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تقرأ أن قبل

التحرُّر بدعوات تَموج البالد كانت مرص. يف امللكي العهد نهايَة ُمراَهقتي سنواُت واكبَت
ومن اإلقطاع، سيطرة من االجتماعي والتحرُّر العسكري، اإلنجليزي الوجود من الوطني
املعرفة أن عن الحديَث وخاصًة وجداني، البيئة هذه وشكَّلت .. والَحفاء! واملرض األُمية

ان. وباملجَّ للجميع تكون أن يجب والهواء كاملاء هي
رشق يف أقاربنا ألحد زيارٍة من عاِئَدين وأبي أنا كنا ١٩٥١م، سنة من يوٍم مغرِب ويف
يف أماكننا اتخذنا نقطن. حيث غربها إىل «الباص» لنأخذ العتبة ميدان يف توقفنا القاهرة.
إىل مة ُمقسَّ — أيًضا والرتام — آنذاك «الباص» مقاعد كانت نعم! الثانية. الدرجة مقاعد
مروره أثناء مميز أصفر بِرداءٍ «كمساري» يُوزِّعها التي للتذاكر ُمتفاوتنَي بثمننَي درجتنَي

الرُّكاب. عىل
حسٍد يف وتابَعُت الدرجتنَي، يَفصل الذي الزجاجي الحاجز خلف وأبي أنا جلسنا
الزيارات. هذه أمثال دائًما تُثريها التي أفكاره يف غارًقا أبي كان بينما األوىل، الدرجة ُركاَب
الركوب ويصبح بل الحاجز، هذا فيه يزول الذي اليوم «سيأتي طفويل: بحماٍس قلُت

ان.» باملجَّ
أيًضا!» «والكتب فأضفُت: قراءتَها أعشق التي الروايات تَذكرُت

سذاجة! من لها يا ان؟ باملجَّ الكتب نَعم! سذاجتي: من باستياءٍ إيلَّ تَطلَّع
ان! باملجَّ للقراءة متاحًة أنا كتبي فيه تُصبح الذي اليوُم يأتي أن وقتَها ر أتصوَّ ولم

لها! فشكًرا َطموحة، مرصيٍة مؤسسٍة من جريئة ُمباَدرٍة بفضِل وذلك
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مدخل

١

مياه ابتلَعتْهم الذين املرصيني الشبان أذهان يف يدور كان ما معرفُة الصعب من ليس
من األوَّل والُعرش املايض القرن من التسعينيات سنوات طوال املتوسط األبيض البحر
والسكن بالعمل الُحْلم يتعدَّى فلن األخرى؛ البالد إىل التسلُّل محاولة أثناء الجديد، القرن
العدوان ترَكها التي اآلثار رغم ١٩٦٩م، عام يف كذلك يكن لم األمر لكن الكريمة. والحياة

عاَمني. قبل اإلرسائييل
(إىل الدخول عكس عىل الصعوبة شديد كان الستينيات يف الخروج أن هو آخر، فارٌق

التسعينيات. يف النقيض إىل الحال تبدَّل ثم األخرى) البلدان
ُحلًما يكن لم — املاء وليس الجو يف وهو — الحلواني رأسصادق يف يدور كان ما
األنباء لوكالة القاهرة مكتب يف محرتًما عمًال يشغل (فهو الكريمة والحياة والسكن بالعمل
بذلك نقصد وال ثقافيٍّا. ُحلًما كان وإنما الزمالك) بحي مفروشة شقٍة يف ويقيم األملانية،

قليل. بعد سيتضح نقصده ما الجامعات. وجدران الكتب أغلفة بني يقبع ما
ضابٍط إىل خطواٍت بضع قادته الفجر. مع الرشقية برلني يف شونفيلد بمطار حطَّ
لوٌح العالم عن يفصله الجوانب، ة كافَّ من اإلغالق ُمحَكم اللون قاتم صغري صندوٍق يف قابع
حوار، بأي يسمح وال السفر، لجواز بالكاد يتسع ضيق منفذٌ بقاعدته السميك، الزجاج من
بضعة عن عرضه يزيد ال َممرٍّ يف وقف الذي الزبون ظهر تكشف عريضة مرآٌة األعايل ويف

يحملها. التي للهاندباج مجاًال ترتك لم سنتيمرتات
وطالع الجواز. وبنيصورة بينه مقارنًا صادق وجه إىل وصوَّبهما عينَيه الضابط رفع
يراها ال شاشاٍت عىل متأنٍّ وبحٍث طويل تدقيٍق وبعد . الدقِّ يف قلبه فبدأ اتهام، نظرة األخري

اسمك؟ الضابط: نطق مكانه من
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اإلنجليزية من القريب الكلمة، وقع لكن واحدة. كلمًة األملانية صادقيعرفمن يكن لم
باإلجابة. إليه أوحيا ولهجتها،

الزيارة؟ سبب يفَهْمه: لم التايل السؤال
املخترصة بحروفها وذكرها األملانية. األنباء وكالة يف يعمل إنه بثقة: فقال حَزره، لكنه
األملانية، عن النطق يف تختلف التي باإلنجليزية نطقها لكنه ن» د. «أ. بها: تعرف التي

وينتظر. جانبًا ى يتنحَّ أن الضابط منه فطلب
منتصف يف كهل األنباء؛ لوكالة ممثِّل شكِل عىل النجدة جاءت أن إىل انتظاره طال
الذي األشقر شعره تصفيف عىل حريص الوجه، ضاحك الجسم، ممتلئ الخمسينيات،
سيعمل الذي العربي القسم رئيس إنه وقال نويمان، باسم نفسه قدَّم البياض. يخالطه
تواضع يف بطنه فوق متشابكتان ويداه طويًال الضابط مع املمثل تحدَّث صادق. به
إليه وأعاد يقرتب، أن صادق إىل الضابط أشار معتذرة. ابتسامٌة شفتَيه وعىل واستعطاف،
عىل إصبعه من بضغطٍة الضابط فتحه مغَلق، بباٍب واصطدم الضيق، املمر فَعَرب جوازه،
خلفه من الفور عىل انغلق ثم اإلنذار، كصافرات صوتًا فأصدر قوقعته، داخل خاص زرٍّ
فتَّشوا الذين الجمارك ورجال املسلَّحني الحراس بني نفسه ألفى أوتوماتيكية. بصورٍة
من الرشقي الجزء يف يعيشون شخص مليون ١٧ إىل انضم وأخريًا متناهيٍة، بدقٍة حقائبه

الغربي. الجزء يف الرقم هذا ضعفا يعيش بينما أملانيا،
الخمر رائحة وأكَّدْت املجيء. يف تأخره عن اعتذر سيارته. يف الوكالة ممثل صحبه
بكلماٍت يُتمِتم وهو شديد بحذٍَر السيارة ساق لكنه االعتذار. صدق فمه من فاحت التي
يمنعه ولم الصارم. املرور رشطيُّ ه استحقَّ الذي اللقب األبيض»، «الفأر إىل هة موجَّ حانقة
بالشوارع وانبهاره إعجابه عن املعربة املرصي الشاب لتمتمات االستغراب إبداء من هذا
ما حدٍّ إىل مرتبط اإلعجاب سبب الجليد. ويغطِّيها الحرب خرائب عليها تُِطل التي املقفرة
أحد يف قدمه يضع مرة أول أنها كما والجليد، أوروبا فيها يرى مرة أول فهي بالثقافة؛
سنة عرشين قبل جساًما أحداثًا شهد الذي املكان يف أنه يُصدِّق ولم االشرتاكية. الجنة بلدان
رائع. رائع، باإلنجليزية: يُكرِّر وظل أخرى». سنًة عرشين بعد مماثلة أحداثًا «وسيشهد

بسهولة. العربي هذا اكتَشفها التي الروعة عن بحثًا َحرْية يف حوله ت يتلفَّ والكهل
لرشاء َصِحبه الصباح ويف منتفخ. لحاٍف أسفل ليلته قىضفيه فندٍق إىل الكهل اقتاده
للرأس غطاءٍ ثم صوفية، ولفاعٍة جلدي اٍز وقفَّ بالِفراء مبطَّن وحذاءٍ ثقيل صويفٍّ معطٍف
بلحاٍف مفروشة غرفٍة إىل نقَله الجليد، ملواجهة تسليحه اكتمل وعندما الرويس. الطراز عىل
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عىل أُقيمت التي والبنايات البواكي من شارع وهو ألليه. ماركس كارل شارع يف منتفخ
من األحمر الجيش حرَّرها أن بعد الرشقية، أوروبا من عاصمة كل يف الستاليني الطراز

املدينة. يف الرئيسة الشوارع أهم من صار ولهذا النازيني؛
عضًوا كان أنه بد وال وابنته. زوجته مع الحكومة يف العاملني أحد بمسكن الغرفة كانت
األجنبي. بإيواء إليه وعِهد ة الشقَّ بهذه فاز ما وإال األمنية، بأجهزته أو الحاكم بالحزب

رشيقة طويلة املواصفات؛ بكافة تتمتَّع فالبنت الفور؛ عىل الثقافية الفرصة حانت
مع اإلفطار تناول عند الصباح يف مرة ألول التقاها مليح. ووجٍه زرقاَوين بعيننَي شقراء،
من محصولها لكن باإلنجليزية. فحيَّته األملانية يعرف ال أنه تعلم وكانت املطبخ. يف األُرسة
إىل خرَجت حتى َعجٍل عىل إفطارها تُنهي تَكد ولم معها. بالحوار يسمح لم اللغة هذه

مبارشًة. التالية األيام يف وال اليوم هذا يف ثانيًة يراها أن له يُتَح ولم عملها.
ألول األجنبية األقسام تحرير صالة دخل فعندما نفسها؛ الوكالة يف تعويًضا وجد لكنه
تطلَّعن الالتي أيًضا واألسود بل األشقر، عر الشَّ صاحبات من العديد وسط نفسه وجد مرة
عن الخشب من رقيق جداٌر يفصله الصالة نهاية يف العربي القسم وكان فضول. يف إليه
والثانية قليًال)، (تعرج الوجه باسمُة شقراءُ إحداهما للثقافة، ممثِّلتان وبه األقسام. بقية
األخبار تستقبالن تليربينرت، جهاَزي أمام جالستان واالثنتان أسود، بشعٍر ممتلئة ٌة بضَّ

تعرفانها! ال التي بالعربية وتُرِسالنها واألملانية، باإلنجليزية
ووجوم؛ ظ بتحفُّ وه تلقَّ الذين الفريق أعضاء إىل وقدَّمه نويمان، القسم رئيس استقبَله
الكالم؛ يتبادالن ال أنهما أيًضا (وتبنيَّ بعد فيما تبني كما األكراد، من اثنان عراقيني؛ ثالثة
الثاني ينتمي بينما — الكردية لألمة التاريخي الزعيم — الربزاني حزب يتبع أحدهما ألن
يسارية)؛ بَدعاَوى عليه ينشق أن قبل لألول اليمنى الذراع كان الذي — الطلباني لحزب
نحيفها، القامة، طويل والثاني امللبسماجد. وأنيق وسيم الجسد، مدكوك قصريٌ أحدهما
االنطواء شديُد الوجه مكتئُب الحجم ضئيُل فعربيٌّ الثالث العراقي أما الرأسفخري، أصلع
أٍب من وإنما عربي، وال أملاني ال والرابع مربر)، دون التايل اليوم يف العمل عن (انقطع

برينبك. النز الخبري ثم «قادر». يُدعى أملانية وأُمٍّ عربي
املعطف ي ُكمَّ يف الكوفية وَدسَّ املعطف، جيبَي يف ووضَعهما اَزين والقفَّ معطفه خلع

الفور. عىل العمل وبدأ الُقبَّعة. وفوقه القسم مدخل يف ِمشَجب فوق علَّقه ثم
املطلوب يُكن ولم العربية. إىل األملانية من األنباء ترجمة غري مهمٍة من للقسم يكن لم
العربية. باللغة الصياغة سالمة من التأكُّد أخرى: وبعبارة التحرير، وإنما الرتجمة، منه
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فيتنام لثوار الشامل والهجوم األردن، عىل اإلرسائيلية االعتداءات بأنباء الفور عىل بدأ وقد
ماليني الخمسة قرابة سكانها عدد بلغ حيث األلفي، بعيدها القاهرة واحتفاالت الجنوبية،

مرص. كل يف السكان تعداد هم مليونًا وثالثني ثالثة من
«أملانيا يف الدولة مجلس رئيس ترصيح هو اليوم نرشة يف خرب أهم كان وبالطبع
برهاٌن انتصارنا إن فيه: قال الذي أولربيشت فالرت الحاكم حزبها وزعيم الديمقراطية،
ومعناه، الترصيح أهمية عن تحليالٌت وتَلته الرأسمايل. عىل االشرتاكي النظام ق تفوُّ عىل قوي
يليه عليه. االشرتاكية) البلدان تتعدىصحف ال (التي والعاملية املحلية الصحف تعليقاُت ثم
وجود بمناسبة السوفييتي األسطول جورشكوفقائد لألدمريال ترصيح األهمية ترتيب يف
بَفخاٍر اليوم يُرفِرف السوفييتي األسطول عَلم إن فيه: قال األبيض، البحر يف األسطول
السيادة أن — آجًال أو عاجًال إن — املتحدة الواليات تدرك وسوف العالم، بحار فوق
فيتنام يف األمريكي العسكري املوقف تدهُور عن تقرير ثم عليها. وقًفا تُعد لم البحار عىل
جمال للرئيس خطاب يليه سايجون، العاصمة اقتحام وشك عىل الثوار أصبح أن بعد

.٦٧ هزيمة منذ القاسية النفسية املعاناة عن برصاحة فيه النارصتحدَّث عبد
برج عن األول مرات؛ عدة التالية األيام يف تكرَّرا ألنهما قلب؛ ظهر عن َحِفظهما خربان
أعىل وصار املايض، أكتوبر يف مرتًا النهائي٣٦٥ ارتفاعه بلغ الذي برلني يف التليفزيون
الذكرى مناسبة يف مطعمه وسيُفتتَح موسكو، تليفزيون برج بعد العالم يف نوعه من برٍج
القادم. أكتوبر من السابع يف تحل التي الديمقراطية أملانيا جمهورية إلنشاء العرشين
عرشة من أكثر به يشارك الذي القادم الربيعي معرضاليبزيج عن الثاني الخرب
د أ. ج. من عارض وخمسمائة آالف أربعة بينهم بلًدا وستني خمسة من عارض، آالف

الديمقراطية). أملانيا لجمهورية املخترصة (الحروف
واملايض املضارع صيغتَي بني الفارق غالبًا يعرفون ال املرتجمني أن صادق اكتشف
الصفحات مأل بالحروف. األرقام كتابة عند خاصًة والجمع، املفرد بني وال العربية، اللغة يف
الذي الخبري إىل انتقَلت ثم أصحابها، وجوه عىل االمتعاض عالمات وَظهرْت بتصحيحاته
لعاملتَي بدوره وناولها باملعنى. تُِخل لم صادق تصحيحات أن من وتأكَّد الرتجمة، اعتمد

التليربينرت.
يفعل فماذا العيننَي، مغَمض وهو األخبار يراجع أن وسعه يف صار قليلة أياٍم بعد
الفرتة) تلك مرصيف به ُعرَفت الذي (االسم املتحدة العربية الجمهورية من مدرًسا ٢٠
واملنجزات الثقافية الحياة عىل التعرُّف غري ليس شهور؟ عرشة ملدة دراسية دورٍة يف جاءوا
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ومثلهم بنجاحاتها. إعجابهم عن واإلعراب الديمقراطية، األملانية للجمهورية االشرتاكية
والعالقات لإلدارة العلمي التخطيط وبأن بإعجابهم أيًضا حون يُرصِّ سوريون فالحون
هذه لكن الديمقراطية. يفأملانيا الحاصلة التغيريات أسباب أهم من الناسهما بني املمتازة
الحسد. تستحق مثابرة يف يعمل كان الذي األملاني الخبري عزم من تُفلَّ لم األخبار يف النمطية
أطفال، َشلل من معطوبة وساٍق جيل، ووقاٍر طبية، بُعَويناٍت بدينًا، قصريًا كان
الفرنسية». الرتجمات «َعْرب مؤلَّفات عدة منها ترجم التي العربية بينها لغاٍت بعدة ومعرفٍة
فورهوت ى تُسمَّ نٍرش بداِر األجنبي للنرش مديًرا يعمل وكان موسوعية، بثقافٍة أيًضا وتميَّز
يرتجمه ما مراجعة ليتوىلَّ بالوكالة العربي القسم إىل وأُعري الطليعة». «دار أي فرالج؛
أن له وُقيِّض أسلوبهم. ركاكة عن املسئولية ويتحمل العربية، إىل األملانية من املرتجمون

جديدة. مسئوليًة يتحمل

٢

التقدَّمية الثقافة أفكار لزرع بكًرا وأرًضا صالحة تربًة العربي الشاب يف برينبك النز وجد
ة الضجَّ وسط موسيقاه كتب باخ أن مثًال يعرف الشاب يكن فلم أيًضا؛ والكالسيكية
أفريقي. أصٍل بوشكنيمن العظيم الرويس الشاعر أن أو عرش، االثنَي أطفاله عن الصادرة
ليندن دين أونرت بشارع الرويس النادي مطعم مالئم، مكاٍن من البداية انطلَقت
كأس مع اللذيذ السوليانكا بَحساء لالستمتاع العمل بعد اصطحبه حيث الجامعة؛ بجوار
األكلة يقدِّم قديم مطعٍم إىل التايل اليوم ويف لينني. حياة عن املعلومات وبعض فودكا
عن قيمة معلوماٍت إليها أضاف الشهية، الخنزير كوارع من املؤلَّفة الكالسيكية الشعبية
بالطبع. ماركس وكارل وهيجل، وهومبولت ليسنج برلني؛ وعظماء مان. توماس
الكبار فني املثقَّ أحد فيه يتوىلَّ الذي القديم التقليد يواصل أنه يف يفكِّر كان أنه بد وال

األم. بلده يف الثقافة بنرش ذلك بعد ليقوم وتثقيفه أجنبي شابٍّ احتضان
الطويل الشارع الحال؛ بطبيعة الوكالة مقر حول املدينة التثقيفبوسط عمليات دارت
الغربية، برلني إىل عبور ونقطة القطار محطة وبه املدينة قلب فريدريششرتاسه. هو
باألخبار مضيئة لوحٌة الجرس جدار ويف الغربي، الجزء من القادم املرتو جرس ويعلوه
والحزب الدولة رئيس ترصيحات تُجاِوز ال التي أخبارها بسبب أحد، بها يبايل ال املتحركة
بعد وعىل املتبادل». «التفاُهم عن إال تُسفر ال أخرى دوٍل ممثيل مع رسمية واجتماعاٍت
وهناك الحرب، قبل أعماله أشهر بريخت عليه قدَّم الذي انسامبل برلينر مرسح خطوات

13



٦٩ برلني

الحديدية قبَضته ليفرض حريقه هتلر استغل الذي الربملان، مبنى الرايخستاج، أيًضا
بالشيوعيني. اإلحراق تهمة ملصًقا البالد عىل

وكالة تليه الوقت، ماركسبعض كارل به أقام منزل الشارع من اآلخر الجانب وعىل
الزيزفون)؛ شجر (تحت ليندن دين أونرت شارع مع التقاُطع هي نقطة أشهر ثم األنباء،
وُهِدم منه، طويًال وقتًا وباُره ردهتُه أخذَت (والذي االسم نفس يحمل الذي الفندق حيث

٢٠٠٦م). عام يف ذلك بعد
برلني يف املدينة مركز يُمثِّل املنتصف يف برلني حائط يقطعه الذي الشارع هذا كان
التي براندنبورج، بوابة ومن الربوسية، العسكرية العروض فيه أُقيمت الحرب. قبل ما
وعندها النرص، موكب يف نابليون مر خيول، أربعة تجرُّها ُمذهبَة عربٌة فوقها تنتصب
العاملية اآلالفلخوضالحرب انطَلق وَعْربها ١٩١٨م. وعام ١٨٤٨م، عام الثوريون ن تحصَّ
من أكواًما ١٩٣٣م عام النازيون وأشعل النرص، صيحات ويُطِلقون يُهلِّلون وهم األوىل
يخوضون وهم الثانية الحرب نهاية يف األحمر الجيش جنود وتقدَّم الكتب، لحرق الحطب
السوفييتية السفارة مبنى البوابة قرب أُقيم لهذا وربما بيت. إىل بيت من الضارية املعارك
واستقر السوفييتية، النجمة رفرَفت املعبد يُشبه برٍج فوق املنتصبة العلم صارية وعىل
الغليظة. الحديدية القضبان من سياٍج خلف األمامية الحديقة يف نصفي تمثاٍل يف لينني
حتى براندنبورج بوابة عند للشارع نهاية وضع أن برلني أحاط الذي الجدار يلبث ولم
بتحقيق األملان واحتفل نفسها، الديمقراطية الجمهورية سقَطت كما ١٩٩٠م، عام يف سقط

والغرب. الرشق بني الوحدة
األمريكية، الحدود نقطة إىل شرتاسه فريدريش شارع يمتد الشهري التقاُطع بعد
أبراُج طوله عىل األسمنت من عاٍل حائٌط السيارات؛ لعبور صة املخصَّ بوينت، شك شاريل
ُحراُس منها مٍرت كل يتخلَّل واألبيض، باألحمر ملوَّنة حواجُز الكاشفة، باألنوار مزوَّدة مراقبٍة
وحوانيُت منازُل الشارع جانبَي وعىل الرمادية. العسكرية أرديتهم يف وجمارك حدوٍد
أبرز ُصوُر نوافذَها تغطِّي بينما جدرانها، يف اشة الرشَّ املدافع طلقاِت آثاُر تظهر متهالكة
املرسيدسوالفورد سيارات عدا (فيما املارَّة أثَر يظهر يكاد وال االشرتاكي. العمل ممثيل
تبدو التي النقطة من االقرتاب عىل يجرؤ أحد فال الغربي) الشطر من القادمة والرينو

َشَجن. يف الرشقي الجزء قاطنو يتطلَّع حيث إىل اآلخر الجانب تفاصيل منها
من فبدًال ثوريٍّا؛ أسلوبًا واستخدم األملانية، اللغة يف بدروس برنامجه بريينبك بدأ
أونرات الربوفيسور الكالسيكية، هينريشمان رواية استعمل التقليدية اللغة تعليم كتب
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يف — والكوارع البرية صحبة ويف األزرق». «املالك مارلنيديرتيشباسم فيلًما مثََّلتْها التي
بإيقاٍع تميَّز الذي األول السطر تعليم بدأ — ماركسبالتز كارل ميدان من القريب املطعم
الوسخ)). أونرات(أي بأجمعها املدرسة بَتْه لقَّ املستشار) رات(أي ى يُسمَّ كان (ألنه جميل
عديدة، مناقشاٌت خاللها تدور املتنوِّعة، برلني مطاعم يف الدروس هذه وستستمر
تشيكوسلوفاكيا أحداث بشأن الحزبية النظر لوجهة النز من إيضاحات وباألحرى
من موسوعية معلوماٌت وتتخلَّلها الديمقراطية. الجمهورية يف املستمرة البناء ولعملية
١٦ وعمره سنواٍت بأربع تَكربه أرستقراطية فتاٍة حب يف وقع ماركس كارل أن قبيل
للحياة انتقل ثم الرسية، االشرتاكية الحركة يف ونشط سنوات، ثماني بعد تزوَّجها ثم سنة،
وأرسته هو وعاش املال، لجمع آلة يكون أن رفض فقد مشكلته؛ النقود وكانت لندن يف
يف يستحم وكان السبعة. أبنائه من اثنان وانتحر األصدقاء. ومساعدات كتاباته عائد عىل
زواجه يف سعيًدا وكان البثور. من حياته يف األخرية سنة العرشين طوال عانى ولذا النادر؛
يعرتف لم طفًال أثمرت التي املنزل، بخادمة عالقته عدا واحدة فضيحٌة ه تَمسَّ لم الذي
دائًما حنَقه وتُثري عبودية، حالة يف املرأة يضع ألنه البورجوازي؛ الزواج ضد وكان بأُبوَّته.

الزوجات. رضب عادة
عالقٍة فأشَهر النز؛ موسوعة يف طليعيٍّا مكانًا هتلر أدولف يحتل أن الطبيعي ومن
بثالث تصغره وكانت مًعا. انتحارهما قبل تزوََّجها التي براون إيفا مع كانت له عاطفية
العادي؛ الجنس ل وتحمُّ بينها يحول الذي َفرجها صغر سوى يعيبها ال سنة، وعرشين
غري أخته ابنة هو الحقيقي حبه لكن طويلة، لفرتٍة وعالجاٍت جراحاٍت عدة َلت فتحمَّ
وال وحش، خايل «إن قائلة: ألصدقائه اشتكت التي ربيًعا، والعرشين الواحد ذات الشقيقة
تقيم خاللهما كانت عاَمني َلته تحمَّ ذلك ومع فعله.» عىل يُجربني ما تصدِّقوا أن يمكن
وأخريًا بها. الخاص الحرس من بدءًا معرفته فرصة لها تتاح شابٍّ أي مع جنسية عالقاٍت
عالقاٌت له كانت فقد ضحاياه؛ أوىل تكن ولم الخال. مسدس من نفسها عىل النار أطلَقت
إىل راجٌع العمل يف تَفاِنيَه بأن شائعاٍت من يَسَلم لم لكنه فاجعة، نهاياٍت انتهت متعددة
فوق يَديه يضع إذ الخطابة؛ أثناء يأخذه الذي الوضع عىل تعليًقا نكتٌة وراجت عنَّته.

أملانيا. يف عاطٍل آخر يخفي أنه مفادها منفرجه،
ثم ًدا، ُمرتدِّ بدا الربوفيسور لكن ف، وتلهُّ شَغف يف صادق أنَصت لينني. إىل هتلر من
حياته كل وَهب الرويس الزعيم إن تلميذه: إىل النظر يتجنَّب وهو غامضة ابتسامٍة يف قال

للثورة.
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برامز الشهري فاملوسيقار الفنية؛ الرموز من عديًدا نْت تضمَّ الربوفيسور إنسيكلوبيديا
إال النساء، من وبكثري شومان املوسيقار أستاذه بزوجة وأُغرم بأمه، االرتباط شديد كان
وفاته. حتى أعزَب وظل العاهرات، مع ينام كان وإنما منهن، أيٍّ مع الجنس يمارس لم أنه
٣٦ وعمره قرَّر عندما باريس، بورصة يف بنجاح ويعمل متزوًجا كان جوجان والرسام
إىل وهاجر املدقع، الفقر من بحياة نفسه عىل وحَكم زواجه ر فَدمَّ للرسم، غ التفرُّ عاًما
والخمسني الخامسة يف وهو بالزهري وفاته حتى جنسيٍّا نشطة حياًة عاش حيث تاهيتي؛
صحة أكثر وربما حرة، ستُصِبح املرأة أن منها ا، حقٍّ مضيئة أقواٌل إليه وتُنَسب عمره. من
امرأٌة أو رجٌل يبيع أن هي الوحيدة الخطيئة وأن عانتها، تحت رشُفها يكون ال عندما أيًضا

الجسد.
ذلك عن ونتج الصغريات، الفتيات يعشق كان الذي شابلن شاريل إىل جوجان ومن
الثامنة، العالم بأعجوبة نفسه ب يُلقِّ وكان العشيقات. من وحريٌم طفًال و١١ زيجاٍت أربع
قذٍف مراِت ستِّ عىل قادرة جنسيٌة آلٌة وأنه عضوه، حجم عن هوليوود يف بسمعته ويزهو

راحة! دقائق غري بينها يفصل ال متتالية
بل األسمى، الثقايف هدفه عن الحلواني ترصفصادق لم التثقيفية النز أحايث لكن
باملفتاح يغلقه أن دون مردوًدا الباب يرتك النور ويطفئ ينام عندما ليلٍة كل وكان َجته. أجَّ
وحكايات األفالم يف التقليدي للسيناريو طبًقا بالليل الدخول املنزل شقراء عىل ليسهل
أمامه وجَدها فتََحه وعندما بابه، ُطِرق الليايل إحدى ففي مطلًقا؛ ظنه يَِخب ولم الصحاب.
أنها بد ال باإلنجليزية كلماٍت بضع قالت ثديَيْها. من كبريًا جانبًا كشف نوٍم قميِص يف
إىل االنتقال وعليك الغد، من ابتداءً الغرفة إىل حاجة يف أنه يُبلغَك بابا طويًال: عليها تدرَّبْت

آخر. مكاٍن

٣

البناء بمتانة تتميَّز التي — الحرب قبل ما منازِل أحد يف مفروشة غرفٍة إىل الوكالة نقَلته
فرويليش؛ فراو تُدعى أرملٍة مسكِن يف العمالية برنسالوربرج بضاحية — ورسوخه
عيننَي ذات عمرها، من الستني يف كانت املرح. من يشء بها يكن لم املرحة». «السيدة أي
تكن لم لكنها معها. الحوار من اللغة سيتعلَّم أنه وظن قصري. أشقَر وَشعٍر مجنونتنَي
عندما مرًة بينهما العالقات وتوتَّرِت الفسيح. مطبخها يف وهي عاٍل بصوٍت نفسها إال تُكلِّم
متهالكة، قديمٌة املواسري أن ذلك متأخرة؛ ساعٍة يف النوم قبل استحمامه عىل اعرتَضت

16



مدخل

أي إحداث عدم عىل السكان بني عام اتفاٌق وهناك كبرية، ضجًة يُحِدث املياه وانسياب
البناء يف للمساهمة منتعشني ويستيقظوا النوم من ليتمكَّنوا مساءً العارشة بعد ة ضجَّ

االشرتاكي.
عىل الروج من شيئًا ووضَعت الكوافري، عند بشعرها اعتنت قد وجدها يوٍم وذات
الرجل وجاء هنا. معها للحياة وانتقل تزوَّجا وربما سيزورها، رجًال إن وقالت: شفتَيها،
د يتفقَّ قام الوقت بعض حجرتها يف جلس أن وبعد قليًال، أكثر أو السبعني يف كان الذي

ذلك. بعد يُعد ولم املطبخ. وأدوات املقاعد ص ويتفحَّ الشقة أنحاء
مع ويتكيف اللغة، يتعلم أن األوىل؛ الدرجة من ثقافيٍّا برنامًجا لنفسه الحلواني أعد
طازجة خرضاواٍت من ويخلو والبطاطس، الكرنب هما رئيسيَّني نباتنَي من املكوَّن الطعام
مثل اللذائذ بقية ومعهما املمتاَزين والبن الشاي ألن املحليَّني؛ والبن الشاي وعىل َلطة، للسَّ
اإلنرتشوب يف إال تُوجد ال املحرتمة والخمور اململَّح السوداني والفول األمريكية السجائر
بثالثة السوداء السوق يف الغربي (املارك والدوالر الغربي املارك بغري يتعامل ال الذي
ن ويدخِّ البلسنر، البرية يرشب العادي؛ األملاني يعيش كما يعيش أي رشقية)؛ ماركاٍت
وتكون القاهرة، يف نها يدخِّ كان التي البلمونت عن كثريًا تختلف ال التي كلوب سيجارة

التواليت. ورق ويستخدم مكتومة، أو مثقوبًة مثلها
تنظيف يف املياه عىل يعتمد كان عموًما املتخلِّفة والشعوب والعرب املرصيني ككل
اش رشَّ يُرِسل خاص صنبوٌر تواَفر السبب ولهذا التواليت؛ طقس من االنتهاء بعد نفسه
باملياه مملوءة زجاجٌة تُوجد الصنبور هذا تواُفر عدم حالة ويف املطلوب، املكان إىل املياه
خشٍن ورٍق عىل يعتمدون وكانوا الطريقة، هذه يعهدوا لم األملان لكن لالستخدام. جاهزة

اللون. داكن
طبيبة إىل منزعًجا ذهب الكيلوت. يف الدم من بقًعا الحلواني اكتشف األيام أحد ويف
ابتسَمت خاَمرتْها، التي الشكوك من لتتأكَّد استه يف َزة املقفَّ يدها ت دسَّ أن وبعد الوكالة،

الرشقية. يف متوافٍر غري ألنه الغربية؛ برلني من ناعًما ورًقا يشرتي بأن ونصَحتْه
بقية عىل حافظ لكنه املتخلِّفة. املياه زجاجة إىل والعودة التزامه كرس إىل اضُطر هكذا

حرج. من له تعرَّض ما بعد خاصًة العمل، مواعيد رأسها وعىل االلتزامات،
نَيس أنه وجد املنبه. ص يتفحَّ وانتفض العادة، غري عىل متأخًرا مرًة استيقظ فقد
ارتدى الحمام، إىل ُهرع والربع. السادسة الساعة وكانت صباًحا. السادسة عىل ضبطه
ركب الخارج. إىل وأرسع از، والقفَّ والوشاح والقبَّعة املعطف فيها بما برسعة، مالبسه
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فريدريش شارع يف وغادره التذاكر. صندوق يف (مليًما) فينيًجا عرشين ووضع الرتام،
شرتاسه.

األرض. غطَّت التي الخفيف األملس الثلج طبقة فوق االنزالق محاذًرا برسعة مىش
صباح مورجن، جوتن الحارس: خاطب دقائق. وعرش الثامنة يف الوكالة مبنى وصل
له يسمح لم لكنه جيًدا، يعرفه الذي للحارس هويته بطاقة أبرز لوم. يف هذا فرمَقه الخري،
إىل وُهرع الثاني الطابق إىل َصِعد وصورته. وجهه بني وقارن صها تفحَّ أن بعد إال باملرور

العربي. القسم
رَت؟ تأخَّ ملاذا خبيثة: بابتسامٍة سأَلته اإلسباني. بالقسم تعمل طويلة شقراءُ استوقَفته

تأخر. الذي هو املرتو مرصية: إجابٍة إىل لجأ
واحدة. مرًة يتأخر لم ١٩٣٦م، عام إنشائه منذ أخرى. ُحجٍة عن ابحث قالت:

وضحَكت.
الطابق يف الكانتني إىل للنزول فرصة أول فانتهز بعُد، إفطاره تناول قد يكن لم
الرُّكب ل تأمُّ القصرية الفساتني وتتيح والسمراوات، الشقراوات تتواجد حيث األريض؛
بالسالمي املغطَّاة الخبز رشائح تبيع شمطاءَ عجوٍز أمام طويل طابوٍر يف وقف واألفخاذ.
أكواب مع املناسبات، يف إال ران يتوفَّ ال اللذَين األحمر والفجل الخيار رشائح أو الجبن أو

بالقهوة. الشبيه السائل
خمري ووجٍه أسود بشعٍر وإنما شقراء، تكن لم كاترين؛ بأول تعرَّف الكانتني هذا يف
محصوله وكان تواُجده. مواعيد يف الكانتني إىل تهبط أنها أياٍم بعد ولحَظ ُمسبلتنَي. وعيننَي
تخرج أن عىل فوافَقت منزله، يف لزيارته يدُعوها أن له سمح مما برسعة؛ ازداد قد اللغة من
الحضانة دار من طفَليها تأخذ ألنها آخر؛ يوٍم يف ولكن مبارشًة، منزله إىل الوكالة من معه

العمل. ساعات تنتهي عندما للوكالة التابعة
يقول: كان (بالكاد باللغة جهلُه وأعفاه الرتام. وركبا معه خرَجت املوعود اليوم يف
كنت إيش بسهولة، ودائًما اللقاء، إىل وفيدرزيهني، الخري، صباح مورجن، جوتني
البساطة من مذهوًال وكان له. معنى ال حواٍر من باإلنجليزية جهلها أو أعرف) لم نيشت،
وسيلة يف التفكري أو مكان عن للبحث املرصية الحاجة دون بهما األمر تم اللذَين واليرس
ُحجرته إىل فسحبَها وصل، عندما املنزل يف فرويليش فراو تكن ولم الجريان. لتجنُّب

بطنها. إىل رداءها رفع ثم الفراش، فوق وألقاها
ترصًفا تخيََّله ما طبَّق األملان يعيش كما يعيش بأن وااللتزام الثقايف لربنامجه أمينًا
أعىل. إىل صاعًدا يُقبِّلُهما وأخذ فخذَيها بني رأَسه فدَفن — أوروبيٍّا األقل عىل أو — أملانيٍّا
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صادَفته التي الشنعاء الرائحة فإن ما، صحيًة مشاكَل أو االغتسال عدم السبب أكان وسواء
عن — لفرتة ولو — حياته مستقبل يف اإلقالع إىل ودفَعتْه بل رغبته، وأفقَدته رأسه أبعَدت

الثقايف. الدرب هذا
إليه وتتطلَّع مختلفة بُحجٍج العربي القسم عىل ترتدَّد وبدأَت رغبتَها، الفتاة تفقد لم

فائدة. دون والهة بعيوٍن
أحد وأعطاه يعرفها، يكن ولم «ليز». ب يتصل أن وقرر مفكِّرته، إىل صادق التجأ
وكانت قشدة. قطعِة مثل بأنها بوصفها مشفوًعا بها ليتصل رقمها القاهرة يف األصدقاء

العربية. تعرف ألنها كمرتجمة؛ صحفي وفٍد رفقة مرصيف زارت قد
وتعرَّف الوكالة. من القريبة املطاعم أحد إىل ودعاها اللقاء، عىل وتواعدا لها تلفن
زوجها. إنه قالت: وسيًما، أملانيٍّا شابٍّا معها ووجد قشدة. فعًال ألنها الفور؛ عىل عليها
وعد عن ولو اللقاء ض يتمخَّ ولم مكرسة. عن فْت تكشَّ عربيتها ألن باإلنجليزية؛ ثا وتحدَّ

ثاٍن. بلقاء
الفرج. جاء األفالم يف وكما يمل، أو ييأس لم

(كما يشء يحُدث أن ويتمنى األملانية اللغة دروس يراجع املنزل يف قضاها أمسية ففي
أو فاكهة أو زبدة بائعة تأتي أو امللح من بعًضا طالبة جارٌة تهبط مرص)؛ يف مألوف هو
املدام، أو السيدة الفراو، تُردَّ ولم الباب جرس دقَّ فقد طلبه؛ إىل استُجيب وكأنما لبن.
مبارشة. غرفته جوار إىل يقع الذي الباب ففتح باملنزل، ليست أنها واكتشف الطارق، عىل
فقال الفراو، عن سأَلت ثقيل. بمكياٍج متربِّجة سبعينية باسمة قصريًة عجوًزا أمامه وجد
النبيذ زجاجة من كأًسا عليها عرض ثم غرفته، يف لالنتظار ودعاها موجودة، غري إنها لها:
يف تُجاريه وهي مكرسة، بأملانيٍة معها يتحدَّث وبدأ املناسبات. لهذه أعدَّها التي األبيض

الزجاجة. من االنتهاء عىل أوشكا حتى الرشاب
أو الطفولة مشاعر فيه أثارت العجوز أن فإما تفسري؛ إىل يحتاج ذلك بعد حدث ما
ويُحاول العجوز يحتضن نفسه وجد أنه املهم رأسه، أدار قد محيل» «ألنه الرديء النبيذ أن
إىل يذهبا أن عىل معها واتفق نظرة، أول من أحبَّها أنه لها أكد عنها. تدَفعه وهي تقبيلها

الوكالة. يف تليفونه رقم وأعطاها األحد، يوم يف الحيوان، حديقة الزوو،
ليأتيه السماعة فتناول املطلوب، هو وكان الوكالة. تليفون دق األحد يوم يحل أن وقبل

ضعيف. صوٌت
إيلني. فراو أنا –

19



٦٩ برلني

لِك؟ أفعُل ماذا مرحبًا: قال
األحد؟ يوم الزوو إىل سويٍّا نذهب بأن تِعدني ألم أنسيَت؟ قالت:

هبط وإنما الزوو. إىل يذهب ولم سابق. بموعٍد بارتباطه اعتذَر وعيه كامل يف كان ألنه
رائعتنَي، وساَقني اللون بني قطيفة قماٍش من جيب بميني فتاٌة كانت حيث الكانتني إىل
وهي بجدية الكالم عن يكف ال كالخنزير بدين شابٍّ مع املوعد نفس يف يوم كل تأتي
املكشوفتنَي. وفخذَيها ساَقيها — —صادق صصاحبنا يتفحَّ بينما اهتمام، يف إليه تُنِصت

به. يلحقوا أن القسم رفاق بقية يلبث وما
كاتيا، أن (فعرف الفتيات عن املتوافرة املعلومات حول تدور كانت الكانتني أحاديث
تستسلم ال املنال، وبعيدة ظة متحفِّ التليربينرت عىل العاملة األسود الشعر ذات القسم قطة
وظيفتُه عليه تُحتِّم الذي املبنى أمن مدير من متزوجة ألنها وخاصة الدعوات، أو للمداعبات
مشاكل وعن العربية)، الذئاب من عدٌد به يُوجد الذي القسم وخاصة بأنحائه، املرور
ثم الجئني أو َطلبًة أصحابها قضاها طويلة سننَي تجارِب وُخالصة األملان، مع التعاُمل

األكراد. مع وإنما األملان مع واجهها التي املشاكل أوىل تكن ولم الوكالة. يف محرِّرين

٤

مرقص إىل األمسيات إحدى يف الكردي فخري أخذه النية حسن عن تعبري بادرة يف
طابَقني من قديم مبنًى سرتاشه. فريدريش من الثاني الطرف نهاية ُقرب التليفونات،
ببعضها متصلة تليفوٍن أجهزُة عليها موائد املرقصذاته. شأُن شأنُه القرن، بداية إىل يعود
الفور عىل هي وتعرف مائدة أي إىل الجالسات إحدى رقم وتطلُب السماعة تَرَفع بعًضا.
وينتقالن إليها فيتقدَّم موافقتها، أعلنَت أعجبَها وإذا صاحبه إىل فتتطلَّع يطلُبها، الذي الرقم

الرقص. حلبة إىل
بالطبع شقراءَ واحدٍة عىل استقر وعندما املوجودات. استعراض يف طويًال وقتًا قىض
كانت أو يعجبها لم أنه ويبدو خاَطبها. بديعتان ساقان منه تظهر للغاية قصري رداءٍ ذات
وقام قليًال منه أطول كانت ثانية واحدًة اختار اعتذَرْت. فقد التالية بالرقصة مرتبطة
فأكمل ينتبه، أن غاضبًة منه فطلبَت قدمها عىل داس الرقص يُجيد ال وألنه معها، يرقص

البال. كسيَف مقعده إىل وعاد حماس بغري الرقصة
فخري عاونَه األصول. عىل الرقص يتعلَّم أن فيها قرَّر التي اللحظة هي هذه كانت
موعد يف ذهب منزله. من قريبة وكانت الصحف. إعالنات من للرقص مدرسة اختيار يف
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فتيات نصُفهم شابٍّا عرشين وحوايل جانب، يف وبار قديم، منزٍل يف واسعة قاعٌة الدرس.
صاحب امُلدرِّس، وبدأ األقل. عىل سنوات بعرش يصغرونه أنهم جميًعا بينهم ويجمع
ثم الرقص، عند السلوك قواعد عن قصريًا حديثًا مقعرة، عويناٍت ذو كهٌل وهو املدرسة،
أصدره النقل، بعدم تحذيًرا يحمل صفحًة ٤٦ من الكف حجم يف صغريًا ُكتيبًا لهم باع
بدائي رسٌم عليه وغالًفا الديمقراطية، أملانيا جمهورية الرقصيف ملعلِّمي املركزي االتحاد
معه. للرقص استعداًدا بدورها وانحنَت حوَلها جوبتها بسطت فتاٍة أمام ينحني لشابٍّ

لكن مضبوًطا كن والتهذيب: التحرضُّ قواعد فخري؛ بمعونة يدرُسه الُكتيِّب عىل أقبل
تتعرَّف كيف والكبار. املرأة احرتم مواعيدك. يف دقيًقا كن للمساعدة. ا مستعدٍّ كن طبيعيٍّا.
والتدخني، الرشاب أصول النادل، تخاطب كيف الرقص، عند املهذَّب السلوك باآلخرين،

واملرسح. املوسيقى قاعات يف السلوك وقواعد الخطابات وكتابة واملالبس
يبيعها وبدأ الخفيفة، البرية زجاجات من صندوًقا املدرب أخرج الدرس يبدأ أن وقبل
ثم تماًما، مثله للمعنويات رافٍع إىل ويحتاجون خجولني، الغالبية يف كانوا الذين للشبان

عرشة. السابعة يف ممتلئة قصرية فتاٌة فيه ورافَقته الدرس بدأ
والرقصات والفالس التانجو يف دروًسا ى وتلقَّ الوقت بعض املدرسة عىل تردَّد
واشتاق املجازفة، عىل قادًرا أصبح بأنه شعر فرتة وبعد الفتاة. نفس فيها زامَلته الحديثة
النساء إىل يتطلَّع كان ألنه بمطلبه؛ يفني الدرس فتيات تكن لم تعلَّمه. ما تطبيق إىل

الناضجات.
كان مبارشة. الخشبي الفاصل خلف يقع الذي اإلنجليزي القسم يف بغيته وجد
الشقراء إيزولدا، إىل اتجه رجل. أحدهم بالطبع» اإلنجليزية «يتقنون ثالثة به العاملون
األسبوع، عطلة يف والرقص للَعشاء يدُعوها أن عليها وعرض الرشيقة، الرقيقة الطويلة
برلني من أختي ستأتي القادم واألسبوع عمل، عندي األسبوع هذا وقالت: وجهها فاحمرَّ
درسدن. يف أمي إىل سأسافر التايل واألسبوع عمي، سيأتي بعده الذي واألسبوع الغربية،

ونصف! شهر بعد إذن بأس ال
ولم فشَكرها النتائج، ل تتعجَّ التي الرشقية طبيعته من األمد طويل التخطيط يكن لم

ونصف. شهر بعد وال ذلك بعد منها يقرتب
تكن لم واإلنجليزية العربية الصحف فألن آخر؛ شيئًا اإلنجليزي القسم يف وجد لكنه
االعتماد إىل الخارجي العالم أنباء معرفة يف الرغبة دفَعتْه الغربية، برلني يف إال متوافرًة
الحزب عن الصادرة ستار مورنينج وهي بها املسموح الوحيدة اإلنجليزية الصحيفة عىل
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ل التدخُّ تُعاِرض كانت أنها رغم املصادرة، تلحقها لم السبب ولهذا اإلنجليزي؛ الشيوعي
دائرٍة عىل قراءتها وَقْرص تداُولها منُع هو لحقها ما كل تشيكوسلوفاكيا. يف السوفييتي
اإلنجليزي القسم يف العاملون ومنهم ذلك، ِمهنُهم تتطلب والذين بهم، املوثوق من ضيقة
أسود شعٍر ذات والجمال الطول متوسطة وهي أولريكا، الثانية، الفتاة منهم اختار فقط.
له فذَكرْت الصحيفة، يستعري أن منها طلب إصبعها. يف زواج وخاتم جرسون»، «أال قصري
فوعد َحرَجها ملس القسم. يف الثالثة العاملني لغري ممنوعة اإلنجليزية الصحيفة قراءة أن

مقعده. إىل بها وعاد ظهره خلف وأخفاها الصحيفة وطوى ألحد. يقول بأال
الشيوعي الحزب اقرتَحها التي اإلصالحات عن املستمرة التعليقات قرأ
تايمز الصنداي عن نقًال تعليق نظره لفت ثم دوبتشيك، بزعامة التشيكوسلوفاكي
عامًال الستة األيام حرب منذ أصبَحت التي الفلسطينية املنظَّمات نجم بزوغ عن يتحدَّث

حسابه. يُحسب
وعرض يوم ذات ع تشجَّ أن إىل بعده، والذي الثاني اليوم يف للصحيفة اقرتاضه تكرَّر
يف ببرصها القاعة اكتسَحت وإنما انفعال، أي عليها يبُد لم العمل. خارج يلتقيا أن عليها

ملاذا؟ سألت: ثم ترقبهما، عيوٌن هناك كانت إذا لرتى حذَر
الحديث. لنتبادل قال:

مهم. معي الحديث أن أظن ال قالت:
عزيمته. البارد الردُّ يُفلَّ لم

اإلنجليزية. يعرف أحد فال معه؛ أتحدَّث من أجد ال قال:
العرب. رفاُقَك عندَك قالت:

أنِت. معِك أتحدَّث أن أريُد لكني قال:
وقت. عندي ليس حسم: يف قالت

االثنَي موقعة وإىل العرب رفاقه إىل وعاد الغابات، يف يحُدث كما جراحه يلعق انسَحب
األرقام). وإنما األمعاء (ال عرش

٥

األملان كان فقد صادق؛ جانب من كبرٍي ٍد تردُّ بعد الغربية برلني إىل أيًضا فخري صحبه
أمينًا صادق، يشأ ولم األجانب. عكس عىل هناك إىل االنتقال من محرومني العاديون
قاهًرا، كان اإلغراء فإن هذا رغم العادي. األملاني منه يُحرم بما يتمتَّع أن امللتزم، لربنامجه
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انتماؤه يمنعه لم الذي فخريبالطبع، من بالغربية، رشقية ماركاٍت استبدل أن بعد فذهب
الجانبية. بعضاملكاسب تحقيق األملاني—من بمثيله وطيدة عالقة يساري—عىل حزٍب إىل
املرتو أالسبان، قطار واستقالَّ فريدريشسرتاسه، محطة يف الحدود نقطة من َعَربا
كورفسرتدام شارع إىل وخرجا الزوو، محطة يف معدودة محطاٍت بعد وغادراه العلوي،

الحمراء. األعالم ترفع الشباب، من هائلة حشوٍد وإىل الشهري،
يُردِّد ضخم بشارٍب شابٌّ يقودها فيتنام أجل من كثيفة مظاهرٍة وسط نفَسيْهما وجَدا
الالتي الفتيات صادق تأمل هويشمنه. إىل إشارة هو»، هو «هو محمول: ميكروفوٍن يف
عريضة، بيضاءَ اباٍت بعصَّ جبهاتهن وأحطن ماكيس، طويلة، سوداءَ معاطَف ارتدين
(الذين الرقبة حول مطوية بياقاٍت وبلوفرات ضيقة بنطلوناٍت يف الشعور ُمرِسيل والشبان
موضة، أحدث عىل كاملة مالبَس وارتَدوا شعورهم وا قرصَّ قد وكانوا إال قليلة سنواٌت تُمر لم

استيعابهم). يف سة املؤسَّ نجحت أن بعد السامسونايت، بحقائب وأمسكوا
وتُمِسك ماكيسوبوت، أسود بمعطٍف األناقة منتهى يف بدت طويلة فتاًة بعينَيه تابع
كانا ببطانية. يلتحف الشعر طويل شابٍّ بجوار عسكرية وتميشبخطواٍت بمسدَّسأطفال،
دائرتنَي من الصابون فقاعات ويطلقان الحرب»، ال الحب «لنمارس تقول: الفتًة يرفعان
شعار واملنجل، باملطرقة اة موشَّ سوداءَ رايًة رفَعت جماعٌة وخلفهما صغريتنَي. بالستيكيتنَي
الحوانيت وأصحاب السن كبار وقف الطريق جوانب وعىل باكونني. أتباع من الفوضويني

استنكار. يف رءوسهم يهزُّون
إىل ُعد صائًحا: له ح لوَّ الذي الحوانيت هذه أحد صاحب بعينَي صادق عينا التقت

بالدك.
مظاهرٍة فريسة ليقعا املظاهرة، عن بعيًدا فخري وجذب للنداء صادق استجاب
ون ويدقُّ بيضاءَ بمالءاٍت يلتحفون الرءوس حليقي وفتياٍت شبَّاٍن من العدد قليلة أخرى
يده يف أحُدهم دفع كريشنا. لفظة صادق منها تبنيَّ إيقاعية نداءاٍت وقع عىل صغرية دفوًفا
حديثًا اإلعالن ن وتضمَّ كريشنا. ملريدي الدولية الجمعية «إعالن معنونة: مطبوعٍة بورقٍة

املذكورون. املريدون ينشُدها التي املطلقة» «الحقيقة عن
الكتب لبيع حانوت إىل صاحبه صادق وجذب املطلقة، الحقيقة أصحاب عن انفصال
نورمان رواية واختار املطبوعات أحدث بني طويًال قلَّب اإلنجليزية. باللغة جانبًا فيه ملح
الكنيسة وإىل الحافل، الشارع إىل جديد من خرجا ثم الليل»، «جيوش بعنوان الجديدة ميلر

املزدوجة.
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غارات رتْها دمَّ القوطي الطراز عىل فيلهلم القيرص بناها التي األصلية فالكنيسة
تذكرًة ر املدمَّ حالها عىل تُبقيَها أن الحرب بعد الغربية األملانية الحكومة ورأت الحلفاء،
مرًة الزجاج وانترص والزجاج. الرخام من جديدة كنيسًة بالبقايا وألصَقت مون، يتفهَّ ملن
وتُكلِّلها سنرت» أوروبا عبارة تعلوها سحاٍب ناطحة يف املرة، هذه بالصلب مصحوبًا أخرى،

بنز. مرسيدس شعار دوارة؛ نجمٌة
مكربات ومن الطلبة. بحشود مكتظٍّا مدخَلها ووجدا الحرة. برلني جامعة إىل اتجها
أحصل لم األخري؛ أغنية عىل صادق وتعرَّف ديالن. وبوب البيتلز أغاني تردَّدْت الصوت

القوى. خائر متعبًا أعيش أمي/إني يا باملرة يشء عىل
صدرها يف صغرية منصٍة وإىل آخرها. عن ممتلئة للجامعة الرئيسية القاعة كانت
الجلد من مالبَس يف الحجم ضئيلة بفتاٍة الطويلة الشعور ذوي الشبان من ثالثٌة أحاط
بها قام التي الرتجمة عىل (والعهدة ثقة يف وأعلنَت حماس. يف تتحدَّث انطلَقت األسود
الوحيد. الفن السيايسهو العمل وأن انتهى، قد والفلسفة األدبية عرصاملؤلَّفات أن فخري)
وتعَهد تنتهي الفتاة تكد فلم املوقف؛ عىل املسيطر هو النسائي العنرص أن وضح
عضًال وأقوى سنٍّا أكرب أخرى فتاٌة انتزَعتْه حتى الشابَّني أحد إىل امليكروفون بقضيب
مستنكرة اليساريات، إحدى فعنََّفتني منزيل جدران أدهن كنُت جوانحها: تبُث وانطلَقت
يف واملعذَّبني الجياع وماليني فيتنام يف النابالم قنابل تقتلهم الذين باآلالف المباالتي
والسلطوية ر املتحجِّ النظام تقويض أجل من الكفاح إىل ودَعتْني النامية. الدول معتقالت
الحياة أُنهي أن قرَّرُت هكذا االستهالك. وهوس واملدرسة، والجامعة للدولة الالعقالنية

املستمر. الكفاح تبعاِت كل ل وأتحمَّ الزائفة، البورجوازية
هذه الفصل: القول أعلنَت ثم امُلرشئبَّة، الوجوه بني بعينَيها وجالت لحظة فْت توقَّ
العنف هو إليه نحتاج ما يشء. إىل تُفيض لن الصالونات يساريُّو يتبعها التي املراوغة

املضاد. الثوري
شعارنا الفتاة: فصاحت شيئًا، ويستوضح سؤاًال ه يوجِّ الحارضين بني من صوٌت تردَّد

الرشطة. رجال ضد والعنف الرسير يف النعومة هو النسوة نحن
مماثلة؟ مظاهراٍت الرشقية برلني أتشهد صادق: سأل

إنهم ثم محظور؟ التظاهر أن بعُد تكتشف ألم شك. وال تمزح أنت فخري: ضحك
البورجوازية أبناء سوى تُغِري ال فوضوية، أنها أساس عىل الغرب يف الطالبية الحركة أدانوا

الصغرية.
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والفولكسبموازاة املرسيدسوالبيجو سيارات من آالف مع وسارا الجامعة غادرا
عامرة وأخرى واملالبس، والفواكه والخرضاوات واألسماك باللحوم العامرة الحوانيت
عن إعالنًا تعلو شقراءَ لفتاٍة عارية بمؤخرٍة عريضة الفتٌة تَصدَّرتْها البرشية، باللحوم
أنوُفهم ُزيِّنْت سوداء، مالبَس يف والفتيات الشبان من ومجموعات إياها، الزرقاء»، «األفالم
يفرتشون ضخمة، كالٍب بصحبة والحمراء، الخرضاء باأللوان وُشعوُرهم بالخواتم وآذانُهم

األرصفة. فوق الكرتون من صناديق
واحد فكل الرشقية؛ أملانيا يف مثلهم تجد ولن الشارع، يف يعيشون إنهم فخري: علَّق

مسكن. له مواطنيها من
يتصوَّر ولم الحرب». ال الحب «ممارسة بشعار ملتزمون الشبان هؤالء صادقأن فكَّر

أوزي. دار بلغا عندما إال به املحفوفة والتعقيدات األمر صعوبة
عارية بصوٍر حفَلت زجاجية، بواجهاٍت شارع ناصيتَي يحتل الحجم كبري حانوتًا كان
له وأن ثواٍن، ٦ كل مرة ترد عليه الطلبات بأن وادعاءاٍت مغرية، أوضاٍع يف وفتيات لشبان
فخري وتبعه وحماس، فضول يف املدخل إىل صادق اتجه أملانية. مدينًة عرشين يف فروًعا
من مرَّا املناسب. الجو أعطت خافتٍة حمراءَ بإضاءٍة كهًفا ولجا املباالة. بعدم متظاهًرا
بالسعادة؛ الواعدة املنتجات لخصائص توضيحية الفتاٌت تعلوها زجاجيٍة صناديَق أمام
حبوب األهم؛ ثم أمامية. بفتحاٍت وكيلوتات ساخنة، ومايوهاٌت الثدينَي، يُِربز سوتيان
من الجو يعطِّر اش رشَّ واملرأة. الرجل يف الرغبة تُوقظ مرشوبات مؤكدة. ذكورًة تجلب
الرسيع. القذف يمنع داخيل بغالٍف الذكري الواقي من أنواع الحواس. تثري رائحٍة خالل
أحجاٍم يف بعضها صناعية، أعضاءً تمثل وأخرى نشوتها، بلوغ عىل املرأة تساعد أجهزة
ويزيد الرجل نشاط يضاعف دهان الربودة. قهر عىل تُساِعدها والحمري، الجياد تُناِسب
دهاٌن مطالبة. النساء أكثر يشبع أن ويمكنه حماًسا أكثر يصبح حتى وحساسيته انتصابه
الجنسية اإلثارة ع تُرسِّ مساعدة أجهزٌة القذف. ر ويؤخِّ االنتصاب يقوِّي الصني من آخر
وصلٍة دون العرصية للمرأة حديث هزَّاٌز البظر. منطقة عىل مبارش تأثريٌ ولها املرأة، لدى

مكان. أي إىل — يدها حقيبة يف — معها تحمله أن يمكنها بحيث كهربائية،
برلني إىل العودة الستحالة أو االحتياج لعدم (سواء بالطبع شيئًا أحدهما يشِرت لم
الحانوت مغادرة عىل يطاوْعه لم صادق قلب لكن رة). املتفجِّ املواد هذه بإحدى الرشقية
وقصافَة البرية، لزوم اململَّح السوداني الفول من صغرية علبًة فاشرتى ما، تذكاٍر دون
«مرص»، يف تواُفرها عدم عن بسخرية ُمبطَّنًا فخري، من تعليًقا جلبَت معدنية أظافٍر
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مارك، ٤٠٠ حدود يف جيدة حالٍة يف مستعملة سيارٍة عىل الحصول يمكنَك خبيث: وباقرتاٍح
بالطبع. غربي

ألن استعداده أبدى الصعبة، للعملة مصدًرا يملك ال صادق بأن عليًما كان وألنه
صادق وأبدى الشهري. الراتب من دفعاٍت عىل الرشقية باملاركات ويسرتده املبلغ يُقِرضه

والقرض. السيارة للفكرتنَي؛ قاطًعا رفًضا األملان) غالبية مثل يعيش بأن (امللتزم
كشٍك من أب وكيتش برية مع فورست براد بسندوتش الثقافية الرحلة اكتمَلت
تخلع أن وبعد نفيس. طبيٍب إىل فتذهب االكتئاب من تُعاني فتاة عن فيلم ثم نظيف،
َطوال فعَلت هكذا بحياتها. تستمتع بأن ينصحها الجنسية استجابتها ويفحص مالبسها

ونساء. رجال من قابَلتهم من كل مع الفيلم
موعٍد يف الزيارة تكرار وقرَّرا سببه. صادق يُدِرك لم اإلحباط من بشعوٍر املدينة غادرا
انتخابات إجراء الغربية أملانيا قرََّرت واضح تحدٍّ ففي دونه؛ السياسية التطورات حالت
املدينة، عىل بفرضالحصار الرشقي الجانب من وعيًدا جلب مما برلنيالغربية، يف رئاستها
الرشقيني. واألملان السوفييت من جندي مليون نصُف فيها شارك عسكرية مناوراٌت َدعَمته

الكردي. العربي للرصاع املجال انفسح هكذا

٦

كانوا كما الكردية. عن فضًال العراقية اللكنة تشوبها العربية باللغة األكراد معرفة كانت
كالبعثيني، أبنائها من بني املتعصِّ أيدي عىل اضطهاد من له تعرَّضوا ما بسبب يكرهونها
الفلسطينية. القضية عىل وتركيزها لقضيتهم عموًما العربية الوطنية الحركات تجاُهل ومن
معرفتهم تمُحَو أن بأملانيات زواُجهم ثم بها ودراستُهم أملانيا يف الطويلة إقامتهم وأوشَكت
لكسب ن» د. «أ. ب التحقوا إذ صحفية؛ خربٍة بال صادق عكس عىل وكانوا بقواعدها.
ترجماتهم مراجعة عند اليومية صادق مهمة صارت لهذا اإلقامة؛ عىل والحصول العيش
الحديثة األساليب إدخال عن فضًال املجرور، وجر املفعول ونصب الفاعل رفع تصحيح هي
أشارت عندما االمتعاضذروته وبلغ امتعاضهم. يثري كان الذي األمر الصحفية؛ الكتابة يف
فخري وكتبها املرصية يوليو ثورة عىل عاًما ١٩ مرور إىل الصحفية التعليقات إحدى

