــب النــوم، وهبطــت إلــى القبــو، : ذلــك المــال ثالثــة أيــام متصــلة



السـعر اتجهـت  وعنـدما اتفقـت دوسـيا مـع المشـترى علـى. وصعدت إلى العلية، لكنها لـم تجـد شـيئاً 
إلــى إدارة المنطقــة، وســجلت عقــد البيــع فــى الشــهر العقــارى، ثــم أودعــت المبلــغ فــى دفتــر تــوفير، 
وعــادت بعــد ذلــك إلــى القريــة محملــة بــبعض الهــدايا ألختهــا، ثــم أخــذت تهيــئ نفســها للســفر إلــى 

  .موسكو

بصـحبة  عصـر ذلـك اليـوم اتجهـت األخـت إلـى المزرعـة بينمـا تأهبـت دوسـيا لزيـارة قبـر أمهـا
كانــت الســماء مغطــاة بغيــوم كثيفــة تفرقــت مــع حلــول المســاء، مــا عــدا أفــق تلــك . ميشــا الصــغير

الناحية التى سارت صوبها دوسيا وميشا، فقد ظلت عالقة هناك سلسـلة سـحب رصاصـية متـوردة، 
  .بعيدة وغائمة كأنها وراء الشمس

، وعلــى الشــط األيمــن علــى بعــد كيلــومترين مــن القريــة التــف النهــر بشــدة فــى شــكل أنشــوطة
فـى وقـت مـا كانـت تلـك المـدافن محاطـة بجـدار . المرتفع قامت المدافن كأنما فى قلـب شـبه جزيـرة

من الطوب األحمر، وكانوا يدخلونها من بوابة عالية مقوسة، وبعد الحرب استخدموا طوب الجدار 
إلـى المـدافن  مـن كـل  المنهار فى البناء، ولسبب مـا أبقـوا فقـط علـى تلـك البوابـة، وتفرعـت الطـرق

  .ناحية

فى الطريق استفسرت دوسيا من ميشا ـ بهدوء ورصانة ـ عن المدرسة التـى يـتعلم فيهـا، وأيـام 
العمل فى الكلخوز، ورئيس الكلخـوز، والمحاصـيل، إلـى أن الحـت معـالم المـدافن القديمـة مضـاءة 

يومـًا مـا ونمـت أشـجار  وعلـى جـانبى المـدافن حيـث ارتفعـت الجـدران. باحمرار الشـمس المنخفضـة
وغيــر بعيــد . الــورد البــرى، ترامــت المقــابر القديمــة جــدًا التــى فقــدت منــذ زمــن بعيــد هيئــة المقــابر

ارتفعـــت بـــين األحـــراش جـــدران مطليـــة حـــديثًا بـــرزت وســـطها شـــواهد خشـــبية قصـــيرة علـــى القبـــور 
  ..الجماعية لشهداء الحرب

وبـــين أشــجار البتـــوال . مينـــًا، ثــم يســاراً وتجنبــت دوســيا وميشـــا المــرور مــن البوابـــة، وانعطفــا ي
  .المزهرة، واألحراش التى يفوح عبيرها بحدة، بهت لون دوسيا شيئًا فشيئًا، وانفتح فمها قليالً 

  .ـ هذا قبر جدتى

. وشاهدت دوسيا ركام قبر كساه عشب نادر حاد الطـرف بـرز مـن الطـين الجـاف. قال ميشا
وب بالزرقـــة يرتفــع فــى الجــو منحرفــًا، لــم يعــده أحـــد ورأت دوســيا صــليبًا خشــبيًا بلــون رمــادى مشــ

وصــار لــون دوســيا أقــرب إلــى البيــاض، وأحســت . لموضــعه منــذ ذلــك الشــتاء الــذى دفنــوا فيــه األم
ولطمـــت روحهـــا كآبـــة ســـوداء، . فجـــأة كأنهـــا تلقـــت طعنـــة خنجـــر أســـفل صـــدرها فـــى القلـــب تمامـــاً 

ى األرض زاحفــة علــى ركبتيهــا فأحســت أنهــا تختنــق، وارتجفــت، ثــم صــرخت مهتاجــة، ووقعــت علــ
نحــو القبــر وأجهشــت فــى بكــاء حــار وكلمــات ال يــدرى أحــد مــن أيــن جاءتهــا حتــى أن ميشــا أحــس 

  :ولولت دوسيا بصوت خفيض. بالفزع



  ..آه.. آه.. ـ آه

  :ثم سقطت على القبر بوجهها، وغرست أصابعها بعيدًا فى األرض الرطبة

لـن ألقـاك فـى هـذه الـدنيا بعـد، لـن .. آه.. ثيـل لـكيـا مـن ال م.. يـا أمـى.. ـ يا أمى يا حبيبتـى
يــا .. كيــف ســأعيش بــدونك؟ مــن الــذى ســيدللنى؟ مــن الــذى ســيطمئننى؟ يــا أمــى. أبــداً . ألقــاك أبــداً 

 كيف تفعلين هذا؟.. أمى

  :وبكى ميشا من الخوف وصاح وهو يجذبها من أطراف كمها

  .يا خالتى.. ـ خالتى دوسيا

وانطلـق ميشـا . ظهرها، ثم راحـت تخـبط القبـر  برأسـهاوتحشرج صوت دوسيا، وأخذت تقوس 
  .هاربًا نحو القرية

ووجدوها راقدة فى . بعد ساعة حينما عمت الظلمة العميقة هرع البعض من القرية إلى دوسيا
نفــس المكــان ال تعــى شــيئًا، لــم تعــد تســتطيع البكــاء، أو الحــديث، أو التفكيــر، فقــط كانــت تــئن مــن 

  .وكان وجهها أسود من تراب األرض مرعباً . عليها بشدة بين أسنانها التى أطبقت

أوقفوهــا، ودلكــوا لهــا صــدغيها، وأخــذوا يطمئنونهــا، يقنعونهــا، وســاقوها إلــى البيــت، ولــم تكــن 
تــدرك شــيئًا ممــا حولهــا، كانــت تتطلــع إلــى المحيطــين بهــا بعينــين كبيــرتين متــورمتين، وبــدا لهــا أن 

ا فى البيت مشت حتى  السرير بالكاد وتهاوت فوقه ونامت وعندما أوصلوها إلى أخته. الحياة ليل
  .على الفور

ــد  فــى اليــوم التــالى عنــدما تأهبــت دوســيا للســفر إلــى موســكو، احتســت الشــاى مــع أختهــا عن
  .وكانت مرحة، وحكت عن شقتها الرائعة فى موسكو، ووسائل الراحة المتوفرة بها. الوداع

  .ها منحت ميشا عشرة روبالتهكذا سافرت دوسيا مرحة، ورصينة، كما أن

وأخـذ أنـاس جـدد .. بعد أسبوعين فتحوا بيت األم العجوز، مسحوا األرض، ونقلوا األثاث إليه
       .يعيشون هناك

 

*** 

  

  



 كان بكاؤك فى الحلم مريراً 

 

  

  

  .كان يومًا من أيام الصيف الدافئة

قربنـا، وسـط أعشـاب  نـتإلى جنب بيتنا، وقفُت مـع صـديقى نتبـادل الحـديث، بينمـا تمشـيَت أ
وحينًا كنَت تقعد القرفصاء لحظة، ترنو إلى صـنوبرة دقيقـة، أو عـود عشـب، . وزهور تطول كتفيك

وقد النت على وجهك نصف بسمة ال تفارقه، نصف بسمة لم تفصح عـن مكنونهـا، حاولـُت كثيـرًا 
  .أن أدرك مغزاها، لكن بال جدوى

نــا، فلمــا أتعبــه الجــرى بــين أحــراش التــوت يــركض نحو  "تشــيف"وبــين وقــت وآخــر، كــان كلبنــا 
توقــف بــين ذراعيــك وقــد حــاد عــن مواجهتــك قلــيال، ثــم شــب بكتفيــه نحــوك كــذئب، شاخصــًا إليــك 

وكــان ـ إذا . بعينــين قهــوائيتى اللــون، متوســًال إليــك وهــو يلــوى رقبتــه بجهــد أن ترمقــه بنظــرة رقيقــة
ويهـز ذيلـه القصـير فـى الهـواء وهـو ينـبح تطلعَت إليه ـ يجثو فـى الحـال علـى قائمتيـه األمـاميتين، 

، فحــين وقــف قبالتــك، درَت مــن حولــه بحــذر، "تشــيف"وال أدرى لمــاذا كنــَت تتهيــب . نباحــًا مكتومــاً 
، وأحطــَت ركبتــى بــذراعيك، ثــم رفعـَت رأســك متطلعــًا نحــوى بعينــين زرقــاوين تعكســان  واتجهـَت إلــى

  ."بابا": ن بعيدالسماء، وتمتمَت برقة وفرحة كأنك وصلت لتوك من مكا

  .وحين التفت يداك الصغيرتان حول ساقى شعرت بعذوبة من األلم تغمرنى

وبـدا أن صـديقى قــد ارتجـف ألنـك طــوقتنى هكـذا فجـأة، فــانقطع عـن الحـديث بغتــة، ومـد يــده 
  ..وداعب بأصابعه شعر رأسك المهوش، وتأملك برهة

بـدًا، ألنـه لـم يعـد موجـودًا فـى اآلن، لن يرمقك ذاك الصـديق بنظرتـه الحانيـة، ولـن يخاطبـك أ
لقـد . هذه الدنيا بعد، أنـت أيضـًا لـن تتـذكره بطبيعـة الحـال، كمـا أنـك لـن تتـذكر أشـياء أخـرى كثيـرة

. تـرى هـل شـاهدها؟.. أطلق النار على نفسه فى نهايـة الخريـف عنـد بـدايات سـقوط الثلـوج األولـى
ت أمامه وقد أصابها الصمم فجـأة؟ هل ألقى نظرة من خالل زجاج الشرفة على المنطقة التى امتد

وهـل تسـاقطت الثلـوج فـى اليـوم السـابق لمـا . فى المسـاء؟.. أم أنه أطلق النار على نفسه قبل ذلك
جرى، أم أن األرض كانت سوداء حين هبط من قطار الضواحى، واتخذ طريقـه إلـى بيتـه كمـاض 

  .إلى ساحة إعدامه؟

الســكينة ومــزاج الكآبــة؟، ويســلمنا إلــى وجــوم  وححقــًا، أال يســوقنا هبــوط الثلــوج األولــى إلــى ر 
  شوارد األفكار المتأنية الراكدة؟



متــى؟ فــى أيــة دقيقــة؟ تملكتــه تلــك الفكــرة المؤســفة، المروعــة، ثــم راحــت تطــارده؟ األغلــب أن 
أكثــر مــن مــرة صــارحنى بالوحشــة التــى تنتابــه مــع بدايــة . ذلــك الخــاطر قــد طــرأ لــه منــذ زمــن بعيــد

ريــف، حينمــا يكــون وحــده بــداره الريفيــة، فينــزع إلــى وضــع حــد لكــل شــىء، دفعــة الربيــع ونهايــة الخ
  ولكن من الذى ال تفلت منه مثل هذه األحاديث لحظة الوحشة؟.. واحدة بإطالق النار على نفسه

لقد اعتصرته ليال مرهقـة، لـم يـذق فيهـا طعـم النـوم، وقـد بـدا لـه طيلـة الوقـت أن أحـدًا يتسـلل 
  .كان الموت قد اندس إليه. أنفاس البرودة، مبتغيًا أن يسلبه لبهإلى البيت، يشيع فيه 

ــة لقــد اســتنفدت مــا كــان : رجــانى ذات يــوم أســتحلفك بــاهللا أن تعطينــى بعــض الطلقــات الناري
بينمــا يســود البيــت هــدوء مطبــق كــأنى بــين .. عنــدى، ويخيــل لــى أن أحــدًا يجــوس فــى البيــت لــيالً 

  طينى؟هل ستع.. أتفهم قصدى؟ اآلن.. المدافن

  .لعلها تكفيك: أعطيته ست طلقات، وقلت له ضاحكاً 

كــان ال يكــف عــن العمــل المتصــل، الــدءوب، وكانــت حياتــه المتقــدة بالنشــاط، تجعلنــى أشــعر 
وكنت إذا زرته فى أى وقت تجـده  مشـغوًال بعملـه، فـإن كـان الوقـت صـيفًا تـدخل . بالتقصير دائماً 

هًا ببصرك إلى علية البيت، نحو النافذة المفتوحة، ثم إلى بيته من ناحية الشرفة، وترفع رأسك متج
ويلــوح وجهــه فــى النافــذة، ويظــل .  "آهــا": وســرعان مــا يوافيــك صــوته. "ميتيــا": تنــادى دون زعيــق

دقيقة كاملة يتأملك بنظرة غائبة وراء ضباب، ثم تبدو على وجهه بسمة واهنة ويشير بيده النحيفة 
لعلوى إلـى الـدور األرضـى حيـث تمتـد شـرفة البيـت، ويطـل عليـك ، ويهبط من الدور ا"اآلن": قائالً 

الســميك، وتحــس أنــه يتــنفس بهــدوء وعمــق خــاص عقــب فتــرة طويلــة مــن العمــل،  "البلــوفر"مرتــديًا 
فترمقـه ببهجــة بــل وبغبطــة، كمــا تحــس وأنــت تنظـر إلــى فــرس قــوى مفعــم بالحيويــة، تتبــادل قوائمــه 

  .ن فيعدوطرق األرض بنفاد صبره، ليطلقوا له العنا

  :كان يقول لى، إذا أصابنى مرض أو انتابنى اكتئاب

فأنــا ال أكــف عــن الســباحة فــى نهــر .. ـــ  مــا هــذا؟ لمــاذا تنســاق لنفســك هكــذا؟ اتخــذنى مثــاال
انهـض وقـم . حتى فى أواخر الخريف، فلماذا أجدك راقدًا أو جالسًا هكذا طيلـة الوقـت؟ "ياسنوشكا"

 ..ببعض التمرينات الرياضية

  

وكــان يومـًا مشمسـًا بــديعًا، جـاءنى أنيقــًا . تصـف شــهر أكتـوبر التقيـت بــه للمـرة األخيـرةفـى من
. للغاية كعادته دومًا، معتمرًا غطاء رأس من وبر منفوش، لكن شيئًا فى وجهه كان منكسرًا وحزيناً 

ــا فــى البدايــة بصــورة حيــة، وخضــنا فــى نقــاش ال أذكــر باعثــه عــن  ومــع ذلــك، فقــد تــدفقت أحاديثن
يـــة، وتكلمنـــا فـــى أن الوقـــت قـــد حـــان بالفعـــل للبـــدء فـــى كتابـــة الروايـــات الكبيـــرة، وأن الســـعادة البوذ



الوحيدة الممكنة تتمثل فى العمل اليومى وحده، وهو أمر يصبح مستطاعًا فقـط حـين تعكـف علـى 
  .كتابة عمل كبير

  .رافقته وهو ينصرف

  :قائالً  مغموبعد أن هدأ قليًال غ. وفجأة نشج بالبكاء، وأشاح بوجهه عنى

ــ  حينمــا كنــت هكــذا، مثــل طفلــك آليوشــا، بــدا لــى أن الســماء عاليــة هــذا العلــو، زرقــاء هــذه  ـ
أليس كذلك؟ فهـذه الشـمس .. الزرقة لكنها جعلت تبهت فيما بعد، لكن ذلك بسبب تقدمى فى السن

! 1"أبرامتســيفا"ألســت محقــًا؟ هــل تــدرى أنــى أخشــى .. هــى ذاتهــا التــى كانــت تشــرق فيمــا مضــى
ألــيس مــن اإلثــم أن يتعلــق .. خشــى تلــك الضــاحية، فكلمــا عشــت بهــا أكثــر زاد تعلقــى بهــا، ولكــنأ

ألم تفعل؟ أنا أيضا حملُت .. على كتفيك "آليوشا"اإلنسان بمكان واحد إلى هذه الدرجة؟ لقد رفعت 
أطفالى صغارًا، وحين اشتد عودهم ركبت الدراجات معهـم رافقـتهم، قاصـدين مـا يعجبنـا مـن أمكنـة 

ـــــة الواســـــعة، وكنـــــت أحـــــادثهم طـــــوال الوقـــــت، أكلمهـــــم عـــــن  ، وعـــــن أرض "أبرامتســـــيفا"فـــــى الغاب
 !، متمنيًا أن يتيموا بهذه األرض، فهى إن شئت الحقيقة موطنهم، وأرضهم األم2"رادانيجسكى"

ويبدو أن نبات الخردل البازغ عند حواشى الطريق قد استرعى انتباهه بشدة، فغير مجرى الحـديث 
   :قائالً 

  !أى خردل أبيض سيظهر عما قريب.. انظر إلى هناك، انظر.. ـ  آه

وكانـت السـماء زرقـاء إلـى درجـة مذهلـة، . وطفق ُيسر إلى بمشاريع عمله التى أعدها للشـتاء
توادعنا بمودة خاصة، وٕاحساس حمـيم . وضاءت أوراق الخردل البيض بلون شمسى، ذهبى كثيف

  .بالصداقة

* * *  

  

، تقصــف رعــد الســماء، ودوى، 3"جــاجرى"بيع، عنــد شــاطىء البحــر فــى بعــد ذلــك بثالثــة أســا
قـد حلقـت فـى سـماء روسـيا كلهـا،  "أبرامتسـيفا"وكأنه يقصدنى، وكأن الطلقة الليليـة التـى دوت فـى 

                                                
1 . ، وكانت فى أواخر القرن التاسع عشر مركزًا هاماً للفنانين الروس"زاجورسك"ضاحية قرب مدينة ": أبرامتسيفا" 

).المترجم(  

2 ، ثم 16ـ  14اسم المدينة الروسية القديمة التى ظھرت ما بين القرن " رادانيج"مشتقة من ": رادانيجيسكى" 
التى تضم عدداً من أشھر الكنائس الروسية وغيرھا من " زاجورسك"اندثرت، وقامت وتوسعت مكانھا مدينة 

).المترجم. (المعمارية ا;ثار  

3 ).مالمترج( .من مدن جيورجيا، ميناء يطل على البحر اAسود": جاجرى"   



ــذاك ـ تمامــًا كمــا يعــرض اآلن وأنــا أكتــب هــذه . ودّومــت حتــى أدركتنــى عنــد شــاطىء البحــر حين
، والبحر يزفر فى الظلمة رائحته من األعماق، وهناك بعيدًا الصفحات ـ كان الموج يلطم الشاطىء

  .ناحية اليمين، التفت تدور مع قوس الخليج سلسلة من الفوانيس المتأللئة المنيرة

كنَت أنَت قد بلغَت الخامسة، جلسَت إلى جـانبى عنـد الشـاطىء المعـتم قـرب وجيـب األمـواج 
طقة الحصى البليل وهـو يثـب مـع جـزر المـوج التى غيبتها الظلمة، ننصت إلى وشوشتها وٕالى طق

أمــا أنــا، فقــد خيــل لــى . المنحســر، وال أدرى فــيَم كنــَت تفكــر، كنــَت جالســًا صــامتًا، ال أعــرف لمــاذا
، أمشــى مــن محطــة القطــار قاصــدًا بيتــه، ولكــن عبــر طريــق "أبرامتســيفا"فــى .. أننــى أمضــى هنــاك

مى وتبــددت جبــال الليــل مــن حــولى، آخــر غيــر الــذى كنــت أقطعــه عــادة، وتالشــى البحــر مــن أمــا
ســرت فــى طريــق . وقــدرُت فــى الظلمــة ـ مــن األنــوار التــى تضــىء بعيــدًا ـ موقــع البيــوت القليلــة

ــار قــدميى، ســوداء، . مرصــوف بقطــع الــزلط، كســته الثلــوج األولــى وحــين التفــت خلفــى شــاهدت آث
طــو بمحــاذاة بحيــرة مطبوعـة بدقــة علــى ثلــج منطفـىء البيــاض، وتحركــت متجهــًا يسـارًا، وأخــذت أخ

ووجـدتنى أتوغـل فـى عتمـة مـن أشـجار الشـربين، واسـتدرت . كابية المياه، وٕان كانـت حوافهـا منيـرة
إلــى الناحيــة اليمنــى فــواجهنى درب مســدود، حــدقت قبــالى مباشــرة، وشــاهدت داره الريفيــة المحميــة 

  .بأشجار الشربين نوافذها مضاءة

  تى؟م.. أم ليالً .. متى وقع ذلك؟ مساء.. ولكن

أنـه أوانهـا فيـه ترقـب . تمنيـُت ـ ال أدرى لمـاذا ـ أن تحـل بـاكورة الفجـر الخفيـف لليـل نـوفمبر
  .تباشير الصبح من الثلج الذى يزداد بياضًا، والشجر الذى يتحدد ويبرز من لجة الغبشة الشاملة

ى ها أنا أصل إلى بيته المطوق بسور دائرى وأفتح البـاب الخشـبى الصـغير بالسـور، ثـم أرتقـ
  ...درجات السلم، ألقف فى الشرفة الفسيحة، وأرى

هل تعتبر طلقات الرش ذخيرة قوية؟ أقصد إذا أطلقتها مـن مسـافة .. أسمع": سألنى ذات يوم
  ."قريبة؟

فلـو أنـك ـ مـن علـى بعـد نصـف متـر ـ صـوبت علـى شـجرة حـور صـغيرة، ! بـالطبع": أجبتـه
  ."جز الشجرة كحد الموسىولنقل أن ساقها بعرض ساعد اليد، فإن طلقة الرش ست

مـا الـذى كنـت سـأفعله، لـو أننـى شـاهدته حينـذاك وهـو : مازالت تعـذبنى إلـى اآلن ذات الفكـرة
جالس فى الشرفة والبندقية مرتكزة إلى األرض بين قدميه وفوهتها نحو وجهه، بينمـا إصـبع إحـدى 

أنــا أصــرخ بكــل تــرى هــل كنــت ســأحطم البــاب علــى الفــور وأكســر الزجــاج و . قدميــه علــى زنادهــا؟
صــوتى إلــى أبعــد مــدى فــى المنطقــة؟ أم أننــى كنــت ســأحول بصــرى عنــه مــن شــدة الرعــب ممســكًا 
أنفاسى، على أمل أنه إذا لم يحس بوجودى فربما يعيد النظر ـ من تلقاء نفسه ـ فيما قرره؟ فينحـى 

بعمـق كأنــه .. البندقيـة جانبـًا، وبحـذر يـؤمن بإبهامـه زنادهـا وأخيــرًا يتـنفس الصـعداء، يتـنفس بعمـق



 ؟..وينتعل خفيه.. يفيق من كابوس، ثم يهدأ
أكان سيلقى بالبندقية جانبًا ويثب .. ولو أننى كسرت الباب مهشمًا زجاجه واندفعت صوبه صارخاً 

نحوى سعيدًا؟ أم أنه علـى العكـس كـان سـيعجل بالضـغط بإصـبع قدمـه علـى الزنـاد وهـو يحـدجنى 
  بعينين ميتتين تنطقان بالكراهية؟

اآلن مازالــت روحــى تحلــق صــوب بيتــه فــى تلــك الليلــة، تحــوم باذلــة أقصــى قــدرة متلهفــة  إلــى
علـــى التوحـــد بروحـــه، ماضـــية وراء كـــل حركـــة يقـــوم بهـــا، معتصـــرة كـــل جهـــدها لـــتخمن مـــا يـــدور 

ولكن بال جدوى، فتئوب إلى من جديـد لقـد بلـغ داره الريفيـة فـى وقـت متـأخر مـن المسـاء، .. برأسه
اعات األخيرة من عمره؟ لعله ـ قبل كل شىء ـ قد بدل مالبسه، وعلق بذلتـه فـى فماذا فعل فى الس

ثـم خـرج بعـد ذلـك ليـأتى بحطـب .. الصوان، علقها ال كيفما اتفق، بل على نحـو مرتـب كمـا اعتـاد
لكـن هـل اسـتولى عليـه ذلـك القـرار المهلـك فـى الحـال؟ ال . وتناول تفاحة ليأكلها.. لتسخين المدفأة

إنه يتراجع عن .. اتخذ قرارًا باالنتحار أن يهتم بتسخين المدفأة وأكل تفاحة؟ كال فكيف لمن. أظن
  .تسخين المدفأة بغتة، ويستلقى راقدًا، وفى تلك اللحظة على األرجح يتخذ قراره

تــرى مــا هــى الصــور التــى تــراءت لــه؟ هــل اســتغرقته ذكرياتــه فــى الــدقائق األخيــرة؟ أم أنــه لــم 
ه فحســب لمــا قــرر اإلقــدام عليــه؟ هــل بكــى؟ أم نهــض واقفــًا، واســتحم، يستســلم لهــا وشــرع يعــد نفســ

ارتدى مالبس داخلية نظيفة، وكانت البندقية معلقـة علـى الجـدار، رفعهـا مـن مكانهـا، وأحـس وهـو 
ــده  يحملهــا بثقلهــا البــارد وجمــود الماســورتين الفــوالذيتين، ورقــد بيــت الطلقــات بطواعيــة فــى راحــة ي

يـــده اليمنـــى تحـــرك لســـان التربـــاس بـــبطء نحـــو اليمـــين، وانقصـــمت اليســـرى، وتحـــت ضـــغط إبهـــام 
ــة إلــى نصــفين، وعنــد موضــع القصــم كشــفت عــن فتحتــى الماســورتين وانزلقــت رصاصــة .. البندقي

أضـاء النـور فـى . الرصاص الذى أعطيته لـه. واحدة فى إحدى الماسورتين، انزلقت بنعومة ويسر
ى مقعد وخلع خفه من قدمه اليمنـى، ثـم فـك أمـان أرجاء الدار كلها، وأضاء نور الشرفة، جلس عل

الزناد، فكه بطقة رنت فى الصمت المطبق، وأولـج طـرف البندقيـة فـى فمـه، ضـغط عليهـا بأسـنانه 
  ..فأحس ملمس الماسورتين وطعمهما المعدنى، البارد، الزلق

صـقًا ترى هل خلع فى الحال خفه بعد أن جلس على المقعد؟ أم أنه ظـل واقفـًا طيلـة الليـل ال
ــام بجولــة أخيــرة فــى قطعــة األرض الصــغيرة  جبينــه بالزجــاج الغــائم مــن الــدمع والشــهيق؟ أم أنــه ق

ــدار، مودعــًا األشــجار، ونهــر  ، والســماء، ومقعــده الخــاص فــى الحمــام "ياسنوشــكا"الملتفــة حــول ال
أخطـأ  العزيز المبنى خارج الدار؟ تـرى هـل سـقط إصـبع قدمـه علـى الزنـاد فـورًا؟ أم أنـه لقلـة خبرتـه

ثـم راح  يسـتجمع قـواه .. الزناد، وظـل بعـد ذلـك لفتـرة طويلـة يلـتقط أنفاسـه وهـو يمسـح عرقـه البـارد
مرة أخرى متأهبًا لمحاولة ثانية؟ هل أغمض عينيه حينما أطلق النار؟ أم أنه تطلـع إلـى شـىء مـا 

 بعينين مفتوحتين على وسعهما حتى ومضة العقل األخيرة؟

  

صالبة، والقـدرة العظيمـة علـى الحيـاة هـى مـا يحتاجـه المـرء ليبتـر ليس الضعف، ال، لكنها ال
هــل انطــوت . لكـن مــا الـذى دفعــه إلـى ذلــك؟ مـاذا؟ أفكــر فـال أجــد إجابـة. حياتـه بتــرًا بتلـك الطريقــة



حياته الحافلة بالعمل والحيوية علـى عـذاب لـم أكـن أعلـم بـه؟ وٕان كـان، فهـل المعـذبون مـن حولنـا 
هـل كـان محتمـًا عليـه منـذ المـيالد ذلـك . ان إلـى الرصـاص لـذلك السـببال يلجـأ اإلنسـ.. قلة؟ كـال

القضاء المميت؟ وهل حقًا أن كل إنسان موسوم بقدر ال نراه، يوجه مجرى حياتنا منذ البداية وٕالى 
 النهاية؟

  .وجاست روحى فى ظلمة

* * *  

  

ننــا، وكــان يومــًا كــان يومــًا مــن أيــام الصــيف الدافئــة كمــا قلــُت مــن قبــل، وكــان ال يــزال حيــًا بي
مديدًا، من أيام الصيف التـى نتـذكرها بعـد انقضـاء سـنوات فتبـدو لنـا .. مشمسًا ساطعًا، يومًا مديداً 

ودعنـى فـى ذلـك اليـوم، ومـرة أخـرى داعـب بأصـابعه شـعر رأسـك، ومسـت شـفتاه ـ . أيامًا بال نهاية
وانصـرف . فـى ضـحك سـعيد من بين شاربه وذقنه ـ جبينك، مسته برقـة، ودغـدغْتك قبلتُـه فُأغرقـتَ 

  .قاصدًا داره "ميتيا"

وانطلقنا، أنا وأنت، وأخذت معى تفاحة كبيرة للطريق، وبدأنا رحلتنا التى تمتعنا منـذ الصـباح 
أننـا نسـتعد للحركـة، ركـض مقتربـًا منـا ثـم جـرى علـى  "تشـيف"وعندما رأى . بتخيل مسراتها المقبلة

دميك، ففــرد أذنيــه فــى الهــواء ترتجفــان رجفــة جنــاحى الفــور أمامنــا يســبقنا وكــاد أن يوقعــك علــى قــ
  .فراشة، ثم وثب عاليًا إلى األمام، وتوارى عن أعيننا بعيدًا فى الغابة

يا له من طريق امتد أمامنا طـويًال، كيلـو متـرًا بأكملـه تقريبـًا، مضـمرًا لنـا المتـع الحلـوة، .. ياه
فتعرفـت إلـى بعـض جوانبهـا،  مـرة، ورغـم أنـك مشـيت فـى هـذه السـكة مـن قبـل، ووطأتهـا أكثـر مـن

هل أن وقتًا يشبه وقتًا آخر؟ وهل أن ساعة مـن الزمـان تشـبه األخـرى؟ ففـى سـيرنا، غامـت .. لكن
الــدنيا تــارة وتــارة أخــرى أشمســت، مــرة تشــبعت بالنــدى، ومــرة تلبــدت ســماؤها كلهــا بالســحب، وحينــًا 

الدقيقــة الجاريــة خــرزات تنــتظم آخــر زأرت مدحرجــة رعــدها، فهطــل رذاذهــا، وانعقــدت خيــوط المــاء 
عقــودًا علــى الفــروع الجافــة النحيلــة لشــجر الشــربين، وغســل المــاء حــذاءك األحمــر فــالتمع بلطــف، 
وأعتمـــت أرض الممشـــى بلـــون زيتـــى غـــامق منطفـــىء، ودفعـــة كانـــت الـــريح تهـــب فتدمـــدم أشـــجار 

صـف نهـار، وقتـًا بـردًا، الحور، وتغمغم قمم البتوال والشربين، طورًا كانـت صـباحًا، وطـورًا آخـر منت
  .ال شىء.. ووقتًا حرًا، لم يكن هناك يوم واحد يماثل اآلخر، وال ساعة، وال شجيرة

فــى ذلــك اليــوم، كانــت الســماء زرقــاء صــافية، زرقــة هادئــة شــاحبة، ليســت تلــك الزرقــة النفــاذة 
فرجـة  ذ مـنالتى تسيل جداول صوب أعيننا فى أوائل الربيع، أو تلك التى ترجف أرواحنا حين تنف

وكنـَت فـى ذلـك اليـوم مرتـديًا فانلـة ليمونيـة، وسـرواًال . فى السـحب المنخفضـة عنـد أواخـر الخريـف
وكانــت ركبتــاك مخدوشــتين، وقــد بــدت . أحمــر، قــدماك فــى صــندل بنــى، يطــل منــه جــورب أصــفر



تـان أمـا عينـاك الواسـعتان، الرماديتـان بزرقـة، المحاط.. ذراعاك بيضاوين، وقدماك أيضـًا، وكتفـاك
  .بالنمش الدقيق، فقد ازدادتا زرقة وٕاعتامًا ال أدرى لماذا

ســرنا أول األمــر فــى . تركنـا مــدخل البيــت خلــف ظهرينـا، وســرنا نحــو البــاب الخلفـى الصــغير
الممر الضيق الـذى غـارت بقـع الظـالل فـى أرضـه مالصـقة لقطـع  الشـمس، وكنـا نتخطـى جـذور 

وفجـأة توقفـت فـى مكانـك كأنمـا تسـمرت . أقـدامنا شجر الشـربين، فتنثنـى أوراق الجـذوع مرنـة تحـت
العصــا التـى لــم تكــن .. ورحـَت تتطلــع إلـى مــا حولـك، وعلــى الفـور أدركــُت أنــك تبحـث عــن العصـا

وبحثــُت فــى الممــر حتــى وجــدت لــك عــودًا مــن شــجرة جــوز فقصــمته، . تتصــور بــدونها أيــة نزهــة
تـــك، وأخـــذَت العصـــا منـــى وغضضـــَت بصـــرك فرحـــًا ألننـــى خمنـــُت أمني. العصـــا: وناولتـــك نصـــفه

ومــددت الخطــو أمــامى وأنــت تالمــس بطرفهــا جــذوع األشــجار الداخلــة إلــى أرض الممــر، وأوراق 
  .السرخس الطالعة ملتفة كآلة الكمان ورطبة من الظالل

أحنيــُت رأســى أتابعــك ببصــرى، وكنــت ألمــح قــدميك الصــغيرتين وهمــا تتبــادالن الخطــو إلــى 
وخصالت شعرك الفضى التى كسـت رقبتـك مـن الخلـف، وذؤابـة  األمام، وكنت أرى رقبتك النحيلة

.. شــعرك المنفوشــة، وحاولــت أن أســتعيد صــورتى وأنــا صــغير، فتألبــت علــى الــذكريات علــى الفــور
مهما تكن صورى المستعادة من أبعد فترات الطفولة، كنُت كيفما تذكرت نفسـى أرانـى أكبـر .. لكن

  .منك وأنت تمشى اآلن إلى جوارى

حتى انفسـح أمـام بصـرنا فجـأة خـالء واسـع عـن يسـارنا، كاشـفًا تحتـه عـن واد صـغير، مشينا 
، وانبعثـت مـن المـروج السـاخنة رائحـًة دافئـًة مستفيضـًة فـى روح الغابـة "ياسنوشـكا"ترقرق فيـه نهـر 

  ..التى طوقتنا من كل ناحية

  :رددُت بصورة تلقائية مطلع أغنية لألطفال

  ."..رجله بدرى.. آليوشا"ـ 

  :ببساطة فى الحال تجبتَ واس

  ."ماشيه على السكة تجرى"ـ 

  .وأدركُت وأنا أرى ارتعاشة أذنيك الشفافتين أنك ابتسمت

لقــد ســعيُت أنــا أيضــًا، فــى وقــت مضــى، مثلــك اآلن هكــذا، فــى بحبوحــة مــن الــزمن، وكــان 
ك كـان ذلـ.. صيف حينذاك، وكانت الشمس حامية، والنسيم يدفع أمامه شـذى كرائحـة هـذه المـروج

وكنـُت أقـف فـى حقـل واسـع انقسـم النـاس فيـه إلـى قسـمين، . بإحدى المناطق فى ضواحى موسـكو
فوقفت جماعة منهم عند طرف حقل، حيث امتدت خلفه فى العمق غابة ليست كثيفة مـن أشـجار 
البتوال، وتألفت تلك الجماعة من النسوة واألطفال وحدهم، وكانت غالبية النساء يبكين وهن يجففن 



وفى الطرف المواجه لنا من الحقل وقف فريـق مـن الرجـال صـفًا . بمناديل الرأس الحمراء دموعهن
واحدًا الح خلفهم مرتفع لمزلقان سـكة حديديـة، وبـدت فـوق المزلقـان عربـات شـحن بنيـة داكنـة مـن 

وكانـــت حفنـــة مـــن الرجـــال .. قطــار انطلقـــت صـــفارته وتصـــاعد أمامـــه دخانـــه األســـود عاليـــًا بعيـــداً 
  ..لعسكرية يروحون ويجيئون بيننا وبين صف الواقفينبالقمصان ا

كانـت أمـى تبكـى مـع النسـاء، وتجفـف دمعهـا الجـارى، وكانـت تـزر ـ طـوال الوقـت ـ عينيهـا 
علـى األقـل . هـل تـرى أبـاك؟ هـل لمحتـه؟ قـل لـى أيـن يقـف.. يـا ابنـى": ضعيفتى البصر وتسألنى
، وبالفعـل كنـت قـد شـاهدته هنـاك "ه يـا أمـىأنى أرا.. نعم": قلت لها. "..أشر لى فى أية ناحية هو

بين الرجال فى الجانب األيمن من الصف، ورآنا هو اآلخر فابتسم، وكان يلوح لنـا بيـده مـن وقـت 
  .آلخر، لكنى لم أدرك ما الذى يمنعه من التقدم للقائنا، أو يمنعنا نحن من المضى إليه

مـــن األوالد والبنـــات بربطـــات  وشـــعرُت بغتـــة بتيـــار مـــن القلـــق يســـرى بيننـــا، وأمســـكْت بضـــعة
. صـــغيرة، وشـــرعوا وهـــم متـــرددون، يعـــدون عبـــر المـــروج الواســـعة إلـــى الطـــرف اآلخـــر مـــن الحقـــل

وبتعجــــل دفعــــت أمــــى إلــــى بربطــــة ثقيلــــة مــــن المالبــــس والمعلبــــات، ولكزتنــــى، وصــــوتها المرتفــــع 
وكانـت الوقفـة  ."دتـهأسرع إلى أبيك يا ابنى واعطه الربطة، قبله وقـل لـه أننـا ننتظـر عو ": يالحقنى

  ..الطويلة فى الحر قد أرهقتنى، فسعدت بتلك المهمة وجريُت مع األوالد اآلخرين

وتألألت ركب األطفـال العاريـة بضـوء الشـمس المتقطـع وأنـا أعـدو بيـنهم فـى الحقـل، وكانـت 
البهجــة تخــز قلبــى ألن أبــى ـ أخيــرًا ـ سيضــمنى إلــى صــدره، ويرفعنــى بذراعيــه ليقبلنــى، وألننــى 

لـم أكـن قـد رأيـت أبـى منـذ زمـن بعيـد، . سأستمع من جديد إلى صوته، وأنشق رائحة دخانه الهادئة
بعيــد، حتـــى أن ذكريــاتى القليلـــة عنــه كانـــت كأنمــا اكتســـت بغاللــة مـــن الرمــاد الرقيـــق، وأصـــبحت 
إحساســًا بالشــفقة علــى نفســى، ألننــى وحيــد مــن دون كفيــه الغليظتــين، الخشــنتين، وحيــد مــن دون 

كنـت أعـدو وأنـا أتخطـف النظـر تـارة إلـى . نظراته التى كـان يلقيهـا علـى نفسـه فـى المـرآةصوته، و 
، وتـارة إلـى وجـه أبـى الـذى ميـزُت فيـه شـامة صـدغه واتضـح .. األرض التى تجرى من بـين قـدمى

لى وجه أبى وقد حطت عليه التعاسة فجـأة، والحظـت أنـه كلمـا قلـت المسـافة بينـى وبـين الصـف، 
  ..الواقفين هناك ومن بينهم أبى زاد قلق الرجال

انتهى الممر الضيق، وخرجنا من الباب الخشبى الصغير إلى الغابة الواسعة، واستدرنا يمينـًا 
صوب البناء الدائرى ذى القبـة الخرسـانية، وكـان جارنـا قـد شـرع يبنيـه فـى وقـت مـا لكنـه لـم يتمـه، 

ه، وطوقتــه أشــجار الحــور والشــربين فانســحب اللــون الرمــادى علــى البنــاء بأكملــه، بقبتــه، وأعمدتــ
  ..متشابكة ملتفة، وكنَت لمدة طويلة تستمتع بتقليب النظر فيها، بانبهار

خيوطًا فوق الحصى، ولم نكن قد رأينا النهـر بعـد،  "ياسنوشكا"عن يسارنا، ترقرقت مياه نهر 
ممشـى الـذى يقودنـا فقد وارته عنا شجيرات الجوز الكثيفة وأحراش التوت، لكننا كنـا نعلـم أن هـذا ال

إلــى البنــاء ذى القبــة سيمضــى بنــا إلــى نقــرة صــغيرة معتمــة مــن ميــاه النهــر، تــدور فيهــا وريقــات 
  .الشجر، ببطء شديد



مــن الفرجــات فــى أعــالى الشــجر، صــبت الشــمس علينــا أشــعتها، متقطعــة، فــى أعمــدة رأســية 
على ألحية الشـجر، وتوهجْت من ضوء الشمس خيوط عصائر األشجار متموجة كالعسل .. تقريباً 

وتزاحمـت تـرف مـن حولنـا هويشـات .. وتناثرت هنا وهناك، حبات فراولة حمـراء كقطـرات مـن الـدم
البــاعوض الخفيــف، وتنــادت طيــور حجبتهــا كثافــة األوراق فــى األشــجار، والح واختفــى فــى شــعاع 

طابـت شمس سنجاب فر من شجرة ألخرى، وتأرجح الفرع الذى تركه السنجاب من لحظة مهتزًا، و 
  .روح سالمية فى كل شىء حولنا

  .أتراه؟ إنه يتطلع إليك. سنجاب: انظر.. ـ آليوشا

ورفعَت بصرك لتنظر السنجاب، وأخـذَت تحـدق إليـه، وأفلـت عصـاتك مـن يـدك، وكنـت دومـًا 
ظللـت تُْتبـُع السـنجاب بصـرك حتـى احتجـب . تتركها تسقط من يدك إذا استرعى انتباهك شـىء مـا

  .ذكرَت عصاتك فالتقطتها وانطلقَت فى السكة من جديدتمامًا، وحينئذ ت

بوثبة عالية فى الهواء كأنـه سـيرتفع طـائرًا، وتوقـف ورنـا إلينـا  "تشيف"من أمامنا، طلع علينا 
هـل يواصـل ركضـه إلـى األمـام؟ أم أننـا : مدة بعينيه العميقتين المسحوبتين كعينى الغزال مستفهماً 

الطريـق؟ وأشـرُت لـه دون أن أنـبس بحـرف إلـى االتجـاه  د عـنسنرجع فى االتجاه العكسى، أو نحيـ
وبعــد دقيقــة تنــاهى إلينــا نباحــه . الــذى سنمشــى فيــه، فاستشــف اإلشــارة وانــدفع راكضــًا فــى الطريــق

يطـارد صـيدًا، لكنـه عثـر  "تشيف"إذن فلم يكن . المتهيج يتردد من مكان ثابت ال يتحرك من عنده
  .بسرعةعلى شىء ما، ولهذا يدعونا لنوافيه 

