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األول الفصل

بالثقل بعد تصبح لم كانت وإن ثقيلة! هي كم للسماء! يا الزكيبة. برونو رفع
الحشيش عىل مكانها من برونو تنادي املالكمة قفازات كانت للتمرين. املطلوب
األسبوع يف بالرمال ُكيس الذي الحديقة، إىل الرشفة من املؤدي املمر من بالقرب
يمأل أن أوًال عليه ولكن القفازات، سريتدي حاًال برونو. والد طلب عىل بناءً املايض

بالرمل. الضخمة الزكيبة هذه
حفنة فيها يسكب أن األخرى باليد وحاول ليفتحها، بيده الزكيبة برونو أمسك
األمس. مطر جراء من الرطوبة شديد الرمل كان إذ سهًال، ذلك يكن لم الرمل. من
غالية، ليست وهي رائعة، مالكمة أكياس رشاء املمكن من حذاءه. الرمل كسا لقد
يحتفظ أن ليستطيع كان ما برونو. والدة يف تكمن املشكلة مشكلة، تمثل ال النقود
«أنها آنذاك ألمه يؤكد لم لو امليالد عيد بمناسبة والده له أهداها التي املالكمة بقفازات
عارضته قد والدته كانت وإن الغرفة.» حائط عىل رائًعا شكلها سيكون فقط، للزينة
بني تجانس بالفعل هناك يكن لم حق؛ عىل أنها يعرتف أن برونو واضطر الرأي، يف
وهو موتسارت املوسيقار يتصدرها التي غرفته يف املعلقة واللوحة القفازات هذه

بالكشكشة. محىل وقميص زرقاء، حريرية بذلة يف طفل
والده فتدخل القفازات.» هذه تستخدم لن «ولكنك شك نربة يف آنذاك أمه عقبت
حظًرا أصدرت وقد القفازات يستخدم أن له «كيف تململ: نظرة عينيه يف بدت وقد

املالكمة؟» كيس عىل
ما أقرب كانت التي أصابعه إىل برونو نظر أصابعه؟» تهمك «أال والدته: ردت
ينقطع لكيال عليها، الحفاظ يجب التي الثمينة األصابع هذه املقلية. املقانق إىل تكون

مرموًقا. عازًفا بوصفه مساره يهدد وال البيانو عزف عن



وصوفيا وبرونو إمييل مغامرات

الزكيبة يربط أن ذلك بعد يستطيع ثم الرمل، من أخرى واحدة حفنة أخريًا
أرجاء يف النداء صوت دوى «برونو!» البلوط. بشجرة الغليظ الفرع عىل ويعلقها
عن تأخرت «لقد كمه. يف املبلول الرمل فسال برونو، يد من الجاروف انزلق الحديقة.
الرابعة كانت الساعة، إىل ونظر كمه من الرمل نفض فلترسع!» البيانو، درس ميعاد
عىل األخرية، اآلونة يف ينساه ما كثريًا كان العزف، درس يف يفكر لم دقائق. وخمس
يف خميس يوم كل يتواجد أن عليه كان مىض عام فمنذ ثابت. ميعاد أنه من الرغم

ليونارد. شارع يف ليربكنشت السيدة عند والربع الرابعة الساعة تمام
الشجريات، سياج خلف بها زج الزكيبة؟ يخبئ أين رسواله. يف برسعة يديه مسح
املنزل، داخل إىل املفتوح الرشفة باب من برونو اندفع هناك. أمه تنظر لن بالتأكيد
سبع سوى يتبق لم حقيبته. يف به ودس البيانو عىل من املوسيقية النوتة دفرت خطف
التأخري. تكره ليربكنشت فالسيدة أرسع. إذا ميعاده يف يصل أن املمكن من دقائق.

نظيفتان؟» يداك «هل املطبخ باب من برأسها والدته أطلت
عىل بحقيبته رمى اليدين. لغسل وقت هناك يكن لم برونو، كذب «بالطبع!»
قفازات نيس قد أنه قصرية وهلة بعد ذهنه إىل تبادر وانطلق. الدراجة عىل وقفز كتفه
السماء إىل نظر عليها! تمطر ال السماء لعل الحديقة. يف الحشيش عىل املالكمة
إىل متجًها الدراجات طريق يعرب كان عجوز برجل يصطدم أن اللحظة تلك يف وكاد

سيارته.
الشقي؟» أيها تنتبه «أال

كانت بل معتدلة، املزاجية حالته تكن لم أنت!» «فلتنتبه صائًحا: برونو أجابه
للغاية. سيئة بالفعل

السيدة باب عند الجرس دق عندما دقيقة عرشة وثماني الرابعة الساعة كانت
للنظرة نظيفة تبدو كانت رسواله. يف أخرى مرة يديه برونو مسح ليربكنشت.
كانت لتصافحه. يدها إليه تقدم ليربكنشت السيدة تكن لم الحظ لحسن العابرة.
تواجدها إن يوٍم يف لها قالت حتى الدرس، إىل تصطحبه كانت عندما والدته تصافح

التدريب. أثناء برونو تركيز دون يحول
أمامه اتجهت ثم برونو». يا يومك «سِعد وقالت الباب ليربكنشت السيدة فتحت
خشوًعا أمامه تتسمر أن والدته كادت الذي الكبري، البيانو بها يوجد التي الحجرة إىل
تم كأنه دائًما يلمع باألسود املدهون وخشبه ضخًما، كان مرة. ألول رأته عندما
جديًرا لست «أنت قائًال إليه يتحدث البيانو أن لربونو تهيأ واللحظة. التو يف طالؤه
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األول الفصل

أي من أكثر العمالق هذا يخاف برونو كان بي.» جديًرا أبًدا تكون ولن عيلّ، بالعزف
املوسيقية النوتة دفرت هو فأخرج البيانو، غطاء ليربكنشت السيدة فتحت آخر. يشء

له. املخصص الحامل الرف عىل ووضعه حقيبته من
املرة يف عزفه عند الصعوبات بعض لديك كانت بشوبان، «سنبدأ املدرسة: قالت
عالمات أربع شوبان. مع صعوبات دائًما لديه كانت بالفعل كذلك؟» أليس األخرية،
تنزلق أن عليها كان التي اليمني يده أصابع بدت «ابدأ!» اليرسى. باليد القفزات ثم
الهواء. يف واضح هدف بدون اليرسى يده وعلقت مكبلة، وكأنها املفاتيح عىل بمرونة

السوبرانو»؟ «دو إىل الباص» «بيمول من يصل باهلل كيف
لكن مبالية. غري وكأنها عابرة بنربة ليربكنشت السيدة سألت هذا؟» سلم «أي
موجهة إهانة موسيقي خطأ كل تعترب كانت إذ غضبها، مدى تماًما يدرك كان برونو
وضع عندما استيائه عن يعرب طقطقة صوت منه فصدر البيانو أما شخصيٍّا؛ لها

الصغري». «فا برونو: همس الدواسة. عىل قدمه برونو
فضلك.» من فاعزفه «إذن

هذا؟ ما أصابعه. يف لزج وبملمس مسامه من يترسب بالعرق يشعر برونو بدأ
ذلك أن وهلة بعد برونو أدرك اللون؟ بنية فجأة البيضاء املفاتيح أصبحت ملاذا
كيس يف يضعه أن حاول حني بالرمل امتزج الذي منه املتصبب العرق إىل يرجع
الوحل بأصابعه يمسح أن برسعة حاول كميّه. داخل املطاف به فانتهى املالكمة،
من «اذهب ليربكنشت السيدة قالت نشاز. أصوات البيانو عن فصدرت املفاتيح، عن

السوبرانو. الدو مفتاح عن برونو إصبع انزلق عندما يديك» واغسل فضلك
حيث الغرفة باب نحو واتجه نهض عندما االحمرار شديد برونو وجه كان
السيدة شقة من رأى أن له يسبق لم إذ الحمام؛ مكان يعرف يكن لم محتاًرا. وقف
بجانب اليمني «عىل تقول سمعها إليها. املؤدي واملمر الغرفة هذه سوى ليربكنشت
اللون بني مزيج جبينه عىل من جرى وقد املرآة يف األحمر وجهه إىل نظر املدخل».

ومرمًال. مالًحا مذاقه كان بلسانه، فلحسه فمه، اتجاه يف أنفه حافة عىل سال

صوفيا حجرة نيكالس اقتحم بنفيس.» الحلوى هذه صنعت لقد صوفا،1 يا «انظري
عندما صوفيا رصخت منهار. شبه كان الرمل من تشكيًال يديه راحة يف حامًال

أريكة. باألملانية «صوفا» كلمة 1تعني
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غطاء تغلق أن استطاعت بالكاد مكتبها. فوق تنهال الفنية قطعته نيكالس جعل
مجنون؟» أنت «هل صاحت: ثم الرمل سيل عليه يهبط أن قبل املحمول الكمبيوتر
ورسعان ترتعد، أنفه وجدران ترتعش السفىل شفته وبدأت نيكالس إليها حدق
هذه صوفيا شاهدت لقد اليمنى. عينه من مستديرة دمعة خده عىل انزلقت ما
الصغري هذا إتقان حيال الدهشة مرة كل تنتابها ذلك ومع املرات، آالف املرسحية

األخرى. تلو مرة بامتياز يؤديه الذي العرض لذلك
الغرفة من حاًال ويخرج عقبيه عيل يعود سوف عميًقا، نفًسا تأخذي أن عليِك

أمامها. تقف والدتها رأت عندما صوفيا تنهدت … ثم
حفنة إىل صوفيا أشارت القسوة؟» بهذه دائًما نيكالس تنهرين ملاذا «صوفيا،
السهل من الرمل، بعض تفاهة! من لها «يا مكتبها. عىل اسرتاحت التي الرمل

إزاحته.»
صوفيا تستطع لم الكمبيوتر؟» إىل تسلل الرمل أن لو سيحدث كان ما «أتتصورين
ستضطرين وكنِت سيخرب، «كان حدة. تزداد أخذت التي صوتها نربة يف التحكم

يل.» جديد كمبيوتر رشاء إىل
أخرى.» أشياء إىل تنتبهي لكي األمور، مجريات حسن من خرابه يكون «قد

بذلك؟» تعنني ماذا أخرى؟ «أشياء
منشة مثل رأسك يبدو نفسك، إىل انظري شعرك. تمشيط مثل أخرى، «أشياء

الرتاب.»
كأنها رأسها عىل شعرة كل تبدو بدقة، ومهذبًا قصريًا صوفيا والدة شعر كان

مكانها. يف
باستمرار.» منه تتذمرين الذي الصغري أخيِك مع تلعبي أن تستطيعني أيًضا «كنِت
الدموع أمها ترى لكيال صوفيا استدارت اسمي.» ينطق كيف أوًال هو «فليتعلم

عينيها. يف
التي الوحيدة أنِت املرح، دواعي من ذلك نجد كلنا حساسة! أنت كم إلهي، «يا

مشكلة.» ذلك من تخلقني
يف يدوية بمكنسة وعادت رأسها تهز وهي الغرفة من صوفيا والدة خرجت
قد نيكالس كان الرمل.» بإزاحة أنا سأقوم إياها، «أعطني صوفيا: بادرتها يدها.
نظًرا والدتها تراه أن املستحب من يكن ولم الحساب، اختبار ورقة عىل الرمل أسقط
الواقع يف عليه. يوقع أن جيورج من تطلب سوف حسنًا. بالءً فيه تبِل لم صوفيا ألن
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دراية ال أمور كلها هذه ولكن أمرها، ويلّ وليس أمها زوج ألنه التوقيع حق له ليس
نيكالس كان الفناء. يف بالرمل لتلقي الشباك صوفيا فتحت بها. الحساب ملدرس
صوفيا سكبت بالرمال. اآلخر بعد قالبًا يمأل الرمل ملعب يف بالغة سعادة يف يجلس

رصاخه. تسمع لكيال النافذة تغلق أرسعت ثم رأسه عىل الرمل
املفاتيح. عن الرمل حبات بعض ونفخت املحمول الكمبيوتر غطاء صوفيا فتحت
جديًدا تدوينًا وجدت الصعداء. فتنفست ،Allfriends موقع عىل تدخل أن يف نجحت
يف الفصل يف معها كانت التي شيارا هي كانت إذا تسألها ليوني تدعى فتاة من
املوقع. عىل صورتها خالل من عليها التعرف من تتمكن لم إنها إذ الخامس، الصف
الطويل شعرها مشطت ألنها صوفيا، عىل يتعرف أن أحد بإمكان ليس بالطبع
اسمها يكن لم وبالطبع املحمول. بالهاتف نفسها تصور أن قبل وجهها أمام وأسدلته
املدرسة فهذه الثانوية؛ ليلينتال مدرسة يف الخامس الصف يف قط تكن لم كما شيارا،
لم الواقع يف أنها كما منهم. ليست وصوفيا املتفوقني، الطالب سوى بها يلتحق ال
تنىس كانت صوفيا ولكن عرشة. الثالثة يف هي بل العمر، من عرشة الخامسة تبلغ
شخصية وتتقمص اإلليكرتونية الدردشة غرفة إىل تدخل عندما الحقيقية هويتها
السكسفون. عىل والعزف التنس لعبة تمارس التي الرياضية الجميلة الفتاة شيارا،
وتقرض جبينها، الحبوب تكسو التي السمنة إىل املائلة الفتاة تلك تنىس كانت
لم وبالطبع سكسفون. آلة أو تنس مرضب قط حياتها يف تمسك ولم أظافرها،
وعينني مموج أشقر بشعر شقيق غري أخ لها يكن لم وبالتأكيد إخوة، لشيارا يكن

مالك. أنه — أمها مقدمتهم ويف — الجميع يرى زرقاوين
تعايل!» لولو يا «تعايل قائلة: فتمتمت خافت، مواءٍ صوت صوفيا سمع إىل تناهى
لولو كانت لها. بتدليكها مستمتعة صوفيا أمام ظهرها عىل تتقلب القطة أخذت
أن حاول عندما مرة عضته إنها بل نيكالس، فخ يف تقع لم التي العائلة يف الوحيدة

املطبخ. دوالب أسفل من ليخرجها ذيلها من يسحبها
القطة مواء تعاىل كذلك؟» أليس مسكينتان، — االثنتني — «نحن صوفيا: قالت