عاًما». عرشة «تسع بالحروف:
املركَّبة تلك وخاصة بالحروف األعداد لكتابة دة املعقَّ للقواعد صادق كراهية رغم
القواعد قلٍب ظهر عن يحفظ كان فإنه باألرقام، كتابتها إىل دائًما ولجوئه شطَرين، من

املعارضة. لسحق فرصة أمامه ووجد األساسية.
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تذكريًا املعدود يوافقان و٢ ١ فالعددان للغاية؛ بسيطة تبدو البداية يف القاعدة
واثنتا طبيبًا عرش اثنا هناك «كان مثل: ،١٠ مع مركَّبنَي أو مفرَدين أكانا سواء وتأنيثًا،

مشكلة. توجد ال وبالتايل مريضة». عرشة
كان فإذا وتأنيثًا، تذكريًا املعدود األعداد تُخاِلف هنا .٩ حتى ٣ العدد من املشكلة تبدأ

مريضات». وسبع أطباء تسعة «حرض مذكًرا: املعدود كان مؤنثًا العدد
«عرشة وتأنيثًا تذكريًا املعدود خالف مفرًدا كان فإذا ،١٠ العدد مع املشكلة تتعقد
عرش وأحد مريضات «عرش املعدود: فيوافق غريه مع ُركَِّب إذا أما مريضات». وعرش أطباء

طبيبًا».
عاًما». عرش «تسعة بثقة: وكتب فخري أعوام صادق شطب

عن الرتاجع صادق رفض كما للعربية، إتقانه درجة يف التشكيك فخري يقبل لم
الكردي) رفيقه لحزب املعادية الحزبية لرؤيته (استناًدا اآلخر الكردي معه وتضامن موقفه
من — الدموي العراق حاكم حسني صدام (كان الحجم الضئيل العراقي عارضه بينما
الحزب مع مؤقتًا تحالًفا عقد قد — البكر الرئيسحسن جوار إىل الثاني كالرجل موقعه
جلَّلها التي الورقة ومزَّق عصبية يف األخري ونهض فخري). إليه ينتمي الذي الكردي
اتصاٌل األمر وحسم َحرية. يف األملاني الخبري تابَعها ٌة ُمشادَّ نَشبَت بتصحيحاته. صادق

صادق. ل انترص الذي شولتز، دكتور العربي، األملاني القاموس بمؤلِّف تليفوني
١٩٦٧م. النارصيف عبد جمال هزيمة عن بيشء َغمَغم فقد فخريتماًما؛ يستسلم لم
لم ما العربية للشعوب قدَّم املرصي الزعيم أن وأعلن صادق، عروق يف الدماء اندفَعت هنا
شعوب إن قائًال: فاستدرك املديونية، من األكراد استبعد أنه أدرك قبُل. من لها أحد يُقدِّمه

األبد. إىل له مدينًة ستظل امُلستعَمرة الشعوب مقدِّمتها ويف كلها العالم
الداعم هو رأيه النارصيف عبد ف ثوابته؛ ليؤكِّد الخط عىل ماجد، اآلخر الكردي دخل
الشجار نويمان وتابع الكردي/الكردي. الرصاع ر تفجَّ العراق. يف املجرم البعث لحزب
ودفنَه رأَسه هزَّ وأخريًا حوله. املتطايرة الكلمات من شيئًا يفهم لم ألنه َحرية؛ يف الناشب

املتخلِّفة. الشعوب هذه من الغالب، يف متعجبًا، لنفسه يُغمِغم وهو أوراقه يف
فوران من البطون نداء أ فهدَّ الغداء، موعد حان حتى متوتًرا ظلَّ لكنه أخريًا، الجوُّ هدأ

مؤقتًا. النفوس.
ويضع عنقه حول الكوفية ويلفُّ معطفه، فريتديصادق ساعة، الغداء فسحة تستمر
يعُرب طابور يف القسم يف العاملون ويخرج از. القفَّ يف أصابعه ويُدسُّ رأسه عىل القبَّعة
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املعطف فيخلع القريبة، سات املؤسَّ يف للعاملني ص مخصَّ كبري مطعٌم يُوَجد حيث إىل امليدان
وتفاحة، لحم قطعة مع البطاطس، الكارتوفيل، ويأكل الرأس، وغطاء از والقفَّ والكوفية
األديان من ديننَي يف املحرَّم للحيوان َعداءٍ عن ال الخنازير، دماء من املصنوع الَحَساء متجنبًا
از والقفَّ والكوفية معطفه يرتدي ثم الدماء، ملنظر استبشاع عن وإنما الثالثة، السماوية
از والقفَّ املعطف يخلع حيث الوكالة إىل لة متمهِّ خطواٍت يف الجميع ويعود الرأس. وغطاء
يف االنرصاف ساعة تحني حتى حماس، غري يف العمل يستأنف ثم الرأس، وغطاء والكوفية

الخامسة.
الرأس، وغطاء واملعطف الكوفية جديد من «صادق» فارتدى املالبس طقس تكرَّر
أحدهم اقرتح املبنى مدخل وعند الخارج. إىل العربي القسم طابور وتقدم مظلَّته. وحمل
حال مفاجئ مطٌر وهَطل خيَّم قد الظالم كان إليه. فاتجهوا ليندن دين أونرت إىل الذهاب
حال؛ أية عىل يعرفونها وكانوا املحطة. كوبري أسفل املضيئة األخبار لرشيط تبيُّنهم دون

الصباح. يف وأذاعوه ترجموه ما تتجاوز فلم
بطابقه ص خصَّ بسيطة. خطوٍط ذات حديثة بديكوراٍت البناء حديث الفندق كان
حوائَط وراء من — يُِطل صغري، وباٍر عرصية بفوتياٍت ُزوِّد ركنًا املدخل جوار إىل األريض
من ليندن دين أونرت شارع وعىل جانب، من فريدريششرتاسه شارع عىل — زجاجية

اآلخر. الجانب
وراء سعيًا التواُفد يف الغربية برلني وأتراك وأكراد عرب يبدأ اليوم من الوقت هذا يف
املدخل. يواجه اسرتاتيجي موقٍع يف ثالثة منهم وجدوا الغربي. املارك ب مسلَّحني الثقافة،
بسرتة تباهى والثاني برأسه. ألصقهما جبهته جانبَي عىل ُخصلتنَي يف شعره رتَّب أحدهم
يف تنجحا لم ضخمة، عنٍق وربطِة كاملة ببزٍَّة والثالث أحمر. قميٌص تحتها ياقة دون
القطط أيًضا تواجَدت كما السيارات. شحم املهنة؛ آثار من عليها وما أصابعه تورُّم إخفاء

املحلية.
يُضاِعف وسطها حول وحزاٌم — قصرية بجوبٍة إحداهن َجلَست برصصادق مجال يف
رفيقة مع تبادَلت ثم نظرها إليه هْت وجَّ الداخلية. مالبسها يلمح أن فاستطاع القرص— من
ِقبَل من االصطياد أفانني عىل بعُد مدربٍّا يكن فلم منه؛ تسخران أنهما ظن الضحك. لها

العاهرات.
جلَست القليلة املوائد إحدى فإىل الثقايف؛ النشاط عىل يقترص لم الفندق بار لكن
اآلخر الجانب يف مائدة وإىل رأسها. فوق اللون بيضاء بقبَّعٍة إحداهما احتفَظت عجوزتان
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يبُد لم أملاني رجٍل مع مرتفع، وصوٍت متواصلة، وبصورٍة كاملة، ثقٍة يف تتكلَّم أخرى راحت
بعناية. ف املصفَّ وشعره قفاه غري منه

الخافتة أصواتهم عىل — الراديو أغاني إىل باإلضافة — للمرأة العايل الصوت غطَّى
يف مكان أي إىل السفر أن صادق عرف هكذا اليوم. ُطول عنه املسكوت تداوَلت التي
كان السبب لهذا االشرتاكية؛ البلدان إىل فقط السفر لألملان. بالنسبة ممكن غري الغرب
الجديدة السياسة سمَحت حيث السوفييتي)؛ ل التدخُّ (قبل املنفتحة «براغ» إىل يُحجُّ الشباب
بريمان فولف وقصائد الغربية واملجالت هوليوود وأفالم الجاز أسطوانات بوجود للحزب

الرشقية. أملانيا يف املحظورة
املاركسية تجديد إمكانية إىل تطلَّعوا الرشقية أملانيا يف فني مثقَّ أن أيًضا عرف
تظاهر كما الشبيبة. صفوف بني الهرطقة تنُرش ة منشقَّ طائفٌة بأنهم الصحف فوصَفتهم
براغ. بغزو وارسو حلف قيام عىل احتجاًجا الحزب أعضاء من كثريٌ — شهور منذ —
سقوط بعد مئاٍت عدة اعتقال وجرى الحمراء. براغ عاشت تهتف: منشوراٍت تداول وتم

امُلتمرِّد. التشيكي الزعيم دوبتشيك،
يظهر ال عندما ساعة فبعد خرٍي؛ عىل تنتهي ليندن دن األونرت أمسيات تكن لم
الثالثة العراقيون ويأوي منازلهم، إىل الجميع يعود ثقايف بغزٍو يُبرشِّ ما األفق يف
اختلف واحد يشءٌ املحاولة. يف غالبًا السبب كن الالتي زوجاتهم إىل والعربي» «الكرديان
يتوىلَّ أن عىل فخري أَرصَّ للجميع البرية حساب يدفع أن صادق أراد فعندما املرة؛ هذه

الدفع. هو
— مؤقتًا — أنهت لكنها القريب، يف أخرى صورٍة يف ستَتكرَّر نية ُحسن بادرُة
األملاني الرئييس؛ للرصاع املجال وأفسَحِت الكردي، الكردي والرصاع الكردي العربي الرصاع

العربي.

٧

إىل الشهر أول يف الرجل َصِحبه األملانيات. إىل تمتد أن قبل نويمان مع املشاكل بدأَت
بالطبع، العمل ساعات انتهاء بعد برلني، يف املقيمني لألجانب الحزب يعقده دوري اجتماٍع
كهٍل إىل وأنصتا الثاني الصف يف جلَسا وتعليقاتهم. آرائهم إىل واالستماع سياساته لرشح
وبعد واآلخر. الحني بني أ يتجشَّ كان إذ للتو؛ متأخًرا وفريًا َغداءً يبدو فيما تناول باسم،
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العدوانية السياسة هاجم السلمية، الديمقراطية أملانيا سياسة عن الدفاع من انتهى أن
العنرصيتنَي. أفريقيا وجنوب إرسائيل مع املتحالفة الغربية أملانيا ل

من تمكن — الوكالة يف بخربته — لكنه ضئيًال زال ما اللغة من صادق محصول كان
كلمات األملانية يف بها تنتهي التي إزموس، حروف تكرار مع للحديث العام االتجاه تبنيُّ
املعارص؛ السيايس القاموس يف األسماء وكل والعنرصية واالشرتاكية والرأسمالية اإلمربيالية

األول. الصف يف مريسسليمان عىل عيناه ووقَعت الحارضين ل تأمُّ إىل انرصف لهذا
قديم شيوعيٌّ ليندن؛ دين أونرت بار يف إليه يتعرَّف أن مرصقبل يف عنه سمع قد كان
حيث الرشقية؛ أملانيا يف واستقر اعتقال، أول بعد هاجر األربعينيات، شيوعيِّي طالئع من
قدماه تلمس ولم الجامعة، يف أستاذًا وصار دراسته، وأكمل — بالطبع أملانية — ج تزوَّ
وعىل يغفو املمتلئ وجسده القصرية بقامته اآلن رآه مرة. أول ترَكها منذ مرص أرض
ورسعان نًا، مؤمِّ رأسه ويهزُّ عينَيه يفتح ثم الخطيب، يُرسُده ملا استحساٍن ابتسامُة شفتَيه

بابتسامته. محتفًظا غفوته إىل يعود ما
بما اللغة فهم يف قه تعمُّ عدم ة بُحجَّ التايل الشهري االجتماع تجنُّب يف صادق نجح
حالة يف نويمان مع تُفِلح لم ته ُحجَّ لكن للمتحدِّث. العميقة األفكار استيعاب من يمكِّنه

أسبوع. كل مرًة للعاملني بالوكالة الحزبية اللجنة تعقده الذي اآلخر االجتماع
بطنه، عىل يده واضًعا استعطاف، يف الرجل عليه ألحَّ فقد نويمان؛ تجنُّب حاول عبثًا
االجتماع إىل العايص العربي إحضار عىل املْهني مستقبله يتوقَّف من إرصار يف طارده ثم
عىل أجَربتْه الربودة درجة لكن الشارع، إىل الخروج يف وفكَّر الكانتني، إىل نزل املقدَّس.
يسأل نويمان صوت سمع از. والقفَّ والقبَّعة والكوفية املعطف إلحضار مكتبه إىل العودة
قلَّده أمامه. ليجده الباب ففتح ، ملَّ حتى الوقت بعض فيه اختبأ التواليت. إىل فُهرع عنه.
الظواهر يُشِبه ما شاهد عندئٍذ مفاجئًا. إسهاًال يعاني إنه قائًال: وتأوَّه بطنه عىل يده بوضع

الطبيعية.
ر، ُمدمِّ عنيف غضٍب يف الباسم الطفويل الوجه وتقلَّص الصفراوان العينان التَمَعت

مبتعًدا. واستدار يأس يف صاحبه زَفر ثم اختفى أن يلبث لم
نويمان منه يئس حتى الحزبي االجتماع موعد حان كلما املواجهات هذه تكرَّرْت

يرتكه. لم صادق لكن حاله. يف وترَكه
العربية البلدان إقناع إىل هة موجَّ الديمقراطية أملانيا جمهورية سياسات جلُّ كانت
ترصيحات يف السبب كان هذا الغربية. أملانيا جوار إىل مستقلة كجمهوريٍة بها باالعرتاف
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والربملانات والنقابات الهيئات ممثيل من ودبَّ هبَّ َمن لكلِّ الدعوات وتوجيه والدعم التأييد
يف ا هامٍّ مركًزا مديرتها تحتلُّ التي الوكالة يف العربي القسم إنشاء ثم العربية، البلدان يف
الكيانات ربط إىل تسعى الديمقراطية أملانيا كانت املساعي هذه كل ويف الحزب. قيادة
الحزب الكيانات هذه رأس عىل كان أْن الطبيعي ومن األملانية. بمثيالتها املحلية العربية
من كل اقتبسها التي (التسمية القائد الحزب وهو «الشيوعي»، د املوحَّ األملاني االشرتاكي
ي ُسمِّ ما منها تألَّف التي الكرتونية األحزاب ملجموعة األسد) وحافظ حسني صدام

الوطنية. بالجبهة
بني القائدة الجريدة بوضع الجديدة) (أملانيا دويتشالند نويس جريدة تمتَّعْت
املرصية الصحف أي فمع القائد، الحزب حال لسان بصفتها الرشقية األملانية الصحف
وهي «مرص»، يف الحاكم الحزب بلسان ثة املتحدِّ الجريدة مع بالطبع الصلة؟ أوارص تعقد

العربي. االشرتاكي االتحاد حال لسان الجمهورية،
واألخبار. األهرام بعد الثالثة بل مرص، يف األوىل الجريدة هي الجمهورية تكن لم
منزلٍة يف نفسه االشرتاكي االتحاد يكن ولم دويتشالند. نويس شأن كان ذلك ولعل
كلٍّ عضوية يف لة املسجَّ املاليني رغم الرشقية، أملانيا يف الحاكم الحزب من أفضل شعبية

منهما.
املرصيني للصحفيني دعواٍت شمل الصحيفتنَي بني التعاون فإن حال، أية عىل
دور جاء وهنا الصحفية. والتقارير األنباء وتباُدل للزيارة، األملانية للثقافة املتعطِّشني

ن. د. أ. وكالة
الغربي األملاني التواطؤ عن ً نبأ أو قادتها ألحد ترصيًحا األملانية الصحيفة نَرشِت فإذا
أمًرا يبدو هذا كل عنها. نقًال نرشه إىل الجمهورية وسارَعت ن، د. أ. بثَّتْه إرسائيل، مع

األقل. عىل ِمهنيٍّا الطبيعي، غري هو ذلك بعد يحُدث ما لكن طبيعيٍّا.
الرئييس املركز إىل ويُرِسله الجمهورية تْه نَرشَ ما القاهرة يف الوكالة مراسل ف يتلقَّ إذ
ف وتتلقَّ ، املعنيَّ الخَرب دويتشالند نويس عن نَرشْت املرصية الجريدة أنَّ فتبُثُّ برلني، يف
بالنرش املرصية الصحيفة قيام عن فأصبح قليًال تَعدَّل الذي — الخرب األملانية الجريدة
فه فتتلقَّ الجديد النبأ الوكالة وتبُثُّ فتنُرشه، — اإلرسائييل التواطؤ مجرَّد ال األملانية عن نقًال

دواَليَك. وهكذا وتنُرشه، الجمهورية
عىل يده هذا فوَضع الصحفية، امِلْهنية إىل يفتقر يحُدث ما أن لرئيسه صادق أوضح

املهنة. أبعاد بعُد تُدرُك ال أنَت قائًال: ط تبسُّ يف وابتسم بطنه،

31



٦٩ برلني

أسفَرت فقد للبالد؛ العامة السياسة إىل اها تعدَّ فقد الحويطة؛ امِلْهنة عىل يقترصاألمر لم
االشرتاكي الزعيم فوز عن الجمهورية لرئاسة الغربية برلني يف جرت التي االنتخاباُت
املسيحي الديمقراطي خصمه عىل أصواٍت ستة بأغلبية هانيمان جوستاف الديمقراطي
أملانيا يف الرجعية السياسة ممثِّيل أبرز من يُعتَرب الذي الدفاع وزير رشويدر جريهارد
عىل غضبها جام صبَّت النتيجة بهذه الرشقية األملانية امليديا ب تُرحِّ أن من وبدًال الغربية.

املوقف. هذا منطقية عدم عن صادق وأعرب الجديد. الرئيس
تخفيف يف العربي القسم ألعضاء منزله يف نويمان أقامها التي الحفلة تُفِلح لم
حرض عندما إياه، السلوك قواعد بكتاب صادق معرفة إىل أضافت وإن الناشب، التوتُّر
د تعمَّ وعندما العربية)، للذئاب يُعرِّضاهما ال (كي األملانيتنَي زوجتَيهما دون الكرديَّان
من محرِّر مع حميمية رقصٍة يف وهي الطيبة الخمسينية زوجته إىل النظر تجنُّب نويمان
صادق مراقصة عدم عن اإلدارة من شقراء سكرتريٌة اعتذََرت وعندما االقتصادي، القسم
بعنف، ها ضمَّ الذي الثَِّمل نويمان ذراَعي بني بنفسها ألقت ثم فها، تأفُّ تُخفي أن دون

الحقيقية. زوجها لقدرات إدراًكا وربما طيبة، يف زوجته َمت فتبسَّ
ممتعًضا. األول استسلم حتى جدوى دون ونويمان صادق بني املجادالت استمرَّت

النز. الثقايف كفيله إىل امتعاَضه حمل لكنَّه

٨

للمرصي الوكالة عيَّنِت أن بعد َفت توقَّ قد األملاني الخبري ها توالَّ التي اللغة دروس كانت
انتدابه فرتة النتهاء إما «الطليعة»، دار يف قواعده إىل الربوفيسور عاد ثم مخصوًصا، مدرًسا
كي صادق ل الدعوة ه فوجَّ التثقيفية، ته مهمَّ عن يتَخلَّ لم لكنه إليه. الحاجة النتفاء أو

املدينة. أطراف يف بُحرية عىل امُلِطل منزله يف أحد يوم الغداء طعام معه يتناول
إيركنر، إىل املتجه إسبان بال صادق لحق مستوردة، روسية فودكا زجاجة حامًال
من اصعدوا بيته، إينشتايجن ندائه: من السائق فيها انتهى التي اللحظة يف الظهر، قبل
الخط نهاية قبل وغادره إغالقه. يتم الباب شليسن، تور حسم: يف يعلن أن وقبل فضلكم،
مواعيده سجَلْت حيث املحطة؛ خارج موقفه من القديم األوتوبيس استقل ثم بمحطتنَي،
الدائري، الخط نهاية يف وغادره للدراجات. صغري موقٍف بجوار عمود، عىل لوحة يف الدقيقة
به مقيًما (وظل النز به يقيم الذي املنزل بلغ حتى املنازل، وحدائق الغابات بني ومىش
يف الديمقراطية أملانيا واختفت األملانية الوحدة تمت حتى الشهر يف مارًكا ١٥٠ مقابل
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سيارة فيه َظهَرت الذي اليوم جاء ثم خمسمائة، إىل البسيط اإليجار فارتفع ١٩٩٠م،
التي املستندات يحمل غربي أملاني مواطٌن منها نزل الحديقة، باب أمام مرسيدسسوداء
أملانيا إنشاء عند الرشقية الحكومة عليه تستويل أن قبل املنزل هذا يملك كان أنه تؤكِّد

النز). ل ره وتؤجِّ األربعينيات نهاية يف الديمقراطية
صغرٍي مبنًى إىل بها معتنًى غري حديقٍة وسط ممرٍّا وَعَرب مائلة، صغريًة بوابًة دفع
املعطوبة قدمه ينقُل وهو خطواٍت عدة قاده اعتزاز. يف أمامه النز انتظر الكوخ، إىل أقرب
لوحات رها تُصوِّ التي امَلشاهد أحد داخل نفسه ليجد الصغرية، البُحرية شاطئ إىل حذٍَر يف
املحتوم القارب العالم؛ أنحاء يف الصالون حجرات جدران عىل املعلَّقة التقليديني الفنانني

الفاتنة. والحسناء الحارس وكوخ دة املتجمِّ واملياه
صادق وَعِلم العجوز، ساكنه عن الحديث النز تجنَّب حارس، كوخ بالفعل هناك كان

النز. فَعل مثلما الدولة من الكوخ استأجر للربوفيسور، جاٌر أنه بعُد فيما
شعرها زوجها، ُعمر يف فهي حال؛ بأي فاتنًة تكن لم إليهما ت انضمَّ التي السيدة لكن
فكِّها وأسنان األنف، يف بمشكلة ييش الرفيع وصوتها بالصبغة، تيش حوافه لكن أسوُد

االفرتاس. بهواية تيش فمها من بارزٌة العلوي
إىل وحمَلتْها بتدريسها، تقوم سليمٍة بإنجليزيٍة شاكرة، الفودكا زجاجة منه تناوَلت

ر. املتهوِّ حديثها سوى ذلك بعد أثَر للزجاجة يظهر ولم الداخل.
َطتها توسَّ التي — اللون داكن قديم وأثاٍث ضيقة غرفٍة يف — الطعام مائدة حول
عن — زوجته بتهكُّم مباٍل غري — وقار يف يتحدَّث النز انطلق املحيل، النبيذ من زجاجٌة
من «تُرجَمت كالسيكية مرصيٍة لروايٍة أملانية ترجمٌة وهو طباعته، تجري الذي ُكتبه آخر
ربما التي زوجته، وجه عىل االمتعاض عالمات وَظهَرْت يُجيدها». التي الفرنسية إىل قبُل
موسكو أين؟ إىل قريبًا. سيُحج أنه ويُعِلن الحديث اتجاه يُغريِّ فسارع االستماع، ملَّت

بالطبع.
أفريقيا. ذلك وبعد فأضاف: املطلوب؛ األثَر اإلعالن هذا يُحدث لم

بعدها. بولندا وربما أحبُّها. ال لكني أيًضا. طوكيو قال: ثم قليًال، ل وتمهَّ
فني املثقَّ ألن يُقاِبله؛ من يجد لن إنه قالت: بَدْلوها. تُديل كي الفرصة الفاتنُة انتَهَزت

رسمي. هو ما كل يعارضون هناك
تم فقد فون املثقَّ أما العمل، يُحب ال شعبها أن بولندا مشكلة حزم: يف الربوفيسور ردَّ
الثقافة يف املسئولة غري العدمية باالتجاهات وتأثَّروا اإلمربيالية، الدعاية بواسطة تضليلهم
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الطويلة، الشعور التشكيكية، الروح األخالقي، االنحطاط الشبابية، املوسيقى الغربية؛
املكشوف. الداعر الفن الفوضوية،

زوجته ووجَدت فيها، العسكري ل والتدخُّ تشيكوسلوفاكيا إىل بولندا قادت
إىل أيًضا حاجة يف الناس رأيها: لتُعِلن الجرأة — اإلمربيالية بالدعاية غالبًا املتأثرة —

أخرى. نظٍر وجهة معارض، بصوٍت آخر؟ شيوعي بحزٍب يُسَمح ال ملاذا الحرية.
الخطر وعن الكلية». و«الصورة الرضورة» «أحكام عن مدافًعا الربوفيسور انَربى
«نقاباٍت إىل الخبيثة والدعوات االشرتاكية، البلدان إىل هة املوجَّ اإلذاعات يف املتمثِّل اإلمربيايل
احمرَّ شيوعيني». بال و«اشرتاكية بل أفضل»، و«اشرتاكية التعدُّدية» و«مجتمع مستقلة»
ن» د. «أ. كانتني يف رائجة نكتًة فروى التوتُّر، ف يُخفِّ أن صادق وأراد انفعاًال. وجهه

العالم. يف ديمقراطية أملانيا أعظم هي الديمقراطية أملانيا أن محورها
األرض، شعوب أفضل إنهم لألملان: يقول هتلر كان قالت: الفرصة. الزوجة ترتك لم

عندنا. اآلن يحُدث ما وهو
رائحتها انبعثَت التي — املختفية الفودكا إىل وأرجعها بثورتها، الحلواني ينخدع لم
مُلمثِّله وإنما الشيوعي، للنظام ال داخلها املرتاكم والرفض — زفراتها من زفرة كل مع
بعد — وانتقالهما النظام سقوط بعد النقيض إىل ل تتحوَّ جعَلها ما (وهذا زوجها املحيل،
فبينما املدينة؛ وسط سكني بلوك يف وصالة غرفة إىل — مللكيته الغربي األملاني استعادة
الشيوعيَّة). عن نشطة مدافعًة هي صارت كليًة، السيايس النشاط من الربوفيسور انسحب
والكوفيَّات املعاطف فارتديا األكل، بعد التمشية صادق عىل الربوفيسور عرض
أن بوسعنا الخارج: إىل الطريق يف الحديقة يخرتقان وهما قال ازات. والقفَّ والقبَّعات
ستسمع الربيع يف تأتينا عندما تُسِعفني. ال ساقي لكن البُحرية. جليد فوق اآلن نمَيش
هذا يف بوجودي ا حقٍّ محظوٌظ أنا والروائح. بالزهور أيًضا ستستمتع الجليد. تكرسُّ صوت

البيت.
الشاعر أيًضا وقبَله ُولِد، حيث تورينجيا؛ سابقة. بيوٍت إىل السعيد الحظُّ أعاده
يف االشرتاك من األطفال شَلل أعفاه بالتبعية. والربوفيسور األملان أيقونة جوته، العظيم
معتقل عىل نوافذه تُِرشف الكاتبة لآلالت مصنٍع يف عمًال له وهيَّأ الهتلرية، الحرب معارك

الشهري. بوخنفالد
املعتقلني؟ ترى كنَت هل –

لم خرجوا. ثم سنواٍت خمس به قَضوا املنطقة أهايل من عدٌد بينهم كان أحيانًا. –
الحرب. انتهت أن إىل لهم جرى عما بكلمٍة يفوهوا
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فوقهما درَّاجتان املضادة الناحية من عليهما وأقبَلت الصنَوبَر. أشجار من غابًة ولجا
صادق وجد وهنا الطريق. ليُفِسح الربوفيسور ف وتوقَّ التحية، تبادلوا وابنتها. سيدة

نويمان. من ليعرضشكواه الفرصة
يتحدَّث وعاد كتفه، عىل ربَت ثم باسًما، الرأس ُمطِرق الربوفيسور إليه استمع
َصربَّ ِلما مماثلة بكلماٍت بالصرب وأوصاه الكلية». و«الصورة السياسية، الرضورات عن

دماغك». «كربَّ ذلك: بعد عاًما أربعني املرصيني
بحياته. يصنع أن ينوي عما الربوفيسور وسأله املستقبل. إىل الحديث انتقل هكذا
اقرتح عنها. ليكتُب العالم يف أخرى أماكَن ويزور الصحافة، مهنة سيُواِصل بأنه أجاب
ثقافية، أحاديَث من خاللها يدور وما لقاءاتهما عن مالحظاٍت يُدوِّن أن عليه الربوفيسور
املشهورين أغلب أن ذَكر الُكتَّاب، مصري من ليُحذِّره وكأنما يوم. ذات التاريخ تدخل أن أمًال

تناسلية. بأمراٍض أُصيبوا منهم
الذي األب دوماس ألكساندر بالسيالن، أُصيب الذي بايرون لورد القائمة شمَلت
يف ونجح شبابه بداية يف بالزهري أُصيب الذي جويس جيمس بالزهري، مصابًا مات
عينَيه متاعب عن املسئول ولعلَّه نهائيٍّا، يتالَش لم املرض لكن بالكي، األعراض عالج
الذي كازانوفا التحذير من ملزيد ثم وايلد، أوسكار ستندال، موباسان، دي جي املزمنة،

األربعني. يبلغ أن قبل الجنسية قواه وفقد مرة، ١١ بالسيالن أُصيب
جويسمارَست فزوجة باملرأة؛ والعالقة باملرض اإلصابة بني بالطبع قصرية املسافة
حْت ورصَّ عاملية. بشهرٍة تمتع أن بعد به استهزاءها تُخفي تكن ولم املسيطرة، دور معه
استمر وبلزاك يكتبه». ما يجد «لكي غريه تُضاجع أن يريدها بأنه أصدقائها ألحد مرًة
لم ذلك وخالل عاًما، وعرشين باثنني تكربه كانت التي باري دي مدام مع سنة ١٥
األملانية واأليقونة العمر. من والخمسني الواحدة يف وفاته حتى بالعاهرات عالقاته تتوقَّف
جنسيٍّا امرأًة يعارش ولم شبابه، يف القذف رسعة من عانى جوته فولفجانج جوهان
إما عسريات؛ يُحِببهن الالتي النساء كانت ما وغالبًا عمره. من والثالثني السادسة يف إال
طوَل يتناسب لم الذي العمالق أندرسون، وهانز بأصدقائه. متزوجات أو مخطوبات
أو امرأة مع أبًدا الجنس يمارس لم اإلنارة، عمود ي ُسمِّ حتى جسده مع وساَقيه ذراَعيه

املقامرة. يف التعويض وجد الذي ودستويفسكي لالستمناء. مخلًصا وظل رجل،
غري كانت إليوت. جورج الربوفيسور ثقافة يف وأبرُزهن الكاتبات. من القائمة تخُل لم
— سنة وعرشين أربًعا زواٍج دون أوَّلِهما مع عاشت — رجَلني َعِشَقت ذلك ورغم جميلة،
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تكتب كانت الوقت نفس ويف أصدقائها. مع ناقَشتْها الحمل ملنع ما طريقًة مستخدمًة
إىل املخاطبة يف الطريقة هذه معها وتبادَلت الحبيب» «زوجي ب إياها مخاطبًة لها لصديقٍة

الحبيب. الزوج دور يف هي استقرَّت أن
الضوء، الخافت األوبان يف العودة طريق يف معه صادق حمَلها قوية ثقافيٌة شحنٌة
العائالت ل يتأمَّ وهو ذهنه إىل وتداعت األحمر. اللون ذات القديمة الجلدية باملقاعد الكئيب
البرشة ملتهبة شقراء طفلة، بصورة دقيقٍة كل يبتسم عجوز العطلة؛ يوم من العائدة
العربي ال —صادق ينتظره بينما َملُولة، أملانية فتاٌة به تلتصق وعربي طازجتنَي، بشفتنَي

املرح. مسكن يف البارد الِفراش —

٩

تسارَعت بها، العربية الدول اعرتاف ر تأخُّ من الديمقراطية أملانيا جمهورية صرب نفاد مع
— فلسطيني أنه تبنيَّ — أردني شابٌّ إليه فانَضم الوكالة، يف العربي القسم تعريب عملية
أوروبيٍّا. بلًدا فيها يرى مرة أول كانت صادق ومثل عمره. من العرشين يف عدنان، يُدعى
السكرتري ترصيح فاستهول الغربية، والدول الدولية الهيئات نفاق عىل بعُد ُمدرَّبًا يكن ولم
«استمرار نتيجة األوسط الرشق يف املوقف خطورة تزايد عن أوثانت، املتحدة لألمم العام
املزاح عىل أيًضا ُمدرَّبًا يكن لم كما العكس. ال اإلرسائيلية»، القوات عىل النار إطالق عمليات

املرصي.
بها تقوم الحالقة إن صادق: له قال الرأس، شعر لحالقة مكاٍن عن استفرس فعندما
الكشف فاستَهَول الجسم، أجزاء بقية تشمل وإنما الرأس، شعر عىل تقترص وال النساء،
الثقافية. لألغراض عنها الكشف يف يرتدَّد لم لكنه أبًدا. يحلق أال وقرَّر خصوصياته، عن

باستفزاز مغرمة ممرضًة وشمل بالنجاح، الثقايف صادق نشاط يُكلَّل لم فبينما
بأن له تسمح الثقافية خرباته تكن (لم مصطنعة سذاجٍة يف أُذنَيه ِكَرب عىل علَّقْت الرجال،
عدنان كان الرضب)، تهوى مازوكية أو الرجال لصنف معادية سحاقيًة كانت إذا ما يتبنيَّ
وعينان رجويل، بدوي، وجه وسامته؛ بسبب واألغلب سنه، صغر بسبب ربما توفيًقا، أكثر
تجذب كانت خصائص ممشوق، نحيف وجسد غزير، ناعم وشعر واسعتان، سوداوان
التقَطتْه حيث التجميل؛ ألدوات حانوت فيه بما إليه، يذهب مكاٍن وكل الكانتني قطط عيون
إىل دعوتها عىل يجرؤ فلم األوىل، الليلة فندق مرحلة يف زال ما وكان ريناتا. تُدعى بائعة
الوكالة. َرتْه وفَّ أن إىل الثقايف االحتكاك ل فتأجَّ د، محدَّ مكان يف تقيم هي تُكن ولم غرفته،
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بتخصيص الوافدة العمالة سكن ملشكلة حالٍّ البداية منذ األملانية الخطة نت تضمَّ
والفلسطيني املرصي الشابَّني، نويمان صحب إعدادها اكتمل وعندما لهم. مشرتكة شقٍة
ضاحية إىل القليلة بحاجياتهما نقَلتْهما للوكالة، تابعة فارتبورج سيارة يف إليها األردني،
شفارتسمري شارع ثم األنفاق، مرتو األوبان، خط نهاية عند الجديدة فريدريشفيلده
متوازية صفوٍف يف متشابهة بيضاء حديثٍة بلوكاٍت من املؤلَّف األسود، البحر شرتاسه،

الخرضة. من خطوٌط بينها تفصل
االشرتاكي — الحديث ر التصوُّ ضوء عىل َمت ُصمِّ الضاحية أن زهو يف نويمان أوضح
ن يتكوَّ لها خدماٍت ومجمع املنازل تصميم حيث من سواء السكنية، عات للتجمُّ — بالطبع
مغسلٍة ثم منزلية وأدواٍت طعام من االحتياجات لكل حديٍث ماركت وسوبر طبية عيادٍة من
االنتقال إىل املقيم يحتاج ال بحيث تقريبًا، يشء كل وَمرَقص. ومكتبة عمومية أتوماتيكية
قرب الروس الجنود من مجموعٌة ظَهرْت عندما نويمان زهو وانكرس املدينة. وسط إىل
بالقرب روسية حاميًة هناك بأن صادق استفسار عىل باقتضاب وأجاب األوبان، محطة

كارلسهورست. يف
بربَّاد (مزوَّد الداخل يمني عىل مطبٍخ من ويتكوَّن األول، الطابق يف املسكن كان
بجوارها اليسار عىل صغرية وغرفٍة الرضورية) واألدوات واألواني عيون بأربع وبوتاجاز
بجواره وبانيو، كهربائي اٌن سخَّ به واسع اٍم حمَّ ثم يَِفُدون)، عندما (لألطفال أصغر غرفٌة
كبرية. مرآٌة عليها تُِطل صغرية صالٍة َعْرب املسكن باب مواجهة يف واألم» «األب ل كبرية غرفٌة

املنزل. ظهر عىل تُِطل ببلكونة للمعيشة كبرية ثالثة غرفٌة ام الحمَّ مواجهة ويف
قديم، منزٍل يف يقيم (الذي نويمان من شفاه ومصمصة وحَسد إعجاب بنظرات
العرصي األثاث دوا تفقَّ الجدَّة) كل جديد وبأثاٍث الحديثة، العلب إىل باالنتقال ويحلُم
يمكن خشبية، وخزائن ومكاتب ة أَرسَّ االسكندنايف؛ الطراز عىل الخشب من والعميل البسيط
مثبَّتة غاٍز مواسرِي من (ِمدفأَة وشوفاج بسهولة، آخر إىل مكان من ونقلُها وتركيبها فكُّها
والتي الرطوبة، تمتصُّ مياٌه بها تُوضع التي الفخارية األواني بها ومعلَّق الحائط، يف
ليًال غسيله بعد الشائع النايلون القميص فوقها يُعلِّق ف، كمجفِّ ذلك بعد سيستخدمها
يٍُرس يف بسُطها (يُمِكن أريكٌة الصالون أو املعيشة غرفة ويف .( كيٍّ دون الصباح يف ِلريتديَه
األريكة، ارتفاع مستوى يف حامل أريضعىل مصباٌح جوارها إىل الثننَي)، فراٍش إىل ل لتتحوَّ
من صناعي اٌد وسجَّ خشبية، قاعدٍة فوق التليفزيون ثم زجاجية، طاولٌة بينهما وفوتيان
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ذلك يف بما مصنعه من للتَوِّ خارٌج يشء وكل الخشبية. األرض يف مثبَّت للحائط الحائط
املنفوخة. واأللحفة األغطية

األكرب الغرفة عدنان واختار الخارجي. للباب املجاورة الصغرية الغرفة صادق اختار
منهما كلٌّ واستَقر التعريب. من التالية املرحلة انتظار يف فارغًة األصغر، الثالثة، وبَقيَت
ألكسندر من اشرتاه — أب بيك بجهاز صادق وَدعَمه املرسح، إعداد تم هكذا عرينه. يف

االفتتاح. سوى يتَبقَّ ولم املوسيقى. لسماع — بالتز
والتعرُّف مقرِّها لزيارة العراقية األنباء وكالة محرِّري أحد دعت قد الوكالة كانت
يف للَعشاءِ وعدنان صادق دعاه الشهرية العربية وباألَْريحية العربي. القسم أعضاء إىل

رسمية. دعوًة ريناتا ت وتلقَّ الجديد. منزلهما
ورموٍش التليفزيون، كربج رأسها فوق أقامته طويٍل بشعٍر اآلخر عىل مزوَّقة كانت
إعجاب أثار مما ممتلئ؛ وصدٍر ُمحمرَّة، ووجناٍت طويلة أظافَر ذات وأصابَع طويلة
بجسده مدعوًما األساس، هذا عىل ويترصف البعث، حزب قيادات من كان العراقي.
إىل دعوتَه رفَضت كما ة، بشدَّ ريناتا رفَضت بوكر. سرتبتيز يلعبوا أن فاقرتح الضخم،

غاضبًا. فانرصف الرفض، عىل معتاًدا يكن لم فندقه.
لعرضاالسرتبتيز رفضها ِرسَّ عرف الصباح ويف عدنان. غرفة يف الليلة قضتريناتا
الطويلة، رموشها وبغري التليفزيوني، الطويل شعرها بغري الحمام من خارجًة رآها عندما
كل من عاٍر بريء طفويل وبوجٍه امتالئه، عن تخىل ممسوٍح وبصدٍر الطويلة، وأظافرها

تجميل.

١٠

إنجمار. إىل التثقيف راية تنتقل أن قبل الربوفيسور كوخ إىل اآلحاد أيام صادق حجُّ تكرَّر
وعيناها الطويلة، املمتلئة قامتها وأعَجبْته الوكالة، مدخل يف مرات عدة رآها قد وكان
وينسدل بوجهها يحيط املنتصفوترَكته من فرَقته الذي الفاحم األسود وشعرها الزرقاوان،

أمنياته. أشعل الذي األمر كتَفيها؛ عىل
واكتَشف الكانتني، يف يُحاِدثها نفسه وجد فقد ع؛ توقَّ مما بأرسَع أمنياته قْت تحقَّ
فزاد بعاَمني، منه أكرب أنها اكتشف كما ممكنًا. الحوار فصار اإلنجليزية، تُجيد أنها
أكرب أنها ِللسانها زلٍة من عرف عندما — بعُد فيما — االحرتام هذا وتضاعف لها. احرتامه
بزيارات تتعلَّل أن دون الحال يف فوافَقت مطعٍم يف الَعشاء إىل دعاها أعوام. بثالثة منه
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يف صغريًا طفًال لها أن َعِلم — بالطبع املحيل — األبيض النبيذ من كأٍس وبعد األقارب.
التقليدي: بالردِّ فأجاب لقبه معنَى عن سأَلتْه اختفى. أفريقي أٍب من عمره من الخامسة
عىل االسم يُطَلق حيث املغرب؛ من َقِدم — جده أي — وإنه مرص، بنى الذي هو جده إن
كأٍس إىل احتاجت الحلوى. لصانع صفٌة أصًال هو بينما معينة، جنسية ميوٍل أصحاب
بدأ الليل»، يف «غرباء وموسيقى سيناترا فرانك رعاية وتحت املعلومة، لتستوعب ثانية

التثقيف.
فأجاب السؤال، مغزى وأدرك القاهرة. يف أُرسة له كانت إذا عما ٍد تردُّ يف سأَلته
إنهما فقال: االنزعاج، عليها بدا لبنى. تُدعى حبيبة، بوجود اعرتف وإن متزوج، غري بأنه

الزواج. أرادت عندما انفصال
قائمة لْت فتأمَّ لذلك، فطنت ولعلها لها. كاختباٍر طعامهما بطلب إليها َعِهد قد كان
«بطاطس مسلوقة خرضاواٍت مع جاءت اللحم، من رشيحة سعًرا؛ أقلَّها اختارت ثم األطعمة

. الَخسِّ نبات من ورقة فوق وكرنب»،
تجتمع أرسته كانت عندما الطفولة ذكريات بأجمل ويحتفظ النبات صادقهذا يعشق
مدَّ يثرثرون. وهم فيلتهمونه به، تمتلئ صينيٍة حول — الربيع بدء مع — يوم كل عرص
صمٍت يف َلته تأمَّ بل تُجاِره، لم فمه. إىل ودفَعها الخسِّ ورقة وتناوَل تلقائية بصورٍة شوكتَه

الَخس. هذا حول يوَمني منذ املجالت إحدى يف نقاٌش دار قالت: ثم لحظة،
جوته. بالد يف النبات هذا بها يتمتَّع التي املكانة من ب تعجَّ

أكله إىل واضطررنا لألكل، وليس للديكور األصل يف إنه القراء: أحد قال استَطرَدت:
وتجب معيشتنا. مستوى ارتفاع مع ذلك إىل حاجة يف اآلن نُعِد ولم وبعدها، الحرب أثناء

السابقة. الديكورية مكانته إىل إعادته
بوابة عند السكر تُبادل مبارشة: بعدها وما الحرب سنوات إىل الذاكرة بها عادت
رويس، بخبٍز السجائر وتُبادل بوتسدام، إىل تُسافر ثم األمريكية، بالسجائر براندنبورج
تشرتي ثم البُحريات، شواطئ عىل ني للمستحمِّ ليُباع السكر بدبس وتدهنُها رشائح تُقطِّعه
ماجدبرج إىل تذهب ثم احات، بالقدَّ تُبادله الشتاء ويف هرمانشرتاسه، محطة يف الحطب

جرٍّا. وهلُم األمريكية، بالسجائر لتُباِدله وتعود كر، بالسُّ لتبادله
والتقَطتْها َشوكتَها مدَّت بأن فاجأَته ثم املزدهر، الحارض إىل الخس ورقة أعاَدتْها

املتربجزين. لغو ني يهمُّ ال قائلة: فمها إىل بها ودفَعت
وصديقته عدنان مع منزله يف الَعشاء لتناول التايل األسبوع يف فدعاها موقَفها، أكرب
الحانوت، نفس يف أخرى بائعٌة هيلدا؛ وظَهرْت رسيًعا، اختفت قد ريناتا كانت الجديدة.

39



٦٩ برلني

بالزيارة اكتَفت البداية يف جماًال. املتَقن املكياُج يزيُدها جميلة، مالمَح ذات الطول طة متوسِّ
فيها. استقرَّت ثم عدنان غرفة يف الليلة وقضاء

املضيفان وكان نويمان. من بَدر الذي التعبري بذات املسكن إنجمار استقبَلت
القرنبيط نبات من إعداده يف عدنان تفنَّن وَعشاءٍ واملوسيقى، والبرية بالنبيذ جاهَزيْن
األملانيتان أبدت األملان. لدى اسمه نفس للَغرابة وهو الزهرة، ب العربي املرشق يف املعروف
املوسيقى من موقفهما عكس عىل والتقليَّة بالصلصة امُلعدَّة العربية باألكلة إعجابهما
العربية املوسيقى أسطوانة إىل باإلضافة الوهاب، وعبد كلثوم أم بوجوم؛ استقبالها التي
عدنان أدار عندما تغريَّ موقفهيلدا لكن النارصي). للعهد الثقافية املنجزات (أحد العتيدة
معنى عرَفت إن فما مسافر». انت ياليل معاك «خدني بأغنية شادية ل حديثة أسطوانًة
يف وتعيش سوريٍّا تزوجت صديقًة لها إن قائلة: وتكراًرا، مراًرا طَلبتْها حتى األغنية كلمات

األمريكية. األفالم وتشاهد بسيارة، فخم منزٍل يف دمشق،
بطانيًة وأخذ حجرته. يف الليلة تقَيض أن إنجمار عىل فعرض متأخًرا الوقت كان
عدم من ليلتَها بْت تعجَّ إنها بعُد فيما له (ستقول الصالون أريكة فوق ونام ووسادًة

إليها). انضمامه
األوبرا. يف موسيقى حفل إىل فدَعته نَفد، قد صربها كان التايل األسبوع ويف

ميدان يف يقع كان عندما القاهرة ب الحديث» الفن «متحف عىل تردَّد أن سبق أنه رغم
يستمعون املغرمون كان حيث للسيارات)؛ جراج إىل ويتحول هدُّه يتم أن (قبل التحرير
عليها تغلب مقطوعاٍت اقترصعىل غرامه أن إال الكالسيكية، املوسيقى تسجيالت إىل مجانًا
املسلسل يف تُستخَدم التي كورساكوف موسيقى يعرف كان املرصيني وككل امليلودي،
هذه وكانت بيتهوفن. ل الخامسة السيمفونية يعرف وكأغلبهم وليلة، ليلة ألف اإلذاعي

غريه. دون باخ َمْن؟ وملوسيقى «حي» عرٍض إىل فيها يستمع التي األوىل املرة هي
لكن التاريخ. يف للبيانو كونرشتو كتب من أول العظيم، املوسيقار قصة له روت
صورته ُوضَعت شهري مغنٍّ اه أدَّ الذي الغناء شأن شأنها أذنه، عىل غريبة بدت موسيقاه
ملئوا الذين الكورال أفراد بدا كما مرة. واستعادوه الناس له ق وصفَّ الحفل، برنامج عىل
بجبهٍة ورجل عرجاء، وأخرى عمياء، وواحدٌة عجفاوات، نساءٌ غرابة؛ أكثر املرسح، خشبة
ُمتحف. من أتَوا كأنما قصرية. وأنٍف ا جدٍّ ضيقة بجبهٍة وآخر مفلطحة، وأنٍف ا جدٍّ عريضة
وباخ الكورال من نفوره يكتُم لم الوقت. بعض سويٍّا سارا العرض انتهى عندما
املايض؛ من آلة األرغن إن قال: ملوقفه. ثقايف بغطاءٍ وردَّ بالجهل. واتهَمته انفعَلت نفسه.
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بحمية، وعارَضته والتليفزيون. الراديو من الخالية الروتينية والحياة العدد الكبرية األُرس
وروعتها املوسيقى رقة عن فضًال وتُغنِّي، تجتمع عندما األُرسة وحياة بطفولتها يذكِّرها فهو

األبواب. عىل كان الربيع أن لوال مأساويٍة نهايٍة عىل األمسية أَوشَكت بنائها. وطريقة
ملاذا فجأة: قالت فرتًة بينهما الكالم ف توقَّ وعندما املطر. وانقطع ذاب قد الجليد كان
للغاية. أخويٍة ُقبلٍة يف رقيقتنَي رفيعتنَي شفتنَي شفتاه وملست قبَّلها. عندئٍذ تقبييل؟ تتجنَّب

منزلها. إىل صحبها فقد دورها أدَّت لكنها
بنيشطَري الفاصل الحائط قرب مهجورة منطقٍة ففي الحديث؛ باملعنى منزًال يكن لم
الغربي، الشطر إىل والهرب أبنائها بني لتحول ١٩٦١م، يف برلنيالرشقية بنَته الذي املدينة
عليه تُِطل واسع فناءٍ إىل الحجم، كبري بمفتاٍح فتحتها ضخمة خشبيٍة بوابٍة من دلَفا
ُسلًما وصعدا البنايات هذه إحدى ولجا آخر وبمفتاٍح طوابق. أربعُة منها لكلٍّ بنايات، ثالث
كاملنزل (تماًما كبرية شقٍة من مقتَطع ومسكٍن الثاني، الطابق إىل أقدامهما، تحت أَنَّ خشبيٍّا
ومدفأة وأريكة مائدٌة بها واسعة وصالٍة مطبخ، من ويتألَّف مراهقته) سنوات قىضبه التي
ة، الِجدَّ بادي الشكل مستطيل راديو فوقه وبوفيه اللون، بني بخزٍف املغطَّى الحجر من
لطفلها. والثاني لها، واحٌد ضيِّقان؛ فراشان بها صغرية غرفة ثم اعتان، سمَّ به تحيط
ولم الجو). لهما خال (وبذلك الجريان عند الليلة سيقيض إنه قالت: عنه استفرس وعندما
يف هنا األقل عىل غبي. جهاٌز إنه فقالت: الغريبة، الظاهرة عىل علَّق تليفزيون. هناك يكن

الرشقية. أملانيا
الحديثة األغاني تُطيق ال إنها تقول وهي الفور عىل الراديو وأدارت الصالة، يف استقرَّا
ثم الكالسيكية. للموسيقى دائمة محطٍة عىل الجهاز مؤرشِّ تضع فهي لهذا املبتذلة؛

باخ. مألوفة؛ موسيقى الجهاز من تصاعَدت فقد ضحَكت؛
وجلسا األبيض. والنبيذ البارد فورست وال والزبد الجبن من بسيًطا عشاءً أعدَّت
من تخرَّجُت عندما الصغري: فمها إىل الكأس ترفع وهي قالت األريكة. فوق متجاوَريْن
لم منَّا من قائًال: ب يُعقِّ أن أراد باآلمال. محملة برلني إىل جئت الجنوب يف الجامعة
الرويس، للجيش الخاضع بالجزء صديقة منزل يف أقامت امليكروفون. لها ترك لكنه يكن.
يُلوِّث ال كي غرفتها دخول من ُمنع كلبًا واشَرتْت الرشقية، برلني بعُد فيما صار والذي
الغسيل حبال يف املعلَّقة الجوارب يختطف عندما رضبه الصديقة وتعوَّدِت السجادة.
هازٍّا أمامها ويجلس — القمع من هربًا — التواليت إىل تصحبه فكانت املجاورة. باملنازل

41



٦٩ برلني

وأخريًا الصديقة. تستعجلهما أن إىل العيون حديث ويتبادالن بعينَيها. معلَّقتان وعيناه ذيَله
لتبكي. وحدها التواليت يف تختفي وصارت باعته

األجزاء عىل ترتدَّد بأن إليها وُعِهد الحزب، يف نشطة عضوًة كانت اإلحباطات. توالت
بعُد فيما صارت والتي وإنجلرتا، وفرنسا جيوشأمريكا تديرها التي املدينة من األخرى

يطردونها. كانوا األهايل لكن للحزب. وتدُعَو األبواب لتقرَع الغربية، برلني
مالمَح عن ف فتكشَّ وجهها، فوق من أزاحه ثم مواسيًا، بشعرها يعبُث وأخذ يده مدَّ
هكذا قائلة: قلٍق يف إليه تتطلَّع وهي يديه أبعَدت الجانبني. عىل ناتئة عريضة جبهٍة جديدة؛

تماًما. أملانية أبدو
التواليت أن له رشَحت التبوُّل. يف لرغبته وإنما اعرتاض؛ عن ال الخلف. إىل تراجع
وعند والثالث. الثاني الطابَقني بني البسطة عىل أُقيم خشبي صندوٍق داخل الشقة، خارج
الصغرية. النوم غرفة يف اجتمعا ثم حوضه. من لتغتسل املطبخ يف اختفت وجدها عودته
الصغري. فمها قبَّل قليل. بعد إليه ت وانضمَّ الضيِّق، الِفراش يف واندسَّ مالبسه، خَلع
الواسع الفم هي اآلن املوضة قالت: ملاذا؟ سألها: جميًال. ليس أنه تعرف إنها قالت:

املمتلئتان. والشفتان
وفوجئَت الشديدة، بنعومته فوجئ سه تحسَّ فعندما املوضة؛ عىل كان جسَدها لكن
االستمناء أو الختان أثناء عضلة انكسار (نتيجة عضوه بالتواء الفضول بادَلته عندما هي
الذي التعذيب يف واحًدا فقد ثم اثننَي، يملك كان أنه لها فزعم دهشتها، أبَدت بعده).
عكس عىل َحرْية يف الجديدة املعلومة استَقبَلت بلده. يف بالسياسة يشتغل من له يتعرَّض

لجسمه. الحمايس استقبالها
عىل للسيطرة جهٍد أقىص يبذل بينما حركاته تسارَعت ما ورسعان مهل، عىل تحرَّك
ستسمعان املجاورتنَي العجوزتنَي إن قائلة: واقفة فَقفَزت املتهالك، الفراش أَنَّ نفسه.
قوة، يف ساعَديه بني أمسكها فوقه. دا تمدَّ ثم األرض عىل وبسَطته لحاًفا جذبَت الصوت.
عضالتها تُحرِّك بدأَت أن إىل نفسه يف التحكُّم استطاع عاطفيٍّا، متورِّط غري كان وألنه

سويٍّا. جاءا أن إىل أنا. أنا، إيش. إيش، َدت: وردَّ دائرية. حركًة الداخلية
النوم. يف واستغرق اآلخر، الِفراش إىل انتقل االمتحان، يف نجح بأنه راضيًا

بعجوٍز يصطدم أن فأوشَك التواليت، ليزور الشقة يغادر أن عليه كان الصباح يف
فريدريش من محطة أقرب إىل األوبان، ب يلحقان وأرسعا إفطارهما، تناوال ثم منه. خارجة

وفخري. بطنه. عىل يده واضًعا نويمان، ينتظره حيث الوكالة ومقر شرتاسه.
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١١

مري شفارتس شقة ظهور بعد نصوصه يف صادق الت تدخُّ من فخري موقف تغريَّ
حول دردشاتهما يف استفاض تُقدِّمها. التي الثقافية اإلمكانياِت تَمثَّل فقد شرتاسه؛
وتحت للكحول، مدمٌن األصل يف (هو الرشاب عن قادر عزوف رس الوكالة؛ يف األوضاع
وإىل بجنون، الرشاب إىل يعود واآلخر الحني وبني األملانية، زوجته عن ومنفصل العالج،
عموًما؛ العربية األوضاع ثم جديد)، من الرشاب عن ليمتنع ويرتكها، يرضبها، ثم زوجته،
املتظاهرين بني دامية مصادماٌت لبنان يف واألكراد. للشيوعيني سياسية اغتياالٌت بغداد يف
إعدامات األردن ويف أخرى. ناحيٍة من األمن وقوات ناحية من والفلسطينيني اللبنانيني
لكاتٍب مرسحيٌة عنها ْت عربَّ متتالية انقالباٌت دمشق يف الفلسطينيني. للفدائيني ومحاكمات
يقتلون الجمهوريون اليمن يف انقالب. كل يف اسمه يتغريَّ واحد شخٌص بطلها سوري،
عىل الساحقة الهزيمة مرصآثار يف سنتنَي. خالل انقالباٍت ثالثة عدن يف بعًضا. بعضهم
الحزبنَي بني الدموية املعارك وال اإلرسائيلية االعتداءات بالطبع يذُكر لم اإلرسائيليني. يد

عدنان. وبني بينه — دموية غري — معركة إىل تطرَّق وإنما الكرديَّني،
هيلدا؟ ب تَعرَّفعدنان كيف تَعِرف هل –

لحظة يف شكا (فقط باملرة ذلك عن عدنان معه يتحدث فلم يعرف؛ يكن لم بالطبع
فخري قال سحري). تأثريٌ له معجونًا له أحَرضت هيلدا وأن اإلنزال، يف رسيع أنه صفاءٍ
بفتاتنَي تعرَّفا الوكالة. من القريب إسربيسو مقهى إىل مساءٍ ذات سويٍّا ذهبا إنهما
فانتقَلت متزوٌج أنه علَمت حتى معه تجاوبَت إحداهما. هيلدا وكانت بمفردهما. تجلسان

عدنان. إىل
إىل رافقه املرصي. اآلخر مع التواصل دون العربي/الفلسطيني أمام هزيمتُه تُحْل لم
انسامبل؛ برلينر مرسح أمام تشيكوسلوفاكيا يف املنتَجة املوسيقى ألسطوانات حانوت
لرشاء بالتز ألكسندر بميدان حديٍث آخر وإىل باخ، معزوفات من مجموعًة اشرتى حيث
أملانيا نصيب من جاءت التي العاملية السمعة ذات زايس مصانع إنتاج من كامريا
عدساٍت اشرتاها، التي امللحقات وشمَلِت يينا. مدينة يف موِقِعها بسبب الديمقراطية
للتحميض، وعلبًة الصنع، التشيكي للطبع وآخر الضوء لقياس وجهاًزا حاٍت ومرشِّ
املصقول الطباعة، وورق نفسها، األحماض ثم لألحماض، البالستيك من وصينيتنَي
للتجفيف، معدنيٍّا ولوًحا والثواني، لقياسالدقائق ا خاصٍّ ومنبًِّها والسميك، الرقيق والعادي،

البالستيك. من وِملقاًطا
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لتحميض مكان إىل نومه لغرفة املجاورة الصغرية الغرفة تحويل يف صادق فكَّر
إىل حداد نبيل انَضم إذ التعريب؛ خطة بسبب ذلك من يتمكَّن لم لكنه وطباعتها، الصور

القسم.
من العرشين حوايل يف كان ِلتوِّه. الثانوية دراسته أكمل أن بعد مبارشة سوريا من جاء
عريٍض بإطاٍر طبية نظارًة املوضة؛ عىل يشء كل يرتدي ملحوظة، بصورٍة قصريًا عمره،
إىل باإلضافة عريَضني، طرَفني ذي ببنطلوٍن كاروهات صوفية بزًة الوجه، نصف يحتل
واضحة، ووسامٍة بيضاءَ وبرشٍة طويلة، وسوالَف جانب، من مفروق ناعٍم أسوَد شعٍر
وكالة يف العاملني كبار من األب ة: هامَّ أخرى الٌت مؤهِّ األملانية. باللغة بها بأس ال ومعرفٍة

(سانا). السورية األنباء
نويمان. بصحبة الليل منتصف يف شرتاسه مري شفارتس إىل املطار من وصل
معه حمَله كتابًا فأراهما السكن، يف بزميَليه املدير وعرَّفه بحقائبه الصغرية الغرفة احتل
به فرح الثانوية) دراسته مواد من غالبًا (كان زيدان جورجي ل العربي األدب تاريخ عن

العربية. الكتب من املحروم صادق
فعندما أكرب؛ مفاجأٍة عن تكشف نفسه نويمان فإن مفاجأة؛ زيدان جورجي كان إذا

فمه. يف طويًال وقبََّله إليه «خياط» جذَب ثم واحًدا واحًدا صافَحهم لالنرصاف استعد
أمام أنه وفكر نفسه، تمالك ما رسعان لكنه السوري. الفتى وجه عىل االنزعاج بدا

خاص. بوجٍه واالشرتاكي األوروبي باملجتمع خاصٍة تقاليَد
غربية قبَّعٍة رشاء وشمَلت إنجمار. يد عىل صادق تثقيف عملية تواصَلت ذلك خالل
انتقاٍد وبعد تثقيفه. ليايل يف الستخدامه لفراشها ولحاٍف الروسية. القلنسوة من بدًال
ويكون النوم قبل يُغَسل الذي النايلون وقميص رمادية وسرتة جينز (بنطلون ملالبسه
رفقتها)، (يف الجديد االجتماعي بوضعه تليق ال التي كي) إىل يحتاج وال الصباح يف ا جافٍّ
أونرت بشارع السواء، عىل والباعة املشرتين من يخلو واسع حانوٍت يف حائك إىل اقتاَدتْه
إىل أقرب بزٍة شكل عىل البائع له حاَكه اللون كحيل صوفيٍّا قماًشا اشرتى حيث ليندن دين

الحانوتية. القبور، اري حفَّ أردية
حل فعندما املضاد؛ التثقيف من ولجولة والعجوزتنَي. الطفل للقاء جاهًزا صار هكذا
(آلة الهاربسكورد عىل كونرشتات خمس من باخ ل أسطوانًة أهَدته الفصح، عيد األوسرت،
مجموعًة بدوره أهداها منزلها. يف التقليدية البطة تناول إىل ودَعتْه البيانو)، مثل قديمة
األسواق يف فجأًة الحكومة رتها وفَّ الديكوري، الَخس رأسها عىل الربيع، خرضاوات من
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الربيع، بمقدم احتفاًال القدماء املرصيون ابتَدعه العيد إن لها: وقال األعياد. يف عادتها عىل
أوروبا. إىل املسيحية مع انتقل ثم النسيم، شم عيد باسم به يحتفلون زالوا وما

عندما أعواٍم الستة طفل صدمه ما بمثل صادمة، كانت ولعلها املعلومة، هذه أذهَلتها
ماريس) (ماركة الشكوالتة لوح انتزاع من هذا يمنعه ولم بمسدَّس. ًدا ُمهدِّ وجهه يف ح لوَّ
شهوانيتنَي، بشفتنَي يلتهمه وأقبل الغربي، الشطر من له خصوًصا صادق أحرضه الذي
لوعة. يف — الشكوالتة لوح — ترُمقنَه — جيلزر فراوتان ال — والعجوزتان األم بينما
الهشِّ الكعك من كبرية قطعًة القهوة مع لضيوفها إنجمار قدَّمْت عندما اللوعة وتضاعَفت
… يا … يا تردِّدان: وهما التهمتاها الكريمة من كبرية كميًة فمه يف وضَعت الذي املنفوخ

دنيا. .. دنيا متفلسًفا: يقول َمن بصوت
كل ُحْلم وكانت الهواء». «حقيبة اسمه النوع هذا الكعكة: ع توزِّ وهي إنجمار قالت

مبارشة. الحرب بعد األطفال
يا. … يا واحد: نفس يف تردِّدان وهما العجوزتان، َدت تنهَّ

إند. الويك أخرية؛ خطوٌة وبَقيَت الحلواني صادق تثقيف اكتمل
إحدى شاطئ عىل تستأجرها صغرية بحديقٍة ة عشَّ إىل أحٍد يوم صباح اقتاَدتْه
يف رغبته. حسب العجوزتنَي مع الطفل تركا إذ بمفردهما؛ كانا برلني. ب املحيطة البُحريات
صديقته من خفيًة عليها يحصل التي ستار، مورنينج جريدة تعليق لها حكى الطريق
للجنة األول السكرتري مركز يف دوبتشيك محل هوساك إحالل عىل اإلنجليزي، القسم يف

التشيكي. الشيوعي للحزب املركزية
إثْر للسوفييت معادية مظاهراٍت وقوع بعد جاء التغيري هذا أن الصحيفة ذَكرِت
جرى السوفييتي، الفريق عىل الجليد عىل االنزالق لهوكي التشيكوسلوفاكي الفريق انتصار
ونسبَت السوفييتية. السيارات من عدد وإحراق السوفييتي الطريان مكتب عىل االعتداء فيها
الحزم خط إن وقالت يجب. مما أكثر لينة البالد قيادة بأن ترصيًحا هوساك ل الجريدة

االشرتاكية. البلدان يف بارتياح استُقِبل هوساك سيتبعه الذي
رئيس وملَّح باألمِس، الوكالة يف الحزب لجنة اجتماع حرضت إنها د: تردُّ بعد قالت

«رجلنا». هو هوساك أن إىل الجلسة
ة العشَّ تنظيف يف وانهمكا الصمت. فلزَمت الخطر، منطقة من بذلك الحديث اقرتب
غداءً حمال ثم الفضالت. لدفن حفرة وإعداد الشتاء، فصل آثار من الحديقة وتشذيب

املجاورة. الغابة إىل بسيًطا
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فهم يرسقون؛ ال األملان ملاذا؟ قالت: باملفتاح. العشة باب تغلق لم أنها عىل علَّق
امللكية تقلُّص مع قبل ذي من أقل اآلن األمر بالطبع استدرَكت: باألمانة. مشهورون

البساطة. بمنتهى النادل سيخَدُعَك املطاعم. إىل انظر الفردية.
األشجار أمامهما وامتدَّت صغرية. هضبًة َصِعدا متقاربة. بأكواٍخ يمر طريٍق يف انطلقا
ار ونقَّ والعصافري البالبل بقوة؛ الطيور أصواُت أعالها يف ترتدَّد متوازيًة صفوًفا العالية
برشي، صوٍت أي بغياب وأساًسا والحيوانات، األشجار برائحة الحلواني استمتع الشجر.

