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قطعـة وتر صغـرية
THE PIECE OF STRING
*

جي دي موباسان

علىىا امتىىداد الطىىرق اديطىىة ودينىىة اكودرفيىىلا الصىىغرية
كان باإلمكان مشاهدة القرويني ترافقهم زوجاتهم متخىذي
الدرب باجتاه سوق املدينة حيث اليوم األسبوعي املقرر للتسوق
خيطو الرجال متثاقلني ،ينوءون تندفع مقدمة أجسادهم إىل
أمام مع كل حركة تؤديها سيقانهم الطويلة ،يبدون مشوهني
بسبب األعمال اجملهىدة ،وجىرااء املهمىاا الكىبرية الىق تقى
الظهر جمسدة بوضوح حياة الشغيلة الزراعية..
قد يرىَ أحدهم وهو جيرٌّ بقرةً حببلٍ بينما زوجته حتثهاا علاَ
* جي دي موباسىان ( )1892 – 1850ينتمىي إىل عائلىة نورمانديىة نبيلىة ،ولىد
واجلنون يف عقله واستمر جبنونه حتاَ وفاته ،اعتاد مهامجة القرويني م أبناء
جلدته بطريقة متجنية ..رصني يف إبداعه ككاتب قصة ،له تأثري فاعل ومؤثر
يف اسىتحداثها ،وقصىىته هىىذه تعتىىرب واحىىدة مى قصصىىه الشىىهرية وهىىي وثابىىة
دراسة شخصية للحياة النورماندية  ،تتبطَّ داخلها السخرية فتزيىد مى متعىة
القصة.
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اجلري ممسكة بغص مىا زالىت أوراقىه عالقىة بىه ..مثىة نسىاء
حيملىى سىىالالً كىىبرية تظهىىر منهىىا روأو الىىدجاج أو الىىب ،
خيطىىني وطىىواا قصىىرية لكىى جىىريه أكثىىر نشىىا ًا مىى
الرجىىال ،أصىىابعه النحيلىىة تلىىف أرديىىته وترفعهىىا قلىىيالً ع ى
األرض.
يف سىىاحة ا كودرفيىىلا مثىىة ربكىىة جليىىةحل جلمىىوع احليوانىىاا
والناو ..األصواا احلادة جتعل الووضاء متواصلة ،بني حىني
وآخر ترتفع قهقهة صاخبة منطلقة م روحٍ مرح ..رائحة األبقار
النافذة ورائحىة احلليىب الفاةمىة تشىيعان ،ميكى حتسسىهما
عنىىد أول ىىك الىىذي يعملىىون يف احلقىىول . .وكىىان السىىيد اهىىاو
كورنا القادم م ابرياواا قد وصىل اكوردفيىلا تىوا ًا متخىذ ًا
ريقة إىل ساحة السوق عندما ملح قطعىة وتىر مطىا ي صىغرية
علىىىا األرض والسىىىيد اهىىىاو

كىىىورنا – شىىىأنه شىىىأن مجيىىىع

النورماندبني املثاليني حيب إذخار املىال قىدر مىا اسىتطاع ،ولىه
رأي يقر بأنا أي شيء جتده و تلتقطه م األرض قد يستفاد منه
يوماً ما هلذا إحننا ولو بصعوبة علا قطعة الوتر الصغرية رافعاً
إياهىىا م ى علىىا األرض . .وفيمىىا هىىو يسىىتعد لطويهىىا ملىىح السىىيد
امالنىىداي ا صىىانع السىىروج يتطلىىع إليىىه م ى بىىاب

لىىه ..كىىان

االثنان اختلفا مراة علاَ أمر ومل يعودا يلتقيان أو يتحدثان ،ومل
يك جيد أحىدهما نفسىه مسىتعداً ألن يرتاجىع ويغفىر ل خىري
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فعلته اخلا ىة ..شى عر اهىاو

كىورنا باخلجىل هلىذا املشىهد،

ال سيما والذي أبصره يرفع قطعة وتر م أرض قذرة ،هو عدو
لىىه ،هلىىذا وحبركىىة خا فىىة أخفىاَ قطعىىة الىىوتر حتىىت مالبسىىه
دسها يف جيب بنطاله ،ثم حترك متظاهراً بالبحث عى شىيء
ضاع منه ،متخذاً ريقه إىل أمام صوب ساحة السوق باحنناءةٍ
 تفشي سر ا لروماتزم الذي يستقر يف عظامىه ..وسىرعان مىاضاع وس الووضاء وحركة أناو منشىغلني بفحىا األبقىار
يتساجلون يف مسألة شرائها ،مرتددي خشية أن خيدعوا ،ةري
قىىادري علىاَ اقىىاذ قىىرار نىىاجز ،يتفحصىىون البىىائع يف

اولىىة

إدراك ريقة خداعه أو اكتشاف علل احليواناا املعروضة..
النسوة أخرج َ الدجاج وعرضنه األرض مشدودة السيقان وقد
نفىىر الرعىىب م ى عيونهىىا املسىىتديرة الصىىغرية فيمىىا أصىىغت بع ى
النسوة ملزايىدة بعى

املتعىاملني رافوىاا األسىعار اهلابطىة بوجىوه

صارمة وباردة ،لكنها علا حنو مفاجئ وبعدما يتداول َ األمر مع
أنفسه يقررن القبول باألسعار املنخفوىة الىق عرضىت علىيه ،
نادهاا باملشرتي املتسلل بعيداً ..هيَا خذها ،إن أردا.
وشي اً فشي ا خىف الزحىام . .وذهىب الىذي تنىأىَ بيىوتهم عى
املدينة صوب احلاناا بينما تناول ارستقرا يو األرض ادروثة
وجباتهم عند السىيد اجىوردنا صىاحب إحىدىَ احلانىاا وتىاجر
األحصنة الذي مجع ماله ع

ريق اخلداع واالحتيال..
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قُدمت صحون الوجباا ،ثم أعيدا فارةة ..حتدث اجلالو
ع أعمال أدواها ،عما اشرتوا وما باعوا ..دارا بعى

األسى لة

حول احلصاد وتطرقوا إىل اجلىو الرائىق للمحاصىيل اخلوىراء
واملور بر وبته للقمح املزروع..
وعلا حنوٍ مباةت انطلقت ضرباا بل يف الساحة العريوة
املواجهىىة للحانىىة نهىى

بفعلىىها اجلىىالو باسىىتثناء القلحلىىة ممىى

يشعرون أن ال شيء يهمهم ،مندفعني إىل األبىواب والشىبابيك،
وافواه بعوهم ملا تزل ممتل ة بالطعام.
شرع منادي املدينة بعدما أوقف الورباا علا الطبىل يقىرأ
إعالناً تتخلله توقفاا بفعل األخطاء القرائية ،لذا بدا أن كلا
شىىيء هىىراء. .االنىىداء موجىىه لكىىل سىىاكين كوردفيىىل ،وإىل
العامة الذي أماوا سوق املدينة . .لقىد فقىدا هىذا الصىباح ،يف
ريىىق بوزفيىىل بىىني السىىاعة التاسىىعة والعاشىىرةا حقيبىىة جلديىىة
حتوي مخسمائة فرنك واوراق عمل فعلا م وجدها إحوارها
إىل مبنا ادافظة ألنها قا السيد افورتني هولربكا وهناك
جائزة بعشري فرنك ستقدم مل وجدها أو يقدم معلوماا عنها
ا ..بعىىدها حتىىرك املنىىادي ،وصىىارا ضىىرباا الطبىىل والنىىداء
يسمعان يف أماك أخرى.
فىىق النىىىاو يتناقشىىون ويتحىىىاورون عىى الشىىىيء املفقىىىود،
متساءلني يف ما إذا كان السىيد هىولربك ميتلىك حظىاً كىبرياً
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لتعاد إليه

فظته.

حىىني انتهىىا اجلميىىع م ى تنىىاول الغىىداء وانفوىىوا م ى شىىرب
القهىىىوة فوج ىىىوا بعريىىىف شىىىر ة يىىىدخل وينتصىىىب عنىىىد البىىىاب
متسائال:
 هل م بينكم هوراجىىاب اهىىور

كورن؟

كىىورنا اجلىىالس يف املكىىان املتطىىرف م ى

البار:
 نعم ،أنا هنا.تقدم إليه العريف:
 هل أنت حبالٍ يسمح لك وصاحبق إىل مبنا ادافظة.يود ادافظ التحدث معك.
أنىىدها الرجىىل القىىروي وانتابتىىه حالىىة قل ىقٍ ..بعجال ىةٍ ابتلىىع
شرابه ونه

ين الظهر . .اخلطواا القليلة الق خطاها بعد

اسىىرتاحة سىىببات لىىه أملىاً ،لكنىىه أسىىتمر ماشىىياً يتبىىع العريىىف،
مردداً :أنا هنا ..أنا هنا.
كىىىىان ادىىىىافظ بانتظىىىىاره ،يوىىىىمه كرسىىىىيه الىىىىوثري ذو
املسندي  . .لقد سبق هلذا الرجل أن كان

امياً ورجالً مهمااً،

مولعاً بنطق اللغة املؤثرة الفاعلة ،القادرة علاَ حس التكلم.
 يا سيد هور  ..قال – لق د شوهدا هذا الصباح تلتقفظة السيد هولربك الوائعة يف شارع بوزفيل.
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اعىىرتا الرجىىل القىىروي دهشىىة وهىىو يتطلىىع إىل ادىىافظ،
تسىىباً أن اشىىتباهاً قىىد حصىىل ،ولك ى ال يعىىرف بالوىىب
كيف وملاذا حصل هذا االشتباه..
 أنا؟! ..أنا التقطت ادفظة؟ نعم أنت. بشريف ال أعراف عنها شي اً.. لكنك شوهدا.. وم شاهدني.. السيد مالندي  :ساراج األحصنة..عندها تذكر الرجل العجوز وفهم ..احىتق وجهىه وا

ىر..

وبصرخة ةاضبة تساءل:
 هو شاهدني؟ هذا الشيطان؟ مىا شىاهده يىا سىيدي هىذهقطعة الوتر انظر.
مدا كفه إىل عمق جيبه مسىتخرجاً القطعىة الصىغرية ..ةىري
أن ادافظ هز رأسه مبدياً عدم التصديق.
 لى ى تسىىىتطيع إقنىىىاعي . .ال ميكى ى لرجىىىل موثىىىوق مثىىىلامالندي ا أن خيطئ يف متيز قطعة وتر م

فظة نقود.

استشاط الرجل القروي ةوباً:
 لكنها حقيقة الرب . .أنها كلا احلقيقة وليس ةريها. بعد التقا ك للمحفظة واصىلت حبثىك يف الوحىل لىبع12

الو قت متيقناً انك ستجد نقوداً قد سقطت منها.
الغوب واخلوف أخرسا الرجل العجوز للحظة ثم:
 -بع ى

النىىاو ال يتوانىىون يتكلمىىون أي شىىيء علىىا رجىىل

شريف؛ ومجيع ما مسعت يا سيدي كذب.
مل يصدقه ادافظ ،لذا اسىتدعاَ السىيد امالنىدي ا ليعيىد
اتهامه ويشهد عليه بالعني الباصرة ..ولقد تشامتا وتالعنا أمام
ادافظ ،وفتا السيد اهور

كورنا فلم يعثر علا ادفظة

لديىىه . .عنىىدها مل يعىىرف ادىىافظ كيىىف يتصىىرف ،ةىىري أنىىه
صرف العجوز

ذراً إياه بأنه سريفع تقريراً باألمر إىل املراجع

العليا الباً اإلجراءاا.
ولقد أنتشر اخلرب سريعاً؛ وحاملا ةادر الرجل العجىوز مبنىا
ادافظىىة حتىىا أحىىي بالنىىاو يتسىىاءلون ويستفسىىرون ،وهىىو
يقا عليهم حكاية الوتر الصغري أي َ شاهده وكيف التقطه..
ةىىىىري أن ال أحىىىىد صىىىىدق قصىىىةً كهىىىىذه؛ بىىىىل أنىىىىدفع اجلميىىىىع
يوحكون ويتفكهون . .وصار حني يسىري يف الطريىق يوقفونىه
مثلما هو يوقف األصدقاء شارحاً قصته إثباتا للىرباءة ،مظهىراً
بطانة جيوبه للتدليل علا خلواهما بيد أنهم ال يصدقوه ،قائلني:
هراء! . .خمادع؟ أنت أيها الشيطان العجوز.
تغيار بعه وأنقلب مزاجه . .ومل يعد يعرف مىا سىيفعل سىوى
استمراره يف قاِّ احلكاية.
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حلا الظالم ،واقرتب موعد العودة إىل البيت ،توجَّه مع ثالثةٍ
م جريانهٍ إىل حيث املكان الذي رفع منه الىوتر متحىدثاً دون
توقف يلة الطريق يلتقيه هناك ،لك ال أحد

ىل كالمىه

مل الصدق ..ليلتها مل ينم . .ظلَّ متخبطاً يف براث القلق.
يف اليوم التاليٍ ،ويف متام الساعة الواحدة ظهىراً جىاء رجىل
قروي أمسىه امىاريو وا وسىلمَّ احلافظىة وىا حتتىوي إىل السىيد
اهىىولربكا معلنىىاً أنىىه وجىىدها يف الىىدربا ومل يعىىرف عائىىديتها
فسلمها إىل مستخدمه الذي تأخر يف إعادتها.
أنتشر اخلربٌ سريع ًا . .وسريعاً مسعه اهىاو

كىورنا فطفىق

يلف الدروب معيداً قصته ،مويفاً هلا النهايىة ،معلنىاً ومربهنىاً
براءته.
 ما أزعجين ليس الشيء املفقود بل الكىذب الىذي قيىل..الشىىيء يؤملىىك بقىىدر مىىا تقىىع يف املالمىىة بسىىبب شىىخا مىىا قىىال
كذباً عليك.
وال النهار ظل يتحدث ع قصته؛ يرويها لكل م قابله؛
لكىىل الىىذي جالسىىهم يف احلانىىة . .لكىىل الىىذي خرجىىوا مىى
الكنيسة . .استوقف حتاَ الغرباء ليحكي هلم شاعراً بارتياح..
ةىىري أنَّ مىىا بىىدأ يؤرقىىه هىىو إحساسىىه بىىأن النىىاو بىىاتوا يتسىىلحلون
باإلصغاء إليه لكنهم ال يظهرون تصديقاً ،كمىا صىار يسىمع
همساً يدور م وراء ظهره ع كذب ما يقول.
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يف الثالثاء التالية قصد سوق اكوردفيلا ال لشيء إالحل لريوي
قصته.
رأىَ امالندي ا منتصباً عند باب دكانه ومىا أن مىرا مى أمامىه
ا فجر هىذا ضىحكة مسعهىا هىور
حت َ

بكىل حواسىه..
ِّ
كىورن

املىىاذا يوىىحك هىىذا املتجناىىيا :تسىىاءل يف س ىراه مندهش ىاً ..أوقىىف
مزارعاً م اكريكتواا فلم يدعه هذا يكمل قصته ،صىارخاً
به :اهراء ،أيها الشيطان العجوز ،املخادعا ..ذلك ما جعله يعوم يف
االرتبىاك ويتخىىب يف احلىرية ..يىىزداد قلقىاً فينفجىر متسىىائالً ملىىاذا
يدعوه كل هؤالء بالشيطان العجوز املخادع ،وحني جلس لتنىاول
الغداء يف حانة اكورنا صرخ به صىاحب احلانىة ،بىائع األحصىنة
ليوقفه ع

اولة البدء بالقا ا هراء أيها الشيطان العجوز! أنا

أعرف كلَّ االعيبك الصغرية ،ومنها لعبة التقاط الوترا.
 -لك ا ادفظة عثر عليها ا ..رد هاو

كورنا

فجاءه الرد أشدا حدة!
 اخرو! . .الرجل الذي أعاد احلافظة ليس بالورورة هىوم وجدها.
دهىىا الرجىىل العجىىوز . .أدركٍ أخىىرياً ملىىاذا ال يىىزال النىىاو ال
يصىىدقونه ،بىىل مىىازالوا يتهمونىىه بأنىىه أقنىىع صىىديقاً مىىا ليأخىىذ
ادفظىىة ويعيىىدها . .لقىىد عىىزم عل ىاَ االحتجىىاج؛ ولك ى كيىىف
حيتج واجلميع ةرقوا يف قهقهاتهم الساخرة ..هلذا عاد إىل بيته
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ساخطاً ،مشحوناً بالغوب . .كان يف أقصىا حىدود الكةبىة..
تذكر أنه يف املاضي كان بفول مكره النورماندي يتمك
م إقناع اآلخري باألشياء الق يفعلها وقد أشتهر بىذلك ،أمىا
اآلن فأنىىه يشىىعر بعجىىزه التىىام ع ى إثبىىاا براءتىىه وهىىذا الشىىك
الظامل م قبلهم حبقهِ أحدث جرحاً ةائراً يف روحه..
ثىىم أنىىه راح يعيىىد حكايتىىه أينمىىا ذهىىب ،بىىل ويزيىىد عليهىىا
فيطيلىىها وعلومىىاا جديىىدة ومسىىتحدثة ،ومل يقىىدر علىىا أبعىىاد
قطعة الوتر م باله ،واألكثر تعقيداً هو أنا دفاعه عى نفسىه
باا أكثر تعقيداً ،وأقىلَّ تصىديقاً . .اتلىك هىي الطريقىة املتباعىة
للكذاابنيا هكذا فق الناو يتفوهون م وراء ظهره ..وهذا
ما أحس به فأيق أن

اوالته يف إثباا براءته عابثىة لىذا بىدأ

أكثر ضعفاً وهزاالً . .يلتقيه الناو فيحثونه علاَ روايىة القصىة
كنوع م النكتة ،متاماً كما يٌطلب م

ارب قىديم سىردَ

رواية معركة شارك فيها يوماً..
ار عقله ،وساءا أحواله ،ويف أواخر ديسمرب نقلوه رحياً
إىل الفرا  ،ثم فارقته احلياة أوائل يناير؛ لكنه يف آخر
اعرتته أعل

اَ

تجاً ،معلناً براءته؛ معيداً ومكرراً بصوا يعلو:

 قطعة وتر صغرية ..ليست إالَّ قطعة وتر ،يا سىيدي انظىرها هي!!
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*

البيت ذو الكلب األسود

*
تأليف :ساتو هارو

فجأةً..
عند مفرتق الطريق توقف افريتا؛ منتظراً اقرتابي.
وفريت هو كليب احلميم وصديقي الذي صىاحبين أعوامىاً.
ذكي ويفوق اآلخري ذكىاء حتىا لىو قارنتىه بىزوجق ...اعتىاد
قيادتي ل ماك اهلادئة؛ وأحياناً ةري املتوقعة.
وألنىىين اآلن أخطىىو بىىال وجهىةٍ أحنىىو باجتاههىىا فقىىد تركىىت
انقيادي له وأ عت حركته الق قادتين إىل دربٍ جانيب ضىيق
مل تطأه قدمي م قبل .سأتبعه يف سىريه وأمشىي علىا منحىدرٍ
* عند مراجعق يف الوكيبيديا للحصول علا معلوماا اوفر ع املؤلف وجدا
ان القصة بعنوان (البيت ذو الكلب االسباني) بينما ترمجت م اليابانية اىل
االنكليزية حيث اعتمدا الرتمجة (البيت ذو الكلب االسود) ..املرتجم
*

ساتو هارو أحد الكتاب اليابانيني املُحىدثني .ولىد العىام  .1892ونشىر نصاىه
هذا ألول مرة العام  . 1916قراءة النا تنقل القارئ م موقفٍ مثري للفوول
إىل موقفٍ تالٍ فيغدو م الصعب عليه إدراك الفحوى قبل الوصول إىل نهايته.
أي وعنا آخر هو النا ذو الوربة الكامنة يف آخر فقرةٍ ..نا املفاجأة.

ااملرتجما
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يتخذ احنرافاا حادة بع

األحيان.

أخطو خلفه شارداً متخلياً ع التطلحلع للمناظر املاثلة حولي؛
مع أنين بني احلني واآلخر أرفع بصري فأمتلحلا الغيوم تتناثر يف
السماء .ثىم تبىاةتين زهىور ةريبىة علىا جىانيب الىدرب بشىذاها
املؤثِّر؛ فأمدُّ يدي وأترك أصابعي تقطف زهرةً أُقرابها م أنفي
ألشمَّ أرجيها الساحر .أحبث يف ذاكرتي ع اسمٍ هلا فأخفق.
يتوقف فريت برهةٍ .مييل برأسه جانباً .يوجاه لي نظرةً كما
لو أناه يريد البوح بأمنية أن تكون هذه الزهور حلوى ليقومها.
قلىىيالً ويواصىىل اجلىىري يف منحىىدر الطريىىق؛ مبتعىىداً ...أمشىىي
مواصالً سريي لساعتني تقريباً .ما نلبث أن نتسلَّق مرتفعاً يصري
بوسىىعي م ى خىىالل الوقىىوف عنىىده اةىىرتاف منظىىر يبعىىث علىىا
اإلبهار .احلقول أسىفلنا تبىدو فاتنىة ،تواصىل امتىدادها الغىائر.
ويكون وقدوري أيواً رأية جزء م مدينة ةائمة بني الوباب
والغيوم ،آخذةً حيازاً يف املدى البعيد.
صارفاً بع

الوقت أقىف هنىاك؛

ىدِّقاً يف ةرابىة املشىهد.

نعم! أنها مدينة .ولك أية مدينة هذه الىق هلىا قىدرة التواجىد
بهذا العدد الوفري م البيوا والطرقاا!
مثاةَ شيءٌ مميز وفريد حولي يعكسه املشىهد بعمومىه؛ وأنىا
أجهل جغرافية املكان .وعلا أي حال ال يوجد ما يدها لرأية
مدينة ةري مألوفة .أنظر إىل أسفل . .إىل اجلانب م التىل فىأراه
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ينحىىدر بشىىكل ملف ىتٍ حنىىو األعمىىاق .يظهىىر بشىىكل أكمىىاا
كثيفة لغابة

تشدة .الوقت يدنو مى الظهىرية؛ وأشىعة

ىس

الربيىىع الفخمىىة تبىىدو كالىىدخان؛ كالشىىذا ينبعىىث م ى خلىىل
األوراق اخلور الطرية . .تتجلا مجيلىة فىوق هامىاا االشىجار،
تتساوق مع الظالل وتتحاور معها.
أبغي التحرك إىل عمق تلك الغابىة ،فيمىا تبىدو رةبىة فريىت
مطابقة لرةبق .يتحرك متقدماً بشيء م احلبور؛ وأنا أتبعه...
ومىىا أن خطونىىا مىىا يقىىرب م ى املائىىة يىىاردة حتىىا شىىرع فريىىت
خيطو بطريقةٍ خمتلفة أقرب إىل توخاي احلذر .صار يتخلحلا ع
خفحلة خطاه ،جىاعالً قائمتيىه األمىاميتني يطىةن الىدرب بطريقىة
متبا ة .يدفع خطمه إىل أمىام؛ مىا جعلىين أظى أناىه اكتشىف
شي اً دفعه إىل هذا املوقىف املىثري لالهتمىام ...ولىدقائق معىدودة
ةدا يتحرك جي ةً وذهاباً؛ مبدياً قلقاً وعدم ارتياح ..ثم أناه وجد
الطريق فاقذ مساره متقدَّماً وعلا عجل .تناما فوولي ملا بدر
م سلوك ةىري اعتيىادي تصىراف بىه الكلىب فانىدفعت أواصىل
تتباعي له .م وقتٍ آلخر كانت جتفلنا بع

الطيور الربية بفعل

ريانها املفاجئ م بني أةصان الشجر.
علا امتداد الطريق ،ولزم يقرب م النصف ساعةٍ يتوقف
فريىىت بغتىىة عنىىد مكىىان صىىرا مى خىىالل وجىىودي فيىىه أمسىىع
خرير ماء منساب ،وأشاهده يهز أذنيه بانتباه مثري .يرتاجع عداة
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يارداا ،مقراباً خطمه م األرض ،وشارعاً بالتشمام .ثم يتحرك
يساراً .متلؤني الدهشة وأنا أكتشف العمق الغائر للغابة الق ال
تحَد م األشجار املتزا

ة الدكناء .والتصرف لغريب للكلب

أفحمين بالفوىول خصوصى ًا وقىد وقىف بعىد نصىف سىاعة مى
السري يشرع بالنبىاح؛ وأسىتطيع عنىدها مشىاهدة بيىت ينتصىب
أمامي وس ةرابة وةموض حييطىان بىه ويىثريان التسىاأل .مىا
الذي حدا بأحدهم أن يبين بيتاً يف هكذا مكان؟!
نظىىىرة خا فىىىة إىل البيىىىت قرب نىىىي بعىىىدم وجىىىود حديقىىىة يف
مقدمته .لقد ش ِّىي َد هىذا البيىت يف مكىا ٍن ال يىرى إال ملى وقىف
أمامه مباشرةً .عندما أدنو مقرتباً أبصر أناه بيتٌ مشيَّدٌ بطريقةٍ
عادية؛ لكنه يف الوقت نفسه م الصعب القىول أي ىرازٍ مى
البيوا ميك توصيفه .إذْ هو ليس ببيتٍ ريفىي معتىاد .نوافىذه
مزججاة وبطريقة ةريبة .ال يوجد مثاة مىدخل إليىه .لىذا أفىرتض
أنين سأواجه ساحة املدخل م اخللف أو م أحد اجلوانب.
مهما حدث فإنين عازمٌ علا الدخول إليه والقاء نظىرةً علىا
توياتىىه ،مستحوىىراً كالم ىاً يشىىي بفقىىدان الطريىىق الىىذي
دفعىىين إىل الىىدخول .وبىىال شىىك سىىيقدام سىىاكنوه قىىدحاً مىى
الشاي ،وسنتناول أنا وفريت ةداء جلبناه معنا يف الصندوق.
مع ما خامرني ،وما تأجج داخلي أحترك إىل مقدمة البيت
وأصغي لصوا انسياب ماء ع قرب .وحني أدرك مقدمة البيت
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أجىىده ال خيتلىىف ع ى البيىىوا املعهىىودة الىىق أعرفهىىا .مقدمتىىه
مصمَّمة بدرجةٍ عاليىة مى الىرتف قياسىاً بىاألجزاء األخىرى مى
البناء الذي رأيته يف اخللف واجلانب . .سلحلم بدرجاا أربع مبلَّ
حبجرٌ مجيل ،هو الذي يقود إىل الباب األمامي .يبىدو مظهىره
أقدم م بقايا أجزاء البيت.
تواجىىه البيىىت م ى ناحيىىة اجلنىىوب وحتىىت النافىىذة األماميىىة
حتديداً مخيلة صغرية م الورود احلمر تتسلَّق اجلدار وتنتشىر
عليه فيما ينساب جدول يعجُّ واءٍ تبىداى مشىرقاً بتىأثري سىقوط
ضوء الشمس عليه .وم أول نظرة يبدو اجلدول وكأناه آاٍ م
داخل البيت .يندفع فريت فريوي ظمأه م مائه الذي يبدو أناه
استعذبه.
أخطىىو اآلن باجتىىاه البىىاب ،ويصىىري وقىىدوري مسىىاع صىىوا
حىىذائي وهىىو يطىىأ احلجىىر ولكى ال يتسىىبب يف كسىىر اهلىىدوء
الطاةي علا املكان .أتساءل يف سىراي إن كنىت أنىا يف زيىارة
لبي ىتِ سىىاحرٍ .أنظىىر حىىولي فىىأملح فريىىت واقف ىاً عنىىد املىىاء دون
اكىىرتاث .لسىىانه األ

ىىر يتىىدىل وذيلىىه يهتىىز ...وبطريقىىة ةريبىىة

أ رق الباب الذي أمخنه ذا راز ةربي ...ال يوجد مثىة رد .يف
تلك احلني أرفع صوتي :اهل لىي بالىدخول؟ا .ال جىواب يصىلين.
هل أنَّ صاحبه يف اخلارج .أتساءل مع نفسي؛ أم أنَّ البيىت ةىري
مشىىغول مطلق ىاً! ..شىىعور ةىىام
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يعرتيىىين .أذهىىب إىل النافىىذة