صوفيا!» يا حق عىل أنت «كم تقول وكأنها

إمييل؟» يا السيارة مفتاح رأيت «هل
دقائق عرش سوى لها يتبق لم اإلنجليزية. اللغة كتاب عن عينيها إمييل رفعت

املحاولة. من جدوى ال املفردات، من كاملتني صفحتني الستذكار
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الصندوق؟» يف «أليس
إىل تهرول وهي والدتها ردت هناك؟» كان إذا عنه سأسألك كنت «هل
«لقد املائدة: عىل من جريدة رفعت ثم الطعام، أدوات درج فتحت حيث املطبخ،
عىل تدىل الذي املعطف بداخل فقط األيمن ذراعها كان املائدة.» عىل هنا تركته

كتفها.
يا مختلف مكان يف مرة كل املفتاح تضعني «ملاذا قائلة: الكتاب إمييل أغلقت

أمي؟»
و…» باألمس دخلت عندما رن الهاتف جرس ألن … «ألن والدتها: أجابت
السيارة مفتاح وجدت حيث املمر، يف الصغرية الطاولة إىل واتجهت إمييل نهضت

أمي!» يا هو «ها بيدها فلوحت الهاتف، بجانب التليفون فهرس أسفل
يطرح السؤال هذا كان بدونك؟» سأفعل كنت ماذا إمييل! صغريتي يا «شكًرا
حالٍّ وجدت قد أنها ما يوم يف اعتقدت قد كانت وإن يوم. كل إمييل عىل نفسه
صوت منها ينطلق إليكرتونية، مفاتيح حلقة والدتها أهدت عندما املفتاح، ملشكلة
امللحق االستخدام بيان يف قرأته ملا وفًقا وهذا بالتصفري؛ املرء بادر ما إذا صفري،
فلم املفاتيح حلقة أما التصفري، عن عاجزة كانت فوالدتها هيهات! ولكن بها.
جلسة يف إمييل والدة وجود أثناء صفريها انطلق األيام أحد يف الصفري. عن تنقطع
لم التي املفاتيح حلقة عن تبحث وأخذت االرتباك فأصابها وظيفة، عىل للحصول
بوركي دمية فيها بما األرض، عىل حقيبتها محتويات كل تناثر إىل أدى مما تجدها،
الذي والشكوى الرس حافظ الصديق الخنزير ذلك الحضور، لجميع تجىل الذي
سوى لبوركي يكن لم االبتدائي. األول الصف يف كانت عندما ألمها إمييل حاكته
والدة تحصل لم وبالطبع الرسور، إىل يدعو املجمل يف شكله يكن ولم واحدة، أذن
حقيبة عىل السيطرة عىل قادرة غري محاسبة أحد يوظف فكيف الوظيفة، عىل إمييل

يدها؟
ممطر.» الجو السيارة؟ يف معي تأتني «هل

أنها كما املطر، تحت دراجتها تقود أن تود لم قصرية، لحظة إمييل فكرت
الصعب من كان وإن السيارة؛ يف الرحلة أثناء املفردات بعض تستذكر أن تستطيع
والدة استطردت سيارتها. يف والدتها صاحبت إذا أحداث، من يطرأ قد بما التنبؤ

بستالوزي.» شارع إىل ذاهبة فأنا طريقي، يف «املدرسة إمييل:
أمي.» يا اآلخر االتجاه يف الشارع هذا «لكن
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األمامي فالباب الخلفي، املقعد يف «اركبي إمييل: بكلمات مبالية غري أمها قالت
وكأنها بدت التي الصغرية الصفراء الفيات السيارة يف وصعدت فتحه.» يستعيص

عليها. تناثرت التي الصدأ بقع بسبب بالنمش مصابة
عىل وضعته قد والدتها كانت قديمة منزلية أدوات به صندوًقا إمييل أزاحت

املستعملة. السلع سوق إىل لتأخذه طالت، فرتة منذ الخلفي املقعد
بإصالحه؟» أحًدا تكلفني ال ملاذا شهور. منذ فتحه يستعيص «الباب

فضحكت والدتها أما الندم. اعرتاها حتى الكلمات بتلك تفوهت أن إمييل لبثت ما
كان بالتفاؤل.» املرة هذه أشعر اليوم. الوظيفة عىل حصلت إذا «سأفعل قائلة:
تارة وظيفة. عىل الحصول يف قط توفق لم ولكنها مرة، كل يصاحبها الشعور هذا
للعمل يؤهلها ال مما البنتها، الوحيدة العائلة لكونها أخرى وتارة سنها، تقدم بسبب
رائحة بسبب وظيفة قبول عن هي اعتذرت املرات من مرة ويف إضافية. لساعات
«ال املكتب: يف العمل ستشاركها كانت التي السيدة من فاحت التي النفاذة العطر

واحدة.» دقيقة الكريهة الرائحة هذه أحتمل أن أستطيع
احتماالن، «هناك قالت: ثم الوقود مؤرش عىل بيدها إمييل والدة دقت إلهي!» «يا
االحتمال كان الحال.» يف مشكلة سنواجه أننا وإما متعطًال املؤرش يكون أن إما
يف السيارة توقفت حتى الكلمات بتلك تتفوه أمها كادت ما إذ الصحيح، هو الثاني
الحافالت محطة إىل واتجهت السيارة من برسعة إمييل قفزت طرق. تقاطع منتصف
شباك من إمييل رأت وصول. عىل حظها لحسن الحافلة كانت املقابل. الرصيف عىل
حني يف يدها، يف الفارغة البنزين بصفيحة تلوح التقاطع يف واقفة والدتها الحافلة

اآلخرين. السائقني استياء عن معربة التنبيه آالت أصوات حولها من تصاعدت
نصيبها. من أيًضا الوظيفة هذه تكون لن بالتأكيد
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استدرار يائسة تحاول برلني يف املزدحم الطريق قارعة عىل إمييل والدة وقفت بينما
أحد يف يسري رجل كان الوقود، بعض عىل لتحصل املارة السيارات سائقي شفقة

برلني. شمال الكيلومرتات من مئات بضع بعد عىل يقع مصنع عنابر
أمتار. ارتفاع عىل املمتدة األرفف بجوار مارٍّا رسيعة بخطوات الرجل سار
عرائس ملحتواها: عينة منها كل أمام ظهرت التي الكرتونية بالعبوات األرفف اكتظت
طراز من تكن لم شتى. ولعب إطفاء وسيارات القماش، من مصنوعة وحيوانات
تقنية. فنيًة قطًعا لأللعاب فولفارت مصنع منتجات كانت فقد التقليدية، اللعب
حاجتها، وتقيض ظهرها عىل تتقلب وكالب حقيقية، دموًعا وتسكب تتكلم عرائس
ذاته املكان يف وتهبط تطري وطائرات كريهة، رائحة تصدر مخرجاتها تكن لم وإن

برمجته. خالل من مسبًقا صاحبها حدده الذي
عرائسه جراء من طائلة ثروة جمع قد املصنع مؤسس فولفارت فالرت كان
رسيع بمعدل املبيعات تراجع قبل وذلك باألحياء، الشبيهة وقططه وكالبه الباكية
تتمتع كانت التي األقىص، الرشق من الوافدة اللعب رشاء إىل العمالء تحول بسبب
أسعارها تتجاوز لم حني يف الشكل، يف كثريًا عنها تختلف وال منتجاته إمكانيات بكل
عىل الراكدة البواقي بني فولفارت فالرت سار لديه. املصنعة األلعاب أسعار نصف
الحيوانات تلك «جينا» أو «تينا» أو «بللو» عىل واحدة نظرة يلقي أن دون األرفف

الجامدة. الزجاجية بأعينها فيه تحدق كانت التي والعرائس
أنت؟» أين «كروشكا!
ريس!» يا هنا «أنا

رسواله. حماالت إحدى تدلت اإلرهاق، عليه يبدو الرأس أصلع قصري رجل ظهر
طرفت جبينه، عىل تلمع العرق وقطرات عشوائي، بأسلوب مثبتة قميصه أزرار كانت



وصوفيا وبرونو إمييل مغامرات

مظهره يكن لم جمود، يف األمام إىل تحدق اليمنى عينه كانت حني يف اليرسى عينه
العني. يرس املجمل يف

اختفى.» ٣١٣١ نموذج ريس، يا مني هربت «لقد
ريس.» يا «نعم كروشكا: ارتعد كروشكا!» يا مغفل «أنت فولفارت: صوت دوى
التكنولوجيا عىل القائمة الحياة مصمم وحده هو كان إذ مغفًال، كروشكا يكن لم
الرجل هذا أن أحد يتخيل أن الصعب من واملتحركة. الناطقة اللعب بداخل املعقدة
التي العروسة تلك «أماندا» نجاح وراء فهو أملانيا. يف املخرتعني أهم أحد هو األحول
أول أماندا كانت .١٩٩٣ عام نورنربج يف اللعب معرض يف بالًغا استحسانا حازت
هذا ألن املبيعات؛ يف نجاًحا تحقق لم وإن زجاجتها، من الرشب بعد تتجشأ عروسة
مثرية قبيحة أصوات إىل وجيزة فرتة بعد يتحول كان لالستحسان املثري التجشؤ

لالشمئزاز.
منك؟» فرت فكيف الربمجة. تغري بأن أمرتك لقد كروشكا، يا غبي «أنت

تجرأ مني.» هربت عندما املزمن النوم نظام عيل برمجتها بصدد كنت «لقد
الذكاء.» شديدة «إنها فخر: يف يضيف وهو فابتسم كروشكا

اإلليكرتونية.» النفايات مقلب إىل بها وائت بها الحق كروشكا. يا فاشل «أنت
عليها؟» أقيض أن … مني تطلب «هل يقول: وهو كروشكا تلعثم

الصناعة. يف خطأ بسبب منها سنتخلص ،٣١٣١ النموذج هذا إىل بحاجة نعد «لم
وأحرضها.» حاًال اذهب
ريس.» يا «نعم

يف يهرول وأخذ فاستدار، الخطأ، االتجاه يف سار أنه تنبه ثم كروشكا تحرك
القصرية. لسيقانه متاحة رسعة بأقىص الخروج اتجاه

من وبرة نفض ثم منه.» لتخلصت إليه بحاجة أكن لم «لو فولفارت: همس
العنرب. من الخروج إىل طريقة يف وهو كمه عىل

القليلة رأسه بشعريات يعصف الهواء أخذ حيث رميل، كثيب عىل كروشكا وقف
مرت مائة من أكثر بعد عىل تكن لم إن سارة!» يا «سارة، ينادي: هو أخذ حني يف

برمجها. هكذا وتستجيب، فستسمعه
املدرسة يف أمامه جلست التي الفتاة تدعى كانت هكذا جميل، اسم سارة
نظره يحول أن آنذاك بمقدوره يكن ولم غزيًرا الكستنائي شعرها كان االبتدائية،
خالل من الشمس أشعة عليه تقع عندما ذهبية حمرة يف ييضء كان عنه، لحظة
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لقد اللون. بذلك شعًرا سارة لعروسته يجد أن كروشكا حاول الفصل. نافذة
يرى كان الذي فولفارت، اعرتاض من الرغم عىل شعر لها يكون أن عىل أرص
أن فرأى كروشكا أما نموذًجا. إال تكن لم ألنها نظًرا الخامات، يف إرساف هذا أن
عن املطلوب االنطباع لتحقيق الرضوري شكلها من يتجزأ ال جزءًا يمثل الشعر

شخصيتها.
التي لسارة الالحقة العرائس بنماذج يتعلق فيما لفولفارت كان القرار ولكن
يبعث األشقر الشعر أن العلمية الدراسات أثبتت «لقد اللون: أشقر شعًرا لها اختار
يف ألنه حق عىل كان ودائًما حق، عىل فولفارت كان بالثقة.» ويوحي االستلطاف عىل

طويًال. يدوم لن ذلك كان وإن الريس، النهاية
األخرى: بعد مرة ينادي وأخذ الشاطئ، اتجاه يف الهضبة أسفل إىل كروشكا ترجل
كان النورس. طيور أصوات سوى السكون يقطع لم خاليًا، الشاطئ كان «سارة.»
االختباء تتيح كثرية أماكن هناك تكن لم املعطنة. واألعشاب البحر برائحة معبأ الهواء
ما لها يرشح أن يجب بطاريتها. تفرغ أن قبل يجدها أن وعليه الجزيرة، هذه يف
أن العظماء، من تكون أن لها مقدًرا كان ستتفهم. بالتأكيد فهي فعله، بصدد هو
يشء ينقصها كان وإن واحد، آن يف وذكية جميلة فهي العالم، يف امرأة أعظم تكون

هي؟ أين اليشء! هذا يعطيها أن يستطيع الذي الوحيد هو وكروشكا حاسم.
كانت الهواء، يف الطويل البني شعرها تطاير امرأة الكثبان بني من ظهرت
شهر من الصباح ذلك يف الهواء برودة من الرغم عىل خفيًفا صيفيٍّا فستانا ترتدي
داعب حتى توقف، دون الشاطئ اتجاه يف الرمال عىل رسيًعا مشت أبريل/نيسان.

