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األول الفصل

الليل يفدجى فرار

ليلة يف االتحاد» «محطة إىل املستأجرة الحجرة من السيارة يف قضيتها دقيقة كل كانت لقد
الشوارع أن إيلَّ ُخيِّل فلقد األقدار، يل تخبئه مما أعرف ال وبما باألخطار، مفعمة تبدو األحد
عرشات نفسه الطريق هذا قطعت قد وكنت دني، وتتوعَّ تعاديني املظلمة واملباني نفسها
مرتاح جذل وأنا قطعته املتحدة، الواليات بعاصمة أقمتها التي الشهور السبعة يف املرات
تعوَّدته؛ ما عكس يشء كل كان فقد املرة هذه يف أما فيه، بي يحيط ما ألحظ أكاد ال النفس

هاربًا. فيها كنت ألني
املقيم الغريب الرجل تكرم واشنجتن يف معها أقيم التي األمريكية األرسة وكانت
غري عناية بي وعنيت أمري، أهمها مرضت فإذا الصديق، معاملة وتعامله ظهرانيها، بني
مالية عالقة إال أمرها بداية يف تكن لم التي العالقة تلك تطورت ما ورسعان متكلفة،
هذه يف أثر من لغتينا الختالف كان ما وكل قلوبنا، تربط إنسانية عالقة فأصبحت محضة؛
حني الطيبني األمريكيني أولئك أن وأحسست الحماسة، من قليًال إليها أضاف أن العالقة
حلفائهم إىل الروس، لجميع شكرهم عن يعربون إنما وطنه عن بعيد رويس عىل يشفقون
وكان ميل، ألف طولها جبهة يف املغريين األملان جحافل يصدون وقتئٍذ كانوا الذين البواسل

السوفيتية. الجيوش تناله نرص كل يف الفضل نفيس أنا إيلَّ يعزون األمريكيون أولئك
غادرت هذا مع ولكني ُمقدًما، أسبوع مدة مسكني أجر أديت قد فراري قبل وكنت
بتأجري لهم آذن أني لهم قلته ما وكل بكلمة، فيه َمْن أودِّع أن دون املوعودة الليلة يف املنزل
الثالثاء؛ يوم بعد ما إىل املدينة خارج يف البقاء إىل رحلتي ظروف اضطرتني إذا حجرتي
أال عىل وبعزمي وجودي بمكان علم غري عىل املنزل أصحاب يبقى أن أريد كنت أني وذلك

عني. يسألونهم السوفيتية املشرتيات بعثة رجال جاءهم ما إذا إليهم أعود



الحرية آثرت

واضطراب الصداع أشكو بأني أتظاهر البعثة تلك مكاتب يف أيام بضعة وبقيت
الزمالء من قليل عدد إىل عابرة إشارة فراري يوم صباح يف وأرشت عام، بوجه الصحة
اإلثنني؛ يوم يف إليهم أجيء ال قد وأني للراحة»، طلبًا املنزل يف أبقى «أن يل الخري من أن

غيابي. أمر يُْكَشَف أن قبل يوًما أكسب أن عىل جاهًدا أعمل أن هذا من وقصدي
نفقات مستندات أسوي أن عىل أرصرت مارس شهر عن مرتبي قبضت أن وبعد
وتبنيَّ تشكاجو، إىل السابقة ورحلتي بنسلفانيا أعمال من لنكسرت بلدة إىل األخرية رحلتي
أترك أال هذا من أبغي وكنت الحساب، ذلك من يل باقية تزال ال رياًال ثالثني نحو أن يل
ترتيب إىل هذا عن فضًال وعمدت فراري، سبب هي املالية املخالفات بأن اتهامي يربر ما
تركته. حيث من العمل يبدأ أن يخلفني من يستطيع حتى وجه خري عىل جميعها أوراقي
بعد أذهانهم إىل عاد قد ونساء رجال من البعثة أعضاء بعض أن يف شك من وما
األوىل، صفحاتها يف ونيويورك واشنجتن جرائد الفرار هذا أنباء ت نََرشَ أن وبعد فراري
وأنا يدي ضغط وأن والحرارة، الحماسة من بيشء يمتاز كان أفارقهم أن قبل حالهم أن
أدركوا أنهم يف كذلك شك من وما امُلعتاد. من أكثر كان السالمة» «مع وأقول عليهم أسلِّم
اآلن بعد يجرؤ لن منهم أحًدا أن ذلك وسكون، صمت يف األخري الوداع أودعهم كنت أني
وبعض أنا تقاربنا لقد الحرية. بالد أمريكا يف هنا اللقاء هذا كان ولو حتى لقائي عىل
لم وإن صاحبه منا ُكلٌّ وَفِهَم مًعا، العمل يف قضيناها التي األشهر خالل يف املواطنني هؤالء
الطريقة عىل عواطفي لهم وأظهر علنًا أفارقهم أن استطعت أنني ولو كثريًا، إليه يتحدث

كاهيل. اآلن به ينوء الذي العبء بعض ريب دون عني لخفَّ الروسية،
مألى الحديدية السكة محطة أن يل وبدا نجومها، خفيت ليالء، ليلة الفرار ليلة وكانت
تنبيههم؟ يجب من فنبَّه يل بزميل التقيت أنني لو أمري من يكون فماذا والوعيد، باإلنذار
بها، يل ح يرصَّ لم التي الرحلة وهذه معي، كانتا اللتني املالبس حقيبتَي أن يف شك من وما
رودنكو القائد أو سريوف الرفيق كان إذا يحدث وماذا فوره، من نفسه يف الريبة ستثريان
عىل فجأة عيناي فوقعت املخاوف، هذه تحقق أن أرادت األقدار وكأن خططي، عرف قد
من عروقي يف الدم جمد حتى أراها كدت وما األحمر، الجيش حلل من حلة يلبس إنسان
من أكثر معطفي بطوق رأيس وخبأت عيني، بها غطيت حتى قبعتي فجذبت الرعب، شدة

مواطني. نحو الدوام عىل متجه وظهري الجدار بجوار وتسللت قبل، ذي
ألن وذلك الشعب؛ عامة فيها يركب التي من عربة يف القطار يف مكاني واتخذت
ما هذا يف وكان الفاخرة، بُلمان عربات يف الدوام عىل يسافرون كانوا السوفيت موظفي
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الساكنة املزدحمة املعتمة العربة هذه ويف يعرفونني، ممن أحد لقاء خطر ما حد إىل يقيني
ألفكاري. وحدي استسلمت

هيأت لذلك فيها؛ ريب ال آتية الحاسمة الساعة هذه أن طويل زمن من أدرك وكنت
تعانيه كانت مما خالصيل أنه عىل إليه وأنظر أترقبه وأخذت شهور، عدة من فراري أسباب
أن وقدَّرت طواًال، سنني عليها ت ألحَّ التي واالضطراب والغيظ النفاق ضالالت من نفيس
زمالئي مع ارتكبتها التي املروِّعة اآلثام تلك عن بها ر أُكفِّ التي وسيلتي سيكون الفرار هذا

ضمريي. عليها يؤنبني والتي بالدي، يف الحاكمة الطبقة من
االبتهاج أو الحبور من يشء فيه يكن فلم واقعة حقيقة الفرار هذا أصبح وقد اآلن أما
فيه ترددت مؤلم بفراغ حويل من شعرت بل بها، املرء عهد أول يف الحرية يصحب الذي
املغفني والبحارة الجنود أن معها إيلَّ ُخيَِّل عالية، بأصوات الضمري وتبكيت املخاوف أصداء

ريب. بال سمعوها قد بالدخان املألى العربة يف
وقد منها، يشء عىل يبقي ال اجتثاثًا أصولها من حياتي أجتث إنني نفيس: يف وقلت
يؤويه وطن ال رشيًدا إنسانًا نفيس من أجعل الليلة تلك من وإنني أبديٍّا، اجتثاثًا يكون
األقارب وجوه الليلة هذه بعد أرى لن وإنني إليهم، يركن أصدقاء وال تضمه أرسة وال
من وعظامهم لحمي من لحمهم الذين وهم أصواتهم، أسمع أو بأيديهم وأمسك واألصدقاء،
نفيس دخيلة يف يشء فارقني هذا أجل ومن الحياة، فارقوا قد جميًعا هؤالء كأن عظامي،
الرهيب، الفراغ ذلك الفراغ، بذلك الدهر أبد حياتي يف سأحس أن وأيقنت يل، القيمة عظيم

الزؤام. املوت وذلك
من املنبوذ الطريد الرجل موقف فسيكون فيها ُولدت التي البالد من موقفي أما
من عيلَّ حكًما ووالء كدح كلها حياة فيه قضيت الذي السيايس النظام وسيصدر حكومتها،
أينما أثري ويقتفون حياتي عيلَّ ينغصون الرسيون عماله يفتأ ولن باإلعدام، نفسه تلقاء
حياتي عىل وسيقضون حجراتي، نوافذ تحت من ويراقبونني خطواتي، ويتتبعون كنت،
عصا بينهم أُلقي أن أرجو الذين األمريكيون هؤالء أما عليها. بالقضاء سادتهم أمرهم إذا
الدكتاتورية عىل رويس شيوعي انشقاق يف ما يدركوا أن وسعهم يف يكون فهل التسيار

األمريكيني! هؤالء قلوب أطيب ما أال وأخطار؟ معاٍن من الروسية
ويعطفون يحبونني الذين بله العمل، يف وزمالئي أصدقائي سيكون نفسها بالدي ويف
أن شاءوا وإذا واالتهامات، للمثالب وغرًضا الشبهات موضع جميًعا هؤالء سيكون عيلَّ،
ينجوا أن أرادوا وإذا صدورهم، من ذكراي يمحوا أن عليهم كان بعدي من أحياء يظلوا
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الخالية أيامي يف أتظاهر كنت كما مني، ويتربءُوا ينكروني أن فعليهم العذاب من بأنفسهم
منهم. وتربأت السوفيتية الدولة انتقام أنفسهم عىل جرُّوا من أنكرت بأني

الرهائن أولئك حياة الخطر إىل أعرِّض أن يف األدبية الوجهة من حق عىل أنا هل تُرى
يقتضيه َدين من عيلَّ ما ووفاء لضمريي إراحة التضحية هذه يف كان إذا الروسيا يف األبرياء
عميل يف يرى كان وماذا واجهتني، مشكلة أقىس هذه كانت لقد أنا؟ أراه كما الحق مني
هللا طاعة يف حياته قىض الذي الصالح الرجل ذلك بنتليفتش فيودور التقي جدي هذا
الرويس الثائر ذلك أبي عني يقول كان وماذا يرزق؟ حيٍّا وقتئٍذ كان أنه لو القيرص وخدمة
االحتالل ظل يف قضاهما اللذين العامني بعد الحياة قيد عىل بقي أنه لو آلرائه املتعصب

الوحيش؟ األملاني
يكن لم جدي إن األقل. عىل التعزية من يشء امُلتالحقة األفكار هذه يف يل كان لقد
ولكن الطويلة، األجيال الَقيرصوتقاليد وجه يف أندراي ووالدي ابنه وقوف سبب قط يدرك
يف السجن إىل الذهاب يف يرتدد ال وكان الغريبة، الجديدة بعقيدته اإليمان قوي كان أندراي
أما بخري. له يدعو بأن اللوم عبارات من له يكيله ما يختم جدي كان ذلك أجل ومن سبيلها،
للجوع جميًعا يعرِّضنا أن يف قط يرتدد لم فإنه ذلك ومع وأبناءه، زوجته يحب فكان أبي
كان هو أنه يف مطلًقا أشك أكن ولم عنها، يدافع كان التي القضية بذلك ليخدم والدموع

األجل. به طال أنه لو ويرتضيه موقفي يفهم
أن أفكر أن — نفيس عىل الَوقع شديد عزاءً يكن وإن — عزائي أسباب من وكان
بالدنا عن يدفع وهو ُقِتَل قد مات، قد مني بالقرب حياته طول كان الذي قنسطنطني أخي
جام الرسميون رجالنا يصب فهل وإذن القوقاز، جبهة يف ضابط وهو النازيني، الغزاة
االعتقال معسكرات أحد من توٍّا خرجت قد معني وال لها سند ال مسكينة عجوز عىل غضبهم
شخص يف مني ألنفسهم يثأرون هل أو والدتي؟ ألنها غضبهم جام عليها يصبُّون األملانية،
وال السياسية شكوكي عن شيئًا خاللها يف تعرف لم سنني ثالث يل زوجة ظلت التي املرأة

فراري؟ عن
صداها ولكن لنفيس، مؤمًلا وقعها وكان خاطري، يف ترتدد تزال ال األفكار هذه كانت
الثالثة الساعة يف نيويورك يف القطار بي وقف حني كله يخفت لم وإن اليشء بعض ضعف
املحطة طوار عىل أخرى مرة الذكر السالف الرويس الضابط ورأيت األحد، يوم صباح من
تباطأت أني غري املكان، ذلك يف وجودي عن شيئًا يعرف وال مالبس، حقيبة يده يف يحمل

بعُد. من وبينه بيني ما ألطيل سريي؛ يف
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أطراف أحد يف حقري فندق يف نزلت حني به تسميت إيطاليٍّا اسًما لنفيس واتخذت
أُِعدَّت قد الحجرة هذه وكأن مقدًما، حجرتك أجر فيه تؤدي الذي النوع ذلك من املدينة،
وأخذت عيلَّ بابها وأغلقت الرائحة، مقبضة ضيقة، كانت فقد االنتحار، يريد ملن خصيىص
بعض األمريكية الصحف بعض نرشت بيانًا الضئيل الكهربائي مصباحها ضوء يف أكتب

الوقت. ذلك من يومني بعد فيه جاء ما
من قضيته ما وعرف العصيبة، األيام تلك يف الخفي مسلكي شهد إنسانًا أن ولو
لظن نيويورك؛ يف واختفائي واشنجتن، من خفية فراري عىل واطلع مؤرًَّقا، ساهًدا الليايل
األمر واقع يف ولكنني الرشطة، رجال تضليل عىل أعمل وأني شنعاء، جريمة ارتكبت أني
اقتصاديٍّا مبعوثًا بوصفي عميل عن التخيل اعتزمت أني فعلته ما وكل أقتل، ولم أرسق لم

لحكومتي.
ليس أْن يعرف من بينهم يوجد ال أبيهم بكرة عىل األمريكيني أن يف شك من وما
عاقبة وأوخم شناعة أعظم جريمة الدكتاتورية الدولة أبناء أحد يرتكبها التي الجرائم بني
اعتبار إىل يؤدي ال وهو الدنيوي، إلههم بالدولة الكفر هو العمل هذا أن ذلك الفرار؛ من
أحبابه مع الرسائل تبادل عليه يحرم إنه بل وكفى، الدم مهدر وطنه عىل خارًجا «املجرم»
إظهار أو مقابلته عىل سوفيتي مواطن جرؤ وإذا ، حلَّ أينما العار ويجلله بلده أهل من

الجسمي. انتحاره فيه يكون قد بل السيايس، انتحاره ذلك يف كان عليه العطف
وخاصة سوفيتي، رويس يخطوها التي الخطى من عليه أقدمت الذي العمل يكن ولم
وهو البريوقراطية، صفوف يف ممتاز مركز وذا بالشيوعية العهد قديم شيوعيٍّا كان إذا
زمن من عقله أعماق يف أصوله نبتت عمًال هذا كان لقد وقتية. بمؤثرات مندفع أو مستهرت
عليه أقدمت الذي العمل أسباب وليست اجتثاثها، اإلمكان يف يكن ولم ترعرعت ثم بعيد،
حياتي طيات ويف البعيدة، األعماق يف عنه البحث يجب مما هي بل السطح، عىل يطفو مما

كلها.
ويف ١٩٤٤م، سنة أبريل شهر من الثالث اإلثنني يوم يف األصدقاء من عدد إىل وتحدثت
وكان تيمس، نيويورك جريدة من األوىل الصفحة يف فراري خرب نُِرشَ نفسه اليوم ذلك مساء
فلو املوت، من نجاتي يف السبب كان لعله بل بمكان، األهمية من الوقت هذا يف الخرب نرش
الروسية السفارة التهمتني الشعب عامة يعرفه أن قبل بفراري علموا السوفيت حرايس أن
تقبض أن إليها ولطلبت أملاني، جاسوس بأني األمريكية الخارجية وزارة لدى واشنجتن يف
أمام الحقائق ُكِشَفت وقد أما االشرتاكية، السوفيت جمهوريات اتحاد إىل ألُنَْقل فوًرا عيلَّ
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أصبحت السوفيتية السفارة فإن الرواية، فصول يرقب الشعب هذا وأخذ األمريكي الشعب
األقل. عىل ما وقتًا عنه عاجزة أو يشء، عمل عن العجز كل عاجزة

عمله»، يعتزل البالد هذه يف سوفيتي «موظف التايل: بالعنوان الخرب التيمس ونرشت
اآلتي: النحو عىل بََدأ فقد نفسه الخرب أما

يف الروسية املشرتيات بعثة موظفي أحد كرافتشنكو أ. فكتور أعلن باألمس
األمريكي»، العام الرأي حماية «تحت نفسه ووضع عمله، من استقالته واشنجتن
رغبة من تعلنه فيما بأنها االستقالة هذه يف السوفيتية الحكومة اتهم أن بعد
عىل تجري إنما العظمى وبريطانيا األمريكية املتحدة الواليات مع التعاون يف
الحريات توفري عن بالعجز ستالني حكم واتهم وجهني»، «ذات نفاق سياسة

الرويس. للشعب واملدنية السياسية
الحكومة «ممثل أنه فيه ُكِتَب سفر جواز كرافتشنكو مسرت ويحمل
الواليات إىل يرَسل أن قبل وكان األحمر، الجيش يف ضابط وهو … السوفيتية»
موسكو، يف الكبرية الصناعة دور من لعدد أغسطساملايضمديًرا يفشهر املتحدة
الجمهورية وزراء بمجلس امللحق الذخائر لقسم رئيًسا كان هذا قبل ومن
اتحاد إىل املنضمة الجمهوريات أكرب وهي املتحدة، السوفيتية االشرتاكية الروسية
الرويس الشيوعي الحزب يف عضًوا فراره وقت إىل وكان السوفيتية، الجمهوريات

السوفيتي. الحكم تحت هامة مناصب عدة وشغل ١٩٢٩م، عام منذ
بمسلك الخاصة األسئلة عىل يردَّ أن ألسبابوطنية كرافتشنكو ورفضمسرت
التفاصيل من يشء عن يكشف أن أو العسكرية، الشئون يف السوفيتية الحكومة
اإلعارة قانون بتطبيق منها يتصل ما وبخاصة االقتصادية، باألمور املتعلقة

نفسها. الروسيا بالد يف أو السوفيتية، املشرتيات بعثة يد عىل والتأجري

األحد. يوم طوال إعداده يف أكدح ظللت الذي الطويل البيان من فقرات النبأ هذا وتلت
البارد املداد خالل من يظهر لم قوته من شيئًا ولكن نفيس، عصارة البيان هذا حوى لقد
عىل يحملهم ما تجاربهم يف يجدون قلما الحرة البالد أبناء أن ذلك الطابع؛ به كتبه الذي
أمر أنها إال الشناعة من بلغت مهما مأساة أية يف يرون ال وهم ومسلكي، مشاعري تصديق

املألوف. عىل خارج شاذ
يف وألصدقائي بلدي يف ولرفاقي األمريكي، للشعب أرشح أن البيان هذا يف وحاولت
كلما كنت ولكني الرهيبة، الخطوة هذه أخطو أن إىل دفعتني التي األسباب واشنجتن، بعثة
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منه؛ ميئوًسا العمل يل بدا جديد، من كتابته أعدت ثم كتبت، ما ومحوت الكتابة، يف أمعنت
كلها. حياتي بها ألخص ألفاًظا البرش يتكلمها التي اللغات من لغة يف أجد لم أني ذلك

الحرب إعالن مبلغ يبلغ وهو — السوفيتي بالحكم صالتي قطع عىل عزمي يكن ولم
أصوله كانت بل الساعة، عفو نشأ عارًضا أمًرا — بوليسية دولة كل وإىل الحكم هذا إىل
اتخذته، قراًرا يكن لم املعنى بهذا وهو وتجاربي؛ وأفكاري حياتي أطوار كل يف متغلغلة
عملية إليها أدت محتومة، وغاية منطقية نتيجة كان ما بقدر اإلرادة، أعمال من عمًال وال

الحلقات. متصلة طويلة
الحماسة أيام املاضية، األيام إىل أعود أن عيلَّ وجب وافيًا رشًحا أرشحها أن أردت وإذا
وإىل الدنيرب، ضفاف عىل طفولتي منذ جوانحي بني تتأجج كانت التي العدالة عىل والغرية
األهلية والحروب الثورة كانت حني ُغالم، وأنا قلبي يمأل كان الذي بالحرية الهيام أيام
حياة إىل ثم الشيوعي، الشباب حماسة وإىل وسهوبها، أوكرانيا مدن يف نريانها تتأجج
اليائسة واملحاوالت املتكرر، واإلخَفاق الشكوك وإىل الشيوعي، الحزب يف العامل العضو
نفوس يف تبثه بما مزعزعة منهارة عقيدة تسند كانت والتي عام، بعد عاًما توالت التي

قوية. خداعة أوهام من معتنقيها
من حياتي قصة أقص أن عيلَّ وجب كله هذا أرشح أن أردت إذا أني القول وقصارى

نفسها. بحياتي صلتها حيث من الروسيا وحياة آخرها، إىل أولها
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روسية طفولة

ألبناء شخصية تجربة من أكثر ١٩٠٥م عام يف نارها شبَّت التي الروسية الثورة كانت لقد
من أصغر كنت إذ األبناء، أولئك ثاني أنا وكنت الثالثة، كرافتشنكو فيودوروفتش أندراي
معنًى ذات حقيقة إليهم بالنسبة الثورة هذه كانت لقد يوجني. من وأكرب قنسطنطني
لهم بدت بل سناها، من الهزيمة تقلل لم روائية هالة نظرهم يف بها تحيط عميق، خاصٍّ
الغاية عىل أوفت حوادث عىل الثورة هذه انطوت وقد متأللئة، شامخة نفسها الهزيمة هذه
فيما القيم هذه به تقاس الذي املعيار هي تَُعدُّ والتضحية، العليا واملثل والرهبة البسالة يف

عهود. من تالها
بل فحسب إيكرتنوسالف مدينة عىل تقترص لم النطاق، ضيقة ثورة كانت إنها نعم،
يٌد ألبي كانت التي واالغتياالت الحربية والوقائع االجتماعات عىل هذا عن فضًال اقترصت
تكون أن لها َر ُقدِّ عظيمة أسماء ١٩٠٥م عام يف مرة ألول روسيا سماء يف وأرشقت فيها،
علم نحن نعلمه ما قط ليضارع يكن لم وحده التاريخ ولكن التاريخ؛ يف خالد أثر ذات
البهي البأس، الشديد والدنا هو الثورة هذه قاد الذي والبطل الحق الزعيم أن وهو اليقني،
الزرقاوين والعينني امللتوي، األسود الشعر ذو العضالت، املفتول الجسم، النحيف الطلعة،

الرباقتني.
كان فقد الحقيقة، من يشء عىل ينطوي كان علينا العزيز هذا خيالنا أن والحق
املحور هو وظل الحديدية، السكك عمال بإرضاب بدأ عام إرضاب للثورة األول النذير
الحديدية السكك مصانع يف موظف وهو أبي، وكان كله، العام اإلرضاب حوله يدور الذي
منه، امليئوس الكفاح هذا وسط يعمل وظل اإلرضاب، لجنة يف عضًوا إيكرتنوسالف، يف

الجزاء. رش حماسته عىل فشله بعد وُجوِزَي



الحرية آثرت

نسج قد وكأنها أضحت حتى الثورة، هذه تفاصيل شبابنا عهد يف سمعنا ما وكثريًا
ذلك فوق نعرف كنا بل فحسب، حوادثها نعرف نكن فلم وسداه، لُْحَمته حياتنا بُْرد منها
الحرية وحب األوتوقراطية كره ن أَُلقَّ أن إىل حاجة يف أكن لم ولذلك الحوادث؛ هذه أسباب
رفاقي يعد كما البسيطة، الطبيعية األمور من الكره هذا أعد كنت بل واملساواة، والعدالة

والسلطان. الرسمية الحلل ذوي تعظيم اللعب يف
يف أثرها قوَّت والتي وأصدقاؤه، أبي عيلَّ قصها التي ١٩٠٥م ثورة أحداث وظلت
عقيل، يف منقوشة الثورة هذه أحداث ظلت بعد، فيما الحوادث من بأمثالها اتصاالتي نفيس
أهل تطأ الرعد، قصف وكأنها القوزاق، فرسان خيل حوافر أحس أن اآلن ألستطيع حتى
السيوف صلصلة من أوضح طفولتي يف سمعته مما صوت وليس ونساءً، رجاًال بلدتنا
املقلوبة، النقل عربات من املقامة املتاريس خلف واقف أني اآلن ألتصور وإني الرهيبة،
وأرى الحديدية، الطرق وأخشاب منها، املقتلعة والحجارة الطرقات يف املكدس واألثاث
القوزاق وجنود ويتوجعون، يئنون وهم حويل من رصعى يخرون رفاقي الخيال بعني
يف نفيس وأتصور وسخطهم، غضهم جام علينا يصبُّون املتالطم، كاملوج بجثثهم يمرون
الرشطة ورجال الجراكسة فرسان يطاردني العمال، حي يف امللتوية واألزقة الشوارع تيه

الشتاء. ليايل ظالم يف
حويل من املوتى جثث وتبدو القبور، كسكون رهيب سكون املنظر عىل يخيم ثم
كانت كما الثلج، فوق تتسع الدم ومناقع حويل، من والناس الرهيب، البشع بمنظرها

املدرسة. يف مكتبي عىل املوضوع الخشن الورق عىل الحرب بقع تتسع
من ُشِنَق َمن مع لُشِنَق أكتوبر شهر ليايل من الليلة تلك يف عليه ُقِبَض قد أبي أن ولو
نفسه تطاوعه ولم فر، لكنه املتمردون، العصاة يُْشنَق كما اإلرضاب لجنة أعضاء زمالئه
(جدتي بابشكا وعىل قنسطنطني وعىل زوجته عىل نظرة آخر يلقي أن غري من يفر أن عىل
فرعية شوارع وسط الليل منتصف يف تسلل ذلك أجل ومن دائًما، معنا تقيم وكانت ألمي)
يف ٨ رقم منزلنا عىل أقبل حتى بيت، إىل بيت من الكثيفة، الظالل وسط مختفيًا جانبية،

الكبري. بشكني طريق من بالقرب كانتناي شارع
مضاءة، كلها املنزل أنوار أبرص فقد بلبِّه، الروع يذهب وكاد رأى، ما هاله وصله فلما
يف شك لديه يبَق ولم وساق، قدم عىل قائمة حركة من فيه ما يسمع أن وسعه يف وكان
يعود أن وسعه يف يكن فلم هذا ومع يفتشونه، وأخذوا املنزل دهموا قد الرشطة رجال أن
أرسته وعىل منزله عىل أخرية نظرة يلقي أن دون خطر، من له يتعرض مهما أدراجه
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ورفع النافذة، إىل وصل حتى خفية يتسلل فأخذ الوقت، ذلك بعد قط يراهما ال قد اللذين
الدار. داخل إىل منها وأطل شديد حذر يف نفسه

الخفيف طرقه سمعت حني الباب جدتي وفتحت ظنه، يف مخطئًا كان أنه أدرك ثم
وقالت أوقفته ولكنها النوم حجرة إىل يذهب أن وأراد صامتًا، يظل أن إليه وأشارت عليه،
إىل نفسها هي وذهبت آخر.» ولًدا ُرِزْقَت «لقد وقالت: تبسمت ثم نائم.» تانيا «إن له:

ذراعيه. بني وضعتها صغرية حزمة ذراعيها وعىل فورها من عادت ثم النوم حجرة
السيوف وصلصلة البنادق ودوي املتاريس، خلف املوت ليلة مولدي، ليلة هذه وكانت

امللتوية. الرثَّة الطرقات يف األلم ورصاخ الدامية،
«استمعوا حنو: يف أبي وقال نومها، من أمي أيقظ عاليًا رصاًخا فجأة أرصخ وأخذت
أن وبعد الثائر، باسم وعطفه حنانه ساعات يف يسميني بعدئٍذ وظل الثائر!» هذا إىل
االسم بهذا أحيانًا ينطق كان الظافرة الثورة أحداث وشغلتني الشباب سن جاوزت

يظن. مما عيلَّ وقًعا أشد كان التواءً شدقيه به ويلوي التهكمي
زوجته، أبي يودع أن قبل حياتي من األوىل الساعات تلك وأمي أبي بني وقضيت
نطق ما أسمع لم أنني وحده املنطق بقوة يقنعني أن كان من كائنًا إنسان وسع يف وليس
إىل أولهما من يديها عىل القبالت يطبع أره لم أنني أو والحنان، املعزة ألفاظ من وقتئٍذ به
الوسائد كومة بني الجميل املصفر الشابة األم وجه أبي بعيني أشهد لم أنني أو آخرهما،

البياض. الناصعة
حينًا إال يغشاه ال بيتنا يف غريبًا حياتي من األوىل السنني التسع أثناء يف أبي وكان
كان كما مألوًفا عاديٍّا أبًا بيننا تجعله حتى تطول تكن لم حريته فرتات أن ذلك حني؛ بعد
إىل مشاعرنا تثري هربه أثناء يف لنا زياراته وكانت شارعنا، يف األطفال سائر آباء من غريه
ذلك يف مثلها الفلك، دورة من جزء كأنها الزيارات هذه إىل أنظر أنا وكنت حد، أقىص

امليالد. عيد أشجار أو امللون، الفصح عيد بيض كمثل
عبارات ومن القصرية، واألقوال العابرة اإلشارات من له صورة لنفيس وصورت
مفاجئ روع من ينتابنا كان ومما بابشكا، ومن أمي من أسمعها كنت التي العطف
وكثريًا الثوار، رفاقه بها ينطق كان التي املتفرقة الهمسات ومن سالمته، عىل وخوف
والحلل املتقشفة الزاهدة الوجوه ذوي وللطالب املطاردين، للرجال مأًوى بيتنا كان ما
املروع املجهول الغريب العالم ذلك من القادمني الكثة اللحى ذوي والرجال الرسمية،
قصص من يروونه وما رساًعا بنا يمرون الذين الزوار أصبح وقد سيبرييا، يدعونه الذي
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أصبحوا التخفي، وثياب الرس وكلمات املرتشني، املوظفني وعن السجون، من فرارهم عن
خيايل. يف ألبي رسمتها التي الصورة من جزءًا هذه وقصصهم هم

األخبار من يعرفه ما بكل يأتيني شهًرا عرش بثمانية يكربني الذي قنسطنطني وكان
صغرية. كانت مهما

ليس بابا أن فيتيا يا تذكر أن «يجب الكربياء: يتصنع وهو أحيانًا يل يقول وكان
سيايس.» رجل هو بل قاتًال أو ا لصٍّ

كوتيا.» يا «نعم، يقول: ما معنى أفهم ال وأنا أجيبه فكنت
تربح ال األرض— هذه عىل شهدته ميالد عيد ثالث — امليالد عيد ليايل من ليلة وثمة
كثريًا حياتي كتاب من صفحة فهي تفاصيل، من َحَوتْه ما بكل مخيلتي يف ماثلة ذكراها

اللذيذ. الحزن من نوع ولكنه حزين، وأنا إليها أرجع ما
بعني أرى أزال وال العطلة، أيام من يوم بعد عميق نوم من بابشكا أيقظتنا فقد

العارية. الحجرة أرض عىل منثورة الجديدة لعبنا الخيال
املسكني.» أباكما وودِّعا الصغريتان اليمامتان أيتها «تعاليا تنتحب: وهي لنا وقالت
النوم بمالبس ونحن باألخرى، قنسطنطني وأمسك جدتنا يدي بإحدى أنا أمسكُت ثم
حجرة إىل بنا وسارت مأخذ، كل الحرية منا أخذت وقد نومنا، من تماًما نَْصُح لم الطويلة
بني وكان فيها، املحتشد الجمع وإىل الضوء إىل النظر عىل تقويان ال وعيناي االستقبال،

رسمية. حلل يف غرباء فكانوا الباقون أما األرسة، أصدقاء أحد الجمع هذا
يف تبكي أخذت أمي ولكن امليالد، عيد شجرة فوق موقدة تزال ال الشموع وكانت
كان حيث إىل وتقودنا بيدينا بابشكا تأخذ ثم حقيبة، يف املالبس تضع وهي صوت غري
هي وتُخاِفت راكعني، معها فنخر املسيح، صورة به كانت الذي الركن يف املقدس املصباح
صدره إىل ويضمني فريفعني أبي أنه أعرف رجل ويأتي األرض، عىل تسجد ثم بالصالة
أن إيلَّ فيَُخيَّل غريبًا، نظري يف يبدو الليلة هذه يف ولكنه مرة، من أكثر ويقبِّلني بقوة،
ذراَعيه من كوتيا يرفع ثم أراها، أن تعودت التي وشارباه لحيته منه أُِزيلت قد عاٍر وجهه

الحجرة. خارج إىل جدتنا تقودنا ثم ويقبِّله،
أكثر أمامي ماثًال الصورة من الجزء هذا يبقى أعلمه ال ولسبب — الباب عند وأرى
غري يف يرصخ حلته عىل كثرية أرشطة ذا ملتحيًا ضخًما رشطيٍّا — منها آخر جزء أي من

املرتجفني. شاربيه فوق الكبرية الدموع وتنحدر حياء
امليالد، عيد ليلة يف أرسته يزور أن اعتزم وأنه مختفيًا، كان أبي أن بعُد فيما وعرفت
بعض يف أنفسهم يعرِّضون الفارين أن الخاصة تجاربهم من يعرفون الرشطة رجال وكان
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وا فانقضُّ الهامة، األعياد هذه مثل يف بأحبابهم باجتماعهم عليهم القبض لخطر األحيان
قبل متاعه فيها يحزم الزمان من ساعة للثائر وأتاحوا الدار، يفتشون أخذوا ثم بيتنا، عىل

به. يرحلوا أن
أقلبها: ما كثريًا الخاص طفولتي سجل يف أخرى صفحة وهناك

القامة طويل علم طالب العشاء مائدة حول جلوس ونحن مساء ذات علينا يقبل
ارتجاف من أنا وأدرك الرباقة، الكبرية الغالية من شاي قدح أمي له وتمأل الطلعة، بهي

بال. ذي يشء عن يحدثها الشاب أن الشاي قدح واهتزاز يدها
أندراي وإن الليلة، تلك يف السجن من للفرار أُِعدَّ قد يشء كل إن لها يقول فهو
الحسبان، يف ليست عراقيل تحدث لم إذا الليل منتصف قبل منزله يف فيودوروفتشسيكون
بعض له تعدَّ أن والدتي واجب من وإن دقائق، بضع من أكثر املنزل يف يقيم لن ولكنه
من يحتاجه ما له ز وُجهِّ إيكرتنوسالف، يف مخبأ له أُِعدَّ قد وإنه لرحلته، الالزمة األشياء

الشخصية. تحقيق أوراق
هذه خاتمة نعرف أن قبل النوم فراش عىل كلنا أُلقينا ألنا األسف كل أسفنا وقد

املثرية. القصة
األخرى، تعزي كلتاهما وأخذت الثاني، اليوم يف البكاء من وبابشكا هي أمي وأكثرت
مفعم الوجه، ممتقع وهو مرة من أكثر الطويل العلم طالب وجاء البكاء، إىل تعودان ثم

األنباء. آخر لهما يحمل بالحزن، القلب
وكان ذريع، بفشل باءت قد إيكرتنوسالف سجن من للفرار املدبرة املؤامرة أن وتبني
قتل إىل االضطراب وأدى جاسوس، الفتنة مثريي بني كان أْن شك غري من فشلها سبب
كانوا وإن أمرهم عىل املتمردون ُغلب ما ورسعان املسجونني، من وكثري الحراس من عدد
خالل إليهم ُهرِّبت واملسدسات، الخناجر من قليل عدد عىل يحصلوا أن استطاعوا قد
تلك يف وقعت التي املذبحة ُخلَِّدت وقد عدتهم، إعداد يف قضوها التي الطويلة األسابيع

الروسية. الثورات تاريخ يف السياسيني املسجونني وهزيمة هي الليلة
الجراح بآثار يفخر حياته طول ظل وقد عليه، يُْقَىض كاد حتى ُجِلَد أبي أن ويبدو
هو سيحاكم أنه الظن وأكرب السجن، مستشفى إىل وأُِخذَ الحادث، هذا يف أصابته التي
يف الشاقة باألشغال عليه يُْحَكم وقد الحياة، قيد عىل بقي إذا الثورة زعماء من وعدد

باإلعدام. املرة هذه يف عليه ُحِكَم وربما سيبرييا،
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املرة هذه يف معه وجاءت الوقت، ذلك من أشهر عدة بعد أخرى مرة الطالب وجاء
يف تلفنا مهتاجة مضطربة وهي أمي أخذت ما ورسعان الجمال، بارعة القد ممشوقة فتاة
أباكما.» سرتيان فإنكما به تؤمران ما وفعلتما صامتني ظللتما «إذا لنا: وتقول معطفينا
كلنا نحن وركبنا إحداهما، يف والفتاة الطالب ركب عربتان، بابنا خارج ووقفت
ترتك ال منها مسافة وعىل ورائها ِمن عربتنا وسارت الطالب، عربة وتقدمت األخرى، يف
يف كنا ما ورسعان الواسع، بشكني طريق الحال هذه عىل واجتزنا أمرها، يف للريبة مجاًال
أبراجه أحد أمام لحظة العربة وتقف الكئيب، القديم السجن من مرأًى عىل املدينة قلب
إىل عربتنا تصل وحني سريها، تواصل ثم عليها، املتفق اإلشارة هي هذه وكانت األمامية،

الفرس. بُجلِّ ويعبث السائق ينزل نفسه املكان هذا
أبوكما، ذا هو «ها آذاننا: يف وتهمس االهتياج شدة من وتلتهبان والدتي عينا وتربق
أسود شبًحا إال أبرص ال ولكني شيئًا، أرى أن جهدي وأحاول الربج، يف نافذة إىل وتشري
يشري الذي الرجل رأس وكان بمنديل، ح يلوِّ الحديدية القضبان ذات النوافذ إحدى خلف
ثم بابا!» «بابا! قائًال: كوتيا ويصيح والدتي وجنتَي عىل الدموع وتنحدر براًقا، حليًقا إلينا
ورائها، إىل أمي وتنظر الجواد، فيعدو بسوطه، جواده ويرضب مكانه إىل السائق يصعد

الربج. ترى أن وسعها يف دام ما بيديها ح وتلوِّ
الطالب ويقبِّل البستان، يف عليه متفق مكان عند انتظارنا يف والفتاة الطالب ونجد
علينا تحنو وكذلك بالحلوى، جيوبنا ويمأل القويتني، ذراَعيه بني ويحملنا والدتي، يد
وخطر أحزان من حواه بما خالًدا، يوًما كله اليوم كان وهكذا شديًدا، حنوٍّا الجميلة الفتاة
فأشعر املخاوف وتنتابني بنفيس، أنفرد حني اليوم ذلك يف أفكر ما وكثريًا واهتياج،

أعرفه. ال لسبب وهدوء باطمئنان
وترسم املقدسة الصورة ركن يف القائم املصباح إىل تشري وهي بابشكا قالت ما وكثريًا
أو الشنق من أبي أنجت التي هي املعجزات من معجزة إن الصليب: عالمة جسمها عىل
ذلك يف يوضعون كانوا اإلعدام حكم ينتظرون الذين املسجونني أن ذلك سيبرييا؛ إىل النفي
نعلمه ال لسبب أبي عىل َف ُخفِّ الحكم ولكن الزوار، باستقبال لهم يؤذن وال بالذات، الربج

طويلة. غري مدة الحبس إىل
ورب تعيش، أن كرافتشنكو أرسة تستطيع كيف أفكر أن من أصغر وقتئٍذ وكنت
بعد شخًصا زادت أن بعد وخاصة السجن، داخل يف أقواتها لها يكسب الذي األرسة
ببعض يمدوننا كانوا الوطنية القضية يف أبي رفاق بعض أن والواقع يوجني، أخي مولد
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ببعض يأتوننا كانوا الحديد السكك مصانع يف العمال من قليًال عدًدا أن كما العون،
والخرض والفاكهة والبط الدجاج من هدايا األحيان بعض يف إلينا تصل وكانت الهدايا،
كانت والدتي أن يف عادي غري شيئًا أَر ولم ألبي، جداي يسكن حيث ألكسندروفسك من
فيها كانت التي األوقات يف حتى الناس، من لغريها املالبس خياطة يف الدوام عىل تعمل

اإلصالح. إىل حاجة يف نحن مالبسنا
أستطع ولم أرقت أن — عمري من والسادسة الخامسة بني وأنا — ليلة ذات وحدث
شديد، حذر يف وفتحته حجرتي باب إىل قدمي أصابع أطراف عىل خفية فتسللت النوم،
اآلن أمي يف فكرت وكلما الكريوسني، مصباح ضوء يف الخياطة عىل مكبَّة أمي فأبرصت
الضوء يغشاها الليلة، تلك يف رأيتها كما صورتها أحيانًا إيلَّ عادت السنني طول بعد

الحزين. ووجهها الرباق بشعرها
ممشكا؟» يا فراشك إىل تأوين ال «ِلَم فسألتها:

تعاَل بأس ال أنت؟ تنم لْم ِلَم ولكن العمل، من بعُد أتعب «لم تبتسم: وهي فقالت
إليك.» أتحدث أن أريد ألني ولدي؛ يا إيلَّ

ِحْجرها. يف وأجلستني جانبها، إىل بعملها وألقت بأسنانها، الخبز وقطعت
يكن لم إن أقول، ما ستفهم أنك يف عندي شك وال ماهر، طيب ولد «إنك يل: وقالت
مهما األفواه هذه كل تُطَعم أن السهل من ليس إيلَّ! فاستمع تكرب، حني املستقبل ففي اآلن

حني. إىل حني من أشياء إليه تُرَسل أباك أن إىل هذا بالليل، عميل طال
بنتليفتش فيودور جدك مع لإلقامة تذهب حني فيتيا يا قليًال أسهل األمر وسيكون
وستذهب ا، جمٍّ حبٍّا يحبونك شورا وعمتك األخرى وجدتك فهو ألكسندروفسك، مدينة يف
لتأخذك شورا عمتك غًدا إلينا وستأتي لزيارتك، كثريًا نحن ونذهب املدرسة، إىل عندهم من

فراشك.» إىل اذهب واآلن معها،
تبكي. أنها وقتئٍذ عرفت ولكني بغلظة، حجرها عن وأبعدتني

هادئة نظيفة بلدة — الثورة بعد َزبُرزهي سموها التي — ألكسندروفسك وكانت
بني الدهر، أبد مطمئنة ستجري وكأنها مطمئنة، فيها الحياة تجري الريف، بالد من
البلدة هذه حياة وكانت منها، القريبة الكثيفة والغابات املاء الصايف املتسع الدنيرب نهر
والقرميد، اآلجر من مصانع بضعة فيها أُِقيمت وإن األوكرانية بالرتبة الصلة وثيقة تزال ال
معظم يف وكان بدايتها، يف األخرى الصناعية األعمال من وقليل للمعادن، مصاهر وبضعة
منها، ذراع كل وكانت منزرعة، كثرية وبساتني لألسواق، الخرض تنتج حدائق بيوتها
والخنازير. واإلوز والبط بالدجاج تعج الجديدة، حياتي مركز اآلن أصبح الذي كاملكان
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يف السابقة حياته قىض عمره، من السادسة يف نشط غالم عينَي يف املكان هذا وبدا
عطر وكان فيه، إقامته طوال لعواطفه مثريًا املكان هذا بدا الكبرية، إيكرتنوسالف مدينة
حنيني ينسيني بأن كفيًال منها عطر أي وكان البذور، حوانيت من شذاه يفوح التوابل
الحدادين، حوانيت من يتطاير الرشر أرقب الوقت بعض أقيض وكنت رأيس، مسقط إىل

الدخان. منها ينبعث التي اآلجر قمائن حول يكدحون والنساء الرجال أشاهد أو
يمتلكها التي النقل بعربات األسواق أيام يف يموج البلدة يف الرئييس الشارع وكان
فضفاضة أثواب يف وبالنساء الضأن، جلود أو ملونة مالبس يرتدون وبالرجال الزراع،
عىل الحرض أبناء نحن إلينا ينظرون الحفاة القرويني وأبناء بلدنا، يف الدمى تلبسها كالتي
يمتلكها التي الواسعة الخرض ضياع ألكسندروفسك أطراف عىل تقوم وكانت استحياء،
نقلهم عربات الغجر فيها ينرش التي األدغال تمتد الضياع هذه وراء ومن البلغاريون،
الليايل يف معسكراتهم نريان فيها ويوقدون خيامهم، فيها وينصبون املزخرفة، الزاهية

الطوال.
فيها يكن وإن املدقع، الفقر أو الواسع الثراء ذوي من ألكسندروفسك أهل يكن ولم
تقيم كانت التي شتشيكتهني كأرسة مورسة أخرى قليلة وأرس بالتسول تعيش قليلة أرس
من كثري عىل بهما تفخر للخيالة داران املدينة يف وكان األحمر، بالقرميد ُكِيسَ قرص يف
الصليب يرسمون مرة ألول الشاشة عىل تقفز األشباح رأوا إذا الزراع شيوخ وكان املدن،
الخمس يف أودسا أو كيف من البلدة عىل وأقبلت الشياطني، هذه أذى ليتقوا صدورهم عىل
بعضاملرسحيات، فيه تمثل أسبوًعا لتقيضفيها املمثلني من فرقة فيها أقمتها التي السنني
من وغريهم الحبال عىل والالعبون املشعوذون هم فيها أشاهدهم كنت َمْن أكثر ولكن
إىل الجماهري يجتذبون هؤالء كان ما وكثريًا الالعبة، الدببة ومعهم األجنبية، املالمح ذوي

البستان.
معاش من الضنك من خالية ولكنها بسيطة عيشة يعيشون كرافتشنكو آل وكان
جدي من تتألف األرسة هذه وكانت الصغرية، الثالثة بيوتهم من بيتني أجر يكمله وسط
شيخوختهما، يف أنجباها التي شورا ومن مكسمفنا، نتاليا وجدتي بنتليفتش فيودور
الجريان به تمد ما نظري شهر كل يف املال من قليل عىل هذا فوق تحصل األرسة وكانت
يف الصغرية النقود من قطعة آن إىل آن من يُْلقون كانوا الجريان أولئك أن ذلك املاء؛ من

ملنزلنا. الخلفي الفناء من املاء أخذهم نظري حديدي صندوق ثقب
طريقة املران بطول حذقت شورا عمتي ولكن الصندوق، بمفتاح يحتفظ جدي وكان
يعلم أن دون النفقات، من حسابه يحسب لم ما بها لتؤدي منه الصغرية النقود إخراج
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من القادم أخيها ابن الرس هذا يف شاركها ما ورسعان وحرصه، شدته رغم والدها بذلك
القوة من يكن لم هذا إحساسه ولكن إثم، من عمته تقرتفه بما وأحس إيكرتنوسالف،
أسبوع كل كوبكات1 ثالث أتقاىضمنها وكنت الغنيمة، من قسطه وبني بينه يحول بحيث
ولرشاء الخيالة لدار تذكرة ثمن يكفي قدر وهو البالط، مسح يف إياها معاونتي نظري
ابتعادي نظري أسبوع كل يف النقود من آخر بقدر تحبوني وكانت الحلوى، من قطعة

خطيبها. زارها إذا عنها
وبالفاكهة واملجففة، الطرية بالخرض يمداننا وحديقتنا الرقعة الضيق بستاننا وكان
كانت التي األنواع املختلفة الفتانة املربيات من أخرى وبطائفة العام، طوال والبطيخ
الدوام عىل أذكر فأنا املربيات، عمل فصل أنَس ال أنَس وإن جدارة، عن بها تفخر بابشكا
العجيبة والليايل املغيل، السكر وعبري الفاكهة، عصارة جانبها تفيضعىل النحاسية األواني

الداكنة. بالحمرة أيدينا تتخضب حتى الكرز فيها نجمع نظل كنا التي
رجًال وكان معه، ألقيم جئته حني عمره من الثمانني نحو يف بنتليفتش فيودور وكان
وبطن البياض صافية لحية ذا بنفسه، معجبًا املنكبني عريض البنية قوي القامة متوسط
بقيادة ١٨٧٨م عام يف رحاها دارت التي الروسية الرتكية الحرب يف اشرتك وقد كبري،
أما صف، ضابط برتبة وهو بعدها تقاعد سنني عدة الخدمة يف بعدئٍذ وظل شبليف،
أنيقة وديعة عجوًزا سيدة وكانت عاًما، عرش باثني زوجها تصغر فكانت مكسمفنا نتاليا
يف جدي تركت بفكاهاتها نطقت إذا الفكاهة، حلوة براقتني، صافيتني عينني ذات البزة،
إىل حاجة يف أطفال كأننا نفسه، زوجها بيننا ومن جميًعا، تعاملنا وكانت أمره، من حرية

والتهدئة. التدليل
طقطقة إىل نستمع ونحن الطويلة، الشتاء ليايل يف بنتليفتش فيودور يرس وكان
بابه من يخرج لهيبها ونشهد األبيض، بالجري املطيل الضخم األتون يف الخشبية الكتل
علينا يقص أن بنتليفتش فيودور يرس كان األرض، عىل عجيبة صوًرا ويرسم املفتوح،
املجلس حرض إذا وكان املفاجئة، والهجمات الحربية والوقائع واألكراد األتراك قصص
الصغري»2 «األب كان التي الجرأة أعمال عن يحدثهم ينطلق السن يف طاعنون له أصحاب

قليًال. أقل أو مليًما يوازي ما العملة أسعار اضطراب قبل قيمتها كانت روسية عملة 1

الروسيا. قيرص يقصد 2
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األعمال هذه وكانت بعنايته، فيلحظها عليائه من ينزل البعيدة بطرسربج سان يف نفسه
قصتها. أعيدت كلما غرابة تزداد املجيدة

ركوب أعجب ما األعمال! هذه أعجب ما «أال وازدراء: تهكم يف تقول بابشكا وكانت
من يشء إىل تحتاج أعمال هذه كأن األتراك! عىل النار وإطالق الشوارب وفتل الخيل

العقل.»
حلة وهي الرسمية، حلته يرتدي واآلحاد املواسم أيام يف بنتليفتش فيودور وكان
الركوب رساويل طريف حول أبيض وإطار المعة، نحاسية أزرار ذات براقة، اللون زرقاء
حتى هذين حذاءيه يمسح أن عادته من وكان املرتفعني، حذاءيه يف النازلة الواسعة
كما فوقها من لحيته وينرش صدره، عىل والصلبان األوسمة ويصف كاملرآتني، يصبحا
الجاسية ه كفِّ يف الصغرية بيدي أمسك النحو هذا عىل نفسه ل جمَّ ما فإذا العلم، يُنرش
بنفسه، إعجابًا مني أكثر غالم كلها ألكسندروفسك يف يكن ولم الكنيسة، إىل بي وسار
يخلعوا أن — شأنًا منه أقل وهم — البلد ذلك أهل عىل حقه من أن إيلَّ يخيَّل وكان

بابشكا. صحة عن ويسألوه له تعظيًما قبعاتهم
القيود تكن لم وإن بجده، نفسه الحفيد فخر من أقل بحفيده الجد فخر يكن ولم
فلم العواطف، هذه إظهار يف يبالغ أن له يجيز مما نفسه عىل فرضها التي الشديدة
مقصود عرض ولكنه َعَرًضا يقولها أندراي.» أبيه ولد «إنه قوله: من بأكثر ينطق يكن
بعبارة أو السجن، نزيل كان البكر جدي ولد أندراي أن أحد عىل خافيًا يكن ولم متصنع،
جدي، حرضة يف قط األمر هذا يذكرون يكونوا لم جرياننا ولكن السجن، حليف كان أدق:
فيودور وكان املتقني، عباده هللا بها يمتحن التي الباليا إحدى هذه أن يرى هو وكان
يكن لم أنه األمر يف ما وكل إعجابًا، به يعجب كان بل أندراي، ولده يحب بنتليفتش
عىل سخطه وبني عروقه، يف يجري الذي الزكي» «والدم أبي حكمة بني التوفيق يستطيع
الحربية الروح انحطاط وإىل الكتب، دراسة إىل غامضة بطريقة هذا يعزو وكان القيرص،

له. ويأسف يحزنه انحطاًطا الروسيا يف
وسأقيض شجاًعا، جنديٍّا حياتي طوال كنت «لقد الدوام: عىل يقول أن يرسه وكان
يريد وماذا شيئًا، أشكو وال ربي وأعبد واجبي أؤدي شجاع، جندي وأنا كلها حياتي

أعرف!» كنت إن عيلَّ هللا لعنة أال أندراي؟
إسكاته، عىل تعمالن كانتا ولذلك يؤملني؛ القول هذا أن تعرفان وشورا جدتي وكانت
عىل علمه يقترص وال حقيقته، عىل العالم يعرف متعلم، رجل أندراي إن له: وتقوالن

واألكراد. األتراك
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يكون قد صحيًحا، هذا يكون «قد حزين: مكتئب وهو يقول بنتليفتش فيودور وكان
إن «نعم، مجاملتي: بها يبغي التي العبارة تلك هذا قوله إىل يضيف ثم صحيًحا.» هذا
أعظم وما سيايس، سجني إنه قتل، أو رسق ألنه يُْسَجن لم ولكنه السجن، نزيل أندراي

وذينك.» هذا بني الفرق
وكانت أبي، عن األخبار من نُتًَفا الدوام عىل تحتوى رسائل والدتي من أتلقى وكنت
أحيانًا يحدث وكان القراءة، أنا أعرف أن قبل عاٍل بصوت الرسائل هذه تقرأ شورا عمتي
العنيد، ابنه عىل طعنًا قاسية شديدة بألفاظ فيفوه نفسه، بنتليفتش فيودور ينىس أن
وعضضت قوية، رصخة أثنائها يف رصخت عنيفة ثورة ثرت أن املرات هذه إحدى يف وحدث
يهدئ أخذ بل أتوقع، كنت كما بالسوط يرضبني لم ولكنه جدي يد الغضب َسْورة يف وأنا
دمي هذا و«إن أبي عن أدافع أن يرسه إنه ويقول صدره، إىل بحنان ويضمني روعي، من

أوفياء.» قوم كرافتشنكو آل فنحن عروقك، يف يجري
أبي، أصدقاء من صديق عند األسبوع آخر عطلة أقيض والفينة الفينة بني وكنت
أقيض كنت بيته يف وأنا وكأني متيا، عمي أدعوه كنت املعادن صناعة يف يعمل رجل وهو
ثالث مع وجودي والحماسة املتعة من يبعثه بما يفضله إنه بل نفسه، أبي مع الوقت
إيلَّ، وأحبهن النساء أجمل من وأصبحن كلهن كربن وقد خبيثات، حسان صغريات بنات

ولحمي. دمي من بأقاربي صالتي عن تقل ال أيامي مستقبل يف بهن صالتي وكانت
يتحدث كان كما جديد، عالم ميالد وعن والعدالة، الحرية عن يتحدث متيا العم وكان
وتولستوي وجوركي هرزل مؤلفات من موضوعات علينا يقرأ كان ما وكثريًا عنها، أبي
شبيه والتقوى، اإليمان عن ينم وبصوت مهل عىل يقرؤها أطرافها، ثُِنيَت صحائف من
عمي يوقظني أن هو أحبه كنت ما أكثر لكن املقدس، الكتاب يقرأ وهو جدي بصوت
متواصل جهد يف الغابات يف اليوم نقيض فكنا الصيد، إىل سويٍّا لنذهب الفجر قبل متيا
بها وأفاخر الربي والدجاج باألرانب مملوءة وكيًسا بندقيته كتفي عىل أحمل وأنا نعود ثم

صدتها. الذي أنا كأني
كثريًا فيه يقيض الثاني، بيته الدنيرب نهر فكان السمك، صيد يحب فكان جدي أما
ابتالع نرتقب كنا وبينا الهادئ، النهر ماء فوق يطفو الصيد قارب كان وبينا وقته، من
ُقِتلوا الذين األتراك عن املحبوبة قصصه سمعي عىل يعيد هو كان للشص، السمك
الدوام عىل يعودون كانوا الذين والقوزاق األوكرانيني وبخاصة الروس وعن باأللوف،
حماسة تزداد قصصه وكانت الرشف، بأوسمة صدورهم محالة باألسالب، الحقائب بُجر

خياله. جماح بفكاهتها تكبح جانبه إىل تكن لم زوجته ألن لشعوري؛ وإثارة
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شاطئ عىل األشجار من أيكة إىل القارب شددنا السماء كبد يف الشمس علت فإذا
تطفح ووجوهنا وأرجلنا، بأيدينا نرضبه املاء يف نسبح وأخذنا مالبسنا وخلعنا النهر
بنا حل فإذا قرن، أرباع ثالثة من يقرب ما جدي وبني بيني أن نذكر نكاد وال بالِبْرش،
فتأخذ اليوم، صيد نحمل وقوة، نشاًطا ممتلئني البيت إىل عدنا الجوع، نا وعضَّ التعب
بعض ويكفي يكفينا الصيد ذلك وكان الدار، فناء يف لتقليه بعضه مكسمفنا نتاليا جدتي
الصنف ذلك منها وتصنع جدتي تطهيها الثاني لليوم بقية منه وتبقى األعزاء، األصدقاء

النساء. سائر دون بطهيه هي انفردت الذي
يخفف ال عسكرية شبه معيشة ألكسندروفسك يف نعيش كرافتشنكو آل نحن وكنا
رضورة مجرد زوجها به يقوم الذي العمل يكن ولم املدنية، بابشكا رقة إال حدتها من
أداء عن يشء يف يفرتق وال بأدائه، نفسه تأمره واجبًا هذا فوق كان بل الظروف، تحتمها
وكنا السائلني. عىل والتصدق املقدسة، الصورة تحت الليل طول املصباح وإضاءة الصالة
ومع البستان ويف الحديقة يف لنعمل الشمس؛ ورشوق ونستيقظ مبكرين، فراشنا إىل نأوي
أقوم أن إيلَّ يُْطَلب كان فقد األعمال، هذه من أُْعَفى أكن لم الدراسة أيام يف وحتى املاشية،
عمًال تعدها جدي رسمها التي القواعد تكن فلم الدروس وأما الفطور، قبل منها بنصيبي
يف البارد باملاء واالستحمام االغتسال عىل يدربني وكان جهد، من فيها بذلت مهما ا حقٍّ
أن ويعلمني والجنود»، الرجال «يفعل أن يجب كما الجو، حالة تكن مهما الطلق الهواء

الربد. أو بالحر أتأثر أال صغري من عوَّدني كما تذمر، أو شكوى دون األلم أتحمل
الثامنة أو السابعة يف وحدي ذهبت حني جدي فيها عاقبني التي الوحيدة املرة وكانت
أمكنتني التي هي شورا كوبيكات وكانت شعري، ضفائر يل يقص حالق إىل عمري من
القوية والعطور املنزل إىل وعدت أوانها، يحلَّ أن قبل الطريقة بهذه رجولتي أثبت أن من
الذي العقاب وكان غضبًا، أثرها عىل استشاط نظرة جدي عيلَّ وألقى رأيس، من تفوح
وأخذ الضأن، مقصات من بمقص جدي جاء فقد جرم، من ارتكبت ملا مناسبًا بي حل
والصابون باملاء بعدئٍذ جاء ثم ورفاقي، جريتي من مرأى عىل الحالق، صنعه ما به يفسد

بالبنات. الخليقة الروائح منه ليمحو املشوه رأيس قحف بهما وغسل
أيام إىل قائمة منهم لكثريين صداقتي ظلت أصدقاء عدة املدرسة يف لنفيس واتخذت
الدراسة أوقات وكانت هذه، أيامنا ويف بالدنا يف الدهشة إىل يدعو أمر وهو كهولتي،
التي البدنية العقوبات وكانت منازلنا، يف نؤديها واجبات األيام معظم يف يعقبها طويلة
العنارص من تَُعدُّ وكانت العادية، األمور من للدرس التفاتنا وعدم لتأخرنا علينا ع توقَّ

األوالد. تربية يف عنها غنى ال التي الرضورية
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يلقيها التي الدين دروس إال يضايقني يكن ولم الحفظ، رسيع الحظ لحسن وكنت
عن نحفظ أن إلينا يطلب كان لحيته، بني من بها ويتمتم العجوز مكسيم األب علينا
أن عن عجزنا فإذا القديمة، السالفونية باللغة معنًى لها نفقه ال طويلة أدعية قلب ظهر
الذي وكان صارًما، عقابًا هذا عىل عوقبنا تقريبًا، كلنا لنا يحدث كان ما وهو نعيدها،
الجدري آثار شوهت والذي إليه، املقرب مكسيم األب تلميذ كوزيا يأتي أن وقتئٍذ يحدث
بالعصا يجلدهم كوزيا ويأخذ ا صفٍّ املجرمون يركع ثم الغرض، لهذا أعدَّها بعصا وجهه،
مكسيم األب أن يف شك من وما الرضبات، يعد األثناء هذه يف والقسيس أعجازهم، عىل
السالفونية، اللغة تعليم يف فائدة أقل منه نفد لم وإن ألرواحنا، إصالًحا هذا يف يرى كان
من خروجنا بعد الطريق يف لكوزيا نكمن أن الحال بطبيعة الدوام عىل يحدث الذي وكان

تعليمنا. منهج من يتجزأ ال جزءًا أيًضا هذا وكان صاعني، الصاع له ونكيل املدرسة
أغنى ابن شتشيكتهني الشاب وهو قسوتنا رضوب إليه نوجه آخر هدف ثمة وكان
عىل مشيًا نحن إليها نأتي كما املدرسة إىل يأتي هذا نك يكن ولم ووارثه، البلدة يف إنسان
وكان الخدم، يحرسه جميلة عربة مستقالٍّ إليها يأتي كان بل طويلة، مسافات األقدام
يرسه وكان براقة، أزرار ذوي وحذاءين منىش، مكويٍّا وطوًقا املخمل من سرتة يرتدي
أن يصح ال جرائم هذه أن نرى نحن وكنا جيبه، يف بالنقود يصلصل أن هذا عن فضًال
فنرتكه والحلوى بالنقود يرشونا أن أحيانًا يسعه كان أنه عىل العقاب، من مقرتفها ينجو
رضبًا عمله عىل نرضبه ثم الرشوة منه نقبل كنا ما كثريًا أننا أنكر ال ولكني وشأنه،

شديًدا.
عبث من الكثري ونرتكب الهوكي نلعب املدرسة نظام شدة من الرغم عىل وكنا
املدينة، طرف يف للخرض مزرعة عىل نغري أن اعتزمنا يل ورفيًقا أنا أني وأذكر الطفولة،
نكد ولم حياتي، مستقبل يف أصابتني حقة مأساة أية أذكر مما أكثر الغارة هذه أذكر
ولكنه الضخم، البلغاري داهمنا حتى الحلو البطيخ ونتذوق الصغري بالخيار جيوبنا نمأل
أمرنا ثم الرسقة، رضر عن علينا ألقاها بمحارضة الرضب عن استعاض بل يرضبنا لم
حيث من نعود وتركنا سبيلنا وأخىل الخيار، من حفنة منا كالٍّ وأعطى رسوالينا، نخلع أن

رسوالني. غري من جئنا
هذه عىل بيتينا إىل عدنا الدنيا أظلمت فلما الليل، َجنَّ حتى ساعات عدة وانتظرنا
بسبب العار من لحقنا ما وظل أحد، بنا يلتقي ال حتى ملتوية بطرق املرشفة غري الحالة
هذه أثارتها التي السخرية بسبب األلم من لقيناه ما وكان طويًال، وقتًا يالزمنا العمل هذا
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أو بالعيص جلدنا ألهب الرجل أن لو لنا يحدث كان ما كل من أشد املدينة يف الحادثة
السياط.

املتكربين عىل والشقاء البؤس من نجلبه كنا ما اآلن أذكر أن وسعي يف وليس
ما هول من جسمي سائر ويرتجف ركبتاي تصتك أن دون املدرسني من املتغطرسني
كان املنظارين، ذا الحال الرقيق البائس الروسية اللغة مدرس أفريشيف ولكن نعمل، كنا
الروس، الفكر لرجال متقدًما نموذًجا يكون أن الرجل هذا ويكاد وعبثنا، عنتنا من ينجو
غائرتني عيناه وكانت املسكنة، وبعض والثرثرة الشعرية والنزعة بالشدة يتصف فكان
ال جميًعا، مشاعرنا تثري الرويس األدب يف دروسه وكانت التعصب، سمات فيهما تبدو
لزبرزهي زيارة أثناء يف الوقت ذلك من سنني بعد علمت وقد الصغار، األوالد منا يُستثنى

الثورة. أثناء يف ُقِتَل أفريشيف أن
كنت ولكني بالغجر، االختالط عن يُنهون الكريمة األرس أبناء من األوالد صغار وكان
سيدمان، يُْدَعى صبي وهو منهم، صديًقا يل اتخذت فقد بهم، االختالط كثري هذا رغم
ونحن مرة وحدث العشرية، تلك أفراد من وكأني أصبحت أن الصداقة هذه نتيجة وكانت
سيدمان من كان فما قدمي، تحت فجأة الجليد هوى أْن املتجمد الدنيرب نهر ماء عىل ننزلق

صداقة. من بيننا كان ما الحادث هذا وقوَّى وانتشلني، الثلجي املاء يف غاص أن إال
هذه يف وكنت أنتحلها، ألعذار الغجر معسكر إىل وأذهب البيت أغادر كنت ما وكثريًا
وأرقب الشعبي، َقصصهم إىل وأصغي معهم، أصطليها نارهم، جوار إىل أجلس الزيارات
بينهم بوجودي مرسور وأنا واملرح، البهجة تفارقهم ال الذين األوداء القوم أولئك أساليب
أنقدهن كوبكني أو كوبك نظري بمستقبيل ينبئنني الغجر نساء وكانت بأساليبهم، مفتتن
الصيت، ذائع املحيَّا جميل يٍّا َرسِ رجًال سأصبح بأني يل يتنبأن الدوام عىل كن إياهما،
من أنهار فيها تجري بالجواهر، املرصعة الخلد جنان يف منعمة حياة ستكون حياتي وأن

آخر. حينًا وسمراء حينًا، اللون شقراء حسناء غادة فيها وتشاركني مصفى، عسل
له يستعدون وأخذوا قريب، وقت يف الغجر معسكر يف به سيُحتفل هام ُعرس وكان
ذلك وصادف أشهده، أن سيدمان عيلَّ وألح أسابيع، بعدة الزفاف يوم قبل معسكرهم يف
مغادرة إىل السبيل كيف ولكن حضوره، عىل الحرص شديد كنت فقد نفيس، يف هًوى
وملا األمر، أول يف فغضب جدي، إىل بالرس أفضيت الحيل أعيتني وملا العرس؟ ليلة يف املنزل
العنرصي، الرتفع فوق واملروءة النجدة دواعي سمت حياتي سيدمان أنقذ كيف نبأته أن

بنفسه. يرافقني أن ريض بل بالذهاب، يل باإلذن يكتِف فلم
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مما أوسع جعلها حتى لحيته ط ومشَّ املناسبة، هذه يف الرسمية حلته جدي وارتدى
قدري من ذلك وزاد الحفل، يف مكرًما ضيًفا جعلته هدايا ببضع معه وجاء عادة، كانت
ما بكل وازَّينوا حللهم أبهى ارتدوا قد وكبارهم صغارهم كلهم وكانوا الغجر، أعني يف
من ذهب حتى وقيثارة كمان من الطرب آالت عىل يعزفون وأخذوا براقة، حىل من لديهم
ملن أرثي املقبلة حياتي طوال وجعلني نفيس، يف األثر أعظم الحفل لهذا وكان أكثره، الليل

الغجر. بحياة االستمتاع لذة ُحِرموا
وأصبحت عمري، من التاسعة السنة أجتاز وأنا األوىل العاملية الحرب نريان واندلعت
الوجود كأن وأحسست ومجد، ودموع وخطب جنود كلها مضطربة، ثائرة فجأة الحياة
منها بدًال وأخذوا دروسهم معلمونا ونيس ينرصم، ال أبدي عيد يوم إىل استحال قد كله
مكسيم األب وقادنا أفريشيف، عدا بذكرها يشيدون كلهم أخذوا الوطنية، بذكر يشيدون
ويرضبن يبكني النساء وأخذت األعداء، عىل ينرصنا أن حارٍّا دعاءً هللا لندعو الصالة؛ إىل

القتال. ميدان إىل يؤخذون واألزواج األبناء رأين حني أكفهن
خلًقا ُخِلَق فكأنه جدي أما عواطفهن، يف النسوة لهؤالء مشاركة أيًضا بابشكا وبكت
عىل انطباًقا أكثر ألرسته أوامره وأضحت اعتداًال، كان مما أكثر جسمه أصبح فقد جديًدا،
وكان تقريبًا، يوم كل يف الزرقاء-البيضاء املوجهة3 حلته يرتدي وكان الجندية، قواعد
وكان ضائع، أسبوع الحرب لتأييد مظاهرة فيه تقوم وال يمر أسبوع كل أن إليه يخيل
ال درًسا األملان عىل أللقى يمت لم اسكبليف القائد أن لو أسفاه! «وا املأثورة: أقواله من

له!» يصمدوا أن يستطيعوا لم أنفسهم األتراك إن أبًدا، ينسونه
عودتي أثر عىل ١٩١٤م سنة أغسطس شهر أيام من يوم يف طارق الباب وطرق
تصيح نحن وسمعناها الباب لتفتح بابشكا وذهبت السمك؛ لصيد رحلة من وجدي أنا
أندروشا ذا هو ها األطفال، أيها انظروا «أندروشا! تخنقها: الدموع تكاد مضطربة صيحة

نفسه!»
شعره رأيت السوداء قبعته خلع أن وملا امللبس، أنيق وكان ا، حقٍّ أبي كان لقد أجل،
لحية ال الطبيب كلحية فأصبحت لحيته سوى وقد الحديث، الطراز عىل الوراء إىل مرجًال
الصورة من بهجة وأقل قامة أقرص أنه يل وبدا رأسه، شعر من سواًدا أقل وكانت الصانع،
اآلباء إىل وأقرب مني مناًال أسهل هذا إىل كان ولكنه ذاكرتي، يف بها له احتفظت التي

اللونني. ذو األكسية من ه املوجَّ 3
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منه، ذراع قيد عىل وأمسكني بيديه، أوًال وأخذني الرسور، كل ذلك ورسني قبل، كان مما
االختبار، يف نجحت ولعيل يختربني، كان بذلك ولعله عابس، وهو وجهي يف برصه وأحدق
الجسم قوي يشب كان ولده أن عىل كله العالم ويشهد يعانقني وأخذ بيديه رفعني فلقد
من كنت كأني وجوههم عىل بادية والغبطة إلينا ينظرون حوله َمن وكان الوجه، وسيم

أيديهم. صنع
أنواع من سياسية جرائم ارتكبوا عمن عفًوا أصدر القيرص أن مجيئه سبب وكان
وولده، أبويه لريى جاء رساحه أطلق فلما الحظ؛ لحسن أبي بينهم من وكان معينة،
فيها، تصنُّع ال حقيقية غبطته وكانت الزيارة؛ بهذه ُعجبًا وتاه بنتليفتش فيودور واغتبط
لألرسة سبَّب الذي ولده عىل القديم غضبه عاد حتى العشاء لتناول نجلس نكد لم ولكنا

عداه. ما كل عىل الغضب هذا وطغى العناء، من كثريًا
يتناول بدأ ثم صدره عىل الصليب إشارة ورسم البارد، املاء من كوبًا جدي ورشب
نتحدث، وأخذنا السمك، طبق إىل مالعقنا نمد بأن جميًعا لنا إيذانًا هذا وكان الطعام،
يلقيها كان التي األرسة أنباء إىل فيها يصغي قصرية برهة لسانه يمسك أن جدي واستطاع
أندراي، يا يل قل «باهلل فقال: برأيه ويصارحنا يتحدث أخريًا انطلق ثم بالتناوب، أفرادها
أال تريد؟ يشء أي كاملجرمني؟ السجون نزيل تظل ولَِم كله؟ السخف هذا إىل الداعي ما

وأبنائك؟» لزوجك واجبًا عليك بأن تشعر
ألفاظه ونفذت عيناه، وأبرقت وجهه تجهم ثم صابر، وهو القول هذا إىل أبي وأصغى
عما «سأحدثك قال: وحماسة، جد من يصحبها كان ما قوتها عىل قوة وزادها قلبي، إىل
أن أريد إني وأقدرها، الرأي أصالة فيك أعرف ألني قويل؛ تفهم أن وأرجو أبي، يا أريده
اآلدميون، يعيش أن يجب كما جميًعا الناس يعيش أن وأريد سعداء، أحراًرا الناس يعيش
أشد أتألم أني أبي يا وثق االقتصادي، واالستعباد السيايس االستبداد عىل أقيض أن وأريد
األجيال ستجعل واحد جيل يقاسيها التي اآلالم هذه ولكن األعزاء، أبنائي يقاسيه ملا األلم

الجيل. هذا من مدنية وأكثر سعادة أعظم املقبلة
الشموع توقد اإليمان، قوي رجل ألنك هذا؛ قويل ستفهم أبِت يا أنك يف أشك لست
يؤثروا أن وأبنائهم ألزواجهم يسمحون هؤالء كان فهل والقديسني، للشهداء تكريًما
يف تعيش املحبوبة بالدنا روسيا إن بالفضيلة؟ والرذيلة بالهدى الضاللة فيشرتوا فيهم،
من تخرج أن وسعها يف ولكن الجهالة، ظلمات يف ويعمهون أبناؤها يُستَغل حالك، ظالم

وعبيد.» سادة فيها يكون وال النور، إىل الظلمات
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لها فيقشعر إيلَّ، موجهة ألفاظه أن أحس كنت ولكني أبيه، إىل بحديثه يتجه وكان
الصالة. وقت يف القس لصوت يقشعر كان كما بدني

نعمل فإنا أبنائي «أما وجهي: يف بعينيه يحدق وهو قال بأن حديثه أبي وختم
السعادة.» هذه لهم لنحقق دماءنا ونسفك البالد هذه يف األطفال جميع وسعادة لسعادتهم
مما كثريًا فيه ولكن عليه، تالم يشء تقوله فيما «ليس قال: ثم طويًال جدي وفكر
قبيل، من وجدي أبي يخدمه كان كما القيرص، أخدم حياتي طول ظللت لقد يحريني،
نحن ننظر التي العني بغري األمور إىل تنظر إنك وعنهم، عني تختلف أندراي يا ولكنك
وأنت أما مخطئًا، كنت إن ولدي يا هللا فليسامحك تحتها، من إليها تنظر وكأنك إليها، بها
أوتيت ما كل أنا وسأبذل إيمانك، عليك يمليه بما فلتعمل قضيتك عدالة يف مخلًصا تعتقد

حيٍّا.» دمت ما أبناءك ألعول جهد من
تلك نومي يف أستغرق أن قبل عقيل يف أصداؤها ترتدد طويًال زمنًا أبي ألفاظ وظلت

الليلة.
وصدحت الجماهري فيها اصطفت وطنية، مظاهرة يف الثاني اليوم صباح يف وخرجنا
الباعة وأخذ الشعب، يباركون الفضفاضة مالبسهم يف القساوسة وخرج املوسيقى،
لبث ما أبي ولكن باللحوم؛ املحشوة والفطائر املحىل والرشاب املثلجات يبيعون الجائلون
أطراف ونتجاذب املثلجات نأكل عليها جلسنا بستان، يف دكة إىل وقادني بيدي أمسك أن

الحديث.
وأمك أنت جئت يوم تذكر فهل أخرى، مرة نلتقي ولدي يا أوالء نحن «ها يل: وقال

املوت؟» برج من بيدي إليكم فأرشت السجن، إىل وقنسطنطني
عظيمة حياة أنها إياها وصفه من إيلَّ وُخيِّل السجن، يف الحياة عن يحدثني وأخذ
عن به وتخرج تبدله العظيم املبدأ سبيل يف والتضحية والزمالة األلفة ولكن العذاب، فيها

طبيعته.
حقيقة قط تنَس ال حييت، ما تنساها وأال األشياء هذه تذكر أن بني يا منك «وأريد
هي حرية بال الحياة أن ذلك الحرية؛ عن الدفاع صادق مخلًصا الدوام عىل وكن أمرك،
ما بكل والكفاح والعمل الدرس تواصل أن عليك فإن أمري من يكن ومهما بعينه، الفناء
الوحل، يف أنوفنا نضع خنازير نكون أن فإما األعىل، املثل سبيل يف وسائل من تستطيع
أن مقدورنا يف فليس آدميني كنا فإذا السماء، إىل رءوسنا نرفع آدميني نكون أن وإما
أبناؤنا فيه محلنا فسيحل الجهاد ميدان يف ورفاقي أنا سقطت وإذا أذالء، عبيًدا نكون

بعدنا.» من
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ووعدني الهدايا، بعض إيلَّ أهدى أن بعد إيكرتنوسالف إىل نفسها الليلة تلك يف وسافر
بيتنا. يف امليالد عيد أقيض أن

شديد كنت فقد مهل، تميضعىل األيام أن اللقاء هذا أعقبت التي األشهر يف إيلَّ وُخيِّل
ومما وانرشاًحا، بهجة تفيض رسائل والدتي إيلَّ وكتبت ، وأخويَّ أبويَّ أرى أن يف الرغبة
عاد أن بعد للناس املالبس خياطة يف العمل تواصل األيام هذه يف تكن لم أنها فيها قالته
أيامنا تنسيني ممتعة سارَّة كلها أحوالنا وأن الكتابة، يف تقىضوقتها وأنها العمل، إىل أبي

أعرفه. أكاد ال حتى تبدل قد بيتنا وأن املاضية،
جدتي وأخذت املرتقبة، والزيارة العطلة موعد قرب كلما اهتياًجا عواطفنا وزادت
الغرضخاصة، لهذا ن يُسمَّ كان الذي الكبري الخنزير وذُِبَح والفطائر، املربيات عمل يف تكد
والخرض اللحم وفرم األفخاذ، وتدخني اللحم، سلق يف عدة أسابيع الدار يف من كل وشغل
كرافتشنكو آل وُكدس العظيم اليوم أقبل ثم األمعاء، يف وحشوها باألفاويه وخلطها
الحديدية، السكة محطة إىل أقلَّتهم عربة يف أمتعتهم وسائر مالبسهم حقائب ومعهم
بأيديهم إلينا يلوحون األرسة أفراد من بقي من وأخذ شورا، وعمتي أنا القطار وركبت
البالد نغادر كأننا أعينهم من الدموع فانحدرت عواطفهم غلبتهم وقد اإلفريز، عىل وهم

أمريكا. إىل
استقبالنا وكان انتظارنا، يف كلها األرسة وجدنا إيكرتنوسالف إىل القطار وصل وملا
أخويَّ وبني بيني كان ما زال منزلنا إىل نصل أن وقبل والصياح؛ والدموع بالقبالت مليئًا
طوال أمي وظلت يشء، كل عن ونتحدث واحدة دفعة نتحدث كلنا فأخذنا وحشة، من
بحق! صغري رجل إنك فيتيا! يا منظرك أحسن «ما قولها: وتردِّد وجهي يف تحدِّق الوقت

ونضارة!» صحة
تنمحي ال الطفولة أيام سجل من صفحة إىل الليلة تلك يف امليالد عيد عشاء واستحال
وتألألت السقف مست حتى امليالد عيد شجرة علت الليلة هذه ففي ذاكرتي، من صورتها
املائدة، عىل والرشاب الطعام وتكدَّس الكنيسة، يف والذهبية الخرضاء املنارة تتألأل كما
زاهية صغرية زجاجية أقداح من حلًوا نبيذًا فرشبوها األنخاب رشب يف األطفال واشرتك

األلوان.
«الحمد تقول: وهي األول القدح — األرسة أفراد أكرب وهي — ألمي جدتي ورفعت
أبنائي يا جميًعا لكم وأتمنى وأصحاء، أحياء جميًعا هنا نلتقي بأن علينا أنعم الذي هلل

ألنفسكم.» تتمنونه ما خري األعزاء
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أن «أرجو وقال: كأسه ورفع الطلعة، بهي وقوًرا عادته كمألوف وكان أبي، قام ثم
أن هللا ندعو وأن السجون، جدران بني الليلة هذه يف يجلسون الذين جميع نخب نرشب

منها!» وأسعد الحياة هذه من خري حياة من يأملون وما آمل ما يحقق
مع ولكنها أندراي، يا األطفال حرضة يف يكون ال هذا «إن قائلة: بابشكا وهمست

الحارضين.» من غريها رشب كما رشبت ذلك
الشعبية األغاني نغني امليالد، عيد شجرة حول ون ملتفُّ ونحن طواًال ساعات وقضينا
سقطتم «لقد ونشيد: املارسييز كنشيد ثورية بأناشيد مصحوبة واألوكرانية الروسية
رخاء، من األرسة فيه أصبحت ما عىل الدالة الشواهد من وكان الضحايا»، أيها رصعى
النعاس وغلب العالية، نغماته عىل يرقصون األطفال وأخذ ضخم، بوق ذو جديد حاك
بالتضحية اإلشادة يف قصيدة يلقي أبي كان بينما فأغفى والرشاب املرح هذا أثناء يف يوجني
أخذ التسع بسِنيَّ عليه وأفخر السبع بوجني سني من أسخر اآلخر أنا كنت وبينما واملجد،

النوم. يف أيًضا أنا واستغرقت أجفاني بمعاقد الكرى
انقىض حتى أخرى، شهًرا عرش ثمانية فيها وعشت ألكسندروفسك إىل بعدئٍذ وعدت

األولية. دراستي منهج به انتهى الذي وهو الدرايس، ١٩١٦م عام
والخطب ممالٍّ به االحتفال كان وإن حياتي، يف ا مهمٍّ حادثًا املنهج هذا إتمامي وكان
شعري حلق هو العظيم اليوم هذا يف االحتفال مراسم أول وكان ثقيلة، فيه أُْلِقيَت التي
يديه بني من أقم فلم فني ذوق من الحالق يف ما امللتوي شعري وأثار أرستي، من بإذن
أهدى ثم الرجولة، مرحلة يف بدخويل إيذانًا هي كانت زينة أجمل رأيس ازَّين أن بعد إال
وكان تمنيته، طاملا حلم بها وتحقق الطويل، الرسوال ذات الرسمية الطلبة حلة جدي إيلَّ

جميعها. األرسة عناية موضع أكون وأن عمري من عرشة الحادية يف أسري أن يرسني
األنظار محط الرباقة واألوسمة صدره تحيل الرسمية حلته يف بنتليفتش فيودور وكان
إىل هت ُوجِّ مما أكثر األنظار إليه هت ُوجِّ فلقد اليوم، ذلك ظهر أقيم الذي التخرج حفل يف
تخطر وأخذت الوحيد، األسود الحريري مئزرها جدتي وارتدت نفسه. شتشيكتهني والد
شهده كما الحال بطبيعة شورا عمتي الحفل وشهدت والكافور. الالوند عطر من هالة يف

متيا. عمي
بطرس عمي أن ذلك املساء؛ ذلك يف البيت يف تنتظرني مثرية أخرى مفاجأة وكانت
انتظار، غري عىل القتال ميدان من رسمية بإجازة الليلة تلك يف عاد األصغر والدي شقيق
الهموم، من قلبه خال رجًال كان فقد االختالف، أشد والدي عن يختلف هذا عمي وكان
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يشء والدي وبني بينه يحدث ولم املزاح، كثري الفكاهة حلو عليها، حريًصا للحياة محبٍّا
وأحسست أندراي، وولده بنتليفتش فيودور بني العالقة أفسد الذي االحتكاك ذلك من

الدار. أهل إىل الناس أحب هذا بطرس أن الغرية من قليل يشوبه غامًضا إحساًسا
إيلَّ توسل النهائي االمتحان يف عليها حصلت التي بالدرجات بطرس عمي أُنبئ وملا
يل مثًال املجاهد والدي أتخذ أالَّ — هازل غري ا جادٍّ ضحكه يف كان ولكنه — يضحك وهو

األعىل. مثيل هو أتخذه أن بل أحتذيه،
فيه، مما غريك يُنِْجه فيتيا يا العالم دع األعمال، لهذه «تبٍّا صوته: بأعىل ونادى
يجب واحدة حياة إال تحيا ال إنك رصيحة: قالة لك وأقولها نفسك، أنت تنجي أن وحسبك

بها.» تستمتع أن عليك
الغجر معسكر إىل أذهب أن بلدي إىل فيها العودة اعتزمت التي الليلة يف يل وأذن
لوالد التبغ من ة لفَّ منها الهدايا بعض معي لهم وحملت الكثريين، أصدقائي فيه ألودع
يقل ال لهم فراقي وكان ألخواته، زاهية وأرشطة نفسه، لسيدمان تدخني وقصبة سيدمان،
أشهر بضعة وبعد رأيس، مسقط إىل الثاني اليوم صباح يف وعدت ألرستي، فراقي عن
وكان مرة، ألول الوقت ذلك يف أرستنا واجتمعت العليا، املدرسة دخلت الوقت ذلك من
املدرسة من الثانية السنة يف فكان قنسطنطني أما األولية، املدرسة يف تلميذًا وقتئٍذ يوجني
أبي ذا هو فها منتظمة، سوية حياة األمر آخر يف أصبحت حياتنا أن إلينا وُخيِّل الثانوية،
طيب دخل وهو الروبالت، من وعرشين ومائة ثمانني بني يرتاوح مبلًغا الشهر يف يكسب

التعليم. مراحل من قليل غري جزءًا اجتازا قد ولداه هما وها مثله، لعامل
بطبعه وهو — أبي أما قبل، من شهدتها مما طلعة وأبهى حاًال أسعد أمي وكانت
ذلك القلق؛ مظاهر تحته يخفي الهادئ وجهه كان فقد — اليشء بعض عبوس رجل
تنذرها والتي الروسيا سماء يف املتلبدة القاتمة للسحب إدراًكا جميًعا منا أكثر كان أنه

هوجاء. بعاصفة
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بالكارثة اإلحساس وكان الروسية، القيرصية بانهيار ينذر وهو ١٩١٦م شتاء م ترصَّ
كله. كياننا يف يرسي الوقوع الوشيكة

وأصبح الشعب سخط وازداد نشتهي، ما غري عىل تجري كانت الحرب أمور أن ذلك
القتال ميدان من يفرون الجنود أن الخفية األرسار من يعد ولم إلحاًحا، وأشد جهرة أكثر
الجو امتأل نفسها إيكرتنوسالف يف وحتى االنهيار، يف آخذ الجيش نظام وأن جماعات،
الخلقي الفساد وعن رسبوتني، يُْدَعى السرية فاسد مشئوم راهب عن الرهيبة بالشائعات
حول لألملان أنصار وجود وعن للطعام، طلبًا واالضطرابات الشغب وعن عليا، دوائر يف
عن يتحدثوا أن ومنعهم التالميذ، كبار جماح كبح قط مدرسونا يحاول ولم القيرصة،

«الجماهري». إثارة عن متوترة خافتة بأصوات يتهامسون أبي أصدقاء وأخذ الثورة،
متسًعا عمله من االنتهاء بعد يجد كان وقلما املصنع، يف اليوم طوال يعمل أبي وكان
والتقارير واملناقشات االجتماعات وكثرت يأكل، أو يغتسل أو فيه يسرتيح الوقت من
ينزل محطٍّا األيام تلك يف يتخذ بيتنا كان ما وكثريًا كيف، أو برتوغراد من الرسل يحملها
نحن كنا ما أكثر وما الشمال، أقىص يف املنفى أقاليم من وغريها سيبرييا من الفارون فيه
الكالحة الوجوه ذوو املصانع عمال يجتمع حيث االستقبال حجرة عن نُحجز األطفال

املغلقة. األبواب خلف طواًال ساعات يتجادلون البلدة أهل من واملفكرون
قد كان برامونوف يُْدَعى لهما صديًقا ليقابال األيام من يوم عرص يف والداي وذهب
تبكي، والدتي جاءت فقد االضطراب؛ حاالت أشد يف وهما وعادا السجن، من وقتئٍذ فر
كان الذي بوتمكني الطراد بحارة أحد هذا برامونوف وكان أسنانه، تصطك أبي وجاء
البالد، أبطال من بطًال نعده كنا ذلك أجل ومن ١٩٠٥م، سنة بثورة االتصال وثيق تمرده



الحرية آثرت

التي الحوادث شتات أجمع أن بعد فيما واستطعت األصغر، أخي إشبني هذا إىل وكان
للتضحية. رمًزا فيها بقيت بل ذاكرتي، من قط تربح لم قصة منها وأؤلف وقعت

بينهم فيما اتفقوا أصدقائه من قليًال وعدًدا برامونوف أن القصة هذه خالصة وكانت
بضع لقائهم عىل يمِض ولم املدينة، حديقة يف منعزل مكان يف ركن عند يلتقوا أن عىل
مصادفة، املكان يف يسريون بأنهم يتظاهرون األغراب من جماعة بهم مر حتى دقائق
فبادر عادية، مالبس يف الرشطة رجال من وظنهم أمرهم يف ارتاب برامونوف ولكن
منهم، ويفر األسوار من سوًرا يتسلق أن يرجو وهو األدغال بني وانطلق رفاقه بتوديع

قتيًال. بعدها الهارب وُوِجَد مسدس طلقات صوت أصدقاؤه سمع ما ورسعان
مع اآلحاد أيام وبعض كثرية ليايل يقيض أن الكثرية مشاغله رغم أبي وسع يف وكان
الُكتَّاب، من وغريهما وتولستوي هرزن مؤلفات قراءة يف الوقت نقطع وكنا الثالثة، أبنائه
الروس تحرير عن آراءه بها ويرشح عليها ليعلق الفقرات بعض منها يختار أبي وكان
آراءً أيًضا كانت ولعلها — الحماسية آلرائه وكان البرشية، الحرية وعن العبودية رق من
الدينية. للعقائد ما نفيس يف القوة من لها وكان مشاعري، يف األثر أعظم — صائبة غري
أسبرييدونوف يُْدَعى املدرسة يف يل زميل وبني بيني أيًضا الوقت ذلك يف وانعقدت
أقيض وكنت الثانوية، املدرسة مدرِّيس أحد ابن الشاب ذلك وكان قوية، صداقة أوارص
األدب كان مثقفة أرسة مرة ألول عرفت الصديق هذا بيت ويف داره، يف الوقت من كثريًا
والد وكان العمل، ومن الخبز من شأنًا أعظم واقعية حقائق لديها واملرسح واملوسيقى
الرويس، األدب روائع عىل تقترص ال واسعة آفاق إىل القراءة يف نهمنا يوجه أسبرييدونوف
وفلوبري وهوجو همسن ونت فرانس وأناتول وجوت شيكسبري مؤلفات كذلك تشمل بل

ودكنز. وزوال
ما وتنوع قرأت ما مقدار ا حقٍّ أدهشني الخالية األيام تلك إىل بذاكرتي اآلن عدت وإذا
بأماني الكتب هذه جمال وامتزج الذهنية، حياتي فيها ازدهرت التي األيام تلك يف قرأت
يف تكتسح كانت التي الثورة عنارص من عنًرصا ما بطريقة أضحت حتى العالية أبي
تفصل التي الثغرة أن وقتئٍذ إيلَّ وُخيِّل عمره، من عرشة الحادية يف مثيل غالًما طريقها
لن قليل عما وأنها تَُسد، أخذت قد األعمال، عن واأللفاظ الواقعية، الحقائق عن األدب

أثر. لها يبقى
شهر من األخرية األسابيع يف بعيد زمن من نذرها تجمعت التي العاصفة وهبت
وتحريوا كلهم الناس ودهش الغربي)، بالحساب مارس أوائل (يف ١٩١٧م سنة فرباير
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الثورة كلمة أصبحت فقد بهبوبها، ثقة الناس أكثر منهم كانوا الذين حتى أمرهم يف
أن بعد انتظار غري عىل فجأة ذلك وحدث لسان، كل عىل وتجري جهرة اآلن بها يُنَْطق
لم هؤالء وحتى الصالت، بينهم توثقت الذين األصدقاء إال بها ينطق ال الكلمة هذه كانت
الحقيقة هذه من الناس وارتاع تلميًحا، بها يلمحون كانوا بل رصيحة بها ينطقون يكونوا
القائمة للمشاكل ميًرسا سهًال حالٍّ قبل من يبدو كان ما استحال ما ورسعان العجيبة،
والكساء للجائعني الطعام إيجاد خطًرا أقلها لعل الجديدة املشاكل من اآلالف آالف إىل

للعارين.
واملصانع املدارس وفقدت أركانها، وتزعزعت كلها املألوفة الحياة شئون واضطربت
إىل جماعات مدينتنا أهل وخرج الشعب، عقول يف معنًى من لها كان ما العامة واملعاهد
قد واملعامل املوظفني ومكاتب البيوت وكأن بهم، ضاقت حتى بالثلوج املكسوة الشوارع
وقامت واملتنزهات، امليادين إىل الناس ِمن فيها َمن كل فلفظت ظاهرها، باطنها انقلب
وانطلقت األعصاب، وتوترت الهتاف، أصوات وعلت الرايات، وخفقت املظاهرات، فيها
فقد الكالم، الكالم الكالم، من صاخب جو كله هذا عىل وطغى الرصاصات، بعض أحيانًا
عاطفية قوية خطب يف قرون عدة األلفاظ من فيها مكبوتًا كان ما الصدور من انطلق

االنتقام. إىل داعية مدوية عالية وملهمة سخينة للشعور مثرية
يف عديدها ويتضاعف تتكاثر النداءات هذه وأخذت الثورة، بنداءات الجو وامتأل
إىل هيا للصنَّاع! املصانع والحرية! األرض النرص! حتى الحرب الحرب، لتسقط يوم: كل
وأسماء جديدة ألفاظ يوم كل يف آذاننا وقرعت للسوفيت! كلها السلطة التأسيسية! الجمعية
وكرنسكي … وفوضويون اجتماعيون ثوار مناشفة، بالشفة، قبل: من بها لنا عهد ال

… واألشياع والبيض األحمر والحرس … وتروتسكي ولينني وميلوكوف
بعض أثر يف بعضهم الخطباء عليها وتعاقب الكبرية، امليادين يف املنصات وأقيمت
قبل من تعُل لم الذين والنساء الرجال عليها ووقف األصوات، بأعىل الجماهري يخطبون
وتنحى ويصخبون، ويسبون ويخطبون يصيحون اآلن اندفعوا ثم الهمسات، عن أصواتهم
أصوات وعلت والعمال، الجنود إىل أماكنهم عن املشذبة اللحى ذوو املتعلمون الرجال

فليطرد.» و«فليسقط، ا!» حقٍّ ا! «حقٍّ تنادي: الرعد كهزيم الجماهري
املتظاهرون صنعها التي األعالم من أيكة تظلله املظاهرات أيام من يوم يف أبي وجاء

اسمه. يعرفون كانوا كلهم الناس وكأن منصة، فوق من يخطب ووقف بأيديهم،
الفكر ورجال والفالحون العمال أيها واإلخوان، األصدقاء «أيها بقوله: خطبته وبدأ

والجنود.»
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أن وسعي يف يكن ولم الجماهري، يف يخطب أبي فيها سمعت مرة أول هذه وكانت
إىل الرجوع من بد يل يكن لم حتى فيه يشء كل تبدل وقد رنَّانًا، صوته وكان تأثري، أخفي
تتعدى قبل من تكن لم التي الكلمات وغدت بحق، أبي هو يتحدث الذي أن ألتأكد نفيس
يعلمها ال بمعجزة الكلمات هذه غدت األرسة، أرسار من ا رسٍّ تكون تكاد والتي محيطنا،
أبي وأخذ أرستنا، أفراد من وكأنهم كلهم الناس فأصبح الجماهري، ألسنة عىل ترتدد أحد
برمونوف، الرفيق غمارها خاض التي البطولة حياة وعن والنفي، السجن عن يتحدث
ممن ويحذرهم النفس، وضبط النظام التزام عىل الجماهري ويحض املجيد، املستقبل وعن
واإلخالص، البساطة يف غاية حديثه وكان الدماء، من بحر يف الثورة يغرقوا أن يريدون

املرات. مئات ضوعفوا الثالثة أبناؤه هم مستمعيه كأن
نحوه اندفعت املارسييز نشيد املوسيقية الفرق إحدى وعزفت املنصة عن نزل وملا
أبي وضحك بابا!» «ليحَي قائًال: وصحت به، املعجبني أصدقائه بني إليه طريقي وشققت

صوته. بأعىل ندائي سمع حني
كانت لقد بالحرية، سينعم الشعب أن بعينيك ترى فتينكا يا ذا أنت «ها يل: وقال

أجلها.» من نحارب بأن جديرة غاية هذه
نظري، يف أعماله يربر كان أنه — أيامي مستقبل يف عرفت لعيل أو — حينئٍذ وعرفت

يديه. عىل وشقاء ضنك من بأرسته حل ما أسباب يل ويرشح
والتهم االنشقاق أثره يف وجاء الثورة شهور من األول الشهر تقدم ما ورسعان
والحجج األلفاظ واختلطت الصدور، يف وغالٍّ غضبًا األوىل الحماسة وتبدلت والشقاء،
عىل أثًرا وأقوى شأنًا أعظم هذه أصبحت حتى املسدسات، وطلقات واللطمات بالحجارة
ولم اختفت، قد كلها والكريوسني والفحم الخشب أن إلينا وُخيِّل الطعام وعز األيام، مر
وبخاصة الناس وقال أبوابها، بعضها وأغلقت متقطًعا، عمًال إال املصانع بعض تعمل

بها!» طالبتم التي الثورة ذي هي ها ثورتكم! ذي هي «ها الحسنة: الثياب ذوو
كان مما تأثًرا وأشد حساسية أكثر وأصبح وصمتًا، كآبة يوم كل يف يزداد أبي وأخذ
والربامج األحزاب تعدد أسباب يل يرشح أن إليه طلبت وملا والتضحية؛ الخطر سني يف

واالرتباك. الحرية مظاهر عليه بدت
يفهمها، أن سنك مثل يف كان َمْن عىل يصعب معقدة املسألة «إن يل: جوابه وكان
األحزاب من حزب أي إليها يسعى التي األهداف تكن ومهما السلطان، عىل نزاع هذا إن
إال يثمر ال الفوز هذا ألن بالسلطة؛ فقط منها واحد يفوز أال الخري من فإن املتنازعة،
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الشعب إرادة إىل ال القوة إىل املستند الحكم وقيام قدماء، بسادة جدد سادة استبدال
بحياتهم.» الثوار أجله من ى ضحَّ الذي الغرض هو هذا يكن ولم الحرة،

وقد التعدين، معهد يف وغريهم والبالشفة املناشفة خطب إىل أخرى مرة استمعنا وملا
«لقد وقال: حزن يف رأسه أبي هز إيكرتنوسالف، لسوفيت الرئييس املركز وقتئٍذ أصبح
العنف أجل من ال العيش ورغد الحرية أجل من حاربت القيرصية، عىل للقضاء حاربت
علينا سيطر إذا أما األحزاب، البلد يف تكثر وأن االنتخاب بحرية نظفر أن يجب واالنتقام،

له.» مرد ال قضاءً علينا ُقِيضَ فقد واحد حزب
اجتماعي ثوري أم بلشفي أم منشفي أنت بابا؟ يا به تدين سيايس مذهب «وأي –

املذاهب؟» هذه غري آخر مذهب لك أم
الحقيقة: هذه ولدي يا قط تنَس ال فيتيا، يا املذاهب هذه من بمذهب أدين ال «أنا –
سوف التي الخطة حقيقة عىل دليًال يعد ال اإلغراء من فيه يكن مهما حزب أي شعار إن

الحكم.» ة أزمَّ عىل استوىل ما إذا الحزب هذا ينتهجها
العمال من طائفة من واحًدا فيها ليكون رومانيا؛ يف القتال جبهة إىل أبي وذهب
برتوغراد يف البالشفة استوىل حني نوفمرب شهر يف فيها يعمل يزال ال وكان للثورة، الدعاة
أن ليبلغنا إلينا عاد ثم الثورة، قيادة وتولوا الحكم، ة أزمَّ عىل وتروتسكي لينني بزعامة
بالدهم، إىل ويعودوا بأسلحتهم يلقوا أن هو الجند يعمله ما كل وأن انتهت، قد الحرب
نقيض الثانوية املدرسة طلبة وأصدقاؤنا وكوتيا أنا كنت فقد قبل، من عرفناها أنباء وهي
وقد والغرب، الجنوب من املقبلة القطر نشاهد الحديدية السكة محطة يف الطوال الساعات
أسفلها، ويف بنوافذها وتعلقوا العربات، أسقف بهم امتألت حتى بالجنود كلها اكتظت
ويتشاجرون ويسبون األناشيد ينشدون وأخذوا نفسها، القاطرات عىل جموعهم وفاضت
الكبار أن وبدا الفوىض، هذه معنى ندرك الصغار نحن نكن ولم مختلفة، نداءات وينادون

أمرها. من وحرية بكنهها جهًال منا أقل يكونوا لم أنفسهم
والربد، الجوع إال لحظة كل يف علينا تطبق التي املؤكدة الحقائق من ندرك نكن ولم
إال هي وما الرتاب، وعالها البضائع، من الحوانيت أرفف وخلت قيمتها النقود فقدت فقد
مظاهر من قبل من كانت التي الخدمات عىل الحصول علينا شق حتى ضحاها أو عشية
وصارت والنقل، الرشب ومياه التليفونية واملخاطبات الشوارع كتنظيف العادية الحياة
جنازات كانت حتى التيفوس وباء وفشا بتاتًا، ممتنعة أو النفقة باهظة نادرة األعمال هذه

النهار. طول تسري متصلة مواكب املوتى
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آٍن إىل آٍن من وكانت املجفف، الخبز من ِكًرسا تدخر بعيد زمن من بابشكا وكانت
أزفت فلما األيتام، مالجئ وإىل غريه، عن بها تؤثره كانت الذي الدير إىل وتهديها تحمصها
ضوء بيتنا من واختفى ألنفسنا، منها كرسة كل وادخرنا صنيعها، حسن لها حمدنا اآلزفة
محله وحلت كان، خرب يف أصبحت قد الحلوة أيامه أن إلينا وُخيَِّل املبهج، الديفء املصباح
الشتاء ليايل لنا تيضء غريها وسيلة لدينا يكن لم صغري، زيت صحن يف مغمورة ذبالة

الطوال.
التي الكتب من عاٍل بصوت لجدتي أقرأ كنت الضئيل املضطرب الضوء هذا ويف
بعدي تعيد والفينة الفينة بني وكانت وترجنيف، وتولستوي نكراسوف كتب وهي تحبها،

العبارات. من يتلوها ما سماع عن هذا فيلهيها بها تعجب عبارة
يدي، تتحسس بيدها شعرت ترجنيف مقاالت من مقالة لها أقرأ ليلة ذات كنت وبينا
أن وأوشكت النوم، يف استغرقت أنها ظننت قبضتها اسرتخت وملا القراءة، أنا وواصلت
إىل نظرت ولكني نومها، من أوقظها ال حتى أصابعي أطراف عىل الحجرة من أتسلل
عذبة ابتسامة وشاهدت عجيبًا، سكونًا ساكنة ووجدتها مفتوحتني، عينيها فرأيت وجهها

شفتيها. عىل مطبوعة
مرسعني. الدار يف َمْن وأقبل بابشكا!» «بابشكا! قائًال: ورصخت

يف املرسومة الصورة يف منقوشة ظلت التي الحوادث من ألمي جدتي موت وكان
الجوع رحى طحنتها حتى الجسم قوية امرأة السيدة هذه وكانت الثورة، عن ذهني
قليًال وجدنا حتى ساعات عدة باملدينة نطوف وأسربيدونوف أنا وظللت بثفالها، والربد
أزهار بغري األخري مقرها إىل نقلها أن لنا بدا فقد تابوتها، عىل ننثرها النرضة األزهار من

يليق. ال أمر
قالئل، أشهر بعد األصلية، الروسيا يف أي البالد، شمايل يف السوفيتي النظام واستقر
حربًا وكانت سنني، عدة األهلية الحرب دامت فقد أوكرانيا، يف وبخاصة البالد سائر يف أما
الفساد من األحيان معظم يف تَْخُل ولم االضطراب، وسادها الدماء فيها جرت وحشية
الجماعة إىل تعود ثم أخرى، إىل جماعة من تنتقل إيكرتنوسالف يف السلطة وكانت الطليق،
األسبوع، يف مرات عدة األيدي تتداولها كانت ما وكثريًا واحد، شهر عىل يزيد ال فيما األوىل
الحمر جماعة أهي اإلقليم، يف العليا السلطة تمثل الجماعات أي نذكر أن نحاول نعد ولم
أم بنكومخنو أم اسكروبودسكي هتمان قوى أم بتليوري، أتباع أم الخرض، أم البيض أم
من طوائف بعدهم وجاءت عنها، جلوا ثم أشهر، بضعة بلدتنا األملان واحتل جريجوريف،
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وال لحياتهم وزنًا يقيمون ال وكلهم ممزقة، بالية أثواب يف معظمهم املتنافسني، الجنود
الهزيلة. البائسة مدينتنا عىل يتعاقبون وأخذوا غريهم، لحياة

كتاب. من ُمزَِّقت صحف كأنها خيايل يف منقوشة األيام تلك من صور تزال وال
صهوة ويمتطيان القيرص جنود حلل من حلتني يرتديان جنديني صورة منها
صينيان فارسان يطاردهما بيتنا، من بالقرب الكبري بشكني طريق يف يندفعان جوادين
بندقيته ويصوب فجأة، البندقية الفارسصاحب ويقف بندقية، والثاني سيًفا أحدهما يهز
يتحرك، فال الجواد ويقف جواده، ظهر عن األبيضني الجنديني أحد ويهوي ويطلقها،
أن اآلخر الصيني للفارس الفرصة بذلك فيتيح جرى، ماذا لينظر هنيهة زميله وينتظر
اللحم من كومة األول فيسقط صوته، بأعىل يصيح وهو نجالء، طعنة ويطعنه به يلحق
هذا يف إنسان يحركهما ال املشوهتان الجثتان وتبقى الحجارة، فوق بالدماء مرضجة

املفاجئ. السكون
بعد املدينة من النائي الطرف يف جوريانوف محطة إىل أخرى مرة وكوتيا أنا وجئت
وكانت نقرؤه، كتاب موضوع يف عنيًفا جداًال فيها نتجادل كنا أقدامنا عىل مسافة نا ِرسْ أن
املدينة أهل من أحد كان وإن النار، إطالق فيها ينقطع لم رهيبة ليلة السابقة الليلة
املوتى جثث ألفينا املحطة وصلنا فلما عليه، يطلق كان وَمن يطلقه كان َمن يعرف لم
كثريًا املحطة أرض وعىل األملان، بالجنود مملوءًا قطاًرا القضبان عىل ورأينا فيها، منترشة
جانب إىل ووقف املوتى، جثث بني ويتنقلون يضحكون دفئة، سميكة ثياب يف األملان من
كل ويضع القهوة، ويرشبون الشطائر يأكلون الجند من جماعة الجثث هذه من كومة

ليسرتيح. الجثث من جثة عىل قدميه إحدى منهم واحد
فأهرول بيتنا، خارج جلبة الليل من هزيع مىض أن بعد الليايل إحدى يف وأسمع
أذني ويطرق القمر، ضياء يف يتألأل بالثلج مغطاة األرض وأرى األمر، جلية ألستطلع
بألفاظ ينطق الجسم ضخم رجل بي يمر حتى أقف أكاد وال ما، مكان يف كلب نباح
كثريون رجال أثره يف يجيء ثواٍن بضع ذلك عىل تميض أن وقبل ثمل، كأنه الفحش
بعيدة، طلقات إىل فيها أنصت لحظة أنا حيث وأبقى والعيصوالبنادق، بالخناجر يلوحون
عن يتحدث املدينة يف من كل كان الصباح أصبح فلما الليل، سكون يف يدوي ورصاخ
طارده الذي اللصوص، وزعيم البيضاء القلنسوة صاحب بيلوشيكا وعن املطاردة، هذه
فضيقوا منعزل شارع إىل التجأ حتى األقدام، عىل سريًا املدينة أحياء يف األحمر الحرس

بالرصاص. رميًا وقتلوه الخناق عليه
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األحياء يف املدبرة املذابح عن مروعة قصص فيه تُْرَوى ال واحد يوم يمر كان وقلما
قطر عىل الهجوم وعن املالية، املصارف عىل املسلحة العصابات غارات وعن اليهودية،
سابقتها لعنت منها واحدة جاءت كلما فكانت الحكومات وتعاقبت الحديدية، السكك
هي أصبحت يدها من الحكم زمام أفلت إذا حتى مسلحة»، «عصابة بأنها ووصفتها
فيه بلغ أسبوع، من أطول ولعله أسبوع، بنا ومر كأختها، مسلحة» «عصابة األخرى
يف تحصنت التي الفوضوية الحكومة أو «مخنو» حكومة األمر تولت حني غايته االضطراب
فأضحت مخنو حكومة عىل وقضوا إليها، عادوا أن يلبثوا لم الحمر ولكن إيكرتنوسالف،

باألمس. تغَن لم كأن
ممن غالم مخيلة يف ارتسمت كما العهد لهذا صورة أحد يرسم أن السهل من وليس
قد بعدئٍذ معناها فهمنا أو عرفناها التي األحداث من كثريًا إن نعم فيه، يعيشون كانوا
يف ماثلة العهد طول عىل تفتأ ال التي املدهشة الحقيقة ولكن الصورة، تلك يف انطبعت
كنهها نعرف ال بطريقة مجراها يف تجري ظلت العادية الحياة شئون أن هي أذهاننا
وأهواله، العهد ذلك وأخطار الحماء، والفتن األهلية الحرب من الناشئ االضطراب خالل
صداقات ونعقد ونضحك ونقرأ وننام ونأكل وندرس نعمل عهدنا كسابق ظللنا فقد
يف أصبح االضطراب أن ذلك للمستقبل؛ الخطط نضع كنا أننا أمرنا من بلغ بل جديدة،
لقد الحياة، طرائق من طريقة يصبح كاد إنه بل املألوفة، الطبيعية األمور من األيام تلك

الرتيبة. اليومية الحياة عنارص من جديًدا عنًرصا االضطراب هذا كان
أعمال من أقوى كانت — البقاء وعادة البقاء إرادة أي — الحياة أن ذلك وسبب

ذاتها. العنف
تسألنا وكانت شورا، عمتي بتوقيع ألكسندروفسك من إلينا جاءت التي الربقية كانت
بعد جاءتنا ثم عندنا، ليس أنه الحال يف أبي وأبرق ما؟ لسبب بطرس عم جاءنا هل فيها
إن جنازته حضورنا وإن مقتوًال، ميتًا ُوِجَد قد بطرس عمى إن تقول: رسالة أيام بضعة

األرسة. أفراد من الكبار عىل املأساة وقع من يخفف قد استطعنا
قبل ألكسندروفسك إىل يصل أن يف الرجاء قليل كان وإن فوره من أبي وسافر
فقد معه، وكوتيا أنا يأخذني أن األمر يف والدتي استشار أن بعد وقرر الجنازة، موعد
األبوين لجراح بلسًما العضالت املفتويل الجسم القويي الصغريين الحفيدين منظر يكون

الثاكلني.
امللل له تسبب كانت كلها شئونها ألن الثورة؛ اضطرابات يف بطرس يشرتك ولم
أن وسعهم يف حياة وهي حياتهم، الناس عىل تقطع أنها إليه يخيل وكان والضيق،
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وملا إصالحها، ومحاولة بها العبث عن امتنعوا إذا هنيئة سارَّة قرصها عىل يجعلوها
يف صغري ملرصف مدير منصب عىل وحصل العسكرية حلته خلع القتال ميدان من عاد

نَْحبَه. الرجل قىض كيف القطار ركبنا حني ندري نكن ولم ألكسندروفسك،
من اآلالف آالف كان فقد بهم، يختنق كاد حتى بالركاب مزدحًما القطار وكان
نار من فارين يسافرون — منهم اآلالف آالف أن إلينا ُخيِّل قد لعلنا أو — وقتئٍذ الناس
وكانوا البالد، أنحاء جميع يف املشتعل القومية الثورة أتون من بأنفسهم لينجوا نار إىل
يكن ولم ليتعجلوه، إليه يندفعون أخرى وتارة خطوات، بضع االنتقام عن يبتعدون تارة
رفوف عىل يجلسون الناس كان فقد واألمتعة، الركاب من خاليًا واحد شرب القطار يف
تحتهم من بأرجل البالية بالخرق امللفوفة وأقدامهم املوحلة أحذيتهم تصطدم العليا النوم

الكريهة. بالرائحة مليئًا ثقيًال القطار جو وكان اآلدميني، من
عدت فلما املاء، من بقليل آلتي املياه دورة إىل ذهبت رود سالفجو محطة وصل وملا
املنظر هذا فراعني موزر، طراز من مسدًسا يده يف يحمل العربة بباب واقًفا رجًال رأيت
عن وأمسك العربة إىل ادخل أباك! هللا «لعن بقوله: الرجل عيلَّ فرد «بابا»، قائًال: وصحت

قتيًال.» أرديتك وإال الصياح،
جميعهم الركاب ورأيت أبي، جانب إىل طريقي اتخذت أن ساعة يتحرك القطار وبدأ
خافتة، بأصوات الخوف من يبكون األطفال وأخذ رءوسهم، فوق أيديهم رفعوا وقد
أخرى رشاذم وأخذت املسلحني، الرجال من رشذمة العربة طريف ِمن كلٍّ عند ووقفت
وصلت حتى منظمة بطريقة جزءًا جزءًا العربة ركاب من القيِّمة والبضائع النقود تجمع

فيه. كنا الذي الجزء إىل
هاته!» معك؟ يشء «أي املغيظ: اآلمر بصوت أبي وجه يف العصابة أفراد أحد وصاح
النقود من وقليًال ساعة معي إن معي؟ يشء «أي يبتسم: هادئ وهو أبي فأجابه

«. وولديَّ الصغرية
طلقات وانبعثت منه، وقفزوا أخرى مرة القطار سري هدأ مغنمهم للصوص تمَّ وملا
يسقط ثم أدهشته، الطلقات كأن يقف اللصوص أحد وشاهدت العربات، بعض من نارية
جسمه وكان القطار، من ينزل أن قبل آخر ا لصٍّ الركاب أحد وقتل ببطء، مكانه من
يف القطار عىل هجموا الذين أن يف شك من وما مستقرنا، إىل وصلنا حني به معلًقا يزال ال

حدث. ما لهم حدث ملا وإال قبل، من العمل هذا عىل ُدرِّبوا رجاًال يكونوا لم املرة هذه
العامني هذين يف عنها زال فقد عليها، أقبلت حني ألكسندروفسك أعرف أكد ولم
ورأيت العيش». ومر الغداة «كر وأفسدها أناقتها وذهبت وفتنة، سحر من لها كان ما
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أرضها تكسو التي الثلوج وحتى محطمة، شوارعها ومصابيح خالية، مهجورة محطتها
الغريب الرجل هز الحكم؟» تتوىل طائفة «أية الناس: أحد أبي سأل وملا األقذار، علتها قد

الشيطان!» عند ذلك «علم قائًال: وتمتم مشمئزٍّا، كتفه
عهده وتقادم انكمش قد طفولتي أعوام أسعد فيه قضيت الذي البيت أن إيلَّ وُخيَِّل
لم ألنا وذلك فيها؛ نشرتك فلم الجنازة موعد عن متأخرين املدينة ووصلنا وليلة. يوم بني
وقد الدار، أركان من ركن يف شيئًا تخيط ورأيتها املناسب، الوقت يف شورا رسالة نتسلَّم
أن وحاولت مكسمفنا، نتاليا جدتي وعانقتنا يها، خدَّ عىل الدمع وجرى عيناها احمرَّت
أن تستطع ولم رجعة، غري إىل عنهما زال قد عينيها بريق ولكن عادتها، كسالف تبتسم
تحت املوقد املصباح إىل وتنظر تولول أخذت ثم لحظات، بضع من أكثر عواطفها تتملك

املرة. بعد املرة صدرها عىل الصليب عالمة وترسم املقدسة، الصورة
إىل بيتيا الصغري ولدي ذهب لقد أبًدا! إليك يعود لن فيتيا يا الصالح عمك بيتيا «إن

أبًدا.» إلينا يعود ولن قتلوه لقد رباه رجعة، غري
أصعب من وكان إلينا، باًال يلِق ولم املنضدة نهاية عند بنتليفتش فيودور وجلس
داخل من شيئًا كأن تبدل فقد القوي، الوقور جدي هو الرجل هذا أن أصدق أن األشياء
رأسه وهز هنيهة، بعد إلينا نظر ثم نخرة، وعظاًما مرتهًال جسًدا وتركه ذاب جسمه

مهل. عىل مكانه من وقام بالتحية،
ذي هي ها تنتظره! كنت ما أندراي يا وقع قد «ها حقًدا: صدره ُملئَ وقد وقال
ويرسق الرصاص، إطالق ويتبادلون يقتتلون أوالء هم ها قلبك! إىل الحبيبة ثورتك
ترى بل ثورة ترى ال ذا أنت وها والربد! بالجوع الجماهري ويعذبون بعًضا، بعضهم

وجرائم.» اغتياًال
ويهزهما أبي كتفي عىل يقبض وهو وصاح والغضب، الحزن شدة من صوته وعال
ولم يقتلونا لم األملان إن قتلوه؟ ذنب وبأي بُطرًسا؟ قتلوا ِلَم الكالب! ألبناء «ويل هزٍّا:
إىل الحبيبة ثورتك عىل لك شكًرا أندراي، يا لك شكًرا الروس. إخواننا يفعله ما بنا يفعلوا

قلبك.»
األلفاظ يف جدوى أال رأى فقد جوابًا، يحري ال صامتًا وظل برأسه أبي وأطرق
الدموع وبللت مرة، ألول أمامها يبكي عميدها بنتليفتش فيودور أرسة وأبرصت والرشوح،
املقدسة، الصور فيه علقت الذي الدار ركن إىل متباطئًا وسار بها، وعلقت البيضاء لحيته
وال الضالني، عبيدك اللهم «اهِد وقال: راكًعا وخر العسكري قامته انتصاب زايله وقد

الهالك.» من ونجهم عقولهم عبيدك عىل وُردَّ أبيه، عىل واالبن أخيه عىل األخ تسلط

44



والجوع املجد

لك يغفر هللا «لعل وقال: خديه، عن الدموع ومسح روعه، هدأ أن بعد قام ثم
وأنيميهم.» األطفال «أطعمي وقال: زوجته إىل التفت ثم أبوك.» لك يغفر كما أندراي يا

يعد لم إنه فقالت: وتنتحب؛ تبكي وهي أخيها موت عن تحدثنا بعدئٍذ شورا وأخذت
إيكرتنوسالف، يف يزورنا أن ما لسبب قرر ربما أنه فظنت الليايل، من ليلة يف املرصف من
أحد وجد تغيبه من أيام أربعة وبعد جاءتنا، التي بالربقية إلينا بعثت ذلك أجل ومن
فمه، يف منديل ُدسَّ وقد املدينة، من بعد عىل الطرق إحدى من بالقرب جثته الفالحني
املرصف مفاتيح منه وأُِخذَت رأسه، رصاصات عدة واخرتقت ظهره، خلف يداه وُشدَّت

عادة. معه بها يحتفظ كان التي
الساعة تدق، تزال ال كانت ساعته ولكن قلبه سكت «لقد قائلة: تندبه شورا وعادت

بها.» يفخر بيتيا كان والتي أيام، خمسة كل تُْمأل التي
فاغتصبوا املرصف، أموال يرسقوا أن اللصوصأرادوا من جماعة أن مقتله سبب ولعل
ممن كانوا وربما عليهم، شاهد من ليتخلصوا يقتلوه أن لهم بدا ثم بطرس، من مفاتيحه

الرسقة. من أرادوا ما ينفذوا فلم عزيمتهم، خارت بعدئٍذ ولعلهم عمي، يعرفهم
حلت التي الكارثة أثر من جدي يفق ولم الهموم، تتشعبنا محزونني بلدنا إىل وعدنا
زمن بعد زوجته به ولحقت قليلة، أشهر بعد نحبه فقىض األصغر، ابنه موت جراء من به

قصري.
وأكثرها الضياع أغنى من الدنيرب نهر عىل كربينو من بالقرب إلني ضيعة كانت
القمح، تنتج الرتبة الخصبة األفدنة من مؤلفة آالًفا تضم كانت فقد اإلقليم، ذلك يف جماًال
من كثري فيها كان كما الفاكهة، وبساتني والغابات الكأل أرض من واسعة ومساحات
بالحصباء، املرصوفة الطرقات تخرتقها وكانت الواسعة، األلبان ومصانع اإلصطبالت
غابر يف الضيعة أصحاب يسكنه كان الذي العظيم القرص عند وتلتقي األشجار، تظللها
شيئًا الضيعة عىل بخلع البقعة تلك يف النهر وكان الحياة، بمباهج فيه وينعمون األيام،
الطبيعة وكأن الوعرة، الصلدة الصخور أسفل طريقه يشق كان فقد وجالله، هدوئه من
وتكسوه تباين، من فيها ما كل الريف أركان من الركن هذا عىل لتخلع نفسها أجهدت قد

مثيل. لها يوجد يكاد ال الجمال من حلة
ولكن فيها، يعملون كانوا الذين الزراع عىل األرايض معظم قسمت الثورة قامت فلما
العظيم، والبستان املنزرعة، األرض من فدان خمسمائة ويشمل نفسها، الضيعة قلب
بداية يف ُجِعَلت قد هذه كل األبنية؛ من وغريه نفسه إلني وقرص السمك، لرتبية وِبْرَكة
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بها جيء أرسة مائة نحو فيها واستقرت املدينة، لصنَّاع تعاونية مزرعة ١٩١٩م عام
«قرع معناها روسية كلمة وهي النبات، اسم عليها يطلقون وكانوا إيكرتنوسالف، من

األجراس».
بلغت حتى نحوها أو سنني أربع وبقينا األرس، هذه بني من كرافتشنكو آل وكان
الذين من كان أبي أن والحق لنا، موطنًا التعاونية املزرعة نتخذ عمري من عرشة السابعة
كان الذي املصنع عمال من كبري بعدد إليها جاء الذي وهو املرشوع، هذا أساس وضعوا
ما ببعض الوافدين وأمد األرض، م وقسَّ الفكرة هذه اإلقليم سوفيت وحبَّذ فيه، يعمل

القديمة. الضيعة يف منها باقيًا كان ما عىل زيادة واملاشية األدوات من يحتاجونه
حتى الطعام وعز الغفل، املواد لقلة يقف أن اإلنتاج كاد فقد نفسها املدينة يف أما
يرد ما فيه يجدون لعلهم الريف إىل يهاجرون الناس وأخذ املجاعة، تهددها أصبحت
فقد الهجرة، هذه أسباب من األخرى هي الروحية املجاعة وكانت الجوع، غائلة عنهم
األحالم من قليًال ولو التعاونية املزارع إحدى يف يحققوا ألن يتوقون املهاجرين بعض كان
«قرع يكون أن يأملون وكانوا للثورة، األوىل حماستهم سني يف لهم ترتاءى كانت التي
واقتتالهم، نزاعهم غمرة يف نسوه الذي لألخوة األعىل باملثل الناس يذكر نذيًرا األجراس»
وإعدامهم جماعات، الناس عىل للقبض بالجاسوسية يستعينون الشيوعيون أخذ حني

األسباب. ألتفه بالرصاص رميًا
الدعوة، يلبِّ لم ولكنه الشيوعي، الحزب إىل لالنضمام مرة من أكثر والدي وُدِعَي
بالراية استظال وإن واإلرهاب الطغيان تهضم ال معدته إن الغلظة من يشء يف يقول وكان
النزاع عن بمنأى حياتهم طوال ظلوا ممن الفكر أرباب ومن املال من رجاًال ورأى الحمراء،
إليه، ستئول الدائمة السلطة أن لهم بدا أن بعد الشيوعي الحزب إىل ينضمون القيرص مع
عزيمته تقوية يف إال يفد لم كله هذا ولكن خيالية، ثورية سريًا ألنفسهم بعضهم ووضع

العالم. شئون إلصالح الكفاح يف حرٍّا مجاهًدا يبقى أن عىل
باألخطار، االستخفاف حد بلغت وحماسة، غرية ممتلئني املزرعة إىل املدن صناع وجاء
كانوا ولكنهم أهلهم، منه ليطعموا القوت ينتجوا أن الحال بطبيعة األول همهم وكان
وكان السياسية، القضية سبيل يف األوىل تضحيتهم بإنتاجهم يربروا أن ذلك فوق يريدون
الذين املنعمني املدن صناع من يسخرون جاورها وما إلني مزرعة أهل من األولون الزُّرَّاع

أرضنا.» الشيوعيون يفلح كيف اآلن «سنرى هازئني: ويقولون ُزرَّاًعا، انقلبوا
ساذجة، صداقة عىل ومنطوية طيبة، قلوب من صادرة الالذعة سخريتهم وكانت
أعمالنا من عمل كل يف املعونة لنا ويقدموا لريشدونا إلينا يأتون منهم الكثريون كان كما
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الزُّرَّاع يأخذون كانوا بل التجربة، هذه من تربمهم الفالحون هؤالء يُْظِهر ولم الزراعية،
حق لهم ويرعون الرسمية، غري الرعاية من شيئًا عليهم ويبسطون كنفهم يف الجدد
يد لهم ويمدون العاملة، األيدي إىل الحاجة تشتد حني إليهم يأتون كانوا ما وكثريًا الجوار،
الخرباء وبفضل املعونة، هذه بفضل ناجحة رخية سنة األوىل السنة كانت ولهذا املساعدة؛
املدرسة هذه تكن لم وإن الصيت، الذائعة إَرْستُفكا مدرسة من جاءوا الذين الزراعيني

التعاونية. املزرعة من قريبة
املشاعر، ويستثري النشاط إىل يدعو ما بكل مليئة املزرعة هذه يف الشبان حياة وكانت
جراء من آباؤنا وقلق مثيل. رفاق مع الزمالة وشعور الريف وحياة العمل أنا وأحببت
ولكن الناقص، التعليم من بيشء اإلهمال ذلك عن يعوضونا أن وحاولوا تعليمنا، إهمال
فيها نخلو التي القصرية الفرتات نقيض وكنا هذا، فزعهم يف يشاركهم يكن لم منا أحًدا
األقاليم وارتياد الرياضية واأللعاب والتجديف السمك وصيد السباحة يف املجهد عملنا من
جاء كأنه يفَّ متأصل حب وهو للخيل، حبي إلشباع واسًعا املجال أن ووجدت لنا، املجاورة
الخيل سائس جراشف إىل املعونة أقدم أن يرسني وكان ُولِدت. يوم من العالم إىل معي
بيوتهم يف أقيض يل أصدقاء منهم فاتخذت تستهويني، الزُّرَّاع حياة كانت كما املزرعة، يف

سني. مثل يف وبناتهم أبنائهم من كان من مع الليايل من كثريًا
االضطراب سببت مرة من وكم الحال، بطبيعة عنا بعيدة األهلية الحرب تكن ولم
كنت ما ولشد الوجود، من التعاونية مزرعتنا تمحو أن أوشكت مرة من وكم لحياتنا،
املسلحة الوحدات يف نشرتك أن مقدورنا يف وأصبح كربنا قد بأنا نفخر وقنسطنطني أنا
نفسه أوجني األصغر أخي إن بل مزرعتنا، عن للدفاع الزعماء من وغريه أبي أنشأها التي
وبني بيننا للمعارك مرسًحا القرية هذه وكانت النارية، األسلحة استخدام وقتئٍذ تعلم قد
الطرق، قطاع من لها لون ال التي األخرى العصابات أو البيض أو الحمر من املغريين
األحيان، بعض يف نفسها والخيل والغطاء الطعام يطلبون املزرعة عىل يغريون كانوا الذين
االستغناء نستطيع ما الوافدين مع نقتسم ألن استعدادنا إىل مضاًفا بالقوة التظاهر وكان
الجوالة. النهابة العصابات كربيات هجمات من املزرعة نجاة يف سببًا مواردنا من عنه

أحد صباح يف كنت فقد ذاكرتي، من أبًدا تُْمَحى ال حادثة الوقت ذلك حوادث ومن
أصفه الذي الحادث أرى أن بفضله استطعت األرض من نشز عىل الخيل أرعى األيام
تبلغ الفرسان من جماعة خرج خيالة. دار يف شاشة عىل أرقبه كأني أمامي واضًحا للقراء
فجأة خرجوا البيض، الروس من وغريهم القوزاق من معظمهم ثالثمائة حوايل عدتهم
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إثرهم يف وجاءت النهر، نحو متجهني القمح حقول فوق يركضون الرئييس الطريق من
الخناق الحمر وضيق عنيفة. مطاردة تطاردهم عدًدا منهم أكثر الحمر من أخرى جماعة
الجرف فوق من النهر ماء إىل باالندفاع إال للنجاة سبيًال هؤالء يجد فلم البيض عىل
الرشاشة مدافعهم نصبوا مطارديهم ولكن سباحة النهر يعربوا أن وحاولوا الصخري،

آخرهم. عن وحصدوهم الصخرية األجراف حافة عىل
أو التاريخ ذلك من واحد شهر بعد تقريبًا تفاصيلها بجميع الحادثة هذه وتكررت
فوق من النهر إىل ُدِفعوا الذين هم املرة هذه يف الحمر أن وهو واحد، فارق مع أقل،
إىل العبور يحاولون كانوا حني واحد بعد واحًدا ُقِتلوا الذين هم وأنهم الصخرية، األجراف
قريبًا أو الضيعة أرض إىل املياه تقذفها املوتى أجسام رؤية نحن وألفنا اآلخر، الشاطئ

الحوادث. هذه نذكر نعد لم حتى منها
كنت أن الظالم يخيم أن قبل الخريف ليايل من ليلة يف األول الحصاد بعد مرة وحدث
جوادان يجرها الزُّرَّاع عربات من عربة نحونا فأقبلت اإلصطبالت، أحد يف وجراشف أنا
منهم ويتصبب العثري يكسوهم جميعهم والخيل الركاب وكان وامرأة، رجال أربعة وفيها
عمرها من الثالثني نحو يف املرأة وكانت رشاش، مدفع العربة مؤخر يف ونصب العرق،
فكان الرجال أما املمرضات، شارة مالبسها عىل تعلق وكانت الجمال، من يشء وعىل
رجال وهم للتشيكا الرسمي الزي يرتديان منهم واثنان املدنيني، مالبس يلبس أحدهم
عىل يمِض وملا القلوب، يف الرعب تقذف أصبحت التي الرهيبة، الرسية السوفيتية الرشطة

البحارة. زي يرتدي غليًظا بدينًا رجًال فكان الرابع وأما قصري، وقت إال إنشائها
أصبح الذي ليهومانوف نفس وهو ليهومانوف، إنه فقال بنفسه املدني الرجل وعرَّفنا
وقال اإلقليم. ذلك يف والنهي األمر وصاحب اإلقليمية، إيكرتنوسالف لجنة رئيس بعد فيما
وقال: الهرب، من تمكنهم جدد خيل إىل حاجة يف وإنهم تتعقبهم، البيض من يَّة َرسِ إن لنا
أن نريد كنا إن وسعنا يف وإن أحًدا، نستشري حتى ينتظروا بأن لهم يسمح ال الوقت إن

كمسكوى. إىل نصبحهم أن خيلنا نسرتد
ونندفع الخيل نسوط العربة يف السبعة نحن كنا ما ورسعان الخطة، بهذه ورضينا
جثث من الجانبني عىل ملًقى كان ما نتبني أن وسعنا يف يكن لم حتى مرسعني الطريق يف
جثث من معظمها إن فقال عنها ليهومانوف وحدثنا وأنقاًضا، حجارة ظنناها التي املوتى
املاضية. القليلة األيام يف املكان ذلك يف حدثت عنيفة حربية واقعة وإن األحمر، الحرس

سنقطع األنذال، أولئك من حقنا «سنأخذ قائًال: حني إىل حني من يصيح البَّحار وكان
الكالب.» أبناء حواصلهم
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معظم أن أظن وبدأت أُوِيل، قرية اجتزنا حتى مستحبة غري حوادث لنا تحدث ولم
طريق إىل انثنينا أويل اجتزنا أن فلما موهوم، خطر منه النجاة نريد كنا الذي الخطر
عىل دقيقة عرشة خمس أو دقائق عرش الطريق هذا يف نسري نكد ولم للنهر، مجاور
نحو أن وأدركنا خلفنا، من مقبلة خيل وركض الطبول دق أسماعنا طرق حتى األكثر،
نتبني أن دون رصاخهم نسمع أن وسعنا يف وكان أثرنا، يقتفون كانوا رجًال عرش اثني
إىل مقعده من بحارنا وقفز بالوقوف، يأمروننا أنهم الرصاخ هذا من وعرفنا أقوالهم،
َمن بعض وشاهدنا الرصاص، منه يطلق وأخذ ويلعن، يسب وهو الرشاش املدفع جانب
الحياة قيد عىل منهم بقوا الذين أن الظن وأكرب الجياد، ظهور عن يهوون يطاردوننا كانوا

مطاردتنا. عن وا كفُّ قد
يعرفون فيه من أن لنا اتضح صغري بيت يف ونزلنا الليلة، تلك يف كمنسكوى ووصلنا
تزال ال فأنت واحدة، حجرة يف املمرضة مع الليلة «ستنام يل: قاله مما وكان ليهومانوف،
يتناوبا أن عىل واتفقا لحجرتنا، مجاورة أخرى بحجرة والبحار جراشف واختص طفًال.»
تأوي أن للممرضة ألتيح الوقت بعض الحجرة من وخرجت والجوادين، العربية حراسة
استغرقت حتى قليًال إال ألبث ولم الظالم، يف مالبيس وخلعت إليها عدت ثم الفراش، إىل

النوم. يف
شديدة وجلبة مهتاجة أصوات عىل أظن كما ساعات بضع بعد نومي من واستيقظت
«دعني هستريية: ونغمة مختنق بصوت ترصخ املمرضة فسمعت عيني، من الرقاد طردت
إىل يترسب وكان لساعتك!» هنا من اخرج البيت! يف من كل أيقظت وإال الوحش، أبها
انقلبت وقد مالبسه، نصف مرتديًا بحارنا أتبني ألن يكفي ما القمر ضوء من الحجرة
فيها ما بكل تقاومه هي وكانت املمرضة، يغتصب أن يحاول وهو هياجه، أثر من سحنته

قميصها. ُمزِّق حيث ثدياها وتعرى شعرها، انتفش وقد قوة، من
الحجرة من مرسًعا وخرج سبيلها خىلَّ حتى فرايش يف أجلس البَّحار رآني أن وما
املزارع «أيها قائًال: يتمتم وسمعته شديد، بدوي ورائه من الباب وأغلق ويلعن، يسب وهو

وتنتحب. تبكي فأخذت املمرضة أما القذر!»
الذين هم أولئك الغالظ، القوم أولئك القوم، «أولئك تخنقها: تكاد والعربات وقالت

الثورة.» أكتافهم عىل تقوم
معه. َمن وسائر ليهومانوف أدعو أن مثلها مضطرب وأنا عليها وعرضت

من إنه فيه، هو ما فحسبه ليهومانوف، نضايق أال لنا خري «ال، بقولها: فأجابت
ا.» حقٍّ العليا امُلثل ذوي من رجل وهو القوم، خيار
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ظلت أصح بعبارة أو — نتحدث ظللنا بل الحادثة، هذه بعد الليلة تلك يف ننم ولم
كبار أحد ابنة أنها يل قالته مما وكان الفجر، طلع حتى — إليها أستمع وأنا تتحدث هي
وألقيت احتضنتها الثورة شبت «وملا قولها: ذلك إىل وأضافت القيرص، حكومة يف املوظفني
ومن مساعدتهم، إىل وأتوق الشعب عامة أحب حياتي طول كنت ألني تيارها؛ يف بنفيس
دروًسا فيها أتلقى خاركوف، يف الطب مدرسة إىل وذهبت بأرستي، صلتي قطعت أجلهم
الكثري اليشء أبغض وأنا — الرسية الرشطة — التشيكا جماعة يف اآلن وأنا التمريض، يف

التقتيل. يف ال الجراح مداواة يف أعمل ولكني فعالهم، من
الناس أرشاف من اآلالف إىل منضمني الكفاح عن نتخىل أو األمل نفقد أال لنا وينبغي
هجم الذي الرجل ذلك أمثال والوحوش الطعام أولئك بيننا ُوِجَد وإن ليهومانوف، أمثال
الشهامة حوادث من مائة القذرة الحادثة هذه مقابل يف لتجد وإنك الليلة، هذه يف عيلَّ

والبطولة.»
حلة عىل عثر قد فهو بحق، اًرا بحَّ يكن لم بها همَّ الذي الرجل ذلك بأن إيلَّ ت أرسَّ ثم

الثوار. أعني يف شأنه من ترفع ألنها ولبسها ما، مكان يف البَّحارة
حدثته اليوم ذلك صباح يف ضيعتنا إىل جوادينا ظهري عىل وجراشف أنا عدت وملا
البالد، يف يحدث مما القليل إال يفهم ال بسيًطا صانًعا هو وكان الليل، أثناء يف وقع بما
فيتيا، يا «نعم، وقتئٍذ: يل قاله ما التالية السنني يف ذاكرتي إىل أعادت قوية أسبابًا ولكن
هو ما سواها يشء كل يف كما الثورة يف إن قالته، فيما حق عىل املمرضة تلك كانت لقد
الثورة تهدأ حني الغلبة لها سيكون الطائفتني أي هذه: هي املسألة ولكن رش، هو وما خري
أم ليهومانوف ألمثال الغلبة أتكون الوحوش؟ طائفة أو األرشاف طائفة األمور، وتستقر

الزائف؟» البَّحار ألمثال
مساء يف بها مررنا التي الجثث نشاهد أن وسعنا يف كان مهل، عىل نسري ونحن واآلن
فيها ودفن حديثًا، ُكوَِّمت قد األرض من تالًال األماكن بعض يف نرى وكنا املايض، اليوم
منهم وقل عاريًا، املوتى أجسام من كثري وكان املوتى، بعض الجهات تلك أهل الفالحون

األحياء. بها ليكتيس مالبسهم من يجردون كانوا فقد أحذية، أرجلهم يف كانت من
فصل أواخر يف كمرسفكا يف الزراعية إرستفكا مدرسة يف وقنسطنطني أنا وأُْدِخْلُت

١٩٢٠م. عام خريف يف أي الثاني، الحصاد
ذلك يف املالك كبار من رجل الثورة قبل الذي الجيل يف أنشأه قد املعهد هذا وكان
األرض واقتطع وسخاء، بكرم عليه ينفق كان كما برودسكي، إرستس يُْدَعى اإلقليم

50



والجوع املجد

جميلة، بحرية عىل ترشف ربوة عىل فخمة أبنية له وأقام الخاصة، ضيعته من له الالزمة
من بصور الجدران وُغطِّيَت القديمة، األوكرانية القصور طراز عىل ردهاته بعض وبُنِيَت
شعبية، موضوعات تصوِّر الفسيفساء من ونقوش الصيت، الذائعي الفنانني كبار رسم

الزراعية. اآلالت من اخرتع ما أحدث الحال بطبيعة باملعهد وكان
ومناماتها مبانيها بعض فدمرت املدرسة، إىل مرة من أكثر السالبني أيدي وامتدت
من الخشبية الكتل بعض وانتزعت أثاثها، ونُهب بها، لالنتفاع صالحة غري أصبحت حتى
وتشتتت يصلحها، من تجد ولم الزراعية اآلالت وتلفت وقوًدا، لتتخذ وسقوفها جدرانها
معارض يف الجوائز نالت الصيت ذائعة ماشية وهي إرستفكا، يف كانت التي املاشية معظم

وبراج. ويانه
ومن جدد، مدرسون إليهم وانضم أماكنهم، يف ظلوا املدرسني قدماء من كثريًا لكن
الروسيا أنحاء جميع من قدموا وطالبة طالب ستمائة نحو املعهد يف ع تجمَّ ذلك أجل
الشامل القحط من الرغم عىل أعمالها، عىل ويُدرَّبوا الحديثة، الزراعية العلوم فيه ليدرسوا
الحاصالت، من املعهد أرايض تخرجه بما العيش عىل يستعينون وكانوا األدوات، ونقص
السوفيت، إرشاف تحت املدرسة وكانت والطلبة، املدرسني بني املشرتكة الصعاب وألَّفت
يسلمون علينا املرشفون وكان الدراسة، سري يف قليل شأن إال لها يكن لم السياسة ولكن
من استخراجه يمكن ما أكرب الروسية الرتبة من نستخرج ألن أنفسنا نهيئ حني بأننا

منا. «الثورة» تنتظره ما كل نعمل إنما الرويس، الشعب به لنطعم وأحسنه الطعام
كوخ يف مًعا نسكن توابيس أهل من فيودور يُْدعى ثالث وطالب وأخي أنا وكنت
بالدروس واستُبدلت الربيع، وأقبل مرسًعا الشتاء ووىلَّ اإلقليم، هذا يف الفالحني أحد يمتلكه
الفائدة عظيمة الفرتة هذه وكانت املدرسة، أمالك يف العملية الزراعة الدراسة حجر يف
الذي القليل كان فقد وقتئٍذ، أتوقع كنت مما أكثر منها أخذت أنني بعد فيما وتبينت يل،

الجماعية. الزراعة أيام يف يل النفع عظيم الزراعية العلوم من تعلمته
قيمتها، النقود وفقدت يوم، بعد يوًما صعوبة يزداد عليه الحصول وأخذ الطعام وعزَّ
نحصل أن وسعنا يف يكن ولم البدائية، املقايضة بطريقة يجري التجارة من بقي ما وكان
التعاونية املرشوعات فكرة انقلبت أن بعد التعاونية، املزرعة من املعونة من يشء عىل
يهجرونها فيها املقيمون ورشع الصدور، توغر وأحقاد وتطاحن تخاصم إىل الخالبة
أشد فرض األمر استلزم حتى تدريًجا، ينقص الخبز من املدخر وأخذ أفواًجا، أفواًجا
هذا كان ولو الجديد، بالعالم صالًحا بشريًا يبدو كما الفقر يكن ولم توزيعه، عىل القيود

األجراس. قرع أرض التعاونية، املزرعة كأرض صغرية بقعة العالم
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أو عمرهم، من الثاني العقد أوائل يف غلمان عزيمة لتوهن تكن لم املتاعب لكن
الوجبة عن للبحث نخرج وأن الكفاف، عىل نعيش أن تعوَّدنا فقد قلوبهم، يف الرعب تُْدِخل
يف بكمرسفكا الحديدية السكك قطر كانت فقد مشقة، كبري ليكلفنا ذلك يكن ولم الثانية،
مع تدور الحرب رحى كانت حيث القتال، ميدان إىل الذاهبني بالجند غاصة الربيع هذا

البولنديني.
الثالثة الرفاق وسع يف وكان طعامهم، بعض الجند من نأخذ أن إال علينا يكن ولم

وجه. خري عىل العمل بهذا يقوموا أن إرستفسكا يف مًعا يسكنون الذين
بضع منها نسرتق أن استطعنا إذا الدراسة أيام ويف العطالت، أيام يف كنا فقد
متنقل حالقة «حانوت الحديدية السكك محطة عند نقيم وتلك هذه يف كنا ساعات،
ومن الجميل، بخطه كبرية الفتة عىل كوتيا كتبه الذي العنوان هو هذا وكان للطالب»،
الشعر، وقص اللحى «حالقة الحانوت: هذا أمثال عىل تُْكتَب التي العبارات ُكِتبَت تحتها
لم الذي التوقيع كان كلها العبارات هذه وتحت سلًعا»، األجر يُْدَفع ممتازة، طيبة خدمة

فيه». خري ال الذي العمل «جماعة ساذجة: فكاهة من يخُل
حالقة هو فتوىلَّ أسفاره، بعض يف الصناعة هذه من شيئًا تعلم قد فيودور وكان
العمل، هذا يهمكم «ال لنا: فيودور نصائح من وكان الشعر، قص وأخي أنا وتوليت اللحى،

بعدئٍذ.» الشعر أعقاب تسوية ثم هينة طويلة رضبات املراعي، يف الكأل كحصاد فهو
إثخانهم نظري لهم ودفعوا منهم وسخروا الهواة، الحالقني الشبان حول الجند ع وتجمَّ
نحمل رفاقنا إىل نعود كنا ما وكثريًا الكرام، هللا خلق يفعل كما سخية أجوًرا بالجراح
حانوت كان ما وكثريًا املأكوالت، من وغريها والخرض واللحم الخبز من الكثري اليشء لهم
ذلك وراء من ويكسب املدينة، سوق يف اآلحاد أيام علمه يرفع املتنقل الحالقني الطلبة
األحيان. بعض يف ودجاًجا بل وبطاطس بيًضا يؤجرونهم الفالحون وكان طيبة، أجوًرا
يؤديه طعام الناس من أحد لدى يكن فلم َمِعينه، نضب أن الثمني الكنز هذا لبث وما
وأدرك خافية، غري ١٩٢١م عام يف حل الذي الجفاف نذر وكانت شعره، لقص أجًرا
عدنا نأكله ما املدرسة يف نجد لم وملا وجوههم، وقطبوا أيديهم فغلُّوا النذر هذه الفالحون
قد أهلها صدور يف تضطرم كانت التي الحماسة نار أن فوجدنا التعاونية، املزرعة إىل
إال منهم يبَق فلم األولني أهلها معظم وهجرها مستكني، هادئ قنوط محلها وحل َخبَْت،

منها. القريبة املصانع يف يعمل معظمهم كان هؤالء وحتى القليل،
بضعة بُْعد عىل بكربينو وكان عمري، من عرشة السادسة بلغت قد وقتئٍذ وكنت
صبيٍّا القرية هذه يف والتحقت فيه، أتمرن صغري معادن مصهر األجراس» «دق من أميال
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ا شاقٍّ جثمانيٍّا عمًال فيها أؤدي مرة أول هذه وكانت أقفال، صانع عند العمل عىل أتمرن
يف بيتي إىل أعود كنت حني األمر، آخر بحق كربت قد بأني وقتئٍذ وأحسست عليه، أؤجر