األمامية ،م مكان حشىود الىورد وتعاليىه .ولسىببٍ مىا أمشىي
حذراً وبقدر ما أستطيع م اهلدوء .أقف علا أ راف أصىابعي
وأتطلع يف إىل الداخل.
للنافىىىىذة سىىىىتارةو ثقيلىىىىة ومعتمىىىىة؛ تعلمهىىىىا خطىىىىوط زرقىىىىاء
وباإلمكىىان احتسىىابها متميىىزةً يف النوعيىىة قياسىاً ببقيىىة أشىىياء
البيت .كانت مسحوبةً قليالً إىل اجلانب حيث وقدوري رأيىة
مىىا يف داخىىل الغرفىىة . .ولدهشىىق العريوىىة أملىىح حوضىاً حجريىاً
بارتفاع قدمني يتوسا الغرفة؛ وم مركز احلوض ينبثىق مىاء
ويتدفحلق منحنيىاً علىا اجلوانىب .أرضىيته حجريىة أيوىاً ور بىة
نوعاً ما ( وعندما أفكر بذلك يف ما بعد أدرك أنَّ املاء اجلاري
فوق حافة احلوض هو نفس املاء الذي شاهدته يتلوى مثل أفعا
بني الورود) .كان لنظر احلوض تأثري ادهاشىي حقحلىاً .وبىالرةم
م أناي ومنذ البدء شعرا بأنَّ هناك شي اً مثرياً يتعلحلىق واهيىة
هذا البيىت إال أنىين مل أتوقىع أبىد ًا وجىود شىيء ةريىب داخلىه..
أزداد فووالً فأبدأ مهتمااً بفحا موجوداا البيت عرب نظراتي
املتلصصىىة مىى خىىىالل النافىىذة .بإمكىىىاني مشىىىاهدة األرضىىىية
املعمولة م الىبالط الىداك الىذي ال أعىرف لىه امسىاً .األرض
املبللحلىىة حىىول احلىىوض تبىىدو بلىىون أزرق مجيىىل .أماىىا عنىىد اجلىىدار
البعيىد مى املىىدخل أسىتطيع رأيىىة موقىىداً حجريىاً تنتصىىب علىىا
جانبيه ثالثىة رفىوف حتمىل عىدد ًا وفىري ًا مى الصىحون .وجبىوار
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النافىىىذة أرى منوىىىدةً عليهىىىا ..نعىىىم . .مىىىاذا أرى عليهىىىا؟ ..عقىىىب
سيجارة يرتفع منها خي م الدخان .هذا يعين أنَّ أحداً ال بدَّ
أن يكون هنا قبل حلظاا!.
أشعل سيجارةً لنفسي وأقرر الدخول إىل البيت .فىإذا كىان
صىىاحبه يف اخلىىارج وعىىاد فوجىىدني داخلىىه سأوضاىىح لىىه سىىبب
دخىىولي بأسىىلوب مهىىذب ..وم ىراةً أخىىرى أتسىىلحلق درجىىاا السىىلم
املعدودة املوصلة إىل املدخل ،وأهتف :اهل م أحد هناك؟ا ..ال
جواب..
حبذرٍ وهدوء أمسك أكرة الباب وأديرها ..فأكتشف أنهىا
ةري مغلقة ..أدخل.
وحاملىىا دخلىىت تراجعىىت منسىىحباً؛ ذلىىك أنىىين أبصىىرا كلبىىاً
أسىىبانيااً بلىىونٍ فحمىىي أسىىود ،يوىىطجع يف الشىىمس ،متامىاَ حتىىت
النافىىذة .كىىان نائمىاً ومربو ىاً بسلسىىلةٍ إىل األرض .بىىب ء يىىنه
فتسق عيناه عليَّ ..يهر فرويت ثم يتحرك صوب الكلب األسود
الذي يبدو عجوزاً ضخم اجلثة .يهر أحدهما لآلخر كما لو كانا
يتحىىىاوران .قلىىىيالً ويىىىروح الكلىىىب األسىىىباني يهىىىز ذيلىىىه ثىىىم يعىىىود
الضىىطجاعه بىىنفس املكىىان .يتمىىدد فرويىىت إىل جانبىىه فأشىىعر
باالرتياح لذلك ،وأخطو داخالً الغرفة .أمرر يدي علا رأسه رابتاً
بلطف .الكالب يف األماك الوحيدة ال تؤذي م يكون لطيفىاً
معها؛ والكلب اإلسباني أده يلعق يدي توددااً.
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ولك َم وأيى يكىون صىاحب هىذا البيىت؟ أشىعر حبريىة
تفحاىىا املكىىان م ى القماىىة إىل القعىىر ،م ى أعلىىا إىل أسىىفل.
وأشعر أيواً باللهفة فأقف عند احلوض .الشكَّ أنَّ الناو الذي
يقطنون هنا يستخدمون ماءه للشرب.
يف الغرفة أبصر ثالثة مقاعد .أحىدها جيىاور احلىوض فيمىا
الثىىىاني عنىىىد املوقىىىد؛ أماىىىا الثالىىىث فخلىىىف املنوىىىدة .وهنىىىا أرى
السىىيجارة الىىق دتهىىا حىىني كنىىت يف اخلىىارج وقىىد انتهىىت إىل
آخرها.
توجد مثاة صورة قدمية أعلا الساعة اجلدارية الق أالحظها
تتحىىرك بىىب ء مشىىري ًة إىل الواحىىدة والربىىع متىىأخرةً ع ى الىىزم
احلقيقي بساعةٍ .أشاهد بع

الكتب باللغة األملانية مرصوفة

يعلوها الغبار ،وصور ًة علا اجلدار.
أقرر مبارحة البيت والعودة م حيث أتيت .رباما سأعود يوماً
ما .أجيء ملالقاة صاحبه احلقيقي وليس مواجهة هذا الكلب.
ومى ع هىذا ظىل الفوىول حيىدوني لالكتشىاف يف هىذه اللحظىة
الق ال أريد هلا أن تهىرب .أيكىون مى األفوىل االنتظىار حتىا
حوور صاحب البيت؟ ..أراقب املاء يتدفحلق يف احلوض وينساب
خارجاً فأشعل سيجارةً أخرى .يبدو أنين أمسع أنغاماً ملوسيقا
قادمة م بعيد .أنصت مأخوذاً باإلعجىاب والدهشىة .هىل كىل
هذه املوسيقا واألنغام آتية م املاء؟
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أحترك إىل الباب وأصفر إىل فريت .الكلب اإلسباني الذي
يظهر أناه يتعقحلب كل حركة تبدر مناي .حيداق بي وأنىا أسىتعد
للخروج فتعرتيين اختالجة خوف؛ إذْ رباما يتظاهر هذا الكلب
باتزان ووداعة ويف حلظة استدارتي يقفز مى خلفىي ويعواىين..
أنتظر بنفاذ صرب حوور فريت ليتبعين ويؤمِّ

ايق.

وراقبةٍ حذرة اندفع خارجاً ،صىافقاً البىاب بقىواةٍ وإحكىام
ةلق.
قبل انطالقتنا عائدي حيدوني الفوول إىل إلقاء آخر نظرة
إىل داخىىل البيىىت .أقىىف علىىا أ ىىراف أصىىابع قىىدمي وأحىىداق
متفرسىاً فىىأرى منبهىىراً ،مىىأخوذاً الكلىىب اإلسىىباني يقىىف علىىا
أ راف قوائمه ،خيطو بب ء حنو املنودة :احسناً ..كانت تلك
زيارة أجفلتين متاماً هذا اليوم!.ا . .يبدو أناه قاهلا كم حيىداث
نفسىىه بصىىواٍ بشىىري ةىىري مىىدرك لوجىىودي م ى وراء النافىىذة.
يتثاءب كمىا تفعىل الكىالب عىادةً .ثىم فجىأةً يسىتحيل إنسىاناً
ونتصف العمر؛ بنظحلارااٍ وبدلةٍ سوداء فيجلس علا الكرسي
خلف املنودة بسكون؛ والسيجارة املطفأة ملحلا تزل يف فمه فيما
يشرع بتقليب صفحاا أحد تلك الكتب النائمة علا املنودة.
إنهىىا ظهىىرية ربيىىع داف ىىة . .إنىىين اآلن أخطىىو يف أكماىىة مىى
األشجار الداكنة ..بني التالل الصامتة.
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أبو اهلـول بال سر
اTHE SPHINX WITHOUT A SECRETا
أوسكار وايل ـ ــد

*

ظهىىراً كىىان الوقىىت ،وم ى الباحىىة اخلارجيىىة ملقهىىا اديىىال
بايكسا كنتٌ أقذٌ جملساً ،أتابع حركة احليىاة الباريسىية
بأبهتها ،ورثاثتها ،مندهشاً بتأثري ما تناولت مى شىراب لرأيىة
املشىىاهد الغريبىىة للكربيىىاء ،والفقىىر عل ىاَ السىىواء مي ىراان م ى
أمامي عنىدما مسعىت مى ينىاديين بىامسي . .اسىتدرا! فىإذا بىي
أشاهد السيد اما شيسونا.
لقد مرا ما يقرب م عشر سنواا علاَ فراقنا منذ أن كنىا
صديقني جتمعنا الدراسة بكليةٍ واحدة يف جامعة أكسفورد..
ولشىىدا سىىىروري ملشىىىاهدته مىىىدداٌ يىىىدي مصىىىافحاً ،مصىىىافحاً
حبرارة وود. .لقد كنا متقاربني يف الطىول والوىخامة ،لكنىه
كان أكثر وسامة ،وذا معنوياا عاليىة ،وجىديراً بىاالحرتام..
* أوسكار وايلد ( ) 1900 – 1854شاعر وروائي وكاتىب مسىرحي ايرلنىدي
درو وترب ىاَ يف ادبل ى ا واكسىىفورد كتىىب اقصىىا شىىعرية للمطالعىىةا الىىق
عٌدا م أفول أعماله.
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تنبأنىىا آنىىذاك بأنىىه سيصىىبح شخصىىية مرموقىىة يف املسىىتقبل إن
كف ا قليالً ع املبالغة والكذب ،بيدَ أننىا كنىا معجىبني بىه
ومأخوذي بالصراحة الفائقة الق يتمتع بها.
يف هذا اللقاء؛ وبعد هىذا الىزم الطويىل مى الفىراق ألفيتىه
خمتلفاً ،إذْ بدا لي قلقاً ومرتبكاً كأن شي اً ما جيعله مرتابىاً
ومتشككاً ..مل يقفز إىل ظين فعل السياسة الق رواا تكون
أثرا به إمنىا مخَناىت السىبب إمىرأة مىا ،هلىذا سىألته يف مىا إذا
كان متزوجاً أم ما زال أعزبَ..
 مل أفهم املرأة فهماً كافياً حلد اآلن. يا عزيزي جريالد – أجبته – املرأة الق نعنيها هىي الىقتحَبٌّ ال الق تٌفهَمٌ.
 ال ميك أن أحب ما مل أثق. أظى ى ا أن ةموضى ىاً مىىىا يف حياتىىىك ،يىىىا جريالىىىد – قلى ىتٌمندهشاً – أُفوي وا لديك.
 دعنا نذهب يف جولةٍ فاالزدحام شديد هنا – هيا..نهونا وخرجنا ..ومسعته يقول:
 دع تلىىك العربىىة الصىىفراء ،لنسىىتأجر أيىىة عربىىة أخىىرى..لتك اخلوراء الداكنة تلك..
بدقائق كنا نتخذ درباً باجتاه ااملادالي ا.
 إىل أي سنذهب؟ ..سألته28

 إىل أي مكان تفوِّله . .إىل املطعىم يف ابىويسا سنتعشىاَهناك وحتكي لي ع نفسك.
 أريد أن أمسع منك أوالً – قلتٌ – أفصح عماا حتتفظ به.حلظتها أخرج حافظةً صغرية ،استلحلها م جيبه ،قدامها لي..
م داخلها أظهرا صورةً المرأة ويلة القوام ،حنيلة ،شعرها
ليق وعيناها كبريتان تومران شي اً ما مبهماً.
 ما رأيك بهكذا وجه؟ ..سألين ،ثم أكمل :اأتراه يبعثعلاَ الثقة؟ا
شرعت أتفحصه باهتمام فبدا لي كأنه وجهٌ ملخلوقٍ خيفي
سىىرااً كىىبرياً ،ال أسىىتطيع الىىتكها إن كىىان شىىرااً أم خىىرياً..
فاالبتسامة الباهتة املرتاقصة عرب الشفتني رةىم رقتهىا ال تشىي
بعذوبة حقيقية.
 حسناً! صرخ نافذ الصرب اما رأيك؟ا هلا ابتسامة توىمر شىي اً خميفىاً . .هىذا رأي فافصِىح وىالديك عنها.
 ليس اآلن ،اترك ذلك ملا بعد العشاء.بعىىدما قىدام النىىادل القهىىوة ومىىا لبنىىا مى سىىكائر توجهىىت
جلريالد ليتحىدث عمىا وعىدني بىه . .نهى ؛ خطىا ذارعىاً الغرفىة
جي ة وذهابا ،ثم عاد إىل كرسيه يغوص فيه ليبىدأ احلكايىة
التالية:
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يف أحد املساءاا ،كعادتي كنت أمتشاَ راجىالً يف شىارع
ابوندا كىان الوقىت يقىرب مى اخلامسىة عصىر ًا عنىدما حىدث
اصطدام مروري لعىربتني سىببَّ توقفىاً حلركىة السىري ..جبىوار
خطوط عبور املشاة مثة عربة صفراء صغرية تقف ال أدري ملاذا
اسرتعت انتباهي .وفيما كنت أخطىو عىابراً تصىالبت نظراتىي
علىا الوجىه الىذي عرضىته عليىك يف الصىورة ..مل أمتكى مى
نسيانه ،فقىد متراكىز يف الىذاكرة ورحىت تلىك الليلىة أفكىر
فيه .استطال هذا التفكري إىل اليوم التالي ،ما جعلين أجتىولٌ
باحثاً يف الطرقاا لعليا أملح العربة الصفراء مارقة أو متوقفة ؛
لك اخليبة كانت نهاية مطافاتي ..فاستسلمت إىل اعتقاد أن
ما رأيت مل يك إالحل حلماً مرا وانقواَ.
بعىىد أسىىبوع تلقي ىتٌ دعىىوةً م ى السىىيدة ادي السىىتيلا لتنىىاول
العشاء يف بيتها !. .استقبلتين يف الساعة الثامنة مساء ،مكثنا
حتاَ الثامنة والنصف منتظري تقديم العشاء ..أخرياً دخل علينا
اخلادم معلناً وصول السيدة اآلرويا.
وكانىىت املفاجىىأة الصىىاعقة فقىىد دخلىىت علينىىا م ى كنىىت
أحبىىىث عنهىىىا . .وكىىىان احلىىىظ ضىىىاحكاً معىىىي إذ ُلِى ىبَ مىىىين
مصاحبتها للعشاء ،رفيقان جيلسان متقابلني...
بعىىد االنتهىىاء توجهىىت بكىىالم مت ى ه الىىرباءة :اعتقىىد أنىىين
شاهدتكِ يف شارع ابوندا قبل أيام ،يا سيدة اآلروي..ابغتة امتقع
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وجهها وشحِب . .وبصواٍ هامس خفي

رداا:

 ال تىىىىتكلم بصىىىىواٍ مسىىىىموع ،أرجىىىىوك ،قىىىىد يسىىىىمعكاآلخرون.
وقتين التعاسة ..سريعاً نفذَا إىل داخلىي ..ياهلىا مى بدايىة
محبطىىة ،ولتىىدارك األمىىر رفعىىت صىىوتي

ىىاوالً التحىىدُّث ع ى

مسىىرحياا فرنسىىية إظهىىاراً لعموميىىة الكىىالم ،كىىانَ حىىديثها
مقتوباً تظهر خوفَ استماع اآلخري لنا . .تلىك اللحظىة قىادني
الغباء للوقوع يف حباها؛ زاد م ذلك بيعة الغموض الىذي يلىف
شخصيتها ..وقبل أن تىربح املكىان عرضىت عليهىا رةبىة اللقىاء
ثانية ،تردداا للحظةٍ تاركىةً نظراتهىا تتجىوال بارتيىاب قبىل أن
تقول انعما ةداً يف اخلامسة إالحل ربعاً.
آن خرجىىتْ اجتهىىت إىل السىىيدة ادي السىىتيلا أسىىاهلا عماىىا
تعىرف عى السىىيدة اآلىرويا فىأعلمتين بأنهىىا أرملىة متتلىك بيتىاً
مجيالً يف ابارك لنيا.
يف اليوم التالي ،ويف الوقت اددد وصلت فلم أجدها .قيىلَ
لي خرَجتْ ،ذلك مىا أشىعرني باألسىا وأربكىين ..توجهىتٌ إىل
النىىادي . .وهنىىاك كتبىىت هلىىا رسىىالة أُجىىدد رةىىبق يف زيارتهىىا،
الباً موعدأً آخر ،لكناي مل أتلقَّ رداً رةم األيام العديدة الق
مراا ..ويف يومٍ ور دتىين مالحظىة بأنهىا سىتكون يف البيىت يىوم
األحد الساعة الرابعة؛ مع فائق الشكر والتقدير خامتة معربة،
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تقول االرجاء ال تكتب لي علاَ

ل سكين ،وسوف أشىرح

لك عندما نلتقي.ا
ذلك األحد اجلميل استقبلتين ..ودودةً كانت وجبمىالٍ أخاىاذ..
وعنىىىدما وداعتهىىىا خارجى ىاً متناى ىتْ أن أُعنىىىون رسىىىالق القادمىىىة إىل
االسيدة فوكسا ،مديرة مكتبة ويتاكرز ا يف اكري سىرتيت
اقالت مثة أسباب تدفعين إىل عدم استالم أية رسالة يف بيق.ا
مرا فصلٌ كاملٍ كانت عالقق بها رائعة ،مل أرَ منهىا ةىري
املعاملة اللطيفة ،بيد أنَّ جوَّ الغموض ظل مالزماً لشخصيتها ؛
وكثري اً ما راودني اعتقاد وقوعها حتت سطوةِ رجلٍ ما ،ةري أن
هىىذا االعتقىىاد سىىرعان مىىا كىىان يتب ىداد ،وكىىان صىىعباً عل ىيا
ا مفاحتتهىىا،
الوصىىول إىل اسىىتنتاج قىىا ع بشىىأنها هلىىذا قىىرر ٌ
عارضاً ليب يف االقرتان بها ،شارحاً تقهقري وتدهور صحق
م هذه العالقة السراية الالمنتهية ،فكتبت هلا رسالة أعرض
رةبق بلقائهىا االثىنني القىادم ،يف السىاعة السادسىة ..أجىابتين
باإلجيىىاب ،وقتهىىا

ىىرا إىل السىىماء السىىابعة للبهجىىة ..لقىىد

أحببتها حبق؛ لك ا الغموض هو ما كان يربكين ،بل يدنيين
م اجلنون ..ولقد حالفين احلظ ملرةٍ.
 واكتشفت السرا؟ ..قلت مندفعاً. بل أخافين ..و لك أن حتكم علاَ ذلك بنفسك.ذلك االثنني القادم لبايت دعوةً وجاهها لي عميا لتناول الغداء
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معىىه ،وعم ىيا كمىىا تعلىىم يسىىك يف ارجينىىت بىىاركا ..ولكىىي
أختصر الطريق للوصول إىل شارع ابيكادلياا سلكت شىوارع
فرعية متواضعة احلال والسىمعة . .وهنىاك كانىت املفاجىأة ..إذ
دتٌ السيدة ا آلرويا قطو مسرعةً وقىد وضىعت علىاَ وجههىا
مخىىاراً إلخفىىاء مال هىىا؛ حتىىاَ إذا وصىىلَت آخىىر بيىىتٍ ارتقىىت
درجاته املعدوداا ،مستخرجةً مفتاحاً ألقمته الباب ودخلتْ.
هنا يكم السر قلت يف سراي ا أسرعتٌ متفحصاً البيىت،
كان بيتاً م تلك البيوا املؤثثة واملعداة للتأجري املؤقت ..وعلاَ
إحىىدى درجىىاا السىىلم شىىاهدا منديلىىها الىىذي سىىق منهىىا..
التقطته دسسته يف جييب ،ثم رحت أفكر كيف سأتصرف..
توجهتٌ إىلَ النادي ،ويف الساعة السادسة لبتٌ مالقاتها.
موطجعة علاَ االريكىة أبصىرتها ،ترتىدي فسىتاناً مجىيالً
جيساد مجاهلا الباذخ :امسرورةو جداً للقائِكا ،قالت – امل أبرح
البيت وال اليوما
حداقت بها مندهشاً ،تلك اللحظة سحبت منديلها م جييب
وعرضته إزاءها.
 خذي سق َ منك يف اكىومر سىرتيتا هىذه الظهىرية ،يىاسيدة آلروي..خا بتها بربا ة ِجأ ٍ.
تطلحلعت إليَّ مرتعبةً ،ومل متد يدها الستالمه.
 ماذا كنتِ تفعلني هناك؟ ..سألتها.33

 بأيا حقا تسألين؟. حبقا الرجل الىذي أحبَّىكِ . .ج ىت إىل هنىا ألعىرض عليىكرةبق يف األقرتان بكِ.
أخفحلت وجهها بكفحليها وانفجرا بالبكاء.
 جيب أن ترداي علاَ تساألي؟نهوَت . .تطلعت يف وجهي قبل أن تقول:
 يا سيد مارشيسون ،ال شيء أخربكَ به. هل ذهبتِ لتلتقي شخصاً ما؟ صرخت ا ذلك هو الغموضالذي تتخفيا وراءه؛ أليس كذلك؟
شحبَ وجهها وأصفر.
 مل أذهب ألقابل أحداً. اأنطقي باحلقيقة إن استطعتِا ..صرخت بها. لقد قلتها.تلك اللحظة كنت حتت سطوة اجلنون ،ال أعرف ما فهت به،
لكين متأكد قلت عنها وهلا الكثري ثم اندفعت تاركاً البيىت..
ب مغلىىق،
يف اليىىوم التىىالي بعثَىىت لىىي رسىىالة ورددا عليهىىا جبىىوا ٍ
سافرا بعدها إىل االنرويجا ،وعداٌ بعىد شىهر ..أول شىيء قرأتىه
يف صحف بىاريس هىو خىرب مىوا السىيدة اآلىرويا بعىدما أصىيبت
بنزلة برد أثناء حوورها حفلة األوبرا ،وماتىت يف ةوىون مخسىة
أيام ..أةلقتٌ كلا شيء علا نفسي ومل ألتقِ أحىداً ..لقىد أحببتهىا
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بولهٍ كىبري ،،بىل أحببتهىا جبنىون ..انعىما مسعتىه يقىول ا يف أحىد
األيام ذهبت إىلَ اكومر سىرتيتا إىلَ ذلىك البيىت ..رقىت البىاب
ففتحته امرأة ذاا مظهرٍ يبعث علاَ االحرتام ..أخىربتين أنَّ ةىرف
االستقبال مؤجراة المرأة امل أرها منذ ثالثة أشهرا
 هل هذه هي؟ . .أظهرا الصورةَ أمامها. نعم ،يا سيدي! . .قالت امتاَ ستعود؟ ا ل تعود أبداً ..لقد ماتت . .هل كانىت تلتقىي شخصىا مىاعندما جتِيء إىل هنا؟
مأنتين املرأةُ قائلةً:
 كانت تىأتي بكىلا بسىا ةٍ إىل ةرفىة االسىتقبال جتلىستقرأ كتباً ،ويف بع
أعطيتها بع

األحيان تتناول الشاي وتربح املكان.

النقود وخرجت..

 واآلن مىىاذا يعىىين لىىك كىىلا ذلىىك؟ . .أال تعتقىىد أن املىىرأةصادقة؟
 بلاَ. إذاً ملاذا كانت السيدة اآلرويا تذهب إىل هناك؟ عزيزي جريالد – قلت – ببسا ةٍ ،كانت السيدة آلرويمولعة برةبة أن تبدو ةاموة ..وما است جارها الغرفة إالحل لغرض
حتقيىىق سىىعادةٍ ،بىىذهابها إىل هنىىاك متربقع ىةً ومىىارٍ ومتخيال ىةً
نفسها بطلةً . .لكنها يف الواقع مثل اأبو اهلولا ..بال سر.
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بوليســلوف
مكسيم جوركي

يومىىا مىىا حىىدثين صىىديق لىىي قىىال :كنىىت أواصىىل دراسىىق يف
موسكو؛ متخذا مسكناً صغرياً حيث كانىت جىارتي البولنديىة
الق أمسها اترييىزاا فتىاةً ةريبىةَ األ ىوار .ميكىنين وصىفها بأنهىا
ويلة القامة  ،قوية البنية .هلا بشىرة داكنىة ،وحواجىب ثخينىة،
ومالمح فوَّة كما لو أن فأساً أحدث كل هىذه الشىروخ البىارزة
يف وجههىىىا ..عيناهىىىا ةائمتىىىان؛ وصىىىوتها خشىىى ٌ وعميىىىق؛ فيمىىىا
تصىىرفاتها تشىىبه سىىلوكياا رج ىلٍ صىىرفَ حياتىىه يف الشِّىىجاراا
والعِراك الدائم .كانت ثقيلة اجلسد ،ومظهرها اخلارجي يعرض
قُبحاً خميفاً .تسك ةرفىةً تقابىل ةىرفق يف الطىابق العلىوي مى
البناية الق نسىكنها ،لىذلك ةالبىاً مىا ألتقيهىا عنىد السىلَّم أو يف
الفنىىاء .تىىرميين بابتسىىامةٍ تغلحلفهىىا السىىخرية ،وةالب ىاً مىىا أبصىىرها
عائدةً إىل البيت بعينني

راوي وشعرٍ يتخلحلا ع انتظامىه .وقىد

نتواجه فرتوح حتداق بي ثم تهتف :امرحبا :أيها الطالب!ا.
ضحكتها تبعث علا اال

زاز ،لذلك قررا تغيري ةرفق

جتنبى ىاً لرأيتِهىىىا . .وفعى ىالً حظيىىىت وكىىىانٍ أشىىىعرني باالرتيىىىاح
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خصوصىىاً مثَّى ىةَ نافىىىذةو أسىىىتطيع مى ى خاللِهىىىا مالحظىىىة املدينى ىةِ
بشىىوارعِها املنفتحىىة اهلادئىىة .وكىىثرياً مىىا جلسىىت ىىويالً أتشىباع
باملشاهدة وأنهل م اهلدوء.
يف أحدى الصباحاا :وبعىد أن انتهيىت مى ارتىداءِ مالبسىي
وارمتيت علا السرير فُتحت الباب فجأةً فىإذا بىى ترييىزا ا تقىف
عند العتبة:
 امرحباً أيها الطالب!ا . .قالتها بنربتها اخلشنة املعهودة. اماذا تريدي ؟! ا .سألتها مستغرباً.حىىني أمعنىىت النظىىر رأيتهىىا بوج ىهٍ اكتسىىا تعىىابريَ مرتبكىىة
وخجولة مل أبصرها فيه م قبل.
 اأيهىىىا الطالىىىب!ا ..قالىىىت وأكملىىىت :اأريىىىد أن أسىىىألكمعروفاً وأرجو أن ال ترفوها.
مل أقل شي اً إنَّما هي الق استمرا :اأريدك أن تكتىب لىي
رسالة إىل أهلي!ا.
اماذا تبغي هذه الفتاة برب السماء؟!ا ..قلت مع نفسي .قفزا
م ى علىىا السىىرير متخىىذاً جم لسىىي عنىىد املنوىىدة سىىاحباً ورق ىةً
ومقراباً قنينة احلرب.
قلت:
 تعالي :اجلسي وأملي عليا ما توداي .دخلت جالسةً باحرتاو ،مطلِقةً نظرةً حاداة باجتاه عيين.
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 حسناً ..مل أوجاه الكالم؟ إىل ابوليسىىلوف كاشىىبواا الىىذي يقط ى يف سىىوينزيانيقريباً م

طة قطاراا وارشو.