األفق. تعانق أن تود وكأنها ذراعيها رفعت قدميها. الزبد
وتفر تفزع أن مخافة التفوه، عىل يجرؤ لم ولكنه ليناديها فمه كروشكا فتح
أصابه قد اإلعياء كان إذ ذلك من أبعد يتتبعها أن بمقدوره يكن لم أخرى. مرة منه

أنفاسه. التقاط عىل قادًرا يعد ولم
صوت يف باسمها وتفوه إليها وصل حتى وسار العميقة الرمال يف بقدميه غاص
إليه سارة التفتت أتسمعينني؟» املاء. يف تغويص ال مكانك، ابقي «سارة، منخفض:
رشب املمكن من واألكسجني. الهيدروجني من كيميائية تركيبة «املاء مبتسمة: وقالت

فيه.» االستحمام املمكن ومن املاء
يف االستحمام يمكنك فال ذلك من الرغم وعىل حق، عىل «أنت كروشكا: أجابها
السري. واصلت ثم الرسور.» عىل يبعث «االستحمام عليه: ردت سارة.» يا املاء هذا
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الذي العنرب أعىل علوي رواق يف يقع الذي فولفارت مكتب باب كروشكا طرق
اإلنتاج. خطوط يراقب فولفارت كان املكان هذا من لإلنتاج. مخصًصا املايض يف كان
الالتي العامالت أداء جودة من للتأكد الكبرية، النافذة زجاج خالل من ينظر كان
ذلك كان ملونة. كرتونية عبوات يف تُغلف أن قبل ويلبسنها العرائس شعور يمشطن
الباب كروشكا طرق الشاشة. يف محدًقا كمبيوتر أمام جلس فقد اليوم أما أعوام، منذ

الثانية. للمرة
كروشكا.» يا «ادخل

«ال يقول: وهو الضيقة الفتحة خالل من ودلف بطء، يف الباب كروشكا فتح
«… ولكن … ريس يا تؤاخذني

منك.» هربت إنها تقل «ال قائًال: وصاح فولفارت وجه لون تغري
قالت البحر، يف بنفسها ألقت حني بها أمسك أن وشك عىل كنت األسف، «مع

ريس.» يا أتتبعها أن أستطع لم املاء، نزلت ثم تستحم، أن تريد إنها
ال بالطبع وأنت ذلك «كيف قائًال: احتقاٍر يف الضئيل الرجل إىل فولفارت نظر

نافيًا. رأسه كروشكا هز السباحة.» تستطيع
املالح؟» املاء يف للبقاء صالح ٣١٣١ النموذج «هل فولفارت: سأله

درجة ٣٨ حرارته تتجاوز أال عىل العذب، املاء سوى يتحمل ال فجسدها «كال،
درجة.» ١٩ عن تقل وال

الشمال بحر حرارة «درجة قال: ثم الكمبيوتر، مفاتيح لوحة عىل فولفارت نقر
تعتقد؟» فماذا درجة. ١٥ تتعدى ال

واحًدا.» يوًما تحتمل لن أنها «أعتقد وقال: ريقه كروشكا ابتلع
األيام.» من يوم يف هنا إىل البحر يجرفها أال فلنأمل «عظيم،

ريس؟» يا «ملاذا حرية: يف كروشكا استفهم
«واآلن قائًال: نهض ثم بوجودها.» أحد يعلم أن أريد ال «ألني فولفارت: أجاب

«… كهذه أخرى غلطة ترتكب أن وحذاِر العمل إىل اذهب
ذلك.» يتكرر لن ريس، يا تقلق «ال بالرد: كروشكا سارع

به.» تخاطر بما أدرى فأنت ملصلحتك، ذلك «أرجو
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املدرسة. من عودته عند انتظاره يف مفاجأة برونو وجد
تحدثت لقد معك، أتحدث أن «يجب معلنة: سرتته يخلع أن قبل أمه بادرته

ليربكنشت.» السيدة مع اليوم
أوحل ألنه ألمه، املدرسة اشتكت هل تُرى تحدثتما؟» «عم متخوًفا: برونو سأل

الثمني؟ البيانو مفاتيح
اليوم.» بعد عندها دروًسا تأخذ لن أنك أبلغتها «لقد

أقصد رائع، خرب «هذا مترسًعا: وقال املفاجأة، وقع من يجلس أن برونو اضطر
ملاذا؟»

تقدير عن عاجزة إنها أنت. تستحقه الذي باملستوى ليست ببساطة «ألنها
بداخلك.» الكامنة املوهبة

لن أنه أخريًا أيقنت قد أمه تكون أن — لحظة — األمل داعبه لقد برونو، تنهد
يتغري لن أخطأ. ولكنه أحالمها، يسكن الذي املرموق العازف ذلك ما يوم يف يصبح
فما جديًدا، شيئًا ليس ذاته حد يف وهذا موهبته، عىل القائمة املدرسة عدا فيما يشء،
سجلت قد ليربكنشت السيدة كانت املاضية. األعوام خالل املهمة هذه تولوا من أكثر
ذهابًا الغرفة تجوب أمه أخذت قياسيٍّا. رقًما معه الطويلة صمودها بفرتة الواقع يف

واضًحا. استياؤها ظهر وقد وإيابًا،
شهر يف البيانو مسابقة يف للمشاركة اسمك سجلت كانت إذا سألتها «عندما
لن بالتأكيد وإنك املطلوب، باملستوى لست إنك ببساطة يل قالت يونيو/حزيران

األواخر.» من تكون بأن تسعد
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«ال قائلة: شعره عىل بيدها أمه فمسحت مسموع. بصوت املرة هذه برونو تنهد
ولكني األوىل، اللحظة منذ أحبها لم أنا شيئًا، تفقه ال املرأة هذه حبيبي، يا تحزن

املعارف.» أحد من لتزكية وفًقا معها تعاقدت
تعاملها بداية عند ليربكنشت للسيدة الشديد أمه تحمس بذاكرته برونو اسرتجع
بينها للمقارنة مجال فال لك، املالئمة املدرسة بالتأكيد «هذه آنذاك: وكلماتها معها
ستقودك املعلمة هذه عجزه. عن الرخوة يده قبضة تنم الذي كارل السيد ذلك وبني

ذلك.» من يقني عىل أنا املوسيقية. للحفالت املطلوب النضج إىل
معه، تعاملها بداية يف كارل السيد عىل املديح أغدقت أن أيًضا ألمه سبق كما
ذلك كلنج، كلنج مستوى إىل برونو وصول عدم عن املسئولية حملته النهاية يف لكنها
تهدي جعلها مما به، إعجابها فرط من تألهه تكاد الذي الشهري الصيني العازف
يومها برونو تظاهر كلنج. كلنج من شخصيٍّا توقيًعا ميالده عيد مناسبة يف برونو
االمتنان. من مضاعفة أضعاًفا فيه سيبعث عيل محمد من توقيًعا كان حني يف بالفرح

أمامه. طبًقا والدته وضعت
اليوم.» الطعام بطهي أقم لم ألني «سامحني

واملقانق. الجبن بعض منها وأخرجت الثالجة فتحت
الخبز من شطرية وضعت هاتفية.» مكاملات يف كلها الصباح فرتة قضيت «لقد
إنه عليه، عثرت «أخريًا حديثها: واستأنفت مرشق بوجه إليه نظرت ثم الطبق يف
مشغولة، كلها مواعيده ألن سهًال األمر يكن لم جريبل. الربوفيسور مدرس، أحسن
عىل بالوقوف تحلم وأنك البيانو، بعزف الكبري شغفك له أكدت عندما رضخ ولكنه

املأل.» عىل قدراتك لتثبت املرسح خشبة
بذلك. حماسها يسمح لم التي والدته يقاطع أن هباءً برونو حاول «أمي،»

الكثري، يساوي األمر هذا ولكن ليربكنشت، السيدة من كثريًا أغىل بالطبع «هو
بمستقبلك.» يتعلق ألنه يشء، كل بذل ويستحق

البيانو!» عىل العزف أستطيع ال «أنا املرة، هذه أعىل بصوت برونو قالها «أمي!»
الذي العزف تذكرين «هل للطعام. شهيته فقد قد كان إذ أمامه، من الطبق أزاح ثم

سبقتني؟» التي الفتاة تذكرين هل ليربكنشت؟ السيدة عند سمعناه
الصينية؟» الصغرية تلك «أتقصد أمه: استفرست

من السابعة آنذاك تتجاوز لم وهي جميًال، عزفها كان كم كوريا. من «كانت
ا.» حقٍّ موهوبة الفتاة تلك … العمر
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االستهجان. عن تنم بيدها إشارة أمه من بدرت
عىل تتدرب أنها املؤكد من آالت. إىل أبناءهم يحولون اآلسيويون أولئك إلهي! «يا

يوميٍّا.» ساعات ست من أكثر العزف
أيًضا؟» آسيويٍّا كلنج كلنج األعىل مثلك «أليس قائًال: برونو اعرتض

تنقصها كانت الفتاة تلك تماًما. مختلف إنه القرن، عباقرة من كلنج «كلنج
اليوم، ذلك يف قليًال عصبيٍّا كنت فقد أنت أما يشء. أهم هي والروح برونو، يا الروح

أخطاء.» ارتكبت لذلك الجمهور، أمام العزف تعتد ولم
جمهور. حضور غري وىف املنزل، يف أعزف عندما العزف، أثناء أخطئ دائًما «أنا

للعزف.» الالزمة املوهبة أملك ال ببساطة أنا
عىل عينيها من الدموع انهمرت حني يف وقبلتهما، بيديه برونو والدة أمسكت
أنا بل صحيح. غري هذا أن أعرف أنا الحماقات. بتلك تتفوه «ال وقالت: يده، ظهر

قدراتك.» من يقني وعىل أمك فأنا ذلك، من متأكدة

تقوم كانت الكمبيوتر. عىل صوفيا كتبته ما هذا العالم.» يف أم أسوأ ا حقٍّ هي «أمي
شاحبًا غالًما صورته يف بدا مونسرت». «دراجون نفسه يسمي فتى مع باملحادثة
ليبدو جهده قصارى وباذًال الشعر، مثبت بواسطة أعىل إىل مرفوًعا رأسه شعر ثبت

ومريبًا. غامًضا
أنه الحال يف أدركت صوفيا ولكن عمره، من عرشة السادسة يف أنه يّدعي كان
الشديدة الغضب حالة جعلتها فقد ذلك من الرغم وعىل عرش. الرابع عامه يتعدى ال

الصبي. لهذا حالها تشكو انتابتها التي
هو شقيقي. ليس كونه عن النظر برصف العالم، يف أخ أسوأ هو أيًضا «وأخي
عامة.» بصفة عقله نقص عىل دليل سوى هذا وليس امليتة، الحيوانات جمع هواة من
والتعارف املحادثات موقع عىل الذاتية بياناتها يف ذكرت أنها غضبها أنساها لقد

وحيدة. طفلة أنها
ينمو. جديد دمل هو ها للعنة! يا جبينها. صوفيا حكت

يكون» أن يمكن ما «أسوأ تكتب أن صوفيا أوشكت «… أسوأ فهو أمي زوج «أما
أو لطيف، الواقع يف فجيورج ذلك، يف محقة تكن لم ألنها نفسها تداركت ولكنها
وإن نيكالس، عن باستمرار يدافع ال أنه كما لطيًفا، ليكون جهًدا يبذل األقل عىل
الكلمات صوفيا مسحت املستمرة. املشاحنات لتجنب ذلك يفعل الظن أغلب يف كان

يذكر.» دوًرا يلعب فال أمي زوج «أما وكتبت: األخرية
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مهنته؟» هي «ما مونسرت: دراجون استفرس
مندوبًا.» «يعمل صوفيا: كتبت

عىل ما يشء رشاء عىل املرء يجربوا أن يحاولون الذين أولئك من هو للهول! «يا
املنزل!» باب عتبة

أولئك من يكن لم ولكنه مندوبًا، بالفعل جيورج كان صحيًحا، ذلك يكن لم
املستحرضات بتصنيع تقوم رشكة لدي يعمل كان بل املنازل، أبواب يطرقون الذين
األطباء، عىل املنتجات هذه يعرضأحدث وكان الشعر، وتساقط اإلمساك لعالج الطبية
تسويق أن أي ذلك، رضورة تفهم أن صوفيا عىل استعىص السفر. دائم كان ولذلك
الحني بني كان ولكنه باريس. إىل أو املالديف جزر إىل السفر يستوجب امللينات
الفانالت من مجموعة لديها فأصبح األماكن. هذه من جميل بيشء لها يأتي واآلخر
ستوكهولم من لها جلبها التي تلك إليها أحبهم كان العالم، يف األماكن شتى من

ملونة. غزالن عليها مرسوم
الطعام.» جهزت لقد «صوفيا! صوفيا: أم نادت

سنأكل؟» «ماذا صوفيا: ردت
والسالطة.» األرز مع السمك «رشائح

لوحة عىل نقرت ثم للبشاعة!» «يا وتمتمت: حلقها يف إصبعها صوفيا وضعت
اللقاء.» إىل أحشائي. يف العلف ببعض أزج أن «يجب املفاتيح:

لطيًفا شيئًا اإللكرتوني بالربيد إليِك «سأرسل مونسرت: دراجون عليها رد
سيعجبك.»

الدعابة بروح سابقة خربة لها كانت الكمبيوتر. وأغلقت رأسها صوفيا هزت
سخيفة، ذاتية اختبارات عدة إليها أرسل أن له سبق إذ مونسرت، بدراجون الخاصة
مدمنًا أم آخر كوكب من أخرض كائنًا األصل يف الشخص كان إذا ما حول تدور
مسلية أحيانًا االختبارات هذه مثل كانت عامة. بصفة مختًال أم الرصاص لألقالم

بالبالهة. يتسم أغلبها كان وإن
برائحة معبأ الشقة هواء كان املائدة. إىل وجلست املطبخ إىل صوفيا ذهبت
من يكن ألم السمك، عىل غذاؤهم القترص لنيكالس، االختيار تُرك لو املقيل. السمك

البيتزا؟ أو املقلية البطاطس رشائح يفضل أن املمكن
ورصخت. الطبق حرف إىل السمك رشائح صوفيا أزاحت

جديد؟» من حدث «ماذا صربها: نفاد عن تنم بنربة أمها تساءلت
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إحدى تحت ترقد كانت مسحوقة شبه كبرية ذبابة إىل مشرية صوفيا صاحت
الفأر أتذكرين مرة، أول ليست هذه نيكالس! فعله ما إىل «انظري السمك رشائح

فرايش؟» يف وجدته الذي امليت
«هذا قائلة: وعلقت القمامة، صندوق يف بمحتوياته وألقت الطبق والدتها أخذت
يف لولو وضعته فقد الفأر أما الخس، يف كانت الذبابة أن املؤكد من صحيح، غري

فراشك.»
به.» أحتفظ أن آنذاك يل تسمحوا «ولم أىس: يف نيكالس قال

نيكالس اتهام عن تتوقفني «ليتك وقالت: صوفيا أمام جديًدا طبًقا األم وضعت
وكبرية.» صغرية بكل

كله.» ذلك من شيئًا أفعل لم «أنا أمه. كالم عىل مؤكًدا رأسه يهز نيكالس أخذ
رشائح من املزيد تريد هل مالكي، يا ذلك من يقني عىل «أنا قائلة: أمه أجابت

وذهبية.» مقرمشة هذه السمك؟
يتناول وأخذ طبقه، يف السمك رشائح من جبًال بالفعل كوم قد نيكالس كان

مفتوح. بفم طعامه
أسلوبك فمك، «أغلق الخس من وورقتني األرز من ملعقة تأخذ وهي صوفيا قالت

مقزز.» الطعام تناول يف
الشهية.» عىل يبعث ال أنِت «وشكلك وقاحة: يف مبتسًما نيكالس رد

أمي؟!» يا قاله ما سمعِت «هل صوفيا: صاحت
تلك معنى تعرف «هل بلطف: إياه محدثة نيكالس رأس عىل أمها مسحت

نيكالس؟» يا العبارة
ال املرء أن «معناها عينيه: يف األطفال وبراءة أمه إىل ينظر وهو نيكالس قال

أمي؟» يا كذلك أليس بالجوع، تشعر ال وصوفا بالجوع. يشعر
قاله.» ما معنى يعي ال هو «أرأيِت؟ األم: قالت

نظرته رأت عندما حق عىل أنها صوفيا تأكدت واحد. آن يف وذكي بشع ا حقٍّ إنه
فمه. من يتساقط والطعام الرأس مائل وهو إليها

املنزل غادرت عندما قالت لقد الساعة؟ هذه حتى أمها أين الساعة. إىل إمييل نظرت
ساعة تحتاج ال بالتأكيد وهي والزبد، اللبن لتشرتي رسيًعا ستذهب إنها ساعة منذ
تركت وقد وابًال، تمطر السماء كانت إذ مظلة، تحت توقفت ربما ذلك. لقضاء زمن

23



وصوفيا وبرونو إمييل مغامرات

جرس رن عندما إمييل انتفضت مكروه؟ أصابها لو ماذا كالعادة. املنزل يف مظلتها
قطتي، يا «آلو الشاشة. عىل «بابا» كلمة قرأت عندما الصعداء تنفست ثم الهاتف.