التعب. شدة من مصدًعا الهيئة، رثَّ بالزيت، امللطخة مالبيس
عىل املسيطرة هي السوفيت مجالس وأصبحت كادت، أو األهلية الفتن نار وخبت
وقت فينا ليخطبوا أحيانًا املصنع إىل الحزب دعاة وجاء منازع، األمر يف ينازعها ال البالد
الدعاة هؤالء إىل يُْصُغون وإناثًا ذكوًرا الشباب وكان العمل، من الفراغ بعد أو الغداء
فينا خطبهم وبعثت إليهم، يلتفتون الغالب يف يكونوا فلم الكبار أما أقوالهم، ويعون
أحيانًا نرتدد وكنا والقنوط، الشدة وقت العصيب الوقت هذا يف األمل بعض الشبان نحن
مكتوبة وحكم وأنجل، وماركس وتروتسكي للينني مطبوعة صور تزينه للعمال ناٍد عىل

األحمر. النسيج من قطع عىل بيضاء بحروف
العامة، املراكز من رجال علينا يلقيها التي املحارضات إىل بشوق أستمع أنا وكنت
بنا املحيطة العاجلة الصعاب وزادتنا األسئلة، بعض إلقاء عىل أحيانًا أجرؤ كنت إني بل
بي تحيط التي الشكوك نار نارين: بني أتقلب شخصيٍّا أنا وكنت املوعود، املستقبل يف أمًال
وسائل عىل أبي اعرتاض األيام تلك يف وأدركت القوي. اإليمان إىل التعطش ونار منزيل، يف
يف متزمت أنه األيام مر عىل الفتي عقيل إىل ُخيَِّل ولكن الشيوعيون، إليها يلجأ التي العنف

أوانها. غري يف «بالية» مثالية ما لسبب أصبحت مثاليته وأن يجب، ما فوق فضائله
ألني وذلك املحارضات؟» إىل وتستمع النادي إىل تأتي ال «ولَِم أسأله: أحيانًا وكنت

الجديدة. الحياة إىل معي أستدرجه أن إىل أتوق كنت
نسيت لقد يل؟ يقولوا أن يستطيعون «وماذا الحزين: اآلسف بلهجة يجيبني فكان

الدجاجة.» تعلم التي هي البيضة ليست أشكرك، ولدي يا ال يعرفون، مما أكثر
الوباء ذلك القحط وصحب غايته، القحط بلغ حتى ١٩٢١م عام صيف حل أن وما
أن قبل األرواح ماليني والوباء القحط وأهلك التيفوس، وباء وهو أبًدا يفارقه ال الذي
الحرب سني بعد مظاهره أبشع يف بالبالد القحط حل فقد الرهيب، عهدهما ينقيض
وراء ما إىل امتدت الرهيبة آثاره ولكن الفلجا إقليم يف وتركز الداخيل، والنزاع الطوال
األرض كأن األهلية، الحرب يف انهماًكا أشدها عام بوجه قحًطا األقاليم أشد وكان الدنيرب،

الدماء. من طعمت ما لكثرة جشأت قد األخرى هي
أهوال من الشعب عاناه ما يصف أن بليًغا كان مهما الكاتب مقدور يف وليس
من وغريها وقطط وكالب خيل من — حي يشء كل إىل ينظرون الناس كان فقد وآالم؛
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الجوع، شدة من تُذْبَح لم التي الحيوانات وماتت يائسة، نهمة بعيون — املدللة الحيوانات
آكلوها له يتعرض مما الرسمية السلطات تحذير رغم التهاًما يلتهمونها الناس وكان
و«حساءً»، «شايًا» منها ليتخذوا ويغلُونها األشجار لحاء يقرشون وكانوا الوباء، من
بقايا من فيها كان ما كل الحقول من وانتزع به، ليقتاتوا املدبوغ غري الجلد ويمضغون
نقول: أن ويحزننا موتاهم، يأكلون أخذوا الناس بأن الشائعات وانترشت والكأل، النبات
وأويل رومنكوفا يف القبيل هذا من حوادث نفيس أنا عرفت فقد صادًقا، كان معظمها إن

املجاورة. القرى من وغريها وبنكوفا
حياة يف املألوفة املناظر من — البشعني املنتفخني املوتى — املوتى مناظر وأصبحت
من غريه يالحظ يكن فلم حياته، أسباب عىل وبحرصه بنفسه منا كل وشغل الناس،
لم الذين الناس من الصالحون وأخذ العناية. أقل نفسه رسيرة يف بهم يُعنى أو الناس
ليطيلوا الطعام يخفون هؤالء أخذ الغري؛ آالم رؤية يطيقون املادية الظروف يف يكونوا
بطونهم تنتفخ كانت الذين جريتهم يف يفكروا أن دون شهور، أو أسابيع بضعة حياتهم

الجوع. فرط من حولهم ويموتون
عيلَّ ليحفظا والرشاب الطعام من للقليل إال أحتاج ال الجسم سليم قويٍّا أنا وكنت
بَْلطوا؛ إقليم إىل شماًال وذهبنا سينا يُْدَعى الضيعة يف آخر غالم مع القطار فركبت حياتي،
قديمة، مالبس من الطعام، به يُْستَبَْدل أن يمكن ما كل معنا وأخذنا الطعام، عن لنبحث
من وغريها وفرشات قيمة، لها تعد لم مختلفة أنواع من ومجوهرات فضة، من ومالعق
فكان البضائع أما النفع، عديمة األيام تلك يف أضحت النقود أن ذلك املنزلية؛ األدوات

الحظ. اإلنسان واتى إذا ببعض بعضها استبدال يمكن
مئات بها فوجدنا فيها، حظنا نجرب أن وقررنا قليلة أيام بعد بريلوكي بلدة ووصلنا
األسواق يف اليوم طوال فوقفنا بيننا، املنافسة واشتدت نفسها، للغاية إليها وفدوا غرينا
ذهبنا املساء حل وملا الكنوز، هذه يفحصوا أن الزُّرَّاع ونرجو الهزيلة بضاعتنا نعرض
كنا أنَّا عملنا يف يعيننا بيت، إىل بيت ومن قرية، إىل قرية من ونتنقل القرى، خالل نجوس
وأخذنا األوكرانية، بلغتهم الفالحني إىل أتحدث أن أستطيع كنت وأني السن، صغريَي كالنا
وفوًال، وحمًصا ودقيًقا سويًقا تُْمَأل أكياسنا ونشهد معنا، ما بعض من نتخلص يوم كل يف
مثل يف الالتي البنات اتخذنا إذا وخاصة الفالحني، بمنازل املبيت يف صعوبة نجد نكن ولم
وبعض والسكر بامللح يأتيننا أن البنات أولئك وسع يف وكان الغاية، هذه إىل وسيلة سننا
الخواتم من لهن نقدمه ما نظري الرتف مواد من إليها وما املقدد واللحم الزيتية الحبوب

الرخيصة. والحىل
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صفقة يعقد أن استطاع املال رجال من رجل أي من حاًال أسعد وسينيا أنا وكنت
شهور. عدة ونطيلها الحياة أَُرسنا إىل نرد كنا أننا وذلك الرياالت؛ بآالف

عائدون كلهم وأطفال ونساء رجال من بالخالئق غصَّ وقد موطننا إىل القطار وركبنا
أعيننا إغماض عىل نجرؤ نكن ولم الثمينة، ولفافاتهم أكياسهم يحملون املجاعة أقاليم إىل
السكك وعمال الجند أقبل الليل ظالم يف زنامنكا وصلنا أن فلما متاعنا، ق يُْرسَ لئال
قبل كانت انتظار حجرة يف وتكدسنا القطار، عربة من بالخروج وأمرونا الحديدية
سبب عن شيئًا منا واحد يعرف ولم البائسني، الخالئق من بغرينا غاصة إليها مجيئنا
يف خلقه العري، صرب صابرون ونحن آخر قطار وصول ننتظر كلنا وبقينا منه إخراجنا
أجساًما الناس أقوى إال ركوبه يستطع لم أقبل فلما الحواس، وتبلد العذاب طول نفوسنا

وسينيا. أنا عنه وتخلفت حركة وأرسعهم
شديًدا، الزحام وكان زيتية، فتائل إال ضوء القذرة االنتظار حجرة يف يكن ولم
املياه، دورات إىل الذهاب أرادوا إذا بعض فوق بعضهم يسري الحجرة يف مكدسني والناس
خاوية، جافة أثداء يمتصون والرضع الحجرة من متفرقة أماكن يف يرصخون واألطفال
من حولهما من لنكات يأبهان وال يتعانقان زوجان الحجرة أركان من ركن يف وكان

الناس.
تحملهم االستطالع حب من بقية لديهم تزال ال من أنظار إليه َهت ُوجِّ الذي ولكن
وتتوجع تنئ فأخذت املخاض جاءها امرأة منظر ما؛ يشء إىل أنظارهم يوجهوا أن عىل
الرجال وجاء الناس، من حولها كان من عنها النساء ى ونحَّ املصاب، الحيوان يتوجع كما
أمام العالم إىل تخرج جديدة حياة يشاهدون وهم الجوع مع كفاحهم ونسوا املاء، بدالء
الناس وارتد حدثت، قد املعجزة أن ينبئ جديد مولود من خافت رصاخ وانبعث أعينهم،

شقاء. من فيه كانوا ما إىل
ال أصفر ووجهها القذرة املحطة أرض عىل مستلقية الصباح يف الطفل أم ورأيت
وضوح، يف الشاحب الوجه هذا أظهر قذر كيس عىل رأسها وضعت وقد فيه، للدم أثر
وتركت عليها، وأشفقت لحالها، فرثيت بالية؛ خرق يف ملفًفا الجديد املولود صدرها وعىل
العملة من فضية روبالت ثالث معي وكان القرية، إىل هرولت ثم بمتاعنا، ليُْعنَى سينيا
عىل أحصل أن خاللها يف استطعت كاملة، ساعة نصف نحو خاللها فجست القيرصية،
فلما الخرض، حساء من صغرية خشبية صفحة وملء الساخن، اللبن من صغرية زجاجة
تنم بنظرة ورمقتني يفَّ حدقت الشابة إىل نظيفة فوطة ومعهما الهديتني بهاتني تقدمت

ناظريها. تصدِّق تكاد ال أنها وعن بالجميل، اعرتافها عن
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جميلتان عينان لها وكان الشاب.» أيها لك «شكًرا قائلة: األوكرانية باللغة وخاطبتني
اسمك؟» «ما قائلة: حديثها واصلت ثم معذب، بائس وجه يف

أندريفتش.» «فكتور فأجبتها:
من ووقاك تحب بما هللا «متعك مرة: ألول تبتسم وهي ضعيف خافت بصوت فقالت

حياتها.» طول هذا صنيعك تذكر حتى فكتوريا ابنتي سأسمي مكروه، كل
كان وبش شاب قام أن الحجرة من اآلخر الطرف يف سينيا إىل عائد وأنا وحدث
ذا هو ها الرفاق أيها «انظروا والسفالة: الخبث عن تنم صيحة وصاح حدث، ما يرقب

املولود!» أبو
عليه تبدو العظام، عريض كتفيه، عن رأيس يعلو ال بحيث قامة مني أطول وكان
فاندفعت حسابًا، للعواقب يحسب ال غضب إذا اإلنسان ولكن والغلظة، القوة مظاهر
وعرف األرض، عىل ملًقى رأيته حني دهشتي أشد كان وما قوية، رضبة ورضبته نحوه
الدم ومسح هدوء، يف األرض فوق من فقام صفي، يف كانوا أنهم الحارضين لغط من

متاعه. كان حيث إىل وعاد أنفه، تحت كان الذي
بيته، إىل جاء حني فكتور الشاب به استُْقِبَل مما بأحسن منترص فاتح يُْستَْقبَل ولم
القطار يف رحالت بعدة التالية الشهور يف وقمت الطعام. من كيس عبء تحت يرزح
ظللنا فقد األرسة، كنوز من بعناه ما آخر الذهبي جدتي صليب وكان الخيل، ظهور وعىل
ثم فيه، نفرط أن دون العيش نستطيع بأنا األمل من يشء لدينا بقي طاملا به محتفظني
اإلنقاذ وإدارة «الكويكريني»1 اإلخوان جماعة يد عىل أمريكا من ذلك بعد العون جاءنا
املساعدات هذه معظم ولكن الجماعات، من وغريهما هوفر الرئيس أنشأها التي األمريكية
الحياة عادت ثم جديد، حصاد أبواب عىل فكانت أوكرانيا أما الفلجا، إقليم إىل يذهب كان

املألوف. مجراها إىل ببطء فيها
كربينو. يف األقفال صانع حانوت يف دكتي إىل أنا وعدت

بنت القايض االسم بهذا أفرادها ى سمَّ من أول وكان متزمتة، دينية طائفة املهتزون، ومعناها Quakers 1

حني «يهتزوا» أن معه كان ومن هو أمره (١٦٢٤–١٦٩٠م) فكس جورج منشئها ألن وذلك دربي؛ يف
هللا. كلمة يسمعون
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يف أملهم الناس صدور يف وتجدد ١٩٢٢م، عام صيف يف موفوًرا الجديد املحصول وجاء
يذكر منهم أحد يعد ولم باملاليني، يعدون وكانوا موتاهم ودفنوا عليها، وحرصهم الحياة
إليها، قط يشريوا بأال صامتًا عهًدا أنفسهم عىل أخذوا كأنهم بالشعب حلت التي الكارثة

النهار. طلع إذا يذكرونه يكادون ال ليل كابوس كأنها أو
الِربَْكة وامتألت الفاكهة، من ثقيًال حمًال األجراس» «دق يف البستان أشجار وحملت
وعادت الذهبية، سنابلها يداعب القمح حقول عىل دنيرب نهر من النسيم وهب سمًكا،
ألني اغتبطت ما ولشد الجديد، الحصاد موسم يف جماعات الغناء إىل األوكرانيات العذارى
شاهدت إذا فجأة أستحي وأصبحت شاربي، خط وقد قليًال، إال عرشة السابعة بلغت

القريب. األمس يف بهن أعبأ أكن لم أن بعد البنات،
من صلة لهذا ولعل التعدين، صناعة يف أعمل أن عىل الوقت هذا يف عزيمتي ت وصحَّ
إىل شوًقا أتحرق أصبحت فقد الجديدة، الرخية الزراعية حياتنا من الفصل بهذا ما نوع
أن يف شك من وما وأتوسع، ظهرها عىل أبني وأن األرض، أمنا باطن يف بمعويل أرضب أن
قيمة بذات ليست عادية عبارات إال يكن لم كربينو نادي يف املحارضين من نسمعه كنا ما
همم بها ليستنهض الشيوعي الحزب يضعها القوانني من طائفة عىل تزيد ال فهي كبرية،

والعمل. الجد إىل قوية دعوة منها لفظة كل يف أرى كنت ولكني العمال،
إىل حاجة يف بلدنا إن الرفاق، «أيها الخريف: مستهل يف ليلة ذات الخطيب وقال
كانت َمْن كل أدعو وأنا املستقبل، يف الحياة أعصاب وهي الزيت وإىل املعادن وإىل الفحم
يف السوفيتية جمهوريتنا أن ذلك واملناجم؛ املصانع إىل يذهب أن قلبه إىل حبيبة الثورة
إىل تحتاج مثًال الدنتز حوض يف الفحم فمناجم القوية، الصناع أيدي إىل الحاجة أشد

الرجال.» من اآلالف
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ما عىل عزيمته ت صحَّ قد صاحبه أن منا كل وأدرك إيلَّ، هو ونظر سينيا إىل ونظرت
هذا. عزمه عن واحدة بكلمة أحدنا ينطق لم وإن صديقه، عزيمة عليه ت صحَّ

حوض يف الفحم مناجم إىل الذهاب اعتزمت أني أهيل وأبلغت املنزل إىل عدت وملا
سأجد وإني غالًما أزال ال إني يل: وقالت صامتًا، بكاءً أمي وبكت أبي لذلك حزن الدنتز
عزمي، عن يثنياني أن قط يحاوال لم ولكنهما األيام، مستقبل يف ينتظرني العمل من كثريًا

وجهها. عىل بادية الحنو وعالئم حزمتها ثم الثياب، يل تعد أيام بضعة أمي وقضت
وكان ألشفسك، إقليم يف ألجفرفكا من بالقرب الفحم مناجم من منجم إىل وأُرسلنا
دائرته يوسعون وقتئٍذ أخذوا ولكنهم الدنتز، حوض يف الفحم أقاليم أقدم من اإلقليم هذا
من ة أرسَّ عىل الناس من مئات فيها نام مظلمة، طويلة ثكنات يف األوىل ليلتنا وقضينا كثريًا،
تنبعث الكريهة الروائح وكانت األخرى، إحداهما تعلو طبقتني من عارية، خشبية ألواح
نكاد فال الرديء، والدخان الفاسد الطعام ومن الثكنات، يف املكدسة الناس أجسام من
األلفاظ أقبح ويتبادلون قذرة، بأوراق يلعبون القذرين املناجم عمال بعض وأخذ نطيقها

الخافت. الزيتية الفتائل ضوء يف
التعب من نالهما ملا عميق نوم يف استغرقا الدنيرب من القادمني الغالمني ولكن
نعثر لم الصباح يف استيقظنا فلما بالركاب، مزدحم قطار يف الطويل سفرهما أثناء يف
التي القذرة املالبس إال لنا يبَق ولم نائمان، ونحن َقت ُرسِ فقد أثر، عىل مالبسنا لحقائب
يُْدِخل لم طوافنا ولكن املعدنني، بمحلة نطوف وأخذنا جسمنا، عىل وهي ونمنا سافرنا
عتيقة أكواخ جانبيه عىل تمتد قذًرا طويًال زقاًقا املحلة هذه كانت فقد قلبينا، عىل الرسور
الفحم، تراب من خانق جو كله املكان يغمر وكان نظام، غري يف أقيمت جديدة وثكنات
نقيم أن إىل وتدفعنا فيهما تتقد كانت التي الحماسة نار صدرينا يف َخبَْت ما ورسعان
إلينا يعود أن قبل وأسابيع أسابيع تمىض أن من بد ال وكان االشرتاكية»، «رصح بأيدينا

وحماسة. غرية من رحلتنا به بدأنا ما
الناس أتعس فكنت أنا أما البلوط، غابات إحدى قلب يف منجم إىل سينيا وأُرسل
أعمل أن عىل العمال نقابة موظفي أحد أرص ولذلك قليلني؛ منا املتعلمون كان فقد حظٍّا،
رجل صورة لنفيس، رسمتها التي الصورة تكشفت وهكذا اإلدارة، مكاتب من مكتب يف
وهي أتوقعها، قط أكن لم حقيقة عن جبهته، إىل مشدود التعدين ومصباح بمعوله يرضب

والحساب. للعد وجداول للكتابة قلم عىل أقبض أن
القادمون فيها ُحشد التي القذرة الضخمة الثكنات من ثكنة يف األوىل الشهور وقضينا
املعدنون فيها يقيم التي الصغرية األبنية أحد يف حجرة عىل بعدئٍذ حصلنا ثم الجدد،
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ما زال حتى البدائية الحياة وظروف الفحم تراب أتعود كدت وما الدائمون، أو القدامى
ألفيت فقد واملتعة، الحماسة من يشء فيها وأصبح وسآمة، ملل من الحياة هذه يف كان
منها تتألف التي االجتماعية الهيئات من مستعرًضا قطاًعا يكون أن يكاد فيما نفيس
ذلك يف كلها بها وجيء الهيئات هذه جميع من أِخذَت قد نماذج كأن أو السوفيتية، الدولة

املكان.
ولكنه الحال، بطبيعة واألوكرانيني الروس من تتألف فيه الغالبة الكثرة وكانت
سهوب من وقازاق الجبليني القفقاس وأهل والصينيني واألرمن التتار عىل أيًضا احتوى
تصنيع يف جادين ليعملوا وسينيا أنا جئت كما جاءوا قليل عدد هؤالء من وكان سيبرييا،
ألن جاءوا فقد معظمهم أما وطنية، وغرية بحماسة جادين عملهم عىل وأكبُّوا البالد،
فإن ولذلك قراهم؛ يف األجور مستوى إىل قيست إذا عالية أجور يتقاضونها التي األجور
حصان أو بقرة لرشاء يكفي ما األجور هذه من يقتصدون ريثما إال يبقوا لم منهم آالًفا

جديد. بيت بناء أو
حتى العمال أجور رفع هو األيام تلك يف اإلدارة به تُْعنَى كانت ما أهم أن ذلك

معقول. حد كل تتجاوز
يكونوا ولم املتبادل، الحب من يشء عىل تنطوي املختلفة الشعوب هذه قلوب تكن ولم
الرشقيون فكان متفرقني؛ أيًضا يعملون كانوا بل فحسب، متفرقني املعيشة إىل ينزعون
باألعمال يقومون فكانوا واألوكرانيون الروس أما مشقة، وأكثرها املناجم أعمق يف يعملون
كانت التي الفواصل من أوسع كانت الطبقات تفصل كانت التي الفروق أن عىل الهينة
األرايض ومالك التجار أبناء من القديم الشعب «بقايا» فكانت األجناس، بني تفرق
هؤالء كان األقدمني؛ والطالب القديم العهد يف السابقني والضباط واملوظفني والقساوسة

أحد. يطيقهم يكاد وال علنًا رون ويُحقَّ غرباء أنهم يشعرون جميًعا
والفظاظة، القبح من األحيان من كثري يف تخلو ال خشنة حياة الثكنات حياة وكانت
نشاطهم رصفوا برءوسهم الخمر لعبت فإذا الزجاجات، من الُفدكا يرشبون الرجال كان
املوضوعات؛ أسخف يف صوته بأعىل ويجادل يقامر كان من ومنهم والتالكم، التطاحن يف
معها يخرسون بل فحسب، أجورهم كل الورق ألعاب يف يخرسون ال عماًال أبرصت ولقد
وفصول العمال أندية وكانت غريه، لهم غطاء ال الذي غطاءهم ويخرسون لهم، حذاء آخر
والتعقل. الجد عىل ُطِبُعوا الذين الصناع من قليًال عدًدا إليها تجتذب واملكتبات األمية محو
كانوا فقد تطور؛ من الفالحني صبيان عىل يطرأ ما أرقب أن متعتي أسباب من وكان
وكانوا قراهم، خارج الكبري بالعالم مرة ألول ليتصلوا األعني واسعي سماًجا خرًقا يأتون
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طويلة، قروية وصدريات منازلهم غزل من واسعة ورساويل األعشاب من نعاًال يحتذون
الروسيا أطراف من القادمني األطوار العجبي والغرباء الصناع «صعاليك» شاهدوا وإذا

مأخذ. كل العجب منهم وأخذ ملنظرهم دهشوا النائية
فقد كانوا، مما أحسن إىل نقل لم إن كانوا ما غري إىل يتبدلون كانوا ما رسعان ولكنهم
حليقي مخازنها، من ابتاعوها مالبس أجسامهم وعىل املدن من يعودون منهم كثريون كان
أن املصورين إىل ويطلبون جميل، رصير ذات جديدة أحذية يحتذون متعطرين، اللحى
يتبخرتون وكانوا وذويهم، أهلهم بصورهم ليدهشوا الجميل الجديد زيهم يف يصوروهم
كانت من ومنهم املزمار، نغمات عىل ويصخبون يمرحون جماعات جماعات املحلة يف
عليه كان ملا «يأسون» هؤالء رشع ما ورسعان األمية، مكافحة وفصول النوادي تجتذبهم
يف ُولُِدوا كأنهم السياسية الشئون ويناقشون «الثقافة» يف ونقص «تأخر» من أصدقاؤهم

سياسيني. آباء من السياسة غمرة
بالقراءة شغفي إيلَّ عاد وقد الحال، بطبيعة حياتي محور النادي كان فقد أنا أما
يف بما نقنع وأمثايل أنا أكن ولم حني، إىل واملجاعة األهلية الحرب قطعته أن بعد كامًال
كل يف وكنت اآلخر، من الكتب يستعري منَّا كل كان بل املكتبة، كتب من أيدينا متناول
إىل أستمع أو والطبيعة والرياضيات الكيمياء يف مناهج أدرس العطالت أيام ويف مساء
فتيان مع الصداقة برباط وسينيا أنا وارتبطت الفحم، استخراج عن فنية محارضات
بني النفوذ من شيئًا السابقة دراستي وأكسبتني بالعلم، شغًفا عنَّا يقلون ال وفتيات

منهم. الكبار أبناء وبني بجدِّهم، املمتازين العمال من الشبان
تنرش وأخذت األوىل، البالد حياة من خري حياة إىل بالدعوة الصحف أعمدة وامتألت
يبَق لم جميًعا الروس وأن الرقي، طريق يف تسري املتأخرة الفقرية روسيا أن الناس عىل
وينالوا ينتجون، مما أكثر َحبٍّا وينتجوا يخرجون، مما أكثر فحًما يخرجوا أن إال أمامهم
هذا وكان شخيص، إىل موجهة كأنها الدعوة هذه أقرأ وكنت ينالون، مما أكثر الثقافة من
نفسه ترشسكي ولونا بل وركوفسكي، برتوفسكي، أمثال الجدد الزعماء كبار من وذاك
يشء من جزء أني فأشعر ألحاديثهم أصغي فكنت فيه، نعمل كنا الذي باإلقليم يمرون
رجال يجلس بموسكو الكرملن قرص يف أن منهم عرفت فقد للعواطف، مثري كبري جديد
أنهم أعرف كنت ولكني — وزرزنسكي وتروتسكي لينني — الرفاق من بأكثر نسميهم ال

جبابرة.
إرجاع إىل أميل فإني الشيوعية، لواء تحت الخاص تاريخي إىل بذاكرتي رجعت وإذا
سلسلة علينا وألقى لزريف، الرفيق فيه علينا أقبل الذي الوقت إىل مبادئها اعتناق تاريخ
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أعضاء ومن العمر، من الثالثني نحو يف رجًال لزريف وكان االشرتاكية، عن املحارضات من
حديثه وكان امللبس؛ أنيق الجسم، نحيف القامة، طويل بسفرولفسك، التدريس هيئة
وكان لينني، أو ماركس عن ينقلها عبارات إىل فيه يلجأ ال هو ألفاظه عىل مقصوًرا سهًال
منا القائلني حجة قوَّى بذلك ألنه رقبة؛ رباط يلبس أنه منه ذهني يف انطبع ما أهم
بعض ذلك مع لنفسه يبيح وأن صميًما، سوفيتيا مواطنًا يكون أن اإلنسان وسع يف بأن

الوسطى. الطبقات خصائص من هي التي الكماليات
يقول: خلفي من إنسان وإذا كتاب قراءة يف منهمًكا املكتبة يف األيام أحد يف وكنت

ذلك.» أعرف أن يهمني تقرأ؟ «ماذا
لزريف. الرفيق هو يحدثني الذي وإذا فالتفتُّ

فرانس.» ألناتول كوينارد جريوم األب «أحاديث أبتسم: وأنا أجبته ولكني فارتبكت
ألحد أو األقدمني الروس للُكتَّاب تقرأ ال ولَِم فرانس! أناتول هذا؟ «أصحيح فقال:

املعارصين؟» السوفيت الكتاب
ُكتَّاب مؤلفات يف نظريًا لها أجد ال كثرية أشياء فرانس أناتول يف أجد «إني فأجبته:
املؤلفون أما األقدمني، الروس للُكتَّاب أقرأ وأنا رصيح، دقيق كاتب فأناتول السوفيت،
الحياة عن الكتابة يتحاشون أنهم إيلَّ ويُخيَِّل السياسة، يف إال يكتبون ال فهم املحدثون

بنا.» املحيطة الحقة
لنتعارف.» حجرتي إىل تعاَل املقبلة، الليايل إحدى يف هذا فلنبحث جميل، «يشء –

التي الدورة وهي العمل»، «دورة أثناء يف أيام بضعة بعد أخرى مرة به والتقيت
يف العمل وكان أجًرا، عليه يتقاضون ال عاجل بعمل ليقوموا املتطوعني بمئات فيها يؤتى
ثياب يرتدي لزريف الرفيق وكان عام، طريق إلخالء الفحم من كبرية أكوام نقل املرة هذه
كأنه الرجل وحياني عظيم، بنشاط يدفعه مجرف يده ويف الفحم، تراب يغطيها العمل،

اغتباط. أيما بذلك واغتبطت قديم يل صديق
الوقت ذلك يف أقرؤه كنت عما وسألني املكتبة، يف نفسها الليلة تلك يف به والتقيت

ترشتشفسكي. تأليف تفعل؟» «ماذا أقرأ بأني فأجبته
الشأن.» عظيم مؤلف «هذا وقال: االستحسان عىل عالمة برأسه فأومأ

اآلن.» ليحريني تفعل ماذا يقول الذي سؤاله وإن «أجل، فأجبته:
لينني، قبل ماركس ومن لينني من الناس ماليني عنها اإلجابة تلقى قد سؤال «إنه –

وماركس؟» لينني قرأت فهل
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قرأت ولقد شيئًا، له أقرأ فلم ماركس أما للينني، متفرقة قليلة أشياء «قرأت فأجبته:
السؤال: هذا عن وافية إجابة فيها أن من واثق غري ولكني الحال، بطبيعة الحزب نرشات

تفعل؟» ماذا
الشاي، من قدًحا لنرشب حجرتي إىل معي «تعاَل وقال: لزريف الرفيق فتبسم

أحد.» عىل نشوش أن دون ونتحدث املرطبات، بعض ونتناول
ومكتب جميلة، بطنفسة مغطاة أريكة فيها الضوء، ساطعة نظيفة حجرة وكانت
لون ذات أزهار عىل تحتوي ملونة وآنية جميل، بنظام حاجزين بني كتب عليه ت ُصفَّ
يرتدي غالم وهو له صورة ومنها أرسته، ألفراد صور عدة جدرانها أحد عىل وُعلَِّقت بهيج،
وقد حسناء له ألخت صورة أيًضا ومنها كلب، قدميه وعند الرسمية، العليا املدرسة حلة
صورتا منفصلني إطارين ويف آخر جدار عىل وُعلَِّقت الطالبات، زي األخرى هي ارتدت
رداء وعليه شيخوخته، يف املألوفة تولستوي صورة وبينهما الشمسيتان، وماركس لينني
نفثت التي هي األخرية الصورة هذه وكانت منطقته، يف مثبتتان وإبهاماه الطويل، الزُّرَّاع

الجديد. املذهب إىل واستمالتني صدري، يف الحماسة روح
أن وسعي يف إن ليًال، ممرضة يهاجم جلًفا اًرا بحَّ هذا «ليس نفيس: يف وقتئٍذ وقلت

الشيوعيني.» من الصنف هذا أتبع
عدة هنا اإلقامة إىل مضطرٍّا كنت «ملا نفيس: به تحدثني كانت ما يرشح لزريف وقال

بمنزيل.» شبيًها املكان هذا أجعل أن حاولت فقد أشهر
مستقبل وعن الحزب وعن الكتب عن ساعات عدة الليلة تلك يف نتحدث وظللنا
التي الشيوعية األقلية مع أكون أن هو بي الالئق املكان إن لزريف: يل وقال الروسيا،
الحزب إىل ثم الشباب، لجان إىل أنضم أن واجبي من وإن وتهديهم، الناس ترشد أن يجب
برنامجه يف ولعل العيوب، من ً مربأ ليس الحزب أن الحال بطبيعة وأقر بعدئٍذ، نفسه

الربامج. من شأنًا أجلُّ الرجال إن قال: ولكنه النقص، بعض
عنا يرتفعون املبادئ ذوي النابهني الشبان من أمثالك كان «إذا قائًال: حديثه وواصل
إن العامة؟ للقضية معنا وتعمل دنوت، مما أكثر منا تدنو ال ِلَم اإلصالح؟ يف لنا أمل فأي
انظر لوطنك، اإلخالص يف يحتذى مثًال لهم تكون بأن لغريك املعونة تقدم أن وسعك يف
النظافة تكون أن يجب حيث ه، َ والرشَّ والسكر واألقذار املقامرة تر حولك؛ من الثكنات إىل
جهود إىل تحتاج عظيمة أعماًال أمامنا أن تدرك أن عليك إن الطاهرة، والنفوس والكتب
نجتث أن علينا إن إزالتها، من لنا بد ال القرون مر عىل تراكمت أقذاًرا أمامنا إن جبارة،
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إىل حاجة يف ذلك أجل من ونحن مكان، كل يف الضاربة أصوله من القذر العتيق املايض
أركانها ندعم أن علينا بل صورية، باشرتاكية نقنع أال فيتيا يا واجبنا من إن الرجال، خري

للجماهري.» السارة والحياة البهجة أسباب وتهيئة والتعليم الخلق بحسن
أحسست ولكني إليهم، أنضم بأن الشيوعيون فيها عيلَّ ألحَّ مرة أول هذه تكن ولم
جوانحي، بني ترتدد طفولتي أثناء يف نفيس عيلَّ تمتلك كانت التي املبادئ بصدى فيها
ولكني املوضوع، ذلك يف سأفكر إني األمر: آخر له قلت ثم لزريف، الرفيق أحاجج وأخذت

استقر. قد رأيي وكان قاله، فيما معه متفًقا نفيس خبيئة يف كنت
مع أنا كنت الوقت ذلك من أسابيع بضعة بعد موسكو إىل لزريف الرفيق سافر وملا
اجتمع الذي — اإلدارة رجال وكبار املكاتب وموظفي املناجم عمال من — الحاشد الجمع

الحديدية. السكك محطة يف لوداعه
ترامى لقد فيتيا، يا ذا أنت «ها يل: وقال الحارضين سائر دون الحديث إيلَّ ه ووجَّ
َلْم ِلَم ولكن وأهنيك! صنًعا! أحسنت لقد الشباب، لجان إىل انضممت أنك مصادفة إيلَّ

أزكيك.» أن وسعي يف كان لقد تخربني؟
ألحد أجعل وأال نفيس، عىل هذا يف أعتمد أن أردت ولكني وأشكرك، هذا «أعرف –

عيلَّ.» يًدا
خاصة.» لك ادخرتها صغرية هدية ذي هي وها حق، عىل تكون «قد وقال: فتبسم
اسم عىل واطلعت ماركس، أو لينني كتب من األمر أول ظننته كتابًا، الهدية وكانت
لزريف كان لقد لشيكسبري، روايات ثالث عىل يحتوي هو فإذا منزيل، إىل عائد وأنا الكتاب
وحب تولستوي إنسانية بني شخصه يف يجمع العامل، القوي والزعيم املتحمس، الشيوعي
هذا يدوم هل ترى ولينني، ماركس بمبادئ اإليمان وبني شيكسبري، يف املمثل الجمال

لزريف؟ شاكلة عىل هم ملن النرص لواء يُْعَقد وهل املزيج؟
وكأني آفاقها، واتسعت إليه، تهدف وغرض تؤديها، رسالة لحياتي أصبحت واآلن
من واحًدا نفيس أرى وأصبحت غايتها، بها لتبلغ لها تعمل قضية إىل جديًدا نذًرا نذرتها
نور إىل الظلمات من بأجمعه والعالم بالدي لتخرج التاريخ اصطفاها مختارة طائفة
كنا الذي هو ولكنه وادعاءً، مني كربياءً هذا سيظنون قرائي أن يف أشك ولست االشرتاكية،
هذه من يسخرون َمْن الشيوعيني من السن كبار بني كان ولربما به، ونشعر عنه نتحدث
من أحد بيننا يكن فلم املتحمسني املبتدئني نحن أما شخصية، ملآرب يعملون ومن املبادئ

هؤالء.
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غريي من أكثر أكون أن «املختارين» أحد بوصفي إيلَّ آلت التي االمتيازات وكانت
أنني مطلًقا أنىس أال عيلَّ وكان الشخصية، املطامع أطلِّق وأن املال، أحتقر وأن كدًحا،
إقليم يف وأنا اللجان، إىل انضمامي أن إيلَّ وُخيَِّل ثانيًا، ورجل أوًال، الشباب لجان يف عضو
أدري ال معنًى الجديد الحادث هذا يكسب مما الصناعية» «والغمرات التعدين أقاليم من
أعيان أبناء من شاب نفس يف يرسي كان الذي الشعور بذلك اعتقادي يف شبيًها كنهه،
الفئات، من فئة إىل ينتمي صاحبه بأن شعور فهو القيرص، بالط يف حياته يبدأ حني البالد

لنفسه. يعمل مستقالٍّ فرًدا يعد لم وأنه
امتألت فقد الصغرية، التسلية رضوب يف أقضيه الوقت من متسع هناك يعد ولم
ورسائل املناجم، لعمال تمثل ومرسحيات تُْلَقى، محارضات من بالواجبات، حياتي
سيخرج بيننا من أن األوقات من وقت يف عنا يغيب يكن ولم وتُنَاَقش، تُْدَرس «حزبية»
تتوىل ألن ونعدها أنفسنا نكمل أخذنا ولذلك وبوخارين؛ لينني محل ليحلوا الغد زعماء

الجديد. املادي الدين هذا يف الحواريني نحن كنا لقد الزعامة،
عىل اختاروني فصيح طلق بلسان والخطابة الكتابة أعرف أني للرؤساء تبني وملا
املختلفة، اللجان من كثري يف عضًوا وانتُِخبُْت الشيوعية، الدعوة نارشي أحد أكون ألن الفور
يف شأن أيما شأن يل وكان الشيوعية، باملبادئ يؤمنون يكونوا لم من بني الدعوة ونرشت
أيام عن فضًال لها، حرص ال مناسبات يف تقام الحفالت هذه وكانت املتعددة، الحفالت
منجم ُحِفَر أو املصانع، من مصنع يف جديدة آلة ُركِّبَت فإذا الدورية، الثورية العطلة
املوسيقى فيها تصدح مظاهرات لذلك نُظَِّمت السلع، من معينة طائفة إنتاج تم أو جديد،
لتسيري «وقوًدا» فكان عندنا أما أكثر، ال فحًما بالدنا غري يف الفحم كان لقد الخطب، وتُْلَقى

الثورة. قاطرات
عىل سينيا أحسد أعد فلم املناجم، يف العمل إىل نُِقْلُت لزريف الرفيق وساطة وبفضل
جماعة املناجم يف يعملون الذين الشبان من طائفة مع االثنني نحن وكونا امليزة، هذه
وكان وحدة، بوصفها أجًرا بها اضطالعها وتتقاىضنظري األعمال ببعض تضطلع تعاونية
أعضاء وكان اإلنتاج، زيادة يف منهم رغبة التعاوني، النظام هذا يشجعون وقتئٍذ الزعماء
هذا لكن العاديني، املناجم عمال يكسبه مما أكثر الغالب يف يكسبون الصالحة الجمعيات
وأكثرها األعمال بأصعب نقوم أن األكرب همنا كان فقد به، نُْعنَى ما أقل كان الكسب
اتخذنا إننا بل باألقوال، ال باألعمال وحماستنا غريتنا نثبت أن عىل لحرصنا وذلك خطورة،
عمله فإن الزًما، اليشء كان «إذا هو: الشعار وهذا األمور، والة إىل أبلغناه شعاًرا ألنفسنا

مستطاع.»
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بالكتب مزود مريح نظيف بيت يف مًعا يسكنون التعاونية جمعيتنا أعضاء وكان
يخالجني يكن ولم املنزلية، األعمال من ذلك وغري األرض تنظيف نتناوب وكنا النافعة،
بيتنا جدران عىل صورهم املنترشة األقدمني الروس والُكتَّاب السوفيت زعماء أن يف شك
هذه بني من وكان التأخر، من الجو ذلك وسط «الثقافة» من الرائع املثل بهذا يعجبون
وزير بعد فيما أصبح والذي لينني، من املقربني أحد أورزنكدز رسجو صورة الصور
األقنى، الكبري وأنفه الخشن، الكرجي بوجهه املعجبني من وكنت الثقيلة، الصناعات
سيصبح الرجل هذا بأن غامًضا إيحاءً إيلَّ يوحى كان ولعيل املتهدلني، األشعثني وشاربيه
الشيوعية. حياتي من نشاًطا السنني أكثر يف — ملهمي فقل شئت وإن — نصريي ما يوًما
فيها نستمتع ليلة نقيض أن املناسبات بعض يف ألنفسنا نجيز الحال بطبيعة وكنا
كان فقد بيتنا، يف االجتماع إىل يميلون والرفاق األصدقاء وكان واملرح، األنس من بيشء
وكان املستوى، رفيع «راقيًا» الحديث من فيه يدور ما وكان «املدنية»، بطابع مطبوًعا بيتًا
من ينقيض حتى ونتجادل ونرقص نغني نحن وكنا القيثارة، عىل العزف يجيد منا واحد
إذا وكنا الحفالت، هذه يف معنا يشرتكن الحي بنات أجمل من عدد وكان أكثره، الليل
وفرضنا الندم، من بيشء جميًعا شعرنا يجب، مما أكثر السهرات من بسهرة استمتعنا
ومناقشاتنا ودرسنا عملنا من نزيد بأن شيوعيٍّا عقابًا هذه خطيئتنا جزاء أنفسنا عىل

التالية. األيام يف السياسية
العمل، عىل وصربنا جهودنا فيه ابتُِليَت خطري حادث الخريف أواخر يف وحدث
املاء أن الحادث وتفصيل به، نفاخر كنا الذي املبدأ بهذا ا حقٍّ نؤمن كنا هل فيه وُعِرَف
لم العمل ولكن تنهار، أن لتمنعها جدرانه حول خشبية كتل وأُِقيَمت املناجم، أحد غمر
للعمال املثل لنرضب املنجم هذا يف نعمل أن نحن وعرضنا املعتاد، سريه فيه سار بل يقف

والصينيني. التتار من ومعظمهم فيه، يعملون كانوا الذين العاديني
إىل يغمرني املثلوج واملاء قوة، من ُوِهبُْت ما بكل أعمل املنجم داخل يف أنا وكنت
يرصخ الناس أحد وسمعت وتنئ، وترص ترتجف كلها الدنيا أن إيلَّ ُخيِّل ثم ركبتي،
انهار، قد املنجم فتحة من جزءًا أن ذلك بأذني؛ صوتي أسمع كنت لعيل أو الفزع، من
عىل أبيض، بطالء الجدران مطلية كبرية حجرة يف نفيس ألفيت بعدئٍذ عيني فتحت وملا
نبيض، يجس بيضاء ميثرة يف طبيب وكان املستشفيات، ة أرسَّ صفوف من صف يف رسير
وحيَّتني رصاص، وقلم لوح وبيدها جانبه إىل تقف العمر متوسطة حسناء وممرضة

غشيتي. من أفيق رأتني حني لطيفة بابتسامة املمرضة
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ليؤمن برأسه الطبيب وأومأ تقلق»، فال كرافتشنكو، رفيق يا «ستُْشَفى يل: وقالت
قالت. ما عىل

العامل وإن ساعات، ثالث أو ساعتني املنهار املنجم داخل املاء يف ظللت إني يل وقاال
تكن لم فإذا قليًال، األمر أول يف كان نجاتي يف األمل وإن ُقِتَل، بجواري كان الذي الصيني
املثلوج، املاء يف غرًقا هالًكا محالة ال كنت فقد حياتي عىل قضت قد املنهارة املنجم جدران
سليم هذين عدا فيما أني غري ساقي، يف وبكدمات شديدة بحمى أُِصبُْت ذا أنا ها ولكن

رئوي. التهاب إىل بعد فيما الحمى تطورت ثم الجسم،
ذكراها بقيت قد ألجفرفكا مستشفى يف قضيتهما اللذين الشهرين أن عجب ومن
عن تحدثوا إذا الناس كان فقد شبابي، يف الفرتات ألذ من أعدهما وأني ذهني، يف ماثلة
املجد من بهالة أحاطوهما املنهار املنجم يف جهد من بذلته وما التعاونية جمعيتي قصة
رجال من عدد املستشفى يف وزارني األبطال، أحد فيهما أنا وكنت االشرتاكية، والبطولة
الشبان لجنة من وفتيات فتيان منتظمة أوقات يف عيلَّ يرتدد وكان العمال، ونقابات الحزب
ملا املستشفى يف أزال ال وكنت الصغرية، الهدايا بعض زيارة كل يف ومعهم أتبعها التي
مجتمعني، وأصدقاؤها التعاونية الجمعية أعضاء عيلَّ فأقبل عرش، الثامن ميالدي عيد حان

صدري. أثلج ما املودة من يل وأظهروا
دور يف ضعيف وأنا أني والحق ولدها، كأني تعاملني الحسناء املمرضة وكانت
شبابها ولجان بعمالها الروسيا — تبنتني قد كلها الروسيا بأن أحس كنت النقاهة

عجيبة. كبرية ألرسة املحبوب االبن كنت وأني — الرسميني ورجالها
هذا أمرهم عىل وأرصوا األقل، عىل سنة بعد إال املناجم إىل أعود أال األطباء وأمرني
إىل أرجع أن قط أحب أكن ولم اإلدارة، رجال إىل القرار وأبلغوا الشديد، إلحاحي رغم

إيكرتنوسالف. وإىل التعاونية املزرعة إىل للعودة تأهبت ولهذا املكاتب؛ أعمال
يناير شهر من والعرشين الرابع يف تأتينا األنباء وإذا للرجوع، العدة أعد أنا وبينا
وادي أركان من الركن بهذا حلَّت التي الصدمة وكانت مات، قد لينني بأن ١٩٢٤م سنة
أهله نفوس يف رسى الذي الحزن كان كما رياء، وال فيها تكلُّف ال حقة صدمة الدنتز
صلة ذا الحزن هذا عىل الباعث يكن ولم بالهم، وأكسف مضاجعهم أقضَّ عميًقا حزنًا
الثكنات يف منهم املقامرين حتى السذج، الفحامني عرف يف لينني أصبح فقد بالسياسة،
لقد أنفسهم، الحزب شباب بله الرصير، ذات بأحذيتهم املتفاخرين واملختالني واملعربدين
ما بأن االعتقاد إىل حاجة يف كلنا كنا لقد املرجو، لألمل رمًزا وأولئك لهؤالء لينني أصبح
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بسام؛ زاهر مستقبل يف الثمار أينع سيُْخِرج غرس هو إنما الدامية السنني تلك يف قاسيناه
تَُعوَّض. ال خسارة نفسه هو أصابته بأنه منا كل أحس ولذلك

مكان إىل وصلنا حتى أميال ثالثة العمال من غريي آالف مع قدمي عىل ومشيت
«مزرعة اسم عليه يُْطَلق كان الذي املكان وهو النجم، مكتب خارج التذكاري االجتماع
يتساقط، والثلج الربودة، قارس بارد والجو النهار، عجز يف ذلك وكان التعاونية»، باريس
أحمر بقماش ُغطِّيَت الخالء يف منصة وأقيمت السكاكني، حز أجسامنا يف تحز والريح
الخطباء، عليها وتعاقب منها، جزء كل غطى أن يلبث لم املتساقط الثلج كان وإن وأسود،

الرسمية. الحزن بعبارات ينطقون وأخذوا الريح، هزيم عىل أصواتهم َعَلْت وقد
املعدنون، الرفاق «أيها صوته: بأعىل وصاح خاركوف أهل من متباٍه مندوب وقام
العمالية الثورة زعيم إن حثيثًا، يتقدم يزال ال به قام الذي العمل ولكن لينني، مات لقد

«… وأنجل ماركس تالميذ وخري … أجمع العالم يف العاملة الطبقات وزعيم …
بأبسط يتكلمون ال ِلَم لهم وعجبت نفيس، يف األثر أسوأ الرسمية الكلمات لهذه وكان
رسني ما ولشد وإزفستيا، برفدا صحيفتي محرري أقالم من ال قلوبهم من تخرج األلفاظ
الرفاق من وغريه سينيا أن أعرف أن الثلجية، الزوبعة وسط بيتي إىل متثاقل عائد وأنا
عن عجزوا الخطباء بأن نحس كلنا كنا لقد بها، أشعر التي الكآبة بنفس يشعرون كانوا
منه الراحل بالزعيم صلة أقل كان به نشعر ما ألن لينني؛ نحو به نشعر عما التعبري

الحية. بآمالنا
أقسمه الذي القسم نص الوقت ذلك من أيام بضعة بعد املحلية الصحف يف وقرأنا
أشبه قصريًا عهًدا القسم هذا وكان موسكو، يف األحمر امليدان يف لينني نعش عىل ستالني
الزعيم له رسمه الذي الطريق يف يسري أن نفسه عىل فيه أخذ الكنسية، بالطقوس يشء
التذكاري، اجتماعنا يف أُْلِقيَت التي الخطب يفَّ أثرت مما أكثر العهد هذا يفَّ وأثر الراحل،
الرس وأمني البالد، يف العليا السلطة صاحبة السياسية الهيئة يف عضًوا وقتئٍذ ستالني وكان
بوجوده أحس لم ولكني البارزين، الحزب أعضاء أحد األمر بداية من وكان للحزب، العام

بيتنا! جدران عىل صورته تعلق لم كيف وعجبت املرة، هذه قبل قويٍّا ا حقٍّ إحساًسا
ليصعب حتى لسان، كل عىل ويرتدد ويعظم يذيع اليوم ذلك من ستالني اسم وأخذ
حياتنا. شئون عىل املسيطرة القوة الرجل هذا اسم فيه يكن لم وقتًا يذكر أن اإلنسان عىل
عيلَّ السهل من أجد لم ذلك مع ولكن واحد، عام من أكثر التعدين إقليم يف أقِض لم
اليوم ذلك صباح يف أخربني إنسانًا أن ولو فيه، ألفتها التي الحياة من نفيس أنتزع أن
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األجالف، وأهله األجرد، املكان ذلك سأحب بأني اإلقليم ذلك إىل فيه قدمت الذي املقبض
املناجم، عمال بشعور أشعر األمر بادئ من أخذت أني غري ِجنَّة، به لظننت املقبض؛ وعمله
ال عليهم، عطفي فتثري أنفسهم، العمال يراها كما أراها ولكني ونقائصهم، عيوبهم وأرى

والتجريح. النقد إال فيه تثري فال عنهم الخارج يراها كما
والفساد، الكآبة عليها غلبت التي الفحم مناجم عمال حياة كانت ذلك أجل من
فليس إيلَّ، قرَّبتهم بهم ورأفة عليهم شديًدا عطًفا نفيس يف تثري األخطار، ألشد وتعرضت
عنه يرتد أو الحزن يثري ما إن بل العني، ويلذ الصدر يرشح ما إال نحب ال أننا بصحيح
أوتار له تهتز ما يحبون والناس والحواس، الخيال عىل اآلخر هو يستحوذ قد الطرف
كانت ولو عواطف من فيهم يبعثونه وما تبعثه ما وأهلها باألماكن ويربطهم قلوبهم،
األيام قط أنَس لم أني ذلك وشاهد والبهجة، الرسور عن البعد كل بعيدة محزنة عواطف
العالم سكان مستخرجيه من قريب بأني أحس فتئت وما الفحم، مناجم يف قضيتها التي

املظلم. السفىل
الدنتز حوض من أقلَّني الذي القطار عربة من فيه كنت الذي القسم يف معي وركب
أصغر أنا وكنت الروس، جميع عادة هي كما بيننا الجدل ثار أْن نلبث ولم مسافرين، ستة
بوصفي أني ذلك الحديث؛ دفة أدير أن واجبي من بأن شعرت ولكني سنٍّا، الجماعة
الفرص من يل يتاح ما كل أغتنم أن عيلَّ فرًضا أرى الشيوعي الحزب شباب لجان يف عضًوا
أمرها. من ن وأهوِّ العاجلة املتاعب أسباب وأرشح املقبلة السعيدة الحياة إىل الدعوة ألنرش
عن تتحدث تفتأ ال الرفيق أيها «إنك الفكر: رجال من وكان الركاب من واحد وقال
بني فرًقا أرى ال ولكني املاضية، األيام يف كانت مما خريًا أصبحت وكيف الحارضة حياتنا
أنا أرتجف ما وكثريًا األحذية، وال الكريوسني وال الخبز نجد ال كنا كما فنحن وتلك، هذه
إن لعمري طعام، بال أيامنا نصف ونقيض أطرافنا، منه تتجمد الذي الربد من وزوجتي

«… محنة تسمى أن بها أَْخَلق بل حياة، ليست هذه
عينيه عىل يلبس املالمح، رقيق الجسم نحيل كهًال رجًال يحدثني الذي هذا وكان
غري يف كنَّا وإن الربيع معاطف من معطًفا ويرتدي ذهبي، إطار يف سميكني منظارين
أبيضان جوربان قدميه ويف النساء، به تلتفع مما الصوف من لفاعة رقبته وحول الربيع،

حذاءيه. خروق من يظهران
به؟» تقوم عمل أي سيدي، يا «معذرة قائًال: آخر راكب وسأله

املوسيقية.» املقطوعات أكتب موسيقي، مؤلف «أنا املتحفز: بلهجة فأجابه
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إىل يحتاج الذي ذا وَمن موسيقي، مؤلف إنك «آه، الذعة: سخرية يف األول فقال
أيام يف الناس عليها يرقص التي األنغام األيام هذه يف يطلب الذي ذا َمن مقطوعاتك؟
شكواك.» أسباب تقل ا حقٍّ عمًال فيه واعمل صديقي يا املصنع إىل اذهب والرسور؟ البهجة
يف يعملوا أن كلهم للناس ينبغي «إذن شديدة: حماسة يف املوسيقى مؤلف فصاح
هل أم املوسيقى؟ إىل االشرتاكية رصح يقيمون الذين الجدد السادة يحتاج أال املصانع!

أرواح؟» بال آالت كلنا نكون أن يريدون
بل امللعونة، املوسيقية والنغمات األلحان إىل حاجة يف فلسنا حق، عىل إنك «نعم –

السلع.» من إنتاجنا نزيد أن هو نحتاجه الذي
وجود.» لها يبَق لم األرواح «إن ا: محتدٍّ فقال ثالث رجل حديثهم عليهم وقطع

مناقشتكم، يف فائدة ثمة يعد لم «إذن صوته: بأعىل صاح هذا املؤلف سمع فلما
إليكم.» التحدث يف وقتي أضيِّع أن العبث ومن الرعاع، من فأنتم

ألنقذ الشيوعي الشبان لجان يف مركزي عيلَّ يمليه بما اللحظة هذه يف واستعنت
تتجادلون إنكم جميًعا، إليكم أتحدث أن يل «اسمحوا ووقار: جد يف فقلت املوقف،
الفهم، حق فيه تتجادلون ما تفهمون ال ولكنكم تتحمسوا، أن يجب مما أكثر متحمسني
ولكننا ا، جدٍّ كثرية أشياء تنقصنا نزال ال أننا أنكر لست القول، هذا مني يسؤكم لم إذا
ذلك يف بما إليه نحتاج ما كل قريب عما لنا وسيكون النقص، هذا لسد جهودنا كل نبذل

املوسيقى.
يؤلف كان إذا ولكنه تشيكوفسكي، مثل بارًعا موسيقيٍّا املواطن هذا يكون ال قد
توٍّا جئت لقد االشرتاكية، رصح إقامة عىل يعمل أيًضا هو فإنه جميلة، موسيقية مقطوعات
املوسيقى إىل حاجتنا أن لكم أؤكد ولكني إليه، حاجتنا شدة أدرك وأنا الفحم، مناجم من
كما أرواحنا بحرارة نحتفظ أن واجبنا من أن ذلك نفسه؛ الفحم إىل حاجتنا عن تقل ال

أجسامنا.» بحرارة نحتفظ
أخربهم أن إىل حاجة يف أكن ولم نفوسهم، يف األثر أكرب لها كان عبارتي أن يل وتبني
تطرَّق ثم السلطان، ذوي من أني عىل ينم صوتي كان فقد املختارة، الصفوة أحد أني
الذي االسم وهو دنيربوبرتوفسك، إىل القطار بنا يصل أن قبل شتى موضوعات إىل الحديث
وصاحب الخالف يف املحكَّم األحوال جميع يف أنا وكنت وقتئٍذ، إيكرتنوسالف به يَت ُسمِّ
ولَِم الشجاعة، عىل الحكمة آثروا الرأي يف يخالفونني كانوا الذين ولعل األخري، الرأي

الشيوعي؟ الحزب شباب من رجًال يحاجون
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بلغت رآني فلما الطريق، يف ركر كلبي بي والتقى املساء، قرب املزرعة ووصلت
مصباح ضوء يف تقرأ أمي فشاهدت كوخنا نافذة إىل ونظرت غايتها، منه الحماسة
وفتحت قليًال، شعرها وشاب قليًال، جسمها وهزل قليًال، السن بها تقدمت وقد كريوسني
هذه يف كرافتشنكو املواطنة تقيم «هل صوتي: تغيري أحاول وأنا وناديت بخفة، الباب

الدار؟»
عزيزي!» حبيبي، «فيتيا، عينيها: من تنحدر الفرح ودموع فصاحت

قد التعاونية املزرعة أن عرفت أحداث، من حولهم وقع ما السهرة خالل وعرفت
بعض وأن أربع، أو ثالث عىل تزيد ال فيها تعمل تزال ال التي األرس وأن عليها، ُقِيضَ
أبي وأن القريبة، املدن يف بالصناعة تشتغل كلها ولكنها بها تقيم تزال ال األخرى األرس
يرجون وأنهم طيبة، أجوًرا فيها يتقاضون وأنهم دنيربوبرتوفسك، إىل عادوا قد وإخوتي

جديد. من األرسة شمل تلم حجر ثالث أو حجرتني من شقة الربيع قبل يجدوا أن
سقفها تصدعت فقد الكآبة، عليها وخيَّمت أُْهِمَلت فقد التعاونية املزرعة مباني أما
واتُِّخذَت والسقف الجدران من الخشبية العروق وانتُِزَعت أبوابها، وانفصلت مكان، كل يف
يستطيعون ال الشيوعيني أن ترى ذا أنت ها املجاورة: األماكن يف الفالحون وقال وقوًدا،
الرضائب، ويجبوا الناس عىل يقبضوا أن فعله يستطيعون ما كل وأن األرض، يفلحوا أن
للرجل الواجب باالحرتام يعاملونني وكانوا بمقدمي، علموا حني لزيارتي بعضهم وجاء
الجديدة» «السلطة مقاصد عن األسئلة من وابًال وأمطروني الخارجي، العالم خرب الذي

أرضهم. ونحو الزراعة نحو
األسئلة، إيلَّ يوجهون أيًضا هم وأخذوا كربينو مصنع يف العمال بي أحاط وكذلك
يجيب أن الشبان لجان يف عضو يقيضعىل الواجب أن إيلَّ ُخيَِّل التي األجوبة أنا وارتجلت
مناجم عمال حياة عن املصنع نادي يف خطبة أيام بضعة بعد وألقيت أسئلتهم، عن بها
لهم تبدو املناجم هذه يف الحياة جعلت قد هذا حديثي يف أني يف شك من وما الدنتز،
أعلن ذلك أثر وعىل وعيوب، صعاب من فيها ما عىل أقف لم وإن ما، حد إىل جذابة جميلة
فأعطيتهم فيها، ليعملوا املناجم إىل الذهاب يعتزمون أنهم الشبان كربينو عمال من أربعة

وعناوينهم. إليهم يتقدمون الذين العمال نقابة موظفي أسماء
فيه لنا تزال ال وكانت — الدوار باب وأصلحنا الخشب من كبرية كتلة وقطعنا
يف يعمالن أوجني األصغر وأخي أبي وكان املدينة، إىل املزرعة غادرت ثم — واحدة بقرة
انضممت حتى قليًال إال ألبث ولم وسبكها، املعادن استخالص يف برتوفسكي-لينني مصنع
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يف آخر مصنع يف يعمل فكان قنسطنطني أخي أما امليكانيكي، املعمل يف ألعمل إليهم
غري غريبًا يزال ال إيكرتنوسالف عىل السوفيت أطلقه الذي االسم (وكان دنيربوبرتوفسك
والعرشين، الحادية سن بلغت حتى سنوات ثالث نحو العمل هذا يف وبقيت مستساغ)،

العسكرية. الخدمة بقوانني عمًال األحمر الجيش إىل االنضمام إىل فُدِعيت
— وسبكها املعادن استخالص مصانع وهي — فيها نعمل التي املصانع وكانت
يعمل وكان دنيربوبرتوفسك، أطراف عىل فدادين عدة وتشغل أبنية، عدة من تتكون
الجنوبية، روسيا يف الصناعية املرشوعات أكرب من وتَُعدُّ وامرأة، رجل ٢٤٠٠٠ نحو فيها
املصانع لهذه بذلك فجعلوا واملشاغبات، اإلرضابات يف الثورة قبل العمال هؤالء واشتهر
أوكرانيا جمهورية رئيس برتوفسكي الرفيق يعمل كان وفيها التاريخية، األهمية من شيئًا
بداية يف الشيوعيني الزعماء كبار من غريه فيها يعمل كان كما شبابه أيام يف السوفيتية

أمرهم.
عضو، ألفي حوايل تضم الشباب لجان ومنها فيها الشيوعي الحزب هيئة وكانت
الزعماء كبار إلينا قدم ما وكثريًا وساق، قدم عىل قائمة الدوام عىل الدعاوة أعمال وكانت
نشاطي وأخذ املصنع، اجتماعات يف ليخطبوا وكجانوفتش وركوفسكي برتوفسكي أمثال
معظم شغلت فنية برامج عدة أدرس وأخذت مطردة، زيادة يزداد الشباب لجنة أعمال يف
التي والسياسية األدبية املناقشات يف هام بدور واضطلعت العمل، من فراغي بعد وقتي

املختلفة. املصنع نوادي يف تقوم كانت
إنه نعم الشيوعيني، إىل ميًال أبي تزد لم الثورة قيام بعد انقضت التي السنني أن عىل
يرى كان ولكنه النية، صادقي مخلصني رشفاء رجاًال كانوا منهم كثريين أن ينكر يكن لم
يف قط يتدخل لم أنه كذلك أنكر ولست شبابه، يف منها يرجوه كان ما خيبت الثورة أن
الجديد املجتمع يف طريًقا لنفيس أشق يراني أن يرسه كان وأنه الشباب، لجنة يف نشاطي
إىل األنظار توجيه عن حني إىل حني من نفسه يحاجز أن يستطع لم ولكنه حويل، الذي
من الصناع صغار يعانيه وما العيش، رغد من املهندسني ورؤساء املوظفون به يتمتع ما

وشقاء. بؤس
الذي الفخم املسكن إىل انظر ولكن الوحدة، عن نتحدث بني يا «إننا يل: أقواله ومن
إىل ذلك بعد انظر ثم غالية، وثياب سيارات من به يتمتع ما وإىل ن، الرفيق فيه يسكن
العلب، يف الرسدين يُْحَرش كما القرى من القادمون الجدد العمال فيها يُْحَرش التي الثكنات
العمال مطاعم أما الشهي، والطعام النظيفة الحجرات تَر اإلدارة رجال مطاعم إىل وانظر

«… فيها لهم يقدم أن يصلح يشء أي فإن
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الحل جميعها تتطلب كثرية مشاكل لدينا إن والدي، يا «تمهل قائًال: عليه أرد فكنت
واحد.» وقت يف

تفصل التي الثغرة أن أيًضا أعرف ولكني مشاكل، من لديكم ما أعرف «أنا –
فيتيا.» يا خطر يشء السلطة إن اتساًعا. تزداد بل تضيق، ال السفىل عن العليا الطبقات
هذا يف عيلَّ تمِض ولم األنابيب، مصنع إىل امليكانيكي املعمل من قليل بعد وارتقيت
صلحت ارتفاًعا أجري وارتفع فيه، العمال رؤساء من كنت حتى واحدة سنة الثاني املصنع
أن أرستنا فاستطاعت أجوًرا نتقاىض أشخاص أربعة وكنا املالية، األرسة شئون بسببه
جعلت التي — الجديدة االقتصادية السياسة وكانت األثمان، ارتفاع رغم رغد يف تعيش
واملقاهي، واملطاعم الحوانيت من مئات فتح إىل أدت قد — مرشوًعا عمًال الخاصة التجارة
به. يبتاعه مال معه كان إذا تقريبًا يريد ما كل عىل يحصل أن اإلنسان وسع يف وكان

املرشفني املوظفني وكبار العمال، رؤساء من بالكرباء صلة أزداد يوم كل يف وأخذت
الحياة أرى أصبحت هذا أجل ومن العمال؛ ونقابات الحزب وموظفي املصانع، عىل
وعىل مني الرغم عىل يوم بعد يوًما يفَّ يقوى امليل هذا وأخذ زعمائها، بعني السوفيتية
جيني أخواي أما الجماهري، وبني بيني الصلة أقطع أن من يل والدي تحذير من الرغم
وال جادَّين يعمال أن حسبهما وكان السياسية، الحماسة نار صدريهما يف تتقد فلم وكوتيا
يقبالن وكانا فيها، االشرتاك من بُدٌّ لهما يكن لم إذا إال اجتماعات وال مظاهرات يف يشرتكا
والشكوك. الريب من بكثري العاديني العمال سائر يقبلها كما الرسمية الشيوعية الدعاية
ينبئ األكرب أخي يا فيك يشء كل «إن يحاورني: وهو يل يقول جيني كان ما وكثريًا
والدنا إلنسانية تسمح أال رشيطة عىل الشيوعية البريوقراطية رجال من ستكون بأنك

تضلك.» أن الخيالية
أو قبله جاءت التي األعوام ربيع عن يشء يف يختلف يكن لم ١٩٢٧م عام ربيع ولعل
وستبقى الفصول، سائر يف منها أعظم الدهر أبد ستبقى الفصل هذا مباهج لكن بعده،
وكان قلبي، يف تضطرم الحب نار أخذت فيه ألن ذلك جميًعا؛ مساويها من أخف مساويه
الشعر. ذهبية العينني زرقاء عمرها من عرشة السابعة يف فتاة وهي أنَّا، أحببت من اسم
حتى باليدين نتصافح نكن ولم الحوانيت، مفتيش أحد منزل يف وليمة يف التقينا

وجود. له يعد فلم والضيوف، الوليمة منظر أمامنا من انمحى
البعد كل بعيًدا وكان الرئيسية، الحديدية الطرق أحد يف املهندسني كبري أنَّا والد وكان
طالب وهو وانضم العمال من أرسة يف نشأ قد كان وإن الجديد، السوفيتي املجتمع عن
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نفسها يف انطبع بما تحتفظ ظلت فقد أمها أما الرسية، االشرتاكية الجمعيات إىل علم
ليست أنَّا بأن شعوري وظل «للرعاع»، احتقار ومن الخلق يف شذوذ من الثورة عهد قبل
متوقًدا األول الحقيقي حبي كان أيام امللتهبة عواطفي ستار تحت كامنًا «صنفي» من
كنت ولكني الشيوعي، الشباب لجنة يف بنشاطي تهتم بأنها تتظاهر وكانت صدري، يف
احتقارها تخفي أن قط والدتها تحاول ولم يضايقها، النشاط هذا أن اليقني علم أعلم
رئيس مركز يكون أن يعدو ال الذي الوضيع االجتماعي وملركزي ودعاواهم، للشيوعيني

مصنع. يف عمال
كان الشباب لجنة عضو صديقك أن «لو متربمة: وهي ألنَّا تقول ليلة ذات وسمعتها

األقل!» عىل مهندًسا
كان الذي الرأسمايل والوسط السوفيتية مدرستها تأثري يتقسمها نفسها أنَّا وكانت
نهر شاطئ عىل مصنعي اسرتاحة يف شهًرا مًعا نقيض أن واستطعنا منزلها، يف بها يحيط
جوابًا. قط لها أجد لم حجة وهو باالبتسام الحزبية دعاوتي كل تقابل وكانت الدنيرب،

بما منا أحد يرصح لم وإن النجم، مناط من أبعد زواجنا أن أدركنا وهي أنا ولكني
«التفكري». يف متفقني نكن لم ألننا يعتقد؛

ويف زمان يف عاش من إال فهمها يستطيع ال الحقيقة هذه ولكن غريبًا، هذا يبدو وقد
وبعدت افرتقنا دنيربوبرتوفسك إىل عدنا فلما يشء، كل عىل السياسة فيهما طغت مكان
كالنا كان ١٩٢٧م، عام أواخر يف الجيش إىل لالنضمام املدينة غادرت وملا ة، قَّ الشُّ بيننا
يف الوقت ذلك من عاًما عرش أربعة بعد قابلتها أنني عىل أبدي، فراق هذا فراقنا أن يعرف

موسكو. بمدينة الجوية الغارات من مخبأ
ذات الرقعة الواسعة السوفيتية الوسطى آسيا إمرباطورية بني املمتدة الحدود كانت
ألًفا طولها يبلغ والتي الهندية، كشمري ووالية وأفغانستان فارس وبني الساطعة الشمس
الروس بني والحروب للقالقل مرسًحا بعيد زمن من الحدود هذه كانت ميل، وخمسمائة
أن الحربية البالغات ذكرت ما وكثريًا الحدود، هذه طول عىل الضاربة البسمتيش وقبائل
ما أشد وهي للظهور أخرى مرة تعود كانت ولكنها آخرها»، عن «أُِبيدت قد القبائل هذه

جديدة. فظائع وترتكب جديدة غارات تشن رشاسة، تكون
املروعة أعمالهم عن املثرية بالقصص تفيض سنني عدة الصحف أعمدة وظلت
همَّ ال املتوحشني الطرق قطاع من عصابات كأنهم تصورهم فكانت الذميمة، وطباعهم
األمراء يستأجرهم املسلمني، الدين رؤساء بتحريض والسلب للنهب الغارات شن إال لهم
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كما الناس هؤالء وكان االستعمارية، أغراضهم يف الربيطانيون ويستخدمهم املخلوعون
أرساهم يعذبون والغلظة، القسوة حدود أبعد إىل غالًظا قساة الروسية الصحف تصورهم
األرسى يدفنوا أن — الصحف تلك تقول كما — املألوفة عاداتهم من وكان السوفيت، من
الجوع فرط من تدريًجا يموتوا حتى الحال هذه عىل ويرتكوهم مناكبهم، إىل األرض يف

أحياء. وهم والنسور الحرشات تلتهمهم أو والظمأ، والحر
تناقض، من تخلو تكن لم القوم ألولئك الصحف ترسمها التي الصورة وهذه
من البسمتيش من صغرية جماعات به تتصف كانت ما يفرسان ال والسلب فالتلصص
والتلصص التسليح، الحسنة النظامية األحمر الجيش قوات عىل هجومهم يف وجرأة عناد
السياسية صالتهم مع أو الديني املال لنفوذ القوم أولئك خضوع مع االتفاق كل يتفق ال

وبالربيطانيني. املسلمني باألمراء
الصحف هذه ترويها كما القصة أن يل تبني بعد فيما املشكلة بتلك علًما زدت وملا
ديدنهم وطنيني إال األمر واقع يف يكونوا لم البسمتيش وأن السوفيتية، الدعاوة صنع من
استقاللهم عىل قضوا أنهم يعتقدون الذين األجانب املغريين عىل يشنونها العصابات حرب
أن يريدون الذين أولئك بالدهم عن لريدوا للخطر حياتهم يعرضون كانوا وأنهم القومي،
التفاصيل، يف يكونوا لم إن املبدأ يف فهم تقاليدهم، عن ويحولوهم دينهم معالم يطمسوا
الحدود. من األخرى الناحية يف الربيطانيني يحاربون كانوا الذين الهنود الوطنيني يشبهون
ولكنهم الوسطى، آسيا من الخراج يجبون القيرصي العهد يف الروس الحكام وكان
فيها، السائدة النظم ون يمسُّ وال البالد، عىل يسيطرون الدينيني والرؤساء األمراء يرتكون
وماركس، لينني الجديدين: اإللهني باسم ديارهم من األمراء أخرجوا فقد الجدد السادة أما
ليوقظوا وأفكارهم «الكفرة» آالت ويستوردون اإلسالمية العقائد من يسخرون وأخذوا
ينرشونه بما الشباب عقول يفسدون هذا إىل وكانوا الطويل، سباتهم من الرحل البدو
وحرقه النقاب خلع عىل النساء يحرضون كانوا إنهم بل الغريبة، األفكار من بينهم

عزلتهن. من والخروج
مدن ويف إيران، تالل يف املتحصنة البسمتيش عصابات جعلت التي املخاوف هي هذه
الكثري قتالها يف وتظهر الجدد السادة تقاتل األصلية، الرتكستان ويف األفغانية، السهول
يف كانوا الوسطى آسيا أهل أن يف هذا فوق شك من وما والحماسة، البطولة رضوب من
قبيل من يكن ولم الوطنيني، أولئك عىل يعطفون األقل عىل الحروب هذه من األوىل السنني
الكتائب من يكونوا لم ثاروا كلما القوم أولئك لقتال اختريوا الذين الجنود أن املصادفة

األصلية. الروسيا بالد من بل املحلية
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صادقة؛ عنارص من األخرى هي تخلو تكن لم السوفيت يرويها كما القصة ولكن
فلقد كثريًا، فيه مبالًغا يكن لم وقسوة عنف من البسمتيش به ُوِصَفت ما أن ذلك مثال
تفاصيل قليلون، وهم القسوة وتلك العنف هذا من نجوا من وبعض عيان شهود يل روى
املهربات وتجارة والسلب النهب أن أيًضا فيه ريب ال ومما القوم، أولئك أعمال عن مروعة
هذه صدور به تضطرم التي والسياسية الدينية الحماسة بروح تمتزج كانت الرابحة
تنتهي أين يرى أن الحاالت بعض يف اإلنسان عىل ليصعب حتى املحاربة، العصابات

املادية. املنافع وتبتدئ الوطنية
الصناع من بالشباب الصلة مقطوعي كانوا فقد القوم أولئك أمر من يكن ومهما
شيئًا عنها نعرف كنا إن — األحداث هذه من نعرفه ما كل كان فقد أوكرانيا، يف والفالحني
وما مكانه، يعرف أحد يكاد ال قاٍص عالم يف مروعة دموية مأساة أنها — اإلطالق عىل
املغامرة حب إليها يدفعنا املأساة هذه من جزءًا أصبحنا حتى ضحاها أو عشية إال هي
يتهدد بما تحس قلوب الظاهر التحمس هذا وراء من كان ولكن أعيننا، أمام سناه املتألق

القلق. بعض بالنا ذلك فيقلق خطر من حياتنا
— دنيربوبرتوفسك إقليم من جدد مجندون كلهم — وعرشون أربعة منا وُوِضَع
ونحن القصص ونقص نغني وأخذنا البسمتيش، بالد إىل بهم لتسافر نقل سيارة يف
يف تعسكر التي املنتقاة الفرسان فرقة من لنكون االختيار علينا وقع إذ فخورين؛ جد
ما املظلمة العربة يف ونحن الليل أثناء يف تذكرنا لكنا السوفيتية، الرتكمان جمهورية

ووحشيتهم. البسمتيش قسوة عن قرأنا أو سمعنا
خلفناهن الالتي البنات حول حديثنا ودار أوطاننا، إىل حنني قلوبنا يف رسى ثم
وجوده فأثار املجندين، هؤالء بني من أنَّا حبيبتي عم ابن كستيا كان أن وحدث وراءنا،

قلبي. يف الكامنة الحب نار لها الطويل فراقي من يُنتظر وما بيننا
فيها ما فأنسانا أيام بضعة فيها وقضينا األسود» «الذهب مدينة باكو إىل قدمنا ثم

قبل. من فيه نفكر كنا ما كل دائمة حركة من
الرشقية األساليب من عجيبًا خليًطا الزيت مراكز من العظيم املركز هذا كان لقد
معظمهم يلبس واملغول، الروس من مزيًجا أهلها وكان الحديث، الصناعي والتنظيم
الفضفاضة، األدنى الرشق أهل مالبس يرتدون منهم الكثريين ولكن الغربيني، مالبس
والقبعات الركبتني، إىل تصل التي الوسط الضيقة والسرت الزاهية الكثرية األلوان ذات
املسلمني شوارع ويف قزاقستان، سهوب سكان يلبسها والتي الفراء، من املصنوعة املستدقة
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السابغة مآزرهن يف املحجبات النساء مرة ألول رأيت الطيب أرج منها ع يتضوَّ التي الضيقة
أشبه فكن الخيل، شعر من الشكل مثلثة بنقب وجوههن غطَّني وقد بالربنجات، املعروفة

سنٍّا. وال شكًال لهن تستبني ال املتحركة بالزكائب
عليه وقعت الذي العظيم البحر بمنظر مخيلتي يف مرتبطة أيًضا باكو مدينة وستظل
ما إىل املمتد املاء منظر ذهنه يف ينطبع البالد داخل من القادم أن ذلك مرة، ألول عيني
ُخيَِّل بل كله، املدينة جو تمأل الزيت رائحة وكانت أبًدا، املنظر هذا ينىس فال األفق وراء

وأيديهم. كلهم سكانها وجوه امتصته قد الزيت هذا أن إيلَّ
البالد، من متفرقة أنحاء من بهم جيء املجندين من مئات باكو يف إلينا وانضم
بعض وقضينا كرستوفدسك، ميناء إىل الخزر بحر كلنتي الصغرية النقالة بنا وعربت
امليناء رصيف عىل ورأينا أسخاباد، إىل القطار نركب أن قبل البحر شاطئ عند الوقت
السمر األجسام الضخام الرتكمان وشاهدنا املدافع، قنابل كأنها األصفر البطيخ من أكواًما
من عمائم رءوسهم وعىل والبطون، الصدور عراة وكلهم ملتحون، معظمهم الوجوه،
أهازيج يغنون وهم منتظًما، قذًفا سفينة يف لهم رفاق إىل البطيخ يقذفون ملونة، مناديل

عاٍل. بصوت مطربة
رشقية مسحة — استاليناباد بعُد فيما يَت ُسمِّ التي — أسخاباد عىل تبدو وكانت
شوارع تخرتقها كانت فقد جميل، هو ما كل اجتالء يف الشباب رغبة تشبع ألن تكفي
يف تلتقي النوافذ، من خالية اللون، من عارية جدران بني تتلوى مرصوفة، غري ضيقة
األساكفة مطارق أصداء أسواقها يف وترتدد سقف، ذات بعضها صاخبة مشتبكة ميادين
والنساء السيقان، مطويو جلوس وهم الهواء يف يعملون الصناع، من وغريهم والحدادين
أحيانًا ترى كنت أنك غري لون، وال لها شكل ال قائمة عمد كأنهن مكان كل يف املسلمات
الروس إىل ظاهر دالل يف وتشري الخيل، شعر من املتخذ نقابها طرف ترفع إحداهن

األغبياء. السمجاء
الذين العمال ووقف واملظاهرات، باملوسيقى وصوله عند أقلَّنا الذي القطار واستُْقِبَل
كان بينا املعاني، من معنًى فيها تستبني ال كالحة ووجوههم القطن مصانع من جاءوا
الحدود ليحرسوا جاءوا الذين البواسل الرفاق بها يحيون الرنانة الخطب يُْلُقون املوظفون
وقتئٍذ، أقوالهم يف أشك يجعلني ما األسباب من لديَّ يكن ولم األوغاد، البسمتيش من
الحدود؟ يحرسون من البالد أهل من يجند ال ِلَم أدِر فلم الحرية، تولتني بعد فيما ولكنني
بلد يف احتالل جيش إال البالد تلك يف يكن لم األحمر الجيش أن أيًضا ذلك بعد عرفت ثم

الزمالة. دعاوى من األلسنة تلوكه ما كل من بالرغم أجنبي
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والذي اإليرانية، الحدود عىل القائم الكبري املعسكر إىل أسخاباد من العربات وأقلَّتنا
الجرداء الطويلة الثكنات يف وأقمنا التالية، األشهر الثمانية أو السبعة طوال فيه أقمت

السابق. القيارصة عهد يف للجنود مقرٍّا كانت التي
منه جهاته، أكثر يف صحراويٍّا املعسكر إىل طريقنا يف اجتزناه الذي اإلقليم وكان
املصاقب اإلقليم أما الجاف، العطري بالحسك مغطاة بقاع ومنه جرداء، صفراء بقاع
عند ونزلنا الغض، األخرض النبات فيه يكثر متباينة، متعددة مناظر ذا فكان للحدود

الشمال. جهة من إيران حدود تحرس التي الجبال سلسلة سفوح
أصبحت حتى شعرنا وقص مالبسنا وتطهري بخاري بحمام العسكري تدريبنا وبدأ
بني ليس أْن ولُِقنَّا علينا، أُْلِقيَت سياسية وخطبة وجوهنا، وبني بينها فرق وال رءوسنا
سنُْدَعى إننا لنا: وقيل يقتلونا، أو نقتلهم أن إال صالت من الحمر والجنود البسمتيش
من كثري إىل حاجة يف وإننا نهاًرا، أو ليًال أزواًجا، أو فرادى خطرة، أماكن يف للطواف
فيها يدَّخر لم أسابيع، عدة التدريب يف بعدئٍذ وقضينا الرماية، وإتقان والفروسية اليقظة

طموًحا. أقلنا حتى جهًدا منا أحد
وهي األحمر، الحدود حرس محرري أرسة إىل انضممت حتى العمل نبدأ نكد ولم
بالتبعات ونهضنا الجنود بني أقلية الشباب لجان أعضاء نحن وكنا املعسكر، صحيفة
فيه يرسي الحربي املعسكر يسود الذي الدقيق النظام وكان وجه، خري عىل علينا امللقاة
األحوال املعسكر صحيفة يف ننقد أن يف نرتدد نكن فلم الديمقراطي، الروح من كبري قدر

بأسمائهم. نذكرهم كنا ما وكثريًا أنفسهم، الضباط أو فيه السائدة
وسوء بفظاظته الجنود أغضب جالشكا يُْدَعى رجل الضباط أولئك بني من وكان
الصحيفة يف محرر وأنا ألني تذمر؛ أو تردد دون أوامره وأنفذ أطيعه أنا وكنت خلقه،
بوصفه أطيعه أني يف شك هناك يكون وأال نقد، من له أوجهه فيما حرٍّا أكون أن أحببت
يف ُمحرًرا بوصفي النقد سهام إليه ه أوجِّ أن واجبي من أن أشعر كنت وإن ضابًطا،

املعسكر. صحيفة
عليه أخذت التي القصرية باملقاالت يعبأ ال بأنه فيها تظاهر الوقت من فرتة ومضت
ولكنه بهم، ويستبد األلفاظ، من يليق ال ما إليهم ه ويوجِّ الجنود، عىل صوته يرفع أنه فيها

واستسلم. خضع أن يلبث لم
إليك.» أتحدث أن أريد إني كرافتشنكو، رفيق «يا يل: وقال األيام من يوًما وجاءني
عىل يحملني سببًا قط يعرف ال إنه اإلصطبالت إىل الثكنات من طريقنا يف ونحن يل وقال
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من قائد سلطة دعائم يقوض أن الشباب لجان يف بعضو يليق هل وسألني اضطهاده،
األحمر؟ الجيش قواد

أهدف الذي «إن عمره: من والعرشين الثانية يف شاب اعتداد بنفيس معتد وأنا فأجبته
كأنهم رجالك تعامل ظللت فإن أوهنها، أن ال سلطتك أدعم أن هو جالشكا رفيق يا إليه
عاملتهم إن أما كارهون، وهم إال يطيعونك وال سيحتقرونك فإنهم لهم، قيمة ال أقذار
جد وإذا مغتبطون، راضون وهم سيطيعونك فإنهم السوفيت، والرفاق اآلدميني معاملة

القتال.» ميدان يف والهزيمة النرص بني الفيصل هي تكون قد املعاملة هذه فإن الجد
نفسه عىل فيه أخذ — البسيط والجندي الضابط بني — بيننا فيما اتفاًقا وعقدنا
هذه يف ما وأغرب األحمر، الحدود حرس يف له أتعرض أال أنا ووعدته خلقه، يهذب أن
الضباط أحب من ذلك فوق أصبح بل فحسب، بوعده يِف لم جالشكا القائد أن القصة
القيادة توىل إذا كان فقد الغرابة، كل غريبًا نظره يف هذا وكان الحملة، هذه يف الجنود إىل
من عجبنا بالخطر محفوفة معركة إىل بنا سار وإذا لوائه، تحت يسريوا أن الجنود تمنى

الرصاص. وابل تحت شجاعته
نكن ولم الظالم؛ جنح يف والبسمتيش املهربني مطاردة إىل أُْرِسْلنا تدريبنا تم وملا
عىل الدائرة الحركات عن مأجورين عيون من رسية معلومات عىل الحصول عن نعجز
واألفغانية الفارسية املقاهي يف املعلومات من نتًفا يتلقفون الناس كان فقد الحدود، جانبي
السوفيتية، القرى عىل لإلغارة تدبر التي الحمالت وعن الصادرة، أو الواردة البضائع عن

األحمر. الجيش قيادة إىل القليلة املعلومات هذه ينقلون الوسطاء وكان
وكان الطويل، البحث بعد بالطريدة االلتحام يف تخفق الحملة كانت ما وكثريًا
خدمتي أثناء يف األقل عىل واحدة مرة وقعت ولكن أحيانًا، الطلقات يتبادالن الطرفان
يف دارت ألنها عجيبة؛ ملحمة وأقول الخسائر، بعض الطرفان فيها ل تحمَّ عجيبة ملحمة

يراه. ال عدوٍّا يقاتل الطرفني من كل فيها كان الظالم، حالكة مطرية ليلة
أرشد الفراء، من عالية قبعة رأسه عىل الرتكمان، من ملتحيًا رجًال أن ذلك وتفصيل
نقطع أن وسعنا يف إن األنباء: من وصله ما إىل مستنًدا قال مكان إىل الليلة تلك يف قواتنا
يف الزمان من ساعة نحو وئيًدا سريًا خيولنا عىل ورسنا املهربني، من قافلة عىل الطريق فيه
استطعنا حتى صوتًا، نسمع لعلنا ننصت حني إىل حني من نقف وكنا زمهرير، مطري جو
برهة حولنا ما لنا لتنري السماء يف الصواريخ فأرسلنا العدو، أثر نتتبع أن األمر آخر يف
ننترش أن — الحملة هذه وقائد السيايس القسم كتيبة رئيس — تارسوف أمرنا ثم وجيزة،

الهجوم. ونبدأ
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أمامي، التي األصوات اتجاه يف هدف غري عىل الرصاص أطلق الوقت بعض وظللت
أرى أن استطعت حتى مني اقرتب الرتكمان من رجل عىل أسقط أكاد وأنا إال أشعر لم ثم
إطالق إىل أسبقه أن استطعت ولكنني نحوي، بندقيته يصوب ورأيته الظالم، يف عينيه
قاتل؛ غري بجرح إال يَُصْب لم أنه يبدو ولكن جواده، عن الرجل وسقط عليه، الرصاص
البندقية وانتزعت جوادي، ظهر عن فقفزت ثانية، مرة عيلَّ الرصاص يطلق أن حاول ألنه

يقف. أن وأمرته يده، من
رأسه، فوق مرفوعتان يداه اللحية، عريض السن، يف متقدًما رجًال أمامي ورأيت
إيلَّ يتوسل أنه وأيقنت بكى، ثم قومه، بلسان كلمات ببضع ونطق خده، عىل يسيل والدم

الضباط. أحد إىل وأرسلته جرابه، من خنجره فانتزعت حياته، عىل أُبِْقي أن
عدًدا ولكن ريب، بال املهربني من كثريون وفر الشمس، رشوق قبل املعركة وانتهت
أن وقبل باألحمال، املثقلة الجمال من كثري ومعهم معسكرنا، إىل بهم جيء منهم كبريًا
رميًا الرتكمان األرسى من واحد كل أعدمت قد الرماة من كتيبة كانت اليوم شمس تغرب

الضباط. كبار بأوامر عمًال بالرصاص؛
بضعة بُْعِد عىل األمامية املراكز أحد يف الجنود وبعض وكوتيا أنا بعدئٍذ ُعيِّنُْت ثم
ألن إليهم؛ جئنا حني قبلنا النقطة هذه يحتلون كانوا الذين وُرسَّ املعسكر، من أميال
سيضطر أنه إال يحزنه ال كيف من قرويٍّا أحدهم وكان فيها، العمل من يعفيهم مجيئنا
تتضح لم ألسباب كريزن لورد يدعوه كان نبيل جميل جواد وهو ُحصانه، عن التخيل إىل
معاملته، أحسن بأن املواثيق عيلَّ أخذ أن بعد إال يل يسلمه ولم األيام، من يوم يف يل
أنبل فهو لك، أًخا كريزن وسيكون معاملته، «أْحِسن مؤكًدا: يل قال ذلك عىل عاهدته فلما

الناس.» معظم من شعوًرا
يف وحدث التالل، بني ضيق ممر مخرج عند نحتله الذي األمامي املركز وكان
فقد كريزن، لورد أورثني أن ملواطني أحمد جعلني ما الوقت ذلك تلت التي األسابيع
يحس رأيي يف إنه بل فحسب، مني مس ألقل اإلحساس شديد ليس الجواد أن وجدت
بنوبتي قائم وأنا صهوته أمتطي بأني أشعر أن يطمئنني ما أشد وكان نفسها، بأفكاري
كان سواء نسمعه صوت كل أن ذلك رفاقي؛ عن بعيًدا الليل أثناء يف منفرًدا الحراسة يف
لتنبيه يكفي كان جائع، آوى ابن عواء أو الشجر، أوراق حفيف من أو ساقطة حصاة من

وراكبه. كريزن
التي البضائع قيمة ثلث ينال مهرب عىل يقبض جندي كل أن املتبع النظام وكان
يعودون كانوا الجنود من كثريين ولكن هذا، من بيشء الحظ يسعدني ولم معه، تُْضبَط

79



الحرية آثرت

يف الغنى لفظ من يُْفَهم كما أغنياء وهم خدمتهم أداء بعد قراهم إىل الحدود حراسة من
السوفيت. بالد

يكن ولم النحيل، األسمر اليهودي الشاب زياما منظر حييت ما أنَس ال أنَس وإن
إىل الفتى بهذا جاءت بريوقراطية منطقية حيلة أية يعرف غريه إنسان أي أو نفسه زياما
عائق إال يعوقه ال الفروسية حياة بدأ فقد اإليرانية، الحدود إىل وأرسلته الفرسان كتيبة
منه، يسخرون املسكني الشاب هذا رفاق بعض وكان الخيل، من الشديد خوفه وهو واحد،
أعنَّتها، عىل والقبض الخيل ركوب نعلمه أن وحاولنا عليه، يشفقون كانوا معظمنا ولكن
خوفه عىل يتغلب يكد لم زياما ولكن الخوف، شدة من سيموت أنه أحيانًا إلينا يخيَّل فكان
مقتفيًا الليايل يقيض فكان جأشه، ورباطة وبجرأته الفروسية يف برباعته أدهشنا حتى
مثقل مهرب عىل القبض إىل الليايل من ليلة يف النادرة القوية غريزته وهدتْه املهربني، آثار
كريزن لورد أنجاني ما وكثريًا العمل. هذا عىل له مكافأة طائلة ثروة بذلك فنال بالبضائع،
العسكرية. حياتي ختام سبب أيًضا كان كما القوية الثابتة قوائمه بفضل الهالك من

أحد ومعي مركزي، عن بعيدة شجراء بأرض أطوف الليايل إحدى يف كنت فقد
الذين بأصحابها فصحت بعيد، من أصواتًا وسمعنا معظمه، الليل انقىضمن وقد الجنود،
كريزن قدم فزلَّت الصوت، مصدر نحو ورفيقي أنا واندفعت بالوقوف، وأمرتهم نراهم ال

عنقه. فوق من األرض عىل وألقاني
يتلقَّ لم ولكنه بعيد من رفيقي وناداني الوقت، ذلك يف نفيس عن عرفته ما كل هذا
أن بعد املعسكر إىل عاد ثم يل، أثر أي عىل يعثر لم ولكنه جوادي عىل وعثر جوابًا، منى
عيلَّ فعثرت عني للبحث رسية وأُْرِسَلت جدوى، غري من عني يبحث الوقت بعض قىض

اإلحساس. فاقد مرضوًضا املاء من منقع يف ساعات بضع بعد
أسخاباد، من بالقرب عسكري مستشفى يف الفراش طريح أسابيع عدة وقضيت
مكانه يف ومستقر سليم واحد عظم جسمي يف ليس أن وأحس األلم شدة من أتلوى
املستشفى يف وكان سطحية، كانت إصاباتي كل أن تبينوا عيلَّ القائمني ولكن الطبيعي،
ما العناية من لنا وتبذالن وحنانًا، عطًفا املرىض من غريي وعىل عيلَّ تبديان ممرضتان
الطبقة من أنهما علينا خافيًا يكن ولم املستشفى، نزالء سائر قلوب وإىل قلبي إىل حبَّبهما
أمرية بأنها بفلفنا ليديا وهي إحداهما يل ورصحت برتوغراد، من منفيتان وأنهما الراقية

املالكة. األرسة أمريات من
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مستشفياتها أحد يف وبقيت كيف، إىل أُرسلت السفر عىل قادًرا وأصبحت ُشِفيت وملا
بعدهما حت ُرسِّ املدينة، بهذه مصحة يف آخرين شهرين قضيت ثم الزمان، من شهر نحو
وكان بدنيربوبرتوفسك، برتوفسكي-لينني مصنع يف للعمال رئيًسا األول عميل إىل وعدت

عمري. من والعرشين الثالثة السنة أطوي وأنا ١٩٢٨م، عام صيف يف ذلك
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باملايض الصلة قطع

عظمة؛ من املرسحية هذه يف بما عظمى تاريخية مرسحية يف املمثلني صغار يشعر قلما
ولقد الرئيسية، خطوطها رؤية من يمكنهم ال فيها أدوارهم تمثيل يف انهماكهم أن ذلك
املتحمسني الشبان أحد كنت ١٩٢٩م، عام مستهل يف املمثلني هؤالء من واحًدا أنا كنت
أخذت الذي الوقت ذلك يف ُوِضَعت التي والخطط السامية باملبادئ نفوسهم تشبعت الذين
ثورتها من الوجوه بعض من غوًرا أبعد جديدة ثورة نحو الخطى تستحث بالدي فيه
خصومهم مع مرير كفاح يف منهمكني املقربون وأعوانه ستالني فيه كان والذي املاضية،
جهدهم قصارى يبذلون ما، حد إىل كله الشيوعي الحزب ويف العليا السياسية الهيئة يف
روسيا يقودوا حتى الرأسمالية، والعقلية الرأسمالية االقتصادية النزعة بقايا الستئصال

الجماعي. الزراعي واإلنتاج الصناعي التنظيم طريق يف
والرتدد، الوهن بطابع مطبوع ولكنه بالثورة، عالًقا يزال ال ما كل أخذ هذا أجل ومن
الواجب أي للحزب، الوالء وأصبح عنها، ينسلخ هذا كل أخذ مطالبها، مع متفق غري أو
جميع من شأنًا أجلَّ الوالء هذا أصبح األهداف، من معينة طائفة األعضاء عىل تفرضه الذي
— ومادته الصناعي التنظيم رمز وهي — الجديدة اآللة وأضحت الشخصية، املصالح
حياتنا من أيام عدة تعدل قيمة أيامها من يوم لكل يجعل حياتنا، يف خطري شأن ذات
ما أن إلينا وُخيِّل العادية، البالد حياة يف خفية قوة ذات تشبع، ال منهومة فهي املاضية،
من وأثًرا العجيب املايض بقايا من بقية إال ليس بالء من اإلنسانية النزعة أصحاب يعانيه

آثاره.
فانتزعهم — مكرهني أو طائعني — الخلق من اآلالف آالف الجديد التيار هذا وجرف
يجدون ال األحيان معظم يف وكانوا جديدة، مجاٍر يف أمامه ودفعهم املألوفة حياتهم من
ما عنهم يخفف كاذبًا كان وإن أمل إىل يتطلعون وال الكساء، أو الطعام من كفايتهم
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الجديد التطور هذا خالل وقعت التي الفردية بالحادثات عليم وأنا شقاء، من فيه هم
حدث بعينَي إليها أنظر كنت ولكني رش، هو وما منها خري هو ما أعرف الحال، بطبيعة
يف أو الشباب لجان أحضان يف السياسية مبادئه ن لُقِّ عمره، من والعرشين الثالثة يف
من لذلك وكنت ماضيها، من خري مستقبل عىل مقبلة الروسيا بأن وآمن األحمر، الجيش
أبذله ما صدري يثلج االجتماعية، بالواجبات شعوًرا وأكثرهم يقظة مصنعنا عمال أشد

اإلنشائية. اليومية بواجباتي القيام يف الجهود من
هذه ولكن الكثريين، مضاجع تقض شديدة وآالم كثرية عيوب هناك كانت ولقد
يف األمل كان لقد الصدور، تلهب وآمال مروعة حماسة تصحبها كانت واآلالم العيوب
اخرتت أنني املحضة املصادفة قبيل من يكن لم ولهذا جياًشا؛ قويٍّا البالد مستقبل حسن
التي األقلية تلك من واحًدا فيه وكنت الشيوعي، الحزب إىل ألنضمَّ بالذات الفرتة هذه
يف رغبة معي ومن أنا وتملكتني العظيم، اإلنتاجي املجهود وراء الكامنة اآلراء تحركها
عىل يصربون من مواطنيَّ يف يكون وقد الجنون، حد أحيانًا القوة من تبلغ كانت العمل
وقد العظيم، القحط آالم عىل قبل من صربوا كما مكتئبون، ساخطون وهم الجديدة الثورة
وامتألت باملبادئ اعتصموا ممن وأمثايل أنا أما منه، بد ال طبيعي رش أنها عىل يقبلونها
به نشرتي ثمن إال هو إْن آالم من نعانيه ما أن لنا بدا فقد الجديد، بالعهد إيمانًا قلوبهم
يكن مهما الصناعي التنظيم أن إلينا وُخيَِّل وأبناؤها، البالد ترتقبه الذي السعيد املستقبل
أن يمكن التي األغراض أنبل هما التأخر، وهدة من األمة وانتشال فيه، يُبْذَل الذي الثمن

إنسان. لها يعمل
حوادث عىل الحكم من نفيس إليه تنزع قد ما أقاوم أن عيلَّ يوجب الذي هو وهذا
وبدا وحرمانًا، وكدًحا عمًال كلها حياتي كانت لقد اليوم، به أشعر ما ضوء يف األيام تلك
لهم همَّ ال والذين زمانهم» وىلَّ الذين «األحرار النظام هذا إيلَّ يوجهها التي املطاعن أن يل
امللل بث يف إال تفيد ال املطاعن هذه أن إيلَّ ُخيَِّل الجهود؛ دائرة خارج البقاء ثم االنتقاد إال

النفوس. يف والسآمة
تطريق مصانع يف للعمال فنيٍّا رئيًسا عميل اغرتقه وتفكريي، جهدي العمل واغرتق
وما الشيوعيني، من النفوذ وذوي املوظفني مع جديدة صالت من عقدته وما املعادن،
بالعمل، مولًعا وكنت عاجلة، واجبات من املصنع صحيفة تحرير يف االشرتاك عيلَّ يلقيه
الكيميائي املعمل أو املصنع حر يف اليوم طول أكدح أن بعد — أني قط ببايل يخطر ال
الفنية، الدروس سماع أو االجتماعات حضور أستطيع ال متعبًا أكون قد — وصخبهما
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أوهام من التعب كأن الكتابية، الواجبات بعض أداء أو االجتماعية باملرشوعات القيام أو
املمولني.

اللحاق الجديد، للعهد شعاًرا اتخذت التي العبارات ترددان واإلذاعة الصحافة وكانت
املالك! كبار طبقة عىل والقضاء الروسيا تصنيع عىل العمل إىل وسبقها! الرأسمالية بالبالد
وسط ونعمل وننام نأكل فكنا مراجله، تغيل ضخًما مصنًعا استحالت قد كلها البالد وكأن
إىل واالستماع املتواصل، والدرس املال اجتماعات تغمرها حياتنا وكانت املعارك، عجيج

عنها. األجانب ومن أهلها من البالد أعداء عىل طعنًا الرنانة الخطب
بألفاظ الكرملن سماء من علينا تهبط التي القرارات مناقشة أن إلينا يخيَّل وكان
كأنها القرارات هذه نقبل كنا لقد الزالزل، أو الصواعق مناقشة عن حمًقا تقل ال نار من
السياسية دراساتنا خالل يف وتَُفرسَّ لنا ح تُْرشَ الحال بطبيعة وكانت السماء، من وحي
الزعماء عقول تضمره ما مع حتًما يتفق لنا يقال ما يكن ولم أبًدا، تنقطع تكن لم التي

األيام. تلك يف الحقيقة هذه إىل تفطن لم عقولنا ولكن الكرملن، يف
كنت أني عىل السيايس»، «بالقسم املعروفة السياسية بالرشطة شأن قط يل يكن ولم
الرقابة فرض يحتِّم حياتها من الحاسمة الساعة تلك يف بالبالد املحدق الخطر أن أحسب
ذوي الشيوخ من وأمثاله أبي إال الرقابة هذه تسوءُه أحد يكن ولم فيها، إنسان كل عىل
بينه فرق وال موضعه، غري يف لنا يبدو كان التحذلق هذا ولكن الطويلة، املاضية الذكريات

القتال. ميدان يف للسلم الدعوة وبني
يُْدَعى القدامى البالشفة كبار من رجل ١٩٢٩م عام أوائل يف مصنعنا إىل وجاء
وتكاد املستمعني، من كبري عدد شهده عام، اجتماع يف خطبة وألقى ركوفسكي، كرستيان
وجاء الجماهري، إىل يتحدث أن ستالني أعداء من لرجل فيها أُِجيز مرة آخر هذه تكون
أدرك وأنا مكتئبًا، حديثه أثناء يف وكان االجتماع، هذا نبأ علينا يقص أيام بضعة بعد أبي

االكتئاب. هذا سبب اآلن
هذا أن من واثًقا ولست الحزب، زعماء ركوفسكي انتقد «لقد لنا: قاله مما وكان
هناك أن قوله من فهمنا ولكنا عليه، يوافقونه العمال من كثريًا أن أو كله صحيح النقد
املستمعني بعض وكان النزاع، هذا يف الراجحة هي ستالني كفة وأن السلطة، عىل نزاًعا
ويصفقون األسئلة عليه يلقون وأخذوا عليه، ويعطفون ركوفسكي جانب إىل يميلون
ولدي يا الثاني اليوم شمس ترشق تكد ولم ركوفسكي، غادرنا ثم لرأيه، تأييًدا بأيديهم
«… عليه العطف من شيئًا أظهروا الذين العمال السيايس القسم رجال استدعى حتى
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اإلقليمية اللجنة رس أمني كزلوف إىل ذهبت الوقت ذلك من أيام بضعة وبعد
أتقدم أن أوشك أني يعرف وكان تحية، أحسن حياني عليه أقبلت فلما للحزب، (الرايكوم)
النفع، عظيم القيمة كبري جنوده من جنديٍّا يفَّ ويرى الحزب، إىل لالنضمام رسمي بطلب
وصورتي اسمي وأخذ السواء، عىل واملدينة املصنع شئون يف النشاط جم أصبحت فقد

املدينة. يف تصدر التي واملحلية الصناعية والنرشات النقابات نرشات يف كثريًا يظهران
غريب شاذ رجل كرافتشنكو رفيق يا أباك «إن يضحك: وهو كزلوف يل وقال

األطوار.»
حدث؟» «ماذا القلق: بعض عيلَّ استوىل وقد فسألته

إىل ينتمون ممن منا قليًال عدًدا أن األمر يف ما وكل بال، ذو يشء يحدث «لم –
بعض ركوفسكي لزيارة يزال ال حيث امليكانيكية، اإلدارة إىل ذهبوا اإلقليمية الحزب لجنة
املوقف حقيقة لنتعرف الصناع من قليل عدد إىل نتحدث أن وأردنا الفاسدة، األصداء

الشيخ.» أبيك إىل األمر آخر تقدمنا ثم متفرقني، قالئل أفراًدا منهم فسألنا هناك،
يف جوابه كان فماذا األمور؟ تسري «كيف مجاملة: وأكثرها األلفاظ بأرقِّ أنا وسألته
تتدخل ال يل: قال ثم قدمي أخمص إىل رأيس قمة من فاحصة بنظرة حدجني لقد ظنك؟
قسمك عنها فاسأل العمال أفكار تعرف أن أردت وإذا ناٍد، ال مصنع هذا إن عميل، يف

األفكار. هذه يعرف أن عمله من فإن السيايس
وهو الحديث أثناء يف معي فلجن سينيا وكان أندريفتش! فكتور يا أباك أغرب ما
اإلفصاح عىل أباك يحمل أن أيًضا هو حاول ولهذا تعرف، كما الشباب لجان يف عضو
حاربت وقد املحرتمني، القدامى العمال من كرافتشنكو مواطن يا إنك له: فقال رأيه عن
فما أفكارك، نعرف أن إىل يدعونا الذي السبب هو وهذا بك، الناس أْعَرف ونحن القيرص،
طفلني تزاالن ال إنكما الشابان، أيها اسمعا ا: محتدٍّ وقال ثار أن إال الشيخ أبيك من كان

الجدية.» الشئون من يشء يف أناقشكما أن وسعي يف وليس السياسة، يف
األقوال إن صدر ورحابة شهامة يف وقال كله املوضوع عن صفًحا كزلوف رضب ثم
ما عىل ساخط السن يف طاعن مكلوم شيخ من َسْورة إال ليست أبي من صدرت التي

الحزب؟» إىل االنضمام بطلب تتقدم «ومتى سألني: ثم الجديد، العالم إليه ارتقى
أظن.» ما عىل العاجل القريب «يف –

أمامنا ألن كرافتشنكو؛ يا إليك حاجة يف فإنا ألزكيك، االجتماع سأحرض «حسن! –
مقدورنا يف ليس بل القديم، الجيل عىل نعتمد أن مقدورنا يف وليس كثرية، شاقة أعماًال

الجيل.» ذلك رجال خري عىل نعتمد أن
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وكانوا الحزب، إىل باالنضمام آن إىل آن من يغرونني الشيوعيني كبار كان وهكذا
فِلَم الجديدة، الحياة أجل من كفاحهم يف وأعينهم معهم أعمل دمت ما إني يل يقولون
ا منضمٍّ وكنت يشء، كل يف معهم متفًقا كنت أني والحق النظامية، الوجهة من عنهم أتنحى
فيها تخالجني ال ملبادئه، مخلًصا الحزب إىل أنضم أن اعتزمت ولذلك وآمايل؛ بقلبي إليهم
الجديد الصناعي العالم رصح إقامة عىل العامل الجيش إىل سأنضم هواجس، وال ريب

الجديد. االشرتاكي والعالم
يكن ولم الحزب، نظام دائرة داخل واسعة بحرية نستمتع املصنع صحيفة يف وكنا
بلسكوف، يُْدَعى آخر ورجل أنا إال الحزب إىل بعُد ينضم لم َمْن الصحيفة محرري بني
يوزع وكان يومية، بعد فيما أصبحت ثم أسبوعية األمر بادئ يف الصحيفة وكانت
مصانع يف يعمل شخص كل الحال بطبيعة يقرؤها وكان نسخة، ٣٥٠٠٠ نحو منها
وبني االقتصاد رجال بني وانترشت املصنع دائرة تعدَّت إنها بل تقريبًا، برتوفسكي-لينني

نفسها. موسكو ويف بل كله اإلقليم يف الحزب موظفي
يسمح يكن ولم الرقيب، عىل الحال بطبيعة يمر الصحيفة يف يُْكتَب ما كل وكان
سياسة عىل أو الصناعي التنظيم عىل الشك من ظالٍّ يلقي أن يمكن شيئًا تنرش بأن لها
إذا إال القبيل هذا من شيئًا يكتب أن بخلده يدور يكن لم أحًدا أن والحق الشيوعي، الحزب
يحدث كان وما والنقابات، الحزب وموظفي املصنع إدارة مهاجمة أما خبال، بعقله كان
وكان بنرشها، يُْسَمح كان كلها فهذه معينة، فردية أخطاء من واإلدارة اإلنتاج أعمال يف

العام. الرأي عن تعرب الصحيفة أن فيعتقدون بهذا يُْخَدعون القراء
الناس وكان العهد، ذلك شعائر أهم من — كريتيسكا سمو — الذاتي النقد وكان
التي والوسائل واألخطاء العيوب من يعرفون» ما «كل يقولوا أن عىل يشجعون جميًعا
ويف واملزارع، املصانع صحف ويف العامة، الصحف يف اإلصالح عىل بها يستعان أن يمكن
لتحسني ابتُِكَرت التي الوسائل من االنتقاد هذا وكان الجدران»، «بأوراق املعروفة النرشات
رءوس عىل البريوقراطيني كبار يسلطه سوًطا األحيان بعض يف كان ولكنه العمل، نوع

صغارهم.
والحزب لإلدارة ممثلني من مؤلفة ثالثية هيئة تديرها تزال ال وقتئٍد املصانع وكانت
كان بعًضا بعضهم يراقب الذين املوظفني من الغفري الجم هذا ويف العمال، ونقابات
والسلطة. املناصب عىل للنزاع خفية وسائل إىل األحيان بعض يف ينقلب الذاتي االنتقاد

مصنعنا، زعماء بعض أزعجت بحماسة الذاتي االنتقاد هذا تيار يف بنفيس وألقيت
من الرضر يصيبه بمن عابئ غري رشيفة عنيفة مهاجمة عيوب من فيه ما أهاجم فأخذت
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بعض أخذ أجله من الذي السبب أدركت ما ورسعان مركزه، كان أيٍّا الهجوم هذا جراء
خري أن يعتقدون شك بال كانوا فقد انتظار؛ غري عىل إيلَّ يتقربون املصنع يف املكانة ذوي
الرؤساء أولئك إىل يسدده القلم مرهف شاب صداقة يكسبوا أن مراكزهم لهم يضمن ما

املجاملني. املتأخرين
نرشات يف كذلك تظهر كانت بل وحدها، املصنع صحيفة يف تُنَْرش مقاالتي تكن ولم
التي الصحف وكانت الكبري، املصنع يف لها ُمراسًال كنت التي ودنيربوبرتوفسك خاركوف
يكون أن يجب ملا املثل بها وترضب مقاالتي عىل تعلِّق املدينة يف الحزب بلسان تنطق

العامل». «الشباب عليه
يرتضيه ال الذي اإلرساف يف أكتب كنت فيه؟ أكتب كنت أني القارئ يظن وماذا
وآالتهم ُعددهم يقدرون ال الذين العمال ويف السلع، يصيب الذي التلف ويف الضمري،
إذا مصنعنا إنتاج من وحدة كل تتكلفها التي الباهظة التكاليف ويف الواجب، التقدير
يقفه الذي الالئق غري املوقف ويف وأمريكا، السويد مصانع يف مثلها يتكلفه ما إىل قيست
اإلصالح من إدخاله يمكن وفيما املادية، املنتجات نوع رداءة ويف العمال، من فالن الرفيق

العاملة. األيدي آالف بذلك لنقتصد اإلنتاج؛ وسائل بعض عىل
املقاالت تلك املصنع يف الرتيبة الحياة عىل املرشفون له ينزعج كان ما أكثر أن عىل
أوضحت وقد الثكنات، يف املقيمني بالعمال املحيطة الظروف فيها أهاجم كنت التي العنيفة
التي الجديدة األثمان مع تتمىش ال ولكنها ظاهرها يف مرتفعة األجور أن املقاالت هذه يف
كثر التي املساكن بناء يتم متى وتساءلت: ومخازنه، املصنع مطاعم يف املأكوالت بها تباع
من الكثريين أن حني عىل العيش من رغد يف املوظفني بعض يعيش وملاذا عنها؟ التحدث

الحياة؟ رضورات يجدون ال املصنع عمال
دامت األقوياء، األعداء من كثريون يل أصبح أْن الصحفية الحمالت هذه نتيجة وكانت
األوفياء، األصدقاء من كثريًا أيًضا كسبت ولكني السنني، من كثريًا يل بعضهم كراهية
كثرة املصنع يف املوظفني كثرة من املتكررة شكواي قويٍّا تأييًدا فيه لقيت ما أخص وكان
عىل تدل إحصاءات الفنية الصحف بعض من استخرجت أني ذلك إنتاجه؛ مع تتناسب ال
نحن فيه نستخدم فيما واحًدا، إداريٍّا موظًفا تستخدم السويد يف املعادن صهر مصانع أن
من ويبطئ العمل، يف تضاربًا يُحدث ذلك إن قلته: مما وكان موظفني، ثالثة أو موظَفني

اإلنتاج. نفقات ويزيد سريه،
يف الدنيا الطبقات بها تعرب التي الوسائل من بقي ما آخر الذاتي االنتقاد وكان
كبح يف أفلحت وقد العام، الرأي من نوًعا ذاتها حد يف وكانت قوتها، عن السوفيتي االتحاد
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يكن لم وإن وغطرستهم، مكرهم من الكثري اليشء دون وحالت املحليني املوظفني جماح
موسكو. يف املركزية السلطة تصدرها التي القرارات يف وال العليا السياسة يف أثر لها

من بيشء شعرت الحزب إىل االنضمام أريد أني له ألعلن والدي عىل أقبلت وملا
لنفيس؛ أوضحها أن عيلَّ يصعب ولكن بها، أحس أسبابًا هذا ارتباكي منشأ وكان االرتباك،
حياتها تحيا العليا الطفولة ُمثُل ذكريات كانت حيث عقيل، أعماق يف مستقرة أصولها ألن

بها. الخاصة
أكان سواء األيام من يوم يف الحزب إىل ستنضم أنك أعرف كنت «لقد أبي: يل وقال
السيايس بالنشاط صالتك وأرى كثب عن أراقبك كنت فقد بعيًدا، أم قريبًا اليوم ذلك
انضمامك إن لك أقول ال ولكني وتدرسها، السياسة يف تكتب فأنت يوم، بعد يوًما تزداد
وما املظالم من بنا يحيط ما مقدار تعلم نفسك فأنت كثريًا، صدري ويثلج يرسني هذا
كيف أعرف أن وأحب … األيام مدى عىل تزداد فروق من والشعب الحاكمة الطبقة بني

خلدك؟» يف يدور وماذا األشياء؟ هذه إىل تنظر
رصيًحا، حديثًا إليك أتحدث أن وأحب السؤال، هذا تسألني أن أبت يا ليرسني «إني –
وما ونزاهتك لرشفك أجلُّك وأنا الكثري، باليشء لك مدين فأنا عيلَّ، فضلك لك شاكر وأنا
أبلغ أكاد فأنا حقيقتي، عىل تفهمني أن منك أرجو ولكني مجيد، ماٍض من الثورة يف لك
يف الحديثة اآلراء ذوي من رجال مع وعملت شببت وقد عمري، من والعرشين الرابعة
املستقبل، يف البالد إلنهاض توضع التي والخطط اآلراء لهذه مخلص فيه َمْن كلُّ محيٍط
آخر شعرت حتى مهل، عىل قلبي يف نما بمبادئه إيماني إن بل قفزة، الحزب إىل أقفز ولم

الحزب. رجال من كأني األمر
ومظالم أقذاًرا فيه وأن املناصب، وراء وسعيًا وعيوبًا نقائص الحزب يف أن أعلم وأنا
ولكني أنت، تحبها مما أكثر األشياء هذه أحب ولست العملية؛ اليومية الحياة تكتنف
اشرتاكية دولة إىل بدائي ُقطر تحويل أن ذلك حتًما؛ ستنقيض املراحل من مرحلة أعدها
أخطاء، غري من به النهوض يمكن وال جبارة، جهوًدا يتطلب ضخم عمل حديثة صناعية
إليه، النقد بتوجيه وأكتفي العمل هذا عن أتنحى أن أريد ال ولكني مظالم، غري من قل: بل
خري. من فيه ما وأؤيد رش من فيه ما وأقاوم الحزب داخل يف مخلًصا أعمل أن أريد بل
هل بها يُْعَرف سبيل ثمة وليس الخطوة، هذه أخطو أن قبل طويًال فكرت ولقد
وأريد بغاياته أومن ولكني الزمن، ومر التجربة سبيل إال السوي الطريق يف الحزب يسري
والدي يا أنت أمرك من يكن ومهما الغايات، هذه لتحقيق جهد من أوتيت ما أبذل أن
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استبدال يف تعارض ال أنك كما الصناعة، يف نهضة من لبالدنا نريده فيما تعارض ال فإنك
ينضموا بأن العمال إىل السماح تعارضيف وال القوى، الخائرة املنهوكة بالخيول الجرارات

الجماعية.» املزارع إىل باختيارهم
يف أعارض ال فيتيا يا «أنا وقال: الغضب من خالية ولكنها قاسية نظرة إيلَّ ونظر
أتبني األمر واقع يف إني بل نحوها، بشعورك الناس أعلم وأنا الحال، بطبيعة األشياء هذه
آبه وال ضمريي وحي أطيع كنت نفسه، املسلك هذا أسلك شبابي يف كنت فقد فيك، نفيس
luk لُك قول أتذكر دين، ال من خري كان أيٍّا دينًا أن ذلك بأوالدي؛ وال بزوجتي وال بنفيس
موجود، فهو هللا بوجود اعتقدت إذا :Lower Depths الدنيا األعماق جوركي كتاب يف
من لك أدعو وأنا به تؤمن دينًا أنت وجدت ولقد موجود. غري فهو بوجوده تعتقد لم وإذا

والتوفيق. بالخري قلبي أعماق
بما له فائدتك تقدر وال الشعب من قريبًا تبقى أن فيتيا يا لك نصيحتي ولكن
كان مما رخاءً أكثر هو وهل الشعب، يحياها التي الحياة بنوع بل املناصب من تناله
أموره، يف وأعنته حقيقته، عىل وفهمته بحق منه اقرتبت وإذا حرية، وأوسع حاًال وأسعد
واحكم شعاًرا، لك تتخذها باأللفاظ تعْش ال فضلك، لك شاكًرا الدهر أبد سأظل فإني
وضع يجيدون الكرملن يف يقيمون الذين أن واعلم بأقوالهم، ال بأعمالهم الساسة عىل
يزعزع ما قط تجد أال وأرجو تطبيقها، يف نجاحهم مقدار نحن فلننظر النظريات،

إيمانك!»
جمهور لعل يدري «ومن آرائي: ببعض ُمَسلًِّما حديثه واصل ثم هنيهة وسكت

السابقة.» حياته من أسعد وحياة حقة حرية أبنائنا أيدي عىل ينال الشعب
أيدينا.» عىل سينالهما أنه يف أبت يا أشك «لست –

كنت حني األيام، تلك أعقبت التي السنني يف ذاكرتي يف منقوًشا الحديث هذا وظل
أعمايل، عىل ويحكم يراقبني أبي كأن أحس وكنت الحزب، سبيل ويف الحزب يف أكدح

األلفاظ. وراء من األعمال وإىل الحقائق إىل وينظر
أحداث أعظم الحادث هذا أن إيلَّ وُخيَِّل ١٩٢٩م، عام يف الحزب يف عضًوا وُقِبْلُت
فلم الجديدة، روسيا يف «املختارة» الطائفة أحد به أصبحت فقد شأنًا، وأجلُّها حياتي
يشاء ملا ويعمل األصدقاء، من يشاء من حريته بملء لنفسه يختار عاديٍّا فرًدا بعُد أكن
وقضية، فكرة إىل الدهر أبد نفيس وهبت بل اآلراء، من يشاء ما ويعتنق املصالح، من
الفضائل أوىل فيه الرئييس املركز طاعة تنظيم، أحكم منظم جيش يف جنديٍّا وأضحيت
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من إليه ينضم ملن يسمح ال جيش الوحيدة، الفضيلة تكون تكاد إنها قل: أو نظري يف
من فيه املرغوب لغري يستمعوا أن أو األفراد، من فيهم املرغوب بغري يجتمعوا أن الجنود

األلفاظ.
مكتب إىل الحزب إىل انضمامي بعد األيام من يوم يف قسمي ومدير أنا واستُْدِعيت
تورد كانت التي املواد نوع إن لنا: قال قابلناه فلما فيه، أعمل كنت الذي املصنع مدير
هذا إىل ننتقل أن علينا وإن تسوء، أخذت الدُّنباص يف درزكسفكي مصنع إىل عندنا من
له نقدم وأن بأغراضه، وفائها وعدم موادنا فساد علة عن نبحث وأن لساعتنا، املصنع

البحث. هذا بنتيجة تقريًرا
وظننت شامًال، تقريًرا له وقدَّمت املدير إىل بعده عدت أسبوًعا، الرحلة هذه ودامت
وُرسَّ لعالجه، اقرتاحات عدة عليه وعرضت فيه، الداء مواضع عىل إصبعي وضعت أني
خدماتي عىل يل جزاءً قيِّمة مالية مكافأة بمنحي سيويص إنه وقال التقرير، هذا من املدير

هذا؟ يرضيني هل وسألني الطيبة،
أخويَّ وأحد أبي فإن مسكن، إىل حاجة يف ولكني املال، إىل حاجة يف «لست فأجبته:
األرسة حياة نحيا ال سنني عدة ظللنا ولكنا عليك، يخفى ال كما املصنع هذا يف يعمالن
هذا عن وفضًال مًعا، نعيش ال الوقت هذا يف إننا بل الصالح، املسكن إىل لحاجتنا الحقة

الريف.» يف البقاء إىل مضطرة أمي فإن
ولم لك.» أفعله أن أستطيع ماذا «سأرى يل: وقال رغبتي بتحقيق املدير ووعدني
أمالك من مريحة شقة يف جميًعا يعيشون كرافتشنكو آل كان حتى أيام بضعة إال تمِض
يف بيتنا تغادر أن األمر آخر والدتي استطاعت وبذلك الحديث، الطراز عىل مبنية املصنع

قبل. من فيها تعيش كانت التي التعاونية األجراس دق مزرعة
١٩٢٨م عام يف نفسها األجنبية البالد صحف وتحدثت بالدنا يف الصحف أنهر فاضت
الذين املهندسني كبار من جماعة أن الحادث ذلك وتفصيل شختى، حادث سمته بما
الصحف مراسيل من مشهد عىل موسكو يف للمحاكمة ُقدِّموا الفحم صناعة يف يعملون
أمواج عىل إجراءاتها ونُقلت املحاكمة، مناظر التصوير آالت ورسمت والسوفيتية، األجنبية

الروسية. البالد أنحاء جميع إىل األثري
لدينا ما سبب هو «ذلك للشعب: يقولون هذا بعملهم كانوا الكرملن أرباب وكأن
القديم العهد وبقايا الرأسمالية عمال إن الخطورة، من عظيم جانب عىل كثرية عيوب من

وتعطيله.» اإلنتاج ولنقص املصانع يف الحوادث لوقوع قصد عن يعملون
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بعد فيما صارت التي االستعراضية الصورية املحاكمات أوىل املحاكمة هذه وكانت
ضد اقرتفوها بجرائم وهدوء سكون يف الناس فيها يقر والتي البالد، يف مألوفة عادة
التهم، من إليهم َه ُوجِّ ما ينكرون املتهمني بعض ظل فقد شختى محاكمة يف أما الدولة،
يف محاكمات من يجدُّ فيما الشذوذ هذا منع من بد ال وكان القتل، من للنجاة ويكافحون

املستقبل.
منها وأقرب شأنًا هذه من أخطر أخرى محاكمة التاريخ ذلك من سنني بعد وحدثت
مظاهرة املحاكمة هذه وكانت املهندسني، من أيًضا فيها املتهمون وكان املرسحيات، إىل
قلب إىل يهدف موهوًما، صناعيٍّا حزبًا موا تزعَّ بأنهم املهندسني من جماعة فيها اتُِّهَم كربى
املزاعم هذه أنا وصدَّقت الحكم، ة أِزمَّ عىل واالستيالء الرأسمالية وإعادة السوفيتي، النظام
ذلك البالد؛ أهل من الغالبة الكثرة صدَّقها كما ومتناقضات، سخافات من فيها ما رغم
املزاعم مناقشة غري من يقبلون كانوا الجديد الجيل رجال من الشيوعي الحزب أنصار أن
ينارصون الثورة قبل نشئوا الذين الفنيني والعمال املهندسني من كثريين بأن القائلة
من يُبْذَل ما — بأعمالهم يكن لم إن — بقلوبهم ويقاومون القديم العهد الحال بطبيعة

صناعية. بالد إىل الروسيا لتحويل الجهود
ورثتهم الذين املهندسني بأولئك يُْستَبَْدل أن الواجب من أن يف يشك أحد يكن ولم
بالوالء يدينون املايض، ذكريات من عقولهم خلت جديد جيل املاضية العهود من البالد
الطائفة هذه منه تستمد مورد أكرب وكان الشيوعي، الحزب ولخطط السوفيتية للمبادئ
يفكرون الذين أو الحزب، إىل املنضمني الصناع ومن واملوظفني، الصناع من الشبان هو
«آالف» بإنشاء يقيض قراًرا العليا الدوائر اتخذت هذا أجل ومن األقل، عىل رجاله تفكري
الحديثة الفنية واملعاهد الجامعات يف ليدرسوا الصناع؛ ونقابات الحزب شباب من
األعظم السلطان ذات العليا السياسية الهيئة أسسها َوَضعت خطة هذه وكانت والقديمة،

البالد. يف
يف لتبحث للحزب التابعة املركزية اإلرشاف للجنة ممثلة هيئة ١٩٣٠م عام يف وجاءت
الحجرة دخلت فلما املدير، مكتب إىل أنا واستُْدِعيت وجهوده، مصنعنا مستخدمي شئون
الحرص، يخطئها التي التلفونية وُعدده الفخم مكتبه خلف املصنع، مدير كريس عىل رأيت
أكرب من روزنجولتز أركادي أنه قبل من أراها كنت التي الصور من عرفت غريبًا رجًال

املركزية. اللجنة أعضاء أبرز ومن موسكو، يف العظيم السلطان أصحاب الزعماء
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لقد كرافتشنكو؟ رفيق يا حالك «كيف بيده: عيلَّ يسلِّم وهو وقال يل الرجل وتبسم
وهذا اإلنتاج، بتعقيل1 االهتمام شديد فأنت أعمالك، عن األنباء وصلتني ألني استدعيتك
حاجة من لك فهل حسن، أيًضا وهذا صحافتنا، يف تكتب فيما جريء وأنت جميل، عمل

عندي؟»
روزنجولتز.» رفيق يا وأشكرك «ال، –

نفسك؟» عن تحدثني أن لك هل «حسن، –
وعن ثورية، أرسة يف نشأتي عن فحدثته حياتي، تاريخ ملخص مسامعه عىل وألقيت
انضممت وكيف الفحم، مناجم يف قضيتها التي الفرتة وعن التعاونية، املزرعة يف عميل
كيفية وعن املصنع، هذا يف عميل وعن األحمر، الجيش يف خدمتي وعن الشباب، لجان إىل
اإلنسان حياة عن الكشف أن ذلك القصة! هذه قصصت ما أكثر وما الحزب، إىل انضمامي
يؤديه البالد، تلك غري يف الدينية الطقوس يشبه يكاد السوفيتي املجتمع يف الخاصة
حوله ثارت ما إذا عنها ليجيب له تَُقدَّم مكتوبة، أسئلة عىل ا ردٍّ وبقلمه بلسانه اإلنسان

شبهة. أقل
هذه من وصل وكأنه قال ثم دقيقة، دراسة يدرسني وهو روزنجولتز إيلَّ واستمع
والحزب عمرك، من والعرشين الخامسة بعُد تبلغ لم شابٍّا تزال ال «إنك نتيجة: إىل الدراسة
سنرسلك فإنَّا فيه ترغب كنت إن الدرس؟ يف ترغب فهل صناعيني، مهندسني إىل حاجة يف
جهود؛ من لديك ما خري تهبه بأن الحزب وستفيد سنني، بضع فيه تقيم فني معهد إىل
الصناعي البالد بتنظيم هم ليقوموا املفكرين رجاله من فنيني إىل حاجة يف الحزب أن ذلك

وسياسته.» ملبادئه مخلصني
بالدي.» خدمة يف جهودي كل أضع أن ليسعدني وإني لك، «شكًرا –

حني عىل قسمنا ودخل الثاني، اليوم يف املصنع إىل نفسه أورزنكدز رسجو وجاء
حني واضطربت فيه، يقوم الذي واإلقليم املصنع موظفي من كبري عدد ورائه ومن غفلة
ستالني، إىل املقربني أقرب من كان أورزنكدز أن ذلك نفسه؛ ستالني أرى كأني رأيته
التابعة املركزية اإلرشاف لجنة ورئيس والفالحني، الصناع شئون عىل املرشف الوزير وهو
الشمسية بالصورة الشبه كل شبيه أنه شاهدته حني بخلدي مر خاطر أول وكان للحزب،

الدنتز! حوض يف التعاونية جمعيتنا جدار عىل املعلقة

.Rationalisation العقل ملقتضيات مطابًقا جعله أي 1
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الطوق ذات الزرقاء السرتة ونفس الطويلة، الرمادية القبعة نفس يرتدي وكان
أنفه وكان ركبتيه، إىل يصالن لني جلد من حذاءين يف الواسع رسواله حشا وقد الرمادي،
كانا فقد شارباه أما الصورة، يف أشاهده كنت مما منظًرا أفخم انحناءً ينحني األقنى
طوال أعرفه كأني رأيته حني وشعرت صورته، يف كانا مما أوسع منخريه تحت من يربزان
بني يفصل شاسع بون من وبيني بينه ما أزال قد ا رسٍّ وابتسامته بساطته يف وأن حياتي،

َطْول. وال له حول ال عادي ومخلوق الكرملن سماء من هبط إله
له. املصنع مدير وقدمني

العمل؟» يسري كيف عنك، سمعت لقد «نعم، إيلَّ: يده يمد وهو أورزنكدز وهدر
أن اإلمكان يف «ولكن قويل: ذلك إىل أضفت ثم حسنًا.» سريًا يسري «إنه له: فقلت

هو.» مما أحسن يكون
هو؟» مما أحسن لنجعله فعله نستطيع وماذا طيب! كالم «هذا –

كلماته.» بضع يف السؤال هذا عن أجيب أن السهل من «ليس فأجبته:
رصيًحا.» وكن تستِح «ال وقال: أورزنكدز فضحك

ويف األجهزة يف إرساًفا لدينا إن سأقول، مما بيشء ذلك يستطاع «حسن، فقلت:
السنني يف نفسه املصنع هذا سجالت عىل اطلعت لقد بعًضا، بعضهم يراقب الذين الرجال
ما عىل ٪٣٥ اآلن يزيدون يكادون اإلداريني موظفيه أن فوجدت الثورة، لعهد السابقة
اآلخر؛ وجه يف يقف هنا إنسان كل إن تالفيه، يجب خطأ ذلك أن وأرى قبل، من كانوا
والعمل ما، إنسان عىل قط تُْلَقى ال إنها أي إنسان، كل عاتق عىل ملقاة النتائج وتبعة
املصنع هذا من يجنوا أن الرأسماليون استطاع ِلَم أدري ولست كثرية، والنفقات رديء
يف يشتغلون كانوا كما يشتغلون العمال إن خسائر، فيه نتكبد أننا حني عىل أرباًحا،

نحن.» ذنبنا الذنب أن أرى ولهذا املايض؛
القلق، يساورهم بدأ قد املصنع موظفي أن الكالمية حماستي شدة يف وأنا والحظت
وخرق القسم، يف العمل دوالب ووقف والنقابات، الحزب ممثلو وارتجف املدير وسعل

محق!» إنك أندريفتش، فكتور يا محق «إنك ينادي: مكان من صوت أذني
كثريًا «نعم، فقلت: الكالمية حماستي أثناء يف نفيس نسيت وقد حديثي وواصلت
وكل كثريون، يفرضونه الذين ألن ضعيف النظام إن طحنًا، أرى وال جعجعة أسمع ما
فيها تتدخل أن غري من موحدة، وتبعة موحدة إدارة هو أورزنكدز رفيق يا نحتاجه ما

كثرية.» جهات

94



باملايض الصلة قطع

(الزعيم) والُفْزُهد عام، بوجه حق عىل وأنت جميل، يشء «هذا أخرى: مرة فقال
كرافتشنكو.» رفيق يا لتدرس تذهب أن الواجب ومن التفكري، هذا يفكر نفسه

بعد إيلَّ التفت ولكنه الخوف، تملَّكهم وقد أتباعه ورائه ومن وخرج بيده، عيلَّ وسلم
يف تجدني إيلَّ فاكتب عاجلة حاجة لك كانت أو أمر حزبك «إذا يل: وقال قليلة خطوات

عونك.»
وشعرت الوقت، ذلك أعقبت التي الكدرة السنني يف الدعوة هذه أقبل أن يرسني وكان
القادرين، «األرباب» مجالس يف نصريًا يل وأن «تبناني» قد أورزنكدز كأن الساعة تلك من
أن يستطيع ال أحًدا بأن شعوري يفارقني ال ١٩٣٧م عام أوائل يف مات أن إىل وظللت
ستالني زميل إىل ألجأ أن وسعي يف أن األوقات أحرج يف علمي وكان بسوء، يمسني
الجرأة من قلبي يف يبعث هذا علمي كان العون، إليه وأطلب الصقري الوجه ذي ومواطنه

غريي. أحد قلب يف ليس ما
موضع ستالني أصدقاء من عظيم صديق عىل ألقيتها التي املحارضة، هذه وظلت
ويُبُْدون ظهري عىل يَْرِبتون أثنائها يف العمال وكان أسابيع، عدة املصنع يف َمْن كل حديث

رصاحتي. من رسورهم
فيه وكان الحزب، لجنة مكتب إىل واحد بيوم إلقائها بعد استُْدِعيت ولكنني

إيفانشنكو. املصنع مدير ومعه الحزب رس أمني أكوروكوف قنسطنطني
هل ُجِننَْت؟ هل كرافتشنكو؟ يا أصابك «ماذا صوته: بأعىل األمني صاح دخلت فلما
لطيًفا بقي لقد وجوهنا؟ يف باملحابر يلقي وكاد اللوم، أشد إلينا ه وجَّ رسجو أن تعلم

وأنغال.» عاجزون كساىل قوم بأنا ويعرينا يسبنا فأخذ أنت، أثرته حتى مرسوًرا
نفسه لينني يقل ألم الحقيقة، بغري أنطق لم بأني وأجبته الجأش، رابط أنا وظللت
صفي، يف وأورزنكدز لينني كان وملا موحدة؟ مسئولة قيادة تتطلب الصناعية األعمال إن
يحاجز أن إيفانشنكو وسع يف يكن ولم بسوء، يصيبني ال نفسه الحزب أمني غضب فإن
متفًقا نفسه خبيئة يف كان ألنه موقفي؛ عن والرضا الرسور ابتسامة يبتسم أن عن نفسه

شئوننا. يف وتدخلهم العمال ونقابات الحزب تطفل من مستاءً آرائي يف معي
بعض من أفرغ ريثما إال املصنع يف ليطول مقامي يكن لم أنني عن فضًال هذا
يف املوظفني بعض أن أحسب وكنت قبل، من كنت كما طالبًا أعود ثم فيه، القليلة األعمال

منه. خروجي سيرسهم املصنع إدارة
خاص بنوع أمي أن ذلك الحوادث؛ مجرى يف التحول هذا من وأخواي والداي وُرسَّ
يف وكانت زوجها، كان كما للعمال رئيًسا بقائي عن راضية األيام من يوم يف تكن لم
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هي وها والتعلم، الدرس مواصلة وبني بيني حالت قد الثورة ألن مستاءة؛ نفسها خبيئة
اليشء، بعض متأخًرا اإلعداد ذلك جاء وإن مهندًسا أكون ألن نفيس أعد تراني اآلن ذي
وأخذ والغبطة، الرسور عالئم عليه ظهرت نفسه أبي إن بل صدرها، وأثلج هذا ها ورسَّ

مرسوًرا. راضيًا أورزنكدز الرفيق به وصفت ما إىل يستمع
الشاي: إبريق حول بيتنا يف املجتمعني الشيوخ لبعض مساء ذات يقول وسمعته

وإعجاب. فخر يف يقولها مهندًسا.» ولدي «سيكون
برامج أن ذلك املعهد؛ يف الدخول المتحان استعداًدا االستذكار يف شهور عدة وقضيت
الذين «اآلالف» بني من ليكونوا املختارين املوظفني للشبان تعد كانت خاصة إعدادية
التحقت ١٩٣١م عام استهل فلما األيام، مستقبل يف السوفيتيني الفكر رجال سيصبحون

خاركوف. يف الفني باملعهد
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طالبيفخاركوف

َص ُخصِّ وقد الدولة، مصالح عىل وأمينًا طالبًا والعرشين الخامسة سن يف أعود ذا أنا ها
معيشتي بنفقات يفي برتوفسكى-لينني مصنع ميزانية من شهر كل يف أتقاضاه مرتب يل
وهما والربد، الجوع أن غري تسليتي، ونفقات مالبيس ثمن تكفي املال من فضلة يل ويرتك
يكونا لم إنهما نعم طويًال، يفارقاني لم األهلية، الحرب إبان يف ألفتهما اللذان التوأمان
والفينة الفينة بني يل يرتكان كانا بل املاضية، األيام يف كانا كما األمد وطول القسوة من
كما قسوة من فيهما ما بكل يعودان كانا ذلك مع ولكنهما عذابهما، من فيها أنجو مهلة

املزمن. األسنان مرض يعود
حديقة طرف عىل مشيًدا قديًما ضخًما بناءً يشغل خاركوف يف الفني املعهد وكان
يجب ملا نموذًجا العادية األوقات يف كان أنه يف شك من وما كبلونوفسكي، شارع يف غنَّاء
فيه اجتمع وقد األوقات تلك يف أتخيله أن وسعي ويف الجامعية، املدينة عليه تكون أن
وبني العمل بني يجمعون املورسة، األرس من معظمهم األنيقة، الجامعية بحللهم الشبان
أما الدراسة، جو يف ترسي كانت الشباب روح أن يف أيًضا شك من وما الطالب، حياة نزق
يكد كما الطالب فيه يكدُّ مزدحًما صاخبًا كان فقد املعهد بهذا فيه التحقت الذي الوقت يف
والعجلة العمل إىل والدعوة اللجاجة فيه ترى العمل، عىل دائب عظيم مصهر يف العمال

الصناعات. من صناعة أية يف تراها كما السنني الخمس ملرشوع املالزمة
لم وفتيات وفتيان ونساء رجال من املعهد هذا يف شاهدته الذي الخليط هذا ولعل
هذا، يومنا إىل بعده أو الوقت ذلك قبل التعليم معاهد من واحد معهد يف مثله يُْحَرش
الثالثني بني منهم وكثريون عمرهم، من والعرشين الثالثة عىل يزيدون الطلبة معظم وكان
واحدة فصول يف يجتمعون والثقافة العلم من قسًطا منهم أوتوا الذين وكان واألربعني،
من يوم يف العلم سيدرسون بأنهم قط يحلمون يكونوا لم الذين العمال من الشبان مع
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صهر وأفران املصانع من ُجندنا أننا ذلك العذاب؛ من نوًعا الدراسة هذه يف ويرون األيام،
عىل الفنيني الفكر رجال من العرمرم الجيش ذلك منا ليؤلف واملكاتب، واملناجم املعادن
من الكالحة الوجوه ذوي من رجاًال العظيم الحشد هذا يف ترى وكنت الجديد، الطراز
املقيمني نفسه اإلقليم ذلك طلبة مع يعيشون غربية مدينة قبل من يروا لم آسيا وسط
وأنصار املحنكني القدامى الجنود من كبرية طائفة بينهم كانت كما بيوتهم، يف أرسهم مع
واملوظفني سيبرييا، من بهم جيء — املحاربة العصابات رجال من — السابقني الحزب

الحديثة. السياسة أساليب يتقنون الذين الشيوعيني
يف يشبه منهاًجا تدرس لم امُلِجدِّين الطالب من غرينا فئة أن أيًضا الظن وأكرب
من جماعة يشق كما املنهاج هذا يف طريقنا نشق كنا لقد لنا، ُوِضَع الذي املنهاج صعوبته
الجيش يشق كما أو ناحية، كل من األخطار فيها تكتنفهم غابة وسط طريقهم الناس
الطلبة بعمل األحوال من بحال شبيًها املعهد هذا يف عملنا يكن فلم له، معاٍد بلد يف طريقه

العادية. األوقات ويف العادية املدرسة يف املمهد
من مجموعة يف خاركوف يف مختلفة معاهد طلبة من غريي آالف مع أسكن وكنت
أو أربعة كل فيها نكدس وكنا النحل، خاليا كأنها بنا ت غصَّ بشكني شارع يف النوم حجر
الشتاء. زمهرير من أطرافنا وتتجمد الصيف حر أجسامنا يشوي واحدة، حجرة يف خمسة
املياه منه تجمدت حتى األماكن هذه يف ١٩٣٠-١٩٣١م شتاء يف الربد اشتد ما وكثريًا
واألثاث الحدائق وأسوار املتفرقة الخشب قطع من عليه نعثر ما نجمع فكنا املغاسل، يف
صغريًا موقًدا وكان حجرتنا، يف ُوِضَع الذي املوقد يف لنلقيها القديمة، والصحف املحطم
كنا الجو هذا ويف النوافذ، إحدى من تخرج متعددة، قطع من بالية مدخنة ذا الحديد من
يف والجوع الربد نقاوم ونحن الصناعي، بلدنا بمستقبل ونحلم ونتناقش وندرس نسكن

واملكان. الزمان ذينك
بهن االختالط يف أحراًرا ذلك مع كنا ولكننا بهن، خاص جناح يف يقمن النساء وكان
حجراتنا يف معهن املذاكرة من نُْمنَع نكن ولم املطاعم، ويف العامة االجتماعات قاعات يف
ثمة يكن فلم والطالبات، الطلبة بني تنشأ كانت صالت أن يف شك من وما وحجراتهن،
أن ذلك عام؛ بوجه ساميًا الخلقي املستوى كان وإن األماكن، هذه يف التزمت من يشء
تحيط التي الصعاب وأن والكآبة، الرصامة عليه تغلب مزاًجا كان والطالبات الطلبة مزاج
وكل شائبة، تشوبه ال ا حقٍّ احرتاًما كان بعًضا بعضهم واحرتام كثرية، قاسية كانت بهم

واالستهتار. العبث وبني بينهم يحول هذا
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فجورا، وجورج ألكيسكارنوخوف، هم: الطالب من أربعة حجرتي يف يشاركني وكان
الحزب. أعضاء من وكلنا املعبئني، «اآلالف» من وكلنا تشنكو، آفداش وفانيا ونجلسكني،
املركزية اللجنة يف عضًوا كان ألنه الخطر؛ بعض له رجًال األمر واقع يف ألكيس وكان
العينني، عسيل الشعر أصفر العضالت مفتول الطلعة بهي فتًى وكان الشباب، ملنظمات
ذا رصيًحا، نبيًال مالمحه يف جميًال كان كما أخالقه يف جميًال والوقار، الجد منهما يشع
عىل اعتماًدا بنفسه يزهو تراه كنت وقلما الشيوعيني، املوظفني بني وجوده يندر نقاد عقل
العامة. الشئون أو املدرسية الشئون يف الرصيحة املناقشة من يتهرب أو مركزه، سمو

حزبنا نحب كالنا كنا فقد ألكيس، وبني بيني املودة عرى استحكمت ما ورسعان
فنسائل الرصاحة، بمنتهى عنه التحدث يف نرتدد لم نفسه السبب هذا أجل ومن به، ونؤمن
الرسمية األقوال وبني واألعمال، املبادئ بني السحيقة الهوة تلك وجود سبب عن أنفسنا
وكان عليه، غضبًا ال الحزب عىل منا إشفاًقا املشكلة هذه نبحث وكنا الواقعة، والحقائق
وأن الظهور، يف بوادره بدأت الذي اإلرهاب حكم يربر ما األسباب من نجد أن علينا أسهل
عىل قلوبنا تثبت وأن ظاهره، يف اآلثم املسلك هذا وراء الكامنة النبيلة البواعث عن نكشف

فيه. نعيش كنا الذي اآلالم بعهد اإليمان
الرجل هذا إىل يُخيَّل وكان الطراز، هذا غري طراز من شيوعيٍّا فكان فجورا جورج أما
بعينه، الكفر هو والقرارات األوامر من الحزب يصدره ما مناقشة يف التفكري مجرد أن
واضًحا فيها يشء كل يكن ألم يناقش؟ أن يمكن والقرارات األوامر هذه يف يشء فأي
وعن ستالني عن ينقلها أقوال منه نسمعه كنا ما وكل خاص، رأي لجورج يكن ولم جليٍّا؟
من سنًدا لها يجد ال التي املوضوعات أما املراجع، من إليهما وما وبرفدا إزفستيا جريدتي
أنا ألنفسنا نجيزه فيما مطلًقا يشك يكن ولم لديه، وجود لها يكن فلم الرسمية األقوال
يف التحرج عدم أو بحثها يف عناء من نتكلفه وما العامة، الشئون يف تنقيب من وألكيس

علينا. العاقبة وخيم سيكون كله هذا أن يف مطلًقا يشك يكن لم عنها، الحديث
مثابًرا، متسامًحا، فتًى كان ولكنه جورج، من للحزب إخالًصا أقل نجلكني يكن ولم
ذليل، فتى بأنه يشعرني رفاقه، لجميع االحرتام كثري وكان آالم، من يصيبه ما عىل صبوًرا
بحاله شعوري كان ما ولشد عليه، بها أُنعم نعمة األرض ظهر عىل وجوده مجرد أن يرى
ما بقدر جدًال، فيها يقبل ال التي حزبيته يف فجورا تطرف يخىش وكان يل، مؤمًلا هذه
مما أكثر العمل أعباء من له فنحمِّ هذه وداعته نستغل كنا ولعلنا الجريئة، أسئلتي يخىش

يتحمله. أن يجب
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فانيا وكان تشنكو، أفداش فانيا هو كان فقد حجرتنا يف ا حقٍّ املشكل الشخص أما
كسوًال القلب، طيب الجسم قوي بدينًا وكان عمره، من الثالثني عىل يزيد سنٍّا أكربنا هذا
كان فقد الشيوعية صف يف األهلية الحرب يف اشرتك قد كان وملا اإلنسان، يتصوره ما فوق
أن يعتقد كان وكأنه املاضية، مغامراته يف الزائل املجد من ناله ما ظالل يف بالحياة يقنع

نوعه. كان أيٍّا جدي عمل بكل القيام من املستقبلة حياته طوال تعفيه األعمال هذه
بعض ذلك يف بذل أنه لو دروسه يتقن أن وسعه يف وكان غبيٍّا، شخًصا فانيا يكن ولم
الذي العمل يف يجد بأن العهود عليه وأخذنا هذا، يف النصح إليه أسدينا وطاملا الجهد،
عىل يستلقي كان فقد الرياح، أدراج ذهبت كلها جهودنا ولكن «اآلالف»، إىل أجله من ُضم
األمر واقع يف هو بينما قلبه، ظهر عن الكيميائية القوانني يحفظ بأنه ويتظاهر فراشه