ما. يشءٍ عن بحثًا األشجار قمم إىل عاليًا وتطلََّعت َفت توقَّ أن إىل
ا جدٍّ أنانيٌّ الَجْهَوري. الصوت ذو النادر الكوكوك طائر فقالت: تبحث عما سألها

فراخه. تربية من ليهرب آخر طائٍر عش يف بيضه يضع وانتهازي.
جدُّها منها طلب صغريًة كانت عندما الذكريات. فتداعت معها حدث بما هذا ذكَّرها
حمولتها باستكمال لها سمح ثم حارسها، فَمنَعها الغابة، من حطٍب إلحضار تذهب أن
له فروت بها، جاءت التي املمتلئة الحمولة جدُّها واستغرب فوعَدته. ذلك، إىل تعود أال عىل
لكنها أخرى. حمولٍة إلحضار غًدا تذهبني إذن لها وقال الجد، وجه تهلَّل الحارس. فعَله ما

لوعدها. احرتاًما رفَضت
بمدينتها ومر «بولندا»، من ظافًرا النازي الجيش عاد عندما الطفولة؛ من أخرى ذكرى
فمَشوا بباقاتالزهور، وتقذُفهم املنترصين تُحيِّي الجماهري وتزاحَمت الحدود، من القريبة
فرنسيٍة أو بولندية خادمٍة عىل الحصول املمكن من كان وقتها منها: حقيقي، بساٍط فوق

بلحاف. تتغطَّى وال البيت أصحاب مع تأكل أال برشط مقيمة،
يف برلني إىل عادا إذ إليه؛ حاجة يف يكونا ولم إنجمار. ة عشَّ يف لحاف هناك يكن لم

االشرتاكي. البناء ملواصلة التايل الصباح يف جاهَزين ليكونا املساء
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— األهرام جريدة عن نقًال — القاهرة مكتب من القادم النبأ ترجمة تصحيح من انتهيُت
أن بعد للنبأ سيحُدث ما رُت وتصوَّ لينني. مولد عىل عاًما ٩٩ بمرور االحتفال قرار عن

عنها. نقًال نرشه نُعاِود ثم عنَّا، نقًال املرصية الجمهورية جريدة ستنرشه نُذيَعه؛
أحد عىل الديمقراطية أملانيا يف باإلعدام الحكم التايل: للنبأ ترجمتَه ماجد ناوَلني
وارسو يف اليهودي الجيتو تصفية حملة ١٩٤٣م، أبريل يف قاد الذي النازية، مجرمي
قرية يف الحرب بعد اختبأ قد كان األطفال. من كبريًا عدًدا وا ضمُّ الذين أفراده وإبادة

السلطات. إليه وصَلت أن إىل عاًما ٢٥ طيلة الديمقراطية أملانيا بجنوب
حاملة منه خرَجت التي الصفحات تابعُت داع. بالصُّ التليربينرت ات دقَّ أصابَتْني
نظرات تجاهلُت التحرير. طاولة حول وُدرُت الخلف إىل مقعدي أزحُت املكرَّرة. السطور
مارٌَّة الطريق. أتأمل النافذة يف ووقفُت الطاولة، عىل ُمرشًفا مكتبه، خلف القابع نويمان
القليلة واألخرى الرشقية، أملانيا يف املصنوعة والفارتبورج، الرتابانت سيارات قليلون.

أمري. فحزمُت فجأًة الشمُس وظَهرِت مرسيدس. فولكسأو الغرب؛ من العابرة
ومظلَّة. از وقفَّ وقبَّعة وكوفية معطف دون الوكالة مبنى وغادرُت خارًجا تسلَّلُت
من خوف ال مبتلَّة. لبقعٍة أثَر وال تماًما ة جافَّ األرض محبَّبة. خفيفة برٍد ولسعة الشمس!

األنف. يف مستمرة سيولة وال األذننَي يف ألم ال والسقوط. االنزالق
مبتسمة. مرشقٍة بوجوٍه جميًعا واملارَّة خفيٌف بأني شاعًرا الوكالة حول بجولة قمُت

العتيد. الفندق إىل اتجهُت ثم لحظاٍت الشمس أشعة تحت وقفُت
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فوق املقاعد بعض ظَهَرت براندنربج. بوابة حتى ليندن دين أونرت شارع قطعُت
مشيُت املوائد. فوق مقلوبًة الصيف مقاعد ليندن دين مقهى وأخرج األوسط. الرصيف
والسفارة البوَّابة فوق املذهبة الجياد أتأمل ووقفُت املارَّة، من خال الذي الشارع نهاية حتى
سيارٌة حطََّمته مطَلق سكوٌن ساد وللحظٍة الطريق. من اآلخر الجانب عىل السوفييتية

املتقاطع. الشارع من قادمة
لها فتأمَّ جيًدا يعرفني الذي للحارس ُهِويَّتي بطاقة أبرزُت الوكالة. إىل مهٍل عىل ُعدُت
َصِعدُت للعمل. ترك من فعلتُه ما أدرك أنه وِخلُت حسًدا. أو غضبًا ِخلتُه فيما لني وتأمَّ
األطفال وتذكَّرُت بالشمس إحسايس استعدُت التحرير. طاولة إىل وجلسُت مكتبي إىل

الفلسطينيني.
األردن يف الالجئني معسكرات من منهم مجموعٍة استقبال عن نبأ باألمس هناك كان
من مشرتكٍة بدعوٍة للحزب، التابعة «الروَّاد»، معسكرات يف أسابيع خمسة لقضاء َقِدموا
العربية. األملانية الصداقة وجمعية األفريقي اآلسيوي التضامن بوستولجنة فوخن مجلة
الحيوان، وحديقة الجديد التليفزيون برج فزاروا برلني، معالم دوا تفقَّ األول يومهم ويف
كفاح عن واٍف رشٍح إىل استمعوا أن بعد السوفييتي «التحرير» فيلم شهدوا الظهر وبعد

عليها. وانتصاره الهتلرية الفاشية ضد السوفييتي الشعب
فكرة. عندي نويمان: خاطبت

هي؟ ما قال: ثم ارتياب يف إيلَّ تطلَّع
الفلسطينيني؟ األطفال ملوضوع خاصة بتغطيٍة نقوم أن يف رأيَُك ما قلُت:

كيف؟ أجاب:
بذلك. القيام يمكنني –

عظيم. وقال: عيناه ملَعت ثم لحظة فكَّر
إليهم. تأخذني سيارًة يل اطلب إذن أقول: وأنا واقًفا نهضُت

بنظام. يتم أن يجب يشء كل قائًال: مقعدي إىل أعود بأن يل أشار
عودته: عند وقال ساعة. نصف حوايل وغاب الغرفة غادر ثم عباراٍت بعدة ورقًة مأل

السيارة. نطلُب مضبوط. اآلن يشء كل موعده. ويف بدقة يتم يشء كل األملاني. النظام
بيضاء خمسينية بسيدٍة مررُت وِوشاح. از وقفَّ وقبَّعة معطف دون الخارج، إىل ُهرعُت
كاآلخرين تجلس أن من فبدًال غريب؛ وضٍع يف الخارجية القاعة باب جوار إىل الشعر
والحظُت قبُل، من ملحتُها قد كنُت للجميع. َظْهرها معطية واجَهته الحائط، إىل وظهرها

األرض. أو الحائط إىل دائًما وتُحدِّق أحًدا، تُكلِّم ال أنها
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يستمتعون خرضاء ساحٍة يف األطفال وجدُت الروَّاد. معسكر إىل السيارة حمَلتْني
لكنتُهنَّ أدفأَتني متفاوتة. أعماٍر يف نساءٍ ثالَث كن العربيَّات. بمرافقاتهم تعرَّفُت بالشمس.
صغرية مفكِّرًة جيبي من أخرجُت الذكور. ألسنة عىل سماعها من شهوٍر بعد الشامية

الصحفي. ة بمهمَّ أقوم وبدأُت
السلطات جانب من مزدوج إلرهاٍب تعرَّضوا وكيف األطفال، ظروف عن تحدَّثن
بألواح ومغطَّاة الطني من مبنيٍة مخيَّماٍت يف يقيمون وكيف األردنية. والسلطات اإلرسائيلية

الزنك.
الالجئني ضد األردنية السلطات به قامت عما رسمية وتُدعى سنٍّا أكربهن حدثَتني
املحطة شارع يف أختي لدى كنُت القصف. مدافع نسمع عمان خارج كنا الفلسطينيني:
وا انَدسُّ الذين األردني الجيش يف الخاصة الشعبة رجال وكان التاج. وجبل القصور بني

الشعب. رضبوا الذين هم فدائيون أنهم بدعوى املقاومة حركات بني
التاريخ، بتدريس تقوم كانت إنها قالت: الشامية. لهجته يف ساحًرا صوتُها يل بدا
لوزير اشتكت وعندما الجوامع، مآذن عىل هاجموها الذين املسلمني باإلخوان واصطَدَمت

لها. تأديبًا أخرى مدينٍة يف ابتدائية مدرسٍة إىل نقَلها الرتبية
ذات الحجم، دقيقة سمراء العرشينيات، يف كانت انتباهي. املرافقات أصغر لفتَت
من ليسانس عىل حاصلة سعاد، تُدعى السواد فاحم وشعٍر واسعتنَي، سوداَوين عيننَي
أملانيا يف الهندسة دَرس وأٌخ باكستان ب بعثة يف أكرب أٌخ ولها العربية، بريوت جامعة

دمشق. يف مطعم صاحب وأٌخ بريوت، يف وأخٌت الغربية،
البقعة؛ مخيم إىل ثم أريحا، قرب الغربية الضفة إىل الحرب بعد نزَحت إنها قالت:
نصف سكر، كيلو نصف دقيق، كيلو ٣ عىل الشهر يف أشخاص أربعة كل يحصل حيث

صابون. قطع ٤ زيت، كيلو
و١٣ ١١ بني أعمارهم تراوَحت بنات، ٨ بينهم طفًال عرشين األطفال؛ إىل قدَّمتْني
السجون؛ يف وأشقاؤهم آباؤهم وليننيوماو. وجيفارا زياد وأبو الثأر بنيأبو وأسماؤهم
موزَّعة أهاليهم وبقية ١٩٦٧م، يف اإلرسائييل العدوان أثناء ُقتلوا أو األردنية، أو اإلرسائيلية

ولبنان. والسعودية عمان بني
ا؟ خاصٍّ شيئًا طلبوا هل سألتُها:

طلب وأحدهم وتليفزيونًا، (لبان)، وعلكة وحمًصا وبذًرا كوتشينة طلبوا ضحَكت:
كامريا. رشاء
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راضون؟ هم هل –
سرتاٍت أخذوا حيث األطفال؛ دار حانوت إىل األملان املرشفون أخذَنا باألمس ا. جدٍّ –

الداعية. الجهات دفعتها مارك، ألف ٢٥ قيمتها بلَغت وأحذيًة رياضية ومالبَس
شقراءَ من استمعُت األملان. املرشفني مع الحديث من بد ال كان للتقرير استكماًال
الهمجية ضد والتضامن العربية الشعوب مع األملانية الصداقة عن املالمح رقيقة خمسينيٍة
السلطاُت تُماِرسها التي الهمجية إىل إشارة أيَة الذكية السيدة وتجنَّبِت اإلرسائيلية.

األردنية.
ملغادرة وسيلة وجدُت فقد لنفيس؛ أبتسم وأنا التالية لأليام تحرُّكاتِهم برنامج لُت سجَّ
يوم أيًضا هناك ثم جوالتهم. يف مصاحبتهم من تمكَّنُت وربما الشمس. إىل الوكالة مبنى

مغادرتهم.
إىل أتطلَّع وجلسُت الثانية. النرشة أخبار راجعُت ثم الخرب، وكتبُت املكتب إىل ُعدُت

االنرصاف. موعد أنتظر الغروب، وشمس النافذة

٢

أتطلَّع لم أني تذكَّرُت قريب. حانوٍت إىل مرسًعا مشيُت مظلَّتي. فبسطُت بشدة املطر هطل
األمن رجال عن بحثًا أوتوماتيكيٍّ بشكٍل القاهرة يف أفعل كنُت مثلما مرة وال خلفي
واسًعا الحانوت كان أشخاص. ثالثة من مكوَّن طابوٍر يف ساعة نصف وقفُت املتنكِّرين.
من وصفوًفا الطازجة، والفواكه الخرضاوات من محتوياته ضآلَة القوية أنواُره كشَفت

املحفوظة. ُعَلبها
صفراء وفاصوليا خوخ وكيلو عنب كيلو منه فطلبُت البائع أمام أخريًا وصلُت
فأرشُت خيار، جوركن، كلمة نطق يف وتعثَّرُت كبريتنَي. أخرضوخيارتنَي وفلفًال وبقدونًسا
الزبون إىل وانتقل الفهم، بعدم ومتظاهًرا إشارتي متجاهًال جمود يف إيلَّ البائع تطلَّع إليه.
مشرتواتي جمعُت جوركن. جوركن. ُمؤنِّبًا: وكرَّر منه فرغ أن بعد إيلَّ عاد ثم التايل.
بونا من وأخرى بلغاري نبيٍذ زجاجة اشرتيُت مجاوٍر حانوٍت ومن ماركات. عرش ودفعُت
املظلَّة بسطُت الباب. إىل خرجُت ثم حقيبتي يف وضعتُهما املرصية. بالكينا الشبيه كامب

الباص. موقف إىل وِرسُت
من أنهما هيئتهما من قدَّرُت شابَّني مع الحديث يتبادلن صغريات فتياٍت ثالث راقبُت
بسوالَف كانا أرابا. لفظ جميًعا عليهم يطلق الذين الغربية، برلني أكراد أو أتراك أو عرب
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حمراء لفاعًة أحدهما ولفَّ القدَمني، عند وواسَعني الركبتنَي عند ضيَقني وبنطلوننَي طويلة
ملصاحبتهما. الفتيات إغراء يُحاِوالن أنهما يل وبدا رقبته. حول

تناديانها. زميلتاها بينما خجلًة حولها تتطلع ووقَفت قليًال الفتيات إحدى ابتعَدت

مرة. وال أدُخله لم الذي كافيه بريس مقهى األخرى الناحية عىل ضجر. يف حويل تلفتُّ
تصميم من إنه قيل: الذي الغريب الشكل ذات صغرية، سرتوين سيارة وقَفت وأمامه
مال طويلٍة بسوالَف شابٌّ وبداخلها الغربي، الشطر من األخرى هي قادمة بيكاسو،
وخلفي املضيئة. الجريدة اليمني وعىل الجارية. املفاوضات يُتاِبع اليمنى النافذة ناحية
م متجهِّ كهٌل وألقى املسائية. تسايتونج برلينر صحيفة منه برَزت الذي الصحف صندوق
جيبه، يف وضَعها ثم عناية، يف طواها واحدة. وسَحب الصندوق يف معدنيٍة بُعملٍة الوجه

العشاء. طعام مع ليقرأها طريقه ومىضيف
أحملُها، التي السلة وإىل الركاب إيلَّ وتطلَّع فَصِعدُت ساعة، نصف بعد الباص جاء
مَهٍل عىل مشيُت املنزل. من القريبة املحطة يف نزلُت محتوياتها. عن تساؤالت أعينهم ويف
إنجمار. أعَطتْنيه الذي الثقيل الحديدي باملفتاح الخشبية البوابة فتحُت السلَّة. ثقل متحمًال
عىل السلَّة وضعُت الخشبي. السلَّم فَصِعدُت مفتوًحا، التايل الباب ووجدُت الِفناء، عَربُت
املبنى َصِعدُت ونزلُت. الباب بجوار السلَّة تركُت تَُرد. فلم الجرس دَققُت ألهث. وأنا األرض
فاعتذرُت، الدخول إىل وَدَعتني جيلزر، فراو يل فتَحت العجوزتنَي. باب وطرقُت اآلخر،
قادمة الداخل: من إنجمار وهتَفت صديقتي). (لقب هرمان فراو إنجمار: عىل نادت
العرشة من طويلٍة سنواٍت بعد رسمية بطريقٍة تتخاطبان ألنهما وعجبُت جيلزر. فراو يا

اللصيقة.
والطفُل املبنى تلُج ثم الِفناء يف تُهرِول سمعتُها أنتظر. ووقفُت تها شقَّ أمام إىل سبقتُها
الصحيفة وأخرَجت الربيد، صندوق أمام خطواتها توقَفت ما. بيشءٍ يُهمِهم أعقابها يف
أشحُت متسائلة. بنظرٍة إيلَّ وتطلََّعت َصِعَدت ثم وطَوتْها دويتشالند، نويس املقرَّرة،

ودخلنا. انفتح حتى الباب بجانب ووقفُت بوجهي
أريكة عىل جلْسُت قليل. بعد يل ستفرغ إنها ليغتسل املطبخ إىل الطفل تقود وهي قالت
إىل خرجا ضيقي. يف الرس عن نفيس أسأل وأنا سيجارة أشعلُت األمام. إىل منحنيًا الصالة
وجلسُت الصالة طاولة إىل حملتُه السَلطة. من طبًقا وأعددُت املطبخ ودخلت فقمُت املخدَع

للطفل. حكايًة تَروي صوتها وجاءني أنتظر.
من طبًقا حاملًة عادت املطبخ. إىل عَربْت ثم املدفأة وأشعَلت لحظاٍت بعد ظَهَرت

لنا. فارَغني وطبَقني النقانق، الفورست، من وآخر املسلوقة البطاطس
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جون؟ يأكل ألن سألتُها:
العجوزتنَي. عند تعىشَّ جواري: إىل تجلس وهي أجابت

وبينهما. بيني شجاًرا هذا يُسبِّب ما وكثريًا طفَلهما. تعتربانه أضافت:
أبناء؟ لديهما أليس –

فجأة. مات ثم ابٌن للكربى كان –
واألخرى؟ –

الحرب يف زوجها فقَدت إحداهما طويل. أمٍد منذ سويٍّا تعيشان األختنَي أن يل رشَحت
رجال. بال سنًة عرشون رجل. لها يكن لم والثانية ذلك، بعد رجًال تعرف ولم

تَرْهبنَتا؟ ملاذا؟ دهشة: يف سألُت
كثريون. رجاٌل هناك يكن لم أبًدا. –

إذن؟ حياتهما كانت كيف –
ثم الخامسة، بعد واملنزل حكومية. إدارٍة سكرتارية يف نهاًرا وقالت: كتَفيها هزَّت

واحدة. حجرٍة يف السابعة. يف تنامان ثم قليًال تقرآن الَعشاء. طعام تُِعدَّان
…؟ هل سألُت:

مطعم يف ثالثتنا كنا مرًة املثليِّني. من دائًما تسخران إنهما أبًدا. رأَسها: وهزَّت ابتسَمت
هذه لكن األخرى، ذراع يف ذراعها تضع أن إحداهما أرادت خرجنا وعندما قليًال، ورشبنا
هذا عىل يُطَلق الذي التعبري إنه دافئة». ًة «عمَّ أحٌد يظنها أن تريد ال ألنها بشدة؛ رفَضت

النساء. من النوع
تليفزيون. جهاز اشرتتا تقاُعدهما. بعد قليًال حياتهما ْت تغريَّ لحظة: بعد أضافت

النوم. يف ران تتأخَّ وصارتا
مظاهرات الغربي التليفزيون يف نُشاِهد اآلن كنا قالت: تذكَّرْت. وكأنما نحوي التفتَت

تشيكوسلوفاكيا. يف السوفييتي التدخل عىل االحتجاج
العواقب؟ من تخافون أال كيف؟ الغربي؟ التليفزيون –

كل وفشَلت الغرب. عىل تليفزيوناتهم يُديرون الجميع استهانة: يف بيدها أشاحت
اإلرسال. عىل الشورشة محاوالت

تشيكوسلوفاكيا؟ عن وماذا –
شبيه جديد اقتصادي نظاٍم تطبيق الستينيات مطلع يف حاول نفسه أولربيشت –
الخطط لتنفيذ السوق بآليات يستعني نظام تطبيقه، إىل دوبتشيك سعى الذي بالنظام
يتبنَّى من كل عىل رشس هجوٌم وجرى املسعى. هذا عن صدَّه بريجنيف لكن املركزية.
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التخطيط، لجنة رئيس أبل إريش انتحار إىل أدى مما العام، للخط معارًضا فكريٍّا موقًفا
كونتسه؟ راينر عن سمعَت هل والفن. األدب جبهة يف هجوم إىل ل تحوَّ ثم

بالنفي. رأيس هززُت
عنوانها: ساخرة قصيدًة فكتب الساذجة، األيديولوجية بالقيود استهزأ كبري. شاعٌر –
أن لك يجوز ال الربي، للديك البوم قالته ما هذا لك. يجوز «ال فيها: يقول الفن» «نهاية
قصيدته. من الشمس الربي الديك شَطب املهم. باألمر ليست فالشمس بالشمس؛ تتغنَّى
من كونتسه استقال وقد دامس.» ظالٍم إىل النور ل تحوَّ وهكذا فنان. أنَت البوم: له قالت

براغ. ربيع بعد الحزب
الكذب من كبري قْدٌر هناك قدمي. من رأيس أعرف أُعد لم استطردت: ثم برهة َرشَدت
أشياء لنا يُقال كان ما دائًما كافية. معلوماٌت لدينا ليست … ولكن الغربية، الدعاية يف
تيستونج. ماو اآلن ثم ستالني مع هذا حدث صحيحة. تكن لم إنها يُقال: سنواٍت وبعد

جاهل. وفالٌح ُمراجع إنه اآلن: يقولون ثم عظيم، ومنظٌِّر ثوريٌّ إنه دائًما: لنا قيل
دائًما تجلس التحرير صالة يف امرأة تعرفني هل يل. قويل الحديث: مجرى ُت غريَّ

أحًدا؟ تكلِّم وال الحائط إىل بوجهها
اعتقله ثم الحرب، قبل الشيوعي الحزب قادة من كان أبوها أجل. حاجبَيها: قطَّبَت

ستالني. معتقالت يف حياته وفقد الروس،
اآلن. ننام أن بد ال قلُت: العارشة. من تقرتب فوجدتُها الساعة يف نظرُت

سمعتُها األريكة. فوق عاريًا ورقدُت مالبيس خلعُت واقًفا. ونهضُت املطبخ إىل مضت
ففرَشته اللحاف؛ تحمل عاريًة وعادت املخدع ولَجت ثم البانيو، يف تغتسل ثم أسنانها تغسل

إليها. وانضممُت األرض. عىل
شيئًا. منَك أطلب أن أريُد قالت:

اطلبي. قلُت:
برشتي. تُلِهب فهي جيًدا؛ ذقنَك تحلَق أن –

٣

معوج، وفٍم طبية بعويناٍت القامة متوسط خمسينيٌّ العربي؛ القسم مدخل يف وييل ظهر
بعض القاهرة يف قىض أنه يوم؛ كل حديث لسماع وتأهبُت متلعثًما. الكالم منه يخرج
الحرب أن تعتقد هل السؤال: نفس إيلَّ ه يوجِّ ثم نًا. وعالَّ ُفالنًا وقابل سنواٍت منذ الوقت
االعرتاف أنباء بعد طبيعية بصورٍة ممهًدا كان اليوم الطريق لكن إرسائيل؟ مع ستقوم
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الجنوبي واليمن مرصوالسودان جانب من الديمقراطية أملانيا بجمهورية الدبلومايس
والعراق. وسوريا

قدَّمناها التي املساعدات بعد زماٍن من ذلك يتم املفروضأن كان طويًال. انتظرنا قال:
لكم.

ِخلقي عيٌب االعوجاج هل مفكًرا: املعوجَّ فمه ل أتأمَّ وأنا املساعدات، هذه يُعدِّد انطلق
أَْرس يف ووقع الهتلري، الجيش يف تجنيده تم شبابه صدر ففي الحرب؟ يف إلصابة نتيجة أم
وحمَلته الصحفي، بالعمل التحق عنه اإلفراج وبعد سنوات. أربع طوال السوفييتي الجيش
مجانني. األملان نحن مرة: يل قال بالوكالة. االقتصادي القسم رئاسة إىل الحزبية ثقافته
نصل ألننا ملاذا؟ األمر. نكرِّر ثم نخرسها حربًا نُشِعل بامللل نشعر وعندما بجنون، نعمل

العاملية. السوق إىل متأخرين دائًما
يزرعها التي الفراولة يبيعهم فهو االقتصادي؛ نشاطه بسبب العاملني من محبوبًا كان
العجوز شأن شأنه اليانصيب، أوراق يبيع املحصول ينعدم وعندما منزله. حديقة يف

املرتو. محطة مدخل يف يقف الذي العالية القبَّعة ذي
إثْر بالٍغ اكتئاٍب من مكثَّف عالٍج بعد ُشفيَت التي الخمسينية الشقراء منا اقرتبَت
اليانصيب أوراق عن منه ت استفَرسَ سبب. دون الوقت ُطول تضحك وصارت زوجها، وفاة

األسبوع. هذا ممتاز نجمي ألن بعضها؛ أشرتي بأن ونصَحتني
عن نبأ ترجمة من انتهى قد ماجد كان انرصافهما. بعد إال النبوءة صحة أُدِرك لم
الوحيد السيايس التنظيم العربي، االشرتاكي االتحاد قادة ألحد برلني يف صحفي مؤتمر

مرص. يف
أملانيا يف الواضحة االقتصادية ات بالتغريُّ الرجل أشاد عُت. توقَّ كما فوجدتُه النبأ قرأُت
يف النمو معدالت إن وقال: العمل. إنتاجية وزيادة والدخل اإلنتاج زيادة الديمقراطية؛

العاملية. املعدَّالت أرقى تُعاِدل املجاالت هذه
د أ. موقفج. ترون كيف التقليدي: السؤال نويسدويتشالند مندوبصحيفة سأله

األوسط؟ الرشق يف الرصاع من الديمقراطية) أملانيا (جمهورية
مبدئي. موقٌف هو أجاب:

يونجه الرشقية؛ األملانية الصحف ممثيل من أيًضا) (وأجوبتها املتماثلة األسئلة تتابَعت
والقرار وارسو حلف دول مؤتمر يف رأيكم ما تسايتونج: برلينر هوريتسونت، فيلت،
القضية من الغربية أملانيا صحف موقف يف رأيكم ما العربية، الدول بتأييد اتخذه الذي

العربية؟
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يحظى مرص، م، ع. ج. يف األيديولوجي العمل إجاباته: إحدى أقرأ وأنا ابتسمُت
فيها يتم االشرتاكي» «االتحاد لقيادات سياسيًة دوراٍت ننظِّم فنحن بالغ؛ باهتماٍم
أملانيا إىل ونرسل االشرتاكية. للدراسات العايل املعهد يف عضو ألف ٣٥ من أكثر تدريُب

شهور. ثالثة كل متعاونًا و٣٠ الحزب ملدرسة دارًسا ١٢٠ الديمقراطية
باالختناق، َشعرُت الخارج. يف املرشقة والشمس النافذة زجاج إىل عيني رفعت

فكرة. عندي مقعدي: أغادر أن دون «نويمان» فخاطبت
بأفكاري. ب يرحِّ أخريًا يُعد فلم عابًسا؛ إىل تطلَّع

حواًرا معه أُجري ألن فرصة هذه العربي: االشرتاكي االتحاد ممثِّل خرب إىل أرشُت
الدبلومايس. االعرتاف بعد خصوًصا للقسم. ًال مفصَّ

سيارة أقلَّتني ساعة ربع وبعد عريضة. بابتسامٍة وجهه أرشق ثم باستغراق لني تأمَّ
التي املنازل أطالل وبني الحدود. من القريب فريدريششرتاسه شارع طرف إىل الوكالة
ت واصطفَّ املرصي. الوفد يقيم حيث فخم، مبنًى يف الصناعة» «دار استقرَّت الحرب رتْها دمَّ

السوداء. الرسمية التشيكية تاترا سيارات أمامه
السمراء برشاتهم من تبيَّنتُهم الوفد. بأعضاء الوثرية فوتياته امتألَت بهًوا ولجُت

وجوههم. عىل األهمية وِسمات البارزة وكروشهم
الحزب شارُة ُسرتتِها ياقة تزيُن التي التقليدية الرمادية البزَّة يف أملاني شابٌّ رافَقني
ا: حادٍّ صوتًا سمعنا السميِك. الخشب من بابًا طرقنا الحمراء. بالبُُسط مفروشة ممراٍت َعْرب

ادخل.
حليق ووجٍه قميصوبنطلون يف عسكرية قامٍة ذو رجٌل تصدَّرها واسعة غرفًة ولجنا
من انحنَى وقد املرصية، اليوم بصحيفة ممسًكا جلس بعناية. مصفوٌف المٌع َشعٌر يُجلِّله

صفحاتها. له يقلِّب مرصي شابٌّ خلفه
عظيم يشءٌ وقال: السماعة، رفع أمامه. منضدٍة فوق املوضوع التليفون جرس دقَّ

عظيمة. حاجٌة كامل. سويت الحجرة؟ رأيَت هل بك. يا
ما وصحَّ الشخيص. تاريخه عن تقليدية أسئلٍة بضع إليه هُت ووجَّ بنفيس عرَّفتُه
االشرتاكي. االتحاد يف السيايس العمل إىل ينتقل أن قبل الجيش يف عقيًدا كان فقد عتْه؛ توقَّ
السؤال وأخريًا الدبلومايس. االعرتاف بعد وخاصة البلَدين، بني الودية العالقات عن سأَلتْه

الزيارة. انطباعات املحتوم؛
تذكَّر وكأنما للغاية. ناجحٌة هنا االشرتاكية والتجربة ممتازون ناٌس هم قال:
الرئيس عجل: عىل فأضاف القاهرة، إىل عودته عند تعليقات من ينتظره ما أو دوره
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تزيد أال واقرتح االشرتاكي، ل التحوُّ عملية يف امليض عىل عزمه النارصأعلن عبد جمال
للفرد. فدانًا خمسني عن الزراعية امللكية

ساعة كسبُت لكني مكتبي. أغادر أو أقابله أن دون ذلك كل أكتب أن املمكن من كان
بالوكالة؟ التحقَت كيف باهتمام: سأَلني املكتب. أَْرس من االنعتاق من

بأمرك؟ عالقٌة الرسمية املرصية للسلطات ليس يعني جديد: من فسأل له حكيُت
تمام. باقتضاب: أجبُت

ذلك. كل من أُفِلَت أن وأريُد باالجتماعات. مشحوٌن برنامجي قال:
ظني. خيَّب لكنه الثقافة. من شيئًا بالضبط. يريده ما نُت خمَّ
مساعدتك. أستطيع لن اللغة. أعرف وال هنا جديد أنا قلُت:

مبادلتها وأريد الغربية. املاركات بعض معي أشياء. بضعة أشرتي أن فقط أريد قال:
ذلك. يف بسفارتنا االستعانة أريد ال لهذا أحد؛ يلحظ أن دون املحلية بالنقود

مفهوم. قلُت:
اآلن؟ السعر كم –

الرشقي. املارك يساوي الغربي املارك رسميٍّا قلُت:
وعمليٍّا؟ –

رشقيني. بثالثة الغربي املارك السوداء السوق يف –
يل؟ بتغيريها تتكرَّم هل وسأَلني: نقوده حافظة استخرج

الغربية؟ برلني إىل الذهاب تنوي هل باملناسبة األمر. هذه يعرف صديق لديَّ قلُت:
كهربية، حالقٍة وماكينة الصغري، ألخي قمصاٍن بضعة أشرتي أن أريد أجل. قال:

نسائية. ومالبَس
األشياء هذه تجد أن يمكنَك األمر. لهذا اسون حسَّ هنا الناس تذهب. أال أنصُحَك قلُت:
أسفل قريٌب واحٌد هناك والدوالر. الغربي باملارك تتعامل التي اإلنرتشوب، حوانيت يف هنا

فريدريششرتاسه. محطة
مستعملٍة سيارٍة رشاء يريد الوفد أعضاء أحد النصيحة. عىل شكًرا قائًال: برأسه أطرق
السيارات إن ويُقال: لدينا. األجنبية السيارات رشاء عىل القيود تعرُف أنت الغرب. من

الغربية. برلني يف رخيصٌة املستعملة
يُساِعده. أن يمكن صديقي فعًال. قلُت:

متى؟ جيد. قال:
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أُحاِدث كنُت ثواٍن وبعد الوكالة. رقم الفندق عامل وأعطيُت التليفون. استخدام طلبُت
االنرصاف. يف استأذنُت ثم االشرتاكي، االتحاد ممثِّل وبني بينه لقاءً ورتَّبُت فخري.

٤
مرتو األوبان، إىل وانتقلت بالتز ألكسندر محطة يف العلوي، املرتو بان، إس ال غادرُت

فيلده. فريدريش إىل املتجه األنفاق،
للحزب، التابعة الشباب منظَّمة «إفدييوت، ال شباب من مجموعة نفيسبني وجدُت
بقبلة آخر شابٍّا تُقبِّل الحجم صغرية فتاًة بينهم رأيُت تميِّزهم. التي الزرقاء بالقمصان
الشاب ووقف آخر، شابٍّ بجوار جلَست العربة ركبنا وعندما تجريبية. أنها لها وصٍف أقلُّ
جبهتها. فوق املتساوية أطرافه تدلَّت قصري بشعٍر شقراء فتاٍة جوار إىل قبَّلها الذي األول
جلسُت له. نفسها ترتك ال لكنها جانبًا، يه تنحِّ وال عنه تبتعد ال وهي احتضانها يُحاول كان
يدها أعطت فخذَيها، كشف قصرٍي ورداءٍ مرتَّب غري أسوَد بشعٍر أخرى فتاٍة مواجهة يف
صخٍب يف جميًعا ونزلوا الوَله. من يشءٌ عليها وبدا جوارها، إىل الجالس للشاب قليل بعد

محطة. آخر يف
املزروعة الشجريات من ني صفَّ بني مضيُت شارعي. ولجُت ثم خطوة مائة حوايل ِرسُت

املنزل. حتى حديثًا
جمود يف تابَعتْني والتي يل، املجاورة ة الشقَّ تقُطن التي العجوز بعينَي عيناي التقت
وأنا القليلة الدرجات وَصِعدُت الخارجي الزجاجي الباب دفعُت نافذتها. زجاج خلف من

تها. شقَّ باب خلف من عيلَّ ص تتلصَّ بها وَشعرُت بابي. مفتاح أستخرج
شعرُت السابق. اليوم بمخلَّفات املمتلئ عىلحوضاملطبخ نظرًة وألقيُت املسكن ولجُت
املنزلية املهام توزيع عىل باتفاقنا يلتزما لم ونبيل، عدنان املسكن، يف زمييلَّ ألن بالغضب

املطبخ. نظافة عىل واملحافظة
كيس يف ووضعتُها املتَِّسخة، مالبيس جَمعُت سرتتي. وخلعُت غرفتي إىل مضيُت
ودخلُت هناك تركتُه الباب. إىل الكيس وحملُت جديد، من سرتتي ارتديُت ثم القماش، من
املتشابكة، البالستيكية الخيوط من سلَّة يف وحملتُها الفارغة البرية زجاجات جمعُت املطبخ.

املالبس. كيس التقطُت أن بعد املسكن وغادرُت
طوابق. عرشة حواَيل من حديثٍة ببنايٍة مررُت القريب. الخدمات مجمع إىل اتجهُت
إىل مضيُت ثم لتُها، وشغَّ اآلالت إحدى يف الكيس محتويات وأفرغُت املغسلة، ولجُت

للدولة. التابع ماركت السوبر الكونسوم،
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قليلٍة فينيجاٍت ب إيصاًال وأخذُت لها، ص املخصَّ املكان يف الفارغة الزجاجات أودعُت
علبتنَي وانتقيُت املحفوظة، األطعمة بصفوف طفُت بالستيكية. سلًَّة التقطُت ثم مقابلها،
وقالبًا البيض، من كارتونًة إليها أضفُت املطبوخ، الجبن من وأخرينَي املدخنة، الرنجة من
أو طماطم بالطبع أجد ولم الخرضاوات قسم إىل انتقلُت املربَّى. من وبرطمانًا الزبد، من
ملون، كرنب وحبة الزهرة، يه ويُسمِّ عدنان يعشُقه الذي من قرنبيط حبة أخذُت خياًرا.

املرشوبات. قسم إىل مضيُت ثم البطاطس، من حبَّاٍت وبضع
رداءتها؛ بسبب تجنُّبها تعلَّمُت التي املحلية الكحوليَّات من وفرية أنواٌع هناك كانت
اكتفيُت أحيانًا. تتوافر التي الروسية الفودكا أجد لم وغريها. والفواكه بالبيض «ليكريات»
السوداء بوك برية عن َعبثًا بحثُت أن بعد اللذيذة األملانية بيلسنر برية من زجاجات بعدة

الخزينة. إىل واتجهُت أعشقها. التي
من الوكالة زميالت إحدى ، إيزابيالَّ ب وفوجئُت بطء. يف تحرَّك طويل طابوٍر يف وقفُت
كانت العضالت. مفتوِل القامة فارِع أملاني شابٍّ ذراع متأبطة تتقدَّمني اإلسباني، القسم
يف شارك إسباني وأٍب أملانية أمٍّ من املالمح، عصبية البرشة، سمراء القامة طويلة أربعينيًة

عمرها. نصف يف الشابُّ وبدا فرانكو. ضد األهلية الحرب
الحي. هذا يف تقيمني أنِك أعرف لم بَا: مرحِّ قلُت

صديقي. لزيارة هنا لكني بعيًدا. أقيم أنا ضاحكة: قالت
هي وحمَلت لطائرة. نموذًجا تحوي علبًة يده يف يحمل وكان رولف. باسم يل َمته قدَّ

نبيذ. زجاجة
الوكالة؟ يف معنا أأنت سألتُه:

. إيزابيالَّ ب تعرَّفُت هكذا للمديرة. ا خاصٍّ سائًقا عملُت كنُت. قال:
واآلن؟ –

العراقي. للسفري الخاص السائق أسبوٍع منذ أصبحُت باعتداد: قال
نموذج ثَمن يدفع صديقها بينما ضاحكة يل وقالت حسابها، دفَعت الخزينة. بلغنا
زجاجات ِسدادات جمع إىل الطائرات ونماذج القطارات من وألعابهم. الرجال الطائرة:

عمرهم. طوال أطفاًال يظلون الثقاب. وُعلب البرية
رولف وقالت: العرشة. الطوابق ذي املرتفع املبنى إىل أشارت سويٍّا. الحانوت غادرنا
ص ومخصَّ التجهيز، سابقة ألواٍح من ُشيِّد للغاية، حديث مبنًى وهو املبنى. هذا يف يقيم

واحد. لفرٍد منها كلٌّ تتسع صغريٍة ُشقٍق من مؤلَّف فهو الجنَسني؛ من للعازبني
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يتعارفوا. كي أسبوعيٍّا حفًال تقيم للسكَّان الحزبية اللجنة وأضافت: بمرفقها َلكَزته
حتى السري وواصلُت مالبيس، التقطُت املغسلة. إىل ومضيُت إليه، يتجهان تركتُهما
ُسرتتي وخلعُت ِفرايش، فوق املالبس ألقيُت وصل. قد رفيقيَّ من أحد يكن لم املنزل.
مفتاح ضغط من تخلَّصُت ألني بالراحة َشعرُت الباب. ظهر يف املثبَّت امِلشَجب عىل وعلَّقتُها
استخرجُت ثم املطبخ، يف املشرتوات سلة وضعُت جيبي. يف الثقيل الحديدي إنجمار بوابة

التليفزيون. أمام األريكة إىل وحملتُها وفتحتُها الَربَّاد من برية زجاجة
ًها موجَّ جميًال برنامًجا كان الصغري). الرمل ساندمانشان(رجل برنامج عىل تفرَّجُت
فيتنام، يف الحرب األخبار؛ نرشة وتَلته نومهم. موعد قبل السابعة يف دائًما ويأتي لألطفال،
نشاط ضد الغربية أملانيا يف واملظاهرات العربية، الشعوب عىل اإلرسائيلية واالعتداءات
من مقتطفاٍت أورد تعليٌق ثم معها. التعامل يف البوليس ووحشية الجديد النازي الحزب
عن ر ُمصوَّ تقريٌر ثم الجديد. النازي الحزب وبرنامج الغربية أملانيا زعماء ترصيحاِت
أملانيا جمهورية ملولد العرشين بالذكرى االحتفال قرب بمناسبة تجري التي البناء أعمال

الديمقراطية.
اسمه يوحي كما — كان شنيتزلر. فون ل سيايس تعليٌق وأعَقبها النرشة، انتهت
قناٍة إىل سينتقلون املشاهدين أن مدرًكا رسعة يف تحدَّث ووقار. مهابة ذا — األرستقراطي
عن لتعلن املذيعة وظَهرِت األخبار. نرشة يف جاء ما يتجاوْز لم الذي حديثه من هربًا أخرى
عن بها معلَّقٌة العيون كل أن تشعر وهي بطء يف وأعلنَت لحظًة َسكتَت ثم املساء، برنامج

العارشة. الساعة يف بولييس فيلٍم
التشويش عمليات بسبب اإلرسال شحوب وتجاهلُت الغربية. برلني قناة إىل حوَّلُت
روسيليني اإليطايل للمخرج ممتاًزا فيلًما شاهدُت الرشقية. أملانيا بها تقوم التي الفاشلة

السطوة. عرشإىل الرابع لويس صعود يُصوِّر الفرنيس التليفزيون إنتاج من
تصوير وأعَجبَني التاريخية. الفنية اللوحات بأسلوب ة معدَّ الفيلم من لقطة كل كانت
يف وخاصًة السلوكيات يف أحَدثَها التي ات التغريُّ خالل من بالسلطة شعوره لتطوُّر الفيلم

األزياء.
إنجمار إىل الذهاب فكرة داعبُت مكاني. يف واسرتخيُت ثانية برية زجاجة فتحُت
القديم اآلخر إىل االنتقال ثم األوبان وركوب الذهاب عملية رُت تصوَّ معها. الليلة وقضاء
حجراُت نوافذه من وتبدو ألليه، شنهاوزر فوق عاليًا يصعد وكيف الضعيف، النور ذي
أُغاِدره ثم الخانقة، الحديثة الحجرات مع املقارنة تستدعي التي الواسعة الحرب قبل منازل

الحائط. قرب منزلها حتى مسافًة وأميش محطتنَي بعد
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املطبخ إىل صحبتُه هيلدا. صحبة يف وصل أن عدنان لبث وما الخروج، عن عَدلُت
أمام هيلدا اسرتخت بينما ر، املحمَّ «القرنبيط» من الَعشاء طعام إعداد يف وعاونتُه

للغاية. متعبٌة أنها معلنًة التليفزيون
مالبَس يف منه أطوَل كانت جديدة. شقراءَ فتاٍة صحبة يف األثناء هذه يف نبيل وَفد

هيلدا. وجه عىل امتعاٍض نظرة ولحظُت فخذَيها. منتصف عند ف تتوقَّ وجوبة أنيقة
دقائق. بعد جاهًزا الَعشاء سيكوُن وقتَك. يف جئَت له: قلُت
مطعم. يف أكلنا شكًرا. غرفته: إىل فتاته يسحب وهو قال

وحملناها أطباقنا بإزالة وعدنان أنا قمنا انتهينا وعندما التليفزيون. أمام نحن أكلنا
تعبأ أن دون التليفزيون تُتاِبع مكانها يف اسرتخت التي هيلدا طبق مع املطبخ إىل

بمساعدتنا.
أصوات سمعي إىل تناهت املغلقة. نبيل بغرفة مارٍّا غرفتي إىل ومضيُت اغتسلُت،

بطالقة. األملانية يتحدَّث أنه والحظُت حديثهما.
حتى داخلها الفيلم بلفِّ وقمُت الكامريا تناولُت باملفتاح. بابها وأغلقُت غرفتي ولجُت
الكامريا َظهر جذبُت ثم األحمر، املصباح وأضأُت السقف نور أطفأُت ُعبوته. إىل يعود
فيها وأفرغُت التحميض ُعلبة داخل الحلزوني اإلصبع حول لَفْفتُه الفيلم. ُعبوة وأخرجُت
محتويات أضفُت ثم الحامض، من األول الكيس ومحتويات زجاجة من ماءٍ لرت نصف
صعبة عمليًة كانت تماًما. ذاب حتى املزيج وقلَّبُت صغرية، جرعاٍت يف الثاني الكيس

طويًال. عليها تدرَّبُت
إىل الالمعة غري اسة الحسَّ الطبقة وجعلُت مستقيمة. بصورٍة الفيلم لسان قصصُت
اليرسى بيدي الفيلم أدرُت الحلزوني. اإلصبع يف أسفل من الثاني الثقب شبَكُت ثم الخارج،

املنبِّه. وضبطُت النور، وأضأُت العلبة، أغلقُت ثم ببطء، اليسار إىل حوله
املنبِّه عىل وعيني دقائَق أربع انتظرُت السهم. اتجاه يف مرات عدة ببطء الحلزون أدرُت
انتظرُت الصنبور. مياه فيه وصبَبُت اإلناء فتحة من املحلول رميُت ام. الحمَّ إىل مضيت ثم
زجاجٍة يف قبُل من أعددتُه الذي التثبيت سائل ووضعُت املياه، أفرغُت ثم دقائَق خمس
إىل وُعدُت الصنبور تحت الُعلبة ووضعُت السائل أفرغُت أخرى دقائَق عرش بعد خاصة.

غرفتي.
إىل وحملتُها العلبة محتويات فأفرغُت ام الحمَّ إىل مضيُت ثم ساعة نصف انتظرُت
واضحة. السلبية الصور كانت الضوء. يف ورفعتُه الفيلم وأخرجُت الغطاء رفعُت الغرفة.
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الشوفاج، أعىل النافذة، مقبض يف الفيلم وعلَّقُت املكتب ُدرج من معدنيٍّا مشبًكا تناولُت
ليجف.

التام. الهدوء عليه يُخيِّم الظالم يف غارًقا املسكن كان ام. الحمَّ إىل الغرفة غادرُت
عنها. املتخلِّفة اآلثار بتنظيف تُعَن ولم ت استحمَّ قد هيلدا أن والحظُت جيًدا. يدي غسلُت
عمق يف نمُت والنصف. السادسة عىل امُلنبِّه ضبطُت أن بعد فرايش إىل أخريًا لجأُت
وإغالق فتح صوت وسمعُت ام. الحمَّ إىل مرسًعا قمُت امُلنبِّه. صوت عىل استيقظُت ثم
مفاجئًا رصاًخا سمعُت ثم لعمَليهما. انرصفتا قد الفتاتنَي أن وفكَّرُت مرتنَي. الشقة باب

الصالة. إىل خارًجا فاندفعُت
عدنان انضم البكاء. عىل موشًكا املرآة يف عانته شعر يتأمل وهو عاريًا نبيل وجدُت

يجري. مما مذهوًال ووقف إلينا
بعدوى أُصيب أنه أعلن فقد سنه؛ صغر رغم واسعة ثقافٍة عن السوري الشاب كشف

الرشموطة». «أخت من العانة قمل
واستقر للفضيحة. تجنُّبًا الشاب فرفض الوكالة، طبيب إىل الذهاب عدنان اقرتح

امُلجاور. الخدمات مجمِع يف الطبي املركز إىل االلتجاء عىل الرأي

٥

— العربي القسم يف الجدد األعضاء نحن — لتأخذنا الفارتبورج السيارة نويمان لنا أَعدَّ
الشهري. الزان) أشجار (غابة بوخنفالد اعتقال معسكر لزيارة

الخلف. يف ونبيل جلسعدنان بينما جواره إىل املقدِّمة يف وجلسُت الثانية. يف انطلقنا
املرشد بدور قائًما الطريق ُطول يتكلَّم وأخذ مرتفع. بصوٍت السيارة راديو أدار

حصاد. آلِة فوَق تعمل الضخمة املرأة وهذه رائعة، بألواٍن حقوٌل هذه السياحي:
األملان األَْرسى معسكر يف عاًما قىض فقد الشخصية؛ املعلومات بعض أيًضا أعطانا
ى سيرتقَّ لكنه ترابانت، سيارة يملك أنه كما الثانية. العاملية الحرب نهاية يف بلجيكا يف

عام. بعد سيتسلَّمها فارتبورج سيارة حجز إذ قريبًا؛
بتعليته هو قام دقائَق وبعد صوته. ضُت وخفَّ الراديو إىل يدي فمددُت داع بالصُّ َشعرُت
بدت بقريٍة َمرْرنا ثم ساعات، أربع بعد جوتا بلغنا حتى املهزلة هذه وتكرَّرْت جديد. من
بروز. أي بال ممسوحة واجهاٍت وذات متالصقة املتجاورة الخشبية ومنازلها تماًما ميتًة

الشارع. يف أحًدا نََر ولم
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يمتد الذي بان األوتو طريق إىل انحرفنا كيلومرتات بخمسة إيرفورت نبلغ أن قبل
بالسيارات. مزدحًما الطريق وكان برسعة. انطلق وهنا برلني. إىل الحدود قرب أيزناخ من
يُضاِعف فكان نُصاِدفها، التي املتواضعة الرتابانت سيارات كل يسبق أن ه همَّ وجعل
التي املسكينة السيارة يتجاوز أن بعد يمينه إىل يعود ثم الطريق، يسار إىل وينتقل رسعته

عاليًا. بها ح وتُطوِّ ترفعها أن هواءٍ هبَّة وتُوِشك متأرجحة كربيٍت كعلبة تبدو
بارزة بلكوناٌت لها قديم طراٍز من ببيوٍت رة مشجَّ شوارُع ساعة. بعد فايمار وصلنا
ببلكوناٍت دائًما تُبنى كانت الحديثة املباني نويمانإن وقال القديمة. القاهرة كمنازل تبدو
جدوى يفهم ال أنه فأعلن الحزب، رجال من عدد مع املدينة أولربيشت زار حتى بارزة
السنة، يف فقط شهَرين إال الشمَس تعرف وال إيطاليا، مثل ليست أملانيا ألن البلكونات؛
إلغاء إىل الصحف دَعت التايل اليوم ويف الشعب. ألموال تبذيًرا البلكونات تكون وبذلك

ذلك. بعد السكنية البلوكاُت منها وخَلت البارزة، البلكونات
يف انطلقنا ثم املتجاوران. وشيلر جوته منزال فيه يقوم الذي الطريق عَربْنا برسعٍة
بارزة. ملوَّنٌة رشفاٌت لها اليشء، بعض قديمة سكنية، بلوكاٌت عليه تُِطل مرتفع طريٍق

الذين هم فقط الضباط قريبة. حاميٌة فلهم الروس؛ الضباط منازل هذه نويمان: قال
فال. الجنود أما عائالتهم، بإحضار لهم يُسَمح

جميل طريٍق يف انطَلقنا بوخنفالد. كلمة عليه الوردي الرخام من تذكاريٍّا نصبًا بلغنا
الرءوس ذات امللساء الرشيقة الزان وأشجار العالية، الكثيفة األشجار من صفوف بني
يعُربونه كانوا الذين املعتقلني شعور أتمثَّل أن وحاولُت مرات عدة الطريق دار املدبَّبة.
يف يقطعونه كانوا الذين املعتقل ضباط وشعور عودة، بال املعتقل إىل ذاهبني يوٍم كل

الجانبية. املقاعد ذات الشهرية املوتوسيكالت
الشعار هذا تحمل الفتٍة أسفل ومَرْرنا الشائكة. باألسالك املحاط املعسكر مدخل َعَربنا

يستحق». ما «لكلٍّ الساخر:
ُمعِطيًا واجهنا سرتته. ياقة يف الدقيقة الحزب شارة يحمل شابٌّ مرشٌد استقبَلنا
ويجري معاريضالنازي، ليضم ١٩٣٧م، عام يف املعسكر هذا أُقيم وقال: للمعسكر ظهره
األملان من آالٌف للتعذيب. هنا فرٍد مليون تعرَّض١٨ الوحشية. باملعاملة معنويٍّا تحطيمهم
أفران يف أُحرقوا ثم املوت، حتى ُرضبوا إذ الحرية؛ إىل منهم مليونًا ١١ يُعد ولم والبولنديني.

الغاز.
«شارع الطريق هذا عىل أطلقوا السجناء وقال: املعسكر، وسط املمتد الطريق إىل أشار

الدماء».
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وكانوا عليهم، والنداء املساجني تعداد بها يجري كان واسعة، ساحٍة إىل تقدَّمنا
وغالبًا واملطر. الثلج تحت ذلك أجل من ومساء صباح كل ساعاٍت الوقوف عىل يُجَربون
ينتهي وال ساعة. ١٨ أحيانًا يستمر الذي االنتظار أثناء موتى يسُقطون البعض كان ما
من ني صفَّ وسط السري عىل فرُيَغمون لتصفيتهم، املحجر إىل يُقادون إذ ذلك؛ عند األمر
يف ُحفاًة يعملون ثم الرصاص، عليهم يُطِلقون أو بالهراوات يرضبونهم الذين الُحراس
منذ القاهرة رشق زعبل أبي معتقل يف للشيوعيني حدث كما تماًما ونقِلها، األحجار تكسرِي

قليلة. سنواٍت
جمال رجال عبقرية عنه تفتَّقْت أم ذلك عىل أملان خرباءُ أرشف هل تُرى، فكَّرُت:

النارصبمفردهم؟ عبد
واألحزمة بالسياط ليُجلَد فوقه السجني يُعلَّق خشبي عاموٍد عىل أيًضا الساحة احتوت

املهمة. بنفس تقوم التي «العروسة» الِقَدم منذ مرصأيًضا يف لدينا الجلدية.
يف ُوِضعوا معتقٍل ألَف أربعني قرابة الحرب نهاية عند ت ضمَّ التي العنابر أحد دخلنا
لها التقطُت واحدة. ببطانيٍة يلتحفون مساجني ٤ أو ٣ واحدة كل تضم خشبية، فجوات

السابقني. بقاطنيها أتخيَّلها وأنا صورًة
بالجلد االعرتافات النتزاع النازيون استخَدمه «املعزل»، يُدعى مبنًى إىل املرشد أخذَنا
صلألطفال. ُخصِّ الذي ٨ رقم العنرب ولجنا ثم والتسميم، والشنق باألقدام والوطء بالسياط
لهياكَل وأخرى الشائكة األسالك خلف رثَّة مالبَس يف األطفال من لجموٍع صورٌة تصدَّرتْه

لهم. عظميٍة
من يل، ذكر كما برينبك، فرياها ليلة، كل منها تنطلق األدخنة كانت باملحرقة. مررنا

به. يعمل الذي املصنع
االحتكارات ألصحاب لوحات عدة بجدرانه ُعلَِّقت إداريٍّا مكتبًا وولجنا املدخل، إىل عدنا
ُكوفئوا وكيف وغريها، وسيمنس وثيزين وكروب فليك وهي هتلر، سانَدت التي
أرباح بلَغت املثال سبيل وعىل املعسكرات. معتقيل من السخرة وعمالة التسليح بعقود

مارك. مليون ٨٢٢ ١٩٤٣م، عام فاربن جي آي
لهم؟ حدث ماذا سألت:

رشكاتُهم زالت ما ذلك ورغم الحرب، بعد الجرائم بهذه أُِدينُوا مبتسًما: املرشد أجاب
رأسها. عىل وُهم نشاَطها تمارس

٢٩ بتاريخ واحدٌة منها متباَدلة، رسائَل من زنكوغرافية صوًرا أخرى لوحٌة حمَلت
يجب مناسبًا تقييًما تعطي ال الحيوانات عىل التجارب كانت «ملَّا تقول: ١٩٤١م، ديسمرب

63



٦٩ برلني

بعنوان: ١٩٤٣م، أبريل ١٣ بتاريخ ثانية ورسالٌة البرش». عىل التجارب هذه تُجرى أن
الجستابو: لقوات التابع الصحي املعهد من دينج دكتور وبتوقيع األولية» «التجربة
منهم ومات عنيفة، ى ُحمَّ أعراَض أخرى مرًة األوردة يف ُحِقنوا الذين الستة األفراد أبدى …»

خمسة.»
ضد أمصاٍل إلنتاج فاربن جي آي رشكة ملصلحة التجارب أُجريَت املرشد: علَّق

الحميات.
ابتسم مزركًشا. جلديٍّا وَسوًطا وأباجورة اًزا قفَّ َضمَّ زجاجي صندوٌق به ركن إىل قادنا
مع مولر املعسكر قائد كان وقال: غرائبه، آخر عن الكشف ينوي الذي الحاوي بطريقة
وَصنَعت جلده. يسلخان ثم السجناء من وشًما يحمل من ينتقيان واجنر الدكتور طبيبه

البرشية. الجلود من األشياء هذه مولر، زوجة كوخ، فراو
يف وأكلنا عائدين، السيارة ركبنا صمت. يف املكان وغادرنا التقيؤ. يف برغبة شعرُت
عدنان أما نبيل. فعل كما كبرية بشهيٍة نويمان أكل الطريق. جانب عىل صغري مطعٍم

لَُقيمات. ببضع مثيل فاكتفى

٦
من بحقيبتنَي مثقًال وتبعتُها باألشجار. املحفوف الطريق يف الكبري بجسِمها َمتني تقدَّ
يف وتلطُمني خطوة كل مع تتأرجُح رقبتي يف املعلَّقة والكامريا إند الويك احتياجات
وأنا انتباه، بنصف حديثها إىل استمعُت ما. بأغنيٍة مرتنًما خلفنا الطفل وَهرَول صدري.
املدرسة إىل أمِس الطفل رافَقِت كيف روت الشجر. أوراق فوق العصاري شمس ل أتأمَّ
يده. إليه مدَّ منه. أكرب آخر طفٍل جوار إىل ُهرع وكيف الصباح. طابور إىل ينَضم وراقبَتْه
اندفَعت وقد الهواء يف ممدودة ويُده َحراٍك بال واقًفا فظل له، صديٍق إىل ترَكه األخري لكن
معي فعًال. قالت: أيًضا. الكبار مع هذا يحُدث فقلُت: الحديث، عن َفت توقَّ وجهه. إىل الدماء

هكذا. دائًما األمر كان
منهًكا. بمالبيس، الفراش عىل وتمدَّدُت ِحْميل، من فتخلَّصُت أخريًا، ة العشَّ وصلنا

الفور. عىل النوم يف استغرقُت
الظالم. يف الشاي من كوبًا أعَددُت ليًال. العارشة يف البعوض قرصاُت أيقَظتْني
إىل يدي مَددُت ثم شفتَيها. يف وقبَّلتُها فوقها انحنيُت إليها. فذهبُت تُناديني وسمعتُها
من وداعبتُه ثديها، إىل يدي رفعُت ُمتَعبة. ميودة، إنها قالت: ستُها. وتحسَّ ساَقيها بني ما
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لسان عىل كثريًا ترتدَّد التي الكلمة متعب. أيًضا أنا قائًال: انسحبُت ثم النوم، قميص فوق
األملان.