حالك؟» كيف
حصلت «لقد مرحة نربة صوتها عىل تضفي أن محاولًة إمييل ردت بخري.» «أنا
رائع!» يشء هذا ا؟ «حقٍّ والدها: صوت جلجل جيد.» درجة عىل الحساب امتحان يف

الفصل.» عىل الثانية املرتبة يف جئت لقد «فعًال،
بفائدة.» أتى قد مًعا به قمنا الذي التدريب أن الواضح «من والدها: قال

بإمكاننا القادم، األسبوع اإلنجليزية اللغة يف آخر امتحان لدينا ذلك. يف شك «ال
األسبوع.» نهاية عطلة أثناء مًعا نستذكر أن

تأتي أن آمل كنت الدراجات، عىل برحلة سنقوم ولكننا ذلك. أود كنت «كم
معنا.»

تشعر ال بالتأكيد فهي ترتاجع. إمييل تجعل بأن كفيلة الجمع صيغة كانت
أرسة كأنهم ليبدوا الدراجات عىل وصديقته والدها مع الشوارع تجوب أن يف برغبة

متآلفة.
أستذكر أن يجب إذ الوقت؛ من متسع لدي يكون لن «لألسف برسعة: إمييل ردت

األحياء.» مادة يف آخر المتحان أيًضا
بمفردك؟» ذلك عيل ستقدرين «هل والدها: رد جاء

موجودة.» ماما إن ثم «بالطبع،
مرة كل إمييل وكانت والدتها، عن مرة كل يسألها والدها كان حالها؟» «كيف
فرصة له تتيح لكيال رسيًعا املكاملة تنهي ثم حال.» أحسن يف هي بخري، «هي تكذب:
جرس سمعت أنها إمييل ادعت وظيفة. وجدت قد والدتها كانت إذا عما السؤال

املفتاح.» ماما نسيت «لقد لتفتح: تذهب أن عليها وأن الباب،
«كالعادة.» ضاحًكا: والدها علق

تسأل لم عامني. منذ انفصال قد والداها كان الهاتف. سماعة إمييل وضعت
والدتها. عن تماًما تختلف امرأة والدها أحب لقد تعرفه. كانت السبب؛ عن قط إمييل
إقالع قبل تكتشف امرأة والدتها كانت إذ الدهشة، عىل يبعث ال ذاته حد يف وهذا
متصلة املكواة تركت أنها أخري وتارة الطريان، تذاكر نسيت أنها تارة الطائرة
تنظيفها، أثناء النافذة من أمها هوت األيام من يوم يف املنزل. يف الكهربائي بالتيار
املستشفى. إىل أيًضا نُقل الذي الربيد ساعي رأس عىل الدلو وهوى ساقها، فُكرست

24



الثالث الفصل

من محظوظة، أنت «كم قائلة: األيام من يوم يف علقت إمييل صديقة شارلوت
األشياء هذه مثل أبًدا لها يحدث ال أنا أمي أمك. صحبة يف بامللل تشعري أن املحال

املثرية.»
إلمييل، مجهول محمول رقم الشاشة عىل ظهر أخرى، مرة الهاتف جرس رن
محفظتي ترين هل «إمييل! مضطربًا: أمها صوت فجاءها تخوف قي السماعة رفعت

املدخل؟» يف الصغري الدوالب عىل
هنا.» توجد ال أمي، يا «كال

اآلن؟» العمل ما مني. ُرسقت أنها بد ال إلهي! «يا
يا أنت «أين فسألتها: عصبية، أنها لها بدا الخلفية يف أصواتًا إمييل سمعت

أمي؟»
هاتفي أن كما محفظتي، فقدت أنني الدفع خزينة عند أيقنت املتجر. يف هنا «أنا

و…» معي ليس املحمول
املنزل.» إىل وعودي رشاءها أردت التي األشياء اتركي بسيط، إذن «األمر

يف يرصخ رجل وأخذ فجأة والدتها صوت انقطع «… لقد ذلك، أستطيع «لن
إن الرشطة سأبلغ رسقة! هذه ثمنها، تدفع ولم تفاحة والدتك التهمت «لقد الهاتف:

املكاملة.» هذه تكلفة أيًضا لتتحميل بالنقود، حاًال تأت لم
يورو. أربعون الحصالة يف لديها كان غرفتها. إىل وهرعت السماعة إمييل وضعت
أن ونسيت النقود بعض منها استعارت قد أمها أن بد ال عرشين. سوى تجد لم
عىل يقع املتجر كان املطر. مظلة وأخذت الحامل من سرتتها إمييل نزعت تعيدها.
الشارع يف تعدو أخذت املظلة، إمييل تفتح لم الكبري. التقاطع من األخرى الناحية
من مجموعة أمها توسطت لها: مألوًفا مشهًدا وجدت حيث املتجر إىل وصلت حتى

التوتر. يف غاية تبدو الناس
سبيلها! حال إىل تذهب املسكينة املرأة «دع الخلف: من مربوط شعره رجل صاح

مضحك.» يشء هذا تفاحة، بسبب تحبسها أن يمكنك ال
رسقة.» هذه «بل الفرع: مدير الظن أغلب يف هو بيضاء، مريلة يرتدي رجل رد
مسنة سيدة وأخذت للسمعة.» إساءة أنت تفعله ما إن «بل شابة: امرأة تدخلت
ثمن سأدفع إنني لك قلت «لقد قائلة: يورو خمسة فئة من نقدية بورقة تلوح

التفاحة.»
مالكي وصل لقد هي، «ها ابنتها رأت عندما إمييل والدة وجه أسارير انفرجت

املنجد.»
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األوان.» آن «لقد البيضاء: املريلة ذو الرجل زمجر
التفاحة؟» ثمن «كم إمييل: سألته

أكَلتها؟» وقد ذلك أعرف أن يل «كيف
وزنتها «لقد وقالت: كمها عىل من صغرية الصقة بطاقة إمييل والدة نزعت

رسقتها.» أنِو لم فأنا آكلها، أن قبل بالطبع
األكل.» قبل الدفع يتم «عادة الفرع: مدير أجاب

تقاَوم.» ال شهيتي «كانت كتفيها: رافعة إمييل والدة أجابت
األخرى، املشرتيات إليها أضفنا إذا سنتًا، ٦٣ التفاحة «ثمن الفرع: مدير قال
الهاتفية املكاملة تكلفة «تتبقى أضاف: ثم سنتًا.» و٩٧ يورو ١٩ املطلوب املبلغ يصبح

«… املحمول عىل
بالتأكيد لديك هذا! «كفاك الخلف: من املربوط الشعر ذو الرجل فيه صاح
هذه حساب عىل لتغتني تسعى فأنت ذلك من وبالرغم موحدة، هاتفية تسعرية

املسكينة.» السيدة
استطعت!» لو ذلك يل «أثبت الفرع: مدير صاح

املشرتيات كيس وأخذت السلع، تحريك سري عىل يورو العرشين إمييل وضعت
ذاك رأيت «هل املحل. خارج إىل الضحك من تنتفض كانت التي أمها وجذبت برسعة

وجهه؟» عىل التعبري
أمي؟» يا محفظتك عن «ماذا إمييل: سألتها عندما فجأة، أمها وجه تجهم ثم
ما شخًصا أن بد ال ذلك. من يقني عىل أنا املعطف. جيب يف هنا وضعتها «لقد

رسقها.» قد
اختفت.» «لقد وأكدت: املعطف جيبي يف يديها أدخلت
الداخيل.» املعطف جيب يف تكون «ربما إمييل: قالت

املكان.» هذا يف أبًدا أضعها ال «ولكني وقالت: صدرها عىل يدها أمها وضعت
أدري «ال املحفظة أخرجت معقول!» غري «هذا صاحت: ثم الكالم عن لحظة توقفت

هنا!» إىل جاءت كيف
ثم والضيق، التعجب من مزيج عن تنم دائرية حركة يف عينيها إمييل حركت
هذا تجنب علينا أنه أعتقد لكني ماما، يا وجدتيها أنك «جميل أمها. ذراع تأبطت

فرتة.» املتجر
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وتغلقه فتفتحه حديديٍّا بابًا وتدفع القديم، املصنع مبنى حول تصفر الرياح أخذت
أصبحت قد الريح اتجاه يف الواقعة البيضاء الحوائط كانت مدويًا. صوتًا محدثة
سطح عىل الحشيش حزم وانترشت كستها، التي الطحالب فرط من اللون خرضاء

بها. تعصف الريح أخذت مدخنة بجانب شجرية وترعرعت بل املبنى،
الرب. من باملركب ساعة بعد عىل فولفارت مصنع بها التي نوردفال جزيرة تقع
إذ اليوم، مساحتها عليه كانت ما ضعف أكثر أو عام مائة منذ نوردفال كانت
بيضة شكل عىل اآلن بدت التي الجزيرة ينحالن الزمن مدى عىل واملاء الريح أخذت
بجانب للجزيرة املنفرج الطرف عىل العبّارة مرىس يقع الشمال. بحر يف مستطيلة
مربي من أغلبهم األشخاص، من دستة من أكثر يسكنها ال املنازل، من مجموعة
عن فيفصله الضيق الطرف أما السد. خلف املالحة املراعي عىل تتغذى التي الخراف
ومن السد، بعد ما إىل ناحية من يمتد الشائكة، األسالك من عاٍل سور الجزيرة باقي

البحر. داخل إىل الرملية الكثبان بني األخرى الناحية
إال اللعب، تصنيع يف آنذاك يفكر لم الذي فولفارت، والد عهد إىل السور يرجع
كان اللعب. من والبارود الناسفة واأللغام والخراطيش اليدوية القنابل أحد اعترب إذا
يقرر أن قبل عديدة، أجيال منذ العائلة ملكية يف متوارثًا للذخرية فولفارت مصنع
بموقع سعيًدا كان لألطفال. القماش والدببة العرائس إلنتاج تحويله االبن فولفارت
سكان جميع يعرف كان مستعصيًا. أمًرا عليه التجسس يجعل الذي املتطرف املصنع
املرء. يلحظه أن دون غريب بينهم يتواجد أن املمكن من يكن ولم شخصيٍّا، الجزيرة
بالعرائس مليئة التجارية املحال وأصبحت ابتكاراته، ُرسقت ذلك من الرغم وعىل
وظائف، خمس من بأكثر تقوم التي اللعب والطائرات والسيارات القماش والحيوانات
مصنعة أنها املجال هذا يف خربة ذي لكل الواضح من كان وإن وظيفة. بخمسني بل
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معظم تحول فقد ذلك من الرغم وعىل قصري. االفرتايض عمرها وأن رديء، بأسلوب
مقدمتهم يف كانت الرخيصة. الخردة السلع تلك وبيع لرشاء عنه فولفارت عمالء
تجار أحد صارحه عندما املتخصصة. الصغرية املحالت تبعتها ثم الكربى، املتاجر
بسبب تّرصف ال منتجاته بأن املخلصني، عمالئه من كان الذي هامبورج، يف التجزئة
موظفيه كل يرسح وأن اإلنتاج يوقف أن وليلة يوٍم يف فولفارت قرر أسعارها، غالء
من مخلوقاته عن البعد يحتمل لم الذي كروشكا عدا فيما جميًعا، امتثلوا الذين
املخزن، عنرب يف فحص بدورة يوميٍّا يقوم الحني ذاك منذ كان والحيوانات. العرائس
راقصة «بيال» عينة أن يتأكد وجه، أكمل عىل لوظائفها أدائها من ويتأكد ليتفقدها
بالشقلبات يقوم «بورتسل» الكلب وأن املزدوجة، بالحركة تقوم اللون الوردية الباليه

مرح. بنباٍح العرض ينهي أن قبل األخرى تلو واحدة الخمس
لم السابقني، املوظفني من ثالث — كروشكا عدا فيما — نوردفال يف مكث
لهم يصبح أن يف يراودهم األمل وكان أخرى، أماكن يف عمل فرص أمامهم يروا
عندما اليوم، ذلك جاء وبالفعل املصنع. يف جديد من عمل فرصة األيام من يوم يف
يف وامرأتان رجل سار الثالثة. الساعة تمام يف مكتبه إىل الحضور إىل فولفارت دعاهم
بكراتني املحملة بالشاحنات يعج املايض يف كان الذي الطريق ذلك عىل املصنع اتجاه
ممتلئة امرأة وهي املسرية، تقود باولزن فيبكا كانت العبّارة. نحو املتجهة اللعب
فُرتاجع املصنع، يف الخياطات املايضعىل يف ترشف كانت باملرح، روحها تتسم البدن،
فساتينهن. أطراف ضبط من وتتأكد العرائس، رءوس عىل املستعار الشعر وضع
من الصيف يف يتكسب الذي زوجها مثل نوردفال، جزيرة من أصًال فيبكا كانت
سكرترية بويتل، رامونا املسرية يف تبعتها الشاطئ. عىل البحر وكرايس شمايس تأجري
تربُدها كانت اللون، صدفية طويلة أظافر ذات نحيفة، شقراء سابًقا، فولفارت
عليها ليميل لحظة أي يف فولفارت يناديها أن ترتقب كانت وكأنها يوميٍّا، وتطليها
من سيعمل املصنع أن تعتقدين «هل االضطراب غاية يف رامونا كانت لتكتبه. خطابًا

