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 -وىبني الخالؽ بكـر ىديتيف7 الرغبة في سرد القصص 

لكافية لسرد ىذه والموىبة ا -بعضيا واقعي واآلخر خيالي
ني ممتف لذلؾ إلى أبعد حد  .القصص شفويًا أو كتابًة. وا 

عمى الرغـ مف نجاح مصنفاتي المنشورة في التاريخ والتراجـ 
والتحميؿ، إال أني أفضؿ كثيرًا كتابة الشعر وخصوصًا الخياؿ. 
إف المتعة في استعماؿ الكممات لبناء مسارات مف خالؿ المناظر 

عميا، والتي مف خالليا "سيسافر" قرائي عمى الطبيعية التي أفت
 .أمؿ االستمتاع بيا،  شيء  مف الصعب مضاىاتيا

نشأت ىذه القصص مف نسج مخيمتي أو مف تجربتي الخاصة 
في الحياة، وقد استعممت الرمزية ألحّوؿ بعض األحداث الجميمة 
والمرعبة والمؤلمة في حياتي إلى قصٍص لـ تعد تحاكي الواقع، 

تنقؿ دروس تمؾ األحداث أو الحقائؽ المتعمقة بيا ولكنيا 
 .بعواطؼ وحيوية مطابقة لألصؿ، عمى ما آمؿ

أىدي كتاب القصص الصغير ىذا إلى زوجتي وبناتي، 
وأيضًا إلى والدي جوف. الذي غّذى نيـَ جوع صباي لممعرفة، 
وشجعني عمى أف أحيا حياتي عمى أكمؿ وجو في عالميف 

، حيث قاـ ىو  منفصميف7 في منزؿ يتكوف مف ثالث غرؼ نـو
خوتي وأخواتي، وفي ذلؾ القصر الضخـ  وأمي بتربيتي أنا وا 

 .الفاخر في مخيمتي
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إنني أراه مرة أخرى في المرآة الممسوحة بالفانيال فوقي، خديف 
أبيضيف رغوييف. في عيني ىناؾ في أعماؽ بؤبؤ عيني. ُأحدؽ 

. شيئًا ما ينظر لمخمؼماـ في سوادىما وأرى عمى ما أعتقد باىت
ليست عيناي بقزحيتيما الزرقاء اليرمة الباىتة والتي ما زالت 

 تشبو لوف عيوف أطفالي. في عينّي ىناؾ في سواد بؤبؤي. 
 
 
 
 
 
 

تقدمُت ببطء إلى المرآة، ولكف نَفسي مأل الزجاج بالضباب، 
قطعة الفانيال المرتقة. استعممت وبدوف تفكير لطخُتيا مرة أخرى ب

الصابوف لالغتساؿ واآلف ضبابيا يغطي المرآة. صابونة جيدة 
لمبشرة ولكنيا ليست كذلؾ لممرآة. سرُت بالمنشفة عمى خصري 
وشعري الرطب في غرفة نومي بقشعريرة وقدميف متجمدتيف، 
ونظرت مف خالؿ مرآة الدوقة! وبضوء مصباح الغرفة البائس 

اط. وحتى بعد أف أزحت الستائر إلى أبعد حٍد ذي الستيف و 
 ممكف، لعنُت السماء الممبدة.
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غرفة ابني؟ آه، فغرور سف مراىقتو سيؤّمف لي مصباحًا قويًا، 
ورأيت عف قرب الظالـ في عتمة عيني. تحرؾ وحّدؽ ونظر 

 بشزر.
"يا إليي، ساعدني!"، دعوُت وأنا أرى عيوف شيطاني. "مف 

 أنت؟"
بصوتي وفي رأسي عمى ما أعتقد، عمى الرغـ  "أنا أنت"، أجاب

 مف عممي بأنو لـ يكف أنا مف تفوه بذلؾ.
"أنت لست أنا، وال يمكنؾ أف تكوف ىنا. أنا أنتمي هلل. اذىب، 

 اذىب".
"أنت مخطئ. أنا ىو أنت. وأنا أنتمي إلى ىذا الجسد، وأنت 

 ىجرت إليؾ، أليس كذلؾ؟"
الحقير كاف ىناؾ في "ال لـ أفعؿ، لـ أفعؿ." لكف ىذا الشئ 

 عينّي حيث يجب أف يكوف اهلل.
"ماذا تريد؟ روحي؟" سألتو، ربما سألُت بصوت مرتفع وربما لـ 

 يكف كذلؾ.
التيكـ  -"لدي كؿ ما اريد،" قاؿ بصوتي، وبأسموبي التيكمي 

. "أنا امتمكؾ"، -الذي استنسخو أوالدي، والذي يمقتو أصدقائي
ا، "ويجب عمّي أف أخبرؾ مضيفًا بتنييدة عابسة مبالغ فيي

بالضبط بأني لست مسرورًا جدًا. فقد كنَت شخصًا ما قبؿ 
سنة، وأنا كنُت شبو فخور بأف أكوف ىنا. ولكف اآلف؟ حسنًا، 

 أنا لست متأكدًا".
 كانت تمؾ الذعة. "الحياة صعبة، المعنة !" استشطُت غضبًا.

 "لـ أكف ألعرؼ، فأنا لـ أعش قط".
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 ى.ولـ أعد ليذا مرة أخر 
صميت بِجدٍّ أكثر مف أي وقت مضى طيمة اليوـ، وكاف 
الشعور جيدًا، حسنًا كاف عمى نحٍو أفضؿ. شعرت بالتواصؿ مع 
خالقي العزيز الذي كاف يستمع لتضرعي. ولكني عممت بأنو ما 
زاؿ لدي ضيؼ في المنزؿ غير مرحٍب بو. عمي أف أفعؿ شيئًا 

 ما، عمي أف أفعؿ شيئًا ما. ماذا؟
تني سيارتي القديمة منتيية الترخيص )يا اليي، لقد كنت أىا، أقم

مذنبًا!!!( مف المدينة. وجدت العزلة أسفؿ طريؽ زراعّي 
مغطى بالحصاة مؤديًا إلى مزرعة إلحدى األسر. جمست 
وصوت المدفأة المزعج يعصؼ بقدميَّ ومسببة لعيني 
الجفاؼ والحكة. ومع ذلؾ كاف الجو باردًا. أدرت المرآة 

ية لألعمى بحيث ال أرى انعاكس صورتي فييا، ولـ الداخم
تكف ىناؾ فرصة لرؤيتيما ألف المكاف كاف مظممًا، مظممًا 
جدًا. ولكنني لـ أرغب برؤية ىاتيف العينيف7 عينّي، وكنت 

 أتجنبيما طواؿ اليوـ.
"حسنًا"، تأوىت متخوفًا مف فعؿ أي  شيء، واألكثر مف عدـ 

ا ىو المأخذ الذي لديؾ فعؿ أي  شيء. "أييا الشيطاف، م
لى متى؟"  ضدي؟ ولماذا؟ لماذا؟ وا 

"كال، كال أنا لست شيطانًا" ىسيس مجيبًا. "ال تكف متعجرفًا. 
ىؿ تعتقد بأف الشيطاف معنّي بؾ وبمشاكمؾ؟ كف واقعيًا. إنو 
مشغوؿ جدًا، وانت أبعد مف أف تكوف ميمًا. كما قمت لؾ، 

 فأنا ىو أنت!"
 "مف؟"
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 ""أنت يا رجؿ، أنت!
 "ولماذا تستعمؿ نبرة صوتي؟"

 "ال أستطيع استعماؿ نبرة أخرى، فأنا أستعمؿ نبرتي".
 "كال، إنيا نبرتي".

 "الشيء  نفسو يا صديقي".
"نحف لسنا أصدقاء. أنا أكرىؾ، أحتقرؾ. وأريدؾ خارجًا. ال 
أستطيع تحمؿ ذلؾ عميؾ أف ترحؿ. وأنا أطردؾ باسـ 

 المسيح!"
إني اضطررت لمسح قطرات  تمفظت بآخر جزء بقوة بحيث

البصاؽ التي سقطت عمى مقود السيارة. شعرت لمحظة بخجؿ 
مف صرختي المتدينة، ولكني تذكرت عزلتي. كنت خارج مسامع 

 أي شخص.
كاف الصمت يمأل المكاف. ولـ ُيجب. ىو. ىؿ ذىبت؟ قمت 

 في نفسي. صمت. ىؿ ذىبت؟  تأممت بقوة. 
 اف ما."كال، ما زلُت ىنا" أجاب صوتي مف مك

"كيؼ لؾ أف تفعؿ ىذا بحؽ الجحيـ؟ وبإمكانؾ أف تقرأ أفكاري 
 أيضًا؟"

"ال عالقة لألمر بالجحيـ، ليس بشكؿ مباشر عمى االقؿ"، 
أجاب. "ومف المؤكد بأنؾ نمت مني لمحظة. اسـ اليسوع. 
أوؼ! كاف جيدًا جدًا. كاد لينجح أيضًا لو أف شخصًا آخر 

 .تفوه بو. أنت تعمـ7 مؤمف حقيقي"
 "أنا مؤمف".

 "ال يمكف أف تكوف، فمـ ينجح األمر، أليس كذلؾ؟"
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 "كال، أعتقد بأنو لـ ينجح!"
بكيت مف جديد بدموع مريرة "اذًا كيؼ اتخمص منؾ؟ ىؿ نعقد 
اتفاقًا، ىؿ ىذا ىو الحؿ؟ أو ألجأ إلى قسيس أو كاىف ليقـو 

 بطردؾ؟"
 ي."ىؿ تعرؼ أحدًا بدوف خطيئة؟" سائاًل، وجعمني أمقت صوت

 "كال".
لقد تمكف مني، لـ أستطع أف أىـز ىذا الشيطاف المعيف 
باستقامتي )وأعتقد بأنو كاف حقًا ممعونًا، أو أني كنت كذلؾ(، 

 مف الواضح بأني غيُر صالح، أو لست صالحًا بما فيو الكفاية.
ولكف قد يمكنني أف أفوقو ذكاًء. فمع كؿ ذلؾ فأنا ذكٌي جدًا. 

في المدرسة االبتدائية شعرت بأني لطالما كنت ذكيًا. حتى 
بعض اؿ شيء  في بادئ األمر، وأكثر عندما  –مختمؼ 

عف األطفاؿ اآلخريف، حتى بيف الالمعيف والموىوبيف  -كبرت
الذيف كنت أتسكع معيـ. شعرت دائمًا بالفخر بذكائي، ربما ألني 
فقط ال أحقؽ أعمى العالمات في المظير. وأذكر واصفًا نفسي 

صائد التأمؿ الذاتي7 "وأبدو.... أليفًا ككمب صيد في إحدى ق
ذىبي.. حادًا كالمشرط. وجادًا كواعظ جنوبي، وعميقًا كعمؽ 

 األطمسي... وأنا فخور أكثر باألخير".
اضطررت إلى التخمص مف القصيدة، لما يمكنؾ أف تتخيمو مف 
النرجسية والكبرياء، حسنًا يا اهلل، ما ىذا التكبر. أىا! إذًا ىذا 

 و.ى
 "أنت! أييا الشيطاف، اظير!" ناديتو.

 "أنا لست جنيًا، يا رجؿ!" استشاط غضبًا.
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"أتريد أف نعقد صفقة؟ ىؿ تريد ذلؾ؟ ماذا عف ىذا إف ربحت أنا، 
فعميؾ أف تذىب وأف ال تعود أبدًا؟ واذا ربحَت أنت فإني 

 استسمـ وأقر بأنؾ جزٌء مني".
 "أنا أصغي"، قاؿ.
 "أنت دائمًا كذلؾ".

نًا، لست دائمًا، لـ أكف مصغيًا عندما تذكرَت قصيدتؾ، كـ "حس
 ىي مممة، وتافية!"

"أعمـ ذلؾ وقد تخمصت منيا،" أجبتو، شجعني سٌر كشفو بأنو لـ 
يكف دائمًا مصغيًا. حاولت أف أخمط أفكاري بينما أحوؾ لو 
الشََّرؾ. لـ تكف بالميمة السيمة7 بأف تستجمع أفكارؾ فيما 

ر. "عمى كؿ حاؿ"، أضفت قائاًل، "ىذه ىي أنؾ تحاوؿ أف تفك
بأنؾ توافؽ عمييا. ىؿ  –القسـ  –الشروط. وأريد وعدًا منؾ 
 تذكر رامبيؿ ستيمتسكيف؟"

 بأنو ال يعرفيا. -صوتي –"كال"، أجاب، وعممت مف نبرة صوتو 
انَس األمر إذًا. إنيا قصة أشخاص ألماف منذ أوائؿ الػ 

ا سميت اسمؾ في غضوف . ىذا ىو االتفاؽ، حسنًا؟ إذ1522
ذا لـ  ثالث تخمينات، فعميؾ االنصراؼ وعدـ العودة مطمقًا. وا 

 أستطع تسميتؾ فستبقى ىنا، ىؿ اتفقنا؟ 
"أجؿ، أجؿ، أجؿ... ىو، أحب الحمقى الذيف يظنوف أف 
باستطاعتيـ التذاكي عمينا. سأفعؿ. ولكف بشرط واحد7 ال يمكنؾ 

 ي أنت."أف تسمي اسمؾ، ألنني سبؽ وأخبرتؾ بأنن
 "اتفقنا؟"
 "اتفقنا."
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لـ أكف أريد أف أفعؿ ما فعمو أمير رامبيؿ ستيمتسكيف، وىو 
التظاىر بعدـ معرفة اسمو الحقيقي فقط إلضافة بعض التأثير 

 الدرامي. أردت البف الظالـ ىذا الذىاب مف داخمي.
 صرخت7 الكبرياء! "اسمؾ ىو الكبرياء!" 

 مس.اررررر! كيؼ؟ كيؼ عرفت ذلؾ؟! قاؿ بي
 "ألنؾ أنا" نبحت بإثارة، والذ ىو بالفرار.

ال أستطيع أف اتذكر بأني سرت إلى المنزؿ، ولكف ال بد أني 
 قد فعمت.

جاءت الشرطة في الصباح الباكر إلبالغي بأنو تـ العثور 
 عمى سيارتي، والتي احترقت في أسفؿ طريؽ ريفي ناٍء.

 احترقت؟ كيؼ وماذا تعني؟ بالكامؿ؟
ؿ الشرطي. "كانت سيارتؾ ممزقة. لـ أَر شيئًا "ىؿ تمزح؟" قا

مثميا، إال عند استعماؿ فرقة اإلطفاء ألدوات االنقاذ، أجؿ، 
 ىكذا كانت تبدو7 كما لو أنيا ُقطِّعت بأدوات اإلنقاذ تمؾ".

تحدثنا عف "مكاف وجودي"، ولـ أخبر الشرطة بأني كنت في 
السيارة  سيارتي أسفؿ ذلؾ الطريؽ الخالي. وعندما عمموا بأف

غير مرخصة وغير مؤمف عمييا )وقد سبب ىذا القميؿ مف ىزات 
رأس بعدـ الرضا(، وقد توصموا إلى النتيجة المنطقية بأني لـ أقـ 
بتحطيـ سيارتي مف أجؿ مكسب مالي. ليذا وعدوني بمتابعة 

 التحقيقات وبإعالمي في حاؿ ظيور أي  شيء .
 –ذىبت السيارة  "لـ يظير  شيء عف سيارتي أو في عيني. لقد

ذىب. مف الواضح أنو لـ يرؽ لو َتركي، كاف حطاـ  -وىو 
سيارتي أي مؤشر عمى غضبو الشديد. ال بد أنو كاف 
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غاضبًا جدًا عندما غادر. رأيت فوضى المعدف الممتوي ما 
يزاؿ موجودًا وصدئًا حيث ىمدت. كانت الشرطة عمى حؽ، 

.. ولكنني فقد كانت السيارة أشبو بجثة مقطعة األوصاؿ 
 انتصرت.

شكرت اهلل كؿ يوـ وعادت الحياة إلى طبيعتيا. حتى العاـ 
الماضي حيث ظير لي شحاذ عيف عمى جفني األيمف، كحبة 
صغيرة، كانت قد ظيرت لي واحدة أو اثنتيف مف قبؿ وقد 
استجابت بشكؿ جيد لممضاد الحيوي. حدقت النظر في المرآة 

ا داخؿ بؤبؤ عيني، عرفت واضعًا عمييا الكريـ. تحرؾ  شيء  م
 تمؾ الظممة البشعة. انخفض رأسي إلى صدري وبكيت.

 "لماذا أنت ىنا؟ لقد وعدت بأف تذىب".
 "نحف كاذباف"، رد قائاًل.
 "ولكف ألـ أخمف اسمؾ؟"

"بالطبع. ولكني كذبت عندما قمت بأني راحؿ. وىؿ اعتقدت حقًا 
شخص  بأني ال أعمـ بكؿ أفكارؾ، وأنو يمكف خداعي مف قبؿ

مثمؾ؟ أو بأني ال أعرؼ قصة رامبيؿ ستيمتسكيف. كف واقعيًا، 
 كنت ىنا طيمة الوقت، كنت فقط أنتظر". 

تنتظر، تنتظر ماذا؟ تأوىت ما بيف تنيد صدري وابتالع 
 بكائي.

 "أنت تريدني. أنت بحاجة لي".
 "أنا لست بحاجة لؾ. لست بحاجتؾ".

ؾ تكتب ىذا الكتاب "ال تحتاجني؟ ولكني دافعؾ. لماذا تعتقد بأن
مف القصص القصيرة؟ ألنؾ تعتقد بأف لديؾ شيئًا ما لتقولو، 
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أليس كذلؾ؟ وأنو يستحؽ أف يقرأه اآلخروف، أليس كذلؾ؟ 
 أليست ىذه حقًا غطرسة؟ أال تسمي ىذا كبرياء؟"

 "كال، إنيا ثقة بالنفس".
 "ليست كبرياًء؟ أنت لست فخورًا بأشعارؾ، بمقاالتؾ، بكتبؾ؟"

 .... معجب بيا"." أنااا
 "لست فخورًا بيا؟"

 "كال".
ـْ عمى ذلؾ!  "بصدؽ اآلف؟ أقِس

 "ال حاجة" تنيدت مستسممًا "أنا فخور بيا".
لقد ناؿ مني، ذلؾ المميـ القاسي. مف المؤكد أنو ناؿ مني. 

 قمت لكبريائي بأف يصمت وأف يدعني أكتب.... وقد فعؿ.
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ؾ شاىدت ىاري كنج يخرج ىذا الصباح "سيدتي، أنت قمِت بأن

إلى السبخة مع ..آآه مزلجتو كما يفعؿ دائمًا، وأفَّ كؿَّ  شيء  
 بدا عمى ما يراـ معو ىذه المرة أيضًا؟"

"أجؿ، أييا الشرطي"، أجابت السيدة بظير ُمْنحٍف وشعٍر رمادي 
مسحوبًا بتسريحة كعكة فيكتورية. "ولّوح ىاري لمتحية كما كاف 

أغمب المرات كؿَّ صباح منذ ما يقرب الستيف عامًا، يفعؿ في 
ودفع بزالجتو خارجًا كالعادة. لكنو أخفؽ في العودة قبؿ ذروة 
المد. أتُرى، مف الطبيعي لو أف يحضر لي ولزوجي برياف 
بعض األصداؼ البحرية؟ إف ىاري صديؽ لطيؼ. ذىبنا إلى 

توريا ما المدرسة سويًا في الماضي، آآه عندما كانت الممكة فك
تزاؿ عمى قيد الحياة، ىؿ تصدّؽ!؟ واليوـ جاء المّد، ولكف 
العجوز ىاري لـ يعد، عمى األقؿ لـ نرُه، وليذا السبب 

 استدعينا الشرطة".
"سيدة سيكمب"، قاؿ الشرطي الشاب، والذي يظير أف خديو 
الوردييف لـ يعتادا بعد عمى رياح المنطقة الرممية المالحة، "أنا 

ذه المناطؽ، كما يمكنؾ تقدير ذلؾ عمى األرجح، جديد عمى ى
ولكني ال أفيـ ما شأف ىذا بالزالجة. لماذا لـ يكف يسير فقط 

 بجزمتو لجمع األصداؼ البحرية"؟ 
"تبدو شابًا لطيفًا، أييا الشرطي، لذا فأنا لف أضحؾ لجيمؾ. إف 
السبخة حوؿ ساحؿ ويمز وخصوصًا ىنا في كمبريا، ومع 

فة بالمخاطر اليائمة. الرماؿ مصب سوؿ وي، محفو 
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المتحركة، أترى، حيث تعتقد بأف الطيف صمب، ولكنو بعد 
ذلؾ يتحوؿ إلى ىالـ وتبدأ بالغرؽ، لف يبتمعؾ، أتفيـ، فقط 
ذا ضربت حوؿ خصرؾ فسيأتي  سيجعمؾ عالقًا لركبتيؾ، وا 

 المد ويغرقؾ".  
"وىكذا صيادنا لألصداؼ البحرية" أكممت، "خرج بزالجة واىية 

مى ما يبدو. ليست زالجات، أرأيت، زالجات ليست لمثمج. ع
لكنيا زالجاتنا، أشياء قديمة قاسية، صنعيا رجالنا دومًا عمى 
ىذا النحو، قبؿ العصر الروماني، وكما أظف، أترى يا بني، 
إذا لـ تبسط كامؿ ثقمؾ عمييا، فسيجرفؾ الطيف. فيي تمسؾ 

صياد سيتبع  بؾ بإحكاـ أكثر مف قبضة ساحرة. لذا فإف أي
المد عبر الطيف المزج مستعماًل زالجتو. بحيث يريح جزأه 
العموي عبر إطار الزالجة المستقيـ، والذي ىو بنفس ارتفاع 
طاولة المطبخ تقريبًا. ثـ يدفع بنفسو، ويمكف أف يسرع بقدميو 
أيضًا اذا ما استيوتو. فثقؿ جسمو موزع فوؽ الزالجة، أرأيت، 

 ولف يعمؽ".
ع األصداؼ البحرية بمشط البستاف، ويضعيا في سمة "ويقوـ بجم

الكتاف" أضاؼ برياف، زوج ليبي سيكمب، والذي انضـ إلييـ 
عمى عتبة الباب منتعاًل الشبشب ويدخف الغميوف. وتصاعدت 
كٌؿ مف رائحة برياف ودخانو النفاذة إلى أنؼ الشرطي فيمبي 

 عمى الرغـ مف محاوالتو المبقة بزفيرىا.  
عتقد بأني أفيـ، سيد. إممـ، سيد سيكمب، ىؿ مف "حسنًا، أ

المرّجح بأف المد قد جاء بشكؿ فجائي، أو عمى األقؿ بطريقة 
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غير اعتيادية، آخذًا السيد كنج عمى حيف غّرة؟ كما تعمـ، 
 وبالتالي لـ يستطع الخروج مف الطيف قبؿ أف يرتفع المد".

كف ما ُتشير "أييا الشاب، أعمـ بأنؾ لـ تقصد بأف تكوف فظَا، ول
إليو مثيٌر لمسخرية،  ويمكنني أف أفسر ذلؾ بالقوؿ بأنؾ لست 
بشاب ساحمي. ال، فصياد محمي مثؿ ىاري كنج يعرؼ المّد، 
كما أنؾ بالتأكيد تعرؼ مزاج زوجتؾ، إذا كنت متزوجًا، اسمح 

 لي".
"أنا متزوج سيدي، وأفيـ وجية نظرؾ. فأنا حقًا لـ أقصد عدـ 

 فقط أحاوؿ أف أفيـ كؿ  شيء ". احتراـ صديقؾ.  أنا
"أنت شاب جيد، يمكنني أف أرى ذلؾ. لكف ىناؾ شخص واحد 

تمكف المد مف  -وأقوؿ إذا –مف شأنو أف يفيـ فيما إذا 
ىاري، نحف فقط رأينا ىاري يخرج، لكف حافة الوحؿ حيث 
تمتقي بأوؿ األمواج بعيدة جدًا عف عيوف صديقنا المجيدة 

نو مف األفضؿ لؾ الذىاب لمتحدث إلى ليراىا. بني، أعتقد بأ
العجوز جوي ليويميف، فيو صديؽ ىاري في الصيد لسنوات 
طويمة عمى ما أذكر، وىو رجؿ طيب، يعيش ىناؾ عبر 
الخميج، في الكوخ الحجري الصغير الثاني مرورًا بمكتب 

 البريد".
وافؽ الشرطي فيمبي عمى التحدث مع السيد ليويميف عندما 

شكر عائمة سيكومبز، ىز يد الرجؿ العجوز يتمكف مف ذلؾ. 
الممتوية بمطؼ، غير راغٍب بأف يتسبب لو بألـ لمفاصمو، ومضى 
مف كوخيـ األبيض المثالي ذي الطابع البريدي. أشخاص 

 لطيفوف، قاؿ في نفسو، كنوز محمية.
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ركب فيمبي درجاتو اليوائية واستدار نحو منزؿ ليويميف، رحمة 
قتيف في السيارة، "لو كاف لدينا واحدة، تستغرؽ عشر دقائؽ، ودقي

بعد كؿ ذلؾ". قاؿ فميبي في نفسو، حقًا لـ   1622نحف في الػ 
يكف لديو مانع، فالقرية التي اتخذىا كانت مسالمة وجميمة، وعمى 
الرغـ مف نشأتو في نورثامبتوف البعيدة، لكنو أحب حقًا  رائحة 

 البحر وصوتو.
ؾ الروائح واألصوات. بدا ظير جوي ليويميف كتجسيد حي لتم

شعره ولحيتو الخفيفة كالبحر الرمادي المزرؽ، وكاف جمده الجاؼ 
متقشرًا كالسمؾ، كانت رائحتو كالممح والوحؿ وكاف صوتو عميقًا 
كعمؽ بحر البرستوؿ، حاماًل غميونًا ضبابيًا مثؿ برياف 
سيكومبي، وبدا ممتصقًا بسترتو وسروالو الكتاني الثقيؿ بدوف أي 

 دد ممحوظ في اليواء.تب
"تفضؿ أييا الشاب"، قاؿ ليويميف بعد أف قّدـ الشرطي فيمبي 
نفسو عمى أنو الشرطي الجديد لمقرية. كانت مصافحة يده 
الكبدية المرقطة أقوى مما توقعو فيمبي مف رجؿ يزيد عمره 
عف السبعيف.  "أنت ترغب بالتحدث معي بشأف ىاري، عمى 

 ؟"ما أعتقد، ىؿ أنا عمى صواب
 "أجؿ يا سيدي، أنا أفيـ أنؾ مقرٌب مف السيد كنج". 

"يا بني، قمنا بالصيد معًا خالؿ الحربيف العالميتيف، وكؿ تمؾ 
السنوات بينيما. أجؿ، يمكنؾ القوؿ بأني وىاري قد استمتعنا 

 بأوقات كثيرة جيدة معًا".
"سيد ليويميف، أحتاج لمعرفة متى كانت آخر مرة رأيت بيا السيد 

يبدوا أنو اختفى. ليس موجودًا في المنزؿ والسيد والسيدة كنج، 



 
24 

 

سيكمب ال يتذكراف عودتو مف الصيد اليوـ. وعادة ما ُيحِضر 
ليما األصداؼ البحرية، ولكنو اليوـ لـ يفعؿ، حتى إنيما لـ 
يرياه عائدًا بزالجتو. إنيما حقًا قمقاف جدًا مف أف يكوف قد 

 غرؽ بسبب المد". 
رياف وليبي. إنيما صديقاف عزيزاف أيضًا. "آه، ليبارؾ في ب

يخرجاف دائمًا لمبحث عنا عندما نتبع المّد. ولكف عميَّ أف 
أصححؾ أييا الشرطي، فياري كنج في المنزؿ، ىذا ما 
أعرفو. إنو في المنزؿ اآلف، حتى ونحف نتحدث اآلف ىنا في 

 ىذا المطبخ".
المنزؿ شعر فميبي باالرتياح. حسنًا، لـ يكف ىاري كنج في 

عندما تحققت في وقت مبكر، ولكنو عاد اآلف وكؿ  شيء عمى 
ما يراـ. "آه جيد، شكرًا سيد لويميف، سأعرِّج وألقي نظرة في طريؽ 
عودتي إلى المركز. سُيسر الرقيب، يبدو أنو ال يحب الثرثرة. 

 وىو ميتـ بجمع األصداؼ البحرية أيضًا، عمى ما أعتقد".
رقيبؾ ىو ذخر لمقرية، ىو وطريقتو "إنو يحب ذلؾ، يا غالـ. و 

اليادئة. إنو ينسجـ بشكؿ مناسب وحقيقي وستكوف أنت 
كذلؾ، أنا متأكد مف ىذا". ُسّر فميبي بيذا اإلطراء، ولكنو لـ 
ُيسرَّ بتعميقات الصياد التالية الصافعة. "ولكنؾ لف تستطيع أف 
تعّرَج لرؤية العجوز ىاري، عندما قمت بأنو في المنزؿ اآلف، 
نما قصدت في منزلو الحقيقي". لـ يفيـ  لـ أقصد منزلو ىو وا 
فميبي، وقد صرح بذلؾ، "حسنًا يا بني، اجمس ىنا مع كوِب 
مف الشاي وسوؼ أشرح نفسي بكممات أفضؿ. كف صبورًا، 

 اذا سمحت، إنيا جزء مف القصة".
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"عندما كنت أتحدث عني وعف ىاري بأننا نعرؼ بعضنا منذ أمد 
في المدرسة، قديمًا وقبؿ أف يبدأ ىذا القرف.  طويؿ، كنا زمالءَ 

وحتى ذلؾ الوقت كنا نصطاد معًا، في الجداوؿ بعيدًا عف 
الصخور، ولكف في الغالب خارج السبخات. وأبي العزيز 
العجوز كاف أيضًا يحب األصداؼ البحرية. لذا حتى في 
شبابنا كنا نخرج عمى الزالجات التي صنعناىا، وكنا نمشط 

ى يأتينا المّد بقوة. كاف ىاري يحب الحديث، وكاف الوحؿ حت
معظمو عف صنع البراميؿ، الحرفة التي أراد القياـ بيا بعد أف 
يترؾ المدرسة. صناعة البراميؿ؟ ال تعرفيا؟ حسنًا، أعتقد 
بأنيا تجارة قد اختفت. صناعة البراميؿ عبارة عف عمؿ أوعية 

ؿ الخشبية مستديرة صغيرة كالبراميؿ الصغيرة، والبرامي
جالوف. لكف  125الصغيرة حتى تصبح كبيرة، بني7 البرميؿ 

ال يوجد رجؿ ىنا يمكنو أف يصنع واحدًا اآلف، ليس بالطريقة 
 المناسبة عمى األقؿ". 

ارتشؼ فميبي الشاي ذا الطعـ السيئ، في حيف كاف جوي 
لويميف يتجّرعُو كوبًا بعد كوب، بينما كاف يتحدث بالسرعة نفسيا. 

عمـ الشرطي الكثير عف الِحَرِؼ التي اختفت، وخاصة عف لقد ت
صناعة البراميؿ، والتي كاف يصنعيا ىاري كنج بشكؿ رائع، 
حيث كاف صانع عجالت، الصناعة اليدوية المعقدة لمعجالت 
المزودة بأسالؾ خشبية. وقد كانت ىذه التجارة التي اختارىا 

 لويميف لنفسو.
صداؼ البحرية، والتي قاـ لكف فميبي تعمـ أكثر عف جمع األ

بيا الصديقاف خالؿ حياتيما الطويمة مف أجؿ المتعة وَجْنِي 
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األرباح. "ليس ىناؾ الكثير لَجْنِيِو منيا في الوقت الحالي"، تنيد 
 لويميف.

أظيرت الطريقة التي روى بيا القصة، كما اعتقد فميبي، بأّف 
ى األرض ىذيف الرجميف قد قضيا وقتًا أكثر عمى الوحؿ منو عم

الصمبة. ابتسـ وىو يحتسي كوب الشاي، والذي بدا صغيرًا مثيرًا 
لمشفقة وىّشًا في مطبخ مميء باألواني الخشبية الكبيرة والتنؾ 
والحديد، عندما تحدث لويميف الكثير عف نفس موضوع 
السبخات، "بالتأكيد فإننا نحبيا ىناؾ عمى الوحؿ، كنا أقرب إلى 

 بني، منو ىنا في القرية المزدحمة".اهلل ىناؾ في الخارج يا 
مزدحمة؟! رفع فميبي حاجبو بشكٍؿ غير ممحوظ. حيث كاف 

 في القرية أقؿ مف مئتي عائمة.
بعد ضبط النفس وفتور التسمية أخيرًا، قاطع الشرطي فميبي 
وبمطؼ ذكريات لويميف الالمنتيية عف صنع الطوب والقدور 

ندما قاؿ بأف ىاري والخالطات وحرؽ الفحـ. ماذا كاف يعني ع
كنج في المنزؿ، ولكنو ليس بالمنزؿ؟ ىؿ يمكف مف فضمو أف 

 يشرح ذلؾ؟
بدا لويميف نادمًا عف تخميو عف ذكرياتو في الوقت الحاضر 
ولكنو لـ يكف غاضبًا، "إيو يا فتى، سأخبرؾ عف ىاري. القصة 
كما يأتي7 لقد عمـ ىاري قبؿ أسابيع قميمة بأنو مصاب بسرطاف 

 -أصدقاؤه –، كاف غير طبيعي لبضعة أشير وكمنا في الكبد
أرسمناه ليرى األطباء في كاراليؿ، وبعدىا تـ إرسالو إلى نيوكاسؿ 
في أعمى تايف إلجراء الفحوصات. ىكذا عممنا بأف ىناؾ شيئًا 
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ال لما أرسمو األطباء في كاراليؿ إلى نيوكاسؿ لو كاف  خاطئًا، وا 
اف لدييـ سبب عمى ما ىناؾ  شيء  يمكنيـ معالجتو. ولكف ك

يبدو. وعاد ىاري إلى منزلو في القرية مع حكـ بالموت. فكبده 
 سيدوـ ألسابيع أو أشير ولكف ليس أكثر". 

" أنا آسؼ جدًا، سيد لويميف، ولكف عمى ما يبدو أنؾ تود أف 
تخبرني بأف السيد كنج ذىب لممنزؿ ليموت، أليس كذلؾ؟ إنو 

 ميت بالمنزؿ؟"
أنت عمى صواب، أييا الشرطي، ولكف فقط "حسنًا، منطقيًا 

 منطقيًا. كما قمت فإف ىاري ليس في منزلو".
"ليس في منزلو؟ أنت ال تقصد بأنو ىنا، أليس كذلؾ؟" شعر فمبي 
بالذعر مف فكرة أف يكوف الصياد العجوز ميتًا وممدًا في 

 مكاف ما قريب، قد يكوف عمى بعد بضعة أقداـ.
ري في وقت مبكر ىذا الصباح "بني، ىذا ما أعنيو. خرج ىا

بزالجتو. رأيتو مف ىنا بمنظاري، ولكف لـ يكف معو المشط وال 
السمة، لذا عممت بأنو لـ يخرج بحثًا عف األصداؼ البحرية 
عبر الوحؿ ببطء شديد. كنت أراقبو يخرج وىو ماٍض، لذا 
عرفت ما الذي كاف يجري لصديقي القديـ. لـ يكف لدي 

ألسفؿ، قمت بجذب زوجيف مف أداة الوقت لجرِّ زالجتي ل
ماذا؟ أداة تشبيؾ؟ أوه، أستميحؾ عذرًا. تشبو  –التشبيؾ 

عصا التزلج، مصنوعة مف عصي براميؿ قديمة التي نشد بيا 
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وانطمقت. أترى، مع العصي يمكنؾ السير  –جزماتنا الطويمة 
 حتى عبر الوحؿ الناعـ والخطر بدوف غرؽ".

 كنج؟" "اذًا لحقت بياري، أعني السيد
"أجؿ أييا الفتى، خارجًا، حيث يتحوؿ الوحؿ إلى بحر والمياه 
تغمر سيقانؾ بالفعؿ. ويسألني ىاري لماذا أنا ىناؾ. ىؿ 
تصدؽ ىذا؟ عرفتو طواؿ حياتي، ما يقارب الثمانيف عامّا، 
ويسألني لماذا! أجبتو7 "الوداع ىاري". وقمت7 "أتيت لمتو 

 ألقوؿ لؾ وداعًا".
بأنو ذاىب إلى المنزؿ. نزؿ عف زالجتو صافحني وأخبرني 

إلى الماء وغرؽ لركبتيو وطمب مني أف أمضي قبؿ أف أعمؽ. 
صافحتو مرة أخرى، متمنيًا لو التوفيؽ وتركتو ىناؾ، بجانب 
الزالجة التي استعمميا لمدة ثالثيف أو أربعيف عامًا. أراد أف 

 يذىب، يا بني، أقصد لممنزؿ، وىكذا فعؿ، ىكذا فعؿ".
ت شفاه الشرطي فميبي بدوف أي سيطرة عادية تحرك

لمعضالت. ولوت الصدمة صوتو إلى نبرة غريبة وبعيدة7 "أنت 
 تركتو ىناؾ؟"

"ذىب إلى المنزؿ، يا بني، قبؿ وقت طويؿ، لو أني بشجاعة 
صديقي لذىبت أنا أيضًا. واآلف ال تقمؽ أو تزعج رقيبؾ. غدًا 

ف ذلؾ السرطاف قتمو سيكوف لديكـ ىاري لدفنو، تمامًا كما لو أ
 في سريره".
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حرؾ الشرطي الشاب رواسب الشاي في كوبو، وبأدب طمب 
المزيد، وانتظر مف أجؿ السيطرة عمى أفكاره، ليعود قبؿ أف يسأؿ 
شيئًا عف صناعة البراميؿ والتي استحوذت عمى اىتمامو قبؿ 

 بضع دقائؽ. 
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نيمت" لسحب كتاٍب مف الصؼ السفمي لرؼ الشعر ركع "أليؾ 

في "بوردرز"، المكتبة متعددة الطوابؽ بالقرب مف الطرؼ العموي 
لشارع الممكة في أوكالند. ظير الكتاب باألزرؽ واألبيض باسـ 
"سمفيا بالث، مجموعة شعرية"، حسنًا، لقد سمع بو فقط في 

قد فتش في ذىنو. كاف يبحث عف ذلؾ الكتاب منذ مدة طويمة، و 
مكتبات الكتب المستعممة في منطقة وسط البمد، حتى إنو حاوؿ 
في أفضؿ مكتبتيف في ديفوف بورت. وجدتو، ىكذا كاف يظف، 

 مشاركًا فرحة أرخميدس. وجدتو، وجدتو. 
في المحظة نفسيا، وجده شخص آخر، عمى الرغـ مف أنو لـ 
يكف بحماسة أرخميدس، يٌد أخرى سحبت الكتاب. لمست يد 

 "أليؾ" بشرة ناعمة ليد سيدة، وشَـّ رائحة ىواء حمو حولو.
"آه، أنا آسؼ" قاؿ. "ىاِؾ، أنِت انظري إليو أواًل". نظرت 
عيناف زرقاواف واثقتاف في عينيو، جفناىما مفتوحاف باتساع 
برموش طويمة، ثـ اضيقَّْت إلخفاء أي حرج. يا ليما مف عينيف 

 ف ينظر بعيدًا.رائعتيف، فكر بأسرع مف الضوء وقبؿ أ
"كال، أنا في الحقيقة أردت أف أشتريو"، قالت بصوٍت اعتقد 
أليؾ بأنو لـ يتطابؽ مع عينييا. كاف في صوتيا جمود غير 

 واضح في عينييا المشرقتيف كالصيؼ.
"إمـ، حسنًا. ولكف لدينا مشكمة صغيرة. أنا حقًا، حقًا أريد ىذا 

لبحث المضني الكتاب. وجدتو ىنا فقط بعد وقت طويؿ مف ا
والذي جعؿ إنديانا جونز يبدو كسواًل". ابتسمت لنكتتو السخيفة، 
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وتركت الكتاب. لكنو مرره إلييا. "كال، خذيو. لكف دعينا نرى إف 
كاف لدى الموظفيف المزيد مف النسخ في مكاف ما في الخمؼ أو 

 حتى عمى األقؿ تحت الطمب".
كف طمب كانت نسخة المحؿ الوحيدة وقد نفذت، ولكف يم 

نسخة أخرى والحصوؿ عمييا خالؿ أسبوع. وافؽ أليؾ عمى أف 
يقدـ طمبًا لمحصوؿ عمى نسخة مف الكتاب، وأف يعطي النسخة 
الموجودة لمسيدة صاحبة العينيف الزرقاويف والشعر األشقر 
المجعد. شكرتو واشترت الكتاب، وشاىدتو وىو ييز كتفيو بسرور 

 ومضى ذاىبًا.
اجئًة نفَسيا وكاًل مف أليؾ وأميف الصندوؽ "انتظر"، نادتو، مف

الذي بدى مفتونًا بيا. "إذا كنت مف معجبي سيميفيا بالث فال 
 يمكف أف تكوف سيئًا جدًا، ىؿ يمكنني أف أشتري لؾ القيوة؟"

أجؿ يا إليي! قاؿ في نفسو "إمـ... حسنًا، بالتأكيد، لما ال؟" 
 رد قائاًل.

مبنى "بوردرز" وجمسا دفعا ثمف قيوتيما في المقيى داخؿ 
 بشكؿ غير مريح حتى بدأت "ميكيال"
)كما أسمت نفسيا( بالمقدمات بشكؿ غير مألوؼ، "ىؿ اسمؾ 
أليؾ كما في أليؾ غينيس، أو أليكس كما في أليكس ب. 

 كيتوف؟" سألتو.
كسر السؤاؿ حاجز الصمت. "أنت لست كبيرة بما فيو الكفاية 

 يؾ.". قاؿ ألالروابط العائميةلتتذكري "
أومأت برأسيا "أجؿ، أنا كذلؾ، وأنا أعشؽ شخصية مايكؿ 

 جي فوكس، أال تحبو"؟
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"أجؿ، أعتقد بأف العالـ بأسره قد عشقو في الثمانينيات، إذًا كـ 
عمرؾ ميكيال، إذا لـ تمانعي بسؤالي؟ فأنت التي طرحِت 

 موضوع الثمانينيات".
 أظف".وأنت؟ أربعة وأربعوف عمى ما  –"عمري ثالثة وثالثوف 

 "ىييو، مضحؾ جدًا، أنا أربعة وثالثوف".
 سألتو7 "ىؿ أنت طالب جامعي؟"

 "كال، لماذا؟ ىؿ أنِت؟"
"كال، أنا مدّرسة غير متفرغة. األمر فقط أني ال أتخيؿ بأف 

بقراءة شعر سيمفيا بالث إال  ىناؾ العديد مف الرجاؿ يرغبوف 
 إذا كاف لدييـ واجب أو ما شابو".

لؾ؟" سأؿ أليؾ. "أنا أحب كؿ شعر القرف "حقًا؟ تعتقديف ذ
العشريف، وال يمكنؾ تجاوز بالث، إنيا أسطورة. وبصدؽ، 
حتى إني معجب حقًا بػ روبرت جريفز، عمى الرغـ مف أف 

 أسموبو ولسبب ما خارج الموضة".
"جريفز، أجؿ أنت محؽ. ىؿ تكتب قصائد بنفسؾ أليؾ"؟ 

د زاؿ. واضعًة كوَعْييا سألتو. بدا واضحًا عمييا أف كؿ االرتباؾ ق
عمى الطاولة، وذقنيا بيف كّفْييا، الحظ بأنيا ترتدي خواتـ، عمى 

 الرغـ مف أنو لـ يكف مف ضمنيا خاتـ الزواج.
"أجؿ، أحاوؿ، لقد كتبت في الواقع عدة مئات مف القصائد، وفي 
الوقت الحالي حصمت عمى مخطوطة كاممة لثالٍث وسبعيف 

تمني لي التوفيؽ، ... إمـ، وفي قصيدة مع ناشر. أرجو أف ت
الحقيقة قمت بتأليؼ كتب أخرى، تشمؿ كتبًا واقعية، وألفت 
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قصصًا قصيرة أيضًا. وعمى ما أظف، فقد حصمت لمتو عمى 
  مدونة مذىمة لمكتابة". 

"وأنا كذلؾ"، تنيدْت، "ولكف ىذا العمؿ يميؿ ألف يجعمني غير 
 اجتماعية. ىؿ تجده كذلؾ"؟

تصيد بعض المعمومات عف حياتو الخاصة أحس أليؾ بأنيا ت
 لترى إف كاف أعزَب، يعيش لوحده، وما إلى ذلؾ.