الرخيصة. الروايات إحدى يقرأ
فلم السياسية، االتصاالت عىل بقدرته الدرس يف وضعفه كسله يعوض كان أنه عىل
هذا أجل من وكان يجهله، يكن لم الناس من أحًدا أن كما الناس، من أحًدا يجهل يكن
يرتكب ال ولذلك معينًا؛ شيئًا فيها يعمل ال التي الهامة اللجان كل يف الحال بطبيعة يُْختَار
البقالة مخازن أحسن ويف البيت، مطابخ يف أصدقاء له وكان عليه، يؤخذ خطأ فيها
وكنا إضافية، جرايات عىل منها الحصول يمكن التي األماكن من غريها ويف التعاونية،
تعنيفه وبني بيننا هذا يُحْل لم وإن السياسية، عبقريته بفضل به يأتي ما نقتسم نحن

وإهماله. كسله عىل
لم أنني عىل الدراسية، السنة من األوىل الفرتة انتهاء قبل املعهد من فانيا وُطِرَد
الوقت ذلك من سنني عدة بعد موسكو يف مصادفة قابلته حني منه أعرف أن قط يدهشني
الذكاء أو العلم من عظيم حظ ذا يكن لم فانيا أن ذلك كبرية؛ مواثقة1 رئيس أصبح أنه

البريوقراطية. سلم يرتقي وهو سبيله يف يقف املرهف الشعور أو
نفسه؛ الفني التعليم شأن من أعظم شأن دراستنا منهاج يف السياسية للرتبية وكان
تريد كانت بل وحسب، مهندسني عىل الحصول إىل تهدف تكن لم الحكومة أن ذلك
األستاذ رأسها وعىل للمعهد التابعة لينني كلية وكانت سوفيتية، عقول ذوي مهندسني
رأس كتاب استيعاب عن يعجزون الذين وكان الغاية، لهذه جاهدة تعمل األحمر فيليب
وهي ستالني وأبحاث لينني ومؤلفات إنجل ومحاورات ماركس، لكارل Das Capital املال

.Trust رشكات عدة من مؤلَّفة رشكة 1
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استيعاب عن يعجزون الذين منه يخرج مما أرسع املعهد من يُخرجون كلها، هذه من أهم
الهندسية. التصميمات عمل يجيدون ال الذين أو والتكامل، التفاضل حساب

عملية خربة منا ألحد يكن لم وإن الطائرات، بناء بمعهد األربعة ورفاقي أنا والتحقت
كان ألنه خاصة؛ رمزية صفة ذاته حد يف الطريان ملوضوع وكان فجورا، عدا بنائها يف
يف سببًا الطريان بمعهد التحاقنا كان ولذلك روسيا؛ تجديد يف الوسائل من اتُِّبَع ما أحدث

صدورنا. وانرشاح همتنا شحذ
لنخفف حجرتنا يف الرياضية األلعاب من رضوبًا نمارس يوم كل صباح يف وكنا
من قليًال مقداًرا يشمل املقرر الفطور وكان املطعم. يف نفطر ثم القارس، الربد آثار من
نذهب وكنا ليمون، أو سكر غري من والشاي األسود الخبز من صغرية وكرسة الحساء
بل والشقاء، البؤس من شيئًا هذا يف نَر لم ولكننا الربد، من نرتعد جياًعا املعهد، إىل بعدئٍذ
والحزب واملطعم املعهد عن نتحدث للمستقبل، الكثرية الخطط ونضع طويًال نتحدث كنا

نحن. أنفسنا وعن
واختالف اآلراء يف فروق من بيننا كان ما رغم لجماعتنا الوالء من يشء بيننا ونشأ
األربعة زمالؤه له جاء فتاة مع موعد عىل الخمسة نحن منا واحد كان فإذا الشخصية، يف
أحيانًا له نقدم كنا بل أنيقة، رساويل أو نظيفة سرتة أو للرقبة رباط من يحتاجه بما

املناسبات. هذه يف مطالبه عىل بها ليستعني الروبالت بعض
ورسعان آخر، سوفيتي معهد كل شأن ذلك يف شأنه الخاصة صحيفته للمعهد وكان
من التذمر وكان الصحيفة، لهذه مساعًدا محرًرا فكنت التحرير هيئة إىل انضممت ما
َه ُوجِّ ما وكثريًا التذمر، هذا أصداء صحيفتنا ورددت العمال، بني شائًعا مسكننا أحوال
وسوء املكان وقذارة املالبس، بغسل العناية وعدم طهيه، وسوء الطعام قلة إىل فيها النقد

اإلدارة.
ولجان الحزب خاليا نظَّمته عام اجتماع يف الطالب انتظم حني غايته التذمر هذا وبلغ
أنا وعرضت اقرتاحات، عدة وُعِرَضت الخطب من كثري االجتماع هذا يف وأُْلِقيَت الشباب،
األعمال ببعض أنفسهم الطالب يقوم أن االجتماع تنظيم لجنة مع سابق اتفاق عىل بناءً
أقوم أن ألكيس عرض االقرتاح بهذا تقدمت فلما التبعات، بعض هم يتحملوا وأن اإلدارية،
أُْلِق لم جذابة حسناء فتاة قامت حتى اقرتاحه يعرض يكد ولم التنظيم، بهذا فوري من أنا
كرافتشنكو، الرفيق انتخاب «أؤيد قالت: لها أُِذَن فلما الكلمة، وطلبت قبل من إليها بايل

مخلص.» رفيق بأنه أشهد أن وسعي ويف سنني ثماني من عرفته فقد
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تبدو قولها، يف جريئة امللبس، أنيقة الجسم، ممتلئة جدال، بال حسناء فتاة وكانت
الفتاة هذه تكون َمْن أدري ال االجتماع طوال وظللت نفسها، عىل االعتماد شواهد عليها
بالفتاة لحقت االجتماع انفضَّ وملا الكبري»، البيت «هيئة رئيس وانتُِخبُْت عرفتني. وكيف

الردهة. يف
أندريفتش؟ فكتور يا حالك «كيف خبيثة: ضحكة تضحك وهي قالت رأتني فلما

أذكرك.» أنني حسبي ولكن نسيتني، قد أنك يف أشك لست
بالرس؟» تبوحي أن لك «هل فسألتها:

تعرفني؟» أن عىل يساعدك هذا فهل باشا، «أنا –
قط.» يساعدني ال هذا إن أقول أن أخىش «باشا؟ –

فحم عربة أدفع كنت لقد معرفتي، إىل يهديك لعله آخر شاهًدا لك فسأقدم «إذن، –
أْلُجِفُرْفكا.» مناجم يف

ضحكنا ثم نفسها؟» باشا هذه تكون أن يمكن وهل «رباه! فصحت: فجأة تذكرت ثم
جذل. مغتبط وأنا صدري إىل وضممتها

رأيتها حني كانت لقد باشا، ذي هي ها «اليوشا! ألكيس: إلينا انضم حني وصحت
الثياب.» ممزقة كالفحم، السواد حالكة مرة آخر

تكتب.» وال تقرأ ال «وأمية عندها: من هي وأضافت
من تعجب ومثقفة طالبة فهي اآلن، إليها انظر ولكن «نعم، قويل: ذلك عىل وزدت
هذا أعظم ما أال الفحم، تراب يخفيها كان التي الجميلة مالمحها عن فضًال هذا يراها،

الثورة!» به ظفرت الذي النرص
األشياء أصعب من كان لقد حتى للعادة، خارًقا مدهًشا كان االنقالب هذا أن والحق
الخرق ذات املتأخرة، املكتئبة القروية الفتاة آثار من أثًرا فيها يتبني أن اإلنسان عىل
الفحم، مناجم يف عرفتها التي ظهرها، عىل املرسلة الطويلة والغدائر قدمها، حول البالية
نبذله ما كل تقاوم مصيد بري بحيوان أشبه املاضية أيامها يف كانت أنها ساعتئٍذ وتذكرت

لتمدينها. جهود من
الثورة محاسن إىل وأضفته تطور، من باشا عىل طرأ ما عقيل أعماق يف وسجلت

مساوئها. من يعادله ما به ألوازن
الصداقة هذه راعي أنا أني وأحسست وازدهرت، وباشا ألكيس بني الصداقة وتوثقت

عليها. والحفيظ
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خاركوفوالصحف مدينة سوفيت بفضل النوم وحجر البيت أحوال إصالح يف وأفلحنا
مغاسل عدة وأُنِْشئَت الطعام، من مقرراتنا فزيدت الحزب، بلسان تنطق التي املحلية
متطوعة جماعات وتألفت األدوات، من يلزمها بما َزت وُجهِّ البناء، من السفىل الطبقة يف
للزينة، حجرة به الشعر لحلق حانوت البناء يف وأُنِْشئَ قبل، ذي من أكثر الدهاليز لنظافة
ارتفعت فقد كلها الجهود هذه عىل املرشف أنا كنت وإذ به، ظفرنا يشء أعظم هذا وكان

الطالب. بني كثريًا مكانتي
كلها. اإلصالحات هذه رغم مخشوشنة قاسية ظلت حياتنا ولكن

رسيع تدهور من املدينة يف حادث هو ما — يدرك أن ويؤمله — يدرك معظمنا وكان
يكتنفنا عما فضًال منه، أرسع تدهور من الريف يف حادث هو وما عام، بوجه أحوالها يف
رغم كلها، يعرفها لم إن الحقائق هذه بعض يعرف ال َمْن منا يكن ولم صعاب، من نحن
عن لسانه يمسك ال بمن يحدق كان ما ورغم وصمت، حظر من علينا يُْفَرض كان ما

شديد. خطر من الظروف هذه يف التحدث
القرى يف يحدث كان عما بينهم تنترش كانت التي الشائعات يتلقفون الناس وكان
وكنا العقول، تصدقها وال األبدان لها تقشعر فظائع من الزراع كبار أمالك تصفية أثناء
كانت أنها الظن وأكرب خاركوف، بمدينة تمر بالزراع ة غاصَّ العربات من طويلة قطًرا نرى
وكان «تصفيتهم». وسائل من وسيلة هذه وكانت الشمال، يف التندرا أقاليم إىل تقلُّهم
اإلعدام حكم فيهم ذ يُنَفَّ املشاغبون والفالحون القرى، يف يغتالون الشيوعيون املوظفون
نظام ملقاومة الفالحون إليها يلجأ التي الوسائل من أن أيًضا الشائعات وراجت جماعات،
مما وكان زرع، وال حرث بال األرض تبقى حتى ماشيتهم يذبحوا أن الجماعية املزارع
بال املاشية ذبح يعد والذي موسكو، يف صدر الذي املرسوم ذلك الشائعات هذه أسوأ أيَّد

باإلعدام. مرتكبها يعاَقب جريمة إذن
الرثة املالبس ذوي الجياع بالفالحني املدينة يف الحديدية السكك محطات ت وغصَّ
كانوا والذين لهم، مأوى ال الذين املرشدون األطفال وانترش منازلهم، من الفارين البالية
إىل املتسولون وعاد سار، أينما اإلنسان يواجهون القحط وسني األهلية الحرب أثناء يف
بعض أيًضا بينهم من كان ولكن الفالحني، من معظمهم وكان املدن، شوارع يف الظهور

املدن. سكان
تم فقد عظيمة، أعمال من الدولة به قامت بما تشيد الصحف كانت فقد هذا ومع
أورال جبال يف جديدة مصانع وُشيَِّدت وسيبرييا، الرتكستان بني الحديدي الخط إنشاء
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إىل كلها املزارع تحويل إقليم بعد إقليم يف وتم البالد، أنحاء جميع ويف سيبرييا ويف
وما املصانع من شيَّده ملا ستالني»؛ عىل «ثناءً املفتوحة الخطابات ت ونََرشَ جماعية، مزارع
ومن — النائية األجنبية البالد من الوفود وجاءت املساكن، إلنشاء مرشوعات من وضعه
يف وأخذوا الخمس، السنوات مرشوع معجزات تشاهد — نفسها وأسرتاليا أمريكا بالد
غفل كيف أما عجيب، نرص من السوفيت أحرزه ما جنونية بحماسة يمتدحون مقابالتهم
نكشف أن الروس نحن نستطع لم رس فذلك الصورة من اآلخر الجانب عن الزوار هؤالء

الستار. عنه
وفزع جوع من القرى يف ما هي الحقيقة هل الخداع؟ وأين الحقيقة أين ترى
أو مجيدة؟ أعمال من به تشيد وما إحصاءات من الصحف تنرشه ما أو مرشدين، وأطفال
لم وأمثالها األسئلة هذه إن معقدة؟ مركبة واحدة حقيقة من عنارص وتلك هذه كانت هل
الخاصة، مجالسنا يف عنها نتحدث كنا ولكننا جهرة، عنها يجيب أو إنسان يسألها يكن

غرينا. اآلالف آالف عنها يتحدث وكان وألكيس أنا عنها أتحدث كنت
عىل اضطرابًا فيه الحياة زاد آخر حادث قليل بزمن املعهد دخويل بعد وحدث
التعليم لغة الروسية ال األوكرانية اللغة تكون بأن يقيض أمر صدر أنه وذلك اضطرابها،
عىل التعليم ومعاهد املدارس جميع عىل النظام هذا وُطبَِّق كلها، االمتحانات ولغة كله
من جمهورية أكرب يف القومية لألماني موسكو جانب من إذعان أكرب وكان السواء،

الروسية. غري العنارص تقطنها التي السوفيت جمهوريات
النظرية، الوجهة من القرار بهذا نغتبط أن األوكرانيني الطلبة نحن علينا ا حقٍّ وكان
ذلك األوكرانية؛ غري األقلية إىل أساء ما بقدر إلينا أساء الجديد القرار أن الواقع ولكن
مثيل كانوا الذين حتى والدرس التعلم يف األوكرانية اللغة نستخدم أن قط نتعود لم أننا
يف األثر أسوأ املفاجئ التغيري لهذا كان ولذلك للتخاطب؛ لغة طفولتهم منذ يتخذونها
العلم بارتقاء ترتِق لم القومية لغتنا أن كله هذا من ورش األساتذة، أحسن من كبري عدد
يف الفنية االصطالحات من خالية مفرداتها كانت فقد بحاجاته، تفي تكن ولم الحديث،
العلوم ومعظم الطبيعية والعلوم وحركتها وضغطها الغازات وعلم والكيمياء الكهرباء

األخرى.
الجديدة العاصفة هذه بسبب لها يرثى العجز من حال يف املسكني فانيا وأصبح
كانت أيٍّا التعليم بيداء يف يضل قبل من كان وقد أوكرانيٍّا، فجعلته يشء كل َقَلبَت التي
واستطاع الطالب، من غريه مئات شأن ذلك يف شأنه وكان العلوم، بها تدرس التي اللغة
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نصوصه ترجمة عىل الحزب يف األمور بوالة يستعني أن الحال بطبيعة فجورا جورج
أما غريه، به تأثر كما املفاجئ التغيري بهذا يتأثر فلم األوكرانية، اللغة إىل كلها املقدسة
الكتب إىل يرجعون وكانوا الجديد، العبء هذا جراء من األمرَّين قاسوا فقد الطلبة سائر
الساخر اإلغراق هذا من الخصوصية مجالسهم يف ويهزءُون الخفاء، يف الروسية املدرسية

القومية. يف
ولكنه بحريتهم، الناس يمارسه الحقوق من ا حقٍّ هذا يكون بأن يقيض الواجب وكان
يُسَمح لم القومية لغتنا استخدام أن ذلك مرهق؛ بغيض فرض إىل تطبيقه يف استحال
يستطيعوا لم ممن مئات الحكومة وظائف من وُطرد إرغاًما، عليه أُرغمنا بل فحسب به
يف ينطق من كل الثورة أعداء من يصبح وكاد نساءً، أو كانوا رجاًال اللغة هذه إتقان
يف وتأخروا العناء، أشد تََروَّست التي األرس أبناء والقى األوكرانية، اللغة بغري داره خارج

لهم. أجنبية لغة بمثابة كانت األوكرانية اللغة ألن دراستهم؛
دعاة وعوقب بعد، فيما أُْلِغيَت كلها الجامحة التطورات هذه بأن القول إىل حاجة وال
— التطورات هذه وليدة كانت والتي — السوفيتية الوطنية عن املختلفة األوكرانية الوطنية

اإلعدام. أو بالنفي
الثاني، االنقالب ذلك ضحية أوكرانيا يف الرتبية وزير اسكربنك البلشفي الشيخ وكان

«الفكرية». الجرائم من ولغريه السبب لهذا االنتحار إىل واضطر بلده، من فأُْخِرَج
وقت لها نقد بأقل يسمحون يكونوا لم الهازلة املأساة هذه عىل املرشفني ولكن
ألقاها خطبة إىل استمعنا أن بعد مساء ذات بيتنا إىل الخمسة الرفاق نحن وعدنا تمثيلها،
جميًعا فينا وأثَّر بنعمها، واإلشادة الجديدة األكرنة سياسة امتداح يف اسكربنك الرفيق

الجديدة. اللغوية السياسة حكمة يف ارتيابنا من الرغم عىل وذكاؤه، هذا إخالصه
ما يشء دراسة أستطيع ال إني له! تبٍّا ولكن حق، عىل الرجل يكون «قد فانيا: وقال

الروسية.» باللغة دراسته يف صعاب من أالقي ما وحسبي األوكرانية، باللغة
حقك من «ليس له: وقال محزون وهو رأسه هز السؤال هذا فجورا منه سمع فلما
نؤمر.» بما نصدع أن نحن وعلينا واجبًا فرًضا هذا يرى الحزب إن األقوال، بهذه تنطق أن
وإنك نفًعا، يجدي ال الرسمية النظرة هذه األمور إىل النظر «إن بقوله: ألكيس فأجابه
األكرنة منهج وإن املستقل، التفكري عدم عىل بإرصارك فائدة أقل الحزب تفيد ال جورج يا
النتائج تبني عىل أْقَدر فإنا شأننا من يكن ومهما يرضها، بل قضيتنا ينفع ال املتطرف

الكرملن.» يف العليا السياسية الهيئة من واضحة
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حق ومن وحماقة، خرق كله العمل وهذا يقول، فيما حق عىل ألكيس «إن أنا: وقلت
يشاءُون.» لغة أية يستخدموا أن الناس

األمور من أصبحت قد املسألة إن الكرملن، يف تطعن اآلن «إنك قائًال: فجورا وصاح
تقررت.» أن بعد فيها البحث أرفض وأنا املقررة،

الحجرة فجورا غادر تغيريه، يف بأملنا وجهرنا وتحليله، املوقف بحث واصلنا وملا
فلما وألكيس، أنا يستدعيني الحزب لجنة رس أمني وإذا الثاني اليوم وأقبل غاضب، وهو
وقال األكرنة، برنامج إىل انتقل أن يلبث لم ولكنه أخرى، أمور عن يتحدث بدأ عليه دخلنا

الشك. من جوٍّا حوله نشيع وأننا الربنامج، هذا ننتقد أننا بلغه قد إنه
حني انتظاره يف األربعة نحن جلسنا ولهذا إليه؛ أخبارنا نقل فجورا أن لنا وتبني
إنك جورج، «يا فقال: تكلم، َمْن أول فانيا وكان اليوم، ذلك مساء يف العشاء من عاد
املقدس، الكتاب تعرف إنك فيه، نتناقش كنا رأي إىل الوصول يف تساعدنا أن تستطيع

كذلك؟» أليس
أعرفه.» إني «بىل، –

أسماؤهم؟» هي وما نوح أوالد عدد كان كم لنا فقل «إذن –
ويافث.» وحام سام أوالد: ثالثة لنوح «كان املثقف: األديب فجورا فأجاب

ولكن أوالد ثالثة له كان أنه صحيح مخطئ، إنك «ال، الذعة: بسخرية فانيا عليه فرد
قويل.» تفهم ولعلك ويهوذا، وحام سام هي أسماءهم

وهو وتمتم بفضيلته، واعتداده تقواه األوىل للمرة وتزعزعت فجورا وجه واحمرَّ
هذا أعقب الذي الجو تنقية نستطع ولم واجبي.» أؤدي أفتأ ال «إني الحجرة: من يخرج
خطته نفسه الحزب بدَّل أن بعد اسكربنك انتحر وملا كثرية، أسابيع بعد إال الحادث
من شيئًا نفسه فجورا يَر لم ألكيس، ورأي رأيي إىل أقرب املوضوع هذا يف رأيه وأصبح

حقائقه.» زمان «لكل يقول: وكان مسلكه، يف التناقض
االتحاد نطاق يف الداخلة الروسية غري األقاليم أو الجمهوريات حق اآلن أصبح ولقد
الذي الذاتي الحكم مظاهر من الوحيد املظهر الخاصة لغتها تستخدم أن يف السوفيتي
كل يف يتفق ال شيئًا اللغة بهذه تكتب أن أما واألقاليم، الجمهوريات تلك به تتمتع
هو فذلك القبيل، هذا من يشء يف بها تفكر أن أو الحزب، خطة مع وكبرية صغرية
القومي، االستقالل مظاهر آخر األمر واقع يف اللغة حرية أصبحت وبهذا العظمى. الخيانة
سيطرتهم به يسرتون الذي القوم شعار وأضحى بدايتها، تكون أن يقيض الواجب وكان

وقالبًا.» قلبًا واالشرتاكية شكًال «القومية هو: التامة البوليسية
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استقالل من لنا ما كل ذا هو «ها األيام: من يوم يف ساخر صديق أذني يف وهمس
«الرجال» كلمتا: عليه ُكِتبَت عمومي مرحاض إىل بهذا ينطق وهو وأشار قومي.» ذاتي

والروسية. األوكرانية باللغتني و«النساء»
الجمهوريات بأن القائلة الخرافة تلك ما لسبب األجنبية البالد بعض يف نبتت ولقد
ثمة وليس االنفصال، حق حتى يتضمن االستقالل، من بقسط تتمتع املختلفة السوفيتية
ذلك الخرافة؛ هذه يصدِّق كلها السوفيتي االتحاد بالد يف واحد إنسان — الحال بطبيعة —
يف الشيوعية العقائد مع وتتعارض األقليات من أقلية بني تظهر قوية ثقافية نزعة أية أن
أو وُسِجَن األوكرانيني من مئات أُْعِدَم هذا أجل ومن رحمة، بال عليها يُْقَىض األمور، أتفه
بينهم. مزعومة انفصالية ميول ولوجود القومي» «مروقهم ل منهم؛ اآلالف عرشات نُِفَي
فيه؛ أحد يسترشني لم قرار بمقتىض إنذار سابق دون خاركوف يف إقامتي وانتهت
بمعهد ألتحق أن وأُِمْرُت التعدين، أعمال إىل الطريان أعمال من فجأة نقلت أني ذلك
خاركوف يف قضيته الذي العهد ولكن بعدئٍذ، األصلية بلدتي يف ثم أوًال لنينغراد يف للتعدين
الحزبية باألعمال ازدحم العهد هذا أن ذلك ذاكرتي؛ من كبريًا حيًزا يشغل صغره عىل

الطالب. بيت إدارة يف تبعات من عيلَّ أُْلِقَي وبما الصحفية، النشاط ونواحي
وكلتاهما حسناء كلتاهما امرأتني صورتا ذاكرتي يف بقيت التي الصور أبرز ومن

زواجها. يف ق توفَّ فلم األخرى به ُرِزئَت مما ُرِزئَت
له أحدب رجل وهو الكيمياء، يف أستاذنا سمرين الدكتور زوجة فهي األوىل أما
بطيخة، تخاله ورأس املقرقمة، القصرية قامته مع قط تتناسبان ال طويلتان ذراعان
غري صادق الناس عىل وعطف وثَّاب، قوي وعقل حكمة، ان تشعَّ عينان له كانت ولكنه
عيوبه عىل الطلبة عقول يف والذهنية الخلقية الفضائل هذه غطَّت ما ورسعان متكلف،

عظيم. بشغف محارضاته أنتظر أنا وكنت الجسمية،
وقاعات الحجرات يف به وُطْفُت الطلبة، بيت يف معي العشاء إىل يوًما ودعوته
تردَّ أن فيتيا يا «عليك يل: قال العشاء من فرغنا وملا ونظافتها، نظامها من فُرسَّ االجتماع؛
مولع أنك أعلم وأنا البيان، عىل العزف تجيد زوجتي إن قريب، وقت يف الزيارة هذه يل

باملوسيقى.»
يف حسن، راٍق ذوق عىل يدل أثاث ذات شقة يف تقيم سمرين الدكتور أرسة وكانت
الروس، الُكتَّاب لكبار صور جدرانها وعىل فراغها، معظم يشغل بيان حجراتها إحدى

قاعدة. عىل قائم الشبه من مصنوع لبيتهوفن نصفي تمثال األركان أحد يف وُوِضَع
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أيًضا أراها كنت بل وحوايسوحسب، بعيني كالفديا أرى األوىل الليلة تلك يف أكن ولم
الحجرة يف أملسه أكاد حبٍّا القوام النحيفة السمراء لهذه حبه وكان وحواسه، زوجها بعيني
وأحسست سليًما، معاًىف فأصبح جسمه تشويه الوجود من محا قد جمالها وكأن ملًسا،
عنه التعبري أستطيع ال الحزن من بجو أحسست كما جمالها، سحر إليها يجذبه بقلبي
استمتاعي عيلَّ أفسد الجريمة إىل يكون ما أقرب هو شعور نفيس يف فرسى بها، يحيط

مبكًرا. الدار وغادرت األعذار بعض فانتحلت العذب، وحديثها الشجية بموسيقاها
الثلج فيه يتساقط يوم يف أسري كنت وبينما قليلة، أيام الزيارة هذه عىل ومرت

كالفديا. أمام لوجه وجًها وقفت إذ خفيًفا،
الليلة، تلك يف منا فررت «لقد تحييني: أن غري من فاجأتني حتى رأتني أن وما

قدومك.» وسأنتظر منك، وعًدا هذا وسأعد هذه، يف تزورني أن جزاؤك وسيكون
جرس أدق نفيس وجدت ذلك مع ولكن لزيارتها، أذهب لن أني يف شك يخامرني ولم

الثنني. أُِعدَّت وقد الطعام قاعة يف املائدة وأشاهد لقائنا، من ساعات بضع بعد بابها
بل كالفديا يل تنصبه لم ٍك َرشَ يف وقعت وبأني االرتباك، من بيشء فجأة وشعرت

سمرين؟» الدكتور أين «ولكن الحال: هذه عىل وأنا فسألتها عواطفي، يل نصبته
ولن املكان، هذا من بعيد غري الريف يف يسكن الذي أخاه ليزور ذهب لقد «آه، –

أيام.» بضعة بعد إال إلينا يعود
خالله رشبنا ثم طبيعي، غري مجهًدا حديثًا العشاء أثناء يف املائدة عىل حديثنا وكان
الحديقة، يف نتنزه أن العشاء من فرغنا أن بعد عليها وعرضت القفقايس، النبيذ من زجاجة

ناصًعا. أبيض فيها القمر ضياء وكان
هي فها قمرية لوثة من لك بد ال كان إذا العزيز، سجيني يا «ال وقالت: فضحكت

البيان. عىل تعزفها وأخذت القمر».» ضوء «أنشودة ذي
طفولتي منذ منها كثريًا أذكر كنت غجرية، أغنيات وتغني تعزف بعدها أخذت ثم
طوال وكنت لسيدمان، صداقتي وعن الغجر معسكرات عن ثتها وحدَّ ألكسندروفسك، يف
السابقة، الزيارة أثناء يف عليه يجلس زوجها كان الذي الساند الكريس عىل جالًسا الوقت
يكون وكاد — فجأة أعلنت ثم يشء، كل من يقيني يل حصن الكريس هذا أن إيلَّ وُخيَِّل

الدار. مبارحة من يل بد ال أن — جملة منتصف يف ذلك
لن لكنني أخرى؟ مرة الفرار «أتريد وقالت: حزينة ابتسامة ثغرها وعىل إيلَّ فنظرت

املرة.» هذه يف به لك أسمح
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إليه.» أذهب أن أليوشا وعدت لقد … الدروس ولكن آسف، «أنا –
من يكون ال ِلَم برصاحة: فلنتحدث ذلك، أعرف وأنا فيتيا عزيزي يا تكذب «إنك –

غريه؟» من نفيس إىل أقرب إنسان مع نعم إنسان، مع سهرة أقيض أن حقي
تقص ورشعت الجلوس، إىل فعدت صوتها، تخنق أخذت قد املكبوتة الَعَربات وكانت
إال فيها أَر ولم تباعد، من بيننا كان ما زال به تحدثت ا فلمَّ حياتها، تاريخ من شيئًا عيلَّ

شقوتها. أسباب من قلبها عليه ينطوي بما لسانها يفيض بائسة فتاة
الثورة، شبَّت حني عمرها من التاسعة السنة يف كانت أنها كالفديا قصة من وعرفت
أبويها عىل وُقِبَض ومربيات، خصوصيني مدرسني يد عىل تعلمت مورسة أرسة ابنة وأنها
الرهائن فيها ُقِتَل عامة، مذبحة يف قصري وقت بعد أُْعِدَما ثم الثورة من األوىل األشهر يف
البيت يف مظلمة ُعلِّية يف عجوز لها خالة مع لتعيش كالفديا وذهبت املورسة، الطبقات من
العيش شظف املسكن هذا يف تقاسيا أن عليهما وُقِيضَ أرستها، قرص قبل من كان الذي
القانون، عىل الخارجة العدالة طريدة «السابقة» املحرومة الطبقات تعانيه كانت الذي
العمل، حق وال املدرسة إىل الذهاب حق الصغرية كالفديا تُْعَط ولم مكانها، انحطَّت التي

القديم. متاعهما بقايا من أخفيتا ما بيع من تعيشان وخالتها هي وكانت
األشياء صورة إىل قط ينظروا لم أمثالك الشيوعيني الشبان أن أعرف «إني يل: وقالت
رون، يَُحقَّ من به يشعر ما معنى تتصوروا أن تستطيعون ال فإنكم ولذلك خارجها؛ من
كانوا إذا وخاصة إليهم، حاجة غري يف بالدهم أن يحسون ومن القانون، يحميهم ال ومن
ورفاهة بالراحة نعموا من عىل بوقعه بالك فما إنسان، لكل مؤلم الفقر إن صغاًرا،

العيش؟»
وذهبت سنها، بمثل يكربها شاعًرا عمرها من عرشة السابعة يف وهي كالفديا وأحبت
إىل أيامها أقرب كانت معه قضتها التي القالئل األشهر إن وقالت: معه، لتعيش إليه
وكان له، حدث ما تعرف ال اليوم ذلك إىل هي وبقيت فجأة، اختفى ولكنه الحقة، السعادة
االعتقال معسكرات أحد يف اآلن يقيم أنه تظن وهي الجديد، للنظام املعارضني من فتاها

حيٍّا. يزال ال كان إن
من شبانًا كانوا استثناء بال ولكنهم الشبان، من كثريون يغازلني جميلة «وكنت –
أحياها كنت التي الحياة وسئمت كثريًا قاسيت قد كنت وملا املايض، أطفال من أي طبقتي،
يخطبني، أن ألحد ُقدِّر إذا خطيبي، أن وأرى والطمأنينة، األمن من يشء إىل أتوق كنت فقد
وانقبضت األيام، من يوم يف سمرين بالدكتور التقيت ثم الحزب. بطاقة يحمل أن يجب
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إىل ينتمي معروًفا شابٍّا وأن شيوعيٍّا أن فخري أسباب من كان ولكن صورته، من نفيس
أنا أما بعد، عن ولكن عيلَّ، ويحنو يهابني من حب وأحبني بأمري، يهتم الحاكمة السلطة

الحيوان. بإخالص الشبيه إخالصه وسحرني راعني فقد
جميلة، روًحا له أن يف وخالتي أنا أختلف ولم قلبه، طيبة له أحمده ما أكثر وكان
وظل صنوين، خالتي نظر يف العيبان هذان يكون أن وأخىش وشيوعي، أحدب أنه رغم
دون الدروس بعض ويعلمني والكساء، بالطعام لنا ويأتي عام، من أكثر بيتنا عىل يرتدد
استطاع أن أمره من وبلغ نحوي، عواطفه عن شيئًا كله العام خالل يف يل يقول أن

بيان. عىل ما بطريقة يل الحصول
وضع من يحبها التي املقطوعات بعض له أعزف األيام من يوم يف كنت وبينا
وأحتاج بك أعجب ولكني أحبك ال وأنا تحبني، أنك أعرف إني له: قلت كشيكووسكي
وهو كاملصعوق، جامًدا مكانه يف الرجل وجلس نتزوج؟ ال إذن فِلَم ورفقتك، حمايتك إىل
حاول وإن الحقيقة يعرف كان أنه وأظن الحياء، غلبه وقد سمع ما يصدق ال مغتبط،
طريدة شأن، لها كان التي األرس من فتاة أن هي الحقيقة وتلك عقله، من يطردها أن
املنظر.» قبيح مشوًها مخلوًقا يأسها فرط من قبلت قد املايض أطفال من وطفلة القانون،
أيها الحقائق من تعرفون ما أقل ما فيتيا، يا اآلن «فانظر بقولها: حديثها وختمت
بيوتهن من أُْخِرْجَن الالتي الروس نساء من ألًفا كم تعرفون ال إنكم املاهرون! الشيوعيون
باألرستقراط يتزوجن أن إال عاصًما لهن يجدن لم أصلهن، بسبب عنهن الناس وابتعد
من لست أسفاه وا ولكني السعادة، بعضهن وجد وقد والعمال، الشيوعيني أي الجدد،
كنت ما جميع وعىل الشعب عىل قضوا من أنىس أن وسعي يف وليس السعيدات، هؤالء
عنهم. أعفو أن أو هؤالء أنىس أن وسعي يف ليس العناية، كل به وأُعنى الحب، أشد أحبه
حياتي، يف يؤملني ما أشد هذا أن واعتقادي بالوحدة، يشعر أن بد ال مثيل كان َمْن إن
يعرفها ال خفية حياة نفوسنا يف نحيا ولكننا الحزب من أننا ندَّعي إننا الوحدة! هذه من آه
إيلَّ وُخيَِّل املوسيقى، أعلم أن وعرضت األعمال، من بعمل أقوم أن حاولت ولقد غرينا، أحد
إيلَّ ُقدِّمت التي املكتوبة األسئلة عن أجبت حتى به اهتموا بهذا، اهتموا قد األمور والة أن

السابقني.» األشخاص من أني منها وعرفوا
الليل. منتصف بعد إال املنزل من أخرج ولم

السوء، بي تظن وال فيتيا، يا صديقني «فلنفرتق الباب: عند تودعني وهي يل وقالت
أحيانًا إلينا تأتي أن إليك ورجائي األبدية، الوحدة إال أمامي شيئًا أرى وال بائسة، إني
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شديد أنك أعرف وأنا ماهر مدرس فهو املنزل، يف سمرين الدكتور يكون حني لرتانا
به.» اإلعجاب

بيني حال الذي هو رجل هو حيث ومن أستاذ هو حيث من بسمرين إعجابي وكان
العائلية. حياته عىل االعتداء وبني

يشغل أوكراني موظف وهو «ف»، الرفيق منزل عىل األحيان بعض يف أتردد وكنت
من السادس العقد أواخر يف وهو وكان والفالحني، العمال تفتيش رياسة يف كبريًا منصبًا
كبار معظم ويعرف التعليم، من وافر قسط عىل حصل القدامى، الحزب أعضاء من عمره
وزبنوفيف تشارسكي ولونا وتروتسكي لينني ذَكر وإذا شخصية، معرفة الثورة رجال
تبدو الشعر شمطاء سيدة زوجته وكانت ألقابهم، دون األوىل بأسمائهم ذكرهم وغريهم

لينني. أرملة بكربسكايا الدوام عىل وتذكِّرني والحنان، الرقة أمارات عليها
إلينا التحدث من مناًصا «ف» الرفيق يجد لم بأنفسنا، الثالثة نحن انفردنا إذا وكنا
كتاب عن أو املرسح عن كان سواء الحديث، بداية كانت ومهما السياسية، الشئون يف
واإلرهاب الزراعية، املشاكل يف البحث إىل هو ينتقل كان ما فرسعان دراستي، عن أو جديد
أن إيلَّ يُخيَّل وكان الصناعي، التنظيم بها يسري التي والرسعة القدماء، رفاقه عىل املسلط
صدمة لصدمتني غريه إنسان من جاءت لو أنها مع معقولة طبيعية بها يديل التي اآلراء
«شائعات أظنها كنت بل قبل، من أصدقها أكن لم أنباء إىل عرًضا يشري وكان عنيفة،
يوم، كل يف تقع التي العادية الحوادث من كأنها يذكرها كان ولكنه الثورة»، ضد تذاع
مقاومة وعىل القرى، يف تُْرتََكب التي الفظائع عىل االطالع له يتيح الرسمي منصبه وكان
الناس يعرفها التي األمور من كأنها عنها والتحدث جملة، الناس عىل والقبض الفالحني،

جميًعا.
بجوليا، ألتقي أن عىل يعرف أن دون عمل فقد «ف»، الرفيق أمر من يكن ومهما
ملشاهدة األوبرا مرسح يف مقصورة يف بمكانني ترصيًحا ما يوم يف إيلَّ أهدى أنه وذلك
املجاورة املقصورة يف وكان كارنوخوف، ألكيس إليها فاصطحبت شيوشيوسان، مرسحية
مريضة كانت إحداهما أن فوري من وعرفت أنيقة، ومالبس بارع جمال ذواتا سيدتان لنا
الحدود عىل بي حلَّت التي الكارثة بعد النقاهة دور أقيض كنت حيث كيف مصحة يف

اإليرانية.
«ر».» زوجة ميخائيلفنا جوليا «هذه قائًال: رفيقي أذن يف فهمست

««ر»!» مندهًشا: فصاح
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األوكرانية، الحكومة يف املوظفني أكرب من «ر» كان فقد يدهش، أن حقه من وكان
وتذكرت نفسه، لستالني املقربني أقرب من أنه الناس يعرف السلطان عظيم رجًال وكان
حني خاركوف من بالطائرة يوم كل صباح يف األزهار زوجته إىل يرسل كان أنه وقتئٍذ

كيف. يف كانت
فرتة يف إليها الذهاب إىل تدعوني إيلَّ وأشارت الحال، بطبيعة جوليا وعرفتني
أشاهد أن فاتني وكيف سيدة! من أجملها «ما نفيس: يف وقلت فصلني، بني االسرتاحة
طوال وظللنا وقتئٍذ!» غباوتي أشد ما أال سنني، ثالث من خاركوف يف البارع الجمال هذا
حتى رسورها، تخفي وال الحاجز فوق من إيلَّ تبتسم هي وكانت النظرات، نتبادل الفصل

بها. إعجابي أخفي أن أحاول لم وإن هذا أخجلني
السائدة اآلراء تالئم بحيث ُوِضَعت للغاية، مملَّة سخيفة الغنائية املرسحية وكانت
ظللت ولكنني الثورة، تمجيد يف الناس ألفها التي الرنانة الطنانة بالعبارات وُمِلئت وقتئٍذ،
هي وكانت لجوليا، حبي ذكرى إيلَّ عادت سخافاتها، من يشء ذُِكَر إذا حياتي طوال
سميكة غدائر يف مجدول ذهبي وشعر فاتن جمال ذات قليًال، مني أكرب القامة، متوسطة
الفاتنة. بمعارفها يحيط الرباق الذهب من إطار كأنه رأسها عىل تاج شكل يف معقودة

بصديقتها هي وعرَّفتنا بألكيس، وعرَّفتها مقصورتها إىل ذهبنا الستار أُْسِدَل وملا
ما يَُزل لم الذين الجدد املعارف بني عادة يجري الذي الحديث نتحدث وأخذنا ماري،
التوتر من جو به وأحاط املشاعر، اهتياج من يشء تخلله اللقاء هذا ولكن حرج، من بينهم

الحديث. بموضوع له عالقة ال
همست الفصل هذا ينتهي أن وقبل الثاني، الفصل خالل مقصورتهما يف وبقينا
ووافقنا العشاء.» بعض ونتناول بيتنا إىل فلنذهب اململة؟ نهايته إىل نبقى ولَِم قائلة: جوليا

فورنا. من هذا عىل
وقالت: انتظارها، يف كانت التي الكبرية السيارة جوليا رصفت املرسح من خرجنا وملا
الصف بني من واخرتنا الرسور، إىل أَْدَعى ذلك كان ِمْزلقتني يف املنزل إىل عدنا إذا إنا
وركبت واحدة وماري ألكيس وركب املزالق، أنظف من ِمْزلقتني األوبرا دار أمام الواقف
تفاصيلها بجميع ذاكرتي يف منقوشة املركبة هذه صورة تزال وال األخرى، وجوليا أنا
ها لفَّ الرباقة الصافية الباردة الليلة هذه أذكر زلت وما الساعة، هذه حتى املعالم واضحة
جلبة، غري يف بنا تعدو وهي الخيل حوافر من تتطاير الثلج فتات وأذكر املتأللئ، الثلج
تحت ركبتينا فوق يدي يف جوليا بيد وأحس أنفاسنا، مع الخارج البخار سحب وأذكر

الفرو. طنفسة
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ألكيس عن وحدثتها الحزب، ويف املصنع يف حياتي وعن معهدنا، عن إليها وتحدثت
الذي الحديث هذا وسط نفيس وقاطعت الحجرة، يف معي يقيمون الذين رفاقي سائر وعن

بقبلة. شفتانا والتقت الليلة!» هذه يف يشء كل أجمل «ما وِصْحت: غاية إىل يهدف ال
طابقني من صغري بيت أمام ووقفت جانبي، شارع إىل قليل بعد العربة بنا وتحولت
األيام يف األثرياء التجار يسكنها كان التي الخاصة باملساكن شبيه عاٍل، سور وراء قائم
نريد أننا ألكيس أحس كما ماري وأحست البيت، باب عند مسلح حارس ووقف الخالية،
مزالج بمفتاح الباب جوليا وفتحت مطعم، إىل يذهبا أن عىل فأرصا وحدنا، نكون أن

الدخول. إىل ودعتني
أرضه ُفِرَشت فقد عيني، عليه وقعت بيت أجمل يف فألفيتني األنوار وأضاءت
يف وانترشت الزيتية، والصور املزركشة السرت جدرانه عىل وُعلَِّقت الرشقية، بالطنافس
كل وكان الكابيل، خشب من الرباقة واملناضد الوثرية واألرائك البلورية الثريات حجراته
الذوق. حسن عىل يدل التحفظ من يشء ترتيبه يف كان وإن أصحابه، بثراء ينطق فيه ما

الحرية. بادي منبهًرا العظمة هذه وسط يف ووقفت
حقائق «تلك الفقمة: جلد من املتخذ دثارها عنها تلقي وهي وقالت جوليا وضحكت

خيالة.» دار يف صوًرا وليست عزيزي، يا
املتاحف.» خارج يف وجود له زال ال هذا من شيئًا أن أتصور كنت ما «ولكني فأجبتها:
بنا هيا فيه، توجد أنها بخلدك يدور ال كثرية أشياء بلدنا يف إن فيتيا، يا هذا من دعك
الليلة، الدار خارج يف فالخدم جوًعا، أموت أكاد فإني ملجة، تناول عىل وأعنِّي املطبخ إىل

القبيل. هذا من شيئًا أو مؤتمًرا ليشهد موسكو يف وهو
الخيال، نسج من يكون أن إىل أقرب فيه ما كل بأن إحساًسا فزادني املطبخ ورأيت
الجميلة، الخزفية باألواني خزائنه امتألت فقد واملتعة، بالوفرة مشبًعا كله جوه كان لقد
املناضد إحدى عىل وقامت القيارصة، شعار بعضها يحمل البلورية األواني فيها ت وصفَّ
الشهية املأكوالت من فيها أبرصت الضخمة املثلجة فتحت وملا كبرية، براقة غالية الجانبية
ما وتمثلت ألكسندروفسك، يف جدتي قبو يف املثلجات من كان ما إىل بذاكرتي عاد ما
املدقع الفقر عن يكون ما أبعد آخر عالم يف هنا أني إيلَّ وُخيَِّل فروق، من وذاك هذا بني

السوفيتية. حياتنا مستلزمات من أصبحا اللذين والحرمان
الوقت من أجد أكد لم الثاني، اليوم صباح الطالب منزل يف حجرتي إىل عدت وملا
التي املحارضات تكن ولم املعهد، إىل مرسًعا الذهاب قبل الذقن وحلق لالغتسال يكفي ما
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شيئًا يعي وال يقال ما يسمع ال ذاهًال غافًال نعسان طالبًا إال يفَّ تجد اليوم طوال أُْلِقيَت
«إن الدهشة: فرط من لنفيس وقلت جوليا، مع كانت جميعها أفكاري أن ذلك يسمع؛ مما
ومتزوجة متزوجة، امرأة محبوبتي تكون ِلَم ولكن نظرة.» أول من حبٍّا إذن العالم يف

وبلدي؟ حزبي زعماء من بزعيم هذا عن فضًال
كيف أعجب نفسه الوقت يف وكنت اليوم، ذلك بعد جوليا أزور أال عىل نفيس وعاهدت

للقائنا. حددناه الذي املوعد عىل الباقية القليلة األيام يف الحياة أستطيع
وحركتها: وضغطها الغازات علم عن محارضة أثناء يف وجفوة حزم يف لنفيس وقلت
ما رخيصة، فرنسية رواية يف الشخصيات إحدى سلوك ليشبه كرافتشنكو يا سلوكك «إن

عاقبها؟» تكون وماذا املهزلة؟! ولهذه لك
املزاح، أطيق أكن لم أني فوره من وأدرك الليلة، تلك يف ألكيس إىل ي برسِّ وبُْحُت
من بائسة جوليا أن ماري من عرف أنه يل قاله مما وكان جديٍّا، حديثًا نتحدث فأخذنا
تكره أنها له بغضها أسباب أكرب من وأن العظيم، زوجها تحب ال وأنها طويل، زمن
شقاء. من الشعب جمهرة تعانيه بما اكرتاثه وعدم املرتفة، وحياته الشعب، عىل قسوته

مرسحية مناظر من منظر كأنه لك يبدو هذا أن أنكر «لست ماري: له قالته مما وكان
ترى ال إنها وتقول سجينة، بأنها تحس جوليا أن الواقع ولكن إلبسن، العرائس» «بيت
أن وتظن السابقني، املالك البيت أعضاء ألحد زوجة أو «ر» ل زوجة تكون أن بني فرًقا

الرويس.» الشعب بآالم سخرية معه حياتها
ليلة ذات وسألتها األول، اللقاء هذا أعقبت التي األسابيع خالل يف مراًرا جوليا وقابلت
الجواب من «أعفني عينيها: من يفيض والدمع وقالت الجواب، عن فاعتذرت زوجها عن
أفسد أن أريد ال ألني فيه؛ نتحدث طويًال وقتًا غريها يف وسنجد عزيزي، يا الليلة هذه يف

مًعا.» نقضيها التي األوىل الليايل علينا
أن بعد بيتها، خلف الواقعة رة املسوَّ الواسعة الحديقة يف مًعا نسري مرة ذات وكنا

جديد. برمل وُفِرَشت طرقاتها من الثلج أُزيل
«ر» أن ذلك أمرك؛ عن يل تكشفي أن الخري من إن «ال، قويل: يف وألححت لها وقلت

حزبي.» زعماء من زعيم أيًضا هو بل فحسب، زوجك ليس
عىل أو إليه بميل األمر بادئ من أشعر كنت ولكني الحزب، أعضاء من «لسُت فقالت:
كلمة نسينا لقد آه! األحرار، كبار ومن العلم رجال من أبي وكان الثورة، إىل بميل األقل
إجالًال تزيدني بنا تمر سنة كل ولكن بها، نطقنا إذا منها نسخر ونحن فيتيا، يا األحرار
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حب منها يفهم أبي كان لقد األقل. عىل أبي منها يفهمه كان الذي باملعنى لها إجالًال لها،
جميًعا الناس احرتام كله هذا فوق منها وبفهم الناس، جميع تشمل التي والعدالة العامة،
أعتقد ولكني كله، هذا نسينا قد ولعلنا الحياة، قيمة من يعيل وكان نساءً، أو كانوا رجاًال

الثورة.» لها تهدف كانت التي هي املبادئ هذه أن
فعامل أبي أما العلم رجال من أبوك كان لقد األمور، أعجب ملن هذا «إن لها: فقلت
ولكنك ثوريٍّا، نفسه اآلخر ويسمي حرٍّا نفسه يسمي أحدهما وكان املصانع، أحد يف بسيط

نفسه.» أبي حديث حديثك يف أسمع أكاد أبوك يعتقده كان بما تحدثينني حني
الكادحني، العمال بني لالشرتاكية يدعو زوجي إن الغرابة، من يشء هذا يف «ليس –
املستقبل، يف ال الحارض يف اآلن يعيش ولكنه املستقبل، يف دعائمها يثبِّتوا أن بهم ويهيب
يف لنا حق وأي بغرضه، يفي ما اليوم اشرتاكية يف أن يرى نفسه وبني بينه فيما ولعله
الحديقة شملت إشارة بيدها تشري وهي األخرية الكلمات هذه (قالت كلها؟ املتعة هذه
يسد ما يجدون ال املاليني أن حني عىل الفراء.) من املصنوع ومعطفها املرتف والقرص
ال وقد يوم؟ كل يف وقبًحا اتساًعا تزداد املساجني معسكرات ترى حني وعىل رمقهم،
بطريق عرفت أن لك اتفق وهل الزعماء، يف النهم هذا أبغض إني لك قلت إذا تصدقني

األيام؟» هذه يف القرى يف يحدث ما املصادفة
لنفيس.» به أعرتف أن أريد مما أكثر أعرف أني جوليا يا «يؤملني –

ا رسٍّ ليست هذه عواطفي إن النحو، هذا عىل إليك أتحدث أن مني يدهشنك «ال –
مني سخر هذا سمع إذا ولكنه كله، هذا يف رأيي عن له أفصحت ما فكثريًا «ر»، عىل خافيا
وأن بهذا، يضار ال أحًدا أن وأدعي لعواطفي، العنان أطلق واهمة بلهاء طفلة إنني وقال
أنه يف أشك ال ولكني هنيئة، راضية حياة يحيوا أن حقهم ومن وينقبون، يعملون الزعماء
ألم ينسون ما رسعان يشء حياتهم يف ينقصهم ال الذين الزعماء ألن هذا؛ قوله يف مخطئ

رياء. مجرد التضحية عن حديثهم ويصبح العذاب
ما نبرص فال غشاوة أبصارنا عىل وأن مخدوعون، قوم بأننا عزيزي يا ألشعر وإني
وهمجية استغالل من الشعب يعانيه كان ما أن أحيانًا إيلَّ ليَُخيَّل حتى حولنا، من يحدث
لم عليه املسيطرين أن ذلك األيام؛ هذه يف يعانيه مما قصًدا أنبل كان املاضية أيامه يف
عمله يسمي من منهم يكن ولم عليا، وُمثُل مبادئ رجال أنهم األقل عىل يدَّعون يكونوا
تؤمنون تزالون ال أنكم ذلك ا؛ حقٍّ لسعداء الشيوعيني الشبان من أمثالك إن اشرتاكية، هذا
الزعماء كبار بني القائم الرصاع وعن القذرة، الدسائس عن شيئًا تعرفون وال بمبادئكم،

السلطة. سبيل يف
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يف ريفي بيت عىل لالستيالء النفوس منها تتقزز معارك من يدور ما تعرف وهل
من أمري األيام من يوم يف يملكه كان شتوي بيت أو موسكو، من القريبة الفضية الغابات
بحكم كله هذا من قريبة إني وأباطيل! أكاذيب من يذاع ما أكثر ما أال القفقاس؟ تجار
وما منه، أختنق أكاد أني أحيانًا إيلَّ ليَُخيَّل حتى الظروف، فيه أوجدتني الذي مركزي
منها.» التخلص حاول كلما فيها تورًطا يزيد حمأة يف بإنسان الوضع هذا يف أشبهني
أقوالها. يف مغاالة من يل بدا ما رغم جوليا إخالص يف ريب أدنى يخالجني ولم

وأرجو هذا، عينك رأت ملا لزوجك الحب شديدة كنِت أنِك «لو لها: فقلت تشجعت ثم
لسخطك صًدى إال يكون ال قد السيايس سخطك أن لك ذكرت ما إذا قويل فهم تسيئي أال

الشخيص.»
أن أظن لست «ال، التفكري: هذا بعد قالت ثم طويلة برهة تفكر وهي جوليا وسكتت
وعىل «ر» عىل أنكر الزوجية حياتي من األوىل السنني يف حتى كنت لقد السبب، هو هذا
احتقارهم وشدة بها، يتحدثون التي والطريقة يحيونها، التي الحياة العظماء أصدقائه
برقيق أشبه أنني األمر أول من أحس وكنت دماءه، ويمتصون يستغلونه الذي للشعب

والطول.» الحول أصحاب من رجل مزرعة يف األرض
العليا؟ ُمثُلك أجل من وتعيشني عمًال، لك وتتخذين زوجك، تفارقني ال إذن «ولَِم –

مًعا؟» نعيش أن يمنعنا الذي فما تحبينني، وأظنك أحبك إني
وليس أنت، تعرفه ال مما الكثري أعرف فأنا تظن، كما سهًال األمر ليس فيتيا، يا «ال –
يف وأختفي زوجي أفارق أن وسعي يف ليس إذ اليسري، باألمر مركزي مثل يف امرأة فرار
ولهذا السلطان؛ ذوي من القرب شديدة حياتي طول كنت لقد املجهول، الشعب غمار
أرصح أن إيلَّ تطلب أال وأرجو العمل، هذا عىل أقدمت إذا األيدي مكتويف يقفون ال فإنهم
منك.» أريده ما كل وهذا عنك، تردني فال ا حقٍّ تحبني كنت وإذا به، رصحت مما بأكثر لك
عند تقف ال التي والدسائس املحدود غري السلطان عالم من إليه أشارت ما وكان
من روسيٍّا أن يف شك من وما أفهمه، أن قط أستطيع وال الجهل كل أجهله عامًلا حد،
وقتئٍذ. به أشعر كنت ما ببعض يشعر أن بد ال املالك البيت من أمرية حب يف يقع السوقة
ولم موسكو، من زوجها عودة بعد ماري صديقتها بيت يف جوليا قابلت ما وكثريًا
عما عينيه يغمض كان وأنه الخاصة، حياتها تحيا بأنها يعلم زوجها أن عيلَّ خافيًا يكن
ولكن الزوجان، يعيش كما جهرة مًعا نعيش أن يف أملنا عن نتحدث لقائنا يف وكنا تفعل،
الصحف، أعمدة يف كثريًا يربز كان «ر» اسم أن ذلك القول؛ هذا يصدق من منا يكن لم
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«ر» قال «لقد بذكره تلهج األلسنة وأخذت مرسوًما، ع يوقِّ وغًدا خطبة يلقي اليوم فهو
يف ومهابته القوي، وسلطانه السامي مركزه كان هذا أجل ومن ذاك.» «ر» وفعل هذا،
تلك يف حتى جوليا وبني بيني قائمة حواجز كأنه يل يبدو هذا كل كان القلوب، جميع

ذراعي. بني أحتضنها كنت التي اللحظات
املركزية، الحزب لجنة أمام للمثول استُْدِعيت أنني ذلك فجأة؛ األحوال تبدلت ثم

املستخدمني. قسم رئيس مساعد شلكني الرفيق يُْدَعى رجل أعضائها من واستقبلني
قدر نوائم بأن فيه يأمرنا قراًرا الحزب أصدر لقد كرافتشنكو، رفيق «يا يل: وقال
باملعهد تلحق أن قبل كنت ولقد السابقة، تجاربهم وبني اآلن املهندسني عمل بني املستطاع

كذلك؟» أليس التعدين، صناعة يف تعمل
برتوفسكي-لينني.» مصنع يف وكنت «بىل، –

أنك حني عىل الطائرات صنع عىل تدريبك يف معنى وأي بنفسك، ترى ذا أنت «ها –
التعدين؟» صناعة يف موفقة بداية العمل بدأت

الطريان.» يف العمل أفضل «ولكني وهن: يف فأجبته
يكون أن يعدو ال التفضيل هذا أن تنكر أظنك ال ولكني هذا، كان «ربما –
الرفيق نقل عىل «اعمل له: وقال الرس أمناء أحد إىل التفت ثم محضة.» شخصية مسألة

دنيربوبرتوفسك.» يف التعدين معهد إىل كرافتشنكو
ترتاكم التي باألوحال أبايل ال سمسكايا، بستان يف أطوف ساعات عدة بعدئٍذ وقضيت
من انتقال مجرد ليس األمر أن الحزب يعرف كيف نفيس وأسائل الربيع، أواخر يف
يُدْر ولم عنها، بعيًدا الحياة إىل جوليا مع الحياة من انتقال هو بل التعدين، إىل الطريان
عرفوا قد الحزب، أعضاء بعض األقل عىل أو الحزب، أن طويل زمن بعد إال بخلدي قط
جوهره. يف عادل قرار الحزب قرار أن يل بدا فقد يكن لم أم ذلك أكان وسواء األمر، ذلك
سفري، قبل مرار عدة بها واجتمعت الخرب، عىل وأطلعتها تلفونيٍّا جوليا إىل وتحدثت
أن عليها وألححت مدراًرا، الدموع فيه أذرفت عاصًفا، اجتماًعا مرة كل يف اجتماعنا وكان
وأنها وهنت، قد عزيمتها أن األحيان بعض يف إيلَّ وُخيَِّل النتائج، تكن مهما معي تسافر
هذه كانت أيٍّا — هذا عملها وبني بينها تحول التي األسباب ولكن بالفعل، تتبعني قد

عليها. التغلب تستطيع مما أقوى — األسباب
الحياة كانت وإن أفعل، أن أستطيع ال إني فيتيا، يا عيلَّ تقُس وال هذا، إيلَّ تطلب «ال

آالم.» من بي ما فحسبي إيلَّ؛ تطلبه ال حيٍّا، موتًا ستكون عنك بعيدة
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ساعات عدة وقضينا لسفري، السابق اليوم مساء يف ألكيس صديقي مع وخرجت
إليه وأفضيت جوليا، بأنباء الدوام عىل يوافيني أن ووعدني خاركوف، شوارع يف نسري
بعد يكون أن من أقل فال القريبة األيام يف ذلك يكن لم فإذا بي، هي تلحق أن عىل بعزمي

أتزوج. أن وسعي يف يكون حني املعهد يف دراستي من فراغي
يف رفاقي أيًضا جاء كما وماري، جوليا الثاني اليوم صباح يف املحطة إىل وجاءت
جوليا، خدَّي عىل الدموع وتحدرت سفري، وقت ليودعوني األصدقاء؛ من وغريهم حجرتي
بعد أراها لن أنني وقتئٍذ بخلدي قط يُدْر ولم يَرها، لم بأنه حاًرضا كان من كل وتظاهر

الساعة. تلك
عىل وألححت جوابًا، منها أتلقَّ لم ولكنني دنيربوبرتوفسك من مراًرا إليها وكتبت
وملا خادمة، الباب له ففتحت الجرس، ودق ففعل، «ر» مسكن تلقاء يتوجه أن ألكيس
منها خلت وقد هنا، ليست جوليا «إن بقولها: وأجابته تنتحب أخذت «ر» مدام عن سألها
فارقت جوليا أن ماري وأخربته هذا، غري بيشء تنبئه لم ولكنها تبكي، وأخذت الدار.»
أو هذا، غري تعرف تكن لم ولعلها قليل، بزمن دنيربوبرتوفسك إىل عودتي بعد زوجها

بغريه. تبوح أال مشددة أوامر إليها صدرت لعلها
الفرار رس من الناشئة اآلالم ولكن رويًدا، رويًدا يلتئم املؤلم الفراق جرح وأخذ
السنني إحدى يف وحدث الدوام. عىل تنتابني ظلت شكوك من حوله يحوم كان وما الخفي
تعمل ميخائيلفنا جوليا أن فحواها غامضة إشاعة إيلَّ ترامت أن الوقت ذلك أعقبت التي
مستعاًرا، اسًما نفسها عىل أطلقت أن بعد البعيدة املقاطعات إحدى يف مدرسة يف مدرِّسة
بعد القسوة من كان ولعله الشائعة، هذه صدق من ق أتحقَّ أن وسعي يف يكن لم ولكني
عىل أنقاض من فوقه تراكم ما نزبل أن أو املايض، أستار نهتك أن الطويل الوقت ذلك

األيام. مدى
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عليهم أفسد أال وأردت الرسور، غاية دنيربوبرتوفسك إىل عودتي من وأخواي أبواي وُرسَّ
عنيًفا؛ مجهوًدا مني هذا وتطلَّب بينهم، لوجودي رسوري اآلخر أنا فأظهرت رسورهم،
الهم هذا عني يفرج يشء أال يل وبدا كلها، حياتي عيلَّ ينغص كان لجوليا فراقي ألم ألن
املصنع ومرشوعات الحزب وأناشيد الدرس تيار يف بنفيس فألقيت العمل، يف االنهماك إال
أزيد أن عىل وعملت نفيس، عىل آىس أو فيها أكتئب الوقت من ُفسحة لنفيس أترك ال حتى
الفني. املعهد يف الفصول لبعض السيايس االقتصاد يف دروس بإعطاء الدولة من راتبي

بالعمل.» نفسك ترهق فيتيا يا «إنك وتقول: هذه حايل من تشكو تفتأ ال أمي وكانت
للعمل. خالصة عادية غرية ليست كلها الغرية هذه أن تظن كانت أنها يف شك من وما

لنوم املخصص العام البناء يف اإلقامة متاعب من بذلك فنجوت منزيل يف وسكنت
منه أكثر أنه خاركوف يف ونظريه البناء هذا بني فرق من هناك كان ما وكل الطالب،
عالقتي كانت هذا أجل ومن املصنع، عىل الرسمي املرشف أنا وكنت راحة، وأقل اضطرابًا
من واملدربني املهندسني وبني بيني كان ما واستعدت وثيقة، حقة عالقة فيه وبالصنَّاع به
وكانت أنفسهم، العمال ومع العمال رؤساء مع جديدة صداقات وأنشأت قديمة، صداقة
املصانع لهذه وكان عامل، ٣٥٠٠٠ نحو وقتئٍذ تستخدم املتحدة برتوفسكي-لينني مصانع

السنني. الخمس مرشوع يف عظيم شأن
كان وإذ رشيف، ذكي رجل للمصنع الجديد الرئيس جليوبنكو ن. أن يل وتبني
عىل وإجرائه اإلنتاج نفقات بتقليل العظيم واهتمامي بمصنعه، القديمة عالقتي يعرف
إيلَّ ويعهد الصناعية، االجتماعات حضور إىل كثرية مراًرا يدعوني كان فقد النظم، أحدث

مشاكل. من املصنع يف يستجد فيما خاصة دراسات بعمل حني إىل حني من
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يف يكن فلم العمال، صغار من بغريه وأختلط واحد سقف تحت أبي مع أعيش وكنت
والحقول، الضياع يف فصولها تمثل كانت التي املؤملة املأساة عن عيني أغمض أن وسعي
باأللفاظ نعالجه أو املوضوع، هذا حول نحوم أنفسنا وبني بيننا فيما الشيوعيني نحن وكنا
كبار و«خطر الفالحني» «جبهة عن نتحدث فكنا الحزب، بها ينطق التي املنمقة امللطفة
الشيوعيني حياة نحيا أن أردنا إن علينا وكان القروية»، و«االشرتاكية الزراعيني» املالك

العقول. وتدركها األعني تراها ال حتى املعسولة األلفاظ من بستار الحقائق نغيشِّ أن
الكثريون كان فقد املسلك، هذا إىل يضطرهم ما ثمة يكن فلم العاديون الصنَّاع أما
يكن لم ولهذا بالريف؛ صالت منهم قليًال إال كلهم لهم تزال ال قدامى زراًعا منهم
الزراع أشخاص عن مجردة «علمية» نظرة الجماعية املزارع إىل ينظروا أن وسعهم يف
يتحدث كما واملوت، والجوع والقسوة العنف عن رصيًحا حديثًا يتحدثون فكانوا أنفسهم،
يتحدث كما ال القرى، من معينة قرية يف وعمًرا زيًدا تمس شخصية حوادث عن الناس
أشخاص عن قصًصا يروون حني إىل حني من أسمعهم وكنت عامة، قوانني عن العلماء
أصدقها، ال مغاالة منهم أعدها فكنت اآلدميني، لحوم أكل إىل الجوع اضطرهم إقليمنا يف

قلبي. يف الرعب تقذف إياها تصديقي عدم رغم ولكنها
التي الفظائع رؤية عن عيونهم يغمضوا أن املعهد داخل يف َمْن وسع يف يكن ولم
«اليمني أنصار من العمال يحذرون الرؤساء وكان منه، مقربة وعىل أبوابه خارج يف تحدث
ينرشون الذين األقدمني» الزراع طبقات و«مأجوري تروتسكي» و«أنصار املنشقني»
انتشاًرا، والقمع التهديد زادها بل تنقطع لم الشائعات ولكن للحزب»، املعادية «الشائعات
التوتر جو يسودها حياة األلفني املعهد طالب حياة يجعل أن كله هذا شأن من وكان
خاصة، مهام يف القرى إىل يرسلون الطالب أنشط من كثريون وكان الصامت. الخفي
من أفصح كانا ومراوغتهم صمتهم ولكن شاهدوا، بما يتحدثوا أن من ُحذِّروا عادوا فإذا
أال عىل أعاهدهم أن بعد رأوا بما إيلَّ يتحدثون كانوا منهم كثريين أن إىل هذا الحديث،

بدني. هوله من يقشعر ما الفظائع من يل ويروون منهم، أسمع ما أذيع
من عودته عقب له فقلت الحزب، خاليا اجتماعات يف عرفته فصيل يف زميل يل وكان

املوتى.» أطياف شاهدت أنك يحسب يراك من «إن بلتافا: إقليم
ببرصه. أطرق ثم شاهدتهم.» لقد «نعم بقوله: فأجابني

بما ما إلنسان يبوح أن يريد محزون بأنه أحسست فقد معه، حديثي أواصل ولم
الحديث. هذا من يصيبني أن عىس مما مذعوًرا منه ففررت قلبه، يف يحز
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أن ذلك حني؛ إىل حني من عليهم يُْقبَض الطالب بني الشائعات» «مروجو وكان
مما أكثر عليهم املرشفني جهد من تستنفد كانت السياسية الطالب عقائد عىل الرقابة

نفسها. الفنية الدراسات تستنفده
إدارة الحكومة فروع من فرع وكل سوفيتي مرشوع كل يف كان كما املعهد يف وكان
يدخل أحد يكن ولم ِلِبد، الرفيق عندنا اإلدارة هذه يرأس وكان السيايس، بالقسم متصلة
وراء يجري ما يعرف كان من منا وليس الرعب، تملَّكه إال ليُْستَْجَوب يُْدَعى حني مكتبه
ذلك ومع الصلب؛ من املصنوع غرفته بباب التي الحديدية القضبان ذات الصغرية الكوة
اإلدارة هذه يف طالب لكل أن معه يعرف ال ا حدٍّ السذاجة به تبلغ من بيننا يكن فلم
املرشفني يفوت وال منه، يصدر عمل وكل بها، ينطق كلمة كل فيه ل تَُسجَّ ا ملفٍّ الخاصة

وحركاته. أقواله نربات يسجلوا أن عليه
أو الطالب حياة عن معلومات تحوي الشخصية» «باألحوال الخاصة امللفات وكانت
والشكايات التقارير تحتويه ما أهم وكان السيايس، وماضيه أهله وعن الخاصة، املدرس
منامة كل ويف الدراسة، فصول من فصل كل يف املنبثون الرسيون العيون يرفعها كان التي
أو األمور، والة عند حظوة لهم تكون أن يريدون الذين املتطوعون املخربون أو املعهد، يف

الشخصية. والحفائظ األحقاد تحركهم الذين
لجنة أمني وال نفسه املعهد مدير عليها يطلع ال مكنونًا ا رسٍّ امللفات هذه وكانت
لإلدارة وكان التجسس، شبكة وإحكام املخربين حماية ذلك الغرضمن وكان فيه، الحزب
عىل نفسها، الحزب خاليا ويف بل املعهد فروع من فرع كل يف الرسيون عمالها الخاصة
الخاصة، اإلدارة تعرفهم ال الخاليا، هذه يف مخربون األخرى هي لها كان الحزب لجنة أن
كل قلب يف الرعب يقذف دقيق معقد نظام يف مثله جاسوس جاسوس كل عىل كان وهكذا

إنسان.
املعهد يف عمال اآلخر هو السيايس للقسم كان فقد األمر، يف ما كل هو هذا يكن ولم
هؤالء وكان اإلقليم، يف القسم هذا برياسة مبارشة يتصلون الخاصة اإلدارة عمال غري
كما الخاليا، يف عيونها باملدينة الحزب للجنة وكان وموظفيه، ِلبد عىل ثانية رقابة بمثابة
هذا وكان املدينة، لجنة يف معينني أفراد من الرسية التقريرات تتلقى اإلقليم لجنة كانت
إىل ثم موسكو يف املركزية الحزب لجنة إىل قمته، أعىل إىل يمتد الرقابة من املتشابك الهرم

ستالني. يرأسها التي العليا السياسية الهيئة
إىل أعالها من خيوطها تمتد التجسس من شبكة بها تحيط السياسية الحياة كانت لقد
وعىل السيايس القسم من الحزب، وعىل الحزب من تجسس أعالها، إىل أسفلها ومن أسفلها
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ويتنافسون الحاالت، بعض يف املعلومات جمع عىل فيها العمال يتعاون السيايس، القسم
أن يف شك من وما وآذان، عيون كله عالم يف نعيش كنا ولذلك أخرى؛ حاالت يف جمعها عىل
هذه أكتب حني نفيس أنا إني بل دقته، وال النظام هذا مدى يعرف يكن لم العادي الرجل
يف تجاربي خالل بعُد كشفتها التي املعلومات من أكتب ما بعض أستمد املوجزة الخالصة
أقرب الرصاحة وأن آذانًا» «للجدران أن العادي الرجل يعرفه كان ما وكل التالية، السنني

الهالك. إىل سبيل
هذا وانتشارها مكان، كل يف تنترش املحظورة املعلومات كانت كله هذا رغم ولكن
حب من الروس طبيعة به تمتاز ما وعىل الوقت ذلك يف الناس مشاعر توتر عىل دليل
إذا كنا هذا أجل ومن ضمائرهم، يف عما إفصاح ومن البائسني، عىل عطف ومن للكالم،
فيما بالتحدث نخاطر زميله من يسمعه ما أحدنا يفيش بأال العهود أنفسنا عىل قطعنا
ننطق كلمة كل أن يف نفكر حني َفَرًقا فرائصنا وترتعد مؤملة، مغيظة شكوك من يخالجنا
املقبلة التطهري سني يف حدث مرة من وكم الخاصة، حياتنا سجالت إىل سبيلها ستجد بها
وكم به! أثق كنت لصديق خاص مجلس يف لساني عىل جرت عارضة بعبارة ُووِجْهُت أن
عدم كان لقد غريي؟! من سمعتها عبارات األمر يهمهم من إىل أنقل لْم ِلَم ُسِئْلُت مرة من
هذه يف اشرتاك بأنه يفرسَّ للسوفيت» «املعادية أو للحزب» «املعادية العواطف عن التبليغ

عنها. ورضا الجرائم
يعرفون من منا وكان «األعداء»، مطاردة عن لحظة تتوانى الخاصة اإلدارة تكن ولم
كان الذي مة العالَّ دنيك األستاذ عىل الشديدة الرقابة لفرض خطط من وضعته ما مثًال
يجربه ما نفًعا منه وأعظم تدريسه من أهم وكان اإلنشائية، امليكانيكا علم لنا يَُدرِّس
نفقات تتطلب التي الخطرية الصناعي اإلنشاء مرشوعات يف أبحاث من املعهد معمل يف
الفكر رجال من الثورة قبل وكان الحزب، إىل ينتمي ال الرجل هذا كان وإذ باهظة،
كان فقد بالسياسة، االهتمام من يشء عليهم يبدو ال الذين واإلخصائيني املعدودين،
فني نشاط وهو نشاطه ملراقبة إذن السبيل فكيف الشديد، لالرتياب هدًفا الحال بطبيعة
املصانع. أو باآلالت عبث من فيه يكون أن عىس ما العيون تتبني أن معه يصعب حد إىل
األخرى هي تشغل وكانت األستاذ، زوجة عند السؤال هذا عن الجواب ُوِجَد لقد
متوسطة اللون، شقراء الجسم، نحيفة القامة طويلة سيدة وكانت مساعديه، كبرية منصب
عاًما، ثالثني بنحو زوجها تصغر بذلك فكانت عمرها، من الرابع العقد وسط يف الجمال،
يف أن يرون األمور والة يكن فلم وعلمه، لجهوده زوجها تحرتم الحال بطبيعة كانت وملا
عليه؛ لهم عينًا تكون أن يف االعتماد كل عليها يعتمدوا أن السيايس القسم رجال وسع
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وكان حبه، مقاومة تستطيع ال محبٍّا طريقها يف فوضعوا أخرى وسيلة إىل عمدوا ولهذا
املنكبني عريض الجسم قوي حزبيته، يف متطرف مهندس وهو بفلنكو، هو املحب هذا
ال من املعهد يف يكن ولم الشابة، الزوجة قلب أََرسَ أن يلبث لم والوجه، الرأس ضخم
فيه يكن لم كما نفسه، زوجها ومنهم قليل عدد إال هواه يف وقعت دنيك زوجة أن يعرف
الخاصة، اإلدارة إليه به عهدت عمًال يؤدي إنما حبيبها أن يظن نفسها الزوجة غري أحد
يكشف أن وسعه يف يكن ولم نفًعا، يُْجِده لم التمثيلية هذه يف بفلنكو به ضحى ما أن عىل

دنيك. األستاذ معمل يف تخريب أو عطل أي عن
عبارات يف إال اللهم املنظم املعقد التجسس هذا إىل حديثه يف يشري أحد كان وقلما
ولكنه — غرضسيايس إىل ترمي فكاهات أي — رمزية سياسية» «ونوادر خبيثة غامضة
نتنفسه. الذي الهواء عن وشموله حقيقته يف يقل ال شامًال حقيقيٍّا نظاًما كان ذلك مع
املحلية وبالصحف باملعهد يحيط كما فيه ويتغلغل باملعمل يحيط املحكم النظام هذا وكان
لزيادة؛ مطرًدا نشاًطا مني تستنفد كانت التي الحزبية وبالهيئات فيها، أكتب كنت التي

معهدنا. يف الحزب للجنة السياسية الهيئة أعضاء من وقتئٍذ كنت ألني
واالتهامات، الشخصية البيانات من جارف سيل الشاملة الجاسوسية هذه من ع وتجمَّ
مقنطرة وقناطري واالستهزاء، التشفي حب عىل قائم وبعضها بصدقه ناقله يعتقد بعضها
ومرقومة، ومدروسة مرتبة وكلها الجواسيس من اآلالف آالف أقوال فيها ُدوِّنَت امللفات من
أعضائه، بتأديب املنوطني الحزب موظفي وإىل العمومي املدعي إىل صور منها ترسل
وكانت عاجل، إجراء اتخاذ األمر تطلب ما إذا السيايس للقسم التابعة الرسية املحاكم وإىل
إذا املرتددين، املتشككني أو املرتدين املارقني رقاب فوق مسلولة مرهفة سيوف كلها هذه
الخزائن من اآلالف عرشات يف مصفوفة كلها وكانت األيام، مستقبل يف إليها األمر احتاج
وباألكاذيب والطيش، النزق وحوادث الخاصة، باألرسار مليئًا حصنًا منها واحدة كل تَُعدُّ

واألخطاء. وامللق
هو أرسارهم، وهتك األهلني عىل الرقابة نظم من الدقيق الرسي النظام هذا وكان
العتيقة العادات من وجعلها البيتية والحرية الداخلية األرسار عىل الدهر أبد قىض الذي

الحزبية». «الديمقراطية الحاكم حزبنا عرف يف يسمى كان فقد ذلك ومع البالية،
املشتغلني املوظفني من عام مؤتمر يف خطبة ستالني الرفيق ألقى ١٩٣١م عام يف
حياة مظاهر وبدَّلت أساسها من السوفيتية الصناعة قواعد زلزلت االقتصادية بالشئون
لرفع املهمة» الستة «عنارصه عىل الخطبة هذه واشتملت السواء، عىل واملوظفني الصنَّاع
من أكثر والعناية النفقات، حساب يف الدقة العنارص هذه همُّ وكان اإلنتاج، عىل القدرة
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العظيمة والتفرقة واإلتالف، العجز تبعة تحديد وزيادة املرشوعات، إدارة برتكيز املايض
األفراد. دخل بني

زمن من العقل حكم عن الصناعة خرجت «لقد قوله: الخطبة هذه يف جاء ومما
الختامي حسابها وتحضري والحساب بالعدِّ تُْعنَى الصناعية مرشوعاتنا تعد ولم بعيد،
ال فهم بُْكم والزعماء ما، يشء عن مسئوًال يبدو أحد من وما ونفقاتها، إيرادها عىل الدال

الحقيقة.» يرهبون أنهم عىل تدل كلها الشواهد إن هذا؟ ولَِم ينطقون،
مؤزًرا نًرصا يكون يكاد أنه إيلَّ وُخيِّل الرسمي، التفكري يف التبدل هذا بعض ورسني
بايل، أقلق بعضه ولكن نفسه، التعقيل هذا يف وحاججت كتبت طاملا ألني نفيس؛ أنا يل

العواقب. من به تنبَّئوا ما أسوأ تؤيد اآلراء هذه أن شاكلته عىل وَمن أبي إىل وُخيَِّل
أصبحت قد ذي هي وها العليا، السوفيتية امُلثُل من الدخل يف املساواة كانت لقد
قاعدة ونُِبذَت االشرتاكي، باملجتمع خليقة غري إنها عنها: وقيل وليلة، يوم بني ما جريمة
األعضاء هؤالء دْخل يزيد بأال تقيض كانت التي وهي الحزب»، أعضاء إليراد األعىل «الحد
املصالح وراء والجري النََّهم من لسيل الِعنان أُْطِلَق وبذلك قليًال، إال املتوسط الدخل عىل
السوفيتي االقتصاد يف بالقطعة األجر نظام وأُْدِخَل الرسمية، األوساط يف الشخصية
نقل لم إن األجور من النظام هذا سخف فيها يخفى ال التي األعمال يف حتى بأجمعه
النقيض من التحول تستطيع التي العجيبة السوفيتية العبقرية هذه وبفضل استحالته.
رئيس تحكم من ناشئ مثله فساد الرؤساء كثرة من الناشئ بالفساد استُبدل النقيض إىل
أي أسفل من السيطرة دعوى آثار من بقي ما آخر عىل مربًما قضاءً قىض مستبد، واحد

الدولة. شئون عىل العمال» «سيطرة
كان لقد آخر، يشء وتنفيذها يشء اإلصالحات بإجراء األمر بأن القول إىل حاجة وال
وسائل من ألنها يخشونها فهم الحقيقة، يخشون بأنهم الزعماء اتهامه يف ا محقٍّ ستالني
يف بريئًا ً خطأ يخطئ الذي وكان الثورة، مطالب مع تتفق ال التي الخطر العظيمة الرتف
ويجازى املتعمد، اآلالت وتعطيل بالتخريب يُتَّهم محكمة غري فنية بتجربة يقوم أو حكمه
يحل كان عمله يف ً خطأ يرتكب الذي الصغري املوظف أن كما السجن، أو بالنفي ذلك عىل
يتهمونه األحيان من كثري يف كانوا البوليسية العقول ذوي األمور والة ألن عقاب؛ أقىس به
االقتصادية الجهود سبيل يف العراقيل يضع املسئولية من التهرب وكان املتعمدة، بالخيانة
الحال هذه جليوبنكو يل وصف وقد منه، التخلص إىل سبيل ال تعقيًدا ويعقدها الضخمة،
وكل نفقاتها، وتخفيض فيها والتجديد الصناعة تعقيل إلينا يطلبون «إنهم بقوله: وقتئٍذ
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خارًجا أو جريئًا شيئًا نفعل نكاد ال ولكننا كرافتشنكو، رفيق يا ا جدٍّ جميل يشء هذا
شيئًا نفعل أال رأيي يف السالمة إن كذلك؟ أليس للخطر، حياتنا نعرِّض حتى املألوف عن

قط.»
صحبة يف اإلقليمية الحزب لجنة مقر إىل العام ذلك من الخريف أواخر يف واستُْدِعيت
أمني أغلق دخلت وملا كوي، برتز يُْدَعى الطالب من وزميل معهدنا مدير كوف تسبليا
عرشات بضع عنا تبعد بلدة وهي نيقوبول، يف ببحث نقوم أن يريدنا أنه وأعلن الباب الرس

األميال. من
ستالني مبادئ من الرغم عىل رديئًا سريًا يسري املدينة تلك يف العمل «إن لنا: وقال
نتطلب، مما أقل العمل ولكن عظيم، والصخب وساق، قدم عىل قائمة فاالجتماعات الستة،
التي الحاالت من نيقوبول وحال العمال. بني التذمر روح وانتشار النظام ضعف إىل هذا
البلدة تلك يف صناعات لعدة مصانع ننشئ أننا تعلمون فأنتم والعناية، البحث تتطلب
ال لسبب اإلطالق عىل تتقدم ال اإلنشاء عملية ولكن الروبالت، من املاليني مئات تكلفنا

العقل. يصدقه ال حد إىل ضئيل واإلنتاج نعلمه،
يكفي ما الوقت من فيه تقيموا وأن البلد، هذا إىل الثالثة أنتم تذهبوا أن نريد ونحن
من ترونه عما تقريًرا إلينا ترفعوا ثم األمر، لزم إذا أسبوعني أو أسبوًعا مهمتكم، لقضاء
إذا أورزنكدز الرفيق عىل ونعرضه هنا تقريركم وسندرس إصالحها، وسائل وعن عيوب

عليه.» بالعرض جدير أنه وجدنا
عىل خاٍل سهل يف سنني ثالث نحو من به بُِدئ قد البناء أن وجدنا نيقوبول جئنا وملا
متاعب من البعد ذلك وزاد الحديدية، السكة من أميال وبضعة البلدة من أميال ستة بُْعِد
أن ولو الغرض، لهذا املالئم غري املوقع هذا اختيار يف السبب يعرف أحد يكن ولم العمال،
بعض العمال مساكن مشكلة ذلك ليرسَّ املدينة إىل هذا من أقرب مكان له اختري قد البناء

التيسري.
ما يجد لم ولهذا بمنصبه؛ العهد حديث رجًال املصنع مدير برتشكو بطرس وكان

فيها. يتورط العمل كان التي والسخافات األغالط مئات عن يكشف أن يمنعه
عملية إن حتى والقذارة، الفوىض يف غاية املكان رأيت «لقد يتحرس: وهو يل وقال
أجزاء بني االنسجام عدم هذا إىل يضاف الكربى، املرشوعات من تَُعدُّ كانت وحدها الحفر
باستخراج يشتغل مصنع كل أن العلم حق تعلمون الرفاق أيها فأنتم املختلفة، العمل
مراعاة دون بعضها أقيم فإذا املصانع، من غريه عىل عمله يف يعتمد وصهرها املعادن
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وجهة من عليه غبار ال العمل هذا يبدو وقد بعينه، السخف هو هذا كان اآلخر البعض
بالفعل.» اإلنتاج عملية بدأت ما إذا كذلك يبدو ال ولكنه العمومية، اإلحصاءات

يف ملقاة األكثر عىل أملانيا من املستوردة الثمن الغالية اآلالت من وجدناه ما وهالنا
واملصاهر، املصانع إلقامة املعدة الواسعة األرض يف منترشة وهي الصدأ يعلوها العراء
لم بعضها مهجورة مباني زرناه مكان كل يف وشاهدنا العمال، ومساكن املديرين وبيوت

قواعده. عىل منه بُنَِي ما يزيد ال وبعضها نصفه، إال منه يُبَْن
فظيع أمر هذا «لكن واملعادن: بالحجارة املألى البيداء هذه يف نتعثر ونحن وقلت

برتشكو.» رفيق يا
األبنية أحد يف العمل نبدأ نكاد ال فنحن فيه؟ حيلتي ما ولكن ذلك أعرف «إني –
مكان إىل كلها جهودنا نوجه وأن يشء كل نقف بأن الرئييس املركز من األوامر تأتينا حتى
القيام عن عاجزين العمال نجد نفسه الوقت يف أننا إىل هذا تغريت! الخطط ألن آخر؛
فهم ا، حقٍّ مروعة بينهم والغائبني املرىض ونسبة العمل، من به القيام عليهم ُفِرَض بما
ما يجدون ال أنهم عنك أُْخِفي ولست قاسية، ظروف يف يعيشون ألنهم عملهم سئموا قد

العمل.» من النوع لهذا املالئم الغذاء من يكفيهم
تراه ما وكل الحال، بطبيعة هنا العهد حديث «وأنا نفسه: الرايضعن بلهجة قال ثم

السابقة.» اإلدارة عهد عن ورثته قد
حديثه عىل تميض لن أنه يعرف أن الرجل لهذا أنَّى برتشكو! يا حظك أتعس ما أال
وأنَّى نيقوبول؟ يف أطنابها الضاربة الفوىض هذه عن بحريته يكفر حتى سنني بضع هذا
املصنع هذا إدارة يف هام بقسط أضطلع ألن األيام من يوم يف سأُْدَعى أني أعرف أن يل
والتي العقل يتصورها ال التي الفوىض تلك وسط نخطو الزيارة هذه يف كنا لقد «الجبار»،

األقدار. له تخبئه ما الحظ لحسن يجهل منا وكل برمته، املكان تشمل
لنا وتبني وصغارهم، العمال ورؤساء املهندسني إىل األسئلة الزائرة اللجنة ووجهت
والجهود األموال وأن نظام، غري يف متقطعة فرتات يف يسري كان العمل أن دراستنا من

قسمني: تنقسم االضطراب هذا أسباب أن إيلَّ وُخيَِّل هباءً، تذهب
شئونه، يف تدخلهم وِمن بالعمل لهم شأن ال َمْن دسائس ِمن فناشئ األول: القسم أما
مرشوع كله منه يتكون ببعض، بعضها األجزاء مرتبط ضخامته عىل العمل هذا كان لقد
ما وكثريًا كله، به اإلحاطة عن يعجز البرشي العقل يكاد ا حدٍّ االتساع من يبلغ شامل
يؤدي — يربره ما له كان ولو — املرشوع لهذا الرئيسية الخطة يف الضئيل التغيري كان
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أن العمل مركز عن البعيدين املوظفني وسع يف يكن ولم النائية، أجزائه يف اضطراب إىل
من ذاك أو الجزء هذا بشأن املرتجلة أوامرهم عنه تُْسِفر ما األحوال جميع يف يدركوا
مخالفة عىل يجرءُون املحليون املوظفون يكن ولم برمته، العمل يف تؤثر وخيمة عواقب
يضاف بعد، فيما األمور تستقيم أن مؤملني إطاعتها من بُدٌّ لهم يكن فلم األوامر، تلك
القائمني عىل املستمر القبض طابعه الرشطي التدخل نوع من كان التدخل أن هذا إىل

االطمئنان. وعدم الخوف من بجو أحاطهم مما وتهديدهم واستجوابهم بالعمل،
عبارة يف كله تلخيصه فيمكن وضآلته العمل اضطراب أسباب من الثاني: القسم أما
ضئيلة كانت العمال أجور أن ذلك اإلنتاج؛ عملية يف اإلنساني الجانب إغفال هي واحدة
عرشات أن مع الوقت، ذلك يف الرويس للنقد الرشائية بالقيمة ُقدِّرت إذا لها يُْرثَى ضآلة
مباٍن إقامة ويف بها، يُنتَفع ال آالت رشاء يف حساب بال تبدَّد كانت الروبالت من املاليني
الورق، عىل رسوم مجرد بقيت فقد العمال مساكن مرشوعات أما قليل، بعد عنها يُتَخىل
يترسب سقوف ذات عجل، عىل أقيمت خشبية ثكنات يف يُْحَرشون أنفسهم العمال وظل
كل كان لقد البدائية، الصحية الوسائل تنقصها رطبة وأرض وجدران املطر، ماء منها
ه يوجِّ أحد يكن فلم اإلنتاج هذا جهودهم عىل يقوم من أما اإلنتاج، هو به يهتمون ما

واالزدراء. اإلهمال موضع كانوا بل عناية، أقل إليهم
صحبة يف الثكنات أزور أن نيقوبول إىل مجيئنا من الثاني اليوم مساء يف وقررت
عىل املرشف واملوظف املحلية، الحزب لجنة وأمني البناء، أعمال عىل املرشف الرئيس
قبيحة املساكن من صفوف إىل وصلنا حتى كعوبنا إىل الوحل يف نخوض نا وِرسْ املساكن،
كانت بل العامة، اإلدارة أبنية يف الكهرباء وجود مع الكهربائي النور إليها يمتد لم املنظر
عىل شاحبًا ضوءًا تلقي صغرية زيت أوعية يف مغمورة فتائل مع الكريوسني مصابيح

حسري. وهو خاسئًا البرص منها يرتد القذارة من مناظر
بابها فدققت اإلطالق، عىل فيها ضوء ال وكأنها خارجها من الثكنات إحدى وبََدْت

بالدخول؟» لنا تأذن هل الرفيق، أيها الخري «مساء السن: كبري ملتٍح رجل ففتحه
أنتم؟» «ومن –

العام.» املركز من «لجنة إلينا وأشار هنا» ومعي الحزب لجنة رس أمني «أنا –
بعض أتريدون قرصنا! يف بكم مرحبًا جميل! «يشء ساذجة: سخرية يف العامل فقال

الكريهة.» الروائح من دعكم البق؟ تفضلون أم الجرذان
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يقرءُون سنٍّا منه أصغر شبان قذر فراش عىل وجلس تقريبًا، مظلمة الثكنة وكانت
معظم إلينا يلتفت ولم الورق، يلعبون غريهم وجلس الضوء، ضئيلة زيتية مصابيح يف
منهم جماعة ولكن ستني، أو خمسني نحو عددهم البالغ العمال من الثكنة يف كانوا َمن

أرجلنا. بني تجري فأرة وجاءت ويلعنون، يشكون حولنا وا التفُّ
خرق إنها ال، وسائد؟ هذه وهل فراًشا؟ هذا املتاع سقط «أتسمون العمال: أحد وقال

قذرة.» بالية
الفراش؟» أغطية تغري حتى تميض يوًما «كم وسألته:

وقد أشهر، ثالثة أو شهرين فكل يواتك لم وإذا الحظ، واتاك إذا شهر كل «تغري –
أبًدا.» تغري ال

هنا تعاَل والجرذان، الحرشات من ينجينا ما نجد ال «إنا قائًال: آخر رجل وصاح
وانظر.»

منزعًجا البق فخرج مرات، األرضعدة به ورضب حديد من رسير أطراف أحد ورفع
مني. الرغم عىل مرتاًعا وتراجعت الحجرة أرض منه اسودت حتى معششاته من

نتناوب هنا إنا الحرشات؟! عندنا تعشش ال «ولَِم فقال: القصة يكمل آخر عامل وجاء
مرة من أكثر تُْغَسل ال واألرض الفراش، يربد أن قبل تجيء وطائفة تروح طائفة العمل،
يف فنحن الدنيا أمطرت فإذا بعينه، العذاب هي بل حياة ليست هذه أن والحق الشهر، يف

الشمايل.» القطب يف كنا الربد اشتد وإذا نوح، سفينة
تشكون؟» ال ولَِم هذا؟ عىل تسكتون «ولَِم وسألته:

تأتي اللجان إن الشكوى! من نناله الذي الخري أكثر ما أال «نشكو! مستهزئًا: فقال
العمل أن ونعرف نعمل، أن نريد ونحن شيئًا، ذلك بعد نسمع ال ثم أنتم، أتيتم كما إلينا
الثكنات إحدى يف العمال إن ثم حجارة، من ال ودم لحم من ُخِلْقنا ولكننا وخطري، الزم
تطاق، ال التي التعسة الحالة تلك به يصلحون شيئًا يفعلوا أن ما يوًما قرروا األخرى
ما تعرفون وأظنكم أمورهم، تنصلح حتى العمل إىل يذهبوا أال عىل أمرهم فأجمعوا

حدث.»
حدث؟» «ماذا –

جوابًا. أحد يحر فلم كلهم وسكتوا
أعرف ال أني لك وأؤكد دنيربوبرتوفسك من قادم إني حدث، ما يل وقل تخف «ال –

حدث!» ما
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الزعماء.» استُْدِعَي «لقد فقال: بالجواب آخر رجل وتطوع
استُدعوا؟» مكان أي «وإىل –

ُدُعوا بل البرية، مرشب إىل أو الكنيسة إىل يُْدعوا لم إنهم القول إىل بي حاجة «ال –
أبًدا.» إلينا يعودوا لم فإنهم ذلك وفوق الحال، بطبيعة السيايس القسم إىل

إجازة إىل حاجة يف كانوا «لعلهم مريرة: ضحكة يضحك وهو امللتحي العامل وقاطعه
سيبرييا.» يف يقضونها

تم وما البيوت فتشا قد أيًضا هما وكانا اللجنة، عضوي زمييلَّ إىل رأيت ما ونقلت
الليلة وقضيت رفيقيه، به ليخرب يرسه يشء عن منا أحد يكشف ولم املصانع، أبنية من
العمال يعانيه وما أقذار من شاهدت ما ويقضمضجعي يؤرقني فرايش، يف أتقلب ساهًرا
لعدم أو تعبهم لفرط إلينا أمرهم يشكوا لم الذين قنوط عضدي يف ويفت وشقاء، آالم من
اللتان وكراهيتهم إيلَّ تحدثوا الذين سخرية آملتني مما أكثر منهم ذلك فآملني اكرتاثهم،
ما األمور إصالح من يأًسا وزادني قتاًما الصورة هذه زاد ومما بأقوالهم، عنهما عربوا

أبًدا. إليهم يعودوا ولم استُدعوا الذين الزعماء عن العمال أولئك قاله
الرؤساء جميع شهده باملدينة الحزب لجنة مركز يف اجتماع الثاني اليوم يف وُعِقَد
ألفاظ، من اللغة به أسعفتني ما بكل رأيت ما لهم ورشحت نيقوبول، مصانع يف املسئولني
أمام أعمالهم عىل ليحاَسبوا سيُْدَعون موظفيه أن املصانع مدير برتشكو الرفيق وأعلن
النظام من يشء الوقت ذلك من أيام خمسة بعد يحل لم إن العليا السوفيتية السلطات
تعود لن اللجنة أن تسبكياكوف الرفيق وأعلن الثكنات، يف أطنابها الضارية الفوىض محل

الخمسة. األيام نهاية يف األمر إليه يئول ما لرتقب هي حيث باقية هي بل مقرها، إىل
األرضويغسلونها يمسحون الرجال من بمئات جيء فقد أعجبها، ما أيام هذه وكانت
إىل األقل عىل ومرة خاركوف إىل كثرية مراًرا واملرسة الربق أسالك واهتزت ويصلحونها،
العمال ورشع الوسائد، وأكياس الفرش بأغطية مألى أسفاط فجاءت نفسها، موسكو
تتجمع بأن قبل من سمحوا الذين املوظفني وكأن الثكنات، إىل الكهربائية األسالك يمدون
اغتباًطا وأكثرهم إصالحها عىل الناس أحرص أنفسهم هم أصبحوا قد املروعة األمور هذه

اإلصالح. بهذا
سبب كان بل فيها، راغبون ألنَّا الرشور هذه توجد «لم فقال: أحدهم إيلَّ وتحدث
العمل من خري مجاريها يف تجري األمور ترك وإن عالجها، عن عاجزون أنَّا وجودها
التنظيف عملية إىل مثًال انظر التبعة، تحمل يف يرغب إنسانًا تجد ال إنك الجهود، وبذل
وامليزانية اإلقليمية، الحزب لجنة تمثلون ألنكم إال مستطاعة تكن لم عملية فهي الشاملة،
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يستطيع الذي ذا وَمْن الرضورية، اإلصالحات أو النظيفة لألغطية اعتمادات تحوي ال
آخر.» وال لها أول ال مفرغة دائرة ترى كما إنها بامليزانية؟ العبث

رجًال وكان املهندسني، رؤساء أحد مع لسفرنا السابقة الليلة يف العشاء وتناولت
الحزب. أعضاء غري من كبريًا

وكفى، الروس الفكر رجال من أنا بل حزبكم، من «لست حديثه: أثناء يف يل فقال
أدراج جهودي تذهب أن عيلَّ يعز مهندس ولكني الخاصة، شئونكم يف أتدخل أن أريد وال

هذا. قويل يف تصدقني أن وأرجو والرخاء، الخري لها وأبغي بالدي أحب فأنا الرياح،
ما يدرسون ال فيه والذين الشديد، للنقد عرضة العام املركز إىل به نتقدم ما كل إن
ومهما «السياسية»، النظر وجهة من يدرسونه بل هنديس، عمل أنه عىل إليهم به نتقدم
فإذا الصواب، عن وبُْعده سخافته من يكن مهما إطاعته، عىل مرغمون فإنا قرارهم يكن
يف إننا بل الكالم، نستطيع ال ولكننا األمرَّين، خطئهم جراء من قاسينا الرؤساء أخطأ

أخطائهم.» تبعة علينا تلَق لم إن محظوظني سعداء نكون الواقع
معونة؟» منهم تلقون أال املحليني؟ الحزب أعضاء يف تقول «وماذا –

للتجسس لها حرص ال مناصب لديهم إن كرافتشنكو، الرفيق عزيزي يا «آه –
للحزب التابعة املصانع لجنة إن كثرية، مناصب عندهم لها فليس املعونة أما والرقابة،
وهم لتفحصوا، اآلن هنا وأنتم يفحص، السيايس والقسم تفحص، املدينة ولجنة تفحص،
ُعِهَد إذا بأنه يقيض الواجب أن تظن وقد بعض، عن بعضهم ويفحص عنا يفحصون
أحسن عىل إلنفاقه الكافية الحرية لهم فلتُْرتَك تدبريه يحسنون الذين إىل الكثري باملال
هذا بنا يظن أن عىس فيما نتناقش أوقاتنا من نقيض أننا فعًال يحدث الذي لكن وجه،
أنا أجرؤ أكن ولم اإلنشاء، ويف الهندسية األعمال يف منها نقيض مما أكثر ذاك أو الرجل

السن.» كبري رجل ألني إال الرصاحة بهذه إليك التحدث عىل نفيس
الزيارة هذه إىل بفكري اآلن عدت ما وإذا محزون، مكتئب وأنا نيقوبول وغادرت
أقرب هي ما بطريقة إنشاؤه تم قد املصاهر من كبريًا قسًما أن فيها ما أعجب كان
القائمون له قدر مما أكثر إنشاؤها استغرق لقد العادات، وخوارق املعجزات إىل الطرق
ال العذاب من ألوانًا منشئوها وقاىس لها، رصد مما أكثر املال من عليها وأُنفق أمرها، عىل

األمر. آخر أُنِْشئت ولكنها لها، حرص ال بأرواح سبيلها يف َي وُضحِّ تصورها، يمكن
بتوصياته، مشفوًعا موسكو إىل الحزب ورفعه ُمفصًال، تقريًرا الحزب إىل ورفعنا
القسم اعتقال من العمال شكوى وحتى البق حتى عنه أرَض لم مما شيئًا أنا أُغفل ولم
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أو موسكو إىل االعتقاالت هذه عن ذكرته ما وصل هل أعرف ولست لزمالئهم، السيايس
إليها. يصل لم

لقد شهور، عدة من فيها أفكر كنت خطة تنفيذ عىل تصميًما التجربة هذه وزادتني
لوجه وجًها إليه والتحدث أورزنكدز الرفيق مقابلة وأحاول موسكو إىل أسافر أن اعتزمت
مصنع حاجة مع تتفق الخطة هذه كانت وإذ ومساوئ، أخطاء من حويل شاهدت عما
يتحمل أن وريض املصنع، مدير جليوبنكو الرفيق عليها وافق فقد برتوفسكي-لينني

الرحلة. نفقات املصنع
مبارشة. الثقيلة الصناعات وزارة إىل املحطة من وذهبت

زيارتيَّ يف به أشعر لم بما فيها شعرت ولكني ملوسكو، الثالثة زيارتي هذه وكانت
الفرق هذا أسباب من وكان مدنها، وسائر البالد عاصمة بني عظيم فرق من السابقتني
مدن عىل طرأ ما أسبابه أكرب ولكن مظهرها، يف عظيم تحسني من العاصمة عىل أُْدِخَل ما

رسيع. تقهقر من األقاليم
أو بدنيربوبرتوفسك وازنتها إذا والرخاء الرفاهة مهد كأنها موسكو يل وبدت
طويلة الكربى العاصمة يف الحوانيت أمام الناس صفوف تكن فلم نفسها، بخاركوف
النشاط وكان فيهما، مثلها خالية فيها الرفوف تكن ولم األوليني، املدينتني يف كصفوفهم
الكربى والطرقات بها، معتنى نظيفة والشوارع متفائلني، والناس محسوًسا ظاهًرا فيها
ومر خارجها، من املدينة إىل القادم تبهر الحديثة واملباني باألسفلت، حديثًا ُرِصَفت قد
الكبرية األوبرا ودار والفنادق، التمثيل دور به تحيط الذي األوبرا ميدان يف السائق بي
أحسن املدينة طرقات بهم تزدحم الذين الناس ورأيت العدد، الكثرية الجميلة والحوانيت
الطرقات يف يتسكعون ال أنهم فيهم ني رسَّ ما أكثر وكان املدن، سائر يف أمثالهم من ملبًسا
النشاط مظاهر عليها تبدو نفسها مشيتهم كانت بل هًدى، غري عىل فيها يجولون وال

بأجمعها. الروسيا بالد يف غريبة تكون أن تكاد التي والرشاقة
وحصلت بنفيس، هناك كان من وعرفت أورزنكدز، الرفيق كان حيث إىل ووصلت
أنني حظي حسن من وكان رسه، أمني سمشكني للرفيق نفيس قدَّمت ثم مرور، جواز عىل
من التوصية رسائل من معي ما عىل وأطلعته املقابلة، سبيل يل فيرس قبل من قابلته

قدومي. نبأ الوزير يبلغ بأن ووعدني وغريه، جليوبنكو
البزة حسني كلهم وكانوا االستقبال، حجرة يف ينتظرون عرششخًصا ستة وأحصيت
تقريبًا كلهم أيديهم يف أجنبية مالبس يلبسون بعضهم وكان النعمة، مظاهر عليهم تلوح

131



الحرية آثرت

ذوي ومن الهامة املراكز ذوي من أنهم عىل كلهم مظهرهم ويدل مخترصة، مكاتيب
الصناعية املرشوعات مديري أو املتحدة الصناعات رؤساء من أنهم عليهم ويبدو اليسار،
سنٍّا الحجرة يف َمْن أصغر وكنت االقتصاديني، الزعماء طبقات أعىل من وكلهم الكربى،
الحارضون ونظر قرابة، الزعيم وبني بينه فقري أو دخيل كأني وأحسست ملبًسا، وأقدمهم
من الحفل هذا يف اإلنسان هذا يصنع «ماذا يقول: حالهم لسان وكأن الريبة من بيشء إيلَّ

العظماء؟»
مكتب إىل املؤدية الكبرية األبواب خلف من منبعثة ورصاًخا أصواتًا فجأة وسمعنا
إىل كلنا أعيننا وتطلعت الكرجي، الوزير أورزنكدز صوت نربات فيها وتبينت الوزير،
غاضبًا كان إن غضبه أن يف نشك نكن لم أننا ذلك الرهبة؛ من قليل وبغري باهتمام الباب
بعنف الباب ُفتح ثم أجلها، من كلنا جئنا التي لألغراض وخيبة لنا رش نذير سيكون
حقيبة يجر الخوف، مظاهر عليه وتبدو جسمه، من العرق يتصبب بدين رجل منه واندفع
وأشواك، وسكاكني مالعق املائدة: أدوات من حزمة الحقيبة من وسقطت مفتوحة، مالبس
حقيبته، يف عصبية بحركات ألقاها ثم األدوات، ليجمع بحمله مثقل وهو املسكني ووقف

منا. واحد إىل ينظر أن دون الحجرة من وهرول املرتجفة، بأصابعه وأغلقها
يف ليس الوجه باشَّ مبتسًما أورزنكدز خرج الوقت ذلك من دقيقتني أو دقيقة وبعد

له. إجالًال جميًعا ووقفنا العنيف، املنظر ذلك آثار من أثر مظهره
أنني يف أشك «لست عام: بوجه الحجرة يف َمْن إىل خطابه موجًها يضحك وهو وقال
أدوات إيلَّ يحمل جاء لقد بهذا، جدير أنه الحق ويف حداد، بألسنة الوغد هذا سلقت قد
شبيهة الصنع، بدائية املنظر، بشعة كلها ولكنها بالجملة، لإلنتاج نماذج لتكون املائدة
نمحو أن الرفاق أيها واجبنا من إن اآلدميني، من للمتوحشني حتى تصلح ال بالفئوس،
كما الكيف نريد إنا السوفيت، لشعب يصلح يشء أي بأن القائلة الفكرة تلك األذهان من

املكان؟» هذا إىل كلكم بكم جاء ما فألنظر واآلن الكم، نريد
واحد مطالب سمع إذا وكان سمشكني، جانبه وإىل زائر إىل زائر من الوزير وتنقل
أن ورأيت معني، يوم يف ملقابلته يعود أن إليه طلب أو مساعديه، أحد إىل أحاله منهم
شعره يف الشيب وزاد السابقة، املرة يف رأيته حني كان عما بدانة زاد قد أورزنكدز
كانت املتكلفة، غري الطبيعية البشاشة ذات الضخمة مالمحه ولكن املتهدل، وشاربه الكث

يراه. من نفس يف الثقة تبعث تزال ال
منها واحدة عىل رسيعة نظرة فألقى الرسائل، من معي ما ناولته إيلَّ وصل وملا
إني نعم، القديم؟ صديقي يا حالك «كيف وقال: وجهه أسارير أبرقت وقد إيلَّ نظر ثم
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أتحدث أن ويرسني دراستك، يف ناجًحا تكون أن وأرجو كرافتشنكو، رفيق يا جيًدا أذكرك
جميع له وهيئ سمشكني، يا الرفيق بهذا اعتِن مساء، العارشة الساعة يف هذا وليكن إليك،

الراحة.» أسباب
عىل ليهنئني ذراعي عىل بيده وضغط سمشكني جاءني مكتبه إىل الوزير عاد وملا
يسلك رسه أمني وجاء واملودة، الرضا دالئل أورزنكدز يل أظهر لقد حظوة، من نلت ما
وما رضا، من نلت ما عىل الحسد من بيشء الحجرة يف من إيلَّ ونظر رئيسه، مسلك معي
بابتسامة يحظى الشباب رشخ يف يزل لم الذي «أهذا أنفسهم: يف قالوا أنهم يف شك من

العظماء؟»
من ورقة فيها َمْن إىل وقدمت العاصمة» «فندق إىل أقلتني كبرية زرقاء عربة وركبت
نفيس خبيئة يف وأحسست األعىل، الطابق يف كبرية غرفة إىل فوري من فأخذني الوزير،
نفوذ. من القرب هذا عيلَّ يخلعه وبما السلطان، ذوي من لقربي عيلَّ عادت التي بالعظمة
بأصص مزينة الجدران عالية ضخمة حجرة وهو الفندق، مطعم إىل املساء يف وذهبت
األلحان، بعض تعزف جاز جوقة وفيها مزدحمة ورأيتها الضخمة، االستوائية النباتات
يرقص ونساء، رجال املمردة شواطئها وعىل سمك ِبْركة يكون أن يشبه ما وسطها ويف
كتلة كأنهم فكانوا الشواطئ هذه بهم ازدحمت وقد املوسيقى، نغمات عىل منهم اثنني كل

موًجا. املكان بهم يموج البرش من واحدة
دقائق، عدة بعد إال الجديد املنظر هذا وبني نفيس بني أوائم أن مقدوري يف يكن ولم
هل أو ا؟ حقٍّ السوفيت اتحاد من قطعة املكان هذا يكون أن يمكن «هل نفيس: وساءلت
وأبرصت البيضاء؟» الشاشة عىل تُْعَرض مناظر فيه أرى ملهى إىل ً خطأ قدماي قادتني
أماكن يف وشاهدت والراقصات، والراقصني الطعام صحاف أصيص يف نخلة وراء من
الثياب يرتدون كانوا املطعم يف َمن سائر ولكن روسية، نصفية قمصان يف رجاًال متفرقة
لم قصرية جالبيب يرتدين بعضهن فكان النساء أما الرقاب، أربطة فيها بما األوروبية
مالبس ترتدي طائفة ومنهم كثريًا، األجانب عدد وكان الكتب، أغلفة عىل إال قط أَرها
املطعم نهاية يف البواكي إحدى خالل من وشاهدت املنشاة، البيضاء والقمصان العشاء
الرجال من عدد إىل املرشوبات يقدمن الحسان الفتيات من عدد وفيه الرشاب، مكان

الروس. غري من أنهم عىل مالمحهم تدل عالية كرايس عىل الواقفني
قول وتذكرت نيقوبول، ثكنات منظر بمخيلتي طاف حتى املكان يف أستقر كدت وما
أبعدت ولكنى ا؟» بقٍّ أم جرذانًا أتريد الرفيق، أيها مسكننا إىل بك «مرحبًا نزالئها: أحد
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الوقت من قليل إال يميض ولن موسكو، هذه إن لنفيس: وقلت مخيلتي من الفكرة هذه
البالد. مصاير يف يترصفون الذين الزعماء الستة من واحد مع «حديث» يف أكون حتى

االستقبال حجرة يف أخرى مرة كنت طويل بزمن املحدد املوعد يحل أن وقبل
يل: وقال سمشكني، مني اقرتب بقليل، العارشة الساعة وقبل الوزير، ملكتب املالصقة

الوزير.» مع بوخارين الرفيق ألن الوقت؛ بعض االنتظار إىل اضطررت «ربما
نفسه، لينني حرضة يف الساعة هذه يف وكأني عنيفة، دقة قلبي ودق بوخارين! الرفيق
وتروتسكي، لينني إال بوخارين من أعظم هو َمْن الثورة يف العظماء أسماء بني يكن لم إذ
للجان لالنضمام نفىس أعد كنت حني الشيوعية»1 «أبجدية املسمى كتابه درست ولقد
أنصار املنشقني من بأنه سنني ببضع ذلك قبل اتُِّهَم قد بوخارين نيقوالي إن نعم الشباب،
كان اسمه ولكن كتبه، يطالعوا أن الناس عىل وُحرِّم الرسمية وظائفه من وُجرِّد اليمني،
ذلك يف هناك بأنه إحسايس مجرد وكان السحر، من هالة هذا رغم به تحيط يزال ال
مشاعري يهز ألن كافيًا بهذا إحسايس مجرد كان الباب، ذلك إال عني يحجبه ال املكان،

مني. الرغم عىل
بوخارين «إن قائًال: وهمس أدخل بأن سمشكني إيلَّ أشار الوقت من قليل وبعد

يقابلك.» وأن يبقى أن إليه طلب الوزير ألن هناك؛ يزال ال
خلف الوزير وجلس وبوخارين، أورزنكدز أصافح كنت حتى لحظة إال هي وما
الكهربائية األزرار من وصفوف مرسات، وست وكتب أوراق عليه انترشت كبري، مكتب
صور جدرانها عىل ُعلَِّقت رحبة، حجرة يف املكتب جوار إىل أمامه وبوخارين أنا وجلست
صاحبها كتب لستالني شمسية صورة املكتب عىل وُوِضَعت وستالني، ولينني ملاركس كبرية

رسجو.» «إىل رديء: بخط أسفلها يف
كرافتشنكو، رفيق يا «مرحبًا روعي: يهدئ أن أظن ما عىل يحاول وهو الوزير وقال

نيقوبول.» مرشوع عن تعرفه بما مختًرصا واضًحا حديثًا حدثنا
آراء يل فإن دنيربوبرتوفسك، مصنع عن الوزير الرفيق أيها أوًال أحدثك أن «أحب –

لك.» أبسطها أن أريد عمله يف خاصة
«قل.» –

.The ABC of Communism 1
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ترتيبًا ذهني يف قبل من رتبتها ألني واضًحا؛ بسًطا املسألة أبسط أن وسعي يف وكان
عىل التنظيم وإىل التوسيع إىل حاجة يف املصنع أجزاء بعض إن أوًال له: فقلت منتظًما،
والة حرص لشدة أمرها أُْهِمَل قد القديمة مبانيه بعض أن له وأظهرت األساليب، أحدث
قليلة ماليني إنفاق أن الدقيقة باإلحصاءات له وبرهنت جديدة، مباٍن تشييد عىل األمور
مما أكثر إنتاج إىل يؤدي املصنع هذا من القائمة األجزاء بعض تحسني يف الروبالت من

جديدة. مصانع تشييد يف أضعافها عرشات إنفاق إليه يؤدي
عنه، رضائه عىل داللة الحديث هذا سمع حني عريضة ابتسامة بوخارين وابتسم
قبل وكان الجديدة، املصانع تشييد يف اإلرساع يف يعارض أنه قبل من عنه ُعِرَف فقد
بأنه ووصفه الخمس السنوات مرشوع نواحي بعض يف طعن قد السكوت عىل يُْرَغَم أن

املغامرات». إىل نزعة «مجرد
كانت وإن كرافتشنكو، رفيق يا عام بوجه معك متفق «إني بقوله: أورزنكدز عيلَّ ورد
والتمحيص.» الدرس إىل حاجة يف املتحدة برتوفسكي-لينني بمصانع الخاصة املشاكل
«أبلغ قائًال: حديثه واصل ثم أمامه كانت الورق من إضمامة عىل مالحظات بعض ودوَّن

حديثك.» يف فلتستمر واآلن مطالبه، ببحث سنُْعنَى أننا جليوبنكو املدير
يف والتزمت لنيقوبول، زيارتي من ذهني يف انطبع ما أصف بعدئٍذ أخذت ثم
واصلت حني ولكني قبل، من عقيل يف أعددتها التي الشكلية الفنية العبارات األمر بادئ
لديَّ كان ما فذهب وتربم، قذارة من فيها وما الثكنات ذكرى مخيلتي إىل عادت الحديث
وإرساف تلف من شاهدته ما أرشح وأنا الغضب نغمة صوتي يف ْت وَرسَ حصافة من
بها، لهم ِقبَل ال ظروف من العمال بحياة يحيط ما أصف كنت حني وخاصة واضطراب،
التي الظروف إصالح يف الروبالت من ماليني بضعة أنفقنا إذا أننا يف أشك «لست له: وقلت
اإلنساني العنرص إهمال أما املرشوع، نفقات من طائلة مبالغ سنوفر العمال فيها يعيش
وخيمة والدمار السفه من مأساة إىل نيقوبول مثل مكان يف كله املرشوع سيحول فإنه فيه

العاقبة.»
مرحى!» «مرحى، بقوله: بوخارين قاطعني حتى العبارة بهذه أنطق كدت وما

يستطع. لم ولكنه ابتسامة يكبت أن أورزنكدز وحاول
مشكلة هي الرئيسية املشكلة «إن فقلت: لساني وراء انسقت وقد حديثي وواصلت
التي السلع مشكلة بعدها وتأتي العمال، أصغر إىل املهندسني أكرب من بأجمعها األجور
من يحتاجونه ما األجور من ينالون بما يشرتوا أن العمال يستطيع حتى يستهلكونها،
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بك اجتمعت حني الوزير أيها إليك شكوت ولقد املنازل، ولوازم والكساء كالطعام السلع
يف شك من وما الصناعية، املرشوعات إدارة يف له رضورة ال الذي التدخل من مرة أول
يف ذهبنا قد اآلن ولكننا مرشوع، كل لنجاح الزمتان املوحدة والتبعة املوحدة اإلدارة أن
ولقد عملهم، شئون يف يقولونها كلمة للعمال يبَق ولم القصوى، الغاية إىل األخرى الناحية
يرفعوا أن أنفسهم لهم سوَّلت إذا السيايس القسم أمام يُْدَعون أصبحوا أن أمرهم من بلغ
أكون أن أخىش أني عىل بها، لهم ِقبل ال متاعب من يقاسونه ما عىل باالحتجاج أصواتهم
أحدثك بما أشعر ألني تؤاخذني فال كذلك األمر كان فإن طوري، عدوت قد هذا حديثي يف

نفيس.» أعماق يف عنه
يفصح إنسانًا أسمع أن يرسني إني الرفيق، أيها ال، ال، «ال، قائًال: أورزنكدز وصاح
علينا، خاٍف أنه تظن وال صحيح تقوله ما كل إن فيه، ما بعض عن ال كله قلبه يف عما
الداء تشخيص ولكن مثًال، األجور بمشكلة العناية أشد يُعنى ستالني الرفيق أن لك وأؤكد

مداواته.» من كثريًا أسهل
حياتي يف خرجُت هل أثنائه يف الوزير وسألني ساعة، من يقرب ما الحديث هذا ودام

بالدنا؟ من
بالد يف تصدر التي الفنية الصحف قرأت ولكني منها، أخرج لم «ال، قائًال: فأجبته
الحاجة أشد يف نحن كثرية، أشياء البالد تلك يف أن منها فعلمت وأمريكا، وأملانيا السويد

نتعلمها.» أن إىل
أمر فلتنَس واآلن املعهد، يف دراستك تتم أن بعد أملانيا أو أمريكا إىل نرسلك «قد –

ومتاحف؟» مسارح من موسكو يف ما شاهدت هل الوقت، بعض والعمال العمل
مشاهدته.» أستطيع ما أكثر منها أشاهد أن أرجو ولكنني بعُد، إليها أذهب لم «ال، –
يف سمشكني فانتظر موسكو، يف تقضيها أيام خمسة إجازة أمنحك إني «حسن، –

أخرى.» مرة اللقاء وإىل االستقبال، حجرة
أكون ما أقرب اللقاء هذا يف كنت لقد عنده، من خرجت حني وعيي أفقد وكدت
حجرة يف الجالسون وأخذ بعقيل، يذهب السلطة بهذه إحسايس وكاد العليا، السلطة إىل
كانوا أنهم يف شك من وما يخفوها، أن قط يحاولوا لم دهشة يف إيلَّ ينظرون االستقبال
خطري رجًال يكون أن بد ال الوزير وقت من كاملة بساعة يستأثر الذي الرجل أن يعتقدون

قليل. بعد سمشكني وجاءني الشأن،
وإليك نفد، قد املال من معك كان ما أن يف أشك لست الرفيق، أيها «أهنئك يل: وقال
الفندق، يف نفقاتك نحن وسنؤدي الفني، موسكو مرسح وإىل البلشوا، مرسح إىل تذكرتني،
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فمتِّع أورزنكدز، الرفيق من لك منحة وهي الخاصة لنفقتك الروبالت من ألف وهذه
تليفونيٍّا.» تخاطبني أن إال عليك فما يشء إىل احتجت وإذا شئت، كيف نفسك

العاصمة مطعم إىل ذهبت وملا الفندق، إىل أقلَّتني كبرية بسيارة أخرى مرة يل وجيء
ولم بلدية، أغاني يغنون الغجر، من مغنية عرشين من جوقة فيه شاهدت عشائي ألتناول
من وما غرابة، من قبل به أشعر كنت ما عني ذهب فقد املرة هذه يف رأيت ما يدهشني
بي، الالئق املكان يف هنا بأني أشعرني قد وبوخارين أورزنكدز مع وجودي أن يف شك
النعيم ملغريات يخضع أن اإلنسان عىل أسهل ما أال املختارة، الصفوة أحد أصبحت كأني
العمال صغار بعض يعانيه مما النفسية آالمي تطول الزمن من كم ترى والسلطان!
موسكو يف أعيش أيًضا أنا كنت أنني لو وأمثالها نيقوبول مصانع يف املجهولني املعذبني
موسيقية وفرقة أشاء، حيث إىل تقلني فخمة سيارة مني وبالقرب باملال، الجيوب مثقل

الضمري؟ وخز من به أشعر أن عىس ما نغماتها تغرق
غنائية، تمثيليات وعدة صامتة راقصة تمثيلية التالية األيام الخمسة يف وشاهدت
ساعات عدة وقضيت يختنجوف، مرسح يف مسائية وتمثيلية موسكو، يف للفنون ومعرًضا
التي املعاهد من وغريها لينني، ومكتبة الثورة متحف ويف الفني، تريتاكوف معرض يف

وجمال! علم من العالم يحتويه ما أكثر ما أال يشاهدها، أن إنسان كل عىل يتحتم
وُمثُله الحزب إىل أفكاري جذب الذي األول املحارض لزريف، الرفيق أن تذكرت ثم
أذهب أن فاعتزمت موسكو، يف أيًضا هو كان بعيد زمن من الدنتز فحم مناجم يف العليا
إحدى يف صغرية شقة يف يسكن وكان استقبايل، وأحسن تذكرني عليه دخلت فلما لزيارته،
أعرب أن عيلَّ يصعب لسبب ني ورسَّ موسكو، نهر من الثاني الشاطئ عىل املقامة الوحدات

حجرته. يف معلقة تزال ال تولستوي صورة أرى أن عنه
نشاًطا تقل ال الحزب يف العامالت ومن حسناء شابة وهي بزوجته، الرجل وعرَّفني
تاريخ ملخص عليه أقص أتناوله وأنا وأخذت الشاي، أكواب لنا وقدمت نفسه، زوجها عن
مفصًال وصًفا الحال بطبيعة حديثي خاتمة وكانت التعدين، إقليم يف به التقيت مذ حياتي
أن وأحسست صامت، وهو لزريف إيلَّ وأصغى وبوخارين، بأورزنكدز الجتماعي حماسيٍّا

ضايقته. قد هذه نشوتي
نعم، األوبرا! ودار وسيارات للمسارح وتذاكر روبل «ألف األىس: من بيشء وقال
وكل أتباعهم، من املحظوظني يكرمون املنرصمة العهود يف املالكة األرسة أمراء كان هكذا

غري.» ال االسم هو وبينهم بيننا فرق من هنالك ما

137



الحرية آثرت

إن لزريف، رفيق يا اإلنصاف كل تنصفهم ال «إنك الحماسة: من بيشء عليه ورددت
أنه يف أشك ولست أقوايل، إىل االستماع يف راغبًا كان الوزير أن اللقاء هذا يف أعجبني الذي
أن أظن فإني عليه ويعطف آالمه يدرك هو كان وإذا عليه، ويعطف الشعب آالم يدرك
بالشجاعة إيلَّ يوحي الذي هو وهذا املتأملني، عىل وعطًفا اآلالم لهذه إدراًكا عنه يقل ال لينني

والطمأنينة.»
لجان يف يُختار كان كما موسكو، جامعة يف ا هامٍّ منصبًا وقتئٍذ يشغل لزريف وكان
أن الليلة تلك يف نتحدث ونحن إيلَّ ُخيَِّل ولكن الواسعة، السلطات ذات الهامة الحزب
الحزب عن أدافع الذي أنا وأصبحت وحماسته، الخداعة آماله فَخبَْت انعكست، قد اآلية

ألعماله. املعاذير وألتمس
قريب؟» زمن من القرى إىل سافرت «هل الحديث: أثناء يف فجأة وسألني

فيها.» يحدث مما الكثري أعرف ولكنني إليها أسافر «لم –
قليل منذ عدت لقد آخر، يشء بالعني ورؤيته يشء فيها يحدث ما معرفة «إن –
أحد يف الجماعية املزارع نظام تنفيذ عىل أرشف كنت حيث أوكرانيا يف أودسا مدينة إىل
الهدوء بمثل البالد تلك عن أتحدث أن وسعي يف يكون أال صديقي يا وأخىش األقاليم،

«… الوزير كرم عن به تتحدث الذي
أُْرِسَلت بهم موثوق أعضاء من لجنة يف عضًوا كان أنه لزريف به أخربني مما وكان
املهام تنفيذ عن عجزوا ألنهم املحليني؛ الزعماء من كثري ُفِصَل أن بعد اإلقليم ذلك إىل
مأل الغل وأن اشتدت، فيها الزراع مقاومة أن فشلهم سبب وكان هناك، بها ُكلِّفوا التي
مما كانت املوقف ملعالجة اتخاذها من بد ال التي الشديدة» «القمع وسائل وأن صدورهم،
إىل مولوتوف اضطر حد إىل الخطورة شديد املوقف وبدا املحليون، املوظفون يستطيعه ال
يف ويزيد الحكومة أزر من ليشد العليا السياسية الهيئة عن نيابة بنفسه هناك إىل الذهاب

قسوتها.
يف العاملني الحزب أعضاء مولوتوف الرفيق «وجمع قائًال: حديثه لزريف وواصل
َي ُضحِّ مهما ذ يُنَفَّ أن يجب املرشوع إن وقال: صارًما، رصيًحا حديثًا إليهم وتحدَّث اإلقليم
ماليني البالد يف دام ما للخطر معرضة تظل الثورة أن ذلك األرواح؛ من تنفيذه سبيل يف
إىل ينضمون قد املالك هؤالء فإن الحرب، جاءت ما فإذا الصغرية، امللكيات أصحاب من
ولم لألسف. وال للني مجال هناك يكون أال يجب ولهذا بأمالكهم؛ ليحتفظوا البالد أعداء
بعد البالد يف ارتكبت التي القسوة لرضوب حد ثمة يكن ولم أقواله، فهم يف نحن نخطئ

املرشوع.» تنفيذ عىل للقائمني مولوتوف هه وجَّ الذي اإلنذار هذا
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املؤملة. الذكريات تلك بهما يطرد أن يريد كأنه يديه بكلتا وجهه لزريف وغطى
دعاوى أصداء يردد من منهم وكان العاصمة، أغادر أن قبل معاريف من عدًدا وزرت
من جنان يف يعيشون الذين الراضون هم وهؤالء الصحف، محرري وأقوال الحزب
بسائر الصلة مقطوع يكون ويكاد موسكو، أطراف يتجاوز ال منعزل عالم ويف الدعاوة،
من مصطنعة مظاهر عليهم تبدو لزريف أمثال من آخرون ومنهم عام، بوجه البالد
أهل دهى ما هول من قلوبهم تتفطر تكاد أمرهم حقيقة يف ولكنهم البالد، عاصمة تفاؤل
ووجهوا نفيس، يف طيب أثر من للوزير زيارتي تركته ما أفسدوا الذين هم وهؤالء البالد،

أخرى. وجهة أفكاري
موسكو، يف القيت وما رأيت ما أهيل مسامع عىل أقص وأنا الطرب ني يستخفَّ ولم
وال السيارات وال األلف الروبالت عن شيئًا أذكر ولم لجليوبنكو، شاهدته ما أنقل أو
جريمة عن للقوم كشفت ذكرتها إن بأني غامًضا إحساًسا أحسست ألني املسارح؛ تذاكر

الجريمة. هذه نوع أحدد أن وسعي يف يكن لم وإن اقرتفتها،
بسبب منه فاتني ما لتعويض والدرس الحفظ يف الجهد مضاعفة من بد ال وكان
من وكان األسباب، من ذلك ولغري وموسكو لنيقوبول زيارتي يف معهدي عن انقطاعي
له حصَّ ما لت حصَّ أن ألبث فلم الفنية، الدراسة تلك يف صعوبة أجد لم أني حظي حسن

فرقتي. يف زمالئي
عدت فقد موسكو، من عودتي من قالئل أشهر بعد منزلنا إىل الصغرية كاتيا وجاءت
أمي ولكن للعشاء، استعداًدا ألغتسل الحمام إىل بالدخول وهممت مساء ذات املعهد من

فيه. تستحم الصغرية البنت إن قائلة: أذني يف وهمست أوقفتني
بنت؟» «أية فسألتها:

القرى.» يف تقع مروعة أحداثًا إن بعد، فيما سأخربك «صه، –
كلمات، بضع يف القصة عيلَّ ت وقصَّ قليل، بعد أمي بي ولحقت حجرتي إىل وذهبت
التابعة الكليات إلحدى ومديرة الحزب أعضاء من وهي عمي، ابنة نتاشا إن فقالت:
األعمال بعض لقضاء بها قامت رحلة من عائدة القطار تركب كانت املصانع، من ملصنع
العمر من تبلغ بالية، أسمال يف صغرية فتاة القطار عربة يف عليها فأقبلت املصلحية،
تعطيها أن يُْسَمع يكاد ال متهدج صوت يف إليها وطلبت سنة، عرشة إحدى أو سنني عرش
الطفلة عينَي يف شيئًا ولكن عليها، غريبًا الصوت هذا يكن ولم بها، تتبلغ الخبز من كرسة
إىل البائسة بالفتاة فجاءت األثر، أعمق نتاشا قلب يف ترك املتغضنة ومالمحها الحزينتني

املنزل.
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الربد هو نفيس يف أثَّر الذي «ولعل بها: مجيئها عن تعتذر وهي ألمي نتاشا وقالت
إال الجسد عارية القدمني حافية اإلنسانية من القطعة هذه رؤية أطق لم فإني الشديد،

الليلة.» تلك مثل يف القارس الربد يف تخرج البالية األسمال من قليل من
آخر فرًدا «إن تبتسم: وهي وقالت منزلنا، يف الطفلة تُبِْقي أن فورها من أمي وقررت

وعانقتها. ذراعي بني وأخذتها شيئًا.» يكلفنا ال الكثريين األرسة أفراد إىل يضاف
القرار.» هذا قررت أنك ويرسني بحق، أم «إنك قائًال: أمي وخاطبت

أنابيب بجوار األرض عىل جالسة الصغرية كاتيا فرأيت الطعام حجرة إىل وذهبنا
حتى جسمها يصغر أن تريد كأنها الجسم منكمشة مرتاعة، اللون صفراء وكانت التدفئة،
شعرها وكان ناظري، عن تحجبها أن أمي ثياب تالفيف بعض وكادت العني، تراها ال
من لونه ذهب بيضاويٍّا، الصغري ووجهها رأسها، وسط يف ومفروًقا مجدوًال املبتل األسود
إنها تقول: أن وسعك ويف وسيمة كانت معارفها ولكن األوان، قبل ن وتغضَّ التعب فرط
إال املوتى من يميزها وال حراًكا، تبدي ال ساكنة مكانها يف الفتاة وجلست جميلة، كانت

الحجرة. أركان جميع يف تتقلبان كانتا اللتني عينيها حركات
هذا الكريس، عىل واجليس قومي كاتيا؟ يا األرض عىل تجلسني «ِلَم أمي: لها وقالت

عليه.» سلمي تعايل أندريفتش، فكتور ابني هو
أُِمْرت. بما الطفلة وصدعت

تخايف ال تتكلمني؟ ال ِلَم كاتيا، يا بك «مرحبًا وناديتها: أمامها األرض عىل وجلسُت
بأذى؟» أحد ِك مسَّ هل نحبك، جميًعا فنحن شيئًا،

«ال.» خافت: بصوت فأجابت
عىل قبضتها وكانت صامتة، حيية العشاء مائدة حول جلوس ونحن كاتيا وكانت
ارتباك، من فيه كانت ما عىل تغلَّب أن يلبث لم الجوع ولكن لطيفة، غري سمجة ملعقتها
إىل بصلة تمت ال شتى موضوعات يف نتحدث أن وحاولنا التهاًما، الطعام تلتهم فأخذت

شفة. ببنت ينبس أبي يكد ولم وأحزننا، فينا أثَّر الطفلة هذه بؤس ولكن حالها،
لها: وقالت كاتيا عليها أقبلت الصحاف لتغسل العشاء بعد والدتي ذهبت وملا
بدت املطبخ إىل املائدة من الصحاف حملت وملا أساعدك؟» أن يل تأذنني هل «خالتي،
من حفلة يف الطويل الذيل ذي الكبري ثوبها يف وهي وكأنها عادية، صغرية بنتًا مرة ألول
لجنة يف نشيطة موظفة وهي إيفانوفا، ألجا جارتنا الساعة تلك يف ودخلت التخفي، حفالت
عرضت بل لها، فعلناه ما استحسان يكفها لم الفتاة بأمر علمت وملا اإلقليمية، الحزب

املطبخ. يف تبكي الفتاة صوت فجأة وسمعنا كسائها، نفقات يف معنا تشرتك أن علينا
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بالبكاء.» كربها عن س تنفِّ «دعوها أمي: وقالت
نحيبها يف تردد ورشعت هسترييٍّا، نحيبًا أصبح حتى يرتفع أخذ بكائها صوت ولكن
األكرب؟ أخي فاليا أين آه! بابا؟ أين ماما؟ أين وتقول: النادبات عويل األوكرانية باللغة
الصغريتني يديها كلتا ترضب كريس فوق منكمشة الفتاة ورأينا املطبخ، إىل وذهبنا

الغائرين. خَديها عىل وتجري عينيها من تنهمر والدموع باألخرى، العظام الباديتي
ك يمسَّ لن أحًدا إن كاتيا، يا تهدئي أن «أرجو قائلة: تسكت أن أمي لها وتوسلت
أني وثقي والكتابة، القراءة ونعلمك ومالبس بأحذية وسنأتيك معنا وستقيمني بسوء،

رءُوًما.» ا أمٍّ لك سأكون
قصتها. علينا تقص ورشعت تهدأ لم الفتاة ولكن

بنيتي يا علينا تقصيها «ال قائلة: القصة هذه رسد عن تمسك أن أمي عليها وألحت
الوقت.» هذا غري يف عنها وستحدثيننا علينا، تقصيها ال العزيزة،

اآلن، قصتي عليكم أقص أن يل بد ال بل أستطيع، ال كال، تنتحب: وهي كاتيا فقالت
عاًما نعم أهل، غري من كامًال عاًما قضيت أن بعد صامتة، أقف أن وسعي يف ليس إذ
ناس وأخذ الجماعية، املزارع إىل ينضم أن أبي يشأ ولم بكرفنايا، يف نعيش كنا لقد كامًال،
عدم عىل أرص ولكنه يرضبونه، ورشعوا بعيد، مكان إىل به ساروا ثم يناقشونه، كثريون

املالك». «كبار عمال من إنه قائلني: فصاحوا إليها، االنضمام
«عمال لفظ معنى تعرفني وهل الزراعيني؟ املالك من والدك كان «وهل وسألتها:

املالك»؟» كبار
كان لقد إياها، يعلمني لم معلمي ألن األلفاظ؛ هذه معنى أعرف لست عمي يا «ال –
هذا، غري يشء لنا يكن ولم ومخزن، خنازير وبضعة نعاج وخمس وعجلة وبقرة جواد لنا
لهم يورد أن إليه فيطلبون املدينة سوفيت إىل أبي ويأخذ يوم كل يف يأتي الرشطي وكان
صادًقا كان إنه لكم أقسم ولكني يشء، منها لديه ليس إنه قال: إذا يصدقونه وال الحبوب،
ال كامًال أسبوًعا «وظلوا ورزانة؛ جد يف الصليب عالمة صدرها عىل ورسمت قوله.» يف
جسمه وتورم جلده ازرقَّ حتى واملسدسات، بالعيص ويرضبونه بالنوم، ألبي يسمحون

كله.»
القمح، من حبة آخر أبيها من انتزعوا أن بعد «إنهم قائلة: حديثها كاتيا وواصلت
بثمنه ليشرتي املدينة يف منه بقي ما وباع اللحم، من قليًال ألرسته وترك خنزيًرا، ذبح
ذبح إن ويقولون: ليلة كل املنزل من يخرجونه بعدئٍذ «هم» وعادوا العجل، ذبح ثم خبًزا،

جريمة. إذن غري من املاشية
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من أحدهم وكان األيام، أحد صباح يف أغراب جماعة عام نحو من بيتنا إىل جاء ثم
سجل يف يدوِّن منهم آخر رجل وأخذ بلدنا، سوفيت رئيس ومعهم السيايس القسم رجال
عربات عدة جاءت ثم وغريها، واألواني واملالبس األثاث ذلك يف بما منزلنا، يف يشء كل معه

الجماعية. املزرعة إىل املاشية من بيتنا يف كان ما وسيق املنزل، يف كان ما كل ونقلت
وفاليا نفسه أبي إن بل ركبتيها، عىل وخرَّت وتوسلت، وبكت العزيزة أمي وصاحت
أن وأُِمْرنَا نفًعا، يُْجِدهم لم كله هذا ولكن يبكون، كلهم أخذوا شورا وأختي األكرب أخي
والبطاطس؛ والبصل اململح الخنزير ولحم الخبز بعض معنا نأخذ وأن مالبسنا نرتدي

طويل.» سفر عىل ألنا
ذلك مع ولكنها بحرقة، تنتحب فعادت كاتيا تطيقه مما أكثر الذكرى هذه وكانت
فيها وكان القديمة، الكنيسة يف كلنا «ووضعونا قصتها: رسد تواصل أن عىل أرصت
ويبكون، محزومة أشياء جميًعا يحملون قريتنا، أهل من واألطفال اآلباء من كثريون معنا
النهار طلع فلما الظالم، يف ونصيل نبكي ثم ونبكي نصيل املكان ذلك يف كلها الليلة وقضينا
يف يشاهدوننا الذين وكان الدرك، رجال بها يحيط الطريق إىل أرسة ثالثني نحو سيقت

يبكون. ثم الصليب عالمات أجسامهم عىل يرسمون العام الطريق
قريتنا، غري قرى من بهم جيء مثلنا الناس من أخرى جماعات املحطة يف ووجدنا
لم ولكنهم الحجر، من مقام خاٍل هرء يف كلنا نَا وُحِرشْ آالًفا، إليهم الناظر يحسبهم
يعوي وسمعته الطريق، طول تبعنا قد كان وإن معي بالدخول فلتشك لكلبي يسمحوا

املظلم. البناء داخل يف وأنا
مصفوفة املاشية، فيها تُنَْقل التي من عربات إىل وساقونا قليل بعد أخرجونا ثم
يُِجبْني فلم الحارس عنه وسألت أجده، فلم مكان كل يف كلبي عن وبحثت طويلة، صفوًفا
يقف إلنسان مكان فيها يبَق لم حتى آخرها عن عربتنا امتألت وملا قدمه، من بركلة إال
تحرك ثم العذراء، إىل نصيل وأخذنا كلنا ورصخنا الخارج، من علينا أُغلقت قدميه، عىل
سيبرييا، إىل ذاهبون إننا بعضهم: فقال مستقرنا، يعرف فيه ممن أحد يكن ولم القطار،
الصحارى إىل مسوقون أننا البعض وأعلن الشمال، أقىص إىل ذاهبون إننا آخرون: وقال

الحارة.
شيئًا أمنا وأعطتنا املاء، ببعض لنأتي العربة من نخرج أن شورا وأختي أنا يل وأُِذَن
اشتد صغري طفل لنا ألخ اللبن من قليل رشاء نحاول أن إلينا وطلبت وزجاجة، املال من
طويل، إلحاح بعد لنا فأذن بالخروج؛ لنا يأذن أن الحارس إىل وتوسلنا املرض، عليه
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فجرينا الفالحني لبعض أكواخ منا مقربة عىل وكان املرعية. القواعد يخالف ذلك إن وقال:
تحملنا. أن أقدامنا تستطيع ما بأرسع نحوها

فورهم من وأعطونا يبكون، أخذوا أمرنا حقيقة منا األكواخ هذه يف َمْن علم وملا
عائدين أرسعنا ثم ثمنًا، له منا يأخذوا أن ورفضوا لبنًا، الزجاجة وملئوا الطعام، بعض

إليها.» نصل أن قبل غادرها قد القطار ووجدنا متأخرين، جئناها ولكننا املحطة، إىل
من كل وأخذ وأختها، وإخوتها وأباها أمها لتندب أخرى مرة قصتها كاتيا وقطعت
صوت زاد تهدئتها أمي حاولت وكلما الطفلة، هذه بكاء عىل يبكي املطبخ يف منا كان
أرى أن وسعي يف وكان شيئًا، يقل ولم وصمت حزن يف إليها أبي ونظر علوٍّا، بكائها

تشنجية. بحركات تتحرك وجهه عضالت
يُْحَىص ال الذين املرشدين األطفال جيش إىل أهلهما فراق بعد وأختها كاتيا وانضمت
طلبًا بالقرى والطواف التسول وتعلمتا قرية، إىل قرية من تتنقالن وأخذتا عديدهم،
السبيل، أبناء املترشدين رطانة وأتقنتا الحديدية، القطر عربات بأسوار والتعلق للطعام،
وبقيت لهما، الدرك رجال أحد مطاردة أثر عىل القرى إحدى سوق يف األختان افرتقت ثم

منزلنا. إىل نتاشا بها جاءت حتى العالم هذا يف وحدها كاتيا
الليايل بعض يف نسمع كنا ولكننا منا، واحدة كأنها تشعر وأصبحت كاتيا وأحببنا
أنت أين أماه؟ يا أنِت «أين بالنديب: الشبيهة القديمة الشكوى وهذه املكبوت، نحيبها

أبتاه؟» يا
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القرية الرعبيف

الحقائق من بهم يحيط ما أنفسهم عن ليخفوا وعقولهم؛ أعينهم الناس يغمض ما كثريًا
يتلمسون وهم وتقبضالرجاء، القلب ترضم التي العقلية اآلالم من بذلك لينجوا املؤملة؛ املرة
قائلني: تجابههم، التي املعلومات من ويتخلصون لساعتهم، يختلقونها معاذير هذا لعملهم
وعيونهم، عقولهم يفتحوا أن إىل يضطرهم فجائي حادث يحدث ثم وهوس، مبالغات إنها

عيونهم. تطرف أن دون حولهم ما إىل فيتطلعوا
كنت لقد بيتنا، إىل الصغرية كاتيا مجيء أعقبت التي األسابيع يف يل حدث ما وهذا
الحقائق من بي أحاط مهما الشيوعية باملبادئ إيماني يتزعزع أال أحرصعىل مجيئها قبل
حدثت ثم مني، القريبة الجماعية املزارع إىل الذهاب وتحاشيت هذا، إليماني املزعزعة
الزرَّاع مآيس أواجه أن عىل وأرغمتني عنيفة، صدمة فصدمتني بريئة واحدة طفلة مأساة
يف التغلغل فيها أستطيع فرصة أول أنتهز أن اعتزمت ولهذا أبيهم؛ بكرة عىل الروس

الجماعية. املزارع أقاليم
يف الحزب مكتب من تلقيت فقد أتوقع، كنت مما أرسع الفرصة هذه يل وأتيحت
تنظيم هو أجله من ذهبت الذي الغرض وكان اإلقليمية، اللجنة إىل بالذهاب أمًرا معهدنا

القرى. يف للعمل الحزب أعضاء من فرق
بينهم ومن الشبان، من الغالبة كثرتهم منا، ثمانني نحو املؤتمر قاعة يف واجتمع
متوتري جميًعا وكنا األخرية، القليلة السنني يف الحزبي النشاط أثناء يف عرفتهم قليل عدد
النفس، واضطراب القلق من يساورهم ما يُْخُفوا أن بعضنا وسع يف يكن ولم األعصاب،
عمليات ونعجل الحبوب، جمع يف لنساعد الريف إىل نذهب بأن األوامر إلينا وصدرت
مسلكنا وكان عوان، حرب عىل مقدمون كأننا نشعر جميًعا كنا ولكننا الختامية، الحصاد

اإلحساس. هذا تملَّكهم قد َمْن مسلك
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لخطبته ما كل وكان املركزية، الحزب لجنة أعضاء أحد هياتيفتش الرفيق وخطبنا
عن فني حديث إىل سنستمع أننا نظن كنا فقد توتًرا، أعصابنا زادت أن فينا أثر من
نار من خطبة هذا من بدًال سمعنا ولكننا الريف، يف االقتصادية الشئون وعن الزراعة

سبيله. يف نموت أو به أُِمْرنَا ما فننفذ أهله، لنقاتل الريف إىل الذهاب إىل فيها ُدِعينا
فقد أسابيع، ستة أو شهًرا الريف يف ستقضون الرفاق! «أيها لنا: قاله مما وكان
ومن الحزب من األوامر تلقينا قد وكنا األقاليم، من غريه عن دوبرتدنربوفسك إقليم تأخر
أواخر يف اآلن ونحن الربيع، يحل أن قبل الجماعية املزارع تنظيم يتم أن ستالني الرفيق
حقن إىل يحتاجون الريف يف املحليني األمور والة أن لنا وتبني بعُد، العمل يتم ولم الصيف

إليهم. بكم بعثنا هذا أجل ومن البلشفي، الحديد من
عليكم امللقاة بالتبعة شعوًرا تكونون ما أشد وأنتم بواجبكم تضطلعوا أن وعليكم
وألقوا عقولكم، إىل تنفذ أن البالية الحرية ملبادئ تسمحوا وال تشكوا فال حزبكم، من
بالشفة عملكم يف وكونوا النافذة، من الوسطى الطبقات تعتنقها التي اإلنسانية باملبادئ
معهم فنحن رأيتموهم، أينما الزراع كبار عمالء عىل واقضوا عليكم، لينني بزعامة خليقني
من الباقية البقية تُْمَحى أن ويجب عليهم! نقيض أو فيها علينا يقضوا أن إما حرب، يف

الجهود! من محوها سبيل يف بذلنا مهما الرأسمالية الزراعية النظم
عىل االستيالء يف الحكومة خطة تنفيذ عىل تعملوا أن الرفاق أيها بعدئٍذ ويجب
ال منهم الفقراء وبعض بل الثروة املتوسطي الزراع وبعض املالك كبار أن ذلك الحبوب؛
يرتددون املحليون األمور ووالة خططه، الحزب عىل يفسدون وبذلك حبوبهم، يسلمون
عليها، حصولكم كلفكم مهما الحبوب عىل تحصلوا أن وواجبكم أمامهم، ويضعفون أحيانًا
يف أو ة األرسَّ تحت أو األفران يف فيه، يخبئونها الذي املكان يكن مهما منهم انتزعوها

للبيوت. الخلفية األفنية يف مدفونة أو الرساديب،
الشدة يف ينسونها ال دروًسا الحزب فرق يا منكم القرويون يتلقى أن ويجب
وذلك عليها، ستحصلون أنكم يف شك من وما الحبوب، عىل تحصلوا أن يجب البلشفية،
اتخاذ يف ترتددوا وال السوفيتية، الرسية الرشطة وروح ابتكاركم قوة فيه ستنجيل عمل
ستالني والرفيق ينارصكم، ورائكم من الحزب إن قاسية، كانت مهما الرادعة اإلجراءات
تُْفِرُطوا أن لكم وخري املوت، أو الحياة إال نتيجة له ليست كفاح يف إنكم منكم، ذلك ينتظر

منه. يشء يف تَُفرُِّطوا أن من واجبكم أداء يف
محاريث من العدد تصلحوا وأن الحبوب، دراس تتموا أن الهامة واجباتكم وثالث

اآلالت. من إليها وما ومحاصد وجرارات
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التظاهر أو الحذلقة وقت هذا وليس أُشدَّها، القرى يف الطبقات حرب بلغت لقد
يتسللون املالك كبار صنائع إن بالية، عتيقة أمور كلها فتلك اإلحساس، ورقة بالحنو
اليقظة هو إليكم نطلبه والذي املاشية، ويقتلوا العمل ليعطلوا الجماعية؛ املزارع إىل خفية
الحزب تعاليم ستنفذون أنكم يف أشك ولست بالبالشفة، الجديرة والشجاعة والصالبة

املحبوب.» زعيمنا وتوجيهات
التصفيق من عاصفة يف وعيد، من ثناياها يف تحمله وما األخرية، األلفاظ هذه وأُْغِرقت

والخضوع. الطاعة ودالئل
واضح؟» يشء كل هل سؤاًال؟ يريد من منكم «هل

سؤاًال. أحد يسأل ولم
برودسكي.» الرفيق لتقابلوا وجيزة لحظة بعد فرادى وستُْدَعون هنا، فانتظروا «إذن
يُنتَظر وهل نتلقاها؟ التي «التوجهات» كل هذه تكون أن يمكن هل نفيس: وسألت
مشاكل من الزراعية األقاليم يف ما يحلوا أن املصانع وموظفي الطالب من طائفة من
البلشفية» «الشدة استخدام عىل تزيد ال بوسائل مستعصية كثرية وسياسية اقتصادية
املشاكل من شيئًا كثرتهم تعرف ال مثلنا األحداث من لطائفة يُعَهد وكيف الزيادة؟ املطردة

الزرَّاع؟ من اآلالف مئات مصاير يف يفصلوا أن الزراعية
خافت: بصوت يل فقال خاطري يف يجول بما أحس لعله شاب يميني عن وكان
عملية.» وجهة توجهنا أوامر أقصد أخرى، أوامر سنتلقى أننا كرافتشنكو رفيق يا «أظن
غري عنه أعرف لم ولكني املعهد، يف طالب أنه وتبينت أعرف.» «ال بقويل: فأجبته
نقاش عىل اإلقدام هي البالشفة» «حزم استخدام بداية تكون أن يف أرغب أكن ولم هذا،

أعرفه. ال شخص مع «خطر»
أعرف وال قرية، يف قط أعش لم أني الرفيق أيها «اعلم قائًال: حديثه الشاب وواصل
هذه بها أؤدي أن يمكن التي بالوسائل علم أقل يل وليس الريف، يف الحياة عن شيئًا
أننا معناها أليس واضحة، ذلك مع ولكنها بأطرافها، الرس أمني ألمَّ التي الشاقة الواجبات

مهمتنا؟» يف أخفقنا إذا رءوسنا ستطيح أننا أو الحزب، يف مركزنا سنفقد
أبله يكون أن إما الشخص هذا إن لنفيس: وقلت املضايقة، أشد منه هذا وضايقني
به. النطق يصح ال بما ألنطق يثريني أن يحاول أنه وإما العقل، يصدقها ال درجة إىل

ما تلقي أن وسعك يف كان ولكنك آسف، «أنا غضبي: إخفاء أحاول أن دون فأجبته
األسئلة.» من تشاء
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من نفيس يف أجد ولم يصفقون، كانوا كلهم الحارضين أن غري صحيح، «هذا –
رفيق يا املعهد من أعرفك ولكني يل، واضًحا يكن لم قاله مما شيئًا بأن ينطقني ما الجرأة
يل.» الخري كل ذلك يف لكان واحدة فرقة يف معك ُعيِّنت أنني ولو بك، وأثق كرافتشنكو

أن يل وبدا به، ظني لسوء نفيس يف يرسي بالخجل فجأة وشعرت عينيه يف وحدقت
يكن لم وإن الساذج الصغري الغالم نظرات نظراته وكانت متكلف، غري حقيقي ألم أمله

سنني. ببضع إال يصغرني
النحو، هذا عىل أمرك تنظم أن استطعت إذا معي تكون أن من لديَّ مانع «ال فأجبته:

فيه.» بُتَّ قد الفرق عىل األفراد توزيع أن أظن كنت وإن
تفتكوف، اسمي إن «سأحاول، أمله: تجدد عىل يدل ما صوته ويف يبتسم وهو فقال

تفتكوف.» ألكسيفتش رسجي
قوي رجًال فأبرصت برودسكي، الرفيق مكتب إىل ُدِعيت دقائق بضع وبعد وتركني،

كبري. مكتب خلف يجلس األسود، الشعر من كومة رأسه عىل الجسم،
القرى؟» عن شيئًا كرافتشنكو رفيق يا «أتعرف قائًال: فوره من وخاطبني

بضعة درست ثم األهلية، الحرب أثناء يف سنني عدة تعاونية مزرعة يف عشت «لقد –
١٩٢٠-١٩٢١م.» عام يف الزراعية املدارس إحدى يف مناهج

القمح بني الفرق يعرف من الفرق هذه أعضاء من تجد أن قلَّ ا! جدٍّ «حسن –
والشعري.»

