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إيفـــــان بــــــونني واحــــــد مــــــن أعــــــالم األدب الروســــــي   
رســـالة إىل الـــشاعر   الكالســـيكي، قـــال عنـــه غـــوركي       

أمــا أفــضل الكتــاب املعاصــرين فهــو إيفــان  « ...بيالوســوف
بــونني، وســرعان مــا ســيغدو هــذا واضــحاً لكــل مــن حيــب    

ولكنــه قــال أيــضاً، بــصدد قــصته  . »األدب واللغــة الروســية
، أجل، ولكنـه مـع   »تفاح أنطوان«عطِر هو : (»تفاح أنطوان «

ورد غـوركي  ، كمـا أ ...)ذلك يفـوح برائحـة غـري دميقراطيـة       
ــاء    ــه، مـــا قالـــه أحـــد األدبـ نفـــسه أيـــضاً،   إحـــدى مقاالتـ

إنـه يعتـرب   «: الناشئني، وكان فالحاً فيما مـضى، عـن بـونني      
الفالحني كائنات مشوهة ال عالج هلا، حنـن بالنـسبة إليـه         
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كان مـن األفـضل لـه أن حيـاول     . حيوانات تسعى على أربع   
ــدالً مــ       ــة ب ــا اخللفي ــى قوائمن ن أن مــساعدتنا كــي نقــف عل

  .»يتغنى مباضي النبالء

إن موقــف غــوركي املتنــاقض مــن بــونني يعكــس تنــاقض  
. بــونني الـــداخلي مــع ذاتـــه، واتمــع احملـــيط بــه آنـــذاك     

ويكمن جوهر تناقـضه   حماولتـه االصـطناعية املعاكـسة      
ــبالء وتوحيــدهم        ــربط مــصري الفالحــني والن ــاريخ، ل للت

  .وجه الرأمسالية املنقضة

ــد بــونني عــام      هــدوء  «   فــارونج وترعــرع   ١٨٧٠ول
ــسوداء      ــة الـ ــة بالرتبـ ــة غنيـ ــط طبيعـ ــق، وسـ احلقـــول العميـ

بدأ حياتـه األدبيـة شـاعراً، وكـان       » وفقرية باملناظر اجلميلة  
ــه أشــعار بوشــكني ولريمنتــوف، و        ــد   قــصائد فتوت يقل

قــال بــونني عـــن   . بدايــة التــسعينات كتــب قصــصه األوىل    
شــيء يبــدو يل   ذلــك   كــان كــل  «: إبداعــه املبكــر مــا يلــي  

ــت، آســراً  البــشر والطبيعــة وبيــت اجلــدة العتيــق ذو     : الوق



 

 -٧-

ــيت      النوافــذ امللونــة، والــضياع اــاورة والــصيد والكتــب ال
كان مظهرها فحـسب ميـنحين متعـة جـسدية، وكـل زهـرة،         

وقـد واصـل   تـصوير الطبيعـة تقاليـد األدب        . »وكل أريج 
ري بـشكل  الروسي الكالسيكي، وأسلوب تورغينيف الـشاع   

  .خاص

تكــاد قــصص بــونني، مــن حيــث جنــسها األدبــي املتميــز   
إهنا تشكل ما يـشبه شـعراً   . وبنائها، تكون استمراراً لشعره  

ــوراً ــا      . منثـ ــصه، كمـ ــشغل   قصـ ــة تـ ــشاهد الطبيعـ ومـ
ــة هامـــة   ــصائده، مكانـ ــق االرتبـــاط    . قـ ــي مرتبطـــة أوثـ فهـ

ساً متفـائ . بانفعاالت أبطاله النفسية  فَ ال إن الطبيعة تبث نَ
ــأمالت     ــارق   التـــ ــداخلي، الغـــ ــصية الـــ ــامل الشخـــ   عـــ
احلزينــة، هــذا فــضال عــن أن الطبيعــة بالنــسبة لبـــونني،       

  .مصدر متجدد دائماً لبهاء العامل

ــونني، منــــذ قصــــصه األوىل، الفكــــرة    نالحــــظ لــــدى بــ
ــة مــــصري مــــشرتك جيمــــع مــــا بــــني النــــبالء    : التاليــــة مثــ
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ولقـــد . كوالفالحــني، فالرأمساليـــة هتـــددمها معــاً بـــاهلال  
تضمن هذا املوقـف نزعـة معاديـة للرأمساليـة ذات طبيعـة            
خاصة ميكن تفـسريها مبميـزات تلـك احلقبـة مـن الـزمن،            

كـان الكاتـب،   ظـروف    . ومبوقع بونني االجتمـاعي نفـسه   
الرأمساليــة الــصاعدة، حيــاول بإصــرار توحيــد الفالحــني    
والنـبالء   وجــه هـذا الــوحش الــضاري الـذي يــدفع هبمــا     

إن حـب بـونني للـشعب، وحنينـه إىل     . بؤس واإلفالسإىل ال 
املاضي املنـصرم ميلكـان جـذراً مـشرتكاً أال وهـو رعبـه مـن          

إنــه يــصور اجلــوع، واخلــراب الــذي يقـــوض      . الرأمساليــة 
عنـدما كـان   » الـزمن املاضـي اجلميـل   «القرى، ويتذكر ذلـك    

ــه، حيـــاة هادئـــة وديعـــة   هـــذه . الفـــالح يعـــيش، حـــسب رأيـ
كمـا أن قصـصه   . كلـها » أنطـوان «اح  الفكرة خترتم قصة تفـ    

حافلة بالتعاطف مـع الفالحـني والـشفقة علـيهم ولكنـها ال       
إن دميقراطيـة  . تفوح حتى مبـا يـشبه احتجاجـاً اجتماعيـاً       

بونني تكمـن   ذلـك التعـاطف مـع القـاع االجتمـاعي، و           
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موقفــه النقــدي مــن األوســاط األرســتقراطية، ولكــن هــذه     
إذ ق األفـق والوسـطية،   الدميقراطية تتسم بـشيء مـن ضـي      

غري أن قـصص بـونني، رغـم كوهنـا     . مل متض أبعد من هذا 
ختلو من أي احتجاج حاد، تقـدم مـادة غنيـة بـاهرة وأمينـة           
عـــن مـــصائر القريـــة املعاصـــرة لـــه، وعـــن إفــــالس وآالم       

  .الفالحني   ذلك العهد
، اقـرتب بـونني   ١٩٠٥عشية الثورة الروسية األوىل، ثورة  

ــثرياً مــن التجمعــا   ت الروســية الدميقراطيــة، ومــن املهــم    ك
 ١٩٠١ وربيـع  ١٩٠٠اإلشارة إىل أنه قد تعاون، بـني خريـف    

وأنـه ربـط نـشاطه    ) احليـاة (مع جملـة املاركـسيني العلنـيني       
ــي، ولفــــرتة طويلــــة، مــــع دار النــــشر الدميقراطيــــة       األدبــ

من الطبيعي أن بـونني كـان     . اليت يرأسها غوركي  ) املعرفة(
كــسية غــوركي وعقيدتــه الربوليتاريــة  بعيــداً دائمــاً عــن مار 

الثوريــة، ولكنــه كمعظــم الكتــاب الــواقعيني الــدميقراطيني    
كــان معاديـاً للرجعيــة واالســتبداد  » املعرفـة «امللـتفني  حــول  

ــساواة،       ــم والالمـ ــاهر الظلـ ــن مظـ ــر مـ ــل مظهـ ــف وكـ والعنـ



 

 -١٠-

خملصاً لنزعته اإلنـسانية، وحبـه العميـق للـشعب الروسـي         
  .املضطهد

 قابلـها  ١٩١٧ شـباط الربجوازيـة عـام    عندما قامت ثورة 
بــونني بــسخرية واســتخفاف، أمــا ثــورة أكتــوبر االشــرتاكية    

إذ انتابـــه . فقــد وقـــف منـــها موقفـــاً معاديـــاً وداهنـــا حبـــدة  
الرعــب مــن انقــالب املوجيـــك الروســي، ومــن رؤيــة تلـــك       
الطاقـة اهلائلـة الـيت حتـررت مـن قمقمهـا، وراحـت حتطـم         

  .ديمبال رمحة كل أعمدة اتمع الق
ــام  ــوب،   ١٩١٨عـ ــه مـــن موســـكو إىل اجلنـ  رحـــل وزوجتـ

 غـــادر ١٩٢٠وقــضى   أوديــسا عامـــاً ونــصف، و  عــام     
وطنه إىل فرنسا وعاش فيها بقية حياتـه، ولكنـه ظـل، إىل         
آخر حلظة من عمـره، حيـن إىل روسـيا، وحيـرتق بذكرياتـه       

ــها ــشوف عـــام     . عنـ ــديقه القـــديم تيلـ : ١٩٤١كتـــب إىل صـ
يال، ولكـنين مازلـت سـاما ولـدي      صرت أشيب، يائساً، حن   «

وقــد أعاقــت عودتــه  . »رغبــة حارقــة   العــودة إىل الــوطن 
  .عوامل عديدة أمهها نشوب احلرب
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، التقــى بــونني بالكاتــب  ١٩٤٦بعــد انتــهاء احلــرب، عــام  
السوفيييت املعروف كونستانتني سـيمونوف الـذي قـدم إىل       
فرنسا ضمن وفد رمسي ومـرة أخـرى تطـرق احلـديث إىل       

  .ة للوطنالعود
  :فقال بونني

مــن الــصعب علــي أعــود إىل وطــين   : أرجــو أن تفهمــين «
شـيخاً هرمــاً، فكــل أصــدقائي وكــل أهلــي يرقــدون اآلن     

كــان يــشق . »قبــورهم، وسأســري هنــاك وكــأنين أعــرب مقــربة  
على بونني أن جيد نفسه غريباً   وطنـه بعـد تلـك الغربـة      

  .الطويلة، اليت اختارها مبحض إرادته
 وأنـه  ١٩٣٣لذكر أن بونني نال جائزة نوبل عـام   جدير با 

  .١٩٥٣تو    فرنسا عام 

، والقـصة  »حيـاة أرسـينيف  «روايـة  : أهم أعماله األخـرى  
  .»القرية«الطويلة 
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  تفاح أنطون
-١-  

 
ًأذكر خريفا مبكرا رائعا، كان آب مفعام بمطر خفيف دافـئ،  ً ً ً

، يف أتــى يف الوقــت املناســب. ًهطــل وكــأنام خصيــصا للبــذار
حيلـو «. منتصف الشهر، عـىل أعتـاب عيـد القـديس الفرينتـي

اخلريف والـشتاء، عنـدما املـاء هـادئ واملطـر خفيـف يف عيـد 
بعد ذلك يف أواخر أيلول، كان ثمة كثري من خيـوط . »الفرينتي

خيط العنكبوت «: ًوهذا أيضا فأل حسن. العناكب عىل احلقول
ًا هادئــا، أذكــر فجــر... »يف ذيــل أيلــول وعــد بخريــف طــري ً

ًأذكر بستانا كبريا، ذهبيا، جافا وعاريا، أذكر املاميش بني ... ًمنعشا ً ً ً ً
شجر الكينا ورائحة األوراق الـساقطة املرهفـة، وشـذى تفـاح 

ًكان اهلواء نقيا وكأنام .  شذى العسل والطزاجة اخلريفية)*(أنطون
ومن أنحاء البستان كلها كانت تتعـاىل أصـوات . ذاب يف العدم

                                                             

 .صنف من أصناف التفاح الروسي: نتفاح أنطو(*) 
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ويف املساء يشعل السامور، فيمتـد يف . نور ترايبالعتيقة البالية، وت
ويف األعياد . احلديقة بني األشجار، خط طويل من دخان أزرق

يقام بالقرب من اخليمة معرض كامل، تلمع فيه الثياب املربقشة 
كانــت العــذارى . احلمــراء مــن خــالل األشــجار، كــل حلظــة

 اجلريئــات جيــتمعن هنــاك، بفــساتني عاريــة األكــامم، ورائحــة
ببـزاهتم » أعـوان الـسادة«ثـم يـأيت . مساحيق نفاذة تفوح منهن

اجلميلة اخلشنة، املتوحشة، وتأيت زوجة املختار الـشابة، احلـبىل، 
مهـا ) بقـرنني(بوجهها الناعس العريض مزهرة مثل بقرة مدللة 

ضفريتان مدورتان عىل طريف مفرقها، ملفوفتان بمناديل عدة، مما 
خامة، وكانت تلبس جزمة قـصرية، ينفخ رأسها فيبدو بالغ الض

 بـبالدة – يف اجلزمـة –ذات نعل حديدي، تقـف قـدماها فيهـا 
ًوثبات، وترتدي ثوبا بال أكامم يشبه ستارة طويلة مثنية وقميـصا  ً
ًبنفسجيا مائال إىل السواد خمططا بخطوط قرميدية اللون موشـى  ًً

 .ذيله برشيط ذهبي عريض

 :همكان التجار يصفوهنا وهم هيزون رؤوس
 ."اآلن ينقرضن مثيالهتا إن .ريفية فراشة"

وكان الصبيان، بقمصاهنم البيـضاء، ورساويلهـم القـصرية، 
كانوا يأتون اثنني . ورؤوسهم البيضاء العارية يفدون بال انقطاع
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اثنني أو ثالثة ثالثة، سائرين دون إرساع، بأقدام حافية، ناظرين 
كـان واحـد . تفاحبأطراف أعينهم إىل الكلب املربوط بشجرة ال

ًمنهم فحسب طبعا يـشرتي، وكانـت الـصفقة نفـسها ال تبلـغ 
ًبــضعة كوبيكــات أو بيــضة ومــع ذلــك كــان املــشرتون كثــرا، 

وكـان التـاجر املـسلول، يف . واملساومات جتري عىل قدم وساق
ًمعطفه الطويل وجزمته احلمراء، مرحا، يبيـع مـع أخيـه األلثـغ 

ًمطلقا » بدافع اإلحسان«ه احلرك، نصف األبله الذي يؤويه عند
ــات مــداعبا الزبــائن، بــل وكــان أحيانــا  ًالنك » يتحــسس«ً

كانت احلشود تلتم يف البستان حتى املساء، فتـسمع . اهلارمونيكا
بالقرب من اخليمة، أصوات الضحك واألحاديث ووقع أقـدام 

 .ًالراقصني أحيانا
ًيف الليل كان الطقس يصبح باردا جدا ونديا ً  وبعـد أن متـأل. ً

رئتيك من البيدر بعبق اجلودار ورائحة قشه وعصافاته اجلديدة، 
ًمتيض إىل البيت، مارا قرب سور البستان، لتناول العشاء بـشهية 

كانــت أصــوات البــرش ورصيــر األبــواب يف القريــة . مفتوحـة
 .تنبعث يف الشفق البارد بوضوح عجيب

هاهو الظالم قد حل، وهاهي ذي رائحـة جديـدة تنبعـث يف 
ان، رائحـة هليـب املوقـد والـدخان العطـر املتهـادي مـن البـست
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وكان ثمة مشهد أسـطوري يرتامـى يف العتمـة، . أغصان الكرز
هلب أرجواين يتوهج، قرب اخليمـة، كحجـر : من عمق البستان

اجلحيم، حتيط به الظلمة، وأشباح سوداء كأهنا قدت من خشب 
 شـجر أسود، حتوم حول املوقد، وظالهلا العمالقة ترتاقص بني

تارة تستطيل يد سوداء بطول عدة أمتار عىل شجرة مـا، . التفاح
وفجأة ينزلـق كـل . وتارة ترسم قدمان، أشبه بعمودين أسودين

هذا عن شجرة التفاح، فيقع الظل عىل كل املمشى الواصل بني 
ويف آخر الليل، عنـدما تطفـأ األضـواء ... اخليمة وشجر اخلوخ

ًكرب السبع اللؤلؤية عاليـا، يف يف القرية، وتلتمع نجوم الدب األ
ًالسامء، تـركض مـرة أخـرى يف البـستان، إىل اخليمـة، مثـريا يف 

فهنـاك، يف الفـسحة، قـدر . طريقك خشخـشة األوراق اجلافـة
 .أكرب من الضوء، وفوق رأسك يلمع درب التبان

 :ينبعث صوت خفيف من الظلمة
 سيدي؟ يا أنت هذا -
 نيقوالي؟ يا بعد تنم أمل .أجل -
 قطـار هـاهو .ًمتأخرا أصبح الوقت للع .النوم علينا حمظر -

 .آت الركاب
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ورسعـان مـا حتـول . ًأنصتنا طـويال حتـى ميزنـا اهتـزاز األرض
االهتزاز إىل صخب متنام، ثم هاهي العجالت تـضج بإيقـاع رسيـع 

كـان القطـار ينـدفع ... ًيصم اآلذان وكأهنا جتري خلف البستان متامـا
ًمدويا هادرا وبـدأ يقـ .. رتب ويقـرتب، ويتعـاظم ضـجيجه وغـضبهً

 .وفجأة صار هيدأ ويغيب وكأنه يغور يف األرض
 نيقوالي؟ يا بندقيتك أين -
 الصندوق؟ قرب هناك إهنا -

وتقـذف إىل األعــىل بندقيــة وحيـدة الفوهــة، ثقيلــة كعتلــة، 
وبدورة رسيعة تطلق النار فيندلع إىل السامء، بدوي مصم، هلـب 

لحظة ويطفئها، والصدى النشط يتدور أرجواين يعمي النجوم ل
ًمقعقعـا ويتـدحرج إىل األفـق بعيـدا بعيـدا ويتالشـى يف اهلـواء  ً ً

 .الرهيف النقي
 :يقول التاجر

 منهـا فلـيس الطيـور، هـذه سـيدي يا أخفها أخفها، ممتاز، -
 .التلة عىل الكمثرى أشجار عرت لقد .املصائب سوى

. خطـوط ناريـةكانت السامء السوداء ترسم الشهب اهلاوية ب
ًوتتأمل طويال عمقها املعتم األزرق املمتلئ باملجرات حتى متيد 

ًعنـدها تنـتفض خمبئـا كفيـك يف كميـك . األرض حتت قـدميك
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كم هـو بـارد ونـدي، ... ًوتركض مرسعا عرب املمشى إىل البيت
 !وكم هو مجيل العيش يف هذا العامل
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ية حسنة عنـدما أمور القر. »التفاح الريان بشارة بعام سعيد«

ًفهذا يعني أن القمح سيكون وفـريا . ًيكون حمصول التفاح وفريا
 .أذكر عام اخلصب.. ًأيضا

يف السحر، والديكة ما تزال تصيح، واألكواخ تطلق دخاهنـا 
األسود، تفـتح النافـذة عـىل البـستان البـارد، املغطـى بـضباب 
ليلكي، تلمع عـربه، يف مكـان مـا، شـمس الـصباح وال تطيـق 

. ًا، فتأمر بإرساج اجلواد، وتـركض كـي تغتـسل يف الغـديرصرب
ــصاف،  ــجر الصف ــا عــن ش ــارت مجيعه ــصغرية ط األوراق ال
واألغصان تقف عارية، مـشعثة، تنـسل الـسامء الفريوزيـة مـن 

إنـه . واملاء حتت الشجر شفاف صقيعي كأنام زاد ثقلـه. فرجاهتا
وبعـد أن تغتـسل وتفطـر مـع . يطرد كسل الليل بلمـح البـرص

ًعامل يف قاعة الطعام، بطاطا سـاخنة، وخبـزا أسـود، وملحـا ال ً
ًرطبا ضخم احلبيبات، تلتذ عندما حتس جلـد الـرسج األملـس 
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ًحتتك، عابرا قريتك، فيسيلكي، متوجها إىل الصيد اخلريف هو . ً
موسم األعياد، والفالحون يف هـذا الوقـت يكونـون مهنـدمني 

ًراضني ومنظر القرية يكون خمتلفا متاما ع ام هو عليه يف األوقات ً
ًوإذا كان العام خصيبا والبيادر مغطـاة بمدينـة ذهبيـة . األخرى

كاملة، واإلوز يزعق بحـدة ورنـني عـىل النهـر، فهـذا يعنـي أن 
إضـافة إىل هـذا قريتنـا . احلياة يف القرية تسري عىل أحسن ما يرام

. »بـالغنى«مشهورة منذ زمن بعيـد، زمـن أجـدادنا » فيسيلكي«
 هــذه أول –ًالعجــائز يعمــرون يف فيـسيلكي طــويال الـشيوخ و

ً كام إهنم، مجيعـا، طـوال القامـة، ضـخام -عالئم القرية الغنية 
لقـد «: وأنـت ال تنـي تـسمع. املناكب، بـيض البـرشة كـالثلج

 :ًأو حديثا كهذا! »قطعت أغافيا عامها الثالث والثامنني
 !ًقريبا املئة عامك ستبلغ لعلك بنكرات؟ يا ستموت متى -
 سيدي؟ يا تفضلت بامذا -
 العمر؟ من لك كم أسألك -
 .سيدي يا أدري ال -
 أتذكره؟ أبولونيتش وبالتون -
 .بوضوح أذكره .ال كيف -
 .عام مئة من أقل ليس إذن عمرك أرأيت، -
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ّوكان الشيخ الواقـف أمـام املـالك بـاحرتام يبتـسم بوداعـة 
ولعله . ما العمل إذا أخطأ وأفرط يف العيش. وإحساس بالذنب

. ّعمر أكثر لوال أنه أهنك معدته بالتهام البـصل يف عيـد بطـرس
كانـت جتلـس طـوال الوقـت عـىل . ًأذكر زوجته العجوز أيضا

كرسيها، عند الدرج منحنيـة، هـازة رأسـها، تنـتفس بـصعوبة، 
: كانـت النـساء يقلـن. ممسكة الكريس بكلتي يدهيا، وامجة تفكر

إذ لدهيا ثـروة كبـرية حتتوهيـا ، »إهنا عىل األرجح، تفكر بثروهتا«
وتنظـر إىل . أما هي فكانت تتظاهر بأهنا ال تـسمعهن. الصناديق

وهتـز . األفق بعينني كليلتني، من حتت حاجبني مرفوعني بأسـى
ًكانت عجوزا ضخمة، كاحلة . رأسها وكأهنا جتاهد لتذكر يشء ما

كلها، يكاد يكون ثوهبا من القرن الفائت وتكـاد جزمتهـا تـشبه 
ات املوتى، عنقها صفراء يابسة، وثوهبا ذو الدعائم الليفية، جزم

وكـان يرقـد قـرب . »ًجـاهزة للـدفن متامـا«. ًأبيض أبيض دائام
ًالدرج، حجر كبري اشرتته لقربها، مـثلام اشـرتت الكفـن، كفنـا 

 .ًممتازا موشى بمالئكة وصلبان وصلوات مطبوعة عىل حوافه
ًوكانت بيوت فيسيلكي أيضا أترابا لعج فهي مبنية من . ائزهاً

كانت غرف عديـد مـن بيـوت . القرميد كلها عىل زمن األجداد
الفالحني األغنياء، كـسافييل وإيغنـات ودرون، متالصـقة فـيام 
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تلـك . بينها، إذ مل تكن موضة التقسيم معروفة بعد يف فيـسيلكي
األرس كانت تريب النحـل وتفخـر بخيوهلـا الـسوداء األصـيلة، 

وكانـت أعـواد القنـب الكثيفـة .  بساتينهاوحتافظ عىل النظام يف
الغــضة، يف البيــادر، تــزداد قتامــة، تقــف إىل جانبهــا مناشــف 

وكانـت احلظـائر والعنـابر . احلبوب واملجـارش مغطـاة بعنايـة
جمهزة بأبواب حديدية حيفظ خلفهـا اخلـيش واملغـازل والفـراء 
اجلديد وعـدة اخليـل واملكاييـل مـؤطرة بـأطر نحاسـية، وعـىل 

أذكـر . ات واألبواب كان ثمـة صـلبان مدموغـة بالنـارالزحاف
ٍكيف كان يبدو يل أحيانا، عىل ندرة هذا، كم هو مغـر أن يكـون  ً

كـم : كنت تعرب القرية يف صباح مشمس وتفكر. ًاإلنسان فالحا
. هو مجيل أن حتصد وجترش وتنام يف البيـدر عـىل أكـوام القـش

يــسة وتـنهض يف األعيـاد مـع الـشمس عـىل رنـني جـرس الكن
املنبعث من القرية، وتغتسل قـرب الربميـل وترتـدي قميـصك 
ورسوالك الكتـاين، وجزمتـك ذات النعـل احلديـدي الـذي ال 
هيرتئ، وتفكر لو أنه أضيف إىل هذا زوجة نشيطة مجيلة ترتـدي 
ثياب العيـد، وصـالة األحـد، وغـداء بعـد ذلـك عنـد محيـك 

 واخلبز امللتحي، غداء من حلم الغنم الساخن يف صحون خشبية
 .ما الذي يمكن متنيه غري ذلك. األسود وعسل النحل والعجة



 

 -٢٣-

 منذ فـرتة - إن طبيعة حياة النبالء املتوسطني متلك يف ذاكريت
 نقـاط التقـاء كثـرية وحيـاة الفالحـني األغنيــاء، -غـري بعيـدة 

هـذا مـا كـان . بشغفها باحلياة املنزلية وغبطتها الريفيـة العريقـة
ة آنا غرياسيموفنا الواقـع عـىل بعـد اثنـي ًعليه، مثال، بيت العم

عنـدما تـذهب إليهـا ال تـصلها إال . ًعرش فرسخا من فيسيلكي
كنت تضطر للذهاب إليها عىل زحافة جترهـا الكـالب . ًصباحا

فكـم : بخطى بطيئة، بل مل يكن لـديك أدنـى رغبـة يف اإلرساع
هـو لذيـذ الــسري عـرب احلقـول العاريــة يف النهـارات املشمــسة 

ًكانـت البقـاع مـستوية، وجمـال الرؤيـة يمتـد بعيـدا يف . ةالبارد
وكانت السامء خفية، فسيحة، عميقة، والـشمس تـيضء . األفق

مـن طرفهــا والــدرب املوطــوءة بعــد املطــر بالعربــات لزجــة، 
وحولـك متتـد مزروعـات . ملساء، تلمـع كالـسكك احلديديـة

اخلريف يف رشائـط عريـضة، طازجـة، خـرضاء، زاهيـة، ومـن 
ثـم يـستمر يف نقطـة .  يطري يف اهلـواء الـشفاف عقـابمكان ما

ًواحـــدة مرفرفـــا بجناحيـــه احلـــادين، ويف اآلمـــاد البعيـــدة، 
الواضحة، تركض أعمدة التلغراف، بأسالكها الـشبيهة بأوتـار 
فضية، منحنية انحناء السامء املشعة، والطيور جتلس عليهـا مثـل 

 .عالمات سوداء عىل سلم موسيقي
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لكننـي أذكـر كيـف كنـت . نة ومل أشهدهال أعرف نظام القنا
ما أن تدخل فناء الدار حتـى . أحسه عند العمة آنا غرياسيموفنا

ًكـان البيـت متوسـطا، . تشعر أنه ما يزال يعيش هنا ملء حياتـه
ًقديام، متينا، حماطا بعرائش وأشجار البتوال التـي يزيـد عمرهـا  ً ً

 –ة الثانويـة ًيضم الفناء عديدا مـن األبنيـة اجلانبيـ. عن مئة عام
 التـي –الواطئة واملكتظة بمختلـف األدوات الزراعيـة واملـؤن 

تبدو وكأهنا قدت من جذوع البلوط السوداء، تعلوهـا سـقوف 
مل يكن يتميز بينها باحلجم، وللدقة بـالطول، سـوى . من القش

: قاعة طعام اخلدم التـي تنـبض بـآخر خلجـات طبقـة النـبالء
ــاخ هــرم  ــدمون، طب ــشبه دون شــيوخ وعجــائز مهن متقاعــد ي

يستوون كلهم واقفني، عندما تدخل الفناء، وينحنون . كيشوت
ــون ــذ . وينحن ــه إىل اإلســطبل، ألخ واحلــوذي األشــيب املتج

حصان، ينزع قبعته عند باب اإلسطبل ويطوف يف الفناء حـارس 
ًكان يعمل لدى العمة، فيام مىض، سائقا ملركبة فخمـة، . الرأس

همة، أما اآلن فهـو يـذهب بالعمـة جترها أربعة أو ستة جياد مط
ًإىل صالة األحد شتاء يف طنرب الـشحن، وصـيفا يف عربـة متينـة 

 .مؤطرة باحلديد كتلك التي يركبها اخلوارنة



 

 -٢٥-

كانت حديقة العمـة مـشهورة بفوضـاها وبالبلهـا وياممهـا 
 .وتفاحها

كان ينهض يف مقدمة الفناء قرب . وأما بيتها فقد اشتهر بسقفه
ً صغريا واطئا، ولكن كان –ًا بأغصان الزيزفون  مطوق–احلديقة  ً

ًباديا للعيان أنه سيعمر دهرا فقد كان حيـدق بثبـات مـن حتـت . ً
سقفه العايل الضخم القيش العجيب، املسود واملتيبس عـىل مـر 

كنـت أختيلهـا . ًكانت واجهته األمامية تبدو يل حية أبـدا. الزمن
ًوجها حسنا ينظر من حتت قبعة ضخمة، من قا ع عيونه، عيـون ً

وعـىل . نوافذه ذات الزجـاج املـصدف بفعـل املطـر والـشمس
أطراف العيون كان ثمة درجان كبريان هرمان اصطفت علـيهام 
األعمدة، حيط عىل حوافهام محام شبع، وتنهمـر حـوهلام كـاملطر 

وكـم هـو لذيـذ أن ... آالف العصافري متنقلة من سقف إىل آخر
 . سامء اخلريف الفريوزيةًأحس نفيس ضيفا يف هذا العش حتت

ًما إن تدخل البيت حتى تسمع أوال وقبل كـل يشء، رائحـة 
رائحـة األثـاث املـصنوع مـن : التفاح، تليها الروائح األخـرى

خشب أمحر يابس، رائحة الزيزفون املجفف، الراقد عـىل حافـة 
كانـت الـربودة والـسديم يـسودان كـل .. النافذة منـذ حزيـران

سبب هـذا أن . صالون وغرفة الضيوفالغرف، غرفة اخلدم وال
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البيت حماط باحلديقـة وأن األجـزاء العليـا مـن زجـاج النوافـذ 
ًكان كـل يشء يبـدو صـامتا، نظيفـا، . ملونة باألزرق والليلكي ً

رغم أن األرائك والطاوالت املطعمة بالصدف، واملرايا املؤطرة 
. ًابأطر ذهبية ضيقة مربومة، تبدو وكأهنا مل تزح مـن مكاهنـا أبـد

إهنا متوسطة القد ولكنهـا، . وتدخل العمة. ها هو سعال يتناهى
تـدخل وعـىل كتفيهـا شـال فـاريس . كاجلميع هنا، متينة اجلسم

تدخل باعتداد مرحبة، ويف احلال، خالل األحاديث التـي . كبري
يـأيت يف : التنتهي عن املايض واإلرث تبـدأ األطعمـة بـالظهور

نطون، والفطر األبيض، ومن البداية، اإلجاص والتفاح، تفاح أ
حلـم خنزيـر أمحـر كلـه مـع البـازالء، : ثم يعـد غـداء مـدهش

ودجاجة حمشوة، وديك هندي، وأنواع خمتلفـة مـن املخلـالت، 
وعرب النوافذ املفتوحة عـىل ... وعصري أمحر، كثيف وحلو للغاية

 .احلديقة تتناهى أنسام خريفية، نقية، باردة
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 نفـوس يعزي األخرية، األعوام يف فقط، واحد يشء ثمة كان
 .الصيد وهو أال املنطفئة، اإلقطاعيني
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 .نـادرة غرياسـيموفنا، آنـا كبيـت البيـوت، تلك كانت ًسابقا
 يف تعـيش قائمة ظلت ولكنها اخلراب اعرتاها بيوت هناك وكان

 عـرشين مـساحتها تبلغ وبساتني هائلة ضياع هبا حتيط بحبوحة،
 لكنهـا هـذا زمننـا حتى ًقائام وتالبي هذه بعض ظل لقد .ًهكتارا
 القرغيزيــة واخليــول العربــات مــن خاليــة ...متوحــشة غــدت
 :هـذا كل مالك ومن اخلدم من خالية ..السلوقية الصيد وكالب

 .سيميونيتش أرسيني املرحوم كصهري الصياد اإلقطاعي
 وظـل خـوت، قـد أيلـول، هنايـة يف وبيادرنـا حدائقنا كانت
 تلطـم بأكملهـا ًأيامـا الـريح كانت .ةبحد ًمتقلبا كعادته الطقس
 ًأحيانا .الليل حتى الصباح من عليه ينهمر واملطر الشجر وتنهش

 يتـسلل اخلـافق املـذهب الواطئة الشمس شعاع كان املساء قبيل
 .ًشـفافا ًنقيـا يغدو واهلواء الغرب يف املنخفضة القامتة الغيوم عرب
 بـني ألوراق،ا بـني البـرص، ًمبهـرا يـتألأل الشميس الشعاع كان

 الـريح، بفعـل مرتعـشة حيـة شبكة تتحرك كانت التي األغصان
 زرقاء سامء كانت الشامل نحو الثقيلة الرصاصية السحب وفوق
 سالسـل كانـت الغيـوم هذه وخلف .وبرود بسطوع تلمع مائعة
 عند تقف أنت وكنت ببطء، تسبح العالية الثلجية السحب جبال
 مل الريح ولكن »ًصحوا لطقسا جيعل الرب لعل« :وتفكر النافذة
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 مـن املندفعة الدخان أعمدة ومتزق احلديقة، هتز كانت .هتدأ تكن
 الغيــوم خـصل تـسوق جديــد ومـن توقـف، بــال اخلـدم غرفـة

 ارتفـاع وعـىل مـرسعة تـركض كانـت .الرشيرة املشعثة الرمادية
 وهجـه، فينطفـئ .الـشمس وجـه حتجب وكالدخان منخفض،
 وتـصبح الزرقـاء الـسامء يف فتوحـةامل الـصغرية النافـذة وتنغلق
 ًحـذرا البدء، يف ًهادئا املطر يتناثر جديد ومن مملة، خاوية احلديقة

 هاقـد .وظـالم وعاصـفة سـيل من ًمزجيا يغدو حتى يتكاثف ثم
 ...القلب يوجف طويل ليل حل

 مغطـاة ًمتامـا، عاريـة املعمعـة هـذه مـن خترج احلديقة كانت
 للغايـة مجيلـة تبـدو ذلـك مـع هالكن مساملة وديعة، مبللة بأوراق
 الـشفافة األيـام مقـدم مـع جديـد، مـن صاح طقس حيل عندما
 الباقية األوراق أما اخلريف، وداع عيد :ترشين من األوىل الباردة

 ترفع عندها الثلج، هطول حتى هناك معلقة فتظل أشجارها عىل
 البـاردة الفريوزيـة الـسامء إىل املـشعث شـعرها السوداء احلديقة

 احلقـول أمـا .الـشمس بلمعـان متدفئـة خاضـعة الشتاء تظروتن
  اخلريفيـة املزروعـات خـرضة وتسطع املحروثة خطوطها فتسود
 ...الكثيفة
 .الصيد أوان آن
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 البيـت يف سـيميونيتش، أرسـيني ضيعة يف نفيس أرى أنذا ها
 خلق .والسجائر الغاليني ودخان بالشمس مليئة قاعة يف الكبري،

 وجزمـاهتم بـصداراهتم والشمس، لريحا وجوههم لفحت كثري
ــة ــانوا .الطويل ــد ك ــشوا ق ــوهم تع ــى لت ــة حت ــامحرت التخم  ف

 اآليت، الصيد عن صاخبة بأحاديث مستثارين وكانوا وجوههم،
 .الطعام بعد حتى الفودكا جترع يفوهتم أن دون من لكن

 بأصـوات تعـوي والكـالب تـنفخ األبـواق كانت الفناء ويف
 إىل املفـضل األسـود سـيميونيتش نيأرسـي كلب ويندفع .خمتلفة
 .بالصلـصة األرنب من الصحون يف تبقى ما بالتهام ويبدأ املائدة
 عـن ويقفز والكؤوس الصحون ويقلب ًخميفا ًزعيقا يطلق وفجأة

 ًحـامال مكتبـه، مـن ًآتيا سيميونيتش أرسيني دخل فقد .الطاولة
 عـةالقا فتمتلئ طلقة، بدوي القاعة يصم وبغتة ًومسدسا، ًسوطا
 وهـو ًضاحكا فيقف سيميونيتش أرسيني أما الدخان، من بمزيد
 :عينيه ًمرقصا يقول
 !أصبه مل أنني مؤسف -
 القد، رهيف املنكبني عريض ولكنه - نحيل القامة، طويل إنه

 إنه بوحشية، تلمعان عيناه كانت .وسيم غجري فوجه وجهه أما
 ًيــا،قرمز ًحريريــا ًطــويال ًقميــصا يرتــدي كــان .للغايــة حــاذق
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 والـضيوف الكلب أفزع أن بعد .طويلة وجزمة ًخممليا،ً ورسواال
 :جاد ونصف مازح نصف جهوري بصوت غنى بطلقته،

 الرشيقة اخليل فلنرسج األوان آن -
 أكتافنا عىل الرنانة األبواق ولنلق
 :مرتفع بصوت يقول ثم
 .الذهبي وقتنا نضيع أال ينبغي -

 بـرد وسـعة بـنهم يتنـشق الفتي صدرك كان كيف اآلن حتس
 عـصبة مع تذهب كنت عندما املساء، يف الساطع الرمادي النهار

 للكـالب املنغـوم باللغط ًمستثارا الصاخبة سيميونيتش أرسيني
 اجلزيـرة« غابة أو »احلمراء األكمة« غابة يف الغابات، يف املقذوفة
 تـذهب .فحـسب باسـميهام الـصياد شهية تثريان اللتني »اهلادرة
 رسـنه عـىل تقبض ًوواطئا، ًقويا ًمشاكسا، ًقرغيزيا ًاحصان ًممتطيا
 .واحد جسد يف معه ًممتزجا نفسك فتحس بقوة،

 السود األوراق سجاد بحوافره ًضاربا ًخببا، ويعدو ينخر كان
 كـل كـان الـذي اخلفيـف العميـق السجاد املخشخشة، املتناثرة
 وينبح الطازجة، الرطبة اخلاوية الغابة يف يرن به يوشوش صوت

 ينـبح ثـم وأسـى، بـشوق آخر كلب فيجيبه كلب، بعيد مكان يف
 وكأهنـا فتبـدو الصاخب بالنباح كلها الغابة تضج وفجأة ثالث،
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 فيميـع الـضجيج، وسـط ثقيلة طلقة تدوي ثم .زجاج من قدت
 .ًمبتعدا ويتدحرج الصخب هذا كل

 !احرتس -
 .كلها الغابة مدى عىل مستميت بصوت أحدهم زعق

 بـاجلواد، تـرصخ .مـسكرة فكرة الرأس يف وتلمع »احرتس«
 طريقـك يف آبـه غـري أغاللـه، حطم أسري مثل الغابة يف تندفع ثم

 إىل ينقذف والطني عينيك، أمام متر فقط وحدها األشجار بيشء،
 عـىل فـرتى الغابـة، من تقفز ثم اجلواد، حوافر حتت من وجهك
 مـن وتزيـد .األرض يف املنتـرش املربقـشة الكالب قطيع العشب
 والـشقوق العشب عرب عليها، الطريق ًقاطعا »القرغيزي« رسعة

 قطيـع عينيك عن وخيتفي .التالية اجلزيرة إىل تصل حتى واحلقول
 .وعوائه بصخبه الكالب

 مجـاح تكـبح التـوتر، مـن ترجتـف كلـك، مبتل وأنت عندها
 تـصمت ًبعيـدا .الغابة رطوبة بنهم وتبتلع الناخر، املزبد احلصان

 .ميـت هـدوء بـك وحيـيط الكـالب ونبـاح الصيادين رصخات
 ًقـرصا دخلـت أنـك فتحس أمامك تقف املكشوفة نصف الغابة
 متفـسخة وأوراق قوي فطر بعبق الوديان وتفوح .ًمهجورا ًأثريا

 الوديـان مـن املنبعثـة العفـن رائحـة تشتد ثم .مبتل شجر وحلاء
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 بعـد الكالب مجع لكن .املبيت وقت حان...وتظلم الغابة وتربد
 يائس أسيان بصوت الغابة يف األبواق ترن .ًهينا ًأمرا ليس دالصي

ــاهى ًوطــويال ًطــويال، ــسمع إىل يتن ــق وســباب رصاخ ال  وزعي
 الـصيادين عصبة تلقي ًمتاما، أظلمت وقد ًأخريا، ثم...الكالب

 بالـصخب ومتـأل تعرفـه، ال تكاد أعزب إقطاعي بيت يف نفسها
 حيملهـا التـي صابيحواملـ والـشموع بالقناديل املضاء البيت فناء

 .الضيوف الستقبال اخلدم
 ًأيامـا املـضياف اجلار هذا عند الصيادون يقيم أن يصدف كان
 الـثلج قطـرات وأول اجلليدية، الريح يف الفجر، شفق يف .عديدة

ــة، ــون الرطب ــات إىل ينطلق ــول الغاب ــبش ويف واحلق ــساء غ  امل
 مـنهم تفـوح قانيـة، بوجوه بالوحول، كلهم ملطخني يعودون،

 سـكر حفلـة يف وينغمـرون املصادة احليوانات ووبر اخليل رائحة
 بـرد يف كامل يوم بعد املضاء اآلهل البيت يف املرء حيس .صاخبة
 أخـرى، إىل غرفة من ينتقلون اجلميع .واألمان بالدفء احلقول،

ــصدارات ــة ب ــأكلون األزرار، حملول ــرشبون ي ــيفام وي ــق، ك  اتف
 القتيـل الـضخم الـذئب عن رةفائ انطباعات بينهم فيام متبادلني

 بذيلـه عينيـه، ًقالبـا أنيابـه، عـن ًمكـرشا القاعـة وسط يف الراقد
 بعد .البارد الشاحب بدمه األرض ًصابغا ًجانبا، امللقى املنقوش
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 أن بحيـث فتي نوم وهناء لذيذ حلو بتعب حتس واألكل الفودكا
 امللفـوح وجهـك .املـاء عـرب متـر كأهنـا إليك تتناهى األحاديث

 تنـساب حتـى عينيـك تغلـق إن مـا ولكـن حيـرتق يكـاد لريحبا
 الطري الريش عىل الفراش يف ترقد عندما .قدميك حتت األرض

 الزيتـي، والقنديل األيقونة ذات العتيقة الغرفة زوايا من زاوية يف
 يف فيـرسي املربقـشة، الناريـة الكـالب أشباح عينيك أمام تربق

 أن دون مـن ق،تغـر ثـم اخليـل، بخبـب اإلحساس كله جسدك
 معـاىف، سعيد نوم يف واإلحساسات الصور هذه وكل أنت تنتبه،
 أحيط لشيخ صالة غرفة ما ًيوما كانت الغرفة هذه أن حتى ًناسيا
 الغرفـة هـذه يف مات وأنه سوداء بأساطري بأقنانه، وعالقته اسمه
 .نفسه الرسير هذا عىل وربام

 تـستمتعف الـصيد، ًمفوتـا النـوم يف تـستغرق أن يصدف كان
 الفـراش، يف ًطـويال وترقـد تستيقظ خارق، حد إىل لطيفة براحة

 الغرف بني البستاين خيطو كيف وتسمع كله البيت يسود واهلدوء
 اخلـشب يطقطـق وكيـف املواقـد، ًمـشعال أصابعه، رؤوس عىل

 مـن كامـل يوم الصامت، الشتائي البيت هذا يف أمامك .ويلعلع
 وتعثـر احلديقـة يف تتمـشى مث مهل، عىل ثيابك ترتدي السكينة،

 مبتلـة، بـاردة منـسية، تفاحـة عىل مصادفة، الرطبة األوراق بني
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 وفريـدة التصور، يفوق حد إىل الطعم لذيذة لك تبدو ما ولسبب
 ذات األجـداد كتـب الكتب، إىل تنرصف ذلك وبعد .التفاح بني

 الكتـب هـذه كانت .الذهبية والنجوم الضخمة، اجللدية األغلفة
 رائحـة جميـدة، برائحـة تعبق الكنسية، األضاحي بدفرت الشبيهة،
 وعطـور لطيف حامض عفن رائحة الكبرية، املخشخشة أوراقها
 مـدورة بأحرف احلوايش عىل املكتوبة التعليقات وكانت .قديمة

 تفــتح األخــرى، هــي مجيلــة اإلوز، بــريش املخطوطــة خفيفــة،
ــرأ الكتــاب ــ القــدماء بالفالســفة اجلــديرة الفكــرة« :وتق  نهمم
 منـك إرادة ودون »...القلـب وأحاسـيس العقـل ثمرة واجلدد،
 وقـت مـن لديه بام »الفيلسوف النبيل« إنه .كله بالكتاب تشغف

 بلوغهـا، البـرشي للعقـل يمكـن قمـم أي ملناقشة وموهبة وافر
 ضـياعه نمـوذج عـىل ًخمططـا للعـامل يرسـم أن يف بالرغبة أحس

 للـسيد والفلـسفية ةاهلجائيـ املؤلفـات«بـ تصطدم ثم ..الواسعة
 لقـد سـاديت،« :الرتمجـة من لطيف متأنق بمقطع فتتمثل »فولتري
 أنيقـة فاصـلة( للحامقـة ًمدحيا عرش التاسع القرن يف إيرازم ألف

 مـن تنتقـل ذلـك وبعد »..العقل أجمد أن تريدونني وأنتم )ونقطة
ــا عهــد ــسية، العهــود إىل الغــابر يكاترين ــارات إىل الرومان  املخت

 الـساعة من الوقواق يقفز الطويلة، املفخمة العاطفية والروايات
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 فتتـرسب اخلاوي البيت يف فوقك يوقوق حزين هازئ وبصوت
 .غريبة لذيذة كآبة القلب إىل

 .»الغابة يف طفل أو فيكتور« هاهي »الكسيس أرسار« هاهي
 صخب حمل جيل املقدس اهلدوء الليل، منتصف الساعة دقت«

 عـىل القامتـة أجنحته يبسط النوم رحة،امل القرويني وأغاين النهار
 مـا ًغالبـا التي األحالم ...واألحالم باخلدر إياها ًمعطرا األرض
 عينيــك أمـام وتلمـع »...الطـالع سـيئي آلالم ًاسـتمرارا تكـون

 رالقمـ البلـوط، وغابـات الـصخور :املفـضلة القديمة الكلامت
 والــسوسن الــورود واألشـباح، اخليــاالت والعزلــة، الـشاحب

 الزنبقيــة واأليــدي »الــصغار املالعــني وشــيطنة ألعــاب«و
 جوكوفـسكي أسـامء حتمـل جملـة هذه ..واآلنات واللودميالت
 جدتك، تتذكر وبأسى .ًطالبا كان عندما وبوشكني وباتوشكوف

 الطـائرة وقراءهتـا األوكورديـون أنغـام عىل »البولكا« ورقصتها
 .احلاملـة ضـيةاملا احلياة أمامك وتنهض ،»انيغني يفغيني« ألشعار

 .النبيلـة البيـوت يف ًيوما يعشن كن مجيالت وفتيات نساء من كم
 برؤوســهن اجلــدران، مــن عليــك تطــل صــورهن هــاهي

 الطويلـة برموشـهن القديمة، بترسحياهتن الرائعة، األرستقراطية
 .الرقيقة احلزينة عيوهنن عىل وأنوثة بوداعة املرخية
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 .اإلقطـاعيني بساتني من ختتفي األنطوين التفاح رائحة بدأت
 مئـة مـر أنـه أحس كنت ذلك ومع عني ببعيدة األيام تلك تكن مل

 مـاتوا وشـيوخها فيـسيلكي عجـائز .احلـني ذلك منذ كاملة عام
 أرسـيني وأطلـق .غرياسـيموفنا آنـا توفيـت اآلخر، تلو الواحد

 املفلـسني الصغار املالك عهد حل ...النار نفسه عىل سيميونيتش
 هـذه املدقعة الصغار املالك حياة هناية حتى ولكن .اإلدقاع حتى
 !ًأيضا مجيلة
 كـان .اخلريـف عمـق يف جديد من القرية يف نفيس أرى أنا ها

 إىل وأذهـب الـصباح يف الرسج أمتطي كنت .ًقامتا أزرق الطقس
 توحـوح الـريح كانـت .وبـوق وبندقيـة واحد كلب مع احلقول

 ثلوجهـا مـصطحبة ائيلقـ إىل هتب عندما البندقية فوهة يف وتئن
 ...املقفـرة الـسهول يف ًسـابحا ًكـامال ًهنـارا أمـيض كنت .اجلافة
 تلمـع عندما ولكن ًخامال ًجائعا املساء غبش يف البيت إىل وأعود
 البيـوت مـن والسكن الدخان رائحة وتتصاعد فيسيلكي أضواء

 اجللـوس حيبـون أهـيل كان أذكر .واملرسة الدفء روحي يف حيل
 البيـت أدخـل .القناديـل يشعلون فال األمايس ةعتم يف والسمر
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 هـذا وكـان .للنوافـذ الـشتوية اإلطـارات ركبـوا قـد أهنم فأجد
 يـشعل العامـل .املـساملة الـشتاء هرمونيا مع أكثر مزاجي يكيف
 القرفـصاء أجلـس الطفولـة، يف كـام وأنا اخلدم، غرفة يف املواقد
 تارة احلادة، الشتائية الطزاجة برائحة عابقة القش من كومة قرب

 خلفهـا يمـوت التـي النوافـذ إىل وتارة املتوهج املوقد إىل أحدق
 الغنيـة اخلدم طعام قاعة إىل أميض ذلك بعد .ًحزينا ًمزرقا الغبش
 حتت قطعه فتلمع امللفوف يقطعن الفتيات حيث والبرش بالضوء
 وأغـانيهن املنـتظم، الـرسيع السكاكني وقع إىل وأصغي أيدهين،

 ّمـالك يمـر كـان ًأحيانـا ..واحـد آن يف املرحـة زينةاحل الفالحية
 ..ًطـويال ًوقتـا عنـده وأمكث بيته إىل ويأخذين اجلريان من صغري
 !الصغار املالكني حياة هي حسنة

 من ينهض بقوة يتمطى أن وبعد ًباكرا يستيقظ ّاملالك هذا كان
 مـن ببـساطة أو األسـود التبغ من ضخمة سيجارة ويلف فراشه
 تـيضء الـشاحبة الثاين ترشين صباح أشعة كانت .كااملاخور تبغ

 اخلـشن الثعالـب وفـراء العاريـة، اجلدران ذات البسيطة احلجرة
 والقمـيص الـرسوال ذات الربعـة والقامة الرسير، حتت املمدود

 يـسود كـان .ترتية مالمح ذو وسنان وجه ينعكس املرآة يف .املزنر
 تـئن املمـر يف البـاب وخلـف .هدوء املعتم نصف الدافئ البيت
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 مل هذا ولكن طفلة كانت أن منذ سيدها بيت تقطن عجوز طباخة
 :ًصارخا األجش بصوته البيت يمأل أن من املالك يمنع يكن

 !السامور هايت لوكرييا، -
 خيـرج كتفيـه عـىل بصداره ويلقي جزمته، يرتدي أن بعد ثم،

 تفـوح مرجتـة حظرية وعند القميص، يزرر أن دون من البيت من
 أن وبعد مسموع، بصوت ًمتثائبا بكسل، يتمطى الكالب حةبرائ

 .السلوقية الكالب تطوقه يبتسم
 !اعلكي -

 .البيـدر إىل البـستان ويعـرب هذا يقول متفضلة وبلهجة هبدوء
 احلديقـة ورائحـة احلـاد الفجـر هـواء صـدره مـلء يتنـشق كان

 امللتفـة املـسودة األوراق كانت ...الليل بخمول املخدرة العارية
 بـني املمتـد املمشى يف جزمته حتت ختشخش الربد من نفسها ىلع

 الواطئـة الـسامء عـىل وترتـسم نصفها، قطع التي البتوال أشجار
 .املجـاري حـواف عـىل نائمـة الـريش منفوشـة غربان املغبشة،
 املمـشى، وسـط يف الـسيد يتوقف ثم للصيد، ًرائعا ًيوما سيكون
 تتسكع الذي اخلاوي، األخرض اخلريفي احلقل إىل ًطويال وحيدق

 أما قدميه، من بالقرب يزعقان سلوقيان كلبان ثمة فيه، العجول
 عـىل ًمتقـافزا احلديقـة، قطـع قـد فيكون املفضل، كلبه زاليفاي،
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ــشجريات ــشوكية، ال ــه ال ــادي وكأن ــب ين ــالق ويطل  إىل االنط
 يف تـركض اآلن إهنـا الكـالب؟ هبـذه تفعل ماذا ولكن .احلقول
 دخـول ختـشى ولكنهـا الصيفي الدرب عىلو املحروثة، احلقول
 كـالب لديه أن لو آه .فيها الشجر أوراق تصفع الريح ألن الغابة
 .أفضل صيد

 ًدائـرا يـدوي ّالدراسـة مشط هو ها .املجارش يف يبدأ اجلرش
 .ببطء

 دائــرة إىل بقوائمهــا مــستندة بكــسل، اجلــرار تــشد واخليــول
 جيلـس ائرةالـد ووسـط .دوراهنـا يف ومتـيض هتتـز، وهي الروث
 ذلك بسوطه ًالسعا اخليول، عىل برتابة ًصارخا مقعد عىل العامل
 ألن سـريه يف ينـام الـذي ًمجيعـا، أكسلها اخليص، األسمر اجلواد
 مـن ًواسعا ًقميصا يرتدي رصني عامل ويرصخ معصوبتان عينيه
 :اخليش

 !بنات يا هيا -
 .واملكانس بالدالء ويركضن بعجلة املجرش الفتيات فتكنس

 !معكن الرب كان -
 املـأخوذة احلـصيد، مـن األوىل احلزمـة وتطـري العامـل يقول
 مثـل األعىل إىل عنه تطري ثم ورصيف، بأزيز املشط عىل للتجربة،
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 مـا ورسعان يغيل، والعمل فأكثر أكثر يزأر املشط .شعثاء مروحة
 صـخب هـو لطيـف واحـد صـخب يف األصـوات مجيـع متتزج
 يف تلمـع كيـف وينظـر جـرشامل بـاب عند يقف السيد .اجلرش
 والقـش، واملجـارف واأليـدي والصفراء احلمراء املناديل عتمته
 العامـل ورصاخ املشط دوي حتت ويموج هذا كل يتحرك وكيف
 يقـف والـسيد البـاب إىل ًغيومـا يتطـاير التبن .الرتيبني وصفريه

 احلقـول، تبـيض ًقريبـا ...احلقـل إىل حيـدق ثم .التبن من ًمرمدا
 .الثلوج هاتغطي ًقريبا

 جمـال وال بـل صـيد، كـالب وال الثلج وهيطل الشتاء سيحل
 ومـن .السلوقية الكالب مع العمل ويبدأ الشتاء سيحل للصيد،
 بـام ويـسكرون الصغار املالك جيتمع األوىل األزمنة يف كام جديد،

 .الثلجيـة اآلمـاد يف بطوهلـا ًأياما ويضيعون نقود من لدهيم تبقى
 عتمـة متوحـدة مـا غرفـة قنـديل ييضء ائيةن ضيعة يف املساء ويف

 أعمـدة تـسبح الـصغرية الغرفـة هـذه يف وهنـاك .الشتائي الليل
 أحـدهم ويـدوزن اخلابيـة الـشحمية الـشموع وتشتعل الدخان
 .القيثارة
 الريح هاجت الغبش يف

 العريضة بوابتي وصفقت
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 فيتلقـف الـصدر، مـن منطلق جهوري بصوت ما ساهر يبدأ
 ناشـزة بأصوات باملزاح، متظاهرين رددون،وي األغنية اآلخرون

 :يائس واندفاع حزينة
 العريضة بوابتي صفقت
 .أبيض بثلج طريقي وغمرت
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  سيد من سان فرانسيسكو
 

 
  سفر رؤيا يوحنا الالهوتي

 

 اسـمه حيفـظ مل - رانسيـسكوف سـان مـن القادم السيد انطلق
 مـع القـديم، بالعـامل للطـواف - نابويل يف وال قربص يف ال أحد

 .كاملني عامني ملدة أكثر، ال التسلية سبيل عىل وابنته، زوجته
 والغبطـة، الراحـة يف احلـق كـل يمتلك أنه بإرصار ًواثقا كان

 بحجة هذه، ثقته يدعم وكان .النواحي مجيع من ممتازة جولة ويف
 أعوامـه رغم للتو حياته بدأ لقد – ًوثانيا غني، هو –ً أوال :لتقو

 ًموجودا ًكائنا وإنام ًحيا ًإنسانا يكن مل هذا قبل .واخلمسني الثامنية
 رغـم كـان، لكنـه ًومرحيا ًجيدا كان وجوده أن صحيح .فحسب

   ًهنــارا ًلــيال يعمـل كــان املـستقبل، عــىل آمالــه كـل يعقــد هـذا،
 يعرفـون لديـه للعمـل بـاآلالف جرهميـستأ الذين الصينيون –

 الكثـري، أنجـز قـد أنـه ًأخريا رأى وعندما – هذا يعني ماذا ًجيدا
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 نـامذج مـا ًيومـا اعتـربهم الـذين أولئـك مستوى ًتقريبا بلغ وأنه
 .يرتاح أن قرر حتتذى،
 تذوق يبدأوا أن معتادون السيد هذا إليهم ينتمي الذين الناس

 ًأيـضا هـو يسري أن قرر لذا .ومرص دواهلن أوروبا إىل برحلة احلياة
 األوىل، بالدرجة نفسه، مكافأة ًطبعا، يريد، كان .العادة هذه وفق
 باصـطحاب ًأيضا ًسعيدا كان لكنه والتعب، الكدح سنوات عىل

 ًواضـحا، ًانطباعـا يرتك بيشء تتميز زوجته تكن مل .وابنته زوجته
 ربالـسف متحمـسات شغوفات الكهالت األمريكيات كل ولكن

 ًقلـيال، الـصحة معتلـة ناضجة فتاة فكانت االبنة أما .والتجوال
 النظـر فـبغض .مبارشة رضورة إليها بالنسبة الرحلة كانت وهلذا
 الـسفر حيفـل أال ترى جتلبها، أن يمكن التي الصحية ةالفائد عن

 مـا مليـاردير مـع مرة ذات جتلس أن يمكن أال سعيدة؟ بلقاءات
 خـط كـان اجلدارية؟ اللوحات عىل وتتفرج واحدة طاولة خلف
 يف بالتمتع، يأمل وكان .ًوواسعا ًمتشعبا السيد رسمه الذي السري
 وبمشاهدة اإليطايل، اجلنوب بشمس الثاين، وكانون األول كانون
 وبذلك اجلوالني املغنني وأغاين الرتانتيال، ورقص العريقة، اآلثار
 لـصباياا عشق وهو أال سنه، يف هو من قلب يدغدغ الذي اليشء

 لتمضية خطط كام .ًمغرضا العشق هذا كان لو حتى النابوليات،
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 الوقـت، ذلـك يف جتتمـع حيث كارلو ومونت نيس يف الكرنفال
 الـسيارات سـباق يف بـشغف بعـضها فيـستغرق املجتمع، نخبة

 يف ثالث وبعض الروليت، يف اآلخر وبعضها الرشاعية، واملراكب
 قـنص يف رابـع وبعـض ،)اآلخـر اجلنس اصطياد( املسامة اللعبة
 مـن بـستان فوق وحيلق آرس بجامل أقفاصه من يطري الذي احلامم
 يف هيـوي ثم »تنسني ال« أزهار من بحر خلفية عىل زمردية ورود

 آذار، بدايـة مـع نيتـه، يف وكـان .بيضاء ًكتال األرض عىل احلال،
 املـسيح، آالم يـوم يف رومـا، إىل الـذهاب ثم ومن فلورنا، زيارة

 البندقيـة ًأيـضا يـضم برناجمـه وكـان ) *(»ميـسرييرا« إىل علالستام
 اجلــزر يف والــسباحة ســيفيليا، يف الثــريان ومــصارعة وبــاريس،
 وحتـى بـل ومـرص، وفلـسطني والقـسطنطينية وأثينا اإلنكليزية

 عـىل البداية يف يشء كل سار وقد – ًطبعا العودة طريق يف اليابان
 .وجه أحسن
 مـن مفـر هنـاك يكـن ومل ثـاين،ال تـرشين هنايـة الوقـت كان

 تـارة، متجلـد سـديم عـرب طـارق، جبـل مضيق حتى اإلبحار،
 مـع تـم، اإلبحـار ولكـن أخـرى، تـارة رطبة ثلجية وعواصف

 الـشهرية البـاخرة وكانـت ًكثـرا املـسافرون كـان .بسالم ذلك،
                                                             

 .ليكيةبالالتينية في النص وهي صالة كاثو )*(
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 بـار – الراحـة وسائل كل يضم ضخم بفندق شبيهة )أطلنطيدة(
 عليهـا احليـاة وكانت – هبا خاصة وجريدة رشقية ومحامات لييل
 صـوت عـىل ًبـاكرا يـستيقظون املـسافرون :حمكـم بانتظام تسري

 الـضوء يطلـع حـني السحر، يف املمرات بني يدوي الذي البوق،
 الرماديـة اخلـرضة ذات املائيـة الـصحراء تلك فوق وجفاء ببطء

 أجـسادهم عـىل ملقـني فينهضون، الضباب، يف بتثاقل املتموجة
 الكاكـاو، أو الـشوكوالتة، أو القهـوة لتناول اخلفيفة، بيجاماهتم

 الشهية لبعث الرياضية التامرين ويامرسون احلاممات يدخلون ثم
 النهاريـة، الزينـة من ينتهوا أن بعد يتوجهون ثم احلسن، واملزاج
 عـىل املـسافرون يتنـزه أن العـادة جـرت .األول الفطـور لتناول
 املحـيط طزاجـة ستنـشقنيم عرشة، احلادية حتى السفينة، سطح

 لبعـث األلعـاب، مـن وغريهـا بالـشيفلبور العبـني أو الباردة،
ــشهية ــرة ال ــة ويف أخــرى، م ــرشة احلادي ــسكتون ع  جــوعهم ي

 هبـدوء وينتظرون بلذة، اجلرائد يقرأون ثم واحلساء، بالسندويش
 الـساعتان أمـا .األول مـن ًوتنوعـا ًدسـام األكثر الثاين، فطورهم
 بأرائـك ًمكتظـا الـسفينة سـطح كان .للراحة فتكرسان التاليتان
 صـوفية، أغطيـة ملتحفـني عليهـا املـسافرون يـستلقي خيزرانية
 خلف تلوح التي املزبدة احلدبات وإىل الغائمة، السامء إىل حمدقني
 اخلامــسة الــساعة يف .لذيــذ بخــدر يغفــون أو البــاخرة، حــاجز
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 .بـسكويتال مـع ًمعطـرا ًثقيال ًشايا مرحني، منتعشني يتناولون،
 التواجـد هـذا مـن الرئيـسية  الغاية بدء البوق يعلن السابعة ويف

 يف يـرسع فرانسيـسكو سـان مـن القـادم الـسيد وكان ...وزبدته
 .ثيابه ويغري الفاخرة حجرته إىل احلال

 حيىص ماال املعتمة األمايس يف تفتح »أطلنطيدة« طوابق كانت
 اخلـدم مـن فـلحا جيش ثمة وكان املتوهجة، النارية العيون من

 خلف السائر املحيط كان .النبيذ وأقبية واملغاسل املطابخ يف يعمل
 وطيـدة ثقـة فثمـة .بـه يفكـر كان أحد ال ولكن ًخميفا، اجلدران،

 هائـل الـشعر، أمحـر ًرجـال القبطـان كـان .عليه القبطان بسلطة
 ذي معطفـه يف يـشبه، باسـتمرار، ًنعـسا يبـدو والبدانـة، احلجم

 مقـره مـن يظهر يكن ومل ًضخام، ًصنام املذهبة، العريضة الرشائط
 تعول السفينة، مقدمة يف الصفارة كانت ًنادرا، إال للركاب الرسي
 من فقط قلة ولكن دقيقة، كل جهنمية وقتامة هائج بحنق وتزعق

 أصـوات عليهـا تطغـى كانـت إذ سـامعها، اسـتطاعت املتغدين
 قاعـة يف لـلك وبال بحذق تعزف كانت التي الرائعة األوركسرتا

 الـصدور عاريـة فـساتني يرتدين بنساء مكتظة األضواء، تغمرها
 مهـذبني، ونـدل رشيقني، وبخدم وسموكينغ، بفراكات ورجال

 النبيـذ عـىل الطلبـات يـسجل كـان الـذي ذلـك أحدهم، إن بل
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 .اإلنكليـز اللـوردات مثـل سلسلة عنقه ويف يسري كان فحسب،
 الـسيد حميـا عىل الشباب يضفيان املنشاة والياقة السموكينغ كان

 يسء القامـة، قـصري ًجافـا، كـان .فرانسيـسكو سـان من القادم
 وسـط جـالس اآلن هـو وهـا متـني، بشكل خماط لكنه التفصيل
 وأقداح نبيذ زجاجة وأمامه القرص، هلذا املذهب الزمردي الربيق

 هنـاك كـان .الزنبـق مـن مشعة وباقة الزجاج، أرق من وكؤوس
 املشذبني، الفضيني الشاربني ذي املصفر ههوج يف منغويل ما يشء

 والعــاج الالمعـة الذهبيــة احلـشوات ذات الــضخمة واألسـنان
 ًأيضا ترتدي فكانت زوجته أما .املتينة الصلعاء رأسه ويف القديم،

 عريـضة ضـخمة، امرأة كانت .لسنها مناسبة ولكنها فاخرة ًثيابا
 بخفـة ولكـن ًا،تعقيـد أكثـر ًثيابـا ارتدت فقد ابنته وأما .وهادئة

 القد، نحيلة القامة، طويلة كانت .بريئة رصاحة تشوهبام وشفافية
 مــن تفــوح عطــرة، وأنفــاس برهافــة، مــرسح رائــع شــعر ذات

 بـني املتوضـعة الناعمـة الوردية واحلبيبات البنفسجية األقراص
 الغـداء طـال .البودرة من قليل يظللها الشفتني، وقرب الكتفني

 كـان .احلفـالت قاعـة يف الـرقص بـدأ وبعـده ساعة، من ألكثر
 عندما – فرانسيسكو سان من السيد ًطبعا ضمنهم ومن – الرجال
 وجيرعـون اهلافانية السيجارات يدخنون أرجلهم، الرقص ينهك
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 الفرو من وسرتات محراء، بصديرات زنوج خيدمه بار يف الليكيور
 وجيرعـون يـدخنون كـانوا .تقـشريه بعد املسلوق بالبيض شبيهة

 املحـيط وكـان الكرز، بحمرة وجوههم تصطبغ حتى يورهمليك
 الثلجية والعواصف سوداء، كجبال ًهادرا اجلدران، خلف يسري

 جمتـازة بأكملهـا، هتتز السفينة كانت .املتثاقلة األرشعة بني تصفر
 الكتـل هذه كاملحراث، جانبيها عىل ناثرة اجلبال، وهذه العاصفة
 كئيبــة الــصفارة زعقــت .ةاملزبــد الــذيول ذات الطريــة اجلبليــة

 الـربد من حمارسهم يف احلراس وجتمد بالضباب، خمتنقة كاملوت،
 وكان .بالذهول النتباههم اخلانق التوتر أصاهبم وقد والزمهرير،

 التاسـعة بحلقته اجلحيم، بقاع أشبه املاء يف الغائص السفينة بطن
 تلعةمب املكتوم هديرها تطلق العمالقة املراجل كانت إذ .األخرية
 بصخب يلقيها كان احلجري، الفحم من ًأكياسا امللتهبة بأفواهها

 مـن حممـرين الذع، قـذر بعرق مغطني اخلصور، حتى عراة برش
 البـال، خـاليي جيلـسون الركاب فكان البار، يف هنا، أما .اللهب

ــدامهم ممــددين ــك، مــساند عــىل أق ــسكبون األرائ ــاك ي  الكوني
 .الرطـب الدخان من أمواج يف سابحني أجوافهم، يف والليكيور

 والـدفء الـضوء ويـسكب يلمـع الرقص قاعة يف يشء كل كان
 أو تـارة، فـالس رقـصة يف يـدورون الراقـصون وكان والغبطة،
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 وكانـت أخـرى، تـارة تـانغو رقـصة يف أنفـسهم عـىل يتكورون
 ًواحـدا ًشـيئا وقحـة، لذيـذة وكآبـة بـإرصار، تتوسـل املوسيقى

 ...ًمتكررا
 ًطويال الذقن، حليق ًكبريا ًثريا يضم لراقيا اجلمهور هذا كان
 وحـسناء ًشـهريا، ًإسـبانيا ًوكاتبـا عتيـق، طراز من ًفراكا يرتدي
 يكـن ومل بفضول، يراقبهام اجلميع كان ناعمني وعاشقني عاملية،
 كـل يؤديان كانا .معها إال يرقص يكن مل .سعادهتام خيفيان هذان

ــة الرقــصات ــة برهاف ــم،يع أحــد يكــن ومل .وجاذبي ــتثناء ل  باس
 صــاحب قبــل مــن مــستأجران العاشــقني هــذين أن القبطــان،
 زمـن منذ يبحران وأهنام حمرتم، أجر لقاء احلب يمثال كي الباخرة

 .تلك أو الباخرة هذه عىل بعيد
 أشبه الطقس وكان اجلميع، الشمس أفرحت طارق جبل عند
 أثـار جديـد مـسافر »أطلنطيـدة« مـتن عىل ظهر .الربيع بباكورة

 الـدول إلحـدى العهـد وويل ًأمـريا كـان .بشخـصه ًعاما ًاممااهت
 ًمتخـشبا، ًضـئيال ًإنـسانا كـان .خفية التجوال له ّعن اآلسيوية،
 ًقليال النفور يثري وكان نظارات، ذا العينني، ضيق الوجه، عريض
 ًلطيفا،ً إنسانا كان ًعموما لكنه، .املوتى لدى كام املنفوشني بشاربيه
 موجات املتوسط، األبيض البحر يف ثمة، كان .ًمتواضعا ًبسيطا،
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 الـساطع، الربيـق حتـت بـددهتا الطاووس، ذيل مثل ملونة كبرية
 ذلك، بعد املواجهة، الباردة الشامل ريح ًمتاما، الصافية والشمس

 .بالـضباب يمتلـئ واألفـق تشحب السامء بدأت التايل، اليوم يف
 بـاملنظر وأمكن بل وكابري، ايسكيا للبرص وتبدت اليابسة أطلت
 رمـادي، مـا يشء أقـدام عند مبعثرة سكر قطع مثل نابويل، رؤية
 سـرتاهتم ارتـدوا قـد والـسادة الـسيدات من العديد كان .أزرق

 هـؤالء الـصينيون، اخلـدم وكـان .الفرائية الياقات ذات اخلفيفة
 الــسوداء وضــفائرهم املعوجــة بــسيقاهنم املــستكينون، الــصبية

 بـصوت ًدائـام املتحـادثون أقـدامهم، حتـى املمتـدة كالقطران،
 البطانيـات ًفـشيئا ًشـيئا الـدرج إىل خيرجـون بـدأوا قد خفيض،
 ابنة كانت ...الزينة أدوات وحمافظ واحلقائب اجلنتلامنية، والعيص

 قرب السفينة سطح عىل واقفة فرانسيسكو سان من القادم السيد
 عيدة،س مصادفة بفضل مساء، البارحة عليه تعرفت الذي األمري،
 هلـا ًشـارحا أشار، حيث األفق، إىل باهتامم تنظر أهنا تتصنع وهي
 بقامته كان .هامس وصوت بعجلة قصصه إحدى ًراويا ما، ًشيئا

 – األطـوار غريـب ًقبيحا كان .ًولدا اآلخرين بني يبدو الضئيلة،
 وشـعرات اإلنكليـزي ومعطفه الصلبة، السوداء وقبعته بنظاراته
 األسـمر وجلـده احلصان، كذيل والغليظة ةالقليل املشعة شاربيه
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َّشد وكأنه يبدو الذي الرقيق  ولكـن – ُِّوملـع األملـس وجهه عىل ُ
 كـان .يقولـه كان ما ارتباكها، من تفهم أن دون إليه تصغي الفتاة
 يشء كـل يشء، كل إذ .معه بوقوفها غامض فرح من خيفق قلبها
 الذي النقي لدهج اجلافتان، يداه :اآلخرين لدى عام خمتلف  لديه

 للغاية، البسيطة األوروبية، ثيابه حتى .عريق ملكي دم حتته جيري
 أمـا .مبهمـة جاذبيـة ختفي كانت خاص، بشكل هذا مع األنيقة،
 فكان رمادية بحافظة املغلف بحذائه فرانسيسكو، سان من السيد
 كانـت .منـه بالقرب تقف شهرية حسناء إىل الوقت طوال حيدق
 مكحلتـني عينـني ذات شـقراء، التكوين، هشةمد القامة، طويلة
 شعر ذا ًمقوسا، ًصغريا ًكلبا متسك الباريسية، الرصعات آخر وفق

 كلبها مع تتحدث تني ال وكانت فضية، سلسلة بواسطة متساقط،
 .أبيها رؤية تتجاهل أن حائر، بضيق حتاول، السيد ابنة كانت .هذا

 كـان ولـذا يـق،الطر طـوال الكفايـة فيـه بام ًكريام السيد كان
 يطعمونـه كـان الـذين أولئـك كـل اهـتامم صدق من ًمتاما ًواثقا

 أتفـه وينفـذون املـساء، حتـى الـصباح مـن وخيدمونـه ويسقونه
 اهلـدوء لـه ويؤمنـون بـه، يتفـوه أن قبـل حتـى طلباته من طلب

ــة، ــون والنظاف ــه، وينقل ــادون أمتعت ــني، وين ــلون احلامل  ويوص
 .مكـان كـل يف جـرى مـا هذا .يقصده الذي الفندق إىل احلقائب
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 تـنهض نـابويل كانـت .نـابويل يف ًأيـضا يكون أن ينبغي ما وهذا
ــرتب ــدأ .وتق ــشدون املوســيقيون وب ــاخرة ســطح عــىل حيت  الب
 مـارش بأصـوات اآلذان أصموا بغتة، وثم، النحاسية، بأبواقهم
 بـرج يف االسـتعراض، بثيـاب املـارد، القبطـان فظهـر احتفايل،
 بتهلــل للركــاب يلــوح راح لطيــف نــيوث إلــه ومثــل القيــادة،
 وأسـندت املينـاء ًأخـريا »أطلنطيـدة« دخلـت وعنـدما .وبشاشة
 البحـري، الرصـيف إىل بالبـرش املـزروع الطوابـق املتعدد جبلها

 الفنـادق عمـالء مـن  حـشد الـسيد إىل اندفع السالمل، وضجت
 والــوكالء املذهبــة األرشطــة ذات بمعــاطفهم ومــساعدهيم

 يف ملونـة ببطاقـات األقويـاء والـصعاليك ،املـصفرين والغلامن
 مـىض ثم هلم، باالبتسام اكتفى لكنه خدماهتم، مقرتحني أيدهيم،

 وهـو فيـه، ينـزل أن لألمـري يمكـن الذي الفندق ذلك سيارة إىل
 تـارة وباإليطاليـة تـارة باإلنكليزيـة أسـنانه، عـرب هبـدوء يتلفظ
 :أخرى

 )*(!GO AWAY .ابتعد
 )**(!VIA ابتعد

                                                             

 .باإلنكليزية في النص )*(
 .باإليطالية في النص )**(
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 :املقــرر النظــام حــسب نــابويل يف احليــاة ســارت الاحلــ ويف
 تعـد ال غائمـة وسـامء معـتم، مطعـم يف الفطـور تنـاول ًصباحا
 قاعـة أبـواب عنـد واملرشدين األدالء من وحشد حسن، بطقس