"أجؿ، أعمـ تمامًا ما تعنيف. ويعتقد أصدقائي بأني ميووس 
بالكتابة. ولكف ذلؾ لـ يمنعني مف السعي ألي  شيء آخر 
أريده في أي وقت، وفي الوقت الراىف فميس لدي الكثير مما 

 يحدث في حياتي".
 ستعي تمميحاتو الخفية بالتساوي معو؟ ىؿ

لقد َفَعَمْت. "اهلل يا أليؾ أنا لـ أفعؿ ىذا مف قبؿ، حتى إني ال 
أستطيع أف أصدؽ بأني معؾ ىنا اآلف. أمـ، ىؿ تعتقد بأنؾ 
ترغب بمقابمتي مرة أخرى لشرب القيوة أو لحضور فيمـ؟ أرجوؾ 

 ارفض إذا رغبت. وذلؾ لف يجرح شعوري".
 حقًا أرغب بذلؾ. ماذا عف الميمة؟" "ميكيال، أنا

ضحؾ كالىما عمى سموكيما الطفولي واالنجذاب المتوتر 
المتبادؿ بينيما. أومأت برأسيا وكتبت عنوانيا ورقـ ىاتفيا عمى 
المنديؿ. وفعؿ ىو الشئ نفسو. بعد أف اتفقا عمى أف يمر 

، قاال بسعادة "أراؾ الحقًا" وذىب 4712الصطحابيا في الساعة 
 منيما في سبيمو. كٍؿ 

صرخت ميكيال صرخة مبتيجة، داخميًا بالطبع، ولكف 
ابتسامتيا كانت مضيئة كالشعاع عندما كانت تقود عائدة لممنزؿ. 
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أجمممؿ! ىممت بانتصارىا لنفسيا. تمددت عمى سريرىا فيما بعد، 
قرأت وأعادت قراءة المنديؿ الذي أعطاىا إياه. "أليؾ ستريتف، 

 ".23 714723طريؽ ماىراس  27
كأنني سمعت بيذا االسـ مف قبؿ، قالت في نفسيا، ولكنيا لـ 
تستطع أف تحدد أية صمة. ثـ أدركت بأنيا تمتمؾ أحد كتبو. 
انقضت بعينييا عمى ظير الكتب عمى طوؿ الرؼ ذي األغمفة 
الورقية المتصدعة حتى أشرؽ االسـ ساطعًا "أليؾ ستريتف" 

! إنو مشيور، قالت في متوىجًا عمى ظير كتاب أخضر. يا ىذا
نفسيا. سحبت الكتاب لألسفؿ، ميتزة بسعادة، وقرأت تعريفًا 
مختصرًا بالكاتب عمى الغطاء الخمفي "أليؾ ستريتف خريج 
جامعات وايكاتو وأوتاجو. لقد سافر عمى نطاؽ واسع، يعيش في 
أوكالند ويستمتع باإلبحار بيختو الصغير. "واو، كيؼ تمكنُت مف 

 ميكيال. كؿ ىذا؟" فكرت
تصدعت إثارتيا إلى أجزاء وتفسخت عندما قّمبت الكتاب 
فاتحًة إياه وقرأت صفحة التعريؼ7 "إلى زوجتي مريـ، التي كانت 
مميمتي في كؿ كممة طيبة في ىذا الكتاب. أتمنى أف يكوف 

 امتناني األبدي بمثابة مكافأة مناسبة".
 صكت ميتشال عمى أسنانيا، وأعادت قراءة تمؾ العبارة
البغيضة عف الحب، ثـ ألقت الكتاب بقوة وغضب نحو الباب. 
كاف عمّي أف أكوف أعقؿ مف ذلؾ، فكرت بقسوة. رجؿ متزوج، 
كاذب، كاذب قذر لعيف. حسنًا، انتظر أييا السيد الكاتب البارع. 
سأريؾ بأنو ال يمكف خداعي. سوؼ أخرج معؾ ىذه الميمة 

 وسأخبرؾ برأيي عف سموكؾ.
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 لضبط. وقد فعمت ذلؾ با
وقاد  -إنو رجؿ في النياية – 4702مّر عمييا أليؾ الساعة 

سيارتو إلى مقيى ىادئ وجميؿ يعرفو. أجابت عمى بعض 
األسئمة ولكنيا بدت جامدة متوترة، ىذا ما أعتقده. وجمسا عمى 
طاولة قميمة االىتزاز باتجاه حائط جانبي، تحت قطعة خشبية 

 نو وحموى تشيز كيؾ. يابانية بإطار جميؿ، وطمبا الكابتشي
حاولت ميكيال أف تنتظر حتى يحيف وقتيا فيما تحدث ىو 

 بالقميؿ. 
قاؿ بعض النكات والتي لـ تكف في الواقع مضحكة، ومع 
ذلؾ ارتسمت ابتسامة عمى شفتييا ولكف ليست بضحكة. يا لو 
مف زائؼ، قالت في نفسيا، عمى الرغـ مف أنيا معجبة بخديو. 

مف التفكير بما ستقولو بصوت عاٍؿ،  بعد مضي عشريف دقيقة
بدأت الكممات تتدحرج خارجة. "أليؾ، يجب اف أعرؼ، لماذا 

 أنت حقًا معي ىذا المساء؟"
"حسنًا، إممـ، أعتقد بأنني ظننت بأف بيننا أشياء كثيرة مشتركة 
والتي يمكف أف تّكوف صداقة جيدة ... ال يبدو أنؾ مقتنعة، 

مى القدوـ؟ ىؿ قمُت شيئًا ما الذي يجري؟ ىؿ أنت نادمة ع
 أحمَؽ"؟

والموضوع بالفعؿ  –"كال، ما أريد قولو بأنؾ تبدو مثاليًا، لكف 
أريد أف تخبرني الحقيقة عف مريـ. أرجوؾ. لماذا  -كبير "لكف"

 لـ تخبرني بأف لديؾ زوجة؟ أي نوع مف األشخاص تظنني؟"
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ليؾ "آه، أفيـ، ال بد أنؾ شاىدِت اسميا في كتاب ألفتو". شعر أ
بأنو عاجز عف الكالـ، ونظر بأسٍؼ بالغ. "حسنًا، قؿ ماذا 

 يجري؟ لماذا نخرج سويًا اذا كنت بالفعؿ متزوجًا؟"
 "اسمعي ميكيال، أنا...."

"ال، أنت استمع،" انفجرت ميكيال مانعة إياه مف شرح نواياه 
الخائنة الجمّية، "قابمُت اليوـ رجاًل وبدا عظيمًا، شاركتو 

دب، وبدا صادقًا، وفي الواقع بدا كأنو اىتمامي في األ
خجوؿ، ومف الواضح أنو أعجب بي، أو حتى إنو أحبني. 

 ولكنو تبيف بأنو رجؿ متزوج مع بعض مف األكاذيب".
"اسمعيني ميكيال، أنا لـ أخبرؾ بكذبة واحدة. أرجوؾ صدقيني. 
أجؿ، كاف لدي زوجة أحببتيا جدًا. تزوجتيا معتقدًا بأني كنت 

ف عمى وجو األرض، أحببتيا أكثر مف الحياة أسعد انسا
اختفت حياتيا. قبؿ أربع  -اسمعي-نفسيا، حتى، ميكيال، 

سنوات إنيا ... يا لميوؿ، تمامًا مثؿ سيمفيا بالث، ىي... 
مريـ، إمـ... انتحرت. كانت تعاني مف انفصاـ في 
الشخصية، وفي النياية، وعمى الرغـ مف العالج، لـ تستطع 

ر. أردت أف أموت معيا. حاولت ذلؾ، لكنني أف تتحمؿ أكث
لـ أستطع حتى أف أفعؿ ذلؾ بشكؿ صحيح. لـ يكف في 
حياتي أحد منذ وفاة مريـ، واذا كنت حقًا منفتحًا ىنا، ألف ىذا 

 الموعد األوؿ لي في أربع سنوات". -أو كاف –ىو 
أصبح كوب الكابتشينو نصؼ الفارغ باردًا. وحموى 

الكوب لـ تؤكؿ. وساؿ قطر حموى  المارشميممو عمى جانبي
التشيز كيؾ عمى الصحف. وسالت أيضًا دموع مف عيني ميكيال 
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عمى الطاولة. مف خالؿ العيوف الحمراء كاف ىناؾ الكثير مف 
 التحديؽ وأنفاس متنيدة، وقد اعتذرْت، بغزارة وبشكؿ متكرر.

اغرورقت عينا ميكيال بالدموع. أما صوتو ىو فبقي ثابتًا، 
ليا أنو بخير، وبأنيا لـ تكف لتعمـ وأنو لـ يقع أي ضرر. مؤكدّا 

 "ولكف أعتقد بأف عمينا أف نغادر اآلف"، قاؿ فجأة. وغادرا.
وبدت قيادة العودة إلى منزؿ ميكيال متعرجة بوضوح، ولكف 
الشقراء الجميمة كانت متمسكة بحزاـ األماف لمشعور بالراحة. كاف 

زه عمى حركة المرور وعمى صد لػ أليؾ القميؿ ليقولو وذلؾ لتركي
فيضاف الذكريات الذي ىدد بتمزيؽ عقمو إربًا. أوقؼ السيارة 
خارج منزليا وراقبيا تفؾ حزاـ األماف وتنزؿ إحدى ساقييا عمى 
الحشيش. "انتظري، ميكيال" قاؿ. "ىؿ كنت حقًا تعنيف ما قمت 

 بأني، إممـ، أبدو جمياًل؟"
مف جسر ىاربور. استدارت ميكيال ورأت ابتسامة أعرض 

 "أسأؿ فقط. غرور ذكوري محض، أنا آسؼ"، قاؿ مضيفًا.
"أجؿ، في الواقع تبدو جمياًل جدًا، وأرجوؾ، أرجوؾ اقبؿ 

 اعتذاري. أنا خجمة مف نفسي كثيرًا". 
 " أرجوِؾ ال تشعري بالخجؿ"، قاؿ "أراِؾ الحقًا"

 أجؿ صحيح، فكرت. لف أراؾ مرة أخرى، أوه، ماذا فعمت؟ 
 " سأؿ."غدًا؟
 "ماذا؟"

"سوؼ ألتقي بؾ مرة أخرى عند منصة الشعر في "بوردرز" 
 الساعة الواحدة، ىؿ ىذا جيد؟"
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"جيد؟" أجابت، متنيدة بشكؿ كبير. "إنو حقًا، حقًا جيد، أليؾ، 
 أراؾ في تماـ الواحدة".

لـ تستطع ميكيال النوـ. تكومت كالكرة واختبأت تحت 
والشعور الغامر بطيبة قمب  البطانية، ىيمف عمى أفكارىا الندـ

عمى نحو  –أليؾ. استيقظت متأخرة، استحمت، "جّممت نفسيا" 
، وتوجيت لمبمدة. أوقفت سيارتيا في موقؼ -كاٍؼ، كما اعتقدْت 

، وصعدت إلى طابؽ مكتبة  "بوردرز" المعتـ، ودفعت الرسـو
اآلداب. لـ يكف ىناؾ. مشت أماـ رؼ الشعر والحظت بأف مجمد 

 لـ يكف مرتبًا، وقامت بترتيبو. روبرت جريفز
اندست يٌد دافئة في يدىا، ضاغطة بمطؼ. "مرحبًا،" قاؿ. 
"أعتقد بأنو كاف عمي أف أعيد ىذا بنفسي". شعرت ميكيال برغبة 
شديدة بالبكاء، ولكنيا لـ تبِؾ. وأرادت أيضًا أف تقبمو، وفعمت. 

مة شعرت بجماؿ شفتيو. "بالمناسبة، كنِت محقة ب شيء  واحد لي
أمس"، قاؿ بمطؼ، وبَحَرٍج واضح، وىما يبتعداف. "أنا منجذب 

 لؾ".
"أليؾ"، تمتمت بشكؿ مربؾ ولكنيا كانت تعمـ بأنيا مضطرة 
لمخروج مف الموقؼ، "عميؾ أف تعمـ الحقيقة مف البداية. أنا... 
ممـ، كيؼ سأخبرؾ بيذا بعد كؿ الذي مررَت بو؟ أنا ... يا 

 نفصاـ أيضًا".إليي، أليؾ، أنا مصابة باال
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جمس ثيودر ِبْرِشـ الضابط بالجيش األمريكي بعصبية عمى 
الطاولة، ساحبًا شفتيو وضامَّيما بفضوؿ اثناء استنشاقو 
سيجارتو. سأؿ الضابط باأللمانية وبطالقة7 "ىؿ تريد واحدة؟" 
كاف ثيودور يعاني مف الربو ولـ يدخف مطمقًا، رفض ثيودر 

لغ بو حتى ال يتسبب في اإلساءة إلى ما كاف يبدو أنو بشكٍر مبا
 ضابط عدو كريـ. 

في الواقع لـ يعتبر ثيودر ىذا الرجؿ أو أي أمريكي عدوًا، 
الروس؟ ربما. لكف لـ يكف ذلؾ ألي تحامؿ أو تجربة عنصرية 
أو عرقية. لـ يكره ثيودر أحدًا، لكنو كاف حزينًا عمى أختيو، فقد 

مف قبؿ قوات ستاليف عندما دخمت ىذه تـ االعتداء عمييما 
القوات كوتبوس موطف ثيودر، بعد عبوٍر لنير النيسي الكبير 

 ونير سبري األصغر.
"أييا األب برشـ، أعمـ أف ىذا أمر يصعب مناقشتو". قاؿ 
الكابتف أرثر سولوموف، بمكنتو األمريكية الواضحة. "ولكني 

ؿ قصفنا أحتاج منؾ أف تخبرني عف تجربتؾ في درسدف خال
 وبعده، مف أيف تريد أف تبدأ؟"

"ال أريد أف أتذكر تمؾ األياـ عمى اإلطالؽ سيدي، يجب أف تفيـ 
ذلؾ، لف أنساىا أبدًا، كما وأنيا ليست ذكريات سيمة 

 لتحمميا".
كانت عينا ثيودر البنيتاف تحدقاف مف خالؿ الدوائر السوداء 

مًا. وعينا النقيب والتي جعمتو يبدو أكبر سنًا بكثير مف ثالثيف عا
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سولوموف بنيتاف أيضًا، ولـ تظَيرا أكثَر سعادة. يبدو واضحًا أف 
ىذه الحرب قد تسببت لكؿٍّ منيما بضرر نفسي. لعب ثيودر 
بمطؼ وبشكؿ غير مريح بقبعتو المّبادّية الصغيرة. يكشؼ ثوبو 
الكينوتي األسود الطويؿ عف مينتو بأنو كاىف الرعية 

 الكاثوليكية.
ميؾ أف تفيـ أييا النقيب سولوموف، بأف ما شاىدتو في "يجب ع

درسدف كاف مروعًا يفوؽ الوصؼ. لـ تكف كميشييات توصؼ 
كما في جحيـ دانتي، رأيت الموت، الموت والمزيد مف 
الموت. حتى كقسيس، لـ أستطع التعامؿ مع مثؿ إراقة الدماء 

 ىذه".
ت في "أييا األب برشـ، حكومتي ليست مسرورة بيذه الوفيا

درسدف، وأخبرؾ بأني شخصيًا أشعر بالخزي لما فعمناه. 
 وأستطيع أف أتفيـ حزنؾ".

"خزي؟" أعاد القس األلماني، حانيًا حاجبو. "تمؾ كممة مناسبة 
بشكؿ معاكس أييا النقيب. أنت تعمـ ما يعني أف تقتؿ 

 الناس؟"
"أوه، .. آه أجؿ، أعرؼ. كنت فقط أحاوؿ أف أؤكد لؾ بأني كنت 

ًا عندما عممت بمصير درسدف، وكمنا كنا كذلؾ. ولكف مذعور 
بأنيا كانت  -وبعد أربعة أشير -يجب عمّي القوؿ، حتى اآلف

 شرًا ال بد منو".
"أنا قسيس يا سيدي. وال أستطيع أف أتفؽ عمى أي شر ضروري. 

 أليس الشر عمؿ الشيطاف؟"
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لـ ترؽ لمنقيب سولوموف داللة المعنى، لكنو فيـ لماذا شعر 
 ـ بقوة نحو درسدف، ولـ يوبخو سولوموف.  برش

تـ تعيينو مف قبؿ الرؤساء األمريكاف كموظؼ مخابرات 
مبتدئ في القوات الجوية لمجيش، والميمة ىي التحقيؽ في 

 10اآلثار النفسية لمحمفاء في قصؼ درسدف. ُشف اليجـو في 
. ببساطة، كاف ذلؾ، بالنسبة 1672مف شباط لعاـ  17و

 عمؿ ليقـو بيا.   لسولوموف، مجرد
"أبتي، قد يساعد إف أخبرتؾ عف شيء مررت بو في اآلونة 
األخيرة، والمشاعر التي نشأت بداخمي كوسيمة لمتسييؿ عميؾ 

 لشرح ما رأيتو وشعرت بو في درسدف".
"نعـ، حسنًا أييا النقيب". رأى ثيودر برشـ المطؼ في وجو 

ـ الراحة سولوموف المرىؽ في غير أوانو. عمى الرغـ مف عد
 في المقابمة بينيما إال أف ثيودر أحبو.

مف نيساف رافقت"، قاؿ سولوموف "كمتطوع فقط،  06"في الػ 
في الجيش السابع  70وحدة مف الفرقة  -مجرد لمرافقة الركب

األمريكي، حيف دخمت إلى بمدة صغيرة بالقرب مف ميونخ 
والتي لـ أكف قد سمعت بيا أبدًا. كانت خالبة بشوارعيا 
المرصوفة بالحصى ومنازؿ القروف الوسطى وُنُزؿ االسترخاء 
التي سبقت الحرب، أنا متأكد، بأني كنت لوددت أف أبقى 
فييا. القرية بأكمميا كانت جميمة، وجاء الناس لتحيتنا 

 بحماسة".
توقؼ سولوموف ليبمع ريقو بصعوبة. وأكمؿ7 "ولكف خارج ىذه 

أشجار الحور البمدة الصغيرة، حيث تصطؼ عمى الطريؽ 
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الطويمة، وعبر حقوؿ أكواز الذرة الالمنتيية يقبع مكاف شيطاني 
يضاىي وصفؾ لدرسدف. أبتي، أود أف أقوؿ بأف ىذا المكاف 

 كاف جحيـ دانتي".
 "آه، لقد فيمت... أنت تعني ىذا المكاف داخاو، أليس كذلؾ؟"

ة "بمى أبتي. داخاو. الفظائع التي رأيتيا كانت تتجاوز أيَّ مقارن
ممكنة. أبتي، رأيت أكوامًا مف الجثث اليزيمة واليياكؿ 
العظمية مكدسة كحطب موقد، أو ممددة في مجموعات 
عشوائية، أو متفرقة. كانوا في كؿ مكاف. وقد بكيت، ليس 
فقط ألف الكثير منيـ كانوا ييودًا مثمي، لكف ألنيـ كميـ بشر، 

 رجاؿ مثمي، مثمنا".
غريزي وصؿ برشـ عبر  اغرورقت عينا سولوموف، وبشكؿ

الطاولة ومسح عمى كتؼ األمريكي، ومألت الدموع عينيو أيضًا، 
واصؿ سولوموف7 "كنت قد شيدت بالفعؿ حرماف الحرب في 
فرنسا عندما التحقت بفيمؽ الجنراؿ ويالند التاسع عشر 
األمريكي. القيادة الجوية التكتيكية، أمسكنا بعض الوحدات 

ب في العراء وقمنا بتمزقييـ مف الجو األلمانية الميدانية تنسح
بالصواريخ والقنابؿ المضادة لألفراد. كاف ىذا شيئًا مروعًا 
لممشاىدة، الجنود القتمى في كؿ مكاف. ولكف يا أبتي، ىذه 
المشاىد لـ تكف شيئًا، ال  شيء  عمى اإلطالؽ كرعب داخاو. 
ة أنا أقوؿ لؾ7 أكواـ مف الجثث اليزيمة كأعواد الثقاب، عاري

بعورات مكشوفة، عيونيـ منتفخة، وأفواىيـ مفتوحة كأنيـ ماتوا 
 وىـ يصرخوف. ىؿ تستطيع أف تفيـ حزني؟
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شعر رجؿ الديف األلماني بالخجؿ الشديد لما فعمو شعبو تحت 
حكـ الوحوش الذيف حكموىـ لمدة اثني عشر عامًا، وبكى بشكؿ 

 عمنّي.
س "صديقي بعد دقيقة مف استعادة رباطة جأشو، تكمـ القسي

األمريكي، بإمكاني أف أقوؿ وبصدؽ بأني ال أعمـ شيئًا عف 
داخاو أو أي مكاٍف بمثؿ ىذا القتؿ حتى اضطررت إلى مواجية 
ىذه المواقع بعد ىزيمتنا قبؿ ستة أسابيع. أنا خجؿ، ولف أكوف 
قادرًا عمى اإلطالؽ عمى نقؿ أسفي بأف األمة األلمانية انحدرت 

ر الفظائع في التاريخ. وأنا آسؼ أيضًا، إلى ىذا، واحدة مف أكب
نقيب سولوموف، ألنؾ شاىدت إخوتؾ الييود في مثؿ ىذه 
الظروؼ الحقيرة. لقد صميت ألسابيع ليؤالء الذيف لقوا حتفيـ 

 وأولئؾ الذي نجوا".
رأى سولوموف اإلخالص في وجو برشـ، وعمـ بأنو عمى وشؾ 

 أف يسمع قصة مشابية مف وجية نظر القسيس.
ا كاىف الرعية في كوتبوس أييا النقيب، حيث ترعرعت، "أن

كوتبوس؟ أوه، إنيا قرب الحدود البولندية. قمت عمى خدمة عدد 
قميؿ مف أبناء الرعية خالؿ سنوات بطش ىتمر لمعالـ، ولـ ألتـز 
بالخدمة العسكرية، كاف أخي قسيسًا أيضًا، لكنو ... توفي مف 

انيا قرب أوديسا. أنا قضمة الصقيع وليس مف الجروح في أوكر 
لست ذا عـز وثبات في الحرب، فطمبت البقاء والقياـ بخدمة 
رعيتي. وافؽ األسقؼ وكذلؾ وافقت السمطات السياسية في 

 منطقتنا". 



 
44 

 

"في شباط مف ىذه السنة سافرت إلى ساكسوني، إلى العديد 
مف القرى ثـ إلى درسدف نفسيا، لممساعدة ولمتخفيؼ عف مئات 

الجئيف الفاريف مف الشرؽ. كانت درسدف كما تعمـ، اآلالؼ مف ال
ممتمئة وطافحة عندما قمتـ بالقصؼ". كاف النقيب سولوموف 
يعمـ، ولكنو لـ يظير أي إشارة. أكمؿ القس األلماني7 "عزمت 
عمى البقاء ألسبوعيف أو ثالثة أسابيع، ولـ أستطع البقاء لفترة 

مؾ االسابيع رأيت أطوؿ. كاف عمي العودة إلى رعيتي. ولكف في ت
السماء تفتح بمطر مف الحديد المتفجر يسقط عمى درسدف كمعنة 

 إنجيمية".
العديد منيا كانت  –"عاصفة مف القذائؼ تمطر عمى درسدف 
كانت مرئية عف  -محرقة، يجب عمي أف أجّد في تقديـ شكوى

بعد عشريف مياًل أو أكثر وفي كؿ االتجاىات. كنت في إحدى 
ة عندما بدأت المدينة تحترؽ وكنت أقود الضواحي الخارجي

طوابير مف السكاف المذعوريف إلى الحقوؿ المجاورة. شاىدنا 
األضواء األلمانية تتقاطع في السماء، ولكف ليس لوقت طويؿ. 
وبسرعة كبيرة كاف الضوء الوحيد المرئي ىو نيراف المباني 
المدمرة. وسريعًا أصبحت كثافتيا رىيبة. كانت كالنظر إلى 
الشمس، حيث آلمت أعيننا. لكف أييا النقيب، كاف عمينا أف 
نتحرؾ أبعد وأبعد عف المدينة. كاف عمينا الفرار بعيدًا وبسرعة. 

 ىؿ تعمـ لماذا؟"
 لـ يعرؼ سولوموف السبب.

"لـ نستطع البقاء في الضواحي الحالية لممدينة ألف الرياح العاتية 
القوؿ. لقد بدأت  بدأت في اليبوب، كاّل، أنا أتراجع عف ىذا
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الرياح بالشفط. كاف الحريؽ اليائؿ يستيمؾ كامؿ اليواء وكاف 
يشفط األوكسجيف الداخمي عف بعد أمياؿ مف حولو. األوراؽ 
وأطراؼ األشجار وحتى بعض األشجار الكاممة، رأيتيا ُتشفط 
. لـ نستطع الوقوؼ، لكننا زحفنا  إلى ذلؾ الغضب العاـر

ؼ مرة أخرى. ثـ ىربنا وسرنا وزحفنا حتى استطعنا أف نق
 حتى أصبحنا آمنيف".

لـ يكف باإلمكاف أف ُتخفى دىشة سولوموف. "أنت تقوؿ بأف 
تمؾ الرياح كانت تسحب أغصاف األشجار وحتى بعض األشجار 
في اليواء وتشفطيـ نحو وسط المدينة؟ كيؼ إذًا بقي مف ىـ 

مف  داخؿ المدينة عمى قيد الحياة؟ ألـ يستيمؾ كؿ ما لدييـ
 ىواء؟"

"أييا النقيب، في بعض الضواحي نعـ أنت محؽ. ال أستطيع أف 
أتحدث عف كامؿ المدينة. لكف في الضواحي التي رأيتيا، لـ 
ينُج شخص واحد مف االنفجارات ومف النار ومف الػ .. آه، 

 االختناؽ".
"أبتي برشـ، يمكنني القوؿ فقط بأف تمؾ الحرب جحيـ. كانت ىذه 

 تكف إبادة متعمدة لممدنييف". غارات جوية ولـ
"نعـ، حسنًا، أستطيع أف أرى بأنؾ تؤمف بذلؾ بصدؽ". قاؿ 
القس، ىاّزًا كتفيو، ولكف ليس بعدـ اكتراث، "ومع ذلؾ فإف 
الرعب الذي وصفَتو في داخاو ىو نفسو ما رأيُتو في درسدف. 
ىؿ عممَت أنو وبعد أف تـ إخماد الحرائؽ نيائيًا قامت الشرطة 

ورجاؿ اإلطفاء والمواطنوف الناجوف والالجئوف بجمع  والجيش
كمنا قمنا بجمع  –نحف –الجثث التي لـ َتْنُفْؽ بالكامؿ؟ ىـ 
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الجثث المختنقة والممزقة والمحترقة وصنعنا محارؽ كبيرة. 
أكواـ؟ أنت وصفت الجثث في داخاو بأنيا بدت كأغصاف 
 الخشب المتكدس. أييا النقيب سولوموف، في درسدف بدت
نفس اؿ شيء . جثث مكدسة في كؿ مكاف لحرقيا. آه يا 

 إليي، ال أستطيع أف أمسح ذعر تمؾ الصور".
"وال أنا"، قاؿ سولوموف بتعاسة، متأماًل مجددًا في داخاو. "وال أنا 
يا أبتي". بعد توقؼ غير مريح تابع األمريكي7 "أنا آسؼ، 
ا ولكف أريد منؾ أف تخبرني عف الحرائؽ التي تسببت فيي

القنابؿ. إنيا لتقريري. بالطبع شاىدت الصور، ولكني بحاجة 
لمعرفة أي األبنية التي أثارت استياء معظـ الناس عندما تـ 
ضربيا، ولماذا؟ الكنائس؟ الكاتدرائيات؟ المنازؿ؟ ىؿ يمكنؾ 

 إخباري عف ذلؾ، إمـ، عف األثر النسبي عمى المعنويات؟"
ية، ولكف برشـ كاف كاف السؤاؿ معقواًل مف وجية نظر عسكر 

قسيسًا وليس جنديًا. "األثر النسبي؟" أييا النقيب، ال أستطيع 
اإلجابة عف سؤالؾ. نحف احتشدنا في المالجئ تحت الجسور، 
في األنفاؽ، في المخابئ وفي الحقوؿ. خشينا الموت. وقد متنا، 

 ولـ نكف نفكر باألبنية، بؿ بأحبائنا". 
نؾ أف تخبرني بماذا فكر أصبح برشـ ىائجًا أكثر7 "ىؿ يمك

ضحايا داخاو عندما كانوا يواجيوف موتيـ الوشيؾ؟ بمجامعيـ، 
منازليـ أـ بأعماليـ؟ ال، لقد فكروا باهلل، وبأمياتيـ وآبائيـ 
خوانيـ وأخواتيـ وأبنائيـ. يا إليي، األطفاؿ. أنا أرثي ليؤالء  وا 

ي األطفاؿ الييود، أييا النقيب سولوموف. بصدؽ وأنت تعمـ بأن
أرثي ألطفاؿ درسدف عمى حد سواء. وجدتيـ مبعثريف في 
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الشوارع كالدمى الصغيرة المتفحمة. التقطُت بعَضيـ ووضعُتيـ، 
ُكفَّ  –مجيوليف عمى محارؽ الجنائز. بعض األميات 

ُكفَّ يحُضفَّ أطفاليف  -محظوظات أـ غير محظوظات ال أعمـ
 قمبي." الميتيف المتفحميف. شاىدت ذلؾ عدة مرات وقد تحطـ

لـ يكف سولوموف مستمتعًا بيذه المقابمة. لـ ير طفاًل ميتًا في 
داخاو ولكنو عمـ جيدًا بأف النازييف قتموا عددًا ال يعد وال يحصى 
مف األطفاؿ في جميع أنحاء أوروبا دوف أي اعتبار لبراءتيـ 
ولعجزىـ، ليس فقط أطفاؿ الييود، بؿ أيضًا أطفاؿ الغجر 

ااًل آخريف، لقوا حتفيـ عمى أيدي بالغيف والصرب والروس وأطف
. فكر سولوموف بإيفميف، بزوجتو  غير مكترثيف باألسمحة والسمـو
مرة أخرى عمى شاطئ لونغ في كاليفورنيا،  وبإيڤاف، ابنيما لـ 

ثرثرة األطفاؿ في  –يبمغ الثالثة بعد، مشى وتحدث إيڤاف 
يمكف  في أماف تاـ. واجو أطفاؿ أوروبا معاناة ال -األغمب

 تصورىا في المنازؿ األمريكية. 
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"لدي ابف، يا أبتي" أفضى إليو اخيرًا. "اسمو إيڤاف. أشتاؽ اليو 
أكثر مما تتخيؿ. وال أستطيع االنتظار لحيف العودة لممنزؿ لو 

 ولحبيبتي، والدة الطفؿ".
أخرج صورة صغيرة ومجعدة قمياًل لمطفؿ وأمو، ومررىا إلى 

بعناية، وىو يعمـ بأنو يحمؿ كنز  ثيودر. مسكيا القسيس
األمريكي. األـ ذات وجو جميؿ، ممتمئة، مرتدية مالبس شتوية، 

 تحمؿ طفاًل ممفوفًا بدؼء بقبعة صوفية.
شعر القس بألفة غير مريحة في وضعيتيـ. يا أليي. يشبياف 
كثيرًا أـ الرب ومخّمصي، تدفقت وسالت الدموع عندما نظر إلى 

حبيبة وابنو. أعاد الصورة وراقب الشاب زوجة أرثر سولوموف ال
األمريكي المنيؾ، وقد تألألت عيناه، يضعيا بعناية داخؿ 

"فوؽ  –صفحات مفكرة صغيرة يحتفظ بيا في جيبو األمامي 
 قمبو" قاؿ7

"اسمع يا أبت... ثيودر ... نحف لـ نقتؿ أطفالكـ أبدًا عف قصد. 
ية لمغاية، ولـ نكرىيـ. لقد لقوا حتفيـ في ظروؼ حرب مأساو 

 ونحف انتيينا ولكف لـ نبدأ. ىؿ تفيـ ما أقوؿ"؟
وافؽ القسيس ولكف إلى حٍد ما فقط "الحروب يجب أف ال 
تقحـ األبرياء، سواء أكاف عف قصد أـ عف طريؽ الصدفة. كيؼ 
أمكف لقواتؾ المسمحة بأف تحرؽ مدينة وأف تسوييا باألرض وىي 

لوف بأف األطفاؿ ماتوا تعرؼ بأنيا مميئة بالالجئيف، ومف ثـ تقو 
 عف طريؽ الخطأ؟"
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"أنا لـ أقؿ بأنيـ ماتوا بدوف قصد، يا أبتي. موتيـ جميعًا  شيء  
فظيع ومروع. ما أعنيو ىو أننا لـ نكف لنحقؽ أىدافنا 
العسكرية بدوف عدد كبير مف القتمى المدنييف ُيرثى ليـ بشدة. 
ف ولكف ىذا ليس نفس اؿ شيء  مثؿ القياـ بصّؼ المدنيي

أماـ القبور التي قاموا بحفرىا ومف ثـ إطالؽ النار عمييـ 
لقاؤىـ فييا، أو إجبارىـ عمى العمؿ كعبيد حتى يموتوا مف  وا 
التعب، أو حبسيـ في معسكرات حيث يعمموف بدوف قوت 
حتى يسقطوا ميتيف مف اإلجياد، أو األسوأ مف ذلؾ كمو، 

 بإرساليـ إلى معسكرات الموت في بولندا".
شـ7 "لكف درسدف أييا النقيب سولوموف، لماذا عبس بر 

درسدف؟ حيث الموت ىناؾ حقًا مختمؼ تمامًا عف أولئؾ الذيف 
ذكرتيـ؟ يا إليي، لـ يكف لممدينة ثكنات عسكرية، وال صناعة 
عسكرية، ولـ يكف لدييا سكؾ حديدية أو جسور ىامة، ما كاف 

 –وؾ والروكو لدييا ىو أروع الفنوف المعمارية األلمانية مف البار 
وكاف لدييا عدد ضخـ مف المدنييف الخائفيف  -فمورنسا في األلب

مف الرجاؿ والنساء الصغار والكبار واألطفاؿ، الذيف كاف يفترض 
بيـ الذىاب إلى المدارس أو الكنائس، الجميع كاف يرتعد خوفًا. 
وكاف ىناؾ مئة ألؼ أو أكثر مف الالجئيف الميدديف فعاًل. جاؤا 

ف بحثًا عف األماف. لماذا أييا النقيب، أليست ىذه إلى درسد
 جريمة حرب كالتي ذكرتيا؟"

"ربما في يوـ ما سيقوؿ الناس بأنيا جريمة حرب" رد األمريكي 
بتجيـ. "وأنا أتمنى كثيرًا بأف ال تكوف كذلؾ. أنا ال أرى 
جريمة، فقط حاجة عسكرية مروعة. كاف عمينا مساعدة 
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مانيا مف بولندا. وأجؿ، ىناؾ الروس عندما توغموا في أل
اختالؼ كبير بيف داخاو ودرسدف. كما أراىا، وأنا متأكد بأنؾ 
ستوافؽ أف الخالؽ جعؿ جميع الناس واألجناس متساويف. 
أرواحيـ كميا ثمينة في نظره، أليس كذلؾ؟ وىكذا، عندما 
قصفنا درسدف ألىداؼ الحرب وقتمنا رعاياؾ الكبار والنساء 

فاؿ، وأنتـ فعمتـ نفس الشئ ليؤالء في وارسو، والالجئيف واألط
روتيرداـ، برايتوف، لندف، كوفنتري وبمغراد، ليس ىناؾ فرؽ. 
 كؿ ىذه ظروؼ حرب مروعة ونتنة دوف أف نخطط لموتيـ؟"

"لكف يا أبتي"، تابع بشكؿ مقتضب، "كاف ىناؾ شر في الميمة 
تكف  في جميع أنحاء أوروبا خالؿ العقود القميمة الماضية، ولـ

فقط ظروؼ حرب غير مرغوب بيا، قائدؾ وحزبو معظميـ 
بمطجية، وكميـ ممحدوف، أكدوا أف الناس واألعراؽ ليست كميا 
عمى قدـ المساواة، ىؤالء الذيف لقوا حتفيـ في داخاو أو 
بوخنفالد أو بيمسف أو أوشفيتز لـ يموتوا في منازليـ، أو حتى 

شريف بمدًا في جميع في مدنيـ. فقد ُأِخذوا مف منازليـ في ع
، مف غيرىـ  أنحاء أوروبا وتمركزوا في أماكف موت محتـو
فعؿ ىذا؟ وال حتى القاسي قيصر أو أتيال اليوني، أو جنكز 
خاف مشطوا أراضَي بأكمميا بحثًا عف أعدائيـ حتى يتمكنوا 
مف فصميـ وقتميـ. نحف الحمفاء، عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ، لـ 

اء في مكاف واحد ومف ثـ إرساليـ نقوـ بجمع األلماف األبري
إلى سالح الجو الممكي البريطاني أو إلى القوات الجوية 
لمجيش األمريكي لمقضاء عمييـ. لـ يفعؿ أحد مثؿ ىذا الشر. 

 أنت فعمت".  
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تمنى سولوموف لو لـ يِضؼ ىذه الكممات األخيرة، لكنو أطمؽ 
ر إلى العناف لمشاعره. فقد كانت مشاعره تجري ِبُحّرّية. نظ

القسيس برشـ، الذي حدؽ دوف أدنى حركة، كما لو انتابتو نوبة، 
 وتحركت الدموع وحدىا.

وأخيرًا تكمـ القسيس "ليس أنا، أييا النقيب سولوموف، ليس أنا. 
ولكف كالمؾ صحيح أنتـ أعطيتمونا درسدف، وىامبورغ وغيرىما. 

شعر ولكننا أعطينا العالـ مرضًا جديدًا، جنونًا جديدًا. أنا أ
 بالخجؿ الشديد".

وقؼ وأومأ باحتراـ، ومد يده في مصافحة وداع، وبصوت 
بالكاد يمكف سماعو7 "ليباركؾ اهلل وزوجَتؾ وطفَمؾ، أييا النقيب"، 

 غادر سولوموف وحيدًا وبمقابمة غير مكتممة.
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ـ يرقد جاؾ ماِكّنوف عمى سرير المستشفى القاسي في يأس وأل
مخيؼ، غير قادر عمى إراحة اىتزاز جذع ذراعو األيمف 
والمبتور فوؽ الكوع. الكدمات الطفيفة عمى ذلؾ الجذع أو حتى 
الوزف الخفيؼ لمبطانية كانت ترسؿ تموجات مف األلـ المبّرح مف 
، ولكف آلية  خالؿ عنقو عبر عظـ كتفيو. يتوؽ جاؾ لمنـو

ي  شيء ، أكثر مف الحرب عاقبت البحار الجريح بحرمانو مف أ
 قيمولة بأحالـ مؤلمة في بعض األحياف.

"بماذا تفكر يا صديقي؟" سألو الرجؿ في السرير المجاور لو 
إذا كاف باإلمكاف تسمية نقاالتيـ القماشية بػ "السرير". فكال  –

الرجميف بالفعؿ قاما بتسميتيا كذلؾ. بعد سنوات عمى متف سفينة 
في األراجيح النتنة، فإف ىذه  حربية، معمقيف بانحناء كالموز

النقاالت ستبدو عمى نحو عادي فاخرة. فقط جراحيـ اآلف منعتيـ 
 مف الشعور بأي راحة. 

الحظ جاؾ بأف عيف جاره اليسرى مبطنة بالشاش مع 
ضمادات ممسكة بيا بإحكاـ في مكانيا. طمقة بال شؾ أخذت 

 و.بصر تمؾ العيف. وىذا ما خفؼ عف جاؾ لمحظات رثاءه لنفس
"إني افكر بالوطف، يا صديقي، الوطف. أريد العودة لموطف في 
أقرب وقت حالما تمتئـ ىذه الذراع، إف حصؿ ىذا. يقوؿ 
الطبيب بأنيا ال تتعافى بشكؿ جيد، ومع ذلؾ، لو أني 
حافظت عمييا نظيفة ومنعتيا مف األمراض أو الغرغرينا فربما 

يا تؤلـ أعيش فقط لمعودة إلى الوطف. إن -أقوؿ ربما –
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بالتأكيد. كالشيطاف، تعمـ. آه أنا آسؼ، يا رفيقي، بالطبع أنت 
 تعرؼ. كيؼ حاؿ عينؾ؟ طمقة؟"

محاواًل اآلْرِدنْت، "أجؿ، كنت في تجييزات األشرعة عمى سفينة 
العمؿ عمى الشراع الرئيس، عندما أصبت بيذا الجرح ىنا. 
وأخبرؾ بأني عمى الرغـ مف ذلؾ لـ أسقط، تمكنت مف 

مؽ كرجؿ عائد مف درجات السمـ الحبمي. ومع ذلؾ كاف التس
تسعة وعشروف  اآلردنتمشيدًا فظيعًا. كاف لدينا عمى متف 

قتياًل مف البحارة ومشاة البحرية، وأنا وثالثة وستوف آخروف 
مصابوف بجروح. ولكننا بذلنا ما بوسعنا مف أجؿ الممؾ جورج 

ز. إذًا أيف والمورد نيمسوف، إيو! بالمناسبة، اسمي آدـ رو 
 موطنؾ يا رفيقي؟"

"جاؾ ىو اسمي، وأنا مسروٌر بمقائؾ، عمى الرغـ مف أف ال أحَد 
منا يبدو سميمًا حاليًا. الوطف يا آدـ؟ يا إليي، الوطف، أنا مف 
ىاريس الغربية. إنيا جنة، أجمؿ بقعة عمى أرض اهلل، عمى 
الرغـ مف أف بعض الناس يعتقدوف بأنيا ليست بالمكاف 

. لدينا بعض األشجار النفيسة، وال  شيء  يدفئنا في الكثير
الشتاء سوى الجفت. الجفت والمزيد مف الجفت. مستنقعات 
الجفت في كؿ مكاف. ىي والرياح واألعشاب البرية واألرانب. 

 ىؿ تعرؼ أيف ىاريس؟"
"ال، ولكني أستطيع القوؿ بأنؾ اسكتمندي. أنا مف ىنا، كما تعمـ، 

يًا في الوطف، فقط ليس لدي عائمة يارموث. لذا فأنا فعم
ألذىب إلييا. أبي وأمي توفيا منذ حوالي خمس سنوات 
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مضت بداء السؿ. ولكف يا إليي أيف تقع ىاريس الغربية 
 تمؾ؟ تبدو جيدة!"

"الطريؽ حتى الشماؿ، قبالة الساحؿ الغربي مف اسكتمندا، ولكف 
 إلى أقصى الشماؿ مف تايري وسكاي. إنيا نوعًا ما باردة

ستسمي ىذه  –إلنجميزي مثمؾ، ولكني أتيت مف تابو تاوث 
والتي فييا نسيـ لطيؼ معظـ السنة، إنيا مف  -البمدة نورثتوف

تيار الخميج الدافئ، أترى. ىاريس الشرقية أكثر بردًا. وأنا 
أسمييا مقفرة بشكؿ ىائؿ. ال يوجد شيء سوى أمياؿ وأمياؿ 

المغمورة بالمياه. مف الصخور التي تعصؼ بيا الريح والحفر 
 حتى إنو ال يوجد حيوانات ترعى".

لى  "لـ أصؿ إلى ذاؾ الحد"، قاؿ آدـ. "لقد أبحرت إلى اليند وا 
الكاريبي ولكف حوؿ ساحؿ مدينتى فأنا في الحقيقة لـ أتخطَّ 
جزيرة أبؿ أوؼ ماف، ولكني أنوي ذلؾ في يوـ ما. إذًا لماذا 

 ذا كنت اسكتمنديًا؟"يا صديقي تقاتؿ في األسطوؿ اإلنجميزي إ
"تمامًا كااليرلندييف، يا صديقي، نحف سكاف المرتفعات والجزر ال 
نيتـ كثيرًا لألشياء اإلنجميزية، ولكف عمينا تأميف لقمة العيش. 
والحياة صعبة حاليًا في ىاريس. وقاـ اإلنجميز بتوطيف 
عائالت اسكتمندية عمى جزيرتنا، حتى يتمكنوا مف أراضييـ 

قد، لكف ىاريس تناضؿ لدعـ الجميع. إنو لمف عمى ما أعت
الصعب الحصوؿ عمى لقمة العيش. وفي أي حاؿ فقد ولدت 
واليواء المالح في رئتي. أنا أعشؽ البحر. إنو لعشيقة 

 جميمة".
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"وبالنسبة لي أيضًا يا جاؾ. فالبحر سيدة لطيفة بدوف شؾ. ىؿ 
قًا؟" تعتقد بأنؾ لف تكوف قادرًا عمى العودة إلى البحر مطم

 سأؿ البحار األعور.
حقيقة الموقؼ جمبت الدموع لعيني جاؾ، بيدوء وبشكؿ غير 
متوقع. "ال، يا صديقي آدـ، لقد انتييت. حتى إنو لف يكوف لي 
نفع في قارب صيد صغير في وطني، وليذا فمف تكوف ىناؾ 
فرصة بأف تجد لي بحرية الممؾ أرجوحة عمى متف سفينة قتاؿ أو 

يكؿ سجف.  أتمنى لو كنت ميتًا. آسؼ حتى كحارس عمى ى
 لقوؿ ىذا، ولكني أتمنى ذلؾ". 