وهو دخل وقد تفتكوف الطالب أحدهما مكتبه: إىل آخران رجالن فأُدخل جرًسا ودق
ال عمره من األربعني يف فرجل ثانيهما أما مسعاه، يف نجاحه عىل دليًال حياء يف يبتسم

أعرفه.
وعليكم مًعا، الثالثة أنتم ستعملون زميله، منكم كل «فليحيِّ برودسكي: الرفيق وقال
الدراس، عملية إتمام كرافتشنكو رفيق يا أنت وستتوىل بُْدُجُرْدنوى، قرية إىل تذهبوا أن
بمعاونة تفتكوف رفيق يا أنت وستتوىل واآلالت، العدد جميع إصالح أيًضا بك وسيُنَاط
وستعمالن الحبوب، وجمع للمزارع الجماعي التنظيم أعمال إتمام أرشينوف الرفيق
أن ذلك ثالثتكم؛ من املؤلَّفة الفرقة هو فسريأس هذا، أرشينوف الرفيق برياسة كالكما
مكتب يف سابقة تجارب ذلك فوق له إن بل فحسب، الحزب عمال من ليس الرجل هذا

العمومي.» املدعي
ونقودكم.» انتدابكم أوراق وخذوا الردهة إىل فاخرجوا لكم، أقوله ما كل «هذا –
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كالرخام مربقشهما والوجه الرأس حليق القامة قصري بدينًا رجًال أرشينوف وكان
تراه كأنك له مركز ال مستويًا وجهه وكان فاصل، رأسه عن جبهته يفصل ال القديم،
وجهه يف ضيقتني فتحتني عىل تزيدان تكونا فلم عيناه أما السطح، منتظمة غري مرآة يف

إليه. الناظر يروق ال كله شكله إن القول: وجملة املستوي،
ما وكل مدفئة، بمالبس معنا نأتي أن أرشينوف أمرنا الخارجية الحجرة يف كنا وملا
واتفقنا الحال.» بطبيعة «ومسدس قوله: ذلك إىل وأضاف الطعام، من رشاءه نستطيع
طريق، يف أرشينوف فسار تفرقنا ثم الثاني، اليوم يف املحطة اسرتاحة يف نلتقي أن عىل

آخر. طريق يف وتفتكوف أنا ورست
«أصدقك يل: فقال ضمريهم يف ما كتمان يستطيعون الذين من تفتكوف يكن ولم
هذا، رئيسنا مع للعمل التحمس كل متحمًسا لست إنني أندريفتش، فكتور يا القول

معه.» العمل إىل نسرتيح لن بأنا أحس ولكني ظني، يف مخطئًا أكون أن وأرجو
يشء كل تجهل لرفيق كاره وأنت عملك تبدأ ِلَم تفتكوف، رفيق يا الهراء هذا «دع –
به، يثق الحزب أن يف شك من وما الحاشية، رقيق رجل أنه بعد فيما لك يتبني وقد عنه؟
ونحن العمل نبدأ أال األمر يف ما وأهم أيًضا، نحن به نثق أن نحوه علينا يجب ما وأقل

اإلخفاق.» نتوقع
صديقي. أطمنئ مما أكثر نفيس أطمنئ كنت أني أتحدث وأنا وأدركت

استعداد عىل لست املسدسات؟ إىل حاجتنا «وما قوي: إرصار يف حديثه واصل ثم
بني اختياري تعاون الجماعية املزرعة إن لينني: قال لقد بالقوة، الحبوب عىل أستويل ألن

«… قليلة أيام من أنا قرأت وقد مرة، من أكثر نفسه القول هذا ستالني وكرر الزرَّاع،
عجيب هذا حديثك إن برصاحة، إليك تحدثت إذا مني يؤملنك ال تفتكوف، يا «اسمع –
معي ُعيِّنَْت قد أنك أو بعيد، حد إىل النية سليم إنسانًا أظنك أن يف الحق كل ويل ا، حقٍّ

عيلَّ.» عينًا لتكون
فكرة! من أفظعها ما «رباه! رصاحتي: عىل سماعه حني ندمت مرتاع بصوت فصاح
سذاجتي، عن تقوله فيما حتى بي ظنك سوء يف مخطئ أنك ستدرك أنك يف أشك لست
نتلقَّ لم أننا من دهشتي سبب هو وذلك عليها، مقبلون نحن التي املهمة خطر مدرك فأنا
الدساسني من األيام من يوم يف أكن ولم رويس، وابن رويس فأنا رصيحة، عملية تعليمات
معرضة حياتي كانت ولو املأجور الدساس هذا أكون أن وسعي يف وليس املأجورين،

املأجور.» والدس بالتجسس بعًضا بعضهم الناس يتهم أن أفظع وما للخطر،
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يف معي «تعاَل قوله: السابقة أقواله إىل فأضاف جديدة بفكرة إليه أوحي وكأنما
مباٍن.» بضعة من أكثر املكان هذا عن يبعد ال بيتي فإن ألرستي، زيارة

التقائي كان فقد معقولة، موفقة فكرة بها إليه أوحي التي الفكرة هذه وكانت
سالمة يف ارتياب من لديَّ بقي ما آخر إزالة يف سببًا املتواضع، ببيته املحيط والجو بأبويه،
السن كبري رجًال والده ورأيت تجاربه، وقلة ضعفه يف ظني قوَّى قد ذلك كان وإن طوبته
سيدة فكانت والدته أما دقيق، طرف لها صغرية لحية ذا عينيه، عىل منظارين يلبس

القلب. رحيمة الشعر، شمطاء البنية، ضعيفة الجسم، ضئيلة
أمرهما يف والغريب الثورة، قبل ما عهد من كتاب يف بشخصيتني أشبه كالهما وكان
يعيشان وكأنهما األحداث، الكثرية السنني هذه يف عنف من حدث ما يفسدهما لم أنهما
إيلَّ وُخيَِّل بسهولة، إليه تصل أن الخارجي العالم رشور تستطيع ال بها خاص عالم يف
عام حوادث قبل الحزب أعضاء من الكبري تفتكوف أن املعقول غري من يكون يكاد أنه
باملعنى القلب» «طيب رجل اآلن إىل الحزب يف يبقى أن اإلنسان له يَُرسُّ مما وكان ١٩١٧م،

اآلن. ينسونه الناس كاد والذي القديم، العهد يف اللفظ هذا من يُْفَهم كان الذي
إنك رسيزها يا يل تقل لم ِلَم «ولكن ولدها: فعل من تشكو تفتكوف مسز وقالت

«… محزنة فظائع عن أسمع إني القرى؟ إىل مسافر
من يُْرتََكب عما تسمعينه ما كل إن عزيزتي، يا ال، «ال، ا: محتجٍّ زوجها عليها ورد
رها يصوِّ كما األحوال تكون أن يمكن وال كثريًا، فيه مبالغ الجماعية املزارع يف الفظائع
أن يف الرؤساء مع متفق وأنا القدامى، الحزب أعضاء من نفيس وأنا املبالغون، هؤالء لك
يقف النظام هذا ونجاح الزراعية، املشكلة حل يف الوحيد أملنا هو الجماعية املزارع نظام
رفيق يا أنت وال رسجي يا أنت تُْقِدم أال وأرجو األوامر، ينفذون الذين اختيار عىل معظمه
يف يرغب ال الحزب أن يف لديَّ شك من وما الفظائع، من نوع أي ارتكاب عىل كرافتشنكو

هذا.» من يشء
يزال ال املنزل يف َمن كل وكان الريف، إىل بعثتي نبأ أرستي أبلغت املنزل إىل عدت وملا
أالقيه أن عىس مما واالضطراب الوجوم مظاهر جميًعا عليهم فبدت كاتيا، بقصة متأثًرا
ثم حجرتي باب عىل ا دقٍّ سمعت الليلة تلك يف الفراش إىل آويت أن وبعد املهمة، هذه يف

أمي. عيلَّ دخلت
ال قد ولكني التطفل، هذا عىل فيتيا يا «معذرة الرسير: عىل جلست أن بعد وقالت

غًدا. نودِّعك ونحن فيها إليك أتحدث فرصة أجد
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كثريين يؤرق كما ويحزنك يؤرقك متاعب من القرويون يالقيه ما أن أعرف إني
يصادفك، أن عساه ما كل عىل وتصرب روعك من تهدئ أن أرجوك ولكني ويحزنهم، غريك
وأبغض جميًعا، فيها يحدث ما عىل دليًال يَُعدُّ ال األقاليم من إقليم يف يحدث ما أن وتذكر
يف ملستقبلك هيأته ما كل عىل القضاء يف سببًا محزنة واحدة تجربة تكون أن إيلَّ األشياء
ميرسة املساكني القرويني حياة ستجعل أنك يف لديَّ شك من وما كلها، الشيوعية حياتك

تستطيع.» ما قدر
مكروه، يصيبني لن أنني وثقي بأمري، بالك تشغيل أال وأرجو أماه! يا لك «شكًرا –

واالستمتاع.» للتنزه رحلة ليست الثورات أن أعلم وأنا
بدجردنوى إىل املسافر القطار يف الثالثة الفرقة أعضاء بني دار الذي الحديث يكن ولم
برشيط ُمعلًقا موزر طراز من ُمسدًسا معه يحمل كان أرشينوف أن ذلك وديٍّا؛ حديثًا
عىل مشاعرنا، وإثارة مضايقتنا يف سببًا به وإعجابه اختياله وكان كتفه، عىل الجلد من
اللون، األشقر السن الصغري لتفتكوف احتقاره يخفي أن يحاول لم نفسه أرشينوف أن

املشرتك. عملنا عن شيئًا نذكر أن كلنا وتحاشينا الوجه، الوسيم
تحياتهم.» أندريفتش فكتور يا إليك يرسلون الكبار أهيل «إن تفتكوف: يل وقال

يعمل الذي املكان عن املناسبة بهذه تخربني أن لك وهل رسيزها، يا لك «شكًرا –
والدك؟» فيه

عمله يف وهو تعلم، كما مهندس فهو الحديدية، للسكك تابع مكتب يف يعمل «إنه –
١٩١٧م.» عام قبل من الحزب يف عضو وهو طويل، زمن منذ هذا

أن يظن كان أنه يف شك من وما القول، هذا منه سمع حني أرشينوف عىل الفزع وبدا
بلشفي ابن وهو أما النفوذ، من املجردين املتحذلقني الفكر رجال من رجل ابن تفتكوف

أوًال. يظنه كان مما مراًسا أصعب الشاب هذا يصبح فقد قديم
الحزب؟» يف عضو أباك إن «تقول: ظاهر: بامتعاض أرشينوف وصاح

السؤال؟» هذا تسأل ولَِم هذا؟ يف الغرابة من يشء وأي «نعم، –
أكثر.» ال سؤال مجرد إنه يشء، «ال –

والطريق رذاذًا يتساقط املطر وكان الغروب، قبيل نقصده الذي املكان إىل ووصلنا
من كثري بيشء القرويني من القيناهم من إلينا ينظر ولم موحًال، القرية إىل املوصل
مشيه. أثناء يف السمينة فخذه يلطم وهو أرشينوف مسدس إال نظرهم يلفت ولم االهتمام،
مسدسك تخفي بأن أتسمح أرشينوف، رفيق يا إيلَّ «استمع واطئ: بصوت وناديته

النحو؟» هذا عىل الناس إلرهاب موجبًا أرى ال فأنا سرتتك؟ تحت

151



الحرية آثرت

شأنك!» من ال أنا شأني من هذا «إن –
من لذلك وهو مجتمعني، هنا نعمل فنحن وحدك، شأنك من ليس إنه رفيق، يا «ال –
وإال إليك أطلبه ما تفعل أن عىل أرص وأنا الحزب، شأن من هذا فوق وهو جميًعا، شأننا

القرية.» إىل معك أذهب فلن
غري من الخيل تخيف فِلَم يقول، فيما محق كرافتشنكو الرفيق «إن تفتكوف: وقال

سرتتي.» تحت أخفيه ولكني مسدًسا، أيًضا أنا معي إن موجب؟
يف واحدة بكلمة إلينا يتحدث لم ولكنه مضض، عىل وهو برأينا أرشينوف وعمل
يف وكان متهدم، املنظر قبيح كبري خشبي بيت وهو القرية، سوفيت مقر إىل سرينا أثناء
الحجرة وكانت الورق، من مدخنة تحت من ضئيًال نوًرا فيه يشع كريوسني مصباح داخله
من عرشين نحو أرضها عىل وجلس فيها، منترشة التبغ لفافات وأطراف بالدخان مألى

غربة. وجوههم وعىل صامتني الفالحني
السوفيت؟» رئيس «أين سلطانه: به يظهر أن يريد عاٍل بصوت أرشينوف وسألهم

مكتبه.» يف هنا «هو وقالوا: بأيديهم الفالحون وأشار
أعجازكم؟» عىل الجلوس من خري عمل لديكم أليس هنا؟ أنتم تفعلون «وماذا –

وهم املكان، هذا إىل ُدِعينا ولكنا كثرية، أعماًال لدينا «إن الفالحني: أحد فأجابه
الخبز.» أسأل نفيس أنا ولكني خبًزا، إيلَّ يطلبون

النتن.» الجحر هذا يف كثري عمل لديَّ سيكون أْن «أرى وقال: أرشينوف منه وسخر
نظرات ذا الوجه رفيع متعبًا شابٍّا فيه فأبرصنا السوفيت مكتب إىل ورائه من ورسنا

قروي. شيخ إىل ويتحدث منضدة خلف يجلس فاترة
عمل.» يف هنا إىل جئنا وقد الحزب، فرقة «نحن قائًال: أرشينوف وصاح

وجهه ولكن حالكم؟» كيف بكم، «مرحبا وقال: بيده علينا وسلَّم واقًفا الرئيس وقام
حديثه واصل ثم بقدومنا، مغتبًطا الرجل يكن فلم لسانه، به نطق ما غري عن ينم كان

فورنا.» من العمل ونبدأ االجتماع «سأفض قائًال:
هنا؟» جميًعا الناس هؤالء يصنع «وماذا قائًال: أرشينوف وسأله

يرصون وهم الهني، باألمر ليس الناس هؤالء أمر إن الحضور، إىل دعوتهم «لقد –
يتوجسون كلهم والناس الجهات، هذه يف رديئًا املحصول وكان حبوب، لديهم ليس أْن عىل
منهم الحبوب ننتزع أن علينا السهل من وليس املقبل، الشتاء يف سيصادفهم مما خيفة
ال فإنهم بهم فعلنا ومهما الجماعية، املزارع إىل االنضمام يرفضون وهم الرفاق، أيها

إليها.» ينضمون
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دعوتهم قد دمت وما األمر، هذا يف «سننظر الوجه: مقطب وهو أرشينوف وقال
الغد.» صباح يف نحن عملنا وسنبدأ معهم، عملك من تفرغ أن لك فخري للحضور

نحن بنا الرجل هذا وسار األوامر، بعض إليه وأرسَّ مساعديه أحد الرئيس واستدعى
إال يقطعه ال مقبض سكون الرئييس شارعها عىل يخيم وكان القرية، داخل إىل الثالثة
ضئيًال نوًرا منه متفرقة أماكن يف نبرص وكنا حني، إىل حني من فيه ينطلق كلب نباح
ما يفضل كبري بيت إىل وصلنا وملا مدخنة، من يخرج ودخانًا النوافذ إحدى يف مضطربًا

دليلنا. وقف البيوت من حوله
يوافقك.» أن وأرجو أرشينوف، رفيق يا البيت هذا يف «ستقيم قال: ثم

وحديقة عنه، منفصلة مباٍن ذي فخم بيت إىل نفسه الشارع يف سريه واصل ثم
دلو. ذات وبرئ صغرية

املزرعة إىل قريب وقت من استيوبنكو آل انضم لقد املكان، هذا «سيعجبكم وقال:
جميلة.» ابنة ولهم كبار وكلهم األطفال، صغار من خال نظيف هذا وبيتهم الجماعية،

تفتكوف. اتجاه يف عينه بطرف يشري وهو األخرية العبارة هذه قال
إال الوجه حليق العمر، من الستني حوايل يبلغ القامة طويل رجل الباب عند وقابلنا
الرجل وحيَّانا القديمة، األوكرانية الطريقة عىل فيه طرف عىل يتدليان طويلني شاربني من
أنيقة ولكنها صغرية حجرة إىل أمامنا سار ثم لها، رسرت متكلفة غري وكرامة ظ تحفُّ يف

ومريحة.
معنا واقتسموا والسعة، الرحب عىل إلينا وانضموا تعاَلوا ثم أوًال «اغتسلوا لنا: وقال

كثري.» غري وهو لنا هللا يبعثه ما
عمرها، من عرشة الثامنة يف ابنتها وكانت املائدة، حول جالسة كلها األرسة ووجدنا
ذقنها، أسفل ملونًا منديًال تعقد السن كبرية حنونًا امرأة الزوجة وكانت ا، حقٍّ جميلة وهي
يف ولد أيًضا لألرسة وكان الفالحني، زوجات شأن العمل من خشنتان مجعدتان يدان لها
لحم، بال حساء أوانينا يف وصب إليهم، وانضممنا بأنفسنا وعرفناهم عمره، من الثامنة
منا كل أكلها رقيقة قطًعا مقطًعا الخبز وكان مخلل، وشبت مسلوقة بطاطس أعقبته ثم

مقدًسا. رقاًقا كانت لو كما وعناية بحرص
طعامهم هو الغليظ الكثري الخبز أن وعرفت القرويني، حياة اعتدت قد كنت وملا
إىل وذهبنا ورسيزها أنا واستأذنت شديد، ضنك يف األرسة أن بوضوح أدركت فقد الرئييس،
كشفنا حني استيوبنكو آل فينا وحدَّق امللفف، الطعام من لدينا كان بما عدنا ثم حجرتنا
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أن عليهم وألححنا بارد، ودجاج السمك، من متعددة وأنواع محشوة، أمعاء من معنا عما
انقشع. أن علينا مخيًما كان الذي التحفظ جو لبث وما طعامنا، يف معنا يشرتكوا

عىل الرسور أدخلتم قد أنك شك ال لكم، شكًرا لكم، «شكًرا قولها: الدار ربة وكررت
املتواضع.» بيتنا

املحشوة األمعاء فيها رأينا مرة آخر أذكر «لست قوله: ذلك إىل زوجها وأضاف
شديد، ضنك يف ذلك مع ولكننا حولنا، ممن كثريين من حاًال أحسن ونحن والحلوى،
ما تعلمون لو الرفاق أيها آه! املحصول، يُْحَصَد حتى يكفينا ما الحبوب من لدينا وليس
أكلها الخبز من قطعة عىل حصل إذا أحدنا إن أوكرانيا! يف القاسية الظروف من بنا مر

خفية.»
طبيعي، غري سكونًا ساكنًا مكتئبًا فرأيته الصغري، الولد أرقب ذلك أثناء يف وكنت
فسألت بنا، اهتمامه تثري أن يف تفلح لم عناية غري من يلوكها أخذ التي الحلوى إن حتى

الصغري؟» ابنك اسم «وما الرجل:
فجأة. الحجرة غادر ثم «فاسيا.» بقوله: سؤايل عن الولد وأجاب

يتمته يتيم إنه أقول: هل أقول؟ ماذا … هو بل ابننا، هو «ليس الدار: رب وقال
الجماعية؟» املزارع

القول؟» بهذا تقصد «وماذا –
تذهله، تزال ال اها تلقَّ التي الصدمة إن شيئًا، الولد تسأل ال ولكن وكفى، يتيم «إنه –
نمنعه أن نحن ونحاول طواًال، ساعات بفنائه ويطوف بيته إىل ليلة كل يف يذهب فهو

البيت.» إىل يذهب ينفك ال ولكنه نفسك؟ تعذيب من تفيد وماذا له: ونقول
أصابه؟» ماذا لنا «قل –

فضًال وأنتما علينا، جديدان إنكما به، أخربكما ال أو بذلك أخربكما هل أدري «لست –
الحكم.» رجال من ذلك عن

الفالحني نحب ألنَّا جئنا بل أحًدا، لنؤذي هنا نأِت لم إنا تخف، وال أبت يا «قل –
نساعدهم.» أن ونريد

فقد هذا وفوق الناس، خيار من تبدوان إنكما معكما، حظي فألجرب «حسن، –
أذى.» ابنتي يلحق أن وأخشاه يسوءُني الذي وكل أحًدا، فيها أخىش التي السن تجاوزت
عرشة بُْعد عىل يسكنون فورفان آل «كان فقال: الغالم قصة علينا يقص أخذ ثم
فاسيا هو واحد وابن وزوجته رجل من تتألف األرسة وكانت املكان، هذا من بيوت
املالك كبار من تكن ولم األخالق، طيبة ُمِجدَّة سعيدة أرسة وكانت هذا، شاهدتماه الذي
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شأن هذا يف شأنها دجاجات، وبضع وخنزيًرا وبقرة جوادين إال تملك تكن فلم الزراعيني،
إلحاح. كل رفض ولكنه الجماعية املزرعة إىل لينضم عليه ون يلحُّ وأخذوا الناس، سائر

لم ولكنه وتهديده، مجادلته إىل وعادوا الحبوب من لديه بقي ما كل منه وأخذوا
للحكومة أعطيها ولن وبيتي وماشيتي أريض تلك لهم: يقول وظل رأيه، عن قط يتحول
وأحصوا — بيوتهم من الناس بإخراج املكلفون وهم — املدينة من قوم جاء ثم قط.
وسيقت الزراعية أدواته وأُِخذَت فوطة، وال آنية له يُبْقوا ولم متاعه كل وسلبوه أمالكه

الجماعية. املزرعة إىل ماشيته
عليه، ليقبضوا املساء يف وجاءوا وكالئهم ومن املالك كبار من بأنه فورفان واتُِّهَم
يرضبونه فأخذوا معهم، يذهب أن الرجل ورفض وينتحبان، يبكيان وزوجته ابنه وأخذ
الذي الشارع من الوحل يف وجروه املنزل من أخرجوه ثم كله، جسمه من الدم سال حتى
وتطلب وتعول تصيح وهي خلفهم من زوجته وجرت القرية، سوفيت إىل فيه يسكن
الحراس يقاوم أن يستطع لم منا أحًدا ولكن جميًعا، وخرجنا الناس، ومن هللا من العون

املالك. كبار من يكن لم أنه ونعرف فورفان نحب كنا وإن املسلحني،
بيوتر؟ يا بعدك من بنا يُْعنَى الذي ذا «َمن قائلة: وتصيح تبكي البائسة املرأة وظلت
بعنف السيايس القسم رجال أحد ودفعها الكفرة؟ الوحوش هؤالء يسوقك مكان أي إىل
مقره أين يعلم وحده وهللا الحيوانات، عربات إىل فورفان يجرون وظلوا الوحل، يف فارتمت
جميًعا.» وتركناها نامت حتى روعها من نهدئ أن وحاولنا بيتها إىل باملرأة وعدنا اآلن،

مضيفنا وأخذ القصة، هذه يقص وهو تبكيان املائدة أمام الجالستان املرأتان وكانت
«وجاءت قائًال: حديثه واصل ثم الرائحة، الكريهة باليد املصنوعة لفافته من طويًال نفًسا
تجدها، لم ولكنها الزوجة، لرتى املسكينة فورفان أرسة جارات من جارة الصباح يف
روَّعها، منظر عىل عينها فوقعت الخايل، الهرء فدخلت عليها، ترد فلم باسمها ونادتها
أنا وكنت مهرولني، الفالحني من كثريون أثرها عىل أقبل جنونية رصخة منه ورصخت
قضت وقد الخشبية، العوارض إحدى إىل مشدود حبل يف معلقة املرأة فرأينا بينهم، من
من هذا كل وحدث عام، مائة سني بلغت ولو الحياة مدى أنساه لن منظًرا وكان نحبها،

أكثر. ال واحد شهر
وقد صغار، أبناء لنا ليس ألنا كنفنا؛ يف فاسيا نأخذ أن العجوز وزوجتي أنا وقررت
لكما، قلت كما املهجور البيت إىل يوم كل يذهب وهو وبكاء، صمت بني كامًال شهًرا قىض

شفة. ببنت ينبس أن دون الفرن ظهر عىل فراشه إىل ويأوي إلينا يعود ثم
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ننضم أن وقررنا األمر يف تباحثنا فورفان آلل حدث ما وزوجتي أنا رأيت أن وبعد
باختيارنا.» الجماعية، املزارع إىل

يفَّ ترك كما فورفان آل مصري يفَّ ترك فقد طويلة، مدة صامتني كنا حيث وجلسنا
دوا وُرشِّ نُُفوا من عدد عن قرأناها التي األرقام آثار تضارعه ال أثًرا الصغرية كاتيا مصري

وُقِتلوا.
أكون لن بأني وثق بنا، ثقتك عىل والدي يا لك «شكًرا األمر: آخر تفتكوف وقال
منَّا وإن سواء، كلهم ليسوا الشيوعيني إن لك: قلت إذا وصدقني الثقة، بهذه جدير غري
يرىض ال نفسه الحزب بأن واعلم عليها، أنت كاعرتاضك األعمال هذه عىل يعرتضون من

عنها.»
الحزب. وعن وعني نفسه عن يعتذر كأنه يتحدث وهو وكان

معكم وسنقيم بنا، وثقتك ضيافتك كرم لك نشكر إنا «نعم، رفيقي: مؤيًدا أنا وقلت
نؤدي أن عىل ونرص نقود، من لدينا ما كل وهاك يشء، يف عليكم نثقل أن نريد وال شهًرا

أجلنا.» من عادتك مألوف عن تخرج وال إليه، تحتاج ما كل فاشِرت يشء، كل ثمن
مطلًقا.» نقوًدا آخذ أال أُِمْرت «لقد –

لهذا إال النقود تعطنا لم املركزية واللجنة األوامر، هذه تغفل أن إال عليك «ليس –
خبري وأنت الخري، إال نريد ال فنحن أجله، من جئنا فيما تساعدنا أن يف أمل وكيل الغرض،

بها.» لنا علم فال نحن أما قريتك؛ بشئون
أوقظ ال حتى ساكنًا ظللت ولكني الليلة، تلك يف طويًال زمنًا عيني من الرقاد وطار
يكن ولم جم، أدب ذي القلب رقيق إنسان عن تكشف أنه الرسور كل ني ورسَّ تفتكوف،

شيوعيته. يف متطرًفا رسميٍّا شيوعيٍّا
فكتور؟» يا نائم «أأنت يقول: وسمعته

تساورني.» تفتأ ال األفكار إن النوم، أستطيع ال رسيزها، يا «كال –
وأني الطيبني؟ الفالحني أولئك وجه يف عيني أرفع أن أستطيع ال أني «أتعرف –
ما فعلوا أنهم األمر يف ما ورش األوغاد؟ أولئك فعله ما عىل ملوم نفيس أنا بأني أشعر

املحبوب!» حزبنا باسم فعلوه
ليس أنه عرفت فقد تفتكوف، إىل حديثي يف اليشء بعض أتحفظ أن قررت قد وكنت
الرغم عىل فيفيش الشديد، الضغط تحت ويلني يضعف أن وخشيت الكتوم، القوي بالرجل

القليل. إال أفكاري من يعرف أال وله يل الخري من أن رأيت لذلك له؛ قلته ما منه
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مبكرين.» نستيقظ أن علينا فإن تنام، أن لك «خري ينام: أن إياه مستحثٍّا له وقلت
سبب وكان ثائًرا، غاضبًا أرشينوف فيه وجدنا الصباح يف السوفيت إىل وصلنا وملا
من كثريًا أصحابه من يلَق ولم الطعام، من كفايته فيه يجد لم بيت يف ُوِضَع أنه غضبه
الرئيس وأطلعنا السجالت، مراجعة يف النهار صدر وقضينا إليه، يسيئوا لم وإن املجاملة،
القرية وقسمنا فيه، قدمنا الذي اليوم إىل القرية بشئون نُِلمُّ جعلتنا التي املعلومات عىل
املقررة. الخطط تنفيذ بهم يُنَاط من الجماعيني الفالحني من قسم لكل واخرتنا أقساًما،
أحوالها، عىل ليطلعوا القرية إىل ورسيزها وأرشينوف السوفيت رئيس ذهب ثم

املزرعة. هذه إىل الجماعية املزرعة ورئيس أنا وذهبت
ُحِصَدت حبوب من بيادر بيوتها معظم تهدَّم قديمة ضيعة يف كبري فناء يف وأبرصنا
هنا فهي الحقول، إىل العربات حملتها قد الحبوب رأيت أن ني ورسَّ قريب، زمن من
أجد ولم بجد، فيها يعمل من وجدت إذا يوًما عرش اثني أو أيام عرشة يف دراسها يستطاع
لها. يرثى واالضطراب اإلهمال من حال يف شاهدته ما كل كان فقد هذا، غري يرسني ما
الصدأ يعلوها معطلة قذرة العراء، يف مبعثرة واآلالت العدد من كبرية كميات شاهدت
وشاهدت الثمينة، بالجواهر اإلنسان يعنى كما بها يعنون قبل من أصحابها كان أن بعد
واإلوز الدجاج من أرسابًا ورأيت الفناء، يف وتتجول فضالتها تغطيها عجاًفا وخيًال أبقاًرا
إىل تغوص الخيل فرأينا اإلصطبالت إىل وذهبنا املدروسة، غري البيادر يف تحفر والبط
مذاودها عىل املاشية تقف حني الفالحون يقول كما الصحف» «تقرأ األقذار يف ركبها

الخيول. من حاًال أحسن الجرن يف التي األبقار تكن ولم الطعام، من الخالية
الفالحني من مواطنيَّ وطبيعة تتفق ال حال هذه كانت فقد رأيت، ما وهالني

األوكرانيني.
املزرعة أعضاء «اجمع الغضب: أشد غاضب وأنا الجماعية املزرعة لرئيس وقلت

الفور.» عىل الجماعية
املزرعة بأمر املنوطني والنساء الرجال من الجميع كان حتى ساعة إال تمِض ولم
هو «ها يقولون: بهم وكأني مشجعة، إلينا نظراتهم تكن ولم الفناء، يف حارضين الجماعية
ما إىل اإلنصات من أكثر نفعل أن نستطيع وماذا يعنيه. ال فيما يتدخل آخر شخص ذا

يقول؟»
أيها عملكم يف تسريون «كيف بقويل: حديثي فبدأت املودة لهم أظهر أن وأردت

الجماعيون؟» املزارعون
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قيد عىل نزال ال ترانا. كما ترانا، «كما شكس: جاف بصوت منهم واحد عيلَّ فرد
ترانا.» كما الحياة

متسولون.» ُمْعدمون كلنا بل وفقري غني بيننا «ليس ثاٍن: وقال
التهكم. هذا أفهم لم بأني وتظاهرت

وإصالح محاصيلكم، دراس عىل ألعاونكم اإلقليمية الحزب لجنة إليكم أوفدتني «لقد
رئيس اختار الذي من الجماعيون، الزراع أيها وني خربِّ عام، بوجه أموركم وتنظيم آالتكم،

املزرعة؟» هذه
كلنا.» «نحن اإلدارية: اللجنة أعضاء فأجاب

ستُْلَقى كله االضطراب هذا تبعة أن تعلمون أال املتاعب؟ له تسببون إذن «ولَِم –
وبيادر قذرة ماشية ترون؟ مما الفالحون وأنتم تستحون أال حولكم، ما إىل انظروا عليه؟
يُْسَجَن أن األمور أسهل من إن وتتلف، تصدأ مكان كل يف قيِّمة وآالت يحرسها، من تجد ال

أيًضا. اإلدارية اللجنة أعضاء معه يُْسَجَن وأن كله هذا بسبب رئيسكم
الذي ذا وَمن بالخبز، تأتيكم ال السجون إن هذا، بكم ألفعل إليكم آِت لم ولكني
وكان الريف، يف حياتي من جزءًا قضيت لقد أنتم؟ أو أنا املروع: اإلهمال بهذا ترضونه
اإلصطبالت كهذه مخجًال شيئًا كلها حياتي يف أَر لم ولكني الفالحني، من أهيل بعض
بالخيل العقاب يحل ِلَم ولكن بعضكم، به يشعر ما أدرك إني الفناء، وهذا الجرون، وهذه
إىل فيكم وألجأ فالحني تزالون ال أنكم أعرف وأنا خجًال، منكم ألتوارى إني واألبقار؟

الفالحني.» كرامة
معنى.» له كالًما يتكلم الرفيق هذا إن «حسن، قائًال: منهم واحد وصاح

األشخاص من عدًدا واخرت الرئيس، أيها االجتماع افتتاح أَْعِلن عملنا، فلنبدأ «إذن –
وما والتواريخ األسماء نحن وسندون به، يقوم أن عليه يجب ما منهم واحد كل يعرف

يعمله.» أن واحد كل عىل يجب
يتحملوا أن الفالحني من كثري وأبى الخطط، ونضع نتكلم ساعات عدة وقضينا
يقوم أن عىل األمر نهاية يف وافق اإلدارية اللجنة أعضاء من عضو كل ولكن تبعة، أية
ذلك، إىل وما األدوات وتسجيل الحيوانات، حظائر وتنظيف الدراس، كتنظيم معني: بعمل

ودية. بروح االجتماع وانتهى
عقب اإلدارية اللجنة أعضاء بعض قابل إنه فقال العشاء وقت مضيفي وحدثني
ال ألنك وبخاصة منك، مرسورون وإنهم طيبة، بداية بدأت «إنك يقولون: وإنهم االجتماع،

ووعيًدا.» صخبًا الدنيا تمأل وال تسب
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املزرعة يف ما فورهم من ينظموا أن إليهم طلبت حني أصبُت هل أبي، يا يل «قل –
أدوات؟» من الجماعية

كما تسري ال األمور أن يدركون أنفسهم الفالحني إن اإلصابة، كل أصبت «لقد –
خرسوا ألنهم الغيظ؛ أشد عىل تنطوي صدورهم أن األمر يف ما وكل تسري، أن يجب
تجري أن يجب والحياة تُنَظَّم أن هذا مع يجب األمور ولكن وآالتهم، وماشيتهم أرضهم

مجراها.» يف
حزينًا. مكتئبًا فوجدته العشاء بعد برسيزها وانفردت

رفيقي؟» يا حالك «كيف –
أرشينوف، خطط حسب عميل يف أسري إني أندريفتش، فكتور يا أحب كما «لست –
واحًدا الحبوب توريد يف املقرصين استدعيت فقد طيبة، كثرية نتائج عىل أحصل ال ولكني
قبعته يخلع منهم الواحد كان فقد واحدة، قصة كانت جميًعا قصتهم ولكن واحد، بعد

واحرتام. أدب يف ويجلس
بعد.» الحبوب من عليك ما تؤدِّ لم «إنك له: أقول أبدأ ثم

ه.» أؤدِّ لم أني وربما أديته قد أكون «ربما –
بودات.» عرش للدولة عليك يزال «ال له: فأقول

يشء.» منه لديَّ ليس كله؟! القدر بهذا يل «وأنَّى ويقول: كتفه فيهز
اليوم؟» منه تورده أن تستطيع «وكم –

بودات.»1 ثالث أو بودتني أورد أن أستطيع «قد –
ويقول الحبوب، إىل حاجة يف الحكومة إن أنا: فأقول مستمر جدال يف نظل وهكذا
يف أظنهم وزوجتي؟ أطفايل يفعل ماذا ولكن إليها، حاجة يف الحكومة إن «نعم، الفالح:
طول يطعمنا الذي ذا وَمن خاب، قد املحصول أن تعرف نفسك وأنت إليها! حاجة غري

حبوبنا؟» كل اغتصبتم أن بعد العام
ينتظره كان ما معشار يساوي ال هذا ولكن بودة، وخمسني اثنتني اليوم وجمعت
مكتئبون متعبون الناس فهؤالء فعلت، مما خريًا أفعل أن وسعي يف وليس مني، أرشينوف
ولكنهم به، يعرتفون مما أكثر الحبوب من بعضهم عند ولعل الَوَجل، حاالت أشد يف

مرصيٍّا. رطًال ٣٦ نحو ومقدارها الروسية، املوازين من Pood البودة 1
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عليهم مقبل الطويل والشتاء توريده، عىل يجرءُون وال للحكومة يوردوه أن يريدون ال
القوت.» يطلبون وعيالهم

ما خري افعل بل رسيزها، يا الحد هذا إىل بالك تقلق «ال بقويل: أهدئه أن وحاولت
نفًعا.» يجدي ال القلق ألن تفعله؛ أن تستطيع

العمل أرى أن ني ورسَّ الثاني، اليوم صباح يف الجماعية املزرعة إىل مضيفي مع وذهبت
واإلصطبالت، الحظائر من يخرج والسماد وتزيت، تنظف فالعدد وساق، قدم عىل قائًما
املكان كاد أيام عدة الحال هذه عىل العمل واستمر الحبوب، لدراس تُتََّخذ واالستعدادات
املعنوية الجماعيني الفالحني روح أن كله هذا من وخري الطبيعية، حاله إىل يعود بعدها
ُكنَّ كما األوكرانية األغاني يغنني والبنات النساء وأخذت قبل، ذي عن كثريًا تحسنت قد
وقد نشأتهم، بطبيعة العمل يحبون السذج القوم أولئك أن ذلك املاضية؛ أيامهن يف يفعلن
قيمة. من مطري غري يوم لكل ما نفيس أنا أدرك مما خريًا يدركون وهم صحًوا الجو كان
واألسالك املسامري لنقص العدد إصالح عملية وأبطأت أسبوع، من أكثر علينا ومر
النقص، هذا عوَّضت الفالحني مهارة ولكن الرضورية، املواد من وغريها والخشب والحديد
عىل عولنا ولهذا الورق؛ وجود لعدم املزرعة حسابات ننظم أن وسعنا يف يكن لم أننا غري

نحتاجه. ما خالله يف يشرتي يوًما فيها ليقيض دنيربوبرتوفسك إىل رسيزها نرسل أن
فاسيا به يقيس خيط يده ويف رسيزها شاهدت الليلة تلك يف املنزل إىل عدت وملا

يفعل. ما أالحظ لم بأني وتظاهرت عقًدا، فيه ويعقد الصغري،
العمل أن يعلم وكان أرشينوف، لزيارة رسيزها يعود أن قبل الثاني اليوم يف وذهبت
بها س ينفِّ وسيلة يجد ولم التوفيق، هذا عىل ويحسدني حسنًا، سريًا يسري بي نيط الذي
وبما الكبد، أصفر ضعيف شخص بأنه يتهمه فأخذ تفتكوف عىل يطعن أن إال كربه عن

فاسد. إنساني حر أنه وهو كله، هذا من أسوأ هو
أصحابها مع اصطنع قد الضعيف زمييل كان بيوت عدة باألمس فتشت «لقد وقال:
أدخل أن دون وجدتها حبة كل فصادرت مخبوءة، غالًال بيت كل يف فوجدت اللني،
السلطات عىل يكذبون األوغاد القذرين املزارعني هؤالء إن عقيم، جدال يف أصحابها مع
وهم املركز، لجنة إىل اليوم ذهبت فقد أبًدا! ينسونه ال درًسا عليهم وسألقي السوفيتية،

الثالثاء.» يوم يحدث ما وسرتون قليل بعد مقبلون
اليوم؟» ذلك يف سيحدث يشء «أي –

أنا.» شأني «ذلك –
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يعملوا بأن الفالحني إقناع إىل حاجة بي تكن ولم األحد، يوم طوال الدراس واستمر
وعاد ذهب، من الوقت أن يدركون تدينًا أكثرهم حتى جميًعا كانوا فقد اليوم، ذلك يف
وخيط للبنت، كتاب كلها: لألرسة وهدايا أكياس وعدة حقيبته ومعه الغروب قبيل رسيزها
الفرصة هذه يف كله ذلك من أكثر أدهشنا الذي ولكن الشيخ، الستيوبنكو ودخان لألم،

لفاسيا. داخلية ومالبس وسرتة طويًال رسواًال الكبرية حقيبته من أخرج أنه السعيدة
اثنان وأقبل الحارضين، جميع به وأعجب الجميلة، مالبسه الغالم ألبس ما ورسعان
وتبسم الجميلة، الجديدة ثيابه يف فاسيا منظر العجيب املنظر ذلك ليشهدا الجريان من
عيناه واغرورقت رسيزها.» عمي يا لك «شكًرا وقال: تقابلنا مذ مرة ألول نفسه الولد
الحلوى من الرصاصوصندوًقا من وأقالًما كراسة العظيم رسيزها إليه قدم حني بالدموع

امللونة. الجامدة
حجرتنا يف بتفتكوف انفردت وملا الليل، منتصف بعد إال فراشها إىل األرسة تأِو ولم

أرشينوف؟ وبني بينه األمور تسري كيف سألته
أن قبل طويًال ترددت لقد أندريفتش، فكتور يا لعني، كلب «إنه فوره: من فأجاب
يخرج الوحش ذلك إن اآلن، بعد السكوت أستطيع ال ولكني أمره، حقيقة عىل أطلعك
يرضبهم إنه يل: قيل وقد بمسدسه، ويهددهم ويسبهم الليل، ظالم يف بيوتهم من الفالحني

وحشيٍّا.» رضبًا
إليه.» نذهب بنا وهيا الحال يف مالبسك ارتِد اآلن؟ قبل بذلك تخربني لم «ولَِم –

فلما الخشبية، مصاريعه خالل من السوفيت بناء يف أضواءً أرى أن وسعي يف وكان
مسلح، حارس الخارجي الباب عىل وكان األرض، عىل مرتبعني الفالحني وجدنا دخلناه
دخلت وملا يدخنها، لفافة فمه ويف مسدس وبيده القرية من كونستبل الداخل يف وجلس

املغلق. حجرته باب خلف وينهر يسب وأرشينوف الفالحني أحد صياح سمعت الدار
يف هنا كلهم هؤالء يعمل «ماذا الغضب: شدة من يجلجل بصوت الكونستبل وسألت

الساعة؟» هذه
الحبوب منهم ينتزع أرشينوف الرفيق «إن وقال: مذعوًرا قدميه عىل الرجل فوقف

الجماعية.» املزرعة إىل ينضموا أن منهم يريدون ال الذين إىل قليًال ويتحدث كعادته،
األرض، عىل ثقيل جسم وسقط جنونية، حدة واحتد فجأة أرشينوف صوت وعال
صاح ثم «… ترضبني أن لك يحق ال إنك ترضبني؟ «ِلَم ويقول: ينئ الفالح وسمعنا
أيها تنساه ال درًسا عليك وسألقي الربادة، يف الوغد بهذا ألق كونستبل «يا أرشينوف:

الحقري.» املالك
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هنا، «قف له: وقلت بذراعه فأمسكت املجاورة، الغرفة نحو الكونستبل واندفع
نفيس.» أنا وسأذهب

يف عصبية حركة وتحرك شفتيه، وعضَّ أرشينوف، وفزع فانفتح، الباب ودفعت
هرًما، رجًال األرض عىل امللقى الفالح وكان املنضدة، عن مسدسه يرفع أن وأراد كرسيه،

يخرج. أن إليه وأرشت بالدماء، ملطخ ووجهه مهلهلة ثياب يف
معه. قبضتي أستخدم أن وهممت أرشينوف نحو رست ثم

فورهم. من يخرجون دعهم املكان! هذا من يخرجون الفالحني «دع قائًال: به وصحت
أقول؟» ما أتسمع

عميل.» يف تتدخل أال وأرجوك كرافتشنكو، رفيق يا املكان هذا يف األمر صاحب «أنا –
سلطة تدنِّس أن لك أسمح ال شيوعيٍّا بوصفي وأنا الحزب، عمل من هذا إن «ال، –
رفيق «يا وصحت: الخارجية الغرفة نحو والتفتُّ الوحشية.» القسوة بهذه السوفيت
أيًضا.» الكونستبل واسم توٍّا ب يُْرضَ كان الذي الشيخ اسم تكتب أن أرجوك تفتكوف،

«ويلك يل: فقال أفكاره، وبلبل أقلقه غضبي ولكن بالجرأة، أرشينوف وتظاهر
أعني يف اإلقليمية للجنة مبعوثًا تحقر أن أتريد االستفزاز؟ هذا ما تفعل؟ أن تريد ماذا

الجماهري؟»
بأجمعها، والبالد الحزب يحقرون الذين هم أمثالك إن النفاق! هذا من «دعك –
َب ُرضِ إذا الفالحون، الرفاق أيها وأنتم بيوتهم، إىل الناس هؤالء كل ليذهب كونستبل، يا

للقانون.» مخالف الرضب أن أعلنكم وأنا إيلَّ، أمره فلريفع اآلن، بعد منكم واحد
أن وأمرته ترتجفان، ويداه شبح، كأنه الوجه ممتقع وهو املكتب تفتكوف ودخل
أرشينوف، يا «اسمع له: وقلت أرشينوف إىل التفتُّ ثم فيه، وينتظرني املنزل إىل يذهب
باالستعانة والنهب السلب هو أم الجماعية املزارع تنظيم أهذا تفعل؟ ماذا أتدري
اضطررت إذا البيوت تفتش وأن الحبوب، تطلب أن شك بال حقك من إن باملسدسات؟
يف التفتيش محاكم فعل تفعل وأن العنف، إىل تلجأ أن حقك من ليس ولكن تفتيشها، إىل
تمتنع أن فعليك اإلقليمية اللجنة مع للمتاعب نفسك تعرض أن تشأ لم وإذا الليل، ظالم

أقول؟» ما أتفهم هذا. كلفني مهما أمرك فسأكشف وإال الفعال، هذه عن فورك من
فقلقت وصلته، حني املنزل يف رسيزها أجد ولم املكان، وغادرت إليه، ظهري وأدرت

ساعة. نصف بعد جاء ولكنه عليه،
مريضة زوجة فيه فوجدت ب، يُْرضَ كان الذي الفالح كوخ إىل ذهبت «لقد يل: وقال
وهذا ويأًسا، فقًرا ينضح البيت رأيت بل الخبز، من كرسة فيه أجد ولم أطفال، وخمسة
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وهم بالية، أسمال إال أجسامهم تغطي ال واألطفال املالك! كبار نسميهم الذين هم وأمثاله
وكان املاء، يف البطاطس من قليل إال فيها وليس املوقد، عىل الطعام ِقْدر ورأيت كاألشباح،

الليلة.» تلك يف عشاءهم هذا
عىل الرجل عاهدني لقد فكتور، يا هذا إىل «انظر وقال: قذرة ورقة عىل أطلعني ثم
أرسته، عىل يشفق وأن عناده، عن يقلع أن رجوته أني ذلك الجماعية؛ املزرعة إىل ينضم أن

األمر.» آخر فريض
أن يصح فيما وسنفكر األمر، بهذا بالك تشغل وال رسيزها يا فراشك إىل «اذهب –
بيني دار عما غًدا «سأحدثك فقلت: عنه، سيسأل أن ظننته ما بجواب وعجلت نفعله.»
يل واسمح يشء، وبينه بيني يحدث لم كأن معه العمل تواصل أن وعليك أرشينوف، وبني

له.» حلة ورشائك فاسيا عىل عطفك لك أشكر أن بعدئٍذ
وجنتَيه. قبَّلت ثم

قصصت املنزل إىل عدت ملا أني فهي الحلة هذه قصة أما فكتور، يا لك «شكًرا –
بعض من بالحذاءين أدري ال حيث من وجاء أبي فخرج أرستي، عىل كلها القصة
تلميذ وأنا ألبسها كنت يل قديمة بحلة وجاءت البيت، علِّية يف تنقب أمي وذهبت أصدقائه،

فاسيا.» ملقاس مالئمة لتجعلها النهار طول تعمل وظلت املدرسة، يف
كأرشينوف.» وَخلًقا كأبيك َخلًقا الحزب يف إن «نعم، له: فقلت

إنه أقول: أن وسعي ويف حال، أحسن عىل يجري الجماعية املزرعة يف العمل كان
بها، يُْعتَنى والخيل واملاشية الحبوب، دراس يف مبذولة فالهمة أتوقع، كنت مما أحسن

الرتتيب. حسنة الزراعية واألدوات
عشاء إىل الفالحني تدعو أن — اقرتاحي عىل بناءً — للمزرعة اإلدارية اللجنة وقررت
َمن جميع وريض األربعاء، يوم االحتفال يقام أن عىل واتُّفق الدراس، بإتمام احتفاًال
وذُِبَحت املحدد. الوقت يف االحتفال يقام لكي الفجر؛ مطلع حتى يعملوا أن املزرعة يف
املطهي الطعام رائحة وبعثت مرتجلة، طويلة موائد املزرعة فناء يف وُمدَّت الخنازير

عيد. يف بأنهم شعوًرا الضيعة سكان جميع يف ومستلزماتها والحفلة
يف ويعبئنها الذرة يقرشن النساء كانت حيث الحقول إىل األربعاء ُظهر بعد وذهبت
أبذل بما مغتبط وأنا ساعات بضع — الغناء ويف — العمل يف إليهن وانضممت العربات،
أرشينوف، جماح أكبح أن وسعي يف بأن ثقة عىل أكن لم أني غري جثماني، مجهود من
غري نفيس، يف تحز تنفك ال املشكلة هذه وكانت جريئًا. موقًفا منه وقفت قد كنت وإن
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حني الرسور يتكلفن النساء كانت فقد أنساها، أن الحقول يف وأنا وسعي يف كان أني
يف كن ولكنهن عميل، من هذا يكن لم وإن الذرة، تقشري يف ملشاركتهن أتطوع يبرصنني
املتواضع. مستواهن إىل تنزل «الحكومة» يرين حني العزة من بيشء يشعرن األمر واقع
كدنا وما الرفاق، بعض ومعي القريبة إىل راكبًا عدت حني باملغيب الشمس وأذنت
جماعات أنحائها يف تجمعت فقد فيها، يحدث ما حدثًا أن لساعتنا أدركنا حتى إليها نصل

السوفيت. مبنى إىل فأرسعت يبكني، النساء وكان متهيجة، مضطربة
يحدث؟» يشء «أي الكونستبل: وسألت

يكون لن القذر العمل هذا أن إيلَّ ويخيل املزارعني، من كبري «حشد بقوله: فأجابني
املركز.» لجنة وأعضاء السيايس القسم رجال الصباح هذا يف علينا أقبل لقد آخر، له

الخالئق يفرقوا أن يحاولون الرشطة ورجال البناء، خارج يف كبريًا جمًعا ورأيت
النساء وبعض يلعنون، بعضهم وكان أماكنهم، إىل يعودون كانوا ولكنهم املحتشدة
وكان أزواجهن، أسماء يذكرن وأولئك آباءهم، ينادون فهؤالء وينتحبون، يبكون واألطفال

النفس. يف ويحز القلب يرمض كله املنظر
السيايس، القسم موظفي أحد إىل يتحدث السوفيت دار خارج يف أرشينوف ووقف
نحو الخلفي الفناء يف وقف الفكاهات، بعض يتبادالن كانا ولعلهما يضحك، الرجلني وكال
من جنود حراسة يف األحمال بعض ظهورهم وعىل وصغاًرا، كباًرا الفالحني من عرشين
مستسلمني مكتئبني الفالحني سائر ووقف املسدسات نحوهم يسددون السيايس القسم

يائسني.
الرسميون، الرجال يقول كما املالك»، كبار طبقة «تصفية عملية هي إذن هذه كانت
جميع منها وتبتز أرضها، منها تُنْتَزع السذج الفالحني من طائفة أن فهي الحقيقة أما
يف أو األخشاب قطع يف لتعمل خشبية معسكرات إىل منها الرغم عىل وتُنَْقل ممتلكاتها،
الجو وامتأل ما، لسبب بالدها يف تُْرتَك املرة هذه يف األرس معظم وكانت الري، أعمال
يقودان الدرك رجال من اثنني رأيت السوفيت مقر من خرجت وملا والضجيج، بالصياح
زرق كدمات وجهه يف كان فقد ب، يُْرضَ كان أنه يف شك ثمة يكن ولم السن، متوسط فالًحا
يعتدون من يقاوم كان أنه عىل داللة ممزقة ومالبسه مشيته، يف باديًا أمله وكان وبيض،

عليه.
بصوت تصيح امرأة سمعت إذ قلبي، اليأس يمأل خجًال محزونًا هناك واقف أنا وبينا
إليها وأرسع الصوت، ناحية إىل كلهم الناس والتفت األرض، ظهر عىل مثله أسمع لم
من حزمة وبيديها جسمها، عىل مهَدًال املرأة شعر وكان السيايس، القسم رجال من رجالن
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أحد، يدركها أن قبل والقش الغاب من املصنوع البيت سطح عىل ألقتها مشتعلة السنابل
الفور. عىل النار فيه فاشتعلت

لقد القتلة! أيها الكفرة! «أيها الذهول: من شديدة حالة يف وهي تصيح املرأة وأخذت
صياحها وانقلب النريان.» ستلتهمه بل منا تأخذوه ولن بيتنا إنشاء يف نعمل العمر قضينا

جنوني. ضحك إىل فجأة
وكان أثاث، من فيه ما منه يُْخِرجون ورشعوا املشتعل البيت إىل الفالحون واندفع
النار منظر الحقيقة، إىل منه الخيال إىل أقرب رهيبًا منظًرا آخره إىل أوله من املنظر
لكي جميًعا ويُْحَرشون الوحل يف يَُجرُّون والفالحني عقلها، ذهب التي واملرأة والعويل،
رجال من وضابط أرشينوف، منظر لنفيس إيالًما فيه ما أكثر وكان ديارهم، عن يبعدوا
كأن مألوف، عادي منظر كأنه هادئني، املنظر هذا عىل يطالن وهما السيايس، القسم

بمنظرها. ويستمتعا بها ليلهوا أُْشِعَلت نارية ألعاب املحرتق الكوخ
وسوَّلت حوايس، أتملك أكاد ال حائًرا مرتجًفا املنظر هذا وسط يف وقفت فقد أنا أما
أعصابي توتر بإطالقه ليزول كان، أيٍّا إنسان عىل أطلقه الرصاص، أطلق أن نفيس يل
الساعة، تلك يف استطار ما مثل األوقات من وقت يف لُبِّي يستطر ولم يطاق، يعد لم الذي
ذراعي، عىل اللحظة تلك يف قوية يد فقبضت مسديس، عن أبحث سرتتي تحت يدي ومددت

أفكاري. استشف قد ولعله استيوبنكو، مضيفي يد هي وكانت
جنوني عمل عىل أقدمت إن إنك أندريفتش، فكتور يا نفسك تعذب أال «يجب وقال:
عواطفك، وتملك لألمور، مجرب السن كبري رجل فأنا صدقني تنفعنا، وال نفسك سترض
هيا األحداث، هذه عىل لك سلطان ال ألنك املتاعب؛ تتجنب أن يف الخري كل الخري أن واعلم
غريبًا يعد فلم املنظر، هذا أِلْفُت فقد أنا أما كاملوتى، الوجه ممتقع إنك املنزل، إىل نعود بنا

الحملة.» هذه من ا رشٍّ الكبرية املايض العام حمالت كانت فقد عيلَّ،
االضطراب حاالت أشد يف وأنا الصغرية حجرتي أذرع أخذت املنزل إىل عدت وملا
أرشينوف، أعمال عىل املركز يف الحزب للجنة أحتج أن يف قبل من فكرت قد وكنت واليأس،
ويشرتكون املأساة، هذه يشهدون السيايس القسم ورجال اللجنة ممثلو أوالء هم ها ولكن

اإلقليمية. اللجنة من خريًا أصيب أن يف يل أمل وأي الوحشية، األعمال تلك يف
بل الساعة، عفو تُْرتَكب لم الشنيعة الجرائم هذه أن يف يساورني بدأ قد الظن وكان
لم يقينًا، الظن هذا استحال فقد الليلة هذه يف أما األمور، والة كبار عليها ووافق دبرها
العار، ذلك قبل من أتحمل أن مقدوري يف وكان اإلصالح، يف أمل بارقة نفيس يف يرتك
األعمال. هذه عىل امللومون هم األفراد من شاكلته عىل وَمن أرشينوف أن أعتقد دمت ما
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بضع بعد عيني فتحت وملا مالبيس، أخلع أن دون التعب فرط من النعاس وغلبني
الحديقة. إىل ثم الفناء إىل فانطلقت فراشه، يف رسيزها أجد أال راعني ساعات

أبرصته ثم مسدس، بريق يل والح القادم؟» «من يقول: رسيزها صوت فسمعت
كراز. من شجرة تحت دكة عىل جالًسا

فغطى يده، من املسدس واختطفت جانبه، إىل كنت حتى واحدة قفزة إال هي وما
ويرتجف. ينتحب وأخذ بيديه وجهه

الذي ذا وَمن بصحبتهم، أفخر ممن ولست العزيمة، خائر أبله إنسان «إنك له: وقلت
ما عىل به ترد الذي هو تفعله أن تريد ما وليس وبالهة، غباء هذا إن انتحارك؟ من يفيد
الرويس، الشعب أعباء لنخفف نستطيع ما كل ونبذل أحياء نظل أن يجب بل اليوم، رأيت

أرشينوف.» أمثال إال يبقى فلن أنفسنا قتلنا إذا أما
عيني. يف يحدِّق وأخذ قليًال روعه فهدأ

عقيل أن وثق يشء، كل وفهمت يشء كل بعيني شاهدت لقد أندريفتش، فكتور «يا –
إن فائدة، أقل الحقائق عن التعامي يفيدنا ولن قليًال، سني من أكرب السياسية الوجهة من
التي الجميلة األلفاظ وليست والتقتيل، والقسوة العنف جرائم عن مسئول نفسه الحزب
أبي أجله من جاهد الذي هو أهذا البشعة، الحقائق إلخفاء ستاًرا إال املسئولون بها ينطق
الحزب؟» إىل انضممت منذ أعتقده نفيس أنا كنت الذي هو أهذا حياته؟ طول الصالح

عما نتحدث أخذنا بل أجفاننا، نغمض لم ولكننا فراشه، إىل آوى حتى به زلت وما
يف شك بعدئٍذ يخالجنا فلم نسمعه، كنا ما مع االتفاق كل يتفق رأيناه ما وكان رأينا،
البيت صاحب الشيخ دق حني عظيًما رسورنا وكان للحزب»، املعادية «الشائعات صدق

الرفيقان.» أيها تصحوا أن آن «قد وقال: الباب
الرسور من خلت ولكنها املوضوع، النظام حسب اليوم ذلك يف العشاء حفلة وأُِقيمت

جميًعا. صدورنا تثقل املالك» «كبار جمع ذكرى كانت فقد والبهجة،
عن مفصًال مطوًال تقريًرا وأعددت محضة، رسمية عالقة بأرشينوف عالقتي وظلت
انضموا قد املعاندين من الباقي القليل العدد وكان اإلقليمية، اللجنة إىل وأرسلته مسلكه
املاضية، األيام يف وقعت التي الكثرية االعتقاالت بعد الجماعية املزرعة إىل «باختيارهم»
قد القوم أولئك أن ويظهر أيًضا، «باختيارهم» الحبوب من لديهم ما كل الفالحون وقدم
منهم كثريون وطلب يعرفونها، ال أقاليم إىل النفي عىل جوًعا منازلهم يف يموتوا أن لوا فضَّ
حبوبًا بأثمانها ليشرتوا نفسه بيوتهم وأثاث املاشية من لديهم بقي ما ببيع لهم يؤذن أن

الحكومة. بمطالب بها ليوفوا املدن من
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الظفر، بنشوة أرشينوف شعر بالحبوب، امتألت فلما هرء، إىل القرية كنيسة وُحوِّلت
تفتكوف، إىل اللوم قوارص يوجه أن دون تمر فرصة يدع ولم «بنجاحه»، يفخر وأخذ
الحزم تعرف ال أنك هو عيبك إن وتعلم، األمور أسريِّ كيف «انظر له: يقول فكان

«البلشفي».»
فيها يراجع أخرى أيام خمسة سيبقى أنه أرشينوف وأبلغنا رحيلنا، يوم واقرتب
تهم عىل «أدلة» ليجمع إال عنا يتأخر لم أنه يف شك يخالجني ولم األخرية، للمرة أعماله
التي النقط أعد الجماعية املزرعة يف األخري اليوم وقضيت تفتكوف، وإىل إيلَّ يوجهها

األخري. تقريري سأضمنها
تقدروا أن وسعكم يف أن أظن املحصول جمع تم وقد «واآلن اللجنة: ألعضاء وقلت

جهودكم.» عىل أجر من تطلبون ما
ال التقدير فإذا قدرنا، ثم قدرنا لقد «نعم، حرسة: يف رأسه يهز وهو الرئيس فقال
املزرعة إىل منضم مزارع لكل الحبوب من رطل) ونصف (رطلني جرام ١٢٠٠م عىل يزيد
يعطاه ما فإن العام من جزءًا إال نعمل لم كنا وإذ فيها، عمله يوم كل عن الجماعية
كيف أما كاملة، سنة وأرسته هو منه سيقتات الذي هو العمل هذا عىل أجر من الفالح
الحزب عند يكون وقد هللا، عند فعلمه الثاني الحصاد موعد يحني حتى القدر هذا يوزع

أيًضا.»
الرجل أن الظن وأكرب جوًعا.» سنهلك كلنا أننا «أظن مرير: غضب يف آخر وقال
قرية أهل أن يحزر أن استطاع فكيف وإال الحريف، معناه هذا بقوله يقصد يكن لم
والة أن يحزر أن استطاع وكيف املقبل؟ العام يف الجوع من كلهم سيهلكون بُْدجردنوى
جمع يف عملهم نظري عليها حصلوا التي الحبوب بعض الفالحني من سيأخذون األمور

املحصول؟
ولتفتكوف، يل الخالص حبهم وأظهروا األصدقاء، افرتاق والقرويون نحن وافرتقنا
األخري العشاء أثناء يف استيوبنكو وأحرض فراقنا، عىل األسف أشد وأرسته مضيفنا وأسف

ظاهرة. الرتاب آثار وعليها الخلفي، الدار فناء من بها جاء الكرز، خمر من زجاجة
الناس إن لنفيس: وقلت هام، عيد ليوم الزجاجة هذه أدَّخر كنت «لقد يل: وقال
أن رأيت ولكني عيلَّ، يرتحمون ثم أموت أن بعد أو ابنتي أزوج يوم منها سيرشبون
هللا وندعو صحتكم، نخب إذن فلنرشب عندي، ما أحسن فيه لكم يقدم بأن خليق سفركم

املعذبة.» البائسة بالدنا ينجي أن
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لسان عقدة القوي الرشاب وحلَّ قديمة، أوكرانية أغنيات نغني العشاء بعد وأخذنا
خرافية، خيول عن لوطنها حنني فيها أقاصيص علينا تقص فأخذت استيوبنكو زوجة

جدتها. من سمعتها التي األلفاظ بنفس وتقصها
لم ولكنني عميل، عن راضية اإلقليمية اللجنة أن يل بدا دنيربوبرتفسك إىل عدت وملا
إنهم يل: يقولون كانوا فقد أرشينوف، عن بتقريري إنسان أي اهتمام أثري أن أستطع
يحصل أنه عليه ينكر ال أحًدا ولكن فيه؟ عيب ال الناس ِمَن وَمْن عيوبًا، فيه أن يعلمون
وحيش حادث عن موسكو يف برفدا جريدة إىل رسالة وأرسلت طيبة! نتائج عىل عمله من

ا. ردٍّ عنها أتلقَّ ولم تُنَْرش لم الرسالة ولكن القرى، يف الحزب سمعة يسوِّئ
وأردت دراستي، يف تأخرت أن طويل وقت من القرية يف قضيته ما نتائج من وكان
بكتبي نفيس شغلت وكلما جهدي، غاية الدراسة هذه يف فبذلت فاتني، ما أعوض أن
العمل أصبح حتى وشكوكي، املؤملة أفكاري يف أقضيه الذي الوقت من لديَّ ما قل الفنية

كبرية. جرعات منه أتجرع مخدًرا لديَّ
بني إن بل بيوتهم، يف والقاعدون القتال ميدان يف املجاهدون يستوي ال الحرب يف
من عىل العطف بشدة أو عنها املعلومات بزيادة إزالته يمكن ال شاسًعا بونًا الطائفتني

العقول. يف ال األعصاب يف مستقر الفرق هذا ألن بنارها؛ يكتوون
الجماعي النظام فظائع يف بأنفسهم تورطوا الذين الشيوعيون أصبح ذلك أجل ومن
من وامتزنا األهوال، وقاسينا الثقال األعباء نحن تحملنا فقد بسيماهم، يُْعَرفون رجاًال
هذا عن نتحدث كنا إننا نعم الفالحني»، «جبهة عن مناقشة كل وبتجنبنا بصمتنا غرينا
كان ولكننا رحلتنا، من عودتنا بعد ورسيزها أنا فعلت كما بعض، إىل بعضنا خال إذا
بيننا يكن لم أننا ذلك نفًعا؛ يُْجِدي ال بأنفسهم األمر يكابدوا لم ملن حديثنا أن لنا يبدو
بيننا. فيما بها نتفاهم املاضية تجاربنا من مشتقة مشرتكة ألفاظ األحداث هؤالء وبني

الجالدون هم فهؤالء شاكلته، عىل وَمن أرشينوف إىل الحال بطبيعة أشري ولست
يفقدهم لم الذين الشيوعيني إىل أشري ولكني سيايس، نظام كل ظل يف الرشطة ورجال
يُْرتَكب ما بأن أنفسنا إقناع حاولنا ومهما حواسهم، كل حولهم من يحدث بما استهتارهم
لم فإننا الغد، يف الناس من آالف سعادة به نشرتي الذي الثمن هو فظائع من األيام هذه يف
الزراعية. األقاليم يف السائد اإلرهاب يربر ما نجد أن علينا وتعذَّر معنى، القول لهذا نجد
يف ستالني نرش ١٩٣٣م عام من يناير شهر يف املركزية الحزب لجنة اجتمعت وملا
عىل قىض قد العهد «هذا وأن بنجاح، تم الجماعية املزارع نظام أن وعرضها البالد طول
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درجة إىل ارتفعوا الفقراء الفالحني من املاليني عرشات وأن القرى، يف والفقر التسول
وكبار النبالء لخري يعملون القديم العهد يف الفالحون كان لقد … الطمأنينة من كبرية
الجماعية الزراعة عهد يف أما غريهم، ليثرى ويجوعون يعملون وكانوا واملضاربني الزراع

الجماعية.» وملزارعهم ألنفسهم يعملون الفالحني فإن
التصفيق، من عاصفة فيه دوَّت املكان أن االجتماع لهذا الصحف وصف يف وجاء

ستالني!» الرفيق الحكيم واملعلم األب «ليحيى املندوبون: وصاح
وأرشينوف املعذبني، وأهلها بدجردنوى منظر بخاطري فجال الوصف هذا وقرأت
املمزقة الثياب ذوي والخالئق بيتها، يف النار تشعل املخبولة واملرأة الفالحني، يرضب
أوكرانيا يف َمْن كل يدرك كما أدرك وكنت بالدهم. من ليُنَْفوا الخلفية األفنية يف يُْحَرشون
هذا يف كان أكثر أو سنني عرش منذ قاسيته الذي القحط عن فظاعة يقل ال قحًطا أن
السعيدة و«الحياة الكاملة» الجماعية أرض«املزارع يجتاح ستالني فيه يخطب الذي الوقت

الراضية».
إلينا يعيد يشء ثمة يكن ولم الثائرة، نفوسنا لتهدئ تكن لم ستالني ألفاظ إن كال!
ونفكر القرية، عن أبصارنا نحول أن إال القنوط وبني بيننا يحول األقل عىل أو إيماننا،
إىل أو مثًال الصناعية الجهود إىل الزعيم، لنا صورها التي الصورة أجزاء من غريها يف

الرأسمالية». البالد يف تغيل التي الثورة «مراجل
خطب كثرية مراًرا قرأت أني أندريفتش فكتور رفيق يا لتعلم «إنك رسيزها: يل وقال
وإن عام، كل من يناير شهر يف تُْعَقد التي املركزية للجنة العامة االجتماعات يف ستالني
الفقر ُمِحَي وقد … «بحريتها» القرى تتمتع اآلن بدني: منه ليقشعر القرى عن يقوله ما

العني!» رأي وأنت أنا فيها رأيناه الذي بعد هذا يقول وهو القرى. من
مناجم من فكم أخرى، قصة لها تَر رسيزها؛ يا الصناعية الجهود إىل انظر «لكن –
يشعر حني ليَُرس اإلنسان إن ُشيَِّدت! كهربائية ومحطات وسدود ومصاهر ومصانع ُفِتَحت،
استعمارية أمة اليوم بعد نصبح لن وأنَّا جبارة، رسيعة بخطى األمام إىل نخطو بأننا
شوارع يف األحذية وأربطة التفاح يبيعون نفسها أمريكا يف األكفاء املهندسني إن متأخرة،
من عندها مما أكثر إىل حاجة يف بالدنا ألن الدرس؛ يف نَِجدُّ وأنت أنا فإني هنا أما املدن،

العاملة.» األيدي يف نقص وهنا التعطل، فهناك املهندسني،
فظائع قط أنىس لن ولكني أندريفتش، فكتور يا يكون ما هذا «فليكن –

«… بدجردنوي
رسيزها.» يا أنساها لن أيًضا «وأنا –
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املراكز، مجتمعات ويف الحزب خاليا يف ستالني خطبة يذيعون الحزب خطباء وأخذ
املرشوعات إىل انظروا ولكن شك، بال غاٍل ثمن البالد تؤديه الذي الثمن إن يقولون: وكانوا
ومصنع ودنيربوسرتوي، تسرتوي مجنى إىل انظروا بها، تنمو التي الرسعة وإىل الجديدة
العالم نرى وبينا األخرى، املصانع عرشات وإىل املتحدة، املصاهر وإىل للجرارات، ستالني
إىل يسري السوفيتي العالم نرى أزمة يف ليتورط إال أزمة من ينجو ال الرأسمايل الخارجي

انحالل. أزمات ال نمو أزمات فهي أزمات به حلَّت وإن ثابتة، بخطى األمام
أنها هي املضنية جهودها عن نفسها الروسيا بها تعزي التي الكربى التعزية وكانت
كانت لقد األجل». قصري «ثبات من به تستمتع ما عىل وتقيض الرأسمالية، تحطم سوف
القحط عم فقد القرى يف أما بالبطاقات، النقص مطردة أطعمة من لدينا ما توزع الدولة
تطهري من بد ال وكان الشعب»، «بأعداء االعتقال ومعسكرات واملعازل السجون وغصت
— مشهورين وشيوعيني بل وموظفني مهندسني من — الفكر رجال من آالف من البالد
جميع يف العاملة الطبقة ولكن األجنبية»، للحكومات «عمال وألنهم اإلنتاج، يعطلون ألنهم
كل يحشد الخمس السنوات مرشوع و«نجاح ستالني، قال كما تثور! أن توشك الدول

العالم». بالد جميع يف العمال لطبقات الثائرة القوى
زمام عىل هتلر قبض حتى بالضبط يوًما عرش ثالثة إال ستالني خطبة عىل يمِض ولم

الوحيدة. سلوتنا كانت التي الفقاعة تلك وجوهنا يف وانفجرت أملانيا! يف السلطة
الدول أوىل هي أملانيا أن املأل رءوس عىل تعلن سنني عدة الروسية الدعاوة ظلت لقد
التي املعنوية القوة هو الحلم هذا وكان السوفيتية، روسيا حذو ستحذو التي الرأسمالية

آمالهم. وتحيي عزائمهم من لتشد ونهاًرا، ليًال الحزب ألعضاء ترتاءى
قد املالك» طبقة «صنائع الديمقراطيني االشرتاكيني إن األعضاء: لهؤالء يقال وكان

االنتخاب. يف األصوات ماليني ينال الشيوعي الحزب أن حني عىل أفلسوا،
جميًعا وقضينا سماعها، عند وصعقنا األنباء تلك روعتنا إذا هذه والحالة عجب فال
الدوائر تكد فلم الجد، ساعد عن الدعاوة رت شمَّ ثم التفكري، عن عاجزين أيام عدة
دفًعا تدفعه أخذت حتى الجلل الحادث لهذا رسمي تفسري عىل تستقر موسكو يف العليا
اإلقليمية، املجتمعات يف يخطبون املوظفني كبار فقام الحزب، أعضاء جمهرة عقول يف
خاليا إىل يحملونها املتنقلون والدعاة األقاليم، مجتمعات يف الرسالة ينرشون وصغارهم

الصغرية. الحزب
حقيقة يف ليس أملانيا يف انتصار من الفاشية نالته ما أن لنا يقال كان ما وخالصة
أنفاسها وآخر الرأسمالية، تبذله جهد آخر فهو العاملية، للثورة مقنًعا نًرصا إال أمره
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ولم الزائفة، الديمقراطيات يف املهرجة الربملانات عهد انقىض لقد موتها، قبل تلفظها
عىل يسيطروا أن الرأسماليني مقدور يف وليس خدها، للناس ر تصعِّ أن وسعها يف يعد
أال ورأوا األحرار، االشرتاكيني من األذالء باألتباع عليها استعانوا ولو الغاضبة الجماهري
لهم أداة الفاشية يتخذوا وأن السافر باإلرهاب الجماهري هذه عىل يستعينوا أن من لهم بد

اإلرهاب. هذا يف
الرأسمالية تسددها الحربة رأس هي األملانية الفاشية «إن املعهد: يف خطيب لنا وقال
عمال أمام يبَق ولم وجهها، عن األمر آخر الرأسمالية أسفرت لقد الصدور، إىل العاملية
فيما يشك إنسان ثمة وهل والشيوعية، الفاشية بني يختاروا أن إال األيام هذه يف العالم
ذلك يف تؤيده الفاشية، وجه يف يقف الذي هو وحده السوفيتي واالتحاد سيختارون؟
أملانيا يف وهتلر إيطاليا، يف موسوليني إن الرفاق أيها العالم، بالد جميع يف العاملة الكتلة
الرأسمالية حقيقة عن اللثام أماطوا أن بعد وهم العاملية، ثورتنا نذر من نذيرين إال ليسا
املأثور: القول أصدق وما حقيقتها، عىل األمور تدرك ألن دفًعا الجماهري سيدفعون الفاشية

تنفرجي.» أزمة اشتدي
فإذا وكنا الخمس، السنوات ملرشوع نًرصا أملانيا يف الروسيا هزيمة أصبحت وهكذا
األقوال، هذه تصديق عن الناس أبعد كنا حجراتنا، يف اجتمعنا أو بعض، إىل بعضنا خال
الرجعية العمال ونقابات األحرار وأحزاب االشرتاكية الديمقراطية األحزاب كانت فقد
أقوال يف يكن ألم أملانيا، يف ى وتصفَّ تحل الشيوعية واألحزاب هي كلها هذه كانت نفسها،
كلها قوانا نبدد أن تقتضينا الرضورة كانت وهل ؟ بنيِّ وتناقض خطأ السوفيت الزعماء
أن جانبنا إىل ضممناهم إذا وسعنا يف كان وقد والديمقراطيني، االشرتاكيني محاربة يف
إنجلرتا وبخاصة الرأسمالية البالد تنضم أن مقضيٍّا حتًما كان وهل النازية؟ تيار نصد

امُلقبلة؟ الحرب يف السوفيتية روسيا ضد الهتلرية أملانيا إىل
املعلومات إىل بالرجوع إال األسئلة هذه عن نجيب أن مقدورنا يف يكن لم أنه الحق
ممنوعة األجنبية واملجالت الصحف كانت فقد الحكومة، لنا تبيحها كانت التي الضئيلة
الشعب، جمهور عليه يطلع ال ما عىل يطلعوا أن لهم يباح كان الحزب رجال إن نعم عنا.
ق، ويُنَسَّ يُْختَار ذلك مع كان العقيل غذاءنا ولكن هو، يصدرها خاصة نرشات من وذلك
يف كانت العليا املصادر من تذاع التي نفسها الرسية األخبار أن يف يشك أحد يكن ولم
الجنود. عىل الطعام يجري كما علينا تجري ثم دقيًقا تنظيًما وتنظم تُْصنَع األغلب األعم
بل الشيوعيني، معظم أعني يف يُرْق لم الهتلرية الرضبة لهذه الرسمي التفسري أن غري
السوفيتية، الحياة ساعات أحرج يف جاءت وقد املؤمنني، صفوف يف تركته الذي األثر كان
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صفوف يف رسيًعا انتشاًرا تنترش أخذت التي الكآبة روح ازدياد هو األثر هذا كان
إىل وتدعو والهزيمة، الرتدد بروح تندد الحزب صحف ورشعت الصادقني، الشيوعيني
صفوفه من يخرج الحزب يف عظيم تطهري إلجراء توضع األسس وكانت شأفتها، استئصال
لم حتى دمائهم، وسفك الناس بتعذيب حياتهم أتخمت الذين املتحذلقني املتشككني كل

مزيًدا. منها يطيقون يعودوا
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ال مما موضوعية أموًرا العاملني الشيوعيني عند الوطن حوادث أو العالم أحداث تكن لم
هو وما خاص هو ما بني الفاصل الحد أوشك بل مباًرشا، اتصاًال حياتهم بمجرى يتصل
السياسية التطورات يف اليومية الحياة وتدخلت بالدنا، يف يُْمَحى أن الحياة شئون من عام
الجماعية املزارع عىل الدالة واألرقام هتلر، يحرزه فالنرص وحدة، منهما جعل تدخًال

حياتي. قصة من عنارص كانت هذه كل األخري، عددها يف «برافدا» وافتتاحية
الحقيقة له رويت ما إذا روايتي يصدق أن عليه ليتعذَّر روسيا خارج من الرجل وإن
عن ذكرياتي يف وضوًحا وأشد أثًرا أعمق السياسية الوقائع هذه أمثال أن وهي الواقعة،

قصريًا. أمًدا إال يَُدْم لم الذي «زينا» من زواجي من العهد، ذلك
رقيًقا هادئًا جمالها كان وقد بشهرين، الريف إىل رحلتي قبل «زينا» ب التقيت
جذبتاني اللتان الصفتان وهما وشهوة، عاطفة من «جوليا» ب ما بها يكن فلم كالزهر،
جسمها لكن املشاعر، مرهفة الصوت ناعمة نحيلة رقيقة «زينا» كانت األخرية، هذه إىل
السوفيت فتياتنا من الغالبة الكثرة كانت فبينا أَثََرة؛ من صليبًا لُبٍّا يغلف كان الرقيق هذا
حد عىل — اجتماعي وعي لهن كان كما قويات، بسيطات كن إذ النفوس، منبسطات
عىل تنطوي «زينا» كانت — الحزب يف بيننا االصطالحي العرف به جرى الذي التعبري

نفسها.
بهواها، اتصل أو الخاصة بعواطفها ارتبط ما إال «زينا» رأي يف وجود ليشء يكن لم
البداية منذ كانت بها فتنتي أن والحق بطبعها، مرتفعة بأنها أصدقائي أنذرني ولقد
أظهرت أن — زواجنا تسجيل قبل حتى — عتمت فما الخطيئة، وخز من يشء يشوبها
يقول حالها لسان وكأنما كثرية، أعمال من الحزب مني يقتضيه كان ملا ارتياحها عدم
ولنئ شيئًا.» وقتك من يل تفرغ أن مستطيًعا أظنك ال نصيبي؟ منك أين «وأنا؟ ا: محتجٍّ
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مع نعيش أن اضطرارنا ومن مايل قلة من شكاة أقل تكن فلم شواغيل، بالشكاة أنطقتها
مكنونًا. ا رسٍّ هذا شعورهم من يجعلوا ولم زواجها، يف الرجاء بخيبة أهلها وأحس أرستي،
انزاح كأنما كالنا شعر الجماعية، املزارع مناطق من منطقة إىل بالسفر أُِمْرُت فلما
وقد ارتياًحا، نفسينا من صادفت قطيعة تلك غيبتي جاءت إذ جاثم، كابوس صدره عن
عرى تفصم أن كفيلة — أسابيع من قليل عىل تزد لم أنها ولو — انفصالنا مدة كانت
«زينا» تأبه لم الفكر، مشتت القلب مهدود الريف من عدت ما إذا حتى بيننا، الزوجية
تأنقت أنها بدء ذي بادئ أالحظ ولم اإليذاء، موقع ذلك مني فوقع رحلتي، عن لها لروايتي

كريمة. وأحجار بل حرير، من فثوب لباسها؛ يف
ختام تسجل أن إال عليك فما واحد، جانب من يأتي بسيًطا أمًرا عندئٍذ الطالق وكان
حللت أن بعد — علمت ولقد بالربيد، إليها ترسل ببطاقة بطالقها زوجتك فتُعَلن زواجك،
الصالت»، معهم لها تحلو جدًدا «أصدقاء لنفسها كوَّنت أنها — «زينا» ب زواجي عرى
مركز ذو رجل األصدقاء هؤالء بني كان إذ السبيل، سواء األَثَرة فطرتها هدتها وكأنما
أن مقدوره يف فكان والنفوذ، القوة أصحاب من العليا بالطبقة الروابط تربطه ممتاز،

منه. تزوجت حتى عراه تنفصم زواجنا يكد فلم املرتفعة، ميولها لها يشبع
فضفاض ترف هو إنما الرقيق، الزهر جمال من «زينا» ل كان ما أن تبنيَّ هكذا
عقيدته، يف جاد شيوعي إىل بالنسبة الرتف يف أوغل هو بل مفلس، طالب إىل بالنسبة
أنيقة إال قط رأيتها فما املوسيقى، وحفالت املرسح يف أصادفها ذلك بعد أعواًما ولبثت
الجديد، مجتمعنا أبناء من الالمعني زمرة يف محشورة الناس، غمار عن مرتفعة الثياب،

بعًال. لها يوًما كنت قد بأني الذكرى مجرد أحتمل أكاد ال وكنت
به أصيبت ما الناس بني وشاع الجماعية، مزارعنا من حصدناه ما أول املوت كان
لم السيارة الصحف أن من الرغم عىل فاتكة، مجاعة من الوسطى وآسيا الجنوبية روسيا
«دعاية أنه عىل النبأ هذا يستنكرون الناس كان بل املأساة، هذه عن واحدة كلمة تذكر

الصارخة. الحقيقة أنه يقني عىل كانوا أنهم مع السوفيت»، ضد
يف املجاعة رصعى تحرص لكي عنيف تدبري من الرشطة اتخذته مما الرغم وعىل
يتضورون وهم «دنيرببرتوفسك» مدينة املزارع عمال من جموع اجتاحت فقد ديارهم،
يملكون ال الحديدية السكة محطات حول كثريون منهم األرض عىل واستلقى جوًعا،
انبعجت هياكل يكونوا أن أطفالهم وأوشك اإلحسان، سؤال عن حتى قواهم خارت حراًكا،
الريف من واألصدقاء األهل يرسل أن مىض فيما العادة كانت لقد منتفخة، معدات منها
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فقد حال كل وعىل الوضع، انعكس فقد اآلن أما الحوارض، يف ذويهم إىل الطعام رسائل
من يشء عن يستغني أن يستطع لم بحيث واالضطراب القلة من الطعام من نصيبنا كان

يسرية. قلة إال زاده
ألول ظافًرا ختاًما فيه بلغنا الذي الوقت نفس يف وقعت قد املجاعة هذه كانت وملا
يف تعلن الَهَوس، يشبه فيما الصحف طفقت فقد أعوام، أربعة يف ليتم ُوِضَع مرشوع
أن تستطع لم بصياحها، اآلذان تصم التي الدعاوة هذه لكن أعمالنا»، «جليل ازدهاء
«بالحياة الصيحة هذه رنَّت وقد املوت، يكابدون كانوا الذين أنَّات عجيجها يف تطمس
النفوس ويروع الشياطني، تبعثه الرصاخ رنني منَّا فريق أسماع يف الجديدة السعيدة»

نفسها. املجاعة تروعها مما أكثر
جوًعا، املتهافتني الزُّرَّاع لهؤالء أفيكون الجديد، بالحصاد مرهونًا كله األمر وكان
حولهم ضارب واملوت يدرسون، وما به يحصدون ما والعزيمة القوة من لهم أفيكون
املزارع أعضاء الفالحني بني ويحولوا الحصاد، جمع األمر أولو يضمن لكي بجرانه؟
ويصونوا خرضاء، أنجٌم بعد وهو الزرع التهام إىل القنوط يدفعهم أن وبني الجماعية
أعداءه. ويقاتلوا الفوىض، دبيب دبَّ ما إذا بنيانه يتداعى أن من الجماعية املزارع نظام
الشيوعيني من رجال يديرها سياسية أقساًما القرى يف أنشئوا كله؛ ذلك يحققوا لكي
والطالب، السيايس القسم ورجال املهن وأصحاب واملوظفون الجيش رجال فمنهم األكفاء،
الصناديد، من ألف مائة عىل يُربى جيًشا الشيوعي للحزب املركزية اللجنة جنَّدت وهكذا
وقد الجديد، الحصاد صيانة واجبهم ليكون الجماعية، املزارع هذه ربوع يف جنَّدتهم
من بهم جيء ثالثمائة اإلقليمية اللجنة مقر عند منَّا اجتمع املجندين، هؤالء أحد كنت
طليعة من وهو اللجنة، رس أمني الرئييس الخطاب فينا وألقى املدينة، من مختلفة هيئات
مالقوه عسانا ما خطابه يف يخِف ولم هاتايفش، الزميل به وأعني أوكرانيا، يف الشيوعيني
وضع الذي «التطهري» ذكر مرة بعد مرة خطابه يف يعيد وكان صعاب، من القرى يف
أن من أوضح هذا تلميحه فكان العام، ذلك من معني زمن يف يتم بحيث خطته الحزب
أو فشل من املجاعة مناطق يف يصيبه بما مرهون السيايس فبقاؤنا سامع، سمع يخطئه

نجاح.
وللرفيق للحزب والئكم برهان هو القرى يف تعملونه ما «إن محذًرا: فينا أعلن
كال، سبيل، من للتخاذل أمامنا ليس الوالء، ذلك من تضمرونه ما مقياس وهو ستالني،
حديد، من وعزيمة قوية معدات عن لكم مندوحة فال ملتهافت، موضع امليدان هذا يف وال

فاشل.» املهمة يف فشل ما إذا عذًرا الحزب يقبل ولن
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إقليم نحو سمتي أخذت املركزية، اللجنة بها سلَّمتني التي السلطة بهذه
األمر أويل فوجدنا وصديق، الدراسة يف زميل وهو «يوري» يرافقني «بياتيخاتسكي»
املحصول عن نستفرس وأخذنا عقبات، من خاضوه ملا صربهم نفد قد اإلقليم ذلك يف
التيفوس وبنبأ جماعات، جماعات بالناس تفتك التي املجاعة بنبأ إال يجيبوا فلم الجديد،

البرش. لحوم عىل يقتاتون الناس وبأخبار تفىش، وقد
الغلة لحصد أنفسنا إعداد من بد ال نعم قائلني: يوافقونك استنهضتهم ما إذا وكانوا
كأنما التي عزائمهم فوق يظهر فيما ذلك كان فقد يبدءُون كيف أما ودرسها، الجديدة
من إليها سيقوا باملزارعني السجون غصت كما الرشطة مكاتب وغصت شلل، أصابها
تهمتهم وكانت بجمعها، الحاكمون لهم يأذن لم غالل بجمع متهمني املجاورة، القرى

الدولة». أموال و«رسقة «التخريب» هي ذلك يف الرسمية
كصمت صمتًا فوجدنا الغروب، ساعة دنت عندما — برتوفو — كبرية قرية بلغنا
«لقد فقال: السيايس، القسم إىل الطريق يهدينا فالح معنا وكان املكان، ساد قد القبور
قائًال: ذلك إىل أضاف ثم سكون.» من ترون فيما الرس هو وهذا جميًعا، الكالب الناس أكل
القسم رئيس وقابلنا ذلك.» عىل تعني قوة لديهم فليست املسري، يطيلون ال الناس «إن

املساء. نقيض حيث لفالح كوخ إىل بنا بعث ثَم وِمن السيايس،
إيلَّ ُخيَِّل شابة، فالحة الدار صاحبة وكانت ضئيل، رساج إال الدار ييضء يكن لم
حتى يشء منه لها يبَق فلم الشعور، كل منها غاض قد الجوع، ها شفَّ التي قسماتها أن
وعىل املوت، وراءه يخفي الحياة من قناع بمثابة قسماتها كانت والخوف، الحزن شعور
فلم الحياة، فارقتهما كأنما ساكنًا رقاًدا طفالن رقد الدار، أركان من ركن يف ضيق مخدع
أهتز بعيني، العيون تلك التقت ما إذا فكنت تنظر، عيون إال الحياة عالئم من فيهما يكن

ألم. من
عناءً، لِك نسبب لن لكننا إقحاًما، عليك أنفسنا نقحم أن «يؤسفنا «يوري»: قال
غرفة يف يتحدث كان كأنما خفيض متكلف بصوت هذا قال الصباح.» مع الدار وسنغادر

القبور. بني أو مريض
تشهد فلم إليكم، أقدمه ما أملك أال يؤسفني وإنما أهًال، حللتم «لقد الشابة: قالت
أن لنفيس أجيز ال لكني بطاطس، من قليل لديَّ طوال، أسابيع طيلة خبز من لقمة دارنا
صوت يف تبكي وهي قالت ثم ينبغي.» مما أقرص وقت يف عليها فنأتي أكلها يف نميض
كسائر املوت من ولصغاري يل منجاة ال أنه أم بعدها، تنقشع نهاية الغمة «ألهذه خافت:

الناس؟»
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زوجك؟» «وأين فسألتها:
أنهم يف أشك لست وأخي، أبي أبعدوا كما أبعدوه، ولعلهم أمسكوه! أدري، «لست –

جوًعا.» حتفنا لنالقي هنا ها خلَّفونا قد
أنه يقني لعىل وإني فوره، من الدار وغادر التدخني، يريد إنه «يوري» قال عندئٍذ

الفتاة. هذه أمام باكيًا فينفجر قواه تخذله أن خيش إنما
إذا لكنك األمر، بصعوبة عليم أنا لليأس، تستسلمي ال عزيزتي، «أي لها: وقلت
معي فإن املائدة، إىل أطفالك أحرضي الجهاد، من تيأيس أال لزاًما كان أطفالك أحببت
طعام — جميًعا أنتم — وستشاركوننا املدينة، من به جئنا الطعام من شيئًا وصديقي

العشاء.»
— و«يوري» أنا — وأكلنا زاد، من لدينا كان ما كل املائدة عىل ووضعنا «يوري» عاد
والسمك الخنزير لحم إىل األطفال ونظر نستطيع، ما أكثر لآلخرين لنبقي ضئيًال؛ قدًرا
رسيًعا، رشًها التهاًما الطعام يلتهمون وطفقوا فازعة، بعيون والشاي والسكر املقدَّد
أرقدت وبعدئٍذ بغتة، عليهم هبط كما بغتة أبصارهم عن يختفي أن خيفة أوجسوا كأنما

الحديث. يف أخذت ثم صغارها، األم
عن سأحدثكم لكني ريب، ال عاملون بذلك فأنتم املوتى، عن أحدثكم «لن قالت:
من يتضورون مئات «برتوفو» ففي األىس؛ عىل أبعث فهم وأشباههم، املوتى أنصاف
هدَّهم قد الناس من وكثري يوم، كل حتوفهم يالقون هؤالء من كم شعري وليت جوع،
أجساد لتجمع آن بعد آنًا عربة علينا فتمر ديارهم، يغادرون يعودوا لم بحيث الهزال
والجرذان والكالب الهررة أكلنا األيدي، إليه تصل أن استطاعت ما كل أكلنا ولقد املوتى،
كذلك أكلنا فقد قشورها، عن عريت قد األشجار أن الصباح أصبح ما إذا وسرتون والطري،

البغال.» روث كذلك أكلنا بل القشور، هاتيك
املرتاب. الَفِزع هيئة يف أظهرني موقًعا — أرجح فيما — الكالم هذا مني وقع

غالل.» من كاملة حبوبًا أحيانًا فيه ألن عليه؛ لنعرتك إنا بل البغال، روث أكلنا «نعم،
لوقع اضطرابه يشتد أن فخشيت «يوري»؛ صديقي الريف يزور مرة أول هذه كانت
نأوي أن وأرصت روايتها، عن تمسك أن املرأة إىل فطلبت مرة، ألول نفسه يف املفازع هذه
الصباح. أصبح أن ورسنا غراًرا، إال ننم لم و«يوري» لكني لننام، مخادعنا إىل جميًعا

هناك نجد لم قصري، بوقت الشمس رشوق بعد السيايس» «القسم بلغنا أن فلما
مدرسة يف طالبًا كان ألنه قديم؛ صديق أنه وتبني الدولة، ملزرعة الزراعي الخبري سوى
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جرموف» «ياشا زميله عن وسألته لصديقه، الصديق ضم فضمني «آراستوفكا» ب الزراعة
خلون. سنوات لبضع املصنع يف العمل يف زاملني قد كان الذي

آخر؟» مكان إىل الطريق يف أنتما أم «برتوفو» يف مقيمان أأنتما قليل، بعد «سيأتي –
املساء لنقيض هنا ها نزلنا إنما ببعيد، ليس بلد إىل السفر «سنواصل قائًال: فأجبته
فهل «باشماكوف» زمييل أي عيلَّ، به متفضل لعلك رجاءً ألرجوك وإني الناس، ولنعرف

زادك؟» من يشء عن يل تستغني أن لك
لنفسك؟» تريده «هل –

ثمنه.» لك سأدفع حال أية وعىل ذلك، «ليكن –
مقربة لعىل وإنها الدار، إىل اصحبني اإلشكال، موضع هو املال كأنما يل! «تدفع –

قليل.» عن لك أستغني أن مستطيع لعيل املكان، هذا من
هؤالء لبعض الطعام تريد أنك يقني لعىل «إني قال: داره، إىل طريقنا يف كنا وملا
منك يُْرَجى لن — «كرافتشنكو» زمييل أي — لكن بالئم، ذلك عىل ولست املناكيد، الفقراء
تطعم أن عىل نفسك تدريب عن لك مندوحة ال إنه السياط، مكان الرأفة أحللت لو نفع
يجمع من الناس من وجدت ملا وإال الهالك، عىل سواك أشفى قد الجوع رأيت لو حتى أنت
لنفسك: تقول أن حزمك، عىل غلبت قد مشاعرك رأيت كلما إليك فنصحي الحصاد، لك
املحصول نضمن أن هي املجاعة، هذه عىل للقضاء سواها وسيلة ال التي الوسيلة «إن
يخلو الذي بالحيوان فلست عناء، بغري هذا ملثل نفيس هيَّأت قد أني تحسبن وال الجديد.»

حنان.» من
الدقيق من وشيئًا زيت، من وزجاجة الخنزير لحم من قطعة أعطاني فقد ذلك ومع
قضينا كنا التي الدار إىل كله هذا وحملت فشكرته الخبز، رقائق من صغريًا وكيًسا
من وفررت بالشكر، يتحرك أن لسانها أمسكت صاعقة باملرأة نزلت فكأنما املساء، فيها

أليًما. تقريًعا بالفضل اعرتافها كان كأنما لجمييل عرفانها
بصدرينا تلم بضائقة جديد من فأحسسنا القرية، خالل «يوري» يصحبني ورست
مكشوف مكان إىل السري بنا انتهى ما ورسعان مألوف، غري سكون من املكان ساد ملا
حتى وضغط بذراعي «يوري» أمسك وفجأة السوق، ساحة مىض فيما كان قد أْن بد ال
وأطفال، ونساء لرجال جثث املكان، أرض عىل طرحى جثث عىل عيناه وقعت أن ذلك آلم،
نرسل واقفان نحن وبينا جثة، عرشة سبع عددتها وقد قذر، قش من رقيق بغطاء ُسِرتَْت
جذوع هي كأنما املوتى بأجساد سطحها عىل يقذفان رجالن وأخذ عربة جاءت إذ البرص

حطب. من
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السيايس»؛ «القسم إىل أنا وعدت أسبابه، للنقل ليهيئ الدولة مزرعة إىل «يوري» ذهب
من كائنًا فالزائر نشوة، نفسه يف له كانت رسوًرا لرؤيتي فُرسَّ «جروموف» مع ألتحدث
الدنيا بأن لهم تذكرة ألنه أهًال عندهم يحل املجاعة، هذه حدود خارج من يأتيهم كان
الدولة، مزرعة إىل وأخذني املألوف، نحوها عىل الحياة فيها تجري أصقاع بها يزل لم
مثل ويف سواها، ذلك يف يشاركها ال سريه، عىل وترشف الدولة تملكه ملرشوع نموذج وهي
يديرها التي الجماعية املزارع عن يختلف وبهذا املزارعون، يؤجر املزارع من الرضب هذا

جماعة. املزارعون
لزمييل: قلت نضجها، يكتمل لم التي والشعري القمح حقول خالل سائران نحن وبينا

و…» الصباح، هذا السوق ساحة يف كنت لقد «ياشا،
إن فقط! جثة عرشة سبع الصباح؟ هذا وجدت كم «فيتيا»، يا تريد ما أعلم «نعم، –
القبور! لنواريها األجساد نجمع أن إال صانعني ترانا وماذا أحيانًا، ذلك عىل ليزيد العدد
عىل أجًرا لهم بقي الذي والقليل املايض، الحصاد يف غلتهم كل استلبتهم قد الحكومة إن
عىل تبعث حال إنها بعيد، أمد منذ استهلكوه قد يخفوه، أن استطاعوا الذي أو عملهم
احتبست الذي الزمن بي طال فقد الحديث، يف لنميض الدار إىل اصحبني والفزع، الحزن

املعقول.» جاوز طوًال لنفيس أفكاري فيه
عىل يبعث ملما وإنه مكرور، معاد حديث مملول، حديث جوع من املوت حديث إن
بنفسها نستخدمها أن الجارية، الحياة يف األلسن تلوكها التي األلفاظ نستخدم أن الحرسة
يل قالته كانت ما سوى «ياشا» يل قاله ما يكن فلم الجحيم، من قطعة هو ما نصف حني
بالفعل أخذت وقد السوق، ساحة يف بعيني شهدته وما السابقة، الليلة يف الفالحة الشابة
باملناعة دخيل شعور رويًدا رويًدا نفيس يف ينمو وكان املفازع، تملؤه الجو هذا أتعود
عنها أسمع كدت ما التي الحقائق تلك بها، أتأثر وال أشهدها بحيث الواقعة، الحقائق إزاء

قوائمي. لسمعها تحطمت حتى القريب أمس
معهم سأزاول الذين الناس يل يصف «جروموف» وأخذ طويًال، حينًا السمر بنا امتد
سبيًال، املعونة إىل استطاع ما املعونة ووعدني فيها، بالعمل ُكلِّْفُت التي القرى يف مهمتي
رهن الدولة مزرعة وضعتها صغرية عربة «يوري» مع أقلتني حني ًعا مودِّ بيده ح ولوَّ

أمرنا.
الذي الكهل الرجل وسمعت بالدماء، ملطخة والسماء للغروب آيلة الشمس كانت
الصغريان، الصقران أيها «امضيا قائًال: جياده إىل الحديث يوجه العربة لنا يسوق كان

العزيزان!» أيها بنا امضيا
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ومد نفسه يف نشوة — يظهر فيما — الجيد تبغها فأحدث تبغ، لفيفة له وقدمت
شعبية ألحانًا يغني وطفق غاب، من مزماًرا وأخرج مقعده، تحت فيها يقلب ذراعه

حزينة. أوكرانية
سعيد.» بعيش تستمتع أنك أبت يا «الظاهر «يوري»: له قال

لكل الرساويل من واحد زوج األمراء، عيشة نعيش هنا ها كلنا وهللا! «أي فأجاب:
سائلون كلنا أغنياء، وال فقراء منا ليس يموت، حتى حي هنا ها إنسان وكل رجلني،
أي الحرض! أهل أمام لديكما ما أخرجا التل! بذلك عليكما الصغريين صقري يا إحسانًا،

«! صغرييَّ
جدي؟» يا أنت «ومن فسألته:

أفانوفتش» «كوزما عيلَّ يطلقون الناس كان أنا، من يجهل من املكان هذا يف «ليس –
فهم حوذيٍّا، اليوم أصبحت وقد أما قوت، من وفرة يف كنت وحني مزرعتي لديَّ كانت حني
زوجتي ماتت لقد عليه، أعزف فرتاني املزمار، هذا إال يل يبَق لم «كوزكا»، باسم ينادونني
اثنان وأُرسل املناجم، يف واشتغلت ابنتي وتزوجت جوًعا، ماتت املايض، الشتاء يف العجوز
ال كهًال رأوني إذ ولعلهم … الرفقاء هناك أرسلهم سيبرييا، إىل أرسهم مع أبنائي من
ظنٍّا يرفضونني طويًال لبثوا لقد الدولة، مزرعة يف حوذيٍّا استخدموني بأس، له يَُخاف
قاب املوت من ِبتُّ لقد شيئًا؟ لهم إتاليف فيَم ولكن للمزرعة، تلًفا أدبر قد أني منهم

قوسني.
بهما أُعنى الجوادان، هذان هي حياتي يف ومتعتي به، يأمرونني ما بكل أصدع إني
أرسة ال التي أرستي إنهما يل، أنهما لنفيس أخيل لكني الحكومة، ملك إنهما نعم عناية، خري
كل يفهمان عني، يفهمان إنهما إليهما، وأتحدث وأنظِّفهما أغذوهما إني اآلن؟ غريها يل
مجردة «كوزكا» ولست إيفانوفتش» «كوزما أزال ال الجوادين بهذين إنني أقولها، كلمة
جاءت ما إذا العجوز زوجتي جانب إىل جسدي يُْدَفَن أن هو رجائي كل إن األلقاب، عن
الرجاء، يل يحققوا أن فوعدوا ذلك، يذكروا أن الناس أطيب من ناًسا رجوت لقد منيتي،

الهموم.» من خيل — تريان كما — فأنا
املزمار. عىل عزفه استأنف ثم

املساء، أمىس قد كان القرية، يف السيايس القسم وهي املقصودة، الغاية بلغنا وملا
أشجار جانبيه تحفُّ محصوب طريق نهاية يف جميلة داًرا السيايس القسم مقر كان وقد
كل قدَّم أن وبعد بنا، فرحبوا قدومنا يرقبون املوظفني من كثري القسم يف وكان حور، من
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نظيًفا، املكان وكان الرئيس، مساعد به يقيم كان كوخ إىل صحبناهم لآلخر، نفسه منا
بساطته. رغم كافيًا شهيٍّا والعشاء

الغاز ومصباح الطعام، بصنوف املليئة املائدة إىل جالس وأنت عليك يسريًا يكن لم
قد واملوت الجوع أن تتخيل أن عندئٍذ يسريًا يكن لم الضوء، من بهيًجا شعاًعا يرسل
الذين الرجال هؤالء يف النظر أمعن أخذت لقد جميًعا، بنا املحيطة املنازل عىل استوليا

النظر. يفَّ يمعنون بدورهم كذلك أنهم خافيًا يكن ولم مهمتي، معهم سأزاول
يف بكباشيٍّا كان الجيش، رجال من رجًال السيايس، القسم رئيس «سومانوف»، كان
من يشء مالمحه يف يشيع هادئ ووجهه األربعني، حول سنه ميلء قصري هو املدفعية،
مديًرا فكان — الدار صاحب وهو — مساعده أما أحببته، حتى أراه أكد ولم العطف،
يفيض ثرثاًرا الجلبة كثري امللبس أنيق كان الدونتز، حوض يف املعادن مصانع من ملصنع
الشعر أسود وهو الرسية، الرشطة من شاب فضابط الثاني املساعد وأما بنكاته، فيًضا
عضو ثم للحديث، إنصاتًا السمع يرهف لكنه قليًال، إال يتكلم ال كان الثياب، أنيق والعينني
الذي اإلقليم يف مدينة من جاء الصحف إحدى يف محرًرا كان السيايس القسم من رابع

أبنائه. من كنت
أسماء َعَرًضا الحديث يف أسوق كيف وعرفت اآلخرين، يف النظر يقلب منا كل أخذ
بالوزير الشخصية معرفتي إىل تلميًحا أرشت بل عالية، مكانة يحتلون الذين أصدقائي
املدينة يف السياسية الرشطة رجال من معاريف أسماء حديثي يف ألقيت وملا «أورزنكدز»،
واعتدل لقويل انتباًها الفرقة هذه إىل ينتمي الذي الشاب الضابط ه وجَّ فيها، نشأت التي
فقد تنتظرني، التي املهمة أمر من يكن فمهما شعوره، بال إليه اندفع اعتداًال بجسمه له
حتى الناس أعني يف املكانة من حشدها أستطيع قطرة كل أحشد أن من يل بد ال كان

مهمتي. أداء أستطيع
معرفة نزداد و«يوري» أنا وأخذت رسميٍّا، اجتماًعا عقدنا عشائنا من فرغنا وملا
ذلك موظفي بوصف الحارضون علينا وتفضل عمل، من عليه مقدمان نحن ما بطبيعة
عىل تبعتها أُْلِقيَت التي الجماعية املزارع موظفي أعني شخصياتهم، ومختلف اإلقليم
وجودة، بوفرة مبرشة املحصوالت تكون أن الحظ حسن لنا شاء قد أْن والظاهر عاتقينا،
كامًال، نصيبها للحكومة تضمن رعاية جمعها نرعى وأن نصونها أن إذن مهمتنا فكانت
يف اشرتاكنا بيننا ما جمع وقد للحصاد، أقىص تاريًخا سبتمرب من األول اليوم َد وُحدِّ

رعايته. تحت يكون معني جزء له ص ُخصِّ منا كالٍّ أن من الرغم عىل التبعة،
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الخاص. مكتبه إىل «سومانوف» الرفيق دعاني التايل اليوم صبيحة ويف
الرسميني» «املمثلني من الغالبة الكثرة خربة من أوسع بالزراعة خربتك «إن يل: قال
الشقاء، ألوان من كثري سيصادفك حذر، عىل تكون أن أحب لكني محمود، يشء وذلك
من يصادفك أن عساه فيما تترصف كيف عليك أشري لن ألني الكلمة صاحب وستكون
كنت وإال ترى، ما إزاء تتخاذل أال وذلك به، عليك أشري أن أريد واحًدا شيئًا لكن مواقف،
التدخل، رضوب من ذلك عدا ملا تأبه وال الزًما تظنه ما اعمل وملهمتك، لنفسك النفع عديم
ماذا … وإال ودقة، إحكام يف الخطة نفذت أنك لو الغفران تجد أن قمينة سيئة كل إن
رؤساء اآلن انتظارك ويف مستطاعة، معونة كل مني لك إن النتائج، يعرف وكلنا أقول

سعيًدا!» حظٍّا لك فأتمنى القرية، يف السوفيت ورئيس الجماعية املزارع
ما قراي عن تبعد قراه وكانت السفر، استئناف إىل «يوري» مع عدت أن إال هو وما
العربة من نزلت إقامتي، مركز ستكون التي «لوجينا» بلغنا فلما أميال، ثمانية من يقرب

وحده. «يوري» تحمل سريها العربية وواصلت السوفيت مقر أمام
وصويل، ساعة معقوًدا االجتماع وكان نظيف، لكنه صغريًا السوفيت مركز كان
السيايس» القسم عن ينوب رسميٍّا «ممثًال انتدابي وثيقة وأبرزت لألعضاء نفيس فقدمت
االجتماع رئيس وكان عملهم، املجتمعون يواصل أن يف وألحفت اإلقليمية»، و«اللجنة
إزاء رعب من عليه يستويل كان ما خافيًا يكن ولم «بلوسوف» يُْدَعى — علمت فيما —
اآللية الجرارات محطة مدير الحارضين بني كان كذلك «كوبزار»، الرفيق الحزب أمني

«كاراس». واسمه
رياسة فتولَّ األمر، صاحب اآلن هنا ها أنت كرافتشنكو، الرفيق «أيها «كوبزار»: قال

االجتماع.» هذا
يكون ولن منصتًا، فسأجلس سمحتم وإذا فيه، ماضون أنتم فيما امضوا ال، «ال، –
مني أدرى فأنتم تعاون، من لنا بد فال و«أنتم» «نحن» — الرفاق أيها — اآلن منذ
عن مسئول نفسه الوقت يف لكني عمادي، يشء كل يف وستكونون اإلقليم، هذا بمشكالت
جميًعا تحرضوا أن وأحب غًدا، يل اجتماع أول سأعقد الفصل، القول يل وسيكون األمر،
أن — خاص بوجه — جماعية ملزرعة رئيس كل من وأريد حقائق، من يلزم بما مزودين
كان.» ما كائنًا اآلن به مشتغلون أنتم فيما امضوا الغد، يحني أن وإىل عمله، بخطة يأتيني
بعد واحًدا الجماعية املزارع لرؤساء الكلمة وكانت اجتماعهم، األعضاء استأنف
يقتاتون ما يجدوا لم إذا الحصاد جمع عىل يقووا لن مزارعيهم أن جميًعا فأكدوا واحد،

طعام. من به

182



جحيم يف حصاد

طرحى لرتاهم إنك جوًعا، يتضورون عليهم أرشف َمْن «إن الرؤساء: هؤالء أحد قال
العاجزون هؤالء وسيزداد العاملة، األيدي من هؤالء نعد أن لنا فليس هزال، من منازلهم يف

صانعون؟» نحن فماذا الحصاد، يبدأ أن قبل بعدد املوت وسيميض عدًدا،
أنهما فأدركت الحزب، أوامر إىل وأشارا مهمة إجابات و«كوبزار» «بلوسوف» أجاب
فقلت قليل، أو كثري األمر من يهمهما ال أعماقهما يف وأنهما ضالل، عىل يسريان مهوشان
هؤالء من عماًدا أرسخ فهم عمادي، أنفسهم املزارعني سأجعل أني «الظاهر لنفيس:
تعوَّدوا قد تنفيذية أداة من للحزب وما السوفيت أن وضوح يف يل تبني فقد املوظفني.»
ما هؤالء عن أنفض لم إذا الحصاد جمع يف أمل ال وأنه أبصارهم، عميت حتى املجاعة

اكرتاث. عدم من عليهم خيَّم
أنهكك قد أْن بد فال منزيل، يف فنم «تعال االجتماع: ختم عندما «بلوسوف» يل قال

النشاط.» لك يرد بما إمدادك عىل قادًرا وأظنني السفر،
«شاداي» اسمي داري، إىل تصحبني أن «يرسني الجماعية: املزارع رؤساء أحد قال ثم

غرفة.» لك نخيل أن ونستطيع العدد، صغرية وأرستي
من قربًا ازددت كلما أنني أحسست ألنني «شاداي»؛ دعوة أقبل أن الفور عىل فقررت
وصحبت جميًعا، الحارضين فصافحت الصواب، إىل أقرب كنت الجماعية، املزارع رجال
ورافقنا املحيَّا، وسيم حليًقا كان وذكاء، بساطة فيه العمر متوسط رجل وهو «شاداي»،

«دمشنكو». هو املزارع تلك رؤساء من آخر رئيس
فقد الصديقان، أيها الجياد حظرية إىل أوًال «لنقصد قائًال: فابتسمت الدار وصلنا
لم الخيل أن أوًال أستيقن أن قبل مخدعي إىل آوي أال «اسكندروفسك» يف جدي علمني

تُْهَمل.»
مزارعة؟» أرسة سليل فأنت «إذن –

املزارع.» يف املقام أطلت لكني «دمشنكو» الرفيق أيها كذلك، الدقة وجه عىل «لست –
مذاودها يف يكن لم لكن مرابطها، يف الجياد أن مشكاة ضوء عىل أرى أن واستطعت

نظافة. من لها ينبغي ما عىل حظريتها تكن ولم دريس،
ألرينَّه أخرى؛ مرة الحظرية تنظيف الكلبة ابن أهمل «لقد اضطراب: يف «شاداي» قال

غًدا.» الجحيم
الجحيم، بهذا أوىل أنت أنك أرى لكني العمل، هذا إليه وكل ذا من أدري «لست قلت:

الرياسة.» معنى وحده هذا ويف وقع، كلما أنت خطؤك والخطأ الرئيس، فأنت
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هيِّنًا، سهًال األمر فليس ذلك ومع القول، أصبت «لقد خشوع: يف «شاداي» ووافق
كانوا ما إذا أعمالهم يف أذهانهم حرص يستطيعون ال إنهم قوت؟ بغري الناس يعمل فكيف

جياًعا.»
وسأراكما مساءً، ِعَما هيِّنًا، األمر ليس صحيح، «هذا قائًال: ذلك عىل «دمشنكو» ووافق

الصباح.» يف
من جميًعا عليهم بدا مما الرغم وعىل وأطفاله، «شاداي» زوجة حيث الدار دخلت
الفالحني دور يف بلغته ما تبلغ لم هنا ها العيش ظروف أن جليٍّا كان فقد وضعف، هزال

سوء. من
عن بعيًدا حديثًا حدثني لرجل، رجل حديث حدثني «شاداي»، رفيق «أي قلت:
حال كيف الحصاد؟ لجمع خطة من أعددتم ماذا الناس؟ حال كيف الرسمية، األوضاع
واحد.» بيشء معنيَّان كالنا فنحن صادًقا مخلًصا معي كن بل شيئًا، عني تُْخِف ال اآلالت؟
سيئًا، املحصول ليس «كرافتنشكو» الرفيق أيها الحديث أبدأ أين أدري «لست –
سيقف املفقودة األجزاء هذه وبغري أجزائها، بعض فقدان من الرغم عىل صالحة واآلالت

العمل.» دوالب
«برتوفو».» يف السيايس القسم من طلبه يف وسأرسل تريد، بما قائمة يل «اكتب –

الجياد، موقف وهو السوء، من حالة يف آخر ويشء عظيم، عون فذلك «شكًرا –
بعض لها نحصد أن نستطيع طبًعا الشوفان. من قليل ولو ويعوزنا لها، علف لدينا فليس

قاطًعا.» تحريًما األوامر تحرمه ذلك لكن الجديد، املحصول شوفان
التبعة وستكون آخر، طريًقا تَر لم إذا ذلك لك فسيكون األوامر، من عليك «ال قلت:
وهل جياد، بغري صانعون نحن ماذا غًدا، مهامنا طليعة يف ذلك سيكون وحدي، عيلَّ كلها

شوفان؟» بغري جياد تكون
ذلك.» عىل سيوافقانك و«كوبزار» «بلوسوف» أن أظن «ال قائًال: «شاداي» فحذرني

وإياهما.» «دعني –
إنهم أنفسهم، الناس حال «كرافتشنكو» الرفيق أيها كله ذلك من وأهم «وأخريًا، –
ال بحيث والهزال الضعف من فهو يمت لم وَمْن يتساقط، الذباب هم كأنما ليموتون
شيئًا يعريونا أن «السوفيت» إىل توسلت لقد الغالل، لنا سيحصد ذا َمْن حراًكا، يستطيع
ألوف أطعم حتى عيىس وال بموىس أنا ولست ضئيًال، مقداًرا إيلَّ فأرسلوا حبوب، من
يف كنت حني والدماء املوت الرفيق أيها شهدت لقد الضئيل، القدر هذا مثل عىل الناس
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هنا ها أراه الذي هذا بشاعته يف يوازي يشء عىل عيناي تقع لم شهدت فيما لكني الجيش،
قريتي.» يف

أمل. من بريق حزنه يف وملع محدًجا، إيلَّ ونظر
من أوًال لك بد فال املحصول حصد أردت لو الرسمي، املمثل وأنت الرفيق، «أيها –
هذا إىل النظر أحتمل أعد لم أني ذلك إىل أضف الجوع، براثن من الناس هؤالء إنقاذ

واحدة.» لحظة رؤيته أطيق أعد لم كال، حويل، من البؤس
وسعي، أبذل أن سوى «شاداي» الرفيق أيها شيئًا أعدك أن بمستطيع «لست –
بنفيس الحال أشهد أن بد ال دار، إىل دار من وسننتقل مبكرين، غًدا فراشنا من سننهض

العمل.» أصمم أن قبل
تصوره أن من ألبشع «شاداي» مع املنازل أزور أخذت حني الصباح، ذلك رأيته ما إن
يف ولهم بقتال، قتاًال يردُّون وهم لحظة، يف يموتون القتال ميدان يف فالرجال العبارة،
عن بعضهم عزلة يف يموتون فالناس هنا ها أما بالواجب، والشعور الزمالء من سند ذلك
فظيع، بشع نحو عىل يموتون هنا ها الناس بطيئًا، متدرًجا موتًا يموتون وهم بعض،
من أغلق فخ يف هنا ها صيدوا لقد مبدأ، عن دفاًعا يكون كأن مربر ملوتهم يكون أن دون
هو إنما الفخ هذا يف وصائدهم وحيًدا، داره يف كل جوًعا، ليموتوا هناك تُِرُكوا ثم دونهم،
يتشاورون مائدة حول جالسون هم إذ بعيدة، عاصمة يف الرؤساء اتخذه سيايس قرار
االستحالة هذه يف لكان محاًال، أمًرا املفازع هذه زوال كان ولو ويرشبون، يأكلون أو الرأي

العزاء. هذا من حتى يخلو األمر لكن العزاء، من يشء
من مدالة الهيكلية بأطرافهم الصغار األطفال هم األبصار عليه تقع كانت ما وأبشع
اليفاعة عالئم كل وجوههم من الجوع طمس لقد البالونات، هي كأنما املنتفخة بطونهم
بطفولتهم يذكرك ما بهم يكن ولم التعذيب، ألوان من القته مما شاهت أمساًخا وأحالهم
انتفخت وقد طرحى والنساء الرجال البرصنرى أدرنا حيثما كنا عيونهم، يف بقيت آثار إال

الحياة. معاني كل أبصارهم من وغاضت والبطون الوجوه منهم
الباب دفعت واجلة بيد ثم أخرى، مرة الباب وطرقنا جوابًا، نسمع فلم بابًا طرقنا
واتجهت الكوخ، عليها يحتوي التي الواحدة الغرفة إىل يؤدي ضيق ممىش يف ودخلنا
النظر صوَّبت ثم العريض، الرسير أعىل يف أيقونة يف رساج نحو اتجهتا ما أول عيناي
فوق ذراَعيها ربعت وقد الرسير، ذلك عىل ى مسجٍّ العمر منتصف يف امرأة جثمان إىل
كما عجوز امرأة الرسير حافة عند ووقفت نظيف، مطرز أوكراني صدار عىل صدرها
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العارشة، من تقرب وبنت نحوها أو عرشة الحادية يف ولد طفالن: منها مقربة عىل وقف
«أماه ريفية أغنية حزين صوت يف وينشدان مسموع، صوت غري يف يبكيان الطفالن كان
ممدود لرجل متصلب منتفخ جسد عىل بالبرصيقع فإذا البرص أدرت ثم العزيزة»، أماه يا

الفرن. حافة عىل
األحياء حالة يف كانت ما بقدر الرسير عىل الراقدة الجثة يف املنظر بشاعة تكن لم
شك من ثمة يكن ولم معقول، كل جاوز حد إىل انتفختا العجوز املرأة فساقا املشاهدين،
خجل وبي مرسًعا فعدت الجوع، بفعل الحياة مراحل آخر يف كانوا والطفلني الرجل أن يف

عودتي. رسعة من
دكة عىل جالًسا رأيناه عمره، من األربعني نحو يف رجًال املجاور املنزل يف ورأينا
الهندام مرتب صغري صبي جواره إىل وكان الوجه، منتفخ الرجل كان حذاءً، يصلح
جانب وإىل كتابًا، يقرأ الصبي هذا كان عظام، من هيكًال يكون أن يشبه ما إىل استحال

بطهيها. مشغولة شاحبة امرأة املوقد
ناتالكا؟» يا تطهني «ماذا «شاداي»: سألها

أطهى.» ماذا تعلم «أنت انتقام: يف رغبة عن يشف غاضب صوت يف أجابت
الدار. وغادرنا كمي من «شاداي» وجذبني
غضبتها؟» كانت «فيَم «شاداي»: سألت

تطهى إنها … أندريفتش» «فكتور أنبئك، أن ليخجلني إنه أقول؟ ماذا … «ألنها –
وأعشابًا.» خيل روث

لكن طهيها، عن املرأة فأمنع الدار إىل أعود أن هو أفعله أن يل بدا ما أول كان
من الناس يحس كم تدري ال إنك هللا، نشدتك تفعل، ال «كال قائًال: بي أمسك «شاداي»

قدرها.» يف ما لها سكبت ما إذا يأًسا تقتلك قد إنها الجوع، ألم
االكتفاء يف «شاداي» لنصيحة استمعت داًرا، عرشة اثنتي من يقرب ما زرنا أن وبعد

يكفيك.» ما اآلن عرفت فقد رست، أنَّى رأيت ما «سرتى قال: إذ شهدناه بما
أنصاف يحتمل ال بحيث الحال سوء من فاملوقف أصنعه، أن يجب ما اآلن يل اتضح
إىل بالنسبة نتائج من ذلك عىل يرتتب مهما والقوانني األوامر إهمال من بد فال الحلول،
«شاداي» دار إىل عدنا وملَّا يشء، كل منا ضاع قواهم، املزارعني لهؤالء أردَّ لم فإذا نفيس،
له، تابًعا كنت الذي السيايس القسم رئيس وهو «سومانوف» الرفيق إىل خطابًا كتبت
الخطاب. رد يحمل الرسول جاءني املساء اقرتب وملا خاص، رسول مع الخطاب وأرسلت
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تزن وأن جديد من األمر يف التفكري تعاود أن ألود وإني بالحالة، العلم أتم عىل «أنا
ومع رصيحة، أوامر من لدينا ملا خطري عصيان فيه تقرتحه ما فإن املوقف، جوانب كل
أن وسأحاول الزًما، حتًما تراه ما تفعل أن فلك آخر، مهرب إىل التفكري يهدك لم فإذا ذلك

التوفيق.» يف الرجاء كبري لست أنني أصارحك لكني الغالل، بعض لك أجد
يكن ولم «ال»، كلمة يحمل جوابًا يكن لم األقل عىل فهو الجواب، لهذا اطمأننت
الشعري من قليًال أحصد وأن الخيل، لنطعم الشوفان بعض أجمع أن سوى اقرتحته ما
رأي يف كان ألوانه السابق الحصد هذا مثل لكن الناس، ليأكل الحقول حفاف عىل النامي
ولقد التخريب»، من و«رضبًا الدولة» ألموال «رسقة أمامي املنشورة «إزفستيا» جريدة
«الجرائم». هذه مثل عىل عقابًا النفي مطارح إىل بهم وأُْرِسَل الفالحني عىل القبض أُْلِقَي
املزرعة هذه ظروف عن تختلف ال األخرى الجماعية املزرعة يف الظروف كانت
مصنع إىل كله اللبن يرسلون كانوا لكنهم أبقارهم الفالحني لبعض بقيت فقد جوهًرا،
هنا به يجولون ما القوة من لهم لبث الذين الناس هؤالء وحتى للدولة، التابع الزبد

والقنوط. واليأس الضعف من حالة يف كانوا وهناك،
وبعض وطبيبتها القرية معلمي يستحرضا أن و«دمشنكو» «شاداي» من طلبت
«بلوسوف» إىل نفسه الوقت يف أرسلت ثم املزرعة، يف وذكاء شجاعة لهن ممن النساء
يرقبون املنضدة حول جلسوا شملهم، اجتمع فلما بالحضور، آمرهم و«كاراس» و«كوبزار»
وكوبزار — بعضهم يستطع ولم الحزب، أوامر من بها مباغتهم أنا مفاجأة أي يدرون ال

ريبة. من نفسه يف يجول ما يخفي أن — خاصة بصفة
ألنني السيدات؛ وبخاصة الرفقاء أيها للحضور دعوتكم «لقد قائًال: الحديث بدأت
الحزب، وأمني السوفيتي، الرئيس الحضور بني أرى أن ليرسني وإنه نصحكم، إىل بحاجة
ولنئ هناك، ماذا وعرفت دار، إىل دار من أنتقل كنت لقد اآللية، الجرارات محطة ومدير
الناس نطالب كيف خاص، وجه عىل األطفال حالة أفزعتني فقد رأيت، ما كل أفزعني

جوًعا؟ املنازل يف يتضورون أطفالهم كان إذا بالعمل
وأريد الخالية، املنازل بعض القرية يف أن «شاداي» أنبأني فقد خطتي، هاكم واآلن
للكائنات صالحة وتجعلنها جدرانها وتبيضن املنازل هذه تنظفن أن السيدات أيتها منكن
الحصاد، يتم حتى فيها يعيشون األماكن هذه لهم سنعد باألطفال، وسنبدأ البرشية،
أنا التيفوس، من وقاية واحقنَّهم أجسادهم ونظفن شعرهم لهم واحلقن األطفال فاجمعن
املنازل، تلك حدائق يف مناضد أعددن الرضورية، األدوية بعض لديك أن الطبيب أيها أعلم

للمعونة؟» استعداد عىل أنتن هل الطعام، لطهي كباًرا آنيات واجمعن

187



الحرية آثرت

ليُْطَهى؟» عندك ماذا لكن فيه، شك ال استعداد عىل «إننا امرأة: قالت
جدارة الناس أكثر تظنونه من اآلن أعلم أن أحب ولكني بعد، فيما بذلك «سأنبئكم –

عنكم؟» نيابة األطفال هؤالء عىل اإلرشاف يف إليه بالركون
املعلم.» برتوفتش، إيفان «كونوننكو عدة: أصوات أجابت

برتوفتش، «إيفان قائًال: الخطاب إليه وجهت املقصود، الكهل الرجل إىل أشري فلما
يشاركك ال األطفال بأمر املنوط أنت كذلك، الثقة مني فلك فيك، وثقوا قد الناس دام ما
وإذا الحدود، أقىص إىل معونتي عىل تعتمد أن ولك ليعاونك، تشاء من خذ سواك، ذلك يف

يل.» أمره فبلغ عملك يف أحد ل تدخَّ ما
وهؤالء أكون ال وكيف استعداد، أتم عىل «أنا بالعربات: يختلط صوت يف املعلم قال

تريد.» ما كل لك أضمن الطعام لنا هيئ عشريتي،
اركن أسبابه، ُهيِّئت الطعام أن مفرتًضا عملك ابدأ برتوفتش، إيفان يا لك «شكًرا –

وعدي.» صدق إىل ذلك يف
من وأغلقت أخرى غرفة يف جمعتهم فقد املوظفني، إال باالنرصاف للحارضين أذنت

الباب. دوننا
أعرف فأنا قائله، أنا ما يفزعنكم ال للعمل، السواعد ر لنشمِّ الرفقاء، «أيها قلت:
األوامر سأصدر فإني ذلك ومع علًما، منكم أتم بها كنت ربما بل تعرفونها، كما األوامر
حفاف من الشعري بجمع لهم سآذن وكذلك الجياد، ليطعموا الشوفان يجمعوا أن الفالحني
يكفي ما منه وأعدوا فوركم، من درسه يف ابدءُوا النضج، للشعري تم حيث ومن الحقول
مجروش، شعري من كيلوجرام يوم كل يف منهم الواحد يصيب بحيث الناس عىل يوزع أن
القوة من للناس كان الحصاد بدأ ما إذا بحيث رويًدا، رويًدا املقدار هذا زيادة يف وامضوا
ليُْعنَى الجديدة الغلة هذه من كاٍف بقدر برتوفتش» «إيفان وأمدوا العمل، عىل يعينهم ما
يطعم أن يكفي ما الجماعية املزرعة خنازير من تذبحوا أن لكم آلذن وإني باألطفال،

الشعري.» مجروش مع جنب إىل جنبًا ودهن لحم من األطفال
عالمات لإلقليم التابعني املوظفني هؤالء وجوه عىل تبدو كانت أتحدث أنا وبينا
بأفصح تقول كانت عيونهم لغة فكأنما فزع، إىل رسيًعا تحوًال تتحول جعلت التي الريبة
رميًا الهالك وبنفسه بنا يريد هل الرجل؟ هذا جنون ُجنَّ هل األلفاظ: تستطيعه مما

بالرصاص.
«… كرافتشنكو الرفيق أيها «لكن فقال: الحديث «كوبزار» وبدأ
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وحدي.» عيلَّ واقعة والتبعة به آمرك ما افعل بل «لكن» األمر يف «ليس –
السيايس.» القسم أبلغ أن عيلَّ يحتم واجبي «إن وقال: مضطربًا «بلوسوف» ونهض
«بلوسوف» الرفيق أيها أخطأت «لقد ملوقفي: مؤيًدا اآللية الجرارات محطة مدير فقال
علينا وما يريده، هدف إىل يرمي فهو إذن أمًرا، اإلقليمية للجنة الرسمي املمثل أمر إذا

الطاعة.» إال جميًعا
تنفذ لم إذا لكنك حقك، من ذلك شئت، من تبليغ من أمنعك «لست أنا: قلت ثم
لتقامر فإنك «كوبزار» الرفيق أيها أنت أما العصيان، هذا عن مسئوًال كنت به، آمرك ما
أيها منكم أريده ما كل هذا إبطاء، بغري خطتي تنفيذ عىل تعمل لم إذا الحزب يف بمركزك

الرفقاء.»
ضغطة يدي عىل تضغط يًدا أحسست واحد، إثر يف واحًدا خارجون نحن وبينا
قائًال: أجش صوت يف وهمس «دمشنكو» بي لحق ثم «شاداي»، يد تلك وكانت الشاكر
مواصلة يف رأيك فما املغامرة، بدأت وقد أما حياتي، معونتك كلفتني وإن عونك يف «سأكون
ماكارنكو.» مديره إىل أقدمك معي تعاَل التعاون، مخزن تفحص بأن طريقك يف السري

صور من وأكداس لستالني نصفية تماثيل استثنيت فلو مهمًال، قذًرا املخزن كان
ضئيًال رجًال كان فقد «ماكارنكو» وأما خالية، الرفوف وجدت الزعماء، من لغريه مطبوعة
وطلبت القرى، يف األطفال إطعام بشأن قررته عما إيجاز يف فأنبأته مسرتضيًا، ماكًرا ذليًال

املعونة. منه
إخراجها عن اآلن لك مندوحة وال الغذاء، مواد من قدًرا تخفي أنك أعلم «أنا –
من يشء أحًدا يصيب ولن غالًال، الديْن لك سنرد الحصاد لنا تم ما إذا حتى وتسليمها،

األذى.»
من الرئييس املركز أوامر هي فهذه أمرين: بني موزًعا نفسه وألفى الرجل، صعق

الحزب. ممثل باعتباري إيلَّ ييسء أن خوفه يقابلها ناحية
وسمك مجروش وحب نباتي، وسكر ملح من شيئًا لديَّ إن الرفيق، أيها «نعم –
األشياء هذه يردوا بأن مكتوبًا تعهًدا املزرعة رجال تعهد فإذا صابون، من وقليًال مدخون
اإلقليم مكتب أستأذن أن بد ال تسليمها قبل لكن تسليمها، عىل وافقت ودريًسا غلة
محطة تطرق ال ملاذا النصح، من شيئًا لك أقدم أن أحب وكذلك غًدا، بالقرار وسأنبئك

الزبد؟»
تعني؟» «ماذا –
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ليُْصنَع لبن من لنا ما كل فيه نسلم الذي املكان يعني «إنه شارًحا: دمشنكو فقال
للتصدير.» زبًدا هناك
«للتصدير!» –

عليه ورق يف يلفونه إنهم الخارج، إىل إلرساله كرافتشنكو، الرفيق أيها «نعم –
مع التجارة وتبادل يشء، الجوع من الناس فموت نعم غريبة، أجنبية لغة من كلمات

آخر.» يشء الخارج
رجال من رجًال مديره وكان قصرية، مسافة القرية عن يبعد الزبد مصنع كان
الزبد فرأيت أجزاءه، لرييني املصنع خالل فصحبني دفني، غم نفسه يف وديًعا، الحزب،
«تصدير باإلنجليزية: عليه ُكِتَب ورق يف ويَُلف مستطيلة رشائح يقطع الغرف إحدى يف

االشرتاكي.» السوفيتي لالتحاد التابع الزبد
ليطعم الزبد هذا إرسال وفكرة جوًعا، يتضورون الفالحني أن أعلم «أنا املدير: قال
أنا أصنع؟ ماذا ولكن املاضية، السكني كأنها تمزيًقا تمزقني غذاؤهم أحسن قد أجانب
فعقابي ولذلك للخطة؛ وفًقا إنتاجه يجب ما إنتاج يف ا جدٍّ متأخر إني بل ألطيع، مأمور
ما تجد ال ألنها تحلب ال واألبقار جياع، ألنهم اللبن يرسقون الفالحني إن فيه، ريب ال آٍت

علف.» من يكفيها
أشك ولست األطفال، تغذية من بد ال يل، معونتك من بد فال كله ذلك «ومع فأجبته:

منه.» نستفيد أن يمكن ما املخلفات من ترتك الزبد صناعة أن يف
مطالبًا لست — ماكارنكو مثل — لكني قائل، أنت ما تقول أن عليك اليسري «من –
إطعام من ذلك جانب إىل يل بد ال بل خطط، من املركزية اإلدارة تضعه ما بتحقيق فقط
الزبد مني يأخذون — الكثريون وأعوانهم وبلوسوف كوبزار — فكلهم اإلقليم، يف املوظفني

واللبن.»
الجديد.» األطفال مرشوع إىل اليوم منذ كله املخيض اللبن «سينرصف فقلت:

من ذلك عىل موافقة أتلقى أن بد ال لكني ناحيتي، من هذا بقرارك بأس «ال –
من جعبته يف ما كل يستجمع كأنما لحظة سكت ثم ذلك املصنع مدير قال رؤسائي.»
ليحملوا غًدا يحرضوا أن رجالك ُمْر أحًدا، ذلك يف أستأذن لن «ال، وقال: مدخرة، شجاعة

ألطفال.» والد كذلك إنني املخيض،
الزبد يصدرون إنهم القرية، إىل بالعربة عائد أنا إذ الغضب ثورة نفيس يف ثارت
الزبد بأكل وباريس وبرلني لندن أهل ينعم كيف الخيال يل ر صوَّ لقد املجاعة! هذه وسط
يأكلون إذ أنهم كذلك الخيال يل صور كما السوفيتية، التجارية العالمة عليه ُطِبَعت الذي
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يرسلوا أن مستطاعهم يف دام ما النعيم يف يتقلبون روسيا يف «إنهم قائلون: بد ال زبدنا
عملية.» صورة يف االشرتاكية برهان األصدقاء أيها ذا هو ها بالدهم، خارج الزبد هذا

فؤادي، إىل الحبيبة أوكرانيا بأناشيد يتغنى أحًدا الحقول بني عودتي خالل أسمع لم
وإىل أرواحهم، يلفظون قوم أنَّات سوى أسمع لم الغناء، يكون كيف الناس نيس لقد

بزبدنا. يستمتعون وهم البدينني األجانب مصمصة رنات أذني يف جانبها
والشعري، الشوفان يحصدون الناس وجدت عليها، أرشف كنت التي املزرعة بلغت ملا
ليتم الحدائق يف وُوِضعوا القرى من ُجِمُعوا قد األطفال من مئات بضع أن وجدت كما
نحو يعاونه وكان العمل، يوحد كيف برتوفتش» «إيفان عرف وقد والتنظيف، الغسل لهم
من غريها مع مشغولة — مضيفتي وهي — شاداي زوجة وكانت وامرأة، رجًال عرشين
رأيس يف يتأجج كان ما بساطتهم يف الناس لهؤالء حبي فأذاب املنازل، تبييض يف النساء
وطلقات السياط َعذَبات العمل عىل تكرههم الناس هؤالء شهدت لقد الغضب، أفكار من
من يشء يخالطه ال مشرتك عمل ألداء إيثارهم يف مدفوعني أراهم ذا أنا وها البنادق،

الوعيد.
«شاداي» ينبئ الجياد حظرية من رجل جاء املساء، ذلك يف العشاء مائدة عىل كنا وملا
بعيًدا ذلك بعد الجثة يرمي وأن يسلخه أن «شاداي» فأمره لتوه، مات قد حصانًا أن
املحرتق، بالجري يغطيها ثم (كريوسني) غاًزا عليها يصب وأن طويلة، بمسافة القرية عن
طعاًما املوبوء اللحم من الجياع القرويون جعل ذلك يفعل لم إن أنه شارًحا يل اتجه ثم
فالشعري طيب، نحو عىل تجري األمور أن وأنبآنا والطبيبة املعلم جاءنا وبعدئٍذ ألنفسهم،
أول بذلك فيأكلوا التايل اليوم يف املزارعني أبناء عىل ع ليوزَّ األفران يف َف ُجفِّ قد الجديد

الخنازير. من عدد ذُِبَح كذلك لهم، يقدَّم جيد إفطار
بعض ألن يكفي؛ ال ذلك لكن املخيض، بنبأ علمنا «لقد برتوفتش»: «إيفان قال

ذاته.» اللبن من لنا بد ال بعيد، حد إىل حالهم ساءت قد األطفال
«التخريب» ويف القواعد عىل الخروج يف بعيًدا ا حدٍّ بلغت قد حينئٍذ وكنت لحظة، فكرت

أبعد. خطوة الطريق يف أميض أن ليسهل إنه حتى
تُْعِطي أال الشهود هؤالء أمام رسمية بصورة لك أفوض ذا أنا ها شاداي، «يا قلت:
إىل إلرساله كله اإلنتاج بثلث تحتفظ وأن أخذه، عىل جروا الذين للموظفني اآلن بعد لبنًا

مزرعته.» يف بعينه األمر هذا ينفذ أن «دمشنكو» تبلغ أن وعليك األطفال، منزل
يف املمتازة الجديدة الطبقة هذه يف أفكر أخذت املساء يف مخدعي إىل أويت وملا
واملؤن والزبد اللبن عىل يستولون كانوا الذين السوفيت ورجال الحزب رجال أعني القرية،
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هؤالء إن جوًعا، يموتون حولهم من فيه الناس كان الذي الوقت يف التعاوني املخزن من
آبهني غري العبيد طاعة يف فيتقبلونها الرئييس املركز من األوامر يتلقون كانوا املوظفني
إليه يؤدي ما ترى أن النفس يف يحز ملما إنه حولهم، من الشعب يعانيها كان التي لآلالم
الفقراء، الفالحني من قالئل أعوام منذ كانوا الذين الرجال فهؤالء الخلق، فساد من االمتياز
طبقة وأصبحوا جريانهم، وبني بينهم الشبه عالمات من عالمة آخر بالفعل عنهم زالت قد
بعًضا بعضها ويعني أفرادها يتآخى وحدهم زمرة يف يعيشون الناس، عن بعيدة ممتازة

الشعب. تناهض عصبة مًعا ويتحدون
البديلة األجزاء وكانت الذر، وآالت والدارسني الحاصدين ألشاهد التايل اليوم يف ذهبت
كان وبينما يصلحونها، الرجال وأخذ وصلت قد اآلالت إلصالح طلبها يف أرسلت التي
فالح جاء صعاب، من يصادفه ما عيلَّ يقص للمزرعة اإلدارية اللجنة أعضاء من عضو

شيئًا. أذنه يف وأرسَّ
الرسمي.» املمثل قولك يسمع حتى صوتك «ارفع اإلدارة: عضو فقال

ليلة حصان مات الرسمية، الهيئة من املندوب الرفيق أيها قصتي فاسمع «إذن –
لكنهم املحرتق، بالجري وُغطِّيَت (كريوسني) غاز يف الجثة ُغِمَست ثم جلده فُسلخ األمس،
اللحم هذا الليل أثناء الناس حمل فقد أثًرا، لها يجدوا لم لدفنها اليوم صباح ذهبوا حني

الرفيق؟!» أيها األمر بنا وصل حال أية إىل إلهي! يا املوبوء، الفاسد
لكل كان األرس من الغالبة فالكثرة جديد، روح القرية يف وشاع الحصاد، يوم دنا
يشء وُوزِّع أكثر، أو طفل برتوفتش» «إيفان عليها يرشف التي األطفال روضة يف منها
الناس، إىل ألتحدث بقيت االجتماع، انفض أن وبعد جميًعا، املزرعة أعضاء عىل الشعري من
من سمعي إىل األوكرانية أناشيدنا فعادت زامرة، عىل فالح وعزف عوًدا، أحدهم فأخرج

قلبي. ذلك إىل واطمأن جديد،
حتى جاهد لكنه لسانه بها يجري أن يستطع لم رسالة إيلَّ يحمل شاب وجاءني

تمتمة. أخرجها
يريد هناك شخص السوفيت، مكتب يف مطلوب أنت الرسمي! املمثل الرفيق «أيها –

السياسية.» الرشطة … من … من شخص لقاءك،
وقعت يقال، ما يسمعون بحيث منا مقربة عىل كانوا الذين أولئك الغناء عن فسكت
رجال ملقابلة مطلوب أني الحضور بني الخرب ودار الصواعق، وقع املخيفة الكلمات هذه
املزرعة؛ رؤساء من علمت كما الجميع وتوقع سكون عليهم فخيَّم السياسية، الرشطة

قوت. من للناس هيَّأت ما جزاء عقابي سألقى أنني القرية يف الجميع توقع
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كنت الذي األنيق السياسية الرشطة ضابط وجدت السوفيت، مكتب إىل ذهبت أن فلما
الخطاب فوجهت و«بلوسوف»، «كوبزار» كذلك هناك وكان السيايس، القسم يف لقيته قد

الحضور؟» إليك طلبت وقد اليوم اجتماع تحرض لم «ملاذا قائًال: «كوبزار» إىل
أخرى.» شواغل شغلتني فقد «آسف وتجهم: تمتمة يف مجيبًا فقال

الرفيق أيها انفراد عىل إليك أتحدث أن «أريد السياسية: الرشطة ضابط قال ثم
كرافتشنكو.»