جديد؟»
فيه.» رجعة ال اإلفالس إن ثم ذلك. أعتقد ال الثالث؟ نحن «بنا فيبكا: أجابتها
الحجم.» ضخمة مثيل، لها ليس عروسة صنع كروشكا أن سمعت «ولكني

شبه تركض رآها من «هناك الحديث: يف — الشاب الرجل — ثالثهم تدخل
الكثبان.» بني عارية

ويعمل العضالت، مفتول — سابًقا فولفارت سائقي أحد — أوليه سفن كان
اليابس. إىل الجزيرة من الخراف بنقل األخرية اآلونة يف

28



الرابع الفصل

هينرك.» رآها «لقد
فيبكا قالت نظارة.» إىل ماسة حاجة يف عمك ابن أن أعتقد هراء! من له «يا

العفاريت.» بوجود يؤمن زال ما إنه «ثم ضاحكة
جديًدا، شيئًا بالفعل ابتكر قد كروشكا يكون «ربما باألمل: متشبثة رامونا قالت

املال.» يدر أن يمكن شيئًا
معجبًا يضحك وأخذ أصلع؟» يحالف الحظ أن تعتقدين «هل أوليه: سفن عقب

ظله. بخفة
تكبح أن تستطيع «أال تهدده: وكأنها مازحة إصبعها تهز وهي فيبكا قالت

لسانك؟» جماح

انتظاركم.» يف الريس «أرسعوا، بالدخول إليهم كروشكا وأشار املصنع بوابة ُفتحت
اتجاههم يف اإلنتاج بعنرب مرورهم أثناء وتنهدت املكان باولزن فيبكا تأملت
حال تدهور كم لألىس! «يا لرامونا: وهمست فولفارت مكتب إىل املؤدي السلم إىل

املكان!»
القاذورات: من كومة تتخطى اللحظة تلك يف كانت التي بويتل رامونا غمغمت

املكان.» هذا بتنظيف نقوم أن منا يتوقع أال «أرجو
كان السابقني. موظفيه إىل أعىل من ينظر الزجاج لوح خلف فولفارت وقف
يف تفقد فلم باولزن فيبكا أما السلم، عىل سبقهم قد املعتادة الزائدة بهمته كروشكا
الذي الوحيد سنًا. أصغر تصبح لم بويتل ورامونا وزنها، من شيئًا األخرية األعوام
بقدر يتمتع ال بالذات هو كان وإن أوليه، سفن كان ملحوظ تغري عليه يطرأ لم
لم إذ لديه، ما توظيف يحاول أن عليه ذلك ومع كبرية. فائدة ذا يجعله الخربة من
يف مدخرات من لديه ما كل ضخ أن بعد املال، لديه يعد لم كما خيارات، أمامه تعد
كتفيه. فولفارت شد رجعة. وبال أكيًدا بيته خراب فسيكون فشل إذا املرشوع. هذا
هذا املرة، هذه منه أحد يرسقها ولن عظيمة الفكرة الفشل؟ من التخوف لَم ولكن
الكبرية الصورة واستعدل خلفه ووقف املكتب إىل فولفارت اتجه مضمون. األقل عىل
بابنك.» الفخر غاية يف سأجعلك أمي، يا بي «ستفخرين إليها: متحدثًا فوقه املعلقة

الباب. عىل طرًقا اللحظة هذه يف سمع
«ادخل!»

عدا فيما فولفارت، رأت عندما بويتل رامونا ببال دار ما هذا كثريًا»، يتغري «لم
متعبًا. يبدو كان وإن األبيض، الشعر بعض
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ابتسم حضوركم» عىل أشكركم … حرضاتكم أشكر الخري، «مساء فولفارت: قال
اجلسوا.» «تفضلوا، يقول: وهو التصنع من يشء يف

املايض يف يسمح لم األريكة. بجانب صغرية مائدة حول املجمعة املقاعد إىل أشار
إىل بحذر السابقون مرءوسوه اتجه عليها. بالجلوس فولفارت أعمال لرشكاء إال

املنحولة. الكسوة ذات املستهلكة املقاعد
رشكتنا.» … رشكتي شعار نسيتم قد تكونوا أال «أرجو

يسعد عندما … قبيل من «يشء بالرد أوليه سفن سارع ريس» يا ال «بالطبع
الدنيا.» تسعد طفلك

العالم.» لتنقذ طفلك «أسِعد فخر: يف وقالت إصبعها بويتل رامونا رفعت
لها. تقديره عن معربًا رأسه فولفارت هز

حياتي. عليها أسست التي العقيدة هي بل اخرتته، الذي شعاري بالضبط «هذا
خلفه وأشار األىس، عليه فظهر وجهه أسارير شد «… هللا رحمها لوالدتي، أدين أنا
حول التفت التي املموج، األبيض والشعر الطيبة االبتسامة ذات السيدة صورة إىل

الذهب. من دالية منها تدلت سلسلة رقبتها
قط أتمَن ولم إنسان، يعيشها أن يمكن طفولة بأحىل لوالدتي أدين أنا …»
راشدين ليصبحوا يشبون السعداء األطفال ألن األطفال، أسعد أن واحد: يشء سوى

«… بإبداع تشكيله عىل قادرين للعالم، العطاء عىل قادرين سعداء،
من وينتهي مراده عن الريس يفصح ال ملاذا بذهنه. رشد قد أوليه سفن كان
البسكويت بعض أو مرشوبات لهم يوفر أن يف حتى يفكر لم العصماء؟ الخطبة هذه
تأنيب بنظرة الفور عىل فحظي ساعته، إىل أوليه سفن نظر املائدة. هذه عىل الجاف

كالشهد. عليها فولفارت كلمات وقع كان بالطبع بويتل. رامونا من
دائًما كانت ألنها حولها؛ النكات ويتبادلون يتهامسون املصنع يف الجميع كان
كانت ألنها عنها انفصل خطيبها وأن مخطوبة كانت إنها يقال الريس. حول تحوم
الطري: الحشيش إىل الخروف ينظر كما إليه تنظر واآلن فولفارت. عن الحديث دائمة

مااء. مااء
يسعد لن بالطبع الرتكيز. يف تستمر أن يف صعوبة أيًضا باولزن فيبكا وجدت
وعىل املنزل يف وجودها عىل األخرية اآلونة يف تعّود إذ العمل، إىل عادت إذا زوجها
املالبس. خزانة يف الداخلية مالبسه وترتيب وبتطبيق الثالجة يف البرية بتوفري قيامها
األخرية العاصفة قذفت أن بعد إضايف، دخل إىل الحاجة أمس يف الواقع يف كانا وإن
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فجرفها الشاطئ، عىل بتأجريها هو يقوم التي القش مقاعد من بثالث الخريف يف
السائحون انقطع أن بعد القيمة، عديمة أصبحت قد الواقع يف تلك كانت وإن البحر،

مسموع. بصوت فيبكا تنهدت املجيء. عن
باولزن؟» سيدة يا تقصدين «ماذا استياء: يف فولفارت سألها

«… يعترب األطفال فإسعاد حق! عىل أنت «كم رأسها: تهز وهي أجابت
يعترب …» بنفسه: جملتها يتم فجعله الحماس أخذه الذي فولفارت أسعفها

املرء.» يتبناها أن يمكن مهمة أسمى
أستطيع ليتني «يا فقال: «مهمة»، كلمة سوى السياق هذا يف سفن يستوعب لم

اليابسة.» إىل الخرفان نقل غري أخرى بمهمة أقوم أن
جديد.» من لدي موظفون أنتم اليوم «من وأعلن: فولفارت نهض عندئذ

سيد يا مراسالتك أكتب أن يل كيف «ولكن حرية. يف حولها بويتل رامونا نظرت
فولفارت؟»

جهاز عليه يكن لم خاليًا. أعوام مدة خلفه جلست الذي الصغري املكتب كان
كاتبة. آلة حتى أو كمبيوتر

نقل سيارة سوى أَر لم ريس، يا بالخارج شاحنة أَر لم «وأنا أوليه: سفن علق
صغرية.»

تبحث أخي بنت جديد؟ من خياطة عامالت بتعيني ستقوم «هل فيبكا: سألت ثم
وظيفة.» عن فرتة منذ

نفيس عن أعرب لم أنني الواضح من كال، «كال معرتًضا: يده فولفارت رفع
برسالة، يتعلق األمر تماًما، مختلف بيشء بل اللعب، بإنتاج يتعلق ال األمر بوضوح.

الحياة.» يف رسالتي أعني
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الغداء. وجبة تناول أثناء والدته برونو سأل األم؟» عيد مناسبة يف تتمنني «ماذا
واملغطاة بالسبانخ املحشوة الرفيويل عجني من الثانية للمرة طبقه يف برونو غرف
فالعجائن إذن بالنشويات، غنيٍّا غذاءً يتناولوا أن املالكمة العبي عىل الجبن. بصلصة

غذاء. أنسب هي
حبيبي؟» يا بعد تشبع «ألم حاجبيها: مقطبة أمه سألته

ستقوله ما يعلم كان الرفيويل. من قطع ثالث فمه يف ودس «كال.» برونو: أجابها
أمه.

«… تحتاج فاملعدة بالشبع، تشعر حتى بعضاليشء، انتظر األكل. يف تترسع «أنت
حتى دقيقة، عرشين …» طعام: من فمه يف ما يمضغ وهو أمه جملة برونو أتم

الطويلة.» املدة هذه االنتظار يف أرغب ال ولكني باالكتفاء. تشعر
باالكتفاء، معدتها من إشارة تصلها حتى ترتيث أنها أيًضا هي أمه عىل يبدو ال

الرشيقات. من تعد ال املقاييس بكل فهي
أما الزهور، سيشرتي أبي أن املؤكد من األم؟ عيد عن «ماذا سؤاله: برونو كرر

الفراش.» يف اإلفطار وجبة لك أحرض أن فأستطيع أنا
فيها قمت مرة آخر يف عانيتها التي املأساة تتكرر كيال ذلك، تفعل أال «أرجوك
هذا يومنا حتى أتمكن ولم الرسير مفرش عىل األطباق محتويات تناثرت لقد بذلك،

العصري.» بقع من التخلص من
واحد يشء سوى أتمنى ال «أنا وقالت: وجهه من لتدنو برونو والدة انحنت ثم
ستشرتك كنت إذا اليوم، سيحسم األمر أن جريبل بروفيسور أخربني لقد ولدي، يا
يشبه ما إىل برونو فم يف الرفيويل طعم تحول فجأة الكنرسفتوار.» يف العزف يف

الكرتون.
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جهدك.» قصارى ستبذل أنك «عدني أمه: اسرتسلت
املرحاض إىل يهرع جعلته عنيفة إشارة برونو معدة أرسلت اللحظة هذه يف

محتوياتها. كل لفظ حيث
الدروس جعل كابوس بمنزلة جريبل الربوفيسور لدى العزف حصص كانت
الربوفيسور كان البحتة. كاملتعة اآلن لربونو تبدو ليربكنشت السيدة عند املاضية
لضبط يده يف اللون عاجية صغرية عصا ويحرك قدميه يهز برونو بجانب يقف
عىل «مكتوب ويرصخ: فجأة يفتحها ثم عينه، يغلق األثناء تلك يف وكان اإليقاع.

«كسيح».» وليس «الرجو» النوتة
الكنرسفتوار، يف جرداء قاعة العزفيف بالتدريبعىل يقوم جريبل الربوفيسور كان
لم عليه. يعزف أن لربونو يُسمح لم كبري، آخر وبيانو بيانو آلتي سوى بها يوجد ال
عىل تتدرب كانت التي األحمر الشعر ذات الجميلة الطالبة تلك سوى عليه تعزف
تتجه كانت بل القاعة، دخول عند الباب تطرق تكن لم برونو. بعد مبارشة العزف
الربوفيسور كان برونو. بعزف عابئة غري إليه وتجلس الكبري البيانو إىل مبارشة
مقعد عىل جانبها إىل ليجلس ويذهب الدرس، انتهاء معلنًا برونو إىل يشري حينئذ
الباب عند املرات إحدى يف برونو وقف مًعا. يعزفان أحيانًا كانا الكبري. البيانو
وهمس الشابة الفتاة عىل حينذاك جريبل بروفيسور مال العزف. بجمال مستمتًعا
أنها الواضح من كان ضحكتها، كاتمة برونو إىل هي فالتفتت أذنها، يف ما بيشء

وابتلعته. األرض انشقت لو آنذاك خجله فرط من برونو ود منه. تسخر
أن «عليك الحمام باب ترج أمه أخذت يرام؟» ما عىل أنت هل حبيبي! «برونو

اآلن!» ترسع
وثالثني خمسة تدفع والدته كانت بالفرشاة. أظافره ونظف يديه برونو غسل
نادي يف االشرتاك أن حني يف العزف، عىل تدريب ساعة مقابل للربوفيسور يورو
برونو عىل سيضفي وكان املبالغ هذه من ضئيل جزء سوى سيكلفها كان ما املالكمة

السعادة.
أتقيأ.» أن عيلّ كان يرام، ما عىل «لست وقال: الحمام باب فتح

واضحة. املعاناة عليه تبدو لكي مجهوًدا برونو بذل
العزف.» إىل تذهب أن «يجب قالت: ثم فاحصة نظرة إليه أمه وجهت

«… أنني «أعتقد برونو تكرع «… أنا أستطيع، «ال
الحمام. داخل أخرى مرة اختفى ثم
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فأدرك هاتفية، بمكاملة تقوم أمه سمع طويلة فرتة بعد برونو ظهر عندما
مع تتحدث أنها حرضتك» من كرم «هذا لعبارة وتكرارها الحديث يف أسلوبها من