استدار جاؾ بعيدًا عف رفيقو وأغمؽ عينيو المبممة بإحكاـ، 
 محاواًل الصالة مف أجؿ أف يبرأ مف األلـ، ومف الحياة. 
انتشر  -في وقت الحؽ .. ساعات؟ أياـ؟ لـ يعرؼ جاؾ

المورد نمسوف قد ىمس في أنحاء مستشفى يارموث البحري بأف 
وصؿ لتوه مف نصره الكبير في كوبنياجف، وأراد أف يرى بحارتو 
المصابيف قبؿ مغادرتو إلى لندف. بمغت اإلثارة ذروتيا. أوه لورد 
نيمسوف7 بطؿ إنجمترا األعظـ والمفضؿ، منقذ األميراؿ جيرفيس 

، الرجؿ الذي دمر أسطوؿ 1464في معركة سانت فنسنت في 
، والذي دمر مؤخرًا عمى 1465و في النيؿ في نابميوف وطموحات

مدى ثالث سنوات األسطوؿ الدنماركي في كوبنياجف وكسب 
نجمترا. ابتيج المستشفى كمو إزاء خبر  اليدنة بيف الدنمارؾ وا 

 قدوـ أعظـ إنجميزي حّي ليشيد بيؤالء الجرحى في كوبنياغف.
ف كاف جاؾ دائمًا معجبًا بنيمسوف مف بعيد. ولـ يسبؽ لو أ

أبحر تحت إمرتو قبؿ معركة كوبنياغف ولـ يَر األدميراؿ فعاًل، 
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، خالؿ تمؾ المباراة المتوازنة. اإللفنتالذي قاد اليجوـ مف سفينة 
كاف عمى يقيف بأف نيمسوف كاف عبقريَّ بحرية، كما كاف كذلؾ 
نابميوف الغاشـ الفرنسي الخسيس عسكريًا، وسيقضي عميو 

 قاده.نيمسوف قريبًا. عمى حد اعت
إال أنو ما زاؿ مكتئبًا ألف معارؾ إنجمترا، والتي انتصر بيا 
نيمسوف بشكؿ رائع قد كمفتو ذراعو وأية فرصة عمؿ في البحر 
بال شؾ، حتى كصياد في بمدتو الفقيرة نورثتوف، حتى إنو لف 
يكوف قادرًا عمى سحب الِشباؾ، ناىيؾ عف التجديؼ أو عمؿ 

 األشرعة.
المتحمسوف الجميع عمى ارتداء ساعد موظفو المستشفى 

أفضؿ القمصاف وأوشحة العنؽ، بانتظار وصوؿ المورد. ومع 
ذلؾ كانت ىيئتيـ ورائحتيـ كريية جدًا، كما ىو الحاؿ في جميع 
أرجاء المستشفى المتحممة، ذات الطالء المتساقط، وعتبات النوافذ 

ت المغبرة واألرضيات القذرة. إصابات بنادؽ، العديد منيـ إصابا
متفسخة، واألطراؼ المبتورة، كؿ ىذا خمؽ مشيدًا مف البؤس 

 المطمؽ. 
مشى الرجؿ العظيـ في كؿ ىذه القذارة، وكأنو لـ يكف شيئًا 
مستنكرًا. بالطبع، كما يعرؼ غالب البحارة، اعتاد نيمسوف عمى 
المعاناة، وقد شاىد وذاؽ الكثير منذ أف ذىب إلى البحر في سف 

 الثانية عشرة.
سوف صعودًا ونزواًل بصفوؼ األسّرة، منحنيًا لقوؿ كممة مر نيم

طيبة لمف بدا حزينًا عمى وجو الخصوص، واإليماء بالتقدير 
 الخالص في كؿ مرة ترتفع بيا اليتافات القمبية.
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ألـ جاؾ منعو مف أف ينقمب عمى جانبو اآلخر حتى يتمكف 
قاعتو مف رؤية اقتراب المورد نيمسوف، ولكف الحماس المتزايد مف 

كاف يشير عمى أف نيسموف كاف قريبًا. وفجأة، لدىشة جاؾ، رجؿ 
قصير ونحيؿ في زي نائب األميراؿ األزرؽ الذىبي األنيؽ، 
متأللئًا بالميداليات والجوائز، ركع بجانبو وىمس، "يا صديقي، 
إني أشاركؾ ألمؾ وأنا أحييؾ عمى شجاعتؾ، عمى أي سفينة 

 كنت؟"
ؽ في وجو نيمسوف عف قرب حتى تمعثـ جاؾ باإلجابة. وحد

إنو شعر بنفسو الدافئ. غّص بصدمة. حياة مف األلـ والمعاناة 
حولت شعر األدميراؿ إلى رمادي في غير أوانو، أبيض تقريبًا 
وعميؽ، وأثر جرح متعرج أرجواني عمى جبيتو، مزياًل أي مظير 
جميؿ  يمكف أف يكوف البطؿ قد ظير بو. عرؼ جاؾ ذلؾ 

ة تمقى نيمسوف ليذا الجرح في النيؿ. معظـ إنجمترا الجرح، أو قص
تعرؼ ىذا وعف عيف نيمسوف الضريرة، والتي تمفت مف انفجار 
في كوريسكا. ما زالت زرقاء، ىذا ما الحظو جاؾ، ولكنيا  

 باىتة وعديمة الحياة، بخالؼ عينو األخرى  الحانية والمتأللئة.
ليممس  يا إليي، قاؿ في نفسو حيث وصؿ بيده السميمة

نيمسوف، بأي حؽ أتمرغ بالحزف؟ ىا ىو ذا أعظـ رجٍؿ لدينا ولـ 
 يتبؽَّ سوى نصِفو. ولكنو يبتسـ، ويفوز بمعارؾ الممؾ.

"مف أيف أْصُمؾ أييا الفتى؟ أنا أقوؿ بأنؾ اسكتمندي"، سأؿ 
نيمسوف بميجة أنجميكانية شرقية لينة، عيناه الدامعتاف واىتمامو 

َد كابٍف لرجؿ ديف ورع، وسمعتو بأنو الحقيقي يشيداف بأنو ُولِ 
 ألطؼ أدميراؿ لمممؾ جورج.  
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 "سيدي، كنت صيادًا مف نورثتوف".
 "أىا، مف ىاريس إيو! مف الجميؿ مقابمة رجؿ بحر حقيقي".

تبسـ جاؾ بفخر ألف المورد ىوراشيو نيمسوف، بطؿ النيؿ، قد 
دة سمع ببمدتو الصغيرة في اليبريدس وبأنو يقدر بشكؿ واضح جو 

 مالحتيا البحرية. 
بأنؾ  –جاؾ، أىذا ىو اسمؾ؟ أنا آسؼ  –"لكني أخشى يا فتى 

لف تكوف اآلف أكثر فائدة مني كصياد". ىز نيمسوف جذع 
ذراعو اليمنى، والتي أيضًا بترت مف فوؽ الكوع. "أرى أييا 
الشاب جاؾ، بأنو قد تـ تجميمنا بنفس الييئة. كـ نحف 

دات سوؼ يعجبف بجرحؾ. محظوظاف. أنت تعمـ بأف السي
حتى إنيف  ربما يقمف بأنؾ قد تشبو ذلؾ األدميراؿ الغريب 
الصغير".  انفجر األدميراؿ ضاحكًا. "أو ربما يخبرنني بأني 
أشبو ذلؾ البحار البطؿ جاؾ مف نورثتوف في ىاريس! واآلف 

 ألف يكوف ذلؾ شيئًا جمياًل!"
يف الواحدة، التفت المورد نيمسوف لمنظر في رفيؽ جاؾ ذي الع

وابتسـ مجددًا. "آه، أرى "نيسمونيًا آخر، كمب بحر آخر بعيف 
 واحدة، كيؼ حدث ىذا؟ طمقة؟ حروؽ بارود؟"

"طمقة، سيدي", قاؿ آدـ روز. "حسنًا اذًا، أنا أحيي شجاعتؾ يا 
بني، وأستطيع أف أخمف مف ليجتؾ بأنؾ تنحدر مف ىذه 

 األجزاء، ىؿ أنا محؽ؟"
ف ىنا في يارموث وسوؼ أبحر مع سفينة "أجؿ، سيدي، أنا أسك

أخرى مف سفنؾ حالما أستطيع. إذا تمكف األدميراؿ مف أف 
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ييـز الفرنسييف بعيٍف واحدة، فأنا عمى األقؿ أستطيع أف أخدـ 
 تحت إمرتو في نفس الحالة".

قيقو نيمسوف مرة أخرى بضحكة سعيدة. "يا إليي". قاؿ. "يا 
 ادتؾ عمى إحدى سفني".لمنور. سيكوف شرفًا عظيمًا باستع

أومأ نيمسوف مبتسمًا لكال الرجميف في لفتة مف المودة 
واالحتراـ وبعد ذلؾ قاد الوفد المرافؽ لو عمى طوؿ صؼ األسّرة 
ليتمكف مف التحدث مع البحارة اآلخريف الجرحى والمصابيف 

 بشكؿ خطير.
توقعات آدـ روز وقبوؿ نيمسوف عمى ما يبدو بأنو قد يعيد 

ـ إلى الخدمة البحرية مزقت قمب جاؾ. كاف يعرؼ إدخاؿ آد
تمامًا أف السبب الوحيد الستمرار نيمسوف نفسو بالخدمة ىو ألنو 
فقد ذراعو بعد أف كاف قد أصبح بالفعؿ أدميرااًل وبطاًل قومي. 
البحار العادي ال يمكنو البقاء في الخدمة وبعجٍز شديد. تدحرج 

 وحاوؿ محو جميع أفكاره.بعناية وبما يسمح لو البتر المروع، 
الحديث عف زيارة نيمسوف ظؿ محمقًا في اليواء ألسابيع، مع 
كؿ مريض، باستثناء ىؤالء الذي لقوا حتفيـ أو عادوا إلى 
ديارىـ، مثنيف عميو مع كؿ نفس، حتى أثناء تناوؿ الطعاـ. جاؾ 
ماكينوف حاوؿ التنفس في الجو المرح لكف األلـ في جذعو كاف 

الجنوف. ثبت أف التخدير باألفيوف ضروري في بعض يقتاده إلى 
األحياف، لكنو كاف مكمفًا والمستشفى قائمة عمى األمواؿ الضئيمة 
لمغاية. في معظـ االحياف كاف جاؾ يشعر باأللـ في ذراعو ويده 

 لـ تعد موجودة، واألسوأ مف ذلؾ بأف شبح ذراعو كاف يحكو.
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أو بدونو، وعميو سرعاف ما أدرؾ جاؾ بأنو سينجو مع األلـ 
إخالء سريره في المستشفى. أدت الحرب ضد نابوليف إلى كثرة 
الطمب عمى األسّرة. سيعود إلى ىاريس الغربية، حاسمًا 
الموضوع، عمى الرغـ مف أف سفره لوطنو سيستنفد األجر الزىيد 
الذي ستعطيو إياه البحرية كراتب تقاعدي. سيطمب حب أقربائو 

ؿ أي  شيء يستطيع رجؿ بذراع واحدة ومساعدتيـ، وسيقوـ بعم
عممو في مجتمع عامؿ، وكما عمـ فإف ىذا عمميًا ال  شيء . 
وأنو سيكوف منيكًا وعائقًا. الشعور بالذنب والخزي كاف عمقمًا 

 يتجرعو.
أثبت آدـ بأنو صديٌؽ جيد، وأف جيودىما المستمرة لرفع 

أنيا معنويات بعضيما بعضًا أنشأت بينيما صمًة شعر كالىما ب
ستدوـ إلى األبد. عرؼ آدـ بالطبع بأنو حصؿ عمى أفضؿ 
صفقة. ففقداف عيف في عالـ األعماؿ اليدوية لـ يكف مصيبة 

 شديدة ولكف فقداف ذراع كاف كذلؾ.
الفراؽ المحتوـ عمى البحاريف كاف مف المؤكد قاسيًا، مع 
وعودىما بالبقاء عمى اتصاؿ عمى الرغـ مف إدراكيما بأنيما ال 

يعاف تحقيؽ ذلؾ فعميًا.  تعانقا واستعدا لمفراؽ عند المدخؿ يستط
الرئيس لممستشفى، عندما استدعى الطبيب، وىو زميؿ جيد 
يحظى بأسموب إيجابي  لمحادثة المرضى، جاؾ جانبًا. لوح آدـ 
روز مودعًا واختفى مف حياة جاؾ، عمى الرغـ مف أنو بقي دائمًا 

 في ذاكرتو. 
بريانت، "ىاؾ، اسمح لي بالبدء "آه جاؾ"، قاؿ الطبيب 

بإخبارؾ بقصة قصيرة، لـ تكف لتعرؼ ذلؾ، كنُت صديقًا لمورد 
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نيمسوف لمدة طويمة جدًا، منذ مرضو المروع في نيكاراغوا، في 
الحقيقة، وعمى أي حاؿ، ىو وأنا بقينا عمى اتصاٍؿ دائـ، وكما 
 تعمـ، فإنو يحرص عمى زيارة المرضى ىنا كمما كاف موجودًا في

 يارموث. سعادتو رفيؽ جيد".
"عمى أي حاؿ يا جاؾ"، أضاؼ بابتياج." أرسؿ لي المورد مؤخرًا 

أوه، سيكوف غاضبًا لو  –رسالة وعمبة صغيرة، لـ أفتحيا 
اكتشؼ أني فعمت شيئًا مف ىذا القبيؿ. أرادني أف أعطيؾ 
إياىا في حاؿ استرددَت عافيتؾ بما يكفي لمخروج مف ىنا. 

، أف المورد نيمسوف قد رأى فيؾ نفس البأس ويبدو يا صديقي
الذي شعر بو بعد فقدانو لذراعو. وقد ُأعجب بؾ، ولكونو 
مدركًا بأنؾ لف تخدـ في البحر مرة أخرى، فقد كاف قمقًا بشأف 
مستقبمؾ. ىاريس ليست عمى األرجح بالمكاف لرجؿ بذراع 
واحدة لكسب عيشو". خذ ما أرسمو لؾ ميما كاف، واعتِف جيدًا 

 بجرحؾ، أييا الصديؽ جاؾ. وداعًا وحظًا سعيدًا".
وقؼ جاؾ وحيدًا ومندىشًا بالصندوؽ الصغير الممفوؼ بعناية 
في يده. التغميؼ األنيؽ جعمو يظف بأف إيما ىاممتوف ذات 
السمعة السيئة قد قامت بمفو بنفسيا. لف يحظى أي بحار بمثؿ 

الشمس ىذه الرعاية مع زخارؼ خارجية. سار جاؾ نحو أشعة 
 وحيدًا، جمس عمى مقعد في الحديقة وبعناية فتح الطرد الصغير.

احتوى الطرد عمى مالحظة بكتابة عنكبوتية " عزيزي جاؾ، 
أنت بال شؾ ستكوف قادرًا عمى استعماؿ ىديتي الصغيرة عند 
عودتؾ إلى ىاريس. االستقاللية تعني الكثير، أليس كذلؾ؟ اعتِف 

 عف ىذا. نيمسوف وبرونتي".بنفسؾ، وأرجو عدـ إخبار أحد 
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التوقيع الفريد، فمقب نيمسوف منذ أف تسمَّـَ ممكية صقمّيًة ُتسّمى 
برونتي مف الممؾ فيرديناند ممؾ نابولي، جعؿ جاؾ يبتسـ، أوه، 
 كـ ىو رائع، قاؿ في نفسو7 مالحظة شخصية مف أعظـ رجالنا.

ابتسامة جاؾ وعيوف متسعة بدىشة بعد دقيقة عندما فتح 
ثقيمة نوعًا ما، ُلفَّت بإحكاـ بمنديٍؿ ورقّي، ورأى محتواىا7 حزمة 

تساوي أكثر مما استطاع الحصوؿ  -عشروف عممة ذىبية المعة
 عميو طيمة حياتو كصياد أو بّحار في البحرية.

يا إليي الذي في السماء، قاؿ في نفسو،  إنني حيٌّ مرة 
 أخرى! وسوؼ أكوف رجاًل ولف أكوف عبئًا! 
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اصطحب توـ أبميوود ابنو الصغير واسمو  1230في العاـ 

توـ أيضًا، لمسير في الغابة القريبة. شعر بأنو حر بعيدًا عف 
حدود القرية وطمبات الحقوؿ، ومرت األربعة أمياؿ سيرًا إلى 
الغابة بسرعة. ظمت عينا الطفؿ الصغير ذي السبعة أعواـ 

ة كابتسامتو كمما أشار األب إلى أشجار معينة والفطر مفتوح
والطيور خالؿ سيرىما، تحدثا وغنَّيا خالؿ طريقيما، كمما توغال 
أكثر في عالـ الظالؿ، وممرات الضوء الذىبية العمودية والجذب 

 والخدش مف االشجار المتشابكة.
أخافت أقبح شجرة بموط عمالقة الصبي الصغير، الذي لـ يَر 

شيئًا متوعدًا كيذا خارج نطاؽ كوابيسو، ضخمة المحيط  أبداً 
)"ثالثوف قدمًا أو أكثر" قاؿ مزارع يوركشاير الذي أحرقو وىج 
الشمس الحارة( يسود البموط عمى باقي األشجار "كما يسود األسد 
عمى الحيوانات". أعمى مف أبراج كنيستيـ وليا فروع تمتد في كؿ 

بضة، بالتأكيد كانت أشجار مكاف كأذرع االنساف بأصابَع قا
 البموط رائعة.

"يا بني"، قاؿ الرجؿ، "تستحؽ أشجار البموط العظيمة ىذه 
احترامنا. فيي تنمو مف جوزة بموط واحدة لتصبح أكبر 
كائنات اهلل الحية. وبإمكانيا أف تعيش أطوؿ مف متوشالح 

 سنة قبؿ أف يتوفاه اهلل". 636القديـ الذي عاش 
ماذا كاف اسمو يا أبي؟"  - ِميأكبر مف "ىؿ جميع االشجار 

"ال، القميؿ فقط. أترى تمؾ البموطة ىناؾ. إنيا األكبر. قد 
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تكوف قديمة ِبِقَدـِ متوشالح، وقد تعيش بشكؿ جيد لبضِع مئات 
 مف السنيف األخرى قبؿ أف تذىب". 

تمؾ الشجرة تقؼ منفصمة، كما لو أف األخريات خائفات مف 
صبي شرائط مف القماش البالي مربوطٌة النمو بقربيا. الحظ ال

حوؿ أحد فروع الشجرة، الذي يمتد مف التواء جذع أجعد بضعة 
 أقداـ فوؽ سطح األرض ألكثر مف عشريف ياردة.

 "ما تمؾ الخرؽ المربوطة يا أبي؟"
"إنيا صمواتنا هلل، واألرض وأرواح الحياة. أنا ربطتيا ىناؾ لكف 

المزيد خالؿ ليس كميا. ىناؾ شخص ما كاف يضيؼ 
 السنوات القميمة الماضية، لكني ال أعمـ مف يكوف؟" 
 "وماذا تفعؿ ىذه الخرؽ؟ ىؿ ىي ضمادات لمشجرة؟"

ابتسـ األب لبراءتو. "إنيا تذكِّر اهلل سبحانو وتعالى بحاجاتنا 
يا بني، بدأت بربطيا ىناؾ بعد وفاة والدتؾ. وىنا، انظر". حدَّقا 

الصبي بالكيؼ. قطع خشبية في شِؽ في الجذع والذي سماه 
صغيرة منحوتة بأشكاؿ، وعدد قميؿ مف القطع النقدية ال قيمة 

 ليا، ممددة حيث وضعتيا األيدي بعناية.
"ىذه ىي القرابيف. ىذا الرجؿ الصغير المنحوت ىو أنت. أنا 
صنعتو عندما كنَت مريضًا قبؿ شتائيف مضيا. ورآىا الرب 

طؼ أسندىا وقبؿ وشافاؾ". لمس المزارع المنحوتة بم
 أصابعيا.

"اذًا ىؿ نستطيع أف نأخذ الدمية إلى المنزؿ اآلف؟ وىؿ يمكننا 
 إنفاؽ تمؾ النقود؟"
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"كال، كال" ضحؾ المزارع. "نحف سنترؾ ىذا ىنا إلى األبد، 
ونسأؿ اهلل أف يحفظؾ سالمًا وآمنًا إلى األبد. الماؿ يا بني 

ؾ، وال أعمـ مف يخص األرض واهلل والشجرة، أنا لـ أتركيا ىنا
فعؿ ىذا، لكني بالتأكيد لف آخذىا. ولف يأخذىا أحد، فمف 

 يجرؤ؟"
بعد أف صّميا معًا، والصبي يختمس النظر بيف الفينة واألخرى 
يماءاتو، غادرا شجرتيـ وتوجيا  ليتمكف مف تقميد والده المبجؿ وا 
لمشرب مف الجدوؿ المتدفؽ مف البئر. الماء البارد يساعد عمى 

 مع وجبة مف الخبز والجبف.الراحة 
ظير الطعاـ بطريقة سحرية مف حقيبة الخصر الجمدية ألبيو 
. ألقى بقطع صغيرة لمعصافير وطيور  عمى حد ظف الصبي تـو
السّمنة المغردة التي كانت تراقب البشر ينيضوف ويسيروف نحو 
مصدر الجدوؿ، بئر سانت ىيميف، تبعتيـ الطيور حتى أدركت 

المقيمات المذيذة قد فرغت. قاؿ األب أثناء أف إمداداتيا مف 
سيرىما بأف البئر لـ تكف لتجؼ أبدًا. إنيا تتدفؽ مف أعماؽ 

 األرض األـ، والتي توفر ماءىا لجميع الكائنات الحية.
كانت بئر سانت ىيميف حقًا الفتُة لمنظر، ليست تمؾ المياه 

وجودة الراكدة والكريية التي ُتسحب مف أسفؿ الحفرة كالبئر الم
في القرية، ولكف بركة مف الماء المتأللئ والمتدفؽ بمطؼ والذي 
ظير مف نبٍع غير مرئي. شاىد الصبي نصؼ السطح وبدا 
مرتديًا بطانية خضراء، ىو ما كاف يسميو والده ب"الطحمب 
ـُ ىذه الطحالب في المكاف حيث ينسكب الماء  البّطي". لـ تن
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ضوعة ليبدأ التدفؽ بعيدًا عمى عتبة شبو دائرية مف الحجارة المو 
 عف التيار الذي شربا منو.

ـَ ىذه الصخور يا أبي؟" سأؿ، "وتمؾ؟" أشار إلى سطح حجر  "ِل
منحوت وموضوع، باتجاه السماء، وتحت المياه الضحمة 

 بالقرب مف الحجارة.
"ال أستطيع أف أقوؿ مف الذي وضع ىذه الحجارة عبر عنؽ 

في مثؿ عمرؾ، وربما  التيار. فقد كانت ىناؾ منذ أف كنتُ 
أطوؿ مف ذلؾ. سطح الحجارة تحت الماء تمثؿ األرواح التي 

 تحرس وتعتني بالنبع. كما أنيا قديمة جدًا جدًا"
 بدا الفتى حائرًا "مف ىـ الذيف يحرسوف ضدىـ؟"

"إف ىذه الحجارة تعيؽ جيني ذات األسناف الخضراء مف ىذا 
قدوـ وتقديـ الطرؼ حوؿ البركة، حتى يتمكف الناس مف ال

 القرابيف بدوف خطر. ىنا، مد يدؾ".
أعطى ابنو قطعة نقدية واحدة، وطمب منو أف يقمد حركاتو. 
الركوع بالقرب مف عتبة الحجر، صمى بصوت عاٍؿ، "يا رب كؿ  
شيء، أنت وحراس ىذه البئر، نشكرؾ عمى الحياة ونطمب 
بركاتؾ". ثـ ألقى قطعتو النقدية بمطؼ في الماء. ثـ غرقت 
َش الكممات لكنو ألقى قطعة النقد بييبة  واختفت. كاف الطفؿ مشوَّ
في نفس المكاف. ابتسـ والده ونفش شعره الرممي. "ال بد أف ىناؾ 
ثروة في األسفؿ يا بني، أنا متأكد مف ىذا.  لكنيا تافية مقارنة 

 باليدايا التي نتمقاىا".
قتؿ "جيني ذات األسناف الخضراء! أوه، أوه، إنيا ىي مف ي 

 ىؤالء الذيف يحاولوف سرقة الماؿ مف الماء، أليس كذلؾ؟"
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أومأ العجوز توـ، مضيفًا أف روح المياه قد تقتؿ أي شخص 
يغامر بالمياه نفسيا. يمكنؾ أف تشرب مف النبع، موضحًا لو، 
لكف عميؾ أف ال تحاوؿ االستحماـ في البركة أبدًا، بصرؼ 

. جيني ذات النظر عف مدى سالمتيا أو مظيرىا المطيؼ
األسناف الخضراء تمؾ الروح القديمة القبيحة ستمؼ األعشاب 
حوؿ كاحميِّ أي أحمؽ وتسحبو إلى غرؽ مروع، إنيا شريرة. ليذا 
السبب يجب عمييـ البقاء بعيديف عف األماكف التي يغطييا 

 .الطحمب البّطي. إنيا تكشؼ وجود جيني
خائؼ،  تراجع الصبي عف حافة الماء، وتعيد بإخالص وىو

بأنو لف يقترب أبدًا مف جيني ذات األسناف الخضراء، "تمؾ 
العجوز الشمطاء". أخذ األب بيد ابنو مسرورًا بأنو لقنو درسًا 

 قّيمًا، وبدءا بسيرىما الممتع إلى المنزؿ.
في تمؾ المحظة، ضجٌة غريبة أو تموُّج في اليواء أو شيء ما 

دير. كاف ذلؾ اؿ لـ يكف قادرًا عمى وصفو، جعؿ المزارع يست
شيء  أدنى مف سمعو وفوؽ خيالو، لكنو جاء مف ظالؿ 
الصفصاؼ التي كانت معمقة بشكؿ مخيؼ فوؽ أحد أجزاء حافة 

 البئر.
رآىا، في الظؿ وفي لمح البصر ثـ لـ يعد يراىا. كانت قد 
رحمت كما الصوت. لكف ما زالت الصورة عالقة في ذىنو7 امرأة 

حـ عميقًا لخصرىا، تسكب الماء شابة جميمة بشعر طويؿ تست
عمى وجييا بيدييا. يا إليي، قاؿ في نفسو، لقد كنت بعيدًا جدًا 
عف الشمس، أو مف قمة الطعاـ. لـ يقؿ شيئًا لفترة مف الوقت 
لرفيقو الصغير، والذي مف الواضح أنو لـ يسمع ولـ يشاىد شيئًا 
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في وقت نظرًا لثرثرتو السعيدة. أراد الصبي أف ًيظير ما تعممو 
سابؽ، فأشار، وقاـ بتسمية النباتات واألشجار بشكؿ صحيح في 

 كثير مف األحياف.
تعُب المزارع اليومّي استنفد كاًل مف عقمو وجسده لعدة أسابيع، 
ونادرًا ما فكر في امرأة الظؿ تحت الصفصاؼ. عمى األرجح 
أنيا امرأة مف إحدى القرى مف الجانب اآلخر لمغابة. لـ يقـ أبدًا 

زيارة تمؾ القرى، أو أنو غامر بعيدًا عف المنزؿ في أي اتجاه، ب
   وبالتالي لـ يسمح لنفسو بأكثر مف الفضوؿ حوؿ ىوية المرأة. 

غير أنو وفي يوـ السبت الرابع، وجد نفسو وحيدًا في كوخو. 
كاف ابنو بعيدًا طيمة اليـو مع أبناء عمومتو. الشعور بالوحدة 

كر وجو زوجتو المتوفاة، وموعظة والحزف لعدـ قدرتو عمى تذ
الصباح الخانقة، كؿ ىذه األمور عممت معًا عمى حرمانو مف 

 االسترخاء.
ووجو زوجتو في الغابة. قاـ بتجييزاتو   لكنو سيجد السالـ

المعتادة، لنفسو وهلل، وتوجو بعد ذلؾ مبتعدًا عف ضجيج الكالب 
 واألطفاؿ نحو طائر أبو زريؽ والطائر المغرد.

شجرتو العظيمة الكثير مف قطع القماش المعقودة،  ارتدت
ولممرة الثانية فقط منذ عدة سنوات، لـ يكف لوحده عندما ربط 

ومع ذلؾ فإف الحديث القميؿ مع  قطعة جديدة مصميًا بصمت. 
، لذا  ابف عمو وبعض األقارب لـ يكف ما سعى لو في ذلؾ اليـو

 تمنى ليـ التوفيؽ وتجوؿ أعمؽ في الغابة.
العزلة سريعًا في بستاف البموط، وجمس في الظالؿ وجد 

تمامًا، قاؿ  الباردة وتبسـ. وبدت شجرة البموط المفضمة لديو ذابمة
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في نفسو، وأف معظـ أوراقيا الربيعية اآلف ممزقة ومثقوبة مف 
يرقات العث والعصافير والخنافس. فقط أوراؽ منتصؼ الصيؼ 

أنت أوراؽ مطمع شير  الجديدة الخفيفة بقيت غير متأثرة. "آه،
آب المتينة"، مناديًا األوراؽ فوقو، سعيدًا بأنيا إشارة لبدء موسـ 
الحصاد، العيد التقميدي لمثمار األولى مف آخر الصيؼ. غفا 

 لفترة مفكرًا بزوجتو الميتة.
ىمست باسمو، خارج كؿٍّ مف األحالـ والكوابيس، موقظة إياه 

. اضطجع ىناؾ، غير متأكد في ما إذا كانت الريح في مف النـو
 أعمى الشجر قد قّمدت صوتيا.

ىمست مرة أخرى. سمع وتبع الصوت القادـ مف خارج 
البستاف لكنو ليس مف الرياح أو األشجار. كاف صوتًا يشبو 

 صوت زوجتو.
وفي الوقت الذي وصؿ بو إلى بئر سانت ىيميف شعر 
بصيحات ردود مبحوحة. جثى عمى ركبتيو ليغترؼ الماء مف 

لتدفؽ البطيء حيث شكمت البركة تيارًا، وشعر بأف ىناؾ عيونًا ا
تنظر إليو. التفَت ونظر بشكؿ غريزي إلى الظؿ تحت 

 الصفصاؼ ورآىا.  
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لـ تكف زوجتو ذات الشعر الداكف والعيوف السوداء، والتي 
أسرتو ابتسامتيا الجميمة قبؿ أف يكونا مراىقيف. سمراء حقيقية 

مع القميؿ مف االىتماـ في المياـ  -وزوجة  – وقوية.  فتاة منزؿ
التقميدية لجنسيا. ىذه المرأة األخرى، تستحـ مف جديد في المياه 
الضحمة بعيدًا عف مجرى النير، بدت كما لو أف أشعة الشمس 
لـ تممس جمدىا أبدًا. عندما اجتازت الظالؿ، رأى توـ بياض 

 عنقيا وكتفييا وذراعييا. كانت تعكس الضوء.
تأبو بو واستحمت بصمت، كاف وجييا مخفيًا، حتى حطَّـ  لـ

اليواء بصوتو قائاًل7 مرحبًا. بعصبية. رافعة نظرىا مف مخبأ 
المياه قابمت تحديقو برموش طويمة لعينيف بموف أزرؽ ياقوتي، 
خاليتيف مف العيوب، سادتا بقوة عمى وجو محاط بكتمة طويمة مف 

ف خيوط الذىب المحاصرة الذىب. بدا لتوـ أف شعرىا قد نسج م
ألشعة الشمس، ولكف ربما كاف ىذا مف تأثير بشرتيا المتأللئة 

  الباىتة. 
 "لـ أقصد إخافتؾ"، قاؿ توـ، غير متأكد بأنو أخافيا.

"تبدو أكثر خوفًا مما أشعر يا سيدي". ابتسمت واقتربت، حتى 
وقفا عمى بعد مسافة قميمة. الحظ شكؿ صدرىا ووركيا تحت 

األخضر المبمؿ. ونظر إلى األسفؿ خائفًا مف عينييا فستانيا 
ومف انجذابو لشخص غريب مف قرية أخرى. خّمف أنيا في 
التاسعة عشر أو في العشريف، وأنيا كانت بال شؾ زوجة 

 لشخص ما لعدة سنوات.
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"أحضرُت سكرًا لمبئر"، قائاًل، فاتحًا حقيبتو ليرييا اليدية التي 
إنيا مكافأة لألرض والسترضاء كاف ينوي وضعيا في الماء. "
 جيني ذات األسناف الخضراء".

تسبب ىذا في ضحؾ لطيؼ. "لـ أسمع قط بجيني ذات 
 األسناف الخضراء"، قالت، وسألت عمف تكوف.

"ماذا؟ إنيا العجوز الشمطاء التي تطارد البرؾ ىنا والساحرة 
العجوز التي تغرؽ الغافميف. بالتأكيد ال بد أنؾ سمعِت عنيا. 

د عرفت اسميا طواؿ حياتي، وابني يعرؼ ذلؾ اآلف. لـ لق
 أرىا مطمقًا، كما تعمميف، ولكف الكثير مف الناس رأوىا".

"آه، ابنؾ، أفترض بأنو ذلؾ الطفؿ الجميؿ الذي كاف معؾ ىنا 
ومريحة. "إنو ليس معؾ   قبؿ شير". كانت ابتسامتيا عفوية

 اليوـ؟"
 "ال يا سيدتي أنا ىنا وحدي".

 ردت عميو."وأنا"، 
تسبب ىذا الخبر ببعض القمؽ لتوـ أبميوود. ألنو مف 
المحظور أف تكوف وحيدًا في أي مكاف مع زوجة رجؿ آخر ما 
لـ يكف مف األقارب. وضع السكر في الماء وراقبو يذوب، 

 لممغادرة. وصمى في عقمو، واستعد 
 "أنا آسؼ، يجب أف أذىب".

تعماليا السمو صدمو. "اآلف توـ؟ لقد كنت ىنا لدقيقة فقط؟" اس
ىؿ أخبرىا ىو؟ ال يستطيع أف يتذكر. "ربما لـ نتحدث لفترة؟ 
 ولكني وحيد في ىذا العالـ تقريبًا، وأنا أستمتع بالحديث كثيرًا".
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أومأ توـ وجمس. شعوره بعدـ االرتياح ما زاؿ موجودًا. "وعمى 
أي حاؿ فإف ىؤالء األقوياء سيبقوننا في مأمف مف روح الماء". 

ئاًل، مشيرًا إلى النقش الشرس أسفؿ الماء. "إنيا قديمة جدًا، قا
 ولكنيا مميئة بالقوة، أنا متأكد تمامًا".

"أولئؾ؟ أجؿ، أتخيؿ بأنيا كذلؾ"، قالت السيدة، منحنية لرؤيتيـ 
بشكؿ أفضؿ، ومدت بذراعيا المرمرية الذىبية المنمشة 
لألسفؿ لتتمكف مف لمس واحدة. لمست أصابعيا فـ حجر 
عظيـ، مفتوح عمى مصراعيو كما لو أنو كاف يصرخ بالشتائـ 
عمى خصـ مقصود. لـ يشاىد توـ أبدًا مثؿ ىذه المعالجة 
العرضية لألشياء السماوية وتعجب مف شجاعتيا بممس  
شيء مقدس جدًا. "أنت تعمـ أف البركة مميئة بالذىب 
والفضة"، أضافت "وأنا مندىشة بأف أحدًا لـ يأت ليسرؽ كنز 

 لماء".ا
تبسـ توـ، مدركًا بأنيا كانت تغيظو. حتى التافو البائس لـ 

 يكف ليرتكب مثؿ ىذه الجريمة ضد النظاـ اإلليي.
مضت ساعة مف الحوار اليادئ، وتوـ ودانا، كما قدمت 
اسميا بدوف تردد، ناقشا حبيما المشترؾ لمصنوبر، أشجار 

الصفصاؼ الدردار والبتوال والبموط. تحدثت دانا باعتزاز عف 
قرب منزليا، وتحدث توـ عف شجرة البموط المقدسة. تشاركا 
القصص عف الطيور التي عرفاىا7 طيور أبو زريؽ بصيحاتيا 
الصاخبة، وطيور السّمنة المغردة7 والطيور المغردة الصغيرة 
وعصافير الصغنج الكثيرة. كاف توـ مترددًا بأف يجر المحادثة 

تذكر دانا زوجًا. وىي لـ تفعؿ، إلى مواضيع إنسانية، وخوفو بأف 
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ولكنيا أيضًا أبقت المواضيع التي تركز عمى الطبيعة. تذكر تـو 
موت زوجتو بعد والدة ابنو، لكنو تراجع بسرعة عندما ىددت 
غصة في حمقو بأف يتحوؿ حوارىما المطيؼ إلى ذكريات 

 مسح جبينو إلخفاء أي عاطفة واضحة.  مؤلمة.
بإمكانؾ أف تبمؿ قدميؾ في البركة،  "إذا كنت تشعر بالحر، تـو

 المياه باردة".
سبؽ وأف جمسْت ىي عمى الضفة بيذا الشكؿ، بقدمييا 
البيضاء في الماء. خمع حذاءه وجمس مثميا. نظرة مف التواصؿ 
المحتوـ مرت بينيما. لمست ذراعو بمطؼ حتى وصمت ليده. 
أدىشو لمسيا لو، ولكف ليس بسبب جرأة الفعؿ، ولكف ألف 

 ابعيا كانت باردة كالثمج وكالمخالب.أص
كانت قبضتيا ال مفر منيا وقوتيا رىيبة. أرجحت نفسيا 
لمخمؼ إلى البركة وسحبت معيا تـو المسحور والمرعوب. في 
الوقت الذي وصال فيو حافة البساط العشبي، كانا قد تعمقا 
بصدرييما. لـ يستطع السباحة ليسحب نفسو ويحررىا. انزلقت 

الىثًا، ظير لمحظات أو حاوؿ ذلؾ.  ى تحت السطح.قدمو واختف
غطتو األعشاب مانعة رئتيو مف انتزاع اليواء. سحبتو أعمؽ، 
حتى إنو قاوـ في مكاف ما بيف القاع والسطح. وانيار نفسو في 
الماء، أفكاره بالحياة تحولت إلى رؤية الموت. العيناف منتفختاف 

رع ىو وجو قبيح. والرؤية قميمة، كاف آخر مشيد مظمـ لممزا
 حضنتو جيني، قّبمتو وأحّبتو وأغرقتو.
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وقفت أماـ الفتة جديدة عمى بعد بضعة أمتار خارج البوابات 
مع القميؿ مف بقع الصدأ التي تحكي قسوة  –الحديدية الخضراء 

والتي تعمف بفخر بأف مقبرة تيراس إند تحتجز مئة ألؼ  -الشتاء
كانت جزءًا مف تراث طريؽ بالمرستوف الشمالية.  جثة، والتي

أظيرت الخريطة بأف المشي سيستغرؽ بيف ساعة وساعة 
ونصؼ. ىززت رأسي، ونفخت اليواء بيف شفتّي باشمئزاز. فأفَّ  
لممقبرة مف السكاف أكثر مما قد يوجد في المدينة الحية غالبا 

مقابر جعمني أفكر "ىو مثير لالىتماـ!". ولكف إدراج ىذه ال
كمحطة في رحمة سياحية ثبطني. ربما لـ يقصد المجمس شيئًا 
بال طعـ، ولكف مف وجية نظري كانت النتيجة نفسيا7 السير 

 المتثاقؿ لممشاة لممارسة الرياضة عبر مدينة األرواح المقدسة .
وبشكؿ افتراضي وطبيعي لمولود برج الجوزاء، دائمًا لدي 

سًا َمَرَضّيًا، ولكنو اىتماـ اىتماـ بالموت والمقابر، ليس َىوَ 
متواضع ويتسـ باالحتراـ لطرؽ االحتفاؿ بالحياة وطرؽ الحداد 

حياء ذكرى األموات.   وا 
جبُت المكاف باحثًا عف إلياـ. كشاعر فأنا أبحث عف أي 
ليامي أف يحوليا إلى كممات غنية  صورة مرئية يمكف لعقمي وا 

ا في قصيدة. بعد بالرمزية أو الموسيقى بحيث يمكنني أف أشكمي
عشرة دقائؽ، متنقاًل تحت المطر الخفيؼ والذي ترؾ نظارتي 
تبدو مف الخارج كزجاجة بيبسي في براد سوبرماركت، وجدت 
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مشيدًا مف السحر المبير7 تمثاؿ جميؿ لمريـ العذراء راقدًا 
 مكسورًا إلى ثالث قطع.

ضغطت زر التسجيؿ األحمر عمى جياز التسجيؿ الصغير 
 وتكممت7

 "ساقا السيدة مريـ المغطياف بتحفظ 
 يقفاف إلى جانب جذع تمثاليا الرخامي المنفصؿ،

 ورأس جميؿ ودود 
 تدحرج بعيدًا بخطوة. 

 المسيح الطفؿ لـ يستيقظ أبدًا داخؿ ميد ذراعييا. 
 نائمًا يبتسـ.

 أوه مباركة أيتيا األـ، أنت تبقينو آمنًا"
ي األصؿ أممييا، أنا ال أحتفظ دائمًا بكمماتي، حيث إنني ف

ولكني أميؿ إلى التالعب بيا بمجرد أف أدخميا إلى شاشة 
 كمبيوتري. بطريقة ما تظير الكممات مختمفة عند طباعتيا.

لـ أجرؤ عمى محاولة  –ُسررت وتأثرت بالمشيد المأساوي 
واصمت بحثي الموقر اليادئ عف نوع  -تجميع تمثاؿ السيدة مريـ

ضعيا في كممات،  أحيانًا ما مف الحقيقة التي يمكنني أف أ
استوقفتني قبور الجنود لقراءة النقوش، كما فعؿ ىؤالء األطفاؿ، 
والتي أحزنتني عمى الرغـ مف أف األسماء غير معروفة. اقتربت 
مف قبر وضع عميو اإلسمنت حديثًا مع شاىد مف العاج األبيض 
وورود صفراء جديدة في مزىرية جديدة . وتساءلت مف الذي 

مؤخرًا. فقط ىؤالء الذيف يممكوف قطعة أرض يمكف أف توفى 
ُيدفنوا ىنا، ال يمكف استيعاب أية وفيات جديدة ىنا في ىذه 
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المقبرة المتحممة. ربما، قد تـ دفف زوج أو زوجة جنبًا إلى جنب 
 قرينو المتوفَّى قديمًا، قمت في نفسي.

االسـ عمى شاىد القبر بطالء أسود المع مف الحروؼ 
، تسبب بتدفؽ الدـ في خدودي وتشنج ووخز في عيني. المنحوتة

لقد كاف اسمي بما في ذلؾ اسمي األوسط، كميا تمت تيجئتيا 
بنفس الطريقة. واألكثر إيالمًا، ىو أف العاـ الذي ولد بو ىذا 

 . 1634الشخص يطابؽ عامي 
الحمد هلل، قمت في نفسي، عمى األقؿ فإف تاريخ الوفاة يثبت 

ص آخر، حيث توفي قبؿ شير بالكامؿ وأنا أف القبر كاف لشخ
 كنت ما زلت عمى قيد الحياة.

مشيت عائدًا إلى السيارة بأسرع وقت ممكف، ساحقًا اإلسمنت 
المتكسر والممرات الخشبية كثيرة األعشاب، بحيث أستطيع أف 
التقط كاميرتي مف صندوؽ التابموه والتقط صورة ليذا القبر 

أحد. كما أني لف أصدؽ إذا  الغريب. خالؼ ذلؾ فمف يصدقني
 روى لي صديؽ ىذه القصة. 

ال بد  أف سيارتي في المكاف الذي تركتو فييا7 عمى طريؽ 
 نابير بالقرب مف بوابات المقبرة.