 ورديـة، دافئـة لـشمس األوىل االبتـسامات ذلك تيل االستقبال،
 ملـدثرا اخللـيج وأقـدام فيزوفيـا عـىل العالية الرشفة من وإطاللة

ــضباب ــصباحي بال ــألق، ال ــة املت ــات ورقرق ــة املوجي  الزمردي
 الراكضة الصغرية واحلمري األفق، عىل كابري وظالل املغضضة،

 إىل بنـشاط الـسائرين اجلند وصفوف طنابرها، جارة األسفل، يف
 موعـد حيـل ثم .الصباحي االجتامع موسيقى وقع عىل ما، مكان

 الـضيقة، الـشوارع يف برويـة والتجول السيارة وركوب اخلروج
 النوافــذ ذات العاليــة، البيــوت بــني بالنــاس، اآلهلــة الرماديــة
 بـالثلج، كـأنام املضاءة كاملوت، النظيفة املتاحف وزيارة الكثرية،
 برائحـة العابقـة البـاردة الكنـائس زيارة أو ًمعا، واململة اللطيفة
 املغطـى املهيـب املـدخل :يشء كـل فيهـا يتكـرر والتي الشموع

ــة، جلديــة ارةبــست ــل الفــراغ ثقيل ــداخل، يف والــصمت اهلائ  ال
 املـذبح عمـق يف املحمرة السباعي، للشمعدان اخلابية واألضواء
 املقاعــد وسـط جتلـس وحيـدة وعجـوز باملخرمـات، املـزركش

 الرفـع«و األقدام، حتت كالرضيح أملس وبالط القائمة، اخلشبية
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 يف .شـهرية لوحـة تكون أن البد والتي ما، لرسام »الصليب عن
 حتى يتوافد حيث مارتينو، سان جبل عىل الثاين الفطور الواحدة
 كـاد مرة، ذات وحيث، األوىل، الدرجة من أناس النهار منتصف

 رغم القاعة يف جالس األمري أن هلا خيل إذ السيد، ابنة عىل يغمى
 تنـاول جيـري اخلامـسة ويف .رومـا يف أنـه اجلرائـد، من معرفتها،

 مـن املنبعـث الـدفء يـسودها فخمـة قاعة يف الفندق يف الشاي
 ًأيـضا االسـتعداد جيـري كـان وهنـاك .الالهبة واملواقد السجاد
 املـسيطر اهلائـل النـاقوس رنـني كـان جديد ومن .الغداء لتناول
 عاريـة بفـساتينهن النـساء، أرتـال وتـنعكس الطوابق، كل يمأل

 يـدجد ومـن .حريـري بحفيـف السالمل ومتأل املرايا يف الصدور،
 سـرتات لتلـوح سـعته، عىل بكرم، قرصه يفتح املطعم كان ًأيضا

 مـن األسـود احلـشد "وليحوم" املنصة، عىل احلمراء املوسيقيني
 بمهــارة الـصحون، يف يـسكب وهـو النـدل كبـري حـول اخلـدم
 ًحـافال أخـرى مـرة الغـداء وكـان .ًكثيفـا ًورديـا حساء خارقة،

 واحللـوى عدنيـةامل وامليـاه النبيـذ وصـنوف األطعمـة بمختلـف
 مـساء عـرشة احلادية الساعة بلغت عندما أنه، بحيث والفواكه،

 الكاوتـشوك، مـن ًأكياسا احلجرات كل عىل الوصيفات وزعت
 .البطون لتدفئة ساخنة بمياه مليئة



 

 -٥٥-

 عـن احلـديث جيـري وعندما .ًخميبا »أطل« األول كانون لكن
 تـذرينمع بأكتافهم هيزون هؤالء كان الفنادق وكالء مع الطقس

 أهنـا رغم كهذا، ًعاما يذكرون ال بأهنم يغمغمون وهم فحسب،
 الغمغمـة، هبـذه للـتلفظ فيهـا يضطرون التي األوىل املرة ليست

 ريفـريا ففـي« كلـه العـامل يف حيـدث ًفظيعا ما ًشيئا بأن واالدعاء
 ويف مثـيال، هلـا التـاريخ يعرف مل عواصف وهبت أمطار هطلت

 أهنـا حتـى بـالثلوج، ًأيـضا كلها مغطاة وإتنا الثلج، يتساقط أثينا
 ًخوفا بالريمو من فارين يرتاكضون السياح أن كام .الليل يف تلمع
 .يـوم كـل اجلميـع ختـدع الصباح شمس كانت »...الصقيع من

 توقـف، بـال والـشحوب باالمتقـاع تبـدأ النهـار منتصف فمنذ
 عنـد النـاهض النخيـل كـان عنـدها .وبـارد غزيـر مطر وينهال
 أكثـر تبـدو كلهـا املدينة وكانت كالصفيح، يلمع ندقالف مدخل
 احلـوذيني وسـجائر ًوتشاهبا، رتابة أكثر واملتاحف ًوضيقا، قذارة

 كرهيـة كاألجنحـة، الـريح يف اخلافيـة اجللدية بمعاطفهم السامن
 عـىل النـشيط سـياطهم وقـع يبـدو كام يطاق، ال حد إىل الرائحة
 السادة، وأحذية للغاية، ًازائف األعناق، الضامرة اهلزيلة أفراسهم
 الوحل، يف املتخبطات والنساء فظاظة، أكثر الرتام سكك منظفي

 بـشكل الـسيقان قـصريات حـارسة، سوداء برؤوس املطر حتت



 

 -٥٦-

 مـن املنبعثـة العفن ورائحة رطوبة عن احلديث دون هذا .مقرف
 الـسيد صـار .البحـر سـاحل عـىل امللقـى املزبـد املتفسخ املسك
 .صـباح كـل يتـشاجران فرانسيـسكو سان من نالقادما والسيدة
 وتـارة تـارة، الرأس مصدوعة ممتقعة الفندق تذرع ابنتهام وكانت
 رائعـة .ورائعـة لطيفـة عنـدها وتبـدو يشء، بكل وتفرح تنتعش
 بـذلك لقاؤها فيها أيقظها التي املعقدة العذبة املشاعر تلك كانت

 هناية يف ًمهام ليس إذ .العروق يف الغريب الدم ذي القبيح اإلنسان
 أم املجـد أم النقـود :األنثـى روح يـوقظ بالضبط الذي ما األمر
 ًمتاما خمتلفة األحوال أن يؤكدون اجلميع كان ..النسب أم الشهرة

 يزهر، والليمون وضياء ًدفئا أكثر اجلو فهناك .بكابري سورينتو يف
 العائلة قررت وهكذا .وألذ أصفى والنبيذ وأنبل، أرشف والطباع

 املدينــة، هــذه عــىل للتفـرج حقائبهــا، بكــل كــابري إىل توجـهال
 مـا، ًيومـا قائمـة كانت التي تيفرييا قصور أحجار بني والتجول

 عازيف أحلان وسامع األسطورية، »األزرق غورت« مغاور  وارتياد
 عيـد قبـل شـهر، طيلـة يتـسكعون الـذين األبروتسيني، القرب

 .سورينتو إىل ينتقلون مث العذراء، ملريم املدائح منشدين الفصح،
 كانـت  - للعائلـة ًجـدا ًتـذكاريا كان الذي - الرحيل يوم يف

 غطـى قـد ثقيـل ضـباب ثمـة وكان الصباح، منذ غائبة الشمس



 

 -٥٧-

 متوجـات عـىل الرمادي الرطب بثقله ًملقيا أساسها، من فيزوفيا
 عىل توجد مل وكأنه مرئية، كابري جزيرة تكن مل .الرصاصية البحر

 جنب من يتأرجح إليها املتجه الصغري الزورق كانو .قط األرض
 يف األرائـك عـىل حـراك بـال اسـتلقت األرسة أن بحيث آخر إىل

 بالبطانيـات، أقـدامهم أفرادها غطى وقد البائسة البحارة حجرة
 أكثر اعتقادها، حسب الزوجة، كانت .الدوار من أعينهم مغلقني
 عـىل ويـستحوذ بـل ًأحيانـا، إليهـا خييـل وكـان معانـاة، اجلميع

 وبشكل عديدة ولسنوات التي، الوصيفة أما متوت، أهنا تفكريها،
 أو كلل دون والصقيع، احلر يف األمواج، هذه عىل تتأرجح يومي،
 كانـت .فحـسب تـضحك وهـي بطبـق إليها هترع فكانت ملل،
 الـسيد أما فظيع، حد إىل ممتقعة ليمون حز بأسناهنا متسك السيدة
 كبرية، وقبعة ًعريضا ًمعطفا ًمرتديا ظهره، عىل ًمستلقيا كان الذي
 وشـارباه ًمـتجهام، وجهـه كـان .الطريـق طـوال فكيـه يرخ فلم

 األخرية، األيام يف أصبح، لقد .للغاية مصدوعة ورأسه أبيضني،
 ومـن األمـايس، يف الـرشب مـن يكثـر الـيسء، الطقس وبفضل
 يلطـم املطـر كـان .األوكـار بعـض يف »احلية باللوحات« التمتع
 ترضب فكانت الريح أما األرائك، إىل منه ويسيل املرتج، الزجاج

 املندفع املوج مع ًأحيانا يميل املركب وكان موحوحة، الصواري



 

 -٥٨-

 أهون األمر كان .بصخب ما يشء األسفل إىل فيتدحرج جنبه، إىل
 كـان ًأيـضا هنـا ولكـن وسـريينتو، كاسـتيالمار حمطتي يف ًقليال

 وبساتني جروف من مايضمه بكل طئالشا وكان ًمرعبا، االهتزاز
 خـرضاء جمعـدة وجبـال وبيضاء وردية وفنادق صنوبر وأشجار
 .أرجوحة يمتطي كأنه وأسفل أعىل إىل النافذة خلف يطري دخناء،
 األبـواب، خترتق الرطبة والريح باجلدران ترتطم الزوراق كانت
 فنـدق علـم حيمـل متأرجح زورق عىل يقف ألثغ ولد ثمة وكان

 القـادم السيد أما املسافرين، إلغراء الزعيق، عن يني ال »رويال«
 ًشائخا له، ينبغي كام نفسه حيس كان الذي فرانسيسكو، سان من

 اجلشعني، الصغار البرش هبؤالء وحنق بأسى يفكر كان فقد ًمتاما،
 فـرتة يف .باإليطـاليني ويـسمون الثـوم، رائحة منهم تفوح الذين

 ًاهنـداما فـرأى أريكتـه، عـن ًقلـيال وهنـض عينيـه، فتح التوقف
 مغطاة البائسة، احلجرية البيوت من كومة أسفله يف برزت ًصخريا

 قـرب املـاء، لـصق اآلخـر عـىل أحدها يتكئ أخرض بعفن كلها
 هـذه أن فتذكر بنية، وشباك وصفيح مبعثرة خرق قرب الزوارق،

 أحـس وعنـدها يبـتهج، كـي إليهـا أتى التي احلقيقية إيطاليا هي
 ًمتامـا بـسوادها، الغسق يف تتقدم اجلزيرة بدأت ًأخريا ...بالقنوط
 الـريح وخفـت محـراء، خرضاء بأضواء أسفلها يف مثقوبة وكأهنا



 

 -٥٩-

 والـذي هـدأ الذي املوج صفحة وعىل .رائحتها وطابت ودفئت
 قناديـل مـن ذهبيـة أفـاع انـسابت أسـود، زيـت مثل خيفق كان

 صـيحات وتعالـت بـصخب املـاء يف املرساة هوت ثم ..املحطة
 املـزاج أصـبح ًوفـورا مكـان، كل من الغاضبة املتقاطعة البحارة
 وتعاظمـت ضياء، أكثر املركب يف اجللوس حجرة وبدت أحسن
 دقائق عرش وبعد ...واحلركة والتدخني والرشب األكل يف الرغبة
 وضـعت دقيقة عرش مخس وبعد صغري، زروق إىل األرسة نزلت

 توجهت مضاءة عربة يف جلست ثم الشاطئ، حجر عىل أقدامها
 احلجريـة واألسـوار الكـرم أوتاد بني املرتفع، عرب األعىل، إىل هبا

 بـسقائف املغطـاة املعوجـة، الرطبـة، الربتقال وأشجار املهدمة،
 املنزلقة الالمعة الثخينة واجلذوع األورانجية، الثامر وبريق قشية،
 ...حـةاملفتو العربـة نوافذ بمحاذاة مارة اجلبل، حتت األسفل إىل
 خاصـة هـي كـم املطر، بعد إيطاليا يف األرض أريج عبق هو كم

 .جزرها من جزيرة كل متيز التي الرائحة تلك
 لكنهــا معتمـة، رطبـة املـساء، ذلـك كـابري، جزيـرة كانـت
 العربـات، حمطة ويف اجلبل، أعىل ويف .وضوأت للحظة انتعشت

 حـسن عـاتقهم عىل يقع الذين البرش أولئك من حشد يقف كان
 مـسافرون هناك كان .فرانسيسكو سان من القادم السيد ستقبالا



 

 -٦٠-

 مـسافرين بـضعة :االهـتامم يـستحقون ال ولكنهم ًأيضا آخرون
 وحلـى بنظـارات شـاردين، اهلنـدام، سيئي كابري إىل  أتوا روس

 األملـان الفتيـان مـن وجمموعـة قديمة، ملعاطف مرفوعة وياقات
 مـن وحقائـب يـةقوم بثياب الرؤوس، مدوري السيقان، طوييل
 وهم أحد، خلدمات بحاجة ليسوا وهؤالء األكتاف، عىل اخليش

 وهـؤالء أولئك عن السيد انزوى .اإلطالق عىل بسعة ينفقون ال
 عـىل بـرسعة احلـشد أفـراد فـساعده احلـال، يف ميـزه ممـا هبدوء
 حتلـق جديـد ومـن الطريـق، إىل مشريين أمامه وركضوا اخلروج
 عـىل حيملـن اللـوايت الكابريات ساءالن من ودزينة الغلامن حوله

 يقرعون وراحوا املحرتمني، السياح وصناديق حقائب رؤوسهن
 منـصة يشبه ما إىل حتولت التي الصغرية الساحة أرض بقباقيبهم

 .كهربائيـة كرة الرطبة الريح بفعل فوقها تتأرجح أوبرايل، مرسح
 مـر اخلـشبة عـىل وكـام وتتـشقلب، تصفر الغلامن عصبة وبدأت

 مذابـة بيـوت حتت الوسطى، القرون من بوابة باجتاه بينهم يدالس
 صاخب صغري شارع ثمة كان البوابة هذه خلف .واحدة كتلة يف

 مـن األيـرس الطـرف كان .الرباق الفندق مدخل إىل ببطء ينحدر
 آخـر ويف األسـطحة، عـىل املتـديل النخيل بسعف ًحافال الشارع
 كـان .زرقـاء بنجـوم تلمـع السوداء السامء كانت الشارع وأعىل



 

 -٦١-

 فرانسيـسكو سـان مـن القادمـة األرسة رشف عـىل وكـأنام يبدو
 جزيـرة عىل القائمة الصغرية الرطبة البحرية املدينة هذه انتعشت
 هـذه كـأن ًأيـضا يبدو وكان املتوسط، األبيض البحر يف صخرية
 ًفرحا، ًسعيدا ًإنسانا الفندق صاحب من جعلت التي هي األرسة
 ًداعيـا الطوابـق، بني برنينه يطوف الذي لصينيا الناقوس وكأن
 وطئـوا إن ما إذ بالذات، األرسة هذه أفراد ينتظر كان الغداء، إىل

 .رنينه عال حتى املدخل ردهة
 الفنـدق صاحب إىل نظر عندما بالدهشة السيد أحس للحظة

 أنـه تـذكر فقد – وحذق باحرتام انحنى لبق، مهذب شاب هو –
 أثنـاء حارصتـه التـي املتاهـات خمتلـف نضم املاضية، الليلة يف

 يف األصـل، طبق ًمتاما، مثله أو بالضبط اجلنتلامن هذا رأى نومه،
 .نفـسه كـاملرآة، الـصقيل املـرسح وبـشعره نفسها، اخلدمة ثياب

 أمـد منـذ روحـه، يف يبـق مل أنـه بام ولكن .يتوقف كاد ولدهشته
 يف تهدهـش انطفـأت فقـد الغيبيـة، األحاسـيس من ذرة أية بعيد،
 الغريـب التوافق هذا عن ًمازحا وابنته زوجته حدث وقد .احلال

 نظـرت االبنة ولكن الفندق، ممر يعربون وهم والواقع احللم بني
 الكآبـة مـن فجـأة قلبهـا انقـبض لقـد .اللحظة هذه يف بقلق إليه

 كـان ...املعتمة الغريبة اجلزيرة هذه يف مريعة بوحدة واإلحساس



 

 -٦٢-

 الـسابع ريس إنه .كابري عن لتوه رحل قد املقام عايل ضيف ثمة
 فرانسيـسكو سـان مـن القـادمني للضيوف خصصوا وقد .عرش
 بخـدمتهم أحلقـوا كـام .فيـه يقـيم كان الذي الفاخر اجلناح ذلك
 نحيــل خـرص ذات بلجيكيـة فتـاة وهـي وصـيفة، وأمهـر أمجـل

 مـسنن، صغري تاج هيئة عىل منشاة وقلنسوة املشد، بفعل وصلب
 العينني، ملتهب كالفحم أسود صقيل شاب وهو خادم، وأفضل
 حياتـه يف غـري الـذي البدين، القصري لوجيي :املمر عامل وأنشط

 الفرنـيس اخلـدم كبـري قرع دقيقة بعد .األمكنة هذه مثل من ًكثريا
 يرغبـون الـسادة كـان إذا فيام يعرف كي هبدوء، السيد غرفة باب

 .الغداء بتناول
 مل باملناسـبة هـذا  - ًأكيـدا ًاباجو يتلقى بعدما يعلمهم، ولكي

 وروسـتو ًحمـارا تتـضمن اليـوم قائمـة أن – شـك موضوع يكن
 حتـت جتـري مـاتزال األرض كانـت .وغريهـا ودراريج وهليون

 اإليطـايل املركـب ذلـك رأسـه أدار الدرجـة فلهذه .السيد أقدام
 لـيس هـذا أن رغم بنفسه، أغلق مهارة وبال بتمهل لكنه .اللعني

 وفاحت اخلدم، كبري دخول عند انفتحت التي لنافذةا عادته، من
 وبوضـوح احلديقـة، يف املبتلـة والزهور البعيد املطبخ رائحة منها
 أن ينبغـي طـاولتهم وأن الغـداء، سـيتناولون بـأهنم أجاب متأن



 

 -٦٣-

 النبيذ سيحتسون وأهنم القاعة، عمق يف الباب، عن ًبعيدا توضع
 كلامتـه، مـن كلمـة كـل عـىل بنعم جييب اخلدم كبري كان .املحيل
 الـذي املعنـى ذلـك هـو ًواحدا، معنى كلها حتمل خمتلفة بنربات
 .وبدقـة احلـال يف كلهـا ستنفذ وأهنا السيد، رغبات رشعية يؤكد
 :بتهذيب وسأل رأسه أحنى النهاية ويف

 سيدي؟ يا يشء كل أهذا -
 يف اليـوم سـيجري أنه أضاف – ممطوطة )نعم( تلقى وعندما

 يف الـشهريان وجوزيبـه كارميال وسيؤديه انتيالالتار رقص البهو
 .»السياحي العامل كل« يف برمتها إيطاليا
 :يشء عن التنم بلهجة السيد قال

 زوجها؟ هو هل هذا وجوزيبه البطاقات عىل رأيتها لقد -
 .سيدي يا عمها ابن -

 أن دون رأسـه مـن هبـزة رصفـه ًمتمهال، السيد فكر أن وبعد
 .ًشيئا يقول

 أضـاء :لعـرس يـستعد وكأنـه ًمتامـا يتـرصف دأبـ ذلك بعد
 باألثـاث والربيـق، والـضوء املرايـا ًمالئا مكان، كل يف اللمبات

 اجلـرس ًقارعا اغتسل ثم ذقنه، حيلق وراح املفتوحة، والصناديق
 تقاطعه عجولة أخرى أجراس كانت نفسه الوقت ويف دقيقة، كل



 

 -٦٤-

 بـصدريته جييلـو كـان .وابنتـه زوجته غرفة من آتية املمر، مالئة
 عـىل كاللولـب يدور البدينني، من كثري هبا يتسم وبخفة احلمراء،

 الوصـيفات ًمـضحكا الرعـب عالئـم ًمتصنعا األجراس، رنني
 الباب يقرع أن وبعد عيوهنن، تدمع حتى منه بالقرب الراكضات

 :باحرتام يسأل البالهة، حتى االرتباك ًمفتعال كمه، بأزرار
 ي؟سيد يا اجلرس قرعتم هل -

 انزعـاج يـشوبه متمهل صوت رصير يأتيه الباب خلف ومن
 :لبق

 ..ادخل أجل، -
 اهلـام املـساء هـذا يف يفكـر كـان وبـامذا حيـس، السيد كان بم

 برغبـة الـسفر، خلخلة عانى إنسان كأي حيس، كان له؟ بالنسبة
 وأول حـساء، ملعقـة بـأول ًمتلذذا، حيلم، كان األكل، يف عارمة
 لـه يـرتك مل التـوفز مـن بيشء العادية زينته من انتهى .نبيذ جرعة
 .واملشاعر لألفكار ًوقتا

 االصطناعية، أسنانه بعض وضع صحح واغتسل، ذقنه حلق
 بجمجمـة املحيط اللؤلؤي شعره بقايا وبلل املرآة، أمام وقف ثم

 عـىل وشـد فـيض، إطـار ذات بفرشـاة ومشطها مسمرة، صفراء
 املفرطـة، التغذيـة بسبب املمتلئ اخلرص ذي املتني الشائخ اجلسد
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 مـسطحتي اجلـافتني قدميـه ودس الكريمة، بلون حريريا صدارا
 الراقـصة، باحلفالت خاص وحذاء حريريني جوربني يف الباطن

 أعـىل إىل املشدود األسود البنطال وضع أصلح جالس، وهو ثم،
ــد البــارز البيــاض الناصــع والقمــيص حريريــة، بحــامالت  عن

 جياهد راح ثم امللمعني، الكمني يف بةاملذه األزرار ودس الصدر،
 مـا األرض كانـت .الصلبة املنشاة الياقة حتت العروات اللتقاط

 تعـض واألزرار بـشدة، تؤملـه أصـابعه وهنايـات حتته، هتتز تزال
 كـان ولكنـه احللـق، حتـت التجويـف يف الرخـو جلده عىل بقوة

 مـن قةمزر وبرشة التوتر، من تلمعان وبعينني النهاية، ويف ًمرصا،
 وجلـس بـدأه، مـا أنجـز حنجرتـه، فوق بإفراط املشدودة الياقة
 مرآهتـا، يف صـورته انعكـست وقـد الزينـة، منـضدة أمـام جمهدا
 .األخرى املرايا يف مكررة

 !فظيع هذا -
 أن دون من الصلعاء، الصلبة رأسه خيفض وهو لنفسه غمغم

 بشكلو ثم، الفظيع، اليشء هذا ماهية يف التفكري أو الفهم حياول
 املنتفخـة املفاصـل ذات القصرية أصابعه إىل نظر واهتامم، تلقائي
 اللـوزي، اللون ذات املنتفخة الضخمة وأظافره النقرس، بسبب
 :جازما وكرر
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   !فظيع هذا -
 معبـد يف كـام جهـوري، بـرنني ثانية، مرة الناقوس دوى وهنا
 بعجلـة، مكانـه من السيد فنهض .كله الفندق بدويه ًمالئا وثني،
 املفتـوح، الـصدار حتـت بطنه ًشادا الياقة، عىل عنقه ربطة ًمضيقا

 نفـسه إىل نظـر ثـم كميه، وضع من وعدل السموكينغ، وارتدى
 العينـني ذات هـذه السمراء كارميال" :ًمفكرا املرآة يف أخرى مرة

 .الربتقايل اللون يسودها فاقعة، ثياب يف خالسية تشبه اللعوبني،
 غرفتـه، مـن ًمنتعـشا خـرج ثم ،"رقخا بشكل ترقص أهنا البد

 وسـأل زوجته، غرفة املجاورة، الغرفة من السجاد، عىل واقرتب
 رنـان أنثـوي صـوت فأجاب .جاهزة كانت إذا عام عال بصوت

 :الباب خلف من
 !دقائق مخس بعد -
 !ممتاز -

ــسيد أجــاب ــل ال ــرات ذرع وبتمه ــة واألدراج املم  املفروش
 كـان .املطالعـة قاعـة عـن ًباحثـا األسـفل إىل مىض ثم بالسجاد
 يـسري فكـان هو أما باحلائط، يلتصقون يصادفونه، عندما اخلدم،
 الغــداء، عــن متـأخرة عجــوز، ثمــة وكـان .هبــم مكــرتث غـري

 مـن ًفـستانا ترتـدي ذلـك مـع ولكنهـا الشعر، حليبية حمدودبة،
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 قوهتـا، بكـل أمامـه مرسعة ًزاهيا، ًرماديا الكتفني، عاري احلرير
 .جهـد دون فـسبقها الدجاجـة، بمـشية بهأشـ مـضحكة بمـشية
 النـزالء اجتمع حيث للمطعم، الزجاجية األبواب قرب توقف،
 الـسيجار بعلـب مكتظـة طاولـة أمـام طعامهم، بتناول وبارشوا

 بـثالث الطاولة إىل ًملقيا كبرية لفافة وتناول املرصية، واللفافات
 :فتوحـةامل الشتائية الرشفة نافذة من عابرة نظرة ألقى ثم لريات،

 هرمـة، نخلـة قمـة له وتراءت عليل، نسيم العتمة من عليه هب
 سـمعه إىل وتنـاهى كـاملردة، فبـدت النجوم، بني سعفها نرشت
 اهلادئـة املطالعـة قاعـة يف هنـاك، يكـن مل .الرتيـب البحـر هدير

 أشـيب أملـاين رجل سوى فحسب، املناضد فوق املضاءة املرحية،
 اجلرائـد يقلـب كان مستديرة، فضية نظارات يرتدي ابسن، يشبه

 وجلـس بربود إليه السيد نظر .جمنونتني مندهشتني بعينني ًواقفا،
 غطـاء يعلوهـا ملبـة قـرب الزاويـة، يف عميقـة جلدية أريكة عىل

 التـي الياقـة مـن رأسـه نفض ثم األنف، نظارة وارتدى أخرض،
 بعـض عنـاوين عىل بعينيه ركض .اجلريدة يف وجهه ودفن ختنقه،
 هتـدأ، ال التـي البلقـان حـرب عـن أسـطر عـدة وقرأ ت،املقاال

 عينيـه أمـام األسـطر ومضت فجأة .اجلريدة قلب عادية وبحركة
 وطــارت عينــاه، وجحظــت عنقــه، وتــوترت زجــاجي، بربيـق
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 ًشـاخرا اهلـواء، ابـتالع يريد األمام إىل اندفع ...أنفه عن النظارة
 تباحلـشوا فمـه كـل ًمضيئا األسفل فكه وهوى وحيش، بشكل

 حتـت صـدره وبـرز مهتـزة، كتفـه عـىل رأسـه وهـوت الذهبية،
 ًمنكمـشا، األرض، عـىل بجسده وزحف كالصندوق، القميص

 ً.جمهوال ًغامضا ًعدوا بيأس ًمصارعا بكعبيه، السجادة ًداعكا
 الفندق يف األمر تسوية ألمكن القاعة يف األملاين هذا يكن مل لو

 السيد حاملني خفية، اخلدم والنطلق املريع، احلدث هذا وإخفاء
 النـزالء مـن أحد يكن ومل ممكن، مكان أبعد إىل ورأسه قدميه من

 ًصـائحا، القاعـة مـن انـدفع األملـاين ولكـن .حـدث بام ليعرف
 طعـامهم، تـاركني كثـريون فقفـز الفندق وكل املطعم كل ًمرعبا

 مــاذا...مــاذا« :ســؤال وانبعــث القاعــة إىل شــاحبني وركــضوا
 أحـد يفهـم ومل ًجوابا جيد مل لكنه .اللغات بكل ًمتعاليا ؟»حدث
 يريـدون وال املـوت مـن اآلن حتـى يدهـشون البـرش ألن ًشيئا،

ً حمـاوال آخـر إىل نزيـل مـن هيـرع الفنـدق رب كـان .بـه اإليامن
 يكـن مل حـدث مـا أن عـىل رسيعـة بتأكيـدات وهتدئتهم إيقافهم
 سـان مـن مـا لـسيد حـدث بـسيط إغـامء جمـرد تافه، أمر سوى
 كيـف كثـريون رأى فقـد إليه، يصغ مل ًأحدا ولكن ..سكوفرانسي

 وسـموكينغه وصـداره الـسيد هذا عنق ربطة يمزقون اخلدم كان
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 احلريـريتني الـسوداوين قدميـه عـن حذائـه وحتى بل املدعوك،
 املـوت املوت، يصارع وكان .خيفق يزال ما قلبه كان .املسطحتني

 مهـام يستـسلم أال بإرصارً حماوال وبفظاظة، بغتة عليه هبط الذي
 العينـني ذاهـل كاملـذبوح، ويـشخر رأسـه هيـز كان .الثمن كان

 الغرفة يف رسير عىل ووضعوه برسعة محلوه وعندما ..كالسكران
 آخـر يف ورطوبـة، بـرودة وأكثرها الغرف وأسوأ أصغر – )٤٣(

 عـار وصـدر مـشعث، بـشعر ابنتـه إليـه ركضت – السفيل املمر
 فـاخرة حلـة ارتدت قد وكانت ،الزوجة تلتها ثم بمشد، مرفوع

 كـف قد كان لكنه ..الرعب من مستدير وفمها للغداء، ًاستعدادا
 ربـع بعـد الفنـدق، يف األمـور عـادت .رأسـه حتريـك عن حتى

 خربـت قـد كانـت األمـسية ولكن .ما بشكل نصاهبا إىل ساعة،
 كان حني يف حزين، ووجه بصمت طعامه إىل عاد بعضهم .ًهنائيا

 مكتوم، يائس بانزعاج آخر، إىل واحد من تقلين الفندق صاحب
 أنـه للجميع ًمؤكدا ذنب، غري من ًمذنبا بنفسه ًشاعرا كتفيه، ًهازا
 بأنـه التعهـدات ًمطلقـا »احلـدث هـذا حمـزن« هو كم ًمتاما يفهم

 اآلثـار مجيـع إزالة أجل من »به املتعلقة اإلجراءات كل« سيتخذ
 وإطفـاء رتانتـيال،ال تأجيـل املوقـف اقتـىض .حـدث ملا املؤسفة

 مـرشب أو املدينـة إىل النـزالء معظـم وانرصف الزائدة األضواء
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ــث اهلــدوء، وســاد البــرية،  كانــت البهــو ســاعة دقــات أن بحي
 يغمغـم كـان ببغـاء سـوى البهـو يف يكـن مل .بوضوح مسموعة
 ًرافعـا يغفو، أنً حماوال النوم، قبل القفص ًذارعا جامد، بصوت
 الـسيد كان ..جلوسه منصة من ألعىلا الطرف إىل األخرق خملبه
 خـشنة، صـوفية بطانيـة حتـت رخيص، حديدي رسير عىل ًراقدا
 وكـان عليه، يسقط السقف، يف معلق لقنديل خاب، ضوء وكان
 املزرق امليت وجهه كان .البارد الرطب جبينه عىل يقبع كيس ثمة
 ءاملضا املفتوح، فمه من املنبعثة املبحوحة، والغرغرة يربد، بدأ قد

 ذلـك لـيس اآلن يغرغـر كـان من إن .ضعفت قد الذهب بربيق
 وإنـام ًموجـودا، يعـد مل فهو – فرانسيسكو سان من القادم السيد
 حمـدقني يقفون واخلدم والطبيب وابنته زوجته كانت .آخر إنسان
 انقطعــت :وخيــشونه يتوقعونــه كــانوا مــا حــدث وفجــأة .إليــه

 برص حتت امليت، وجه يف الشحوب انترش شديد وببطء الغرغرة،
 .وتيضء تدق مالحمه وبدأت اجلميع،
  .الفندق صاحب دخل

 .مات لقد -
 .اكرتاث بال كتفيه الفندق صاحب فهز ًهامسا الطبيب له قال

 فقـد هبـدوء، خـدهيا عـىل تـسيل الدموع كانت التي الزوجة أما
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 .غرفتـه إىل الفقيد نقل اآلن ينبغي إنه بارتباك وقالت منه اقرتبت
 مـسحة أدنـى دون ولكن بلباقة ًمعرتضا الفندق حبصا فأرسع
 :لطف
 .مدام يا كال أوه -

 عـديم أصبح فقد باإليطالية، وليس بالفرنسية هذه مجلته قال
 أولئـك صـندوقه إىل جيلبها أن يمكن التي التفاهة بتلك االهتامم

 .فرانسيسكو سان من القادمون
 .مدام يا مستحيل هذا -
 كل وإن اجلناح، ذلك ًعاليا يثمن نهإ ًقائال الرشح يف أفاض ثم
 سـيهربون الـسياح وأن بـذلك، ستدري طلبها نفذ ما إذا كابري
 .منه

 عىل جلست ثم بغرابة، الوقت طوال فيه حتدق الزوجة كانت
 التـي االبنـة أمـا .تنتحب وراحت بمنديل فمها وغطت كريس،
 صــوهتا رفعـت فقـد وجههـا، وانـتفخ بـرسعة دموعهـا جفـت
 كـل فقـدوا أهنـم بعـد تـصدق ال وهي بلغتها، ةمتحدث مطالبة،
 كانـت إذا :متأدبة برصانة الفندق صاحب فأجلسها .هنا احرتام
 عـن إعاقتهـا عـىل جيـرؤ لن فهو .املدام تعجب ال الفندق أنظمة

 اليـوم، اجلـثامن نقل رضورة عن حاسم بشكل أعلن ثم الرحيل،
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 أنو حـدث، بـام أعلمت قد الرشطة إن وقال الفجر، مطلع عند
ــشكلية اإلجــراءات بكــل وســيقوم اآلن سيحــرض ممثلهــا  ...ال
 بـسيط تابوت عىل كابري يف احلصول، يمكن وهل :املدام سألت
 لـن كـام األحـوال، من حال بأي ممكن غري هذا لألسف جاهز؟
 حـل إلجيـاد سنـضطر .كهذه قصرية فرتة يف صنعه أحد يستطيع

 طويلـة صناديق يف اإلنكليزية الصودا ماء يتلقى ًمثال فهو ..آخر
 .ًتابوتا الصناديق هذه أحد من يتخذ أن ويمكن ..وكبرية
 الغرفـة يف مفتوحـة والنوافـذ الليـل، يف ًنائام كله الفندق كان
 فيهـا، نمـت احلديقة من زاوية عىل تطل كانت :واألربعني الثالثة

 مـوز شـجرة مكسور، بزجاج متوج عال، حجري سور بمحاذاة
  وظل .وذهبوا باهبا ورجتوا الغرفة، يف الضوء اخلدم أطفأ .ضامرة
 جندب ثمة وكان السامء، من إليه تنظر والنجوم العتمة، يف امليت
 بـضوء املـضاء املمـر ويف ...حزينـة مبـاالة بال السور عىل ييصء

 ومهــا .النوافـذ إحــدى طـرف عـىل وصــيفتان جلـست خـاب،
 مـن كومـة يديـه يف ًحـامال خفيـه، ًمرتديا لوجيي دخل .هتمسان

 .لثيابا
 البـاب إىل بعينيـه ًمـشريا مهـتم، رنـان هبمس قال - جاهز -

 بخفة االجتاه ذلك إىل الطليقة بيده لوح ثم املمر، هناية يف املخيف
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 ًمطلقـا ًقطـارا، يودع وكأنه خفيض بصوت زعق ثم !انطالق –
 عنـدما اإليطاليـة املحطـات يف عادة الناس يطلقها التي اهلتافات
 عـىل إحـدامها برأسيهام، هوتا فقد وصيفتانال أما .القطار ينطلق
 .حبيسة ضحكات كامتتني األخرى، كتف

 وطـرق الغرفـة، بـاب إىل بانـسياب، ًقافزا ركض، ذلك بعد
 :صوت وبنصف باحرتام وسأل برأسه، ًمائال برفق،
 سيدي؟ يا اجلرس قرعتم هل -

ًثم رد عىل نفسه، ضاغطا حنجرته، مادا فكه السفيل بـرصير  ً
 :، وكأنام الصوت آت من خلف البابحزين ممطوط

 ...أجل أجل، -
 الثالثـة الغرفـة نافـذة خلـف العـامل ابـيض عندما الفجر ويف

 وارتفعـت املهرتئة، املوز شجرة أوراق الريح وهزت واألربعني،
 وتـذهبت وامتـدت، كابري جزيرة فوق البنفسجية الصباح سامء
 مـن الطالعـة بالـشمس الواضـحة الـصافية ساليارد مونت قمة

 إىل احلجارون خرج وعندما الزرقاء، البعيدة إيطاليا جبال خلف
 إىل جـيء الـسياح، أجـل مـن اجلزيـرة طـرق إلصالح عملهم،
 مــاء صــناديق مـن طويــل بــصندوق واألربعـني الثالثــة الغرفـة

 ركبتـي عـىل بـشدة ًضـاغطا ًثقـيال، أصبح ما ورسعان الصودا،
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 جـواد جيرهـا عربة عىل برسعة نقله الذي للفندق، الثاين الوكيل
 كـابري، منعرجـات بـني امللتويـة البيـضاء الطريـق عـرب واحد،

 حتــى فأوطـأ أوطـأ نازلـة العنـب، وكـروم احلجريـة واألسـوار
 العينـني، أمحـر متعـب رجـل وهـو احلـوذي، أما .البحر ساحل
 شـبه كـان فقـد مهرتئة، وجزمة قصريين، كمني ذا ًمعطفا يرتدي
 طـوال وكان – احلانة يف النرد يلعب بأكمله الليل ظل  - سكران
 الـصقلية، الطريقـة عىل املزركش القوي، حصانه يسوط الوقت
 بطـرز حمـىل جلـام عىل املعلقة األجراس بمختلف يرن كان الذي

 ذي العايل النحايس للرسج املدببة األطراف وعىل ملونة، صوفية
 .املقصوصة لبدته من املتديل العدو، من املهتز الغليظ الريش
 قـد وبكونـه وآثامـه، بـضالله ًمسحوقا ًصامتا، احلوذي كان
 كـان الـصباح لكـن .لديـه قـرش آخـر املاضـية، الليلة يف خرس

 الـصباحية، الـسامء حتـت البحـر، قـرب اهلواء، هذا ويف ًمنعشا،
 كـان .اإلنسان روح إىل البال خلو ويعود السكرة تطري ما رسعان
 سـيد مـن فجأة اهأت الذي املال وبذلك هبذا، نفسه يعزي احلوذي

 الـصندوق يف امليتـة برأسـه هيز اآلن هو فرانسيسكو، سان من ما
 يف كاجلندب، األسفل يف ًبعيدا القابع املركب، كان .خلفه الراقد

 بكثافــة نــابويل خلــيج يــسكبها التــي العذبــة الــساطعة الزرقــة
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 صـداها اجلزيـرة فـرددت األخـرية، صفارته أرسل قد وامتالء،
 بوضـوح مرئيـة حجر وكل قمة وكل نحناءةا كل كانت .بحيوية

 الوكيـل حلـق .للهـواء وجـود ال وكأنـه ًمتامـا األمكنة، مجيع من
 يف ًمنطلقـا كـان الـذي األكـرب بالوكيل املحطة من بالقرب الثاين

 البكـاء مـن العينـني ذابلتي الشاحبتني، واالبنة بالزوجة السيارة
 املـاء، يف جديـد مـن املركب ضج دقائق عرش وبعد الليلة، وأرق
 كـابري من ًآخذا كاستيالمار، سريانتود إىل عدوه بدأ جديد ومن
 جديـد ومن ..فرانسيسكو سان من القادمة األرسة تلك األبد إىل

 .والسالم األمن اجلزيرة عىل حل
 يف متـسفل إنـسان عـام، ألفـي منـذ اجلزيـرة، هذه يقطن كان
 مـا، لـسبب فرض وقد الوصف، تفوق درجة إىل شهوته إرضاء
 هـذه عبثيـة من باالرتباك حيس وكان الناس، ماليني عىل سلطته

 فأخـذ باغتيالـه، سـيقوم ما أحدا أن فكرة من وبالرعب السلطة،
 ذاكـرة يف انـدمغ وقـد هلا، حد ال قسوة الناس هؤالء عىل يامرس
 العـامل، عـىل اآلن يـسيطرون الـذين أولئك إن .األبد إىل البرشية
 العـامل بقاع خمتلف من يتقاطرون ا،نفسه والعبثية نفسها بالقسوة
 عـىل يعـيش كـان حيـث احلجـري، البيـت ذلـك بقايـا ملشاهدة

 مجيـع كـان الرائـع الـصباح ذلـك يف .احلـادة اجلزيرة منحدرات



 

 -٧٦-

 الفنـادق، يف نـائمني يزالـون ما الغرض هلذا كابري إىل القادمني
 ذات القويـة، الـصغرية بـاحلمري امـتألت قـد مـداخلها أن رغم

ً رجـاال واألملـان لألمريكـان ينبغـي كـان التـي حلمراءا الرسوج
 أن الطعــام وتنــاول االســتيقاظ بعــد ًوصــغارا، ًكبــارا ونــساء،
 اجلبليـة الصخرية الطرق عرب ًجمددا، خلفهم تركض كي يعتلوها
 الكـزات العجـائز، كابري شحاذات تيبرييو، مونت قمة وحتى
 بعمق السياح امن .املعروقة بأيدهين حيملنها التي بعصيهن احلمري

 الـذهاب ينوي كان .نابويل إىل امليت السيد إبعاد طمأهنم أن بعد
 كانـت .املـوت بـذكرى أرعـبهم ذلـك، منً بدال ولكنه، معهم،
 يعمـل يكـن ومل بعـد، أبواهبـا تفـتح مل واملحـالت هادئة اجلزيرة
 بيـع جيـري كـان حيث صغرية، ساحة عىل الواقعة السوق سوى

 بيـنهم وقـف بسطاء، برش سوى فيها نيك ومل واخلضار، السمك
 العجـوز البحـار لورينتـسو، حمـدد، هـدف وبال ًدائام، احلال كام

 غري عمل إذ .إيطاليا كل يف املعروف البال، خايل الفاسق الوسيم
 رسطانني السوق إىل جلب لقد .الرسامني من لعديد ًموديال مرة

 امهـاوه .بخـس بـثمن وبـاعهام ًليال، اصطادمها قد كان بحريني
 فيـه نزلـت  الذي الفندق ذلك طباخ صدرية يف خيشخشان اآلن

 أن اآلن لورينتــسو وباســتطاعة .فرانسيــسكو ســان مــن األرسة
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 حولـه، فـيام ًنـاظرا القيرصية، وقفته املساء، وحتى هبدوء، يقف
 احلمـراء الـصوفية وطاقيتـه الفخـاري وغليونـه بأسامله ًمتبخرتا
 مـن اجلبـال سـكان مـن إثنـان ثمـة كان .أذنيه إحدى عىل املائلة

 الفينيقيـة الطريـق عـىل سـوليارو، مونـت جروف عرب اناكابري
 .الصخور يف املحفورة
 هـو قـريب، مزمـار اجللدي، املعطف حتت أحدمها، لدى كان
 ًنايا يشبه ما حيمل فكان اآلخر أما زمارين، ذات كبرية معزاة فروة

 متتد مشمسة، عة،رائ فرحة، بأكملها والبالد يسريان كانا .ًخشبيا
 ًتقريبـا كلهـا اجلزيـرة ترقد التي الصخرية بنتوءاهتا أقدامهام حتت
 فيهــا، تــسبح التــي األســطورية الزرقــة وبتلــك أقــدامها، عنــد

 الـرشق، جهـة مـن البحر تعلو التي اللامعة الصباحية واألبخرة
 الـسامء، قبـة يف طالعـة بوهجها تشع التي الباهرة، الشمس حتت
 وجباهلـا الصباح، قلقلها التي الالزوردية الضبابية إيطاليا وبقاع
 .مجاهلـا تـصور أن البرشية للكلمة يمكن ال التي والبعيدة القريبة

 مونت مغارة يف الدرب، ففوق اخلطو، خففا الطريق منتصف ويف
 بالـشمس، مـضاءة تقـف، الـرب أم كانـت الصخرية، ساليارو
 مـذهب ملكـي، وإكليل كالثلج، بيضاء ودفئها، بربيقها مغمورة
 رفعـت وقـد لطيفـة، وديعة رأسها، يعلو الطقس، بفعل صديء
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 ًثالثـا، املمجـد البنها السعيد اخلالد املثوى إىل السامء، إىل عينيها
 فرحـة، طيبـة، سـاذجة، مـدائح منهام وتدفقت رأسيهام، فحرسا

 املعـذبني مجيع عن املدافعة الطاهرة هي وهلا، والصباح، للشمس
 مغارة، يف رمحها، من املولود ولذلك الرائع، رشيرال العامل هذا يف
  .البعيدة النارصة أرض من حلم ببيت فقري رعوي مأوى يف

 العـامل شـطآن أحـد عـىل قـرب إىل موطنه، إىل امليت جسد عاد
 الالمبـاالة مـن الكثـري اإلذالل، من الكثري عانى أن بعد اجلديد،
 إىل ًأخـريا انتهى وآخر مرفأ بني التطواف من أسبوع بعد .البرشية

 وجيـزة فـرتة منـذ محلتـه التي نفسها، الشهرية السفينة تلك ظهر
 األحيـاء أعني عن أخفي املرة هذه لكنه .القديم العامل إىل باحرتام
 ومـن .األسـود العنـرب إىل بالقطران مغطى بتابوت ًعميقا وأنزل
 الطويلـة، البحريـة رحلتها يف السفينة انطلقت جديد من جديد،
 حزينـة، أضـواءها وكانت كابري، جزيرة من بالقرب ًاللي مرت
 هنـاك، ولكن اجلزيرة، من يراقبها ملن املعتم البحر يف ببطء ختتفي

 حفلـة ثمـة كـان بالثريات املضاءة الرباقة قاعاهتا يف السفينة، يف
 .الليلة تلك يف كالعادة تقام، صاخبة

 اصـفةالع وسـط والثالثـة، التاليـة الليلة يف احلفلة واستمرت
 مثـل تـدوي كانـت التـي املحـيط جبـال فوق املندفعة املسعورة
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 .تكللهـا الفـضية والرغوة جنائزية بخطى متهادية حزين، قداس
 كان الذي الشيطان عن النارية الباخرة أعني حيجب أن الثلج كاد

 احلجريـة البوابـة مـن طـارق، جبـل صـخور فـوق مـن يراقبها
 .والعاصـفة الليل يف الذاهب املركب ًمتابعا عاملني، بني الفاصلة

 هائلـة، كانـت ًأيـضا الـسفينة ولكن كجبل، ًهائال الشيطان كان
 ذي اجلديد اإلنسان بصلف مصنوعة واملداخن، الطوابق متعددة
 ومـداخنها الـسفينة أجهـزة تلطم العاصفة كانت .القديم القلب
 ظلـت البـاخرة ولكـن الـثلج، من املبيضة الغليظة احلناجر ذات

 العلـوي سـطحها وعـىل .ومرعبـة مهيبـة اجلأش، طةراب صلبة،
 وحيـدة تقبـع وثنـي، بإلـه الـشبيه الرهيب القبطان حجرة كانت
 القبطـان وكـان خـاب، بقنـديل مـضاءة الثلجية، الزوابع وسط
 كـان .قلـق حـذر نـوم يف ًمستغرقا بأكملها، السفينة ًممتطيا يرقد
 ملخنـوقا الغاضب، الصفارة وعويل الثقيلة، الريح ولولة يسمع

 الـيشء لـذلك بمجاورتـه نفـسه يطمـئن كان ولكنه بالعاصفة،
 خلف ًقابعا كان والذي لديه ًمفهوما األمر هناية يف يكن، مل الذي

 وبـرصير خفـي هبـدير املمتلئـة املصفحة، احلجرة تلك :اجلدران
 وتتقطـع تـومض كانـت التـي اجلافة، الزرقاء األضواء وطقطقة

 عـىل املعـدين والطـوق تقـعاملم الوجـه ذي الـربق عامـل حول
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 كـان »أطلنطيـدة« مـن الفـائض اجلـزء يف األسفل، ويف .الرأس
 وغريها اهلائلة، الضخمة، املراجل وكانت ًشاحبا، يلمع الفوالذ

 قـوى ثمـة كـان .والزيت باملاء وتغيل البخار تنفث اآلالت، من
 اجلحـيم بـأفران امللتهـب املطـبخ ذلـك يف تفور برتكيزها مرعبة

 عوارضـها كـل إىل وتنتقـل السفينة، حركة تطبخ حيث السفلية،
ــاهي، الطويــل القبــو وإىل  املــضاء الــدائري والــرسداب الالمتن

 الـروح يـسحق وانتظـام بـبطء تـدور،  حيـث شحيحة بكهرباء
 مقـصوراهتا يف حيـة، غـيالن مثـل عمالقـة، مـسننات البرشية،
 صـدر أمـا .بركان بفوهة الشبيه الرسداب هذا يف املمتدة احلزينة،

 يـسكب فكـان االحتفال، وقاعات باملطاعم احلافل »أطلنطيدة«
 بـأريج ًمعطـرا املتـأنق، احلشد بأحاديث ًضاجا والبهجة، الضوء

 أخــرى، ومــرة األوركــسرتا، بأغـاين ًمفعــام الطازجــة، األزهـار
 اللينـان الرهيفان املأجوران العاشقان رفرف معذبني، وبوجهني

 النـساء وأعنـاق وهرات،واملجـ واحلريـر األضـواء بريـق وسط
 الفتـاة كانـت .بتـشنج يتـصادمان كانـا ًوأحيانـا رفرفـا العارية،

 بريئـة، وترسحية مسبلة رموش ذات اخلطيئة، درجة إىل متواضعة
 رأسـه عىل ألصق كأنه أسود شعر ذا القامة، فارع فكان الفتى أما

 ًملمعـا، ًمجـيال حـذاء يرتـدي البودرة، من الوجه ممتقع ًإلصاقا،
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 ًشـبيها الوسـيم الفتـى هذا كان .طويلني شقني ذي ًضيقا ًكاوفرا
 منـذ سـئام قـد العاشقني هذين أن يعلم أحد يكن مل .هائلة بعلقة
 وقـع عـىل املعذبـة الغبطـة وتلـك .املصطنع األمل ذلك بعيد زمن

 ًعميقـا، يقبـع بمن يدري أحد يكن ومل الوقحة، احلزينة املوسيقا
 للـسفينة املكفهـر القائظ اجلوف ربق املعتم، العنرب قاع يف حتته،
 .والعاصفة واملحيط الظلمة تعرب كانت التي

 
  ١٩١٥ األول تشرين



 

 -٨٢-

 
 

  العشب النحيل
 

 
  »شعيب مثل«

 
 .واضطجع أفريكي فأفطر بطرس عيد وحل الصيام انتهى

ــشبان األجــراء اغتــسل ــصابون ال  شــعورهم، ومــشطوا بال
 أمــا املطــرزة، اجلديــدة الكتانيــة وقمــصاهنم مجزمــاهت وارتــدوا
 قبـل يـذهب فلـم والالمباالة، بالوهن حيس كان الذي أفريكي،

 أخرى ثياب من عنده يكن مل كام قميصه، يغري ومل البيت إىل العيد
 الـشبان العـامل أكـل .واألعيـاد العادية لأليام واحد رداء سوى
 األلفاظ من قنيمطل يقهقهون، الغداء طوال وكانوا التخمة حتى

 تبتعـد ًأحيانـا كانـت بل مفتعل، بسخط تستدير الطاهية جيعل ما
 .املبتلة ملعقتها ملقية املائدة عن

 .بصمت يأكل أفريكي كان
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 الـذين املساملون اجليدون الرجال فيها يبدأ التي السن بلغ لقد
 ًأجـريا اشـتغل إذ ًكثريا، كدح ًأيضا هو – ًكثريا حياهتم يف كدحوا
 الكـالم، مـن ويقلـون الـسمع، يـسيئون – ًعاما ثنيثال فحسب

 خاصـة أخـرى بأشياء ويفكرون هلم، يقال ما كل عىل ويوافقون
 طويـل كـان .ًفـورا حتديـده تستطيع ال الذي العمر بلغ لقد .هبم

 ضـخم اليـدين، طويل للغاية، نحيل فهو التكوين، يسء القامة،
 القبح هذا ولكن ورخوان، مائالن ضيقان، كتفيه ولكن العظام،
 فـرو من املصنوع القصري واملعطف واخلف جيتمع عندما الريفي،
 ًمظهـرا للغرابـة، ويـا يؤلـف كان كتفيه، يغادر ال الذي الضآن،
 طويـل شـعر ذات اجلبـني، فـوق صـلعاء صـغرية رأس :ًحـسنا

 عينــان دقيـق، جـاف أنـف ذو مـضنى وجـه اهلامـة، يف خفيـف
 .اليابسني فكيه ختفي ال شائبة ضيقة وحلية مائعتان، زرقاوان
 غـري ًعبثـا لـه يبـدو املائـدة عـىل العـامل يـضحك ما كل كان

 يأكـل كان .ضيق أي تظهر تكن مل وجهه عالئم ولكن .مضحك
 أن الطفولـة، منـذ تعـود فقد لقمة، كل بعد امللعقة ًواضعا .بتأن

 طيلـة لـه، بالنـسبة املائـدة وكانـت يـصيل، وكأنـه طعامه يتناول
 الغـد، من الدائمة املخاوف وسط العمل، من وملي ًإكليال حياته،
 :هبدوء يردد كله العمر ظل أنه رغم
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 .اخلبز لقمة سيمنحنا والرب النهار أعطانا الرب
غامت أفكاره، وامحر نتـوء وجنتيـه العظميتـني املـشدودتني 

عافـت نفـسه الطعـام، ولكنـه ظـل يأكـل . بجلد رمادي رقيـق
 األكل، كام يعتقد، كان ألن هذا واجب يف العيد، وألن: بإرصار

فها هو قد مرض، وعليـه : يساعده، وألنه من املؤسف أال يأكل
أن يربح املكان وربام كان بيته ال يفتقـد لذيـذ الطعـام فحـسب، 

 .ًوإنام اخلبز أيضا
تـذكر . قدم عىل صينية خشبية حلم ضأن مدهن ومملح بـشدة

حلظـة ثم تناول بحـذر بعـد . أفريكي عندما خدم يف املدينة شتاء
تفكري، قطعة مـن اللحـم بأصـابعه الدقيقـة، وأطلـق ضـحكة 

 :صغرية شاحبة وهو يقول باستحياء دون أن ينظر إىل أحد
 عليه؟ أحصل كيف ولكن اخلردل أحب

ًتوعكت معدته من اللحم ولكنـه ظـل جالـسا حتـى انتهـى 
وعندما بدأ العامل ينهضون متجـرعني آخـر . اجلميع من الطعام

اإلناء الضخم، متجـشئني برضـا، وراحـوا قطرة من احلليب يف 
يدخنون خالطني رائحـة التبـغ بعبـق الطعـام واخلبـز الطـازج، 
ارتدى أفريكي قبعته الشتائية الكبرية بحذر، ففي قعرهـا القنبـي 
ًكان ثمة دائام إبرة وخيطان ملفوفـة، وخـرج إىل العتبـة ووقـف 
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ا بني الكالب اجلائعة التـي كانـت تنظـر إىل عينيـه بـرشه وكأهنـ
اكفهر الطقس وأعـتم، كـام عنـد . ًتعرف متاما أنه حيس بالغثيان

الغروب، وبدأ مطر خفيف يثأثئ عىل جريدة ملقاة عند مـصطبة 
بيت السيد، واعتلت الديكـة اهلنديـة الـسور املتـداعي خافـضة 
ذيوهلا املبتلة، أما الصيصان التـي كانـت تنقرهـا بانزعـاج فقـد 

. فريكي يثمن الطعام اللذيذكان أ.. زحفت خمتبئة حتت أجنحتها
هاقد واتاه هم املوت وهو ما يزال يلح بإرصار، عندما جر نفسه 

 .إىل ما خلف الكوخ، عىل عدم إضاعته
ًعــاد ممتقعــا بقــدمني ترجتفــان، وألقــى بجــسده فــوق فــرن 

 :الطاهية، فسألته تلك دون اكرتاث
 مريض؟ أنت هل -
 نفـسها، باللهجـة أفريكـي أجاهبـا – ًعامـا ثالثني خدمت -
 جتويـف يف خفيـه ًواضـعا للفـرن، اخلـشبي الـسطح عىل ًزاحفا
 الضيق الفضاء يف ًناهضا بمرح، أردف ثم الفرن، جدار يف صغري
 :والسقف التنور بني القائم
 النهايـة، حلـت واآلن صـاف، بوجـه ًعاما ثالثني خدمت -

 أحـس رصت اهـرتأت، .ذبابة نش عىل أقوى أعد مل ...ضعفت
 .ورقد الرضا، من وبيشء بل تأكيد، بنربة هذا لقا – باالختناق
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 حمطمة، سلة عىل القبعة يف رأسه وضعً معدال اضطجع، أن ما
 كـان التـي املتقطعـة، الرتيبـة العميقة أنفاسه إىل ًمنصتا غفا حتى
 احتـل املـرض أن ًهنائيـا اقتنـع لقـد .شـفتيه يلـدغ بلفحها حيس
 منـذ حيـاول كـان .ًقريبا سيستعاد »رهني ديك« وأنه كله، جسده
 الفنـاء، تغـادر املريـضة الكـالب .ضعفه عىل التغلب بعيد زمن

 أحـد يعرفهـا ال دقيقـة، عـشبة عـن والغابـات التخوم يف باحثة
 ًأيـضا أفريكـي .مـا نجـدة عن خفية تبحث إهنا .وتأكلها سواها،
 ويـشرتي سـيده بيـت عـن يبتعد كان إذ النجدة، هذه عن يبحث
 جتـاوز عـىل ًقادرا يعد فلم اآلن أما ...وصودا فودكا ًرسا، لنفسه

 إذا ال؟ أم هنـا مـن يرحـل هل :خمرج إجياد ينبغي ولكن ضعفه،
 طـال إذا ولكـن ..ًطبعـا مـشكلة ثمة فليس ًقريبا ستموت كنت

 متت؟ ومل مرضك
 ويـرى ويفكـر يسمعهم وكان .مقهقهني يدخنون العامل كان
 ياتـهذكر مـن منـسوجة أحالمـه كانـت .نفسه الوقت يف ًأحالما
 إىل يـذهب أن عليـه – الكـوخ مـن خـارج هاهو ..اململة احلزينة
 ويتوقـف غريـب قـادم الفنـاء فيدخل اخلرطوم إلحضار البيدر
 يـده يف نـسائي، بـشال مغطى رأسه .تنهض الكالب يرى عندما

 ليفيـني خفـني حيتـذي طويلـة، عـصا اليمنـى ويف سـلة اليرسى
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 وزادونـسك كييـف إىل سـأذهب سـاعدين الـرب إذا« .مهرتئني
 النقـي، احلقيقي، الفعل هو هذا – نومه يف أفريكي فكر – واتبيانا

 .»الدنيا هذه يف عشت ملاذا أعرف فلن وإال اللطيف،
 فـصحا بالدخان، الكوخ مغرقني واحد، بصوت العامل قهقه
 .أحدهم ودخل يقرع، الباب كان .أفريكي

 :مالقاد إىل تنظر أن ودون الطاولة متسح وهي الطاهية قالت
 أهيـا أتيـت جديـد مـن املـائعتني، بعينيك تأتيني أخرى مرة -
 :تلتفت وهي سألته ثم ًأبدا؟ حياء لديك يعد أمل اجلد،
 الكفاية؟ فيه بام بعد تضجرين أمل جئت؟ ملاذا -

 اإلقطـاعي، اسـتأجره بـستان عىل حارس وهو – اجلد ولكن
 خممـور اللهـو، سـبيل عـىل »الرقـاص الشيخ« نفسه يسمي كان
 وثرثرته بفوضويته أفريكي يعذب يفتأ ال كان الثياب، رث ًام،دائ

 مل – الفـالح وحيـاة ًأبـدا ينسجم ال الذي املنفلت سلوكه وبكل
 .اهتامم أي الطباخة يعر

 ًمتطوحـا قـال – هـذا احلكمـة أمـن :شباب يا معي فكروا -
 بـستان يف وحـدي أقبـع – العامل أمام يديه ًقالبا مصطنع، بيأس
 سأقول يأيت عندما اآلن .روبالت ست من بأقل أرىض لن .كهذا
 بـدأوا قـد الـصبيان هاهم !كفى أبيك، عبد لست أنا وجهه يف له
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 قـال أنا؟ ذنبي فام تفاح، شجريت هزوا وقد الرباعم، إىل يتسللون
 أفعـل مـاذا ولكـن آخر يشء أي من أكثر الكمثرى عىل حافظ يل

 ...رسوهاكـ أخـرى مرة السور عند التي الكرز وشجرة وحدي؟
 .مريض إنسان إنني الشيطان، فليأخذهم
 :الطباخة فقالت

 .ًعرصا يشء كل وتعرص مريض -
 أرض عـىل جيلـس وهو الشيخ قال – واسكتي لطيفة كوين -

 عـام، نـصف منـذ أرها مل أمك بعمر عجوزي – اخلشبية احلجرة
 ...تزوجت ملاذا أدري ال...أرها مل كله العمر أنني أحس بل

 فارقـة وقـد عينيـه، ًمغمـضا أفريكـي فكـر »حايل مثل حاله«
 .الشيخ هلذا يكنه كان الذي القرف إحساس

 ًدائام – صادقة بحرقة ذاك واصل – إيل الناس أقرب أهنا مع -
 اخليمـة ويف هنـا أنـذا ها أفعل؟ أن بمقدوري ماذا للشباب أقول

 بكـل سيـرسقونه أفعل؟ وماذا روبالت سبع ثمنه للسيد جلباب
 سوى يأكلون ال فهم الكرز، بقطف هلم أسمح ادةالس .بال راحة
 ال؟ أم أقولـه مـا أحـق ...الفالحـون أخوتنـا أمـا حبتني أو حبة
 ًدائـام، اسـمح خمتار يا ًأيضا أنت ولك – ًجمددا انتعش وقد رصخ
 ببـضعة عـيل ضـننت :أزعلتني بم أتعرف ولكن هنا األول فأنت
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 ساعدينيـ فهـو سـيدنا البـن ًشـكرا للـرسير، اخلشب من ألواح
 زجاجـة نـصف فأعطـاين ًقلـيال، البارحة له رقصت باستمرار،

 ...فودكا
 مـساء احلقل يف سار ...حوله عام جديد من يذهل أفريكي بدأ
 مفتوحـة بوابـة ثمة وكان خفيف، رذاذ هطل حمملة، عربة خلف

 ذكـر وكـان .األغنيـاء الفالحني ألحد حظرية فناء يف سعتها عىل
 يعـيش الغبـي«...أنثاه عن ًباحثا صيتوي الفناء يف يتسكع األوز
 مـن الـصوت يف وأمل بحرقـة الـشيخ رصخ »مكـان كل يف ًجيدا
 يف اسـتغرق ثـم ًموافقـا قبعتـه أفريكـي فهز األسفل، يف ما مكان
 »الـضيقة األبـواب مـن يـدخل ال بقـرنني كثـور الغني« أفكاره
 ..الرفيعـة األفكار حيب ال الرب ...هيذي أنه أحس عندما وأفاق
 الـدخان وسـط قـابع ولكنـه ..الـشيخ هـذا غنـاء مثـري هـو كم

 كآبـة أيـة آه .غريـب فـرن وعـىل غربـاء وأنـاس الزائد والكالم
 كـال...اخلـاص حجـره يف يمـوت كـي يركض احليوان .وضيق
 .البيت إىل العودة أوان آن ...يكفي

-٣-  
 قـد والطباخـة العـامل كان .املساء عتمة يف نفسه فوجد صحا
 عـىل جالـسة احلمقـاء أنوتا سوى هناك يكن ومل .الكوخ غادروا
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 هلـا عمـل ال الـشعر، قـصرية بدينـة، كانت .النافذة قرب كريس
 النافـذة عـرب تنظـر كانـت .والفالحـني بالـسادة الطواف سوى

 ابـن أن إذ تبكـي وكانـت مقلوبة، بجرة أشبه اخللف من ورأسها
 .مقعدها عىل املتواصل بقفزه تنم يدعها مل الطباخة

 ًظنـا ذاهتـا إىل متـشكية باكيـة، قالت - أهنكني وزاإل هناك -
 اإلوز ونقر املطر فهطل البستان يف رقدت -نائم أفريكي بأن منها

 هكـذا ..ماتفيفنـا آنـا يـا وهكـذا ...العفريـت هـذا وهنا رأيس،
 وكـم غنيـة كنـت كم .ًحلوا ليس اآلخرين خبز ...أماه يا أعيش
 .ذكية كفتاة صيتي ذاع

 سـت بحوزهتـا كـان عندما الذهبي رصالع ذلك تتذكر كانت
 كضوءً طويال وصانتها مجعتها لقد .والكامل بالتامم ًروبال وثالثون

 هذه عنده تقطن كانت الذي الفالح طلب مرة ذات ولكن .عينيها
 قـال بـل ًطبعـا، يعـدها مل سيعيدها، أنه بالكنيسة، ًمقسام النقود،
 ...هنا من عيوانقل ..أردها لن بأنني فلتعلمي :العبارة برصيح
 مل إذ البارحـة، من أفضل اآلن نفسه أحس .عينيه أفريكي فتح

 عـالم إهلي يا آه .وضحك احلمقاء إىل أنصت .معتكرة رأسه تعد
 بحـرارة العـامل يـشكو الشيخ .يتعذبون ومم الناس هؤالء يقلق
 ...أزعجها ًطفال ألن تبكي وهذه
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 :ًضاحكا قال ثم
 تصفعيه؟ْ ملَ مل -
ــتيقظت ..آه - ــألت ؟اس ــاء س ــت احلمق ــأة وانخرط  يف فج

 :مزعج بصوت النحيب
 عليه؟ أقدر وكيف -

 ًمالطفـا، خفـيض بصوت هتدأ، بدأت عندما أفريكي، ناداها
 :ببالدة فأجابته

 تريد؟ ماذا -
 أخشى .إيل تأيت بأن هلا وقويل عجوزي إىل عزيزيت يا اذهبي -

 مـن بـشكل أمرنـا سـنتدبر نفعل؟ وماذا تأكله، ما لدهيا ليس أن
 ..وأليق أفضل البيت .انتهت قد خدمتي أن أعتقد .األشكال

 :بحرقة احلمقاء أجابت
 ...ختـف ال سـأذهب غربـاء، أنـاس مكانك سيحل ولكن -
 لك؟ سأقوله مما تزعل ألن

 .كال -
 .ًأيضا تفزع ربام ولكن -
 َمم؟ -
 وسـمعتهم البارحة، جئت اخلري، لك أردت لقد...يشء ال -

 .لك أنجم كي بانتوشا إىل هبتفذ .مريض إنك يقولون
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 تبني؟ وماذا -
 الـرتاب من حفنة أخذ فقد..عزيزي يا سيئة أمورك أن تبني -

 راح ثـم...يرتـل وبـدأ األيقونة حتت رقد ثم مقالة، يف ووضعها
 ...وينثر يتناول ...وجهه عىل وينثره املقالة من الرتاب يتناول
 بكنيتي؟ لك بحت وهل -
 .هبا تبح لقد...املصيبة وهنا -

 :قال ثم أفريكي فصمت
 .العجوز إىل اذهبي ذلك مع -
 .سأذهب .هذا بسبب جتزع ال -

 تقـضمها وراحـت الـرث كيسها من كعكة احلمقاء أخرجت
 .ركبتيها عىل املتساقطة احلبيبات ملتقطة

 ًكعكا؟ أتريد -
 .برغبة أحس ال ...ًشكرا...عزيزيت يا ال -

اء النافذة فهبت منها فتحت احلمق. ثم تنهد وانقلب إىل جنبه
طزاجـة املـساء، وملـع اهلــالل الـدقيق كالـشعرة يف قبـة الــسامء 

وغنـت . الشفافة، فوق الـسهل األسـود املنحـدر خلـف النهـر
ًالفتيات، بعيدا يف القرية، بصوت مجيل ممطـوط أغنيـة مدائحيـة 

متـى وملـن حـدث » ...يف املساء، حتت القمر الـساطع«: قديمة
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 ومياه النهر الدافقة موردة حتـت ضـوء هذا؟ غبش يغطي املرج،
الفجر، مهتزة برقرقات خفيفة، تتحلق دوائر، وعربـة مـاء عـىل 

ثوب نسائي بالكاد يرى يف الغبش، وقـدمان حافيتـان، . الضفة
مـر بـالقرب ... ويدان خرقاوان تسحبان الدلو املمتلئ بصعوبة

 .ديأثناء الرعي اللييل، فتى صغري كان يتنشق بلذة عبق املرج الن
 .الالمباالة ًمفتعال سأل تعرفيني؟ أمل -
 مـن خـارج نـاعم صـوت أجـاب .أعرفـك أن ًجـدا مهم -

 والفرح باحلنان صاحبته، إرادة رغم مفعم، مرتبك، رنان الصدر
 .الصديف اللقاء هلذا

 أساعدك؟ هل -
 .تساعدين أن ًجدا مهم -

ـيس أنـه ًمعتقـدا رغبتـه، كبح  ال حـديث إىل جرهـا الالئـق مـن ل
ـتم احلقـل إىل بـصمت، اهلـضبة وصـعد ده،تري  بالنـدى املخـضل املع

 :عميل بشكل يفكر وهو السامن، هديل إىل ًمصغيا النجوم، إىل ًحمدقا
 .بنفسها املاء تنقل هاهي ...فقرية ولكنها مجيلة -

 أهنا املعقول أمن ...العمر بداية يف طويل، زمن منذ هذا حدث
 إهنا ليموت؟ البيت إىل ذه،تأخ كي ًغدا ستأيت التي تلك نفسها هي
 العجفـاوان يـداها ومجعـت التايل، اليوم يف جاءته ...هي ...هي
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 واحلـزام الثخني، واجلورب اجللباب :»ثروته« كل واهتامم بحنان
 .بوهن يبتسم ًممتقعا البيت إىل وقادته احلائلة، بألوانه

 .الكفايـة فيـه بـام اشـتغلت لقد عزيزي يا لنذهب لنذهب، -
 تعـد ومل اهرتأت لقد .أصبحت كيف انظر .العمر ولط انتظرتك
 .اهرتأ وإن ًمجيال العقيقي السوار يظل ذلك ومع .ليشء تصلح
 مل .خدمتـه أهنى وقد بيته يف هو فها ًفرحا، األوىل األيام يف كان

 هـواء يف الرقاد إىل طويل زمن منذ حين كان فقد الكوخ، يف يرقد
 جمـرش يف بيدره، يف رقد .طلقال العراء يف اهلادئ، النقي، احلقول
 وكانـت عجـالت، بـال عربـة يف رقد التم، بطيور مزروع عتيق،
 ًهنـارا، ًليال املفتوحة البوابة عرب والبيادر، البساتني من عليه هتب
 والعجـوز نـاقش .املطـر من كبرية قطرات إليه حتمل رطبة رياح
 اقـة،الف وطأة حتت اضطرا، التي ابنتهام عىل وحترسا القضايا، كل

 بمـرض مـصاب ولكنـه ميسور بعيدة، قرية من لرجل لتزوجيها
 .أبيها لرؤية حترض كي ًخربا هلا يرسال أن قررا .لعني

 مـن اجلويـة األحـوال منعتهـا للدقـة حتـرض، مل االبنـة ولكن
 وعـال الـشمس أرشقـت الصباح يف .ًمضنيا ًطقسا كان املجيء،
 املـشبعة القمح موأكوا املوحلة، والطرق املدخنة، احلقول البخار
 إىل عربته غادر عندما أفريكي، ّوبرش األرض، عىل الراقدة باملاء،



 

 -٩٥-

 تـسللت الغـداء عنـد ولكـن حـسن، بطقـس العجـوز الكوخ،
 الـشمس ملـع حتت قتامة أكثر يبدو سوداها كان – سوداء سحب

 بـاردة، ريـح وهبت العجيبة، ومالحمها ألواهنا الغيوم وغريت –
 .قزح قوس بألوان موشى ًمائال، احلقول عرب املطر وركض

 خادمة وهي اجلارة، قالت – عظيمة مصائب حتدث سوف -
 هكـذا، الـسحب تكـن مل ًفـسابقا – اإلقطاعيني أحد لدى سابقة
 زمـن حـل فقـد اآلن أمـا كلهـا، والـشجر األرانـب تشبه كانت
 ...الفظة الغيوم

 الوبريـة بجزمته الكوخ قرب ًجالسا كان الذي أفريكي ولكن
 شـأنه مـا :فحسب واهنة ابتسامة رسم القصري، الفرائي هومعطف

 حيرثـون كـانوا الـذين اجلـريان، أتى !ستأيت التي واملصائب اآلن
 تعفـن مـن يـشتكون تعبـني، مبتلني، الغداء إىل املراحة، أرضهم
 الـرب بـأن أنفسهم إقناع يف جاهدين أجسادهم، عىل قمصاهنم

 بالـسحب، ءالـسام اعتكـرت الغـداء بعد ولكن الطقس، حيسن
 وعنـد .ًوبـردا ًغزيـرا ًمطـرا معهـا حاملة هوجاء عاصفة وهبت
 مـوردة جبـال ثمـة ولكـن الشمس، وأطلت الطقس هدأ املساء

 املغـرب، يف الـساموية القبـة أسـفل وتغطـى املـرشق، يف تكتلت
 .البط بريش أشبه غريبة فضية بتموجات



 

 -٩٦-

 أخـرض، بزغـب مغطـاة والنجـوم ضبابية، فكانت الليايل أما
 النـوم كـان .البوابـة عـرب أفريكـي إىل حمدقة كبرية، حباحب ثلم

 انعتاقـه يتـذكر عنـدما كـان، ولكنـه .يضنيه الليل وضجر جيافيه
 السامء عىل الصليب شارة يرسم واألشجان اهلموم كل من احلايل
 .ًممتنا

 بعـد سـاعة وإنـام يـوم بعـد ًيومـا ليس ويضعف ينحف كان
 أن ودون أمل بـال يتملكه وتامل أن حيس عندما كان ولكنه .ساعة
 :للعجوز يقول به، هيزأ

 .ًمرتاحا سأموت جتزعي، ال -
 تـأبى كانـت إذ مهمـوس، بأمل تغمغم كانت العجوز ولكن
 حتـى ولكن خييفها، ما أكثر هي مباالته ال كانت .كلامته تصديق
 كل جتاوزت أن إىل ضعفه، إىل نسبها حتاول كانت الالمباالة هذه
 املطـر، وتوقف احلقول، يف احلصاد بدأ عندما وز،مت هناية يف .حد

 تشرتهيا، كي كثرية أشياء من نفسها حرمت التي عجلتها ضاعت
 كـل إىل العجـوز ركـضت .كالكلـب تتبعها كانت التي عجلتها
 حزينـة، تـسأل، وكانـت عنهـا، ًبحثـا املجـاورة والقرى احلقول
 نتكــ ومل .محـراء عجلـة رأى قـد كـان إذا عـام عـابر كـل قلقـة،

 .فيهـا البحـث يمكـن جديـدة أماكن تستذكر وظلت لتستسلم،



 