الربوفيسور.
غًدا لديه الربوفيسور محظوظون! نحن «كم رأته: عندما برونو أم صاحت
قبل هناك تكون أن عليك الخامسة. الساعة يف لك سيهبها الوقت من ساعة نصف
الغد.» أجل من قواك تسرتد حتى حبيبي يا واستلق غرفتك إىل اآلن اذهب امليعاد،

الغرفة. سقف يف محدًقا فراشه عىل برونو استلقى
تمام يف غًدا موعد عىل كان بالوهن. يشعر كان وإن بالغثيان يشعر يعد لم
صديقه عليه حصل الذي املالكمة كيس ليجرب چيم، صديقه مع الخامسة الساعة

الفصح. عيد يف هدية
مرتخ، جوال سوى ليمألها األمرَّين برونو عانى التي الرمل زكيبة من يتبق لم
أن عليه ُكتب ملاذا الطريق. قارعة عىل فيها ما كل وأفرغت أمه اكتشفتها أن بعد

البشاعة؟ بهذه أم له تكون
يدها. يف مجلة تهز الباب عند أمه وقفت بتحسن؟» تشعر هل «برونو،

تقرأه. أن يجب كلنج، كلنج مع حديثًا العدد هذا يتضمن مجلتك، وصلت «لقد
قدراته.» يف الشك من فرتات أيًضا عانى إنه فيه يقول

تحتٍو فلم للواجب، أداءً إال برونو يتصفحها لم الفراش، عىل املجلة وضعت
املشهورين البيانو عازيف مع أحاديث اهتمامه: يثري يشء عىل الصغري» «العازف مجلة
مقاالت جانب إىل الصغر، منذ واضحة أهداًفا لنفسه املرء يضع أن رضورة يُأكدون
عن ناهيك بمهارة، "موندشاين" سوناتة يعزفون العمر من الثالثة يف أطفال عن
جذبت عبارة ملح حني املجلة يغلق أن برونو أوشك اليرسى». لليد «تدريبات باب
شبكة عىل عنوانًا التايل السطر يف برونو وجد العالم»، يف أم أسوأ عن «نبحث انتباهه
األوىل: «الجائزة االستفتاء، استمارة يحمل أن خالله من القارئ يستطيع اإلنرتنت

جزيرة». عىل أسابيع أربعة مدة أمهات بدون إجازة
كان باملجلة. املدون العنوان ونقر الكمبيوتر وشغل أبيه غرفة إىل برونو ذهب
مأل حيث غرفته، إىل أخذها ثم برونو، طبعها صفحات، أربع يتضمن االستجواب
أسوأ أمك أن تعتقد «ملاذا السؤال: تالها والعنوان. والسن باالسم املتعلقة الخانات
ترغمني «ألنها كتب: الذي برونو لدي وحارضة سهلة اإلجابة كانت العالم؟» يف أم

املالكمة.» أمارس أن فأود أنا أما البيانو، عزف عىل
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وبأقاربها بأمه تتعلق كانت إذ تعقيًدا، أكثر ذلك بعد املطلوبة البيانات كانت
وأنواع املنزل، يف األشخاص عدد وحول تكرهه، وما تحبه ما حول وتدور وأسمائهم،
دائًما والده أن والدته، بميول يتعلق فيما برونو، تذكر وجدت. إن األليفة الحيوانات
رائحة منه تفوح دريمز" فيوليت " اسمه بعينه عطًرا ميالدها عيد يف يهديها

البنفسج.
أحد.» يعارضها أن تحب «ال فكتب: تحبه، ال عما أما

يرام.» ما عىل لست أنك سمعت بني؟ يا بك «ماذا والده وظهر الباب ُفتح
حاًال.» أحسن أصحبت ولكني معدتي، «إنها

عىل املدرسية واجباتك تؤدي أنك «أرى وقال: االستفتاء أوراق إىل والده أشار
لم أنك املؤسف من كان «وإن قائًال: البنه غمز ثم عظيم.» عظيم، توعكك. من الرغم

كذلك؟» أليس اليوم، البيانو درس إىل الذهاب تستطع
بالغثيان.» فعًال شعرت «لقد

أيًضا لشعرت جريبل، الربوفيسور ذلك إىل أذهب أن عيلَّ كان «لو والده: أجاب
الغرفة. من انسحب ثم بالغثيان.»

إهداًرا يعتربها وكان اإلجبارية، املوسيقية الدروس هذه برونو والد يؤيد لم
عىل جريبل الربوفيسور مع برونو والدة اتفقت عندما واملال. والجهد للوقت سخيًفا
بيانو.» عازف أبًدا يكون لن فهو وشأنه، الولد «دعي لها: قال الثمن باهظة الحصص
لقد األمور. هذه يف شيئًا تفقه ال «أنت قائلة: استنكار يف حينذاك والدته عليه ردت
كلوبنبورج. مدينة أوركسرتا يف األوىل األوسط الكمان عازفة آدلهايد خالتي كانت

دمائنا.» يف تجري املوسيقى
املوضوع. حول النقاش باب بذلك وأغلقت

خانة يف برونو كتبه ما هذا األوسط» للكمان األوىل العازفة أمي خالة «كانت
لم لوالدته، صورة باالستمارة يلحق أن مطلوبًا كان االستفتاء. ورقة يف «األقارب»
تتغري لم هي باملدرسة، التحاقه يوم عديدة، أعوام منذ لها التقطت صورة سوى يجد
خلف برونو كتب وزنها. عىل طرأت التي الزيادة عدا فيما الحني، ذلك منذ كثريًا
االستمارة أوراق مع وضعها ثم الصورة» يف تبدو مما أكثر ممتلئة «إنها الصورة
استشعر املجلة. يف املدون الربيدي الصندوق عنوان عليه وكتب ظرف، يف املستوفاة
من الرغم عىل ممكن، وقت أقرب يف بالربيد املظروف هذا يرسل أن يف رغبة برونو
أمه. من أسوأ أخرى أمهات بالتأكيد فهناك األوىل، بالجائزة يفوز أن يتوقع لم أنه
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من يتخلص أن األفضل من واآلن يعانيه، عما كتابة عرب عندما بارتياح شعر ولكنه
عليها. يدها أمه تضع أن قبل الرسالة هذه

املتنزه خالل من أطول طريًقا أخذت بل املدرسة، بعد املنزل إىل مبارشة إمييل تعد لم
عيد بمناسبة والدتها إىل تهديها وردة لتقطف البلدي الورد تتفقد أن أرادت العام.
تفتقر دائًما كانت زهوره ولكن الزهور، محل من تشرتيها أن بإمكانها كان األم.

الجميل. العبق إىل
هي ها الورد. أحواض بجانب تسري أخذت ثم حذر، يف حولها إمييل نظرت
ساق تقطع أن إمييل حاولت بالكامل. بعد تتفتح ولم رقيق وردي لونها واحدة!
أشواكها ووخزت الساق التوت إذ فشلت، ولكنها األنظار، إليها تلفت أن دون الوردة

بأكمله. الفرع فنزعت الوردة تشد أن حاولت إمييل، أصابع
بالورد؟» تفعلني ماذا فتاة! يا «أنت

بعكازه. ملوًحا نحوها يسري عجوز رجل أخذ
الوردة بالدموع. عيناها امتألت وقد تجري، وأخذت إمييل يد من الفرع سقط

تذبل. ألن أو املارة أحد يدهسها ألن عرضة األرض عىل هي ها املسكينة!
ستجدين «سأتأخر، املطبخ: يف املنضدة عىل والدتها من رسالة املنزل يف وجدت
البطاطس كانت معها.» لتأكليها اللبنة بعض أعدي محمرة. بطاطس الثالجة يف
فانبعثت أنفها، من الصحن إمييل أدنت حروفها. فجفت أيام، ثالث منذ الثالجة يف
عليها فأطلت وفتحتها الثالجة، من لبنة عبوة أخرجت طيبة. غري رائحة نحوها
انتهت قد صالحيتها كانت إذ عجب، ال السطح. فوق العفن من اللون خرضاء طبقة
أن ترى فكانت والدتها أما العبوة. عىل مدون هو ملا وفًقا الثاني يناير/كانون يف
تبقى الغذائية املواد معظم ألن ملزمة، بالرضورة ليست العبوات عىل املدونة التواريخ
املعلبة، والطماطم السكر عىل ذلك يرسى قد التواريخ. تلك تجاوز بعد فرتة صالحة

اللبنة. عىل ينطبق ال بالتأكيد ولكنه
شتى وألوان بأنواع مليئة وأكوابًا زجاجات فوجدت الخزين، دوالب إمييل فتحت
شتى يف لتأكلها الخبز رشائح بها تدهن أمها كانت الحارة. والعجائن الصلصات من

النوم. من االستيقاظ إثر الباكر الصباح فيها بما النهار، أوقات
إىل ذهبت ثم وعاء يف فيها ما فأفرغت الذرة، رقائق من عبوة عىل إمييل عثرت

يديها. لتغسل الحمام
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كانت الغسيل. دورة انتهاء عن املالبس غسالة واجهة عىل أحمر ضوء أعلن
ضمن الكرانيش ذات إمييل بلوزة وكانت باألمس الغسالة شغلت قد إمييل والدة
لقد الغسالة، باب إمييل فتحت اآلن؟ حتى تنرشها ألم فيها. وضعتها التي املالبس
الداخلية واملالبس والجوارب الفوط كتلة من إمييل أخرجت طاقتها، فوق أمها مألتها
حاولت الورد. برسم املزركش القماش من مكرمشة قطعة بعض حول بعضها امللتفة
نسيجها وأصبح األقل، عىل مقاسني مقدار البلوزة انكمشت لقد تفردها، أن هباءً
ووضعت املرحاض قاعدة عىل إمييل جلست . املنىشَّ كالخيش يابًسا الطري الهفهاف
البلوزة هذه والدها أهداها لقد بالبكاء. وأجهشت وجهها عىل املبلول القماش قطعة
لكونها ا جدٍّ أعجبتهما ولكنها الثمن باهظة الحقيقة يف كانت بينهما، لقاء آخر يف

بديعة.
ألتباهى القادمة املرة لقائنا عند سرتتدينها أنك «عديني رشائها: عند والدها قال

بالزهو. تشعر إمييل جعل مما الجميلة»؛ بابنتي
ازدراء: يف قالت الهند» يف «صنع بالبلوزة املثبتة البطاقة والدتها قرأت عندما
تفهم لم ضارة.» مواد عىل تحتوي أنها املؤكد فمن ارتدائها؛ قبل غسلها من بد «ال
التنورة تحتويها التي تلك من أرض مواد عىل الهند من بلوزة احتواء سبب إمييل
عن ينم أمها فعل رد أن آنذاك رجحت ولكنها أمها. ترتديها التي الصني من الواردة
ضئيلة! قماش قطعة مقابل املبلغ هذا «كل إمييل: والد من هدية البلوزة لكون غيظ؛

رياضيٍّا.» حذاءً لك يشرتي أن األفضل من كان
جميلة! البلوزة كانت وكم جميل، يشء بل مفيد، يشء اقتناء تود لم إمييل ولكن
لتنرشها الغسالة من املالبس باقي وأخرجت املرحاض بورق أنفها إمييل مسحت
أن تقصد لم أنها املؤكد فمن أمها؛ تجاه حقيقي بغضب تشعر لم املطبخ، يف لتجف
يف اللبنة تنىس كما الغسالة، يف املالبس تنىس دائًما هي بل بالبلوزة، فعلته ما تفعل

الثالجة.
للغاية. مجهدة معها الحياة أن مع والدتها، تحب إمييل كانت

الغسيل، نرش من انتهت أن بعد الذرة رقائق لتأكل املطبخ مائدة إىل جلست
وكانت الشاطئ» عىل مرحة «ألعاب عليها قرأت التي العبوة ظهر عىل نظرها فوقع
الشاطئ. عىل الطائرة الكرة يلعبون وشباب الرمل من قالًعا يبنون ألطفال الصور
يف أيًضا العام هذا اإلجازة ستقيض ولكنها البحر، عىل وقتًا تقيض أن إمييل تود كم

للسفر. الالزمة النقود توافر لعدم نظًرا املنزل،
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مع آنذاك سافرت مضت، أعوام منذ كانت إمييل قضتها ممتعة إجازة آخر
وزينوها الرمال من بنوها التي الضخمة القلعة تتذكر زالت ما الدنمارك، إىل والديها
عندما التايل اليوم صباح يف والدها ضحك الودع. من شكلوها التي البحر بعروس

جديدة!» قلعة «فلنبِن وقال: ابتلعها قد البحر مد أن أيقنوا
يف والدها وقع ملا الحد، هذا إىل فوضوية والدتها تكن لم لو إمييل، تنهدت
الكورن رقائق ألكل اضطررت «وما إمييل: قالت شملهم. تشتت وما املرأة، تلك غرام
«نبحث العبوة عىل املطبوعة العبارة عىل نظرها وقع حني يف الغداء.» عىل فليكس

مفارقة! من لها يا العالم»، يف أم أسوأ عن

تصنعه بسكويت بقالب أمها تفاجئ أن أرادت العجني، تقلب املطبخ يف صوفيا وقفت
اليوم حتى تُقبل لم ولكنها الخبز، يف ماهرة أمها كانت األم. عيد مناسبة يف بنفسها
يفصل أن املرء عىل صعوبة. ذلك يف تجد فلم صوفيا أما البسكويت. صناعة عىل
العجني. مع بحذر يمزجه ثم صلبًا، يصبح حتى ويخفقه صفاره، عن البيض بياض
إصبع وامتد إمييل بجانب يد ظهرت فجأة رقيًقا. أصفر ولونه ا هشٍّ بديًعا، شكله كان

العجني. وعاء داخل إىل متسخ
إصبعك!» «أبعد صوفيا صاحت «نيكالس!»