لـ تكف ىناؾ، وال حتى بقعة جافة عمى الطريؽ المبممة لتشير 
إلى أف سيارة كانت واقفة ىنا مؤخرًا، يا إليى ىذا كثير. انتزعت 

 ي الخموي واتصمت برقـ منزلي.ىاتف
آه، الحمد هلل. ردت زوجتي برني، "ىي، عزيزتي، لف تخمني 

 أبدًا ماذا حدث. شخص لعيف سرؽ سيارتي".
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"مرحبًا... مرحبًا؟" لـ تستطع برني أف تسمعني. تحدثت 
بصوت أعمى، وبعدىا بصوت أعمى بكثير، وكؿ ما حصمت 

 رى.عميو قبؿ أف يغمؽ الياتؼ ىو "مرحبًا؟" أخ
بدأت بالسير نصؼ ميؿ ألقرب موقؼ سيارات أجرة وعقمي 
يكافح الفوضى المدوخة. لسبب ما آلمني رأسي بشكؿ مخيؼ 
خمؼ أذني اليسرى. كدمة متورمة وخافقة حساسة جدًا لممس. 
ربما الحظتيا في وقت سابؽ وربما ال. ىؿ كانت ىناؾ حيف 

ع  أف نظرت إلى حياة السيدة مريـ المحطمة؟ لكني لـ أستط
أتذكر إف كنت قد ُأَصْبُت بيا أـ ال. كؿ ما كنت أعرفو ىو أف 

 رأسي يؤلمني بشكؿ سيئ.
وسرعاف ما ظير لي بأني لـ أكف قادرًا عمى السير بعيدًا. 
جمست وقدماي في قناة الماء وظيري باتجاه عمود اإلنارة، أنفخ 

شتتًا وأتجّفؿ. كاف األلـ يزداد سوءًا بشكؿ مطرد، مستنزفًا قواي وم
حتى ذلؾ كاف –تماسؾ أفكاري. كؿ ما استطعت أف أفكر بو 

ىو االتصاؿ ببرني مرة أخرى. لتأتي وتأخذني. بحثت  -مؤلماً 
عف ىاتفي الخموي، قمبي يخفؽ بشدة بعد أف باء بحثي المسعور 
لمعثور عمى ىاتفي بالفشؿ. آآآخ. ال بد أنو ىناؾ عند بوابات 

 مرة. المقابر، حيث حاولت استعمالو آخر
تعثرت كالسكراف عائدًا عمى طوؿ طريؽ نابير، أجوب 
العشب والممرات بحثًا عف ىاتفي النقاؿ األزرؽ. لـ يكف في أي 
مكاف عمى طوؿ الطريؽ أو بالقرب مف البوابات. لقد بحثت عمى 
الرغـ مف األلـ المتصاعد في رأسي، واآلف األلـ في فكي يمنعني 

نصة حديقة أنبوبية حمراء مف االنحناء. جمست منيكًا عمى م
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وبمقعد أخضر. يا إليي، مقعد جديد، قمت في نفسي. جمست 
مذىواًل، غير واثؽ ما ينبغي عمي فعمو بعد ذلؾ أو إلى أيف 

 أذىب.
ىؿ استغرقت نائمًا لفترة؟ ال أستطيع أف أتذكر, وال أستطيع 
أف أمد يدي أللمس رأسي. فأي مجيود يرسؿ موجات مف األلـ 

 جسدي.الشديد عبر 
ىبطت وانزلقت بعيدًا إلى عالـ الصحراء حيث الكثباف الرممية 
الالمتناىية، كميا متجعدة مع موجات صغيرة غير منتيية في 
ميب ريح لـ أشعر بيا. كانت درجة الحرارة خانقة. وشعرت 
باستنشاؽ اليواء بحرارة خمسيف درجة كأني أحدؽ عف بعد إنش 

ذلؾ أطّؿ عمي لورنس إلى فوىة مصفؼ الشعر بأكممو. بعد 
العرب وابتسـ. كال، لقد كاف بيتر أوتوؿ، الممثؿ الذي لعب 

 دوره. بيتر أوتوؿ يتحدث إلّي؟
 ماذا كاف يقوؿ؟ ماذا كنت أقوؿ لو؟

أظف بأنني أخبرتو بأني أعمؿ لدى شركة اتصاالت، أو لدى 
دائرة اآلثار المصرية، أو لدى ممجأ لمكالب، أو شيئًا ما. أيف 

و. ىز كتفيو ولؼ غطاء رأسو حوؿ وجيو ليحمي عشت؟ سألت
 نفسو مف العاصفة الرممية الوشيكة، وغادر.

بقي تشارلتوف ىيستوف. أـ أنو كاف لونج جوف  الحمد هلل 
 سيمفر، أو مايكؿ جيو فوكس؟

 " ىؿ ىذا أنت يا مايؾ؟" ىمست.
ابتسـ تمؾ االبتسامة الرائعة وأخبرني بأف استرخي. حاولت 

بما أللمس خده الصبياني، ولكف بداًل مف ذلؾ الوصوؿ اليو، ر 
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شعرت بالدموع تنيمر مف عيني إمي اليرمتيف، لكنيما ما زالتا 
 زرقاويف.

 "أمي ماذا تفعميف في بالميرستوف نورث؟"
لـ تجب لكنيا أسكتتني ومسحت رأسي بفانيال مبممة باردة. 

 سحبت البطانيات حولي لتبقيني دافئًا.
لقد كنت في المقبرة، يا اهلل، مع بطانيات؟ أي بطانيات؟ 

لورنس العرب ونائب عمدة نيويورؾ اليافع. لـ أكف بالمنزؿ. 
 أغمضت عينيَّ وَأَنْنُت مدركًا بأف خطأ كبيرًا وشيئًا غريبًا يحدث.

غمرني الظالـ، ولكف ليس بالظالـ الفارغ. ىمس وضحؾ 
ٍؿ ودموع أبقتني مستيقظًا. تدور بسرعة كبيرة وأحيانًا بصوت عا

جدًا، وأحيانًا بيدوء شديد بالنسبة لي ألتمكف مف اإلدراؾ. بعد 
ذلؾ وفجأًة، حّؿ ظالـ جديد مثؿ ستائر المسرح، ولكنو جمب 

 ىدوء لطيفًا سمب وعيي.
وعممت فيما  –"آآآآآخ" إف األلـ المبرح تحت ظفر إبيامي 

أعادني إلى وعيي. مستمقيًا في وضع حرج،  -بعد بأنو رأس القمـ
منحنية ليس كما يجب بالقرب مف القطع الثالث لمسيدة  بذراعٍ 

 مريـ الجميمة.
حاولت أف أسأؿ الرجؿ العجوز والذي كاف منحنيًا فوقي ماذا 
حدث لمورنس العرب، لكنو بدا عازمًا جدًا عمى وضع سترتو 
 تحت رأسي لمذىاب لمبحث عف رجؿ إنجميزي مجنوف بزّي بدوي.

جوز ميدئًا، "سيارة اإلسعاؼ قاؿ الرجؿ الع  "ال بأس يا بني"
في طريقيا. رأيتؾ تسقط مف نافذة المطبخ. كنُت أنظؼ األطباؽ 

 عندما انزلقَت وارتطـ رأسؾ".
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ىذا ال معنى لو، كيؼ يمكف أف أسقط مف نافذة مطبخو؟ لـ 
أعرؼ مف يكوف أو أيف يسكف. ثـ بعد ذلؾ فيمت7 قصده أنو 

لمقبرة. ىؿ ضربت راقبني مف شباكو وأنا أسقط عمى األرض في ا
 رأسي؟ مف المؤكد أنو يؤلمني، كالمجنوف!

"ىاتفي الخموي، أنا ال أجد ىاتفي الخموي". تمتمت مف خالؿ 
فكي المؤلـ بأني حاولت أف اتصؿ بزوجتي برني عمى مقربة مف 
البوابات لتصطحبني، ىؿ يمكنو إلقاء نظرة عمى الياتؼ، 

 أرجوؾ؟
بيدوء بأني لـ أتحرؾ ىز الرجؿ العجوز رأسو بمطؼ وأخبرني 

منذ أف سقطت. وبالتأكيد فأنا لـ أتجوؿ عمى الطريؽ كما 
 ادعيت.

 ولكف ماذا عف سيارتي؟ سألت.
أشار "ىؿ ىي ىوندا حمراء أو شيئًا كتمؾ الواقفة بالقرب مف 
البوابات؟" عندما تحققت مف ىوية السيارة أخبرني بأنيا واقفة 

 ىناؾ آمنة وسميمة.
لقاء نظرة عمى شاىد القبر الذي يحمؿ لـ أزعجو بالطمب بإ

 اسمي. مف الواضح أنو لـ يكف ىناؾ.
قدـ الرجؿ العجوز نفسو عمى أنو جاؾ، انتظر مع زوجتو 
حتى وصمت سيارة اإلسعاؼ. كاف عمى السائؽ ومرافقو أف يتوقفا 
بالقرب مف البوابة وأف يحمال النقالة والمعدات الطبية إلى حيث 

أس السيدة مريـ المبتسـ. لـ تسطع سيارة كنت ممدًا بالقرب مف ر 
بيف الصفوؼ الضيقة لمقبور الخرسانية  اإلسعاؼ أف تتكيؼ 

  ذات المسطح األخضر. 
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أمسكت بيد ممتنة لجاؾ وشكرتو. ابتسـ بأسنانو الصفراء، 
أكثر ابتسامة مثالية رأيتيا في حياتي. ثـ ُحممت بعيدًا عمى 

 النقالة كجندي جريح مف الخنادؽ.
شيء  في ىذا، أنو ونحف نشؽ طريقنا عمى طوؿ   أغرب

ممرات الحصى متخطيف صفوؼ القبور أقسـ بأني لمحت شاىدًا 
أبيض أنيقًا، عمى شكؿ أحد ألواح موسى، نصفو محجوب بحفنة 

 مف الورود الصفراء الجديدة. ألـ أَر ىذا القبر مف قبؿ؟!
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جؾ لوالدييا مقاال مف فيسنيؾ، صحيفة كرواتيا قرأت ماريكا بيم

اليومية. "المعنة" قالت بغضب، عيناىا   الزرقاويف مميئتاف 
بالدموع. "إنو بالضبط كما حذر بافؿ. حتى اآلف، بعد ثالث 
سنوات مف ىجوـ حمؼ الناتو عمى صربيا، ما يزاؿ الدانوب 

دث يا أبي، مموثًا بالنفط والكيماويات. كانوا يعمموف بأف ذلؾ سيح
عندما قاموا بضرب تمؾ المصافي. كانوا يعرفوف أنيـ سيدمروف 
ذلؾ النير، عمى الرغـ مف أف تدفقو يمر في صربيا ومف خالؿ 
العديد مف البمداف األخرى. إنيـ جميعًا يعانوف. ُسمِّـ ممرىـ 
المائي الرئيس، ونفقت أسماؾ البحر وكذلؾ الطيور. وتمؾ التي 

 اد الكيميائية السامة".لـ تمت مميئة بالمو 
ماذا يمكف أف يقوؿ اثناف مف كبار السف الكروات؟ كانت 
ابنتيـ عمى حؽ. األمريكاف وحمفاؤىـ لوثوا نير الدانوب العظيـ 
بقسوة. لـ يعد أزرَؽ كما كاف في فالس ستراوش الرائعة، لكنو 
أسود بالنفط. يستحؽ نظاـ ميموسيفتش المعاممة القاسية مف قبؿ 

ؼ شماؿ األطمسي، اتفقوا، ولكف الدانوب لـ يكف نير منظمة حم
 صربيا، بؿ كاف نير أوروبا كميا.

بكت ماريكا، ليس عمى النير، ولكف عمى خطيبيا، بافؿ 
ثالث سنوات  –زورتش. قصة الصحيفة أعادت رعب ذلؾ اليوـ 

 عندما بدأ وجع قمبيا. -1666مضت، في حزيراف 
يص والدىا عمى في ذلؾ الصباح المشؤـو كانت تنشر قم

الحبؿ عندما وقفت سيارة قرب المنزؿ. كشؼ الصميب األحمر 
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المرسوـ عمى أبواب السيارة ىوية الرجميف المذيف صعدا الممر 
 ولكف لـ تكشؼ عف غايتيما.

كاف موظفو الصميب األحمر مشيدًا يوميًا في جميع أنحاء 
ع سيساؾ، مسقط رأس ماريكا في كرواتيا، وبقيت كذلؾ منذ اندال

الحرب في يوغوسالفيا سابقًا في بداية العقد. وما زالت أفكار 
ماريكا المتسارعة مميئة باليمع7 ىؿ حضر ىؤالء الرجاؿ ليخبروىا 

 عف بافؿ؟
"ىؿ أنت السيدة بمجاؾ؟" سأؿ أحد اليولندييف بميجة صربية 
كرواتية ثقيمة ومقبولة. أومأت أـ ماريكا. اشتركت معيـ في 

نموذجًا عمى الحافظة، واستممت طردًا   محادثة ىادئة، وقعت
 صغيرًا كانا قد أحضراه.

غادرا إلى سيارتيـ، أشارت األـ النحيمة بمريمتيا لماريكا التي 
لـ تتحرؾ عف حبؿ الغسيؿ. ابنتيا، بعينيف واسعتيف محدقتيف 
ويدىا عمى فميا، لـ تأِت، لـ تستطع ذلؾ. تالقت عيناىما مف 

ثواٍف قميمة عناؽ بعد أف أسرعت خالؿ الدموع، تال ذلؾ بعد 
 السيدة بيمجاؾ بضِـّ طفميا الناجي الوحيد.

"ال يا أمي" أجيشت ماريكا بالبكاء وبيدوء، "ال يمكف أف 
 يكوف، أخبريني أف بافؿ عمى قيد الحياة".

"كوني قوية يا حبيبتي. ال أعمـ. وال حتى الصميب األحمر. 
في مصفاة نفط  لقد وجدوا رسائؿ معنونة باسمؾ في جيب جثة

نوفي ساد حيث عمؿ بافؿ. فّجرتيا الصواريخ األمريكية وقتمت 
العديد مف العامميف. ال يمكف تحديد جميع الجثث، وعمى جثة 

وجدوا ىذه الرسائؿ". أعطت  -يعتقدوف بأنيا تعود لبافؿ–منيـ 
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ابنتيا أربعة مغمفات ميترئة. تعرفت ماريكا عمى الخط الذي عمى 
تمة7 إنو بافؿ. "لـ يفتح الصميب االحمر ىذه الكنوز القا

 المغمفات، ولكف أحضروىا إلى ىنا ألف اسمؾ عمييا".
"أوه، يا إليي". ماريكا ككاثوليكية متدينة صّمبت عمى صدرىا. 
"أمي، ال أستطيع فتحيا. ال أستطيع. ماذا إف كاف ميتًا؟ ال 
، أستطيع العيش بدونو. أنت تعمميف بأني ال أستطيع". بكتا معاً 

تا بعضييما بعضًا بعناؽ حميـ باِؾ خّدًا لخّد.   ىزَّ
وحيدًة في غرفة نوميا، محاطة بصور بافؿ ووالداىا وأخييا 
المتوفَّى )قتؿ في معركة ضد ميميشيات مسممي البوسنة في وقت 
مبكر مف الحرب(، فتحت ماريكا المغمؼ األوؿ بعد وجبة عشاء 

 ي قمبيا.لـ تتناوليا. صوت بافؿ ينطؽ بالكممات ف
"يا أعز حب". صوتو المّيف الرناف بدأ في أعمى رسالة عمرىا 

، "نحف ما زلنا 1666آذار  15ثالثة أشير لـ ُترسؿ، مؤرخة في 
نعمؿ والمصفاة تعمؿ بأقصى طاقتيا. ولكني حقًا قمؽ بشأف 
تيديدات وزيرة الخارجية األمريكية إلى ميموسيفيتش. أنت تعمميف 

ديداتيا لف تجدي نفعًا مع ذلؾ الوغد. في جيدًا كما أعمـ بأف تي
الحقيقة فإنو عمى األرجح سيكوف مسرورًا بيذا الوضع، خصوصًا 
وأف أي ىجوـ أجنبي سوؼ يصرؼ األنظار عف مشاكمنا 

 الداخمية المروعة".
جفمت ماريكا عند اسـ ميموسيفيتش، تكرىو، كجميع الكرواتييف 

فؿ. أجبرت ومعظـ شعب ميموسيفتش الصربي، بما فييـ با
 عينييا عمى االستمرار مترقبة ما يمكف أف يكتبو بافؿ تاليًا.
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"أنت تعمميف ماذا سيحدث إذا عاند ميموسيفتش ولـ َيْسَع لنوع  
مف التسوية. مادليف أولبرايت ستقنع كمينتوف بأف غارة قصيرة 
وقاسية ستجبره عمى قبوؿ طمباتيا. ستبدأ الحرب، ولكنيا لف 

ا، أنا أكره ميموسيفتش ومافيتو مف تكوف قصيرة. ماريك
ديديني، وأكره ما فعموه لشعبنا، ولكني ال أرى أنو يستسمـ 

 بسرعة. إنو طاغية وبمطجي ولكنو ليس بجباف".
استمرت رسالة بافؿ "لماذا ال يستطيع حمؼ الناتو أف يرى 

لف يسمح  بأف مطالبو في غاية الظمـ، وأنيا لف تكوف مرضية؟ 
ميتوىيا  -مخادع ميموسيفتش، لكوسوفاالصرب وحتى ذلؾ ال

بالذىاب إلى األلباف. كسوفا ىي قدسنا، كما تعمميف، وكنزنا 
الثقافي. لذا ستبدأ الحرب عندما ال نقوـ بتسميـ المحافظة 
وسيقصفنا األمريكاف وأتباعيـ. وىذا يعني أنيـ سيقصفوف نوفي 
ساد، وبشكؿ خاص المصفاة، وعمى األرجح المصفاة في 

. حبيبتي، سيقصفوف مقرَّ عممي، سأكوف عمى ما يراـ، باتشيفو
ال تقمقي، ولكني ال أستطيع أف أخبرؾ ماذا سيحدث ىنا. ال 
أممؾ نقودًا، كما أنني ممنوع مف مغادرة عممي )حتى لو أني 
أردت ذلؾ( وليس لدي أية فرصة عمؿ في مكاف آخر. ليمة 

مرات.  بينما كنت سائرًا لممنزؿ سمعت صياح بومة ثالث أمس 
اعتدنا عمى االستيزاء عندما كانت أمي تتحدث عف نذير 

 الموت، لكف اآلف أنا حقًا خائؼ. ماذا لو دمروا المصفاة؟"
بشكؿ نبوئي،  –لـ تكف مخاوؼ بافؿ عمى نفسو. مضيفًا 

بأف تدمير مصفاة نوفي ساد سيؤدي وبال  -ىكذا فكرت ماريكا
روؿ، وآالؼ شؾ إلى تسرب مالييف المترات مف الزيت والبت
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المترات مف الزئبؽ والكيماويات السامة األخرى في نير الدانوب. 
وستكوف جريمة بيئية أكبر مف إشعاؿ صداـ حسيف آلبار النفط 
في الكويت. "ليس لدينا وسيمة إليقافيا إذا قاموا بالقصؼ"، كتب 
بافؿ، "أنا مرعوب. ولكف اعممي ىذا يا ماريكا، سأبذؿ قصارى 

اف حتى نتمكف مف رؤية بعضنا بعضًا قريبًا في جيدي ألبقى بأم
 أنا مغرـٌ بؾ، دائمًا أنا كذلؾ. بافؿ". المجر.

ِذكر الحب والمجر خفؼ لمحظات حزف ماريكا. أثناء ابتعادىا 
لثماني سنوات عف بافؿ، بعد طرده مف مصفاة سيساؾ في عاـ 

، جنبًا إلى جنب مع جميع العماؿ الصرب اآلخريف، كانا 1661
تقيا عمى الجانب اآلخر مف الحدود المجرية، فقط مرة واحدة قد ال

 أو مرتيف كؿ عاـ ليوـٍ واحد معًا.
يا إليي، قالت في نفسيا، إنيا أجمؿ ذكرياتي7 المشي مع 
بافؿ في الحقوؿ الذىبية لمريؼ المجري، التخطيط لزواجنا 
وىجرتنا النيائية إلى أستراليا أو نيوزيالندا. ىؿ ماتت كؿ ىذه 

طط؟ ىؿ مات بافؿ؟ فكرت في نفسيا، لو أنو مات فإف ذلؾ الخ
سيقتميا. لقد حدث الكثير، وشممت خططنا الكثير مف الوقت 

  والجيد والحب الشديد لتسفر عف ال  شيء . 
بيديف ترتجفاف فتحت رسائميا إلى بافؿ، إحداىا مؤرخة قبؿ 
أربعة أشير مضت، واألخرى أبكر بثالث سنوات. قرأت الرسالة 

رساليا ال قديمة أواًل واستحضرت كما لو أنو مضى عمى كتابتيا وا 
ثالثة أسابيع وليس ثالث سنوات. أرسمت لبافؿ عددًا كبيرًا مف 
الرسائؿ خالؿ سنوات فراقيما. ومع ذلؾ فقد استنتجت بأف بقاء 
بعضيا كاف خير دليؿ عمى أف حامؿ الرسائؿ المجيوؿ والذي 
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ة حبيبيا بافؿ. مف غيره قتؿ في التفجيرات، كاف في الحقيق
 ليحصؿ عمييا؟ مف غيره كاف ليحتفظ بيا في جيب سترتو؟

والتي جمبت سياًل مف الذكريات  قرأت كمماتيا الخاصة، 
وجرياف الدموع مف جديد. تذكرت فييا المرة األولى لمقائيا مع 
بافؿ، تـ تقديمو مف قبؿ أصدقاء مشتركيف عمموا مع بافؿ في 

. كانت غيـو 1656تشريف الثاني لعاـ  مصفاة سيساؾ، في شير
عاصفة سوداء في األفؽ السياسي في ذلؾ الحيف، ولكف بافؿ 
وماريكا أولياىا القميؿ مف االىتماـ. التقيا تحت أشجار الميموف. 
جمسا خارج مقيى مظمؿ بشجرة في وسط سيساؾ تحدثا وتصادقا 

   بمجرد أف التقيا. 
قالو األصدقاء، كالىما  حتى إنيما يبدواف متشابييف، ىذا ما

لديو عيناف زرقاواف عميقتاف، وشعر بني فاتح وقامة قصيرة. 
. ولكنو كاف يعمؿ حاليًا في مصفاة  02كاف ناضجًا في عمر الػ 

سيساؾ لمدة عاـ منذ أف أنيى دراسة اليندسة في زاغرب. كاف 
  وسيمًا أيضًا، عمى الرغـ مف أف أميا لـ تكف تعتقد ذلؾ. 

ىا، عمى الرغـ مف أنو ينتمي إلى األقمية الصربية أحبو والدا
في كرواتيا وكاف أرثوذكسيًا شرقيًا، وليس مف الروـ الكاثوليؾ 
مثميـ ومثؿ معظـ الكروات. دائمًا ما أدىشيا موقؼ والدييا نحو 

ونحو جميع الكرواتييف، بيذا  –بافؿ، ولكف موقؼ بافؿ نحوىا 
ت بافؿ الكبار كانوا قد أدىشيـ. العديد مف أعماـ وعما -الشأف

لقوا حتفيـ عمى أيدي االستاشا بدعـ مف النازية الكرواتية في 
المجزرة المروعة في مكاف قريب مف غمينا خالؿ الحرب العالمية 
الثانية. كانت تمؾ الفترة األسوأ لمصرب، الذيف ما زالت مخاوفيـ 
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وغضبيـ يسرياف عميقًا. ومع ذلؾ لـ يظير بافؿ أي ألـ، وحبو 
لماريكا ازدىر في األشير الالحقة لمقاءاتيما السعيدة في المقيى، 
وفاز باحتراـ والدييا. أما والداه فمـ يكونا بيذا التسامح، ولكنو 
أتقف حجب الشكاوي التي وردت في كثير مف األحياف في 
رسائميـ مف بمغراد. لقد عانوا الطرد أيضًا، لذا فيو عمى األقؿ 

اؿ فإف الحب كاف أكثر أىمية مف يتفيـ ألميـ. وعمى كؿ ح
 االختالفات العرقية أو الكراىية التاريخية.

تمؾ الفكرة تحديدًا حفزت والد ماريكا عمى تيريب بافؿ عبر 
نير سافا إلى منطقة كاربينا الصربية التي أعمنت نفسيا مستقمة، 
وبأف يدفع نفقة نقمو السري عبر البوسنا عمى بر األماف في 

. 1661عة شيور مف اندالع الحرب في حزيراف صربيا، بعد أرب
كمفت سالمة بافؿ السيد بالجاؾ ثالثة آالؼ مارؾ، وىو مبمٌغ 
ضخـ في أياـ العنؼ الفظيعة تمؾ، لكنو لـ يندـ أبدًا عمى إنفاؽ 
ذلؾ الماؿ. أحب ابنتو، وأرادىا أف تكوف سعيدة، وقمؽ بشأف 

  ذكسيًا. مستقبؿ صيره، عمى الرغـ مف أنو كاف صربيًا أرثو 
حولت ماريكا انتباىيا إلى الرسالة الجديدة، ماسحة دموعيا، 
متأممة تعميقًا كتبتو لبافؿ7 "أمي وأبي يرسالف لؾ حبيما وأطيب 
أمنياتيما، وال يستطيعاف انتظار زفافنا أكثر. يقوؿ أبي بأف 
الجيراف سيعمموف بخطبتنا، لذا فإنو يريدنا أف نستعجؿ. وأنا 

 بشكؿ أقوى، ىؿ لؾ في ذلؾ!" أوافقو. ادَِّخْر 
كـ كانت وقحة. حتى كميندس مؤىؿ فقد كاف راتب بافؿ 
زىيدًا، وكاف يذىب كمو تقريبًا لإليجار والسجائر والوجبات في 
كفتيريا المصفاة كؿ أسبوع. لـ يرؽ ليا تدخينو، لكنو لـ يستطع 
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التوقؼ. حاوؿ عدة مرات ولكف  يبدو أف التوتر ودعابات 
  دائمًا تتغمب عمى عزيمتو.  أصدقائو كانت

وضعت الرسالة عمى أنفيا وأخذت نفسًا مف الرائحة الباىتة 
لسجائره، متذكرة كيؼ أف الرائحة كانت تعمؽ بمالبسو، وكيؼ 

 أنيا حممت دائمًا العمكة إلخفاء طعـ الدخاف.
فتحت بعناية الرسالة األخيرة، والتي عمى ما يبدو أف بافؿ 

، خمسة أسابيع في حرب جوية لحمؼ 1666نيساف  0كتبيا في 
الناتو. صرخت، وُىِرَع والداىا لرؤية ماذا حدث. وجداىا جالسة 
عمى األرض ساحبة ركبتييا إلى صدرىا ورأسيا غائر بينيما. 

 "اقرأىا يا أبي، أنا ال أستطيع. يا اليي"..
عانقتيا والدتيا المكمومة، فيما التقط طبيب األسناف المتقاعد 

أ الجممة التي تسببت في ىذا الكرب7 "حبيبتي ماريكا، الرسالة وقر 
 إذا قرأِت ىذه الرسالة فستعمميف بدوف شؾ بأني ميت".

ولكنو استمر7 "قصؼ األمريكاف مدينة نوفي  ُغّص األب 
ساد مرة أخرى ودمروا مواردنا المائية وقطعوا الكيرباء. حتى إنيـ 

ؾ. واآلف تمؾ حطموا جسور الدانوب. لـ يكف ىناؾ داٍع لعمؿ ذل
الجسور المدمرة ممقاة في النير كيياكؿ حديدية مروعة قاطعة 
جميع أنواع النقؿ النيري لمشعوب لسنوات قادمة، بسبب شر 
محض. كما قصفوا أيضًا المصفاة التي أعمؿ بيا في عدة 
مناسبات، ولكف ما قاموا بو حتى اآلف أقؿ ضررًا مما كنا نتوقع. 

قتة ونأمؿ أف نكوف قادريف عمى ونحف نعمؿ عمى إصالحات مؤ 
 منع انسكابات أكبر".
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أصبحت رسالة بافؿ أكثر خصوصية7 "أعمـ بأف األمريكاف 
سيعودوف إلنياء ما بدأوه. أشعر بالرعب, ولكف عميَّ أف أبقى 
ىنا في حاؿ حدوث غارة كبيرة، وفي حاؿ فقدنا البتروؿ 

والبالد مف كارثة بيئية.  والكيماويات. يجب عمينا أف ننقذ النير
وليذا اتخذُت ىذا الخيار ماريكا، البقاء، وألرى ماذا أستطيع أف 
أفعؿ، وكثيروف آخروف باقوف، ولكف وعمى الرغـ مف القوانيف، 
فإف بعض العامميف في قسمي قد غادروا لسالمة الريؼ. وأنا 
أعطي ىذه الرسالة لزميمي في السكف، جوفاف برانكوفتش )لديؾ 

لجوفاف أتذكريف(، والذي سيعمؿ فقط لميوـ وغدًا وبعد ذلؾ  صورة
سيغادر إلى بمغراد. طمبت مف جوفاف بأف يرسميا لؾ، وبعض 
الرسائؿ األخرى التي كتبتيا مؤخرًا ولـ أتمكف مف إرساليا، إذا 
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كاف ىناؾ  شيء  ليحصؿ لي )ال قّدر اهلل(، فإف جوفاف سيكوف 
، و  ذا لـ يسمع مني لمدة في منزؿ أخيو وسأتصؿ بو كؿ يـو ا 

أربعة أياـ متتالية فعميو أف يرسؿ لؾ الرسائؿ. إذا لـ يكف ىناؾ 
خدمة البريد فعميو إعطاء الرسائؿ إلى الصميب األحمر. عمى أي 
حاؿ يا حبيبتي، في أي وقت تحصميف فيو عمى ىذه الرسالة 
فستعمميف بأني ميت، وستعمميف أيضًا بأني اخترت البقاء، مدركًا 

خاطر، وبأني أحبؾ أكثر مف الحياة نفسيا. أنت تعنيف العالـ بالم
بالنسبة لي، ىذا العالـ والعالـ اآلخر. سألقاؾ ىناؾ في يوـ ما. 

 محبؾ بافؿ".
كانت ماريكا محطمة ومصدومة. وكذلؾ أميا وأبييا، الذي 
أعاد قراءة كممات بافؿ. كاف بافؿ ذاىبًا إلعطاء الرسالة إلى 

ريكو في السكف. ىؿ حقًا فعؿ ىذا؟ ىؿ جوفاف برانكوفتش، ش
يمكف أف تكوف الجثة التي حممت الرسائؿ لشريكو وليست لبافؿ؟ 
ىؿ يمكف أف يكوف بافؿ عمى قيد الحياة؟ ىؿ مف الممكف أف 
يكوف مصابًا أو مشردًا وغير قادر عمى إجراء اتصاؿ؟ ىامت 

 االحتماالت في أذىانيـ بسرعة مربكة وفوضوية.
خالؿ ثالث سنوات منذ ذلؾ اليوـ الذي سمـ  لـ تأِت إجابات

بو الصميب األحمر الرسائؿ. مضى الوقت حزينًا ببطء. كؿ يـو 
بطيء، ماتت ماريكا مرات ومرات كمما كانت تعاود قراءة 
الرسائؿ، ممتيمة الصحؼ، باحثة في قوائـ الصميب األحمر 
لألشخاص المشرديف، صمت مف أجؿ أف يرجع إلييا بافؿ. وقد 

في أحالميا وكوابيسيا، ولكف ليس بذراعيف يمكف أف  رجع،
تحضنيا أو بشفاه يمكف أف تقبميا. عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ، فقد 
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اتخذت ماريكا عيدًا بأنيا لف تفقد األمؿ بأف خطيبيا قد ما يزاؿ 
 عمى قيد الحياة.  

بقيت ماريكا عمى عيدىا حتى تمؾ األمسية المروعة، عندما 
الدانوب والتي قرأتيا عمى والدييا قبؿ  الحظت بأف مقالة نير

 ساعات فقط، ُكتبت مف قبؿ جوفاف برانكوفتش.
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نثرت مطرقة دانياؿ ىودجسوف الثقيمة الطوب وشظايا الخميط 
اإلسمنتي عندما كاف يطرؽ بذلؾ السالح الجبار ذلؾ الحائط 

وقوية انتيى  الذي كاف يقوـ بيدمو بشراسة. بأربع ضربات عنيفة
عمؿ ساعة ونصؼ، وكانت حفرة بحجـ الرأس في الحائط تحدؽ 
بو، وكاف الظالـ يخفي كؿ ما يكمف وراءه. سحب ىودجسوف 
مصباحًا يدويًا بالستيكيًا صغيرًا مف صندوؽ عدتو المغطى 
بالغبار وأضاءه، مولدًا لثانية ضوءًا أصفرًا باىتًا سرعاف ما 

رتفع، منزعجًا مف إخفاقو بفحص تالشى. "المعنة"، قاؿ بصوت م
 البطاريات.

كاف عازمًا عمى إيقاؼ العمؿ لميوـ بمجرد أف ييدـ حفرة في 
الجدار، ويمعف النظر في السبب الذي جعؿ مالكي منزؿ ىذه 
المزرعة المتحممة المكوف مف طابقيف بالقرب مف انجانوي يقوموف 

 بفصؿ نياية غرفة نـو رئيسة ضخمة.
ًا ما فعؿ ذلؾ، عمى األقؿ لبّناء مثؿ كاف واضحًا أف شخص

ىودجسوف. أما بقية المنزؿ بما فيو غرفة النوـ الخردة الممتمئة 
ىذه فميا جدراف خارجية مف الطوب الصغير األحمر، مصنوع 

 1562في معامؿ الطوب المحمية كمعظـ الطوب في الػ 
المستعمؿ في جميع أرجاء المنطقة، ومع ذلؾ فيذا الجدار لـ 

ميًا، فطوب خشف وأكبر قد شّكؿ ذلؾ الحائط، والذي قاـ يكف أص
ىودجسوف بحسابو بعد أف عمؿ قياسات تقديرية عمى أبعاد 

 المنزؿ، الذي يخفي مساحة بعمؽ عشرة أقداـ عمى األقؿ.
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بدوف وجود مصباح، فإنو لديو اآلف خيارًا بالضرب لحفرة 
 أكبر، حفرة مف شأنيا أف تسمح لممزيد مف الضوء باختراؽ
الظالـ العفف، أو بالعودة في الصباح مع بطاريات جديدة 

 لمصباحو. وبال صبر اختار أف يشؽ حفرة أكبر ذلؾ اليوـ.
بعد عشرة دقائؽ وضع ىودجسوف العتمة أرضًا، والتي 
بواسطتيا قاـ بتكسير الخميط اإلسمنتي الخشف مف حافة الحفرة 

وء اآلف، الموسعة. واتكأ فييا. سمحت الحفرة بالمزيد مف الض
ولكنيا لـ تزؿ غير كافية لرؤية الجدار الخمفي أو إلى اقصى 

الذي تعاقد عمى  –اليسار أو اليميف بالنسبة لمبّناء الالىث 
. كؿ ما رآه كاف عبارة عف ألواح –إعادتو إلى مجده السابؽ 

 أرضية مغطاة بطوب متكسر ُمَتالٍش في الظالـ.
نزلؽ عمى حطاـ ضغط نفسو مف خالؿ الحفرة وىو محبط، وا

الطوب، وانبطح عمى بطنو في العتمة التي غمرتو. سار إلى 
األماـ زاحفًا بقدمية ويديو الممدودتيف، شاعرًا بالجدار الخمفي. 
خالؿ ثالث أو أربع خطوات شعر ببرودة الطوب. حسنا قاؿ في 
نفسو، عمى األقؿ المساحة فارغة. استدار ونظر مف خالؿ 

الغرفة الفارغة، ثـ عاد إلى العتمة  الحفرة المحطمة إلى ضوء
 وسار نحو الجدار الجانبي متوقعًا الشعور بو بأية ثانية.

متوجيًا إلى األماـ دفعة واحدة، ارتطـ كعب حذائو األيسر ب 
شيء  صمب. توقؼ وأخذ يتحسس بشكؿ عشوائي ليممس ماذا 
كاف ذلؾ اؿ شيء  الذي سد طريقو. ال يمكف أف يكوف الجدار، 

زاؿ ثماِف أو تسُع خطوات أخرى إلى األماـ. مرر يديو حيث ما 
أعمى وأسفؿ دوالب المالبس كما كاف يعتقد، وتعثر بالباب. 
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تأرجح مفتوحًا في عتمة الحائط، وشعر بالداخؿ. كاف فارغًا إال 
مف طبقة مف الغبار وخيوط العنكبوت التي أحس بأصابعو أنيا 

ّر عمى كرسي كاد جافة وعتيقة. سار حوؿ دوالب المالبس، وم
 أف يسقط فوقو، قبؿ وصولو لمجدار.

آىا، قاؿ في نفسو، ىذا الجانب فارغ، واآلف إلى الجانب 
اآلخر. تخبط عائدًا مارًا باألثاث واإلضاءة المنبعثة مف خالؿ 
ضوء ثقب غرفة النوـ، وتقدـ ببطء نحو الجدار اآلخر، متوقعًا 

أف يكوف ىناؾ أف يجد اآلف المزيد مف األثاث، ولكف بدوف 
تفسير لماذا يقوـ أحٌد ما بفصؿ غرفة النوـ الرئيسة، مستحدثًا 

 غرفة أصغر بدوف باب أو نافذة. وجد شيئًا آخر.
المست أصابع ىودجسوف لمحظة شيئًا ناعمًا في السواد 
الظالـ. ارتد وارتجؼ، وارتشؼ اليواء مف خالؿ فتحة أنفو 

اه قريبة دافئة فجرت بتشنجات الإرادية. ذقف ناعـ ألحد ما وشف
رعبًا عفويًا، أنيكو بضربات قمب مضطربة داخؿ تمؾ المساحة، 
استدار ليفّر نحو الضوء المنبعث مف الثقب الذي صنعو، ولكنو 
انزلؽ عمى بطانية مغبرة عمى أرض خشبية وانتيى بو األمر 

 ممقًى عمى وجيو.
زحؼ إلى األماـ كالطفؿ، كاد أف يقترب مف الضوء الضبابي 

 ندما نطؽ صوت خافت المرأة باسمو في الظالـ.ع
"دانيؿ"، قالت "انتظر، ال تخؼ. لـ أقصد إخافتؾ. ىاؾ". ِبَيٍد 
عمى كتفو واألخرى عمى كوعو ساعدتو عمى الوقوؼ. وقؼ 
ىناؾ، في مكاف أسود كسواد أعماؽ البحر الكبير، وجيًا لوجو 



 
96 

 

ع مع شخص يتنفس بيدوء، شخص ال ينبغي أف يكوف وال يستطي
 أف يكوف ىناؾ.

"مف ... مف أنت بحؽ الجحيـ؟" سأؿ بصوت يغتّص. في 
الحقيقة ما يزاؿ شاعرًا بالرغبة في الفرار وكاف يمشي ببطء، عمى 
أمؿ أف ال يتـ كشفو، إلى الوراء نحو ممجأ الثقب في الجدار 

  بمحيط قدميف. 
"ىاؾ، سأشعؿ الضوء"، قاؿ رفيقو المجيوؿ بصوت مطمئف. 

ىت ليس مف مكاف عمى وجو الخصوص. لـ ظير شعاع با
يسمع صوت المفتاح، ولـ يستطع رؤية مصباح يدوي أو مصباح 
كيربائي، لذا لـ يستطع أف يحدد مصدر الضوء الباىت والذي 
ارتفع ليس ألكثر مف إضاءة غريبة منتشرة في المكاف المسور 

 بأكممو. لكنو يستطيع رؤيتيا.
مضيء كيالة القداس، لمع حوؿ شعرىا األسود الطويؿ وىج 

يصؿ خارجًا إلى نحو قدـ عمى شكؿ قوس أزرؽ ذىبي. بدا 
كميب شمعة، عمى الرغـ مف أنو بُعشر قوة الشمعة فقط. رمشت 
عيناىا في ىذا الجو الفريد، قزحيتيا الالمعة بسواد كسواد بؤبؤ 
عينيا العميؽ. سوداء وعميقة، نظرت إليو ىذه العيوف بمطؼ 

اجب مقوسة بمطؼ. كانت جميمة، وبدت بظممة متساوية، بحو 
 تمامًا كما يتذكر رؤيتيا طواؿ العشريف عامًا مف وفاتيا.

 "أمي" قاؿ. "يا إليي، أمي... كيؼ؟".
"يا بني، حاف دورؾ. أتيُت آلخذؾ معي، أرجوؾ ال تخؼ، أنا 
كنت خائفة عندما حدث األمر لي. ولكف انظر، أنا سعيدة 
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اجتاح جسدي آخذًا صدري وشابة مف جديد، والسرطاف الذي 
 قد ُدمِّر. أنا بصحة تاّمة. كاممة في الحقيقة".

أرسمت الكممات "حاف دورؾ" موجة مف الذعر إلى عقؿ 
 ىودجسوف. عمـ ما تعنيو.

"إذًا أنا ميت؟ ىؿ األمر ىكذا، أمي؟ ال تخبريني بأني ميت وأنؾ 
 ما؟" أتيِت لتأخذيني إلى الجنة أو  شيء 

خذ يدي". تردد صدى صوتيا في عقمو  "ال بأس دانيؿ. ىاؾ،
براحة غريبة وبألفة، عمى الرغـ مف أنو لـ يسمع صوتيا منذ 
آخر مرة رآىا فييا قبؿ عيد ميالده التاسع، ولكف الحديث عف 
موتو كاف أكثر مما ينبغي. مشى لمخمؼ مرة أخرى. مشاىدًا 
أمو وقد سارت إلى األماـ مف غير أف تعكر أّيًا مف الغبار 

  غطى األرض.  الذي
. إنو كفيمـ رعب".  "ىذا كثير جدًا يا أمي، أكثر مف الالـز

"ولكنيا أنا يا بني، وأنت تعمـ بأني لف أضرؾ. وكما ترى فإني 
 عمى ما يراـ مرة أخرى. تعاؿ، ال تخؼ. َأْمِسؾ بيدي".

حطمت ذكريات دانيؿ ىودجسوف المتزاحمة أي محاولة 
فكر بشكؿ مباشر، وصارع لمتفكير بشكؿ واضح. لـ يستطع أف ي

ليفعؿ ذلؾ. أحب أمو وذكراىا. كانت محبة ولطيفة بشكؿ رائع، 
كما يذكر، إلى موتيا عمى تمؾ الييئة مف انتشار الداء اليزيؿ 
الذي دمر جسدىا ودمر حياتيـ كميا. انتشر بسرعة، قاتاًل أمو 
خالؿ ستة أشير مف التشخيص، قتميا بقسوة وبال رحمة، األمر 

مو لعقديف مف الزماف. عمى فراش الموت بدت كما لو الذي الز 
أنيا قد غادرت بالفعؿ جسدىا إلى اآلخرة. والشيء اليزيؿ الممدد 
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ىناؾ لـ يعد ليا، ولكنو ىيكٌؿ فارغ. كيؼ إذًا يمكف ليذا الشبح 
  أو الروح أف تكوف اآلف كاممة ومعافاة؟ ىؿ ىي خدعة أو لعنة؟

ؼ شديد وبشكؿ طبيعي، سارت أمو نحو ذراعيو وعانقتو بمط
حتى إف مخاوفو تبددت كما يذوب األسبريف في الماء الدافئ. 

لى أيف أنت ذاىبة؟" ؟ ومتى؟ وا   "أوه يا إليي، أمي، كيؼ ِمتُّ
"مياًل، مياًل، سؤااًل بعد سؤاؿ. تعاؿ. انظر ىناؾ". قادتو مف 
يده عائدة إلى الحفرة في الطوب. ىناؾ، ويا لممفاجأة7 

ممقًى وشعره وثيابو مغطاة بالغبار ممددًا ىودجسوف، جسده 
ووجيو لألسفؿ، متكومًا كما لو أنو قد تـ ضربو في األمعاء 

 بمكمة محارب. ومطرقتو ممقاة في مكاف قريب.
نوبة قمبية، قاؿ في نفسو. أوه يا رجؿ! كؿ ىذه السنوات مف 
تدريبات الصالة، ودفع األثقاؿ بينما أحدث نفسي "ال ألـ، ليس 

ى"، وبعد ذلؾ أذىب وأقع ميتًا بسبب نوبة قمبية خالؿ مرة أخر 
 ىدمي لجدار مف طوب.