  .وجد شيئًا وينادينا "تشيف"أسمعت؟ عزيزنا : قلت لك

. "تشـيف"ورفعتك ألحملك على ذراعى، حتى أجنبـك أشـواك الشـربين ولكـى نصـل أسـرع إلـى 
ورحنــا نــدنو مــن مكــان النبــاح أقــرب فــأقرب حتــى انتهينــا إلــى شــجرة بتــوال ضــخمة بديعــة، كانــت 

ادة الخضــرة، وليلكيــة، وأســفل الشــجرة تــنهض منعزلــة فــى مــرج صــغير غشــته طحالــب صــفراء، وحــ
وهو يحاوط  قنفذًا ولم يكن ينبح فحسب، بل كان يهـر بصـوت مكتـوم وحـار وهـو  "تشيف"شاهدنا 

، فأنّى له وهـو يـركض فـى الممشـى أن يحـس "تشيف"وأدهشتنى مرة أخرى حاسة . يغص بتأوهاته
  من على بعد ثالثين مترًا عن الممشى بوجود قنفذ تحت تلك الشجرة؟

حـين رأى أننـا وصـلنا إليـه، ورأيـُت الطحالـب المحدقـة بالقنفـذ وقـد داسـتها  "تشـيف"نبـاح  اشـتد
من الطوق المحيط برقبته  "تشيف"أنزلتك إلى األرض، وشرعُت أشد . من كل ناحية "تشيف"أقدام 

  .وجلسنا القرفصاء أمام القنفذ المحاصر.. ألبعده عن القنفذ

  .فذ.. قن: ..كرر. هذا هو القنفد: قلت لك

  .ثم المسته بطرف عصاتك. قنفذ: ورددتَ 



  .وانتفش القنفذ وقفز من مكانه، فسحبَت عصاتك بسرعة وفقدَت توازنك واقعًا على الطحالب

كيـف تقلـص القنفـذ مثـل الكـرة ونشـر .. انظـر. ولكن ال داعى ألن تلمسه. ال تخف: قلت لك
أشغاله، فهو مثلك يتنزه، بـل إن النزهـة شوكه، لكنه حالما تغادر المكان سيخرج بوزه ويجرى على 

هـل تـذكر الشـتاء الماضـى؟ . الثلـوج تسـوقه إلـى النعـاس فينـام.. ضرورية، ألنه ينام الشتاء بأكملـه
  أتذكر كيف كنت تجلس فى زالقتك الخشبية ونحن نجرها بك على الثلوج؟

ذى كــان مــا الــ.. يــا إلهــى. لــم تجبنــى علــى ســؤالى، لكنــك ابتســمت فحســب، بســمتك الغامضــة
أو .. بوســعى أال أعطيــه، لكــى أدرك فقــط، ســر بســمتك المبهمــة تلــك؟ حــين تبتســمها وأنــت وحــدك

عنــدما تســمعنى بينمــا أخاطبــك؟ أتــراك تعــى شــيئًا أهــم وأعمــق مــن كــل مــا عرفتــه وخبرتــه أنــا فــى 
  الدنيا؟

وتــذكرُت يــوم ذهبــُت ألتلقــاك مــن مستشــفى الــوالدة، وكنــَت حينــذاك ربطــة متماســكة وملفوفــة 
ولـم أكـن قـد بلغـت بـاب . بإحكام، مجرد لفة تناولتها من الممرضة وخيل لى أنها ثقيلة إلـى حـد مـا

السيارة بعد، حين شعرت أن داخل تلك اللفة جسمًا دافئًا وحيًا، أحسست ذلـك رغـم أن وجهـك كـان 
فـــى البيـــت حررنـــاك مـــن القمـــاط فـــور . مســـتورًا بقماشـــة رقيقـــة ولـــم أكـــن قـــد شـــعرت بأنفاســـك بعـــد

لنا، وتوقعُت ممـا يكتـب ويشـاع عـن المواليـد أن أرى وجهـًا صـغيرًا أحمـر اللـون، ال يبـين فيـه وصو 
كـان وجهـك صـافيًا ومضـيئًا، وتحركـْت . ملمح من التجاعيـد، لكنـى لـم أبصـر ال حمـرة وال تجاعيـد

متدافعـــة قـــدماك ويـــداك الدقيقـــة بشـــكل مـــذهل، وفتحـــَت عينيـــك الواســـعتين، فبـــان لونهمـــا الســـماوى 
كنــت آيــة واضــحة بأكملــك، لــوال الشــريط . الرمــادى، فتحتهمــا وتطلعــت إلينــا بأهميــة ب إلــىالضــار 

  .الطبى الملصق بسرتك

وانتقلنـا جميعـًا إلـى المطـبخ فجلسـنا . سرعان ما قمطوك من جديد، وأطعموك، وأرقـدوك لتنـام
ت هنــاك، وانهمكــت النســاء وهــن يشــربن الشــاى فــى ثرثــرة بهيجــة بشــأن القمــاش الــذى يفــرش تحــ

ولم تقر لى جلسة، فكنت . الطفل، وأفضل الطرق لتعقيم لبن الرضاعة، وٕاعداد الحمام، وغير ذلك
فـى المـرة . أنهض من وقت آلخر وأتوجه إلى غرفتك، أجلس بجـوار سـريرك وأتملـى وجهـك طـويالً 

ــاء نومــك ووجهــك  ــة أو الرابعــة عنــدما قصــدُت غرفتــك وجلســُت قربــك، رأيتــك فجــأة تبتســم أثن الثالث
  ..لجيخت

ما معنى بسمتك تلك؟ أهى من أحالم طافت بعينيك؟ لكن أية أحالم كان لك أن تراهـا؟ وأى 
شىء كـان لـك أن تعرفـه؟ وكيـف لألحـالم أن تـراودك؟ إلـى أيـن سـاقتك أفكـارك حينـذاك؟ أو كانـت 
لك أفكار؟ لم تكن بسمتك فقط، إنما ضاء وجهك كامًال بتعبير رفيع عن أرقى درجة من المعرفـة، 

ْت فوقــه ســحابات رقيقــة وهــو يصــير كــل لحظــة إلــى وجــه آخــر، غيــر مــا كانــه، ومــع ذلــك لــم وشــف
  .ينطفىء ولم يتحول انسجامه العام لحظة



فى أوقات صحوك، سواء أكنـَت تبكـى أم تضـحك، أم تتطلـع صـامتًا إلـى اللعـب المعلقـة إلـى 
تفاض فيـه وأنـت نـائم حافة سريرك، لم يكن وجهـك فـى تلـك األثنـاء يسـتنير بـذلك التعبيـر الـذى اسـ

  ما الذى يحدث لك؟: فأذهلنى وجعلنى أمسك أنفاسى مفكراً 

 ."يبتسم الوليد هكذا، ألن المالئكة تالطفه": فيما بعد، قالت لى أمى
واآلن، ونحن جالسان القرفصاء نتأمل القنفذ، أجبتنى عـن سـؤالى ببسـمتك المبهمـة، لـم تقـل شـيئًا، 

لشتاء أم أنك ال تذكره؟ وكان شـتاؤك األول الـذى انصـرم فـى وهكذا لم أعرف إن كنَت تذكر ذلك ا
شــتاءًا جمــيًال، تســاقطت ثلوجــه وفيــرة أثنــاء الليــل، وأضــاءت شمســه فــى النهــار بلــون  "أبرامتســيفا"

وردى مشع، حتى صارت سـماؤه ورديـة، واكتسـت أشـجار البتـوال وبـرة مـن قطـرات النـدى، تجمـدت 
واء الثلـوج النقـى، فتنتعـل حـذاءك الشـتوى، وترتـدى معطفـًا وكنا نخرج بك لتستنشـق هـ. نقطًا ثلجية

. من الفرو سميكًا إلى درجة أن يديك فى قفازيك السميكين كانتا تتباعـدان عـن جانبيـك فـى الهـواء
وكان البد، إذا جلست فى الزالقة، من أن تأخذ معك عصا تمسكها فى يدك طوال الفسحة، ولذلك 

ختلفـة الطــول، وكنـَت فــى كـل مــرة نخرجـك للفســحة تختــار أسـندنا إلــى مـدخل البيــت عـدة عصــى م
كنا نخرج بك من بوابة البيت ومـن هنـاك تبـدأ فسـحتك المبهجـة وتشـرع . عصا أخرى غير السابقة

بعصاتك فى رسم الخطوط فوق الثلج، وتناغى نفسك، وتناغى السـماء والطيـور والشـجر، وتنـاغى 
وكان كـل مـا حولـك ينصـت إليـك، . ت أقدامناحتى هسهسة الثلج المتكسر تحت حديد زالقتك وتح

ويفهم غمغماتك، وحدنا نحن لم نكن نفهم ما تقوله، ألنك لم تكن قد تعلمَت الكالم بعد، وٕان كنـت 
فاتــك تســر إلينــا .. فــا.. تــك، وفــا.. بــا.. التــك، وبــا.. ال.. تتــرنم بمختلــف األلحــان، وكانــت كــل ال

ــم لزمــَت الصــمت، ف. أنــك ســعيد: شــيئًا واحــداً  ــا عصــاتك واقعــة خلفــك، هنــاك ث ــا ورأين تطلعنــا حولن
بعيدًا، فبدت سوداء فـوق الثلـوج البيضـاء، وأنـت تغـط فـى النـوم وقـد باعـدَت مـا بـين ذراعيـك بينمـا 

وكنا نجر الزالقة وأنت نـائم سـاعة وسـاعتين فـال تصـحو . اشتعل خداك المشدودان حمرة من البرد
تواصل إغفاءك العميق بينمـا نخلـع عنـك حـذاءك، أو تفيق، وحتى بعد أن نصل إلى البيت، كنت 

  .ومالبسك، نفك أزرار ألبستك، ونحررك من األربطة، ونرقدك فى سريرك وأنت ال تزال نائماً 

حينما أشبعت بصرك من القنفـذ، نهضـنا وعـدنا إلـى السـير فـى الممشـى مـن جديـد، وسـرعان 
  :انك ولفظَت بسرور كعادتكما بلغنا البناء ذا القبة، وحالما شاهدَت القبة توقفَت مك

  .لة.. يـ.. كبـ.. وة.. حو.. ـ قبة

.. قبـة"من علـى مسـافة، ورددت بـنفس النبـرة المندهشـة  "الحلوة الكبيرة"تطلعَت مدة إلى القبة 
اقتربنا منها، َفرحَت تطرق أعمدتها واحدًا بعـد اآلخـر . وكأنها المرة األولى التى تراها "لة.. يـ.. كبـ

َت الطــرف نــاظرًا إلــى حضــن النقــرة الصــغيرة تحتنــا، وفــى الحــال مــددُت لــك بعصــاتك، ثــم غضضــ
يــدى، وشــرعنا ويــدى بيــدك ننحــدر إلــى أســفل الجــرف، وحــين وصــلنا إلــى المــاء بــدا ســطح النقــرة 
الصغيرة ثابتًا ال يضطرب، وعلى مرمى البصر ضحل النهر وتنـاهى إلينـا مـن هنـاك خريـر المـاء 

ء مرئيًا إال إذا راقبنا لبرهة ورقة شجر وهى تسبح وتتحـرك بـبطء فى الحصى، ولم يكن جريان الما
  .إلى األمام حيث ضحل النهر، ببطء حركة عقرب الدقائق فى الساعة



كنــُت أعــرف أنــى . بجانــب المــاء رقــدت شــجرة شــربين مكســورة، جلســُت عليهــا وأخــذت أدخــن
أفلــّت العصــا مــن . صــغيرةســأمكث هنــا إلــى أن تمتلــىء أنــت غبطــة وحبــورًا مــن كافــة متــع النقــرة ال

يدك واقتربَت من أفضل موقع يناسبك فى الشجرة، ذلك الممتد داخل الماء مباشـرة، وانحنيـَت راقـدًا 
مـن الغريـب أنـك فـى الصـيف لـم تكـن تميـل إلـى . عليه بمقدمـة صـدرك، وصـرَت تحـدق فـى المـاء

سـعك أن تظـل ـ إلـى مـا اللهو باللعب المألوفة، لكنك همت بتفحص األشـياء بالغـة الدقـة، وكـان بو 
ال نهايــة ـ منشــغًال بزحزحــة حبــة رمــل صــغيرة فــوق راحتــك، أو ورقــة شــربين ضــئيلة أو فتيتــة مــن 
عشــب، وكانــت كســرة مــن طــالء الجــدار بالبيــت ال تزيــد عــن مليمتــر تكشــطها بــأظفرك جــديرة بــأن 

ثيـر مـن عـالم وكـان عـالم النحـل والفـراش والبـاعوض يشـغلك أكثـر بك. تسلمك لمتعة التأمل طـويالً 
أى كــون، ال نهايــة لــه، تفــتح لــك فــى قــاع . القطــط والكــالب واألبقــار والغربــان والســناجب والطيــور

النقرة الصغيرة وأنت راقد على الشجرة يكاد وجهك يالمس الماء متمليًا كل ما فـى القـاع؟ وكـم مـن 
غـب أخضـر حبات رمل دقيقة وصغيرة استكنت هناك، وكم من حصى تباينت ظـالل لونـه، وأى ز 

رقيــق كســا الحصــى الكبيــر، وكــم مــن األســماك خليقــة لتوهــا، دقيقــة، شــفافة الجســم، كانــت تســكن 
مكانها تمامًا بال حراك، وتارة أخرى تثب فجأة فى الهواء ناثرة الماء معها، وكم مـن دقـائق ال تـرى 

  إال بالميكرسكوب كانت مرئية لعينيك وحدهما؟

  :بعد دقيقة قلَت لى

  .بحتس.. ـ األسماك

  :قلُت لك وأنا أقترب ألجلس بجوارك

إذن لم ترحل األسماك بعد إلى النهر الكبير؟ يا لها من أسماك صغيرة لعلهـا مخلوقـة .. ـ آها
  ..لتوها، فهى ضئيلة للغاية

  :ووافقتنى بسرور

  .جداً .. لة.. ـغيـ.. ـ  ـصـ

ال صـورة السـماء المنعكسـة كان الماء فى النقرة الصغيرة شفافًا، إلى درجة أنه لم يكن ِلُيرى لو 
دليـَت رأسـك مقتربـًا مـن المـاء وكمشـَت حفنـة مـن حصـى القـاع، فارتفعـْت . عليه مع أعالى الشجر

قليًال من النقرة سحابة مـن عكـارة دقيقـة، وظلـْت معلقـة هنيهـة مكانهـا ثـم هبطـْت، وحينـذاك فككـَت 
وحـين اعتـدلَت رافعـًا  .قبضتك عن الحصى الذى كمشته فاهتزْت صـورة الشـجرة علـى سـطح المـاء

نصـفك العلـوى مـن علــى الشـجرة، ونهضـَت بســرعة، أدركـُت أنـك تــذكرَت لعبتـك المفضـلة التــى آن 
ومرة أخرى، رجعُت إلى جلستى األولى، وتخيرَت أنت حجرًا كبيرًا، .. رشق الماء باألحجار: أوانها

الحجـر إلـى وسـط  قـذفتوقلبته فى راحتك، تتأمله بحب من مختلـف جوانبـه واقتربـت مـن المـاء ثـم 
الدوامة، واندفعت نافورة الماء إلى أعلـى بخيـوط الهـواء المتمـوج، واصـطك الحجـر مكتـوم الصـوت 



ووقفــَت مســتمتعًا بصــورة المــاء المضــطرب، وبانتثــاره، .. بقــاع الحفــرة، وانــداحت الــدوائر فــى المــاء
رًا آخر، كما فعلَت من وبصوت الحجر المكتوم، وبقبقة الماء، إلى أن هدأ كل شىء، فتناولت حج

  ..قبل، تأملته، ثم ألقيت به

رحــَت ترمــى حجــرًا إثــر حجــر، وقــد أبهجتــك رؤيــة الــرذاذ المتطــاير وانــدياح الــدوائر، وكانــت 
الدنيا ساكنة من حولنا ونضرة، لم تصل إلى أسـماعنا ضوضـاء القطـارات، لـم تحلـق فوقنـا طـائرة، 

كـان يبـرز مـن وقـت آلخـر، مـن هـذه الناحيـة أو  "يفتشـ"فقـط . لم يعبر قربنا أحد، ولم يرنا إنسان
تلــك وقــد تــدلى لســانه، ولكنــه عنــد طرطشــة المــاء كــان يجــرى بعيــدًا إلــى النهــر، فيلعــق الميــاه منــه 

  ..بصوت مسموع، ومن هناك يتطلع إلينا مستفهمًا، ثم يعدو مختفيًا فى الغابة

وأخيـرًا هششــَتها بيـدك وأنــت اسـتقرت باعوضــة علـى كتفــك، لكنـك لــم تنتبـه إليهــا مـدة طويلــة، 
  :تقطب وجهك مقتربًا منى، وقلت لى

  ..قلصتنى.. ـ الباعوضة

  :حككت لك كتفك، ونفخت فيها، وربت عليها، وقلت لك

  ماذا تنوى؟ هل ستواصل رمى األحجار؟ أم نمضى إلى األمام؟.. ـ واآلن

. "ياسنوشـكا"ر حينـذاك حملتـك علـى ذراعـّى وخضـت بـك نهـ. نمشى إلى األمـام: وقلَت مقرراً 
كان علينا أن نعبر الوادى الضيق المشبع بالندى، الذى بدت فيه تيجان البقول البيضاء المتكاثفـة 
كأنها رغـوة كسـت الـوادى منصـهرة تحـت حـرارة الشـمس متموجـة فـى خطـوط غمرهـا النحـل بطنـين 

والبلوط، إلـى  ارتفع الممر إلى أعلى بين شجر الشربين والجوز، وعال وسط أشجار البتوال.. سعيد
طلعنا المرج إلى فوق . أن انتهى عند مرج واسع تحده من اليمين غابة،، ومن اليسار حقل متموج

ـ التـى ال نراهـا ـ ضـباب رقيـق،  "زاجورسـك"حتى بلغنا ذروته، فبان األفق البعيد، والح فـوق مدينـة 
قد بدأ فى المـرج، إذ كـان  كان واضحًا أن الحصاد. تبينا منه بصعوبة أعمدة االستقبال التلفزيونية

  .الدريس ملقى أكوامًا فوق األرض والنسيم يهب مفعمًا برائحته الضعيفة

جلســنا فــى موضــع لــم ُتحصــد أعشــابه وزهــوره بعــد، فطالــْت كتفــّى وأنــا جــالس علــى األرض، 
ومشـــيَت أنـــت تخـــوض برأســـك بـــين األعشـــاب والزهـــور، ال يظلـــك شـــىء ســـوى الســـماء، وتـــذكرُت 

ــديك التفاحــة، فأخرج تهــا مــن جيبــى ودعكتهــا فــى العشــب حتــى لمعــت، أعطيتهــا لــك، فتناولتهــا بي
  .االثنتين، وقضمَتها على الفور، وبدا أثر القضمة فى التفاحة كأثر قدم السنجاب

رادنيجســـكى، واحـــدة مـــن أعـــرق األراضـــى الروســـية، إحـــدى المـــدن "مــن حولنـــا امتـــدت أرض 
حلقتـا بـبطء . ند طرف الحقل حلقْت عاليًا حـدأتانوع. الهادئة التى دخلت فى نطاق مدينة موسكو

لـــم يبـــق لنـــا شـــىء مـــن ذلـــك الماضـــى، تبـــدل كـــل شـــىء، األشـــجار . وانســـياب فـــى مـــدار متكـــرر
وكأنهــا لــم تكــن، لــم يبــق منهــا  "رودينــيج"والغابــات، بــل واألرض نفســها، وانــدثرت المدينــة القديمــة 



اللتـان تحلقـان فـى الـدوائر، كأنمـا منـذ ألـف سوى الذكريات، هى كل ما تبقى لنا، وهاتان الحدأتان 
  ..مازال يتدفق فى نفس المجرى القديم "ياسنوشكا"ولعل نهر .. عام

كمــا . أدركــُت ذلــك.. فرغــَت مــن أكــل التفاحــة،  لكــن كــان واضــحًا أنــك ســارح فــى عــالم آخــر
طــارت بعــض الفراشــات فوقــك، الــبعض . الحظــُت أنــك لمحــت الحــدأتين وأتبعتهمــا بصــرك طــويالً 

منهــا شــده لــون ســروالك األحمــر فحاولــْت الوقــوف عليــه، ولكنهــا كانــت تحلــق مرتفعــة فــى الحــال، 
  .وبصرك ال يفارق طيرانها البهيج

تكلمـَت معـى باقتضـاب، وكـان باديـًا علـى عينيـك ووجهـك أنـك تفكـر طـوال الوقـت فـى شــىء 
لقد تغيـرَت وأصـبحَت .. يا إلهى، كم تمنيُت أن أكون أنَت ولو لدقيقة واحدة، ألعرف فيم تفكر. ما

  !إنساناً 

كــان عالمنــا مباركــًا ســعيدًا، لــم تنفجــر فيــه قنبلــة، لــم تحتــرق مدنــه وأشــجاره، لــم يتجمــد فيــه 
األطفال من البرد القارس، ولم يدّوم فيه ذباب الموتى فوق جثثهم الملقاة على الطريق، ولم يسيروا 

اآلن أيضـًا انهمـرت دمـوع . وكـأنهم وحـوشفى ثياب بالية تشغى بالقمل، ولم يعيشوا فى الخرابـات 
ألـــيس ذلــك مـــن الغبطــة؟ أم مـــاذا؟ ألــيس مـــن . تمامــاً .. الطفولــة وســـالت، لكــن لســـبب آخــر تمامـــاً 

  .السعادة؟ أم لماذا؟

لعـل أحـدًا غيرنـا لـم يشــاهد هـذا اليـوم، وهـذه السـحب التــى : التفـُت حـولى مـرة ثانيـة وأنـا أفكــر
الجـارى تحتنــا فـى وســط الغابـة، والحصــى الـذى ألقتــه يــداك  تتمهـل فوقنــا فـى هــذه اللحظـة، والنهــر

ومـــازال راقـــدًا فـــى القـــاع وخيـــوط المـــاء الصـــافى تلتـــف مـــن حولـــه، وهـــذا الهـــواء الحقلـــى والممشـــى 
األبـيض الـذى وطأنـاه فــى الحقـل بـين جــدارين مـن الشـوفان الــذى بـدا كأنمـا قــد جـرت عليـه خيــوط 

لـم يشـاهد القريـة الصـغيرة الواقعـة بعيـدًا واألفـق يرتجـف زرقاء وفضية من الجليد، لعل أحدًا غيرنـا 
سيظل هذا اليوم فى وجدانى إلى األبد، مثـل أيـام أخـرى مضـيئة فـى حيـاتى، لكـن هـل . من خلفها

ستتذكر أنَت هذا اليوم؟ فتتجه ببصرك ـ يومًا ما فيما بعد ـ محدقًا بعمق إلى ذلك الماضى البعيـد؟ 
م تنصرم، وترتد من جديد طفًال صغيرًا تجرى بين زهور تطال فتحس أن السنوات التى انصرمت ل

كتفيـــك فتطيـــر الفراشـــات فزعـــة منـــك؟ أمـــن المعقـــول، أمـــن المعقـــول أنـــك لـــن تتـــذكر نفســـك، ولـــن 
تتذكرنى؟ أحقًا أنك لن تتذكر هذه الشمس الحارة التى تلفح كتفيك؟ وسوف تنسى تمامًا مـذاق هـذا 

يشبه الحقيقة فى شىء؟ أين ينطمر كـل هـذا؟ وبـأى قـانون اليوم الصيفى الطويل وصوته الذى ال 
غريب ينقطع ويتوارى فى عتمة العـدم؟ أيـن تنطـوى أسـعد الفتـرات البـاهرة عنـد بدايـة الحيـاة؟ وأرق 

 لحظات الطفولة؟

ضربُت كفًا بكف من يأسى، ألن الزمن الذى يولد فيه اإلنسان، أعظم األزمنة، يستتر ويضيع منا 
نت قـد عرفـَت الكثيـر، واكتسـبَت مالمحـك الشخصـية الخاصـة بـك، وصـارت لـك وها أ. فى الظلمة

، ومـا "تحبـه"عاداتك، وتعلمت الكالم، وأصبحَت تفهم اللغة أفضل مما تتكلمها، وأضحى لديك مـا 
واسأل أى إنسان، سيقول لك الجميع إنهم يتذكرون أنفسهم مـن عنـد السـنة الخامسـة أو . "ال تحبه"

وماذا عما قبل ذلك؟ أم ترانا ال ننسى شيئًا؟ فيتردد علينا ريق األيام األولى  السادسة من أعمارهم،



والطفولة الباكرة ومضًا خاطفًا؟ ألم يحـدث لكـل منـا تقريبـًا أن يـرى شـيئًا مألوفـًا وعاديـًا كبركـة ميـاة 
فى الطرقات الخريفية، أو يستمع إلى صوت من األصوات، أو يشم رائحة ما فيرتجف مذهوًال من 

لقد شاهدت ذلك من قبل، لقد وقع فيما مضى، لقد عشت ذلك، أيـن؟ ومتـى؟ هـل : اطر مكهربخ
جرى ذلك فى حياتى هذه؟ أم فـى حيـاة أخـرى؟ ويضـنى كـل منـا نفسـه لكـى يتـذكر، ولكـى يسـتعيد 

  ..ومضة مما مضى، بال جدوى

عس لنفسه قد سبقنا إلى هناك، ود "تشيف"حان ميعاد نومة الظهيرة، رجعنا إلى البيت وكان 
عـم . موضعًا فى العشـب المتكـاثف بجـوار البيـت ومـط جسـده غافيـًا ويـده ترتجـف مـن وقـت آلخـر
وفـــى . الهــدوء أركـــان البيــت، وفـــاض ضــوء الشـــمس مــن النوافـــذ علــى األرض قطعـــًا مربعــة منيـــرة

 ، كنَت قد تذكرَت كل ما رأيته فى الصـباح"اما‘البي"غرفتك، بينما رحُت أخلع عنك ثيابك وألبسك 
أرقـدتك فـى فراشـك وقصـدُت غرفتـى، ولعلـك . فى ختام كالمنـا، تثاءبـَت بقـوة مـرتين. وسردته علىّ 

  .رحَت فى النعاس من قبل خروجى من عندك

وتصــورت ســنواتك المقبلــة، ومــن . جلســُت عنــد نافــذة مفتوحــة، وأخــذُت أدخــن وأنــا أفكــر فيــك
ئر وتغـازل البنـات، ولكنـى تمنيـت لـو الغريب أننى لم أود أن أراك كبيرًا تحلـق ذقنـك وتـدخن السـجا

أراك أطول زمن ممكن ـ ال صغيرًا كما كنَت حينذاك فى ذلك الصيف ـ لكن وأنت فى العاشرة مـن 
  وحينها ما الذى كنا لن نهتم به؟.. أى تجوال وتطواف كنا سنقوم به معاً . عمرك تقريباً 

منى، وأنك تـدرك أمـرًا مـا  رجعُت إلى الحاضر، ومرة أخرى فكرُت واجمًا فى أنك أكثر حكمة
وفكــرُت فــى أن هــذا الكــون . فقــد نســيته.. أمــرًا أدركتُــه أنــا أيضــًا فــى زمــن مــا، لكنــى اآلن ال أذكــره

. "هذه المملكة اإللهية ملكك أنـت": الشاسع بكل ما به، مخلوق لكى نرنو إليه بعينى الطفولة، وأن
ــد، وٕاذ ــذ ألــف عــام مضــت  ن فقــدليســت جديــدة هــذه الكلمــات، فلقــد قيلــت منــذ زمــن بعي أحســوا من

فما الذى أعالهم علينا؟ أهـى البـراءة؟ أم شـىء آخـر؟ أهـى معرفـة .. بالتفوق المبهم لألطفال علينا
  رهيفة من نوع خاص؟ معرفة تتالشى مع تقدم العمر؟

تزحزحــت الشــمس مــن مكانهــا بصــورة ملحوظــة، . انقضــت أكثــر مــن ســاعة وأنــا جــالس أفكــر
  .رض حين شرعَت تبكىواستطالت الظالل فى األ

كنـَت نائمـًا تبكـى . فركُت السيجارة فى المطفأة وقصدُت غرفتك معتقدًا أنـك بحاجـة لشـىء مـا
كـان بكـاؤك فـى . وركبتاك مضمومتين إلى صدرك ودموعك التى همـْت بغـزارة قـد غمـرت وسـادتك

رة وأنت مستيقظ، لم تكن تبكى بهذه الصو . كنَت تنشج يائسًا من دون أمل. استيقظتَ . الحلم مريراً 
لكنـك اآلن . وكنـت ببسـاطة ـ إذا أصـابتك رضـوض أو ركبـت رأسـك نـزوة ـ تجهـش بصـوت مرتفـع

وكانـت أنفاسـك مختنقـة مـن النحيـب، صـوتك . كنَت تبكى كأنما تنعى أمرًا ما يودعك مفارقـًا لألبـد
  .أيضًا كان مختلفاً 



هــذا النحــو فــأى واقــع  ر علــىليســت األحــالم إال انعكاســًا مشوشــًا للواقــع، ولكــن إن كــان األمــ
تراءى لك فى أحالمك؟ وما الذى أبصرته سوى نظراتنا المحبة والرقيقة؟ سوى ابتسـاماتنا، وألعابـك 
الصغيرة، والشمس والقمر والنجوم؟ وما الذى سمعته عـدا خريـر الميـاه، وحفيـف األشـجار، وزقزقـة 

ا الـذى أمكنـك أن تعرفـه مـن الطيور، وصوت المطر المهنهن فوق سـقف البيـت وأغـانى المهـد؟ مـ
هذه الدنيا سوى هناءة الحيـاة اللينـة؟ فلمـاذا يكـون بكـاؤك فـى الحلـم مريـرًا إلـى هـذا الحـد؟ وأنـت لـم 
تعــان شــيئًا، ولــم تنــدم علــى مــاض، ولــم يكــن يلــوح لــك رعــب المــوت؟ مــا الــذى حلمــت بــه؟ أم أن 

 أرواحنا تجزع فى الطفولة خشية اآلالم المقبلة؟

وهززُت يدك برفـق . ذر لتفيق، وأنا أربت على كتفك، وأمر بيدى على شعر رأسكأخذُت أنبهك بح
واسـتيقظَت فجلسـَت علـى الفـور فـى . "اصح يا بنى، يا حبيبى، قم يـا آليوشـا، قـم يـا حبيبـى": قائالً 

ورفعتـك وضـممتك إلـى صـدرى بقـوة، متعمـدًا أن أكـرر مـا أقولـه . سريرك وأنت تمد ذراعيـك نحـوى
أزحـــُت  "أيــة شــمس؟.. انظــر.. ك؟ مــاذا جــرى لــك؟ لقــد كــان حلمــًا ال أكثــرمــا بــ": بصــوت نشــط

الستائر جانبًا عن النافـذة، فـامتألت غرفتـك بـالنور، ولكنـك واصـلَت البكـاء وأنـت تـدفن وجهـك فـى 
 ..صدرى وتشد أنفاسك المتقطعة وقد تشبثت أصابعك برقبتى بقوة حتى آلمتنى

ما هذا الطائر الذى يحلق هناك؟ وأين يـا تـرى القـط . .آها.. انظر.. اآلن سوف نتغدى": قلُت لك
تـرى مـن .. لقد انقضى ذلـك.. ال تخف.. آليوشا يا حبيبى.. األبيض المنفوش؟ آليوشا؟ إيه "فاسا"

  .قلُت لك كل ما عن لى من كلمات عّلنى أشغلك عما بك. "يمشى هناك؟ أهى ماما؟

تشـنجًا ممـا عانيتـه، إال أن ابتسـامة بـدأت ورأيتك تهدأ بالتدريج، وكان فمك ال يزال مشـدودًا م
تلوح على وجهـك، وأخيـرًا أشـرق محيـاك، وّنـور حـين سـقط بصـرك علـى اإلبريـق الخزفـى الصـغير 

: المعلق فى مسمار عند النافذة، وكنَت شديد التعلق به، فنطقَت برقة مستمتعًا بلفظ الكلمة فحسب
  .ق.. بريـ.. ا

بض عليه بيدك، كمـا يختطـف األطفـال عـادة ألعـابهم لم تمط جسمك نحوه، ولم تحاول أن تق
المفضـــلة، واكتفيـــَت بـــالنظر إليـــه بعينيـــك اللتـــين غســـلتهما الـــدموع، فبـــدتا نقيتـــين بصـــورة خاصـــة، 

  ..وبهدوء تمليَت اإلبريق وطالءه المزخرف

وبـدا لـى فجـأة أن .. غسلُت لك وجهك، وأحطُت رقبتك بفوطة ورقية، ثم أجلسـتك إلـى المائـدة
مــا قــد طــرأ عليــك، إذ أنــك لــم تــدق بقــدمك أطــراف المنضــدة، بــل ولــم تبتســم، ولــم تقــل لــى شــيئًا 

ودهمنى إحساس . ، لكنك أخذَت تحدق صامتًا إلى بنظرة ثاقبة وجدية"بسرعة عاوز آكل": كالعادة
بأنك تفارقنى، وأن روحك التى اندغمت فى روحى حتى هذه اللحظة تنأى اآلن عنى، وأنها سوف 

عد فأبعد ـ مع كل سنة تنقضى، وأنك اآلن لم تعد أنا، ولم تعـد اسـتمرارى، كمـا أن روحـى تنأى ـ أب
  .إنك ترحل إلى األبد. لن تلحق بك بعد اآلن، أبداً 

ورأيُت فى نظرتك العميقة التى لم تعد طفولية روحك التـى تهجرنـى وهـى تتطلـع إلـى ُمَعَذبـًة، 
حـاوًال أن أظـل بقربـك علـى األقـل، ولكنـى أدركـت أننـى وانـدفعُت إليـك، م. رأيتها تودعنى إلى األبد

غير قادر على اللحاق بك، فحياتى تشدنى بقوة إلـى طريقـى السـابق بينمـا تمضـى أنـت ـ مـن هـذه 



وشــملنى يـأس ال يوصـف، وغمرنــى ألـم ال َحــد لـه، ومــع ذلـك، فقــد . الحيـاة ـ إلـى طريقــك الخـاص
حدان، فــى وقــت مــا مــرة أخــرى، بحيــث ال تــردد فــى صــدرى صــوت أمــل واهــن فــى أن روحينــا ســتت

  لكن متى وأين سيكون ذلك؟.. نعم. تنفصالن بعدها أبداً 

 ..بصعوبة بالغة أمسكت نفسى عن البكاء يا أخى وابنى الحبيب

 ولم يكن عمرك فى ذلك الصيف يزيد عن العام ونصف العام

  

*** 

  

 أوليا

 

  

  

ا اآلن جميـع النـاس بـل ونسـوا اسـمها كانت تعيش فى دنيانا طفلة رائعـة، نسـيه.. فى زمن ما
كذلك، فلم يعد أحد يتذكرها أو يتذكر وجهها، باستثناء جدتى التى لم تغب تلك الطفلة الرائعة عـن 

  ..ذاكرتها، فحكت لى عنها، وعمن كانت

وكـــان كـــل مـــن يـــرى أوليـــا الصـــغيرة . قالـــت جـــدتى إنهـــم أطلقـــوا علـــى تلـــك الطفلـــة اســـم أوليـــا
ضــمير حـين يســتيقظ، ألن أوليــا كانـت حبيبــة الوجــه، خيـرة الطبــع، علــى يستشـعر فــى قلبـه وخــز ال

  .حين لم يكن كل من يرمقها شريفًا وطيباً 

. كانت ذات عينين واسـعتين صـافيتين شـاهد كـل النـاس فـى عمقهمـا، وفـى أبعـد نقطـة فيهمـا
همـا أحب وأهم ما فى الـدنيا، ولـذلك تمنـى كـل إنسـان أن يحـدق فـى عينـى أوليـا ليسـتجلى فـى غور 

  .أقصى ما يبعث السعادة فيه

غير أن أوليـا كانـت تطـرف بعينيهـا، ولهـذا ال يسـتطيع أحـد أن يسـتبين مـا فـى عمـق مقلتيهـا 
  .الرائعتين

وذات مرة، نظر البعض إلـى عينـى أوليـا، وحـين شـرعوا يلمـون بشـىء ممـا يبصـرونه طرفـت 
  .ما فى غورهما البعيدأوليا بعينيها مرة ثانية، فاستحال على الناظرين أن يحيطوا بكل 

بيد أن شخصًا ساعفه النظر واستطاع أن يمده إلى أقصى مدى فى عينى أوليا، وهناك لمح 
ــان، عــاش علــى شــراء الحبــوب رخيصــة مــن الفالحــين فــى . مــا كــان كــان اســم ذاك الشــخص دمي



ى سنوات المحصـول الـوافر ثـم بيعهـا غاليـة فـى السـنوات العجـاف، وبهـذا كـان علـى الـدوام يحيـا فـ
  .ثراء ورفاهية

فى قاع عينى أوليا رأى دميان صورته، ليس كما كان يبدو للناس وٕانما كما كان فى دخيلتـه 
لقـد ارتسـمت علـى وجهـه روحـه غيـر المرئيـة واضـحة فـى عينـى . "شدق بشع ونظرة وحشـية": حقاً 
قطعـت وما كاد دميان يرنو إلى صورته حتى ارتحـل عـن مكـان معيشـته ومنـذ ذلـك الحـين ان. أوليا

  .عن الناس أخباره فترة طويلة، وأخذوا ينسونه شيئًا فشيئاً 

فلــو أن شخصــًا قاســى القلــب، جميــل  .فــى عينــى أوليــا كانــت تــنعكس الحقيقــة الخالصــة فقــط
  .الوجه فاخر الملبس نظر فى مقلتيها لتجلى فيهما بشعًا تتآكله القروح بدًال من الزينة

كانــت مــا تــزال صــغيرة، ال . قــة تــنعكس فــى عينيهــاأمــا أوليــا نفســها فلــم تكــن تــدرى أن الحقي
  .تدرك

وبــالرغم مــن أن بــاقى النــاس لــم يســتطيعوا أن يلمحــوا صــورهم فــى عينيهــا، إال أنهــم جميعــًا 
  .هاموا بها، وقدروا أن الحياة بخير مادامت أوليا تحيا بهذه الدنيا

شجرة الصنوبر عند البئر  لم يعرف أحٌد ألوليا أبًا وال أمًا، فقد عثروا عليها فى الصيف تحت
ــاة علــى األرض، ملفوفــة فــى شــال دافــىء، تتطلــع نحــو  وقــد مــرت علــى والدتهــا عــدة أســابيع، ملق

فمــرة تبــدوان رصاصــتين، وأخــرى ســماويتين، : الســماء فــى ســكون بعينــين واســعتين يتبــدل لونهمــا
لـم يولـد لهـا طفــل، واحتضـن النـاس األخيـار الطفلــة فتبنتهـا أسـرة قرويـة . وثالثـة سـوداوين حـالكتين

  ."أوليا"وعمدتها باسم 

وكان يحدث عندما تنام أن عينيها . وقضت أوليا كل طفولتها المبكرة فى كوخ والديها بالتبنى
وحين كان الفجـر يقتـرب وينشـر نـوره فـى الكـوخ، كـان . تظالن نصف مغلقتين وكأنها تبصر بهما

كانت تنام على الدكة . ف المفتوحتينكل ما يبين فى الضوء خارج الشباك ينعكس فى عينيها نص
فروع الصفصـافة الناميـة خلـف : وكانت الحياة تعيش أوًال خارج الكوخ. فيضىء أول النهار وجهها

ثـم تعـيش ثانيـة حـين تتـألق فـى . الشباك، والسحب المزدهرة بشمس وليدة هادئة، والطيـور المحلقـة
كانت تلوح أجمل وأصفى وأكثـر بهجـة لكن السحب وأوراق الصفصافة والطيور . عمق عينى أوليا

 .فى عينى أوليا مما تبدو للناس فى الطبيعة

أحب الوالدان أوليا الصغيرة حبًا عميقًا، فكانا يستيقظان فى الليل من فرط شـوقهما إليهـا ويغـادران 
غرفتهمــا ويقتربــان مــن أوليــا، وفــى العتمــة يطــيالن النظــر إلــى تلــك الطفلــة النائمــة الغريبــة التــى 

وكان يلـوح لهمـا أن عينـى أوليـا تفتـران عـن ضـياء . ت أحب إليهما من أى مخلوق فى العالمصار 
  .فيفيض الكوخ الفقير بجو صبيح حينذاك، وكأن الوقت يوم عيد من ماضى من شباب الزوجين

  :قالت األم بصوت هادىء



  .ـ ستموت أوليا عما قريب

  :نهرها األب

  ما الذى يجعلها تموت وهى طفلة؟. ديثـ اسكتى، ال تجلبى المصائب بمثل هذا الح

  :قالت األم ثانية

  .إن عينيها ال تنغلقان أثناء نومها.. ـ أمثالها ال يعيشون طويالً 

كان الناس فى قريتنا يعتقدون أن األطفال الذين ال تنغلق عيونهم أثناء النوم يموتون فى سن 
  .مبكرة

وهى نائمة، لكن األب أمرهـا أال تلمسـها أكثر من مرة أرادت األم أن تسدل بيدها جفنى أوليا 
وكانت أوليا فى النهار تلعب بقصاصات األقمشة فى ركن الكـوخ، أو . وهى نائمة حتى ال تفزعها

تســكب المــاء بالتنــاوب مــن القصــعة الفخاريــة فــى كــوب معــدنى، فــى هــذا الوقــت تحاشــى أبوهــا أن 
  .يمسها كأنما خشية أن يؤذى جسمها الصغير

فــاتح اللــون يكســو رأســها، وتجعــدت خصــالته كــأن الــريح دخلــت مــا بينهــا ثــم نمــا شــعر أوليــا 
لـذلك كـان . تجمدت، أما وجهها فقد بدا ـ فى اليقظة أو فى النوم ـ جزعًا يمعن النظر فى اتجـاه مـا

الوالدان  يحسبان أن أوليا تعانى لتسألهما عن شىء يعذبها، لكنها ال تقدر، ألنها لم تكن تستطيع 
  .الكالم

  .جس أبوها أنها تكابد وجعًا ما فاستدعى لها الممرض لعله يخفف عنهاوتو 

  .أنصت الممرض إلى تنفسها وقال إن كل ما بها سيزول حين تصبح كبيرة

  :تساءل الوالد

  .ـ لماذا يحبها الجميع هكذا؟ ليتها كانت أقل جماالً 

  :قال الممرض

  .ـ إنها تحفة الطبيعة

  :استاء والداها وقاال

  .إنها كائن حى وليست لعبة ـ أية تحفة؟



.. وحاول إناس آخرون، كما فى السابق، أن ينظروا إلى عينى أوليا لكـى يـروا هنـاك مـن هـم
فى الحقيقة؟ ولعل أحدهم قد رأى نفسه على حقيقتها لكنه لم يـبح لآلخـرين بـذلك قـائًال إن الفرصـة 