البودنج؟» تصنعني «هل إصبعه: يلحس وهو نيكالس سأل هذا؟» «ما
واآلن األم، عيد فطرية أصنع بل «كال، رأسها: فوق الوعاء ورفعت صوفيا قالت

هنا!» من اخرج
فطرية.» أخبز أن أيًضا أنا «أريد نيكالس: قال

عند العجني بوعاء صوفيا وقفت جميلة.» صورة ملاما ترسم أن «بمقدورك
نيكالس؟» يا املائدة عىل من بالسكر أتيت «هالَّ وقالت: الطعام إعداد طاولة

أضفته لو ماذا السكر! بل امللح، منك أطلب لم مغفل، «يا عبوة. نيكالس ناولها
العجني؟» إىل

املطبخ. من وخرج نيكالس ضحك ستثورين!» بالتأكيد «كنِت
يف تتمادى أال قررت صوفيا ولكن سيئة. نيته كانت متعمًدا، ذلك فعل لقد

باألمس. جرت التي املشاحنة بعد خاصة الغضب،
عىل وذلك مفتوًحا، كان غرفتها باب أن املدرسة من عودتها عند صوفيا الحظت
«ممنوع املشئوم الرمل كارثة منذ الباب عىل علقتها التي الكبرية اللوحة من الرغم
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وشطبت ألخيها صورة العبارة هذه أسفل لصقت أنها كما الصغار». لإلخوة الدخول
أن رأى إذ آنذاك، فضحك جيورج أما أمها، غضب أشعل مما أحمر، بقلم عليها

القراءة. يجيد ال نيكالس زال ما إذ مباحة، تلك اإليضاح وسائل
الطاولة عىل زهرية يف ووضعتها السوسن زهور بعض قطفت قد صوفيا كانت
والزهرية مفتوًحا الغرفة باب وجدت املدرسة من عودتها وعند الرسير. بجانب

األرض. عىل الزهور وتبعثرت يومياتها، دفرت ماؤها روى وقد مقلوبة،
غرفته إىل فاتجهت الجاني، هو نيكالس أن األوىل للوهلة صوفيا ظنت بالطبع
عىل سيارته يحرك األرض عىل جالًسا نيكالس كان الغضب. شدة من تنتفض وهي
نظر بكلمة، تتفوه أن دون خده عىل وصفعته ذراعه من صوفيا فرفعته السجادة،
«صوفيا يرصخ: أخذ ثم بالندم. التو يف تشعر جعلها مما ذهول، يف إليها نيكالس

رضبتني!» صوفيا رضبتني!
ولو سالم يف نعيش أن يمكن أال هنا؟ يحدث «ماذا الفور عىل والدتهما جاءت

البيت؟» هذا يف واحدة لحظة
واضحة صوفيا أصابع أثار كانت إذ حدث، ما لرسد حاجة يف نيكالس يكن لم

خده. عىل كالشمس
ال واستنكار هلع نظرة أمها إليها وجهت ذلك!» عىل تجرأت كيف «صوفيا!

لحظات. منذ نيكالس نظرة عن كثريًا تختلف
املاء وسكب الزهرية، وقلب غرفتي دخل «لقد صوفيا: فم من الكلمات تدفقت

يومياتي.» دفرت حتى يشء، كل عىل
من باألمس حذرتك إنني ثم املدرسة، يف الظهرية فرتة طوال نيكالس كان «لقد
لولو صحبتني فقد وأخريًا الصداع، يسبب ألنه الفراش بجانب السوسن تضعي أن
يف للغاية رديئة كالعادة التهوية كانت لقد الشباك، ألفتح دخلت عندما غرفتك إىل

الغرفة!»
الزهريات. يف بأرجلها تنبش ودائما بالورد، مولعة القطة هذه بالطبع! لولو!
تتأسف أن بصدد كانت الخجل. فرط من مكانها يف متسمرة صوفيا وقفت
التلفزيون.» مشاهدة من ممنوعة اللحظة هذه منذ «أنت أمها قالت عندما ألخيها

«… سيعرض اليوم «ولكن
غري يشء وهذا وجهه، عىل أخاِك صفعِت لقد اليوم، سيعرض ما يهمني «ال

بقصه.» فسأقوم شعرك تمشطي لم وإذا باملرة. مقبول
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دفرت تجفف أن حاولت أخرى. بكلمة تنطق أن دون الغرفة من صوفيا خرجت
بالتأكيد هي صغرية. رمادية فراشة صفحاته بني من فسقطت املطبخ بورق يومياتها
الجاني! بالفعل هو كان فقد إذن بنيكالس. الخاصة امليتة الحيوانات مجموعة من
هذه حتى عليها غاضبة كانت أبًدا. تصدقها لن والدتها أن تعلم كانت صوفيا لكن
كانت لو مما أصعب صوفيا عىل ذلك وقع وكان للرضورة، إال تحدثها وال اللحظة
وأحرضته البسكويت إعداد يف نجحت ما إذا ستسامحها، بالتأكيد ولكنها نهرتها.

الفراش. يف لإلفطار األحد يوم صباح يف لها
كانت الفرن. وأدخلته بالزبد املدهون الخبيز لوح عىل العجني صوفيا فردت

العجني. من الوعاء يف تبقى ما تلحس وأخذت الطاولة عىل قفزت قد لولو
قرش مع تخفقها أن سوى عليها ليس الثالجة. من الكريمة صوفيا أخرجت
منتهى يف الواقع يف األمر البسكويت. بها لتحشو الناعم، والسكر املقشور الليمون
لقد املنزل. إىل والدتها تعود أن قبل يشء كل من تنتهي أن تأمل كانت السهولة.
املستطاع. قدر التسوق فرتة يطيل بأن صوفيا وعد الذي جيورج مع للتسوق ذهبت
قفل يف يدور املفتاح صوت سمعت حتى الكريمة دهان يف ترشع صوفيا كادت ما
الكريس. عىل بحقيبتها وتلقي غضب حالة يف املطبخ تقتحم بوالدتها إذا ثم الباب،

لها. يتأسف وكأنه يديه فرفع تساؤل، يف جيورج إىل صوفيا نظرت
الخبيز. لوح إىل تشري وهي صوفيا والدة سألت هذا؟» «ما

األرض. عىل بقدميه يرضب جاء الذي نيكالس قال فطرية» تخبز «صوفا
بالكريمة.» مليئة األم، عيد «فطرية

أنا.» يل الفطرية هذه تكون أال أرجو ذلك، «أرى اشمئزاز: يف األم قالت
غًدا.» األم عيد بمناسبة … أن رأيت «لقد

أسبوعني.» حتى اليوم من للتخسيس تغذية نظام عىل فأنا نفسك. تتعبي «ال
بكيني.» تشرتي أن حاولت «لقد حاجبيه: رافًعا جيورج قال

أرتدي املايض العام يف كنت باملقاسات، فعلوه الذي ما أدري «ال صوفيا: أم قالت
الراحة.» بمنتهى ٣٨ مقاس

ولو أمها عود يشبه عودها كان لو تتمنى كانت كم أمها، إىل صوفيا نظرت
البسكويت؟» تأكيل لن فأنِت «إذن رشاقته. يف اليشء بعض

«… مثل بعد فيما فسأبدو ذلك فعلت إذا بالطبع! إلهي، «يا
بكل وألقت الخبيز لوح صوفيا أمسكت أنا.» مثيل سيكون شكلك أن «تقصدين

القمامة. صندوق يف عليه ما

41



وصوفيا وبرونو إمييل مغامرات

عىل دخولها بيانات وسجلت غرفتها، إىل دخولها فور الكمبيوتر صوفيا شغلت
يشء عىل عثرت أنني «أعتقد مونسرت: دراجون من رسالة وجدت .Allfriends موقع
.«www.schreckliche-muetter.de األمهات أسوأ صفحة عىل نظرة ألق سيعجبك،
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الجو كان األفق. يف ظهرت التي العبّارة ينتظر املرىس رصيف عىل كروشكا وقف
األبيض. الزبد من بكرانيش مزركًشا واملوج مشمًسا

بالهواء شعر ما رسعان ولكنه السميكة، سرتته فخلع منه، يتصبب بالعرق شعر
أن املستحيل من البحر: عىل دائًما الطقس كان هكذا جديد. من فارتداها يشتد،
املعزولة. الجزيرة هذه عىل يقبع عاًما ثالثني منذ هو ها مالئمة. مالبس املرء يرتدي
من ابنه ثم األب فولفارت فيستغله غريه، خدمة يف قدراته الفرتة هذه طوال يوظف
ا. جدٍّ قريبًا قريبًا، سيتغري أمر هذا ولكن كامًال، قدره يوم يف أحدهما يقدره لم بعده.
يشعر كان الحمرة، إىل يميل كان الذي اليمنى عينه جفن عىل بيده كروشكا مسح
التي رسالته، من فولفارت ينتهي عندما أبًدا. يهدأ ال الذي الهواء يسببها بحكة فيه
ولكنه الجزيرة، هذه كروشكا سيغادر نفسه، تشتهيه ما غري عىل نهايتها ستكون

نشوة. يف كروشكا ابتسم بمفرده. يكون لن
يقيض أن يف يرغب الذي ذلك فمن بسائحني، قط تأت لم التي العبّارة اقرتبت
الضيافة بيت يف لإليجار ثالث أو غرفتان توجد اململة. الجزيرة هذه عىل إجازته
يضطرون كانوا الذين العبّارة طاقم أعضاء ِقبل من إال تستغل لم دوننبليك، الوحيد:
الجزيرة كانت بحرية. عواصف بسبب الجزيرة يف املبيت إىل واآلخر الحني بني
أملانيا، أنحاء كل من يأتون التجار كان إذ املصنع، ازدهار عهد يف حيوية أكثر
يف رغبة يّدعي الصني من زائر يوم يف جاء كروشكا. ابتكارات هو، ابتكاراته لريوا
لم وبالطبع بكني، يف كبري تجارى محل لحساب الصناعي الفراء من كالب رشاء
فالجميع للتجسس، جاء الرجل هذا أن يقني عىل آنذاك كروشكا كان الصفقة. تتم

يأكلونها. وإنما بالكالب، يلعبون ال الصني أهل أن يعلمون
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الغذائية، باملواد املحملة الشاحنة رؤية من كروشكا وتمكن العبّارة صفارة دّوت
يف تسّلم عادة الربيدية الطرود كانت انتظاره. يف كان الذي بالربيد أيًضا أتت التي
الربيد. مكتب يدير الذي لورزن صاحبه بواسطة تُوزع ثم دوننبليك الضيافة بيت
يف الصرب بفارغ اليوم ينتظرها كان التي الرسائل تقع أن يشأ لم فولفارت ولكن

غريبة. أيٍد
ساعي فتح كروشكا. أمام توقفت التي الربيد سيارة منها وخرجت العبّارة رست
نرش أنه يبدو لرئيسك. بأكملها زكيبة اليوم «لدي قائًال: وحياه الشباك زجاج الربيد

ضحكته. علت ثم الجرائد.» يف للزواج إعالنًا
خرج عاجل.» فاألمر الربيد، ألستلم انتظارك يف هنا أنا بذلك، شبيه يشء «بل
وألقى يديه من كروشكا خطفها الشحن. عربة من زكيبة وجذب السيارة من السائق
ساعي غمغم املصنع. اتجاه يف بها وانطلق استقلها التي الصغرية الناقلة عىل بها

يوم.» بعد يوم عجبًا يزداد الرجل «هذا الربيد:
عىل الربيدية الحقيبة محتويات يفرغ وهو كروشكا قال ريس.» يا هي «ها

فولفارت. مكتب
الرسائل؟» كل هذه «هل

نوفر أن بإمكاننا «ليس كروشكا أجاب ريس.» يا رسالة مائة عن تقل «لن
جميًعا.» لهم إقامة

سيكون أنه أتوقع «أنا ظرًفا: يفتح وهو فولفارت قال غبي.» يا ال «بالطبع
منهم.» واحد هو ها هؤالء. من األقل عىل املائة يف ٥٠ استبعاد علينا

تُهدني لم ألنها العالم، يف األمهات أسوأ «أمي منها: وقرأ الورقة فولفارت فرد
آنالينا اسمها فتاة كتبته ما هذا ميالدي.» عيد مناسبة يف تمنيته طاملا الذي الحصان
فولفارت وضع عاقلة.» هي بل سيئة، ليست قطًعا «أمها بوكستهوده. مدينة من
كفني يرى يشء، يف ينفعنا ال أيًضا «وهذا بالحرب ملطخة أخرى استمارة عىل يده
أنا أما ستيشن، البالي لعبة منه سحبت ألنها األمهات؛ أسوأ والدته أن بوتسدام من

صحيًحا.» إجراءً اتخذت أنها اإلمالئية ألخطائه نظًرا فأرى
ثم املرسل!» اسم يكتب لم «بعضهم اآلخر تلو ظرًفا يفتح فولفارت أخذ
مثل مثلها ا جدٍّ بعيدة «وميونخ يقرأهما أن دون املهمالت سلة يف برسالتني ألقى
مزق تداولها؟» يصح صورة عليك باهلل هذه «هل الثالثة فتح ثم فرانكفورت.»
النفس. عن دفاع حالة يف وجهها أمام ذراعها تضع امرأة صورة غل يف فولفارت
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هدوءه فولفارت استعاد حتى املكتب أمام واقًفا ظل بل شيئًا، كروشكا يقل لم
أما منها، الصالح ألختار هدوء يف «سأتفقدها ثالث: مجموعات إىل الرسائل ع ووزَّ
اآلخرين وبلغ وجه، أرسع عىل لتتم الشمايل الجناح يف األعمال تبارش أن فعليك أنت

مساءً.» السابعة تمام يف هنا اليوم رؤيتهم أريد أنني
ريس.» يا «نعم

يف سار ثم األمامية، الواجهة يف حديديٍّا بابًا وفتح اإلنتاج عنرب عرب كروشكا مر
يحتوي املصنع من الجزء هذا كان املبنى. من الشمايل الجزء إىل يؤدي طويل ممر
به فكان اآلن أما للموظفني. املخصصة والحمامات الخامات مخازن عىل املايض يف
به دلو يف أسطوانية فرشاة يغطس إحداها يف أوليه سفن وقف خالية. غرف ست

حوائط. دهان
أنجزت؟» مدى أي «إىل كروشكا: سأله

الحائط: عىل األبيض بالدهان املشبعة الفرشاة يحرك وهو أوليه سفن أجابه
إىل اللون بعض نضيف أن يمكن أال بالخلف، واثنتني الغرفة، هذه سوي يتبق «لم

الربودة.» شديد يبدو املكان الدهان؟ هذا
لالستشفاء.» املكان هذا نجهز «لسنا برود: يف كروشكا أجابه

ماذا جيدة: نكتة تحرضني األلوان وبمناسبة ذلك، «أعرف أوليه: سفن قال
األحمر؟» البحر يف بها رميت لو بيضاء لخرقة يحدث