الجدار! الجدار! أزاح عينيو عف جثتو. "أمي، لماذا صنعوا 
ىذه المساحة ىنا؟ وماذا يختبئ ىنا؟ نقود؟ أـ جثة؟ عمي أف 

 أعرؼ".
"ال  شيء  مخبأ ىنا يا بني. عميؾ حقًا أف تنسى كؿ ما يتعمؽ 

منذ زمف بعيد أراد مالؾ المنزؿ وببساطة أف بأفالـ الرعب. 
يقمص حجـ غرفة النوـ حتى يتمكف مف تدفئتيا بسيولة خالؿ 
فصؿ الشتاء. ليذا قاـ بفصؿ ثمث حجـ الغرفة الكبيرة. أعتقد 
بأنو كاف مريضًا لسنوات عديدة ونادرًا ما كاف يتجوؿ حوؿ 

 المنزؿ. وليذا أراد ىذه الغرفة عمى األقؿ دافئة".
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"ألـ يستطع أف يستعمؿ إحدى الغرؼ األصغر حجمًا؟ ىذا مف 
 شأنو أف يكوف أكثر منطقيًا".

"أظف ذلؾ" قالت والدتو. "ولكف األوالد أو األقارب، أو ربما بعض 
عماؿ المزارع مف األرجح أنيـ استعمموا كؿ الغرؼ األخرى 
ولـ يرغبوا أو يرغب ىو بالمبادلة. أنا فقط ال أعرؼ. عمى 

ال تقمؽ بشأف ىذا المنزؿ القديـ. عممؾ ىنا قد  كؿ حاؿ،
 انتيى وحاف الوقت لمذىاب".

نظر دانيؿ ىودجسوف إلى جثتو المتكورة، ومف ثـ مشى بعيدًا 
عف الضوء الذي بات يؤلـ عينيو اآلف عائدًا إلى عتمة ذلؾ 

مد  المكاف الصغير المفصوؿ. "حسنًا" قاؿ. "أنا جاىز يا أمي". 
لؼ أصابعو حوؿ أصابعيا ضاغطًا عمييا يده إلى يد أمو، و 

 بتنييدة رضى. "لنذىب".
"ىااااااااىيييػ!" زمجر صوت ذكوري بوضوح وبشكؿ رىيب 
وبشع. صعَؽ الصوت ىودجسوف مف الخمؼ ممتويًا حولو 
كمخالب حادة تقشعر منيا األبداف. أتى مف العتمة التي سار 

  فييا سابقًا، مف خزانة المالبس أو مكاٍف قريب. 
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قفز ىودجسوف نحو أمو، ولكف استقبمتو مساحة فارغة ودوامة 
مف اليمسات المندفعة. لقد رحمت. شعر بيا، أصابع متشبثة 
بالظالـ، ينادييا لكنيا لـ تجب. تعّثر باتجاه الضوء، ولكنو وقع 
مرة أخرى وتقدـ متخطيًا إياىا. يا إليي، المعنة عمى ىذه العتمة، 

 شفتاه شيئًا. صرخ في عقمو ولـ تقؿ
كاف ىودجسوف وحيدًا مع شخص ما، لكنو ليس والدتو. 

فالصوت الذي ضحؾ وىمس باسمو عف قرب مخيؼ لكنو لـ  
 يكف بأقؿ ألفة .

"أبي"، قاؿ. "أعمـ أنو أنت. ماذا تريد؟ وأيف أمي؟" لـ يكف 
 باردًا حزينًا بوجود أبيو. لصوتو دؼء، كاف فقط 

تفعؿ دائمًا". كشؼ والد "لقد غادرْت يا بني، كما كانت 
ىودجسوف عف نفسو بتوىج مثؿ أمو ولكف ليس بتوىج أزرؽ 

أشعَّ ولياـ بضوء أخضر باىت الءـ عينيو الجشعتيف  لطيؼ.
المنتفختيف. "تعاؿ يا بني! اآلف!". صاح كضابط كبير. "لدينا 

 رحمة لمقياـ بيا".
الذي انزلؽ أقرب  تراجع دانيؿ ىودجسوف عف أبيو المبيـ،

ف خطى عبر الغبار الذي تطاير أمامو كما لو ُنفخ مف رياح بدو 
الشر. أمسكت يدا والده الشرسة القذرة بمالبس ىودجسوف 
وجذبتو. قد ال يكوف ىناؾ مقاومة اآلف. لـ يكف ىناؾ مقاومة قط 

وضربو لو في   -عندما كاف والد دانيؿ عمى قيد الحياة 
عف مشاعر انفعاالت غضب عنيؼ مف حاالت السكر الناجمة 

الفشؿ الذريع. توفي منذ اثني عشر عامًا، في واحدة مف مفارقات 
 الحياة المنحرفة، ُقِتؿ مف قبؿ سائؽ مخمور.
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وفجأة تمزؽ الظالـ إْربًا بصوت عاٍؿ كصوت حاشية تّنورة قد 
عمقت عمى غصف ورد. وقؼ دانيؿ ووليـ ىودجسوف في ضوء 

إنو لـ يترؾ ظاًل  المع مأل الغرفة المغمقة مف كؿ اتجاه، بحيث
أماميما، وبعد أف تأقممت عيناىما تدريجيًا أدركا أف والدة دانياؿ 
وأبييا والذي ىو جد دانيؿ واقفاف. ىذا الرجؿ العمالؽ حميؽ 
الذقف، والذي توفي في نفس الوقت تقريبًا عندما قضى السرطاف 
عمى السيدة ىودجسوف، تقدـ إلى األماـ نحو ظؿ صيره المتذلؿ. 

أخذ حفيدي، أييا الوحش. انتيت إساءتؾ لمفتى بموتؾ. لف "لف ت
 يعاني المزيد. اذىب مف ىنا. اآلف! اذىب!"

"لدي وصايا عمى الصبي. إنو مف لحمي ودمي وأنا أطالب 
 بأخذه. إنو لي".

ف لـ تكف ضحكتو عف تسمية "لحمؾ ودمؾ؟"  ضحؾ الجد وا 
ف كاف ىذا قد شكؿ يومًا أساسًا ألي وصايا، فال يمكف  حتى وا 

اآلف. ال أنت وال دانيؿ مف لحـ ودـ. وأنا أفقد صبري. سترجع 
، وأنا آمرؾ بأف تذىب. ارجع  إلى مأواؾ البغيض. بسمطة العميِّ
إلى فجوات األرض المظممة وال تُعْد إلى ىنا مرة أخرى. اذىب!" 

 ومع ىذا األمر األخير ألقى الجد لفتة غاضبة باالنصراؼ. 
ؿ يتقمص والنور الذي كاف يرتديو لقد نجح. بدأ والد داني

تالشى تقريبًا إلى الخفاء، انتظر قمياًل حولو لثواٍف، وبعدىا اختفى 
كميًا. زحفت ىيئة الوحشي كضفدع بدا بعيدًا نحو خزانة 
المالبس. لـ يفمح. ابتمعتو األرض، ومف ثـ ُأغمقت بإحكاـ كَفّكي 

 حوت قاتؿ حوؿ سمؾ التونة.
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خذؾ، يا حبيبي" قالت أمو، ميدئًة دانيؿ "لـ أكف ألسمح لو بأف يأ
ممّررة يدىا بمطؼ عمى ظيره. "لذا أسرعت بإحضار الجد، 
والذي كاف آسفًا دائمًا لعدـ معرفتو بما فعمو ذلؾ الثعباف بؾ. 

  لو كاف يعمـ لكاف قد أوقؼ ذلؾ. حسنًا، اآلف قد فعؿ". 
بكى دانيؿ واحتضف أمو وجده، واستعد لمرحيؿ. "قبؿ أف 

يا أمي" قاؿ، "عمّي أف أعرؼ عف ىذا البيت، ما ىو سر  نذىب
 ىذه الغرفة، حقًا؟"

"ليس ىناؾ غموض"، تحدث الرجؿ العجوز بيدوء مقاطعًا، 
"األمر كما شرحتو أمؾ. تـ بناء الجدار لمتخفيؼ مف صعوبة 

 وتكمفة التدفئة".
 " لماذا إذًا حدث كؿ ىذا ىنا؟"

في أي مكاف ِمتَّ  "بدوف سبب. كاف يمكف أف يكوف حدث ىذا
 فيو".

آه أجؿ، الموت، تذكر دانيؿ، ناظرًا لمخمؼ إلى جثتو عمى 
 األرض. نوبة قمبية في الثامنة والعشريف، مف كاف يفكر؟

 أمسكوا بأيدييـ وغادروا المنزؿ.
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عمى بعض المناشؼ وعتاد الطقس الرطب، جمسُت في  متكئاً 
ي ارتفعت بمطؼ وانبسطت كما تمتد األمواج "باركركرافت" والت

الكبيرة مارة بسالـ في األسفؿ. فقط عمى طوؿ اثني عشر قدمًا 
مف الساحؿ وربما فوؽ الماء بقدـ، ال بد أف ىذا الزورؽ 
المصنوع مف األلمنيوـ جعؿ شعر رأسي يقؼ. لـ أتمكف مف 
، السباحة عمى عرض بركة المسبح في مدرستي، وأسناف القرش

المثمث األبيض مف الصخرة المينة البارزة عمى الطرؼ ذلؾ 
الجنوبي الشرقي مف شبو جزيرة كايكورا، بدت صغيرة بشكؿ 

كاف عمى بعد نصؼ ميؿ أو أكثر. ولكني لـ أكف حقًا  سيئ. 
خائفًا. جعمتني الشمس أشعر بالحرارة ولـ يكف ىناؾ نسيـ 

حركات ناعمة ليبردني. بدا المحيط مريحًا ألتمدد بيدوء وممطفًا ب
ممتيما المقدمة عمى القارب. ارتديت سترة النجاة. حمراء ضخمة 

 وخصرىا ضيؽ، جعمتني أشعر باألماف.
كاف أخي وأبي في مكاٍف ما في األسفؿ، يغوصاف بأجيزة 
التنفس تحت الماء بحثًا عف األسماؾ وعف جراد البحر لإلمساؾ 

بدًا. لمجرد فكرة بيا بطعنيا بالرمح. لـ أرافقيـ في ظممة المحيط أ
بأف أكوف تحت سطح الماء )بدوف جوانب إسمنتية سمسة أو ُسمَّـٍ 
في النياية العميقة( جعمني أقشعر. كال، بالتأكيد لـ يكف الغطس 
مالئمًا لي وىو جيٌد ليما، عمى الرغـ مف أني أعجبت 

حتى  بشجاعتيما، وبسالمة الزورؽ الذي حفظني جاّفًا وآمنًا. 
بعد كؿ  شيء ، فنصؼ إنش مف  -يؿ الوضع عندما قمت بتحم
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ولـ أكف خائفًا  –األلمنيوـ الساطع لـ يكف منصة صخرية صمبة 
.  أكثر مف الالـز

قرأت كتابًا وحممت أحالـ اليقظة بالفايكنج الذيف كانوا يممؤوف 
الصفحات. كاف ىنري تريس المؤلؼ المفضؿ لدي، وكنت أقرأ 

اسعة أو العاشرة. اآلف وبعد وأعيد قراءة كتبو منذ أف كنت في الت
مرور ثالث سنوات، أصبحت خبيرًا جدًا بالشخصيات ورحالتيا. 
ولـ يفسد ىذا سعادتي ولكنو أضاؼ إلييا. شعرت وكأف لديَّ 
عائمة ثانية، أبناء عمومة لـ يذىبوا لممدارس ولـ يعمموا، ولكنيـ 
جابوا الجزر البريطانية بحثًا عف الثراء والمجد. كاف ىارالد 
سيجوردسوف المفضؿ لدي، وكـ تمنيت أف أحظى بمغامراتو. 
حتى إني سحبت حذاء أختي الطويؿ المصنوع مف جمد الغنـ، 
وقمت بربط أربطة حذائي اليوكي حولو بطريقة متقاطعة ألبدو 
كشاب الفايكنج ىارالد. ال أعتقد بأف أختي عرفت أبدًا، عمى 

 األقؿ لـ تذكر ذلؾ.
وردسوف لـ يكف يياب البحر، عمى عمى أية حاؿ، ىارالد سيج

الرغـ مف أف سفينتو الطويمة بمقدمة التنيف كانت أكثر صالحية 
لإلبحار مف زورقنا الصغير المصنوع مف األلمنيوـ، ولـ أكف 
ألخاؼ أيضًا. الفايكنج ال ييابوف البحر. إنيـ يعانقوف مخاطرة. 
ؿ لذلؾ جمست ىناؾ، سّباح حقير وحالـ بزورؽ يتمايؿ بنصؼ مي

 عف الشاطئ.
انتقمت إلى الجزء الخمفي لمقارب بجانب محرؾ صغير، شيء  
مف الطراز القديـ يسمى النورس، بحيث يمكنني أف أتدلى لمخمؼ 
وأشعر بالماء عبر يدي ومعصمي، باردًا وجامحًا كمما اجتازني 
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بتموج لطيؼ إلى الشاطئ. سحبت نظارتي الشمسية عمى عينّي 
ة وفركت أنفي ِبَواٍؽ لمشمس. ألحجب أشعة الشمس الحارق

" فجر الفايكنج" والتقطت كتابي مرة أخرى بيدي الجافة. آه، قارئًا 
 خالؿ صباح حار عمى بريؽ البحر كاف بمثابة الجنة.

بدت الَجّنة سرمدية حيف فزت وىارالد سيجوردسوف بمعارؾ 
السيؼ وسرقت الكنز. ثـ في وقت ما خالؿ امتطائي لظير فرس 

ج وغير مسرج عبر إنجمترا، تالشت الجنة بارتطاـ شديد االىتيا
طفيؼ ومحدد تحت قاربي، تاله شد حبؿ وحشي عمى معصمي 
كنت ما زلت أسحبو في المحيط.  لـ تؤلمني، فقط جذبتني 
بانتزاع القدير وأسقطتني تقريبًا عمى ظير المركب. رميت بنفسي 

 جانبيو.في النقطة المميتة لزورقنا الصغير بقدر ما يسمح أبعاد 
كنت مبماًل، وغطى دـ السمؾ القعر، فاتحًا ولزجًا كالصمصة. 
ولكني لـ أتمكف حتى اآلف مف اإلمساؾ بأي سمكة. حتى أني لـ 
أضع الطعـ في الصنارة. يدي المفقودة استمرت بضخ الدـ 
وأدركت وجسمي يرتجؼ مف الخوؼ بأف الدـ كاف دمي وأنو 

مًا. ضغطت عميو تدفؽ مف معصمي المنشور بشكؿ نظيؼ تما
بإحكاـ بمعصـ يدي األخرى وشعرت بدؼء قوة الحياة وصالبة 

 جذع العظـ.
يا إليي، قمت في نفسي بذعر يرتجؼ، لقد فقدت يدي. 
نظرت عمى ظير السفينة، لـ أستطع أف أراىا أو أف أرى أي  
شيء . وال حتى يدي وال أي دـ، وال حتى أخي وأبي عائميف في 

 مكاف قريب. 
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، أخخخخ. كانا ىناؾ في الخارج، باألسفؿ ىناؾ، أخي وأبي
في مكاف ما، مع سمؾ قرش أو حوت قاتؿ؟ حاولت أف أنادي، 
لكف لـ تكف لدي القوة أو الصوت. يجب أف أربط ىذا المعصـ. 
يجب أف أربطو. لـ تدر أية أفكار أخرى في ذىني. بحثت عف 

ولية. حبؿ، كنت عمى عمـ بأنو لـ يكف لدينا عدة اإلسعافات األ
كاف لدينا لصقات في صندوؽ حباؿ األشرعة، ولكف ال فائدة 

حبؿ بستنة   -بعض الخيوط السميكة الخضراء عمى لفة  –منيا 
سيفي بالغرض. اعتاد أبي عمى إجراء إصالحات  -مجدوؿ

مؤقتة ألواني السمؾ. كاف الحبؿ كثير الشعر ومف الصعب لفو 
يدي اليمنى )فأنا  بيد واحدة، لكني تغمبت عمى صعوبة استعماؿ

أعسر( لربط العصبة ثالثة إنشات أعمى الجذع. لففت النياية 
المضطربة بقميصي القطني وبطريقة أو بأخرى، ولحسف الحظ، 

 أبطأُت الدـ إلى حٍد كبير. 
ما زلت أشعر بالقميؿ مف األلـ، عمى األقؿ في ذراعي. بكى 
ة قمبي بتشنٍج مف العذاب عمى مصير أخي وأبي. وفي نياي

المطاؼ نقميا صوتي، بضعؼ في البداية ثـ بحيوية أكثر. " 
دوايف! ... أبي!... دوايف!... أبي!". البحر الواسع ابتمع 
صرخاتي الحزينة بدوف أي تعاطؼ مع محنتي. ماذا بإمكاني أف 
أفعؿ؟ لـ أكف أعرؼ أيف ىما، أو عمى أي عمؽ ىما، لـ أعرؼ 

مـ ما إذا تـ متى سيصعداف إلى السطح مرة أخرى. ال أع
تقطيعيما بالفعؿ بشفرات ذلؾ المخموؽ الحادة الذي قطع 

 معصمي بشكؿ نظيؼ كمشرط جراح.
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ثـ برزت فكرة في عقمي. محرؾ النورس. إذا استطعت أف 
أشغؿ ذلؾ اؿ شيء  الخارجي المثير لمشفقة فإف الضجيج 
سيحطـ أي سكينة تحت البحر وسيحضر أخي وأبي إلى السطح 

 يحدث. لرؤية ماذا كاف
كاف األلـ مف تشغيؿ ذلؾ المحرؾ المستَنزؼ مروعًا، وسبب 
لي اإلغماء مرتيف أو ثالث مرات. لو خيط سحب كآلة جز 
العشب، ولكنو أصعب بكثير لمسحب، وخاصة لصبي يحاوؿ أف 
يفعؿ ذلؾ بيده الضعيفة. بعد أربع شدات كبيرة، ىميـ المحرؾ 

والذي يشبو عتمة  أخيرًا، وبإبيامي قابضًا بقمؽ عمى الصماـ
التعشيؽ عمى دراجة رجؿ عجوز، ضرب بإيقاع ثابت تحت 

 السطح.
قطرت كمية قميمة مف الدماء فقط، وكنت حريصًا مف أي 
تسرب في البحر، مسحت البحر في كؿ اتجاه بحثًا عف عائمتي. 
صميت بقدر استطاعتي، عمى الرغـ مف عدـ معرفتي بصموات 

الرب، وأكررىا مدى الحياة"  مناسبة. وأتذكر أجزاء مف صموات
"إلينا، تقدس اسمؾ، لتكف مشيئتؾ عمى األرض كما ىي في 

لتكف مشيئتؾ عمى األرض كما  السماء... إليي، تقدس اسمؾ،
ىي في السماء". حتى إني صرخت بوعود ال يمكف أف أفي بيا 
عمى الرغـ مف أي جيد قد أبذلو7 "إليي العزيز، إف أنقذتيـ فإني 

 أخرى أبدًا!" أنا أعدؾ".لف أذنب مرة 
ال بد أف هلل قمبًا رحيمًا، أو روح دعابة، أو ىدفًا لي أو شيئًا 
ما. سمعت طرطشة ماء واىنة ورأيت القناع الذي يكسو وجو 
أخي يشؽ طريقو إلّي. لّوح بيده، ولّوحت لو، ألمني جذعي عندما 
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رفعتو عاليًا. لـ يستطع أف يالحظ، ألنو لـ يبد أي ضيؽ. وضع 
سو لألسفؿ وببطء ركؿ طريقو إلى القارب. حتى قبؿ أف يصؿ رأ

منتصؼ الطريؽ سمعت ضجة مماثمة ورأيت رأس أبي المتمايؿ. 
  أيضًا رفع يده، ثـ بدأ السباحة.

ثـ رأيتو يدور خمفيما بزعنفة رمادية كبيرة تقطع الماء بدوف 
طرطشة وذيمو لـ يترؾ أي أثر. صرخت عمى دواف وأبي بأف 

. ِاسبحا! اسبحوا! كممة "قرش!" وصمت إلى مسامع يسبحا أسرع
أخي عندما كاف عمى بعد عشرة أقداـ مف قاربنا الصغير. توقؼ! 
لـ أستطع أف أصدؽ ذلؾ، توقؼ! ونظر في كؿ اتجاه عف 
الحيواف المفترس ولكنو لـ يَر شيئًا. سبح مرة أخرى، وبمغ القارب 

و المشحونة بعد بضع ثواٍف محمومة. سحب نفسو لألعمى بذراعي
 باألدريناليف.

"أيف سمكة القرش؟ أيف ىي؟" سأؿ داويف بانفعاؿ متدفؽ مف 
 بيف تنفس الىث. أشرت بجنوف.

"كانت خمؼ أبي، دوايف. أوه يا اليي، أيف أبي؟" الحمد هلل، 
كاف جياز التنفس الفضي ألبي يحرز تقدمًا ثابتًا نحونا، وأبي 

ذي لمسو مف فزعنا. يركؿ باىتياٍج شديد لميروب مف الخطر ال
وصؿ القارب تمامًا عندما انزلقت سمكة القرش لنيميا المبتيج. 
ولكنو نجا، ساحبًا نفسو إلى القارب في سمسمة مف اإلجياد 

 الكبير، وبمساعدة دوايف.
كاف فرحي ال يوصؼ، وحجب معظـ األلـ في معصمي 

واآلف  -عمى قيد الحياة –والذي بدأ بوخزي اآلف. كانا بأماف 
لى مستشفى أس تطيع أف أعتمد عمييما بإعادتي إلى الشاطئ وا 
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كايكورا. اْنَيْرُت وُطرحت أليث وأبكي، تدفقت دموعي المالحة 
دوف أي محاولة لوقفيا. ضربت الدموع الماء الدامي في قعر 
القارب. راقبتيا تختمط بالدـ. ما زاؿ الدـ كثيفًا، ليس بالخفيؼ، 

 كيؼ يمكف أف يكوف ىذا؟
قؼ وأتفحص معصمي. كاف القميص المربوط حوؿ عانيت أل

الجذع سميكًا بدـ أسود ناشؼ، وما زالت العصبة ضاغطة عمى 
المحـ بقبضة مسببة ألمًا طفيفًا. ال يوجد دـ متدفؽ مف الجرح. 
إذًا مف أيف كاف الدـ يسيؿ؟ أسرعت بنظري إلى أخي، والذي 
ء كاف يخمع بدلة الغوص ولـ تظير أية جروح، ثـ عمى غطا

كاف يسحب الزعنفة وقد تجرد مف بدلة  األرجؿ المطاطي ألبي. 
 الغوص مف أعمى جسده.

 –ولكف لـ يكف لقدمو األخرى زعنفة. لقد تمت بالفعؿ إزالتيا 
عضة كبيرة عمى ما يبدو، باإلضافة إلى قدمو ومقدمة الساؽ 
السفمى. توقفت ساقو عند بطة رجمو. وأسفؿ ذلؾ كاف فراغًا 

متدفقًا في قعر  الدـ مف الجرح مثؿ الصنبور،  مروعًا. انسكب
 زورؽ األلمنيوـ بدقات قمٍب ينبض.

"أبػي أبي، لقد نالت منؾ! انظر! لقد ذىبت قدمؾ. الدـ, كؿ 
يصالؾ إلى الشاطئ. اآلف,  تمؾ الدماء. أبي، عمينا أف نربطيا وا 

 عمينا الذىاب، ىيا".
يالحظ بشكؿ غريب، بدا أبي وكأنو ال يسمعني، أو أنو ال 

جرحو الخطير. إنو في حالة صدمة. ىذا ىو، إنو في حالة 
 صدمة. "دوايف، انظر إلى ساؽ أبي! ماذا سنفعؿ؟"
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ال أعتقد بأني استطعت أف أتوقع رد فعؿ أخي. سار بحذر 
نحوي في مؤخرة القارب الصغير، ووضع كفو عمى جبيتي. 
ألمني بشكؿ طفيؼ. كانت يده مثمجة، بدوف شؾ كاف ذلؾ مف 

تكشافو لألسرار العميقة. حتى في منتصؼ الصيؼ فإف ماء اس
 كايكورا بارد.

بدأت حالة مف الذعر. ىؿ كنت أىذي مف جرحي؟ ىؿ فقدت 
الكثير مف الدـ؟ ألـ يستطيعا أف يسمعاني؟ ألـ يريا يدي المفقودة 
وساؽ أبي المقطوعة؟ "أعتقد أنو تعرض لمشمس كثيرًا يا أبي"، 

قمؽ عميؽ اتجاه  شيء  لـ أستطع سمعت دوايف يقوؿ، شعرت ب
  أف أفيمو. ماذا كاف يقصد؟ 

"أجؿ، أنت محؽ. يبدو أنو أصيب بضربة شمس سيئة وربما 
بالجفاؼ. مسكيف، طمبت منو بأف يرتدي قبعتو وأف يكثر مف 

 الشرب. ىيا دعنا نعيده إلى الشاطئ".
"لكف انظرا إلى يدي، يا رجاؿ، انظرا!" اعترضت. وصال 

يدي، ضاغطيف عمى كؿ منيما. سأؿ أبي اف كنت  وأمسكا كمتا
أشعر بالضغط. أجؿ، في كمتا يدي، وبكيت. "ولكف ماذا عف كؿ 
الدماء التي في القعر؟" صرخت، مشيرًا إلى مكاف الدـ، ماء 
مالح وقطرات مف الوقود اختمطت لتكّوف نمطًا خالبًا مف األلواف. 

 "يشبو الدـ".
 صنارتو الموصولة بيف "الدـ مف ىذه"، شرح دوايف، حامالً 

حربتو وبيف بندقيتو المائية. خمسة أسماؾ، سمؾ الموكي أو 
بوتيرفيش عمى ما أعتقد، معمقة في الصنارة، ثقبت مف خالؿ 

  ىيكميا أو مف خالؿ الخياشيـ. وتنقط دمًا. 
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رفع أبي المرساة، وأدار القارب نحو رصيؼ الخميج الجنوبي 
شيئًا خالؿ الرحمة المطيفة صعودًا وتوجو بنا إلى المنزؿ. لـ أقؿ 

 وىبوطًا باألمواج التي ساعدت عمى دفعنا نحو الشاطئ.
تحدثت بالقميؿ خالؿ ليمي ونياري في مستشفى كايكورا، حيث 
حذرتني الممرضات بتكرار مزعج  حوؿ مخاطر ضربات 

 الشمس.
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ىؿ تعمميف سبب وجودؾ  "إذّا أخبرينا يا آنسة أوديؿ َلماركو،
ىنا؟" كاف صوت الطبيب باردًا واتياميًا، كعينيو، وحّدؽ باشمئزاٍز 
واضح. "ىؿ تعمميف لماذا عمينا إضاعة وقتنا بالتعامؿ معؾ في 

 حيف أف بمدتنا نصؼ مدمرة وتحتاج إلى إعادة إعمار؟"
، الطبيب فرانسوا 1672نيساف  06في ىذا الوقت مف 

ـ، كاف العضو الوحيد الناجي مف مجمس ليزبيناس إخصائي القد
البمدة الفرنسية كولمار. وسكاف المدينة يتوقعوف منو القياـ بإنجاز 
العديد مف المياـ الصعبة، بما فييا مياـ قاضي التحقيؽ. كاف 
يعرؼ الكثير حوؿ الكاحميف واألوراـ، ولكف ال  شيء  عف 

يـ مف القانوف، وعامؿ كؿ مف مُثؿ أمامو بنفس الطراز القد
الخشونة. كانوا يحظوف بجمسات استماع سريعة قبؿ أف يعمف 

ال فإف شخصًا ما يقد يتيمو باالنحياز.  تجريميـ، وا 
"سيدي، أنا ىنا فقط ألني وقعت في الحب. والفتى الذي أحبو 
ليس محبوبًا مف قبؿ أىمي والجيراف". ارتعش صوت أوديؿ وىي 

امًا بأنيا في تتحدث. حتى في الثامنة عشر، كانت تدرؾ تم
مشكمة كبيرة. عاجزة بعينيف خضراويف عميقتيف، مظمؿ تحتيا 
بعالمات داكنة مف التوتر، وجدت صعوبة بالنظر إلى عيني 
متيميا. كانت جميمة جدًا فيما مضى، واآلف بدت وشعرت أوديؿ 

 بأنيا مرىقة وممزقة مف القمؽ.
بمصادقة "ال يا فتاة!" قاؿ ليزبيناس ساخرًا "أنِت ىنا لقيامؾ 
 وبارتكاب خطيئة مع أحد جنود العدو، ىؿ تنكريف ذلؾ؟"
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"أجؿ سيدي، أنا أنكر تيمتؾ. أنا بالفعؿ قضيت وقتًا مع شاب 
ألماني، وأجؿ، كاف جنديًا، لكنؾ مخطئ، أجؿ مع احترامي، 
عندما تدعي بأننا ارتكبنا خطيئة. نحف وقعنا في الحب 

ئًا يغضب الكنيسة. وتعاىدنا عمى الزواج، ولكننا لـ نرتكب شي
نحف لـ نمارس الحب. وبالطبع أنا لـ أفعؿ شيئًا عمى 
اإلطالؽ لخيانة شعبي. إذا كنت مذنبة، فإنو فقط ألني وقعت 

 في الحب. أرجوؾ صدقني، ليس ىناؾ المزيد".
ىسيس فرانسوا ليزبيناس في وجييا كاألفعى، متيمًا إياىا 

 بأنيا عاىرة، خائنة وكاذبة.
وجوه عشريف أو نحو ذلؾ مف سكاف المدينة نظرت أوديؿ في 

الذيف اجتمعوا في قاعة مغطاة بألواح خشبية ليشاىدوا ليزابيناس 
يقيـ العدالة. الحظت الرحمة والعطؼ في عيوف النساء وفي 
عيوف رجؿ أو رجميف. وكؿ العيوف األخرى كانت كعيوف 

    ليزبيناس. 
ي استمر صوتو ببث سمومو، ووجدت أوديؿ نفسيا تخف

ضجيج ليزابيناس بذاكرتيا المميئة باألفكار الجميمة والتي لـ 
 يستطع غضبو أف يممسيا.

تالشى صوتو تمامًا عندما تذكرت اليوـ الذي قبَّميا فيو كارؿ 
دي كوت أوؿ ُقبمة، قبؿ عاميف وأماـ منزؿ بفستر القديـ ذي الػ 

 عاـ في قمب مدينة كولمار. 722
نة الغني، وكانا يركباف الدراجات كاف كارؿ شغوفًا بتاريخ المدي

حوؿ أفضؿ المواقع المحمية في المدينة7 ساحة مبنى الجمارؾ 
ـّ بناؤه في  ، والبيوت النصؼ خشبية الرائعة مف 1752القديـ ت
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شارع التجار، متحؼ بارتولدي، كنيسة القديس مارتف القوطية 
، وعجائب منازؿ العصور 1072الرائعة التي ُأنشئت في 

 ف شارع الصياد.الوسطى م
كانت أوديؿ تستمع إلى الفتى المرىؼ ذي الشعر الجميؿ وىو 
يشرح بأف الرموز التي رسمت عمى جدار بيت فيستر تحتوي 
عمى العديد مف المواضيع اإلنجيمية ورسومات لألباطرة 
ماكسممياف، تشارلز وفيردنناد. تحدث كارؿ الفرنسية بإتقاف، عمى 

طب والديو باأللمانية. وبالنتيجة فإف الرغـ مف أنو في المنزؿ يخا
 ىذه المنطقة كاف يسكنيا خميط سكاني ثنائي المغة.

شيء  أوقؼ كارؿ عف الكالـ. وحدؽ بنظرة غريبة في عيني  
صديقة المدرسة، وعبر مف الجانب اآلخر وأماؿ دراجتو وقبََّؿ 
شفتييا بمطؼ. أغمقت عينييا وقبَّمتو بنفس النعومة. كانت لحظة 

 ، بداية حب بيف مراىقيف مالئميف تمامًا.جميمة
"إنؾ ال تصغيف آنسة الماركو!" صاح طبيب األقداـ، شادًا 
وعييا إلى محنتيا. "يجب أف تفسري لي لماذا اخترت االنضماـ 

 إلى العدو".
فكرت أوديؿ لمحظة، وقالت بنعومة7 "سيد ليزابيناس، يجب أف 

عدوؾ. لـ يطمؽ تعذرني، ولكف كارؿ دو كوت لـ يكف عدوي وال 
رصاصة واحدة في حالة غضب، وىو لـ ُيِسْئ معاممة مواطف 
فرنسي واحد. وأرجو أف ال تنسى بأف ىذا الفتى الذي تّدعي بأنو 
عدو، نشأ ىنا في كولمار وذىب إلى المدرسة معي وحتى مع 

 أطفالؾ".
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"أنت أيتيا الشابة الشريرة. أطفالي لـ يتعاونوا أبدًا مع العدو، ولـ 
 ا ذلؾ األلماني المعيف".يحبو 

"سيدي، أنا أذكِّرؾ بكؿ احتراـ بأف دو كوت اسـ فرنسي، وأف 
أسرة كارؿ كانوا في كولمار ألجياؿ عديدة، وأنو أنت، 
أخصائي األقداـ لدينا، قمت بمعالجة أقداـ دي كوت، بمف 

 فييـ والد كارؿ".
ة كاف ىذا كثيرًا عمى ليزابيناس. صارخًا عمى احتجاجاتيا ببراء

كارؿ، طمب منيا بأف تصمت عمى الفور، وأف كارؿ دي كوت 
كاف مرتديًا الزي العسكري األلماني وخدـ في قوات االحتالؿ 
األلمانية الصغيرة في كولمار. كاف عدوًا، وبالتالي فإف أوديؿ 
كانت خائنة. "لف يكوف ىناؾ سوى رد واحد لمتآخي مع األلماف. 

 رىا".خذوىا إلى الخارج ليرى الجميع عا
اثناف مف الحرفييف قويا البنية، عمى األرجح صانعا أحذية، 
ىذا ما اعتقدتو أوديؿ، مسكا ذراعييا وسارا بيا خارجًا إلى فناء 
مميء باألوراؽ. كالىما ىمسا باالعتذار ولـ يكونا قاسييف. 
أحدىما ابتعد وعاد بعد دقيقة بزوج مف مقصات يدوية. لـ 

 يستطع أف ينظر إلى وجييا.
 رجوؾ، ليس َشعري، أي  شيء  ولكف ليس َشعري"."أ

اليأس الذي شعرت بو أوديؿ جعؿ الدموع تتدفؽ بصمت. لقد 
أحب أباىا المتوفَّى شعرىا البني الذىبي الطويؿ دائمًا، 
وخصوصًا عندما كانت تنضـ معو لالحتفاؿ بالمناسبات الدينية 

وطاقية  واالجتماعية لأللزاس. كاف يرتدي قميصًا أبيضًا ناصعاً 
سوداء بحافة طويمة، وصدريتو الحمراء الفاقعة توافؽ تنورتيا 
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الفضفاضة الطويمة. كانت تبدو رائعة في تنورتيا التقميدية 
وبموزتيا الدانتيؿ البيضاء، لكف كاف شعرىا المضفر الطويؿ، 
مربوطًا في قوس حريري أسود ضخـ أوسع مف رأسيا بطريقة 

ىا يزىو بفخر "أنت حقًا جميمة، فريدة مف نوعيا. والذي جعؿ أبا
عجاب الشاب كاروؿ بخصميا الحريرية  يا حبيبتي" كاف يقوؿ. وا 

 جعؿ فكرة فقدانيا لشعرىا غير محتممة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "أرجوؾ ال تفعؿ". تذمرْت!
قضـ المقص بصوت عاٍؿ شعرىا بجذب مؤلـ وخالؿ دقيقتيف 

عر العدو7 قصة ش المتعاوف مع أو ثالث حممت أوديؿ عالمة
قصيرة جدًا رديئة وممتوية. وُعمقت حوؿ عنقيا يافطة مف الكرتوف 
"أنا لـ أعد أستحؽ فرنسا، فقد ِنْمُت مع ألماني!" أثقمتيا اليافطة 
كشريط مف الرصاص. وعمى الرغـ مف عذاب الذؿ، إال أنيا لـ 
تشعر بالعار. أي خطيئة يراىا اهلل؟ ال  شيء . َوَقَعْت في حب 
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ي األصؿ" والذي شاركيا شغفيا لمتاريخ واألدب "ألمان فتى فرنسي
 والموسيقى.

قامت سمطات  1677لـ يكف ذنبيا، وال ذنبو أنو في آب 
االحتالؿ األلمانية في األلزاس والموريف بتجنيد جميع الشباف مف 
أصوؿ ألمانية، والذيف تزيد أعمارىـ عف السادسة عشر في 

اف الفتى كارؿ ذو القوات المسمحة آللة حرب ىتمر الفاشمة. وك
السبعة عشر عامًا والذي بالكاد بدأ الحالقة، لـ يقـ بتحية ىتمر 
قط، وكاف يكره العنؼ وفوضى الحرب. كؿ ما أراده ىو عودة 
العالقات السممية بيف مواطني كولمار مف األصوؿ األلمانية 
واألصوؿ الفرنسية. "بحؽ اهلل". اعتاد عمى أف يقوؿ لػ أوديؿ، 

البمدة الخاممة عمى نير الرايف عمى الحدود  "كولمار، ىذا
األلمانية الفرنسية ليس ليا أىمية حقيقية في العالـ. لقد تـ 

الماضية  122استبداؿ السمطة مرات عديدة خالؿ السنوات الػ 
ألنو ال ييـ مف يحكمنا. كؿ ما ييـ ىو أف نجد طريقة لمعيش 

 بسالـ".
و، وقد ُأجبر لـ يذىب كارؿ إلى الجيش األلماني بإرادت

بالتيديد بالسجف باألشغاؿ الشاقة في حاؿ رفضو. وقد كره 
تدريباتو األساسية المختصرة في فرايبورغ، برايسغاو، وكاف يشعر 
بالخجؿ مف المياـ األخيرة التي تمقاىا7 القياـ بدوريات في شوارع 
كولمار التي طالما لعب فييا كصبي، واألوامر ِبَكْبِت الفرنسييف 

أنشطة مناىضة لأللمانية. في أزواج، كاف مواطنو  ومنع أي
كولمار مف األصوؿ األلمانية )وغيرىـ مف الجنود الشباف الذيف 
لـ يكونوا الئقيف صحيًا لمقتاؿ العادي في الخطوط األمامية( 
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يقوموف بدوريات في شوارع كولمار المرصوفة، يمشوف بعصبية 
 رب العالمية األولى.في بزات كبيرة حامميف بنادؽ تعود ألياـ الح

سريعًا ما تنامت عالمات االكتئاب والتوتر بوضوح عمى 
الشاب أوديؿ الوسيـ. وقد ىدأت قمياًل عندما تسمؿ في يوـ ما 
إلى مسكف البمدية ليؤكد لنائب الرئيس وكاتب البمدة، المذيف أبديا 
تعاطفًا، بأنو لـ يقصد أي ضرر وأنو كاف يقوـ بالحد األدنى 

لـ يتأقمـ مع الحياة في قوات الرايخ الثالث الحقيرة،  فقط. ولكنو
 وقد فكر مرات عديدة باليرب.

وبطبيعة الحاؿ لـ يستطع أف يفعؿ ذلؾ7 فميس ىناؾ عائمة 
فرنسية )باستثناء عائمة أوديؿ عمى األرجح( يمكف أف تخبئو، 
وأي عائمة ألمانية ستسممو لقوات الشرطة كيارب. لذا كاف كؿ 

قؿ وبتعاسة صعودًا وىبوطًا في شوارع كولمار، يوـ يمشي بتثا
داعيًا اهلل بأف ال تفجر قنابؿ الحمفاء أو األلماف ىذه المباني 

 الرائعة والتي ىي أقدـ مف جوتو وشكسبير.
تعاىد الشاباف بحبيما قبؿ فترة وجيزة مف تحرير القوات 
األمريكية لأللزاس والموريف، وبأنيما سيتزوجاف، واتفقا عمى ذلؾ 
حالما توشؾ القوات األمريكية عمى تحرير كولمار مف جنوف أربع 
سنوات. حتى إف كارؿ استسمـ بدوف قتاؿ إلى وحدة طميعة 
أمريكية، والتي اصطفتو مع بعض "زمالئو" بحيث يتمكنوا مف 

 إطالؽ النار عمييـ، ليس بالبنادؽ ولكف بالكاميرات.
مف كارؿ األمريكاف الناضجوف الصارموف، في الواقع أكبر 

ببضع سنوات فقط، لـ يصدقوا ببساطة بأف ىتمر أقحـ طالب 
المدارس واليافعيف إلى الخدمة العسكرية متوقعًا منيـ القتاؿ. عدد 
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قميؿ جدًا منيـ قاتؿ، عمى األقؿ في كولمار. ترنح معظـ ىؤالء 
الصبية الخائفيف بأيدييـ لألعمى نحو األمريكاف، حتى قوات 

ؿ الطياة والموجستييف، الذيف اشتبيوا الدعـ غير المسمحة مث
ببعض الحيؿ في البداية. األعيف المفتوحة عمى وسعيا والخدود 
الغائرة ليؤالء األلماف "الجنود" أقنعتيـ بأف ىؤالء األوالد ال 
يشكموف تيديدًا. ىؤالء ذوو السبعة عشر عامًا أو أقؿ لـ يكونوا 

 حتى مسجونيف كأسرى حرب.
أييا األوالد، واعتنوا بأمياتكـ"، صرخ قائد  "اذىبوا إلى منازلكـ

أمريكي عمى جمع غفير كاف مف ضمنو كارؿ. "ولكف ال 
  تقوموا بفعؿ أي  شيء  غبي، حسنًا؟" 

سمع كارؿ كممات المترجـ بارتياح كبير، الحمد هلل، قاؿ في 
 نفسو، يمكنو العودة إلى المنزؿ.

بسكاف  سار كارؿ عبر الشوارع التي امتألت بشكؿ متزايد
كولمار الخائفيف. فرحيـ بتحررىـ بدا واضحًا. ابتسـ وغنى جنبًا 
إلى جنب مع أغانييـ، ولكنو بالمقابؿ تمقى العديد مف النظرات 
المريبة. آه، إنو ىذا الزي المرتؽ، قاؿ في نفسو. ما زلت أبدو 

 كجندي ألماني.
نزع السترة الرمادية وألقاىا، ثـ داسيا وبصؽ عمييا. ثـ خمع 

بطة عنقو وجمس عمى الحصى ليخمع نعمو الذي كرىو بشكؿ ر 
خاص. نعؿ مسّمر، كاف لو صوت طقطقة كمما كاف في حراسة 

 شوارع كولمار اليادئة. لـ يكف يطيؽ االنتظار لتحرير قدميو.
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عندما كاف منحنيًا ليخمع حذاءه األيسر، اخترقت رصاصة 
يكف جميع  منطقة الصدغ وقتمتو عمى الفور. مف الواضح بأنو لـ

 الفرنسييف مستعديف لمغناء.
لـ تعمـ أوديؿ لمارغو أي  شيء عف مصير كارؿ. اختفى 
تمامًا وكؿ ما تعممو أنو أصبح واحدًا مف مالييف الميّجريف 
المنتشريف في جميع أنحاء أوروبا. عممت بأنو سيعود إلييا. 
سيعود في يوـ ما. غطت شعرىا القصير الممتؼ بوشاح وصمَّت 

 ، في الكنيسة وفي البيت، ليوـ عودة كارؿ وعودة شعرىا.بحماسة
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إف كاف "جزاء الخطيئة ىو الموت" كما يقوؿ اإلنجيؿ، فإني 
بالتأكيد ال استحؽ الحياة. كاف عمّي أف أموت عشرات اآلالؼ 
مف المرات أو أكثر، ألني أذنبت عمى األقؿ مرات عديدة. فعمى 

يمة الماضية، استحققُت ىالكي في الثامنة سبيؿ المثاؿ الم
والنصؼ مساًء وتمقيُتيا بعد عشر دقائؽ تقريبًا، وأقوؿ تقريبًا، 
ألنو عمى ما يبدو أف الخالؽ أعطاني تحذيرًا قويًا وفرصة أخرى. 
وبالتالي فأنا قادر عمى تسجيؿ تجربتي األخيرة مع نظاـ سماوي 

 جيد لمعدالة.
تى إني لست متأكدًا إف كنت أنا لست مسيحيًا عاديًا. ح

مسيحيًا، أو أي  شيء آخر ممف يسيؿ تسميتو بكممة واحدة. أنا 
أؤمف بالخالؽ والذي ىو أكبر مف كؿ اآللية األخرى، ولكف 
أيضًا النظاـ العظيـ لإليكولوجية الطبيعية لألرض واألرض 
نفسيا، ىـ آلية حية. أرواح الغابات عمى سبيؿ المثاؿ، تقـو 

دارة السالسؿ الغذائية الدقيقة والمعقدة الموجودة بحماية الغ ابات وا 
الدانوب، الرايف،  –بداخميا. وبالمثؿ أنيار األرض العظيمة 

الفولجا، النيؿ، الكونغو، الفرات، االندوس، الغانج واليوانغ، 
ىي الشراييف الرئيسة لألرض األـ  –الميسيسبي واألمازوف إلخ 

غنية وغزيرة في معظـ  التي تضخ الحياة بجميع أشكاليا
 المناطؽ.