  .لم تواته، ألن أوليا طرفت بعينيها

ينى أوليا يتبدل، فهى حـين تشـخص إلـى مـا هـو خيـر، إلـى وقد عرف الناس كلهم أن لون ع
فــإن عينيهــا تفيضــان بضــوء  الســماء، إلــى فراشــة، إلــى زهــرة أو إلــى عــابر طريــق فقيــر وعجــوز،

. صــاف، وهــى حــين تشــخص إلــى مــا ينطــوى داخلــه علــى الشــر تعــتم عيناهــا وتصــيران حــالكتين
عمــق عينيهــا، فــى منتصــفهما، فــى وكانــت صــورة المــرء أو الشــىء الــذى ترمقــه أوليــا تــنعكس فــى 

النــور الــذى يشــع هنــاك جليــًا ثابتــًا، فــى هــذا النــور كــان يبــين المطمــوس ســرًا فــى األعمــاق وال يــراه 
  .أحد، فينعكس، ال كما يلمحه الناس من الظاهر، لكن ينعكس على حقيقته

لكلمــات وكـان عــدد ا. بـدأت أوليــا تنطـق فــى عامهـا الثــانى، وكــان كالمهـا قلــيًال، لكنـه واضــح
شاهدت فى شوارع القريـة وحقولهـا مـا شـاهده الجميـع فـألفوه، لكـن أولياكانـت . التى عرفتها محدوداً 

تندهش بصورة دائمة من كل ما تراه، وتصرخ من الرعب وتبكى أحيانًا وهى تشير إلى مـا نظـرت 
  ...إليه

  :سألها أبوها وهو يرفعها إليه دون أن يفهم ما يفزعها

ــ مــا بــِك يــا حبيبتــى تلــك أبقــار .. أوليــا؟ مــاذا جــرى؟ لمــاذا تحــدقين فــى هكــذا؟ أنــا هنــا معــك ـ
  .ال أكثر.. تمشى إلى حظيرتها هناك

إلــى أبيهــا برهبــة كأنــه غريــب لــم تــره أبــدًا مــن قبــل ثــم انزلقــت مــذعورة إلــى األرض  وتطلعــت
  .وفرت منه

  .كذلك كانت أوليا تخاف أمها وتختبىء منها

  .ناك حيث ال ترى عيناها أى شىءه. كانت تهدأ فى العتمة فحسب

كانــت تســتيقظ فــى الصــبح، وتعتــزم أن تهــرب علــى الفــور مــن البيــت، فتمشــى إلــى صــومعة 
وهنـاك فـى الـوادى الضـيق، حيـث الكهـف الرملـى كانـت تقبـع فـى . الحبوب المعتمـة أو إلـى الحقـل

مها إليـه ويقبلهـا وحين كان أحـدهما يحملهـا علـى ذراعيـه ويضـ. الغبشة إلى أن يعثر عليها والداها
فى عينيهـا كانـت تبكـى خوفـًا وجسـمها كلـه يرتعـد، وكـأن والـديها لـم يكونـا يـدلالنها، بـل كـأن ذئابـًا 

  .تتناوشها

وكانت إذا لمحت فراشة هشة ترفرف فوق أعشاب جعلـت تصـيح وتفـر بعيـدًا عنهـا، ويسـتمر 
وجـدتى تلـك كانـت . يـاوكانـت جـدتى بالـذات هـى أكثـر شـخص تهابـه أول. قلبها يخفق بالذعر فتـرة

وقلما ترددت جدتى على  "جدتنا"طاعنة فى السن، إلى درجة أن العجائز األخريات كن ينادينها بـ 



: الكوخ الذى تسـكن فيـه أوليـا، وكانـت ـ إذا توجهـت إلـى هنـاك ـ تحمـل معهـا كـل مـرة هديـة للطفلـة
أربعين يومًا كاملـة، أو أى  قرصًا من الدقيق األبيض، أو سكرًا، أو قفازًا من صوف تحوكه باألبر

  ..شىء مما تحتاج إليه طفلة

واآلن ال ! قالت جدتى عن نفسها إنه كان من المفروض أن تموت، فقد حان أجلها منذ زمـن
يمكنها أن تموت، ذاك ألنها حين تتذكر أوليا يتنفس قلبها الضعيف من جديـد، ويخفـق كأنـه قلـب 

  .ها، وفرحته بهاشاب يتنفس من محبته ألوليا، ومن عطفه علي

لكـن أوليــا كانــت مــا أن تــرى جــدتى حتــى تجهــش بالبكــاء علــى الفــور، وال ترفــع عنهــا مقلتيهــا 
  .المعتمتين، بل وتأخذها رعشة من الخوف

  :قالت جدتى

  .ـ هذه البنت ال تبصر الحقيقة، فهى ترى فى الشر خيرًا، وفى الخير شراً 

  :تساءل أبوها

  لحقيقة الخالصة فى عينيها؟ـ كيف ذلك؟ فى حين يرى اآلخرون ا

  :قالت الجدة ثانية

ويبـدو لهـا كـل شـىء  ..ــ هكـذا تضـىء الحقيقـة الكاملـة فـى عينيهـا، أمـا هـى نفسـها فـال تـدرك
  .كان األفضل لها لو أنها عمياء، فحياتها أشد مرارة من حياة العمياء. معكوساً 

بيحًا، يجوز أن ما قالته الجـدة بالفعل، أوليا ترى السيئ حسنًا، والطيب ق": فكر أبوها حينذاك
  ."صحيح؟

لم تحب أوليا الزهور ولم تقربها أبدًا، لكنها كانت تجمع وسخ األرض بطرف جلبابها وتذهب 
كــذلك لــم تصــادق . إلــى مكــان معــتم، وتلعــب وحــدها، تحــرك الوســخ بيــديها وقــد أغمضــت عينيهــا

  .أطفال القرية، فكانت تولى عنهم راكضة إلى البيت

  :صرخت أوليا

  .أنا خائفة.. ـ إنهم بشعون

ولــم يكــن . ضــمت األم رأس أوليــا إلــى صــدرها كأنمــا ابتغــت لــو أخفتهــا فــى قلبهــا لتطمئنهــا
  .األطفال فى القرية مدللين، بل طيبين وأبرياء يميلون إلى أوليا ويبتسمون لها



تبصـره لم تستشف األم ما يفـزع أوليـا، ولـم تعـرف مـا هـو الشـىء الـدميم فـى هـذه الـدنيا الـذى 
  .عيناها البديعتان التعيستان دون غيرهما من العيون

  :قالت لها

  .ابنتى، أنا معك ال تخشى شيئًا يا.. ـ ال تخافى يا حبيبتى

  :فنظرت أوليا إلى أمها وصرخت ثانية

  .ـ أنا خائفة

  !أمك.. ـ من يخيفك هنا؟ هذه أنا

  !أنِت مخيفة.. ـ أخاف منك

  .مهاوأطبقت أوليا عينيها لكى ال ترى أ

  .لم يدر أحد ما الذى تراه أوليا، ولم تتمكن هى لذعرها من أن تقول شيئاً 

. ، وكان عمرها فى ذلك الوقت أربـع سـنوات"جروشا"بنت أخرى نمت فى القرية، بنت اسمها 
وكـان وجـه جروشـا مسـتطيًال، ولهـذا . وفقط مع هذه البنت شرعت أوليا تلعب، بل وهامت بها حباً 

وكانت حانقـة بطبعهـا، واألكثـر مـن هـذا أنهـا كانـت تكـره والـديها وتـردد أنهـا  ."رأس الفرس"سموها 
وهنـاك .. هنـا سـيئ: (عما قريب ستفر من بيتها، ستفر بعيدًا بعيدًا، ولن تعود ثانية أبـدًا، هـذا ألن

  ).حسن

وراحـت عينـا أوليـا تسـرحان . طفقت أوليا تتحسس بيـديها وجـه جروشـا، قائلـة لهـا إنهـا جميلـة
. وجــه جروشــا المــتجهم الحــانق كأنهــا تبصــر أمامهــا صــديقة بهيــة الوجــه محبوبــة وطيبــة بولــه فــى

فى عينى أوليا، وساعفتها لحظة رأت فيهـا نفسـها هنـاك، كمـا  وذات يوم، تفرست جروشا بالصدفة
  .هى فى الواقع، فزعقت من الهلع هاربة إلى بيتها

على والديها، وعـن تكـرار أن منذ ذلك الحين صارت جروشا أطيب قلبًا، وكفت عن الغضب 
وكانت حين تنتابها من جديد مشاعر النقمـة، تتـذكر هيئتهـا المخيفـة فـى عينـى . البيت ال يرضيها

  .أوليا، فتصاب بالذعر من نفسها، وتعود مسالمة وديعة

وعلــى الــرغم مــن أنــه كــان محزنــًا ألوليــا نفســها أن تــرى الوجــوه الطيبــة قبيحــة، والــورود أيضــًا 
أنها كانت طفلة، وشأن كل األطفال الصـغار طعمـت الخبـز، واحتسـت اللـبن، فكبـرت،  قبيحة، إال

  .ومضت الحياة، وما أسرع ما تمضى، فأتمت أوليا عامها الخامس ثم السادس فالسابع



فـى هـذا الوقـت عـاد إلــى القريـة دميـان، ذلـك الرجــل الـذى كـان قـد هــاجر منـذ زمـن، ولـم يــدر 
وعــاش . سـيطًا وفقيــرًا، وجعـل يحــرث األرض مثـل بــاقى النـاسأحـد حينــذاك إلـى أيــن ذهـب؟ عــاد ب
لتعـيش معـه ابنـة لـه فـى بيتـه، ألنـه  بـل وتمنـى لـو يأخـذ أوليـا. حتى سنوات شيخوخته رحـيم القلـب

لكــن والــدى أوليــا رفضــا ذلــك، ألنهمــا، منــذ حمالهــا إلــى الكــوخ صــغيرة، لــم يعــودا . عجــوز ووحيــد
  .قادرين على الحياة بدونها

لخــامس كفــت أوليــا عــن الصــراخ والهــرب فزعــًا، وأصــبح الحــزن ال غيــره يســتولى فــى عامهــا ا
. عليهـا حــين تــرى أمامهـا إنســانًا طيبــًا ورائعــًا حتـى لــو كــان جــدتى العجـوز، أو شخصــًا آخــر رقيقــاً 

لكــن الصــورة الحقيقيــة لمــن تنظــر إلــيهم ظلــت تســطع فــى عمــق . وكانــت تبكــى فــى أغلــب أوقاتهــا
. أما هى نفسها فلم تكن تبصر الحقيقة، لكنها كانت تبصر الكذب. ن قبلعينيها الواسعتين كما م

صريحتان، حزينتان، ال ... وكانت عيناها وهما تطالعان الدنيا، كأنما تتجمدان دهشة مما تبصران
  .تفهمان ما تراه

ــان إليهــا بصــلة  حــين أتمــت أوليــا الســنة الســابعة مــن عمرهــا، صــارحها والــدها بأنهمــا ال يمت
أما عن والديها الحقيقيين، فال يدرى أحد أين هما، وهل هما فى عداد األحيـاء أم األمـوات؟ قرابة، 

التصرف السليم، ورغبا أن تعرف أوليا الحقيقة منهما ال من الغربـاء الـذين  رأى والداها أن هذا هو
  .سيخبرونها بتلك الحقيقة فى يوم ما، لكن بطريقة مؤلمة تؤذى روح الطفلة

  :وسألت أوليا

  ـ وهل هما أيضًا مخيفان؟

  :أجاب والداها

  .وال يجب أن يكون هناك من هو أحب منهما لديك. إنهما والداك.. ـ ال

  :وتنهدت أمها قائلة

  .إن عينيك تالفتان. ـ أنِت ال تبصرين الحقيقة يا ابنتى

وانقضى صيف بعد ذلـك، وقـررت أوليـا أن تهجـر الكـوخ . وازدادت أوليا كآبة منذ ذلك الوقت
ولكــن لــم يكــد الصــيف ينقضــى . د حلــول الخريــف باحثــة فــى العــالم عــن والــديها اللــذين هجراهــاعنــ

حتى جاءت إلى القرية فالحة متقدمة فى السن، تنتعل خفين من اللوف، حاملة على ظهرها بقجة 
  .وكان من الواضح أنها متعبة وأنها قطعت طريقًا طويًال على قدميها. خبز

جرة الصـــنوبر العتيقـــة عنـــد البئـــر، جلســـت المـــرأة، وأخـــذت وفـــى الطريـــق، حيـــث انتصـــبت شـــ
ثــم نهضــت بعــد ذلــك وتحسســت األرض مــن حــول الشــجرة كأنهــا تبحــث عــن . تتطلــع إلــى الشــجرة



بــدلت المــرأة خفيهــا، ثــم مشــت صــوب كــوخ دميــان، . شــىء مــا، ملقــى، ومنســى، منــذ وقــت بعيــد
  .وقعدت على المصطبة

وظلت . الناس فى ذلك الوقت يعملون فى الحقول لم يكن هناك مارة فى الطريق، كان أغلب
حتى خرجت طفلة من أحد األكواخ ونظرت إلى . المرأة القادمة من بعيد جالسة وحدها فترة طويلة

  .المرأة الغريبة وراحت تدنو منها

  :قالت البنت ذات العينين الواسعتين صافيتى الضياء

  .ـ أنِت لست مخيفة

إلــى البنــت، وأمســكتها مــن يــدها، ثــم ضــمتها إليهــا وأطالــت ونظــرت المــرأة القادمــة مــن بعيــد 
  .احتضانها

وحينــذاك قبلــت المــرأة عــين الطفلــة، ثــم الثانيــة، وانخرطــت فــى . لــم ترتعــد البنــت، ولــم تصــرخ
لقـد أيقنـت أن أوليـا ابنتهـا، ميزتهـا بقلبهـا الـذى ارتعـش، ميزتهـا بعينيهـا، بالحسـنة التـى علـى . بكاء

  .مها الدقيقرقبتها، وبتكوين جس

  :قالت المرأة

  .واآلن عدت آلخذك. ـ كنت شابة وغبية فرميتك للناس

قالــت المــرأة وهــى تقبــل عينــى أوليــا . الــدافىء ونعســت التصــقت أوليــا بصــدر المــرأة النــاعم
  ."أنا أمك": نصف المغلقتين

داوت قبلــة األم عينــى أوليــا فصــارت تــرى الضــوء األبــيض المشــمس بشــكل مــألوف مثــل كــل 
وأصبحت فى هدوء وثبات تتطلع أمامها، بعينـين رصاصـيتين، واضـحتين، ولـم تعـد تهـاب . سالنا

صـارت تـرى كـل مـا هـو طيـب علـى األرض بـاهر، فـى صـورته السـليمة، دون أن يلـوح لهـا . أحداً 
. مفزعــًا ودميمــًا، وكفــت عــن رؤيــة الشــر والقســوة رائعــين كمــا كــان يحــدث فــى الســابق وهــى بــال أم

اللحظـة، اختفـى مـا كـان يلمحـه اآلخـرون فـى عمـق عينـى أوليـا، وتـوارت منهمـا غير أنه منذ تلـك 
صورة الحقيقة المستخفية، ولم تحس أوليا فاجعـة أن الحـق لـم يعـد يضـىء فـى عينيهـا، ولـم تحـزن 

  .أمها حين علمت بهذا

  :قالت أمها

رفهـا فإنـه لـن ـ ال يحتاج الناس إلى رؤية الحقيقة، إنهم يعرفونهـا مـن أنفسـهم، أمـا الـذى ال يع
  .يصدقها، حتى لو شاهدها بنفسه



  .فى ذلك الوقت ماتت جدتى العجوز، ولم يعد بوسعها أن تحكى لى أكثر من هذا عن أوليا

كانـت قـد صـارت شـابة جميلـة جمـاًال أكثـر . لكنى بعد مرور زمـن طويـل، رأيـت أوليـا بنفسـى
    هم غدت فاترة نحوهالكن قلوب.. لذلك امتأل الناس بها إعجاباً . مما يحتاجه الناس

       

 

*** 

  

 األلوان

  

  

  

  .دون رسم.. ال أذكر أن لحظة مرت بى

  .وقد همت ـ أكثر من أى شىء ـ بالتوقف عند الصور وٕادامة النظر إليها

، وهـو راقـد، وقـد باعـد مـا بـين سـاقيه، )1(ومازلت أحفظ ـ مـن ذكريـاتى األولـى ـ صـورة جلفـر
العسكرية، وكذلك اللوحات الملونة التى ازدانت بها كتـب أسـاطير وقد مشت بينهما طوابير األقزام 

حــذاء الكريســتال، القنفــذ، أكلــة لحــوم البشــر، وحيــة فــى ذاكرتــى الصــور : )2("جريمــوف"األخــوين 
ارفعـوا جفنـّى، ": ، وما تزال تتـردد بـين جـوانحى عبـارة الجنيـة)3("الجنية"السوداء الملحقة بأسطورة 

  ."أنى ال أرى أى شىء"... "أى شىء"ردد وقد زادت لكنها تت "..أنى ال أرى

ولـم . حينـذاك فـى موسـكو كنت أرسم ال بالقلم، بل باأللوان المائية الرخيصة التى كانت تبـاع
يكن بوسعى أن أبصر ـ بهدوء وال مباالة ـ العلب الورقية التـى تفتحهـا فتجـدها مشـتملة علـى دوائـر 

                                                
المترجم" جلفر فى بالد العمالقة"بطل رواية يوهان سويفت الشهيرة : جلفر )1( . 

أساطير لNسرة "قاما بتأسيس علم اللغة اAلمانية، صدرت لھما : اAخوان جريموف )2(
المترجم. ، وكانت منتشرة حينذاك1812وترجمت إلى الروسية فى  "واAطفال . 

ة يظھر فى ھيئة امرأة جميلة، تعيش بنعش فى المقابر، جن فى اAساطير الروسي: الجنية )3(
وتنادى من يتردد على المقابر من الشباب، فيقعون فى غرامھا، فتنفرد بھم، وحين يستجيبون 

، تشرع فى إضحاكھم، حتى يقعوا صرعى الضحك "أنى [ أرى.. ارفعوا جفنى"لندائھا 
المترجم. المتواصل . 



 .األلوان المختلفة

اب المألوفــة، ولكــن اللعــب فــى موقــد التنــك الصــفيحى كــان داًء قــاتًال يســيطر ولــم أكــن ألهــو باأللعــ
 وفيما بعد ظهرت بعض اللعب ـ التى لم أتلقاهـا كهـدايا ـ مثـل الـدب الخزفـى الصـغير، الـذى . على

ــارة الورقيــة التــى خرجــت مــن  )4(ســيتحول إلــى جــزء مــن أســاطيرى فــى وقــت الحــق، وكــذلك الطي
أرســمه، وهكــذا انتقلــت مــن الخــيط الــذى يلتــوى، إلــى األفعــى، ومــن  بيضــة، وستصــبح ملمحــًا ممــا

  .، وكان أبى قد أهدانى إياه قبل موته، فظل ذكرى منه"أوفيس الحكيم"األفعى إلى تمثال 

  .ولم تكن األلوان عندى لهوًا، بل عمًال متعباً 

عطونى ما فى الربيع، حينما كانوا يصبغون البيض الستقبال عيد الفصح، كنت ألح عليهم لي
تبقــى مــن صــبغة، وكــذلك فــرخ الــورق الــذى كــانوا ينشــرون البــيض فوقــه بعــد انتشــال البــيض مــن 
الصبغة، ذلك أن آثار ألوان البيض وهو يجف على الفرخ كانت تنشىء مختلف األشكال والرسوم 

وكان بوسعى أن أرنو إلى تلك األشكال دون انقطاع لساعات طويلة، أطول مدة ممكنة . المدهشة
المـا لــم يصـب الــدوار رأســى، كنـت أزر عينــى وأرصــد موجـات الضــوء مــن اللـون الســماوى وهــى ط

تسبح متكاثفة عند أهدابى الفضية إلى عينى، أو اسـتغرق ـ مـن دون أن أزر عينـى ـ فـى التحـديق 
  .إلى قصاصات الحرير متعددة األلوان فى اللحاف المضّرب

رط أن تكون معدنية ـ ولم يكن هناك شىء وكنت أتناول كل ما يقع تحت يدى من أدوات ـ ش
يفوق ميلى إلى قالبة الحطب فـى المـدفأة، الحديـدة الضـخمة التـى ال يعـرف أحـد كيـف آلـت إلينـا، 
فلم يكـن بـدارنا مـدفأة، وكنـُت آخـذها وأذهـب إلـى إحـدى الغـرف فألصـق أذنـى بالحـائط وأسـد أذنـى 

أسـتمع إلـى رنـين الصـوت المتـردد،  األخرى بأصبعى، ثم أضرب الحائط بالحديـدة، وأظـل سـاعات
  .الذى ينداح وهو يعلو سابحًا فى موجات ملونة

  .لم يكن اللون والصوت عندى لينفصالن

وكنــت أميــز أجــراس الكنــائس، لــيس بأصــواتها فحســب، فقــد كــان كــل جــرس يصــطبغ عنــدى 
ن كــان يــرن فــى أذنــى أزرق اللــون، ســابحًا فــى موجــة مــ "روبلــوف"فجــرس كنيســة : بلونــه الخــاص

ــون، أمــا جــرس  "ســيمونوف"النجــوم الفضــية، وكــان جــرس كنيســة  النائيــة يــرن نحاســيًا أخضــر الل
فكان يسرى وينفذ حتى من خالل أطـر النوافـذ المزدوجـة فـى البيـوت البعيـدة  "إيفان العظيم"كنيسة 

أحمــر داكــن الحمــرة، وغــامق : عنــد بوابــة موســكو، ويصــب فــى روحــى مثــل فيضــان نهــر موســكو
  .مخملى

                                                
رة التى يلعب بھا اAطفال فيطلقونھا فى السماء، وتسمى بالروسية وھى الطيا: الطيارة الورقية )4(

Aن خيطھا يتلوى فى الھواء وھى ترتفع، ويبدو ورقھا المشدود مثل رأس  "الثعبان الورقى"
المترجم. ولذلك يتخيل الكاتب أن ھذا الثعبان قد خرج من بيضة. الثعبان . 



  .بوسعى أن أحدد اللون من الصوت، ومن لون المرء كنت أحدد صوتهكان 

ــم يفــارقنى طيلــة ســبع ســنوات، ســموه  ــاحوم"وكــان عنــدى ِقــٌط ل علــى اســم القــديس نــاحوم،  "ن
وكـان . وضعته قطتنا مع بـاقى قططهـا الصـغيرة فـى يـوم مولـدى، واختصـونى بـذلك القـط لتسـليتى

فانكــا "نــد الجســر الحجــرى المبنــى تمجيــدًا لــذكرى مــيالدى فــى بيتنــا الواقــع خلــف نهــر موســكو، ع
  ."تريتيكوفسكى"قرب معرض  "تولماتشوفسكى الكبير"، هناك فى زقاق "كاين

نمـــت عامـــًا واحـــدًا، واســـتيقظت فـــى الســـنة الثانيـــة مـــن مولـــدى علـــى رنـــين أجـــراس الكنـــائس 
لمميـز، والمؤكـد أنـه بالساحة الحمراء، لم يخفت ذلك الرنين األول فى ذاكرتى، ولـم يـزل انسـجامه ا

فــى . هـو  الــذى وّلــد فــى نفســى قــدرتى علـى تمييــز كــل مــا هــو روســى أصـيل حقــًا، ممــا هــو زائــف
، ومنه انتقلنا ـ تحت رعايـة "السد"السنة الثانية من مولدى، انتقلت بنا أمى إلى مسكن آخر بشارع 

لخلفى من الـدار، وكـان يطـل ، وهناك أسكنونا جناحًا منعزًال بالقسم ا"الجسر المرتفع"أخوالى ـ إلى 
وكان ذلك الجناح فيما مضى، مصبغة ومدبغة لوالد جدى وكـان معلـم . "سكى“يارسال"على جسر 

إلـى جـوار المصـبغة تتابعـت عـدة غـرف صـغيرة، كانـت تابعـة . صباغة يشرف على العمـل بنفسـه
  .، جعلوها لمعيشة العمال"“نايديون"لمصنع ورق 

  ."ناحوم"و، انتقل معنا إلى المسكن الجديد القط من بيتنا القديم خلف نهر موسك

وكــان القــط أخضــر العينــين، ذا شــوارب بيضــاء طويلــة وشــعره المنــتفش رصاصــى اللــون، وال 
ينام إال قرب سـريرى، فـإذا جلسـت منهمكـًا فـى ألـوانى، وجدتـه دائمـًا حاضـرًا إلـى جـوارى، وبـدا لـى 

م غائم هادىء يشيع األحالم بال نهاية، وكنت أنه كائن كبير، تحيطه هالة من النور، مثل نور يو 
أنسج له األساطير من خيالى، وأكلمه، فينصت إلى بانتباه، وبدا لى فى بعض األوقات أنـه بـدوره 

وعشـنا معـًا صـديقين علـى ذلـك . يقول لى شيئًا ما، وكنت أصـيخ السـمع بـاذًال كـل جهـدى ألفهمـه
م أضربه أو أعذبه أبـدًا، وال أعـرف صـحة مـا يقولـه النحو، أنا أرسم، وهو ينظف وجهه ببراثنه، ول

وكنـت أضـمه . ، لكن األرجح أن القطط تصبر على من يؤذيها ال أكثر"القط يحب خناقه": الناس
  .إلى بحرص، ولم أقرصه أبدًا أو أجذبه من ذيله، لكنى كنت أصبغ شعره باأللوان التى أحبها

  .المميزة لقد ِهمُت باأللوان، وتعلقت حتى برائحتها

أريـد أن أصــبح ": ، ألجبـتهم بـال تـروى"مـن تـود أن تكـون حينمــا تكبـر؟"ولـو سـألونى حينـذاك 
وصــمويلوف كبيــر القساوســة فــى الكنيســة، . "واحــدًا مــن عمــال الطــالء والنقاشــين عنــد صــمويلوف

كـان أشـقر فــى شـبابه، واآلن صـار شــعره أشـيب يخالطـه لــون أخضـر خفيـف، وكــان يبـدو لـى فــى 
وهو واقف يوم الجمعة الحزينة خلف الهيكل بالكنيسـة يخـرج الثـوب المرسـوم  "سف النجاريو "هيئة 

عليــه صـــورة المســـيح، ثـــم يرتـــل باكيـــًا بـــدموع تتــألق بلـــون ذهبـــى مـــن  انعكـــاس  النـــور األرجـــوانى 
  .للشموع المحترقة عليها



بـيض وكان صمويلوف معلم طالء، يسـتعين بمجموعـة مـن العمـال تعـيش فـى القبـو ببيتـه األ
  ."فارابينسكى"المؤلف من طابق واحد، ناصع النوافذ، بزقاق 

وقد بدت لى وجوه البشر عامة مضيئة، وخاصة وجوه النقاشين التى تراءت لى أكثر استنارة 
، وكـان ممشـوق القـوام، يحسـن ترتيـل األلحـان الكنسـية بصـوت رقيـق، "ماتفى"من غيرها، وبالذات 

فـى الجـدار حينمـا أطرقـه بعـامود الحديـد، كـان يرتـل بضـياع  يشبه موج الـرنين العـذب الـذى ينـداح
بأثقـال كـل مـا جـرى لـه فـى حياتـه،  معذْب وبنبرة غاربـة كلحظـة الشـفق، وحينمـا كانـت روحـه تنـوء

وكل ما لن يقع له أبدًا، كل ما قد رآه، وكل ما لن يراه أبدًا، حينذاك، كان يرتـل بصـوت كأنـه يـوم 
  .غائم

عث على الضحك، هذا غير جملـه التـى يرسـلها مقفـاة، مؤكـدًا كالمـه وكان يتحدث بطريقة تب
، بينمـا تفـوح منـه ـ أثنـاء ذلـك ـ رائحـة المعجـون ُمثبـت "فـاكوم"بـالحكم واألمثـال علـى طريقـة األب 

  .الطالء طازجة ممتزجة برائحة زيت الكتان

ى تنتقــل مــن ال أتــذكر مــا الــذى أســفرت عنــه رســوماتى حينــذاك، لكنــى أذكــر بقــع األلــوان وهــ
الورق إلى يـدّى، ومـن يـدّى إلـى المنضـدة، ومنهـا إلـى األرض فتـدوس فيهـا األقـدام وتلطـخ بآثارهـا 

التـى خيـل إليهـا أن  "نـا“ايـا سـيميونو“بروسـكو"مساحة أوسع، وذلك مـن سـوء حـظ مربيتـى العجـوز 
خاشـعًا  كـان صـوتها. "لو أنك كنت صبية لنظفت اآلن مـا وسـخته": فتقول لى. كل األطفال بنات

ومسالمًا مثل عينيها الغـائرتين، الصـابرتين، ونظرتهـا المسـدلة علـى هلـع دفـين ورثتـه عـن أسـالفها 
  .من األقنان الغابرين

فــى فتــرة الحقــة، انتظمــُت فــى الصــف األول، بمدرســة موســكو الرابعــة، وكانــت تقــع فــى بيــت 
ـــاكرو"بشـــارع  "رازوموفســـكى"قـــديم ملـــك  ـــى مواجهـــة حـــانوت  "ا“ب ـــة،  "كىبوتكينســـ"ف للتحـــف العتيق
خــارج الفصــل انخرطــت فــى تســلية وحيــدة هــى رســم مختلــف . لبيــع الخبــز "تشويفســكى"وحــانوت 

  .أشكال الذيول وخصل الشعر

وكان مثلى أخرق الطبع يمزق  "بوجال"بعد انتهاء الدراسة، كنت أخرج مع زميلى فى الصف 
وبينما نحن فى طريق العـودة كنـا نمـر قد فصل لكل منا بذلة ومعطفًا ـ  "بول"ثيابه ـ وكان الخياط 

ــد كــل مــدخل فنــزعج عطفــة  بأكملهــا التــى ضــمت مــن  "ففيدســكى"علــى البيــوت ونــدق الجــرس عن
  ."أفينا"السكان عددًا ال يقل عن الناس فى سوق 

وفــى الصــباح، ونحــن فــى طريقنــا إلــى المدرســة كنــا نطبــع بالطباشــير صــورة الشــيطان علــى 
بالطباشــير راحــة الكــف واصــبعين اثنــين فقــط، ومــن لعابنــا نرشــق ظهــور المــارة، وذلــك بــأن نــدعك 

عينين وفمًا مفتوحًا فى راحـة الكـف، ثـم نخـبط العـابرين كأنمـا سـهوًا علـى ظهـورهم، فتنطبـع عليهـا 
تلـــك الصـــورة، وكـــان كثيـــر مـــن النـــاس البســـطاء والمعتـــدين بأنفســـهم يمضـــون وهـــم يحملـــون علـــى 

ببذلـة  "اآلس الـدينارى"ذلـك الخـتم الطباشـيرى، الـذى يشـبه  ظهـورهم ـ دون أن يعرفـوا أو يشـاهدوا ـ



ذلـك الشـيطان . فى المدينـة "ماراسكايا"إلى شارع  "بوكروفسكى"المساجين، ويمضون به من شارع 
علـى أيـة حـال، لـم يسـأل أحـد عـن اسـم تلـك . الطباشيرى كان الرسم الوحيد، الواقعى، الذى رسمته

، وال بــأى زقــاق مــن أزقــة "نيكولســكايا"، وال فــى "فارفاركــا" فــى وال "ايليانكــا"الصــورة، ال فــى شــارع 
المدينـــة، ذلـــك أن أصـــغر وأغبـــى طفـــل، كـــان يشـــهق مدهوشـــًا حـــين يـــرى الرســـم علـــى ظهـــر أحـــد 

  .!"شيطان هولندى.. يا اهللا": ويصيح

ولكنى وحدى ـ من غير زميلى بوجـال هـذه المـرة ـ كنـت أرسـم بالطباشـير علـى الجـدران التـى 
  ."ممنوع الوقوف نهائيًا فى هذا المكان": ليس فوقهاكتب البو 

ولم تكن رسـومى تلـك مفهومـة ألحـد، مثلهـا مثـل ألـوانى، فقـد كانـت كلهـا مرسـومة علـى نحـو 
غير مألوف، وبفخامة غريبة، تشبه العـالم غيـر المـألوف الـذى مضـت فيـه حيـاتى المبهمـة، والتـى 

  .نسان فى حلم من األحالم المخيفةتخللها إحساس مضطرب ومرتجف، كذلك الذى يحسه اإل

وكنــت أرى أحالمــى كلهــا ملونــة، وكــل مــا فيهــا ضــخم علــى حالتــه األولــى الســابقة علــى كــل 
شىء، ورافقت األصوات العذبة تلك األحالم  وكنـت أسـمع بينهـا صـوتى أنـا، يتـردد رنانـًا، سـماوى 

  .اللون

أيضــًا فقــد تــردد كــل . تهلقــد صــبغت األلــوان كــل مــا وقــع عليــه بصــرى ورأيتــه، وكــل مــا ســمع
  .شىء فى أذنى أصواتاً 

وذات يوم، مثلما يحدث فى األساطير، ألصقت أذنـى بـاألرض، وضـعتها فـوق حجـر روسـى 
  .وحشى، فإذا بالحجر الوحشى الرمادى يكلمنى

   

***  

 السفر

  

  

  

ال . البـد مـن السـفر. السـفر: ذات يوم، فى أبريل، أدركت أنه لن ينقذنى إال شـىء واحـد فقـط
بالطائرة، أم على ظهر سفينة، فى عربـة تجرهـا الخيـول، أو حتـى فـى : يهم إلى أين، وسيان كيف

الســيئة قصــة أخــرى،  ولألســباب التــى دفعتنــى إلــى هــذه الحالــة. البــد مــن الســفر فــوراً . عربــة نقــل
ع المهم أن الوقت كان فجرًا، حـين شـر . تستغرق روايتها وقتًا طويًال، فضًال عن أنه ال داعى لذلك

وفســر األطبــاء ذلـك بإرهــاق عصــبى، لكنــى . األرق يعـذبنى دفعــة واحــدة، وشــعرت بصـدرى يختنــق



كنت أعرف أن هذا يعود إلى سبب آخـر، ربمـا ألن الرعـود كانـت تتسـكع هنـا وهنـاك، وأن تيـارات 
وأخذت تتقدم نحو موسكو، لذلك يخيل إلى أننى أختنـق،  "بادولسك"الهواء الدافىء قد وصلت إلى 

الدم ال يصل إلى مخى، وأنى سأموت إن لـم أفلـت غـدًا مـن هـذا القفـص المبنـى مـن الجـص، وأن 
والــورق الملصــق علــى الجــدران برســومه التجريديــة، واألرفــف المطليــة والكتــب التــى عليهــا، وِجَلــُد 
الكتـــب، والفطـــائر الصـــغيرة، والشـــاى، والصـــحف، والمنقاشـــات، وأجـــراس التليفـــون، واإليصـــاالت، 

  .سأموت إن لم أفلت من كل ذلك. عل، واآلمال، واإلرهاق، والوجوه الحبيبةوأنواع الز 

ليس من السهل تفسير ما ينتاب المرء قرب الفجر فى أبريـل، حينمـا يـرتج لـيًال بـرواز النافـذة 
  .)1(المفتوحة للريح، ويطقطق شريط الورق الملصوق أسفل الشباك وهو ينسلخ

وخرجـت إلـى . ارت السماء زرقاء صافية بـال سـحبوحل يوم رمادى، ثم انقلب بعد قليل فص
الشارع ـ للمرة األولى فى هذه السنة ـ من دون غطاء رأس، وقصـدت إدارة تحريـر إحـدى الصـحف 

وكان البعض من . كى أحصل منها على تكليف بمهمة صحفية خارج موسكو، وأسافر فى الحال
ـــيس ـــوم لمأموريـــة صـــحفية واآلن ل ـــد دعـــانى ذات ي ـــذى أريـــده  هـــذه الصـــحيفة ق مفهومـــًا لهـــم مـــا ال

ـ وكـان رجـًال ضـئيًال معـتًال يرتـدى قميصـًا مـن  "الصـناعة"حكـى لـى رئـيس تحريـر قسـم . بالضـبط
عمليـة  "كانـدابورج"ومدينـة  "سالينكامسـك"ـ فقـال إنـه تجـرى علـى قـدم وسـاق، فـى مدينـة  "الجرسيه"

فقــد تــم اكتشــاف آبــار نفــط  "تيومنســكى"بنــاء المجمعــات الضــخمة النتــاج الــورق، أمــا فــى مقاطعــة 
، حيـــث يقومـــون ببنـــاء حـــوض "إيركوتســـكايا"األهـــم مـــن كـــل هـــذا مـــا يحـــدث فـــى مقاطعـــة . جديـــدة

الكيماويـة الكبـرى، فـال يمكـن إال أن  أمـا إذا تحـدثنا عـن الصـناعات"وقـال الرجـل . صناعى ضـخم
ية لغـاز النوشـادر، للكيماويات، فقد انتهوا مـن بنـاء األجنحـة اإلضـاف "نوفاينسكى"نشير إلى مجمع 

  ."وعمليات التركيب، والتحويل، وهذا قبل انتهاء الفترة المحددة بمدة

قلت له إن كل ذلك يثير اهتمامى على نحو غير طبيعى، وبنفس الدرجة،  لهـذا بالتحديـد ال 
وألمحــت إلــى أننــى كنــت أود لــو عثــرت علــى . أســتطيع أن أختــار واحــدًا مــن هــذه األمــاكن بســهولة

اميـــة مـــن قلـــب المصـــانع واالنتـــاج، مشـــكلة حاميـــة تتكشـــف فيهـــا مصـــائر النـــاس موضـــوعات در 
  .ومختلف وجهات نظرهم فى الحياة

وانعقــد علــى وجهــه . هــذه الموضــوعات ســتجدها أينمــا شــئت: وقــال رئــيس القســم علــى الفــور
وكــان، وهــو يتحــدث معــى يــدحرج . تعبيــر غريــب مــزدوج مــن الشــجن والغطرســة فــى نفــس الوقــت

  .بأصابعه فوق المنضدة قلمًا من النوع األجنبىطوال الوقت 

شكرته قائًال إننى سأفكر فى األمر، وخرجت وفى نفـس الوقـت خـرج معـى إلـى الردهـة شـاب 
ــاء الحــوار أخــذنا نهــبط علــى الســلم معــًا وفجــأة وجــه إلــى . كــان حاضــرًا معنــا، ملتزمــًا الصــمت أثن

  :سؤاالً 
                                                

المترجم. الھواء البارد إلى الغرفيلصق الروس شريط ورق بالشباك ليمنعوا تسرب  )1( . 



  ـ أنت تبحث عن موضوع يهزك؟

  :قلت له

إنـى أجـد ! االنفعـال عليـه اللعنـة.. أحتاج إلى موضوع يـدفعنى لالنفعـال. إنها مشكلة .ـ طبعاً 
  .قد يبدو كالمى غبيًا، لكنها الحقيقة. نفسى بال أية انطباعات تحركنى

لكن . وشعرت ببعض الخجل، كأننى اعترفت ألحد أننى مفلس بال نقود ورجوته أن يقرضنى
  .ما أحسستههذا الشاب كان يود مساعدتى بصدق، هذا 

  :قال

ــ إذا كنــت تبحــث عــن موضــوعات ذات أثــر، فلــيس ضــروريًا علــى اإلطــالق أن تســافر إلــى  ـ
، إنهـا "ليبتسـك"أو  "كورسك"، أذهب إلى األماكن القريبة "إيركوتسك"أو  "تيومين"إلى .. مكان بعيد

  .ال تقل قيمة وأهمية عن سيبيريا أى واهللا

  ):صح بكلماته هذه عن رأيى الشخصىوقد سعدت بينى وبين نفسى إذ أف(سألته 

  ..ـ أتظن ذلك؟ على أية حال أنت محق، فليست المسألة فى الكيلومترات

فـى مـواجهتى، عنـد مــدخل . عنـدما خرجـت إلـى الشـارع كـان منتصـف اليـوم مشمسـًا فـى عـزه
دار العرض، وقفت زحمة من النساء، مررت من بينهن ثم استدرت إلـى اليسـار وتجـاوزت التمثـال 

انحـدرت . ى كان يقف حوله دائمًا حشد من أهالى الريـف بمعـاطف طويلـة والكـاميرات بأيـاديهمالذ
حـدقت إلـى . فى الشارع العريض وواجهنى سيل ربيعى من البشر، غزير ومتماسـك، يتحـرك بـبطء

أوجه الناس التى تتعاقب أمامى بال نهاية، ثم تختفـى خلـف ظهـرى متواريـة بـال أثـر فـال تلـوح بعـد 
، بينمــا ال أعــرف ضــواحى "ليبتســك"أو  "كورســك"لمــاذا أســافر إلــى : وفكــرت. حيــاتى أبــداً ذلــك فــى 

، بــل "ميتيشــى"وال أدرى شــيئًا عــن . مــرة واحــدة "ناوفومينســك"ولــّم أذهــُب إلــى . موســكو كمــا يجــب
  .وهناك شوارع ومناطق فى موسكو نفسها لم أشاهدها إطالقاً 

وتوقفــت . قــرب المنــزل الـذى أســكن فيــه "التروللــى بـاص"بعـد نصــف ســاعة، كنـت أهــبط مــن 
، عند محل بيع أطعمة المرضى، تلفت حولى، وشاهدت الحديقة "بيشانوى الثانى"عند زاوية شارع 

العامـــة، واألشـــجار العاريـــة مـــن األوراق، واألفـــرع الرماديـــة التـــى ضـــاءت تحـــت الشـــمس، والـــدكك 
النسـاء والرجـال المسـنين المحـالين الخشبية المتراصة دائرة حول النافورة وقد جلسـت مجموعـة مـن 

لم أكـن أعـرف . جلسوا متالصقين، كل خمسة على دكة. إلى المعاش، يعرضون وجوههم للشمس
وكانت الشمس تحنو على جلودهم المجعدة المترهلـة، بعضـهم كـان يبتسـم، بينمـا بـدت . أحدًا منهم

  .هوجوه البعض اآلخر وقد تجمدت فى بالدة، قسم آخر كان النعاس يغالب



دخلــت المصــعد وارتفعــت إلــى الطــابق الســادس، . توقفـت قلــيًال ثــم اتجهــت إلــى مــدخل المنــزل
كفـه التـى . مد لى كفه صـامتًا ليصـافحنى. من شقته المواجهة لشقتى "داشنكين"هناك خرج جارى 

كــان مــتعجًال دومــًا، يمشــى . ترتجــف قلــيًال طــوال الوقــت، ثــم هــرول هابطــًا علــى الــدرج إلــى أســفل
فـــى ورش تصـــليح  "ســـمكرى"كـــان يعمـــل . كتفيـــه إلـــى األمـــام، وبعينيـــه هـــم رهيـــب ال يخبـــومقوســـًا 

اعتقــدت جارتــه ـ التــى تســكن معــه بــنفس الشــقة ـ أنــه رجــل مجنــون، فأبلغــت عنــه . الترموايــات
قبل ذلك بعدة أيام جاءتنى ورجتنى أن أكتب . المستوصف النفسى تطلب أن يضعوه بالمستوصف

، أو علـى األقـل أؤكـد أنـه يحيـل حيـاة زوجتـه وابنتـه التلميـذة بالسـنة الثالثـة أنا اآلخر بالغًا ممـاثالً 
وكانت ضوضاء الشجار بل والعراك تتناهى إلى بشقتى فى كثير . إلى جحيم بمشاجرات ال تنتهى

نفسه يندفعون خارجين من الشقة إلى  "داشنكين"من األوقات، وأحيانًا كانت هذه الجارة وزوجها و 
لكنـى فيمــا بعـد تـذكرُت كـل هـذا فجــأة، . وقـد أكـدُت ذلـك. م وهـم يتشـاجرون ويصــرخونبسـطة السـل

لماذا كتبُت ذلك البالغ؟ إن بوسعهم أن يجرجـروا الرجـل إلـى المستوصـف بالفعـل؟ : وسألت نفسى
وحين خطر لى ذلك توجهت إلى جارتى فى نفس المسـاء وطلبـت منهـا أن تعيـد إلـى الـبالغ الـذى 

كل ما فى .. لن يضعوه فى المستوصف: ت لى إنها قد أرسلته بالفعل، وطمأنتنىوقعته، لكنها قال
  .األمر أنهم سيخيفونه قليالً 

عندما صـافحنى، شـد علـى  "داشنكين"لم يكن البالغ كما هو واضح قد أحدث أثره بعد، ألن 
ثـم يدى، وأشعرنى أنى صديق قديم، وحين هرول هابطـًا علـى السـلم، سـمعت خـبط حذائـه الثقيـل، 

لــم يكــن صــبره يكفيــه أبــدًا . ســعاله فــى الطــابق الثالــث أو الرابــع بصــوت مرتفــع، وأعقبــه بالبصــاق
  .للوصول إلى الشارع

وتحتنـا . فـى المطـبخ "نافاجـا"كان جيرانى يطهون سمك . فتحت باب شقتى بمفتاحى ودخلتُ 
علـى فـى الطـابق الخـامس ـ حيـث عاشـت أسـرة كبيـرة مـن حـوالى عشـرة أشـخاص ـ عـزف أحـدهم 

نظــرت إلــى نفســى فــى المــرآة، وبــدا لــى وجهــى للحظــة غريبــًا، خــامًال، . البيــانو، فوصــلنى الصــوت
    وجال برأسى أننى ال أعرف الكثير عن نفسى

 

***  

 

 مزمور

  

  

  

  :لكن صوتًا بشريًا تناهى غاية فى الرقة. بدا أول األمر أن فأرًا يخربش الباب



  ـ ممكن أدخل؟

  .تفضل. ـ ممكن

  .لبابصرت مفاصل ا

  .ـ تعال واجلس على األريكة

   )من عند الباب(

  ـ وكيف سأمشى على خشب الباركيه؟

  ما آخر األخبار؟.. هيه. ـ امش بالراحة، وال تقفز

  .ـ ال شىء

  ـ اسمح لى، من كان يبكى إذن صباح اليوم فى الردهة؟

 )صمت ثقيل(

  .ـ أنا بكيت

  ـ لماذا؟

  .ـ ماما ضربتنى

  ـ لماذا؟

   )صمت متوتر(

  .ألنى عضضت أذن شوركاـ 

  ـ هكذا إذن؟

  .)1("الكوبيكات"يتحرش بى دائمًا ويسلبنى . ـ ماما تقول إن الولد شوركا لئيم

                                                

المترجم. أصغر وحدة فى العملة السوفيتية" كوبيك"الـ  )1( . 