 وماذا تطلبني أن أكتب له؟ ..هياا! قولي. عزيزي بولا ..حبيب قليب ..حباي ..روحي .إهلي حيفظكم كلِّ مكروه .. .عزيزي ملاذا مل تكتب حلمامِتىكَ الصىغرية
الوديعة منذ زم بعيد؟ .ملاذا ال تكتب لترييزا الق تشعر حبزن
عميق؟!
بصىىىعوبة بالغىىىة متالكىىىت نفسىىىي مىىى الوَّىىىحك ..ا أهىىىذه
امىة؟! . .أهىذه الىىق وهلىا سىتة أقىىدام ،ذاا القبوىة القويىىة
والوجه احلاد والعافيىة الكاملىة والىق تشىبه خملوقىة صىرفت
عمرَها تكنس سخام املواقد الشتوية ميك اعتبارها

امة

وديعة وصغرية؟! ا..
ضبطت نفسي ،واحتفظت بربا ة جأشي .ورحت أسأهلا:
 م هو بوليسلوف؟ ابولا :يا سيدي!ا ..ردداا االسم بإعجابٍ كما لو كانم املستحيل نكران مَ يكون بوليسلوف هذا.
 اسأتزوج بولاا. اتتزواجيه؟!ا اوملاذا أنت مندها! أيها الطالب؟ أال ميك لشابة مثلي39

امتالك حبيب؟ ا
شابة؟! ..أيةُ نكتة! ..ولك رباما ..قد حيدث ذلك .كل شيْ
جائز:
 امنذ متا وأنتما خمطوبان؟ا. امنذ عشرة أعوام.انعم . .كتبت الرسىالة ملي ىة بعبىاراا احلىب والولىه واللطىف
كما لو كنت أمتنا أن أكون أنا بوليسىلوف ،ومى أيىة فتىاة
تردني هذه العباراا ،إالحل ترييزا.
 اشكراً لك م قليب أيها الطالب.اكانت بالغة التأثر ،فسألتين ردااً للجميل:
 اهل تطلب مين خدمة أأديها لك؟ا اال :شكراً.ا اأسىىىتطيع إصىىىالح قميصىىىك أو أي مى ى مالبسىىىك أيهىىىاالطالب .ا . .كان هذا ما يزعجين أحياناً .ومىع ذلىك شىكرتها
قائالً :ال أحتاج.
يف إحىىدى املسىىاءاا وكىىان قىىد مىرا أسىىبوعان علىىا كتابىىة
الرسالة كنت جالساً عند النافذة أصفر وأتركُ لعيين التجوال
تسليةً ،مفوالً عدم اخلىروج بسىبب رداءة اجلىو عنىدما فُتحىت
الباب بغتةً.
لقد كانت ترييزا!
40

 اأيها الطالب .أرجو أن ال تكون منشىغالً ..حسىناً:ال أرىأحداً عندك.ا
 املاذا؟ا اأريدك أن تكتب لي رسالة.ا اإىل بولا؟ ا اكال ..أريدك أن تكتب رداه.ا اماذا؟!ا ..صرخت مندهشاً. ااعىىذرني ،أيهىىا الطالىىب .أنىىا ةبيىىة .مل أعىىرب ع ى نفسىىيبصورة واضحة .رسالة ليست لي بل لواحدة م صديقاتي ..فهي
ال تعرف الكتابة ،وهلا حبيب مثلي.ا
أتطلع فيها فأحصد خجالً يغمر وجههىا ،وارتعىا

كفحليهىا

يفوحان كذبة مل تصدق.
 اامسعي أيتها الفتاة .كل ما قل تيه عنك وع بوليسىلوفكان خياالً مَحواً ،وأنت تكذبني .إنه ليس إال عذراً للحوور
إىل هنىىا .ال أريىىدك أن تلعىىبني مثىىل هىىذه األفعىىال م ىراة أخىىرى...
أفهمت؟ا
رأيت اخلىوفَ يكتسىحها ..ا

ىرَّا خجىالً .أرادا أن تقىول

شي اً لكنها عجزا ،حتاا أنين شعرا باضىطهادها .ال بىدا أنْا
أمراً ما دفعها لفعلِ ذلك! ولك ما هو؟!
 اأيها الطالب..ا توقفت لتقول شي اً ،لكناها بلمحةٍ مباةتة41

استدارا خارجةً م الغرفة.
مكثىىت مكىىاني ويف قلىىيب مشىىاعرٌ واحتىىداماا ضىىاةطة.
مسعتهىىا تغلىىق البىىاب بعنىىف مىىا أشىىعرني بأنهىىا خرجىىت ةاضىىبة.
لىىذلك صىىممات علىىا دعوتهىىا للعىىودة شىىاعراً باألسىىف ومقىىرراً
كتابة الرسىالة ،خطىوا صىوب ةرفتهىا .دتهىا جالسىة عنىد
منودتها وقد رمت بوجهها بني كفحليها.
 ايا فتاتي ،أنتِ..اعندما أصىل إىل هىذا القىد ِر مى القىا أشىعر دائمى ًا بأسىا
عميق.
قفزَا م مكانها؛ ومباشرةً توجَّهت إليَّ بعينني مشرقتني،
واضعةً ذراعيها علا كتفي .ثم شرعت تنشج باكية كما لىو
أنَّ قلبها يتفطَّر.
 امىا االخىىتالف إن ...إن كتبىتَ ..أسىطر ..قليلىىة؟ آ ..أنىتَتبدو شاباً مرةوباً فيه! ..نعم ،ال يوجد مثاة بوليسلوف ...وليست
هناك ترييزا! هنالك أنا فق  ..أنا وحيدة .ا.
 ا ماذا؟!ا .. .هتفىت مصىعوقاً بكلماتهىا :اال يوجىد بىولامطلقاً؟!!! ا.
 اال..ا اوال ترييزا؟!.ا اال ..أنا هي ترييزاا42

تطلعت إليها مذهوالً اأحدنا هو اجملنونا..
عىىادا إىل منوىىدتها .اسىىتخرجَت قطعىىة ورق :اهنىىا! اقالىىت
هذا ما وردني ..هنا! . .خذ هذه الرسالة الق كتبتها لي .الناو
اآلخرون ذوو القلوب الرحيمة ستكتب لي بدَلك.ا
أمسكت الرسالة الق كتبتها لبوليسلوف املُتخيال:
 اامسعي ترييىزا .ملىاذا كىل هىذا؟ ملىاذا تريىدي النىاو أنت مل تبعثي الرسالةَ هذه؟ ا
يكتبوا لكِ بينما أن ِ
 املَ سأبعثها؟ امل أدرِ ما أقول . .كىل مىا فعلتىه هىو أناىي حتركىت خارجىاً.
لكنَّها انطلقت تفوه:
 ا ال يوجد بوليسلوف .أنىا خلقتىه وأردتىه أن يعىيا .أدريأنين لست كمثل اآلخري  .أعرف أنين ال أتسبب بىأذى ألحىد
لو أنا كتبت إليه.ا
 اماذا تقصدي بقولكِ اإليها؟ ا. اإىل بوليسلوف بعاً؟ا الكنكِ تقولني ال يوجد شخاٌ بهذا االسم!ا انعىىم . .ومىىا الوىىرر يف عىىدم وجىىوده ..أكتىىب إليىىه كأنَّىىهرجلا حقيقي .وهو أيواً يردُّ عليَّ .أكتب له مرة أخىرى ،وماىرة
أخرى هو يرد.ا
وأخرياً فهمت .لقد أحسست بالذنبِ واخلجلِ وبصىدمةٍ مثىلَ
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عن ىةِ أملٍ .آآ . .إىل جىىانيب تسىىك إنسىىانةو فقىىرية لىىيس هلىىا مىىا
يقابلُها م روح تبثُّه العوا فَ وتظهِر له اخللجاا ..ال أبوان هلا،
ال أصدقاء .لذلك اخرتعت لنفسها رجالً تبثه خلجاتها.
استمرَّا قا بين بأسا عميق :االرسالةُ هذهِ الق كتبتها
لىي لتصىىل إىل بوليسىىلوف لبىىت مى شىىخاٍ آخىىر يقرأهىىا لىىي
وبصوا عالِ .استمعت وقيلت أن بوليسلوف رجلٌ حييا يف هذا
العىىامل .ثىىم لبىىت إجاب ىةً م ى بىىولا إىل حبيبتىىه ترييىىزا ..إلىىيَّ.
هكذا أشعر أن مثة بوليسلوف حييىا يف مكىان مىا .ال أعىرف
أي  .وهكذا أسىتطيع التواصىل يف احليىاة فتصىبح عنىدي أقىلَّ
صعوبةٍ ،أقلَّ فظاعةٍ .وأقلَّ حِداةا.
منىىذ ذلىىك اليىىوم وأنىىا أكتىىب الرسىىائل .اكتبهىىا مىىرتني يف
األسبوع .رسائل مرسلة مى ترييىزا إىل بوليسىلوف؛ وأخىرى مى
بوليسلوف إىل ترييزا.
أقىىول كلمىىاتي امللي ىىة بالعا فىىة؛ وبىىاألخا الىىردود ،وهىىي
تصىىغي إىل القىىراءة باكيىىة ،ضىىاحكة؛ ولكىى سىىعيدة .ويف
املقابىىىل صىىىارا تعىىىتين والبسىىىي .ترتِّىىىق قمصىىىاني وجىىىواربي،
وتنظف حذائي ،ومتسح قبعق وتفراشها.
بعد ثالثة أشهر ألقي القب

عليها بشبهةٍ فأودعت السج .

ومل أرها بعد ذلك.
ال بدَّ أنها ماتت.
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احلـربــــاء
() THE CHAMELEON
()1

إنطـون جيكوف

وعطفه اجلديد؛ وبشيء ما يتأبطه يلج العريف اأمخيلوف ا
باحةَ السوق يتبعه شر يٌّ ذو شعر أ

ر ،حامالً ما صادراه م

فاكهة . .الصمت يشيع يف األرجاء ،وليست مثاة حركة جلحلية..
أبواب ادالا ونوافذها مواربةو علىاَ سىعتها مثىل أفىواه جائعىة
حتداق بأسا لدنيا اهلل.
علاَ حنوٍ مباةت تٌمزاق أستار الصمت صرخةُ :اهكذا تريد
أن تعواىين أيهىىا الكلىىب امللعىىون .هىذا زمىىان مىىا عىىاد للكىىالب
حراية ع ا اآلخري ..آه ! ..آه أوقفوه!.
( )1يقارن الكاتب الروسي جيكوف ( )1904 – 1860بالكاتب الفرنسي دي
موباسان ،وكالهما م رواد القصة القصرية ،متيزا قصا جيكىوف
بعرضىىها لبىىؤو احليىىا ة االجتماعيىىة يف روسىىيا( ..ولك ى مىىا يؤخىىذ علىىا
نصوصه أنها كانت تعرض السلبياا يف اجملتمىع فقى ومل تصىنع حلىوالً
افرتاضية هلا ،وقد جسد يف هذا النا القصصي حلظة مقتطعة م حياة
رجل ،عارضاً شخصية متقلبة كما احلرباء).
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ينىىىدلع نبىىىاحٌ متواصىىىل . .تتوجاىىىه أنظىىىار اأمخيلىىىوفا ناحيى ىةَ
الصوا . .هناك كلبٌ برجلٍ عرجاء يفرٌّ هارباً م ناحية اخمزن
أخشىىاب بنجىىوج ا مالحَق ىاً مِ ى قبىىل رج ىلٍ ذي قمىىيا أبىىي
حياول االمسىاك بىه فيتعثاىر سىاقطاً . .ةىري أناىه يفلىح يف القىب
عليىىىه مىى قائمتيىىىه اخللفياىىىتني . .يعىىىوي الكلىىىب ومعىىىه تسىىىتمر
صيحاا الرجل.
وجوه بعيونٍ ناعس ٍة تطلُّ مى نوافىذ ادىالا؛ تطىالع حشىداً
بشرياً إلت م سريعاً كأناه انبثقَ م ثنايا االرض.
 ااتعتقد أنا م الوروري توجيه اللوم والتوبيخ لتجماع ٍةريمسموح به كهذا؟ ا ..حياور أمخينوف شر يَّه.
يستدير يساراً وخيطىو باجتىاه احلشىد جىوار البىاب الىرئيس
ملخزن األخشاب ،يشاهد الرجلَ ذا القميا األبي

يرفع يىداً

عارضىاً علىىا العيىىون املُبحلِقىىة إصىىبعاً مىىدمااَ فيمىىا وجهىىه يشىىي
بتعىىابريِ رج ىلٍ شىىبه خممىىور :اإنتظىىر! . .سىىاجعلك تىىدفع الكىىثري
مقابل هذا ،أيها الشيطانا.
وسرعان ما يتعراف أمخيلوف علا الرجل :إناه اكريوكنيا؛
مثلمىىا يشىىاهد الكلىىب خىىالقَ اجللبىىةِ يرجتىىف وسىى احلشىىد
وقائمتاه االماميتان ممىدودتان. .كلىبٌ أبىي

تبقحلىع ظهىرَه بقعىةو

صفراء ،عيناه متتل ان بتعابري اخلشية والقلق.
 اما اخلَطب؟! ا ..يروح أمخيلوف يتساءل ،صانعاً ريقىاً46

له وس احلشد ا .ملاذا تقىف هنىا؟ ومىا الىذي جىرىَ إلصىبعك؟
وم كان يصرخ؟ ا
 أنا ..مل أمَىسَ أحىداً ..ينطىق اكريىوكنيا ثىم يواصىل ا اكنىىت أجتىىول يف ةابىىة دميىىرتي دميىىرت يفىىتا ،هنىىاك عنىىدما
هىىامجين هىىذا الكلىىب املتىىوحا وع ى ا اصىىبعي ..لىىيس لىىديَّ
ياسيدي ةري هىاتني اليىدي أعمىل بهمىا ،وعواىةُ هىذا الكلىب
سىىتوقفين عى العمىىل لفىىرتةٍ ال تقىىل عى سىىبعة أيىىام ،هلىىذا علىىا
صىىاحبه أن يىىدفع لىىي تعويوىاً؛ أ ال يوجىىد يف القىىانون مىىا ينبغىىي
حتمله م تبِعاا خما ر احليواناا ،الناه لوترِك لكلِّ حيىوان
حريةَ الع ا والفتك باآلخري فل يبقَ أحدٌ علاَ قيدِ احلياة يف
هىذا العامل.ا
بصرامةٍ ظاهرة يرتفع حاجبا العريف أمخيلوف ويهبطان:
 مَى هىىو صىىاحب هىىذا الكلىىب؟ . .لى أمسىىح ملثىلَ هكىىذاخروقىىاا أن حتىىدث وتسىىتمر .إنَّ عل ىاَ اجلميىىع أن ال يرتكىىوا
كالبَهم لقيةً كما تشاء ،لقد ولحلاَ الزم الذي يرتك فيه مَ ْ
ال يطيع القوانني سأعاقب مالكَ هذا الكلىب ،وسىأعلمه مى
أنا .يستدير إىل الشر ي املرافق:
 يا يلديري  ،حترَّ عما يكون صاحب هذا الكلب ..هذاالكلب جيب أن يقتل ..إفعل ذلك سريعاً ،فقد يكون مسعوراً..
علاَ أي حال مل هذا الكلب؟
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 يبىىدو أناىىه كلىىبٌ اجلنىىىرال ييجىىالوف ..ينطُىىق أحىىدٌ مىىاحلشد.
 للجنرال ييجالوف؟ هىا! ..يالىديري  ،إخلىع معطفىي! ..مىاهذا احلر الشديد! م ادتمل أن متطر هذا اليوم ..يوجد مثىة
شىىيء ال أفهمىىه كيىىف عواىىك هىىذا الكلىىب؟ ايتوجىىه العريىىف
أمخيلوف إىل اكريوكنيا متساءالً .اوكيف ال أصبعك،إناه
كلبٌ صغري بينما أنتَ رجلٌ كبري؟ . .رباما فعلت ذلىك بنفسىك
وأداعيت جرحك م فعل هذا الكلب املسكني سعياً للحصول
علاَ مال . .أعرفكم أيها الشيا ني!!
 اأ فأ السىيجارة يف وجىه الكلىب لكى الكلىب لىيسةبياً فعواه ،ياسيدي .ا يتفوه الشر ي يلديري .
 تكَذٌب! ..ما شاهد مثل هذا ،ياسيدي ما شاهد مطلقاً..ولك ْ دعْ احلاكم يقررا ،القانون يؤكد بسواسية اجلميع يف
هذا العهد؛ ولي أخٌ يعمل يف قسم الشر ة فإنْ مل..
 توقف! اكالحل! هذا ليس كلب اجلنرال ايقول الشر ي يلديريمظهراً هتماماً ،اال ميلك اجلنرال كلباً كهذا ،هذا كلبٌ ال
ميت إىل كالبه بشيءا.
 أمتأكد م ذلك؟ ايسأل العريف أمخيلوف. نعم ،كلا التأكيد.48

 وأنا متأكد أيوا . .كىالبٌ اجلنىرال ةاليىة الىثم  ،أمىاهىىذا الكلىىب فلىىيس لىىه شىىعر مقبىىول وال شىىكل يعتَىىد بىىه ملىىاذا
يقتين الناو كالباً قمي ة ..لو كان يف بطرسبورج أو موسكو
مثل هذه الكالب هل قم ما حيدث؟ ل جيهدوا أنفسهم يف
البحث يف فقراا القانون للتخلحلا منها ،بل يصنعون هلا نهاية
سريعة . .اياكريوكنيا ال شكحل أنك تعاني م أمل اجلرح لذلك
سىىىوف ال أتىىىرك األمىىرَ جيىىىري عاديىىاً ،سىىىألقحل مىىىالكي هىىىذه
الكالب درساً . .ولك يبتسم أمخيلوف مفكراً! أعتقد أنين
شاهدا هذا الكلب يف باحة اجلنرال.
 ا بعاً؛ إنه كلب اجلنرالا يأتي صوا م عمق احلشد. يالديري ؛ سىاعدني . .ألبسىين معطفىي وخىذ الكلىب إىلاجل نرال تأكد إن كان له أم ال .قل وجدته يف الطريق فأتيت
به ؛ قدم هلم رجاء؛ إرجوهم أن ال يرتكوا الكلب يف الشارع،
ألنه كلب مثني وقد يرتكب أحدهم

اقة فيطفاء سيجارة

يف خطمه فيتسبب يف إيذائه ،الكلب خملوق رقيق ..وانت أيها
الغيب . .أخف ْ يدك فال ضرورة لعرض إصبعك السخيف ،إنها
اقتك.
 هىىا هىىو بىىاخ اجلنىىرال ،دعونىىا نسىىتفهم منىىه ..مرحبىىاًبروخور تعال هنا للحظة ،إنظر هل هذا كلبكم؟!
 هذا! . .مل نقنت مثل هذه الكالب يف حياتنا أبداً.49

 هىىذا كلىىب ال يسىىتحق السىىؤال عنىىه ..يتمىىتم أمخيلىىوف..متشردٌّ وينبغي قتله.
 كال ..ليس لنا مطلقاً ،بل هىو عائىد ألخ اجلنىرال الىذيوصل إىل املدينة توااً.سيدي ال يفوِّل هذه األنواع ،إمنا أخوه م
يرةبها.
 هكىىذا إذاً أخىىوه فىىال دميىىري إيفىىانوفيتا وصىىل إىل هنىىاايتساءل أمخيلوف وحاياً مشرق وأبتسامة تغمر وجهه :احسناً،
حسناً ،مل أك أعرف ذلك .اإذاً هو يف زيارة ملدينتنا!
 نعم ،يا سيدي يف زيارة. حسناً ،حسناً وهذا هو كلبىه ،أنىا مسىرور جىداً خىذه!ياله م كلب صغري وبارع ،سريعاً أمسك باصىبع هىذا الرجىل
ها ..ها ..ها ،ملاذا ترجتف أيها الكلب الصغري ..مل تفعل شي اً
يستحق اخلوف؛ وهذا الرجل وةدٌ وشرير..
ينىىىادي ابروخىىىورا علىىىا الكىىىىىلب و يىىىذهب بىىىه بينمىىىا يوجىىىه
أمخيلىىوف تهديداتىىىىىىه إىل اكريىىوكنيا .حيكىىم ش ىدا معطفىىه
علاَ جسده ثم يتخىذ ريقىه إىل داخىل السىوق يتبعىه الشىر ي
يلدري حامالً الفاكهة املصادرة..
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الشَّــــحاذ

THE BEGGAR
انطون شيكوف

 اسيدي الرحيم  ،ك أكثر عطفاً لالسىتماع إىل رجىلٍفقريٍ جائع .مل أذق عاماً منذ ثالثة أيام ،وليست لىديَّ مخسىة
كوبيكاا* ألقوي ليلق يف النزل .أقسم باهلل ،يلة مخسة
أعوام كنت مىديراً ملدرسىة وخسىرا وظىيفق بسىبب مكيىدة
دبارها لي ازمستفوا .كنت ضحية شهادة ةادرة .وها أنت تراني
خارج مكاني املفرتض ،منذ عام.ا
نظر اسكفورتسوفا

امي مدينة بطرسبورغ إىل املتحدث

وعطفىىىىىه األزرق الىىىىىداك املوحىىىىىل واملتهىىىىىرىء ،إىل عينيىىىىىه
املرتقرقتني بتأثري مخرة عباها ،إىل البقىع احلمىر علىا وجنتيىه.
خامره ظ أنه رأى هذا الرجل م قبل.
 ااآلن عىرِضَ علىىيَّ عمىلٌ يف مقا عىىة كالوكىىا.ا ..واصىىلالشحاذ حديثه ا لك ليست لديَّ الوسيلة للوصول إىل هناك..
لىىىىذا بكىىىىل تهىىىىذيب أرجىىىىو مسىىىىاعدتكم ..اشىىىىعر باخلجىىىىل
ملناشدتكم ،لك الظروف جتربني علا ذلك.ا.
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العَ سكفورتسوف حذائي الشحاذ .كانت الفىردة األوىل
مسىىطحة تشىىبه حىىذاء عادياىاً فيمىىا األخىىرى هلىىا عنىىق يرتفىىع إىل
وس الساق ..وفجأة تذكحلر:
 اامسع! يوم قبىل البا رحىة قابلتىك يف شىارع سىادوفوي .ا..قال ادامي ا هناك مل تقل لىي انىك مىدير مدرسىة قرويىة؛ بىل
قلت أنك الب فُصلتَ م الدراسة ،أتتذكر ذلك؟ ا.
 اكى...ال .كال .ذلك ال ميك أن حيصل! ا راح الشحاذيدمدم بارتباك .ا أنا مدير مدرسة قروية  ،وإذا رةبت أظهر لك
وثائق تثبت ذلك.ا
 كذبك هذا يكفي! ادعيت انك البٌ ،وأخربتين حتابأسباب فصلك ..أتتذكر؟ا
احتدمت أعماق سكفورتسوف وبىدا سىيماء احتقىار علىا
وجهه جتاه الرجل الرث.
 هذه وضاعة.ا .صرخ ةاضباً ا هذا خِىداع! سأسىلحلمكَ إىلالبوليس .اللعنة عليك! ..أنت فقري وجائع ،لك ليس لك احلق
يف أن تكذب بال حياء! ا.
امسك الرجل الرث قبوة الباب كما لو كان رياً يقع يف
فخ وراح يطالع ما حول القصر بيأو.
_ أنا ...أنا لست كذاباً .ا دمدمَ ا لدي مى املستمسىكاا
ما يثبت ذلك.ا
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 مَ يصدقُك؟ ااستمر سكفورتسوف وملىا يىزل سىاخطاًاأنىىىت تسىىىتغل عا فى ى ة النىىىاو مسىىىي اً ملىىىدراء املىىىدارو الريفيىىىة
وللطلبة ... .إنها وضىاعة شىديدة ،ودنىاءة ،وقىذارة! ..اسىتغاللك
هذا مثريٌ لال

زاز.