 -٩٧-

 محـراء ًرأسـا القريـة إىل الكالب جرت قاتم، مساء ذات وفجأة،
 إىل هبــا وأتــوا منهــا، األهــايل فانتزعهــا صــغريين، قــرنني ذات

 وبكت فاضطربت بيتها، مصطبة عىل جالسة كانت التي العجوز
 أو يفعلـون مـا نيـدرو ال ًطـويال املـصطبة عند وقفوا .كالطفل

ــون ــد .يقول ــت فق ــذه ترك ــرأس ه ــة ال ــرنني ذات الفظيع  الق
 ًانطباعـا ًمجيعـا نفوسـهم يف جـاف، بـدم املـصطبغة الصغريين،

 إىل احلـرش مـن أصـواهتم عـىل أتـى وقد وحده، أفريكي ًثقيال،
 :بخفة ًقائال بيده لوح الكوخ،

 لـزوم هناك يعد مل واآلن ًشيئا، نملك مل بحياتنا !حدث ماذا -
  .ليشء

 واحد، آن يف ًمجيعا يتكلمون راحوا ثم مندهشني، إليه فنظروا
 إن الراعـي قـال .احلد هذا عند التوقف عدم ينبغي بأنه مؤكدين
 الظـالم، حلـول رغم وقرروا، الغابة، يف الرأس نبشت الكالب
 العربـة إىل اجلياد اجلريان أحد ضم .إبطاء دون هناك إىل الذهاب
 جانبهــا إىل قفــز ثــم فيهــا، الباكيــة العجــوز وأجلــس بــرسعة،
 األهـايل بـه وحلـق الدرب، متأل وقرقعتها تعدو العربة واندفعت

 ًأيـضا مظلمـة كانـت والغابـة مظلمة، احلقول كانت .اجلياد عىل
 يف كانـت، ولكنها املتساقطة، األوراق رائحة منها تفوح وهادئة،



 

 -٩٨-

 .ايباخلـ األمحـر الطـالع القمـر بـضوء منورة نواحيها، من ناحية
 بلـوط شـجرة قـرب صـغرية فسحة يف احلارس كوخ إىل وصلوا

 .اهللـع انتابـه احلـشد رأى وعندما يتعشى كان .يابسة هامة ذات
 حيـث املكـان، ذلـك إىل الراعـي مـع ومـضوا ًقنديال منه طلبوا

 اللغـط ارتفـع .بالرتاب مغطاة أحشاء فوجدوا الكالب، حفرت
 ًنـائام هـذا يكـن مل .كـيأفري إىل القرية، إىل الغابة حارس وساقوا

 الكـوخ وبدأ النار أرضمت وعندما .املعتم الكوخ يف ًجالسا وإنام
ــع وراح القــشية، بلحيتــه املختــار وأتــى بالنــاس، يمتلــئ  اجلمي
 فجـأة أفريكي انحاز اآلخر، أحدهم مقاطعني احلارس، يتهمون

 :نفسه عن ًدفاعا يكرر يفتأ ال كان الذي املتهم صف إىل
 أننـي لـو .كـذلك وأنـا يـرسق مل أيب .أرسق أن أرفـض أنا -
 هـي أرض ولـدي أعطـاين الـرب ولكـن لرسقت، ًمعدما كنت
 .ملكي

 بـل ًمتامـا، األرضية، بالشؤون الالمبايل أفريكي، صدقه ولقد
 .الـسجن إىل يـساق وبـأال رساحـه، بإطالق ًمطالبا صوته ورفع

ــأذعن ــه ف ــشون اجلــريان ل ــة يف املــذهولون، املنده ــر، هناي  األم
 .النعيش ووجهه لصوته له، ًأيضا العجوز أذعنتو

 .أمل أي الليلة، تلك منذ شفائه، يف لدهيا يعد مل



 

 -٩٩-

-٥-  
 

 اليوم يف التتويج، عيد يف وجاءا باملجيء وزوجها االبنة وعدت
 إىل أفريكي يأخذ أن قرر قد الصهر وكان .املخلص لذكرى الثاين

 .أيام لعدة وانتعش فوافق، الطبيب، عىل لعرضه املستشفى
 منــذ اغتـسل املألوفـة، البــرشية املـشاعر إليـه عــادت أيـام ولعـدة

 .الضيوف للقاء شعره ومشط العجوز، بمساعدة الباكر، الصباح
 وقع سمعه إىل تناهى بآتني؟ أليسوا :ينصت راح الغداء وعند

 البوابـة، إطـار يف الـصهر، ظهر ثم بعيد من آتية ومههامت خطى
 طويـل الـصهر .العجـوز تـبعهمت وطفلتهـا، االبنـة خلفـه ومن

 حليـق، بيضاء، ورموش االخرضار، إىل ضارب شعر ذو القامة،
 فـوق رمـادي جاكيـت جديـدتان، وجزمـة قبعـة :الثيـاب أنيق

 حـسناء، يعتربهـا ًدائـام كان التي ابنته، أما أصفر، جديد قميص
 بالكربياء، املمتزج وتواضعها بجامهلا ًأيضا املرة هذه أدهشته فقد

 يــدهيا وســمرة الليلكــي، وفــستاهنا املــسبلة الطويلــة ورموشــها
 األشـقر الـشعر ذات طفلتهـا تقود عذبة أنثى كانت .الصغريتني

 الثقـوب إىل بفـضول تنظر كانت التي األخرض، والثوب للغاية،
 .للخيطان ًخشبيا ًكركرا متص وهي املجرش سقف املالئة



 

 -١٠٠-

 رفعـا ثـم برفـق، وقـباله له، وانحنيا أفريكي من الضيفان دنا
 الحظ .تقبله أن رافضة عنه، بوجهها فأشاحت خده، إىل طفلتهام
 كالعـشب وأملس صلب مذهب، أبيض شعرها أن برقة أفريكي

 حياول الصهر كان – ودعة بحيوية الضيفان حتدث .الصيف بعد
 مل .أفريكي عن برصهيام يرفعا أن دون من ولكن – باستمرار التفكه
 ًمرتبكا، فابتسم هبذا أحس .تحدثاني عام يعرفان يبدو ما عىل يكونا

 ابنتـه ًمقارنـا يفكـر ينـي ال كـان ولكنـه فائقة، حيوية وأظهر بل
 مجيلـة ًأيـضا االبنـة .طيبـة أكثـر كانـت زوجتـي كال، :بعجوزه

 مجاهلا يعجبه كان .وأرصن أهدأ، بل صباها، يف كأمها ومتواضعة
 جوزالع أما شعرها، ملقط يف الزجاجية القطرات وبريق ورموشها
 وتعبهــا الليفــي وحــذائها الرخـو بجلــدها حنانــه تثــري فكانـت

 احليـاة أن للحظـة ًجمددا وأحس هيزه، تضادمها كان .وإخالصها
 إليـه حمدقـة ووقفت دخلت عندما تتصنع العجوز تكن مل .حلوة
 تعد مل رؤيتك، يريدون إهنم هبم، أتيت قد ها :تقول وكأهنا بحزن
 كـان .ًقبيحا أصبح وللحقيقة ؟العمل ما ولكن عزيزي، يا ًمجيال
 وعىل العريضة، قميصه ياقة عىل ًمتساقطا ًزاحفا، ويدق، يقل شعره
 نـاحيتي عـىل يتهـدل كـان كـام كاللجام، حتتها من الناتئة ترقوته
 .ًعميقا عيناه وغاضت شفافتان كبريتان أذنان الغائرين، صدغيه



 

 -١٠١-

 ًطبقا له العجوز وأرسلت .الكوخ يف غدائهم الضيوف تناول
 ًقلـيال هنض .خبز قطعة مع اخلنزير وشحم األخرض الكفاس من

 بـالفقرات، املـسنن ظهـره ًمقوسـا فوقه، وانحنى الطبق وتناول
 وبـدأ الصليب، شارة رسم أن بعد املرجتفة بيده امللعقة واختطف

 مل ًوفعـال .لألكل قواه تكفيه أال من ًخائفا برسعة، الطعام يزدرد
 عـىل فرقـد الـنفس وضـيق هنـاكباإل أحـس ما رسعان إذ .تكفه
 الكفاس الرغوة وعلت العربة، قرب ًقابعا الطبق وظل ...ظهره

 .كثـري ذبـاب فيـه وسقط الشحم من كثيفة طبقة سطحه وغطت
 كفـه راحة كانت .املزرقة وأظافره يده إىل ًحمدقا ينشه أفريكي كان

 .بالـشمع طليـت وكـأنام المعة يابسة، ضامرة، بدت إذ تدهشه،
 .باملستشفى فكر عندما زءهب وابتسم

  

-٦-  
 

 مـن وركـضت املطـر، مـن قصرية زخة املساء، قبيل هطلت،
 فـساتينهن، بأذيـال متغطـني ضـاحكات، فتيـات زرافـة الدرب
 وانتظـرن اهـتامم، أي أفريكـي يعـرن أن دون البوابة عند ووقفن
 عـىل البوابـة، إطـار عـرب بوضـوح يرى كان الذي املطر، انقطاع
 يتحـدثون شـبان ًأيـضا هنـاك ووقـف دي،رمـا غـيم من خلفية



 

 -١٠٢-

 متهدلـة مكسورة، هارمونيكا عىل يعزف أحدهم وراح مقهقهني
 مـد رأسه، يداعب والسكر البوابة من الصهر اقرتب .الصاممات

 وهـي الكبرية هارومونيكاه عليها ووضع األمام إىل اليمنى ركبته
 إىل الناعـستني بعينيـه ًحمدقا العزف يف وانخرط ورقة، بنعومة هتر

 ريـان فـم ذات شـاحبة، امـرأة وقفت مواجهته ويف .حمددة نقطة
 زوجـة إهنـا ..سـوداء ورمـوش كالفـضة تربقـان وعينني لطيف
 يناديان كانا .بثبات إليه حمدقة ًقليال، رأسها حانية وقفت .جندي
 تنتهـي، ال التي »األمل« أغنية وبكلامت بالنظرات، اآلخر أحدمها

 الغرامي حوارمها اخلفيف املطر تحت يراقب، ًطويال اجلمع وظل
 وأطبـق البوابـة، أظلمـت .املجـرش زوايـا أظلمـت .الـصامت

 .ًرائقا مزاجه كان .ًمنصتا جفنيه أفريكي
 ثم متأخر، وقت حتى هكذا املجرش قرب ًمتجمعا احلشد ظل
 نجمتـان وحـدقت السامء صفت الليل آخر ويف بالتدريج، تفرق

 »أخـرى تلزمـه تعجبه، ال نتياب إذن، هكذا« املجرش إىل كبريتان
 راجف، رجويل صوت البوابة خلف وانبعث اهلارمونيكا، صمتت
 ومقاومـة ممطـوط بـصوت تتمنع املرأة وكانت متوسل، مبحوح
 يف املتاللئـة النجوم ظالن حجب ذلك وبعد ًفشيئا، ًشيئا تضعف

 ...القش بقايا إىل اليسار، إىل ومضيا للحظة، البوابة إطار



 

 -١٠٣-

 روحـه يف وانبثقـت »...ًطبعـا حتبـه وابنتـي ئة،سـي بادرة آه،«
 فرشـت ...بـدونك حبيبتـي يـا ضـجرت« ناعمـة عاطفية أغنية

 ما رسعان ولكن غفا .»الصقيع غطاها واملخدة بدونك، الفراش
 وعـاد اجلنـدي زوجـة الـصهر أوصـل .قـوي سعال عىل صحا
 هبـا وألقى جزمته خلع ثم زحافة عىل وجلس املجرش إىل بجرأة
 عىل النائم الديك فأضاء ثقاب، عود أشعل .بصخب األرض إىل

 مل أنـه يظهر كي ًضاحكا، الديك عن أفريكي قال .التقطيع خشبة
 :اآلخرين شؤون يف يتدخل ال وأنه يزعل
 .لنفسه وجد مسكن أي اللعني، -
 تنم؟ مل ملاذا -
 .ًتقريبا النوم أعرف ال إنني -

 :يضطجع وهو اكرتاث، دون الصهر فقال
 ذن؟إ ستموت -

 :ًمتفكها أفريكي أجاب
 أحس ..النهاية أحس .احلقول من اخرج نحيل يا عشب يا -

 .آخـر وقـت أي مـن أكثر الليل يف الضجر ينتابني .باملوت ،»به«
 الليـل منتصف نجوم من نجمة طلوع أو شهاب سطوع فأترقب
 :يائسة بنربة أردف ثم .واحدة من ما ولكن



 

 -١٠٤-

 ...ترن قصبتي أجراس بدأت -
 حزنـه مـع ًوحيـدا أفريكي وظل .باكتئاب ًشاخرا رالصه غفا
 بقول الكالم، من بمزيد يرغب كان .القلب توجف التي وعزلته

 :فناداه لصهره رقيق، لطيف، ما يشء
 نمت؟ هل -
 ثـم تريـد؟ مـاذا – نومـه من ًمنتفضا الصهر أجاب- كال، -
 :برصامة غمغم
 .ينم غريك ودع نم ًزعيقا، كفاك -

 يف مجيل احلب هو كم ..آه« :القول ريدي كان أفريكي، فسكت
 يتخيـل أنً حمـاوال أنفاسـه وحـبس يفكر، ًراقدا كان »الدنيا هذه
 الليـل آخـر سـبات يف يغـط كان الصهر، شخر ...القرب يف نفسه

 خلـف ًطـويال، املعتكـرة، اخلابيـة، الشفق محرة تراءت .العميق
 مـن خـرياأل اهلزيـع هـالل له وبدا املعتمة، احلقول وراء البوابة،
 .واختفـى ًواطئـا مـر ثـم مغبـشة، مرآة يف منعكس وكأنه الليل،

 بـصوته، املجرش ًمالئا الديك وصاح الفجر، قبل الدنيا أظلمت
 .جديد هنار األحياء عىل وأطل فضية سامء البوابة إطار مألت

 غفوتـه من أفريكي وأيقظ وانتعاش، بقوة ًمتثائبا الصهر هنض
 البوابـة يف حـدقت ونضارة وبمرح .ًمرحا الصباح حل .اخلفيفة



 

 -١٠٥-

 احتذى .العشب عىل الطل وملع .األفق عند برتقالية زرقاء، سامء
 ًقـائال األرض، هبـا خيـبط وراح صـدره نفـخ ثـم جزمته الصهر
 :حيي أجش بصوت

 .اإلسـكايف يقـصد كـان .األعـرج الشيطان هذا يل ضيقها -
 :أفريكي فأجابه

 .عذاب بعده ما عذاب اخلريف يف والشغل الضيق احلذاء -
 أفلـح فلـن ًصوفيا ًجوربا ارتديت لو خفيف، وجوريب هذا -

 .فيها قدمي إدخال يف
 ًكتانيـا، ًقميـصا ألبستاه ثيابه، أفريكي واالبنة العجوز ألبست

ً وبنطـاال وخفيـف نظيـف ولكنه كي، دون طويل وقت عليه مر
 طويلـة وجزمـة – اإلقطاعي السيد من هدية هو – ًخمططا ًرماديا
ــة،جلد ــستاه ي ــه وألب ــصري الفرائــي معطف ــه الق ــشتائية وقبعت  ال

 يف تعـدو الطفلة كانت .العربة إىل إبطه حتت من وقادتاه الكبرية،
 يـنكمش فكـان .ذيلـه مـن إمساكه حماولة الديك خلف املجرش

 بعـدما لـه الـسامء بـدت .يـضحك أفريكي وكان منها، هيرب ثم
 وهـواء فرحـة، ومـضيئة، حـدود بـال رحبة املجرش، من خرج

 مـن النهـار ذلك وكان جفت، قد الطريق كانت .ًمسكرا احلقول
 لــون هلــا بغيــوم ًمكتظــا ًملتمعــا، مــا، حــد إىل ًبــاردا آب شــهر



 

 -١٠٦-

 فهـو والـشفاء، باملستشفى التفكري يف برغبة حيس يعد مل .الفوالذ
 .هكذا مرسور

  

-٧-  
 

 أكثـر الشهر هذا يف أفريكي عن احلياة وابتعدت آخر، شهر مر
 األصفر املسحوق ذات السوداء األقراص تساعده مل ًطبعا .فأكثر

 ذلـك مـع ظل ولكنه .فحسب بنارها تلسعه كانت وإنام الفواح،
 وأخفـى، قرص، آخر ازدرد وعندما ًيوما، عرشين طوال يبتلعها
 تــنفس املخــدة، حتــت املــدورة الزجاجــة مفهــوم، غــري لــسبب

 ودع قـد كـان .ثقيل عبء آخر كاهله عن ألقى وكأنه الصعداء،
 ّوقلـت ينـسونه بـدأوا قـد بدورهم الناس وكان خميلته يف الناس

 يتبـادلون كـانوا عليـه يعرجـون وعنـدما ًتـدرجييا، لـه زياراهتم
 ثالثـة، تـارة حزينـة أخـرى، تـارة مضحكة تارة، مؤثرة أحاديث
 ًضـيفا نفسه حيس الوقت طوال كان .األمهية عديمة ًدائام ولكنها

 اآلن يعيـشون الناس وهاهم يوم، اتذ فيها عاش منطقة إىل قدم
 .بينهم كان عندما قبل، ذي من ًوإسقاما ًسوءا أكثر حياة فيها

 أرتـور بـورت يف كان .مرتني وزاره القرية إىل اجلنود أحد عاد
 عبــارة يقــل مل ذلــك ومــع .واألرس احلــرب عــرف اليابــان، ويف



 

 -١٠٧-

 كـل يـتكلم كـام تكلـم وإنـام األرس، أو احلـرب عن ذكية واحدة
 مرعبـة احلـرب األجنبيـة، البلـدان وزاروا احلرب خاضوا ينالذ

 :البـرش لطبيعـة خمـالف يشء كـل األجنبيـة البلـدان ويف وكفى،
 إليـه، الـذهاب تـستطيع مكـان مـن ليس ولكن واسعة األرض
 ال ولكـن حتـىص، ال وألـوان أشـكال والبرش دنياها، متأل اجلبال
 النـساء عـن الكثري اجلندي روى ...منهم أحد مع للحديث جمال

 .»منفرات القامة، قصريات« :ًأيضا هن أداهنن ولكنه اليابانيات،
 ًطـويال جتلس إذ .بالراحة معها حيس أفريكي كان أنوتا، زراته

ــستعجلة غــري ــذهاب م ــان أي إىل بال ــول وال مك ــال تق  :بافتع
 أهنـا رغـم صـادقة بـسيطة، كانـت »...عمـل لـدي سأذهب،«

 أمحـق، مـع محقـاء مثل للند، دالن كالم اآلن معه بكالمها تزعجه
 .احلاجة عن زائد إنسان مع أو أخيها، مع كام

 وقبعـة القـصري، الفرائـي معطفـه يف الرقـاص، الشيخ وزاره
 بإحلـاح وراح، ًتفاحـا معـه وجلب سيده، من أخذها عتيقة قشية
 ًأيـضا، مفرطـة بحيوية وانطلق، .أفريكي خمدة حتت يدسه مفرط
 حياتـه يمتـدح تارة وكان الدائم، سكرهب أعامقه يف ًمبتهجا يثرثر،
 مـع فمه من تتطاير الالذعة اخلمر ورائحة بقرش، يبيعها ال وتارة

 .تتوقف ال التي الكلامت



 

 -١٠٨-

 لقـد النعـيم، يف وكـأنني الـضيعة يف نفـيس أحـس...هم ـــ
 يف كرم إىل الفائت العام أرسلوين .ًإنسانا أصبحت ...هنا سمنت
 أراحنـا ..ًقـرصا هنـاك أعطوك ولو حتى حيتمل ال يشء ..احلقل
 عنـدما ًدائـام ثمة إذ .خمتلف فاألمر الضيعة يف عندكم أما الرب،
 القنـب، يقطعـون وهم الشبان :عليه تتفرج ما احلقول، إىل خترج

 .لقاء إىل تدعوها امرأة أو
 يـذرون كـانوا :ألفريكـي وقـت العمليني الناس لدى يكن مل

 اهللـع خـرق مـرة ذاتو .أخـرى مرة ويبذروهنا اجلديدة احلبوب
 ًداعيـا النـاقوس دق فقـد الوديعـة، احليـاة هـذه اخلطر وناقوس

 بعيـد، بيـدر يف كوم إىل املباغتة، الكارثة مكان إىل املفزوعة القرية
 .رسيـع برتقـايل هلـب القائظ، النهار وضح يف فجأة، فوقه زغرد
 برسعة، فنهض ًدائام، احلرائق خيشى كان إذ أفريكي، قلب وجف
 الزرقـاء الـسامء إىل البوابـة عرب ًطويال وحدق تطاعته،اس حسب
 إىل باهتامم أنصت بفزع، تتطاير سوداء ندف كانت حيث اهلادئة،

 احلريـق إىل الراكضون الناس حيب اللذين القرية، وضجيج لغط
 القديمة، العادة حسب إليه، وانتقلت .مقصود بشكل تضخيمها

 فـرح قـد أنـه أدرك مـا رسعـان ولكنـه اإلحساس، هذا عدوى
ــق، ــأهنم وللعــزاء للحري ــضون ب ــه نحــوه سريك ــن وخيرجون  م



 

 -١٠٩-

 يشء حيـدث لن وأنه بعيد احلريق أن ًأيضا أدرك ولكنه املجرش،
 .اضطجع جديد ومن المباالته، إليه عادت جديد ومن هذا، من

 .معـه وجلـس اخليش من املصنوعة بجبته القندلفت زاره مرة
 :قال ثم مرضه ومن منه يسخر البداية يف راح

 وترجـع ...نعـود الرتاب وإىل خرجنا، الرتاب من«...أجل -
 أفريكي أجاب .»هذا من المفر...أخي يا ايه ..خالقها إىل الروح

 :القندلفت كلامت أعجبته وقد برسعة،
 .هذا من الفرار يمكن كيف اهللا حاشى -

 ولكنـه الكنيسة قندلفت كلامت من باالنقباض أحس للحظة
 :بإرصار كرر

 أتـشكى ًأحيانـا .هـذا جتنـب يمكن ال...اهللا حاشى ...كال -
 والـرب ًصـحيحا، هـذا أليس يقال، كام مرهون، ديك أنا :ًقائال

 ...الرهينة يطلب
 :األفكار عليه اختلطت وقد مناسبة بال أضاف ثم
 .األرض يف انتـرش اخلطايا من كم ..يمكن ما بأرسع ...كال -

 الـصلب، من ئدةعا وهي كانت، الرب أم أن يقولون القديسون
 إال ويبـست دمعهـا مـن احرتقت كلها األزهار ...بحرارة تبكي
 .ويدخنونه اآلن الناس حيرقه وهلذا ..التبغ



 

 -١١٠-

 كـان .حياتـه يتـذكر أن ًمرارا حاول املستشفى من عودته بعد
 حتقيق يف جهد .عمره يف وخربه رآه ما كل ينظم أن برضورة حيس
 تافهـة، كانت فذكرياته .ًعبثا تذهب مرة كل جهوده وكانت هذا،
 يشء كـل وكـان معنـى، هلا ليس سفاسف تذكر متشاهبة،، فقرية
 حياتـك تتـذكر تبـدأ أن ما .متقطعة مشوشة لوحات يف له يتبدى

 مـا مـساء أو يـوم يف كلها تتحد حتى الطفولة من ًبادئا بالرتتيب،
 ال زائـد، بعيد، يوم األغلب، عىل بصلة للطفولة يمت ال واحد،
 مـن أفريكـي نفـض ولقـد .منه يدك تنفض أن سوى جتاهه متلك
 هـذه، أعجوبـة أي .الذهنيـة قدراته وكل يعرفه ما كل بأسى يده

 ًمثال، يقولون، .ًشيئا أدرك ال ًشيئا اآلن أذكر وال وعشت عشت
 :هذا يعني ماذا ولكن الفالنية، السنة يف الفالين املكان يف ولد أنه

 ثقـة لديـه يعد ومل بل ته،والد معنى حتى يفهم ال أنه أدرك ولد؟
 وأمـه الفالين فالن أباه أن ًدائام يرددون كانوا .بحدوثها ملموسة

 حتـى يفهـم ال هذا، حتى يصدق ال اآلن وهاهو الفالنية، فالنة
 إليـه، النـاس أقـرب مهـا والديـه أن يعتقد حياته طيلة كان .هذا

 مل .بعـده مـن أمـه نـيس مـثلام ًمتاما، نسيه أبوه مات عندما ولكن
 أبيـه وجـه يتصور يعد مل وإنام فحسب، عليهام التحرس عن يكف

 ولكنـه البـرش، مـن كثري مع محيمة صالت لديه كانت .بوضوح



 

 -١١١-

 ًأحالمـا حياتـك يف رأيـت لقد األحالم، تنسى كام ًأيضا، نسيهم
 .تتذكرها أن اآلن حاول ولكن كثرية
 ولقائـه النهـر، قرب الفجر ذلك سوى بوضوح يذكر يكن مل

 بـارد بعطـف اآلن إليـه تنظـر التـي اللطيفة الفتاة تلك مع البعيد
 .ابنته وجه وسوى شائختني، وعينني

  

-٨-  
 

 املريـرة احللـوة اجلزية هذه تأدية موعد واقرتب ثالث شهر مر
 مـن مـضنى برأسـه، هيز أفريكي كان .ًباكرا اخلريف حل .للرب
 افـة،اجل اجلرحيـة وأظافره املتقرش، وجلده القديمة، وثيابه الربد،
 .يأيت وال أناديه جامح، هو كم :املوت إىل ًمشريا ويقول
 كـان فحـسب، البوابـة إطـار ضمن كالسابق العامل يرى كان

 خلـف األفـق، عربت .اهلائلة اللوحة تلك من ًصغريا ًجزءا يرى
ــصاف ــاري، الصف ــوم الع ــزداد غي ــرودة ًبياضــا ت ــست .وب  يب

 وبـدأت .وتعرى البيدر خوى .متوت أن قبل وتعفنت األعشاب
 كـان .الصفصاف أشجار عرب ترتاءى البائس احلقل يف الطاحونة

 املجـرش، ثقـوب يف تـصفر والـريح ًأحيانـا، املطر يعقب الثلج
 :ببالدة يفكر أفريكي وكان صقيعي، بحقد



 

 -١١٢-

 .بلقاء مهرة عىل آت اخلريف هاهو
 البوابـة إطـار فكـان السوداء، اجلليدية، الرطبة، الليايل يف أما
 ثقيلـة، نظـرات إليـه يلقـي ًثابتا، ًغائام، ًشبحا امهأم يقف وحده
 أنه يعرف فهو الكوخ، إىل االنتقال يرفض كان .الرعب فيه تزرع

 .ًمعذبا ويموت ليلة، أول يف هناك سيختنق
 حتلـق واطئة وغيوم للغاية، بارد الطقس :ًحلام رأى مرة ذات
 وكـان .املحمـرة الـصفراء وحوافهـا الغابة، خرضة فوق ًبعيدا،
 كـان .بلقـاء مهـرة عـىل املوحلـة، الـدرب بمحاذاة احلقول يعرب

 اليـابس الطويـل جـسده يغطـي والـساقني، الشعر طويل ًهرما،
 ًعميقـا فتغـوص بقدمه املهرة يرضب كان .طويل فرائي معطف

 وكيـل أدركـه .اخلـرضة مـن ًكـتال بحوافرها مقتلعة الوحل، يف
 فـانزلق وحقـد بـصمت ورضبـه املرسج، جواده عىل اإلقطاعي

 عليـه، جيلـس كـان الـذي القميص مع املهرة، ظهر عىل أفريكي
 رأسه عن الثقيلة، قبعته ًخالعا ركبتيه، عىل وركع وصمت، بخفة

 هـرم، أصـم، أنـه ًمـرددا الـصفح، ًطالبـا يبكي وراح الصلعاء،
 ورشع أسـنانه عـىل الوكيـل كـز ...ابنته إىل ذاهب وأنه ضعيف،

 ًغارقا والرعب، األمل من كيأفري صحا .بدنه من بقعة كل يسوط
 البوابـة شبح إىل ًحمدقا الفجر، مطلع حتى ًراقدا وظل .دموعه يف



 

 -١١٣-

 أخـرية بنبـضة خيفق يتجمد، املتعب قلبه بأنه وأحس .الرصايص
 الواقعيـة، األرضـية حياته هي أم ًحلام هذا أكان يدرك مل .رسيعة

 اعندم أحسهام اللذين التعاسة وتلك األسى بذلك امتزجت وقد
 املخـضل وجهـه ًماسـحا ضـحك .الوكيـل أمـام احللم يف ركع

 :بثقة لنفسه وقال بالدموع
 .فليكن ...سأختنق .الكوخ إىل سأذهب كال -

 الـشتاء أتى .الكوخ إىل لالنتقال عنه ًرغام اضطر الصباح ويف
 الـشتاء كـان آه، .جـسده يف أخـرى مـرة احليـاة والتمعـت فجأة

 هطـل .شـتوي فـرح، يـف،أل بإحـساس بعيد، زمن منذ يغذيه،
 احلقـول ابيـضت األوىل، الثلجيـة العواصف هبت األول، الثلج

 يف ختـيم الوحـشة !عام نصف الكوخ يف اختبأ الثلج، يف وغرقت
 أمـا الوحـوش، وتلعـب العاصـفة، يف البيضاء، الثلجية احلقول
 الرتابيـة الكوخ أرض سيكنسون .والسالم األمن فيغمره الكوخ

 .املوقـد يف الطازج القش ويشعلون طاولة،ال ويغسلون املحفرة،
 معرفتـه رغـم »قلبهـا أحس« لنفسه فقال ابنته أتت !هذا أمجل ما

 ّبـيض .خطوبتهـا حفلـة حلـضور صـديقتها، أجل من أتت بأهنا
 وضـفاف ومنحـدراهتا اجلبـال بـيض .القامتة العفنة القرية الثلج
 ود،أسـ كان – بعد يتجمد مل إذ – فحسب وحده النهر .كله النهر



 

 -١١٤-

 الكـوخ مدخل عند االبنة وقفت .فيه يسبح أبيض إوز ثمة وكان
 أبيهـا، عـىل بالـشفقة اإلحساس ذلك فارقها وقد مجيلة، مرحة،

 ماتـت اخلريـف يف .حـال كـل عـىل أخـرى مـرة ينهض لن فهو
 كانـت .واحلريـة الـشباب ًجمـددا إليهـا أعـاد مـا وهـذا طفلتها،
 االبنـة وكانـت يألفريكـ ًفراشـا احلجـرة أرض عىل متد العجوز
 إىل الزحافـة عـىل لسحبه األب، إلحضار ًمعا تذهبا كي تنتظرها
 .الكوخ

 الشال وأزاحت الفرائي معطفها خلعت االبنة وصلت عندما
 املفتـوح الباب فاقتحم العتبة عىل ووقفت كتفيها، إىل رأسها عن
 بـأريج يفـوح أزرق، ًحريريـا ًفـستانا ترتـدي كانـت .فيض غبار

 .الـثلج مـن ذائبـة نـدف تلمـع كانت شعرها وعىل عطر، لطيف
 إىل قفـزت ثـم مرات عدة طردته .الباب إىل اجلريان عجل تسلل
 يف ًجمـددا تعـيش ذي وهاهي طفلة، تزال ما أهنا هلا تراءى .العتبة
 وعـىل هـذا، مـن عجل تعرف أهنا يفرحها كان .وأبيها أمها بيت
 .بسببه ترصخ أن ينبغي من

 العتبـة، عـىل تتقـافز وهي خترص – تأخذك محى ميشكا، -
 أن دون تـشتم أن تستطيع القرية، أهل من أي مثل لكوهنا، فرحة
 .ثورك وراء للجري مستعدة لست – منها أحد يزعل



 

 -١١٥-

 املـدخل إىل خطوبتهـا، حفلـة ستحـرض التـي صديقتها أتت
 ذات جــادة، فتــاة إهنــا .الــشمس عبــاد بــذور تفــصفص وهــي

 جديـد بمنديل رهاشع تلف وكانت عريضني، أسودين حاجبني
 .فضية بأوراق مزركش الفوالذ، لون له

 :بعجلة أفريكي ابنة قالت
 ..القسيس بإحضار أمر وقد يموت، إنه أيب، لنقل فلنذهب -
 األوىل، الثلجيـة والعاصـفة الليلـة بـأرق ًمـستثارا أفريكـي كـان

 ًمـصغيا الزحافة يف رقد .القريب وباملوت ..الكوخ إىل واالنتقال
 التـي اجلافـة الشبكة وحفيف الباردة، الشتائية لريحا وحوحة إىل

 التـي البيـضاء النـدف إىل ًنـاظرا منهـا، إليـه تنفـذ الـريح كانت
 الـذي املهـرتئ معطفه يف نفسه عىل ًمنكمشا يرجتف كان .حتملها
 قبعتـه باسـتمرار ًمرخيـا رقطـاء، بربدعـة الدفء، جللب غطي،

 أمـا االنتظـار، نعـ يعرب وجهه كان .األصلع جبينه عىل العميقة
 كـان .يشء أي عـن تعربان تكونا فلم القامتتان، الكبريتان، عيناه

 ًمتطوحـا، الذاتية، بقواه بمفرده، الزحافة إىل العربة من انتقل قد
 لنقلـه سـيأتون :طفوليـة بنـشوة يفكـر وهو الوهن، من سكران

 بـذراع يـستعني ألن بحاجـة كان ًجاهزا، لديه يشء كل فيجدون
 :الرنان االبنة صوت انبعث فجأة ...فحسب العربة



 

 -١١٦-

 حي؟ أنت هل أيب -
 ًعظـيام هلـا بـدا كـم :عليه برصها وقع عندما بغتة االبنة بكت
 الطويـل - الـشعر بقايـا – الـشعر ذو احلـي املرحوم هذا ًوعتيقا
 بطرطـور أشبه القدم ّصريها التي والقبعة الكتفني، حتى املرخي

 املـصطبغ الطويـل اجللبابو الرهبان، بقلنسوة أشبه ملهرج، عال
 عليهـا سـلم .املعطـف يعلـو كـان الـذي اليابـسة، احلنطة بلون

 إىل الزحافـة وسحبت برصها فأخفضت يسمع، يكاد ال بصوت
 عـىل الكـوخ، إىل املجـرش ومن .صديقتها مساعدة دون الكوخ
 لـسكتي اجلنائزي األثر مها أسودان خطان امتد األبيض، الغطاء

 .الرطبة باألرض ملتصقتني الصيف والط ظلتا اللتني الزحافة
  

-٩-  
 

 يكن مل الضوء ولكن املزرق، الرماد بلون غسق الفناء يف خيم
  .بعد احمى قد

 والـثلج الـواطئ البـاب عتبـة عـىل العتمـة، يف القس انحنى
 املوت كصوت صوته ورن بحيوية، هتف الكوخ، ودخل يغطيه،
 :نفسه
 هو؟ أين -



 

 -١١٧-

 االبنـة ذهبـت( اردبـ برعـب مقعـدها عـن العجـوز هنضت
 األب هنايــة أن تظــن تكــن مل إذ صــديقتها، بخطوبــة لالحتفــال

 يديـه عـىل ًمعتمـدا نفـسه أفريكـي وهنـض )الرسعة هبذه ستحل
 يبـدو املخيـف وجهـه كان .النعش من ينهض وكأنه .الراعشتني

ــوت شــحوب ًشــاحبا أزرق العتمــة يف ــه، القــس نظــر .امل  إلي
 الكـوخ دخـل وكأنام وذعر، برسعة، يقول وهو صوته وأخفض

 دخـل كـأنام هـذا، كـل ألجلـه يقام الذي ذلك هو آخر، ما أحد
 :نفسه الرب
 .القبعة انزع ...القبعة -

 ...ركبتيه عىل ووضعها قبعته أفريكي فخلع
 .صفراء بذبالة شمعة ضوأت ثم

 خفـيض، بصوت أفريكي سأل القربان وتناول االعرتاف بعد
 :يسمع بالكاد
 ّيف؟ ّحل قد املوت أن أتعتقد األمور، هبذه عارف أنت أبانا يا -

 :ًتقريبا وفظ عجول، مرتفع، بصوت القس فأجاب
 .تستعد كي األوان آن ّحل...ّحل -
 منهـا وتنـاول إليهـا، ينظـر أن دون العجـوز بيـد أمـسك ثـم
 ًمـرسعا ومـىض .كفها يف وتعرقت ًمسبقا أعدهتا ًكوبيكا عرشين



 

 -١١٨-

 إىل وانحنـت لـصليب،ا شـارة العجـوز رسمت .العتبة ًمتجاوزا
 إىل األخرية للمرة تنظر بيدها، ذقنها تسند وهي وراحت األرض

 »األوان آن األوان، آن«...حياهتـا يف رأتـه قلـام الذي الرجل هذا
 الـشمعة ًضـاغطا بإذعـان، ظهـره عـىل فرقـد القـس، به رصخ

 تعـوم روحه وكانت ويذوب، ينحل قلبه كان .العجفاء بأصابعه
 الذبالـة ضـوء كـان .املـوت يسبق الذي وجالتم يف الضباب، يف

 شـاربيه عـرب املنـسلتني الرمـاديتني، شـفتيه عـىل ينزلق الصفراء
 الكبريتـني عينيـه وكـريت الالمـع، الـدقيق أنفـه وعىل اخلفيفني،

 منـه، يقـرتب بإنـسان أحـس وعندها ..املغمضتني البنفسجيتني
 هوجهـ ولكـن ًقلـيال، عينيه وفتح ما، كلمة يقول كي جهده بذل

 العتمـة هـذي وأقلقتـه الـضوء، هذا أفزعه ربام .فحسب ارجتف
 الـشمعة العجـوز أخـذت .بالكنيسة تذكره التي املهتزة السوداء

 النهايـة أن معتقـدة عليهـا، ونفخـت أفريكـي، يـدي مـن هبدوء
 .منه بالقرب جلست ثم بعيدة، ماتزال

 ًيومـا ختيـل .أكـرب براحـة والظلمة السكون يف أفريكي أحس
 اجلبـل ومنحـدر اخلرضاء، احلقول يف تركض صيفية ًرحيا ًصيفيا،
 رنـان بصوت يرصخ الذي ذا من .قربه عليه ورأى القرية، خلف
 فوقه؟ وينوح هكذا



 

 -١١٩-

 مــن بنــا؟ فعلـت مــاذا بنفــسك، فعلـت مــاذا أيب، حبيبـي -
 قـرب مـارة كنـت أيب حبيبـي بنـا؟ سـيهتم من ألجلنا، سيحزن
 قربـك، أمـر كنت عندما أحد، يب يرحب مل أحد، يلقني مل بيتك،
 وأنـت بروق، يا اشتعيل رعود، يا أرعدي يب، ترحب تلقاين كنت
 انفخـي ريـاح، يـا واعصفي انشقي أمنا، يا الرطبة األرض أيتها

 .عنه اخلعيه أيب، عن الذهبي الكفن
 ومتلمـل وعذوبة، بفرح لنفسه هذا أفريكي قال »ابنتي إهنا آه«
 ...صدره يف ما أمل

 النافـذة، خلـف الـثلج، وكـان اهلـادئ عتمامل الكوخ يف مات
 .تالحظه مل العجوز إن حتى بصمت، بالبياض العامل يصبغ

  
١٩١٣  



 

 -١٢٠-

 
 

 
  احلياة اجلميلة

 
ً أمـواال أملـك أنذا ها .حققته متنيته ما كل مجيلة، حيايت كانت

 – باسمي البيت سجل مبارشة العرس بعد زوجي – منقولة غري
 ًكبـريا ًخمزنـا ًطبعـا أملـك ال أنا .جتاريت ّولدي .وبقرتنيً وخيوال

 لقـد .لـضاحيتنا ًمتاما مناسب ولكنه فحسب، ًصغريا ًدكانا وإنام
 .يلني ال حازم طبع وذات ًدائام ناجحة كنت

 أنـه رغم األشغال خمتلف أيب علمني فقد العمل ناحية من أما
 ًعمليـا، للغايـة، ًذكيا مثيل، كان ولكنه ًمدمنا، ًوسكريا أرمل كان
 .قلبال قايس

 :القنانة من حترر عندما يل قال
 النقـود، بعـض نـوفر تعـايل نفـيس، سيد بنيتي، يا اآلن أنا -

 ًبيتـا، ونشرتي املدينة إىل ننتقل منها يكفي ما لدينا يصبح وعندما
 أريـد ال .ًملكـا نفـيس سـأحس وعنـدها ممتاز لسيد أزوجك ثم

 .هذا يستحقون ال فهم أسيادنا، عند البقاء



 

 -١٢١-

 القـول يمكـن بـل للغايـة، فقراء أهنم إال طيبني أسيادنا كان
 البيـت بعنـا أن بعـد عـنهم رحلنا .شحاذون أهنم ببساطة عنهم

 أخـرى، قريـة يف الرحـال حططنـا .نملـك مما وغريها والدواب
 ميـشريينا، الـسيدة مـن ملفـوف حقـل واستأجرنا املدينة، قرب
 مل الوجـه، جمعـدة قبيحـة، القيرص، حاشية نساء من واحدة وهي

 .هبــدوء تعــيش كانــت ولكنهـا ًعانــسا، فظلــت أحــد يتزوجهـا
 مـا أحـسن عـىل وأقمنـا خيمة ونصبنا لدهيا ًحقال إذن استأجرنا

 .يرام
 ننتظـر قعـدنا .التكفينـا املـصائب وكـأن ًباردا، اخلريف حل
 إن مـا !كارثـة وأيـة الكارثـة، بقدوم نحس أن دون جيدة ًأرباحا
 .كـربى فـضيحة انـدلعت حتـى هنايتها إىل هبدوء أمورنا سارت
 اخليمـة قـرب وقفـت ثم – عيد يوم كان – ًصباحا الشاي رشبنا
 فـذهب أيب أمـا .املـروج عرب الكنيسة من العائدين الناس أراقب
 كنـت .ختللته التي الرياح رغم ًمشمسا ًيوما كان .امللفوف يتفقد

 منـي اقرتبـا رجلـني الحظت ثم الناس، عىل التفرج يف منهمكة
 تـرايب وجـه ذو القامـة، طويـل رجل وهو القس، أحدهم فجأة،
 بـشعر مغطـى قذاله كان عصا، وحيمل رمادية جبة يرتدي معتم،
 اآلخـر أمـا .تداعبـه الـريح وكانـت أصـيل، جـواد عرف يشبه



 

 -١٢٢-

 وقـد فانحنيـت اخليمـة، مـن اقرتبـا .عنـده يعمـل بسيط فرجل
 :وقلت اخلوف انتابني

 .بزيارتنا فكرت ألنك لك ممتنان نحن .بأبينا ًوسهال ًأهال -
ًولكنه راح يرضب األعشاب بعصاه حاقـدا مكفـر الوجـه، 

 :وقال دون أن ينظر إيل
 أبوك؟ أين -
 .بنفسه آت هو ها .أردتم إذا سأناديه .احلقل إىل ذهب لقد -
 مـن ينقلع وأن الكريه السامور وهذا أمتعته حيمل أن له قويل -
 .حمله حاريس فسيحل .هنا

 ماذا ..ًروبال تسعني للسيدة دفعنا ولكننا كيف؟ حارسك؟ -
 علينـا؟ أتـضحك )سني حداثة رغم ماكرة كنت( أبانا؟ يا تقول
 .وثيقة لنا تربز أن ينبغي

 :فرصخ
 منهـا اشـرتيت وقـد املدينـة، إىل انتقلت السيدة تثرثري، ال -
 .ملكي أصبحت األرض هذا .احلقل

 أن مـن خائفة وكنت هبا، األرض ويرضب بالعصا يلوح راح
 .وجهي عىل هبا يمر



 

 -١٢٣-

 – للغايـة حـارة دمـاؤه كانـت – نحونـا فركض هذا أيب رأى
 :وسأل
 أن دون وجههـا يف تـرصخ أبانا يا بك ما الضجيج؟ هذا ما -
 عليـك وإنام بعصاك، تلوح أن يف احلق متلك ال أنت ًشيئا؟ تدري

 فقـراء أنـاس نحن .ملكك احلقل أصبح كيف بوضوح، تبني أن
 أن واليمكنـك ديـن رجل وأنت ة،للمحكم اللجوء وبمقدورنا

 أن ذلـك بعـد يمكنـك فلـن فعلـت وإذا ألحـد، البغضاء حتمل
 .املقدسني والنبيذ اخلبز تقرب
 كنيسة، رجل أنه رغم القس، أما نابية، كلمة أية إذن أيب يقل مل
 هـذه سـمع أن مـا إذ عادي، جاهل فالح أي مثل ًرشيرا بدا فقد

 سـاقاه وبدأت .كلمة قول عىل يقو ومل كله، ّابيض حتى الكلامت
 رأسـه يلهـب كـي أيب نحو واندفع زعق ثم جبته، حتت ترتعشان
 وانتزعهـا بالعصا أمسك ثم طريقه، عن حاد أيب ولكن بالعصا،

 :وجهه يف ورصخ ًبعيدا هبا وألقى ركبته عىل وحطمها يديه من
 جاهـل أنـت .القـس غبطـة يـا الـرب بحق مني تقرتب ال -

 يف ووقعنـا .يديـه من به أمسك ثم ً.حتياالا منك أكثر وأنا وحمتال
 .بعيـد صـقع إىل هـذا، الـدين رجـل بسبب أيب، ونفي املحاكم،
 أفعـل مـاذا :وفكـرت الشاسعة، الدنيا هذه يف وحيدة أنا وبقيت



 

 -١٢٤-

 مـن البـد .وحـدها باحلقيقـة العيش يبدو ما عىل يستحيل اآلن؟
 يل، مفـر ال أنـه ورأيـت سـنة عمتي عند عشت .والدوران اللف
 صـديق املدينـة يف أليب كـان .يمكـن مـا بأرسع أتزوج أن ينبغي
 بـارز خطيـب أنـه أقول ال يدي، طلب وقد .ًرساجا يعمل طيب
 ولكنـه ًفعـال يعجبنـي رجـل ثمة كان .حال كل عىل مفيد ولكنه
 عىل فهو هذا أما اآلخرين، لدى يعيش ًأيضا هو وكان مثيل، فقري

 عرفت ولكنني للبائنة، كوبيك أي لدي يكن مل .نفسه سيد األقل
 فكـرت .الفرصـة هذه أضيع فكيف يشء، دون من سيأخذين أنه
 املـزاج وعـصبي سكري كهل أنه ًطبعا أعرف أنني رغم قبلت، ثم

 فتـاة مـن فانقلبـت تزوجتـه ..طريـق قاطع باختصار وأنه ًدائام،
 مـن تـاجر زوجـة جوخوفـا، سـيميونوفنا ناستاسـيا :إىل بسيطة
 .ًممتعا هذا يل بدا وكم ..املدينة

 التـاجر مـن فيـه يكـن مل .سـنني تـسع الزوج هذا مع تعذبت
 ومـن .فالح أبأس من أكثر الفقر يف غارقني كنا إذ االسم، سوى
 طلـوع كـل مـع حيـايت تـنغص واملـشاجرات الوسخ بدأ جديد
 كلهـم مـاتوا أطفايل .روحه وقبض الرب عيل حن ًأخريا .شمس

 واآلخـر عمـره، مـن عةالـساب يف فانيـا أحـدمها، :صبيني عدا ما
 ويـتكلم يمـيش بـدأ .مـدهش بـشكل ومعاىف ًمرحا كان رضيع،



 

 -١٢٥-

 والنطـق املـيش يبدأون كانوا كلهم أطفايل – أشهر عرشة وعمره
 كـان كـام...بنفسه الشاي يرشب وصار – عرش احلادي الشهر يف

 ...مـنهام أخـذه أسـتطيع فـال الـصغريتني بيديه الصحن يمسك
 مـن مرة ذات عدت .العام يبلغ ومل ًأيضا مات الصبي هذا ولكن
 شـقة وإياها استأجرت – زوجي أخت يل فقالت البيت إىل النهر
 :- واحدة

 مـا كـل فعلت ويتقلب، يرصخ النهار طيلة ظل كوستيا ابنك
 ويلفـظ يـرشب فكان ًحلوا، ًماء أعطيته العبته، :ألجله بوسعي

 فاألطفـال مـا، ًشـيئا أكـل وأنه أصابه ًبردا أن يبدو .أنفه من املاء
 .استطعت إذا وراقبيهم طريقهم، يف يصادفونه ما كل يبتلعون

 كـان .الـستارة ونفـضت القلـب، منقبضة رسيره إىل اندفعت
 إىل زوجـي أخت ركضت .الرصاخ يستطيع يعد مل بحيث مضنى
 :وسألنا فأتى، تعرفه، ممرض

 أطعمتامه؟ ماذا -
 .غري ال عصيدة أكل -
 يلعب؟ كان بم -

 :األخت أجابت
 .الرسوج أحد من سقطت نحاسية بحلقة يلعب كان -



 

 -١٢٦-

 التـي الفعلة ماهذه...أيديكام اهللا قطع .إذن ابتلعها أنه البد -
  .الولد سيموت...فعلتامها
 ظللنـا .الطفل وتويف إال ساعتان يمض مل .قاله ما حتقق ولقد

 راد مـن مـا أنـه يبـدو .يشء فعـل نستطيع أن دون ونلوب ندور
 .فانيـا سـوى لـدي يبق ومل آخر، ًابنا دفنت وهكذا .الرب إلرادة
 القامـة ضئيل كان .سيد يقال، كام الوحيد، ولكن وحيدي أصبح
 بـدأت .راشـد رجـل مـن بأقـل لـيس ويرشب يأكل كان ولكنه
 كـان .الغـرف أرض أمـسح كـي نيكـولني العقيد بيت إىل أتردد
 يـدفعون ًبيتا يقطنون وكانوا هبا، بأس ال ثروة ذوي ًأناسا وأرسته
 العلوي، الطابق يشغلون كانوا .الشهر يف ًروبال ثالثني عنه أجرة

 وديعـة طاهية لدهيم كانت .للمطبخ فخصص السفيل الطابق أما
 أن بمقدورها يعد مل ًوطبعا .يوم ذات حبلت وقد .منحلة ولكنها
 العمـل تركـت ثم ...الفرن من القدور خترج وأن لتغسل تنحني

 إذ بـدهاء، سـاديت مـن أتقـرب بـدأت .مكاهنا فاحتللت تلد كي
 أنجـزه حتـى ًأمـرا أتـوىل إن ما الطفولة، منذ وماكرة حاذقة أنني
 كيـف عرفـت وقـد نـادل، أي هـذا يف أفـوق إنني .وعناية بدقة

 هكـذا«و »نعـم«بــ أجيـب الـسادة يقولـه مـا كل عىل :أترصف
 طلـوع عنـد أهنـض كنـت .»احلقيقـة عـني تقوله ما«و »بالضبط



 

 -١٢٧-

ــسامور، وأنظــف املوقــد، وأشــعل األرض، وأمــسح الــضوء  ال
 معـد، لـدي يشء كـل يكـون حتـى السادة يستيقظ إن ما بحيث
 جفـاف رغـم مجيلـة، القـوام، حـسنة للنظافة، حمبة ًطبعا وكنت
 يف واسـمي هبـائي يـضيع ملـاذا :لنفيس أرثي ًأحيانا كنت .طبعي
 فرصـة أول أسـتغل أن ينبغـي :أفكـر وكنـت كهذا؟ أسود عمل
 بـشكل بـدين وهـو العقيـد أن يف كامنـة ةالفرصـ وكانت .حتني

 فكانـت زوجتـه أمـا .هبـدوء إيل النظـر يـستطيع يكن مل مرعب،
 ًقبيحـا، كـان .سـنني بعـرش وتكـربه ومريـضة ًأيضا بدينة أملانية،
 أقـبح زوجتـه وكانـت بري، بخنزير أشبه الساقني، قصري ًثقيال،
 املطـبخ يف معـي وجيلـس يالطفنـي، بدأ أنه الحظت .منه وأسوأ

 يـويل الفنـاء مـن قادمة زوجته يلمح وعندما .التدخني ويعلمني
 وجيلـس مزعـوم لـشأن املدينـة إىل احلاجـب يرسل كان .األدبار

 أتظـاهر كنـت ًطبعـا، ولكننـي املوت، حتى أضجرين لقد .معي
 بكـل إهلابـه أحـاول كنـت .سـاقي وأهـز له فأضحك بالرسور،

 مكـسب خلنزيرا ذنب من وشعرة قاتل الفقر ..العمل فام السبل،
 بثيـاب املطـبخ إىل أتـى األعيـاد، أحـد يف مـرة، ذات .يقـال كـام

 أبـيض بحـزام مزنـر مذهبـة، كتافيـات ذي بمعطـف احلفالت،
 انتفخـت وقـد خفيفـة، جلديـة قفازات حيمل برية، برميل وكأنه



 

 -١٢٨-

 األزرق، الفـوالذ بلـون أصـبحت حتـى املـزررة الياقة من عنقه
 شـارباه تلمعـان، ينـاهع العطـور، مـن ودب هـب مـا منه يفوح

 :ًقائال دخل ثخينان، أسودان
 اجلزمـة يل امـسحي الكاتدرائيـة، إىل وسيدتك أنا سنذهب -

 .الغبار وغطاين إال الفناء إىل أصل أكد مل .الدنيا يمأل فالغبار
 كـي انحنيـت ضـخم، كعمـود فبـدت املقعـد إىل جزمتـه مد

 قنيوطـو رأيس عن املنديل ورمى عنقي، من يب فأمسك أمسحها
 مل ولكـن ورفـست ختبطـت .الفرن إىل جري وحاول صدري من

 وجهـه بحـرارة بحرارتـه، يلفحنـي كـان .منـه اإلفالت أستطع
 بـوجهي واإلمساك عيل، يتغلب أن إذن حياول إنه .بالدم املمتلئ

 .يقبلني كي
 .املسيح بحق اذهب ..آتية السيدة ...تفعل ماذا -
 .بيشء عليك أبخل لن أحببتني إذا -
 .الوعود هذه نعرف رف،نع -
 .عني تصفحي مل إن سأموت، أذهب، لن -
 كـان عنـدها؟ فكـرت فـيم احلقيقـة أقول هل .ذلك آخر إىل

 جتر مل هللا احلمد ولكن كلامته، إلغراء أستسلم أن ببساطة يمكنني
 حمطمـة أفلـت لكننـي أخـرى، مـرة يب حترش .يشتهي كام أموره



 

 -١٢٩-

 الـسيدة هـاهي ..ثـم املـوت، حتـى ًغيظا واحتدمت األضالع،
 كجثـة، منفوخـة كلها، صفراء متأنقة، العلوي، الطابق من نازلة

 منـه، أفلـت .الـدرج عـىل خيشخش ثوهبا ينقطع، ال ًنعيقا تصدر
 أمـا األدبـار، فوىل مبارشة نحونا اجتهت .الرأس حارسة ووقفت

 مـواجهتي يف وقفـت .أفعـل مـاذا أدري ال كالبلهـاء فوقفت أنا
 للقيـام تستعد كانت أهنا اآلن أذكر – يرياحلر ثوهبا بذيل ممسكة
 حتـى تـصل بيـضاء وقفـازات ًبنيـا ًحريريـا ًثوبا فارتدت بزيارة

 سـافر عندما ولكن يل، أو له كلمة أية تقل مل وللحقيقة – مرفقيها
 .طردتني كييف إىل العقيد

 يعـيش فانيـا ظـل( زوجـي أخـت إىل وعـدت متاعي مجعت
 ذكـائي .جديـد مـن فكـرأ وبدأت املكان ذلك بارحت ).عندها
 وال الئق، بشكل الزواج وال يشء، توفري أستطيع ال .هباء يضيع

 أسـتجمع سـوف !الـرب ظلمني يب، خاص عمل عىل احلصول
 .غايتي أحقق مل إن وألمت ًجمددا، قواي كل

 ابنـي وضـعت ثـم فكرت، اخلاص، رأساميل أمتلك أن ينبغي
 التـاجر عنـد ةخادمـ فعملـت أنا أما املهنة، يتعلم كي خياط عند

 بـدأت هنـا من .كاملة سنوات سبع عنده وظللت ساماخفالوف
 .صعودي



 

 -١٣٠-

 غـريي أخـرى خادمـة لديـه كان .وربع روبلني ًراتبا يل حدد
 هـي وتغـسل أنـا الطعـام أقـدم ًيومـا :نتناوب وكنا فريا، تدعى

 أرسة تكـن مل .أنـا وأغـسل املائـدة هـي جتهـز ًويومـا الصحون،
 لوبـوف وزوجتـه إيفـانيتش، اتفيمـ البيـت رب كبـرية، التاجر
 قليـل ًجـادا، ًرجـال سيدنا كان .وصبيان بالغتان، وابنتان إيفانا،

 يف أمـا ًأبـدا، البيت يف العادية، األيام خالل نراه، نكن مل الكالم،
 وكـان .ويـدخن اجلرائـد يقـرأ حجرتـه يف جيلـس فكان األعياد
 مـن ةألرس تنتمـي ًأيـضا  مـثيل وهـي طيبة، بسيطة، امرأة زوجته
 بــدأت حاملــا وكالشــا، آنــا االبنتــان خطبــت .الكــسبة صــغار

 من كالمها تزوجتا لقد .واحد عام يف بعرسيهام واحتفل خدمتي،
 أن إذ .النقـود بعض أوفر بدأت تقال، واحلقيقة هنا من .ضابطني

 بـل ..الـشاي تقـديم عند ًكبريا ًبقشيشا يمنحانني كانا الضابطني
 الثقاب، عيدان أحرض كأن – فهةتا ما خدمة أؤدي كنت وعندما

 كهـذه خدمـة كـل بعد املهم – واحلذاء املعطف أحدمها أناول أو
 خـدمتنا كانـت..ًكوبيكـا ثالثـني أو عـرشين يدي يف أجد كنت

 كانـت احلقيقة يف فريا، ولكن .الضابطني هذين تعجب الصادقة
 حتى الزعل، رسيعة ناعمة اخلطا، قصرية فهي :أمرية نفسها تظن
 تقطـب حتـى تعجبهـا ال كلمـة أحـد هلا يقول أن ما .حد أقىص



 

 -١٣١-

 .وهتتـز تـرتعش ثـم كـالكرزة شـفتيها وتـزم الكثيفني، حاجبيها
 ًرموشـا أر مل ًحقـا، رموشـها مجيلة – رموشها عىل الدموع وتنفر
 النـاعم قميـيص أرتدي فعندما منها أذكى ولكنني  - ًأبدا بطوهلا
 بـرشيطة ربطـهوأ شـعري وأضـفر القـصريين، الكمني ذا املطرز
 .للنـاظرين قبلة أصبح األبيض، معطفي وألبس حريرية، سوداء
 القـدرة تفقـد بحيـث مشدات، يف ًدائام جسدها حترش فريا كانت
 تؤملهـا املـشدات، هـذه بسبب رأسها وكانت التمطي، عىل حتى
 جـسدي تالمس املشدات هذه أدع أكن فلم أنا أما .الغثيان حتى
 مدينـة إىل الضابطان انتقل عندما...القوام حسنة كنت ذلك ومع

 ...يعطيانني السيد ابنا بدأ أخرى
 مـن العـرشين أتـم قـد األكرب االبن كان اخلدمة بدأت عندما

 الـصبي هـذا كـان .عـرش الرابع عامه فدخل األصغر أما عمره،
 شهدت وقد .يده أو قدمه تكرس كانت ما ًوكثريا ًكسيحا، ًمشوها،

 إليـه يـأتون ًمـثال، يـده تكـرس ماعنـد وكانوا، مرة، من أكثر هذا
 عليها يصب ثم والقطن، بالشاش له فيضمدها الفور، عىل بطبيب
 للـشفاء، اليـد وتتامثـل كاخلـشبة، ويصبح جيف وعندما .اجلبس
 مل .التأمت أهنا فرتى اليد إىل تنظر ويرفعها، اجلبرية الطبيب يمزق
 والـدرج، األعتـاب عـرب يزحف، كان ولذا السري، يستطيع يكن



 

 -١٣٢-

 منظر .الفناء كل ًقاطعا احلديقة إىل يزحف وكان بل مؤخرته، عىل
 وسـالفاه أبيـه، رأس مثـل كبـرية رأسه كانت .القلب نياط ّيقطع

 ولكنـه ًشـائخا، ًعريضا ووجهه الكالب، كوبر أمحرين قبيحني،
 والكـاتو والكعك والشوكوالته السجق يأكل ورشاهة بنهم كان
 الغنم، قوائم مثل دقيقة ويداه قدماه كانت .نفسه تشتهيه ما وكل

 يلبـسونه ال مديد لوقت أهله ظل .بالندوب مغطاة كلها، مكرسة
 الدينية املدرسة يف معلمة من القواعد تعلم .طويل جلباب سوى
 كـان وكـم وقاد، فذهنه بجد، يدرس كان .البيت إىل تأتيه كانت
 ويغنـي العازفني كأمهر يعزف كان .اهلارمونيكا عىل العزف جييد
 راهـب أنـا« :ويعلـو يعلو ًأحيانا وكان .مؤثر قوي صوته .ًأيضا
 .األغنية هذه يردد كان ما ًكثريا ،»...مجيل

 ألي صـالح وغـري أمحـق ولكنـه ًسليام فكان األكرب االبن أما
 أن دون مـن كلهـا منهـا فطـرد عديـدة مـدارس أدخلـوه .عمل
 يعـود وال مـا جهـة إىل  ينـسل حتى الليل حيل إن ما .ًشيئا يتعلم
 يـدخل يكـن مل ولـذا أمـه، من ترتعد فرائصه ولكن .الفجر حتى
 وأنتظـر مـساء أنفـرد كنـت .األمر كلف مهام الرئييس الباب عرب
 غرفتـه يف النافـذة وأفـتح الغـرف عـرب أتـسلل ثـم الـسادة، نوم

 النافـذة ويتـسلق الفنـاء يف حـذاءه خيلـع كـان .مكاين إىل وأعدو



 

 -١٣٣-

 مل وكأنـه يـنهض التـايل اليـوم ويف .صوت أو نأمة دون من ًحافيا
 كنـت .الـالزم املبلـغ خفـي مكـان يف يل يـدس ثم .البيت يغادر
 ويف ..شـأنه فهـذا عنقـه دقـت ًيومـا وإذا .هائل بفرح منه أقبض
 نيكـانور األصـغر األخ مـن ًأرباحـا أجنـي بـدأت نفسه الوقت

 .ماتفييتش
 رةفك دماغي يف انزرعت إن ما .ًوهنارا ًليال أمنيتي أحقق كنت

 هـذه يف قـدماي تعـززت حتـى ًميـسورا ًوضـعا لنفيس أؤمن أن
 أن حـاول .أجنحـة فللنقـود كوبيـك، كـل أصـون كنت .احلياة
 يف حياهتـا كرهـت حتـى فريا اضطهدت !للحظة يدك من تفلتها

ــا، وجودهــا كــان .البيــت  غــري ضــمريي، حكمــت إذا ًعموم
 خدمـة أستطيع إنني :مبارشة لسيدي قلته ما وهذا هنا، رضوري

 مبلـغ أي راتبي إىل تضيفوا أن األفضل من وأرى وحدي، البيت
 مل .كاللولـب أدور وبـدأت بالبيـت انفـردت وهكذا .تريانه تافه
 عنـدما سـيديت، مـن طلبـت وإنـام ًونقـدا، ًعـدا أجريت آخذ أعد

 أن أجـريت مـن ًروبـال وعـرشون مخـسة أو عرشون لدهيا يرتاكم
 واألحذيـة املالبـس .اسـمي عـىل فيها وتضعها البنك إىل تذهب
 حظي حلسن وهنا، لإلنفاق؟ حاجتي فام سيديت من آخذها كنت
 ...رب يا ساحمني .حبي يف حظه، لسوء املشوه، ذلك وقع



 

 -١٣٤-

 ال كـان .بـابني الـرب عاقبني بسببه لعل :أفكر كنت ما ًكثريا
 أن ندرك أن ينبغي :بنفسه فعل ما عليكم أقص اآلن .ذهني يغادر

 الـضخم، رأسـه إىل إليـه، أنظر كنت .يةللغا ًحمزنا كان حدث ما
 ذلك ومع مشوه ًمنعام؟ تولد حتى فعلت ماذا« :احلرسة فتتملكني

 ما العيد يف يرشب أو يأكل فال اجلميل ابني أما .تعيش غنى أي يف
 أالحـظ بدأت .»املايش عىل« العادية األيام يف أنت وترشبه تأكله
 بلـغ قد وكان ي،وجه عن ببرصه حييد ال كان .غرامي يف وقع أنه
 لـه ونبت ًوقميصا،ً بنطاال يرتدي وبدأ ًعاما، عرش ستة العمر من

 أخـرض الوجـه، مكـرمش ًقبيحـا ظـل ولكنـه أمحـران، شاربان
 .عاريـة فعظـام جسده أما عريض، وجهه الرب، عافانا العينني،

 بـذور ويـشرتي يتأنق راح :استاملتي باستطاعته أن البداية يف ظن
 أسـتمع وكنـت .اهلارمونيكا يف روحه كبويس يل، الشمس عباد
 كـام تـسري ال األمور أن رأى عندما ولكن .ًحقا مجيل فعزفه .إليه

 يف واقفة كنت مرة .ًكثريا التفكري يف يستغرق وأصبح هدأ يشتهي
 – جديدة أملانية هارمونيكا ًحامال الفناء، عرب يزحف فرأيته املمر
 عالية مائلة ياقة ذا رقأز ًقميصا يرتدي الشعر، ممشط ًحليقا، كان

 ّنعـس ثـم عنـي، ًباحثا برصه وأجال رأسه، رفع – أزرار وثالثة
 :البولكا رقصة موسيقا عىل صوته وانثال عينيه



 

 -١٣٥-

 أرسعي أرسعي،
 ًمعا البولكا لنرقص

 أجرؤ الرقص يف
 بحبي لك أبوح أن

 الغـسيل، طبـق من باملاء نحوه وقذفت أره، مل بأنني تظاهرت
 عنقـي، سـيدقون ًحـتام اآلن .اخلـوف بنيانتـا مـا رسعان ولكن
 ًسـاحبا بيـد، وجهـه عـن املـاء ًماسـحا الدرج عىل زحف ولكنه

 ًمرجتفـا بتواضـع يل وقـال عينيـه، ًخمفضا باألخرى، اهلارمونيكا
 :كله ّابيض وقد

 .ناستيا يا ًإثام ارتكبت لقد يداك تبت -
 .ًحقا وديع إنه ...أخرى كلمة يقل ومل

 بعـد سـاعة وإنـام يوم بعد ًيوما ليس نةاآلو تلك يف هيزل كان
 وأن الـدنيا، هـذه يف العـيش له يكتب لن إنه الطبيب قال :ساعة
 ولكـن ملـسه، من حتى أقرف رصت .عليه يقيض وأن البد السل
 ترغمـه فـالنقود يقـرف، أن الفقـري لإلنسان ًمتاحا ليس أنه يبدو
 بعـد األرسة تغفو إن ما .يشرتيني راح وهكذا .يشء أي فعل عىل

 يعـيش كان( غرفته وإىل احلديقة إىل احلال يف يناديني حتى الغداء
 تطـل مـضجرة، ولكنها دافئة، كبرية، األسفل يف مستقلة غرفة يف

 ).عتيقة بنية وستائرها واطئ سقفها الفناء، عىل نوافذها



 

 -١٣٦-

 منـك أريـد ال أنـا .هذا لقاء ًنقودا وسأعطيك معي اجليس -
 .معـي جتلـيس أن وأريـدك أحبـك يأنن هو األمر يف ما كل .ًشيئا

 .تنهشني اجلدران أن أحس وحدي أكون عندما
 مخـسني النحـو هـذا عـىل مجعـت .وأقبض أجلس أن قررت

 أربعامئـة الفوائـد مـع البنك يف أجريت من جتمع قد وكان ًروبال،
 .النـري حتـت مـن هبـدوء االنزالق أوان آن :لنفيس فقلت .روبل
 سـنة العمل يف رغبة فلدي لك،ذ عىل اإلقدام عيل يعز كان ولكن

 فقـد آخـر، مهـم يشء ثمـة .ًأيضا املال من قليل وادخار أخرى،
 املبـالغ مـن فيهـا، مجـع به، خاصة حصالة عن يوم ذات حدثني
 يف يرقـد مـريض، فهـو روبل مئتي أمه، إياها تنقده التي الصغرية
 وكنـت هبـا، يتعـزى كـي النقود هذه تعطيه واألم ًوحيدا، فراشه
 أنا آخذ أن األفضل أليس ولكن اإلثم، هذا رب يا يل غفرا :أفكر
 حال، كل عىل ًقريبا سيموت أنه إذ حيتاجها، ال فهو النقود؟ هذه
 كـي املواتيـة اللحظـة أترقب وبدأت .حيايت هبا فسأحسن أنا أما

 أكثـر وبدأت أكرب، برقة أعامله ًطبعا رصت، .بذكاء خطتي أنفذ
 وكـأنني حويل فيام أنظر وأنا غرفته أدخل كنت .معه اجللوس من

 :هامسة وأقول الباب أغلق ثم خفية، إليه أتسلل
 ً.قليال نجلس تعال منهم، نفيس خطفت قد ها -



 

 -١٣٧-

 االرتبـاك مفتعلـة حمـدد، موعـد بيننـا وكـأنام أتـرصف كنـت
 حتـى والرشود الضجر أصطنع ذلك وبعد به، بانفرادي والفرح
 :يسألني

 حزينة؟ بك ما ناستيا، -
 املصائب؟ يضتنق وهل -
 :فيسأل بيدي، خدي أسند صامتة أتنهد ثم
 حدث؟ ماذا -
 لديـه الذي ذا من .األحزان من يكفي ما الفقراء لدى أليس -
 مـا ورسعـان .بمشاكيل أضجرك أن أريد ال هبم؟ هيتم كي وقت
 .ًمتامـا كاألصـحاء الـذهن، وقاد أنه وقلت سبق قصدي، خيمن
 الـصوم أيـام آخر يف هذه، تناآون مثل يف هذا كان – مرة إليه أتيت

 الغداء، بعد نائمة واألرسة ًضبابيا، ًرطبا ًمكفهرا الطقس وكان –
 قـرب جلست .أخيطها كنت قامش قطعة حاملة غرفته ودخلت
 حيـرك كـي ًجمـددا، الـضجر وأفتعـل أتنهد بدأت إن وما رسيره،
 وردي بقمـيص أذكـر، كام ًراقدا، كان .بنفسه نطق حتى دماغه،
 قدميـه، ًمـصالبا ملمعـة، جديدة وجزمة أزرق، طالوبن مكوي،

 بنطالـه وكام عريضني، قميصه كام كان .عينيه طرف من إيل ًناظرا
 كبـرية رأسه كانت .الثقاب عيدان فمثل ويداه قدماه أما أعرض،



 

 -١٣٨-

 النـاظر يف االشـمئزاز يبعث مما للغاية، فضئيل جسمه أما ثقيلة،
 كان ذلك ومع .شيخ هوج وله غالم :وأفكر فيه أحدق كنت .إليه
 كـث وكـان – ربـام احلالقة بسبب – الشباب من يشء مالحمه يف

 بـرسعة تنبـت فلحيته ًتقريبا، يوم كل ذقنه حيلق كان( الشاربني،
 قلـت، كـام ًراقدا، كان )أمحر وبشعر بالنمش مليئتني يداه وكانت

 .الستائر ًمداعبا احلائط، إىل واستدار جانب، إىل شعره مشط وقد
 :فجأة يل قال

 !ناستيا -
 .فارتعشت

 ماتفييتش؟ نيكانور يا تريد ماذا -
 .بشدة قلبي وتدحرج

 حصالتي؟ تقبع أين أتعرفني -
 ومل .هـذا معرفـة بإمكـاين فلـيس ماتفييتش، نيكانور يا كال -
 .جتاهك سيئة نوايا أية األيام من يوم أي يف لدي يكن

 منـه واخرجـي اخلزانة، من األسفل الدرج واسحبي اهنيض -
 .إياها وأعطني فيها، فاحلصالة القديمة، اهلارمونيكا
 مـن ًفـيال فرأيـت اهلارمونيكا، غطاء ورفعت الدرج، سحبت
 وأعطيتـه تناولتـه ًوثقـيال، ًمليئا أحسسته بفروة، ًمقمطا الصفيح



 

 -١٣٩-

 منـه بـالقرب وضعه ثم فيه، النقود فخشخشت وهزه أخذه إياه،
 ثـم ًطـويال صـمت .التفكـري يف واستغرق – واهللا بريء طفل –

 :ًقائال ضحك
 قبـل منـه استيقظت ًسعيدا، ًحلام  ناستيا يا الليلة رأيت لقد -
 .الغـداء حتـى النهـار، طيلـة بـه ًمبتهجـا وظللت الضوء طلوع

 .ألجلك تأنقت لقد انظري،
 .اهلندام حسن ًدائام أنت ماتيفييتش، نيكانور يا أجل -

 .ديدش اضطراب انتابني فقد أقول ما أعي ال كنت
 أي اآلخـر، العـامل إىل للرحيـل سأضطر يبدو ما عىل ولكن -
 وأحسـست !ذلـك تصور يمكنك ال هناك، سأكون وسيم شاب

 .نحوه بالشفقة
 ال أنـا كهـذه، بـأمور املـزاح ماتفييتش نيكانور يا اإلثم من -
 أن األفـضل مـن .الـرب شـفاك ربام هذا، كل يل تقول ملاذا أفهم
 ...رأيته الذي احللم عيل تقص

 ثم – أنا حي أي – ويضحك بالرموز يتكلم ًجمددا راح ولكنه
 :بقرهتم عن للحديث مناسبة بال انتقل
 عـىل قـدرة لـدي يعـد مل الـرب، بحق تبيعها أن ألمي قويل -

 طـوال وأنظـر فـرايش يف أرقـد .املوت حتى أضجرتني حتملها،



 

 -١٤٠-

 مـن النظـرة يل فـرتد تقـف، حيث السقيفة إىل الفناء عرب الوقت،
 .الشبك لخال

 عينـي، إيل ينظـر أن دون من يتكلم، وهو بنقوده، يقعقع كان
 يتحـدث كـان .يقـول مـا نصف أفهم أن دون من أسمعه وكنت

 عيـل ثـم الكلامت، من عجيب بخليط بخاطره جيول ما كل عن
 عـيل ينبغـي وعندها األرسة، استيقاظ ميعاد حيني ًفقريبا صربي،
 :بمكر قاطعتهف مني، الفرصة وتفلت السامور، تقديم
 فيه؟ رأيتني هل حلمك عن حتدثني أن األفضل من ...كال -

ـبت وقـد طيبـة كلمة له أقول أن أريد كنت  فقـد .بدقـة هـديف أص
 مل ولكنـه يفتحهـا كـي جيبـه من مفتاحها وأخرج فجأة احلصالة تناول
 فتحهـا ًأخـريا .ترجتفـان يـداه كانـت إذ القفل، ثقب يف إدخاله يستطع
 قطعتـني اآلن، أذكـر كـام حتتـوي، كانـت .حجـره ىلعـ فيها ما وأفرغ

 :بغتة يل ومهس بيده غرفها ذهبية، قطع وثامين ورقيتني
 واحدة؟ ملرة ولو تقبييل أتستطيعني -

 فبـدا هـو أمـا القشعريرة، من عني تنفصل بأطرايف أحسست
 :نحوي ويزحف يل هيمس راح إذ كاملجنون

 منـك أطلـب لـن أين الرب وليشهد فقط واحدة مرة ناستيا -
 .ًأبدا أخرى مرة هذا



 

 -١٤١-

 فانكتمـت وقبلته – يكون ما ليكن – حويل فيام برصي أجلت
 لدقيقـة يفلتنـي ومل بـشفتي، وأمـسك عنقي، واختطف أنفاسه،