 



ـ سيان، ليس هناك قانون يسمح لك بأن تعـض آذان النـاس بسـبب الكوبيكـات، والنتيجـة إذن 
  .أنك ولد غبى

  )زعل(

  .ـ لست صاحبى

  .ـ ال داعى

  )صمت(

  .سيضربك بالنار) صمت. (هـ سيعود بابا، وسأقول ل

ولماذا أعده ماداموا سيضـربوننى بالنـار فـى . فى هذه الحالة لن أعد لك الشاى.. هكذا.. ـ آه
  كل األحوال؟

  .أنت جهز الشاى.. ـ ال

  ـ وستشرب معى؟

  ـ عندك حلوى ملبسه؟ هه؟

  .ـ بالتأكيد

  .ـ إذن سأشرب

ـــان أبريـــق الشـــاى يغلـــى بجـــرس .. كبيـــر وصـــغير ـ قعـــدا القرفصـــاء. جســـمان إنســـانيان اثن
  .)2("جيروم. جيروم"فوق صفحة من كتاب  موسيقى، مخروط الضوء الكهربائى الساخن ملقى

  ـ أظن أنك نسيت القصيدة؟

  .لم أنس. ـ ال

  .ـ طيب قلها

  ..سأشترى لنفسى حذاء.. ـ سأشـ

                                                
، 2/5/1859ولد فى . جيروم ـ مسرحى وروائى إنجليزى معروف، اشتھر بكتاباته الساخرة. ك. مجيرو )2(

المترجم. 14/6/1927وتوفى فى  . 



  ..ـ لبذلة السهرة، وسأغنى كل ليلة

  .ـ مزموراً 

  ..ـ مزمورًا، وسأقتنى كلباً 

  ..ـ ولن

  ..ـتم.. ـن اهـ.. ـ لـ

  ..ـ سنعيش بطريقة أو بأخرى

  .ـيش.. عـ.. نـ.. ـ أو بأخرى بطريقة سـ

  .سيغلى الماء، فنشرب الشاى ونعيش. ـ هذا هو

  )تنهيدة عميقة(

  .ـعيش.. ـنـ.. ـ سـ

 .الباركيه الالمع. مخروط الضوء. البخار. جيروم. أزيز المياه

  .ـ أنت وحيد

 .نطفأت الصفحةا. وقع جيروم على األرض

  )صمت(

  ـ من قال لك هذا؟

  )بوضوح هادىء(

  .ـ ماما

  ـ متى؟

  ..كانت تحوك تحوك وتتكلم مع ناتاشا.. ـ حين كانت تحوك لك الزر

  !أوف.. انتظر، انتظر، ال تتحرك وٕاال اندلق عليك الماء المغلى.. ـ سسس



 !أوف.. ـ ساخن

 .ـ خذ الملبسة التى تعجبك

 .ذهـ أريد الملبسة الكبيرة ه
 .وكف عن تحريك قدميك.. انفخ.. ـ انفخ فى الشاى

  )الخارج وت نسائى منص(

  !ـ سالفا

  .صرير مفاصله يبهجنى. دق على الباب

  .سالفكا، هيا إلى البيت. ـ مرة أخرى سالفكا عندك

 .نحن نشرب الشاى.. أل.. ـ أل

  .ـ لقد احتسى الشاى منذ وقت قليل

  )صراحة ناعمة(

  .لم أشرب.. ـ أنا

  .را إيفانوفنا، تفضلى شاىـ في

  .ـ شربت منذ قليل

  ..ـ تفضلى، تفضلى، لن أتركك

  ..كنت أنشر الغسيل.. ـ يداى مبلولتان

  )المحامى المذنب(

  ..ـ إياك أن تشد ماما

  ..فيرا إيفانوفنا، اجلسى.. لن أشدها.. اتفقنا.. ـ طيب

  .ـ انتظر، سأنشر الغسيل ثم آتى

  .لن أطفىء موقد الكيروسين. ـ عظيم

  .إنه يعطلك. تنام. ـ سالفكا، تشرب وتروح إلى البيت



  .أنا ال ألعب. ـ ال أعطله

  .إبريق الشاى صامت. مخروط الضوء يتأرجح فى اتجاهات مختلفة. صرير الباب مزعج

  ـ أترغب فى النوم؟

  .قص على حكاية. ال أريد.. ـ أل

  .ـ لكن عينيك مغلقتان من النعاس

  .ال تنغلقان، قص. ـ كال

  حكاية؟ أية حكاية أقصها عليك؟ هه؟.. إذن. ضع رأسك. يب، تعال إلى هناـ ط

  ..إياه.. ـ عن الولد

إذن، عـاش ولـد فـى .. هيـه.. لكن ألجلـك أقصـها. هذه حكاية صعبة.. ـ عن الولد؟ ال يا عم
  .صغير، عمره حوالى أربع سنوات، فى موسكو مع ماما، كانوا ينادونه سالفكا.. هيه.. هذه الدنيا

  مثلى؟.. هـ آ

ـ ولد جميل جدًا لكنه لألسف الشديد كان مغرمـًا بالشـجار، كـان يتشـاجر بـأى شـىء، بقبضـة 
، بنتـًا رائعـة جـدًا، 8ذات يوم على سلم البيت شـاف بنتـًا مـن الشـقة رقـم . يده، بقدميه، بل وبالحزام

  .حلوة وهادئة، ومع ذلك ضربها على وجهها بالكتاب

  .ـ هى التى تشاجر

  .كالم ليس عنكال. ـ انتظر

  ـ عن سالفكا آخر؟

وطبيعــى أنهــم كــانوا يضــربون ســالفكا هــذا كــل .. مــاذا كنــت أقــول؟ آه.. المهــم. ـــ آخــر تمامــاً 
يوم، ألنه كان يتشاجر دائمًا، ومع ذلك لم يرجـع سـالفكا إلـى عقلـه،، ووصـلت المسـألة إلـى درجـة 

المهـم، بـدون تفكيـر . م شـوركاأيضـًا كـان هنـاك ولـد باسـ. أنـه ـ فـى يـوم بـديع ـ تشـاجر مـع شـوركا
كثير، انقض سالفكا بأسنانه على أذن شوركا وطلع بنصفها، وهـو مـا لـم يحـدث مـن قبـل، وطبعـًا 

ـــاس يضـــربون ســـالفكا فيصـــرخ، وشـــوركا أيضـــًا يزعـــق.. تصـــاعدت الضوضـــاء لكـــن النـــاس .. الن
ركـن ووجهـه إلـى بطريقة ما ألصقوا أذن شوركا بنـوع مـن الصـمغ، أمـا سـالفكا فعـاقبوه بالوقفـة فـى 

وفجـأة ـ وهـو واقـف ـ رن الجـرس، وٕاذا برجـل مجهـول تمامـًا يظهـر، رجـل بلحيـة شـقراء .. الحـائط
مــن هــو .. قولــوا لــى مــن فضــلكم": طويلــة يرتــدى نظــارة ذات زجــاج أزرق، وســأل بصــوت جهــورى



أنا مراقب . إذن استمع إلى يا سالفكا": فيقول الرجل. "سالفكا.. أنا": ويجيب سالفكا "سالفكا هنا؟
كــل األوالد الــذين يتشــاجرون، وسأضــطر يــا عزيــزى ســالفكا إلــى إبعــادك عــن مدينــة موســكو إلــى 

أنـا .. أعترف": ويدرك سالفكا أن العملية ليست بسيطة، فيندم من أعماق قلبه، ويقول "توركستان"
ت لها إنى ، وبدون إحساس كذبت على ماما وقل"الكوبيكات"تشاجرت، ولعبت القمار عند السلم بـ 

  ."جديدة لكنى لن أفعل هذا مرة ثانية، ألنى سأبدأ حياة.. ال ألعب

هــذه مســألة أخــرى، وفــى هــذه الحالــة البــد مــن مكافأتــك علــى أســفك .. هيــه": ويقــول المفــتش
وهنـاك يـرى سـالفكا مـا رآه . وفى الحـال قـاد الرجـل سـالفكا إلـى مخـزن توزيـع المكافـآت. "الصادق

البالونـــات، الســـيارات، المطـــارات، الكـــرات المخططـــة، . ختلـــف األشـــياءالبشـــر ومـــا لـــم يـــروه مـــن م
مــا الــذى اختــاره .. لكنــى نســيت .. "اختــر لنفســك مــا تشــاء": ويقــول المراقــب. الــدرجات، الطبــول

  سالفكا؟

  )صوت ناعس عذب وعميق(

  !ـ الدراجة

اشـرة إلـى وعلى الفور ركب سالفكا الدراجة وانطلق مب. الدراجة.. صحيح تذكرت.. ـ بالضبط
يـا لـه ": يتفسح ويضغط البوق، ويندهش الناس الواقفون على الرصـيف "كوزنيتسكى موست"شارع 

 !"بهذه السرعة وال يصطدم بالعربات.. من شخص عظيم سالفكا هذا
وتطير عربات  "!إلزموا يمينكم": أما سالفكا فمشغول يضغط البوق منبهًا وهو يصيح فى السواقين

  ..مسموعًا يدوى فى اآلذان "مارش"ع بدراجته والعساكر يمشون وهم يعزفون السائقين وسالفكا يسر 

  ـ خالص؟

  .الذراعان البيضاوان الحاسرتان إلى الكوعين. الباب. الردهة. صرير الباب

  .دعنى أخلع عنه مالبسه. ـ يا هللا

  .سأنتظرك. ـ عودى

  .ـ لكن الوقت متأخر

  .بل وال أريد أن اسمع.. ال.. ـ ال

  .ـ وهو كذلك

ــزم أحــدًا ـ ملقــى علــى . يبــدأ االبريــق فــى األزيــز فــوق الفتيــل. مخــروط الضــوء جيــروم ال يل
سأغنى كل ليلة مزمورًا، وسنحيا . فى فتحة موقد الكيروسين الصغيرة جحيم دقيق ومبهج. األرض



أكثـر مـا يعـذب . ليست لدى المقدرة على الحياة. والمزمور حزين. نعم أنا وحيد. بطريق أو بأخرى
اليوم واحـد آخـر مـن . باألمس هوى زر من الصدار. ى الحياة ـ األزرار ـ إنها تسقط كأنها تتحللف

لكنى أرى كـل شـىء، . ليست لدى القدرة على العيش مع األزرار. البذلة، وآخر من ظهر السروال
ب عمـا قريـ": قالـت ناتاشـا فـى الردهـة حينـذاك. ولـن يطلـق النـار علـى . لـن يعـود. وأفهم كـل شـىء

إنه مختف منذ سـبعة . صدقينى.. أبدًا لن يعود، لن يعود. "يرجع زوجى، وسنرحل إلى بطرسبورج
لكنـه هـو وحـده الـذى فقـد . والدمع كما تعرفـون ال يـدارى. ثالث مرات بالصدفة رأيتها تبكى. أشهر

.. أفهـم إال أننـى ال. هو حر فى هذه المسـألة. الكثير ألنه هجر هاتين اليدين البيضاوين الدافئتين
  كيف استطاع أن ينسى سالفكا؟

  .أية بهجة يحملها صرير الباب

نـور . فى فتحـة الموقـد ـ عتمـة سـوداء ـ إبريـق الشـاى سـكت منـذ فتـرة. اختفى مخروط الضوء
  .المصباح ينظر ـ عبر الستارة الرقيقة ـ بآالف األعين الصغيرة

  .كان البد أن تصبحى عازفة بيانو. ـ أصابعك جميلة

  .افر إلى بطرسبورج سأعزف من جديدـ حين أس

ــ أنــِت لــن تســافرى إلــى بطرســبورج خصــالت مثــل هــذه بالضــبط تتــدلى علــى رقبــة ســالفكا .. ـ
أزرار مـن كـل . الحيـاة غيـر ممكنـة. وضع موحش إلى أقصى درجة. أنا مهموم.. أتعرفين.. مثلك
  ..أز.. أزرار.. جهة

  ..خرالوقت متأ.. البد أن أمشى.. ال تقبل.. ـ ال تقبلنى

  .هذه عادتك.. هناك ستبكين.. ـ لن تخرجى

  من قال لك؟.. أبكى أنا ال.. ـ غير صحيح

  ..الوحشة.. وأنا هنا أحس الوحشة.. ستبكين.. أرى بنفسى.. ـ أنا عارف

  ـ وماذا أفعل؟ ماذا أنت فاعل؟

ليســت . ظلمــة. ظلمــة. ال يضــىء المصــباح عبــر الســتارة الرقيقــة. لــيس هنــاك مخــروط ضــوء
. لن أغنى المزمور كل ليلة. لن أشترى لنفسى حذاء البذلة. سأشترى لسالفكا الدراجة. رارهناك أز 
    ..بطريقة أو بأخرى سوف نحيا. ال يهم

 

***  



 

 الفاجعة

 

  

  

يسـود . فى وقت معين من الصيف َتذيع عطور نبات الشيح حتى يوشك المرء أن يفقـد عقلـه
  .مضنالهدوء ويشع ضوء القمر بينما يغمر روحك قلق 

فى تلـك الليـالى الرحبـة المضـيئة، وفـى ذلـك الجـو المشـبع بعطـر الذع يحلـو للمـرء أن يسـرح 
ولعلـه ال يسـرح وٕانمـا تتملكـه أنـواع مـن الـرؤى ويحتشـد فـى نفسـه شـعور .. بأفكاره فـى حريـة وجـرأة

  .الترقب لشىء ما

ف لــه اختفيــُت بــين األعشــاب خلــف بســاتين الخضــروات، وقلبــى ينــوء بســرور مــبهم ال أعــر 
ليلــة مــن ذلــك النــوع انطبعــت فــى ذاكرتــى مــدى . إن هــذه الليــالى قليلــة فــى حياتنــا.. ســببًا، خســارة

جلسـُت فـى البسـتان عاقـدًا ذراعـى حـول ركبتـى وأنـا . كان عمرى حينذاك اثنى عشـر عامـاً . الحياة
ســمعُت صــوتًا غيــر بعيــد إلنســان .. فجــأة. أحــدق إلــى القمــر بثبــات حتــى طفــر الــدمع مــن عينيــى

نحيـف صـغير الجسـم يمشـى .. إنـه هـو. التفت مستديرًا فرأيت جارنا العجوز نيتشـاى. يبكى بهدوء
 "براســكوفيا"لقـد ماتـت زوجتـه . فـى قمـيص طويـل مـن الخــيش ويبكـى متمتمـًا بأشـياء غيـر مفهومــة

عاشـــا وحيـــدين تمامـــًا بعـــد أن تفـــرق . كانـــت عجـــوزًا هادئـــة الطبـــع وديعـــة. منـــذ ثالثـــة أيـــام مضـــت
وعاشــت الجــدة براســكوفايا ال يشــعر بوجودهــا أحــد، كــذلك لــم يشــعر بموتهــا أحــد حـــين . أبناؤهمــا

  :عرفنا بموتها ذات صباح، وأخذ الناس يرددون. فارقت الحياة

   ."تصوروا؟.. العزيزة.. براسكوفيا"

  .وانتهى كل شىء.. حفروا لها قبرًا، أنزلوها فيه، أهالوا عليها التراب

. "تسـيب ـ تسـيب ـ تسـيب": ور حول السور تصـيح علـى الـدجاجكانت تد. نسيت اآلن هيئتها
ذهبــت عــن . كانــت موجــودة، ثــم اختفــت. لــم تتحــرش بإنســان فــى القريــة أبــدًا، ولــم تســب أحــدًا قــط

  .عالمنا

فــى هــذه الليلــة المضــيئة  الجميلــة، أدركــت وطــأة مــا يحســه المــرء حــين يصــبح وحيــدًا، حتــى 
  .رض األم التى ال تبعث على الخوفحين يلفه هذا الجو الرائع والدفء واأل

  .تواريتُ 



. كان قميص العجوز طويًال يصل إلى ما بعد ركبتيه، أبيض باهر البيـاض فـى ضـوء القمـر
كنـت أشـاهده بوضـوح مـن مكـانى فقـد جلـس . أخذ يمشـى بـبطء وهـو يجفـف عينيـه بكمـه العـريض

  .غير بعيد

وء وهــو غيــر قــادر علــى وقــف ونتحــدث بالراحــة ـ قــال العجــوز بهــد.. ســأهدأ اآلن.. ـــ طيــب
 .افعلى أى شىء.. أسقط فى يدى. دموعه ـ اليوم الثالث لعذابى، ال أدرى ما أفعل بروحى

  .سكن قليالً 

لماذا لم تنطقى بكلمة فى اللحظة األخيرة؟ هل كتمت عنى زعـًال؟ .. ـ يا للمرارة يا بارسكوفايا
ــ ســكت ـ غســلناِك .. آآه.. آخ.. أمــا اآلن فــإننى أفكــر.. لــو كنــِت بحــت لــى لصــار األمــر أهــون ـ

أعـددنا . صـحيح كـان النـاس قلـة. جهز لِك العراب سـيرجى نعشـًا جيـداً . وكفناِك مثل أحسن الناس
حسـنة، .. فى منطقة جافة.. "دادوفنى"واريناِك عند طرف المقابر حيث ترقد . وجبة األرز بالسكر

ى؟ هــل أغلــق الكــوخ بالمســامير لســت أدرى مــاذا أفعــل بنفســى وحــد. ونظــرُت لنفســى مكانــًا هنــاك
أنِت نفسك عارفـه أنهـا .. ؟ إن كان على إبنى فإنه لن يعترض، لكن امرأته"بيتيا"وأسافر إلى إبنى 

  بم تنصحينى؟! يا للمصيبة.. السفر خطر إذن. لن تتفوه بشىء لكن اللقمة ستقف فى حلقها

  .ساد الصمت

  .اآلن بصوتها الحنون الصابرتوقعت أن الجدة باراسكوفايا ستنطق . وتملكنى الخوف

  :استمر الجد نيتشاى

ليلـة . عنـد مـن أعـيش؟ يـا رب حـبًال أشـنق بـه نفسـى وأسـتريح.. ـ أضرُب أخماسًا فى أسداس
دققـت .. شوية وشاهدتك كما لو كنت تدورين حول السور تحملين بيضًا فى غربال البارحة نعست

وبـدا لـى أنـِك تلتهميـنهم واحـدًا بعـد . ةالنظر فوجـدت أنـه لـيس بيضـًا، لكـن كتاكيـت صـغيرة صـاحي
استيقظُت وأردت أن أنبهك لتفيقـى . يا للرعب.. يا إلهى! تأكلين وتمتدحين مذاق الكتاكيت. اآلخر

فلــتمس كلمــاتى روحــك .. يــا باراسكوفيوشــكا يــا حبيبتــى. مــن نومــك ناســيًا أنــِك لــم تعــودى موجــودة
  .ذاتها

  .رىوطفق الجد نيتشاى ينوح بصوت مرتفع مرة أخ

  .حينئذ دب الصقيع حتى فى عظامى

  :صار يعوى بطريقة غريبة، منخرطًا فى أنين ممتد



لماذا لم تتكلمى؟ لكنُت .. آه.. أين أذهب أنا.. وما فكرت.. ذهبِت عنى.. أوو.. هيه.. ـ هيه
! رقــدت ومــت.. لــم تنطقــى بشــىء.. يشــفى النــاس علــى أيــاديهم.. قــد اســتدعيت طبيبــًا مــن المدينــة

   .ا اآلخر أن أفعل ذلكيمكننى أن

  :تمخط نيتشاى، جفف دمعه وتنهد

ـــ هــل ذلــك صــعب عليــك يــا باراسكوفيوشــكا؟ هــل تــرغبين فــى العــودة إلينــا هنــا؟ إنــِك تتــرددين 
يعــرف .. تعــالى لــى فــى أحالمــى، تعــالى ولــو باســتمرار لكــن فــى صــورة طبيعيــة.. علــى فــى نــومى

  ..ألخيرالشيطان وحده ما هى حكاية الكتاكيت فى الحلم ا

  .هنا بدأ العجوز يهمس بكالمه، فلم التقط نصف ما قاله

وما فى هذا؟ تقع مثل هذه الحوادث، أنا سـمعت بـذلك، يـدفنون .. ـ بل كدت أقدم على الحرام
دفنـوا امـرأة لكنهـا أخـذت تـئن فنبشـوا القبـر  "كراى أوشكين"فى قرية . الشخص ويتضح أنه لم يمت

أرهف السمع لكنى لم أستمع إلى .. كنت أطوف حول قبرك.. تينفى الليلتين المنصرم. وأخرجوها
يقولــون إن نومــًا ثقــيًال يجــثم علــى اإلنســان فــى بعــض .. وكنــت قــد حزمــت أمــرى بالفعــل.. شــىء

  بل نائم فقط؟.. ويفكر الناس جميعًا أنه توفى وهو لم يمت.. الحاالت

  .دارتعبت إلى أقصى درجةجعند هذا ال

. وانطلقــت أجــرى إلــى بيــت جــدى. بــًا مــن بســتان الخضــرواتهار .. وأزحــف.. شــرعت أزحــف
  .ارتدى جدى مالبسه، وعدت معه نقطع نفس الطريق. حكيت له كل شىء

  :سألنى جدى مدققاً 

  أم كأنما يتحدث معها؟.. ـ هل بدا أنه يكلم نفسه

  .ـ بل كان يتحدث معها، وجعل يسألها النصيحة كى تدله على ما يفعل

  يجوز أنه شارب خمرة؟. ال تستبعد أن ينبش القبر فعالً . العجوزـ سوف ُيجن ذلك التيس 

  .ـ ال، إنه حين يسكر يغنى وينبسط ويتذكر ربه

 .كنت أعرف ذلك

  

  .حين تناهى وقع خطواتنا إلى نيتشاى لزم الصمت

  :صاح جدى بشدة



  ـ َمن هنا؟

  .مر وقت طويل ونيتشاى ال يجيب

  إنى اسأل؟! ـ من هنا

  ـ ماذا تريد؟

  ت، نيتشاى؟ـ أهو أن

  ..ـ نعم

رفـع عينيـه . كان الجـد نيتشـاى جالسـًا علـى األرض متربعـًا علـى الطريقـة التتريـة. اقتربنا منه
  .كان مستاءًا للغاية. متطلعًا إلينا من تحت

  :سأله جدى

  ـ من كان هنا سواك؟

  ـ أين؟

  .كنت تتكلم مع شخص آخر.. لقد سمعتك.. ـ هنا

  .ـ هذا ليس شغلك

. ى نبوت جامد أطاردك به اآلن حتى باب بيتك لتجرى فـال تـبص خلفـكسأعثر عل.. ـ طيب
  وتجن؟ أال تستحى؟.. رجل عجوز

  ..وال أضايق أحداً .. ـ إنى أخاطبها هى

ــ مــع مــن تتحــدث ماتــت وواريناهــا .. إنهــا لــم تعــد موجــودة، ولــيس هنــاك مــن تتحــدث معــه .ـ
  .التراب

  ى يعاند وقد سمعت صوتها ـ أخذ نيتشا.. ـ بل إنها تتكلم معى

  ما الذى دفعكم إلى الحضور إلى هنا والتصنت علينا؟.. ـ ال داعى لتعطيلنا

  ..ـ طيب فلنذهب

  :قال جدى وهو يرفع العجوز من على األرض، وأردف



  ..ـ لنمش إلى بيتى، عندى هناك زجاجة فودكا منزلية، سنشرب وتخف عنك همومك

  :قال يكلم جدى. لم يمانع الجد نيتشاى فى السير معنا

  .لم تعد بى قوة. ـ ما أصعب وضعى أيها العراب

. ثم مضى بعد ذلك أمامنا وهو يتخبط فى مشيته ويجفف دمعـه بأكمـام قميصـه طـول الوقـت
ـــه .. رحـــت أتابعـــه ببصـــرى مـــن الخلـــف وهـــو يتحـــرك أمـــامى ضـــئيًال، قصـــير القامـــة، قضـــت علي

جدى ويصـفعنى علـى  انهمرت دموعى أنا اآلخر، بكيت بصوت خافت حتى ال يسمعنى. الفاجعة
  :كان جدى يهون عليه. أحسست الشفقة على الجد نيتشاى. قفاى

ـ من حياته سهلة؟ من الذى يهون عليه دفـن إنسـان حبيـب فـى التـراب؟ فـإذا رقـد الجميـع مـن 
. كـم مـرة كـان البـد أن أمـوت فيهـا؟ تحمـل.. فكيف ستسير الحياة؟ حدق فى .. المصيبة إلى جواره

  .تماسك وتحمل

  .رةـ خسا

فقـط تعـذب . ولكـن لـيس فـى وسـعك اآلن مسـاعدتها بشـىء. ال يقال إال ذلك.. ـ طبعًا خسارة
  .تماسك. ومحتمل أن تموت. نفسك

حاولت أن أجرع الخمـر، . لكن قلبى احترق، ال شىء اآلن يطفىء نارى.. ـ أجل أعرف ذلك
  .لكن نفسى ال تتقبل شيئاً 

يحضـر الـدفن؟ بالنسـبة البنـك اآلخـر فـإن المسـافة لماذا لم يجىء إبنك بيتيـا إليـك ل. ـ ستتقبل
  ؟..بينكما طويلة، لكن بيتيا

  .عمرى ما فكرت أنها ستموت.. أيها العراب..  يا للشقاء. ـ مسافر فى مأمورية

ــ هكــذا نحــن دائمــاً  يعــيش اإلنســان بيننــا ويبــدو وكــأن هــذا هــو الوضــع الطبيعــى والبــد أن .. ـ
  .لكن أن ُيجن اإلنسان من الكارثة فهذه أيضًا حماقة ..أجل. فإن مات نتحسر عليه.. يستمر

فى هذه الدقائق تبددت منى الليلة الهادئة الصافية، ولم تعد تساورنى أيـة خيـاالت، وانقضـت 
وأسـدلت أشـجان هـذا اإلنسـان النحيـف قصـير القامـة سـتارًا . تلك السعادة المضيئة، غير المفهومـة

ت الشيح كانت كما من قبل تذيع فـى الجـو رائحتهـا الحـادة أذكر فقط أن نباتا. على العالم الجميل
  .والمرة

هنــاك رقــدا علـى األرض متجــاورين، وتغطيــا . استضـاف جــدى العجـوز نيتشــاى ليبيــت عنـدنا
 .بمعطف من فرو الخرفان



  :قال له جدى

  ..ـ سأحكى لك حادثة واحدة

  :وبصوت هادىء أخذ جدى يقص

كانت الحالـة حينـذاك أفظـع بمـا ال يقـاس يـا .. جرىـ أنت لم تحارب يا نيتشاى وال تعرف ما 
كنـت أخـدم فـى الجـيش ممرضـًا أقـوم بنقـل الجرحـى إلـى المـؤخرة، وذات . أخى، اسمع هـذه القصـة

ــذين تصــاعدت  "ســتوديو بيكــر"كانــت عربتنــا الضــخمة .. يــوم تنهــب األرض، مكتظــة بــالجرحى ال
السـائق نيكــوالى إيجرينيـف مــن نفــس وكــان . أصـواتهم بأنــاتهم وهـم يرجــون السـائق أن يســير بـبطء

حـــاول أن يقـــود الســـيارة بســـرعة مناســـبة ومعقولـــة، ذلـــك أن المبالغـــة فـــى التمهـــل كانـــت . عمـــرى
المهم أننا مضينا نقترب مـن مفـارق طـرق، . مستحيلة، ألن قواتنا كانت تنسحب وقتها ونحن معها

  :ح بيديه وهو يصيحورأينا على بعد أمامنا، عربة صغيرة واقفة وٕالى جوارها ضابط يلو 

  ..أقول لك قف.. ـ قف

. ال تتوقفــوا، ولــو طلــب ذلــك الشــيطان ذو القــرنين شخصــياً : وكــان قــد صــدر لنــا أمــر صــارم
قـل لـو كـان جيشـنًا فـى حالـة هجــوم .. مـا يـزال كثيـر مـن األحبـاء يرقــدون هنـاك.. كـانوا علـى حـق

لكـن العربـة . ة مواصـلين طريقنـاأما ونحن ننسحب؟ المهم مررنا قرب العربة الصغير .. لهان األمر
الصغيرة انطلقت تالحقنا حتى تقدمتنا، وخرج منها الضابط ووقف فـى منتصـف الطريـق ومسدسـه 

اتضـح أن ثمـة ضـابطًا جريحـًا يجلـس فـى العربـة . لم يكن بوسعنا أن نقوم بشىء، فتوقفنا. فى يده
صـاحب المسـدس أن يوصـله  الصغيرة، وأرادوا أن ينقلـوه إلسـعافه ولـم يكـن فـى اسـتطاعة الضـابط

اســتطعنا بطريقــة مــا أن نحشــر الجــريح فــى جــوف . هــو، ألن عليــه أن يســلك الطريــق المعاكســة
فــى ذلــك الوقــت كــان نيكــوالى الســائق يجلــس فــى كابينــة . عربتنــا المكــتظ بمعاونــة الضــابط اآلخــر

القيـادة بيـد، القيادة إلى جوار نقيـب جـريح جلـس شـبه راقـد، وكـان نيكـوالى المسـكين يمسـك بعجلـة 
أمـا الشـخص الـذى سـاعدناه علـى صـعود سـيارتنا، فكـان مسـكينًا، . ويسند النقيب الجريح بـاألخرى

كـان رأسـه غارقـًا . وكان من الواضح أنه لم تبق أمامه إال ساعات معـدودة يقضـيها فـى هـذه الـدنيا
أســه، حملــت ر . لعلــه بــدأ يحلــق ذقنــه مــن زمــن بســيط. شــاب صــغير، برتبــة مــالزم. فــى دم جــاف

  لكن تساعد من؟.. ووضعتها على ركبتى، قلت لعلنى بذلك أساعده

  ..وصلنا إلى المستشفى العسكرى، وهناك شرعنا فى إخراج الجرحى من السيارة

  :أشعل سيجارة وواصل. سعل جدى، وصمت

ـــه ـــ جعـــل نيكـــوالى يســـاعدنى فـــى إخـــراج الجرحـــى، ناولتـــه المـــالزم، وقلـــت ل هـــذا الشـــاب  ": ـ
  ..هيه.. تطلع نيكوالى إلى وجه المالزمف "خالص.. انتهى



  .سكتا طويالً . أطبق الصمت مرة أخرى

  :سأل نيتشاى بصوت خافت

 ـ ترى أكان المالزم هو ابن نيكوالى حقًا؟

  :أجاب جدى

  .ـ نعم ابنه

  !ـ يا إلهى

  ..ـ هووف

  .تمخط جدى، وأخذ يسحب أنفاسًا من سيجارته عدة مرات متعاقبة

  ـ وماذا حدث بعد ذلك؟

لـم يخبـر .. هناك. وأعطى رئيس الكتيبة إجازة أسبوع لنيكوالى الذى سافر إلى قريته.. فناهـ د
أكثر من هذا أخفى نيكوالى كل الوثائق التى تخص ابنه حتى الوسام الذى . زوجته أن ابنها مات

  .منحوه له، ومكث فى القرية أسبوعًا ثم رحل

 ـ ولماذا لم يخبرها؟

  

لـم . أمـا لـو قـال لهـا النتهـى بـذلك كـل شـىء.. سـيظل لـديها أمـل هكذا على األقل! ـ يخبرها؟
  .ولكنه لم يستطع. عدة مرات شاء أن يكلمها. يستطع أن يقول لها

  :تنهد نيتشاى مرة أخرى

  وهل ظل نيكوالى على قيد الحياة؟.. يا إلهى.. ـ يا إلهى

ــ نيكــوالى؟ ال أعــرف ابــن . ى القصــةهــذه هــ.. فرقتنــا الحــرب، ووزعتنــا فــى أمــاكن مختلفــة.. ـ
  !هل هذا هين؟ وخاصة إذا كان شابًا صغيرًا؟! اإلنسان

  .لزم العجوزان الصمت

وسـيان ! كان القمر منيـراً . كان ضوء القمر المهيب، الساكن، ينسكب، وينسكب فى الشبابيك
    ً.يظل القمر مضيئا.. أفرحة كانت على األرض أم فاجعة

       



   *** 

  

 هواجس

 

  

  

ال تكاد القرية تهـدأ قلـيًال ويتأهـب النـاس للنعـاس حتـى يشـرع هـذا اللعـين فـى .. هكذا كل ليلة
ــة يــدنو، ويــدنو وهــو يعــزف علــى أوكورديــون مــن نــوع خــاص، ال  الحركــة، يقبــل مــن أطــراف القري

  .يصدح، لكن يولول

  :وقد نصحوا نينا كريتشينوفا

 !إنه ال يدعنا نحيا فى هدوء.. يا للشيطان. ـ تزوجى منه بسرعة

  :سمت نينا بسمة ملغزةوابت

  .ـ ناموا وال تنصتوا إليه

ــا ليــت شــيطانك  ـــ عــن أى نــوم تتحــدثين وهــو يمــط األوكورديــون تحــت الشــبابيك مباشــرة؟ وي
  .كأنما يتعمد ذلك.. وٕانما يتفنن هنا.. العاشق كان يذهب إلى ناحية النهر، لكنه ال يفعل

ظـــرة وقحـــة تطـــل مـــن عينيـــه أمـــا كولكـــا ماالشـــكين، الضـــخم، غلـــيظ الشـــفتين، فقـــد قـــال ون
  :الصغيرتين

 .ـ هذا حقى، ليس فى القانون بند يعاقب على العزف

فى هذا المكان بالتحديد، حيث خرج كولكا من الزقاق منعطفًا إلى الشارع، قـام البيـت الـذى يسـكن 
  .فيه ماتفى رزانتسيف، رئيس المزرعة التعاونية فى القرية

فى الزقاق ويمضى فيلتف حول البيـت ويظـل مسـموعًا وهكذا، كان يرتفع عويل األوكورديون 
  .فترة طويلة

وقد اعتاد ماتفى ـ بمجرد أن يرن األوكورديون فى الزقاق ـ أن يجلس على سريره ويمد سـاقيه 
  :إلى األرض قائالً 



 .غدًا سأرفته من الكلخوز، سأتمحك فى أى سبب وأرفته. ـ بس

فقط كان يسأله إذا التقى به فى . م يرفت كولكا أبداً كان ماتفى يكرر هذه الكلمات كل ليلة، لكنه ل
  :النهار

ــ هــل ســتظل طــويًال تتســكع بالليــل؟ النــاس يلتمســون الراحــة بعــد عمــل طــوال النهــار، لكنــك  ـ
 توقظهم كأنك قارع ناقوس فى كنيسة؟

  :ويرد كولكا كعادته

  !ـ هذا حقى

  .سأجده لك.. سأريك حقك هذا.. ـ طيب

ــة وهــو جــالس علــى . عنــد هــذا الحــد كــان الحــوار ينتهــى بينهمــا ويعــود مــاتفى ليقســم كــل ليل
وحتــى بعــد أن يغيــب صــوت األوكورديــون . ويجلــس مــدة ســارحًا مــع أفكــاره. "غــدًا ســأرفته": ســريره
فــى الشــارع ويصــبح غيــر مســموع يظــل مــاتفى جالســًا فتــرة، ثــم يمــد يــده إلــى جيــب ســرواله  بعيــداً 

. رســى، يتحسســه حتــى يعثــر علــى علبــة ســجائره فيخرجهــا ويشــعل لنفســه ســيجارةالملقــى علــى الك
.. وتسـرح أفكـاره. "..نـامى": ، فيرد عليها باقتضاب"كفاك هذا القطران": وتتمتم آلينا زوجته متذمرة

  .فتتراءى له صور غائمة متناثرة من حياته ال يربطها شىء

ــة مــن تلــك الليــالى التــى أضــاءها القمــر، رن صــوت األوكورديــون، وانســكبت عبــر  وذات ليل
وتجسـدت أمـام . النافـذة المفتوحـة مـع النسـيم العليـل رائحـة نبـات الشـيح المـرة المنبعثـة مـن البسـتان

  ..ماتفى بوضوح ذكرى ليلة سوداء من حياته الماضية

بصـحبة والـدهما، وتوجهـوا معـًا لجمـع المحصـول بعيـدًا  "كوزمـا"يذكر كان مع أخيه األصغر 
فى تلك الليلة تحشرج صوت كوزما أول األمر، فقـد عـب مـن . بخمسة عشر كيلو متراً  عن قريتهم

وعنــد حلــول الليــل انســدت حنجرتــه . ميــاه النبــع البــاردة بالنهــار فــى عــز الحــر وكــان العــرق يغطيــه
، ويدفعـه "إيجرنكـو"يتذكر ماتفى أن أباه أيقظه وطلب منه أن يقفـش أسـرع الخيـول المسـمى  .تماماً 

  .بأقصى سرعة على الطريق إلى قريتهم ليجلب كمية من اللبن ألخيه األصغرلالنطالق 

  :قال له أبوه

البــد أن نســقى أخــاك لبنــًا ســاخنًا وٕاال . ـــ سأضــرم النــار فــى الحطــب حتــى تعــود بــاللبن فنغليــه
  .مات بين أيدينا

انطلــق مــاتفى، وجعــل يرهــف الســمع حتــى خمــن المكــان الــذى يرعــى فيــه الحصــان، وهنــاك 
من تلجيمه ثم انهال على جانبيه بسوط من شعر مجدول يستحثه على بلـوغ القريـة بأقصـى تمكن 
  .سرعة



حينذاك لم يكن ماتفى قد تجاوز الثانيـة عشـرة، أو الثالثـة عشـرة، وعلـى الـرغم مـن أنـه سـيبلغ 
  .الستين عما قريب، فإن تلك الليلة مازالت حية فى ذاكرته

حــدة طــائرة فــى ليــل أســود انــدفع نحوهمــا، وراحــت انــدغم مــاتفى فــى الحصــان وصــارا كتلــة وا
ــدفع الــدم يطــن فــى رأس مــاتفى، . رائحــة كثيفــة مــن األعشــاب الرطبــة  تضــرب وجهيهمــا بشــدة وان

وشـــعر الصـــبى كأنـــه انفصـــل عـــن ! مـــا أقـــرب ذلـــك إلـــى التحليـــق.. واســـتولت عليـــه نشـــوة وحشـــية
وال حتــى رأس الحصــان، .. ماءوال ســ.. فــال أرض.. األرض، وعــال طــائرًا، ال يــرى شــيئًا مــن حولــه

ولــم يـرد إلــى عقلــه . كـان الطنــين يـدوى مــلء أذنيــه، وقـد تزحــزح  راكضــًا للقائـه عــالم الليـل المهــول
لقـد . إطالقًا فى تلك اللحظة أن أخـاه كوزمـا يرقـد مريضـًا هنـاك، بـل ومـا عنـت لـه أيـة فكـرة أخـرى

يـا لـه مـن ومـض عزيـز .. سـدهاتقدت الفرحة العارمة فى روحه وانتفض كل عصب مبتهجـًا فـى ج
  .لشعور ال يتكرر وسعادة فوق االحتمال

بعد ذلك حلت الكارثة، حين عـاد بـاللبن إلـى أبيـه، فوجـده يهـرول حـول شـعلة النـار وقـد ضـم 
ما بـك؟ تحمـل قلـيًال، شـوية بـس، سـنغلى لـك اللـبن .. يا ابنى": أخاه إلى صدره وهو يتمتم مهدهداً 

لكــن كوزمــا الصــغير كــان أزرق، .. "ا هــو مــاتفى قــد جــاء بــاللبنهــ.. فتتــنفس، يــا ابنــى يــا حبيبــى
  .وبعد وصول ماتفى بقليل جاءت أمه، لكن كوزما كان قد مات. مختنقاً 