ولكف وكالعديد مف الناس الذيف يؤمنوف بما يرغب بتسميتو 
ألي مف األدياف(،  "الكائف األسمى" )بحيث أنيا ال تسيئ  الغرب
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فإنني أؤمف بقدرة اهلل الشاممة، وأخاؼ أف أوبََّخ بقسوة شديدة، إف 
 جاز التعبير، عندما أرتكب خطأ فاحشًا.

ة أمس، وتمنيت لو لـ أفعمو، وخاصة اآلف حيث وقد فعمتو ليم
إنني عانيت مف العواقب، لكف عمى ما يبدو لـ أستطع مساعدة 

تعمـ –نفسي. أنا رجؿ، بكؿ النبضات و"الدوافع" التي ُنشتير بيا 
وأنا أيضًا رومانسي بشكؿ ممّؿ، عمى طريقة الطراز  –قصدي 

الناعمة، وأشياء القديـ. فأنا أحب المداعبات المطيفة، والقبالت 
مف ىذا القبيؿ، وأشياء لسنا مرتبطيف بيا بشكؿ طبيعي )عمى 
األقؿ مف النساء المواتي مف المفترض أنيف يحببف تمؾ األشياء 
أكثر مف الرجاؿ(. لذا عندما كنت أعمـ أف ىناؾ معجبة متحمسة 
وجميمة جدًا ومعبرة، فأنا أتجاىؿ ضميري وعيود الزواج وأتبع 

و ذلؾ الجزء األبعد إلى  الجنوب(، وافقت عمى وسوسة قمبي )أ
   لقائيا في المساء لساعة أو ساعتيف فقط. 

كنت أعمـ أف ىذا سيحدث. في الحقيقة التقينا أنا وكوني 
مرات قميمة في نادي السكواش الذي ننتسب إليو. أجرينا حديثًا 
قصيرًا، وفي إحدى المناسبات، أجرينا نقاشًا مدىشًا عف مجريات 

لى أيف ستأخذنا في المستقبؿ. وأصبحنا حيا تنا؛ إلى أيف أخذتنا وا 
نتوّدد باستعماؿ الكمشييات، لنجد أنفسنا نحدؽ في عيوف بعضنا 
بعضًا بانجذاب فضولي متبادؿ. كاف ذلؾ كصورة في مرآة7 

 فكالنا لديو قزحيتاف عسميتاف ورموش طويمة داكنة.
عماؿ في  ىاتفتني في اليوـ التالي في عممي )فأنا رئيس

مصنع( لمعرفة إف كنت أرغب في لقائيا لتناوؿ الغداء أو 
الحتساء القيوة. وفعمت، واستمتعت بارتشاؼ القيوة بالحميب 
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وتناوؿ الكعؾ معيا في مقيى مشغوؿ جدًا ولكنو األمثؿ في 
المدينة. تحدثنا عف الزواج، وعف أطفالنا وعف طبيعتنا 

ضًا ُصَوَر مرآة لنيمنا الرومانسية غير المشبعة. وكانت ىذه أي
الشديد لنفس األشياء. التقينا الحتساء القيوة في مقرىا بعد بضعة 
أياـ، وخالؿ تسعة عشرة دقيقة ممتعة اتفقنا وبعبارات غامضة 
عمى األقؿ، بأف كمينا شعر بطريقة أو بأخرى بأننا "متصالف" 

خاصًا بنا في األسبوع. ىذا ىو، سنبدأ  ويجب أف نخصص وقتًا 
 قة غرامية.عال

التخطيط لمقاء األمسية األوؿ لـ يكف سياًل. أصبحت 
عصبيًا، وحاولت التراجع، ولكف دوف جدوى. سأقابميا في موقؼ 
لمسيارات في "أذرع نيمسوف"، حانة عمى الطراز االنجميزي في 
منتصؼ المسافة بيف منزلينا. لطالما اعتقدت بأف ىذا أسخؼ 

رد ىوراشيو نيمسوف كاف بذراع اسـ لحانة. عمى الرغـ مف أف المو 
 واحدة بفضؿ جرح الحرب القاتمة. لـ يكف لديو "أذرع".

مف ليمة أمس  4702عمى أية حاؿ، في تماـ الساعة الػ
حضرت حسب الموعد متوقعًا االنتظار لدقائؽ قميمة ريثما تصؿ 
كوني. وبداًل مف ذلؾ مشيت إلى باب الحانة، وبشكؿ ما قفزت 

"مرحبًا كولف" وطمبْت عناقًا. ذىمُت قمياًل مف إلّي مف الظؿ قائمة 
االندفاع المفاجئ لمثقة بالنفس، لكنيا عَزْت ذلؾ إلى حرية 
االبتياج، ليذا السبب اعتقدت بأني سأستمتع بيا أيضًا. عانقتيا، 
ثـ أعطيتيا قبمة ناعمة عمى شفتييا استمرت أقؿَّ مف ثانية، ومع 

 تقدت بأنيا إشارة جيدة.ذلؾ َلِحْظُت أف عينييا مغمقتاف. اع
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أرادت كوني التحدث وقيادة السيارة. فقد أحبت القيادة كما 
قالت، وأثبتت ذلؾ مف خالؿ قيادتيا بسرعة كبيرة جدًا راقت لي. 
لـ أقؿ شيئًا، قبضُت حزاـ األماف منتظرًا بفارغ الصبر الوصوؿ 
إلى الوجية التي اختارتيا. كوبياـ ىيؿ، موقؼ سيارات كبير 

مى أضواء مدينة باالرات، معطيًا الشباف العاشقيف موقعًا يطؿ ع
ممتازًا لاللتقاء في المقاعد الخمفية لمسيارات. كاف بالتأكيد جوًا 
رومنسيًا إف استطعت أف تحتجب عف توقفات "الصبية 

الشباف الذيف قاموا بتييئة سياراتيـ وبتخفيض  –المتسابقيف" 
حوؿ )ما يسمى حرفيًا في المقاعد لتبدو مناسبة أثناء قيادتيـ 

ف كاف باستطاعتؾ تجاىؿ  –بعض األحياف( السرعة الفائقة  وا 
 تمؾ التحديقات ممف ىـ في سياراتيـ الواقفة عمى كال الجانبيف.  
لـ نشارؾ بأي سموؾ غريب في المقاعد الخمفية. خرجنا 
ووقفنا مع بعضنا بعضًا، متكئْيِف عمى غطاء محرؾ السيارة 

واء المدينة البرتقالية والتي، وعمى النقيض، ناظرْيِف إلى أض
جعمت النجوـ تبدو مثيرة لمشفقة تقريبًا. تحدثنا واقتربُت شيئًا 
فشيئًا بحيث وصمت بمطؼ ليدىا وشعرت بنعومة بشرتيا وأطراؼ 
أصابعيا. لمست رقبتيا الناعمة أيضًا وقبمُتيا مرة أخرى، باتصاؿ 

شعرىا األشقر األجعد  لطيؼ وثابت لشفاه دافئة. عندما داعبتُ 
أمالت رقبتيا بسرور، كالقطة. مررت بأصابعي عمى رقبتيا ثـ 

 لألسفؿ وتوقفت. كاف ىذا وضعًا لطيفًا. عمى ما أظف.
كاف عميَّ المغادرة بشكؿ أبكر مما كنا نريد، ألف صديقي 
كالفف، كاف قادمًا ليستعمؿ معدات المحاـ لفترة مف الوقت في 

حو ذلؾ. كنت قد رتبت لقدوـ كالفف منذ أو ن 5702تماـ الساعة 
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فترة طويمة قبؿ أف أتفؽ مع كوني عمى المقاء، وأنا أحب أف أفي 
بوعدي، خصوصًا عندما يتعمؽ األمر باألصدقاء. لذا أخبرت 
كوني بأنو مف األجدر بنا أف نتحرؾ. "أجؿ، حسنًا"، قالت 

. وتمنيت منزعجة كوف أف األلفة المتزايدة بيننا ستنتيي قريبًا جداً 
أيضًا لو أنيا يمكف أف تستمر، وأخبرتيا بذلؾ. غادْرنا كوبياـ 

كـ  02ىيؿ بنفس الطريقة التي وصمنا بيا بسرعة كبيرة حوالي 
 في الساعة. 

أثناء القيادة لوحدي عائدًا إلى المنزؿ مف موقؼ سيارات حانة 
نيمسوف آرمز شعرت بالسكوف والتأممية، ضميري يستجوب 

كنت أفعؿ خارجًا مع امرأة فيما زوجتي في المنزؿ أفعالي. ماذا 
أماـ التمفاز مع أبنائنا؟ لماذا كنت أفعؿ ىذا؟ غرور ذكوري؟ 
الوحدة؟ الرغبة في الفاكية المحرمة؟ "يا اهلل" شيوة مف الطراز 
القديـ؟ ىؿ يعتبر ىذا كخيانة أي شخص؟ كخطيئة؟ لـ يتح لي 

 ترددًا.الوقت لموصوؿ ألي استنتاجات حتى ألكثرىا 
صوت "بوينغ" خافت أو "بينغ" أسفؿ الزاوية اليسرى األمامية 
مف سيارتي وصؿ إلى مسمعي في جزء أقؿ مف الثانية قبؿ أف 
تترنح سياراتي إلى اليسار، بشكؿ يتعذر السيطرة عميو، 
واصطدمت بمؤخرة سيارة متوقفة بصوت سحؽ لممعدف يصـ 

وىي ليست كبيرة  اآلذاف. وزف وقدرة سيارتي النيساف بولسار،
بكؿ المقاييس، إال أنو كاف كافيًا إلزاحة سيارة متوقفة عشرة أمتار 

 فوؽ العشب باتجاه السياج.
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"أنت بخير يا رفيؽ؟" صاح سائؽ سيارة عمى الجية األخرى 
مف الطريؽ. "ماذا حدث؟ انحرفَت لتتجنب كمبًا أو قطة أو  شيئًا 

 ما؟"
، لـ يكف ذلؾ كنت مصدومًا وأرتعش، فتحت بابي بقوة

بالميمة السيمة، اآلف مقدمة سيارتي كانت ممتوية بأكمميا لمداخؿ 
طارات األبواب كانت منثنية خارجة عف مكانيا الصحيح. "نعـ،  وا 
كمب". قمت متمعثما بسبب اإلحراج، مؤكدًا لمرجؿ بأنو لـ يصب 
أحد بأذى وبأني سأبحث ألجد لمف تكوف السيارة. بدا قمقًا بعض 

دت لو بأني أشعر بخير تاـ باستثناء ولسبب ما بوجع الشيء، أك
 في إبيامي األيمف.

"حسنًا يا رفيؽ"، قاؿ. "عمى ِرسِمَؾ، حتى إنؾ قد تحتاج إلى 
 إجراء فحص طبي".

في ىذه األثناء خرج شاٌب يرتدي قميصًا أصفر مف المنزؿ 
ذي السياج الذي أزحت السيارة المتوقفة باتجاىو. قبؿ معرفة ما 

ِصْبُت، تفقد السياج. كاف مسرورًا، لـ يحدث شيء سوى شؽ إذا أُ 
صغير في الموح والقميؿ مف الطالء األحمر، ثـ استدار وسأؿ7 

 "ماذا حدث؟ ىؿ انحرفَت حوؿ قطة أو  شيء مف ىذا؟"  
كنت مجيدًا، ولـ أرغب بالكذب مرة أخرى. "آه، كال" قمت. 

قربة ولـ "ال أستطيع أف أفسر ما حدث، كنت فقط أقود عمى م
أكف سكراف أو مسرعًا، عندما ألقت سيارتي بنفسيا بانحراؼ إلى 
جانب سيارتؾ. صدقًا ال يمكنني أف أفسر ذلؾ، ولكني أعتقد بأف 

 عجمة القيادة قد تعطمت".
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"ال"، قاؿ. "ليست سيارتي، أعتقد أنيا لشخص ما بالجوار. 
شارع. سأذىب وأتحقؽ، ولكف أواًل دعنا ندفع سيارتؾ قمياًل عف ال

ال نريد أف يتسبب حطاـ سيارتؾ بحادث آخر، أْشِعْؿ أضواء 
 التحذير".

فعمت، ودفعنا بسيارتي باتجاه الرصيؼ. الرجؿ ذو القميص 
األصفر ذىب إلى الباب المجاور ليرى إذا كانت السيارة التي 
اصطدمت بيا وتبيف بأنيا سيارة فورد كابري حمراء قديمة ألحد 

 أعتقد"، قاؿ وىو سائر إلى ممرىـ. ما ىناؾ. "طالب عمى ما
كاف الرجالف والمرأة الذيف ساروا معو مندىشيف مف الحطاـ 
الذي حؿ بسيارتي. ولكف أحدىما، شاب أشقر حتى إنو أطوؿ 
مني )طولي ستة أقداـ(، بدا حزينًا عمى الكابري الحمراء. سار 
حوليا عدة مرات، باحثًا بشكؿ مكثؼ المسًا ىذا وذاؾ. كاف مف 

 واضح أنيا سيارتو.ال
" إنني حقًا آسؼ لسيارتؾ يا رجؿ"، أخبرتو، مستاًء مف حزنو. 
"حتى إني لـ أكف سكراَف، تعطؿ  شيء ما في عجمة القيادة 

 وارتطمت سيارتي يسارًا بمؤخرة سيارتؾ". 
"حسنًا، عمى األقؿ لـ ُتصب بأذى. وال أي شخص آخر"، قالت 

اكف. "لقد اتصمت الفتاة الجميمة ذات الشعر الطويؿ الد
بالشرطة ولكف قد يستغرؽ وصوليـ إلى ىنا بعضًا مف 

 الوقت. ليمة الجمعة ىي ليمة انشغاليـ". 
أوه يا رجؿ، قمت في نفسي، لقد اتصمت بالشرطة حوؿ حادث 
لـ ُيصب بو أحد بأذى. بماذا كانت تفكر؟ بأني كنت سأىرب 
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ما فعمتو  بسيارتي التي ال يمكف قيادتيا حتى ال أتحمؿ مسؤولية
 بسيارة زميميا. 

"المعنة" قمت، "تمنيت لو أنِؾ لـ تتصمي بيـ. إنيـ فقط يحولوف 
االصطداـ الخفيؼ بيف المركبات إلى حادث كبير. كاف 

 باستطاعتنا أف نرتب األمور بدوف وجودىـ ىنا". 
"أستطيع أف أفيـ لماذا تقوؿ ىذا يا صديقي"، قاؿ شاب بسترة 

زجاج األمامي لسيارتي المحطمة. جيش خضراء. أشار إلى ال
"ليس ىناؾ ترخيص أو تسجيؿ لمسيارة، إيو! ىناؾ حوالي 
خمسمئة دوالر غرامة ويمكف أف يقضى عميؾ بسبب القيادة 

 المتيورة".
 "ييو، شكرًا  لإلشارة بذلؾ" أجبت ساخرًا.

تبادلُت األسماء والعناويف وأرقاـ اليواتؼ مع برياف، الرجؿ 
ابري، وشاىدت في دىشة خفية كيؼ أنو الذي كاف يممؾ الك

كافح لكتابة عنوانو. صعوبة في القراءة أو أنو بالكاد أمي فقط، 
قمت في نفسي. مسكيف. ومع ذلؾ يبدو كرفيؽ لطيؼ بما فيو 
الكفاية. كاف منزعجًا لما حّؿ بالكابري ولكنو لـ يكف غاضبًا عمى 

أنيى أعماؿ اإلطالؽ. فّسر بأنو كاف قد أتـ تجديد الكابري وقد 
الكيرباء والموحات. "أنا حقًا آسؼ، يا صديقي" أعدت قائاًل. 

 وقاؿ مرة أخرى "كال، المشاكؿ تحدث". 
مضت عشر دقائؽ غير مريحة، وىو الوقت الذي وصؿ فيو 
كالفف، صديقي الذي ىاتفتو مف ىاتفي الخموي إليصالي لممنزؿ. 
، عمى أي حاؿ ال يمكف ألحد أف يغادر حتى تصؿ الشرطة

األمر الذي وتَّرني إلى حد كبير. تمّقي التوبيخ القاسي ومئات 
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الدوالرات مف الغرامات مف الشرطة لـ يكف بالشيء المطيؼ، أو 
 المفيد ألحد. ثـ خطرت لي فكرة عظيمة.

 "بالمناسبة، كـ تقدر سياراتؾ الكابري؟" سألت الشاب المالؾ. 
 "ليس كثيرًا اآلف"، ابتسـ برياف.

 أضربيا"، أعجبتني دماثتو في التعامؿ مع الوضع. "كال، قبؿ أف
 "ربما تسعمئة دوالر".

"ماذا؟ سيارتؾ الكابري تقدر بتسعمئة دوالر؟" قمت مندىشًا مف 
 قيمتيا المنخفضة.

لـ يفيـ سبب اندىاشي واعتقد بأني أسخر منو. "ىيي، لقد 
دوالر عمى الكيربائيات وكاف ىذا الجانب مستقيمًا  072أنفقت 
 ".تماماً 

"كال، أنا ال أشكؾ في حكمؾ أو أني أفترض بأنؾ تحاوؿ 
تضخيـ السعر"، قمُت موضحًا بيدوء وبقدر المستطاع. 
"يسعدني أف أصدؽ كالمؾ بأف قيمة الكابري بذلؾ القدر. لـ 
أقصد بأف أكوف ىجوميًا. أنا فقط مندىش بأف سيارة كابري 

  دوالر".  622كالسيكية قديمة تقدر بػ 
، لكنيا ما زالت بحاجة إلى الكثير مف العمؿ. ما "أجؿ، أعمـ

 زالت سيئة مف الداخؿ".
"حسنًا"، قمت، ثـ عرضت عميو اقتراحي. "لماذا ال نتصؿ 
بالشرطة ونطمب منيـ نسياف موضوع القدوـ إلى ىنا. بإمكاننا 
أف نقوؿ وبكؿ صراحة بأنو لـ يكف ىناؾ إصابات وأف كال 

، إذا فعمنا ىذا، ولـ يتحقؽ عمّي الطرفيف قد اتفقا عمى حؿ. أتفيـ
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كؿ تمؾ المبالغ مف المخالفات مف الشرطة، فسأكوف حرًا لممباشرة  
  بعمؿ ترتيبات معؾ حوؿ األضرار التي لحقت بسيارتؾ". 

 "ماذا تعني؟" قاؿ.
"سأشتري سياراتؾ، حااًل، مقابؿ ألؼ دوالر نقدًا. يمكنني الذىاب 

، وأعطيؾ إياىا خالؿ والحصوؿ عمييا مف ماكنة سحب النقود
خمس دقائؽ. وبيذا تكوف المشكمة قد حمت بالكامؿ، أليس 
كذلؾ؟ سأمتمؾ سيارتؾ، بكؿ األضرار التي تسببتيا. ثـ 
أصمحيا، أو أّيًا كاف، ستكوف مشكمتي ومسؤوليتي. وأنت 
ستحصؿ عمى أكثر مف قيمتيا ولف يكوف عميؾ االنتظار 

ولف نضطر  . لمحصوؿ عمى تقرير مخمف األضرار وىكذا 
إلى إقحاـ الشرطة أو شركات التأميف، الذيف مف شأنيـ أف 
يسببوا بعض التأخيرات والتعقيدات. ما رأيؾ؟ ألؼ دوالر نقدًا، 

 وفي الحاؿ؟"
 "أجؿ؟ ... عظيـ" قاؿ، بدا مرتاحًا مثمي . "ىذا جيد".

مف الواضح أف الصفقة لـ تعجب أحد أصدقائو، الرجؿ الذي 
عمى الرغـ مف أني لـ أفيـ السبب. بضع  يرتدي سترة الجيش،

دقائؽ مف اليمس، بعيوف تممؤىا الشؾ وبنظرات عابرة أحيانًا لي 
ولمسيارة التالفة قبؿ أف يشعر بالشجاعة الكافية لمتعبير عف رأيو. 
"عمينا انتظار الشرطة" قاؿ، والذي عمى ما يبدو كاف خائفًا مف 

ف لديو بعض األسباب أف أغادر دوف أف أدفع لصديقو، أو أنو كا
 الخفية.

"انظر" شرحت، "إذا حضرت الشرطة وصفعوني بتمؾ الكومة 
مف الغرامات أو قد أضطر لمذىاب إلى المحكمة، فأنت ببساطة 
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لف تحصؿ عمى المبمغ فورًا. فأنا ليس لدي ما يكفي مف مدخرات 
لدفع ثمف كؿ  شيء. والماؿ يكفي لذلؾ الغرض فقط. ولكف إذا 

الشرطة وقمنا بحؿ المشكمة اآلف بصفقة مالية تناسينا أمر 
عادلة، فكالنا سيكوف سعيدًا. لف أدخؿ في مشاكؿ بسبب عدـ 
وجود تأميف وترخيص لمسيارة، أو لمقيادة المتيورة أو لمتسبب في 
حادث جراء القيادة بسيارة غير آمنة. وأنت لف يكوف عميؾ 

 االنتظار ليتـ الدفع لؾ".
خضراء قبؿ ىذا المنطؽ عمى حتى الرجؿ في السترة ال

مضض، ولـ يحتاج مالؾ الكابري ألي إقناع. "اتفقنا يا رفيؽ، 
 ألؼ دوالر عادلة جدًا".

خبارىـ بأنو ال  طمبت مف السيدة معاودة االتصاؿ بالشرطة وا 
حاجة لتدخميـ، ثـ سمعتيا تخبر الشرطي عمى ىاتفيا النقاؿ 

يا ليمة الجمعة، بأنيا تعمـ بأنيـ سيكونوف مشغوليف نظرًا لكون
ومما ال شؾ فيو ستكوف ىناؾ حاجة ليـ في مكاف آخر، حيث 
مف الممكف حدوث شيء ىاـ. كاف ىذا حادث سير بسيط، كما 
قالت، ومالؾ السيارة قاـ بترتيب اإلصالحات. امرأة ذكية، قمت 

 في نفسي.
أخَذنا صديقي كالفف إلى ماكنة سحب النقود في الجزء الخمفي 

ري، وحضر معنا برياف مالؾ سيارة الكابري، ألقرب مركز تجا
بدعوة مني، ألؤكد لو بأننا ال نعتـز االختفاء. في الحقيقة شعرت 
بالشفقة عمى برياف، والذي لـ يكف ألمع رجؿ في العالـ ولكنو 
كاف مؤدبًا وفخورًا بما صنعو بسيارتو الكابري. لذا قمت بسحب 

أخبرتو عندما عدت مبمغ مئة دوالر إضافية. "اسمع يا رفيقي"، 
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إلى سيارة كالفف، "أشعر بالحزف ألنؾ ستفارؽ سيارتؾ التي قمَت 
   دوالر، ىؿ ىذا جيد؟"  1122بإصالحيا. ليذا سأجعؿ المبمغ 

"أجؿ، ىذا أكثر مف عادؿ. لـ يكف عميؾ القياـ بذلؾ، لكنيا لفتة 
 جيدة. شكرًا".

وكتب  عندما عدنا إلى موقع تحطـ السيارة، ذىبنا إلى الداخؿ
دوالر. في الواقع، ألف  1122لي برياف وصؿ استالـ بمبمغ 

برياف طمب منا المساعدة في تيجئة كؿ كممة تقريبًا، قمت بأدب 
بكتابة االيصاؿ. شعرت باألسؼ لو، ولكني كنت مسرورًا، عمى 
الرغـ مف ذلؾ فمف الواضح أنو يعاني مف نوع مف صعوبات 

يعيش مع والديو، كما أخبرنا  التعمـ، كاف رجاًل سعيدًا وناجحًا.
كاف يزور أصدقاء في المنزؿ حيث أوقؼ سيارتو  -سابقًا 
ولديو وظيفة جيدة في حانة. اتفقنا عمى أف ُأَعرَِّج عميو  –خارجو 

في الصباح التالي، السبت، مع النموذج الرسمي لتغيير الممكية. 
 كاف مف الواضح بأنو سعيد بجميع الترتيبات، وأنا كذلؾ.

ت بأني محظوظ جدًا، وقد يبدو ىذا غريبًا. كاف يمكف أف شعر 
الحوادث  انحرؼ إلى اليميف، حيث حركة المرور القادمة.

المباشرة غالبًا ما تكوف قاتمة ودائمًا خطيرة. أو كاف مف الممكف 
االنحراؼ إلى اليسار، كما فعمت، ولكف كنت سأصطدـ بسيارة 

ابري القديمة مرسيدس جديدة مصطفة بداًل مف سيارة الك
 الرخيصة. سارت األمور بشكؿ جيد.

لكف بقيت فكرة واحدة في ذىني، وكانت تمؾ منذ المحظة التي 
كانت أكثر  انحرفت فييا سيارتي يسارًا وارتطمت بسيارة برياف.

مف تباطؤ. أوقعتني في مشكمة، وما زالت. ىؿ كاف الحادث 
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أولئؾ الذيف  وبأف تحذيرًا مف أف سموكي ذلؾ المساء كاف خاطئًا؟
حراس الكوف وأرواح اآلخرة )أسمييـ اهلل  –يراقبوننا مف فوؽ 

والمالئكة، إذا كاف ىذا أسيؿ، عمى الرغـ مف أنو ليس بالضبط 
أرسموا لي تحذيرًا بأف ال أذىب ألبعد مف ذلؾ في  –ما أعنيو( 

  عالقتي الوليدة مع كوني؟ 
فف، والذي كاف بينما كنا نقود عائديف إلى المنزؿ في سيارة كال

مندىشًا ومتأثرًا بيدوئي ومعالجتي الذكية لمموقؼ، أدركت بأنو 
يمكف أف تكوف اإلجابة عمى أسئمتي في البحث عف الذات 
بالشكؿ اإليجابي بنعـ فقط، كاف حادث ذلؾ المساء بالفعؿ 
تحذيرًا بأف، وكما تضعيا لغة إنجيؿ الممؾ جيمس، "إفَّ أجر 

لمرة ُأطمؽ سراحي بتحذير وبجرح الخطيئة ىو الموت". ىذه ا
    دوالر لرصيد حسابي المصرفي.  1122صغير ىو 

ماذا يحدث اآلف؟ ىؿ سيجد عقمي الراجح تفسيرًا آخر؟ ىؿ 
سأتشبث بقناعة بأنو ال يجب أف أتورط مع كوني؟ ىؿ سأتجاىؿ 

أنا إنساف  ضميري، واإلنذار اإلليي ومتابعة ما ال ينبغي عمي؟ 
 أستطيع القوؿ بعد.متردد وضعيؼ، ال 
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 0011حزيران  2
 إلى أعز زوجة،

أخيرًا أشعر بالراحة لكوني في عرض البحر. كانت األسابيع 
القميمة الماضية في ليفربوؿ متعبة جدًا، وشعرت لبعض الوقت 
بالخوؼ مف عدـ الحصوؿ عمى طاقـ قوي ومخزوف كاٍؼ لتمبية 

خالؿ المثابرة بالعثور عمى طاقـ حاجاتيـ. ولكني تمكنت مف 
مف واحد وثالثيف رجاًل يتمتعوف بصحة جيدة وبتكمفة جيدة. 
أصغرىـ سنًا )بيمبروؾ( في الثانية عشرة مف عمره وسيخدـ في 
مقصورتي، وأكبرىـ في السابعة والثالثيف مف عمره، ليس كبيرًا 

 جدًا.
 حصمت عمى سالسؿ وأغالؿ بسعر رائع، وقاـ النجار بتحويؿ

طف سويفتشور( إلى سفينة نقؿ رائعة. ستنقؿ -112مركبنا )
بضائعنا بأماف. جنبًا إلى جنب مع جميع البضائع التجارية التي 
اشتريناىا كالمحوـ المممحة والكعؾ المجفؼ، وحتى الحصوؿ 

 عمى المزيد مف البصؿ والميموف أكثر مما كنا نأمؿ.
ة وسريعة إنيا صالتي الصادقة بأف اهلل سييبنا رحمة آمن

 لعشرة أسابيع أو أحد عشر أسبوعًا.
راجيًا أف تتمتعي أنت وجميبرت بالصحة الجيدة في إيبسويتش 

 وأف تبقوا في رعاية اهلل.
 محبؾ الولياف
 كوثبرت درنؾ ووتر
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 0011حزيران  03
 عزيزتي أليس،

أنا سعيد بطاقمي كأي قبطاف يمكف أف يكوف سعيدًا. أنا 
تيـ، ولـ نحَتْج بْعُد إلجراء عقوبة مسرور تمامًا بطاقتيـ وطاع

عمى أي جريمة أكبر مف جرائـ الُسكر في بعض األحياف. 
   السفينة تبحر كما لو أف سيدنا نوح صنعيا بيديو. وأنا ممتف. 

سأقوـ بإيداع ىذه الرسالة في سفينة بريدية سنصادفيا في 
غضوف ساعات. ذلؾ المركب الشراعي يبحر مف جزر الكناري 

ممنا مف الصياديف المحمييف(، وستعبر طريقنا قريبًا. وأنا )ىكذا ع
 سعيد ألف اإلسباف يسمحوف لمسفف البريدية بالمرور اآلمف.

عاد وجع ضرسي مرة أخرى، وقد أطمب مف رجمنا الطيب 
سايكس بأف يسحبو مف فكي. ولكف عمينا االنتظار. فأنا أمتص 

 براعـ القرنفؿ مما يقمؿ األلـ لبعض الوقت.
أتطمع قدمًا إلى تعميـ ابننا جميبرت الطرؽ المؤدية  إنني

لمحيطات اهلل العظيمة. ما زاؿ لّينًا جدًا في العاشرة، ولكف بعد 
أعتقد بأف مزاجو  عاميف آخريف سأراه ناضجًا بما فيو الكفاية. 
 العاـ سيتحسف كثيرًا مع اليواء المالح في رئتيو.
ورعايتو، والتي  وأنا عمى ثقة بأنِؾ بصحة وخير بحفظ اهلل

 تضاىي األمنيات الطيبة مف زوجؾ المحب.
 كوثبرت
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 0011تموز  0
 أعزائي زوجتي وابني،

ُؿ  أوه، كيؼ أصبح الطقس حارًا وغير مريح! فأنا رجؿ ُأفضِّ
الطقس البارد. كاف صعبًا عمى معظـ بحارتي ىذا التغيير مف 

ـ في الطقس المعتدؿ إلى الطقس االستوائي، والعديد مف الطاق
والتي  –تموز  0حالة سيئة لمغاية. كما ذكرت في رسالتي بتاريخ 

مف المفروض أف تستممييا في الوقت الذي نصؿ فيو إلى مدينة 
بوني، عمى طوؿ نير النيجر، في غضوف بضعة أسابيع أخرى 

لقد ودعت اآلف وبحزف اثنيف مف مرافقيَّ إلى األعماؽ ولرعاية  –
 إلنفمونزا!اهلل األبدية. المعنة عمى ا

ذىبت أنا والسيد بريسوؿ إلى شواطئ إسبانيا ورأينا عروضيـ 
المذىمة7 قتاؿ الثيراف. عمى الرغـ مف تجربتي في معركة أسطوؿ 
المورد ىوود ولكني غير معتاد لمثؿ ىذا الصراع الدامي. كيؼ 
أف المشاىديف يصرخوف مع كؿ طعنة رمح أو سيؼ! والدوف 

لقموب، ولكني أعتقد بأنو مخطئ مارتينز يعتبر بأننا ضعاؼ ا
 بادعائو بأننا كبرنا لنستمتع بمثؿ ىذه الرياضة القاسية.

وصمتنا أخبار بأف األسواؽ في غرب أفريقيا وصمت إلى أكثر 
المراحؿ قبواًل في ثالثة أسابيع أو نحو ذلؾ. اتخذت عمى متف 
السفينة تاجرًا برتغالي اسمو رودريجو دي بينتو، وقمت بتكميفو 

اوض وكمترجـ لي عندما نصؿ إلى أنغوال. ولكني كنت كمف
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أفّضؿ بأف أثؽ برجؿ مف بمدي عمى أف أثؽ بوسيط محمي ممف 
 لدييـ والءات أخرى .

ويحدوني األمؿ في أف أتمقى أخبارًا مف بمدي قريبًا، وفي 
 غضوف ذلؾ أنا باٍؽ، زوجؾ العاشؽ دومًا.

 
 كوثبرت درنؾ وتر
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 0011تموز  01
 أعزائي زوجتي وابني،

ألّمت بي وعكة استوائية وأدعو اهلل بأف ال أصبح محمومًا. 
. ومع ذلؾ فأنا غير  آلمتني معدتي لمدة يوميف وحرمتني النـو
نادـ عمى ىذه الرحمة، فإف اهلل المطمع عمى ما في قموبنا 
ومساعينا يعمـ بأف قراري باإلبحار إلى أفريقيا كاف مستندًا إلى 

ة في قمبي لتأميف عائمتي بالخدمات الكافية بعد عدـ رغبة طيب
حصولي عمى مينة في بحرية جاللة الممؾ. عمى الرغـ مف أف 
طاقمي أصبح ميتمًا جدًا، إال أنني لـ أشعر بعد باإلثارة لشراء 
ونقؿ بضائعنا. تجارة ال أميؿ ليا. أما الخدمة مرة أخرى في 

     عة أكبر. أسطوؿ صاحب الجاللة فقد كانت ستمنحني مت
الريح، أو قمَُّتيا، أبطأت تقدمنا ولست واثقًا بأننا سنبمغ وجيتنا 
بوني خالؿ أسابيع وعند أفضؿ األسعار. لكف دي بنتو وسبنسر 
كالىما يطمئنانني، وأنا أدعو اهلل بأف تكوف مشورتيما محؿ ثقة. 

  
 حبي وصمواتي لؾ زوجتي العزيزة ولجميبرت. باٍؽ لألبد،

 كوثبرت
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 0011تموز  12
 عزيزتي،

لقد تعافيت مف الوعكة التي أصابتني بفضؿ اهلل. عمى الرغـ 
مف أني فقدت الوزف والقوة، ولكني في غاية االمتناف  لمصحة 

 التي سوؼ أحتاجيا لتجارة جيدة.
لقد أجرينا العديد مف اإلنزاالت عمى طوؿ الساحؿ األفريقي. 

لبرتغالية ومحطاتنا حيث توقفنا عمى السواحؿ اإلسبانية وا
التجارية. أنا فخور بأصوؿ أمتنا، والحظت بأننا نعيش بطريقة 
أكثر تنظيمًا مف جيراننا. الفرنسيوف تجار ضعفاء، عمى الرغـ 

 مف أننا لـ نعاِف مف أي عمؿ عدواني.
أممي بأف نسرع في الوصوؿ إلى نير النيجر العظيـ خالؿ 

ؿ صمواتنا، سنتمكف مف خمسة أياـ. لقد تأخر تقدمنا ولكننا بفض
 شراء البضائع بأسعار جيدة.

أحرقت الشمس ىيكؿ سفينتي وجمود بحارتي. نادرًا ما شيدت 
مثؿ ىذا المناخ الممتيب. لقد توفي ثالثة مف رجالي وقد ودعت 

 جثامينيـ إلى األعماؽ، وبكيت ولكف ليس أماـ أفراد طاقمي.
وقع تجارة جيمِبرت، ستعجبَؾ اليدية التي أحضرتيا لؾ مف م

إسباني7 وىي عبارة عف تيميسكوب دقيؽ الصنع، نحف اإلنجميز 
 بعد. لـ نحقؽ ىذه الميارة

 مع حبي لكـ أعزائي
 كوثبرت درنؾ ووتر
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 0011آب  0
 زوجتي العزيزة،

سفينتنا بحاجة إلى إصالحات، ولكننا أبحرنا أخيرًا مف خميج 
التي تضاىي غينيا ووصمنا النيجر. لقد رأيت القميؿ مف المشاىد 

ىو بعض الغابات  ىذا النير العظيـ . ويقاؿ بأف أصؿ النيجر
السوداء في أعماؽ أفريقيا. ومصدرىا أمياؿ بعيدة جدًا ببعد 

 إبحارنا طيمة ىذيف الشيريف مف ليفربوؿ إلى الدلتا الخاصة بو.
ىذا النير مزدحـ بحركة المرو، حيث تتنافس السفف مف 

يروجو پفؽ، والرجاؿ السود في الػجميع أنحاء أوروبا عمى التد
)زوارؽ خشبية( يجمبوف مؤنًا بسيطة. أتعجب بأنيـ ال يغرقوف، 
ولكنيـ بحارة محميوف متناسبوف بشكؿ ممتاز وأقوياء، بارعوف 

 بطريقة تفوؽ الوصؼ.
 غدًا سنقوـ بالمقايضة.

 مع عظيـ حبي وبركات اهلل،
 كوثبرت
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 0011آب  2
 عزيزتي أليس،لقد كاف يومًا غريبًا 

اشترينا أنا ودو بينتو وسبنسر وبراوف بضائعنا والتي حصمنا 
عمييا مقابؿ مبمٍغ عادؿ. محفوظة في مناطؽ مغمقة تدعى عمى 
ما أعتقد "حظيرة"، أتت البضائع مف العديد مف القبائؿ الداخمية، 
مف اليوسا الحيوية، والماندينجو المطيفة، واليوربية المبدعة، 

وس، واإلفيؾ والكروس، واآلشانتي المولعوف بالحرب، وقبائؿ اآليب
مف الرجاؿ  725والداىومي العنيفيف، البينز والسنغاؿ. واشتريت  

السود والنساء واألطفاؿ وسوؼ نأخذىـ عمى متف السفينة بعد 
 غٍد.

أعترؼ يا عزيزتي، بأني في البداية ُفزعت مف رؤية البشر 
مف الكاحؿ أو مف  محبوسيف، خصوصًا األطفاؿ، مقيديف إما

الرقبة عندما تـ أخذىـ إلى الحظائر. لكف تفكيري الواىف تجاىؿ 
القواعد الدينية لموجود اإلنساني، والتي دائمًا ما كانت تضع 
بعض الرجاؿ في خدمة اآلخريف. وسوؼ أعامؿ كؿ مف ىـ في 
رعايتي بأكبر قدر مف اإلنسانية وسأصمي مف أجميـ وبأف يكوف 

مريكاف ومنطقة البحر الكاريبي مف السادة مستعبدوىـ مف األ
 .الجيديف

مف الواضح أف األوروبييف ال يمكنيـ االعتياد عمى الحياة في 
بعض المناخات، ليذا فإف حاجتنا لمعماؿ مع الدساتير اإلليية 
القوية ليست عمى األقؿ غير معقولة. وىؤالء األشخاص الجيدوف 

إشراؼ المسيحييف  الممحدوف يمكف االستفادة مف وضعيـ تحت
الذيف باستطاعتيـ تعميميـ تعاليـ اهلل والذيف سيصموف مف أجميـ. 
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ولألسؼ ما زلت حتى اآلف أشعر بالضيؽ في قمبي والقمؽ في 
 ذىني.

جمبت لؾ ىدايا أليس، والتي ستجعؿ أخواتؾ يغرف منؾ. 
 ولدي مفاجأة خاصة لؾ بني. بوركتـ.

 كوثبرت
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 0011آب  04
 إلى أعزائي زوجتي وابني،

نحف اآلف في اليوـ الخامس مف إبحارنا في المحيط األطمسي 
العظيـ، وأتطمع قدمًا لموصوؿ إلى منطقة البحر الكاريبي في 

كنا مباركيف بظروؼ جيدة في بوني حيث حصمنا  سبعة أسابيع.
ىناؾ عمى بضاعة كاممة. في اليوميف الثاني والثالث في السوؽ 

اًل أسوَد اضافيًا، ال أحد منيـ يتجاوز العشريف عامًا رج 75جمبنا 
لذا فإننا لـ نبحر، كالعديد مف السفف، عمى طوؿ محطات التجارة 

   األفريقية لمبحث عف المزيد مف البضائع. 
نني بالفعؿ راٍض.  قمنا بتجارة جيدة، ىكذا قاؿ دي بنتو، وا 

 02 ومنديالً  22ياردة مف القماش و 63دفعت عف كؿ ذكٍر بالغ 
 02كيس مف الطمقات و 0قداحة و 122برميؿ مف البارود و

 3خناجر و 7قبعات وقمنسوات، و 5أواني حديدية، و 7سكينًا، و
غالونًا مف البراندي. وكانت النساء  17سالسؿ مف الخرز و

 واألطفاؿ أقؿ كمفة.
عمّي االعتراؼ بأف معدتي آلمتني مف رائحة اإلنسانية الحزينة 

وؿ مرة بضاعتي مقيدة في سفينتنا. أعتقد بأني لف عندما رأيت أل
أشرع بمثؿ ىذه الرحالت في المستقبؿ. قد يكوف قباطنة وطواقـ 

  آخروف مناسبيف أكثر مني.
أنا قمؽ حوؿ الحالة النفسية ليؤالء الذيف نقوـ بنقميـ. عيونيـ 
السوداء الكبيرة محدِّقة بال اىتماـ مف المياد التي يضطجعوف 

دما نرسميـ إلى ظير السفينة لنشاطيـ اليومي كاف عمييا، وعن
واجبًا عمينا مراقبتيـ بعناية حتى ال يقفزوا إلى البحر مف عمى 
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متف السفينة. عممت بأنيـ يعتقدوف بأننا شياطيف آخذينيـ إلى 
 الجحيـ. آه لو يعمموف بأننا مسيحيوف وبأننا سنوصميـ إلى اهلل!

ليمة والعودة إلى المزيد مف أتطمع قدمًا إلنياء ىذه الميمة األ
 اإلنجميزية والتجارة الرجولية. وأبقى زوجؾ العزيز،

 كوثبري
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 0011آب  11
 األعزاء أليس وجميبرت،

ىذه الرحمة ىي تجربة حزينة وأتوؽ لنيايتيا. أسمع األغاني  
تتصاعد مف العنبر وىي تؤلمني جدًا، صوتيـ حزيف جدًا. عمى 

ني حاولت المحافظة عمى ظروفيـ منعزلة ومريحة الرغـ مف أن
بما تسمح بو محدِّدات السفينة، كما أنني ُأبقي األبواب دائمًا 

 مفتوحة لزيادة تداوؿ اليواء النقي حيث الرائحة كريية.
غالبًا ما آخذ األطفاؿ األفارقة إلى سطح السفينة كؿَّ يوـ 

كماف  جنبًا إلى جنب مع –وأراقبيـ وىـ يغنوف ويرقصوف 
إنيـ أكثر ليونة ممف ىـ أكبر سنًا. آخذىـ  –الصديؽ فيرث 

يوميًا في اليواء الطمؽ في دفعات مف مئة شخص لمدفعة، 
ليتمكف الطاقـ مف تنظيؼ وفرؾ األسّرة بالخؿ وتنظيفيا مف 
الفضالت والقيء. ىي طريقة غير كافية ولكنيا أفضؿ ما ىو 

 متاح. 
كف ربما ىذا فقط ألف ضميري يؤلمني اآلف يا عزيزتي، ول

طبيعتي لينة جدًا. ال أعتقد أنو مف الخطأ وضع االنساف في 
العبودية، ويمكف قراءة ىذا األمر المسموح بو في الكتاب 
المقدس، ولكني ال أحب التممؾ، حتى لو كاف فقط  لمدة ىذه 
الرحمة والبيع تاليًا. أشعر بأني غير قادر عمى توفير الغذاء 

حساف المسيحييف ليـ.الالئؽ والماء وا  لدواء وا 
توفّي أربعة باألمس وقد أزعجت أفراد طاقمي ألدائي الصالة 
والترانيـ قبؿ أف يتـ توديع جثامينيـ إلى البحر. أخبرت طاقمي 
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بأف ىؤالء "العبيد" ىـ أيضًا خمؽ اهلل وال يمكف أف يعبروا ىذا 
 العالـ بدوف صمواتنا ليـ مف أجؿ المغفرة والعتؽ.