 .احلائط إىل واستدار يدي يف كلها النقود وضع ثم .كاملة
 .اذهبي -

 وأقفلته صندوق يف النقود وضعت مبارشة، غرفتي إىل قفزت
 هبـا ّشـفتي أدعـك ورحـت ليمـون قطعة اختطفت ثم .باملفتاح

 ...بسله يعديني أن من ًجدا خائفة كنت .ابيضتا حتى
 أن اآلن ينبغي هللا، واحلمد املسألة هذه من انتهينا هاقد ًحسنا،

 ألجلـه أجاهـد كنـت الذي املرشوع هو أكرب، آخر ًمرشوعا أبدأ
 .الوقت طيلة

 كنـت .ستقع ما فضيحة أن نفيس قرارة يف أحس كنت لكنني
ــدعونني أال أخــشى ــرك ي ــة، أت ــي وأن اخلدم ــو يفلقن ــه ه  بحب

 مـن يشء حيـدث مل ولكن ...النقود هذه بسبب ّعيل »يتمرجل«و
 يكـن مل وكأنـه الـسابق، يف كـام ًمهذبا، وعاد يب، يتحرش مل .هذا

 لقـد .غرفته إىل يناديني يعد ومل ًتواضعا أكثر أصبح بل .بيننا يشء
 أهـتم كـي األوان آن أنـه لـسيدي قلت هاعند .إذن العهد صان
 ّسـيدي ولكـن .الوقـت لـبعض أجله من أحترر وأن ً.قليال بابني
 أرشت .الكـسيح ذلـك عـن احلـديث دون هـذا .سـامعي رفضا



 

 -١٤٢-

ــه ــي إىل مــرة ذات أمام ــرك يف رغبت ــة، ت ــابيض اخلدم ــده، ّف  جل
 :هبزء ًقائال احلائط إىل واستدار

 عليـك، وعـودتني يجذبتن لقد .ذلك تفعيل أن لك حيق ال -
 !نفيس سأشنق اآلن رحلت وإذا أموت، ًفقريبا ًقليال، انتظري
 وهـا أجلـك من بقيت .الوقحتني لعينيك يا آخ، .تواضع أي
 عـن أبحث وبدأت .تظنني كام لست ...ال ولكن .هتددين ذا أنت

 هلـا فاسـتأجروا طفلـة، سيديت ولدت احلظ وحلسن .أقوى حجة
 وللحقيقـة املربيـة، هـذه مع العيش أطيق ال أنني افتعلت .مربية
 ًأيـضا ختافهـا نفـسها سيديت وكانت وقحة، رشيرة ًعجوزا كانت
 حتـت باسـتمرار تقبـع زجاجتهـا كانـت – سكرية أهنا إىل إضافة

 وبــدأت .جانبهــا إىل أحــد يقــف أن حتتمــل تكــن ومل – الـرسير
 تـدعي تـارة :عـيل األرسة وحترض عني األقاويل وتنرش تغتابني

 تقـديم أحـسن ال أننـي تقـول وتارة نظيفة، ليست ضاتالبيا أن
ــدما ...يشء ــا عن ــة أجيبه ــرتعش بكلم ــصها ت ــركض .فرائ  وت

  ومع الغضب، من وليسً افتعاال بدمعها، ترشق وهي لتشكوين،
 :لسيديت فقلت معها مشاكيل تفاقمت األيام
 الـشمطاء، هـذه مـع حيايت كرهت فقد اخلدمة، من اعفوين -
 .تحرسأن معها ظللت وإذا



 

 -١٤٣-

 متنعنـي مل .بإعجـايب حظي قد غلوفايا شارع يف بيت ثمة كان
 للعيش بحامس دعتني الوداع، عند ولكن اخلدمة ترك من سيديت

 .واملناسبات األعياد يف لزيارهتم األقل، عىل أو، عندهم،
 البيـت أمـور عـىل ترشيف وأن تأكيد، بكل ًدائام تأيت أن ينبغي«

 بمثابـة يل أصـبحت قـدل لـك، إال التطمـئن فروحـي بنفـسك،
 .»االبنة

 وأغرقتها الكالم، من ودب هب بام امتناين عن هلا أعربت ًطبعا
 الرب، تبارك ًأخريا، وبدأت .وانرصفت هلا انحنيت ثم بالوعود،

 وسـار .حانـة فيه وفتحت البيت ذلك اشرتيت مرشوعي، بتنفيذ
 عنـدما الـصندوق، غلـة كانـت .وجـه أحـسن عـىل فيها العمل

 ففكـرت ً.روبـال أربعـني أو ثالثني يوم كل تبلغ ًء،مسا أحصيها
 تزوجت قد زوجي أخت كانت .واحلانة تنسجم ًأيضا دكان بفتح
 وقـد األمحـر، الـصليب يف يعمـل حـارس مـن بعيـد، زمـن منذ

 إليـه ذهبـت :الروحيـة بأمه ًدائام يدعوين كان إذ وإياه، تصادقت
 بـدأتو احلاجيـات، بعـض لـرشاء ًصـغريا ًمبلغا منه واستدنت

 النـصح أسـتجدي فرحـت اخلياطة تعلم فانيا أهنى وهنا جتاريت،
 :يل يقولون فكانوا ًعمال، له أجد أين العارفني، الناس لدى

 .لديك يغيل والعمل أين، كيف



 

 -١٤٤-

 وهـدرت باحلانـة، أنـا وانفـردت الـدكان، فانيا سلمت ًفعال
 اسـتجبت وإذا .كلها املايض بسخافات أفكر أعد مل ًطبعا .املاكينة

 الفـراش يف رقـد قـد القبيح ذلك أن أقول ضمريي عيل يمليه ملا
 أن حتـى كامليـت رقـد .واحـدة كلمـة ألحد يقل ومل رحييل بعد
 أتتنـي مجيلـة، حيـايت أصبحت وعندما .اهلارمونيكا عافت نفسه

 يف يـسموهنا أوالدهـا كـان هكـذا – الـصبي ذلك أم السلوقية،
 :يل وقالت بغتة – البيت
 هنـا .يـراك أن بإحلـاح ويطلب التحية، غكيبل إنسان هناك -

 لطيـف، هو كم .واخلزي الغضب من يف تشتعل بالنار أحسست
 :وأجبت ًصربا أطق مل صديقة، لنفسه وجد دماغه، حشا بامذا

 أنـت أمـا املـرآة، يف نفسه إىل فلينظر لتحياته، بحاجة لست -
 تـصبحي أن عليـك العـار مـن ألـيس الـشمطاء، اإلبليسة أيتها

 ال؟ أم أسمعت قوادة؟
 بعينني جبينها حتت من إيل تنظر الظهر، حمنية ووقفت خرست
 .الفودكا أو احلرارة من انسطلت وكأهنا بقرعتها، وهتز منفوختني،

 البكــاء عــن يكــف ال إنـه اإلحــساس عديمــة يــا منـك آه -
 ًمـشيحا الوقـت، طيلة الفراش يف ًراقدا ظل أمس مساء بسببك،
 .بحرقة يبكي وهو احلائط إىل بوجهه



 

 -١٤٥-

 :فقلت
 ألمحـر ًخمزيـا ألـيس ًدمعـا، أمطـر إن !أفعـل أن عـيل وماذا -
 طفـل من وجهه اهللا قبح اآلخرين، بسبب ينتحب أن هذا الريش

 !املصاصة عنه منع أحدا كأن
ـنق وقد أذهب، ومل العجوز خيبت هكذا ـيامً فعـال نفـسه ش  .بعـد ف

 الوقـت مـن فـائض لدي يكن مل ولكن ذهايب، لعدم ندمت وقتها ًطبعا
 .األخرى تلو واحدة البيت يف لدي الفضائح بدأت إذ .عليه أنفقه

 وهـو حـارس، لـرشطي واحـدة غـرفتني، البيت من أجرت
 آلنـسة واآلخـر تـشايكني، كنيتـه .للنظـام حمب ممتاز جاد رجل

 يزورهـا كـان فينيـا، تدعى الوجه مجيلة بيضاء فتاة وهي عاهرة،
 هلـا سـمحت وقـد .اعليهـ ينفـق هو وكان خولني، اسمه مقاول

 مـاذا .فهجرهـا ختاصـام وفجأة هذا، عىل معتمدة عندي بالسكن
 .روبالت بثامنية يل مدينة فهي تدفعه ما لدهيا ليس أفعل؟

 ًخانـا ليس فبيتي الرجال من املال تنتزعي أن آنسة يا عليك -
 .للسياح

 .سأحاول -
ــي - ــت .حتــاولني أراك ال ولكنن ــارقني ال فأن ــت تف  ال .البي

 .تشايكني عىل اآلمال تعقدي



 

 -١٤٦-

 .أسمعك عندما يؤنبني ضمريي إن سأحاول، -
 ضمري؟ لديك ًأحقا فضلك من قويل آخ، -

 بـدأت حماولـة، أيـة منهـا تبـدر مل ولكن .سأحاول سأحاول،
 أن حتى يأبى كان هذا ولكن تشايكني، حول حوماهنا من تكثف
 وانتقلـت ذراعيها عن شمرت أهنا الحظت ذلك بعد .إليها ينظر
 قرر ثم يفارقها، ال أنه فالحظت باستمرار أراقبه رحت .ابني إىل
 .ًجديدا ًجاكيتا لنفسه خييط أن

 أبنـاء يلبـسه ال بـام أكـسوك فأنا االنتظار، بإمكانك...كال -
 كـل من نفيس أحرم إنني ًأيضا، وقبعة جزمة لديك .اإلقطاعيني

 مـا لـك أؤمـن كـي أقفـال، سـبعة حتت كوبيك كل أضع يشء،
 .حتتاجه

 .املظهر حسن إنني نعم، -
 .مجالك كرمى البيت أبيع هل وإذن -

 يف واألخطــاء اخلــسائر وأن تــسوء، جتــاريت أن الحظــت
 فـال الـشاي فنجان وأمامي أجلس كنت تزداد، بدأت احلسابات

 احلانـة يف أقبـع كنـت .فانيـا أراقب بدأت .رشبه يف برغبة أحس
 باحلـائط ذينأ ألـصق كنـت .الدكان يف جيري ما كل إىل وأنصت

 سـوى يـوم، كـل أسـمع، أكـن ومل وأصـغي األنظار، عن خمتبئة
 :يل فقال حذرته .واآلهات التنهدات



 

 -١٤٧-

 .منها الزواج أريد كنت ربام أنت؟ شأنك وما -
 نيتك بابنك، شأن لك يعد مل األم، أيتها ينقصك كان ما هذا -
 دمـت ما هذا حيدث لن ..ال ولكن بعيد، زمن منذ الحظتها هذه
 .حية

 ناعمـة، فهـي فهمها، تستطيعني ال أنت بحبي، جمنونة إهنا -
 .حيية
 عليـك، تـضحك غبـي، يا إهنا، فاسقة، كل مع مجيل احلب -
 .باجلراح مليئان وفخذاها بالزهري، مصابة إهنا ثم

 :لنفيس فقلت .ًصامتا أنفه أرنبة إىل حيدق كان .مكانه يف تسمر
 فزعـت ذلـك مـع ننـيولك ...الالزمة النقطة يف أصبته هللا احلمد
 وبـأرسع بقـوة سـحقها ينبغـي .هبا الولد علق لقد :املوت حتى
 مـاذا ّفكـرا، :وتـشايكني الروحي ابني مع النصح تبادلت .وقت
 ثـم .املـسألة وانتهـت هبا ونلقي نحملها :ببساطة فأجابا نفعل؟
 انـرصفت بزيـارة، ذاهبـة أننـي تـصنعت :التاليـة احليلـة نسجنا

 تنتهـي عنـدما الـسادسة الساعة يف وارع،الش يف ًقليال وتسكعت
 فوجدتـه، الباب دفعت هبدوء، البيت إىل عدت تشايكني، مناوبة

 قرعـت جييب، أحد ال قرعته، الداخل، منً مقفوال توقعت، كام
 إحـدى يف ًمرتبـصا تـشايكني كان .أحد ال ولكن  ًوثالثا آخر ًبابا



 

 -١٤٨-

 وفجـأة ،ينكرس الزجاج كاد حتى النافذة أقرع رحت ثم .الزوايا
 كتفـه عىل رضبته .كالكلس أبيض كان فانيا، إنه حركة، سمعت

 :رأيـت فـاخرة وليمـة أي .مبـارشة احلجـرة ودخلت قويت بكل
 مقرشة، كبرية مملحة سمكة رسدين، نبيذ، فارغة، برية زجاجات

 عـىل جالسة فينكا وكانت الدكان، من هذا كل ...كالعقيق محراء
 رأتنـي وعنـدما...قـاءزر بـرشيطة شـعرها ضفرت وقد كريس،
 مـن شـفتاها ازرقـت وقـد متـسعتني، بعينني إيل حدقت .قفزت
 قلـت ولكننـي وأرضهبـا، عليهـا سـأنقض أننـي ظنت .الرعب

 :بصعوبة أتنفس كنت يقال، واحلق أنني، رغم ببساطة،
 ملاذا به؟ املحتفى هو من حفلة؟ لديكام؟ حيدث الذي ماهذا -

 .ًشيئا تضيفانني وال يب ترحبان ال
 .متص
 يـا أنـت تـاجر أي بنـي؟ يا صامت أنت ملاذا تنطقان؟ ال مل -

 !قلبي؟ بدم أمجعها التي نقودي تطري إذن هكذا عزيزي؟
 :وقال ريشه فنفش

 .ًراشدا ًإنسانا أصبحت لقد -
 أهوائك بسبب بيتي أغادر هل أفعل؟ ماذا وأنا إذن، هكذا، -

 .يحجر يف حية ربيت لقد إذن تريده؟ ما هذا هذه؟ وكلبتك



 

 -١٤٩-

 :يب فرصخ
 وعليك ما، ًيوما شابة نفسك أنت كنت لقد إليها، تسيئي ال -

 .احلب هو ما تفهمي أن
 كتفه عىل ومحله الغرفة، إىل قفز رصاخه تشايكني سمع عندما

 ًقويـا ًرجـال كـان( عليـه وأقفـل املـستودع وأدخله كلمة، دون
 :لفينكا وقال )ودمه بلحمه شمشون للغاية،

 لـك أصـنع أن فأسـتطيع أنا أما رتمة،حم آنسة الناس يظنك -
 ال كنـت إذا هـذا؟ تريـدين هـل احلكومـة، لـدى صـفراء بطاقة

 .هنا أنفاسك من ًنفسا نسمع ال بحيث الغرفة، فاتركي تريدين
 :أنا فأضفت بالبكاء، أجهشت

 .أمتعتهـا من ًأيا تأخذ أدعها فلن وإال ًأوال، ديوين يل لتدفع -
 .كلها املدينة يف فضحتك وإال ادفعي

 تلــوت وكــم طردهتــا، حنكــة بأيــة .نفــسه املــساء ذلــك رحلــت
 أفهـم شـعرها، تنتـف راحـت وكيـف بـدموعها، ورشقت ونشجت

ـيس إذ تـذهب؟ أيـن إىل .للغايـة صـعبة فأحواهلا هذا  ثـروة مـن هلـا ل
 هـدأ فقـد فانيـا أمـا رحلـت، ولكنهـا .جـسدها عـىل تلبـسه ما سوى
ـباحا خـرج .الوقت لبعض  .بحـرف يتفـوه أن دون املـستودع مـن ًص

ـتم وبـدأ ًواضحا، كان بالذنب وإحساسه ًجدا، ًخائفا كان  .بالعمـل هي



 

 -١٥٠-

 بـدأت إذ .فحـسب قـصرية لفـرتة ولكـن قلبي، وسكن الفرح انتابني
 إىل ترسـل العـاهرة تلـك وراحـت الـصندوق، مـن ًجمددا تطري النقود
 فانيـا كـان واملربـى، بالعـسلً حممـال إليهـا فيعـود صغري بولد الدكان

 لـه تقـول .يديـه حتـت يقع ما وكل والتبغ والشاي السكر عليها قيغد
ـبح بـل مراقبتـه؟ متكـن وهـل فيعطيهـا،ً منـديال أريد  مـن يكثـر وأص

ـيش يعـد ومل الـدكان، هجـر النهايـة ويف .يوم بعد ًيوما النبيذ رشب  يع
 كـان .الـضيف وجـه وهـذا ويـرشب ليأكل يأيت كان ًتقريبا، البيت يف

 األمــام إىل ...و زجاجـة إبطـه حتـت يـضع مـساء، كـل إليهـا يـذهب
 إىل الـدكان ومـن الـدكان إىل احلانـة مـن كامللـسوعة أطري كنت...رس

 ًمتامـا، كاملجـذوب أصبح فقد له، كلمة قول عىل أجرؤ أكن ومل احلانة،
 متـألق كفتـاة، ًنـاعام الوجـه، أبيض مثيل – للغاية ًوسيام مىض فيام كان

ـيهام، العينني،  الـشعر هفهـاف املنكبـني، ريضعـ البنيـان، حـسن ذك
 ياقتـه فـوق يتلـوى أشـعث، وشـعره منفوخ فبوزه اآلن أما ..كستنائيه
 طــوال حيــدق كــان ..حمنــي وظهــره رث ومظهــره عكرتــان، وعينــاه
 .بحرف ينطق أن دون أنفه أرنبة إىل الوقت
 ...جريمة ارتكبت وإال اآلن، بعد تزعجيني ال -

 دونـام يـضحك فمه، من يسيل والبصاق ًخممورا، يأتيني كان
 ومتتلـئ »الضائع الزمن« اهلارمونيكا عىل ويغني يرشد ثم سبب،



 

 -١٥١-

 يل الرضوري من أن فرأيت ًمتاما أموري ساءت ...بالدموع عيناه
 رجـل وقتهـا خطبنـي احلـظ وحلسن .يمكن ما بأرسع أتزوج أن

 ميـسور ولكنـه ًكهـال كان مثيل، ًدكانا يدير الضواحي، من أرمل
 قـررت عنه، أبحث كنت ما فهذا املناسب، وقتال يف أتى .احلال

 أكن ومل .موثوقني أناس من حياته وعن عنه أستعلم أن البداية يف
 عـن أراه وأن أمـري، أحـسم أن ينبغي إذ يضري، ما ذلك يف أرى
 واحـدة مـرة إال لآلخر أحدنا اخلطابة تر مل( وقت أقرب يف كثب

 وإقامـة اآلخـر، أحدنا يزور كي ذريعة أجد أن عيل ).الكنيسة يف
 الغـوتني« :نفـسه وقـدمً أوال هـو زارين .تعـارف حفلة يشبه ما

 .»عليـك التعـرف يـسعدين ...دكان صاحب إيفانتيش نيقوالي
 ولكنه الشعر، أشيب القامة قصري أنه صحيح .ًممتازا ًإنسانا يل بدا

 حـريص أنـه عرفـت كام مهذب، امللبس، حسن هادئ، لطيف،
 إنـسان أي يقـرض مل كلهـا، حياتـه يف إنـه، ويقـال أموالـه، عىل

 رأيت ...بالعمل تتعلق بحجة إليه أنا ذهبت ذلك بعد ...ًكوبيكا
 وحلـم اخلنزيـر شحم من به يتعلق ما وكل للنبيذ ًودكانا ًقبوا لديه

 والمـع نظيف ولكنه ًصغريا بيته كان .اململح والسمك الرسدين
 ألزهــار،با مزروعــة الزوايـا بــستائر، مغطـاة النوافــذ...كالثريـا
 النظـام كـان .أعـزب أنه رغم هذا كل .بعناية ممسوحة واألرض



 

 -١٥٢-

 وجـواد بقرات ثالث يملك كان .ًأيضا الفناء يسودان والرتتيب
 مخـسمئة فيها له دفع إنه قال سنوات، ثالث العمر من هلا ومهرة
 هـي فكـم املهـرة، هـذه عـشقت ولقد .بيعها رفض ولكنه روبل
 عـن وحيـدثني قصرية، بخطى ويسري هبدوء، يضحك كان .مجيلة
 :لنفيس قلت .األسعار نرشات آلخر الدائمة متابعته
 ...املوضوع أحسم أن ينبغي ًتفكريا، كفاين
 تلـك يف أحـسه كنـت ما أما .باختصار هذا كل عرضت ًطبعا
 عـىل عثرت هاقد .الفرح من أطري كنت .اهللا إال يعلمه فال الفرتة

 ألـزم كنـت نـيولكن حيـايت، رشيـك ووجـدت ًأخـريا، ضالتي
 حيـدث أن وكـاد آمـايل؟ اهنارت ما وإذا :مرجتفة خائفة الصمت

 ال آه مـاذا؟ وبـسبب سدى، كلها جهودي تضيع أن كادت هذا،
 ذلـك بـسبب قلبـي، ينقـبض أن دون ذلـك أستذكر أن أستطيع
 هبـدوء خطبتنـا أمـور سارت .العزيز ابني وبسبب نفسه الكسيح
 كلها بالضاحية وإذا هبا، يدر مل ًجنا أو ًإنسا أن نظن ونحن وخري،
ــرف ــرشوعنا تع ــا بم ــوالي أن ــانيتش ونيق ــت .إيف  أرسة وكان

 من هي السلوقية أن أعتقد .ًطبعا باألمر سمع ممن ساماخفالوف
 يل يقـول كأنه .نفسه شنق أن إال الكسيح من كان فام .اخلرب أشاع
 دق .بـك نكايـة أفعلهـا وهاأنـذا تـصدقي، فلم هددتك .خذي



 

 -١٥٣-

 ثـم شـده وأحكم ًحبال، به وربط الرسير، فوق جلدارا يف ًمسامرا
 ذكـاء تتطلـب وال معقـدة غـري عمليـة .الـرسير من بنفسه ألقى

 بعض أنضد الدكان، يف الغسق عند مرة ذات واقفة كنت .ًخارقا
 البيت، يف النوافذ مغاليق ارتطام صوت سمعت وفجأة األشياء،

 اقفـةو الـسلوقية فرأيـت ركـضت ضـلوعي، من يقفز قلبي كاد
 .بالعتبة

 تريدين؟ ماذا -
 .عمره أعطاك ماتفييتش نيكانور -
 مـن أدرك، فلـم أنا أما .بيتها إىل عائدة واستدارت زجمرت ثم

 ألقيـت – الرعـب سلقني وكأنام كنت - أفعل ماذا االضطراب،
 وأنـا وتتعثـر تـركض كانـت .خلفهـا ومـضيت كتفي عىل شايل

 أن دون أركـض كنـت .ًمتامـا فضائحي مشهد ...وراءها أركض
 :مججمتـي يف تطـن فحـسب واحـدة فكـرة ثمة كان .ًشيئا أفهم
 الضمري انعدام من درك أي إىل مزحة؟ فعله ما وهل .رأيس ضاع

 حمتـشدين النـاس رأيت هناك إىل وصلت وعندما !الناس انحدر
 الكـل مـرصاعيه، عـىل ًمفتوحا، الباب كان .حريق نشب وكأنام
 دخلت حلامقتي، وأنا ًطبعا، فضوليون واجلميع .بالدخول راغب
 إىل تنبهـت إذا .رأيس عىل رضبني الذي لذاك ًشكرا ولكن ًأيضا،



 

 -١٥٤-

 أرسة خمالـب مـن أنقـذين مـا هـذا كان ربام .عائدة وقفلت نفيس
 رأتنـي وربـام بـل – أحدهم تذكرين ربام إذ ..الذبيح الطائر ذلك

 هـاهي املتهمـة، هـاهي السادة، أهيا انظروا :- احلاقدة السلوقية
 .جـاهز يشء وكل ...باستجواهبا لنا اسمحوا .هذا كل سبب من

 ودونـام جـواب، أو سـؤال دون ًفأحيانا .بعدها تفلتي أن حاويل
 لـن وهـذه ..الكـيس يف ويلقونـه ذيلـه من باملرء يمسكون ذنب
 يف مـستعجلة للعرس هتيأت .قلبي وارتاح دفنوه مرة، أول تكون
 .خـسارة دون بيعه عىل قدرأ ما كل أبيع وكنت املسألة، هذه إهناء
 أكـاد ال مـصائب غري من كنت .أخرى مصيبة ّعيل نزلت وفجأة
 ذلـك أتانا – يشويني احلريق وكان املشاغل، من قدمي عىل أقف
 الـساخنة، والـريح الغبـار إىل إضـافة هـذا يطـاق، ال حـر العام

 فكيـف – اجلبـال مـن القريـب غلوفايا شارع يف خاصة، وعندنا
 .منـي زعـالن إيفانيتش نيقوالي :اجلديد خلربا هذا وصلني وقد

 -اآلخـر عـىل أحـدنا عرفـت التـي نفسه اخلطابة تلك إيل أرسل
 مـن نفـسها هـي ولعلهـا – العينـني حـادة مـسعورة كلبـة وهي

 سـيؤجل أنـه فـأخربتني – إيفـانتيش نيقـوالي أذين يف وسـوس
 وأنـه – كثـرية مـشاغل لديـه أن بحجـة – أيلول أول إىل العرس

 مكـان يف مـا ًعمـال لـه أؤمـن وأن فانيا بابني أفكر بأن ينصحني



 

 -١٥٥-

 .األمـر كلف مهام البيت يف جانبه إىل بوجوده يقبل لن ألنه آخر،
 ولكنـه ودمـك حلمـك مـن ابنـك أنـه صـحيح :قوله يل ونقلت

 إزعـاجي عـن يكـف لـن وسـوف .ًحـتام اإلفالس لنا سيسبب
 ةأيـ خيـض ومل حياتـه، يف الـصخب يعرف مل فهو مفهوم، طلبه(

 فعنـدما :احلـادة واالنفعـاالت القالقل خيشى وهو مشاجرات،
 أن وطلـب )كلمة قول يستطيع وال رأسه يف األمور ختتلط ينفعل
 وكيـف لـه، أؤمنـه عمـل أي بـه، أذهب أين ولكن .منه أختلص
 مـع عاش ما وإذا أظفاره، نعومة منذ عاق ولد فهو منه؟ أختلص
 فأنـا .منه التخلص نم البد ذلك ومع .ًمتاما ينتهي فسوف غريي
 فينكـا عـىل تعـرف أن منـذ معـه التفـاهم أسـتطيع أعـد مل نفيس
 هكـذا يـسكر، الليل ويف يشخر النهار يف .سحرته كأهنا...الكلبة
 .يب مـرت التـي املـصائب وصف عن عاجزة إنني...يومه يميض

 أسـتطيع أعـد ومل كالـشمعة، أذوب رصت بحيـث قوضني لقد
 الظـالم حيـل عنـدما كنـت .يـدي ارجتـاف من بامللعقة اإلمساك
 يـرضبه أن من جزعة عودته، أنتظر البيت أمام املقعد عىل أجلس
 ًلغطـا سـمعت إذ املـوت، حتـى اهللـع انتـابني مـرة .احلي فتيان

 أرى، كـي احلي إىل ركضت به، »يعتنون« أهنم فظننت ًورصاخا،
 ....الوادي يف ونظرت انعطفت ثم



 

 -١٥٦-

 ايفـانيتش، نيقـوالي قـرار تلقيـت أن بعـد فانكا، استدعيت
 خـارت عزيمتـك ولكن بني، يا ًطويال احتملتك لقد :له وقلت
 كنـت .كلهـا البلـد يف وجرستني السوي الدرب وضللت ًمتاما،
 إنـك .ًوسـكريا ًأفاقـا تـصبح ذا أنـت وها ورفاه، نعيم يف تعيش
 ومـع وقعـت، املرات من كم أنا، أمتلكها التي املوهبة تلك تفتقد
 حتـى تـستطيع فال أنت أما .جديد من رةم كل أهنض كنت ذلك

 غـريً أمواال لنفيس اجرتحت كيف انظر .ًشيئا لنفسك تكسب أن
 نفـيس أهلك ومل اهللا، خلق بقية مثل وأرشب آكل وكيف منقولة،

 يشء، كـل مـن أقوى كانت عزيمتي ألن إال ذلك وما تفعل، كام
 ..ظهري عن تنزل أن آن ..وستظل ًمبذرا فكنت أنت أما

 .الطاولة غطاء ينقر بصمت، ًاجالس ظل
 ذلـك وبعـدً أوال مثله امتلك الغطاء، تنقر ال ًصامتا؟ مابك -
  .أجبني ..انقره

 :شفتاه ارتعشت ثم رأسه، ًحانيا الصمت، واصل
 ستتزوجني؟ هل -
 وال ًجيـدا ًرجـال فسأتزوج تزوجت ما وإذا بعد، أعرف ال -
ــا .البيــت يف بوجــودك يقبــل  مــن ةعــاهر أو فينكــا، لــست فأن

  .العاهرات



 

 -١٥٧-

 أمخـص حتـى رأسـه قمـة مـن هيتـز وهو مكانه من فجأة قفز
 :قدميه
 .ظفرها قالمة تساوين ال أنت -

 .ومـىض البـاب صـفق ثـم كالبعري وبعق قفز هذا؟ أيعجبكم
 رشقـت فقـد بكـاءة، لـست أننـي رغـم أنـا، أما حدث، ما هذا

 يل قاهلـا التي الكلامت تذكرت وكلام وآخر، ًيوما بكيت دموعي،
 :ذهنـي يفـارق ال واحد ويشء أبكي كنت .ًجمددا دموعي تنهمر

 بعد البيت عتبة عىل قدمه يضع أدعه ولن ًأبدا، إهانته له أغفر لن
 عاهرتــه لـدى يقــيم أنـه إيل يتنـاهى كــان .يعـد مل ولكنـه ..اآلن

 ليس مرسوقة، بنقود يعربد وأنه ومآدب، وغناء، رقص حفالت
 ًمتامـا، هتـدأ أجعلهـا سـوف :هيـددين وكـان بـل فحـسب، هذا

 وكـان .بحجر وأقتلها ما مكان إىل مساء ذات خروجها سأترقب
 والـسمك الكعك لرشاء بأحدهم الدكان إىل فريسل مني، يسخر
 عـىل حمافظـة أظـل ولكننـي ًحنقـا أرتعـش كنت .وغريه اململح
 يف يـوم ذات جالـسة كنـت .طلبـه مـا لـه وأرسـل جأيش رباطة

 – مملحـة سمكة حيمل له، وجه ال ،ًخممورا يدخل به وإذا الدكان
 – سـمكات أربـع ًطبعـا، بنقوده له، واشرتت طفلة أتت ًصباحا
 :ورصخ طاولتي عىل هبا وألقى



 

 -١٥٨-

 كرهيـة إهنـا .للزبـائن الـدناءة هـذه إرسـال يمكنـك كيف -
 الكالب؟ إال تأكلها وال الرائحة
 :له فقلت أخرى، ذريعة عن ًباحثا منخاره، ًنافخا يرصخ، راح

 اشرتيته وإنام السمك، يصنع من فلست هنا وتبعق عقتز ال -
 .نقودك خذ .جترته فال يعجبك مل وإذ .براميل يف

 ومت؟ أكلتها وإذا -
 عـيل، صوتك ترفع حق بأي ..ترصخ ال خنزير يا لك قلت -
 تنـدفع أن ال .بتهذيب تتحدث أن عليك ينبغي رئييس؟ أنت هل

 .اآلخرين حمالت إىل كالثور
 :ونخر امليزان كفة اختطف وفجأة

 .األربعة سرتفعني كيف اآلن، رضبتك ما إذ سأرى -
 أقوى أعد ومل األرض عىل فهويت أنا أما للريح ساقيه وأطلق

 .القيام عىل
 حـوذي وأوصـله رضبوه، احلي من ًفتيانا أن بلغني ذلك بعد

 تتأرجح رأسه الوعي، فاقد سكران كان .املوت شفا عىل وهو إيل
 انتزعتـا فقـد وساعته جزمته أما .والغبار الدم من متيبس وشعره

 بقعـة فيه وليس بالوحول، مغطى فكان اجلديد جاكيته وأما منه،
 بـل اسـتقبلته، ثـم ًطـويال ترددت .الكوبيك بحجم ولو سليمة



 

 -١٥٩-

 أرسـلت نفـسه، اليـوم ذلـك يف ولكنني عنه، للحوذي ودفعت
 فقـد االطمئنـان، بوسـعه أن له وأكدت حتية إيفانيتش لنيقوالي

 .يـصحو عنـدما رمحة دون من وسأطرده ابني مع أمري سمتح
 امتنـاين تقـبيل احلكمـة، منتهـى :ًقـائال بمثلهـا التحيـة عـيل فرد

 ...آه أسبوعني بعد ًموعدا للعرس وحددنا ...وتعاطفي
 مـا احلقيقـة، يف لـدي، يعـد مل إذ هنايتها، من حكايتي اقرتبت

 يفً متاما نادر ءيش – ووئام بسالم زوجي مع أعيش أنذا ها .أحكيه
 هبـا، مـررت التـي اآلالم وصـف عـن لعـاجزة وإنني – عرصنا
 مر قد ها .ًحقا كافأين الرب ولكن النعيم، هذا إىل وصلت وكيف
 حصينة، قلعة يف وكأنام نعيش وشيخي وأنا .ًعاما وعرشون واحد
 بـاملظهر هـادئ فهـو .إيل يـيسء ًيومـا ًأحدا يدع لن أنه من واثقة

 عندما وخاصة .القلب يف ًوجيفا أحس نتك ذلك ومع .فحسب
 هادئـة سـعيدة، اآلن سـأموت :أفكـر كنـت .الكبري الصيام حل

 أكثر أحن كنت ولكنني .الكنيسة يف روحي عىل وسيصلون البال،
 منـذ مـات ربـام .عنه خرب وال مرت ًعاما عرشون .فانيا إىل فأكثر
 أتذكر عندما نحوه تعرتيني الشفقة كانت .أعلم ال وأنا بعيد زمن
 وأضجعناه سحبناه كيف أذكر ًمرضوبا، به أتوا حني اليوم، ذلك
 منصتة دخلت .النهار طوال كامليت ًنائام ظل وكيف الرسير، عىل



 

 -١٦٠-

 ممـزق الغرفـة يف ًراقدا كان ميت؟ أم هو ّأحي :أنفاسه صوت إىل
 ..كرهية محوضة رائحة منه تفوح ويشهق، يشخر ًجرحيا، الثياب،

 يشء كـل رغـم فهـو باخلزي، وإحساس بحنان إليه أحدق كنت
 .وخرجت وأنصت ونظرت، إليه نظرت .ودمي حلمي من قطعة

 وأطفـأت الطاولة رتبت ثم عني، ًرغام تعشيت .دامهتني كآبة أي
 وكانت ...يرجتف كله بدين كان .النوم أستطع مل ولكنني...النور
 يكـف ال كان .استيقظ لقد...صوته سمعت .القمر ساطعة ليلة
 .خلفه الباب ًصافقا الفناء إىل واخلروج الالسع عن

 ًخارجا؟ ًداخال مابك -
 .يؤملني بطني -

 .صوته خيرتمان واحلزن بالقلق أحسست
 .زهورات ارشب -
 وأنـا شـعرت فجـأة ً.قلـيال غفوت بل أخرى، مرة رقدت ثم
 :أمامي فرأيته هنضت .الغرفة إىل يتسلل بشخص نائمة
 .املسيح بحق أماه يا جتزعي ال -
 .ّكفـي ًحمتـضنا فـرايش، حافة عىل جلس .البكاء يف أجهشو

 هـذا، أحتمـل فلـم .بنحيبـه ًخمتنقا والدموع، بالقبل إيامها ًمغرقا
 بمقـدوري لـيس ولكـن ًطبعـا مؤسـف .عنـه مبتعدة وانتفضت



 

 -١٦١-

 كـام ًأيـضا، هـو وكـان بـه، متعلق فمصريي .آخر مسلك سلوك
 .ًجيدا هذا يدرك رأيت
 ارحـل .يشء فعـل بإمكـاين ولـيس عنك، الصفح أستطيع -
 .ًخربا عنك أسمع ال بحيث ولكن تريد مكان أي إىل عني

 نيكـانور ...الكـسيح ذلـك قتلـت كام تقتلينني ملاذا...ماما -
 ماتفييتش؟

 هنـض ثـم ًطـويال، بكـى يقـول، مـا يعـي ال فهـو أناقشه، مل
 أر فلم ليلته فيها بات التي الغرفة دخلت الصباح ويف .وانرصف

 ذلـك وبعـد .بـاخلزي إلحـساسه ًباكرا انرصف فقد ذنإ .له ًأثرا
 أديـرة أحد يف يعيش أنه بعد فيام بلغني .اليم ابتلعه وكأنام اختفى

 كــام وأنـه، تساريتــسني، إىل ذلـك بعــد انتقـل وأنــه زادونـسك،
 من ينوبني ال إذ ..به أفكر ملاذا...هنا أحدهم رأس حطم فهمت،

 .ماء يظل املاء دق .القلب وجع إال ذلك
 مل إذ ..محاقـة سـوى فليس تفيييتش ما نيكانور عن قاله ما أما

 كـان نفـسه هـو ًشـيئا، جيبه من أرسق ومل ًضخام، ًمبلغا منه أبتز
 :يل فيقول تنتابه، الكآبة كانت ما ًوكثريا قبحه، يدرك
 ًجنونيـا، ًطبعـا ومنحنـي ًكسيحا، مني جعل القدر ناستيا، -

 حر يف وخاصة كارثة، عىل مقدم وكأنني احلزن يفرتسني وأحيانا



 

 -١٦٢-

 سـأموت، .االنتحـار معهـا أشـتهي لدرجـة ...وغباره الصيف
 الغبـار ذلـك وسيظل ترشنوسالبودسكايا مقربة يف وسيدفنونني

 .األبد إىل قربي فوق السور، عرب يتطاير
 لـن فنحن هذا، حيزنك ومل ماتفييتش، نيكانور يا تقول ماذا -
 .به نحس
  .أحياء ونحن هبذا فكرن أننا املصيبة ولكن صحيح، -

 يغفـو إن مـا .سـاماخفالوف بيـت يف ًحقـا ًمميتا الضجر كان
 شنق وقد الغبار، ذلك علينا الريح تنفث حتى الغداء بعد اجلميع
 للحق، مدينة، إهنا ًمتاما، ميت وقت ويف للغاية، حار يوم يف نفسه
 جمـال ال...تـوال مدينة زرت وجيزة فرتة منذ .مرعب بشكل مملة

 .رنةللمقا
١٩١١  



 

 -١٦٣-

 
 

  ضربة مشس
 

 إىل حـارة سـاطعة بـأنوار املضاء املطعم من الغداء بعد خرجا
 وأسندت عينيها أغمضت .الدرابزين عند وتوقفا السقيفة سطح
 يشء كـل – فاتنـة بسيطة ضحكة وأفلتت كفها، ظاهر إىل خدها
 :وقالت – الصغرية املرأة هذه يف ًفاتنا كان

 مل ساعات ثالث قبل أتيت؟ أين من ...سكرانة أنني أعتقد -
 أي مـن الأعرف إنني بل .األرض عىل بوجودك حتى أعلم أكن
 أرأيس .يل بالنسبة سواء األمر كل عىل سامرا؟ من .صعدت حمطة
 بنا؟ ينعطف املركب أم تدور

 ترسـل العتمة كانت .والقناديل العتمة من سهل أمامهام امتد
 هترول فكانت األضواء أما وجهيهام، تلطم طرية قوية ًرحيا إليهام
 وهو واسعة ًقوسا بحدة يرسم املركب كان .مبتعدة اجلوانب عىل

 .صغرية حمطة إىل يركض
 الـصغرية يـدها كانـت .شـفتيه إىل ورفعهـا يدها املالزم أخذ
 بغبطـة قلبـه وتـسمر .الـشمس لوحتهـا برشة بعبق تفوح القوية



 

 -١٦٤-

 الثـوب هـذا حتـت جـسدها، ومتانة سمرة ختيل عندما ووجيف
 عـىل اجلنـوب، شـمس حتـت الرقاد من كامل شهر بعد رقيق،ال

 ).إنابا من قادمة إهنا قالت( احلار الساحيل الرمل
 :املالزم غمغم

 ننزل؟ هل -
 :بدهشة فسألت

 أين؟ إىل -
 .املحطة هذه إىل -
 ملاذا؟ -

 .احلار خدها عىل كفها أرقدت أخرى ومرة ...فصمت
 ...جمنون -
 .وكأرج – ببالدة كرر – فلننزل -
 .لك حيلو ما افعل ..آه -

 .عنه بوجهها وأشاحت
 أن فكـاد اخلـايب الـضوء ذات باملحطـة املندفع املركب ارتطم

 غليظ، حبل هناية رأسيهام فوق طوحت .اآلخر عىل أحدمها يقع
 الـزوارق وهـدرت بصخب، املياه فارت الوراء، إىل تراجعت ثم

 .األمتعة يأخذ كي املالزم فركض



 

 -١٦٥-

 الرمـل إىل وخرجـا النـوم، يف الغارق ملكتبا عربا دقيقة بعد
 خيـل .بالغبـار مغطاة )حنطور( عربة استقال وبصمت العميق،

 الغبـار، بفعـل الطريـة اجلبل، إىل الصاعدة الدرب هذه أن إليهام
 هامها ولكن هناية، ال ما إىل متتد معوجة، قليلة قناديل بني الذاهبة

 ومنـازل حةسـا وهـاهي األرصـفة، يـذرعان وهامها وصال، قد
ــروج ــة وب ــح ودفء حراس ــذه روائ ــدة ه ــة البل ــصيفية الليل  ال
 خلـف يـنهض مـضاء، مـدخل قرب احلوذي توقف .تستقبلهام
 تنـاول .حـادة بزاويـة صـاعد قديم، خشبي درج املفتوحة أبوابه
 أمتعـتهام ًومعطفـا، أمحـر ًصـدارا يرتـدي حليق، غري هرم خادم

 حجـرة دخـال ،مسحوقتني قدمني عىل أمامهام وسار بامتعاض،
 أهلبتها قد النهار شمس كانت – مريع بشكل خانقة ولكنها كبرية

 عـىل شـمعتان ثمـة وكان مسدلة، بيضاء ستائر نوافذها تغطي –
 خلفـه البـاب ًمغلقـا اخلـادم وانرصف دخال إن ما .املرآة منضدة

 ظـال جمنونة، قبلة عىل أنفاسهام وتوقفت إليها املالزم اندفع حتى
 يف اللحظـة هـذه مثل منهام أحد يعش مل :ذكراهناي كثرية لسنوات
 .كله عمره
 بقرع ممتزج سعيد، قائظ، مشمس، يوم صباح من العارشة يف

 أمـام املمتـدة الـساحة يف الـسوق وضـجيج الكنـائس، أجراس



 

 -١٦٦-

 الفـواح اخللـيط هـذا وبكـل والقطـران، القش ورائحة الفندق،
 مل – هلـا اسـم ال التـي الـصغرية املرأة رحلت نائية، روسية ملدينة
 :اسـم مازحـة نفـسها عـىل تطلـق كانـت وإنـام اسمها، له تذكر

 عنـدما ًصـباحا، ولكـن ًقـصريا نـومهام كان – الرائعة املجهولة
 واغتـسال الـرسير، بمحـاذاة القـائم احلـاجز خلـف مـن خرجا

 السابعة يف كفتاة منتعشة كانت مالبسهام، وارتديا دقائق بخمس
 كانـت وكالـسابق ًجـدا، ًقلـيال كال، مرتبكة؟ كانت هل .عرشة

 ...عليها تظهر بدأت التعقل عالئم ولكن مرحة، بسيطة،
 ًمعـا، يرحال بأن طلبه عىل ًجوابا قالت – عزيزي يا ال...ال -
 ًمعـا رحلنا ما إذا .القادمة السفينة حتى تبقى أن عليك ينبغي ال،

 كلمـة أقول .للغاية سيضايقني ما وهذا .يشء كل خيرب فسوف
 مل يل حـدث مـا .تظننـي أن لـك يمكن كام ًأبدا لست ننيأ رشف
 أو بالكـسوف، أشـبه حـدث مـا ...يتكـرر ولـن مثيـل له يسبق

  ..شمس رضبة تلقى منا ًكال كأن بالضبط،
 املحطــة إىل رافقهــا وبـرسور وبخفــة بخفـة، املــالزم وافقهـا
ــة »الطــائرة« اســتعدت التــي اللحظــة يف فوصــال  فيهــا الوردي
 يف أفلح وبالكاد السفينة، سطح عىل اجلميع مامأ وقبلها للمسري،

 .اخللف إىل ترتاجع بدأت التي السقاالت إىل القفز



 

 -١٦٧-

 قـد كـان مـا ًشـيئا ولكـن .الفندق إىل عاد ودعة ًأيضا وبخفة
 .معهـا عليـه كانـت عـام ًمتاما خمتلفة بدت بدوهنا فاحلجرة تغري،
 بعطرهـا تفـوح كانـت .غريـب يشء .وفارغـة هبـا ممتلئـة كانت

 عــىل ًواقفـا يفـرغ مل الـذي فنجاهنـا وكـان الـشذي، إلنكليـزيا
 املـالزم قلـب انقـبض...هنـا موجودة تعد فلم هي أما الصينية،
 .عديدة مرات احلجرة وذرع فدخن برقة، فجأة

 يـضحك وهـو مرتفـع بـصوت لنفـسه قال – عجيبة مغامرة
 لـست إننـي رشف، كلمة أقول« عينيه حول حيوم بالدمع وحيس

 !خرقاء امرأة ...ورحلت »...تظنني أن لك مكني كام ًأبدا
 أنـه حيـس وكـان .بعـد يرتـب مل والـرسير ًمزاحا احلاجز كان
 وأغلـق باحلـاجز، فغطـاه الفـراش، هـذا إىل للنظـر القـوة يفتقد
 وأسـدل العربـات، ورصيـر السوق أحاديث يسمع كيال النافذة
 رةمغـام« هـاهي ...األريكة عىل وجلس املنتفخة البيضاء الستائر
 زجـاجي صالون يف اآلن جتلس وربام رحلت انتهت، قد »السفر

 حتـت املتـألق اهلائـل النهـر إىل تنظر املركب سطح عىل أو أبيض،
 الــضحلة والبقــع املعاكــسة، األخــرى املراكــب وإىل الــشمس،
 آمـاد وإىل والـسامء، للـامء املتأللئ األفق وإىل النهر، من الصفراء

 إذ ..األبد إىل العمر، آخر إىل ودعتها هاقد .الالمتناهية »الفولغا«



 

 -١٦٨-

 أن أسـتطيع ال الأسـتطيع، « أخـرى؟ مـرة نلتقـي أن يمكن أين
 وابنتهـا وزوجهـا تقـيم حيـث مـدينتها، إىل ببساطة هكذا أسافر
 حياهتـا تعـيش وحيـث ًعمومـا أرسهتا وكل أعوام، الثالثة ذات

 رسيــة، اخلــصوصية، شــديدة املدينــة هــذه لــه وبــدت »اليوميـة
 حياهتـا املدينـة هـذه يف سـتعيش أهنـا فكـرة وأذهلتـه ،وسحرية
 أنـه حـني يف العابر اخلاطف لقاءمها تتذكر تتذكره، وهي العزالء

 منـاف بربـري يشء هـذا مـستحيل، هـذا كـال، .ًأبـدا يراهـا لن
 املقبلـة حياتـه كـل وبخـواء بـاألمل وأحـس – واحلقيقـة للطبيعة
 .والقنوط الرعب ومتلكه بدوهنا،
 أالً حماوال أخرى مرة الغرفة يذرع وراح هنض ة؟اللعن هذه ما
 يل؟ حيـدث الـذي هذا ما« احلاجز خلف القابع الفراش إىل ينظر

 رضبـة كأهنـا ًفعـال ًعمومـا؟ حـدث مـاذا بـل يميزها، الذي ما
 هـذه يف بدوهنا كامل يوم قضاء أستطيع كيف اآلن املهم شمس،
 النائية؟ البقعة

 رائحـة يـذكر ئـصها،خصا بـأدق كلهـا يـذكرها مايزال كان
 النـرض وجـسدها اخلفيـف، وثوهبـا بالـشمس، امللفوحة برشهتا
 باللذة اإلحساس كان ..البسيط املرح احليي صوهتا ورنني املتني،
 غـري بـشكل فيـه ينبض يزال ما األنثوي هبائها من لتوها املستقاة



 

 -١٦٩-

 ذلك هو جديد، آخر إحساس اآلن يشغله كان ما أن غري عادي،
 يف ينبثـق أن ًأبدا يتوقع يكن مل الذي الغامض الغريب اإلحساس

 – أكثـر ال املـسلية الصحبة تلك يف البارحة انخرط، عندما ذاته،
 لـن ًأبـدا« عنـه حيدثها أن اآلن يستطيع ال والذي – يظن كان كام

 النهـار هـذا أقـيض وكيـف العمـل؟ ما .عنه أحدثها أن أستطيع
 يف يفارقـه، ال الـذي العـذاب وهـذا الـذكريات هذه مع الطويل
 مركبهـا محلت التي نفسها، الفولغا فوق ترقد الرب، نسيها بلدة

 .»الوردي
 ينـشغل أن مـا، بطريقـة نفـسه ينقـذ أن الـرضوري مـن كـان
 صـدارته اعتمـر .األمكنـة من مكان إىل يذهب أن عنها، ويتسىل

 ومهـامزاه بـرسعة الفـارغ املمـر وعـرب عصاه، وتناول بتصميم،
 إىل ...املـدخل إىل بحدة املنحدرة الدرج عىل وانزلق خيشخشان،

 ًمعطفـا يرتـدي شاب حوذي املدخل عند يقف كان يذهب؟ أين
 إليـه املـالزم نظـر .هبـدوء سـيجارته ويـدخن التفـصيل، حسن

 والتـدخني اجللـوس المـرئ يمكـن كيـف :واستغراب بذهول
 ًبـسيطا، يكـون أن لإلنـسان يمكـن كيـف ًوعموما بدعة، هكذا
 حيـس كلهـا املدينـة يف سواي أحد ال لعل« .ًباليام ال البال، خايل
 .السوق إىل واجته »الفظيعة التعاسة هبذه



 

 -١٧٠-

 بـني الرطبـة، القـذارة عـىل فمـشى .يقفر بدأ قد السوق كان
 اجلالسات والنساء واجلرار الصحون بني باخليار، املحملة العربات

 اجلرار حامالت متقاطعة، بأصوات ينادينه كن اللوايت األرض عىل
 فقد الرجال أما متانتها، إلظهار بأصابعهن، يقرعنها وهن بأيدهين
 .»الكريم سيدي يا صنف أفضل خيار« به يرصخون وهم أصموه

 الـسوق مـن ركـض أنه بحيث ًغبيا أخرق، له يبدو هذا كل كان
 بـصوت يغنون املصلون كان حيث الكاتدرائية إىل ذهب .ًمبتعدا

ً طويال متشى ثم اجبه،و يؤدي من وبإحساس واثق، فرح جهوري،
 رحابـة فوق جبيل، منحدر عند مشعثة، قائظة، صغرية حديقة يف

 سرتته وكتافيتا أزرار كانت .الالمتناهية الساطعة الفوالذية، النهر
 كلهً مبتال فكان سدارته إطار أما مسهام، يمكن ال بحيث سخنتا قد
 الفنـدق، إىل عـاد ...ًمضطرما وجهه وكان بالعرق، الداخل من

 الـسفيل، الطـابق يف املبـرتد، الفارغ الكبري املطعم إىل بلذة ودلف
 نافـذة قـرب صغرية طاولة إىل وجلس السدارة خلع ًأيضا وبلذة

 نسيم يصاحبه كان ذلك، مع ولكن الوهج، منها يأيت كان مفتوحة،
 وكان ًحسنا، يشء كل كان ...الثلج مع ًباردا ًحساء وطلب رقيق،

 هذا يف حتى .به حييط ما كل يف عظيم فرحو متناهية ال سعادة ثمة
 العتيـق والفنـدق املجهولـة البلدة وهذه السوق، وروائح القيظ،



 

 -١٧١-

 عدة احتسى .يتمزق القلب كان نفسه، الوقت يف ولكن، النائي،
 بمقدوره أن وأحس وخس، خملل بخيار ًمتمززا الفودكا من أقداح
 وقضاء بمعجزة استعادهتا أمكن لو فيام تفكري، دونام ًغدا، املوت

 بأمل أنه ويقنعها ويربهن يبوح كي فقط هلا، يبوح كي معها، آخر هنار
 ولكـن اجلـواب جيهل كان اإلقناع؟ ومل .الربهنة مل ...حيبها وفرح
 .نفسها احلياة من أهم له بالنسبة هذا كان

 .اخلامس الفودكا قدح يصب وهو قال – ًمتاما أعصايب أفلتت
 ما ً:مفكرا بتوتر يدخن راح ثم قهوة بوطل أمامه، من احلساء أبعد
 اخلـاطف احلـب هـذا مـن أختلص كيف عمله، عيل ينبغي الذي

 – بقـوة هذا حيس كان – ممكن غري منه التخلص ولكن املباغت؟
 يقـع أيـن وسأل والعصا، السدارة تناول أخرى ومرة فجأة هنض
 جـاهزة مجلـة رأسـه ويف هنـاك، إىل ًمـرسعا وتوجه الربيد، مبنى
 حتـت لـك، ملـك القـرب، حتى األبد وإىل اآلن منذ حيايت :ةلربقي

 الـسميكة، اجلـدران ذي اهلـرم البناء بلغ عندما ولكن .»سلطتك
 مـدينتها، يعـرف كـان :ًمـذعورا توقـف .الربق مركز يقع حيث
 يكن مل ولكنه عمرها، من الثالثة يف طفلة وهلا متزوجة أهنا ويعرف
 عند البارحة، ذلك عن مرات عدة سأهلا لقد .واسمها كنيتها يعرف
 :قائلة تضحك مرة كل يف وكانت الفندق ويف الغداء



 

 -١٧٢-

 اسمي؟ هو وما أنا من تعرف أن تريد وملاذا -
 تـصوير ملحـل واجهـة ثمـة كـان الربيـد، قـرب الزاوية عىل

 ذا ًمعطفـا يرتـدي ضـابط، صـورة إىل ًطـويال حدق .فوتوغرايف
 ذي اجلبهــة، ضــيق العينــني، جــاحظ الــوبر، غزيــريت كتــافيتني
 مـزين للغايـة عـريض وصـدر مـدهش، بـشكل مجيلني سالفني

 وعـادي يـومي هـو مـا كل ًووحشيا ًمرعبا يبدو كم ...بالنياشني
 هـذا فهم لقد – مصعوق إنه أجل ًمصعوقا، القلب يكون عندما
 كبـريين وسـعادة وبحب تلك، املرعبة »الشمس برضبة« - اآلن

 يرتـدي فتـى شـابني، لـزوجني صـورة إىل نظر اإلفراط؟ لدرجة
 وقف قنفذ، شكل عىل بترسحية بيضاء، عنق وربطة ًطويال ًمعطفا
 نقـل ثـم العـرس، بإكليل فتاة يد حتت يده ًواضعا صدره، ًنافخا
 .مائلـة مدرسية سدارة تعتمر جريئة، مجيلة، بنت صورة إىل برصه
 الـسعداء، املجهـولني هـؤالء يرمـق وهـو يضنيه باحلسد أحس
 .متوترتني بعينني عالشار يتمىل وراح
 أفعل؟ ماذا أذهب؟ أين إىل

  - كلها جتار بيوت – البيوت وكانت ًمتاما، ًخاويا الشارع كان
 واسـعة، حـدائق هبـا حتـيط الطوابق، مزدوجة بيضاء، :متشاهبة
 غبـار ثمـة كـان .واحـدة حيـة روح فيها ليس كأنام تبدو وكانت



 

 -١٧٣-

 حارة، سبشم ًملفعا البرص، ويبهر الرصيف يغطي أبيض كثيف
 يتحـدب األفـق، عنـد الشارع، وكان .جمدية وغري هبيجة الهبة،
 بملمـح يتـسم هـذا كان .الصافية الرمادية السامء قاع إىل ًمستندا
 عىل حمتمل غري وكان وإنابا، وكريتش بسيفاستوبول يذكر جنويب

 إىل ًنـاظرا رأسه ًخمفضا الضوء، من عينيه املالزم ضيق .اإلطالق
 أحـد علق عندما تعثر إذ يرتنح، وهو ًعائدا قفل ثم قدميه، بني ما

 .باآلخر املهامزين
 يف هائلـة مـسرية قطع وكأنه التعب، من ًحمطام الفندق إىل عاد

 الكبرية احلجرة ودخل قواه آخر استجمع .الصحراء أو تركستان
 هناك يكن مل .آثارها آخر فاختفت رتبت قد احلجرة كانت .اخلاوية
 ونظـر سرتته خلع .املنضدة عىل نسيته الذي شعرها دبوس سوى
 ًرماديا وكان عادي، ضابط وجه وجهه كان :املرآة يف صورته إىل
 أحـرقتهام البيـاض إىل ضـاربني شـاربني ذا الـشمس، لفـح من

 لفـح مـن بـدتا، وقـد الزرقـة، إىل مائل ببياض وعينني الشمس،
 أما جمنونة، مستوفزة تعابري وجهه علت كام ًبياضا، أكثر الشمس،
 عليه يضفي فكان املنشاة، الصلبة الياقة ذو الرقيق األبيض قميصه
 ًواضعا .ظهره عىل الرسير يف اضطجع .عميق حد إىل ًتعيسا ًشبابا
 وكان مسدلة، والستائر مفتوحة، النوافذ كانت .طرفه عىل جزمته



 

 -١٧٤-

 األسطحة سخونة الغرفة يف ًنافثا ينفخها، وآخر حني بني النسيم،
 والصامت املقفر بالضوء الثري الفولغا عامل وكل ،املحامة احلديدية

 عىل كز ثم .أمامه إىل بثبات ًحمدقا رأسه، حتت يديه ًعاقدا رقد .اآلن
 خديـه إىل حتـتهام من ينحدر بالدمع وأحس جفنيه وأرخى أسنانه

 لـون املـساء لـشمس كـان ًجمـددا، عينيـه فـتح وعندما .غفا...و
 ...كـالفرن وخانقة جافة ةالغرف وكانت النسيم، سكن .الربتقال
 .سنوات عرش منذ مرا وكأهنام اليوم وصباح البارحة وتذكر

 اجلـرس قـرع ثـم الـستائر، ورفع اغتسل وببطء ببطء، هنض
 ً.مـتمهال بـالليمون الـشاي ورشب واحلـساب، السامور وطلب

 جلـس وعندما األمتعة، وإخراج حوذي إحضار طلب ذلك بعد
 مخــس اخلــادم مــنح امللفــوح، األمحــر مقعــدها عــىل العربــة، يف

 :بالعنان يمسك وهو احلوذي قال .كاملة روبالت
 .ًأيضا ًليال هنا إىل بك أتيت أنني سيدي يا أعتقد -

 ملفعـة املحطـة، إىل انحدرا عندما الفولغا، فوق السامء كانت
 منثـورة األلـوان خمتلفـة كثرية أضواء وكانت أزرق، صيفي بليل
 .املقرتب املركب صواري عىل ةمعلق أخرى وأضواء النهر، عىل

 .ًمتملقـا احلـوذي قال – بالضبط املحدد الوقت يف أوصلتك
 ودخــل البطاقـة وتنـاول ًأيـضا، روبـالت مخـس املـالزم فنقـده
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 قـرع األمـس يف كـام الركـوب، جـرس مـن ينبعث كان ..املحطة
 حتـت الـسطح اهتـزاز مـن بـسيط دوار رأسـه وانتـاب خفيـف،

 إىل املنـدفع الفـاتر املـاء وضـج بل،احل انفلت ذلك وبعد قدميه،
 بألفـة وأحس ...الوراء إىل املتقهقر املركب عجالت حتت األمام
 بـروائح الفـواح كلـه، املـضاء املركـب زحام يف عادية غري مجيلة
 .املطبخ

 ذهــب حيـث إىل الــشامل، نحـو املركـب انطلــق دقيقـة بعـد
 يف ًدابعيـ ينطفـئ الصيفي املعتم السحر كان .هبا ًصباحا البارحة
 الـذي النهـر يف ًمنعكـسا األلوان، متامزج ًوناعسا، ًمغبشا األفق،
 حتـت حتتـه، البعـد يف املتموجة بالرقرقة مضاء منه، بقع يف ظل،
 يف مبـددة، مرتاجعـة، وسبحت، األضواء وسبحت السحر، هذا

 .املحيطة العتمة
 بأنـه حيس وهو املركب، سطح عىل سقيفة حتت املالزم جلس

 .سنوات عرش لسنا يف تقدم قد
١٩٢٥  
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  األنفاس اخلفيفة
 

 مـن جديـد صليب طري، غضار حدبة فوق املقربة، يف هنض
 .أملس ثقيل، متني، البلوط خشب
 الريفيـة املقربة هذه شواهد كانت .الرمادية بنهاراته نيسان إنه

 الـريح وكانـت العارية، األشجار عرب بعيد، من ترتاءى الواسعة
 قـدم عنـد الراقـد اخلـزيف الزهور إكليل يف وتصفر تصفر الباردة

 .الصليب
 حد إىل ًكبريا ًنافرا، ًخزفيا ًإطارا حيمل فكان نفسه الصليب أما

 فـرحتني عينـني ذات لتلميذة فوتوغرافية صورة بدوره يضم .ما
 .مدهش بشكل ومتألقتني

 .ميشريسكايا أوليا إهنا
 املدرسـية الصداري حشد عن بيشء تتميز صغرها، يف تكن مل

 مـن واحـدة أهنـا سـوى عنهـا القـول يمكـن كان ماذا إذ البنية،
 ولكـن موهوبـة، طفلـة أهنا سوى السعيدات، اللطيفات البنات
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 تقـدمها كانـت التـي النصائح بتلك االكرتاث وعديمة مشاكسة
 هلا؟ الصف مربية

 وإنــام باأليــام ال وتنمــو تتفــتح بـدأت بعــد، فــيام أهنــا، غـري
 نحيـل خرص لدهيا تكون عرشة عةالراب بلغت عندما .بالساعات

 مجيـل، صـدر هلـا هنـد هـذا إىل باإلضـافة ثـم رشيقتان وساقان
 البـرشية الكلمـة تعجـز التي األشكال تلك كل لدهيا وارتسمت

 .كحـسناء صـيتها ذاع عـرشة اخلامـسة ويف سحرها، وصف عن
 كـن حـرص وبـأي شـعورهن، يرسحن رفيقاهتا كانت أناة بأي

 ختـشى تكـن فلـم هـي أمـا !!ركاهتمح ورصانة نظافتهن يراعني
 تـشعث وال الوجه، امحرار وال أصابعها، عىل احلرب بقع ال :ًشيئا

 .راكضة وهي تقع عندما الركبة انكشاف وال الشعر،
 يف يميزهـا كـان ما كل جهد، أو عناية ودونام خفية أتاها، لقد
 واخلفـة واألناقـة احلـسن :كلهـا املدرسـة عن األخريين العامني
 كأوليا احلفالت يف ترقص فتاة ثمة يكن مل .الساطع يننيالع وألق

 تغـازل مل كـام مثلها، الثلج عىل يتزلج أحد يكن ومل ميشريسكايا،
 ًأحـدا الـدنيا الـصفوف حتب ومل غوزلت، مثلام احلفالت يف بنية
 وبـشكل فتاة، أصبحت ملحوظ غري وبشكل هكذا .أحبتها مثلام

 تـصفها األقاويـل دأتوبـ املـدريس، جمدها توطد ًأيضا ملحوظ
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ــالطيش، ــستطيع ال وبأهنــا ب ــيش ت ــني دون الع ــت .معجب  وكان
 حتـى هواهـا يف واقـع شينـشني التلميذ أن ًأيضا تردد الشائعات

 عالقتهـا يف تتقلـب ظلـت ولكنهـا حتبه، ًأيضا هي وأهنا اجلنون،
 .االنتحار حاول حتى معه

 اكـانو كـام األخـري، شـتائها يف ميـشريسكايا أوليـا كانت لقد
 ًثلجيـا، الـشتاء ذلـك كان .املرح من جمنونة املدرسة، يف يردوون
 خلـف مبكـر وقـت يف تنزلـق الشمس وكانت ًصقيعيا، ًمشمسا
 ًصـافيا، الطقس ظل ولقد للمدرسة، التابع العايل الشوح بستان
 الكاتدرائية، شارع يف وبالنزهات والصقيع بالشمس ًواعدا ًمشعا،

 وبتلك واملوسيقى، الوردية باألمايسو .املدينة حديقة يف وبالتزلج
 أوليا كانت والتي التزلج ساحة يف األطراف كل إىل املنزلقة اجلموع

 ً.باال وأخالها أسعدها تبدو ميشريسكايا
ــرة ذات ــرتاحة يف م ــربى، االس ــدما الك ــت عن ــة كان  منطلق
 الـصف تلميـذات مـن هاربـة، االجتامعـات، قاعة يف كالنسمة

 عـىل استدعيت، ببهجة، يزعقن وهن ايطاردهن كن اللوايت األول
 واحدة تنهيدة مطلقة عدوها عن فتوقفت املديرة، إىل انتظار، غري

 وشـدت شـعرها رتبت مألوفة رسيعة أنثوية بحركة ثم، عميقة،
 األعـىل، نحـو ملتمعتـني بعينـني وركضت كتفيها، إىل الصدرية
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 أن غـري الـصبا، عالئـم تفارقهـا مل امـرأة وهـي – املـديرة كانت
 القيـرص، صـورة حتـت مكتبهـا، خلـف جتلس – عالها الشيب
 أن دون بالفرنـسية قالـت .الـصوف بحياكـة منهمكتـان ويداها
 :صوفها عن عينيها رتفع
 املـرة هـذه ليـست لألسف ميشريسكايا، مدموزيل يا ًأهال -
 فـيام معـك احلديث أجل من الستدعائك فيها أضطر التي األوىل
 .بسلوكك يتعلق

 إىل نـاظرة املكتـب، مـن تقـرتب وهي كايا،ميشريس فأجابت
 :الوجه عىل تعبري أي دونام ولكن وحيوية بوضوح املديرة
 .مدام يا مصغية إنني -
 .سواها أحد يتقنهام ال ورشاقة بخفة جلست ثم

 عـىل الـصوف شـلة مـدورة اخلـيط، تشد وهي املديرة فقالت
 .الالمعة األرض

 .إيل صغاءاإل ستسيئني أنك من لألسف، متأكدة، أنا -
 .بفضول الصوف شلة إىل تنظر ميشريسكايا كانت
 :أردفت ثم عينيها املديرة رفعت

 احلـديث إطالـة أريـد ال كـام :ًمـرارا قلتـه ما تكرار أريد ال -
 .معك



 

 -١٨٠-

 النظيفـة الكبرية الغرفة هبذه للغاية معجبة ميشريسكايا كانت
 بعطـر الفواحـة الـصقيل، املوقـد بـدفء املفعمة خارق، بشكل

 القيـرص عـىل نظرة ألقت .املكتب عىل املوضوعة السوسن ارأزه
 املفـرق وعـىل فـاخرة، قاعـة وسـط قامته بكل املرسوم الشاب،
ــة، املتمــوج احلليبــي املــديرة شــعر عــرب املمتــد املــستقيم  برهاف
 .منتظرة وصمتت
 :خفي انزعاج يشوهبا املعاين، متعددة بلهجة املديرة قالت

 .صغرية ًبنتا تعودي مل أنت -
 :ومرح ببساطة ميشريسكايا فأجابت

 .مدام يا أجل -
 أخذ وقد املعاين، من ًمزيدا محلت بلهجة تابعت املديرة ولكن
 :بالتورد املربد وجهها

 إهنـا التـرسحية؟ هـذه فلـم بعـد، امـرأة تصبحي مل ولكنك -
 .امرأة ترسحية

 شـعرها االثنتـني بيـدهيا تالمـس وهـي ميشريسكايا، رددت
 :بعناية املصفوف

 ً.مجيال ًشعرا أملك أنني يف مدام يا مذنبة لست -
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 املـشابك هـذه يف وال التـرسحية، يف مذنبة لست :إذن هكذا -
ــثمن، الباهظــة ــست ال ــة ل ــك يف مذنب ــودين أن ــديك تق  إىل وال
 أنـت :لك أكرر لكنني :ًروبال بعرشين أحذية برشائك اإلفالس

 .تلميذة تزالني ما أنك ًمتاما تنسني
 تفقـد أن ودون بـاحرتام، فجـأة، شريسكاياميـ قاطعتها وهنا
 :وبساطتها هدوءها

 املـذنب هـو من أتعرفني امرأة، فأنا خمطئة أنت مدام يا ًعفوا -
 ميخـايلوفيتش ألكـيس أخـوك وجـاره أيب صـديق إنـه هذا؟ يف

 ...الفائت الصيف القرية، يف ذلك، حدث لقد .مالوتني
 مظهـر ذوو قبـيح قـوزاقي، ضابط قام بشهر، احلوار هذا بعد

 تنتمي كانت الذي والوسط مشرتك قاسم أي يملك ال دمهاوي،
 املحطة، رصيف فوق عليها النار بإطالق ميشريسكايا، أوليا إليه

 ًمتامـا تأكد عندها الواصل، القطار مع لتوه قدم كبري حشد وسط
 الـضابط أعلـن فقـد :للمديرة املذهل ميشريسكايا أوليا اعرتاف
 عالقة وأقامت أغوته قد كانت سكاياميشري أن اجلنائي للمحقق

 يف ولكنهـا لـه، زوجـة سـتكون أهنـا مقـسمة معـه، محـيم قرب
ــوم املحطــة، ــل، ي ــث القت ــت حي ــو تودعــه كان ــسافر وه  إىل م

 تكـن مل وأهنـا بـل .حتبـه ال بأهنا فجأة له قالت نوفوتشريكاسك،
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 سـوى تكـن مل الـزواج عـن أحاديثهـا كـل وأن ًأبدا، ذلك تنوي
 فيها تتحدث التي مذكراهتا من الصفحة تلك أرته ثم .به سخرية

 .مالوتني عن
 :الضابط قال

 يف عليهـا النار أطلقت ثم السطور فوق بعيني ركضت لقد -
 .القـراءة مـن انتهـائي منتظـرة الرصيف عىل تتمشى وهي احلال
 .املايض متوز من العارش يف كتبته ما اقرؤوا مذكراهتا دفرت هاهو

 :ماييل الدفرت يف جاء
 مـا رسعان لكنني بعمق، نمت لقد ً.ليال الثانية اآلن الساعة«

 وتوليـا وأمـي أيب رحيل بعد !!»امرأة أصبحت اليوم .استيقظت
 وجبـت .احلديقـة يف ًصـباحا تنزهـت !!وحدي بقيت املدينة إىل

 بمفـردي، تغـديت ثـم .حيايت يف ذلك أفعل مل كام والغابة احلقل
 تـأثري حتـت اودين،يـر كـان .كاملـة سـاعة ذلـك، بعـد وعزفت

 أسـعد سـأكون وبـأنني ًأبـدا، سأعيش بأنني إحساس املوسيقى
 أيقظتني الرابعة الساعة ويف .والدي مكتب يف غفوت ثم .الناس
 ًجدا، به فرحت .ميخايلوفيتش ألكيس بمجيء تعلمني كي كاتيا
 عربـة يف أتـى لقـد .وأسليه أستقبله أن رسوري دواعي من وكان
 أسـفل عنـد الوقـت طـوال مكثا للغاية، مجيالن حصانان جيرها
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 يريـد كـان وألنـه هيطـل، كـان املطـر ألن عنـدنا توقف .الدرج
 أسفه أبدى ولقد ًقليال، الدرب جتف أن إىل املساء، حتى االنتظار
 ومـازحني بفـارس يليـق كـام وعـاملني ًجذال، وكان أيب لغياب
 يف اتنزهنـ عنـدما .بعيـد زمـن منـذ حبي يف واقع بأنه ًمرددا ًكثريا

 جديـد، مـن ًرائعـا الطقـس أصـبح الـشاي، تناول بعد احلديقة
 .حـل الـذي الربد رغم كلها، املبتلة احلديقة عرب الشمس وملعت

 برفقـة فاوسـت بأنـه يقول وهو بيدي ًممسكا جانبي إىل يسري كان
 مـايزال لكنـه ًعامـا، وسـتون مخسة العمر من له كان .مارغريت

 إلينـا أتـى أنـه فقـط فيه يعجبني مل – اللباس حسن للغاية ًوسيام
 كولونيـا رائحـة منـه تفـوح وكانـت – بائـد طـراز من بمعطف
 حليتـه وأمـا وسـوداوين، للغاية شابتني فكانتا عيناه أما .إنكليزية
 عنـد .طـويلتني مجيلتـني ذؤابتني إىل ومفروقة ًمتاما فضية فكانت
 بنفـيس شـعرت ثـم الزجاجيـة الـرشفة يف جلـسنا الشاي تناول

 جلـس ثم يدخن، فكان هو أما .األريكة عىل فتمددت ة،متوعك
 إىل حيـدق بـدأ وبعـدها الدمثة، بعباراته يالطفني راح جانبي إىل

 بـضع فطبـع...احلريـري بمنـدييل وجهي غطيت .ويلثمهام يدي
 هلـذا أمكـن كيـف أفهم ال إنني ...املنديل عرب شفتي عىل قبالت

 أمـامي لـيس اآلن هكـذا، ًأبدا، نفيس أتصور أكن ومل حيدث، أن
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 يمكننـي ال بتقـزز جتاهـه أحـس أننـي إذ...وحيـد خمـرج سوى
 .»معه العيش

 وابيـضت جافـة، نظيفـة، هـذا نيسان خالل املدينة أصبحت
 القد صغرية امرأة ثمة كان .فيها التنزه املمتع من وصار أحجارها،

 مـن مظلة وحتمل أسودين، جلديني وقفازين احلداد ثياب ترتدي
 الكاتدرائيـة شـارع القداس، بعد أحد كل تعرب األسود، اخلشب
 تتوسـط التي القذرة الساحة تقطع كانت .املدينة خمرج إىل متجهة
 هببـاب امللفعة احلدادة ورشات من بكثري واملكتظة العام، الطريق
 بني فيام متيش ذلك بعد .النقية احلقول نسائم هتب وحيث الفحم،

 حقل ويمتد الغائمة، ءالسام تنحني حيث والسجن، الرجايل الدير
 الـدير، جدار بمحاذاة الربك وسط متيض ثم ومن رمادي، ربيعي

 واطئة، كبرية حديقة يشبه ما يطالعها حيث اليسار نحو وتنعطف
 املرأة كانت .»الرب أم مثوى« بوابته عىل كتب أبيض بسور حماطة

 يف كعادهتـا متـيض ثـم باقتضاب، الصليب شارة ترسم الصغرية
 البلـوطي، للـصليب املواجه املقعد تبلغ وعندما ئييسالر املمشى
 تتجمـد أن إىل اثنتـني أو سـاعة الربيـع، برد ويف الريح، يف جتلس
 كانـت .اجللديـة القفـازات يف ويداها اخلفيف، احلذاء يف قدماها
 حتى برقة تغني التي الربيعية، الطيور إىل تنصت وهي ًأحيانا حتس
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 باسـتطاعتها أن اخلـزيف، إلكليـلا يف الـريح صفري وإىل الربد، يف
 اإلكليـل هـذا أمامهـا تـرى أال مقابـل حياهتا نصف عن التخيل
 ترقد أن يعقل هل إذ !!البلوطي الصليب وهذا احلدبة هذه امليت،

 عـىل النـافرة اخلزفيـة الـصورة مـن عيناهـا، تلمـع التي تلك هنا
 النظـرة هـذه بـني مـا الربط يمكن وكيف اخللود؟ بألق الصليب

 ميـشريسكايا؟ أوليا باسم املقرتن املرعب اليشء وذلك فية،الصا
 نـذر إنـسان كـأي أعامقها، يف سعيدة كانت الصغرية املرأة ولكن
 أوليـا صـف مربيـة هـي املـرأة هـذه كانت .جامح ما حللم نفسه