  .جلس أبوه جاعًال رأسه بين يديه، مطوحًا نصفه األعلى وهو يئن بصوت خافت مديد

ى األمــس وحطـت علـى مــاتفى دهشـة وفضـول وهــو يتفـرس مسـتغربًا فــى أخيـه الـذى كــان حتـ
جسـد أبـيض . إنه يرقد اآلن أمامه جسدًا غريبًا ال يكاد يتعـرف إليـه.. فقط يلعب معه فوق الدريس

  .تشوبه الزرقة

كيف بعث األوكورديون اللعين فى ذاكرته تلـك الليلـة، وكـل مـا جـرى فيهـا؟ مـا أعجـب .. لكن
المــزارع التعاونيــة فــى ألــم تمتــد بعــد ذلــك الحــادث حيــاة طويلــة حافلــة؟ عــرس الــزواج، تعمــيم .. هــذا

الريــف، الحــرب، وغيــر ذلــك مــن الليــالى التــى ال تنســى؟ كــل هــذا يبــدو وكأنــه بهــت، وامحــى مــن 
  .الذاكرة

طوال حياته تلك نهض ماتفى بأعبائه التى كان عليه أن ينهض بها، حين قالوا لـه البـد مـن 
ج فيهــا النــاس عــادة، وحــين حانــت الســن التــى يتــزو . الــذهاب والعمــل فــى المزرعــة التعاونيــة، ذهــب

وحـين . وحـين وقعـت الحـرب، مضـى ليحـارب. وأنجبـت لـه األطفـال الـذين كبـروا "آليونـا"تزوج من 
.. كـن رئـيس المزرعـة.. مـاتفى": رجع إلى قريته بسبب جراحه قبل عودة الجنود اآلخرين، قـالوا لـه

ه، ألــف النــاس ، فأصــبح رئــيس المزرعــة، ومثلمــا انخــرط فــى عملــه معتــادًا عليــ"لــيس هنــاك ســواك
لــم يكتــرث طيلــة . منــذ ذلــك اليــوم وهــو يشــتغل بهــذا العمــل الرتيــب، العمــل، العمــل، العمــل. وجــوده

وكـان العمـل محـور مشـاغله . حياته إال به، حتى سـنوات الحـرب انقضـت هـى األخـرى فـى العمـل
 تتـــردد مـــن حولـــه، لـــم يـــدرك مـــا هـــو "الحـــب"كلهـــا، وأفراحـــه وأحزانـــه، حتـــى أنـــه حـــين ســـمع كلمـــة 



عاطفــة موجــودة فــى هــذه  "الحــب"بــالطبع كــان يعلــم أن . المقصــود بتلــك الكلمــة علــى وجــه الدقــة
هو مـا أحسـه نحـو آليونـا زوجتـه التـى كانـت جميلـة  "الحب"الدنيا، بل ومن غير المستبعد أن هذا 

  .للغاية فى شبابها

ن أن اآلخـرين ، بل إنه يظـ"الحب"ال يدعى ماتفى أنه يعرف شيئًا ـ أكثر من ذلك ـ عن .. ال
األغـرب مـن ذلـك أنهـم حسـب . يتظاهرون، ال أكثر، بالحب، فيغنـون أغانيـه، ويصـطنعون الشـقاء

لعلهــم ال يتظــاهرون وٕانمــا هــى عــادة ألفوهــا أو شــىء مــن هــذا القبيــل؟ البــد أن .مــا ســمع ينتحــرون
. يتزوجــوافلنــتكلم عـن هــذا، بينمـا المشــكلة الحقيقيــة أن النـاس البــد أن .. طيــب.. نـتكلم عــن الحـب

وتــرى هــل كولكــا عاشــق حقــًا؟ ال شــك أن نينــا تعجبــه فهــى بنــت عفيــة ومكتنــزة الجســم، لكنــه مــن 
ولــم ال يــذرع . ناحيــة أخــرى فــى ســن الــزواج، ولــذلك يتســكع هــذا األحمــق ويعــزف األغــانى بالليــل

ال الحمــد هللا أنهــم . الشــوارع بالليــل؟ ألــيس شــابًا يحــس بــالقوة تتــأجج فــى روحــه؟ هــذه حــال الــدنيا
ماتفى نفسه تشـاجر عـدة . كان الشبان يفعلون ذلك فيما مضى. يتضاربون باأليادى بسبب البنات

 .طاقة البد من تصريفها.. مرات، كان قويًا والرغبة فى العراك تسرى فى قبضتيه

  

  :أثقلت على ماتفى خواطره تلك، فأخذ وهو جالس على السرير يهز زوجته النائمة من كتفها

  ..أريد أن أسألك سؤاالً .. معين؟ استيقظىأتس.. ـ آليونا

  :اندهشت آليونا

  ـ ما بك؟

  أى رجل؟.. ـ هل وقعت يومًا فى الحب؟ حبى أو حب رجل آخر

  :ظلت أمارات الدهشة تعلو وجه آليونا فترة وهى راقدة، ثم قالت له

  ـ أنت سكران يا رجل؟ ماذا جرى لك؟

تزوجــت ألنــه البــد مــن الــزواج؟ إنــى ـــ إنــى أســألك، هــل شــعرت نحــوى بالحــب فتزوجتنــى، أم 
  !أسألك جاداً 

حينذاك، أدركت آليونا أن زوجها ماتفى ليس مخمورًا، وعلى الرغم من ذلك التزمـت الصـمت 
  :صاحت به. مرة أخرى، ألنها لم تدر ماذا تقول له؟ لقد نسيت

  ـ من أين تسللت إلى رأسك هذه األفكار؟



ه، شىء يجثم على قلبى، ويقلقنى، ال أدرى لماذا، ـ شىء واحد أردت أن أفهمه، لعنة اهللا علي
  .كأنه مرض

  :قالت آليونا محاولة إقناعه

ألم يلهث ورائى حينذاك كارلوف؟ لكنى لم . لو أنى لم أحبك ما تزوجت منك! ـ طبعًا أحببتك
  ثم قل لى ما الذى جعلك تتذكر الحب وسط الليل؟ هل بدأت تخرف؟. أتزوجه

  :اغتم ماتفى

  !ربنا يأخذك.. سن أن تنامىـ نامى، األح

سّرح البقرة لترعى غدًا، ألنى اتفقت مع النسوة أن نمشى قبل أن تنور .. ـ نسيت أن أقول لك
 .الدنيا لنجمع الثمار

  :انتبه ماتفى

  ـ أين؟

  .ـ ال تفزع، لن نذهب إلى بساتين الحكومة

  .ـ لو ضبطُت واحدة منكن هناك سأغرمها عشرة روبالت

المهـم ال .. لم يبدأ فيه الحصاد بعد، والثمار هنـاك حمـراء غايـة االحمـرار ـ نحن نعرف مكاناً 
  .تنس أن تسّرح البقرة

  .ـ طيب

؟ مـا الشـىء "كوزمـا"ما الذى جـرى فـى تلـك الليلـة حـين ذهـب فـى طلـب اللـبن ألخيـه .. ولكن
ن الــذى يجعــل تلــك الليلــة تمســك بخناقــه وتلــح بــذكراها عليــه؟ لعلنــى أختبــل، فالنــاس حــين يشــيخو 

  .وحزن ماتفى لذلك الخاطر. يخرفون

وانتبــه مـاتفى إلــى أنـه ينتظـر مــرور كولكـا، ويترقــب . ولـم يهـدأ ألــم المـرارة التــى تخللـت روحـه
ســماع آلتــه الشــجية، وأنــه كلمــا انقضــى الوقــت دون مــرور كولكــا تضــاعف قلقــه، حتــى أنــه امــتأل 

  ."لفحلة العفية ينصرف بسرعة؟هل من المعقول أن تتركه هذه ا"بالحنق على نينا واغتاظ منها 

  .ظل جالسًا يدخن ينتظر مرور كولكا وصوت األوكورديون الشجى

ها هو الصوت يرن من بعيد فى الزقاق، فيتصاعد األلم فى قلب ماتفى، لكنه فـى هـذه المـرة 
  .ألم من نوع آخر، عذب وعجيب، يشعر اإلنسان بدونه أن شيئًا ينقصه



وهــو يمشــى حافيــًا علــى أعشــاب نديــة يطأهــا : ام أخــرىوتــراءت لــه مــن ذكرياتــه أصــباح أيــ
بقدميه فتحمل أثرهما، أعشاب خضراء، شديدة الخضرة، يخز باطن قدميه منها برد الندى، بل إنه 

 .ما كاد يتذكر ذلك حتى أحس البرد يسرى فيهما

 ، طـرأت لـه الفكـرة مـن دون رعـب أو ألـم،"قريبـًا تحـل النهايـة". وخطرت له فكـرة المـوت فجـأة
وسـيظل . ، هـذا واضـح ومفهـوم"سيحملونك إلى القبر، ويوارونك التـراب"مصحوبة بالدهشة وحدها 

كيـف سـيظل كـل شـىء علـى مـا هـو ! كل شىء على ما هو عليه؟ هذا هو ما يصعب على الفهم
عليه؟ طيب نفترض أن الشمس ستظل تشرق وتغرب كل يوم، هـذا مفهـوم وهـى حالهـا منـذ األبـد، 

إنـه .. ال! د سيعيشون فى القرية، بشر لن تتعرف إلـيهم أبـدًا، هـل يعقـل هـذا؟لكن الناس؟ بشر جد
ســيظل أهــل القريــة يتــذكرونك عشــرة أعــوام، قــل خمســة عشــر عامــًا، . أمــر يستعصــى علــى الفهــم

رجـًال اسـمه مـاتفى كـان يعـيش هنـا، ثـم مـاذا؟ سـيحل يـوم تـنفض فيـه هـذه  يتـذكرونك ويـرددون أن
ليس هناك مـا اتأسـف عليـه، .. ال. إناس سيظهرون ويعيشون هنا كم وددت لو أعرف أى. السيرة

شــبعُت مــن التطلــع إلــى الشــمس بمــا فيــه الكفايــة، وتنزهــت فــى األعيــاد فــى حــدود المعقــول، بــل 
ليس هناك ما اتأسف عليه، لقد رأيُت الكثير فى هذه الـدنيا، .. ال. وعشت بعض األوقات المفرحة

موجـودًا، وأن آخـرين سيواصـلون الحيـاة بينمـا أكـف أنـا عـن لكن ما أكاد أفكـر فـى أنـى لـن أصـبح 
لقـد . البـد أننـى أخـرف! هـل سيحسـون بـالفراغ مـن بعـدى؟ أم ستمشـى الحـال؟ تفـو.. الوجود؟ تـرى

  .تعبت من هذه األفكار والهواجس

  :أيقظ زوجته

  هل تخافين الموت؟. أفيقى يا امرأة.. أتسمعين؟ آليونا.. ـ آليونا

  :صاحت متذمرة

  جننت يا رجل؟ من الذى ال يهاب الموت حّصاد البشر؟ـ هل 

  .أنا ال أخشى الموت. ـ أنا

  .لماذا تفكر فى الموت؟ نم إذن ودعنى أسترح. ـ نم إذن

عاودته مرة أخرى ذكرى تلك الليلة السوداء الصماء، وهو طائر على الحصـان فشـعر بـالقلق 
لحيـاة، شـىء يأسـف اإلنسـان عليـه، بـال مع ذلك ثمة شىء فى هذه ا.. ال. والعذوبة يعتصران قلبه

  .حدود، وحتى البكاء

* * *  

  



. جلــس وشــرع يــدخن. فــى ليلــة أخــرى، نفــد صــبر مــاتفى بعــد طــول انتظــار أوكورديــون كولكــا
ولـم يطــق مــاتفى ذلــك . ومـن جديــد طــال انتظـاره وترقبــه دون أن يــرن صـوت األوكورديــون الشــجى

وحــين انتشــر نــور الفجــر أيقــظ مــاتفى زوجتــه  .االنتظــار الممــض وتكــدر مزاجــه إلــى أقصــى درجــة
  :وسألها

  ـ ماذا جرى لقارع النواقيس؟ ال حس وال صوت؟

  .والعرس يوم األحد القادم.. ـ كولكا؟ لقد بدأ اجراءات الزواج

ظل يطرف بعينيه فى السرير حتـى . ورقد معتزمًا النوم، لكنه لم يتمكن. غمرت الكآبة ماتفى
و يتذكر شيئًا من حياته، لكن شيئًا لم يرد إلى عقله على اإلطالق، ود ل. فاض الضوء فى الحجرة

ـــة ـــت إليـــه مشـــاغل المزرعـــة التعاوني ـــى حـــين أن نصـــف آالت : بـــل انثال يقتـــرب موســـم الحصـــاد ف
ال  "فيليـا"، و "فيليـا"الحصاد واألجزاء الملتوية من العربات مركونة على حالها عند الحّداد األحول 

ن، وعرس كولكا قادم، فإن الحداد سيعب الخمر طويًال حتى يرتوى فى ذلك واآل.. هم له إال التنزه
بهـذا  "فيليـا"البـد مـن الكـالم مـع .. ال. أى يمكن أن نقول إن أسبوعًا آخر بأكمله سيضـيع. العرس
  .الصدد

* * *  

 

  :فى اليوم التالى التقى ماتفى بكولكا غليظ الشفتين، فابتسم ماتفى بسخرية قائًال له

 هل شبعت من العزف ليًال؟.. ا أخاناـ إيه ي

  :انفرجت شفتا كولكا عن بسمة عريضة وصلت ما بين أذنيه وقال

  .رسوت بمركبى. لن أوقظك بعد ذلك فى الليل. ـ خالص يا ماتفى إيفانوفيتش

  :قال ماتفى

  .طيب.. ـ طيب

مـن اآلن  ولماذا أنت سعيد هكذا؟ أيها الثـور،": وانصرف ماتفى إلى أعماله وهو يقول لنفسه
  ."هكذا هن النسوة. فصاعدًا ستمسك بك نينا من قرنيك

  .ومر أسبوع بعد ذلك



لم يكف ضوء القمر السيال عن االنسكاب فى النوافذ ليًال، وفاحـت بحـدة مـن البسـتان رائحـة 
  .وعم الهدوء المكان.. حبات البطاطس النامية الشيح وأوراق

وشـرب كوبـًا . أخذ يتمشى أمام مدخل البيـت .نام ماتفى نومًا مضطربًا، ثم صحا وراح يدخن
وشـــرع مـــرة أخـــرى يـــدخن . ، ثـــم جلـــس علـــى عتبـــة الســـلم تحـــت ســـقيفة البيـــت"الكفـــاس"مـــن ســـائل 

      .وكانت القرية منيرة بينما سادها صمت مرعب. سيجارة

       

 

*** 

  

  

 غليون الجندى

 

  

  

شــر، لكــن عمــر اإلنســان يظــل ضــوء النجمــة الهــادىء ســاريًا ألــوف الســنين قبــل أن يبــين للب
  .طفولة ولعب، حب وعمل، مرض ثم موت: قصير

، حتـى يسـهل تمييزهـا "صـغرى"أو  "كبـرى"اشتعلت حرب، سيتخيرون لهـا فـى وقـت مـا صـفة 
 "حربــا"أمــا الــذين عاشــوا ذلــك العــام فقــد عــدوها . بســرعة مــن الحــروب الســابقة، واألخــرى الالحقــة

  .فحسب

مدينـة ايبـرو البلجيكيـة، : التى كانت مسـماة فيمـا مضـىوقعت الحرب، وقرب أكوام الحجارة، 
انبسطت قطعة أرض صغيرة المساحة، جلس عليها، وأكل، ومات، إناس غرباء وافدون من بعيد، 

وكانت تلك الكتيبة مؤلفة من . "التابعة للجيش الفرنسى 118كتيبة خط الطول ": أطلقوا عليهم اسم
وطوال سـتة أشـهر كاملـة، أكـل . بجنوب فرنسا "بروفانس" الفالحين وصناع النبيذ والرعاة فى قرية

فى الحفر الطينية، ناموا فيها، أطلقـوا النيـران، ) ذوو الوجوه السمر والشعور المجعدة(أولئك الناس 
  .ماتوا وأياديهم تنتفض إلى أعلى

 ، عالمة تحـدد أن"المعبر األسود"وهناك فى هيئة األركان، رسموا فوق الخارطة، عند مواقع 
  .تحمى المواقع هناك 118كتيبة خط الطول 



وعلــى بعــد خمســمائة خطــوة جلــس إنــاس آخــرون، تحــدثوا بلغــات مختلفــة، وأطلقــوا هــم أيضــًا 
النيــران، وبــدوا أضــخم وأشــد فظاظــة وأميــل إلــى البيــاض زرق العيــون، وكــان الســمر ذوو الشــعور 

: ا، أطلقـت علـيهم هيئـة األركـان اسـمبألمانيـ "بـوميران"هؤالء كانوا مزارعين من . المجعدة قلة بينهم
  ."التابعة للجيش البروسى 87كتيبة االحتياط "

كانت الكتيبتان عدوتين، تفصل بينهما قطعة أرض، قال عنها صناع النبيذ والمزارعـون إنهـا 
لــــم تكــــن تابعـــة للمملكــــة البلجيكيــــة، وال للجمهوريــــة الفرنســــية، وال  ، قطعــــة أرض"بـــال صــــاحب"

قطعة أرض أحرقتها القنابل، وأكلتها بـالطول وبـالعرض الخنـادق المهجـورة . مانيةلالمبراطورية األل
بــال "هكــذا، كانــت تلــك األرض هالكــة، و. الممتلئــة حتــى حافتهــا بعظــام البشــر والمعــادن الصــدئة

ومـع . بعطـن الـدم، والبـراز) فـى منتصـف يوليـه(، لم تسلم فيها عشبة واحدة، فاحت كلهـا "صاحب
دًا لــم يتقــاتلوا لالســتيالء علــى أى بســتان مبــارك، نضــير الثمــار مــورق النبــات، ذلــك، فــإن البشــر أبــ

ففــى كــل يــوم، كــان يزحــف . كمــا تقــاتلوا لالســتيالء علــى قطعــة األرض الخاويــة تلــك، والمشــتهاة
، يزحـف "بـال صـاحب"إنسان ما، من األراضـى الفرنسـية أو األلمانيـة، إلـى المكـان الـذى يقـال إنـه 

  .يوط من الدماءوهو يمزج الطين بخ

ــة، وقــال الــبعُض اآلخــر إنهــا تســعى  قــال الــبعض إن فرنســا تخــوض الحــرب مــن أجــل الحري
، فقــد حــارب ال لشــىء، إال 118، جنــدى كتيبــة خــط الطــول "بييــر ديبــوا"أمــا . لنهــب الحديــد والفحــم

بزراعــة العنــب، وحــين كــان المطــر يســح  "بييــر ديبــوا"قبــل ذلــك، اشــتغل . ألن الحــرب قــد انــدلعت
يقطب وجهه، ويسوط كلبه  "بيير ديبوا"الكروم، كان  "فيلوكشر"وال أيام متتالية، أو تهاجم حشرة ط

ـــثمن مـــربح، ويرتـــدى صـــدارته . حتـــى ال ينـــوش العنـــب ـــاب ب ـــة، كـــان يبيـــع األعن وفـــى الســـنة الندي
 يخـبط: "ملتقـى األمـراء"وهناك يلهو كيفما يمكنه اللهو فى حانـة . المنشاة، ويمضى إلى أقرب بلدة

، ثــم يســتمع إلــى "ســو"الجرســونة علــى ظهرهــا العــريض ويلقــى فــى ثقــب مكنــة الموســيقى قطعتــى 
إال مرة واحدة، حين ظهـر لـه دمـل فـى أذنـه، وكـان  "بيير"ولم يمرض . األلحان المنتخبة فاغرًا فاه

وفى صغره، كان مغرمًا بامتطـاء ظهـر المـاعز، وسـرقة التـين المجفـف أينمـا خبأتـه . موجعًا للغاية
   .، يضغط بعشق أغلب الوقت نهديها المتماسكين كعنقودى عنب"انا‘"وكانت له زوجة هى . مهأ

، إلى أن خاضت فرنسا الحرب، دفاعًا عـن الحريـة، أو لنهـب "بيير ديبوا"هكذا، مضت حياة 
  .التابعة للجيش الفرنسى 118جنديًا فى كتيبة خط الطول  "بيير ديبوا"الفحم، فصار 

ولم تكن حياة . "بيوتر ديباو"، وعلى بعد خمسمائة خطوة منه، جلس "يبوابيير د"فى مواجهة 
، مثلما ال تشبه البطاطس األعناب، ومثلما ال يشبه "بيير ديبوا"تشبه فى شىء حياة  "بيوتر ديباو"

ولكنها كانت فى نفس الوقت تشابهها من دون حد، مثلما تشبه كل ثمار األرض . الشمال الجنوب
  .ل البلدان، وكل الحيوات بعضها البعضبعضها البعض، وك

ولـم . العنب طيلة عمره، كان يرمقه فقط وهو معروض خلف زجاج المحالت "بيوتر"لم يذق 
يكن مغرمًا بالموسيقى، لكنه كان يشارك اآلخرين لعبة السبعة أوتاد فى أيام األعياد، وكان يـتجهم 



. ك الوقـت، وتـدر األبقـار لبنـًا فاسـداً حينما تحمو الشمس وينعدم المطر، ألن العشب يصفر فى ذل
لــم تمــرض أذنــاه أبــدًا، فقــط توعــك ذات يــوم، فرقــد أســبوعًا طــريح الفــراش وهــو يعــانى مــن ســخونة 

ــه الهــرم . شــديدة ، ويتصــيد بقبعتــه البقــع الشمســية داخــل "تاكســا"وكــان، فــى صــباه، يلعــب مــع كلب
  .طاطس المسلوقة، وكان مفتونًا بذلكبيضاء مثل اللبن، لينة كالب "يوهانا"وكانت زوجته . الغرف

على هذا النحو، إلى أن قال البعض إن ألمانيا بدأت تقاتـل فـى سـبيل الحريـة،  "بيوتر"عاش 
جنــديًا فــى كتيبــة  "بيــوتر"وقــال الــبعض اآلخــر إنهــا تريــد االســتيالء علــى الحديــد والفحــم، فصــار 

  .87االحتياط 

، ولــم يكــن هنــاك فحــم، لــم يكــن "صــاحببــال "ولــم تكــن هنــاك حريــة فــى قطعــة األرض التــى 
ولكـن النـاس أرادوا أن يظفـروا بقطعـة األرض تلـك، . هناك سوى عظـام البشـر، واألسـالك الصـدئة

  .مهما كلفهم ذلك

وقــد أمعنــت هيئــة األركــان التفكيــر فــى ذلــك الهــدف، وأدرجتــه فــى المســتندات والوثــائق، وقــام 
إلـى مكتبـه وهنـاك أصـدر إليـه  "بييـر ديبـوا"ى ، باستدعاء الجند1916أبريل  24أحد الضباط، فى 

حتــى  "ممــر العــواء"أمــرًا بــالزحف فــى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، عبــر الخنــدق المهجــور المســمى 
  .مواقع القوات األلمانية، لكى يستكشف بدقة أماكن تمركز القوات المعادية

مر قصير للغاية إذا قسـناه الثامنة والعشرين من عمره، وهذا بالطبع ع "بيير ديبوا"لم يتجاوز 
  .بنور النجمة الساكن الذى يسرى بضع مئات من السنوات

حشــرة ": إلــى أمــر الضــابط، لكــن عقلــه كــان منشــغًال بــالتفكير فــى خــاطر آخــر "بييــر"أنصــت 
وٕاذن، البـد مــن حسـاب عمــر . الحـرب.. تبيـد األعنــاب، والمـرض يفنـى اإلنســان، واآلن "فيلوكشـر"

وهكـذا، مازالـت أمامـه ثـالث سـاعات وخمـس عشـرة دقيقـة حتـى . بالسـنواتاإلنسان بالسـاعات، ال 
  ."ميعاد تنفيذ األمر

يوصـيها بـرش الكيماويـات علـى  "انـا‘"وأسعفه الوقت فحاك زرًا كان قد سقط، وكتـب لزوجتـه 
  .الكروم التى لم تنضج، وارتشف بصوت مرتفع قدحًا من القهوة المرة السوداء

يزحــف علــى الطــين األملــس لكــى يســتولى علــى  "بييــر"ل، شــرع فــى الثانيــة بعــد منتصــف الليــ
ممــر "مــدة طويلــة وهــو يمــر فــى الخنــدق المســمى  "بييــر"واســتغرق . "بــال صــاحب"األرض التــى 

هنــاك، بانــت لــه فــى . ، مرتطمــًا بعظــام البشــر واألســالك الشــائكة، حتــى بلــغ نهايــة الممــر"العــواء
  .ويتيمة مثل بيوت منبوذةالجهة اليمنى، واليسرى، خنادق أخرى، مهجورة 

أال يقــود كــل مــن االتجــاهين إلــى .. يمضــى؟ ولكــن "فــى أى االتجــاهين"مفكــرًا  "بييــر"وتــروى 
وهكـذا، أشـعل غليونـه، غليـون جنـود الجـيش، المتواضـع، المتسـخ . الموت؟ وقرر أن يلتقط أنفاسـه

  .من الطين



دويــة، أمــا فــى الليــل فيقتلــون عــادة يطلــق الجنــود بالنهــار النيــران م. كــان الجــو هادئــًا تمامــاً 
فـى مهمـة  "بييـر"بعضهم الـبعض مـن غيـر ضوضـاء، حـين ترسـل القيـادة المستكشـفين مـن أمثـال 

  .ما، أو تنصب الكمائن المموهة

، ال "بيير"لم يزن . دخان غليونه، وتطلع إلى السماء التى رصعتها النجوم بكثافة "بيير"ابتلع 
لــو ": ، لكنــه فقــط قــال لنفســه"بروفــانس"ســع بقريتــه الصــغيرة ولــم يخمــن، ولــم يقــارن هــذا الكــون الوا

فهـى تعشـق الليــالى  "انــا‘"يكـون اآلن ليـل مثـل هــذا هنـاك فـى الجنـوب، فيفيــد العنـب، ويـبهج قلـب 
  .الدافئة

كان يدخن راقدًا، منتشيًا بكل الدفء السارى فـى جسـمه، وبأنـه مـازال حيـًا فـوق هـذه األرض 
  .خن ويتنفس، بل وفى وسعه أن يهز يده أو يحرك ساقه، يد"بال صاحب"الماحلة التى 

يشــعل غليونــه مــن جديــد، حتــى الح قبالتــه وجــه إنســان مــا مــن خلــف الزاويــة  "بييــر"ولــم يكــد 
ذلـك كـان . وجهه وخوذتـه وأزرار معطفـه: شخص كل ما فيه غريب. شخص يزحف نحوه.  هناك

  .د حرب، مثلما أن الحرب مجر "بيير"، مجرد عدو لـ "بيوتر ديباو"

، الـذى رفـأ "بيـوتر"يدرى أن ضابطًا ألمانيـًا، قـام فـى نفـس المسـاء، باسـتدعاء  "بيير"ولم يكن 
خطابــًا يــذكرها فيــه باالهتمــام بالبقــار العشــروات، ثــم احتســى  "يوهانــا"هــو اآلخــر معطفــه، وكتــب لـــ 

أم لم يفهم،  يعرف بكل ذلك، وسواء أعرف أم ال، وسواء أفهم "بيير"لم يكن . الشوربة وهو يتمطق
عدوه، هذا ألن الحرب قد نشبت هذه السنة ال أكثر، لذا قـّوس جسـمه  "بيوتر"أن  "بيير"فقد اعتبر 

  .وتهيأ للوثوب واالشتباك حين أبصره يزحف فى اتجاهه

يديه االثنتين، وجمع ساقيه، وقدر أكبر قفزة يمكنه القيام بها، عندما شاهد  "بيوتر"أيضا، مد 
  .الغريب.. لى درجة أنه سمع دقات القلب اآلخرعدوه قريبًا منه إ

  .رقدا، كل فى مواجهة اآلخر

وكانــت يــدا كــل منهمــا . وتريــث كــل منهمــا، لــم يشــأ ال هــذا، وال ذاك أن يكــون البــادئ بالقتــال
لكـن كـال منهمـا حملـق إلـى  "عدوه"لم يتطلع أحد منهما إلى وجه اآلخر . على مرمى بصر اآلخر

  .اليدين العدوتين

  .مشتعالً  "بيير"يون ظل غل

رقد العدوان قريبين من بعضهما البعض، زاهـدين فـى القتـل، مـدركين، علـى الـرغم مـن ذلـك،  
استلقيا بهدوء، وتنفس كل منهما فى وجـه اآلخـر بصـوت مسـموع، وتشـمم كـل . أن االقتتال حتمى

ـــه ـــة، األليفـــة والحميمـــة، رائحـــة المعطـــف المب: منهمـــا كوحشـــين رائحـــة وبـــرة أخي ـــل والعـــرق الغريب ل
وقـد أدركـا أنـه  "بـال صـاحب"قدما من أراض بعيدة إلـى أراض غريبـة، . اإلنسانى، الطين والشوربة



اللغات الغريبة،  لم يحاوال أن يتكلما معًا، فما أكثر البلدان الغريبة، وما أكثر. "البد من قتل العدو"
  .فقط تمددا متجاورين فى سكون، وقد تصاعد بينهما دخان الغليون

أن أية حركة يقوم بهـا بيديـه للتوصـل إلـى غليونـه، تنطـوى علـى خطـورة، لـذلك  "بيوتر"ر وقد
، فتنـاول "بيـوتر"رقبتـه ليـدنو مـن رأس  "بيير"حينذاك مد . اكتفى باستنشاق الدخان المتصاعد بنهم

، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن األعــين األربــع، لــم تفلــت مــن "بييــر"بأســنانه الغليــون مــن فــم  "بيــوتر"
  .تها، األيادى األربع الغريبةيل رؤ مجا

، فشد منه نفسًا ثم قدمـه مـرة "بيير"عدة أنفاس من الغليون، أعاده إلى  "بيوتر"بعد أن سحب 
العـدوان اللـذان رقـدا . تبـادال الغليـون عـدة مـرات، ودخّنـا باسـتمتاع. ثانية إلى عدوه دون طلـب منـه

وكانــا يبتلعـان الــدخان . مــا تكلـف ذلـكويجـب االســتيالء عليهـا مه "بــال صـاحب"فـوق قطعـة أرض 
وبينمــا يســرى النــور الهــادىء ألــوف الســنين، كــان هــذا . بــبطء شــديد للغايــة.. علــى مهــل، وبحــذر

ووقعت الكارثة حين كفت . ذلك الغليون بالنسبة لواحد منهما آخر غليون يدخنه، وقد أدرك االثنان
ا استغرق فى خاطر من خـواطره فلـم يطـل النار عن التواصل فى الغليون فانطفأ، ألن واحدًا منهم

السـمراء؟ أم أنـه  "انـا‘"وهـو يتـذكر  "بيير"أهو . بأنفاسه فى اللحظة المناسبة عمر الغليون القصير
وأدركـا علـى الفـور . البيضاء؟ واحد منهما على أية حال "يوهانا"وهو يودع فى خياله  "بيوتر"كان 

وعلـى الـرغم . ة باليـدين تعنـى التطـاحن حتـى المـوتاستحالة المخاطرة بإخراج القداحة، فأقـل حركـ
الـــذى كـــان يـــدافع عـــن  "بييـــر"أهـــو . وكـــان هـــو البـــادىء.. مـــن ذلـــك، قـــرر أحـــدهما أن يجـــازف

الــذى احــتفظ بعلبــة  "بيــوتر"الجمهوريــة الفرنســية محتفظــًا بقداحــة ذات فتيــل فــى جيبــه الخلفــى؟ أم 
  ...نهما على أية حالثقاب وهو يدافع عن االمبراطورية األلمانية؟ واحد م

قام كل منهما بخنق وضـرب . وأخذ كل منهما بخناق اآلخر، وهوى الغليون غارقًا فى الوحل
 وأخيــرًا، أصــابهما الهــدوء، ورقــدا فــى وداعــة. اآلخــر، فــى صــمت، وهمــا يتمرغــان علــى األرض

  ."بال صاحب"رقدا ميتين على أرض ماحلة . متجاورين، لكن من دون الغليون

تالشـــت األضـــواء الهادئـــة التـــى كانـــت النجـــوم ترســـلها إلـــى األرض، وشـــع نـــور وســـرعان مـــا 
الفجر، وكما يحدث كـل يـوم، مـا أن شـاهد النـاس ـ الـذين يقتتلـون مـن غيـر ضوضـاء لـيًال ـ أشـعة 

  .الشمس، حتى أخذوا يقتتلون بصوت عال، مطلقين نيران المدافع والبنادق

وكـــان االســـمان . ســـمى جنـــديين مفقـــودينووصـــلت إلـــى هيئتـــى األركـــان مـــذكرتان، تحويـــان ا
وتسـلل، بليـل نفـس اليـوم، إلـى األرض . متشابهين إلى أقصى درجـة، ومختلفـين إلـى أقصـى درجـة

القيــام بــه، تســللوا ال  "بيــوتر"، و"بييــر"، إنــاس آخــرون، ليقومــوا بمــا لــم يســتطع "بــال صــاحب"التــى 
  .لشىء إال ألن الحرب نشبت فى ذلك العام



، بكــت "بروفــانس"وهــى تــرش العنــب الــذى لــم ينضــج فــى قريــة  "بييــر"اء الســمر  "انــا‘"بكــت 
، هــذا ألن شخصــًا مــا البــد أن "بوليــا"طــويًال، وفــى هــذا الوقــت، أدخلــت إلــى بيتهــا زوجــًا آخــر هــو 
  .يشذب الكروم، وأن يضغط نهديها المتماسكين كعنقودى عنب

قـرب بكثيـر ممـا بـين نجمـة وأخـرى، ، ولكـن أ"انا‘"، بعيدًا جدًا عن "بوميران"وبعيدًا، فى قرية 
البيضـاء وهـى تضـع الطعـام أمـام البقـار العشـروات، وألن البقـر يحتـاج لرعايـة  "يوهانا"هناك بكت 

دائمــة، وألن جســمها األبــيض كالحليــب لــم يكــن ليســتطيع الحيــاة بــال حنــان، ظهــر زوج جديــد فــى 
  ."باول"المزرعة هو 

، باعثـة العطـن مـن الـدم والبـراز، عـن أن "بـال صـاحب"، كفت األرض التى 1917فى أبريل 
حــدث ذلــك فــى يــوم دافــىء، مشــمس، حــين مــات فوقهــا بشــر بــال عــدد، مــن . "بــال صــاحب"تكــون 

 "صـاحب"مختلف البلدان، وحينذاك صارت التربة الصفراء المشبعة بالدم بالقانون ملكية خاصة لـ 
، مشـوا هـادئين، دون أن "لعـواءممـر ا"ومشى الناس للمرة األولى على أرض الخنـدق المسـمى . ما

وفى نهاية الممر، عند المنحنـى، حيـث تتفـرع خنـادق أخـرى يمينـًا ويسـارًا، شـاهدوا . يحنوا رؤوسهم
 .هيكلين متعانقين، وغليون صغير بالقرب منهما على األرض

هــا هــو أمــام عينــى، ذلــك الغليــون المتواضــع وقــد تلــوث بــالطين والــدم، الغليــون الــذى صــار زمــن 
أثـر مـن حيـاتين اشـتعلتا أسـرع ممـا : ، مازالت فيه بقيـة مـن رمـاد رصاصـى"غليون السالم" الحرب

  .تشتعل نتفة من تبغ

***           

  

  

 لقاء عابر

  

  

  

. "بسكوفســكى"و "لوكســكى - فيليكــا"فــى أواخــر الخريــف كنــت أمضــى بســيارتى فــى منطقــة 
أن قريـة علقـت بـذاكرتى علـى تفرجت على عديد مـن القـرى الصـغيرة الناهضـة وسـط الغابـات، إال 

  ."األجراس": نحو خاص، إذ كان لها اسم احتفالى هو



راحـت . كانت تلك القرية تقع فوق رابية عالية، وتطـل علـى بحيـرة سـاجية تبـدو عميقـة للغايـة
  .السماء تنطفىء بينما يقترب المساء، وأخذت نوافذ البيوت تعكس الغروب األصفر الفاتر

، فــى منتصــفها كــان يهــدر فــوارًا "ابتشــكا"ـ بلــدة رحيبــة هادئــة هـى بلغـت ـ مســاء نفــس اليـوم 
كان واضحًا أن . ، وفيه ساقنى الحظ إلى لقاء عابر وشيق"ابتشكا"نزلت فى فندق . "النهر الكبير"

ذلـك أن كـل شـىء، حتـى المصـابيح الكهربائيـة المـدالة مـن  عمليـة تـرميم للفنـدق قـد انتهـت لتوهـا،
  .الجير األبيض األسقف، كان ملطخًا ببقع

عند مدخل الفندق ـ بعد ساعة من وصولى ـ التقيت برجل أشيب الرأس، قصير القامة يرتدى 
  :معطفًا رثًا، اتضح أنه كان على علم بوصولى، أوقفنى وسألنى

 الكبيرة؟ "الكونسرفتوار"ـ متى كانت آخر مرة دخلت فيها قاعة 

منذ شهر حضرت فى تلك القاعـة حفلـة عازفـة أوقعنى سؤاله فى حيرة، بالرغم من ذلك أجبته أنى 
  .البيان سفيتا سالفا ريخترا

  :قال العجوز

موسـكو ـ قسـم التـأليف ـ لـذلك  "كونسـرفتوار"ــ أصـل المسـألة أنـى حاصـل علـى شـهادتى مـن 
. أرجوك حين تعود إلى موسكو أن تنحنى نيابة عنى لتلك القاعة الضخمة، وآللة األورغن الشهيرة

  .أن تفعل هذا أنى أرجوك صادقاً 

  ـ هل انقضى زمن طويل منذ أن كنت فى موسكو؟

 .ـ سبع سنوات

  :رد المؤلف العجوز وسألنى على الفور

أو  "فيليكــا ـ لوكســكى"فــى هــذه المنطقــة  "رايــال"وكــم  "بيــانو"ـــ هــل اهتممــت بــأن تعــرف كــم 
ـــوادى  "الريـــف" غيرة مثـــل والمـــدن الصـــ "الكلخـــوزات"كمـــا يطلقـــون عليهـــا؟ أتـــدرى كـــم عـــددها فـــى ن
 المباركة هذه؟ "ابتشكا"

  :مرة أخرى ارتبكت وأجبته

  .ـ أنى لم أهتم بذلك

  .شفت! ـ هذا هو

  :وأكمل المؤلف بمرارة

  .إلى درجة فظيعة.. ـ إن عددها قليل جداً 



فى هذه اللحظة ولج المدخل رجل يرتدى معطفًا قصيرًا مبطنًا بالقطن تفوح منه رائحـة بنـزين 
  :قال للمؤلف. أنه سائقملت إلى الظن ب. نفاذة

اليوم معى فلـوس، فـدعنا نـذهب ونمـأل معـدتنا إلـى .. فلنمض إلى المطعم نتغذى.. ـ يا والدنا
  .آخرها

ـــة حـــال، فبعـــد ســـاعتين عنـــدى حفلـــة فـــى مدرســـة،  ـــا عزيـــزى، أشـــكرك، ال يمكننـــى بأي ـــ ال ي ـ
  ."شوستاكوفيتش"و  "تشايكوفسكى"سأعزف 

  :التفت المؤلف نحوى

قالهــا بتعجــب وأمســك بــى مــن كــم معطفــى ـ لكنــى ! ... ات لــم أر موســكوســبع ســنو .. ـــ نعــم
أقيم الحفالت فى المدن  "فيليكا ـ لوكسكى"جبت الشمال كله فى هذه السنوات، واآلن أطوف بأقليم 

فـى موسـكو، بـل وربمـا حـالفنى النجـاح مثـل الكثيـرين مـن  كان بوسعى أن أعيش. والقرى الصغيرة
وكسرة من خبزنا وقـدح الحليـب، "والقليل يكفينى على حد قول الشاعر لكنى إنسان وحيد . زمالئى

هكذا كما تـرى فضـلت أن أتجـول فـى المـدن واألطـراف البعيـدة . "وللسما من السحاب مئزر قشيب
أنـت ال تتصـور كيـف يتـوق .. أحيى الحفالت، مقابل بضعة قروش، لكن لـيس هـذا لـب الموضـوع

اب، ثــم أى امتنــان يحســونه نحــوك بعــد ذلــك، امتنــان النــاس إلــى ســماع الموســيقى وخاصــة الشــب
 .يدفعك إلى االستمرار ولو كلفك هذا أن تدور فى معطف رث

  :عقب السائق قائالً 

  ـ الفلوس ال تفى بأجرة االنتقال فما بالك بمعطف؟

  :رد المؤلف باعتزاز

ازف ـ لم يحـدث أن أحـدًا قـام بتوصـيلى مـن مكـان إلـى آخـر مقابـل فلـوس، ثـم أنـى أعمـل كعـ
 .بالرغم من أنى مؤلف، وهذا عدل.. بيانو

  :استوضحته

  ـ كيف هذا؟

  :أجابنى

ـــ ألن جــوهر الموضــوع هــو أن تحــدد لنفســك بشــكل ســليم، مــا هــو أرقــى وأروع مــا يمكنــك أن 
بـــين األشـــياء الموســـيقية التـــى أكتبهـــا وأعمـــال  هـــل تفهـــم قصـــدى؟ فـــرق ضـــخم.. تمنحـــه للنـــاس

، لذلك أفضل عزف هذه األعمال "شوستاكوفيتش"أو  "رسكىموسو "، "تشايكوفسكى"أو  "موتسارت"
  .على تأليف مقطوعاتى، وبذلك أزيد من درجة نفعى للناس



  :صاح السائق

  !سأقطع قلبها "110زيس "أنا مثًال سواق درجة ثالثة، فإذا قدت سيارة من نوع ! ـ تمام

  :قال المؤلف

أنـا لسـت سـوى نغمـة .. مؤلف؟ قل لىما قيمتى أنا ك.. قل لى.. انتظر.. ـ زاخار إيفانوفيتش
بســيطة، نغمــة يعوزهــا اللهــب وانــدفاع المشــاعر الجبــارة إلــى القمــم، ثــم مــا هــو المطلــوب قبــل كــل 
شــىء فــى زماننــا؟ المطلــوب تربيــة المشــاعر اإلنســانية الجليلــة أوًال وقبــل كــل شــىء، لــذلك صــرت 

ألشجار حين يجف ثـم يهـوى مـن ورق ا": يقول أحد الشعراء. عازف بيانو أجسد الموسيقى الخالدة
إنه شـعاع خالـد، ذلـك الشـعاع الـذهبى الـذى يلقـى بـه الفـن . "سماء، فهو تبر ساطع أبدًا فى الغناء

  !هذه هى المسألة يا عزيزى. علينا، إنه يرفع من قدرنا دائماً 

  :كأنما يرهف السمع إلى صوت ناء، ثم قال صمت المؤلف

أحيانًا تحتم علـى الظـروف أال .. لكنها العادة السيئة ..ـ ربما كان كالمى مبهمًا وغير واضح
منـذ أيـام حـدث .. أكون فقط عازف بيانو، ولكن ضابط بيـانو وأسـطى لمختلـف األدوات الموسـيقية