وانَضم الصغرية. الحديقة يف نصبناها بالستيكية مائدٍة حول الصباح يف اجتمعنا
مفتول اًرا نجَّ الهر كان الثالثة. وأطفالهما تسان، وفراو هر املالصقة؛ ة العشَّ سكان إلينا
دائمة بنظرٍة ورشيقة مليحٌة أطفال، فُمدرِّسة زوجتُه، أما وشبابه. بقوَّته ا معتدٍّ العضالت،
وكان ساَقيها. انسياب عن كشف أزرق وشورتًا أكمام بال بلوزًة ترتدي كانت الرشود.
خريطًة أمامنا بسط النجارة. مقياس جيبه من يربُز مماثل شورٍت يف الصدر عاري هو
بها. املتصلة والبُحريات البُحرية يف بقاربه سيتخذه الذي املجرى يتتبَّع ومىض للمنطقة،

هل تسان، فراو زوجته: مخاطبًة الشطائر من بطبٍق وأردَفته الشاي إنجمار قدََّمت
جبن؟ فطرية يف لَك

هرمان. فراو لِك شكًرا الفراو: أجابت
بها يُوَجد التي واألماكن برلني أسواق يف املتوافرة الفاكهة حول متكلَّف حديٌث دار

املشعر. تسان الهر صدر عن عينَيها ترفع تكاد ال إنجمار أن ولحظُت الخوخ.
عندما تسان فراو وجه ج وترضَّ للمجموعة. بعضالصور والتقطُت الكامريا أحَرضُت

ساَقيها. إىل الكامريا بُت صوَّ
واقَرتَحت جون. الطفل معها مصطحبًة النهرية، بجولتها تسانلتقوم عائلُة انسحبَت
بالزبد األسود الخبز رشائح أعَدْدنا لها. صديقًة نزور ثم األقدام عىل بجولة نقوَم أن إنجمار
أنا واكتفيُت فستانها أسفل مايوه ارتَدت مياه. وزجاجة القهوة من وتُرُمس والفورست
صفٍّ أمام رسنا ة. العشَّ وغادرنا رقبتي حول الكامريا وضعُت خفيف. وقميٍص بشورت
ِفراٍش وفوق املفتوحة. أبوابها من ويجيئون يروحون أصحابها كان املتالصقة، األكواخ من
حادِّ جامٍد بوجٍه الشمس بأشعة تستمتع قطعتنَي من بمايوه امرأٌة استلقت باٍب أمام
تحت للزهور حوًضا يُرتِّب الصدر عاري عجوٌز راح املجاور الكوخ حديقة ويف القسمات.
التايل الكوخ سكان وتوزَّع ذبابة. بتصيُّد آخُر كهٌل وانَشغل مايوه. يف بدينة امرأٍة إرشاف

الكاوتشوك. من ِفراٍش ونفِخ لألطفال أرجوحٍة استخدام بني
بمجاديفواآلخر بعضها املارَّة، الزوارق عىل نُِطل فوقه وقفنا جدول. فوق جًرسا عَربْنا
وخْلفه الطريق. تتبُّع يف مستغرق وهو امِلقَود أمام يجلسمسرتخيًا رجًال تابعُت بموتورات.
شيئًا ويُرتِّب األجهزة عىل نظرًة ويُلقي جلسته يف يعتدل واآلخر الحني وبني باملايوه. امرأٌة

مستمتًعا. للقيادة يعود ثم الركن. يف
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الجو برائحة استمتعُت الغابة. تبدأ حيث األخرى؛ الناحية عىل وهبطنا السري واَصْلنا
فوق ملتصَقني تمدَّدا وفتاٍة شابٍّ عند نظراتي َلت وتمهَّ والعصافري. البالبل وأصوات النقي
فمنَعتْني رهما؛ أُصوِّ أن أردُت بلوزتها. أسفل يده واختفت درَّاجِتهما، جوار إىل الُعشِب

خصوصيتهما. عىل نعتدي ال كي إنجمار
يف الجينز مالبس ارتداء علينا محظوًرا كان الخمسينيات منتصف يف متفكِّهة: قالت
القبالت وتباُدل السجائر وتدخني املدرسية، الحفالت يف الروك أنغام عىل والرقص املدارس

الحمل. منع حبوب تعاطى جيٍل أول كنا الستينيات مطلع ويف جهاًرا.
الرجل عىل الحصول زال فما تُحل؛ لم املرأة مشاكل لكن اسرتسلُت: ثم قليًال لُت تأمَّ

إيزولدا. مثًال خذ صعبًا. املناسب
اإلنجليزي. القسم شقراء مع تجربتي لها حَكيُت قد كنُت

صباها يف اآلن. إىل تنجب أو ج تتزوَّ ولم الثالثينيات منتصف من تقرتب اآلن إنها –
التجربة. هذه تجاُوز من تتمكَّن ولم الحائط، فرََّقهما ثم قويٍّا، ارتباًطا لها بقريٍب ارتبَطت
لتقيض جيدة صحٍة يف رجٍل اصطياد يف تفكر إنها فقالت أسبوع، من معها أتحدَّث كنُت

تنجب. كي واحدة ليلًة معه
النظافة بالغة الشوارع وبَدت كلِّه. املكان عىل نظرًة منها ألقينا هضبة، شبه َصِعدنا
وجدنا وفجأًة البَُحرية. شاطئ إىل ينحدر منخفًضا هبطنا نظام. يف متالصقة والبيوت

املخلَّفات. أنواع وكلِّ الزبالة من أكواٍم أمام أنفسنا
حقيقتنا. عىل نظهر الَربَّاقة الواجهة خلف قالت:

األمر؟ يُنظِّمون ال ملاذا سألتُها:
كافية. اعتماداٌت تُوجد ال أجابت:

إىل فالتجأنا اسة، الحسَّ برشتها عىل القوية الشمس أشعة تأثري من إنجمار َرت تَرضَّ
ِفراشان عديدة؛ بأغراٍض جانبًا أُرسٌة واحتلَّت بالالجئني. ازدحَمت باألشجار مظلَّلة منطقٍة
فوقها معدنية مائدٌة واطئنَي، جداَرين شكَّال بحيث جوانبهما، عىل أُقيما املنفوخ املطَّاط من
عجوٌز كتمثاٍل منتصبًا إليها جَلس وسكني، وخبز بيضوجبن وخزانة البالستيك من أكواٌب

الطائرة. الكرة يلعبون الشبان من مجموعًة يُتاِبع سوداء بنظَّارٍة الصدر عاري
رفيقها يستمع بينما واطئ، مقعٍد فوق مضطجعٍة عجوٍز جوار إىل األرض اقتَعدنا
واعتمدت بطانيٍة فوق بطنها عىل أسود بكيني يف فتاٌة استلقت وأمامنا الراديو. إىل
فوقها، املنترش األصفر والزغب الشمس لوََّحتها التي برشتها لُت تأمَّ تقرأ. مرفَقيها عىل
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من يُغَسل لم ًا مغربَّ وبدا طويًال أسوَد شعرها وكان املرتفعة. رتها مؤخِّ استدارة ثم
مدة.

واحدة. سحابٌة تُوجد ال الصافية. السماء إىل انظر قائلة: اهتمامي إنجمار اجتذَبَت
نادر. أمٌر إنه

اآلخر. الشاطئ إىل سأُسابُقَك نعوم. دعنا يل: وهتَفت فستانها نزَعت
السباحة. أُجيد ال إني ثم مايوه. أُحِرض لم قلُت:

برباعة. تعوم راقبتُها بقوة. املياه مضتترضب البحرية. إىل وقَفَزت الشاطئ إىل ُهرَعت
قالت والرباعة. القوة بنفس عائدة وعامت استدارت اآلخر. الشاطئ من اقرتبَت ما ورسعان

رائعة. املياه هريليش، بمنشفة: جسدها ف تجفِّ ورشَعت إيلَّ ت انضمَّ عندما
محرِّرًة تعمل التي زيجريد صديقتها لنزور قليٍل بعد وقمنا الجبن. شطائر تناولنا
نجد ولم جئنا. حيث من ُعدنا الجامعية. الدراسة أيام إىل عالقتهما وتعود للنرش داٍر يف
من أكرب كانت الصديقة. ة عشَّ بلغنا ساعٍة ربِع وبعد السري. فواصلنا والطفل تسان عائلة

غرف. عدُة وبها تنا عشَّ
تبدو حسيَّتنَي، وشفتنَي أوسطية، رشق مالمَح ذات الشعر سوداء أربعينيٌة استقبَلتنا
إىل َمتنا وقدَّ عمره. من عرشة الخامسة يف بدين ابٌن لها وكان وجهها. عىل اإلرهاق عالمات

سوكارنو.
االسم هذا عليه أطَلقُت النطق. صعبة عديدة حروٍف من املؤلَّف اسمه هو هذا يكن لم
طول يف كان الشهري. الزعيم يشبه أنه ورأيُت إندونييس، أنه علمُت عندما نفيس وبني بيني

بالحيوية. مليئًا البنية، متني البرشة، أسمر سنوات، بعدة مني وأكرب قامتي
العطلة األورالوب، ستقضيان أين والقهوة: الكعك لنا تُقدِّم وهي زيجريد سأَلتنا

الصيفية؟
بلغاريا. إىل سأذهب إنجمار: قالت
وحَدِك؟ حاجبَيْها: زيجريد رفَعت

أصدقاء. مع وقالت: إنجمار، وجه إىل الدماء اندفَعت
الوكالة. يف العاملني نقابة لدى يل مكانًا حجزُت أنا قائًال: الحديث يف لُت تدخَّ

العام. أول يف دائًما يتم األماكن وحجز بعُد. تعارفنا قد نكن لم إنجمار: أوضَحت
الرحالت الشيوعية؛ املجتمعات يف النقابات دور هو هذا ساخًرا: سوكارنو علَّق

والعطالت.
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أِلفتاه. كأنما تعليقه من االنزعاُج املرأتنَي وجَهي عىل يبُد لم
تفعله؟ أن املفروض ما سألتُه:

اإلدارة وبني بينهم تناقٌض دائًما هناك العاملني. مصالح عن الدفاع ة: حدَّ يف قال
حاجة فال إذن تمثِّلها، والدولة العاملني مصالح عن املدافع إنه يقول: الحزب لكن والدولة.

آخر. ملدافٍع
زيارة؟ يف أنت أم هنا تُقيم هل سألتُه:

باملثل. تُجيدها زيجريد وكانت جيدة. إنجليزيًة يتحدَّث كان
زيجريد. ألرى أسبوٍع كل هنا وآتي الغربية برلني يف أعيش أنا قال:

هناك؟ تفعُل وماذا قلُت:
أكتب. وقال: ابتَسم

تكتُب؟ ماذا –
ِقصًصا. قال:

ممتازة. بوليسية ِقصٌص زيجريد: علََّقت
تنُرشها؟ وأين –

هنا. –
األملانية؟ تُجيد هل سألتُه:

األملانية. إىل تُرتِجم وزيجريد باإلنجليزية. أكتب أنا ال. –
بوليسية؟ وملاذا –

من مجرَّدين أبطاٍل عن ساذجة أعماًال غريها؟ أكتب ماذا ثم الُقراء. إىل األقرب إنها –
واقعي بطٍل لتقديم الفرصة تُعطيني البوليسية ة القصَّ هنا؟ يُنَرش الذي مثل ومملِّني الحياة

بذكاء. الحقيقة عن يبحث
الغربية؟ برلني يف تقيم فلماذا هنا، تنُرش طاملا بخبث: سألتُه

مرة. من أكثر هذا له قلُت زيجريد: قالت
يعُرب من كل الرشقية. إىل الغربية من أعُرب عندما للرسقة أتعرَّض أني خصوًصا قال:
من ساعاٍت تسع خانق. هنا الجو لكن رشقية. بمثلها غربيٍّا مارًكا ٢٥ يستبدل أن يجب
نشاٍط أي عن عاجزين ويرتُكهم الناس طاقة يستهلك األساسية املتطلبات وغياب العمل.

ثقايف. أو فكري
الضمانات غري من وغالبًا الشديد. اإلنهاك حد إىل أيًضا كثريًا يعملون الغرب يف –

هنا. املتوافرة
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سمعت هل الغرب؟ عىل والثقايف الفكري يقترصاالزدهار ملاذا مرة: نفسَك تسأل ألم –
ثم واحدة مرًة تُعرض مرسحياٍت ويكتب الغربية أملانيا من لجأ الذي هاكس بيرت عن
أو اإلطالق؟ عىل أخرى مرًة تعرض وال كتابتها» «إعادة أساس عىل العرض من تُسحب
أن أساس عىل الرسميون اد النقَّ استنَكَرها التي براون فولكر للشاعر الجاز قصيدة عن
إىل إشارة من تخلو أبياتَه وأن االشرتاكي، للمجتمع املناسبة املجازية الصورة ليس الجاز

الخصوص؟ وجه عىل األوركسرتا وقائد املوسيقية النوتة
قصصَك؟ بعض تُريه ال ملاذا قائلة: الجدال لوقف زيجريد تدخَلت

كبرية صورٌة َرتها تصدَّ واملجالت بالكتب اكتظَّت صغرية غرفٍة إىل ذراعي من جذبَني
يده ويف الثمني املطر بمعطف له أخرى صورٌة جوارها وإىل يكتب، وهو الحائط عىل له
الغربية برلني إىل طريقه يف املرتو، محطة نحو بثقٍة يخطو وهو الفاخرة الجلدية الحقيبة
وفتَحها الرشقية. أملانيا يف تصُدر شهرية مجلٍة من أعداد أربعة استَخرَج قصصه. حامًال

القصرية. ِقصَصه ت ضمَّ مطوية صفحاٍت عىل
الكتابة؟ يف تُفكِّر ألم سأَلني:

مهنتي. هي أجبُت:
األدبية. الكتابة أَقِصد قال:

عن النظر برصف نفسك عن به تُعربِّ أن يمكنَك بالتصوير. مهتم اآلن أنا فكَّرُت. قلُت:
السائدة. واللغة به تُقيم الذي البلد

هنا. النرش سهلة إنها البوليسية. القصص جرِّب –
األملانية. أعرف ال لكني –

أفعل. كما لَك. تُرتِجمها وإنجمار باإلنجليزية. اكتُبها –
إندونيسيا؟ خارج مدة من لَك كم –

األنهار مياه وتلوَّثَت الشيوعيني، بذبح سوهارتو قام عندما منها هربُت أنا قال:
أُعد. لم ساعتها ومن القمع. يناَلني أن وخفُت بهم عالقٌة يل كانت بدمائهم.

إليها؟ بالحنني تشُعر أال –
بلد. أي إىل باالنتماء أشعر أُعد لم يل. بالنسبة غريبًة أصبَحت السنوات هذه بعد قال:
الحديثة والوسائل تحقيقها وإجراءات الجرائم أشهر عن ووجدتُها الكتب بني قلَّبُت
بلدان يف التليفون أرقام عىل تحتوي ضخمة مجلَّداٍت عدة هناك وكانت ذلك. يف املستخَدمة

والطائرات. القطارات ملواعيد وأخرى أصحابها وأسماء أوروبا وسط
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املراجع. هذه عن يستغني ال البوليسية الروايات كاتب قال:
فأعطانيها. أقرتضها أن طلبُت املفتشميجريه. عن سيمنون جورج ل رواية ملحُت
قصصه عىل األملان تعليقات عن يتحدَّث ومىض السيدتنَي. بجوار مقعَدينا إىل ُعدنا
االنرصاف. يف رغبتنا فأعلنَت بعيني إنجمار ل غمزُت داع. بالصُّ أشعر وبدأُت بها. وإعجابهم

الكالم. عن يُكف ال إنه الكوخ: عن ابتعدنا عندما قالت
إرهاق. من زيجريد عىل يبدو فيما السبب لعله قلُت:

الجنسية. مطالبه كثرة من يل اشتكت آخر. سبٌب هناك ال. وقالت: ضحَكت
طعام ليتناول عليه ناَدت ة. العشَّ وصلنا عندما تسان عائلة مع زال ما جون كان

وكوتليت. بالكاري وأُرًزا بالطماطم فاصوليا سأُِعد وقالت: الَعَشاء،
قليًال. أقرأ ثم سأُساعدِك قلُت:

٧

قبُل. من كهذا صيًفا برلني تشهد لم تُطاق. ال الحرارة ًفا: متأفِّ نويمان قال
— التأمني إىل نبيل سارع الحرارة. أو الكحول من بالحمرة ًجا ُمترضِّ وجهه كان
املستطيلة املائدة حول الجالسني وجوه عىل اإلرهاق وبدا الرئيس. مالحظة عىل — كعادته

اليوم. بداية يف زلنا ما وكنا املشرتك. مكتبُنا هي التي
إيلَّ: تطلَّع ثم اعة، السمَّ ورَفع خلفه ذراعه فمد نويمان، خلف التليفون جرس دق

لَك.
املتحدِّث. ِلتتبنيَّ السمع تُرِهف باآلذان وشَعرُت املائدة. حول وُدرُت مقعدي غادرُت

إنجمار. تكون أن عُت وتوقَّ
الشارع إىل ببرصي ورسحُت النافذة، قاعدة فوق نويمان تركها التي السماعة تناولُت

مالبسها. من فة متخفِّ إليه خرَجت التي والناس
وأحمُل النجدي حازم أنا صادق؟ األستاذ آلو. املرصية: باللهجة عربيٍّا صوتًا سمعُت

كمال. صديقَك من رسالًة لَك
أنَت؟ أين قائًال: به بُت رحَّ

املبنى. مدخل يف قال:
حاًال. إليك سأنزُل قلُت:

زائر. عندي دقيقة. سأنزل نويمان: ل وقلُت اعة السمَّ وضعُت
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تنتظر أوراٍق أية هناك تكن لم املائدة. من موقعي إىل وتطلَّع وجِهه عىل الضيق بدا
الزمن. من ساعٌة التايل اإلرسال وبني وبيننا التصحيح

املدخل. إىل وهبطُت موافقته. أنتظر أن دون القسم غادرُت
يف الكانتني إىل واقتدتُه صافحتُه الحارس. أمام سنِّي يف أسمر نحيًفا شابٍّا وجدُت

الحارس. لدى ُهويَّته بطاقَة ترك أن بعد األريض الطابق
حيث أسبوٍع منذ القاهرة يف وكان االقتصاد. يف للدكتوراه هنا يدرس إنه يل قال

خطابه. وأعطاني بصديقي. تعرَّف
متقابَلني. وجلسنا لنا. القهوة من كوبنَي أحرضُت

القاهرة؟ يف الجوُّ كيف سألتُه:
والناُس د. ُمجمَّ شبه االشرتاكي واالتحاد يشء. كل يف ثقتها فقَدت الناس كئيب. أجاب:

اشرتاكية. بكلمة عالقة له ما كلَّ تُعاِدي أصبَحت
الدرجة؟ لهذه –

هل التسجيل. أجهزة من خوًفا حوله ت يتلفَّ إنساٍن كل مكان. كل يف األمن أجهزة –
زوجته مع ينام ال وخالد نومهما. أثناء زوجته مع حميميٍّا حواًرا له لوا َسجَّ تعرفلطفي؟

معها. لينام أخرى مدينٍة إىل بها سيارًة يأخذ منزلهما. يف
ارتشف للغاية. قصرية جوبٌة عنهما كشَفت اللتنَي البوفيه فتاة بساَقي عيناه تعلََّقت

تسكن؟ أين وسأَلني: قهوتَه
مساكن يف أُقيم أنا مني. بالقرب متعجبًا: قال والضاحية. الشارع اسم له ذكرُت

تعرفزينب؟ هل كارلسهورست. ب املدرسة
نفيًا. رأيس هززُت

للعازبني. صة مخصَّ عاليٍة بنايٍة يف منَك أمتاٍر بعد عىل تسُكن إنها قال:
تفعل؟ ماذا البناية. أعرف قلُت:

يف الصوتيات عن دكتوراه رسالة وأعدَّت األزهر، جامعة يف هي غريبة. تُها قصَّ –
إبعادها يف الحل الحكومة ووجدت بتكفريها. مهدِّدين الشيوخ بعض عليها فثار القرآن،

الرشقية. أملانيا يف شكلية دراسية منحٍة عىل لها فحَصلوا املشهد، عن
عمرها؟ كم –

الثالثني. حوايل –
األملانية؟ تعرف هل –
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اسمع. واحدة. لحظًة نرتكها ال كارلسهورست يف املرصيني نحن لكننا أبًدا. –
بها. أُعرِّفَك معي تعاَل اليوم. سأزورها

متى؟ سألُت: ثم قليًال فكَّرُت
اآلن. نذهب أن يمكن وقت. أي قال:
الخامسة. قبل الخروج أستطيع ال –

األفخاذ عىل أتفرَّج بالتز ألكسندر ميدان يف الوقت سأقيض االنتظار. يمكنني قال:
العارية.

بالضبط. الربع إال السادسة يف البناية أمام نلتقي أن يمكن قلُت:
فيدرزيهني. أوف أضاف: ثم ابتسم اتَفقنا. يقول: وهو واقًفا نهض

ما رسعان الئٍم بوجٍه نويمان استقبَلني مكتبي. إىل َصِعدُت ثم املدخل إىل أوصلتُه
أساريره. انفرَجت

عن وَعجِزه االكتئاب من يشكو كان كمال. خطاب وفتحُت مقعدي، يف جلسُت
يعمل التي الجريدة يف له زميلٍة مع عالقة إقامة يف وفَشلِه كتابتَها، بدأ رواية استكمال

أملانيا. يف عمٍل عىل الحصول يف رغبته إىل وأمَلَح بها.
شَعرُت مرص. من تصلُني التي القليلة الرسائل مع كعادتي مراٍت عدة الخطاب قرأُت

إليه. فنظرُت عيلَّ مسلَّطتنَي نويمان بعينَي
وراجعتُها التقطتُها أمامي. ماجد وضَعها ورقٍة إىل عينَيه ل وحوَّ نظراِتنا، التقاء تجنَّب
توقيع ن تتضمَّ األوسط، الرشق بمشكلة ى يُسمَّ ما لحل أمريكية مقرتحاٌت تركيز. دون
السويس. وقناة العقبة خليج يف اإلرسائيلية املالحة وحرية وإرسائيل العرب بني الصلح

يُِعدُّه جديد فيلٍم عن اإلنجليزية الصحيفة يف باألمس قرأتُه ٌ نبأ ذهني إىل قَفز
وتداعياتها. ونزاعاتها السلطة حول يدور الطويلة، السكاكني ليلة باسم فسكونتي
ذبح التي الكريستال ليلة العنوان؛ هذا تحت تندرج أن يمكن التي الليايل يف فكَّرُت
ذبح وليلة الربوتستانت، الكاثوليُك فيها ذبح التي بارثلوميو وسان اليهود، هتلر فيها
يد عىل واملماليك املتمردين، يد عىل عفان بن وعثمان الرشيد، هارون يد عىل الربامكة

عيل. محمد
كفر ليلُة هناك العرصية؟ الليايل عن ماذا الفكرة. ل أتأمَّ وأنا مقعدي يف اسرتخيُت
يد عىل األندونيسيني الشيوعيني ذبح وليلُة الفلسطينيني. اليهوُد فيها ذبح التي قاسم
بريا، لومومبا، طويلة؛ القائمة كانت سوكارنو. تذكَّرُت عندما ابتسمُت سوهارتو.
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إضافة يف أُفكِّر وأنا أخرى، مرًة وابتسمُت شهديعطية. قاسم، الكريم عبد تروتسكي،
نويمان. اسم

كنا دقائق بعرش الخامسة وقبل لليوم. األخري اإلرسال حلول مع العمل إىل ُعدُت
ليتجها عني ونبيل عدنان انفصل ازات. قفَّ أو قبَّعات أو معاطَف دون الخارج إىل نتداَفع
فريدريش محطَّة حتى والبنطلون بالقميص خفيًفا ومشيُت ليندن. دين األونرت فندق إىل
املصنوعة املرتفعة، الحديثة املباني الحِت محطتنَي وبعد العلوي املرتو أخذُت شرتاسه.
بالتز. ألكسندر ميدان حول األصفر، باللون وامللوَّنة التجهيز، سابقة أسمنتيٍة ألواٍح من

الخط. نهاية حتى وواصلُت األريض، املرتو األوبان، إىل انتقلُت
يمينًا. انحرفُت ثم أمامه من مررُت منزيل. إىل الطريق يف ومضيُت املحطَّة غادرُت
أمام كنُت بالضبط الربع إال السادسة ويف امللوَّنة. بواجهتها الُعزَّاب بناية أمامي وظَهَرت

مدخلها.
الباب وانفتَح الديكتافون. لوحة أزرار أحد ضَغط انتظاري. النجدييف حازم وجدُت
انتََرشت طويلة َرْدهٍة يف رسنا السادس. الطابق إىل املصعد فارتقينا لحظٍة بعد الزجاجي
البدانة، إىل تميل سمراء فتاة وأمامها مفتوحة واحدًة ووَجْدنا بها. املغلقة الشقق أبواب

حريري. بشاٍل غطَّته أسود وشعٍر مليح وجٍه ذات
غرفة عليها وتُِطل ومائدة، حديثة فوتياٍت عدة بها صغرية صالٍة إىل وقاَدتْنا بنا بَت رحَّ
أحَرضتُه كركديه أيًضا عندي شاي؟ ترشبان؟ ماذا تجلس: أن دون قالت املغلقة. النوم

مرص. من معي
معقول. شاي يشء. أي قلُت:

كركديه؟ طبًعا وأنت حازم: ل قالت
إىل ذيله ووصل املرفَقني، حتى ساعَديها أكماُمه غطَّت ملوَّن سابٍغ برداءٍ ًة ملتفَّ كانت
تمأل ورأيتُها صغرٍي. مطبٍخ إىل يؤدي الصالة يف باب إىل اتجَهت بسنتيمرتات. قدَميها فوق
احتياجنا عن وسأَلتْنا أكواب، ثالثة أعدَّت ثم بالكهرباء. وتُوصلُها الصنبور من مياه ية غالَّ

السكر. من
نفساملصنع. من خرجا كأنما شقتي، أثاَث ويماثل الجدَّة بادي الشقة أثاث أن الحظُت
جرُس رنَّ حتى أمامنا تجلس تكد ولم للمائدة. وجلبَته الشاي إعداد من انتهت

الديكتافون.
هنا. نحن يقول: صوتًا سمعنا الديكتافون. فتحة إىل وقامت وجَمت
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لوا. تفضَّ حماس: بغري ردَّت
قصريها، والثاني القامة، طويل أحدهم مرصيني؛ شباٍن لثالثة قليٍل بعد الباب فتَحت
كانوا طبية. بعويناٍت جميًعا وكانوا ذراعه. يف ما عطبًا يُعاني الِقَرص شديد والثالث بدين،
املدرسة. بنفس للدكتوراه ون يحرضِّ أنهم أدركُت أن لبثُت وما ويعرفونه. حازم سنِّ يف

القاهرة. يف القومي التخطيط معهد من موَفد وأحدهم
زينب: سأَلتْهم األرض. اآلخران واقتَعد خاٍل، فوتي عىل املعطوبة الذراع ذو جلس

طبًعا؟ كركديه
بي. ب مرحَّ غريُ بأني وشَعرُت بي حازم عرَّفهم الرشاب. تُِعد وقامت باملوافقة، أَوَمئوا

مرص. من األخبار وآخر واألملان األساتذة عن صاخب حديٍث يف واشتبكوا
مساعدتُها املمكن من كان إذا سألتُها املطبخ. يف زينب إىل وانضممُت واقًفا، نهضُت
واحد. لكلِّ السكَّر من مالعق ثالُث قائلة: زجاجية أكواٍب ثالثة ناوَلتْني الرشاب. تحضري يف

رغباتهم. تعرفني قلُت:
يوم. كل هنا إنهم قالت:

املدينة؟ عىل تعرَّفِت هل سألتُها:
بعُد. شيئًا أَر ولم شهران هنا يل أل. قالت:

ملاذا؟ –
صفر. أملانيَّتي وحدي. التحرُّك يُمِكنني ال –

الصالة. يف الجالسني إىل وأرشُت منهم. واحٍد مع اخرجي –
يف كأننا جماعة نتحرك أن بد فال منهم؛ واحٍد أي مع أخرج يرتكوني ال منفعلة: قالت

ذلك. أُحبُّ ال وأنا مدرسية. رحلٍة
هكذا؟ يترصفون ملاذا متعجبًا: سألتُها

أستطيع وأني طفلة، لسُت أني أفهمتُهم رعايتي. يف يبالغون أنهم ظننُت البداية يف –
بنفيس. العناية

ذلك؟ وبعد –
ألحٍد يريدون وال بعض، من بعضهم يََغارون إنهم الهمس: درجة إىل صوتَها خفَضت

بي. ينفرَد أن منهم
القبيلة أبناء حرص يتعدَّى ال قد األمر أن وفكَّرُت تُباِلغ. وِخلتُها رصاحتُها أدهَشتْني

غريبة. يٍد يف بناتها إحدى تَقع أال عىل
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زينب تُشاِرك أن دون الصاخب الحديث وتَواَصل املائدة. إىل وحملتُه الكركديه أعددنا
إرشاكها. بمحاولة الشبان من أحٌد يعبأ أن ودون فيه

أملانيا من دكتوراه شهاداِت بأي اآلن حتى تعرتف مرصال إن يقول: أحُدهم كان
الديمقراطية.

منخفضة الديمقراطية أملانيا شهادات إن يقول: رحمي الدكتور حازم: قال
املستوى.

هو؟ َمن سألُت:
جديدة؛ سيارٍة عىل للحصول وسيلٍة يف وفكَّر أمريكا، من دكتوراه عىل حاصل قال:
إيجار دون الشهر يف مارك ١٨٠٠ يأخذ وهو لألساتذة، تباُدٍل يف هنا قِدم حتى فسَعى
ولذلك مجانًا؛ تُساِفر فهي املرصية، الطريان رشكة يف يعمل زوجته والد وألن السكن.
صعبة بعملٍة النقود ويستبدل نفقاِتها. ر يوفِّ مرصحتى يف أمها إىل شهَرين كل يرسلها

ته. مدَّ نهاية يف السيارة ليشرتي
صديقتي وقادتها ألختي، سيارة اشرتيُت أنا القومي: التخطيط معهد مبعوث قال
واكتشفنا بالطبع، ُمستعَملًة كانت مرص. إىل سفينة عىل لتحميلها روستوك إىل األملانية
املدن ندُخل ونحن منظرنا روا تتصوَّ أن لكم مخرومة. عادمها ماسورة أن الطريق يف
النوافذ إىل السكان فيُهَرع األسود، كزئري زئريًا تُطِلق والسيارة األحد يوم ظهر الصغرية

بالطبع. املغَلقة
منزيل. يف سابق بموعٍد ًجا ُمتحجِّ االنرصاف يف فاستأذنُت قليل، بعد بالضجر َشَعرُت

الخارجي. الباب بفتح واعًدا برسعة وعاد امِلصَعد حتى حازم أوصَلني
فوجئُت لجذبه، يدي أُمد أن وقبل الباب، إىل األريضواتجهُت الطابق يف املصعد غادرُت

. إيزابيالَّ عن وانفرج الخارج. من فيه يندسُّ بمفتاٍح
هنا؟ بك جاء ماذا هتَفت: بارييس. ِعطٌر منها يفوح واضحٍة بصورٍة متأنقًة كانت

وأنِت؟ أصدقاءَ. أزور قلُت:
رولف. ألرى قالت:
رائعًة. تَبِدين قلت:

معي. اصَعد عني. يتوقَّ ال فهو مفاجئة زيارٌة إنها قوية. املنافسة ضحَكت:
من بد ال أخرى. مرٍة يف قائًال: أمري حسمُت ثم ًدا ُمرتدِّ فتبعتُها املصعد نحو اتجَهت

اآلن. ذهابي
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وصوَله. معها وانتَظرُت امِلصَعد. ِزرَّ وضغَطت تُلحَّ لم
إيزولدا عن بابه انفرج املصعد وصل فعندما املتعاقبة؛ باملفاجآِت مليئًا اليوم كان

األبيض. الخبز من طويل برغيٍف ممسكًة اإلنجليزي، القسم شقراء
ماذا وصاحت: وجُهها َشحَب فقد إيزابيالَّ أما رأتنا. عندما الشديُد االرتباُك عليها بدا

هنا؟ تفعلني
من واحًدا أقرتض فجئُت املخبز، يف أبيض خبًزا أجد لم متلعثمة: إيزولدا أجابت

رولف.
رغيف أجل من هنا إىل ألليه شونهاوزر من تأتني كالثلج: صوٍت يف إيزابيالَّ قالت

خبز؟
الحياة. هكذا بالفرنسية: قائلًة ضحكًة إيزولدا اغتصبَت

املبنى باب نحو واتجَهت بولوجه، إيزابيالَّ ل لتسمح املصعد باب عن جانبًا ت تنحَّ
غًدا. أراك قائلة:

األوبان. محطة حتى سأُرافقِك قائًال: تبعتُها
شكًرا. دانكه، قالت:
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١

فخلعُت الحرارة، إىل يميل الجوُّ وكان الفجر. يف كنا أننا رغم املحطة يف شديًدا الزحام كان
عناية يف مغَلقة حقائَب عدة معها طفلة جوار إىل ووقفُت ذراعي. فوق وألقيتُها ُسرتتي

والعنوان. االسَم تحمل بطاقٌة واحدٍة كل من وتتدىلَّ
عرشين سيتأخر القطار إن العربة أول يف يقول املفتِّش وسمعُت القطار. إىل َصِعدنا
أمامي تجلس أربعينية امرأٌة وأخرَجت لرياها. واإلياب الذهاب تَذكرتَي أخرجُت دقيقة.

النقابات. تمنحها التي ضة املخفَّ البطاقة لعلها مختومة. ورقٌة ومعها تذكرتَها
كلمًة وأضاف إيرفورت. يف ستُغري جوتا؟» قائًال: تذكرتي يقرُض وهو خاطبَني
باسم. وجٍه يف الزرقة شديدتَي عيناه كانت تأخري. وكلمة ٢ رقم غري منها أتبنيَّ لم أخرى

مألوف. غري غريب، سلوٌك أنه ببايل وخطر ضاحًكا. تعليًقا شخٍص لكل ه ويُوجِّ
يدان ولها اللون حمراء ُسرتٍة يف ممتلئة أربعينيًة كانت أمامي. الجالسة املرأة لُت تأمَّ
اللون أبيض حذاؤها وكان خاتم. بإصبعها يكن ولم عناية. يف مشذَّبة بأظافَر جميلتان
الوصول. عند وستُبِدله للسفر الغالب يف َصته خصَّ التمزُّق، من خفيف خطٌّ به جورٌب فوقه
ماوسيف ميكي غالفها عىل رة مصوَّ بمجلٍة يُمِسك حفيدها، أو ابنها لعلَّه طفل، ومعها
لها قريٍب من عليه حصَلت (لعلَّها الحجم صغري ترانزستور حجره ويف البقر، رعاة رداء
يظل أن أرادت عندما خالٌف بينهما نَشَب ثم صوته. يخفض أن منه طلبَت الغرب) يف
برسعة، التَهَمه صغريًا، سندوتًشا ناولتُه برلني. عن أغنية منها تأتي محطَّة عىل املؤرشِّ
النافذة. تحت بيننا املعلَّقة املعدنية املهمالت سلَّة إىل فأرَشَدته يده، يف الورقي غالفه ى وتبقَّ
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فأخرجت حقيبتها يف معني ركٍن إىل يدها املرأة ومدَّت بالغالف. داخلها وألقى غطاءها رفع
إىل امِلنَشفة وأعادت يَديه. بها مسَحت اليد حجم يف ُمبلَّلة ِمنشفٌة بداخله النايلون من كيًسا
أرنب رأس منها بَرز التي الحقيبة من الركن نفس يف ووضَعتْه بعناية َطَوته ثم الكيس،

أصفر. ووبٍَر زجاجيتنَي عيننَي ذي
عَدلُت ثم السري، خط يف ما تغيريٌ هناك كان إذا عما املفتِّش من االستفسار يف فكَّرُت

اللغة. يف ستعرتضني التي الصعوباِت رُت تصوَّ عندما ذلك عن
تألَّفْت األخرى. الناحية يف املوازية املقاعد عىل تجلس التي األُرسة إىل اهتمامي حوَّلُت
يف كبرية طفلٍة إىل تحوََّلت ثم فاقع، أحمَر بلوٍن أظافرها طالء يف انهمَكت شقراءَ من
قديم بكتاٍب أمسَك فقد رفيقها أما حجرها. إىل رأسها وجذَبَت فقبََّلتها عمرها من العارشة

جانبًا. وضعه ثم صفحتنَي فيه وقرأ الغالف
عينَيها يف كان ذلك ومع واحدة. تجعيدٍة بال ناعمة برشٍة ذا جميًال الشقراء وجه كان
من وبزًَّة جديًدا قميًصا يرتدي ل، ترهُّ بال ممتلئًا رفيقها وكان قاسية. وربما حادَّة نظرٌة

الالمع. االصطناعي القماش
إنهم الحمراء السرتة ذات لألخرى املرأة قالت واقفني. الثالثة ونهض الِقطار تحرَّك
وأخذَت ة املهمَّ بهذه املرأة بَت رحَّ املقاعد. من بالها تأخذ أن ورَجتْها األكل عربة إىل ذاهبون

النافذة. مسند عىل تركوها التي والكتب األُرسة حقائب تستعرض
األسمر وجُهها يشبه نَِشطة، عجوٌز خلفها شابة امرأٌة صعَدت التالية املحطة يف
تُعيد شابٌَّة وقَفت الرصيف وعىل والغضون. بالتجاعيد مليئًا املرصي الريف من فالٍح وجَه
املقاعد أمام العجوز َفت توقَّ زيارتها. عىل وتشُكرها توصياٍت قائمَة مرتفع بصوٍت عليها
عربة يف وأصحابها محجوزٌة املقاعُد رصامة: يف الحمراء السرتة ذات فخاطبَتْها الخالية

الطعام.
باب سيدات تفعل كما َمتها ونغَّ «آسفة». إنتشولديجونج، قائلة: العجوز اعتذََرت
العبارة هذه تُكرِّر املرأة وظلَّت أختي». يا مؤاخذة «ال يقلن: عندما القاهرة يف الشعرية

املكان. من أحٌد اقرتب كلما
جوتا. مدينة إىل ذاهٍب آخَر إىل القطار وتركنا إيرفورت، وصلنا محطاٍت عدة بعد
يف الخط نهاية إىل أو جوتا، إىل الذهاب قرَّروا الجميع كأن شديد. زحاٍم يف الركَّاب ع وتجمَّ

أيزناخ.
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وأرسع أتبيَّنه. لم ما شيئًا ميكروفون أعلن ثم دقائق، عرش ومرَّت ننتظر وقفنا
نصَف املحطة يف ظل لكنه فركبناه، القطار وجاء واحد. رقم رصيف إىل بالجري الواقفون

أخرى. ساعٍة
تتصدره األول صغريَين؛ خشبيَّني مستطيَلني يف ُملصَقني املقابل الجدار عىل مَلحُت
وفوقه بالبطاطس مليئًا طبًقا يحمل لطاٍه والثاني الزمن. مع عقد عبارة: وتحتها ساعة

فيتنام. ساعدوا عبارة:
السابق. القطار يف تذكرتي قرض الذي املفتِّش نفس وظهر أخريًا، القطاُر تحرَّك
من يشءٍ يف تربقان كانتا الزرقة. عميقتَي عينَيه يف املرة هذه وحدَّقُت باسًما. زال ما كان
وجاذبَتْهما جوتا. نبلُغ عندما تُرِشداني أن بجواري جلَستا عجوزتنَي من طلب الخبل.
األوستزي، إن قائلة كلها، العربة سمَعتْه عاٍل بصوٍت الحديَث أمامي تجلس أخرى عجوٌز
مرات. عدة هناك إىل ذهبَت وإنها العطالت. لقضاء آخر مكاٌن يضارعه ال البلطيق، بحر
تقضمها، أخذَت تفاحًة وأخرَجت تحملُه كيًسا وفتَحت أيزناخ. إىل ذاهبٌة املرَة هذه لكنها
فقالت بالنفي، هذه وأجابت درسدن من كانت إذا عما أمامها الجالسة املرأة سأَلت ثم
ماين إيست داس وأكََّدت: اآلن. بولندا يتبع دانزيج بجوار مكان من نفسها إنها األوىل

مرات. عدَّة العبارة هذه وكرََّرت موطني. هو ذاك هايمات،
بضع من إال خالية لحقوٍل مكانها عن والغابات والطرق املصانع تخلَّت النافذة من
القمح من حقًال َلت وتأمَّ األخرض. أملانيا قلب يف كنا بيضاء. ببقٍع عة مبقَّ سوداء بقراٍت
الِجمال وبَر لون مثل الدُّكنة، إىل لونُه يميل آخر وبجواره الشمس، تحت ج املتوهِّ األصفر

الخرضة. داكنة أشجاٌر خلفه تصَطفُّ زاٍه أخرض حقٌل ثم
االزدحام. شديد صغرٍي ميداٍن يف املحطة باب أمام حائًرا ووقفُت جوتا، مدينة يف نزلُت
فَشِملتاني عيلَّ عيناه ووقَعت والرائحني. القادمني يُتاِبع الرأسيقفجانبًا أصلع شابٍّا ملحُت
قبل ومالبيس شعري إىل أخرى مرًة عادت ثم حقيبتي، عىل ومرَّتا أسفل، إىل أعىل من بدقة

واضحة. مهنتُه كانت غريي. إىل عني تتحوَّال أن
الوكالة يف النقابة مسئول وكان األجرة. سيارات غري هناك يكن لم حويل. النظر أجلُت
كبري باٍص عىل عيناي وقَعت العطالت. دار إىل القطار محطة من سيأخذني باًصا أن ذكر قد
باسٌم شابٌّ مني واقرتب تردُّد. يف نحوه تحرَّكُت بالجالسني. ممتلٍئ الرحالت سيارات من
ل. تفضَّ بيتاشني، أدب: يف قال باإليجاب. أجبُت إىلتامباخديتار. ذاهبًا كنُت إذا ا عمَّ سأَلني
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مقدمة ويف الوقت، طوال لني تتأمَّ أخذَت طفلة بجوار وجلسُت السيارة إىل َصِعدت
تحرَّك عندما الجالسني مخاطبًا قال الوجه. ضاحك عريض طويٌل رجٌل وقف السيارة

كذلك؟ أليس ظو؟ نيشت برلني. يف شديدة الحرارة الباص:
مثل هابطة صاعدة وشوارعها يبدو، فيما جبٍل سفح عىل تقع الصغرية املدينة كانت
التاكيس سيارة لسائقي صوتًا فيها تسمع وال زحامها، مثل يف ليست لكنها بريوت، شوارع

املرسعني. الرسفيس أو
يُعاِود ثم فجأًة يهبط ثم عاليًا يصعد الطريق زال وما املدينة من قليل بعد خرجنا
ظَهَرت واآلخر الحني وبني األفق. حتى الطريق جانبَي عىل األخرض القلب وامتد الصعود.

باألشجار. احتَمت لقريٍة املتجاورة املائلة السقوف من مجموعة
مدخله يف متواضع بفندٍق أشبه طابَقني من مكوَّن صغري منزٍل مدخل يف أخريًا وقفنا
لنا وقدَّم الردهة؛ يف عنا تجمَّ الحديد». السكة لهيئة التابعة السالم «دار عن: تعلن الفتٌة
قال ثم غرفنا لنا َ عنيَّ هاينر. ويُدعى الدار مدير أنه عىل نفسه الضاحك الوجه ذو الرجل

ُسرتته. ياقِة فوق الحزب شارَة وملحُت عرشة. الثانية يف الغداء طعام إن
وحوض ودوالب ومائدة برسير مريحة نظيفة األول. الطابق يف حجرتي إىل صِعدُت
أرجائه يف تتناثر بحديقة، أشبه منحدر، صغري ِفناءٍ عىل تُِطالن متجاورتنَي ونافذتنَي مياه
يبدو نهايته ويف سيارات. بضع ثم خشبية وأريكٌة لألطفال وأرجوحٌة والزهور األشجار

آخر. ملنزٍل األحمر السقف

٢

أكن لم األملان! يقول كما عرش االثنَي أرباع ثالثة أو ربًعا، إال عرشة الثانية الساعة كانت
نهاية يف كانت مائدتي. إىل هاينر «الهر» وأرشدني الطعام صالة إىل هبطُت لكنِّي جائًعا،
الفالحني. من مجموعة مع يتحدَّث أصلع لشخٍص بالفحم لوحة يحمل حائٍط بجوار الصالة
البحارة مع مرًة مماثلة، لوحاٍت يف الشخص نفس وتكرَّر ليننياملعهودة. صور من ِخلتُها
أرنست إال ليس الشخص أن تبيَّنُت اللوحة من اقرتبُت وعندما مكتب. أمام حجرة يف ومرًة
يف مائدة أمام أخرى لوحٌة َرته وصوَّ هتلر. أعدمه الذي الشيوعي العمايل الزعيم تاملان
شخٌص وبجواره أمامه الحارس وقف الذي الباب تجاه غاضب برأٍس ل تحوَّ وقد زنزانة
ًقا ُمحقِّ تاملان واجه ثالثة لوحٍة ويف يده. يف بصحيفة يمسك وهو وقبَّعة معطًفا يرتدي آخر
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يتابعون العمال بعُض الطريق يف وقف بينما مكتبه، خلف جالًسا املالمح رشير بوجٍه
الطبقي». «الكفاح عبارة اللوحة وتحت واضح، أمٍل يف زعيمهم

األخرى. املوائد إىل يجلسون الباص رفاق كان حويل. وتطلَّعُت املائدة إىل جلسُت
تكن لم الدار أن فكَّرُت اإلرهاق. عليهم ويبدو العمر يف متقدِّمون أغلبهم أن والحظُت

للشبان. بالنسبة مغريًة
َجْهوري بصوٍت يتكلَّم كان خجول. عجوٌز وامرأٌة القامة طويل رجٌل مائدتي إىل انضم
املائدة وسط الخوخ من طبٍق عىل أثنى إيش. من بدًال إيك فيقول برلني عماِل وبلهجِة
أشخاص لخمسة معدَّة املرصوصة األطباق وكانت شهور. منذ تعرفه لم برلني إن وقال

فقط. ثالثًة كنا بينما
أخرى وخرضاواٍت والجزر والبازالء األُرز من تألَّف الذي الَحَساء ع توزِّ العجوز رشَعت
يف يحتسون الجميع وبدأ تنَي. الجافَّ وشفتَيها املعروقة يدها راقبُت بالطبع. البطاطس منها
ليخفض بلطف أمه نَهرتْه املذاق. طيِّب جشمكت، قائًال: بشفتَيه ومصمصالرجل صمٍت،
رسعٍة يف متالحًقا تردَّد أن باألطباق يصطدم وهو املالعق صوت لبث وما الَجْهوري. صوتَه

الَحَساء. تاليش مع متزايدٍة
لنا املجاورة املائدة وكانت واحدة. فتناولُت الخبز رشائح من َطبًقا الرجل يل قدَّم
الرقمية، ساعتي عن نظره يرفع يكاد ال أنه والحظُت ُمَعدٌّ. فوقها الطعام أن رغم خالية

ثمنها. رخص رغم هنا النادرة
الَحَساء بقية عن هامًسا حديثًا الرجل مع العجوز فتبادَلت أطباقنا من انتهينا
فوافقُت، آخر طبًقا عيلَّ وعرَضت تردُّد، يف طبقها تمأل َرشَعت ثم الخالينَي، واملقعَدين

يأتيا. لن اآلخَريْن أن عن شيئًا الرجل قال بينما
مشدوهًة بدت مرص. قلت: منه. جئُت الذي البلد عن متسائلًة العجوز خاطبَتْني
الدهشة فيه امتزَجت بصوٍت قالت برلني. يف أعمل إني قلت: سائح؟ أنت هل وسأَلتني:
يف ميكانيكي إنه وقال: هانز، باسم نفسه رفيقها يل وقدَّم برأيس. أومأُت عندنا؟ بالزهو:

أمه. واملرأة برلني من الحديد السكة
ثم سيئون. شلشت، األملان أضافت: تنتظره أن ودون األملان، يف رأيي عن سأَلتني

التسامح. يعرفون ال بون، متعصِّ ابون، صخَّ َخِشنون، أجالٌف إنهم قالت:
وسط وقف أبيض، رداءٍ يف العمر طة متوسِّ امرأة ومعه أخرى مرًة هاينر الهر ظهر
تتكلَّف قصرية كانت الطعام. عىل تُِرشف وإنها زوجتُه، إنها قائًال املرأة إىل وأشار القاعة
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إقامًة جميًعا لنا يتمنى إنه وقال: االحمرار. من يشءٌ ة بدقَّ املرسوَمني حاجبَيها ويف الوقار.
يتأخر أن شاء ومن الثامنة، يف يُغَلق الخارجي والباب مساء، السادسة يف الَعشاء وإن طيبة.

املفاتيح. لوحة من مفتاًحا يأخذ
الخامسة، حتى ونمُت غرفتي إىل وَصِعدُت التالية، األطباق أنتظر فلم باالمتالء، َشعرُت
التي الَعَشاء بأطباق واملوائد باآلكلني حاشدًة القاعة وجدُت تماًما. السادسة يف هبطُت ثم
وَشغَل الكبد. مسحوق نقانق فورست، والليرب والجبن والزبد الخبز رشائح من تتألَّف

أشخاص. ستُة الَغداء عند خاليًة كانت التي املائدة
وله وجنتَيه، منتصف حتى سوالفه وتهبط ملوَّنة ُعويناٍت يرتدي رجٌل بينهم كان
ووجٍه أسود شعٍر ذات رشيقة فتاٍة بجوار وجلس ماركس. كارل طراز من قصرية لحيٌة
ممتلئة، وامرأٌة وطفل قاتمة بعويناٍت أسمر آخر شابٌّ أمامه وكان لبنية. وبرشٍة شاحب
ترتدي وجدتُها شيئًا لتُحِرض قامت وعندما عشيقته، والفتاة فنَّانًا البدين الرجل رُت وتصوَّ

جانبية. فتحٌة وتعرتضه بل فخذَيها، بداية عند ينتهي للغاية قصريًا رداءً
مشكلة ظَهَرت عندما االكتشاف وتأكَّد منفصلتان. مجموعتان أنهم قليل بعد اكتشفُت
وسمعُت البدين. مع متعثِّر حديٍث يف به واستعان قاموًسا الشابُّ أخرج إذ بينهم؛ اللغة
أكثر عىل عربي أو مرصي بد ال إنه وقلُت اإلنجليزية. يتكلَّم كان إذا عما يسألُه األخري
ف تكشَّ لكنه معنى. بال تقليديٍة أحاديَث يف أتورَّط ال كي أبغيه ما آخر هذا وكان تقدير.

وابنهما. املرحة، والبدينة القصرية زوجته مع َمجريٍّ عن
هذا مغادرة يف يفكِّر ال إنه قائًال بطنه عىل يربُت ورأيتُه جواري. إىل يجلس هانز كان
نبذل وال جيد، الطعام أن هنا يشءٍ أهمُّ وقالت: كالمه عىل أمه نَت أمَّ جيد. األكل ألن املكان

ة. كافَّ األخرى واملشاغل األواني غسيل يف أو إعداده يف جهًدا
سفري. جواز عن فسأَلني هاينر الهر والتقيُت القاعة فغادرُت األكل من فرغُت
باإليجاب. فأومأ برية لديه كان إذا عما سألتُه حجرته. إىل وتبعتُه ُهويَّتي، بطاقة أعطيتُه
الذي القديم النوع من زجاجًة أعطاني البرية. صناديق ت تراصَّ حيث مكتبه ركن إىل وأشار

حديدية. بحلقٍة مثبَّتة خزفية ِسدادٌة تُغطِّيه
إن وقال ِملُكه. إنه قائًال جانبي بمقعٍد موتوسيكل النافذة من وأراني ثمنها، دفعُت
واالبتسام الحيوية رس وأدركُت برلني. يف يعمل كان ذلك وقبل فقط أسابيَع ستَة هنا له
مكاٍن يف — ربما السابقة فشل بعد — حياته من جديدة مرحلٍة عىل ُمقِبل لشخٍص الدائم

جديَدين. وعمٍل
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وقَدمه قلبَه لكنَّ سنوات، ثالث ملدة ضابًطا عمل ثم الحربية، الكلية يف دَرس إنه قال
يف يُصاب ال كي تكفي وهي سنوات، عرش ملدة لحاٍم مصنِع يف فاشتغل العمل، من أخرجاه

مطعم. يف الوقت بعض وعمَلت تراٍم سائقة تعمل فكانت زوجته أما عينَيه. أو صدره
فخِر يف إيلَّ َمهم فقدَّ أطفاله، وصول وتتابع ابنُه. أنه عىل إيلَّ قدَّمه طفٌل الغرفة ولج

جيد. قطيٍع مالِك
راقًصا. حفًال سنُقيم ألننا الخروج بعدم أنصُحَك قال:

بوخنفالد؟ اعتقال معسكر عن نبُعد كم سألتُه:
له. زيارة ننظِّم أن يُمِكن ساعة. من أكثر ليس أجاب:

بالفعل. زرتُه شكًرا. قلُت:
من طبيب أنه عىل نفسه يل وقدَّم الغرفة. غادرُت عندما وفتاته بالبدين أصطدم ِكدُت

هايدي. وتُدعى ابنته الفتاة وأن ميتز، يُدعى ماركسشتات كارل مدينة
إىل قليل بعد وقمُت سيجارة. وأشعلُت األريكة فوق وجلسُت الحديقة إىل خرجُت
القاعة من واسعة مساحٌة تُرَكت بحيث واحد صفٍّ يف ُوضَعت قد املوائد فوجدُت الداخل

خالية.
قصري رجٌل جلس القاعة ركن ويف املوائد. جانبَي عىل متقابلني الجميع جلس
بدأ ثم قديمة. موسيقيٍة نوتٍة صفحاِت قلَّب وأكورديون. طبلة بجوار طبية بعويناٍت

بقدمه. الطبلة يرضب وهو األكورديون يعزف
وكانت امليكانيكي. هانز جوار إىل أمامي ابنته جلَست بينما جواري إىل الطبيب جلس
ثنَّاها ثم هاينر بفراو الرقص املجريُّ وبدأ فضفاض. ورسواٍل جاكت من أسود رداءٍ يف

بدينة. بأملانيٍة ثم برفيقته،
يف قضاءها أنوي التي املدة وعن بلدي، يف أعملُه كنُت وما عميل، عن الطبيب سأَلني

روماني. نبيٍذ وزجاجة البرية من زجاجاٍت عدة وأحرض وقام أملانيا.
ورقَصت حذاءها خلَعت ثم املجرية، وضحَكت ويمثِّلها. النكات ويُلقي يرشب أخذ

القدَمني. حافية
فجأة؛ حماٍس نوبة وأخذَته ثانية. مرًة له فمألناه كأسه من الوحيد العازف فرغ
هايدي عن عيني أرفع أكن ولم سَكت. ثم أجشَّ بصوٍت املوسيقى مع يغنِّي فانطلق
يهمس بينما املرتفعة بكتفه تعلََّقت وقد مًعا يرقصان وتابعتُهما بصعوبة، إال وامليكانيكي

لها.
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الفور عىل نهَضت للرقص. وطلبتُها واقًفا وقمُت عُت تشجَّ مقعَديهما إىل عادا عندما
. ساقيَّ بني فخذها ودفَعت بي والتصَقت

أنا وقالت: فضحَكت مهنتها عن سألتُها بطء. يف سويٍّا وتحرَّكنا القيادة هي تولَّت
املدرسة. يف زلُت ما

سنة. ١٨ عندي أنا تُظن؟ كنَت ماذا فقالت: الدهشة عيلَّ بَدت
الطبيب. عشيقَة البداية يف ظننتَُك قلُت:

طبًعا؟ فريند بوي لديك فسألتُها: ضحَكت،
مخصوص. واحٌد هناك ليس قالت:

واحد. رجٍل عىل عالقاتي تقترص وبأال الزواج، بعَدم أومن أنا أضافت:
إيلَّ. وتطلََّعت وجَهها أبعَدت الطويل. شعِرها جدائُل تنا ضمَّ بينما بخدِّها خدِّي التَصق

؟ عينيَّ لون ما سأَلتني:
باسمة. يفَّ وحدََّقت الوراء، إىل رأسها فدفَعت عينَيها، تأملُت

املمتلئة. السفىل شفتها عىل عيناي واستقرَّت والبني. األخرض اللوننَي من مزيٌج قلُت:
من ألطلبها واقًفا فنهضُت التالية، الرقصة وبدأَت مقعَدينا. إىل فُعدنا الرقصة، انتهت
رأسها وبدأ كثريًا رشبَت بأنها اعتذََرت الثالثة املرة ويف إليها. سبَقني هانز لكن جديد.
حجرته رقم لها يذُكر سمعتُه هانز. مع الحديث يف منهمكة وهي أرُقبها جلسُت يدور.
الطاهيات إحدى مع اآلن يرقص أبوها وكان أبيها، حجرة ورقم حجرتها رقم تذُكر وهي
منتصبة بمفردها هاينر فراو وجلَست للمناسبة. خصوًصا شعرها زيَّنَت التي الشابَّات،
القاعة يف معها ُدرُت معها. ألرقص وطلبَتْنى قامت ثم شفتَيها، عىل ابتسامة راسمًة القامة

أطلُبها. لم ولهذا الرقص؛ أُجيد ال إني معتذًرا لها وقلُت وجهها. إىل أتطلَّع وأنا
ويغنِّي يعزف رشع ثم يخُطب، كأنما كلماٍت بضع قائًال فجأًة الوحيد العازف صاح
هاينر فراو كانت معه. نغنِّي ونحن نتمايل ووقفنا سواعَدنا جميًعا وعَقدنا الوقت نفس يف
كان يساري وإىل وهايدي. هانز ثم وزوجته املجري ثم هانز، أم وبجوارها يميني عىل
وملَعت بالدماء، العجوز وجه وامتأل ضاحكني، نتمايل وكنا جميلة األغنية وكانت أبوها.

الجميع. أُقبِّل أن واشتقُت عيناها،

٣
الذي الَجْهوري هانز صوت وجاءني األطفال. ة ضجَّ عىل السادسة يف استيقظُت الصباح يف
سمعتُه الطبيب. مع هانز فوجدُت املطعم إىل نزلُت الثامنة ويف مبارشة. فوقي غرفته كانت
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آخذ أن يمكن هل سأَله: البلدة. نادي يف راقصة لحفلٍة تذاكر ثالث لديه إن للطبيب: يقول
بعُد. تأِت لم زوجتي ألن معي هايدي

الذهاب. يف ترغب كانت إذا أعرف ال قائًال: إليها الطبيب التفت
سأذهب. أني أظن ال قالت:

معك؟ تأخذُه ال ملاذا قائًال: إيلَّ الطبيب أشار
العارشة الساعة التليفزيون يف بولييس فيلٌم هناك العموم عىل هانز: قال ضِحكُت.