وهذه الريس. عند تكون تماًما السابعة «يف وقال: استهجان يف كروشكا زفر
الغرفة. غادر ثم نكتة.» ليست

دهانها. من سفن انتهى التي الغرف إحدى يف ة األرسِّ تفرش باولزن فيبكا كانت
التحدث «عند مسموع: بصوت منه تقرأ بكتاب ممسكة بجانبها بويتل رامونا وقفت
أعادت ثم رامونا ركعت عينيها.» أو عينيه إىل وانظري اركعي ابنتك أو ابنك مع
أغلقت طفلك.» مع واحد مستوى عىل دائًما تتواجدي أن «يجب الكتاب: إىل نظرها
هذا «أما بجانبها وضعتها التي الكتب رزمة من آخر كتابًا وجذبت الكتاب رامونا
واحد مستوى يف نفسها تضع أال األم عىل يؤكد إذ تماًما! بالعكس فينصح الكتاب

كله.» هذا من شيئًا أفهم أعد لم «أنا قائلة: رامونا نهضت طفلها.» مع
قرأته مما االستخفاف عىل تدل حركة يف جبينها عىل بإصبعها فيبكا نقرت
أفضل السليم العقل أن ورأيي كربوا، حتى ربيتهم أبناء خمسة «لدي رامونا عليها

املرء.» إليه يحتكم ما خري فهو الكتب، هذه كل من
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مجربة ولسِت والحياكة، الطهي بدروس بالقيام مكلفة ألنك أنِت «محظوظة
السخيفة.» النظريات هذه مع التعامل عىل
وصلتما؟» أين «إىل كروشكا: سأل

األطفال، تربية مجال يف املشورة تقدم التي الكتب مجموعة إىل رامونا أشارت
تكشف ملراهق أخرى وتارة أسنان بدون ملولود صورة تارة أغلفتها تصدرت والتي
املادة هذه كل استيعاب عىل قدرتي يف أشك «أنا أسنان تقويم مشبك عن ابتسامته

معلمة.» ولست سكرترية األمر واقع يف فأنا غريي، إىل توصيلها ويف
ال أمر واحدة غرفة يف ة أرسِّ ستة حرش أن فأرى أنا «أما باولزن: فيبكا قالت

شباب.» كمركز املكان يبدو يحتمل،
انرصف ثم كروشكا ردد يرام.» ما عىل سيكون يرام، ما عىل املكان «سيكون
يف كان بل األمور، سري باحتماالت يتعلق فيما شكوك الواقع يف لديه كان مرسًعا.
فولفارت؟ توقعات غري عىل األمور وسارت أمرهم ُفـضح إذا ماذا متخوًفا. الحقيقة
خطته. يحقق أن كروشكا يستطيع ولن السجن، جميًعا مصريهم سيكون عندئذ
أن يمكن ال بلهاء، فكرة هي كم … لألمهات إصالحية مرارة. يف كروشكا ضحك
سوى األمهات ليست األم! هوس من يعاني الذي فولفارت سوى أحد بال عىل تخطر
الفناء، إىل األمر بهم سينتهي الخلق، منظومة يف خاطئًا تطوًرا يمثلون والبرش برش،
جميلة هي التي كروشكا، مخلوقات وبني بينهم شتان إنتاجه. يتكرر لن موديل

البرش. يف تجتمعان قلما صفتان واحد، آن يف وذكية
من شفاف شبه حاجز أسفل من مرق حيث املخزن قاعة إىل كروشكا عاد
راوده كلما آنّا، نماذج هي! ها القاعة. باقي عن املكان من جزءًا يفصل البالستيك
قد .٢٥ آنّا وحتى ١ بآنّا بدءًا حدة، عىل منهن كالٍّ ويتأمل إليهن يذهب الشك
١٢ فآنّا بينهن. يفرق أن يستطيع هو ولكن يعرفها، ال ملن متطابقة كلها تبدو
أما اليرسى، عينها أسفل ضئيلة حسنة لديها ٧ وآنّا ذقنها، يف صغرية نغزة لديها
الجمال، رائعات النهاية يف كلهن كن املنتصبتني. أذنيها خالل من فيميزها ٢٥ آنّا
الرشيقة. وأجسامهن الطويلة الذهبية وشعورهن شائبة، تشوبها ال التي ببرشتهن
سماوية سرتة فوقها بيضاء وبلوزة الورد برسم مزركشة تنورة ترتدي منهن كل
من تكن لم ألنها كروشكا، إعجاب حازت التي املالبس بويتل رامونا اختارت اللون.
ذراع عىل بلطف يربت كروشكا أخذ املعارصة. شديد الطراز من أو القديم الطراز
كان سرتة. أزرار يحكم أو تنورة حرف يشد األخرى، رأس عىل ويمسح إحداهن
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تضاهي إحداهن تكن لم بالطبع والحركات. الكلمات ليهبهن ليحييهن، شوًقا يشتعل
األفضل، هو األول املولود يكون أحيانا كروشكا، تنهد الجميلة. سارة قط، سارة

يعرفه. أن غريه ألحد داعي ال يشء هذا ولكن
زيٍّا يرتدي أوليه سفن كان فولفارت. مكتب يف السابعة تمام يف العاملون اجتمع
مزاجية حالة يف يبدو الذي الوحيد هو ذلك من الرغم عىل وكان بالدهانات، ملطًخا
إىل املأمأة عن تتوقف ال التي الخراف نقل عىل به يقوم عمل أي يفضل كان جيدة.

السلخانة.
كروشكا؟» أحدكم رأى «هل املكتب عىل فولفارت نقر

فيوز انصهر لقد واستبدال، إصالح بعملية يقوم «كان باولزن: فيبكا قالت
العرائس.» إحدى بداخل

هو سيصيبه للعروسة حدث ما أن إىل تشري بوادر فولفارت وجه عىل ظهرت
الحال. يف

شقراء قالت ريس، يا نكتة تحرضني كروشكا «بمناسبة أوليه: سفن قال
هي «مم فسألته: صناعية.» عيني ألن «ذلك هو: فأجابها غريبة.» «نظرتك ملعجب:
أن تستطيع لكي بديهي، ذلك «بالطبع فعلقت: الزجاج.» «من فأجابها: مصنوعة؟»
ولكنه الضحك، فرط من ساقيه عىل بكفيه يرضب أوليه سفن أخد خالله.» من تنظر
اإلساءة.» أقصد «لم فقال: اللحظة، تلك يف دخل الذي كروشكا ملح عندما رسيًعا انتبه
أفهم ال «أنا بإصبعها: شعرها من خصلة تداعب وهي بويتل رامونا قالت

الشقراوات.» عىل التهكم عىل إرصارك
كروشكا؟ يا سمعته الذي هذا «ما فقال: الحديث، بهذا يباِل لم الذي فولفارت أما

األمور؟» عىل مسيطر أنت هل
وهو مقعد عىل جلس ثم للقلق.» داعي ال ريس، يا «بالطبع كروشكا: أجابه

الحال. يف لقتلته تقتل، النظرات كانت لو سفن، إىل شذًرا ينظر
قليل عدد سوى فولفارت مكتب عىل يتبق لم إذ مكتظة، املهمالت سلة كانت
االعتبار يف أخذها يمكن التي تلك أن ووجدت كلها، تفقدتها «لقد االستمارات. من

عرش.» السبعة تتعدى ال
قّطب الفصل.» يف تلميذًا عرش سبعة كنا لقد ريس، يا «عظيم سفن: قال
نبدأ أن األفضل من أنه أرى «أنا رسيًعا: رامونا فأضافت حاجبيه، بني ما فولفارت

ريس؟» يا رأيك ما املحدود، اإلطار هذا يف
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آنّا؟» نماذج من لدينا «كم كروشكا: إىل فولفارت نظر
«… االعتبار يف ٣١٣١ النموذج نأخذ لم «إذا

الكثبان أحد عىل اآلن مستلقية غالبًا هي «التي مستهجنًا: فولفارت قاطعه
البحر.» كالب نفوس يف الرعب تثري الرملية

كانت وإن بالهدوء يتظاهر كان آنّا» من نموذًجا ٢٥ «لدينا كروشكا: استأنف
ذلك. عكس عىل تدل وحمرته وجهه تعبريات

وناول الطوارئ» لحاالت احتياطية قطع ثماني فلدينا «إذن فولفارت: قال
لتجهيزها.» بالضبط أسبوع «لديك االستمارات كروشكا

كل لربمجة األقل عىل يومني أحتاج أنا واحد! «أسبوع هلع: يف كروشكا رصخ
منهن.» واحدة

إذا إضافيٍّا، واحًدا يوًما تأخذ ولن واحد، أسبوع «لديك حزم: يف فولفارت رد
باالستمارات املدونة املعلومات تصبح فقد االستعدادات يف ذلك من أطول وقتًا استنفدنا
أيام عرشة خالل مهامها لتبارش جميعها آنّا نماذج توظيف أريد للواقع. مطابقة غري

األكثر.» عىل اليوم من
عىل يدرك أن شخص أي عىل السهل من يكون ألن «ولكن باولزن: فيبكا سالت

عرائس؟» سوى ليست آنّا … الـ … هذه أن الفور
القيام عىل قادرات وهن ذلك يدرك أن ألحد كيف ال!، «بالطبع كروشكا: عارض
املالبس غسالة ويشغلن سيُنظفن، فهن منها، أفضل وجه عىل بل األم، مهام بكل

امليكروويف.» يف الجاهزة الوجبات ويُسخن
الطهي؟» آنّا تجيد «أال

التذوق، عىل وقدرة بعناية التجهيز فيستوجب الطعام طهي أما املاء، يغلني «هن
آنّا كل ستكون املستقبل ويف لذلك، الالزمة التحسس أجهزة تطوير بصدد زلت ما
والفندقية، منها املنزلية الطعام، أصناف كافة وطهي تجهيز تستطيع بحيث مربمجة

واملعقدة.» البسيطة
عىل األطفال يحصل أن هو يهم ما األهمية، بتلك الطهي «ليس فولفارت: عقب
املحمرة. البطاطس أو البيتزا نطاق عن تخرج لن الغالب يف وهي املفضلة، وجباتهم
الواجبات أداء عىل األطفال مساعدة عىل قادرة آنّا كانت إذا هو ذلك من األهم السؤال

املدرسية.»
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قدرات يف اآلخرين شك من أصابه الذي باإلحباط توحي نربة يف كروشكا قال
األول الصف من الدراسية املواد جميع مناهج من متمكنات هن «بالطبع، مخلوقاته:
بأعياد الخاصة الزينة نجوم إلنتاج واللصق القص يُِجدن كما العارش، الصف وحتى

األواني.» مساكات لصناعة الالزمة الكروشيه وأشغال امليالد
القراءة؟» عن «وماذا فيبكا: سألته

متكاملة تحدث ووحدة الخط، عىل للتعرف برنامج عىل آنّا نماذج «تحتوي
النغم.» رائعة رسد نربة يف تصدر صوتية إشارات إىل عليه يُتعرف ما تحول

«هكذا!» كروشكا: قاله مما واحًدا حرًفا تفقه لم التي بويتل رامونا علقت
الجزيرة؟» من املعجزة الكائنات هذه ننقل «وكيف سفن: سأل

بالطبع.» «املارجريتا» «عىل فولفارت: أجابه
نقول فماذا الجميع، سرياها الحالة هذه «يف الحديث: يف باولزن فيبكا تدخلت

لهم؟»
من العدد هذا يرى عندما املرء يفكر «فيما سؤال: صيغة يف فولفارت أجاب

واحد؟» مكان يف الشقراوات
ريس.» يا الشقراوات عن نكتة «يف أوليه: سفن اقرتح

سأّدعي لألزياء. عارضات أنهن الذهن إىل يتبادر بالطبع «هراء، فولفارت: قاطعه
أول هي آنّا مجموعة وستكون األزياء، لعارضات أكاديمية أنشأت أنني مكان كل يف

بنجاح.» املهني تدريبهن إتمام بعد األكاديمية تغادر دفعة
جاهزة؟» بعملها كلفت التي الرشكة لوحة «هل رامونا: إىل فولفارت نظر

صنعت غًدا، تُورد أن املتوقع «من حثيث: بجهد توحي بلهجة رامونا أجابت
ريس.» يا طلبتها كما تماًما خرضاء نيون مواسري من ألف فاء ألف الحروف

الحروف؟» هذه تعني «وماذا حرية: يف سفن سأل
الرشكة اسم فسيكون الرسمية الوثائق يف أما لألمهات»، فولفارت «إصالحية

األزياء». لعارضات املستقبل» «أمل فولفارت «أكاديمية
مجموعة الجزيرة تغادر ستنترشعندما األقاويل أن تعتقد أال «ولكن فيبكا: سألت

هنا؟» رؤيتها ألحد يسبق لم السيدات من
الجميالت الشقراوات إن ثم هويتهن، عىل التكتم يفضلن إنهن ببساطة «سنقول
تصدر ما نادًرا ضحكة فولفارت أطلق الريبة.» أو الشك عىل األوىل بالدرجة يبعثن ال
تأتي «وكيف بعد: يُطرح لم الذي السؤال طرح عىل بويتل رامونا فتشجعت منه،

إلينا؟» األمهات
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«سيكنَّ الحائط: عىل أمه صورة إىل وأشار الطالبات؟» «تقصدين فولفارت: علق
أميل.» هو هذا املكان، هذا يغادرن عندما الكلمة بمعنى أمهات

واضحة التساؤل عالمات رأى عندما السؤال عىل يُجب لم أنه فولفارت أدرك
بسيطة؛ تنظيمية مشكلة بالفعل تمثل املسألة «هذه حوله من الثالث األوجه عىل
بأمهاتهم املنكوبون األبناء أثناءها يكون الزمن من ساعات ست سوى لدينا فليس

الفرتة.» تلك يف االستبدال عملية تتم أن ويجب مدارسهم، يف
العنف.» استخدام … إىل تلجأ أن املعقول من «ليس ريقها: فيبكا بلعت

مكتبه: عىل املوجودة األوراق عىل بإصبعه ينقر وهو خبث يف فولفارت ابتسم
إرادتهن بمحض جميًعا فسيحرضن السيدات. تلك مع ذلك إىل حاجة يف نكون «لن

ذلك.» لكم أضمن أن أستطيع املكان، هذا إىل
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