ثم طريقنا يف نحن وبينا املزرعة.» يف مكتبي إىل فاصحبني ذلك، من مانع «ال قلت:
أن واحتمال القرية شئون عن عام حديث بيننا دار املكتب، يف مقعدنا إىل استوينا أن بعد

أمور. من ذلك إىل وما جيًدا املحصول يجيء
الحقيقة عن الكالم يف نأخذ أن لنا خري سكوبني، الرفيق «أيها األمر: آخر له قلت ثم

هنا؟» إىل بك جاء الذي ما العملية،
هنا، صنعته عما الرسمية والتقريرات األنباء من كثري وصلنا قد أن فاعلم «إذن قال:
أوامر تتجاهل القانون، حدود عند تقف ال أنك هي كلها والتقريرات األنباء هذه وصفوة

املحلية.» بالسلطات تبايل وال الحزب
أهو السيايس؟ القسم رئيس إىل بذلك تشري هل «وصلنا»؟ تقول حني تعني «ماذا –

هنا؟» ها الحضور إليك طلب الذي
املوضوع.» عن خارج «هذا –

فعيل؟» تراجع أن األمر أولو لك ل خوَّ هل كله، املوضوع أساس هو بل «كال –
األمر يف وليس صديقه، مع الصديق حديث إليك ألتحدث هنا ها جئت «بل –

مراجعة.»
ما معك أناقش أن بمستطيع ولست ا، حقٍّ أراه ما أفعل إنني سكوبني، الرفيق «أيها –
القسم رئيس هو وذلك السؤال، إيلَّ يوجه أن مستطاعه يف واحد شخص هنالك فعيل، يربر
وحدها اللجنة تلك أمام مسئول وأنا اإلقليمية للجنة الرسمي املمثل هنا أنا السيايس،
تراهم يساعدوا أن بدل رجالها ولكن تعينني، أن املحلية السلطات وواجب أصنع، عما
الناس يموت الذي الوقت يف الجيد، بالطعام بطونهم يملئُوا أن سوى شيئًا يصنعون ال
القرية مخزن ومن املزرعة من موظف كل أخذه ما فيها أثبت قوائم وعندي جوًعا، فيه
أعلم ولكني صنيعي، يستنكرون الذين هؤالء َمْن اليقني علم أعلم أنا الخاص، الستعماله

كثريًا.» شيئًا ذلك عن علمت لقد ومجون، رشاب من فيه غارقون هم ما كذلك
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ال الرئيس وأن مشيئتي، بمحض هنا أنني «كرافتشنكو» الرفيق أيها «صدقني –
الوثائق أقدم أن قبل قصريًا حديثًا أحدثك أن رأيت فقد شيئًا، الزيارة هذه عن يعلم
وأنك التعاونية، املخازن ومن الزبد مصنع من مقداًرا أخذت أنك بلغني فقد للرئيس،
تحصد وأنك مسالك، من له أريد ما غري يف فتجريه للدولة، التابع اللبن إنتاج يف تترصف

خطرية.» أمور كلها وهذه حصدها، أوان قبل الغلة
فعيل، عىل مرصٌّ إنني لهم: وقل السيايس، القسم إىل تقريرك فارفع شئت «إذا –
أيها جولة القرية يف تجول أن تريد فهل وبعُد، بنفيس، أمري ألقرر غًدا هناك وسأذهب

سكوبني؟» الرفيق
واجبي مؤديًا إال هذا يف ولست — إذن — السالمة مع لذلك، وقتي يتسع ال «ال، –

أراه.» كما
غًدا.» وسأراك الرفيق، أيها السالمة «مع –

«سومانوف». الرفيق فقابلت التايل اليوم يف وذهبت
استئذاني دون «سكوبني» مع الحديث رفضت حني صواب أتم عىل «كنت يل: قال
بمثابة ذلك ليكون يكتبون؛ فيما تصنع ما ليستنكرون قراك يف الكساىل هؤالء إن بذلك،
عليه أقدمت ما وأعلم مجهوًدا، بذلت أنك أعلم أنا األمور، معك ارتبكت إذا ألنفسهم التأمني
املحصول وأسلمنا الحصاد أجرينا ما فإذا صنعت، ما تبعة معك وسأحمل مخاطر، من

مًعا.» رأسانا طاح فقد وإال الخطر، معالم كل ذهبت املحدد، الوقت يف للدولة
صنعت، مما شيئًا عنك أخِف فلم يشء، بكل صارحتك لقد سومانوف، الرفيق «أيها –
فيها يل وفوضت إيلَّ بها بعثت التي الرسالة وهاك وحدي، التبعة عبء أحمل أن أريد لكني
إليك.» أردها ذا أنا ها أشاء، ما أصنع أن — قاطعة غري عبارة يف تفويًضا يكن وإن —

الضابط. دخل وعندئٍذ «سكوبني»! رفيقي صاح ثم جيبه يف ووضعها أخذها
كرافتشنكو.» بالرفيق الخاصة واإلقرارات األوراق ملف فضلك من يل «هات –

ولبث املكان، وغادر بدوره، «سومانوف» أعطانيه ضخًما، ا ملفٍّ «سكوبني» وأحرض
للقسم التابعني املخربين بأسماء مذكرة ُكِتبَت وقد قراءته، من فرغت حتى الغرفة خارج
ووعد فعيل، استنكروا الذين املوظفني وأسماء صالحي، غري يف قرروا الذين السيايس

إبادته. يوم يحني حتى خزانته يف ووضعه امللف، يبيد أن بعدئٍذ «سومانوف»
الذي الجحيم وسأرينهم هناك، املوظفني فاجمع غًدا، لوجينا يف «سأزورك –

يستحقون.»
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سكان بأسماء الرسمية القائمة عىل املخربين أسماء راجعت القرية إىل عدت وملا
دكان يف فواحد العناية، من يشء فيه توزيًعا اإلقليم أنحاء يف موزعون أنهم فوجدت املكان،
محطة يف سائًقا يشتغل ورابع املزرعة، إدارة يف وثالث الزبد، مصنع يف وآخر التعاون،
يشء كل يصبح بحيث أُِعدَّت وآذانها عيونها السياسية للرشطة كان وهكذا اآللية، الجرارات
االقتصاد ومديري االسميني األمر أصحاب خلف كان فقد وإذن ومسمع، مرأى عىل منها
اآلخر وبعضهم السياسية، الرشطة إىل ينتمي بعضهم الجواسيس، من شبكة الصوريني
الظاهرة الحكومة وراء أن وجدت وهكذا عداه، عمن شيئًا يدري ال فكل الحزب، إىل ينتمي

الدقيق. الكلمة بمعنى أخرى حكومة
الطريق، بعض يف برتوفتش» «إيفان صادفت النهار، ذلك من متأخرة ساعة ويف

عمل. من يؤديه ما نفسه يف أثاره الذي الِبرش من بكثري يتهلل فكان
ما العافية! إىل طريقهم يف األطفال ترى أن أجمل «ما مًعا: سائران نحن إذ يل قال
بنفسك مجازف أنت ما جميًعا نعلم إننا جديد! من إليهم تعود طفولتهم ترى أن أجمل
التي الدعوة لهذه القلق يساورها كلها القرية أن فاعلم رصاحة، أردت ولنئ خطر، من فيه

السياسية.» الرشطة ضابط من جاءتك
يف اآلن حتى رعتني قد هي أو ترعاني، فاآللهة قلق يساورنكم «ال قائًال: فابتسمت
يردوا أن لهم آن قد وها باملوقف، دراية عىل الفالحني أرى أن مغتبط لكني تقدير، أقل
دنا قد الحصاد أن ذلك إيلَّ؛ يحسنون إذ أنفسهم إىل فيحسنوا بجميل، جميًال صنيعي يل
أريد العمل، أريد إنما شكوًرا، منهم أريد ال أنني الناس يف تذيعوا أن منكم وأريد موعده،
إىل يركن من الناس من يكون قد إذ والنهار، الليل يف موصوًال العمل أريد النشيط، العمل

الرتاخي.
كرافتشنكو للرفيق تبقوا أن تريدون هل الجماعية املزرعة أعضاء يا هذا: الناس بلِّغ
أحسن ال إنني املرسومة، للخطة وفًقا وقدموها وادرسوها الغلة فاجمعوا إذن حياته؟ عىل

تحسنون.» أنتم ولكنكم لنفيس، أرجوها الشفاعة
أنبئك فيما صدقني أعوان، البلد هذا يف فلك تريد، ما لك فاعل أني يقني عىل «كن –
منا أحد بني نخيل فلن الجحيم، نار يصىل أن له خري واجبه أداء يف يرتاخى َمن إن به،

الرتاخي.» وبني
سمعت فقد وصل، قد «سومانوف» كان التايل، اليوم يف السوفيت مكتب إىل ذهبت وملا

حارضين. املخزن مدير وبينهم جميًعا اإلقليم موظفو وكان بعيد، من صوته جلجلة
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الرفيق «إن القانون: هي قاعدة للسامعني يضع وكأنما السيايس القسم رئيس قال
الزمن إن أوامر، من لكم يصدره ما هو والقانون األمر، صاحب هو هنا ها كرافتشنكو
العمل إىل فهيا لغوكم، إىل اإلنصات يف ننفقه الجهد من مدخر لدينا وليس ليميضرساًعا،
املمثل ذا هو وها ألبدانكم، خريًا ذلك يف فإن بأنفسكم، الحقول إىل اذهبوا وعاونوه،

بشخصه!» أتانا قد الرسمي
أن الودية املظاهرة بهذه أراد وقد السنني، عنه غبت قد كأنما املشتاق تحية حياني

الجماعية. املزرعة إدارة مقر إىل وذهبنا االجتماع، مكان مًعا وغادرنا أعدائي، يف يؤثر
ليس فؤادي، يحز أهيل يعانيه وما مزارعة، أرسة سليل إني أندريفتش، «فكتور قال:
فلماذا جادون، والقوم خصبة األرض إن وملاذا؟ والنفي، واملوت والدماء الدموع إال هناك
يف ازددت كلما إنني نغيض؟ ثم الهالك موارد ويردون ويموتون جوًعا يتضورون نراهم
من ومزيًدا الدقيق من مزيًدا يومني أو يوم بعد لك سأرسل حرية، ازددت تفكريًا األمر

الدارسة. اآلالت أجزاء
عظيم عن لك أعرب أن أردت إنما به، أنبئك أن األمر حقيقة يف أردت ما ذلك ليس لكن
وعاد بغتة الطريق يف وقف ثم ذلك قال لألطفال.» صنعته ما وخاصة صنعت، ملا تقديري
عنك سأدفع البرش، من إنسانان كذلك لكننا شيوعي، كالنا أندريفتش، «فيكتور يقول:

شخيص.» عن األذى أدفع كما األذى
الصبح تباشري ملعت أن وما إعداد، أتم عىل يشء كل فكان يومان ذلك بعد ومىض
سبقوني قد ونساءً، رجاًال املزرعة أعضاء فوجدت الحقول، خالل بالعربة جست حتى
يف ما يعرضون اإلقليم موظفو جاءنا قليل وبعد ويحزمونها، الغالل أعواد يجمعون إليها،
الجميع ساد نفوسهم، يف فعلها — يظهر فيما — الخطبة فعلت فقد معونة، من وسعهم
يسمع حني السري ستحسن سيارته أن السيارة سائق يعرف وكما والنشاط، الجد شعور
رأيتها التي بالبداية أحكم أن استطعت الصباح، ذلك يف أنا فكذلك يعرفها، دمدمة آلالتها

يرام. ما عىل يشء كل أن
السابقة، الليلة يف الحقول إىل عربات عىل أُْرِسَلت قد وماء زاد من املئونة كانت
بعيًدا الخالء يف يقيموا أن ألنفسهم يؤثرون الفالحون فهؤالء الخيام، لألطفال وأقيمت
أن السوالف األيام يف اعتادوا ما اآلن يعملون أوالء هم وها الحصاد، يتم حتى دورهم عن
هؤالء بني أن من الرغم وعىل الخنازير، من وعدًدا ثوًرا يذبحوا أن لهم وأذنت يفعلوه،
الرغم وعىل بطونهم، يشبع ما الطعام هذا يف يجدوا لم الذين والنساء الرجال من املئات
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يهدهم لم أو الضعف أجسادهم يف يدب لم قليل عدد إال املئات هؤالء بني يكن لم أنه من
غروبها. حتى الشمس رشوق منذ وعمل ومزاح غناء يف الجميع أخذ فقد بالفعل، املرض
من إنقاذك يف راغب فكلهم مطمئنٍّا، «كن قائًال: أذني يف برتوفتش» «إيفان وهمس

وضحك. فضحكت املوت.»
«دمشنكو»، عليها يرشف التي الجماعية املزرعة يف النهار أنفقت التايل اليوم جاء وملا
زيادة بعدها ليس السائدة الروح وأن طيبًا، بدءًا كذلك هناك بدأ قد الحصاد أن فوجدت
جماعات بدأت حتى قائًما، يزل لم املحصول جمع وكان قليلة، أيام تمِض ولم ملستزيد،
الروافع. اآلالت نحو مملوءة عربات يف اندفاًقا يندفق الَحبُّ وأخذ الغالل، درس يف جديدة
«دمشنكو» مزرعة إىل ركبت أن — ذروته يف الحصاد كان إذ — يوم ذات وحدث
نحوها أرسعت عندئٍذ وتعطلت، دوالبها وقف وقد الحصاد آالت إحدى عىل برصي فوقع
شدة من غيبوبة يف سقط قد عاملها أن أعلم أنا فإذا تعطلها، يف السبب عن ألستفرس
إىل يحملنه أن فأمرتهن إليه، شعوره رد يحاولن النساء من كبري عدد به وأحاط اإلجهاد،
مرة آخر منذ العهد بي طال قد وكان الحاصدة، اآللة من بنفيس مكانه وأخذت القرية،
بعد ساعة أواصله أن وأسعدني لذة، نفيس يف العمل فأشاع اآللة، تلك مثل عىل فيها عملت

ساعة.
فادحة خسارة عن كشفت وعندئٍذ آخر، عامل عني العمل أخذ الغروب، شفق دنا وملا
كل فقدت أني شيئًا نفيس من يحرك فلم نقودي، محفظة فقدت أني وتلك بي، أملَّت
كذلك، ضاعت قد انتدابي وثيقة أن هو له اضطربت الذي إنما مال، من أملك كنت ما
لم لكننا تال، الذي اليوم ويف املساء ذلك الحقول يف وبحثنا الحزب، تذكرة معها وضاعت
يكون أن وتوقعت اإلقليمية، واللجنة السيايس القسم فأبلغت أثًرا، الضائعة للمحفظة نجد

طوال. أعوام مدى حياتي يف األثر أسوأ الحادث لهذا
عىل «بناءً األمر: هذا السيايس القسم من تلقيت أني وهو آخر، غم الغم هذا تبع ثم
الحكومة، لغلة مخزنًا القرية كنيسة تعدَّ أن عليك التنفيذية، املركزية اللجنة تعليمات
أبلغت املهمة هذه أتممت ما إذا حتى ساعة، وأربعني ثماٍن يف اإلعداد هذا يتم أن وينبغي

بذلك.»
به يقابل فيما الشك من يشء يساورني لم إذ إيلَّ، يصدر األمر لهذا اضطربت
عثرة حجر ليكون ُدبِّر كأنما سخيف فعل إنه شعور، من الفعل هذا مثل الفالحون
و«بلوسوف» «كوبزار» لكن الحياة، بمثابة للبالد هو حصاد يف العمل دوالب عندها يقف
محسوس، غري تدرج ويف رويًدا رويًدا أخذوا ألنهم هذا؛ بمثل صدورهم أثلجت وغريهما
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يمقته الذي بالعمل يستمتعون أنهم سوى ليشء ال أعداء اإلقليم ذلك يف للناس ينقلبون
يف واجبهم يؤدون ألنهم (أعني وحده السبب لهذا الناس أعداء هم القرى، سائر يف الناس
الشيوعيني بعض جردها وتحفها، ومصابيحها تعاليقها من الكنيسة وُجرَِّدت اغتباط)،

الشبان.
رأيت حتى الناس سمعه أن فما الهشيم، يف النار رسيان الحقول يف النبأ ورسى
اللعنة يستنزلون مرسعني، القرية إىل ويهرعون بأدواتهم يقذفون الفالحني من عرشات
يزول التقديس منازل نفوسهم من نزل ما شهدوا عندما طوًرا ويبكون ويستعطفون تارة
قلوبهم يف أنزل مما جزءًا إال تكن لم نفوسهم يف األشياء هذه قدسية إن مواضعه، من

اإلنسانية. لكرامتهم رصيحة إهانة من األمر يف أحسوه ما ا حقٍّ آذاهم إنما األذى،
هم وها شيئًا، لنا يرتكوا ولم يشء كل منا أخذوا «لقد يقول: كهًال فالًحا وسمعت
اليوم بعد عسانا فأين نفوسنا، يف الطمأنينة يبعث مما لنا بقي ما آخر عنَّا يزيلون أوالء
من يشء إىل بأبصارنا متجهون اليوم بعد عسانا أين موتانا؟ ودافنون أبناءنا ون منرصِّ
من عليهم هللا لعنة مجرمني! من عليهم هللا لعنة األىس؟ ألوان من فيه نحن فيما العزاء

كافرين!»
ما بكل برتوفتش» «إيفان وتذرع تذرعت ولقد قوة، وال حول هذا إزاء يل يكن لم
مجهودنا ُكلِّل قد أن ظننا التي اللحظة ويف اطراده، للعمل نعيد لكي وبالغة جهد من لدينا
هذه وقعت جديد، من عقب عىل رأًسا يشء كل لنا فقلبت جديدة حادثة وقعت بالنجاح
الحس بليد شاب وهو — للشبان الشيوعية الهيئة أمني أن وهي التايل، األحد يوم الحادثة
جانبه وإىل العود عىل يعزف وكان الطريق، يف فجأة ظهر — «ِشز» يُْدَعى الوجه شائه
مألوًفا، منظًرا ذاته يف ذلك وكان بالدين، عباراتها تهزأ أناشيد يغني وكان صديقته،
الشاب هذا لبس فقد رداء، من الصديقني هذين عىل كان ما هو الثائرة أثار الذي ولكن
مذهبة خيوط الخارصة عند يمسكهما الناصع، األحمر الحرير من قميصني وصديقته
فعرفوها الفالحون رآها املنزوعة، الكنيسة تعاليق إال هذه تكن ولم حرير، من وأفواف
عنيف اعتداء روح إىل انقلبت ما رسعان التي الغضب نار نفوسهم يف وثارت فورهم، من
تعقبوهما ممن َعْدًوا أرسع كانا أنهما إال املوت من ينقذهما ولم وصديقته، الشاب عىل
الثائر. الشعب أيدي من سلما وبذلك التعاوني، الدكان إىل فأويا الكهول، الفالحني من

للحضور. أدعوه «ِشز» إىل أرسلت الحادثة هذه نبأ جاءني وملا
الكنيسة؟» تعاليق رسقت «ملاذا وجهه: يف وصحت
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الرفقاء.» من سواي كثري فعيل مثل فعل وقد علنًا، أخذتها إنما بالسارق، لها «لست –
ما تسمع هل مكانه، إىل يشء كل تردوا أن الرفقاء هؤالء ولسائر لك بد فال «إذن –
ويشء ينارصكم، مجرم بكل مصحوبني الرشطة إىل بكم بعثت تفعلوا لم وإن به؟ آمرك
هذا العام، الطريق يف تُنَْشد الدينية بالعقيدة تهزأ بأغنية أسمح فلن هنا ها دمت ما آخر،

الطاعة.» واجب أمر مني
يف وحفظوه لحمه وملحوا كبريًا، ثوًرا الفالحون وذبح ذلك، بعد قالئل أيام ومضت
من جزءًا أن ينبئني «شاداي» جاءني املساء أقبل فلما تالية، أيام يف طعاًما ليكون برادة
أن وَقِبَل اآللية، الجرارات محطة من الحضور إىل كاراس فدعوت سارق، رسقه قد اللحم
«شاداي» حمل وعندئٍذ كاد، أو الليل انتصف حتى جميًعا فانتظرنا األمر، يف يعاونني
الحدس من يشء منا لكل وكان مسدًسا، أنا وحملت الصيد بنادق من بندقيتني و«كاراس»

إبطاء. غري يف البحث نتابع أن واعتزمنا السارقون، يكون أن عىس عمن النافذ
يكون أن له بد فال الرس، كاتم «كوبزار» فنصطحب الطريق عرض يف «لنقف قلت:

منطقته.» يف يقع بما عامًلا
وهنا بيده، دفعه جوابًا نسمع لم فلما «شاداي» الباب وطرق معتمة، داره كانت
ضوء وأدرت امرأة، فصاحت معي، يدويٍّا مصباًحا وأضأت الدار فدخلت بأصوات، فوجئنا
وجهها تسرت أن تحاول رأيتها قدمها، إىل رأسها من عارية شابة فرأيت نحوها، املصباح
يسرتها حيث الدار من مرسعة النحو هذا عىل خرجت ثم فزعة، تصيح وأخذت برداء،

الليل. ظالم
جانبها وإىل الفودكا رشاب من زجاجة فرأيت املنضدة، عىل كان مصباًحا أضأت
أوشك وقد الرسير عىل جالًسا «كوبزار» وكان الشواء، من كبرية وقطعة كأسني رأيت
أحد عىل خشبي إناء يف ورأيت مأخوذًا، الشعر منفوش يسرته، عما عاريًا يكون أن جسمه

كبري. ثور قلب املقاعد
اللحم؟» هذا لك «أنى سألته:

أقول.» ما صدق تحقق أن ولك … التعاوني الدكان من … «اشرتيته قال:
فيه بما طعامه، من يفرغ حتى ولنرتكه ، رفيقيَّ يا معي هيا تردد، بال «سأفعل –

أرى.» الذي الثور قلب من
القرية أطراف يف دار حيث التل أعىل إىل طريقنا يف وتبعناه أمامنا «شاداي» سار
الفالحون بها يتحدث كان التي «العربة» مقر — الناس روى فيما — الدار تلك وكانت
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يف كرس خالل ونظرت الدار، من دنونا حتى وصمت حذر يف ومشينا املمرور، حديث
واللحم الزجاجات من حمولة أثقلتها قد منضدة فرأيت كبرية، غرفة إىل النافذة شيش
هم: رجال ثالثة العاشقون، يتالقى كما تالقوا ونساءً رجاًال رأيت كما الخرض، وألوان
العري. من متفاوتة درجات عىل نساء وثالثة والطحان، ووكيله التعاوني الدكان مدير

أنا ونقرت الخلفي، الباب عند «شاداي» ووقف األمامي، الباب عند «كاراس» وقف
النافذة. عىل

الطارق؟» «من فزع: يف صائح فصاح
بالرصاص.» رميتك وإال توٍّا افتح الرسمي، الحكومة ممثل «أنا –

يف النساء وأخذ والجزع، لالضطراب مشهًدا انقلب قد اللهو مجمع فإذا الباب وفتح
«لقد باكية: أخرى وقالت بالجوع.» مدفوعة هنا إىل جئت «إنما إحداهن: فقالت البكاء،
طلبت ثم املكان، ويغادرن ثيابهن يرتدين أن النساء فأمرت دفًعا.» الحضور إىل دفعوني
والعسل، والجريش الزبد من وكثريًا اللحم من مقداًرا فوجدا الدار، يفتشا أن رفيقيَّ إىل

الدقيق. أكياس من كبريًا عدًدا وجدا كما
الطعام أفواههم من ترسقون جوًعا، جريانكم يموت «بينا غاضبة: صيحة صحت
بها وسريوا ظهوركم عىل املؤن هذه احملوا شيوعيني! أنفسكم تسمون ثم القعدة؟ أيها

السوفيت!» دار إىل اآلن
جاء الصباح أصبح وملا القرية، يف السوفيت دار بلغنا حتى الثالثة الرجال خلف رست
«بيانيخانكي»، اإلقليم عاصمة يف املحاكمة إىل الثالثة اللصوص وساقوا الجند من فريق

الفالحون. له سخط القرية يف النبأ شاع وملا
املحكمة من أعلم فنحن للمحاكمة، إرسالهم لك ينبغي كان «ما منهم: كثري يل قال

يالقوه.» أن يجب بما
الحديدية، السكة محطة من القريبة مخازنه إىل الغالل محصول تسليم بدأنا وملا
تلك يف وجدت أني ذلك الصواعق؛ وقوع نفيس من فظاعتها وقعت حقيقة عن كشفت
به أمرت ما املخزونة الغلة هذه كانت السابق! العام غلة من هائًال مقداًرا املخازن
املوظفون يأمر الغالل من املقدار هذا إىل فانظر اإلقليم، لهذا يُْحَفظ احتياطي من الدولة
الرجال من مئات مات لقد الجوع! من يموتون وهم القوم أعني عن بإخفائه الرسميون
الغالل فيه ُخزِّنت الذي الوقت يف الغذاء، قلة من ماتوا القرى، هذه يف واألطفال والنساء

أدنى! أو دورهم من قوسني قاب
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الفالحني، من طائفة معي كان الغالل، من الدولة» «احتياطي عن كشفت وحني
من ثورة يف يسبون أخذوا ثم مبرصون، هم ما يصدقون يكادون ال األبصار فحدقوا
الناس يف النبأ يذيعوا أال استحلفتهم لكني ذاك، سبابهم عىل أمْلهم لم وبالطبع غضب،
أن بعد فيما علمت وقد الحصاد، حركة بذلك فتتأثر املعنوية القوة فيهم تتحطم ال حتى
وبموت احتياًطا، الغلة الحكومة فتخزن البالد، أنحاء من كثري يف وقع بنفسه األمر هذا
وهي وحدها السياسية ستالني حاشية عند الجواب إن الفعل؟ هذا فيَم جوع، من الناس

تجيب. ال
الشمس وكانت صغرية، عربة يف رخيٍّ يوم ذات الحقول أشق فخرجت الحصاد تم
اختلطت ونساء رجال يغنيها الحصاد أنشودة مبعدة عىل فسمعت للغروب، مالت قد
ما كل بعد أخرى مرة بالغناء أصواتهم يرسلون أوالء هم فها جميل، امتزاج يف أصواتهم
املباركة بساطتهم يف األوكرانية الرتبة أهل من الناس لهؤالء هللا وشقاء، موت من شهدوه

حدود! لها ليس التي وطيبتهم
«إيفان املعلم رأسه وعىل موكبًا نحوي يسريون املنشدين رأيت أن إال هو وما
أرديتهن يف والنساء حللهم أبهى يف الرجال منظر: من القلب يف أوقعه كان فما برتوفتش»،
ويف الحقول، ورود من أكاليل رءوسهن وعىل العطلة، مواسم يف يلبسنها التي املطرزة
الناس موكب ودنا وترجلت، الجواد فأوقفت شائبة، تشوبه ال الذي الفرح عالئم وجوههن

وفالحة. فالح مائتي من يقرب ما قوامه كان وقد وقف، ثم مني
ما وفينا لقد أندريفتش، «فيكتور جميًعا: الحضور يسمعه صوت يف املعلم قال
كان كيف بعينيك رأيت وقد أيام، بعرشة املرضوب املوعد قبل مخازنه يف فالحصاد وعدنا،
كالهما فربيع شتاء من ضعيفة جائعة كانت الغالبة كثرتنا أن لتعلم وإنك العمل، منَّا

بعينها.» البطولة منا ذلك وإن فظيع،
رفاق.» يا جميًعا وأشكركم برتوفتش، إيفان يا «أشكرك قائًال: فأجبته

فوقفا و«دمشنكو» «شاداي» وجاء الشباب، ورقص الزامرات وعزفت املوكب وانفرط
الحصاد منذ املنقيض العام يف اإلقليم سكان نصف من يقرب ما مات لقد جواري، إىل
أحياؤهم أوالء هم وها الجوع، بسبب تتفىش التي األمراض ومن الجوع من ماتوا املايض،
فجودة الجديدة، الغلة معظم عىل تستويل الدولة كانت ولنئ مجراها، للحياة جددوا قد

جديدة. عاًما الحياة أود لحفظ يكفي مما تقرب مئونة يبقى مما ستجعل الحصاد
وجه فلما «دمشنكو»، عليها يرشف كان التي الحقول فضاء يف مأدبة الناس وأدب
تحرير واجب من ينتظرني كان مما الرغم عىل القبول، إال يسعني لم لزيارتهم الدعوة إيلَّ
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املوائد، حول الفالحني من مئات التفَّ وهناك إبطاء، غري يف تحريرها من بد ال خطابات
وإلقاء التهنئة وتبادل الرتحيب يف قضيناها ساعات وبعد ومشاعل، قناديل املكان وأضاء
الحياة عودة يف الرجاء تبدى أيًضا هنا فها ورقص، عزف إىل العشاء حفلة انتهت الخطب،

جديد. من مجراها إىل
منبئًا السيايس، القسم إىل رفعته ختاميٍّا تقريًرا غرفتي يف كتبت اليوم ذلك مساء ويف
عىل القبض ألقيت بأني كذلك أنبأت كما أيام، بعرشة املرضوب املوعد قبل مهمتي بتمام

املوظفني. من غريهما وكثري و«شز» «كوبزار» بطرد وأوصيت اللصوص
سيارة، صوت فجأة فسمعت حقًال، أفتش كنت أني قالئل بأيام ذلك بعد وحدث
الطريق، طول عىل منسابة جاءت أنيقة كبرية سيارات من رسب أمامي فإذا ونظرت
وعدوت جوادي واستحثثت الزائرين، أهم من طائفة تحمل جاءت أنها يف أشك فلم
الرفيق فيه فعرفت أحدهم، مني ودنا رجال، ستة منها ونزل فوقفت السيارات صوب

إليه. ورست جوادي عن فنزلت «هاتايفتش»
من فرغت متى كرافتشنكو، الرفيق «أيها الجاد: لهجة يف يل قال ثم تصافحنا،

الحصاد؟»
أيام.» بعرشة املرضوب املوعد قبل أي أيام، ثالثة منذ منه «فرغت –

الشوفان تقطع أن لك أذن ذا َمْن فمثًال، أخرى، أشياء سمعت كما سمعت، «هكذا –
ما الناس يعمل أن حرمت ملاذا اللبن؟ إنتاج من الحكومة ملك يف تترصف وأن والشعري
إىل الدعوة رضوب من رضب أنت أم الحزب يف نظامي عضو أأنت الدينية؟ العقيدة ينايف

الفوىض؟»
صنعت، ما أصنع أن سوى يسعني لم «هاتايفتش»، الرفيق «أيها هدوء: يف فأجبت
مزارعي لدى يكن ولم الهالك، إىل طريقها يف الجياد وكانت الروح يلفظون األطفال كان
تسلمت قد الدولة ذي هي وها حصاًدا، به يستطيعون ما القوة من الجماعية الحقول
من بمثابة لكني غالل، من مقداًرا ذلك كلفني قد نعم، املرضوب، املوعد وقبل وافية غلتها
عىل فأنا جرًما ذلك كان فإن أضعافه، أضعاف ليحصل الغالل من املقدار هذا استثمر

تبعته.» أحمل أن استعداد
دلت ما عكس الرىضعىل دليل فيها ضغطة وضغطها بذراعي، «هاتايفتش» فأمسك
صحبوه الذين أمام تظاهًرا آخر، ويخفي شيئًا يبدي كان أنه بد فال الغالظ، ألفاظه عليه
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وحارسيه: أصحابه مسامع عن بَُعَد حتى بطيء خطو يف سار ثم صحيفته، تسود ال حتى
يف أشك ولكني الحزب، رجال خرية من وأنك الهندسة، أعمال إىل صائر أنك أُنِْبئْت «لقد
إنها شعواء، حرب الدولة ونظام الفالحني فبني أمور، من يجري كان ما فهم أسأت قد أنك
نتخاذل ولم االحتمال، عىل وقدرتهم لقوتنا امتحانًا العام هذا كان وقد الفناء، حتى حرب
النفوس ماليني ثمنًا لذلك دفعنا نعم سيًدا، البالد يف يكون من ندلهم حتى املجاعة أمام
ظافرين. القتال من خرجنا وبهذا باٍق، الجماعية املزرعة نظام لكن الجوع، أزهقها التي
كما الجميع الن فلو عقلك، من أقوى قلبك أن كرافتشنكو، رفيقي أي ظني، أغلب
كال بالئمة، عليك أنحو بذلك أني تحسبن وال القتال، هذا يف بالنرص نظفر أال لجاز ِلنَْت
قلبي أن أذنك يف أُِرسَّ أن من بأس فال إعجاب، كل تستدعي مهمة أديت أنك ألعتقد إني بل
أني تذكر أن أحب ذلك مع لكني املساكني، الفالحني أجل من دًما يقطر — كقلبك —
تحت تنطوي بحيث أؤدبك أن حاولت أني تنَس فال سائل سألك فإن النقد، إليك وجهت

القانون.» طاعة
كما تسوء، أن الدولة يف صحيفته عىل يخىش الجبار «هاتايفتش» حتى أنه فيظهر

القادمة. «التطهري» حركة من يخىش
املدججون وحارسوه معاونوه به أحاط حتى ذلك بعد معدودات دقائق إال هي وإن
تراب، من غماًما الفضاء يف فأثارت املجاورة القرية صوب السيارات وتحركت بسالحهم،
لقد «هاتايفتش»؟ إىل بي وىش قد ترى يا ذا َمْن أتساءل: دارى إىل وعدت جوادي وركبت
بيننا ما به مجاوًزا الجرم هذا اقرتف الذي هو يكن لم «سومانوف» أن يقني عىل كنت
«سومانوف»، ألوامر خاضًعا الظاهر يف كان الذي «سكوبني» أنه بد فال الود، عرى من
السلطان صاحبة وهي رأًسا، السياسية الرشطة أمام مسئول أنه فهي الواقع حقيقة أما
واحد، إىل بالوشاية يكتِف لم وىش، حني «سكوبني» أن كذلك شك وال بالدنا، يف الحقيقي
فيه، الرأي هذا صدق عن املستقبل وسيعلن آخرين، أشخاص إىل صور عدة أرسل بل

«التطهري». حركة يف يومي يحني حني
هدأت، قد الحصاد يف توفيقنا عن نتجت التي النفوس فورة وكانت للرحيل، تأهبت
إال يبَق لم أنه ذلك املحصول؛ من نصيبهم قلة من تذمرهم إعالن يف الفالحون أخذ بل
يف النقص يسد ومقدار اآلالت، استخدام لقاء مقدار للدولة ُدفع أن بعد القليل النزر
ما نسبة فكانت املحصول، من كامًال حقها الحكومة تسلمت أن وبعد املخزون، االحتياط
لكل العمل يف يوم كل عن قليًال، يزيد أو الرطل، ونصف أرطال أربعة هي للمزارعني بقي
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يمكن أن بله كاملة أرسة إلطعام يكفي مما هو أين بضآلته، يروعك مقدار وهو شخص،
كامل. عام مدى الحياة رضورات وسائر الثياب رشاء من أصحابه

ومقداًرا األخرى الحبوب أنواع من شيئًا ذلك إىل باإلضافة يأخذون كانوا إنهم نعم،
عملهم؟ كدح من يحصلونه بما يشرتوه أن مستطاعهم يف كان ماذا ولكن الخرض، من
قطني رداء وأبسط روبًال، ثمانني ثمنه كان الوقت ذلك يف ريفي يلبسه حذاء أرخص إن
الفالح يكن لم الغالل، بها تشرتي الدولة كانت التي الرسمية فباألثمان مائة، ثمنه كان
النظام كان وملا واحد! ورداء حذاء من أكثر كامل عام مدى بأجوره يشرتي أن ليستطيع
ذلك كان وملا بسواء، سواءً الحذاء وبيع الغالل رشاء عىل يرشف الذي هو نفسه الحكومي
ذلك كان فقد الحكومة، مصالح يالئم بما الحالني كلتا يف األثمان تحدد أن يقتيض النظام
واملستبدون السياسية الرشطة رجال جانبه وإىل حدين، ذا استغالًال أمره حقيقة يف النظام

اإلنسانية. الرحمة من شيئًا تعرف ال اقتصادية أنظمة يفرضون الحزب أعضاء من
ال ومن منهم يقرأ من جميًعا، لكنهم القراءة، يعرف ال يٍّا أُمِّ الفالحني بعض كان
خري «اشرتاكية، الساخر: نغمة يف قالوا ولطاملا معانيه، بأوىف الظلم يفهمون كانوا يقرأ،

املراد.» عىل أدل تسمية فتلك ونهبًا، رسقة تسميها أن لك
لصالحه تدخلت أني مرة ذات وحدث عدة، مرات األشهر تلك خالل «يوري» قابلت
أن وأحزنه التجربة، ُمرِّ من صادفه ما أيأسه ولقد عقابًا، عنه فمنعت السيايس القسم يف
عىل الزمن، من طويلة بمسافة مزرعتي يف عنها متأخرة مزرعته يف الحصاد حركة يرى
أعوام بعد سيصبح أنه ظني إىل يسبق فكيف قلبينا، بني تقرِّب كانت بيننا الود عالقة أن
أشك لست عليه؟ أُْحَسد ال سيايس موقف يف كنت حني التهم إيلَّ توجه جماعة من واحًدا

بردِّه. ِقبَل له يكن لم بإرغام مدفوًعا صنع ما صنع أنه يف
عىل العربات سالت وقد لتوديعي، يخرجوا أن جميًعا القرية أهل أوشك رحييل آن وملا
أراسلهم، أن وأرسته «شاداي» واستوعدني الرفيق، الكهل ذلك برتوفتش» «إيفان وجه

مودًعا. للمودعني فلوَّحت لجياده، بسوطه الحوذي فرقع وأخريًا
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أقاليم من عودتي بعد املألوفة الحياة مجرى وبني نفيس بني أوائم أن عيلَّ يسريًا يكن لم
واالجتماعات املصنع، يف تُْعَقد التي واملؤتمرات املعهد، يف الدراسية فالفصول املجاعة،
إىل بالقياس تافهة لعيني بدت هذه كل املنزل، يف اليومية الحياة ومكرورات بل املركزية
عما كاملة قصة يسرتويني أن أبي وحاول قلًقا، ثائًرا كنت لقد ذكريات، من به عدت ما
بينهم تحول مناعة الشيوعيني عند تنمو ما ورسعان فأمسك، عبثًا حاول لكنه شهدته،
أنا أما الجوفاء، اللجاجة ألوان من واالجتماعات واملذياع الصحف تردده بما التأثر وبني
أن أوشك شجنًا صدري يف تحرك األشياء هذه كانت بحيث النفس ثورة من عدت فقد

بالبدن. ينزل األلم لذعة له تكون
قد كنت ذاك إذ بأني العقيدة إىل أْميَل أراني العهد، ذلك إىل بالذاكرة اآلن أعود وإذ
الريف يف شهدتها التي فاملفازع الحزب، أعتزل أن ضمريي، وثنايا نفيس طوية يف بدأت
الواعي عقيل أخذ عينه السبب فلهذا ذلك، ومع تندمل، أن هيهات جروًحا نفيس يف تركت
طريق أمامي كان قد أن أحسب وما ضمريي، به يهادن طريًقا اليائس تلمس يتلمس
منه يكن لم الذي الواقع لألمر تذعن أن تعيش، أن أردت إذا عليك تحتِّم ظروف يف آخر،

لهارب. مهرب
يف يكن لم بل يشاء، حني الحزب «يرتك» أن إنسان مقدور يف يكن فلم ذلك ومع
عن ينم ما األمارات من يبدي أن أو الحزب إزاء نشاطه يف يرتاخى أن إنسان مقدور
يجوز نعم األبد، إىل الفخ يف وقع فقد بالحزب إنسان التحق ما فإذا فيه، إيمانه ضعف
أن هو وسعه يف ليس لكن الكوارث، به تنزل أن ذلك معنى ويكون يطرده، أن للحزب
حقيقتها؛ عىل عواطف من صدري يف يدور ما أظهرت كنت فلو عليه، ا منشقٍّ ى يتنحَّ
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ربما بل االضطهاد، بألوان وتعقبي بالعار ووصمي املدرسة عن إبعادي النتيجة لكانت
وباًال. ذلك من رش هو ما أو االعتقال معسكرات يف بي يَُزجَّ أن املحتومة النتيجة كانت

يف ا دسٍّ أدسها أن عيلَّ لزاًما كان جوانحي، بني عواطفي أكتم أن عيلَّ لزاًما كان
رضورة ذلك كان فلنئ والئي، للحزب أستعيد أن جاهًدا بذلته ما إىل هذا فؤادي، أعماق
قالعها نرشت قد التطهري حركة ألن رضورة؛ أشد عندئٍذ كان فقد املعتادة، الظروف يف

للريح.
اللجان تلك تعقد أن قبل وقت ليميضطويل يكن ولم التطهري، لجان من مئات ُعيِّنَت
يف شيوعي كل عىل وكان واملعاهد، الحكومة ودور واملكاتب املصانع يف العلنية اجتماعاتها
محاطون بأننا عندئٍذ شعورنا واشتد واعرتاف، محاكمة من به يطاَلب ملا يذعن أن البالد
عن تخفى التي واآلذان العيون تلك املنصتة، واآلذان الرواصد بالعيون جانب كل من
التي الضخمة باألضابري شعورنا اشتد وكذلك مكان، كل يف وجودها تحس لكنك النظر
ينتهزون قد الذين وبأعدائنا أفكارنا، ومكنون الخاصة حياتنا دخائل أوراقها يف َلت ُسجِّ
نسج من هو وما منها حقيقي هو ما سقطات، من لنا ما فيربزوا الفرصة هذه مثل

الخيال.
هل ترى هذا: هو ذاك إذ شيوعي كل ذهن وإىل ذهني إىل يسبق الذي السؤال كان
نشاطنا، وجوه من وجه كل يف صداه رنَّ سؤال هذا سامًلا؟ املحنة هذه موجة عني تميض
اجتزنا إذا إال هناك مستقبل فال سبيًال، للمستقبل ندبِّر نعد لم أحاديثنا، من عبارة كل ويف

الكأداء. العقبة تلك سالم يف
به لتلقى أُِعدَّ ا خاصٍّ صندوًقا املعادن سبك معهد طوابق من طابق كل يف ترى كنت
أعضاء وواصل التوقيع، من غفًال أو مرسلها بتوقيع ممهورة الشيوعيني، عن «اإلقرارات»
ويبوبونها الشكاوى تلك يرتبون بنهارهم ليلهم الحديدي بابهم خلف الخاص» «القسم
يتصيد أن إنسان لكل يتيح الذي املوسم هو التطهري فوقت ببعض، بعضها ويقارنونها

واملرائني. والناقمني للحاسدين املجال يفسح الذي املوسم هو ضغينة، له يكنُّ من
وعليهم أعضاء ثالثة أو عضوين من عادة تتألف التطهري لجان من لجنة كل كانت
تكون اللجنة هذه ومثل شائبة، والءهم تشوب ال الذين الحزب رجال من كلهم رئيس،
ُعِقَدت التي اللجنة رئيس وكان مًعا، آن يف القضاء وحق االتهام حق لها املحكمة، بمثابة
الشعب وزير منصب إىل بعد فيما ارتفع رجل وهو «جاملبو»، الرفيق اسمه رجًال املعهد يف

الحديد. سبك لصناعة
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وأصبح الحزب تذكرة منه سحبت معيب أنه أحد عن اللجان إلحدى تبني ما فإذا
من عضًوا الحزب إىل ينتمي ال كونه عن االختالف كل يختلف أمر وهو سابًقا، عضًوا
حياته، ختام حتى للثقة أهًال يكون لن طريد فهو سابق عضو بأنه يُنَْعت فمن أعضائه،
الشعب، عىل خطًرا السابق العضو هذا ُعدَّ أمر، البالد َحَزَب ما وإذا للرقي، أمامه سبيل وال
ذلك ألن عضويته؛ من الحزب يطرده أن هو نكبات من الحزب بعضو ينزل ما أفظع إن
ما وإذا الذليلون، األقرباء وينكره السابقون األصدقاء يجتنبه سياسيٍّا مجذوًما منه يجعل

السوداء. القائمة يف توضع أن وهو سيايس لخطر نفسك عرضت به التقيت
املعهد بها ارتجف التي الخوف هزة لتربير يكفي ما األسباب من هناك كان فقد إذن
وإنه ختامه، من ١٩٣٣م عام دنا حني ذلك وكان التطهري، موجة منه اقرتبت حني كله
التطهري يف دورهم جاء بمن القوائم تنرش فالصحف هوس، من مسحة به كانت لخوف
يرسل أن دوره دنا بمن الوقيعة أراد إنسان ولكل الواقعة، عليهم تقع أن ينتظر وأين
الرشطة «ملفات» ويف ملفاته يف فعًال الحزب جمعه ما إىل فيضاف التحقيق لجنة إىل اتهاًما
الذين بجريانك النوازل نزلت ما إذا تغتبط أن اإلنساني الطبع من كان ولنئ السياسية،
تلك التطهريية الحركة هذه اآلن زادت فلقد نجاًحا، الحياة يف يسبقونك أو مقاًما يعلونك

وسعريًا. شدة الفطرية امليول
ال والءً للقادة تكنَّ أن هو الحزب بعضوية الحتفاظك األول الرشط كان وبالطبع
ليكفي وإنه خاص، بوجه «ستالني» ل شائبة تشوبه ال ناصًعا والؤك يكون وأن فيه، ذبذبة
الوالء جادة عن «انحرافك» يفيد خفيًفا تلميًحا فالن عن فالن عن فالن عنك يقول أن
عليه وقع ملن الداخلية الحياة خصائص أخص إن بل الهالك، موارد توَرد لكي الخالص،
لهجمات استُْهِدَف كانت، ما كائنة الشئون كل يف خواطر من رأسه يف يدور وما التطهري،
أفظع عىل تحتوي التحقيق إجراءات وكانت يعاب، ما ذلك يف يروا أن دون عالنية الناس
وفريسة الزور لشهادة عرضة جعله ويف االعرتاف، عىل املتهم حمل يف ُعِرَفت التي الفظائع
املحاكمة وقت ترى كانت فقد القنيصة الفريسة أما الشيوعيني، أيدي عىل التعذيب أللوان
لرتويض مرسًحا يشاهدون كأنما األحيان أغلب يف فكانوا النظارة وأما رهيبة، محنة
كل عىل محتوًما إلزاًما كلها التطهري أسابيع خالل املحاكمات هذه حضور وكان الوحوش،
بالحضور فيغرونهم الشعب غمار من أعضاء الحزب يف ليسوا َمْن وأما للحزب، ينتمي من

التشجيع. وسائل بشتى
النية يف يكون التي بالتهم محاكمته قبل ِليُْخَطر الشيوعيني من أحد يكن ولم
كان إذ املأساة، عنارص من الصدر يحرج ما أشد القلقلة هذه فكانت إليه، توجيهها
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مباغتات، من يفجأك أن عىس ملا أهبة عىل لتكون الظالم يف طريقك تتحسس أن عليك
الخطر؟ يأتي أين من ترى متسائًال: مرة بعد مرة ماضيك فتستعرض

حديثك يف مدفوًعا أعوام ثالثة منذ مساءً ذات الحديث يف أفرطت أنك مرة يحدث ألم
الذين الزمالء هؤالء من واحد يكون قد طمأنينة؟ من نفسك يف الزمالة روح بعثته بما
أعمامك أحد إن مالحظات. من به أفرطت بما منبئًا بك وىش طويتهم حسن إىل ركنت
أن حدث لو ماذا ولكن أبًدا، به التقيت تكون ال قد نعم القيارصة، عهد يف ضابًطا كان
كنت امرأة إن الحزب، عن «بإخفائه» متهم أنت وإذا مكمنه من الشبح هذا استخرج أحًدا
بتهمة فوجئت لو ماذا اليمني؟ نحو االنحراف بتهمة إياها حبك بعد عليها ُقِبَض أحببتها
«بافلوف» إن االجتماعي؟ النظام يعادي من وبني بينك نشأت لعالقة قذًفا بها يقذفونك
الدمار؟ مهوى إىل معه يجرني أن قبل عنه أنسلخ فكيف الحزب، من اإلبعاد له ينتظر
نفسها. بالحياة تخاطر إنما هنا ها ألنك الظروف؛ تكن ومهما نحو أي عىل بجلدك انج
«جاملبو»، الرئيس ألقاها مملَّة طويلة بخطبة رسمية بصورة معهدنا يف التطهري بدأ
ووصوليني متلونني وأعداء غريبة» «بعنارص شعابه امتألت قد العزيز حزبنا «إن قال:
نخرجهم أن وواجبنا حقيقية، مقاومة االجتماعي نظامنا يقاومون وأفراد مقنعني ومنشقني
إن النهار، ضوء يف خبثهم ونعرض وجوههم عىل من أقنعتهم فننتزع صفوفنا بني من
اجتماعية طبقة باعتبارهم الزراعيني املالكني ومحو املزارع تأميم من لتوها فرغت قد البالد
هي وها التوفيق، فيه وحالفها األول الخمس السنوات مرشوع ختمت وقد بذاتها، قائمة
يف نسري أننا يف الريب يداخلهم الذين فهؤالء أَُخر، خمس لسنوات آخر مرشوًعا تبدأ ذي
مع الخنارص عقدوا أنجاس هم السعيدة والحياة الكاملة االشرتاكية إىل مؤدٍّ قويم طريق
الرفيق وأبوه األكرب وزعيمه الحزب ليسلم جذورهم من اقتالعهم من بد فال البالد، أعداء

املحبوب!» ستالني
يف قلق يسودها دقائق لبضع بالتصفيق املكان دوَّى الزعيم؛ اسم ذكر كلما وكان

النفوس.
أعضاء يجلس اتُِّبع: الذي لإلجراء وصًفا وهاك دورتها، التطهري عجلة دارت وأخريًا
تزينها كما الزعماء صور تزينها منصة وفوق أحمر، بغطاء ملفوفة منضدة خلف اللجنة
نصفي تمثال يوضع مكان أبرز ويف الحزب، عن دفاًعا األلسنة به تجري مما عبارات
املنصة، إىل نودي شيوعي، محاكمة يف بُِدئ ما فإذا الزهر، من عقود تزخرفه لستالني،
القصة فتجيء حياته، قصة يقص وأخذ معه، التي الحزب تذكرة سلم بلغها ما إذا حتى
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ونشأته أصله عن بمخترص يديل كان ألنه الروحي؛ واالعرتاف السيايس التقرير بمثابة
زلَّ وما الخطايا، وأشباه خطايا من اقرتف بما ذلك خالل ويعرتف واهتماماته، وسريته
اللجنة أن يف شككت لو أخطائك، عن بنفسك تنبئ أن لك الخري ملن وإنه عثرات، من فيه
الجريمة وزر من يضاعف الحزب عن كان ما كائنًا يشء «فإخفاء» بها، علم لها يكون قد

أخفيتها. التي
يوجهون النظارة من شاء ومن اللجنة أعضاء أخذ اعرتافاته، من املتهم فرغ ما فإذا
بعضها ينقض أقوال يف ويوقعونه روايته، يف ذكره أهمل قد بما فيذكرونه األسئلة، إليه
كانت فإذا صالحه، غري يف أو صالحه يف يتكلم أن الرفقاء من شاء ملن وكان بعًضا،
إذا أما فيها، جدَّ ال وصورية العادة يف قصرية املحاكمة جاءت جانبه، إىل تميل اللجنة
فإنهم ود، السفُّ عىل منها أنه أو بالرىض، اللجنة من يتمتع ال املتهم أن النظارة أحس
به، واملتصلني أصدقاءه وخصوًصا رحمة، بغري ا دقٍّ بأقدامهم ويدقونه وثبًا، عليه يثبون
الراشقني؛ مع غالظ بألفاظ رشقه إىل ويسارعون أنفسهم عىل الخوف يأخذهم فهؤالء
وأحيانًا بأرسه، مساءً تطول وقد ساعة، نصف املحنة تدوم وقد األذى، من ألنفسهم حماية
ولكنه ويبكي براءته، بربهان ويديل يناقش وأن بعدوان، عدوانًا يردَّ أن املتهم يستطيع

رهيب. صمت يف فيظل الهجوم شدة من لسانه ينعقد أخرى أحيانًا
عن انزاح الذين األصدقاء ويهنئه الحزب تذكرة له فرتد آمنًا التطهري اجتاز من أما
للقضية تزداد حتى حكمها تؤجل أحيانًا اللجنة وكانت فادح، عبء برباءته هم صدورهم
فرتاهم الناس، ويجتنبهم فيُْهَملون الحزب من بالطرد محاكمتهم انتهت من وأما بحثًا،
ثم قوائمه، تحطمت عامًلا إال أمامهم يرون فال حرية يف حولهم يتلفتون عزلة يف يقفون
كان ما أكثر وما منبوذون، القانون طريدو بأنهم الشعور يملؤهم القاعة خارج ينسلُّون

بأيديهم. أرواحهم يزهقون املطرودون هؤالء
رحبها، عىل السوفيت بالد من موضع منها يخُل لم التطهريية اللجان هذه أمثال
وكانوا الصاخبة، املعارض هذه من مقتطفات تذيع واملذياع الصحف وكانت واملدن، ريفها
قاعة يف جالًسا كنت إذ لكني حزبية»، «ديمقراطية بأنها جملتها يف الحركة هذه يصفون
من صغري جزء إال هو إن أرى الذي هذا بأن عجيب شعور أخذني املعهد، يف املحارضة
هذا عىل اليابس سدس هو ومرسحها والنساء، الرجال ماليني فيها يمثل كربى مرسحية

األريض. الكوكب
املرسح. عىل دوري قلق يف أنتظر كنت إذ رويًدا، رويًدا يزداد العصبي اضطرابي أخذ
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رسيعة بخطوات املنصة إىل فتقدم فضلك.» من سانني، «الرفيق جاملبو: الرئيس صاح
وسيم نحيًال كان تذكرته. وسلَّم واألربعني، الثالثني بني سنه تقع الشعر، أشقر رجل
من لقليل محبوب الرياضة، يف محارض هو ونحبه، نعرفه كلنا منظاًرا، يلبس املحيا
يف سريته بدأ فالح، ابن فهو حياته، قصة يروي وأخذ الدقة، يف يغايل ال وألنه فيه، الضعف
بسيًطا عامًال املهنية حياته واستهلَّ الشيوعي، الشباب هيئة يف عضًوا بالتحاقه الشيوعية
إىل أمره وانتهى ببحث، فيه وقام باملعهد التحق ثم املصانع، أحد يف املخرطة عىل يعمل

التدريس.
نفوس يف يدب السأم وأخذ يُْحتَذَى، املثال هي كأنما رواها التي حياته سرية كانت
اللجنة. يف عضو هه وجَّ بسؤال النقية السرية هذه قوطعت أن لوال يسمعون، مما النظارة
يقوم برنامًجا وقعت أن مرة حدث هل سانني، الرفيق «أيها خافت: صوت يف قال

دراستك؟» أيام آخرين طالب مع تروتسكي مذهب أساس عىل
النظرات. ويتبادلون يتهامسون الناس وأخذ النظارة بني حركة حدثت هنا

يعرفون الناس وكل طويل، أمد منذ منه فتربأت عدت لكني فعلت، لقد «نعم، –
منه.» موقفي

هذا؟» بمنكر ولست الربنامج ذلك عت وقَّ فقد «إذن إرصار: يف اللجنة عضو فقال
وإن ليعلمون، زمالئي كل إن الناس، عن ا رسٍّ ذلك أكتم فلم ذلك، أنكر ال «بالطبع –

بعد.» فيما به اعرتفت وأنني الخطأ، هذا يف زللت أنني ليعلم، الحزب
عرفنا قد كنا إذا أتساءل أزال ال فإني ذلك ومع سانني، الرفيق أيها ذلك يكون «قد –
الحزب ينكرها بمبادئ تدين تزال ال أنك عنك يعلمون هل ألتساءل إني يشء، كل عنك

السوفيتي؟» الشعب منها ويربأ
الدماء، رائحة الجمهور شم كأنما ملحوظ، نحو عىل القاعة يف الناس اهتمام ازداد
باألسئلة يرشقونه وجعلوا دقائق، منذ صحبة «سانني» مع كانوا َمن عىل يستويل الهم وأخذ
لعلهم بأسئلتهم «يوقعوه» أن أرادوا فقد ذلك، من غايتهم تخَف ولم صديق، إثر يف صديًقا
حتى إدانته، محاولة يف حماسة ازداد صلة، به الزميل ازداد وكلما رقابهم، ينقذون بذلك
النقص أوجه منه يعرفون وألنهم «جرائمه»، شنيع يف يسايره يكن لم أنه للناس يبني
ا حقٍّ يريد ما دائًما يقول أن عىل قادًرا يعد ولم ارتبك حتى به يتالعبون أخذوا والضعف،

يقول. أن
طويل أمد منذ أعلنت لقد اللجنة، أعضاء الرفاق «أيها نفسه: عن دفاعه يف قال
خطر، ذا تأييًدا قط «تروتسكي» أنصار أؤيد لم إنني فيه، زللت قد كنت مما براءتي
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أني الضعف، لحظات من لحظة يف واحدة مرة إال يحدث ولم هيئتهم، يف أبًدا أساهم فلم
يتهمونني الذين الناس هؤالء إن منها، براءتي أعلنت أن ألبث لم ثم ورقة، بتوقيع أُْغِريت

«… يقولون فيما الحقيقة يقلبون ملاذا أدري ولست اليقني، علم هذا عني ليعلمون
ظاهرة. سخرية صوته يف وكان حديثه، يتم حتى يمهله لم الرئيس لكن

أعداء يا الرتوتسكيون أيها تتلونون كيف اليقني علم نعلم إننا عليك، ال عليك، «ال قال:
املغزى من يخلو مما وليس باطنك، يف تتغري لم أنك يثبت ما الحقائق من لدينا إن الحزب،
الكالم؟» يريد «من وقال: النظارة إىل توجه ثم الشكوك.» حولك خلصائك أخلص يثري أن
محتوًما، قضاءً أصبح «سانني» يصيب ما أن يف ضئيل سبيل إال الشك إىل يعد لم
الهاوية، إىل ذروته من ويدفعوه لريكلوه أصدقاؤه تدافع فقد الرجاء فيه انتهى وقد فأما
ويبطن للحزب الوالء يظهر مخادع، «سانني» إن ليقولوا: أماكنهم يف ينهضون تراهم كنت
االتهام يلقون هم بل معينة، بنقط االتهام يخصص أحًدا منهم تسمع وال خبيثًا، انشقاًقا
أحدث فكأنما الحسبان، يف يكن لم ما وقع حتى كذلك وظلوا محفوظة، عبارات يف جزاًفا
الكالم. طلب كله، املعهد ويجله كله املعهد يعرفه مهندًسا أن وذلك كهربائية؛ هزة بوقوعه
نقطة أسمع فلم املكان، هذا يف قيل ما كل إىل انتباه يف أصغي كنت «لقد يقول: بدأ
أعضاء من عضو أمر يف نقيض اآلن إننا الرفاق، أيها ا، حقٍّ املوضوع صميم يف واحدة
التي املحددة التهم أين السياسية، الوجهة من موت أو بحياة عليه فسنحكم الحزب،

شيئًا!» منها أسمع لم إليه؟ َهت ُوجِّ
العواطف، احتدت فقد النار، يف به يُْلَقى الوقود من املزيد موقع إال الدفاع هذا يقع فلم
ذلك عىل شجعهم السباب، بألوان قذفه ويف يشني بما وصمه يف «سانني» زمالء وأمعن
انعقادهم، قبل «سانني» شأن يف قرارهم اتخذوا قد شك بغري كانوا الذين اللجنة أعضاء

الحزب. من الرجل وُطِرَد األمر وُقِيضَ
فيه كثيفه، الشعر أسود كان حياته، قصة يقص طالبًا نسمع بدأنا أن إال هو وما
مرحلة إىل به انتقلت أن املحكمة تلبث فلم قصرية، حياته سرية شاب وهو السامية، املالمح

االستجواب.
الثورة؟» قبل املجتمع من أبويك منزلة كانت ماذا شلمان، الرفيق أيها يل، «قل –

فحسب.» دارها تدير زوجة أمي وكانت خياًطا، أبي «كان –
كاذب.» «إنه قائًال: النظارة أحد صاح هنا
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ممتعة ستكون املرة هذه املحكمة جلسة أن وبدا عصبية، هزة الحضور يف ت َرسَ وهنا
يف الغارق املكتئب الطراز ذلك من «شلمان» فاملتهم سأم، من النظارة به أحس ما بعد

قليل. نفر إال األصدقاء من له ليس كتبه،
صيحة أن واضًحا وكان النظارة، من صاح الذي الرجل إىل بالكالم «جاملبو» ه توجَّ
عضو أن عىل الربهان تقيم أن تستطيع «كيف جاملبو: قال للجنة، مفاجأة تكن لم الرجل

جميًعا؟» والحزب اللجنة خدع قد اتهامه، بصدد نحن الذي الحزب
التحقت وقد «رشكايس»، هي واحدة مدينة من وأنا «شلمان» ف يسري، ذلك «برهان –
أرسته أعرف لكنني مرة، ألول «شلمان» شهدت أن بذلك يل فكان باملعهد قصري أمد منذ
فكان العمال، من عدًدا يستخدم كان وأنه للخياطة، دكان صاحب كان أباه أن وأعرف
أزعم أنا ألكساندروفسكي، شارع يف دكانه وكان العاملة، األيدي يستغلون ممن بذلك
األيدي استغل لرجل ابنًا باعتباره — «شلمان» ف زاعمه، أنا ما صدق وأعلم ذلك لكم

املحبوب.» حزبنا من طرده يجب — العاملة
عليه دارت فقد أصابعه، يطقطق العصبي اضطرابه يف وأخذ املتهم وجه اصفرَّ

ألفاظه. ترتيب عىل القدرة له تكون أال وأوشك يتوقعه، لم نحو عىل الحوادث دوائر
من أنت «هل متجهًما: املتهم وسأل النظام، بحفظ يأمر املنضدة عىل الرئيس نقر

رشكايس؟»
ذلك.» ذكرت وقد صحيح، هذا «نعم، –

املذكور؟» العنوان يف للخياطة دكان ألبيك كان «هل –
رشكة يف األعضاء بمثابة العمال سائر كان أحًدا، يستغل لم لكنه صحيح، هذا نعم –
إىل أضف بينهم، اقتصاديٍّا تعاونًا كان األمر إن الرفاق أيها لكم أقسم إني رئيسهم، وأبي

أخرى.» مدينة يف مصنع يف عامًال اشتغلت قد فأنا إطالًقا، باألمر يل شأن أال ذلك
أباك؟» هو يكن «ألم –

أبي.» إنه يقينًا، «يقينًا، –
املستغلني.» من أرسة سليل أنك املحكمة عن أخفيت فقد «إذن –

اشتغلت فقد أنا نفيس وعن اقتصادية، تعاونية رشكة األمر كان شيئًا، أخفي ال «أنا –
فيها.» عيب ال علم طالب وباعتباري الحزب يف عضًوا باعتباري وصحيفتي مصنع، يف

ازدادت اضطرابًا ازداد كلما ألنه صالحه؛ غري يف بها يتحدث التي الطريقة كانت
أخذنا ثم الضحك، من خفيفة موجة بالقاعة وطافت وبروًزا، وضوًحا اليهودية نربته
وغادر الحزب!» خدع إنه «اطردوه يصيح وآخر «أخرجوه» يصيح فواحد صيحات، نسمع
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سيُْطَرد أنه أحد عىل يخفى يكن ولم ناظريه، أعمت قد َعَربَاته ألن فتعثر؛ املنصة «شلمان»
انهدم. قد مستقبله وأن املعهد من

ثم مألوفة، مكرورة صورة عىل محاكمتهم جرت املتهمني من عدد ذلك بعد وجاء
لقد األنظار، محط فكان «تسارف» الرفيق دور جاء وبعدئٍذ عضويتهم، تذاكر لهم ُردَّت
بفجوات تغضنت قد وصدغاه جبهته وكانت طالبًا، يزل لم لكنه األربعني نحو يف كان
خدمته عن اعرتافه كشف ما رسعان ثم وعسكرية، رسعة حركاته يف ترى وكنت عميقة،
أن إىل أمره ينتهي ثم األهلية، الحرب يف موفور بنصيب ساهم وأنه عدة، أعواًما بالجيش
وقال املعهد، يف الثانوية الدراسة مرحلة اجتاز بعامني ذلك وبعد مصنع، يف موظًفا يكون

طفلني. ذو متزوج إنه
الجماعية، املزارع نظام يف ارتأيت ماذا «تسارف» الرفيق أيها يل «قل الرئيس: سأل

الدقة؟» وجه عىل حيالها اتخذته موقف أي
الزراعيني املالكني طائفة حل يف وعاونت القرى يف اشتغلت لقد رفيقي، «أي –
ما اإلجراءات من وجدت أنني ألعرتف وإني بذاتها، قائمة اجتماعية طبقة باعتبارهم

املبدأ.» حيث من الحركة عن راضيًا كنت لكني وضيًقا، حرية نفيس يف أحدث
أال لنفسك آثرت ربما أو «تسارف»، الرفيق أيها سؤايل، تفهم لم أنك «الظاهر –
أعرف أن أحب لكنني ضيًقا، العظيم املرشوع هذا حيال أحس الذي الوحيد فلست تفهمه،

السياسية.» النظر وجهة من للمرشوع استجابتك
قط.» املعارض موقف الحزب إزاء أقف «لم –

تقول ما «ليس وقال: تكون، ماذا أعلم هللا يده يف أوراق ببضع اللجنة عضو فلوح
الزراعيني املالكني ترسيح إبان أنك يثبت ما الحقائق من هنا ها فلدينا الطالع، لسوء صوابًا
«ستالني»، للرفيق النقد أوجه من «بخارين» قرره كان ملا استحسان إشارة منك بََدَرت
الشأن.» هذا يف قررتماه ما اللجنة أمام وأيِّدا تقدَّما و«سوموف» «كاساريك» الرفيقان أيها
كثريًا، ويتكلمون قليًال يدرسون ممن فهما الطالبني، هذين يعرف منا كثري كان
مؤداه اتهام من حفظاه ما الذاكرة من ويعيدان القاعة صدر إىل يتقدمان هما وها
املزارع سياسة عن النقد بلسان يتحدث سمعاه «تسارف» مع الريف يف كانا حني أنهما
املتهم، كالم أنه يزعمان مما بنصها مقتطفات يسوقان وهما اإلجمال، وجه عىل الجماعية
هباءً، ذهبت السبيل هذا يف كلها محاوالته لكن املقاطعة، يحاول «تسارف» ترى وكنت

خارسة. قضيته أن يف الشك إىل سبيل ثمة يك ولم
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بل الريف، يف «تسارف» سلكه الذي فالسلوك جبيني، من البارد العرق تصبَّب هنا
نطقت. وما سلكت بما تذكرني بنصها، وألفاظه

مبادئ عىل الخروج نفسك عن تنفي تزال أال «تسارف، قائًال: نحوه الرئيس واتجه
الحزب؟»

عىل خروًجا بالرضورة ليس النقد أن ذلك إىل أضف ليبالغون، وإنهم «نعم، –
وأشكال.» ألوان األلم صنوف من حويل كان وقد البرش، من إنسانًا إال فلست الحزب،

يضمرون من «إن يقال: أن ينبغي ال ما يقول أن خشية ليسكته «جاملبو» فصاح
ستالني.» الرفيق املحبوب وزعيمنا املركزية بلجنتهم يثقون الحزب أعضاء من الوالء
بهم تبلغ ممن ألمثالك مكانًا صدره من يفسح ال الحزب «إن الحارضون، هنا ق فصفَّ

«مطرود.» أخرى، مرة الحارضون صفق وهنا أخطاءهم.» ينكروا أن القحة
إبان صحيفتي إن املركزية، اللجنة إىل شكاتي «سأرفع قائًال: «تسارف» فصاح
أرقت لقد مهام، من الريف يف إيلَّ ُوِكَل فيما نجاًحا وأصبت مجدها، عن لتعلن الحرب

حياتي.» بنيان تقوضوا أن اآلن لكم وليس الثورة، سبيل يف دمي
القضية ملفات يعدُّون وأخذوا صماء، آذانًا القول لهذا أداروا اللجنة أعضاء ولكن
هو إذ يجتنبونه، فهم اآلن أما جميًعا، القلوب إىل مقربًا املعهد يف «تسارف» كان التالية،
سائر بني هو من وهو له حدث قد ما حدث، قد ما يصدق أال يوشك إنه املنصة، يغادر

الناس!
الثامنة يف كان أن منذ عامًال بيديه يشتغل جعل الذي «ديخوفتسف» املنصة عىل وتاله
«األلوف» بني من االختيار عليه وقع ثم العمال، من لطائفة رئيًسا وأصبح عمره من
إجاباته وكانت األثر، أعمق السامعني يف يرتك بحيث اآلن حديثه جاء ولقد مهندًسا، ليكون
فيما الفخ يف اصطياده بها أريد التي األسئلة وعن إليه، َهت ُوجِّ التي السياسية األسئلة عن

تشوبها. شائبة بغري كلها إجاباته كانت وتاريخه، بالحزب يتعلق
ديخوفتسف؟» الرفيق أيها متزوج أنت «هل عابر: هو كأنما سؤاًال «جاملبو» سأله

«نعم!» –
زوجتك؟» وَمْن تزوجت؟ «متى –

التمريض بصناعة اآلن تشتغل وهي ورَّاق، ابنة وزوجتي املايض، العام يف «تزوجت –
املستشفيات.» أحد يف

زواجك من جعلت كيف أخرى: بعبارة تسجله؟ لم أو زواجك سجلت هل يل: «قل –
رشعيٍّا؟» زواًجا
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علة فجأة عليه أرشقت ثم وحرية، ارتباك يف يتململ وأخذ «ديخوفتسف» وجه احمر
سكون املكان وساد اآلذان، منهم وأرهفت النظارة أعناق وارشأبَّت السؤال، هذا التماس

املروعة. بالحقيقة فاعرتف خافت، بصوت املتهم تكلم وأخريًا تام،
الكنيسة.» يف «تزوجت الرأس: مطأطئ قال

قهقهة يف النظارة ضحكت إذ السائد، السكون جوف من الصخب انفجر القول وبهذا
أجسادهم. لها اهتزت

هذا مثل أن رفاقي يا أعلم «أنا وقال: الضحك، فوق بصوته «ديخوفتسف» وعال
يف يعقد الحفل إن أعرتف. بذلك وأنا مضحكة مهزلة إنه الضحك، عىل يبعث الكالم
وأبى حبٍّا بزوجتي شغفت لكني أقول، فيما صدقوني شيئًا، عندي يعني ليس الكنيسة
مني بأقل زوجتي وليست رجعيان، إنهما الكنيسة، مهزلة قبلت إذا إال زواجها عيلَّ والداها
الشيخني. األبوين تؤذي أن ترد ولم ألبويها الوحيدة االبنة لكنها بالخرافات، استخفاًفا

ولم تذعن، لم لكنها نرجوه، خري إىل يؤدي لن ذلك أن وأنذرتها ورجوتها ناقشتها
يف كنا وملا بعيدة، ريفية كنيسة يف عقدناه زواج إىل أمرنا فانتهى بغريها، العيش أستطع

أوراقي.» محفظة يف وزهوره العرس برقع أخفيت عائدين، طريقنا
نظام، وال النظام، يطلب الرئيس ونقر زئاطهم، يف مضيٍّا إال الحارضون يملك لم
زوجتي إن كافران، باهلل أننا لكم «أؤكد ارتفاًعا: بصوته فازداد اتزانه «ديخوفتسف» وفقد
إني زلتي، عن تصفحوا أن رفاقي يا إليكم أتوسل طفل، ولنا دراستي يف ماٍض وأنا عاملة

الحزب.» عن الجريمة هذه من أخفيت بما أذنبت قد أنني أعرتف
يف تنحرص جريمته فليست ُطِرَد، لكنه األذى، عنه يدفعوا أن الناس من كثري وحاول
رؤساءه ينبئ فلم قرصَّ أنه وهو ذلك، من أخطر هو ما بل فحسب، بالكنيسة زواجه عقد

حزبه. مبادئ عىل الفظيع العدوان هذا بمثل
الدراسة من الفراغ بعد الجلسة فتبدأ يوم، بعد بوًما التطهري حركة مضت هكذا
الليل، أحشاء يف ترضب حتى منعقدة تظل ثم عًرصا، الخامسة الساعة نحو أي فوًرا،
عربات من يصاحبه بما املآيس، ألفظع مشهًدا األمر أصبح وقد األول، األسبوع ختام ويف
يف وإخصائيٍّا موهوبًا معلًما أن ذلك فأيقظنا؛ هزَّنا بما فوجئنا العابثني، ولهو وضحكات
أب من أنه عنه نعلم إننا للمحاكمة، نودي بولكني» «بطرس الرفيق وهو العلمي، البحث
بل الكنيسة، من برئ قد الحال بطبيعة أباه أن ولو موقفه، تزعزع حقيقة وهي قسيس،

سوداء. نقطة أبنائه صحيفة من ليمحو باهلل» «الكافرين بجمعية والتحق
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الرغم عىل الكنيسة، عن أبيه انسالخ بغري الحزب يف عضًوا ليُْقبََل «بطرس» كان وما
ساعات العمل فواصل نفسه، فيه نيس إخالًصا للعلم الرجل أخلص لقد بارع، عالم أنه من
طالبه عىل ويرشف العامل، مخابري أمام ويقف املصانع، من كثري عىل يشري ساعات، بعد
يصمه «عاًرا» ليمحو النحو هذا عىل للعلم حماسته يف أرسف فكأنما الدرس، حجرات يف

أرسته. تاريخ من
التطهري. يف محاكمته ليوم السابق اليوم صباح البهو يف قابلته أني وتصادف

بطرس؟» يا حالك «كيف سألته:
فأسقط مقتًال مني السهم أيصيب أدري فما «فيتيا»، يا حال أطيب حايل «ليست –

فأنجو.» يخطئ أم رصيًعا
أونجني» «يوجني نظم من بشعر تتمثل جعلت قد دمت ما «أُوهو! قائًال: وضحكت

الهم.» صدرك مأل فقد إذن
ولعله املألوف، عن عددهم زاد الذين الحضور من مسمع عىل حياته قصة يروي أخذ
لم أنه رصح فقد الكنيس، أصله من استفاد قد االعرتاف طريقة يف براعة من أظهر فيما
تطليًقا الدينية العقيدة طلَّق قد أباه أن ذلك عىل زد حياته، يف العار وصمة قط يسرت
به ليستبدل القديم يمحو أن يسريًا يكن لم إنه فقال: ومىض الصحف، يف للناس أعلنه
الخرافة آثار من أثر كل عىل يقيض لكي طويًال ا شاقٍّ مجهوًدا األمر اقتضاه بل جديًدا،
قد ذا هو وها الرفاق، أيها فعل فيما َق وُوفِّ ذلك فعل لكنه الطفولة، إبان تلقاها التي
أن يستطيع وسيلة خري — يرى فما — العلمي فالبحث العلمي، للبحث فكره كل كرس

وستالني. الحزب بها يخدم
اتصالك عهد طال هل بولكني» «الرفيق أيها يل «قل الرئيس: «جاملبو» قال

«سانني»؟» ب
املعهد يف وتخرجنا الدراسة، يف زميلني كنا بقصري، ليس أمد منذ عرفته «نعم، –

هنا.» ها التدريس يف زميالن أوالء نحن وها مًعا،
تروتسكي؟» ملذهب تتشيع وثيقة عىل ع وقَّ «سانني» أن علمت «هل –

اآلن.» الحارضين من كثريون علمه كما ذلك علمت «نعم –
نفسك.» عن أسألك بل سواك، عن أسألك «لست –

ذلك.» بمنكر ولست «سانني»، عن ذلك علمت «نعم، –
كنت أنك التطهري لجنة تنبئ لم فلماذا «وإذن غضب: يف صوته «جاملبو» رفع هنا

ذلك؟!» تعلم
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ما الحقيقة بهذه العلم شيوع من بلغ لقد النبأ، هذا مثل إىل يدعو ما أجد «لم –
الحادث عىل مىض وقد علنًا، زلته استنكر قد نفسه «سانني» إن روايتي، عن ذكرها أبعد

طويل.» وقت
بني وإنك «سانني» ب وثيقة صلة عىل كنت أنك تنكر ال إنك «بولكني» يا «اسمع –
أعداء يخفي كيف تعرف أن عليك ينبغي وكان األمور، ببواطن عليم لرجل الحزب أعضاء
ما أظهرت فهل أمرهم، حقيقة — شمال أو يمني إىل يجنحون من منهم سواء — الحزب
كلنا كالم من «سانني» يقوله كان بما الحزب بلغت هل فيك؟ بولشفية يقظة عىل يدل

هو؟» ما اآلن يعرف
غري أقوله ما لديَّ وليس قط، مني مسمع عىل القبيل هذا من شيئًا يقل لم «إنه –

هذا.»
أعضاء من آخر عضو هذا وبونوموريف بونوموريف؟» عرفت وهل جميل، «هذا –

الحكومة. تهاجم التي الجماعة
تروتسكي.» سياسة إىل يدعو الذي البيان عىل كذلك هو وقع وقد عرفته، «نعم –

بأمره؟» التطهري لجنة أنبأت «وهل –
سانني.» حالة يف أبديتها التي األسباب لنفس أفعل لم «ال، –

مذهب أنصار من أصدقاء لك يكون أن عىل تقترص لم أنت أخرى «وبعبارة –
الحزب.» عن الحقرية دسائسهم أخفيت أن ذلك عىل زدت بل تروتسكي،

أنهم أي املهنة، زمالء لكنهم يل، شخصيني أصدقاء املعلمون هؤالء ليس «أوًال –
ا.» رسٍّ حياته مايض منهم أحد يكتم لم وثانيًا أقل، وال أكثر ال التدريس هيئة يف معي

املنشقني مناهضة يف يجاهد الحزب أن تدري ال أنك بولكني الرفيق أيها «يظهر –
من فليس كذلك؟ أليس استخفاف، نظرة كله الكفاح هذا إىل تنظر يبدو فيما إنك عليه،
إذن فكيف يعنيك، ال أمر هذا مقنَّعني، تروتسكيني أصدقاؤك يكون أن رأيك يف الخطر

فيك؟» نثق أن لنا يجوز
جريرتي!» أين أرى «لست رزين: صوت يف بولكني فقال

سوءًا.» رأينا يف يزيدك مما «وهذا جاملبو: فقال
الناس أدرك فلما منه، عليه يخىش اتجاه يف تنحرف «بطرس» محاكمة أخذت هكذا
حدث وقد فيغرقوه، املاء يف العالم هذا رأس ليغمسوا كثريون منهم نهض التيار، اتجاه
والتاث بالخيانة، شعوره فغلبه كذبًا، يفرتي إنما أنه حديثه إبان أدرك أن هؤالء من لواحد

217



الحرية آثرت

إن لغًوا، أقول «إنني قائًال: انفجر ثم لسانه، وتلعثم عبارته، منتصف يف القول عليه
عظيم.» ورجل ممتاز زميل بولكني الرفيق

الصدمة هذه جراء من بشلل أُِصيبت كأنما كلها، القاعة أرجاء عىل السكون فهبط
دقائق خمس ينفقوا أن اللجنة أعضاء واضطر الجريء، الفعل هذا من عليها وقعت التي
جديد، من الغضب لبوس يلبسون بحيث أنفسهم عواطف بها يلهبون خطابية أقوال يف

الحارضين. جل لهذا فدهش الحزب، تذكرة «بولكني» من وُسِحبَت
سوءًا املوقف ازداد ثم أرسته، سحق إىل انتهى قد الطرد هذا أن بعد فيما علمت ولقد
وإذن إثًما، ارتكب قد أخاها أن سوى ليشء ال — آخر معهد يف طالبة وهي — أخته بطرد
بعد حدث لكن شخصني، حياة وتحطمت نفًعا، تنتج لم الدينية بعقيدته أبيهما فتضحية
صدر الذي الحكم استئناف من الزمالء من األعالم بعض خاللها ينقطع لم شهور بضعة
أخته فعادت الحزب، عضوية إىل الرجل أعيد أن نبوغه، فيه قدروا ألنهم «بولكني»؛ ضد

لذلك. الزًما تبًعا معهدها إىل
ثم ساملني، الزمالء من خمسة أو أربعة منها وخرج محاكماتها، يف اللجنة ومضت
املنصة. إىل فنوديت وإخالصها، لذكائها جميًعا ونقدرها جميًعا نعرفها طالبة دور جاء
النسوة هؤالء من هي رنني، صوتها ويف التماع نظراتها يف والعينني، الشعر سوداء كانت
صانع ألب إنها نفسها عن قالت الجمال، درجات أدنى لهن يكون أن دون يجذبنك الالتي
وإنها عمرها، من الثاني العقد أوائل يف وهي مصنع يف عملت وإنها بالنجارة، يشتغل
تتلقى حيث باملعهد لاللتحاق أخريًا االختيار عليها وقع حتى الدرس يف أمساءها أنفقت

دراسيٍّا. منهًجا الهندسة يف
تزوجت؟» هل جرانك، الرفيقة «أيتها الرئيس: سألها

«نعم!» –
زواجك؟» عىل مىض «وكم –

أعوام.» «خمسة –
زوجك؟» «ومن –

مصنع يف لعمال رئيًسا ذلك بعد ي ُرقِّ ثم مهنته، يف به التقيت سابق، صانع «هو –
الحديد.» صهر مصانع من

الحزب؟» يف عضو هو «هل –
مىض.» فيما كان لكنه عضًوا، اآلن هو ليس «كال، –
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كانوا منهم فريق فعاد أخرى، مرة الهواء يف تفوح الدم رائحة النظارة م تشمَّ وهنا
األعناق. وارشأبَّت مقاعدهم، إىل عادوا للتدخني، البهو إىل طريقهم يف

مطروًدا؟» منه أُْخِرَج هل الحزب، من خرج «ملاذا –
املعارضة حركة يف الشرتاكه الحزب من زوجي «ُطِرَد هادئ: صوت يف جرانك فقالت

العمالية.»
عندئٍذ؟» طلَّْقِته «وهل –

«كال!» –
اآلن؟» هذا زوجك «أين –

السياسية.» الرشطة سجن وأودع القبض عليه «أُْلِقَي –
فمن معناها، بكل مرسحية إزاء اآلن فهم الحارضين، يف األعصاب توترت هنا ها
زوجة الحزب يف عضو هي التي املرأة تكون أن السوفيتية املرسحيات يف املألوفة املواقف
حزبها الزوجة تختار بحيث فنه يُعمل دائًما املرسحي الكاتب ونرى عليه، خارج لرجل

حبها. دون
زوجك؟» عىل القبض فيها يُْلَقى مرة أول هي هذه «هل –

الثانية.» املرة بل «كال، –
بعُد؟» تطلقيه فلم ذلك «ومع –

أطلقه.» لم «ال، –
السجن؟» يف زرته «هل –

أسبوع.» كل أزوره «نعم، –
«ملاذا؟» –

وسجائره.» النظيفة وثيابه الطعام من شيئًا معي له آلخذ «ملاذا؟ –
سواك؟» األشياء هذه له يأخذ من هناك «أليس –

وأخت.» أم فله سواي، ذلك يستطيع من هناك أن «أظن –
ذلك ومع كذلك؟ أليس الحزب يف عضو إنك سجنه، يف تزورينه ملاذا فنبئينا «إذن –

للحزب.» عدو رجل معاونة عن يردعك ما ضمريك يف فليس
زوجي.» «إنه –

الشخصية املصالح من خطًرا أعظم الحزب سالمة أليست لكن زوجك! إنه «أوه! –
التافهة؟»
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الصواب، إىل ألردَّه األمر يف أناقشه أن وأحاول السياسية، الوجهة من أوافقه «لست –
العراك.» حد إىل بيننا النقاش دار التقينا وكلما

له؟» مغايظة إال السجن إىل تذهبني ال أنت إذن «أوه! –
يف املتوترة األعصاب من أرخت قد عباراته يف «جاملبو» يبثها التي السخرية هذه
وهناك هنا من ترتفع أخذت ثم آن، بعد آنًا يضحكون تسمعهم فكنت النظارة، جمهور

اطردوها!» هذا! «حسبنا صيحات:
الحزب لتطهري لجنة أهذه الرئيس، رفيقي أي «معذرة وقالت: صوتها الفتاة رفعت
سياسية، تهم من إيلَّ ه يوجَّ ما تقرر بأن أطالبك إنني بهلوانية؟ ألعاب حلقة هي أم

املتفرجني.» هؤالء بها تضحك نكاتًا الشخصية حياتي من تجعل أن من وأمنعك
كل تزورين ملاذا الدقة وجه عىل فتنبئينا رصيحة إجابة تجيبي لم فلماذا «إذن –

عليه؟» الخوارج ومن الحزب عدو هو رجًال أسبوع
اإلنسان، بني من كذلك هو بل فحسب، زوجي هو فليس تريد، بما أنبأتك «لقد –
النظر، وجهة يف معه أتفق ال إنني الصعاب، به تحل حني أطلقه أن والخيانة الجبن ومن
كل ويُحس واحد، سقف تحت وعشنا جنب، إىل جنبًا ودرسنا جنب، إىل جنبًا عملنا لكننا

حبيبان!» أنَّا فالحق اآلخر، إزاء عاطفة منا
سجينًا تحب وهي لحزبها والءها تعلن شيوعية عالية، بضحكات االعرتاف هذا فقوبل

السياسية! الرشطة محبس يف
حتى ترفضني الحزب، يف عضًوا باعتبارك «اختصاًرا، فقال: املوقف «جاملبو» ولخص
إن واضحة: النتيجة أن ورأيي الشعب، عدو هو برجل االتصال يف بخطئك االعرتاف
أن ذلك بعد لها نأذن لن إننا الحزب، صفوف يف البقاء تستحق ال «جرانك» مواطنتنا

بالدنا.» مصالح يف تساهم
يف رست فقد ذلك ومع أخرجوها!» حق! «هذا وبصيحات: باالستحسان الحكم وقوبل
الشفتني، مرتعشة الرأس مرفوعة املنصة غادرت حني عليها العطف من موجة الجمهور
بجانبي جلس طالب أذني يف وهمس القاعة، من خرجت حتى األوسط املمىش يف وسارت
الخاصة، بحياتها متعلًقا األمر أرى ذلك رغم لكني «جرانك»، عن أدافع ال «إنني قائًال:
قد جاري كان إن أدراني َمن إذ صامتًا؛ فظللت النحو.» هذا عىل نعالجه أن لنا ينبغي وال
بما فأنطق صدري يثري أن فأراد آخر، خفي حافز قوله إىل دفعه أو حقيقة نفسه ثارت

الخطر. إىل بي يودي
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شهادته أن يف شك ال إذ صدري، يف يثب قلبي أخذ تفتكوف» «رسيوزا اسم نودي وملا
ذو رجل أنه أعلم كنت وقد ذكري، إىل يؤدي قد وهذا الريف، يف صادفه ملا ستعرض

وسالمتي. سالمته عىل يخىش عاطفة،
الحيلة وضعف اليفاعة من للعني فبدا األبصار، عليه وانعقدت املرسح عىل وقف
املحيط ذلك يف الشائنة السبة بمثابة يفاعته كانت بل الوقفة، لتلك يصلح لم بحيث
نفسه عن يروي أخذ فقد ذلك ومع واضحة، االضطراب أمارات عليه تبدو كانت املتجهم،
فتعقبت األقىص، القاعة ركن من عينيه يزحزح لم حديثه وإبان الحلقات موصولة قصة
عمله قصة يقص بدأ وملا مشجًعا، له يبتسم كان الذي أبيه عند تنتهي هي وإذا نظرته

الحزب؟» يف عضو أبوك هل تفتكوف، الرفيق «أيها الرئيس: قاطعه القرية يف
سامًلا.» التطهري محنة خالل مر وقد «نعم، –

الريف؟» يف الجماعية املزارع حركة إزاء شعورك كان كيف يل «قل –
الهمة «أديت وقال: إيلَّ نظراته ه ووجَّ لونه، شحب قد «رسيوزا» وجه رأيت هنا –
يف وقعت معينة حوادث إزاء موقفي أن أعرتف لكنني اإلقليمية، اللجنة بها كلفتني التي

سلبيٍّا.» موقًفا كان القرية
بحيث الحزم من تكن لم أنك يثبت ما األدلة من «عندنا يقول: «جاملبو» فمىض
فماذا كثرية، مناسبات يف أمورك يف البت يف وتباطًؤا تردًدا أظهرت وأنك تكون، أن ينبغي

قائل؟» أنت
يشد بما يُْسَعف لم إذا ساقًطا فيتهافت قواه ستخور «تفتكوف» أن شعرت هنا
الغريزة دفعتني فكأنما قواه، ليستجمع أمامه الفرصة إفساح من بُدٌّ يكن ولم بنيانه،

بالكالم. اإلذن فأطلب أنهض أن دفًعا
سؤالك؟» «ما الرئيس: قال

الزميل.» بهذا وىش الذي الشخص اسم بإعالن «أطالبك –
العام.» النائب مكتب يف موظف «هو –

مع الريف يف كنت فقد هنا، مهم اسمه إن رفيقي، يا املوقف من يغري ال «ذلك –
الحقائق.» وأعلم تفتكوف الرفيق

أرشينوف.» فاسمه «إذن قائًال: الرئيس فوافق –
يف بذلك أثْرُت فكأنما الظافر نغمة يف ذلك قلت يكون.» أن رجحت ما «ذلك –
الثائرة، نفسه فيها تهدأ فرصة له هيأت املقاطعة فرتة أن إىل هذا الحديث، حبل «رسيوزا»
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الثقة له وأعاد — يظهر فيما — الغضب فيه استثار قد «أرشينوف» اسم ذكر فمجرد
بنفسه.

إىل دافعه ألن له؛ قيمة وال زائف الرجل هذا تقرير أن لكم أؤكد «أرشينوف! قال:
لوقاية وسيلة اتهامي اتخذ فقد عنه، أعرف ما أبلغ أن خيش إنه بحت، شخيص كتابته
من وأنه التجربة، تنقصني كانت أن وطبيعي الريف، يف يل مرة أول هذه كانت نفسه،
اصطنع فقد أخرى جهة ومن جهة، من هذا عميل، يف األخطاء بعض أرتكب أن الجائز
وهاجمها الحزب استنكرها التي األساليب تلك بالعار، يصمه ما األساليب من «أرشينوف»
املجرم، أنا فلست اإلقليمية، اللجنة إىل سلوكه عن تقريًرا قدمت عدت وملا الحني، ذلك منذ

بعينه.» هذا «أرشينوف» هو أجرم الذي إنما
فعل وأنه الغلَّة، تسليم يف قياسيٍّا رقًما رضب «أرشينوف» أن صحيًحا أليس «لكن –

أحيانًا؟» بالفشل أنت ُمِنيَت حيث ذلك
أجاوز أن بالرضورة يستتبع ال ذلك لكن كثرية، مناسبات يف صحيح ذلك «نعم، –

سلك.» الذي النحو عىل فأسلك الحزب تعليمات
الكالم؟» يريد ذا َمْن جميل، «هذا –

الحديث. يف آخذ أن الرئيس يل وأشار فوقفت
وسأذكر «بودجورودنوي» يف أرشينوف والرفيق تفتكوف الرفيق مع عملت «لقد –
«تفتكوف» الرفيق وجدت إنني أقول: أن اآلن أريد لكني دوري، يأتي حني ذلك تفصيالت
مهذب شخص إنه يفعل، ما عىل ضمريه يحاسبه شيوعيٍّا ووجدته متعاونًا رشيًفا رجًال
ألساليب فريسة منه نجعل أن ينبغي فال الخربة، قليل يزال ال أنه ولو عام، بوجه
تعد التي أعماله ببعض ألنبأتكم يل أذنتم ولو إربًا، ملزقته هنا كان لو هذا، «أرشينوف»

األعمال.» جالئل من اآلن
الرئيس لكن الحديث!» يف امِض عنه! يقوله ما «لنسمع الحارضين: بعض صاح

الريف. مفازع من يشء ذكر يريد ال ألنه واضحة؛ الفزع عالمات عليه بََدْت
فهذا «أرشينوف»، ال «تفتكوف» مايض يف البحث بصدد اآلن نحن الرفاق، «أيها –

للجنة.» همًسا قصته لريوي هنا ها يتقدم أن يمكنه النظارة بني من املتحدث الزميل
صوت يف الوحشية «أرشينوف» فظائع عن قصتي يف وأخذت املنصة إىل ذهبت
إىل أدري ولن مذكراتهم، يف نقًطا اللجنة أعضاء سجل شيئًا قلت كلما وكنت خفيض،
إيهام سبيل عىل يفعلونه كانوا أم «أرشينوف» بأنباء جهل عن ذلك يفعلون كانوا هل األبد
لم لكن الحقائق، هذه عن مفصًال تقريًرا قدمت ذلك قبل كنت لقد جادُّون، أنهم النظارة
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تقريري يبعدون بحيث السلطان ذوي من أصدقاء ألرشينوف يكون أن مستحيًال يكن
التطهري. لجان أيدي يف يقع فال

وامرأتان، رجال ثالثة صالحه يف فتكلم غريي، كثريين «رسيوزا» عن دفاعي شجع
املعرتف ضغطة يدي عىل وضغط إيلَّ، رأًسا املنصة من فأتى تذكرته، له أعيدت وبعدئٍذ

صدره. إىل ه ضمَّ الذي أبيه إىل ذهب ثم بالدموع، تغرورقان وعيناه بالجميل
أفيد أن لجاز ذلك حدث ولو مبارشة، «تفتكوف» بعد ملحنتي أنادى أن رجائي كان
«الرفيق هو به نودي الذي االسم لكن يظهر، فيما وراءه، خلفه الذي الطيب باالتجاه
فكان معهدنا، يف «لينني» ومذهب «ماركس» مذهب يف يحارض كان الذي جرنتشنكو»
معاني من وبمعنى مصغر نطاق عىل — «الروحي» املبرش بمثابة هذا وضعه بحكم
رجال قائمة يف كان فلو الناس، بني الجديد املذهب مبادئ يذيع الذي املبرش — الكلمة
البسيط القامة، املديد الرجل هذا هو لكان عمله، بحكم النقد عن يجلُّ واحد رجل املعهد
باعتباره أما معلًما، باعتباره النفوس يف امللل بث إىل أقرب أنه فيه رأينا كان لقد املحيا،

سواه. فيه يفوقه أن يستحيل حد إىل ممتاًزا رأينا يف كان فقد إنسانًا
أن من الرغم عىل األصلية، لغته وهي األوكرانية، باللغة يحارض «جرنتشنكو» كان
عىل «الخروج رضوب من رضبًا ُعدَّت بل ال استعمالها، أهمل قد القديمة اللغة هذه أوضاع
مخدعه.» يف ليلة كل ماركس يرافق «إنه طالبه: عنه يقول متعصب، شيوعي إنه الوطن»،

اعرتافه. إىل زائد انتباه يف أنصتنا فقد قليًال إال حياته قصة عن ندري نكن لم وألننا
يف خادًما الواسعة الضياع إحدى يف يعمل ولبث الريف، من فقرية أرسة سليل هو
القيرص، سقط عرشحني التاسع عامه العمر من بلغ قد وكان الثورة، قامت حتى إصطبل
«قائد مرتبة بلغ حتى األحمر الجيش يف وصعد فوره، من البالشفة بصفوف فالتحق
أوزارها األهلية الحروب وضعت أن وملا كثرية، بجروح الحرب ميدان يف وأُثِْخَن فرقة»،
لينني، مذهب يف يحارض ذا هو وها الخاصة، معاهدها أحد يف الشيوعية النظرية درس

فساد. من شائبة تشوبها ال سوفيتية لسرية إنها ا حقٍّ
الرفاق من وللحارضين للجنة االعرتاف من يل بد فال ذلك «ومع قائًال: روايته وختم
«سكربنك» خطى ترسمت فقد الوطن، عىل الخروج موضوع يف أخطاء من فيه زللت بما
من حقيقة تلك املألوفة، صورتها يف تعرف كما الشيوعية النظرية شوَّهوا ممن وغريه

ا.» تامٍّ محًوا النسيان محاها قد يكن وإن لها آَسف حقيقة وهي املرير، حياتي مايض
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أعصاب وتوترت بالرش، ًدا توعُّ اللهجة تكون ما أوضح بلهجة الرئيس فقاطعه
«… أمثال من بأفراد صلة عىل تزال أال ولكن النسيان؟ محاها «تقول جميًعا: الحارضين

أربعة. أو أسماء ثالثة له وذكر
هذا يجتنب أن أحد يستطيع فما هناك، أو هنا صادفتهم قد أكون ربما «نعم، –
صلة عىل اآلن معهم ولسُت أوكرانيا يف الوطنيني من مىض فيما كانوا لقد العابر، اللقاء

الود.» من
الرسائل؟» تبادل قط وبينهم بينك يكن «ألم –

«ال.» –
كريًما؟» عفًوا الحزب عنك عفا أن بعد الرجال هؤالء تقابل «ألم –

ولكني وصديقهم، صديقي هو برجل مرة التقيت فقد الذاكرة، تخنِّي لم وإذا «ال، –
السياسة.» يف معه أتحدث لم

اآلن؟» الوطنيون هؤالء أين تعلم «هل –
َمْن.» أعلم ال ولكني القبض، عليه أُْلِقي قد أْن بعضهم عن تقريًرا «سمعت –

التقرير؟» هذا سمعت «ممن –
عرًضا.» قابلته الذي املشرتك الصديق «من –

أنبأك أن حدث فكيف السياسة، يف معه تتحدث لم أنك توٍّا اآلن لنا ذكرت «لقد –
هؤالء؟» عىل القبض بأمر تقريًرا

أكثر تكن فلم تقريًرا»، «سمعت قلت حني خاطئة كلمة استعملت قد أكون «ربما –
عابرة.» مالحظة من

أعيننا يف تذر أن مستطيع أنك ظننت إذا ساذج أنت جرنتشنكو، الرفيق «أيها –
الخرب قابلت عليهم، ُقِبَض َمْن بأمر سمعت حني — مثًال — أنك نعلم فنحن رماًدا،

باستياء.»
كذبًا.» عيلَّ افرتى قد ذلك عني بلغ من إن أقول: أن «يؤسفني –

تزال ما أنك يثبت ما عدة مصادر من فلدينا تماًما، ذلك نقيض عىل «األمر –
زمالئك ألصق من هما رجلني من مقدمة اتهامات فلدينا ثانيًا، «لينينيٍّا» أوًال، «أوكرانيٍّا»

اسمهما. وذكر بك.»
أن منا أحد عن يخفى يكن لم إذ الصاعقة، وقع «جرنتشنكو» عىل القول هذا فوقع

القيد. من أحراًرا بعُد يعودا لم الرجلني هذين
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هذا بمثل بي الوشاية من غايتهما أفهم أن أستطيع «ال قائًال: جرنتشنكو وتمتم
األصدقاء.» خرية من ا حقٍّ كانا لقد الكالم،

املزارع ضد شيئًا تقل لم «جرنتشنكو» يا أنك «وأظن اللجنة: أعضاء أحد فقال
الجماعية.»

لم لكني تطبيقها، يف اإلرساف من بعينها ألوان نقد يف تحدَّثت قد أكون ربما «ال، –
قرارات.» من الصدد هذا يف الحزب اتخذه ما بها أهاجم كلمة حياتي يف قط أقل
الحارضون.» شأنك يف يقوله أن عىس ما اآلن ولنسمع هذا، منك «حسبنا –

واحد إثر يف واحًدا و«لينني» «ماركس» مذهبي يف يحارضون الذين األساتذة ونهض
(التي الوطنية الروح إن ليقولوا: تباًعا الخطب يلقون وأخذوا الرضبات، بزميلهم ليُنِْزلوا
الزمالء هؤالء وجعل الشيوعية، مع تتناىف أوكرانيا) وطنه إزاء جرنتشنكو بها يتهمون
االتهام، ألوان من املتهم زميلهم به يقذفون ما فيها واجدون لعلهم رءوسهم ينكتون
الذاكرات تسعفهم ال زميلهم أحاديث من نُتَف عىل ذاكراتهم أعماق يف يعثرون فكانوا
التواريخ، لها يحددون ال وقائع من زميلهم عن يذكرونه فيما وكانوا الصحيح، بنصها
قالوه ما كان لو حتى السيايس، نعشه يف تَُدق التي املسامري بمثابة قالوه ما جاء بحيث
مما أوكرانيا بلده تجاه الوطني «جرنتشنكو» شعور يكن لم زمن إىل تاريخه يرجع

اإللزام. من رضبًا عندئٍذ الوطنية الحماسة كانت بل الشيوعية، قانون يحرمه
الرجل ذلك وهو العار، يجللهم الذين املطرودين زمرة يف «جرنتشنكو» ُحِرشَ وهكذا

ختامها. سريته بلغت وبهذا الصايف، األوكراني بذهنه «لينني» ملذهب املتعصب
اسمي سمعت حني أحداث من الرجل بهذا يلحق أن عىس ماذا ترى أتساءل: وكنت
مناجم ويف الجماعية، املزرعة يف حياتي: قصة وقصصت املرسح إىل فأرسعت به، ينادى
وكنت املعهد، يف وأخريًا جديد، من املصنع يف ثم فارس، حدود وعىل املصنع، ويف دونتز،
طبقات من فآبائي إعجابًا، السامعني يف تستثري بسرية أديل إنما أنني الحديث إبان أحس
وذكرت قط، مبادئها عن تنحرف لم االتجاه شيوعية ومناشطي مقبول، حد إىل الشعب
لكني متعمًدا النبأ هذا ذكرت «أورزنكدز»، ل الطويلة وزيارتي «نيقوبول» يف تفتييش نبأ
تقرير بذكر غامرت وأخريًا الحديث. سياق يف عرًضا ذُِكَر شيئًا كان لو كما يبدو جعلته
أمري أن يقني عىل كنت إنني إذ الزراعية، املناطق يف إيلَّ أُْسِنَدتا اللتني مهمتيَّ عن موجز
بينت ثم جريئة، قرارات من اتخذته ما أخفي أال إذن يل بد فال واٍش، به وىش قد هناك

املوقف. رضورة عيلَّ أملتها قرارات أنها
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خطري هدم فيه ضياعها أن تعلم هل الحزب؟ تذكرة منك ضاعت الظروف أي «يف –
الحزب؟» لقوانني

فقد الحصاد، معمعان يف ونحن مني ضاعت الرفاق، أيها له وآسف ذلك «أعرف –
هذا اضطرابنا يف نحن وبينا العمل، يف مكانه فحللت مفاجئ بإغماء زراعي عامل أصيب

ذلك.» تثبت اإلقليم ذلك يف السيايس القسم من شهادة ذي هي وها محفظتي، فقدت
واستأنفت أوراقي، ملف إىل وأضافتها املقدمة، الشهادة عن اللجنة فحصت

استجوابي.
أنكرت وأنك الغالل، جمع يف تطبَّق التي الفعالة للتدابري معارضتك يثبت ما «لدينا –

للحزب.» رسميٍّا ممثًال
زعم عىل ذلك أقول الحزب، إىل أساء الذي هو إنه رفاقي، يا ذلك عكس «الواقع –

أساليبه.» عن حدثتكم الذي «أرشينوف» تعنون بأنكم مني
أرشينوف.» نعني أننا معك «لنفرض –

قدمته عنه تقرير من صورة ذي هي فها الرئيس، رفيقي يا كذلك، ذلك كان «وإن –
الشيوعية بالعار وصم الرجل هذا أن وسرتى برافدا، جريدة وإىل اإلقليمية اللجنة إىل
ولهذا أفعاله؛ من الطيبة وسمعته الحزب صيانة سبيل يف جهدي بذلت لقد والشيوعيني،

بدنية».» «وسائل استخدمه مما كان لقد قدمي، تحت من األرض يحفر أن يحاول
البدنية؟» الوسائل من رضب «أي النظارة: أحد فسأل

أن اآلن لنا فخري بالوقائع، كامًال إملاًما اآلن اللجنة أملَّت «قد مرسًعا: الرئيس فقال
ليغري برسعة ذلك الرئيس قال لوجينا.» يف الحصاد أثناء أنت أساليبك من يشء عن تحدثنا

الحديث. موضوع
أسلسل كيف رأيس يف رتبت وقد أمامي، عقبة أكرب هي «لوجينا» يف الحصاد وقصة
رتبتها التي القصة لكن االتهام، ساعة ألقوله أياًما رأيس يف ذلك ووعيت القصة، حوادث
وضعها معه أستطع لم تدخًال الحوادث وتدخلت أدريه، ال نحو عىل اآلن ذابت رأيس يف
وبأنني للحصاد، إنقاذًا والشعري الشوفان جمعت بأنني فاعرتفت مستقيم، واحد خط يف
األطفال هؤالء إطعام يف حازمة» «وسائل إىل لجأت وأنني لألطفال، جماعية داًرا أقمت

جميًعا. املوقف وإنقاذ الناس إنقاذ ويف
قبل أتممته الذي الحصاد يف فعلت ما عىل بنفسه هاتايفتش الرفيق شكرني «لقد
حسن تثبت السيايس القسم من رسمية شهادة ذي هي وها أيام، بعرشة املرضوب املوعد

هذا؟» بعد أقول «ماذا الشهادة: وناولتهم صنيعي.»
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يسري أن عزمه يف كان فلو بالوثائق، مدعًما إليهم جئت ألنني حرية؛ الرئيس أخذت
للنجاة، أمامي الطريق وانفتحت الرتدد، من حالة يف اآلن فهو يرضني، نحو عىل القضية

الصعداء. معها تنفسُت جديدة أخرى طريق يف باألمر سار ثم
أبيك؟» وظيفة «ما –

أخي أما األصغر، أخي هناك معه ويشتغل «برتوفسكي-لينني» مصنع يف «يشتغل –
كيميائي.» مصنع يف حاسب فهو األكرب
الحزب؟» يف عضو أبوك «هل –

«ال.» –
«وأخواك؟» –

«ال.» –
الثورة؟» قبل سجينًا أبوك كان «ملاذا –

أيًضا.» وبعدها ١٩٠٥م ثورة يف ثورية. «ألعمال –
ينتمي؟» كان األحزاب «ألي –
حياته.» يف حزب إىل ينتِم «لم –

تقول؟» مما أنت «أواثق –
جاملبو.» رفيقي أي الوثوق «كل –

شيئًا؟» يقول أن الحضور من هنا ألحد فهل «إذن –
وكان عيلَّ، ليثنوا آخرون كثريون نهض كما ليهاجموني، ثالثة الرفقاء من ونهض
ينسلُّون الناس فأخذ االهتمام، يثري ما األمر يف يكن لم حال كل وعىل «رسيوزا»، هؤالء بني

تذكرتي. وأُعطيت سخيفة. قضية فهي التدخني، القاعة خارج
التي الفرتة يف االتهام إيلَّ وجه عمن اللجنة أعضاء سألت للمنصة مغادرتي وقبل
يطلب لم االتهام صاحب أن عىل يدل مما األوراق ملفات إىل ونظروا «لوجينا»، يف أقمتها

اسمه. إخفاء
سكوبني.» الرفيق هو الحزب، يف عضو االتهام «صاحب يل: فقيل

ضابط يل ينَس لم وهكذا مبتسًما، ذلك قلت ظننت.» ما الدقة وجه عىل «هذا –
معه! الحديث رفضت أني السيايس القسم يف الرسية الرشطة

أمامنا، الطريق مفتوحة حياتنا زالت فما يدي، عىل وضغطوا األصدقاء، بي أحاط
حسن. مركز ذوي الحزب يف رجاًال نزال ال
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١٨٢٥٠٠ أن موسكو يف كاجانوفتش» زار ال «الرفيق أعلن ١٩٣٤م سنة أوائل ويف
التطهري عملية ألن العدد؛ ذلك عىل النهائية األرقام تزيد أن بد وال الحزب، من ُطِرُدوا عضو
من ألف مائتي ِسرَي النحو هذا عىل انتهت وهكذا املناطق، بعض يف بعُد انتهت قد تكن لم
ذا حزبًا اآلن أصبح قد وأنه بذلك «تنظيفه» تم قد الحزب أن «كاجانوفتش» وزعم الناس،

املقدمات. تلك عن تلزم لم النتيجة هذه لكن واحدة، عقيدة
فعىل نفيس، يف األمر أشاهد كما النتيجة هذه نقيض إىل انتهت املقدمات هذه إن بل
أكثر أصبحت أني يف سبيل من الشك إىل فليس موجتها عني ذهبت املحنة أن من الرغم
بهم ُقِذَف الذين والنساء الرجال ألوف من نفيس أعماق يف قلًقا وأكثر الحزب يف ارتيابًا
إىل بالنسبة صحيًحا كان إيلَّ بالنسبة صحيح هو وما السياسية، املهمالت كومة فوق
آثار من تبقى ما آخر «أن من شاءوا ما ألنفسهم الزعماء فليقل سواي، األلوف عرشات
لكن شاءوا، ما ذلك يف الزعماء ليقل زال»، قد مجراه ومعارضة الحزب عىل الخروج

الزعماء. هؤالء من باألمر أعلم كانت الحزب أعضاء من الدنيا الصفوف
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ألفنا قد ذلك قبل كنا التطهري بعد كثرية وجوه ومدرسيه، طالبه املعهد، من توارت
أكرب، ونشاًطا أوسع حرية عملهم يف ألنفسهم أطلقوا املعهد يف بقي من لكن نراها، أن
وكان دراستي، أعوام آخر يف عندئٍذ وكنت حلوقهم، عن زالت قد الرعب أصابع دامت ما
أنفق املعهد، مصنع يف عملية هندسية مشكالت معالجة يف أخذت منذ أمد عيلَّ مىض قد
أن يل كان تخرجت ما إذا حتى دراستي، منهج من جزءًا باعتبارها وقتي بعض فيها

نطاقها. يتسع كان التي املعادن صناعة يف رئييس منصب إىل أتطلع
آالم، من تعانيه ما عرفت وقد «إلينا»، ب التقيت أن التطهري حركة بعد ألبث ولم
فصًال تكوِّن فأصبحت حياتي، من يتجزأ ال جزءًا آالمها الحب كيمياء صريت ما فرسعان
أعمق أثًرا نفيس يف ترك قلما مباًرشا إملاًما أحداث من بي ألمَّ ما إن بل سريتي، قصة من
السوفيت. حكومة إىل نظرتي من وغريت «إلينا» ل وقعت التي األحداث هذه تركته مما

حدث لقد اإلنسان، حياة تقرير يف البحتة املصادفة تفعله مما العجب أخذني لطاملا
من مقربة عىل يقع منزل من شقة يف «إلينا» سكنت أن «دنيربوبرتوفسك» إىل انتقلت ملا
أذهب كنت الذي — تقريبًا — الوقت نفس يف الصباح يف عملها إىل تذهب وكانت مسكني،
أول لحظتها كنت وقد واحدة، عربة نركب كنا ما كثريًا أننا ذلك عن فنشأ املعهد، إىل فيه
السيارة طوار عىل ينتظر واقًفا كالنا كان إذ شديدة، ثلجية عاصفة فيه ثارت يوم ذات مرة

بعض. يف بعضهم تالصق وامرأة رجًال عرش اثني نحو ومعنا الحجري، الكهربائية
ذلك تال فيما الثالث ولقائي بها الثاني لقائي كان كذلك عابرة، حادثة كانت تلك
الفتاة هذه عن أبحث أخذت بعدئٍذ لكني املصادفات، قبيل من كانت كلها أسابيع، من
كثرية سيارات أترك فكنت قدومها، أنتظر جعلت وأخريًا األسود، الشعر ذات املمشوقة
تأخرت، ما إذا أغضب كنت سليم منطق من أساس غري وعىل لها، ارتقابًا أركبها تميضفال
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نبضتني، أو نبضة قلبي نبض األهيف؛ بقدِّها قادمة عيني بطرف ملحتها ما إذا حتى
أتم شاعرة كانت أنها حسبت — بعد فيما علمت كما صوابًا حسابي وكان — وحسبت
كثريًا باألمر تأبه ال التي موقف تقف اهتمامي إزاء تكن لم وأنها بها، باهتمامي الشعور
الذي الغزل هذا من مًعا ضحكنا األيام، من استقبل فيما مًعا ضحكنا ما وكثريًا قليًال، أو

عامة. سيارة من طرف وعىل كلمات بغري يتم
كأنما مًعا أحسسنا — مصادفة أيًضا ذلك وكان — األمر نهاية يف لها ْمُت ُقدِّ وملا
طويلة جلسة من عائًدا وكنت مساء، ذات متأخرة ساعة يف ذلك كان تعارفنا، عهد طال
كان فما امللل، يبعث والنقاش بالدخان، معبأة القاعة وكانت اإلقليمية، اللجنة عقدتها
الصقيع، لسع وأحس البارد الهواء أستنشق حيث الطلق الهواء إىل عندئٍذ الخروج أحىل
أال أوشكت بسيدتني لتوي مررت فقد مناٍد، ناداني طريقي، يف مرسًعا أخطو كنت وبينما

أراهما.
بعد املستشفى يف عالجتني كانت طبيبة منهما فعرفت خلفي إىل ببرصي ُدْرُت
بعد. عرفتها أكن لم التي الجميلة فهذه معها التي وأما الفارسية، الحدود عىل خدمتي

فكتور يا األيام هذه حالك كانت «كيف وقالت: حارة، تحية الطبيبة حيتني
الصحف، يف مقاالتك قراءة أتابع كنت لقد أراك، أن ا حقٍّ ملغتبطة إنني أندريفتش؟
فإني معذرة، أصدقاؤك، كذلك هم يل أصدقاء من الحياة يف تقدمك أخبار أتتبع وكنت

برتوفنا».» «إلينا الشابة صديقتي إليك أقدم
ولهذه تصافحنا، حني ويفَّ «إلينا» يف بدا الذي الشوق لهذا تفزع أن الطبيبة فكادت
نحو أو شهر علينا مىض قد أْن بخلدها يدور كان فما حالنا، لسان بها نطق التي الحرية
ازدادت أنها شك وال بيننا، الخلف مسافة ليصل اللقاء هذا بمثل إال نحلم ال ونحن شهر
عسريًا يكن ولم وحدنا، نميش حتى عامة سيارة إىل لتوصيلها سبيًال التمسنا حني دهشة

واحدة. منطقة يف مًعا نسكن دمنا ما لذلك، علة نخلق أن علينا
لها كان نعم الفريد، «إلينا» جمال من البرص يخطف ما أول كانتا والرشاقة األناقة
لوحته، عىل وحده وجهها يرسم أن قط له َعنَّ ملا يصورها أن فنان أراد لو لكن رائع، وجه
ذلك يف «إلينا» كانت كاملة، يصورها أن يف الرغبة عليه بنفسها تميل املوقف طبيعة إن بل
يضيق أسود، فرو من معطًفا تلبس رسمية، صورة عىل األول لقاؤنا فيه تم الذي املساء
رأسها وعىل القفقاس، أهل اعتاد ما نحو عىل بلونه يسطع رداء وتحته الخارصة، عند
شعرها عىل مرتكزة القبعة وكانت أبيض، فرو من قليل وعليها حوافيها، تطرز لم قبعة
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بضع حاجبيها وعىل النحيل، طولها فأظهرت النظر، يستوقف نحو عىل ماثلة الفاحم،
األحجار. كريم من كأنها ملعت املتساقط، الثلج من رقائق

نفسينا عن ثم العالم وعن نفسينا عن نتحدث ذراع، يف ذراًعا الساعة نحو مشينا
وأرادت هواؤه، ُعبِّئ مكان يف اجتماع من لتوِّها آتية كذلك هي كانت فقد جديد، من
يف كانت أنها أنبأتني البلور، كأنه يلمع الذي والهواء القارس بالربد نشاطها تسرتدَّ أن
الهنديس للتخطيط مكتب يف معمارية مهندسة كانت وأنها مرة، ألول «دنيربوبرتوفسك»
منذ تخرجت ولقد البلد، هذا يف بقاؤها يطول أن لنفسها ترجح وكانت الحكومة، يتبع

العمارة. فن يف تخصصت حيث «بخاركوف» الفنون معهد يف سنوات أربع
اللقاء هذا أن ألحس إني بلقائك، أسعدني «ما الحديث: سياق من موضع يف لها قلت

صحيحة.» بصداقة سيزدهر
النهاية هذه أريد ال بأني أصارحك لكني أيًضا، أحسه ما «وهذا مبتسمة: فقالت
أخريًا.» لقاءً األول اللقاء هذا لجعلت أندريفتش» «فكتور يا عاقًال كنت فلو عليك، حرًصا
للوهلة شككت فقد بعدها، ضحكت أنها من الرغم عىل منها العبارة هذه فأزعجتني
مشريًا ذاك حديثها يكون أن شككت حديثها، طريقة من يبدو مما أخطر األمر أن األوىل
املرح، عالمات كل من خلت ابتسامتها لكن ابتسمت فقد الخاصة، حياتها يف لها مأساة إىل
عىل قوة أثره فزاد األوىل اللحظة منذ جمالها مع تفاعل عجيب اكتئاب عينيها يف وكمن

قوة.
صداقتك.» سبيل يف خطر لكل «سأتعرض لها: قلت

نذيري.» فاذكر أنذرك «لكني –
مما أكثر نفسك عن تنبئيني أن هذا مقابل لك بد ال لكن فسأذكره، بأس «ال –

«… فمثًال أنبأتني،
منكود لكنه طيب رجل وزوجي متزوجة، أنا نعم تسلني، «ال قائلة: فقاطعتني
جاوز فيما أما بأخيها، األخت عناية به وأعنى واحد، سقف تحت نعيش وكالنا الحظ،
بلقائك، مرسورة أنا … املعنى وبهذا … أحبه ال أنا وحده، باالسم وزوجة زوج فنحن ذلك

بوحدتي.» استوحشت لقد
«… وجمال ناجح وعمل دار من لك ما بكل أنِت؟ بوحدتك؟ «استوحشت –

ذلك ومع ينبغي، مما عدًدا أكثر كانوا ربما بل كثريين، ناًسا أعرف إنني «أوه، –
أخلو ولست «كيف»، يف تعيش وأمي أبي، مات لقد ا، وأمٍّ حقيقيٍّا بيتًا لك ألن أغبطك؛ فأنا
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عنها يتحدث أن ألحد يجوز ال ما األحداث من علينا يمر األيام هذه ففي لهذا، الغبطة من
يخلص شيوعي أنك شك ال إذ أوهام، من فيه تعيش ملا كذلك أغبطك ثم ألمه، حتى ألحد

ملذهبه.»
أوهامه، بعض يطرح أن بعد حتى ملذهبه مخلًصا يكون أن اإلنسان «يستطيع قلت:

«… فعلت مما أكثر زوجك عن حدثيني اآلن، السياسة من دعينا لكن
واحد رشط فهنالك رؤيتي تعاود أن تريد ا حقٍّ كنت فلو هذا، تطلب أال «أرجوك –
له ليس أْن والواقع موجود، غري أنه فرض عىل معي تترصف أن هو وذلك عليك، أشرتطه
فال أنا أما واإليمان، باألمل ميلء إنك فأنذر، أعود لكني الصحيح، الوجود بمعنى وجود
وسيسهل طليعته، يف املوكب من أنك حني عىل ذيلها يف القافلة من فأنا إيمان، وال يل أمل

وحيًدا.» سريك يف كنت لو أمام إىل السري عليك
من الرؤية هذه كلفتني مهما كثريًا أراك أن نيتي ويف هذا، نذيرك إىل أستمع «لن –
لقيت وإن حتى بك صلتي عىل أندم «لن أقول: ومضيت املرح هيئة افتعلت وهنا ثمن.»

عذابًا.» الجحيم نريان ذلك سبيل يف
شيئًا أدري لست الجحيم؟ نريان تقول «أسمعتك وقالت: حزينة ابتسامة فابتسمت
نريان منها وأين الراهنة، الحياة هذه نريان عن كثريًا أعرف لكني الجحيم، نريان عن

املوت.» بهم يلحق أن بعد ال حياتهم يف الناس تصيب هي دامت ما الجحيم،
السبت مساء املتنزه يف اللقاء عىل بيننا االتفاق تم أن بعد دارها باب عند تركتها
وسيشرتك املساء، ذلك يف ستقام كانت ممتازة موسيقية لحفلة تذكرتني واشرتيت املقبل،
«فكتورينا أمثال من بموسكو، املوسيقي التمثييل الرقص فرقة من الفنانات أعالم فيها
عىل لقاءها اجتنبت فقد ذلك ومع أليًما، عذابًا السبت انتظار كان و«جوليوين»، كريجر»
اقرتبنا أننا معناه ألن فرحت ليلة، كل من النوم وقت آن كلما وكان العامة، العربة طوار

املرضوب. اللقاء موعد من خطوة
أن وجنتيها تورُّد ومن يدي عىل يدها ضغط من أدرك أن التقينا حني ني رسَّ وَلَكْم
إىل ذهبنا ثم وتحدثنا مشينا نافد، بصرب الثاني اللقاء هذا تنتظر كانت كذلك «إلينا»

العيد. يوم الطفل يف نعهده ما بمثل الفرح هزة من يبدو فيما وكانت األوبرا، مرسح
همي كل ألنىس «إنني كورسري: دور ترقص «جوليوين» كانت بينما أذني يف همست

جوارك.» يف وأنا
تصادف وكانت رائًعا، رقصها يزل فلم ذلك ومع الصغرية، بالشابة «كريجر» تعد لم
دورها يف مناظر ترقص الليلة تلك وكانت وعرضها، الروسيا طول يف إعجابًا الناس من
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مغنية تبعتها ثم عاصًفا، تصفيًقا النظارة لها وصفق التم»، «بحرية رواية من املشهور
يف وسأعيد عاري، أمحو كيف وسأعرف أساري، فكوا أال أساري، «فكوا تنشد: أخذت

آملتني. حتى شديدة ضغطة يدي عىل «إلينا» فضغطت «… وفخاري سمعتي الناس
الكلمات هذه إىل أنصت أندريفتش، «فكتور اضطراب: فيه منخفض صوت يف قالت

سواي.» جدٍّا كثريين بل كثريين ونفوس نفيس يف األثر ألعمق لها فإن
فأحسست البستوني» «ملكة رواية من «ليزا» أنشودة فغنت بدينة امرأة جاءت ثم
د، وتتنهَّ كرسيها يف تتململ وأخذت املوسيقية، بالحفلة فرحة كل «إلينا» عن ذهبت كأنما
يف فاستتبعت الصغرية السحابة «وجاءت العبارة: هذه أنشودتها من املغنية بلغت فلما
وجذبتني فورها من «إلينا» نهضت «… واألمل السعادة قوائم وحطمت الصواعق ذيلها

معها.
أنصت أن وسعي يف يعد لم أرجوك أندريفتش، فكتور يا االنرصاف «أرجوك قالت:

فعلت.» مما أكثر
شيئًا، أسألها ولم نفسها، ثورة هدأت الصقيع، يلفحه الذي الهواء إىل خرجنا وملا

نوعه. يكن مهما بظله، حياتها يعتم الذي املقبض الرس هذا أستكشف أال واعتزمت
البهيج.» العزف من شيئًا فنسمع مطعم إىل «هيا قلت:

أعمل وأنا طالب فأنت حسابي، أدفع أن وهو واحًدا، رشًطا أشرتط لكني بأس، «ال –
أنت.» تدفع أن يربر ما ثمة وليس وأكتسب،

أسبوع، كل يف األقل عىل مرة نلتقي أن التالية األشهر خالل العادة جرت وبعدئٍذ
«إلينا» وقدمُت الربيع، وأقبل الشتاء وانقىض مرة، من أكثر األسبوع يف التقينا ما وكثريًا
ولو حتى كثريًا تلتقيان ذلك بعد وأخذتا األوىل، النظرة منذ األخرى كلتاهما فأحبت ألمي؛

معهما. أكن لم
نحوها، تحس كيف أعلم وأنا ا، جمٍّ حبٍّا تحبك وهي لطيفة امرأة «إنها أمي: يل قالت

الثقيل.» بحمله فؤادها يبهظ شيئًا حياتها يف لكن
س تحسُّ أن وجدت ولقد شقائها، رس به أفرس يشء عىل أعثر ولم أماه يا ذلك «أعلم –

السؤال.» عن فكففت شعورها، يؤذي إنما أصوله من الرس
هذا كان ما وأيٍّا إليها، ركنت إذا عليك وال طيبة فتاة إنها «فيتيا» يا أصبت «لقد –
إال أحًدا يؤملوا أن يحبون ال الذين الناس من فهي ييسء، مما يكون فلن يعنيها الذي

نفسها.»
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القراءة يف فأخذنا املساء، تقيض ولبثت أرستي مع «إلينا» ت تعشَّ أن ليلة ذات وحدث
أنها الكلمات، ذلك يف نتبادل أن دون منا، كل وعرف مًعا، املذياع إىل نستمع وجلسنا مًعا

دارها. إىل العودة تريد ال
أن وأرجو ونفيس، قلبي بكل أحبك فأنا فكتور، يا زواجنا ليلة «هذه «إلينا»: قالت
ذهب منذ حياتي يف به التقيت الذي األوحد والرجل األول الرجل إنك قلت: ما إذا تصدقني

لزوجي.» حبي فؤادي عن
األرسة، من فرًدا تصبح كادت حتى دارنا يف تزورنا فتئت ما و«إلينا» شهور مضت
إشعاًعا النور تشع مجد هالة من بها يحيط كان ملا إجالًال يجلونها وإخوتي أبواي وكان
ا هامٍّ جزءا أن لعلمي ُمِقض قلق من أخلو أكد لم كله ذلك ورغم جميًعا، أهيل نفوس يف
الذي الهلع من حالة يف تعيش أنها أحيانًا إيلَّ يَُخيل وكان خبيئًا، عني زال ما حياتها من
قد توازنًا هاوية شفا عىل بنيانها تواَزن داًرا الدنيا هذه من تسكن كانت كأنما ينقيض، ال

القرار. يف بها فتهوي املؤثرات ألضعف يختل
ريبتي لها عللت ولقد فيها، يرتكز بؤرة نفيس يف الحائر الهم هذا وجد يوم وذات
املألوفة الرجال غرية إىل أكثرها يف ترجع ريبة كانت لكنها سعادتها، عىل مني قلق بأنها

نساء. من أحبوا من عىل
من طائفة صحبت أن محارضاتي من فرغت أن بعد عرص ذات حدث أنه ذلك
انتصف أن فلما املدينة، ملعب يف تجري كانت القدم كرة يف مباراة إىل الدراسة يف زمالئي
فوجدنا الجعة، أكواب لنجرع املقصف إىل مرسعني اندفعنا الراحة من بفرتة اللعب وقت
الصف من وأخذنا النضد، أمام املنتظرين من طويًال ا صفٍّ — دائًما الحال هي كما —
إذا مالصق، مطعم إىل الباب خالل هائمة نظرات أرسل الصف يف واقف أنا وبينا مكاننا،
عن أجنبيان أنهما يف أشك لم رجلني تجالس ثيابها يف تأنقت وقد «إلينا» عىل برصي وقع
إىل ينظران الرجلني أن إيلَّ وُخيَِّل مرح، يف ويسمرون النبيذ يرشبون ثالثتهم وكان البالد،

وشهوة. جرأة فيها نظرات «إلينا»
شيئًا. منه أشهد لم لكني اللعب، انتهى حتى امللعب يف وبقيت

تغادر رأيتها اللعب انتهى وملا األجنبيني؟ هذين صحبة يف تصنع «إلينا» كانت ماذا
اليوم بقية فظللت كبرية، أجنبية سيارة جميًعا وركبوا الرجلني، بذينك محروسة امللعب

الليل. طيلة جفناي يغمض ولم الفكر تائه
برصي فيها فحدجت اتفاقنا، كسابق للعشاء داري إىل «إلينا» َقِدَمت التايل اليوم ويف
التحول، عن تنم واحدة عالمة عىل فيها أعثر لم لكني الطعام، مائدة إىل جالسان ونحن

234



إلينا رسُّ

حياتها يف لها مألوًفا جانبًا — بالدنا يف خطري أمر وهو — باألجانب االتصال هذا أيكون
مباراة يف كانت أنها العابر الحديث سياق يف ذكرت املكان لنا خال وملا له؟ تتأثر ال بحيث

السابق. اليوم يف القدم كرة
ثقيلني!» من لهما يا هناك، إىل زائرين أصاحب أن مكتبي رئيس إيلَّ «طلب قالت:

لحظت املطبخ إىل ذاهبة غرفتي غادرت وملا امللعب، يف لها رؤيتي عن بكلمة أنبس لم
صدري يف تتأجج تزال ال والشك الغرية نار وكانت أوراًقا، فيها وملحت مفتوحة حقيبتها
وعرفت باألملانية، مكتوبة منها ورقة فوجدت األوراق، تلك عىل رسيًعا عبوًرا بنظري فعربت
وكانت وآالت، مقاييس إىل وإشارات فنية أشياء تحوي أنها — باألملانية جهيل عىل —
الخطاب هذا طي إليكم أرسل «إذ اآلتية: بالعبارة تبدأ بالروسية، مكتوبة األخرى الورقة
األوراق فأعدت قادمة خطاها وقع سمعت هنا «… أذكر أن أود املعلومات، فيه تقريًرا

مرسًعا. مكانها
القصة وأن األجنبيني، بذينك ما صلة األوراق لهذه أن يف للشك مجال عندي يعد لم
من متأخرة ساعة يف افرتقنا أن فلما الغامض، حياتها رس مفتاح عىل تشتمل إنما كلها

التايل. لقاؤنا يكون متى سألتها املساء ذلك
مساءً.» «الجمعة قالت:

يوم لقاؤنا فليكن أيًضا، الجمعة هذه — الحظ لسوء — محارضة «عندي –
الخميس.»