ليًال.
فوق أضعها أن وطلبَت طفلة مني اقرتبَت الحديقة، يف أقرأ جلسُت اإلفطار بعد

واجمة. فوقَفت يكفي. هذا قلُت: ثم مرات عدة وفعلُت وأهزَّها، املرجيحة
خمس ملدة جياٍد عربِة يف بجولة نقوم أن األخري واقرتح وهانز. ابنته مع الطبيب أقبل
وأَرتْني جواري إىل جلَست قد كانت الرفض. يف وأيدتُها تريد. ال إنها هايدي قالت ساعات.
جرٌح ظهر فخذها أعىل ويف القصري، الرداء نفس يف وكانت برلني. ويف غابة، يف لها صوًرا

يل. عارية صورٌة عندي وقالت: الصق. برشيٍط غطَّته صغري
نوم ًال ُمفضِّ اعتذرُت لكني الغداء، بعد السباحة ام حمَّ إىل أُرافَقها أن أبوها عرضعيلَّ

القيلولة.
إىل الحديقة هانز وغادر البيضاء. الواجن الفارتبورج سيارته وابنتُه الطبيب استقلَّ

بمفردي. وبقيُت الشارع.
قياس وجهاز الكامريا أحرضُت النافذة. يف ووقفُت غرفتي، إىل قليل بعد َصِعدُت
شكا أمامه. يهتزُّ وبطنه مهروًال هاينر الهر منه واقرتب س. يتشمَّ املجري كان الضوء.
هو واسمه أندروش، الطفل اسم إن قال ثم طفله املجري وعنَّف ابنه. فعَله يشءٍ من له

مكانها. الكامريا أعدُت ثم صورة لهم التقطُت أندروشأيًضا. أبيه أندروشواسم
هزَّاز مقعٍد وعىل الحديقة. من قصيٍّا جانبًا انتحيُت الكامريا. حامًال أخرى مرة نزلُت
بينه حائلًة تُداِعبه وأخذَت يقرأ. كان الذي زوجها بجوار عويناٍت ذات بدينٌة امرأٌة جلَست
الكامريا وأرفع إليها أنُظر بعيٍد من ملَحتْني ترتَكه. أن ضاحًكا فيها فصاح القراءة، وبني

ساَقيها. فغطَّت نحوها
الغداء. موعد عىل دقائَق عرش الساعة. إىل تطلَّعُت

من طبٌق هناك كان حماس. غرِي يف املطعم إىل الحديقة فغادرُت الطعاِم جرُس دقَّ
— ندرتها بسبب — باعتبارها النهاية إىل املائدة زمالء ترَكها بينما بها بدأُت الطماطم،

الفواكه. من

85



٦٩ برلني

معهم. وخرجُت وهايدي. الطبيب فوافق الغابة، إىل نخرج أن األكل بعد هانز اقرتح
يف أحد وال الطراز، نفس ومن متالصقة املنازل يمينًا. اتجهنا ثم املنحدر الطريق هبطنا

شديدة. بدهشٍة د املجعَّ رأيس شعر إىل تطلَّع عجوٍز غري نوافذها
طريقنا َشَققنا الكثيفة. البلُّوط أشجار فوقها انتَرشت هضبٍة إىل صاعًدا الطريق امتدَّ
مجوَّف دائري قلٍب يف الدقيقة فصوُصها تالصَقت ثمرًة انتقيُت الربي. التوت أشجار بني

كالدم. اللون أحمر سائٌل منها فانبثَق فتحتُها الطرف. ومدبَّب
مستقيمة سمراء، قوية رشاقة، تنتصبيف التي اإلبرية األشجار من غابٍة وسط أصبحنا
شجرة كل قاعدُة كانت الجرداء. القصرية الفروع منها تنطلق األوراق، من عارية الساق،

صور. عدة لها التقطُت هائلة. يٍد كقبضِة قوة يف باألرض ُمتشبِّثة
أحد هناك يكن ولم هدوءٍ يف صغريٌ جدوٌل جرى وتحتنا الهضبة حافة عىل وقفنا
يلعبون األطفال إن هانز: قال الصدى. رجع وجاء «إيهوووه». الطبيب: وصاح غرينا.
األشجار فروع س تتلمَّ أقدامنا وكانت الثانية، الهضبة نصعد أن واقرتح هنا. الحمر الهنود

الدَرج. يُشبه ما إىل وتحوََّلت األرض يف ُدفنَت التي امليتة
برينبك يف أفكِّر وأنا بريد بطاقتَي واشرتيُت صغري، حانوٍت أمام فنا توقَّ ُعدنا عندما
تركُت ثم والعنواننَي، االسَمني كتبُت الغرفة يف لهما. أكتب أن طلبا اللذَين وإنجمار

. عينيَّ وأغمضُت الفراش عىل تمدَّدُت شيئًا. أكتب أن دون الطاولة عىل البطاقتنَي
مجمع الكونسوم، ب ومررُت الطريق إىل خرجُت الغرفة. وغادرُت قليٍل بعد قمُت
ًعا تجمُّ شاهدُت املرصوف. الرئييس الشارع يف ِرسُت ثم التعاوني، والخرضاوات البقالة
إسباني إيطايل فرنيسٍّ إنتاٍج من تاريخي فيلٌم يُعَرض حيث النادي، أمام الشباب من

مشرتك.
وسمعُت والعواجيز. الشبَّان من فاحصة نظراٍت أسفل آخر طريٍق من عائًدا ُدرُت
وزوجته املجريُّ وكان الدار. إىل الطريق َصِعدُت د. املجعَّ شعري عن شيئًا تقول واحدًة
يلعبون الذين الصغار بالشبَّان ذكَّرني بالحيوية؛ ميلء شابٍّ عامٍل مع اتجاهي يف قادَمني
ودعوني كريم، آيس لرشاء ذاهبون إنهم قالوا مجموعاتهم. ويقودون ويتشاجرون الكرة
لكني معهم، الذهاب األفضل من يكن لم إذا أتساءل مشيُت فاعتذرُت. معهم للذهاب

الدار. حتى السري واصلُت
العشاء طعام تناولُت الطعام. قاعة ودخلُت أخرى، مرًة نزلُت ثم غرفتي، إىل صعدُت

التليفزيون. حجرة إىل الجميع انتقل ثم
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نرشة عىل قليًال تفرَّجُت الرشقية. أملانيا تليفزيون عىل بالطبع مقتًرصا اإلرسال كان
أشعلُت غرفتي. إىل القاعة غادرُت ثم الصيفية، العطلة ملرشوعات برنامٌج تَِبعها أخبار،

الحائط. مواجهة يف املائدة أمام وجلسُت الضوء
يف يردِّد وكان هانز. مع النافذة أسفل الحديقة يف املجري صوَت لحظاٍت بعد سمعُت

باألملانية. األيام وأسماء األرقام بطءٍ
قليٍل وبعد سيجارة. أشعلُت ثم معي جلبتُها التي الرباندي زجاجة من كأًسا أخذُت

أسفل. إىل الحجرة وغادرُت النور أطفأُت
وكانوا معهم. ألقف ذراعي من وجذَبَني املدخل، عند آخرين مع يقف املجري كان
فأخرج الكلمات، يجد لم لكنه شيئًا يقول أن املجري أراد تشيكوسلوفاكيا. عن يتحدَّثون
أن حاول ثم ،١٩٥٦ سنة بودابست يف املتمردون فعله ما يصف أن يحاول وكان قاموًسا
والدبَّابات السيارات مجيء بيده فوصف إليها، «وارسو» حلف قوات دخول عن شيئًا يذُكر

سيئة. شلشت، تشيكوسلوفاكيا قال: ثم الجهات، كل من
العهد أم اإلصالحية، دوبشيك حركة أم القديم االشرتاكي العهد يعني. ماذا أفهم لم
دوبشيك. يعني أنه بدين وملهندٍس لزوجته باألملانية رشح هانز لكن وهوساك؟ الحايل
حَدث وما تمام، اآلن يشء فكل اعتداد؛ يف رأسه وهزَّ راضية ابتسامٌة املهندس وجه وَعَلت
إن هانز وقال «بالطبع». ناتورليش، قائلة: رأَسها املرأة وهزَّت صوابًا. كان ل تدخُّ من
ال متخلِّفون وبرلني ووارسو وبودابست وبراغ موسكو يف فهم السبب؛ هم الطلبة

نًا. مؤمِّ رأسه املهندس وهزَّ يقرءون.
جلسُت التليفزيون. حجرة إىل الطعام قاعة عَربُت ثم الخالية. الردهة وولجُت تركتُهم
يف األخبار نرشة بدأَت حتى قلقني مقاعدنا يف نتحرك وجعلنا وهايدي. الطبيب خلف

بسيط. تغيرٍي مع قبُل من سمعتُها التي نفسها هي وكانت الربع. إال العارشة
وتستمعان االختبارات من بسلسلٍة تُمرَّان االستوديو يف عائلتنَي عن السهرة برنامج بدأ
مكاتب يف يجري عما تمثيليًة إحداهما قدََّمت جوائز. يان تتلقَّ ثم موسيقية مقطوعٍة إىل
تحرض بأن َدته هدَّ عندما الجميع ضحك مرهق. وموظٍَّف ملحاحة عصبيٍة امرأٍة بني السفر

كونسوم. يف بائع ا؛ مهمٍّ منصبًا يشغل الذي زوجها
بكل وتشحنُها الحقائب تُِعد فأخذَت العطلة، لسفر االستعداد الثانية العائلة ومثََّلت
رب وضَعها وأوراق. وكتب ومالبس غطس وقناع ريكوردر وَمرتَبة، كبرية أوزَّة األشياء؛
من تطايََرت بالسيارة أخريًا انطَلق وعندما ترابانت. سيارة مؤخرة يف بصعوبة األرسة
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عن تُعِلن باملذيعة وإذ للفيلم، واستعَدْدنا والنصف العارشة يف األخبار انتهت النوافذ.
والعمال هانز من استنكار صيحات فتصاعَدت شنيتزلر فون ل املحتوم السيايس التعليق
من املقتطفات نفس وردَّد املفاجأة، وقع من ف يخفِّ كي برسعة املعلِّق وتحدَّث الشبَّان.
نكافح إننا قال: وعندما مرتنَي. قبُل من سمعناها التي الغربية أملانيا زعماء ترصيحات

االشرتاكية». «ونبني سخرية: يف هانز معه أكمل ونعمل.
الفيلم عن أعلنَت وبطء هدوء ويف املذيعة، ظهَرت ثم ساعة، ربع مدة التعليق استَمر

الفيلم. ليبدأ ت تنحَّ ثم لطيفة، سهرًة للمشاهدين وتمنَّت البولييس
غرفتي. إىل وصِعدُت قليل بعد القاعة فغادرُت السذاجة، شديد بلغاريٍّا الفيلم كان

٤
الصحف وكانت األحد. بيوم احتفاءً زاهيٍة بمالبَس الجميع وظهر الكنائس أجراس ت دقَّ
اجتماٍع يف للحزب، السيايس املكتب أعضاء أحد خطاِب نصَّ األوىل صفحاتها يف تحمل
االشرتاكي الحزب تأسيس عىل سنة مائة مرور بمناسبة القريبة، أيزناخ مدينة يف ُعِقد

بها. الديمقراطي
النافذة. يف وقفُت ثم قليًال، قرأُت غرفتي. يف فبقيُت اإلفطار بعد معدتي يف ألٌم انتابَني
للشمس جسمها ُمعرِّضة العشب عىل واستلقت بكيني استحماٍم ثوب يف هايدي ظَهَرت
خاليًا بدا الذي الرخص بجسدها عيناي طافت تماًما. مواجهتي يف كانت عينَيها. وأغلَقت

العظام. من
وانتظرُت. صورة لها التقطُت الضوء. درجة عىل ضبطتُها الكامريا. بإحضار أرسعُت

برسعة. عنها فابتعدُت نافذتي إىل مبارشُة تنظر ثم عينَيها تفتح رأيتُها
خلف من الَجْهوري هانز صوت وجاءني ونصف، ١٢ الساعة الطعام جرُس دق

ستأتي؟ يسألُني: الباب
قليًال. متعٌب أنا ال. أقول: وأنا الباب فتحُت

ونبيذ. قرنبيط، كوله، بلوم رائع. الطعام قال:
بمعدتي. متذرًعا الرفض عىل أرصرُت

فصاح غرفته من هاينر الهر ملَحني الردهة. إىل وهبطُت استيقظُت ثم ونمُت انرصف
األحد. كعكة عليك ضاعت كنت؟ أين بي:

مائدة عىل مكتئبًا هانز وبدا العشاء. موعد حان حتى بعضالوقت الحديقة يف جلسُت
رشود. يف أمامه يُحدِّق وهو العشاء
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كيميائي. مختٍرب يف تعمل إنها وقال: بعُد. تأِت لم إنها قال: زوجته. عن استعلمُت
أغنية إىل أستمع أمامه جلسُت مكتبه. إىل الهر ودعاني املطعم. غادرُت ثم قليًال أكلُت
احٌة قدَّ يقول: وهو أشعله وسيجاًرا اإلصبع حجم يف سوداءَ غاٍز احَة قدَّ وأخرج الراديو. من
املكتب عىل أمامه وضعها ثم أذنه، من وقرَّبها يده يف القدَّاحة وَهزَّ املجري. من هديَّة غربية،

إليها. النظر وواَصل
برأيس أطرقت األغنية. هذه أحب وكنُت قبَّلتَني». طويلة ليلٍة «ذات تُدعى األغنية كانت
صوت من أرفع أن مني وطلب جميلة. أغنيٌة فقال: ذلك والحظ اإلنصات. يف مستغرًقا
يُعيل وهو صاح القصوى. الدرجة إىل فرفعتُه أكثر، أرفعه أن فطلب قليًال، فرفعتُه الراديو

البطاقات. لهذه نظام سيستم، عن اآلن أبحث أنا ألسمعه: الراديو صوت عىل صوته
يجب يشء كل التفكري. من بد ال قائًال: رأسه وهزَّ أمامه عديدة بطاقاٍت إىل أشار
يرتاجع وهو ضاحًكا َن فأمَّ بالفكرة. املوسيقى له أوحت ربما قلُت: بسيستم. يكون أن
والفم العيننَي عند تتقارب وجهه قسماِت أن والحظُت كرشه. عىل بيده ويربُت الخلف إىل

وهاردي. لوريل ثنائي أحد هاردي، مثل فيبدو يضحك عندما
خلفها هانز وجاء معدتي. عن سأَلتني السلم. عىل زوجته فالتقيُت الردهة إىل خرجُت
الدار. وغادرنا البلوفر فأخذُت موسيقي حفٍل إىل مرافقته إىل دعاني ن. ملوَّ جديٍد قميٍص يف
تأتني ميت؟ كومست وصاح: بعينه لها وغمز نافذٍة يف فتاة إىل أشار الطريق، إىل هبطنا

امليدان. إىل السري وواصلنا الفتاة ضحَكت معنا؟
الشارع. نهاية إىل أشارا املوسيقي، الحفل مكان عن فسألناهما وزوجتَه املجري التَقينا
واسعٍة قاعٍة إىل دخلنا حديث. مبنًى وهو البلدية. دار هاوس، الرات يف املكان وجدنا
الشمس لوََّحت البولنديني من صفٍّ خلف خشبية مقاعَد فوق جلسنا اإلضاءة. جيدة

األقاليم. ِفَرق من أنها رغم ممتازٌة ستعزف التي الفرقة إن هانز: قال وجوههم.
ثم موسيقية، مارشاٍت يعزفون بدءوا شبَّان. وأربعة فتاتنَي من مكوَّنًة الفرقة ظَهَرت
من فاصًال قدَّما ثم جميلة!» هي كم تورينجيا «غابة نوع: من أغاني شابٍّ مع فتاة غنَّت

النكات.
عىل الوجه أحمر وسيٌم وشابٌّ جيتار، عىل األخرى الفتاة أربعة؛ العازفون كان
عازف وكان األكورديون. عىل ورابع كالقانون، آلٍة عىل أسمر بديٌن وآخر ماندولني،
بصوٍت تغنِّي الجيتار فتاة كانت وبينما القانون. عازف ويُحاِور الخلف يف يقف املاندولني
فجأًة املاندولني عازف ضحك السفر، مزايا عن أغنية عاطفيٍّا تجعله أن تُحاِول جافٍّ
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لم شيئًا كأنَّ بهدوء يعزف وجعل وجهه جمود الشابُّ العازف واستعاد عاٍل. بصوٍت
الجميع. ضحك ما ورسعان الجالسني أحد وضحك بعينه غمز فجأًة ثم يحُدث.

تعابريُ كانت الذي املاندولني، عازف عىل مركًَّزا كلُّه انتباُهنا أصبح اللحظة هذه ومنذ
باألمر. استمتَعوا الذين الجالسني ومن املوسيقى ومن األغاني من تسخر وجهه

جاست وجدنا برية. نرشب أن هانز واقرتح والنصف. التاسعة يف القاعة غادرنا
املبنى فغادرنا أقصاها. إىل مزدحمٌة لكنها القاعة، مبنى نفس يف صغري، مطعم شتيته،
الجمال رائعة امرأًة الصباح هذا شهد إنه وقال اليسار، إىل واتجهنا فندق أمام من وعَربنا
نافذته وكانت إليه. وصلنا حتى املنازل أرقام نُعد جعلنا الشارع. بنفس ٤٥ رقم املنزل يف
أمامه من مَررنا متالصقة. خشبية قشوٌر تغطِّيها املنزل وواجهة ُمسَدلة، والستائر مضاءة
قالت النادلة لكن خاليًا. مكانًا نجد ولم فدخلناه، اليشء بعض قديم مرشٍب عىل وعثَرنا
لنتفرَّج الدار إىل وُعدنا سيمبول. برية من دوَرين رشبنا واقفني. نرشب أن نستطيع إننا
نذهب قال: التليفزيون. غرفة شمَل الذي الظالم يف غارقًة وجدناها لكننا التليفزيون. عىل
وخرجنا. جديد من الخارجي الباب مفتاح أخذنا أنا. وسأدفع البرية من كوبنَي لنرشب

ال. فقلُت: ُمتزوًجا كنُت إذا عما سأَلني
طبًعا. برلني يف أملانية صديقٌة عندَك ضاحًكا: قال

طبًعا. قلُت:
معك؟ تأِت لم وملاذا –

التغيري. من نتمكَّن ولم للعطلة منا كلٌّ حجز أن بعد تعارفنا قلُت:
رشد برسعة. أيًضا وتنتهي برسعة تنضج أنها أعتقد املرصية؟ املرأة هي وكيف قال:
نذهب أن واقرتح مرات، عدة هناك إىل ذهب وإنه رائعات، براغ نساء إن قال: ثم لحظًة

أسبوع. نهاية يف سويٍّا
بالجالسني. مليئة قاعاٍت عدة هناك كانت الفندق. وولجنا جديد من الشارع هبطنا
قصرية بأكماٍم بيضاءَ قمصاٍن يف رجاٍل ستة حولها مائدٌة هناك وكانت اليسار إىل اتجهنا
صخب. يف يرشبون شبَّاٍن عدة جلس أخرى مائدٍة وإىل البرية. أكواب من عرشاٌت وأمامهم
يف الثقاب صندوق يرفع أن إصبعه من بحركٍة يستطيع أنه يُثِبت أن يُحاِول أحدهم وكان

معيَّنة. ناحيٍة عىل يهبط ويرتَكه الهواء
سيجاًرا ن يُدخِّ الرجل وكان السن. يف متقدَمني وامرأة رجل بجوار مائدة إىل جلسنا
الشمس لوََّحت ممتلئة النادلة وكانت صامتة. يدها يف البرية من كوبًا تُدير واملرأة رخيًصا،
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وتتطلَّع حاجبَيها، قطَّبَت وقد بنشاط، وتتحرك رأسها فوق عاليًا شعرها وارتفع برشتها
والربع. العارشة إىل أشارت التي الحائط ساعة إىل ضيق يف لحظة كل

علبة وضعُت البلوفر. فلبسُت بالربد وشعرُت البرية. من كبريَين كوبنَي لنا أحَرضت
صحتك. بروسيت، د: نُردِّ ونحن رشبنا سيجارة. لهانز وقدَّمُت املائدة عىل سجائري

آخر مرشٌب هناك كان إذا ا عمَّ جرياننا وسأل ينفعنا. ال املكان هذا وقال: حوله تطلَّع
كان مثلنا. العطلة يقيض وإنما هنا من ليس ألنه يعرف ال إنه الرجل وقال الناحية. يف
منتفخة يدها وأصابُع ملوَّنًا فستانًا وترتدي صغريتنَي بعيننَي بدينة واملرأة عامًال يبدو
بلدي عن يسأَلني أن عُت توقَّ وجهي. عىل نظراته الرجل وثبَّت الزواج. خاتم تغطِّي تكاد
ومحالت العطالت لُدور خارطًة مفتوحٍة قشٍّ حقيبِة من امرأته أخرَجت يفعل. لم لكنه
الذي الشارع نهاية يف مكاٍن عدا األماكن كل رأينا أننا واكتشفنا بالبلدة. والطعام الرشاب

السري. من ساعة نصف يبُعد الفندق به
نظرة نُلقي أن فاقَرتح الراتهاوس؛ ب مَررنا الشارع. يف وانطَلقنا الفندق غادرنا
وكانت املرشب باب دَفعنا ثم الخارجي الدَرج صعدنا مكانًا. وجدنا فربما املرشب، عىل
األسطوانات آلة ومَلَح وجلسنا. الوسط يف مائدة إىل فاتجهنا خالية، اآلن مقاعده أغلب
ووَضع واحدًة اختار ثم املوجودة، األغاني أسماء عىل بإصبعه ومرَّ ُعملتنَي، وأخرج فقام
يف تتحرَّك وهي األسطوانات صفَّ تابعُت وجلس. أخرض ِزرٍّا ثم ِزرَّين وضغط العملتنَي.

طلبناها. التي األسطوانة منها ترتفُع ثم ف، وتتوقَّ تعود ثم املجرى نهاية حتى بطء
أخرى مائدٍة وإىل املوسيقي. الحفل يف رأيناهما شابَّان زوجان هناك وكان برية. طلبنا
مالبسه. كامل يف كان الذي الثالث وتركا قاما أن منهما اثنان لبَث ما شبان. ثالثة جَلس
وبرشٍة بارزة بأسناٍن جميلًة املرأة وكانت صامتنَي. طويلة مدًة ظالَّ أن بعد الزوجان وقام
بذراعه. كالحمامة شقراء فتاًة أحاط شابٌّ خلفنا وظل كامل. وتواليت أحمر ورداءٍ سة مشمَّ
وعندما متزوجة». أنك «خسارة اسمها أغنيًة واختار قام ثم الفتاة، إىل هانز تطلَّع
اسمها: أغنية واختار اآللة، إىل صديقها وقام لتتبيَّنها. اهتماٍم يف الفتاة أنصتَت األغنية بدأَت

بذراعه. الفتاة وأحاط مقعده إىل وعاد عمرك». كم يل «قل
فضًال القاعة، يف بمفردنا األربعة نحن كنا وثالثني. ست فقال عمره عن هانز سألُت
بقميص األِوزَّة يشبه رجٌل ودخل مخموًرا. رأسه يهزُّ بعيًدا جلس الذي الوحيد الشاب عن
تأثري من زائغتنَي بعيننَي البرشة، شاحبة بكثري، السن يف منه أكرب تبدو وامرأة وبنطلون،

املجاورة. املائدة إىل وجَلسا الرشاب،
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برلني. يف نلتقي أن يجب قائًال: هانز عيلَّ مال
أكيد. بيشتمت، قلت:

كثرية. أماكَن إىل سويٍّا نذهب أن نستطيع قال:
برلني. دار هاوسبرلني، إىل ذهبُت كنُت إن سأَلني

بالنفي. أجبُت
رائعات. هناك النساء وقال: بشفتَيه مصمص

قلُت التليفونات. ومرقص الكازينو شرتاسه: فريدريش شارع أماكن عن سألني
النقود. وراء يَجرين كثريات نساءٌ وتُوجد مرة، هناك ذهبُت إني

أجنبي. أنَك يروَن عندما بالطبع قال:
براغ! لنساءِ يا كورونا. مائتي أي مارًكا؛ خمسني دفعت براغ يف وهمس: عيلَّ ومال

زوجتي. مع تخرج أن يمكنَك برلني. يف نلتقي أن يجب صوته: ارتَفع ثم
زوجتك؟ قلُت:

هنا. إلينا تنضم لن لألسف جميلة. إنها وقال: واألرداف، الصدر الهواء يف بيَديه رسم
ملاذا؟ سألُت:

حقائبي آخذُ أعوُد عندما ربما معه. تعمل الذي الربوفيسور مع تذهب إنها قال:
وأتركها.

مارًكا وثمانني مائة فسأدفع انفصلنا إذا النقود. يف املشكلة لكن قال: ثم قليًال فكَّر
لطفَلينا. نفقًة شهر كل

عن عاجزًة تتمايل وكانت أغنية، تطلُب أن وحاوَلت البرشة، الشاحبة املرأة قامت
عىل وانحنَى الطويلة بقامته هانز َهبَّ مساعدتها. طالبًة نحونا والتفتَت اآللة، استخدام

طفَليها. عن شيئًا املرأة وقالت اآللة،
ممن؟ طفالن؟ هانز: سأل

منه. وقالت: األِوزَّة، الرجل إىل أشارت
بقبضته. املائدة يخبط وهو ضاحًكا وانفجر تزعمه. ما هذا الرجل: صاح

قط. عنها أسمع لم هانز: فقال مدينة، اسم الرجل ذَكر أين؟ من هانز: سأله
يقول والرجل مرة، كل يف رأسه يهزُّ وهانز مدن، عدة أسماء يذُكر ومىض الرجل ثار

براندنبورج. نوية محافظة يف تقع وجميعها املدن هذه زهرة مدينته إن
جيبه من وأخرج كالمهم. فهم يمكن ال الناُس هؤالء قائًال: الكالم يف لهجته هانز قلَّد
أن دون مراٍت عدة اآللة أزرار وضغط أغنيًة فاختار قام ثم املائدة. فوق وضعهما ُعملتنَي
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ونيسهانز العملتان استقرَّت حيث مائدتنا، سطح إىل الحمامة الفتاة وأشارت تستجيب.
يأخذهما. أن

إنجليش؟ سبيك يو متسائًال: الحديث إيلَّ ه وجَّ أيًضا. أنا وضحكُت فتاها ضحك
اإلنجليزية؟ تتكلَّم

تَعرُفها؟ بدوري: سألتُه
قليًال. قال:

يف يعمل أنه سوى أفهم ولم باإلنجليزية، يُردَّ أن فأَرص يفعل، عما باألملانية سألتُه
برلني. من إنها الفتاة وقالت اليبزيج. يف ما مؤسسٍة
فايزنسيه. قالت: مكان، أي من هانز سألها

وبينها. بيني باملوتوسيكل دقائق ثالث هامًسا: يل قال
السمراوات؟ أم الشقراوات ل تفضِّ هل نشطون. العرب قال: ثم لحظاٍت صَمت

بالطبع. الشقراوات فقلُت: األسود هايدي شعر تذكَّرُت
جميلة. آنسة فراولني، هبشة هايدي قال:

سيدة. فراو، قلت:
بني اليمنى يده إبهام ووضع هذا؟ أتعتقد وكرَّر: أفهم. فلم شيئًا وسأَلني عيلَّ مال

يده. وقبض وسبابتها اليرسى إبهام
أخريًا. وفهمُت األخرى. يده من يُِطل كان الذي إبهامه ُظفر إىل تطلَّعُت

أوروبا. يف يمكن ال بعُد؟ امرأًة وليست عرشة الثامنة يف بالطبع. ناتورليش، قلُت:
ممكن. أملانيا يف ممكن. رأسه: هزَّ

عليَك. عينَيها أن الحظُت إني بخبٍث قلُت
فعًال؟ قال:

الحفلة. ليلة يف معها نمَت أنَك اعتقدُت لقد أجل. قلُت:
أبًدا. قال:

الوقت. َطواَل غريك أحٍد مع تتكلَّم لم قلُت:
ولم تفهم. حتى ببطء معها املرء يتكلَّم أن بد وال برلنيجيًدا. لهجة تفهم ال إنها قال:

متأخًرا. إال ذلك أُدِرك
كأَسني طلبُت بأس. ال قال: شنابس؟ نرشب أن رأيَُك ما له: وقلُت جديدة بريًة طلبُت

الشعبية. الفودكا الكورن، من
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بالبرية. ألحقناهما ثم كأَسينا، جرعنا
الغابة. يف جولة إىل وتدُعَوها معها تتكلَّم أن يجب قلُت:

الشمس. يف بالبكيني كله الوقت تقيض فقط شيئًا، تفعل أن تريد ال إنها قال:
الفتاة وقامت الحساب. تجمع النادلة ودارت عرشة الثانية أصبحت قد الساعة كانت
طيبة. ليلة ناخت، جوتن لنا: دا وردَّ خفيف. معطٍف ارتداء عىل صديقها وأعانها الحمامة
نحونا الشاب والتَفت بعينه. وَغَمز سعيًدا. وقتًا شباس، فيل األِوزَّة: الرجل بهما وصاح

كتَفيه. باسًطا وابتسم الباب عند وهو
نقوم غًدا قال: القاعة. وغادرنا بكوبه ى تبقَّ ما هانز فابتلع ننرصف، أن اقرتحُت

.٤٥ رقم املنزل ونرى بجولة
امرأة فراو، هبشة تسُكن هنا وقال: مظلم منزٍل إىل وأشار الدار، إىل الطريق َصِعدنا
نساءٍ ثالُث وهناك املجاورة، املنازل يرى األعىل الطابق يف غرفته من إنه وقال جميلة.

املقابل. املنزل خلف رائعات
وصمت، حذر يف الظالم يف طريقنا س نتحسَّ ومَضينا ودخلنا هدوء يف الباب فتحنا
حتى طيبة، ليلة مورجان. بيس ناخت، جوت همسُت: أن بعد صاعًدا وسبقتُه

الصباح.

٥
الثامنة حتى تُرصخ وظلَّت جعورتها، املجاورة الحجرة يف طفلة فتَحت صباًحا السابعة يف
أمه. بجوار جالًسا هانز كان اإلفطار. جرس ات دقَّ مع فنزلُت النوم، استئناف يف وفشلُت
ذهبا إنهما األب وقال ركبتَيها. فوق كالعادة ينتهي ر مشجَّ رداء يف رة وظهَرتهايديمتأخِّ

ورَقصوا. الفندق إىل املجريَّني مع أمس
نََرُكم. ولم هناك كنا وقال: هانز وجه َشحَب

الداخل. يف كنا الطبيب: قال
رائعات. نساءً قابلنا الفتاة: إىل ينظر وهو الَجْهوري بصوته هانز قال

تجلب وقَفت عندما هايدي فخذَي إىل النظر ق يدقِّ قرب عن يجلس كهًال لحظُت
الخبز. عىل الزبد وضع يف وانهمَك د تنهَّ ثم ألبيها، سجائَر منفضَة

خصلة عىل عيناي استقرَّت ماء. فارس، سيئة. شلشت، قهوة يقول: املجري سمعُت
إليها أنظر ووجَدتني ناحيتي التفتَت ركبتَيها. عىل ثم هايدي، إبط تحت األسود الشعر

بدوري. وابتَسمُت فابتسَمت

94



الثاني الفصل

يُوجد ال حيث خلفي والنافذة هايدي بني نظراته ع يُوزِّ هانز وكان سيجارة نُت دخَّ
فاعتذرُت. معه جولٍة إىل ودعاني يشء.

أن وقرَّرُت الربيد ببطاقة أمسكُت ثم أخرى، سيجارًة نُت ودخَّ غرفتي، إىل صِعدُت
اإلجازة. من ُعدِت قد تكوني أن بد ال إنجي، «عزيزتي باإلنجليزية: إنجمار ل شيئًا أكتب
ثم التاريخ كتبُت عرفتُه.» إنساٍن وأرقَّ أحىل كثريًا أفتقد به. أُقيم الذي املنزل الصورة يف

(ابنها). الصغري الهر ل قبلة الكارت: آخر يف أضفُت
أستمتع صورتَه. ترى الذي املنزل من وللعائلة لَك «تحياتي بريينبك: ل بطاقة وكتبت
وتاريخها. املنطقة عن يل قلتَه ما أتذكَّر أن الوقت َطوال وأحاول هنا. بالطبيعة للغاية

قريبًا.» سنلتقي بالتأكيد
َدت تمدَّ التي هايدي فخذَي عىل عيناي استقرَّت الكامريا. حامًال النافذة يف وقفُت
رأيتُها نافذتي. يُواجه الذي األمِس مكان نفس يف كانت العشب. عىل منشفٍة فوق بالبكيني

بينهما. بالتسلُّل الشمس ألشعة لتسمح ساَقيها تُفرِّج
املسافة حَسبُت الفتاة. إىل هتُه وجَّ ثم الكامريا موقع يف وجعلتُه الضوء مقياس تناولُت
عيني. إىل الكامريا ورفعُت جانبًا املقياس وضعُت القياس. زاوية وحدَّدُت بالتقريب بينهما
وضوح درجة تُحدِّدان واللتنَي العدسة داخل ظهرتا اللتنَي الدائرتنَي عىل النظر ركَّزُت
عىل تدريجيٍّا ة بخفَّ ضغطُت الداخلية. الدائرة فاخرتُت ثابتًا، هدًفا الفتاة اعتربُت الصورة.

املنفرَجني. لفخذَيها صور عدة التقطُت ثباتها. عىل حريًصا الكامريا ِزرِّ
صورًة التقطُت لناحيتي. ظهرها معطيًة جانبها عىل واستدارت فجأة فخذَيها ت ضمَّ

رتها. ملؤخِّ أخرى وصورًة لجسمها
فقرب الحظاها؛ اللذَين وحدنا نكن لم العلوي. بالطابق نافذته يف هانز بوجود َشعرُت
ويهمُّ نفسه يكلِّم كان وبينها. الطريق بني برصه ينقل وسيم كهٌل جَلس الحديقة مدخل

يرتاجع. ثم به يُمر ملن الحديث بتوجيه
هناك كانت الكونسوم. إىل وخرجُت املنزل، ثم غرفتي وغادرُت النافذة، عن ابتعدُت
ابتعُت للجمهورية. القادم العرشين العيد بمناسبة للعاملني مبادراٍت عن مدخله عىل الفتٌة
الغربية أملانيا من مستوردًة بالبندق شكوالتة وقطعَة للحذاء القميصودهانًا لياقة فرشاًة
ثمنها أضعاف أربعة أي ماركات؛ وبأربعة الطعم لذيذة كانت برلني. يف مثلها أشاهد لم

السوداء. السوق يف التبادل لسعر طبًقا السعر نفس وتقريبًا الغربي، املارك ب األصيل

95



٦٩ برلني

لوََّحت عائالٍت عدة ثم مدارس وتالميذَ شبانًا والتقيُت الطريق. يف بالربد َشعرُت
الجبال. تسلُّق وِعيصَّ الكامريات حملوا الذين أفرادها وجوه الشمس

القصري ثوبها يف هايدي وكانت بلوفر. ارتديُت أن بعد الحديقة يف الظهر بعد قضيُت
فخذَيها. عن كاشفًة تتأرجح

وعرضُت ب الفرنيسفرحَّ اإليطايل اإلسباني للفيلم نذهب أن عليه فاقرتحُت هانز ظهر
فوافَقت. معنا تأتي أن هايدي عىل

هذه عن مطبوًعا كتابًا هناك إن قائًال بيننا تميش أن منها فطلب بجواري، مشت
أالَّ يجب املطبوع الكتاب يف إنه هايدي قالت إليهما. فتطلَّع أمامنا فتاتان وعربَت القواعد.
أن شابٌّ يريد عندما الغرب يف وقالت: واحدة. مع يكون حينما أخرى فتاٍة إىل رجل ينظر
وينحني إليها ويذهب يقوم فإنه هنا أما مقعده. من بإصبعه لها يشري فتاٍة مع يرقص

أمامها.
السادسة يف املجاورة الغرفة يف بالصباح جعورتها تفتَح التي الطفلة عن ثتُهم حدَّ
ليسأل املوعد نفس يف يوم كل حجرتها باب يدق هانز إن هايدي وقالت صباًحا، والنصف

أسنان. معجون عن ومرًة كربيت عود عن مرًة
ومليئًا سكاراموشاملعروفة، قصة عن الفيلم وكان السينما. دار يف الطبيب بنا لحق
وهو واقًفا َهبَّ النور أُيضء وعندما الختامية، املبارزة أثناء يتململ الطبيب وبدأ باملبارزات.

نرشب. هيا يقول:
حولها والتفَّ متجاورة، موائد عدة ت ُصفَّ وخلفنا للسينما. مجاور مرشب يف جلسنا
تبحث دائًما أنَت هايدي: يل وقالت لُهم. أتأمَّ أخذُت يصخبون. والفتيات الشبان من عدٌد

الفتيات. عن بعينَيَك
إىل هايدي خرَجت ثم العشاء، لنلحق الدار إىل أدراجنا ُعدنا ثم وبراندي، برية رشبنا
جلسُت مرييام. تُدعى سمينة صغريٍة فتاٍة مع الراكيت تلعب فوجدتُها وتبعتُها الحديقة.
فستانها وكان أعىل. إىل القصري رداؤها ويرتفع الهواء يف تقفز عندما أرقبها مقعد عىل

مبارشة. الثدينَي تحت الخرص مرتفع ورديٍّا
النظر تجنَّبت قد هايدي كانت جواري. إىل وجلس مرسًعا فجاء نافذته من هانز رآنا

تلعب؟ أن تُحب وسأَلتني: فعلت وفجأًة ناحيتي
هو. يُحب ربما قلت:
معه. تلعب قالت:
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معِك. هو يلعب ال. قلُت:
التقاطها عن وعجز بالكرة هايدي طوََّحت ناحيتي. ووقف الفتاة من املرضب تناول
عاٍل. صوٍت يف باألرض حذاؤه فاحتكَّ ليأخذها، الطويلة قامته أحنى ثم وجرى، بمرضبه
أعطيتُها بجواري. وجلَست وجاءت للطفلة املرضب وأعَطت متَعبة. إنها قليٍل بعد قالت
«رجل لفيلم عرٍض عن اليوم املحلية الصحيفة يف قرأُت إني قليل بعد لها وقلُت سيجارة.

الفرنيس. وامرأة»
تليفزيوني. برنامٍج يف منه جزءًا شهدُت قالت:

رأيتُها. التي األفالم عن لها أحكي أن مني طلبَت ثم الرئييس، الفيلم بلحن ترنََّمت
براينر ويول براندو ومارلون بيك جريجوري ب تُعَجب إنها وقالت املمثلني عن ثنا وتحدَّ

بواتييه. سيدني هو معبودها لكن شتايجر، ورود
املمثل يعرف كان إذا هايدي سألتُه بجوارنا. وجَلس وجاء اللعب من هانز فرغ
إنها قليٍل بعد وقالت مستنكرة. فصاحت َقط، عنه يَسَمع لم إنه قال بواتييه. سيدني

بالَربد. تشُعر
نساء أن يبدو قال: ثم باردة. إنها وقال: سها، وتحسَّ بقَدمها وأمسك يده، هانز مد

باردات. ماركسشتات كارل
عرفَت؟ كيف قائلة: تحدٍّ يف رأسه من رأسها قرَّبَت

واضح. األمر قال:
منهن؟ واحدٍة مع مرة نمَت هل متسائلة: رأسها هزَّت

ال. قال:
تتكلم. ال إذن قالت:

ساخنون؟ ماركسشتات كارل رجال هل بدوره: سألها
أجل. أجابت:

عرفِت؟ كيف قال:
منهم. كثريين مع نمُت ية: جدِّ يف أجابت

معنا. تعايل لها: وقال نتمىش، أن هانز فاقرتح االنتشار؛ يف الظالم بدأ
أريد. ال قالت:

سمعُت وفجأة صامتنَي، قليًال مشينا الطريق. إىل الدار غادرنا بينما الداخل إىل مضت
مصدق: غري هانز همس ثم ناحيتنا مرسًعا يجري شخًصا وملحنا خلفنا، ونظرنا صفريًا

هايدي.
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بني واستقرَّت الهثًة إلينا وصلت ذراَعيه. لها ففتح جريًا املنحدر الطريق هبَطت
ضاحكة. ساعَديه

عن سأَلتني ثم بيننا سارت برد. الدنيا قائلة: فارتَدته كتفها عىل بلوفر تحمل كانت
األمريكية السيارات الزحام. مشاهداتي؛ إىل مبهورًة استمَعت تبدو. وكيف الغربية برلني
إعالنات الجامعة. طويلة. وشعوٍر مهمَلة بمالبَس والشبان الطلبة األنيقة. الباصات الحديثة.
املباني املظاهرات. التعليم. نفقات لتغطية ساعات عدة عمل وطلب بيع أو رشاء الطلبة؛
وحوانيت والفنون واليسارية اليمينية والصحف األفالم بمختلف الكثرية والسينمات العالية

الجنس.
برلني. يف أعيش أن أُمنيتي قالت:

الدار. إىل جريًا فُعدنا بشدة، فجأًة املطر هَطل

٦

مرييام. وبرفقتها خلفه هايدي وظهَرت والنصف. السابعة يف صباًحا بابي الطبيب طرق
وسأَلني تاريخية، مغارٍة إىل لنذهب بسائق سيارًة يعطينا أن عىل املدير مع اتفق إنه قال
اإلفطار، طعام لتناول هبطُت ثم برسعة واغتسلُت وافقُت معهم. الذهاب يف أرغُب كنُت إن

املائدة. إىل بمفردها هايدي ووجدُت
هانز. أجل. وقالت: ضحَكت معكم. ذهبُت إذا سيغضب من هناك قلُت:

بني أجلس أن مني طلب أن بعد الفارتبورج لسائق املجاور املقعد الطبيب احتل
جوتا إىل الطريق يف وانطلقنا يساري. عىل وهايدي يميني عىل الصغرى جلَست الفتاتنَي.

اليمني. إىل انحرفنا نصلها أن وقبل إيرفورت إىل ومنها
وغنَّينا باالفونت. والخنافسوهاري أزنافور الطريق؛ طول الغناء الفتاتان تبادَلت
أحبك أنا مصطفى يا مصطفى ثم فيتنام، عن وأغنية الليل»، يف و«غرباء «اليال»، مًعا

مصطفى. يا
لها ترجمتُها بالنفي. فأجابت األغنية كلمات معنى تعرف كانت ما إذا هايدي سألُت
إىل تميل العربة كانت املنحنيات وعند جديد. من وغنَّت عيني يف فنظَرت استطعُت ما َقْدر

ونضحك. هايدي عىل فأرتمي اليمني إىل تميل ثم مرييام، عىل فأرتمي اليسار
كونياك ورشبنا بوكفورست أكلنا ثم بها ُطفنا ساعتنَي. بعد املغارة عند فنا توقَّ

الغناء. الفتاتان وواصَلت العودة، طريق اتخذنا ثم الدفع، عىل الطبيب وأَرص رومانيٍّا
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جلديًة حقيبًة مرييام وفتَحت إليه. رأيس فأسندُت خلفي ساعَدها هايدي وضَعت
وأخذَت عينَيها. فوق كحًال وضَعت ثم ذقنها عىل وضَعته كريم أنبوبة وأخرَجت مربَّعة

الفضية. الطويلة بأظافرها تُعنى وجعلت افة قصَّ منها هايدي
برلني، ويف القاهرة يف عنواني أعطيتُه القاهرة. يرى أن يريد إنه الطبيب قال
رومانيا يف ناس أحسن ووجدُت االشرتاكية، البالد كل زرُت قائًال: عنوانه هو وأعطاني

الرشق. روح هي هذه تأخذه. أن وا أرصُّ منزلهم يف يشء أعجبَك إذا والقوقاز.
يُحدِّق جالًسا هانز كان الطعام. قاعة وولجنا والنصف. السادسة يف الدار وصلنا

يُردَّ. فلم وحيَّيتُه كتفه عىل يدي وضعُت شارًدا. أمامه
هبطُت ثم غرفتي إىل صعدُت صمت. يف املائدة غادر ثم يكلِّمني ولم آكل. جلسُت

الحديقة. ودخلُت
يف خرجنا سويٍّا. نتمىشَّ أن عليه عرضُت بعيد. ركٍن يف فوجدتُه هانز عن بحثُت
وأغلب مزدحم غري املرشب ووجدنا املدينة مجلس إىل انطَلقنا ثم الرئييس الشارع إىل صمت

آخر. مكاٍن إىل نذهب دعنا قال: الرجال. من املوجودين
بعد شيئًا فعل هل وسألتُه الداخل. إىل فُعدنا بشدَّة يهطُل املطر وجدنا املدخل عند

هايدي. مع
ال. قال:

للغاية. ممالٍّ كان اليوم إن قلُت ثم تحاول. أن بد ال قلُت:
بجانبها. الوقت طول تجلس وأنت كيف قال:

عرفَت؟ كيف سألتُه:
فقري. وأنا أغنياء فهم يل؛ أمل ال أضاف: ثم ذلك. ع توقَّ إنه قال

تعني؟ ماذا سألتُه:
بها. الزواج يف أمل ال قال:

آخر. عالٌم ولها عاًما بعرشين منك أصغر إنها مجنون. أنت قلُت:
منها. أجمل يََر لم إنه قال ثم الهواء، يف أمامه يده وحرََّك خجٍل، يف ضحَك

يشء. كل وهذا معها تنام أن بأس ال قلُت:
أنت؟ تحاول ال ملاذا قال:

أختًا. أو يل ابنًة تكون أن يمكن صغرية. إنها ثم النساء. من النوع هذا أحب ال قلت:
ستنساني. هايدي قال:
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أيًضا. أنَت وستنساها بالطبع، قلُت:
أبًدا. قال:

نعود قلُت: التليفزيون. يف فيلم عىل تتفرَّج بدأَت قد اآلن إنها وقال الساعة؛ يف نظر
لطيًفا. وكن معها تحدَّث إذن.

دائًما؟ تدفع ملاذا قائًال: استوقَفني الحساب. لدفع جيبي من ماركني أخرجُت
أردَت. إن اآلن ادفع تدفع. أيًضا أنت قلُت:

جيبه. من ماركني أخرج
الباقي. أعطيك غًدا ونصف. ماركات بثالثة لك مديٌن فأنا اآلن؛ املاركني خذ قلت:

بأس. ال قال:
برية. كوب مرًة له دفعُت إني وقال فكَّر ثم

عبيًطا. دوف، تكن ال قلُت:
واحدة يل قدَّم ثم َها عدَّ سجائر ثالث بها الحجم صغرية رخيصًة سجائر ُعلبَة أخرج
وخمسني مارًكا اجعلهما للنادل: وقال فنيج. وثالثني مارًكا وكان الحساب دفع أخذتُها.

فنيج.
الحانوت. وتركنا مارك نصف هانز وأخذ الرجل شَكره

أجبُت الزواج. يف أفكِّر كنت إذا عما سأَلني ثم صامتني وِرسنا توقَّف قد املطر كان
ذلك. بعد مرشوعاتي عن ثم أملانيا، يف سأقضيها التي املدة عن أخرى مرة سأَلني بالنفي.

مفاجئًا. اهتمامه وكان
قلُت برلني. غري أماكَن إىل بالسفر يل ًحا ُمرصَّ كان إذا سأَلني عندما السبب أفهم بدأُت

أجل. ماركسشتات؟ كارل مثل بخبث:
ال ملاذا قال: لكنه قليًال. مالمحه فانتعَشت بالدي، إىل أعود أن بد ال إني فقلت َوجَم

هنا؟ وتبقى أملانية تتزوج
أريد. ال وقلُت: ببايل إنجمار خطَرت

كذلك؟ أليس الغربية، برلني إىل بالذهاب لك مرصح أنت سأَلني:
عن يزيد ال هناك ثمنه جينز؟ بنطلون تُحرضيل أن يُمكنَك هل قال: باإليجاب. أومأُت

فمائة. هنا ثمنه أما بالطبع. غربي مارًكا. ١٦
ماركات. عرشة عىل تزيد عندما األسعار تُضاِعف الدولة فقال: استنكاري أبديُت

وكان القديمة. األفالم عن برنامًجا نُشاِهد وجلسنا التليفزيون. قاعة هايدييف تكن لم
عاطفته يف العجوز» رات الربوفيسور قصة تابعنا األزرق». «املالك هو املعروض الفيلم

100



الثاني الفصل

أونرات، فيه: ويصيحون طلبته يف ينفجر وهو ثم قدَميها، تحت راكًعا الغانية نحو قة املتدفِّ
ينهار. النهاية ويف الوسخ. أونرات،

٧

يف أنا وبقيُت للتمشية الجميع فذهب بذلك، أحٌد يأبَْه ولم التايل. اليوم يف بشدة املطر هَطل
الظهر. بعد التليفزيون قاعة إىل نزلُت ثم غرفتي.

إىل لنذهب والنصف السابعة يف نلتقي يل: قال العشاء. موعد يف وهايدي الطبيب عاد
الشبيبة. منظَّمة نادي

قليٍل وبعد نزلُت. ثم مطوية، برقبٍة بلوفر وارتديُت غرفتي إىل صِعدُت موافًقا. أومأُت
معهم. أذهب وال أبقى أن فقرَّرُت الخروج، يف الرغبة فقدُت

ثم النافذة، يف ووقفُت جديد من صعدُت أحًدا. بها أجد فلم الحديقة إىل خرجُت
أحد ظهر أمامه. وجلسُت الجهاز فأدرُت خالية كانت التليفزيون. حجرة إىل وذهبت نزلت
املياه. استخدام من باإلقالل املواطنني وطالب الحرارة، درجة ارتفاع عىل معلًقا املذيعني

القدَمني عند واسع أسود بنطلوٍن يف هايدي وظهَرت هدوء، يف القاعة باب ُفتح
ساعديها. يغطِّي خفيف قماش من أبيض وقميٍص

جاهز؟ أنت هل سأَلتني:
آتي. لن قلُت:

وعدَت. لقد ملاذا؟ رقيق: بصوٍت قالت عيني. يف وتطلََّعت بجواري جلَست
متعب. إني قلُت:

معنا. تأتي أن يجب يشء. كل ستُتِلف اآلن ال. قالت:
إذن. سآتي قلُت: ثم تردَّدُت

كاملة. سوداءَ بزًة مرتديًا أباها والتقينا القاعة، غادرنا
فرانك يُدعى شاب عامٌل معنا وذهب سبقنا. قد هانز وكان مرييام مع ذهبنا
الثالثة املوائد ووجدنا فنيج. و٦٠ ماركني مرتفًعا؛ الدخول ثمن وكان وزوجته.
املائدة طرف يف هايدي بجوار األب وأجلَسني الرقص. حلبة مواجهة يف محجوزًة
هانز، ثم فرانك ثم مرييام وبجوارها اليمني إىل فرانك زوجة وجلَست أمامنا. وجلس
وبني بيني الن تتنقَّ عيناه وكانت اليمني. من الثالث املوائد رأس عىل أصبح الذي

هايدي.
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وقمت بيننا. شخٍص أهم أنت للحلبة. ظهرك معطيًا تجلس أالَّ يجب للطبيب: قلُت
مكاني. عليه عارًضا واقًفا

ستذهب؟ واآلن بجواري كنت لحظٍة يف حدث؟ ماذا هايدي: هتَفت
هانز. بجوار مكانًا ألبيها وأفسحنا مكاني يف جلسُت

تعرف لم أملانيا بأن الشاب العامل وعلَّق الحرارة. من متأفًفا سرتته الطبيب خَلع
وصَلت التي الدرجة هو الغريب يكن لم آخر: وقال املاضية. األسابيع حرارة قرٍن منذ
كانت واحد. مطٍر يوِم وبال انقطاٍع بال الفرتة تلك طوال استمرارها وإنما مئوية، ٣٠ إىل
بعيوٍن حولها تتطلَّع هايدي وكانت املتأنقني. بالشباب مزدحمة واملوائد واسعة، الحلبة
سأقتُل قائًال: عليها ِملُت بفخذي. فخذها والتصق بجسمها ناحيتي مالت وقد متفحصة،

واحدة. مرٍة من أكثر معَك يرقُص من
حولها التفَّ مائدٌة هناك كانت مبارشًة املرسح تحت الحلبة من األخرى الناحية يف
املاركاِت دفعَن أنهن وفكَّرُت رجال. معهن يكن لم ليمون. زجاجاُت وأمامهن فتياٍت ثالث

أصدقاء. يكسبن أن أمل عىل الثالثة
إىل أحد ينزل ولم يعزفون، وبدءوا ملتحني، طواًال شبانًا أفراده كان أخريا. الباند ظهر
مصطفى يا بحبك أنا تغنِّي هايديفجأًة وبدأُت املائدة حافة عىل بيدي أُدقُّ أخذُت الحلبة.
هانز ناحية ونظرُت برسعة عيني حوَّلُت فابتسَمت. النظر بادلتُها ناحيتي. تنظر وهي

عيلَّ. رتنَي مسمَّ عينَيه وألفيُت
إحداهما وكانت الطبيب، بجوار خاٍل مقعٍد بجوار وقَفتا فتاتنَي إىل ببرصي انتقلُت

الوجه. باسمة صغريًة واألخرى مة ومتجهِّ ممتلئة بيضاءَ
صاحت بجوارنا. مكانًا لهما نُفِسح أن يف رأيَُك ما له: وقلُت الطبيب ناحية ِملُت
عىل بفخذ أجلس أصبحُت بحيث مقاعدنا فوق نتحرَّك وبدأنا الفكرة، مؤيدة هايدي

بساقها. ملتصًقا هايدي مقعد عىل اآلخر وفخذي مقعدي
هايدي وقامت يرقصون. وبدءوا الحارضين من عدٌد ع تشجَّ الثانية الرقصة مع
بصورٍة ترقصان كانتا اللتنَي الفتاتنَي إىل األنظار ة كافَّ وتحوََّلت مرييام. مع ورقَصت
األخرى إحداهما تُدير ثم نهايتهما حتى ساعَديهما تبسطان كانتا منسجمة. جميلٍة
مسلَّطة ًة كافَّ األنظار ظلت هايدي عادت وعندما أمامها. كاملة دائرٍة يف ساعدها من

عليها.
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لنُفِسح مكانَينا من نقوم أن وهايدي أنا عيلَّ وكان زوجته، يرقصمع أن فرانك أراد
فمضت سويٍّا، نرقص أن لها أرشُت ثم خلفها، وقمُت أوًال هايدي قامت الطريق. لهما

الحلبة. إىل أمامي
الحلبة يف وحدنا كنا رسيعة. بخطواٍت معها وُدرُت بذراعي الرخص جسمها أحطُت

الجميع. إلينا وتطلَّع
بخطواٍت أتحرك كنت بالضجر. وشعرُت يشء يف أفكِّر أكن ولم عني. بعيدة أبقيتُها
ليس تقول: وسمعتُها علينا. مسلَّطة واألنظار القاعة يف مطبق بصمٍت وشعرت رسيعة.
الرقصة، انتهت ما. ً خطأ ثمة أن وأدركُت واجمة، رأيتُها وجهها إىل نظرُت وعندما برسعة.

واجمة. زالت ما وهي فُعدنا
تعرفها؟ ال كيف ا. جدٍّ سهلة القديمة. شارلستون رقصة هذه أبوها: يل قال

هايدي عىل عرض ضيق. أسوَد وبنطلوٍن طويلة بسوالَف رشيق شابٌّ منا اقرتب
بطءٍ يف معها رقص ساَقيه. بني ساقها ت ودسَّ حضنه، يف ها ضمَّ معه. فقامت الرقص
بحمرٍة اصطبَغتا قد وجنتاها وكانت املائدة. إىل أعادها الرقصة انتهت وعندما بها. ملتصًقا

قانية.
شاكًرا. وخاطبتُه باالرتباك شعرُت ما وألمٍر

ظريف. شابٌّ لها: همسُت
السن. كبار أحب أنا طفل. اقتضاب: يف قالت

فاعتذَرت معه، الرقص هانز عليها وعرض ثانية. الرقص إىل دعوتها يف أفكِّر لم
أخرى. مرًة األول الشاب مع رقَصت لكنها

٨

عن ينقطعوا لم وهانز وابنته الطبيب لكن الدار. فلزمُت يوَمني املطر هطول استمر
وانتهى الغروب قبل أتمىش خرجُت فجأة. املطر ف توقَّ الثالث اليوم ويف والتجول. الخروج
وسأَلني معه للجلوس دعاني بمفرده. جالًسا فرانك وجدُت القريب. املرشب إىل األمر بي
حياًة لعاش الغربية أملانيا يف كان لو إنه وقال: بالدي. يف الحياة مستوى وعن دخيل عن

أفضل.
يكسبه. ما لكلٍّ يكون أن يجب فقال: أُعلِّق لم
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منازل بال أُرس الغرب يف تُوجد أخرى. جوانُب فهناك البساطة بهذه ليس األمر قلت:
مسكن. بال هنا واحدة أرسٌة تُوجد وال

تتكلم. أن خائٌف أنت وقال: ساخًرا، ابتسم
ماركات، ٣ فثمنها غالية املوكا إن النادلة: وقالت موكا. قهوة ثم وليمونادة برية طلبنا

أحرضيها. بأس. ال فرانك: فقال
سنة. بعد عضًوا وسيُصبح الحزب لعضوية ح مرشَّ إنه قال: هاينر. عن ثنا تحدَّ

وأنَت؟ –
تفكريي. يتحسن عندما سنوات عدة بعد أُصبح ربما عضًوا. لسُت قال:

زوجته وتتقاىض مارك، ٦٠٠ هو يتقاضاه ما صايف إن فقال: دخله؛ عن سألتُه
ويتقاىض الغربية برلني يف ظل فقد سنوات بثالث يصغره الذي أخوه أما ،٧٠٠ املدرسة

لها. إيجاًرا مارك مائتي يدفع حجرتنَي من شقة يف ويسكن مارك، ١٣٠٠
بمجرد هانز وقال الدار. إىل عائًدا تركنا ثم الصمت فرانك فلزم إلينا هانز انضم

رائعة. شقراء فتاٍة عىل يل عثَر إنه انرصافه
تنتظرنا وهي عربيٍّا. صديًقا يل أن لها ذكرت عندما َست تحمَّ فقال: اهتمامي أبديُت

القديم. املرشب يف اآلن
انتظارنا. يف الفتاة ووجدنا هناك. إىل انطلقنا

وجوبًة أحمر بلوفر تحت بيضاء بلوزًة ترتدي كانت هايدي. من السن يف أصغر بَدت
األسماء. تبادلنا كتَفيها. فوق ويتدىلَّ عناية يف ًفا مصفَّ شعرها وكان ركبتَيها. إىل تصل ملوَّنة
برية، هانز لنا طلب البالستيكية. للمشغوالت مصنٍع يف عاملة إنها وقالت إلكا. تُدعى كانت

وحدنا. تركنا ثم
أن خالله َدت تعمَّ متقطًعا حديثًا تبادلنا الرشاب. عن عازفة هي وبدت كوبي جرعُت
التي البرية ثمن دفعت الغابة. إىل نميض أن اقرتحت قليٍل وبعد أفهمها. كي ببطء تتحدَّث
األشجار وسط ورسنا الغابة بلغنا حتى الطريق مع َصِعدنا املكان. وغادرنا ترشبها لم

األوراق. من العارية اإلبرية
تغطَّت واسعة خرضاءُ مساحٌة امتدَّت بعيًدا وتحتنا ُهوَّة. فوق صخرة عىل جلسنا
بسبب تصلُها الشمس إن فقالت ذلك، عىل بُت عقَّ أسفل. إىل أعىل من باألوراق أشجارها
أشعة تصلُها التي األشجار قمم فوق فقط األوراق فتنمو الغابة داخل أما الرحب، الفضاء

جرداء. الجذوع وتبقى الشمس
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األغاني تُحب وإنها الشبيبة منظَّمة يف إنها وقالت أُحبها. التي األغاني عن سأَلتني
يستمع ال أنه من الرغم عىل األغاني هذه يهاجم الشبيبة منظَّمة يف رئيسها لكن األمريكية

غريها. إىل
صداقتنا. تدوم أن وأتمنى بِك معجٌب أنا قلُت: تمانع. فلم بذراعي أحطتُها

تغيريي. تستطيع ربما يضايقني. وهذا عادًة تدوم ال صداقاتي قالت:
أجنبي؟ أني يُزعجِك أال سألُت:

العنرصاألسايس. الشخصية تمثِّل يل بالنسبة مثلنا. كإنساٍن األجنبي إىل أنظر أنا قالت:
األجانب. ضد َمشاعَر يحملون ملن وأعجب

الخربة عديمتَي رقيقتنَي شفتاها كانت فمها. فأعَطتني خدها يف وقبَّلتُها عليها ِملُت
بالتقبيل.

وفَككُت الوراء إىل أملتُها الظالم. انترش وقد تماًما وحدنا أننا فرأيُت حويل تطلَّعُت
يل سمَحت ثم فمانَعت، جوبتها إىل يدي مَددُت للغاية. صغريًا صدرها كان بلوزتها. أزرار

ساَقيها. س وأتحسَّ الجوبة أرفع بأن
ضيقة فألفيتُها أدخلها أن حاولُت فوقها. انحنيُت ثم وأنزلتُه بنطلوني أزرار فككُت

للغاية.
ومع ذكري واٍق دون فاعل أنا عما وتساءلُت ركبتي يخزُّ العشب وبدأ املحاولة كرَّرُت

الرغبة. فقدُت ما ورسعان بريئة، طفلٍة
املثل. هي وفعَلت عهدها. سابق إىل مالبيس وأعدُت جالًسا اعتدلُت

تملك ال مثيل وهي صديقتي أصحب أن يجب لكن برلني. يف أزورَك أن أُحب قالت:
نقوًدا.

قطار. بطاقتَي إليهما أُرسل ألن مستعدٌّ إني قلُت
عىل امُلرِسل اسم تكتب ال لكن عنواني سأُعطيك اآلن. منزيل إىل أعود أن يجب قالت:
أني تعرف أنت ذلك. عن شيئًا أمي تعرف أالَّ يجب لقراءته. أمي ذلك دفع وإال الخطاب

ا. جدٍّ صغرية
تنَسني ال قالت: أن بعد الطريق أول عند افرتقنا ونهضنا. مفكِّرتي يف عنوانها لُت سجَّ

لَك. صورة ى أتلقَّ أن يُسِعدني رسيًعا. واكتب
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١
األرقام بعض وحسب العداد، يف نظر حتى وانتظرُت ف، التوقُّ التاكيس سائق من طلبُت

ماركات. ثالثة مني طلب ثم املقوَّى، الورق من قطعة عىل
فيدرزيهن. وقلُت: املبلغ أعطيتُه

فُت توقَّ الحقيبة. مع جسمي مال وقد الرصيف فوق ِرسُت لُت. وترجَّ حقيبتي حملُت
أسري التي واملباني الليل. منتصف تجاوَزت قد الساعة كانت األخرى. اليد إىل ونقلتُها
من سياٌج عنه يفصلني الذي املدينة، من اآلخر الجانب عىل ومثيلتها هي مظلمة بجوارها

الشهري. والحائط الشائكة األسالك
الرشاش مدفعه حامًال يخطو وآخر الشارع، بعرض جنود أربعة بني البرص لُت نقَّ
كلٍب عىل عيناي استقرَّت العالية. افات الكشَّ أضاءته الذي املكان ص يتفحَّ وهو كتفه عىل
ألي فيصل الحائط بمحاذاة يجري أن له وتُتيح الشائكة األسالك إىل معدنية بسلسلٍة مقيَّد

األخرى. الناحية إىل العبور اآلخر هو يستطيع لن البرص. ملح يف نقطة
املقبض وجذبُت األرض عىل الحقيبة ووضعُت العريض. الخشبي الباب أمام توقفُت
فتحُت املفتاح. وجدُت حتى أركانها يف وبحثُت وفتحتُها الحقيبة فوق ِملُت مغلًقا. فوجدتُه
وجذبُت الحقيبة يف املفتاح وضعُت أغلقتُه. ثم الداخل إىل الحقيبة وجذبُت ودفعتُه الباب
املظلم املدخل وعَربُت هي كما حملتُها إغالقها. من أتمكَّن ولم تعطَّلْت لكنها سوستتَها
ينبعث والضوء مفتوحًة إنجمار مخدع نافذة كانت أعىل. إىل تطلَّعُت املكشوف. الِفناء إىل

منها.
وضغطُت شقتها باب أمام فُت توقَّ ثم صعدُت السلَّم. نور وأضأت املبنى باب دفعُت
مفتاح تُدير كانت بينما ناحيتي الخارجي املرصاع دفعُت بُرهة. بعد يل فتَحت الجرس.