اعرتى سكفورتسوف ةوىب عىارم متوجهىا بىالتوبيخ اخلىالي
م الر ة إىل الشىحاذ بينمىا انبثقىت يف نفىس الشىحاذ ةطرسىة
كاذبىىة معىىربة ع ى مقىىت وا

ىىزاز ،مظهىىراً اسىىتياء وىىا حيبىىه

سكفورتسوف وما خيتزنه م شفقة ومشاعر قلبيه وعا فة جتاه
شخصه ةري السعيد .بكذبه الصارخ ،بهجومه الغادر علا احلنو
الىذي ميتلكىىه الشىىخا دنىس الشىىحاذ الصىىدقة الىق كىىان مى
املقرر أن مينحها للمساكني دون خشىية يف قلبىه .يف بدايىة األمىر
دافع ع نفسه واحىتج ،مصىاحباً احتجاجىه بقَسىمٍ ،لكنىه ةىرق
بعدها يف الصمت مطأ اً رأسه،

اوال السيطرة علا خجله:

 اسيدي.ا واضعاً يده علا قلبه ا أنا حقحلاً كنت ...كاذباً! أنالست الباً وال مديراً ملدرسة ريفية .كل ذلك جمرد اخرتاع مناي!
لقد كنت سابقاً يف اجلوقة الروسية لكين ُردا بسبب إدماني
علا اخلمر .لك ماذا أفعل؟ صىدقين واهلل ،ال اسىتطيع العىيا
بدون الكذب ..عندما أقول احلقيقة ال أحد سيساعدني .احلقيقة
إن اإلنسىىان سىىيموا مىى اجلىىوع ،وسىىيتجمد إن مل يىىنم ليلىىه يف
النزل! ..ما قلته صحيح ؛ افهم ذلك ،لك  ...ماذا عليَّ أن أفعل؟ ا
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 اماذا عليك أن تفعل؟ تسأل ماذا عليىك أن تفعىل؟ اصىرخسكفورتسوف ،مقرتباً منه ا اعمل ..هذا ما عليك فعله! جيب
أن تعمل! ا.
 ا أعمل ...أعرف ذلك .لك أي احصل علا العمل؟ ا هراء . .أنىت شىاب قىوي ومتعىافا ،وبإمكانىك احلصىولعلىىا أي عم ىلٍ إن أردا .لكنىىك تعىىرف يف قىىرارة نفسىىك أنىىك
متكاسل ،مدلل ،سىكحلري! تفىح الفودكىا مثلمىا يفىح اقىوريا
الشاي ! أصبحتَ فاسداً ويغور خطؤك حتا خناع عظامك ،مل
تعد تصلح لشيء ،فقى للشىحاذة والكىذب! ..لىو أنىك سىعيت
بلطف للحصول علا عمل حلصلتَ عليىه يف مكتىب مىثالً ،يف
اجلوقىىة الروسىىية ،أو كصىىانع بيليىىارد حيىىث ستحصىىل علىىا
مرتاب فىال جهىداً كىبرياً سىتبذل .لكى هىل ترةىب أن تشىتغل
عامالً يدويااً؟ سوف أضم لك هذا ،ل تكىون

حلىال بيىت أو

عامل مصنع .أنت أنبل م أن تكون كذلك.
 اأحقحلاً ما تقول؟ا .تكلم الشحاذ مبىدياً ابتسىامة سىخريةاكيىىف أكىىون عىىامالً يىىدويااً؟ ا فىىاا الوقىىت الىىذي أكىىون فيىىه
عامىىل يف دكىىان .والعمىىل يف التجىىارة يسىىتدعي أن تبىىدأ املهنىىة
وأنت صغري . .وال احد سيشغلين

حلال بيت ألني لست م هىذا

الصىىنف .. .مل أك ى قىىد عملىىت يف مصىىنع مسىىبقاً أمىىا التجىىارة
فيجيدها شخا يعرفها.
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 هىىراء! دوم ىاً تبحىىث ع ى مىىربراا التهىىرب .أال ترةىىب أنتكون قا ع أخشاب؟ا
 -ا ال ارفى

ذلىك ،لكى عماىال قطىىع األخشىاب أنفسىىهم

اآلن عا لون ع العمل.ا
 أوه ،كىل العىا لني جيىىادلون وثىل ذلىىك .فحاملىا يعىىرضعليىىك مقىىرتح ترفوىىه . .هىىل ترةىىب بىىأن تكىىون قىىا ع أخشىىاب
عندي؟ا
 بالتأكيد أرةب. جيد جداً ..سوف نرى ...ممتاز .سنرى ا بعصىبية واموىةوبىىال سىىرور متخابىىث فىىرك سكفورتسىىوف كفحليىىه مسىىتدعياً
بااخته م املطبخ.
 ا تعالي ،يا أولغا.ا ..قال ا خذي هذا السيد إىل السقيفةودعيه يقطع لنا بع

األخشاب.ا

هز الشحاذ كتفيه حبركة يريد منها إظهار ال مباالته رةم
ارتباكه.وبال رةبةٍ تبع الطبااخة .كان واضحاً م تصرفه أنه
ب
وافق أن يىذهب ويقطىع األخشىاب ال ألنىه جىائع ويبغىي كسى َ
مالٍ بل ألنه ببسا ة يبغي احرتام الذاا وجتناب خزيٍ سيلحق به
إن رف

عرض الرجل ادامي ؛ كذلك ألنه أعطا كلمته يف

الرةبىىة بالعمىىل .وم ى الواضىىح أيو ىاً أن موافقتىىه جىىاءا جىىراء
معاناة صنعها له اإلدمان علا شرب الفودكا ما جعله علىيالً،
55

يبعده الدوار ع كل مَيلٍ للعمل.
أسرع سكفورتسوف إىل ةرفة الطعام .وم النافىذة املطلىة
علا الفناء استطاع مشاهدة سقيفة اخلشب وكل شيء حيدث
يف الفناء .منتصباً عند النافذة أبصر الطباخة والشحاذ يظهران
علىا الطريىىق اخللفىىي يف ال فنىىاء ويتجهىىان عىىرب الطريىىق الثلجىىي
املوحل إىل سقيفة اخلشب .فتحت أولغا الباب بطريقة عنيفة.
 اعلىىا األةلىىب قطعنىىا علىىا املىىرأة تناوهلىىا القهىىوة.ا فكحلىىررومة هذه املرأة! ا

سكفورتسوف ا أي خملوقة

شىاهد مىىدير املدرسىة املزيىىف والطالىىب املزيىف جيلىىس علىىا
كتلىىة م ى اخلشىىب،

ني ىاً خديىىه األ

ىىري علىىا قبوىىتيه،

ةارقىاً يف الىىتفكري .رمىىت الطباخىىة فأسىاً عنىىد قدميىىه باصىىقةً
بغوىىب علىىا األرض .ةوىىب تظهىىره تعىىبرياا شىىفتيها ،منهال ىةً
عليه بالسباب .سحب الشحاذ زند اخلشب إليه بال رةبىة .ثبَّتىه
بىىني قدميىىه ،وحبيىىاء مىىرَّر الفىىأو عىىرب الزنىىد ،فتىىداعا الزنىىد
وسق  .سحبه إليه ث َم نفخ علا كفياه املتجمدي ؛ ومراةً أخرى
مرر الفأو عليه حبذر خشية أن يورب حذاءه أو يقطع أصابع
قدميه .سق الزند مرةً أخرى.
تبىىدد ةوىىب سكفورتسىىوف تلىىك اللحظىىة وهىىو يرمىىق هىىذا
املشهد .شعر باخلجل واحلسرة معتقداً أنه اجرب املدلل السكري
الىىذي قىىد يكىىون مريو ىاً م ى الصىىعب عليىىه أداء عمىىل صىىعب
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كهذا ،يف يوم بارد كهذا.
 اال تبالي .دعه يستمر يف عمله.... .ا فكحلىر متحركىاً مىةرفة الطعام إىل املكتبة اافعل ذلك لصاحله! ا
بعىىىد انقوىىىاء سىىىاعةٍ ظهىىىرا أولغىىىا معلنىىةً إكمىىىال تقطيىىىع
اخلشب.
 إذاً .أعطه نصف روبل.ا ..قال سكفورتسوف.ا إذا رةىبدعيه يأتي ويقطىع اخلشىب بدايىة كىل شىهر .....سىيكون مثاىة
عمل دائم له .ا
يف بداية الشهر ظهر الشحاذ ،ومرة أخرى حصل علا نصف
روبل علا الرةم مى أنىه مل يبىق ىويالً .منىذ ذلىك الوقىت ظىل
يواصل اجمليء فيجد العمل ينتظره .بع

األحيىان كىان يقىوم

وهمة كنس وإزاحة الثلج مى علىا كومىة القىا أو تنظيىف
السقيفة .ويف عملٍ آخر يقوم بوىرب السىجااد واالفرشىة .صىار
دائما يستلم ثالثني أو أربعىني كوبيكىا لقىاء عملىه ،ومل يعىد
يتلقا بنطلوناً قدمياً يف أية مناسبة.
عنىدما انتقىىل سكفورتسىوف ُلىىِب منىه املسىىاعدة يف حىىزم
ونقىىل األثىىاث .يف املناسىىبة تلىىك كىىان الشىىحاذ وقىىوراً وعابس ىاً
وصىىامت .نىىادراً مىىا ميىىس األثىىاث ،وميشىىي بىىرأوٍ متىىدل خلىىف
العرباا حاملىة األثىاث ومل يظهىر أنىه منشىغل باملهمىة املوكلىة
إليه ،يرجتف مى الىربد فحسىب ،ويسىيطر علىا ارتبىاكٍ جىرااء
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ضحك العمىال املىرافقني للعربىة علىا كسىله ومخولىه وسىرتته
الرثاة الق كانت يوم ًا ما تعود لرجلٍ نبيل.
 احسنا . .أرى أن كلماتي أثَّرا به .ا قال سكفورتسوفوهو يناوله روبالً ا هذا مقابل عملك .أرى انك ةري مثل وال نافرٍ
م العمل ..ما امسك؟ ا
 ا لوشكوف.ا اسىىىتطيع أن أوفىىىر لىىىك عمى ىالً أفوىىىل ةىىىري منفىىىر ،يىىىالوشكوف ..هل تستطيع الكتابة؟ ا
 انعم سيدي.ا اإذاً اذهىىب ةىىداً بهىىذه التوصىىية إىل زميىلٍ لىىي وسىىيعطيكبع

النسخ لنسخها .اعمل جبد وال تشرب ،وال تنسا أيواً ما

قلته لك ..إىل اللقاء.ا.
سرَّ سكفورتسوف لوضعه ليشكوف يف الطريق املستقيم،
رابتاً علا كتفه بلطف ومصافحاً له عند املغادرة.
تنىىاول ليشىىكوف الرسىىالة وةىىادر . .ومنىىذ ذلىىك الوقىىت مل
حيور إىل الفناء اخللفي لبيت سكفورتسوف أبداً.
عامان مرا علا ذلك.
ويف احىىد األيىىام؛ وفيمىىا كىىان سكفورتسىىوف واقف ىاً عنىىد
مكتىىب بيىىع بطاقىىاا الىىدخول إىل املسىىرح يهىىم بىىدفع املبلىى
املستحق لشراء تذكرة أبصر إىل جانبىه رجىالً ضى يل اجلسىم
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بياقة فروها م جلد احلمل ،يعتمر قبعة رثاة م جلد القطى .
جبنب لب الرجىل مى قىا ع التىذاكر تىذكرةً ،دافعىاً بعى
الكوبيكاا.
_ ا ألست أنت ليشكوف؟ ا توجه سكفورتسوف بالسؤال
إىل الرجل الو يل مدركاً أنه قا ع األخشاب السابق.ا حسنا،
ماذا تعمل اآلن؟ هل تسري األمور علا ما يرام؟ا
 اجيىىىدة جىىىداً . .أعمىىىل اآلن يف مكتىىىب كاتى ىب العىىىدل.واكسب مخس وثالثني روبالًا.
 احسىنا ..شىىكراً هلل ،أنىا مبىىتهج ألجلىك .سىىعيد ،سىىعيدجداً يا ليشكوف .أتعرف أنك بطريقة ما مثل ولدي .فأنا مَ
أرشىىدك إىل الىىدرب الصىىواب .هىىل تتىىذكحلر أي تىىوبيخ كنىىت
أوجهىىه إليىىك؟ كنىىت ذلىىك الوقىىت تغىىوص خجىىالً يف األرض..
حسناً .أشكرك يا عزيزي علا تذكرك لنصائحي .ا.
 اشىكر ًا لىك أيوى ًا اقىال ليشىكوفا لىو مل أجىيء إليىىكيوم ًا لروا بقيت حلىد هىذا اليىوم أدعىي بىأني مىدير مدرسىة أو
الب .نعم يف بيتك متَّ إنقاذي وتسلقي خروجاً م احلفرة.
 اأنا مسرور .مسرور جداًا. شكراً لكلماتك العطوفة ومةثرك .ما قلتىه ذلىك اليىومرائع ىاً .أقىىرُّ حبس ى صىىنيعك وصىىنيع بااختىىك .ليباركهىىا اهلل.
امرأة ذاا قلب نبيل .ما قلته تلك األيىام كىان رائعىاً .أنىا بعىاً
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ممنتُّ لك املا أنا علا قيىد احليىاة لكى أولغىا باختىك هىي
الق أنقذتين.
 اكيف ذلك؟ا اكيف؟ . .كنت ما أن أجيء إليك لتقطيع اخلشب حتاتبدأ هي :اآ ،يا سكران ! يىا متبَّىل ،يىا مَى مل يأخىذك املىوا
حلد اآلن!ا .بعدها قطو لتقف قبالق راثيةً،
ونائحة:ا أنتَ شخا ةري

دقة يف وجهي

ظوظ! ال متلك شىي اً مى السىعادة

الق يف هذا العامل ،ويف املقابل سيصلونَك يف النار السعري أيها
السىكحلري املسىىكني! أنىىت خملىىوق فقىري وحىىزي !ا .لقىىد كانىىت
دائماً قا بين بهذا األسلوب .كم كانت تقلق نفسها َ ،وكم
مرة ذرفت الدموع ألجلي ،ال أستطيع أن أخربك َ .لقد أثَّرا بي
كىىثرياً فجعلىىتين أتغياىىر .كانىىت تتىىوىل تقطيىىع اخلشىىب عوض ىاً
عىىين .هىىل تىىدري يىىا سىىيدي كىىم تغياىىرا ،وكيىىف قلحليىىت عى
الشىىرب .ال اسىىتطيع الشىىرح .فق ى اعىىرف مىىا كانىىت تقولىىه،
والسىىلوك النبيىىل الىىذي سىىلكَته يف تصىىرفها معىىي فىىدفعين إىل
التحول م أعماق روحي .ل أنسىا حسى صىنيعها ...أنىه وقىت
الدخول .اجلرو علا وشك أن يورب.ا
احننا لوشكوف احرتاماً ،وحترك صوب صالة العرض.
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يف املقربة
انطون جيكوف

 شىىىرعت الىىىريح تعلىىىو ،ايهىىىا االصىىىدقاء؛ والىىىدنيا آخىىىذةبالعتمة ..ألىيسَ مى االفوىل التوقىف عى العمىل قبىل ان تىزداد
سوء؟
كانت الريح تدوم بني االوراق الصفر ألشىجار البتىوال الىق
تنف

علينا قطراا ماء ثقيلىة .انزلىق واحىد مى جمموعتنىا يف

تربة ينية لكنه استطاع التشبث بصليب ضخم اهليأة رمادي
اللون كي يتفادى السقوط.
 -اييكىىور كرازنوركىىوف عوىىو جملىىس

لىىي وفىىارو

فخريا . .شرع صاحبنا يقرأا عرفت ذلك الرجل ادرتم .كىان
مولعاً بزوجته ويلبس شري ستانسالف ،وال يقرأ شي اً ..يتق
عمله جيىداً ..حياتىه تسىري بصى ورة متميىزة؛ ألىيس كىذلك؟ ..ال
أحىد يظى أنَّ مثاىةَ سىبباً أدى بىه إىل املىىوا؛ ولكى واحسىىرتاه!
ترب به القدر ..سق املسكني ضحية سلوكِهِ الفوولي .ففي
احدى املناسباا وعنىدما كىان يصىيخ السىمع مى خىالل ثقىب
مفتاح باب تلقا م ذلك الباب ضربةً علا رأسه سببت له رجاه
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يف الدماغ وةياب الوعي أدياا إىل وفاته ..وهنا حتت شاهدة هذا
القىرب يتمىىدد رجىل كىىره منىذ والدتىىه االشىعار واحلكىىم ..رةىىم
ذلىك؛ وكمىا لىو أُريى َد لىه أن يسىخر منىىه زخرِفىت شىاهد ُة قىىربه
باالشعار هناك شخا قادم! مرَّ م أمامنا رجلٌ يرتدي معطفاً
رثااً وله وجهٌ حليق قرمزي مزرَق؛ حتت ابطه قارورة نبيذ بينمىا
تربز م فتحةِ جيبهِ حزمةو م اصابع السجق.
 اأي قرب موشكني؛ املمثل؟ا ....سألنا بصواٍ أجا.أرشدناه إىل حيث ينتصب قرب موشكني ،املمثل الذي تويفَ
قبل عامني.
 اانىىىتَ موظىىىىف حكىىىومي ،كمىىىىا نفىىىرتض؟ا ..توجهنىىىىابالسؤال اليه.
 اممثىىل . .يف هىىذه االيىىام يغىىدو م ى الصىىعب التمييىىز بىىنياملمثلني واملوظفني الكتااب . .ال شك أنكم الحظتم ذلك ..تلك
حالة مثالية لكنها ةري مغرية للموظف احلكومي.ا
إنَّ مل الصعوبة وكان اجياد قرب ممثل .فهو مغمور وةارق
جراء ارتفاع االعشاب الوارة؛ فاقد لكل سيماء يظهره قرباً..
صليب صغري رخيا بدأ يتعف وتغطيه أشناا خوراء اسودَّا
بفعل الصقيع وهواء ةابة معمرة ..يبدو كأنه يتوجَّع.
 اموشكني؛ الصديق املنسي.ا ..قرأناالزم

ا املستحيل ،وصححَّ بهتان االنسان.
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 اما حفِر علا رخامته تظهره عالي الفخامة بىني املمىثلنيوالصحفيني ،لك الزمالء االعزاء ابتلعوا املالا ...تنهدَ املمثل؛
احننا إىل االرض راكعاً ،ماسااً الرتبة الندية بركبتيه وقبعته.
 اماذا تعين؛ ابتلعوه؟ا اببسىىا ة! مجعىىوا مالىىه . .نشىىروا مقالىىة صىىغرية عنىىه يفاجلريىىدة ،ثىىم صىىرفوا البىىاقي يف شىىرب اخلمىىر ...ال أقىىول ذلىىك
لغىىىرض صىىىب اللىىىوم علىىىيهم .فقى ى كنىىىت آمىىىل أن يصىىىرفوها
بالطريقةِ املُثلا . .أمتنا هلم الصىحة التامىة والىذكرى اخلالىدة
له.ا
 االشرب يعين صحة سي ة ..ال ذكرى خالدة! فق حزندائم . .اهلل يهبنا ذاكرة لبع

الوقت ،لكنىه مينحنىا ذكىرى

أبدية ..وماذا بعد؟ا
 اأن ىتَ علىىا حىىق يف هىىذا االمىىر .كىىان موشىىكني رج ىالًشىىهرياً هىىذا واضىىح؛ كمىىا تىىرى توجىىد مثاىىة دزينىىة م ى أكاليىىل
الورود موضوعة علا قربه؛ واآلن قد نسيَ .أول ك الذي أعزَّهم
نسوه .لك الذي سبب هلم األذى يتذكرونه ..أنا علىا سىبيل
املثال أبداً أ أبداً ل أنساه ..أنا الذي مل أنل منه سوى األذى .لذا
تراني ال أك ُّ للفقيد حبااً.ا
 أيا أذى سببه لك؟ ا أذى عظيم!ا . .تنهد املمثل واستياء مر اكتست به تعابري63

وجهىىه . .ابالنسىىبةِ لىىي كىىان وةىىداً ونىىذالً ..هىىو اآلن يف مملكىىة
السماء ،تنظر اليىه وتسىتمع لىه؛ فعى

ال.
ريقىه أصىبحت ممىث ً

اصىىطادني م ى بيىىت األهىىل بفنا ىهِ .أةرانىىي حبماس ىةٍ أن اصىىبح
ممثالً؛ وعدني بنيل أنواع املغرياا . .مغريىاا مل جتلىب لىي ةىري
الىىدموع واحلىىزن . .مىىا لىىدى املمثىىل مى مغريىىاا كىىثرية هىىي يف
الواقع الشيء املرير واملوجع ..لقد خسرا الشىباب ،والرزانىة،
وأي مظهىىر للقداسىىة ..ال أملىىك نصىىف بىىين* ألبىىارك بىىه نفسىىي.
أحذيق م النوع اهلاب حتا الكعبني .سروالي يبلا وأرقحلعىه.
أما وجهي فيبدو كما لو نهشته الكالب ..رأسي مليءٌ باهلُراء
واالفكىىار املشىىتتة .سىىرق مناىىي اميىىاني وعبقريىىي* الشىىرير .لىىو
كانت لدي موهبة لغىدا ذلىك العبقىر شىي اً ذا اهميىة .ولكىين
كما أنا اآلن شخاٌ

طَّم دون مقابل .كلُّ شيءٍ فاتر ،حتا

كربياء االصدقاء ...أال متتلك بعواً منىه؟ ...يوجىد مىا يكفىي
للجميع ....بررررررر . .دعنا نشرب إلراحة روحِهِ ا ...بىالرةم مى
أنين ال احباىه ،وبىالرةم مى أنىه ميىت فهىو الوحيىد لىي يف هىذا
العىىامل . .وهىىذه هىىي املىىرة االخىىرية الىىق أزوره فيهىىا ألن اال بىىاء
* عملة روسية صغرية ليست بذاا قيمة.
* عبقري الشرير :يىراد بىه الىروح الشىريرة (كىان الرومىان يعتقىدون أن كىل
انسان لديه اثنان م اجل  ..ج اخلري وج الشر .وصاحب احلظ السيء هو
الذي خيوع جلنايه الشرير).
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أعل موني بأني سأموا قريباً بسبب االدمان علا اخلمر ..الواحد
مناا جيب أن يغفر ألعدائه.ا
تركنا ملواصلة احلديث مع موشكني امليات يف الوقت الذي
شرعَ املطر يهطل خفيفاً ..مطرٌ بارد ولذيذ.
يف االستدارة الق تقودنا حنو الدرب املنثور باحلصا التقيناً
موكباً جنائزياً .اربعة حيملون تاب وتاً بتاي اللون ؛ يرتدونَ بدالا
منقطة ويلبسون جزماً موحلة التصقت بها وريقاا شجر ..كان
الظالم قد حلَّ ما دفعهم إىل أن يتعجلوا يف حركتهم فيتعثرون
اولني انزال التابوا م فوق كواهلهم.
 لقد صرفنا ساعتني منشي؛ وهذا هو امليت الثالث الذييأتون به؛ أال نعود إىل بيوتنا ايها االصدقاء؟
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مبـارزة أندلســية
An Andalusian Duel
إستابانيز كالديرون
يف ه ـ ا الــبص تبــدو الســترية والــت كم وا ـ

 .فالقــارو وهــو

يدخل أجواء القراءة يتوقع حدوث العبف وسفك الدماء ،لكبه رغم
تبامي القلق وهلفة االطالع على مـا سـي دث سيكتشـف أن قطـرة دم
واحدة مل تُسفك

املرتجم
عرب ساحة ( سانت آنىا ) الصىغرية ؛ باجتىاه احلانىة املقصىودة
حيىىث بإالمكىىان احتسىىاء أفوىىل نبيىىذ يف اشىىبيلية كىىان مثَّ ىةَ
رجالن خيطوان علا مهلهِما.
الرجل الذي خيطو وس الشارعِ يبدو أ ولَ قامةً م اآلخر
وا يزيد علا اإلصبع؛ يعتمر قبعةً ،وايشارب يلتمُّ رفىه حتىت
ذراعه األيسر .حىذاأه الطويىل العنىق ،ومظهىره القىوي املتىزن،
وشىىعره اجملعَّىىىد الىىىداك  ،وعينىىىه الىىق تشىىىبه فحمىىىة

ىىىراء

مستعرة ؛ كل هىذه املواصىفاا تشىي بأنىه مى أول ىك الرجىال
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الذي بإمكانهم ركوب حصانٍ وقيادته إىل حتفه ،واإل احة
بثور املصارعة حتا املوا.
أما الرجل الذي يرافقه فقد ارتدى حذاء قصريَ العنق وعلا
قميصهِ بانت األلوان العديدة املتنافرة .صفٌّ م األزرار يزخرف
رداءه .أماىىىا ايشىىىاربه فمفتىىىوح ،وقبعتىىىه هابطىىىة حتىىىا األذنىىىني.
خطواته القصرية الرشيقة ،وحركاته املمتل ة حيويةً وإشراقاً؛
قلق انطباعاً بأنه قادرٌ علا إ الق قهقهاته الساخرة يف وجه
أعنف ثورٍ يرةو ،وأهوج وحا يتحداى.
خطوا خلف االثنني بتمهِّلٍ ،ةري قادرٍ علا منعِ نفسىي مى
فوولٍ شرع يتناما داخلي؛ فوجلت احلانة الق دخالها.
يف الواقىىع مل تك ى حان ىةً إنامىىا مكان ىاً جيمىىع صىىفةَ مطعىىم
يتوىل تقديم الوجباا ومواصفاا مكانٍ للقادمِ مقدرة احتساء
املشىىروباا .وكمىىا يَىىرى قراحلئىىي فىىإني أحىىب تسىىمية األشىىياء
بأمسائها الق تعنيها .وقد دخلت وجلست عنىد منوىدةٍ حبيىث
مل أجعلهما يالحظاني.
أبصىىرتهما ينزعىىان م ى رقبتيهمىىا أحزمتهمىىا اجللديىىة الىىق
حتمل سال حيهما وجيلسان كما لو كانا لوحدهما ،أو كأن
ال أحد يف احلانة ...ثم شرعا يتحدثان:
 ابوبليتا . .نطق الرجل الطويلا إذاً سيواجه أحدنا اآلخر.أنتَ بيدكَ سكحلني . .أنتَ ستكون هنا؛ وأنىا سىأكون هنىاك...
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واحد ،اثنان ...هنا مكانك الدفاعي ...هذا لكَ ..خذه ...وا لب
ما حتب ... .دعنا أوالً نشرب النبيذ سويةً ؛ ثم خنرج .ا.
 ابالبيجىىاا . .أجىىاب بوبليىىتا أنىىا لسىىت مى الرجىىال الىىذييتسبباون بإةاظةِ أصدقائهم كما تفعىل أنىت .دع النبيىذ يصىل.
نشربه أوالً؛ ثم نطلق أصواتنا بالغناء ،وبعدها يبدأ عرو الدم
والدماء.
فاهىىىا بالطلىىىب فجىىىاءا أقىىىداح النبيىىىذ ،وبىىىدأا سىىىيمفونية
اصطدامها الرنيين .نظر أحدهما بوجه اآلخر ،و فقىا يغنيىان
أةنيةً اشبيلية.
وهاتيك قارئي ما حدث:
خلعاً ايشاربيهما برشاقةٍ وخفحلة ،سحبا السىكحلينتني اللىتني
م املفرتض االقتتال بهما م ةمديهما فربق نصىالهما بريقىاً
أخااذاً .،بدا حافحلة الواحدة منهما كاف يىة لفىتح ثقىب يف معىدة
املقابل .أقتسم االثنان استنشاق اهلواء لعدة مرااا؛ ومعهما كان
النصالن يربقان .لفحلا ايشاربيهما حول ذراعيهما األيسري  .التقيا
ع قربٍ ليبدءا الشروع باملبارزة ...ثم تراجعا.
همىىا اآلن أكثىىر جىىرأةٍ للمواجهىىة والقفىىز باجتىىاه بعوىىهما.
لك َّ ابوبليتا رفع علمَ لبِ الوقت للمناقشة.
 بالبيجا؛ يا صديقي .استميحكَ حس َ صىنيعٍ تؤدايىه لىي،هو أنْ ال تهوي بسكحلينك علا وجهي ألنَّ أيَّ جرحٍ قد يشوهه،
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فيتسبب يف عدمِ معرفةِ أمي بي .كمىا أنَّىي ال أمتنىا أنْ أظهىرَ
قبيحاً؛ وحرام أن تفسِد شكالً صنعه اهلل بنفسه.
 موافق ا .اأجاب بالبيجا ا سأجعل تصوييب إىل أسفل. ما عدا ..مىا عىدا معىدتي .ال تصىوِّب علىا معىدتي أيوىاً؛ذلك أنين ودائما أحاول أن أكونَ نظيفاً .ال أحب أن أرى نفسي
متَّسىىىخاً بفعىىىل عنتىىىك الىىىق سىىىتمزقها وتىىىدلق مىىىا فيهىىىا علىىىا
مالبسي.
 ال ..ال ..سأجعل ضرباتي إىل أعلا؛ ودعنا نبدأ االقتتال. خذ حذرك م صدري فهو ضعيف ال حيتمل الطعناا. حسناً يا صديقي أخربني أي تريد لسكيين أن تورب؟ يا عزيزي بالبيجا .يوجىد متَّسَىع مى الوقىت وفُسىحة مىالفواء لتقطيع اإلنسىان قطعىاً ،قطعىاً .لىدي هنىا علىا ذراعىي
اليسىىرى بقع ىةو سىىوداء ميكنىىك أن جتع ىل منهىىا حلم ىاً وتقطحلعهىىا
كما تشتهي.
 لكَ ما تريد؛ ودعنا نبدأ . .قال بالبيجا ذلك؛ ورما بنفسهكالسىىهم فتجنَّىىب اآلخىىر االنىىدفاع املفىىاجئ بشىىاله .ثىىم جتنىىب
أحدهما اآلخر .ومثل ملسااِ خطحلا ني بارعني يرمسان احلرف
وهارةٍ راحا يوربان يف اهلواء دون أن متىس حافتىا سىالحيهما
بشرة أحد.
ال أعىىرف كيىىف سىىتكون نهايىىة هىىذه الىىق ظهىىرا أمىىامي
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كمعولة .وللحقِّ أقول أنين ليس الرجل املناسىب ليىزج بنفسىه
حىىاجزاً ويوقىىف االحىىرتاب .كمىىا أنَّ صىىاحب احلانىىة مل يظهىىر
اهتماما أو ارتباكاً ملا حيدث .وكل ما فعله هو أن ةطحلا علا
ضوضىىاء أقىىدامهما الىىق قىىب األرض وسىىقوط األثىىاث بفعىىل
حركتهما املثرية للفوضا ،وانطلق يعزف بقيثىارةٍ ،ويزيىد مى
رفع صوا عزفه قدر ما يستطيع .أو ألقل أناه كان هادئاً كما
لو أناه يستمتع وشاهدة مَالكني بدالً مى شىيطانني بلحمهمىا
وشحمهما يتقاتالن.
ال أعرف؛ أقول جمدداً نهاية هذا االحىرتاب؛ لكى َّ شخصىاً
آخر دخل ليأخذ دورَه يف هذه الدراما املثرية .والىذي دخىل هىو
امىىرأة بعمىىر العشىىري أو أكثىىر بقليىىل .ضى يلة اجلسىىم لكنهىىا
مثريةُ لالنتباه بفعل ما تشىي مالمِحهىا مى جىرأةٍ ووقاحىة ،ومىا
يظهره قوامها مى رشىاقةٍ واتىزان .ارتىداأها للمالبىس اجلميلىة
واحتذاأها احلذاء النظيف يعكس براعىة مظهىرٍ أنيىق .مىرَّا
م أمام ناظريَّ وقد وضعت يديها حول خصرها وراحت تتطلحلع
يف ما حوهلا ،ومتسح املكان.
وأمام هذا املشهد الذي أدارته املىرأةُ برباعىةٍ توقَّىف صىاحب
احلانة ع العزفِ ورك َ قيثارتَه ؛ أماا أنا فتغلبت علا عا فق
املستثارة كشخاٍ يفتقد إىل التجربة وهو بعمىر ثالثىني عامىاً
(وأنا ،بعد كل هذا م حلم ٍ ودم) .شاهدا املىرأة تتقىدَّم إىل
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ساحة االقتتال دون أن تقف وتصىواب نظرهىا علىا مَى ينتصىب
علا اجلانبني.
وحاملا أب صر ابولبيتىاا وابالبيجىاا السىيدة اجورجىاا ،وسىعياً
لنيل جائزة الفوز بقبوهلا زادا م حركاتهما القتالية يف