الخميس.» يوم هامة مشغلة تشغلني أن أتوقع ألني حبيي؛ يا «آسفة –
الحني ذلك قبل أتبينها لم حقيقة عندئٍذ عيلَّ فأرشقت حيس، أرهفت قد ريبتي وكانت
أن فاعتزمت أسبوع، كل من الخميس يوم يل تخُل لم أشهر عدة من «إلينا» أن وهي

شيئًا. أمرها من أعلم لعيل — ذلك استطعت إذا — الخميس هذا أتعقبها
يحرتف لم رجل عىل التعقب عملية يرسَّ مما ممطرة مظلمة الخميس ليله وجاءت
حتى الخلفي، السيارة سلم عىل وثبت عامة سيارة تعتيل بها أبرصت فلما العمل، هذا مثل
من اآلخر الجانب يف مبعدة عىل وتابعتها نزلت املدينة، وسط من بالقرب نزلت ما إذا
رجل الباب لها وفتح الجرس ودقت خاصة، دار كأنه يل بدا مما تدنو فرأيتها الطريق،

الباب. دونه من أغلق ثم حذر يف ويرسة يمنة وتلفت فأدخلها حلة، يرتدي
ما أرقبها وظللت واضحة، الدار رؤية من أتمكن بحيث باب جوار إىل ووقفت
املنازل أضواء من هنالك وكان ويذهبون، يجيئون ناًسا داخلها فرأيت ساعتني، من يقرب
وجوههم، رؤية من مكنني ما فتحه عند الباب من انبعث الذي الضوء ومن املجاورة
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أن يريد كأنما فاحصة نظرة الطريق إىل نظر الباب فتح كلما الحلة ذو الرجل وكان
منهن عرفت النساء، من كان الدار قصد من ومعظم املشاهدين، من تخلو أنها يستوثق
حني حديثها وفتنة بجمالها معروفة بأرسها، املدينة يف معروفة سيدة فإحداهن عدًدا،
كانت وأخرى النساء، أمراض يف وأستاذ مشهور، طبيب زوجة وهي األضياف، تستضيف
رأيته طاملا بارع مهندس القادمني من وكان املدينة، من األوبرا دار يف الصيت ذائعة مغنية
أمام واقفات كن إذ عرفتهن طائفة، الزائرات من عرفت وقد عضًوا، الفنية املؤتمرات يف
ومباريات املرسح يف رأيتهن ما كثريًا سيدات فيهن فعرفت لهن، يُْفتَح أن ينتظرن الباب

الراقية. الطبقة سيدات بمثابة «دنيربوبرتوفسك» يف وهن البدنية الرياضة
معاطف من معطفني يرتديان رجالن يصحبها الدار داخل من «إلينا» جاءت وأخريًا
الداخيل، جيبه من سيجارة ليخرج معطفه فتح أحدهما لكن املدنيون، يلبسها التي املطر،
الرسية، الرشطة من صاحبها أن يف لشك مجاًال يل تدع لم عسكرية حلة يرتدي أنه فرأيت
الجواسيس فرقة إىل شك بغري تنتمي فهي أعرف، أن أردت ما كل «إلينا» عن فعرفت

السوفيتي! مجتمعنا ثنايا من ثنية كل يف انبثت التي
ترتيب أحاول الليل، ذلك رسيري يف أتقلب وأخذت الهلع، اضطراب رأيس فاضطرب
الرشطة عىل أنقم أن — شيوعيٍّا باعتباري — النظرية الوجهة من يل كان فما خواطري،
من هنالك يكن ولم البالد، أركان من ركن كل يف به تغلغلت الذي تجسسها يف الرسية
أو املشغلة هذه الحياة يف تشغلهم كأنما يبدون الناس ألوف أن يف إيلَّ بالنسبة جديد
فقد كله، ذلك من الرغم عىل ولكن بالتجسس، إال يشتغلون ال أمرهم حقيقة يف وهم تلك،
الرشطة أعضاء من يظهر فيما كانت أحببتها التي الفتاة أن علمت إذ عميقة دهشة دهشت
هزٍّا جذوره من كياني فاهتز التجسس، تمقت دفينة غريزة مني ظهرت فكأنما الرسية،

عنيًفا.
يَُزجُّ ونساءً رجاًال األبرياء من ألوًفا أن اليقني علم يعلم من الشيوعيني نحن منا كان
يف العلم هذا مثل ندس لكننا الشاق، العمل معسكرات إىل بهم يُْدَفع أو السجون يف بهم
كنا أو «وقائي»، تدبري بأنها الحالة هذه ألنفسنا نفرس كنا وقد يطفو، فال رءوسنا أعماق
عنها زالت بأبصار األمر إىل ننظر أن ونأبى إغضاءً األمر من الخلقي الجانب عن نغيض
أنزلت قد نفيس إىل الحبيبة فؤادي من القريبة وهي «إلينا»، تكون أن أيمكن الغشاوة،
فقد يأًسا، حالتي ازدادت الفظيع، الكشف هذا يف فكرت كلما كنت وموتًا؟ عذابًا باألبرياء

هناك. وهلع هنا فحب جانبني: من الجذب مزقني
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إىل ظروف اضطرتني قد أن أنبئها التايل الصباح يف قصرية رسالة «إلينا» إىل أرسلت
بحثًا دارنا إىل تجيء أن خشية األصدقاء أحد دار إىل وانتقلت أسبوع، نحو املدينة مغادرة
الخميس أقبل ما إذا حتى مًعا، نسكنه الذي الحي يف الطريق يف أصادفها أن أو عني،
فرأيت عجيب، رس من بها يحيط وما الدار تلك أرقب الشارع عرب مخبئي يف كنت التايل
يعملون ما اآلن يل واتضح نساء، معظمهم آخرين، رأيت كما الثانية، للمرة هناك «إلينا»
ُكنَّ — األعالم املوظفني زوجات من فيهن بمن — هؤالء فكل يسريون، نظام أي وعىل
خاصة فدار األوامر، يتلقني كن كذلك ولعلهن األسبوع، طيلة عملن عما تقاريرهن يقدمن
الرسية. للرشطة الرسمي املركز يف االجتماع من وآمن أيرس املهمة هذه مثل جعلت كهذه
باإلفصاح يل ِقبَل ال أسبابًا إن أقول: «إلينا» إىل وكتبت املساء، ذاك داري إىل عدت
بلغ قد صالت من بيننا ما كل إن كذلك: وقلت ذاك، بعد أراها أال اضطراًرا تضطرني عنها
تستأنف أن تحاول ولم األمر هذا يف قراري قبلت ما إذا فضلها ألشكر وإني ختامه، اآلن

جديد. من فرتبطنا تعود أن عليها استحال والتي تربطنا، كانت التي العالقة
واضًحا، تفكريًا أو عمًال أستطيع ال بحيث ا هدٍّ قوائمي هدَّ كأنما القرار هذا وكان
أن عبثًا أحاول ساعات، بعد ساعات املدينة شوارع أذرع وأخذت املعهد عن وانقطعت
«إلينا» لرؤية مضنيًا شوًقا وراءها تخفي كانت إنما هذه حالتي أن عىل أليًما، عذابًا أنىس

آثًما. بها ظني يف أكون أن خشية مؤرًقا قلًقا وراءها تخفي كانت كما
خطابًا. أمي فناولتني املعهد من عدت بأيام، ذلك وبعد

العميق، الحزن عالمات عليها ظهرت وقد الخطاب، هذا لك إلينا «تركت أمي: قالت
آمل لكني الخاصة شئونك يف أتدخل أن «فيتيا» يا أحب ال إنني بالبكاء، عيناها وتورمت

جميًعا.» الجراح آلم هي أحباؤنا بنا ينزلها التي الجراح إن صانع، أنت ما تتبرص أن
يف الغد مساء قابلني أخريًا، فضًال أرجوك فيتيا، «حبيي قصريًا: «إلينا» خطاب كان
األخرية املكرمة هذه تهبني أن إليك ألتوسل إني السادسة، الساعة الحديدية السكة محطة

األبد.» إىل نفرتق أن قبل
ما قلبي وحز للمالبس، صغرية حقيبة تحمل جاءت حتى فانتظرتها قبلها ذهبت

املاضية. السكني هو كأنما األلم عالمات من الجميل وجهها عىل رأيته
لقد الهواء، طلق يف مًعا ونسمر مًعا وسنأكل سامارا نهر إىل مًعا «سنذهب يل: قالت

القطار.» تذكرتي أعددت
األخري لالمتحان إعدادي عن فتحدثنا توافه، أمور حول القطار يف بيننا الحديث ودار
صغرية محطة ووصلنا خطته، بتصميم هي مشتغلة كانت بناء مرشوع وعن املعهد، يف
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موضوًعا بالحديث يفتح أن كالنا واجتنب النهر، ضفة بلغنا حتى ريفي طريق يف ورسنا
الليل ودنا هنا، ها جئنا أجلها من التي اللحظة تلك عامدين نؤجل كنا كأنما خطريًا،

الرعود. بصوت مبعدة عىل السماء وقرقعت
ماءها.» السحائب تصبَّ أن قبل لحظة املاء يف نسبح «دعينا ُمقرتًحا: قلت

الثياب، فارتدينا عدنا بالسباحة انتعشنا ما إذا حتى املاء، يف وارتمينا ثيابنا ونضونا
من زجاجة كذلك معها أحرضت قد وكانت طعاًما، عليه ونرشت مائدة غطاء فرشت ثم

نابارييل. نبيذ
افرتاقنا.» نخب اآلن فلنرشب بعيد، أمد منذ التقائنا نخب رشبنا «لقد «إلينا»: قالت
إنه آنئٍذ: لك قلت أنني «تذكَّر تقول: مضت ثم بالدموع، عيناها اغرورقت وقد ذلك قالت
مرة وحيدة وسأعتزل صحبتك، أفقد أن وشك عىل ذا أنا فها اللقاء، نعاود أال يحسن

أخرى.»
النبيذ. رشبنا لكننا الطعام، من شيئًا منا أحد يأكل لم

حبي؟» عن أمسكت ملاذا ارتقاب؟ غري عىل حدث ماذا «فيتيا» يا يل «قل –
معتمًدا جئت وإنما هنا، ها بي جاء ما وذلك دائًما، أحببتك كما اآلن أحبك «إني –
يافع يساق كما اآلن بعد أساق فلن برسك؟ تكاشفيني أن لك فهل «إلينا»، يا إخالصك عىل

مأفون.»
تعلم؟» أن أردت ما زوجي عن أهو عني، تعلم أن تريد «ماذا –

كل مساء اجتماعاتك من وأعلم األجانب، تصحبني ملاذا أعلم فأنا أنت، عنك بل «ال –
أقول؟» أن بعد تريدينني فماذا … ب شارع يف تقع التي الدار يف خميس

صانعة؟» أنا ماذا صانعة، أنا ماذا رباه، يا «رباه تقول: وأخذت باكية فتنهدت
إىل فلجأنا السماء، من تسقط الكبرية املطر قطرات وأخذت بالربق، السماء وملعت
وعىل حلوًكا، يزداد أخذ الذي الظالم ذلك ويف مقربة، عىل منا كان مهجور سماك كوخ

رسها. قصة «إلينا» عيلَّ قصت العبق، اليانع الدريس من كومة
أن الفؤاد حبيب يا فحاول برفقتك، أضحي أن معه أستطيع ال حبٍّا «أحبك قالت:
أنبئ لم بما بل آخر، إنسانًا به أنبئ لم بما سأنبئك األفق، فسيح بعقل حديثي إىل تنصت
أن ذلك بعد فلك ختامها، حتى قصتي سمعت ما فإذا املسكني، زوجي عنك ودع أمي، به

طريًقا.» لنفسك تقرر
الذاكرة. يف بقيت كما بألفاظها أسجلها حياتها، عن «إلينا» قصة ذي هي وها
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أستاذًا أبي كان كما بالتدريس، مىضتشتغل فيما أمي وكانت «كيف»، يف نعيش «كنا
ابنة وكنت كثريًا، ماًال ويكسب «كيف» يف رشكة يف يشتغل الناس، بني معروًفا للهندسة
املوسيقى عزف وتعلمت شيئًا، خاللها أُْحَرم لم سعيدة، بطفولة فنعمت الوحيدة، والديَّ
يشء كل عىل آثرتها التي هوايتي الرسم وكان هم، كل من البال خلية ونشأت واللغات

سواها.
«خاركوف»، يف الهندسية الفنون معهد يف العلم يطلب «رسجي» هو ابن لجرياننا وكان
بي تقدمت حني حبٍّا الصداقة أثمرت ثم فتصادقنا، ذوبه بني الصيف عطلة يقيض وكان
فقبلت قصري، بأمد إال عرشة السابعة عىل أربيت قد أكن ولم خطبتي إىل فتقدم السن،
ما نحو الخطى أتابع أن الفرصة يل هيأت حيث «خاركوف» إىل معه وانتقلت زواجه

١٩٣٠م. عام تخرجت وفيه الجميل الفن معهد فدخلت هدف، من إليه أطمح
املهندسني من كثري فيه اتُِّهَم الذي العام هو هذا أن تذكر تزال ال أنك شك وال
ضباط وصل حني «كيف» يف أهيل زيارة يف كنت أني حدث ولقد بالتخريب، واإلخصائيني
واألرائك الصور فمزقوا الدار يف ما كل وفتشوا أبي، عىل القبض وألقوا السياسية الرشطة
عن إنسان خلد يف يدور أن العجائب من أن والحق شيئًا، بالطبع يجدوا ولم والحشايا،
من هذا اتهامه كان وقد التخريب، عىل يعملون ممن أنه البحاثة الوديع الرجل وهو أبي
رساحه. يطلق حتى يلبث لن محالة ال أنه بفكرة — وأنا أمي — تعزينا بحيث الغرابة

املحنة، تلك عنها تنقشع حتى أمي ألعاون «كيف» يف أظل أن الطبيعي من وكان
إىل املوجهة التهمة تكون أن عىس ماذا قط ندِر ولم ختامها، بلغت قد السعيدة فحياتنا
أذهب شهر، إثر يف شهًرا ثم أسبوع، بعد أسبوًعا ولبثت بزيارته، لنا يأذنوا ولم أبي،
يف ساعات أقف مرة كل وكنت الطعام، بلفائف إليه ألبعث السجن باب إىل مساء كل
تارة، املطر رءوسنا عىل يهطل وقد األخريات، البائسات من مئات وهن املنتظرات صف
خارج السياسية الرشطة مكاتب عىل أتردد ما كثريًا كنت وكذلك طوًرا، الثلج ويسفعنا

أبيها. معاونة يف اليائسة رجاء يحدوني السجن،
الرئيس، مكتب أدخل أن إيلَّ فُطلب يوم، ذات السياسية الرشطة مكتب إىل وقصدت
العمر منتصف يف رجًال هناك وجدت دخلت أن وملا طلبي، يف الرئيس أرسل فيَم وعجبت
قال: ثم يصغي، وأخذ أبي عن العفو ألتمس فأخذت احرتامه، عىل باعثًا الرتحيب لطيف
جمال، ربة أنت بل رشيقة فتاة أنِت برتوفنا» «إلينا يا إيلَّ اآلن أنت فأصغي إليك «أصغيت
ولست لبالدنا، عظيم نفع ذات تكون قد هبات وتلك واتزان، ثقافة جمالك فوق لك بل
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أن رشط عىل نعينك أن مستطاعنا ففي أباك، وتنفع تنفعك قد بأنها القول إىل بحاجة
أملح ألني ذلك؛ إىل بي حاجة فال شيئًا، قلته ما عىل أضيف ولن بمعونة، معونة تبادلينا
الحياة خسة يف ليس عليك أقرتحه ما فإن تجزعي، وال تعبيس ال كال، وفطنة، ذكاءً فيك
إليهنَّ نطلب لنساءً أعواننا من وإن فراشه، يف رجل بمضاجعة أطالبك ال فأنا نفسها،
أن دون ستخدميننا لكنك التقدير، من عالية منزلة مدينتنا يف بلغن أفراد ومنهن ذلك،
ال من الناس من تالقي أن إليك سنطلب نائل، رشفك من ينال أو يشء طهارتك يمس
علًما، به تحيط أن بالدنا حكومة تريد مما كثريًا عنهم تسمعني حيث تالقيهم، أن يسوءُك
تحبني.» من معك وسنحمي وسنحميك األجر، أحسن عملك عىل ستؤجرين أنك وطبيعي
من صندوًقا مكتبه درج من فأخرج أخذها، عدم عن اعتذرت سيجارة إيلَّ وقدم

سذاجة. عن تنم ال نظرة إليه فنظرت شئت، ما منه آخذ أن وعرض الحلوى
من طائفة لكم أقدم أن هو أصنعه أن تريدونني ما كل أخرى: «بعبارة قلت: ثم
أن بذلك لكم فأتيح معارفه، أو أبي أصدقاء لكم أقدم َمْن كان وربما البرشية، األنفس
رساح أطلقتم ذلك فعلت فإذا الناس؟ اهتمام تستثري التي القضايا من آخر عدًدا تطبخوا
قطع ببضع أجله من ترشوني وما تريده ما ذلك تريد؟ عما اإلفصاح يف أصبت فهل أبي،

أستجيب؟» لعيل الحلوى من
إرساف.» فيه للصورة تبسيط «ذلك وقال: فضحك
تطلبون.» بما القيام أستطيع أال فيؤسفني «إذن –

رسعة، إىل حاجة بنا فليس برتوفنا» «إلينا يا القرار هذا اتخاذ يف تترسعي «ال –
بقرار، إلينا تعودي أن وإىل تعودين، ثم مليٍّا األمر يف لتفكري تشائني ما املهلة من فلديك
العصفور حبسنا وإال صغريًا، يكن مهما شيئًا املقابلة هذه عن أحد يعلم أن ينبغي فال
هذه عىل وقعي فضلك من الطول، يف بالًغا طويًال أمًدا فيه يلبث قد قفص يف الصغري

الورقة.»
من دار بما أحًدا يخرب أال التوقيع صاحب فيها يتعهد استمارة وقعته ما وكان

به. تعهد ما خالف لو مخيفة عقوبة عىل فيها ويُنص حديث،
حرية ألشرتي يل أتيحت قد فرصة ذي هي فها «فيتيا»، يا عميق حزن يف الزمن مىض
تركته ما إذا بإجرام إحساس يغلبني فكاد الرسية، للرشطة أداة أكون أن هو بثمن أبي
لكان موقفي عرف لو أنه عنه أعلم كنت أنني حظي حسن من أنه ولو سجنه، يف يعاني
إىل أخرى مرة ُدِعيُت ثم وبدنًا، روًحا عانيت لكني بالئمة، إيلَّ يتوجه الدنيا يف إنسان آخر
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يل قدَّم وال كال الرتحيب، يف ظرًفا املرة هذه فيه أجد فلم السياسية، الرشطة رئيس مكتب
سجائر. أو حلوى املرة هذه

وقفة هناك واقفة أنا وبينا رؤيتي، بعدم وتظاهر أوراق إىل بالنظر فتشاغل دخلت
تكن لم رصخة خوف من فرصخت البهو، من ما مكان يف مفزعة رصخات سمعت الحائر

إيلَّ. برصه فرفع فيها، إرادة يل
ذلك يف أنت النفس؟ له تضيق الذي الضجيج هذا أيزعجك ثانية؟ هنا أنت «أهو قال:
شاقة، مهمة مهمتنا إن نعم … نسيه قد ما تذكر عىل بذلك يحفزونه شخص حق، عىل

عليك؟» عرضته ما تقبلني هل واآلن الصلب، من أعصابًا تتطلب
أقبله.» أن وسعي يف ليس أقبله، ال «ال، –

منك؟» حاسم قرار «أذلك –
حاسم.» قرار إنه «نعم، –

رأيك، من تغريين قد أنك أرى زلت وال أبيك، أجل ومن أجلك من آسف فأنا «إذن –
سعيد.» نهارك

وانرصفت. وتركته األوراق، بتلك جديد من تشاغل ثم
قريب قفص يف ألبي الطعام حزمة فسلمت دوري جاء حني اليوم، ذلك مساء ويف
يف ليس ال، «الدينني؟ له: ذكرته أن بعد أبي اسم املسئول املوظف أعاد السجن، بوابة من

الهلع. من جامدة إزاءه فوقفت حزمتك.» قبول وسعي
بعيد؟» طرح إىل أرسلوه هل أبي؟ مات هل أبي، إنه جرى؟ «ماذا له: صحت

بعدها!» َمْن عني! بيشء، يل علم «ال –
أصابه.» ماذا أعلم أن بد وال بريء، إنه كهل، رجل «لكنه –

كله.» الصف تعطيل يف سبب إنك بالقوة، أبعدتك وإال «عني –
أعلم أن أريد إني للحارس: فقلت «استعالمات» عليها ُكِتَب أخرى نافذة إىل ذهبت
أذني فأرهفت باملرسة، يتحدث ورأيته النافذة فأقفل االسم، وأعطيته أبي، أصاب ماذا
نبأ ال «آسف وقال: النافذة ففتح «مستشفى» هي واحدة لفظة إال أسمع لم لكني ألسمع،

عنه.»
وأعطيت قدمي، تحريك عن أعجز أن أوشكت أني مع الدار نحو سمتي آلخذ درت
يعمل طبيبًا أقابل أن التايل اليوم يف حاولت ثم أمي، أزعج ال حتى لسائل الطعام حزمة
بحثي وبدأُت خربًا، أبي عن سمعت ربما أني غامض أمل يحدوني السجن مستشفى يف
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هذا يف عيلَّ مضت فلما آخر، عىل يحيلني منهم كل فكان أرستنا، أصدقاء كانوا أطباء بعدة
«كيف». يف بالسجن عالقة — ظن فيما — له طبيب اسم شخص أعطاني ساعات البحث
حتى دوننا من الباب يغلق يكد لم لكنه مريضة، أني منه ظنٍّا فأدخلني إليه ذهبت
عيني، من يتساقط والدمع أجله من إليه ذهبت بما وصارحته ركبتي عىل أمامه جثوت
وتوسل صوابه، أطارت حتى أفزعته له رويتها التي قصتي لكن القلب، طيب رجًال وكان
بيشء. ينبئني أن يستطيع فال يُْفَىش ال رس السجن يف عمله إن قائًال: عنه، أنرصف أن إيلَّ
أن أستطيع وال وأبناء، زوجة ذو رجل أنني عزيزتي يا فضلك من «اذكري قال:
شيئًا، أستطيع ال شيئًا، إزاءك أستطيع ال لكني آسف، أني الحق للخطر، نفيس أعرض

ألرستي.» الشقاء تجلبي فال ألرستك الحب تكنني كنت وإذا اتركيني باهلل
فوافق أمره عىل غلبته حتى طوًرا وأتحدث تارة أبكي وأخذت أتركه، أن أبيت لكني
بعد به أتصل أن واتفقنا السجن، مستشفى يف حقيقة كان إن أبي موضع يل يعني أن

عام. تليفون من املرسة طريق عن أيام ثالثة
للسائلني، فأعطيها اللفائف هذه آخذ وظللت ألبي، الطعام لفائف تعد أمي وظلت
املرسة. خالل به اتصلت آن، ما إذا حتى الطبيب، وبني بيني املرضوب املوعد أرقب وأخذت
املستشفى، يف أبوك ترس، ال أخبار فلديَّ نفسك، وتملكي «تشجعي منذًرا: يل قال
وهنا «… ذلك عىل زيدي … ملتهبتان رئتيه ألن رجاء عىل تبعث ال حالته أن ظني وأرجح

األسف.» شديد أنا السالمة، مع خطرية، كدمات بجسده «إن قليًال تردد
أن يلبث فلم للرئيس، اسمي وأرسلت كارهة، السياسية الرشطة مكتب إىل ذهبت

عريضة. ابتسامة يبتسم الباب عند وقابلني للدخول، دعاني
حاسًما؟» قراًرا اتخذت هل جديد؟ من بك أتى «ماذا –
أبي.» أرى أن بد ال قراري أحسم أن فقبل «كال، قلت:

يف وليس املستشفى، يف فأبوك اضطرابًا، لك أريد ولست عسري، ذلك تدبري «إن –
بزيارته.» تسمح حالة

كانت ما أيٍّا البرش من إنسان فأنت إياه، بزيارتي تأذن أن أرجوك «أرجوك، –
«… الحال

هنا ليس الثورة، رعاة هنا بل برتوفنا»، «إلينا يا البرش من ناس هنا َمْن «ليس –
أن لك وخري واملوت، العذاب سوى الدولة أعداء بها نقاتل التي أدواتنا وما لعاطفة، مكان
واحد أساس عىل أبيك برؤية لك سآذن التسويف، يف والرش عاجًال الحقيقة هذه تتبيني
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وفكري بذلك، أمري سأرسل إليه طريقك ففي السجن، إىل اذهبي معونتك، أريد أني وهو
الحمقاء.» البالهة هذه عنك ودعي عليك أعرضه الذي األمر يف

لزيارتي، استعداًدا إليها نقلوه غرفة يف وحده أبي كان حيث عنرب إىل بي ساروا
هذه يف بيضاء لحية له طالت وقد املوت، سكون ساكنًا الحديد، من رسير عىل راقًدا كان
جبهته عىل ورأيت وعظام، جلد إال جسده من له يبَق لم خاللها، افرتقنا التي الشهور
وذراعيه، أصابعه عىل أربطة رأيت كما الجلد، من قبيحة أرشطة الغائرين صدغيه وعىل
يف أخذ وملا الرتحيب، ابتسامة عىل يعينه ما العافية من لديه يكن فلم رسيره من دنوت

خلًعا. فكه عن ُخِلَعت قد األمامية أسنانه أن رأيت إذ راعني ما رأيت الحديث
منذ به يدللني كان الذي االسم هو هذا يولوشكا.» يا تبكي «ال متكرس: بصوت قال

طفولتي.
السياسة، شئون عىل بالحديث أعرج وأال عائلية أمور يف أتحدث أن أوصيت قد كنت
إىل ينصت لن بأنه لنا تلميًحا عنا وجهه فأدار رأى ما هاله صحبني الذي الحارس لكن
تشهدين ذي أنت «ها أذني: يف همس ثم إليه، أنحني أن بإصبعه إيلَّ أبي وأشار الحديث،
ومئات التعذيب، هي فأداتهم يوم، بعد يوًما يرضبونني جعلوا لقد «يولوشكا»، يا حايل
وبني بينهم يخىل وال املبتلة بالقطائل يُْجَلدون هنا ها املنفردة» «الحجر يف ُسِجنوا ممن
غري يف رضبوني لقد بردها، يف الجليد هي غرف يف يوضعون هم أو متوالية، أسابيع النوم

املؤامرة. يف رشكائي لهم ألسمي رحمة
الجامح، خيالهم يف إال مؤامرة هناك يكن لم مؤامرة؟ هناك تكن لم إن أقول فماذا
تذكرت ولقد به، أعرتف ما هناك يكون أن تمنيت لطاملا أشباًحا، يرى من بمثابة إنهم
لهم وحبكت التخريب، أفعال من رضوب أنها عىل بها فاعرتفت خطر، بذات ليست أخطاء
أباطيل من بخيايل لهم نسجت ما ألن رضبًا؛ إال يزدادوا لم لكنهم تقع، لم تخريب حوادث
الحديث؟ هذا يف معك اسرتسايل وفيَم عقولهم، أمام يستقم لم بحيث السذاجة من كان
لم الخيال يل يصوره كان ما أسوأ لكن وأساليبها الرسية الرشطة عن سمعت كنت لقد
أواه الشياطني، من نفر هم إنما بًرشا، هؤالء ليس مذكوًرا، شيئًا الواقع جانب إىل يكن

«… الناس هؤالء صنعه ما إن يولوشكا، ابنتي يا
«… أعدك إني الجحيم، هذا من وسأخرجك بك، ألمَّ مما أبت يا «ستربأ –

تندمل فقد أمري، بحقيقة األطباء صارحني لقد هناك، أمل فال ابنتي يا «ال –
، برئتيَّ العلة أنزل قد بارد مكان يف رقادي لكن جسدي، يف التعذيب أثخنها التي الجراح
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قالئل أيام تميض ولن االحتمال، قريب ليس سني مثل سن ويف كهذه ظروف يف والربء
لم كأن عملك يف واميض سبيًال، النسيان إىل استطعت ما هذا فانيس املوت، يدركني حتى

رسجي.» وزوجك أمك معاملة يف كريمة وكوني يشء، كله ذلك من يحدث
الخروج.» من لك بد وال الدقائق الخمس انتهت لقد «مواطنتي، –

خاركوف.» يف زوجي إىل وذهبت أيام، بعد أبي ومات
قصتها. يف «إلينا» استوقفت

شديد فأسفي عرفت، مما أكثر منك أعرف أن أريد لست حبيبتي، يا عليك «ال –
أحمق.» سلوك من مني بدر ما عىل فسامحيني نفيس، من عظيم وخجيل عليك

لك أريد املرة، النهاية حتى تسمعني أن لك بد فال بدأت قد دمت فما ال، «ال، قالت:
املروعة: قصتها يف اسرتسلت ثم األهوال.» بداية إال ذاك فما الظروف، تقدر وأن تعلم أن
قد حينئٍذ زوجي وكان ١٩٣٢م، من األعظم الشطر كذلك وانقىض ١٩٣١م عام «انقىض
ذلك يف شأنه عليه، القبض خشية ينقيض ال فزع يف وكان كبري، مصنع يف وعمل تخرَّج
يزجره إثًما يقرتف لم أنه من الرغم فعىل الحني، ذلك يف الفنيني اإلخصائيني من غريه شأن
يربره؛ أساس عىل يرتكز ال والذي ينتهي ال الذي الخوف ذلك يفزعه كان عليه، ضمريه

واحد. إثر يف واحًدا القضاء هذا يتخطفهم رفقائه سائر بعينيه رأى ألنه
كنت لقد فعًال، عليه أُْلِقَي قد القبض أن أُنِْبئْت حني النبأ أصدِّق أكد فلم ذلك ومع
تشوبها ال براءة إال فيه عرفت فما جميًعا، وأفعاله جميًعا وآراءه جميًعا، أصدقاءه أعرف
يف الوقوف فعاودت رأسه، يف تدر لم نفسها العداوة فكرة إن بل عداوة، من شائبة
الصفوف تلك يف الوقوف عاودت النساء، من األلوف صفوف جديد، من الكئيبة الصفوف

السجني. إىل الطعام برسائل ألبعث
إىل يريدوا لم بالطبع رؤسائي ألن وظيفتي؛ من لطردي سخيفة بذريعة وتذرعوا
الطعام ألشرتي فشيئًا شيئًا يدي ملكت ما كل أبيع فأخذت سجني، مهندس زوجة جانبهم
بيشء األصدقاء بعض وعاونني دروًسا، املوسيقى يف وأعطيت السجني، ولزوجي لنفيس
رأيتهم أني ألحد أبوح أال بيشء إيلَّ أحسنوا كلما نفيس عىل لهم قطعته وعد عىل املال من
أصبحت فقد الدولة» «عدو زوجة دمت ما ألني ذلك الرحمة؛ من يشء يف عاملوني أنهم أو

الناس. من منبوذة املجتمع طريدة االعتبار هذا عىل
له أخذتها التي الطعام رسالة ُرِفَضت سجنه، يف أشهر بضعة «رسجي» قىض وملا
بعد ثانية مرة بالفظائع مليئًا سينمائيٍّا رشيًطا أرى أني إيلَّ فُخيَِّل السجن، بوابة عند
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أنتظر فوقفت الرئيس، مقابلة وطلبت أخرى نافذة إىل ذهبت مىض، فيما بعينه رأيته أن
رئيس أعوان من عونًا سبق فيما كان الذي «ت» الرفيق مكتب إىل بعدهما أُِخذُْت ساعتني
ينعم أنه عىل جسمه يدل أشقر، وسيم طويل رجل وهو «خاركوف»، يف السياسية الرشطة

منه. يشع السحر وكان جيد، بغذاء
زيارة، منك أتوقع كنت لقد «آه، الرجال: شهامة يف مقعًدا يل وقدم صافحني إذ قال
عنك جاءني واٍف تقرير عن فضًال هذا الغانيات، جميل تزورني أن نفيس إىل أحب وما
أأقول أقول؟ ماذا ال… هذه مثل يف نتالقى أن ويؤسفني «كيف»، يف الرئييس مكتبنا من

السعيدة.» الفرصة لهذه مغتبط فأنا ذلك ومع الرسمية؟ الظروف هذه
أتيت التي الطعام رسالة قبول برفضك تدبريًا الفرصة دبرت أنك تعني «هل فأجبته:

زوجي؟» إىل بها
يف سأنظر آثمني! حمقى من لهم يا الطعام؟ رسالة منك يأخذوا أن ا حقٍّ «أَرَفضوا –

فوري.» من األمر
بها آتي التي الطعام رسائل تؤخذ أن وأمره أنيق، ضابط فدخل زر عىل وضغط

الضابط. خرج ثم لزوجي،
تتعاورك الذي الشتاء لهذا آسف إني قلت: ما إذا برتوفنا» «إلينا يا «صدقيني –
يف عليك ُعِرَض ما أن تعلمني ولعلك باختيارك، مرهونًا األمر أرى ذلك مع ولكني أسبابه،

بوعودنا.» نفي الرشطة رجال فنحن قائًما، زال ال عامني منذ «كيف»
لك كان ولو بريء، زوجي أن أنا أعلم كما تعلم إنك زوجي؟ سجنتم «ملاذا فأجبته:
ليس التجسس ألن لكم؛ أتجسس أن مقدوري يف ليس عيلَّ، الشفقة ألخذتك أخت أو أم
غري مني تريدون يشء أي أعمل أن مستعدة لكني منه، يل لخري املوت وإن خلقي، من

األرض.» بي مادت آالمه تصورت كلما ألني لزوجي؛ إنقاذًا ذلك
مرة، وأتهم مرة أتوسل مرات، أقول ما وأعيد فأقول أسكت، ال الكالم يف ومضيت
أستطع لم إرهاًقا الكالم أرهقني ما إذا حتى جميل، صرب يف قويل إىل ينصت هو وجعل

والد. من إال تجده أال توشك تربيتًا كتفي عىل وربت مني دنا فيه، االسرتسال معه
الواقع، يواجه أن لإلنسان بد فال وإذن برتوفنا»، «إلينا يا قاسية الحياة «إن قال:

معنا؟» العمل ترفضني ملاذا العناء؟ هذا ففيَم أوًال، نفسك يف تفكري أن وواجبك
ألوف أمثاله من الناس ألوف وقتل لهذا، سبب الربيء أبي فقتل ملاذا، فاسمع «إذن –
دماء من واألمهات الزوجات سائر تسفحه ما عبء ضمريي ل أُحمِّ ولن كذلك، األسباب من

السبب.» هو هذا زوجي، سالمة الغاية كانت ولو حتى وعربات
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فلن استطعت، ما عاقلة كوني لكن والعربات، الدماء من هذا جزعك «أفهم قال:
فبالدنا األجانب، مع تعميل أن هو نطلبه ما وكل ودموع، دماء إىل تؤدي أعماًال نكلفك
ولست الدماء، وتنسفح الثورة تثور أن رجاء تعوي التي الرأسماليني ضباع بها تحيط
إن وقت، كل يف إشارتك رهن فأنا رأيك من غريت ما إذا لكنك ضغًطا، اآلن عليك أبغي
ونجاته نجاة، إىل يحتاج يزال ال زوجك لكن يعود، أن فات ملا ويستحيل مات قد أباك

عيلَّ.» ال عليك متوقفة
حتى الطعام، رسائل من إليه أبعثه ما «رسجي» إىل تصل أن وعد فقد ذلك ومع
أُنِْبئْت حتى قالئل أسابيع إال ذلك بعد يمِض ولم ويُنَْفى، رسمية بصورة أمره يف يُْقَىض
يف االعتقال معسكرات من بمعسكر شاق عمل يف ينفقها سنوات بعرش عليه ُحِكَم قد أن

أورال. جبال
أكابد وكنت الرسية، بالرشطة االلتحاق إغراء نفيس يف أحارب طويًال أمًدا لبثت
عىل الخيال يف أسبح فلماذا فأجهدني، مني نال قد الكفاح وكان «رسجي» إىل الشوق
واإلجحاف؟ الباطل يسوده فيه أعيش الذي العرص دام ما كيشوت دون فعل ما نحو
اللحظة يف أسمع كنت مرة كل يف لكني القاضية، الخطوة أخطو أن صممت مرة من وكم
كنت تعليله، العقل عند يجد أن من جذوًرا أعمق صوتًا نفيس، طوية يف صوتًا األخرية
شأنها من التي التجسس، فكرة إن تفعيل.» أن لك ينبغي ال «ال، يقول: الصوت هذا أسمع
امتعاًضا، نفيس يف تثري كانت املوت، إىل ينتهي أن له تدبرين ملن بالصداقة تتظاهري أن

جسدي. يف بالعلة أصابتني لقد حتى
الحكومة، من مختلفة نواٍح إىل الرجاء إثر يف بالرجاء أبعث كامل عام نحو وظللت
حادث، ذلك بعد حدث ثم رجائي، يثمر لم وبالطبع زوجي، قضية يف النظر يعاد أن طالبة
أيام صادقته صديق مع األوكراني التصوير معارض من معرًضا أزور كنت أني وذلك
امرأة صحبته ويف «ت» الرفيق الزحام وسط أرى أنا وإذا الجميل، الفن مدرسة يف الطلب
قبضته، يف هي تكن ولم قبضتها يف كان أنه إزاءها موقفه من وأدركت الجمال، رائعة
غالم هو كأنما مطيًعا لها مصغيًا ووجدته رعناء فوجدتها اهتمام يف أرقبهما فجعلت

الحبيب. وهجره أحب
سبيًال، قلبه إىل الرحمة تعرف ال الذي السياسية الرشطة موظف ذا هو فها إذن
وضاءة المرأة كالشاة ينساق ذا هو ها األلوف، لعرشات القضاء ترصيف يده يف والذي
الطارئة الفكرة يل بدت ولقد أوحى، بما إيلَّ أوحى قد رأيت فيما التناقض هذا فلعل املحيَّا!

تنفيذها. عىل صممت لكني والشذوذ، الغرابة شديدة
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الرفيق مع شهدتها التي الصديقة هذه تكون ذا من أعلم أن عيلَّ عسريًا يكن ولم
تسكن كانت التي الجديدة العمارة مدخل عند وارتقبتها سكنها محل يف فتعقبتها «ت»؛
منها دنوت شقتها باب يف املفتاح تحرك هي وبينا السلم، تصعد هي إذ تتبعتها ثم فيها،

بالكالم. وبدأتها شجاعة يف
دقائق.» بضع معك بالكالم يل تأذني أن سيدتي يا هللا «نشدتك لها: قلت

حتى دت، وصعَّ يفَّ برصها صوَّبت أن لبثت ما لكنها األمر، أول الفزع مني أخذها
األذى. بها أريد أكن لم أنني — يظهر فيما — رأت

الردهة.» يف هنا ها الوقوف بنا يجمل فال فادخيل هيا تريدين، ماذا أدري «لست –
أركانها، من ركن يف ِبيان بها وكان ممتاز، بذوق أثثتها التي استقبالها غرفة دخلنا
يف منتظرة وقفتها ساعات بعد واإلعياء التعب عالمات — أرجح فيما — عيلَّ بدت ولقد

الطرق.
القهوة من فنجانًا لك وسأصنع واجليس، ابنتي يا معطفك «اخلعي السيدة: يل فقالت

األحياء.» عالم إىل منك املوتى إىل أقرب تظهرين فيما فأنت
والدي موت عن لها فرويت متاعبي، قصة إىل تصغي وجعلتها يدي يف يدها وضعُت
تحصل أن مقدورها ففي معونتها، من يعوزني ما منها وطلبت زوجي، ونفي أمي وعناء
لزوجي أقدمه ما يديَّ يف يعد فلم زوجي، بزيارة إذن السيايسعىل الضابط صديقها من يل
هي فأخذت سبيله، السيدة قلب إىل وجد بحيث العمق من أملي كان وقد الزيارة، سوى

البكاء. يف األخرى
مفكرة وذهابًا، جيئة بالبسط املفروشة الغرفة تذرع أخذت ثم كثرية أسئلة سألتني

األلحان. بعض تعزف بيانها إىل جلست املوزع انتباهها يف هي وبينا أمري، يف
ما ببذل وعًدا إال وعًدا لك أستطيع أال يؤسفني برتوفنا، «إلينا األمر: آخر قالت ثم
من حال بأي الزيارة هذه أمر تذكري أن لك ينبغي ال أنه لتعلمني بالطبع وإنك أستطيع،

املرسة.» يف معي حديثك يف تذكريها ال األحوال،
مستمتعة تكون أال بل سعيدة، تكون أال فرجحت أدهشتني، حنان قبلة وقبلتني
دعاءً هللا أدعو وأخذت املساء ذلك الكنيسة إىل وذهبت عليها، يبدو كما الدنيوية، بحياتها
أنقلب تراني األمر حزبني ما إذا فإني فيتيا، يا باهلل أومن ال أني من الرغم فعىل طويًال،
إخالص يف هللا دعوت فقد أمر من يكن ومهما طفولتي، يف عليه نشأت ما إىل عقبي عىل
وطلبت أُجيبت، قد دعوتي أن منها فعلمت «ت» معشوقة تَْلَفنُت ثم املؤمن، يدعوه كما
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فأمرتني يديها، وقبَّلت فرحتي من بكيت إليها وصلت فلما فوري، من إليها أذهب أن مني
املرة، هذه مجاب طلبي أن يل وأكدت زوجي، مقابلة فيه ألتمس آخر رسميٍّا طلبًا أكتب أن

التلميح. من بأكثر يل تفصح فلم هي أمرها حقيقة عن أما
مرتًفا العيش فيه يكن لم عهد عيلَّ مىض لقد برتوفنا، إلينا يا الحياة هي «الحياة –
أنعم أن من أقل فال بكثري، اآلن مني أسعد ذاك إذ كنت لكني ترف، من اآلن ترين كالذي
وزوجك، عنك الشقاء عبء من قليًال أخفف أن استطعت أنني أعلم حني قصرية لحظة
املألوف، األمور مجرى من التغيري سبيل عىل مرة الخري أصنع أن الصدر يرشح ملما إنه
تظهري أن أو أخرى، مرة إيلَّ تتلفني أن لك ينبغي ال التقينا، أننا أبًدا تذكري أال ورجائي

رأيتني.» ما إذا يل بمعرفتك
األورال، جبال نحو سمتي آخذة القطار يف كنت حتى قليلة أسابيع إال تمِض لم وهكذا
تحتية وثيابًا طعاًما ألشرتي مال من أملك ما كل أنفقت إذ كبرية، حزمات معي وحملت
وما املرشق ووجهه «رسجي» وفرحة لقاءنا الخيال يل ر وصوَّ وتبًغا، وأحذية الصوف، من
نزلت لوفسك» «سفرد القطار جاوز فلما قصار، لحظات من سعادة يف مًعا سنقضيه
ذلك يف هبطت كأنما يل والح يتساقط، الخريف مطر من مطر وكان صغرية، محطة يف
السكة محطة عن أمياًال يبعد االعتقال معسكر وكان عميق، ووحل قذر من عامًلا املكان،
وسارت هناك، إىل عربته فريكبني أستميله لعيل فالح مع جهدي أحاول ولبثت الحديدية،
فسيًحا نجًدا األمر نهاية يف بلغنا حتى وعرة، وصخور كثيفة غابات بني ساعات العربة بنا

الشائكة. األسالك من عالية أسوار به تحيط مكشوًفا
كما القضبان، ذات الضئيلة بنوافذها الثكنات من مديدة صفوًفا األسوار وراء ورأيت
الرش، عالئم وجوهها يف كالب يتبعها طائفة وبينهم املكان أرجاء يف منبثني الحراس رأيت
عددها يقرب فرقة جاءت بالدخول، اإلذن أنتظر املطر تحت البوابة أمام واقفة أنا وبينا
شهدت أكن ولم املعسكر، إىل الغابة من عائدة رباع رباع تسري جاءت سجني، ثالثمائة من
رأيت فما وتهافت، مهانة من بهؤالء بلغ ما بهم بلغ قد البرش من ناًسا ذاك قبل حياتي يف
وتنفر هالهل تسرتهم آلدميني شائهة صوًرا رأيت للرجال، أشباًحا رأيت لكني رجاًال فيهم
خالل شدٍّا أقدامهم يشدون وأخذوا أجسادهم وذوت لحاهم طالت العني، رؤيتهم من
وإعياء، نصب من املوت طعم فيه ذاقوا يوم مراحل من األخرية املرحلة هذه يف الوحل

شعرت؟ بما لتشعر شهدت ما بؤس عن لك تعرب ألفاًظا أجد أن «فيتيا» يا يل وكيف
أمر ثم كثرية أسئلة فسألني ضابط وجاء أوراقي فقدمت الحراسة غرفة ودخلت
وأخذوا كذلك، جسدي يف بحثت بل فقط ثيابي يف تبحث فلم تفتشني، أن حارسة امرأة
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وبعد حقيبتي، يف كان اليد ألظفار صغريًا ا مقصٍّ أخذوا بل وأوراق، أقالم من معي كان ما
التبغ هو بإدخاله سمحوا ما وكل الطعام، لفائف من معي ما بأخذ يل يأذنوا لم كله ذلك

والصابون. والسجائر
مصحة وال مصيًفا املكان هذا ليس املواطنة، «أيتها قائًال: وجهي يف الضابط صاح

الدولة.» أعداء إنهم وثياب، طعام من إياه نعطيهم ما فيكفيهم املستشفون، يرتادها
صورة الجدران عىل فرأيت «رسجي» ل انتظاًرا القذرة الصغرية الغرفة يف جلسنا
مهلهًال رشيًطا رأيت كما و«ياجودا»، و«دزرزنسكي» «ستالني» ل الذباب من بقع عليها
أن لبثت فما النافذة من أرقب ظللت العمل»، طريق عن «البعث عليه ُكِتَب راية قماشة من
ذا الرجل وكان مسدسه، شهر حارس ووراءه الغرفة من يدنو نحيًال كهال رجًال شهدت
لرؤيته الرائي يفزع ذاويًا جسده كان كما بالشيب، يشتعل ورأسه بيضاء مشعثة لحية
العذاب، أرض من لتوِّه خرج كأنما كان وبالجملة قذرة، خرقة من رباط عينيه إحدى وعىل
الضابط. نحو ببرصي ودرت الحزن النفس يف يبعث الذي املخلوق لهذا قلبي فتحرك

من العلبة هذه تعطيه أن أرجوك الكهل؟ الرجل ذلك الرفيق أيها ترى «هل قلت:
السجائر.»

الضابط فانفجر املسكني، ذلك عىل عطفي عن به ألعرب أستطيعه ما كل ذلك كان
الرسور. فرط من بكفه فخذه يرضب وأخذ مقهقًها

رأيته؟» ما إذا زوجك تعرفني ال ا حقٍّ أنك أم مني أتسخرين وهللا! «جميل –
«رسجي» أنه تبينت مني دنا أن فلما الكهل، ودخل الباب وانفتح الجزع، من فجمدت
أرى؟ الذي هذا أصدق كيف البرش، من إنسانًا يكون أال يوشك مسن محطم لكنه حقيقة،
مسكني.» يا رسيوزا حبيبي، يا «رسيوزا قائلة: وهمست بذراعي وضممته إليه ذهبت لكني
جثا أن إال هو وما العذاب، من شاه الذي وجهه بالعاطفة وارتجف مشدوًها إيلَّ نظر
وأجلسته نفسه من فهدأت ويدي، وركبتي ثوبي ويقبِّل بالبكاء ينهنه وأخذ ركبتيه عىل
نصف بها قطعت رحلة بعد تزيد، ال دقائق عرش به يل ُسمح ما وكان بجواري، الدكة عىل
يف نأخذ كدنا فما الخاصة، الشئون غري يف حديث بيننا يدور أال وأنذرونا الروسية، البالد

للوداع.» واحدة دقيقة بقيت الزمن، «انتهى صائح: بنا صاح حتى الحديث
حدود يف ذلك كان لو أنقذيني عزيزتي، يا «إلينا املسكني: «رسجي» يل همس
إنها املكان، هذا خارج كان من لكائن الخيال يصوره مما أبشع هنا الحياة املستطاع،
اآلدميني، معاملة ال العجماوات معاملة يعاملوننا إنهم الوهم، يل يصوره كان مما أسوأ
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جوع، من ويميتوننا يرضبوننا هم الذباب، كأنهم يوم كل حتوفهم املسجونون ويَْلَقى
من حي وأنا الجحيم هذا يف آخر عام عيلَّ ينقيض أن يستحيل أنقذيني، «إلينا» «إلينا!»

األحياء.»
وغد!» يا «اسكت الحارس: به فصاح

لحطام املؤلم املشهد هذا ناظري يمأل خاركوف إىل وعدت وسعي، أبذل أن وعدته
أدعه أن يل كان فما للرتدد، أثر كل عني زال هنا وها زوجي، مىض فيما كان إنسان
بيننا وتمت «ت» الرفيق إىل فذهبت األخالق، طهارة من يل ما وأنقذ كربيائي ألشبع هناك

«رسجي». حرية به أشرتي ثمنًا الرسية الرشطة عبودية قبلت الصفقة،
لن برتوفنا» «إلينا يا إنك بنفيس، أقولها الرشف كلمة تؤيده تأكيًدا لك «أؤكد –
لكنك — يوم ذات تعبريك حد عىل — ودموع» «دماء إىل يؤدي أن عىس مما عمًال تكلفي

بنا.» عالقتك عن تلميح بأقل ألحد كشفت ما إذا ثمنًا حياتك ستدفعني ذلك لقاء
امرأة بزوج أبعث بحيث زوجي أنقذ لن أنني عينيك نصب دائًما «ضع قائلة: فأجبته
بريء «رسجي» أن اليقني علم لتعلم إنك القضاء، هذا مثل إىل أخيها أو أبيها أو أخرى
أن قبل بقتيل لك وسآذن أبرياء، الجهنمي املأزق ذلك يف بهم ُزجَّ ممن الغالبة الكثرة وأن
من الخروج بحق لنفيس أحتفظ وكذلك الصارخ، الظلم هذا مثل يف باملساهمة لنفيس آذن

بذلك.» مكتوبًا تعهًدا آخذ أن بد وال أشاء، حني العمل هذا
أستطيع ال لكنني برشيف، أصونه بذلك وعًدا أعطيتك قد ذا أنا وها تقولني، ما «أقُدُر –
فلنوقع واآلن االنسحاب، حق لك فسيكون وعدي، بصدق ثقي مكتوب، بيشء لك أتعهد أن

واملئيها.» االستمارة هذه فخذي بيننا، الصفقة
وآرائي حياتي عن شيئًا تدع لم صفحات عرش تمأل بأسئلة قائمة أعطانيه ما كان
فرتة أسئلتها عن أجيب جلست عنه، ُسئلت إال وآرائهم وأصدقائي أقربائي حياة وعن
الرفيق الرسية الرشطة رئيس مساعد ففحصها منها، فرغت أن بعد وقعتها ثم طويلة
وقبعة معطًفا وارتدي خزانته يف حفظها ثم مالحظات بعض هامشها عىل وكتب «ت»

مًعا. اإلدارة مكتب وغادرنا مدنيني
حيث عمارات، بضع السائحني» «فندق عن يبعد موضًعا بنا بلغت سيارة وركبنا

نزلنا.
واصعدي تزيد، وال تقل ال دقائق ثالث بعد تتبعيني أن وعليك مفرًدا، «سأسبقك قال:
وال انتظارك يف هناك سأكون الغرفة» رقم يل «وذكر الفندق من الخامس الطابق إىل
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الناس من إنسان ال الرسية الرشطة من ضابط اآلن فأنا املأخوذ، بمظهر هكذا تظهري
الجزع.» إىل بك حاجة فال

من به جاء بما الفندق خادم الباب طرق وملا املعينة، الغرفة يف مًعا كنا دقائق وبعد
من أذكاك «ما الخادم: عاد أن بعد رئييس فهنأني مجاورة غرفة يف اختفيت ونبيذ، طعام
من السائحني فنادق يف يعمل من كل ألن كبري؛ نفع بذات ليست هنا ها الفطنة لكن فتاة!

الرسية.» الرشطة أعوان من األرض تمسح التي الخادمة إىل فنازًال الفندق مدير
يف رسيًعا درًسا عيلَّ ويلقي األوىل، بتعليماته يرشدني أخذ العشاء، نتناول كنا وإذ

الرسية. الرشطة أساليب
الحارض، الوقت يف معي تعميل لن إنك أقول: أن «يؤسفني إزائي: موقفه يرشح وقال
األعاجيب.» نفعل أن مًعا لنا فيه يتاح — خاركوف إىل عودتك بعد — يوم سيأتي لكن

األمر؟» أول ذاهبة أنا أين «إىل –
ثم كثري، يشء تعلم عن لك مندوحة ال إذ أشهر، بضعة خاركوف يف «ستمكثني –
بسبب األجانب من كثري فيه يجتمع جميل، بلد وهو «دنيربوبرتوفسك» إىل بك سنبعث
هؤالء بني وستجدين القائمة، األعمال من ذلك وغري املصانع وبناء هناك الكبري الخزان
تعلمي أن وأحب كبري، هنالك فواجبنا أملانيا، من وإخصائيني أمريكا من مهندسني األجانب
الصواب جادة عن انحرفت فلو عنك، مسئوًال بهذا فأصبحت بنفيس، بك أوصيت أنني
حقيقة لكن يدي، قبضة يف أنك ظننت وربما عاتقي، عىل اللوم وقع األالعيب من بيشء
تصدرين زلة كل لك وسنغفر سلطانك، تحت اآلن فأنا عزيزتي، يا ذلك عكس عىل األمر
كما — اليسار» إىل «االنحراف حاولت أو خداعنا حاولت إذا أما سليمة، طوية عن فيها
أوثر جعلني ما هو وذلك سلطانك، تحت اآلن أنا نعم حينئٍذ، عونك يف هللا كان — يقولون

الرصيح.» الودي النحو هذا عىل إليك أتحدث أن اآلن
إليك.» أصغي ذا أنا «ها قلت:

وخصوًصا ذاكرتك تدربي أن هو برتوفنا» «إلينا يا نصح من إليك أسديه ما «أول –
ال بحيث الذهن صفحة عىل يشء كل أمسكي بل شيئًا، تكتبي ال بالوجوه، يختص فيما
ظهر عن فاحفظي خطورتها، لها واملذكرات فاألوراق بالتدريب، يستفاد يشء وذلك يفلت،
األوىل أداتك إن والوقائع، التليفون وأرقام والعنوانات األسماء إليه: الحاجة تحسني ما قلب

الذاكرة. هي
أشد من فأنت جمالك، وكذلك نافعة، أدوات كذلك فهي استخدميها، األجنبية ولغاتك
الفتنة، بهذه لنفسك تحتفظي أن الرسمية مهمتك من وجانب فتنة، يخدمننا الالئي النساء

251



الحرية آثرت

من لها اإلنفاق من ألوان فهذه الزينة، ومساحيق الثياب رشاء يف نفسك عىل تقرتي فال
يربرها. ما األسباب

بأي تثقي فال خدمتنا، يف يعمل ممن بسواك حني بعد حينًا تلتقي أن لك وسيحدث
سبيل عىل ذلك يكن مهما مهمتك طبيعة عىل يدل قد مما شفة ببنت تنبيس وال منهم
إنجاز يف الرسية الرشطة أعضاء من غريك مع تعميل أن الحال دعت وإذا العابر، السياق
أوامر أنها لك بدا مهما به، إليك ُعِهَد الذي الجانب يخص فيما األوامر اتبعي واحدة مهمة

هذا. إال عليك امللقاة التبعة فليست سخيفة،
حرضتك يف ُصبَّ إذا إال رشابًا قط تقبيل ال قيمتها، لها عزيزتي يا أخرى ونصيحة
خدمة يف رجل أي مع الصداقة بصالت ترتبطي وال أوًال، املضيف منه رشب إذا وإال
األمر أول وبلِّغي الصالت، هذه عىل رصيحة موافقة رئيسك وافق إذا إال الرسية الرشطة
وعابرة، تافهة الصلة هذه لك بدت مهما كان، من كائن وبني بينك تنشأ صلة كل عن
الطعام من لك تبيح قسائم ويف بنا الخاصة بالدكاكني االنتفاع يف الحق لك وسيكون
حتى الوطن حراسة عىل فالقائمون الوطن، أبناء سائر يصيب مما أكثر قدًرا والثياب

منا.» واحدة فأنت واآلن يشء، ينقصهم أن ينبغي ال العدوان من بمنجاة يكون
داره؟» إىل زوجي يعود متي آخر، واحًدا سؤاًال «أريد قائلة: فقاطعته

«دنيربوبرتوفسك» يف طيبة وظيفة سنعطيه الوعد، نخلف ال فنحن عليك، «ال –
معمارية.» مهندسة أنت وستكونني

فهو القلب، طيب عاقل لرجل وإنه شهرين، من يقرب ما بعد بالفعل «رسجي» وعاد
له يكن فلم القديم، الكلمة بمعنى القلبي الحب أما اإلشفاق، سوى له أكنُّ ال أنني يعلم
قط يسألني لم الرابطة، هذه مثل فينا قتل الذي هو السوفيتي النظام ولعل وجود، بيننا
من بشاعة أشد شكوك من ذلك يف يتوهمه ما لعل يدري؟ ومن إنقاذه، استطعت كيف

سواد. من الواقع ذلك به اتصف ما عىل الواقع
رأيت لو «فيتيا» يا لكنك األمر، آخر نفيس به أخذت الذي القرار هذا أفظع ما أال
النهاية يف استسلمت ملاذا لعرفت مخيف؛ تحول من «رسجي» انتاب وما االعتقال، معسكر
أوامر ينفذوا أن النحو هذا عىل أُْجِربوا ألوف من واحدة إال أنا وما اإلباء، من أعوام بعد
يرى أن منا أحد عىل فيستحيل األلوف، هذه من بعضو عضو يتصل وال الرسية، الرشطة
يرى أن يستحيل بحيث وحده غرفة إىل يساق منا فكل فيها، رأيتني التي الدار يف أحًدا
مهمتي، أداء خالل الناس هؤالء بعض صادفت فقد ذلك ومع باملصادفة، حتى أحًدا أحٌد

عامة. بصفة الرجال وأعالم املوظفني لكبار لزوجات بينهم من وإن

252



إلينا رسُّ

من يشء تحت العمل فتقبل حيلتها لضعف الفخ يف منهن الواحدة تقع فأحيانًا
وبعدئٍذ السوء بفعل النساء هؤالء بعض الرسية الرشطة رجال يغري وأحيانًا الوعيد،
كثريًا أنه وأعتقد أزواجهن، إىل سريتهن بفساد وشوا وإال معهم العمل إىل يضطرونهن
بحيث محبوك نحو عىل الجرائم هذه فتصاغ يقرتفنها، لم بجرائم هؤالء بعض يتهم ما
من فهنالك مجربات، يستسلمن لهذا فرتاهن إثمهن، يف يشكوا أن أزواجهن عىل يستحيل
أولئك ا جدٍّ وقليالت «فيتيا»، يا الجاسوسية جيش لينشئوا وألوف مئات األساليب أقذر
يقاوم، ال ضغط تحت األمر يتم أن العادة إذ لسلطان؛ أو ملال العمل هذا يعملن الالئي

البشاعة.» وصنوف الوحشية بألوان مليئة ترى كما فالقصة
إلينا؟» يا «دنيربوبرتوفسك» إىل قدومك سبب فهذا «وإذن –

خاركوف، من قدومي من شهر نحو بعد بك لقائي سبيل هو وهذا «فيتيا»، يا «نعم –
شيئًا أذكر لم لكني لالختيار، سبيل ذلك يف أمامي يكن فلم بك، صلتي عن بلغت ولقد

فيتيا.» حبيبي أي الصلة، مجرد من أكثر
عني؟» شيئًا رؤساؤك لك قال «وهل –

الشوائب من نقية يظهر فيما فصحيفتك ييسء، شيئًا يقولوا لم لكنهم «بالطبع، –
بالتجسس؟» الشتغايل جازًعا دهًشا تزال أما يعنيهم، الذي الجانب يف

لهذه نفيس تتهيأ ينقيضحتى زمن من يل بد فال صادًقا أكون أن أردت إذا «نعم، –
الصدمة.»

يشء كل تبلغ أن االعتبار هذا عىل وواجبك شيوعي، فأنت «فيتيا» يا ذلك «ومع –
فارق من ترى فهل كرهت، أم ذلك أرضيت سواء بالحزب، ضارٍّا يكون أن عىس مما
أن اضطراًرا اضطروا الذين أولئك وبني املختارين الجواسيس من املاليني هؤالء بني كبري

بعينها؟» القذرة الشبكة يف مصيًدا كالنا أليس يتجسسوا؟
ساذجة، — أقول؟ ماذا — املوازنة تكن وإن الصدق، من شيئًا تقولني فيما «إن –

طواعية.» أم كرًها ذلك أكان سواء السيايس، نظامنا عن األذى يدفع كالنا أْن فالواقع
أردت فإذا يديك، يف حياتي باتت فقد بقصتي، فأنبأتك حبيبي يا جازفت وقد «أما –
فلست ذلك ومع سمعت، بما األمر أويل تكاشف أن عليك وجب صالًحا؛ شيوعيٍّا تكون أن
ألنجو األرض أقىص إىل أذهب أن عيلَّ أهون وما ذلك، تفعل لن أنك يف واحدة لحظة أرتاب
منها مفر فال املدى، بعيد متناولها الرسية الرشطة هذه لكن الرسية، الرشطة فخاخ من

للخالص. سواها وسيلة ال التي الوسيلة أنه عىل االنتحار يف فكرت ولكم باملوت، إال
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يلبس أهلها من بنا يحيط من كل بالد يف نعيش فنحن حذر، عىل كن حبيبي يا فيتيا
حديثي أقرص ولست نفسك، بمكنون له ترسُّ بحيث كان من كائنًا بإنسان تثق فال قناًعا،
احرتاًما، البلد هذا يف الناس أكثر أعني إنما األبواب، ثقوب خالل واملتسمعني البوابني عىل
ثم األخبار ينقلون استثناء بغري جميًعا الناس أن افرتاض يف هو الوحيد السالمة فطريق
وسأظل عظيًما، مبلًغا واليأس اإلعياء مني بلغ لقد «فيتيا» يا أواه … وينقلونها ينقلونها

النواة.» نبذ نبذتني لو حتى حبك عىل
عن أمسكي «إلينا ك: َ الرشَّ يف وقعت التي الفتاة هذه إزاء عاطفي انفعال يف فقلت
صدر يثري فكم معونتك، عن عاجز أني وذلك واحد، يشء اآلن ليشقيني إنه الهراء، هذا

يحب.» التي املرأة مساعدة عن عاجًزا نفسه يرى أن الرجل
ج تلزَّ كأنما أحس يجعلني صعاب من انتابني ملا فتذكري نسبح «هيا إلينا: فقالت

الجسد.» مني
من وقرقعة الربق من ملعات وسط املطر، وتحت الظالم يف وسبحنا دفئًا، املاء كان
لكنني الحرص، وعدم الحماقة من يشء عىل دليًال جاء منا الفعل ذلك إن نعم الرعد،
خارج حملتها ثم روت، التي القصة بشاعة باملاء أزيل لكي رضورة عندئٍذ السباحة رأيت
مخدع يف ولففتها الطفل، كأنها جسدها ونشفت السماك حظرية يف وضعتها حيث املاء
اليوم ذلك خالل انفعاالت من نفسها يف تحرك بما منهكة كانت وملا العاطر، الدريس من

فورها. من النعاس يف استغرقت فقد العجيب،
املدينة. إىل بالقطار عدنا الصباح أصبح وملا

مما وأنقى كنت مما خريًا اآلن أحس أني «فيتيا» يا «الحق قائلة: أذني يف وهمست
بذلك فسأكون إياي حبك عىل دمت فلو بيننا، من ارتفع قد املخيف الرس هذا دام ما كنت،

مىض.» مما لحظة أي يف مني أسعد
بها، لحقت حيث أمها لزيارة «كيف» إىل «إلينا» ذهبت قليلة بأسابيع ذلك وبعد
وزينته أبيها قرب عن األعشاب اقتلعت وهنالك املقابر، إىل مًعا قصدنا مشمس نهار وذات
بالقرب يحيط الذي الحاجز فطليت الطالء من علبة معي أحرضت قد وكنت بالورود،
عن يل تقص أخذت بل تبِك فلم «إلينا» وأما طرفه، عند يقوم الذي الحديدي والصليب

الطالء. بعملية أقوم أنا كنت بينا السعيدة طفولتها وعن أبيها
أنك فيتيا يا الرسية الرشطة علمت «لو الدار: إىل عائدين الطريق يف نحن إذ يل قالت
املسكني أبي نحو طيبًا شعوًرا تبدي أن الخطر من فإنه القبض، عليك أللقت القرب زينت
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شغًفا زادني قد ضآلته عىل به قمت الذي اإلنساني العمل هذا لكن موته، بعد حتى الربيء
بك.»

سبيله.» يف أخاطر بأن جدير فالعمل «إذن فقلت:
مخلًصا؟» شيوعيٍّا باعتبارك العمل هذا مثل يقلقك أال «لكن –

املعنى.» هذا بغري مخلًصا شيوعيٍّا كنت وربما قلًقا، نفيس يف يثري ال إنه «كال، –
الحديقة يف تعزف موسيقية جوقة هنالك وكانت «كيف»، يف متنزه إىل مًعا وذهبنا
سخيفة نغمة عندئٍذ الشائعة األغنية وكانت القيرص، بحديقة مىض فيما تسمى كانت التي
— وأنا إلينا — كالنا ونظر السوفيت، أبناء يحياها التي السعيدة» املرحة «الحياة تمجد
من رأسينا يف يدور ما بها نتبادل كلمات عن النظرة حسبنا وكان زميله، عيني إىل كل

خواطر.
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وكان القلق، من يشء يف الختامي لالمتحان نفسها تعد معهدنا يف النهائية الفرقة كانت
عليه توافق هنديس بمرشوع الطالب يتقدم أن الدراسية اإلجازة عىل الحصول رشوط من
علينا وكان مرشوعي، أعددت حتى الرتاخي يعرف ال مجهوًدا بذلت وقد حكومية، لجنة
وأكثر التدريب، سبيل عىل املعادن صهر مصانع يف الوقت بعض ننفق أن ذلك إىل باإلضافة
لكن السياسة، شئون من مؤقتة وراحة النفس، طمأنينة من قليل هو إليه حاجة يف كنا ما

السياسية. باألحداث مليئة األخرية األشهر تلك فجاءت املطلب؛ هذا القدر علينا أبى
الفروض، أحسن عىل ذلك الهدوء، من قليًال إال املعهد يف العلمية حياتنا تعرف فلم
امتص قد التطهري، حركات بنا تفعله كانت وما املعهد، خارج أعمال من به نكلف كنَّا فما
إضافيٍّا وجًها إال تكن لم الدراسة أن أحيانًا لنا يبدو كان لقد حتى امتصاًصا، نشاطنا
بقي الذي القليل الهدوء هذا حتى نُْحَرم أوالء نحن وها بها، نقوم التي النشاط أوجه من
مسدس من رصاصة أُْطِلَقت ١٩٣٤م عام ديسمرب مستهل يف أنه وذلك كله، ذلك بعد لنا
من زلزلتها إصابة «دنيربوبرتوفسك» يف حياتنا أصابت لكنها عنا، البعيدة «لننجراد» يف

أساسها.
والذي سمولني» «معهد مىض فيما كان الذي البناء دهليز يف الرصاصة تلك أُْطِلَقت
«نيقوالييف»؛ يُْدَعى شيوعي شاب الرصاصة وأطلق لننجراد، يف الحزب رياسة مقر اآلن هو
الحقيقي واملرشف العليا السياسية الهيئة يف عضًوا كان الذي كريوف» «رسجي فأصابت
تلك أصداء ولبثت «نيقوالييف»، قدمي عند رصيًعا فسقط روسيا، من الشمايل الجزء عىل
من األلوف مئات القى األصداء تلك تسكن أن وقبل طواًال، أعواًما األرجاء يف ترتدد الطلقة
التي اإلرهابية الفعلة لتلك ثمنًا دفعتها أعواًما أنا وشقيت وموت، عناء من القوا ما الناس

مجهول. شاب يد اقرتفتها
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الحزب دوائر يف وشاعت لننجراد، إىل مرسعني «فوروشيلوف» ومعه «ستالني» جاء
من بلغ استجوابًا «نيقوالييف» استجواب عىل بنفسه أرشف «ستالني» بأن تنبئ أخبار
من «ستالني» علمه بما املحاكمة هيئة خارج أحد يعلم لم وبالطبع بعيًدا، ا حدٍّ الدقة
حدَّ به بلغ فزًعا سمع ملا فزع «ستالني» أن عىل دليًال نهض بعد فيما سلوكه لكن املتهم،

الجزع.
يف بالرصاص رميًا وُقِتلُوا لننجراد، يف الشبهة حولهم حامت ممن مئات عىل وُقِبَض
ألعوام فيها زجوا التي السجون أعماق من آخرون مئات وسيق محاكمة، بغري حينهم
سجون ت وغصَّ الحزب، أعداء من انتقامها عىل الحكومة من رمًزا أعدموا ثم خلون،
الوجهة من الدخيلة «العنارص من وألوًفا ألوًفا البضاعة قطارات وحملت بداخليها، األقاليم
اإلرهاب هذا امتد ثم النائية، النفي مطارح إىل املدينة من بهم خرجت حيث السياسية»

بأرسها. البالد عىل موجته طفت وأخريًا وخاركوف، وكيف موسكو شمل حتى
أيدي يف أداة كان القاتل أن هو «كريوف» موت أخبار من أذيع ما أول وكان
تتابعت وبعدئٍذ بريطانيا، من ثم وأملانيا وبولندا أستونيا من األنذال األجانب من طائفة
حارضين — بأتباع غامض نحو عىل يرتبط كان «نيقوالييف» أن معلنة الرسمية التقارير
الذين القدامى البالشفة من وغريهم و«كامينيف» و«زينوفييف» «لرتوتسكي» — وسابقني
صلة فيهم ُفِرَضت الذين دائرة تتسع تقريبًا، ساعة كل يف وأخذت الحزب، عىل خرجوا
حدث إنسان كل الدائرة تلك شملت حتى «املعنوية» الوجهة من أو مبارش نحو عىل باألمر

ستالني. سياسة يف الشكوك أدنى أثار أن يوًما له
كانوا ما صحافتهم ونسيت الزعماء نيس كأنما الغارب، عىل حبلها للدعاوة وأُطلق
له يسبق لم نحو عىل العقيدة موحد أصبح قد الحزب أن من القريب أمس به يفاخرون
واملنشقون الخونة فيه اندس قد الحزب بأن الهوس رصخات يرصخون اآلن فراحوا مثيل،
مؤامرات بوجود آن بعد آنًا بالسوء منذًرا تلميًحا تسمع وكنت واملخربون، واملخادعون
الحرب لشن أهبته يأخذ الذي الرأسمايل بالعالم صالتها عقدت قد الخفاء، يف وتدبريات
البالد يف السياسية الريح باتجاه يسرية دراية ذا منَّا كان وَمْن السوفيتي، الوطن عىل
خان، جنكيز يدي عىل التاريخ عهده كالذي واسع نطاق عىل إراقة الدماء إراقة أن أدرك
لنا تحمل التالية القليلة األعوام جاءت إذ الحساب، نخطئ ولم الوقوع، وشك عىل كانت

كله. تاريخها يف الروسيا شهدتها حكومية إرهابية حركة أفظع طيها يف
إطالًقا، سياسية تكن لم «نيقوالييف» فعلة بأن الحزب دوائر يف الشائعة وانترشت
عليه أفسد قد «كريوف» ألن الغرية؛ من ثورة يف «كريوف» عىل الرصاص أطلق إنما وأنه
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بحيث املنظمة الدعاوة وسائل مع املحرفة الهمسات هذه أمثال وتعاونت الجميلة، زوجته
املالئم الوقت ويف اليوم، حتى حقيقتها تُعَرف فلم والتخمني بالغموض الجريمة أحاطت
الحزب أعضاء أكثر من خاصة اجتماعات يف ُقِرئ رسيٍّا» «خطابًا املركزية اللجنة أصدرت
يف ا رسٍّ األمر بكتمان األعضاء هؤالء تعهد أن بعد وذلك كلها، البالد أرجاء يف نشاًطا
الغور بعيدة حركة عن تعبري أنه عىل «كريوف» مقتل الخطاب هذا صور وقد صدورهم،

وزعماءه. الحزب سياسة الثورة أعداء من أنصارها بها يقاوم
عىل «نيقوالييف» حفز الذي البعيد الباعث أو املبارشة العلة أمر من يكن ومهما
عىل تدل عالمة الشيوعيني من املفكرين رأي يف الحادثة هذه كانت فقد الرصاص، إطالق
يقوم الذي السطح ذلك بالدهم، يف الحياة سطح تحت دفني شديد ضيق من النفوس يف ما
واليأس، املرارة نفسه طوية يف يحس كان منا واحد فكل الرشطة، رجال حراسته عىل
تزيد أال عىل الوساوس بتلك بعًضا بعضنا يكاشف أن أحيانًا الجرأة، بنا تبلغ وكانت
لستالني، املقربني أقرب من هو رجل مقتل من بد ال كان ولقد ثالثة، أو اثنني عن جماعتنا
السخط من عظيم نهر من موجات إال هي إن الخاصة كروبنا أن لنعي نستيقظ حتى

النفر. كثرية أمة يف القلب صميم إىل فتنفذ اقة دفَّ األرض سطح تحت أمواهه تجري
«امليامنة» ومن «امليارسة» من النقد بألسنة بُِطَش فقد الظاهر، يف هادئًا يشء كل كان
وأما النزعات، موحد حزب فوق مطمئنٍّا سمائه يف «شمسنا» ستالني وسطع السواء، عىل
واملجاعة، البنادق ضغط تحت كظيم غيظ عىل ليخضعوا السياط ألهبتهم فقد الفالحون
وعىل بحياتهم، فتكت التي الصناعي التحول حركة عىل باحتجاج صوتًا تسمع تعد فلم
يف هذا عالية، بنسبة عليهم الرشطة وقبض الحياة، ومصاعب الطعام قلة من يعانونه ما
غيظ، من يتميزون األمة وأبناء الحزب أعضاء من كثريون كان فقد الباطن يف أما الظاهر،
كانت الصامت، اليأس من رقيقة طبقة وتحت املباالة، عدم من البادية الغفوة هذه َفتَْحَت

الرباكني. حمم كأنها الهائج الغضب نريان تتأجج
كان فقد الرويس، للشعب إنصاًفا وضوح يف الحقيقة هذه العالم يتبني أن ينبغي
عرشون الحركة فيهم شلَّت النهوض، عن عجزوا بحيث العيش شقاء من الروس هؤالء
أقوال دوختهم االضطهاد، ومطاردات الغذاء يف وقلة وثورات حروب يف قضوها عاًما
كله ذلك ومع الخارجي، العالم وبني بينهم األسباب وقطعت األكاذيب، وحريتهم الدعاوة
الحزب يف أشده عىل بالحرارة الشعور وكان حكامهم، لفظائع رىض عن قط يذعنوا لم
عند املرارة من يزيد وكان الخطيئة، بشعور أعضائه نفوس يف ممزوجة كانت ألنها نفسه؛

وسلطان. نفوذ من لهم وما الحكام إزاء بالعجز شعورهم األعضاء هؤالء
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املبارش باالشرتاك معه اتهم ومن «نيقوالييف» يكون أن املصادفات قبيل من يكن ولم
من الغالبة كثرتهم وكانت السوفيت، عهد أخرجهم الذين الشباب من جميعهم جريمته يف
الثوري املذهب أوكار هي الروسيا يف العليا املدارس تكون بأن التقليد جرى لقد الطالب،
تزل لم لكنها للثورة، مناهضة تعد املذهب من املثىل الصورة هذه فباتت املثىل، صورته يف

تتحول. لم عهدها سابق عىل
مئات وأن عليهم ُقِبَض قد الطالب آالف أن الشيوعيني من أحد عىل يغيب يكن لم
ذلك من الصحف تذكر لم ذلك ومع «كريوف»، مقتل بعد باملوت عليهم ُقِيضَ قد منهم
الطلبة من عدد يجتمع أن الرسية الرشطة صدور يف الريبة لتحريك يكفي كان فقد شيئًا،

نفوسهم. عن فيها يرسون راقصة سهرة مًعا ليقضوا منهم واحد دار يف
الشذوذ موقع منا ذلك يقع لم الطالب من عدد بغياب املعهد يف فوجئنا ما فإذا
كأننا عمد عن نغيض كنا بل التساؤل، إىل منا أحًدا دعا وال املألوف، الحياة مجرى يف
أيدي قبضتهم الذين الزمالء نحو بعطفها تميل دائًما كانت قلوبنا لكن شيئًا، نلحظ لم
بأن نفسه منا كل أخذ ولقد ذلك، يف الرشطة مع هوانا كان أن قط يحدث ولم الرشطة،
هنا الرصاحة معنى كان رصيح، بحديث انطلق ما إذا ألنه لسانه؛ عىل الرقابة يشدد

للشيوعية». «عداوة
نفيس، به أصارح أن أستطيع مما أعمق الرجاء خيبة من نفيس يف أحسسته ما كان
السياسية، املناقشات يف املشاركة تجنبت عينه السبب ولهذا الناس، به أصارح أن بله
أفرط حني بعد حينًا نفيس أجد فكنت القدم، أخمص إىل ورويس البرش، من إنسان لكنني
أن خشية وهم قلق يف أسابيع أقيض كنت وبعدئٍذ فيهم، وثقت أصدقاء مع الحديث يف

هؤالء. من واحد عني بلغ قد يكون
فيهم بعثه الذي األمل اهتزاز الطالب نفوس اهتزت لننجراد، يف االغتيال وقع فلما
أن أيمكن حقيقية؟ شعبية حركة عن تعبريًا اإلرهابي العمل هذا أفيكون الخيال، وهم
املستورة؟ املعارضة جذور اقتالع يف فشلت قد قوة من لها ما بكل الرسية الرشطة تكون
الرسية الثورية الحركات ذكريات عىل نشأت أمة من جزءًا نزل لم كله هذا بعد فنحن

الحرية. سبيل يف القنابل وقذف السياسية واملؤامرات
تغلغلت التي الخوف رعشة الرجاء جانب إىل نفوسنا يف بعث قد االغتيال حادث لكن
حدث قد بل أخرى، تطهريية حركات عن محيص إزاءه لنا يكن فلم الصميم، إىل فينا
الحزب تذاكر كل أن أعلنت إذ نواياها، عن اإلعالن إىل الحاكمة الهيئة سارعت أن بالفعل
لكنها «التطهري» اسم املعتزمة الحركة عىل يطلقوا ولم وتجديدها، مراجعتها من بد ال
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واحد عام يكتمل أن قبل جديد من إلينا تعود محاكمات حركة أمرها حقيقة يف ستكون
جميًعا. البالد أرجاء شملت التي السياسية التطهري حركة بعد

لنفيس أبيح كنت الذين القالئل الشيوعيني من واحًدا «م» الدراسة يف صديقي كان
مشرتكة نفسية حالة أحسسنا فقد السياسية، الشئون عىل رصيح برأي أعلق أن معهم
دعاني أن «كريوف» موت بعد «م» يلبث فلم مًعا، انفردنا كلما الجرأة فينا بثت بيننا
بينه توثقت قد تكن لم طالب وهو س» «أندريه منزل يف األصدقاء من طائفة للقاء
ترددت لكنني يل، قال هكذا الحديث.» أطراف ونشقق الشاي «سنرشب الصالت، وبيني
االستطالع حب أن غري العابرة، الدعوة هذه مثل يف الخطر رائحة شممت ألنني الذهاب؛ يف
الذهاب إىل األمر نهاية يف جذباني أخرى ناحية من املضطربة العقلية وحالتي ناحية من

املرضوب. املوعد يف
املحيَّا سمح عمره، من الثالثني نحو يف اللون شاحب القامة مديد «أندراي» كان
ال التي املوضوعات يف حتى اللسان ذرب االطالع واسع وكان غائرهما، العينني أزرق
محرتًما الجميع من محبوبًا فكان الصلب، صنع مراحل مثل الحديث يف باإلفاضة توحي

الجميع. من
غري معاهد من طالبان ومعه املساء، ذلك الصغرية «أندراي» غرفة يف «م» وجدت
مصدره كان الذي الخافت الغرفة ضوء يف املتوهج الشاي وعاء حول وتحلَّقنا معهدنا،
حول نطوف مرسوم، نهج غري عىل الحديث يف نتنقل وأخذنا صغريًا، واحًدا مصباًحا
يسرب منا كل كان كأنما فيه، نقع أن دون جميًعا، عقولنا يشغل كان الذي املوضوع
بعًضا بعضهم ينادون أخذوا الحارضين أن وهو عجيبًا شيئًا لحظت ولقد اآلخرين، غور
وهي التآمر، بصبغة جماعتنا تصبغ أن كفيلة وحدها الحقيقة هذه فكانت زائفة، بأسماء
فاللعب الطريق، يف بامليض تغري نفسه الوقت يف لكنها فزًعا، النفس يف تشيع صبغة

األلباب. يخلب مما الروس من كثري عند بالنار
يظهر فيما كانوا فقد اآلخرون أما الخطر، السيايس الحديث بهذا عهد حديث كنت
بيننا النقاش وحمي حرص، من اصطنعناه ما نسينا أن إال هو وما بعيد، منذ يألفونه
بريًقا، األعني وازدادت تدريًجا، األصوات فاحتدت «كريوف» اغتيال حادث يف رويًدا رويًدا
العطف عالئم ونبدي الكرملن» «طاغية عن نتحدث وأخذنا التهابًا، كالمنا بفعل وازددنا
طفولتي حياة إىل بالذاكرة أعود أنني ما نحو عىل إيلَّ فُخيَِّل املظلوم»، الرويس «الشعب عىل
من املتفرعة استقبالنا دار يف الثائرين أصدقائه مع أبي يجتمع كان حيث جديد؛ من

القيرصي. الظلم موضوع يف محتدم سيايس نقاش عىل بوشكني» «طريق
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كلمة فرنَّت النقالب.» الفاتحة بمثابة نيقوالييف رصاصة» نعترب «نحن أندراي: قال
بهذه يعنيهم الذين هؤالء من قط أدِر ولم بالخطوب، املنذر رنني قالها التي هذه «نحن»
ثم الرضورة إليها تدعو ال رصاصة كانت فقد النقالب، الفاتحة بمثابة إنها «نعم الكلمة،
تطهريية مذبحة إىل خاللها من ينفذ ثغرة يلتمس أن لستالني بد فال لألذى، مجلبة كانت
أمر األمر يعد فلم مهيأة، الثغرة وجد قد ذا هو وها الحزب، من املنشقني فريق عىل يشنها
عصبة أن هو اآلن املوقف جميًعا، أصدقائه ويف فيه األمر ُقِيضَ بل وحده، «نيقوالييف»
ال إجهاًزا ومعارضيه الحزب نقدة عىل لإلجهاز املربرات أقوى يدها يف بات قد الكرملن

أحًدا.» منهم يبقي
أولئك األلوف، ألوف يبلغون قد بل ال األلوف، مئات إن رفاق، يا هذا قويل «اذكروا –
بالحرية نحلم أن الساعة حتى لنا جاز لنئ «نيقوالييف»، لرصاصة الثمن سيدفعون الذين
أعيدها ذا أنا ها وزال، ع تقشَّ وزال، ع تقشَّ قد الحلم فهذا الحزب، تسودان والديمقراطية
تدمى الروسيا ترون حتى وقت طويل يميض لن إنه األمل! من ذرة آخر تبددت لقد لكم،

الفناء!» حد إىل
وجيشانه، بانفعاله جميًعا تأثرنا ما ورسعان منفعل، وهو بخطاه الغرفة يذرع وأخذ
قوس قاب باتت املاء ودوامة الغرق، يف أخذت التي السفينة ركاب إحساس وأحسسنا
«كان يقول: ومىض املخمور، ترنح يف مال ثم برهة «أندراي» وسكت خياشيمهم، من
يل شاءت لقد العذاب، يسام «نيقوالييف» كان حني حارضين و«فوروشيلوف» «ستالني»
وأسماء أسماء تتلوها ناس، أسماء منه يريدون كانوا لقد رفاقي، يا ذلك أعلم أن املصادفة
أي هو اآلن يهمنا ما وليس نريانهم، لسعري غذاءً يكونون ناس أسماء منه أرادوا …
النحو عىل تقريرهم سيكتبون فهؤالء «نيقوالييف»، من املستجوبون اعترصها قد األسماء
تستند هدوء، يف اقة دفَّ الدماء تسيل وبعدئٍذ األسماء، كانت ما كائنة ستالني، يشتهيه الذي

نظرية.» مربرات إىل
نهض حني أجمله كان وما شاحبًا، الجسم ضئيل طالبًا جماعتنا يف عضو أصغر كان

«رايلييف»: شعر من مقطوعة ينشد وأخذ النحيل بجسمه فجأة فوقف

ي��رت��ق��ب ال��م��وت أن ألع��ل��م إن��ي
ال��ن��ه��وض ط��ل��ي��ع��ة ن��ف��س��ه م��ن ي��ج��ع��ل م��ن
ب��ال��ش��ع��ب ب��غ��ى ال��ذي ال��ط��اغ��ي��ة ض��د
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ال��ق��ض��اء ف��يَّ ح��م ق��د أن وأع��ل��م
ال��ح��ب��ي��ب وط��ن��ي س��ب��ي��ل ف��ي س��أم��وت
… وأح��س��ه ذل��ك ألع��ل��م إن��ي

كأنه فبدا الكلمات، هذه ينشد هو إذ وجهه يقلص وهو سحنته تبدلت وكأنما
يف تعرفها التي الشخوص تلك «جوركي»، أو «دستويفسكي» شخوص من شخص
الشخوص تلك من شخص كأنه بدا الكاتبني، هذين قصص من الرائعة الثورة مناظر
بما توحي روعة النفس يف له كانت عندئٍذ شهدته ما أن من الرغم وعىل الحياة، فيه دبت
االجتماع، هذا إىل أنساق أن لنفيس أبحت إذ عميق بأسف ذلك مع شعرت فقد توحي،
يف يكن ولم خيفة، منه توجست ا حدٍّ بلغت التي السذاجة من روح تسوده كانت فقد
حدث ولقد االجتماع، هذا انعقد فيم قط أفهم لم إنني بل ال مفيًدا، وال عمليٍّا اتجاهه
هو — املعارضني أعالم من رجل بقلم الحكومة، صادرته صغري كتيب فيه لنا ُقِرئ أن
وكان لنا، ُقِرئَت التي النسخة كهذه الكاتبة اآللة عىل نسخ منه فطبعت — «سلبكوف»
هو الرسالة هذه من سمعته ما فكان وعصابته، الكرملن طاغية عىل عنيف هجوم فيها
أن «أندراي» استطاع كيف أدِر ولم مفيد، علم من العجيب االجتماع هذا يف كسبته ما
علمت لو — قراءتها فمجرد أمر، من يكن ومهما الخطرية، الرسالة هذه عىل يحصل

سيبرييا. يف النفي مطارح إىل بي يطوح أن كفيًال كان — بذلك الرسية الرشطة
خرجت حني إال عليه أقدمت ما فداحة أتبني فلم الفجر، مطلع عند اجتماعنا وانفض
متآمرة جماعة من واحًدا كنت لقد املثلوج، الطريق يف أخبُّ الشاحب، الصباح ضوء يف
حرمتهم أو الحرية فسلبتهم الروسيا، أرجاء يف الطالب ألوف عىل أمثالها قىض طاملا
ذلك ومع املحتوم، قضائي ذلك يف لكان األمر من طرًفا السلطان علم فلو بأرسها، الحياة
بسبب إليه منجذبًا ورأيتني «أندراي» عن أبحث املعهد يف اليوم ذلك صبح أخذت فقد
الذين هؤالء َمْن أعلم أن مشوًقا كنت فقد منه، الرغم عىل ال الخطر، من له نستهدف ما

الليل. طيلة عنهم يتحدث وظل «نحن» بكلمة أمس ليلة إليهم أشار
هناك فوجدت الحزب، مكتب إىل الذهاب إيلَّ ُطِلَب حتى الواحدة الساعة بلغت وما
ويتجه الباب دوننا من يغلق وهو الحزب رس أمني وتجهم «م» وبينهم الناس من غريي

رشها. األمور من فتوقعت إلينا، بنظره
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إبطاء، غري يف به أنبئكم أن وآثرت محزنًا، لخربًا لديَّ ما إن الرفاق، «أيها قال:
وقد غرفته، يف الصباح هذا بيده نفسه أزهق قد علينا رفقائنا أعز من رفيًقا أن وذلك

الحياة.» مآيس من ذلك غري أو الحب، هو ذلك إىل دافعه يكون
ذاك؟» هو «من فسألته:

«… لخسارة إنها مخلًصا، وشيوعيٍّا ا مجدٍّ طالبًا كان لقد س، «أندراي –
صادف حتى «م» تحسس واحد، إثر يف واحًدا الخارج إىل طريقنا يف نحن وبينا
النفيس الَجيَشان هذا يكن فلم إذن خديه، فوق تنحدر عرباته وكانت عليها، فضغط يدي
قالها: التي عبارته ظلت ولقد به، يخدعنا زائًفا تمثيًال املسكني «أندراي» يف رأيناه الذي
إىل تدمى الروسيا ترون حتى وقت طويل يميض ولن األمل، من ذرة آخر تبددت «لقد
حظنا حسن ومن طواًال، أشهًرا ذهني يف أصداؤها ترتدد هذه عبارته ظلت الفناء!» حد
ا رسٍّ ظل «رايلييف» شعر من نشيًدا خالله سمعنا الذي اللييل االجتماع هذا أن جميًعا

ذلك. بعد البالد عىل طغت التي التطهري سنوات طوال مكتوًما
يف اللغط كثر فقد ذلك ومع «أندراي»، انتحر ملاذا الدقة وجه عىل أحد يعلم لم
غامض نحو عىل متصًال كان موته أن باملعهد َمْن كل وأحس بالغيب، رجًما املعهد أرجاء
والهيئة كله الحزب تجتاح وقتئٍذ كانت التي الرعب وبموجة لننجراد يف االغتيال بحادث

جميًعا. السوفيتية الحاكمة
اتخذت بل قبل، من التطهري حركة كانت كما علنية الحزب تذاكر مراجعة تكن ولم
دخلت دوري جاء وملا واحد، بعد واحًدا لالستجواب فنودينا البولييس، التحقيق صورة
لو صانع أنا فماذا بالعرق، كله جسمي بها تندى الجزع من حالة يف الرشطة مكتب
لكن رسه؟ عن كشف قد قليلة بساعات موته قبل «أندراي» غرفة يف االجتماع أمر كان
الرشطة كانت لو ألنه املنطق؛ من سند له يكن لم نفيس عىل ألقيته الذي السؤال هذا مثل
أن غري طويل، بزمن ذلك قبل عيلَّ أُْلِقَي قد القبض لكان علًما باألمر أحاطت قد الرسية

منطًقا. يعرف ال — الشديد كالحب — الشديد الخوف
تذكرة أرني كرافتشنكو، الرفيق أيها «اجلس املكتب: خلف الجالس الرجل قال

لك.» التي الحزب
اثنان معه وكان «دنيربوبرتوفسك»، يف عامل شيوعي أنه الرجل هذا عن أعرف كنت
مالبس من يرتديه كان ما رغم — ثانيهما أن أيقنت لكنني أحدهما أعرف لم آخران،
كان لكن الرشطة، من يكونا لم َمْن واستجوبني السياسية، الرشطة هيئة من — املدنيني
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— أوراقي ملف لعله — أوراق ملف أمامه وكان املرة، هذه القايض بمثابة الرشطي
هذه املكتب إىل الجالس يناول حني بعد حينًا رأيته ثم آن، بعد آنًا إليه ينظر فكان

تلك. أو الورقة
وأصدقائي حياتي لقصة املعهود النحو عىل فرواية املألوف، مجراها املحاكمة وأخذت
ملل، من تكراره يف ما عىل املكرور العمل وهذا الحزب، مهام من أديته وما وأقربائي
التحقت حني مرشِحي يعلموا أن املرة هذه وأرادوا للنفس، مطمئنًا هذا بتكراره كان

بأسمائهم. لهم فأدليت بالحزب؛
الحزب؟» يف أعضاءً يزالون «أال –

عنهم.» أعلمه ما هذا «نعم، قائًال: فأجبت
إحدى يف الصور من صورة أي عىل رشيًكا أحدهم كان أن يوًما حدث «هل –

املعارضة؟» حركات
علم.» باألمر يل فليس ذلك كان «لو –

عضًوا أرستك أفراد سائر دون وحدك تكون أن عجيبًا أليس كرافتشنكو، «رفيقي –
وإخوتك؟» أبوك صفوفنا اعتزل ملاذا الحزب؟ يف

من أكرب عدًدا الحزب خارج البالد يف أن األمر واقع أليس ذلك؟ يف عجب «وأي –
الحزب؟» أعضاء

لكن الثورة، قبل سيايس نشاط ذا أبوه «كان قائًال: السياسية الرشطة رجل فقاطع
هواه.» عىل ليسوا البالشفة أن يظهر

مثل ألنفسكم تزعموا أن يشء يف العدالة من ليس لكنه رفاقي، يا آسف «أنا فقلت:
الحزب.» إىل ينضموا لم الناس بعض أن سوى ظاهر لسبب ال املزاعم هذه

أردت إنما أبيك، مهاجمة إىل أقصد لم أنا «أوه، ساخرة: ابتسامة يف الرشطي فقال
فحسب.» الواقع أرسد أن

إذ نفيس، عىل سيطرة ازددت خطوة سار كلما وكان ساعة، نحو االستجواب ودام
تذكرتي إيلَّ وُردَّت أخرى، مرة ونجوت نقيٍّا، يزل لم أوراقي ملف أن الجيل من كان
نفيس يف تركت االستجواب بها تم التي اإلجراءات لكن استجوابي، من فرغوا بعدما
نحن إذ البالد، يف السيادة أصحاب الشيوعيني نحن كنا النظرية الوجهة فمن مرارة،
قطع من قطًعا كنا فقد العملية الوجهة من أما الجديد، العالم بناة من الصفوة» «صفوة
رسمته الرشطي النظام من جو يف الالعبون يحركها قوة، وال لها حول ال التي الشطرنج

ألنفسهم. أنفسهم الرشطة رجال سنَّها قوانني من مجموعة
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من بلد كل يف ذلك مثل وحدث املدينة، أهل من الشيوعيني ألوف الحزب من وُطِرَد
فوًرا. الحبس معناه املرة هذه الحزب من الطرد وكان جميًعا، الروسيا بالد

وصف وقوامه — الدراسية إجازتي عىل به حصلت الذي الهنديس املرشوع يكن لم
تقدير يف املرشوع ذلك يكن لم — الخالص ابتكاري وهى األنابيب، لخراطة آللة وتصميم
االنتفاع حق الحكومة اشرتت حني رشًفا امتيازه عىل ازداد بل فحسب، ممتاًزا املمتحنني
وضعتني ذلك مع لكنها الواقع، دائرة إىل الرسم دائرة من قط تخرج لم اآللة إن نعم به،

الفنيني. املخرتعني صف يف — األقل عىل النظرية الوجهة من —
لجنة أمام شفوي المتحان جلست حتى التحريري االمتحان من أفرغ أكد ولم
املتخرجني، لتكريم أقيمت حفلة املدرسية حياتي ختام وكان املمتحنني، من حكومية
الوطنية تمجيد يف الشائعة بالعبارات ونتغنى نغني وأخذنا ورشابًا طعاًما بطوننا فمألنا
وأن األمة، حساب عىل العلم تلقينا أننا لنا يذكر خطيب بعد خطيب وطفق السوفيتية،
السنوات ملرشوع بمعاونتنا ضعف مائة الدين هذا رد يف نرشع أن هو اآلن واجبنا

مؤثًال. مجًدا للحزب لنشيد الخمس
مؤهالت ذا مهندًسا انتظارها، طال التي النهاية يف األمر، نهاية يف أصبحت وهكذا
مجد، من بهالة محوًطا لعيني يتبدى أربع سنوات منذ الهدف هذا كان وقد رسمية،
التي الهالة هاتيك أظلم فقد يشء، املجد من يزخرفه وليس اآلن رأيته كيف أدري ولست
يف شهدته وما كاسحة، مجاعة ومن أهوال من الريف يف رأيته ما الخيال، رسمها كان
كان ولنئ التشاؤم، موجات من حويل أحسسته وما الحزب، بها قام التي التطهري حركة
هذا انمحى فقد األىس، يشوبه ضوء من قليل املرتقب، املجد ضوء من قليل يل تبقى قد
كان وبما «أندراي»، بانتحار علمت أن وبعد قصتها، «إلينا» من سمعت أن بعد القليل
بالعبث الشعور وهذا اليأس هذا من ولعله بالعبث، وشعور يأس من النفوس يف سائًدا

الزمة. نتيجة «أندراي» انتحار وجاء «إلينا» قصة جاءت
أبنائها من يكون أن فخارها دواعي من لتعدُّ كأرستي الشعب غمار من أرسة إن
نفذت أمي أن شك وال أحسه، أكن لم بفرح فتظاهرت عالية، مؤهالت ذو مهندس
ما بمثل وتظاهرت بدورها أغضت لكنها مفتعل، فرح من به تقنَّعت ما خالل ببرصها
الذي الطريق أن اليقني علم يعلم كان فقد أبي وأما الرسور، عالئم من أنا به تظاهرت
لكنه السياسية، الوجهة من الزلل بمواضع ميلء طريق هو إنما سوفيتي، مهندس يسلكه
اللذان و«قنسطنطني» «يوجني» أخواي وأما همه، عىل نفسه فطوى كتوًما رجًال كان
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طريق أمامي تفتح فرصة إال الدراسية إجازتي يف يريا فلم بالسياسة، يأبهان ال كانا
االقتصادية. حالتي حيث من التقدم

وعطف حب من نحوي تكنُّه بما واستطاعت باكتئاب، مشوب بزهو «إلينا» وشعرت
ذا أنا وها «خاركوف»، إىل النقل لنفسها تتوقع كانت خواطري، اضطراب من تهدئ أن
ال الذي باملستهرت يكن لم وكالنا بعيد، املعادن لصهر مركز يف أعني أن لنفيس أتوقع
فكانت بنا، مرت التي الخطوب سلسلة من بيننا اآلرصة زاد عما فضًال الحوادث، يبايل
ظل الرسية الرشطة يف عضًوا كانت بأنها فعلمي طوًرا، واألىس تارة الغبطة بني تتأرجح

نفيس. من الشبح هذا أقتلع أن حاولت وعبثًا حبنا، مباهج عىل ظله يلقي شبًحا
«الوزير إىل االمتحان بها اجتزت التي الهندسة يف رسالتي من نسخة وأرسلت
حتى به، متصًال الدراسة أعوام مدى لبثت فقد عطوف، رد منه وجاءني أورزنكدز»

شخصية. صداقة إىل فشيئًا شيئًا تتحول بيننا الرسمية الروابط أخذت
للصناعة دائم سوفيتي معرض بإقامة رأيًا عرضت أن ١٩٣٣م عام يف مرة وحدث
الصحف نرشتها مقاالت يف الرأي هذا وعرضت أملانيا، يف املعارض عن كثريًا يختلف ال
البالشفة»، بني «االبتكار هذا مثل عىل التحرير هيئات من وبثناء بصورتي مصحوبة
كل وأسلمت اإليضاحية، باملصورات مدعًما مفصًال وصًفا للفكرة أضع عندئٍذ فأخذت
بني من ظهريي أن سوى هذا مرشوعي عن شيئًا أسمع أعد ولم «أورزنكدز»، إىل هذا
القفقاسية، العاطفية طريقته عىل االغتباط هذا وأبلغني له، اغتبط قد الكرملن حاشية
فلقي زراعي، معرض بإقامة اقرتاح وهو به، شبيه آخر بمرشوع املرشوع ذلك فأتبعت
يف فضيل أن ولو حني، بعد بالفعل نافذًا رأيته إذ زميله من أسعد حظٍّا االقرتاح هذا

اإلطالق. عىل ذكر له يكن لم الفكرة ابتكار
الرجل بوصفه مبارشة، «أورزنكدز» إىل بالتعيني طلبًا أقدم أن مقدوري يف كان
صداقته، أستغل أال آثرت لكني السوفيتية، الصناعة عالم يف إنسان يعلوه ال الذي
وغريها الصلب أنابيب بصناعة املكلفة وهي التعدين» صناعة «رياسة إىل فأسلموني
كان الذي إيفانتشنكو» «يعقوب بها رئييس وكان بأرسها، للبالد الصلب مصنوعات من
يف انعقد اجتماع يف وتقرر جيدة، معرفة فعرفني «برتوفسكي-لينني» ملصنع مديًرا حينًا
أن له ُفِرَض «نيقوبول» يف ينشأ جديد معدني مصنع يف أعنيَّ أن «خاركوف» يف مكتبه

أبريل. يف العمل يبدأ
من مفتًشا إليها ذهبت حني — «نيقوبول» يف شهدته كنت ما نسيت قد أكن ولم
تشيع أن كفيلة وحدها الذكرى وكانت ومرارة، واضطراب قذارة من — الحزب ِقبَل
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هنالك ما كل رغم قليل، بعد إنتاجه سيبدأ املصنع أن أصدق أكد ولم نفيس، يف الهم
لحركة مثاًال رأيي يف «نيقوبول» كانت فقد عذاب، من الناس يالقيه وما إرساف من
وحشية مواد، ومن حياة من تهلكه فيما مرسفة فهي كلها، البالد يف الصناعي التحول

أدريه. ال لسبب تتقدم فهي ذلك ومع ومهارة، حذق كل من خلت التي طرائقها يف
عنهما اختفت حتى امليناء رصيف من يل وتلوِّحان تودِّعاني و«إلينا» أمي وقفْت
وأحسست دنيرب، نهر يف التي الحنية حول دارت إذ «نيقوبول» إىل أقلَّتني التي السفينة
إذ العمر من بلغت فقد بدأت، قد حياتي من جديدة صفحة أن عميًقا إحساًسا حينئٍذ
بأعمال سيشتغل رجل مستقبل إىل بالنسبة متقدمة سن وهي عاًما، وعرشين تسعة ذاك
أني ذلك النهاية؛ من قريبة نقطة من الشوط بدأت أني ذلك يعوض كان لكن الهندسة،
عشية بني أصبحت وهكذا عظيم، هنديس مرشوع عىل املرشفني الرؤساء من رئيًسا بدأت
عدد من فرًدا أصبحت إذ السوفيتي، املجتمع يف املمتازة «الصفوة» من رجًال وضحاها
يكوِّنون كانوا الذين الرشطة ورؤساء الصناعة ومديري املوظفني من املليون من يقرب

الروسيا. يف الجديدة األرستقراطية الطبقة بمجموعتهم
بها وتحيط النهر رائحة هوائها يف تفوح دنيرب، نهر عىل قديمة مدينة «نيقوبول»
من أنه كله العالم عنه يعرف إقليم يف وهي القمح، من فسيحة وحقول يانعة غابات
مقربة وعىل الصلب، صناعة يف عنه غنى ال معدن هو الذي املانجنيز مصادر أخصب
وكانت التعدين، لصناعة طبيعيٍّا مركًزا جعلها مما الهامة الحديد مناجم بعض منها
قضيتها التي الطفولة أعوام نحو حنينًا قلبي يف تحرك «نيقوبول» يف واملنازل الشوارع
باسم تُْعَرف اآلن باتت التي «إسكندروفسك» مدينة يف بانتليفتش» «فيودور جدي مع

«زبرزهي».
يف قائًما كان إذ املدينة، عن بعيًدا — الحظ لسوء — كان نفسه املصنع لكن
متزاحمة تزال ال اآلالف الخمسة عماله من الغالبة الكثرة وكانت موحش، قفر مكان
إبان له فصعقت رأيته مما خريًا ذاك إذ العمال ثكنات كانت نعم حقرية، ثكنات يف
اآلدميني، إلقامة منها الحيوان لسكنى أصلح تزال ال كانت ذلك مع لكنها األوىل، زيارتي
أصول فيه تراَع لم الرائحة نتن ضخم مقصف يف وجباتهم يتناولون العمال غمار وكان
منه وأمأل املقصف ذلك من أنظف مطعم واملهندسني العمال لرؤساء كان ثم الصحة،
الذين املوظفني كبار من قليل لنفر أُِعدَّ الطراز حديث ثالث مطعم ثم الطعام، بألوان
منازلهم يف الطعام من بوفرة — املطعم يف به ينعمون عما فضًال — يتزودون كانوا
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أن الروسيا يف التقليد جرى فهكذا املصنع، أرض يف ينبت ما محصول من يستمدونها
«تحكمه بلد يف وجودها غرابة يدرك لم بحيث البعيدة، الفوارق هذه الطبقات بني يكون

األجانب. إال الشعب» طبقات
نحو املصنع عن يبعد خمس غرف ذي فسيح منزل يف أسكنوني فقد نفيس عن أما
وكان املوظفني، من العليا للطبقة أُِعدَّت واحد طراز عىل منازل ثمانية أحد وكان ميل،
كانت كما بها العناية أُْحِسنَت ممتعة أزهار حديقة وله عالية بأشجار محوًطا ذاك منزيل
كذلك به كان بل ومذياع، لالستحمام حوض املنزل يف وكان للفاكهة، خلفية حديقة له
بالطبع هذه كل ممتاز، طراز من وجوادان حظريتها، يف سيارة يل وكان كبرية، ثالجة
ملكي كانت لو كما منصبي يف دمت ما وحدي ترصيف تحت تكون لكنها للمصنع، ملك
وفالحة لجواديَّ وسائس لسيارتي سائق السكنى دار إىل باإلضافة يل وكان الخاص،
السائق أما الخادمة، أجر أدفع وكنت الطعام، وتطهى الدار يل تهيئ الريف خشونة فيها

املصنع. حساب من فأجرهما والسائس
ما كثريًا أنه ولو الواحد، الشهر يف روبل و١٨٠٠ ١٥٠٠ بني يرتاوح راتبي وكان
يف األرقام هذه معنى تفهم أن وتستطيع العالوات، إضافة بعد يزيد أو األلفني يبلغ كان
تحت كانوا الذين الصناع ومهرة العمال رؤساء أن عرفت إذا الروسيا يف القائمة الظروف
العمال من الفنيني غري وأن روبل، أربعمائة عىل منهم أحد راتب يزيد يكد لم إدارتي
أن ترى وهكذا و١٧٥، ١٢٠ بني يرتاوح قدر عىل منهم الواحد أجر يزد لم ونساءً رجاًال
أنا كنت مما بيشء طبًعا ينعموا لم باسمهم، السوفيت جماعة تدار التي الشعب صفوف

جميًعا. املصنع رجال من آخرون عرشة معي به ينعم وقد به، أنعم
الذي اليوم أعد كنت بحيث لنفيس، قط الِعنان أُْرِخ ولم جهدي العمل يف ضاعفت
خاللها أواصل كنت أيام مرت بل عطلة، يوم ساعة عرشة اثنتي املصنع داخل فيه ألبث
ساعات إال النوم فيها أذوق ال ساعة، وسبعني اثنتني بل وأربعني ثمانيًا وظيفتي يف عميل
كنت فقد كله الجهد ذلك ومع مكتبي، يف أريكة عىل فأستلقي خطًفا أخطفها قليلة
البنية القوية «باشا» خادمتي من فيها بما الجميلة داري يف نفيس إىل خلوت ما إذا
الدولة يل أعدته الذي البستاني ومن طيبة، أكلة املطبخ يف يل تعد هي إذ الوجه، الحمراء
والقشدة والكفيار والشمام الطازجة بالخرض مليئة ثالجة ومن حديقتي، يروي هو إذ
أشعر األشياء؛ هذه كل من فيها بما داري يف نفيس إىل خلوت ما إذا كنت املحمضة،

الضمري. بتأنيب
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حياتهم ويف أبنائهم يف وأفكر الثكنات، يسكنون الذين العمال يف أفكر كنت فقد
من نحوي فاعلوه بد ال أنهم توهمت ما فعلوا ما إذا بالئمة إليهم أنحو كيف املظلمة،
أن أفهمهم أن يل كيف الجدد؟ سادتهم بني من سيًدا باعتباري مقت، من بل مقاومة
كنت وأنني يدي، صنع من يكن لم ونعيمي شقائهم بني فارق من يرونه الذي هذا
الدولة إياها وهبتني منحة رغدي وأن ضخمة، عجلة يف قوة وال له حول ال ترًسا بدوري

إنذار؟ وبغري سبب لغري شاءت متى إياها تحرمني أن الدولة وتستطيع
والرصاحة، الود من بصالت العمال وبني بيني ما أصل أن إخالص يف أردت لقد
يف مهندًسا لكن قلبي، من قريبة وآالمهم حاجاتهم وكانت عليه، هم ما أفهم كنت فقد
هذه مثل ألن كربياءهم؛ يجرح إنما بذلك فإنه العمال، صفوف خالط لو منزلتي مثل
مثل عن ترىض لن الرسمية الهيئة أن عن فضًال هذا اإلرشاف، معنى فيها املخالطة
نمثل النظرية الوجهة من فنحن النظام، يفسد عامًال باعتباره وبينهم بيني اإلخاء هذا
الكالم دنيا فبني طبقاتهم، غري طبقة فنحن العملية الوجهة من أما العمال»، «سلطة

سحيقة. هوة العمل ودنيا
اآلن إليه أُْسِنَدت الذي نفسه هو املصنع بناء ُكلَِّف الذي «براتشكو» الرفيق كان
كان، مما بكثري أمتع زميًال منه وجعل أخالقه خشونة من األيام َمرُّ رقق ولقد إدارته،
أما «فشنيف»، املهندسني وكبري هذا، «براتشكو» إال الفنية اإلدارة يف يعلوني يكن ولم
األمر بيدهما من كان فقد املصنع، عىل باإلرشاف يختص فيما السياسية الناحية من
«ستاروستني» والرفيق املصانع، عىل املرشفة الحزبية اللجنة رئيس كوزلوف» «ألكيس

العمال. نقابة رئيس
برفاهية قلبه بكل معنيٍّا الناس، عىل العطف شديد السن، يف متقدًما «كوزلوف» كان
الصعود عىل مقدرته حيث من األول الطراز من رجًال كان فقد «ستاروستني» أما العمال،
غليًظا — كمخربه — منظره وكان الذهن، بليد فهو ذلك عدا فيما أما الوظائف، سلم يف
وذلك املنصب، ضخامة من له كان ما بقدر النفوذ من له يكن لم الطالع ولحسن قذًرا،
الخطر؛ أدنى العمال نقابات لرجال يكن فلم العمال، نقابات يف موظًفا كونه بحكم
من يعرض فيما قرارات يتخذوا أن بله شفة، ببنت ينبسوا أن وسعهم يف يكن لم ألنه

الحزب. استئذان دون الشئون،
باقيًا عجيبًا أثًرا مستبد، حاكم يد يف العمال شئون يضع الذي كله، النظام كان
بني يكن لم إذ يشء؛ يف املخادعة من الوضع هذا يكن ولم البعيد، املايض منذ الزمن عىل
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األشياء هذه بمثل انخداًعا الناس وأبعد والقرارات، االجتماعات أالعيب خدعته أحد الناس
النقابات أن سوى يعرفوا لم العمال هؤالء من النقابات فأعضاء أنفسهم، العمال هم
النقابات، شأن هذا كان فإن الضئيلة، أجورهم من اقتطاًعا تقتطعها رسوًما تتقاضاهم
كبار من رجل له يأبه ال بحيث ا حدٍّ الضعف من «ستاروستني» نفوذ يبلغ أن غرابة فال

القانون. بمثابة شفتيه من تنحدر كلمة كل فكانت «كوزلوف» أما املوظفني،
منا كل فعرف ببعض، بعضنا شديدة صلة عىل الحال بطبيعة الزعماء نحن كنا
ثمة وكان لبعض، بعض ارتياحنا عدم إىل أدى مما وشذوذه، ضعفه جوانب اآلخر عن
من فرع هي التي نيقوبول، يف املحلية اللجنة رس أمني وهو «برودسكي» يُْدَعى رجل
يف له كانت ولنئ مصانعنا، يف يدور ملا الرقابة شديد كذلك الرجل هذا كان الحزب،
يف السياسية الرشطة رئيس «دوروجان» هو — آخر لرجل كان فقد واحدة، عني ذلك
و«القسم الخاصة» «باإلدارة ذلك يف مستعينًا بها، يرقبنا العيون مئات — نيقوبول
تراهم ممن واملجربين واملتطوعني املحرتفني املخربين من وطوائف مصنعي، يف الرسي»

مصلحة. أو مكتب أو «مصنع» كل يف
رجل فهو اإلنجليزي، الكلب كوجه وجه له الغضب، رسيع فظٍّا «دوروجان» كان
كان، ما كائنًا حكومي نظام أي يف رشطيٍّا ليكون األعبل الحجر من الخالق صاغه كأنما
القيرص، عهد يف أبي تطارد السياسية الرشطة كانت أن أيام أمثاله من رجاًال ألذكر وإني
«القسم كانت كما تعد فلم قريب، عهد منذ اسمها غريت قد السياسية الرشطة وكانت
اختصارها وأصبح الداخلية»، الشئون «هيئة تسمى أصبحت بل للدولة»، التابع السيايس
ثم cheka) واحد بعد واحًدا األسماء عليها تبدلت وهكذا N. K. V. D. األحرف: هذه
االسم من وال أساليبها من ال شيئًا يغري لم األسماء تبدل لكن ،(N. K. V. D. ثم G. P. U.
الهيئة، هذه يف يتمثل الذي املسلول» الثورة «سيف عن النفوس يف شاع الذي املخيف
التشيكيون اسم وهو أسمائها، بأول ينعتون الرشطية اإلدارة بهذه املشتغلون ولبث
أن بعد حتى G. P. U. األسماء ثاني عليهم يطلقون أعواًما الروس لبث كما ،Chekists

.N. K. V. D. أصبح بحيث االسم تغري
برئيسها أضعف فهي شدة، تتفاوت املحلية الرسية الرشطة برجال صلتنا كانت
االقتصادي القسم به منوًطا كان الذي «جرشجورن» النشيط بمساعده منها «دوروجان»
هذا «جرشجورن» وإن حولها، وما نيقوبول بمدينة الخاصة السياسية الرشطة تلك من
عينان له بدين، رجل فهو ذاكرتي، يف العار يجللهم من مجموعة بني ا خاصٍّ مكانًا ليحتل
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جمجمته فرتى حليق كذلك ورأسه حليق، ميلء وجه يف ركزتا الحركة، رسيعتا صغريتان
يسرتيض أخذ تحدث ما إذا وكان الجبل، قمة كأنها نقطة تبلغ حتى تدرج يف صاعدة
هذا تركيب يف كان ولنئ إليه، يتحدث الذي الشخص طبيعة حسب بالسباب يهاجم أو
عرفته التي األعوام يف أراها أن يل يتح فلم اإلنسانية، النفس كرم من واحدة ذرة الرجل

صدري. لها يضيق كان معرفة فيها
من وغريها اآلالت جمع هو أعمال من األول الشهر له خصصت ما أهم كان
صا ُخصِّ املصنع من ثانويان فرعان هناك وكان اإلنتاج، لتنظيم األولية الرضوريات
ألبث ولم والعامالت، العمال من وخمسمائة ألف نحو منهما كل يف األنابيب لخراطة
ختامه من يونيو شهر دنا فما الفرعني، هذين أحد إدارة إيلَّ أُْسِنَدت حتى زمن طويل
من هوى وتبعاته املنصب بهذا تكليفي صادف إذ السري، دائبة اإلنتاج عجلة كانت حتى
يكفي ما الوقت فراغ من لنفيس أفسح أكد فلم مخاطر، من فيه مما الرغم عىل نفيس
الواحد. اليوم يف نوبات ثالث أساس عىل العمل حركة تتصل أن عىل مني حرًصا للنوم
طنينًا يطن فيه ما كل أن وأدركت املصنع أرجاء يف آن بعد آنًا رست كلما وكنت
صادًرا فهًما أفهم كنت اللحظات تلك مثل ويف التعبري، عن تعز بسعادة شعرت سويٍّا
قل لو الحياة هذه أجمل كان فما العمل»، «لذة قولهم: معنى نفيس أعماق أعمق من
عن عقولهم تشل التي الفزع حالة الناس عن وذهبت الريبة وقلت عدًدا الجواسيس

تضييق! أيما أنفسهم عىل الخناق وتضيق التفكري
ولست وتسجلها، ترقبها أعني لها أخطوها خطوة كل أن اليقني علم أعلم كنت لقد
لحظة أشك ولم الخاصة، بحياتي يتعلق ما كذلك بل فحسب، املصنع يف سلوكي أعني
تقدم كانت — قادرة صارمة نَصٌف امرأة وهي — «توفينا» واسمها رسي أمينة أن يف
وواحد داري، وخادمة سيارتي سائق كذلك التقارير عني يقدم كان كما التقارير، عني
علمي تجاهلت لكني العمل، يف مساعديَّ من — واحد من أكثر يكن لم إن — األقل عىل
ما إذا يؤرقني الذي الواخز بمثابة يل كان فقد ا، تامٍّ نسيانًا إياه ينسني لم تجاهًال بهذا

فكرت. أو عملت
للنظر نعقدها التي العادية اللجان يف يدور كان مما كلمة كل أن يل تبني فلطاملا
يبلغها بدوره وهذا الخاصة، اإلدارة رئيس «هانتوفتش» تبلغ كانت اإلنتاج، شئون يف
اللجان هذه يف يدور ما يكن ولم املرتجرجتني، العينني صاحب «جرشجورن» إىل بالطبع
محارضها أدوِّن أن يرسني كان ولكم النظر، يستوقف مما يشء فيها كان وال كال ا، رسٍّ
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التجسس؛ أساليب إال الضيق أشد يضايقني يكن ولم شيئًا، عنها يعلم أن يريد من لكل
كانت فلذلك التخريب؛ عوامل من عامًال قط نفيس أتخيل أن أستطع لم ألني ذلك

وسبابًا. إهانة ألعدها حتى اإلساءة أشد تسوءني التجسس محاوالت
تفسد، قد فاآلالت مطلقة، دقة يف يسري أن صناعي عمل أي عىل ليستحيل إنه
يصيبها قد اإلنتاج وخطط إهماًال، يزدادون قد املتعبون والعمال تقع، قد واألغالط
حديث املصنع كان ما إذا خاصة بصفة صحيح فهو عادة، هذا صح ولنئ التعديل،
من جاءوا ممن يتألفون كبري حد إىل وعماله البالد، خارج من إليه واردة وآالته اإلنشاء،
برجال تجيء يحدث مما طارئة حادثة كل كانت فقد ذلك ومع لهم، خربة وال توٍّا الريف
التخريب من يشء رائحة واجدون لعلهم قلق يف يتشممون مرسعني، السيايس القسم
مسائيٍّا تحقيق يجرون أو الرسي» «القسم مكاتب يف علنيٍّا تحقيًقا فيجرون والتدمري،

املدينة. يف السيايس القسم رئاسة له تهتز رسيٍّا
تافهة، تكن مهما حادثة حدثت ما إذا الحال يف أُْستَْدَعى بأن أمري أصدرت ولقد
الذهاب يف أرسعت مهما ولكني الليل، منتصف يف النوم من إيقاظي إىل ذلك أدى لو حتى
يتجهمون هناك، إىل سبقوني قد السيايس القسم رجال أجد كنت الحادثة، مكان إىل

سخرية. يف ويتهمون ريبة،
واملوظفون املهندسون كان وقد البداية، منذ ظله يف عملنا الذي الجو هو ذلك
نكات بينهم تدور وكانت السوفيتية، للصناعة طبيعيٍّا جوٍّا يرونه القدامى اإلداريون
فلم أنا أما املصنع، أركان من ركن كل يف ينبثون الذين العرائض» «ُكتَّاب عن خاصة
سوءًا تزداد أن الحالة لهذه بد ال وكان الجو، هذا وبني نفيس بني أوائم أن قط أستطع
موت أعقبت التي األعظم التطهري حركة قوتها يف فاشتدت شهًرا، الزمان تقدم كلما
إىل أقرب أصبحت بحيث تحولت حتى نيقوبول عىل واحد عام يميض يكد فلم «كريوف»،
منها الرسيني، املخربين من وأعوانهم الرشطة رجال فيه يجول للصيد مجاًال تكون أن

صناعية. مؤسسة تكون أن إىل
أسباب ومن جميل أثاث من فيه بما األنيق منزيل فأعجبها تزورني أمي جاءت
كلها يل غرف خمس الدار يف تكون أن خاص بوجه أعجبها ثم الحديثة، الكثرية الراحة
الحياة!» يف طريقه «شق قد أبنائها ثاني أن يف الشك إىل سبيل أمامها يعد فلم وحدي،
دعوت أن وحدث املغناطيس، كأنه يجذبها الوفرية وخرياته الكبرية بثالجته املطبخ وكان
هي تطهى أن أمي ت فألحَّ ألمي، تكريًما صغري حفل وإلقامة للعشاء زمالئي بعض
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له تعد وهي مخدومها أم إىل إعجاب يف تنظر «باشا» خادمتي ووقفت بنفسها، الطعام
طفولته. منذ يحبها أنه تعرف خاصة أصناًفا

وكثري العمال رئيس بينهم آخرين، أضياف بعض بداري مر العشاء من فرغنا وملا
بهذه ترحيبه يف أعالها الشهامة رضوب من يبدي منهم كل وكان املصنع، عمال من
أمي جعل ما حدث وقد املتناسب، والقد األبيض الشعر ذات حجمها يف القليلة السيدة
طرائق من ذلك أرى الناس، لدى محبوب أنك «فيتيا» يا «أرى قائلة: أذني يف تهمس

جميل!» جد جميل، وهذا إزاءك، سلوكهم
نفسها؛ إىل يتسلل امللل تدع أال إليها وطلبت مودًعا، أمي قبَّلت التايل الصباح ويف
أنها حينئٍذ خلدي يف يدر ولم الليل، من متأخرة ساعة قبل الدار إىل أعود لن إني إذ
اليوم ذلك من األصيل ساعة كانت فلما النهار، بها تقيض خطة لنفسها دبرت قد كانت
تتحدث املقصف يف أمي رأى أنه مهندس أنبأني إذ نشاطها، بوادر عن األنباء جاءتني
استجابت بحيث مرور تذكرة يعطيها من وجدت أنها فالظاهر واملناوالت، الطاهيات إىل

املطبخ. إىل فوًرا سبيلها والتمست أنوثتها من التطلع لدافع
مخدعها، إىل أوت قد أمي فوجدت متأخرة ساعة يف املساء ذلك الدار إىل وعدت
خلسة تتسلل املصنع أنحاء بعض يف كانت أمي أن أخرى مرة أُنِْبئُْت التايل اليوم ويف
طافت أنها وسمعت عمايل، رئيس تعبري حد عىل يدها، يف مذكراتها وأوراق وهناك هنا
يف اإلجهاد من اليوم ذلك يف كنت لكني األطفال، ومراضع التعاون ومخازن بالثكنات
عن سمعته الذي «التسلل» لهذا أهتم يجعلني ما التفكري فراغ من يل يبَق لم بحيث عميل
اإلطار ذي بمنظارها مكتبي إىل جالسة وجدتها حتى املساء يف الدار بلغت أن فما أمي،
أصحاب يكتب ما نحو عىل كراسة يف تكتب الدقيق، أنفها أرنبة عىل مرتكزة املعدني
من يشء يف قليًال وانتظرت بسؤال، إليها أتوجه فلم أعمالهم، يف ينهمكون إذ األعمال
املائدة عن «باشا» وأزالت العشاء، طعام من انتهينا فلما الحديث، هي تبدأ لعلها القلق،

ا.» جادٍّ حديثًا إليك أتحدث أن «فيتيا» يا اآلن «أريد أمي: يل قالت أطباقها،
يؤرقك؟» فماذا أماه، يا «افعيل –

يُرَفع إذ العمومية للجمعية اإلدارة مجلس يتحدث ما نحو عىل تحدثني فأخذت
مساكنه ففحصت دقيًقا، تفتيًشا املصنع بتفتيش قامت أنها فأنبأتني العام، تقرير إليها
إذ صوتها وكان الصحية، الوسائل من وغريها االستحمام ووسائل ونواديه ومراضعه

اللوم. من كثري عن ينم تحدثني هي

274



نيقوبول يف مهندس

عمالك يعاملون كيف تدري هل رأيت، ملا صعقت «لقد قائلة: تقريرها ولخصت
الرغيد العيش أسباب كل ترى وموظفني مديرين من لديك بما يختص ففيما هنا؟ ها
يقزز فاملطبخ وإهماًال، قذارة إال تجد فلن العمال صفوف إىل هبطت إذا أما موفورة،
أتظن يل: قل الثكنات وأما الصدور، يغم تكراًرا صنوفها تتكرر الطعام وقائمة النفس

السوفيت؟» العمال لسكنى تصلح الثكنات هذه أن ا حقٍّ
أن اإلنصاف من وليس جهدي، كل أبذل إني عاتقي؟ عىل التبعة تلقني «وملاذا –

عيلَّ.» التبعة تلقي
كيف انظر بالتبعة، الشعور عن لك مندوحة وال «فيتيا» يا هنا القادة من «إنك –
وعيشهم؟» عيشك بني البعيد الفارق هذا ترى أن قط ضمريك يحرك أال أنت، تعيش

رؤساء املوظفني نحن فلسنا عنك، غابت قد األمر حقيقة تكون أن أماه يا «أخىش –
مقيدون إزاءها ونحن العليا الرياسة من األوامر تأتينا إنما الكلمة، لهذه القديم باملعنى
مرات ثالث أرضه تغسل أن يف وألححت املقصف بتبييض أمرت لقد حراًكا، نستطيع ال
الصغائر هذه أمثال جاوزت إذا أما العمل، نوبات من نوبة كل بعد مرة يوم، كل
املساكن ومرشوعات األجور بسلم مرتبًطا يصبح بعدئٍذ األمر إذ قوة، وال يل حول فال
وكل موسكو، يف تتقرر أمور كلها وهذه واألحذية، للمالبس املحددة واألسعار وامليزانيات

األنابيب.» صناعة هو هنا ها عميل
أن أتدري دونت، ما فهاك مذكرات دونت لقد الحقائق! تعرف أن من أقلَّ «ال –
فلماذا ليستبضعن؟ املدينة إىل أكثر أو أميال أربعة يمشني أو يركبن أن لهن بد ال النساء
وحدك لك إن للبيع؟ بمنتجاتهم الجماعية املزارع مزارعو يجيء حيث هنا سوق تقام ال
سوى لهم فليس باأللوف يعدون وهم العمال أما أبيض، جميًال حماًما — أرى فيما —
ال تالف سوء، من فيه ما عىل الحمام هذا وحتى حماًما، يسمى أن يستحق ال قذر جحر
ومثلها للرجال نظيفة حمامات تَُعد ال ملاذا املاليني، عرشات يكلَّف كهذا مرشوع يف يعمل!
أو «بياضات» من الكفاية فيها تجد ال األطفال، مراضع فيتيا: يا آخر مثًال وخذ للنساء؟

آخر.» يشء أي أو دواء
أسود الصورة رسمِت «لقد أمي: تقول ما بصدق املوقن املتخاذل صوت يف فقلت

الواقع.» يف هي مما
سائر وعرفها األمر حقيقة عرفت ما إذا لكنك ذلك، عىل بالئمتك بني يا «لست –

شيئًا.» املوقف يف أنقذتم فربما املديرين،

275



الحرية آثرت

بها، تخاطبني كانت التي العميل الجد بروح االحتفاظ عىل قادرة أمي تعد لم هنا
بل األمد، له تطيل أن تستطع ولم طبيعتها وراءه سرتت قناًعا الروح هذه كانت فقد
به يتمتع ما بني الفارق هذا حتى آملها رأت، ما نفسها آلم إذ بالدموع عيناها اغرورقت

اآلخرين. حياة وبني العيش يف رغد من ابنها
«كوزلوف» الرفيق عقد أيام، ببضعة «دنيربوبرتوفسك» إىل أمي سافرت أن وبعد
مكتب إىل ذهبت فلما العمال، ونقابة الحزب وموظفي الفنيني املوظفني من اجتماًعا
إال األعمال جدول يف يكن ولم بالناس، غصَّ قد املكان كان االجتماع، حيث الحزب
فيها»؛ العمال يعيش التي «الظروف وهو — كوزلوف أعلن كما — واحد موضوع
مما أقرب وقت يف سنحت — السانحة الفرصة ذي هي فها لذلك، نفيس فاهتزت
لها يا لنفيس: وقلت أمي! يل صورتها كما بسًطا اإلدارة أمام الحقائق فأبسط — توقعت

سعيدة! مصادفة من
جدال ال إنه نعم املوضوع، طبيعة إليه تدعو تعميم فيه كالًما كثريون ناس وتكلم
دوري جاء فلما حيالها؟ صانعون نحن ماذا لكن بمكان، البشاعة من الظروف أن يف
ما السامعني عىل أعيد وطفقت التخصيص، إىل التعميم من أنزل أن استطعت الكالم يف

ذهني. يف حاًرضا يزل لم به حدثتني ما كان إذ أمي، عنه يل كشفت
كذلك مردًدا بل فحسب، وقائع من أمي روته ملا مردًدا صًدى كالمي يف أكن ولم
قد حديثي إىل استمعوا ممن الغالبة الكثرة أن وبديهي وتقريعها، وحزنها غضبها لنغمة
وسعنا يف إن قلت: فيما فقلت لياٍل، ببضع ذلك قبل نفيس تأثرت كما نفوسهم تأثرت
تشغلنا أال رشط عىل وسائل، من أيدينا بني ما قلة من الرغم عىل كثريًا شيئًا نصنع أن
اآلن منذ هيا قائًال: السامعني استحفزت ثم اآلن، تشغلنا ما نحو عىل الخاصة» «شواغلنا

الخاصة». «شواغلنا إىل نظرتنا اليومية حياتهم يف العمال مشكالت إىل ننظر
املعلومات؟» هذه كل «كرافتشنكو» ل أين «من سائل: وسأل

أمه إنها «أوه! الساخر: نغمة يف قائًال العمال نقابة رئيس «ستاروستني» فصاح
يشء لكل متشممة فاحصة تني ال جاسوسة نفسها نصبت لقد تدري؟ أال سيدي، يا
تملك أنها حسبت قد الرفيعة» «السيدة إن … لها ضيعة عىل ترشف سيدة هي كأنما
البنها بذلك ن تكوِّ إنها … التدخل هذا مثل نفهم إننا الرؤساء، بني ابنها دام ما نيقوبول

السياسة!» عالم يف رصيًدا
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رأيس، إىل دمي فصعد واحد، وقت يف الجميع تكلم إذ مرتفع ضجيج املكان وعمَّ
ليضبط ذراعي عىل «كوزلوف» فضغط الغضب، بفعل الحديث عن لساني وانعقد

جماحي.
كالم يتكلم ستاروستني الرفيق إن الرفاق! أيها «صمتًا وقال: مكتبه عىل ورضب
رجل زوجة هي بل ذلك، ليعلم وإنه مرتفعة»، «سيدة كرافتشنكو أم ليست املأفون،
يف سجن من يرشفه ما صحيفته يف ١٩٠٥م أبطال من بطل زوجة مىض، فيما عامل
هذا هجومكم يكون أن يجوز أفال بنقدكم، تهاجموها أن عليكم لعار إنه الثورة، سبيل

العمال؟» بحالة مباالة وعدم كسل من أصابكم ما به تسرتون غطاءً
الناس معظم نفوس يف له العمال نقابة فرئيس عالية، قهقهة الحارضون وقهقه
رس أمني نفس يف هوى تصادف منه للضحك فرصة سنحت ما إذا بحيث االزدراء من

أيديهم. من تفلت يدعوها أن فهيهات الحزب،
الكهلة السيدة هذه أن أعلم أن املصادفة يل شاءت «لقد يقول: كوزلوف ومىض
شك ال اللقاء، ذلك عليها أبيت لكنك ستاروستني الرفيق أيها تراك أن حاولت قد
العمال ثكنات يف البق حرشات وجود مثل توافه بأمور مزعج يزعجك أن ترد لم أنك
األصالة من رضبًا لديها رأيت لقد حادثتها لكنني األطفال، مراضع يف البياضات وقذارة

النتائج.» أبعد له يكون مما السوفيتية
الرؤساء كبار إىل ذهبت بل األمور، عن بفحصها تكتِف لم أمي أن علمت وهكذا
نشاطها، من الجانب بذلك أنبأتني قد تكن ولم بحثها! عنه لها كشف ما عىل فأطلعتهم
هذه هلل «لتدخلها»، مبارشة نتيجة جاء بل مصادفة، االجتماع ذلك يكن فلم ذلك وعىل
مما الرغم عىل لها حبٍّا قلبي طفح لقد املرأة! تلك من الجريء القلب وهذا الخرية النزعة

مربكة. مواقف من له عرضتني
سوق أقيمت إذ ذلك، أعقبت التي األشهر يف أُُكلها الساذجة أمي دعوات آتت ولقد
البياضات، من أوفر بكمية وُزوَِّدت األطفال مساكن ونُظَِّفت املصنع، من قريبًا زراعية
أخرى، صغرية إصالحات بضعة وأُْجِريَت جديد، حمام إنشاء إىل ترمي خطة وأُْعِلنَت
هذا ابنها فقاسمها سبيلهم، يف وحملتها كرافتشنكو» «مسز قصة العمال بني وانترشت

املتواضع. «املجد»
بها تقدمت التي العانس بطابع املنطبعة رسي أمينة صادفُت أن ليلة ذات حدث
يكن ولم نيقوبول، يف السيايس القسم بناء من خارجة صادفتها «توفينا»، الرفيقة السن،
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الرئيس عىل التجسس أن أعلم أنا نعم التقارير، عني ترفع أنها شك أدنى خلدي يف يدور
عىل ووقوعك يشء، باألمر علمك لكن السوفيت، بالد يف الرس ألمناء الرئيسية املهمة هو
أن املستخدمني لقسم أمري أصدرت حتى التايل اليوم أقبل فما آخر، يشء وجوده برهان

رجًال. بديلها يكون أن وآثرت بغريها، يل يويص وأن مكتبي من املرأة هذه ينقل
رئيس من مذكرة ومعه والثالثني الثانية نحو يف رجل جاءني أيام بضعة وبعد
هي رأيته حني ذهني عىل وردت عبارة فأول النظر، تستوقف هيئته كانت املستخدمني،
حذاؤه الثياب، هالهيل فوقه تدلت هيكًال هيئته يف كان فقد الطري»، لتخويف «نُُصب
فهذا غليظة، صورة يف َلت وُفصِّ «خيش» من مصنوعة وسرتته مرقعة ورساويله ممزق
ذلك ومع السوفيتية، الحياة ظروف يف حتى حدودها، أقىص بلغت التي القذارة من طراز
يعلوها جذابة كانت بل التقاطيع محددة الجوع ه امتصَّ الذي وجهه مالمح كانت فقد

العارضني. عند شاَب الحمرة إىل ضارب شعر
عيلَّ تحكم أال إليك أتوسل لكني كرافتشنكو، الرفيق أيها هيئتي ما أعرف «أنا قال:
قسم وإن أعوام، أربعة فيه قضيت اعتقال معسكر من لتوي جئت أنني فاعلم بهيئتي،
ما عميل من ستجد أنك عندي شك فال الفرصة يل هيأت فلو عني ذلك ليعلم املستخدمني

يرضيك.»
إىل به بدأت الذي التقزز شعور فتحول املتعلمون، به يتكلم ما يشبه كالمه كان
الجرس فدققت وسارعت قاسية، محنة به مرت قد املسكني أن يف ريب ال إذ إشفاق،
قليًال إال يأكل فال نفسه زمام يكبح أن حاول إليه قدمت وملا وشطائر، شايًا له ألطلب
تخطئه ال نحو عىل جسمه من نال قد كان الجوع لكن عارض، يشء هو كأنما قليًال
موظف «رومانوف»، هو املتحدث وكان التليفون، دق الحديث يف آخذان نحن وبينا العني،
من اإلدارة بثقة يتمتع هذا «رومانوف» كان ولقد آخر، قسم يف يعمل أهميته له محبوب

الحزب. رجال من يكن لم أنه من الرغم عىل فنازًال، «كوزلوف»
استخدمت أنت إذا شخيص نحو منك مكرمة ألعدها إني أندريفتش، «فكتور قال:
منكود حظ من صادفه مما الرغم عىل فهو اآلن، مكتبك يف هو الذي «جرومان» الرفيق

إليه.» يُْرَكن شخص
طويل؟» منذ عرفته «هل –

أجله.» من الرجاء إىل يدعوني موقف يف لكني «ال، –
علًما.» بذلك تحيطني أن منك فجميل «شكًرا، –
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واتصلت السيايس القسم فتلفنت ينتظر، االستقبال غرفة إىل «جرومان» وذهب
عمله يف سيتناول رسي أمني دام ما علًما أحيطه أن واجبي من كان إذ «جرشجورن»، ب
إىل عاد أن لبث ما ثم هنيهة، أنتظر أن إيلَّ طلب باألمر أنبأته فلما هامة، رسمية أوراق
نواحيه. سائر من مقبول الرجل أن وجدت إذا تعيينه يف يمانع ال أنه يل يؤكد التليفون
يوم بعد عمله يف البدء يستطيع أنه بنيانه، تحطم الذي السابق السجني أنبأت فلما
شيئًا أعطيته أخجلني، ما بالجميل عرفانه عالئم من وأبدى مرة، ألول ابتسم يومني، أو
عاونته ثم الرضورية، املالبس له ترصف أن املصنع مخازن وأمرت مقدًما، املال من
من منزل يف للسكن تصلح غرفة لنفسه يجد أن عىل — بمساعدي ذلك يف مستعينًا —

املصنع. منازل
يزيح أن بهذا فاستطاع مًعا، وذكائه كفايته عىل الدليل «جرومان» أقام ما ورسعان
جديد من الحياة إىل يعود الرجل أن إيلَّ ُخيَِّل ولقد التفصيالت، من ثقيًال حمًال كاهيل عن
ما وكثريًا الحياة، بنور تلمعان وعيناه باللحم تكتيس عظامه وأخذت ثيابه حسنت حني
سيارتي يف داره إىل أعيده أن أحيانًا يحدث وقد العمل، أجل من منزيل إىل يحرض كان
وجهينا يف يقيم ال إنساني أساس عىل قائمة بيننا العالقة فكانت عمله، من الفراغ بعد
الطراز من الباب هذا يف ألنه األمني؛ بهذا توصيته عىل «رومانوف» وشكرت العراقيل،

األول.
يحرض لم يوم، ذات الصباح كان ما إذا حتى أسابيع، تتلوها أسابيع ومضت
ُشِغلت التايل، اليوم يف يحرض لم فلما مرًضا، به فظننت كعادته، عمله إىل «جرومان»
خطبه، ما لريى النهار ذلك من العمل ختام يف منزله إىل رسوًال أرسل أن وقررت عليه
مكتبي، أدراج يف املكدسة األوراق بعض أقلب أنا وبينا داره، يف تليفون له يكن لم إذ
خط الكتابة يف فعرفت واحدة، ربطة يف ومدبسة باليد مكتوبة منها حزمة صادفت
األوراق، هذه أمسَّ أال غريزتي دفعتني حتى االفتتاح كلمات أقرأ كدت فما «جرومان»
أكون لن الكلمات هذه تطالع حني أندريفتش، فكتور «عزيزي اآلتية: بالكلمات بدأت وقد
عندي آثر نفسه فاملوت الفظائع، بالد البالد، هذه من الفرار أحاول ألني نيقوبول؛ يف

«… العبيد حياة أحيا أن من
يدي عىل ووضعت عصبية حركة يف غرفتي باب وأقفلت بارد، بعرق جسدي فتندَّى
التي ألفاظه نسيت قد كنت وإن وإني نادرة، وثيقة فوجدته الخطاب، وتناولت قفازها
به عيلَّ تفضلت ما كل عىل «أشكرك نقًشا: ذهني يف منقوشة مادته أجد أزال ال بها، ُكِتَب
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إنسانيٍّا شعوًرا نفيس يف رأفتك أيقظت فقد مخلص، رويس قلب أعماق من صادًرا شكًرا
جعلتني التي األسباب أحد هو ذلك أن والحقيقة يعود، ال حيث إىل بََرَد قد ظننته كنت
يف كان فبالطبع ذلك قبل عيلَّ قبضوا إذا وأما هللا، شاء إن الحدود وسأعرب الفرار، أعتزم

بالرصاص. رميًا موتي ذلك
فعىل مقت، بعده ليس مقتًا رشطي نظام من فيه بما السوفيتي النظام ألمقت إني
يف عانيت فقد — جرًما الحرية حب كان إن إال اللهم — جرًما أقرتف لم أني من الرغم
إذا حتى وحيًدا، االنفرادية الضيقة السجن غرف يف بي وُزجَّ عانيت ما التعذيب قاعات
عمًال أجد ال قد أنني يل تبني بل األمد، بها يطول لن حريتي أن يل تبني رساحي أُْطِلَق ما

التعذيب. بي أنزلوا َمْن إلرادة رهنًا نفيس وضعت إذا إال
من قادًما نيقوبول إىل لتوي وصلت قد كنت بك، لقائي ليوم السابقة الليلة ففي
السيايس القسم إىل وذهبت به، أُِمْرت ملا تنفيذًا نيقوبول إىل جئت وقد االعتقال، معسكر
حدث ما كل فكان إليك، الحضور طريق يل رسم وهكذا «جرشجورن»، إىل بي فسيق

ضحيتها. أنت كنت قبيحة مهزلة من جزءًا — رومانوف توصية ذلك يف بما —
وجدت جميًعا، الشيوعيني أمقت فألني الناس، عىل أتجسس أن يهمني يكن لم
يف أوقع بأن لنفيس االنتقام بها أستطيع سانحة فرصة التجسس يف — يل بدا فيما —
فارتياًحا، انتقاًما أنا ازددت شقاءً بذلك ازدادوا وكلما الشيوعيني، هؤالء من نفًرا الرش
نحوك أحسست أن لبثت ما لكنني األوىل، الضحية سيكون من إىل نظرتي إليك ونظرت

خطط. من ضدك دبرت قد كانت ملا بالكراهية نفيس ونحو باحرتام،
أنباءك، عنك يبلِّغ من أول أنا أصبحت حتى وقت قليل مىض ما أنه تعلم أن وأحب
بعد عندهم فهو السيايس، القسم يدي عىل التطهري أهوال قاىس قد منا الرجل دام فما
الوالء تصون أداة الخوف أن ليعلمون الشياطني هؤالء فإن وثقة، اطمئنان موضع ذلك
الذين السيايس القسم وكالء يوم كل يجيئني فكان أعوانًا، الناس من يتخذونهم فيمن
أخبار، من عليه وقعوا ما فيبلغونني ومكاتبك، مصنعك أركان من ركن كل يف ينبثون
عن شامل تقرير يف وأصوغها تقريبًا، أسبوع كل يف مرة جميًعا األخبار هذه فأجمع
أوجه من يبدو عما وكذلك وجهك، مالمح عليه تدل عما بل وأصدقائك، وقولك عملك

مصنعك. عمل يف النقص
فأقل جميًعا، أعرفهم كنت لكني بعًضا، بعضهم يعرف الجواسيس هؤالء يكن لم
عن لك أكشف أن هو — عطف من نحوي أسديته بما لك اعرتاًفا — نحوك عيلَّ يجب ما

هؤالء.»
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الذي األصيل «رومانوف» «رومانوف»، اسم بينها كان بأسماء قائمة ذلك وأعقب
كثريون األسماء بني كان وكذلك اللينة، األبوية ألساليبه جميًعا فيه ووثقنا جميًعا أحببناه
العمال من وفريق العمال، رؤساء من فريق فمنهم املصنع، يف صلة بي الزمالء ألصق من
املصنع، يف مكتب أو «ورشة» كل يف عيونها انترشت شبكة املخربون فكان والكتبة،

به. نقوم الذي الفني العمل مراحل كل تشمل بحيث
قليل يف الحقيقة يحرتمون ال إنهم أندريفتش! فكتور يا الناس هؤالء من «حذاِر –
يخرتعوا أن ويغريهم املؤامرات، عن كشفهم عىل معتمدة وظائفهم يف حياتهم كثري، أو
أبدانهم تحطيم عىل السيايس القسم عمل من أن ولتعلم عنها، ليكشفوا مؤامرات بخيالهم
ويعرتفون يكن، مهما عمل عن يتورعون ال خالًقا، لهم يبقي ال هدًما نفوسهم وهدم
الناس هؤالء ومن إنسان، أي عىل االتهام ويلقون به، يعرتفوا أن إليهم يُْطَلب ما بكل

وحدي.» ذلك يف أكن ولم — أسماء جملة أعطى ثم — بك يحيطون ممن كثريون
عىل ولست لك، نصبته ا فخٍّ الخطاب هذا يكون أن يف سرتتاب أنك ظني «أكرب –
لك أقول إنني التقية الورعة وبأمي باهلل لك أقسم أن هو أستطيعه ما وكل بالئمك، ذلك
عيلَّ عطف رجل عىل متجسًسا قضيتها أسابيع عن ر أكفِّ أن أحاول وإنني الصدق، قول
تكذيبه. أو أقول الذي هذا تصديق إىل تهديك أن لغريزتك وسأترك اآلدمية، يفَّ واحرتم

وسيعمد كاذب إني لك فسيقول الخطاب هذا عىل «جرشجورن» أطلعت أنت إذا
الخطاب هذا وأتلفت إيلَّ الركون استطعت إذا أما املخربين، توزيع إعادة إىل فوره من
ريبة تأخذهم فلن ذلك فعلت إذا الغموض، به يحيط الذي الختفائي بالغضب وتظاهرت

سرتهم. لك كشفت قد أكون أن يف
يل تهيئ أن لديك عزيز كل أستحلفك فإني إليه، تنتهي الذي قرارك يكن ومهما
هو اليوم هذا يكون فقد غيابي، عن األمر أويل تبلِّغ أن قبل األقل عىل واحد يوم مهلة
فكتور يا ضارًعا ركبتي عىل أمامك ألجثو إني حياتي، عن موتي يفصل الذي الحد

أندريفتش.
البرش من إنسان إحياء يف عاونت أن لك أشكر به، عيلَّ تفضلت ما كل لك وأشكر
فسأدعو َحيٍّا بقيت فلو محًوا، محوها قد التعذيب طغاة كان النفس كرامة من يشء له

انقطاع.» غري يف هللا لك
قبل فيه الوثوق إىل دعاني وربما الهارب، هذا يف أثق أن دخيل شعور فحفزني
ولكن املاضية، األسابيع خالل العابر حديثنا يف نفسه صفحة من يل ف تكشَّ ما ذلك
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أقامر كنت كأنما أحسست فقد نفيس، يطمنئ الذي الباطني الصوت هذا من الرغم عىل
الخطاب أحرقت ثم خطابه، يف يل دوَّنها التي األسماء نقل يف أخذت إذ كلها بحياتي

للرماد. أثر كل شديد حرص يف وأخفيت
الرسول فجاءني يقيم، حيث «جرومان» إىل رسوًال أرسلت ختامه من النهار دنا وملا
لم أنه له قررت قد «جرومان» يساكنها التي األرسة أن ينبئني التايل اليوم صبيحة يف
غضب يف موظفيه وسألت املستخدمني بقسم فوًرا فاتصلت يومني، منذ إليهم يذهب
بعثوا الذي ذلك من إليه بالركون جدارة أكثر يكون رس بأمني إيلَّ يبعثون ال ملاذا مفتعل
غيابه أيام ثالث هو ذلك إن الرشح: يف إفاضة غري يف متذمًرا لهم قلت ثم مرة، أول به

عمله. عن
برجل مصحوبًا بنفسه «جرشجورن» جاءني حتى واحدة ساعة ذلك بعد تكتمل ولم
ما كل وقلَّبا أسئلة، وسأالني الشديد، االضطراب من حالة يف وكان رسمية، حلة يرتدي
قد الهارب هل به أعلم سبيل من ثمة يكن ولم عادا، ثم «جرومان» مكتب عليه يحتوي
حدود عرب خلسة التسلل الهاربون يستطيع أن ا جدٍّ ضئيل فاالحتمال بالفرار، فعًال الذ

الجسيم. العمل هذا يف ُقوا ُوفِّ قد الناس من فمئات ذلك ومع السوفيت،
عىل أكون أن استطعت إذ حويل، املنبثني املخربين أمر من علمته ما أفادني ولقد
مسامع يبلغ أن ليشء أردت فلو اآلخرين، حماية عىل أعمل وأن نفيس، شأن يف حذر
العامل املخرب من مسمع عىل عابًرا ذكًرا أذكره أن سوى عيلَّ فال إبطاء، بغري الرشطة
املهندس أو الصقل، عمليات قسم رئيس أو اآلالت، قسم يف العامل املخرب أو األفران، يف
كان الذي «إيفانوف» العمال نقابة موظف أو «يورافني» العمال رئيس أو «ماكاروف»
تكليًفا الفراغ أوقات يف «رومانوف» ب اتصايل وأصبح «ستاروستني»، لرئيسه مساعًدا
اجتنابًا أجتنبه أن مستطاعي يف يكن لم إذ وأخرى، آونة بني به أقوم نفيس عىل أليًما

الشكوك. أثري أن دون ا تامٍّ
الهيئة يف عضًوا كانت نشيطة جميلة شابة فتاة له، خلًفا «جرومان» بعد وجاءت
املنكود. «جرومان» تركها حيث التجسس أعمال استأنفت أنها شك وال للشباب، الشيوعية
أدهش ال فكدت «جرومان» يل تركها التي القائمة يف سيارتي سائق اسم وكان
ال السيايس، املكتب من املخابرات لقسم رأًسا يشاء ما عني يقرر أن عليه وكان لذلك،
اسمها يكن فلم «باشا» خادمتي أما «جرشجورن»، عليه يرشف الذي االقتصادي للقسم

القائمة. يف
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أن أو «جرومان» من سهًوا كان القائمة من اسمها حذف أن بعد فيما عرفت لكني
التجسس. من بنصيبها علم له يكن لم «جرومان»

يقرب ما خدمتي يف أمضت قد «باشا» وكانت ملوسكو، زيارة بعد يوم ذات وعدت
الهدايا، من عدًدا لها اشرتيت قد وكنت حقيبتي، تفريغ يف فساعدتني كاملة، سنة من
منزليٍّا، وكوثًا القطنية، الجوارب من أزواج وبضعة األلوان، زاهية لفاعة لها اشرتيت

غريب. تحفظ يف األشياء هذه أخذت أنها إيلَّ فُخيَِّل
«باشا»؟» يا األشياء هذه تعجبك «أال فسألتها:

شاكرة.» لجدُّ وإني أندريفتش، فكتور يا تعجبني «نعم، –
غرفة إىل جاءت عشائي، تناول يف خدمتني أن بعد نفسها، الليلة تلك يف «باشا» لكن
فنظرت الفالحني، من الريف أهل يفعل كما عاٍل صوت يف وتبكي الهدايا تحمل الطعام
فكتور يا األشياء هذه قبول أستطيع «ال بالبكاء: تنهنه وهي قالت متسائًال، فزًعا إليها

تستعيدها.» أن أرجوك أرجوك، أندريفتش،
هذا؟» يف الرس ما ملاذا؟ خربيني لكن بأس، «ال –

أخربك أن أستطيع ال غفرانك، «اللهم وقالت: الصليب بعالمة صدرها عىل فأشارت
الهدايا.» هذه أخذ إىل تضطرني أال أرجوه ما وكل بيشء،

ثم فأنبأتني، رسها، بكتمان لها وأتعهد اإلفصاح، عىل أستحفزها أخذت لكني
هي بينما القلب طيب رجل من الهدايا تقبل أن تستطيع ال إنها قولها: النبأ إىل أضافت

صالحه. يف ليس بما عنه باإلخبار مكلَّفة
كل تقريًرا عنك أرفع لبثت هنا، ها فيها جئتك التي األوىل اللحظة منذ «نعم، –
كدت ما لكني العمل، هذا وأعطيت الريف من جئت لقد السيايس، القسم إىل أسبوع
أن ينبغي ما يل ُرِسَم حيث السيايس القسم إىل بالذهاب أُِمْرت حتى دارك يف أستقر
الرسمية الحلة صاحب الرجل لكن ديانتي، ينايف ذلك إن وقلت: وبكيت فرفضت أفعله،
إذن منفاه؟ من أبيك عودة يف ترغبني أال «باشا» يا حمقاء تكوني «ال بقوله: إال يُِجْب لم

أبيك.» عودة يف لك ننظر وإخالص دقة يف فاخدمينا
عنك، عرفته ما كل وأبلغهم نيقوبول يف خاصة دار إىل أسبوع كل مرة «أذهب –
أال يسألونني: وكانوا يقولون، وما زائريك عن األسبوع خالل عرفته ما خاصة وبصفة
هم بل كال، وأجيب: صدري عىل الصليب بعالمة أشري دائًما فكنت الحكومة؟ يلعنون
من عليهم هللا لعنة أال الصليب، بعالمة أشري إذ مني يضحكون وإنهم ذلك، عكس عىل

كافرين!»
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به، أنبأتني ما قط ألحد أذكر لن وأنني عنها، عفوت أنني «باشا» للمسكينة فأكدت
أن لها خري أنه أقنعتها إني بل بيننا، دار ما ذكر عن بدورها هي تمسك أن رشيطة عىل

يفَّ. ثقتها وضعت قد دامت ما هداياي تقبل
ما ذكرنا أن قط يحدث ولم الدار، تلك يف مًعا بقينا ما عني تبلغ «باشا» ولبثت
فيما — بها أرادت أسئلة تسألني كانت ما كثريًا لكنها العربات، تذرف وهي به يل اعرتفت
فوضحت بعينها، حوادث عن تبلغ أن لها أريد هل مني تستوثق أن — اليقني علم أعلم
كل عىل غريها آخرون سينقله هي به تخرب ال ما وأن شيئًا، أخفي ال أنني جالء يف لها

حال.
ليقوموا وأملان، أمريكيني األجانب، املهندسني من عدًدا نيقوبول يف عادة ترى كنت
كان وقد اإلنتاج، يف كفايتها رفع عىل وليعملوا البالد، خارج من الواردة اآلالت برتكيب
االستطالع، تستثري فتنة موضع — وسافلهم عاليهم — الروس عند األجانب هؤالء
أن الخطر من ألنه تخالطهم؛ أن الخطر فمن مًعا، آن يف خوف مصدر كانوا كما
مثريًا ذاته يف كان الخطر معاني كهربته الذي الجو هذا لكن الشعب»، بأعداء «تتصل
كأنما وسلوكهم، حديثهم وبغرابة هندامهم بحسن يبدون كانوا الذين األجانب لهؤالء
انعدام األنظار فيهم يستوقف كان ما أهم ولعل آخر، كوكب من جاءتنا مخلوقات هم
ليس كأنه محدود، حد إىل وينقدون بل ويتكلمون يعملون بحيث نفوسهم من الخوف

مخربون. وال «جرشجورن» وال سيايس قسم هناك
ما أكتم لم داري، يف األمريكيني من اثنني آخذ أن «براتشكو» الرفيق اقرتح فلما
«يَنْجستَون» من استُْدِعيا قد األجنبيان هذان وكان نفيس، يف الرعب من الرأي ذلك أحدثه
الفندق كان وملا أجلها، من جاءا التي املهمة بحكم أشهر بضعة نيقوبول يف ليقيما
لرفض مربًرا أجد لم فسيحة، داًرا وحده يسكن عزبًا كنت وملا بمكان، القذارة من املحيل
ُفِرَض الذي االتصال هذا عىل يرتتب أن عىس ما خشيت لكنني منزيل، يف استضافتهما

شعبنا». طبقات عن غريبة «بعنارص فرًضا عيلَّ
حولهما ما لقذارة صدراهما يضيق طيبني، أشقرين طويلني و«جو» «الري» كان
التي األشهر يف الود صالت وبينهما بيني توثقت ولقد ظاهًرا، حنينًا الوطن إىل ويحنَّان
ولم اللغة، حيث من التفاهم مشكلة من اعرتضنا مما الرغم عىل خاللها استضفتهما
اإلهمال هذا يكن ولم بالحديث، السياسة موضوعات منهما أحد مسَّ أن قط يحدث
السياسة كادت الذي الرويس الرجل عند فحسب التصديق، عىل يعز مما السياسة لشئون
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األشياء، طبائع مع يجري ال شذوذًا يعدُّه كان بل واحًدا، شيئًا له يكونا أن والحياة
أخذا العمل يف الحديث فرغ ما فإذا عملهما، يف اهتمامهما حرصا األمريكيني هذين لكن
االجتماع طبيعة لهما كانت وملا «حفالت»، عن ويبحثان الورق ويلعبان القصص يقصان
الناس ينفضُّ ملاذا قط يفهما لم شيئًا، تخفي ال رصاحة الحديث يف والرصاحة بالناس
يعملون من يدعوهما أن نادًرا إال يحدث ال وملاذا وحيدين، يُرتكان بحيث حولهما من

واحد. مصنع يف معهما
قد عندئٍذ و«جو» «الري» وكان «جرشجورن»، تلفنني أن صباح ذات حدث وقد

أسابيع. بضعة معي قضيا
النهار.» هذا للصيد سيطلعان األمريكيان «ضيفاك منبئًا: يل قال

بهذا؟» شأني وما كذلك؟ «أهو –
عطلة، يوم يومها إن لخادمتك وقل لدارك، مغادرتهما بمجرد تتلفنني أن «أريدك –

الخامسة.» قبل إليك تعود أن عليها فليس
بًرشا، يفيضان وقلباهما التالل نحو رحلتهما األمريكيان بدأ اإلفطار، من فرغنا فلما
بما يأتياني أن ووعدا زئاطهم، يف األمريكان يفعل ما نحو عىل ظهري عىل وخبطاني
الساعة جاءت فما السيايس، القسم تلفنة من بد يل يكن ولم كان، ما كائنًا يصطادانه
وطافا دارهما، كأنها داري ودخال آخر، ومعه «جرشجورن» قدم حتى عرشة الحادية
قلت إذ أزعجني، خاطر يل خطر لقد حتى أجزائها، من جزء كل يعرفان كأنما بأنحائها

غيبتي! يف مراًرا املكان هذا فحصا قد يكونا أن يجوز لنفيس:
تفتيًشا الضيفان يشغلها كان التي الغرفة يفتشان السيايس القسم وكيال وطفق
ونعال السرت وثنيات القمصان وأكمام الرساويل أحزمة ويف الجيوب داخل فبحثا دقيًقا،
واملجالت الكتب كذلك ففحصا مخبأً، يكون أن يجوز أنه العقل يتوهم ما وكل األحذية
صادفاه ما كل ونقال األشياء، هذه بعض وصورا دقيًقا، فحًصا والخطابات واملذكرات
إزاء ملحوظ ارتباك اعرتاه إذ «جرشجورن» ورأيت تليفونية، أرقام أو أمكنة أسماء من
الفراجني ويدرس ويهزها الحالقة آالت أيدي عىل يضغط فأخذ األمريكية، الحالقة عدة
تكون أن ا جدٍّ يحتمل ما هي األشياء هذه أن آمن فلعله الصابون، أنابيب باللمس ويخرب
القسم موظفي من «جرشجورن» زميل يكن ولم أرسار، من األمريكيني لدى ما مخابئ

باإلنجليزية. جيدة معرفة أظهر ولقد املحيل، السيايس
عىل تبُد لم إذ يشء؛ عىل الرشطيان يعثر ولم الرابعة، الساعة يف التفتيش وانتهى

الكشف. نشوة عن تنم التي الرسور عالمات وجهيهما
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لك يجوز ال أنه كرافتشنكو الرفيق أيها بالطبع تعلم «أنت جرشجورن: يل وقال
مسئوًال السيايس القسم فسيعدك النبأ ترسب ما فإذا حدث، عما شفة ببنت تنبس أن قط

التعهد.» هذا عىل ع وقِّ مبارشة، بصفة
فهي الرسية، بالرشطة صلة له كانت من كل يألفها استمارة ألوقعه قدمه ما وكان
حتى الرجالن تركني أن وما شيئًا، يقول بأال نفسه عىل املرء يأخذه «اختياري» تعهد
أواجه أن وأخجلني مسكني، يف غريب ألنني النفس؛ محزون الدار بأنحاء أطوف طفقت

الليلة. تلك الدار عن غيابي به أعزز مربًرا فالتمست عودتهما عند األمريكيني
ُفِحَصت، قد أشياؤه تكون أن يف ريبة أقل يَْرتَْب لم كليهما أن من يقني لعىل وإني
مرت أن وحدث حركاته، كل عليه ل تسجَّ مراقب الروسيا يف يقضيها دقيقة كل يف أنه أو
طويل، بزمن «نيقوبول» األمريكيان غادر أن بعد التفريط من لحظة «بجرشجورن»
شمسية صوًرا أوراق من فيه ما بني فوجدت أوراقهما، ملف عىل رسيعة بلمحة فأطلعني
ولم بموسكو، فندق يف النساء ببعض خاص اتصال حاالت يف هما إذ األجنبيني لهذين
التصوير آلة رجال أن الفندق من الغرفة تلك يف هما إذ خلدهما يف دار قد بالطبع يكن

العابر. الغرام ذلك حركات يسجلون تسرتوا قد
واحدة الصور تلك يناولني وهو إعجابًا الغليظتني شفتيه يمص «جرشجورن» وكان

أخرى. بعد
بالدهما؟» يف اآلن واألمريكيان الصور، هذه إىل حاجتكم ما «لكن سألته:

لن أنهما الشك أدنى إليه يتطرق ال وثوًقا ثق لكن أمريكا، إىل عادا قد «نعم، –
األمريكان بعض يفعل كما عنيًفا، هجوًما االشرتاكي وطننا به يهاجمان شيئًا يكتبا

طعام.» من لدينا ما وأحسن الثمني ذهبنا يأخذوا أن بعد املناجيس
ذهني، يف عالقة الحمقاء مغامراته تزال ال آخر أجنبي مهندس كذلك هنالك وكان
إحداها متميزة ثنيات ثالث الغليظ عنقه تثنَّى البدن ضخم أملاني وهو «لنتز»، به وأعني
ولقد الخارج، من وردت اآلالت من مجموعة برتكيب ليقوم إلينا أُرسل وإنما األخرى، عن
كان الذي — يوِرف هو — مصنعي رجال من رجل بوساطة معه أتفاهم أن أوثر كنت

مرتجمتان. يصحبه كان «لنتز» أن من الرغم عىل قليًال، األملانية يتكلم
جاءت «دنيربوبرتوفسك» يف الرسية الرشطة نساء من «لنتز» مرتجمتي إحدى كانت
كانت فقد أداء، خري مهمتها تؤدي أن عليها عسريًا يكن ولم املناسبة، لهذه نيقوبول إىل
الناس يف شاع أن يلبث ولم جمال، من تخلو وليست بالحياة مليئة عمرها من الثالثني يف
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يف «لنتز» تزامل كانت «ألكساندرا» أن وهو مكتوًما، ا رسٍّ يكون أن فيه الغرض كان ما
ورد مما يدها يف حقيبة حاملة حريرية، جوارب مرتدية تَُرى فكانت الخاصة، حياته
فالظاهر ذلك ومع والقيل، القال حولها يثور التي الهدايا من ذلك وغري الخارج، من
هي أخرى امرأة إليها فأضاف تكفي، ال واحدة امرأة أن رأى قد السيايس القسم أن

«ناتاشا».
ولذلك كثرية؛ بأعوام ذلك قبل النفي مطارح إىل أُْرِسَل قسيس ابنة «ناتاشا» كانت
من جمالها وكان بعد، عرشينها بلغت قد «ناتاشا» تكن ولم املدينة، يف معروًفا كان
أن إلزاًما أُْلِزمت قد «ناتاشا» أن «يورف» من علمت ولقد األطفال، كجمال رقيق طراز