 حبي المرىؼ مع بالغ
 كوثبرت
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 0011أيلول  9
 حبيبتي أليس،

ال أستطيع أف أضمف بأف تصمؾ ىذه الرسالة في الوقت 
المحدد. فنحف ساكنوف! ال يوجد نسيـ ليمأل أشرعتنا أو أي تيار 
ليسحبنا أقرب نحو وجيتنا. نحف جالسوف بال حراؾ في البحر 

سية بشكؿ شيطاني عمى ىيكؿ الراكد في األسفؿ وتبدو الشمس قا
سفينتي وعمى أفراد طاقمي وعمى ىؤالء المئات مف األفارقة 
الممدديف في ظممة القبو وحرِِّه القائظ. ليس لدينا ما يكفي مف 
المياه العذبة لمجميع. وجدنا باألمس تسعة مفاتيح صدئة، والمياه 

  ىناؾ يمكف استعماليا فقط في التنظيؼ والمسح. 
شر، واألفارقة يموتوف بمعدالت مؤلمة. تمقى األمراض تنت

سبنسر توبيخًا مني ىذا الصباح وذلؾ لشتمو الخسارة في األرباح 
التي تسببتيا تمؾ الوفيات. ىذا ليس بقوؿ رجؿ إنجميزي، فأنا 
قمت بنقميـ بشروط ال شؾ فييا. قد ال يعمـ ىؤالء األفارقة نعمة 

  اهلل، ولكنيـ مف مخموقاتو. 
كد كيؼ ُأوِقؼ مرض اإلسقربوط والحمى المنتشرة أنا غير متأ

في األسفؿ، أو كيفية المحافظة عمى طاقمي حصينًا. فأفراد 
طاقمي أيضًا يعانوف، فقد انتقؿ أربعة مف الزمالء الشباب إلى 
ممكوت اهلل خالؿ الثالثة أياـ األخيرة. وكانت أكثر خسارة فاجعة 

رتي. وقد تحسرت ىيبمبورؾ، أصغرنا سنًا، الذي خدـ في مقصو 
عمى عجزي بالحفاظ عمى حياتو بعد أف أصابتو الحمى. كاف 
فتًى جيدًا وشرفًا لوالديو. عمّي أف أكتب ليما ألخبرىما بأنو قاـ 

 بخدمتي بكؿ إخالص وأنو لـ يتذمر أبدًا.
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ؿ ابننا جميبرت  كنت أتأمؿ مسؤولياتي العائمية. ربما سيفضِّ
ركاف البحرية أو في مينة عمى األرض. ككاتب في ىيئة األ

 الجمارؾ لربما، إني آمؿ ذلؾ.
 حبي الدائـ لكما،

 كوثبرت
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 0011أيلول  02 
 آه يا زوجة قمبي،

أشتاؽ لؾ ولعناقؾ المطيؼ. كيؼ أصبحت حياتي بائسة! 
ىمؾ تسعة عشر أفريقيًا أمس وخمسة عشر اليوـ. ال يمكف تأميف 

األمراض في طوابقيـ والتي  حاجتيـ مف الماء والغذاء، تفشت
الحمى والجدري والدوسنتاريا. أفراد طاقمي أيضًا  شممت

يتقمصوف. وحاليًا لدي سبعة مرضى يعانوف مف مرض خطير 
  وتوفي اثناف بالدوسنتاريا في األياـ القميمة الماضية. 

ال يوجد رياح لتحريؾ السفينة! ونحف ما زلنا ساكنيف في 
ا ومنطقة البحر الكاريبي. الشمس منتصؼ الطريؽ بيف أفريقي

تشوه ىيكؿ السفينة ولدينا تسريب خطير. األفارقة خائفوف 
ويتأوىوف، يغنوف أو يرتموف ما يبدو لي بأنيا أغاني الموت. إنيـ 
مقيدوف بالطبع، ولكنيـ لو كانوا بنفس الحرية التي يتمتع بيا 

مى الطاقـ فمصيرىـ لف يكوف أفضؿ. أيف يمكنيـ الذىاب، إال ع
   الجانبيف. 

لدي صداع، وىذا اإلعياء يشعرني بأني نائـ في حيف أني 
مستيقظ، وما زاؿ عقمي معمقًا بأمور قمبي أكثر مف أي وقت 
مضى7 حمولة األفارقة والذيف يعانوف بشكؿ محزف عمى ُبعد 

لدي مسؤولية األب اتجاىيـ،  عشرة أقداـ فقط أسفؿ أرجوحتي. 
فشاًل ذريعًا. أحزنني موتيـ كما لو  ولكني أثبّت بػأني أٌب فاشؿ

 أنو قد تـ افتداؤىـ كنفوس مسيحية.



 
150 

 

وأي نوع مف المسيحييف أنا؟ وىؿ سيغفر لي اهلل بتقديـ 
مكاسبي المالية عمى الحياة االنسانية؟ أرجو أف تجد ىذه الرسالة 

 طريقيا لؾ في يوـ ما.
 مع حبي،

 كوثبرت
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 0011أيلول  04
 أليس العزيزة

! وقمبي مثقؿ بالوجع. لقد فقدت رجميف ما زلنا ساكنيف
إنجميزييف )في الواقع أحدىما اسكتمندي( وأحد عشر أفريقيًا. ما 
ىي الفروقات بيف اإلنجميز البيض واألفارقة السود؟ فجميعيـ 
يحتاجوف لمطعاـ. وىناؾ القميؿ جدًا. وكميـ بحاجة إلى الماء 

ع استسمـ ليذا النقص. والكؿ الصحي ىناؾ حتى األقؿ. الجمي
يعاني مف نفس األعراض، والجميع لديو تعابير اليأس. كميـ 

   بحاجة إلى الشجاعة الجتياز ىذا العالـ. 
 لقد توفي جميف براونز.

أشعر بأف أمراض جسدي تزداد سوءًا بسرعة. إني أتناوؿ 
الخضروات التي احتفظت بيا في صدرية البحر وما زاؿ لدي 

. القميؿ مف  ماء الشرب. ولكني خائؼ مف معدؿ الوفيات لديَّ
وأؤكد لؾ فيما إذا ِمتُّ فإني سأنتظرؾ أنت وجيمِبرت في جنة 

 اهلل.
ىؿ تخمى عني اهلل؟ وعف أفراد طاقمي؟ أوه اغفر لي 
شكوكي! أنا عمى إدراؾ تاـ بأني تصرفت خارج إرادة اهلل 

في لإلنساف. فقد تصرفت تصرفًا غير مسيحي بتممؾ األخوة 
 العبودية.

 مع ولعي في حبؾ وفي رحمة اهلل،
 باقيًا لؾ،

 كوثبرت
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 0011أيلول  05
 العزيزة أليس،

قواي تتدىور بسرعة وقمبي ينفطر. أناـ قمياًل، ولكف خالؿ 
، حممت باهلل. قادمًا بقدميف  يقظتي أو نومي، ال أستطيع أف أجـز

ئؾ الذي عاريتيف مرتديًا تاجو الشائؾ مضغوطًا بعمؽ مف قبؿ أول
أودوا بحياتو. وبرفقتو األفارقة السود، كانوا يغنوف أغاني المرح 
وبوجوه مبتيجة بشكؿ مدىش. أخفيت وجيي مف الخجؿ ولكني 
سمعت صوتًا، كاف صوتًا مألوفًا، صوت ذلؾ الشاب الميت 
بيمبروؾ، استحضر انتباىي طالبًا مني الركوع لو والنظر في 

ذىب. ولكف حجرتي لـ تكف  عينيو. وعندما فعمت ذلؾ كاف قد
 فارغة فقد بقيت لبضع دقائؽ متأثرة بوميضو وبحضوره.

تجولت أسفؿ طابؽ العبيد. وىناؾ رأيت أو شعرت بحضور 
 إليي. كالذي شعرت بو في غرفتي منذ دقائؽ مضت.

عزيزتي أليس، آثامي مؤلمة، وأنا أصمي هلل عمى أف أجد 
و أني سأدخميا قريبًا. المغفرة في تمؾ المممكة والتي عمى ما يبد

ني ألسعى إلى أف يخمصني اهلل. وقد صميت أيضًا بإخالص  وا 
مف أجؿ أفراد طاقمي ومف أجؿ تمؾ النفوس المسموبة في 
األسفؿ. فخطيئتي نحوىـ كانت عظيمة. إني متعب جدًا يا 

 حبيبتي.
 المخمص لؾ دومًا،

 كوثبرت
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 0011تشرين األول  09
  بطاف السفينة "سويفت شور"إلى أليس درنؾ ووتر أرممة ق

 كوثبرت درنؾ ووتر،
أنا لست برجٍؿ ماىر في كتابة الرسائؿ، وأستميحؾ عذرًا عف 
تعابيري الجافة. أنا رجؿ بحر، وكاف األمر عمى ىذا النحو؛ إني 

 خدمت تحت إمرة زوجؾ عمى "سويفت شور".
أرفؽ لؾ أربَع رسائؿ وجدت في حجرتو. فقد توفي الشير 

أيموؿ، حيث انتزع المرض الذي اجتاح السفينة  14الماضي في 
 التي كاف يقودىا باقتدار صحتو.

بقينا ساكنيف لمدة تسعة أياـ أخرى. ثـ استطاع الخمسة عشر 
إنجميزيًا والتسعوف أفريقيًا األحياء اإلمساؾ بالريح التي أخذتنا 
نحو ىدفنا. وقد التقينا ببارجة فرنسية حيث الحظوا وضعنا 

ائس. أخذ الفرنسيوف رجالنا األفارقة كيدية ليـ وأطمقوا الكارثي الب
 سراحنا عمى الشاطئ في ميناء أوبرنس.

يشرفني أف أنقؿ ارتياحي بالخدمة تحت إمرة قبطاف صالح 
وعادؿ، وأنا واثؽ بأنؾ وابنؾ ستجداف قدرًا مف الراحة في تفانيو 
 لكؿ مف كاف عمى متف السفينة "سويفت شور" بمف فييـ األفارقة
السود. فرعاية زوجؾ الجيدة لألفارقة ذىبت ألبعد مف التزاماتو 

بالنسبة لنا. كنا  المطموبة وفي كثير مف األحياف كاف لغزًا محيرًا 
نظف بأف األفارقة بشر ال أىمية ليـ ولكف زوجؾ كاف يعتقد 
عكس ذلؾ. وعمى أثره فقد تعممت الكثير مف ذلؾ المحسف حوؿ 

 جميع إخوتي في الديف.
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توفي بشكؿ جيد، وقد ُأوِدَع رفاُتو إلى البحر الذي أحبو  لقد
 بقدر حبو لزوجتو ولطفمو .
 أنا خادمؾ يا سيدتي.

 ىارفي ديف
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كاف قمؽ الدكتور لومبارد واضحًا عمى وجيو وفي صوتو، 
ولكف جوابو لـ يكف ما سعى إليو غرايـ ىوارث. "أنا حقًا غير 

يع مساعدتؾ، غرايـ". قاؿ باستحياء تقريبًا. متأكد بأنني أستط
"قمت بمعالجة أخيؾ ألكثر مف ثالث سنوات، وأنا قمؽ عميو. لقد 
كاف مريضًا جدًا. لكنؾ تعمـ جيدًا كما أعمـ بأنني ال أستطيع أف 
أفشي خصوصية مريضي. ال أستطيع مناقشة المزيد عف عالجو 

."  أو حالتو. وقد تحدثت أكثر مف الالـز
ارث مف الطبيب أف يمنحة خمس دقائؽ إضافية، طمب ىو 

طمب ذلؾ بتضرع حتى جعمو يتنيد، "حسنًا، فقط خمس دقائؽ. 
ولكف أعطني شيئًا ممموسًا، ليس فقط حدسؾ الخاص أو قمقًا 

 عامًا".
"ىاؾ أييا الطبيب، اقرأ ىذا. لقد وصمت بالبريد اإللكتروني قبؿ 

 ساعة".
ىؿ يمكنؾ أف تختار األجزاء  "اقرأىا أنت يا غرايـ. تبدو طويمة.

 اليامة فقط".
"ال، أنا حقًا أعتقد بأف عميؾ سماعو كمو. أرجوؾ، تحّممني. 
أعتقد بأف ىذا البريد اإللكتروني يكشؼ بشكؿ واضح حالة 

 ستيؼ الذىنية. تحتاج لسماعو كمو".
"أجؿ، حسنًا، ىيا استمر". وىكذا بدأ غرايـ بقراءة بريد أخيو 

وتو المرتجؼ عف قمة خبرتو في القراءة اإللكتروني. كشؼ ص
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بصوت مرتفع، شيء غير اعتيادي بالنسبة لمّباف. ولكنو بذؿ 
 قصارى جيده.

"غرايـ، اتصمت بؾ ولكنؾ لـ تجب"، قرأ بأسموب جعؿ 
الدكتور لومبارد يظف بأف الالوعي لدى غرايـ يمثؿ شخصية 

اعة ستيفف. "أرجو أف تأخذ ىذا عمى محمؿ الجد. أنا أقوـ بالطب
بعجمة ال تحتمؿ التأخير وأرسميا لؾ في حاؿ أني اختفيت. 
سامحني عمى أية أغالط أو أخطاء طباعية. أنا خائؼ جدًا جدًا 
وفي عجمة مف أمري. لكف سواء أصدقت ىذا أـ لـ تصدقو، 
اذىب عمى الفور )ال ُتضع أي وقت!( إلى الشرطة وحتى ال 

ال تفعؿ ذلؾ.  تفكر ولو لمحظة بدخوؿ منزلي بدونيـ. أرجوؾ
 واآلف دعني أشرح لؾ السبب".

توقؼ غرايـ لبضع ثواٍف، مريحًا حمقو فاتحًا زرًا آخر مف 
قميصو، عمى الرغـ مف أف ياقتو لـ تكف بأي حاٍؿ مف األحواؿ 

 مشدودة. اعتذر وتابع قراءة كممات أخيو7
"اشتريت سجادة مف مرآب لمبيع، في وقت مبكر حوالي الساعة 

يوـ السبت، والتي غيرت حياتنا. كاف ذلؾ قبؿ الثامنة صباح 
ثالثة أسابيع ماضية وليومنا ىذا. أعجبتني السجادة، عمى 
 –األغمب بسبب ألوانيا التي تناسب غرفة الجموس، ولحجميا 

والتي  –ال أعرؼ عمى وجو الدقة، لكف ربما متريف في متريف 
اضية. بقع الفانتا التي سببيا األوالد السنة الم تغطي مساوئ 

وعمى كؿ حاؿ، ال أستطيع اخبارؾ عف عنواف مرآب البيع، 
لشارع  ولكني أتذكر بأنو كاف إلى أسفؿ الطرؼ الشمالي 

ألبرت. كانت السجادة ممفوفة، ولكني طمبت أف أراىا، وعندما 
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فتحتيا بالقرب مف المرآب، أعجبتني عمى الفور. طمب الرجؿ 
حصمت عمييا مقابؿ  المسّف الذي باعيا خمسيف دوالرًا، ولكني

أربعيف دوالرًا، وكنت مسرورًا كما اشتريت أيضًا حزمة مف 
المعمومات الجغرافية القديمة بعشرة دوالرات فقط، حسنًا، 
لمساعدتو عمى ما أعتقد. كاف رجاًل لطيفًا جدًا عمى ما أذكر. 

 آسؼ، ال أعرؼ اسمو".
"عندما أخذت السجادة إلى المنزؿ وفرشتيا في منتصؼ 

الجموس بدت مدىشة، بكؿ ألوانيا المنسجمة بشكؿ جيد مع  غرفة
الجدراف والستائر. حتى إنيا احتوت عمى بقع خضراء مف نفس 
 –لوف الستائر. كانت كيت والفتيات مسرورات مثمي ومثؿ سوزي 

حتى إنيا لفت نفسيا فييا. أنت تعمـ،  –عمرىا أحد عشر عامًا 
افة وقامت بمفيا بدأت سوزي مف إحدى النيايات ممسكة بالح

مرارًا وتكرارًا عبر األرض حتى استمقت كالنقانؽ في سجادة 
ممفوفة. عندما أعود بذاكرتي اآلف بكؿ ما أعرفو، ال أستطيع أف 
أصدؽ، ولكف عندما كانت تفعميا بشكؿ جيد كنا نضحؾ جميعنا 
كثيرًا. وماري أيضًا أحبتيا، ولكف جنبًا إلى جنب مع أميا، 

 عمى األلواف.ولكنيا عمقت فقط 
مف الواضح أف صبر آالف لومبارد بدأ ينفذ وطمب مف غرايـ 

 باإلسراع. ما كؿ ىذه األشياء عف السجادة عمى أية حاؿ؟
ىؿ بإمكانو  ستتضح في ثواٍف، أجاب أخو مرسؿ البريد. 

 المتابعة؟
نظر الطبيب إلى ساعتو، ولوى رأسو ليرخي رقبتو، وقاؿ7 

 حسنًا.
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 د شقيقو الغريب.واصؿ غرايـ قراءة بري
"لـ يحدث أيُّ شيء غير اعتيادي ألسبوع أو أسبوعيف، عمى 
األقؿ ال يمكننا أف نعزو ذلؾ إلى نفس السبب. ثـ وفي إحدى 

لياًل، سمعت كيت صوت تحطـ في  0الميالي، حوالي الساعة 
غرفة الجموس. ذىبت لتتحقؽ. أنا لـ أذىب. حسنًا، لـ أستطع 

رفني، غرايـ7 ربما أناـ أثناء كنت ما زلت نائمًا. أنت تع
انفجار. كؿ ما وجدْتو ىو أف إحدى الموحتيف عمى حائط 
غرفة الجموس خمؼ المقعد قد سقطت. لـ ينكسر الزجاج، 

فعمى  –وفي اليوـ التالي قمت بربط سمسمة جديدة في الخمؼ 
وقمت بإعادة  –ما يبدو أف السمسة القديمة قد انكسرت 

أف ىذا ليس بمشكمة كبيرة، لكف دعني تعميقيا. قد تعتقد اآلف ب
ُأِضؼ بأنو وفي الميمة التالية سقطت تمؾ الصورة مرة أخرى، 
وفي ىذه المرة تحطـ الزجاج في كومة خطيرة مف الشظايا 
خمؼ المقعد. فقد انكسرت السمسة مرة أخرى، األمر الذي 
سبب لي الحيرة، حيث إني عّمقت الصورة مستعماًل حبؿ 

دًا وبُعقد ال يمكف أف ُتحؿ بنفسيا. ومف شأف نايموف قوّيًا ج
تمؾ الصورة أف تبقى معمقة عمى الحائط خالؿ أسوأ زلزاؿ 
يمكف تصوره، عمى ما أعتقد. أوه، نسيت أف أذكر بأف 
الصورة كانت إحدى الصور التي كنت ُتعَمؽِّ عمييا، كنت 
معجبًا بيا. كانت إحدى الموحات األثرية القديمة لػ نابميوف 

بيرت واقفًا عمى سطح وبيمميروفوف، السفينة الحربية بونا
 ".1512البريطانية التي أخذتو إلى المنفى في عاـ 
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رفع غرايـ نظره مف البريد اإللكتروني الذي يمسكو والحظ أف 
الطبيب كاف يمرر أصابعو خالؿ شعره الداكف ممدًا عنقو 

ع كما صعودًا وىبوطًا. يا إليي، قاؿ في نفسو، لومبارد ال يستم
 ينبغي. 

"عمى ما يبدو أف شخصًا ما أو شيئًا ما، لـ يشاركني اىتمامي 
باإلمبراطور الفرنسي"، قاؿ البريد اإللكتروني. "فجميع 
حاجياتي النابميونية سقطت في غضوف أسبوع، عمى الرغـ 
مف أف الشيء الوحيد الذي عانى ضررًا دائمًا ىو تمؾ الموحة 

صديري الغالي سقط أيضًا عف المحفورة. كال، فإف كوبي الق
رؼ الموقد واعوّجت حاّفُتو، وتصدع البالط أماـ الموقد، في 
أحد األياـ عندما كانت كيت تكنس. قالت بأنيا لـ تصطدـ 

 بو، وفي نياية ذلؾ األسبوع كنت أكثر مف مستعد لتصديقيا".    
"اآلف، فإف ىذا الشيء، وميما كاف ىذا الشيء، كاف يتالعب مع 

ف واآلف بدأ بالتالعب معنا. الحظنا ذلؾ في نفس اليـو نابميو 
الذي سقط فيو كوبي القصديري. صديقنا بيت ريس، تذكره، 
النقيب المتقاعد ذو الرأس األشيب المسطح، جاء مف أجؿ 
احتساء القيوة. كاف عمى ما يراـ عندما وصؿ، ولكنو غادر 

ؽ تمز  –في عجمة مخيفة مف أمره مع اآلـ حاّدة في البطف 
خالؿ نصؼ ساعة. ليس لدينا اآلف  -الطحاؿ، ىؿ تصدؽ؟ 

سبب لربط حالتو الصحية المفاجئة السيئة بالػ "اليجمات"، أو 
أي  شيء تريد تسميتو، عمى مجموعتي النابميونية، ولكف 
بالرجوع لموراء تذكرنا بأف صديقنا كاف واقفًا يتحدث وفنجاف 

 القيوة في يده عمى سجادتنا الجديدة ". 
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الواضح أف الدكتور لومبارد أصبح مأخوذًا. "ِانَس األشياء  مف
 المتعمقة بالسجادة" قاؿ، "وأخبرني المزيد عف المشاكؿ الطبية". 

لـ يستطع غرايـ، مضيفًا بأف ستيؼ لـ يقؿ شيئًا آخر حوؿ 
مرض ريس. ىؿ يجب عميو متابعة قراءة البريد االلكتروني؟ 

الجمدي، واضعًا قدميو  رمى لومبارد بنفسو في كرسيو األسود
 عمى المكتب وقممًا بيف شفتيو وغمغـ "أىػػا". 

استمر غرايـ بالقراءة، وأصبح صوتو أكثر ضعفًا ألنو ازداد 
تعبًا. "تمؾ السجادة المعينة"، قرأ، "حتى إنيا تبدو تتحرؾ، ليس 

وبالطبع كنا  –بعيدًا، لكف في بعض األوقات في الصباح بدت 
وكأنيا زحفت بمقدار قدـ أو أكثر  –إلينا  نعتقد بأنو كاف يخيؿ

نحو األريكة. وذلؾ ليس كؿ  شيء. أنت تعمـ كـ أحب قناة 
ديسكفري و السي إف إف عمى تمفزيوف سكاي. حسنًا، بدأنا نواجو 
مشاكؿ في االستقباؿ، لكف، والحظ ىذا، عندما كانت تأتي أي 
قصص حوؿ أفريقيا أو الشرؽ االوسط فقط. وفي كثير مف 

حياف، بالطبع عمى سبيؿ المثاؿ الحرب األمريكية في األ
أفغانستاف، وذلؾ الشأف الفمسطيني اإلسرائيمي وىراء الرئيس 
موغابي مع المستوطنيف البيض في زمبابوي. كؿ  شيء يكوف 
عمى ما يراـ حتى يتـ ظيور أو مقابمة شخص في السمطة، 

خالؿ  كرئيس أو قائد عسكري، فإف استقباؿ التمفزيوف يتدىور
ثواٍف وأحيانًا تتجمد الصورة تمامًا مع ظيور الكثير مف النقاط 

 السكنية". 
" الثاني عمى شخص. أتى إلينا مأمور ودود  "ثـ حدث "اليجـو
ولطيؼ مف محكمة الصمح بخصوص رسوـ أطفالنا المدرسية 
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المعّمقة. عمى ما يبدو كاف عمينا حضور جمسة استماع حتى 
ى وضع خطة لمدفع، حيث أيدت تستطيع المحكمة العمؿ عم

المحكمة مطالبة مجمس المدرسة لمديوف، كاف المأمور عمى عتبة 
الباب، وكاف لطيفًا بما فيو الكفاية، عمّي قوؿ ىذا، لذا دعوتو إلى 
غرفة الجموس حتى نتمكف مف التحدث بدؼء. سار إلى رؼ 

، 1522إنيا مف  –الموقد ليبدي إعجابو بمنحوتة أسناف الحوت 
وعبَر السجادة ليفعؿ ذلؾ. وعمى الفور  -الطرؼ األغرسنة 

أمسؾ صدره وترنح إلى األماـ في موجة ألـ عظيمة. تعافى 
سريعًا الحمد هلل، ولكنو غادرنا عمى الفور لرؤية الطبيب دوف أف 

 يكمؼ نفسو عناء الترتيب لجمسة استماع السداد".  
زيد انتفض الدكتور لومبارد لدى ذكر المرض وسأؿ عف الم

مف التفاصيؿ. أيضًا لـ يكف لدى غرايـ شيء آخر ليخبره بو عف 
 ىذا الرجؿ. "حسنًا، استمر" قاؿ لومبارد.

طمب المزارع بعض الماء ليشرب وتابع قراءة بريد أخيو 
 االلكتروني7

"ىذه الحادثة ألمحت لنا بأف السجادة نفسيا كانت زاحفة وخطيرة. 
ذلؾ بالنسبة لنا في ولكف عمّي القوؿ يا غرايـ، لـ تكف ك

العائمة، ولو لمرة! ستالحظ أعاله بأنو في اليوـ الذي حصمنا 
عمييا قامت أصغر بناتي بمؼ نفسيا بيا كشيء مف ألؼ ليمة 
وليمة. غالبًا ما اعتادت ىي وماري عمى حد سواء بالتمدد 
عمييا لمشاىدة التمفاز. أو الجموس عمييا لتناوؿ الوجبات 

ؿ عشائيـ في بعض األحياف. ولـ الخفيفة أو حتى لتناو 
يحدث شيء سيئ قط، في الحقيقة، أحب الصغار السجادة. 
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قالوا بأنيا كانت دافئة ولينة. بصرؼ النظر عف األمور 
حتى إننا في النياية اعتقدنا   -الغربية التي ارتبطت بيا 

بأني وكيت كنا سخيفيف بإضاعة الوقت عمى مثؿ ىذه 
 اىا أيضًا".فقد أحببن –األفكار الغبية 

بدأ الطبيب ذو المظير الحاد بخربشة بعض المالحظات 
 عمى مذكرة مكتبية والتي تحمؿ شعارًا كبيرًا  لشركة أدوية.

جيد، قاؿ غرايـ في نفسو، إنو يستمع. عمـ بأف عميو إقناع 
لومبارد بأف ستيؼ قد يكوف في ورطة، لذا واصؿ القراءة، بسرعة 

يتباطأ أبدًا لمتأكيد عمى أّي كممة.  وبالكاد كاف يتوقؼ ليتنفس ولـ
 لومبارد رجؿ ذكي، وسيعرؼ ما ىو ىاـ. واندفع في قراءتو.

 ، "ثـ حدث ذلؾ. كنا نشاىد التمفاز. آسؼ، أنا أتحدث عف اليـو
ظيرًا. كنا جميعنا  1.02اآلف السبت، في حوالي الساعة 

نشاىد التمفاز، وكانت سوزي ممدة بالقرب مف بساط عمى 
تمعب بأقالميا وتمّوف صفحة في كتاب مدرسي. السجادة، 

بدوف تفكير أخبرتيا بأف ال تسقط الحبر عمى السجادة، وبدوف 
تفكير انزلقت بأقالميا عمى البساط. طمبت منيا الحضور 
لمجموس عمى األريكة، بحيث تتمكف مف أداء واجبيا المدرسي 
عمى طاولة القيوة ذات الغطاء الزجاجي، وبمجرد أف نيضت 

أتي بدأت األلواف تتغير. أرجوؾ غرايـ صدؽ ما أكتبو ىنا، لت
أنا لست مجنونًا، وال أمزح، لـ أكف ألصدؽ ىذا، ولكني أدعو 
اهلل بأنؾ ستصدقني. بدأت تتغير ألواف سوزي، أقصد ألواف 
مالبسيا. كانت ترتدي جينزًا وقميصًا بألواف قوس قزح. عندما 

ألزرؽ إلى، حسنًا، وقفت بدأ بنطاليا الجينز بالتغير مف ا



 
163 

 

جميع األلواف التي عمى السجادة. وبعبارة أخرى بدأ بنطاليا 
الجينز باالمتزاج مع السجادة وبنفس النمط. بدأ ىذا االمتزاج 
إلى األعمى،  كارتفاع المد، كؿ  شيء حدث في ثواٍف. 
ووقفت ىناؾ، ليس ببنطاؿ الجينز والبموز بالموف األخضر 

ثياب مف السجاد الفارسي. حتى  واألزرؽ واألصفر ولكف في
 إنيا لـ تالحظ".

نظر غرايـ ىوارث مباشرة إلى عيني أالف لومبارد البنية 
المستنكرة، وشاىد تأماًل خطيرًا يحدث خمفيما. كاف لومبارد قمقًا 
اآلف، عمى ما يبدو. شعر غرايـ باالرتياح، وواصؿ القراءة، غير 

 سامح لقمؽ الطبيب بالتياوف. 
ي ذلؾ، ونزعت يدىا لتسحب سوزي مف عمى "الحظت مار 

البساط، وأنا قفزت مف مقعدي. ولكف قبؿ عمؿ أيِّ شيء 
يمكف القياـ بو، صار لدي طفمتاف، متشبثتاف بأيدييما 
مرتديتاف مالبس مف السجاد الفارسي. كمتاىما اآلف خائفتاف 
جدًا، كمنا كنا خائفيف. ثـ غرقت سوزي العزيزة في السجادة 

ت رماؿ متحركة! ناديت عمى ماري، اسحبي! كما لو كان
اسحبي! وسحبت، ولكف دوف جدوى. في الحقيقة، رأيت أف 
ماري نفسيا تنزلؽ في تمؾ السجادة الحقيرة! وخالؿ ثواٍف قميمة 
كانتا ظاىرتاف حتى صدرييما، ثـ إلى عنقييما ثـ اختفتا، 
بدوف أثر في السجادة، بصرؼ النظر عف صراخي لـ يكف 

 أخرى، ال صرير، ال صرخات ال  شيء ".ىناؾ ضجة 
"قفزت كيت بشكؿ ىستيري لألماـ، قبؿ اف أتمكف مف منعيا، 

 كشأف أي أـ"، أورد غرايـ، ناظرًا إلى لومبارد بقدر استطاعتو. 
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كانت عينا لومبارد تنظراف لألسفؿ، كما لو أنو كاف يحدؽ 
ف بخنفساء أو عنكبوت عمى السجاد. لـ يكف كما عيده غرايـ، كا

لومبارد فاقدًا تركيزه. فكممات ستيفف مف فـ غرايـ كانت كؿ ما 
 ييـ.  

استمر غرايـ بالقراءة 7"واهلل يا أخي العزيز، أتمنى لو لـ تقفز 
كيت لألماـ. ىبطت بكاحمييا بعمؽ في البساط، ثـ غاصت 
)أعمـ أف ىذا يبدو جنونًا( خطوة أخرى حتى أصبحت بعمؽ 

ي. حبست أنفاسيا وغمست خصرىا. ثـ فعمت ما ىّز عظام
رأسيا تحت السطح! دعني أِضْؼ اآلف بأف السطح لـ يكف ماًء، 
 –كاف سجادتنا الفارسية الرخيصة! بعد عشريف أو ثالثيف ثانية 

ألقت بنفسيا بمياث كبير ومسحت  –ال أعمـ ربما كانت أطوؿ 
شعرىا عف وجييا الرطب. لـ يبدو رطبًا بالنسبة لي، ولكف ال بد 

و كاف رطبًا. "إني أراىما يا ستيؼ. أراىما!" صرخت. أف مممس
إنيما واقفتاف في حقؿ، وما زالتا ممسكتيف بأيدييما. إنيما بخير، 
ولكني لـ أستطع الوصوؿ إلييما. إنيما تنظراف حوليما بحثًا 
عنا. سوؼ أذىب مرة أخرى وأحضرىما" صرخت عمى كيت 

أنا  -تييا ىناؾ  لتنتظرني، ولكف بعد فوات األواف. رؤيتيا لطفم
كاف شيئًا كثيرًا بالنسبة ليا. أخذت نفسًا  –ال أعرؼ جيدًا أيف 

عميقًا آخَر وغمست رأسيا عائدة. ىذه المرة اختفت في األسفؿ 
 ولـ تعد إلى السطح".

ىذا كمو بدا غريبًا جدًا بحيث إف الطبيب طمب بأدب مف 
مى غرايـ بأف يعيد قراءة آخر خمسة أو ستة أسطر. وشكره ع
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قيامو بيذا، وطمب منو متابعة القراءة. تابع صوت غرايـ الجاؼ 
 بتالوة بريد أخيو اإللكتروني غير العادي وغير المريح. 

"كنت خائفًا، خائفًا جدًا. وما زلت. حاولت انتزاعيا قبؿ أف تعود 
لألسفؿ ولكني شعرت بانزالقيا مف بيف أطراؼ أصابعي. كؿ 

لكنيا ليست مبممة بالماء، فقط ما تركتو كانت أصابع مبممة، و 
بمؿ. إف كاف ذلؾ يبدو مفيومًا. مف المحتمؿ أنو ليس كذلؾ 
ولكني ال أستطيع تفسير ذلؾ بشكؿ مختمؼ حاليًا. ليس ىناؾ 
وقت. فزوجتي وطفمتاي داخؿ سجادتي! لقد حاولت 
اصطيادىـ لمخارج. إف كاف ىذا شيئًا مثيرًا لمشفقة، فأنا أوافؽ 

لـ أستطع أف أفكر بشيء آخر لفعمو. بأنو كذلؾ، لكني 
حاولت بتخفيض المكنسة إلى السجادة، ولكني لـ أستطع أف 

فما زالت تبدو تمامًا كأي سجادة غرفة  –أرى أسفؿ منيا 
ليس لدي أية فكرة فيما إذا كانت المكنسة تتخمميا  –جموس 

إلى حيث كانوا؟ كانت ذاىبة إلى مكاف ما، أستطيع إخبارؾ 
عت المكنسة لمداخؿ فإنيا ستختفي بالضبط حيث بذلؾ. إذا دف

كنت ممسكًا بيا. كاف عمي أف أكوف حذرًا بأف ال أضع قدميَّ 
بالخطأ عمى السجادة أو أف أدع يدي تممس السطح. عمى كؿ 
حاؿ، لـ ينجح  شيء ، لـ أستطع "اصطياد" أي  شيء أو 

 أي شخص بنياية فرشاة المكنسة".
الليا. ركضت إلى المطبخ "ثـ قررت أف أرسؿ رسالة مف خ

وأخذت إناء القيوة، أفرغتو مسحتو ونظفتو قدر استطاعتي، 
وحشوتو بمالحظة. ثـ ىِرعُت عائدًا إلرسالو عبر السجادة. أجؿ 
غرايـ، وأخبرؾ بأف مالحظتي كانت بوعدىـ بإنقاذىـ. وبأني 
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سأحضر الشرطة، ثـ سآتي بنفسي. وضعت إناء القيوة عمى 
ي البداية. كاف نوعًا مف الطوفاف، كما السجادة. لـ يغرؽ ف

يمكنؾ أف تتخيمو عمى بحيرة. كاف اإلناء يطفو نصفو داخؿ 
السجادة والنصؼ اآلخر خارجيا، لـ يكف ثقياًل بما فيو الكفاية 
ليغرؽ. لذا دفعتو تحت المكنسة، وغرؽ بضجيج. عمى األقؿ 

 حتى تعمـ كيت واألطفاؿ بأننا قادموف الييـ". 
ر غرايـ بفارغ الصبر أفكار الدكتور، ولكف حتى اآلف سب

الشاب الجنوب أفريقي َنحا جانبًا مموحًا بيده بالرفض وبيز رأسو. 
أصدر تعميمات بمطؼ باالنتياء مف قراءة البريد اإللكتروني. 

 توقؼ غرايـ، مسرورًا بأنو كاف تقريبًا في نيايتو.
شرطة "حسنًا، عميؾ أف تأخذ بصفة خاصة ما أدونو. اتصمت بال

المحمية، ثالث مرات، ولـ يحضروا. اعتقدوا بأني كنت ثماًل. 
وأنا متأكد بأني بدوت  صحيح، كنت في حالة ىستيرية 

كذلؾ، لكني لـ أكف ثماًل. أنت اآلف تعمـ بأنؾ أممي الوحيد، 
وحبؿ النجاة لزوجتي. أرجوؾ اذىب إلى الشرطة وأحضرىـ 

. وأنا أدعو لذلؾ. إلى ىنا. قد تجدنا كمنا ىنا مف جديد آمنيف
أو قد تجدنا كمنا قد ذىبنا. ما أحاوؿ قولو ىو أني عمى وشؾ 
الذىاب إلى البساط أيضًا. أنا مضطر لذلؾ. وأنت ستوافقني. 
وأعمـ بأنؾ كنت ستفعؿ الشيء نفسو. ال أستطيع أف أترؾ 
كيت واألطفاؿ ىناؾ. اهلل وحده يعمـ ما الذي يحدث ليـ حتى 

. أرجوؾ يا غرايـ، أرجوؾ أف تأخذ وأنا أطبع ىذه الرسالة
رسالتي ىذه عمى محمؿ الجد. إني أختـ رسالتي اآلف. 

 ستيؼ". –وداعًا. وآمؿ أف أراؾ قريبًا 
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بدا مكتب الطبيب العاـ أصغر بكثير مما كاف عميو قبؿ 
عشر دقائؽ. تفحص الطبيب وغرايـ ىوارث وجوه بعضييما 

كف واضحيف اآلف يا بعضًا رافعيف حاجبييما وبشفاه مزمومة. "لن
 غرايـ. ىؿ اتصؿ ستيفف بالشرطة كما زعـ؟" سأؿ لومبارد.

"أخشى أنو فعؿ. لقد تحققت مف ذلؾ، وأكدت الشرطة بأف أخي، 
والذي كاف معروفًا لدييـ جيدًا، لألسؼ بأنو اتصؿ بيـ عدة 
مرات. بدا مذىواًل، ولكف ىذا لـ يكف شيئًا غير عادي بالنسبة 

موا شيئًا حيالو. كاف سيتؼ محقًا7 اعتقدت لستيؼ، ليذا لـ يفع
الشرطة بأنو كاف ثماًل أو أنو توقؼ عف تناوؿ دوائو مرة 

 أخرى".
"وىؿ كاف يتناوؿ دواءه يا غرايـ؟ ىؿ تعمـ؟ إف ىذا شأف خطير". 

  
"أخشى بأني ال أعمـ. وحقيقة أف ستيؼ يعيش وحيدًا في تمؾ 

ا كاف يحصؿ لو الشقة الرطبة الضيقة فأنا حقًا ال أعمـ ماذ
 ىناؾ".

سحب لومبارد سترتو بينما غرايـ يتحدث. جذب حقيبتو 
الجمدية، ووضع جياز الضغط والعديد مف زجاجات األقراص 

 وعدد مف الحقف داخميا، وبحث عف مفاتيح سيارتو عمى مكتبو.
"صحيح" تنيد، وبدا قمقًا ومتوترًا، "دعنا نذىب لرؤية ستيؼ، ىؿ 

 ستتولى القيادة ؟"
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غير  0220آب  0لست متأكدًا بعد مف كيفية تفسير أحداث 

العادية، ولكني أعتقد بأنيا تحتاج إلى تسجيؿ بشكؿ أو بآخر، 
نظرًا لتأثيرىا الكبير عمى حياة العديد بما في ذلؾ حياتي. بدا كؿ  
شيء طبيعيًا جدًا عندما كنت أقوـ بالقيادة إلى المخزف مع 

وابنتّي شيري وآنجي. الفتيات يحببف المخزف، زوجتي فرانسيس 
حسنًا ومف ال يحبو؟ فيو يبيع كؿ  شيء تقريبًا وأسعاره جيدة. 
وىو أيضًا كبير جدًا يمكنؾ أف تقـو باستكشاؼ الممرات فيو لعدة 

وبالنظر إلى كوني "مشتريًا  ساعات دوف أف تشعر بالممؿ. 
كقرص  شيئاً مندفعًا" فأنا نادرًا ما أغادر دوف أف أشتري 

مغناطيسي رخيص ومصابيح كيربائية ومقصات وفيتامينات 
 وعرؽ سوس.

لـ يكف األمر مختمفًا ىذه المرة، بعد حوالي ساعة مف التسوؽ 
توجينا إلى كاونتر الخروج، محمَّميف بأشياء نرغبيا ولكف ربما 
لسنا بحاجتيا. وكما ىو الحاؿ دائمًا، كاف معي مصابيح7 اثنيف 

واط. وكاف لدى شيري! مجموعة أقراص  42ف واط واثني 72
ممغنطة رخيصة تعود لمثمانينيات، تضـ دوراف دوراف، سبانداو 
باليو، النادي الثقافي وىكذا. كاف لدى آنجي تمثاؿ حورية 

دوالر.  6.22مستورد رخيص، كاف يبدو أفضؿ بكثير مف ثمنو 
وكاف لفرانسيس بعض مالعؽ الشاي اإلضافية. دائمًا نشتري 

 فقد مالعؽ الشاي.ون
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نظرت الفتاة التي كانت عمى شباؾ النقد إلى الكومة التي 
جمعناىا، وبابتسامة واىنة متكمفة، ودوف أف تبدي اىتمامًا سألت 
عف أحوالنا. أجابت فرانسيس بأننا بخير وأنا سحبُت بطاقتي 

 اإللكترونية مف محفظتي.
 "ىؿ ترغب بسحب أي مبمغ نقدي مف ىذه البطاقة سيدي؟"

سؤاؿ بدوف شؾ تعممت أف تسألو لكؿ  –سألت الفتاة بأدب 
 زبوف.

 "كال شكرًا" قمت، عمى األقؿ ىذا ما حاولت أف أقولو.
التوى فمي بأسيؿ كممتيف إنجميزيتيف إلى سيؿ مف الثرثرة 
حيث جاىد عقمي في فيـ ما الذي ىيمف عمى الطاقة داخؿ 

 رأسي وأجبر عضالت وجيي عمى العصياف.
  "، حاولت أف أقوليا مرة أخرى واحمر وجيي خجالً "كال شكراً 

   وتمفظ صوتي بالمزيد مف األصوات عديمة المعنى. 
وأظير وجو فتاة الصندوؽ ومضة مف الذعر قبؿ أف تسيطر 
عمى نفسيا "آسفة يا سيدي" قالت بعد تأٍف مثير لإلعجاب "ال 

ىؿ بإمكانؾ أف تتحدث  –أستطيع أف أفيـ المغة التي تتحدثيا 
 إلنجميزية؟"ا

كاف سؤاليا عاليًا وبطيئًا، كما لو كنت معاقًا أو أصـ. حاولت 
إخبارىا بأني لست بمعوؽ وال بأصـ، ولكف تيارًا آخَر مف 

 األصوات عديمة المعنى تدفقت بطالقة.
بدأت فرانسيس بالطمب مني بالتوقؼ عف العبث ولكنيا 

في  توقفت في منتصؼ الجممة عندما شاىدت االرتباؾ والخوؼ
 عينّي "ما بالؾ حبيبي؟ ماذا حصؿ؟ قؿ شيئًا!"
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عندما  -لقد طمبت زوجتي المستحيؿ، حيث اكتشفت فرانسيس
بأني غير قادر عمى الكالـ. لـ أستطع  -كنت أحاوؿ إخبارىا

إخبارىا بأي  شيء  طبعًا، وقد اكتشفت ذلؾ عندما تمقت سمسمة 
 مف األصوات والتي بدت كأغنية لمبيتمز تدار لمخمؼ.

تسارعت نبضات قمبي ودفعت بصدري خارجًا وفمي مفتوح 
في لياث متشنج كما لو كنت أحاوؿ ابتالع المغة اإلنجميزية. لـ 
أتذوؽ  شيئًا سوى خيبة أمؿ مفزعة. وقفت ىناؾ أرتجؼ وأتنفس 

 122بتنيدات مبالغ فييا كما لو أني قد أنييت لمتو سباؽ اؿ 
تني سكتة دماغية ال متر. حاولت أف أقوؿ سكتة دماغية. أصاب

 أستطيع التحدث. عقمي وفمي ال يعمالف معًا.
حدقت فرانسيس برعب وآنجي انفجرت باكية وشيري دفعت 
بظيري كما لو كاف ىناؾ شيء عالؽ في حمقي. أوه ال، ستعاود 
الكرة مرة أخرى. فكرت وحاولت أف أؤكد ليا باإليماءات وبتنفس 

 ُأْحَتَضر.متعمد ببطء وأكثر ىدوء بأنني لـ أكف 
"ما الخطب؟ ما الخطب؟ أخبرني". استمرت فرانسيس بالسؤاؿ 
حيث سقطُت عمى المنضدة، ضاربًا بمالعؽ الشاي في جميع 

  االتجاىات. 
لـ أكف أشعر بالمرض، كنت خائفًا فقط. ال أعمـ إف كاف لدي 
صداع، أو إف كاف لدي أعراض أخرى لما كنت أظف بأنيا سكتة 

بأنو لـ يعد بمقدوري تشكيؿ الكممات. دماغية، لكنني عممت 
شعرت بعينيَّ أوسع مف أي وقت مضى. واعتقدت بأف جفوني 
متباعدة كثيرًا وبسخافة، لدرجة أف مقمة عيني قد تسقط عمى 
المنضدة. حاولت أف أرمش ووجدت نفسي قادرًا. وعممت أيضًا 
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فستمتثالف جزئيًا عمى  بأني إف أجبرت عينيَّ عمى االسترخاء 
                                              ؿ. األق

راقبت المساعدة المسكينة مشيدنا بصدمة. فميس ىناؾ دورة 
تدريبية لمموظفيف تؤىميـ لمثؿ ىذه الثرثرة المجنونة أو لضحية 
سكتة دماغية أو أيما كانت حالتي. وقفت بال حراؾ وفميا 

ؿ الماسح مفتوح، تحمؿ تمثاؿ حورية آنجي مدخمًة إياه خال
الضوئي لمكود والصفير المتكرر. محدقة في صمت مخّدر حيث 
أخذت فرانسيس الحورية أخيرًا مف يد الفتاة وطمبت منيا بحـز 

  ولكف برجفة واضحة في صوتيا باالتصاؿ بسيارة إسعاؼ. 
"سأطمب المدير"، قالت المساعدة بصوت يخمو مف العاطفة 

عمى منضدتيا وطمبت وفعمت. ضغطت زرًا بجانب الميكروفوف 
مف المدير الحضور إلى منضدتيا مف خالؿ نظاـ المتجر 
الضخـ لمخاطبة الجميور. قبؿ أف يصؿ أو تصؿ، أّيًا كاف، 

وبمينية مصقولة قدمتا   أتت امرأتاف مف مكتب المساعدة
  المساعدة. 