اولة

إظهىىار براعتهمىىا أمامهىىا ،وأكثىىرا م ى الطعنىىاا والوىىرباا
القوسية يف اهلواء؛ القفزاا واالحنناءلت ؛ التقدم واالنسحاب،
ولك دون أن تمَس شعرةو م رأسيهما.
س بالقصىري والفتىاة الفاتنىة تراقىب هىذا املشىهد
ت لىي َ
مرَّ وق ٌ
التارخيي بصمتٍ وبسرور أنثوي حيث ابنة األكابر تتمتع وثل
هىىذه اللحظىىاا احلرجىىة .ةىىري أنَّ ةيىىوم الصىىرامة تلباىىدا علىىا
وجهها الساحر شي اً فشي اً ؛ رفعت يدها إىل أذنها ؛ ال لتسحب
وردةً معلقىىة بهىىا أو قر ىاً يتىىدىل ،بىىل عقُىبَ سىىيجارٍ .وانىىدفعت!
جاعلةً م نفسها حاجزاً بني املتحاربني ،ما أثار انطباعاً مؤثِّراً
لىىديهما فتوقحلفىىا علىىا الفىىور؛ مظهىىري احرتام ىاً ومىىتخلحلني ع ى
الفوضا الق أثاروها ،ومعيدي هندامهم الذي تبعثر ؛ مصغني
ألوامرِ اجلَّمال الذي بدا أمامهما بأبها حلحلة.
تطلحلعت إليهمىا بإمعىا ٍن وروياىة كمىا لىو كىان مشىهد القتىال
أثارها .ثم بكلِّ ثبااٍ وقناعةٍ شرعت تفوه:
 هذا شأنٌ يعود لي. وم مناا الذي يهماكِ؟ ..قاالها سويةً ،وبنَفَسٍ واحد.72

 استمِعا؛ أيها املبجَالن ..فتاةو مثلي ،بنىت الكوسىا ،بنىتأخِ المنىىديز ،وحفيىىد ُة ال اسرتوسىىا ال تعطىىي موافقتهىىا ملىى ال
يستحقحلونَ تقييمها .عندما يتقاتل الرجال يدعون السىكاكني
تأخذ دورها ،ويرتكون الدماء تتدفحلق .وإذا كنتمىا تتظىاهران
بأنكما تتقىاتالن ألجلىي فهىذا

ى

هىراء .أنتمىا علىا خطىأ

فاضىىح ؛ فلىىيس منكمىىا الىىذي أحىىب .وحبىىييب الىىذي أود هىىو
منغىىىاالريوو .أنىىىا وهىىىو كالنىىىا حنتقركمىىىا ...وداعىىىاً أيهىىىا
الشىىجعان .وإذا كنتمىىا حقحل ىاً شىىجعان فتعىىاىل وقىىاتال حبىىييب
احلقيقي.
قالت ذلك وتفرسىت بوجهيهمىا ثىم خرجىت بىنفس خطواتهىا
الواثقة السريعة الق دخلت بها.
تابع املتبجحان الفتاةَ بنظراا باهتة ؛ بعدها ووالمح خجل
فاضح مىرراا سىالحيهما علىا ىريف كمايهمىا كمىا لىو كانىا
ميسىىحان الىىدماء العالقىىة بنصىىليهما ويبعىىداهما .قلىىيالً وشىىرعا
ينطقان سويةً:
 مل يسىىمَع مىى قبىىل ،ومل تقُىىل أالةىىاني ،وال ةنىىا مغىى ٍشحاذ ،وال سمِعَ يف السىاحة والسىوق أن رجلىني شىجاعني قتىل
احدهما اآلخر م أجل حبيبة رجل آخر.
 أعطين يدك ،يا بولبيت. ويدكَ ،يا بالبيجا.73

قاال ذلك وراحا يتحركان خارجاً إىل الشارع كما لو كانا
أعز صديقني يف العامل؛ خملفيين لدهشة تبدل بيعة املزاجني
وبهذه الصورة الدراماتيكية املثرية للفكاهة.
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زهرة اهليبسكس أو زهرة الخبازى
Hibiscus
*

ميشال أنتوني

 هىىل أنىتَ منفعىلٌ؟ بىىادرتين عماىىق بالسىىؤال ووجههىىا رة ىمَابتسامته يبدو أشدَّ مسرةٍ .كان املوقف أشدُّ تأثري عليها مناي.
 نعم! ..قلتٌ. سأوحوىىر لىىكِ كىىلَّ شىىيء .لىى حتتىىاج ملالبىىسَ كىىثرية؛*

ولد ميشال انتوني يف ترينيداد إحدى دول الكومنويلث القريبة م سواحل
فنزويال .رحل يف بداية شبابه إىل انكلرتا .مارو أعماالً عديدة منهىا عامىل
باعة يف وكالة رويرتز ،وعامل يف دائرة الربيد العامة  .GPOكما عمل يف
املركز الثقايف الربيطاني بعد عودته إىل مو نه .استعني به يف وضع املناهج
التعليمية يف بالده .وقد عاجل يف أعماله عامل الطفولة وبي ة وعىاداا اهلنىود
احلمىىر .قصىىته هىىذه الىىق نرتمجهىىا مىىأخوذة م ى جمموعتىىه اكريكىىت يف
الطريقا

له ثالث رواياا منشورة:
 -1عودة املسافاا عام 1963
 -2أيام السنة يف فرناندو عام 1965
 -3األيام اخلوراء عند النهر عام 1967
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وحبلول عيد الفصح ستكون هناك.
لذا بالصمت .مل أك ْ راةباً يف الكالم :ومل أك مبالياً
سواء وصلت إىل هناك أم ال .بقيت مستلقياً ومصوباً نظري حنو
السقف ،أو متأمالً عماق أحياناً ،أو متطلعاً لِالبساا البياض
وه َّ يذرع َ ردهاا املستشفا.
 ل يبقوكَ ويالً؛ أتعرف ذلك؟ ..تكلحلمت عماق كالحل ...قلت. أال تريد الذهاب؟ إذا كنتِ ال تريدينين أن..... كالحل! جيب أن تذهب .قا عتين :فاألفول لكَ السىيماوأشعةُ الشمس علا أحس ما تكون هناك.
 حسنا. تبدو اليوم أفول م قبل.رحت أومسِعها ما أخربوني به فيما راحت تنصت باهتمام ؛ ثم
تردد :ذلك حسى ! ! وتسىألين سىعياً ملعرفىة كىل مىا قىالوه .ومىا
أخربتهىىا عنىىه تىىركَ أثىىراً وانطباعىاً شىىديدي يف نفسىىها ...كىىان
التهاب الرئة الذي الزمين قد ولحلا بغوون ثالثىة أسىابيع .ألقىت
عماق نظرةً علا الساعة املرتكنة علا احلائ  .ولحلما أدركت
قرب انتهاء وقت الزيارة شرعت بإخراج ما جلبته م حاجياا.
وضىىعت حقيبىىة يىىدها علىىا فراشىىي ،متابع ىةً تىىأثري كىىل حاجىىة
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تستلها :مثرة البناناو ،حلوى ،عصري الربتقال ،عصري العنب.
رتَّبتها علا املنودة املنتصِبة عند حافة السرير اجملاور لرأسي.
كنت قد أُ عِمت مى احللويىاا مىرةً واحىدة خىالل إقىامق يف
املستشىىفا .أماىىا مثىىار البنانىىاو فكانىىت تىىثري شىىهيق حبىى
األحيان .حاولت إبداء سروري لكناي كنت م الوعف ما مل
أستطع فعل ذلك.
 أحتب عصري العنب؟ أجلبتِ منه شي اً؟ نعم؛ علبة صغرية.يف الواقع مل أك أحب عصري العنب ....حداقت بي وقالت:
إناه جيد ومناسب لك.
 ال تتعيب نفسك؛ وال جتليب أشياءَ كثرية بعد اآلن.استمراا قرج حاجياا أخرى ،بسطتها بعيداً عناي .وللحقِّ
أقول أنها مل تك تثري اهتمامي ألنا أفكاري كانىت تطىوف
بعيداً م هنا.
 أتيتكَ بشيءٍ تقرأه.دسَّت كفحلها يف جوف احلقيبة خمرجةً كتاباً صغرياً مغلَّفاً
بورقٍ أملس وصقيل ،رمست علا ةالفه صىورة زهىرةٍ يف زهىوِ
تفتاحهاا :احكاياا م اهلنود احلمرا ..ردداا عماق.
سراني ذلك وأنىا أهىمُّ بتعىديل جلسىق .أمسىكت بالكتىاب
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وأنا أبصر عماق تبدي ابتهاجاً:
 أتصدِّق أنْ مثاة كتباً حتكي قصا ع اهلنود يف هىذهالبالد؟
 كالحل. حسناً . .عندك اآلن هذا؛ تسلحلا به ولك ال تقرأ كثرياً.انتهت الزيارة حلظة رنَّ م بعيد جروٌ خافت الصوا فشرع
الزائرون ينسلون خارجني فيما نهوت عماق م علا سريري،
قائلةً:
 -سىأكتب هلىىم

ىددِّة موعىىد إحبىىارك إلىيهم .بعىاً ذلىىك

يعتمد علا رأي الدكتور ... .توقفت قليالً قبل أن تكمل :بىأي
زورقٍ تود السفر؟
 هيلدا براند.احننىىت؛ مقرِّب ىةً وجههىىا م ى و جهىىي كمىىا لىىو كانىىت تبغىىي
تقبيلي:
 رباما سيكون هيلدا براند مراةً أخرى.ضغطت يدي قليالً ثم ةادرا:ا سأراك ةداً مساء ا ...توقحلفت
عند الباب .ما لبثت أن ةابت خلفه.
وكالعادة ما أن تركتين عماق حتا ابتدأا أفكر حبس ِ
صىىنيعها رةىىم أن ذاكرتىىي مل تكى تسىىعفين كىىثرياً إذْ اجلىىو
املشباع بالعقاقري وزرق االبر املتوالي يعكحلر عليَّ صفوَ تفكريي.
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ومىىع هىىذا ال اقىىدِّر كىىم هىىي رائعىىة عماىىق معىىي ،وكىىم كنىىت
املفوال لديها يف البيت .أتذكحلر أنها لبت حووري إىل جانبها
حاملىىا رحَلَىىت إىل انكلىىرتا .أماىىا اآلن ويف حىىالق املرضىىية هىىذه،
ونىىزوالً عنىىد نصىىيحة الطب يىىب ارتىىأا إرسىىالي إىل عىىائلق م ىداة
شىىىهري بينمىىىا اسىىىتمرَّا تزورنىىىي هنىىىا يوميى ىاً حاملى ىةً احللىىىوى
والبناناو والربتقال .. .سىحبت الكتىاب متطلعىاً فيىه .أدركىت
سرَّ الزهرة املرسومة علا ةالفه فابتسمت .كان العنوان مثبتاً
منحوتاً بكلماا سوداء كبرية يف املساحة العليا م الكتاب
ازهرة اهليبسكسا وقصا أخرى .ويف حافتىه السىفلا كىان
اسم املؤلف سي.سي .ماثيوو .متعَّنت بالزهرة مليااً فعرفت أنها
لشجرة اهليبسكس؛ الشجرة الق تنتشر علا امتداد جزيىرة ا
ترينيىىداد ا وعرضىىها؛ ويف مقا عىىة امايىىاروا حتديىىداً .مل تكى
تثري أحد م قبل باستثناء مؤلِف هذا الكتاب كما أظ .
يف الصىىفحة األوىل ىىالعتين كلمىىاا إهىىداء إىل اماريانىىاا،
ودونها عباراا التينية مقتبسة ارباما ماريانا قد درست الالتينية
اقلت يف سراي .أناو كثريون درسوا هذه اللغة؛ وكان كرهي
هلا يفوق كرهىي لعصىري العنىب األسىود .الصىفحة الىق قلبتهىا
أ لعتين علا الفهرست:
 -1هيبسىىكس -2

ريىىق الشىىمس السىىاخنة  -3شىىجرة

البالتا  -4عىد إىل اجلىزر  -5أسىفل النجىوم املداريىة -6
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عنة حب كارب
أةلقت الكتاب ورحىت أحىدِّق يف زهىرة الغىالف جمىددَّاً.
وجدتها تأتلق رائعةً كما لو أنَّ املؤلف صىرف وقتىاً مى قصىة:
أسىىفل النجىىوم املداريىىة :لريمسهىىا حتىىت اشىىجرة البالتىىاا ملوِّن ىاً
أوراقها حبمرة الدم الكثيف املأخوذ م ا عنة حب كارب ا.
ةب مرورها علا أسرِّة املرضا تباعىاً اقرتبىت املمرِّضىة مى
سىريري ممسىكةً بىىادرار كعادتهىا .أحنيىىت الكتىاب جانبىاً
وأنا أعوم يف ةمار دهشة أثارتها عناوي القصىا يف خمىيلق.
يداي ترجتفان قليالً ما جعلتا املمرضة تبتسم وهي تدنو مىين،
وتدفع ادىرار إىل فمىي يف اللحظىة الىق ألقىت بنظراتهىا علىا
الكتاب.
 هل تقرأ هذا؟ نعم .أجبت بىإحراج السىيما وهىي املمرضىة الىق اعتىادااستفزازي بعباراا موحكة.
 انظروا إىل هذا الولد الصغري .قالت بسخرية ،وأكملت:يقرأ قصا احلب.
 كال! أنتَ قلتَ لي ذلك .نصوص تعىجُّ بقصىا احلىب ...هتفىتبأسلوب خمادع.
 كال ...كال!..80

كانت عيناهىا سىوداوي وواسىعتني تطلقىان نظىرة حاقىدة،
وتبعثىىان وقاحىىة ظىىاهرة .سىىدرا تقلحلىىب الصىىفحاا .انىىدفعت يف
اولىىة شىىرح األمىىر لكنهىىا مل تىىتح لىىي فرص ىةً لىىذلك واضىىعةً
إصىىب عها علىىا شىىفتيها الب ىةً عىىدم فىىتح فمىىي خشىىية سىىقوط
ادىىرار .ألقىىت دىىةً علىىا سىىاعتها قبىىل أن تسىىحب ادىىرار،
اولةً معرفة ردَّ فعلي.
مالت هامسةً يف أذني:
 هالحل أعرتين إيااه؟دسسات رأسي أسفل الوسادة وانفجرا ضاحكاً م دون أن
تراني.
وحاملا عمَّ الردهةَ اهلدوء وتىركتين املمرضىة إلمتىام دورتهىا
شرعت أ الع الكتىاب .ولشىد مىا ةمىرتين الدهشىة وأنىا أقىرأ
قصة اهيبسكسا عندما وجدا أحداثها ومشاهدها تىدور يف
قريىىة اماريانىىاا؛ قىىريق أنىىا بالىىذاا .القصىىة حتكىىي ع ى فتىىاة
صغرية يانعة اعتادا اجمليء مللىئ دلوهىا مى عيىون مىاء صىافية
عىىىرب أرض معشوشىىىبة ،مطلقى ىةً صىىىوتها الىىىرخيم بغنىىىاءٍ عىىىذب
لصىديقاتها زهىىرياا اهليبسىىكس الالتىىي يبادلنهىىا احلىىب وهىىي
تصف مجاهل ا السىاحر .وكىان ةناأهىا كافيىاً جلعىل الزهىور
أكثر ا

راراً ،أماا بسبب خجله ا أو لفرط سروره َّ .وحاملىا
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*

تقىىرتب الطيىىور الطناانىىة السىىاعية المتصىىاص الرحيىىق تعلمهىىا
الزهىىور وىىا ةنَّىىت الفتىىاة .عنىىدها يطلىىنبَ مىى الطيىىور مقابىىل
إهدائه َّ الرحيق إظهار املودَّة هلا ،يف حني تقىدام الطيىور وعىداً
للفتاة جبعل الزهور أشد ا

راراً وأكثر نصاعة بفعىل هفهفىة

أجنحتها علا أن تستمر الفتاة بأةانيها املؤثِّرة اجلميلة.
تركت القصةُ بعد قراءتها أثراً عميقاً يف نفسي .عادا بىي
الىىىذكرى لى ى رض اخلوىىىراء والطريىىىق املمتىىىد عىىىرب أشىىىجار
اهليبسكس ،املنحدر صوب ينابيع امليىاه الصىافية .إنَّ الطريىق
الىىذي كتىىب عنىىه املؤلىىف مىىاثيوو جعلىىين أقىىرَّ أناىىه ال بىىدَّ وأن
يكون قد عا

يف قرية اماياروا ،وأناه يعرف تفاصيل املكان

ع كثب .جهدا يف

اولىة تىذكر شخصىاً بهىذا االسىم أو

فتاة تدعا امارياناا .ال بدَّ وأن تكون هناك فتاة قد مراا مراراً
م ى أمىىام بيتنىىا ،حامل ىةً دلوهىىا الصىىغري نازل ىةً باجتىىاه الينىىابيع.
حاولىىت اسىىتذكار ولىىو واحىىدة م ى أةانيهىىا ففشىىلت .مل أك ى
قادراً علا تذكحلر أيىة أةنيىة .ينبغىي مقابلىة مىاثيوو والتحىدث
معه حول أزه ار اهليبسكس احلمراء ؛ وأظنها ستزداد ا

رار

* الطيور الطناانة يور تصدر أجنحتها املهفهفة صوتاً كالطنني .وهب إذ تأتي
المتصاص رحيق األزهار وناقريها الطويلة املستدقة فإنها بهفهفة أجنحتها
تزيل الغبار العالق بالوريقاا فتجعل الزهور أكثر رونقاً وأبها.
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لسماع حديثنا.
قرأا القصة أكثر م مراة ،وبشعور سعيد وةامر واصلت
مطالعة بقية القصا فأعجبتٌ باسلوبها اجلميل ولغتها املىثرية
رةم الغرابة الق تغلفها .فقصة اأسفل النجوم املداريةا تعكس
شعوراً ةري مألوف ل نوار املت ل ىة يف حلكىة السىماء وارتفىاع
أشجار النخيل املنشغلة أوراقه باحلفيف اهلىامس علىا امتىداد
الشا ئ املزبد .وحني قرأا اعد إىل اجلزرا بدا لىي كمىا لىو
أن مجيىىع هىىذه األشىىياء تىىدعوني للعىىودة! اسىىأعود ال

ىىال! مل

أعد قادراً علا االمتناع ع العودة .وما أن حتوىر عماىق حتىا
أبوح هلا برةبق يف الزيارة .الك بعد قراءة قصةا عنىة حىب
كارب ا اعرتتين حالة ارتباك وخجل .اكتشفتٌ أناي أقرأ عى
احلب فعالً ومل تك املمرضة كاذبة.
مىىررا عىىرب قصىىا اجملموعىىة بيىىد أن اهيبسىىكسا ظلحلىىت
عالقة يف خميلق ،وجعلتين أعود لقراءتها كلحلما انتهيت منها،
وباتىىت اماريانىىاا وسىىي .سىىي مىىاثيوو حيىىتالن حياىىزاً كىىبرياً يف
رأسي حتا ةدوا سعيداً لعىودتي إىل الىو

عىرب البحىر مىراةً

أخرى .تساءلت :هل عربا ماريانا البحر مراةً؟ ا ..رباما .ورباما هو
الذي دفع ماثيوو لكتابة ا عٌد إىل اجلزر ا .شعَّ ضوءٌ مباةىت
يف رأسي .ةدوا متلهفاً حلوور عماق .ال بدَّ ستتذكحلر شخصاً
يف قرية اماياروا بإسم مىاثيوو أو فتىاة باسىم ماريانىا .ةىري أنَّ
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خيبة األمل أصابتين عندما أخربتين عماىق أنهىا ةىري متأكىدة
م معرفة رجل حيمل اسم ماثيوو ؛ أماا ماريانا فروا تكىون
موجىىودة حقحل ىاً .إنَّ أربعىىة أعىىوام بعيىىدةً ع ى القريىىة كافيىىة ألن
تٌنسِىىىيها الكىىىثري مى ى األمسىىىاء .انشىىىغلت بىىىإعالمي أن أهلىىىي
متشىىوقون لعىىودتي ،وقىىد وعىىدوا بىىأن ال جيربونىىي علىىا البقىىاء
عندهم بل سيرتكونين أعود إىل انكلرتا .كانت عماق واثقة
بهىىىم إذ أبىىىرزا أمىىىام وجهىىىي تىىىذكرة العىىىودة مثلمىىىا أخىىىربتين
بتفاهمها مع الدكتور إلجراء ترتيباا خروجي م املستشفا.
ت أنىين مقبىل علىا رحلىة حبريىة
بشعور مفعم بىالقوَّة أدركى ٌ
ويلىىىة .كىىىل أفكىىىاري تطلعىىىت للوصىىىول إىل قىىىريق؛ هنىىىاك!
سأسري علا ىول الطريىق ادفىوف بأشىجار اهليبسىكس .مل
يأخىىذ مناىىي الىىتفكري بىىأبي وأمىىي الكىىثري؛ ومل أك ى أحىىس
باحلنني والوحشة لبعدهم عناي أبداً ألنَّ عماق عوضاتين حنانهم
وعنايتهم وزادا .مل يك للشىمس املشىرقة تىأثري علىا رةىبق
بالعودة إال عندما قىرأا قصىة اعىد إىل اجلىزرا ،فهىي كافيىة
لتذكريي بالدفء ومالمسة األشىعة لبشىرتي واسىرتجاع نسىيم
اجلزيرة املنعا الطري .وللحق أقىول أنَّ فاعليىة الىدواء واملزايىا
اجلميلة لقصة اهيبسكسا والقصا األخىرى هىي مىا جعلىت
صحق تعود والعافية تدخل إىل جسدي.
يف اجلزر احتفلنا بعيد الفصح..
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وعيىىىد الفصىىىح هىىىو نفسىىىه وقىىىت تفىىتاح زهىىىور اهليبسىىىكس
وتألقها .كنت كلَّ أسبوع أكتب إىل عماق يف لندن م دائرة
الربيد الذي أصله بعد اجتاز ريق مشجار ..وأكتب:
اعماق العزيزة:
كم أود لو كنتِ معي هنىا .لقىد حىدثت تغىرياا عديىدة يف
القريىىة .دكىىىاكني جديىىىدة أنشىى ت ،وبيىىىوا حديثىىىة شىىيادا؛
والقار! حتا القار ما زال جديداً علا أعمدة الكهرباء .ادطة
القدمية عند التل هدِّمت ،واحلكومة عازمة علا بناء مدرسة
جديىىىىدة .بيىىىىدَ أنَّ التغىىىىيري مل يزحىىىىف علىىىىا ريىىىىق أشىىىىجار
اهليبسىىكس ،وال حتىىا ينىىابيع امليىىاه .األرض املتامخىىة للينىىابيع
هي ..هي! خوراء يانعة جتاورها برك ماء صافٍ وعذب .واملياه
جعلت م أزهار اهليبسكس أشد ا

راراً وبهاء.