اآلخر. املرصاع وتجذب القفل
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املالبس وأغسل النوافذ أنظِّف سهرُت جسدها: حول خفيًفا رداءً تجذب وهي قالت
منزلك. إىل مبارشًة ُعدَت أنَك ظننُت وغَفوُت. مجيئَك يف األمل فقدُت حتى

إليك. اشتقُت أني كما باملجيء. وعدتُِك لقد قلُت:
الصغرية النوم غرفة تقع التي الصالة إىل الردهة وعَربُت الباب. بجوار الحقيبة تركُت

نهايتها. يف
مسلوقة. وبطاطس مقلية مفروكة سبانخ لك أعددُت جائع؟ سأَلتني:

جون؟ أين القطار. يف أكلُت أجبُت:
الجارتنَي. عند نام قالت:

األريكة. عىل بجواري وجلَست برية زجاجة يل أحَرضت
جميالت؟ فتياٍت قابلَت سألت:
ال. وأجبُت: سيجارة أشعلُت

كان الطريق. منتصف يف جالًسا وجدتُه عجوز رجٍل بسبب مني اليوُم ضاع قالت:
أنه د يردِّ يفتأ ال وكان ذلك. عن عجز لكنه يميش أن ويُريد القريبة. املسنني دار من هاربًا
واحدة وقالت البعض، ع تجمَّ مطعم. يف البرية من لرتًا ويرشب لحم قطعة يأكل أن يريد
بها ليس الدار إن آخر: وقال منها. وهرب املستشفى يف كان وإنه تعرفه، إنها السكان من
بنفسه. طعامه ويُِعد بغرفته يعتني أن يجب بها عجوز كل وإن العاملني، من كفايتها

الغربية أملانيا يف اآلن يُوجد الذي أختها صديق من خطابًا وأحَرضت فقامت أعلِّق، لم
ما. لعمٍل

لم الرتكي الطبيب حادثة منذ وإنه له. تكتب ال أختها ألن يعذِّبه الشك إن يقول: –
سلوكها. يف دائًما ويُشك بها يثق يُعد

حدث؟ ماذا سألتُها:
اغتصابها. الطبيب وحاول اإلجهاض تريد كانت –

أفعل؟ أن يجب تظن ماذا سأَلتني: طويلة. صفحاٍت أربع من الخطاب كان
بربقية. إليه ابعثي قلُت:

فيها؟ أقول ماذا –
ظنونه. يف مخطئ إنه قويل –

قالت: ثم دائًما. إليها يلجئون وأقاربها صديقاتها أصدقاء إن وقالت: الخطاب، طَوت
يف رؤسائها أحد وإن والحلويات. بالطعام يَحُشونه الجريان ألن وزنه؛ ازداد الطفل إن

رشودها. انتقد الوكالة
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أن يجب أننا والحَظت الساعة، يف نظَرت ثم أختها صديق إىل الكتابة يف انهمَكت
مبكِّرين. الغد يف نستيقظ

الشهرية دورتها مواعيد أتذكَّر أن حاولُت أسناني. وغسلُت ام املطبخ/الحمَّ دخلُت
يل أحَرضت أن بعد تغتسل الحمام إىل وذهبَت الصالة نور أطفأنا ثم األمان. أيام ألحسب

األحمر). شبشبها أستعمل أن تُحب تكن (لم شبشبًا
وتمدََّدت إيلَّ ت وانضمَّ الضيق. فراشها دخلُت مالبيس. وخلعُت املخدع إىل مضيُت
يدي امتدَّت ثم ناعًما. ساخنًا لحمها كان بفمي. ثم بأصابعي ثديَيها ست تحسَّ بجواري.
بدأ ما ورسعان إليها. فتجذبني مستعدة فيها تكون التي اللحظة انتظرُت فخذَيها. بني
جسمها، يف ومسحتُه أخرجتُه ثم لحظاٍت سوى داخلها إصبعي يبَق لم تحتنا. يهتز الفراش
ظَللُت ببطء. جسمها يف نفيس وأدخلُت أنفي. عن إصبعي مبعًدا بساعدي رأسها وأحطُت
مني وتطلب وتتالىش. تحتي تنئ وهي أخرى، أحيانًا وعنف ورسعة أحيانًا، رقة يف أرهز
بالحائط رأسها واصطدم تماًما جسدانا تالصق حتى وأفعل الداخل إىل أكثر أتقدَّم أن
ثم فجأة ف أتوقَّ ثم فأبطئ نفيس، عىل للسيطرة جهدي أبذل كنُت بينما مرات، عدة

أُعاود.
… أنا أنا، إيش، إيش، وصاحت: ارتعَشت ثم ثديها، أعضَّ أن مني طلبَت

ترتعش، بها وشعرُت ماذا؟ أم أحبك، أنا ديش، إيشليبه تقول: أن تُريد هل فكَّرُت:
شعرها، وأُشد لحظة التفكري عن أُكف وجعَلتني جسدي كل هزت قوية لذٍة نفيسيف فرتكُت

لحظات. وغفوُت صدرها عىل استكنُت ثم
واستخرَجت الفراش، وسادة أسفل يدها ومدَّت للغاية. جميٌل األمر إن برهة: بعد قالت

القماش. من منديًال
استمتعَت؟ هل سأَلتني:

بالطبع. قلُت:
كثريًا؟ فييل؟ قالت:

فييل. قلُت:
إىل ولجأُت السيجارة. أشعلُت ومطفأة. ثقاب وعلبة سيجارة وأحرضُت واقًفا نهضُت
قائًال: وقبَّلتُها فوقها وانحنيُت الفراش، غادرُت أُقبِّلُها. أن طالبًة ناَدتْني الطفل. فراش

طيبة. ليلة ناخت، جوت
ونمُت. املطفأة. يف السيجارة دعسُت ثم التدخني، واستأنفُت فرايش إىل ُعدُت
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٢

العطلة؟ كانت كيف باسمتنَي: بعيننَي نويمان سأَلني
رائعة. قلُت:

جميالت؟ فتياٍت قابلَت قال:
الشيوعيني بمعتقالِت ذكَّرني بوخنفالد. اعتقال معسكر من قريبًا كنت طبًعا. قلت:

مرص. يف
حديث أي يتجنَّب كان أمامه. ورقٍة إىل بهما وهبط عينَيه من االبتسامة وتالشت وجم

ببالده. لتوِّها اعرتَفت التي العربية البالد يمسُّ
سعادة. يف برأسه وأطرق فخري ابتسم

املنزل. يف تليفون إىل نحتاج نويمان. هر نبيل: خاطبه
اإلدارة. سأُكلِّم حماس: غري يف أجاب

إىل املؤدية الضيقة الطرقة يف أولريكا التقيت عودتي عند التواليت. إىل مكتبي غادرُت
الرئيسية. والصالة العربي القسم من كلٍّ

مدة. من أرِك لم قائًال: حيَّيتُها
تجاهلتَني. رأيتَني وعندما قالت:

العربي القسم عىل وفَدت قد وكانت العطلة. بداية عىل السابق اليوم إىل تشري كانت
تجاهلتُها. لكني واهية، بذرائَع مرات عدة

السفر. يف بالتفكري مشغوًال كنُت أبًدا. قلُت:
العطلة؟ كانت كيف يتابعنا: أحٌد كان إذا ما لتتبنيَّ حذَر يف حولها تتطلَّع وهي قالت

رائعة. قلُت:
وحدَك؟ كنَت قالت:

معي. املجيء تقبلني أنِك ر أتصوَّ لم أجل. قلُت:
أحد سعد، من خطابًا فوجدت مكتبي إىل ُعدُت مرسعة. وانرصَفت وجهها احمر
أنه تذكَّرُت وخيمة! ٤٣ مقاس بحذاء إليه أبعث أن مني يطلب القاهرة، يف أصدقائي
عليه مقبل أنا فيما ودية مساعدٌة أنها وقتها وظننُت دوالًرا، عرشين السفر قبل أعطاني

مغامرة. من
النارص عبد خطاب وقرأُت غيابي. يف تكوََّمت التي السابقة النرشات حُت تصفَّ
وطالب السوفييتي االتحاد وشكر املتحدة الواليات هاجم يوليو: ٢٣ ذكرى يف
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خمسني عن الزراعية امللكية تزيد أال واقرتح الجماهري، بني ينَشط بأن االشرتاكي االتحاد
للفرد. فدانًا

فريدريش محطة أسفل املشوي الدجاج مطعم فخريإىل فدعاني الغداء ساعة حانت
نتأمل ونحن ببطء تقدَّمنا رائحته. نا تلفُّ املطعم أمام طويل طابوٍر يف وقفنا شرتاسه.
أمامنا وكانت شبَق. يف الدجاج يلتهمون وهم الزجاجية بوابته خالل من حسٍد يف الجالسني
ملوَّنًا ورداءً والثالثينيات، العرشينيات موضة تشبه مضحكة خرضاء قبعًة ترتدي امرأة

عربية. مالمَح ذوي رجاٍل ثالثة وبرفقتها ركبتَيها يغطي
العطلة؟ يف الفتياُت كانت كيف فخري: سألني

بأس. ال قلُت:
برلينيات؟ هناك كانت هل قال:

أل. قلت:
الوكالة؟ من واحدة وال –

إنجمار. ل ح يلمِّ أنه أدركت
أخرى. هيئاٍت ومن األقاليم، من كلهن أبًدا. قلُت:

يُعوَّضن. ال الربلينيات خسارة. قال:
فعلَت؟ ماذا وأنت سألتُه:

القادم. الشهر يف عطلتي سآخذ أجاب:
اليبزيج. يف أهلها لدى واألوالد زوجتي مع سأقضيها حماس: بغري أضاف ثم

بالدخول متعجرف نادٌل إلينا أشار ثم عتبته. عىل أخريًا وأصبحنا الباب من اقرتبنا
أشخاص. ألربعة مائدٍة حول مكاننَي إىل والجلوس

يف كان لها. ابنًا مالمحه من يبدو شابٍّ برفقة السن يف متقدمة سيدًة واجهنا
لم املجاورة. املائدة حول جميلة فتاٍة انتباه لفتت بالغة بوسامٍة ويتمتع العرشينيات

التواليت. إىل مقعدها غادرت أن لبثَت وما عنه، عينَيها ترفع
اآلن. ستَستمني أثارها. الجميل الشاب املشهد: عنه يغب لم الذي فخري علَّق

البرية من وكوبًا رة املحمَّ البطاطس مع دجاجة نصف النادل وضع طويل انتظاٍر بعد
الشهي. الدجاج نلتهم وأقبلنا منا. كلٍّ أمام

فاتنة. كوافريٍة عىل أخريًا تعرَّفُت قال: ثم فخريببرصه وتابعها الجميلة الفتاة عادت
معها؟ نمَت سألتُه:
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معها؟ تُجرِّب أن تُحب الجنس. تعشق طبًعا. قال:
ممكن؟ هذا هل قلُت:

متزوجة. ألنها منزلها إىل الذهاب يمكن ال لك. أُحرضها وأنا فقط املوعد حدِّد قال:
العراق؟ ل ستعود هل املستقبل. يف تنوي ماذا سألتُه: ثم البرية كوب من جرعُت

وقت أي يف علينا ينقلب أال البعثيني مع الحايل التحالُف لألكراد. يحُدث ما ترى أنت –
وهي التمريض. يف وتعمل أملانية زوجتي األبد. إىل هنا سأقيم أني أظن تاريخهم. فهذا
مضمون. ومستقبلهم لهم. ران متوفِّ والصحة التعليم أيًضا. أوالدي وهناك جيدة. مهنٌة

«فخري» تركُت الشواء. برائحة مالبسنا تشبََّعت وقد الوكالة مبنى إىل مهل عىل ُعدنا
مكتبنَي تضم ضيقة غرفٍة يف مكتبها إىل جالسة وجدتُها إنجمار. عىل ألمرَّ األول الطابق يف

الخايل. املكتب إىل فجلسُت شاخت، يُدعى لها بزميٍل مشغوًال أحدهما وكان آخَرين.
من عليه بدا ما عىل علَّقُت املعرش. وطيب نحيٌف لكنه مثلها طويًال شاخت كان

وانتعاش. حيوية
كانت تماًما. بمفردي املجر يف أسابيع ثالثة قضيُت العطلة. األورالوب، إنها قال:

رائعة. هريليش، تجربة
كيف؟ سألتُه:

يستوردون ألنهم املختلفة؛ والسلع الكتب موجود، وكليشء ودودون الناسهناك قال:
الكثري.

فقبلُت. تردُّد بعد منه؛ عيلَّ وعرض النعناع أقراص من إصبع يده يف كان
تتجنَّبَك. كي حولَك دائرٍة نصف تصنع الطريق يف فتاة عليك تقبل يفبرلنيعندما قال:
تسري كي فتاة عىل املظلَّة وتعرض هالو، قائًال بيَديَك الجموع بني طريقك فتُشق هناك أما

فتقبل. معك
غرفًة عرضعيلَّ شخًصا التقيت يوٍم أول واستطرد: بشفتَيه النعناع من قرًصا التقط
الطريقة تأخذها. فال تُعجبك لم وإذا فخذها أعجبَتَك إذا شوفها؛ تعاَل يل: قال مسكنه. يف
فلورنت ٦٠ دفعُت أني رغم راضيًا وأخذتها ضاحًكا أقبل جعَلتني الرجل بها تكلَّم التي

مارًكا. ٢٠ حوايل أي
أعمل اآلن مضيًفا: السقف إىل عينَيه يرفع وهو شفتَيه عن عينَيها إنجمار تُحوِّل لم
أنا شهَرين؟ السويد يف العطلة أليست آخر. شهٍر إىل بالحاجة أشعر مأساة. أسبوع، منذ
أخرى حياٌة واملجر بولندا يف جزيرة. حوله، حدوًدا صنع هنا واحٍد كل لكن الغرب. أكره

ودودة.
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أقايس… أيًضا ألنني هنا األجانب يقايس كيف جيًدا أفهم أنا رأسه: هزَّ
يف الثقة واملرشوعات، واألفكار الحماس والجامعة؛ الشباب سنوات إىل الحديث انتقل
ضخمة. عجلٍة يف ترًسا أو ركن، يف واالنزواء التخرج ثم شيئًا، تكون أو شيئًا ستفعل أنك
تتنازل عاٍم كل ومع رسيعة وتميضاأليام «الحياة» بقوانني تقبل أن عليك يتعنيَّ أنه وتدرك

أفكارك. أو رغباتَك أو ُمثُلَك أو القديمة أحالمك أحد عن
العمل. أربايت، قائًال: االنرصاف يف واستأذنُت كالمه عىل نُت أمَّ

مًعا؟ لنذهب االنرصاف عند نلتقي إنجمار: خاطبَتْني
والطفل منزلها ثم شيئًا، لنشرتي سويٍّا نذهب يشء. لكل خطة رسَمت أنها فكَّرُت

مبكِّرين. لنستيقظ النوم وأخريًا والعشاء،
ما. أمٌر فلديَّ أستطيع لن قلُت:

أن يف رغبة بأي أشعر ولم هادئًا، وكنُت صديقها. أمام محرجة وتركتُها غضبَت
رقيًقا. أكون

٣

أن ال املرأة تمتلكه أن يُحب إنه قوله باتيسعند سيزار اإليطايل الشاعر يوميات يف فُت توقَّ
هو. يمتلكها

القادمة األحد يوم ة لضجَّ أصغيُت جانبًا. كاسرتو من اقرتضتُه الذي الكتاب وضعُت
فوق باملايوه ممدَّدة إنجمار كانت الحديقة. إىل وخرجُت نهضُت البَُحرية. شاطئ من

إيلَّ. عينَيها رفعت تقرأ. الُعشب
االنتحار. عن ويتحدَّث الحياة جدوى عن يتساءل كان األخرية أيامه باتيسيف لها: قلُت

تساؤل. يف إيلَّ تتطلَّع جعلها لهجتي يف ما يشءٌ
هواء. نسمة بال خانقة الجو حرارة كانت

السنة. من الوقت هذا يف القاهرة جو مثل نفيس: أحدِّث كأنما قلُت
بها؟ عالقة عىل زلَت أما مرص. يف تُحبها كنَت التي الفتاة عن حدِّثني سأَلتني:

الزواج. أرادِت عندما تركتُها –
تتزوَّجها؟ لم وملاذا –

للفكرة. وقتها جاهًزا أكن لم –
واآلن؟ األرض: إىل نظراتها حوََّلت

113



٦٩ برلني

أزورها. أن أريد وأماكُن عملها، أريد أشياءُ هناك زلت. ما –
زوجتك. مع هذا كل تفعل أن يمكنك قالت: ثم لحظًة وفكَّرْت وجَمت

دراجتها وركنَت لت ترجَّ الحديقة. مدخل عىل دراجة فوق طبية بعويناٍت فتاة ظهَرت
منا. وتقدََّمت جانبًا

الالهوت. تدُرس إنها روزي. صديقتي بها: وعرََّفتني بالفتاة بَت ورحَّ إنجمار نهَضت
برهة، كل بالطبع لتُزيحه طليًقا وجهها عىل شعرها يتدىل طويلًة البرشة قمحية كانت
بنطلونًا وترتدي لتنَي. مكحَّ عسليَّتنَي وعيننَي مستطيل ووجٍه ممتلئتنَي شفتنَي عن فتكشف
برقبتها وأحاط املرفَقني. إىل مطويان ان وُكمَّ مطوية رقبٌة لها بيضاء وبلوزًة اللون كحيل

األمام. من معقوٌد أحمر وشاٌح
اشرتاكي. بلٍد يف للدين مدرسة هناك تكون أن من بي تعجُّ أبديُت

أؤدي سوف القسس. فيها ج يتخرَّ هومبولت جامعة يف متخصصة كليٌة هناك قالت:
العام. هذا النهائي االمتحان

أمامنا أمه فوضَعتْها الصغرية البنفسجية الزهور وأحرضجون املائدة حول جلسنا
إناء. يف

الكنيسة. إىل أحد كل تذهب بجوارنا تسُكن التي تسان عائلة قالت:
بالدين. إيمانهم فقدوا ألنهم تعساء عرصنا يف الناس روزي: قالت

ساقها مقدمٍة حول دار برباٍط عقَدته صندٍل حذاء من البارزتنَي قدَميها إىل تطلَّعُت
قاٍن. أحمَر بلوٍن مصبوغة أظافرها وكانت حلزونية. دوراٍت يف

كانت عندما أكثر أو سنًة عرشين منذ سعادًة أكثر كانوا أيًضا. الشيوعيون قلُت:
كالدين. الشيوعية

فانفعلوا كنيسة يف اًسا قدَّ يحُرضون كانوا الرفاق بعض قوي. الديني الشعور قالت:
الصليب. يرسمون أنفَسهم وألَفوا

آالف ترنيم أسمع عندما بها أشعر التي والنشوة األضحى عيد صالة عن ثتُهما حدَّ
… كبريًا أكرب هللا الفجر: يف املصلني

قائًال واعتذرُت درَّاجته. وارتقى جون هلَّل بالدراجات. بجولة القيام إنجمار اقرتَحت
القراءة. ل وأُفضِّ شديدة الحرارة إن

الَعشاء. طعام بروت، األبند لنا تُِعد إذن إنجمار: قالت
روزي مؤخرة عىل عيناه واستقرَّت حديقته. يف تسان للهر التحية هني موجِّ انرصفوا

اهتمام. يف
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بافيس. مذكِّرات تناولُت البعوض. لتاليف الباب وأغلقُت النور وأشعلُت الكوخ ولجُت
تكون ما أبعد أنها الكاتب يُظن التي هي مادٍة أهم إن قوله عند وتوقفت الوقت بعض قرأُت
املزوَّدة الخزانة من الخبز وعاء وأخرجت قمُت ثم اليومية. حياته وهي أدبية مادٍة عن
السكني إليه أضفُت الخشبي. التقطيع لوح بجوار وضعتُه املخرَّم. السلك من بمصاريع
والليرب املحفوظ الجبن عىل يحتوي الذي اف الشفَّ البالستيك اإلناء ثم الطويلة املرشرشة

القراءة. استأنفُت ثم شطائر عدة أعددُت فورست.
جاءتإنجمار منتظًرا. ووقفُت الباب وفتحُت النور فأطفأُت الدرَّاجات، صوت سمعُت

الخارج. يف الطفل وظل أعقابها. يف الفتاة ثم أوًال
كثرية؟ متعة شباس، فييل متسائًال: تقرتب وهي روزي خاطبُت

ا. جدٍّ كثريًا فييل، تزير قالت:
إنجمار. به بَت فرحَّ مدخلها عند تسان وظهر الحديقة. سور إىل الدراجة أسنَدت
أبرز ُكم بنصف وقميًصا الشورت يرتدي وكان روزي. إىل اهتمامه موجًها إلينا انضم

ساعَديه. عضالت
يف نجلس أن األفضل البعوض: لتقتل بكفيها ساعَديها ترضب وهي إنجمار قالت

الداخل.
دعت الحائط. إىل مستنًدا ووقفُت النور. أضأُت ثم الباب وأغلقُت املقاعد. أدخلنا

القارب؟ مع األمور كيف وسأَلته: الجلوس إىل تسان إنجمار
املرىس. يف زال ما قال:

الخبز قطع روزي له أعدَّت لنفسه. يدندن وهو ساقيَه يهز وأخذ مقعده الطفل اعتىل
روزي. إىل غالبًا ٍه موجَّ توقف بال كالٍم يف تسان الهر وانطَلق جبنًا. فطَلب بالزبد املغطَّاة

مرات. عدة الحركة هذه وكرََّرت مكانه. إىل تعيده ثم وترفعه بكوب تمسك ورأيتُها
فوق ووضعتُه الحديقة صنبور من األبريق فمألُت الشاي أُِعد أن إنجمار سأَلتني
القضيب مقبس وثبَّتَّ وغطيتُه. املعدني القضيب فيه دَسسُت ثم الرخام، من صغرية قطعٍة

الحائط. يف
يف غارًقا الحديقة، ظالم يف ويُحدِّق ساَقيه يهز زال ما والطفل املدخل. عند أقف ُعدُت

وبطارياته. قاربه عن كلٍل بال يتحدَّث تسان الهر بينما عامله،
ثم املائدة وسط وضعتُه الزهور. إناء وأحرضُت الخارج إىل رافقتُه انسحب. وأخريًا

املمتلئ. األسمر روزي وجه وبني بيني يحول أنه رأيُت عندما حافتها إىل نقلتُه
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أملانية. أظنك لم األوىل للوهلة لها: قلُت
تطلعت إيطايل. أصٍل من أنا وقالت: إيلَّ نظرت ثم أعىل إىل وتطلََّعت شفتَيها ت زمَّ
ويدخل قدَميه يغسل أن الطفل من طلبَت والنصف. الثامنة فوجَدتها الساعة إىل إنجمار

الداخل. إىل ورافَقته الفراش.
هنا؟ الحياة تُعجبَك هل روزي: سأَلتني

أجيب. بماذا أعرف لم
ومبانيها. برلني تعجبهم ال البعض بأس. ال قالت:

مهمة. ليست املباني قلت:
طلبة أقامه حفل عن روزي مع سابًقا حديثًا واستأنَفت إلينا. إنجمار ت انضمَّ
الحفل نهاية يف مالبسها خلَعت طالبة أن قليل بعد فهمُت الغربية. أملانيا يف فرانكفورت

الجوارب. غري يرتدي ال شابٍّ مع الجنس مارَست ثم تماًما عارية ورقَصت
هو عجز ما بيَديها أكمَلت وهنا عكسها. عىل برسعة طبًعا انتهى يل: إنجمار قالت

باملرة. أخالقي غري ٌف ترصُّ تحقيقه. عن
استهجان. يف روزي نَت أمَّ

واملكان. الزمان حسب نسبيٌة األخالق قلُت:
غًدا. أراكم اآلن. سأنرصف قائلة: روزي فنهَضت إنجمار تثاءبَت

٤
الطائرات وغارات األقىص املسجد وحريق هويشمنه وفاة عىل الليبية الثورة أنباء غطت
املتحدة الواليات سلََّمتها التي الفانتوم طائرات وشحنة لبنان جنوب عىل اإلرسائيلية
يف والربيطانية األمريكية العسكرية القواعد إغالق قرار التعليقات وأبرَزت إرسائيل. ل

ليبيا.
قراءته: وأعدُت هايدي من وصَلني الذي الخطاب فتناولُت الصباح نرشة انتهت

صادق «العزيز
زلُت فما أنا أما كثري. عمٌل لديه أبي جيدة. حاٍل يف جميًعا نحن حالك؟ كيف
هل اآلن؟ تفعل ماذا … رسيًعا الوقت ومىض تعارفنا كثريًا. فيك أفكِّر عطلة. يف
عندما يل تكتب أن أرجو أخرى. مرًة نراك ربما برلني؟ يف آخر عاًما ستبقى

كثرية.» قبالٌت وقت. لديك يكون
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ثالثة. مرًة الخطاب وقرأت سيجارة. أشعلُت
خفيف. بصداٍع يصيبني التليربينرت آالت صوت وبدأ ضجر. يف حويل تطلَّعُت

وصل بريوت يف مكتبنا من الزويني َسلمان مسرت شديدة: بجديٍة نويمان خاطبَني
الستقباله؟ نذهب أن يف رأيَك ما اليوم.

املطار؟ يف –
ليندن. دين أونرت فيه. يقيم الذي الفندق يف أل. –

اآلن؟ –
خارق. بجهٍد للخروج حمايس أخفيُت

اليوم. نهاية يف العمل: وقت من االنتقاص لفكرة استنكار بلهجة قال
بأس. ال قلُت:

غادرنا تماًما الخامسة ويف العائلية. االلتزامات بدعوى الذهاب عن العراقيون اعتذر
ذراع األوىل تأبَطت ثم املدخل، عند هامًسا حديثًا يتبادالن وإيزولدا إيزابيالَّ ورأيت الوكالة.

إيزولدا. عىل تبدو الحمل عالمات أن والحظُت وانرصَفتا. الثانية
عندما يل قال الفندق. نحو ونبيل، أنا وتَِبعناه، الجنرال هيئة يف نويمان َمنا تقدَّ

الديمقراطية. أملانيا ل قديم صديٌق إنه عليه: أرشفنا
الذي السادسة أو الخامسة الدرجة فندق بني املعاملة يف التفرقة عن يعتذر أنه فكَّرُت

سلمان. للمسرت أُعطي الذي األوىل الدرجة فندق وبني وصويل عند به أقمُت
ألجد استدرُت اسمي. عىل ينادي من سمعُت الفندق استقبال مكتب أمام ونحن

حسني. مديحة
أيًضا هي ومشهورة شهريًا صحفيٍّا متزوجة األربعني، يف مرصية صحفيًة كانت
كانت مرصمبارشة. من سفري قبل بها وتعرَّفُت والُكتاب، الصحفيني بشباب بغرامها
يف رأسها خلف ملموٍم د، مجعَّ أسوَد وشعٍر واسعتنَي بعيننَي مليح وجٍه ذات ضئيلة، سمراءَ

وجوبة. ُسرتة من رماديٍّا تايريًا وترتدي حصان. ذيل
هنا؟ تفعلني ماذا متسائًال: بها بُت ورحَّ صافحتُها إليها. واتجهُت نويمان تركُت

عمل؟ أم سياحة
فتحي معي وفد. يف أنا للسياحة؟ هنا سيأتي من طبًعا. عمل طويلة: ضحكًة أرسَلت

وبهاء. الرازق عبد
هما؟ أين حويل: تَلفتُّ
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بَك؟ جاء الذي ما وأنَت؟ … سيارة يشرتيان الغربية. برلني يف قالت:
األنباء. وكالة يف هنا. أعمل –
قليًال. نجلس تعاَل قالت:

عمل. مهمة يف اآلن أنا قلُت:
تنتهي؟ متي قالت:

أكثر. وربما ساعة ربع بعد أعرف. ال –
غًدا. سأُسافر ألني الليلة أراك أن بد ال جاهًزا. تكون عندما كلِّمني أوكي. قالت:

وقد التقليدي، البهو من ركن يف جلسنا نويمان. إىل وُعدُت غرفتها رقم أعطتني
انضم ما ورسعان اليسار. عىل ونبيل اليمني عىل أنا الوظيفية؛ مستوياتنا حسب به أحطنا

سلمان. املسرت إلينا
وعيننَي متكلَّفة بابتسامٍة السمرة إىل يميل وجٍه ذا عريضها، القامة طويل أربعينيٍّا كان

جسمه. حجم مع تتناسبان ال قصريتان ذراعان له وكانت صفراَوين.
من ويشء باستخفاف نبيل سلمان املسرت وعامل التعارف. مهمة نويمان توىلَّ

بحذر. عامَلني فقد أنا أما االستعالء.
وظهر الروماني. الرباندي كئوس لنا فطَلب الرشاب ليتناول الفرصة نويمان انتهز
وكرَّر السفر. بسبب األمس مساء منذ لحظة ينَم لم الذي سلمان املسرت عىل فوًرا التأثري
يف استأذن ثم سلمان غرفة عىل الحساب يضيف بأن النادل ُمذكًِّرا الرباندي طلب نويمان

بزوجته. ليلحق االنرصاف
من زائغتنَي بعيننَي حوله وتطلَّع نويمان. انرصاف بعد مقعده يف سلمان اسرتخى

قريبة. مائدٍة إىل تجلسان فتاتنَي عىل استقرَّتا حتى الرشاب تأثري
ظاهرة وَمالحٍة الزرقة، شديدتَي عيننَي ذات شقراء مبارشة، تُواجهنا إحداهما كانت

ذكوري. وجسٍم عادية مالمَح ذات األخرى وكانت الحزن. من مسحٌة شابَتْها
تستجب. فلم محييًا للشقراء وأومأ شفتَيه، إىل كأسه سلمان مسرت رفع

جميلة؟ أهي صادق، إليها: النظر ق يدقِّ وهو وقال عيلَّ مال
فاتنة. الفور: عىل أجبُت

إلينا، لتنَضم إليها أشار يستطع. لم لكنه إليها ليذهَب القيام وحاول راضيًا ابتَسم
ما. بيشءٍ لها وهمَست رفيقتها عىل ومالت فتجاهَلته
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التعارف حديث وجرى تردُّد. يف الشقراء فاستجابت يُجيدها، التي باألملانية خاطبَهما
معهٍد يف طالبتان أنهما وفهمُت اإلقامة. ومكان الدراسة أو العمل ونوع أين من التقليدي:

برلني. سكان ومن موسيقي
غرفته إىل الصعود عليهما عرض ثم فاحتستاهما، الرباندي من كأَسني لهما طلب
جالستنَي ظلَّتا لكنهما اإلجابة من تهرَّبتا مذاًقا. أطيب فرنيس براندي لَديه يُوجد حيث

بكأسها. ممسكٌة وهي ترتعش الشقراء يد أن ولحظُت شيئًا. أو أحًدا تنتظران كأنما
لتنام. تصَعد أن بَك يحُسن فقلُت: النعاس وشك عىل به وشعرُت الصمت. علينا ران
وتناول بساعدي. فسندتُه ترنَّح واقًفا. ونهض لحظة بعد تالىش غضٍب يف إيلَّ نظر

املصعد. حتى ورافقناه ذراعه نبيل
اآلن. سأنرصف فراشه. يدخل أن قبل ترتكه ال املصعد: يدخالن وهما نبيل ل قلُت

أن ولحظُت الفندق، باب إىل تتجهان الفتاتنَي وملحُت البهو إىل نظرٌة مني حانت
معطوبة. يرسى ساًقا تجرُّ الشقراء

بمديحة. ألتصل التليفون واستخدمُت االستقبال، مكتب إىل اتجهُت
اصعد. الفور: عىل صوتها جاءني

إىل وقادتني أُلفٍة يف الداخل إىل جذَبَتْني الباب. يل فتَحت غرفتها. إىل املصعد أخذُت
تحكي أخذَت فوىض. يف أغطيتُه تناثََرت الذي الِفراش حافة اقتعَدت بينما الوحيد الفوتي

متأمًال. إليها وأُنِصت أيام. ثالثة قبل وصولها منذ انطباعاتها
خلفها يكُمن قصريَين، ني بُكمَّ بيضاء صدريٍة عن كاشفًة سرتتها خلَعت قد كانت

تنَي. جافَّ رفيعتنَي شفتنَي عىل عيناي واستقرَّت عامر. صدٌر
تُعَن لم أنها ولحظُت أخرى. أشياءَ يف وفكَّرُت معها. للوكالة حواٍر إجراء يف فكَّرُت

يَديها. أظافر أسفل بتنظيف
منزيل. حتى مسافة أمامي اآلن. أنرصف أن بد ال وقلُت: ساعتي إىل تطلَّعُت

مش احنا هو ُمستنِكرة: وقالت مبارشة أمامي وقَفت حتى واقرتبَت واقفة نهَضت
إيه؟ والَّ عاجبني

بد ال ثم بالتعب، أشعر قائًال: خطوة وابتعدُت يَديها بأظافر ملتصقتان وعيناي وقفُت
غًدا. سأُكلِّمِك األملان. هؤالء تعرفني مبكًرا. أنام أن

باالستعداد مشغولًة سأكوُن تجدني. لن قائلة: وفتَحته الغرفة باب حتى رافَقتني
للسفر.
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بالتأكيد. أخرى مرًة سنلتقي إذن. السالمة مع قائًال: الخارجي املمر إىل خطوُت

٥

املكتبية لألدوات حانوت إىل عرجنا الوكالة. من إنجمار مع وخرجُت كتفي يف الكامريا علَّقُت
للصبى اشرتت بوينت. شك شارىل حدود نقطة قرب فريدريششرتاسه شارع نهاية يف
بالحلوى ليُمأل السكر قمع شكل عىل ضخًما وكيًسا وممحاًة وحربًا رصاص أقالم علبة
فمنعتُها جلدية مقلمًة تشرتي أن أرادت الدراسة. أيام أول يف معه يأخذه عندما والهدايا
الفوسفوري، النوع من ملوَّنة أقالٌم بها الغربية برلني من واحدة له أحرضُت إني قائًال:

مرص. من معي جلبتُها التي الفرعونية الحياة مفتاح تميمة إليها أضفُت
هديَّتَهما تحمالن الطفل، برفقة العجوزتان بنا ولحَقت منزلها. حتى األوبان استقَللنا

بكاب. مطر ومعطف بنطلون املناسبة؛ بهذه له
لوح فقط كله. هذا من يشءٌ هناك يكن لم املدرسة إىل ذهبُت عندما إحداهما: قالت

ومقلمة. إردواز
فانحنتا يجب، مما أطوُل أنه اكتشَفتا البنطلون. تُلِبسانه وهما الصالة يف حوله عنا تجمَّ
وتشبكانه طرَفيه تطويان يساره إىل واألخرى يمينه إىل واحدة األرض، عىل وركعتا عليه

التعديل. لحياكة تمهيًدا باإلبر
صور. عدة لهم والتقَطت الكامريا أحرضُت

الكعك. ألُِعد سأذهب إنجمار: قالت
تعشقانه. إنهما وقلت: املطبخ إىل تبعتُها

ألنهما باألمس معهما تشاجرُت تماًما. عليه االستحواذ تريدان باإلنجليزية: ردَّت
الوقت. طول بالطعام تحُشوانه

فقالت ذلك، عىل علَّقُت املعتاد. من أكثر تستخدمها التي الدقيق كمية أن الحظُت
القهوة، مع غًدا العجوزتنَي إليها ندعو واحدة كعكاٍت؛ ثالث سأصنع رًضا: يف تبتسم وهي

للطفل. هدايا جلبوا الذين لألصدقاء الكوخ إىل نأخذهما واألخرينَي
ملونة بالستيك قطع رصِّ يف الطفل انهمك وانرصفتا. مهمتهما من العجوزتان انتهت
وضبَطت النار عىل ووضَعتْها كعكة أول إعداد إنجمار ت وأتمَّ للتليفزيون. برًجا ُمشيًِّدا

ساعة. عىل املنبه
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القيام يف برغبة أشعر أكن لم االنتحار. يف فيها فكَّرُت فرتٌة هناك كانت متفكِّرة: قالت
وولدُت. حملُت عندما يشء كل وتغريَّ الِفراش. من

جديد. طفٍل من لديَّ مانع ال إيلَّ: النظر تتحاىش وهي أضافت
أطفال؟ إنجاب يف تفكِّر ألم وسأَلتني: إيلَّ عينَيها فحوََّلت أعلِّق لم

ال. باقتضاب: أجبُت
املطبخ من عيلَّ ونادت النوم. يف بالرغبة شاعًرا األريكة عىل تمدَّدُت الصالة. إىل خرجُت

إعدادها. اكتمل التي الكعكة ألرى
سأنام. إني قلُت

والبني. األبيض اللوننَي بني موزًَّعا سطحها كان يل. لُرتيها الكعكة جلبَت
البقرة. تُشِبه قلُت:

يدقُّ املنبِّه وسمعُت الثياب. بعض ستغسل إنها فقالت لها، ظهري معطيًا استَدرُت
النوم. يف ورحُت الغسالة تُدير سمعتُها ثم مراٍت عدة

رشبُت ثم واستحممُت، األريكة غادرُت أحَدثَها. التي ة بالضجَّ مبكًرا الطفل أيقَظني
ت انضمَّ والفورست. املقيل البيض من اإلفطار أُِعد وأنا سيجارة نُت ودخَّ الشاي، من كوبًا

أمامنا. الصغري مقعده الطفل اعتىل بينما متجاوَرين وجلسنا النوم بقميص إلينا
وأكَلت بشفتَيه. ويُمصِمص يلهث وهو اللقيمات يزدرد وأخذ بلهفٍة الطعام عىل أقبل
وأننا تماًما، مثيل أنها وفكَّرُت ساقها. عىل بيٍض نتفة أسقَطت ذلك ومع وحرص، ببطء هي

األمور. أبسط أمام بسهولة نرتبك بليدان أننا يف نشرتك
اليَدين غسيل حول بينهما رصاٌع ودار املطبخ. إىل وحملتُها والصحون البقايا أزلُت
برج مع األريكة هو واحتل الفراش إىل عادت ثم ذلك. عىل أجربَتْه بأن انتهى والفم

التليفزيون.
رافعًة باللحاف تغطَّت قد وجدتُها إليها. وذهبُت ذقني حلقُت ثم الصحون غسلُت
وجلسُت باملفتاح، الغرفة باب أغلقُت اللحاف. أسفل اليمنى يدها اختفاء ولحظُت ركبتَيها.

الفراش. حافة عىل
وفكَّرُت شديدة بإثارٍة فَشعرُت فخذي الشمسعىل أشعة سقَطت املكتب يف أمِس قالت:

فيك.
التحتية. بشَفتي ستُهما فتحسَّ رطبتنَي بشفتَيها َشعرُت وقبَّلتُها. فوقها انحنيُت
وجهي. فأبعدُت فرجها رائحُة جاءتني خدي. َست وتحسَّ اللحاف تحت من يدها أخرَجت

فوقها. وتمدَّدُت مالبيس خلعُت
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قليًال. أِطل همَست:
وعندما رائعتنَي. بفخذَين تتمتَّع بالوكالة فتاة يف فكَّرُت بل أُحاول، أو أتمكَّن لم

بطنها. فوق وأنزلُت منها انسحبُت القذف عىل أوشكُت
ثديَيْها. بني لكن املوقف نفس يف لبنى مع هذا أفعل كنُت

أمان. فرتة إنها ملاذا؟ منزعجة: قالت
هديَّتي ع وتوزِّ ثديَيْها س تتحسَّ كانت العكس وعىل الفعل، بهذا تضيق لبنى تكن لم

نَشوة. يف صدرها جل عىل
أفضل؟ الحبوب أليست فوقها: راقًدا زلُت وما قلُت

يتقبَّلُها. ال جسمي هذا. ناقشنا أن سبق حدة: يف قالت
لبنى. مشكلة نفس

هل الحبوب. مع املشكلة نفس يُعانني األملانيات من كثري حدة: أقلَّ بصوٍت أضافت
الرويس؟ القسم محرِّرة تعرف

حزين. وجٍه ذات الطول فارعة أربعينيًة سيدًة عنَت برأيس. أومأُت
منه أنجبَت بواحٍد تعرََّفت وكلما عالقاتها، فشَلت السبب. لهذا أطفال ستة عندها –

الفور. عىل
بعد سرتحل أنَك حلمُت الصباح هذا قائلة: فاستبَقتْني النهوض، محاوًال تحرَّكُت

السبب. لهذا إجازًة سيُعطونني كانوا إذا فيما أفكِّر وكنُت شهر، أو أسبوَعني
إىل لنذهب شمس. انظر. فهتَفت: النافذة، إىل نظرة منها حانت ثم فوجَمت، أعلِّق لم

الكوخ.
العجوزتنَي؟ مع وموعدنا قلُت:

ذلك. قبل سنعود الرابعة. يف ستأتيان قالت:
هنا. البقاء ل أُفضِّ أنا قائًال: مالبيس يُت وسوَّ واقًفا نهضُت

يف َرشعُت الطفل. جوار إىل وجلَست الصالة إىل فخرَجت غاضبًة بوجهها أشاحت
بونابرت. نابليون رفاق أحد موروا، الجنرال «وفاة بعنوان باإلنجليزية أملانية رواية قراءة

ساطعة. والشمُس أحد يوم الداخل يف نقبع أن عدًال ليس وقالت: قليل، بعد تبَعتْني
االثنان. أنتما اخرجا الكتاب: عن عيني أرفع أن دون قلُت

اليوم. سجن عن لنُعوِّضه معه نلعب دعنا وخاطبَتْني: عادت ثم املطبخ دخَلت
القراءة. واصلُت بينما الدومينو يلعبان أخذا أمامنا. والطفل األريكة اقتَعدنا
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لم عدنان مع كنا عندما أمِس أول الصدر؟ ضيق دائًما اآلن أنَت ملاذا بغتة: سأَلتني
واحدة. كلمًة يل ه تُوجِّ

وأنا وتقاليدهم الحمر الهنود عن هيلدا مع تتحدَّثني بدأِت قد كنِت أقول؟ ماذا أجبُت:
قبُل. من القصة هذه سمعُت

أخرى؟ مرًة سمعتَها لو وماذا : تحدٍّ يف قالت
وأوالدها. أختَك صور أَِرنا تقولني: ثم الجو. عن حديث ثم –

نتحدَّث؟ أن تريدنا عمَّ –
نكون عندما تكلِّمني تُعد لم واقفة: ونهَضت جانبًا الدومينو قطع فأزاحت أَُردَّ لم

وحدنا.
الطفل. مالبس وتناوَلت الصالة وسط بسَطتْها الكي. بطاولة وعادت املطبخ إىل مضت
ال أنهم باإلعالن يبدءون دائًما الرجال باملرأة. الرجل عالقة يف غريب يشءٌ هناك قالت:
الزواج يف ينجحن ما بصورٍة ثم ذلك الفتياِت وتَقبَل الحرية. لون ويُفضِّ الزواج يريدون

بهم.
الحياة يف هدُفه يكون عندما االستقرار قرَّر قد الرجُل يكون معرتًضا: رأيس هَززُت

الكاملة. باملالبس األوبرا إىل والذهاب وسيارة وأطفال منزل هو
هديف. هو هذا ليس قليل: بعد وأضفُت

إذن؟ هو ما –
بعُد. أُحدِّد لم –

يطلُب البدينات صديقاتي إحدى حبيب الطفل: بنطلون فوق املكواة تُمرِّر وهي قالت
أختي. حبيب وكذلك الريجيم عن تُكفَّ أن منها

سمنتها؟ يف رأيي عن تسألُني هل متسائلة. إيلَّ تتطلَّع وهي جانبًا املكواة وضَعت
الفتيات لون يُفضِّ معينة سنٍّ بعد الرجال إن العجوزتان تقول أعلِّق: لم عندما قالت

الصغريات.
أحَرضت الطفل. مالبس من انتهت حتى برتكيٍز الكيَّ هي وواصَلت الصمت. لزمُت
أمامه ووضَعت مقعد. ظهر عىل ووضَعتْه وكَوتْه — لديها ما أفضل — األسود فستانها
بذلك أصبَحت ومظلَّة. الغربية برلني من لها اشرتيتُه شفاًفا أسوَد وجوربًا الالمع حذاءها

الغد. ملناسبة جاهزة
تماًما الرابعة ويف األبيض. الخزف من والكعك للقهوة خاًصا طاقًما املائدة عىل نَرشت

يا. … يا تردِّدان: وهما باملائدة أحطنا العجوزتان. وفَدت
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فقط. قطعتنَي سآكل جشمكت. قائلة: الكعكة من قطعًة إحداهما تناوَلت
كتاب لتسلُّم عليها ناَدوا وعندما املدرسة، يف األول يومها ذكرى إنجمار استعادت
الحال أن أعلنُت الصباح طابور انتهاء بعد مضيفة: وضحَكت املطالعة. كتاب ثم الحساب

الغد. يف أخرى مرًة أتي لن وأني تعجبني، لم
اسمه تكتب إنجمار بينما التليفزيون، يف فيلم وعن املدرسة طعام عن الحديث دار
مثل أخرى مدٍن يف الوقت طول أفكِّر وكنُت أغراضه. فوق ستُلِصقها التي البطاقات عىل

وأمسرتدام. ستوكهولم
ستقع كانت إذا عما الكعك من الرابعة القطعة تلتهم وهي العجوزتنَي إحدى سأَلتني

األوسط. الرشق يف حرٌب
أعرف. ال قلُت:

ر تطوُّ يرشح فرنسية لصحفيٍة إرسائيل عن جيًدا كتابًا قرأت إنها إنجمار: قالت
الكرباج أن ردَّدوا وكيف العربية، األرايض ورشاء فلسطني يف اليهودي االستيطان عملية

تماًما. النازيني مثل اإلرسائيليون وعلََّقت: العربي. مع للحديث الوحيد الطريق هو
النازية؟ الكراهية بقايا أم للحقائق إدراٌك فكَّرت: مؤمنَّتنَي. رأسيَهما العجوزتان هزَِّت
الذي هو لليهود األخرى الشعوب واضطهاد النازي اإلرهاب الحكيم: بلهجة قلُت
تنتقل طاقة ب والتعصُّ الوحشية للعرب. واضطهادهم تطرُّفهم إىل وأدَّى مأساتَهم صنع

التاريخ. مدى عىل آخر إىل شعب من
قومي؟ وطٌن لهم يكون أن يف رأيَُك وما إنجمار: استفَرست

آخر. شعٍب حساب عىل ليس ولكن ذلك، أقبل أجبُت:
وجهُت وعندما فردية. صوٍر عدة والتقطُت الحديث، من ألهرب الكامريا أحرضُت
وربما للمستقبل، تفصيلية خطًة لديها أن وفكَّرت ساهمة، كانت إنجمار ناحية الكامريا
أنها وفكَّرُت جماعية صورًة التقطُت ثم سنوات. خمس بعد سويٍّا سنفعله فيما اآلن تفكِّر

تتكرَّر. لن ربما

٦

الكوافرية. صحبته ويف فخري ل فتحُت السادسة. يف الباب جرس دقَّ
عىل أمامهما وجلسُت األريكة عىل متجاوَرين جلسا الصالون. إىل وُقدتُهما بهما بُت رحَّ

املقاعد. أحد
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بعُد. يأتوا لم قلُت: ة. الشقَّ رفاق عن سأَلني ثم بعٍض إىل َمنا قدَّ
وصدٍر أصباغ، دون مليٍح بوجٍه العرشينيات، أواخر يف نحيفًة شقراءَ كارين كانت
من سميٍك جورٍب فوق الركبة عند تنتهي قصريًة جوبًة ترتدي وكانت للغاية. صغري

املحلية. الصناعة
القرص؟ هذا يف غرفة كم سأَلتني: والحسد. االنبهار من بمزيٍج حولها تطلََّعت

أُريِك. تعاَيل إليها: يدي أُمدُّ وأنا واقًفا نهضُت
املرتَّبة. غري والُفُرش الفوىض من امتعاضها وأبدت ة. الشقَّ حول جولة يف صحبتُها

واحدة. مرًة ننظِّفها لم التي نافذته وملَحت املطبخ وصلنا عندما امتعاُضها وازداد
واضحًة الزيت بقع وكانت اللون. رمادي كاوتشوك يغطِّيها التي املطبخ أرضية َلت تأمَّ

البوتاجاز. موقد أسفل
أرضية فوق من مبارشًة تأكل أن يمكنَك بيتي يف قائلة: شفتَيها إىل أصابعها رفَعت

املطبخ.
الشاي. فاختارت ترشبي، أن تُحبني ماذا سألتُها

برية؟ أم شاي فخري: عىل صحُت
املعيشة. غرفة إىل وحملناه إعداده يف عاونَتني الشاي. اختاَر

عندك؟ موسيقى أي فقالت: أب البيك ملَحت
ودفورجاك. وباخ بيتهوفن أيًضا هناك عربية. قلُت:

أملانية؟ أغاني ال شفتَها: قلبَت
أل. لألسف –

مرسحية دمشق؟ يف الجديدة املرسحية عن سمعَت هل بالعربية: فخري خاطبَني
— املمثِّلون — املتفرِّجون يقف ثم باملقاومة. تُشيد وطنية أخرى مرسحيٌة داخلها غريبة
بمغادرة األوامر إليهم صدَرت كيف ويصفون األم، املرسحية يف الواردة األحداث ينفون

جميًعا. عليهم لتقبَض الرشطة تظهر ثم ُقراهم.
إىل تذهب أن طالبة واقفًة ونهَضت الحديث، يف مشاركتها عدم من كارين امتعَضت
نظافته. مستوى من ستُصَدم انرصافها: بعد فخري ل وقلُت مكانه، إىل لها أرشُت ام. الحمَّ

الديمقراطية؟ أملانيا يف رسمي بغاءٌ هناك هل يل: قل
وتتعرَّض عمل. أو بدراسة ملتحقة تكون أن بد ال امرأة كل قطعيٍّا. محرَّم قال:
عالقاٍت تُباِرش التي للمرأة صيغًة ن يتضمَّ القانون لكن ذلك. غري يف القضائية للمالحقة
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الطبيب عىل نفسها وتعرض الرشطة لدى نفسها ل تُسجِّ أن بد ال املألوف. من أكثر جنسية
دوري. بشكٍل

شيئًا؟ تُعطيها هل الحمام: إىل بيدي أرشُت
اإلنرتشوب. من أو الغربية برلني من جوربًا أو شكوالتة صغرية. هديًة قال:

أوًال. أنتما تدخالن باألملانية: يل قال تجلس أن وقبل اللحظة، هذه يف كارين عادت
ستتأخر. أُظنَك ال بعدك. معها سأنام قال: أفهم. لم

مصباح وأضأُت النافذة. ستارة أسدلُت ثم الباب. وأغلقُت دخلنا غرفتي. إىل تقدَّمتُها
الضعيف. القراءة

وتحته خفيف صويف بلوفر مالبسها. تخلع وبدأت ظهرها وأعطتني مرتبًكا. وقفُت
ثدينَي ُمعرِّيًة نزَعته أيًضا، أبيض سوتيان ثم األبيض، النايلون من بحماالت قميٌص مبارشة
عىل جلَست خجل. دون ببساطة ذلك تفعل كانت الكمثرى. شكل عىل متباعَدين صغريَين
شعر عن كاشفًة أسفل إىل فجذبَتْه الكيلوت دور جاء ثم الكولون، لتخلع الِفراش حافة

اللون. ذهبي عانة
قبَّلُت واسرتخت. عينَيها أغمَضت فوقها. ورقدُت مالبيس فخلعُت الِفراش عىل استلقت

جفافهما. عىل شفتاها وظلَّت العيننَي، مغمضَة ظلَّت لكنها الرفيعتنَي شفتَيها
ذلك. بعد دت تعقَّ األمور لكن ولوجها، يف صعوبة أجد لم

مريحة. غري بصورٍة ببعضها تصطدم كانت عظامنا أن والنتيجة مثيل. رفيعًة كانت
مرة وألول االنتهاء. أجل من برسعة فتحركُت مللُت وأخريًا جدوى. دون أوضاٍع عدة جرَّبُت

األمر. عيلَّ استعىص حياتي يف
غارقة فبدت هي أما تغيريها. رافًضا املنتصبة حالته عىل د تجمَّ قضيبي كأن األمر بدا

تحلُم. أو موجودة غري كأنها آخر عالم يف
هذا. يكفي قلُت: ثم حائًرا، ووقفُت منتصبًا. زلُت ما وأنا أخريًا عنها انفصلُت

كان وباملثل خالية. بها وفوجئُت املعيشة وغرفة الصالة إىل وخرجُت مالبيس ارتديُت
انرصف. فخري أن وأدركت ام، الحمَّ

مالبسها. ارتَدت قد فوجدتُها غرفتي إىل ُعدُت
انرصف. فخري قلُت:

تعلِّق. لم
شيئًا؟ ترشبي أن تُحبني سألتُها:
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أنرصف. أن يجب ال. قالت:
األوبان. إىل مرافقتِك أستطيع ولن متعٌب، أنا قلُت: يتالَش. لم الذي انتصابي داريُت

إيلَّ. فمها ومدَّت بأس. ال قالت:
نلتقي. أن تريد عندما بي واتصل تليفوني، خذ وقالت: فابتسَمت، قبَّلتُها

الباب. إىل صحبتُها ثم ورقة، عىل الرقم لُت سجَّ
تذهب. عندما معك خذني اإلنرتشوب. أزور أن أريد قالت:

أكيد. قلُت:
ام. الحمَّ إىل وأرسعُت خلفها، الباب أغلقُت

٧

خفيفة: ابتسامًة تداري وهي جانبية حجرٍة إىل وأشارت فارغة، كأًسا املمرضة ناوَلتني
عيِّنة. أعطنا

أكياس زحَمتْها ضيِّقة، كانت خلفي. بابها وأغلقُت الحجرة وولجُت الكأس حملُت
مختلفة فارغة وكئوٌس قوارير بها زجاجية ودواليب وثالجة واملالءات، والقطن الضمادات

األحجام.
بنطلوني وفَككُت قمُت ثم يدي، يف الفارغة الكأس لُت وتأمَّ معدني مقعٍد فوق جلسُت

وأنزلتُه.
عليها. ُمقِدم أنا التي املهمة صعوبة يل وتبدَّت تدفئة. بال باردة، الغرفة كانت

وعرجُت الضيقة. جوب امليني يف العارية وسيقانَهن الوكالة بنات صور استعرضُت
بالنجاح جهودي وُكلَِّلت إحداهن. مع ق أوفَّ لم عندما جميًعا استبعدتُهن ثم إنجمار. عىل

لبنى. مع مرة آخر تذكَّرُت عندما
عاريًة وجدتُها نزَعته وعندما خشن، قماٍش من خٍرص بال أخرض فستاٍن يف كانت
أفعل لم أني فكَّرُت ذلك؟ فعلَت من مع قالت: أصابعي. بأطراف جسمها سُت تحسَّ تحته.
جسمي وحرَّكُت إيلَّ ضغطتُها فتأوََّهت. بها والتصقُت مالبيس نزعُت مطلًقا. قبُل من ذلك
وتحرَّكُت ولجتُها مفهومة. غري بكلماٍت فهمَست رائحتها. وشممُت قبَّلتُها مروحية. حركًة
أن أُريد إني وقلُت النور وأشعلُت وقمُت عنها انفصلُت فُت. فتوقَّ أتالىش أن أوشكُت حتى
داخلها أتحرَّك وأنا نفيس وراقبُت ساَقيها بني جلسُت ُمنفرجها. عىل يَدها فوضَعت أراها.
داخيل. وأنت اللحظة هذه فقط هي قالت: أحبُِّك. قلُت: ثديَيها. سان تتحسَّ يداي بينما
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تأتي. رشَعت ثم الحركة واصلُت بعُد. تأِت لم وهي القذف يف وبدأُت سأنتهي أني شعرُت
متالحقة. رسيعة بقبالٍت وجهي وأغرَقت عليك. رُت تأخَّ قالت:

املمرِّضة. إىل الثمينة بمحتوياتها الكأس وحملُت املراد. تحقيق يف الذكرى هذه نجَحت
ساعة. بعد تأتي أو هنا تنتظر أن يمكنك قالت:

جلسُت كارل-ليبكنختثم شارع يف طويًال يُت تمشَّ الطلق. الهواء إىل الخروج لُت فضَّ
الطبيب. لعيادة أدراجي ُعدُت الساعة اكتمَلت وعندما مقهى، يف

الجدران وحفَلت الحرب. قبل ما آثار من السقف، عالية واسعة غرفٍة يف استقبلنَي
زجاجي دوالٍب وأمام واملرأة. للرجل التناسيل والجهاز البرشي للجسم امللوَّنة بالخرائط
أبيض نحيًال، الحرب؛ مخلَّفات من أيًضا بدا الذي الطبيب جلس األدوية من عيِّناٍت يضم

التعابري. جامد وجٍه ذا السبعني، حوايل يف الشعر،
الذكري؟ الواقي تستخدم هل خلواني، هر جاف: صوٍت يف بادَرني

أحبه. ال أبًدا. أجبُت:
يشء. عندك ليس قال: ثم أمامه ورقٍة إىل تطلَّع

املني. يف دماءٍ آثار دائًما هناك ثم انتصاب، حَدث ما إذا أتألم لكني –
تمزَّقت. قد الدموية الشعريات بعض تكوُن ربما تماًما. سلبي التحليل رأسه: هزَّ

دائم. انتصاٍب من ذلك قبل شكوُت أني كما واصلُت:
حسد؟ أم شماتة تفسريها. يف ِحرُت نظرٌة عينيه يف ظهَرت

ال معني ميكروٌب هناك خلواني، هر يا العموم عىل العنَّة. أشكال من شكٌل هذا قال:
اكتشافه. أردنا إذا التحليل تكرار من بد ال بسهولة. التحاليل يف يظهر

أهلك. وحياة ال نفيس: يف قلُت
إذا االحرتاس. باب من حيويٍّا ا مضادٍّ لك كتبُت يقول: وهو ورقة عىل شيئًا سطَّر

تعاَل. األعراض استمرَّت
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١
عاد النافذة. من واقرتبُت الطاولة حول ُدرُت واقًفا. ونهضُت الخلف إىل مقعدي أزحُت
وقد كئيبًا، رماديٍّا شرتاسه فريدريش شارع وبدا السحب، وانتَرشت اليوم فجأًة الربد
قديمة، فرنسية وواحدة وسكودا وترابانت فارتبورج سيارات عدة جنباته يف تناثَرت

النافذة. يسار إىل املعلَّقة الصغرية املرآة يف واجًما ُمقطَّبًا وجهي وظهر
يف أولريكا تمر أن انتظرُت القاعة. مدخل عىل وعيناي للنافذة ظهري معطيًا استدرُت
جميلتان واسعتان وعيناها أنيقة طويلًة بدت فجأة. إنجمار ظهرت التواليت. إىل طريقها
التواليت إىل املؤدية الطرقة يف واختفت يومك. طاب تاج، جوتن يل: همَست الكحل. بتأثري

التحرير. مدير ومكتب
أزالت عندما وتذكَّرُت عينيها يف أفكِّر ظَللُت أيام. منذ الحديث تبادلنا قد نكن لم
لها إن يومها قالت الفرئان. شفاه مثل شاهق بياٍض يف حوافهما وبدت النوم قبل الكحل

ومكياج. كحل دون بالليل حبيبها لقاء عىل تجرؤ ال صديقة
الكوافرية، يوم منذ تماًما تجنَّبني قد كان فخري. إىل النظر متحاشيًا مقعدي إىل ُعدُت
املعقود باالتفاق إخالًال واعتَربه ُصحبتها يف ري تأخُّ من غِضب هل مسلكه: تفسري يف وِحرُت

َغرْيته؟ أثارت ما فحولٍة عن تعبريًا ظنَّه أم بيننا؟
أولريكا صوت اإلنجليزي القسم عن يفصلنا الذي الخشبي الجدار خلف من جاءني
قراءة أَعدُت هايدي. من الصباح يف وصَلتني التي الربيدية البطاقة التقطُت الخافت.
البطاقة وضعُت قريبًا». سأراَك وصل. خطابَك صادق. يا أُحبُّك «أنا الوجيزة: كلماتها
يُشِبه شكًال ثم دودة الَعْفوية الخطوط شكََّلت ورقة. فوق رصاٍص بقلم وعبثُت جانبًا

منتفخة. سمكٍة إىل أقرب آخر شيئا ثم املحار
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نصف شكل عىل مقوٍَّس بخطٍّ بينهما أوصلُت ثم عموديَّني متوازينَي خطَّني رسمُت
فحاولُت مني تقرتب إيزابيالَّ ملحُت الخطوط. وصل يف وفكَّرُت جديًدا خطٍّا أضفُت دائرة.
مكتبها يقع التي كعكة أم إىل ذاهبة إنها قالت فخذَين. كمنفرِج بدا والذي رسمتُه ما طمس

مبارشة. التواليت بجوار
دائًما الطويل شعرها ف تُصفِّ البدينة، الخمسينية املدير سكرترية نادل، فراو كانت

به. اشتُهَرت الذي االسم لها فجَلب رأسها فوق كعكٍة شكل عىل
هناك؟ ماذا سألتُها:

العاملة. للمرأة املقرَّر الشهري اإلجازة يوم يل ل تُسجِّ أن نسيَت قالت:
ملاذا؟ إجازة –

املنزيل. بالعمل للقيام البال: انشغال عليها بدا وقد أجابت
الصباح. يف إيزولدا أََر لم أني وتذكَّرُت

الغربية: الصحف ألقوال ترجمة إيلَّ يمد وهو ماجد وخاطبَني مكتبي إىل اتجهُت
العام. نهاية النارصقبل عبد إسقاط يريدون األمريكان

سيكون اليوم أن بدا ترجماته. أوىل نبيل وناولني العمل. التليربينرت آالت استَأنَفت
االحتفال وقرب الثانية، العاملية الحرب لبدء الثالثني بالذكرى االحتفال لقرب مخصًصا
نيوزويك مجلة وقالت الديمقراطية. أملانيا جمهورية لتأسيس العرشين بالذكرى
الغربية أملانيا يف املدهشة االقتصادية املنجزات من الرغم عىل إنه املناسبة بهذه األمريكية
وأضافت ذلك، عىل وعلََّقتنويسدويتشالند الفقر. حافة عىل يعيشون ُسدسسكانها فإن
نصف منها قروًضا، دوالر مليار ونصف مليارين أبيب تل إىل قدََّمت الغربية أملانيا أن

اإلرسائيلية. الحربية االحتياجات لتغطية منحة دوالر مليار
مظروًفا. منا كالٍّ أعطى وزهو. سعادة يف يبتسم وهو حماس يف مندفًعا نويمان ظهر
العيد بمناسبة تقول: فيالند، ديبي فراو للوكالة، العام املدير من رسالًة فوجدُت فتحتُه
مقدارها مكافأًة إليك م نُقدِّ أن ويُسِعدنا نشكرك، أن نحب د أ. ج. لتأسيس العرشين
السوسياليزموس، لبناء املشرتك عملنا يف والنجاح الصحة لك ونتمنَّى مارك ٢٠٠

االشرتاكية.
حوايل وبعد العمل. عىل انكبَبْنا مقعده. نويمان واحتل املوجودين أسارير انفرَجت
فتحُت ساعاتنا. إىل جميًعا تطلَّعنا نعمله. ما لدينا يُعد ولم التليربينرت. آالت توقَفت الساعة
يحني حتى الوقت لقضاء بوسيلة اآلخرون وانشغل القراءة. وبدأُت ميلر نورمان رواية

ونصف. ساعة بعد االنرصاف موعد
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األسبوع، يف فقط ساعاٍت أربَع املرء فيه يعمل الذي اليوم سيأتي فجأة: قادر قال
يشء. بكل اآلالت وتقوم الباقي، بالوقت ويستمتع

زوجته. عن واالبتعاد الرشاب عن التوقُّف مرحلة يف إنه وقدَّرُت وعيه تمام يف كان
علبة األسود، الشعر ذات التليربينرت عاملة كاتيا، وأبرَزت االبتسامات، الباقون تباَدل

واملقص. اليانصيب
الحزب. أعضاء ويوزِّعه سنة كل دويتشالند نويس صحيفة تُجريه اليانصيب
مارٍك مقابل األسود الفلفل من كيٍس عىل تحتوي مرقمة مطويًة ورقًة الواحد فيشرتي
الصيف يف يُجرى سحٍب يف الورقة رقم يدخل ثم أكثر، أو ومائة مارك بني يربح وقد واحد

أخرى. وجوائَز سيارٍة عىل
وأخذ حافظته، يف الرقم يحمل الذي الجزء وضع شيئًا. يكسب فلم واحدة ماجد أخذ
فكسب األمر كرَّر ماركني. كسبَت جديدة ورقًة به اشرتى مارًكا فكسب واحدة نبيل
النتيجة ثانية. ورقًة سحبُت شيئًا. أكسب فلم ورقة سحبُت حافظته. األوراق أودَع مارًكا.