بمكاتبتها. له يأذنوا أن ووعدوها أبيها يف تهددوها إذ «لنتز» ل مرتجمة تكون
من إنه وقيل صديقهم، إنه قيل ورجل ومرتجمتاه األملاني قصد جميل «أحد» وذات
كثري طعام معهم وكان «دنيرب» نهر يف نهرية رحلة إىل جميًعا قصدوا السيارات، هواة
أخذوا الرحلة جمال إىل يضيفوا ولكي ركبوه، الذي البخاري القارب يف وفودكا ونبيذ
مكان يف وأكلوا سمروا أن وبعد واألملانية، الروسية األسطوانات من وعدًدا حاكيًا معهم
«هاوي استصحب املوسيقى، ألحان إىل أصغوا أن وبعد النهر، شاطئ عىل جميل منعش
فعل صعد قد عندئٍذ كان الذي «لنتز» وأما قصرية، مشية إىل الفتاتني كربى السيارات»
أما أقول: األملاني، والغناء النساء فعل النبيذ عىل وزاد فشيئًا، شيئًا رأسه إىل النبيذ

اللعاب. تُسيل التي «ناتاشا» مع وحده بقي فقد «لنتز»
الفتاة فصدَّت الغزل بأسباب الرجل أخذ أن وهو يحدث، أن له توقعوا ما وحدث
يزد لم «لنتز» املهندس لكن القبول، من والحياء لشهوته اإلثارة بني وهي األسباب، تلك
ُخيَِّل النارضين، ثدييها فعرى قميصها للفتاة األملاني خلع التي اللحظة ويف إلحاًحا، إال
ذهب واحدة وبقفزة يديه من فريسته فألقى القريبة، الشجريات يف صوتًا يسمع أنه إليه
فيها يصور أن وشك عىل السيارات» «هاوي ليجد الشجريات، بني الصوت مصدر إىل

الفتاة. يعابث وهو األملاني ملنظر ثانية صورة بآلته
تحطيًما وحطمها رسيًعا جذبًا التصوير آلة وجذب فوًرا، صحوه «لنتز» إىل فعاد
السيايس، القسم أرسله الذي السيارات» «هاوي عىل السباب وأمطر النهر، يف بها وألقى
إىل كلها القصة يبلغ بأن مهدًدا التايل، اليوم يف اإلدارة إىل األمر شكا وملا داره، إىل وعاد
له وليس عطلة، يوم يف أصحاب مهاذرة عىل يزد لم ذلك أن له أكدوا األملانية، السفارة
املكان. بهذا الحمق من يكن لم «لنتز» لكن اإلطالق، عىل السياسة معاني من معنى أي
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ضاحًكا: قهقه ثم املزهو نغمة يف ذلك قال رشطيكم.» من تصويًرا أحسن «أنا
املجموعة.» هذه إىل «انظر

غزلية. مواقف عدة يف ألكساندرا مع له صوًرا وعرض
يكن ولم لها، أقدمها أن ني لرسَّ «ناتاشا» مع صوري حكومتكم أرادت «لو قال: ثم
من أني ترون أوالء أنتم فها نهرية، ورحلة بخاريٍّا قاربًا أنفسكم تكلفوا أن يدعو ما ثمة

أيًضا.» الشميس التصوير رجال
له أجزلوا أنهم ظني وأغلب الروسيا، مغادرة إليه ُطِلَب أن «لنتز» يلبث فلم
إىل «ألكساندرا» وعادت األملانية، السفارة عن األمر لكتمانه ثمنًا أملانية ماركات العطاء
األجانب، الفنيني املهندسني يف مواهبها إلظهار املجال لها يتسع حيث «دنيربوبرتوفسك»
أُِذَن بأن صنيعها عىل «ناتاشا» كوفئت هل أدري ولست لكثريون، املدينة تلك يف وإنهم
كثرية بأشياء اتُّهم بعام، ذلك بعد عليه ُقِبَض ملا فإنه «يورف» وأما أباها، تكاتب أن لها
بعد حينًا كان أنه التهمة هذه أساس كل وكان األملان»، من بالفاشيني «االتصال بينها

«لنتز». ل يرتجم حني
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الرسعة! الرسعة

الدنتز، حوض من الفحم منطقة يف «معجزة» حدثت ١٩٣٥م عام من سبتمرب شهر يف
واحدة، نوبة يف الفحم أطنان من ١٠٢ استعدن «ستاخانوف» يُْدَعى عامًال أن هي وتلك
تجد ولن مرة! عرشة أربع املتوسط يف الواحد العامل يستخرجه ما يساوي مقدار وهو
تهليل من الحادثة هذه صادفته ما صادف قليًال عدًدا إال الحديث التاريخ أحداث من
أن غري املرسحية، واألساليب الهوس من كثري ويف طويًال أمًدا تذاع ظلت بحيث وتكبري،
من تُخل ولم الجارية، الحياة هذه ظروف يف فعله يمكن ما حدود تجاوز لم املعجزة
األمر يف يتبني أن عميل مهندس عىل العسري من يكن فلم تشوبها، التي النقص أوجه
خاصة وأدوات خاصة ظروف أعدت قد أن الواضح الجيل من كان إذ الخداع، عوامل
وإذن القيايس، الرقم هذا إىل الوصول من «ستاخانوف» يتمكن بحيث املعاونة وبعض
عقيدتها ديانة جديدة، ديانة إلذاعة وسيلة منها الكرملن ليتخذ تدبريًا املعجزة ُدبَِّرت فقد

العمل. يف الرسعة
فعله يستطيع وما يفعلوه! أن املناجم عمال كل يستطيع «ستاخانوف» فعله فما
لك تتلخص العبارتني هاتني ويف الصناعات! سائر كذلك تستطيعه إنما املناجم، عمال
يكونوا ولم العذاب، عليه حق فقد العقيدة، هذه يف تشكك من وأما الجديدة، العقيدة
فكل وإذن يداه، قدمت بما الجحيم نار فيصىل اآلخرة الحياة إىل ينتقل حتى ليمهلوه
«العقيدة وأعداء الهزيمة دعاة يف يُْحَرش إنما التنفيذ طرائق يف اعرتاضات يبدي فني
املتكاسلني. من كان الدونتز، عامل رضبه الذي اإلنتاج مثل يبلغ لم ومن اإلستاخانوفية»!
املذهب هذا الناس يف بها تذيع بعبارات عاليًا صياًحا «موسكو» وصاحت
«خاركوف» من آتية «نيقوبول» إىل الربق رسائل تتدفق وأخذت «اإلستاخانويف»،
بمثابة األوامر هاتيك من أمر كل وكان الرياسة، مكاتب من األوامر تحمل و«موسكو»
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«ستاخانوفية» فرًقا الحال يف نكون أن هو األوامر تمليه كما فواجبنا الرصيح، التهديد
أو املهندسني من معرتض اعرتض ما فإذا يرتاخى، ملن العمل رسعة يف املثل ترضب

التخريب. عوامل من عامًال ُعدَّ املالحظني
ثالث خاللها تعمل ظلت كاملة، أشهر ستة العمل يف مصانعنا عىل مىض قد يكن لم
املواد من وغريه الصلب يكن فلم عقبات، من بذلك يحيط مما الرغم عىل يوم كل نوبات
حديثي كانوا العمال معظم ألن وذلك كيًفا؛ وال ا كمٍّ ال الرىض عىل يبعث مما الخامة
الحيوية يف ضعًفا ذلك عىل زد كافية، خربة بغري عليهم املرشفني ومعظم بالصناعة، عهد
يشء إىل الحاجة بنا مست ولنئ معاشهم، أحوال وسوء غذائهم لقلة العمال عند البدنية
عىل الضغط تزيد أو العمال عبء من تزيد أن أما اإلنتاج، عمليات تنسيق هو فذلك
الوقت، ذلك يف ليجوز ذلك يكن فلم أخرى، لحظة أية يف به نطالب أن جاز فلنئ اآلالت،
القياسية، األرقام لرضب املفاجئة العنيفة الحركات هي ليست املطرد اإلنتاج فوسيلة
يزيدون، أو عامل وخمسمائة ألًفا تستحث وكيف واالنسجام، التعاون يف هي ما بقدر
تستحثهم كيف األخرى، يف خطواته من خطوة كل تتداخل مشرتًكا، عمًال مًعا يعملون

واالضطراب؟ بالفوىض كله العمل يصاب أن دون محكمة خطة بغري اإلرساع عىل
براتشكو» و«املدير «كوزلوف» الحزب زعيم ه ووجَّ تنفيذها، من بد وال أوامر لكنها
«اللجنة يمثل «برودسكي» الرفيق وكان األقسام، ورؤساء للمهندسني بالحضور دعوة
و«كوزلوف» «برودسكي» مثل رجلني األوهام تأخذ أن مستبعًدا يكن ولم املحلية»،
من األوهام تأخذهما أن مستبعًدا يكن لم — الصناعة رجال غري من باعتبارهما —
رجال من رجًال كان «براتشكو» لكن مصانعنا، يف اإلستاخانويف» «املذهب تطبيق حيث
أنا، أدركته كما واضًحا إدراًكا سخف من األمر يف ما أدرك فقد ولذلك العمليني؛ الصناعة
يكن مهما اإلستاخانوفية الرسعة فرق ينشئ أن سوى منا أحد بوسع يكن فلم ذلك ومع

والنظام. الكفاية يف خسارة من ذلك يكلفه ما
بسؤال؟» براتشكو الرفيق يل «أيأذن قائًال: املهندسني أحد وسأل

برتوفتش.» الزار يا تشاء ما «سل –
زمالئه بقية عن واحد عامل أرسع فلو عامًال، وثمانون مائة فيه قسم رئيس «أنا –
كيف عملية صورة يف يل ترشح بأن تتفضل فهل كله، القسم يف العمل حبل د تعقَّ

اإلستاخانويف؟» األسلوب آخذ أن أستطيع
وسعه يف كان ما وكل الحال، بطبيعة يريد ما له يرشح أن «براتشكو» يستطع ولم
غناء ال سيايس لغو يف نفسه فيوقع وتزمر، موسكو بها تطبل التي األقوال يعيد أن هو

290



الرسعة! الرسعة

بعيد إىل ترمي التي النظرية الخطط وضع يف اإلرساف ضحية رأيته ألني له فأسفت فيه؛
الخطط. هاتيك ضحايا جميًعا كنا بل الواقع، وتهمل

إىل إيلَّ مسنًدا كان الذي املصنع جانب يف ألجأ أن األمر نهاية يف اضطررت ولقد
حق يف جريمة نفيس صميم يف أعده فكنت العمل، طبيعة تمليه تكن لم اإلرساع يف أسلوب
عمايل تنظيم أعيد أن الحزب لجنة من رصيحة أوامر وجاءتني مًعا، آن يف والعمال اآلالت
األدوات من انتقينا ثم واحدة، نوبة يف واملهندسني ورؤساءهم العمال خرية أضع بحيث
عىل عدتنا أعددنا أن وبعد العمل، نوبات من النوبة لتلك وخصصناها أحسنها، واملواد

شوطها. تبدأ أن الخادعة اللعبة لهذه األمر كلمة أصدرنا النحو، هذا
واملصورين، الصحفيني من طائفة وبحضور عرشة، الحادية الساعة يف مساء وذات
ثمانية بمقدار املادي اإلنتاج عن إنتاجها يف فزادت عملها، «اإلستاخانوفية» النوبة بدأت
العريض، الخط من بأسطر الصحف فصدرت متوقعة، الزيادة وكانت مائة، كل يف
أن استطعنا ألننا الصعداء نحن فتنفسنا العواصم، يف املوظفني من التهاني وجاءت
باعتباري كثري يشء املدح من خصني ولقد الكشاف، املصباح ضوء أنفسنا عن نحول

املسئول. الفني الرئيس
عميق، حزن النفس يف تبعه الصناعية، الجبهة يف به ظفرت الذي «النرص» هذا لكن
فالنوبتان نحري، إىل الغش سهم يرتدَّ أن بد وال أساسه يف غش الصناعي النرص فهذا
أكرب خسارة إنتاجهما يف فخرستا األدوات وأحسن الرجال خرية حرمتا قد األخريان
النوبة رجال مع باملوازنة — النوبتني هاتني رجال وظهر الرابحة، النوبة كسبت مما
لم وطبيعي «الكساىل»، بمظهر ظهروا بل الضعيفة، الهمة ذوي بمظهر — املمتازة
زمالئهم عىل سخطهم فصبوا أمثولة، منهم جعل الذي الوضع لهذا نفوسهم تطمنئ

واحد. آن يف املوظفني وعىل الحظ أسعدهم الذين
حملة إىل وعرضها السوفيتية البالد طول يف تحولت أن اإلرساع موجة تلبث ولم
ألوف العمل من وُفِصَل وإرهاب، ضغط من املألوف الجو يف عملها تعمل شعواء
الجديد، االشرتاكي» «باإلنتاج الخسارة إنزال بتهمة منهم كثري عىل وُقِبَض املديرين،
يف التأخري تبعة ووقعت الصميمة»، اإلستاخانوفية الظروف تهيئة يف «الفشل وبتهمة
العمال أن العام للرأي َر وُصوِّ والفنيني، املهندسني عاتق عىل — كان ما كائنًا — اإلنتاج
يبتغيه ما لتعطيل عمًدا الخطط يدبرون املصانع مديري أن غري اإلنتاج، لزيادة يتحفزون

العمال.
الفني. اإلرشاف وهيئات العمال بني باعدوا وهكذا
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األرقام هذه أن عقًال، املناجم أو املصانع عمال أبسط عىل حتى يخفى يكن ولم
يقيسون «معياًرا» تصبح أن تلبث لن املفتعلة اإلرساع بوسائل يبلغونها التي القياسية

عامل. كل به
وطني مؤتمر موسكو إىل ُدِعَي نوفمرب، يف ذروتها اإلرساعية املوجة هذه بلغت وملا
بتلكؤ حماستهم مقارنًا ثناءً، فأمطرهم ستالني وخطبهم «اإلستاخانوفيني» قادة قوامه
ممتازة صفوة يكونون الحني ذلك منذ «اإلستاخانوفيون» هؤالء وأصبح اآلخرين، العمال
املزايا رضوب بكل ويتمتعون زمالئهم، أجور من كثريًا أعىل أجوًرا يتقاضون العمال، بني

عامة. بصفة العمال به يتمتع يكن لم مما — والثياب الطعام حيث من وخاصة —
«فرق القديمة القاعدة فكانت املختلفة، العمال طوائف بني الكرملن باعد وكذلك

االشرتاكي». البناء «إقامة راية تحت بأرسها أمة عىل تطبَّق تسد»
حقيقة يصبح قلق من العمال يساور ما أسوأ شهدنا حتى االنتظار بنا يطل ولم
اإلنتاج «معايري» تَُراَجع بأن سبيل من ردها إىل ليس التي األوامر جاءت فقد محسوسة،
ولم عرشين، إىل املائة يف عرشة من فُرتَْفع — أساسها عىل األجور تقدَّر كانت التي —
من نبتزَّ أن معناه لكان مستقيمة عبارة يف ُوِضَع لو ملتويًا تعبريًا إال األمر هذا يكن
عينها األجور نظري املائة يف عرشين إىل عرشة بمقدار يعملونه مما أكثر عمًال العمال
يقرب ما — وخمسمائة ألًفا يبلغون وعماله — مصنعي يف كان فقد يتقاضونها، التي
معايري مراجعة كانت فقد الباقون أما الرسعة، ملوك أو «اإلستاخانوفيني» من مائتني من
امتعاض الناس يف فشاع كسبهم، مقدار يف خطري خفض معناها إليهم بالنسبة اإلنتاج

النظر. يخطئه ال عابس صامت
ليقبلوها العمال إىل الجديدة املعايري تقدم بأن طالبوا إساءة اإليذاء إىل يضيفوا ولكي
وُمثَِّلت حماسة، عن يصدر أن أرادوا بل «تطوًعا»، ذلك يجيء أن يكفهم ولم «بأنفسهم»
كان من كل ضم عام باجتماع بدأناها االجتماعات، من سلسلة يف ختامها حتى املهزلة
صفوف من و«البارزين» العمال ونقابة الفني العمل ورؤساء الحزب قادة من املصنع يف
اإلنتاج طرائح «فهم» إىل العمال غمار يرشدوا أن هؤالء واجب كان فقد أنفسهم، العمال

وقبولها. الجديدة
عىل ثناءً ألقاها التي ستالني خطبة فُقِرئَت مقدًما، تجاربه وعملت يشء كل وأُِعدَّ
وآخرون الحزب عن و«كوزلوف» النقابة عن «ستاروستني» ونهض «اإلستاخانوفيني»،
اإلنتاج معايري أن كيف — الجد أمارات وجوههم تعلو — فرشحوا الفنيني، املوظفني عن
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والعبقرية االشرتاكية للحماسة اإلهانة بمثابة إال هي إن عندئٍذ سائدة كانت التي الوطيئة
الذين الطموحون الشيوعيون قام وكذلك ومصانعنا، حزبنا بها ُعِرَف التي اإلنتاجية
لستالني عبادتهم تأكيد يف الفرصة هذه فاستغلوا قاموا والرقي، الظهور ينشدون كانوا
الصدى. ترديد واإلذاعة الصحافة تقوله ما بها رددوا مكرورة بأقوال عنه عربوا تأكيًدا
عليه فُووفق كبرية، زيادة اإلنتاج طرائح زيادة باقرتاح قرار النهاية يف وُقِرئ

«باإلجماع».
وأعلن كلهم، العمال حرضها املختلفة، املصنع فروع من اجتماعات ُعِقَدت وبعدئٍذ
ما — العمال من «البارزون» ذلك يف يعاونهم — الفني العمل ورؤساء السياسة زعماء
أقسام من أديره الذي القسم رجال اجتمع فلما واقرتاحات، عبارات من أعدوه قد كانوا
االهتمام، عالمات من عالمة فيهم تلمح تكاد ال صامتني عابسني العمال جلس املصنع،
الهتَّافون الحزب رجال يستطع ولم آليٍّا، تصفيًقا صفقوا ستالني اسم ذُِكَر كلما وكانوا
حار، تحمس من لهم أرادوه ما املجتمعني يف ينفخوا أن القاعة أجزاء يف انترشوا الذين
ثماني دام مجهد عمل من لتوِّهم فرغوا قد كانوا ونساء رجال من الحارضين فمعظم
ليذهبوا أمامهم التي املهزلة هذه تنتهي أن إال يريدون ال قلقني متعبني فكانوا ساعات،
وأعلنت «اإلستاخانوفيون»، أداه الذي املجيد العمل عن تقرير عليهم ُقِرئ منازلهم. إىل
الصفوف أعضاء بعض وقف ثم قريب، عهد منذ إنتاجها اقرتح التي الطرائح لهم
قبل، من ُوِضَعت خطة حسب يفعلوا أن لهم أريد كما وتكلموا العمال، نقابة يف الخلفية
التصويت. عملية وبدأت اإلنتاج، يف الجديدة الطرائح بنظام األخذ عىل الناس فاستحثوا
أيها «أقرتح فقال: به، يصيح أن قبل من إليه ُطِلَب بما العمال نقابة رئيس وصاح

باإلجماع.» القرار عىل توافقوا أن الرفقاء
له. ارتفعت ملا حافلة غري كثرية أيٍد فارتفعت املوافقون؟ َمن

الرفيق «أيها مفاجئًا: ارتفاًعا امرأة صوت ارتفع وهنا صمت، املعارضون؟ وَمن
يصوِّت.» لم هنا ها كرييوشكني إن الرئيس،

ليث؟ األرانب أبني ثائر؟ جماعتنا أيف مرة، ألول االجتماع يف الحياة انبعثت بهذا
أال الجرأة به بلغت — كان من كائنًا — «كرييوشكني» اسمه مغمور رجل ذا هو فها
واليقظة طرف، يف فالثورة االشرتاكية! ضد جريمته اكتُِشَفت وبهذا باملوافقة، يده يرفع

ممكنة. لحظة آخر يف اإلنقاذ يجيئها والبالد طرف، يف الساهرة
املصوِّتني؟» من ألست كرييوشكني الرفيق «أيها املغيظ: صوت يف الرئيس سأل
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رزانة، عن ينم لكنه بالزيت ملطًخا وجهه وكان املحيَّا، وديع نحيف رجل فوقف
عن بها يعرب هزة كتفيه وهز هذا قال أصوِّت؟» أن يتحتم «ملاذا وقور: صوت يف وقال
أعمل، أن هي مهمتي إن الوجوه، من وجه أي عىل نافذة الجديدة املعايري «إن عاطفته:
بأس، ال موافًقا؟ يدي أرفع أن واجبي أهو هذا؟ غري مني تريدون ماذا أعمل، ذا أنا وها
وأطفايل زوجتي «إن تفعل: ملا آبهة غري يًدا رأسه فوق ورفع أرفعها.» يدي هي فهذه

«… أكسبه فيما قلة معناه له نصوِّت الذي وهذا الكسب، يف زيادة مني يريدون
الرجل قاله بما متأثرة صامتة ظلت الغالبة الكثرة لكن الحارضين، بعض وضحك

بها. تكلم التي وبالطريقة
الحركة ويلطخ باالجتماع يستخف كرييوشكني إن الرفاق، «أيها صائح: وصاح

الجماعة.» نحو بواجبه يحس ال إنه بالوحل! «اإلستاخانوفية»
«واجب وقال: أخرى مرة كتَفيه — واقًفا زال ما كان الذي — كرييوشكني فهز
روبًال وأربعني مائة شهر كل أجري أن أحس إنني تريد، ماذا أدري لست الجماعة! نحو

القوت.» يريدون وأطفال زوجة ولديَّ فقط،
أن غري مقاطًعا، ذلك الرئيس قال القرار!» عىل املوافقة إىل هيا مهزلة! «كفانا –
رفع ثم مهزلة؟!» بقولك تعني «ماذا بنفسه: مخاطًرا فقال جرأته غلبته الوديع العامل
هي بها أشتغل التي الحلة هذه إيلَّ، «انظر السامعون: يتوقعه يكن لم نحو عىل صوته
إلطعامها تكفي ال جائعة وأرستي هالهيل، تصبح أن تلبث ولن عندي، الوحيدة الحلة
فكيف إذن مهزلة، هذه كانت فإن شهر، كل أتقاضاها التي روبًال واألربعون املائة هذه

املأساة؟» تكون
قليلون. إال الحارضين من يضحك ولم وجلس،

أن الهندسية النظر وجهة من للحارضين أرشح أن االجتماع هذا يف مهمتي وكانت
أنا وبينا مهمتي، أداء من بُدٌّ يل يكن ولم مًعا، آن يف وعادل ممكن الجديد اإلنتاج معيار
قادمون أننا — السامعني أقنع لم وإن — نفيس أقنع كدت حديثي، الحارضين عىل أُلقي
فينتح العمل يجيد كيف كلنا عرف لو الراهنة حياتنا من ثراءً أوفر جديدة حياة عىل
نعوض أن لنا بد وال وتأخر، خمول يف قرونًا عشنا إننا قلت: فيما فقلت األكفاء، إنتاج
الرجال ولهؤالء لنفيس باألسف حينئٍذ أحسست وقد األمد، قصري واحد جيل يف كله هذا
التاريخ له شاء الذي الجيل فنحن عشريتي، بمثابة هم الذين قواهم، املنهوكة والنساء

والعناء. التضحية يحمل أن — باطًال وإن ا حقٍّ إن —
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ال استقرت فكرة حرارة، إلقائه يف وأزداد حديثي ألقي أنا إذ نفيس قرارة يف وكان
«… كرييوشكني مساعدة من يل بد «ال وهي: تتزحزح،

وتفرق هناك، من وتصفيًقا هنا من تصفيًقا ختامه وكان العمال، اجتماع وختمنا
بلغة لالجتماع وصًفا نيقوبول صحف يف رأيت التايل اليوم جاء ما إذا حتى الناس،
مجموعة يف الشعب عمال أمس «طالب السياسية: الكتابة مبالغات يف نعهدها التي الرياء
القديمة اإلنتاج معايري تراَجع بأن عاصفة، حماسة وسط نيقوبول يف التعدينية الصناعة
سطًرا الصحف تذكر ولم «… أن باإلجماع وأعلنوا تطوره، يف الزمن تالئم تعد لم التي

كرييوشكني. عن واحًدا
انتهت فلما اليوم، ذلك العمل نهاية يف مكتبي إىل يجيء أن كرييوشكني إىل أرسلت

استقبايل. غرفة يف حركة سمعت العمل، نوبة
بحيث مشغول كرافتشنكو الرفيق إن ذاهب؟ أنت «أين تقول: رسي أمينة سمعت

لقاءك.» يستطيع ال
حضوري.» يطلب أرسل الذي هو لكنه لقاءه، أريد لست «صدقيني –

وبينه؟» بينك «ماذا –
فأحرض.» الحضور مني يطلب إنه الرئيس؟ وبني بيني يكون أن عىس «ماذا –

كرييوشكني ودخل بالدخول، للزميل تسمح بأن وأخربتها رسي ألمينة جرًسا فدققت
بيده. قبعته ممسًكا

بالجلوس.» «تفضل قلت:
الوقوف.» أستطيع «شكًرا، –

بالجلوس.» تفضل الوقوف؟ فيَم «ولكن –
معه؟ العمل حال كيف فسألته يل، املقابلة ناحيته من مكتبي إىل وجلس

يف بقيت ما أعمل فأنا آخر، عامل كل مع حاله هو معي العمل «حال فأجاب:
تعمل.» قوة جسدي

إىل مزرعته ت ُضمَّ أن بعد الريف من جاء عامني، منذ املصنع إىل جاء أنه منه عرفت
أحرض وأنه األحمر، الجيش يف ذلك قبل يخدم كان أنه كذلك وعرفت الجماعية، املزارع

املال. إىل لحاجته باعه لكنه املتاع بعض معه
يعني، بما ذلك فيأتينا املوظفني، بعض منازل يف الغرف أرض تمسح زوجتي «إن –
عيشهم نفقات أدبِّر أن السهل من وليس ثالثة أطفاًال يل لكن كذلك، الثياب تغسل وهي

مني؟» حاًال خري هم من العمال بني وليس الشكاة فيَم ولكن
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سلوكه يف يكن ولم لوجه، وجًها إيلَّ وينظر وزنًا كلماته يزن أناة، يف يتكلم كان
القضاء. لترصيف زمامه أسلم عميًقا أسًفا إال يُبْد لم َخَور، وال غطرسة

الرؤساء، من واحد أنت أنت، إنك أقول؟ أن عىس ماذا أندريفتش، فكتور يا «نعم –
الناس حالة تفهم لن إنك دنياي، يف أنا وأحيا دنياك يف تحيا إنك طيبة، بحياة تستمتع

شاكلتي.» عىل هم الذين
هؤالء بحالة فهم عىل أكون فقد كرييوشكني، الرفيق أيها تعرف ال ما تزعم «ال –
القاطعة، اآللة يف تعمل أن تريد هل يل، وقل اآلن هذا عنك دع لكن تظن، مما أكثر
بعض حقك من وسيكون أكثر، أو روبًال وعرشين مائتني إىل سريتفع هناك أجرك إن

وحذاء.» حلة الثياب:
يعيش.» أن لإلنسان بد ال رسور، «بكل –

أعماق من ورسني وانرصف، فشكرني الجديد، عمله إىل ينقل أن أمري فأصدرت
عالمة أقل يبدي أن دون بكرامتها لنفسه محتفًظا آخره إىل األمر أول من أراه أن قلبي
املال من شيئًا له يدبر أن معه واتفقت «ستاروستني» واستدعيت الزيغ، عالمات من
مجموعة له ف تُْرصَ أن ذلك عىل زيادة أمرت ثم املتبادلة»، املساعدة «رصيد من يأخذه

وحذاء. العمل مالبس من
«أرستقراطي» وبني «كرييوشكني» مثل رجل بني االجتماعي الخلف مسافة كانت
وذلك واإلدارة، العمال بني املسافة من الناس شعور يف أبرز «إستاخانوف» نوع من
النوع من هم وَمْن «كرييوشكني» قبيل من هم َمْن بني الدائمة اليومية الصلة بسبب
الفوارق هذه توسيع عىل النية تعقد كانت الرسمية السياسة أن والظاهر «اإلستاخانويف»،
ذلك إىل استطاعت ما الناس بني والريبة العداوة يبث مما أخرى أسباب خلق وعىل

سبيًال.
يوم بعد يوًما يزداد ازدراءً يلقون الصناعة يف اإلدارة ورجال املهندسون كان
رسعة يف األمثال لغريهم يرضبون للذين «تعطيل» ومن «رجعية» من فيهم زعموه ملا
يف باإلخصائيني اإليقاع هذا يف الحزب من التنفيذية الهيئة رجال ساهم وقد اإلنتاج،
ينهار نفوذنا أخذ وهكذا بالئمة، نحوهم الالئمون يتجه لئال وذلك املهاجمني، أفخاخ
العاملة األيدي وبعض بل العمال ورؤساء املهندسني بعض أحس فلما ينقطع، ال انهياًرا
جزافية قرارات يتخذون راحوا رؤسائهم، دون لهم أصبحت العليا الكلمة أن الصغرية،
وجه عىل باإلنتاج النكبات أفدح إىل يؤدي ذلك كان ما وكثريًا أجورهم، من بها يزيدون

اإلجمال.
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يف الترصف حق لنفسها فاتخذت اإلنتاجية الكفاية أبواق يف السياسة ونفخت
الشيوعيني للموظفني الشئون هذه يف النهائية الكلمة كانت ما فكثريًا الصناعية، الشئون
بمشكالت متعلًقا األمر كان لو حتى املصنع، مدير أو املهندس دون الرشطة لرجال أو
الصناعة، دائرة يف األهلية والحرب الفوىض عهود من عهد صميم يف فكنا خالصة، فنية
جهة من األدنني وارتياب جهة، من موسكو من اآلتية التعليمات بن: حدَّ بني ووقعُت
صفة واإلرهاق العصبي االضطراب أصبح حتى النظام، وتدهور األعمال شاق بني أخرى

كادا. أو العادية حياتي
فجأة بعطب أصيبت اآلالت إحدى أن أعلم بي فإذا مساء، ذات التليفون وأيقظني
«وهذا قائًال: لنفيس فتمتمت املصنع، فروع من عليه أرشف الذي الفرع نصف فتعطل
بألوان يموج وجدته املصنع بلغت ما إذا حتى مالبيس، ارتديت ثم جديد.» رأس وجع
«دوروجان» حرض كما بنفسه، حرض قد نيقوبول يف السيايس القسم فرئيس املوظفني،
ومهندسون و«ستاروستني» «كوزلوف» وأخذ املساعدين، من وغريهما و«جرشجورن»
مكتبي يف الرشطة رجال من اإلخصائيون جلس بينما حلقات، حلقات يهرولون كثريون

مذكراتهم. ويدوِّنون الشبهات حولهم حامت َمْن يستجوبون
املتحمسني «اإلستاخانوفيني» بعض أن بد فال حدث، ما تبينت حتى طويًال ألبث ولم
وملا املخرطة، دوران رسعة من يزيدوا أن أساس غري عىل قرروا قد املهندسني، وأحد
عند كبري جزء منها انكرس ستالني يف بالعقيدة تصطبغ لم األسطوانية اآللة هذه كانت
اآللة ألن الخطورة؛ من كثري عىل األمر وكان العمل، عن آلة وتعطلت الرئييس الحزام
طويل. زمن قبل تغيريها أو إصالحها اإلمكان يف يكن فلم أملانية صناعة كانت املكسورة
فلم بوليسيٍّا، اتجاًها بتفكريهم يتجهون حينئٍذ هناك تكاثروا الذين املوظفون كان
املحققون فانبثَّ الحادث، هذا عن املسئولني ضبط عناهم ما بقدر فسد ما إصالح يعنهم
سادها السيايس، للقسم الرئييس املكتب يف رسية استجوابات وقامت املصنع، أرجاء يف
املساء ذلك يمِض لم بحيث أسئلة، إيلَّ هت وُوجِّ مرات عدة ُدِعيت ولقد والشتائم، التهديد
البسيطة فالتعليالت العمل، مبارشة يف النفع كثري أعد ولم قواي خارت حتى فيه بما
فكنت تفكريه، يف وعجز التواء من به اتصف ملا «جرشجورن» لتقنع تكن لم الواضحة
ذكر وكلما ذاك، أو الشخص هذا اتهام عىل «دليل» ب ويطالب ويزبد ويرغي يصيح تراه
كبار عىل الرقابة يفرضوا أن يكفهم ولم مكمنه. من فوًرا يربز أوراق ملف رأيت اسًما

العمال. من الدنيا الصفوف عىل كذلك فرضوها بل املوظفني،
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بصدده، نحن فيما لنا باملعني أراك لست «كرافتشنكو، قائًال: جرشجورن ورصخ
تساعدنا أن ينبغي أنت نفسك أجل فمن ذلك! ثمن تدفع قد إنك لك: قلت إن وصدقني

التخريب.» عوامل ضبط عىل
ميكانيكي عامل جاءني االضطراب، بأسباب املليئة األيام هذه معمعان يف نحن وإذ
هياجهم يف اآلخرون كان فبينما شباشنسكي، مساعده يصحبه — دوبنسكي هو — ماهر
الحرارية التجارب ويجريان املعادن يخربان العظيمان امليكانيكيان هذان كان يحققون،
يصنعا أن مستطاعهما يف بأن الرأي إىل البحث بهما وانتهى التصميمات، ويخططان
الزمن تبعة تقع ال فشلهما حالة يف بأنه ضمانًا أرادا لكنهما املكسورة، لألجزاء بديالت

عاتقيهما. عىل املفقودة واملادة الضائع
جديرة يقرتحانها التي التجربة أن قررت وأرقام، رسوم من قدماه ما دراسة وبعد
الرجلني لهذين وقاية و«بروسكي» و«كوزلوف» «لرباتشكو» قراري فأبلغت باالختبار،
خاركوف يف األنابيب» صناعة «رياسة ل أرسلته وافيًا تقريًرا أمليت وكذلك لنفيس، وحماية

إجرائها. يف بالبدء وأمرت ومادة رجال من يلزمها ما للتجربة عينت ثم
يشغلني كان فقد السيايس، الحرص أسباب من اتخذته ما كل من الرغم عىل لكن
أن السيايس القسم مكتب يف التحقيق مجرى من أعلم أن يل تصادف إذ عميق، قلق
الرسمية، الهيئة ِقبَل من الريبة من غمامة تكتنفه كانت أدريه ال ألمر هذا «دوبنسكي»
ملا لكنه اإلعجاب، موضع الجميع من وكان قادًرا، وقوًرا هادئًا مسنٍّا رجًال كان أنه مع
ما نمط من املثقف الرجل يمثل كان فقد مطالعاته، واتسعت بنفسه نفسه علَّم قد كان
الذبذبة نحو ظاهر بشكل يميل بأنه عندئٍذ إليه ينظرون أخذوا نمط وهو الثورة، قبل
الديمقراطيني فريق من «املنشفية» الجماعة يف عضًوا «دوبنسكي» كان ولقد السياسية،
له يخلص عمل يف يقضيها عاًما عرش ثمانية يكفه ولم القيرص، برياسة االشرتاكيني

صحيفته. من الشنيعة الوصمة هذه ليمحو السوفيت إرشاف تحت
عقولهم اصطبغت الذين هؤالء إىل ُخيَِّل فلقد يشء، كل من وأهم يشء كل وقبل
يصعدون الذين النفوس، يف الفزع أثاروا إذا إال يحيون ال الذين الرشطية، بالصبغة
قديم يف السحرة يتعقبون الناس كان كما األبرياء يتصيدون والذين غريهم أكتاف عىل
وأراد االضطهاد، أساليب فيه يمارسون جميل هدف «دوبنسكي» أن إليهم ُخيِّل الزمان،
سبيل يف عملية بفكرة تقدم الذي الوحيد الرجل هو «دوبنسكي» يكون أن الساخر القدر
«جرشجورن» يتخذ أن عندي فاألرجح تجربته، فشلت فلو مجراه، إىل اإلنتاج إعادة
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كان الذي هذا يتهمون عندئٍذ ألنهم مثلها؛ انتظار يف هم فرصة الفشل هذا من وعصبته
املتعمد. التعطيل بتهمة «منشفيٍّا» عضًوا ماضيه يف

املخربون ووقف أيام، أربعة و«شباشنسكي» «دوبنسكي» مع املصنع يف ظللت
عن األمور بنا حادت ما إذا الثبور بنا لينزلوا يرقبون، جانبًا السيايس للقسم التابعون
اآللة اختربنا حني صدورنا يف تضطرب عاطفة إىل انتهى أمرنا لكن املستقيمة، الجادة
عجلة دارت لقد تدور! اآللة فإذا حديثًا، لها ُصِنَعت التي الجديدة األجزاء تركيب بعد

جديد. من دورتها اإلنتاج
الرشطة فإن أخرى، أسابيع بضعة سبيله يف التحقيق مىض فقد كله ذلك ومع
أخذها عطب، عن اآللة أصاب ملا بهم تمثل أشخاص أو شخص إيجاد يف فشلت ملا
عالقتي أن أظن وال املرشوعة، فريستها عن ُخِدَعت قد كأنما الرجاء خيبة وأحست الغيظ
كتمان عىل املحافظة تمام أحافظ لم إنني إذ إصالح؛ من تمَّ بما حسنت قد برجالها
رجال من اليقظة هذه كل يستحق ال بسيط حادث نظري يف كله األمر أن فأعلنت رأيي

الرشطة.
يميض أال فكاد الحزب، أو العمال نقابة بمندوبي األيام عىل عالقتي حسنت وال كال
بعقل اإلنتاج إدارة يف وسيلتي وبني السياسية حماستهم بني صدام من يخلو أسبوع
قليًال عدًدا وبينهم بيني وقعت التي الحوادث عرشات من أختار ذا أنا وها سليم، فطري

جزاًفا. إال أختاره ما أختار وال الذاكرة، يل أبقته مما
املصنع فروع من عليه أرشف كنت الذي الفرع وجدت أن صباح ذات حدث فقد
الجو ُشِحَن كأنما وأحسست الخلل من يشء حدث فقد عجيب، اضطراب أصابه قد
من مرأى وعىل املكان، أركان من ركن ففي السبب، شهدت ما ورسعان بالكهرباء،
ضخمة الفتة عليها وُوِضَع فنيٍّا ا رصٍّ األنابيب بعض ت ُرصَّ املصنع، يف كان من كل
الحركة يعطل ذا من ومهندسوه القسم هذا عمال يعلم أن «يجب يأتي: ما عليها ُكِتَب

اإلستاخانوفية.»
التالفة، األنابيب من عدًدا وجدوا أنهم فالظاهر بأسماء، طويلة قائمة ذلك تبع ثم
القائمة يف املثبتة األسماء أن مع النحو، هذا عىل املسئولني طائفة يذلوا أن فأرادوا
يف والعيب التقصري، من يشء عليهم يؤخذ ال مخلصني لعمال كلها — أعلم فيما —
عىل جزاًفا التبعة إلقاء يمكن وال الصلب صفاء يف شوائب إىل راجًعا يكون قد األنابيب
مكانها، عن تَُزال أن الفتة من عليها وما «املعروضة» األنابيب بهذه فأمرت الناس هؤالء
وهو عمله، يف تدخيل عىل تقريًعا وقرَّعني شديًدا، غضبًا لذلك «ستاروستني» وغضب
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من أغض بأنني التهديد نغمة فيه تلميًحا يل وملَّح سياسية»، «تربية النقابة أعضاء تربية
شأن. ذا يكون أن ينبغي ما شأن

مع شعره ابيضَّ الذي «ماكايف» شهدت حتى وقت طويل ذلك بعد يمِض ولم
صمت يف يبكي شهدته — عمله لجودة منزلة نفيس يف له كان عامل وهو — السن تقدم
بصورة فإذا فنظرت املقابل، الحائط إىل أشار الخرب، ما سألته فلما بعمله، قائم هو إذ

اإلستاخانوفية.» للحركة «متلف تحتها: وُكِتَب ُعلَِّقت قد العامل لهذا «هزلية»
بأني أعرتف فإني العار، هذا من خلصني أندريفتش، «فكتور قائًال: إيلَّ ورضع
عدة، أيام مدى عني يل تغمض ولم مريضة زوجتي أن هي والحقيقة إثًما، اقرتفت ربما
التلف لقاء مني يأخذوا أن يكفيهم أال إثم، من اقرتفته ما هذا يف ولعل بًرشا إال فلست

اآلخرين؟» لهزء بي التعريض هذا ذلك إىل يضيفوا أن بد أال أجر؟ من اقتطعوه ما
العمال. رئيس فناديت

الالفتة؟» هذه علق الذي ذا «من سألته:
قسمنا.» به املنوط العمال نقابة «رئيس –

مكتبي.» إىل وأرسلها فوًرا «انزعها –
املشكالت.» نفيس عىل لجلبت ذلك فعلت فلو كرافتشنكو، رفيقي يا أستطيع «ال –

تبعته.» متحمل وأنا أمري األمر إن له: «قل –
من عدد جاءني حتى دقائق بضع ذلك عىل يمِض لم لكنه املسيئة، الالفتة وأزيلت
يتكلمون جميًعا وأخذوا حويل، فتزاحموا الحزب، متهويس ومن العمال نقابة موظفي
يتهمونني كما التدهور، وتشجيع السياسية» «الرتبية بتعطيل يتهمونني واحد، وقت يف
خاركوف إىل مني شكاتهم رافعون بأنهم وهددوا والحزب»، النقابة نفوذ «أهدم بأنني

موسكو. إىل بل
وجهة من أما بالشكوى، نفوسكم رضيت ما اشكوا رفاق، يا جميل جد «هذا قلت:
من تهدمون وبما رجايل، إىل إساءة من تقدمون بما بالتعطيل تُتَّهمون الذين فأنتم نظري
تعاكسوني، أن بدل تعاونوني أن بكم وأجدر املكان، هذا رئيس أنا املعنوية، العمال قوة
الوقوف بدل عامًال اآلن يكون أن يجب كان بعضكم إن أنساها: أن قبل كلمة لكم وألقلها

مجادلني.» هنا ها
الشكاوى إليه وصلت فقد حضوري، يطلب «كوزلوف» أرسل النهار ذلك تقدم وملا
أن ورسني رأيي فعرضت «عظيم»، لخطر رأيهم يف وإنه «ماكايف»، شأن يف ُقدَِّمت التي
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الناس هؤالء حماقة استثارت ما إذا ظهريي يكون أن ووعد نظري، لوجهة موافًقا أراه
السياسة، متهويس ضد العمال جانب إىل أقف بأني الخرب وشاع العليا، الدوائر بعض
َمن إىل مسيئًا ذلك كان لكن العمال، قلوب يف مكانتي رفعت هزة النفوس يف فأشاع

النفوذ. ذوي الحزب رجال ومن املوظفني من شئت
عطبت أن وذلك أسابيع، عدة ومجهودي وقتي من استنفد حادث كذلك وحدث
فتعطل جديًدا، جزءًا املكسور بالجزء نستبدل أن علينا وشق أملانية، صناعة من آلة
الرشطة رجال جديد من القسم فدهم أربعة، أو أيام ثالثة عمله عن مصنعي من جانب

الجاهمة. الوجوه ذوي من السلطان» و«أصحاب
إليه، انتهيت ما رسعان تصويًرا حقيقته عىل األمر يل صوَّرت دراسة الحالة ودرست
خطأ تناول قد العمال أحد يكون أن بد وال رديئًا، الضوء وكان الليل، أثناء حدث فقد
لنوع ُمَعدَّة اآللة كانت فقد تناولها، إىل قصد التي القطعة هي تكن لم الصلب من قطعة
يحتوي صلب فيها ُوِضَع إذا أما ضئيًال، قدًرا الكربون من فيه ما يكون الصلب من
تصاب فإنها املائة، يف اثنني عىل النيكل ومن املائة، يف ٢٠ إىل ١٨ عىل الكروميوم من

عويص. لغز من ثمة يكن ولم حقيقته عىل األمر هو هذا بالعطب،
يتعقب يزال ال كان فقد حدث، ملا تعلييل بسالمة يقتنع لم االقتصادي القسم لكن
الصلب يحلل فراح ضبطها، من بعُد يتمكن لم التي التخريب مؤامرات من توهمه ما
من اإلخصائيني ويستدعي العمال، من عرشات ويستجوب يرضيه، الذي النحو عىل
وبدا دنيربوبرتوفسك، معهد يف التعدين أستاذ من تقارير عىل ويحصل املدينة، خارج
«وجهة تكون ماذا ترى الرشطة، رأي يف «غريبًا» التقارير يف واحد رأي عىل اإلجماع هذا
بينهما أيكون كرافتشنكو؟ مع اتفق الذي األستاذ هذا يعتنقها التي السياسية» النظر
حذر؛ عىل فيه كنت جدال يف الطوال الليايل أنفق جديد من فعدت التعارف؟ من صلة
تعود أن مؤداها يكون قد اللسان، هفوات من هفوة أية غافًال، بها أنطق كلمة أية ألن
املرة هذه «جرشجورن» وحاول نفيس، عىل أقول وال عامل، أو مهندس عىل بالخراب
«دوبنسكي»، يف يحرصه بحيث االتهام نطاق يضيق أن السابقة املرات يف حاول كما أيًضا

الحديث. مواضع من موضع كل يف امليكانيكي هذا عن دافعت لكني
بإمضاء مذيًال األمر وكان الصدأ، يأتيها ال أنابيب بصناعة مستعجل أمر وجاءني
النوع هذا بمثل خربة لنا تكن ولم األمر، هذا ملثل ا معدٍّ مصنعنا يكن ولم «أورزنكدز»،
مما أكثر الصدد هذا يف منا يتوقعوا أال األمر أويل أنذرنا أن بعد فقبلناه العمل، من
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الرضب هذا خربوا رجال قوامها ذلك عىل تعيننا فرقة موسكو من لنا فأُرسلت ينبغي،
األنابيب، هذه أجلها من ُطلبت التي الكيميائية الصناعة خربوا كما األنابيب، رضوب من
نحيل رجل وهو «تيموشنكو»، اسمه التعدين يف إخصائي الفرقة تلك رجال بني وكان
من حالة يف أنه إيلَّ وُخيَِّل شعره، يف يدبُّ الشيب أخذ وقد منظاًرا يلبس السن، صغري
يعيش وقتئٍذ كان االسم، بهذا يسمى مشهور أستاذ ابن إنه يل وقيل املتصل، الذعر

املتحدة. الواليات يف ويحارض
مما يكن ولم يكون، أن له توقعنا كما بدء ذي بادئ الخطى بطيء العمل وكان
بل لالستعمال، يصلح مائة كل يف ١٠ من أكثر األنابيب هذه من األمر أول أنتجناه
لريشدونا، كثرية نواٍح من خرباء وجاءنا معيبًا، خاللها أنتجناه ما كل كان أيام مرت
العمل، يف السري يف الرسعة ومقدار الحرارة درجة خاللها فبحثنا كثرية اجتماعات وعقدنا
قلًقا بصناعته، أُِمْرنَا ما ينجز أن عىل حريًصا كلنا وكان االلتحام، وأنواع الصلب وأنماط
فقد صدورنا، يف نكنُّها التي السياسية العقيدة أمر من يكن فمهما تعطل، من أصابنا ملا
األبد، إىل فباقية الروسيا أما يميض، قد وستالني يجيء قد ستالني أن جميًعا أحسسنا
كان ما أما الصناعي، الروسيا مستقبل هو إنما للخطر، أمامنا معرض اآلن هو وما
يكون أن عىس ماذا فقط: واحد يشء فهذا عديدهم، علينا تكاثر الذين املخربون به يُعنى

الخافية؟ التخريب عوامل من هناك
تصدأ ال التي األنابيب صناعة يف ْقنَا وُوفِّ الفنية، مشكالتنا حل إىل األمر بنا وانتهى
علينا طيبة مكافآت وُوزَِّعت الكيميائية»، كيمورفو «جماعة لدى قبوًال صادفت بحيث
فيها فثبتوا فريسة عىل وقعوا قد أنهم ظنوا وزمالءه «جرشجورن» أن غري جميًعا،
طائفة ومعه الشاب «تيموشنكو» هي بالطبع الفريسة وكانت تميض، يََدُعونها ال أنيابهم
جلسة أثناء مساء ذات فحدث خاركوف، إىل الصناعية الرشكة أرسلتهم املهندسني من
رأيس عىل غضبه لهيب يصب «جرشجورن» أخذ أن الليل، منتصف يف انعقدت عاصفة
«تيموشنكو» أن أعلم ألم لحزبه؟ عاق وغد ابن من «الحامي موقف أقف فلماذا املكدود،

للرأسماليني؟» عنده ما أسلم الذي بأبيه اتصال عىل كان
وسعه بذل قدير، شاب أنه هو عنه لك أقوله أن أستطيع ما «كل مؤكًدا: فقلت
لم أنه لك أؤكد لكني كثرية، مصاعب صادفنا قد إننا نعم منقوص، غري واجبه وأدى

املصاعب.» تلك من يشء يف سببًا خطؤه كان بحيث أبًدا يخطئ
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الكيميائية، الصناعة يهم مما األمر هذا أن أذكر كرافتشنكو! يا بالنار تلعب «إنك –
معاونتنا يف إصبًعا تحرك أراك فلست ذلك ومع الوطني، بالدفاع يتعلق أمر إذن فهو

التخريب!» عوامل حصد عىل
باالتصال أهدد أن دفًعا الناس دفعني حني إال غيِّه عن «جرشجورن» يقلع ولم
كانت وهكذا الرشطة، رجال من عميل يف التدخل هذا عىل ألطلعه تليفونيٍّا «أورزنكدز» ب
وضعت ولو إليه، أستند ظهري يل كان قد أن هي كله املوقف هذا يف الوحيدة الحسنة
أحد يف طويل زمن منذ نفسه أللقى يؤيده كهذا ظهري بغري املوقف هذا مثل يف مهندًسا

السخرة. معسكرات من معسكر يف أو السجون،
الدعوة هذه أن إيلَّ ُخيَِّل ١٩٣٦م، عام أوائل يف موسكو إىل «أورزنكدز» دعاني وملا
كانت السيايس بالقسم عالئقي أن ذلك لحمايتي، املالئكة أرسلتها الواقية الدرع بمثابة
نيقوبول يف حياتي وباتت للمروق، ثغرة أمامي يعد ولم التحرج من بعيًدا ا حدٍّ بلغت قد
الرشطة أفعال عن أغيض أن أو األبرياء أتهم أن أبيت ألني يحتمل؛ ال ا حدٍّ الصعوبة من
أستجمع أخذت فقد «الوزير» ملقابلة ُدِعيت وقد أما الخاطئة، الظنون إليها تدفعهم التي
تعود. ال قد سنحت فرصة فتلك يديه، بني الوقائع أبسط أن مستطيع لعيل شجاعتي

مست قد الحاجة إن فقال: دعاني، فيَم أنبأني ثم ودية، تحية «أورزنكدز» حياني
املرسومة الخطة وإن «باكو»، يف البرتول استخراج لصناعة األنابيب من خاص نوع إىل
األنابيب. تلك من معني مقدار إنتاج بها نستطيع التي الرسعة عىل كلها تتوقف للبرتول
إليهم، الركون أستطيع ممن أنك أعلم ألنني صديقي يا إليك أتجه «إنني قال:
كافأتك التوفيق أصبَت فإذ عاملة، وأيٍد ومواد آالت من تريد ما يديك بني وسيكون

بالعالوات.» جميًعا زمالءك وكافأنا وسام، بسيارة
من يعوزنا بما عالم أنك ليرسني وإنه وسًعا، أدخر ال جهدي باذل أني شك «ال –
من ظروف يف أعمل أنني كونستانتينوفتش» «جريجري يا تعلم أن أحب ولكني آالت،

اليأس.» ينتابني لذلك املستحيل؛ من رضبًا الحياة تجعل السيايس القسم تدخل
تعني؟» «ماذا –

فريسته، الصائد يتعقب كما الفنية أعمالنا يتعقبون كيف تفصيل يف أقص فأخذت
يف املرشوعات وسائر — مصنعي حوَّل مما واالتهام االضطهاد حمى تأخذهم وكيف
كيف و«جرشجورن» «دوروجان» عن وأنبأته التطهري، قاعات من قاعة إىل — نيقوبول
خيالهما، لهما يخلقها التخريب عىل مؤامرات الجارية الحوادث من يجعال أن يحاوالن

و«دونبسكي». «تيموشنكو» مثل األبرياء اتهام عىل الناس يجربان وكيف
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السكوت، أستطيع أعد لم لكني األمور هذه يف الكالم أحب «ال قائًال: حديثي وختمت
السيايس؟ القسم أم الثقيلة الصناعات رياسة أهي التعدين؟ صناعة يدير الذي ذا فَمن
إجراء تنفيذها يقتيض التي األوامر تنفيذ نستطيع كيف الجديد، تجريب نستطيع كيف
فشل من يصيبنا ما كل ُعدَّ إذا واحدة، خطوة األمام إىل نخطو أن نستطيع كيف التجارب،
كيف بل والتخريب؟ اإلتالف عىل مؤامرة الجديد العمل بداية يف خطأ من فيه نزلُّ ما وكل
من تنقطع ال «مراقبة» تحت نفسه وجد إذا كان ما كائنًا عمًال يؤدي أن إنسان يستطيع
وغريهم اإلستاخانوفية الرسعة وأنصار النقابة وطوائف الحزب ولجان الرشطة مخربي

باملئات؟ يَُعدُّون ممن
يف يعملون الناس ندع بحيث الجاسويس اإلرهاب هذا وقف من يمنعنا الذي ما
أو املوت يفنيه أن كاد وإخصائيني مهندسني من القديم الجيل إن وهدوء؟ طمأنينة
نشأة الغالبة كثرتنا نشأت السوفيت، أنصار من اليوم وأصبحنا التصفية، عليه تقيض
من بعوامل مدفوعني نعمل بحيث للثقة أهًال نكن لم فإذا يشاء، كما الحزب هيَّأها
أطيق أعد فلم الوزير الرفيق أيها نفيس عن أما بالدنا؟ رقي يف الرجاء فأين ضمائرنا،
نحلة كأنني دواًرا رأيس يديرون ينفكون ال األوغاد فهؤالء الظروف، هذه مثل يف العمل

تسكن؟» وال تقف ال دوامة يف َدوَّاًرا كان إذا ينتج أن الرجل تريدون فكيف تدور،
الشيخوخة وكانت آن، بعد آنًا شفتيه يعضعىل الكآبة، وجهه تعلو «أورزنكدز» كان
إىل يسارع يعد ولم األخريين، العامني أو األخري العام يف رسيًعا دبيبًا جسمه يف دبت قد
الواثق تفاؤل عن قلبه من الصادر باملرح يفور يعد ولم قبل، يفعل كان كما الضحك
يشء عن يفصح أال كاد فقد ذاك إذ مشاعره أمر من يكن ومهما قبل، يفعل كان كما
عضو حال كل عىل فهو عجب وال املصانع، مديري من مثيل له مرءوس إىل نفسه يف مما
من العدد هذا نحو أو عضًوا عرش اثني من عضًوا أعني العليا»، السياسية «الهيئة يف

بستالني. صلة يكونون ما أقرب كانوا الذين الرجال
إيلَّ تحدثك عىل ألومك ولست صديقي، يا نفسك من «هدِّئ خافت: صوت يف يل قال
أخفي ولن أنت، حيث من تراها فال عليك تخفى كثرية أشياء فهنالك تحدثت، ما بمثل
وأفضوا الحزب، يف أعضاء هم الذين املهندسني قادة من آخرين مئات من واحد أنك عنك
دمت ما أنني أعدك فإني خاصة عنك أما … بعينه املكان هذا ويف الشكاة هذه بمثل إيلَّ

إليك.» مني وعد هذا بسوء، أحد ك يمسَّ فلن لواجبك، مخلًصا أنت دمَت وما حيٍّا،
اإلقليمية اللجنة أمني «هاتايفتش» الرفيق فوره من تَْلَفن بل أخرج، حتى ينتظر ولم
— مني مسمع عىل — وأخذ إرشافه، تحت نيقوبول منطقة تقع الذي دنيربوبرتوفسك، يف
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عن نيقوبول يف السيايس القسم يكفَّ بأن وأمره قاسيًا، تعنيًفا «هاتايفتش» يعنِّف
يصنعون. ما أسباب له فلتبلغ وإال «كرافتشنكو» الرفيق مضايقة

هذا؟» يرضيك «هل وقال: مبتسًما السماعة ووضع
يزال ال إذ شيئًا، األكرب اإلشكال من يزيل يكاد ال ذلك لكن جزيًال، شكًرا «أشكرك –

قائًما.» املخيف النظام هذا
القسم دعاني أْن فجاءًة «أورزنكدز» مات حتى اليوم ذلك منذ قط يحدث ولم
املعهود نشاطهم يف يعملون حويل املخربون ظل نعم شيئًا، استجوبني أو السيايس
بسوء، منهم أَمسَّ لم لكني — غريهم ومئات و«يودافني» و«رومانوف» «ماكاروف» —
فقد يخصني، فيما وامتعاض شكوك من الرسية الرشطة رجال نفوس يف ثارت فمهما
الذي اليوم يجيء وقد موسكو، يف ظهريي أوامر عىل بناءً مؤقتًا صدورهم يف كتموها

مخيف. خضم يف فيغرقوني القيود، هذه من فجأة يفلتوا أن لهم يتيح
أمامهم وبسطُت فيه، الفنية واإلدارات املصنع رجال كبار فجمعت نيقوبول إىل عدت
الُعَدد وجاءتنا معينة، بواجبات منهم عدًدا وكلَّفت «أورزنكدز»، إيلَّ بها عهد التي املهمة
ذلك بعد وظللُت دورانها، يف العمل عجلة أخذت ما ورسعان الوزير، وعد كما واملواد
األنابيب من أنتج أن استطعت حتى منزيل، يف أنام مما أكثر مكتبي يف أنام أسابيع
جديد من التهاني فجاءت أساسه، عىل الخطة ُوِضَعت مما أرسع بنسبة «باكو» ل الالزمة
إيلَّ وطار الصحف، يف صورتي ونُرشت و«موسكو» «خاركوف» من املصنع عىل منهالة

بنفسه. ليشكرني «خاركوف» من «إيفانتشنكو»
سبيل يف قام ما نقهر أن استطعنا حني الحقيقية الغبطة هزة نفوسنا اهتزت وقد
سبيلنا اعرتض ما عىل بتغلبنا فرحتنا وكانت صعاب، من العسري الصناعي املرشوع هذا
وما تقدير، من الرسمية الهيئات به لنا اعرتفت بما غبطتنا من أعظم املشكالت ألوف من

مالية. مكافآت من منحته
منذ تعارفنا فقد لعشاء، ليلة ذات دعاني نيقوبول يف «إيفانتشنكو» كان وملا
يف عندئٍذ قضيتها التي الفرتة خالل كنت وإن وإني إخالصه، يف أثق وكنت سنوات،
كنت فإنني الوزير تأييد بفضل منزلة ارتفعت قد — عام عىل تزيد وهي — املصنع
مثل إثر يف مثًال «إيفانتشنكو» ل أروي وجعلت الجاسوسية، فخاخ يف عذاب من أتلوَّى
روح قتل إىل التخريب، عىل مؤامرات وجود وتوهم الرشطة تدخل يؤدي كيف له ألبنيِّ

اإلنتاج. وتعطيل االبتكار
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وال أندريفتش» «فكتور يا به تشعر الذي هذا «أُْدرك حزينة: نغمة يف فأجابني
صناعية ملنطقة رئيس ذا أنا فها حظٍّا، ذلك من أوفر الرجال من األعلني أن تحسبن
بناء تقويض يف ساهم ورجل قديم، وشيوعي الحكومة، يف وعضو املناطق، أكرب من
ال! لكن للثقة، محل أنني هذا إزاء وهمك إىل يسبق فقد أكتوبر، ثورة يف باالس» «ونرت
لم الذي أنا الفزع، نفيس يف تشيع بحيث تكاثرت قد والحرشات النمل من الجموع فهذه
بتحقيقاتهم حريوني لقد للخطر، الحياة تتعرض حني الوغى حومات يف الفزع ما يعرف
من أحًدا أظن ما كله؟ هذا ففيَم أين، وإىل أسري أين من أعلم أعد لم حتى وشكوكهم

«الرئيس».» إال األمور مجرى يعلم الناس
إحساًسا لشخيص باستقالل أحسست الرشطة، كابوس مؤقتًا صدري عن انزاح ملا
«دستور إىل املتفائل بعني أنظر أن الوهم هذا بفعل يل فتهيأ طويًال، يدم لم موهوًما
حزب أيدي يف مركزة السلطة بقاء أن يل بدا فقد حديثًا، أذيع قد كان الذي ستالني»
للناس تكفل بحيث رصيًحا ا نصٍّ عليها نص التي الضمانات من وأهمية خطًرا أقل واحد
والقبض، السجن أنواع تقييد وهو هذا، من أهم هو ما لهم تكفل بل املدنية، حقوقهم
أننا شك فال إذن العليا، الدوائر يف التفكري اتجاه عىل دليًال الجديد الدستور هذا كان فلو

اإلرهاب. مراحل أخبث اجتزنا قد
ولقد يتنفسه، هواء من له بد ال كما به يتعلق رجاء من اإلنسان لحياة بد فال
بها يتمتع التي اإلنسانية الحقوق من الزيادة إىل تؤدي قد التي الطريق تحسست
ذلك يف وكنا الناس، من األلوف ألوف ذلك إىل الطريق تحسس كما السوفيت، املواطنون
ذلك يف كنا اليأس، أعماق أعماق إىل بنا يغوص قد غرق من ألنفسنا النجاة نلتمس
استثنينا فلو وإذن شأنها، قل مهما أمامنا تبدو األمل بوادر من بادرة بكل النجاة نلتمس
الجديد الدستور يف يروا فلم تشاؤم، من كثيفة غشاوة قلوبهم عىل رانت ممن قليًال عدًدا
الشيوعيني إن نقول: أن لنا لصح القليل النفر هذا استثنينا لو أقول: جديدة، خدعة إال

فيه. ما تحقيق إىل نفسه تتوق من تقبُّل الدستور تقبلوا
كنا لقد أحياء، لبقائنا الزًما رشًطا حني بعد حينًا نفوسنا يف األمل إحياء كان فقد
عقولنا نخدع أن نريد كنا إرساف، من فيه يكن مهما إيمان إىل أنفسنا نسلم أن نريد
ويمنِّي املعاذير، نلتمس وكنا إخالص، يف املتشككني شكوك نحارب فكنا حواسنا، ونغالط
خال ما إذا تحقيقها بإمكان نؤمن نكن لم آمال من التفاؤل لنا يصوره بما بعًضا بعضنا
صحرائنا يف يخلق لم ديمقراطية» دساتري من األرض عىل ما «فخري نفسه، إىل منا كل

رسابًا. إال السياسية
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التساهل؟ من يشء عىل فحملهم السادة أفزع الذي هو «كريوف» قتل أيكون
للحبشة إيطاليا اغتصاب هو فهذا الحرب، نحو سائرة — بدا فيما — كانت فأوروبا
النازي، سيفه يهز هتلر هو وهذا إسبانيا، يف أهلية حرب أعقبته قد اللصوص اغتصاب
الرويس الشعب صفوف يوحدوا أن عىل ذلك إزاء صمموا قد — إذن — السادة أيكون
جذوة صدورنا يف ننفخ أخذنا هكذا الحرية؟ فتات من عليه به يتفضلون بما وراءهم
اإليمان جذوة نبقي أن علينا يسريًا يكن ولم االرتياب، نوازي أذهاننا يف ونجحد األمل،
من نعهده لم نحٍو عىل عاتية فيها تهب األعمى اإلرهاب ريح أخذت وقت يف مشتعلة
الحريف، بمعناه صحيًحا يكون يكاد إغماًضا عينيه إغماض من لإلنسان بد ال وكان قبل،

األمل. من بصيص آخر عىل لنفسه يُبقي حتى
العمال جموع فأدت نيقوبول، يف الصناعية مجموعتنا لتوسيع جاريًا العمل كان
عىل سكنانا محالِّ وتضييق طعامنا موارد تقليل إىل الجديد بالبناء يقومون كانوا الذين
باألمل فيه يجيش صدري كان الذي الوقت يف يوم، ذات وحدث مثيًال، له نشهد لم نحو
السيايس القسم جنود من فرقة رأيت أن حدث أفضل، هو ما نحو بنا يسري تغيري يف
جاءوا قد أنهم وهو واحد، معنى إال لذلك يكن فلم الجديد، البناء مكان حول تحوم

تسخريًا. لذلك سخروهم برجال للعمل
خمسمائة أو أربعمائة وجدت إذ التخمني؛ أخطئ لم فوجدتني املكان من ودنوت
وجدتهم املسلحة، الحراسة تحت يعملون وجدتهم الشقاء، أضناهم والنساء الرجال من
كل يف مثيًال له أشهد لم ما األىس عالئم من وجوهها عىل البرشية الكائنات من جماعة
صورة يف األجساد وانحطاط والقذارة الثياب هلهلة من كانوا فقد سنني، من عشت ما
كأنهم يعملون وراحوا كله، ذلك من بشاعة أشد كان ابتسام غري يف سكونهم لكن بشعة،
إىل ينظرون يعودوا لم حتى بالحياة اهتمام كل فقدوا وذلة، مسكنة عليهم بَت ُرضِ ناس
مقربة عىل يعملون كانوا الذين األحرار بالعمال يختلطون أو الفاحص، نظرة حولهم ما

منهم.
َصت ُخصِّ ثكنات إىل يساقون ثم ون يَُصفُّ يوم كل نهاية يف املسجونون هؤالء كان
«االتفاق» تم قد العمال هؤالء أن علمت دقيق بحث وبعد أميال، بضعة عنا تبعد لسجنهم
السيايس القسم رجال وبني املنشآت هذه بناء عىل القائمني املوظفني بني استخدامهم عىل
يُْدَفع مما يقرب مبلغ سجني كل عن السيايس للقسم يُْدَفع بحيث رسمية، مفاوضات يف
السياسيني املسجونني من املاليني يسخر السيايس القسم كان وهكذا األحرار، للعمال

307



الحرية آثرت

الحديدية السكك مد يف أو الذهب استنجام أو امللح استخراج يف — مباًرشا تسخريًا
تبقى ما إذا حتى — املواني وبناء املستنقعات وتجفيف الغابات من الخشب واحتطاب
سوفيتية مرشوعات يف رقيًقا استغلوه كله؛ ذلك بعد فيض السياسيني املسجونني من

أخرى.
وسبحت صديق مع بخاريٍّا قاربًا استقللت أن الصيف إبان األسبوع عطلة يف وحدث
من مكانًا بلغنا فلما النبيذ، من وزجاجة الطعام من كثري معنا وكان الدنيرب، نهر يف به
يف طويلة مشية ذلك بعد مشينا ثم فأكلنا، جلسنا األشجار، تظلله الهواء بليل الشاطئ
حنية إىل جئنا ما إذا حتى أمامنا، صوتًا نسمع فجأة نحن وإذا الشط، حذاء يمتد طريق
رجال من مئات بضع ورأينا املستنقعات، تغطيه فسيًحا منبسًطا وجدنا الطريق يف

مسلحة. حراسة تحت يشتغلون ونساء
أصنعه أن يل بدا ما أول وكان فاحشة، عىل نفيس أقحمت كأنما أحسست عندئٍذ
املكان، نحو جذبًا جذبنا دافًعا لكن شيئًا، رأيت مما أَر لم بأني متظاهًرا أنسحب أن هو
منهم تتبني تكاد فال ُرَكبهم، إىل واملاء الطني يف يغوصون هالهيلهم يف العمال حيث
رءوسهم، فوق تموج املستنقع بعوض من سحائب وأخذت اإلنسان، صفات من شيئًا
أن فالظاهر املسخرون وأما البعوض، أنفسهم عن ليذبُّوا املشاعل الحراس أشعل فقد
مالمحها عىل فتاة عىل األمر آخر برصي واستقر الحرشات، لسع أجسادهم اعتادت قد
ال بمجرافها عاملة تنفك لم لكنها البعوض، بفعل ويداها وجهها اسودَّ األموات، سحنة

الحياة. قيد عىل تزال ال وهي أكًال تؤكل أنها تدري تكن لم كأنها بيشء، تحفل
ضابط. منا ودنا

للمتفرجني.» معرًضا هذا ليس املواطنان؟ أيها سبيلكما إىل تنرصفان ال «ملاذا قال:
من يهمني مما أراه الذي وهذا املصانع، أحد ورئيس الحزب رجال من «أنا قلت:

هؤالء؟» يصنع فماذا الخالصة، الفنية الوجهة
املستنقع.» نجفف «إننا –

السيايس؟» القسم به يقوم مرشوع «أهو سألته:
السيايس القسم مع «تعاقدوا» لكنهم نيقوبول، يف السوفيت به يقوم بل «كال، –

العاملة.» باأليدي إمدادهم عىل
بأن شعرنا فقد الدار، نحو سمتنا أخذنا حيث البخاري القارب إىل صمت يف وعدنا
كله الصباح أنفقنا قد وكنا الخلقية، النذالة من رضب رأيناه الذي بعد الرحلة استئناف
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نستأنف فلم رأيناه الذي هذا بعد أما به، َوَعدنا ما تحقيق إمكان ويف الدستور يف نتحدث
حديث. من قطعناه كنا ما

منذ األيام مر عىل يزداد أخذ القطيعة من يشء والدي وبني بيني حدث قد كان
ألتمس أن الواجب يلزمني كأنما أحس حرضته يف تحدثت ما إذا فكنت بالحزب، التحقت
مما كان فقد وكراهية، مقتًا إال نفيس يف لها أضمر لم التي السياسة لرضوب املعاذير
أسمع أن الدقة وجه عىل تعليلها أتبني أن أستطيع ال صورة عىل صدري له يضيق
وأن اإلنسانية، املبادئ ويكرر ويعيد تُْحتَذى، أن يجب التي العليا املثل يرضب والدي
أنا وها املعايري، تلك من يشء عن ينزل بحيث العملية الرضورات مسايرة عن عاجًزا أراه
حدود فيه أجاوز ال حينئٍذ كنت ما اآلن اليقني علم فأعلم الوراء إىل بذاكرتي أعود ذا
ما وأن إنسان، يف تجسد قد الضمري بمثابة أمامي كان إنما أبي أن هو وذلك االرتياب،
أردت ما إذا عيلَّ ضمريي يمليه ما وبني بيني خالف هو إنما خالف من وبينه بيني كان
بيني ما أسوي أن إلزاًما نفيس ألزم أن فبدل الصواب، إىل أدنى وصًفا الواقع أصف أن

النظر. وجهة يف والدي وبني بيني التوفيق أحاول رحت خالف، من ضمريي وبني
بني من و«اختفى» عليه ُقِبَض عمن لهم زياراتي أثناء أحيانًا ينبئني أبي وكان
كأنما وأحسست «دنيربوبرتوفسك»، مصنع يف طواًال أعواًما مًعا عرفناهم الذين الرجال
من يقع ما كل عن — الحزب يف عضًوا باعتباري — شخصيٍّا مسئوًال أبي يعدني
«نيقوبول»، يف القبض حوادث من بذلك شبيًها يحدث ما تبليغه عن وأمسكت إجحاف،

الجواسيس. فعل من أعانيه وما املسجونني، من رين املسخَّ جماعات من أراه وما
الناس سائر دون أبي عن أعلمه ما إخفاء عىل الحافز هذا نفيس يف أحسست وكلما
ألن وخجًال؛ غضبًا نفيس عىل نفيس ثارت العقل، من سند يربره ال حافز وهو جميًعا،

نفيس. عن أعلمه ما إخفاء بمثابة إال هو إن األمر حقيقة يف ذلك
فخامة له أصف أن أشأ ولم «نيقوبول»، يف أبي يزورني أن يف الرغبة شديد أكن لم
ال قد صورة الفاحصتني عينيه أمام أعرض ال حتى هناك، أعيشه كنت الذي العيش
عىل فوافق أيام، بضعة معي ينفق أن إياه رجائي يف ألححت فقد ذلك ومع يرضاها،
للزهور حديقة من أمامه بما الفسيح منزيل أنحاء يجوب كان وملا إلحاح، بعد زيارتي
نفيس يف يزداد أخذ لسيارتي، حظرية من له وما للفاكهة، أخرى حديقة من خلفه وما

النبالء.» السادة عيش تعيش «إنك أبي: قاله ما كل وكان والحرية، القلق شعور
يدخل جواًزا إيلَّ طلب حني العقل، من سند يربرها ال التي نفسها الحرية واعرتتني
من يراه أن بد ال ما القاسية الخلقية بمعايريه أبي يتناول أن كرهت فقد املصنع، به
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من عدد عىل له أوقع أن البنوة واجب اضطرني فقد ذلك ومع املصنع، يف العمل ظروف
عرى توثقت ولقد تلت، التي األيام بضعة خالل قليًال إال أراه أعد ولم الدخول، جوازات
بمالمحه املكتهل الرشيق الرجل هذا كان إذ تجواله، أثناء صادفه من كل وبني بينه الود
ارتياًحا، اإلنسان يكون ما أتم عىل الجادتني، الشابتني وعينيه املعالم، الواضحة الدقيقة
تكلف غري يف منهم واحًدا يقبلونه العمال كان وقد العمال، طوائف بني نفسه وجد كلما
عنه يسألونني أبي زيارة بعد شهور عدة ونساءً رجاًال العمال لبث لقد حتى عناء، وال

قلوبهم. من صادرة ساذجة عاطفة عن تنمُّ بلهجة
أباك إن «كرافتشنكو»، رفيقي «أي أبي: رأى أن يوم الكهل «دوبنسكي» يل –قال
بساعديه، يشتغل عامًال بكونه يزهى أن اإلنسان إىل يوحي إنه ا، حقٍّ لطيف لطيف، رجل

مهندسينا.» معظم يعلمه ال ما اآلالت أمر من يعلم أنه رأيي ويف
الصناعة.» علمني من أول كان فقد «نعم، التكلف: من يشء يف قائًال فوافقته

أنا فإذا زمالئي، بعض مع تصميًما أراجع مكتبي يف كنت اليوم ذلك نهاية ويف
املواطن أيها أسألك «أنا صوتها: رسي أمينة ورفعت استقبايل، حجرة يف ضجة أسمع

كرافتشنكو؟» الرفيق تقابل أن تريد ملاذا
حاكم أهو ذلك؟ تعلمي أن شأنك «أمن صوتها: عىل يرتفع أبي صوت وسمعت
لديكم أليس برؤيته؟ له ليؤذن توسًال يتوسل أن اإلنسان ليضطر حتى رفيق أم مستبد

املقابلة!» قبل واستئذان للدخول جوازات إال هنا ها
القانون.» طاعة من بد فال املواطن، أيها بالدخول لك آذن فلن «إذن –

مكتبي، ودخل دفًعا الباب دفع ثم العبارة بهذه أبي صاح قانونكم!» عىل هللا «هللا –
القانون من نوع «أي غيظه: كظم يستطع لم لكنه آخرين، ناًسا معي يرى أن أخجله
يكن لم نفسها «رومانوف» أرسة من القيارصة أيام يف الرجل إن هذا؟ ما فيتيا؟ يا هذا

هنا.» وحيًدا ظننتك فقد املعذرة، ألتمس لكني الرئيس، لقاء عليه ليتعذر
بغري يخطئون ال ممن أبي وكان الخروج، إليه طلبت ثم للحارضين، أبي وقدمت

املعذرة. التماس
هذه أن والحق مني، بدر عما العفو منك فألتمس القحة من شيئًا أبديُت «لقد –
يضيق ملما املوظفني وبني الناس غمار بني تباعد التي كلها الفوارق وهذه كلها الرسميات

شديًدا.» ضيًقا صدري له
دفاتر عىل فأطلعه أتفضل أن وهي مكرمة، مني التمس بكلماتي طمأنته أن فلما
أن أراد أيام بضعة هناك العمل رضوب شاهد أن بعد ألنه بمصنعي؛ الخاصة القيد
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كما العمال، من وأولئك هؤالء وغري الكهرباء وعمال والخراطني القفالني نؤجر كم يعلم
األخرى الراحة وبأسباب عطلته خالل الحكومة باسرتاحات تمتع رجًال كم يعلم أن أراد
الجرس دققت مكتوًما، ا رسٍّ املطلوبة املعلومات هذه تكن لم وملا املنرصم، العام خالل

أبي. ترصف تحت دفاتره يضع أن وأمرته القيد مكتب رئيس أطلب
قد أبي وجدت الدار إىل عدت ما إذا حتى املصنع، يف ساعات عدة ذلك بعد ولبثت
نشقق أخذنا لكننا الهموم، عالئم وجهه عىل بدت العشاء عىل اجتمعنا فلما إليها، سبقني
يف ادخر قد كان أبي أن أدركت أني غري اختيارها، نتعمد ال مطروقة أمور يف الحديث
يف ذلك أدركت وقد بعد، فيما نبدؤه «جاد» حديث يف فيفجرها قنابل من أعد ما نفسه
ذلك إىل والدي أضاف وقد املساء، ذلك الدار عن «باشا» أرصف أن عيلَّ اقرتح حني يقني

عنا.» غريبة آذان إىل بنا حاجة «ال قوله:
ما منه ألسمع نفيس وأعددت لفافة وأشعلت مكتبي غرفة يف أريكة عىل جلست

يقول.
يشغلك؟» ماذا أبت، يا «وبعد –

مكشوًفا حديثًا فيها أحدثك التي الفرصة أتمنى طويًال زمنًا بني يا لبثت «لقد –
شهدته إنسانًا باعتبارك كذلك بل فحسب، ولدي باعتبارك ال عيلَّ، عزيز إنك رصيًحا،
وبينك بيني الرصاحة ازدادت األعوام كرَّت فكلما ذلك ومع ثالثني، أعوام خالل يتفتح
األيام.» هذه حياتنا تكتنف التي املخاوف عىل عالمة ألنها سوء؛ لعالمة ذلك وإن عًرسا،
يف التاريخ أبي يساير هل ترى نفيس أسائل ولكني أبت، يا ذلك «يؤسفني –

غرب.» عرص جو يف تحيا تزال ال أنك يف أشك أنني أعني خطاه؟
رجل فأنت الجارية، السياسة بحوادث علًما مني أغزر بأنك «فيتيا» يا معرتف «أنا –
وخمسمائة ألف عىل ترشف إذ الدولة، يف خطره له وموظف العاملني الحزب رجال من
فأحسبني كله ذلك ومع الروبالت، من املاليني بعرشات قيمته تقدر إنتاًجا وتدير عامل،
تيار اإلنسان يجرف ما أرسع فما واملزارعني، منهم العمال الناس، بغمار علًما منك أكثر
أن واجبه وكان الخاطئ، املنظار طرف من إال الشعب غمار إىل ينظر ال بحيث الحوادث
«… والخدم والسيارات الراحة وألوان املال من وفرة فلديك اآلخر، طرفه من إليهم ينظر
أشياء هي إنما شيئًا، رسقت فما التقريع، بهذا حقيًقا أرى فيما أبت يا «لست –

الفالح.» يعمل مما أكثر أعمل ذلك مقابل فرتاني القائم، الحكم نظام أعطانيها
يسعني ال لكني أقول، ما فهم تيسء أال فأرجوك قلت، بما تقريًعا لك أريد «لست –
سواد مع اإلخاء شعور قلبك من أضعت قد تكون أن خشية الهم يأخذني أن سوى
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(البريوقراطيني) الحاكمني هؤالء من تكون أن أخىش إني أرصح: عبارة يف وألقلها الناس،
الشعب أفراد يف يتحكمون رؤساء أنفسهم رأوا ما إذا الرىض كل نفوسهم ترىض الذين

الحظ.» يسعدهم لم الذين الرويس
كربى، آلة يف ضئيًال ترًسا إال أنا فما أصنع، أن تريدني ماذا جالء يف أفهم «لست –
فضًال قوتي من وال فراًغا وقتي من يل يبقي ال جهًدا العمل يف أبذل أني أبي يا الحق

رمسه.» يف ُدِفَن كمن عميل يف إنني األوىل، باملبادئ نفيس أشغل بحيث
فتختفي الرمال يف رأسها تخفي نعامة إىل فشيئًا شيئًا تتحول فأنت «واختصاًرا –
صيانة عن باملسئول أنا ولست خطئي الخطأ ليس تقول: إنك املشكالت، جميع بذلك
كذلك الغابرة األيام شهدت فلقد نعم يكون، ما ذلك بعد وليكن الناس، سائر من إخواني

الشغاف.» قلبك من تمس تعد لم وطنك بني آالم إن الطراز، هذا من ناًسا
ظهري أحنيت قد أني أو يقع، عما غافل أني تحسبن ال أبت، يا إيلَّ «استمع –
ألوف نفوس يف ويدور نفيس يف يدور ماذا تدري ال حال كل عىل فأنت القائم، للنظام
فأصيح: الطرقات يف أأخرج أصنع؟ أن عىس ماذا ولكن الشيوعيني، سائر من األلوف
كذلك، إيجابية عنارص هنالك أن تنَس فال ذلك عن وفضًال القاتل! أمسكوا الغوث! الغوث

«… حديدية وسكك جديدة ومناجم جديدة مصانع فهنالك
الحديدية، والسكك املصانع أجل من تثور ال الثورات لكن طبًعا، فيتيا يا «طبًعا –
من به يتمتع وما اإلنسان حقوق هو كله األمر جوهر إن الشعب، أجل من تثور إنما
عبيد فالناس اإلنسانية، الكرامة هذه بغري الحريات، وهذه الحقوق هذه وبغري حرية،
فأنتم الصناعي، التحول بفعل سجنهم إليها ل تحوَّ التي بالصورة ذلك بعد عربة وال
حسنت قد الناس أن بذلك تعنون فإنما الجديدة، باملصانع تزهون حني الشيوعيون أيها

بالدنا؟» ألهل بالفعل العيش أحوال حسنت هل هو: فالسؤال وإذن عيشهم، أحوال
القيارصة.» أيام شقاء من يعانونه كانوا بما اآلن حياتهم قورنت لو ذلك «أظن –
كنت حينما بيتي ويف جدك بيت يف حياتك تذكر أال نفسك؟ تخدع ملاذا «فيتيا! –
كانت قد بل الرضورية، والثياب واللبن الخبز قط يعوزنا لم لكننا أغنياء، نكن لم غالًما؟
املايض إىل بذاكرتي عدت ولو يعاب، ال عيًشا عشنا لقد خاصة، مرضعة وإلخوتك لك
كم اآلن، العاملة الطبقة من أرسة حياة إىل بالقياس مرتفة حياة ذاك إذ حياتنا لوجدت
التي والهزال الجوع حياة إن سكنَّاها؟ التي البيوت طراز من يسكنه بيت اليوم له عامًال

قليل. نفر إال املايض يف بها يَْشَق لم اليوم، الناس أكثرية تحياها
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ما فألمر لسبب، ذلك فعلت إنما مصنعك، عن أرقاًما اليوم إليك طلبت حني إنني
نيقوبول يف فالقفالون الثورة، قبل ما أيام من األرقام هذه يقابل ما جيًدا أذكر أزال ال
بينما الشهر، يف ومائتني روبًال وأربعني وخمسة مائة بني يرتاوح أجًرا اليوم يتقاضون
وكان وخمسني، روبًال وثالثني خمسة بني يقع أجًرا ١٩١٧م عام قبل يتقاضون كانوا
روبًال، وثمانني وخمسة وأربعني خمسة بني يرتاوح أجًرا يتقاىض عندئٍذ املاهر الخراط
صنوف حسابنا يف أدخلنا فلو وخمسني، وثالثمائة مائتني بني ما يتقاىض اليوم وهو
مائتان هو اليوم األجور فمتوسط الكهرباء، وعمال وصهارين بني قالَّ من األخرى العمال

الغابرة. األيام يف روبًال وخمسني خمسة املتوسط كان بينما روبًال، وأربعون
الروبل حقيقة ما لكن أمورنا، صلحت قد أننا األرقام هذه يسمع من يحسب ولقد
خمس يساوي الخبز من الواحد الكيلوجرام كان فقد اليوم؟ حقيقته وما األيام تلك يف
وروبلني، كوبًكا وعرشين روبل بني يقع شيئًا يساوي اآلن؟ يساوي فماذا كوبكات،1
فإذا اليوم وأما عرشين، إىل كوبًكا عرش خمسة من يساوي كان اللحم من والكيلوجرام
يساوي ما وهو روبًال، عرش اثني يساوي منه الواحد فالكيلوجرام يباع، لحًما وجدت

مرة! ستني املايض سعر
ترتديها؟» التي للحلة ثمنًا دفعت كم

روبل.» «ثمانمائة –
أتدري أربعة! أو شهور ثالثة يف ماهر صهار عامل أجر هذا روبل! «ثمانمائة –
عرشين إىل روبًال عرش خمسة من الغابرة؟ األيام يف تساوي الحلة هذه كانت ماذا
بحيث النقدية األجور ارتفعت فانظر، أمامك الصورة هي فهذه وإذن تقدير، أكثر عىل
الزيادة بهذه يطنطنون وهم عليه، كانت ما أمثال خمسة إىل أمثال ثالثة من أصبحت
ما أمثال خمسة مقدار تزد لم العيش تكاليف لكن عظيم، اقتصادي تقدم أنها عىل
لقد مثًال، خمسني بل أربعني بل مثًال عرش خمسة أصبحت بحيث زادت بل عليه، كانت
يكسب اليوم وهو بحبوحة، يف يعيش روبًال خمسني املايض يف يتقاىض الذي القفال كان

األشقياء.» املرشدين عيش ويعيش روبل مائتي
طبية ورعاية بأجور عطالت مزايا: من اليوم به يتمتع ما نسيت قد «لكنك –

«… أطفاله لحضانة ومدارس

كوبك. مائة يساوي الروبل 1
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أن تعلم وأنت باملجان، منحات تسميها إنك املزايا، هذه إىل فلننظر جميل، «هذا –
يُقتطع إذ نفقات، من املزايا هذه تكلفه ما لتغطية العمال أجور من يقتطع كبريًا جزءًا
رسوم ليدفع يكسب، مما مائة كل يف وعرشين خمسة إىل عرشين من العامل أجر من
يدفع أن مستطاعه يف كان املايض يف فالعامل ذلك، إىل وما اإلجبارية والقروض النقابة
يريد ما عىل لنفسه بها ليحصل أجره من مائة كل يف وعرشين خمسة إىل عرشين من

إليه. أُْحِسَن َمْن موضع الحكومة من يوضع أن دون وعطالت، طبية معونة من
يف يبقى أن الزوجات من يستطيع ال ألنه األطفال؟ لحضانة دور إىل نحتاج ملاذا
أرسته مع يعيش أن يستطيع مىض فيما العامل كان قليل، عدد إال األطفال لرعاية الدار
تقاىض فإن اليوم أما الشهر، يف روبًال خمسني من أكثر يكلفه وال به بأس ال عيًشا
حتى ليعملوا الكبار وأبناءه زوجته يرسل أن ذلك جانب إىل له بد فال روبل، مائتي
أال لنا فخري العمال، بها يظفر التي الطبية الرعاية عن وأما ونفقاته، مكاسبه تتعادل

الحكومية؟» العيادة إىل تذهب فيتيا يا مرضت أإذا بحديث، ها نمسَّ
خاصة.» عيادة جوركني الدكتور أستعيد بل «كال، –

أعلم كما تعلم فأنت سبيًال، ذلك إىل يستطيع من كل يصنع وهكذا «طبًعا، –
الطبية، فالعناية أجًرا، تدفع أن هي — مفيًدا عالًجا أردت إن — الوحيدة السبيل أن
أفسدها كما (البريوقراطية) املستبدة اإلدارة أفسدتها قد آخر، يشء كل شأن شأنها
والتي عطالتهم العمال فيها يقيض التي االسرتاحات هذه قصة ما ولكن االكرتاث، عدم
فهل عامل، وخمسمائة ألًفا فيتيا يا مصنعك يف إن الشيوعية؟ الصحافة بها تطنطن

املنرصم؟» العام خالل االسرتاحات بهذه استفاد قد هؤالء من كم تعلم
مئات.» بضع وأظنهم أدري، «لست –

وخمسني سبعة إال كله املصنع يف أجد ولم اليوم األرقام راجعت فقد «أخطأت، –
جزءًا كلهم دفعوا قد عامل والخمسمائة األلف أن ذلك ومعنى االمتياز، بذلك تمتعوا
وبالطبع وخمسني، سبعة سوى فعًال بها يتمتع لم لكن املتعة، هذه نظري أجورهم من
وكبار الحزب ورجال باملديرين مليئة بزائريها، الوقت طول مليئة االسرتاحات كانت
رضورة أرى إني نعم برعايتها، الدولة تخصهم ممن هؤالء وغري «اإلستاخانوفيني»
االمتيازات هذه تُْمنَح أن رشط عىل ذلك، إىل وما الطبية والعناية االجتماعي التأمني
عىل والقائمة املصانع مالكة باعتبارها أرباحها من الدولة عليها تنفق منحة للعمال
من النفقات تقتطع وال مىض، فيما الرأسماليون يجنيها كان التي األرباح أعني إدارتها،

كلها. الثورة أساس وحده هذا ويف أنفسهم، العمال أجور
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إىل بكم ينتهي كله اقتصادكم إن بل صناعتكم إن أرباحكم؟ تذهب أين لكن
هو بني يا يؤلم ما إن الخسارة، هذه نسدد أن جميًعا املواطنني نحن وعلينا خسارة،
إن أقول: أن ليؤسفني إنه الجبال، شمَّ أعطيتم كأنما تزهون ثم التوافه تعطون أنكم

سبيله. يف به ضحينا وما أجله من بذلناه بما قيس إذا ضئيل االقتصادي التقدم
الذين األجانب إال أوهامكم خلقتها حكايات من زاعموه أنتم ما يصدِّق ال إنه
ال املادية الوقائع إن ليذكروه، املايض يف يعيشوا لم الذين الشباب وإال نواياهم، خلصت
إال تذكرون ال دعايتكم يف لكنكم والروحية، السياسية الحقائق — أرى فيما — تساوي

لألمور.» أنتم بمقياسكم أعمالكم أقيس فأنا ولذلك املادة؛ عالم يف أديتموه ما
عىل وعملت بالسجن رحبت فلماذا أبت، يا جميًال املايض يف يشء كل كان «لو –

الثورة؟» إثارة
كل أعيد وأني يشء، عىل آسف ال أني تعلم إنك املعنى! من فارًغا كالًما تتكلم «ال –
يف بأرواحنا وخاطرنا الرشور، لنمحو جاهدنا لقد جديد، من األمور عادت لو عملته ما
أن مستعدون أننا ذلك معنى وليس االقتصادي، والظلم السيايس الطغيان إزالة سبيل
بيننا اليوم القائمة العسف ألوان تربير إن أسماؤها، تغريت ما إذا نفسها بالرشور نفخر

الرخيص.» الشعبي التهريج قبيل ملن رشور من ماضينا يف كان ما أساس عىل
مستغلون.» وال رأسماليون اآلن بيننا وليس للشعب، ملك اليوم يشء كل «لكن –

هي الدقة وجه عىل ذلك وعلة الحديث، يف أخذنا كلما صدري يف حرًجا أزداد وكنت
قال. مما كثري عىل أبي أوافق قلبي صميم من كنت أنني

عىل قوت، من يكفيه ما يجد ال الذي العامل إن فيتيا، يا بالغفلة تتظاهر «ال –
كثري يف يعنيه ال األحيان، من كثري يف أرسته أفراد وبعض هو يشتغل أنه من الرغم
السجن إىل سيق ما إذا إنه الدولة، هي أم األفراد من مالك أهو جهده، يستغل ذا َمن
يكن فمهما منه، فرد هو الذي الشعب باسم السجن إىل يساق كونه يف العزاء يجد فلن
تهيئة يف أو أجري يف الرأسمايل قرص ما إذا مقدوري يف كان فقد الرأسماليني، أمر من
أبثَّ أن عندئٍذ مقدوري يف كان وكذلك عميل، أغري أن العمل فيها يسري طيبة ظروف
وأن احتجاجنا، نعلن كيما الجتماعات أدعوهم وأن العمال، زمالئي يف دعاية من شئت ما
أما الحكومة، به أعارض ما وأنرش سياسية أحزاب من شئت ما إىل وأنضم اإلرضاب أدبر
رش هو ما أو لالعتقال معسكر إىل األمر بك انتهى قد أن تجد هذا من شيئًا فافعل اليوم
ألف مائة لدينا كان حينما نطاًقا أوسع كان الحياة مجال أن لك زعمت إن صدقني منه،
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عىل يقوم حني اليوم منه العاملة، األيدي يستخدمون الذين األموال رءوس أصحاب من
ال وسلطان رسية ورشطة جيش لها الدولة ألن ملاذا؟ الدولة، هو واحد مخدوم أمورنا
ال ذلك لكن لها، عدوٍّا زلت وما الرأسمالية، أكافح عمري طول لبثت لقد الحدود، تحده

الرشطة.» رجال عىل تقوم التي لالشرتاكية مكربًا أهلِّل أن يعني
بوجهي. أعبس أن سوى وسعني وما بكلمة أنبس لم

كان فقد نشتهي، ما الخواطر من رءوسنا يف ندير أن األقل عىل مقدورنا يف «كان
فيما كان الذي املطلق الحكم ألرى وإني منوعة، وآراء وشيع كثرية سياسية أحزاب هنالك
اليوم، أشاهده ما إىل بالقياس سماحة أكثر أراه غلظته؛ كل من الرغم عىل قائًما مىض
بالرصاص، ترميهم أحيانًا كانت بل املرضبني، ترضب القيرصية الرشطة كانت نعم
أضيق نطاق عىل يتم كان كله ذلك لكن بالثائرين، النفي إىل طوحت أو قتلت ما وكثريًا
وأما باأللوف السياسيني املسجونني نعد كنا فقد اليوم، األشياء هذه نظائر عليه تتم مما
باالحتجاج الناس قابله اإلجحاف من يشء بأحد وقع ما إذا وكان باملاليني، فنعدهم اليوم

القبور. صمت إال وسعنا يف فليس اليوم أما الحافلة، واالجتماعات واملظاهرات
بها تفرض جديدة أداة تكن لم إن النقابات هذه ما العمال، نقابات يسمى ما خذ
العمل؟ يف مجهود من تستنزفه أن وسعها ما منا وتستنزف فرًضا، أوامرها الحكومة
فكانت العمال، آراء عن حقيقة تعرب هيئات العمال منظمات فيه كانت يوًما شهدنا لقد
أما سبيلها، يف ونجاهد بحقوقنا نطالب كيف رحابها يف تعلمنا سياسية مدرسة بذلك
التي الصحافة إن كان؟ ما كائنًا باحتجاج صوته يرفع أن يستطيع الذي ذا فَمن اليوم
فليست للدولة، وِمْلك للحزب ِمْلك اليوم هي العام، الرأي بلسان املتحدث أسلوب تتخذ

هم. آراءهم إال صحائفها عىل تعكس
ما أقدر دائًما كنت لكنني بالدين، قط آمنت ما أني تعلم إنك بني، يا آخر ويشء
لك شاءت إذا اآلن؟ الحق هذا من بقي فكم شاءوا، إن هللا عبادة يف حق من للناس
بقائك احتمال من لنفسك تستبقي فماذا الكنيسة، إىل يختلفون ممن تكون أن املصادفة

املستحيل! من رضبًا يصبح ذلك إن العملية؟ سريتك يف ومضيك منصبك يف
«رومانوف»، أرسة عهود أسود يف حتى البالد خارج الرحلة حق للناس كان لقد
كأنه بالرصاص يُْرَمى الحدود عبور يحاول من وكل األبواب، دوننا أُْغِلَقت فقد اليوم أما
أفراد إىل يعدوهم إنما ذلك، يحاولون من عىل العقاب يقترص ال بل ال، الكالب، من كلب
آالتهم إىل العمال تربطون هنا ها إنكم هيهات! البالد؟ تغادر أن أتريد كذلك، أرسهم

عبيد.» هم كأنما أراضيهم إىل والفالحني
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يداي؟!» صنعت مما كلها األشياء هذه كأن املخاطب بضمري تحدثني «ملاذا –
باعتبارك التبعة يف قسطك من تتنصل أن تستطيع ال لكنك فيتيا، يا «عفًوا –

شيوعيٍّا.»
العليا الهيئة رجال من رجًال تراني أم السيايس القسم يف عضًوا تراني «هل –

الحاكمة؟
إدراك تستطيع ال يل يبدو فيما ألنك األمر؛ هذا إال يشء كل يف واقعي أبي يا إنك
من هم — سوادهم عنك ودع — أنفسهم املسئولني الشيوعيني أن وهي الواقعة، الحقيقة
سلطانًا.» هؤالء من أضعف يكونون قد بل الشعب، أفراد سائر يصيب بما الحيلة ضعف
كائنًا فرد أي يعجز كيف جيًدا أعلم فأنا فيتيا يا بأحد اإلجحاف أريد «لست –
أمسكوا «الغوث! تصيح: أن أريدك ال أنا ضئيلة، حدود يف إال يشء تنفيذ عن كان من
عىل وأنك ذريًعا، فشًال تكن لم لك تنشئتي أن أشعر أن أحب األقل عىل لكني القاتل!»

األمور.» بحقائق عالم األقل
الناحية، هذه من مطمئنٍّا فكن تظن، مما بها علًما أكثر بل بها، عالم إني «نعم –
فمثًال سوداء، نظرة األشياء إىل أنظر أال أوثر إني بصيًصا، لألمل أتلمس أزال ال لكنني
كل عىل الحرية من بمزيد نظفر فقد الجديد، الدستور إىل سوداء نظرة أنظر أال أحب

«… حال
ورق عىل كلمات قيمة ما ولكن اإليمان، هذا مشاطرتك استطعت لو «وددت –
حزبًا إال ترى ال البالد دامت وما هواها، عىل األمور تدير قائمة الرسية الرشطة دامت ما
يعدُّ مخالف رأى كل دام وما وبمحاكمه، — ستالني — األعىل وبربه بصحافته واحًدا
أقل أرى كنت لو حياتي، يف األوهام تخدعني تعد لم بحيث الكهولة من إني إجراًما؟
الصحيحة، الحرية فجر انبثاق عىل تدل القائم، اإلرهاب من يشء زوال عىل تدل عالمة
يشء عىل تدل عالمة بعُد أَر لم ولكني صادق، فرح يف مهلًال لها يكرب من أول لكنت
يسعني لم الجديد، دستوركم قرأت أو زهوكم عبارات قرأت كلما فيتيا يا إنني هذا، من

فولتري: شعر من البيتني هذين أذكر أن سوى

أرحم، وال هذه من يًدا أجمل تجد لن إنك
الصابون. فقاقيع الناس عىل تسبغ التي اليد هذه
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أرى أن ليشقيني إنه إليك، به أفضيت الذي الحديث هذا مستسهًال تحسبني ال
جاء وربما الخطأ، بمقرتف هو يكن لم وإن حتى الجديدة، املستغلني طائفة بني ولدي

تفاهًما.» فيه نزداد يوم
توقعت. أو ع توقَّ مما أرسع اليوم ذلك جاء ولقد
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صديًقا مستصحبًا داري، إىل سيارتي فاستقللت للحزب املحلية اللجنة اجتماع انفضَّ
نفسه اليوم ذلك صباح موسكو من عاد قد وكان املصنع، يف اإلدارة رجال من حميًما
عن أُعلن فقد أخبار، جعبته ويف عاد قد أن فاألرجح الدوائر، من بكثري اتصل حيث
البالشفة من وغريهما نيف» و«كاما «زينوفيف» وأعني عليهم ُقِبَض َمْن محاكمة قرب
وهل جديد، نبأ كل ألتسقط آذانهم، الناس سائر أرهف كما أذني، فأرهفت األقدمني،
إمرة تحت كانوا الذين الثورة» إبان الحرب «أركان رجال يتصور أن للخيال يمكن

التصديق! عن أبعدها وما فكرة من أبشعها ما أال السجون؟! أعماق يف «لينني»
لم الشعب غمار إن أقول: أن يل كان «نيقوبول» عمال يف رأيته بما حكمُت وإذا
— رأيهم يف — خالف ألنه الجدد؛ السادة بني دب الذي الخالف هذا ملثل كثريًا يكرتث
الناس قلوب تتحرك لم ولهذا أمره؛ يف يتدخلوا أن لهم وليس واحدة أرسة أفراد بني وقع

فوادح. من «لينني» زمالء أصاب ما إزاء معينة بعاطفة
الحاكمة الصفوة ورجال الحزب، إىل ينتمون ال الذين واملوظفون الحزب، أعضاء أما
القدامى» لينني «حراس أن ذلك أعماقها؛ أعماق من نفوسهم تحركت فقد عامة، بصفة
شأنهم، من يقللوا أن فللناس الفاتكني، أيدي من حياتهم مصونة العهد ذلك حتى لبثوا
فكانت حياتهم أما التهم، أشنع لهم يكيلوا أن أو النفي مطارح إىل بهم يطرحوا أن أو
لم — نجمه خبا أن بعد — نفسه تروتسكي» «ليون حتى العابثة، األيدي متناول فوق
مثل فرجل اآلن أما تركيا، إىل نُِفَي ثم آسيا، وسط يف آتا» «أملا إىل أُبِْعَد أن سوى يصبه
منه خطاب كان والذي الدولية»، «الشيوعية ل رئيًسا يوًما كان الذي زينوفيف» «جورج
هذا مثل إنجلرتا، يف االنتخابات يف االتجاه لتحويل كافيًا مزوًرا) الخطاب كان (وربما
أن يف الشك إىل سبيل من فليس العظمى! الخيانة بتهمة علنًا اآلن يحاكم الذي هو الرجل
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والهيئة كله الحزب سيجتاح إعصار بداية بل فحسب، محلية عاصفة بوادر تكن لم هذه
والخراب. املوت من عميًقا أثًرا وراءه تارًكا كلها، والبالد كلها الحاكمة

ألك «فكتور! أمامنا: السائق يسمعه أن خشية خفيض صوت يف صاحبي يل قال
قوي؟» عنق

تعني؟» «ماذا –
أجسادها.» عن كثرية رءوس تطاح أن قبل زمن طويل يميض لن أنه «أعني –

بل معارًضا، قط أكن ولم املعارضني من لست رأيس؟ يصيب أن عىس ماذا «لكن –
السياسة.» يف أتدخل وال عنه أتزحزح ال عميل أللزم إني

علًما.» وازدد عش إيمانك، مثل يف كان َمْن هللا بارك «أال –
القلوب. له تنفطر نحو عىل جادة كانت لهجته لكن التهكم، رنني ألفاظه يف كان

إياه غامًزا لصاحبي ذلك قلت قمراء.» جميلة فالليلة الطريق، بقية نَِرسْ «دعنا –
امليش، أثناء يبلغه ما األمان من يبلغ ال الحديث ألن السيارة؛ سبيل فأخلينا بمرفقي،
بني الغالبة الكثرة دامت وما وتسجل، تسمع آذانًا لجدرانها ركبت قد البالد دامت ما

الرسية. للرشطة مخربين عمل تلك وظيفتها جانب إىل تعمل السيارات سائقي
شيئًا.» عني تخِف ال حدثني هناك؟ «ماذا صاحبي: سألت

فالناس منها، بخري ليست لننجراد إن ويقال: عقب، عىل رأًسا مقلوبة موسكو «إن –
إىل ينتمون ال وَمْن الشيوعيني فرتى إخفاء، األمر يف يعد ولم باأللوف، عليهم يُْقبَض
قصدت لقد إنسان. كل من مرأى عىل انتزاًعا مكاتبهم عن يُنْتَزعون بسواء، سواءً الحزب
فلم موسكو، إىل ذهبت كلما إليهم أقصد وممن الحزب، قادة من ذلك نحو أو ستة إىل
صعدوا قد السيايس القسم فرجال الغموض، يكتنفه نحو عىل اختفوا إذ أثًرا، لهم أجد
األعمال ومديري العليا املناصب وأصحاب القوم برءوس يطيحون وأخذوا السلم قمة إىل

نفسه. الكرملن داخل يعملون من ببعض بل والجماعية الصناعية
أصابه كأنما تراه إنسان وكل الفزع، من ويجمد الكآبة تعلوه إنسان كل إن
غريهما كثريًا وأن سيُْقتَالن و«كامانيف» «زينوفيف» أن الرفقاء من طائفة وتعتقد شلل،
معنًى له فليس أقول، الذي هذا يصدق أن عقل عىل اليسري من ليس بهما. سيلحقون
الزراعية األرايض أصحاب به عاملوا ما بمثل سيعاملوننا الواقع! لكنه عاقل، يفهمه

البيض.» والروس
الالحقني؟» أول يكون ذا «من –
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ستطويه منا كالٍّ أن أعني أحد، منا يفلت أال أرجح لكني تعلم، ال بما يل علم «ال –
أمس، ليلة عليهما ُقِبَض — اسميهما ذكر — مهندسينا من اثنني إن الغموض، سحابة
يف موسكو إىل بهما يبعث أن «براتشكو» املدير أُِمَر إذ مكتوم، رس أنه فيه مفروض وهذا
السيايس القسم رجال نقلهما «زبرزهي» محطة الطريق من بلغا ملا لكنهما معني، قطار
ساعتئٍذ يكون أن أصدقائي من لصديق املصادفة شاءت لقد هناك، سيارة يف بهما وقذفوا
تشهد!» عينيك فافتح رسيًعا جريًا اآلن بعد ستجري األمور إن ذلك، كل فريى املحطة يف
التايل الصباح يف املصنع أبلغ كدت فما رسيًعا، سريًا األمور سارت أن فعًال وحدث
هذا شاع ما فرسعان عليهما، ُقِبَض اللذين املهندَسني نبأ مساعديَّ أحد إيلَّ أرسَّ حتى
غضون ويف األحيان، من كثري يف السوفيت «أرسار» تشيع كما كله املصنع أرجاء يف النبأ
الخاصة الحزبية للجنة الثاني األمني «لنسكي» من تليفونية رسالة جاءتني الصباح
قلبه بقسوة معروًفا هذا «لنسكي» كان فلقد رأًسا، إليهم الذهاب إيلَّ وطلب باملصنع،
املعلم مظهر يف تبديه التي محياه ووداعة مظهره ونعومة حديثه حالوة من الرغم عىل

الريفي.
يف غاية أمر يف استشارتك أريد كرافتشنكو، الرفيق «أيها قائًال: معي حديثه بدأ
يحدث أفلم منزليكما، يف وتزاورتما عمله راقبت فقد ملانسكي»، «أركادي يخص الدقة،
مثًال؟» لننجراد يف السيايس ماضيه عن قط يحدثك ألم سياسية؟ أمور يف حادثك أن قط
حدٍّ إىل يتعاونان ومصنعي فمصنعه العمل، غري يشء يف نتحدث نكد فلم «كال، –
حديث بيننا دار قد أْن أذكر ال لكني وبينه، بيني الصلة ينشئ ما وذلك العمل، يف كبري

أبًدا.» السياسة يف
الناس من قلَّ السوفيتية الحياة ظل ففي أساسه، يف صوابًا قلته الذي هذا وكان
يتبادلوا أن لهم يبيح ا حدٍّ الود صالت بهم تبلغ بحيث العمل ظروف بينهم تجمع من
«وملانسكي»، نفيس أعني الود، صالت من الحد هذا نبلغ ولم «الدقيقة»، األمور يف الرأي
رجًال «أسرت» أني ذاكرته يف سجل أنه يف أبًدا أشك ولست قويل، يرضه لم «لنسكي» لكن
يف ليبحث املساء ذلك سيجتمع الحزب مكتب أن ذاك إذ وأبلغني مذهبه، نقاء يف مشتبًها
ذلك موعد يحني حتى األمر ذلك يف به استُرشت بما أبوح أال وحذرني ملانسكي»، «أمر

االجتماع.
أن قط خلده يف يُدْر ولم مرح، روح يف املساء ذلك اجتماع إىل «ملانسكي» وجاء
يف مليئًا رجًال هذا «ملانسكي» كان به، خاصة االجتماع استعجل أجلها من التي املهمة
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ذات له حدث وقد الهندام، بحسن خاص شغف به عمره، من والثالثني الخامسة نحو
يميل الحني ذلك منذ فأصبح أملانيا، من أشياء لرشاء رسمية مهمة يف البالد غادر أن مرة
يف السائد الضيق األفق ازدراء من يخُل ولم العالم، وطنه رجًال نفسه يعدَّ أن إىل بخياله

الواحد. الوطن حدود يف ينحرص الذي «نيقوبول»
«لنسكي»، هو االجتماع رئيس وكان التبغ، بدخان معبأة االجتماع قاعة كانت
يبق لم بحيث الرأس حليق أكل، ما كثرة من بدين عنا غريب رجل جانبه إىل وجلس
كان أنه من الرغم وعىل ظاهر، عبوس محيَّاه ويعلو جذوره، من يقرب ما إال شعره من
منقوع رشطي عن فيه كشفت قد وحسمها رسعتها يف حركاته فإن مدنية، حلة يرتدي
بحيث قبضته عليها وشدد فخذيه عىل أوراقه بحقيبة أمسك ولقد الرشطية، مهنة يف

الناس. بعض إىل بالنسبة رش عىل احتوت إنما الحقيبة هذه مثل أن الرائي يشعر
الليلة أعمالنا جدول يف ولدينا الحزب، مكتب جلسة بدأت الرفاق، «أيها لنسكي: قال
وهو أال شيوعي، وعضو املصنع فروع من لفرع رئيس موضوع هو واحد: موضوع

ملانسكي».» فاسيلفتش «أركادي
ابتسامة وجهه عىل وشاعت قدميه، عىل واقًفا ملانسكي صاح الرصخة بهذه «أنا؟» –

فوًرا. أثرها يظهر لم بحيث املفاجأة من الرضبة كانت فقد بالهة، فيها
اسمك.» يناَدى حتى اجلس أنت! «نعم –

قد وجهه أن الرائي إىل وُخيَِّل كرسيه، عىل جلس حتى اسرتخاء يف ملانسكي فهبط
بمنديله. جبينه يمسح وأخذ دمائه، من نقطة كل عنه طارت

أحد. يُِجْب فلم البحث؟» موضوع عىل به يعلق ما رفاق يا أيكم «أعند –
مناشطك، أنباء علينا وُقصَّ «ملانسكي» يا فقف الحال، هي هذه دامت فما «إذن –

لننجراد.» يف كنت حني وخصوًصا
يعاني محموم كأنه رعشة إىل الحال به انتهت قد عندئٍذ املسكني «ملانسكي» وكان
بنفسه، واثًقا اللسان ذرب ألفيته فطرته عىل تركته ما إذا رجل إنه الحمى، رضوب أعنف
وينعرج يتلعثم فأخذ الحوادث، متابعة عىل القدرة نفسه يف يجد يكد لم فجأة لكنه
حيث من يعود ثم هناك، من وحقيقة هنا من حقيقة فيذكر حياته، سرية يف بالحديث
قبيل ومن باملوضوع، عالقة له ليس ما الوقائع من يذكر هذا اضطرابه يف فكان بدأ،

الغريب. قلق فاشتد زواجه، إىل أشار أنه ذلك
عن نسمع أن نريد إننا يشء، الخاصة حياتك أمور من يعنينا «ليس الغريب: قال

السيايس.» ماضيك
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عن أما … مرة مائة بسطته فقد … رفاقي يا مكتوم برس السيايس مايضَّ «ليس –
ببعض واختلطت ذبذبة اعرتتني لقد … الرتدد من يشء عىل عندئٍذ كنت فقد لننجراد
وثق لقد نعم، عني، وعفا عيلَّ الحزب تفضل وقد ا، رسٍّ ذلك ليس تروتسكي، أنصار
من شئتم من ذلك يف تسألوا أن ولكم مجيدة، صفحة ذلك بعد يل وكان الحزب يفَّ

«… بعيد أمد منذ كله هذا وقع فقد رفاقي يا ذلك عن وفضًال الحارضين،
اقرتفه الذي الدنس كان كذلك بعيد! أمد «منذ الساخر: نغمة يف «لنسكي» فقال
مثل بعيد، أمد منذ كله هذا كان الكالب، وحيش من وغريهما و«تروتسكي» «زينوفيف»
يحدث ألم «ملانسكي»، يا خربني الشعب، أعداء نجاة يف اليوم بعد يفلح لن الدفاع هذا

ستالني؟» الرفيق املحبوب وزعيمنا املركزية اللجنة كالمك يف هاجمت أن أبًدا
ذلك.» مثل أفعل لم بالطبع «كال، –

«أيها قائًال: كالرعد يهدر هذا فأخذ الرشطي إىل بأصبعه «لنسكي» أشار وهنا
لبعض مهاجًما بلسانك تنطلق ألم جريئًا، خداًعا الحزب تخدع إنك ملانسكي، املواطن

أغسطس؟» يف … «ن» إقليم يف عقدوه اجتماع يف الحزب رجال من العاملني
بسوء. ينذر مما «رفيق» بدل «مواطن» بكلمة مخاطبته كانت

ممسًكا ذلك قال اآلن.» التذكر يف آلخذ إني «نعم، قائًال: جوابه يف «ملانسكي» وتمتم
وقفته. يف جسده ليثبت بكريس

كانوا ممن لننجراد يف عرفت ذا فمن ذلك، من أكثر هو ما تتذكر أن لك «خري –
الرتدد»؟» من يشء عىل و«كانوا ذبذبة» «اعرتتهم قد مثلك

فلعيل انتظر ولكن طوال، أعوام انقضت أن بعد … هذا أتذكر أن الصعب «من –
أسماء. ستة من يقرب ما ذكر وهنا شيئًا.» أتذكر

اليوم؟» األجالء هؤالء «وأين –
يعملون.» أظنهم … شيئًا عنهم أعلم «ال –

هذا أسألك أن وأريد عليهم، مقبوض ذكرت من كل إن بأمرهم، فسأنبئك «إذن –
الحكومة؟» بها تعارضون عريضة معهم عت وقَّ هل أنساه: أن قبل السؤال

ذلك.» فعلت أني أظن ال إنني أقول: أن أريد … «كال –
شمسية، صورة هنا فها ذاكرتك، من ضاع ما لك أجدد بأن يل فاسمح «إذن –

أنت؟» توقيعك هذا أليس هذا، تعرف ربما إليها، فانظر تعاَل
أعمى. كأنه مشيته يف يتعثر مقعده إىل عاد ثم الورقة إىل «ملانسكي» نظر
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رحلتك وأخبار زواجك بأنباء مشغول ذهنك إن ذلك؟ تقل ألم تتذكر، ال «لكنك –
كذلك؟» أليس تتذكر، أن تستطيع ال بحيث برلني إىل

الكلمة، معاني من معنًى بأي سياسية تكن ولم خاصة، عريضة هذه كانت «لقد –
«… بعيد أمد منذ وحدثت

روحه ضعفت قد «ملانسكي» كان وملا الساعة، نصف حول املتهم استجواب دام
ما هنالك يكون أن دون التافهة الحقائق بعض أنكر فقد االستجواب، أثناء املعنوية
كل أن من الرغم فعىل بالرباهني، ُووِجَه حني إثباتها إىل عاد ثم اإلنكار، إىل يضطره
بعض، إىل بعضها تجمع حني املفردات فإن تافًها، ذاته يف كان مفردات من ذكر ما
ن تكوَّ ذلك، يف «لنسكي» تبعه ثم أمرها من تهول التي بالنغمة الرشطي قرأها وحني
فيها كان النظارة من مناقشة ذلك وأعقبت خطر. ذو يشء األمر نهاية يف مجموعها من
هؤالء من أكثر أفراد نهض كما املتهم، عن يدافعون أفراد نهض فقد التكلف، من يشء
ومؤداه أعضائها بإجماع حكمها املجتمعة اللجنة أصدرت وأخريًا التهم، له يكيلون عدًدا
املكان وغادرنا الحكم، تؤيد أن املحلية اللجنة إىل يُْطَلب وأن الحزب من املتهم يُْطَرد أن

بعض. إىل بعضنا النظر اجتنبنا بل شفة، ببنت أحد منا ينبس أن دون
فحفزني «ملانسكي» مكتب نافذة خالل ضوءًا رأيت داري إىل طريقي يف كنت وملا
يف وجهه غمس وقد مكتبه إىل جالًسا فوجدته الباب، أطرق أن دون أدخل أن حافز
لقد السكوب، دون حبسها التي العربات بفعل تهتزان العريضتان كتفاه وأخذت راحتيه
خفيفة مسحة من يخلو يكن ولم بنفسه، وثقته سطوته له موظًفا واحدة ساعة منذ كان

اإلشفاق. إىل يدعو محطًما إنسانًا بغتة ينقلب هو فإذا الحاكمني، عنجهية من
هي هذه اآلن، دخولك لك أشكر أندريفتش؟ «فكتور وقال: دهشة يف إيلَّ نظر
روحي أزهق أن يل لخري إنه رباه! يا أواه … زوجتي ماذا؟ ثم حبس، ثم طرد النهاية!

بغدارتي.»
الحكم املحلية اللجنة أيدت ما فرسعان مصيب، ذلك يف وهو عزاء، معه يُْجِد لم
يمِض ولم بخاركوف، مصنع يف صغري منصب إىل نُِقَل أن إال هو ما ثم بالطرد، عليه
ماذا ذلك بعد «نيقوبول» يف أحد يعلم ولم عليه، القبض أُْلِقَي حتى وقت طويل ذلك بعد

مصريه. كان
مساعد مع عمل يل كان أن الوقت ذلك من أسبوعني أو أسبوع ذلك بعد وحدث
رسيعة بخًطى فدخلت سوخني»، «ألكيس يُْدَعى الحزب رجال من رجل وهو «براتشكو»

رسه. أمينة أوقفتني أن لوال مكتبه، أدخل أن وشك عىل وكنت استقباله غرفة يف
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مشغول.» جد «سوخني» الرفيق ألن «كرافتشنكو»؛ الرفيق أيها االنتظار «أرجوك –
داخًال. املكتب واقتحمت غضب يف ذلك قلت كذلك.» مشغول «وأنا –

جانبه وإىل مكتبه إىل جالًسا «سوخني» رأيت إذ الباب؛ عتبة عند فجأة وقفت لكني
حركة وهي سخرية، يف شفتيه يلوي وأخذ العرق، من يتندى وهو البدين «جرشجورن»
من عددهم يقرب املهندسني، من ا صفٍّ وشمالهما يمينهما عن رأيت ثم تالزمه، ما كثريًا
االرتباك أخذني هنا قليلون، إال الحزب أعضاء من بينهم يكن ولم عرش، اثني أو عرشة
من أربعة لحظت وبعدئٍذ «سوخني»، إال التحية يرد لم لكن الجميع، عىل تحيتي فألقيت

املهندسني. حراسة يف واقفني الرسمية ُحللهم يف السيايس القسم رجال
«براتشكو». مكتب إىل فوًرا سمتي وأخذت ارتباك يف انسحبت

برتوفتش؟» بيوتر يا الخرب «ما فسألته:
فإن أمس! وثمانية واحد! يوم يف رجًال عرش اثنا يشء، عن شيئًا أفهم أعد «لم –

أندريفتش.» فكتور يا يدور رأيس إن … املنوال هذا عىل األمر صار
عيناه فاتسعت وضحاها، عشية بني اكتهل وكأنه «براتشكو» عىل يبدو كان ولقد

النوم. قلة من وترنَّح شاذ نحو عىل
معرفتها، إىل بحاجة كنت أرقام عن ألبحث السجالت قسم إىل وذهبت مكتبه غادرت
بجوار يجلس كان كاتب صاح أن فجأة حدث ثم دقائق، عرش القسم ذلك يف ولبثت
وإذا النوافذ إىل جميًعا فاندفعنا ذاك!» إىل انظر إلهي! «يا مذعورة: صيحة النافذة
يسميه مما عربة وهي البناء، أمام واقفة املغلقة القاتمة السيايس القسم عربات إحدى
«سوخني» مكتب يملئون كانوا الذين والفنيني املهندسني ورأيت السود»، «باألفاعي الناس
يقذفون السياسية الرشطة رجال فأخذ الخارج، إىل الباب خالل يتقاطرون عندئٍذ رأيتهم

مسدساتهم. شاهرون وهم واحد، إثر يف واحًدا العربة جوف يف بهم
السكون ساد ثم امرأة، من تنبعث جنونية رصخة سمعنا نشاهد، وقوف نحن وبينا
املصنع يف عاملة وهي الرجال، هؤالء أحد زوجة أن هو حدث الذي وكان جديد، من
سرتى أنها قط بخلدها يدور أن دون الناظرين مع لتنظر النافذة إىل ذهبت أيًضا،
زوجها فيها يُْلَقى التي اللحظة نفس يف النافذة من اقرتابها فكان املسجونني، بني زوجها

عليها. مغشيٍّا سقطت ثم فرصخت السوداء» «األفعى جوف يف
ثم مسموع، صوت له كان إغالًقا بابها أُغلق باملهندسني، العربة تعبئة تمت وملا
يف بها وساروا السياحة، عربات من أنيقة عربة يف وزمالؤه «جرشجورن» وركب سارت،
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دهشة يف ينظرون املكتب نوافذ بجوار الناس من عرشات ووقف املسجونني، عربة إثر
املثلوج. األرض سطح عىل وراءهما السيارتان تخلفها التي العجالت آثار إىل

اعتالء بعد الروسيا إىل بالفرار الذ شيوعي أملاني يهودي مصنعي عمال بني وكان
تذكرته وكانت «زملان»، يسمى اللون شاحب نحيل ضئيل رجل وهو الحكم، مقعد هتلر
إذ موسكو؛ يف الدويل الشيوعي املكتب — ما لسبب — منه اسرتدها قد الحزبية
موضع دائًما لستالني وإخالصهم الشيوعية، مقر يف بهم يوثق قلما األجانب الشيوعيون
من تزوج متصل، ذعر يف كان وكأنما نفسه عىل منطويًا هادئًا هذا «زملان» وكان شك.
ثقتي موضع كان وقد «نيقوبول»، يف حياته عن الرىض عالئم عليه وبدت سوفيتية فتاة
املهارة من درجة عىل للعمال رئيًسا فيه وجدت ألني الجدد؛ العمال تعليم يف الكربى

املثال. نادرة
ساعات بعد عاد فلما السيايس، القسم رجال مقابلة إىل يوم ذات «زملان» ونودي
الحياء فيه واستحال خوف، من يرتعشون كمن شديًدا اصفراًرا الوجه مصفر كان
يغادر أن األوامر له صدرت قد أن الضعيفة روسيته يف وأنبأني مميت، فزع إىل املألوف

أملانيا! إىل عائًدا فوره من البالد
إىل بالعودة أؤمر أن معنى ما تعلم هل كرافتشنكو، الرفيق أيها «ساعدني –
إني بل فحسب شيوعيٍّا ولست كذلك، شيوعي إني بل فحسب، يهوديٍّا فلست أملانيا؟
ال أملانيا، إىل يرسلوني ال لكن السجن، إىل أو سيبرييا إىل يرسلوني لهم قل كذلك، يهودي

أملانيا!» إىل يرسلوني
شيئًا يعلم من أجد فلم األخبار وتقصيت اليوم، ذلك بعد العمل إىل «زملان» يعد لم

«نيقوبول». عن أُبِْعَدا قد وزوجته األملاني الالجئ أن سوى اليقني علم
قبل ١٩٣٦م عام من األخرية األشهر تذكرت ما إذا حملها تحت لتنوء ذاكرتي إن
لك أروي ذا أنا وها بنا، أملَّت التي الكبت عوامل من الجارف التيار إىل بنا يدفع أن
حوادث تداخل عن ذاك إذ حدث ما مجموعة من اتفق كما أستخرجها قليلة حكايات
إلينا وُخيِّل توازنه فقد عالم أنقاض من نُتًَفا أعرض ذا أنا ها واضطرابها، العهد ذلك

شديد. فزع يف البرص إليه أرسلنا حني ويتهافت ينحل أنه
أذكره ال ثم «ستسفتش»، املهندس ذكرى ذهني صفحة عىل ترسخ ملاذا أدري لست
كان وقد القسمات، الحلوة النحيلة العجوز املرأة تلك وهي أمه، معه أذكر أن دون أبًدا
يف تقوم املهندس هذا كان وملا بولندي، أصل من الجميلة وزوجته وأمه «ستسفتش»
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ثم الحزب، أعضاء من يكن لم أنه وهي غريه، وجه يف مثلها يقوم ال قد عقبات وجهه
يخالط ولم وأتقنه، فأحسنه لعمله وأخلص السياسة اجتنب فقد بولندي، أصل من كان

قليًال. إال زمالءه
«ستسفتش»، عمل عن يسألني «جرشجورن» رجال من رجل يوم ذات وجاءني
إال ذلك يف يحدوني ال الثناء، إال عنه أقوله ما أجد ولم خطر، يف الرجل أن فعرفت
السيايس، القسم عند صحيفتي يف سوداء أخرى نقطة هذه كانت وقد إخالص، كل
األساسية التهمة هو كان «املخربني» عىل شنوها التي الحملة يف معهم «التعاون» َفَرْفُض
أمه وأخرجوا البولندي، عىل قبضوا أن ذلك بعد يلبثوا ولم عيلَّ، أخذوها التي الرئيسية

سكناهم. مقر من وزوجته
الطريق، يف أمامي فرأيت سيارتي، يف «نيقوبول» إىل طريقي يف مساء ذات وكنت
يف تدب وأخذت ظهرها احدودب عجوًزا امرأة املدينة، من كيلومرتات ثالثة بُْعد عىل
أنها تبينت بسيارتي حاذيتها فلما حزمة، يدها يف وتحمل خطوة، وراء خطوة سريها
يتهددني بما علمي من الرغم عىل للركوب، ودعوتها السيارة فأوقفت «ستسفتش»، أم
امرأة فهذه البالد، قانون عليه حكم من إزاء الرحمة من شيئًا أبديت ما إذا خطر من
لم لكنني لبولندا، بالتجسس منهما كان أنه عن فضًال القانون» «أخرجه رجل والدة
كان لو حتى بسيارتي الطريق عىل معاونتها إال يسعني يكن فلم حينئٍذ، كله بذلك أباِل

املوت. هو ذلك عقاب
أالقيه، ما العذاب من أمك هللا أرى ال أندريفتش» «فكتور يا شكًرا، «شكًرا، قالت:
السيايس، القسم إىل طريقي يف اآلن أنا ولدي، اآلن يعانيه ما تعاني أن هللا عليك حكم وال
النساء إن ابني، إىل الحزمة هذه بإرسال يل يأذنون فقد أنتظر، واقفة هناك وسأظل
«دنيربوبرتوفسك إىل سفينة يف سيشحنونها طائفة بني سيكون أنه أخربنني قد األخريات

اليوم».
يف سببًا تكون ال حتى سيارتي عن تنزل أن طلبها يف ألحفت املدينة وصلنا فلما
يف يمسك ال دنيئًا كلبًا أكون قد الرئيس، الرفيق «أيها وقال: السائق إيلَّ فالتفت متاعبي،
لك أقسم ذا أنا ها تصدق، ال أو فصدق اآلن أما بلَّغه، إال يسمعه أو يراه شيئًا نفسه
مثل األنيقة بالسيدة هي وليست ساذجة امرأة أمي إن املرة، هذه عنك أبلغ لن أنني بأمي
أشكرك أندريفتش»، «فكتور يا أشكرك فإني حال كل وعىل أحبها، لكني السيدة هذه

لرويس.» رويس شكر
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هو بما ُووِجْهت أنني ولو قط، الحادثة هذه عيلَّ تؤخذ لم محنتي أعوام أقبلت وملا
وعده. عند املرة هذه كان السائق أن يظهر فقد «جرائم»، من اقرتفت مما خطًرا منها أقل
إجحاف، عىل إجحاًفا بنيقوبول الجماعي املصنع يف الجو ازداد يوم مىض كلما كان
بأن سمعنا أن نلبث ولم «كريفوارج»، مدينة إىل — الحزب أمني — كوزلوف «نُقل» فقد
يف يظهرون فال آخر، بعد إداري موظف عنا يختفي وأخذ هناك، عليه أُْلِقي قد القبض
مرض أنه األيام مع لنا يتبني كان املزعوم املرض وهذا «املرض»، بحجة مناصبهم مقار

يزول. ال
الغريبة األعمال هذه إىل ينظر من موقف يتخذون بدء ذي بادئ العمال غمار وكان
عن يختفي أخذ حني تغري موقفهم لكن اهتماماته، نطاق يف تدخل ليست أنها عىل
سلك يف معهم يشتغلون ممن وثيًقا، اتصاًال بهم يتصلون ممن ونساء رجال أبصارهم
يرضب الفزع وأخذ كان، كما اآلن يعد لم األمر ألن موقفهم تغري العمال، سلك هو واحد
يف املعنوية الروح تحطمت إذ اإلنتاج، كميات يف األثر أكرب له كان حتى عميًقا بجذوره

ملحوًظا. تحطًما املصنع
بقلوب االجتماع إىل ذهبنا نيقوبول، يف الحزب أعوان من خاصة جمعية انعقدت فلما
بعًضا بعضنا نعرف كنا أننا مع دقيًقا، فحًصا الباب عند أوراقنا ُفِحَصت وهناك يائسة،
االجتماعات، تلك مثل يف وجود له يعد لم القديم الزمالة معنى لكن الصداقة، معرفة
عالية الرتحيب صيحات لسمعت أشهر ببضعة ذلك قبل االجتماع هذا مثل حدث ولو
الزمالء كذلك ولرأيت القديم!» الحرب بزميل مرحبًا «يا كرافتشنكو!» بالرفيق أهًال «أهًال
وسياسة العمل وأخبار وحكايات إشاعات من يعرفون ما األصدقاء ود يف يتبادلون
اآلخر عن أحدنا نبعد وأخذنا قلقة، رزانة إال الوجوه عىل تشهد فلم اآلن أما الحزب،
رأس يف تدور الخواطر تسمع لتكاد وإنك زميله، من املرض عدوى منا كل يجتنب كأنما

جريانك!» اجتنب بنفسك! انُج بنفسك! «انُج له: قائلة منا كل
جم حاسًما عهدته من وهو — املحلية اللجنة أمني — «برودسكي» الرفيق رأيت
منتفختان، فعيناه طويًال، أمًدا النوم طعم يذق لم كأنه يبدو اليوم فوجدته النشاط،
إال منا يشك ولم مزمار، خالل يتكلم كأنه أجوف متهدج وصوته مرتعشتان، ويداه
الرجل هذا وأن «برودسكي»، يشهده اجتماع آخر سيكون االجتماع ذلك بأن قليلون
ومعه السيايس، القسم «زنزانة» يف نفسه يرمي أن قبل العهد به يطول لن الفوار القوي

الرياسة. منصة عىل اآلن معه يجلسون الذين هؤالء معظم
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اللجنة من رسيٍّا خطابًا لنسمع االجتماع لهذا ُدِعينا قد أننا «برودسكي» وأعلن
يبينه أن بقوة أراد ما فيها يبني عاطفة فيها قراءة مهل عىل وقرأه موسكو، يف املركزية
قبل ذلك وكان بنقضها، له ِقبَل ال التي موافقته بالخطاب، جاء ما عىل التامة موافقته من
فالظاهر وإذن جميًعا، فإعدامهم إخوانهما وسائر و«كامانيف» «زينوفيف» عىل الحكم
الحزب رجال أعصاب تهيئ أن بها أريد إنما موسكو من جاءتنا التي الرسالة هذه أن

والشك. القلق إىل صاحبه يدفع قد قلب كل يف الخوف تبثَّ وأن الصدمة، لهذه
أنصار من الشياطني أن عىل الربهان» نهض «قد أنه املذكور الخطاب يف وجاء
الجواسيس مع السوفيتية السلطة ضد عراكهم يف اتحدوا قد و«زينوفيف» «تروتسكي»
والبيض واملنشقني القدماء األمالك وأصحاب القالقل مثريي مع اتحدوا كما األجانب
اإلدراك تمام يدركوا أن الحزب أعضاء كل عىل وجب ولهذا الرأسمالية؛ وأعوان واملخربني
البلشفي برهان أن كذلك الخطاب يف ورد ثم … قصوى يقظة من إليه بحاجة نحن ما
يتخفون الذين الشعب أعداء استخراج عىل قدرته اآلن منذ سيكون عقيدته يف الصادق
«التسامح ل مجال لدينا يعد لم … رحمة غري يف بأمرهم التشهري ثم الحزب تذكرات وراء

الربجوازية». «الرقة ل أو الكريه»
فكما الفزع، رعشة الحارضين يف ْت فَرسَ واضًحا، جليٍّا الرسالة مضمون كان وهكذا
نبحث أن اليوم علينا وجب الشعب، صفوف بني «األعداء» عن نبحث مىض فيما كنا
َمْن عدد هو اليوم بعد الجدارة مقياس وسيكون نحن! صفوفنا بني خاصة بصفة عنهم

األقربني. زمالئك من التهمة إليهم توجه
الحزب مصلحة عىل الخاصة صداقاتهم يقدِّمون الذين الرعاديد الضعفاء أما

التذبذب. هذا جزاء فسيلقون
يكيل وراح الرسية، األوامر أهمية عن شديد تفصيل يف يتحدث «برودسكي» وأخذ
خلعها يمكن التي الصفات عدد عىل تتوقف كانت نفسها حياته كأن الصفات لستالني
االشرتاكي، وطننا شمس العبقري، ستالني يمدح فجعل مدلولها، فخامة وعىل ستالني عىل
يف أظفاري فغرزت خلفه، من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي الحكيم الزعيم

دًما. لهما ألجتذب راحتيَّ
يف «التقصري ب نيقوبول وحزب أنفسهم ليتهموا الكالم الحارضين بعض وطلب
الذين الرفقاء بسبب الهرج وعم الداهم»، الخطر إزاء «الرتاخي وب الواجبة» اليقظة
وبينا أنفسهم، ينقذوا لكي أنفسهم، قدر من وللحط أنفسهم عن لإلعالن شوًقا تحرقوا
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الباب؛ عند حركة إذا املفحشة، الخطابة وحل من الدافق الفيض هذا معمعان يف نحن
لنرى. جميًعا أعناقنا فلوينا

الرئيسية املركزية اللجنة وعضو اإلقليمية، اللجنة أمني هاتايفتش» «الرفيق وصل
به ويحيط املنصة، نحو سائًرا املمىش يف يخطو وكان جميًعا، االتحاد أجزاء تضم التي
للفزع تحريًكا الجوانب أشد لعله بل جديًدا، جانبًا هذا فكان لحراسته، الرشطة من رجال
ومسدسات حراس العاملني! الشيوعيني اجتماعات يف ومسدسات حراس النفوس، يف

األمة! أبناء من الصفوة» «صفوة من الزعماء تحمي
عميقة، خطوط عليه تظهر رخًوا وجهه فكان «هاتايفتش»، عىل يبدو اإلجهاد كان
األساسية النقط تساير خطبة فينا خطب بعيد، مكان من آٍت أنه سامعه إىل يُخيَّل وصوته
إذ — ذكرت ولقد غم، من به يحس ما إخفاء يستطع لم لكنه موسكو، خطاب يف الواردة
حني الجماعية، املزارع عىل حملتنا أثناء القمح حقول يف املوقف ذلك — إليه أستمع أنا
املحدد املوعد قبل املرسومة الخطة إنجاز عىل بنفسه «هاتايفتش» الرجل هذا شكرني
كما ذلك ذكرت «قوية»، سياسات إىل البالد حاجة فهم عىل استحثني وحني إلنجازها،

بنفسه. واثًقا البنية قوي حينئٍذ كان فقد اإلقليمية، اللجنة يف به اجتماعاتنا ذكرت
بني املتنكرين» «األعداء تتهم أن — اليوم ذلك منذ — «الرشف» عوامل من أصبح
فما إليه، أصدقائه أقرب إىل يتحدث أن أحد يجرؤ يعد فلم بهم، ر تشهِّ وأن الحزب رجال
البالد يجتاح الذي السيايس، الوباء بهذا مصابني األقربون هؤالء يكون أن يمنع الذي
فيما عهد الناس عىل جاء قد أن اإلنسان ونيس جراثيمه؟ حملة من يكونوا أن أو كلها،

والصداقة. والوفاء الخلق صالبة معنى فيه يعرفون كانوا مىض
يتناول أن هذا سقوطه استتبع كبري، موظف أو زعيم مكانته عن سقط ما إذا كان
عربات أخذت «برودسكي» عىل القبض فبعد عليه، واملحسوبني معارفه كل التطهري
وأصدقاءه أعوانه تجمع السيايس، للقسم التابعة املقفلة والسيارات السود» «األفاعي
أنحائها، بكافة «نيقوبول» يف مناصبهم يف تعيينهم يف السبب هو كان ممن ونساءً رجاًال
من وكل للمدينة العام النائب تبعه ثم نيقوبول، حامية قائد الصائد وفاض يف فسقط
وتناولت نفسه، «نيقوبول» يف السوفيت رئيس سقط وأخريًا قضائيني، موظفني من حوله
ترى فكنت التجارية، املنشآت وكل اليومية والصحيفة املحيل املرصف «التنظيف» أيدي
شهر أو أسبوع بعدئٍذ يميض ال ثم النظر، وجهت أينما املناصب يتولون جدًدا أشخاًصا

الصياد. شبكة يف أنفسهم هؤالء يقع أن األحيان معظم يف يحدث حتى
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مدني موظف أعىل وهو السوفيت رئيس اعتقال عن األنباء يتهامسون الناس وراح
عما ترشفه صحيفة وله املناجم يف عامًال مىض فيما الرئيس هذا كان وقد نيقوبول، يف
وأبناؤه زوجته لذلك وفزعت الليل، منتصف يف فأيقظوه ذهبوا األهلية، الحرب يف به قام

الجريان. أيقظ صياًحا يصيحون فجعلوا
أمثل «إنني قائًال: الرسمية حللهم يف جاءوه الذين الرجال وجه يف الرئيس صاح
أمر من معكم ما أروني عيلَّ! القبض يف الحق لكم فليس نيقوبول، يف السوفيتية السلطة

هذا!» لكم يبيح
العبارة بهذه ذاك.» أو هذا يف الحق له من سنريك القذر! الكلب أيها معنا «هيا –

دفًعا. الباب خارج ودفعه الرئيس عىل القبض ألقى الذي الضابط زمجر
املدينة، يف املوظفني كبار معظم عىل الدوائر دارت منصبه، من الرئيس طرد وبعد
كان بل االدخار، معهد ورئيس املطافئ ورئيس االشرتاكية اإلدارة مدير بينهم وكان
ظلمة يف منازله يف عليه ُقِبَض فريق هؤالء من الصحية. الشئون رئيس كذلك بينهم

علنًا. مكاتبه يف عليه ُقِبَض آخر وفريق الليل،
مصنعنا، رجال من قبل يكن ولم «كوزلوف» محل ليحلَّ «لوس» اسمه رجل وجاءنا
«بيتيٍّا»، تعتيًقا ُعتَِّق إذا الفودكا رشاب يكون كما ا فجٍّ قويٍّا األفق، ضيق الذهن بليد كان
آخر حرارته يف تبخرت بحيث حارٍّا متحمًسا تصيًدا املذنبني يتصيد هذا «لوس» وراح
الحزب رجال أو الفنيني املوظفني نحن فكنا الزمالء، بني الود شعور من بقيت قطرات
زلت «أما املبهوت نظرة بعض إىل بعضنا نظر أبهائه أو املصنع فناء يف التقينا ما إذا

نظراتنا. به تنطق الذي السؤال هو هذا كان األحياء؟» بني حيٍّا
تلك تسطع — الرئيسية الشوارع أحد يف كائنة وهي السيايس— القسم رياسة كانت
أربعة يوم كل يف يشتغل السيايس القسم فهذا ليلة، كل ويف الليل طول بأضوائها األيام
و«جرشجورن» «دوروجان» وكان منتعشة، نافقة عندئٍذ سوقها وكانت ساعة، وعرشين
القادة بمثابة فهم الزهو، ينفخهم لكن اإلعياء منهم ينال عريض، جاه يف وأعوانهما
القبض تحت ليظلوا عليهم املقبوض يكن ولم مظفر، نرص إىل تسري حربية معركة يف
املكاتب إىل بالقياس ثانويٍّا فرًعا إال حال كل عىل «نيقوبول» تكن لم إذ طويًال، أمًدا
إىل شحنًا يشحنون ما رسعان عليهم املقبوض كان لهذا العمل؛ بهذا القائمة الرئيسية
املجال ليفسحوا الرئيسية املراكز من غريها أو «خاركوف» إىل ومنها «دنيربوبرتوفسك»

غريهم. ثم لغريهم
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التطهري منجل فيه يرضب أخذ طريق من ضئيًال جزءًا إال «نيقوبول» تكن ولم
ومن مصنعنا رياسة من التعليمات تجيئنا وأخذت فشيئًا، شيئًا مداه فيتسع األعظم
الجديدة األسماء هذه وأخذت آذاننا، تألفها لم بأسماء عة موقَّ موسكو، يف العليا الرياسة
املوظفني من كبرية طائفة حصد قد التطهري منجل ألن ذلك عدًدا؛ األيام مع تزداد
وكان اإلقليمية، اللجنة رجال زمالئه من وفئة «هاتايفتش» عىل وقبض القدامى،
من عمود نصف لسبه تفرد املحلية الصحف جعل ما املكانة أهمية من «هاتايفتش» ل
الفيضان هذا تساير أن عليك ليتعذر حتى يوم بعد يوًما األمر مىض وهكذا أنهارها،
شاءت ما بخيالها اإلشاعات ولتسبح املفاجآت، ومر واملآيس الشعور مثريات من الدافق

الواقعة. الحقيقة إىل بالقياس شيئًا تكون فلن
والتي التطهري، دماء تريق التي املتعددة املحاكمات يرقب الخارجي العالم ووقف
ذلك يكن ولم موسكو، يف األرشاف» «قاعة مىض فيما كانت قاعة يف مكانها اتخذت
تكن لم موسكو محاكمات أن اليوم، هذا حتى يُْعَلم ال إنه بل ليُْعَلم، الخارجي العالم
املفازع من أكداس ستارها وراء تتكدس دكان، واجهة يف معرًضا أو ظاهرة، صورة إال
تناولت قد العلنية املحاكمات كانت فلنئ الجبال، سامق ارتفاعها يف تبلغ التي الحقيقية
محاكمتهم مجرى عىل التدريب وأجيد اختيارهم أُْحِسَن الذين الضحايا من قليلة عرشات
النهاية يف العدد بلغ إذ األلوف، مئات تناولت قد التطهري حركة فإن علنًا، وقوعها قبل
فهؤالء إبطاء، غري يف وأُبِْعدوا الناس صفوف من أُْخِرُجوا ماليني عرشة من يقرب ما
السخرة، أعمال إىل بهم يُبَْعث وهؤالء النفي، إىل بهم ح يطوَّ وهؤالء السجن، يف بهم يَُزجُّ

يُْعَدمون. وهؤالء
السيايس القسم فيه يقيم الذي املبنى حول واألطفال النساء من جماهري واحتشدت
الشديد، الربد رغم اليوم ساعات من ساعة كل يف تراهم كنت بحيث «نيقوبول» يف
باكني كانوا حيث إىل يعودوا أن يلبثون ال لكنهم يفرقونهم، السيايس القسم رجال فكان
النساء هؤالء من كثري وكان إخوتهم، أو أزواجهم أو آبائهم بأسماء منادين صارخني
كان حيث املجاورة القرى من جاءوا آخرين كثريين لكن نفسها، «نيقوبول» سكان من
وزعماء القرى يف الحزب وبأمناء الريفية، السوفيتية اللجان برؤساء يطيح التطهري منجل
خارج رأيته الذي هذا الدهر أبد أنىس ولن الجماعية. املزارع ورؤساء الشيوعية الشبيبة
اليأس يصور أن املرسحي األدب نوابغ أعظم من نابغ أراد فلو السيايس، القسم مبنى
ملا غمامته، واسودت نطاقه اتسع وقد واألىس الناس، جماهري عىل موجته طفت وقد

كان. الذي هذا من الرائي نفس يف للفزع إثارة أشد شيئًا يصور أن بخياله استطاع
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وأخذت املذياع أخذ املعذبني، وألم املصابني عويل وبني العاصفة هذه ووسط
الديمقراطية» الدساتري من العالم شهده ما «أعظم عىل الرسمي التصديق تنرش الصحف

١٩٣٦م. عام نوفمرب يف
مرتدين فراشهم إىل يأووا أن الحزب رجال معه يضطر كان ا حدٍّ الهوس هذا بلغ
قد بما مألتها صغرية حقيبة الناس معظم أعد كما وأعددت يدري؟» من «إذ ثيابهم
واملناديل والجوارب التحتية املالبس من زائًدا مقداًرا فوضعت السجن، يف إليه أحتاج

و«بطانية».
إىل أنت «أذاهب مخدعي: تحت الحقيبة وجدت حني بريئًا سؤاًال «باشا» سألتني

ما؟» مكان
يدري؟» من «باشا» يا يدري «من قائًال: فتنهدت

ع بمروِّ مثقًال فعاد شأنًا، ليقيض دنيربوبرتوفسك زار قد «براتشكو» الرفيق وكان
لو «نيقوبول» يف يبلغه لم ا حدٍّ الفزع بلغ موطني، هي التي املدينة تلك ففي األنباء،
«براتشكو» سمع فقد «نيقوبول»، يف عليه كانت عما الحالة تسوء أن اإلمكان يف كان
وكانت خمسمائة، عىل زاد القديم مصنعي رجال من هناك عليهم ُقِبَض َمْن عدد أن
الدراسة يف زمالئي من وكثري ملزيد، أفواهها فاغرة تزال ال السود» األفاعي «عربات
العدد، يحصيهم ال وآخرين و«رشرت» و«كاتس» «برتزكوي» أمثال املهندسني معهد يف
يوم كل تغادر املاشية عربات وكانت الهندسية، ألعمالهم أدائهم أثناء اختطاًفا اختُطفوا
وُخِتَم أبوابها دونهم من أغلقت وقد البرشية، بحمولتها مثقلة دنيربوبرتوفسك مدينة
األىس، أعمق النفوس يف تحرك التي البرشية التعبئات هذه أمثال خارج، من أقفالها عىل
من تتألف وباتت صنفها عال فقد اآلن أما فالحني، من تتألف أعوام أربعة منذ كانت
ينتسبون ال الذين واملوظفني الفنية واألعمال والجيش الحكومة رجال وكبار شيوعيني
الهيئة وأعضاء «ستالني» الصدد هذا يف عقدها التي النية تكون أن عىس «ماذا للحزب،
ثم «براتشكو» يل قال هكذا املتصل.» الجنون من رضبًا ليبدو األمر إن العليا؟ السياسية