.. بلـدة رائعـة تشـرف علـى بحيـرة.. نعـم.. نعـم.. "األجـراس"فـى بلـدة قريبـة مـن هنـا اسـمها : ما يلى
ت إحـدى معلمـات الريـف، انتقـل إليهـا عـن امـرأة عجـوز، أمـا ببيـ "رايـال"اتضح أن عندهم .. المهم

كيف تصادف وجوده عند العجوز، فذلك ما لم يعرفه أحد، والعجيب أنـه كـان بحالـة جيـدة، إال أن 
الحــق أن إصــالحه اســتغرق .. ثمانيــة أصــابع منــه لــم تكــن تعــزف، وكــان علــى أن أصــلحه بنفســى

ــه أن أجعــل  ــادى .. صــوته ســماوياً وقتــًا طــويًال، اســتطعت فــى نهايت ــه إلــى ن وفيمــا بعــد، قــاموا بنقل
  .بهذه الطريقة نعمل.. هكذا.. الكلخوز

  :قال السائق للمؤلف

 ــ لكـن يـا ليونيـد بتـروفتش، لـو ناقشـنا الموضـوع مـن الناحيـة العمليـة، سـنجد أنـك مثـل طفـل

  كيف تعيش هكذا دون راحة وأنت رجل مسن؟.. صغير

  :وعلق المؤلف

  .ال تحسب المسألة من هذه الناحية.. لية؟ كالـ من الناحية العم

أردف المؤلف كلماته بإشارة من عينيه نحـو المـرأة المنوبـة بالطـابق فـى الفنـدق، وكانـت ذات 
عينــين جــاحظتين قصــيرتين، جلســت ملويــة الشــفتين خلــف حــاجز خشــبى تجــرى بعــض الحســابات 

  .مستخدمة اآللة الحاسبة

  :اتبع المؤلف إشارة عينيه بقوله



تكاثر أمثال هذه المرأة ممن يحسبون الموضوع مـن نواحيـه العمليـة، تكـاثروا مثـل الحشـرات ـ 
  وأنت أليس من األفضل لو مضيت معى إلى الحفلة؟. فى الكرنب

  :أجاب السائق

مــن  "ابتشـكا"أنـت حتـى اآلن يــا ليونيـد بتـروفتش لــم تقـدم حفلـة واحــدة فـى . ــ سـآتى دون شــك
  .دونى

  .ودعنى المؤلف وخرج

  :لت المرأة المنوبةسأ

  ـ من هو هذا الشخص؟

  :أجابتنى بخشونة

ــ مـاذا بـك؟ أال تـرى؟ ـ هـزت كتفيهـا وأضـافت ـ رجـل يتسـول بالموسـيقى، وكـل مـا يتقنـه هـو 
مخالفة قواعد النظام الداخلى، فهو إما يغنى، وٕاما يصطحب معه صبيًا من الحرفيين إلى الغرفـة، 

هذا على حين أن نزالء الفندق عادة من الناس المحترمين  ..ويبدأ فى تعليمه العزف على الجيتار
 .الذين يسافرون لقضاء أعمالهم، أما هو فالبد من طرده بسبب أفعاله تلك

ريــح رماديــة معتمــة، أخــذت تســوق الســحب وتجمعهــا،  "ابتشــكا"عنــد حلــول الليــل هبــت علــى 
  .، غاسًال عنها الجير األبيضواندفع المطر فى هبات طائرة راشقًا بقطراته القوية زجاج النوافذ

تمــددت العتمــة، كثيفــة، بحيــث لــم تســتطع أن تزحزحهــا تلــك المصــابيح الســاطعة فــى الشــوارع 
حتـى بـزوغ الفجـر البـارد  "ابتشـكا"المهجورة إلى خارج حـدود القريـة، هكـذا ظلـت العتمـة راقـدة فـوق 

 .المشبع بالندى

. العاريـة خلـف الشـباك فـى الشـارع كانـت الـريح تعـوى وتهـز األشـجار. استيقظت وسـط الليـل
اســتلقيت علــى الســرير وتــذكرت . تأرجحــت هوجــاء علــى الجــدران فــوق رأســى ظــالل غصــن باهتــة

 .البد أنه يحس الوحدة فى هذه القرية الغريبة وهذه الليالى اللعينة. المؤلف العجوز

سـل سمعت وقع خطوات خلف باب غرفتى، ثم حشرجة الصنبور النحاسى، تحمـل ـ مـن المغ
المــوج ": إلــى الردهــة ـ صــوت طرطشــة المــاء، وصــوت إنســان يغتســل وهــو يدنــدن بنصــف صــوته

وعلـى الفـور أعقـب ذلـك صـرير . "إبكى وولولى يا عواصـف الخريـف.. يصرخ فى النهير الكسيف
الســـاللم شـــديدًا ثـــم دبيـــب أقـــدام شـــخص فـــى الردهـــة، وتنـــاهى إلـــى ســـمعى صـــوت المـــرأة المنوبـــة 

ـــاء فـــى أواخـــر ! كـــف عـــن هـــذه الفضـــائح": اً بالطـــابق نشـــازًا ومزعجـــ ـــه؟ الغن أهـــذا مـــا توصـــلت إلي
 ."الليالى؟



هـل أديـت ! ديدمونـة": وواتتها اإلجابة فـى وشوشـة ذات صـفير تحمـل تهديـدًا مصـطنع الحـزم
ـــم . "صـــالة الليـــل أم ال؟ ـــداخلى، ث وغمغمـــت المـــرأة مـــن دهشـــتها بشـــىء مـــا عـــن قواعـــد النظـــام ال

وكنــت قــد تعرفــت إلــى صــوته ـ فقــد أطلــق فــى أعقابهــا ضــحكة  أمــا المؤلــف ـ. انصــرفت مهرولــة
وأدركت أنـه لـيس بوسـع أى شـخص . وأغرقت بدورى فى الضحك وأنا فى غرفتى. صبيانية للغاية

 .من األجالف، وال أية ليالى دون مأوى، أن تعكر صفو القلب الطاهر فى ذلك الرجل المرح

وفــى طريقــى، عرجــت علــى جبــال . "فبســكو "قاصــدًا إلــى  "ابتشــكا"فــى الصــباح ســافرت مــن 
 .بوشكين حيث قبر الشاعر

ومـن عنـد الرابيـة حيـث القبـر، . كان المكان ـ كالعادة فى أواخر الخريف ـ خاليـًا يعمـه الهـدوء
لـــم أجـــد أحـــدًا قـــرب التمثـــال . تــراءى لـــى األفـــق الشـــاحب وقـــد تعلقـــت بـــه نهايــات الخيـــوط الذهبيـــة

فقـط بعـد مـرور ســاعة . "الكسـندر سـيرجيفيتش بوشـكين"األبـيض البسـيط الـذى تحمـل قاعدتـه اسـم 
أخــذوا . غشــى المكــان عــدة رجــال ونســاء مــن الغجــر، وكنــت أرى مخــيمهم منصــوبًا قــرب الجبــال

يفترشـــون األرض حـــول القبـــر، ثـــم شـــرعوا بأصـــوات منخفضـــة يتبـــادلون الـــرأى حـــول شـــىء مـــا، 
ــم . حزينــةوبصــوت ال يكــاد يســمع انخرطــوا فــى أغنيــة غجريــة مديــدة األنغــام و  امــرأة واحــدة فقــط ل

كانــت شــابة، جلســت علــى األرض وقــد اســدلت علــى كتفيهــا شــاًال جمــيًال مــن . تشــارك فــى الغنــاء
الحرير، وأخـذت تعبـث بـأوراق الشـجر الملقـاة، وسـرعان مـا انـتفض رأسـها إلـى أعلـى وسـحبت مـن 

وافتـر ثغرهـا عـن  بين شعرها الفـاحم، زهـرة حمـراء مـن الـورق المقـوى، ورمتهـا بـين قـدمى بوشـكين،
 .بسمة كشفت أسنانها المتأللئة

اتصلت األغنية تنثال بجرس هادىء ومكتوم، وومضت فى رأسى صورة المؤف العجـوز فـى 
، وأنــارت فجــأة فــى وعيــى، صــلة مــا، مبهمــة، بــين هــذه األنغــام المديــدة ودقــات البيــانو فــى "ابتشـكا"

، و "جارياتشـى سـتان"، و "األجـراس"ريـة أبعد األماكن، وفى أقصى زوايا الوطن، فى القرى مثـل ق
 ."كامنى جريفى"

صار الغجـر ينهضـون ويهبطـون فـى الـريح علـى الـدرج الحجـرى النـازل مـن عنـد رابيـة القبـر 
ظلـت واقفـة أمـام القبـر ثـم التفتـت نحـوى قائلـة . إلى تحت، وكانـت الغجريـة الشـابة آخـر مـن ذهـب

 :بصوت أبح

ــو غنيــت لــك  حنجرتــى .. لكنــى ال اســتطيع "ينــى بالشــال األســوددثر "ـــ كنــت أود يــا عزيــزى ل
  .تعذبنى بشدة

 .قالتها واستدارت بنعومة ومنصرفة فى أعقاب الغجر

  .بقيت مكانى



واحـد رمـادى  هكـذا سـرعان مـا امحـى يـومى كبسـمة عـابرة داغمـًا كـل ألـوان الخريـف فـى لـون
لفضــى وهــو يســود، وضــباب جهــم دبــت فيــه هــواجس الــثلج واعتــام األشــتية وأشــجار البتــوال بلونهــا ا

 .مديد

لسبب ما خطرت ببالى كلمات المؤلف العجوز حين حدثنى عـن الشـعاع الـذهبى الـذى يلقيـه الفـن 
     .علينا

     

 

***  

 مساهمة مشكورة

 

  

  

فيمـا مضـى،  "مسـارح االمبراطوريـة"تعيش فنانـة  "مالتشانوفسكى"فى موسكو، لنقل فى شارع 
اب، معروقة، عظم وجنتيها عريض، وتقوم بتـدريس فـن الغنـاء تعيش وحيدة وقد تجاوزت سن الشب

 :وٕاليكم ما يحدث معها فى شهر ديسمبر من كل عام. للراغبين

. فــى أحــد أيــام اآلحــاد، ولنفتــرض أنــه صــباح جليــدى مشــمس، يــرن جــرس شــقتها فــى الصــالة
 :تصرخ الفنانة من غرفة نومها بفزع فى الطاهية

 .الجرس يدق.. ـ آنيوشكا

إلــى هــذه الدرجــة كــان الضــيوف : لطاهيــة لتفــتح البــاب، ثــم تتراجــع إلــى الخلــف قلــيالً تهــرول ا
متأنقين وباهرين، آنستان ارتدت كل منهما معطفًا من الفراء وقفازًا أبيض، يرافقهمـا طالـب غنـدور 

 .الخفيف وحذائه الرقيق تجمد من البرد فى معطفه

ردة التـــى أضـــاءها نـــور الشـــمس يـــدخل الـــزوار وينتظـــرون طـــويًال فـــى غرفـــة الضـــيوف البـــا
بعـد ذلـك يسـمعون صـوت الخطـوات الحثيثـة لربـة . الكهرمانى اللـون عبـر النافـذة المزخرفـة بالجليـد

وتـدخل الفنانـة، منفعلـة للغايـة، وقـد غطـت وجههـا بـالبودرة . البيت، فيقفون باستعجال تأهبًا للقائهـا
وهــى تحـــاول الــتحكم فـــى تالحـــق الكثيفــة، وعطـــرت يــديها الضـــخمتين العظميتــين، تـــدخل بســـرعة 

  :نبضات قلبها، فهى تعرف الموضوع سلفًا، وتقول ببسمة ساحرة وبتبسط كبار القوم

 ـ أستحلفكم بحق اهللا أن تعذرونى أيها السادة، يبدو أنى تركتكم تنتظرون؟

 :وانحنى الطالب مقبًال يدها، وهو يقاطعها باحترام بالغ



حضـرنا إليـك لطلـب هـام وملـح، موفـدين مـن . االزعاجـ بل نحن الذين نرجو أن تعذرينا عن 
) 5(لجنــــة تنظــــيم الحفـــــل األدبــــى الموســــيقى الســـــنوى لصــــالح احتياجــــات تالميـــــذ المدرســــة رقـــــم 

لقد منحتنا اللجنة شرف أن نرجوك أن تساهمى مشكورة فى هذا الحفل الذى . ية الثانوية“الموسكو
 .سيقام ثالث أيام أعياد الميالد

 :صورة رائعةوتفتتح حديثها ب

 ..المسألة أن.. ـ أيها السادة، لو كان من المستطاع أن تعفونى

ـــالغتين، بتملـــق، بحيـــث أنهـــا ال تـــتمكن مـــن  لكـــن اآلنســـتين تنقضـــان عليهـــا بمـــودة وحـــرارة ب
 .استكمال محاولة االمتناع واالعتذار الضعيفة هذه

 .بعد ذلك، تمر ثالثة أسابيع بأكملها

مدينـــة موســـكو وتتـــاجر وتمـــرح، إال أنهـــا فـــى زحمـــة مشـــاغلها  وثالثـــة أســـابيع بأكملهـــا تعمـــل
 72المتعــددة، ومصــالحها، ومباهجهــا، تعــيش فــى غورهــا علــى شــىء واحــد هــو ارتقــاب حفــل يــوم 

 .ديسمبر الشهير

: كثرة هائلة من اإلعالنات، بجميع األلوان والمقاسات، زينت جدران كل الشوارع والتقاطعـات
ابنـة "، سـبينوف فـى "الحوريـة"، شاليابين فى "األخوات الثالث"، "الطائر األزرق"، "فى الحضيض"

ولكـن ال يخــز نظــر النــاس اآلن ... "ايجــور ســيفيريانين"أمسـية مــع  "زيمــين"، شــوركيرين فــى "الـثلج
سوى ذلك اإلعالن الصغير، المطبوع عليه بأحرف ضخمة اسم ولقب الفنانة التى تسـاهم مشـكورة 

 .ية الثانوية“الموسكو) 5(الح احتياجات تالميذ المدرسة رقم فى الحفل األدبى الموسيقى لص

تعمــل مــن دون يــأس كــى ال تخيــب آمــال . فــى هــذا الوقــت، تقبــع الفنانــة فــى بيتهــا، ال تغــادره
موســكو، تختــار بــدون نهايــة مــا ســوف تغنيــه، تجــرب صــوتها مــن الصــباح حتــى المســاء، تحفــظ 

ر طبيعيـة فـى هـذه الفتـرة، سـرعة تـدفع الفنانـة إلـى وتمـر األيـام بسـرعة غيـ. أغنية ثم تبدلها بأخرى
. "السابع والعشـرون مـن ديسـمبر.. ال يكاد المرء يلتفت برأسه حتى يحل هذا اليوم المفزع": الرعب

أوقفـت دروس الغنــاء، لـم تعــد تســتقبل أحـدًا، وأصــبحت ال تخــرج مـن البيــت خوفــًا مـن نزلــة بــرد أو 
 .زكام

ر ال يتصور صعوبة اإلجابة على هذا السؤال حتى بالنسبة إن الجمهو . "ماذا أقدم بالضبط؟"
فالبـد لـذلك مـن تـألق الحاسـة الفنيـة القويـة، وقـدرة ال تحـد مـن الـذوق والدربـة . ألكثر الفنانين خبـرة

بعد طول الشكوك المعذبة، تكف الفنانة عن التردد، وتستقر برأيها على برنامجهـا الفنـى . والحذاقة
فرنسية حزينـة رقيقـة، سـاحرة : األولى": ومرة أخرى تتوالى األغنيات الثالث القديم، الذى ال يتبدل،

كأغـــانى المهـــد، تكمـــن فيهـــا علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، حرقـــة هائلـــة، قـــوة وألـــم روح األنثـــى العاشـــقة 
. المتعطشـــة للســـعادة حتـــى الجنـــون، ولكنهـــا تضـــحى بكـــل شـــىء وتحـــرم نفســـها مـــن هـــذه الســـعادة



ثم تأتى الثالثة قمة . جرأة الروسية، محشوة  بالحلى الموسيقية المتأللئةمشحونة بال: األغنية الثانية
وهـذه األخيـرة ُيمكـن كالعـادة أن تبـرق . "لكن أخشـى أن يرانـا القمـر.. كنت أود لو قبلتك": األغانى

بصورة خاصة، على أن ُتؤدى أداًء ناريًا، بدالل وشباب، وعنـد ارتفـاع صـوتى مبهجـًا إلـى أقصـى 
إلــى جانــب ذلــك تعــد الفنانــة اثنتــى عشــرة . "الغنــاء حتــى تــرتج القاعــة كلهــا بالتصــفيقنبراتــه أقطــع 

 .أغنية احتياطية لتلبية طلبات الجمهور إذا استزادها

اإلعـدام تقتـرب،  وتمر األيام بسرعة، كلمح البصر، فيتضـخم فـى روحهـا إحسـاس بـأن سـاعة
  !ير، المميت يحل فى نهاية المطافوها هو اليوم، األخ. وبالرغم من ذلك فإنها تتدرب، وتتدرب

مـــرة أخـــرى بروفـــة هـــذا . ديســـمبر تحتشـــد كـــل قواهـــا متـــوترة إلـــى أقصـــى حـــد 72فـــى صـــباح 
تغنــى أثناءهـا كمـا لــو كانـت تقـف علــى منصـة المســرح . الصـباح، لكنهـا البروفــة األخيـرة، الشـاملة

مــع عــازف مصــاحب، بمــلء صــوتها، بكــل قــدرات التعبيــر الفنــى، تغنــى البرنــامج كــامًال : بالفعــل
ومع هذا فمن يدرى ما الذى ينتظرها هذا المساء؟ النصر؟ . "لم يضع جهدى هباء": وتستشعر أنه

أم الموت؟ ويلتهب وجهها ويداها، وتمضى بعد البروفة إلى غرفة نومها وتخلع مالبسها وترقد فى 
، "بـورت فـين"ارد، نبيـذ كافيـار، فـروج بـ: وتحمل آنوشكا إليها هناك شيئًا غير مألوف أبـداً . السرير

بعد تناول الطعام تطلب من آنوشـكا إسـدال السـتائر . هكذا يوم الحفلة تفطر كل الفنانات الكبيرات
ثــم تغمــض عينيهــا فــى الظلمــة، . فــى الغرفــة واالنصــراف والمحافظــة علــى الهــدوء التــام فــى الشــقة

ى سـبب، سـاعة، وأخـرى، مستلقية بدون أية حركة، وتحاول أال تفكر فـى أى شـىء، وأال تنفعـل أل
وفــى السادســة تنــتفض مــن رقــدتها جالســة فــى الســرير علــى . والثالثــة، وهكــذا حتــى السادســة مســاء

 "إنه الحالق". جرس حاد فى الصالة

ويدق قلبها، وتلتهب أذناها وعظمتا وجنتيها، وبيد باردة كالثلج تنقط لنفسها أربعين نقطة من 
رآة فــى ثوبهــا البيتــى وشــعرها المرســل مثــل عــذراء جــاءوا ســائل أثيــرى، ثــم تخطــو لــتجلس أمــام المــ

 .لتزيينها ودفعها للموت

مـا أجمـل الطقـس فـى : ويقـول مشـجعاً . يدخل الحالق وقد أدفـأ يديـه سـلفًا فـوق موقـد المطـبخ
 !لكن ما أروعه.. هذا اليوم، صقيع هائل

ا الفنـى، ويقاسـمها إنه يعمل بتـأدب وبـطء، ويشـعر أنـه شـريك فـى الحـدث المقبـل، وهـو يـدرك قلقهـ
وهــو بأحاديثــه البســيطة، غيــر المكترثــة، بنكاتــه، وبشــكل عــام بكــل . ذلــك القلــق، إنــه فنــان بطبعــه

خبرته فى هذه األمور، وهى خبرة ال تضـارعها إال ثقتـه األكيـدة فـى نجـاح الفنانـة القـادم، يطمئنهـا 
ن عمله، ويتفحصـه مـن كـل ينصرف الحالق بعد أن ينتهى م. شيئًا فشيئًا، وينعش قواها، وجرأتها

 .الجوانب، متأكدًا من أنه ال يمكنه إضافة أية تحسينات على تسريحة وتصفيفة الشعر الرائعة هذه

: وتـــدق ســـاعة الحـــائط بـــبطء فـــى غرفـــة الطعـــام، وتعلـــن الســـابعة، ويتجمـــد قلبهـــا مـــن جديـــد
 ."سيأتون ليصطحبوها فى الثامنة والنصف"



مرة أخرى تتعاطى نقطـًا مـن دواء آخـر، هـذه المـرة . بعد تدق الساعة الثامنة، وهى لم تتأهب
. وترتــدى أحســن مــا عنـدها مــن المالبــس التحتيــة، وتحمـّر وجنتيهــا، وتضــع البــودرة. "جوفمانسـكى"

 !"لقد وصلوا": فى الثامنة والنصف يرن الجرس األخير الذى يصعقها كالبرق

وكأنهـا شـخص آخـر، حتـى  وتهرول آنوشكا بصعوبة فى الصالة، وتبدو مـن شـدة اضـطرابها
 .أنها ال تتمكن من فتح الباب على الفور

إنهم، هذه المرة، طالبـان وصـال فـى عربـة خيـل مسـتأجرة، قديمـة وضـخمة، مهيبـة، شـد إليهـا 
يمضـــيان إلـــى غرفـــة . طالبـــان غنـــدوران، تجمـــدت أقـــدامهما مـــن الصـــقيع. فرســـان كبيـــران منهكـــان

يجلسان، وقد ارتديا . مصابيح تفوح برائحة الكيروسين الضيوف، باردة ومملة كالعادة، تشتعل فيها
وعطــر مثبــت  "بريــانتين"نفــس الــزى المدرســى الموحــد، رأســان يلمعــان كالمرايــا ويفوحــان برائحــة الـــ 

يجلسـان . على صدريهما عقدتان كبيرتان من الحرير األبـيض، بالضـبط كـوكالء العرسـان. الشعر
لـــى كـــل ناحيـــة، إلـــى األبـــواب المغلقـــة، إلـــى الزجـــاج صـــامتين، يترقبـــان بـــأدب وثبـــات، يتطلعـــان إ

المتجمد وقـد انعكـس عليـه نـور المصـابيح شـعًال متأللئـة حمـراء وزرقـاء، إلـى البيـانو، وٕالـى صـور 
المكتوم وصليلها  "الترموايات"المغنيات الشهيرات والمطربين المعلقة على الجدران، يسمعان طنين 

تنقضـى .. وات القلقـة آلنوشـكا، والفنانـة خلـف األبـوابمن خلف النوافذ، ينصتان إلى صوت الخط
علــى هــذا النحــو ربــع الســاعة، نصــف الســاعة، أربعــون دقيقــة، إلــى أن ينفــتح أحــد األبــواب فجــأة 

وتمضـى الفنانـة نحوهمـا مسـرعة . وبشكل غير متوقـع، فيقفـزان مـن مقعـديهما كأنمـا بـأمر عسـكرى
 :قائلة ببسمة ساحرة ال مبالية

تـرى هـل .. اهللا أن تعـذرونى أيهـا السـادة، يبـدو أنـى تـركتكم تنتظـرون؟ مـاذا ـ أسـتحلفكم بحـق
 .حسنا فلنذهب إن شئتم، إنى جاهزة.. أزف الوقت حقا؟ هيه

ـــ عبرهمـا ـ فــى عظــم وجنتيهــا، ويفــوح  وبـالرغم مــن الحمــرة والبــودرة، تشـتعل البقــع األرجوانيــة
وفســتانها الشــفاف الرمــادى الفــاتح ينشــر فمهــا برائحــة نقــط زهــر السوســن، ويــداها برائحــة الكــريم، 

وقـد ألقـت بشـىء مـا مـن الـدانتيال السـوداء، إسـبانى، ! إنها تشبه الموت متوجهـًا إلـى حفلـة. العطر
فــوق شــعرها األشــهب المجعــد المنفــوش مــن مختلــف نواحيــه فــى تصــفيفة معقــدة ومرتفعــة عاليــًا، 

ــًا مــن فــرو مــاعز أبــيض مجعــد علــى كتفيهــا العــاري تين وقــد بــرزت منهمــا عظمتــا ووضــعت معطف
  .الترقوة كبيرتين

 .أما الطالبان فيتدافعان من ورائها فى الصالة

فى تلك اللحظة، يتناول الطالـب األنحـف واألطـول حـذاء المطـر، ويركـع بسـرعة واضـعًا إيـاه 
علـى ركبتــه ويلبسـه للفنانــة فــوق حـذائها الالمــع ذى اإلبــزيم الماسـى، ويشــم فــى نفـس الوقــت رائحــة 

ن منبعثة من تحت ابطىها حين تنحنى لتساعده، وتشد بتواضع فى نفـس اللحظـة طـرف ثوبهـا فئرا
 ..ليغطى أطراف القميص الداخلى األبيض المشغول بالدانتيال



، وتألقـت علـى نحـو "ربنا هبنا المالذ"غنت عن سحابة صادفت رعدًا، وعن مالذ من نوع ما 
نيـة قهقـه، بطريقـة الذعـة رجـل عجـوز وغـالط، وأثنـاء هـذه األغ "..كنـت أود لـو قبلتـك"خاص فـى 

ال .. ال شـــكراً ": كـــان جالســـًا بالصـــف األول، وهـــز رأســـه بصـــورة ال تحتمـــل إال معنـــى واحـــدًا هـــو
لكنـه للحـق لـم يلـق تجاوبـًا مـن أحـد، وحققـت الفنانـة نجاحـًا بـاهرًا، واسـتعادها . "تقبلينى من فضـلك

دها خاصـة الشـباب المرهـف الشـعور الـذى وقـف الجمهور بال توقف، وأرغمها على التكرار، استعا
    .فى الممرات بين الصفوف يزعق بشراسة ضاربًا بمغارف كفوفه، مصفقًا بدوى هائل

       

*** 

  

 سرقة

 

  

  

كيـف .. آخـرون. وكـف عـن السـرقة الـبعض أصـلح نفسـه. لكنهـا تقـل. السـرقة موجـودة عنـدنا
قســـم آخـــر ـ وقـــد أصـــبح ال يـــرى كبـــار . أقـــول لكـــم؟ ال ترضـــيهم تشـــكيلة البضـــائع التـــى بالســـوق

لكنهم بدون شك، وهـذا . المليونيرات والمالك ـ ضبط نفسه، وصار يسرق اآلن من الحكومة نفسها
أمر طبيعى، لم يعودوا يسرقون بالطريقة التى كانوا يسرقون بها فيما مضى، فالمغفل وحـده، الـذى 

 "الـروح العصـرية"ثيرون أصبحوا يفهمون الك. ال يفهم روح العصر، هو الذى يسرق فى أيامنا هذه
 .بصورة ممتازة مستوعبين بالفعل أحدث االتجاهات

على سبيل المثـال، وقعـت ـ مـن مـدة بسـيطة ـ حادثـة سـرقة فـى جمعيتنـا التعاونيـة، وفـى تلـك 
 .السرقة يمكننا أن نلمح على األقل فكرة فلسفية

 .وٕاليكم كيف جرى ذلك

وبداهـة أن هـذه البضـائع . مفتوحـة كمركـز لتوزيـع البضـائع الجمعية التعاونيـة، يعنـى المحـل،
خنـازير، ال تؤاخـذنى، مقسـمة . بط للتصدير موضوع عند النافذة، سلمون ـ لماذا؟ ال أعـرف. كثيرة

جوارب حريمى، . الحاجات األخرى أيضًا موجودة بكثرة. هذا بالنسبة لألكل. جبن. إلى قطع كبيرة
 .بصورة مغرية "الفاترينة"وفرة ومعروض فى كل هذا ملقى ب. أمشاط، إلى آخره

 .وقطعًا وهذا شىء طبيعى، لفت ذلك نظر البعض

شــخص مــا ـ مــن إيــاهم ـ تســلل فــى ســاعة ليليــة إلــى المحــل عبــر المــدخل : خالصـة الكــالم
 .الخلفى، وهناك تصرف براحته على اآلخر



شــيئًا مريبــًا، وقــال فيمــا  المهـم، فــى ذلــك الوقــت اســتغرق الحــارس فــى نومــه عنــد البوابــة، فلــم يلحــظ
 :بعد

ـ صحيح أنى رأيت بعض األحالم فى هذه الليلة، لكنى لم أسمع من العالم اآلخر شيئًا يدعو 
 .للريبة

وراح يهـرول فـى المحـل هنـا . وبالمناسبة، لقد أصاب الحارس فزع حاد حينما اكتشفوا السرقة
 .عه فى ورطة، وما شابه هذاوهناك متشبثًا بأطراف كل من يراه، متوسًال إليه أال يوق

 :قال له المدير

بالطبع لن يربت أحد على رأسك امتنانًا لك على نومك، لكن من المسـتبعد أن . ـ ذنبك بسيط
فــال تخــف إذن، وال داعــى للتخــبط هنــا بــين األقــدام، وال تثــر أعصــاب عمــال . يلفقــوا لــك تهمــة مــا

 .األفضل أن تنصرف وتكمل نومك فى البيت. المحل بدهشتك

ظــل واقفــًا فــى حالــة تشــوش وهــو مغــتم بســبب الكميــات الكبيــرة . لكــن الحــارس لــم ينصــرف
 :المسروقة من األشياء وأخيرًا قال

ـ أما هذه، فال يمكننى ـ بصراحة ـ أن أفهمهـا، أنـا نـومى خفيـف، وحتـى حينمـا أنـام فـإنى أمـد 
هـذه مســألة فـى منتهــى ! غيـر معقــول أنهـم مـروا عبــرى بجـوالين مــن السـكر؟. سـاقى بطـول البوابــة

 !الغرابة؟

 :قال المدير

 !الكميات التى سرقوها شىء مرعب! ـ نمت نومًا ثقيًال جدًا يا ابن الكلب

 :قال الحارس

 .ـ مستحيل أن يأخذوا الكثير، وٕاال كنت استيقظت

 :قال المدير

ـــ طيـــب اآلن سنضـــع كشـــف المســـروقات وســـنرى وجهـــك يـــا غـــراب البـــين، وســـنرى حجـــم .. ـ
 ..تى جلبتها على الحكومة والتى ال يصدقها عقلالخسارة ال



، وبدأوا، بعد اإلحصاء والوزن وغير )1(وأخذوا يعدون كشف المسروقات فى وجود الميليتسيا
 .ذلك، يتصايحون بتعداد المسروقات

ووقف الحارس المسكين ال يفعل شيئًا إال ضرب كف بكف وقد أوشك على البكاء، إلى هـذه 
 .ى مواطن آدمى أخذته الشفقة على الحكومة محتقرًا نفسه ألن نومة أخذتهالدرجة كما ترون يعان

 :يقول المدير

ـــ أكتـــب ـــة ســـجائر. ســـكر قوالـــب )2(عشـــرة بـــود": ـ دســـتتان مـــن الجـــوارب . مائـــة وســـتون علب
  ....ثمانى قطع كبيرة من لحم الخنزير. الحريمية

  .من مكانهوبينما كان المدير يملى، كان الحارس عند سماعه لكل رقم يقفز 

  :وفجأة صاحت عاملة خزانة الفلوس

ــ قيــد عنــدك، ســرقوا مــن الخزانــة كوبونــات قيمتهــا مائــة واثنــان وثالثــون روبــل، وثالثــة أقــالم  ـ
  .كوبيا، ومقصًا واحداً 

ووصل األمـر بالحـارس ـ عنـد سـماعه هـذه الكلمـات ـ إلـى درجـة أنـه جلـس القرفصـاء وصـار 
  :السرقات الضخمة، بينما صاح المدير بالميليتسيا إلى هذا الحد اغتم الرجل بسبب. يخور

 .ـ أبعدوا هذا الحارس إنه يعطلنا بخواره فحسب

 :وقال له رجل الميليتسيا

 .ـ اسمع يا عم، انصرف إلى بيتك سينادون لك حينما يحتاجونك

 :فى هذه اللحظة زعق المحاسب من الغرفة الخلفية

كنــه اختفــى، أرجــو أن تســجلوا أننــى أطلــب ـــ كــان عنــدى شــال حريــر معلقــًا علــى الحــائط، ل
 .تعويضًا عن الخسارة التى حاقت بى

 :وعلى غير توقع صاح الحارس

                                                
المترجم. جھاز الشرطة السوفيتى: الميليتسيا )1( . 

كيلو جراماً  16.38وحدة وزن تساوى : بود )2(  .المترجم .



هـذه . أنا لم آخذ هذا الشال من عنده، ولم آخذ كذلك قطع لحـم الخنزيـر! ـ آه من هذا السافل
 .أنا كل ما أخذته قطعتين! بالفعل مسخرة

 :واستطرد الحارس. وهنا ساد المحل صمت مطبق

لكنــى بالمقارنــة بكــم إنســان نظيــف، والبــد أن . أعتــرف. نعــم أنــا الــذى ســرقت! ـــ كلــب يلهفكــم
ولـــن أســمح بتقييــد أيـــة مســروقات زائــدة فـــى .. تعرفــوا أن كتابــة المحضــر بهـــذه الصــورة تغضــبنى

 .المحضر

 :قال رجل الميليتسيا

 ـ كيف ذلك؟ هل أفهم من هذا يا عم أنك أنت الذى تسللت إلى المحل؟

 :الحارس قال

ـــ نعــم أنــا الــذى تســللت، لكــن يــدى لــم تمتــد إلــى الكوبونــات الماليــة وال إلــى المقــص ولــم آخــذ 
إذا أردتــم أن تعرفــوا فقــد أخــذت نصــف جــوال ســكر ودســتة واحــدة مــن . أيضــًا ذلــك الشــال القــذر

 .أما عمليات االحتيال هـذه فلـن أدعهـا تمـر باسـمى. الجوارب الحريمية وقطعتين من لحم الخنزير
ـــا يغضـــبنى كإنســـان ســـوفيتى مـــع قائمـــة  ـــى هـــو حراســـة مصـــالح الحكومـــة ومـــا يجـــرى هن إن عمل

 .المسروقات المنحطة هذه التى يمررونها باسمى

 :قال المدير

لكننا سـنتأكد اآلن مـن كـل شـىء، وسـأكون سـعيدًا للغايـة إذا . ـ نحن عرضة للخطأ دون شك
 .دسنقوم بجرد كل شىء من جدي. اتضح أن المسروقات أقل

 :وارتفع صوت عاملة الخزانة

 .الكوبونات موجودة، لكن المقص غير موجود. الكوبونات كانت مختفية فى الركن.. ـ آسفة

 :زعق الحارس

قلـت إنـى لـم آخـذ المقـص مـن عنـدها، ! واهللا ألبصـق اآلن فـى عينهـا التـى ال تسـتحى.. ـ آخ
 .راء الخزانة اآلن فوراً وٕاال خلعتك من و ! ابحثى باهتمام، أحسن لِك يا ِرْجل الفرخة

 :وعادت عاملة الخزانة تقول

 .وجدته، كان مختفيًا راقدًا وراء الخزانة هناك.. مضبوط.. ـ آه



 :وقال المحاسب

 .ـ لقيت الشال، كان فى جيبى الجانبى

 :وهنا قال المدير

 .فعًال المسروق نصف جوال فقط من السكر. اكتب المحضر من جديد ..ـ طيب

 :انفجر الحارس

ومادامــت المســألة قــد ! ـــ احســب عــدد قطــع اللحــم، وٕاال فأنــا غيــر مســئول عمــا ســيبدر منــى
 .خالتى آنيوشا.. وصلت إلى هذا الحد فإن عندى شاهدة تؤكد أقوالى

وســرعان مــا أنهــوا إحصــاء المســروقات، واتضــح أنهــا تطــابق بالفعــل مــا اعتــرف بــه الحــارس 
  .تماماً 

واحتجــــزوا خالتــــه آنيوشــــا التــــى كانــــت . الحراســــة وقــــادوا الرجــــل إلــــى قســــم الميليتســــيا تحــــت
 .المسروقات مخبأة عندها

واحـد فحولـه الـبعض اآلخـر إلـى  "كوبيـك"وهكذا، كما ترون بأنفسكم، سرق البعض مـا قيمتـه 
ويحــس اإلنســان فــى مثــل هــذه الحالــة بالنشــاط العصــرى، والتحليــق المبــدع للفكــرة الفلســفية، . ألــف

بغير ذلك ال يسرق اآلن إال المغفل الذى سرعان . لحياة بدونه اآلنوهو أمر كما يقولون تستحيل ا
    ما يقع فى أيدى السلطة

  

*** 

  

 الكراهية

 

  

  

. فى الحرب، تشبه األشـجار البشـر، فتالقـى كـل شـجرة مصـيرها الخـاص، بطريقتهـا الخاصـة
إحــدى وقــد تســنى لــى أن أرى األشــجاروهى تتهــاوى مــن قصــف نيــران مــدفعيتنا فــى مســاحة كبيــرة ب

، وظنــت "س"الغابــات، وكــان األلمــان قــد تحصــنوا بهــا بعــد أن أجبرنــاهم علــى التراجــع عــن الغابــة 



قــوات العــدو أن إقامتهــا ســتطول فــى الغابــة الجديــدة، ولكــن المــوت حصــدها حصــدًا مــع األشــجار، 
 ورقد الجنود األلمان موتى عند جذوع أشجار الصنوبر المتهدمة، وقد تقيحت جثثهم أشالء مقطعة

بشدة مـن أشـجار الصـنوبر المنهـارة، إال أنـه لـم يبـدد  "الراتينج"وسط نباتات السرخس، وفاح عطر 
وبـــدا وكـــأن . فـــى الجـــو الرائحـــة الحـــادة، النفـــاذة، الخانقـــة التـــى انبعثـــت مـــن نـــتن األبـــدان المتحللـــة

 .لقبوراألرض نفسها وحفر القنابل ذات الحواف الخشنة داكنة السمرة، تنشر فى األجواء رائحة ا

ساد سكون الموت وجالله ذلك المرج من الغابة الذى حرثته قنابلنا ولكـن شـجرة بتـوال واحـدة، 
نجــت مــن المــوت بمعجــزة وظلــت واقفــة فــى منتصــف المــرج، والــريح تــؤرجح أفرعهــا التــى أصــابتها 

 .الشظايا وتغمغم بين أوراقها الغروية الالمعة

يتــه يتحســس ســاق البتــوال بنعومــة، ثــم تســاءل تقــدمنى جنــدى المراســلة ونحــن نعبــر المــرج، ورأ
  كيف نجوت ": بدهشة صادقة يغمرها العطف

حــين تصـيب القـذائف شــجرة صـنوبر، فإنهـا تنقصــف كأنهـا جـزت بمنجــل، وال ."أيتهـا العزيـزة؟
أمــا شــجرة البلــوط فتواجــه . يبقــى منهــا ســوى رأس مشرشــر تبــرز منــه األشــواك ينــز صــمغ الشــجرة

وقــد رأيــت شــجرة بلــوط عتيقــة نهضــت علــى ضــفة نهيــر، فأصــابت مصــيرها علــى نحــو مختلــف، 
سـاقها إحـدى القـذائف األلمانيـة واخترمتهـا ثغـرة متعرجـة، فتيـبس نصـف الشـجرة العلـوى، وانحنـى ـ 

وبعــث الربيــع الشــجرة مــن المــوت علــى نحــو . عنــد االنفجــار ـ نصــفها اآلخــر ومــال صــوب الميــاه
ناميـة، ولعـل األفـرع المحنيـة مـا تـزال تشـرب مـن المـاء مذهل، فاكتسـت أفرعهـا بـاألوراق الجديـدة ال

الجــارى فــى طفوهــا علــى ســطح النهيــر، ونصــف الشــجرة العلــوى مــا يــزال بلهفــة يمــد نحــو الشــمس 
 .أوراقه المشدودة الدقيقة

* * *  

  

عند مدخل الخندق، وشرع يقص علينا بالتفصيل وقـائع المعركـة  "جيراسيموف"جلس المالزم 
 .ته اليوم، وكيف نجحت فى صد هجوم من دبابات العدوالتى خاضتها كتيب

طويل القامة، محدودب الظهر قليًال، وكتفاه عريضتان مرتفعتان ولـذا بـدا  "جيراسيموف"كان 
كـان يسـرد علينـا مـا . مثل الصـقر، بينمـا كـان وجهـه نحيفـًا هادئـًا وقـد رانـت عليـه ال مبـاالة غريبـة

ر عينيه المتوهجتين من اإلرهاق؛ وفيمـا نـدر كـان جرى بصوت غليظ مشروخ وبين وقت وآخر يز 
يشبك أصابع يديه بمفاصلها الناتئة ببعضهما البعض، ومن الغريب أن هـذه الحركـة التـى لـم تكـن 
تنسجم مع بنيته القوية ومالمح وجهه الشجاع الحيوى، كانت تعبر بشـدة عـن فاجعتـه الخرسـاء أو 

  .استغراقه العميق فى أفكار مضنية



فشــــحب خــــداه : عــــن حديثــــه، وانقلــــب لــــون وجهــــه فــــى لحظــــة "جيراســــيموف"ف وفجــــأة توقــــ
فكه السفلى، وحدج بتركيز وثبات أمامه وقد توهجت عيناه بكراهية  السمراوان، واختلجت عضالت

ضارية ال تخمد حتى أننى استدرت بشكل تلقائى ناظرًا فى االتجاه الذى تطلع نحوه؛ وهناك رأيـت 
مــرون عبــر خطــوط دفاعنــا األولــى متجهــين نحــو الغابــة، يســير مــن ثالثــة مــن األلمــان األســرى ي

خلفهم أحد جنودنـا بـبطء فـى ردائـه الصـيفى الـذى أحالـت الشـمس لونـه فصـار أبـيض تقريبـًا بينمـا 
تدلت خوذته خلف رأسه وراحت بندقيته تتأرجح فى يده على إيقاع خطواته، وللحظة غشـى عينـى 

 .ومض ذؤابة نصل بندقيته فى الشمس

كــان . األلمــان الثالثــة فــى أحذيــة ملطخــة بالوحــل األصــفر، يجرجــرون أقــدامهم بتثاقــل مشــى
األول منهم رجًال تجاوز سن الشباب، غائر الوجنتين،نما على وجهه شعر داكـن، خشـن وقصـير، 
وحين دنا فى سيره بمحاذاة الخندق ألقى علينا نظرة ذئبية جهمة، ثم انحرف قليًال عن مشيته وهو 

منـدفعًا مـن مكانـه وهـو يصـيح  "جيراسـيموف"حينئـذ وثـب . وذته المعلقة إلـى وسـطهيعدل وضع خ
 :فى جندى الحراسة بصوت حاد كالعواء