 زمـن منـذ تعيش الشباب، فارقها ًعانسا كانت لقد ميشريسكايا،
 يف الـوهم ذلـك كـان .عالواقـ حمـل لدهيا حيل ما، وهم عىل بعيد

 كـل ربطت لقد .بيشء يتميز ال ًثانيا ًمالزما ًفقريا، هلا ًأخا البداية
 وعنـدما .ًالمعـا مـا، لسبب هلا يبدو الذي وبمستقبله به، روحها

 .فكريـة كادحة بأهنا نفسها تقنع بدأت موكدين، من بالقرب قتل
 أوليـا وأصبحت .جديد بحلم ميشريسكايا أوليا موت أرسها ثم

 يف قربها تزور إهنا .الراسخة ومشاعرها ألفكارها ًموضوعا اآلن
 عـن بـرصها ختفض أن دون من ساعات هناك وجتلس عيد، كل

 املمتع الصغري أوليا وجه ذاكرهتا يف مستدعية طي،البلو الصليب
 مـرة، ذات سـمعتها التـي الكلامت وتلك الزهور، بني النعش يف
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ــام، أحــد ففــي ــاء األي ــرتاحة أثن ــربى، االس ــت الك ــا كان  أولي
 تلـك سـوبوتينا، احلميمـة لـصديقتها بعجلـة تقول ميشريسكايا

 :سةاملدر حديقة يف تتمشيان ومها البدينة الطويلة الفتاة
 القديمـة الكتـب مـن الكثـري فلديـه – أيب كتـاب يف قرأت -

 كـي هبـا تتحىل أن املرأة عىل ينبغي التي اخلصال عن – املضحكة
 أحفظهـا مل كثـريةً خـصاال الكتـاب ذكـر ولقد ...حسناء تكون
 كـالقطران سـوداوين بعينني تتحىل أن عليها ينبغي ًطبعا ...كلها

 .املغــيل كــالقطران :ًمكتوبــا كــان مــا هــذا بــاهللا، أقــسم املغـيل،
 وخـرص برقـة، متـوردتني ووجنتـني كالليـل، سـوداء وبرموش

 ..املعتـاد مـن أطـول أتفهمـني، املعتاد، من أطول ويدين نحيل،
 سـاق وربلـة معقـول، حـد إىل كبـري وصدر صغريتني، وقدمني
 حفظـت لقد .مائلني وكتفني املحار، بلون وركبة بدقة، مستديرة

 أهـم هـي مـا أتعـرفني ولكـن عينها، احلقيقة نهأ إذ ًغيبا كله هذا
 اسـمعي .ّلـدي موجـودة وهـي !!اخلفيفة األنفاس إهنا خصلة؟

 كذلك؟ أليس ًحقا لدي موجودة إهنا ...أتنفس كيف
 يف العـامل، يف جديـد من تتبدد اخلفيفة األنفاس هي ها  واآلن

 .البارد الربيعي النسيم وهذا الغائمة، السامء هذي
١٩١٦  
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  شي املعتمةاملما

 
 الكبرية الطرق إحدى عىل هتادت وغائم، بارد خريفي يوم يف

 اخلطـوط مـن بعديـد املخرمـة املطر، بامء املغطاة توال، منطقة يف
 آن يف يـضم طويـل، ريفـي بيت من وبالقرب السوداء، العميقة

 املبيت أو االسرتاحة يمكن ًخاصاً ونزال حكومية، بريد حمطة ًمعا
 ملطخـة عربـة هتـادت الـسامور، طلـب أو ءالغـدا وتنـاول فيه،

 إىل بسيطة جياد ثالثة جيرها مرفوع، نصف غطاء ذات بالوحول،
 رجـل األمـامي العربة مقعد احتل .الطني ّصلبها بذيول ما، حد

 جـدي وجـه ذو ًجيـدا، حمزومـة صوفية عباءة يرتدي البنية قوي
 ًلـصا يـشبه ًعمومـا وهـو القطـران، بلون خفيفة وحلية متجهم،

 القامـة، رهيـف عجوز، عسكري جلس فقد العربة يف أما ًتيقا،ع
 الفــرو مــن ياقـة ذي رمــادي ومعطــف كبـرية، عــسكرية بقبعـة
 متـصلني حاجبيـه، سـواد رغـم أشـيبني، شـارباه كـان .منتصبة
 بمظهـره وكـان حليقـة، حليتـه كانـت .مـثلهام أبيـضني بسالفني
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 كـان شبهالتـ هـذا .الثـاين ألكـساندر بعيد حد إىل يشبه اخلارجي
 نظرتــه كانـت .حكمـه زمـن يف العــسكريني بـني للغايـة ًسـائدا
 .متعبة نفسه الوقت ويف صارمة، .متسائلة

 جزمـة ترتـدي بقـدم العربـة مـن ألقـى اجلياد توقفت عندما
 اجللديني القفازين عرب ويداه قفز، ثم ملساء، ساق ذات عسكرية
 .البيت درج إىل معطفه، بأذيال متسكان
 :بخشونة مقعده من احلوذي رصخ

 .السعادة صاحب يا اليسار إىل -
 إىل مىض ثم قامته، لطول البوابة، يعرب وهو ًقليال ذاك فانحنى

 .النزل باجتاه .اليسار
 حتتـل مذهبـة أيقونـة ثمـة وكان .ًومرتبا ًجافا ًدافئا النزل كان
 نظيـف بغطـاء مغطـاة طاولـة هنـضت وحتتهـا اليـرسى، الزاوية
 وفـرن بعنايـة، منظفـة كـراس هناك كان الطاولة وخلف خشن،
 ويف طـازج، ببيـاض يـشع األبعد، اليمنى الزاوية يشغل مطبخي
 بـستائر مغطـى األريكـة، يـشبه مـا يمتـد كـان األقـرب الناحية
 الفـرن بـاب ومـن .الفـرن خـارصة يف طرفـه حـرش وقد منقطة
 املـسلوق الكرنـب رائحـة :العذبـة احلـساء رائحـة تفوح كانت
 .غارال وورق البقر وحلم
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 الـسرتة يف قامتـه فبـدت الكـريس، إىل بمعطفـه املسافر ألقى
 وبحركـة والقبعة، القفازين خلع ذلك بعد .رشاقة أكثر واجلزمة

 الـوبر ذو األشـيب شـعره كان .رأسه عىل النحيلة يده مرر متعبة
 وكـان عينيـه، زاويتـي مـن بالقرب يتجعد الصدغني عىل الناعم
 حصبة آثار حيفظ السوداوين، العينني ذو اجلميل املتطاول وجهه

 أحــد ًفاحتــا بانزعــاج فهتــف .أحــد املنــزل يف يكــن مل .خفيفــة
 :األبواب

 هنا؟ من ...هيه -
 ســوداء الــشعر ســوداء امــرأة أتــت احلــال يف ذلــك وعقــب
 كهلـة، غجريـة تـشبه وسـنها، يتناسـب ال مجال ذات احلاجبني،

 رغـم بخفـة تـسري كانـت .قاتم زغب وخدهيا العليا شفتها يعلو
 املثلـث، وبطنها احلمراء، الكنزة حتت الضخمني وثدييها سمنتها

 .السوداء الصوفية تنورهتا حتت اإلوز، لدى كام
 بتقـديم :تـأمرون بـم الـسعادة، صـاحب يـا ًوسـهال ًأهال -

 السامور؟ أم الطعام
 وقـدميها املـستديرين كتفيهـا إىل خاطفـة نظـرة املسافر ألقى

 ودون بتقطـع وأجاب املهرتئ، الترتي األمحر احلذاء يف اخلفيفتني
 :اكرتاث
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 فيه؟ خادمة أم املنزل صاحبة أنت ..السامور -
 .السعادة صاحب يا صاحبته -
 بنفسك؟ تديرينه فأنت إذن -
 .بنفيس أديره بالضبط، -
 بنفسك؟ تديريه كي أرملة أنت هل ملاذا؟ -
 العـيش ينبغـي ولكـن الـسعادة، صـاحب يـا أرملة لست -

 .بنفيس أموري تدبري أحب أنني كام .ما بشكل
 .أنظفه وما نزلك ألطف ما .حسن يشء إذن، هكذا -

 بفـضول إليـه النظـر عـن الوقـت طوال تكف ال املرأة كانت
 .عينيها مضيقة

 فكيـف السادة، بني ترعرعت أنني إذ .ًأيضا النظافة وأحب -
 نيقـوالي يـا االحـرتام عـىل يبعـث بـام شـؤوين تدبري أحسن ال

  .الكسييفتتيش
 .وامحر سعتهام عىل عينيه وفتح برسعة استقام

 أنت؟ هذا نادجيدا، -
 .ألكسييفتتيش نيقوالي يا أنا نعم -

 :ببرصه يفارقها أن دون ًكرسيا يقتعد وهو قال
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 سـنة كـم كهـذا، يشء باله عىل خيطر من ..إهلي يا...إهلي يا -
 .سنة وثالثون مخس نلتقي؟ أن دون مرت
ــة اآلن عمــري .سييفتتيشألكــ نيقــوالي يــا ثالثــون -  ثامني

 .أذكر ما عىل الستني فستبلغ أنت أما ًعاما وأربعون
 .هذا أغرب ما إهلي يا ..ًتقريبا -
 سيدي؟ يا فيه الغرابة وما -
 تفهمينني؟ ال كيف ..يشء كل ..يشء كل -

 يـذرع راح ثابتـة وبخطـوات فـنهض، ورشوده، تعبه اختفى
 :وقال الشيب عرب امحر دوق توقف ثم األرض، إىل ًحمدقا الغرفة
 هنا؟ إىل وصلت كيف .األيام تلك منذ ًشيئا عنك أعرف ال -
َمل  السادة؟ عند تبقيْ مل ِ

 .بعدك السادة رسحني لقد -
 ذلك؟ بعد عشت وأين -
 .سيدي يا طويل حديث -
 تتزوجي؟ مل إنك قلت -
 .أتزوج مل ...ال -
 .مايكفي اجلامل من لديك وملاذا؟ -
 .ذلك عىل داماإلق أستطع مل -
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 قوله؟ تريدين الذي ما تستطيعي؟ مل ملاذا -
 .أحبك كنت كم تذكر أنت .لك أرشح كيف -

 :غمغم ثم الغرفة، يذرع وعاد جتهم، ثم الدمع، حتى فامحر
 ...يشء وكـل والـشباب احلب :عزيزيت يا يميض يشء كل -
 متـيض، األشـياء كل السنني مع .وعادية مبتذلة حكاية .يشء كل
 .»تذكرها عربت مياه مثل ..« :أيوب سفر يف رذك وكام

 الـشباب .ألكـسييفتيش نيقوالي يا الرب يعطيه حسبام كل -
 .أخرى فمسألة احلب أما اجلميع لدى يميض
 :جرحية ضحكة أطلق ثم وتوقف رأسه رفع

 !العمر طوال حتبيني أن بمقدورك ليس ولكن -
 .دواحـ بـيشء أحيا كنت مر الذي الزمن وعىل .قدرت لقد -
 وأن مـىض، فـيام كنته الذي اإلنسان ذلك تعد مل أنك أعرف كنت
 أوان فـات ولكـن .العـدم يف ينطـوي كـان يل بالنـسبة يشء كـل

 أردت املـرات مـن كـم .ًحقـا بقسوة هجرتني لقد .اآلن العتاب
 ثمـة كان .عداها عام احلديث دون وحدها، اإلهانة من االنتحار

 »نيقوالينكـا« فيـه يـكأناد كنـت ألكسييفيتش نيقوالي يا وقت
 :ماكرة بابتسامة أضافت ثم تناديني؟ كنت كيف أتذكر ..وأنت
 .»املعتمة املاميش« عن ًأشعارا يل تقرأ كنت الوقت طوال -
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 :برأسه هيز وهو قال
 وأي قامـة أي رائعـة، كنـت وكم وحارة، مجيلة كنت كم آه -

 فيك؟ حيدقون اجلميع كان كيف أتذكرين عينني،
 أنـت ولـك .للغاية ًوسيام كنت ًأيضا وأنت ي،سيد يا أذكر -
 ؟!هذا نسيان يمكن كيف .وحراريت مجايل بذلت
 .ينسى يشء كل ..يميض يشء كل ...آه -
 .ينسى يشء كل ليس ولكن أجل، يميض، يشء كل -

 :وقال النافذة من ًمقرتبا استدار
 .فضلك من انرصيف ...انرصيف -
 :برسعة وأضاف عينيه به ًمغطيا منديله تناول ثم
 يل يبــدو مــا عــىل فأنــت .يــساحمني فحــسب الــرب أن لــو -

 .ساحمتني
 :وتوقفت الباب من اقرتبت

 احلـديث أن وبـام أساحمك، مل ألكسييفيتش، نيقوالي يا كال -
 ألسـتطيع أكـن مل :مواربـة بـال لـك سـأقول مـشاعرنا مـس قد

 يف كلهـا األرض يف منـك أعـز لـدي يكـن مل .ًأبدا عنك الصفح
 الـصفح يمكننـي ال وهلـذا .بعـده لـدي يكـن ومل الوقت، ذلك
 .القبور يغادرون ال فاملوتى تذكره، يمكننا الذي ما ولكن .عنك
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 :مكفهر بوجه النافذة عن ًمبتعدا أجاب
 .اجليـاد بتقـديم مـري .هـذا لكـل داعي ال ..أجل ...أجل -

 اعـذريني .ًأبـدا حيـايت يف ًسعيدا أكن مل :ًواحدا ًشيئا لك سأقول
 لقـد :بـرصاحة لـك سـأقول ولكننـي كربيـاءك، رحتج ما إذا

 بـشكل وهجرتنـي خانتني ولكنها اجلنون، حتى زوجتي أحببت
 أعلقهـا مل آمـال أي ..ابنـي وعبدت .لك هجري منً إذالال أكثر
 وقـح، مبـذار وغـد إىل حتول لكنه .ويشب ينمو كان عندما عليه
 لـةاملبتذ العاديـة احلكايـة إهنـا« ضـمري وال رشف وال قلـب بال

 أضـعت أننـي أعتقـد .العزيزة صديقتي يا بعافية تركتك »نفسها
 .احلياة يف أملكه كنت ما أغىل بفقدك

 .يدها وقبل يده قبلت منه، اقرتبت
 .اجلياد بتقديم مري -

 كـم أجـل« :ًمقطبـا يفكـر كـان سريها العربة تابعت وعندما
 كلامتـه بخـزي تـذكر ثـم »الـسحر لدرجـة وباهرة رائعة، كانت
 لـشعوره بـاخلزي أحـس احلـال ويف يـدها، ّقبل وكيف األخرية
 .»عمري حلظات أمجل منحتني أهنا ًحقا أليس« باخلزي
 احلـوذي كـان شـاحبة، ممتقعة الغروب، عند الشمس، بدت
ــد عــن باســتمرار منحرفــا تعــدو، كــي اجليــاد يــسوط  األخادي
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 ثـم مـا، بـيشء يفكر اآلخر هو كان .وحال أقلها ًمنتقيا السوداء،
 :خشنة بجدية ًاأخري قال

 عنـدما النافـذة مـن ببرصها السعادة، صاحب يا رافقتنا، لقد
 بعيد؟ زمن منذ تعرفوهنا لعلكم .رحلنا
 .كليم يا أجل -
 .مـستمر ازديـاد يف ثروهتا إن يقال .الذكاء من مستودع إهنا -
 .الربا متارس إهنا

 .ًشيئا يعني ال هذا -
 أفـضل؟ بشكل العيش يريد ال الذي ذا من يعني؟ ال كيف -

 يف عادلـة إهنـا يقال .رضر من فليس حي بضمري تعمل كنت إذا
 املحـدد الوقت يف تسدد مل إذا .ًأيضا صارمة ولكنها .املسألة هذه
 .نفسك إال تلم فال

 فـضلك مـن اجليـاد حـث...نفسك إال تلم ال أجل ..أجل -
 .القطار عن تأخرنا وإال

 الناريـة، احلقـول تـيضء الـصفراء، الواطئـة الـشمس كانت
 الالمعـة احلـدوات إىل حيـدق كـان .الـربك تنهب اجلياد وكانت
 :يفكر وهو األسودين حاجبيه ًحمركا
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 اللحظـات أمجـل ..ًطبعـا أجل ...نفسك إال تلم ال ...أجل«
 العليـق حولنـا أزهـر ..ًسحرا أكثرها وإنام فحسب أمجلها وليس
 مـا إهلـي يـا ولكن »الزيزفون عرب املعتمة املاميش وامتدت األمحر
 أهجرها؟ مل أنني لو ماذا بعد؟ فيام سيحدث كان الذي
 وربـة زوجتـي تكـون النزل صاحبة هذه، نادجيدا !هراء؟ أي
 !أطفايل؟ وأم بطرسبورغ يف بيتي
 .رأسه هيز وأخذ عينيه أغلق ثم

١٩٣٨  
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  خريف بارد
 

 كـان لقد .الضيعة يف ًضيفا علينا حل املايض العام حزيران يف
 .أيب وجـار صـديق املرحوم أبوه كان .منا ًواحدا ًائامد لنا بالنسبة

 صباح يف .)*(ساراييفو يف فرديناند اغتيل حزيران من اخلامس ويف
 مكتبـه مـن أيب خرج الربيد، من اجلرائد أتتنا عرش السادس اليوم
 حيـث الطعـام غرفـة ودخـل مسائية، موسكوفية جريدة ًحامال

 :قالو الشاي نتناول جالستني وأمي أنا كنا،
 العهــد ويل اغتــالوا لقــد احلــرب، إهنــا ّصــديقتي، يــا يــهإ -

  .احلرب إهنا .ساراييفو يف النمسوي
 تسمية عيد كان فقد – الناس من كثري إلينا أتى بطرس عيد يف
 عـرش التاسـع يف ولكن .له خطبتي أعلنت الغداء وعند - )**(أيب
 .روسيا عىل احلرب أملانيا أعلنت حزيران من

                                                             

فرديناند هو ولي العهد النمسوي الذي كان اغتياله الذريعة المباشرة  )*(
 ).المترجم. (لنشوب الحرب العالمية األولى

عيد شخصي يحتفل به من كان يحمل اسم قديس ما في : عيد التسمية )**(
 ).المترجم. (يوم ذلك القديس
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 يف يودعنـا كـي أتـى لقـد .فقط واحد ليوم إلينا مقد أيلول يف
 احلـرب أن الوقـت ذلك يف يعتقد كان اجلميع( اجلبهة إىل طريقه

 ليلـة وحلـت )الربيـع إىل العـرس أجلنـا ولـذا برسعة، ستنتهي
 .الوداع
 ًنـاظرا أيب قال .السامور تقديم العادة، حسب تم، العشاء بعد

 :ورالسام بخار من املعروق النافذة زجاج إىل
 .مدهش بشكل ومبكر بارد خريف -

 سـوى نتبـادل أن دون من بصمت، املساء ذلك جالسني، كنا
 متكتمـني أمهيـة، ذات وغـري مفرط، بشكل هادئة قليلة، كلامت

 اخلريـف عـن أيب مجلـة وكانـت .الدفينـة ومشاعرنا أفكارنا عن
 ومـسحت الرشفة، باب من دنوت .مصطنع بشكل ًأيضا بسيطة

 يف تتــألق الــصافية اجلليديــة النجــوم كانــت .بمنــديل الزجــاج
 يـدخن أيب كـان .وسـطوع بحـدة السوداء، السامء ويف احلديقة،
 فـوق املعلـق احلار املصباح إىل بوجوم ًحمدقا أريكة، عىل ًمستلقيا
 نظاراهتـا، مرتديـة ضـوئه، حتـت ختـيط فكانت أمي أما الطاولة،

 هـذا وكـان – هـو كيس أي نعرف كنا – احلرير من ًصغريا ًكيسا
 :أيب سأل .والرعب للرقة ًمبعثا
 اإلفطار؟ بعد وليس ًصباحا الرحيل تريد فأنت إذن -
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ــه .ًصــباحا ســأرحل يل، ســمحتم إذا أجــل -  حمــزن يشء إن
 .بعد كلها البيت أمور أنظم مل ولكنني
 :أيب تنهد

 ًغـدا سـنرافقك .وملاما يل النوم أوان آن .عزيزي يا تشاء كام -
 .تأكيد بكل

 فانحنى .املقبل ابنها عىل الصليب شارة ورسمت ميأ هنضت
 ًأيـضا ًقلـيال مكثنا وحدنا أصبحنا وعندما .أيب يد إىل ثم يدها إىل
 هـو أمـا .اللعب بورق التنجيم بايل عىل عن لقد .الطعام غرفة يف

 :سألني ثم أخرى، إىل زاوية من ًصامتا الغرفة يذرع فكان
 ًقليال؟ نتنزه أال -

 :لدعوته استجبت مباالة وبال روحي، يف الكآبة تعاظمت
 ...ًحسنا -

 ثـم املمـر، يف معطفـه يرتـدي وهـو ما، بيشء التفكري واصل
 :فيت أشعار رقيقة، بضحكة تذكر،
 .اخلريف هذا بارد هو كم

 .وعباءتك شالك ارتد
 ذلك؟ بعد وماذا عباءة، لدي ليس -
 :هكذا تستمر أهنا أعتقد .أذكر ال
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 ّاملسود الصنوبر إىل انظر
 .شب قد حريق كأنام

 حريق؟ أي -
 :األشعار هذه يف خريفية قروية فتنة ثمة .ًطبعا القمر بزوغ -
 يـا آه .وجـداتنا أجـدادنا زمـن إنه »...وعباءتك شالك ارتد«
 .إهلي يا ..إهلي

 بك؟ ما -
 إين .ولطيـف حمزن ..هذا مع حمزن يشء .عزيزيت يا يشء ال -

 .ًجدا ًجدا أحبك
 نزلنا ثم الرشفة إىل الطعام غرفة عربنا طفنامعا ارتدينا أن بعد

 متـسكت أننـي بحيـث ًمعـتام، البداية، يف اجلو، كان .احلديقة إىل
 مضاءة، سامء من خلفية عىل ترتسم بدأت ذلك بعد .معطفه بكم

 توقـف .كريمة أحجار مثل تتألق بنجوم مرصعة سوداء أغصان
 :ًقائال البيت إىل واستدار

 ًحيـا ظللـت إذا اخلريف، بضوء افذالنو تلمع كيف انظري -
 .األبد إىل ذاكريت املساء هذا يبارح لن

 عـن املنـديل أزحـت .إليه السويرسي بشايل فضمني نظرت،
 وجهـي، إىل حـدق .يقبلنـي كـي ًقليال برأيس وابتعدت وجهي،

 :وقال قبلتني، بني
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 أنـت .ًمتاما شتائي اهلواء بالربد؟ حتسني أال عيناك، تشع كم -
 كذلك؟ أليس .قتلت ما إذا ًفورا تنسيني لن

 سأنساه أنني املعقول من وهل ًفعال؟ قتل لو وماذا« :ففكرت
 وأنـاً حـاال أجبتـه ؟»ُينـسى األمـر هنايـة يف يشء كل إذ برسعة؟

 :أفكاري من باخلوف أحس
 .موتك بعد أعيش لن فأنا هذا، التقل -

 :ببطء قال ثم ًقليال، سكت
 ثـم بـدنياك، ومتتعـي فعييش .قتلوين إذا فيام أنتظرك  سوف -
 .إيل تعايل

 ...بمرارة فبكيت
 القاتـل، الكيس ذلك عنقه عىل أمي علقت .رحل الصباح يف
 كتلـك ذهبيـة، صـغرية أيقونـة يضم كان .مساء له خاطته الذي
 شـارة عليـه رسمنا ثم احلرب، يف وجدها أبوها حيملها كان التي

 عـىل واقفـني ًمبتعـدا، إليـه ننظـر ورحنـا حمموم، بيأس الصليب
 مـا ًأحـدا يودع عندما عادة املرء تصيب التي البالدة بتلك الدرج

 وبـني بينـه مـدهش بفـصام إال حيـس ال بحيث طويل، فراق يف
 دخلنـا .العـشب يغطـي بصقيع املشع املشمس، الفرح، الصباح
 ال ظهـري، خلـف يـدي عاقـدة الغرفـة وذرعـت الفارغ البيت
 .صويت بأعىل يأغن أم أأنوح .بنفيس أفعل ما أدري
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 قـد وهـا .غاليـسيا يف شـهر بعد – غريبة كلمة أي – قتلوه -
 .كاملة ًعاما ثالثون ذلك عىل مىض

 طويلـة تبـدو التـي األعـوام هذه يف الكثري الكثري رأيت ولقد
 الساحر، اليشء ذلك كل الذاكرة يف مقلبني بتأن، هبا نفكر عندما

 يف .املـايض يـدعى والـذي والعقل، القلب عىل العيص الغامض
 إىل انتقلـت األحيـاء بني وأمي أيب يعد مل عندما ١٩١٨ سنة ربيع

 .سمولينـسك سـوق يف تـاجرة عنـد ًقبـوا واستأجرت موسكو،
 ؟»اجلـالل ذات يـا األحـوال كيـف « :بقوهلـا ًدائام تسخر كانت

 غـريي كثـريون يفعل كام أبيع فكنت بالتجارة، ًأيضا أنا اشتغلت
 لـدي تبقـى ما املفتوحة واملعاطف ئيةالفرا القبعات ذوي اجلنود

 هنا .يقرضها العث بدأ الفرو من ياقة صليب، أو خاتم :متاع من
 التقيـت والـسوق »أربـات« شـارع زوايـا مـن زاوية يف أبيع وأنا

 مـا رسعـان .رائعـة نفس وذي املثال نادر متقاعد كهل بعسكري
 ابـن معنـا ورحـل .كاترينـدار إىل نيسان يف معه ورحلت تزوجته
 الوصول حياول كان عمره، من عرشة السابعة يف فتى وهو أخته،
 الليـف مـن بخـف أنا رحلنا، .أسبوعني منذ ًأيضا املتطوعني إىل

 مطلقـة وحليـة مهـرتئ، قـوزاقي معطـف يف وهـو فالحـة، مثل
 مـن أكثـر وكوبـان الدون يف أقمنا .الشيب بعض خيالطها سوداء
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 مــن حيـىص ال حـشد مـع أبحرنــا العاصـفة، يف ًوشـتاء .عـامني
 البحـر يف سـفرنا وأثنـاء تركيـا، إىل نوفوراسيسك من املهاجرين

 كلـه العـامل يف أقربـاء مـن لـدي يبق ومل .بالتيفوس زوجي مات
 ال هلـام وابنـة الـشابة وزوجتـه زوجـي، أخـت ابن :ثالثة سوى
 أبحـرا وزوجتـه األخـت ابن ولكن .أشهر سبعة عمرها يتجاوز

 بني الطفلة تاركني فرانغل، البارون ىلإ القرم، إىل وجيزة فرتة بعد
 يف ًطـويال عـشت فقـد أنـا أما .أثر دون من ضاعوا وهناك .يدي

 سـوداء بـأعامل والطفلـة نفيس إلطعام واشتغلت القسطنطينية،
 مـن ًعديـدا غـريي كثـريين مثـل جبت ذلك بعد .للغاية وقاسية
 بـاريس، بلجيكـا، تـشيكوسلوفاكيا، الرصب، بلغاريا، :البلدان

 فرنـسية أصـبحت لقـد باريس، يف وظلت الطفلة كربت ...سني
ــا، ــة ًمتام ــدا، ومجيل ــة وال ًج ــدأت .يب مبالي ــل ب ــزن يف تعم  خم

ــاعمتني بيــدهيا وكانــت مــادلني، مــن بــالقرب للــشكوالتة  الن
 بـرشائط وتربطهـا ملـاع بـورق العلـب تلـف الفـضية وأظافرها

 سـلهير مـا عـىل معتمـدة نيس يف العيش فواصلت أنا أما .ذهبية
 يـراودين ومل ١٩١٢ عـام األوىل للمـرة نـيس زرت لقد ...الرب

 هـذه تكونـه أن يمكـن فـيام السعيدة، األيام تلك يف قط، التفكري
 ما؟ ًيوما يل بالنسبة املدينة
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 مـىض وقـت يف هتـورت أننـي رغم موته، بعد عشت وهكذا
 حيـايت أسـرتجع عنـدما لكننـي، .بعده أعيش لن أنني له وقلت
 يف كـان الـذي مـا :ًدائام نفيس أسأل اليوم، ذلك نذم عشتها التي

 أمن .البارد اخلريفي املساء ذلك سوى يشء ال« :وأجيب حيايت،
 يف كـان مـا كل وهذا .كان لقد ذلك مع ما؟ ًيوما كان أنه املعقول
 أنـه بحـرارة أؤمـن أؤمـن، وإنني .وخيال وهم عداه وما .حيايت
 تلـك يف كـام لـشباب،وا نفـسه احلب بذلك ما، مكان يف ينتظرين
 .»ّإيل تعايل ثم بدنياك ومتتعي عييش" :الليلة

 .آتية آنذا وها بدنياي، ومتتعت عشت هاقد
  ١٩٤٤ -  أيار ٣
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  قصة حب صغرية
 

 .التقينا ذلك املساء يف املحطة
 .ًكانت تنتظر أحدا ما برشود

كانـت . جاء القطار وأغرق رصيف املحطة بوابل من البـرش
وكـان هنـاك . د املطر برائحة الفحـم احلجـريالغابة تفوح ، بع

عدد كبري من معارفنا بحيث أننا بالكاد كنا نفلح يف االنحناء هلم 
 .لكن من كانت تبحث عنه بقلق مل يأت. ًمجيعا

أقلع القطار فوقفت حمدقـة، بعينيهـا الزرقـاوين املفتـوحتني 
. عىل سعتهام، إىل عرباته التي كانت تلمع عـىل طـول الرصـيف

هنــاك، يف النوافــذ والــساحات ويف كــل مكــان وجــوه كانــت 
ًأخريا غابت . ًولكن الوجه الذي تريده مل يكن موجودا. ووجوه

جدران العربات عن األنظار، وبرقت املصدات اخللفيـة، وبـدأ 
وعـىل . ًالقطار يصفر ويتقلص منطلقـا بـني الغابـات اخلـرضاء
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ق الرصيف اخلاوي راحت خطوط طويلة من مـاء املطـر، األزر
 .زرقة السامء التي يعكسها، تلمع برهافة

امتد الرصيف يف الظل، فقـد كانـت الـشمس ختتبـئ خلـف 
سقيفته، من ورائنا، وأما البيوت الريفية املنثورة يف الغابة أمامنـا 

من مكان ما انثـال صـوت . فكان زجاجها ييضء ويتألأل بمرح
ًالغرامفون مضطربا، ومن مكـان آخـر انبعـث ضـجيج كـرات 

: قالت باقتـضاب دون أن تنظـر إيل.. كيت وزعيق طفويلالكرو
 .فذهبت معها» ًلنتمش قليال«

عنـدما خرجنــا مـن املحطــة رضبــت أعيننـا شــمس املــساء 
ًوقد رسنا طويال . الساطعة، ولكن رسعان ما دخلنا غابة ظليلة

يف مماشـيها الرطبــة اللطيفـة، عــىل جـذور أعــشاهبا ومــسالكها 
رب قــذرة، بــني أشــجار احلــور املوطــوءة الطريــة، بمحــاذاة د

ــسنا  ــة، التــي كانــت تالم اخلــرضاء وأحــراش الفــستق الكثيف
كانت تسري أمـامي وكنـت أنظـر إىل تنورهتـا . بأوراقها املخملية

وهي تلتف عىل سـاقيها، وإىل كنزهتـا ذات اخلطـوط املتقاطعـة 
كانت تنحني حتت األغـصان، منتقيـة بخفـة . وضفريهتا الثخينة

 .املواطئ اجلافة
 :ألتني من دون أن تلتفتس
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 بامذا تفكر؟ -
فأنا ال أثق بامرأة تقف . ًبأن كعبه ليس فرنسيا... بحذائك -

 .عىل كعب فرنيس
 وهل تثق يب؟ -
 !أثق -

انتهــت الــدرب، ووجــدنا أنفــسنا يف الــشمس، عــىل أكمــة 
 :توقفت والتفتت. مكشوفة

لقـد انبثقـت لـدي . تـسري وال تنـبس بحـرف! ما ألطفك -
 .ة من الرقة نحوكموجة مفاجئ

 :فأجبت بتحفظ
 .ًهذا حيدث أحيانا عندما يعرتينا األسى. ًشكرا -

 :فتحت عينيها عىل سعتهام
 عندما يعرتينا األسى؟ أي أسى؟ -
ولكنني أعرف أنك كنـت تنتظـرين ذلـك الـذي مل يـأت،  -

 .وأعرف أنك ستقرتحني عيل اآلن أن أسابقك
 حزرت، هل ترغب بذلك؟ -

ــ ــيال إيل، اقرتبــت منهــا، وأم ــم جــذبتها قل ًسكت بيــدهيا، ث
 :فانحنت إىل اخللف وهي تغمغم
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 .ال تفعل بحق اهللا.. ال -
ثــم، بعــد حلظــة صــمت، انتزعــت يــدهيا بحركــة حاذقــة، 

 .وأمسكت تنورهتا، وركضت من األكمة نحو الربك
كانت هنا، عىل اليمـني واليـسار، وديـان مكتظـة بالـشجر، 

غطاة بـصفوف مـن القـش وأمامنا، كانت تقبع وهدة عريضة، م
عندما وصـلت إىل الـربك . ًاملحصود، ممتدة كلها تقريبا يف الظل

ثـم بعـد . توقفت عىل حدود الظل، حتت ملعان الشمس الواطئة
أن تركتني أقرتب إىل مـسافة خطـوة منهـا، قفـزت عـرب سـاقية 
ونزلت إىل الوهدة، فقفزت وراءها، وفجأة تـساقط مـن الـسامء 

ً وعىل الرابية يسارا، هـبط قـوس هسيس خفيف رسيع وجاف،
 .قزح خفيف غائم

 :زعقت مرسعة يف ركضها عىل املرج املتأللئ حتت املطر
 !مطر -

كان النصف اآلخر من املرج، املضاء بالشمس، هيتز ويلمـع 
 .يف شبكة زجاجية تتألق كالذهب

. كان ثمة قطرات مبعثرة من املطر تتساقط بـرسعة وصـخب
نـت القطـرات هتـوي مـن الـسامء ًوكان واضحا للعني كيف كا

... الزرقاء املرحة، من الغيمة الدخناء العالية، مثـل إبـر طويلـة
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ًوشيئا فشيئا بدأ تألقها خيفـت، وقـوس قـزح ينطفـئ، واختفـى  ً
 .اهلسيس يف احلال

كان صدرها . وصلت إىل كومة قش، وارمتت عليها ضاحكة
 .يعلو وهيبط باندفاع، وكان شعرها يلمع بقطرات املاء

 :خذت يدي قائلةأ
 .أنصت إىل قلبي كيف خيفق -

فلـم . احتـضنتها، وانحنيـت إىل شـفتيها نـصف املفتـوحتني
. لكنها رسعان ما أبعدتني، مشيحة عني بوجهها املتـورد. تقاوم

 :كانت تعض عىل عشبة يابسة، حمدقة إىل األفق بعينني ملتمعتني
 ًحسنا؟. هذه أول وآخر مرة -

 .ًحسنا -

 :عنّثم حدقت يف بتم
ًهل حتبني ولو قليال؟ كم يبهجني اجللـوس معـك، وكـم   -

ًأما كوين انتظـرت رجـال . ّال تغر عيل من أحد! أحس بالسعادة
ًصـحيح أنـه خطيبـي رسـميا، .. آخر فليس هلذا أدنى عالقة بنا

.... ملـاذا؟ ال أدري...ًوأنني سأصبح قريبـا الكونتيـسة املـامون
 .ألنني ببساطة أخافه
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 . كي تنهض، فقبلتهام الواحدة تلو األخرىّمدت إيل يدهيا
 .واآلن لنذهب -
 إىل أين؟ -
 ً.نتمشى يف املرج قليال -

ثــم أصــلحت . أهنـضتها، فرســمت ابتــسامة حييـة خاطفــة
ترسحية شعرها بحركـة أنثويـة عذبـة، وتنـشقت طزاجـة املـرج 

ًكانت الغابـة ترسـل، مـن هنـا وهنـاك، غنـاء أصـام، ... بعمق
اق، مؤكدة عمقهـا وهـدوءها بعـد املطـر، ًمكتوما لطيور الوقو

ــة تتهــادى  ــدخناء الدافئ ــسامء، كانــت الغيــوم ال ًوعاليــا، يف ال
 .بحوافها القانية املذهبة

أضعنا طريق العودة، ولكنها اهتدت برسعة إىل أيـن وكيـف 
ثم روت يل، استجابة لطلبي، قصتها . وقادتني بثقة. ينبغي امليض

 ً.أهنتها صمتت طويالوعندما . باختصار قلق وباإلشارات
كانت الغابة، الصامتة، املعتمـة، . حل يف الغابة غسق الشامل

وكانت هذه املنطقة الغابيـة . ممتدة عىل عديد من الفراسخ حولنا
. برمتها مـستغرقة اآلن يف انتظـار حـزين هـادئ حللـول الليـل

ًالضوء الرهيـف يـذوب مغالبـا النعـاس، والبحـرية الـصغرية، 
 إىل مستنقع، والتي رسنا عىل ضفتها، مـاتزال اآلخذة يف التحول
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ًولكنها، هـي اآلن أيـضا، ذاويـة وكئيبـة كـام . تلمع بني الشجر
 .الغابة

حتركت الغيوم ممتزجة بعتمة الغابة، وتسمر اهلـواء النـاعس 
. الدافئ، سكران بأريج عشب املـستنقعات وأشـجار الـصنوبر

ات وخبت اجلنـادب املـضيئة بزمردهـا الـذهبي حتـت الـشجري
ًانعطفنـا عـن البحـرية، اختـصارا ... الغافية عىل بوحها اخلفـي

ثم، بعـد . للطريق، إىل ممشى طويل واسع بني صنوبرات دهرية
ــق إىل فــسحة  أن ميزنــا الــدرب بــصعوبة، عربنــا الرمــل العمي
معشبة، وفجأة خفق يشء ما يف صنوبرة جافة كثيفـة، وانبثقـت 

 حتى إنني -نحونا كالوتد بومة كبرية برأس ضخمة، وانقذفت 
 ثم حلقت بجناحيهـا –استطعت رؤية رسواهلا الريش الرمادي 

وبعــد أن توقفــت للحظــة . العريــضني الــدائريني مبتعــدة عنــا
ًورسمت قوسا يف اهلواء بصمت، هـوت إىل أسـفل، وانـسابت 

 .غارقة يف العتمة والشجر
 :قالت وهي هتز كتفيها

 .فأل يسء -
 :ابتسمت، فكررت ببساطة وإرصار

 .أؤكد لك أنه فأل يسء -
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 وماذا سيحدث؟ -

فاأليام التـي . ال أدري؟ وباملناسبة مل يعد هيمني يشء... آه -
... ًقضيتها معك، وهذا املساء خاصة، لـن تبـارح ذاكـريت أبـدا

 ...ودعني قبل أن نفرتق

ومن دون أن تتم مجلتها احتضنتني، وبكآبة ورقة حـدقت يف 
لفسحة عـىل ضـوء مـصباح مضينا عرب ا.. ّوجهي وقبلت عيني

لقـد حـل . السكة احلديدية األخـرض املتـألق خلـف األشـجار
وعنـدما ركـضنا إىل . بدأ املطر هيمس للغابة هبدوء. ًالظالم متاما

رشفة البيت، حتت السقيفة القامشية، إىل مائـدة الـشاي املـضاءة 
 .بشموع تظللها السواتر، كان املطر ينهمر مثل املاء من القرب

 ضـياعنا قـصة بافتعـال، وروينـا، ثيابنا، عن وساخاأل نفضنا
 املعتمـة، الرشفة زاوية فمن :فجأة صمتنا ثم الطريق، عن وبحثنا

 وعـريض ناحـل للغايـة، طويـل رجـل هنـض األرجوحـة، من
 وحليـة عاريـة، بجمجمـة ًعامـا، ثالثني العمر من يبلغ املنكبني،
ــة، ســوداء ــني رائع ــني وعين ــك .ملتمعت ــشيخ ارتب ــا ال ــي أم  ه

 :ًمازحا له وقلت الكبرية، كفه صافحت .امتقعتف
 مـن ًفارسـا تـصبح أن بمقـدورك !طويـل أنت كم إهلي يا -

 .الوسطى القرون فرسان
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 :بحيوية فسأل
 .املامون الكونت أنا .ربام ماذا؟ -

 عـن بالنـصائح وأغرقـوين عتيقة، ضخمة مظلة عىل يل عثروا
 .املطبقة لعتمةا يف املبتلة الرشفة درجات نزلت ثم الطرق، أفضل

 قامشـية، رسادق مـن مضاء مثلث يف العتبة، عىل فوقفت هي أما
 :صوهتا ترفع أن دون يل قالت خوخ شجرة إىل وصلت وعندما

 .ًوداعا -
 .منها سمعتها كلمة آخر هذه كانت

  

-٢-  
 

 :اليوم ذلك من أشهر أربعة بعد يل كتبت
 .أعلمـك أن دون مـن اختفيـت لكـوين تؤاخذين ال عزيزي«

 تلـك وأفلـت إراديت، فقـدت لقـد .مـرة بـألف منـي أقوى نكا
 مل واآلن .بـه عالقتي قطع فيها يمكنني كان التي الرهيبة اللحظة

 أننـي أعتقد نلتقي؟ وكيف .بك اللقاء يف ًتقريبا أمل أي لدي يعد
 بالنـسبة هـذا يكن مل إذ .بمشاعرك يتعلق فيام ًأبدا نفيس أخدع ال

 إذا :لـك أقـسم ذلـك ومع .مباغتة صغرية حب قصة سوى لك
 ...أنت فهو ًأحدا حيايت يف أحببت قد كنت
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 مل ربـام هو؟ ما األغاين ماليني الناس له نسج الذي احلب هذا
 رسـالة يف وجيـزة، فرتة منذ قرأت .ذاته باحلب ًمتعلقا األمر يكن

 ومـا موجـود غـري هو ما نريد أن هو احلب« :ماييل ميت، لكاتب
 فقـد هـذا ومـع .ًأبـدا يوجـد لن ما ل،أج .أجل .»ًأبدا يوجد لن

 .زلت وما أحببتك
 ويف .اآلخـر أحدنا ودع الغسق ففي .الغسق عند ًكثريا أذكرك
 أكتـب .األخـرية ولعلهـا هذه، األوىل رسالتي لك أكتب الغسق

 جليـدي فنـدق مـن األلب، من :أين من يعلم وحده والرب لك
 بـال أنـاو الـسل أصـابه .تـرشيني مـساء يف الغيوم، يطاول فارغ

 أردأ ويف األلـب، يف البقاء عىل أرغمه ال فأنا .بحياته أهزأ ضمري
 يف واجلبـال البحـريات بني أجرجره وإنام فحسب، السنة أوقات

 .يل مطيع اآلن هو .ًوقبحا ًضبابا األيام أكثر
 ولقـد .يطيعنـي لكنـه عيناه، وتلتمع بطوهلا، ًأياما يصمت إنه
 تأوهـت املكـان، هذا دخلنا ندماع .ًأيضا ًصامتا هنا إىل معي سار

 األخرية األيام يف املطبخ، يف هنا، الليل تقيض التي الفندق خادمة
 لكـام يـا :الدهشة من تأوهت أقول .البسيطة الفالحية حياهتا من
 .كاملوت ًوهائال ًشاحبا كان ألنه ربام !ضيفني من

 اهلـدوء يف وأتـذكرك بـك، أفكـر كي .أجلك من هنا إىل أتيت
 .األمل وانعدام
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 اخلريـف، أواخـر يف البقـاع هـذه تـزرق وجوم وأي هباء بأي
 دون معلقـة واطئة، السامء .اجلبال إىل األخرى إثر الواحدة ممتدة

 الرصـايص بلوهنـا سـاكنة ترقـد وهـذه البحريات، فوق اكرتاث
 إىل  أنظـر عندما .أزرق ضباب يلفها جبال بني مسفوحة العاتم،
 يف الليل قضاء أو ضباهبا، يف ختفاءباال أرغب الغائمة السامء هذه

 .معي هنا تكون ألن ًثمنا حيايت نصف أدفع ...خال جبيل فندق
 نحـو رسنـا الظهر وبعد سفينة، عىل ًصباحا، املدينة من رحلنا

 الوديـان حواف عىل ثمة، كان .الطرق تلك كئيبة هي كم .اجلبل
 اقهـاأور تلقـي ببخل مبعثرة، وسنانة، واطئة، غابة واملنحدرات،

 بـني مـن وآخـر، حـني بني علينا تطل وكانت .الضئيلة الصفراء
 ويتنـاهى ضـخمة، محـراء ألبقـار مدهـشة بليدة وجوه األشجار

 جيمعـون وهـم الفتيان الرعاة يطلقه العصافري، زقزقة صفري إلينا
 أكثـر العميـق، الـسكون يف نرتفـع، كنـا .األحراش من احلطب
 كـان الـصنوبر، بغابات قةاملزر اجلروف من اجلبال، ومن فأكثر،
 لنلـتقط نتوقـف كنـا وعنـدما .الرمـادي بدخانـه ينحـدر الشتاء
 تلـوح التـي الالزورديـة الوديـان إىل ًطويال أحدق كنت أنفاسنا

 سامع بإمكاننا كان عندها .القاع يف ًبعيدا األشجار، عرب بخفوت
 ..هبـدوء..هبدوء تبكي وهي املبتلة واألحراش ورقة، كل سقوط
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 الـضباب، عـرب تلـوح سوداء فوهة ذي نفق من القربب صادفنا
 عـىل تغفـو متداعية، بيوت ستة أو مخسة من مؤلفة صغرية ضيعة
 عـوارض عـرب الـصعب، املرتفع صعود نستطع مل .منحدر حافة

 مل ما ورسعان .واألناة البطء من بكثري إال اللزجة، القذرة السكة
 اجلبال احتوف صغرية، بقعة سوى األسفل، يف الضيعة، من يبق

 .اخلريف ثلج برطوبة
 .العودة واقرتح توقف هنا

 :فقال .به نكاية رفضت لكنني
 .فكرة خرقاء -

 .ًثم وجم قليال وتابع السري
كان الضباب يتكاثف ويظلم، وكنا نميض إىل لقائـه، مـارين 

 كانـت تـضخم –بمحاذاة فوهة النفق السوداء املدخنة الرنانـة 
رس القـائم، بـشكل عمـودي  واجتزنـا اجلـ–كل صوت يأتيهـا 

وعنـدما .. ًتقريبا، فوق أخدود ال قرار له، يتعـاىل منـه الـدخان
كان رفيقي املكره يتخلف عني يغرق لتوه يف الـضباب، وحـني 

 .ينادي أحدنا اآلخر كانت أصواتنا تبدو صامء غريبة
 وعنـدما توقفـت –ً كان يسري خلفي دائـام –ذات مرة ناداين 

 :ًال متلعثامًاقرتب مني مادا يده وق
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 .تلطفي ومدي يدك إىل كمي وشدي الصديري -

أدرك هـو هـذا فـأخفض . عندها أحسست بالـشفقة نحـوه
 :عينيه وأردف

األمـر . ًونامرس عمـال مـا. فلنذهب إىل مكان دافئ... ثم -
 .إنه جحيم وليس رحلة عرس. ًصعب جدا هكذا

 .ينبغي علينا أن نفرتق -

 :ًثم غمغم حمركا حاجبيه. صمت
 ...عب هذاص -

ال جترؤ عىل اختاذي ضـحية . سأتكفل بكل ما ينبغي عمله -
 .حلبك األخرق

 :ًقال حمدقا إيل بعناد
 .أستطيع فعل أي يشء، إذ ليس لدي ما أفقده -

 .فاستدرت ومضيت
كانت السكة الرطبة، املغطاة بثلج ذائب، تركض صاعدة إىل 
ــسري بمحــاذاة  ــصنوبر ت ــرسو وال ــت أشــجار ال األعــىل، وكان

كان مـن املمكـن يف الغـسق والـضباب، اإلحـساس . جلروفا
وكانت مملكة الغيوم، التي تفتقد . ببقعها البنفسجية دون متييزها
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أدنى عالمة من عالئم احلياة، حتوم هبـدوئها الثقيـل فـوق هـذه 
فجأة، انبعث حفيف ما مـن رسوة هرمـة تقـف . اجلبال العابسة

بط تذكرهتا، وقررت أتذكر البومة؟ هنا بالض. عىل حافة الطريق
ًإثر ذلك الكتابة لك من دون إبطاء، مل يكن هنـاك بومـة طبعـا، 

 يبــدو يل أنـه أصــغر الطيــور عــىل –وإنـام هــو عــصفور دوري 
 رمادي اللون، رفرف من كم الرسوة الرطب املدخن –األرض 

وحط عىل الدرب، ثم طار هبدوء إىل اجلرف الذي عىل يـسارنا، 
 .وابتلعه الضباب

ًساء كهذا؟ جدران حرش الصنوبر السوداء، ثلـج أتتصور م
رطب ممتقع عىل طول الطريق، هاويات مدخنة حتوم فيها ظلمة 
من قار كثيف، والعصفور مطمئن البال، ال يزعجه ليل الـشتاء 

ًفهو يستطيع قضاءه أينام اتفـق، مـسلام نفـسه حلاميـة مـا . اجلبيل
 .علوية، أما أنا فال أؤمن هبذه احلامية

 إىل النوم يف هذه احلجـرة اخلاليـة البـاردة، العابقـة اآلن آوي
سأختيل، عندما أطفئ النار، أنني أحلـق فـوق . برائحة الصنوبر

هــاهو راقــد يف احلجــرة . الــسحاب يف مملكــة املــوت احلقيقيــة
. ًإنه لـيس إنـسانا بـل نعـش متحـرك. املجاورة، يسعل بصمت
ليقـة، إذا مـا التقينـا، وكنـت حـرة ط. أكرهه من أعامق روحـي
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بل هـذا .. ال. وافعل وقتها يب ما تشاء. فسأقبل يديك من الفرح
 .ما سيكون

  

-٣-  
 

فقـد . وصلتني هذه الرسالة بعـد مـدة ال يعرفهـا إال الـرب
وبعـد أن رقـدت هنـاك ثالثـة . حولت من موسـكو إىل القريـة

ومل أستلمها إال يف بدايـة آذار، قبـل . أشهر تسكعت يف اجلنوب
 .د المست قلبي وأقلقتني بشكل مرعبلق. أن أغادر القرم

ًولكن بم أجيبها، وماذا أفعـل؟ فكـرت طـويال، ومل أصـل، 
 :فليصفح عني الرب، إال إىل قرار وحيد

 .»ًفألطف أنا أيضا باجلبال عىل اخليول«
ولكـن كـان الوقـت . ًكان الضباب يلفح جبال القرم أيـضا
ًربيعا، وكان عمري ثامنية وعرشين عاما ً. 

ًلو، يف حانة قذرة تقف عىل حافة أخدود، نبيذا رشبت يف الي
ًأمحر حامضا، منتظرا إعداد العربة كان كـل مـا حـويل، خلـف . ً

أخرجت الرسـالة ... ًنافذة احلانة، غارقا يف سديم تطوحه الريح
 .وأعدت قراءهتا فخفق قلبي
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 »آه يا عزيزيت، يا رائعتي، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟«
 .ًانقا، فخرجت إىل اهلواءكان اجلو يف احلانة خ

تورد الضباب وذاب، وانتـرش الـضياء والـدفء يف األعـايل 
السديمية، والح يف السامء، عرب دخان الغيـوم، يشء مـا فـرح، 

ينبغـي أن ... فجـأة تألقـت الزرقـة. ناعم، وراح ينمـو ويتـسع
 ولكن ماذا أكتب؟ وإىل أين؟! بكل تأكيد...أكتب هلا

ولكـن . ملحيط يب، قبـة الزورديـةملعت، فوق اخلالء اجلبيل ا
ًالصخور املسننة ظلـت تـدخن طـويال فـوق األخاديـد، حتـى 

انفتحت . عندها مل يبق من الضباب أثر. ًالتمعت الشمس أخريا
ًالسامء فوق اجلبال بكل رحابتهـا، وبعيـدا يف األفـق، اخـرضت 

هبت من الشامل نسمة ناعمة . السفوح املتموجة يف اهلواء النقي
ضيت سكران هبا إىل اجلروف، أللقي نظرة أخـرى إىل عليلة، فم

 .البحر
هبط مني ظل دخاين عمـالق ذو هالـة قزحيـة عـىل البخـار 

كانــت ســهول الغــيم . النــاعم الكثيــف الــذي يمــأل اجلــرف
ًاملتكاثف، املخدد، الالمتناهية، بـالدا كاملـة مـن تـالل بيـضاء 

اع هلـا ًرخوة، تنترش أمام عيني، وبـدال مـن األهويـة التـي ال قـ
ًوالصخور، بدال من السواحل واخللجان، امتـدت أمـامي هـذه 
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. السهول حتى األفق، طبقة معلقة فوق البحر، ال حييط هبا نظـر
 حـزين –وأحسست بكـل قـوة روحـي، بكـل حـزين وفرحـي 

 –بسبب تلك التي أحببتها وفرحي العفـوي بالـشباب والربيـع 
 اجلنويب من تغادرين وتذهب إىل هناك، إىل األفق، خلف الطرف

ًطبقة الغيوم، حيث كان البحر يلمع رشيطا طويال ساطعا ًً. 
أعلــن اجلــرس، بــرنني الــسفر الرتيــب، عــن بــدء الرحلــة 
. الطويلة، وعن انقضاء املـايض، ووالدة حيـاة جديـدة تنتظـرين

اختـذ احلـوذي . كان مركبي عربة بريد قديمة، جترها ثالثة جياد
ملربوطـة، وتعـاىل وقـع الترتي مقعـده بـالقرب مـن احلقائـب ا

ًاحلوافر منسجام وبكاء األجراس الذي ال ينقطع، وامتـد أمامنـا 
ًتلفت وحـدقت طـويال إىل نواجـذ .. رشيط الدرب الالمتناهي

الصخور الرمادية النائية يف زرقة السامء الصافية، وكانت العربة 
متيض حتت وقع احلوافر ورنني األجراس، أسفل فأسفل وأعمق 

ًان غابية بديعة، بعيدا بعيدا عن املنعطف الـسابح فأعمق يف ودي ً
كـان هـدوء األيـام الربيعيـة األوىل الـشفاف، وهبـاء . يف السامء

ــشجر العــاري األســود، وأوراق العــام  ــشاحبة، وال ــة ال الزرق
ــسج  ــراعم البنف ــشجريات، وب ــني ال ــدة ب ــة الراق ــت البني الفائ

. لـصامتةوالسوسن الربي خييامن هنـا، يف هـذه البقـاع اجلبليـة ا
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وكانت املنحدرات اجلبلية قد بدأت خترض لتوها طارحـة تعبهـا 
ًوكان اهلواء هنا طريا وصافيا كالبلور، كـام . من الثلج والصقيع ً
 .يكون أول الربيع

تبدى يل عندها أنه ال حيتاج اإلنـسان مـن احليـاة إىل يشء إال 
 .هلذا الربيع وحلم السعادة

يتي الشاملية، تلقيت برقيـة بعدما وصلت إىل قر. يف هناية آذار
 :مفاجئة، أتتني بالربيد، عرب موسكو، من جنيف

.  آذار١٧تلبية لرغبة املرحومـة، أعلمكـم بأهنـا توفيـت يف «
 .»املامون

١٩٠٩  
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  حفلة ال تنسى

 
 عـن لتختلـف موسـكو شهدهتا التي امليالد عيد حفلة تكن مل

 ًمميـزا ساء،امل ذاك يل، بدا ماضمته كل ولكن احلفالت، من غريها
 مـع يتعاظم كان الذي األنيقة الثياب ذو البرشي احلشد :ًوخاصا
 عـىل اجلمهـور حلركـة املـسكر الـصخب الليل، منتصف حلول

 كريـستالية بثريـات املضاءة القاعة يف الراقصني تزاحم األدراج،
 الكـورس، تصاحب كانت التي املوسيقية األبواق دوي حمجرة،
 .يشء كل جهابضجي مغطية بالضيوف، مرحبة

 انتبـاهي، ًمركـزا القاعة، أبواب عند احلشد، يف ًطويال وقفت
 سـتأيت أهنا العشية من يل قالت فقد قدومها، موعد حلول ًمنتظرا

 إىل الـداخلني أن بحيـث للغايـة، ًشـاردا كنـت .عرشة الثانية يف
 كــانوا اخلــانق، حرهـا مــن هــاربني منهـا، واخلــارجني القاعـة،

 االحتفــايل، القــيظ هــذا ضــمن كنــت، .باســتمرار يــصدمونني
 أخــرية، كلمـة هلـا أقـول أن ًمقـررا بـه، انتظرهـا الـذي والقلـق
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 وظهـر والـصدار الفـراك، :حيـرتق يف مـا بكـل أحـس حاسمة،
 بالعرق املغطى جبيني .األملس املرسح والشعر والياقة القميص
 بـل وبعظمـه بربودته، أحس وكنت كاجلليد، ًباردا كان فحسب
 العينـني فـوق يـشبه، أن البـد الذي البياض هذا ،ًأيضا وببياضه

 ّيف، حدة يزداد يشء كل كان .القبور بياض احلادتني، السوداوين
 نحـو عـىل أخـاف وكنـت بعيـد، زمـن منـذ بحبهـا مـريض فأنا

 الرائـع، وشـعرها العـارم جـسدها مـسحور، وكـأنني غامض،
 أناو أخافها، كنت .وأنفاسها صوهتا، ورنني املكتنزتني، وشفتيها
 .لتـوه اسـتقال الـذي والضابط ًعاما، الثالثني ذو القوي الشاب
 عـرشة، الثانيـة متـام أهنـا تبـني الـساعة، إىل برعب نظرت فجأة

 من الصاعد اجلمهور ًمعاكسا الدرج، عرب األسفل، إىل فاندفعت
 كـل اخـرتق صـقيعي بـرد منهـا هيـب كان التي السفىل، القاعة

 املعطـف بعـد ًأبـدا ورقتـه هخفتـ أتعود مل – الفراك عرب جسدي
 وانـسياب فائقـة بـرسعة باحلشد، آبه غري ركضت، – العسكري

 الذين اجلدد القادمني وسط تقف كانت :تأخرت ذلك ومع لني،
 عاريـة الـدانتيال، مـن أسـود فستان يف معاطفهم، خيلعون كانوا

 بمنـديل االحتفالية الترسحية ذا العايل شعرها لفت وقد الكتفني،
ــه مــن تلمعــان وعيناهــا أورنربغــي،  .يشء عــن تعبــري دون حتت
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 الطويـل األبـيض القفـاز ذات يـدها يل ومـدت املنديل، أزاحت
 المست الرعب من وأنا، أقبلها، كي بصمت كوعها حتى املمتد
 حـول يدها ولفت ثوهبا، بذيل فأمسكت فحسب، بشفتي القفاز
 ككائن أقودها وأنا الدرج صعدنا ًأيضا وبصمت بصمت، كتفي

 :جافتني بشفتني مفهوم، غري لسبب سألتها، ثم .دسمق
 هل ترقصني هذه األيام؟ -

فأجابت مضيقة عينيها، ناظرة من فـوق رؤوس الـصاعدين 
 :أمامنا، باقتضاب مبالغ

 .كال -
عنــدما دخلنــا القاعــة ظلــت واقفــة قــرب البــاب، مــستمرة يف 

ـبط نفـيس، خفـت أال . الصمت وكأنني غـري موجـود ـتطع ض مل أس
 فرصة أخرى، فرحت، فجأة، أقول كل ما كنـت أعـد نفـيس تتاح يل

كنت أحتـدث بحـرارة وإحلـاح، ولكـن بـصوت . لقوله طوال املساء
ـيال يالحـظ أحـد حـرارة حـديثي أمـا هـي . هامس ووجه جامـد ك

فكانت لفرحتـي تـسمعني بـاهتامم مـن دون أن تقـاطعني، متفرجـة 
 .عىل الراقصني وهي تلوح بمروحة من ريش النعام األدخن

ً قلت بوجه جامد وأنا أزداد حرارة ورسعة، معذبا –أعلم  -
يف إخفاء تلك االبتسامة املرتعشة عىل شفتي من فـرط الـسعادة 



 

 -٢٢٦-

لكوهنا تسمعني بصرب واحتامل، إذن فهي تتظاهر فحـسب بأهنـا 
 قلت وأنا ال أصدق كلـاميت – أعلم –مشغولة بتأمل الراقصني 

ً اليوم مثال رفـضت أن فأنت...  أنني ال أستطيع أن آمل بيشء–
 .أمر ملرافقتك

 :ّوهنا قالت بال اكرتاث ومن دون أن تنظر إيل
 .ًاحلوذي يعرف الطريق إىل هنا جيدا -

 :اعتربت هذا جمرد مزحة وواصلت بإحلاح
ًأجل، أنا ال أنتظـر منـك شـيئا، يكفينـي أننـي واقـف إىل  -

 ًتكفيني تلك السعادة الضئيلة يف أن أبـوح لـك أخـريا.. جانبك
 غمغمـت –هـذا وحـده ... بكل مشاعري احلبيسة يف صـدري

ًماسحا جبيني املتجلد، من دون أن أزيح بـرصي عـن رموشـها 
 ... هذا وحده فقط–الطويلة امللطخة بذرات البودرة، وثغرها 

رفرفت، بني الراقصني، فتـاة مرحـة محـراء الـشعر، راكـضة 
ة، صوبنا، حتمل آخر باقـة لـدهيا مـن الـسوسن يف سـلة جمدولـ

ــا،  ــأل وجهه ــذي يم ــنمش ال ــري إىل ال ــن دون تفك فنظــرت م
ًووضعت بـرسعة يف الـسلة، مخـسني روبـال مـن غـري أن آخـذ 

 .ابتسمت الفتاة بلطف وانحنت ثم ركضت مبتعدة. الباقة
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 :ًهاقد نطقت أخريا. أردت متابعة حديثي لكنها سبقتني
 .كم أضجرتني هذه الدمية احلمقاء، ال خيلو احتفال منها -

 هذا وهي تواصـل التلـويح بمروحتهـا عـىل وجهـي، قالت
خافقة اهلواء الدافئ عليها، نـاظرة إىل حـسناء شـقراء، تـراقص 
ًضابطا جيورجيا، مقرتبني منا مـع غريمهـا مـن الراقـصني، ثـم  ً

 :أردفت
مؤسف أنك مل تأخذ السوسن، كان بـودي أن أحـتفظ بـه  -

 .ًولكن مع ذلك لن أنساها أبدا.. كذكرى عن هذه احلفلة

ًتنفست بصعوبة من البهجـة، وغمغمـت، بـصعوبة أيـضا، 
 :ًخمفضا برصي

 لن تنسيها؟ -

 :ًفأدارت رأسها نحوي قليال
أجل، لقد سمعت اعرتافك هذا أكثـر مـن مـرة، ولكنـك  -

» الـسعادة الـضئيلة«اآلن حزت، كام عـربت أنـت، عـىل هـذه 
سـوف لـن أنـسى هـذه . جتـاهي» بكل مشاعرك«ًبالبوح أخريا 

أنـت وحبـك » بكـل مـشاعري«ًنني أنا أيضا كرهتـك احلفلة أل
قد يبدو أنه ما من حب رائع يدغدغ القلب كحبـك . البهيج هذا
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هذا، لكنه يصبح فوق طاقتي عىل االحـتامل عنـدما ال أسـتطيع 
ًأنت تظن أننـي أحـب رجـال  آخـر، وأننـي هلـذا . مبادلتك إياه

من هو أتعرف . أجل أنا عاشقة. جتاهك» باردة وعديمة الرمحة«
ًمعشوقي؟ إنه زوجي الذي حتتقره، صحيح أنه أكـرب منـي سـنا 
ًبمرتني، وأنه السكري األول يف كل الفوج، وأنه قرمزي دائام مـن 
الرشب، وفظ كـضابط صـف، وأنـه ال يفـارق تلـك العـاهرة 

 .املجرية، لكنني مع ذلك أعشقه

انحنيت هلا ورأيس تدور، وانسحبت ببطء، عـرب احلـشد، إىل 
ًج، مفكرا بأنه مل يبق أمامي سوى االنتحار بعد هـذا فسحة الدر

ًكـان عـيل يف احلـشد أن أجتـاوز رجـال كهـال، . املوقف املخزي ً
ًوقف بال حراك عىل قدميه املتباعدتني، عاقدا يديه خلف ظهره، 
ًممسكا بقبعته، ضخام فظ املظهـر، يرتـدي فراكـا عريـضا باليـا،  ً ً ًً

ة نفـسها مـرت بـه فتـاة ويف اللحظـ. تعلو رأسه ترسحية فالحية
ًنحيلة طويلة حتمل بيدها املهتزة قليال مروحة صدفية مفتوحـة، 
ًترتدي فستانا أمحر زاهيا، غطت فمها باملروحة وقالت بـصوت  ً

ثـم اختفـت يف احلـشد » ًغـدا يف الرابعـة«: ميت مبهم النـربات
ًظل واقفا بثبات عىل قدميه، ملوحا خلف ظهره . متوردة الوجه ً
 أطلق ضحكة رضا عن النفس وغطى عينيه، عالمة بالقبعة، ثم
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فتقدمت منه بحـدة وتـسمرت مـن حـسد مـسعور . أنه سمعها
 :وقلت بصوت متقطع، مثل رجل فضائحي عريق

 .أهيا السيد اللطيف، إنني أشمئز منك بشكل فظيع -

 :ًفرفع حاجبيه مندهشا
 ؟...مابك ومن حرضتك -

 :ًقاطعته منفعال
ًن بودي أوال أن أقول لك إنـك اآلن أعلمك من أنا، ولك -

 .جلف وإنني أدعوك للمبارزة

 :فحرك قدميه واستقام
 أنت سكران أم جمنون؟ -

ــا، فألقيــت يف وجهــه ببطــاقتي  تــدخل النــاس وفرقــوا بينن
ًالهثـا، باحتفاليـة مـرسحية . ومضيت عرب الـدرج إىل األسـفل

 . تليق بمجنون
 .ًطبعا مل تأت من طرفه أية دعوة مماثلة للمبارزة

١٩٤٧  
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  غرام األحدب
 

 :تلقى األحدب رسالة غرامية مغفلة تدعوه إىل لقاء
انتظر يوم السبت، اخلـامس مـن نيـسان، الـساعة الـسابعة «

مساء يف احلديقة الواقعة عىل ساحة الكاتدرائية، أنـا شـابة غنيـة 
 أعرفـك منـذ زمـن – ملاذا أخفي هـذا –عزباء، إضافة إىل أنني 

 األبيـة احلزينـة، وجبينـك النبيـل بعيد وأحبك، أحـب نظرتـك
ّوآمـل أنـك أنـت أيـضا سـتجد يف تـوأم ... الذكي، ووحـدتك ً

طقـم إنكليــزي رمـادي، مظلــة حريريــة : عالمــايت... روحـك
 »....ليلكية يف اليد اليرسى، وباقة من البنفسج يف اليمنى
أول رسـالة . كم أذهلته الرسالة وكـم انتظـر قـدوم الـسبت

ويف الـسبت ذهـب إىل احلـالق، . لهـاغرامية عىل مدى حياته ك
ًوربطـة عنـق جديـدة أيـضا ) ليلكيـة(واشرتي قفازات جديدة 

، وقـد عقـد )رمادية ذات رشارات محراء تنسجم ولون الطقـم(
ربطة العنق هذه، بأصابعه الدقيقة الباردة املرتعشة، وحلها ألف 
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مرة وهو يرتدي طقمه أمـام املـرآة، وعلـت وجنتيـه، بجلـدمها 
وبعـد أن انتهـى .. رة مجيلة، واسودت عيناه الرائعتانالرقيق، مح

من زينتـه جلـس عـىل األريكـة، مثـل ضـيف غريـب يف شـقته 
 .اخلاصة، وبدأ ينتظر حلول املوعد الرهيب

ًوأخريا دقت الساعة يف قاعة الطعام، معلنة، بجديـة خميفـة، 
ًانتفض واقفا، وبرزانة وروية ارتـدى قبعتـه . السادسة والنصف

لكنـه مل . يف املمر، ومحل عصاه، وخرج مـن دون إرساعالربيعية 
يستطع، عندما أصبح يف الشارع، ضبط أعصابه، فمىض بقدميه 
الطويلتني الدقيقتني حيث خطاه، مفعام بـالكرب املتحـدي الـذي 
ًتضفيه عليه احلدبة، غري أنه كان مأخوذا بذلك الرعـب النـاعم 

لقائمة قرب مبنـى عندما دخل احلديقة ا. الذي ننتظر به السعادة
فقد أتـت إىل لقائـه، يف : ًالكاتدرائية مرسعا جتمد بغتة يف أرضه

الضوء الوردي لشفق الربيع، وبخطوات رصينة طويلـة، امـرأة 
ًترتدي طقـام رماديـا وقبعـة بديعـة، تـشبه القبعـات الرجاليـة،  ً
وحتمل مظلة يف يدها اليـرسى وباقـة مـن البنفـسج يف اليمنـى، 

 .ثلهحدباء م.... وكانت
 .ثمة من يقسو عىل اإلنسان بال رمحة

١٩٣٠  
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  سوخادول

-١-  

 .ًكانت ناتاليا تدهشنا دائام بتعلقها بسوخادول
هــي أخــت أبينــا بالرضــاعة، شــبت معــه يف بيــت واحــد، 

عاشت معنا كواحدة . وعاشت معنا يف لونيفا ثامنية أعوام كاملة
وام وخـالل هـذه األعـ. منا وليس كأمة سابقة أو خادمة بسيطة

الثامنية ارتاحت، عىل حد تعبريها، من سوخادول ومن كـل مـا 
ًولكن لـيس عبثـا، يقـول املثـل، مهـام أطعمـت . سبب هلا األمل

فبعد أن ربتنا وأرشفـت عـىل : الذئب يظل يرنو ببرصه إىل الغابة
ًأذكر نتفا مـن أحاديثنـا . ًالعناية بنا، عادت جمددا إىل سوخادول

 :الطفولية معها
 مة يا ناتاليا؟أأنت يتي ـ
فجـدتكم آنـا غريفـون الناعمـة . ًيتيمة، مثل أسيادي متاما ـ

 .ًفارقتنا باكرا مثل أيب وأمي
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 ..ًومما ماتا باكرا؟ ـ

 ..أتامها املوت فامتا ـ

 ًولكن مم باكرا؟ ـ

هكـذا شـاء الـرب، أيب أرسـله الـسادة إىل اجلنديـة لـذنب  ـ
ً، أنـا طبعـا ارتكبه، وأمي انقصف عمرها بسبب الديوك اهلنديـة

كانت أمـي مـسؤولة عـن «: ًال أذكر شيئا، ولكن اخلدم يقولون
وقد أدركهـا . الطيور، وكان لدهيا من الديوك اهلندية ماال حيىص

الربد وهي ترعى، وأهلكها عـن آخرهـا، هرعـت أمـي إليهـا، 
 .وعندما وصلت ورأت ما حل هبا، فارقتها الروح من الرعب

 وملاذا مل تتزوجي؟ ـ

 . خطيبي بعدمل يكرب ـ
 .أجيبي بال مزاح...ال  ـ
يقولـون إن الـسيدة عمـتكم حظـرت الـزواج عـيل وهلـذا  ـ

 .ينادون هذه العبدة الفقرية التي تقف أمامكم، يا آنسة
 .ولكن أي آنسة أنت ـ
 أجابت ناتاليا بضحكة رقيقة، -...آنسة بكل معنى الكلمة ـ

خــت  فأنـا أ–مقطبـة شـفتيها وهــي متـسحهام بيـدها الــشائخة 
 ...أركادي بيرتوفيتش بالرضاعة، أي عمتكم الثانية
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ًكنا ننمو ونزداد اهتاممـا بـام يقـال يف بيتنـا عـن سـوخادول، 
ورصنا نفهم أكثر فأكثر مـا غمـض علينـا فـيام مـىض، وبـدأت 

 .ًمالمح احلياة السوخادولية الغريبة تزداد حدة ووضوحا
 حياة كنا نحس أن ناتاليا، التي عاشت نصف عمرها مع أبينا

ًواحدة تقريبا، هي بحق واحـدة منـا، نحـن سـاللة خروشـوف 
وها قد تبني أن هـؤالء الـسادة قـد أرسـلوا أباهـا إىل !! العريقة

اجلندية، وأحيطت أمها بجو من الرعب بحيث أن قلبها انخلـع 
 .لدى رؤية الديوك اهلالكة

ً وكيـف ال يقـع إنـسان ميتـا بـسبب – قالت ناتاليا –ًحقا  ـ
 . فربام نفاها السادة إىل ما هو أبعد من موجايحادث كهذا؟

: وفيام بعد اطلعنا عىل سمة من سامت سوخادول أكثر غرابة
يف "علمنا أنه مل يكن هناك أبسط وأطيب من سـادة سـوخادول 

. "أحـر مـنهم"ً، ولكـن علمنـا أيـضا أنـه مل يكـن "الكون كله
ًوعلمنا أن البيت القديم يف سوخادول كان معتام ومكفهرا وأن . ً

جــدنا املجنــون بيــرت كرييليــتش قتــل يف هــذا البيــت مــن قبــل 
. رشعـي وصـديق والـدنا وابـن عـم ناتاليـا غريفاسكا ابنه الال

ًوعلمنا أيضا أن العمة تونيا، التي كانـت تعـيش يف واحـد مـن 
أكواخ اخلدم العتيقة املحيطـة بالبيـت املتهـاوي، والتـي كانـت 
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والرصير مـن الـشيخوخة، تعزف ببهجة عىل البيانو، ذي األنني 
 بـسبب قـصة –رقصة اإليكاسيز، فقدت عقلها منذ زمن بعيـد 

ً، وعلمنا أن اجلنون قد أصابا ناتاليا أيـضا يف يـوم –حب تعسة 
وأهنا منذ كانت طفلة وقعـت يف حـب العـم املرحـوم بيـرت . ما

كرييلتش، وظلت حتبه إىل آخر حياهتا، أما هـو فقـد أرسـلها إىل 
أحالمنا املضطربة عـن سـوخادول ... وسكياملنفى يف ضيعة ش

كانـت مفهومــة، فهـي بالنــسبة لنـا نــصيب تـذكاري شــاعري 
إهنـا مـن قـال ذات مـرة بحرقـة، ...للاميض، وبالنسبة لنتاليـا؟

 :وكأهنا جتيب عىل فكرة خطرت إىل ذهنها
ــ ــاذا ـ ــة !!.. وم ــا نجلــس خلــف الطاول يف ســوخادول كن

 .يرعبنيجمرد التذكري بذلك . والسياط يف أيدينا

 .سألناها نحن... تقصدين العيص؟ ـ

 .كلها واحد ـ

 وملاذا؟ ـ
 .ًحتسبا ألي مشاجرة ـ
 .وهل كنتم كلكم يف سوخادول تتشاجرون ـ
فليحفظنا الرب، مل يكن يمر يوم من دون حـرب، حـارين  ـ

 .كلهم كانوا، من البارود الصايف
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 ًكنا نذوب رسورا لدى سامعنا هذه الكلامت فينظر أحـدنا إىل
وظللنا لوقت طويـل نتخيـل البـستان الـشاسع، . اآلخر ببهجة

والبيت الكبري ذا اجلدران املبنية من جذوع البلوط، التي يعلوها 
ّسقف من القش مسود بفعل الـزمن، والغـداء يف صـالون هـذا 

اجلميع جالسون إىل الطاولـة، اجلميـع يـأكلون ملقيـني : البيت
نهم ينظر إىل اآلخر، بالعظام إىل األرض لكالب الصيد، وكل م