ما أن شرعت الشمس بإش راقها النوِر حتىا أدركىت زوال
اذاا الرئةا ومواعفاته .فقت أتساءل يف سراي عماا إذا كان
سي .سي ماثيوو قىد كتىب حىول هىذا املىرض .كىم راودتىين
السىىعادة لعىىودتي إىل اجلىىزر رةىىم األمل الىىذي يىىداهمين لعىىدم
مساعي ومعرفق بى سي .سي ماثيوو .ال أحد م الذي سألتهم
مسىىع عنىىه .وحىىني قلىى ت بأناىىه كاتىىب ولديىىه مؤلفىىاا أ لقىىوا
ضىىحكاتهم ،قىىائلني ال وجىىود لكاتىىب يقط ى قريىىة امايىىاروا.
سألوني إن كنت يف انكلرتا حقحلاً  .،أقسىمت هلىم مىراراً؛ وملحلىا
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أيقنوا صدق قولي قالوا :م ادتمىل أن يكىون مىاثيوو هىذا
يف انكلىىرتا ،ألنَّ االنكليىىز مولعىىون بتىىأليف الكتىىب ..كىىان
جىىوابهم باعثىىاً علىىا األمل! فىىاالنكليز ليسىىوا وحىىدهم الىىذي
يؤلفون ...تساءلت :كيف يكىون مىاثيوو انكليزيىاً ويكتىب
بهىىذا اإلحسىىاو املميىىز عىى اهليبسىىكس؟! .هكىىذا ،ورةىىىم
بهجىىق وارتيىىاحي لىىدفء الشىىمس وةرابىىة الليىىالي فقىىد ولَّىىت
السىىعادة هاربىىة مناىىي ،إذ ال أحىىد يعىىرف مىىاثيوو .بىىل أنَّ أوناسىاً
قليلون تذكروني أنا.
رحىىت أمتشاىىا منحىىدراً صىىوب ينىىابيع املىىاء .مل أر مثىىة فتىىاة
صىىغرية تشىىدو بصىىوتها العىىذب لزهىىور اهليبسىىكس؛ والطيىىور
الطناانة ألفيتها هناك جوار الربك الالمعة نائيةً ع الزهور .حني
أدركت دائرة الربيد ابتعت منوذج رسالة ،كتبت:
اعماق العزيزة:
أنا اآلن يف األسبوع السادو وسعيد جداً ألناي سأعود إليكِ.ا
مل تبقَّ سوى أيام قليلة وأةادر اجلزر .كان والىديَّ يف ةايىة
االنفعال بسبيب؛ وحتاا أصدقائي قراا يف عيونهم حزن عودتي
إىل انكلرتا .فكحلرا كم كنت مسروراً لو أناي رأيت ماثيوو
أو التقيت امارياناا؛ أو أني مل أعرف عنهما شي اً علا اإل الق.
وهكىىذا . .ويف ليلىةٍ تركىىت البيىتَ يلفحلىىين احلىىزن واألسىىا،
منحدراً رحت باجتىاه درب اهليبسىكس .التقيىت رجىالً عجىوزاً
86

عائداً بأبقاره .توقفت فادليت بسؤالي إليه.
 -ماثيوو؟ .. .قال متأمالً لبع

الوقت .الكَ االسم بطىرف

لسانه.
 كان معتاداً علا الكتابة ...قلت بشيء م األمل. معتىىىاداً علىىىا الكتابىىىة؟!..إيىىىه .. .فىىىق العجىىىوز يتمىىىتم،و فقت أنا أتابع عينيه الراحلتني بعيدا .
أعرف شخصاً باسم ماثيوو .كان قارع ناقوو الكنيسىة
وحفحلار قبور أيواً.
 كال؛ ال ميك أن يكون هو .لقد كتبَ حول الى....كبالين احلرج .أردا أن أقول أنه كان يكتب ع احلب،
فتوقحلفت مرتددِّاً.
 مىىىاذا؟ ...تسىىىاءل الرجىىىل ،وأكمىىىل :حىىىولَ مىىىاذا كىىىانيكتب؟
دىىت شىىي اً ةريب ىاً يرتقىىرق يف عينيىىه فيمىىا كانىىت أصىىابعه
ترتعا .مل أك أبغي توليله فقلت:
 لقد كتب حىول احلىب .. .وخفوىت بصىري حنىو العشىبخجالً.
 وماذا ع احلب ؟صمتُّ فلم أُجِب...
 ما امسكَ؟ ...سألين.87

_ روي.
 حسناً ،يا روي .احلب هو كل شيء .فاحلياة حب ،واهللحب.
كىىان املكىىان يلفحل ىهٌ اهلىىدوء متام ىاً إىل درجىىة كنىىت أمسىىع
األبقار متو العشب والسالسل جتلجل بفعل حتراكها خطىوة
فخطوة.
 ال يبدو أنَّ أحداً يعرف ماثيوو ...قلتٌ خما باً العجوز. أظ َّ ........وتوقف قليالً .ثم قال :أظ َّ أنهم كانوا يدعونهبغري هذا االسم.
 رباما ال يكىون هىو الرجىل نفسىه .لكناىي أعتقىد بوجىودفتاة ..نعم فتاة صغرية.
 ماريانا؟ .. .بادرني الرجل العجوز متسائالٍ.انتفوت كاملصعوق!
 نعم؛ كان هو الرجل املقصود! هل تعرف ماريانا؟ اعتىىىداٌ أن ....... .توقَّىىفَ فجىىىأةً .بىىىدا كأنىىىه يىىىروم تغىىىيريأفكارِه؛ ةري أناىه أكمىل :ال أعىرف الكىثري بىالرةم مى ذلىك
سوى أنها رحلت إىل انكلرتا للدراسة . .افتقدها ثم سق أسري
اهلواجس واألحزان .لقد تأسا كثرياً عليها .كتىب هلىا راجيىاً
العودة فلم تلبِّ رجاءه حتا هذا اليوم.
 ملاذا؟! ...صرختٌ بقلبٍ خيتلج .تفرَّسىتٌ يف وجهىه فقىرأا88

بواعث يأو وأمل متور يف عينيه.
قال كأناه يكلحلم نفسه :أنتَ ال تفهم الكثري ..أنت ..أنتَ ال
زلتَ صغرياً ال تفقه ماذا يعين مرض ذاا الرئة.
آآآآه ..لقد ذويت أنا أيواَ .أحسست بالوعف فلم أقدر علا
الرد .احلقيقة أناي مىا زلىت صىغرياً فعىالً ،لكى يعلىم اهلل أناىي
فهمت كلَّ ما قاله .اتَّوح لي اآلن ملاذا مل تعىد ماريانىا؛ وملىاذا
أجهىىا الرجىىل العجىىوز بالبكىىاء . .تىىذكَّراٌ اعٌىىد إىل اجلىىزرا.
أدركت أنَّ مرضَه مل تقدر كثرةُ العقاقري القواءَ عليه.
داهمتين ابتداءاا إةماء .شعرا كما لو أنَّ احلماىا عىادا
إىل جسىىىدي مى ى جديىىىد .. .نظىىىرا واهنى ىاً إىل الرجىىىل العجىىىوز
فأبصرته يتطلَّع بعيداً ..قال:
 أنا أبكي ..أحيانا حيدث مثل هذا.كانت كلماته قرج بصعوبةٍ بالغة م بني شفتيه:
 أنا ال أبكي؛ ولك الكلماا القليلة ليست كافية والتعطي احلقيقةَ كامل ًة .ولو كان لديك شيءٌ منها وليس لديك
ةريها فإنَّها الشقاء بعينه.
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شــــــارع ساندرا
Sandra street
*

ميشال انتوني

ابتهج السيد بليدز معلمنا اجلديد ملادة اإلنشاء الىق تناولنىا
فيها اشارع ساندراا؛ وقرأ بعوىاً منهىا بصىواٍ عىالٍ أيوىاً .بىدا
مسروراً خصوصاً عندما كتب أحد التالميذ الذي يسك يف
جانب املدينة اآلخر .فشارع ساندرا كان علا الدوام معتماً وال
يبعث علا االهتمىام .علىا امتىداد نصىفه األول ترتاصىف بيىوا
معدودة ومدرسة خاصة هي الق ندرو فيها اآلن .أما النصىف
الثاني فليس إ ال براية تتبعثر علا أرضها أشجار ضخمة .ابتسم
السيد بليدز م زاويق فمىه ،وتطلَّىع صىوبنا حنى املنىتمني إىل
شىىارع سىىاندرا .ايف احلقيقىىةا . .واصىىل قىىراءة مىىا كتبىىه أحىىد
التالميذ :ا إناه الشىارع الوحيىد يف مىدينتنا الىذي يوىم أشىجاراً
ضخمةٍ .وحسبما أعتقد فإنه ال ينتمي إىل املدينة علا اإل ىالق
لبعده الواضح واختالفه الكبري ع شوارعنا األخرى.ا.
* القصة هذه مأخوذة م جمموعته القصصية اكريكت يف الطريقا
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استمر إنشاء التلميذ يشري إىل األشياء املثرية للفتنة والبهجة
يف جانب املدينة اآلخر .عراجَ بعدها علا شارع ساندرا قائالً أناه
ال يعتقد أن أحداً م الناو يثري هىذا الشىارع اهتمامىه .فقىرب
شارعهم علا سبيل املقارنة مثة سهلٌ أجرد ،خالٍ م األشىجار
بوسىىعهم ممارسىىة لعىىبق كىىرة القىىدم والكريكىىت فيىىه .أماىىا
صىىبية شىىارع سىىاندرا فلىىيس هلىىم إال قارعىىة الطريىىق .ولغىىرض
ال تسلية والتندر وصىف السىيد بليىدز املنتمىي إىل جانىب املدينىة
اآلخر شارع ساندرا كفتاة صغرية ساذجة هاربة م األمجىاا
بغية إخفاء مجاهلا .ضحك حلظتها اجلميع باستثناء القلحلة الذي
هم م شارع ساندرا .فكحلرا يف ما سيحدث عندما ينتهي دوام
املدرسىة ذلىك اليىوم .ةىىري أنَ السىيد بليىدز اسىتدركَ قىىائالً :اأنَّ
كل ما قاله

دعابة ،وأنَّ شارع ساندرا يف احلقيقة مجيلٌ

جىىداًا .ال أدري هىىل كىىان يعىىين ذلىىك حبىىق أم ال؛ لكنىىه أبىىدى
سروراً واضحاً مخنت أنَّ مرداه هو انتماأه إىل اجلانب اآلخر م
املدينة.
فق مستمراً ما كتبه التالميذ؛ وقد أظهر بعوىها دىاا
مجيلة ورائعة للشارع .وهذا ما كتبناه حنى سىاكنو سىاندرا؛
وقد أثار مرح وارتياح السيد بليدز الذي مخحلنت أن إظهاره هلذا
االنفعال إمنا قصد فيه إرضاءنا وتهدئتنا .وللحق أقول أن القليل
مناا مَ اكتسا وجهىه وسىحة اهلىدوء؛ وقىد اكتشىف معلمنىا
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ذلك فقال :احسناً؛ يف الثالثاء القادم سوف يكون موضىوعنا
اإلنشائي ع جانب املدينة اآلخر .اانطلقىت عنىدها ضىحكاتنا
الشيطانية حن أبناء شارع سىاندرا؛ فانىدفعت نظىراا السىيد
بليىىدز تطىىىالع رداة فعىىىل تالميىىىذ اجلانىىب اآلخىىىر .فكحلىىىرا وىىىا
سىىيحدث يىىوم الثالثىىاء القىىادم عنىىدما سىىينتهي دوام املدرسىىة،
لكين شعرا أناه مهما حدث فل يغيار شي اً سواء لشىارعنا أو
للجانب اآلخر.
يف الواقع كان إنشاء التلميىذ متسىماً باحلقيقىة؛ إذ كىان
شارع ساندرا خيتلف ع بقية شوارع املدينة الق ما وراءه .ففي
بدايته تنبثق أمجاا كثيفة يلفها هدوءٌ مطبق .ويستمر الشارع
بامتدادٍ مستقيمٍ صوب الغاباا؛ وحال ابتعاده ع املدينة يكون
بإمكىىىان النىىىاظر مشىىىاهدة بيىىىوا ودكىىىاكني منتشىىىرة علىىىا
جانبيىىه ،تعقبهىىا املدرسىىة الوحيىىدة ثىىم تتىىوزع بعىىدها بيوتىىاا
دودة بعددها تبتدئ منها أشجارٌ ضخمة تستمر حتىا النهىر
املتىىىاخم للغابىىىاا .وخىىىالل سىىىاعاا النهىىىار يكىىىون اجلميىىىع يف
سكون باسىتثناء صىوا أحىدهم خيا ىب جىاراً لىه .ويف مىا إذا
حدث شيءٌ م اهلياج يف ساحة املدرسة فىانَّ ذلىك ال يسىبب إال
القليل م تعكري صفو الشارع.
يف جانىىب املدينىىة اآلخىىر كانىىت مثىىة فىىرق االسىىتيل بانىىدا
املوسيقية الشعبية ةري ادببة بسبب صخبها .وكنت مصىمماً
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علىىا ذكرهىىا يف إنشىىائي القىىادم رةىىم شىىغفي لسىىماعها .ففىىي
شارعنا ينتفي وجود مثل هذه الفرق ومرد ذلك حسب ظناي إىل
كوننىىىا أنىىىاو

تشىىىمني ومتواضىىىعني وال نرةىىىب يف مسىىىاع

األصواا الصاخبة الق تصدرها اآلالا املوسيقية هلذه الفرق.
بقيت جالساً يف قاعة الدرو مستذكِراً ما كتبه التلميىذ.
خارج النافذة كان بوسعي مشاهدة النسوة يتحرك َ م أمام
ادالا وه َّ يف حالة زحام .ال جتتاز أحداه َّ األخىرى دون أن
يتوقفا للتحدث ما دفعين إىل الوحك .فهذا املشىهد واحىد مى
املشىىاهد الىىق كتبهىىا التلميىىذ اكينيىىثا يف إنشىىائه؛ وكىىان
صادقاً .ما الذي جيري علا ألسنته يىا تىرى؟! .ال أدري! كىل
الذي أعرفه أن أول ك الن سوة ال يظهر عليه َّ ترك شارع ساندرا
أو الذهاب إىل املدينة .ضحكت شاعراً بالزهو يتملكين ألني
سأدوان هذا يف موضوع إنشاء الثالثاء القادم ...وكأني ةارقٌ يف
حلم مكثت أتطلع خارج النافذة متابعاً شارع ساندرا وهو ميتد
بعيداً ع صف البيوا املتجاورة حتا يبدو لكأنه ال ينتمي إىل
املدينة ،وال يدعو إىل الفخر علا اإل الق .يرتاءى بائساً كمىا
لو كان ساعياً الستقبال السالم وراةباً يف الطمأنينة .شىعرا
بالبؤو حيتويين ؛ ليس ألناىه نىا ٍء عى املدينىة بىل بسىبب كونىه
درب ىاً ضىىيقاً وحسىىرياً يبعىىث علىىا الغرابىىة والوىىحك .وهىىذا مىىا
كتبه اكينيثا نفسه .فقد كتب يف حالة ةوب ما أشعر به
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اآلن باملتعة .وكتب ع املباهج والقصور يف جانبهم ،وبيَّ ملاذا
تبدو بيوتهم مجيلةً ومثرية لالهتمام.
وفيما أنا أتطلع إىل شارع ساندرا سادني إدراك ملىاذا يظهىر
هذا الشارع مجيالً ورائعاً .ورةم أناه باهت بالنسبة له فإناه يعين
الكثري بالنسبة لي .إناه........
 آ! .. .جفلت حلظةَ استقرا يدٌ علا كتفي. إنها فرصة الدرو .تفوَّه معلمنا السيد بليدز. آ ..نعم أستاذ.كان التالميذ قد خرجىوا إىل السىاحة ؛ ومل أكى مسعىت
رنني اجلرو حينما ابتدأ .حداق السيد يف وجهي وابتسم :اواذا
كنتَ تفكر؟ا.
تراءى لي كما لو كان ينظر يف داخلي .داخىل أبعىد نقطىةٍ
يف رأسي ما جعلين أتلعثم .كان ملحلا يزل مبتسماً ابتسامة رقيقة:
ا
 أنتَ واحدٌ مم يسكنون شارع ساندرا؛ أليس كذلك؟ا نعم؛ أستاذ. -هذا ما مخنته.

***
ما حدث الثالثاء القادم بعد انتهاء دوام املدرسة كان أكثر
سوءاً مما حىدث قبلىها .كىأنَّ مثاىة ةموضىاً يىثري الشىك وخيلىق
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سىىؤاالً :كيىىف مل يب ىدِ اجلىىريان أيىىة شىىكوى؟ وملىىاذا مل يسىىمع
السىىيد بليىىدز وىىا حىىدث؟ .. .حوىىرنا إىل املدرسىىة صىىباح اليىىوم
التالي كأصدقاء خملصني .ال أثر يشي حبدوث اقتتال بيننىا،
متجنىىىبني إظهىىىار أيىىىة خىىىدو

أو رضىىىوض تىىىدفع إىل سىىىهولة

االكتشىىاف .أحوىىر كىىلٌّ مناىىا موضىىوعه اإلنشىىائي ؛ وكىىان
السيد بليدز متشوقاً لقراءتها وإعطاء أحكامه فيها .مل يعرض
أحد أمامىه الصىور املشىرقة والصىرحية كمىا عرضىها تالميىذ
اجلانب اآلخر م املدينة قبالً .قال أناه يعرف ذلك اجلانب خري
معرفةٍ ول يستطيع أحد خداعه ،لذا فإنَّ أي تلميذ كتب ع
شارع ساندرا عليه إثباا ما كتبه بأمثلة وبىراهني .ثىم أضىاف
أناه عندما يبتدئ فصل ااملاجنىاا سىوف يىرى التلميىذ الىذي مل
يىىتكلم ع ى شىىارع سىىاندرا بإنصىىاف.ا .وبعىىث بنظىىرةٍ خا ف ىةٍ
حنوي ،ما دفعين إىل الشعور باحلرج وحتويل عيين جانباً.
مذ ذلك اليوم بتٌّ أشعر باخلجل كلحلما رأيىت السىيد بليىدز.
وحينمىىا أدىىه خيطىىو باجتىىاهي أحتاشىىاه متح ىواالً إىل االجتىىاه
اآلخر ،فريسم ابتسامة فاترة تنفلىت مى زاويىق فمىه .ويف يىوم
كنىىت واقف ىاً عنىىد نافىىذة قاعىىة الىىدرو أرسىىل بنظىىري خارج ىاً
متأمالً ومفكراً ووضوع اإلنشاء عندما أحسست مرةً أخىرى
بلمسة خفيفة علا كتفي:
 تتطلحلع خارجاً؟96

 نعم؛ أستاذ.دنا مناي؛ ومل أك أتبيا يف ما إذا كان ينظر إليَّ مى عَىلٍ
أم كان يصوب نظره إىل اخلارج؟
 اجلو ساخ  ..ها؟ نعم.وقف إىل جانيب فصرنا نتطلحلع خارجىاً .كىان الوقىت ظهىراً
والشىىمس تلتهىىب فىىوق شىىارع سىىاندرا؛ والبيىىوا تنتصىىب هنىىاك
ويلةً باهتة .ال تبدر أيَّما حركة حىول أمىاك وجىود الىدجاج
والطيور األخرى املوطجعة يف ظالل البيوا .اكتنفين احلزن
وأنا ألقي بنظراتي علا البيوا املمتدة عرب التالل .اختلج قلىيب
فجىىأةً فالتفىىتُّ إىل السىىيد بليىىدز ،وكنىىت علىىا وشىىك النطىىق
عندما ةريا رأيِّ ؛ ذلك أنَّ م الصعوبة إدراك مشاعري .رفعت
عيين إليه فاكتشفت وجهه متشحاً باحلزن أيواً بينما كانت
عيناه تتجوالن م بيىتٍ لبيىت .كانىت بيوتنىا قدميىة زالَ عنهىا
الأهىىا جىىراء تها ىىل اإلمطىىار ومل يعىىاد الأهىىا ثاني ىةً ؛ ومل
تك مثَّ ة أبواب خارجية للبيوا وال أسيجة حتددها كمىا هىو
حال بيوا املدينة .بع

األحيان وبفعىل تراشىق املطىر املفىاجئ

لوموةٍ قصرية يفر الدجاج هارباً ،وتفر الطيور األخرى مندفعةً
م بيت آلخر

دثة وراءهىا فىورةَ ةبىار متطىاير .اسىتدرا إىل

السيد بليدز فألفيته يرسم ابتسامةً:
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 الدجاج! ..قال. ال توجد أبواب . .قلت بشيء م االعتذار. نعم ..ال توجد أبواب .متتم ضاحكاً. بسبب .............توقفت .ال أعرف حقحلاً ملاذا ال توجد أبوابرئيسية للبيوا.
 ألنك مل تالحظ ذلك م قبل. بل كنت أالحظها ..قلت مدافعاً.حدَّق يف وجهي بصرامةٍ رافعاً حاجبيه ،ثم فاه بتمهلٍ:
 الحظتَ ذلك م قبل؛ ولك هل وضعت هذا يف موضوعاإلنشاء؟ أنتَ م شارع ساندرا ،أليس كذلك؟
 يوجد يف قاعة الدرو الكىثري مى شىارع سىاندرا ..قلىتبانكما .
 هل الحظتَ ةابة أشجار األرز هنالىك ،يف القماىة؟ ..أنىتتكلمتَ ع فرق ا الستيل بانىد ا يف جانىب املدينىة اآلخىر .هىل
تكلمتَ ع النهر؟ هل الحظتَ التالل؟
 نعم. نعىىم! . .كىىان صىىوته حىىاداً والذعىىاً فيمىىا عينىىاه تبىىدوانملتهبتني.
 الحظىتَ كىىل ذلىىك ومل تشىىر إليىىه؟ هىىا........؟ كىىم عىىددالدرجاا الق وضعتها لك؟
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 مخس وأربعون.أظهر تعجباً واضحاً:
 أعطيتىىكَ مخسى ىاً وأربعىىىني ألنى ىكَ أشىىىراَ إىل الووضىىىاءوعرباا الرتام القذرة يف املدينىة ..انظىر! ...قىال ،وأكمىل :أال
ترى؟!
 زهور املاجنا؟ . .قلت وقىد متلكىتين الرةبىة يف البكىاء:القد كنت أروم توضيحها لكَ.ا
 هل كتبتها؟ كال.تلك اللحظة وددا الفىرار .وجدتىه يىنحين

ىداقاً يف عىيين.

تراءى وجهه قاسياً وس تعبرياا العطف الكبرية .واكتشفت
الغوب العنيف يكاد يفقده السيطرة علا نفسه.
 يوجد مثاةَ شيءٌ كاملالحظة ،يىا سىتيف .نعىم املالحظىة!فأنتَ تعيا يف شارع ساندرا .وكينيث كتبَ عنه أفول ماما
كتبت أنت.
انتفوت

تاجاً:

 لك كينيث قال أن شارع ساندرا ر بٌ جداً.-

بعاً .هذا ما كان يقصده هو بذاتهِ .إناه يأتي م جانبٍ

آخر .فماذا تريده أن يكتىب؟! . .عى البيىوا املبهرجىة وأبوابهىا
الشىىبيهة بالزنزانىىاا؟ ع ى اجلىىدران العاليىىة الىىق تعيىىق املخيلىىة
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وتكبحهىىىىىا؟ عىىى ى املصىىىىىانع املكتظحلىىىىىة بىىىىىالوجوه اجلامىىىىىدة
وراء الباصىىىىاا؟ العىىىىدو خلىىىىف

كالصىىىىخور؟ عىى ى الىىىىرك

القطىىاراا؟ . .هىىل تريىىده أن يكتىىب ع ى ذلىىك؟ .قىىال أن شىىارع
ساندرا ر بٌ ..حسناً .هل تستطيع إثباا نقي

ذلك؟

إحساو باجلزع انتابين ؛ وعجباً كيىف مل انتبىه ملثىل هىذه
املالحظىىاا م ى قبىىل ... .وكىىان السىىيد بليىىدز يواصىىل كالمىىه
عندما رنَّ جرو انتهاء الدرو .جفلت الطيور وفراا فزعىةً إىل
الشمس الساخنة عرب الطريق .ارتفع الغبىار وعىال فىوق البيىوا
فيما اصطدمت عيناي وشهد براعم املاجنا الصفراء.
 اجلرو ..أستاذ! نعىىىىم اجلىىىىرو . .مىىىىاذا عنىىىىدنا الىىىىدرو القىىىىادم ؛ درواجلغرافية؟
 نعم؛ أستاذ.حىىني هممىىت بىىاخلروج دىىت السىىيد بليىىدز ملحلىىا يىىزل واقف ىاً
ونظراته مصوبة باجتاه الطريق.

***
مرَّ وقت ويل قبل أن حيدث مثل هذا املوقف مىرةً أخىرى..
علا أي حال! مرةً كنت واقفاً عند النافذة أتطلحلع ملا هو أمامي.
كان اهلواء جافىاً ومكتسىياً بىاحلرارة أرقىب الطيىور الطليقىة
املنتشىىىىرة بىىىىني البيىىىىوا ،وأرى مثاىى ىةَ نسىىىىوة يتبىىىىادل أحاديىىىىث
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وابتسىىاماا قصىىرية ال تطىىول مى خىىالل نوافىىذ بيىىوته والىىتالل
تتنىىاثر بغىىري انتظىىام ،وبىىراعم أشىىجار البويىىا تىىربق مى بعيىىد مىىا
ةمرنىىي باجلىىذلِ واالنتشىىاء وقفىىز إىل رأسىىي سىىؤال حىىول عىىدد
الناو الذي الحظوا هىذا وعرفىوا أنهىا إشىارة موحيىة القىرتاب
فصل األمطار .ال أثر لرباعم املاجنا ميك مشىاهدتها اآلن إال
بعد استحالتها مثاراً .أنا أعرف وفرتها الكبرية ذلك أنين سبق
وذهبت إىل التالل.
ضىىىىىحكت يف داخلىىىىىي حىىىىىني تىىىىىذكرا ايوجىىىىىد شىىىىىيءٌ
كاملالحظة؛ يا ستيف ا .رةبت لو أنَّ السيد بليدز يدنو اآلن م
النافىىذة ألجعلىىه يالحىىظ األشىىياء امل سىىتلقية هنىىاك بىىني أشىىجار
املاجنا عند التالل.
كنت عارفاً أنه مل يك ةاضباً مناي علىا اإل ىالق؛ حتىا
وال مع أيا تلميذٍ مهما كان انتماأه .ظلَّ حبُّنا لشخصه يتناما،
فقد عرفناه مبهجاً علا الرةمِ م استغراقه  -أةلب األحيىان
 يف الىىىتفكري والتحليىىىق يف رأى األحىىىالم .كانىىىت عينىىىاهتوموان عندما يشرع بقراءة كتاباتنا ؛ وإذْ يقف عند كلمة ال
تعجبه يقطب حاجبيه ويتساءل :اأي خمنث استخدم مثىل هىذه
الكلمة؟ا .وإذا أعجب ووضوعٍ ألحدنا تتها ل م فمه عباراا
الثناء علا كاتبه الذي مؤكداً يبتهج ويزهو يف وقت يكتسح
بقية التالميذ حسدٌ كاسح.
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وةالباً مىا اكتىنفين احلسىد؛ والسىيد بليىدز يهىوى باهتمىام
بىىىال درو اإلنشىىىاء؛ لىىىذا جهىىىدا كىىىثرياً يف سىىىبيل إرضىىىائه
والتصىىام معىىه بسىىبب املوقىىف الىىذي حىىدث ذلىىك اليىىوم جىىوار
النافذة .تشوقت ألثبت له كم هي قىوة مالحظىق ،وةالبىاً مىا
كنت أالحظ أشياء جديدة فأضعها يف اإلنشاء .وحينمىا أضىع
شي اً جديداً كان السيد بليىد يطىالعين بنظىرة خاصىة .وبعى
األحيىىان يسىىودني اعتقىىاد انىىه سىىيتحدث معىىي جانب ىاً ،ولك ى
عديد األسابيع انقوت دون أن نقف عند النافذة ونتحدث.
مل أبادر بالوقوف هنىاك بنفسىي ألنىي توقعتىه هىو مى يقىوم
بذلك .كنت أتابعه بطرف عيين.
 ظهرا الشمس م جديد .قال. السحب كثرية ..قلت.توقف املطر علا األكثر ولك ما زالت هناك بقع كبرية
م الغيوم السوداء يف السماء .عندما تهب الريح تتحرك بىب ء
وبفوضا . .لو كانىت الشىمس ليقىة فىإن هنالىك ةيىوم أخىرى
سىىتجيء .الشىىمس تشىىرق براقىىة اآلن رةىىم وجىىود رذاذ فيىىف،
ووقدوري شم البخار املرتفع مى القطىران السىاخ واألسىطح
املتجاورة.
 املطر يتساق  ،الشمس مشرقة ..قال السيد بليد.تىىذكرا مىىا قىىالوه ع ى ذلىىك فابتسىىمت .وعنىىدما ضىىغطين
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السيد بليد ودفعىين للىتكلم ضىحكت ومل أقىل شىي اً .بعىدها
قال متأمالً:
 هل تعتقد أنهم كانوا علا حق؟ ماذا ،سيدي؟ ع جذور املورتيال؟وضعت كفحلي علا فمي أخفي دهشق.اكيف عرِفَ ذلك؟ا.
رسم ابتسامة وهو يطالعين .ال تستطيع التهرِّب اآلن.ا
أنكشىىف األمىىر بأكملىىه .ال قىىدرة لىىي علىىا الوىىحك .لقىىد
وضعت يف اإلنشاء كيف أنىين ذهبىت إىل الىتالل مسىاء األحىد
املاضي؛ وكيف كانت أشجار املاجنا

ملة بالثمار الصغرية

الق بعوه ا ممتلاء؛ وكيف كانت شجرياا املوز بني أشجار
املورتيال والبوي .لقد حتدثت أيواً ع عناقيد املىوز اخلوىراء
حيث قطفت بعواً منها وأخفيتىه ،وكيىف قفىزا بعىد ذلىك
إىل النهر عابراً إىل الوفة األخرى.
 إنهم علا حق ..قلت ،متظاهراً وتابعة البخار املتصاعدم القطران الساخ .
 أحب املوز ..قىال السىيد بليىد .وكنىت متأكىداً أنىه لعىقشفتيه وهو يبعث بنظراته إىل التالل.
لقد أوقِع بي .أحسست كأني أشبهه .إنين أحب املوز أيواً.
فاملوز جيعلين العق شفقَّ بلساني .فكرا بالعناقيىد مجيعىا،
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البدَّ أنها صفراء اآلن بني جذور املورتيال.
 سيدي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ..قلت؛ وترددا.ثم أخذا الفرصىة متحمسىاً؛ وعنىدما أجىاب ةمرنىي شىعور
بالسعادة لغامرة.
تذكرا ذلك املسىاء عنىدما اجنلىت السىماء فبىان صىفاأها
وذهب عنفوانها .دفعت الرياح الغيوم الداكنة ،وكان الىدليل
الوحيىد علىا هطىول األمطىار هىو الىربك الصىغرية علىا امتىىداد
شارع ساندرا .أتذكر التالل كشيء ةريب وقع عليه السحر.
شعرا أن ذلك السحر تسبب به السيد بليدز بشكل رئيسي،
كونه كان معي .تفرجنا علا أوراق الكاكاو وقد أحدث هلا
املطر ملعاناً .واعرتف السيد بليدز أنىه مل يكى يتصىور أنَّ مثىة
أعداد كبرية مى أشىجار الكاكىاو يف الىتالل .العنىا أيوىا
أشىجار االسىىيب ا املنتشىرة بىىني أشىىجار املاجنىا املثقلىىة بثمارهىىا
و

رة إزهار االرتبكتا تكتسب

رة الدم.