نفسها.
باملكسب. يشرتي ثم ويكسب، ويقص يشرتي أخذ الذي نبيل حول الجميع ع تجمَّ

الغربية. برلني ب يانصيب يف ماركات ثالثة مرًة كسب إنه فخري وقال
النقود. اختفت إذا إال تتقدَّم لن البرشية التامة: اليقظة لحظات إرشاقات استأنفقادر

املرتو. محطة يف تنتظره زوجته ألن لالنرصاف مضطرٌّ إنه قائًال فخري انسحب
بعد محبَط فخري الجانب: من املفروق الناعم شعره عىل بيده يمر وهو ماجد قال

الطالباني. حزب باسم الناطقة البغدادية النور صحيفة توقُّف أخبار
الحزبنَي؟ لتوحيد املجال هذا يفتح هل سألتُه:

أقرب من كان الذي الطالباني مع يتفق أن يمكن ال الربزاني حزم: يف رأسه هزَّ
األكراد. اقتتال إىل انشقاقهم أدى فقد بشًعا دوًرا لعبوا الطالبانية إليه. الناس

العراق؟ إىل العودة تنوي هل سألتُه:
ليبيا. يف أعمل أن بودِّي أجاب: ثم برهًة اليانصيب أوراق ل تأمَّ

وأنا ليندن دين أونرت فندق إىل مهل عىل اتجهُت املبنى. فغادرنا االنرصاف موعد حان
عدا الرواد من خال شبه البار وجدُت واملنازل. األوبان إىل باملرسعني االصطدام أتحاىش
الزجاجية. للواجهة مالصًقا مكانًا اخرتُت فخذه. فوق ويدها متقاربنَي جلسا وفتاًة شابٍّا

الشارع. من األخرى الناحية ل أتأمَّ وأنا احتسيتُه البرية من كوبًا طلبُت
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نقطٍة يف يلتقون عندما متقابَلني اتجاَهني يف واحد رصيٍف عىل املارَّة حركة تابعُت
ثانية. يف يفرتقون ثم واحدة

وجدتَُك! باإلنجليزية: صوت خلفي تردَّد
تبحُث كنَت الفاخرة: الجلدية والحافظة الثمني املطر معطف يف سوكارنو ألجد التفتُّ

عني؟
أُزعجَك؟ هل هنا. أجدَك أن عُت توقَّ –

ترشب؟ ماذا ل. تفضَّ أبًدا. قائًال: املقابل املقعد إىل أرشُت
الروماني. الرباندي من كأًسا وطلب إيلَّ انضم ثم املشجب، يف وعلَّقه معطفه خلع

بإمعان. صني يتفحَّ وهو مقعده يف اسرتاح
شيئًا؟ كتبَت هل سألني:

بالتصوير. مشغول أنا ال. أجبُت:
أخريًا؟ إنجمار شاهدَت تردُّد: يف سأَلني

الصباح. هذا قلُت:
كانت؟ وكيف قال:

تسأل؟ ملاذا بأس. ال –
للغاية، تعيسُة إنها وقال: مستمتًعا الشهوانيتنَي شفتَيه حرَّك ثم كأسه، من ارتشف

الوقت. طوال وتبكي
الثقيل الحديدي املفتاح لها وأعدُت عالقتنا، بإنهاء فيه أعلمتُها الذي اللقاء تذكَّرُت

املوقف. هذا أِلَفت إنها وقالت استكانة يف أطرَقت وكيف باالرتياح، شاعًرا
أيًضا. وبصداقتَك بصداقتها. نعتَز وزيجريد أنا استطرد:

أعلِّق. لم
أنهم وتُظن العمل. يف وزمالئها معارفها أمام الشديد بالحرج تشُعر إنها قال:

برجل. االحتفاظ عن بعجزها يعتقدون
لكن جيًدا أدرسها أنا اللغة. بسبب صعب بيننا التفاُهم فقلُت: أخريًا لساني وجدُت

أجيدها. أن قبل سنوات أمامي
باإلنجليزية. تتخاطبان أنتما –

قوَله. أريد ما نصَف أفقد العربية غري بلغٍة أتحدَّث عندما ولو. –
بلُغتي. أتحدَّث عندما أيًضا يل هذا يحُدث ذلك؟ يف وماذا –
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واملظلَّة، واملعطف بالقبَّعة محرتًما» ««هرٍّا» أصبحُت نفيس وجدُت مفضفًضا: اندفعُت
تسع وبعد العمل، إىل واإلرساع ربًعا إال السابعة أو والنصف السادسة يف واالستيقاظ
الَعشاء وإعداد واالغتسال املنزل إىل اإلرساع ثم منزلية، أشياءَ ورشاء منهًكا الخروج ساعاٍت
ننام أن بد وال التاسعة، أصبَحت قد الساعة وتكون الفراش، إىل ودفعه ابنها استحمام ثم
واستقبال املحرتمني كالبورجوازيني املرسح إىل الذهاب إند الويك ويف مبكِّرين. لنستيقظ

قهوة. إبريق عىل الضيوف
املرء عىل الحياة. هي هذه طفل: إىل يتحدَّث كأنما ُمهدِهًدا قال ثم بإشفاق َلني تأمَّ
إىل قصيص بعَض ترجَمت أنها تعرف هل هدفه. تحقيق سبيل يف كثريًة أشياءَ ل يتحمَّ أن

مساعدته. عىل االعتماد يمكن شخٌص إنها مقابل؟ دون األملانية
كافكا؟ ل «القلعة» رواية قرأَت هل بغتة: سألتُه

شأنُها؟ ما أجل. قال:
ينتظرون ال إنهم التليفون يف الرواية لبطل القلعة عن املسئولون قال كيف تذُكر هل –

أنا؟ أكون من إذن فيهم: األرضفرصخ ماسح
اسمع. الجو. تغيري إىل حاجٍة يف أنت قال: ثم للنهوض واستعد حافظته إىل يده مد
ثالثة؟ أو ليوَمني معي تأتي أن يف رأيَُك ما النارشين. أحد أللتقي قريبًا براغ إىل سأذهب

ساحرة. مدينة براغ
سأفكِّر. أقول: وأنا بدوري واقًفا نهضُت

٢

املنافقون! عدنان: رصخ
ُقبض الذي النازيني أحد محاكمة قرب عن الغربي التليفزيون يف تقريًرا نشاهد كنا
ملعسكر قائًدا كان سنة) ٦٢) شتانجل فرانتس أن وذكر عاَمني. منذ الربازيل يف عليه
للحكم اآلن ويتعرَّض يهودي. ألف ٧٠٠ قتل تمَّ حيث بولندا ب تريبلينكا يف النازي اإلبادة
النمسا وطنه يف أخرى محاكمٌة تنتظره بينما الحياة، مدى بالسجن الغربية أملانيا يف عليه

عقليٍّا. العاجزين قتل مركز ى يُسمَّ فيما الحرب أثناء دوره عن
يزعم السوط ذي األنيق بالرجل املعتقلون به لقَّ الذي شتانجل إن التقرير وقال
القادمني اليهود من الثمينة األشياء مصادرة عىل اإلرشاف وهو بواجبه إال يُقم لم بأنه
والنمسا ويوغوسالفيا وبلغاريا واليونان وبلجيكا وفرنسا السوفييتي االتحاد من

نفسها. بولندا عن فضًال وأملانيا،
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ليُحطِّمه: كأنما التليفزيون جهاز من مقرتبًا مقعده يغادر وهو عدنان انفجر
بأكمله. شعبًا ليقتلوا اليهود يسلِّحون بينما آالف عدة قتل عىل يحاكمونه

الرجل مستهزئًا: استطرد ثورته. سبَب تفهم أن دون انزعاٍج يف هيلدا إليه تطلََّعت
أي مع للحديث الوحيد الطريق هو السوط إن جوريون بن يقل ألم السوط! ذو األنيق

عربي؟
الصغريات األمهات ظاهرة انتشار عن تقريًرا تشهد كي بالصمت هيلدا طالبَتْه
عن ويتحدَّثن أطفالهن يحملن املراهقة سن يف بنات مع حواراٍت وتابعنا املتزوجات، غري
وتأثري املخدِّرات وانتشار الشباب ضياع عن نقاٌش ذلك وتال يواجهنها. التي الصعوبات

امني. الرسَّ إبداع عىل إسدي إل مخدِّر
بحماٍس عدنان وأقبل العشاء. طعام لنُِعد املطبخ إىل وانتقلنا التليفزيون أمام تركناها

األُرز. َطْهو تولَّيُت بينما وتحمريه القرنبيط تقطيع عىل
أُساعد؟ هل متسائًال: املطبخ باب عىل نبيل ظهر

السَلطة. اقتضاب: يف أجبُت
فاعرتض مشقوقًة بصلًة وأحرضعدنان املعيشة. غرفة طاولة حول أخريًا عنا تجمَّ

املساء. هذا حفلة عندنا أنصحك. ال نبيل:
التي الصيد جوالت أثناء بالتز ألكسندر ميدان يف الشباب من عدٍد إىل تعرَّف قد كان

لزيارتنا. ودعاهم أسبوعيٍّا بها يقوم
بينما املطبخ، إىل أطباقنا فحملنا الطعام، من برسعة وانتهينا كارًها عدنان انصاع

بسيجارتها. تستمتع الوراء إىل اضطَجعت وقد الفارغ طبقها أمام هيلدا ظلَّت
السادسة يف وهو كتبَها أشعاًرا تُضم كرَّاسًة حامًال نبيل بي فلحق غرفتي، إىل لجأُت
ونظَّارته جبهته عىل انسَدل الذي الناعم البني شعره ل وأتأمَّ ن أدخِّ وأنا عيلَّ قرأها عرشة.

العريض. اإلطار ذات الطبية
اسمها؟ ما الفرنيس. القسم من واحدة مع أمِس رأيتَُك سألتُه:

كارول. الخوخية؟ والبرشة القصري األسود الشعر ذات السمينة القصرية أجاب:
معها؟ نمَت هل هي. –

عدُدهم كم معهم. نامت من كلِّ عن بمفكِّرة تحتفظ واحدة. مرًة أجل. زهو: يف قال
والعرشين. السابعة يف أنها العلم مع ظنك؟ يف

مثًال. خمسة قلُت:
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واحًدا! ١٢٢ ال. –
َللَهول! يا وهبي: يوسف ُمقلًِّدا قلت

سأُحِرضها. أزجال. بضعة أيًضا عندي أعجبَتَك؟ قصائدي. يف رأيََك تقل لم قال:
الشباب؛ من ملجموعٍة وفتحُت إليه مضيُت الباب. جرِس دقَّ وسمعُت غرفته إىل مىض

فولفجانج. نفسه: أحُدهما قدَّم وشابان. فتيات ثالث
الشعر أشقر قصري، وهو مني الثاني م وتقدَّ سنٍّا. أكربهم ويبدو القامة طويل كان

بوركارد. قائًال: السمنة إىل يميل
وتراجَعت الفتيات إحدى عارَضت بينما داخلني تتابعوا نبيل. عىل مناديًا بهم بُت رحَّ

االنرصاف. تريد
معك. نحن تخافني؟ مم برتا، قائلة: زميالتها إحدى بها أمسَكت

قليًال، ممتلئة حلوتهما، العيننَي عسليَة الشعر سوداءَ كانت ودخَلت. برتا استسلَمت
اللون. أخرض بوشاٍح رقبتَها وتُحيط أحمر وبلوفر أزرق جينٍز يف

صديقٌة إحداهن أن يل وبدا األريكة. الثالث الفتيات واحتلَّت املعيشة غرفة الشبَّان ولج
أما ة. مودَّ يف يل تبتسم وكانت مليح. وجٍه ذات الحجم دقيقة كانت فولفجانج. ل حميمة

الحجم. كبريتَي بيَدين الشفتنَي رفيعَة الشعر طويلَة شقراءَ فكانت الثالثة
ليُصِبحن لُهن تؤهِّ دراسة أنها وفهمُت اإللكرتونيات. يدُرسن إنهن وقلن تعارفنا

بائعات.
كوال. ممكن أرشب. وال أدخن ال أنا فولفجانج: فقال يرشبون عما نبيل سألهم

السبب. يعلن كأنما َكرِشه عىل يده ووضع البرية، يرشب ال إنه األشقر زميله وقال
برية. وطلبن الفودكا الفتيات ورفضت فوافق، فودكا عليه عرضُت

صغريَين طبَقني نبيل بسط بينما املرشوبات إحضار يف عدنان مع انهمكُت
املسكَّرة. واملخلالت الجزر رشائح من وطبًقا واملكرسات للمقرمشات

يوتا، فقالت السبب عن سألُت السيارات. قيادة عن عجزهن ينَعني الفتيات سمعُت
عرشة. الثامنة بعد نبلُغ لم ألننا فولفجانج: صديقة

غربية. موسيقى يقول: وهو مزهوٍّا الهواء يف رفعها أسطوانًة غرفته من نبيل أحَرض
يحمل كان لتُه. وتأمَّ الِغالف تناولُت أب. البيك فوق ووضعها غالفها، من أخرجها
كأنما العاري األيمن ثديها فوق ويدها فخذَيها منتصف يبلغ ال قصرٍي برداءٍ فتاٍة صورة
أغاٍن. ست وجٍه كل عىل كان األسطوانة: محتويات وقرأُت قلَّبتُه حلَمته. مداعبة وشك عىل
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Chirpy-chirpy ستوري والف شييب شييب شريبي شريبي مثل بعضها عىل تعرَّفُت
.cheep cheep, love story

الرجل مقارنة عن حديٌث ودار الجلسة، يف الحيوية ودبَّت الراقصة املوسيقى تردََّدت
خجول األملاني الرجل جرأة: يف الكبريتنَي، اليَدين صاحبة جابي، قالت بالعربي. األملاني

مقتحم. وغري
بالجنس؟ مهتم غري ملاذا؟ سألتُها:

كبريًا. َكرًشا ن فيكوِّ البرية من كثريًا يرشب أنه املسألة املفكِّرين: برصانة قالت
التاريخ، نتيجة ثقته فاقٌد أنه أعتقد فتاته: إىل يتطلَّع وهو فولفجانج وقال ضحكنا
هو هذا صربها. تفقد حتى بالكالم رأسها ويُصدِّع أدب يف املرأة من يقرتب متحرض هو أو

عواطفهم. يف بدائيون فهم النساء، مع واألكراد واألتراك العرب نجاح رس
البدائيني. هؤالء بني أنه أدرَك وقد معتذًرا إلينا وتطلَّع وجُهه احمرَّ وقد فجأًة تلعثَم

املوقف. الباب جرُس وأنقذ
أمامي. هايدي ألجد الباب فتحُت

لها أرشُت الباب. وأغلقُت النور أشعلُت حجرتي. إىل واقتدتُها بًا ُمرحِّ احتضنتُها
املكتب. كريس فوق أمامها وجلسُت الِفراش فوق بالجلوس

تنَي البضَّ ذراَعيها عن كاشفًة الصوفية الِفراشوخلعتسرتتها فوق يدها بحقيبة ألقت
عن القصرية جوبتُها فانحَرست ساق، فوق ساًقا ووضَعت جلَست الكتف. من العاريتنَي

باسمة. َلتني وتأمَّ الرائعتنَي، فخذَيها
شيئًا بها والحظُت القرمزية السفىل وشفتها مكياٍج بال الشاحب وجهها إىل تطلَّعُت

العامة. وهيئتها حديثها طريقة يف تجىلَّ ديتار تامباخ فتاة عن مختلًفا
برلني؟ يف ستبقني متى إىل سألتُها: ثم بِك. أهال أكرِّر: وأنا تلعثمُت

أبي. مع تشاجرُت أعرف. ال قالت:
تقيمني؟ وأين –
يل. صديقٍة مع –

واملدرسة؟ –
أريد العامة. الثانوية األبيتور، عىل أحصل حتى سنتان أمامي زالت ما مَللتُها. قالت:

بحياتي. وأستقل أعمل أن
هانز؟ ب اتَّصلِت هل –
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طبًعا. أل امليكانيكي؟ ضحَكت:
حبيب؟ صديق. لديِك هل –

بعُد. ليس عابثة: بنظرٍة َلتني تأمَّ
املعيشة. غرفة إىل ننتقل أن عليها فعرضُت أقولُه ما أجد ولم الصمت. بيننا ساد

بأصدقائي. أُعرِّفِك تعاَيل –
عما وسألتُها باآلخرين عرَّفتُها املعيشة. غرفة إىل وتبَعتْني رسيعة حركٍة يف نهَضت

نبيذ. فقالت: ترشب أن تُحب
والبرية. الفودكا غري يُوجد ال لألسف قلُت:

للرقص فولفجانج فتاة عدنان طلب الفتيات. جوار إىل وجلَست الفودكا اختارت
فاعتذَرت. فولفجانج طلبها امتعاضهيلدا. أثار مما معه، فقامت

ترقصني؟ ال ملاذا وهمسُت: عليها ِملُت
غريه. مع أرقص أن يُحب ال عدنان اعتزاز: يف أجابت

برباعة يرُقصمعها تابعتُه للرقص. هايدي نبيل وطلب البرية، من كوبًا لنفيس مألُت
ديتار. تامباخ يف الطويل الشعر ذي الشاب مع رقصها وتذكَّرُت به. ملتصقة وهي

متالصَقني. فجلسا الرقصة انتهت
يف رغبتها معلنًة فجأًة هيلدا ووقَفت «فولفجانج». فتاة مع جديد من رقصعدنان
الف أنغام عىل الرقص وهايدي نبيل واستأنف ُمكرًها. عدنان إليها وانضم االنسحاب.

االنرصاف. يف رغبتهم الشبَّان أعلن أخرى رقٍص جولة وبعد ستوري.
إىل خرجُت ونبيل. هايدي أجد لم ُعدُت وعندما الخارجي املنزل باب حتى رافقتُهم

ومالبسها. شعرها تسوِّي وهي غرفته من خارَجني فوجدتُهما الصالة
اآلن. أنرصف أن يجب قالت:

هنا. نامي ف. التوقُّ وشك عىل األوبان وقال: ساعته إىل تطلَّع
أذهب. أن يجب شكًرا. وقالت: رسيعة بنظرة رمَقتني

إذن. سأرافقِك قال:
ومضيُت األنوار أطفأُت ثم املطبخ، إىل الحفل مخلَّفات نقل يف وانهمكُت املسكن، غادرا
لألصوات أُنِصت وأنا مرات عدة تقلَّبَت الِفراش. يف واندسسُت مالبيس خلعُت حجرتي. إىل
رأيس فوق الوسادة وضعُت عدنان. غرفة من تأوهاٍت أصواُت أتَتني الرقيقة. الجدران َعْرب
إغالق صوت لحظٍة وبعد ام، الحمَّ نور مفتاح صوَت سمعُت فرفعتُها. بها ضقُت قليٍل وبعد

التام. السكون ساد ثم نبيل، غرفة باب صوت وتاله الخارجي، الباب صوت ثم بابه،
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٣

بذراَعني يلجانه املبنى، أركان أحد يف العاملني من وفتاٍة بشابٍّ أصطدم أن أوشكُت
عالقة أية تبدو أن دون بالعمل التحاقي عند الكافيرتيا يف أُشاهدهما كنُت متشابكتنَي.
سيستمر متى إىل وفكَّرُت: اليوم. طوال يفرتقان وال سويٍّا يظهران بدآ أيام ومنذ بينهما.

ذلك؟
وملحُت الدَرج إىل اتجهت بالدخول. سامًحا برأسه فأطرق للحارس بطاقتي أبرزُت
ُكتب امِلصَعد باب فوق كبرية يافطًة تُعلِّق جميلتنَي ساَقني عن كشف جوب ميني يف فتاًة

الوطنية». الجبهة حي ملرشَّ «أصواتنا فوقها
الصحف تعليقات توالت فقد حْديس؛ وصدق اليوم. أخبار محتوى الفور عىل أدركُت
الوطنية الجبهة ودور االشرتاكية الديمقراطية عن تتحدث البارزة الشخصيات وترصيحات
الربملانات طريق عن إرسائها يف «القائد») الحزب بالطبع رأسها عىل أحزاٍب عدة من (املؤلَّفة

املحلية.
تُجرى كيف محدَّد: أحٍد لغري بسؤاٍل وتفوَّهُت األخبار ورود توقُّف فرصة انتهزُت

االنتخابات؟ هذه
العنارص أنشط ليختاروا املساكن من مجموعة كل قاطنو يجتمع باإلجابة: قادر تربَّع

ترشيحها. يتم التي
فيعتقدون االجتماع عن إعالنًا املنزل يف يَروَن تهتم. ال الناس أكثرية ًحا: موضِّ أضاف
االنتخابات، هذه يف الناس من كبري عدٌد يشرتك ال لهذا يذهبون. وال سيايس اجتماٌع أنه

عنهم. بمعزٍل ت تمَّ ألنها ديمقراطيٍة غريُ إنها يقولون تنتهي وعندما
جدواها. يف ثقة لديهم ليس إذن قلُت:

يذهبون. ال ألنهم املخطئون هم احة: تفَّ تقضم وهي كاتيا َلت تدخَّ
منطقتِك؟ اجتماعات يف اشرتكِت هل سألتُها:

أجل. قالت:
الحضور؟ عدد كان كم قلُت:

ثالثمائة. أو مائتان –
املنطقة؟ سكان عدد وكم السؤال: واصلُت

آالف. عدة قالت:
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مع الحوار ف وتوقَّ الصفراوان. عيناه ضاقت وقد اهتمام يف الحوار نويمان تابع
ينَشط بأن االشرتاكي االتحاد النارصيطالب عبد ل جديد خطاٌب األخبار: ورود استئناف

القناة. جبهة عىل املرصية الكوماندوز فرق هجمات استمرار الجماهري. بني
عىل عاًما ٥٥ مرور بمناسبة روستوك جامعة لعميد ترصيًحا مرتفع بصوٍت قرأُت
الرأسمايل النظام خصائص من يُعتَرب الذي والسلطة الفكر بني التناُقض إن قال إنشائها.

االشرتاكي. املجتمع يف يختفي
حادٍة. بنظرٍة نويمان ورمَقني ممتعًضا رأيس هَززُت

للتقدُّم. أساس ألنه مفيد استمراره العكس وعىل يختفي، ال التناُقض هذا قلُت:
حاجبَيه. نويمان قطَّب

دوره االشرتاكية ظل يف يلعب العلم مرتفع: بصوٍت العميد ترصيح قراءة واصلُت
االجتماعي. للتقدُّم كوسيلٍة

أيًضا. الرأسمالية ويف علَّقُت:
يعجبهم ال الذين املشوَّشة األفكار ذوي فني املثقَّ نوع من أنَك يل يبدو نويمان: قال

العَجب.
كان القاهرية. الجمهورية لجريدة الجديد املراسل العليم، عبد حلمي القسم ولَج
باردة تحيًة تبادلنا عمره. من الخمسينيات يف الشعر، أبيض البرشة، أسمر القامة، طويل

إليه. األخبار نرشة بتقديم نويمان وسارع
يحمل كان فقد ق؛ املوفَّ بالتعاُرف يكن ولم بريسكافيه، مقهى يف به تعرَّفُت قد كنُت
يفعل أالَّ ونصحتُه فتفذَلكُت صفحاتها، بسط يف وَرشع الغربية األملانية فيلت دي صحيفة
أشجانهم يثري مما مثله؛ عليها الحصول يستطيعون ال ألنهم الجالسني؛ يستفزَّ ال حتى
مَضض عىل الصحيفة فطوى األجانب. بها يتمتَّع التي االمتيازات عن راتهم تصوُّ م ويُضخِّ

ُكلية. وتجاهَلني
العربي القسم عن ً نبأ إحداها تحمل صحيفته من أعداد مجموعة نويمان إىل قدَّم
جريدٍة من األوىل الصفحة أَبَوي، ُحنوٍّ يف يُريني، وهو نويمان ل صورة تتصدُّره بالوكالة،
حُت وتصفَّ بيننا توزََّعت العام. املدير ملقابلة وصحبه الصحف نويمان أعطانا أملانية.
عىل املرصية املسلَّحة القوات بها تقوم التي العمليات عن جلُّها وكانت برسعة، عناوينها

اإلرسائييل. الجيش إلرهاق الرشقية الحدود
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إدارتها. ملجلس رئيًسا لألنباء املرصية الوكالة تحرير رئيس تعيني عن نبأٍ عىل عثَرُت
وقته جلَّ يقيض وأنه الوكالة، بأداء اهتمامه عدم عنه معروًفا كان استياءً. شفتيَّ زَممُت

األمن. بأجهزة املتصلة التليفون اعة بسمَّ ممسًكا
يس. إسماعيل ل النكتة هذه اسمعوا األعداد: أحد ح يتصفَّ وهو فجأة فخري صاح
املنزل إىل وصل قد البوتاجاز كان الظهر بعد عمله من عاد وعندما بوتاجاًزا الزوج اشرتى
قالت: البوتاجاز؟ عجبك … هيه لزوجته: قال السعادة منتهى ويف فعًال. الزوجة واستلَمتْه

املوسيقي! الربنامج يجيب رايض ومش الزراير يف بالعب جه ما ساعة من بس هايل.
فخريرواية أعاد ثم إيلَّ، األبصار واتجَهت املرصيِّني سذاجة من الضحكات تصاعَدت

منه. تفصييل رشٍح بعد إال مغزاها األملان رفاقنا يستوعب فلم األملانية باللغة النكتة
«درسدن». مدينة عن السياحية الدعاية منشورات من صغريًا ُكتيبًا ماجد أراني
أُرافقه. أن واقرتح األسبوع، نهاية عطلة بها سيقيض وإنه فتياتها بجمال تتميَّز إنها قال
غارٍة يف باملدينة األمريكية الطائرات ألحقته الذي الدمار صور وطالعُت الُكتيِّب حُت تصفَّ
الشيوعية السلطات به قامت الذي التعمري ُصَور ثم الحرب، انتهاء بعد ُمربِّر لها يكن لم

الجديد. املدينة مركز وخاصة
ما قال: الَغداء. فسحة عىل ُموِشكني كنا ساعته. إىل فتطلَّع لصاحبه الُكتيِّب أعدُت

سمك؟ أكلة يف رأيك
أين؟ متلهًفا: قلُت

لألسماك. قريب مطعٌم هناك –
لنذهب. حماس: يف قلُت

بوينت. شاريل ِشك اتجاه يف شرتاسه فريدريش يف وانطلقنا عدنان إلينا انضم
املطعم. به يقع الذي الشارع يف انحرفنا تقاُطَعني وبعد ليندن، دين أونرت تقاُطع عَربنا

روَّاد ثالثة بها أحاط واحدًة عدا فيما الخالية املوائد فيها انتَرشت فسيحة قاعًة ولجنا
القيل. برائحة املكان وعبق األقاليم، من يل بَدوا

أكثر عىل احتوت التي الطعام قائمة م متجهِّ نادٌل لنا وأحرض الباب قرب مائدًة اخرتنا
فقط. باألملانية وكانت متنوًعا، طبًقا سبعني من

هيلدا ب عالقته بفضِل اللغة إتقان يف عني متقدًما كان نسخته. عىل عدنان انَكبَّ
غريها. تتحدَّث ال التي

تريد؟ ماذا نُسختَه: ح يتصفَّ وهو ماجد سأَلني
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مقليٍّا. سمًكا قلٌت:
حيوانات خليط األخرض. والزيتون الشمر مع الهلبوت سمك األطباق؛ استعرض
السبانخ إسكارجوتمع األحمر. والفلفل الجنزبيل مع جمربي محار. املقدونس. مع البحر
جناح الخرضاء. البازالء مع ط املرقَّ الساملون وهو تروت القاروس. رشائح الثوم. وكريمة

عريضان. جناحان له الذيل طويُل مفلَطح سمٌك هو الزبد. مع سكات
البحر. حيوانات عدنان فطلب مدة بعد النادل جاءنا

موجودة. غري رأسه: النادل هزَّ
الهلبوت. إذن –

موجودة. غري أيًضا –
القرنبيط مع القاروس رشائح وهو املتوافر، هو السبعني من واحًدا نوًعا أن تبنيَّ

الواقع. لألمر استسلمنا السبانخ. وليس
يُتبَّل الذي املشوي أو قليه. قبل الدقيق يف يُنقع الذي البياضاملقيل سمك أشتهي قلُت:

الغاز. مشواة أو الفحم عىل يُوَضع أن قبل القمح ة ردَّ يف يُغَمس ثم
رسالًة انتظاري يف ووجدُت حماس، غري يف الوكالة إىل أدراجنا وعدنا شهية بال أكلنا

كورسو. ليندن مقهى يف ينتظرني بأنه النجدي حازم من تليفونية
نجلس: ونحن قلُت باستهجانه. وشعرُت برية طلبُت العمل. انتهاء بعد إليه ذهبُت

تعرفه؟ ريجال. بار هو برلني يف أفتقده الذي اليشء
مطلًقا. الخمر أَقرُب ال أنا ال. قال:

لنا يأتي باستمرار. أرضه الخشب نشارة تُغطِّي صغري باٌر األلفي. شارع يف –
ومعه البخار منه يتصاعد بالتوابل املسلوق الفول ومعها الفخيمة «ستال» ببرية النادل

هللا! مجاور. مسمٍط من رأٍس لحمة نطلب وأحيانًا ترمس، وصحن ليمونة نصف
ثم ألخيه، مستعملة سيارًة يشرتي كان حيث الغربية برلني من قادم إنه حازم قال

مرص. أخبار إىل انتقل
القاهرة سكان إن لنا وقال مرص ل قصرية زيارٍة من عاد األملاني أستاذي قال:

االشرتاكية. ق نُحقِّ أن قبل سنة مائة أمامنا وإن يعملون، ال مزعجون
عن سمعَت هل أسوأ. إىل سيئ من وتنحدر سيئة، األوضاع فاستطرد: أعلِّق لم
وقمع ل للتدخُّ اضُطر الجيش وتخريب؟ عنف من صحبها وما اإلسكندرية مظاهرات
وإن األسواق. يف املستوردة السلع بإباحة مطالباٍت هناك إن يقول أخي املتظاهرين.
تعرفرءوفعيل؟ النفيس. الطب إىل األميات ل تتحوَّ بينما الزار عىل اآلن يُقِبلن املتعلِّمات
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طبًعا. مندهًشا: قلُت
«االتحاد ل انتُدب ثم الشهر، يف جنيًها ٦٠ مقابل األخبار جريدة يف يعمل كان –
شهرية مجلٍة لتحرير سكرتريًا الوقت نفس يف وعمل تسعينًا، الستون فأصبَحت االشرتاكي»
وهو براغ، يف دراسية منحٍة عىل فحصل السينما أعراض عليه ظهَرت ثم أخرى، بستني

القاهرة. يف مستمر ومرتَّبه اآلن هناك
قادًرا القائم الحكم يُعد لم العربية: يعرف يكن لم حولنا أحًدا أن رغم خفضصوتَه

الشيوعيني. إىل أنَضم أن أريد البالد. مشاكل حل عىل
األملان؟ قلُت:

طبًعا. املرصيون أل. –
حزبهم؟ حلَّوا لكنهم –

يف رسيًة خاليا لهم أن بد ال أحد؟ يصدِّق هل ملتوية: ابتسامًة وابتَسم ناحيتي مال
مكان. كل

مماثل. ملوقٍف فيها أتعرَّض مرة أوَّل تُكن ولم بالخطر. َشعرُت
يؤمنون وهم منفردين، استمرارهم من جدوى أالَّ أدركوا مناورة. الحل يكن لم قلُت:
فلم موقفهم يف صادقون هم النارص. عبد بقيادة االشرتاكية العنارص وحدة برضورة

الوجَهني. أصحاب من أبًدا يكونوا
به. صلني هنا منهم أحٍد عىل تعرَّفَت لو العموم عىل القنوط: عليه بدا

سأفعل. صادًقا: قلُت
لجريدة الجديد املراسل تعرف هل سألتُه: فكرة. يل خطَرت ثم الصمت علينا ران

العليم؟ عبد حلمي الجمهورية؛
املخابرات. رجال من غالبًا وقال: ابتَسم ثم أل. قال: بالسؤال. ُفوجئ

كذلك. املراسلني أغلب –
سويٍّا. نركب فريدريشفيلده؟ إىل ذاهب أنت هل اآلن. سأنرصف وقال: واقًفا نهض

قليًال. سأبقى اآلن. ليس مكاني: من أتحرَّك أن دون قلُت
الخارج. إىل يتجه وهو ببرصي وشيَّعتُه

٤

به املفعول تَي خاصَّ بني التماثل مرة ألول والحظُت اللغة، درس مراجعة من انتهيُت
يف هايدي ل التقطتُها التي الصور تناولُت والعربية. األملانية اللغتنَي يف إليه واملضاف
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الصغري وصدرها الشاحب وجهها لُت تأمَّ وطباعتها. تحميضها من وانتهيُت العطالت دار
قراءته: أعدُت األخري. كمال خطاب وجذَبُت جانبًا الصور وضعُت الرائعتنَي. وفخذَيها

فكرتي. عند زلت ما كلٍّ عىل داخلنا. مشاكلنا نحمل قولَك حدِّ عىل كنا ربما …»
أريد الحقيقة يف جديدة. فرصًة نفيس أعطي أن أريُد وأستمتع. وأعمل أسافر أن
عقيل وظائف تعمل أن أريد يل. بالنسبة أوىل فرصٌة هناك تكن لم أوىل. فرصًة
بغري وأنتقل أُراقب أن عقاب. من خوٍف دون أفكِّر أن طبيعي. بشكٍل وجسدي
ربما العمل. ما لكن هذا. الجليد عرص يف رومانتيكيٍّا شيئًا هذا يبدو قد هدف.
أعمل أن أريد ماذا سألتَني توازننا. لنا يُبقي الذي هو الرومانتيكية من قليٌل كان
أن أريد ما البعيد. باملستقبل اآلن نفيس أشغل ال أخرى: مرة أجيبَُك بالضبط.

أعرف. ل. أتجوَّ أرحل. أن هو قادمة لسنٍة أفعله
لكنها قديمة (عادة نفيسكثريًا مع أتكلَّم الوزن. انعدام من حالة أعيشيف …
املناخوليا. من حالٍة إىل نفسيٍّا أتدهور بدأُت أني وأعتقد مزعج) بشكٍل زادت
شكل تأخذ وهي ا جدٍّ غبيًة تبدو «…» حتى يفهم. أن يحاول أو يفهم أحد ال
أني هنا أُِحس الوطنية. املناِضلة شكل وتأخذ بل هنا. يشءٍ كل عن املداِفعة
جديًدا شيئًا أُضف لم باآلخرين) أهتم فلسُت بالطبع (لنفيس ُمجٍد وغري مخدَّر

قبل. ذي من أسوأ تُطاق. وال وكئيبة معادة هنا األشياء كل لنفيس.
كثريًا. السينما أدخل الوقت. وتضييع للتسلية فقط أقرأ اآلن. شيئًا أكتُب ال
يف قرًشا ستون ر! تصوَّ باليومية! الجماهريية الثقافة هيئة يف الصباح يف أعمل
استطعُت الذي الوحيد العمل هو هذا واألعياد. الجمع أيام تُحَسب وال اليوم
فيه سعى وقد االعتقال). من خروجي (منذ التعطُّل من سنة بعد عليه الحصول

الناس.» ينتحر ملاذا عرفُت كبار. ناٌس

غرفته كانت عدنان. عن بحثًا الغرفة وغادرُت املكتب ُدرج يف الخطاب وضعُت
يف هايدي وجدُت فولجتُها. املعيشة غرفة يف مضاءة املصابيح ورأيُت وخالية. مفتوحًة

جئِت؟ متى متسائًال: حيَّيتُها التليفزيون. تُشاِهد قديم جينز وبنطلوٍن ضيقة بلوزٍة
نبيل. مع ساعة. نصِف من قالت:

هو؟ وأين –
أوستبانهوف. محطة أماناِت من حقيبتي ليُحِرض ذهب قالت:
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معه. لإلقامة وستنتقل صديقتها مع تشاجَرت أنها الصباح يف لنا ذكر قد كان
عدنان؟ رأيِت هل –

لحجرته. أريكة عن للبحث هيلدا مع خرج قالت:
عمًال؟ وجدِت هل حالك؟ كيف وسألتُها: األريكة عىل جوارها إىل ارتميُت

وأقوم الُقراء رسائل أقرأ فيلت. يونجه الشباب مجلة يف سكرترية أجل. قالت:
مشاكل كل تتناول فالرسائل مثرية العملية ة. املختصَّ الجهات عىل وتوزيعها بتلخيصها

والديهم. ومع والحب الدراسة يف الشباب
إذن. الوقت بعض برلني يف البقاء ضمنِت –

برلني! الرفيق برلني، تفاريش اسمه جديًدا سوفييتيٍّا فيلًما يعرض التليفزيون بدأ
الوقت بعض اهتمام يف تابعناه كارن. رومان الشهري السوفييتي التسجيلية األفالم ملخرج
الرائعة األلوان يف إال الوكالة تُذيعها التي الِفقرات عن يختلف فلم سذاجته؛ تبيَّنُت حتى

الجديدة. واملباني للناس
إىل عادت ثم أدامو، ل أسطوانة أدارت التليفزيون. وأغلَقت تقزُّزها هايديعن أعربَت
أنت أحفُظها: وكنُت اإلنجليزية إىل الفرنسية األغنية كلمات لها ترجمُت بجواري. مكانها
أبيض يشءٍ كل ببطء، يتساقط الثلج بأًىس، وأبكي للغاية حزين قلبي الليلة. هذه تأتي لن

غيابك. هي الربودة القنوط. من
عن كاشفًة جانبًا مزاحة الستائر كانت املغَلق. الزجاجي الرشفة باب إىل تطلََّعت
والبالعات، املزاريب إىل تذهب وسخٍة مياٍه إىل الصقيع ل سيتحوَّ قريبًا قالت: الغروب. ظلمة
حتى طويلة معاطف الجنود ويرتدي الظالم، ساعات وتطول بالسحب املدينة وتتغطَّى

العقبنَي.
الثلج. من لحمايته شعري فوق بالستيكيٍّا رأٍس غطاءَ وأربط وأضافت: ضحَكت

موطنِك؟ يف اآلن أنِت لو تفعلني كنِت ماذا –
أشجار بتغطية نقوم الحديقة. يف وأخي أبي مع أعمل استهجان: يف شفتَها قلبَت
والعشب الروث أكوام ونقلِّب القادم، الربد من لحمايتها الورود ونغطِّي وتقليمها، الفاكهة
الجوار عائالت ونُشاِرك الربيع، يحلُّ عندما األرض تسميد يف لنستخدمها الجافة واألوراق

الغابة. من التحطيب يف
يل صبَّت وكوبنَي. مفتوحٍة برية بزجاجِة عادت ثم املطبخ إىل ومضت مكانها غادَرت

لبلدك؟ تحنُّ أال سأَلتني: ثم ولنفسها
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غابات. أو ثلج أو صقيع عندنا ليس ضحكُت:
األريض املصباح أضأُت الضوء. ومقياَس الكامريا أحرضُت غرفتي. إىل ومضيُت نهضُت

لألريكة. امُلجاِور
ِزرِّه عىل ضغطُت وجهها. إىل الضوء مقياس هُت ووجَّ الحجرة منتصف يف وقفُت
إىل املؤرشِّ يتحرَّك أن انتظرُت جانبه. يف األسفل الصمام عىل الوقت نفس ويف األسود

أبيض. مربٍَّع منتصف
من هي القياس يف العادية الطريقة أن بالجهاز املرَفقة اإلرشادات من أعرف كنُت
األريض واملصباح السقف مصابيح ألضواء تعرُّضوجهها لكنَّ الكامريا. نحو الهدف مكان
من القياس هو األوفق يكون الحالة هذه ويف املتباينة، الظالل من بعدٍد عليه ألقى بجوارها

الكامريا. موقع
وجعلتُه وجهها نحو بتُها صوَّ ثم الكامريا عدسة وضبطُت القياسوحسابه من انتهيُت

العدسة. لفتحة الداخلية الدائرة يف
وجهها تُحوِّل أن منها وطلبُت خجل، يف باسمًة إيلَّ تتطلَّع وهي لها صورة التقطُت
عىل محافًظا مكاني من فتحرَّكُت االبتسامة اختفت حتى وانتظرُت الرشفة، باب ناحية
عهدتُها التي الشقية الطفلة نظرة عن أبحُث كنت الصور. التقاط وواصلُت املسافة، نفس

ديتار. تامباخ يف
الكريسماس. الفايناختني، يحل أسابيع بعد فجأة: قالت

موطنِك؟ إىل الذهاب تنوين هل العدسة: عن عيني أرفع أن دون سألتُها
العام. هذا وحَدهم بالعيد سيحتفلون ال. الحزن: من مسحٌة وجهها علت

الصور. من املزيد التقطُت
باب إىل ومضت واقفًة هي وقامت جانبًا، الكامريا يُت فنحَّ االنتهاء عىل الفيلم قارب
الشجرة تزيني يف ننهمك مملَّة. عملية الكريسماس: حديث وواصَلت بكوبها، ممسكًة الرشفة
ويُغنِّي الشموع نُشِعل املنازل. مداخن من الدخان ويتصاعد بالساعات، الثلج ويتساقط
والشكوالتة، والبن والسجائر باملوز لني محمَّ الغرب من األقارب ويفد النساء وتبكي الجميع
حول األحاديث تدور ثم األَِوزَّة نأكل واألحضان بالقبالت الهدايا تباُدل ينتهي أن وبعد
والوقت الصيف عطالت وخَطط املعاشات وزيادات والغرب الرشق بني الحدود إجراءات
املقارنات وتُعقد بعرشة، شنابس وكأس فينيج بمائتَي الحلوى من نوٌع فيه كان الذي

الغربية. يف وبينها الرشقية يف األجور بني
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يف ضخمة حقيبًة حامًال الغرفة مدخل يف نبيل وظهر الشقة، باب فتح صوَت سمعُت
الشجون. حديث وتوقَّف حجمه. مثل

٥
تطلَّعُت النوم. قبل النافذة ستارة أُسِدل لم إذ أعتقد؛ ما عىل الضوء بسبب عيني فتحُت
عندما املحطة ساعة كانت نمت. متى أتذكَّر أن وحاولُت السابعة فوجدتُها يدي ساعة إىل
اليوم عرشة. الثانية يف نمُت أني إذن بد ال والنصف. عرشة الحادية إليها «األوبان» وصل

اإلضايف. النوم من ساعتنَي أو ساعة إىل إذن وأحتاج األحد
محاولٍة يف عيني وأغمضُت الضوء ليتالىش فوقي اللحاف وجذبُت الرسير يف استدرُت
عن املزيد. أو مور الغربية؛ برلني يف رأيتُه الذي الفيلم تذكَّرُت لكنِّي النوم. الستئناف
املزيد. دائًما: وشعاره واملخدِّرات النساء مع عدة بمغامراٍت املغربويقوم إىل يرتحل شاب
الشقة. ألصوات وأنصتُّ رأيس ورفعُت فعدلتُها مريح غري وضٍع يف الوسادة كانت
ال مطبًقا؛ كان السكون لكن أحد، كل صباح كعادتها العالية هايدي تأوُّهات عُت توقَّ
إىل بهم دفَعت األملانية األحد حيوية أن بد ال ام. الحمَّ أو املطبخ أو الغرف من أصوات

الِفراش. غادرُت وأخريًا نوم، يأتيني أن دون أتقلَّب ظَللُت الخارج.
نصف بيضة إفطاري؛ وأعَددُت اغتسلُت عُت. توقَّ كما تماًما خاليًة الشقة وجدُت
وجلسُت املعيشة غرفة إىل صينية يف حملتُه الشاي. من وكوبًا وُمربَّى وجبنًا وزبًدا مسلوقة

األريكة. عىل
املطبخ إىل الصينية حملُت انتهيُت وعندما لليوم. خطَّتي يف أفكِّر وأنا بطء يف أكلُت
َعت تجمَّ التي األفالم ض أحمِّ أفكِّر؛ مدخلها يف وقفُت غرفتي. إىل أويُت ثم أطباقها وغسلُت
يوَمني، منذ بدأتُها التي األوىل باولز بول رواية يف أقرأ أم موسيقى، أسمُع أو وأطبُعها لديَّ

الكتابة؟ أحاول أم
ماريا السوفييتية البيانو لعازفة لة املفضَّ أسطوانتي والتقطُت املعيشة غرفة إىل ُعدُت
للبيانو الخامس والكونرشتو فرانك سيزار ل الوحيدة السيمفونية وتضم جرينربج،
مكانها أعدتُها شوستاكوفتش. ل واألوركسرتا للبيانو األول باخوالكونرشتو ل واألوركسرتا
بداية عند استقرَّت حتى اإلبرة حرَّكُت أب. البيك فوق برامز ل الثانية السيمفونية ووضعُت

وموضعها. غالفها إىل األسطوانة وأعدُت الجهاز وأغلقُت أوقفتُها ثم األخرية، الحركة
حسب بوليسية قصٍة كتابة يف فكَّرُت قد كنُت املكتب. إىل وجلسُت حجرتي إىل مضيُت
للضحية اخرتُت كما الرشقية، أملانيا يف تقع جريمًة لها واخرتُت سوكارنو. نصيحة
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لم لكني برتجمتها. قادر إىل وأعهد العربية باللغة أكتُبها أن وقرَّرُت نويمان، شخصية
بقصٍص وأتبعتُها ناًرشا وجَدت وأنها جيدٍة قصٍة كتابة يف نَجحُت أني تخيَّلُت للبدء. س أتحمَّ
وجبال النيل منابع إىل الرتحال؛ يف أحالمي قُت وحقَّ الوكالة يف العمل من تحرَّرُت ثم أخرى،

سيربيا. وسهول الهيمااليا
إىل أعدتُها ثم برهًة لتُها تأمَّ البولييس. للمرشوع صتُها خصَّ التي الكرَّاسة أخرجُت
يف ورشعُت مزَّقتُها، ثم لها معنى ال رسالًة أولريكا إىل كتبُت وقلم. بورقة وأمسكُت الدُّرج

الخروج. وقرَّرُت جانبًا بالقلم وألقيُت فُت توقَّ ثم كمال، إىل رسالة كتابة
الكامريا تناولُت مظلَّتي. وحملُت مالبيس ارتديُت شمس. ال النافذة: إىل تطلَّعُت

املنزل. وغادرُت الِفراش فوق تأفُّف يف بهما ألقيُت ثم الضوء ومقياس
ظهَرت البعض وخلف النوافذ. أغلب عىل ُمسَدلة والستائر إلنسان، أثَر هناك يكن لم

األحد. يوم واجبات زجاجها؛ تنظيف يف انهمكن سيداٌت
أريكٍة فوق بعجوزتنَي ومررُت األوبان. محطة اتجاه يف الشارع نهاية عند ُدرُت

وتجاوزتُهما. مورجن. جوتن قائًال: حيَّيتُهما حجرية.
الشاب! أيها إحداهما: ناَدتني

إليهما. وُعدُت فُت توقَّ
عمرنا؟ تُظن كم قالت:

سبعني؟ قلُت:
… يا … يا أمِس. التسعنَي أكملنا بزهٍو: قالت

شطَّار. قلُت:
الحيوانات، حديقة وعجوز املرحة األرملة وتذكَّرُت املحطة إىل الطريق استأنفُت
وأنَّ والتسعني، الثمانني حتى تعيش أن يمكن إنجمار أنَّ وفكَّرت جيلزر، والعجوزتنَي
انتشار وراء السبب هذا كان وربما الوحدة. ظل يف الطويلة الناس حياة هو هنا يشءٍ أفظع

البوتاجاز. غاز باستنشاق العجائز انتحار ظاهرة
ُدور لوحة أمام فُت توقَّ ثم وذهابًا جيئًة ذرعتُها الركاب. من الخالية املحطة ولجُت
غري فيلٍم عن بحثُت إليها. الطريق أعرف أماكَن يف املعروضة األفالم استعرضُت السينما.
رأيتُه قد كنُت وإسبانيا. فرنسا مع مشرتك إنتاٌج تاريخي، وهو السيد فيلم وجدُت أملاني.

ثالثة. مرًة مشاهدته يف رغبة أجد ولم مرتنَي،
دقائق عرش وبعد أحد، يغادره لم القطار. وَفد حتى وانتظرُت أريكة فوق جلسُت

العودة. لرحلة استعد
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تور ثم بيته. أينشتايجن الخالية؛ املحطة أرجاء يف السائق مساعِد صوُت تردَّد
يل ت انضمَّ التالية املحطة ويف الباب. بجوار وجلسُت الفارغة العربة إىل صعدُت شليسن.
ويف بسيطة. موظَّفٌة أو عاملة أنها قدَّرُت رخيص، مطٍر ومعطِف حادٍّ بأنٍف خمسينية امرأٌة
متجر مدير ِخلتُه مزدوجة، بذقٍن محتقنها األوداج منتفخ رجٌل صعد بعدها التي املحطة

مدنية. مالبَس يف رشطي لعله العقبنَي، حتى جلدي معطٍف يف شابٌّ وتبعه جزَّاًرا. أو
إىل بان إس ال أستقل أن من وبدًال بالتز، ألكسندر محطة يف القطار غادرُت
يسريان وفتاة شابٍّا وتبعُت الساحة. إىل الخروج قرَّرُت كالعادة شرتاسه فريدريش

متعانَقني.
خلعُت صادَفني. مقَهى أول ولجُت واملتسكِّعني. املارة من الخايل امليدان بأرجاء ُطفُت
بصحبة بالبرييه املالمح ممتعض أربعيني رجٍل من بالقرب وجلسُت وعلَّقتُه معطفي
شبَّاٍن ثالثة جلس لهما املجاورة املائدة وحول جلدية. سرتٍة يف مصبوغ بشعٍر شقراءَ
خصلتنَي إىل م مقسَّ دائرة نصِف يف رأسه شعر ويجمع اللون أحمر قميًصا أحدهم يرتدي
القاعة طرف ويف ياقة. بدون أنيقة سرتٍة يف والثاني بالرأس، ملتصقتنَي جبهته جانبَي عىل

ليندن. أونرتدين وبار صوفيا مطعم يف متأفًفا ساخًطا رأيتُه أن سبق هنديٍّا ملحُت
هًدى. غري عىل ومشيُت املكان وغادرُت معطفي ارتَديُت ثم البرية من كوبًا رشبُت
الكشك كان مظلَّتي. فبسطُت غزارة يف يهطل املطر وبدأ للتليفون. كشٍك أمام فُت توقَّ
خشبية حافٍة إىل بمرفقه ومستنًدا التليفون بسماعة ممسًكا واجهنَي أملاني بشابٍّ محتًال

لني. يتأمَّ وهو مَهل عىل يتحدَّث وأخذ
الحديث واصل لكنه ٍم تجهُّ يف إليه تطلَّعُت دقائَق وبعد أُحرجه، ال كي بوجهي أشحُت

فانرصفُت. يئسُت خاللها املطر ينقطع لم ساعٍة ربع وبعد وتجاهَلني،
املدخل جوار إىل بمقعَدين مائدة إىل وجلسُت جديد من معطفي خلعُت مقَهى. ولجُت
مع مقاعد أربعة من مائدٍة إىل تجلس كورسو ليندن نادالت إحدى رأيُت شايًا. وطلبُت
له كان رمادية. بزٍَّة أسفل برقبة اللون أحمر بلوفر يرتدي السمرة شديد طويل أجنبيٍّ

تركي. أو عربي أنه وقدَّرُت والكراك، الحشيش من يُفيقون ال الذين البلطجية وجه
مألوفة. مالمُحها يل بدت املوائد. تتأمل وقَفت ثم باملكان ودارت شقراء فتاٌة دخَلت
ليلتَها هولندي. فريٍق مع كرة مباراة عقب ليندن دين أونرت يف قبل من رأيتُها أني تذكَّرُت
ل تتأمَّ ووقَفت الفندق صالة وظهَرتيف الخشبية، وقباقيبهم العمالقة بأجسامهم البار امتأل
وجلَست وعلَقته معطفها خلَعت ثم إبطها، تحت يدها وحقيبُة الطريقة بنفس الجالسني
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القبالت. تُباِدله كانت قليل وبعد كاملصارعني، ضخم هولنديٌّ إليها انضم ثم مني، بالقرب

األجنبي. مع النادلة إليها تجلس التي املجاورة املائدة عىل ثم عيلَّ، نظرها وقع أيًضا واليوم
وسأَلته مائدته من فاقرتبَت يبدو، فيما التواليت إىل ذهبت الفتاة ألن اآلن بمفرده وكان
املدخل إىل ومضت عليه يدها حقيبة فوضَعت باإليجاب، أجاب خاليًا. املقاعد أحد كان إذا
— ظننُت هكذا أو — يكتمل لم الفيلم لكن قهوة. وطلبت وجلَست عادت ثم معطفها فعلََّقت

األجنبي. رفيقة عادت إذ
البلدية مبنى إىل اتجهت املقهى. وغادرُت البقشيش مع حسابي ودفعُت كوبي أنهيُت
االتساع هائلة قاعًة ولجُت األرض. تحت طابًقا يحتل الذي املطعم إىل وهبطُت القديم،
ورساويلهم التريول ألبناء الخرضاء بالقبَّعات املوسيقيني من فريق طرفها يف ممتلئة، شبه
طويلة موائَد عدة وحول عجوز. أكورديون عازف بقيادة مرحة نغماٍت يعزفون الجلدية
تُشق ريفية مالبَس يف فتاة بينما صخب، يف تمرح األعمار مختلف من مجموعات انعقَدت

الضخمة. البرية أكواب حاملة بينهم بصعوبٍة طريقها
األوروبيني السياح من مجموعة وجدُت عودتي وعند التواليت، مكان إىل اتجهُت
الدَرج إىل طريقي واصلُت جلوسهم. أثناء يُحصيهم ومرشدهم الخالية املقاعد يحتلُّون

بالتز. ألكسندر ساحة إىل قادني الذي
فرتات أصعب إن تقول الروايات إحدى يف عبارة تذكَّرُت املطر. تحت مرتدًدا وقفُت
مطاعَم عدة يُضم الذي الحديث املجمع نحو نظرُت اآلحاد. أيام ظهر بعد هي السجن
انتظرُت مبارشة. حوله الجالسون يطلُبه ما الطاهي يُِعد بحيث دائري شكٍل عىل للمشويَّات

إليه. فمضيُت املطر ف توقَّ حتى

٦

قد الحركة وكانت بالليل. تساقط الذي الثلج فوق حذر يف ومشيُت رأيس غطاء أحكمُت
صباًحا. الخامسة تتجاوز لم الساعة أن رغم الطرقات يف بدأَت

وضعُت الرصيف. فوق أنتظر وقفُت ثم الحاجز، وعَربُت املرتو بطاقة استخدمُت
عنقي. به أحطُت الذي الوشاح فَككُت ثم فوقها والكامريا جواري إىل حقيبتي

القرشة فألقيُت وجدتُها حتى فضالت سلَّة عن بحثُت ثم وقرشتُها برتقالة أخرجُت
أو درَّاجات معهم ملن صة املخصَّ العربة يف بالصدفة وجلسُت فركبُت املرتو وجاء فيها،

أطفال. عربات أو كالب
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إىل وهبطُت املرتو. خطوط أغلب عندها تلتقي التي كرويتز أوست ل محطة يف نزلُت
أوستبانهوف. ل محطة إىل املؤدي العلوي القطار أخذُت األريضحيث الطابق

ما ألتبنيَّ الزجاج عىل ع تجمَّ الذي البخاَر زة املقفَّ بيدي وأزلُت العربة باب بجوار وقفُت
الظالم رغم معاملها بَدت التي الحديثة السكنية عات واملجمَّ املصانع مداخن تابعُت يجري.
ضخامة من أوستبانهوف محطة وصلنا أننا وأدركُت تدريجيٍّا، القطار أبطأ السائد.

الخارج. إىل حقيبتي فحملُت عليها، أرشفنا التي األرصفة
سيتأخر قال: الصوف. من أنيق معطٍف يف الرصيف عىل انتظاري يف ماجد وجدُت

املحطة. مقهى املرتوبا، يف لنجلس دقيقة. ثمانني قطارنا
مزدحًما مدخله يف نقف الذي العلوي الطابق ووجدنا طابَقني، من يتألَّف كان
وإذ إليه، املؤدي الدَرج من تقدمنا تماًما. خاليًا فكان األريض الطابق أما بالجالسني.

الطريق. تُسد بحيث ُوضَعت التي املقاعد من بصفٍّ نصطدم بنا
ألحق كي إيلَّ وأشار األرض، عىل حقيبته وضع مائدة. واختار املقاعد فوق ماجد قفز

به.
يف خدمة تُوجد ال ألنه األعىل الطابق إىل يعود كي ماجد ب وصاح فجأًة النادل ظهر

خاٍل. مكاٌن هناك يُوجد ال بدوره: ماجد صاح السفيل.
وانرصف. كتفه النادل هزَّ

بنجاح. اليوم األوىل معركتُنا انتهت أجلس: ثم برفق املائدة فوق الكامريا أضع وأنا قلُت
ِخدمتنا. بعدم سيُعاِقبوننا الغالب يف ماجد: قال

دقيقة. ثمانني سيتأخر قطارنا أن يُعِلن الداخلية اإلذاعة من رصينًا صوتًا سمعنا
الفتاتنَي؟ عىل ر نتأخَّ ألن سألُت:

وصولنا. بمجرَّد لهما وسنُتلِفن أختان هما يهم. ال قال:
عنهما. يل احِك –

لها، تُدرِّس التي زوجتي طريق عن بها وتعرَّفُت الفنون كلية يف طالبة الصغرى –
تقطنان ألختها. بصديٍق معي آتي أن اشرتطت درسدن يف أزورها أن عليها عرضُت وعندما

بها. نبيت أن يمكن كبرية شقًة
بعضهما يخاطبان وامرأة رجٌل املجاورة املائدة شغل فقد الحظر؛ كرسنا أننا وضح
ملا ينصتان أنهما والحظُت مجاورة. أخرى مائدًة شابَّان واحتل االحرتام. بصيغة البعض

واملرأة. الرجل بني حديث من يدور
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عما سأَلنا القهوة. وأواني فارغة أكواٌب عليها صينية يحمل عجوز نادٌل منا اقَرتب
شاي. واحد: صوٍت يف فقلنا نريد

كوبنَي. لنا وصبَّ القهوة، إال اآلن يوجد ال قائًال: رأسه هزَّ
الزبائن جميع يرشب أن فقرَّر يُرام، ما عىل ليس للمرتو العام املدير مزاج لعل قلُت:

قهوة. اليوم
العمال. من كاٍف عدٌد يُوجد ال الغالب يف ماجد: قال

وصعدنا حاجياتنا جمعنا قطارنا. وصول يعلن امليكروفون سمعنا ثم القهوة رشبنا
نافذته ويف روستوك إىل متجه قطاٌر هناك كان األخرى الناحية ويف القطار. رصيف إىل

ماجد. ل ابتسمتا فتاتان
تصيح: وهي األقدام تحت فتاة وسقطت القطار، أبواب أمام شديد تداُفٌع حَدث

الصعود. من تمكَّنَت حتى حقيبتها لها فحملُت النجدة. هيلفه،
تضع وأخذَت أوراًقا أخرَجت حلوة فتاٍة أمام جلسنا قمرة. أول يف مقعَدين وجدنا
امتحاٌن أنه بعناية املكتوبة الكلمات حجم من يل وبدا الكلمات، بعض تحت حمراء خطوًطا

النوم. يف واستغرَقت املقعد إىل رأسها أسنَدت قليل وبعد ابتدائية. مدرسٍة يف لفصل
مرتفع بصوٍت الحديث يتبادلون العربة ممر يف يقفون الشبان من عدٌد هناك كان
التي أياديهم عىل وظهَرت رخيصة، نوعيٍة ومن جديدة مالبسهم وبَدت غريبة، لغٍة يف
بها ألَقوا الزجاجات محتويات أفرغوا وعندما اليدوي. العمل آثاُر البرية زجاجات حمَلت

االستنكار. نظراُت األملان وجوَه فعَلت النوافذ، من
بالدهم، إىل عائدين الغربية، برلني العاملنييف اليوغوسالف من إنهم قائًال ماجد علَّق

فيينا. يف رحلته تنتهي أن قبل وبلغراد بودابست ثم براغ إىل يذهب القطار كان إذ
وسأَلني أملانيان. شابَّان يتحرَّك لم بينما عجوز لسيدٍة املالمح ساليف شابٌّ وقف

بالعمل؟ يتعلَّق يشءٌ هناك هل عدنان. وبني بينَك متوتِّر الجو أن الحظُت ماجد:
بالسؤال. له سمح مما األخرية اآلونة يف توطََّدت قد عالقتنا كانت

األسبوع ويف معنا. تقيم هيلدا صديقته أن تعرف أنت سخيفة. قصٌة تردُّد: يف قلُت
جاءني اليوم نفس ويف بجامعتها. االلتحاق إمكانية ليبحث اليبزيج مدينة إىل املايضسافر
ويريد مرصللطريان بطائرة اللحاق يف تأخر إنه وقال — —مرصي أصدقائي ألحد صديٌق
الوقت بعض هيلدا معنا وجلَست ورشبنا، ينا وتعشَّ املنزل، إىل أخذتُه ليلته. فيه يبيت مكانًا
وال طبيعية غري بطريقٍة الحيوية شديد للغاية. طريًفا شخًصا كان غرفتها. إىل لجأت ثم
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الغريبة املواقف عىل ونضحك مغامراته يل يحكي وهو سويٍّا سهرنا النساء. غري يف يفكِّر
غرفتي. إىل ولجأُت لينام وتركتُه املعيشة، غرفة يف ِفراًشا له أعددُت ثم لها، تعرَّض التي
هيلدا باب فوجدُت الردهة إىل اندفعُت رصاخ. عىل استيقظُت النوم يف استغرقُت أن وبعد
هستريية. يف ترصخ وهي الداخلية مالبسه يف غرفتها منتصف يف يقف وضيفي مفتوًحا
ويف النوم. يف استغرق حتى جواره إىل وظَللُت الغرفة، خارج واقتدتُه ُروِعها من أُت هدَّ

اليوم. نفس يف وسافر حدث مما شيئًا يتذكَّر لم الصباح
حدث؟ ما مسئولية عدنان لَك وحمَّ –

اقتحام عىل معه اتَفقُت أنني هيلدا له َرت صوَّ فقد ذلك. عىل اقترص األمر ليت –
الوقت! طوال مرتفٍع بصوٍت نضحُك كنا إننا عدنان ل وقالت غرفتها.