بطرف عينه، ولدى كل منهم سـوط قـابع عـىل ركبتـه، ولكننـا 
ًندرك جيدا أن هذه السياط كانت مصدر رضا لآلخرين ولكـن 
ليس لناتاليا، ومع ذلك فقد غادرت لونيفـا إىل سـوخادول، إىل 
منبع ذكرياهتا القامتة، مل يكن لدهيا هناك ما هو خـاص هبـا، وال 

 سوخادول ليس سـيدهتا الـسابقة العمـة أهل، وراحت ختدم يف
كل مـا . تونيا، وإنام أرملة املرحوم بيرتوفيتش، كالفديا ماركوفنا

 .يف األمر أن ناتاليا مل تكن تستطيع العيش خارج هذا البيت
 فأينام تـذهب – كانت تردد بتواضع –ما العمل، هي العادة 
مل و. وهدوء نفسك يف مسقط رأسـك. اإلبرة يذهب اخليط معها

تكن هي وحدها مـن أدمـن التعلـق بـسوخادول، فكـل أهـايل 
ًسوخادول اآلخرين كانوا شغفني بالذكريات وأنصارا متقـدين 

 .لسوخادول
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حرمتهـا سـوخادول . كانت العمة تونيا تعيش يف فقر مـدقع
من السعادة والعقل وكـل ملمـح إنـساين، ولكنهـا، رغـم كـل 

حتـى بـالتفكري يف حماوالت أيب إلقناعها، مل تكن تسمح لنفسها 
 .مغادرة عشها احلبيب والسكن يف لونيفا

 !!..من األفضل أن أرضب اجلبل بحجر ـ
. وكان يبدو لنا أن ليس ثمة ما يتعلق بـه. كان أيب خايل البال

لقـد . ًولكن أسى عميقا كان يفوح من أحاديثه عن سـوخادول
رحل عن سـوخادول منـذ زمـن بعيـد ليـستقر يف لونيفـا التـي 

 .دتنا أولغا كرييلوفنا، ولكنه ظل يتشكى حتى وفاتهمتلكها ج
فرد واحد بقي من عائلة خروشوف يف كل الدنيا، وهـو ال  ـ

 !!يقطن سوخادول
ًكان، بعد أن ينطق هذه الكلامت يستغرق يف التفكري حمدقا يف 
ًالنوافــذ واحلقــول، ثــم فجــأة يتنــاول الغيتــار، راســام ابتــسامة 

ادقة نفسها التي حتـرس فيهـا ساخرة، ويردف بتلك اللهجة الص
 .عىل سوخادول قبل حلظة

 .فلتذهب إىل اجلحيم.. وما الذي يعجبك يف سوخادول ـ
ولكن روحه كانت مع ذلك سوخادولية، ال فكـاك هلـا مـن 
أرس الذكريات، وسلطة السهب وحياهتا الرتيبة، وتلك الـساللة 
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. العريقة التي صـهرت القريـة واخلـدم والـسادة يف كـل واحـد
ح أننـا، نحـن عائلـة خروشـوف العريقـة، مـذكورون يف صحي

الكتاب السادس، وكان لدينا عديد من األجـداد األسـطوريني 
املشاهري املتحررين من دم بلطيقي ودم أمراء تتار، ولكـن دم آل 

مـن . خروشوف امتزج بدماء اخلدم والضيعة منذ قرون عديـدة
مـن كـان . ذاختتلف الروايات يف ه... منح بيرت كرييلتش احلياة؟
منذ سني حياتنا األوىل كنا نـسمع أنـه .. والد غريفاسكا، قاتله؟

من أين يأيت ذلك االخـتالف احلـاد يف الطبـاع .. بيرت كرييليتش
كانت ناتاليـا . ًيف هذا أيضا ختتلف الروايات... بني أيب وعمي؟

آن ...أخــت أيب بالرضــاعة وقــد تبــادل وغريفاســكا الــصلبان
د، آلل خروشـوف أن ينظـروا للـضيعة األوان، ومنذ زمـن بعيـ
 .واخلدم كبضعة من أهلهم

ًيف احلنني إىل سوخادول، ويف إغراء قدمها عـشنا طـويال أنـا 
كان اخلدم والـضيعة والبيـت يف سـوخادول يـشكلون . وأختي

وكان أجدادنا األول هم مـن يـدير هـذه األرسة، .. أرسة واحدة
إن حيـاة . هلـمًوقد ظل ذلك حمسوسا حتى يف األجيـال التاليـة 

األرسة والقبيلة والعشرية عميقـة األغـوار معقـدة، رسيـة، وإىل 
حد ما مرعبة، ولكنها قوية بسبب عمقها املعـتم هـذا، وسـريها 
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مل تكـن سـوخادول أغنـى مـن أي قبيلـة مـن قبائـل . وماضيها
ــة وغريهــا ــشكريية بآثارهــا املكتوب ــيا . الــسهب الب ففــي روس

لـسرية واألغنيـة مهـا سـم يستعاض عنهـا بالـسري الـشفوية، وا
ــسالفية ــروح ال ــني !! ال ــساىل ولع ــسابقون ك ــدمنا ال ــان خ ك

مل يبق من .. ّباألحالم، فأنا لنفوسهم أن ترتاح يف بيت غري بيتنا؟
أول لغــة نطقنــا هبــا كانــت . ســادة ســوخادول ســوى والــدنا

سوخادولية، واحلكايات األوىل واألغـاين األوىل التـي المـست 
كان يروهيـا أو يغنيهـا لنـا أيب و . ًة أيضاقلوبنا كانت سوخادولي

وهل يمكن ألحد أن يغني مثل أيب، وهو تلميـذ اخلـدم، . ناتاليا
ّبمثل هذا احلزن الشفاف، والعتاب الرقيـق، والوجـد الرخـي، 

؟ وهـل يمكـن ألحـد أن يقـص "سيدته املخلصة املدللـة"عن 
القــصص مثــل ناتاليــا؟ ومــن كــان أقــرب إلينــا مــن فالحــي 

 سوخادول؟
كانت املشاحنات والشجارات سـمة مميـزة آلل خروشـوف 
منذ أقدم العصور، مثلها يف ذلـك مثـل أي أرسة تعـيش عـزالء 

يف طفولتنا حدثت مـشاجرة كبـرية بـني . متالصقة لزمن طويل
سوخادول ولونيفا، بحيـث أن أيب ظـل عـرش سـنوات ال يطـأ 

ًهكذا مل نـزر صـغارا سـوخادول حتـى . بقدمه عتبة بيته احلبيب
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ذهبنــا إىل هنــاك مــرة واحــدة فقــط ونحــن . ال بــشكل عــابرو
ًولكن األحالم أحيانا تكون أقوى مـن . مسافرون إىل زادونسك

اليقظة، وظللنا نذكر بغموض، ولكن بقوة، ذلك اليوم الصيفي 
الطويل، وتلك احلقول املتاموجة، والـدرب العـريض اخلـاوي، 

نـذكر . ةالذي أرسنا بسعته وامتداده وجذوع صفـصافه املجوفـ
خلية نحـل كانـت معلقـة عـىل شـجرة صفـصاف بعيـدة عـن 
الطريق، موغلة يف حقول القمح، خلية مرتوكة لرعاية الرب يف 

ونذكر املنعطف العـريض . عراء احلقول، عىل قارعة درب خاو
يف أسفل اهلضبة، واملرعى الـشاسع العـاري، الـذي حتـدق فيـه 

لغـائرة خلـف أكواخ فقرية مدخنة، وصفرة الوديان الـصخرية ا
ــستلقية يف  ــاض األحجــار املــدورة، واحلــىص امل األكــواخ، وبي

ًأول حدث أرعبنا كان أيضا سوخادوليا.. قيعاهنا عنـدما قتـل : ً
وكنا كلام سمعنا حكاية هـذه اجلريمـة نتخيـل . غريفاسكا جدنا

كـان . إىل ما ال هناية تلك الوديان الصفراء املمتدة من املجهـول
هرب عربها بعد ما ارتكب فعلته املرعبـة يبدو لنا أن غريفاسكا 

 ."وغاض يف أعامق البحر كمفتاح حديدي"
كان فالحو سوخادول يزورون لونيفا، ولكن ليس لغايـات 
كغايات اخلدم، وإنـام ألن األرض هنـا أوسـع، ولكـنهم كـانوا 
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كانوا ينحنـون أليب ويقبلـون . يدخلون بيتنا مثلام يف سوخادول
عورهم، يتبـادلون القبـل يف الـشفاه يده، ثم، بعد أن ينفضوا ش
ًكـانوا جيلبـون معهـم كهديـة عـسال . ًثالثا وإياه وناتاليا وإيانـا

ًوبيضا ومناشـف مطـرزة، وكنـا، نحـن مـن شـب يف احلقـول، 
. مرهفني جتاه الروائح، رشهني إليها، كرشهنا لألغـاين والـسري

يـة، علقت يف ذاكرتنا إىل األبد تلك الرائحة املميزة اللطيفـة القنب
التي كنا نشمها يف تبادل القبل مع فالحي سوخادول، ورائحـة 

العـسل يفـوح : القرية السهبية العتيقة التي تفوح مـن هـداياهم
برائحة زهور احلقل وخاليا النحل البلوطية املعتفنة، واملناشـف 
تفوح برائحـة احلظـائر واألكـواخ العابقـة بالـدخان، األكـواخ 

 يكن فالحو سوخادول يقـصون مل... القائمة منذ زمن األجداد
ًعلينا شيئا، ومل يكن لدهيم أية سرية تروى، فمقابرهم تقبـع بـال 
شواهد وأسامء، وحيواهتم كلها متشاهبة، مملة، ال تـرتك خلفهـا 
أي أثر، ومل تكن من ثمرة لتعبهم وكدهم سـوى اخلبـز البـسيط 

كانوا حيفرون الينابيع يف املجـرى الـصخري لنهـر . الذي يؤكل
لكن ال يمكن تعليق اآلمـال : يكا الذي جف منذ زمن بعيدكامن

ًعىل الينابيع، ألهنـا جتـف هـي أيـضا، وكـانوا يبنـون املـساكن، 
ًولكنها ال تدوم طويال، إذ تكفي رشارة واحدة حتى حترتق عـن 
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ًإذن مـا الـذي كـان يـشدنا مجيعـا إىل املرعـى العـاري .. آخرها
 ...ة؟واألكواخ والوديان وضيعة سوخادول املفلس

-٢-  

مل يقيض لنا الذهاب إىل الضيعة التي أنجبت ناتاليا، الضيعة 
التي استحوزت عىل حياهتا كلها، والضيعة التي سـمعنا الكثـري 

 .عنها، إال يف آخر سني املراهقة
أذكر، كام لو أن هذا حدث البارحة، كيف انفلت علينا وابل 

ن ّمن املطر، تـصاحبه رعـود مـصمة، وأفـاع رسيعـة مبهـرة مـ
الربق، عندما اقرتبنـا مـن سـوخادول، وكيـف انزلقـت غيمـة 
سوداء ليلكية إىل الشامل الغريب، مغطية بمهابة نـصف الـسامء، 
وبـدت خـرضة حقـول القمـح حتـت ظلهـا الـضخم شـاحبة، 
مسطحة، ميتة، وبدا العشب الندي عـىل حافـة الـدرب الكبـري 
 ًطازجـا إىل حــد ال يــصدق، وخيــل لنـا أن اخليــول املبتلــة قــد

ــع  ــا فتلم ــرضب األرض بحوافره ــي ت ــأة، وه ضــمرت فج
ًحدواهتا، وكانت عربتنا وهي متخر الطني املزرق، تطلق رصيـرا 

ــاء ــصوت امل ــا ب ــؤدي إىل .. ًممتزج ــف امل ــد املنعط ــأة، عن وفج
سوخادول، رأينا قامـة غريبـة اهليئـة، يف ثـوب طويـل وغطـاء 
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ًرأس، تقف يف حقل اجلودار، ليس واضحا أهي لشيخ أم امـرأة 
مـع اقرتابنـا . عجوز، ترضب بقرة رقطاء بال قرنني بعود يـابس

ازداد العود اليـابس نـشاطا، فهربـت البقـرة إىل الطريـق وهـي 
هتفـت العجــوز بكلمــة مـا واجتهــت إىل بيتنــا، . تلـوح بــذيلها

قبلنـا العجـوز . وعندما اقرتبت منا مدت إلينا وجههـا املمتقـع
نتني السوداوين، ومن وقد انتابنا الرعب من مرأى عينيها املجنو

ترى أليست . ملمس أنفها البارد املدبب، ورائحة الكوخ الثقيلة
كانت تعلو رأسها قلنـسوة .. هذه هي الغولة بشحمها وحلمها؟

مصنوعة من خرقة قذرة، ومل يكن يسرت جسدها العـاري سـوى 
. ثوب ممزق، مبتل حتـى اخلـرص، ال يغطـي ثـدييها األعجفـني

ًو كأهنا تريد أن تصب عتابا غاضـباكانت ترصخ وكأننا صم، أ ً .
 .وفهمنا من رصاخها أهنا العمة تونيا

 وهي امرأة بدينة قـصرية القامـة، –زعقت كالفديا ماركوفنا 
–ذات حلية صغرية شائبة، وعينني متألقتني بشكل غـري عـادي 

كانت جالسة عند النافذة املفتوحـة يف بيـت ذي . بمرح كتلميذة
 جورب منـسوج، رافعـة نظارهتـا إىل درجني كبريين، ويف يدهيا

انحنـت ناتاليـا، وقـد . جبينها، حمدقة إىل املرعى املندغم بالفناء
. علت شفتيها ابتسامة هادئة، وهي تقـف عـىل الـدرج األيمـن
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كانت تقف موزعة النفس، ملفوحة بالشمس، ترتدي حذاء من 
ًاخليش، وتنورة صوفية محراء، وقميصا رماديـا ذا قـصة واسـعة  ً

نظرت إىل هذه العنـق، وإىل عظـام . نقها القامتة املجعدةحول ع
عـىل مـا (كتفيها الناحلة، وعينيها املتعبتني احلـزينتني، وفكـرت 

أهنا هـي مـن شـب مـع والـدنا، منـذ زمـن بعيـد، وهنـا ) أذكر
بالضبط، يف هذا البيت البلوطي الذي بناه اجلد، والذي التهمتـه 

هذه القباحـة، ومل يبـق النريان مرات عديدة، فلم يبق منه سوى 
من حديقته سـوى عوسـجات متفرقـة، وبـضع شـجرات مـن 
احلور والبتول، ومل يبق من أبنية اخلدمة فيه سـوى كـوخ وخمـزن 
للحبوب، ومستودع مبني مـن الطـني، وحجـرة تربيـد غطاهـا 

فاحت رائحة السامور وانترشت األسئلة، وبـدأت . نبات الشيح
تالية التـي هلـا مـن العمـر تظهر تالل مـن أواين املربـى الكريـس

قرون، ومالعق صغرية ذهبية رقيقة مثـل ورق الـورد، وكعـك 
احتدم احلديث بألفـة ودودة . ًحمىل احتفظ به خصيصا للضيوف

بعد ذلك اخلصام الطويـل، فـذهبنا نحـن نتـسكع بـني الغـرف 
ًكان كل يشء مسودا من . باحثني عن رشفة أو خمرج إىل احلديقة

ر هذه الغرف الواطئة اخلاوية، التي ظلـت ًالزمن، وكان فظا منظ
يف . سائرة عىل نظام جدي، والتي بنيت مـن بقايـا أشـجاره هـو
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زاوية من زوايا غرفـة اخلدمـة كـان ثمـة أيقونـة مـسودة كبـرية 
للقديس مريكوري سمولينسكي، هو نفسه ذلـك الـذي حتفـظ 
خوذته وحـذاؤه احلديـديان يف حمـراب كاتدرائيـة سمولينـسك 

ًعنا أن مريكوري كان بطال شهريا، دعته األم اإلهلية سم. العريقة ً
اهلادية أوديغيرتيا إلنقاذ منطقة سمولينسك من التتار، وبعـد أن 
أهلك هذا القديس التتار، وفرق مجوعهم، غفا فقطـع األعـداء 
رأسه، وعندها تناول رأسه بيديه وأتى إىل بوابة املدينة كي يـرى 

 صـورة إنـسان مقطـوع وكم هو مرعب أن تنظر إىل.. ما حدث
الرأس، حيمل رأسه امليتة يف إحدى يديه، ويف األخـرى يمـسك 

كانت هذه الصورة كام يقال، هـي األيقونـة . بأيقونة األم اهلادية
املقدسة جلدي، وقد مرت بعديد من احلرائق الفظيعة، ولفحتهـا 
ّالنريان، فأطرت بإطار ثخني من الفضة، وسجلت عىل ظهرهـا 

ًومتاما، وكأنام يف توافق مع هـذه .  خروشوفشجرة النسب آلل
الصورة، تدلت من األبـواب مـزاليج حديديـة ثقيلـة، وكانـت 
ألــواح األرضــية اخلــشبية يف الــصالون عريــضة للغايــة، قامتــة 

مـضينا إىل . وزلقة، والنوافذ ضـيقة وذات أطـر ترفـع وختفـض
حجرة الضيوف، عرب الصالون الذي هـو نـسخة مـصغرة عـن 

الذي كان آل خروشوف جيلسون فيه إىل الطاولة ذلك الصالون 
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والسياط يف أيـدهيم، وهنـا يف حجـرة الـضيوف، عـىل الـرشفة 
املقابلة للباب، كان يقف، يف وقت مىض، البيـانو الـذي كانـت 
ــه العمــة تونيــا، والتــي وقعــت يف هــوى الــضابط  تعــزف علي
فويتكيفتيش، بيرت بريتـوفيتش، وفـيام يـيل ذلـك كانـت أبـواب 

رائك وعنرب الفحم تكرش عن أعامقها، تلـك األعـامق حجرة األ
 .التي كان اجلد جيد فيها يف وقت ما، ملجأ وطمأنينة

ًكان املساء متجهام ويف السحب املحلقة فوق أطراف البستان 
املقلوعة أشجاره، خلف املجرش شبه العاري، واحلور الفـيض، 
ة ًكــان الــربق يلمــع مــضيئا، للحظــة، اجلبــال الغائمــة الورديــ

يبدو أن وابل املطر مل يصل بعد إىل غابة تروشـني التـي .. املذهبة
ًكانت تظلم بالتدريج، بعيدا خلـف البـستان، عـىل املنحـدرات 

من هنـاك كانـت تتنـاهى رائحـة شـجر البلـوط . وراء الوديان
اخلرضاء، الدافئة، املمتزجة برائحـة العـشب واهلـواء الرطـب، 

ول، أو مـا تبقـى يف العليل، الـراكض عـرب هامـات شـجر البتـ
ــة،  ــريص العالي ــول، وشــجريات الق ــن شــجر البت املمــشى م
ــان  ــرشفة، وك ــة بال ــج املحيط ــة، والعواس واحلــشائش الطفيلي
الصمت العميق للمساء والسهب، وروسيا النائيـة يغطـي كـل 

 ...يشء
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 . هتف بنا صوت خفيض–تفضلوا لرشب الشاي  -
رئيـسية، كانت هي، رشيكة وشاهدة تلك احليـاة وراويتهـا ال

ناتاليا، ومن خلفها كان ثمة شـخص حيـدق بعينـني جمنـونتني، 
ًمنحنيا قليال، ينزلق بمهابـة عـرب احلقـل املعـتم األملـس إهنـا . ً

كانت القلنسوة ما تزال عىل رأسها، ولكنهـا اسـتبدلت . سيدهتا
بثوهبا املمزق فستانا عتيق الطـراز، وألقـت عـىل كتفيهـا بـشال 

 .ذهبي كالح من احلرير
 *ين أنتم يا أطفايل؟أ ـ

ًهتفت متكلفة االبتسام، وكان صوهتا واضحا وحـادا، مثـل  ً
صوت الببغاء، عندما انبثـق بـشكل غريـب يف الغـرف اخلاويـة 

 .املعتمة

-٣-  

ًكانت ضيعة سوخادول املفلسة آرسة متاما مثل ناتاليـا، مثـل 
ــسة الرائعــة التــي كونتهــا  ــة، وروحهــا البائ بــساطتها الفالحي

 .سوخادول
                                                             

 .بالفرنسية في األصل )*(
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نت حجرة الضيوف العتيقة ذات األرضية امللتويـة تفـوح كا
ــاألزرق  ــة، قــد تلونــت ب ــرشفة املهرتئ بالياســمني، وكانــت ال
الرمادي بفعل الزمن، وكنا نضطر، عندما نريـد اخلـروج منهـا، 
للقفز، إذ مل يكن هلا درج، وكانت غارقة يف القريص والبيلـسان 

س تـشوهيا، والبجيل ويف األيـام القائظـة، عنـدما كانـت الـشم
واألبواب الزجاجية اهلابطة تفتح، والربيق املرح للزجـاج يمتـد 
إىل املرآة البيضوية، عىل احلائط، يف مواجهة الباب، كانت تنبثـق 
يف ذاكرتنا صورة بيانو العمة تونيا الـذي كـان يقـف، يف وقـت 

كانت، يف وقـت مـن األوقـات، تعـزف . مىض، حتت هذه املرآة
ات الصفراء ذات العناوين املكتوبـة بخـط عليه، حمدقة إىل النوت

ًيقـف خلفهـا، معتمـدا بيـده اليـرسى عـىل » هـو«مجيل، وكان 
ًخرصه، مقطبا حاجبيه، ضاغطا عىل أسنانه وكان ثمة فراشات . ً

 موشاة بأردية مزهرة، وفـساتني يابانيـة، ووشـاحات –مدهشة 
.  تطري إىل حجـرة الـضيوف–خمملية ليلكية، ضاربة إىل السواد 

ًل السفر خبط إحداها بكفه حانقا، وكانت تقف بـال حـراك وقب
ولكـن عنـدما . عىل غطاء البيانو، فلم يبق منها سوى غبار فيض

مسحت خادمة محقـاء، بعـد عـدة أيـام، هـذا الغبـار، أصـابت 
كنا نخرج من غرفة الـضيوف إىل الـرشفة، . اهلسرتيا العمة تونيا
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كانـت . فكـريونجلس عـىل األلـواح الدافئـة، ونـستغرق يف الت
الـريح، وهـي تـركض، عــرب البـستان، حتمـل إلينـا اخلشخــشة 
احلريرية ألشجار البتول ذات اجلذوع البيضاء، الناعمة، املرقطة 
بالسواد، واألغصان اخلرضاء الفارغة، كانت الـريح توحـوح، 
وتضج، وهترب من احلقول، والعصافري الـصفارية، اخلـرضاء، 

طلق كالوتر فـوق األزاهـري املذهبة، تزعق بحدة وفرح، وهي تن
البيضاء، الحقة بالغربـان الثرثـارة، املعشـشة بأعـداد هائلـة يف 
ــث تفــوح رائحــة  املــداخن املتهدمــة، والــسقائف املعتمــة، حي

وكان الضوء الذهبي يسقط عرب الكوى الضيقة . القرميد العتيق
ًعىل أكوام الرماد خطوطـا، خطوطـا سـكنت الـريح، وانزلـق . ً

ًبني الزهور، قرب الرشفة منجزا عملـه بتـؤدة، النحل شبه نائم 
ويف الـسكون كـان يتنـاهى إىل الـسمع فحـسب، لعثمــة أوراق 

كنـا ... احلور الفضية، رتيبة متتابعة، مثل رذاذ مطري ال ينقطـع
نتسكع يف البستان ونميض إىل أبعد األماكن املحيطة، وهنـاك يف 

ــصلة بحقــول القمــح، ويف محــام اجلــد  ذي تلــك األمــاكن املت
السقف املتهاوي، يف ذلك احلامم نفسه الذي أخفت فيـه ناتاليـا 
مرآة بيرت برتوفتيش املرسوقة، كـان يعـيش قطيـع مـن األرانـب 

بأي خفة كانت تتقافز عىل العتبة، وبأي غرابـة كانـت . البيضاء
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حترك شوارهبا، وشـفاهها املـشقوقة، وحتـدج بـأطراف عيوهنـا 
ة، واحلـشائش، وعواسـج املتباعدة، اجلاحظة، الـسياط الطويلـ

ويف املجـرش !!...القريص التي كانت تغطـي شـجرات الكـرز
املفتوح كانت تعيش بومة كبرية، قابعـة عـىل العارضـة، منتقيـة 
ــصفراوين  ــا ال ــة عينيه ــا، مغلق ــبة أذنيه ــة، ناص ــتم األمكن أع

ًكان منظرها وحشيا، شيطانيا. العمياوين انحدرت الشمس يف . ً
ة يف بحر من القمـح، وحـل املـساء البعيد خلف احلديقة، غارق

ًمساملا وواضحا، ووقوق وقواق يف غابة تروشـني، ومـن مكـان  ً
.. ما تناهى، عرب املروج، بوح حزين لناي الراعي الشيخ سـتوبا

احلقول : يف الليل يغفو كل يشء. كانت البومة قابعة تنتظر الليل
والقرى وسـوخادول، ومل تكـن البومـة تفعـل سـوى أن تتـأوه 

، كانت حتوم بال صوت فوق املجرش وعرب احلديقة، ثـم وتبكي
طـارت إىل كـوخ العمــة تونيـا، وحطـت بخفــة عـىل ســطحه، 

أفاقت العمة من نومها، عىل املقعد قـرب ... وراحت تزعق بأمل
 :املوقد، وهي هتمس متنهدة

 .يا يسوع اللطيف ارفق يب ـــ

ًكان الذباب يطن وسنان ساخطا، وهـو حيـوم حتـت سـقف 
تـارة توقظـه : البد من يشء يوقظه كل ليلة. ملعتم احلارالكوخ ا
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البقرة وهي حتك جلدها عىل حائط الكوخ، وتارة جرذ يـركض 
عىل مفاتيح البيانو التي ترن بشكل متقطع، ويقع عنها عىل قطع 
ًاألواين اخلزفية التي ركنتهـا العمـة يف الزاويـة بعنايـة، مـصدرا 

العينني اخلرضاوين وهـو ًضجيجا، وتارة ثالثة القط األسود ذو 
ًيقفز إىل الكوخ بكسل، عائدا يف وقت متأخر، وتارة رابعة تلـك 
البومـة نفــسها التـي تطــري إىل هنـا بزعيقهــا املنبـئ باملــصائب، 
فتتغلب العمة عىل نعاسها، وتطرد الـذباب املتـسلل يف الظلمـة 
إىل عينيها، وتـنهض متجولـة بـني الـدكك، ثـم تـصفق البـاب 

بة، وتقـذف كـيفام اتفـق إىل األعـىل، إىل الـسامء خارجة إىل العت
الصافية بعصا، فتهوي البومة من السقف، خمشخشة بجناحيها، 

إهنـا تالمـس األرض . ضاغطة القش هبام، وتغـوص يف العتمـة
ًتقريبـا، ثـم تطـري بانــسياب إىل املجـرش، وترتفـع وحتـط عــىل 

كانـت واقفـة . سطحه، ومن جديـد يتنـاهى إىل البيـت بكاؤهـا
ًهنا تـستعيد ذكـرى مـا، فجـأة تطلـق رصاخـا يـشبه رصاخ وكأ

الدهشة، ثم تعود إىل الصمت، ومرة أخـرى، بـشكل مباغـت، 
تبدأ بالتأوه والـصفري والقهقهـة بـشكل هـستريي ومـن جديـد 

أما الليـايل . تصمت لتنفجر تارة ثالثة باألنني والعويل والشهيق
.. ة هادئـةاملظلمة الدافئة، ذات الغيوم الليلكيـة، فكانـت هادئـ
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وكانت لعثمة احلور الوسنان تنبثق نعسة، والربق يلمـع بحـذر 
فوق غابة تروشني املعتمة، ورائحة شجر البلوط الدافئـة اجلافـة 
تفعم املكان، وبالقرب من الغابة، فوق حقـول الـشوفان، عـىل 
فسحة يف السامء بني الغيوم، كان برج العقرب عىل شكل مثلث 

 .ربميضء، يلمع مثل شاهدة الق
كنا نعود يف وقت متأخر إىل البيت، ونـصعد الـدرج بحـذر، 
بعد أن نكـون قـد تنـشقنا النـدى، وطزاجـة الـسهب، وأزهـار 
ًاحلقـول وأعـشاهبا، ونـدخل الردهــة املظلمـة، وغالبـا مـا كنــا 

كانـت تقـف . نصادف ناتاليا وهي تصيل قبالة أيقونة مريكوري
سـم شـارة أمامها حافية ضئيلة، ضامة يـدهيا وهـي هتمـس وتر

كانـت تفعـل . الصليب، وتنحني هلا، لأليقونة امللفعة بـالظالم
ًهذا ببساطة وكأهنا جتالس صديقا عزيـزا، بـسيطا طيبـا ولطيفـا  ً ً ً ً

 :كنا ننادهيا بصوت خافت. مثلها
 !!..ناتاليا -

 : قاطعة صالهتا–ًفرتد بصوت خافت أيضا وببساطة 
 .نعم -

 ملاذا مل تنامي حتى اآلن؟ -



 

 -٢٥٣-

 .ًوما يف القربسنشبع ن -

كنا نجلس عىل الدكة، بعد أن نفتح النافذة، أما هي فكانـت 
كانت الربوق تلمع بـشكل غـامض، مـضيئة . تقف ضامة يدهيا

ًالغرف املعتمة، وسامنة ما تتخبط بعيدا يف السهب الندية، وأوزة  ّ
 .مستيقظة تزعق عند الربكة بقلق وترقب

 كنتم تتنزهون؟ -

 ...أجل -

عندما كنا يف سنكم كنا نتسكع طوال الليل، . ًامازلتم فتيان -
 .من الغسق إىل الشفق

 ..كانت احلياة مجيلة يف املايض؟ -

 ...أجل مجيلة -

 :وحل صمت طويل، ثم تسأل أختي
 ملاذا تنعق البومة يا عمة؟ -

ــشيطان - ــذها ال ــا! فليأخ ــة ال تفزعه ــى البندقي يشء . حت
هنـا ال تنفـك إ. طوال الوقت توحي إيل بوقـوع مـصيبة. مرعب

 ... حتى املوت"خويفة"ختيف اآلنسة، وهي 

 وكيف مرضت؟ -
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.. ثـم بـدأت تـصيل.. ظلت تبكـي وحتـزن.. يشء واضح -
ًوكل يـوم تـزداد رضاوة معنـا نحـن اخلادمـات، وغـضبا عـىل 

 .أشقائها

 :وتذكرنا السياط فسألناها
 مل تكونوا تعيشون بإخاء إذن؟ -

رضت ومـات اجلـد، وخاصة هنا، بعد أن م!!.. بأي إخاء -
وشب السادة الفتيان، وتزوج املرحوم بيـرت بريتـوفتيش، كـانوا 

 .ًمجيعا ملتهبني كالبارود اخلالص

 ًوهل كانوا يرضبون اخلدم كثريا؟ -

مـرة أذنبـت فلـم يفعـل بيــرت . مل تكـن لـدينا هـذه العـادة -
بيرتوفييش سوى أن أمر بجز شعري بمقص الغـنم، وأن ألـبس 

 .سل إىل ضيعة نائيةرداء من اخليش، وأر
 وما كان ذنبك؟ -

. ًنادرا ما كانت جتيـب عـىل هـذا الـسؤال مبـارشة وبـرسعة
ًكانت ناتاليا حتدثنا عن ذلك أحيانا برصاحة وحرقـة، ولكنهـا، 
ًأحيانا، أخرى، كانت تتلعثم وتـستغرق يف التفكـري، ثـم تتنهـد 
بخفة، فنفهم من صوهتا، من دون أن نـرى وجههـا يف العتمـة، 

 :تضحك بأسىأهنا 
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كنـت فتـاة .. ولكنني بحـت لكـم بـذلك... هكذا أذنبت -
كان ذنبـي ... عن اخلطيئة والرزء غنى البلبل يف احلديقة.. محقاء

 ...ذنب الصبا

 ...اقرأي لنا يا عمة هذه األشعار حتى النهاية -

 ...فارتبكت ناتاليا
 ..إنني ال أذكرها اآلن. ًهذه ليست أشعارا وإنام أغنية -

 ...غري صحيح... صحيحغري  -

 ...اسمحوا يل.. ًعفوا -

 :ثم تلت برسعة
عـن اخلطيئـة والـرزء غنـى «أو ...»كم غنى عن اخلطيئـة« -

ومل يـدع احلمقـاء تنـام يف الليلـة .. البلبل يف احلديقة أغنية يائسة
 .»..الدامسة

 :غالبت أختي نفسها وسألتها
 وهل كنت مغرمة كثريا بعمي؟ -

 :واقتضابفهمست نتاليا ببالدة 
 .ًكثريا -

 ًوهل تذكرين اسمه دائام يف صالتك؟ -
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 .ًدائام -

يقــال أنــك غبــت عــن الــوعي عنــدما نفيــت إىل ضــيعة  -
 .سوشكا

أجل فنحن اخلادمـات رقيقـات للغايـة، حـساسات جتـاه  -
وال يمكن مقارنتنا يف ذلك مع الفـالح التافـه الـذي ... العقوبة

ا تبلـدت مـن الرعـب عندما أخذين يفيس بودولي.. أرسلت إليه
. ويف املدينة كدت أختنق مـن وضـعي اجلديـد... ووقع الكارثة

وعندما وصلت إىل السهب، أحسست بالرقة والشفقة تنتـابني، 
ثم صادفني يف طريقنا ضابط يشبه عمكـم فناديتـه وغبـت عـن 

وعنـدما ثبــت إىل رشـدي، وأنــا راقـدة يف العربــة، !!.. الـوعي
، وكــأنني يف مملكــة رحــت أفكــر كــم أن وضــعي حــسن اآلن

 !!السامء

 ًهل كان صارما؟ -
 !!ال أراكم اهللا -
ومع ذلك كانت العمـة ذات طبـع خـاص للغايـة ألـيس  -

 كذلك؟
لقـد أخـذناها حتـى إىل : سأقول لكـم... العمة... العمة -
كـان يمكنهـا أن تعـيش كـام . يا إهلي كم حتملنا بـسببها. القس
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كـم .. اء حتى جنـتمتلكها الكربي... يعيش اآلخرون ولكن ال
 !!أما هي فال يعجبها العجب!! أحبها فوتيكيفيتش

 واجلد؟ -

ًومعه أيضا حـدثت أحـداث . اجلد؟ لقد كان ضعيف العقل
ومـع .. اجلميع كانوا يف ذلك الوقـت مـضطرمي الطبـاع. كثرية

ذلك مل يكن أسيادنا السابقون يشمئزون منا نحـن اخلـدم، كـان 
 وهـذا مـا كـان –ًباحا يصدف أن يعاقب أبوكم غريفاسـكا صـ

 ويف املــساء ترامهــا يف الفنــاء يمرحــان ويعزفــان عــىل –يلزمــه 
 ...الباالاليكا

 ..ًهل كان فويتكفيتش وسيام؟.. قويل لنا -

. كان لـه وجـه مغـويل. ًال مل يكن وسيام.. ال أريد الكذب -
كـان طـوال الوقـت يقـرأ هلـا . ًولكن كان جـادا ثابـت الـرأي

 ..سأموت وآيت ألخذك: هاألشعار، ويفزعها بقول

ّواجلد أيضا جن من احلب؟ - ً 

كان بيتنا . هذه مسألة أخرى يا آنسة. لقد جن بحب جدتكم -
ًقامتا كئيبا أراحنا اهللا منه ... اسمعوا مني هـذه الكلـامت الغبيـة. ً

 .وراحت ناتاليا تروي علينا، هبمس متأن قصة طويلة، طويلة
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-٤-  

ًه الـسرية، إنـسانا غنيـا، ومل كان أبو جدنا، إذا صدقنا ما تروي ً
مل يكن حيـب . ينقل من كورسك إىل سوخادول إال بعد أن شاخ

يف املـايض كانـت «: يقول املثـل. هذه األنحاء بغاباهتا ومتاهاهتا
والناس الذين كانوا يسافرون عـىل » ...الغابات تغطي كل يشء

ًويف الغابـات أيـضا كـان . دروبنا، كانوا جيتازون غابات كثيفـة
يع هنر كامنيكا، وتـضيع معـه اهلـضاب التـي جيـري بينهـا، يض

والقــرى وســوخادول واحلقــول املرتفعــة فــيام حوهلــا، ولكــن 
ــن اجلــد ــة يف زم ــت خمتلف ــبه ســهبية، : الــصورة كان ــداء ش أم

منحدرات جبلية عارية، واحلقـول مغطـاة بالـشوفان واجلـودار 
واحلنطة السوداء، والدروب حتيطهـا أشـجار صفـصاف كبـرية 

مل يبـق مـن . ء، وهضبة سوخادول مكسوة بحـىص أملـسجوفا
: ًالغابات سوى غابة تروشـني، وبقيـت احلديقـة الرائعـة طبعـا

ممشى عريض حتف به سبعون شجرة فارعة من أشجار البتـول، 
وعديد من أشجار الكرز الغارقة يف القـريص، وعواسـج تـوت 
العليق الوسنانة، واألكاسيا، والليلك، وحرج كامل مـن احلـور 

وكـان يغطـي البيـت . الفيض يف املحيط، ممتزج بحقول القمـح
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سطح من القش، ثخني، قاتم، مرصوص، وكان يطل عىل فنـاء 
حتيط به، من جانبـه، غـرف عديـدة خمصـصة للخـدم وشـؤون 
اخلدمات، وخلف الفناء امتد مرعى أخرض ال هناية لـه، وقريـة 

 .كبرية، خالية البال والوفاض
ً فالسادة أيضا كانوا خـايل – ناتاليا  قالت–ًمثل سادهتا متاما 

البال، قنوعني، وقد تقاسم سيميون كرييليـتش، أخـو جـدكم، 
األرض وإيانــا، وأخــذ لنفــسه احلــصة األكــرب واألفــضل، 
واإلقطاعيـة التــي وهبهـا لنــا القيــرص، وأخـذنا نحــن شــويكا 

 .وسوخادول وأربعمئة نفس هرب نصفها
مـن العمـر مخـسة تويف اجلد بيرت كرييليـتش عنـدما كـان لـه 

ًوكان والدنا كثريا ما يردد أن جدنا جـن بعـد أن . ًوأربعون عاما
ًكان نائام عىل بساط يف احلديقة، حتت شجرة تفاح، وفجأة هبـت 

أما اخلدم، كام تقـول . عاصفة قوية واهنمر وابل من التفاح عليه
لقــد جــن : ناتاليــا، فقــد فــرسوا خبــل اجلــد عــىل نحــو آخــر

. هيامه احلزين باجلدة احلـسناء التـي ماتـتبيرتكرييليتش بسبب 
ًويقال إن رعدا رهيبا قـد دوى فـوق سـوخادول، قبيـل مـساء  ً

وواصل بيرت كرييليتش ذو الشعر األسـود، والظهـر . ذلك اليوم
ًاملحني، والعينني السوداوين احلاميتني اليقظتـني، الـشبيه قلـيال 
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ت ًسـابقا، حـسب كلـام. بالعمة تونيا، حياته يف جنـون هـادئ
وهـاهو اجلـد . ناتاليا، مل يكونوا يعرفون مـاذا يفعلـون بـالنقود

يتسكع يف البيـت، بجزمتـه الطريـة وقميـصه الفـاقع األلـوان، 
بانتباه وصمت ويدس يف شـق جـذع بلوطـة مـا، وهـو يتلفـت 

 .حوله، بضع قطع ذهبية
 -  كان يغمغم عندما يمسكون به-هذا من أجل تونيا وبائنتها 

 فوق ولكن إرادتكم..  أصدقائي، آمن مكانوهذا آمن مكان، يا
 .إذا كنتم ال ترغبون يف ذلك، فلن أفعلها مرة أخرى.. كل يشء

وكان يدس النقود يف جذوع األشـجار مـرات ومـرات بعـد 
وكــان إضــافة إىل ذلــك يغــري أمــاكن األثــاث يف غرفــة . ذلـك

ًالضيوف، منتظرا قدوم أحد ما، رغم أن جريانه مل يكونوا يأتون 
وكان يتـشكى مـن اجلـوع، وحيـرض لنفـسه . ًوخادول أبداإىل س

أطباق التورو، فكان يدق البـصل األخـرض يف صـحن خـشبي 
ًبخراقة، ويفت اخلبز فوقه، ويصب عليه كفاسا كثيفا، ذا رغوة،  ً
ثم يرش كمية هائلة من امللح الرطب الضخم احلبيبات، بحيث 

سكن احليـاة وعندما ت. ًيصبح التورو مرا ال يقوى امرؤ عىل أكله
يف البيت بعد الغداء، ويذهب كل إىل زاويته املفـضلة للقيلولـة، 

ًفقد كان ينام، وهو الوحيد، قلـيال . مل يكن يعرف إىل أين يذهب
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حتى يف الليل، ومل يكن حيتمل الوحدة، فيبدأ بالتسلل إىل غـرف 
 .النوم، واملمرات، وحجرة اخلادمات، وينادي النائمني بحذر

 ..تانيوشا أنائمة أنت؟..يا أركاش؟هل أنت نائم  -

ًوعندما يتلقى جوابا غاضبا  » حل عنا بحق الـرب يـا أبتـاه«ً
 :هيدئهم برسعة

 .نم يا عزيزي، فلن أوقظك.. نم -
ًويتابع طريقه، متجنبا فحسب غرفة الرجال من اخلـدم، ألن 
هؤالء كانوا فظني للغاية، وبعـد عـرش دقـائق كـان يظهـر مـرة 

ًمن جديد ينـادي النـائمني، خمتلقـا خمتلـف أخرى عىل العتبة، و
تـرى "ًاألعذار، كأن يدعى أن أحدا قدم يف عربة ذات أجـراس 

، أو أن غيمـة متخـر "ًأليس هذا بيتكا قادما من اجليش يف إجازة
َالسامء حمملة بربد خميف َ. 

ً كنت بنتـا – تقول ناتاليا –ًلقد كانوا خيافون الصواعق كثريا 
ًكـان بيتـا أسـود كئيبـا.. صغرية ومع ذلـك أذكـر . ال رده اهللا.. ً

وكان اخلدم من الكثرة بحيـث ال . واليوم يف الصيف بطول عام
وكـام هـو . الرجال وحدهم كانوا مخـسة.. تعرف ماذا تفعل هبم

معروف كان السادة الشبان حيبون النـوم بعـد الغـداء، ونحـن، 
ــثلهم ــا م ــرت . اخلــدم املطيعــني املخلــصني، كن وهكــذا كــان بي
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أهيـا اخلـدم هـل أنـتم «يتش يأتينا، وخاصة إىل غريفاسـكا كرييل
هـل تريـد أن أفـرك «: فريفع غريفاسكا رأسه ويسأله...»نائمون

 ؟»لك كرشك بالقريص
فقـد .. للـشبح يـا سـيدي» ...ملن تقول هذا يـا عاطـل؟« -

 ...رأيته يف املنام

فيتابع بيرت كريبليتش جتواله عرب القاعـة وحجـرة الـضيوف، 
أمل يمـأل الغـيم : ال الوقـت إىل النوافـذ واحلديقـةوهو ينظر طو
ًوحقا كم كان املايض مليئا بالصواعق، بـصواعق .. السامء بعد؟ ً

كان هذا حيدث بعد الظهر عادة، عنـدما تبـدأ الـصفارية . هائلة
بالزعيق، فتزحف الغيوم من خلـف احلديقـة، ويظلـم البيـت، 

 مـع وختشخش احلـشائش والقـريص، وختتبـئ الـديوك اهلنديـة
وكان اجلد يتنهـد، . يشء ممل حلد الرعب.. فراخها حتت الرشفة

ويرسم شارة الصليب، ويركض إلشعال شمعة عند األيقونـة، 
 كنـت –ويعلق املنشفة املباركة التي ورثهـا عـن جـده املرحـوم 

، ويلقي باملقص عـرب النافـذة، –أخاف هذه املنشفة حتى املوت 
 .د الصاعقةوهذه أهم خطوة، فاملقص أداة فعالة ض

ــا  ــدما أتاه ــا يف ســوخادول عن ــر مرح ــاة أكث صــارت احلي
ــسيون  ــوي –الفرن ــدعى ل ــخص ي ــا ش ــى إليه ــة أت  يف البداي
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ًإيفانوفيتش، وهو رجل كان يرتـدي رسواال عريـضا للغايـة يف  ً
أعاله، ضيق يف أسفله، وله شاربان طويالن، وعينـان زرقـاوان 

لـشعرات حاملتان، وكان يرسح رأسـه الـصلعاء، بحيـث متتـد ا
املتبقية من األذن إىل األذن، ثم تلتـه مـدموزيل كهلـة كانـت ال 

 وخاصة عندما كان صـوت –تكف عن اإلحساس بالقشعريرة 
ًلـوي إيفـانوفتيش هيـدر، مالئــا الغـرف وهـو يـصيح باركاشــا 

وعنـدما يتنـاهى مـن قاعــة .. »ًاذهـب مـن هنـا وال تعـد أبـدا«
نت تونيـا تـتعلم ، وعندما كا)*(»تسلق الغراب الشجرة«الدرس 

عاش هذان الفرنسيان يف سـوخادول ثامنيـة . العزف عىل البيانو
. أعوام، ولقد مكثا فيها كي ال حيـس بيـرت كرييليـتش بالـضجر

وعندما أرسـل األوالد إىل مدينـة املحافظـة غـادرا البيـت قبـل 
عودهتم إليه يف العطلة الفصلية الثالثـة، وعنـدما انقـضت هـذه 

: كرييليـتش أركاشـا وتونيـا إىل أي مكـانالعطلة مل يرسل بيـرت 
وهكـذا ظـل الولـدان إىل . فربأيه أنه يكفي إرسال بيتينكا وحده

 :تقول ناتاليا.. آخر حياهتام بال تعليم أو إرشاد
ًكنت أصغر اجلميع سنا، أما غريفاسكا فكان يف سن أبيكام  -

ولكـن، كـام يقـال، . ًتقريبا، وهذا ما جعلهام صـديقني محيمـني
                                                             

 .بالفرنسية في األصل )*(
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لقد تصادقا، وتعاهـدا عـىل صـون . ًليس خال للحصانالذئب 
هذه الصداقة إىل أبد الزمان، وتبادال الصلبان، ولكن رسعان ما 

. إذ كاد أن يغرق والـدكام يف البحـرة: خرب غريفاسكا كل هذا
ًكان أجرب، ماهرا يف ارتكاب كل ما جيلـب الـسجن واألعـامل 

ل سـتجلدين هـ«حدث هذا عندما قال ألبيكام ذات مرة . الشاقة
: ثم نسج حيلة» وكيف هذا «-» كال «-» أجل «-» عندما تكرب

كان لدينا برميل ملقى عىل منحدر التل املجـاور للبحـرة، انتبـه 
إليه غريفاسكا، واقرتح عىل أركادي بيرتوفيـتش أن جيلـس فيـه 

. »ًتتدحرج أنت أوال وبعد ذلك أنـا«: كي يدحرجه إىل األسفل
تلقى يف الربميل، فدفعـه ذاك، وراح فأطاعه السيد الصغري، واس

ــاء ًالربميــل هيــوي ضــاجا مقعقعــا، وســقط يف امل يــا مــريم ...ً
ولكـن احلمـد !! أي عمود من غبار ارتفـع يف الـسامء!! العذراء

 .للرب أنه كان بالقرب منه بعض الرعاة

ًعندما كان الفرنسيان يف سوخادول ظل البيـت حمافظـا عـىل 
ًة، كنت ترى فيه أسيادا وسـلطة وعندما كانت اجلدة حي. حيويته

ٍوطاعة، وكنت متيز بني غرفة الراحة وغرفة األرسة، وبني األيام 
وقد ظل هذا يف زمن الفرنسيني، ولكن هـذين . العادية واألعياد

ًعندما كان األوالد صغارا كـان . رحال، فبقي البيت بال رب له
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 ولكـن .بيرت كرييليتش يبدو وكأنه حيتـل املركـز األول يف املنـزل
.. ماذا بإمكانه أن يفعل، ومن كان يقود اآلخـر، هـو أم اخلـدم؟

ُأغلق البيانو، واختفى الغطاء عن املائدة، وصاروا يتغـدون بـال 
غطاء، وكيفام اتفق، ومل يبق ممر يف املدخل بـسبب الكـالب، ومل 
يعد أحد هيتم بالنظافـة، واجلـدران اخلـشبية الفاقعـة، واألرض 

بواب الشاحبة وما يعلوهـا، واأليقونـات القامتة، والسقف واأل
ًالقديمة التي تغطي وجوهها السوزدالية ركنا كامال يف القاعـة،  ً

يف الليل، خاصة عندما يرعد الرعـد، وتـصخب . ًاسودت متاما
احلديقــة حتــت املطــر، وتــيضء الــربق الوجــوه املرســومة عــىل 

 فـوق أيقونات القاعة، وتنفتح السامء املهتزة، الوردية، املذهبـة،
البستان، وعندما، بعد ذلك، تتعاىل رضبات الرعـد يف العتمـة، 

أمـا النهـارات فكانـت فارغـة، مملـة، . كان الرعب يمأل البيت
ًناعــسة، ومــع مــر الــسنني كــان بيــرت كرييليــتش يــزداد وهنــا، 

ًووجوده يتالشـى شـيئا فـشيئا وكانـت ربـة البيـت هـي تلـك . ً
 ولكن سلطتها مل تكـن احليزبون داريا أوستينوفنا، مرضعة اجلد،

أما الوكيل دميان فكـان ال يتـدخل يف شـؤون . تزيد عن سلطته
مل يكن هيـتم إال بـأمر احلقـول والزراعـة، وكـان يقـول . البيت

ــا، بــضحكة ســاخرة كــسىل  ومــاذا، فأنــا ال أزعــل «ًأحيان
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ــا جيــري يف . »...أســيادي ــد فتــى ال مباليــا بكــل م ًكــان الوال
د، والعـزف عـىل الباالاليكـا، ًلقد جن ولعا بالصي: سوخادول

ًوبصداقته لغريفاسكا الذي كان يعد خادما، ومـع ذلـك يغيـب 
ــرب  ــشريسكي، أو يف عن ــستنقعات مي ــا يف م ــا بطوهل ــه أيام ًمع

 .العربات، من أجل دراسة حيل العزف والغناء
 :تقول ناتاليا

مل يكونا يأتيان إىل البيـت إال للمبيـت، وإذا مل يأتيـا، فهـذا  -
ــرب العربــات، أو يف الــصيديعنــي أهنــام يف .  يف القريــة، أو يف عن

الشتاء يصطادون األرانب، ويف اخلريف الثعالب، ويف الـصيف 
كانــا يركبــان العربــة متنكبــني . العــصافري أو الــبط أو احلجــل
اليـوم يف : ادعوا لنـا بـالتوفيق... بندقيتهام، ثم يناديان ديانكا و

ــة، وغــدا يف مــستنقعات ميــشريسكي،  وبعــد غــد يف ًالطاحون
كان الوالد يصاحب غريفاسكا طوال الوقـت، وكـان . السهب

هذا املبادر األول يف كل يشء، ولكنه كان يـوهم اآلخـرين بـأن 
لقد أحب أركادي بيرتوفيـتش عـدوه هـذا . السيد الصغري يأمره

ًبصدق كأخ، أما هذا فكان يزداد حقدا عليه يوما بعد يوم كـان . ً
ــا ــه أحيان ــول ل ــسيد يق ــ: ًال ــىل تع ــزف ع ــايس نع ــا غريف ال ي

انزلقــت «: علمنــي بحــق الــرب كيــف أعــزف!! الباالاليكــا
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ً، فينظر إليه هـذا، نافثـا الـدخان »الشمس احلمراء خلف الغابة
فيـشحب .. ً»قبـل يـدي أوال...«: ًمن منخريه، ويقـول سـاخرا

ًأركادي بيرتوفيتش ويثب من مكانه، وينهال عىل وجهـه رضبـا 
 ذاك فكان يكتفي بأن هيز رأسـه مـسود بكل ما لديه من قوة، أما

فيـنهض ... »اهنـض يـا وغـد«ًالوجه، مقطبا مثل قاطع طريـق 
ًمتمطيا مثل الكلـب الـسلوقي، ببنطالـه املخمـيل الفـضفاض، 

فيــشهق الــسيد ... »ال تؤاخــذين يــا ســيدي... أعتــذر«ًصــامتا 
إننـي أسـعى ألن .. أجـل«الصغري وهو ال يعرف مـاذا يـضيف 

ٍّسلوك ند لند، ومل أكن ألضن بروحـي مـن أسلك معك يا لئيم 
 ؟»أتتعمد إغاظتي... أجلك وأنت

 كـان غريفاسـكا هيـني الـسيد – تقول ناتاليـا –يشء بربري 
الـسيد الـصغري وجـده، . الصغري وجده، وكانت اآلنسة هتيننـي

ولكـن عنـدما ... للحق حيبان غريفاسكا وأنا كنت أعبد اآلنـسة
 ً. قليالعدت من سوشكي، بعدما أذنبت، عقلت

-٥-  

ظلوا جيلسون إىل املائدة، والسياط عـىل ركـبهم، حتـى بعـد 
موت اجلد، وهرب غريفاسكا، وزواج بيـرت بيرتوفيـتش، وبعـد 
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أن نذرت العمة تونيا نفسها، وقد اختل عقلها، خطيبـة ليـسوع 
ولقـد كـان جنـون العمـة . احللو، وعادت ناتاليا من سوشـكي

 .بتونيا، ونفي ناتاليا ناجتني عن احل
عاد بيـرت . أعقب زمن اجلد اململ القيص، زمن السادة الفتيان

ًبيرتوفيتش إىل سـوخادول، مفاجئـا اجلميـع باسـتقالته، وكـان 
فاالثنتـان وقعتـا يف احلـب، . ًقدومه مميتا لناتاليـا وللعمـة تونيـا
ببـساطة «...يف البدايـة أحـستا. وقعتا بشكل خفي غري ملحوظ

 .»أن احلياة أكثر هبجة
ة األوىل قلب بيـرت بيرتوفيـتش احليـاة يف سـوخادول يف الفرت

لقـد قـدم . عىل وجهها اآلخر، الوجه االحتفايل األرسـتقراطي
ًمع صديقه فـويتكفيتش وجلـب معـه طباخـا، سـكريا، حليـق  ً
الذقن، كان ينظر باحتقار إىل قوالب اجليليه املخدشة، املخرضة، 

يد أن يظهـر  وكان بيرت بيرتوفيتش ير–واملالعق والشوك الفضة 
ًأمام صديقه بشوشا، سـخيا وغنيـا، وكـان يفعـل هـذا بخراقـة  ً ً

ًولقد كان بالفعل صبيا تقريبا، نـاعام للغايـة، وسـيم . وصبيانية ً ً
ًالوجه، حادا بطبيعته وقاسيا، رغم ثقته  الظاهرية بنفسه، ولكنه  ً
كان يضطرب بسهولة حتى البكـاء، وبعـد ذلـك يظـل يـضمر 

 .له ذلك االضطرابًاحلقد طويال ملن سبب 
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 قـال وهـو جـالس إىل املائـدة يف –أتذكر يا أخي أركادي  -
 أتذكر نبيذ ماديرا الـذي –اليوم األول من قدومه إىل سوخادول 

 كان لدينا؟
ًامحر اجلد، وأراد أن يقول شيئا ولكنه مل جيرؤ، فدعك صداره 

 :فحسب، أما أركادي بيرتوفيتش فبهت
 ...أي ماديرا؟ -

ا فنظـر بوقاحـة إىل بيـرت بيرتوفيـتش وأطلـق وأما غريفاسـك
 .ضحكة ساخرة

ً قال خماطبا أركادي بيرتفيتش حتـى –لقد نسيت يا سيدي  -
ً حقا، كان لـدينا كثـري مـن –من دون أن حياول إخفاء سخريته 

ًوكنـا مجيعـا، . هذا النبيذ، بحيث مل نكن نـدري أيـن نـذهب بـه
ن احلمقـى فكنـا كان نبيذ أسياد، أما نحـ. نحن اخلدم، نتخاطفه

 .ًنرشبه بدال من العصري
رصخ بيــرت بيرتوفيـتش وقــد تــوردت ... ًمـا هــذا أيـضا؟ -

 !!.. اخرس–وجنتاه 
 :فأردف اجلد بحامس

 هتــف –امــض .. امــض!!.. يــا بيتكــا.. هكــذا...هكــذا -
 أنـت ال تتـصور كيـف –بصوت ناعم فرح وهـو يكـاد يبكـي 
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رأسـه باملدقـة يدمرين، خطر يل غري مرة أن أتسلل إليـه وأحطـم 
بل وأقسم أنني نويت مـرة أن أغـرس يف خارصتـه ... النحاسية

 .اخلنجر حتى مقبضه

 :ًفأجاب غريفاسكا عىل الفور عابسا
ًولكنني سمعت يا سيدي أهنـم يعـاقبون عـىل هـذا عقابـا  -
ًوأنا أيضا خيطر عىل بايل أنه آن األوان للـسيد أن يطـري إىل . ًمؤملا

 !!مملكة السامء

بيرتوفيتش إنه، بعـد هـذا الـرد الـوقح املفـاجئ، مل قال بيرت 
وقال لغريفاسكا كلمة واحد . يتاملك نفسه إال من أجل الضيف

وبعـد ذلـك أحـس بـاخلزي ... »ًانقلع من هنـا فـورا«فحسب 
ًالنفعاله، واعتذر برسعة من فويكتفيتش، رافعـا إليـه بابتـسامة 

رف بيـرت عينيه اآلرستني اللتني، ولوقت طويل، مل يستطع من ع
 .بيرتوفيتش نسياهنام

. طويـل... وظلت ناتاليا تذكر هاتني العينني لوقـت طويـل
 من كان يظن أهنا ستختم برحلة –كانت سعادهتا قصرية للغاية 

 إىل سوشكي، هذه الرحلة التي كانت أبرز حدث يف حياهتا؟
تزال ضيعة سوتشكي قائمة حتى اآلن، رغم أهنا انتقلـت  ما

ًملكية أحد التجار، وهي تضم كوخا طـويال، منذ زمن بعيد إىل  ً
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ًمزروعا وسط سهل عار، وعنربا، وبئرا يعلوه شـادوف، وبيـدرا  ً ً ً
ًعىل هذا احلال كانـت الـضيعة طبعـا يف . حتيط به مزارع البطيخ

حتى املدينة الواقعة عىل الطريق الواصلة بينهـا . ًزمن اجلد أيضا
تاليـا فكـان أهنـا، ًوسوخادول مل تتغـري إال قلـيال، أمـا ذنـب نا

وبــشكل فاجأهــا هــي نفــسها، رسقــت مــرآة بيــرت بيرتوفيــتش 
 .اجلميلة املؤطرة بالفضة

 كام يـسحرها كـل مـا –عندما رأت هذا املرآة سحرها مجاهلا 
 بحيـث مل تتاملـك نفـسها عـن رسقتهـا، -لدى بيرت بيرتوفيتش 

وظلــت، لعــدة أيــام قبــل أن يكتــشف ضــياع املــرآة، مذهولــة 
ــرسها الرهيــب وكنزهــا، كــام يف حكايــة بفعلتهــا، مــسح ورة ب

وعندما ترقد لتنام كانت ترضع للرب كي . )*(»الوردة القرمزية«
ًكـان البيـت مفعـام ببهجـة . يميض الليل بـرسعة وحيـل الفجـر

ًالعيد، وكان مليئا منتعشا بيشء ما جديد مـدهش، سـببه قـدوم  ً
 العاليـة السيد الصغري اجلميل ذي الشعر اللامع، والياقة احلمراء

                                                             

الوردة القرمزية حكاية شعبية روسية، بطلتها فتاة أميرة ضحت بنفسها  )*(
من أجل أبيها وعاشت مع وحش دميم الخلقة ولكنها ظلت مخلصة له 
حتى أنقذه حبها من السحر الواقع عليه وعاد إنساناً سوياً، جميل 

 ).مترجمال. (الوجه، بهي الطلعة
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. للسرتة العسكرية، والوجه األسمر النـاعم كـام لـدى الـصبايا
كان العيد يمأل حتى املمر الذي كانت تنام فيه ناتاليـا، وعنـدما 
ًتقفـز عــن صــندوقها يف الــسحر تتــذكر فــورا أن العــامل مفعــم 
بالفرح، ألن اجلزمة اخلفيفة كانت تنتظرها للتنظيـف عنـد عتبـة 

وكـان . لنعومة بحيث تليق بابن ملـككانت اجلزمة من ا. الباب
العيد األكرب ينتظرها خلف احلديقة، يف احلـامم املهجـور، حيـث 
تقبع املرآة املزدوجة املؤطرة بإطار فيض ثقيـل، فكانـت تـركض 
ًإىل هناك رسا، واجلميع نيام، عـرب العـشب النـدي، كـي تتمتـع 

ة، بحيازهتا، وتتفرج عىل نفسها حتى الدوار، ومن ثم تغلق املـرآ
وختبئها، وتركض عائدة كي تقوم طوال الـصباح بخدمـة ذلـك 
الذي ال جترؤ عىل أن ترفع عينيها إليه، ذلك الذي تأمل بجنـون 

 .ًأن تعجبه، وتنظر يف املرآة مرارا من أجله
انتهـت بـرسعة، وبـرسعة » الوردة القرمزيـة«ولكن حكاية 

ــرية ــفهام . كب ــن وص ــذين ال يمك ــار الل ــاخلزي والع ــت ب انته
انتهـت بـأن أمـر بيـرت . لامت، حسبام كانـت ناتاليـا تعتقـدبالك

بيرتوفيتش نفسه بقص شعرها، وبأن تلبس أقبح الثياب، وهـي 
التي تتألق وتكحل عينيها من أجله، أمام املرآة التي صنعت هلـا 

ًرسا حلوا، وإلفة خارقة بينها وبينه لقد اكتشف فعلتها بنفـسه، . ً
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ًة، عمال طائشا لفتاة خادمة، واعترب هذه الفعلة جمرد رسقة عادي ً
ــاء،  ــورم مــن البك ــا مــن اخلــيش، ووجههــا مت ــسوها ثوب ًفألب
وأجلسوها أمام أعـني اجلميـع، يف عربـة لنقـل الزبـل محلتهـا، 
ملطخة بالعار، مقطوعة الصلة بكل ماهو أليف هلـا ومحـيم، إىل 

كانت تعـرف أن عليهـا، . ضيعة جمهولة خميفة يف السهول النائية
عة، أن حترس الصيصان والديوك اهلندية، ومـزارع يف تلك الضي

البطيخ، وأن الشمس ستشوهيا هناك، وأهنا ستكون منـسية مـن 
العامل كله، وأن األيام السهبية هناك طويلة كاألعوام، وأن األفق 
غارق يف رساب رجراج، وأن اهلدوء والقيظ يسودان، بحيث ال 

 لـوال أن عليـه يشتهي املرء سوى أن ينام طول النهار كـاملوتى،
اإلصغاء إىل الوقـع احلـذر للبـازالء املتيبـسة، واحلركـة القلقـة 
للدجاج عىل الرتاب احلار، والوقوقـة املـساملة احلزينـة للـديوك 
اهلندية، ولوال أن عليه ترقب، ظل الباشق املخيف املـنقض مـن 
ـــوط  ـــع ممط ـــصوت رفي ـــرصخ ب ـــي ي ـــز ك ـــل، وأن يقف ع

أوكرانيـة تافهـة، هـي كان يف الضيعة عجوز . »...كش...كش«
تلك التي ستملك السلطة عىل حياة وموت ناتاليـا، وربـام هـي 

األفضلية الوحيدة لناتاليـا !!.. اآلن تنتظر ضحيتها بفارغ الصرب
. عىل املحكومني باإلعدام هـي إمكانيـة أن ختنـق نفـسها بيـدهيا
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وهذا وحده هو ما جعلها تتامسك يف طريقها إىل املنفـى، املنفـى 
 . كانت تظناألبدي كام

كم من أشياء يشاهدها املرء مـن طـرف املقاطعـة إىل طرفهـا 
كانت تعتقـد، ... ًاآلخر، ولكنها مل تكن تعري اهتامما لكل ما تراه

أو حتس باألحرى، أن حياهتا قد انتهت، وأن عارها وجريمتهـا 
وكـان .. ًمن اهلول بحيث ال يدعان هلا أمال يف العودة إىل احليـاة

ولكـن مـاذا سـيكون . ق محيم هو يفـيس بـودوالإىل جانبها رفي
مصريها عندما يسلمها إىل أيدي األوكرانيـة ويبيـت هنـاك، ثـم 

بعـد أن بكـت .. ًيرحل تاركـا إياهـا إىل األبـد يف بلـد غريـب؟
طلبت أن تأكل، ولدهشتها كان يفيس ينظر إىل كل هذا ببـساطة 

وبعـد .. ًشديدة، فقد راح يأكل معها وحيدثها وكأن شيئا مل يكـن
ومل تدهــشها املدينــة إال . ذلـك غفــت، ومل تــصح إال يف املدينــة

بالضجر املخيم فيها، واجلفاف واهلواء احلبيس اخلـانق، وبـيشء 
ما غامض، رهيب، يبعث عـىل الكآبـة، شـبيه بـاحللم الـذي ال 

مل تذكر من ذلك اليوم سوى أن السهب حـارة . يمكن أن ترويه
اك ما هو أطول مـن يـوم للغاية يف الصيف، وسوى أنه ليس هن

ــدنيا كلهــا ــضا أن . الــصيف ودروب الــسفر يف ال ًوتــذكرت أي
شوارع املدينة كانت تضم أمـاكن مفروشـة باحلجـارة، وكانـت 
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العربات تقرقـع بعجالهتـا عليهـا بـشكل غريـب للغايـة، وأن 
املدينة كانت تفوح مـن بعيـد برائحـة الـسطوح احلديديـة، وأن 

ا احلصان، قـرب الـسقائف صدر الساحة، حيث اسرتاحا وعلف
اخلالية عند املساء، كان يفـوح برائحـة الغبـار والقـار » النهمة«

والقش املتعفن، الـذي تقبـع عيدانـه عـىل حمطـات الفالحـني، 
 .خمتلطة بروث اخليل

فك يفيس رباط احلصان وأداره إىل العربة كي يأكل ثـم أزاح 
انـة قبعته امللتهبة إىل قذاله، وجفـف العـرق بكمـه، ودخـل احل

تفـتح «كـان قـد أمـر ناتاليـا بـرصاحة أن . ًمسودا كله من احلـر
جلـست . ، وإذا ما حدث يشء أن ترصخ بأعىل صـوهتا»عينيها

ناتاليا من دون حراك، ومن دون أن تزيح عينيها عن قبة كنيـسة 
ًبنيت حديثا، وعن نجمة فضية هائلة كانت تلمع بعيدا، خلـف  ً

ًتبطـا، وهـو يمـضغ ظلت جالسة حتى عـاد يفـيس مغ. البيوت
ًالطعام متأبطا رغيف خبز، ولكنه مل يـربط احلـصان إىل العربـة، 

 :ًوإنام زقزق بحيوية خماطبا ناتاليا تارة واحلصان تارة أخرى
فـنحن . ولكنهم لن يشنقونا... ًلقد تأخرنا يا ملكتي قليال -

كـذلك لـن أعـود القهقــرى، ... لـسنا ذاهبـني إلطفـاء حريــق
 .عزيزي من لسانكفحصان السيد أهم يا 
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إذا .. انتبـه«:  وإذا فتحت فاك–ًهنا كان يتكلم قاصدا دميان 
كــم أرعبتنــي .. آخ» ...حـدث يشء فــسوف أفــتش رساويلـك

لست أنت من حياسبني يـا ... ولكن السادة مل ينزلوا رسوايل بعد
فأنا لست أغبى منك وإذا .. وعالم أنتبه؟.. انتبه... كالح الوجه

 أوصل الفتاة، وأغري ديني، ثم ال تروننـي :ًشئت فلن أعود أبدا
.. أيتها احلمقـاء عـالم حتـزنني؟: إنك تدهشينني يا بنت. بعدها

سـيمر بـالقرب ...أال ترين من العامل سوى رغبة واحدة جمنونة؟
من الضيعة عـدد مـن احلـوذيني والتجـار والـشيوخ، وبكلمـة 

وعندها فليجـدوك .. واحدة منك تصبحني بلحظة يف روستوف
 .ستطاعواإن ا

ختـتلط يف رأس ناتاليـا احلليقـة » سأشنق نفيس«كانت فكرة 
صـمت يفـيس . بفكرة اهلرب، رصت العربـة وبـدأت تتـأرجح

وقاد احلصان إىل البئر الواقعة يف منتصف الساحة، وهناك، مـن 
حيث أتيا، انحدرت الشمس إىل ما وراء حديقة الـدير الكبـرية، 

للـدير، عـىل الناصـية والتمعت نوافذ السجن األصفر املواجـه 
وأجـج منظـر الـسجن فيهـا . األخرى من الشارع، بربيق ذهبي

!!... كثـريون يعيـشون يف فـرار دائـم. فكرة اهلرب أكثـر فـأكثر
ولكن يقال إن الشيوخ حيرقون أعني الفتيات والصبيان اهلاربني 
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أما التجـار فيأخـذوهنم . باحلليب املغيل ويستغلوهنم يف التسول
ًويبيعوهنم للتتـار، وحيـدث أحيانـا أن يقـبض إىل شاطئ البحر 

السادة عىل خدمهم الفارين، ويقيدوهنم بـسالسل مـن حديـد، 
ولكن السجن يقطنـه بـرش ال ثـريان ... ويزجون هبم يف السجن

 !!كام يقول غريفاسكا
كـال، .. فاختلطت أفكارهـا!!.. خبا الربيق يف نوافذ السجن

 وثــاب إىل صـمت يفـيس!! اهلـرب خميـف أكثـر مـن االنتحـار
 :رشده، وقال بصوت مضطرب، وهو يقفز إىل العربة

 .تأخرنا يا بنت -

ومن جديد بدأت ختفق وهتتـز، ... اختذت العربة درب السفر
كان مـن األفـضل .. آخ"...وتعاىل وقعها الرسيع عىل األحجار

ولكـن . "لو أعادها إىل سوخادول، كي ترمتي عىل أقدام سادهتا
غابـت النجـوم خلـف . ع فـأرسعيفيس كان يقـود العربـة أرس

البيوت، وامتد أمامها شارع عـار أبـيض، وناصـية لـه بيـضاء، 
وبيوت بيض، وكان هذا كله يتقاطع عند كنيسة ضخمة بيـضاء 

واصـطبغت . ًأيضا، تعلوها قبـة رصاصـية ضـاربة إىل البيـاض
ــدى يف . الــسامء فــوقهام بلــون أزرق شــاحب، جــاف كــان الن

 الوقــت، واحلديقــة تفــوح ســوخادول، يتــساقط يف مثــل هــذا
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ًبعبريها ونـضارهتا، واملطـبخ الغـارق يفـوح بروائحـه، وبعيـدا 
خلف حقول القمح واحلور الفيض، عـىل حافـة البـستان، وراء 
ّاحلامم العتيق، كانت ذبالة الفجـر تلتمـع، وكانـت األبـواب يف 
حجرة الضيوف تفتح عىل الـرشفة، ليمتـزج الـشعاع القرمـزي 

ــ. بعتمــة الزوايــا ت اآلنــسة الــسمراء، الــشاحبة، ســوداء وكان
العينني، الشبيهة باجلد وبيرت بيرتوفيتش، تعدل كل حلظـة كمـي 
ثوهبا اخلفيف، العريض، املنسوج مـن حريـر برتقـايل، وحتـدق 
بانتبــاه إىل النوطــة، جالــسة بظهرهــا إىل الفجــر، ضــاربة أزرار 
البيانو الصفراء، مالئة حجرة الضيوف بأصوات عذبة احتفالية، 
حلوة ويائسة، هي أنغام بولينيز أوغينسكي، وكأهنا ال تبدي أي 
اهتامم بذلك الضابط املربوع، قـاتم الوجـه، الـذي كـان يقـف 
ًخلفها، واضعا يده اليرسى عىل خرصه، متابعا يدهيا الـرسيعتني  ً

، هبـذا كانـت »لدهيا من حتبه، ولدي من أحبه«...برتكيز متجهم
مايس، بوجيب يف القلـب، ثـم ناتاليا تفكر أو حتس، يف تلك األ

تركض إىل احلديقـة البـاردة النديـة، خمرتقـة عواسـج القـريص 
واحلشائش الرطبة الفواحة، بحـدة إىل أقـصاها، وتقـف هنـاك 
منتظرة ما ال يأيت، منتظرة أن خيرج السيد الـصغري مـن الـرشفة، 
ويتسكع يف املاميش فرياها، وينعطف إليها فجأة، ويقـرتب منهـا 
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، من دون أن تصدر عنها، من الرعب والـسعادة، بخطى رسيعة
تلـك املدينـة (كانت العربـة تـرص، وكانـت املدينـة ... أي نأمة

. حـارة وكرهيـة الرائحـة) ًنفسها التي ختيلتها يومـا مـا سـحرية
نظرت ناتاليا بدهشة أليمة إىل الناس املرتاخني، السائرين حـول 

ــواب املف ــدكاكني ذات األب ــات وال ــوت واملنعطف ــة، البي توح
ملاذا أتى يفيس يب  إىل هنا، وملاذا قرر أن يرعـد «: وسألت نفسها

 ...).بعربته يف هذا املكان؟
مرا قرب الكنيسة، وانحدرا إىل هنر صغري، عرب طـرق جبليـة 
مغربة وعرة، ومرا قرب ورشات للحدادة، وألواح منتنـة لباعـة 

ومــن جديــد فاحــت رائحــة امليــاه العذبــة، الدافئــة، .. صــغار
طمي والنضارة املسائية للحقول، التمع أول بصيص يف آخر وال

املدى، عىل اجلبل املقابل من بيت صغري، وحيـد، جيـاوز حـاجز 
ًهاقد أصبحا أخريا يف اهلواء الطلق، واجتـازا ... السكة احلديدية

اجلرس، وصعدا إىل احلاجز، وصافحت أعينهام الطريق احلجري 
 الالمتناهي، يف زرقـة املـساء اخلايل، ذا البياض اهلارب إىل األفق

ًكان احلـصان خيـب مـرسعا، فاجتـاز احلـاجز . الطازج السهبي
ًمبتعدا عنه قيد خطـوة فحـسب، ومـرة أخـرى تنـاهى صـوت 
السكون، سـكون الليـل واألرض والـسامء، إذ مل يكـن ينبعـث 
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كان الرنني يتعاىل أكثـر . سوى رنني جرس صغري، آت من بعيد
ًامتزج أخريا بالوقع املتوافـق حلـوافر فأكثر، وأحىل فأحىل، حتى 

كـان ... اجلياد، ووقع العجالت املقرتبة الراكضة عـىل الطريـق
يقود الرتويكا حوذي شاب، طلق الـسامت، وخلفـه يف العربـة 
ــه العــسكري ذي  ــه يف معطف ًكــان جيلــس ضــابط، مغرقــا ذقن
القلنسوة، وعندما حاذت الرتويكا العربة رفـع رأسـه للحظـة، 

يا فجأة ياقـة محـراء، وشـاربني أسـودين، وعينـني فلمحت ناتال
فرصخت متسمرة بـال .. فتيتني، تلمعان حتت سدارة تشبه الدلو

 ....حراك وغابت عن الوعي
لقد برقت يف ذهنها فكرة جمنونة، هي أن مـن رأتـه هـو بيـرت 
بيرتوفيتش، ومن ذلك األمل، وتلك الرقة اللذين المسا كـالربق 

لقـد : تر، فهمـت بغتـة مـم حرمـتقلبها، قلـب اخلادمـة املتـو
هـرع يفـيس إليهـا، وراح يرشـق رأسـها احلليقـة .. حرمت منه