ج نا إىل شجرياا املورتيال الىق أخفيىت فيهىا مثىراا املىوز.
تقص دا متابعة السيد بليد وم شاهدة يف مىا إذا لعىق شىفتيه أم
ال؛ لكنه مل يك منتبهاً .احننيت ورفعت ةطاء اإلخفىاء عى
الثمراا.
 سىىيدي . .صىىرخت بدهشىىة ةىىامرة .كىىان السىىيد بليىىدزمواص ىالً حتديقىىه عىىرب األشىىجار .رفعىىت نىىاظريَّ .كىىان شىىارع
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ساندرا يرتاما ،ع قربٍ ،مستحماً بالووء.
 املوز؛ سيدي ..قلت. املوز ..اصرخَا . .كل ما تراه حولك موز ،يا ستيف؟كنت مرتبكاً .كنت اعتقد أننا ج نا إىل التالل مى أجىل
املوز.
العين السيد بليدز .مل أبصره أبداً مرتبكاً ومهزوماً كما
أراه اآلن.
 يىىا إهلىىي! ..راح يصىىرخ . .أتىىدري؛ بىىدالً م ى أن تنتمىىي إىلكينيث انتَمِ إىل شارع ساندرا.
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الذِّرة النفيسـة
THE precious CORN
*

ميشال انتوني

استيقظ احلارو مبكراً بعد أن هجع بصعوبةٍ بالغىة جىراء
صرفه الليل مصغياً جلنون الريح الق أقوات موجعه .مسرعاً
خرج باجتاه احلقل ليتحرى ما حدث لشجرياا الذرة .ولشد ما
تىىأملَ حلظىىة أكتشىفَ أن الىىريح حطمىىت اجلانىىب الشىىرقي م ى
احلقىىل بأكملىىه .وبىىالرةم م ى أنهىىا مل تقتلىىع الشىىجرياا م ى
جذورها إالحل أنها سببت خراباً وتدمرياً كبريي  .ساوره إثر ذلك
أملٌ مم  ،لكنه حاول جاهداً متالك نفسه.
كان قد أموا أياماً كاملة م العمىل اجلىاد واكتشىف
اآلن أن الدمارَ واسعٌ ؛ لذا صممَّ علا إصالح ما حصل .احننىا
ساعياً لتعديل إحدى النبتىاا برفىقٍ ورويىة .كىوَّمَ حفنىةَ تىراب
داك ٍ وخصب حول جذورها ،وراح يدكحلىه سىعياً لتماسىكها
وتثبيتهىىا . .راقىىب بأسىىا حافىىاا أوراقهىىا اخلوىىراء الطويلىىة أو
الزةىب امللتمىع عنىىد سىطحها .مىىا لبىث أن نهى

سىاعياً لتفقىىد

* كاتب م ترينيداد .القصة مأخوذة م جمموعة ا كريكت يف الطريق
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األجزاء العليا للسيقان إن كان حىدث هلىا شىيء ..يىا للعىذاب!
كم هي مثريةو للرثاء! كانت مثة شجرياا فتية مل تٌع مثارها
بعىىىد قىىىد أصىىىابها الوىىىرر ،بينمىىىا تركىىىت الىىىريح الشىىىجرياا
األخرى..
علىىا أيىىة حىىال كانىىت تلىىك مصىىادفة ،والىىريح علىىا العمىىوم
ليسىىت عىىدوة ،كمىىا أنهىىا نىىادراً مىىا تسىىبب األذى .مل يسىىتطع
تذكر آخر وقت داهمتهم فيه الريح عابثة وا يف احلقل ،ومل
تثر خشيته ريح كهذه ،خشيته تكم يف لصىوص الىذرة ،أو
لا الذرة بشكل أدق فهو مل يدرك ما إذا كان مثة لصىوص
آخىىرون قطع ىاً؛ لكنىىه علىىا يقىىني م ى وجىىود لىىا واحىىد ذلىىك
الرجل الذي يسك هناك يف ا لنهايىة البعيىدة مى احلقىل فهىو
وثابة اخلنجر املرتك يف خاصرته . .وشجرياا الذرة القريبة
م بيته ةالباً ما تجرَّد م عرانيسىها . .كىان كلمىا مىرَّ جىوار
ذلك البيت شمَّ رائحةَ الذرة ادمصىة تشىيع يف اهلىواء ادىي .
م ى أي ى لىىه يىىا تىىرى وهىىو مل يوىىع بىىدرة واحىىدة يف الرتبىىة علىىا
اإل الق :انه العدو احلقيقي الذي يتنافس معه.
ليىىل نهىىار راح خيطىى للقىىب

علىىا اللىىا .ةىىري أن مجيىىع

املكائد و اوالا اإليقاع به مل تفلىح لىذا كىان يٌعىزي نفسىه
باملشي ممسكاً عصا صغرية تنتهي بعقدة كىبرية بىارزة ،رأى
فيها آخر فخ ميتلكه . .فإذا أمسىك بىاللا متلبسىاً جبرمىه لى
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يفق د عرانيسه بعد ذلك أبداً.
حفر األرض وكىوم الىرتاب حىول شىجرية أخىرى يف

اولىة

لتثبيتها .استطاع تقويم ما يزيىد علىا نصىف دزانيىة كىان خى
ويل م النباتاا املتوررة ميتد إىل مسافة بعيدة ..نهى

مى

جديد .ألقا نظرةً متفحصة لتقىدير مىا يتوجَّىب عملىه .مل يطىل
الىىىتفكري ةىىىري أنىىىه سىىىحب شىىىهيقاً عميقى ىاً ثىىىم أ بىىىق فكَّيىىىه
بأحكام .حقحلاً كان اجلانب اخللفي م بيت الرجل مطال علا
حقل الذرة .وكما قىدر الرجىل فىأن احلقىل ميتىد واسىع ًا حتىا
بيتىىه.. .وبطبيعىىة احلىىال كىىان يسىىتبعد أن يكىىون لص ىاً ،لك ى
األوقاا الصعبة والربو وأزهار احلقل اجملاور ميثل اختباراً أمام
اصلب الرجال ،وبىاألخا إذا كىانوا حيبىون الىذرة كمىا هىو
شىأنه . .يف كىىثري مى األحيىىان وحتىت تىىأثري املىىرض الىىذي يثقىىل
أنفاسه ويبعده ع العمل كان يزحف م بني تلك الشجرياا،
يعجل بتكسري العرانيس ثىم يدسىها يف حقيبىة صىغرية ،مىا أن
متتلئ حتا يعود زاحفاً علا يديه وركبتيه صوب بيته متطلعىاً
بارتبىاكٍ مى حولىىه ،شىاكراً السىماء لعىىدم اكتشىافه .كىىان
شديد احلرص وةيوراً علا حس مسعته ،لذا أنَّبه ضمريه حاملا
ابتدأ بإنارة بيته وشرع بإشعال الفحىم .لكى َّ ضىخامة املزرعىة
وسىعتها كانىت تعيىد لىىه الطمأنينىة .فقلىة العىرانيس املقطوعىىة
كما حي سب ال توحي باختالفٍ ظىاهر قياسىاً بغىزارة اإلنتىاج ؛
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ويف الليلة الفائتة كان قىد مسىع العاصىفة أيوىاً .ومىع الوىياء
األول تطلَّع خارج النافذة . .الحظ مثَّة انبعاجاً كبرياً يف اجلانب
البعيد م احلقل . .ساوره ا م نان وعرف أنه سيكون آمناً يف
أيام كثرية قادمة ..ةري أناه أح س باألسا علا حىال احلىارو،
وكميىىة الىىذرة املتوىىررة .ومىىع ذلىىك فاحلقىىل ال يعىىود للحىىارو
نفسىىه .كىىان هىىذا كافي ىاً جلعلىىه كلمىىا سىىرق شىىي اً ال يشىىعر
باإلساءة .فاألرض وما تنتجه يعودان إىل ساندرس الثري الذي
أفسدته ثروتىه فغىدا أحقىر إنسىان حييىا يف هىذه الىدنيا .وحىني
شاعت أخبار شكوى احل ارو حول سرقة الىذرة الىق بعهدتىه
هدده ساندرس بصرفه مى العمىل قىائالً :إنىه إمنىا يسىتخدمه
حلراسة احلقل .كم كىان ذلىك خمزيىاً حبىق! لكنىه جيىد يف
نفس الوقت إذ مل يعد بعدها يشتكي لساندرس .
راقب الرجىل اللىا الشىجرياا التالفىة مىرة أخىرى .داهىم
عقلىىىه شىىىعوراً باالنتقىىىام ..مل يكى ى التىىىدمري واسىىىعاً وىىىا فيىىىه
الكفاية وما ساندرس إال خملوق فاسد ،وما حارسه إال رجل
ةيب.
بدأ كلُّ شيء ةريبىاً! ذلىك أنَّ الىذرة سىوف تينىع وتزدهىر..
فت ابتسامة ةريبة علا وجه الرجل :اإنَّ احلياة لغز حبق .وال
حبوب أشها واكىرب مى حبىوب ساندرسى ا .حىني سىاوره هىذا
االعتقىىاد كىىان أكثىىر إدراك ىاً خلىىواء معدتىىه نظىىراً إىل ةنىىا
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احلقل وسعته . .مل يك قادراً علا االنتظار حتا حلول الليل.
أموا احلارو ىوال نهىاره يعمىل علىا جعىل النباتىاا أكثىر
متاسكا وانتصاباً ..يقوٌم واحدة ،ويشكل قالباً لتثبيت أخرى أو
يقطىىع تلىىك الىىق كسىىرتها الىىريح .وأمامىىه كانىىت نصىىال أوراق
الشىىجرياا تلتمىىع مىىع أ ىىراف وشىىعرياا الشىىجرياا الفتيىىة ..ظىىل
يعمىل حتىا حلىول الظىالم ،ثىم تىرك العمىل بةلىة ا الكىىتلس ا .إذ
ليس م احلكمة االستمرار بتقطيىع الشىجرياا .فالوىرر الىذي
أحدثتىىىه الىىىريح كىىىان كافيى ىاً .نهى ى

وعينىىىاه متسىىىحان احلقىىىل

بكاملىىه ..ال توجىىد مزرعىىة ذرة علىىا ح ىدَا علمىىه فسىىيحة كهىىذه.
كانت النصىال تبىدو ويلىة ؛ مرتفعىة ومقوسىة نوعى ًا مىا .وصىفرة
العرانيس املكتنزة باحلبوب ميكى رأيتهىا يف الفوىاء القريىب.
فكر إنها حتظا باهتمامه ،وهلذا فهي تزهو يانعة .اإنها اخلىربة!
امخَّ ى يف نفسىىه..ا اخلىىربة يف هىىذا املوىىمار هىىي مفتىىاح الشىىيء..
عليك اكتسابها مقرونة حببك لعملك ،ثم تسميد وتهىذيب كىل
بوصة م الرتبة وتركها بعد ذلك ترتاح قليالً .يعقبها اختيار أنقا
البذور وأفولها مع قليل م ماء املطر ،وقليل مى االعتنىاء .كىل
هذا كفيل جبعل الشجرياا تندفع عالياً فتنمو مثل صغاره.ا
مل يك ى قىىد أحىىب صىىغاره كمىىا أحىىب الىىذرة .وضىىع آلىىة
االكتلسا يف حزمة عدته .تناول عصاه وراح كعادته القدمية
خيطو يف الظالم .شرع يتفحا وحبةٍ ةامرة الشىجرياا الىق
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صمدا .ألفا بعوها يتمايل قلىيالً ،ومىع ذلىك فهىي يف أحسى
حىىال .لكىىزه َّ بعصىىاه رةىىم معرفتىىه عىىدم إصىىابته بسىىوء .يف
السابق اعتاد أن يلكىزه َّ بعصىاه الكىبرية ذاا العقىد كىي
خيترب مقدرته علا الصمود .. .تذكر كيف أن الىريح أقلقتىه
علا امتىداد سىاعاا الليلىة املاضىية ؛ ومل يكى يىدرك مقىدار
الورر الذي سيحصل .أما اآلن فقد انتهىا مى وضىع االشىياء
يف أماكنها كما ينبغي ،وما زالىت لديىه اقىة للعمىل ىوال
اليوم .اعرتاه إحساو بسعادة اةية شرعت تغوص يف أعماقه.
كىان يف حلظىة االسىتدارة والعىودة إىل بيتىه عنىدما أجفلتىه
خشخشة بني سيقان الذرة .علا مقربىةٍ تىراءا لىه حركىةُ ظىل
خا فىىة؛ بعىىدها عىىاد كىىل شىىيء هادئ ىاً .ولشىىد مىىا حولتىىه تلىىك
احلركة الصغرية إىل خملوقٍ آخر .اندفعَ الدم إىل رأس ِه :ا لا
الىىذرة! ا ..اعتقىىد ذلىىك .ا آه ؛ إناىىه لىىا الىىذرة! ا ...أحىىس بىىدقاا
عنيفة تورب صدةيه .الظل ما يزال سىاكناً ،معتقىداً أناىه مل
يكتشَىىف؛ لكىى َّ احلىىاروَ حتىىرك بىىني الشىىجرياا مشىىحوناً
بالغوب ،وقوياً م دونه حتا .العصا بيده؛ وعقدها بدا كما
لىىو كانىىت بثىىوراً أو تقرحىىاا تىىثري الرهبىىة .رفعهىىا ،وبكىىل مىىا
اختزن م قوة هوى بها فوق مكان الظل.
 آآآه!دواا صرخةو حادة ،ومذهلة هتكت صىمت املكىان .ثىم شىي اً
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فشىىي اً شىىرعت باالخنفاض خمتلطىىةً مىىع أنفىىاو تثاقلىىت رويىىداً
رويىىىدا ..تىىىراءا يىىىد احلىىىارو كىىىأذرع احونىىىة هوائيىىىة يف أوج
حركتهىا .اسىتمر ينهىال بهىا يف الظىالم فطالىت كىل مىا أمامىه،
حتىىا اذا توقىىف وتىىنفس الصىىعداء اكتشىىف أن الصىىمت يتسىىيد
املكان.
بارتبىىاكٍ صىىار حيىىدق يف عصىىاه .الحىىظ العقىىدة الىىق حتتىىل
رأسىىها قىىد تهشىىمت ،ومثاىىة شىىيءٌ يىىربق عنىىد رفهىىا .حتسسىىها
بإصىىبعه فاكتشىىفها داف ىىة ور بىة .أصىىابه الىىذهول عنىىدما ملىىح
الدم يسيل م بني أصابعه .تطلع مرتبكىاً حولىه ؛ مىا لبىث أن
عىىدا مسىىرعاً خىىارج احلقىىل .رمىىا العصىىا بعيىىداً وحتىىرك ؛ ةىىري
مدركٍ ما سيفعل بالوب  .تساءل وقلبه خيتلج يف ما إذا كان
الرجل قد استطاع اللحظة الزحف واالنسالل خارجاً .مل يك
يىىروم الىىتفكري وى ا تسىىلل إىل رأسىىه مى هىىواجس .فىىق يرتنىىح
تاركاً جيو

الذرة خلف ظهره.

ال توجىىد مثا ىةَ عاصىىفة تلىىك الليلىىة ،ةىىري أناىىه مل يىىنم .انتابتىىه
مشاعر مفزعة .ظلَّ يتقلب يف فراشه؛ ما لبثَ أن نه

؛ ارتدى

مالبسه وةادر داره؛ ال قطر يف ذهنه شؤون الذرة مطلقاً ...يف
األول كانت الشراسة والعنف حيتالن قلبىه أماىا اآلن فىاخلوف
حل

لهما .مل حيدث شيءٌ م مثل هذا يف حياته املاضية .مل

حيدث أبداً.
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ولجاا رجلٍ خائر خطا صوب مركز الشر ة...
أربعة م رجال الشر ة صىحبوه .مل يكونىوا مكرتثىني يف
سىىريهم داخىىل احلقىىل ،فىىذلك ال يعنىىيهم بشىىيء؛ ومل يكونىىوا
شديدي االه تمام باملهمة الق جاءوا م أجلها؛ ذلىك أن الوقىت
كان متأخراً والفعل التافه الذي ارتكبه الرجل احلارو ظنوه
ليس بذي بال .ضىرباا عصىا خفيفىة علىا لىا دفعتىه الىدناءة
لسرقة بوعة عرانيس.
خطىىوا عىىرب شىىجرياا الىىذرة صىىانعني أمىىامهم درب ىاً كىىبرياً
وواسىىىعاً؛ دافعىىىني الشىىىجرياا جانبى ىاً أو راكلينهىىىا بأحىىىذيتهم
الثقيلة .وكانت الكتل املنسحقة حتت األحذيىة هىي عىرانيس
الذرة؛ تنغرز وتتصم يف الوحل.
تكلموا معه بشىكلٍ عىدائي؛ متسىائلني عى موقىع احلىدث
بالوب  .عكسىت عينىاه انفعىا ًال شىديد ًا وهىو يقىودهم صىوب
املكان الذي ما أن أدركوه حتا وجهىوا مصىابيحهم اليدويىة
علا شبح ٍ ممداد أرضىاً .. .شىيءٌ مىا شىخر يف الظىالم؛ هىو ذاتىه
الذي تهاوى حتت يديه...
شر ي واحدٌ وقف عنىد اجلثىة؛ فيمىا ثالثىةو راحىوا يقىودون
احلارو خارج احلقل.
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بلوندو اإلسكايف
BLONDO THE SHOEMALER
بونفرتي دي بريير

*

ال أحد م الباريسيني ال يعرف ااالسكايف بلوندوا الذي يتخذ
م دكانٍ يف شارع اكرتيسا دوترييرا مىأوى للعمىل والسىك ..
يصلح ما اهرتأ م األحذية ويهزأ ممحل ال يتمتىع باحليىاة ..حيسىب
دنياه فسحةً للبهجة و النبيذ الفاخر حباً يعلو فوق عديد الرةبىاا
 ،مسىىتعد اً ملشىىاركة م ى يبغىىي منادمتىىه صىىارفاً نهىىاره مدنىىدنا
ومغنياً ،داعياً جريانه لالستمتاع..هلىذا مل يكى يومىا كمىداً وال
حزين ىاً باسىىتثناء مشىىكلتني مىىازال يتىىذكرهما :األوىل يىىوم عثىىر
علا قدر حديدي يف جدار متهالىك ،فوجىده ملي ىا بكميىة وفىرية
م مىال لعملىة قدميىة  ،قدميىة جىدًا ؛ ذهبى ًا وفوىة ..وألنىه وقىف
عاجزاً ع تقدير قيمتها اهلائلة فقد سبابت لديه قلقاً ..صار شغله
الشىىاةل ذلىىك القىىدر امللىىيء بىىالقطع الرباقىىة الالصىىفة ،لىىذا فىىق
* كاتب فرنسي ( ) 1540 – 1500ولد م عائلة نبيلة .تسببات كتاباته يف خلق
أعداء كىثريي لىه ممحلىا اضىطره لىرتك بىاريس واالسىتقرار يف مدينىة (ليىون )..
قوا منتحراً بسيفٍ ةرزه يف أحشائه.

115

يفكر :اإن مل يك املال رهى االسىتعمال يف هىذا الوقىت فمتىا
إذا ميكىىنين شىىراء الرةيىىف أو النبيىىذ ..ثىىم أناىىي لىىو أخذتىىه إىل
الصاةة لبيعه فىإنهم إماىا أن يتحىايلون علىيَ وخيىدعوني فيسىرقوه
عندها أخسر هذا الكنز أو أنهم سيطالبونين بنسبة كىبرية مى
الشراكة بىه مىداعني أنهىم اكتشىفوه أيوىا .وعنىدها لى أحىظَ
حتا بنصف قيمته .اعرتاه أمل مم

وشعور انا األعني ستالحقه

أينما أخفاه فصار مىا أن خيىرج مى مىأواه لقوىاء عمىل مىا حتىا
يقفل عائدا ،مسرعا كي ما يتفقده ويطم لوجوده .لقد تسربت
إىل دواخله أذرع القلىق والتىوجس ووقىف حىائراً ،مرتبكىاً ..حتىا
جاء اليوم الذي شعر أناىه اسىتعاد ثقتىه بنفسىه فىانربى حياورهىا:
امل أسىىتفد م ى كىىل هىىذا ،ومل تفىىدني هىىي .فق ى ولحل ىدَا لىىدي
القلق والتفكري املرهق.وهذا سيجعل م يراني يساوره اليقني أنا
شي اً ما حيدث لي.مل جيلب لي القدر سوى احلظ التعيس.ا
تلك اللحظة إنبثقىت يف أعماقىه بىؤرة انشىراح وقىرار ارتيىاح
استدار بتأثريها إىل القِدر ،حامالً إيااه  ،ومتوجهىاً بىه إىل نهىر
االسىىنيا .. .هنىىاك؛ م ى منتصىىف اجلسىىر رمىىا بىىه إىل األعمىىاق،
خمتتماً كل بواعث اهلواجس واالرتباك.
أمىىا املشىىكلة الثانيىىة الىىق أفسىىدا عليىىه مزاجىىه وسىىاعاا
إرتياحىىه فهىىي حوىىور ذلىىك النزيىىل اجلنتلمىىان واقىىاذهِ البيىىت
املقابل للمأوى .كان الرجل ميتلك قرداً نزقىاً ،عابثىاً اسىتطاع
116

ارتكىىاب آالف احلماقىىاا واملخادعىىاا املىىثرية لنزعىىاج بينمىىا
وقف بلوندو ةري قادرٍ علا الشكوى للنزيل الوقور.
يقف القرد يف شرفة البيت متطلعاً ملىا يفعلىه اإلسىكايف يف
مأواه ومىا يصىنعه مى قَطىع السىري اجللديىة وإلصىاقها ؛ تىرميم
األحذية وترقيعها . .وحاملا يىربح املسىكني مكانىه بغيىة تنىاول
وجبة الغداء أو العشاء أو قواء بع

املتطلباا يف اخلارج حتاا

يهب القرد هابطاً ،داخالً املأوى؛ ماسكاً السكني وقا عاً بها
ما يقع بيده م سيور وقِطع جلدية ،متاماً كما كان يشىاهد
بلوندو يفعل.
إزاءَ ذلك مل يعد بلوندو اإلسكايف ،املسكني جيرأ علا
تىىرك

ل ى ه لغىىرض إ عىىام نفسىىه أو االنصىىراف لتمشىىية بع ى

أعماله دون أن خيبااء جلوده وخيفيها..
ولقىىىد حىىىدث ملىىىراا عديىىىدة أن نسىىىي القطىىىع اجللديىىىة دون
إخفائهىىا يف خزانتىىه حتىىا إذا عىىاد وجىىد القىىرد قىىد عبىىث بهىىا
تقطيعاً ومتزيقاً...
تناما الغوب يف قلبه وعظىم . .وجىد أناىه عىاجزٌ عى إيىذاء
هىىذا امل خلىىوق العابىىث خشىىية صىىاحبه .لكنىىه اسىىتمر

تىىدماً

بالغيظ ،مصممااً علا إجياد وسيلة كفيلة باالنتقام لنفسه ِ.
كىىان القىىرد يقلىىد كىىل مىىا يؤديىىه اإلسىىكايف ..إذا شىىحذ
اإلسكايف السىكني شىحذ القىرد السىكني بعىده .وإذا أسىند
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احلىىىذاء بىىىني ركبتيىىىه جىىىاء القىىىرد بعىىىده ،آخىىىذاً احلىىىذاء بىىىني
ركبتيىه . .هىذا مىا شىاهده بلونىدو ؛ وهىذا مىا دفعىه إىل دراسىة
املوضوع وحتقيق فعل االنتقام.
أخرياً وضع املخط ؛ وقرر التنفيذ!
أمسك بالسكني فشحذها حتا ةدا نصلها حادااً كشفرة
احلالقة . .وما أن أبصر القرد يتطلع إليه م شرفة بيت صاحبه
حتا أمسك السىكني وراح ميررهىا قريبىاً مى حنجرتىهِ

ىاالً

ومييناً ليجلب انتباهه ...مارو ذلك لوقتٍ كافٍ .وإذْ تأكدَ أنا
القردَ الحظ احلركة بإمعان ةادر مأواه لتناول ةدائه.
وكالعىىىادةِ هىىىب القىىىرد مسىىىرعاً ؛ منىىىدفعاً برةبى ىةٍ وشىىىوق
ملمارسة اللعبة اجلديدة الق أتق النظىر إليهىا ليىتق إداءهىا...
أمسك السكني ..وضعها ووازاة حنجرته ممىررااً إيااهىا

ىا ًال

ومييناً ؛ متاماً كمىا فعىل بلونىدو .... .ثىم أناىه راح يقربهىا أكثىر
فأكثر إىل حنجرتىه ؛ بىذاا السىرعة الىق شىاهد اإلسىكايف
يؤدايهىىا .. .ومل يَفَىىه إالحل علىىا السىىكحلني تقطىىع حنجرتىىه فتتاقهقىىر
أنفاسه؛ ويسق مورَّجاً بالدماء.
__________________________________
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حتت برج اجلوزاء
Under Gemini

*

فاروق دوندي

يف تاريخ اهلند القدمية ،أيام االسكندر الكبري كان مثاةَ
ملكو حكيم وشجاع يدعا ابورووا .وكىان لىه ولىدان توأمىان
ولِىىدا حتىىت بىىرج اجلىىوزاء مسااهمىىا اجىىافا وا القانىىدا .كانىىا
متشىىابهني متام ىاً .بي ىدَ أنَّ ىكَ ال تسىىتطيع رأيىىة أخىىوي متبىىاينني
مثلهما يف الوقت نفسه .تربايا ألنْ يكونا أخوي باهري يف كل
شيء .ففي الوقت الذي كان جاف كثري التأمل والتساأل ملاذا
* ولىدَ يف بونىا جنىىوب مدينىة ا بىىوميب ا اهلنديىة .قىدِمَ إىل انكلىرتا عىىام 1962
لدراسة اللغة االنكليزية يف جامعة كمربدج .بعدها أصبح ولعىدة سىنواا
اسىىتاذاً يف اجلامعىىة نفسىىها قبىىل أن يتخلحلىىا ع ى التىىدريس نهائي ىاً ويركحلىىز
اهتمامه لشؤون الكتابة والصحافة.
له ثالث رواياا:
 -1نهاية الشرق عند قدميك.
 -2اعلَ إىل مكحلة.
 -3صحبة بونا.
وقصته احتت برج اجلوزاءا مأخوذة م
 Trapالصادرة عام 1982
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جمموعته القصصيةا هفوة فخا Trip

تبدو ال سماء زرقاء كان القاند شاباً ال يسىاوره الىتفكري يف
أمور الكىون ،بىل منشىغالً كىان يف الصىيد والرمايىة والقتىال
والرياضىىىىة .وبينمىىىىا كىىىىان جىىىىاف ميكىىىىث يف القصىىىىر يقىىىىرأ
املخطو اا ويعزف علا اآلالا املوسىيقية ويكتىب االبتهىاالا
واألدعيىىىة حبىىىق اآلهلىىىة كىىىان القانىىىد منطلقى ىاً مىىىع الصىىىقور
والبيزان ،صىارفاً يومىه يف رحىالا الصىيد يف بىراري اململكىة
ساحباً يف جداول اجلبال ،متجرئىاً علىا تسىلحلق القمىم املعتمىرة
الثلج ،ممتطياً صهوة جىواده لعشىراا األميىال يومياىاً سىعياً ألن
يصبح أحس مَ جييد استعمال السىالح يف مملكىة ابىورووا
عموماً ،وأفول مصوٌّب سهام يف جيشه ،وأكفأ مرواض فيلة،
ومالكم ،ومصارع بإمكانىه حتىداي أقىدر وأشىجع بطىل علىا
األرض.
ومى يىىوم جمي همىىا إىل احليىىاة عهىىد بهمىىا امللىىك بىىوروو إىل
شيخٍ عجوز يعمل خادماً يف القصر ،ويوليه الثقة الكبرية امسه
اساساا .فصار اساساا هذا معلماً للصغريي .
حني شرع يعلمهما السباحة يف النهر أظهر القاند اهتماماً
وولعاً شديدي منذ الوهلة األوىل؛ وراح يشق ريقه حنو ضفة
النهر البعيدة بينما وقف جاف وس املاء متسىاءالً ملىاذا جيىري
التيار إىل هذه اجلهىة ولىيس إىل أخىرى؟ ومىا الىذي جيعىل املىاء
يرةىىو ويزبىىد؟ .. .وعنىىدما جهِ ىدَ ساسىىا يف تىىدريبهما علىىا رمىىي
120