 .هيا.. قلت لك بسرعة.. ـ ما هذا؟ هل تقوم بنزهة معهم؟ أسرع الخطو

كان واضحًا أنه يود أن يقول أكثر من ذلك، لكن أنفاسه كانت قد تقطعت فى سورة غضـبه، 
كــان المســئول السياســى . لــى عقبيــه بعنــف وانطلــق يهــرول هابطــًا الســلم إلــى الخنــدقفاســتدار ع

 :جالسًا، فأجاب على نظرتى المندهشة قائًال بصوت خفيض

ـ ليس بوسعنا أن نفعل شيئًا، فأعصابه مرهقة للغاية؛ لقد عـاش تجربـة األسـر فـى معسـكرات 
الوقـت، جاذبـه أطـراف الحـديث، ودعـه  ترى ألم يكن لـديك علـم بـذلك؟ حينمـا يتـوفر لـديك. األلمان

لقـد عـانى الكثيـر فـى معسـكرات االعتقـال النازيـة، فلـم يعـد يطيـق النظـر . يقص عليك تجربته تلك
أما القتلى منهم فإنه يتطلـع إلـيهم بهـدوء، بـل ولعلـه يحـس . إلى جنود النازية األحياء، نعم األحياء

أحياء أسرى يغلـق عينيـه علـى الفـور ويمكـث  بنوع من الراحة فى تلك اللحظات، لكنه عند رؤيتهم
 .جالسًا والعرق يتصبب منه، أو يتحول عنهم، وينصرف إلى مكان آخر

 :ودنا المسئول السياسى منى وقد خفت صوته حتى قارب الهمس

كنـت معـه ورأيتــه أثنـاء المعـارك قويــًا . ــ لقـد اشـتركت معــه فـى شـن هجــوم علـى العـدو مــرتين
لقـد تسـنى لـى أن أرقـب الكثيـرين مـن الرجـال . ن الهجـوم عـن قدراتـهكحصان، يكشـف لـك فـى نيـرا

  .شىء مذهل لو تدرى. المقاتلين، لكنى لم أر مثله مدافعًا مهاجمًا بمؤخرة ونصل البندقية

* * *  

  



فى تلك الليلة، قامت مدفعية األلمان الثقيلة بقذف مواقعنا بنيران متالحقـة علـى فتـرات زمنيـة 
نـت تتنـاهى إلـى أسـماعنا أصـوات إطـالق القـذائف، ثـم تنقضـى بضـع ثـوان متساوية، ومن بعيد كا

من السكون لنسمع عاليًا فوق رؤوسنا أزيز القذائف منتشرة كـالنجوم فـى السـماء بصـوتها المعـدنى 
الــذى يــزداد  قــوة، ليضــعف ويتالشــى بالتــدريج خلفنــا عنــد الطــرق التــى تــزدحم نهــارًا بعربــات نقــل 

ومــن هنــاك يــدوى عاليــًا صــوت االنفجــارات المتتاليــة، وتــومض القــذائف الــذخيرة إلــى خــط القتــال، 
 .اللهب األصفر مرتفعة فى األجواء بأعمدة

فى فترات الهدوء التى تتخلل إطـالق النيـران، يسـود الهـدوء الغابـة ويصـبح بوسـعك أن تسـمع 
 .نيرانطنين الباعوض عند المستنقع القريب ونقيق الضفادع وهى تتنادى قلقة بعد إطالق ال

يـروى لنـا قصـته بتمهـل، وهـو  "جيراسـيموف"كنا نرقد تحت شـجيرة جـوز، حـين شـرع المـالزم 
وسـأحاول أن أروى لكـم هنـا قصـته، بقـدر . ينش ـ من وقت آلخـر ـ البـاعوض بفـرع شـجرة مكسـور

 ..ما تسعفنى الذاكرة

 :قائالً  "جيراسيموف"بدأ 

 9ريا، وفــى الســنة الماضــية، فــى قبــل الحــرب كنــت أعمــل ميكانيكيــًا فــى مصــنع بغــرب ســيبي"
زوجتـى وولـدانا وأبـى : يوليو، استدعونى إلى الخدمة العسكرية، وعند سفرى وقفت أسرتى تـودعنى

 :وانهمرت دموع زوجتى كما يحدث عادة فى تلك المواقف، ومع ذلك والتنى بنصائحها. العاجز

المهـم أن نخـرج مـن هـذه استقتل فى الدفاع عن بلدنا وعنـا، وال تخـف المـوت سـاعة الجـد، "ـ 
هـل أنـِت زوجتـى أم محـرض ": وأذكر أننى ضحكت عقـب كلماتهـا، وقلـت لهـا. "الحرب منصورين

األسرة السياسى؟ من تظنين نفسك؟ على أية حال كونى واثقة، فأنـا رجـل كبيـر وعاقـل وال تشـغلى 
 ."رأسك بخصوص النصر، تأكدى أننا سننتزعه مع حلوق جنود العدو

كان أبـى سـاعة السـفر أكثـر تماسـكًا مـن زوجتـى، ولكـن لـم يكـن هنـاك مفـر  وبطبيعة الحال،
  :من اإلنصات إلى نصائحه وتوصياته

، واسمنا معروف وله وزنه، "جيراسيموف"كن حريصًا فأنت من عائلة .. يا فيكتور يا ولدى"ـ 
ا مئـات وظلـت عائلتنـ "سـتراجانوف"فاذكر أنك سليل أسرة من العمال، جدك كان يعمل عند عائلة 

السنين تستخرج الحديد للبلد، فكن كالحديـد فـى الحـرب، الحكومـة حكومتـك وهـى التـى عينتـك قبـل 
 ."أتفهمنى؟ اضرب أعداءنا بشدة.. الحرب رئيسًا للمخازن

 :قلت له

 ."سيكون كل شىء على ما يرام يا أبى، فاطمئن"ـ 



سـكرتير المجلـس وكـان . فى طريقى إلى محطة القطار عرجت على مجلس المنطقة الحزبـى
إذا كـان  :رجًال جافًا فى معامالتـه، يناصـر كـل مـا هـو منطقـى فحسـب، وفكـرت بينـى وبـين نفسـى

، فال شك أن سكرتير المجلس الحزبـى لـن "توعية وتعبئة"أبى وزوجتى لم يتركانى أسافر من دون 
قى خطبة سيل.. نعم.. يعتقنى أبدًا، وسيلقى على خطبة عصماء تستغرق نصف ساعة على األقل

 !من كل بد

 :قال لى الرجل

  .)1(فلنقعد دقيقة للطريق قبل السفر. "جيراسيموف"ـ اجلس يا 

. جلسنا دقيقة ونحن صامتين، ثم نهض سـكرتير المجلـس، ولمحـت كيـف غـام زجـاج نظارتـه
 .تفضل انظر ما يجرى اليوم من أشياء غريبة: وقلت لنفسى

أنـى أذكـرك منـذ كنـت . "جيراسـيموف"اح يـا ليس هناك ما يستحق اإليض: وقال لى السكرتير
، وعرفتـك "الكومسـومول"، ثـم حـين كبـرت وصـرت عضـوًا بــ "الرواد"ولدًا صغيرًا ترتدى ربطة عنق 

سـيقلك القطـار إلـى جبهـة القتـال بعـد قليـل، . بعـد ذلـك ـ رجـًال شـيوعيًا ـ علـى امتـداد عشـرة أعـوام
ا الحزبيـة هنـا تأمـل أن تسـمع عنـك كـل مـا منظمتن. فاضرب أولئك السفلة من دون شفقة أو رحمة

 ."هو مشرف

لقـــد مـــر اللقـــاء علـــى عكـــس مـــا . للمـــرة األولـــى فـــى حيـــاتى عانقـــت ســـكرتير المجلـــس وقبلتـــه
لقـد رأيـت فـى الرجـل الجـاف كـالخبز المحمـص . تصورته حقًا، ليس من السهل أن تعرف اإلنسان

 .وقد هزنى اللقاء وغمرنى دفء من مودته فخرجت من عنده سعيداً . إنسانًا آخر

ويعــرف الجميــع أن زوجــة تــودع زوجهــا . عنــد محطــة القطــار، رّوحــت عنــى زوجتــى بــدورها
أربكهــا الفــراق الوشــيك، وجعلهــا الحــزن مشوشــة، ! الــذاهب إلــى الجبهــة ال يمكــن أن تكــون ســعيدة

للغايـة  مشتتة، وطّير أفكارهـا مـن رأسـها، وبـدا لـى طـوال الوقـت أنهـا تريـد أن تقـول لـى شـيئًا مهمـاً 
حينما شرع القطـار يتحـرك أخـذت تهـرول بمحـاذاة شـباك العربـة الـذى أطـل منـه، .. لكنها ال تعرفه

. "انتبه لنفسك يا فيكتور، إياك أن تمرض فى الجبهة": ولم تفلت يدى من يدها وهى تقول بلهوجة
هنـاك  ماذا جرى لك يا نادية؟ تأكدى أننى لن أمرض مهما حدث، وخاصة أن الطقس": وقلت لها

 ."ممتاز ال يعرف التقلبات

كان الوداع مرًا على نفسى، رغم أن ما قالته زوجتى من كلمـات حبيبـة وحمقـاء قـد رّوح عـن 
. نفســى، لكــن طعــم الــوداع المريــر كــان عالقــًا بروحــى، وانــدلعت فــى نفســى كراهيــة عنيفــة لأللمــان

                                                

من عادات الروس، أنه إذا تھيأ اrنسان للسفر، جلس معه اAھل واAصدقاء دقيقة صامتين، ليصبح طريقه  )1(

.المترجم. طريق السtمة  



تماسـك اآلن، فسـوف نطحـنهم إلـى لقد بـدأ جارنـا األلمـانى عـديم المبـدأ بالعـدوان، فلي: وقلت لنفسى
 .النهاية

عدة دقائق، لينصت إلى األصوات المتفجرة من المـدافع الرشاشـة وهـى  "جيراسيموف"صمت 
  :تتبادل النيران بعيدًا عن خط القتال األمامى، وحينما سكتت المدافع، واصل حديثه كما بدأه فجأة

مانيـا إلـى المصـنع الـذى عملـت بـه، قبل نشوب الحرب، كانت المعدات األلمانية ترد من أل"ـ 
وعند تجميع اآلالت فى الورشة، كنت أحيانًا أقلب بين يدى مرة واثنتين وخمس كل جزء دقيق من 

فـال يســعنى إال االعتـراف بمهـارة األيـادى التــى .. تلـك المعـدات واتأملـه متفحصـًا مــن كـل الجوانـب
قدرهم، واعتدُت أن أنظر إلى الشـعب وكنت اقرأ أعمال الكتاب األلمان وأقدرهم حق . صنعت ذلك

الغربية، فكنت فى بعـض األوقـات أحـس  واشتعلت الحرب بداية فى أوروبا. األلمانى عامة باحترام
.. باألســف ألن شــعبًا كادحــًا وموهوبــًا مثــل الشــعب األلمــانى يحتمــل بصــبر نظــام النازيــة الســافل

الجيش األلمانى متفوق، وأسـلحته  وحين مضى القطار مسرعًا فى طريقه إلى الجبهة خطر لى أن
ومعداته ممتازة، ومع ذلك فإن التصدى لمثل ذلك العدو وكسره نصفين أمـر مشـرف وباعـث علـى 

ـ قشـًا يمكـن حرقـه بســهولة، كمـا أننـى لـم أتوقـع للحظــة  1914والحـق أننـا لـم نكـن ـ عـام . الفخـر
ن يدور الحـديث حـين يتعلـق األمـر واحدة أن يقاتلنا ذلك العدو قتاًال نظيفًا، فعن أى شرف يمكن أ

بالرغم من هذا، فلم يخطر ببالى أبدًا أنه سيتحتم علينا خوض المعارك ضد عدو بمثل ! بالفاشية؟
 .هذه السفالة وموات الضمير التى كشف عنها جيش النازية الهتلرى

شرين وفى الصباح الباكر، فى السابع والع. وصلت كتيبتنا إلى الجبهة  فى نهاية شهر يوليو
كان القتال فى البداية مخيفًا بدرجة ما وذلـك . من ذلك الشهر، شاركنا ـ للمرة األولى ـ فى المعارك

وقــد تفــوق العــدو علينــا فــى بدايــة التحامنــا بــه، ولكــن مــع حلــول المســاء كانــت . لحداثــة عهــدى بــه
وتوالـــت  كتيبتنـــا قـــد تمكنـــت مـــن اســـتخدام الســـالح، وتبـــدد خـــوف المعركـــة األولـــى، فتقـــدم الرجـــال

اللطمات على وجه األلمان فكسرنا لهم أسـنانهم، وطردنـاهم مـن القريـة التـى كـانوا بهـا، بـل وأسـرنا 
أذكـر كيـف قـاد رجالنـا األسـرى األلمـان، أذكـر ذلـك . منهم ـ فى نفس الموقعة ـ خمسة عشر جنـدياً 

ل كتيبتى فقـد كانت وجوههم شاحبة، وقد حط عليها الذعر، أما رجا.. كأنه يجرى اآلن أمام عينى
أحـدنا أتـى إلـيهم بـدلو : تناثروا يسترخون بعد المعركة، وأخـذ كـل مـنهم يقـدم لألسـرى مـا فـى وسـعه

كــانوا يقومــون بــذلك وهــم . ممتلــىء بالشــوربة، واآلخــر بســجائر، والثالــث قــدم إلــيهم أقــداح الشــاى
الحــرب أيهــا  مــا مصــلحتكم فــى هــذه"، ويســألونهم "يــا زمــالء"يخبطــون ظهــور األلمــان، وينــادونهم 

 ."الزمالء؟

أثناء ذلك، كان أحد المقاتلين القدامى من رجالنا يتطلع إلى ما يجرى، ولبث مـدة يتأمـل تلـك 
فكلهــم فــى األســر يصــبحون .. نعــم.. لقــد أثــار هــؤالء الــزمالء شــفقتكم": اللوحــة المــؤثرة، ثــم قــال لنــا

طوط القتال، وكيـف يعـاملون جرحانـا هناك وراء خ "الزمالء"، ليتكم رأيتم ما يقوم به هؤالء "زمالء"
 .قال ذلك ثم استدار ومضى، بعد أن انصبت علينا كلماته كأنها ماء بارد. "والسكان العزل



فــى فتــرة الحقـــة انتقلنــا مـــن حالــة الـــدفاع إلــى الهجــوم، متـــوغلين فــى األراضـــى التــى احتلهـــا 
قت عن آخرها، مئات النسـاء القرى التى أحر : شاهدنا ما يبعث على الرعب حقاً .. األلمان، وهناك

والشيوخ واألطفال وقد تناثرت جثثهم فى كل مكان بعد أن أفرغت فـيهم طلقـات الرصـاص، وجثـث 
من كانوا فى األسر من جنودنـا وقـد مثلـوا بهـا، وأبـدان النسـاء المغتصـبات وقـد قـتلن بوحشـية، بـل 

 .ضاً وشاهدنا جثث البنات الملقاة على الطريق، وجثث البنات القاصرات أي

كانــت صــبية ال يتجــاوز عمرهــا : لكــن صــورة بالــذات لــم تفــارق ذاكرتــى مــن بــين كــل مــا رأيتــه
ـــة عشـــرة، ال أكثـــر مـــن ذلـــك، واألرجـــح أنهـــا كانـــت تســـير قاصـــدة المدرســـة، فأمســـكوا بهـــا  الحادي

مازلـت أراهـا . ثم أفرغـوا فيهـا رصاصـهم.. وجرجروها بالقوة إلى الحديقة القريبة، وهناك اغتصبوها
ة بين أوراق حبات البطاطس المدعوسة وقد تبعثرت من حولها كراسات المدرسة وكتبها غرقى ملقا

لم تكن أكثر من بنت صغيرة، طفلة تقريبًا، رقدت وقبضة يدها متشـنجة ال تفلـت ذراع . فى الدماء
ال أدرى لمــــاذا شـــجوا وجههــــا الصـــغير بســــاطور علـــى ذلــــك النحــــو . الحقيبـــة المدرســــية المفتوحـــة

تفـرق الرجـال دون صـوت، . غطيناها بقطعة مـن قمـاش الخيـام، ووقفنـا أمامهـا صـامتينالوحشى؟ 
للمـدارس . الجغرافيـة الطبيعيـة": وظللت واقفًا وأخذت وأنا أرتجف من االنفعال اقرأ بصوت خفيض

كـان ذلـك الكتـاب الملقـى علـى األعشـاب مألوفـًا، فهـو الكتـاب المقـرر علـى . "االبتدائية واالعدادية
 .لتلميذة بالسنة الخامسة االبتدائيةابنتى ا

. ضيق عـذبوا فيـه رجالنـا األسـرى وقع بصرنا على واد "سكفير"، وعند "روجين"كان ذلك فى 
ــد بــدا المكــان مثــل حوانيــت الجــزارة تقريبــاً  ــدان البشــرية تتــدلى مــن األشــجار، : لق كانــت جــذوع األب
لوادى رأيت كومـة ملقـاة فـى ناحيـة، كومـة وفى قاع ا. مدماة، بال أياد وال أقدام، وقد سلخوا جلودها

. وكان من المستحيل أن تعرف أية ذراع، وأية ساق، ألية جثـة مـن الرجـال. من ثمانية من رجالنا
ال أكثــر، تراصــت فوقهــا مثلمــا تتــراص األطبــاق ثمانيــة أغطيــة مــن .. كومــة مــن اللحــم المجــزور

 .أغطية الرأس

ثمــة أشــياء تعجــز الكلمــات عــن . هدته؟ الأتظــن أن كلمــاتى قــد تصــف لــك أو تعبــر عمــا شــا
 .تجسيدها، البد لك أن ترى بنفسك ما وقعت عليه عيناى

أجـابنى  "هل يمكننـى هنـا أن أشـعل سـيجارة؟": لفترة من الوقت، وسألته "جيراسيموف"صمت 
 :وأشعل سيجارة هو اآلخر وواصل قائالً . "نعم، ولكن داريها فى قبضتك": بصوته األجش

ى، لــو قلــت لــك إننــا صــرنا كــالوحوش الضــارية، بعــد أن روعنــا كــل مــا اقترفــه لعلــك تفهمنــ"ـــ 
لقد أدركت كتيبتنا كلها أننا نحارب ذئابـًا مسـعورة ولغـت . بوسعنا أال نتوحش جنود العدو، ولم يكن

كــانوا يــذبحون ويهتكــون أعــراض أخواتنــا ويعــذبون أهلنــا . فــى دمائنــا فانتشــت وتضــخمت كــالغيالن
 .ارة التى لمستها بنفسى فيما صنعوه من معدات ومخارط وآالتبنفس الدقة والمه



فيمـــا بعـــد، أرغمونـــا علـــى التقهقـــر واالنســـحاب، ومـــع ذلـــك كنـــا أثنـــاء تراجعنـــا نشـــتبك معهـــم، 
كان أغلب رجال كتيبتى من سيبيريا، واستشهد الكثيـرون مـنهم فـوق . ونتصدى لهم كالجن األزرق

اعـًا عـن أوكرانيـا، وقـد حـارب الرجـال ببسـالة واسـتماته أرض أوكرانيا، حيث دارت تلك المعـارك دف
 .ال نظير لها، وبالرغم من تقهقرنا إال أننا أذقناهم الويل على أصوله ودفنا منهم عددًا كبيراً 

 :دخان سيجارته بنهم، وتابع بنبرة أرق "جيراسيموف"شد المالزم 

  ..الطيبة، وما أجمل الطبيعة هناكـ ما أجملك يا أرض أوكرانيا 

 لقد صارت كل قرية صغيرة، وكل شجرة عزيزة على قلوبنـا، ربمـا ألننـا بـذلنا دماءنـا وأرقناهـا

هنــاك، والــدم كمــا يقــول المثــل يخلــق القرابــة والمــودة، وكنــت فــى كــل مــرة ننســحب فيهــا مــن إحــدى 
كــان تقهقرنـــا يثيــر شـــعورًا عميقـــًا . القــرى أحـــس بــاأللم يعتصـــر قلبـــى، وكــأن لعنـــة قــد حقـــت عليـــه

 .وفى أثناء تراجعنا كان الرجال يتجنبون النظر إلى بعضهم البعض. سف المريرباأل

 .لكن ذلك ما جرى. حينذاك، لم يطرأ لى أنه قد يحل على يوم أكون فيه أسيرًا لجنود العدو

فى سبتمبر، اشتدت المعارك عنفًا، وأصبت ـ للمـرة األولـى ـ بجـرح لـم يمنعنـى مـن البقـاء مـع 
و  "دينيفســـكى"ى والعشـــرين مـــن نفـــس الشـــهر فـــى الموقعـــة التـــى دارت حـــول وفـــى الحـــاد. كتيبتـــى

، أخذت دبابات العدو تخترق جناحنا األيسر، واشتد هجومها حتى نجحـت فـى إحـداث "بالتافسكى"
ثغرة، فنفذ المشاة منها متدفقين بكثرة، وقمنا بصد هجومين من الدبابات وأثناء ذلـك دمرنـا وأحرقنـا 

حة، ثـم تراجعنـا إلـى حقـل ذرة واسـع فالحقونـا هنـاك، وأسـقطنا مـنهم مائـة ست دبابات وعربة مصف
وعشرين جنديًا، وحينذاك استعانوا بمدفعية الهاون الثقيلة، وتكاثفت النيران علينا فاضطررنا لتسليم 

ــدينا منــذ منتصــف النهــار وحتــى الســاعة الرابعــة، وأخــذنا فــى االنســحاب . التلــة التــى كانــت فــى أي
من خسائر كبيرة فى األرواح، ولكننا كسرنا الحصار المضروب علينا وخرجنا منـه وعانت كتيبتى 

 .ونحن نقاتل

فى ذلك اليوم كان الجو حارًا منذ مطلع النهـار، ولـم تعبـر السـماء سـحابة واحـدة، واشـتد قـيظ 
الشــمس حتــى شــعرنا أن الجـــو قــد خــال مــن نســـمة هــواء نتنفســها، وكنــا نعـــانى مــن عطــش قـــاس 

تالحقنــا بكثافــة ونحــن ننســحب، واشــتد علينــا العطــش حتــى اســودت شــفاه الرجــال، وقــذائف العــدو 
وأثناء ذلك كنت أعطى األوامر لتنظيم تراجعنا بصوت أجش غريب لم أتعرف عليه، وكنا نمضى 
فى اتجاه وهدة بعيدة حين انفجرت أمـامى بالضـبط إحـدى القـذائف، وأذكـر أننـى رأيـت عمـودًا مـن 

 .األرض إلى أعلى، ولم أر سواه الغبار الهائل يرتفع من

ال أدرى كم من الوقت ظللت راقدًا علـى األرض فاقـد الـوعى، لكنـى بـدأت أسـترد وعيـى علـى 
رفعــت رأســى فوجــدتنى راقـدًا فــى مكــان غيــر الـذى ســقطت فيــه، وقــد . صـوت خطــوات تقتــرب منـى

مــا اتفــق ولمحــت كتفــى مضــمدة كيف. نزعــت عنــى مالبســى العســكرية، وكــذلك لــم أجــد خــوذة رأســى



لقــد اخترقــت إحــدى الشــظايا . ورأســى ملفوفــًا بربطــة شــاش غيــر محكمــة تــدلى طرفهــا فــوق صــدرى
وتصـورت للحظـة خاطفـة . خوذتى نافذة إلى رأسـى، بينمـا اسـتقرت شـظية أخـرى فـى كتفـى اليمنـى

أن رجال كتيبتى ـ حين سقطت فاقد الوعى ـ قاموا بنقلى إلى مكانى الجديد، وضمدوا جراحى أثناء 
لكــن جنــود العــدو هــم الــذين هرولــوا .. يرهم، ورفعــت رأســى متوقعــًا أن أرى زمالئــى مــن حــولىســ

رأيتهم بوضوح ودقة كما ترى األشخاص على . نحوى، وهم الذين ردونى إلى وعيى بوقع خطواتهم
. تحسســـت مـــا حـــولى، فلـــم أعثـــر علـــى بندقيـــة أو مســـدس أو قنبلـــة يدويـــة. شاشـــة ســـينما واضـــحة

 .ن أحد رجالى فضل أن يجردنى من سالحى وحقيبة اللوحات الطوبوغرافيةوأدركت فى التو أ

وتناوبت على مختلف االنفعاالت واألفكار التى لم يسـعفنى . "هذه هى النهاية": وقلت لنفسى
الوقت الستيضاحها، فإذا كانت قصتى هذه قد تنفعك مادة لرواية تكتبهـا، فتخيـل أنـت مـا يـرد إلـى 

على أيـة حـال، أخـذت جنـود .. ل هذه المواقف وامأل هذه الثغرة من قصتىالعقل من أفكار فى مث
تمنيــت لنفســى المــوت بكــل .. العــدو تــدنو منــى، ودهمنــى شــعور بمهانــة رقــدتى فــى انتظــار المــوت

هل تدرى قصدى؟ وال أدرى كيف استجمعت قواى متكئًا على ركبتى مستندًا إلى .. الطرق إال تلك
وقفـت، ولكنـى . لى قدمى منتصبًا أمام األلمـان حـين وصـلوا إلـى األرض بيدى بحيث أنى وقفت ع

كنــت أتطــوح فــى مكــانى، وأصــابنى الرعــب مــن أن أقــع علــى األرض، فيقضــون علــى وأنــا راقــد ال 
ـــى وال قـــوة ـــذين أحـــاطوا بـــى وهـــم . حـــول ل ـــك الجنـــود ال ال أذكـــر اآلن وجهـــًا واحـــدًا مـــن وجـــوه أولئ

ولطمنـى . "اقتلـونى أيهـا السـفلة قبـل أن أسـقط.. اقتلـونى": أذكـر فقـط أنـى صـرخت فـيهم. يقهقهون
وعلـت . أحدهم على رقبتى بمؤخرة البندقية فوقعت على األرض ولكنى وقفت فى الحال مرة أخرى

وسـرت نحـوه . "تقـدم.. سـر إلـى األمـام إذا اسـتطعت": قهقهاتهم، وأشار أحدهم بيده كأنما يقول لـى
جــرى عليـه مــن جـرح رأســى خيـوط مــن دم متـدفق، دافــىء بالفعـل ووجهــى ملطـخ بالــدماء الجافـة، ت

. واعتصر األلم كتفى المصابة، وتمنيت مـن أعمـاقى أن أرقـد علـى األرض مـن دون حركـة. ولزج
ولكنــى واصــلت ســيرى إلــى األمــام، لــيس بــدافع إنهــاء حيــاتى أو الوقــوع فــى األســر خالصــًا مــن 

ــًا بمجهــود هائــل علــى دوار الــرأس آالمــى، لكــن الرغبــة فــى النجــاة هــى التــى قــادتنى، ســرت مت غلب
ألم واحد فـاق كـل . سرت فأدركت أننى مازلت حيًا وأستطيع أن أفعل ما أريد.. ورغبتى فى القيىء

الظمأ المعذب الذى شقق حلقى الجاف، وبينما كانت قدماى تخطوان تماوجـت أمـام عينـى : اآلالم
ومع ذلك كنـت أتقـدم إلـى األمـام وقـد خلـت كنت ـ دون أن أدرى ـ فاقد الوعى تقريبًا . غاللة سوداء

 .أننى ما أن أشرب فأرتوى وألتقط أنفاسى مستريحًا قليًال حتى أعدو هارباً 

أوقفونا فى صـف واحـد، أغلبـه . عند طرف من أرض مشجرة، جمعوا كل من وقع فى األسر
  .من الجرحى، من فرق وألوية جاورتنا، ومن كتيبتى لحظت اثنين فقط

 :لمانى بروسية ركيكةسأل الضابط األ

 ـ هل بينكم موجهون سياسيون أو ضباط من ذوى الرتب الكبيرة؟

 :فقال من جديد. ولزم الجميع الصمت



 .ـ فليتقدم الموجهون السياسيون والضباط خطوتين لألمام

وسار الضابط األلمانى ببطء مستعرضًا وجوهنا واحدًا بعد اآلخر، . ولم يتحرك أحد من بيننا
ولم يكـن يتمهـل لكـى يسـمع اإلجابـة بـل كـان يـأمر . "هل أنت موجه سياسى؟": منا وهو يسأل كل

مــن : وهكــذا انتخــب مجموعـة مــن مختلــف الجنســيات. مـن يقــع عليــه اختيــاره بـالخروج مــن الصــف
وقادوهم بعيدًا عنا فى ناحية ثم أفرغـوا فـيهم نيـران المـدافع . الروس، واألوكرانيين، واألرمن وغيرهم

بعد ذلك فتشونا بسرعة، وعثروا على محافظ عنـد . اهم يتساقطون مضرجين بدمائهمالرشاشة ورأين
ولـم أكـن أحمـل بطـاقتى الحزبيـة داخـل . البعض منـا فاسـتولوا عليهـا وعلـى كـل األشـياء الشخصـية

محفظتى، خشية أن أفقدها، كنت أخفيها فى الجيب الداخلى من السروال، ولم يعثـروا عليهـا أثنـاء 
حقًا إنه لمخلوق عجيب هـذا اإلنسـان، فقـد كنـت أعـرف أنهـم إذا لـم يقتلـونى فيمـا . التفتيش السريع

بعد أثناء محاولة هرب، فسيقضون على أثناء الطريق إذا لم استطع أن أجارى اآلخرين فى سرعة 
مشــيهم مــن كثــرة مــا فقــدت مــن دمــاء، وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك، حينمــا انتهــى التفتــيش وظلــت 

 .ى، غمرتنى بهجة عجيبة حتى أنى نسيت للحظة لهب الظمأبطاقتى الحزبية مع

وكــان يحرســنا علــى جــانبى . صــفونا فــى طــابور واحــد ودفعونــا إلــى الســير فــى اتجــاه الغــرب
أجبرونـا علـى المشـى . "الموتوسـيكالت"الطريق عدد كبير من جنود العدو، غير عشـرة مـن ركـاب 
قعـًا علـى األرض مـرتين، وكنـت أنهـض بخطوة سريعة، وخـارت قـواى بعـد فتـرة صـغيرة فسـقطت وا

بسـرعة مــن جديــد مواصــًال الســير، ألننــى أعــرف أنهــم ســيطلقون النــار علــى فــورًا إذا طالــت رقــدتى 
ألكثر من دقيقة واحدة، هذا ما وقع لجندى كان يمشى أمامى، سار بصعوبة بالغة وهو يئن طيلة 

مشينا أكثر من كيلو . من ساقه الجريحةالوقت، بل وكان يصرخ أحيانًا من شدة األلم الذى ينتابه 
.. لـيس بوسـعى.. ال.. لم أعد أستطيع": متر على هذه الحال، إلى أن توقف وصرخ بصوت عال

أسرع القريبون منه لمعاونته علـى النهـوض، . وانهار جالسًا فى وسط الطريق. "وداعًا أيها الزمالء
 .هاوى على األرض من جديدوأوقفوه على قدميه عدة مرات، لكنه كان فى كل مرة  يت

ـــه المقطبـــين، وعينيـــه المغـــرورقتين  وأذكـــر، كأنمـــا فـــى حلـــم، وجهـــه الشـــاب الشـــاحب وحاجبي
واسـتدرت برقبتـى . وظـل هـو وحـده مالزمـًا مكانـه خلفنـا. واصل الطابور سيره إلـى األمـام. بالدموع

أن ينـــزل عـــن  إلـــى الـــوراء، نحـــوه، وشـــاهدت جنـــديًا مـــن راكبـــى الموتوســـيكالت يقتـــرب منـــه، ودون
 .كلمة واحدة الموتوسيكل، أخرج مسدسه من جرابه وصوبه نحو أذن زميلنا وأطلق النار عليه دون

حين وصلنا إلى شاطىء النهـر، كـان جنـود العـدو قـد أفرغـوا رصاصـهم فـى عـدد مـن رجالنـا 
 .الذين عاقتهم جراحهم عن مواصلة السير

يه، ورأيـت عربـة نقـل مقلوبـة تسـد نظرت إلـى النهـر، وٕالـى جسـر مـدمر كـان يصـل بـين ضـفت
لقـد رقـدت وفمـى ممتلـىء . ترى هل فقـدت وعيـى؟ كـال. جانبًا من الطريق، ثم سقطت على وجهى

لكنـى لـم أسـتطع أن أنهـض . بالتراب، وأنا أكز على ضروسى من قهرى، حتى تفتت التـراب بينهـا
وضغطت . "لوك فوراً انهض وٕاال قت": ومر زمالئى من جانبى، وهمس أحدهم بصوت خافت. واقفاً 



وتخطـــانى طـــابور . عينــى بعنـــف ومزقـــت فمــى بأصـــابعى، لعـــل األلــم يردنـــى إلـــى نفســى فـــأنهض
ـــدأت أســـمع حفيـــف عجـــالت الموتوســـيكل يـــدنو منـــى ورحـــت أمشـــى مترنحـــًا . وقمـــت. األســـرى وب

 .كالمخمور، بل وأرغمت نفسى على اللحاق بالطابور واالنتظام فى مؤخرته

باته اآللية وعبرت النهر وعكرت ماءه، ومع ذلك فقد عببنا من ذلـك سبقتنا دبابات العدو وعر 
بللـت رأسـى . الماء بنهم، وشربنا ذلك الطمى البنى الـدافىء، وبـدا لنـا أنـه مـن أصـفى ميـاه الينـابيع

اآلن أصــبح بوســعى أن أمشــى آمــًال أننــى لــن أنهــار . وكتفــى بالمــاء، فانتعشــت وعــادت إلــى قــواى
 .األرضواقعًا، ولن أرقد على 

ــا رتــل مــن دبابــات العــدو يتحــرك  ــا أقبــل علين ــيًال، ومــن أمامن ــا النهــر، ومضــينا أبعــد قل اجتزن
صوبنا، وما أن رأى سائق الدبابة التى بالمقدمة أننـا مـن األسـرى حتـى ضـغط علـى دواسـة الوقـود 

ال إلى النهاية مندفعًا بدبابته بأقصى سرعة نحو الصفوف األولى منا، فهرس مـن هرسـه مـن الرجـ
 .وسحق اآلخرين تحت حديد الدبابة

وأطــل . نظــر جنــود العــدو مــن المشــاة وراكبــى الموتوســيكالت إلــى ذلــك المشــهد وهــم يقهقهــون
ــدبابات برؤوســهم وهــم يصــيحون بــبعض الكلمــات ويلوحــون بأيــاديهم فــى استحســان مــرة . ســائقو ال

 !كاهة حقًا؟يا لها من ف. أخرى رتبوا صفوفنا وحادوا بنا عن الطريق لنواصل السير

أوفـق بسـبب  كنـت أعـرف أننـى لـن. لم أحاول الهرب ال فـى مسـاء ذلـك اليـوم، وال فـى الليـل أيضـاً 
ولكنى، لعنت نفسـى مـرارًا فيمـا بعـد . اإلنهاك وما فقدته من دماء، فضًال عن تشديد الحراسة علينا

 .ألننى لم أحاول الهرب فى تلك الليلة

محتلـة، وتقـاطر جنـود العـدو مـن كـل ناحيـة ليتفرجـوا فى الصـباح قادونـا عبـر إحـدى القـرى ال
. وأرغمتنــا قــوات الحراســة علــى الــركض، لكــى يشــاهدنا الجميــع علــى امتــداد الطريــق بالقريــة. علينــا

ــا نعــدو، والرصــاص مــن خلفنــا يالحــق مــن يســقط مــن . واســتهدفوا بــذلك تحقيرنــا أمــام زمالئهــم كن
 .اإلعياء أو يتخلف قليالً 

كان المكان . نا قد بلغنا ـ أخيرًا ـ معسكر األسرى المخصص للعسكريينوعند حلول المساء ك
. كبير للعربات والجرارات، فأحاطه جنود العدو باألسالك الشائكة الكثيفة "جراج"فى األصل مجرد 

ســلمونا لحــراس المعســكر، فأخــذ هــؤالء بــدورهم . كتفــًا إلــى كتــف "الجــراج"ووقفنــا جميعــًا فــى فنــاء 
ولــو قلــت لكــم إن ذلــك الحــوش هــو الجحــيم بعينــه، . البنــادق إلــى داخــل الحــوش يــدفعوننا بمــؤخرات

لـم تكـن تتـوفر بـه دورات ميـاه، فكنـا نبـول ونتبـرز حيثمـا أمكـن، فـى كـل : أكون كأنى لـم أقـل شـيئاً 
األركان، وفيه كنا ننام وسط وساخة الطين ذى الرائحة النتنة، وفيه كنا نقف صفوفًا حين يأمروننا 

ا يصرفون لنا الطعام والماء مـرة واحـدة فـى اليـوم، حفنـة مـن الجـريش النيـىء أو بـذور وكانو . بذلك
وفـى بعـض األيـام كـانوا ببسـاطة ينسـون . عباد الشمس المتعفن مع قدح واحـد مـن المـاء، ال أكثـر

بعد يومين من إقـامتى فـى المعسـكر انهمـرت األمطـار بغـزارة، فـذابت األوسـاخ . صرف الطعام لنا
وفــى صــباح اليــوم التــالى أخــذ . رض الحــوش حتــى أننــا كنــا نخــوض فيهــا إلــى الركــبالمتجمــدة بــأ



وتسـاقطت .. البخار يتصاعد من أجسام الرجال المبلولة كأنه البخار المتصاعد من أبـدان الخيـول
األمطار بال توقف ليلة بعد األخرى، وفـى كـل ليلـة كـان يمـوت منـا عشـرات الرجـال الـذين أنهكهـم 

 .يةالضعف وسوء التغذ

فى ذلك الحوش، وفى تلك الظـروف، اشـتدت علـى آالم كتفـى ورأسـى، وتضـاعفت فـى اليـوم 
 .السادس، وأخذت جراحى فى التقيح، ثم صارت رائحة كريهة ال تطاق تنبعث منها

فى صباح اليوم التالى، توجهت إلى ضـابط الصـف المسـئول عـن حراسـتنا ورجوتـه أن يـأذن 
اذهــب إلـى طبيبــك أيهــا ": قـال لــى. لضــابط يـتقن اللغــة الروســيةلـى بالــذهاب إلــى الطبيـب، وكــان ا

ولم أدرك مـا ينطـوى عليـه كالمـه مـن سـخرية إال فيمـا بعـد، حـين . "الروسى، وسيسعفك فى الحال
ومضيت إلى . سألت عن الطبيب فقالوا لى إنه فى اسطبالت الخيول مع الجرحى المصابين بشدة

 .وكانت فيما مضى تابعة للمزارع التعاونيةتلك االسطبالت التى تقع قرب المعسكر، 

عند مدخل االسطبالت التقيت بالطبيب، كان ضابطًا برتبـة صـغيرة، نحيفـًا مـن شـدة التعـب، 
كـان الجرحـى . يكاد يجن مما حوله ومما عاناه شخصيًا، فبدا لى أنه علـى حافـة المـوت واالنهيـار

رائحــة النتنــة غيــر المحتملــة التــى يرقــدون علــى فــرش مــن الســبخ وهــم علــى وشــك االختنــاق مــن ال
معظمهـم، علــى حـين كــان  ورأيــت كيـف كانــت الديـدان تســرح وتشـغى فـى جــروح. عبـأت االسـطبل

وفــى ركــن مــن األركــان . القــادرون مــنهم ينتــرون الديــدان مــن جــراحهم بأظــافرهم أو بعيــدان صــغيرة
 .رأيت كومة من جثث الموتى لم يسعف الوقت أحدًا لنقلها خارج االسطبل

كيف أساعدك؟ بم أسعفك؟ ليس لدى ضمادة واحدة، بـل ولـيس ": التفت إلى الطبيب متسائالً 
ــدى أى شــىء علــى اإلطــالق ــا. ل وٕاذا شــئت نصــيحتى فمــزق . أســتحلفك بــاهللا أن تنصــرف مــن هن

 ."عند المدخل ستجد الرماد الطازج. سيساعدك ذلك.. ضمادتك ورش على جرحك قليًال من الرماد

وعند انصرافى، قابلنى عند المدخل، الضابط األلمانى، واتسعت . به الطبيب فعلت ما نصح
وقـررت أن . "ال شك أنه أسـعفك؟.. كيف حالك؟ لديكم طبيب ممتاز.. هيه": بسمته وهو يقول لى

أال تــود أن تــرد ": أتحاشــاه، فســرت بجانبــه صــامتًا، لكنــه لطمنــى علــى وجهــى بقبضــته وصــاح بــى
ـــى أيهـــا الخنزيـــر؟ ـــى رأســـى و . "عل ـــى ضـــربًا بأقدامـــه ف ـــى األرض وهـــو ينهـــال عل ـــت واقعـــًا عل هوي

 .طويلة حتى نهضت واقفًا على قدمى، فكف واستمر يضربنى مدة.. وصدرى

فقـد تكـرر ضـربه لـى بعـد ذلـك أكثـر . لن أنسى ما حييت ذلك الضابط النازى، أبدًا لـن أنسـاه
ســالك الشــائكة، فأذهــب إليــه وهنــاك مــن مــرة، إذ كــان يــأمرنى بــالخروج إليــه حــين يلمحنــى عبــر األ

كيـف ظللـت علـى قيـد الحيـاة بعـد "وقـد تتسـاءلون . يشرع فى ضربى بكل قوتـه فـى صـمت وتركيـز
وأقـول لكـم إننـى ـ قبـل الحـرب ـ وقبـل أن أعمـل بالمصـنع اشـتغلت حمـاًال، أسـاعد فـى . "كـل ذلـك؟

جـوالين مـن الملـح، زنـة  ، وكان بوسعى حينذاك أن أحمـل"كامى"تفريغ المراكب عند شاطىء نهر 
. كنــت مفعمــًا بقــوة هائلــة وكــان بنــائى الجســمانى متينــاً . صــدقونى. الواحــد منهمــا مائــة كيلــو جــرام



ولكن بقـائى علـى قيـد الحيـاة ال يعـود إلـى ذلـك أساسـًا، بـل إلـى تصـميمى علـى الحيـاة، وٕالـى إرادة 
ة إلى صفوف المقاتلين دفاعـًا كنت مشحونًا بالعزم على العود. المقاومة التى لم تتخل عنى لحظة

 .عن بلدنا لكى آخذ بثأرى من العدو وأقاتله حتى الرمق األخير

فيمـا بعـد نقلـونى مـن ذلـك المعسـكر ـ ولـم يكـن إال مركـزًا لتوزيـع األسـرى ـ إلـى معسـكر آخـر 
لتـى يبعد عن األول بحوالى مائة كيلو متر، أحاطته ـ مثلما فى المعسكر القـديم ـ األعمـدة العاليـة ا

وكــانوا يصــرفون لنــا الطعــام . تضــرب مــع األســالك الشــائكة ســورًا حــول المكــان الــذى ال ســقف لــه
علــى نفــس النظــام القــديم، مــع فــارق واحــد هــو أنهــم فيمــا نــدر كــانوا يقــدمون لنــا قــدحًا مــن الحبــوب 