ثم أعادهتا إىل وعيها نوبة من الغثيـان، . املائلة بامء مزودة السفر
وبرسعة ألقت برأسها خلف حاجز العربة، فوضع يفـيس عـىل 

 ...الفور راحته حتت جبينها البارد
رهـا، مرتعـشة مبتلـة وبعد أن حتسنت حاهلا رقدت عـىل ظه

ــة، وراحــت حتــدق إىل النجــوم ــيس اخلــوف، . الياق ــاب يف انت
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 وراح - كان هيـز برأسـه فحـسب –ًوصمت ظنا منه أهنا غفت 
كانـت العربـة هتتـز كلهـا، وتنـدفع يف . يلهب اجلواد أكثر فأكثر

ركضها، أما الفتاة فكانت حتـس بـأن ال جـسد لـدهيا، وأهنـا ال 
سـعيدة « وكانت هـذه الـروح متلك اآلن سوى الروح وحدها،

 ...»كام يف مملكة ساموية
الــوردة القرمزيــة املتفتحــة يف حــدائق احلكايــا كــان حبهــا، 
ًولكنها محلت هذا احلب إىل سهب وأصقاع أكثر نأيا ورسية مـن 
سوخادول، كي تتغلب يف السكون والعزلة عىل آالمهـا األوىل، 

 القرب، يف أعامق احللوة، احلارقة، ومن ثم حتفظها إىل األبد، حتى
 .روحها السوخادولية

-٦-  

اجلـد . والكراهيـة كـذلك. ًمل يكن احلب عاديا يف سوخادول
الذي هلك بشكل أخرق للغاية، مثل من أهلكه، ومثل كل مـن 

يف بكروف، عيـد . هلك يف سوخادول، قتل يف ذلك العام نفسه
التتويج يف سوخادول، سمى بيرت بيرتوفيتش الـضيوف، وكـان 

هل سيأيت كبري النبالء الذي وعد باملجيء : لغاية من فكرةًقلقا ل
أتـى كبـري . وكذلك قلق اجلد بفرح دونام سبب معلـوم.. أم ال؟
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ًالنبالء، وكان الغداء فاخرا، وعم املرح والصخب، وكان اجلـد 
ويف صـباح اليـوم الثـاين مـن تـرشين األول . ًأكثر اجلميع مرحا

 .وفًوجد ميتا، عىل األرض، يف حجرة الضي
عندما استقال بيرت بيرتوفيتش مل خيف أنه يضحي بنفـسه مـن 
أجل إنقاذ رشف آل خروشوف، وشجرة نـسب العائلـة وبيتهـا 

إلدارة شؤون األرض والزراعـة » مضطر«ومل خيف أنه . العريق
بنفسه، وأن عليه هلذا أن يعقد خمتلف الصداقات والصالت مع 

ًالنبالء األكثر تنورا ونفعا يف املنطقة،  أما فـيام يتعلـق بـاآلخرين ً
يف البدايـة نفـذ كـل مـا . فعليه ببساطة أال يقطع عالقاته معهـم

ًرسمه بدقة، بل وحتى زار كل املالكني الصغار، بل وزار أيـضا 
ضيعة العمة أولغا كريلوفنا، وهي امرأة بدينة للغاية، تعاين مـن 

ويف اخلريـف مل يعـد . مرض النوم، ، وتنظف أسـناهنا بالنـشوق
 يدهش من كون بيرت بيرتوفيتش يدير سـوخادول بمفـرده، أحد

ومل يعد مظهره مظهر ضابط وسيم قادم يف إجـازة، وإنـام مظهـر 
رب بيت وإقطاعي شاب، بل وكفت وجنتاه عن التورد عنـدما 

ًأصبح منعام بدينا، وبـدأ يرتـدي قفـاطني . يرتبك كام يف السابق ً
ذية محـراء ترتيـة، غالية الثمن، وينعم عىل قدميه الصغريتني بأح

ويزين يديه الدقيقتني بخـواتم مطعمـة بـالفريوز، أمـا أركـادي 
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بيرتوفيتش فكان خيجل من النظر إىل عينيه العـسليتني، ومل يكـن 
يدري عم يتحدث معه، ويف الفرتة األوىل دأب عىل التنـازل لـه 

 .عن كل يشء، واهلرب إىل الصيد
ع ببـشاشته، يف عيد بكروف أراد بيرتوفيتش أن يسحر اجلميـ

ولكـن . وأن يظهر هلم أنه، هو بالذات، الرجل األول يف البيـت
ًكان اجلد سعيدا ومغتبطا للغاية، ولكنـه . اجلد شوش عليه ذلك ً

ًال يتقن أصول اللياقة، إضافة إىل كونه ثرثـارا، مثـريا للرثـاء يف  ً
قبعته املخملية الطرة، وسرتته اجلديدة الفـضفاضة للغايـة التـي 

ًكان يظن نفسه أنه، هو أيـضا، رب . ياط من البيتخاطها له خ
ًبيت بشوش، وظـل حيـوص مـن الـصباح البـاكر صـانعا مـن 

ًاستقبال الضيوف احتفاال رسميا أمحق مل تكن إحـدى ضـلفتي . ً
ًالباب املؤدي مـن املمـر إىل القاعـة تفـتح أبـدا، فـأزاح بنفـسه 
 الرتاجات احلديدية يف أسفل البـاب وأعـاله، وأزاح الكـريس،

وبعد أن فتح الباب عىل مرصاعيه انتـصب . ًوارتقاه مرتعشا كله
ًعىل العتبة، مستغال صـمت بيـرت بيرتوفيـتش الـذي تـسمر مـن 
اخلزي والغيظ، ولكنه قرر مـع ذلـك أن يتحمـل كـل هـذا، ومل 

مل يكـن بـرصه يفـارق . يبارح مكانه  حتـى قـدوم آخـر ضـيف
مـرصاعيه، ً وعىل الدرج أيضا توجب فتح الباب عـىل -الدرج  
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 وكان حيرك قدميه مـن –فهذا ماكانت تتطلبه عادة قديمة غريبة 
االضطراب، وعندما يرى أحد الداخلني كان يقفـز للقائـه، ثـم 

 :يقول وهو يشهق
مل يرشفني أحد بزيارته منذ زمـن : كم أنا فرح! كم أنا فرح -

وكـان مـا يغـيظ بيـرت بيرتوفيـتش .. تفـضلوا!!... بعيد تفضلوا
د كان خيرب كل قادم بذهاب تونيا إىل أولغا كرييلوفنا ًأيضا أن اجل

 .يف لونيفا

تونيــا مــصابة بالكآبــة، وقــد رحلــت إىل عمتهــا لقــضاء  -
 .اخلريف هناك

 ...مـاذا ســيظن الــضيوف بعـد هــذه التــرصحيات الزائــدة؟
ربـام كـان لـدى . ًفقصتها مع فويتكيفتش معروفة للجميع طبعا

 كـان يقـف بـشكل غـامض ًفويتكيفتش حقا نوايا جدية عندما
ًقرب تونيا، أو يعزفان عىل البيانو معا بأربعة أيدي، أو يقـرأ هلـا 

: ، أو يقـول هلـا باسـتغراق مكفهـر»لـودميال«بصوته املخنوق 
ولكـن تونيـا » أنت منذورة مليت، مرتبطة معـه بكلمـة مقدسـة«

كانت تضطرب فجأة، وبشكل جنوين، لـدى أقـل حماولـة مهـام 
 –ً كأن يقدم هلا وردة مثال –عبري عن مشاعره كانت بريئة منه للت

بعدما رحـل بـدأت تونيـا . ثم رحل فويتكيفتش بشكل مباغت
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تسهر الليايل، وجتلس يف العتمة قرب النافـذة املفتوحـة، وكأهنـا 
تنتظر بالضبط حلظة حمددة كي تنفجر بالنحيـب فجـأة، وتـوقظ 

 يـضغط ًوكان هذا يظل راقدا لربهة طويلة وهو. بيرت بيرتوفيتش
ًعىل أسنانه، مصغيا إىل هذا النحيب، وإىل لعثمة احلور الناعسة، 
اخلافتة، الشبيهة برذاذ ال ينقطع، اآلتية عرب النوافذ من احلديقـة 

ًوكانـت اخلادمـات أيـضا يـأتني . املعتمة، ثم ينهض كي هيدئها
ًكان اجلد يـركض مـذعورا، عنـدما . لتهدئتها وهن يغالبن النوم

ابتعدوا عنـي يـا :  األرض بقدمها وهي تصيحكانت تونيا ختبط
وكانت املـسألة ختتـتم بـسباب مقـذع يكـاد . أعدائي املفرتسني
 .يتحول إىل شجار

كان بيرت بيرتوفيتش يدمدم بجنون، بعد أن يطـرد اخلادمـات 
 :ًواجلد ويغلق الباب، مشددا قبضته عىل املزالج

 ..»إهنم سيظنون الظنون.. أدركي أيتها األفعى.. أدركي -
 :فكانت تونيا تزعق بالقوة نفسها

 !!..إنه يقول إنني حبىل.. آخ يا بابا -

. ًفكان بيرت بيرتوفيتش حيتـضن رأسـه بيديـه ويـركض هاربـا
ًوكان غريفاسكا مصدرا إضافيا للقلق فامذا لو تفوه بكلمـة مـا : ً

 نابية؟
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ًلقد شب غريفاسكا بشكل رسيع للغاية، كـان ضـخام، غـري 
ًكـان هـو أيـضا . كنه كان أبرز وأذكـى اخلـدممتناسق اهليئة، ول

ًيرتدي سرتة زرقـاء، ورسواال فـضفاضا، وجزمـة خفيفـة مـن  ً
جلد املاعز بال كعب، وقد عقد حـول عنقـه الـسمراء النحيلـة 
ًمنديال ليلكيا منـسوجا مـن قـامش يـشبه الـصوف، أمـا شـعره  ً ً

مل يـرض أن يقـصه عـىل . اجلاف الثخـني فقـد فرقـه إىل جانـب
حية البولكا وإنام قصه بشكل دائـري، ومل يكـن لديـه طريقة ترس

حلية كي حيلقها، باستثناء خـصلتني أو ثـالث صـغرية، قاسـية، 
سوداء، قليلة الـشعر، كانـت تلـوح عـىل ذقنـه وأطـراف فمـه 

كـان طويـل . »فم يطـول األذنـني«الكبري، الذي كان يقال عنه 
وعظامـه بــارزة، ذا رأس . الـساقني، عـريض الـصدر مـسطحه

ة، وحمجــرين أزرقــني، وشــفتني رمــاديتني ضــاربتني إىل صــغري
كان هذا املجويس اآلري . ًالزرقة، وأسنان مائلة إىل الزرقة أيضا

كان الكثـريون يقولـون ألنفـسهم، . "السلوقي"املعتق يلقب بـ
أهيـا الـسلوقي «: عندما ينظرون إىل تكشريته، ويسمعون سعاله

ن هذا الفتى الغر، كام مل ً، أما جهارا فكانوا ينادو»ًقريبا ستفطس
 .)*(غريفايس أفانسييفيتش: يكونوا يفعلون مع غريه

                                                             
عندما يريد الروسي أن يخاطب أحداً باحترام فإنه يناديه باسمه واسـم             )*(

 ).المترجم. (أبيه
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ليس اخلدم من كان خياف غريفاسـكا فحـسب وإنـام الـسادة 
. إما التسلط أو اخلـوف: كان طبع السادة مثل طبع اخلدم. ًأيضا

ولدهشة اخلدم مل يعاقب بيرت بيرتوفيتش غريفاسكا، عىل جوابـه 
أما أركادي .  بيرت بيرتوفيتش، أي عقابالوقح للجد، يوم قدوم

.. »!!أنت دابة حقيقية يـا أخ«: بيرتوفيتش فقد قال له باقتضاب
ًوهو أيضا تلقى ردا مقتضبا  ً ، وبعـد »إنني ال أطيقـه يـا سـيدي«ً

ذلك ذهب غريفاسكا إىل بيرت بيرتوفيـتش بنفـسه، ووقـف عـىل 
، يف ًالعتبة معتمـدا بجـسده عـىل سـاقيه الطـويلتني املتباعـدتني
 .ًرسواله العريض للغاية، ثانيا ركبته اليرسى، وطلب أن جيلد

 قـال مـن دون اكـرتاث، –إنني فظ وحار الطبع يا سيدي  -
 .ًمرقصا عينيه السوداوين

إيامءة ما، فجـبن » حار الطبع«أحس بيرت بيرتوفيتش يف عبارة 
 :وهتف برصامة مفتعلة

نـا، ال سنجلدك يا عزيزي، سنجلدك، واآلن انقلـع مـن ه -
 .أطيق رؤيتك أهيا الوقح

 :ًوقف غريفاسكا قليال بصمت ثم قال
 ..كام تشاء يا سيدي -
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ًوقف قليال أيـضا عابثـا بـشعرة قاسـية تعلـو شـفته العليـا،  ً ً
ًضاغطا كالكلب عىل أسنانه املزرقة، من دون أن ينم وجهه عن 

: ٍومنذ ذلك احلني اقتنع بفائدة هذا األسلوب. أي تعبري، وخرج
ًيعرب بوجهه عن يشء، وأن يكون مقتـضبا يف اإلجابـة قـدر أال 

أما بيرت بيرتوفيتش فلم يتجنب احلديث معه فحـسب، . اإلمكان
ّعيد غريفاسـكا يف بكـروف . وإنام صار يتحاشى النظر إىل عينيه

أهنـك التعـب اجلميـع وهـم يـستعدون . بال مبـاالة وغمـوض
ني جمـادلني الستقبال العيد، مطلقني ومتلقني التعلـيامت، شـامت

ًبعضهم بعـضا، ماسـحني األرض، منظفـني فـضة األيقونـات 
الكاحلــة الثقيلــة بــصابون أزرق، رافــسني بأقــدامهم الكــالب 
الزاحفة إىل املداخل، فزعني مـن أال تـربد اجليليـه، وأال تكفـي 

وحـده غريفاسـكا . َالشوك، ومن أن حيـرتق الكعـك واحللـوى
اخ الـسكري، الـذي كان يكرش بسخرية، ويقول لكـازيمري الطبـ

 .»اهدأ يا أبانا الشامس، فصدارك سينشق«: يكاد يفقد صوابه
ً قال بيرت بيرتوفيتش لغريفاسـكا شـاردا –حذار أن تسكر  ـــ

 .ًمضطربا بسبب كبري النبالء

   ألقـى غريفاسـكا هبـذه العبـارة إليـه –ًأنا ال أرشب أبـدا  -
 . ال تشدين اخلمر–كند 
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ف بيـرت بيرتوفيـتش بتملـق وبعد ذلك، وأمام الضيوف، هتـ
 : وبأعىل صوته

ال ترتكنا من فضلك، فبدونك نحس أننـا بـال !! غريفايس -
 .أيدي

 :فأجاب غريفاسكا باحرتام شديد وكربياء
 .ال تقلق يا سيدي، فلن أجرؤ عىل االبتعاد -

ًثم خدمهم كام مل خيدم أحدا أبدا، مصادقا عـىل كلـامت بيـرت  ً ً
 :ًيوفه جهارابيرتوفيتش الذي كان يقول لض

ولكنه مـع ذلـك !!.. ال تتصورون كم هو وقح هذا اللوح -
 !!..عبقري ويداه من ذهب

ولكن هـل خطـر لـه أنـه يـسكب يف الكـأس القطـرة التـي 
ستجعلها تطفح؟ فعندما سمع اجلد كلامته، دعـك الـسرتة عـىل 

 :صدره، وهتف فجأة بكبري النبالء، عرب املائدة كلها
إننـي أجلـأ ! مـد يل يـد املـساعدة!!... يا صاحب السعادة -

أجــل مـن خــادمي هــذا !!  ًإليـك كــأب متــشكيا مـن خــادمي
.. إنه يدمرين عند كل خطـوة!! غريفايس أفانسييتفيتش توليكون

 !!..إنه
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لقـد اضـطرب اجلـد . فقاطعوه وأقنعوه بالسكوت وهـدؤوه
ًحتى الدمع ولكنهم راحوا مجيعا هيدئونه باحرتام، ساخر طبعا،  ً

تسلم هلم، وعاوده اإلحساس مرة أخرى أنه طفـل بحيث أنه اس
ًكان اجلد يالحظ أن هذا العمالق يملـك رأسـا صـغرية . سعيد

للغاية، وأنه يمكن أن تكون أصغر لو حلق شعرها، وأن قذالـه 
كـان . ناتئ، وأن الشعر أكثف ما يكون عىل هذا القذال بالضبط

مغطى بشعر كثيف، ثخني، مقصوص بفظاظة، وبـشكل حدبـة 
كـان وجـه غريفاسـكا األسـمر، يف بعـض .  عنقـه النحيلـةعىل

ًاملواضـيع، متقــرشا مــن لفــح الــشمس والــصيد، مبقعــا ببقــع  ً
ظل اجلد ينظـر هبلـع ورعـب إىل غريفاسـكا، . بنفسجية شاحبة

 :ولكنه مع ذلك مل يكن يكف عن اهلتاف للضيوف بفرح
ولكنني، مقابل ذلك، لن أدعكم : إنني أصفح عنه! حسن -

لـن أدعكـم .  ضيويف األعزاء قبل ثالثـة أيـام كاملـةتذهبون يا
ًأرجوكم بشكل خاص أال ترحلوا مساء، !!.. تذهبون بأي حال

ــيس ــرف عــىل نف ــساء ال أتع ــدما حيــل امل ــة، وأي : فعن أي كآب
الغيوم متأل السامء، كام سمعت أنه ألقي القـبض عـىل !!.. رعب

.. نيجنديني فرنسيني من جنود نابليون بونابرت يف غابة تروشـ
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لقـد تنبـأ مـارتني : تذكروا كلمتي هذه.. ًسأموت يف املساء حتام
 ... يل هبذا، ولكنه مات يف الصباح الباكر)*(زاديكا

ًوأرص عىل دعوته بحيث أن كثريا من الضيوف بقي للمبيـت 
ظلوا طوال املساء يـرشبون الـشاي، وكـان املربـى . »من أجله«

ًوفــريا للغايــة ومتنوعــا، بحيــث أنــك ال تفلــ ح يف تــذوق كــل ً
وبعـد ذلـك صـفت الطـاوالت، وأشـعلت القناديـل . أصنافه

والشموع بكثرة، بحيث أهنـا انعكـست يف كـل املرايـا، والتمـع 
بريقها الذهبي يف الغرف املألى بدخان التبغ املعطر والـصخب 

املهم أن الكثريين باتوا هناك، وهـذا . والثرثرات، كام يف الكنيسة
ًيعني ليس أن يوما جديدا ً مرحا سـيطل علـيهم غـدا فحـسب، ً ً

ًوإنام يعني أيـضا أن مزيـدا مـن التعـب والـركض هنـا وهنـاك  ً
ولكن لواله، لـوال بيـرت كرييليـتش ملـا كـان العيـد . بانتظارهم

ًممتازا، وملا كان الغداء غنيا وحيويا  ً ً فكر اجلد ليال –أجل، أجل «ً
 بقلق، وقد ألقى عىل كتفيه بالـسرتة، ووقـف يف حجـرة نومـه،

ًأمام منضدة العبادة والشموع املشتعلة فوقها، حمـدقا إىل أيقونـة 
                                                             

مارتين زاديكا منجم فلكي شهير في القرن التاسع عشر وضع كتاباً فيه           )*(
 ).المترجم. (الكثير من التنبؤات
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ٍ أجل املوت قاس عىل اخلاطئ، لن ترشق الـشمس –مريكوري 
 .»علينا ما دمنا حقودين

جـاب . ولكنه تذكر يف احلـال أنـه أراد التفكـري بـيشء آخـر
ًالغرفة منحنيا، هامسا بالرموز اخلمسني، وعدل من وضع عـود  ً

ل عىل املنضدة، ثم تناول اإلنجيل، والتفـت مـرة البخور املشتع
أخـرى، وتنهـد بغبطـة وهـو يرفـع عينيـه إىل القـديس مقطـوع 
الرأس، وفجـأة قـبض عـىل الفكـرة التـي كـان يبحـث عنهـا، 

 :فالتمعت عىل وجهه ابتسامة
 !!لو مل يكن لدي مشاكل الخرتعتها -

ًكان خيشى أن يغفو، فينـسى أمـرا مـن األمـور التـي ينبغـي 
ًيتها، ولذا مل ينم تقريبا، ويف الصباح البـاكر، عنـدما كانـت تسو

تزال يف الفوىض ورائحة التبغ، وحيـث سـاد سـكون  الغرف ما
ًغري عادي، هو ذلك الذي يعقب األعياد، مشى بحذر حافيا إىل 
غرفة الضيوف، ورفع بضع طباشـري مبعثـرة قـرب الطـاوالت 

ًاخلـرضاء، وأطلـق مــن البهجـة تأوهـا خافتــا وهـو  ينظـر عــرب ً
األبواب الزجاجيـة إىل احلديقـة، وإىل الربيـق الـساطع للزرقـة 
الباردة، والفضة الصباحية التـي غمـرت الـرشفة والـدرابزين، 

فـتح البـاب . وإىل اجلذوع البنية الغارقة وسط احلشائش العارية
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كانـت رائحـة العفـن اخلريفـي النفـاذة، الكحوليـة، . ومد أنفه
ولكنها كانت تتالشـى يف الطزاجـة ماتزال تفوح من العواسج، 

ًكــان كــل يشء ســاكنا، هادئــا، واحتفاليــا، وكانــت . الــشتائية ً ً
الشمس املطلة مما وراء الضيعة ختضب ذرا شجر املاميش البهية، 

وكانت هـذه . شبه العارية، املوشاة بذهب جذوع أشجار البتول
س الذرا البيضاء، املذهبة، املخرتقة بنتف من السامء، تبوح هبـسي

ركـض كلـب يف الظـل . فرح، آرس، ليلكي، عيص عىل اإلدراك
ّالبارد حتت الرشفة، فرص حتت وقـع قوائمـه العـشب املحـرتق 

ّذكـر الـرصير اجلـد . ًبالصقيع، املغطى بـه وكـأن ملحـا يغمـره
ًبالشتاء، فهز بكتفيه راضيا، وعاد إىل غرفـة الـضيوف ثـم راح، 

ً جارا إياه عىل األرض ًكامتا أنفاسه، يغري مواضع األثاث الثقيل،
ًفيصدر رصيرا وأزيزا، وهو ينظر بني حني وآخر إىل املرآة، التـي  ً

 .كانت تعكس السامء
دخل غريفاسـكا بـرسعة وصـمت، مـن دون سـرتة، وعـىل 

، كام قال هو عن نفسه فيام »ًرشيرا كشيطان«وجهه عالئم النوم 
 .بعد

 :دخل وناداه هبمس صارم
 فيام الخيصك؟ملاذا حترش نفسك !!.. اهدأ -
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ًرفع اجلد وجهه متوفزا، وأجابه هامـسا برقـة، كتلـك الرقـة  ً
 :التي مل تفارقه طيلة ليلة األمس

ًيف األمس صـفحت عنـك، وبـدال !!.. أهكذا يا غريفايس -
 ...أن متتن لسيدك

 :فقاطعه غريفاسكا
لقد أضجرتني أهيا احلقري األكثر قذارة من وحل اخلريف،  -

 .ابتعد عن طريقي
ًاجلد برعب إىل قذاله الذي بـدا أكثـر نفـورا عـىل عنقـه نظر 

الرقيقة الناتئة من ياقـة قميـصه األبـيض، ثـم انـتفض وغطـى 
فكـر . بجسده طاولة اللعب التـي أراد ذاك سـحبها إىل الزاويـة

 :للحظة ثم ناداه بصوت خافت
إنـك خترجنـي . ابتعد عن طريقي، عليك أن حترتم سـيدك -

 . خرصكًعن طوري، سأغمد خنجرا يف
 رصخ غريفاسكا بحنـق، وأسـنانه تلمـع، ولطمـه عـىل –آه 

انزلـق اجلـد عـىل خـشب األرض البلـوطي . صدره بكل قوتـه
 .ًاألملس، فاردا ذراعيه، فارتطم صدغه بالزاوية احلادة للطاولة

عندما رأى غريفاسكا الدم فتح فاه، ومحلق بعينيه ببالهة، ثم 
فئة، الطوق ذا األيقونـة نزع عن عنق اجلد التي كانت ما تزال دا
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نظر فيام حولـه، ثـم .. الذهبية، واحلجاب املعلق برشيطة مهرتئة
وبعــد ذلــك غــادر غرفــة .. نــزع خــاتم الــزواج عــن خنــرصه

 .الضيوف برسعة وهدوء، واختفى كام يذوب فص ملح
اإلنسان الوحيد الذي رآه بعد هذا من كل سـوخادول كـان 

 .ناتاليا

-٧-  

نفاهـا، حـدث يف سـوخادول عندما كانـت يف سوشـكي، م
تزوج بيرت بيرتوفيتش، وشـارك الـشقيقان : حدثان مهامن آخران

عـادت مـن منفاهـا بعـد سـنتني . »كمتطـوعني«يف محلة القـرم 
عنـدما عـادت مل تتعـرف عـىل . كان اجلميع قد نسوها. فحسب

 .سوخادول ومل تتعرف سوخادول عليها
سلة من فناء ّ عندما رصت العربة املر،يف ذلك املساء الصيفي

السيد قـرب الكـوخ يف سوشـكي، وقفـزت ناتاليـا إىل العتبـة، 
 :هتف يفيس بودوليا بدهشة

 أهذه أنت يا ناتاليا؟؟ معقول؟ -

 . أجابته ناتاليا بابتسامة ال تكاد ترى–ومن أنت؟  -
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 :ًفهز يفيس برأسه قائال
 !!..يا إهلي كم ساءت هيئتك -

لقـد . اتاليـا الـسابقةولكن مل يتغري فيها سـوى أهنـا مل تعـد ن
حتولت من فتاة صغرية حليقة الـرأس، مـدورة الوجـه، صـافية 
العينني، إىل امرأة نحيلة، قصرية، ممشوقة القـد، هادئـة، رزينـة، 
ًرقيقة، كانت ترتدي تنورة وقميصا مطـرزا، ورغـم أهنـا كانـت  ً
تغطي رأسها بمنديل غامق اللون، حسب عادة أهايل سوشكي، 

انت ملفوحة بالشمس، يغطي بـرشهتا نمـش إال أهنا مع ذلك ك
ولقــد رأى يفــيس، الــسوخادويل . دقيـق بلــون الــذرة الدخينـة

ًالعريق، يف املنـديل الغـامق والبـرشة امللفوحـة والـنمش طبعـا 
 .ًمنظرا غري مجيل

 :يف الطريق إىل سوخادول قال يفيس
ــبحت عروســا، أتريــدين إ - ــاة، لقــد أص ــه أيتهــا الفت ًي

 ...الزواج؟

 :سها قائلةفهزت برأ
 .ًكال يا عم يفيس، لن أتزوج أبدا -

 :ًفسأل يفيس، بل وأزاح الغليون عن فمه اهتامما
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 ًوما هو احلدث السعيد الذي جعلك تتخذين قرارا كهذا؟ -

فأوضحت له بتؤدة أنه ليس عىل اجلميع أن يتزوجوا، وأهنـم 
ما . عىل األرجح سيسلموهنا لآلنسة، وهذه نذرت نفسها للرب

ًفضال عن أهنـا رأت يف نومهـا . ا لن تسمح هلا بالزواجيعني أهن
 ...ًغري مرة أحالما بالغة الوضوح

 وما هذه األحالم؟ -

أرعبني غريفاسكا وقتها حتى املـوت، ثرثـر . ال يشء مهم -
وهكـذا رصت أرى تلـك .. بأخبـار خمتلفـة فتملكتنـي األفكـار

 ...األحالم

 ًأحقا تناول غريفاسكا فطوره عندكم؟ -

 : ناتاليا للحظة وأجابتفكرت
أرسـلني الـسادة إلـيكم بمـسألة : أتى إلينـا، وقـال. أجل -

 ً.هامة، ولكن دعيني آكل أوال

فجهزنا له املائدة كمـسافر، فأكـل، ثـم خـرج مـن الكـوخ، 
روى يل كل مـا جـرى وذهـب يف . وعندها قفزت إليه. وأومأ يل
 ...طريقه
 ..وملاذا مل تنادي أسيادك؟ -
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أمـا . ، وأمرين أال أبوح بحرف حتى املـساءلقد هدد بقتيل -
 .أصحاب البيت فقال هلم إنه ذاهب للنوم يف العنرب

ًويف ســوخادول تطلــع إليهــا اخلــدم مجيعــا بفــضول كبــري، 
وحترشت هبـا صـديقاهتا وأتراهبـا، ولكنهـا مل تكـن جتيـب عـىل 
األسئلة إال باقتضاب، وكأهنا شغفة بـذلك الـدور امللقـى عـىل 

 :كرر باستمراركانت ت. عاتقها
 .كانت حيايت هناك مجيلة -

 :وذات مرة قالت بخشوع
 .الرب كريم، مجيلة كانت حيايت -

ًومن ثم ببساطة، انخرطت يف احليـاة العمليـة الرتيبـة فـورا، 
وكأهنا غري مندهشة لغياب اجلد، ولذهاب الـسيدين الفتيـني إىل 

، وجلنـون اآلنـسة، ومـن أن سـيدة جديـدة »متطوعني«احلرب 
 جتـوب – ضئيلة القد، ممتلئـة، نـشيطة للغايـة وحامـل –بة غري

 .الغرف كاجلد، وحتكم سوخادول
 :هتفت السيدة بعد الغداء

 .ناتاليا.. ما اسمها؟... نادوا هذه  -
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فدخلت ناتاليا برسعة وهـدوء، ورسـمت شـارة الـصليب، 
ــسيدة  ــت إىل ال ــم ذهب ــة، ث ــام األيقون ــة أم ــت يف الزاوي وانحن

أتتهـا األسـئلة مـن . ظرة األسئلة واألوامرواآلنسة، ووقفت منت
أما اآلنسة التي نحلـت وشـبت بـرسعة، . ًالسيدة فحسب طبعا

بأنفها احلاد وعينيها شديديت السواد، اللتني حتدقان ببالهة، فلم 
قررت السيدة أن تكرس ناتاليـا خلدمـة اآلنـسة، . تنبس بحرف

 :فانحنت قائلة ببساطة
 .ًسمعا وطاعة -

ي ما تفتأ حتدق بالمباالة، فقد انقـضت عليهـا أما اآلنسة الت
ًفجأة عند املـساء، نـاظرة إليهـا شـزرا، وبقـسوة ولـذة راحـت 
تشدها من شعرها، ألهنا خلعت اجلوارب من قدمي اآلنسة بـال 

فبكت ناتاليا كطفلة، ولكن مل تتفوه بكلمة، وإنـام ذهبـت . إتقان
وراحـت تربـت . إىل غرفة اخلادمات وجلست عـىل صـندوقها

 .عىل شعرها املقطع، بل وابتسمت عرب الدموع املعلقة بأهداهبا
 .ستكون حيايت صعبة معها. هلا من ضارية يا -

عندما استيقظت اآلنسة يف الصباح، ظلت راقدة يف الفـراش 
لفرتة طويلة، أما ناتاليا فوقفـت عـىل العتبـة، مطأطئـة رأسـها، 
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ة بـال سـألت اآلنـس. ناظرة بطرف عينيهـا إىل وجههـا املمتقـع
ًاكرتاث، متاما وكأن إنسانا آخر يتكلم نيابة عنها ً: 

 ماذا رأيت يف نومك؟ -

 :فأجابت
 .ال يشء يا سيديت -

عندها قفزت اآلنسة، كام يف األمس، من الفـراش مـسعورة، 
وقذفتها بقدح شـاي، ثـم ارمتـت عـىل الفـراش وهـي تنحـب 

 جتنبت ناتاليا القدح، ورسعان ما تعلمـت كيـف تنـاور. بمرارة
ًتبني أن اآلنسة كانت ترصخ أحيانـا باخلادمـات . بمهارة خارقة

» ًمل نــر شــيئا«: احلمقــاوات اللــوايت جيــاوبن عــىل ســؤاهلا هــذا
ــاهرة يف )اخــتلقن أي يشء( ــا مل تكــن م ــام أن ناتالي ــن ب ، ولك

الكذب، فقد اضطرت إىل أن تطور يف ذاهتا موهبـة أخـرى، أال 
 .وهي املناورة

ًسة ووصف هلا أقراصا كثـرية وقطـرة، ًأخريا زار الطبيب اآلن
ولكن اآلنسة كانت ختاف أن تـصيبها األدويـة بالتـسمم، ولـذا 
. ًأرغمت ناتاليا عىل أن جترب أوال هذه القطرة وتلك األقـراص

كانت ناتاليا قد علمت، بعد قدومها، . فجربتها كلها بال استثناء
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ا كانـت ، وأهنـ»مالك الرمحـة«أن اآلنسة تنتظرها كام ينتظر املرء 
ًتذكرها دائام، وأهنا تنظر إىل الطريق كي ترى فيام إذا كـان هنـاك 
عربة قادمة من سوشكي، وكانت تؤكد للجميع أهنـا ستـستعيد 

ولكـن . عافيتها حاملا تعود ناتاليا، وهاهي تستقبلها ببالدة تامـة
أمل تكن دموع اآلنسة، دموع خيبة مريرة؟ انقـبض قلـب ناتاليـا 

فخرجـت إىل املمـر، وجلـست عـىل أحـد عندما أدركت هـذا، 
سألتها اآلنسة فيام بعد، عندما دخلت . ًالصناديق، وبكت جمددا

 :بعينني منتفختني
 ..هل حتسنت؟... ماذا -

 .حتسنت -

وقلبهـا ينقـبض . ورغم أن رأسها كانت تدور. مهست ناتاليا
 .من األدوية إال أهنا اقرتبت وقبلت يد اآلنسة بحرارة

عد هذا، تقـف أمـام اآلنـسة بأهـداب وظلت لوقت طويل ب
 .مسبلة، خائفة من أن ترفع عينيها إليها، مفعمة بالشفقة عليها

 !ايه أيتها األفعى األوكرانية -

هكــذا نادهتــا مــرة زميلــة مــن زميالهتــا اخلادمــات، تــدعى 
ًسوشولكا، وهي أكثر اخلادمات دأبا عـىل أن تكـون أمينـة كـل 
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ًصطدم دائـام بإجابـات أرسارها وأحاسيسها، ولكنهـا كانـت تـ
. ناتاليا املقتضبة، البسيطة، التي تقيض عـىل كـل هبـاء الـصداقة

 :ابتسمت ناتاليا بحزن وأجابت شاردة
ًكثـريا مـا أشـتاق . هذا صحيح، خالط القوم تصبح منهم -

ليس إىل أمي وأيب وإنـام إىل هـؤالء األوكـرانيني الـذين عـشت 
 .معهم

 للجو اجلديد املحـيط عندما رحلت إىل سوشكي مل تعر أمهية
ًلقد وصلت إىل هناك صـباحا، ومل يبـد هلـا غريبـا يف ذلـك . هبا ً

الصباح سوى طول الكـوخ املفـرط وبياضـه الـذي يلـوح مـن 
ــرأة  ــوى أن امل ــة، وس ــسهول املحيط ــط ال ــدة، وس ــسافة بعي م
األوكرانية التي كانـت توقـد التنـور رحبـت هبـا ببـشاشة، وأن 

كان يفيس يثرثر بال توقـف . يسزوجها األوكراين مل يصغ إىل يف
عن السادة ودميان، وعن حر الطريق، وعام تناول يف املدينة مـن 

أمـا األوكـراين . ًطعام، وعن بيرت بيرتوفيتش، وعن املـرآة طبعـا
. شاري أو العزيز، كام كانوا يسمونه، فكان هيز برأسـه فحـسب

 :ًوفجأة عندما صمت يفيس، نظر إليه برشود وغمغم مازحا
 . "ن كحجر الطاحونلسا" -
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ــا  ــزداد إعجاب ــدها، وت ــوب إىل رش ــدأت تث ــك ب ــد ذل ًبع
بسوشكي، وجتد فيها الكثري من األشياء اجلميلـة واالختالفـات 
عن سوخادول، فالكوخ األوكراين وحده كاف لبعث الـرىض، 

وكـم كـان . ببياضه ونعومته واستوائه وسطحه املغطى بالعشب
قارنـة مـع القـذارة البـشعة ًيبدو غنيا بفضل ترتيبه الـداخيل، بامل

أي أيقونات فضية غالية الثمن كانت معلقة . لبيوت سوخادول
يف زواياه، وأي أزهار ورقية بديعة كانت حتيط هبا، وأي مناديـل 
مربقشة زاهية كانت تتدىل فوقها، وأي غطاء مطرز كـان يغطـي 
املائدة، وأي قدور رمادية ضـاربة إىل الزرقـة كانـت تقـف عـىل 

ولكن أكثر ما أدهشها كان رب البيـت !!.. ب الفرنالرفوف قر
 .وزوجته

ًمل تكن تدرك متاما بامذا أدهشاها، ولكن هذا ما كانـت حتـسه 
ًمل تر أبدا رجال أنيقا، هادئا ومساملا مثل شاري. باستمرار ً ً كـان . ًً

قصري القامة، مثلث الرأس حليقها، تغطيها فـضة كثيفـة متينـة، 
ً كانـا فـضيني أيـضا، – شـاربني  مل يكن لديـه سـوى–وشارباه 

ودقيقني، ترتيني، ووجهه وعنقه كانا أسودين من لفح الشمس، 
ًتتخللهام جتاعيد عميقة، ولكنها، لسبب ما، تبدو أيـضا مـساملة، 

 – بسبب جزمتـه الثقيلـة –كان يسري بخراقة . حمددة، ورضورية



 

 -٣٠٤-

وكان حيشو بنطاله املنسوج من جنفاص خـشن مبـيض يف هـذه 
ًحيشو قميصا من القامش نفسه، فضفاضا عند اإلبـط، اجلزمة، و ً

. ًذي ياقة مثنية، يف البنطـال، وكـان عنـدما يـسري ينحنـي قلـيال
ولكن ال هذه املشية، وال تلـك التجاعيـد، وال الـشيب، كانـت 

مل يكن يلوح عىل وجهه ذلك الضنى والتعـب . ًجتعله يبدو هرما
 بحدة وسـخرية كانت عيناه الصغريتان تنظران. الذي نشكو منه

ثمة شيخ أتـى إىل سـوخادول مـن بلـد مـا، ذات مـرة، . مرهفة
ًمصطحبا غالما يعزف عىل الكامن، كان شاري يذكر ناتاليا بـه ً .
. أما األوكرانية مارينـا فكـانوا يلقبوهنـا يف سـوخادول بـالرمح
. ًكانت طويلة القامة، ممشوقة القد، تبلغ من العمر مخسني عامـا

ــح األصــفر ي ــرشة الرقيقــة لوجههــا كــان اللف ــا الب ًغطــي متام
ًالعريض، الفظ قليال، واجلميل مع ذلـك باسـتقامته، واحليويـة 
الصارمة للعينني اللتـني مل تكـن تـدري أمهـا عقيقيتـا اللـون أم 
كهرمانيتاه، فقد كان لوهنام يتغـري باسـتمرار كـام لـدى القطـط، 

ًوكانت تعتمر منديال أسود مذهبا، ذا بقع محراء، وقد لف ته حول ً
رأسها عىل شكل عاممة، وكانت ترتـدي تنـورة سـوداء قـصرية 
تربز بحدة بيـاض القمـيص الناصـع، وتظهـر تقـاطيع وركهـا 

وكانـت حتتـذي بقـدميها العـاريتني جزمـة . وساقيها الطويلتني
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ذات حدوتني، وكانت قـدماها العاريتـان رقيقتـني، مـدورتني، 
رين المعني، حولتهام الشمس إىل ما يشبه جذعني خشبيني مصف

ًوعنـدما كانـت تغنـي أحيانــا، أثنـاء العمـل، حمركـة حاجبيهــا 
بصوت قوي خارج من الصدر، أغنية عن حصار الكفار ملدينـة 

 :بوتشايف
 ...حل شفق املساء

 ...وتوقف فوق بوتشايف
وعن كيف باركـت أم الـرب الـدير املقـدس، كـان صـوهتا 

ن عظمـة يمتزج باليأس واألنني، ويف الوقت نفسه كان يـنم عـ
وقوة ووعيد، بحيث أن ناتاليا، وقد انتاهبا فـرح ال يوصـف، مل 

 .تكن ترخي عينيها عنها
.  وناتاليـا كانـت يتيمـة–مل يكن لـدى األوكـرانيني أطفـال 

وعندما كانت تعيش يف سوخادول كانوا يعاملوهنـا تـارة كابنـة 
بـالتبني، وتـارة كلــصة، تـارة يعطفـون عليهــا، وتـارة يفقــأون 

ا األوكرانيان فقد عامالها بربود، ولكن دونام تقلـب، عينيها، أم
ويف اخلريــف اســتقدموا . كانــا غــري فــضوليني وقلــييل الكــالم

للحصاد واجلرش نساء وفتيات من كالوجسكايا، وكن يدعني، 
، ولكـن ناتاليـا كانـت تتحاشـى »الغجـر«لثياهبن املربقـشة، بــ
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هـؤالء الغجريــات، فهــن معروفـات بــانحالهلن وبأمراضــهن 
الزهرية، وكن ضـخامت األثـداء، وقحـات وعـديامت احليـاء، 
وكن يتقاذفن أقذع الشتائم بمتعة وبالغة، ويـركبن اخليـل عـىل 

كـان يمكنهـا، يف . طريقة الرجال، وينطلقن هبا كمن مـسه نـار
ــرج  ــألوف، أن تف ــطها امل ــا«وس ــدموع » كربته ــفة وال باملكاش

كانـت فقـد .. واألغاين، ولكن من تكاشف هنـا، وملـن تغنـي؟
ًالغجريات يلتقطن األغنية بأصواهتن املنكرة، ويرددهنا معا بـال 

أما شـاري فكـان يغنـي أغـاين . إيقاع وبصخب منقطع وصفري
مرحة راقصة فحـسب، وأمـا مارينـا فكانـت حتـى يف أغانيهـا 

 :العاطفية، صارمة، معتزة، وغارقة يف تأمالت قامتة
 يف الضفة األخرى، تبكي

 ...األشجار التي زرعتها
هكذا كانت تغنـي بـصوهتا احلـزين املمطـوط، ثـم تـضيف 

 :خمفضة صوهتا وبتأكيد يائس
 ّعىل خيل

 الذي أحببته
يف الوحدة كانت ناتاليا تتجرع ببطء مرارة حبهـا املرفـوض، 
ًوتعاين خزهيا وأحالمها املرعبة اللطيفة، التي كانت تأتيها لـيال، 
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كانت تنهكهـا يف وأحالم اليقظة التي ال تتحقق، وتوقعاهتا التي 
ًوكثريا ما كانت الرقة تعقـب يف قلبهـا . هنارات السهب الطويلة

األسى احلـارق، واهلـوى اجلـارف واالنـدفاع اليـائس يعقـبهام 
اخلضوع والرغبة بوجود متواضع للغاية غري ملحـوظ بـالقرب 

ً، مع حبها اخلفي إىل األبد والذي ال ينتظر ردا وال يطلـب »منه«
ر اآلتية من سوخادول توقظها من غيبوبتها، كانت األخبا. ًشيئا

ًولكن األخبار مل تأت من سوخادول زمنا طـويال، ولـذا بـدأت  ً
تفقــد اإلحــساس بحيــاة ســوخادول اليوميــة الرتيبــة، فتبــدت 
ًسوخادول هلا شيئا فشيئا رائعة جذابة بحيث مل تعد لدهيا القـوة  ً

هـا فجأة ظهر غريفاسكا، وألقـى إلي.. لتحمل الوحدة والكرب
ًمستعجال بام حيمله من أخبـار سـوخادول، وروى هلـا بنـصف 
ساعة ماال يستطيع غريه أن يرويه يف هنـار كامـل، روى هلـا كـل 

 :اجلد دفعة مميتة، وقال بثقة» دفع«يشء بام يف ذلك، كيف أنه 
 !!..ًواآلن وداعا إىل األبد -

ًثم هتف هبا، وهـو سـائر إىل الطريـق، السـعا إياهـا، وهـي 
 :، بعينيهاملذهولة
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ــن  - ــا هــذه احلامقــات فقــد آن األوان ألن تقــذيف هبــا م أم
.. إنك ال تصلحني لـه حتـى كعـشيقة. ًقريبا سيتزوج!.. رأسك

 !!...ثويب إىل رشدك

أرضمتها هذه األخبار املرعبـة، فعـاد .. وقد ثابت إىل رشدها
 !!..إليه الوعي، وثابت إىل رشدها

كتلـك النـسوة تطاولت األيام بعـد هـذا، برتابـة مـضجرة، 
التقيات اللوايت كن يرسن عىل الطريق مارات بالضيعة، وعندما 
يتوقفن كي يسرتحن كن ينخـرطن معهـا يف أحاديـث طويلـة، 
ويعلمنها الصرب واالتكال عىل السيد الـرب الـذي كـن يلفظـن 

 ...ال تفكري: كانت أبسط قاعدة لدهين. اسمه ببالدة وخشوع
 هـذا مـا قالتـه هلـا –يد فسواء فكرت أم ال، لن حيدث ما نر

إحدى هاته النسوة التقيات، وهي تـربط خفهـا الليفـي، بوجـه 
 لـدى الـسيد –مقطب متعب، وحتدق برشود إىل أفـق الـسهب 

 ....ًاقتلعي لنا يا بنت خلسة شيئا من البصل... الرب كل يشء
عادة، كانت النساء األخريات يرعبنها باحلديث عن اخلطايـا 

ددن أن مصائب وكـوارث أخـرى أجـل والعامل اآلخر، وكن ير
وذات مــرة رأت يف نومهــا حلمــني مــرعبني . ًشــأنا ســتحدث

 يصعب عليها –كانت تفكر طوال الوقت بسوخادول : متتاليني
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وكانـت تـنجم . وباآلنـسة واجلـد وبمـستقبلها... أال تفكر هبـا
لنفسها لرتى فيام إذا كانت ستتزوج أم ال، ولتعرف، متـى وممـن 

رة تسللت أفكارهـا بخفـة إىل احللـم بحيـث وذات م.. ستتزوج
أهنا رأت بوضـوح عـرص يـوم قـائظ، مـيلء بالغبـار، عاصـف 
ومقلق، وأهنا تركض فيه إىل بركة املاء بالدالء، لرتى فجأة عـىل 
ًطني املنحدر اليابس، قزما كبري الرأس، قبيح الشكل، بال قبعـة 
ّوبجزمة ممزقة، ذا خصل شـعر أمحـر شـعثتها الـريح، وقمـيص 

 - هتف برعب وخـوف  –!! اجلد«. اري حملول خيفق يف اهلواءن
ًرصخ القزم أيضا، ولكن » وسيطري اآلن كل يشء «-» آه حريق

توصـف  ثمـة سـحابة ال «-الريح الساخنة غطت عىل رصاخه 
أمـا .. »تتقدم نحونا، ولـذا ال يمكنـك حتـى التفكـري بـالزواج

 عز الظهرية، كانت تقف فيه، يف. ًاحللم اآلخر فكان أكثر إرعابا
داخل كوخ حار خاو، وقـد أرتـج أحـدهم البـاب عليهـا مـن 
اخلارج، ولذا وقفت بال حراك منتظرة ما سيحدث، وفجأة قفـز 
من وراء التنور تيس رمادي هائل، وانتصب أمامها عىل قائمتيـه 
اخللفيتني، وخاطبها بلغة البرش وبتـوفز وقـح، وعينـاه تلمعـان 

، قال هـذا وهـو »أنا خطيبك «:بفرح جمنون، وبرضاعة كاحلجر
ًيتقافز حوهلا برسعة وخراقة، ضاربا األرض بقائمتيه اخللفيتـني 

 ...الصغريتني، ثم هوى بقائمتني األماميتني عىل صدرها



 

 -٣١٠-

كانت هتب، بعد هذه األحالم من فراشها، وهي تكاد متـوت 
من وجيب القلب ومن رعب الظلمـة، ومـن فكـرة أن ال أحـد 

 .تلجأ إليه
 أيتها األم اإلهليـة، – كانت هتمس برسعة –وع سيدي يس -

 !يا أولياء اهللا

ولكنها، عندما تتـصور هـؤالء األوليـاء بنيـي اللـون، وبـال 
 .رؤوس مثل مريكوري، كانت حتس بمزيد من الرعب

وعندما بدأت حتلل أحالمها، راحت تراود ذهنهـا فكـرة أن 
قدر ً ليس عبثا –سني صباها قد انقضت، وأن مصريها قد حتدد 

ًوأن حمنـا أخـرى !...عليها هذا القدر الغريب، أن حتب سـيدها
تنتظرها، وأن عليها أن حتاكي األوكرانيني يف حتفظهـا، والنـسوة 

وبام أن أهـايل سـوخادول حيبـون . التقيات يف تسليمهن البسيط
ــة مــا ينبغــي أن  ًأن يلعبــوا أدوارا، وأن يقنعــوا أنفــسهم بحتمي

 هذا الـذي ينبغـي أن حيـدث، حيدث، ورغم أهنم هم من خيتلق
ًفقد اختذت ناتاليا أيضا لنفسها دورا ً. 
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ًشلت قـدماها فرحـا، عنـدما قفـزت إىل العتبـة عـشية عيـد 
ــذها ــى ألخ ــودوال أت ــت أن ب ــرس، وأدرك ــة . بط ورأت عرب

سوخادول املغربة املهرتأة، والقبعـة املمزقـة عـىل رأس بـودوال 
ــشقراء ــة، ال ــه املتداخل ــشمس، املــشعث، ورأت حليت  بفعــل ال

ووجهه املتعب املتوفز، الشائخ، الذي فقد رونقه، بل واكتـسب 
مالمح قبيحـة غـري متناسـقة، ورأت الكلـب األليـف املـشعث 
ًأيضا، والذي يـشبه إىل حـد مـا لـيس بـودوال فحـسب، وإنـام 

ًكان الكلب رماديا غامقا عنـد الظهـر، : سوخادول بكل ما فيها ً
نق املرخية بأسى، فكان بالضبط أما من األمام، عند الصدر والع

ولكنهـا متالكـت نفـسها . وكأنه مدخن بدخان الكوخ األسـود
برسعة، ويف طريق العودة إىل البيت ثرثر بودوال بكل مـا خيطـر 

ًتكلم عن حرب القرم، تارة فرحا هبا، وتـارة متحـرسا . عىل باله ً
 :بسببها، أما ناتاليا فكانت تقول بروية

 ... الفرنسينيلعل من الرضوري كف يد -

كانت طوال اليوم الـذي مـىض يف الطريـق إىل سـوخادول، 
سيكون عليها أن تنظـر بعينـني جديـدتني : ًهنبا إلحساس خميف
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ًإىل عاملها القديم األليف، وأن تتقمص جمددا، عندما تقرتب من 
ركنها احلبيب، ذاهتا القديمة، وأن تالحظ ما تغري، وأن تتعـرف 

ملنعطف املؤدي مـن طريـق الـسفر إىل عند ا. عىل كل ما تصادفه
سوخادول، ويف احلقل املغطى بالرسخس، كـان يعـدو مهـر يف 
الثالثة من عمره، وثمة صبي وضع قدمه احلافيـة عـىل الرسـن، 
ًمتعلقا بعنق املهر، وجاهد لقذف قدمه األخرى إىل ظهـر املهـر، 

اضطربت ناتاليـا : ًولكن املهر كان جيمح ويعدو، مقلقال الصبي
وصـادفت . ا عرفت أن الصبي ما هو إال جوفكا انتوجننيعندم

ًأيضا نازاروشكا ذا املئة عام، جالسا يف عربة فارغـة لـيس عـىل  ً
 بـساقني ممـدودتني إىل –طريقة الرجال، وإنام عىل طريق النساء 

 وكتفـاه مرفوعـان بـوهن إىل األعـىل، –األمام بشكل مـستقيم 
مل يبـق مـا «ًناحال بحيـث . وعيناه بائستان حزينتان، ال لون هلام

كان بـال قبعـة، وبقمـيص مهـرتئ طويـل، . »يوضع يف النعش
ومـرة . ًمزرقا من الرمـاد، ومـن االسـتلقاء الـدائم عـىل الفـرن

فقد تذكرت أنه لثالثة أعوام مـضت، أراد . أخرى انقبض قلبها
أركادي بيرتوفيتش الطيب، خايل البال جلـد نازاروشـكا هـذا، 

ولقـد بكـى . ًاكورة، ممسكا بذيل فجلـةعندما قبض عليه يف احل
وسط اخلدم املحيطني به، وهو يكـاد يمـوت مـن اخلـوف، ثـم 

 :ًرصخ ذاك مقهقها
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ــزع : ال تغمغــم أهيــا اجلــد - ــه ينبغــي عليــك ن واضــح أن
 !...ال مفر من هذا! حفاضاتك

وكـم خفـق قلبهـا عنـدما رأت املرعـى، وصـف األكـواخ، 
جلـدران اخللفيـة حلجـرة والبيت ذا احلديقة، والسقف العايل، وا

كان حقل احلنطة األصفر، املـيلء . اخلدم، واملستودع واإلسطبل
بشقائق الـنعامن، يالصـق هـذه اجلـدران واحلـشائش الطفيليـة 
ًالنامية حوهلا، وثمة عجل أبيض، ذو بقـع بنيـة، كـان غارقـا يف 

ًكان كل مـا يف املحـيط مـساملا . الشوفان، يلتهم حبوبه وأزهاره
ًيا، ولكن هذا كله كان يغدو خارقـا خميفـا يف ذهنهـا ًبسيطا، عاد ً ً

ًهي فحسب، ذهنها الذي اضطرب متاما عندما انطلقت العربـة 
برسعة يف الفناء الواسع املكتظ بكالب بيضاء كام تكـتظ املقـربة 
بالشواهد، وعندما، بعد غيـاب سـنتني دخلـت البيـت املتـربد، 

زفـون وعبـق وشمت رائحة الشموع التي تعرفهـا، وأريـج الزي
ًاملطبخ، ورأت رسج أركادي بيرتوفيـتش القـوزاقي مرميـا عـىل 
مقعد يف املمر، وأقفاص العصافري الفارغة املعلقة فوق النافـذة، 
ونظرت بارتباك إىل مريكوري الذي انتقل مـن حجـرة اجلـد إىل 

 ...زاوية يف املمر
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وكالسابق كانت القاعة املعتمة مـضاءة بنـور الـشمس اآليت 
قة، عرب النافذة الصغرية، وكان ثمة صوص، اهللا أعلم من احلدي

كيف وصل إىل الداخل، يـيصء بيـتم، وهـو يتخـبط يف حجـرة 
كانت أزهار الزيزفون قد يبست، وفـاح أرجيهـا عـىل . الضيوف

وبدا هلا أن كل ما هو قـديم ممـا .. أطراف النوافذ احلارة الالمعة
يوت، عندما يتوىف حييط هبا قد جتدد شبابه، كام حيدث عادة يف الب

 وخاصــة يف أريــج –كانـت حتــس يف كـل يشء . أحـد ســكاهنا
 بضعة من روحها وطفولتها وصباها، وحبهـا األول، –الزهور 

وكانت حتس بالشفقة عىل كل مـن شـاخ ومـات وتغـري، وعـىل 
كثـري مـن الـشيوخ . شب أقراهنا وقريناهتـا. ذاهتا، وعىل اآلنسة

 من اهلرم، وينظـرون مـن والعجائز الذين كانوا هيزون رؤوسهم
عتبات غرف اخلدم ببالدة إىل دنيا اهللا، قد اختفوا إىل األبـد عـن 

اختفت داريا أوستيوفنا، واختفـى اجلـد الـذي كـان . هذا العامل
خيـشى املــوت كاألطفـال، ويعتقــد أن املـوت ســينخره بــبطء، 

ًمل تصدق أنه مل يعـد موجـودا، وأنـه اآلن . فحصده بلمح البرص
ــت كو ــد حت ــسة يف ضــيعة راق ــرب الكني ــراب، ق ــن ت ــة م م

تشريكيزوف، ومل تصدق أن هذه السيدة الناحلـة الـسوداء ذات 
ًاألنف املدبب، الالمبالية حينا، املـسعورة حينـا آخـر، الثرثـارة  ً
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ًاملهمومة الرصحية معها حينا ثالثا، كام مع ند، والتـي تقتلـع هلـا  ً
ًشعرها حينا رابعـا، مل تـصدق أهنـا هـي اآلنـسة تون مل يكـن . يـاً

ًمفهوما هلا ملاذا حتكم البيت امـرأة قميئـة، كثـرية الـصياح ذات 
ألقـت ناتاليـا ذات مـرة .. شارب أسود مثل كالفديا ماركوفنـا

نظرة إىل غرفة نوم هذه املرأة، فرأت املـرآة القاتلـة ذات اإلطـار 
السابقة، الفيض، فانساب إىل قلبها كل الرعب والفرح واحلالوة 

زي والسعادة ورائحة األعشاب املخضلة بالندى وكل انتظار اخل
ولكنهـا كتمـت كـل مـشاعرها وأفكارهـا ... عند شفق املـساء
هاهو الدم السوخادويل القديم، القديم، جيري . وقمعتها يف ذاهتا
كم أكلت من فطري اخلبز الذي متنحه تلك الرتبة . ًجمددا يف عروقها

ة التي تتدفق هبـا كم رشبت من املياه العذب. املحيطة بسوخادول
مل تكن ختيفها . الربك التي حفرها أجدادها يف مسيل النهر الناضب
ومل يكن حتى . احلياة اليومية املضنية، وإنام كان خييفها ما هو خارق

املوت يرعبها، ولكن األحالم وعتمة الليل والعاصـفة والرعـد 
والنار كانت تقض مضجعها، كانت حبىل، كام بطفـل، بانتظـار 

 ...ملحن ما ال مفر منهاغامض 
كانت ال تفتأ توحي لنفسها بأن الـصبا . أهرمها هذا االنتظار

قد وىل، ثم تبحث يف كل مـا حيـيط هبـا عـن إثبـات لـذلك، ومل 
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يمض عام عىل قدومها إىل سوخادول حتى مل يبق أثر من ذلـك 
 .اإلحساس الفتي الذي ختطت به عتبة البيت يف سوخادول

ــا ــا ماركوفن ــدت كالفين ــةول ــيا مربي ــن فيدوس . ُ، واختــذ م
ًوفيدوسيا هذه امرأة شابة كانت ترتدي عىل الـدوام ثوبـا غامقـا  ً

وماكاد هذا الوافد اجلديد مـن آل . ًعجائزيا، وكانت وديعة تقية
خروشوف يفتح عينيه الصغريتني، البيضاويتني، اخلاويتني بعـد 
من أية أفكار، حتى بـدأ يطلـق الفقاعـات مـن فمـه، ويقـع إىل 

راحـوا ينادونـه . مام من ثقـل رأسـه، ويزعـق بـأعىل صـوتهاأل
بالسيد الصغري، وبدأت أغاين املهد القديمة تنبعـث مـن حجـر 

 .األطفال
.. يا شيخ يا شيخ ال تأت إلينا. هاهو الشيخ قد أتى بكيسه -

 ..لن نعطيك السيد الصغري، فهو لن يرصخ بعد اآلن

ب نفسها مربية وكانت ناتاليا تقلد فيدوسيا، إذ كانت حتس -
مثلهـا، مربيــة وصــديقة لآلنــسة املريـضة، شــتاء ماتــت أولغــا 
كرييلوفنا، فطلبت ناتاليـا أن ختـرج مـع العجـائز، اللـوايت كـن 
يمضني بقية حياهتن يف حجرة اخلدم، يف اجلنازة، وأكلـت هنـاك 
من أرز املأتم الذي كان يبعث القرف يف نفـسها، بمذاقـه التافـه 

ودهتا إىل سوخادول راحت حتكي برقـة شديد احلالوة، ولدى ع
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، رغم أنـه حتـى »ًمتاما وكأهنا حية«كيف أن السيدة كانت ترقد 
العجائز مل جيرؤن عىل النظر إىل النعش واجلثامن املرعب الثـاوي 

 .فيها

ُيف الربيع أحرض لآلنسة من قرية تشريماسني مشعوذ مشهور 
ادي اسمه كليم يروخني، وهو فالح غني، وسـيم الطلعـة، رمـ

اللحية كبريها، رمادي الشعر أجعده، مرسح عىل صف واحـد، 
كام أنه رجل عميل وعاقل للغاية، بسيط الكلامت، ولكنـه كـان 

ًيظن نفسه كاهنا جموسيا يبارك مريديـه كانـت ثيابـه، للغرابـة، . ً
ًمتينة أنيقة، كان يرتـدي صـدارا غامقـا وحزامـا أمحـر وجزمـة،  ً ً

 ثاقبتني ومها تبحثـان بإحلـاح وكانت عيناه الصغريتان، ماكرتني
ًكان يدخل البيت بحذر، حانيا قامته املمـشوقة . عن األيقونات

كان يتحدث يف البداية عـن . ًقليال، ثم يبدأ حديثه بلهجة عملية
القمح واألمطار واجلفـاف، ثـم يـرشب الـشاي بأنـاة ولوقـت 
طويل، وبعد ذلك يرسم شارة الصليب، ثم يغري مـن هلجتـه يف 

 :يسأل عن املريض، ويقول بلهجة غامضةاحلال، و
 ..فقد حل الغسق...آن األوان -

كانت احلمى تنتاب اآلنسة، فتكاد تتدحرج عىل األرض مـن 
القشعريرة، عندما جتلس يف عتمة حجـرة النـوم منتظـرة ظهـور 
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وكان الرعب يتملك ناتاليا، الواقفة إىل جانبها . كليم عىل العتبة
وكـان الـسكون يعـم . ص قـدميهاًأيضا، من قمة رأسها إىل أمخ

حتى السيدة كانت متـأل غرفتهـا باخلادمـات وتتحـدث . البيت
ومل يكن أحد جيرؤ عـىل إشـعال شـمعة واحـدة أو . ًمعهن مهسا

وكانـت سولوشـكا املرحـة، التـي تقـف يف . إصدار أي صوت
املمر، لتلبية ما يطلبه كليم، تنتصب غائمة العينني جافة الريـق، 

ًهاهو يعرب بالقرب منهـا، حـاال يف سـريه . دةوقلبها ينتفض بش
ًمنديال يضم عظاما سحرية، وبعد ذلك انبعث من غرفة النـوم،  ً

 :عرب الصمت اجلنائزي صوته اجلهوري الغريب
 !!..اهنيض يا عبدة الرب -

 :ثم الح رأسه الرمادي من خلف الباب وقال بصوت ميت
 .ًأريد لوحا من اخلشب -

ألرض أرقـد اآلنـسة التـي انقلبـت وعىل اللوح املمدد عىل ا
ًعيناها رعبا، وأصبح جسدها بـاردا كاجلثـة كانـت الـدنيا قـد . ً
وبغتـة بـدأ يـردد . أظلمت بحيث تكاد ناتاليا ال متيز وجه كليم

 :بصوت عجيب كأنه آت من بعيد
ويرشع األبـواب وهيتـف .. ويفتح النوافذ.. سيأيت فيالت -
 .»أي كآبة، أي كآبة«: ًقائال
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 :بقوة مفاجئة وتسلط رهيبثم كرر 

اذهبـي أيتهـا الكآبـة إىل الغابـات !! »أي كآبة، أي كآبـة« -
 تلفـظ –اذهبـي إىل البحـر واملحـيط !!.. املظلمة فهناك مكانك

 اذهبي إىل البحر واملحـيط، إىل –هذا بصوت رسيع أصم رشير 
 .جزيرة بويان حيث اللؤلؤ واملرجان

ً هو أكثـر هـوال مـن أحست ناتاليا بأنه ال يمكن أن يكون ما
هذه الكلامت التـي قـذفت بروحهـا إىل عـامل وحـيش، خـرايف، 
بدائي، وفظ، ومل يكن بمقدورها أال تؤمن بقوة هـذه الكلـامت، 
كام مل يكن بمقدور كليم نفـسه، الـذي كـان يـصنع املعجـزات 

كان كليم يقول وهو جالس يف . ًأحيانا مع املرىض، أال يؤمن هبا
ًه، ماسحا جبينه املعروق باملنـديل، شـاربا املمر بعد إهناء طقوس ً

 :الشاي
هل بـذرتم .. بإذن الرب ستخف.. واآلن بقي لدينا ليلتان -

ًيقال إن احلنطـة ستخـصب جيـدا .. حنطة هذا العام يا آنستي؟
 .هذا العام

ولكـن . يف الصيف كان من املنتظر قدوم السيدين من القـرم
 فيها املزيـد مـن أركادي بيرتوفيتش أرسل رسالة مسجلة يطلب

النقود، ويقول إهنام لن يستطيعا العـودة قبـل اخلريـف، وذلـك 
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إنـه جـرح غـري  خطـري ولكنـه . بسبب جـرح بيـرت بيرتوفيـتش
أرسلت السيدة إىل تـشريكيزوفيا . ًيتطلب عناية وهدوءا مديدين

فرقـصت . من يسأل العرافة دانيلوفا فيام إذا كان اجلـرح سـيربأ
. ا، وكان هذا يعنـي أن اجلـرح سـيربأدانيلوفا وفقشت بأصابعه
أمـا اآلنـسة وناتاليـا فلـم يكـن لـدهيام . عندها اطمأنت السيدة

الوقت لالهتامم بـذلك، إذ حتـسنت صـحة اآلنـسة يف البدايـة، 
ومـرة أخـرى : ًولكن منذ هناية عيد بطرس بدأت تتقهقر جمـددا

حلت الكآبة والرعـب مـن الرعـد واحلرائـق، ومـن يشء آخـر 
ــث مل يكــن لــدهيا متــسع لالهــتامم كانــت اآلنــسة ــه، بحي  ختفي

. ًوهلذا أيضا مل يكـن لـدى ناتاليـا متـسع لالهـتامم هبـا. بأخوهيا
. كانت ناتاليا تذكر بيرت بيرتوفيتش يف كـل صـالة مـن صـلواهتا

وتدعو له بدوام الصحة، كام ظلـت تـذكره بعـد موتـه إىل آخـر 
 اآلن ولكـن اآلنـسة كانـت. حياهتا داعية لـه بطمأنينـة الـنفس

ًكانت اآلنسة تعدهيا يوما بعد يوم بتخوفاهتا . أقرب الناس إليها
 .ًوتوقعاهتا للمحن، وبذلك اليشء الذي ظل رسا لدهيا

ًكان ذاك الصيف حارا، مغربا، عاصـفا، حـافال بـالرعود يف  ً ً ً
وكـان ثمـة إشـاعات قائمـة خميفـة يتناقلهـا . كل يوم من أيامه

انتفاضات وحرائـق الشعب، تتحدث عن حرب جديدة، وعن 
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ًبعـضهم كـان يقـول إن اجلنـود سيـرسحون قريبـا، . ستحدث
وبعضهم اآلخر كان يردد أنه سيحدث عكس ذلك، وسـيؤخذ 

ًوكام حيدث أحيانا، ظهر يف املنطقة عدد . كل الرجال إىل اجلندية
ال حيىص مـن جـوايب اآلفـاق واملجاذيـب والرهبـان، وكـادت 

ذ كانـت متـدهم بـاخلبز اآلنسة تتـشاجر مـع الـسيدة بـسببهم، إ
أحدهم، ويـدعى درونيـا، كـان طويـل القامـة، أمحـر . والبيض

الشعر، رث الثياب إىل أقىص حد، سكري، ولكنه كان يمثل دور 
ًكان يعرب الفناء متجهـا إىل البيـت بخـط مـستقيم، . مالك طاهر

ًمستغرقا يف التفكري إىل درجة أن رأسه كـان يـصطدم باحلـائط، 
ً مبتهج  وهو يزعق متثنيا بجسده، حاجبـا فكان يقفز بوجه فرح ً

 .الشمس من عينيه بيده اليمنى
 !..طريي إىل السامء يا طيوري!!... يا طيوري -

وكانت ناتاليا تنظر إليه، مثل بقية النساء، كام ينبغي أن ينظـر 
ببالدة وعطف، أما اآلنسة فكانت ترمتـي : إىل خملوقات اهللا هذه

 :وترصخ بصوت يائسإىل النافذة خمضلة العينني، 
 !!..درونيا، يا ويل اهللا، صل ألجيل أنا اخلاطئة -

وعندما تسمع ناتاليا هذا النداء كانـت عيناهـا جتمـدان مـن 
وأتــى مــن ضــيعة كاتيــشني رجــل اســمه . التوقعــات املرعبــة
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تيموشكا كليتشينسكي، وهو إنسان قصري، بدين، أشبه بـاملرأة، 
ه الـسمنة وختبلـه، ذو ثديني كبريين، ووجه طفـل أحـول، ختنقـ

ًأشقر الشعر، يرتدي قميصا أبيض ورسواال قصريا من اخلـيش،  ً ً
ًكان يسري بعجلة، واطئا األرض بطريف قدميه املكتنـزتني، وهـو 
ًيقرتب من درج البيت، وعيناه الضيقتان حتدقان متاما وكأنه قفز 

ًوكان يغمغم متنفسا . لتوه من املاء، أو أنه هارب من هالك حمتم
 :بصعوبة

 !!..مصيبة... مصيبة -

فكانوا هيدئونه، ومن ثـم يطعمونـه وينتظـرون أن يبـوح بـام 
ًولكنه يظل صامتا، وخماطه يسيل من أنفـه، وهـو يتجـشأ . لديه

بنهم، وعنـدما ينتهـي مـن جتـشؤه، يلقـي بكيـسه عـىل ظهـره، 
 :ًويبحث قلقا عن عصاه الطويلة، فتهتف اآلنسة

 ..متى ستأيت يا تيموشا؟ -

 :ًبها بصوت جهوري أخرق، حمرفا اسمهافكان جيي
 !!يف عيد القديس يا لوكيانوفنا -

 :وكانت تزعق يف إثره بصوت يائس
 .صيل ألجيل، أنا مريم املجدلية اخلاطئة!! يا ويل اهللا -
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ًكانت أخبار الكوارث واحلرائق تأيت يوميـا مـن كـل مكـان، 
 مـا إن ينطفـئ. وتعاظم يف سوخادول اخلوف البدائي من النـار

بحر السنابل الناضجة الصفراء حتت الغيوم الزاحفة مـن جهـة 
ــح يف املرعــى، ويتنــاهى  البيــت، ومــا إن تعــصف أول هبــة ري
لألسامع اندياح رعـد ثقيـل، حتـى هتـرع النـسوة إىل العتبـات، 
حامالت ألواح األيقونات القائمة، ويستعجلن لتحضري قـدور 

. إخضاع النـاراحلليب، التي، كام هو معروف، تتمتع بقدرة عىل 
كام كانت املقصات تطـري مـن البيـت إىل القـريص يف احلديقـة، 
ــشعل  ــذ، وت ــة، وتغطــي النواف ــشفة املخيفــة العريق وختــرج املن

ومل تكـن لتميـز هـل أصـابت عـدوى ... ٍالشموع بأيد مرجتفـة
ًسـابقا كانـت . ًاخلوف السيدة فعال أم أهنا كانـت تتـصنع ذلـك

، أمـا اآلن »هر الطبيعـةظـاهرة مـن ظـوا«تقول عن الرعد أنـه 
ًفراحـت هـي أيـضا ترســم شـارة الـصليب مغمـضة العينــني، 

ولكي تفاقم رعبها ورعـب املحيطـني . وتزعق لدى رؤية الربق
 ١٧٧١هبا، كانت تتحدث عن الصاعقة اخلارقة، التي هدر عام 

وعنـدما . ًيف تريوال، وقتلت يف احلال مئة وأحـد عـرش شخـصا
ــص  ــاف وق ــستمعات باختط ــدأ امل ــدهنتب ــا عن ــارة عــن : م ت

الصفصافة الواقعة يف طريق السفر، والتـي أحرقتهـا الـصاعقة 
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عن آخرها، وتـارة عـن املـرأة التـي قتلهـا الرعـد منـذ أيـام يف 
تشريكيزوفا، وتارة عن العربة الثالثية التي أصم الرعد جيادهـا 

ويف النهاية كـان .. يف الطريق بحيث أهنا وقعت كلها عىل ركبها
الراهـب « االجتهـادات رجـل اسـمه يوشـكا أو ينضم إىل هذه

 .كام كان يسمي نفسه» اآلثم

-٩-  

ينحدر يوشكا مـن أرسة فالحـني، ولكنـه مل جيهـد عـضالته 
ًقط، وإنام عاش عىل ما يمنحه الرب، وأينام اتفق، مشرتيا خبـزه 

: كـان يقـول. »آثامـه«وملحه بحكاياته عن بطالته التامة وعـن 
 .»أحدب، فلامذا أعملأنا فالح ذكي وأكاد أكون «

وللحق كان ينظر بتهكم وذكاء كاألحـدب، ومل يكـن ينبـت 
وكان كتفاه وقفصه الصدري، بـسبب كـساح . عىل وجهه يشء

أصابه يف طفولته، مرتفعني إىل األعىل، وكان يقضم أظافره، أما 
أصابعه، التي كان يرسح هبا شـعره األمحـر الربونـزي، فدقيقـة 

، وقـد دخـل »ًممال ال يليق بـه«ًة عمال وكان يعترب احلراث. وقوية
. »بـسبب آثامـه«، ثـم طـرد »وترعـرع هنـاك«الدير يف كييـف، 

عنـدها أدرك أن التظـاهر بـاحلج الـدائم إىل األمـاكن املقدســة، 
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وبأنه إنسان حياول إنقاذ روحه، ما هو إال حيلـة قديمـة، وربـام 
ــه  ــاهى ببطالت ــذا جــرب حيلــة أخــرى، أن يتب غــري مربحــة، ل

ته، من دون أن خيلع رداء الرهبان، وأن يدخل ويرشب وشهواني
 وأن هيـزأ بالـدير، وأن –ً مل يكـن يـسكر أبـدا -قدر ما يستطيع 

ًيروي ملاذا بالضبط طرد منه، موضحا ذلك بأفحش اإلشـارات 
 .واحلركات

 :ًكان يقول للفالحني غامزا بعينيه
اآلن فهمت، ملاذا صفع العبد الفقري الواقف أمامكم، وها  -

 !!أنذا عائد إىل بلدي روسيا، وثقوا بأنني لن أضيع

ًومل يضع فعال، فقد استقبلته روسيا، وهو اآلثم عديم احلياء، 
كام تستقبل أولئك البـاحثني عـن خـالص أرواحهـم؛ أطعمتـه 

 .وسقته وآوته واستمعت إليه بانبهار
كان الفالحون يـسألونه، وعيـوهنم تلتمـع بانتظـار جـواب 

 :رصيح الذع
 ًلقد آليت عىل نفسك أال تعمل أبدا؟إذن  -

 :فكان جييب
إننـي . الشيطان وحده اآلن يمكن أن يرغمني عىل العمـل -

 أنـا –والفتيـات . ًوأكثر شبقا مـن تيـوس الـدير!.. مدلل يا أخ
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 خيفـن –أتعامل مع الفتيات فحسب، أما النساء فال أحفل هبـن 
وهــذا لــيس بــاألمر . منــي حتــى املــوت، ولكــنهن يغــرمن يب

 .صحيح أنني قبيح اهليئة ولكن عظامي قوية: لغريبا

. ًعندما ظهر يف فناء الدار دخل إىل البيت رأسا كإنسان حمنك
كنـت صـبية «: وكانت ناتاليا جالسة يف املمر عـىل مقعـد تغنـي

وعنــدما رأتــه » ....ًأكــنس الــدار، فوجــدت ســكرا يف طريقــي
 :قفزت مرعوبة وهتفت به

 من أنت؟ -

 يقيـسها ببـرصه، مـن قمـة رأسـها إىل فأجاهبا يوشـكا وهـو
 :أمخص قدميها

 .إنسان، أخربي السيدة -

 :فرصخت السيدة من القاعة
 ...من هذا؟ -

ولكن يوشكا استطاع بدقيقة واحـدة طمأنتهـا، إذ قـال إنـه 
ًراهب وليس جنـديا فـارا كـام يمكـن أن تظـن، وإنـه عائـد إىل  ً