السهام متكَّى

القانىد مى أن يلىوي ويشىد أقىوى وتىر ويطلىق

السىىهم حنىىو أهىىدافٍ

ىىددَّة يف األفىىق بينمىىا سىىحبَ جىىاف وتىىر

القوو وراح يسرتق السمع إىل اهتزازاته واضعاً إياه قرب جذع
شىىجرة جم ىواف ،متسىىاءالً ع ى كيفيىىة توالىىد األصىىواا ...ويىىوم
أخىىذهما ساسىىا علىىا ظهىىور اخليىىل لتعليمهمىىا الطع ى بالرمىىاح
خنى ى س القانىىىد حصىىىانه وانطلىىىق يف

اولىىىة قتىىىل اخلنىىىازير

الوحشية بينما أشاح جاف بوجهه ع منظر الدم.
استطاع اقاند جلبَ أنياب اخلنازير املتوحشة الق متكَّ
م قتلها وقدامها ألبيه.
 ا وما الذي أتيتَ به ،يا جاف؟ا ...سأله امللك بوروو.عرضَ جاف صورةً رمسها ألخيىه التىوأم ممتطيىاً جىواده،
اعنى ىاً خنزيىىىراً وحشىىىياً بىىىرمحٍ نافى ىذٍ مٌظهىىىراَ عىىىيين اخلنزيىىىر
متخاذلتني حلظة تفجار الدماء م جنبه الطعني كأناىه يلىتمس
الر

ة .كانت الصورة تظهر احلصان م جنبه والفىارو مى

اخللف.
 املاذا مل جتسِّد مالمح الفخر والكربيىاء املرتسىمة علىاوجه أخيك حلظة االنقواض؟ا ...سأله امللك.
 -امل أقىوَ علىىا رسىىم وجهىىي يىىوم

بالكربيىىاء يف مشىىهدِ

قتى ىلٍا ...أجىىىاب جىىىاف ،إذ كانىىىا متشىىىابهني جىىىداً يف املالمىىىح
والتجسيم اجلسدي.
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حني بلغا الثامنة عشرة تواردا األنباء ع ةىزو االسىكندر
األةريقي ل قاليم القريبة؛ وأنَّ اإلةريق  -وهذا ما جلبه ناقلو
األخبار إىل بالط امللك بوروو  -يعسكرون علا بعىد مىائق
ميل م املدينة.
 اما الذي يريده هذا االسكندر؟ ا ...تساءل امللك بوروو:ا أال يعرف أننا األق وى واألشد بأساً يف هذا العامل .ا
 ا لقد تغلَّىبَ علىا مملكىة نيكايىا ،ويسىعا ألن يكىونسيداً علا عموم اهلند .لقد وعدَ بذلك جنده املتعطحلشني للذهب
اخلزي يف أرضنا كما يعتقدون .ا أجابه حاملو األخبار.
 ا سوف نتحدث إليهم ونتحاور يف أمور السالم يف الوقتالذي نستعدُّ للحرب .ا .. .قال امللك الباً إحوار ولديه؛ يف وقت
انتىىاب اجملىىتمعني يف الىىبالط قىىدرٌ كىىبري م ى اخلىىوف والقلىىق.
كانت الرواياا تصل إىل اهلند ع جيو االسكندر الزاحفة
دون توقفٍ وال هوادة م مقدونيا عرب بالد فارو وأفغانسىتان؛
واآلن يطرقونَ األبواب .إال أنهم توقفوا يف املمراا اجلبلية بعىد
أن توعدَّوا بصب احلمم علا مملكة بوروو.
 اسنرسل هلم سفرياً .ا أخرب امللك رجىال الىبالط حبوىورولديه اجافا وا القاندا.ا سوف نتصداى لنةريق قبل أن يط وا
ممىر خيىىرب ،وجيىب جعلعهىىم يىىدركون أنَّ لىديناً أرضىاً كافيىىة
لتكون قبوراً جلميع اإلةريق وحشودهم املتقدِّمة.ا.
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تكلَّمَ بعده القاند قائالً :ا دعين أذهب وأهددُّهم بنفسي،
يا أبي.ا
 الديك عملٌ آخر عليكَ القيام به ،يا القانىد .ا ...أجابىهامللىىك وأكمىىل :القىىد أصىىبحت عجىىوزاً ،أماىىا أن ىتَ فراشىىد اآلن
وأحسى ى جنىىىدي يف جيشىىىي .أريىىىدكَ أن تعىىىد العى ىداة للحىىىرب.
ستكون قائداً للجيا و املشاة وراكىيب الفيلىة ورمىاة السىهام.
كما أنَّ عليكَ الشروع ومنذ اللحظة بإعطاء التعليماا لصانعي
األسىلحة والىدروع ،وتعىيني ضىباا اً أكفىاء ،وحتديىد أمىاك
معاركك مع اإلةريق.ا
قليالً والتفت امللك إىل ولده اجاف ا :أماا أنتَ فستذهب إىل
االسىىكندر مىىع بع ى

احل ىرااو املسىىلحني .أن ىتَ رج ىلٌ صىىاحب

كلمة .ستخربه بأننا اهلنود لسنا لعبة سهلة ،وأنَّ امللك بىوروو
سيمنح العفوَ للصيب االسكندر ،ةافراً له أخطاءه و اوالا
عبثه بشؤون السالم واململكة واإلشاعاا الق يطلقها .واخربه
أيواً أنَّ و قدوره العودة مى حيىث أتىا قىا عنيَ لىه عهىدَ أنْ ال
نتعقَّبه ألننا كرماء.ا.
 القد مسعت عى االسىكندر.ا .. .تكلَّىم جىاف يف الوقىتالىىذي كىىان رجىىال الىىبالط يصىىغون صىىامتني :ا إناىىه لىىيس م ى
الرجىىال الوضىىيعني .فقىىد اسىىتطاع التغلحلىىب علىىا نصىىف العىىامل
املعروف ؛ وعلينا التحداث ع السالم إذا كناا نى .....ا.
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 -ا السالم؟! ا ...هتفَ امللك

تجااً :ا أي سالمٍ ،يا جىاف.

حن منتلك أقوى جيا تعرفه اهلند والعامل بأكمله ،وستعطا
القيىىىادة إىل أخيىىىك القانىىىد .فكيىىىف تريىىىدنا التحىىىدث عى ى
السالم؟! ا.
مل ينطق جاف حبرف؛ عندها أمره امللك باالنطالق بغوون
سىىاعتني ص ى حبة مخسىىني جنىىدياً ملقابلىىة االسىىكندر وتسىىليمه
رسالة التهديد.
حني ةادر جاف التفتَ امللك إل القاند
 ا لقد مسعت أنَّ هذا اإلةريقي اب زنا وخمادع ،ورباما اليعود أخيك حيااً أو رباما سيحتفظ به كرهينة.ا
 اكان عليَّ أن أذهب بنفسي.ا ...تفواه القاند. ا هذه ليست رةبق .عليكَ أن تربه بأنَّ هؤالء اإلةريىقةري املنهزمني التقوا نىدااً نظىرياً هلىم .وهىا حنى بعثنىا هلىم أمىرياً
ملكيااً لنثبت أننا ال نهاب شي اًا.
بدا القاند حائراً ،قلقاً علا أخيه التوأم ؛ وهو يعىرف لىو
أنَّ جاف نقل تهديداا أبيه إىل االسكندر سيكون يف مىأزق
خطري.
لك َّ االسكندر مل يفعل وثل ما مخحلنوا وشىككحلوا ،بىل
عاد جاف بعد ستة أيامٍ قواها القانىد يىدرِّب اجلىيا ويعىد
العِى ىداة .. .عىىىاد جىىىاف إىل املدينىىىة مٌرهقى ىاً ،لكناىىىه يف مأنينىىىة
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واستقرار .اتاجه مباشرة ليطلع امللك.
 اوهكىىىذا ..وافىىىق االسىىىكندر ،وسىىىوف يعىىىود .ألىىىيسَكذلك؟ ا ...تساءل امللك.
 اكال! ا ...أجاب جاف. هل سلحلمته رسالق؟ ا. ا كال يا أبي ،مل أفعل ذلك .لقد جتوالت يف معسكره؛ب ودماثىة خلىق؛ ودعىاني للبقىاء فىرتة أ ىول.
وقد استقبلين بىأد ٍ
قوىىيت بوىىع سىىاعاا حىىول املعسىىكر محسىىناً ضىىيافق .لقىىد
وجدا مجوعاً كبرية م الرماة لديه .رماة مقدونيني بارعني،
وكتائب فرسان ،وراكيب خيول ،و ....ا
 اال أريد معرفة دما االسكندر الق يلعب بعىا .ا ...نطىقامللك بوروو ،وأكمل :اأخربني ،ماذا قلت؟ ا.
 اإ َّلعىىىىت علىىىىا قىىىواة جيوشىىىىه فسىىىىاورني اخلىىىىوف علىىىىامملكتنا .ا ...أجاب جاف :.القد أحس اإلةريىق اسىتعداداتهم
فعرضت عليهم توقيع معاهدة.ا.
 امعاهىىدة؟! . .وهىىل لبىىت منىىك ذلىىك؟!ا ...بىىدا امللىىك يفأقصا ثورته؛ فقا عه القاند:
 ادعنا نستمع ملا يقوله أخي.ااستمر جاف يتكلَّم :اأخربته أن احلرب تعين سفك الىدماء
لكننىىا نسىىتطيع حسىىمها بإعطىىاء األرض الواقعىىة يف اجلانىىب
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اآلخىىر لنهىىر اهلنىىدوو إن قىىدَّمَ وع ىدَ شىىرف بىىاحرتام مملكتنىىا
و ........ا
 -ا خائ ! ا ...انتف

امللك .ا يا القاند :ضع هذا اخلائ

قيدَ االعتقال . .خذ هذا اجلبان مى هنىا .ال أريىد أن تقىع عليىه
عيناي .ا.
بعدها التفت امللك إىل ساسا:
 أهىىذا كىىل مىىا ترباىىا عليىىه ولىىدي؟ ..ينقلىىب ض ىداي وضىىدرةباتي عندما يهددُّنا الغزاة! ا.
مل يىىرد جىىاف بشىىيء .فق ى دار بعينيىىه علىىا الىىبالط .خطىىا
بعدها القاند إىل أمام ممسكاً بكتفِ أخيه التوأم.
 -ا عندما أصبح قائداً للجيو

سأكون مسؤوالً عنه .ا...

قال ذلك ثم قاده خارجاً ،يتبعهما ساسا.
 ا ملىىاذا ال ترتاجىىع وتق ىدام اعتىىذاراً ألبيىىك حتاىىا اذا نشىىبتاحلرب تكون جنب أخيك؟
مل يفه جاف برد .بل اكتفا بالصمت.
 اساسا؛ اعنتِ به .ا ...قاهلا اقاند :ا ل يغفر له أبي حتانكسب احلرب ؛ وسأكلحلمه بنفسي ..ثم أنين أفهم أخىي ،إناىه
عنيد وال يعرف الرتاجع .ا.
تىىرك القانىىد أخىىاه يف مىىالذٍ منىىزوٍ يف القصىىر ال يصىىل إليىىه
سىىوى ساسىىا؛ وتوجاىىه إلكمىىال االسىىتعداداا الالزمىىة ملواجهىىة
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االسكندر.
تلك الليلة أرسل جاف اخلادم ساسىا ليىدعو أخىاه للحوىور.
وملحلا حور القاند خا به جاف:
_ القد ا حللعت علا قوى وتعداد حشود االسكندر ،وعلينا
تهي ة ما يواهيهم.ا.
أ لع جاف أخاه علا قوة واستعداد العدو .أ لعه علا سرايا
فرسانه وخطوط مشاته وجماميع الفيلة ورماة السهام ،مقارناً
إيااها وطوط فرقهم املهيأة.
 اوماذا عرفتَ عنىدما كنىتَ يف معسىكرهما؟ ا ...سىألهالقاند :ا إنَّ االسكندر هذا يعتىرب قائىدهم وبطلىهم العظىيم،
وبد ونىىه تنعىىدم لىىديهم القىىدرة علىىا احىىتالل نصىىف العىىامل .فىىإذا
استطعت اةتياله أو أسره أربح احلرب ال

الة .ا.

كان فصل أمطارٍ كثيفة وقت وصلت إىل القاند أخبىار
مفادها أنَّ جيو

األعداء عربا ممرَّ خيرب وهي اآلن تعسكر

عنىىد الوىىفة األخىىرى لنهىىر اهلنىىدوو .إذْ متكنىىوا مى الزحىىف
حتت جنح الظالم واستطاعوا أخذ مو اء قدم هلم ،ومتكنت
جحافل املشاة م عبور النهر ثم انقسمت إىل قسمني حبركىة
 Vللتعرف علا األرض بعىد جناحهىا يف نصىب جسىور تىربطهم
حبشود قواتهم األساسية.
مسعَ جاف كل هذا م اخلادم ساسا..
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 اوماذا فعل أخي القاند؟ ا اأسىىرع بإرسىىىال سىىىرياةِ فرسىىان لكسىىىر خطىىىو هم مىىمركز حتركهم .ا.
 اوهل هو يف القصر اآلن؟ ا اأي قصر! أنه يقود اجليا بنفسه.ا اوأبي؟ ا جَهِدَ القاند يف جعله بعيداً ع سىاحة املعركىة بعىدماقدِر علا إقناعه.
 وهل يقود االسكندر جيشَه بنفسه؟؟ اتبدو شديد االهتمام بهذه املعركة .ملاذا ال تطلب العفومىى امللىىىك وتقنعىىىه بالسىىىماح لىىىك بالقتىىىال جنبىىاً إىل جنىىىب مىىىع
أخيك؟ا ...سأله ساسا.
 أريد أن أسىاعد القانىد؛ كمىا تعلىم ال أجيىد اسىتعمالالسىىىيف أو الطعى ى بىىىالرمح .لكنَّىىىي أسىىىتطيع مسىىىاعدته مى ى
مكاني .ا.
 ام هنا؟!ا ا نعم .إنَّ ما يعانيه أخي ليس ضىعف املقاتىل لديىه ،إنامىاهو حباجة إىل خطة للقتال.ا.
 ارباما؛ لك ما مل تعتذر ألبيىك فلى حتىظ بإلقىاء نظىرةولو خا فة علا ساحة املعركىة .إناىكَ رهى االعتقىال ..تىذكَّر
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ذلك ،يا جاف.ا.
 -ستكون أنتَ عيين وأذني . .اجلىب لىي اآلن بعى

القطىع

اخلشبية مع سكني النحت.
ساور اخلادم اعتقاد أن األمري اجلبان فقدَ عقله؛ لكنه فعلَ
ما أُمر به.
يف اليوم التالي جاء ساسا لينقل أخبىار املعركىة إىل األمىري
جاف فوجىده جالسى ًا القرفصىاء وقىد رسىم سىاحة القتىال علىا
األرض ،مثباتاً عليها بوعة هياكل خشبية منحوتة.
 اأخبار سي ة! ا ...قاهلا اخلادم ساسا. امىىىىىاذا حىىىىىدث يف سىىىىىاحة املعركىىىىىة؟ هىىىىىل استسىىىىىلمتتشكيالا املشاة اإلةريق؟ ا.
 القد ارتكب القاند خطأً جسيماً عندما أرسل اخليالةملهامجة مقدمة املشاة اإلةريق .لكى االسىكندر متكى مى
عبور النهر عىرب أكثىر مى موقىع ؛ ومل متىر سىاعة أو سىاعتان
حتا كناا سنحطم مركزه م لوال إن خرِقَت خطىوط فرسىاننا
راكيب اخليول فاستطاع مشاة العدو التمركز فيها فاضطرا
خيولنا إىل الرتاجع.
 االرتاجع؟ ! أمل يدعمهم باملشاة كظهري هلم؟! ا ...تسىاءلجاف مندهِشاً .شرع يذرع األرض جي ةً وذهابا.
 اكىىال ،أيهىىا األمىىري .لقىىد أُجىىربوا علىىا الرتاجىىع بعىىد أن129

تكباد وا الكثري م القتلا واجلرحا.ا.
 اأمل يىىىدرك أخىىىي اقانىىىد بىىىأنَّ املشىىىاة وحىىىدهم الىىىذييسىىتطيعون التمساىىك بىىاألرض؟  ..كىىان بإمكانىىه أن يك ىراو
الفرقىىىة اخليالىىىة لنةىىىارة فقىىى ولىىىيس اإلمسىىىاك والتشىىىباث
باملنطقة .. .وهل ما زال أخي ساملاً؟ا.
 اعرفت أناه جرحَ جرحاً فيفاً؛ لكنه عاد إىل املعسكرجمدداً .ا.
ك إحواره إىل هنا ،يا ساسا؟ا.
 اوهل وقدور َ اأظنُّه منشغل جىداً .التشىاوراا مهمىة مىع الوىباط هىذهالليلة.ا.
 ااخربه بورورة اجمليء .اخربه أنَّ املعركة هىذه جيىب أنتدور حتت برج اجلوزاء فنح توأمان .حن رجلٌ واحد .ا.
ى ىلَ ساسىىىا الرسىىىالة إىل القانىىىد ،ةىىىري أنَّ القانىىىد مل
يكلحلف نفسه باحلوور.
مراةً أخرى؛ وعند انقواء اليوم الثالث أو الرابع
أنباء

لَ ساسا

زنة ع املعركة شاهدها م علا األبراج املوزَّعة علا

أسوار املدينة.
 اأفلح اإلةريق يف عبور النهر يدعمهم املشاة ،واستطاعواالتمركز يف مواقعهم اجل ديدة بعدما سىلكوا ريىق اخلىداع
واملناورة.ا.
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 وماذا بعد -؟ ا ...تسىاءل جىاف .أبصىره ساسىا يعىود إىلالدما يغري أماك َ القطع اخلشبية املنحوتة.
 اإنَّ جماميع فيلة اإلةريق حتركت حنو اجلسىور ،وهىياآلن خلىىف مشىىاتهم وم ى املتوقَّىىع عبورهىىا ةىىداً .لىىذا فىىانَّ علىىا
سرايا فيلتنا املىرور خىالل مشىاتنا هىذه الليلىة ..ومىا هىي أخبىار
االسكندر نفسه؟ا.
 اكان حاضراً يف املعركة ،واستطاع القاند مشاهدتهعلا رأو كتيبة خياالىة فانىدفع صىوبه مىع جمموعىة مى رمىاة
السهام ،لكنه متكَّ م الثباا بأرضٍ خلف حرسه اخلىاص
م املشاة.ا.
حرَّ ك جاف قطعه املنحوتة مراةً أخرى.
 اأنى ىتَ تتصىىىرَّف ونحوتاتىىىك كاألبلىىىه بينمىىىا مملكتنىىىاتتعراض للخطر! ا ...قال ساسا

تاجاً.

 ا احور لي القاند .ها أنا أرى ما يبيِّته اإلةريق.ا ...قالجاف

دِّقاً يف رقعته الصغرية الق تفرت

األرض.

 ال يأتي ،أيها األمري.ا احسىناً إذاً . .خىذ هىىذا التنبىؤ واخىربه بتوقحلىىع حدوثىه .ةىىداًسيتحرك خياالة اإلةريق ورماة السىهام عىرب األراضىي املفتوحىة
يسىىارهم باجتىىاه املدينىىة .وم ى خلفهىىم سىىيدعمهم املشىىاة ،ول ى
يهاجم االسىكندر اخلطىوط الىق أعىددناها يف اجلهىة اليمنىا
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وواجهة جسورهم.ا.
عاد ساسا إىل جاف بعد انتهاء ليلة اليوم التالي.
 القىىد حىىدثَ مىىا تكهن ىتَ بىىه!ا .. .قىىال ساسىىاا أي سىىحرٍلديك؟! ا.
 الىىيس السىىحر إنَّمىىا املنطىىق الىىذي كىىان علىىا القانىىدالتمسك به يف تقدامه إىل األمام .أماا اآلن فقد وقع يف املصيدة.ا.
وبينما كان جاف يواصىل حديثىة إىل ساسىا دخىل القانىد
الغرفة فجأةً و قد ارتسمت علا وجهه سيماء اإلرهاق.
 القد تسلحلمت رسالتك وتنبؤك .ا ...راح حيدِّق يف املنحوتااالصغرية علا األرض.
 اال جتازف بقيادة القواة املهامجة ةداً ،يا أخي .ا ...تكلَّمجاف.
 اأعتقد أننا سنرةم اإلةريق علا الفرار .لقد سحبوا هذااليوم كتيبتني م رماة السهام يف اجلبهةِ اليمنا.ا
 ادعْ مكانىىك ألبينىىا امللىىك ،واب ىقَ أن ىتَ ةىىداَ عنىىد أسىىواراملدينة .ادفع مشاتك إىل األمام كي تتمكَّ سرايا الفيلىة مى
التحرك خارج املدينة .ا
بدا القاند فاقد الصرب ،مشحوناً بالسخ .
 اتعىال؛ اقىرتب .ا .. .قىاده جىاف إىل حيىث القطىع املنحوتىىةالىىق رتابهىىا مى قبىىل :.اانظىىر .هىىذا هىىو االسىىكندر ،وهىىذا هىىو
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جانبنا .هنا كتائبنا م املشاة .لقد حددا موقعهم بدقحلة كما
أعلمين ساسا .ا .. .أمسك جاف بقطعة ثم حراكها علا الرقعىة
املرسومة علا األرض :اعليكَ إعطاء سرايا الفيلة الفرصة لعبور
ساحة املعركة بأقصا سرعة .حينذاك يكونوا قد أمسكوا
بكامل املساحة الق أمامهم .سيوطر االسكندر بسبب ذلك
للتحراك جانباً .عندها تقدِّم فرقة مشاة إلعاقة حتركهم .ا.
 اال شىىىكَّ أنى ىكَ جمنىىىون .ا ...صىىىرخ القانىىىد:اسأتسىىىببوجزرة إن أمرا بتقدام هؤالء اجلنود! ا.
 اإناه الثم الواجب دفعه .ا.أجابه جاف. اسبعمائة رجل؟ . .وملاذا ال جنعلهم يرتاجعون؟ ا. اعليهم اإلمساك بأبعد ما يكون م األرض ،وباستقامةٍحتا ضىفة النهىر .ال وقىت للقلىق بشىأنهم .اتىركهم هنىاك .أماىا
اخلياالىىىىىة فىىىىىأمرهم بىىىىىالتحرك خىىىىىارج املدينىىىىىة ألنَّ االةريىىىىىق
سيكرسون هجماتهم باجتاه املدينة يف ذلك الوقت .ا.
 اتسىىلحلا بألعابِ ىكَ ودمىىاك ،واتىىرك احلىىرب لىىي .ا ...قاهلىىاالقاند ساخراً قبل مغادرته املكان.
يف اليىىوم التىىالي؛ وحتديىىداً وقىىت الظهىىرية انىىدفع ساسىىا إىل
الغرفةٍ حيث يعتقَل جاف .كان وجهه ينبئ بكامل القصاة .ويف
املسافة القريبة استطاع جاف مساع قرقعة السيوف وصىرخاا
الرجال .الذعر يف الشوارع وأصواا املوا تعلو فوق األشياء.
133

 اأنهم فوقنا! اإلةريق! ا -ا أي

القاند؟ ا.

 امل يأخىىىذ بنصىىىائحك .خىىىرج علىىىا رأو السىىىرايا هىىىذاالصباح ،وقد حدث ما قلته بالوب  .باةتنا االسكندر خارقاً
املدينة بنفسه ..وها حن خنسر كلَّ شيء .ا.
 ا ال بدَّ أنَّ اإلةريق اختاروا أرض املعركة بأنفسهم .ا قالجاف؛ ثم تساءل :اوماذا ع أبي؟ ا.
 ا قاتل مثل رجلٍ جمنىون .حاملىا مسىع بسىوء املوقىف لىبسدرعَه واندفع خارجاً .االسكندر أعطا تعليماا بتطويقه وعدم
املساو به .مل يك لديه وقت للرتاجع ،فوىباط االسىكندر
دخلوا املدينة وآخرون حياصرونها م اخلارج .ا.
قرفاَ جاف علا األرض .حرَّكَ بع

القطع املنحوتة .حدَّقَ

فيها مصعوقاً.
وصلت أخبار مقتل القاند إىل امللك بوروو يف القصر م
فم االسكندر.
 اافعل ما تشاء أيها اإلةريقي .ا ...نطق امللك بوروو.ا أعىىىرتف أنىىىكَ قاتلىىىتَ بشىىىجاعةٍ ووهبىىىتَ ولىىىدَكَ يف هىىىذه
املعركىىة .ا .. .قىىال االسىىكندر املنتصىىر :امىىا واجهىىت خصىىماً
شجاع ًا كمىواجهق هلىذا الشىاب ؛ ولىو كنىت أسىتطيع اعىادة
عقارب الساعة لفعلت كي ما يبقىا ولىدكَ حياىاً .لقىد خسىراَ
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ولدك لكنكَ مل قسر كرامتك ومملكتك .وبالرةم م أنها
كلحلفىىتين م ى الىىدماء أكثىىر م ى أي ىةِ

ل ىةٍ فىىإناي أعيىىد إلي ىكَ

مملكتك .عندما جىاءني هىذا الشىا ب أول مىراة للتفىاوض معىي
وحتدَّث ع السالم خلته جباناً .كم كنىت خمط ىاً .يف األيىام
الستة األخرية للقتال شاهدته كالعفريت .أماا اآلن سىأتركك
ألحزانك أيها امللك فليسَ م السهل فقدان الولد الوحيد .ا.
ةمرا الدموع عيين امللك ،فصرخ:ا ولدي الوحيد! ا .أحنا
االسكندر رأسه وخطا مرتاجعاً إىل اخللف ،وخرج.
بعدها رفع امللك جسىدَ القانىد بذراعيىه الىواهنتني و

لىه

خالل ممراا القصر وصوالً لغرفة جاف.
 اأنىتَ تبىىدو شىىبيهاً بىىه .ذلىىك ةريىىب حقحلىاً! ا ...قاهلىىا امللىىكبوروو خما باً جاف :ا لقد قاتل كرجلٍ مل يقاتىل مثلىه أحىد
علا اإل الق .أخطأ اإلةريقي حينمىا تصىوَّروه أنىت .أعتقىد أنَّ
ولدي الوحيىد مىاا هىذا اليىوم .مل أصىحح كالمىه .إناىه ولىدي
الوحيد حقحلاً .أنتَ هنا جلستَ تتسلحلا بدماك الغبية بينما ضحاا
هو حبياته .ا.
خطا امللك إىل األمام رافساً القطع املنحوتة الصىغرية املثبتىة
علا األرض.
 ا سأشىيح بىىوجهي عنىك .اقىىال خما بىاً جىىاف:ا وعنىىدماسىىىيأتي احلىىىديث عى ى مملكتنىىىا يف األزمنىىىة القادمىىىة سىىىوف
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يتىىذكَّرون القانىىد الفىىارو والرجىىل الشىىجاع الىىذي تشىىرَّفَ
االسكندر وقاتلته .أماا أنتَ فلم تفعل شي اَ.ا
تقدام ممتل اً ةيظاً وحزناً فبصق يف وجىه ولىده احلىي؛ وأدار
ظهىره إىل األبىىد عى الرجىىل الىذي سىىوفَ يىذكر  -كمخىىرتع
الشطرنج  -عندما ينسا مجيع األبطال املهزومني.
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