َغريته. تُثري أن أرادت لعلها النساء: بمكائد الخبري بلهجة ماجد قال
تجاعيَد عىل يوٍم ذات علَّقُت وبينها. بيني كثري ودٌّ هناك ليس العموم عىل ربما. قلُت:
قاطع بشكٍل ذلك فنفت ما، يوًما حمَلت قد كانت إذا عما سذاجٍة يف متسائًال بطنها جلد يف

يومها. من وكرَهتني
حتى مظلًما وظل القطار، وأظلم ساعة، ونصف ساعتنَي بعد درسدن من اقرتبنا

للمدينة. الرئيسية املحطة ولجنا
مرصوفة خالية شوارَع يف انطَلق الذي الرتام أخذنا يجدها. فلم لفتاته ماجد تلَفن

ف. توقَّ ثم خفيف مطٌر وسقط دافئًا، الجو وكان فوقها. تقافز حجرية بمربعاٍت
جدرانه تُِطل الذي الضخم تسفينجر حانوت وولجنا الحديث، املدينة مركز يف نزلنا
أخذنا الكاونرت. عند للبائعة قدَّمناهما بطاقة، عىل منا كلٌّ حصل شارَعني. عىل الزجاجية

الثمن. أمام بطاقة كل فثقبَت وكعكًة قهوًة
هم األنحاء هذه سكان الساكسون أن تعرف هل قهوتنا: نحتيس ونحن ماجد قال

العالم؟ يف القهوة رشب مع الكعك تناُول تقليَد أدخلوا من أوَّل
هناك. نُت ودخَّ التواليت إىل فنزلُت ممنوًعا. فريبوتني، التدخني كان

مفاجئة زيارٍة يف أمها إن له وقالت الفتاة، وجد املرة هذه ويف جديد. من ماجد تلَفن
ثم قليًال ل نتجوَّ أن واقرتَحت شعرها. تغسل أن تريد إنها ثم القرية، إىل تأخذها أن وتريد

ساعة. بعد بها نتصل
شهداء لوحات بني لنا تنقَّ القديم. املتحف إىل وذهبنا السياحي الُكتيِّب ماجد استشار
والبجعة» ليديا الشهرية روبنز َلوحة أمام ووقفُت العاملية. الحرب ضحايا القديسنيوصور
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طويًال وقتًا قضيُت ثم فمها. من رأَسها وقرَّبَت فخذَيها بني البجعة الفتاة فيها ت ضمَّ التي
الهواء. يف الُعقاب حمَله عندما قضيبه من البول سال الذي املذعور رامربانت طفل أمام
ألني أِسفُت الضعيف. الضوء بسبب النتيجة يف الشك راودني وإن اللوحتنَي، رُت صوَّ

التصوير. يف الفالش استخدام من تحذيًرا ملحُت عندما اسرتحُت ثم «فالًشا» أملك ال
جانب يف رأينا حديثًا. مطعًما ولجنا ثم طويًال تجوَّلنا تُرد. فلم للفتاة ماجد تلَفن
أحاطوا سرتاتهم ياقات فوق الحزب شارات يحملون أشخاص عرشة من ألكثر تجمًعا منه
إنهم فقالت عنهم النادلة من استفرسماجد متوسط. َكرٍش ذي الوجه باسم قصري برجٍل
ُكرات ماجد فاختار طلبنا، حسب املحلية األطباق لنا واستعرَضت حزبية، لجنٍة أعضاء
اللحم من قطعة أنا وطلبُت أحمر. سوسوكرنب مع الربي الدب لحم من البطاطسوقطعًة
رادبرجر برية مع والخل امللح يف واملنقوع مغَلقة) ِقدٍر يف ببطء (املطهو س املدمَّ البقري

الشهرية.
ولم بالتأكيد هنا كلها اللجنة الحزبي: الجمع إىل يشري وهو مبتسًما ماجد يل قال

صحفية. مقابلٍة لعمل لك فرصة مكفول. الطعام ألن أحد؛ يتغيَّب
كيف؟ قلُت:
سرتى. قال:

ثم أُذنه عىل ومالت الَكرش ذي القصري إىل فمضت معها. وتحدَّث النادلة استدعى
بدقة. يدُرسنا وأخذ إلينا الرجل وتطلَّع انرصَفت،

جيبه يف وضعها الذي ماجد ل بطاقته فقدَّم له وقفنا منا. واقرتب قليٍل بعد قام
وإنما األول السكرتري ليس إنه قال ثم بدقة الرجل َلها تأمَّ بدوره. بطاقته وقدَّم بحرص

أسئلتنا. عن لإلجابة استعداٍد عىل لكنه موجود. غري األول وإن الثاني
تأثر عن سألتُه يُجيب. أن قبل األسئلة ة كافَّ معرفة يريد إنه وقال أمامي مقعد جلسيف
مختلف هنا الوضع أن بالطبع أعرف إنني قائًال تشيكوسلوفاكيا بأحداث املدينة عمال
عدسة وفتحُت قياسالضوء جهاز أخرجُت وعندما جمود. يف أنَصتُّ أعىل. املعيشة ومستوى
تُوحي بطريقة اليرسى أصابعه يحرِّك وأخذ وقاره وتضاعَف االهتمام، عليه بدا الكامريا

القرارات. باتخاذ
يستعرض وبدأ تكلَّم عندما لوجهه ثم ُسرتته عىل الحزب وعالمة ليده صورة التقطُت
جماعته إىل بيده وأشار املرتفع. معيشتها ومستوى الصناعي ومستقبلها املنطقة طبيعة

لجمهوريتنا. العرشين بالعيد القريب لالحتفال االستعدادات نبحث نحن قائًال:
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للمصورين املعتادة بالحركات تُقم لم ماجد: قال مقعده إىل وعاد انتهينا عندما
مقعد. فوق وتقف مثًال ركبتَك فوق تنحني الصحفيني.

فقط. الثاني السكرتري إنه قلُت:
جينز يف طويلة فتاٌة دخَلت مجيب. دون بالفتاة االتصال ماجد وعاود طعامنا، أكملنا
النادلة فغازل اهتماًما. تُِعره فلم بالنظرات منها التقرُّب ماجد حاول جانبًا. وانتحت وبوت

الليل. يف صديقها مع موعد عىل أنها ذكَرت ثم البداية يف له استجابت التي
الطريق. يف كشك من بفتاته أخرى مرة ماجد واتصل التجوال، وواصلنا املطعم غادرنا

نعود. دعنا فائدة. ال محبًطا: يل وقال
القطار. محطة إىل واتجهنا

٧

املياه فوجدُت ام الحمَّ إىل وذهبُت أحد. كل املؤملة عادتي أصبَحت كما مبكًرا استيقظُت
املجاورة الغرفة باب حركة سمعُت حجرتي. إىل ُعدُت والبانيو. الحوض األرضحول تُبلِّل
طريقهما يف والكيلوت الفانلَّة يف ونبيل اللون، سماوي روٍب هايدييف كانت بابي. ففتحُت

حجرتي. يلجا أن لهما أرشُت ام. الحمَّ إىل
استخدامه. بعد كذلك منا أحٌد يرتكه أال اتفقنا نحن مبلَّل. ام الحمَّ صارمة: بلهجٍة قلُت

صباًحا. الثالثة يف استحما وهيلدا عدنان قالت:
عن كاشًفا الروب طرف وانزاح بطنها. عىل فوقه واستلقت فرايش إىل هايدي اتجَهت

وتَِبَعته. فنهَضت ام الحمَّ إىل منرصًفا نبيل تحوَّل فخذَيها.
فاغتسلُت، ة جافَّ األرض وجدُت إليه. فمضيُت ام الحمَّ من يعودان سمعتُهما قليٍل بعد
رنجٍة علبة وفتحُت بيضات عدة سَلقُت اإلفطار. إعداد يف ورشعُت املطبخ، إىل انتقلُت ثم
السلع حانوت من اشرتيتُها (برنزا) بيضاء جبٍن وقطعة وزبًدا مربَّى ووضعُت محفوظة،
الجبن مثل البقر لبن من املصنوع الجبن فيه يتوافر التي الوحيد املكان وهو البلغارية،

املرصي.
يف استكانت رأسها. وقبَّلُت فاحتضنتُها ام الحمَّ نظََّفت إنها وقالت املطبخ يف جاءتني
تنظيفها، عىل عاكفة املعيشة غرفة يف قليل بعد ووجدتُها تضحك، وهي لحظة حضني

جائزة. تستحق إنها لها فقلُت
غربيٍّا. مارًكا ٢٧ ثمنه الغرب من جينز بنطلون قالت:
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جمًال. سوريا من لِك يُحِرض أن األسهل قائال: نبيل إىل أرشُت
اإلفطار. وتناولنا بعُد، يستيقظا لم اللذَين وهيلدا عدنان دون الطاولة حول اجتمعنا
يتبَعها. كي نبيل عىل تُنادي وهي غرفتها إىل وخرَجت ت واستحمَّ ام هايديالحمَّ دخَلت ثم
إىل مضيُت اململَّة. األحد صباح بربامج ضقُت حتى والغربي الرشقي التليفزيونني بني لُت تنقَّ
وسطها ووقفُت غرفتي دخلُت قادم. إنه فقال ناديتُه املغلقة. نبيل بغرفة ومررُت غرفتي
يف قليًال وقرأُت كمال لصديقي خطابًا كتبُت سطحه. وجذبُت املكتب إىل جلسُت ثم حائًرا
مالبس يف وهيلدا عدنان فوجدُت املعيشة غرفة إىل وخرجُت نهضُت ثم باولز، بول رواية
واقرتحت الوجه. شاحب قليٍل بعد نبيل وجاء وهايدي، نبيل ُمنادينَي صاحا الخروج.

الخارج. يف اليوم ونقيض جميًعا نخرج أن هيلدا
أن معلنًا نبيل جاء ثم باملنزل، البقاء يف رغبتي وأعلنُت مالبسه، لريتدي نبيل ذهب

مًعا. الثالثة وغادر الخروج، تُريد وال متَعبة هايدي
ووضعتُها املكتب سطح فجذبُت غرفتي إىل ومضيُت لة املفضَّ أسطواناتي التقطُت
عىل فوضعتُه حجرتي إىل وأخذتُه أب البيك جهاز فحملُت املعيشة غرفة إىل ُعدُت فوقه.

بالكهرباء. وأوصلتُه املكتب
يف ل املفضَّ وضعي واتخذُت جرينربج ماريا اسطوانة لت وشغَّ الغرفة باب أغلقُت

الحائط. إىل مستنٌد مرتفٌع ورأيس بالعرض مضطجًعا الِفراش
أعشقها التي فرانك سيزار سيمفونية تبدأ أن وقبل باخ، كونرشتو إىل استمعُت

الحجرة. باب عىل خفيًفا نقًرا سمعُت
السماوي روبها واجهتنيهايدييف الباب. وفتحت األسطوانة أبعن البيك إبرة رفعت

عنقها. حول فضيٌة سلسلٌة هناك وكانت اللون،
طرفها لُرتيني السلسلة وجذبَت العارينَي، ثديَيها أعىل فظهر العلوي الروب زرار فكَّت

الفرعوني. الحياة مفتاح منه تدىلَّ الذي السفيل
حلوة؟ رأيك؟ ما قالت:
بها؟ جئِت أين من قلُت:

ما عىل هلمي النطق. يف صعب اسمه مرصي. صحفيٌّ يل أعطاها خجل: يف قالت
أُظن.

العليم؟ عبد حلمي مذهوًال: سألتُها
تعرفه؟ هو. أليم. هلمي أجل –
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األملان. عىل النطق يف عسريَين العربية يف «ع» وال الحاء حرفا كان
مرة. قابلتُه قلُت:

يرغب وهو وحنون، لطيٌف شخٌص هو وجهي: عىل ظهر الذي التعبري بعد اندفَعت
بكم. وااللتقاء هنا زيارتي يف

به؟ تعرَّفِت كيف أسألها: ُعدُت
كورسو. ليندن مقهى يف التقينا ثم التحرير رئيس ملقابلة املجلة إىل جاء –

و…؟ –
عنده. فنمُت متأخًرا الوقت كان فذهبُت. شقته إىل دعاني –

مرات. عدة ويرسًة يمنًة رأيس هززُت
هذا؟ حدث متي –

مبارشة. هنا انتقايل قبل –
الزرار فكَّت ثم ناظري، عن الحياة مفتاح فاحتَجب ثديَيها بني تتدىلَّ السلسلة ترَكت
بني كامنًا املفتاح عن فانفرجا بعيًدا وأزاحتهما الجانبنَي من بطرَفيه وأمسَكت للروب التايل
مما حجًما أكرب شموخ يف صدرها يعلوان وهما الكامل ُعْريهما يف كانا العاريني. ثديَيها

رتُهما. تصوَّ
املكتب. مقعد عىل وجلسُت صعوبة، يف عيني فأبعدُت جسدي عىل بالتأثري شعرُت

ثديَيها. عن كاشفًة الروب بطرَيف ممسكًة واقفة هي وظلت
هكذا. رني تصوِّ أن يف رأيَُك ما قالت:

واحًدا. أشرتي غًدا أفالم. لديَّ تُعد لم لألسف وقلُت: ريقي ابتلعُت
خارجة، وتحوََّلت وزرََّرته بطء يف الروب جانبَي ت وضمَّ وجهها عىل الُقنوط ظهر
أعَددُت السورية. بالطريقة أرًزا أُِعد أن نبيل مني طلب قائلة: نحوي والتفتَت َفت توقَّ ثم
إلعداده. دة معقَّ طريقًة يل رشح األرز. ى وتبقَّ — الزبادي — واليوغورت والثوم البازالء

تساعدني؟ هل
طبًعا. أقول: وأنا واقًفا نهضُت

٨

انتهزُت الحدود. عىل شانداو باد يف فنا توقَّ ثم صغرية بقًرى ومررنا درسدن مدينة خلَّفنا
هادئة، قريٍة إىل يؤدي منَحدٍر عىل أرشفُت برد. بلسعة فشعرُت النافذة ألفتح الفرصة
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واحًدا اختَفوا حتى واألزرق باألحمر ملوَّنة ُسرتاٍت يف الصغار األطفال من مجموعة وتابعُت
اآلخر. بعد

عربة إىل وانتقلُت مقعدي، وغادرُت النافذة، فأغلقُت ساعة نصف بعد القطار تحرَّك
بلسنر، األملاني االسم نفس تحمل تشيكية برية وزجاجة فورست قطعة ابتعُت البوفيه.
ودَفن كتاب، قراءة يف أحدهما استغرق متقابَلني شابَّني بجوار جلسُت مكاني. إىل وُعدُت

تسايتونج. برلينر صحيفة يف رأسه الثاني
داكن قميٍص يف صافيتنَي عيننَي ذو للغاية نحيف عجوٌز املقابل املقعد يف واجَهني
حمراء، مثلَّثٌة وميداليٌة الحزب شارة صدرها تُزيِّن جديدة بزٍَّة تحت أبيض وبلوفٍر اللون
بيضاء وصديريٍة أسود رداءٍ يف رة، مقعَّ عدساٍت ذات بنظارة قصرية عجوٌز يساره وإىل
الكالم عن تُكف ال خمسينية ضخمة، امرأٌة يمينه وإىل الراهبات. أردية مثل بكرانيش

املستشَفيات. أحد يف سنوات عرش عمَلت أنها عرفُت هكذا التعليقات. وإبداء
الحديثة واألشياء الغرب إىل يتطلَّعون وكيف اليوم شباب عن الثالثة حديُث دار
والتقطُت َغْليونًا. أحدهما وأشعل سخرية، يف جواري إىل الجالسان الشابَّان ابتسم والربح.
فأدركُت اإلنجليزية؛ اللغة األملان يتكلم عندما تظهر كالتي غريبة لكنًة العواجيز كالم يف

األملاني. الجنوب من سكسونيُّون، أنهم
أو سيُصيل كأنه ركبته عىل يده واضًعا الوراء إىل يرتاجع وهو يقول العجوز سمعُت
يدها حقيبة فتَحت ثم جارتُه نَت وأمَّ الصحيح. هو ما الدقة وجه عىل يعرف ال إنه أ، يتجشَّ
واحدًة هي وأكَلت فأخذَها، لرفيقها ناوَلتها بسكوتًة أخرَجت ثم بمحتوياتها، تعبُث وأخذَت

فالتهَمتها. فرفضها الثالثة عليه وعرَضت ثانيًة، ثم
حول لحظة كل يدور خاللها القطار كان براغ. من نقرتب أن قبل ساعتان مضت
اآلخر الجانب وعىل املياه، أعالها من تسيل التي والجبال الغابات خلفها تمتَد نهر انحناءة
ظهَرت ثم برتقايل. أو أصفر أو أبيُض دخاٌن مداخنها من يتصاعد منازل أسطُح تظهر
املحطة من مرت مائتَي مسافة عىل وتوقَّف النهر مع كبرية دورًة القطار ودار براغ، قباب

ولجها. وأخريًا
يف راوَدني الذي الهاجس وتملََّكني سوكارنو. عن بحثًا حويل تُّ وتلفَّ القطار غادرُت
الخالية. شبه املحطة تهم ضمَّ الذين القالئل يف نُت فتمعَّ املراقبة، تحت بأني األخرية األيام
تفوح الخمر رائحة وكانت تصافحنا نحوي. قادًما فرأيتُه مهٍل عىل املدخل إىل مضيُت
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ننتظر ووقفنا ومزدحم. ضيق شارٍع إىل املحطة غادرنا حقيبتي. يحمل أن عىل وأَرص منه،
الرتام.

لٍة ُمحصِّ من بطاقتنَي واشرتى مقدِّمته يف صعدنا ضوضاء. يُحدث ال حديث تراٌم أقبل
جالسة.

غرفتي. حجز إللغاء واضُطر سفري موعد ُت غريَّ عندما ارتبَكت خَططه كل إن قال
فضول. يف الركَّاب إلينا وتطلَّع مرتفع. صوٍت يف باإلنجليزية يتكلَّم كان

والعمل؟ قلق: يف سألُت
«مارًكا» عرشين أي اليوم؛ يف كورونة ٦٠ تتكلَّف انها غرفتي. ستُشاركني قال:

رشقيٍّا.
كورونة. ثالثني معي إليه أرسَلت زيجريد إن له قلُت

تسلُّمها. سيتأخر النارش نقود وأن ُمفلس، أنني التليفون يف لها ذكرُت ضحك:
األشجار. أغصان تحت يختفي يكاد هادئ شارٍع إىل ودلفنا محطات، عدة بعد نزلنا

الثاني. الطابق إىل ِمصعًدا وارتقينا البناء، متني قديًما منزًال ولجنا
خمسينية سيدٌة لنا فتَحت الزان. خشب من ثقيًال بابًا وطرقنا رحبة طرقٍة يف وقفنا
لعدة املغَلقة األبواب عليها تُِرشف واسعة صالًة فولجنا باإلنجليزية بنا بَت رحَّ الوجه. لطيفة
منفصلتنَي، اثنتنَي إىل القانون حسب مة مقسَّ الشقة قالت: صغري. بقفٍل أحدها ُجلِّل غرف،

حجرتان. فيها ويل
خشبية وخزانًة وثريَين ومقعَدين عريًضا ِفراًشا تُضم الشقة عمق يف غرفة إىل قادتنا

حوامل. فوق جانبية مصابيَح وثالثة ثقيلة بمرآٍة
ثالث فأحَرضت معنا، لترشب سوكارنو ودعاها فودكا زجاجة حقيبتي من أخرجُت
املنازل وإن االشرتاكية، قبل أي ٤٥؛ سنة قبل املنزل تملُك كانت إنها وقالت صغرية، كئوٍس

م. مؤمَّ يشء وكل والحوانيت
خاصة. ومؤسساٌت متاجر برلني يف قلُت:

كورونة. ٣٠٠ قدره إيجاًرا أدفع الدولة. ملٌك يشء كل هنا رأسها: هزَّت
زجاجة ثَمن وقالت: نفسها. تلقاء من وجلَست َعت تشجَّ لكنها للجلوس. ندُعها لم

مارًكا. ٢٥ أي كورونة؛ ٧٤ هنا الروسية الفودكا
بالطبع. رشقيٍّا مارًكا. ١١ برلني يف وثمنها قلُت:

القطار. محطة قرب وغادرناه الرتام ركبنا منتشينَْي. وخرجنا الزجاجة ربع عىل أتينا
خشبية. ومقاعَد موائَد من يتألَّف تواُضعه، رغم األناقة بالغ صغري مطعٍم إىل وقادني
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مع محاوالٍت وبعد بالتشيكية، كانت التي الطعام قائمة عىل التعرُّف يف صعوبة وجدنا
وبطاطَس التقليدي الجوالشالتشيكي طبق عىل حصلنا أملانية كلماٍت بضع يعرف نادل

بالطبع. فودكا زجاجة وربع والدجاج. الدقيق ولفائِف مهروسة
الكتابة. من انتهيُت أن بعد شديدة بوحدٍة أشعر كأسه: يجرع وهو سوكارنو قال

معه. أتحدَّث من أجد وال
مثلك. يعانون الكبار الُكتاب كل قائًال: جاملتُه

تكتُبه. ما لَك تُرتجم كي األقل عىل إنجمار. إىل تعود أن بد ال قال:
كل أشبَعت أنها وكيف زيجريد عن يتحدث انطلق وإنما مني، تعقيبًا ينتظر لم

رغباته.
أجل، حماس: يف فقالت الخلف، من نجرِّب أن منها طلبُت مرًة تلمعان: وعيناه قال
وهي بيدي، أدفُعها أريدها ال عندما مجاملة. أو تكلُّف بيننا يكن لم ذلك. تجربة من بد ال

أيًضا.
ضخامة لها تُيرسِّ وال نفسها، من واثقة وغري خجولة، إنجمار الفضفضة: يف جاريتُه
تنحني أن منها طلبُت مرًة نستخدمها. التي ة األرسَّ ضيق عن فضًال الحركة، سهولة جسمها

ذلك. تستطيع ال إنها وقالت وجهها، فاحمرَّ الخلف، من واحتضنتُها واقفة، وهي
بضآلتي. أشُعر جوارها إىل أسري عندما أضفُت: ثم فُت توقَّ

استعمال أريد إني قلُت املطعم غادرنا وعندما الطعام، من انتهينا حتى الصمت لزمنا
التليفون.

فقط. نساءً نكلِّم ضاحًكا: قال
التليفون، قمرات إحدى ولجُت الرئييس. الربيد مكتب إىل ومضينا كورونة ربع أعطاني
القاهرة. ب لنا لقاءٍ آخر يف يل أعطته قد كانت مارينا. رقم عن بحثُت مفكِّرتي. وأخرجُت
إليها الحديث أستطيع كنُت إذا وعما باإلنجليزية عنها سألُت رجل. عيلَّ وردَّ الرقم أدرُت

فضلَك. من لحظة قال: اسمي. ذاكًرا
براغ؟ يف أنَت فهتَفت: اعة السمَّ أعطاها

أجل. قلُت:
تقيم؟ أين –

املدينة. وسط قلُت:
ستبقى؟ متى إىل –
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األحد. غٍد، بعد سأغادر قلُت:
من وطلبُت السماعة وضعُت الصباح. يف بها ألتصل مكتبها تليفوِن رقم أعطتني
ظل الساحرتنَي. اللوزيتنَي العيننَي ذات ناتاليا ب اتصلُت آخر. كورونة ربع سوكارنو

أحد. يُرد أن دون يُدق التليفون
تناول ثم بإحكام. الزجاجي بابها وأغلق سوكارنو إليها فاندفع القمرة غادرُت
سيُجريها التي املكاملة أن وفكَّرُت معدنية. قطٍع عدة صندوقه يف وأودَع التليفون اعة سمَّ

محلية. ليست
معدنية قطعًة ويضيف بانفعاٍل يتحدَّث كان أرقبه. ووقفُت املبنى مدخل إىل ابتعدُت

لحظات. بضِع كل
سريًا املنزل إىل أدراجنا ُعدنا منفعًال. زال ما وهو القمرة وغادر أخريًا، السماعة وَضع

تحيَّاتها. تُبلغَك زيجريد وقال: هدوءه استعاد ثم صامت. وهو األقدام عىل
صاحبتها. نُزعج ال كي حرٍص يف حجرتنا إىل فتسلَّلنا الظالم. يف غارقًة الشقة كانت
الغرفة إىل وُعدُت منامتي، ارتديُت ثم اغتسلُت النظافة. بالغ اٍم حمَّ إىل بيجامتي حملُت

رياضية. بأخرى مالبسه استبدل قد ألجده
أستيقظ ألني الحافة عىل سأنام قال: سيجمعنا. الذي الفراش أمام مرتدًدا وقفُت

مبكًرا.
استيقظت ثم الفجر، قبل وغَفوُت قَلق. يف أتقلَّب الليل وقضيُت الحائط، قرب تكوَّمُت
حتى الرياضية تمريناته يف تابعتُه الغرفة. منتصف يف رأسه فوق واقًفا ألجده الصباح يف
إنه وقال صغري، مقًهى يف أفطرنا الشارع. إىل وخرجنا اغتسلنا ثم ساعة، ربع بعد ها أتمَّ

صديقتي. مع أمري ألُدبِّر الفرصة يل ويرتك املجالت إحدى إىل سيذهب
كأَسني وجرعُت الغرفة، فرتَّبُت برسعة ُعدُت ثم العنوان، وأعطيتُها مارينا ل تلفنُت
أمامي ووجدتُها فتحُت إليه. الشقة صاحبة سبقُت الباب جرس َدقَّ وعندما الفودكا. من

أقلَّتها. التي السيارة سائق إنه قالت رجٍل برفقة
بُت رحَّ شعرها. أو بمظهرها االعتناء عدم عليها ويبدو قديًما، معطًفا ترتدي كانت
يف أرافقهما أن واقرتَحت اإلنجليزية. يعرف ال السائق إن قالت للدخول. ودعوتُهما بهما

الخارج. إىل وتبعتُهما والكامريا معطفي أحرضُت املدينة. معالم ألشاهد السيارة
التجوال. يف استغاللهما يمكن فراٍغ ساعتا لديَّ قالت:
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شوارَع خالل قادتني ثم السيارة، يف السائق وترْكنا املدينة وسط إىل ترتا سيارة أقلَّتنا
املدينة، مجلس مبنى أعىل برًجا تعلو ساعٍة إىل أشارت القديم. الحي إىل للغاية ضيقٍة

الوقت. ليُعلنوا الرسل من عًرشا اثنا منها فيخرج ساعٍة كل تُدق إنها وقالت
مقًهى. يف جلسنا ثم بجولة وقمنا باملثل، ولها وساعته، للربج صور عدة التقطُت
الفول حبَّات يقرشون وهم البرية يحتسون املتناثرين األفارقة من عدد غري به يكن لم

السوداني.
شمسالقاهرة. إىل دائًما أحنُّ قالت:

ركبتَيها. وجمال الحلوة ابتسامتها أذكر زلُت ما إني قلُت
كريٌم. أنَت وقالت: بساطة يف ابتسَمت

وكانت املقهى غادرنا ثم تعلوها، التي الكريمة بطبقة تتميز التي فيينا قهوة رشبنا
فقالت: تُدق املدينة مجلس ساعة وسمعنا قليًال مَشينا عرشة. الثانية من تقرتب الساعة

الرُسل. لنرى أَِرسع
فنسالسكي ميدان إىل فقاَدتني مخبئهم. إىل عادوا أن بعد متأخرين وصلنا
وتمثال القومي املتحف يواجهنا حيث اآلخر الطرف إىل أشارت طرفه. يف ووقفنا ناميزي

فنسالسكي.
جنودها كان الروسية. الدبَّابات أحدثَته املتحف؟ أصاب الذي الدمار أترى قالت:

النار. يُطِلقون وهم يبكون
نحن أًىس: يف تهمس وسمعتُها املتحف. وواجهة والتمثال للميدان صوٍر بضَع التقطُت
مسافرة ألني أخرى؛ مرًة االلتقاء من نتمكن لن قالت: مَهل. عىل أدراجنا عدنا تعيسة. أمٌة

اآلن. األثاث له نشرتي ونحن هناك، منزلنا بناء اكتمل أُرستي. مع القرية إىل غًدا
إذن؟ العاصمة سترتكون –

حصيلة من دبَّرناه القرية منزل وضيق. صغري لكنه حديث منزٍل نعيشيف نحن ال. –
أسفارنا.

يُرام؟ ما عىل أمورِك هل سألُت:
«وسَحرتْني التشيكية األنباء وكالة يف بها تعرَّفُت عندما القاهرة يف يل ذكَرت قد كانت
يل أن ر تصوَّ قولها: وأذكر يجري. الزمن وأن والثالثني الثامنة يف أنها الدائمة» ابتسامتها
طفلتاها علينا تدخل أن قبل وقبََّلتني احتضنَتني عندما ذلك وكان متزوجة؟ سنًة ١٨

فجأة.
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املنزل أُنظِّف ثم الرابعة، حتى السابعة من أعمل قالت: ثم معطفها طرف سْت تحسَّ
له أن أعرف أني رغم راحته عىل أعمل أنا يشء. من يشكو ال كي زوجي لعودة وأستعد

املنزل. بأعباء القيام يف كثريًا يُساِعدني لكنه صديقات.
مكتبي. إىل اآلن أعود أن بد ال وقالت: ساعتها إىل تطلََّعت

كثري؟ عمٌل لديِك سألُت:
القهوة. رشب أو الثرثرة. يف كله الوقت نقيض يعمل. أحد ال أبًدا. ضحَكت:

كل عىل بقبلٍة َعتني وودَّ باالس. مقهى يف سوكارنو ينتظرني حيث إىل أوصَلتني
إىل مقعًدا جذبُت املقهى. ولجُت ثم سيارتها اختفت حتى الرصيف عىل واقًفا ظَللُت وجنة.

فعلُت. عما جلويس بمجرد سألني سوكارنو. جوار
أنَت؟ أخبارك ما يشء. ال قلُت:

يف غائٌب االجتماعي البُعد إن النارش يل قال بالطبع. األحوال ِت تغريَّ مستاءً: أجاب
قصيص.

ينتقل غرفٍة عن لنبحث السكن مكتب إىل ذهبنا ثم الغداء، وتناولنا خاطره، طيَّبُت
وجدتها. املرة هذه ويف ناتاليا. ب االتصال ألُعاِود املكتب تليفون استخدمُت سفري. بعد إليها

السينما. إىل بمرافقته ابنها وعَدت بأنها اعتذَرت نلتقي. أن عليها عرضُت
غريها؟ واحدة أم السيدة نفس املنزل: إىل نتجه ونحن خبيثة ابتسامٍة يف سألني

تليفونها. وأعَطتني أصدقاء عند القاهرة يف صدفة قابلتُها غريها. قلُت:

حول الحديث عن سوكارنو يتوقَّف لم ساعتنَي. القطار محطة رستورانيش، يف انتظرنا
يف مثبَّت صغرٍي راديو من املنبعثة بولريو، رافيل ملوسيقى أُنِصت كنُت بينما كتابه،
أُرهف وأنا شارًدا إليه أنَصتُّ برلني. أَِصل عندما أفعله بما يُوصيني بدأ ثم الحائط.
الطبول دقُّ خلفها يتصاعد بينما املختلفة، النفخ آالت تُكرِّرها التي الساحرة للنغمة السمع

الرتيب.

٩

عيناي تنقَلت إنجمار. من الصباح يف جاءتني التي الرسالة وفَضضُت املكتب سطح جذبُت
أتمنَّى … براغ من عودتَك بعد الكلمات هذه «أعددُت باإلنجليزية: املكتوبة سطورها بني
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مرة شعرت إذا ا. جدٍّ وتعيسٌة يشء. كل يف بشدة أفتقدَك … به أشعر بما شاعًرا تكون أال
عيلَّ.» تعتمد أن دائًما يمكنَك — اآلن أعني ال — الشعور بنفس

حجرتي باب عىل هايدي وظهَرت يُفتَح. وبابها يدور نبيل حجرة مفتاح سمعُت
أمسَكت بينما بيد، ثديَيها فوق طرَفيه ت ضمَّ أزراٍر بال خفيًفا رجاليٍّا قميًصا ارتَدت وقد

كله. هذا تحت عاريًة كانت أنها يل وبدا فخذَيها. أعىل حول تها لفَّ منشفًة باألخرى
بجريفني. لكلمة باإلنجليزية مرادف عن سأَلتني

املالبس. من نوع ربما ساخًرا: أجبُت
الردهة. إىل وخرجُت األملاني-اإلنجليزي القاموس تناولُت غرفتها. إىل خجلًة جرت
ببنطلون. املنشفة واستبدَلت بدبوس، فتحته شبَكت أن القميصبعد بنفس فجاءت ناديتُها
وأضأت األريكة، عىل متجاوَرين جلسنا نورها. وأضأنا املعيشة غرفة إىل مضينا
يقلب يلمس، يستوعب، يفهم، يدرك، معناها: كان الكلمة. عن سويٍّا بحثنا األريض. املصباح
اآلونة يف الرتجمة عىل تتدرَّب كانت ورقة. يف بالقلم املعاني َلت وسجَّ يمسك. بإصبعه، شيئًا

األخرية.
يشء. كتابة يف تُساعَدني أن أريدك أوف. وقالت: جانبًا، بالقلم ألقت

باإلنجليزية؟ –
األملانية. ال. –

مني. أحسن تعرفينها ولكنِك ضحكُت:
مأزق. يف أنا أكتب. ماذا أعرف ال لكني ية: جدِّ يف قالت

السفىل. بشفتها طرَفه َست فتحسَّ فمها من وقرَّبَته القلم تناوَلت َحرية. يف إليها تطلَّعُت
أمرها. حزَمت كأنها مرات عدة ركبتها عىل به ونقَرت فمها، عن أبعَدته ثم

نبيل. ل أو ألحد تقول أال ِعدني لكن البداية. من األمر لَك سأحكي قالت:
هو؟ أين لكن أعُدِك. –

الصباح. قبل يستيقظ لن النوم. يف يغطُّ –
ماركسشتاتتعرَّف كارل يف قالت: العاري. بطنها فكشَفت بلوزتها بأطراف عبثَت
إىل بسيارته يُوصلني مختلفة؛ خدماٍت إيلَّ يُقدِّم وصار يل. لصديقة جاٌر متزوج، رجٌل بي
موجودة. زوجته تكن لم منزله. إىل أخذَني يوٍم ويف املنزل. إىل عودتي عند أو املدرسة

ذلك. بعد األمر وتكرَّر
الضحك. إىل دفَعها وجهي تعبري أن يبدو
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… كان أنه أقصد … لم قالت:
فقط. إصبعه يستخدم كان تُضيف: وهي برأسها وأطرَقت وجُهها احمرَّ

هو له صديٍق عنوان أعطاني برلني إىل املجيء قرَّرُت عندما وقالت: إيلَّ عينَيها رفَعت
باملجلة. االلتحاق يف ساعدني الذي

مقابل؟ دون –
بخطاباِت اهتماًما يُبدي بدأ ثم يشءٍ، أيَّ مني يطلب لم وقالت: أعنيه ما تجاهَلت
يطلُب بدأ ثم ذلك. يف رضًرا أجد لم محتواها. عىل االطِّالع يف ويرغب ها، أفضُّ التي الُقراء

املحرِّرين. عن معلوماٍت مني
يعمل؟ ماذا –

ستازي. يف أنه اآلن أظن لكني للشباب. االجتماعية باألحوال تُعنى إدارة يف إنه قال –
الظن؟ بهذا لِك أوحى الذي ما األمن؟ جهاز –

املراسل أنه عرف عندما بشدة واهتم ، مرصيٍّ بصحفيٍّ تعرَّفُت أني عَرًضا له ذكرُت –
ذلك ن أدوِّ وأن أحاديثنا، يف يدور بما أُبلَغه أن رصاحًة مني وطلب يومية، لصحيفٍة الدائم

كتابًة.
نقوًدا؟ عليك عرض هل –

استعداده ذكر مرًة أضافت: ثم لحظة وتردََّدت أبًدا. وقالت: استياء يف حاجبَيها قطَّبَت
مواصالتي. ثمن لدفع

املشكلة؟ هي ما أوكي. قلُت:
ال بال. ذا شيئًا يذكر وال كثريًا، يتكلم ال الصامت. النوع من هلمي أن املشكلة –

أكتب. ماذا أعرف
أو به. عالقتِك اقطعي أو الكتابة. يستحق يشءٌ يُوجد ال إنه لصاحبِك قويل إذن –

هلمي. ب عالقتِك اقطعي
أشعر املجلة. يف مني يتخلَّصون فربما ويلفريد ب عالقتي قطعُت إذا أستطيع. ال –
بي متعلِّق إنه مشاعره. أجرح أن أستطيع فال هلمي أما لوجودي. مرتاحني غري أنهم
اإلسالم يف بوسعكم يتزوَّجني. أن مستعد إنه ويقول معه، لإلقامة أنتقل أن ويريدني

صح؟ امرأة. من بأكثر الزواج
أكتب. ماذا أعرف ال قالت: بأًىس. أطرقت

وابتسمُت. فكرة يل خطَرت ثم موقفها. استيعاب أُحاِول وأنا طويًال لتُها تأمَّ

164



الرابع الفصل

سويٍّا. لنكتُب أوكي. قلُت:
يف قبََّلتني الدقيقتنَي. بحلمتَيهما كلية ثدياها فانكَشف عيلَّ ومالت بيدها َقت صفَّ

رائع. فعًال؟ هاتفًة: وجنتي
اكتبي. وقلُت: الخلف إىل اضطجعُت

عن الحديث من أوًال بد ال بسيطة: بإنجليزيٍة كلماتي أختار وأنا بدأُت ثم قليًال، فكَّرت
إنجازاٍت من الديمقراطية أملانيا َقته حقَّ بما هلميإعجابه كرَّر اكتبي: الديمقراطية. أملانيا
وبإمكانية الحزب، بدور أشاد كما والتعليم. االجتماعية والعدالة الصناعة ميادين يف

العلمي. والتخطيط الزراعية التعاونيَّات نظام مرصمن استفادة
ذكاء. من به تتمتعني أنك يُفرتض ما تُظهري أن يجب هنا استطردُت: ثم فُت توقَّ
واعتقاده والصحف، التليفزيون رتابة عىل َظه تحفُّ تعليقاته من اشتممُت ذلك مع اكتبي:

األملانية. مثيلتها من أفضل خربيًة تغطيًة تقدِّم املرصية الصحف بأن
تقديٍر من التقدُّمية نارصوالقوى به يشعر ملا مرة من أكثر أيًضا أشار أيًضا: اكتبي
إرسائيل. الغربية أملانيا فيه تُساِند الذي الوقت مرصيف ل الديمقراطية أملانيا ملساعدات
ما تذكَّرُت مرص. يف الداخيل الوضع عن شيئًا يذُكر أن من بُد ال قلُت: ثم قليًال فكرُت
اإلسكندرية ومظاهرات أسوأ. إىل سيئ من وتنحدر سيئة األوضاع أمليتُها: حازم. قاله
بإباحة مطالباٌت وهناك املتظاهرين، وقمع ل للتدخُّ الجيش واضُطر وتخريب، عنٌف صحبَها
الطب إىل األميات ل تتحوَّ بينما الزار عىل اآلن يُقِبلن واملتعلمات األسواق، يف املستوردة السلع

هذا؟ يكفي النفيس.
شفتها عىل ينزلق وهو به برصي وتعلَّق طرَفه. ت وامتصَّ شفتَيها بني القلم وضَعت

املمتلئة.
الداخيل؟ الوضع حول التفاصيل من مزيٍد يف رأيَُك ما قالت:

ها أهمُّ السلطة، يف متنافسة مجموعاٍت عدة هناك إن هلمي قال قلُت: ثم لحظًة فكَّرُت
اليساريون نارصويتِهُمه بثقة يتمتَّع الذي هيكل وهناك االشرتاكي، واالتحاد عيلصربي
األوضاع إنهاء إىل دعا أن بعد خصوًصا باألمريكان، الصلة الوثيق الرجعي االتجاه يمثِّل بأنه
من مزيٍد من خائفون األغنياء الثورة. لتصفية دعوٌة بأنه الكثريون ه فرسَّ مما االستثنائية؛
من نارصالبساط سحب أن بعد أحزابهم الشيوعيون حل فقد ضعيف؛ واليسار التأميم
العموم عىل لكن أخرى. ناحية من وطارَدهم ناحية، من الثورية بإجراءاته أقدامهم تحت

مستقر. وضُعه
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التهامي حسن تعيني مثل املفهومة، غري فات الترصُّ بعض هناك تردُّد: بعد أضفُت
ترصفاٌت إليه تُنَسب قديم ضابٌط وهو غامضة، وظيفٌة فهي االشرتاكي؛ لالتحاد ا عامٍّ أمينًا

الدروشة. قبيل من شاذة
درويش؟ معنى تعرفني هل فقلُت: متسائلة إيلَّ تطلََّعت

نفيًا. رأسها هزَّت
عىل بأنه ويتظاهر غريبة، ترصفاٌت عنه تصُدر املتصوف، إىل أقرب شخٌص هو قلُت:

ال. دجَّ أو ملتاٌث األمر أغلب يف وهو خفية. بقًوى اتصاٍل
نارص اكتبي. السوفييتي. االتحاد عن سطور من بد ال استطردُت: ثم قليًال فكَّرُت
اإلرسائييل الطريان غارات لصد متطورة أسلحًة يطلُب لكنه مساعدته، عىل كثريًا يُعوِّل
.٦٧ يف املرصي للجيش املخزي األداء بعد للطلب االستجابة يف مرتدِّد السوفييتي واالتحاد
استياءً يُثري مما لينني، ميالد عىل عاًما ٩٩ بمرور مرصاالحتفال قرََّرت السبب لهذا وربما

واملتدينني. األغنياء بني خفيٍّا
ذلك. عن ويلفريد سأَلني مرصستُحاِرب؟ هل سأَلت:

يتقدم الجيش وإعداد بالقوة. إال يُسَرتد ال بالقوة أُخذ ما أن النارصأعلن عبد قلُت:
املفاوضات. وجه يف الباب يُغِلق ال الوقت نفس يف لكنه رسيعة، بخًطى

عنا؛ باألسئلة أغرقِك أنه أيًضا اكتبي وقلُت: التعبريات بعض هايدي استوضَحت
الغالب. يف كذلك وهو املرصية، االستخبارات أجهزة يتبع أنه رون يتصوَّ شكَّ ال فأصحابِك
هل مثًال أليم. هلمي عن الشخصية التفاصيل بعض من بد ال أظن خبث: يف أضفُت

ج؟ متزوِّ هو
الصيف. يف زيارته وتنوي القاهرة يف كلها األُرسة ولدان. ولَديه أجل قالت:

بزوجته؟ عالقتُه هي كيف هذا. اكتبي قلُت:
شقته. يف مكاٍن كل يف رها صوَّ قالت:

الجنيس، أدائه عن املعلومات بعض تُضيفني وربما أيًضا. هذا اكتبي قلُت:
الجنس. ممارسة يف صعوبات يعاني لعلَّه الجانب. بهذا دائًما تهتم فاالستخبارات

عرفت؟ كيف وجهها: احمرَّ
عن أيًضا نتحدَّث أن يمكن اآلن. هذا يكفي أظن بزوجته. وارتباطه عمره قلُت:
مرًة بالطبع سَرتينَه القادمة. التقارير إىل ذلك نؤجل دعينا لكن النظام، رجال من البارزين

أخرى؟

166



الرابع الفصل

أجل. –
شقته؟ يف –
تُجب. لم

مخلٌص إنه فيه: هلمي رأي اكتبي نويمان. عن شيئًا نكتب دعينا انتظري. قلُت:
بأن ويحلُم واالبتكار. اإلبداع روح ويفتقد بدقة، العمل يف له املرسوم بالدور ويقوم للحزب

عربي. بلٍد يف للوكالة مراسًال يعنيَّ
نويمان؟ ل هذا يُيسء ألن –

ُحلمه. له قون ويحقِّ التقييم بهذا سيسعدون بالعكس، قلُت:
حمرة ليست قانية. اكتىسبحمرٍة حتى تدريجيٍّا يترضج وجَهها ورأيت واقفة، نهَضت

حال. بأي الخجل
األسطوانات، بني وقلَّبُت غطاءه رفعُت أب. البيك جهاز إىل ومضيت بدوري نهضُت

الجهاز. فوق وضعتُها العربية. املوسيقى أسطوانة التقطُت ثم
كتفي من رأسها تُقرِّب بها فوجئُت ثم خلفي، أصبَحت حتى تخطو بها شعرُت
التي القديمة املقطوعات إحدى بداية فوق استقرت حتى اإلبرة حرَّكُت عرقي. م وتتشمَّ

الرتكي. بالنطق مة مفخَّ أمان كلمة — الغالب يف الدراويش من — كورال فيها يردِّد
نبيل؟ يف أعجبِك ماذا يل. قويل وسألتُها: إليها استدرُت

يُجيد تُجيب: وهي الغرفة باب إىل واتجَهت عني، تحوََّلت ثم الخلف، إىل تراجَعت
سوريا. إىل ويأخذني يتزوَّجني أن ويريد الرقص.
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فتُه. جفَّ ثم والصابون، الدافئ باملاء جيًدا ونظفته محتوياته، فأفرغت الفريزر، ثلج ذاب
القمامة، يف بمحتوياته ألقيُت الثالجة. قاع من الزجاجي الخرضاوات صندوق استخرجُت
تنظيف واستأنفُت جيًدا، غسلتُه الصنبور. تحت وضعتُه ثم أركانه، املنترشيف العفن وأزلُت
الباقون منها ويتهرَّب وهايدي، أنا هما فقط اثنان عليها يواظب التي العملية الثالجة،

املنزلية. باألعمال القيام عىل تربيتهم عدم ها أهمُّ مختلفة بُحجٍج
وأوصلتها وأغلقتُها، محتوياتها، إليها فأعدُت وتجفيفها. جة الثالَّ تنظيف من انتهيُت
ولحظت غرفتي، إىل ومضيُت والحوض، الثالجة األرضأسفل فُت جفَّ ثم الكهربائي، بالتيار

بعُد. يِفُدوا لم الشقة يف جرياني أن
ضعيفة للغاية باهتًة كانت الضوء. يف طباعتها من انتهيُت التي الصورة رفعُت
ورفعتُه النيجاتيف وتناولُت جانبًا وضعتُها الهواء. فقاعات بعض بها ظهَرت كما التباين.
تغيري مع الطباعة أُعيد أن قرَّرُت التحميض. يف وال التصوير يف املشكلة تكن لم الضوء. يف

والتثبيت. اإلظهار محاليل كثافة وتعديل الورق نوع
املكربِّ لُت شغَّ األحمر. املصباح إضاءة بعد النور وأطفأُت باملفتاح، الغرفة باب أغلقُت
ثواٍن ١٠ وبعد املصقول. السطح ذي النوع من ورقة اخرتُت العاكس. وضع وأحكمُت
هايدي وجه مالمح بدأَت حتى بامللقاط قلبتُها اإلظهار. صينية يف وضعتُها املكرب تحت

تتضح.
مدخن. سمك جاهز. العشاء نبيل: صوت وسمعُت الباب ُطرق

بعدين. صحُت:
يف ووضعتُها أخرجتُها دقائق عرش وبعد التثبيت. محلول إىل بامللقاط الصورة نقلت

الصنبور. أسفل الجاري للماء وعرَّضتُها ام الحمَّ إىل الصينية حملُت ثم املياه، صينية
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يتناولون املعيشة غرفة طاولة حول مجتمعني األربعة رفاقي مكاني من أرى كنُت
تستخدمون عندما جماعة يا بالكم خذوا الصورة: أقِلب وأنا باألملانية خاطبتُهم َعَشاءهم.

الصنبور.
املعدني التجفيف لوح نظَّفُت الغرفة. إىل وُعدُت الجاري املاء تحت الصينية تركُت

الحرارة. فيه َرست حتى بالكهرباء وأوصلتُه ناعمة، بفوطٍة جيًدا
جعلُت مياهها. أفرغُت أن بعد الصينية أحرضُت ثم ساعة، نصف مرور من تأكَّدُت
وسطها وضعُت متقابلتنَي. زاويتنَي من وأمسكتُها أسفل إىل إظهاره تم الذي الصورة جانب

تحتها. هواءٍ فقاعات تتبقى ال كي الناحيتنَي إىل تنبسط تركتُها ثم أوًال،
حوايل بعد الهوائية. الجيوب لطرد مطاطية بأسطوانٍة اللوح عىل الصورة ضغطُت
وجه وبدا التباين، واضحة نقاءً أكثر وجدتُها نفسها. تلقاء من الصورة قفَزت دقائق ٥

الغموض. من مسحًة عليه أضَفت قاتمة، ظالٌل به أحاطت وقد مضيئًا هايدي
عدنان انزوى وقد ُمطفأ نورها كان الصالة. إىل وخرجُت جانبًا الصورة وضعُت
التليفزيون، يشاهدان املعيشة غرفة يف وهايدي نبيل وجدُت غرفتهما. يف وهيلدا
أما بيجامة، يرتدي نبيل كان َعشائي. حمَلت التي الطاولة أمام وجَلسُت إليهما، فانضَممُت
برتقايل االصطناعية القطيفة من وبنطلون طويلة بأكماٍم ملوَّنة بلوزٍة يف فكانت هايدي

اللون.
املعيشة غرفة إىل عدت وغسلتُه. املطبخ إىل طبقي حملُت ثم الذهن، شارد أكلُت
أيام اعتقال معسكر عن بلغاريٍّا فيلًما يعرض التليفزيون كان جوارهما. إىل وجلست
الزعيم ديمرتوف بحياة هسترييٍة يف يهتفون وهم املعتقلني وتابعُت النازي، االحتالل
الغربية، القناة إىل مفتاحه وحوََّلت الجهاز من وتقدََّمت هايدي نهَضت الشهري. الشيوعي

معروفة. تشيكية ملخرجٍة متحركة رسوٍم فيلم تبَعها اإلعالنات، من سيًال فطاَلعنا
فيها يتحرك التاريخية، العصور ألحد كاملة ديكوراٍت من يتألف فيلًما متخيًال رشدُت
«األمرية فيلم يف كما كاألقزام يبدون بحيث للغاية صورهم تصغري بعد البرش من ممثِّلون
يسخر وأن للتاريخ، حديثًا مفهوًما يقدِّم أن الفيلم هذا ملثل يمكن مثًال. السبعة» واألقزام

املشاهدين. لدى الطفويل الحس يُشِبع الذي الساحر الجو عن فضًال راته، تطوُّ من
املطبخ. من برية ألُحرضزجاجَة الصالة إىل فخرجُت بالعطش، وشعرُت الفيلم انتهى
أمامي وجدُت الوقت. لتأخر متعجبًا ففتحتُه منه، بالقرب كنُت عندما الباب جرس ودقَّ

أليم. هلمي

170



الخامس الفصل

ع. املتوقَّ غري بالزائر الرتحيب تشارُكني خلفي من هايدي صوت وارتفع به. بُت رحَّ
وفكَّرُت العزَّاب بعمارة زيارة يف كنُت املتأخر. الوقت عىل آسٌف ارتباٍك: يف هلمي قال

عليكم. املرور يف
وعلَّقتُه والكرافت. بالصديرية كاملٍة بزٍَّة عن كاشًفا معطفه خلع يدخل. كي له أفسحنا
(من از والقفَّ فاخر) صوٍف (من الكوفية املعهودة؛ امللحقات إليه أضفُت ثم امِلشَجب عىل

الطبيعي). الفراء (من الروسية والقبَّعة بالفراء) املبطَّن الثمني الجلد
جواره وجلَستهايديإىل األريكة، يجلسعىل أن إليه وأرشُت املعيشة. غرفة إىل ُقدناه

نبيل. وبني بينه فصارت
برية؟ ترشب؟ أن تُحب ماذا قائًال: خاطبَتْه

بالسيارة. جئُت ال. وقال: ركبتَيه عىل يَديه وضع
سيارتَُك؟ نبيل: سأَله

الغربية. برلني من أسبوع من اشرتيتُها أجل أجاب:
أوكي؟ إذن. شاي قلُت:

برية زجاجة واستخرجُت النار، عىل الغالية فوضعُت املطبخ إىل مضيُت برأسه. أومأ
مبارشة. منها وجرعُت ِسدادتَها نزعُت الثالجة. من

قد عدنان أن ووجدُت السكر. إناء وضعُت أن بعد صينية يف وحملتُه الشاي أعددُت
إليهما. انَضم

بعضاملفارقات وروىهلمي األكرب، هايديبالدلو فيه أدلت متقطِّع حديٌث بيننا دار
بُسطاء أن عىل وأجمعنا بتجاربهما، ونبيل عدنان وشارك للبالد، قدومه عند واجَهته التي

املقدَّسة. لغتهم نطق يف أجنبيٌّ أخطأ إذا الفهم بعدم يتظاهرون األملان
ينوي إنه عدنان قال بينما أُجب. لم بمستقبلنا. نفعله أن ننوي عما هلمي تساءل
سوريا. إىل سأعود قال: ثم هايدي إىل نبيل ونظر همبولت. جامعة يف األدب دراسة

وأتزوج.
أملانية؟ أم سورية باهتمام: هلمي سأله

نجدتها. إىل فسارعُت هايدي عىل التوتُّر بدا
الجمهورية؟ جريدة يف طويلة مدٌة لَك هل سألتُه:

املرصية. األنباء وكالة يف كنُت تردُّد: يف أجاب
تركتَها؟ متى –
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املايض. العام حماس: غري يف قال
األجهزة قدَّرِت أم الجديد؟ الجريدة برئيس صلة له برلني. إىل يأتي كي بالطبع
يف أهميتُه تصاعَدت أو أنواعها)، (بكافة لألنباء ا مهمٍّ مركًزا صارت برلني أن املعنية

سيارة؟ رشاء يف مساعدتَه وقرَّروا االشرتاكي، االتحاد
منهم استأذنُت نومي. موعد العارشة، من تقرتب كانت خلسة. ساعتي يف تطلَّعُت
ام الحمَّ إىل مضيُت الفارغة. الزجاجات سلة وأودعتُها املطبخ، إىل زجاجتي وحملُت
إنه باألملانية ثم بالعربية يقول نبيل سمعُت خروجي وعند أسناني. وغسلُت فتبوَّلُت
بعض هلمي مع سأبقى قائلة: هايدي عليه وردَّت الوقت. ر تأخُّ بسبب لينام سيذهب

الوقت.
الِفراش عىل استلقيُت النور. وأطفأُت الباب أغلقُت نبيل. وتبَعني غرفتي إىل اتجهُت

النوم. يف رحُت ما ورسعان
املضيئة العقارب ووجدُت بالساعة يدي رفعُت ل. التبوُّ يف برغبة شاعًرا فجأًة استيقظُت
إىل وخرجُت الغرفة باب فتحُت ثم النور. وأضأُت فرايش غادرُت الليل. منتصف إىل تشري
نبيل ب وُفوجئُت املعيشة. غرفة من خفيف ضوءٌ إليها ويتسلَّل ً مطفأ نورها كان الصالة.

ت. يتنصَّ وهو بابها من مقربٍة عىل الظالم يف واقًفا
التزام مني طالبًا فمه عىل إصبعه يضع وهو فمنَعني الصالة، نور بإشعال هممُت

الظالم. يف نُنِصت ووقفنا الصمت.
قد كانا حديثهما. تفاصيل معها نتبنيَّ لم خافتة همهمٍة وهايدييف هلمي صوتا أتانا
ُمواربًا الباب وكان لألريكة. املجاور األريض املصباح بضوء واكتَفيا السقف مصباح أطفآ

أحيانًا. طالت صمٍت فرتاُت حوارهما وتخلََّلت الصالة. من أحٌد يراهما ال بحيث
دقائق بعد اإلنصات مَللُت فِشلُت. لكني صوتهما نربات من شيئًا أستِشفَّ أن حاولُت
ثم رفٍق يف الباب وفتحُت إليه حذَر يف خطوُت هدوء. يف ام الحمَّ سأدخل أني نبيل ل فأرشُت
ومضيُت فرتكتُه مكانه، من تحرَّك قد نبيل يكن لم الحمام. وغادرُت تبوَّلُت ُمواربًا. تركتُه

فرايش. يف واندسسُت النور، وأطفأُت الباب، أغلقُت غرفتي. إىل
عىل أخرى مرًة استيقظُت جديد. من النوم يف أستغرق أن قبل مرات عدة تقلَّبُت
منتصف بعد الثانية من تقرتب فوجدتُها يدي ساعة يف تطلَّعُت الشقة. باب إغالق صوت
ذلك وتِبَع وإغالقه، بابها َفتْح ثم غرفتها، نحو املندِفعة هايدي خطواِت سمعُت الليل.
غرفتهما باب صوت سمعُت ثم لحظاٍت الصمت ساد نبيل. صوُت ارتفع ثم غاضبة همهمٌة
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السكون. ساد ثم املعيشة. غرفة عن صادرة أصواٌت ذلك وتبَعت بعنف. ويُغَلق يُفتَح
نومي. واستأنفُت

مظلمة الشقة كانت غرفتي. الِفراشوغادرُت من قفزُت كاملعتاد. املنبِّه صوت أيقَظني
املعجون أنبوبة ضغطُت أسناني. فرشاة تناولُت ثم واغتسلُت تبوَّلُت ام. الحمَّ إىل فاتجهُت

املعيشة. غرفة من قادٍم البارد الهواء من بتياٍر وشعرُت فوقها،
املعيشة غرفة حتى القليلة الخطوات عَربُت يدي. يف األسنان وفرشاة الحمام غادرُت

مفتوًحا. بابها كان التي
يف هايدي منظر وطالَعني السقف. نور مفتاح فضَغطُت يدي ومَددُت الغرفة ولجُت

املفتوح. الرشفة باب من ًة ُمدالَّ اللون الربتقايل والبنطلون امللوَّنة البلوزة
لباب العلوي الخشبي اإلطار عارضة يف مثبَّتة برقبتها تُحيط أنشوطٌة هناك كانت
بأصابعي ستُها تحسَّ األنشوطة. عند رقبتها إىل يدي ومَددُت مأخوذًا، منها اقرتبُت الرشفة.

رة. متحجِّ فوجدتُها
تنظيف واستأنفُت الحمام ولجُت نبيل. عىل وناديُت الصالة إىل وخرجُت تركتُها

الكامريا. فأحرضُت غرفتي إىل مضيُت ثم أسناني،
املعيشة غرفة إىل وأتجه الكامريا أحمل رآني وعندما مبهوتًا. الصالة يف نبيل التقاني

مالبيس. وارتديُت غرفتي. إىل بالكامريا وُعدُت أذعنُت ذلك. وبني بيني حال

نويمان وصل ساعة نصف وبعد للوكالة. وتلَفن القريب التليفون كشك إىل عدنان ذهب
نقَلت إسعاٍف سيارُة وحَرضت رشطة. ضابُط إليهما انضم ثم مديريها. أحد وبصحبته

الجثَّة.
أدلت أن بعد املنزل بمغادرة هيلدا ل وسمحوا منا، كلٍّ شهادة إىل الثالثة استمع
غرفة يف ثالثتنا ع وتجمَّ انرصفوا ثم العمل. إىل النزول من نويمان وأعفانا بشهادتها،

املعيشة.
بني وجهه يدفن وهو وقال باكيًا، نبيل انهار وفجأًة الوقت. بعض صمت يف جلسنا

املنزل. تغادر أن منها وطلبُت أتزوَّجها، لن إني لها قلُت يه: كفَّ
سطح عىل هايدي صور بسطُت غرفتي. إىل برية زجاجة وأخذُت قليل، بعد انسحبُت

طويًال. لتُها وتأمَّ وجهها طها يتوسَّ التي األخرية الصورة رفعُت ثم املكتب،
عثرُت حتى أوراقي بني وقلَّبُت داخله، وضعتُها املكتب. ُدرج وفتحُت الصور جمعُت

الوكالة. وبني بيني العمل عقد عىل
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وأخريًا طويًال، لتُه تأمَّ ثم بالقاموس، مستعينًا مراٍت عدة بعنايٍة وقرأتُه استخرجتُه
الدُّرج. إىل أعدتُه

٢٠١٤ أبريل
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واجب شكٌر

وإبداء أخطائها وتصحيح املخطوطة بقراءة وتكرَّموا بمودَّتهم دعموني الذين لألصدقاء
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