 قسط مـن وطنه، ويرجو أن يفتش ثم أن يسمح له باملبيت ونيل
ولقد أدهش الـسيدة بـرصاحته، بحيـث أنـه، يف اليـوم . الراحة
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. ًالتايل، انتقل إىل غرفة اخلدم، وأصبح واحـدا مـن أهـل البيـت
كانت الرعود تقصف، أما هو فكان بال كلل يعمل عـىل تـسلية 
سيدات البيت بقصصه، ثم اقرتح إغالق كـوى التهويـة حلاميـة 

ة، حتت قصف أعنـف السقف من الصواعق، وركض إىل الرشف
ًمن الرعود، كي يري احلارضين أهنا ال ختيفـه، مـساعدا خـالل 

وكانت اخلادمات ينظـرن . ذلك اخلادمات عىل هتيئة السامورات
إليه بأطراف أعينهن، وهن يشعرن بعينيه الشبقتني، الـرسيعتني، 

أمـا . جتريان عىل أجـسادهن، ولكـنهن كـن يـضحكن لنـوادره
ري مرة يف املمـر املعـتم، وهـو هيمـس يف ناتاليا التي استوقفها غ

، فلم تكن جتـرؤ عـىل رفـع »لقد وقعت يف حبك يا بنت«: أذهنا
كانت تتقزز منه، ومن رائحة التبغ التي تفـوح مـن . برصها إليه

ًكل ثيابه، وكانت ترى فيه كائنا مرعبا، مرعبا ً ً. 
كانـت نائمـة بمفردهـا يف . كانت تعرف بثقـة مـا سـيحدث

 غرفة نوم اآلنسة، وكان يوشـكا قـد قـال هلـا املمر، قرب باب 
ســآتيك حتــى ولـو ذبحتنــي، ســآيت، وإذا مــا «بلهجـة قاطعــة 

ولكن أكثر ما كان يـشلها » رصخت، فسأحرق البيت عن آخره
ًهو إدراكها أن شيئا حمتام سيحدث، وأن حتقق احللـم املرعـب  ً– 

ً قـد غـدا قريبـا، وأنـه –حلم التـيس الـذي رأتـه يف سوشـكي 
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وقـد أدرك . ًليها منذ والدهتا أن هتلـك واآلنـسة معـامكتوب ع
ًاجلميع اآلن أن من يمرح يف البيـت لـيال هـو الـشيطان نفـسه، 
وأدركوا ما الذي، بالضبط، إضـافة للرعـود واحلرائـق، خيلـب 
لب اآلنسة، وجيعلها تتأوه بلـذة ووحـشية يف نومهـا، ومـن ثـم 

ًهتب مطلقة زعيقا مرعبا ال تقارن به أكثر الرعو كانـت . ًد قصفاً
... »يا أفعى الغواية، يا ثعبـان أورشـليم، إنـك ختنقنـي«: تزعق

ومـن هـذه األفعــى غـري الـشيطان نفــسه، وغـري ذلـك التــيس 
وهـل يف .. الرمادي الذي كان يأيت النساء والفتيـات يف الليـل؟

ًالعامل ما هو أكثر هوال من قدومه يف العتمـة، يف الليـايل املـاطرة 
ــي ال ــصلة عــىل ذات الرعــود الت ــربوق املت ــيض ال هتــدأ، ووم

األيقونات السوداء؟ كانت الشهوة والشبق اللتان كـان القـادم 
الغريب هيمس هبام لناتاليا غـري إنـسانيتني، فكيـف يمكنهـا أال 
تذعن له؟ كانت جتلس يف الليل عىل الرسج امللقى عىل األرض، 

ة، مفكرة بساعتها القاتلة اآلتية بال ريب، وهي حتـدق يف العتمـ
وقلبها خيفق بشدة، مصغية إىل كل نأمـة أو حفيـف يـصدر عـن 

ومنذ ذلك الوقت عرفـت النوبـات األوىل لـذلك . البيت النائم
كانـت تـشعر بحكـة : ًاملرض الثقيل الذي عذهبا طويال فيام بعد

مفاجئة يف باطن قدمها، ثـم تعرتهيـا رعـشة حـادة واخـزة، ممـا 
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ء، وبعـد ذلـك تـرسي يضطرها ألن تثني أصابعها إىل قعر احلذا
بوحشية واندفاع يف عروق قدميها وجسدها كله، بحيـث تـصل 
إىل حنجرهتا يف اللحظة التي تـسبق رغبتهـا يف الـرصاخ بـأقوى 

 .وأفظع مما ترصخ به اآلنسة، وبعذاب أشد ولذة أكرب
أتى يوشكا بالـضبط يف تلـك الليلـة املرعبـة، . ووقع املقدور

مل . ديس إيليـا ناديليـايشقبيل انتهاء الـصيف، عـشية عيـد القـ
كانت . تعرف السامء تلك الليلة الرعد، كام مل تعرف ناتاليا النوم

كانت برهـة . ًترقد مغالبة الوسن، ثم صحت وكأن أحدا دفعها
. ًميتة للغاية، وقد أدركت هذا بقلبهـا الـذي كـاد ينخلـع هلعـا

هبت واقفة، وألقت نظرة فأخرى عىل أول املمر وآخره، فلم تـر 
بريـق متقطـع مبهـر لألبـصار، كـان ينـدلع مـن الــسامء سـوى 

كان املمر يغتسل بالنور بني . الصامتة املليئة باألضواء واألرسار
ركضت ثم توقفت كاملقيدة؛ كانـت . حلظة وأخرى كام يف النهار

جذوع احلور الراقدة يف الفناء وخلف النافـذة منـذ زمـن بعيـد، 
ثم اندفعت إىل القاعـة، ّتبيض مبهرة العيون عندما تربق السامء؛ 

فــرأت نافــذة واحــدة مرفوعــة الزجــاج، وتنــاهى إىل ســمعها 
صخب احلديقة الرتيب؛ كانت الظلمة هنا أكثف، فكلـام اشـتد 
سطوع الربق خلف النافذة التفت األشـياء بعتمـة  أكثـف بعـد 
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ذلك، ثم من جديد ينتفض الربق هنـا وهنـاك، فتلمـع احلديقـة 
ــامى، وختــتلج ذرا عواســجه ــا وتتن ا، وأشــباح حورهــا وبتوهل

الـشاحبة اخلـرضاء، لتلـوح عــرب أغـصاهنا املنحـدرات اجلبليــة 
ًالذهبية حينا، البيضاء الضاربة إىل الزرقـة حينـا آخـر هرعـت . ً

عائدة، هامسة، وهي حتس أهنـا إنـام تقـيض عـىل نفـسها بتلـك 
 .التعاويذ السحرية

 ...يف البحر واملحيط يف جزيرة بويان -

ذه الكلامت البدائية الرهيبة حتى رأت، وهي ما أن تلفظت هب
ًتلتفت، يوشكا رافعا كتفيه، واقفا عىل بعد خطوتني منهـا كـان . ً

. الربيق ييضء وجهه املمتقع ذا العينني املحاطتني بدوائر سـوداء
ركض إليها من دون أن يصدر عنـه صـوت، وطـوق خـرصها 

قـدها بيديه الطويلتني، واحتضنها بقوة، ثم، بحركة واحـدة، أر
وأتاها يوشـكا يف ... عىل ركبتيه ومن ثم عىل أرض املمر الباردة

الليلة التالية، ويف ليال أخرى كثرية، وكانت تغيـب عـن وعيهـا 
ًومل تكن جتـرؤ أيـضا عـىل . من الرعب واالشمئزاز وتستسلم له

مقاومة هذا الشيطان الذي كان يستمتع هبا كل ليلة، كـام يقـال، 
 مل تكن جترؤ، وهي احلـسناء املتـسلطة، ومثل اجلدة نفسها، التي

عىل مقاومة خادمها تكاتش، الوغد الوقح اللص، والذي انتهى 
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ًويف النهاية ضاق يوشـكا ذرعـا ... به األمر إىل املنفى يف سيبرييا
 .بناتاليا وبسوخادول كلها، فاختفى فجأة مثلام ظهر

ويف أيلـول، يف اليـوم . ًبعد شهر من هذا أحست بنفسها أمـا
تايل لعودة الـسيدين الـشابني مـن احلـرب، احـرتق البيـت يف ال

لقـد حتقـق . سوخادول، وظلت النريان تلتهمـه لوقـت طويـل
اندلع احلريق يف غبش املساء، عندما هطـل وابـل . حلمها الثاين

من املطر، وملع الربق، وانقذفت كرة ذهبيـة ملتهبـة، كـام يقـول 
انطلقـت متقـافزة ثم . سولوشكا، من الفرن إىل غرفة نوم اجلدة

عندما رأت ناتاليا الدخان والنار خرجـت مـن . إىل بقية الغرف
 راكـضة بكـل –ًاحلامم، حيث كانت تقيض أيامـا بطوهلـا باكيـة 

ًقوهتا، وقالت لنا إهنا تعثرت يف احلديقة برجـل يرتـدي قميـصا 
كان هو . ًأوكرانيا أمحر، وقبعة قوزاقية عالية ذات رشائط مذهبة

ومل .  ما يف قدميه من عزم عرب العواسج املبتلـةًأيضا يركض بكل
ولكنهـا تـذكر . ًجتزم فيام إذا حدث هـذا حقـا أم أنـه خيـل هلـا

فحسب أن ذلك الرعب الـذي شـلها قـد حررهـا مـن الطفـل 
 .القادم

ومنذ ذلك اخلريف بدأ شباهبا يذوي، ودخلت حياهتـا ذلـك 
مـا أ. املجرى اليومي الرتيب، ومل ختـرج منـه حتـى آخـر أيامهـا
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ُالعمة تونيا فقد أخذت إىل رضيح ويل يف فورونج، وبعد ذلك مل 
وعندها سكنت نفـسها، . يعد الشيطان جيرؤ عىل االقرتاب منها

وبدأت تعـيش كـاآلخرين، ومل يبـق مـن جنوهنـا سـوى الـتامع 
ــب، ونرفزهتــا  ــة والرتتي ــا للنظاف ــشيتني، وإمهاهل ــا الوح عينيه

كانـت ناتاليـا يف . ًيئااملسعورة، وكآبتها عندما يكون الطقس سـ
صحبتها عندما زارت الرضيح، وقد ساعدهتا هذه الرحلـة عـىل 
اســتعادة طمأنينتهــا وهــدوئها، وحــل كــل مــا كــان يبــدو هلــا 

كم من االضطراب سببت هلا فكـرة اللقـاء . ًمستعصيا عىل احلل
ومهام أعـدت نفـسها هلـذا اللقـاء، فإهنـا مـع !! ببيرت بيرتوفيتش

مل يكن لدهيا القدرة عىل .  بأعصاب باردةذلك، مل تكن لتتصوره
ولكـن الوجـه . وماذا تقول عن يوشكا عارهـا وهالكهـا. ذلك

اخلارق هلذا اهلالك، والعمق االستثنائي ملعاناهتا، كان يكمـن يف 
ً إذ ليس عبثـا –ذلك اليشء القدري، املحتوم، املالزم لتعاستها 

يل احلـق بـأن  وقد أعطتها زيارهتا للو–أن يوافق حدوثه احلريق 
تنظر ببساطة وهدوء ليس إىل عيون الناس املحيطة هبـا فحـسب 

الـرب نفـسه وسـمهام هـي . ًوإنام إىل عيني بيرت بيرتوفيتش أيضا
عـادت مـن !.. واآلنسة بعالمتـه املهلكـة، فهـل ختافـان البـرش

فورونج متبتلـة، مـستكينة، بـسيطة، خادمـة للجميـع، خفيفـة 
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 االعـرتاف الـذي يـسبق املـوت، ًوطاهرة متاما، وكأهنا يف حلظة
وللحظـة . ودخلت البيت، وبجرأة دنت من يد بيرت بيرتوفيـتش

فحسب انقبض قلبها برقة وأنوثة ومجوح الشباب عندما مـست 
 ...شفتاها اليد الصغرية السمراء ذات اإلصبع الفريوزية

ورست إشـاعات عـن حتريـر . حلت الرتابـة يف سـوخادول
أي : راب بني اخلـدم ويف القريـةاألقنان، فسببت القلق واالضط

إذ مـن الـسهل ...مستقبل ينتظرهم، ألن يكون أسوأ مما مـىض؟
ًوكان عىل السادة أيضا أن يبـدأوا هـذه ! احلديث عن حياة جيدة

إن . احلياة اجلديدة، وهم الذين أخفقوا يف تسيري حياهتم القديمة
موت اجلد، واحلـرب مـن بعـد، واملـذنب املـشتعل الـذي زرع 

يف البالد كلها، واحلريق، وإشاعات حترير األقنان، كـل الرعب 
ّهـذا غــري بـرسعة وجــوه ونفـوس الــسادة، وأذهـب شــباهبم، 
وحرمهم من راحة البال، وأطفأ فيهم اتقادهم السابق وغضبهم 
الرسيع، الذي اليكاد يندلع حتـى يمحـوه الرضـا والتـسامح، 

ات، ومأل نفوسهم بالغيظ والضجر، فراحـوا يتبـادلون االهتامـ
كـام قـال » الـشقاق«ًويذم بعضهم بعضا ألتفـه األمـور، وبـدأ 

ًوبلغت اخلالفات، حدا جعلهم حيملـون الـسياط وهـم . والدنا
جلوس خلف املائدة، وبدأ العـوز يـذكرهم بالـرضورة امللحـة 
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إلصالح أمورهم وأعامهلم التي خربتها حـرب القـرم واحلريـق 
ن كل من الـشقيقني أما فيام يتعلق بشؤون الزراعة فكا. والديون

ًفأحدمها كان جشعا إىل درجـة الطـيش وصـارما . يعوق اآلخر ً
ًوشكاكا، واآلخر سخيا إىل درجة الطـيش أيـضا، وطيبـا ويثـق  ً ً ً

وبعد صـدامات عديـدة اتفقـا عـىل إجـراء كـان . بالناس كلهم
رهنا الضيعة واشـرتيا حـوايل : ًينبغي أن جيلب هلام أرباحا طائلة

 مجعاهــا مــن كــل أطــراف املنطقــة –ثالثامئــة حــصان نحيــل 
 وقررا تـسمني اجليـاد -بمساعدة غجري يدعى إيليا سامسوف

ولكـن . خالل الشتاء، ومن ثم بيعها يف الربيع بأسـعار مربحـة
اجلياد، بعد أن استهلكت كميات هائلة مـن الطحـني والقـش، 

 ...بدأت، قبيل الربيع ولسبب جمهول، تنفق الواحد تلو اآلخر
ات بني الشقيقني، وبلغت من احلدة أهنام كانا تفاقمت اخلالف

وال أحد يعلم بـم انتهـى كـل .. هيرعان إىل السكاكني والبنادق
ــرت  هــذا لــو مل حتــدث كارثــة جديــدة يف ســوخادول، ذهــب بي
ًبيرتوفيتش ذات مرة شتاء، بعد أربـع سـنوات مـن عودتـه مـن 
القرم، إىل لونيفا، حيث تسكن عشيقة له، وظـل هنـاك يـومني، 

كان . ً يرشب بال انقطاع، ثم انطلق يف طريق العودة سكراناوهو
. ًالثلج كثيفا، وكان جير الزحافة املغطاة بسجادة زوج من اجليـاد
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أمر بيرت بيرتوفيتش بحل وثاق أحدمها، وهو جواد فتـي جـامح 
ًكان غارقا إىل بطنه يف الثلج اهلش، وبأن يربط إىل الزحافـة مـن 

حـل غـبش . ًمديرا رأسه إىل احلصانًاخللف ثم رقد طالبا النوم 
رصخ بيرت بيرتوفيتش قبـل . ًاملساء، قاتم الزرقة، مليئا بالضباب

ًأن يغفو بيفيس يادوال، الذي كان كثريا مـا يأخـذه معـه عوضـا  ً
عن احلوذي فاسكا كازاك، خشية أن يقتلـه هـذا بعـد أن أحنـق 

ورفـس يفـيس يف » انطلـق«: اخلدم كلهم برضبه هلم، رصخ بـه
 ورمح اجلواد الكميت، املبتل، وهو ينفث البخـار، وقلبـه ظهره

ًخيفق بشدة، منطلقا هبام عـرب الطريـق الثلجـي الـوعر، يف عكـر 
الضباب ورحابة احلقول النائية، عرب الليل الشتوي الـذي كـان 

ويف منتصف الليل، عندما كان كل من ... ًيشتد عتمة واكفهرارا
دهم بإحلاح ولفهـة يف سوخادول يغط يف سبات عميق، قرع أح

قفـزت عنـد مقعـدها وركـضت . نافذة املمر حيث تنـام ناتاليـا
حافية إىل املدخل، فالح هلا عرب الظلمـة شـبح زحافـة، وشـبح 

غمغـم يفــيس بـصوت كتــيم، . ًيفـيس واقفــا والـسوط يف يــده
 :غريب، وكأنه يتناهى من حلم

... لقد قتل احلصان سـيدنا.. مصيبة، حدثت مصيبة يا بنية -
ه الركض خلـف الزحافـة فهـوى بحـافره عـىل وجـه بيـرت أتعب
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أقـسم ... لـيس أنـا... لقد بدأ جسده يـربد. بيرتوفيتش وسحقه
 .ليس أنا من قتله.. بيسوع

نزلت عىل الدرج بـصمت، وغاصـت قـدماها احلافيتـان يف 
الثلج، ثـم اقرتبـت مـن الزحافـة، ورسـمت شـارة الـصليب، 

ى، وراحت تقبلـه، وهوت عىل ركبتيها، واحتضنت الرأس املدم
وهي تطلق، عىل مدى الضيعة كلهـا، رصخـات فـرح وحـيش 

 ...وترشق بعويلها وقهقهاهتا

-١٠-  

عندما يـصدف أن نرتـاح مـن املـدن يف سـوخادول النائيـة، 
ًاهلادئة، املعدمة، كانت ناتاليا، جمددا وجمـددا، تـروي لنـا قـصة  ً

وصـوهتا ًأحيانا كانت عيناها تعـتامن وجتمـدان، . حياهتا املدمرة
ًيتحول إىل ما يشبه مهسا صـارما موقعـا ً مازلـت أذكـر أيقونـة . ً

القديس الفظة املعلقة يف زاوية مـن زوايـا غرفـة اخلـدم يف بيتنـا 
ًالعتيق؛ لقد أتى القديس إىل مواطنيه مقطوع الرأس، حامال إياه 

 ...كشاهد عىل صحة قوله. ًميتا بيديه
ة، القليلـة، التـي لقد اختفت آثـار املـايض املاديـة، امللموسـ

اختفت اللوحات والرسـائل، . عرفناها ذات يوم يف سوخادول
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بل ومل يرتك لنا أجدادنا وأباؤنا حتى أدوات االسـتعامل اليـومي 
ًثمة صندوق ظل واقفا زمنـا . وما بقي منها أكلته النار. البسيطة ً

ًطويال يف املمر؛ كان ملفوفا بقطع من جلد نعجة أملس متخشبا  ً ً
ــة عــامربــام خيطــ ــذ مئ ــه صــندوق اجلــد ذو األدراج . ت من إن

املتحركــة، واملــصنوع مــن خــشب البتــوال الكــارييل، املكــتظ 
بكتيبات تعليم اللغـة الفرنـسية، والكتـب الدينيـة املغطـاة عـن 

ًثـم اختفـى هـذا الـصندوق أيـضا، واختفـى . آخرها بالـشمع
كـان ... األثاث الثقيل املحطـم الـذي كـان يف غرفـة الـضيوف

وكانـت كـل تلـك األعـوام . تداعى ويتهدم أكثر فـأكثرالبيت ي
التي مرت عليه منذ وقوع آخر األحداث التي أتى ذكرهـا هنـا، 

ًوكان ماضيه يغدو أسطوريا يومـا . بالنسبة له أعوام موت بطيء ً
 .بعد يوم

عاش أبناء سوخادول حياة نائية قامتة، ولكنها مع ذلـك ...«
خ، مـنعم، ويمكـن، معقدة وشبيهة بحيـاة جمتمـع ثابـت، راسـ

ًانطالقا من ركود هذه احلياة، ومن تعلق أهايل سـوخادول هبـا، 
ولكن أحفاد رعاة الـسهب هـؤالء . أن يظن املرء أن ال هناية هلا

ومثلام ختتفي أوكار ) مائعي احلزم(كانوا ليني العريكة، ضعفاء، 
القوارض وممراهتا يف عمق األرض، حتت سكة املحـراث وهـو 
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لك كانت أعشاشنا يف سخودول ختتفي بـرسعة يزرع احلقل، كذ
ًأمام أعيننا، من دون أن ترتك أثرا، وكان سكاهنا يقضون نحبهم 

أما من بقي، بشكل من األشكال، فقـد كـان جيـرت . أو هياجرون
ونحن مل نـدرك هـذه . ًالبقية من حياته بشكل من األشكال أيضا

هام، احلقبـة، وال تلـك احليـاة، وإنـام عرفنـا بـضع ذكريـات عــن
ًووجودا بسيطا شبه متوحش كانـت زياراتنـا ملوطننـا الـسهبي . ً

ًتقل بالتدريج مع ميض السنني؛ ومع مـيض الـسنني أيـضا كـان 
يزداد غربة عنا، ويزداد رباطنا بتلك احلياة، وتلك الطبقـة التـي 

إن عديـدين ممـن ينحـدرون مـن سـاللتنا . ًخرجنا منها، ضعفا
امؤنا مـذكورة يف الكتـب، مشهورون وعريقو النسب مثلنا، فأس

ًكــام كــان أجــدادنا مــن رجــال الــبالط، أو قــوادا عــسكريني، 
ًرجاال أعالما«و ً، ومشاركني كبارا يف أعامل جليلة كثـرية، بـل »ً

 .أقرباء للقيارصة، وكانوا يسمون بالفرسان
ال يمكــن لــسليل الفرســان أن يقــول إن طبقــة كاملــة مــن 

صف قـرن، وأن األرشاف قد احمت عن وجه األرض خـالل نـ
ًعديدا منا قد انقرض، أو جن، أو انتحر، أو غرق يف اخلمـر، أو 
انحط، أو ضاع يف مكان ما ببساطة، أو ال يمكنه أن يعرتف كـام 
ًأعرتف أنا، بأننا ال نملك تصورا دقيقا، أو شبه دقيق، ليس عن  ً
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حياة أجدادنا األول فحسب، وإنام عن حيـاة آبـاء آبائنـا، وأننـا 
ًأكرب، مع كل يوم جديد، يف ختيل مـا كـان قـائام نحس بصعوبة 
 .قبل نصف قرن

ًأما املكان الذي كان بيتنـا يف لونيفـا قـائام عليـه فقـد حـرث 
وزرع من زمن بعيد، مـثلام حرثـت وزرعـت أمـاكن كثـري مـن 

لقد صمت البيت يف سـوخادول بـشكل مـن . البيوت األخرى
جار األشكال ولكن صـاحبه، ابـن بيـرت بيرتوفيـتش، قطـع أشـ

البتول املتبقية يف احلديقة، وباع، قطعة إثـر قطعـة، كـل األرض 
ًاملزروعــة تقريبــا، ثــم رحــل كــي يــصبح موظفــا يف الــسكك  ً

أما قاطنات سوخادول املـسنات، كالفـديا ماركوفنـا . احلديدية
. والعمة تونيا وناتاليا، فكن يقضني بمـشقة أعـوامهن األخـرية

 الـصيف، وذاك كان الـصيف يعقـب الربيـع واخلريـف يعقـب
. ًولكنهن مل يكن يعرفن حـسابا هلـذه التعاقبـات.. تعقبه الشتاء

كن يعشن بالـذكريات واألحـالم واملـشاجرات وهبمـوم لقمـة 
اخلبز اليومية، ويف الصيف، كانت تلك األماكن التي امتد إليهـا 
البيت فيام مىض، تغرق يف اجلودار؛ وكان البيت وهو حماط هبـا، 

ًيبدو بعيدا بعيدا وكانـت العواسـج وبقايـا احلديقـة، موحـشة . ً
ولكن ... للغاية، بحيث أن السامن كان يزعق عىل الرشفة نفسها
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كـام » فالصيف بمنزلـة الفـردوس لنـا«!!...ما شأن الصيف هنا
ًإذ كان اخلريف طـويال، ثقيـل الوطـأة، . تقول العجائز الثالث

وكانت كثري األمطار، كام كان الشتاء غزير الثلج يف سوخادول، 
العجائز يقاسني الربد واجلوع يف ذلك البيت املقفـر، املتـداعي، 
الذي كانت العواصف تلطمه، وتنفخ الريح الصقيعية أنفاسـها 

ويف األمـايس . ومل يكن يشعلن املواقـد إال فـيام نـدر. الباردة فيه
 –كان ثمة ضوء خاب ينبعث عرب نوافذ حجرة الـسيدة اهلرمـة 

كانـت الـسيدة .  مـن قنـديل تنكـي– احلجرة الوحيدة املأهولـة
ترتدي نظارات وفروة وجزمـة دافئـة، وجتلـس لنـسج جـورب 
منحنية إىل القنديل، أما ناتاليا فكانت تغفـو يف مرقـدها البـارد، 
وأما اآلنسة الشبيهة بكاهن سيبريي، فكانت جتلـس يف كوخهـا 
ــمة  ــة متخاص ــن العم ــدما مل تك ــون، وعن ــدخن الغلي وهــي ت

، كانت هذه ال تـضع القنـديل عـىل الطاولـة وكالفديا ماركوفنا
وإنام عىل حافة النافذة، فكانت العمة تونيا تستيضء هبذا الضوء 
الشحيح، اآليت من البيت إىل داخل كوخها اجلليدي، املفـروش 
ببقايـا األثــاث القـديم، وحطــام األواين الـذي يغطــي أرضــه، 

 أن كـان الكـوخ مـن الـربودة بحيـث. والبيانو املائل عىل جنبـه
الدجاجات، التي توليها العمة تونيا كل عنايتها، كانت تـنفض 
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الصقيع عن أبداهنا بقوائمهـا، وهـي راقـدة عـىل نثـار وحطـام 
 ...األواين

مات كل من أتـى ذكـره يف . ًأما اآلن فقد خوى البيت متاما«
ًوهـل حقـا : ًأحيانا أفكر. هذا السجل، ومات جرياهنم وأتراهبم

 ؟»...وجدوا يف هذه الدنيا
بـل . عندما أزور مقربة القرية فحـسب أحـس أهنـم وجـدوا

أحس بقرب محيم منهم، ولكن حتى هذا يتطلب منـي أن أبـذل 
 وأن - إذا ما وجـدهتا –ًجهدا وأن أجلس قرب أرضحة األهل 

من اخلزي أن أقول ما سأقوله، ولكـن لـن . أستغرق يف التفكري
 وبيـرت نحـن ال نعـرف قبـور جـدنا وجـدتنا: أقدر عـىل كتامنـه

إننا نعرف فحسب أهنا قائمـة قـرب هيكـل كنيـسة . بيرتوفيتش
ال يمكنـك شـتاء أن تـذهب إىل . قديمة يف ضيعة تشريكيزروف

إذ تغوص إىل خـرصك يف كثبـان مـن الـثلج، تـربز منهـا : هناك
أمـا يف أيـام . صلبان متباعدة، وأطراف أغصان وعواسج عارية

املقفـر، ثـم تـربط الصيف فتعرب شارع القريـة احلـار، اهلـادئ، 
احلصان إىل سور الكنيسة الذي تقـف خلفـه، كجـدار أخـرض، 

ــالقيظ ــة ب ــضع صــنوبرات مكتوي ــوخ . ب وخلــف شــجرة اخل
املتطاولة، وخلف الكنيسة البيضاء ذات القبة الصدئة، كان ثمة 
حرج كامل من أشجار الدردار الواطئة، يلقي بظالله الباردة يف 
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اسـج واألكـامت، واحلفـر ًوتتسكع طـويال بـني العو. كل مكان
املغطاة بأعشاب املقابر الرقيقة، وبـالط األرضحـة الغـائص يف 
األرض، امللفع بطحالـب سـوداء، وبخـار مـاء املطـر يتـصاعد 

هامها شاهدتان حديديتان أو ثـالث شـواهد ولكـن ملـن ... منه
لقد اخرضت وتذهبت بحيث مل يعد باإلمكان قراءة ما ... هي؟

.. ة إذن ترقـد عظـام اجلـد واجلـدة؟حتت أي أكمـ. كتب عليها
ًإنك تعرف شيئا واحدا فحـسب، وهـو أهنـا . الرب وحده يعلم ً

ًوجتلـس وتفكـر جاهـدا يف أن . بـالقرب منـك... موجودة هنـا
ًتتخيل كل آل خروشوف املنسيني، فيبدو لك زمـنهم بعيـدا بـال 

 :ًهناية، وقريبا دونام حد؛ وعندها تقول لنفسك
ًليس صعبا، ليس صعبا - عليـك أال تنـسى .  أن تتـصورهمً

فحسب، أن هذا الـصليب املـذهل، املائـل، املنتـصب يف سـامء 
ًوأن يف زمـنهم أيـضا ... ًالصيف الزرقاء، كان يف زمـنهم أيـضا

كانــت الــسنابل تــصفر يف احلقــول اخلاويــة القائظــة، وكانــت 
ًاألحراش تلقي بظالهلا الباردة، وأنه قد تـسكع أيـضا، يف هـذه 

 كهذا احلصان األبـيض، اهلـرم، ذي العـرف األحراش، حصان
 ...األخرض، والشعر املغسول، واحلوافر الوردية املحطمة

١٩١١ 
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    شارع أليف

 
ًيف ليلة ربيع باريسية، كنت سـائرا يف البولفـار، عـرب سـديم 
متصاعد من اخلرضة الطازجة الكثيفة، وكانت القناديـل ترسـل 

 بنفـيس الـشباب كنـت أحـس. عرب السديم أضـواءها املعدنيـة
 :واخلفة، وكنت أردد

 يف شارع أليف
ًأذكر بيتا عتيقا ً 

 ذا درج عال معتم
 .وشباك بستائر مسدلة

ًأبيات رائعة، وكم هو مدهش أن كل هذا كان لدي يوما مـا، 
موسكو، برسنيا، شـوارع صـامء مغطـاة بـالثلج، بيـت خـشبي 
لتاجر صـغري، وأنـا، الطالـب الـذي ال أصـدق اآلن أنـه كـان 

 .ًودا يف زمن ماموج
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 وكان ضوء خفي
 .يشع حتى منتصف الليل

العاصفة تعوي، والريح تنفخ الـثلج . ًوكان يشع هناك أيضا
عن السطح اخلشبي، خافقة إيـاه بالـدخان، وفـوق، يف العليـة، 

 .كان ثمة ضوء منبعث من خلف ستارة محراء من التفتة
 آه كم هي غريبة هذه الفتاة
 يف ساعة منشودة من الليل

 نت ألتقيها يف ذلك البيتك
 بشعرها املرسل

كانت ابنة شامس من سريبوخوف، هجرت . ًوهذا كان أيضا
صـعدت الـدرج ... أرسهتا املعدومة وأتت إىل موسكو للدراسة

اخلشبي املغطى بالثلج، وهززت احللقة املوصـولة بـسلك ممتـد 
ومن خلـف . حتى املمر، ينتهي بصفيحة معدنية تضج كاجلرس

ت أصوات خطى تعدو عىل السلم اخلشبي، ومن ثم الباب انبعث
ــاهلا وكنزهتــا  ــا وش ــىل وجهه ــريح ع ــت ال ــاب، وهب ــتح الب ف
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ًرحت أقبلها، معانقا إياها، حاجبا عنها الـريح، ثـم ... البيضاء ً
ركضنا إىل العلية يف الربد الصقيعي وعتمـة الـسلم، ركـضنا إىل 

... شـحيحًغرفتها الصغرية الباردة أيضا، املضاءة بقنديل غازي 
الستارة احلمراء عـىل النافـذة، وكـريس حتتهـا حيمـل القنـديل، 

ألقيت معطفـي وقبعتـي حيـثام . ورسير حديدي بمحاذاة اجلدار
اتفق، وأجلستها عىل ركبتي، بعد أن جلست أنـا عـىل الـرسير، 

مل يكـن ... فأحسست بجسدها وعظامها تلتصق يب عرب التنـورة
ة شـقراء نحيلـة، ووجـه ًشعرها مرسال، وإنام كان لـدهيا ضـفري

ًشعبي بسيط، شفاف من اجلوع، وكانت عيناها شـفافتني أيـضا 
وفالحيتني، وكانت شفتاها رقيقتني، كـام لـدى مجيـع الفتيـات 

 ...الضعيفات
 نزعت رداء الطفولة والتهبت

 منهمرة بقبلها عىل شفتي
 ومهست يل مرجتفة

 .اسمع، فنلهرب
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ي رائعـة هـذه ؟ ولكن إىل أيـن وملـاذا وممـن؟ كـم هـ!هنرب
، »فلنهرب«مل يكن لدينا . »فلنهرب«احلامقة الطفولية املضطرمة 

وإنام كانت تلك الـشفتان الـضعيفتان أحـىل شـفتني يف العـامل، 
وتلك الدموع احلـارة، املتألقـة يف العينـني مـن فـرط الـسعادة، 
واإلهناك الثقيل للجسدين الفتيني، الذي، من وطأته، كـان كـل 

كانت شفتاها تلتهبان، كـام يف .  كتف اآلخرمنا يلقي برأسه عىل
احلريق، عنـدما كنـت أحـل كنزهتـا، وأقبـل هنـدها األبـيض ذا 

وعندما نصحو كانـت تقفـز إلشـعال . الكرزة الصغرية الصلبة
وبعد ذلـك كنـا نـرشب الـشاي مـع . القنديل، وحتضري الشاي

اخلبز األبيض، واجلبن ذي القرشة احلمراء، ونتحـدث إىل مـا ال 
ً عن مستقبلنا، ونحن نحس اجلـو، خلـف الـستارة، عابقـا هناية

 .بالشتاء والربد الطازج، ونصغي إىل وقع الثلج عىل النافذة
ًيف شارع أليف أذكر بيتا عتيقـا« ًومـاذا أذكـر أيـضا؟ أذكـر » ً

كيف رافقتها يف الربيع، إىل حمطة كورسك، وكيف عـدونا عـىل 
اء ملفوفــة الرصـيف، بــسلتها القــشية، ورصة مــن بطانيــة محــر

بحزام، بمحاذاة القطار الطويل، الـذي كـان يتهيـأ لالنطـالق، 
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وأذكـر كيــف ... حمـدقني إىل العربـات اخلـرض املكتظـة بالبـرش
ًاســتطاعت أخــريا الــدخول إىل ممــر إحــداها، وكيــف تكلمنــا 
وتواعدنا، وقبل أحدنا يدي اآلخر، وكيـف وعـدهتا بـاملجيء، 

 ....بعد أسبوعني، إىل سريبوخوف
 .ًكر شيئا آخر، فبعد هذا مل حيدث يشءال أذ

 
١٩٤٥ 
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  الشباب والشيخوخة
 

ًكانت أياما صيفية رائعة، وكان البحر األسود هادئا ً. 
 .اكتظ املركب من مقدمته وحتى مؤخرته، بالناس واألمتعة

ًكــان إبحارنــا طــويال ودائريــا القــرم، القفقــاس، ســاحل : ً
 ...ةاألناضول، القسطنطيني

الشمس الهبـة، الـسامء زرقـاء، البحـر ليلكـي، وقفـات ال 
تنتهي يف املـوانئ املزدمحـة بالنـاس، الـضاجة هبـدير الرافعـات 

انزل، ارفع، ثم من جديـد : املصم، وبشتائم البحارة ورصاخهم
يسود اهلدوء والنظام واالنـسياب البطـيء، بمحـاذاة النتـوءات 

 .مساجلبلية، الذائبة من احلر يف سديم الش
كان النسيم البحري هيب عـىل مقـصورات الدرجـة األوىل، 
وكانت غرفة االسـرتاحة فارغـة، نظيفـة، رحبـة، أمـا القـذارة 
والــضيق فكانــا يعــامن جحافــل الركــاب متعــددي القوميــات 
واألجناس، القابعني قـرب املاكنـة الـساخنة واملطـبخ الفـواح، 
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بـال وعىل األرض حتـت الـستائر، وفـوق سلـسلة املرسـاة واحل
ًكان املكان هنا عبقـا برائحـة نفـاذة، حـارة، . الثخينة يف املقدمة

ًلطيفة، تارة، ودافئة، كرهيـة، تـارة أخـرى، لكنهـا مثـرية دائـام، 
كان ثمة رجال ونـساء . خاصة، مركبية، متتزج هبا طزاجة البحر

ــرة  ــان مــن شــبه جزي ــات، ورهب ــون وأوكراني روس، وأوكراني
كـان األكـراد، وهـم ... نيونأفون، وأكراد وجيورجيون ويونـا

ــا  ــساء، أم ــى امل ــصباح وحت ــذ ال ــامون من ــسيط، ين ــعب ب ش
ــافزين  ًاجليورجيــون فكــانوا يغنــون أو يرقــصون أزواجــا، متق
بليونة، وبخفة مغناجة يشمرون أكاممهـم العريـضة، ويعومـون 

 تـاش، –تـاش : ًيف احلشد الذي خييل الساحة هلم مصفقا بإيقاع
وس الذاهبون إىل فلسطني فكـانوا أما احلجاج الر.  تاش–تاش 

يرشبون الشاي من دون انقطاع، وثمـة بيـنهم رجـل طويـل ذو 
كتفني خاسفتني، وحلية صفراء مدببة، وشعر مستقيم، كان يقـرأ 
الكتاب املقدس، وامرأة متحررة إىل درجة االسـتفزاز، ال تـزيح 

ًكانت ترتدي كنزة محراء، ومنـديال أخـرض . عينيها احلادتني عنه
 .ًا، يلف شعرها اجلاف األسود، وجتلس وحيدة قرب املطبخشفاف

نزلــت إىل الــشاطئ، وعنــدما . ًتوقفنــا طــويال يف ترابيزونــد
عدت رأيت عصبة جديدة من األكـراد املـسلحني، بثيـاب رثـة 
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ممزقــة، تــصعد الــسلم إىل املركــب، إهنــا حاشــية لــشيخ كــان 
ــاءة  ــيض وعب ــصدار أب ــريض العظــام، ب يتقــدمهم، ضــخم ع

. رمادية، مزنرة عنـد اخلـرص النحيـل بحـزام مـزركشرشكسية 
هنض األكراد الذين كانوا معنا، والقابعني كلهم يف مكان واحـد 
من سـطح املركـب، ونظفـوا فـسحة خاليـة، ففرشـت حاشـية 
ًالشيخ كثريا من السجاد، وصفت عديـدا مـن الوسـائد، ورقـد  ً

كانـت حليتـه بيـضاء . الشيخ عىل هذا املـضجع بحركـة ملكيـة
ًغوة، ووجهه جافا، مسودا من لفح الشمس، وكانت عيناه كالر ً

ــب ــألق غري ــان ب ــسليتان تلمع ــصغريتان الع ــه . ال ــت من اقرتب
 :وسألته بالروسية» السالم عليكم«ًوجلست القرفصاء قائال 

 من القفقاس؟ -

ًفأجابني متوددا وبالروسية أيضا ً: 
 .من مكان أبعد أهيا السيد، نحن أكراد -

 حرون؟إىل أين أنتم مب -

 :أجاب بتواضع أيب
إنني أمحـل لـه . إىل استامبول يا سيدي، إىل السلطان نفسه -

أخذ منـي الـسلطان للحـرب سـبعة . سبعة أحزمة: هدية امتنان
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لقـد . أبناء، أخذ كل ما عندي من أبناء، وقتلوا كلهم يف احلرب
 ...ًباركني السلطان سبعا

لـئ  صات بأسف مستهرت شاب وسيم ممت-تيس، تيس، تيس 
ًكان يوناين اجلنسية، غندورا يرتـدي . واقف فوقنا وبيده سيجارة

ًطربوشا دمشقيا بلون الكرز، ومعطفا رماديـا وصـدارا أبـيض،  ً ً ً ً
ًوبنطاال رماديا من أحدث طراز، وحذاء ملمعا، مزررا من كـال  ً ً ً

 :ًجانبيه، وأردف هازا رأسه
 .ًشيخ يف عمرك يبقى وحيدا -

 :ب، وأجاب ببساطةنظر الشيخ إىل طربوش الشا
ًأنت من سيكون شيخا، أمـا أنـا فلـست . يا لك من أمحق ـــ

 أتعرف قصة القرد؟. ًبشيخ ولن أكون أبدا

 :ابتسم الغندور بارتياب
 أي قرد؟ -

 خلق اهللا السامء واألرض، أتعرف هذا؟! اسمع إذن -

 .أعرف -

سـوف تعـيش أهيـا : وبعد ذلك خلق اإلنـسان وقـال لـه -
ًسوف تعيش جيدا، سـتفرح . ًالعامل ثالثني عامااإلنسان يف هذا 
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هل . وتظن بأن  كل ما خلق اهللا وصنعه عىل األرض مسخر لك
حيـاة جديـدة، ولكـن ثالثـني : أنت راض هبذا؟ ففكر اإلنسان

 .ًقليل هذا، أتسمع؟ سأل الشيخ ساخرا... ًعاما فقط؟ آه

 . أجاب الغندور–أسمع  -
 سوف حتمل األثقال :بعد ذلك خلق الرب البغل وقال له -

واألمحال، وسوف يمتطيـك النـاس، ويـرضبونك عـىل رأسـك 
بالعصا، هل ترىض أن تعيش مثـل هـذه املـدة؟ انتحـب البغـل 

ًمل كل هذا؟ أعطني يا رب مخسة عرش عاما : وبكى، وقال للرب
يـا رب أرجـوك، : من العمـر فحـسب، فقـال اإلنـسان للـرب

وافـق . إىل عمـريًأضف اخلمسة عرش عاما املتبقية من حـصته 
كـان . ًوأصبح عمر اإلنسان مخسة وأربعون عامـا. الرب وفعل

. ً سأل الشيخ ناظرا إىل الغندور–ًاإلنسان حمظوظا أليس كذلك 
 :ًأجاب ذاك مرتددا، دون أن يفهم معنى كل هذا

 .أجل حظه طيب -

: ًبعد ذلك خلق اهللا الكلب وأعطاه ثالثني عاما، وقال لـه -
ًبدا، وستحرس مال اإلنـسان مرتابـا بكـل ًسوف تعيش حاقدا أ ً

زعـق . غريب، وستنبح عىل املارة، ولن تنـام الليـل مـن القلـق
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ومــرة أخــرى راح . أوه، يكفينــي نــصف هــذه احليــاة: الكلــب
أضف إيل النصف اآلخـر، ومـرة أخـرى : اإلنسان يرجو الرب

 كم أصبح اآلن عمر اإلنسان؟. وافق الرب

 :ًأجاب الغندور مرحا
 .ًعاماستني  ـــ

ًوبعد ذلك خلق اهللا القـرد، ومنحـه أيـضا ثالثـني عامـا،  - ً
وقال إنه سوف يعيش بال عمل وال هم، ولكنـه سـيكون قبـيح 

ًسيكون أصلع ، مليئـا بالتجعـدات، وبحـاجبني : الوجه للغاية
عــاريني يزحفــان عــىل جبهتــه، وســيتفرج اجلميــع عليــه 

 .ويضحكون

 :سأل الغندور
 ذه احلياة؟ًإذن هو أيضا طلب نصف ه -
ً قـال الـشيخ ناهـضا -ًوهو أيضا ختىل عن نـصف عمـره  -

لتناول خرطوم النرجيلة من أحد رجاله، ثم أردف وهـو يعـود 
 :إىل االضطجاع عليها

 .وطلب اإلنسان هذا النصف لنفسه -
ًصمت حمدقا إىل نقطة ما أمامه، ذاهال عنـا، ثـم تكلـم غـري  ً

 :متوجه ألحد منا
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أكـل : لثالثني كام يليـق باإلنـسانعاش اإلنسان أعوامه ا -
ورشب وحــارب، ورقــص يف األعــراس، وعــشق الــصبايا 

ًبعد ذلك عمل مخسة عرش عاما كالبغل، مراكام ثروته، . والنساء ً
ًوعاش مخسة عرش عاما أخـرى كالكلـب، أمـضاها يف حراسـة 
ثروته ومحايتها، ويف النباح واحلقد عـىل اآلخـرين، دون أن ينـام 

ًأصــبح قبيحــا وهرمــا كــالقردالليــل، وبعــد ذلــك  كــل هــذا . ً
ً قـال الـشيخ للغنـدور سـاخرا مـدحرجا بـني –سيحدث لـك  ً

 .أسنانه خرطوم النرجيلة

 :سأل الغندور
 وملاذا مل حيدث لك؟ -

 .ًمل ولن حيدث يل هذا أبدا -

 ملاذا؟ -

 :أجاب الشيخ بثقة
ًأمثايل قلة، مل أكن بغال، ومل أكن كلبا، فلامذا أكـون قـردا؟  - ً ً

 ًاذا أكون هرما؟مل
١٩٣٦ 
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  ةــاألرجوح

 
ًجلست، ذلك املساء الصيفي، يف غرفة الـضيوف، مدغـدغا 

تنـاهى إىل سـمعي وقـع خطاهـا عـىل الـرشفة، . أصابع البيانو
 :ًفرضبت األصابع بوحشية، وزعقت مغنيا بصوت ناشز

 ال أحسد اآلهلة -
 ال أحسد امللوك

 عندما أرى العيون الناعسة 
 .الضفائر السودوالقد الرهيف و

ــويلتني،  ــضفريتني ط ــامم، ب ــال أك ــستان أزرق ب ــت بف دخل
ســوداوين، مــسبلتني عــىل ظهرهــا، وعقــد مرجــاين، وعيناهــا 

 :الزرقاوان تضحكان يف وجهها امللوح بالشمس
 كل هذا عني؟ أهو من تأليفك؟ -

 .أجل -
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 :رضبت األوتار مرة أخرى ورصخت
 .ال أحسد اآلهلة -
 .ة تلك التي لديكيا هلا من إذن موسيقي -

ــد  - ــل ليوني ــيم مث ــهري، ووس ــام ش ــل رس ــي باملقاب ولكنن
 .فيا ملصيبتك إذ أتيت إليك. أندرييف

إنه يريد إرعابنا ولكنني ال أحس بأي رعب، هذا مـا قالـه  -
 .تولستوي عن أندرييفك هذا

 .سنرى، سنرى -

 وعصا اجلد؟ -

صحيح أن اجلد بطل من سيباستوبول، ولكن ليس فيه مـا  -
لنهرب ونتزوج، وبعد ذلك نركع عىل قدميه، . يف إال مظهرهخي

 .فيبكي ويصفح عنا

يف الغسق، قبيل العـشاء، عنـدما هبـت مـن املطـبخ رائحـة 
اللحم والبصل، وصفا اهلواء يف احلديقة الندية، كانا يتأرجحـان 
عىل األرجوحة، يف هنايـة املمـشى، واقفـني أحـدمها بمواجهـة 

اهتـا، خافقـة اهلـواء، فرتفـرف اآلخر، واألرجوحـة تـرص بحلق
ًكان يشد احلبل وهيز العقد، راسام عينني مـرعبتني، . أذيال ثوهبا
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أما هي فكانـت تنظـر إليـه بثبـات ومـن دون معنـى، متـوردة، 
 .فرحة
هاهي أول نجمة، ها هو اهلـالل، والـسامء فـوق البحـرية  -

... إيه أهيا الرسام، انظر أي هالل دقيق هـو... خرضاء، خرضاء
 .سنقع... أوه.. يا ذا القرون الذهبية... يا هالل... هالليا 

ٍطـارا مــن عـل، وقفــزا إىل األرض، ثـم جلــسا عـىل مقعــد 
األرجوحة، ومها يكبحان أنفاسهام الالهثـة، وينظـران أحـدمها 

 .إىل اآلخر
 .ثم ماذا؟ لقد قلت ما عندي -

 وماذا قلت؟ -

 .أنت واقعة يف حبي -

نحن قادمـان، ...هيه..  للعشاءإهنم ينادوننا.. صه...ممكن -
 .قادمان

النجمة األوىل، اهلالل، السامء : دعينا نتأمل. انتظري دقيقة -
ًاخلرضاء، أريج الندى، رائحة املطبخ، حقـا، مـن جديـد حلمـي 

 ...املفضل مع القشدة، وعينان زرقاوان ووجه سعيد رائع

 .أجل، لعله لن يكون يف حيايت مساء أسعد من هذا -
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يف عينيهـا بدايـة احلـب، «: تي يقول عـن بياتريـساكان دان -
 أليس كذلك؟. »وآخره يف ثغرها

 .قال هذا وأخذ يدها
احتــضن كتفيهــا . فأغمــضت عينيهــا وأحنــت رأســها إليــه

 :وضفريهتا، ورفع رأسها
 آخره يف ثغرها؟ -

 ...أجل -

 :وعندما سارا يف املمشى، نظر إىل ما بني قدميه
ىل اجلد، ونركع أمامه طالبني ماذا نفعل اآلن؟ هل نذهب إ -

 بركته؟ ولكن، عندها، أي زوج أكون أنا؟
 .كل يشء، إال هذا.. ال...ال -

 وماذا إذن؟ -

 .لن يأيت ما هو أمجل.. ال أدري فلنكتف بام لدينا -
 

١٩٤٥ 
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  طورةــاألس

 
 اجلميـع كـان يغنـي عـىل وقـع –عىل أنغام األورغ والغنـاء 
يطيب لنا أن نكون «: ارعة تقولاألورغ أغنية ناعمة، حزينة، ض

ــا إهلــي عــىل أنغــام األورغ والغنــاء فجــأة رأيتهــا، -» معــك ي
 رؤيا مباغتة، غري منتظـرة، ال أعـرف مـن أيـن –وأحسست هبا 

 وظللـت طـوال –انبثقت، مثل كل الرؤى األخرى التي تأتيني 
لقـد عاشـت يف تلـك . النهار أفكر هبا، وأعيش حياهتـا وزمنهـا

التي نسميها القدم، ولكنها كانـت تـرى الـشمس األيام الغابرة 
التي أراها اآلن، وهذه األرض التي أحبها للغاية، وهذه املدينـة 
العتيقة، وهذا الكاتدرائية، والصليب الذي مـا زال يـسبح، كـام 
يف املايض، بني الغيوم، وسـمعت هـذه األغـاين التـي أسـمعها 

 .اآلن
راهتـا، كانت فتية تأكـل وتـرشب وتـضحك وتثرثـر مـع جا

ًوماتـت بـاكرا .. ًكانت بنتا ثم خطيبة فزوجة فأم. وتعمل وتغني
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ًمثلام متوت غالبا النساء اللطيفات املرحات، ورتلوا هلا األناشيد 
وهاقد مضت قرون عديدة وهي غائبة عـن . يف هذه الكاتدرائية

ونـشبت بـدوهنا حـروب جديـدة، وظهـر بابـاوات . هذا العامل
 وفرسان، ويف الوقت نفسه كانـت وملوك وجنود وجتار ورهبان

عظامها النخرة، ومججمتها الصغرية الفارغـة، ترقـد يف األرض 
 ...وترقد

 .كم عددها يف األرض هذي العظام وهذي اجلامجم
إن كل املايض البرشي، كـل التـاريخ اإلنـساين، مـا هـو إال 

وسـوف يـأيت يـوم انـضم فيـه . حشد وجحافل مـن األمـوات
ًعبا بعظامي ونعيش يف خميلـة األحيـاء، ًإليهم، وسأكون أيضا مر

 مثل ذلك اجلحفل العام الـذي سـيغرق األرض –ًمثلهم مجيعا 
 ومع ذلك سيظل هناك أحيـاء، وسيعيـشون وهـم –يوم احلرش 

حيلمون بنا، نحـن املـوتى، وبحياتنـا املغرقـة يف القـدم، وزمننـا 
ًاملايض، الذي سيبدو هلم رائعا، وسعيدا، لكونه أسطوريا ً ً. 

 
١٩٤٩ 
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  لــر الليــ  آخ

 
ًهل كان حلام، أم ساعة ليل من حياة خفية تـشبه األحـالم؟ 
تراءى يل قمر اخلريـف األسـيان يـسبح منـذ زمـن بعيـد، فـوق 
األرض، وأن ساعة اخلالص من كل كذب النهـار وهرجـه قـد 

ًنمت طـويال . تراءت باريس غافية حتى آخر شحاذ فيها. حلت
مثل طبيب حـريص متـأن، قـام حتى انرصف النوم ببطء عني، 

بواجبه، ومل يرتك املريض إال بعـد أن رآه يتـنفس مـلء صـدره، 
. ويفتح عينيه، ويرسم ابتسامة حيية، ابتـسامة العـودة إىل احليـاة

ًصحوت، فتحت عيني، فرأيـت نفـيس غارقـا يف مملكـة الليـل 
 .املضيئة الساكنة

ــي بالطــابق اخلــامس، بخطــى  ــسجادة، يف غرفت ذرعــت ال
 ثم اقرتبت من إحدى النوافذ، ورحت أنظـر إىل الغرفـة صامتة،

الكبرية امللونة بعتمة خفيفة تارة، وتارة عرب الزجاج العلوي من 
رفعـت عينـي . ّالنافذة، إىل القمر الذي كان يسكب الضوء عيل
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كانت أشعته خترتق دانتـيال . ًإىل أعىل، وحدقت طويال يف وجهه
مل يكـن القمـر . مق الغرفـةالستارة البيضاء، ملطفة العتمة يف ع

ًمرئيا من هناك، ولكن النوافذ األربع كلها، وما حياذهيـا، كانـت 
كان ضـوء القمـر يـسقط مـن النوافـذ بـأقواس . تلمع ساطعة

شــاحبة زرقــاء، أو شــاحبة فــضية، ويف كــل قــوس منهــا ظــل 
متصالب، دخاين، يتكرس عىل األرائك والكرايس املنـورة، عـىل 

ألخـرية، جلـست تلـك التـي أحبهـا، يف األريكة عند النافـذة ا
ًاألبيض كلها، تشبه بنتا صغرية، شاحبة ورائعة، تعبـة مـن كـل 
ًيشء، من كل ما عانيناه معا، ومن كل ما كان حيولنا إىل عـدوين 

 .لدودين، رشيرين، يف كثري من األحيان
 ًملاذا مل تنم، هي أيضا هذه الليلة؟

أجل، .. لنظر إليهاًجلست عىل طرف النافذة، قرهبا، متجنبا ا
كان جدار البيت املقابل، بطوابقه اخلمـسة كلهـا، . تأخر الوقت

نظـرت إىل . ًمعتام، وكانـت نوافـذه مظلمـة مثـل عيـون عميـاء
. ًاألسفل، فرأيت رشيط الشارع الضيق العميـق أسـود وخاويـا

ّكانت املدينة كلها هكذا، وكانـت تنظـر إيل، إىل عينـي مبـارشة،  ّ
كـان الغـيم يـسبح . ينة بسبب هـذه اخليبـةمضيئة، خائبة، وحز
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ًقرهبا كالدخان، مضوءا، ذائبا، قرب البدر، كثيفـا مـدهلام بعيـدا  ً ً ًً
 .عنه، وكان يسري، خلف قمم األسطحة، كجيش ثقيل مكفهر

مل أر منذ زمن بعيد، ليلة قمراء، وهاهي أفكاري تعود يب من 
ًدهتا طفـال، يف جديد إىل الليايل اخلريفية املنسية البعيدة، التي شه

هناك كان القمر ينظر . سهوب روسيا الوسطى املتعرجة البائسة
. إىل سقف بيتنا، وهناك عرفته وأحببت وجهه الوديع الـشاحب

ًغادرت باريس بخيايل، وللحظـة تـراءت يل كـل روسـيا، متامـا 
ها هـي الرحابـة الذهبيـة . ٍوكأنني أنظر من عل إىل أغوار هائلة

يق، ها هي بالد الصنوبر املكفهـرة، الذاهبـة املتأللئة لبحر البلط
يف الغسق إىل الرشق، وها هـي الغابـات اخلفيفـة واملـستنقعات 
واألحراش الصغرية، التي تبدأ بعدها حقول وسـهول ال هنايـة 
هلا، وها هي خطوط السكك احلديدية ممتدة عرب الغابـات، عـىل 
مئات الفراسخ، تلمع بخفوت حتـت أشـعة البـدر، واألضـواء 

لناعسة تتألق عىل طول الطريق راكضة، الواحد إثر اآلخر، إىل ا
وتنبسط أمامي حقول تعلوها هـضبات صـغرية، هنـض . وطني

ًيف وسطها بيت إقطاعي رمادي عتيق، مقوضا وديعا حتت ضوء  ً
أمن املعقول أن هذا القمـر هـو نفـسه ذاك الـذي كـان .. القمر

مـن حيـزن حيدق إىل غرفة طفولتي، وشهدين فتـى، وهـو نفـسه 
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اآلن معي، عىل شبايب الضائع؟ إنه هو مـن أدخـل الـسكينة إىل 
 ...قلبي يف مملكة الليل املضيئة

ًسمعت صوتا مرتبكا يقول ً: 
 ملاذا مل تنم؟ ـــ

وخز قلبي، بأمل ولذة، كوهنـا هـي التـي بـدأت الكـالم بعـد 
 .صمت طويل عنيد

 :أجبت هبدوء
 وأنت؟.. ال أدري -

ًمـن جديـد هـبط القمـر بـشكل ملحـوظ . وصمتنا طـويال 
 .وراح يتأمل غرفتنا بعمق. ًمقرتبا من األسطحة
 :ًقلت مقرتبا منها

 ...اغفري يل -

انحدرت الدموع عىل خدهيا، . غطت عينيها بكفيها ومل جتب
فركعـت عنـد . وارتفع حاجباها، وارجتفـا كـام لـدى األطفـال

 .قدميها وألصقت وجهي هبا، من دون أن أمنع دمعها أو دمعي
 :ست مضطربةمه
 وهل أنت املذنب؟ ألست أنا املذنبة يف كل هذا؟ -
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 .ورسمت عرب الدموع ابتسامة فرحة مريرة
ًفقلت هلا إننا مذنبان معا، ألننـا خرقنـا سـفر الفـرح، الـذي 

وأحب أحـدنا اآلخـر كـام . ينبغي أن نعيش عىل األرض ألجله
ًينبغي الثنني تعذبا معا وضـال، وصـادفا، مـع ذلـك، حلظـات 

رة من احلقيقة، ومل يكن من شاهد عىل سعادتنا سـوى القمـر ناد
 .احلزين الشاحب

 
١٩٠١ 
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  قبض الريح

 
 ومـا هـو ،أتعلمون كيف مات فولتري، وأين دفـن يف البدايـة

 املصري الذي انتهى إليه دماغه وقلبه؟
روى لنـا لينــوتر هــذا بمهارتــه املعتــادة والــسخرية املرهفــة 

 .الدائمة التي متيزه
تري إىل باريس، قبل ثالثة أشهر من وفاتـه، ونـزل يف قدم فول

فيال السيد دوفيليت الواقعة عىل الزاوية القائمة بني شارع بـون 
ساد اهلدوء والسالم هذه الفيال ملدة ثالثـة أشـهر، . وضفة النهر

كـان باسـتطاعة . ١٧٧٨ أيـار ٣٠حتى حل املساء الرهيـب يف 
الليلـة، إذا مـا نظـروا إىل املارة العابرين قرب بوابة الفيال، تلك 

الذي ظل باملناسبة، حتى زمننا هذا، عىل ما كان عليه يف (فنائها 
النوافـذ : أن يالحظوا حركة غري عادية متأل البيت) ذلك الوقت

الثالث يف الطابق األول ظلت مضاءة بقـوة حتـى آخـر الليـل، 
ماذا حدث؟ مـا . وخلف ستائرها كان ثمة ظالل برشية تركض
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 امللحـد األعظـم قـد أسـلم الـروح للـرب، وأن حدث هـو أن
أرسته، السيدة ديني وأخوها، والقس مينود والـسيدان دورمـوا 
. ودوفيليت، والطباخة والبوابة، كانوا منهمكني بإكساء اجلـثامن

ليكوفرير، أحـس . جوهر املسألة أن فولتري، بعدما شهد جنازة أ
ءات بالرعب واخلوف مـن أن يلقـى كاجليفـة، ومـن حتقـق نبـو

أعدائه الذين توقعوا لـه، عنـد دفنـه، فـضيحة كـربى سـيثريها 
وكان ينبغـي إذن رد هـذه الفـضيحة بـأي . املتعصبون الدينيون

 .ثمن
بعـد هـذا، . لفظ فولتري آخر أنفاسه يف الساعة احلادية عرشة

ويف احلال، اندفع أحد احلارضين إىل اجلراح تري، وانطلق آخـر 
أتى هذان، وفحصا اجلثـة بـرسعة، . إىل الصيديل املجاور ميتوار

وصادقا عىل الوفاة، ثم اهنمكا يف تعقيم اجلثامن، ويف اسـتخراج 
األحشاء ألقيت يف أقـرب وعـاء . القلب والدماغ واألحشاء منه

للنفايات، أما الدماغ فحرش يف قطرميـز مـيلء بالـسبريتو، وأمـا 
القلـب فوضــع يف علبـة مــن الرصـاص، وضــعت بــدورها يف 

وليس هذا كل يشء، فقد كانت املعضلة . ذهبصندوق فيض م
ًالرئيسية كامنة يف نقل اجلـثامن رسا مـن بـاريس إىل ديـر سـيليري 

كـان القـس . ً كيلـو مـرتا١٣٠الذي يبعد عن العاصمة بحوايل 
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ًمينو، ابن أخ الفقيد، مقربا من هذا الدير، وكان يأمل باحلـصول 
لكـن كيـف و. عىل إذن من رئيسه بتشييع فـولتري، ودفنـه هنـاك

ينقلونه إىل الدير؟ إذ كان ينبغـي أن يـتم هـذا بـدهاء، وبـأرسع 
 .شكل ممكن، من دون بخل يف اإلنفاق

بعد استخراج القلـب والـدماغ واألحـشاء رشعـوا بإكـساء 
ّلفوه بكفن مزق من بياضات الـرسير عـىل عجـل، ثـم : اجلثامن ُ

ميـه ألقوا عىل كتفيه عباءة، وعىل رأسه طاقية الليل، وأدخلوا قد
يف خفيه، وعندما انتهوا من هذا جروا الرفاة العظيمة، املقمطـة، 

 كانت زرقـاء بنجـوم -من البيت إىل الفناء، ووضعوها يف عربة 
ــسندها - ــة كــي ي ــة اجلث ــاجللوس يف مواجه ً وأمــروا اخلــادم ب

ويمنعها من السقوط، واحلوذي بـأن يلهـب اجليـاد كـي تـرمح 
 .بأقىص رسعة ممكنة

. ت كام هـو معـروف، عـىل أفـضل وجـهمتت هذه اإلجراءا
وعند الوصول إىل سيليري كان اخلادم نفسه أقرب إىل املوت منـه 
إىل احلياة، بعد الرعب الذي ذاقه عىل الطريق، وهـو جـالس يف 

وصـل املتـوىف إىل . ًعربة معتمة وجها لوجه مع ميـت يتـأرجح
ًالدير كامال غري منقوص، برسعة فائقة، ومتت بقية اإلجـراءات 
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وعندما رقد جثامن فولتري حتت بالطات الـدير . لرسعة نفسهابا
 .مل تكن باريس قد علمت بعد بوفاته

أما فيام يتعلق بالقلب والدماغ فقد تعرضـا ملغـامرات أسـوأ 
» الـذي كـان يتميـز بحجـم غـري عـادي«الـدماغ . ًوأكثر تنوعا

أصبح يف حوزة الصيديل ميتوار، وظـل هـذا، لـبعض الوقـت، 
ولكـل مـن يرغـب يف «كان يريه للزبـائن : تباهييشبع ولعه بال

ًولكن بام أنه كـان إنـسانا مثقفـا، فقـد » تأمل دماغ السيد فولتري ً
ولـذا قـرر إهـداءها » التحفـة العجيبـة«خيش عىل مستقبل هذه 

ــولتري. للدولــة ــدها ســخر القــدر بقــسوة مــن ف فلدهــشة : عن
حنيـة الصيديل، ارتبكت الدولة، وراحت تعرب عن امتناهنا له، من

أمامه، ولكنها رفضت أخذ الدماغ، بعد نصف قـرن مـن ذلـك 
التاريخ كرر ابن الصيديل، الطبيب، ميتوار، حماولة أبيه يف حفـظ 
الدماغ لألجيال القادمـة، وقدمـه مـرة أخـرى لفرنـسا، ولكـن 

املالـك . ًفرنسا، لسبب ما، اعتذرت جمددا عن قبول هذا الرشف
 إقناع األكاديمية بأخذه، إذ الثالث للدماغ، السيد فريديه، حاول

عىل األقل بقبـول دمـاغ زميـل سـابق » اخلالدون«البد أن يقبل 
إذ ليس لدهيا مكان جدير «: ًولكن األكاديمية أيضا رفضته. هلم

انتقـل : وانطلـق الـدماغ يف رحلـة طويلـة. »هبذه اهلدية املباغتة
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، بالوراثة إىل حفيدة الصيديل، التي كانت تنتقل يف ترحال دائـم
الـذي حيمـل «حاملة معها، أينام حلت، ذلك القطرميز النفـيس 

، وعنـدما توفيـت »ًمعجزة أبدعت كثريا مـن األفكـار العبقريـة
احلفيدة انتقل القطرميز، بشكل غري مفهـوم إىل مـساعد صـيديل 

 بيع يف مزاد علني ضمن أشياء ١٨٧٠يدعى البروس، ويف عام 
 .أخرى، واختفى يف غياهب املجهول

 :نوتريقول لي
ًربام ظل سليام حتى وقتنا هذا، ولعله اآلن قابع يف سـقيفة  -

ما، ما بني املهمالت، ولكن أين بالضبط؟ مل جيب أحد عن هـذا 
 .السؤال حتى يومنا

ًأما القلب فلم يكن أحسن حظا، إذ عرف هـو أيـضا القلـق  ً
 .والتعاسة

» هـي جتـسيد للجـامل والطيبـة«كان لدى فولتري ابنة بالتبني 
ت من املاركيز دوفيليت صاحب الفيال الواقعة عىل شارع تزوج
ًكان شاعرا ونصريا متحمسا للـشيخ األعظـم. بون ً وقـد أخـذ . ً

القلب نفسه، وأمر بأن حيفر عىل الصندوق الذي حيـوي القلـب 
 :ًاألشعار التالية التي نظمها خصيصا
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 روحه حتوم يف كل مكان
 .ًوقلبه يرقد آمنا هنا
ًويال يف رضيح خاص شيده له فيليت بعد ذلك قبع القلب ط

يف صالون ملجأ فولتري الشهري، يف ذلك القرص املعروف للعـامل 
وهنـاك، أقـام عـىل رشف . كله، والذي كان فيليت قـد اشـرتاه

معبوده ما هو وسط بني املتحف واملعبد الوثني، ونـصب نفـسه 
ولكن مضت السنون، وتالشى محاس . ًكاهنا أكرب لعبادة فولتري

ً شيئا فشيئا، ثم أجر القرص لثري إنكليزيفيليت وبـالطبع أمـر . ً
هذا هبدم املتحف، وإزالته من الـصالون، وبـإخراج الـصندوق 

 .»إىل مكان ما«بالقلب الذي فيه » الثمني«
ًومــع ذلــك كــان القلــب أســعد حظــا مــن الــدماغ، وظــل 

ًطبعا استمر هو اآلخـر ولـزمن . ًالصندوق الذي حيتويه حمفوظا
ل من يد إىل يد، ومن وارث إىل آخـر، وكـان خـالل طويل، ينتق

ذلك مادة غنية للمشاحنات والـدعاوى القـضائية، لكنـه ظـل 
ًأخريا قدم للدولة كهدية، فكانت هذه املـرة أكثـر جتاوبـا . ًسليام ً

 .ًوتساهال مما كانت عليه مع الدماغ



 

 -٣٧٥-

ًإن قلب فولتري اآلن يرقد آمنا مطمئنا، كـام هـو معـروف، يف  ً
لقائمة يف شارع ريشليه، يف أسفل القاعدة التـي يـنهض املكتبة ا

 .عليها نموذج من مرمر غودون الشهري
ًأجل، ليس عبثا يضحك فولتري بشكل مسموم، حتـى اآلن، 

 .ًوهو باملناسبة يضحك عىل نفسه أيضا
 

١٩٢٧ 
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  ارــرنـب

 
 .أيامي عىل األرض أمست قليلة

 جبـال األلـب وها أنا أتذكر ما كنت قد كتبته عـن برنـار، يف
 .الساحلية املجاورة لألنتيب

 ...ًكنت نائام بعمق عندما رشق برنار نافذيت بحفنة رمل -

هكـذا أوقظـه برنـار قبـل . ملوباسـان» عىل املـاء«هكذا تبدأ 
 .١٨٨٨ نيسان ٦من مرفأ األنتيب يف » بيالمي«خروج 

فتحت النافذة فلفحت وجهي وصـدري وروحـي بـرودة  -
زرقة السامء الشفافة ختفـق بربيـق النجـوم كانت . الليل اآلرسة

 .احلي

 .الطقس حسن يا سيدي -

 والريح؟ -

 ساحلية يا سيدي؟ -
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 .وبعد  نصف ساعة أصبحا يف البحر
ًكان األفق شاحبا، بعيدا، وخلف خلـيج املالئكـة كانـت  - ً

ومـن .. ترتاءى أضـواء نـيس، تليهـا منـارة فليفرانـشا الـدوارة
 –كان ثمة إحساس بأن الثلج يغطيهـا  –اجلبال، غري املرئية بعد 

 ..ًكانت تتناهى، أحيانا، أنفاس جافة وباردة
مـا إن خرجنـا مـن املرفـأ حتـى ضـج اليخـت باحلركـة  ـــ

... ًواملرح، فضاعف من رسعته، راقصا عىل املوجيات الـصغرية
ويف الـسامء البعيـدة، فـوق .. ثم طلع النهار فانطفـأت النجـوم

 .العليا الثلجية بنار ورديةنيس، اشتعلت أضالع األلب 
. سلمت الدفـة إىل برنـار كـي اسـتمتع بـرشوق الـشمس -

وكنـت . كانت الريح املتعاظمـة تـدفعنا عـرب األمـواج املتدفقـة
ــدا  ــمع ناقوســا بعي ًأس ــان مــا مغنيــا -ً ً  كــان يقــرع يف مك

Angelos... ،كم أحب هذه الـساعة املبكـرة، اخلفيفـة الطازجـة
.  وعندما تبدأ األرض يف االستيقاظعندما يكون الناس نائمني،

إنك تتتنفس فيها، وترشب وترى حياة العامل اجلـسدية الوليـدة، 
 .احلياة التي سيظل رسها عذابنا األبدي العظيم

ًكـان برنـار نحــيال، حاذقـا، شـغفا إىل حــد غـري طبيعــي  - ً ً
إنـه إنـسان طـاهر . بالنظافة والرتتيب، شديد االهتامم واحلرص

 ...حار رائعالقلب، خملص، وب
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هذا ما قاله موباسان عن برنار، أما برنار فقد قال عن نفـسه 
 :ييل ما

ًأعتقد أنني كنت بحارا جيدا - ً)*(. 

لقد قال هـذا وهـو يمـوت،  وكانـت هـذه كلامتـه األخـرية عـىل 
 نيـسان ٦يف » بيالمـي«فراش املوت يف األنتيب، حيـث انطلـق عـىل 

 :فرتة وجيزة ما ييلروى إنسان شاهد برنار قبل موته ب. ١٨٨٨
خالل سنوات طويلة قاسم برنار األديـب العظـيم حياتـه  -

التسكعية البحرية، ومل يفارقه حتى رحلتـه القاتلـة إىل الـدكتور 
 .بالنش يف باريس

لقد مات برنار يف أنتيبه، ولكنني كنت قد رأيته منـذ زمـن  -
غري بعيد عىل شاطئ مشمس ألحد مرافـئ األنتيـب الـصغرية، 

 .يتوقف» بيالمي«ًريا ماكان حيث كث

ّكان طويال، يابسا، ذا وجه نـشط لوحـه ملـح البحـر - ً ومل . ً
ولكـن مـا أن . يكن من السهل جر برنار لالشـرتاك يف احلـديث

يمس األمر موباسـان حتـى تلتمـع عينـاه الزرقـاوان، وعنـدها 
 !البد من االستامع إليه وهو حيكي عنه

                                                             

 . بالفرنسية في اًألصل)*(
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أعتقد «: امته األخريةلقد صمت اآلن إىل األبد، وكانت كل -
ًأنني كنت بحارا جيدا ً«. 

لقد قاهلا . أختيل بشكل حي كيف بالضبط لفظ هذه الكلامت
بإرصار وفخر، وهو يرسم بيد مسودة، يابسة مـن الـشيخوخة، 

 :شارة الصليب
ما الذي كان يريد التعبري عنه هبذه الكلامت؟ الفرح بإدراكـه 

نفعة لآلخرين بكونه أنه، خالل حياته عىل األرض، قد جلب امل
ًبحارا جيدا؟ كال، وإنام أن الرب قد منح كـال منـا، مـع احليـاة،  ً ً
ًهذه املوهبة أو تلك، وفرض علينا واجبـا مقدسـا أال نـدفنها يف  ً

ملاذا وألجل ماذا؟ ال ندري، ولكن علينا أن نعـرف أن . الرتاب
كل يشء يف هذا العامل العيص علينـا البـد أن حيمـل معنـى مـا، 

ً إهليا أعىل، موجها بحيث يكون كل ما يف العامل ًقصدا . »ًحـسنا«ً
ًوأن التنفيذ املجتهد هلذه اإلرادة اإلهلية هو، دائـام، مأثرتنـا أمـام 

وبرنـار كـان يعـرف . الرب، وهي هلذا مصدر فرحنا واعتزازنـا
ولقــد كــان طــوال حياتــه يقــوم هبــذا الواجــب . هــذا وحيــسه

بــإخالص واجتهــاد املتواضــع، املكلــف بــه مــن قبــل الــرب، 
ًلقد خدم الرب ليس خوفا منه، وإنام إرضـاء لـضمريه . وجدارة
اآلن، «: كيف إذن ال يقول ما قاله يف حلظاتـه األخـرية. اخلاص
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وأنــت تطلــق رساح عبــدك يــا إهلــي، أجــرؤ عــىل القــول لــك 
ًأعتقد أنني كنت بحارا جيدا: وللناس ً«. 

 :كتب موباسان
التيـار الـذي يـأيت : م برنـاركل ما يف البحر كان يثري اهـتام -

ًفجأة، منبئا أنـه، يف مكـان مـا يف البحـر، قـد هبـت العاصـفة، 
والغيوم فوق أسترييل التي تعني بدء الرياح الشاملية البـاردة يف 

كان يراعي النظافة عىل اليخـت لدرجـة أنـه مل يكـن ... الغرب
حيتمــل رؤيــة قطــرة مــاء واحــدة عــىل جــزء مــا مــن األجــزاء 

 ...النحاسية

أي منفعة جيلبها برنار لآلخرين بمسحه هلذه القطـرة؟ ومـع 
ملاذا ومن أجل مـاذا؟ ولكـن الـرب نفـسه . ذلك كان يمسحها

وقد فرح هو نفسه عندما رأى . »ًحسنا«حيب أن يكون كل يشء 
 .»ًحسنا للغاية«أن ما خلقه كان 

أعتقد أنني، كفنان، أستحق أن أقول عـن نفـيس، يف أيـامي 
 .ًا مشاهبا ملا قاله برنار وهو يموتًاألخرية، شيئا م
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