 "ما المشكمة سيدتي"، سألت إحداىما فرانسيس.
أنو أصيب بسكتة دماغية. ىال "زوجي ال يستطيع الكالـ. أعتقد ب

 أحضرتـ لو سيارة اإلسعاؼ مف فضمكـ!"
"بالطبع سأفعؿ. ساندرا، اتصمي بسيارة إسعاؼ بأسرع ما يمكنؾ. 
أخبرييـ بأنو يشتبو بأف تكوف سكتة دماغية وبأف الرجؿ ليس 

 عمى ما يراـ وال يمكنو أف يتكمـ. اذىبي بسرعة، انطمقي".
يدة األكبر واألكثر ىيمنة مف أسرعت ساندرا في حيف أّف الس

مكتب المساعدة سارت بخطى واسعة نحو حائط المشروبات 
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المرطبة، وفتحت زجاجة صغيرة مف عصير الميموف مف قفص 
بالستيكي ممفوؼ بالورؽ المقوى "ىاؾ سيدي، تناوؿ المشروب 

  قد يساعدؾ قمياًل". 
جرعت عدة جرعات مؿء الفـ وحاولت أف أنظؼ حمقي 

  ني استسممت عندما تدفقت نفس األصوات الغريبة. لمكالـ ولك
"المعنة" قمت، والتي خرجت بشكؿ مختمؼ كميًا. غرقت في 

وبدأت باالىتزاز ذىابًا  الكرسي الذي دفعتو السيدة خمفي بتمعف، 
يابًا مف شدة الكرب، الىثًا في كؿ دقيقة اجتاحتني بيا موجات  وا 

لبني الذي أعطتني الذعر. حتى إني تنفست في الكيس الورقي ا
 إياه ىذه السيدة الكفؤة الرائعة. وقد ساعد قمياًل.

وصمت سيارة اإلسعاؼ بعد طوؿ انتظار، تكومت عمى 
كرسي المخزف الذي ما زاؿ محتفظًا ببطاقة سعر قديـ عمى 
إحدى رجميو، في حيف وقؼ حشد مف الميتميف أو الزبائف 

ء نظرة أفضؿ الفضولييف والعامميف عمى أطراؼ أصابعيـ إللقا
عمي. عانقتني فرانسيس بقوة وىدأتني بمطؼ المسًة شعري بيدىا. 

حتى إني أتحدث  –يا إليي، اعتقدت بأني طفؿ مرة أخرى 
كطفؿ. وأنا أيضًا عانقتيا بالمقابؿ، بقوة وشعرت بالطفمتيف تربتاف 

 لطمأنتي.
"سيدي، ىؿ باستطاعتؾ أف تفيمني؟ ىؿ يمكنؾ أف تخبر 

ي موظؼ سيارة اإلسعاؼ بمكنة أوروبية قوية. ماذا أقوؿ؟" سألن
أومأت برأسي، غير راغب بمحاولة التحدث فيما استمع الجميور 
بانتباه الفت. "ىؿ تضررت؟" سأؿ وىو يمدد بمطؼ ذراعي 
لألعمى ولمخارج في وقت واحد. ىززت رأسي، ثـ سمحت لو بيزه 



 
173 

 

لألعمى ولألسفؿ بمطؼ بينما لمس رقبتي مف الخمؼ. ساعدني 
فيقو باالنزالؽ عمى النقالة، حيث أّمنوني بيا بأشرطة فيمكور. ر 

ىؿ كانوا قمقيف بأف أىرب، أو أف أسقط عنيا؟ الحمد هلل، قمت 
 في نفسي، إني ذاىب لممستشفى. سأبقى عمى قيد الحياة. 

حدقت في سقؼ المخزف بارتفاع ميؿ. ودفعوني خارجًا إلى 
ًا لمخزف كبير. سيارة االسعاؼ. ىو، قمت في نفسي، إنو حق

استطعت أف أرى ورؽ البناء الفضي الداخمي لمسقؼ، ُحّمؿ 
بإحكاـ بشبكة أسالؾ. شعرت بيد فرانسيس ممسكة بيدي عندما 

 غادرنا جنة المتسوقيف الواسعة الحمراء والبيضاء.
رافقتني فرانسيس والفتيات داخؿ سيارة االسعاؼ، وساعدوا 

ىادئًا حيف توجينا إلى  المرافؽ ذا المكنة األوروبية بإبقائي
المستشفى. كاف يقظًا وميذبًا بشكؿ رىيب، كاف يعتذر في كؿ 
مرة كاف يمكزني بينما كاف يفحص ضغط دمي،  وأجرى عدة 

 اختبارات أخرى.
"ال بأس" قمت لو، كمماتي المشوىة جعمتو يتوقؼ ويحدؽ في 

 وجيي كعيني بومة.
رتعش. "ماذا قمت؟ أرجوؾ قميا مرة أخرى"، سأؿ بصوت م

رفعت عنقي أللقي نظرة أفضؿ عمى الرجؿ الذي ابتعد عني 
بخوؼ. تراجع وجمس القرفصاء، يحدؽ بجنوف. جميعنا كنا 

  نحدؽ وكنا مصدوميف مف ردة فعمو عمى أصواتي المبيمة. 
"ما الخطب؟" سألت فرانسيس، خائفة مف أف المساعد قد وجد 

يقة؟ أنت بعض األعراض المروعة. "لماذا ابتعدت بتمؾ الطر 
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تخيفنا. قؿ شيئًا". كانت الفتيات خائفات وممسكات بأيدي أميف 
 وقد دففَّ رؤوسيف في صدرىا.

ما زالت عينا مرافؽ سيارة اإلسعاؼ بارزة بخوؼ ولـ يقؿ شيئًا 
 لعدة ثواٍف.

 حثتو فرانسيس لإلجابة، وأخيرًا صرخ "تحدث إلي!"
الو. ليذا "أعمـ"، قالت فرانسيس. "وأدرؾ بأف ال معنى لما ق

السبب نحف نأخذه إلى المستشفى، أليس كذلؾ؟ لكني ال أفيـ ما 
 مشكمتؾ".

لـ يعد المرافؽ يحدؽ. ضغط عينيو بإحكاـ وتمتـ عمى ما 
 ظير مف إشاراتو كصالة مف نوع ما.

 "أنت توقؼ عف ذلؾ، إنؾ تخيفنا" فقدت أعصابيا فرانسيس.
ـ أكف "ماذا يفعؿ؟" قمت بصوت مرتفع بمغتي المشوىة. ول

أتوقع جوابًا لعممي بأف ما يخرج لـ يكف إنجميزية ذات معنى. 
ولكف كاف عميَّ أف أقوؿ شيئًا. "أرجوؾ يا سيد"، حاولت أف أقوؿ 
لمرافؽ سيارة اإلسعاؼ. "أخبرنا ما المشكمة. ىؿ تتألـ؟ يا إليي، 

 ال  شيء بسببي، أليس كذلؾ؟"
رخة ذعر ىذه المحاولة في الكالـ أثارت استجابة فورية7 ص

"سامحني، سامحني!" انطمقت مف الرجؿ المتحجر  وبكاء
 المنكمش بالقرب مني في الجزء الخمفي لسيارة اإلسعاؼ.

"ماذا يقوؿ" ناحت فرانسيس. "إنو يصنع نفس األصوات 
 المشوشة مثمؾ. ما الذي يحصؿ؟ وليس لو معنى أيضًا".
لّي توسؿ إ "عف ماذا تتحدثيف؟ مف ال يستطيع الكالـ أيضًا؟ 

ىذا الرجؿ ألسامحو. سمعتو بشكؿ واضح تمامًا. يا صاحبي. 
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أصبح األمر غريبًا. تحدْث إلى زوجتي. ىال فعمت. إنيا خائفة 
 بأف تكوف قد فقدت صوابؾ".

عممت بالطبع بأف األصوات الصادرة مف فمي كانت مف 
المستحيؿ فيميا. استطعت أف أشعر بأف لساني وشفتّي قد 

ة لـ أقصدىا، وسمعت خميطًا ناشزًا مف التوْت جميعيا بطريق
األصوات التي كنت أصنعيا. شعرت باإلحراج مف التفّوه بأي 
شيء، لكف الموقؼ كاف يتطور بشكؿ جنوني وكاف مخيفًا 

  لمجميع داخؿ تمؾ الخمية المعدنية المتجولة. 
ناح ذلؾ المرافؽ عمى صوت لفظي، كاف يبكي بشكؿ 

لحمد هلل. عبدؾ يطمب المغفرة. أوه ىستيري تقريبًا، "الحمد هلل. ا
 الحمد هلل".

إنو يفعؿ ذلؾ مرة أخرى". ىسيست فرانسيس ِبُغؿٍّ اتِّيامّي، 
كما لو أف المرافؽ كاف ييدد بقتمنا أو بارتكاب بعض األفعاؿ 
السيئة األخرى. "إنو يتحدث بكالـ غامض أيضًا، دعو يتوقؼ". 

ووصمت بكمتا يدي جمسُت بشكؿ مستقيـ عمى النقالة المقفمة.   
وأمسكت بكتؼ المسعؼ، والذي كاف مستغرقًا في الصالة 
بحرارة. اآلف فقط تنيمر الدموع عمى خديو إلى عنقو األسمر. 

 وكاف مذىواًل بشكؿ واضح.
"ىؿ يمكنؾ أف تفيميني، فرانسيس؟" سألت ناظرًا مباشرة إلى 
عينييا. كانت تعمـ بأني أقصدىا ولكف لـ يكف لدييا فكرة ما 

 الذي كنت أقولو.
 "ماذا؟ حاوؿ أف تبطئ، كممة كممة"، قالت.
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" ىؿ يمكنؾ أف تفيمني؟" سألت المرافؽ، والذي التقت عيناه 
بعينيَّ بنظرة مف العذاب المثير لمشفقة وىو يومئ برأسو، ولكف 

مف ىذا، أعمـ بأني  ليس بشكؿ مقنع. "أنا ال أفيـ أيَّ شيء
ستطيع الكالـ. ىذا واضح. ال أحد ُأَصْبُت بالسكتة الدماغية، وال أ

يفيـ كممة أقوليا، وفي كؿ مرة أثرثر بكالـٍ غير واضح نحوؾ 
تصيبؾ نوبة مف العويؿ. قؿ لي، ىؿ يمكنؾ أف تفيـ كمماتي؟" 

لـ أحصؿ عمى الجواب فورًا. كاف مف الواضح أف سيارة   
اإلسعاؼ قد وصمت إلى المستشفى. شعرتيا مبطئة، تصطؼ ثـ 

المرافؽ متجمدًا، ولـ يتحرؾ حتى عندما فتح زميمو تتوقؼ. بقي 
الباب الخمفي وطمب معرفة لماذا لـ أكف مستمقيًا   -السائؽ  –

 ولماذا زميمو كاف يبدو مستاًء جدًا.
"لف تفيـ"، قاؿ المرافؽ لمسائؽ، "لكف ال تحرؾ ىذا الرجؿ 

 ليس بعد. فأنا بحاجة لمتحدث معو".
تـ توقيفو بجرأة "كال! يجب حاوؿ السائؽ دفعو لممضي، ولكف 

أف أتحدث معو. دقيقتاف، أرجوؾ باري". نظر السائؽ إلى 
فرانسيس، والتي ىزت رأسيا في حيرة وقالت  شيئًا لـ أسمعو. 
أخذْت بذراع السائؽ وتنحت جانبًا عف سيارة اإلسعاؼ حتى 
يتمكنا مف التحدث بيمس ِسّرّي. أيًا كاف ما يقوالنو فقد كاف 

اري عاد وأخبر المسعؼ، "أنطوف، دقيقتاف. ثـ ندخمو حادًا، لكف ب
 إلى الداخؿ، بدوف أعذار".

ركع بجانبي حيث جمست  –الرجؿ صاحب المكنة  –أنطوف 
عمى النقالة في سيارة االسعاؼ، غير متأكد تمامًا مما كاف 
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يحدث. فقط أنطوف يبدو عمى عمـ. كاف ييمس إلى نفسو، وبعد 
 قمي.ذلؾ ىمس لي. كمماتو أحرقت ع

"سيدي"، قاؿ بطريقة وديعة، "أنا ال أفيـ، كيؼ أنؾ نيوزلندي، 
وأصبحت تعرؼ لغتي. لـ يسبؽ لي أف التقيت بنيوزلندي قاـ 
بزيارة ليتوانيا أبدًا، ناىيؾ عف الوقت الذي يستغرقو لتعمـ لغتي. 
وبعد فإنؾ تتحدث ليجتي بالضبط، والتي تعممتيا في بمدي في 

صبحت تتحدث لغتي، وأخبرني كيؼ كالبييدا. أخبرني كيؼ أ
 تعرؼ عف حياتي".

" أنا ال أستطيع أف أتكمـ الميتوانية. ىذا جنوف. أخبريو يا 
 فرانسيس! إنو يعتقد بأني أتحدث الميتوانية".

ومرة أخرى، أبخرة غبية مف أصوات ال معنى ليا خرجت مف 
 فمي.

"ال أستطيع أف أفيمؾ يا حبيبي"، صرخت فرانسيس. "أنت 
بأني ال أستطيع. أرجوؾ ال تقمؽ. إذا كانت سكتة دماغية تعمـ 

فبإمكانيـ أف يصنعوا المعجزات. وقد يعود إليؾ نطقؾ. ال تقمؽ 
 ... سيكوف كؿ  شيء عمى ما يراـ.!!!"

"أرأيت يا صديقي، إنو ليس بجنوف. أنت تتكمـ الميتوانية 
بطالقة"، أصر أنطوف. "حتى إف زوجتؾ ال تستطيع أف تفيـ 

تحدث أي لغة عمى اإلطالؽ. تعتقد بأنؾ أصبت بالسكتة بأنؾ ت
 الدماغية".

"أنت فيمتني عندما قمت "جنوف"؟ أنت تستطيع أف تفيمني 
 اآلف؟"
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" نعـ، نعـ، نعـ. أنا أفيمؾ. إنيا معجزة مف اهلل. ىؿ تعمـ 
 ماذا قمت لي قبؿ خمس دقائؽ، في الطريؽ إلى ىنا؟".

توقؼ عف إخافة "أعتقد بأني طمبت منؾ أف تيدأ وأف ت
 عائمتي. سألت ما الخطأ، أليس كذلؾ؟"

"لـ تفعؿ يا صديقي. ستبقى كمماتؾ في ذىني إلى األبد. 
بأنو حاف الوقت  -وبميجتي الخاصة –أخبرتني بميتوانية تامة 

ألغفر لنفسي وأحررىا مف األلـ الذي كاف يأكمني. أخبرتني بأف 
ف اهلل أرادني أف اهلل قد اختارؾ ليتحدث مف خاللؾ. أخبرتني بأ

 أعود إلى عائمتي".
"انتظر". قمت "ال يمكف أف يكوف ىذا صحيحًا. ال يمكف أف 

 أكوف قد تحدثت إليؾ. وال يمكنؾ أف تفيمني. ىذا جنوف". 
مألت الدموع عيني أنطوف مف جديد. مسحيا وقاؿ، "الحمد 

 هلل. ثـ شكرًا لؾ. أجؿ سأعود إلى والدي".
لت؟ ىؿ يستطيع أف يعيد ما قمتو ألـ يفيمني ىذه المرة، سأ

 لمتو؟
"أجؿ، لقد أضفت لمتو كممة مف اهلل . لقد سامحني والداي 

 وأراداني أف أعود ".
 "كال لـ أقؿ ذلؾ".

 "قبؿ عيد الميالد؟ أجؿ، أنا ممتف يا رب".
"انتظر، أنت ال تستجيب لما أقوؿ. ىذا جنوف. ىؿ أنا 

جتي "فرانسيس، أىذي؟" شعرت بالفزع يزداد داخمي وناديت زو 
 تعالي إلى ىنا!"
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"سمعتؾ. سمعتؾ! باستطاعتؾ التحدث مرة أخرى. إنيا 
 معجزة. قؿ شيئًا". صاحت وىي مسرعة .

"شيئًا! ىو. لقد قمتيا. ىناؾ. نعـ، نعـ، نعـ. يمكنني أف 
 أتحدث".

"إنيا حقًا معجزة"، أنطوف متمعثمًا ومصدومًا أيضًا مف توالي 
  يف عانقتني فرانسيس وبكت. االنجميزية مف لساني في ح

"حسنًا، إنني قمؽ نوعًا ما ىنا أييا السادة"، قاؿ السائؽ باري. 
"ولكف أريدؾ أف تأخذه إلى الداخؿ لفحصو. حتى لو كانت سكتة 
دماغية بسيطة، فإنيا سكتة دماغية، أو أي شيء أيضًا. سوؼ 
يتـ فحصؾ مف قبؿ األطباء حتى لو اضطرت إلى حممؾ عمى 

 دخالؾ بنفسي".إل ظيري 
 والحديث!" –"ال، أنا أستطيع المشي

وحينما دخمنا، أبقاني األطباء في المستشفى ليوميف 
وأخضعوني لكٍـّ ىائؿ مف الفحوصات. لـ يستطع أحد بما فييـ 
أطباء األعصاب أف يجدوا أي دليؿ عمى أني كنت قد تعرضت 

ًا وأني لسكتة دماغية طفيفة. وقالوا بأني أبدو عمى نحو تاـ وظيفي
"معافى بشكؿ واضح" وعزوا حادثة المخزف إلى نوبة مف الذعر 
الشديد عمى نحو غير عادي وبإلقاء الموـ عمى جدوؿ أعمالي 
المحموـ والضغط المتراكـ الممقى عمى عاتقي. تـ وصفوا دواء 
"أروباكس" المضاد لالكتئاب بشكؿ يومي، و "كمونازيباـ" ألي 

حذيرات مخيفة عف العواقب نوبة ىمع عرضية. وأخرجوني بت
المحتممة لطبيعتي كمدمف عمؿ. أومأت برأسي بأدب ووافقت 
عمى تناوؿ العقاقير التي وصفوىا، ولكني كنت أعمـ بأني لـ 
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أصب بنوبة ذعر في المخزف. ولكف كاف لدي لقاء غير متوقع 
 مع إلو المسعؼ الميتوانّي.

يوس ألتكمـ بقيت غير متأكد لماذا اختارني إلو أنطوف ينكفيتش
لكنو فعؿ ذلؾ دوف أدنى  –حتى إنني لست مسيحيًا  –بمسانو 

شؾ لدّي. أخبرني أنطوف بقصتو عندما كنت مستمقيًا في 
المستشفى في المساء األوؿ. كاف طالبًا في كمية الطب في 
كاليبيدا، عمى ساحؿ بحر البمطيؽ في ليتوانيا. وفي أحد أياـ 

أختو الصغرى معو  الربيع قبؿ حوالي ست سنوات اصطحب
عمى يختو الصغير. فاجأتيـ عاصفة وحشية غير متوقعة قمبت 
يختو وأدت إلى غرؽ أختو. الـ أنطوف نفسو، كما المو والداه بال 
رحمة في البداية وشعر بأسى كبير، وبأنو ابف فاشؿ، فتخمى عف 
دراستو وىرب إلى أستراليا. ولألسؼ بعد فترة قصيرة كاف يعبر 

ر في شماؿ بالمرستوف. آلمو الشعور بالذنب تاسماف واستق
والخجؿ وشعر بأنو منبوذ حتى مف قبؿ اهلل الذي كاف يعبده 

 طواؿ حياتو.
ىكذا إلى أف جاء اليوـ الذي اختارني فيو اهلل، عمى ما بدا 

بالمغة  وتحدثت معو ضحية لسكتة دماغية في مخزف محمّي.
، أو باألحرى تحدث الميتوانية والتي لـ أكف قد تعممت التحدث بيا

 وغفر لو. –لجيمي التاـ  –إليو مف خاللي 
أجؿ، فإلو أنطوف قد غفر لو، مبمغًا إياه حبو األبدي، وطمب 
منو بأف يعود لوطنو. وقد فعؿ. إنو سعيد جدًا، كما يخبرنا بذلؾ 
في رسائمو المنتظمة، وىو مصدر راحة لوالديو. حتى إنو قد 
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مقدوره ذلؾ. بالكاد أنفؽ سنتًا يستأنؼ دراستو في كمية الطب. ب
  مف راتبو ىنا. 
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مف الصعب أف تكوف في الثمانيف مف العمر، واألصعب بأف 
 –تكوف جدة ألتعس فتاة قابمتيا طيمة حياتي. كنت أعيش معيا 

ناـ ممتدة مف وأميا وأبييا، أليستير ولويز، في زريبة أغ –سالي 
شاطئ بحيرة بوكاكي إلى قمـ نطاؽ بحيرة أوىاو. تمؾ الصخور 
الوحشية الضخمة تقؼ رمادية في الصيؼ وبيضاء في الشتاء، 
وتسرؽ منازلنا عف أشعة الشمس باكرًا ساعة كؿ يوـ. ىكذا كاف 
بإمكاننا أف نحصؿ عمى يوـ إضافي لو أننا كنا نعيش في 

كة والممتدة عمى سيؿ مف األعشاب تويزؿ، البمدة الصغيرة اليال
 البرية المميثة لألنفاس، عمى بعد خمس عشرة دقيقة بالسيارة.

أتيت إلى ىنا قبؿ خمسة أعواـ، غير قادرة عمى العيش وحيدة 
في واناكا بعد أف قضى مرض السرطاف عمى زوجي العزيز ذي 
الثالث وخمسيف سنة )وخطيبي قبؿ ذلؾ، قبؿ سبع سنوات 

شتاؽ لو بشدة، وأنتظر نداء اهلل ليجمعني بو دوف أخرى(. إني أ
أّي خوؼ. أنا أخشى فقط اليروب المؤلـ بسبب السرطاف أو 

  بعض األمراض الشيطانية األخرى. 
ولكني أعترؼ بأني قمقة بأني سأموت نادمة عمى فشؿ 
جيودي التي بذلتيا لحفيدتي سالي الحبيبة. عذري الوحيد الذي 

ىو أنو مف الصعب أف تكوف في  سأقدمو هلل عندما يسأؿ،
 الثمانيف وأف تكوف عاجزًا.

خالؿ فصؿ ربيع، والحمالف  –عندما انتمقت ىنا في البداية 
الصغيرة ذات الذيوؿ الطويمة تقفز بشكؿ غير متقف عمى أرجميا، 
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لـ تكف  –والنسيـ الدافئ الذي يذيب الثموج في القمـ العالية 
لعؿ شقاء  سود بعد. حفيدتي قد سقطت ضحية االكتئاب األ

البموغ المبكر وقع عمييا كظؿ شرير في البداية بعد حوالي 
سنتيف، عندما كانت في الثانية عشر. واآلف، وقد يبدو ىذا 
كتصريح درامي مرّوع، ولكف في الحقيقة أف جسد سالي النامي 
دّمر حياتيا. ربما لو كنت جريئة بما فيو الكفاية، وأستطيع القياـ 

زدراء، سوؼ أسأؿ اهلل لماذا أعطى نيديف لفتاة بذلؾ بدوف ا
  عمرىا اثني عشر عامًا. 

كانت سالي دائمًا لطيفة، ىادئة وطفمة منطوية، مع حبيا 
لممشي وحدىا خالؿ وقت فراغيا، والقراءة لساعات في السرير 
قبؿ إطفاء الضوء. حتى عندما كانت تأتي لممكوث معنا في 

كانت قميمة التحدث، عمى األقؿ واناكا خالؿ اإلجازات العرضية 
تحدثت إلى العصافير التي كانت تطعميا البذور والخبز،  معنا. 

حتى إنيا كانت عمى صداقة مع غراب العقعؽ. كنا نراقبيا 
كاليؼ وأنا مف نافذة المطبخ أثناء قيامنا بتنظيؼ األطباؽ. 
كانت سالي إما رابضة أو جالسة عمى ممرنا الحصوي تدردش 

العصافير التي كانت تقفز عمى سيقانيا الطويمة  بسعادة مع
لتمتقط بمنقارىا الطعاـ الذي تقدمو سالي. ورأس  الضعيفة 

الغراب ييتز مف جية إلى أخرى حيث يراقبيا مّرة تمو األخرى. 
كانت تأكؿ مف أصابع سالي وسالي تيمس ليا. كانت ىي 

ذا حاولنا والطيور فقط يعرفوف ماذا كانوا يتحاوروف.  االنضماـ  وا 
إلييا، ولو بيدوء، كانت الطيور تستاء مف التطفؿ وتنتشر. كانت 

 سالي تبتسـ فقط وتقوؿ، "أوه جدتي لقد أخفتيـ".
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لـ أَر الغضب في عيوف حبيبتي ىذه أبدًا، حفيدتي المفضمة، 
والتي مف الواضح أنيا أحبتنا، ليباركيا اهلل. كانت تجمس مع 

تالوجات ستانمي جيبونز، كاليؼ عندما كاف يفتش مف خالؿ ك
لمعرفة الطوابع البريدية النادرة والقيمة. كاف لديو مجموعة 
ضخمة، بدأت قبؿ الحرب العالمية. كانت سالي تساعدني في 
الخبيز أو التسوؽ في المتجر الصغير، واإلمساؾ بيدي كمما 

 استطاعت. أوه كيؼ أننا أحببناىا أيضًا.
ي منزؿ ابني عمى عندما توفي كاليؼ وانتقمت لمعيش ف

شاطئ بحيرة بوكاكي بالقرب مف جبؿ كوؾ، كانت سالي تستمقي 
معي، صامتة ولكف متعاطفة حقًا، تقرأ في سريري. كانت 

 تحتضنني في بعض األحياف لتشعر بدفئي أو لتنقؿ لي دفئيا.
"ال تقمقي يا جدتي"، أتذكر قوليا، كاشفة عف رقة روحيا 

ؿ قابمتو. "سأعتني بؾ حتى والتي ال مثيؿ ليا مف قبؿ أي طف
نموت ونذىب إلى جدي. يمكنؾ أف تتحدثي لي عف األمور التي 

 اعتدِت أف تشاركيو إياىا".
 صدقتيا. مف كاف ليشؾ في إخالصيا؟

شقيقتا سالي غادرتا المنزؿ في ذلؾ الوقت. التقتا بمزارعيف 
صغيريف في حفالت الرقص أو في الحانات في تويزؿ وتزوجتا 

ا أعتبره عجمة مف أمرىما. اتصمتا بنا أحيانًا وتحدثتا بيما عمى م
بدوف انقطاع، لكف بدوف أي مشاركة، حوؿ المزارع والمحطات 
التي كانتا تعمالف بيا أو تعيشاف فييا. بالطبع كنت أحبيما، 

 ولكف ليس بقدر حبي لػ سالي.



 
185 

 

وبالكاد كانتا توليانيا اىتمامًا عند زيارتنا، األمر الذي 
كف وعمى ما يبدو لـ يكف يزعجيا. ولـ أقؿ شيئًا عمى أزعجني، ول

الرغـ مف أف سالي ىمست لي في أحد األياـ "ال بأس يا جدتي. 
أنا أفضؿ التحدث معؾ عمى أية الحاؿ. إنيما سطحيتاف بعض 
الشيء أليس كذلؾ؟" أيف تعممت كممة الكبار ىذه؟ أتذكر بأني 

" عندما أراد انفجرت ضحكًا واضطرت ألف أقوؿ "أوه، ال  شيء
 الجميع معرفة النكتة.

تجولت سالي لفترة طويمة يوميًا في المساحات الشاسعة الوعرة 
ومراعي األغناـ، وكانت تعود ويداىا مميئتاف بالصوؼ الذي 

بشكؿ   كانت تمتقطو مف عمى أسوار األسالؾ الشائكة الممتدة
المتناٍه عبر التالؿ خمؼ المنزؿ إلى القمـ التي تمقي 

وعندما تعود كانت تحضر لي الصوؼ المجعد الطويؿ  يا.بظالل
)وخصوصًا معاطؼ نياية الخريؼ وبداية فصؿ الشتاء( ومعًا 
كنا نمتقط نبات العميؽ، الحشرات وأشياء أخرى كانت "عالقة"، 
وكانت تضعيا سالي في خصؿ )وأنا أسمييا "مشابؾ"، متذكرة 

. كانت بأف كتؿ الصوؼ كانت تسمى كذلؾ مف سنوات سابقة(
تخبرني في بعض األحياف وبيدوء عف األشياء التي شاىدتيا7 
األرانب واألرانب البرية والصقور وكؿ الخراؼ التي كانت تعرفيا 
باإلسـ. ولكنيا غالبًا ما كانت تجمس بصمت وننظؼ الصوؼ 
معًا قبؿ أف تأخذه إلى غرفة نوميا. لـ أكف متأكدة ماذا كانت 

ات مرة، وكانت مبالغة عمى ما تصنع بو، ولكنيا أخبرتني ذ
 أعتقد، بأف "الغرفة مميئة بالكامؿ".
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عندما الحظت بأف سالي ترتدي سترتيا النايموف المبطنة 
داخؿ المنزؿ، ونادرًا ما تخمعيا، إال عندما ترتدي قميصيا 
الفضفاض المفضؿ لدييا، كنت أظف أف السبب ىو نفسو، ما 

لضيؽ واإلرباؾ7 يقرب مف سبعة عقود، الذي سبب لي نفس ا
كاف نمو ثديييا بشكؿ كبير جدًا بالنسبة لطفمة تبمغ الثانية عشر. 
كانت صغيرة عمى مدى اثني عشر عامًا وكانت صغيرة جدًا في 
مالمح وجييا، لذا بدا صدرىا بارزًا بشكؿ فاضح مف مكانو، 
الطفمة الجميمة المسكينة، قمت في نفسي، ولكني لـ أقؿ شيئًا 

 ا المزيد مف اإلحراج.حتى ال أسبب لي
واآلف أتمنى كثيرًا لو أني ناقشت الموضوع معيا أو أف 
والدتيا فعمت. لكف عمى ما يبدو حتى إف لويز لـ تكف تالحظ. 
كانت امرأة مشغولة، أعترؼ، بأنيا وفي موسـ الجّز كانت تطيو 
لما كاف يبدو جيشًا مف الشباف المتعّرقيف بقمصانيـ الداخمية. 

غي أف تكوف ابنتيا أكثر أىمية. أوه، ربما ىذا ما ومع ذلؾ فينب
تعتقده جميع الجدات، بفضؿ اإلدراؾ المتأخر ومرور عقود منذ 

   أف أىمموا مسؤولياتيـ األبوية. 
بدأت سالي بالتغير. أصبحت أكثر انعزااًل وجدلية مع أميا 
في بعض األحياف. لـ يسبؽ لي أف رأيتيا تتجادؿ مع أليستر، 

حتى تتكمـ معو في ىذا الشأف، عدا األحاديث والدىا، أو 
الصغيرة عمى العشاء. أمضت المزيد مف الوقت في الخارج، 
تتجوؿ لوحدىا عمى طوؿ السياج وتجمع الصوؼ مف األطراؼ 
الشائكة. كنا ما زلنا نجمس معًا بعد حموؿ الظالـ، وعادة في 
غرفتي نمتقط الصوؼ النظيؼ أو نناقش قصصًا مف طفولتي أو 
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حياة اآلخرة. أحّبت سالي قصصي، ومع ذلؾ نادرًا ما كانت ال
تتحدث عف تجاربيا الخاصة. كانت المدرسة ببساطة "جيدة، 

 جدتي".
ومع ذلؾ كانت تتحدث عف التالؿ، وخصوصًا عف الصقر 
الذي دعتو سيمفر. "أسمتو عمى اسـ لونغ جوف سيمفر" كما 

ي بأناة عمى قالت. "حسنًا، كاف لديو ساؽ واحدة" وكانت تجيبن
حثي الشغوؼ لمتفسير "أعتقد أنو خطا عمى مصيدة البوسـو 
واقتمعت إحدى ساقيو ولكف بالكاد يمكنؾ معرفة ذلؾ عندما 
يحمؽ. أوه، إنو رائع يا جدتي، يطير بجيد كبير بأي حركة 
لجناحيو إال عندما ُيقمع بالطبع. لديو مشكمة فقط عندما يأكؿ 

 ".فعميو التوازف عمى ساٍؽ واحدة
"كال إنو فقط  –وعندما سألتيا ماذا يأكؿ لونغ جوف سيمفر 

 –"سيمفر" يا جدتي، الطائر ال يمكف أف يكوف لو اسـ طويؿ" 
أوضحت بأنو يأكؿ الفئراف، واألرانب الصغيرة و "وجيؼ الطريؽ" 
أوو! قمت، الويًة وجيي جاعمة سالي تبتسـ وضاغطة عمى 

تى إنو يأتي إلّي، كما ذراعي. "كال يا جدتي، عميو أف يأكؿ، ح
تعمميف. ال ييبط عمى ذراعي بعد، ولكني أقوـ عمى تدريبو. إنو 

 ينقض عمى غصف بالقرب مني".
عمى الرغـ مف دىشتي مف أف أي شخص يمكف أف يقوـ 

لكني لـ أشؾ فييا لمحظة. إذا كاف بوسع  "بتدريب" صقر برّي، 
الي تستطيع. أحد أف يقنع حيوانًا بأنو لف يمحؽ األذى بو، فإف س

تمنيت فقط لو كاف بمقدوري تسمؽ التالؿ لممشاىدة، حيث طمبت 
مني سالي مرارًا وتكرارًا، ولكف ساقّي المسّنة وقمبي المنيؾ 
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يستبعداف أيَّ شيء مرىؽ أكثر مف خمسة دقائؽ سيرًا عمى 
أرض مستوية. لذا كاف لزامًا عميَّ بأف أرضى بوصفيا الحي 

   الجميمة التي منحوني إياىا.  لألغناـ والطيور ولألحالـ
ومع ذلؾ، وبيف الحيف واآلخر لـ تكف أحالمي بسالي أحالمًا 
وردية مميئة باالبتسامات وبأفضؿ مدربة لمصقور، في بعض 
األحياف كنت أستيقظ مرتجفة وخدودي مبممة بعد أحالـ مزعجة، 
عواء رياح، أصوات رجاؿ عدوانية، وأصوات أنيف يتوسؿ "ال ال" 

 نومي كما يفعؿ مخمب سيمفر الوحيد بفريستو.تمزؽ 
أحيانًا كانت تبدو كأحالـ يقظة حتى ألقسـ بأنيا كانت حقيقية 
وأف استيقاظي كاف الحمـ. ثـ أفتح الستائر ألرى سماًء ىادئة 
وأدرؾ بأف أحالمي بحاجة ألف تُنفى مف فضاء أفكاري. قمت 

 بطردىا ولـ أكترث ليا خالؿ النيار.
حباط والدتيا ليا معزية  واستمر انحدار سالي في الكآبة، وا 

ذلؾ لػ "ىرمونات سف المراىقة" وببقاء والدىا غافاًل عف استيائيا. 
لـ توّجو تعاستيا في طريقي، لكني رأيتيا في عينييا، الحزف 

 الذي أبكاني سرًا في بعض األحياف.
بقينا أفضؿ صديقتيف، مع حبيبتي التي تساعدني بكؿ تمؾ 

ي أصبحت شاقة أكثر عمى ذراعي المسنة المتعبة. األشياء الت
وما زالت تجمس معي أو تستمقي عمى سريري معظـ األمسيات. 

مشاىدة التمفاز مع  مف الواضح أنيا كانت تفّضؿ ذلؾ عمى
والدييا وعماؿ المزارع الذيف كانوا غالبًا ما ينضموف إلييما. 

ور واصمنا تنظيؼ الصوؼ الذي تـ جمعو، والحديث عف الطي
  والحياة البرية والقراءة. 
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أوه كيؼ بإمكانيا أف تقرأ. بحموؿ عيد ميالدىا الثالث عشر 
قرأت أعماؿ األخوات برونتي وقد قرأت مرارًا "سايمس مارنر" 
لجورج إليوت و "ذا ِمؿ أوف ذا فموس". كنت أضحؾ معيا عمى 
أي وصؼ لمحب إال عف المغامرات الجريئة، ليس ألف ىناؾ 

أنيا كانت رسومات تقريبًا، بالطبع لـ تكف. وكنت الكثير أو 
أشكو ليا ظمـ الحياة عندما يبقى الحب حبر عمى ورؽ. في "ذا 
ِمؿ أوف ذا فموس"، عمى سبيؿ المثاؿ، والتي اشتريتيا لسالي بعد 
أف عشقت القصة بنفسي عندما كنت شابة، تخمت ماجي توليفر 

ّمر والده عمؿ عف قصة حّبيا مع الرجؿ الذي أحبتو بعد أف د
المطحنة الصغيرة لعائمتيا. بارتباؾ ىربت مع خطيب ابنة عميا، 
ثـ تغّير رأييا فتتوب وتعود ولكف بعد فوات األواف. ينتيي الكتاب 
بموتيا في فيضاف. كما سبب أيضًا فيضانًا مف الدموع، عندما 

 قرأنا النياية أنا وسالي معًا.
بعد، عمى الرغـ مف لـ تقؿ سالي شيئًا عف مخاوفيا الخاصة 

أف خدييا النحيفيف والياالت السوداء تحت عينييا تكشؼ مدى 
صعوبة التغير إلى سف المراىقة. حاولت معرفة ذلؾ منيا ولكنيا 

     لـ تكف لتشاركني بما كاف يدور في رأسيا. 
"أنا بخير يا جدتي. أنا قمقة عميؾ أكثر مف نفسي"، كاف كؿ 

كاف يذيب قمبي ويجمعني قمقة عمييا ما تقولو. بالطبع سماع ىذا 
أكثر فأكثر، ولكنيا كانت تموذ بالصمت أو تقـو بتغيير 
الموضوع. "أنا أعمـ يا جدتي بأنؾ كذلؾ" كانت تقوؿ، وىي 
تداعبني بمودة )أجؿ، ككمب أو قطة( عندما كنت أصر في كثير 

   مف األحياف بأني دائمًا بقربيا. 
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انت تقوؿ لويز "حسنًا، ال يمكف كاف والداييا عديمّي الفائدة. ك
إرغاميا عمى الحديث إف لـ تكف تريد ذلؾ، فقط اتركييا وستكوف 
بخير. إنو سموؾ طبيعي بالنسبة لمراىقة". وكاف أليستر يقوؿ 
"أمي، تحدثي إلى لويز عف الموضوع، فأنا ال أفيـ األطفاؿ. 

 ولكني متأكد بأف األمور عمى ما يراـ".
فيو أف األمور ليست عمى ما يراـ جاء اليوـ الذي عممت 

سريعًا، وعرفت السبب بعد عيد ميالد سالي الخامس عشر. كاف 
تقريبًا وقت العشاء وكانت سالي في التالؿ ما زالت تحاوؿ إقناع 
سيمفر بأف عميو أف يطير لألسفؿ وبأف يحط عمى ذراعيا. كنت 
جالسة في غرفة المعيشة، أغفو أماـ التمفاز، عندما شعرت 

رودة شديدة حوؿ ساقّي لذا قررت بأف أحضر بطانية. كاف بب
ىناؾ طرد مسنود باتجاه باب غرفة نومي ممفوؼ بورؽ رائع 

 ومربوط بالكامؿ بشريط. 
"إلى جدتي العزيزة"، بطاقة مكتوبة بقمـ أحمر لبادّي. ابتسمت 
. ما الذي اشترتو لي تمؾ الفتاة؟  وأخذت الطرد إلى غرفة النـو

اليدايا  رح. كانت سالي كثيرًا ما تشتري لي قمت في نفسي بف
الصغيرة أو الكتب بعد المدرسة في تويزؿ. ىذه المرة لـ تكف 
اليدية مف متجر. كانت مف الطبيعة التي أحببناىا أنا وىي عمى 
حد سواء. كانت سترة، سترة جميمة بيضاء بنقط بنية، محبوكة 

ي نفسي، مف نسيج الصوؼ الفضفاض "أوه تمؾ الفتاة!" قمت ف
 شيء مفرح.

"جدتي العزيزة"، ذكرت بخط يدىا البسيط في أعمى الرسالة 
التي شمميا الطرد، "تعمميف كيؼ نظفنا وكنا بيف الحيف واآلخر 
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نندؼ األنواع ونصفؼ الخيوط لجميع الصوؼ الذي جمعتو عمى 
طوؿ السياج. حسنًا، يا أعز جدة، أنا صنعت ىذه السترة لؾ مف 

لسيدة بورتوف في تويزؿ بنسجيا وقمت أنا ذلؾ الصوؼ. قامت ا
بخياطة السترة بنفسي". شعرت بالدىشة مف صنعيا وخياليا، 
وبكيت قمياًل متأممة الحب الذي أشرؽ قمياًل مف الصوؼ الّميف. 
"أنت أفضؿ صديقة لي وأنا أحبؾ كثيرًا"، استمرت مالحظتيا. 

 "استمعي إلى الكاسيت أرجوؾ، وال تمومي نفسؾ".
كاسيت أسود، شريط موسيقى مف  سترة وجدت شريط داخؿ ال

الواضح مف خالؿ الممصؽ الذي استبدلتو فوؽ الممصؽ األصمي 
بأنيا قامت بالتسجيؿ عميو، شعرت بحيرة وقمؽ بعض الشيء 
 ولكني مشيت مرة أخرى إلى غرفة الجموس ألجد جياز التسجيؿ.
كاف ذلؾ أسوأ يوـ في حياتي. أفكر في ذلؾ في كثير مف 

حياف، أجؿ، فأنا فعاًل ألوـ نفسي لعدـ قيامي بالمزيد. أنا األ
مسرورة بأف أليستير محتجز في سجف أدينغتوف 

عمى الرغـ مف أني أشعر باالشمئزاز مف خفة  كرايستشيرش.
عقوبتو. خمس سنوات! مع تخفيض العقوبة المعتاد لػ "السموؾ 

يخرج سوؼ  –أي كممة فاسدة الستعماليا ليذا الرجؿ  –الحسف" 
بعد سنتيف ونصؼ. ىذا ليس صحيحًا، إنو ليس صحيحًا. سنتاف 
ونصؼ بسبب االعتداء الجنسي عمى حبيبتي، ابنتو، لمدة ثالث 

 سنوات؟ ىذا ليس عداًل.
الشريط الصوتي يدينو بذلؾ أنا متأكدة. لقد دّمرني ودّمر لويز 
عندما سمعتو، عندما وجدتني مصدومة وعاجزة عف الكالـ في 

 –موس. ولكف حكـ ىيئة المحمفيف صدر وبدوف شؾ غرفة الج
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مف   -وقد صدر سريعًا، بعد ثالثيف دقيقة فقط مف التداوالت 
القصة المرعبة في البحث عف سالي في سفح بحيرة بف أوىاو 
رينج. لـ يتـ تحديد جثتيا لمدة ثالثة أياـ. وأخيرًا عثرت عمييا 

خزانتو، بجانب  الشرطة، وعمى بندقية أليستير، التي أخذتيا مف
 جدوؿ صغير في شؽ في بعض الصخور.

ال أستطيع أف أصدؽ بأف ىذا الشر قد حدث، أزور قبر 
سالي، ودائمًا أرتدي سترتي وطمبت بأف أدفف بيا. أنا أحبيا 
وأفتقدىا، وبطريقة ما فأنا باقية عمى قيد الحياة عمى مضض، 

راىا مع فالشعور القاسي بالخسارة واالشتياؽ سيطاردانني حتى أ
كاليؼ. حتى ذلؾ الوقت بقيت أحمـ بيا دائمًا وبالصقر ذي 

 الساؽ الواحدة.
  
 
 