ى المتعفنــة بــدًال مــن الجــريش النيــىء، أو يجرجــرون إلــى المعســكر الخيــول النافقــة ويتركــون لألســر 
وكنا نأكل تلك الجيفة لكى ال نمـوت مـن الجـوع، ومـع ذلـك كانـت المئـات منـا . تقسيمها فيما بينهم

 .تموت بسبب ذلك الطعام

حــل شــهر أكتــوبر ببــرد قــارس فــوق التصــور، وتســاقطت األمطــار بــال توقــف، وامتــد الصــقيع 
الــذى ولــم يســاعدنى فــى ذلــك البــرد حتــى القمــيص ومعطــف الجنديــة . يغطــى األرض كــل صــباح

الحراسـة  وكنا قد اعتدنا على الجوع، بينما سمنت أبـدان جنـود. نزعته عن أحد زمالئى الذين ماتوا
وفـى صـباح . فرقة منتخبـة مـن األنـذال والسـفلة: بما كانوا يسرقونه، فتشابهوا كأنهم من قالب واحد

 :أحد األيام، اقترب واحد منهم من األسالك الشائكة وذاع علينا بواسطة المترجم

وظللنـا . انصرف بعد ذلـك. ـ سنقوم اآلن بتوزيع الطعام، التوزيع سيجرى عند الناحية اليسرى
مئات مـن الهياكـل العظميـة الحيـة واقفـة ترتجـف فـى . واقفين ننتظر الطعام ساعة، ساعتين، ثالثاً 

كمـا وفجـأة عنـد الناحيـة اليمنـى مـن األسـوار الشـائكة ـ ال اليسـرى . مهب الريح فى انتظـار الطعـام
واندفعت الجمـوع التـى . قالوا ـ ظهر بعض الجنود وألقوا عبر األسالك بقطع من لحم الخيل الفاسد

وقهقه الحراس . عضها الجوع الوحشى إلى الناحية األخرى حيث قطع اللحم الملوثة بطين األرض
مــلء أفـــواههم للحظـــة، ثــم دوت بحـــدة طلقـــات المــدافع الرشاشـــة متصـــلة ال تنقطــع، وعـــال صـــوت 

صراخ واألنين من بين األسرى المتساقطين وهرع من لم تصبه الطلقات إلى الناحية األخرى من ال
 .السور، تاركين من خلفنا على األرض زمالءنا من الجرحى والموتى

وأمسك الضابط . بعد لحظات دنا من السور الضابط المسئول عن المعسكر وبرفقته المترجم
وٕاذا تكــرر . طعــام، أثــار بعضــكم فوضــى تــدعو لالســتياءعنــد توزيــع ال": نفســه عــن الضــحك وقــال

واآلن نظفـوا . ذلك مرة أخرى، سأعطى األمر بإطالق النار عليكم بال رحمة أيها الـروس الخنـازير
 ."المكان من القتلى والجرحى

لقـد سـرتهم نـزوة الضـابط الطريفـة التـى . وأغرق الجنود الواقفون خلف الضـابط فـى الضـحك 
 .روح بها عنهم



خذنا فى صمت نجرجر موتانا إلى خارج المعسكر، ثم قمنا بدفنهم فى مكان غير بعيد فى وأ
  .الوادى

* * *  

  

كانت جراحى قد التأمت، لكنها عادت فانفتحـت مـن جديـد بسـبب الرطوبـة الدائمـة والضـرب، 
وكانوا يضربوننا بقبضاتهم وبالعصـى ومـؤخرات البنـادق، وكـانوا يضـربوننا هكـذا بـال سـبب محـدد، 

وكنــا ننــام علــى الوســخ مباشــرة مــن دون المراتــب المحشــوة بــالقش، . لمجــرد دفــع الســأم عــن أنفســهم
لم يكن .. الراقدون تحت فى الوحل، والراقدون فوقهم: فى كومة متالصقة ونتجمد من البرد نتكدس

علـى وبالرغم من كل ذلك، كنـت حيـًا، وبقيـت . نومًا وٕانما عذاب ال يحتمله البشر فى الليل الممتد
 .قيد الحياة

ومـع انقضـاء كـل يـوم كـان ضـعفى . ومرت األيـام علـى هـذه الحـال، كأنهـا حلـم ثقيـل ومرهـق
كنـــت فـــى بعـــض . يتزايـــد حتـــى أصـــبح بوســـع أى طفـــل صـــغير أن يطرحنـــى أرضـــًا بدفعـــة واحـــدة

: اللحظــات أنظــر فزعــًا إلــى ذراعــى النحيفتــين المكســوتين بطبقــة رقيقــة للغايــة مــن الجلــد، وأتســاءل
ولعنت نفسى فى تلك اللحظات ألننى لم أحاول أن . "يمكننى الهروب وأنا على هذه الحال؟ كيف"

 ألم يكن قتلى أثناء الهرب أهون من هذا العذاب البشع الذى أحياه؟. أهرب فى األيام األولى

وفـى الشـتاء . حل الشتاء، وكسحنا بين الثلوج مكانًا ننام فيه على األرض المتجمدة من البـرد
ددنا يتنـاقص باسـتمرار،  حتـى حـل يـوم أعلنـت فيـه إدارة المعسـكر أنهـا خـالل أيـام معـدودة أخذ ع

ودبت الحياة فى الجميـع، واسـتيقظ األمـل فـى صـدر كـل . سترسل األسرى إلى مناطق يعملون بها
وســاد . منــا، أمــل ضــعيف حقــًا، لكنــه األمــل فــى أن تلــوح فرصــة للهــرب والنجــاة مــن هــذا الجحــيم

عنــد حلــول الفجــر تنــاهى إلــى أســماعنا . الليلــة، هــدوء غريــب، وكــان الجــو بــارداً  الهــدوء فــى تلــك
وحــين تكــرر الصــفير مــرة أخــرى صــاح . صــوت صــفير المــدافع، وبــدأ األســرى مــن حــولى يقلقــون

وحينـذاك نهـض كـل أسـير . "!رجالنـا يهـاجمون.. أيهـا الـزمالء. إنهـم رجالنـا": أحدنا بصوت مرتفـع
كـان ذلـك شـيئًا . عسكرى، نهض الـذين عجـزوا عـن الوقـوف أليـام متتاليـةواقفًا، كأنما وحدهم أمر 

يفــوق التصــور، وتــرددت وشوشــات وهمــس حــار ونحيــب مكتــوم، وبكــى أحــد الــواقفين إلــى جــوارى 
وانحدرت الدموع على وجنتى أنا اآلخر مـن شـدة انفعـالى وشـعورى . بصوت نحيف كنهنهة النساء

وشــرع أحــدنا ينشــد بصــوت . وتجمــدت فــى الهــواء البــارد انحــدرت دمــوعى.. بــأن أهلنــا قريبــون منــا
فــتح الحــراس نيــران مــدافعهم وبنــادقهم . واهــن نشــيد بالدنــا، وتبعتــه أصــواتنا الخافتــة، المتحشــرجة

. ورقـدت ضـاغطًا جسـمى فـى الثلـوج وأنـا أبكـى مثـل الطفـل. "انبطحوا": علينا، ودوى األمر الكريه
حقــًا كــان بوســع . بــل وعــن اعتــزازى وفخــرى بشــعبنا لــم تكــن دمــوعى تعبيــرًا عــن ســعادتى فحســب،

النازيــة أن تقتلنــا ونحــن عــزل منهكــين مــن الجــوع والعــذاب، وكــان بوســعها أن تســومونا أصــناف 



لقــد . العــذاب، لكــنهم لــم يتمكنــوا مــن القضــاء علــى أرواحنــا أو كســرها، ولــن يتمكنــوا مــن ذلــك أبــداً 
  .فنحن شعب ال يعرف االستسالم.. أخطأوا الهدف

* * *  

  

فقـد اسـتدعوه . حتـى نهايتهـا "جيراسـيموف"فى تلك الليلة، لم أتمكـن مـن االسـتماع إلـى قصـة 
 .ولكننا التقينا مرة أخرى بعد أيام. إلى هيئة األركان على وجه السرعة

جلــــس . الــــذى تفــــرزه أشــــجار الصــــنوبر "الــــراتينج"فاحــــت فــــى الخنــــدق رائحــــة عفــــن وســــائل 
دره إلى األمام وعقد يديه العظميتين الضخمتين فـوق ركبتيـه على دكة وقد أحنى ص "جيراسيموف"

وتطلعت إليه، وتصورت أنه يجلس هنـاك فـى معسـكر األسـرى، وأنـه هنـاك . وقد تشابكت أصابعه
 .بالتحديد قد اعتاد هذه الجلسة صامتًا وسارحًا فى أفكاره المضنية بال نتيجة

لليلة بعد أن سمعنا صفير المدافع، فى تلك ا. ـ تسألنى كيف تمكنت من الهروب؟ سأقول لك
وكانــت الثلــوج قــد . نمنــا، وفــى صــباح اليــوم التــالى أرســلونا للعمــل فــى بنــاء التحصــينات األلمانيــة

رتبونا فى صـفوف وسـاقونا بعيـدًا عـن المعسـكر فـى اتجـاه . بدأت فى الذوبان، وتساقطت األمطار
ن منــا يتســاقطون فــى الطريــق فــيالحقهم وتكــررت اللوحــة الكئيبــة القديمــة إذ أخــذ المنهكــو . الشــمال

بل إن أحد الضباط أطلق النار على أحدنا ال لشىء، إال ألنـه انحنـى أثنـاء . رصاص جنود العدو
، مـن أوكرانيـا "جونتشار"كان اسمه . سيرنا والتقط حبة بطاطس متجمدة من الحقل الذى كنا نعبره

والحظـه الضـابط األلمـانى فاتجـه . اخفاءها كل جريمته أنه التقط حبة البطاطس اللعينة تلك، وأراد
وصاح . وأوقفوا الطابور وأعادوا ترتيبه. نحوه دون أن ينبس بحرف، وأطلق النار عليه من الخلف

فلتعلموا أن كل ما تقع عليه أعينكم هنا ملك للدولة األلمانية، وسيقتل على الفور كل "بنا الضابط 
 ."من تسول له نفسه أن يمد يده إلى شىء

ر طريقنــا بعــد ذلــك عبــر إحــدى القــرى، ومــا أن رأت النســوة طــابور األســرى المنهكــين حتــى مــ
شرعن يلقين لنا قطع الخبز وحبات البطاطس المسلوقة، وأسعف الوقـت أحـدنا فـالتقط مـن األرض 

ــم يلحــق اآلخــرون بــذلك وفــتح الحــراس نيــران مــدافعهم علــى شــبابيك البيــوت . مــا ألقتــه النســوة، ول
لكــــن الصــــبيان ال يهــــابون شــــيئًا، وهكــــذا أســــرعوا أمامنــــا، يســــبقوننا، . ســــرع الخطــــووأمرونــــا أن ن

وهناك تركوا لنا على األرض كسر الخبز، فكنا نلتقطها . وينتظرونا عند البيوت األبعد فى الطريق
وكانــت حبــة بطــاطس كبيــرة مســلوقة مــن نصــيبى فاقتســمتها مــع زميلــى الــذى . بســرعة أثنــاء ســيرنا
ولعلى لم آكل فـى حيـاتى كلهـا شـيئًا أشـهى مـن . والتهم كل منا حصته بقشرتهامشى إلى جوارى، 
 .حبة البطاطس تلك



وضـاعف جـيش . أخيرًا، بلغنا إحدى الغابات، وهنـاك كـان علينـا أن نبنـى التحصـينات للعـدو
وتمنيت لو استطعت أن أهـدم مـا . العدو حراسته بشكل ملحوظ، وأعطوا كل منا معوًال لنبدأ العمل

 .بدًال من استكمال البناء فى التحصينات ألعدائنا حولى

طلعت من الحفـرة التـى . فى ذلك اليوم، مع حلول المساء كنت قد عقدت العزم على الهروب
وكــان البــاقون .. كنــت أشــتغل بهــا والمعــول بيــدى اليســرى، ودنــوت مــن الحــارس الــذى وقــف قربــى

: اقتربـت منـه وأنـا أغمغـم. ذلـك الحـارسيقفون عند أخدود بعيـد، ولـم يكـن بـالقرب منـى أحـد سـوى 
ولمـع فـى ذهنـى للحظـة، أنـه إذا لـم تكفنـى قـوتى إلسـقاطه مـن أول . "..انظـر. لقد انكسر المعول"

وأغلــب الظــن أن الحــارس الحــظ شــيئًا غريبــًا فــى التعبيــر المرتســم . ضــربة فإنــه ســيقتلنى ال محالــة
إلـى كتفـه، وأسـرعت فهويـت بمعـولى  على وجهى ألنه هز كتفـه، وشـرع يخلـع حـزام مدفعـه المعلـق

لقـد أسـعفتنى قـوتى رغـم . على وجهه، ووجدته يهوى منطرحًا علـى ظهـره دون أن ينـد عنـه صـوت
وصـرت أعـدو، وأعـدو، دون أن . وأصبح فى حوزتى مدفع، وثالثـة شـرائط مـن الـذخيرة. كل شىء

حينـذاك . فدت كـل قـواىألتفت إلى الخلف، حتى اكتشفت أننى لم أعد قادرًا على الجرى، لقـد اسـتن
ــة تــزداد كثافــة مــن حــولى كلمــا  توقفــت والتقطــت أنفاســى ومــن جديــد أخــذت بالكــاد أهــرول، والغاب

ال أذكر كم من المرات وقعت ونهضت من جديد، ولكنى مع كل دقيقة كانت . ابتعدت عن الوادى
لــدغل الكثيــف أخيــرًا اخترقــت ا. تمــر، كنــت أصــبح أبعــد فأبعــد وأنــا أشــهق وأكــاد أختنــق مــن التعــب

وبلغــت الجانــب اآلخــر مــن التــل، وحينــذاك فقــط أخــذت تتــردد مــن بعيــد أصــوات طلقــات المــدافع 
 .الرشاشة متالحقة وأصوات صياح جنود العدو، غير أن اللحاق بى كان قد أصبح صعباً 

أخــذ بيــاض الفجــر يخــالط ظلمــة آخــر الليــل فــى الســماء، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد احتطــت 
وأنعشــتنى هــذه . بطلقــة أخيــرة فــى حالــة إذا مــا وقــع العــدو علــى أثــرى والحقنــىواحتفظــت لنفســى 

وقضــيت . وواصــلت ســيرى وأنــا أكثــر هــدوءًا وحــذراً . لــن أصــبح أســيرًا عنــدهم حيــًا أو ميتــاً : الفكــرة
ليلتى تلك فى الغابة، على الرغم من أن إحدى القرى الحت لى على بعد نصف كيلو متر، لكنـى 

 .فأقع فى يد األلمانخفت أن اتجه إليها 

 وقضـيت معهـم أسـبوعين فـى خنـدق تحـت . فى اليوم التالى، عثـر الفـدائيون مـن رجالنـا علـى
وقــد عــاملنى الفــدائيون فــى بــادىء األمــر بحــذر . األرض حتــى اســتعدت قــوتى، وتحســنت صــحتى

ــدأت أقــوم معهــم بالعمليــات  وريبــة، رغــم أنــى عرضــت علــيهم بطــاقتى الحزبيــة، وفيمــا بعــد حــين ب
وشرعت ـ فى الغابات وبين األحراش ـ أحصى عدد من صرعتهم من . الفدائية تبدلت فكرتهم عنى

مائـة .. نعـم.. جنود العدو، ومازلت أواصل ذلك حتى اآلن، وقد أوشك الرقم علـى أن يصـبح مائـة
 .قتيل من أعداء بالدى

ك مكثـت شـهرًا فـى هنا. فى شهر يناير، قام زمالئى من الفدائيين بنقلى إلى الخطوط الخلفية
المستشــفى العســكرى، فــاخرجوا الشــظية مــن كتفــى، أمــا الرومــاتيزم وبقيــة األمــراض األخــرى التــى 

بعـد العـالج أعطـونى إجـازة أسـبوعًا . أصابتنى فى المعسـكر فسـأعالج منهـا بعـد أن تنتهـى الحـرب
البقــاء بــين أهلــى لكنــى لــم أتحمــل . وقــد فعلــت. "اذهــب فاســترح فــى بيتــك قلــيالً ": للنقاهــة، قــالوا لــى



وال شـك أن وجـود اإلنسـان . نعـم. إذ أرقتنـى الرغبـة فـى العـودة إلـى الجبهـة. أكثر مـن أسـبوع واحـد
فى بيته ووسط أهله أمر إنسانى، لكنى كنت أحس طيلة الوقت أننى أفتقد نفسى ومكانى الحقيقـى 

  .هنا فى الجبهة وٕالى النهاية

* * *  

  

وتطلع هو إلى الممر الممتـد فـى الغابـة غارقـًا فـى  .عند مدخل الخندق "جيراسيموف"ودعت 
. الحب والكراهية: لقد تعلمت أن القتال والحرب بالمعنى الصحيح هى": أشعة الشمس، وقال بترو

. إن الحرب محك من نوع خاص، فهى تشحذ كل مشاعر اإلنسان وتجعلها رهيفة إلى أقصـى حـد
عبثــًا تشــد ": ، خاصــة أن المثــل الســائر يقــولقــد يبــدو مــن الغريــب أن يجتمــع الحــب والكراهيــة معــاً 

الشــعورين المتنــافرين إلــى عربــة  ، لكننــا شــددنا هــذين"الحصــان والوعــل الهيــاب إلــى عربــة واحــدة
أنـا ال أطيـق جنـود النازيـة لكـل مـا . الحرب، بل إنهما يدفعان بالعربة إلى األمام علـى أفضـل وجـه

ى نفس الوقت أحب وطنى من أعماق فؤادى، لكنى ف. اقترفوه فى حق بالدى، وفى حقى شخصياً 
. وهذا ما يدفعنا جميعًا إلى خوض المعارك بعنف شديد. وأكره أن أرى بلدى تحت وطأة االحتالل

إننــا نعشــق بالدنــا، . إن هــذين الشــعورين يتجســدان فــى عملنــا وهمــا اللــذان ســيقودانا إلــى النصــر
لكنـى أفكـر علـى هـذا . ماتى معقـدة أو بليغـةعذرًا إذا بدت كل. ونحمل كراهيتنا على أطراف حرابنا

 .النحو

حديثه،، وابتسـم، للمـرة األولـى منـذ تعارفنـا، بسـمة بسـيطة وقريبـة  "جيراسيموف"أنهى المالزم 
    .للقلب مثل بسمة األوالد

       

    ***   

 

 

 ألمنيةا

  

  

  

  .رجل هناك أخرج لى لسانه.. انظرى.. ـ ماما

  .مازحكـ ال تهتمى به، األرجح أنه ي



  .ـ لكن ها هو يخرج لى لسانه مرة أخرى

  .ـ دعيه يفعل ما يشاء وال تنظرى ناحيته

  !وسيخرج لِك أنِت أيضًا لسانه.. يتطلع نحوى اآلن إنه.. ـ أوه يا ماما

  .ـ بس يا بنت أنت كل كالمك اختالق

  !ـ لكنه يتقدم نحونا يا ماما

  ـ أين هو؟ َمْن ِمْن هؤالء؟

  .ـ هذا هو

  !يا لها من مفاجأة! تياكوس! ـ أوه

  أهو أنِت؟ أم أخرى تشبهك تمامًا؟: أهًال، إنى أنظر إليِك فأتحير.. أنا.. أ.. ـ مرحباً 

  .ـ فعًال يا كوستيا مفاجأة مذهلة، كأن ثلجًا سقط على رأسى

  .ـ أرأيت يا ماما؟ وأنت قلت أنى أخترع من دماغى، وأن كل كالمى اختالق

  .ـ أهًال يا كوستيا

  .ى ـ على أية حال ـ لم يخطئك يا مدامـ إن نظر 

  لم تخاطبنى بشكل رسمى يا كوستيا؟! ـ مدام؟

  .لقد استطعت أن أميزك، تغيرت فقط تسريحة شعرك ولونه.. سهواً .. فقط.. ال.. ـ آ

  مضبوط؟.. واآلن كستنائى.. كان شعرك أشقر.. ـ ماما

  .أنك كنت شقراءقصدى .. آسف.. ـ وأنا أيضًا أذكر أن شعرك كان أشقر يا مدام

هـذه ": كانوا يقولون لـى. وقتها لم يكن أحد يثق فى أن ذلك هو اللون الطبيعى لشعرى. ـ نعم
.. واآلن وقد صبغت شعرى بالفعل فال أحد يخـامره الشـك فـى أن هـذا هـو اللـون الطبيعـى! "صبغة

  يا كوستيا؟.. كم من األعوام مرت ولم نلتق يا كوستيا؟ كم

  .، أو على األرجح أربعة عشرـ منذ اثنى عشر عاماً 



  .وأنا قريبًا سأتم الست سنوات.. ـ عمى

  !سوف تبلغين السادسة، لكن بعد عام كامل.. ـ لن تتميها بهذه السرعة

  .ـ طفلتك مستعجلة

فقـد مـرت تسـع سـنوات لـم نـر فيهـا بعضـنا الـبعض، . ـ أنـت كـذلك يـا كوسـتيا تسـتعجل الـزمن
لكن لم يمر بعد، ال اثنا عشـر .. وشهران ونحن ال نلتقى وٕاذا أردت الدقة، فقد مضت تسع سنوات

  ..مستعجالً .. عامًا وال أربعة عشر، لكنك كنت هكذا دائماً 

  ..تسع سنوات وشهران.. بالفعل إنها تقريباً .. محتمل أنِك على حق.. ـ ربما

 غالبــًا مــا كنــت أحســب تلــك األيــام.. بــل بصــراحة.. فقــد حســبتها بالدقــة ذات يــوم. ـــ بالضــبط
  .تسعة أعوام وشهران.. نعم. وهى تمر

  متى يصبح عمرى تسع سنوات وشهران؟.. ـ ماما

  .ـ بعد أربع سنوات، وبعد ذلك ستبلغين سنى

  ـ وكم عمرك يا ماما؟

  .ـ كثير

  ـ كم؟ مائة سنة؟

  .أصغر شوية صغيرة، عمرى سبع وعشرون سنة. ـ لم أبلغ المائة بعد

  يِك اآلن، يخيل إلى أن شيئًا لم يتبدل فيك؟ـ وما رأيك يا لينا أننى حين أتطلع إل

  .على أية حال شكرًا لك على المجاملة. ـ يخيل إليك فقط

  ـ وما اسم طفلتك؟

. هو أجمل اسم فى العالم "ناستيا"كنت تقول لى حينذاك إن .. هل تذكر يا كوستيا.. ـ ناستيا
  ."ناستيا"وليس  "لينا"بل وكنت تتحسر ألن اسمى 

  ـ حقًا؟



، وها هى تقف أمامك بنتًا غيـر "ناستيا"رًا ما رددَت ذلك، وحينما أنجبت، سميت طفلتى ـ كثي
  .على يدها "عروسة"مطيعة تحمل 

  .."كاتيا"ألن كل العرائس على اسم  "كاتيا"هى ابنتى، واسمها  "العروسة"هذه .. ـ عمى

  ـ أفهم من ذلك أنِك صرت جدة يا لينا؟

  هل صرت أبًا لصبى يا ترى أم لبنت؟وأنت يا كوستيا . صرت جدة. ـ نعم

  ..الحقيقة كنت.. ـ ال صبى، وال بنت، بل أنى لست متزوجاً 

  !كوستيا.. كوستيا.. له من اسم يا.. ـ كوستيا

  تكلمى يا لينا؟.. ـ ماذا

  ..أقلعت عنه.. "كوستيا". ببساطة كنت أقلعت عن هذا االسم.. ـ ال شىء

  .انقطعت رجلها "عروستى".. ـ ماما

  .هاتى أضعها أحسن فى حقيبة يدى، وحين نصل إلى البيت سأصلحها لكِ .. تضّيعيهاـ ال 

  ..أردت أن اسألك.. ـ لينا

  .ـ ماذا؟ اسأل

، أم أننا سافرنا "تساريتسينا"أظن أننا كنا سافرنا إلى مدينة .. ـ هل تذكرين، عندما سافرنا معاً 
  ؟"كراتوفا"حينذاك إلى 

  ."تساريتسينا"ـ 

  .فى مساء ذلك اليوم، وكانت الدنيا قد أعتمت، جرينا معًا إلى محطة القطار .ـ ذاكرتك قوية

  .ـ مازلت تذكر على أية حال يا كوستيا، ساعتها كنت أنت مستعجًال جداً 

  .كنت ذاهبًا إلى البيت. ـ نعم

  .ـ وأنا وقتها كنت أعيش فى بيت الطالبات

 ـ خشيت أن اتأخر فتقلق أمى على. 



  .خجلت. ل بها تليفونيًا، هكذا فكرت أنا ساعتها، لكنى لم أقل لك ذلكـ كان بوسعك أن تتص

أدرى لمـاذا لـم تخطـر ببـالى هـذه الفكـرة؟ ربمـا كانـت  ال. ـ بالفعل، كان بوسعى أن أتصل بها
  .هناك أسباب

  .ال أدرى.. ـ ربما، يا كوستيا

  أتعرفين عن ماذا؟. اآلن أريد أن اسألك عن شىء آخر.. ـ طيب

 :فى ذلك المساء حلمت بأمنية واحدة وقلت لنفسى.. باً ـ أخمن تقري

.. إذا لحقنا بالقطار قبل أن يتحرك من المحطة، فسوف تتحقـق أمنيتـى، أمـا إذا لـم نلحـق بـه
  .وقد ركضنا حينذاك إلى درجة ظننت معها أن قلبى سيتقطع بين ضلوعى. فلن ترى أمنيتى النور

  ألم نلحق بالقطار؟.. ـ ولكن

  !به، لكن أمنيتى لم تتحققـ نعم، لحقنا 

  .جميل لو أن األمنية تحققت. ـ شىء مؤسف بالطبع

  أتقول هذا وأنت ال تدرى أية أمنية كانت؟! ـ جميل؟

  ما الذى تمنيته حينذاك؟ هل مازلت تذكرين؟. ـ بالفعل

  ..ـ طبعًا مازلت أذكر، لكن هذا ال يعنى أى شىء اآلن

  .ـ ومع ذلك، أود لو أعرف

  .فى البيت يوجد عندنا بابا.. ـ عمى أتعلم

  .ـ دقائق وسوف نمضى إلى بيتنا يا حبيبتى

  ماذا تمنيت حينذاك؟.. ـ أرجوِك أن تتكلمى

  .لم يعد ممكنًا الكالم عن ذلك يا كوستيا.. ـ اآلن

  ـ لماذا؟ لم ال ترغبين فى الحديث؟ أتخافين أال أفهمك؟

  أن أخشى اآلن؟ـ ما الذى يمكن أن يخيفنى اآلن يا كوستيا؟ ماذا يمكن 



  .ـ إذن قولى لى

  .ـ ال

 ـ لماذا؟

ـ ألنـه لـم يمـر أحـد عشـر عامـًا، وال أربعـة عشـر، لكـن تسـع سـنوات وشـهران بالضـبط، وألننـا 
، كــذلك "إيركوتســك"بــل ســافرنا بالتحديــد إلــى  "كراتوفــا"أو إلــى  "تساريتســينا"حينــذاك لــم نســافر إلــى 

اآلن،  "بابـا"ناستيا ـ سنذهب حاًال، وكذلك ألنـه يوجـد ألننى صرت أمًا لطفلة ـ ال داعى للشقاوة يا 
  .وهو ينتظرنا فى البيت

  ماذا تمنيت حينذاك؟.. ومع ذلك أرجو أن تقولى لى.. ـ أفهم

  .مقطوع منها زرار.. يا عمى "اكتتك‘"ـ 

  ."كاسيوشا"شكرًا يا .. ـ عارف

  .."كاسيوشا"ـ ليس اسمى 

  .غلطة لسان.. ـ آسف

  .ا، ودعيه، واضح أنه مستعجلـ صافحى عمك يا ناستي

  .بل وليس هناك مكان أتعجل الذهاب إليه. ـ إطالقاً 

  .مع السالمة هيا قولى لعمك.. ـ ناستيا

  .ـ مع السالمة يا عمى

  .لست مستعجالً .. حقيقة.. ـ لكن صدقينى

  .مع السالمة يا كوستيا. ـ نعم، ولكن هناك من ينتظرنا فى البيت

  ما هو رقم تليفونك؟ هل تسمحين لى أن أتصل بك؟.. هل يمكن.. هل يمكن.. ـ لينا

  ـ وما الداعى إلى ذلك؟

  ..ـ ببساطة أود أن أتصل بك

  ـ لماذا؟



  ..لكن ببساطة هكذا.. ـ أنا نفسى ال أدرى لماذا

  .ال داعى يا كوستيا.. ـ ال

  مضبوط؟.. "27380".. أنِت نسيت رقم التليفون؟ أنا أقدر أقوله.. ـ ماما

  .مرة أخرى، لم أسمعه جيداً ـ ماذا؟ قوليه 

  .أتمنى لك كل خير يا كوستيا. ـ وال داعى لسماعه

ال أعـرف مـا الـذى دعانـا . لقد ذهبنـا معـًا حينـذاك إلـى معـرض الفضـاء.. وهل تذكرين. ـ لينا
  هل تذكرين؟. إلى ذلك حينها؟ لكنى أذكر أننا كنا معاً 

ومع هذا فلم يعد .. اب إلى المعرضبل وأذكر السبب الذى دعانا حينذاك إلى الذه. ـ بالطبع
  .مع السالمة.. لكل ذلك معنى اآلن

  .ـ ماما

  ـ ماذا يا حبيبتى؟

  .يتابعنا بعينيه.. ـ عمى

     ـ ال تديرى وجهك نحوه

       

*** 

  

 زهرة الجريس

  

  

  

ذات يوم فردت الطفلة بانيا ذراعيها وراحت تعبر جدول الماء فوق جذع شجرة يصل ما بـين 
شـاهدت بانيـا فـى ذلـك المـنخفض أكمـة مـن . عد ذلك امتدت الطريق منحنية إلى أسفلب. الضفتين

عنــد الرابيــة العاليــة طالعــت بانيــا أشــجار البتــوال، وشــاهدت . مــن جديــد ترتفــع الطريــق. الشــجيرات
  .الحقل القديم المهمل الممتد من خلف األشجار ووسط الغابات



لكــن أمــن المعقــول أن .. وة، وكانــت قليلــة حقــاً قــرب أشــجار البتــوال، كانــت ثمــار الفراولــة الحلــ
  .الفراولة أوًال، والحقل ثانيًا، فهو باق ولن يجرى منها. تمر بانيا قربها وال تتذوقها؟ كال بالطبع

هكذا أخذت بانيا تتطلـع إلـى الحقـل بعـد أن أكلـت مـن الفراولـة، هـذا الحقـل الـذى ظـل يعـيش 
ئـًا كلـه بزهـور الجـريس الزرقـاء، الناميـة علـى هيئـة نظـرت إليـه كـان ممتل. وحده حيث نسـيه النـاس

الزهــور الرائعــة، مــرة واحــدة فــال  يكفــى أن تــرى هــذه. أجــراس تجعلــك تتخيــل أن لهــا رنينــًا مســموعاً 
تأملهــا، ولــو مــرة واحــدة، ثــم أغمــض عينيــك، ســتراها فــى الحــال مشــتعلة فــى . تنســاها إلــى األبــد

إن السماء ذاتها ال تضيئها كل تلك النجـوم، وال تكـون بل . خيالك، زرقاء مثل الفوانيس أو النجوم
وأنـت لــو شــاهدته فسـوف ال يفــارق أحالمـك طــوال الليـل، وستصــبغ زهراتــه . فـى جمــال هـذا الحقــل

لعــل الســماء بنجومهــا هــى التــى . الحلــم بلونهــا األزرق الخفيــف، وســيكون حلمــك مجنحــًا دون شــك
  .تشبه هذا الحقل بزهوره

وفجــأة لمحــت فيــه جنــاحى طــائر كبيــرين، رقــد أحــدهما دون . هــا ذاكأخــذت بانيــا تتأمــل حقل
لكـن .. ولـم يكـن هـذان الجناحـان لطـائر. حراك كأنما هو مكسور، وانتصب اآلخر بشـكل عمـودى

  !إلنسان

كــان . رجــل جلــس علــى األرض، معتمــدًا علــى ذراعيــه، وجهــه شــاحب كأنــه يعــانى مــن األلــم
 .احدة أو أى شىء يستحق الرؤىةلم تكن فيها سحابة و . يتطلع نحو السماء

ــا، تــرى هــل ذلــك الكــائن إنســان أم ال؟ وســرعان مــا فطنــت إلــى أنــه إنســان  ســاور الشــك باني
إنهـا . لكن من يعرف؟ ربما فى مكان ما توجد طيور ذات وجوه بشرية. إن له وجهًا بشرياً . بالفعل

يكـن مرسـومًا عليهـا طـائر ذو ألـم . تذكر مكنة الحياكة الملقاة فى المخزن  العلوى فى بيـت جـدتها
ذراعـان، .. و.. لـه جناحـان. لكن لهذا الطـائر الجـالس فـى الحقـل ذراعـين أيضـاً . وجه بشرى؟ نعم

  :وباإلضافة إلى ذلك فهو قادر على الكالم ألنه حين رأى بانيا شرع يئن ثم قال لها

  .اقتربى منى. ـ ال تخافى لقد التوى جناحى

  :ة، لكنها اقتربت منه وسألتهكان يمكن لبانيا أن تجرى هارب

  ـ ماذا بك؟ هل أصبت برضوض؟

  :أجاب اإلنسان الطائر

  .ـ ساقى

  :قالت بانيا مشيرة إلى الجناح

  وهذا؟.. ـ و



كلمـة جنـاح، بـل وحتـى حـين صـارت قريبـة مـن الرجـل .. خافت بانيـا أن تطلـق علـى الجنـاح
  اآلخرين عيبًا؟أليس تأمل عاهات .. نعم. فإنها لم تنظر مرة واحدة صوب جناحه

  :قال الرجل

كنــت أطيــر بصــورة رائعــة، وفجــأة كــأن . ـــ كــذلك التــوى جنــاحى، لســت أفهــم كيــف حــدث هــذا
أدارنـــى مـــن شـــدة . لـــم أتبينـــه بوضـــوح، لكـــن يخيـــل إلـــى أنـــه طـــائر رمـــادى ضـــخم. طـــائرًا ضـــربنى

  .الضربة، فتعلقت بالسماء، وألقى بى على الشجر، فوجدت نفسى هنا

  :نظر إلى وجههسألت بانيا وهى ت

 ـ هل أحضر إليك حليبًا؟

نظرت فقط إلى وجهه، ورقبته ذات التجاعيد، ألن جسمه لم يكن يشبه جسم اإلنسان، كانـت 
  .بقية جسمه كأنما مصبوبة فى رداء رياضى ـ لكن من الريش ـ مشدودة بشرائط من المطاط

  :سألته بانيا

  ـ من أنت؟

  :عليه وقال وبدا اإلنسان الطائر وكأن الدهشة استولت

  ـ من أنا؟ أال ترين من أنا؟

  :صاحت بانيا

ربمــا لــيس مــن حقــى أن أكلمــك عــن هــذا، لكــن أنــا أقصــد هــل أنــت . أنــا ال أقصــد هــذا. ــ كــال
  طيب القلب أم ال؟

  :أجابها دون أن يبتسم

  .ـ طيب القلب

  !ـ آه

لطـائر هـا هـى قـد عرفـت أن الرجـل ا. اطمأنت بانيا وانتحـت ركنـًا علـى العشـب جلسـت عليـه
  :طيب القلب ولذلك تجرأت قائلة

   .ـ جئت إلى هنا أبحث عن زهرة الجريس ذات السبعة أوراق



  ـ ذات السبعة أوراق؟

سـتجد أن لكـل زهـرة جـريس خمـس أوراق فقـط، لكـن  هـذه الزهـرة توجـد .. انظـر حولـك. ـ نعـم
 .أحيانًا نادرة بست أوراق، ونادرًا جدًا بسبع أوراق

ــاح تحــرك الرجــل مهتــزًا قلــي ــان مــن خلــف ظهــره جن ًال، ثــم بســط ذراعــه، وفــى نفــس اللحظــة ب
  :صاح الرجل وهو يقتطف زهرة من الحقل. ضخم وجبار يتمايل بريش أزرق اللون

  .خذيها.. ـ ها هى الزهرة السباعية

  :اندهشت بانيا وقالت

ك هــل آتــى إليــ.. هـــ.. أنــت إذًا طيــب القلــب حقــًا، لقــد عثــرت عليهــا فــوراً ! إنهــا هــى. ـــ نعــم
  بحليب؟

  :قال الرجل الطائر

  فقط قولى لى ما اسمك؟. شكرًا لك. ـ ال

  .ـ اسمى بانيا

أخشـى أن يتغضــن .. ــ هـل مـن الصـعب أن أصــل إلـى الغابـة بسـاقى العرجــاء هـذه؟ أتعـرفين
آه لو استطعِت أن تحضرى لى عصا جيدة، ولو كانت عودًا مـن الخشـب مثـل هـذا .. جناحى هنا

  .كى أنهض معتمدًا عليها

 :قالت بانيا

ـ لكـن ألـيس مـن األفضـل أن أصـنع لـك كوخـًا مـن الخـوص تبقـى فيـه هنـا؟ أنـا أسـتطيع ذلـك 
ألــيس . أمــا الطعــام فســأحمله إليــك، فأنــا التــى أحلــب بقرتنــا. يبللــك أى مطــر وفــى الكــوخ ســوف ال

  ألم تر أبدًا حقًال مثل هذا؟.. البقاء هنا أحسن؟ على أرضنا؟ ال تخف من شىء

  .الفعل حقل جميلإنه ب. ـ كال

  :قالت بانيا

لـو كنـت أنـا صـاحبة .. أتعرف. اآلن أهملوه ألنه فى مكان بعيد. ـ قديمًا كان الناس يزرعونه
ولــن تخــاف منــك، أمــا بابــا فقــد ســافر إلــى . إن مامــا طيبــة جــداً . األمــر، ألخــذتك معــى إلــى بيتــى

  ."تايمير"



  :ةانتفضت بانيا قائل. سرح الرجل الطائر بفكره فى شىء ما

لـن أقــص علــى أحـد أى شــىء، وحتـى مامــا، رغـم أننــا صــديقتان .. ال تظــن أنـى ثرثــارة.. ــ آه
أو سـأحكى لهـا فيمـا بعـد حينمـا . هى تقول لى كل أسرارها، وأنا كـذلك، لكنـى لـن أحكـى لهـا عنـك

  .يشفى جناحك تماماً 

 :قال اإلنسان الطائر

كنـت . نـت لتتركينـى وحـدى هنـاـ حقـًا، كـل شـىء جميـل فـى هـذا الحقـل، وأنـا واثـق أنـك مـا ك
  .أحب لو بقيت هنا، لكنهم سيبحثون عنى

  !ـ آه

  :اومأت بانيا برأسها عالمة الفهم ثم قالت

حينئـذ سـيكتبون عــن . ــ بـالطبع، لـو أن الكثيـرين يطيـرون مثلـك، فالبـد مـن أن يـراهم الـبعض
  .ذلك فى الجرائد

  :ونهضت بانيا وهى تقول

وما أن تفوهت بكلماتها تلك، حتى أسرعت إلـى الغابـة، . ـ سآتى إليك بعصا من شجر البتوال
عصــا ال . وهنــاك شــرعت تبحــث عــن عصــا محنيــة الــرأس، حتــى يســتطيع الرجــل أن يتوكــأ عليهــا

بحثــــت عنهــــا حتــــى وجــــدتها بالمقــــاس . تكــــون جافــــة فتنكســــر، مناســــبة ليســــت قصــــيرة وال طويلــــة
كـان طـويًال، سـماوى اللـون، . ألولى واقفـاً ورأته بانيا للمرة ا. اعتمد عليها الرجل ونهض. المطلوب

مــن خلــف ظهــره بــدا جناحــاه وبلغــا األرض بريشــهما األزرق الطويــل، كــان أحــدهما . مصــعر الخــد
  .منتصبًا واآلخر مدلى

  :أصاب الفزع بانيا فسألته

  ـ هل يؤلمك جناحك؟

  ..ـ ساقاى هى التى تؤلمنى

  .ـ ربما تورمت، كان البد من لفها

  .لفها بهـ ال شىء لدى أ

   .وجرت بانيا مسرعة. ـ سآتى أنا بشىء ما



   :صاح بها اإلنسان الطائر

  .انتظرى.. ـ انتظرى

وبالفعـل لـم تسـتغرق بانيـا سـوى لحظـة، اسـتدارت فيهـا هنـا . ما فى غمضة عين ـ سأجد شيئاً 
 ربمـا كـان"وفكـرت بانيـا . وهناك باحثة عما يصلح للف ساق الرجل، وٕاذا به قد اختفـى مـن الحقـل

ودارت كالنحلـة فـى الحقـل تبحـث عـن اإلنسـان . "بين زهرات الجـريس، أو خلـف األعشـاب العاليـة
  أو بماذا تناديه؟.. ولم تكن تعرف كيف. الطائر، لكنها لم تجده

بكـت وقتـًا طـويًال حتـى أراحهـا البكـاء وخففـت . وخرت بانيـا راقـدة علـى األعشـاب وهـى تبكـى
 .الدموع من حزنها، فاستغرقت فى النوم

بحثـــت الشـــمس حتـــى عثـــرت بأشـــعتها علـــى بانيـــا، وأدفأتهـــا، ثـــم حـــان وقـــت مغيـــب الشـــمس 
! الليل. استولت عليها رعدة مفاجئة. واستيقظت بانيا من نومها، وٕاذا الدنيا ليل من حولها. فغربت

قفـــزت وأخـــذت تجـــرى صـــوب البيـــت، إال أنهـــا توقفـــت عنـــد أشـــجار البتـــوال علـــى الطريـــق، توقفـــت 
  :لحقل ونادت بصوت خافتواستدارت نحو ا

  !ـ هيه

وفــى هــذه اللحظــة شــاهدت بانيــا نجمــة تطيــر فــى . لــم يــرد أحــد علــى نــدائها الخافــت الرقيــق
راح الشـــرر . الســـماء لـــم تـــر مثلهـــا مـــن قبـــل، نجمـــة زرقـــاء كبيـــرة، اشـــتعلت مثـــل األنـــوار البنغاليـــة

 .يتساقط منها، لكنها لم تنطفىء، وظلت طائرة مدة طويلة

لبانيا فى تلك اللحظـة أن تضـمر فـى نفسـها الكثيـر مـن األمنيـات التـى تريـد  كان من الممكن
لقـد حلـق ": لها أن تتحقق، لكنها لم تفكر فى ذلك ولم تعبأ به، فقد استولت عليها نشوة وهى تفكـر

.. نعـم. واعتقدت بانيا أن تلك النجمة هى الرجـل الطـائر. "على الرغم من كل شىء طار.. وطار
ألن النجـوم إذا انفلتـت مـن السـماء تحتـرق علـى . أن يحلق هكذا؟ النجوم؟ كـال ومن الذى يستطيع
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