الفازعة. نظراته من يل تبني كما ذاك قوله عىل أسف
العليا؟ السياسية الهيئة وأعضاء «ستالني» عقدها التي النية تكون أن عىس ماذا
دليًال كان بعمل هممت ثم ذهني، عىل يرتدد يني ال كان الذي السؤال هو بالضبط هذا
الذي العليا السياسية الهيئة عضو إىل خطابًا أرسل أن صممت أني وذلك حماقتي، عىل
طويًال شطًرا أنفق فأخذت متالحقة، أحداث من نشاهد ما معنى ألستفرسه أعرفه كنت

«أورزنكدز». الوزير إىل الخطاب هذا إنشاء يف متتابعات لياٍل لعدة الليل من
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كانت التي الحوادث قصة — فنيٍّا تقريًرا أنشئ كأني — هدوء يف أقص جعلت
وأخذت إقليمنا، بلدان من وغريها و«كريفوارج» و«دنيربوبرتوفسك» «نيقوبول» يف تقع
أعمالهم، بمهام قيامهم أثناء اختطاًفا اختُطفوا أفراد والء عن وأدافع معينة أسماء أذكر
الزمن من قليل بعد بيننا وجدنا ملا مجراها تجري لبثت لو الحوادث هذه مثل أن وأنذرته
ولم بالفعل، عراه تحلَّلت قد فاإلنتاج إقليمنا، يف الصناعة إدارة عىل قادًرا واحًدا رجًال
عمله. شئون يف حاسمة قرارات باتخاذ يجازف أو الجديد، ابتكار عىل يجرؤ أحد يعد

لكنني الوزير، يد إىل وصل أنه يقني يف وعرفت خاص طريق عن الخطاب أرسلت
بشأن سؤال إيلَّ ه يوجَّ لم التطهري حركة يف محاكمتي دور جاء وملا بجواب، منه أظفر لم
من فقرة فكل الرشطة، رجال إىل يرسله لم «أورزنكدز» أن شاكًرا فعرفت الخطاب، هذا

رسيع. موت إىل بي تنتهي أن وحدها كفيلة كانت «عريضتي» فقرات
١٩٣٦م. عام نوفمرب يف دوري جاء

بها ظفرت التي النفسية امليزة لكن «ملانسكي»، بمحاكمة شبيًها مفاجأته يف وكان
مستفيًدا أقوله أن ينبغي ما عىل مرات عدة مرنت وأني الرضبة توقعت أني هي دونه من
أهم إن قائًال: نفيس حدثت وقد األعمال، أهم أيديهم يف كانت الذين الرفقاء من بغريي
ينتهي ال عدًدا وأنفقت العقلية، قواي زمام يدي من يسقط أال هو أراعيه أن يجب ما
إيلَّ، توجيهها يمكن التي التهم كل رأيس يف أدير النوم، طعم فيها أذوق ال الليايل من
أو واحد عام منذ فعلت أو قلت مما شيئًا أتكون «جرائمي»، تكون أن عىس فيما وأفكر

املصنع؟ يف بعميل يتصل مما شيئًا أتكون خمسة؟
جريمة وجدت ملا همٍّ من فؤادي يعتلج وما شك من رأيس يف يدور ما أبعدت ولو
كل تختلف وجدتها ذنوبي عن الستار أزيح فلما السوفيتية، الدولة ضد اقرتفتها واحدة

تكون. أن لها قدَّرت عما االختالف
بردها يف قاسية الليلة وكانت املصنع، لندوة التابع املرسح يف حزبيٍّا اجتماًعا عقدنا
من عليها تساقط مما زلقة باتت حتى بالوحل االجتماع مكان يف األرض فُغطِّيَت وثلجها،
أحسبني وال املتصاعد، التبغ دخان من زرقاء سحائب القاعة هواء يف وعلقت أحذيتنا،
ما كثريًا كلها األشياء هذه ألن قذر؛ من شابها بما الليلة تلك وال القاعة تلك قط سأنىس
ذلك تال فيما العالم إىل نظرتي لوَّنت التي وهي املفزعة، أحالمي يف آن بعد آنًا عاودتني

فصول. من يلحقها ما كل «فاجنر» مرسحية يف الفاتحة ن تلوِّ كما حياتي، من
اتهام طريق — الطريق هذا شق والذي اتهام، عىل جاء قد األعضاء من كثري وكان
وابتكار» «أصالة من لها ما أظهرت التي املحلية الشيوعية األقسام هو — أنفسهم األعضاء
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رجال بهم يسمع أن قبل باالتهام فبادرتهم أعضاءها ناهضت بأن بلشفية» «يقظة ومن
يف املجتمعون قرر ولقد السيايس. للقسم الكشافة الطالئع بمثابة كانت فكأنما الرشطة،
فض عىل االجتماع أوشك وبهذا املتهمني، طرد القضايا من عليهم عرض مما ثالث حاالت

الظواهر. دلت فيما جلسته
أبعد يشء يف أفكر اللحظة تلك يف وكنت الكالم، يطلب فجأة وقف «لوس» لكن
نزول عيلَّ ينزل املتكلم كالم فحوى فإذا القبيح، االجتماع هذا عن األشياء تكون ما

الساعة. دقت لقد الصاعقة،
قضية البحث بساط عىل نطرح أن أقرتح الرفاق، «أيها قائًال: الحديث «لوس» بدأ
كرافتشنكو»، أندريفتش «فكتور الشيوعي العضو أعني األنابيب، خراطة قسم مدير
يف الزميل هذا إىل االتهامات من ه توجِّ ما حيث من الخطورة يف غاية هي تقارير فلدينا

والحارضة.» املاضية مناشطه
باتهاماتهم يدلوا للمتَِّهمني «قل قائًال: القاعة يف الخلفية الصفوف من صوت وصاح

فنسمع.»
اآلن.» يتحدث أن ماكاروف» «جرجوري املهندس فيستطيع «طبًعا، «لوس»: فقال
إىل يجلس كان الذي الزميل وقف املنصة، إىل طريقه يف «ماكاروف» كان فلما
ليدخن خارج «إنه يقول أن بها أراد التي الكلمات بعض يتمتم وهو املكان وغادر يميني
مجذوًما أعينهم يف تحولت وهكذا يساري، إىل الجالس الزميل مكانه غادر وكذلك لفافة»،

النواحي. كل من الخالء وأحاطني
عاجًزا رجًال فيه فعرفت الهندسة، معهد يف الدراسة أيام منذ «ماكاروف» عرفت لقد
الذي أنا كنت وملا زمالئه، عطف من يستدره ما استغالل عىل يعيش الحيلة ضعيف
يف أشك لم فرًضا دائًما فرضت فقد للسكن، مكانًا له وهيأ «نيقوبول» يف منصبه يف عينه
سذاجتي. أساسه كان مني االفرتاض هذا لكن الجميل، بهذا يل معرتف بد ال أنه صحته
اللجنة مكتب يف عضًوا كان كثرية، سنوات من «كرافتشنكو» عرفت «لقد يقول: أخذ
أخص الهيئة، تلك يف يالزمونه كانوا من أكثر عىل ُقِبَض ولقد التعدين، معهد يف الحزبية
الرفاق: أيها ألتساءل وإني و«كاتس»، صديًقا له كان الذي «برتسكوي» منهم بالذكر
و«معارف» كثريون أصدقاء له هذا «كرافتشنكو» إن املصادفات؟ قبيل من ذلك أيكون
يل واسمحوا نفسه، «أورزنكدز» الرفيق من بتوصية املعهد دخل لقد حتى موسكو، يف
وظهر أمرهم افتضح قد موسكو يف «املعارف» هؤالء بعض إن الحديث: خالل أقول أن

الشعب. أعداء أنهم
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أن فهو أقوله أن أردت ما أما الرفاق، أيها عابًرا أذكره َعَرٌض كله هذا ولكن
عىل افرتى قد الحزب، يف عضًوا فيها كان التي كلها األعوام هذه خالل «كرافتشنكو»
مايض عنه أخفى الخطورة، يف غاية حقيقة الحزب عن أخفى أنه ذلك كذبًا؛ الحزب
وأنه الثورة، قبل عامًال «منشفيٍّا» كان أباه أن للحزب يعرتف لم ملاذا السياسة! يف أبيه
ذلك منذ إياهم محرًكا يزل ولم املحبوب»، «زعيمنا سياسة عىل الالحزبيني العمال حرك

الحني؟»
أبيه.» عن ال «كرافتشنكو» عن «تكلم مقاطع: قائل فقال

امِض شجرتها، عن بعيًدا تتدحرج ال التفاحة «إن القائل: وجه يف «لوس» فصاح
ماكاروف.» الرفيق أيها حديثك يف

عن بعيًدا تتدحرج ال التفاحة إن أصاب، «لقد قائًال: الحديث «ماكاروف» فواصل
أنه أتظن أجنبية، بعنارص نفسه يحيط إنه أبيه، من خريًا «كرافتشنكو» فليس شجرتها،
الذي املصنع قسم يف الالحزبيني من الكبري العدد هذا حوله جمع أنه املصادفات قبيل من
«رونبسكي» يكون َمن لديه؟ العمال رؤساء هم َمن مساعدوه؟ َمن إرشافه؟ تحت يقع
«زملان»؟ أعني عليه، ُقِبَض الذي األملاني الفايش يكون َمن عليه؟ ُقِبَض الذي املنشفي
الحقيقيني األعداء من أو الالحزبيني من وكلهم هؤالء غري كثريين أذكر أن وسعي يف إن

اإلنتاج.» عرقلة يف إثم من يقرتفونه عما السيايس القسم كشف الذين
لم أنني نفسه، يف يحز الذي هو فهذا إذن محنتي: يف ذاك إذ وأنا لنفيس، فقلت

مساعد! منصب إىل أرفعه
فكيف أملاني، وشيوعي يهودي «زملان» إن الرفاق، «أيها املتكلم: يقاطع عامل قال

فاشيٍّا؟» تسمونه
هتلر يرسل ألم وشيوعي، يهودي إنه تقول: إنك جميل، جد «هذا ماكاروف: فقال
قناًعا هذا من خريًا يجد أن عساه فأين والجواسيس؟ املضللني من ألوًفا البالد هذه إىل
لوقاية درًعا يجد أن عساه وأين وشيوعيٍّا؟ يهوديٍّا املهمة هذه ملثل يرسل أن أعني لهؤالء،
يف عالية منزلة ذوي «معارف» من له بما «كرافتشنكو» مثل رجل من خريًا القذارة هذه

موسكو؟»
حدود املتحدث يلتزم أن أقرتح «لوس» الرفيق «أيها براتشكو: الرفيق تكلم هنا

باطل.» ولغو قذارة يف يخبط وأال الوقائع
ارجع وفريًا، عدًدا منها لك سأقدم «براتشكو»، الرفيق أيها وقائع لك «سأقدم –
الحركة مع تتمىش بحيث الجديدة اإلنتاج معايري فيه وضعت الذي الوقت إىل بذاكرتك
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«كرافتشنكو» أن جميًعا لنا واضًحا يكن ألم اإلنتاج، رسعة يف املجيدة اإلستاخانوفية
مع إال الجديدة اإلنتاجية املعايري مهاجمة حد يبلغ لم الجحود إن اإلصالح؟ يناهض
اإلنساني القلب هذا «كرافتشنكو» ذلك إزاء صنع فماذا «كرييوشكني» هو واحد، عامل
أتهمه إني نعم أعىل! منصب إىل برتقيته جحوده عىل «كرييوشكني» كافأ لقد الكبري؟
املجيد حزبنا بخداع ذلك فوق أتهمه ثم بيننا، املنبثة للسوفيت املعادية العنارص بحماية

املنشفي.» أبيه مبدأ إخفاء يف
«أكاذيب! أخرى وصيحات أحسنت!» «صدقت! صيحات سمعت املنصة غادر فلما

فارغ!» كالم أكاذيب! كلها
اآلن.» الكلمة له الحزب عضو «شايكفتش» «املهندس قائًال: «لوس» وأعلن

وعينان القرد كوجه صغري متغضن وجه له الجسم ضئيل رجًال «شايكفتش» كان
حادتان. صغريتان

الرفيق باتهام بعثت كذلك أنا الرفاق، «أيها السلك: كأنه مسحوب رفيع بصوت قال
رفعته قد واملذياع الصحف إن نعم طويلة، مدة كثب عن أرقبه ظللت لقد كرافتشنكو،
الصحف! يف صورته نُرشت مرة من فكم السماء، أوج به بلغت حتى عليه أثنت بما
يخفي ستاًرا إال تكن لم ألمته الخدمات هاتيك كل أن تبينتم لو قائلون أنتم ماذا ولكن

دنيء؟» عمل من به يقوم ما وراءه الرجل هذا
الكالم.» يف البالغة مجرد ال الحقائق، «نريد براتشكو: فصاح

عىل تسلًخا فزاده املتسلخ صوته فرفع اعرتاض، من به قوطع ما الخطيَب فأغاظ
يف كان فلما والشكوك، الوساوس برءوسهم تطوف ملمن كرافتشنكو «إن وقال: تسلخ
يف أمره كان وكذلك ذلك، عنه يعرف وكلنا الجماعية، املزارع نظام ينقد أخذ املعهد
جاءت له، زيارتها يف أمه إن بل العجب! يعجبه ال عابًسا، متجهًما دائًما تراه املصنع،
فيها؟ أنزلتموه التي كلها املنزلة هذه فيَم الشكاوى، تتلقى املصنع منطقة يف متجسسة
له فيما الرس إنما بها، يمتاز قدرة يف الرس ليس وخاركوف! موسكو يف أصدقاء له ألن

معارف!» من
يف َ ُعنيِّ كرافتشنكو إن رفاق! يا كذب «هذا قائًال: جديد من «براتشكو» فصاح
يف املهندسني أقدر من إنه األمر، يف استشارتي بعد «إيفانتشنكو» الرفيق برأي منصبه
يف غاية كانت خاصة مرشوعات نفسه الوزير إليه عهد ولطاملا األنابيب، صناعة جماعة

الخطورة.»
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الرفيق أيها تنكر أن تستطيع ال «لكنك الظافر: نغمة يف املتسلخ الصوت فدوى
كل عىل الرتقية حرم لقد ذلك! عنا أخفى وأنه السوفيت يعادي أب من أنه «براتشكو»

«… املصنع من قسمه يف يعملون ممن للشيوعية والئه يف مخلص شيوعي
الذي «شايكفتش» الضئيل املخلوق هذا عىل أعطف كنت أني تذكرت هنا وها
لم األمر نهاية يف لكني أغالطه، له أسرت أن حاولت ولكم التوفيق، وخانه آماله تحطمت
يتطلب ال آخر قسم إىل أنقله أن سوى — «براتشكو» مع املوضوع بحث بعد — أملك

املحدود. علمه مع يتكافأ ال مما األول عمله يتطلبه كان ما فيه العمل
بصوت فتكلم االتهام، ليلخص — «شايكفتش» فرغ أن بعد — «يودافني» ووقف
أعلم كنت ولقد السيايس، القسم رجال يف تعرفه صوت وهو يقول، ما صدق من الواثق
يدفعه اللطمة يل يرد ذا هو وها اجتنبته، ولذلك الرشطة أعوان من أنه هذا «يودافني» عن

الهوى.
من إليه انتهوا فيما الكالم إىل سبقوني من بتأييد أكتفي ال إني الرفاق، «أيها قال:
«كرافتشنكو» أن هي وتلك االتهام، يكون ما أخطر هي نقطة ألضيف إني بل نتائج،

التخريب!» عىل عامل
وأما صامتني، الحارضون وجمد املدوِّي، املدفع كأنها املخوفة اللفظة هذه فانفجرت
تصببت فقد الكلمة هذه سمعت وقد أما الحني، ذلك حتى نفيس زمام ملكت فقد أنا
عىل تغطي أنها حسبت لقد حتى الصوت عالية رسيعة دقات يدق قلبي وأخذ عرًقا،
الرشطي هذا كان ماذا ترى عني؟ الكلمة هذه قال حني يشري إالم ترى «يودافني»، صوت

«جرشجورن»؟ سيده مع االتهام من يل يلفق املتنكر
ما عامًدا د جمَّ قد «كرافتشنكو» الرجل هذا إن التخريب! عىل عامل إنه «نعم، –
غاية هي بسيطة، طريقة ذلك؟ صنع وكيف الروسية، العملة من روبل مليون قيمته
مصنعه، يف كدَّسها ثم الغالية اآلالت من شتى صنوًفا يطلب أرسل لقد البساطة! يف
بل منها، واحًدا جزءًا يستعمل ولم الثمينة اآلالت بأجزاء ا غاصٍّ اآلن قسمه لرتى حتى
األذى إيقاع دبر وأنه متعمد كله ذلك بأن ألتهمه وإني بعُد! غالفه يفض لم بعضها إن

والبالد!» بالحكومة
همٍّ من فوقه جثم ما صدري عن انزاح فقد االتهام موضوع عن أعلن وقد أما
بنفسها، نفسها تهدم بحيث الواضح التلفيق من فيها تهمته أن أحسست فلقد ثقيل،
أن وأراد القلق أخذه قد — جميًعا الحارضين شأن ذلك يف شأنه — «لوس» كان وملا
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عىل للتعليق وناداني أخرى، اتهامات رش ذلك كفاني فقد داره، إىل ليعود الجلسة يفضَّ
املنصة. واعتليت إرادتي قوة من مدخر كل فاستجمعت سمعت، ما

هذا نتائج تكن مهما رصاحة يف أحدثكم أن أريد الحزب، أعضاء الرفاق «أيها قلت:
بنفسها لتنطق صحيفتي وإن سنوات ثماني الحزب يف اآلن لبثت لقد الرصيح، الحديث
إىل ناًسا رفعت فربما يل، ما األخطاء من فيل البرش، ضعف له بًرشا إال ولست نفسها، عن
إقصاؤهم، العدل من يكن لم آخرين أقصيت وربما جديرين، بها يكونوا لم أعىل مناصب
كان وملا عمله، شئون يف قرارات يتخذ أن بد ال السلطة بزمام يده يف يُْلَقى من إن
خاطئًا، يتخذها التي قراراته بعض يكون أن بد فال أكثر، ال إنسانًا السلطان صاحب
تدعوهما شخصية أسباب لديهما و«شايكفتش» «ماكاروف» أن جميًعا تعرفون فأنتم
بشئون علم له َمْن كل ألن ذلك تفصيالت؛ يف ندخل أن يربر ما ثمة فليس السخط، إىل

غموض. يشوبه ال علًما ذلك يعلم املصنع هذا
شيئًا، أخىش ال أني وهو ذلك، من أهم هو ما أؤكد ثم ذنب! بغري أنني أؤكد إنني
تربهن التي باألدلة آتيكم حتى تمهلوني أن وهو واحًدا شيئًا إال منكم ألتمس ولست
لم فإذا التهم، يف تبحث لجنة شكِّلوا السوء، رجال من تلفيقات التهم هذه أن عىل لكم

التبعة. لتحمل مستعد فأنا اللجنة إقناع أستطع
واسمحوا املذهب، منشفي كان زعموا فيما أبي ألن حويل؛ أثريت قد كلها العاصفة إن
فهو وأقدره، ألحبه إني بل أبي أنكر ال إنني جليٍّا، توضيًحا موقفي لكم أوضح أن يل
الشبيبة منظمات إىل بي انتهت التي العليا الشعبية املبادئ تلك نفيس يف غرس الذي أبي
للطبقات خدماته لكن الحزب، إىل ينتمي ال أبي إن الحزب، عضوية إىل ثم الشيوعية
يعرفونه الذين العمال نفوس من عالية منزلة ينزل إنه إنسان، عليه يجحدها ال العاملة

دينربوبرتوفسك. عمال أعني جيدة،
لم بل منشفيٍّا، حياته يف قط يكن لم أبي أن هي الهوى عن املجردة الحقيقة إن
ثورته يف مخلًصا ثائًرا كونه عىل يزد لم إنه آخر، حزب أي يف عضًوا حياته يف قط يكن
السالح حمل لقد السياسية، األحزاب لبوس قط يلبس لم لكنه والرأسماليني، القيرص ضد
جنب إىل جنبًا عمل كما املنشفيني، مع جنب إىل جنبًا وعمل ١٩٠٥م عام الحصون وراء
أقيم كله هذا الثائرين، من املجاهدين رضوب كل السجن يف وجاور أيًضا، البالشفة مع

كافيًا. وقتًا أمهلتموني لو صحته عىل الدليل لكم
القسم يف إن نعم هراء. يف فهراء واإلتالف التخريب عىل عامًال كوني عن قيل ما أما
بكل علًما تحيط الوزارة لكن اآلالت، من كبرية كمية املصنع أقسام من إلرشايف الخاضع
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املجموعة ترصف تحت ووضعتها انتظام يف املتتابعة التقارير عنها قدمت لقد منها، ذرة
وقت أي يف تشاء ما منها تأخذ أن وسعها يف وكان أجزائها، أحد نحن التي الصناعية
أن حدث فكيف مست، حاجة به لنسدَّ إال اآلالت هذه من شيئًا قط نطلب ولم تشاء،
قليًال؟ إال بعضها نستخدم ال التي الثمينة اآلالت من الكبري املقدار هذا لديَّ ع تجمَّ
خاصة، آالت تتطلب خاصة بمهام القيام كثرية حاالت يف إيلَّ عهد قد أن هو الجواب
يف البرتول آلبار الرضورية األنابيب من صناعته يف استعجلونا ما تذكرون لعلكم فمثًال
بدء، ذي بادئ األنابيب تلك من يطلبونها كانوا التي الكميات نقصت أن حدث ثم باكو،
يطرأ لتغيري التكليف هذا يُْلَغى ثم معني يشء بصناعة نكلَّف أن يحدث كان وأحيانًا
ألن بها واحتفظنا عندي، الثمينة اآلالت تكدست النحو هذا وعىل املوضوعة، الخطط عىل
كله هذا لكن إبطاءً، يحتمل ال الرسعة من وجه عىل أخرى مرة إليها تدعو قد الحاجة
كله هذا املتهمون، يؤكد كما الخفاء يف يتم ولم الجميع، من مرأى عىل مكشوًفا كان

أفكاري. بنات من تكن ولم موسكو يف اتُِّخذَت قرارات نتيجة
إقامة أستطيع إنني رفاق، يا الضحك يثري أمر وإتالف تخريب أنه عىل ذلك فتفسري
أتينا — املهم األمر وهو — ملاذا ثم ومتى كيف أدلكم بحيث وثائق إىل مستنًدا الربهان
يف عنه أجيب أن أريد ال فتافه هذا غري عني قيل ما وأما املخزونة، اآلالت من جزء بكل
أي يف ال القاعة، هذه يف هنا براءتي عىل التدليل يف أستأذنكم إنني صربكم، ينفد تفصيل
أقرتف لم أني هو تذكروه أن أريدكم ما كل أمري، من يكون ما ليكن ولكن آخر، مكان

إثًما.»
يف حبسوها قد أصحابها كان استحسان أصوات انبعثت مقعدي، إىل عدت فلما
إنه «اطردوه! صيحات: ذلك جانب إىل كذلك كان لكن إخراجها، عن وأمسكوا أنفسهم

«معارفه»!» إىل يستند إنه متالف! إنه منشفي!
عرًضا، إال أعرفه لم «سلينني» الرفيق هو عمره، من الستني نحو يف عامل ونهض
يرشف الذي للقسم رئيًسا كرافتشنكو الرفيق دام «ما وقال: نفسه عن وأعلن نهض
فيها يبدو قضية فهذه عمله، سبيل يف نقف أن الخطأ فمن املصنع، أقسام من عليه
من لديكم سيكون املذعور؟ العجالن ترصف نترصف فلماذا الشك، عوامل من كثري
عليكم اقرتحه ما إن إزاءه، اإلدارية اإلجراءات واتخاذ لطرده يكفي ما الرفاق أيها الوقت
تعيني املحلية اللجنة إىل نطلب أن كذلك أنا فأقرتح صائب، لرأي نفسه «كرافتشنكو»

برهان.» من لديه ما لها يقدم أن الرفيق وعىل التحقيق، لجنة
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و«شايكفتش» «يودافني» ضده صوتوا ْن ممَّ وكان االقرتاح، عىل الحارضون ووافق
عىل يجرؤ لم االجتماع، كان حيث املرسح قاعة من خرجنا وملا وغريهم، و«ماكاروف»
مدة وهي — محنتي ختام حتى اليوم ذلك ومنذ و«سلينني»، «براتشكو» إال مني الدنو
يصاب من مع الحالة تكون كما معزوًال «منبوذًا» ظللت — شهًرا عرش ثمانية عىل تربى

األسود. بالطاعون
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بدايةحمنتي

أرادت وكأنما للتشهري، موضًعا ألجدني التايل اليوم صباح يف «نيقوبول» جريدة فتحُت
تهاجمني فأخذت حني، بعد حينًا ثناء من إيلَّ ه يوجَّ كان ما تمحو أن املحلية الصحف
أشنع عني وذكرت بالثناء، فيه تذكرني أن اعتادت الذي أنهرها من املكان نفس يف
اسمي، بها تسوِّد مالحظات إليه أضافت ثم السالفة، الليلة يف التهم من إيلَّ ه ُوجِّ ما
وكان املحفوظة، الشتائم أنواع من السوفيت ألسنة عىل يدور كان ما كل أضافت كما
قد «كرافتشنكو» الرجل هذا أن بصحته موثوق مصدر من «علمنا عني: قالته مما
أصحاب من مىض فيما كان أباه أن عنا يخفي أن يف كلها األعوام هذه خالل نجح
إنني آخر موضع يف عنى وقالت العاملة.» األيدي يستغل كان وأنه الواسعة األمالك
وإنني الشعب، ألعداء «تابًعا» طويل زمن مدى نفيس من اتخذت وإنني «البيض»، من
بتدبريات مشتغل وإنني حمايتهم، عىل وعملت للحزب املعادية العنارص بعض احتضنت

واإلتالف. التخريب إىل تؤدي
االستهتار يف ذلك شممت خارجية، جهات من الصحف إىل اإليحاء رائحة فشممت

التَُّهم. ألوان من إيلَّ كالته ما كثرة ويف أخطاء، من عني تروي فيما البادي
أدهشني ولقد «فيلني»، اسمه رجًال املحلية اللجنة يف «برودسكي» خلف َمْن كان

العجالن. أكلة إفطاري طعام آكل وأنا صباح ذات التليفون عىل يدق أن
أرجوك لكني الصباح، جرائد وقرأنا األمس، اجتماع عن واٍف تقرير «لدينا يل: قال
بحيث أمرك ودبِّر عملك يف فامِض «كرافتشنكو» الرفيق أيها هذا من بيشء تهتم أال

الراهن.» الوقت يف بسوء أحد ك يمسَّ فلن خطط، من وضعناه ما إنتاجك يف تساير
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من بمنًجى فأنا لذلك، وشكرته جاثًما، كابوًسا الحديث هذا صدري عن فأزاح
عىل يطمئنني أن ليجرؤ يكن لم «فيلني» الرجل فهذا األقل، عىل الزمن من فرتة الخطر
خارسة. قضية فيها اتُِّهْمُت التي «القضية» أن يرون حوله ومن هو يكن لم إذا النحو هذا
قد بتشكيلها «فيلني» أمر التي التحقيق لجنة هناك وجدت املصنع إىل ذهبت فلما
تطمنئ، ال عالمة فيها وجوده كان الذي «لوس» أعضائها بني وكان مهمتها، تؤدي أخذت
أعضائها بني كان كما خريًا، به استبرشت مما «براتشكو» أعضائها بني كذلك كان لكن
اآلالت يختربون املعرض غرفة يف جميًعا هؤالء وكان املهندسني، كبري «فشنف» أيًضا

هناك. «املخزونة»
العام النائب نغمة معي حديثه يف مصطنًعا برود يف الصباح تحية «لوس» حيَّاني
الرجل أأنت فورنا، من العمل سبيل نأخذ هيا صباًحا، «عم ملتهم: اتهاًما ه يوجِّ هو إذ

املصنع؟» لهذا آالت يطلب الذي
«نعم.» –

هنا؟» ها املكدسة اآلالت هذه طلبت قد أنك بمنكر فلست «إذن –
هذا.» بمنكر لست «بالطبع –

معك ع وقَّ الذي ذا َمْن املصنع؟ رجال من الطلب هذا لك اعتمد الذي ذا «وَمْن –
باملوافقة؟» األوراق

للمهندسني.» كبريًا باعتباره فشنف «الرفيق –
للعيان. ظاهًرا فزًعا «فشنف» فزع هنا

كنت وإذا ذلك، صنعت أنني أذكر فال كال، «كال، عصبي: اضطراب يف فشنف قال
الوزارة.» من أمر بمقتىض كان قد أن بد فال صنعته قد

طلبها؟» ينبغي التي لآلالت األوىل القائمة أعد الذي «َمن –
فشنف.» الرفيق مستأذنًا كرافتشنكو امليكانيكي املهندس «أعدها –

مؤكًدا ينكر وراح أخذني، مما أكثر الهمُّ وأخذه أخرى، مرة «فشنف» فاضطرب
شيئًا. األمر يف صنع قد أن يذكر ال أنه

نفسها.» األوراق هي الحقائق معرفة إىل فسبيلنا «إذن براتشكو: قال
إال امللفات يف واجًدا أظنني ال ولكنني األوراق، هذه أجد أن «سأحاول واعًدا: فقلت

موسكو.» يف وجدتها فربما نفسها األصول وأما األصول، عن املنسوخة الصور
يف البحث ذلك كان بحيث أسابيع بعد أسابيع األوراق هذه عن البحث وشغلني
أظنها أكاد ال شياطني أشباح األوراق هذه استحالت وكأنما عمل، من له أهتم ما طليعة
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بها وبيَّنت قبضتي عليها لشددت إمساكها استطعت قد فلو فتفلت، تعود حتى تبدت قد
— قط يشء منها يُْستَخدم ولم أمريكا من جاءتنا كبرية شحنة وخصوًصا — اآلالت أن
ُحِسبَت املطلوبة املقادير وأن بصناعته، موسكو أمرت ما إلنجاز رضورية رأينا يف كانت

صناعتها. إلينا ُطِلَب التي األنابيب مقادير إىل بالقياس دقيًقا حسابًا
ولم املكتب، ملفات يف محفوظة كانت والتي األصول، عن املنسوخة الصور أجد لم
الحوادث بفعل األشياء تضيع كما الصور تلك ضاعت هل بها، أعلم سبيل لديَّ يكن
فسافرت و«فيلني» «براتشكو» يل وأذن عمد، عن لتخفيها الرش يد إليها امتدت أو الجارية
الرضورة دعت إن «موسكو» إىل أسافر أن يل أذنا كما «خاركوف»، إىل نفسه اليوم ذلك يف
يكن لم الثمينة املختلفة اآلالت هذه رشاء أن عىل تدل التي الرباهني عن بحثًا ذلك، إىل

اإلتالف. مجرد به أريد شيطانيٍّا عمًال
نُِظَر ما إذا السخافات لكن منطق، يربرها ال لرحلة وإنها عقل، يسيغه ال اتهام إنه
صور، من تعكسه ما تهوِّش مرابا وهي املحموم، اليوم ذلك مرايا عىل معكوسة إليها
ينظم هو إذ «تروتسكي» عن يقولوا أن لهم جاز فلنئ بها، ا خاصٍّ منطًقا لها وجدت
الذين العمالقة عن يقولوا أن كذلك لهم جاز ولنئ أملاني»، «جاسوس إنه األحمر الجيش
لدى مأجورة متوحشة» «كالب حقيقتهم يف إنهم «لينني» مع جنب إىل جنبًا الثورة أثاروا
نيقوبول من ركن يف هنا ها وهو «كرافتشنكو» عن يقولون ال فلماذا األجنبية، الرجعية
بحيث األنابيب، لصنع لها رضورة ال آالت برشائه السوفيتي البناء يقوض أن يحاول إنه
للشعب! عدو هو إنما الفرض هذا بمثل يستخف من إن روبل؟ مليون رشائها يف أضاع
يل يظهر كان ما إال نفيس يف الطمأنينة من شيئًا يبعث ما حريتي يف يل يكن لم
«دنيربوبرتوفسك»؛ يف قليًال سألبث أنني سفري قبل أخربته ولقد الود، عالمات من «فيلني»

املنشفية. أنصار من أبًدا يكن لم أبي أن عىل تربهن أدلة ألجمع
ما وزال رشوط، وال فيها ظ تحفُّ ال ثقة أرستي بأفراد أثق أن يف املرة هذه أتردد ولم
تفصلني كانت التي الفجوة وُسدَّت زمنًا، بيننا باعد نفيس توتر من أبي وبني بيني كان
أجد الحني ذلك منذ وأصبحت جديد، من لالتصال السبل نفسينا بني هيَّأت بحيث عنه،
زال قد جفاء من أبي وبني بيني كان ما أن هو عزائي وكان محنتي، صميم يف العزاء
طفًال عدت كأنني بهما الصًقا والديَّ من قريبًا نفيس أحسست أن إال هو وما األمر، آخر

مكني». «بلشفي من كنته ما أعد فلم جديد، من صغريًا
يف حدث مما فداحة تكافئها أخباًرا لديهما وجدت نيقوبول أنباء لهما نقلت وملا
من أرسات لثالث رءوس بثالثة واحدة ليلة يف طاح قد التطهري جنون أن ذلك بلدي،
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يف وشاركناهم طواًال، أعواًما عرفناهم الحزب، إىل ينتمون ال ممن جميًعا وكانوا جرياننا،
أنا. شاركتهم كما وإخوتي أبي شاركهم مختلفة، ظروف يف العمل

أحد وكان املصانع، أحد يف للعمال رئيًسا كان «زرافني» يُدعى فرجل أحدهم فأما
القبض أُْلِقَي فيَم زوجته وال ولداه يعلم ولم التعدين، يف مهندًسا واآلخر جرَّاًحا ولديه
إىل فدفعه السيايس القسم رجل جاءه فقد السن، به تقدمت الذي أرستهم رأس عىل
دفعه ثيابه، بنصف إال جسده يكسو وال نعاسه يف يرتنح هو إذ السوداء» األفعى «عربة
من قدمه ما بمثابة منه العبارة هذه وكانت قذر»، يا «أِرسع وجهه يف يصيح وهو دفًعا
التربير وبمثابة االتهام بمثابة كذلك كانت بل «زرافني»، عىل بالقبض رسمي ترصيح
العبارة هذه غري «زرافني» أرسة تعلم ال إذ الرجل، عىل القبض إلقاء سبب يبني الذي
ما كل فهي اتهاًما، وال تربيًرا وال بالقبض، ترصيًحا سواها تعرف ال سمعوها، التي

األمر. من عرفوه
نشيط املعارشة سهل رجل وهو «كاشلسكي»، اسمه بولندي رجل هؤالء وثاني
اتفاًقا صادفته ولقد الفرعية، الشيوعية لجان يف عضًوا ابنه وكان جريانه، لدى محبوب

تلك. زيارتي يف
أيها بولنديٍّا» «جاسوًسا يكون أن ألبي يمكن كيف «ولكن نفسية: حرية يف يل قال
الجنون ملن وإنه معروف، بمكان والرصاحة البساطة من رجل إنه كرافتشنكو؟ الرفيق
الريبة إىل يدعو ما سلوكه يف كان ولو بأبي، الصلة وثيق كنُت لقد الظن، هذا به يُظنَّ أن

عيناي؟» تخطئه كانت فكيف أمره يف
بل األقربني جرياننا من الواحدة الليلة تلك يف عليهم ُقِبَض الذين الثالثة وثالث
أيام «ورشتي» يف كان لقد «بلينوف»، هو النفس يف لألىس تحريًكا الثالثة هؤالء وأكثر
وينزل املهارة، يف غاية وسيم طويل رجل وهو «برتوفسكي-لينني»، مصنع يف اشتغايل
يتيمة تبنَّيا فقد يُنجبا، لم وزوجته هو كان وملا االحرتام، منزلة العمال زمالئه قلوب من

حياتهما. الطفلة هذه فوهبا أبويها، املجاعة أفقدتها صغرية
أيقظ حتى تصيح زوجته أخذت الليلة تلك يف السياسية الرشطة رجال ساقه فلما
املقفلة العربة خلف صارخة القدمني حافية نومها ثوب يف وخرجت الجريان، صياحها
إىل عادت وبعدئٍذ برصها، عن توارت حتى الكثيف الثلج يف تالحقها وأخذت املشئومة،
اإلنسان خلقها التي املجاعة يتَّمتها التي املتبناة الطفلة وأما نفسها، وشنقت غرفتها
صنيعه بسوء اإلنسان أثارها هوجاء عاصفة بفعل أخرى مرة تيتَّمت فقد صنيعه، بسوء

أيًضا.
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مئات أبصارهم أمام تتكرر وأمثالها، املآيس هذه وسط يعيشان وأمي أبي كان وملا
ولم سوداء، متشائمة نظرة حايل إىل ينظرا أن الطبيعي من كان فقد ليلة، بعد ليلة املرات
السنني من عدًدا خدم من مثله يتقاىض معاًشا يتقاىض كان بل عامًال، حينئٍذ أبي يكن
كان طريقهم وعن «الورشة» يف زمالئه مع الود صالت عىل ظل لكنه أبي، خدمها كالتي
والفنيني، منهم اإلداريني مصنعه موظفي بني إرهاب من يقع ما بمدى املعلم يجيئه
قائًما رهانًا مائة كل من حالة وتسعني تسع يف معناه كان االتهام مجرد أن فأبلغوه
ربما أنني وهو أمل، من ضئيل بخيط نتعلق أن اليأس دفعنا فقد ذلك ومع اإلدانة، عىل

اإلدانة. من تنجو التي املائة الحالة أنا أكون أن املعجزات يل شاءت
عن أزحت أن مرة ذات حدث ولقد مزعجة، أحالم من فيه بما َفِزًعا ملاًما نومى كان
عىل ماشيًا إليها وقصدت أمي، غرفة يف ضوءًا فرأيت بعده صحوت مؤمًلا كابوًسا صدري
تدعو «األيقونة» أمام ركبتيها عىل جاثية أمي فرأيت الخرب، ألستطلع أصابعي أطراف
عىل منسابة العربات من قطرات وكانت الوراء، إىل برأسها دافعة العينني مقفلة ربها
وسمعتها داخل، من فيه انبعث بضوء مرشًقا هادئًا بََدا ذلك رغم وجهها لكن خديها،
إىل جديد من وأويت أصابعي، أطراف عىل غرفتي إىل راجًعا فقفلت باسمي، تتمتم

شهور. منذ مرة ألول هادئ مطمنئ نعاس يف استغرقت حيث مخدعي
الغيظ. من يتميز خالله كاد طويًال حديثًا الصباح يف أبي مع وتحدثت

يمسكوا لم فلماذا يشء يف أخطأت قد كنت «إذا مرة: بعد مرة يقول والدي وأخذ
من لها يا أبيه؟ فعل عن مسئوًال االبن أيكون ولدي؟ عاتق عىل وزري يصبون ملاذا بي؟
يتعذب لم الرشطة رجال عيلَّ وقبض الثورة يف أقاتل كنت حني إنني وحماقة! وحشية
أو أخي أو أبي تعذب أن القيرصية الرشطة أذهان يف يُدْر ولم إالي، ذلك أجل من
وزر يحمل منهم كل والزوجات واألبناء فاآلباء — قحة! من لها يا — اآلن أما أرستي،
قيس إذا باإلنسان رحمة كان التعذيب ألوان من القيرص أبداه ما كل إن صدقني اآلخر،

هذه!» أيامنا يف السيايس القسم رجال يفعله ما إىل
أن هو اآلن نصنعه أن علينا والذي يشء، عىل أحًدا تعني لن أبت يا غضبتك «إن –

املنشفية.» أنصار من تكن لم أنك تثبت التي األدلة نجمع
شجعان أشجع من نفًرا إن الجرائم! من جرم للمنشفية االنتساب «كأنما قال:

أنصارها.» من كانوا الثورة
كانوا الذين القدامى الشيوعيني مشاهري من بكثري يطوف اليوم ذلك يف أبي وأخذ
اعتمدته إقراًرا هؤالء من كل له فكتب مناشطه، له يذكرون كانوا والذين جيله أبناء من
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يكن لم الرجل أن فيه وشهد الوالد، «كرافتشنكو» عن يعرفه ما ضمنه الرسمية، الهيئة
«كارافايف». الدكتور ألرملة زيارة يف صحبته ذلك وبعد األحزاب، من حزب يف عضًوا يوًما
«الدوما» مجلس يف عضًوا زوجها وكان شيباء، ذكية رفيعة طويلة عجوًزا كانت
القيرص، أعوان بأيدي اغتياًال ُقِتَل وقد الزراعي، اإلصالح لقانون مرشوًعا أعدَّ الذي وهو
من ولها السوفيت، عليها يجريه راتب عىل تعيش السيدة هذه وكانت منزله، يف هو إذ
أبي تعرف كانت ولقد لنا، تذكرهم أخذت البالشفة كبار من به بأس ال عدد األصدقاء
كانوا الذين الثورة رجال فكل خالصة، قلبية بفرحة وحيَّته عاًما ثالثني من أكثر منذ
كأنما النور، من هاالت وحولهم عينيها يف يبدون كانوا األكرم زوجها صحبة يؤلفون

اآللهة. طينة من هللا سوَّاهم جميًعا الرجال هؤالء
أجمل ما أال جديد! من أراك أن أجمل «ما قائلة: وجنتيه وقبَّلت صدرها إىل ضمته

مهندًسا.» واشتغل رجًال شبَّ قد «ِفتينكا» الصغري ابنك وهذا ذلك!
يف هي تعيش كانت فقد العليا، الطبقة رجال من أصدقائها كل من الرغم وعىل
منها نريد أننا األمر بادئ قط تصدِّق فلم الواقع، دنيا عن معزولة نجمه يأفل عالم

للمنشفية. ينتمي يكن لم أبي أن عىل «دليًال»
يتطلب كان األيام تلك يف للمنشفية فاالنتساب سخف! بعده ما سخف «هذا قالت:
يعد لم بحيث هرمت قد أظنني يوم، كل بحياتك تخاطر أنك معناه كان األبطال، صالبة
أتحدث أن يل بد ال القوم، عقول يصيب وما األيام هذه يجري ما أفهم أن مستطاعي يف

موسكو!» إىل ذهبت ما إذا «كروبسكايا» مع األمر هذا يف
«نيقوبول»، يف املحلية اللجنة إىل وجهته مستفيًضا خطابًا لنا وكتبت جلست لكنها
«رمًحا سنيه طوال كان بأنه وشهدت براعة من الثورة أيام أبي أبداه ما فيه وذكرت

األحزاب. من حزب لقيود يخضع أن يأبى طليًقا»
أوراق من املحفوظات قسم يف الساعات تنفق أمي كنت نفسه الوقت ذلك ويف
سجالت يف لها يبحثوا أن املوظفني إىل ترضع وأخذت «دنيربوبرتوفسك»، يف الحزب
من بالطبع فسيتبني وسجن، قبض من األيام تلك يف أبي القاه عما القيرصية الرشطة
توجسوا املوظفني لكن األحزاب، من معني بحزب ملحًقا يكن لم أبي أن السجالت هذه
أُتَلفن أن فاضطررت الحزب، من طلب بذلك يجيئهم أن بغري البحث هذا مثل من خيفة
عىل وافقوا وبعدئٍذ «دنيربوبرتوفسك»، يف الحزب رجال إىل بدوره تلفن الذي «فيلني» إىل

ننشدها. التي الهامة السجالت عن البحث

348



محنتي بداية

االشرتاكية.» الرشطة من ولدي إنقاذ عىل القيرصية بالرشطة نستعني «وهكذا –
حزينة. لفكاهة هذا قوله يف أن والحق صفراء، ابتسامة وجهه وعىل أبي قال هكذا

فزع بالفزع، إحسايس تعميق عىل عامًال بلدي يف مكثتها التي األيام بضعة كانت
أحسست الذي الفزع هذا وظل والتعذيب، الغرابة وأساسه األحالم قوامه عالم يف العيش
من كثريين أن ألجد القديم مصنعي وزرت طواًال، أعواًما يالزمني ذاك إذ عميًقا به
ملتوية إجابات يجيبون فأخذوا هناك َمن عنهم وسألت عودة، لغري اختفوا قد أصدقائي

أصابهم. ما منها أدركت
السياسية الرشطة رجال ألن برمان»؛ «ستيفان املصنع مدير عىل ُقِبَض قد يكن ولم
التطهري. من لينجو عروقه قطع فقد دمائه، من بركة يف غارًقا وجدوه إليه ذهبوا حني
تحت وطنه يف قامت شيوعية حكومة يف الوزارة منصب اعتىل مجريٍّا «برمان» كان
سلسلة توىل لعمله، مخلًصا ذكيٍّا وسيًما كان ولقد قليًال، إال تدم ولم «بيالكون» رياسة
وطنه بعد وطنًا لنفسه اتخذها التي الروسيا يف والصناعية الحكومية املناصب أهم من
حتى وثبة بعد وثبة به تقفز أخذت بأعمالها، جليلة سرية عاش النحو هذا وعىل األول،

االنتحار. إىل به انتهت
العليا، املركزية اللجنة إىل وجهه خطابًا كتب رسغه، يف عروقه يقطع أن وقبل
أول هذا يكن ولم الوحشية، رضوب من ستالني يقرتفه كان ما عنيًفا هجوًما فيه هاجم
الناس وكان األلوف، عرشات أو ألوًفا القبيل هذا من إن بل كاتب، كتبه نوعه من خطاب
مفرقعات يتناولون كأنما راجفة بأيٍد فيتناولونها الخطابات هذه بعض ا رسٍّ يتبادلون

الخطابات. تلك من واحد بخطاب يسمع لم الشعب غمار لكن تنفجر، أن وشك عىل
«يوسف يُْدَعى رجل املساكني» «هؤالء بني كان قد أن بلغني فيما بلغني لقد
سبيل يف بذله ملا العمال أحبه األوكراني، السوفيت يف نابه عضو وهو ماناينكوف»
قيمة عن النظر بغض قيمتها لها عاملة شيوعية زوجته وكانت جهود، من حالهم إصالح
بأصداء «دنيربوبرتوفسك» جوانب ترددت مذ شهور بضعة مضت قد تكن ولم زوجها،
جانب إىل واقفة الكرملن يف َرت ُصوِّ لقد حتى ومجد، رشف من السيدة هذه به ظفرت ما
«زرانوف» املهندس تناولت كما القبض، يد تناولتها أيًضا املرأة هذه مبارشة! ستالني
مرشوعات نحو بذله ملا الرشف بأوسمة ظفر قد ا جدٍّ قريب منذ كان أنه من الرغم عىل

الخمس. السنوات
عىل ُقِبَض فلقد عينها، القصة سمعت املدينة مصانع يف رست أينما وكنت
سمعت هؤالء غري ومئات و«بوستوفويتزف» و«سوشان» و«كنزالوف» «فلنكوفسكي»
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معهم اشتغلت وقد — إيلَّ بالنسبة أما للناس، شيئًا تعني تكن لم أسماء وهي أسماءهم
قائمة من «تصفيتهم» كانت فقد — الحزب اجتماعات يف معهم وجلست معهم ودرست
قادة من واحد يبَق ولم عمًقا، وزادها حويل الخالء دائرة ع وسَّ مما العاملة الحياة
أن املصادفة يل شاءت ممن «دنيربوبرتوفسك» بلدي يف والسياسة والهندسة االقتصاد
بالطبع وكان األذى، من بمنًجى هؤالء من واحد يبَق لم شخصيٍّا، اتصاًال بهم أتصل

الحزب. إىل ينتمون ال هؤالء من كثري
زمام «املك تودع: وهي فقالت املحطة، عىل أمي وودعتني خاركوف إىل سافرت
بد وال الناس، من ناس فهم أمرهم من يكن فمهما تلني، أن ينبغي حيث ولِْن نفسك،

«… يعلموا أن لهم
يخطئهما ال باديني خاركوف يف األنابيب مصنع رياسة يف الذعر الفوىضوكان كانت
تصادف تكن لم إذ اإلرهاب، بفعل — يظهر فيما — الناس أعصاب وتخدرت النظر،
آخر أو مكتبه، يف أيامه آخر يومه كان هل يقني يف نفسه عن يعلم أحًدا الناس بني
يف أعوام مدى عميل تتبعوا الذين املوظفني من كثري رغب ولقد حريته، يف طليًقا أيامه
شيئًا، منها يجدوا لم ولكنهم وثائق، من أريد عما البحث عىل مخلصة معاونة معاونتي
موسكو إىل املوظفني هؤالء أحد تلفن وملا جدوى، بغري بعيدة بالًدا األمر هذا يف وتلفنوا
الذي أورزنكدز الوزير هو ذلك يف أعان ربما الذي الوحيد الرجل بأن أجابوه مستعلًما،
«براتشكو» ب أتصل أن اليأس فدفعني معه، بالحديث ألحد يسمح ال ا حدٍّ العلة به بلغت

«نيقوبول». يف
فوىض من األمور يف عهدناه ما فإن برتوفتش» «بيوتر يا شيئًا أجد «لم له: قلت
هناك واجد لعيل موسكو إىل السفر أستأنف فهل التطهري، حركة بفعل وفاض زاد قد

شيئًا؟»
فوًرا.» إلينا عد بل كال، «كال، فأجاب:

حدث؟» ماذا العجلة؟ «وفيَم –
وسعك ما مرسًعا فارجع املرسة خالل األمر تفصيالت يف الدخول أستطيع «ال –

خطري.» األمر اإلرساع،
مصنعي. يف كنت التايل اليوم صباح ويف

املتهوسون استغل فلقد «براتشكو» رفيقي أبداه الذي الفزع يربر ما هنالك كان
غيابي. فرصة الشخصيون وأعدائي والوصوليون
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«دوبنسكي» عىل قبض إذ املوظفني من أعواني «طهر» قد السيايس القسم كان فأوًال
رأوا، مما العمال بُِهَت لقد حتى هؤالء غري وكثريين «باكو» واملهندس و«شبانشسكي»
اسمه رجل وهو فيها، عضًوا أنا كنت التي الحزبية الشعبة أمني أن ذلك إىل أضف
أن عىل عمايل من طائفة يحمل بأن العليا السلطة ذوي من نفر أغراه قد «ياسينيف»،
وهي تداولها سهل التي العبارة هو مهاجمتي يف خطته أساس وكان يهاجموني،

واملواد». اآلالت «تكديس
جاءوني طويًال، زمنًا املصنع يف أنفقوا ممن وكلهم حدة، عىل كل رجال وجاءني
يف عرائض عوا وقَّ بأنهم وجوههم عىل باديان واألسف والخجل يل واعرتفوا فرادى
التوقيع عىل حملهم وإنما وأكاذيب، تلفيقات من كلها نُِسَجت لعرائض وإنها شكواي،
الذي «لوس» أن هذا عن فضًال سمعت ثم وخيمة»، «عواقب من به تهددوهم ما دائًما
وعن عني اتهام» «مادة ليجمعوا «دنيربوبرتوفسك» إىل الرسل أرسل قد الكلل يهده ال
مع املساواة قدم عىل كنت أني يبني أن هو خاصة بصفة إليه يرمي الذي وكان أبي،
يف طالبًا كانوا ممن وغريهم و«بوريسوف» و«رشرت» و«برلني» و«برتسكوي» «كاتس»
أعداء فهم كذلك داموا وما السياسية، الرشطة قبضة يف اآلن هم والذين املهندسني، معهد

هذا. إال تعني ال السياسية» الرشطة «قبضة ألن الشعب؛
بد فال الجنون، ه َمسَّ َمْن إال يسيغه ال رسيًعا دفًعا يل اضطهاده يدفع «لوس» كان
تكن ولم مستطاع، وقت أقرص يف «كرافتشنكو» قضية ينجز أن — رأى فيما — له
توجيه يف إليه يُستَند ِمشجبًا تُتَّخذ أن العزم كان بل شخيص، عىل أمرها ليقترص إدانتي
«لوس» راد لهذا الوجوه؛ من بوجه بي اتصال عىل كانوا الناس من جماعة إىل اتهامات
يف فذلك صفوهم، عليهم تعكر عقبات سبيلهم تعرتض أن دون عيلَّ» «يأتوا أن وأصدقاؤه
أيام تمِض فلم محيص، عنها ليس سياسية رضورة أنه كما برشفهم، متعلق أمر رأيهم
املصنع، بشئون تختص التي الحزب لجنة من رسيٍّا ا خاصٍّ اجتماًعا عقدوا حتى قالئل
الكالب حرصته صيد كأنني أحسست عندئٍذ قضيتي، يف البحث تستأنف أن إليها وطلبوا

فشيئًا. شيئًا مني يدنو الكالب ونباح تضيق، الحصار دائرة وأخذت النابحة،
وجلس املصنع، لندوة التابعة املرسح قاعة يف أيًضا املرة هذه االجتماع وكان
عليهم وتلقي الحزب، زعماء وصور البيارق تعلوهم املرسح عتبة عىل ا صفٍّ املوظفون
أن من بالوهم يطوف قد ما يؤكد عامًال املنظر هذا فكان وهاًجا، الضوء السفىل املصابيح
— األخالقية بالرواية املرسحي الفن يف يسمى مما سوفيتية عجيبة رواية — مرسحية رواية
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مما الرغم فعىل العروق، يف الدم يجمد مما السائد الجو كان الظهور. وشك عىل كانت
يف بهزة وشعرت رجفة أخذتني فقد بوقاري، أحتفظ وأن أتماسك أن به نفيس أخذت
يتجاهلون اآلن أخذوا إيلَّ، يتوددون قليلة أسابيع منذ كانوا َمْن أن والحظت أعضائي، كل
الصفوف آخر يف وجلست بمثلها، التحية ترد أال خشية بتحية أحًدا أبدأ فلم رؤيتي،

بائًسا. معتزًال
من وكالهما و«جوشني» «سيلينني» هما: زميالن إال مني الدنو عىل يجرؤ ولم
لهما كانت كهولتهما أن والظاهر زمنًا، عملهم يف أنفقوا وممن الدنيا العمال صفوف
البلشفي». «بالحزم الناس تأخذ التي الرتبية وسائل يف معهما اإلرساف من واقية درًعا
كرافتشنكو، رفيقي يا الهم يأخذنك «ال وقال: قبضته يف بيدي «جوشني» وأمسك
فستفعل وإال املفقود، اعتبارك إليك سرتد املحلية اللجنة فإن هنا ها اتهموك هم فإذا

الحديث. يف تلعثم وهنا «… بالطبع رشط، عىل اإلقليمية، اللجنة ذلك
ماذا؟» رشط «عىل الجواب: أعرف كنت أني ولو فسألته

ذاك.» قبل القبض عليك يُْلَقى أال رشط «عىل –
ما يعرقل قد الذي التدخل يتجنب بحيث خطته َحبََك قد املرة هذه «لوس» كان
أعدَّ قد وكان «اإلتالف»، عوامل من آخر عامًال يسحق أن وهو جنون، يف عليه صمم
إليه يتنبه وما كلمات من يقوله ما املرسح عىل الجالسني املمثلني هؤالء من فرد لكل
بداية قبل املمثلني كبار من كثريون إليه قصد مقصًفا البهو يف أقاموا وكذلك رموز، من
إىل أدى فذلك القتال، لهم تزين نفسية حالة يف أصبحوا حتى عبٍّا الرشاب وعبُّوا الرواية
تلتقيان عيناي إذا ببرصي املكان يف أدور أنا وبينا أحمى، حماسة يف أدوارهم يمثلوا أن
يزال فال حولك «ُشدَّ معناها: إشارة إيلَّ وأشار مشجًعا يل فابتسم «براتشكو» بعينَي

هناك». األمل
فقال: السوقة، واستثارة التلميح خطابة يف آية كانت بكلمة الجلسة «لوس» افتتح
السوفيت»، مع عداء «حالة يف كان أبي وإن كاد»، «أو الربهان عليها نهض قد جريمتي إن
ستحدد باإلتالف تهمتي تفصيالت وإن شك»، ذلك يف «ليس عامًال منشفيٍّا كان وإنه
النظر تستوقف التي املصادفات من أليس ولكن أخرى»، «أماكن ويف أخرى» «وسائل ب
كثري عىل أجهز قد ورشطته، السيايس القسم سيف أعني املسلط، الثورة سيف يكون أن
الصناعية؟ جماعتنا ويف املهندسني معهد ويف املصنع يف وأصدقائي العمل يف زمالئي من
عىل الدليل وأن الشك، يأتيه مما ليست نفسها الحقائق أن عىل تدل نغمة يف قال
عىل تربهن التي التفصيلية بالحقائق بعُد نظفر «لم قال: بالزمن، مرهون أمر صحتها
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يف كلها تتلخص لها عدد ال عرائض جاءتنا لقد السوء! يف رشيكهم كان «كرافتشنكو» أن
يناهض عدو لكنه الراصدين، عيون عن التخفي أجاد قد للشعب عدو «كرافتشنكو» أن

الكالم؟» أحدكم يريد فهل الشعب، بأعداء نفسه ويحيط الشيوعية
وقد و«يودافني» و«شايكفتش» «ماكاروف» املتكلمني من وكان كثرية، أيٍد ارتفعت
إليهم انضم وكذلك «ياسينيف»، إليهم انضم ثم املرة، هذه قصصهم سياق أحكموا
«تربية من له «خربته» ما قط يل ينَس لم الذي «باالبني» وهو مصنعي يف النقابة مندوب
يف الجدران عن نزعت أني كيف مخيف صوت يف للسامعني يروي وأخذ سياسية»،
أعداء أقي بذلك كنت الالفتات نزعت إذ وأنني هناك، علقها قد هو كان الفتات مصنعي
الخطباء خطب يتوسط وكان اإلنتاج، رسعة إىل تقصد التي «اإلستاخانوفية» الحركة
قائًال: الحارضين جمهور من يرتفع صياح اليونانية، املرسحية يف الجوقة كصياح صياح

اطردوه!» أبعدوه! حق! «هذا
بحاجة يكن ولم كرافتشنكو؟» جانب يف يتكلم أن أحد يريد «هل قائًال: «لوس» سأل
فهذا للخطر.» نفسه يعرض فإنما جانبه يف أحد تكلم «إذا نذيره ذلك إىل يضيف أن إىل
رصيحة. كلمات يف عنه التعبري إىل حاجة به يكن ولم حديثه، نغمة يف باديًا كان النذير
لتقع كلها األبصار فاستدارت ووقف «جوشني» ذلك قال جانبه.» يف الكالم «أريد –

وإعجاب. وغضب دهشة يف عليه
الشاب الرفيق هذا إىل َهت ُوجِّ التي كلها التهمة ألن صالحه؛ يف الكالم «أريد –
قديم، وثائر عامل ابن «كرافتشنكو» إن تخليط، فيه رأس قه لفَّ باطل إال هي إن القدير
عن فضًال هذا ماء، من خيوطه ونسيٌج بالكذب افرتاء أبيه عن ذلك غري يقال ما وكل
أنبئكم أن أريد هذا، غري إىل أشري أن أريد لكني نفسه، عن مسئوًال رشيًدا ذاته يف كونه
بها أتهم عريضة أكتب أن إيلَّ وطلب مكتبه إىل ناداني «ياسينيف» أن الرفاق أيها
أن يجوز التي القيمة مبلغ عىل يدلكم وهذا وتوعد، تهدد ذلك أبيت فلما «كرافتشنكو»،

االتهامات!» هذه أمثال بها تزنوا
كذب!» «هذا قائًال: «ياسينيف» فزأر

صفيق!» ضليل من لك يا «أكاذيب! وعصبته: «ماكاروف» الصدى ردد ثم
يف القدم رسوخ ومن الكهولة من أني لتعلمون إنكم رفاق، يا الحق هو بل «كال –
إن أقول: لكني الحزب، يؤيد عامل أنا تلفيًقا، القول هذا مثل ألفق ال بحيث البلشفية

عار.» أي عار وأرشفهم املديرين أقدر من رجل مناهضة
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ونساءً رجاًال الناس وراح بيمارستان، كأنه ومرج هرج يف املكان انفجر وهنا
الشاربون عبَّها التي الزجاجات نفثات الصدور من وخرجت رصاًخا، بآرائهم يرصخون
«ستالني» أطل الذباب، عها وبقَّ الرءوس فوق الجدران عىل ُعلَِّقت صور ومن املقصف، يف
األخالقية املرسحية انقلبت وهكذا عبوس، وهم الحضور عىل و«كالينني» و«مولوتوف»

املرسح. عىل املمثلني جماعة يف النظارة من جموح رجل تدخل بأن عقب عىل رأًسا
تهمة عني يدفع وأخذ الكالم «براتشكو» طلب جديد، من النظام استتب وملا
إليها، ت مسَّ كانت الحاجة ألن ُطِلبَت قد مصنعي يف املوجودة اآلالت «كل قائًال: اإلتالف،
أكن ولم اإلنتاج خطط عىل طرأ تغري بسبب إال ذاك فما استعمال بغري بعضها ظل ولنئ

التغري.» ذلك عن مسئوًال
ذكرها؟» رددتم التي الوثائق هذه أين الحقائق! «نريد قائًال: «لوس» فقاطعه –

اعتربتم ولنئ واجدوها، أننا واثق لكني اآلن معي الوثائق ليست «نعم، –
«فشنف» أيًضا وكان له، رئيًسا باعتباري كذلك مذنبًا معه أنا كنت مذنبًا، «كرافتشنكو»
موسكو يف الشعبية والرياسة خاركوف، يف الرياسة كانت بل املهندسني، كبري ألنه مذنبًا؛

عملنا. عن مسئولة ألنها معنا؛ مذنبة
للحزب اجتماع أهو أرى؟ الذي هذا ما يملؤني، والخجل رفاقي يا إليكم ألنظر إني
غالظ من جماعة نحن أم «لينني» أتباع أنحن للدماء؟ عطىش اجتمعت سوقة هي أم
إني قائم؟ الحزب واجتماع الليلة هذه الخمر ببيع أذن الذي ذا وَمن القساة؟ القلوب
األمر إن بل املرح، ملجرد مهرجانًا ذلك فليس ألنفسكم، تفيقوا أن الرفاق أيها ألرجوكم

موته!» أو حياته يف الرفاق من رفيًقا ليمس
الدفاع هذا موجاته يف فأغرق الخلفي، القاعة طرف يف عريض صوت انفجر هنا وها
إنسان كل فاستدار القاعة، يف صوت كل وأسكت «براتشكو» يوجهه كان الذي العاطفي
نيقوبول يف السيايس القسم رئيس «دوروجان» هو وإذا املتكلم، ذلك من لريى مقعده عىل
باردتان عيناه كبريها، القسمات غليظ اللحم مربرب ضخم رجل وهو الباب، عند يقف
رمزية، صورة يكون أن به أريد ضخم تمثال كأنه هناك ووقف يشء، عن تعربان ال
طوق كأنه بطء يف ويساًرا يمينًا ويرتنح عقبيه، عىل مرتكًزا الساقني مفصول وقف
عىل تبغ بلفيفة ممسكة ويمناه غدارته عىل ويرساه هناك وقف النسيم، يف يتأرجح النجاة
االزدراء. نظرات وينظر فيها، فكاهة ال التي ابتسامته يبتسم «دوروجان» كان شفتيه،
هذه وهللا جميلة براتشكو؟ رفيقي يا العواطف إىل «أتحتكم عاٍل: صوت يف قال ثم

تقوله!» الهراء لهذا اخرتتها التي اللحظة
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مرسًعا كلمته «براتشكو» فختم بطء، يف الحضور خالل برصه يرسل وأخذ ذلك قال
شأن فشأنه املهرجان، ختام يتعجل «لوس» وأخذ اليشء، بعض مبتورة جاءت بحيث
ليلقي جاء إنما «دوروجان» أن يف يشك لم أنه يف القاعة، يف كانوا ممن آخر إنسان كل

املرسحية». «املهزلة هذه من الفراغ بعد القبض عيلَّ
العدو.» هذا بطرد املهزلة هذه فلنختم يكفي، «هذا –
ظننت. فيما «ماكاروف» صوت هو صوت، صاح هكذا

كلمة يتكلم أن «كرافتشنكو» حق من إن بل رفاقي يا «كال قائًال: أعلن «لوس» لكن
دقائق.» خمس فله أراد، إذا أخرية

لم لكني اللحظة، لهذه نفيس أعددت قد خواطري يف وكنت املرسح، إىل فمشيت
يف حججي أضغط أن سوى يسعني ولم القرص، بهذا فرصتي تكون أن أبًدا أتوقع
استغالًال الفرصة هذه أستغل أكن لم أني وشعرت شك بغري فأضعفتها صغري، حيز
عنه، أتحول أن أستطيع ال «دوروجان» إىل أنظر حديثي أثناء وكنت األقىص، حده يبلغ
جالس وكل الحضور بني سامع كل أن يقني عىل وكنت ازدراء، يف يهتز واقًفا يزل ولم
وقف الذي الحي الرمز بهذا مشغوًال كان ما بقدر كلماتي إىل ينصت لم املرسح عىل

بزمامها. الرشطة أمسكت التي الدولة يمثل هناك
وليس لفخور، به إني بل أبي، من استحياء يأخذني ال «إنني قائًال: حديثي ختمت
العجز دليل اآلالت هذه تكون فقد «مخزونة»، آالت سميتموه عما اعتذاًرا أقوله ما لديَّ
مذنبًا، كنت ولو اإلتالف، نية عىل تدل ال لكنها — سواي إىل أو إيلَّ منسوبًا — الفني
يقررون الذين هم ألنهم مذنبة؛ العليا الرياسة وكل مذنبة، الصناعية جماعتنا فكل إذن
عىل مقصوًرا األمر ليس القول، بهذا الحديث لكم أختم أن يل اسمحوا ولكن ننتج، كم
بمذنب، لست أني أعلن إني أبرياء، ناًسا تهدمون أنكم هو املوضوع فلبُّ «كرافتشنكو»

اإلثبات.» أدلة من أكرب عدًدا لكم أجمع تزيد، ال أخرى أيام عرشة أمهلوني
يف تحدقان وعيناي الرجوع، طريق يف املمىش يف سائًرا كنت إذ األصوات وأُِخذت
ضد يصوِّت فلم النفوس، يف اإلرهاب يبعث عامًال وجوده مجرد كان الذي «دوروجان»

«لوس». أهملهم ستة، إال طردي
أن األصوات بإجماع املحلية اللجنة ليويص االجتماع هذا «إن قائًال: «لوس» وأعلن

كرافتشنكو».» أندريفتش «فكتور تفصل
الحكم؟» تستأنف أن عزمك «أيف منه: دنوت حني «دوروجان» فسألني
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وسأرفع «أورزنكدز» الرفيق إىل األمر سأبرق ريب، ذلك يف ليس «نعم، فأجبته:
املحلية.» اللجنة لدى غًدا الحكم وسأستأنف وموسكو، خاركوف إىل احتجاجات

نفًخا فمه من لفيفته دخان نفخ لكنه الكالم يريد باسمي نطق «كرافتشنكو.» –
هؤالء كل تقلق أن له يؤسف ملما إنه «صدقني قال: ثم خطابي، إىل يعود أن قبل بطيئًا

له.» يؤسف يشء إنه نعم الناس،
فقد ذلك ومع قارس، بردها ليلة كانت ولقد الليل، ظلمة يف القاعة من خرجت
البدني، اإلحساس عىل القدرة فقدت أني ويظهر معطفي، َزرِّ عن حتى همي شغلني
انتظاري، يف السيايس القسم عربات من عربة أجد أن شك غري يف متوقًعا حويل وتلفتُّ
من بل االضطراب من يشء عليهم بدا ولقد مقبيض، لريى كثري نفر القاعة من وأرسع
فجأة أنا فإذا داري، نحو ماشيًا سمتي وأخذت هذا، من شيئًا يروا لم حني األمل خيبة
هذان أيكون وجهيهما، أتبني أن أستطع ولم مصباح، عمود جوار إىل واقفني رجلني أشهد
تعلوني طريقي يف فوقفت الرقابة؟ تحت أوضع حيث إىل ليسوقاني واقفني الرجالن

غامضة. دهشة
الرجالن وكان صديقاك.» إننا هنا، ها نحن أندريفتش، «فكتور الرجلني: أحد قال

و«سيلينني». «جوشني» هما
كهذه.» لحظة يف تنتظرانني دمتما ما صديقان أنكما شك فال لكما، «شكًرا –

ثائرة تهدئة ويحاوالن نحوي شعورهما عن يل يعربان الطريق، بعض رافقاني
هذه إحدى يف سلواي سأجد كأني الكثرية بغرفها أطوف أخذت الدار وصلت وملا نفيس،
فما يحدث أن عساه ما ليحدث فمزقتها، عدت ثم «أورزنكدز» إىل برقية وكتبت الغرف،
لرجل أقول أن عساي ماذا حاالتهم؟ عن حالتي اختالف ففيَم ماليني، من واحد إال أنا
أقلب أخذت وعندئٍذ يعلمه؟ ال مما بستالني تحيط التي العليا السياسية الهيئة أعضاء من
«برهانًا أقدمها أن يصح قصاصة واجد لعيل قبل من مرة مائة فعلت كما مكتبي أوراق
جوابًا. أحر فلم نفيس عىل السؤال هذا ألقيت الربهان؟ إقامة أريد عالَم لكن مكتوبًا»،

وأنا ثيابي أنضو ففيَم ثيابي، أنزع ولم رسيري عىل فارتميت التعب هدَّني وأخريًا
متبوًعا ألسري جديد من ارتدائها إىل مضطرٍّا أراني حتى وقت طويل يميض أال أتوقع
جسدي إن فقل: شئت إن أو رقادي، يف نعاس يأخذني لم املحتوم؟ قضائي إىل برشطي
من واحدة فكرة يحلل النشاط، شديد واعيًا يقظان ظل فقد عقيل أما النعاس، أخذه قد
العطوف اللعب من يقرب كاد لعبًا بها يلعب عقيل أخذ واحدة فكرة هي جميًعا، نواحيها
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مرح إىل يكون ما أقرب هو يشء يغمرني وبدأ ولعبته، الالعب بني أحيانًا يكون الذي
أعتقد هذا يومي حتى أزال وال بالرصاص، رأيس م أهشِّ أن فهي الفكرة وأما جنوني،
لوال يقظان، نعاس من ذاك إذ فيه كنت ما بسبب شلل من جسدي أصاب ما لوال أنه
روحي ألزهقت — التعبري هذا صح إن — به خاصة إرادة من ذاك إذ لجسدي كان ما

املساء. ذاك بيدي
كلٌّ يظل بحيث والجسد العقل بني العجيب االنفصال بهذا عهد ذلك قبل يل يكن لم
السيادة أجل من ليقتتال حظرية عليهما سدَّت كأنما به، الخاصة بإرادته مستقالٍّ منهما
القتال ألرقب أقف وكنت ذلك، بعد نفيس من الجانب هذا أَِلْفُت لكني عنيًفا، اقتتاًال
وال ذاك، أو هذا نحو بهواه يميل ال العبني بني ثالث حكم كأنني أو متفرج، كأنني بينهما
فقد عنها، اآلن أحدثك التي اللحظة هذه يف أما املباراة، كاسب يكون أن عساه بمن يأبه
تتبدى زالت ما التي الفكرة يهدهد عقيل وكان الثياب، كامل رسيري، عىل مستلقيًا كنت
حرك يشء، كل من تخلص مسدسك زناد عىل اضغط لنفسه: يقول فكأنما لتغريه له
السياسية والهيئة السيايس والقسم «دوروجان» عىل تقِض خفيفة واحدة حركة إصبعك
هذه فيهم وتتحول حيلة، وال لهم حول وال يصبحون إنهم جميًعا، موسكو يف العليا
اليمنى كفك من الوسطى بإصبعك أنك لو الضحك عىل تبعث فكاهة إىل كلها العجرفة

صغري. معدني قوس عىل خفيفة ضغطة ضغطت
عىل نقرة سمعت بحالوته، مرارته امتزجت الذي الحلم هذا رأيس يف أدير كنت وبينا
إىل عدت مذ أتوقعها كنت ألني صوتها؛ ضآلة من الرغم عىل فوري من سمعتها نافذتي،
الحامية املعركة يف عليه وينترص لعقيل يكيد من استجابة جسدي لها فاستجاب داري،

السيادة. أجل من بينهما نشبت التي
يف بل تامة، يقظة يف الباب نحو ومشيت … األمر وانتهى إيلَّ جاءوا قد أوالء هم ها
كما الرسمية حلته يف الرسية الرشطة رجل أَر فلم عنف، يف الباب وفتحت مصمم، عزم
مختًرصا تعبريًا نفسه عن يعرب الذي الرجل وهو «كرييوشكني»، العامل رأيت بل توقعت،
بلغت الذي وهو األحمر، الجيش يف جنديٍّا كان كما فالًحا سبق فيما كان والذي مباًرشا،
اإلنتاج. مقادير يف الجديدة «املعايري» عىل األصوات أخذوا عندما يده يرفع أال الجرأة به
رفيقي يا ادخل «ادخل، الفرح: من بالغة هزة أخذته من صيحة به فِصْحُت

الليل؟» منتصف يف هنا ها بك أتى ماذا «كرييوشكني»
لتوِّي جئت فلقد فعلت، لو البساط سأتلف ألنني أدخل أال أظن فيما «يحسن قال:

ليالء.» لليلة وإنها ماشيًا، وجئت العمل، من
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الشاي؟ من كوب يف تقول ماذا معطفك، هاِت ادخل، بالبساط، الجحيم «إىل –
داري؟» عرفت كيف

العرس يكون إنما أندريفتش»، «فكتور يا طريقك أعرف أن العسري من «ليس –
سأدخل.» حال، كل عىل الثكنات، يف مسكني طريق تعرف أن أردت لو أنت عليك

من حاًال أسوأ ثكنات يف سكنت املناجم، يف أشتغل كنت ملا كهذا، كالًما تقل «ال –
إىل سواه، إىل املسكن هذا أغادر أن ألبث لن أني ذلك عىل ِزْد اآلن، أنت تسكنها التي

السجن.» يف رشيقة حجرية
العمال بني شاعت فلقد أندريفتش»؛ «فكتور يا هنا إىل بي جاء ما هو «وهذا –
نفوسهم يف الهم فأحدثت تعانيها، التي متاعبك أنباء الليل يف العمل بدور القائمني
حياتي يف لتمأل إنك — أقول؟ ماذا — أنا أما لك، ويأسفون يحرتمونك ألنهم جميًعا؛
كنت، مما اآلن عيًشا أحسن أني ولو يديك عىل نلتها التي للرتقية ذلك وليس كبريًا، جانبًا
بنفيس أشعر جعلتني أنك هو الصحيح التعليل بل قائل، أنا فيما تصدقني أن أرجو
إنني الهموم، أغوار أبعد إىل فيها غصت التي اللحظة نفس يف بإنسانيته اإلنسان شعور
يل ألن به؛ بأس ال بمقدار أفهم لكني التعليم، من قسًطا أنل لم أندريفتش» «فكتور يا
هذا كل أرى أن فيؤذيني ذلك إىل وما الخطب ويف الثورة يف أفكر فأحيانًا يدرك، عقًال
الشعور بعض عني فيزول بها أنت عاملتني التي الطريقة يف أفكر ثم الحياة، يف النفاق

الغالل.» لبعض الهشيم يف إن بل هشيًما، كله األمر ليس لنفيس: أقول إذ املؤلم؛
مهل. عىل اه يتحسَّ «كرييوشكني» فأخذ وليمون، سكر مع وقدمته الشاي صببت

السنوات األربع خالل بالليمون الشاي فيها أرشب مرة أول هذه أن «أتدري قال:
من وأصغر السن به تقدمت رجل فأنا حال كل عىل اآلن؟ جئتك ملاذا ولكن املاضية؟
عنها تعربون كيف أو أخشاه، ما لديَّ فليس أفقده ما لديَّ وليس النظر، يستوقف أن
أحيانًا ليستطيع الفأر إن األغالل، من يكبلني ما إال أفقده ما لديَّ ليس الشيوعيون، أيها
كما ألساعدك اآلن دوري جاء لقد حال، كل عىل األسد، فعله عىل يقوى ال ما يفعل أن
أستطيع. ما بكل ملعاونتك مستعد ذا أنا وها أندريفتش»، «فكتور يا قبل من ساعدتني
جانبه، إىل مخلص صديق إىل حاجة يف اآلن كان ربما قائًال: لنفيس فكرت لقد
مخاطراتي، إىل الحال دعت إذا أخاطر أن مستعد لكنني مغوار، بطل أنني أدَّعي ولست
التي الرسائل من أو الوثائق من شيئًا أحد إىل ترسل أن أو شيئًا تخفي أن أردت فربما
أمورها أعرف فإني السياسة، نظريات أفهم ال كنت وإن وإني خطر، عنها ينبعث قد

يفَّ.» تثق أن ولك إشارتك، رهن ذا أنا وها العملية،
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خري من املتواضع الساذج العامل هذا يف كان فكم همٍّ، من أعانيه ما رغم فضحكت
لديَّ كان ربما أنني نفسه وبساطة يتفق ساذج نحو عىل افرتض فلقد حساسية! ومن

املؤامرة. يف رشيك إىل أحتاج قد وأنني أخفيه، أن أريد ما
أخفيه، ما لديَّ وليس متالًفا لست أقوله، ما وصدِّق «كرييوشكني» يا إيلَّ «استمع –
يف وال دارى يف ال عيلَّ، يؤخذ مما شيئًا يجدوا فلن السياسية الرشطة رجال وليأِت

ضمريي.»
«… ربما لكن متالف؟ إنك عنك قلت «وهل –

وسأظل كبريًا، فضًال عيلَّ تفضلت قد اآلن أنك «كرييوشكني» يا تعلم أن «أحب –
نيقوبول.» من معي أحمله ما أغىل هذه زيارتك وستكون حييت، ما أذكرك

مدة العمال من زمالئه ويف حياته يف أحادثه وأخذت استبقيته لكني الخروج وأراد
عن يفصحون ال املتكلمون وكان عدة، مرات خاللها التليفون دق ساعة، عىل أربت
هل يسألوا وأن شعوري يستفرسوني أن أرادوا املصنع من رجال لكنهم أشخاصهم
تريد حني املألوفة فالطريقة أسماؤهم، ما املتكلمني أسأل أكن ولم داري، يف أزال ال
أال هي بعد، يقع لم أو الخطر أيدي يف وقع هل لتعلم يهمك شخص عن تسأل أن
التي الروسيا أهل بني إن مليٍّا، أمره يف ففكرت «كرييوشكني» وخرج نفسك، عن تعلن
من يضمرون ال جميًعا وهؤالء «كرييوشكني»، أمثال من املاليني عرشات بل املاليني أحبها
والرؤساء و«جرشجورن» «دوروجان» طراز من رجال نحو أنا أضمره مما أكثر الحب
من فليسوا حقوقهم عىل يستولوا أن لهم تتيح التي الفرصة يرقبون لكنهم موسكو، يف

يشء. يف الغفلة من ليسوا كال الخديعة، عليهم جازت بحيث الغفلة
غريب استعداد من عيلَّ عرضه وما «كرييوشكني» مع الطويل الحديث أنعشني لقد
أبحث أن واعتزمت األساطري، بذكره تجري كالذي لخطر وإنه سبييل، يف الخطر ملواجهة
كنت التي املنحوسة الوثائق عن بحثًا فيها أجري مرة آخر لتكون جديد، من داري يف
إىل فوري من قصدت إذ نفيس، من خفية بقوة اهتديت قد املرة هذه فكأنني أنشدها،
املهمالت كومة أعىل يف فرأيت ترتيب، غري يف تكديًسا املهمالت فيها تكدست حجرية
إىل بها قمت رحلة يف شهور بضعة منذ مرة آلخر استعملتها قد كنت أوراق، حقيبة
أردت ألني معلوم؛ قصد غري يف ففتحتها جانبًا، بها وألقيت أفرغتها عدت فلما العاصمة،
وشك عىل وكنت جديد من فأقفلتها فارغة ووجدتها فيه، أنظر ال الدار من مكانًا أدع أال

كانت. كما الحجرية يف بها ألقي أن
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كيسها يف املرة هذه ونظرت أخرى، مرة وفتحتها معقول، سبب لغري ترددت ثم
بها طلبنا التي الخطابات مسودات رأيت — املعجزات! ملعجزة إنها — فرأيت الداخيل،
من األنصاف هذه يف ذاهًال النظر فحدجت أنشدها، كنت التي الكربونية والصور اآلالت
عندئٍذ فعرفت والتلف، الوسخ وأصابها الكلب أذن شكل عىل تثنَّت التي الورق «فروخ»

الكبري. اليانصيب أوراق يف األوىل النمرة يربح حني الرجل مشاعر تكون كيف
رياسة يف األمر أولو بها قام حسابية عمليات عىل تحتوى نسخ األوراق بني وكان
فهذه مداها، أنقصوا ثم بدء ذي بادئ وضعوها خطط أساس عىل البرتول، صناعة
واآلالت البديلة األجزاء أن عىل سليم عقل ذي لكل قائم برهان الحسابية العمليات
ُوِضَعت مواصفات من األوراق هذه يف ما تربير أوىف يربرها طلبناها كنا التي الخاصة
بإمضاء معتمدة األصلية الطلبات وكانت التعديل، من يشء ينالها أن قبل األمر أول
اتهامي. عن نشأت التي كلها املأساة تحطمت وجدته الذي وبهذا رجحت، كما «فيشنف»
إىل السار النبأ هذا حمل يف رغبة من أرَّقني ما لشدة نعاًسا ذلك بعد أستطع لم
أرجح يف بمصريي مصريه ارتبط الذي وهو خاصة، بصفة «فيشنف» إىل ثم «براتشكو»
متظاهًرا مكتبه عىل باألوراق وألقيت «براتشكو» مكتب إىل األوىل زيارتي وجعلت الظن،

االتفاق. بطريق زرته إنما بأني
برتوفتش».» «بيوتر يا األوراق هذه فهاك «وبعد، قلت:

الوثائق؟» أهي «ماذا؟ –
هللا.» لعنة عليها الوثائق هي «نعم، –

ملعة وجهه يلمع وأخذ النظر، فأطال إليه قدمتها التي الوثائق إىل املدير نظر
النشوان. ابتسامة ابتسم وأخريًا قراءتها، يف مىض كلما اإلرشاق

تحت مولدك جاء قد أن بد ال أندريفتش»! «فكتور يا حظٍّا الناس أسعد «إنك –
جنونه، يجن يكاد فإنه املسكني، «فيشنف» إىل فوًرا النبأ نحمل أن بد ال سعود، ذي نجم

نفيس.» أجل ومن «فيشنف» أجل ومن أجلك من الغبطة لشديد إني
الرصيحة، الدهشة بنظرات يفَّ يحملقون العمال أخذ املصنع «ورش» إىل ذهبت وملا
فابتسم بي، أمسكت قد الرشطة أن كلها املدينة خالل الليل أثناء عني شائعة انترشت إذ
عن يل ليعربوا تلك أو الفرصة هذه كثريون وانتهز التشجيع، ابتسامة كثريون إيلَّ

العمل. أنضاد أمام أمرُّ طريقي يف وأنا وودهم إخالصهم
إىل وأخرى «براتشكو» إىل منها مجموعة وأرسلت الثمينة الوثائق تلك صورت
فيه فبينت بإنشائه عنيت إقراًرا بها وأرفقت حميم صديق إىل ثالثة وأعطيت «فيشنف»،
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يقوِّضها نحو عىل الوثائق هذه يف عليها الرد جاء وكيف إيلَّ َهت ُوجِّ التي التَُّهم بإيجاز
العليا املركزية اللجنة إىل تلك براءتي أدلة يقدم أن الصديق ذلك إىل وطلبت أساسها، من

القبض. عيلَّ أُْلِقَي أن حدث ما إذا موسكو يف
رئيس «أيفانتشنكو» إىل أرسلت كما بموقفي، أنبئه «أورزنكدز» الوزير إىل وكتبت
استئناًفا قدمت وبعدئٍذ جزاًفا، تلفيًقا عيلَّ التهم َقت لُفِّ كيف ألبلغه األنابيب مجموعة
إىل «فيلني» الرفيق فدعا املصنع، لجنة عيلَّ به قضت ما لتنقض املحلية اللجنة إىل رسميٍّا

إبطاء. بغري املحلية اللجنة أعضاء من اجتماع
التي العوامل بني من وكان نيقوبول، يف أمرها شاع قد «كرافتشنكو» قضية وكانت
بصناعة تقوم صناعية مجموعة ألكرب مديًرا باعتباري منصبي أهمية شيوعها عىل عملت
عامل وهو األفواه، يف قضيتي جريان عىل ساعد ذلك من أهم آخر عامًال لكن األنابيب،
وعنف. شدة من نفيس عن الدفاع يف أبديته ما به وأعني وقوعه، ندرة من أهميته اكتسب
التي بنجاتي قضيتي اكتسبته الذي الشيوع لهذا مدين بأني االعتقاد إىل ألميل وإني
بدأ قد اتهامي كان ملا ألنه ذلك نفسها؛ بحياتي له مدين أنا بل األمر، آخر بها ظفرت
مراحل يستأنفوا أن الحزب ورجال الرشطة لرجال مخزيًا بات فقد الناس، من مأل عىل
يقرهم فتًكا علنًا بي يفتكوا أن األمر أويل نية كانت فقد الكتمان، طي تحت االتهام
والد يل يكون أن جريمة بالجريمة، متلبًسا بي أمسكوا قد أنهم منهم ظنٍّا القانون، عليه
وجريمة والعدد، اآلالت أجزاء من مخزونة ثروة لديَّ يكون أن وجريمة املبدأ، منشفي
يف شنيًعا ً خطأ منهم ذلك جاء ولقد الشعب»، أعداء من «جماعة جناحي تحت يكون أن
إال وأعوانهما و«لوس» «دوروجان» يسع لم خطأ وهو نحوي، الحربية خططهم إحكام

شديًدا. أسًفا مثله يف لوقوعهم آسفون بأنهم يل يعرتفوا أن
الحزب بناء يف املحلية اللجنة مكتب أعضاء كافة اجتمع فقد أمر من يكن ومهما
جدًدا كلهم األعضاء وكان دنيرب، نهر شاطئ عىل نيقوبول من الرئييس الشارع يف الواقع
أعىل أعضاء عىل التطهري قىض شهرين، من أقل ففي و«براتشكو»، «دوروجان» عدا ما

الخطر. من عظيم جانب عىل صناعية منطقة يف للحزب هيئة
للمبدأ واعتناقه بوالدي — بالطبع — بادئًا اتهامي قضية يعرض «لوس» قام
الخطابات قرأ وعندئٍذ االتهام، حديث من فرغ حتى «فيلني» إليه واستمع املنشفي،

جمعها. قد والدي كان التي واإلقرارات
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الوالد «كرافتشنكو» مع يتفقون ال مخلصون شيوعيون كتبها إقرارات «هذه قال:
رفاقي يا ولكني صالحه، يف شهادتهم قيمة من يزيد مما السياسية، نظره وجهات يف
تثري التي املحفوظة املخطوطات بعض اليوم بريد يف كذلك تسلمت قد املكتب، أعضاء من
القيرص، أيام الرسية الرشطة رجال كتبها كان تقارير من نسخ جاءتني إذ االهتمام،
ثورية، أعمال من هذا رفيقنا والد به قام بما خاصة السجن مدونات من ومدونات
فأيقنت دقيًقا، درًسا درستها ولقد يطالعها، أن أراد ملن املخطوطات تلك ذي هي وها
تابع إزاء ال الثورة، أبطال من عظيم بطل إزاء الرجل هذا من بأننا شك يأتيه ال يقينًا

املنشفي.» املبدأ أتباع من
خواطر من رأسه يف يدور كان ماذا ترى غاضبة، زفرة وزفر «دوروجان» فعبس
آخره إىل أوله من اتهامي إن ذهني، يف قائًما االجتماع طوال يربح لم سؤال هذا وخطط؟
ليس ورجاله، السيايس القسم اشرتاك بغري بعض إىل بعضها عنارصه لتجتمع يكن لم

يديه؟ من فريسته تفلت أن لنفسه «دوروجان» أفريىض شك، أدنى ذلك يف
و«براتشكو» «كرافتشنكو» إن فقال: الرئييس االتهام إىل بعنايته «لوس» اتجه بعدئٍذ
كالم مجرد لكنه واإلتالف، التخريب تهمة املتهم عن تنفي وثائق عن ثانا حدَّ قد كليهما

نفسها. الوثائق تسنده ال
هي!» هذه اإلثبات، وثائق لدينا «لوس» رفيقي يا ال، «ال، قائًال: «براتشكو» فقاطعه
استعاد قد بعدئٍذ ولعله قدميه، عىل وثب حتى فزًعا لذلك «دوروجان» ففزع
ونرش بكلمة، ينطق أن دون الشفتني مفتوح لبث فقد «لوس» أما ثانية، فجلس صوابه
َه ُوجِّ ما األوراق تلك تهدم كيف إيجاز يف وبنيَّ املنضدة عىل الكربونية الصور «براتشكو»

كذلك. «فيشنف» إيلَّ ه ُوجِّ ما وبالتايل تهم، من إيلَّ
ورضاه. ارتياحه عالئم «فيلني» يُْخِف ولم

كرافتشنكو.» تربئ األوراق فهذه واضح، جيل األمر أن رأيي «يف قال:
أسماء من طويلة قائمة يقرأ «لوس» أخذ إذ ساعات، عدة قائًما االجتماع ظل
بلغت لقد وأكد، قال فيما أصدقائي وكانوا عليهم، ُقِبَض وموظفني وفنيني مهندسني
يحس «دوروجان» جعل حدٍّا والغلظة الشدة من إدانتي محاولة يف الرجل هذا حماسة
ينتزع من بمثابة إنك «لوس» يا هذا «ما قائًال: فتمتم املهنية، كربياؤه ُجِرَحت كأنما

فمي.» من اللقمة
أبعد ذا هو فها خجًال، وجهه احمرَّ الذي «لوس» إال جميًعا الحارضون وضحك
شقاءً الفشل ذلك فأشقاه االنهيار، عالمات عليه بدت قد طموًحا، «البوليسية» مرشوعاته
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السيايس القسم ويف الحزب يف سوقه بها لريفع هذه خطته رسم قد كان فإذا ظاهًرا،
الذريع. الفشل إىل طريقه يف فهو العكر، التطهري ماء يف كبرية بسمكة لهم يمسك بأن

يف بآرائهم يدلون املكتب أعضاء من كثري أخذ فقد اإلثبات» «دليل قدمنا وقد أما
املؤملة الحقيقة لكن اعتباري»، «رد وترى صالحي يف الغالبة كثرتهم وكانت املوضوع،
هي تكن لم إيلَّ، املوجهة التهم وتفاهة براءتي، عىل تربهن التي الوثائق تلك أن هي
موقف فيهم أثر ما بقدر قضيتي، يف رأيهم تغيري عىل األعضاء حملت التي العوامل

كلمتي. ألقول نوديت وأخريًا الباقون، فتبعه براءتي عن بكلماته نوَّه حني «فيلني»
كانوا ممن ا جدٍّ كبريًا عدًدا إن نعم رفاقي، يا قليًال إال أضيفه ما لديَّ «ليس قلت:
الناس أزجر ال ذلك رغم ولكني القبض، عليهم أُْلِقَي قد مني وبالقرب معي يشتغلون
يف فأنا السيايس، ماضيهم أراجع أن وسعي يف وليس أيديهم، عملت بما إال أطردهم وال
ما تمس ال أمور من يلزم ما لينجزوا «دوروجان»، رفيقي أي املختصني، عىل أعتمد ذلك

عمل. من الناس هؤالء إىل نكله
كانت لو ماذا الوثائق؟ هذه أجد لم لو فماذا قضيتي، من مثًال أتخذ أن أحب لكني
بريئًا، كنت وإن حتى عقابي للقيت إذن التلف؟ أصابها قد القيرصي العهد محفوظات
نلقي أن أردنا ما إذا تحفًظا، ذلك من وأشد حذًرا، ذلك من أكثر نكون أن آلمل إني

رفاقنا.» من أهدافها لتصيب جزاًفا الخطرية بالتهم
استياء. عالمة «دوروجان» فأبدى

لجنة اتخذته الذي القرار بنقض يُحكم أن رسمية صورة يف «براتشكو» واقرتح
قدَّم وهنا يصوِّتا، فلم و«لوس» «دوروجان» إال األعضاء فوافق فصيل، بشأن املصنع
التهم أن من الرغم فعىل كرافتشنكو، إىل اللوم يوجه أن وهو آخر، اقرتاًحا آخر عضو
موظفي مخاطبة يف اللياقة حدود جاوزُت فقد — قال هكذا — عني سقطت قد الخطرية
ترضية به أريَد واضًحا نفاًقا الكالم هذا كان تأديبي، من بد وال العمال، ونقابة الحزب

كرامته. يف جرح من أصابه ملا «دوروجان»
أستطع ولم تأنيبي، القرتاح تأييًدا يصوِّت «فيلني» حتى أرى أن دهشت ما فلشد
وملا تجهًما، يزداد أخذ عبوس من الغليظ «دوروجان» وجه عىل رأيته بما إال ذلك تعليل
أن اآلن فواجبه قضيتي، يف أيدني قد دام ما أنه رأى فقد محنًكا، شيوعيٍّا «فيلني» كان

جدوى. بغري لكن التأنيب، عىل واحتججت السيايس، القسم رجال يسرتيض
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عظيًما رسورنا وكان الدار، إىل طريقنا يف مًعا سيارة و«براتشكو» أنا ركبت
يف وصمة فهو اليشء، بعض صفونا من عكر التأنيب لكن إليها، انتهينا التي بالنتيجة

محوها. اليسري من يكون ال قد صحيفتي
لقد املزدري، إهمال كله األمر تهمل أن «فكتور» يا هللا «نشدتك «براتشكو»: يل قال

طليًقا!» حيٍّا زلت ما أنك عىل هلل الحمد الهامة، النقطة هي وهذه بحياتك نجوت
يف ورؤسائي وأهيل ألصدقائي الرسائل أكتب الليل من متأخرة ساعة يف وجلست
فإنه تفاؤيل، يف مفرًطا قط أكن لم لكني حظي»، «بحسن أنبئهم وموسكو خاركوف

مطمئنٍّا. آمنًا وشأني يخلِّيني أن السيايس القسم من تتوقع أن الوهم يف إليغال
التطهري حركة كانت إذ شذوذًا، يَُعد النجاح إىل بقضيتي عرج الذي االنحراف هذا
قائمة الصورية املحاكمات وكانت وقوًدا، لنارها تجمع تزال ال وعرضها الروسيا طول يف
هؤالء وغري و«بياتاكوف» و«رسوكولنيكوف» «رادك» أمثال لرجال بالنسبة موسكو يف
فيها ل تفصِّ بأرسها صفحات تنرش أيام سبعة الصحف ولبثت القدامى، البالشفة من
وهو منه، بد ال ما ذلك أعقب ثم النفوس، يف الفزع تثري التي الناس هؤالء «اعرتافات»

فاإلعدام. باإلدانة الحكم
— كلها البالد يف أخرى ومنشأة مؤسسة كل يف حدث كما — مصنعنا يف وحدث
هؤالء الجواسيس، املخربني هؤالء بإعدام ليحتفلوا اجتماع إىل جميًعا العمال دعونا أن
االجتماع. قبل أعده قد كان املجتمعني بلسان قراًرا «لوس» وقدم املتوحشة»، «الكالب

ومهندسيه نيقوبول يف التعدين مصنع عمال «نحن ييل: ما القرار نص وكان
إن الشعب، أعداء شأن يف اتخذتها التي السوفيتية املحكمة قرارات نؤيد ومستخدميه
كانوا الذين الرأسمالية وأعوان والخوارج الجواسيس اجتثت قد والحكومة الحزب يقظة
املحبوب ورائدنا زعيمنا فليحي ستالني، دستور ظل يف السعيدة شعبنا حياة يتهدَّدون

ستالني.» الرفيق
الفرقة وعزفت خانعني، باملوافقة أيديهم ونساء رجال من الحارضين مئات ورفع
أمجاد عن تعرب القاعة جدران حول الحمراء البيارق وكانت الدويل»، «النشيد املوسيقية
يأبهون ال فراحوا الجوع هم وشفَّ العمل أضناهم الذين العمال لهؤالء السعيدة» «الحياة
واستغرق يتثاءب، بعضهم فأخذ أرواح، بغري أجساًدا باتوا الذين العمال لهؤالء ليشء،
الصباح صحف به مألت ما خطبهم يف يرددون الخطباء كان بينما نعاسه يف بعضهم
كانت ما تلك مقاالتها يف رددت قد كانت نفسها الصحف وهذه االفتتاحية، مقاالتها
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الذي الصوري االجتماع انتهى وأخريًا االفتتاحية، مقاالتها يف كتبته قد موسكو صحف
أن دون مصانعهم، إىل أو دورهم إىل الناس وعاد العقيدة، شعائر أوضاعه أشبهت

لها. يهتمون األمر يف خاصة بمصلحة ألنفسهم يحسوا أو قيل، ما بصدق يقتنعوا
«االعرتافات» يف جاء ما بصدق آمن قد الروسيا يف واحد إنسان هنالك كان لو
حني كثرية بسنوات ذلك بعد إال أعلم ولم أصادفه، لم — األقل عىل — فأنا العجيبة،
تقبلوا قد — «األحرار» األمريكيني وبخاصة — األجانب أن الروسيا، خارج إىل سافرت
سينمائية رشكة وأن فيها، جاء ما كل فصدقوا السوداء، األضحوكة هذه سذاجة يف
قصته وتقوم ذهن، وبالدة جهل عىل ينطوي رشيًطا بالفعل أخرجت قد كانت رأسمالية

الروسيا! يف السيايس القسم لهم رواها التي الخرافية الحكايات صدق افرتاض عىل
ألنه «بياتاكوف»؛ هو بي، صلة األخرية موسكو محاكمات يف املتهمني أقرب كان
العمل، شئون من شأن يف شخصيٍّا زرته ولطاملا «أورزنكدز»، ل أول مساعًدا يشتغل كان
طويلة لحية وله وقار، ذو القامة طويل فهو يرأسها، كان اجتماعات يف واشرتكت
قرارات، من يتخذ فيما أمينًا ا جادٍّ دائًما وكان املفكرين، كجباه محدبة وجبهة مستقيمة،
يقال بما أبًدا يكتفي ال وكان عام، اجتماع بعد أو خاصة مداولة بعد اتخذها سواء
العد يف ويأخذ الحاسبة مسطرته يتناول تراه كنت بل آراء، من الفنية األمور عن له

املال. من يشء برصف أو بعمل يأذن أن قبل شديدة عناية يف واملراجعة والحساب
الذي «املجرم» ذلك اإلطالق عىل يشء يف يشبه عرفته الذي «بياتاكوف» يكن لم
«بعثة عنوانها أمريكية قصة يف دهًشا عنه قرأته الذي الهراء ذلك أو املحاكمة، صورته
صلة لهم ممن مئات أقابل الفنية اتصاالتي وبسبب عميل بطبيعة كنت لقد موسكو»، إىل
أصابها، قد «بياتاكوف» «تخريب» أن زعموا التي املعينة وباملصانع بالصناعة وثيقة
إىل ه ُوجِّ مما واحدة كلمة يصدق واحًدا رجًال الحال بطبيعة املئات هؤالء من أجد ولم
أسس عىل املحاكمات تلك يربرون كانوا منهم كثريين أن ولو التهم، من «بياتاكوف»

سياسية.
اإلنشائية الصناعة يف يقع نفسه عن «بياتاكوف» به اعرتف الذي «التخريب» كان
تحت اإلنشائية الصناعات كل عىل مباًرشا إرشاًفا يرشف الذي واملوظف خاص، بوجه
للعمل الرئيسية اإلدارة رئيس جنزبرج» ز. «س. يُْدَعى رجل هو «بياتاكوف» رياسة
هذا تفصيالت كل هذا «جنزبرج» عىل تُْعَرض فكانت الثقيلة، الصناعات يف اإلنشائي
النطاق عىل التخريب يقع أن مادية استحالة يستحيل كان فقد وإذن العمل، من الرضب
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علم عىل «جنزبرج» يكون أن دون عام بعد عاًما «فشنسكي» األستاذ قرره الذي الواسع
النظر. عنه فيغض به

املحاكمة محارض يف أبًدا اسمه يرد أال وُروعي «جنزبرج» عىل يقبض لم ذلك ومع
كانت التي هي شخصيٍّا إرشاًفا عليها يرشف كان التي املرشوعات أن من الرغم عىل
املحاكمة انتهت ما إذا حتى واردة، وال شاردة يرتك لم تفصيًال املفصلة املناقشة موضع
صدره وجدت مرة آخر «جنزبرج» رأيت وملا اإلنشائية، للصناعة رئيًسا «ستالني» عيَّنه
دائرتنا يف يعملون من جميع كان وقد واألنواط، واألنجم األوسمة من بحمل مثقًال
االتهامات، توجيه يف دور بأهم قام الذي هو «جنزبرج» أن اليقني علم يعلمون الصناعية
يف شهادة من أداه ما نتيجة كان اإلنشاء صناعة يف احتله الذي املمتاز املنصب هذا وأن
خلف من «فشنسكي» األستاذ يحرك الذي هو الرجل هذا كان فقد املحاكمات، مجرى

الستار.
«نيكوالي وهو خلت، كثرية أعوام من عرفته آخر شخص املحاكمات يف وبرز
املحاكمة، رسميات إىل ذلك يف يلجئوا أن دون «خاركوف» يف أُْعِدَم الذي جوليوبنكو»
أخذت إرهابية» «جماعة يرأس بأنه فاتهموه الخيال، وليدة هي تهمة إليه أُْسِندت إذ
أنه خاصة بصفة عنه وزعموا العليا، السياسية الهيئة رجال تغتال أن نفسها عىل
وهو العليا، الهيئة تلك أعضاء من عضًوا بها يغتال مؤامرة دبر بأنه نفسه عن اعرتف
يمِض ولم «بوستيشيف»، األوكراني الشيوعي الحزب أمني كذلك يغتال وأن «كوسيور»،
السيايس القسم رجال قبض حتى «الجريمة» لهذه «جوليوبنكو» إعدام بعد وقت طويل
عىل القبض أدهشهم الذين الحزب رجال يستطع ولم و«بوستيشيف»، «كوسيور» عىل
قد لستالني الحميمني الصديقني هذين أن سوى لهذا تعليًال يجدوا أن الرجلني هذين

قتلهما. مؤامرة إعداد يف «جوليوبنكو» مع تعاونا
يف الصناعية «برتوفسكى-لينني» ملجموعة مديًرا الدهر من حينًا «جوليوبنكو» ظل
رصيًحا، جريئًا رجًال فيه فوجدت مراًرا، إليه وتحدثت به التقيت ولقد «دنيربوبرتوفسك»،
عندئٍذ وكان — مرة آخر قابلته وملا الدماء، إراقة استمرار عارض أنه الحقيقية وجريمته
ُحمُّ قد القضاء أن نفسه عن علم قد كان — دنيربوبرتوفسك يف السوفيت لجماعة رئيًسا
التي بالرصاحة كلمني ملا ذلك ولوال األحياء، بني تتحرك جثة من أكثر يعد لم وأنه فيه

بها. كلمني
تكن لم الشيوعي الحزب يف تجري التي «املذبحة» هذه إن ملخصه: ما يل قال
إىل أضاف ثم بالدنا. يف حر شعور كل بل حر، فكر كل عىل للقضاء أخرية خطوة سوى
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أراد إذ الثورة، به قامت ما مناهضة إىل يرمي تلك بأعماله كان ستالني إن قوله: ذلك
ومنزلة سمعة من بقي وما املركزية، الحزب لجنة أيدى يف سلطة من بقي ما يمحو أن
السياسية للهيئة ليكون كله ذلك يمحو أن أراد بالثورة، قام الذي الجيل ألبناء قومية

املطلق. الدكتاتوري الحاكم سلطان — نفسه ستالني معناها العبارة وهذه — العليا
وجود الجماعة هذه ملثل كان ولو إرهابية»، «جماعة ل رئيًسا «جوليوبنكو» يكن لم
املعارضة الحركة هذه عارض لكنه األقل، عىل اإلرهاب أعمال من واحًدا عمًال الرتكبت
مقصود معنى بغري يكن لم رسميٍّا اغتياًال فاغتياله وإذن املطلق، الحاكم واحتقر للثورة
الدامية األخرية حملته يف ستالني به قام حربيٍّا عمًال كان بل حمقاء، رعونة عىل دليًال أو

القيود. من املطلق بالسلطان ليظفر شنَّها التي
«كوسيور» إليهما نضيف أن لنا جاز وربما و«بياتاكوف» «جوليوبنكو» كان
للحكم خنوع يف يذعنوا أن أبوا أنهم وهو واحد، بمعنى «مجرمني» و«بوستيشيف»
عىل إثباتها يستطيعوا لم «الجريمة» هذه حتى بل ال لنفسه، ستالني أراده الذي املطلق
ال أو الشيوعي للحزب ينتمون لقوم كانت ممن أسماؤها، تُْعَرف ال التي األنفس ماليني
روَّعني ولكْم األعظم، التطهري حركة يف حتوفها لقيت والتي األحزاب، من لحزب ينتمون
خارج يف والحمقى املغفلون أسماهم قد الضحايا هؤالء أن أعلم أن بأعوام ذلك بعد
بينهم عرشة، أو ماليني تسعة قوامه خامس» «طابور الخامس»، «الطابور باسم الروسيا
والقوات الفرعية هيئاته وقادة الحزب زعماء طليعة من مائة كل يف ثمانني إىل ستني من
الهراء هذا ذكر مجرد إن القومية، والثقافة والزراعة والصناعة الحكومة ورجال املسلحة

فاحش. خطأ من فيه ما لبيان ليكفي
بالتآمر «شستوف» يسمى رجل اتُِّهَم أن «بياتاكوف» محاكمة غضون يف وحدث
قتله بعد يلبثوا لم ثم «شستوف» وأُْعِدَم سيبرييا، يف الحزب أمني إيش» «ب. قتل عىل
«ماتولفتش» قام ولقد «إيش»، وهو املوهومة، ضحيته جعلوه كانوا َمْن عىل قبضوا أن
دهاء عن تنمُّ بفعلة — فشنسكي العام النائب يعاون كان الذي النشيط املساعد —
تكد لم املحاكمة لكن بالرصاص، رميًا لقتلهم املتهمني بإعداد قام حني قلب، وغلظة
ال رجل طبخ من كلها املحاكمة وكانت نفسه، «ماتولفتش» عىل ُقِبَض حتى تنتهي،
دور جاء ما أرسع ما لكن السيايس، القسم رئيس ياجودا» «هنري هو الرحمة، يعرف
إعداد يف ساهموا الذين معظم وكان وأُْعِدُموا، عليهم فُقِبَض أعوانه وكبار نفسه «ياجودا»
«حاكموا» أن كذلك يلبثوا لم ثم ذاك، إذ السجن أو اإلعدام أصابهم قد ستالني» «دستور
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آفاق شهرته طبقت الذي «توخاشفسكي» الجنرال وبينهم األحمر، الجيش قواد أعالم
حان حتى بعدئٍذ طويل وقت يمِض ولم وأعدموهم، الخفاء يف حاكموهم أجمع، العالم
البالد أبناء يشمل كان الخامس» «الطابور أن فيظهر فأُْعِدموا، جميًعا «قضاته» حني

ديفز». األمريكي و«السفري و«مولوتوف» «ستالني» عدا ما جميًعا
فقد — لوم من إيلَّ َه ُوجِّ ما استثنينا إذا — املحاكمات تلك يف براءتي من الرغم فعىل
اإلبعاد وهذا الناس، عىل يُْلقى القبض وهذا حويل، من األهوال هذه أرى أن نفيس عذب
هذا نفيس عذب ينقطع، ال اتصاًال اتصل مما ومكتبي، مصنعي يف يعملون الذين للرجال
عرشة أربع أحيانًا العمل أواصل كنت إذ انغماًسا، العمل يف فانغمست حويل رأيته الذي
صوابي، فأصون أرى فيما التفكري نفيس أُجنَِّب حتى عرشين، أو عرشة ثماني أو ساعة
مستقبيل يف أمل يل يكن ولم عميل، يف الرىض أجد ولم خاصة، حياة ذاك إذ يل تكن لم

بالدي. مستقبل أو
إىل جالًسا يومئٍذ كنت ١٩٣٧م، سنة فرباير شهر من املشئوم اليوم أقبل وهكذا
وإىل «خاركوف» يف «إيفانتشنكو» إىل ألرفعه املصنع إنتاج عن تقريًرا أكتب مكتبي
من ينهمر والدمع مكتبي إىل يندفع مساعديَّ من مساعد وإذا موسكو، يف «أورزنكدز»

مقلتَيه.
أورزنكدز» «رسجو مات لقد أندريفتش، «فكتور بالبكاء: متقطع صوت يف قال

أنكد!» حظ من له يا
وجنتي، عىل الَعَربَات وانحدرت شلل، صابني كأنما أتكلم وال أتحرك ال فجلست
«جرشجورن» إيلَّ تلفن إبطاء، بغري التايل اليوم ويف راعيًا، صديًقا بفقده فقدت فقد
وأن رسيًعا نلتقي أن يحسن قد موسكو» يف راعيك مات «لقد مأساة! من لها «يا قائًال:

األمور.» من وذاك» هذا «يف بالحديث «نسمر»
حويل. من تدور الداوية املاء تيارات واندفعت الخزان حائط انهدم لقد
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العدالة بحثعن

أول هذه فكانت «أورزنكدز»، لذكرى تكريًما املصنع عمال اجتماع يف أتكلم أن إيلَّ ُطلب
مذ أعوام سبعة مضت فلقد سوفيتي، اجتماع يف قلبي سويداء من الكالم فيها أبعث مرة
الهندسة رجال من املختارة «الصفوة أحد أكون أن عىل للتدريب «أورزنكدز» اختارني
يدنو بعطف ويحميني يشجعني السبعة األعوام هذه خالل ولبث بالدنا»، يف الصناعية
ألوف من واحد أنني أعرف أن الحال بطبيعة يل وأُتيح ولده، عىل الوالد عطف من

الوطن. صوالح يف واستخدمهم حمايته يف وضعهم الذين الرجال
شعور من أنا نفيس يف يضطرب ما السامعني نفوس إىل نقلت قد أكون أن بد وال
من الجموع فهذه وإذن إخفاء، غري يف يبكون أخذوا منهم عرشات ألن الخسارة؛ بفداحة
محاكمات عىل فيها ُووِفَق التي الصورية الرسمية الجلسات شهدت التي الناس، غمار
التي الناس غمار من الجموع تلك إن أقول: وهمي، دستور وعىل الدماء، فيها أُِريَقت
فالينابيع وإذن رشيف، شعور من تخلو تكن لم وتجهم، عبوس يف الجلسات تلك شهدت

بعد. نضبت قد تكن لم الرويس الشعور منه ق تدفَّ معينًا كانت التي األوىل
ومعه ستالني عه ووقَّ الفقيد، الوزير مناقب فيه ذكرت طويًال رثاءً الجرائد ونرشت
سبعة من لجنة العليا السياسية الهيئة وعينت القادة، علية من آخرون عرش تسعة
رسمية، جنازة لينظموا املمتازين الحكومة ورجال الصناعة رجال من كلهم أعضاء
رسخت ولقد القلب»، يف «شلل إىل يرجع الفقيد موت بأن األطباء كبار من أربعة وشهد
الحوادث؛ مرِّ من العرص ذلك ساد ما إىل إشارة من عليه تنطوي ملا األرقام هذه ذهني يف
الرثاء عوا وقَّ الذين العرشين من بقي قد يكن لم واحد، عام ينقيض أن قبل ألنه ذلك
حياتهم عىل ُقِيضَ فقد اآلخرون وأما تسعة، إال بحريته أو بحياته متمتًعا الصحف يف
ينحدرون حيث السجون يف بهم زج أو بأيديهم، أرواحهم أزهقوا أو بالرصاص، رميًا
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ُطِلَب الذين األعضاء السبعة من رجالن إال طليًقا أو حيٍّا يبَق لم وكذلك رويًدا، الفناء إىل
حيٍّا الخامس وُدِفَن رابع وانتحر أُْعِدُموا، منهم فثالثة الباقون وأما الجنازة، إعداد إليهم
ينفق أخذ واحد إال األربعة األطباء من يبَق لم وكذلك الشاقة، األشغال مناطق إحدى يف

التطهري. حركة يف يصيبه أن عساه مما ينقيض ال فزع يف أيامه
الرويس الشعب ألن الوزير؟ موت عن تفصيل من فيها بما األطباء شهادة لزمت ملاذا
يف العليا املناصب أصحاب أن يصدقون يعودوا لم — خاصة بصفة الحزب وأعضاء —
أخذ أن وقعت التي الغريبة الحوادث أثر من كان إذ طبيعية، ميتات يموتون الحكومة
هذا يف ذكره يجدر ومما أمور، من يجري ملا املرتاب نظرة ينظرون الناس من كثري
وهي صغرية، شابة تزال ال كانت إذ سنوات، ببضع ذلك قبل ستالني زوجة موت الصدد

أَِللويفا». «نادزدا
يف شاع فقد ذلك ومع املفاجئ، موتها إلخفاء ذاك إذ ضخمة مجهودات بُِذَلت فلقد
من العليا الدوائر يف شاعت األقل عىل هي أو املشاعر، تثري التي الحقائق من كثري الناس

الحكم. رجال
أنها ويظهر ١٩١٧م، عام قبل فيما الثورة رجال من رجل ابنة «أللويفا» كانت
األعمال من تقشعر والتي زمانها ذهب التي اإلنسانية ميوله بعض أبيها عن ورثت قد
أدى التي الوحشية الحركة تحتمل فلم واسع، نطاق عىل بالناس تنزل التي اإلرهابية
طفليها، والد هو رجل من حتى الوحشية تلك تحتمل لم الجماعية، املزارع إنشاء إليها
زوجها سياسة تهاجم فتئت ما بل األرسة، محيط عىل جزعها عن التعبري تقرص ولم
بعض فيه تتلقى كانت الذي العلمي املعهد يف تنعقد كانت التي الحزب اجتماعات يف

الصناعية. الهندسة يف الدروس
أعماق إىل باملذنب يلقي أن كفيًال وحده كان الحقائق هذه إىل اإلشارة مجرد إن
السلطان، أصحاب من األعىل املحيط يف أنباؤها تتقطر أخذت فقد ذلك ومع السجون،
بالط أيام تملؤه كانت ما بمثل الجو تمأل املثرية والحوادث والدسائس الفضائح حيث
وحدها بها قامت التي ثورتها إبان «أللويفا» موت عن أُعلن فلما الغابرة، «رومانوف»
السم لها دس أو بيدها نفسها قتلت هل هو الرءوس يف اختلج الذي الوحيد الشك كان

ستالني. من بإشارة
بيان من الرغم عىل الناس يف تشيع «أورزنكدز» موت حول الشكوك أخذت لهذا
من باألمر أحاط ما ببعض يتصل فيما الصدق أعلم أني املصادفات ومن األربعة، األطباء
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معناه األسماء إعالن ألن علمي؛ مصادر عن للكشف بعد يحن لم الوقت لكن ظروف،
الوزير هذا حياة من األخرية األعوام كانت ملا لكن حياتهم، عىل والقضاء بأصحابها الفتك
إيجاز يف هنا أسجل أن واجبي من أن أشعر فإني وثيًقا، ارتباًطا بحياتي مرتبطة الفقيد

الحقائق. بعض
الكلية يف عطب ومن حادة صدرية أزمة من يعاني طويًال أمًدا «أورزنكدز» لبث
رأيته أن مرة من أكثر يل وحدث لفكاهته، موضوًعا أمراضه من جعل ولطاملا اليمنى،
املتصل باملجهود ميلء يوم بعد اإلعياء من أسقطه إنهاًكا بالعمل نفسه أنهك وقد
تكتسح ١٩٣٦م سنة األعظم التطهري حركة بدأت وملا شديد، ألم من يحسه ما رغم
رفع الثقيلة، الصناعات ويف الحزب يف وزمالئه األقربني أصدقائه من ألوًفا بموجتها
وقاتل العليا، السياسية الهيئة اجتماعات يف الحامية العواصف وأثار لستالني احتجاجه
عىل القبض صدمة ذلك أعقبت ثم صحته، فساءت النمر قتال السيايس القسم رجال

شفاؤه. يُْرَجى ال مريًضا فأرقدته نفسه، إىل زمالئه أقرب «بياتاكوف»
عىل القبض نبأ يحمل رسول جاءه ملا الوزير مكتب يف أصدقائي من صديق كان
إرشافه، تحت تقع التي الكربى الصناعية الجماعات إلحدى رئيًسا كان ممتاز مهندس
يبيح ما بمقدار ويزبد يرغي وأخذ عيناه وانتفخت الغضب من الوزير وجه فاحمرَّ
القسم رئيس «ياجودا» وكان يزبد، وأن يرغي أن جورجيا من عاطفي رجل لنفسه
قد محاكمات من فيها جرى وما األوىل التطهري حركة تنظيم يف عامل وأهم السيايس
رجل وهو السوفيتية، التفتيش محاكم رياسة يف «يزوف» محله وحل ذاك، قبل أُْعِدَم
معه حديثه يف العنان لنفسه وأرسل «يزوف» إىل «أورزنكدز» فتلفن كريه، ممقوت

أمره. يف يُستأذن أن دون املهندس عىل القبض إىل دعا الذي السبب بمعرفة مطالبًا
الحقري القذر أيها لنفسك استبحت «كيف قائًال: يصيح وهو الوزير صديقي وسمع
إبطاء!» بغري كلها أرسلها القضية، هذه وثائق بإرسال أطالبك إني فعلته؟ ما تفعل أن
الحكومة تلك يف القيادة رجال يربط الذي املبارش بالخط ستالني إىل تلفن ثم
يضغط وأخذ محمرتني، وعيناه ترتعشان يداه كانت وعندئٍذ ببعض، بعضهم الدكتاتورية

املعطوبة. الكلية وجع فيه يحس جعل الذي ظهره من املوضع ذلك بيده
أحيط أن دون رجايل عىل تقبض أن السياسية الرشطة لرجال تأذن ملاذا «كوبا! –

علًما؟» باألمر
ستالني، إىل التليفوني حديثه يف عاٍل صوت يف يقول الوزير صديقي ُسِمَع هكذا

خلصائه. من ستالني به ينادى الذي الخاص االسم هو و«كوبا»
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قاطعه ثم اآلخر، الطرف من خاللها يتكلم ستالني كان طويلة مدة الصمت وساد
الهيئة يف عضًوا زلت ما فأنا التحكم، هذا بوقف أطالبكم «إني قائًال: «أورزنكدز»

موتي!» إىل ذلك أدى ولو حتى شعواء حربًا سأثريها إنني كوبا! العليا! السياسية
اضطراب من حالة يف مكتبه إىل وجلس قوية، برضبة السماعة «أورزنكدز» وأنزل

يجدي. ال الذي الغضب
عصارة الرجل ذلك من امتصت حتى يوم كل تحدث كانت املواقف هذه أمثال
السياسية الهيئة اجتماع يف الفضائح فأثار تهديده عند املرة هذه كان ولقد حياته،
أُْلِقَي ولقد عادة، ينارصونه و«أنتيبوف» و«شوبار» و«رودزتاك» «كرسيور» وكان العليا،
أعجز أن إال هو ما ثم التطهري، أيام خالل األنظار عن واختفوا أربعتهم عىل القبض
بالرسائل يبعث مرضه غرفة من لبث لكنه الجلسات، حضور عن «أورزنكدز» املرض
الحياة أو الحرية ترد أن بها يطالب انفك ما التي الغضب بَسْوَرة الثائرة التليفونية

ثقته. موضع منه وكانوا إرشافه تحت يعملون كانوا الذين لرجاله
األخري، مرضه إبان تزوره أن — «زنيدا» واسمها — «أورزنكدز» لزوجة يسمح لم
بحمايته، تظاهروا الذين السياسية الرشطة فرجال الحب، أعمق لها يضمر كان وقد
ألحد يؤذن ولم املرض، رسير يف وهو وبينه أصدقائه بني يحولون الحقيقة يف كانوا
ولقد العليا، السياسية الهيئة يف عضو وكالهما و«فوروشيلوف» «ميكويان» ل إال بزيارته
األعظم، التطهري برضورة له يعرتف بأن ستالني مهادنة عىل يحماله أن مرات عدة حاوال

حامية. بمعارك تنتهي دائًما كانت الزيارات هذه لكن
به يبلغ لم ذلك مع مرضه أن إال الحركة، عليه تستحيل بحيث العلة من كان ولقد
يميل رسيره يف وهو وأخذ أعوام، عدة ُمْقَعًدا يظل أن يمنع ما ثمة يكن فلم املوت، حافة
جمعية بعقد ويطالب ستالني فيها يتهم العليا السياسية والهيئة املركزية للجنة الرسائل
حوادث من الجارف التيار هذا وإيقاف البالد حالة يف للنظر املركزية للجنة عمومية
من الرسائل تلك سلمت ولو وإيمان، بعاطفة تلك رسائله يميل فكان والتخريب، القتل
ستالني، أثارها التي املضادة للثورة مفصًال اتهاًما املقبلة العصور مؤرخو لوجد التلف

لها. دور أول يف الخمس السنوات مرشوعات بتنفيذ قام الذي الرجل به نطق
ومن أرسته من توقع غري عىل «أورزنكدز» مات حتى يومان ذلك بعد انقىض فما
من لحظة يف السم جرع أنه يرجح من الناس من وهناك عليه، يرشفون الذين األطباء
هو ولفني مسموًما، أماته الذي هو «لفني» دكتور أن آخرون ويعتقد يأسه، لحظات
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سبيل من ثمة فليس جوركي»، «مكسيم ل السم دس بأنه بعد فيما اعرتف الذي الطبيب
«طبيعية». تكن لم نهايته وأن غيلة، مات أنه — أعلم فيما — الشك إىل

وعرضها البالد طول يف رثائه ونرش الحافلة، جنازته لكانت الزعم، هذا صدق فلو
فيها وقفت للجنازة صور ونرشت السليم، الذوق يمجها مهزلة من جزءًا مناقبه، لذكر
أخذوا ثم مرضه، إبان زوجها رؤية ُحِرَمت التي وهي ستالني، جانب إىل الفقيد أرملة
حتى فشيئًا، شيئًا «أورزنكدز» اسم النسيان إىل يدفعون التالية القليلة األعوام خالل
التي واملصانع والشوارع املدن أسماء يغريون وجعلوا ذاكر، فيه يذكره يكاد ال وقت جاء
هو من يعرف أال يوشك اليوم الشيوعي الشباب صغار إن حتى اسمه، تحمل كانت

«أورزنكدز».
حني دهشت ما ولشد مزالوك»، «فالريين الصناعة رياسة يف «أورزنكدز» وخلف
َمْن حوله يجمع كان «مزالوك» أن فالظاهر موسكو، إىل يطلبني خاصة رسالة إيلَّ أرسل
ظاهر، بشكل عددهم التطهري أنقص الذين الفنيني املهندسني من يجمعهم أن أمكنه

البالد. يف الثقيلة الصناعة بزمام يمسك أن إليه وكل حني وذلك
مظهر له فكان البالد، خارج وقته بعض عاش الطلعة، وسيم البنية قوي كان
من له يكن لم اإلدارة، يف قدرته من الرغم وعىل السواء، عىل وأخالقه األوروبي الرجل
بأن أخرى مرة الخطأ يقرتف أال أراد ستالني فلعل قليل، إال السيايس النفوذ أو القوة

رفيع. منصب يف الرأي» «حر آخر رئيًسا يجعل
«كرافتشنكو»؛ رفيقي يا مصانعنا أكرب من ملصنع رئيًسا تعيينك يف أفكر «إني قال:

ترى؟» فماذا ذلك، تربر «نيقوبول» يف فصحيفتك
لهذا؟» رشحني الذي ذا من الرئيس رفيقي يا أسألك أن يل «اسمح –

ذلك؟» تعرف أن تريد «وملاذا –
تهمة إيلَّ َهت ُوجِّ فلقد نيقوبول، يف السياسية املتاعب من بكثري محوط «ألني –
إىل ترقيني أن قبل هذا عني تعلم أن املفيد من فلعله الذنوب، من وغريها املتعمد اإلتالف

الحايل.» منصبي من أهم منصب
متاعب. من حديثًا صادفته عما التفصيل من يشء يف وأخربته

أعلم إني بذلك، يخربوني لم أنهم غريب غريب، «هذا وقال: كتفيه «مزالوك» فهز
هو كما األمر فلنرتك رأيك، يف مصيبًا تكون وقد التقدير، شديد لك كان «أورزنكدز» أن

مؤقتًا.» اآلن
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فما سمائه، تحت ُولِدت الذي السعيد نجمي أحمد جعلني ما بعُد فيما حدث ولقد
ثم جوفها، يف األرض أمنا ابتلعته كأنما فاختفى «مزالوك» عىل القبض أُْلِقَي أن إال هو
هذا ثمن شك بغري لدفعُت هام مكان يف بني نصَّ أنه فلو «إيفان»، أخوه أعقبه ما رسعان

غاليًا. الفضل
املركزية، اللجنة اجتماع يف ضافيًا خطابًا ستالني ألقى مارس من األوىل األيام ويف
كلماته يلوكون — العادة هي كما — الحزب مأجورو أخذ ثم كامًال، الخطاب ونرش
من تقتبس واإلذاعة الصحف وجعلت لعددها، نهاية ال وشعبية حزبية اجتماعات يف
أن تستطع لم كلها التغطية هذه لكن اإلعجاب، بلهجة ساعة كل تذيعها نُتًَفا الخطاب
ظهر ما بشاعة عىل — التطهري أن هو رسالته فلب الخطاب، لب األنظار عن تخفي

وأفظع. أشد هو ما منه البالء وأن بداية، إال اآلن حتى يكن لم — منه
العمل نواحي كل يشمالن، كادا أو شمال، قد والتهاون اإلتالف «إن ستالني: قال
نيس قد «إنه قائًال: الحزب يؤنب أخذ ثم وهناك.» هنا الدرجة يف اختالف عىل بالدنا يف
أيدي يف تزال ال أسداسه خمسة وأن سدسه، إال العالم من يغز لم السوفيت سلطان أن
املتلفون بيننا من ينقطع فلن بالرأسمالية، مطوقة بالدنا بقيت وطاملا … الرأسماليني

«… والجواسيس واملتهاونون
منظمات كل عىل الحرب إعالن وهو عزم، من وراءه ما يخفي أال الخطاب هذا فكاد
يف فالجد املطلقة، كلمته يعارض أن غًدا أو اليوم النفس حدثته من كل وعىل البالد،
عن — خطابه يف ستالني أنذر هكذا — دفاًعا يُْقبَال أن يجوز ال فيه النبوغ بل العمل،
يف النجاح عالئم يبدي أن حني بعد حينًا بد ال الحقيقي املتلف «إن اإليمان، أعوزه متهم
وراء إتالفه يتابع أن بها يستطيع التي الوحيدة السبيل هو النجاح هذا مثل ألن عمله؛
إبطاء بغري سحًقا نسحقهم وأن جذورهم، من الناس هؤالء نجتث أن لنا بد ال … ستار

للوطن.» خائنون إنهم العاملة، الطبقة أعداء ألنهم مداورة؛ ويغري
يف بالحماسة الصدور ومشتعيل القلوب لغالظ اإلشارة بمثابة التلميح هذا فكان
لتبدأ القسوة أمام الطريق ُشقَّ وبهذا نشاطهم، يبدءوا أن البالد أهل من مجتمع كل
عدة بأيام خطابه ستالني أذاع أن فبعد جماعتنا، يف فوًرا ذلك بنتائج وأحسسنا سريها،
وُقِيضَ إخوانه، كل عىل ُقِبَض كما الزراعية، لآلالت كبري مصنع مدير عىل القبض أُْلِقَي
كل ويف نيقوبول، يف املنجنيز مناجم يف والهندسة اإلدارة رجال من الغالبة الكثرة عىل

املنطقة. تلك مرشوعات من آخر مرشوع
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منه أخذ وقد انتظاري يف «براتشكو» وجدت صباح ذات املصنع إىل ذهبت وملا
الهلع.

املحلية اللجنة رس أمني عىل ُقِبَض لقد أندريفتش»، «فكتور حزين: صوت يف قال
الليل.» أثناء «فيلني» الرفيق

رنَّة يخفي أن يستطيع يكد ولم «لوس» الرفيق ناداني نفسه، اليوم ذلك وخالل
حديثه. يف النرص

فأنت املحلية، اللجنة أمام جديد من قضيتك عرض من لنا بد «ال مغتبًطا: يل قال
اآلن ولكنك الشعب، أعداء ملن وإنه «فيلني»، بمعونة املاضية املرة يف نجوت أنك تعلم

تخف!» فال رعايتنا تحت
بادئة. إال تكن لم انتهت، قد حسبتها التي فمحاكمتي وإذن

إياه وعدني الذي القصري» «الحديث إىل ُدِعيت حتى طويل وقت يمِض لم
كما مساءً عرشة الحادية الساعة يف السيايس القسم بناء وصلت فلما «جرشجورن»،
بالزائرين، ازدحمت التي االستقبال غرفة يف فانتظرته بعد، جاء قد هو يكن لم أُِمْرت،
تَُرى؟ يا إليقاعي نصبوه قد شيطاني فخ فأي الهوجاء، اآلراء بشتى رأيس يضطرب

باملفازع؟ امتألت التي الدار هذه أغادر أن يل أيكتب
السمينني بصدغيه األمر آخر «جرشجورن» جاء حني الواحدة من الساعة اقرتبت
جاء بالضوء، يلمع احديداب يف املستدير األصلع وبرأسه لتوه، و«بدَّرهما» حلقهما وقد
كنت الذي األثاث، من الخايل الفسيح مكتبه إىل فتبعته «للعمل»، ا مستعدٍّ نشيًطا منتعًشا
خشب من نضد سوى أثاث من املكتب هذا يف يكن لم إليه، اختلفت ما لكثرة ألفته قد
األثاث من املكان عري فكان وأريكة، ضخمة وخزانة مقاعد من وقليل املصقول الكابيل

جراح. طبيب حجرة يف أنك — ما نحو عىل — إليك يوحيان ونظافته
إيلَّ «استمع فقال: املرح يتكلف وكان االقتصادي القسم رئيس الحديث بدأ
اآلن حتى استطعت لقد عناء، غري يف تفاهمنا لو وأود فيك أثق أنا «كرافتشنكو»، يا
قدمتها، التي السخيفة القصاصات بتلك مشكلتك من الحزب عند بنفسك تخلص أن
األمر يف نغوص فسوف السيايس، القسم يف فتيًال يجديان ال والتهويش الخلط هذا لكن
املنشفي أبيك ومبدأ املخزونة اآلالت بمسألة يتعلق ما كل فنعلم أعماقه إىل نصل حتى

الشعب.» أعداء أنهم عنهم نعرف بأفراد وعالقاتك
من كثريًا «جرشجورن» استعرض كثرية، لياٍل أعقبتها التي األوىل الليلة هذه يف
أوراق ملف إىل حديثه يف وأشار العلنية، املحاكمة يف استُْعِرَضت قد كانت التي النقط
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ذكر فأعاد رست، أينما بي يحيطون الذين وكالؤه عني كتبها التي بالتقارير ميلء
إنتاجنا يف موفقني فيها نكن لم حاالت ذكر أعاد كما املصنع، يف وقعت قد كانت حوادث
عالقاتي يمس فيما وخصوًصا شيئًا، عني ذكر كلما وكان إلينا، ُطِلَب ما نسد بحيث
كلما كان إنه أقول: ما، نحو عىل أمرهم يف ُقِيضَ أو القبض عليهم أُْلِقَي أفراد ببعض
دهاء يف يحاول ثم اإلتالف، بمحاولة اتهامي رائحة منه يشتمَّ أن يحاول شيئًا عني ذكر

واعرتافات. متناقضات يف يوقعني أن
دار ما معظم وكان صباًحا، الرابعة الساعة حتى النحو هذا عىل استجوابي ودام
القسم أراد فلقد التعدين، صناعة يف يشتغلون ممن غريي أفراد شئون الحديث حوله
املوظفني هؤالء اتهام يف نظره وجهة يقوِّي أن يصح مما شيئًا مني يعلم أن السيايس
وآراء معلومات جمع يف وسًعا يدخر ال كان شك بغري أنه كما قبضتهم، تحت كانوا الذين

اتهامي. تأييد من تمكنه عني
حقيقة، همه اإلتالف جعل قد حظهم ساء الذين الناس هؤالء من أيٌّ كان ولو
وما أنجزوه وما أنتجوه وما خطط من رسموه ما ألن ذلك؛ عىل يدل ما منه لرأيت
من واحدة عالمة قط أشهد لم لكني مصنعي، يف منعكًسا كان ذلك كل خطأ، من اقرتفوه
واضطراب القدرة يف عجز عن تنم كثرية دالئل هناك كان نعم املتعمد، اإلتالف عالمات
األمراض كتلك وليدة لصناعة منها بد ال أمراض سوى تكن لم كلها هذه لكن وتعطيل،
من بذلت مهما وسعي يف يكن ولم أجسادهم، تكوين بحكم األطفال لها يتعرض التي
مقصود. تخريب عىل تدل التي الرباهني صورة يف تظهر بحيث الحقائق ألوي أن جهد
ساعات بنا تقدمت كلما وكنا «عنادي»، من رآه ملا صدًرا «جرشجورن» وضاق
الليل أول يف به بدأ الذي الظاهري األدب وتبدَّل سخًطا، وازداد قلًقا هو ازداد الليل،
إذ الخالصة، الروسية الشتائم من بتوابل عطَّرهما تدريًجا، رصيحتني وإهانة وقاحة
ما كل معه أقاوم ا حدٍّ الجرأة بي تبلغ أن له الشخصية اإلهانة قبيل من أنه إليه ُخيِّل
بل ال غريبة، نظريات من لنفسه بناه ما كل له وأفسد تلميحات، من حديثه يف بثَّه
بحيث قلبه طيبة أستغل وأنني الضحية، هو أنه يبني أن به أراد نحو عىل ترصف إنه
بسبب بالشتائم وينطق بالعرق يتندى جعله الذي املوقف هذا إىل اضطراًرا أضطره

معه». «التعاون رفض يف عنادي
دنيرب نهر يف املاء سطح وكان جديد، صبح فلق عند السيايس القسم بناء تركت
ل فأتزمَّ جوفه يف أغوص ال فلماذا املتثني، الدمقس كأنه الصغرية بموجاته ناعًما رخيٍّا
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الكئيب السيايس القسم بناء أغادر أن عيلَّ يستحيل كان فقد النسيان؟ من بدثار األبد إىل
لست وشأني؟ يََدعونني ال «ملاذا املوت، أنعم إىل شوًقا نفيس يف أحسَّ أن دون واحدة مرة
كانت هكذا وشأني؟» يدعونني ال ملاذا أستطيع، ما خري أعطي أن وإال العمل إال أريد
وال التفكري، من مستقيم خط يف تطَّرد أن تستطع فلم جسدي، كان كما ترتنح خواطري
البارد الصباح ذلك الطريق يف ماشيًا كنت إذ — عدة وهم — الناس من رآني من إخال

مخموًرا. ذاك إذ كنت بأنني موقنني إال هؤالء إخال ال الكثيف، الضباب ذا
النعسان، غفوة يف فذهبت قليل، نعاس بعد النهار ذلك املصنع يف عميل إىل ذهبت
راحتي فيه ألجد الليل قدوم أرقب وجعلت األلم، من جانبيها عند تنشق جبهتي تكاد
«جرشجورن»، مكتب من التليفون دق حتى قليًال بنا يتقدم لم العرص لكن عنائي، من
وذهبت القصري، «حديثنا» لنستأنف عرشة الحادية الساعة يف أخرى مرة للذهاب وُطِلبْت
عىل استجوابي ودام النفس، ممرور األعصاب مضطرب متعبًا ذهبت أُِمْرت، كما هناك
من أصابتني محنة بداية ذلك فكان قصرية، فرتة إال ينقطع لم كامًال شهًرا النحو هذا
بمثلها أصيب إذا إال فداحتها مدى يتصور أن إنسان عىل يستحيل محنة وهي النوم، عدم

وأعصابه. جسده يف
«دوروجان» إال نيقوبول ذئاب وما — دمي تنشد نيقوبول ذئاب وَعَوْت
إربًا تمزيقي يريدون القلق بهم واشتد — هؤالء إىل وَمن و«لوس» و«جرشجورن»
للوليمة اشتياًقا أفواههم جوانب من يسيل وهو لعابهم بعينيك ترى تكاد فكنت إربًا،
وجه أي عىل أشخاصهم إىل أسئ ولم ضدي نفوسهم يحرك ماذا ملاذا؟ ملاذا؟ املرتقبة،

الوجوه؟ من
الناس من عرشات عىل قضوا قد داموا فما منطقية، ردود األسئلة لهذه كان
فاالطراد وثيًقا، تدخًال مناشطي يف تتدخل مناشطهم كانت ممن وغريه مصنعنا يف
املنطقة يف التطهري صورة فستظل طليًقا حرٍّا دمت فما بحياتي، املطالبة يقتيض املنطقي
ه ُوجِّ ما صدق يف شديد شك سيعتورهم الناس» «غمار ألن شائهة؛ إلرشافهم الخاضعة
ُسدَّت إذا إال يهدأ ولن نفوسهم يف الشك هذا وسيزدهر اتهام، من الضحايا هؤالء إىل
فإنهم ذلك عن وفضًال بعض، إىل بعضها أجزاءه ركبوا الذي البناء يف الباقية الثغرة هذه
منه؛ أفلت طريًقا يل يجعلوا أن السياسة سوء فمن وإذن عنها، وأعلنوا قضيتي بدءوا قد

شائًعا. كان الذي السوفيتي التعبري حد عىل نفوذهم» «يزعزع مما ذلك ألن
لتجد األعماق إىل تغوص وال ظاهره عند األمر من تقف املنطقية الردود أن بيد
التي اإلنسان فطرة من الوطيئة الدنيئة الحمأة يف املقصود االتهام لهذا الحقيقية األسباب
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الصائد يطيب ولن النفس، يشوق صيد إىل األمر انقلب فلقد املنطق، جادة عن به تنحرف
صدورهم يف يكون أن بغري بدءوا أنهم شك وال يديه، بني الفريسة تقع حتى نفًسا
ويف لفريستهم، التعقب حرارة أخذتهم ملا لكنهم كانت، ما كائنة إزائي، معينة عاطفة
لقد كراهيتي، نفوسهم يف تتولد أخذت بالفشل، صيدهم يف يصابون كانوا التي اللحظات
عالئم من جمعوه مما سواه إىل جلدي يضيفون بحيث بالنرص، سعيهم يكلل أن أرادوا

بالدماء. تسيل كومة يف النرص
األقل عىل الصيد بقواعد يستمسكوا أن نفسه الوقت يف أرادوا الصائدين أن ويظهر
عيلَّ قبضوا هم فإذا البرشية، الفطرة انحراف عىل أيًضا تدل رغبة وهي الظاهر، يف
يثري بمظهر «نيقوبول» أعني يف ظهروا الزلقة، حجرياتهم إحدى يف بالرصاص ورموني
علنًا الفريسة صيد من فيها بد ال التي القضايا تلك من قضيتي أصبحت ولقد السخرية،

اعرتافه. الجميع فيسمع بجريمته املجرم يعرتف بحيث الناس من مرأًى وعىل
ألوان من غضونها يف أالقي طعًما، للنوم أذوق أن فيها يل يتح لم أسابيع عدة لبثت
إجراءاتهم يف مضوا نفسه الوقت ويف الرسية، الجلسات يف أالقي ما واإلهانة التعذيب
مرة، أول بفصيل قضوا حينما اتخذوها التي الخطوات كل وأعادوا اتهامي، يف العلنية
ومن للتحقيق، لجانًا ألفوا جديد فمن جديد، من حله إىل يعودون ملفوف رشيط كأنه
جعلت ولقد الصحف، يف تجريحي وينرشون للتداول الحزب يجمعون أخذوا جديد
كنت فأحيانًا والراحة، للنوم شديد شوق إال يؤرقني ال املتتابعة الخطوات هذه أتلقى
الجسيم، بثقله الحركة عن يقعدني الذي الثقيل بالرصاص جسدي ُمِلئ كأنما أحس
موجات وأخذت الهواء، يف السبح وشيك أنه إيلَّ ويخيَّل كالريشة خفيًفا به أحس وفجأة
اتهامات القديمة اتهاماتي قائمة إىل وأضافوا التوايل، عىل تنتابني والربودة الحرارة من
ييرس معينة أنواع يف حرصها أن وجدوا إذ وعمموها اإلتالف تهمة يف عوا وسَّ جديدة،
عليه كانت عما الجديدة القائمة يف املختلفة بالتهم اهتمامهم نسبة غريوا وكذلك دفعها،
عند الوقوف أطالوا لكنهم الشخصية، بأفعايل الخاصة التهم عىل رساًعا فمروا أوًال،
مني، تهاونًا ذلك يكن لم وإذا اإلتالف، تهمة بالفعل عليهم ثبتت رجال مع تهاوني
بغري تعميًما التهم ازدادت كلما وبالطبع يقظتي، يف ونقص غادر تسامح األقل عىل فهو

عًرسا. دفعها ازداد تخصيص،
أعد ولم التعقب، هذا سبب بالفعل أُنِْسيت النحو، هذا عىل تعقبي أمد طال فلما
اعتزام إىل اليأس ودفعني وحرية، ودوار وبؤس تعب من بي ما سوى أبًدا بيشء أشعر
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اململ، الرتيب االتهام مجرى أغريِّ األقل عىل بهذا لعيل آخر، مكان يف العدالة عن البحث
«جرشجورن»؛ مع الليلية الجلسات هذه من قصري أمد إىل ولو أنجو األقل عىل لعيل أو

براتشكو. املدير عىل خطتي فعرضت
يدور رأيس إن برتوفتش»، «بيوتر يا مميتًا إنهاًكا التعب أنهكني «لقد قلت:
ثمة يكون أن بد وال نوًما، وال طعاًما وال عمًال أستطيع أنا فال تتمزق، تكاد وأعصابي
البحث أحاول أن نيتي ويف الخالص، والعدل الصدق من باقيًا أثًرا فيه أجد آخر مكان
من معينني أفراد وإىل العليا، املركزية اللجنة وإىل اإلقليمية، اللجنة إىل فسألجأ عنه،
يف واحًدا إنسانًا أجد فقد مصغية، أذنًا يعريني من كل عىل مأساتي وسأقص الرفقاء،
فلماذا ذنبًا، أقرتف لم يل اتهاماتهم كل رغم فأنا ومساعدته، بنصحه يعينني ما مكان
فثالثة ثانية مرة املفازع هذه خالل بي يدفعون ملاذا مجرًما؟ يتعقبون كما يتعقبونني
لهذه جواب عن البحث عىل مصمم إني نعم، األوىل؟ املرة يف ثبتت قد براءتي كانت إذا

األسئلة.»
بهذا علم أدنى لديه يكن فلم نيتي، ومن موقفي من علمه ملا «براتشكو» الهم أخذ
شديد، عقاب لقاء بالكتمان تعهًدا عيلَّ أخذوا فلقد مساء، كل معي يجري الذي التحقيق

الظاهرة. األسباب هذه من أكثر هذا يأيس يربر ما ثمة أن له قلته مما أحس لكنه
أكاد ال أني عن فضًال نفًعا، يجديك وال سخيف تنشده الذي هذا «إن قائًال: يل فأكد
استغالًال غيابك سيستغلون ألنهم نيقوبول؛ من اآلن سفرك يف الحكمة من شيئًا أرى
أن األفضل كان وربما يحتمل، ال حد إىل متعبًا أخرى ناحية من أراك ولكني يفيدهم،
يف به بالقيام تكلَّف عمًال لك فسأدبر ذلك أردت فإذا حني، بعض البلد هذا من تخرج

ما.» مكان
أن عيلَّ لزاًما كان فقد فؤادي، له تحطم بحثًا العدالة عن باحثًا رحلتي بدأت وهكذا

إقامتي. مكان يعرف هؤالء من أحد يكن ولم والهيئات، األفراد من عرشات أقابل
أمينًا الدراسة يف زمالئي أحد كان حيث «دنيربوبرتوفسك» يف رأيس بمسقط بدأت
وكان «سوشنيكوف»، وهو السيايس وزنه له رجل أنه ذلك ومعنى اإلقليمية، للجنة ثانيًا
كان الذي «سوفوروف» يُْدَعى أحدهما الهندسة: معهد أيام يل زميالن مرءوسيه بني من
أمي لتطعمه دارنا إىل معي أخذته ولطاملا اإلشفاق، يستدر حد إىل فقريًا الدراسة أيام
للدراسة، الطبيعة تهيئه لم الذي «بوالسفتش» فهو اآلخر وأما املهلهلة، ثيابه له وتصلح
الدروس. من عليه صعب ما ألفهمه الساعات معه أجلس األصدقاء من غريي مع فكنت
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حكمتهم يفرغون إليه، قصدت الذي الحزب بناء يف يعملون جميًعا الثالثة هؤالء كان
يحتل الذي الثالوث هذا مثل من إقرارات آخذ أن املفيد من يكون فقد إذن «السوقة»، إىل

الحزب. يف سريتي باستقامة يل يشهدون حيث العالية، املكانة هذه مثل
جالًسا وجدته عنه، فيها غبت التي الفرتة يف وترهل سمن قد «سوشنيكوف» كان
وعلق البسط، بوثري ومفروشة األثاث بفاخر مؤثثة فسيحة حجرة يف ضخم مكتب إىل
تنظران كانتا مما عينيه إيلَّ يرفع ال كاملة دقيقة ولبث للزعيم، باسمة صورة رأسه فوق
أهميته يثبت أن املوظفني من أراد ملن مألوفة معهودة عالمة وهي أمامه، أوراق من إليه
ماذا كرافتشنكو، رفيق يا أنت «أهو برود: يف وقال إيلَّ نظر وأخريًا مكانته، وخطر

«لك». املألوفة الكلمة بدل «لكم» كلمة واستعمل لكم؟» أصنع أن تريدني
باهلل املعهد؟ يف زمالءك تَُحدِّث إذ «لك» كلمة حديثك من أسقطت قد متى «منذ –

األعلني؟» السادة من كأنك النحو هذا عىل تتحدث ملاذا نبئني
يف أدخل أن فقررت التبعات، وفداحة العمل بكثرة واعتذر «سوشنيكوف» ارتبك

مقدمات. بغري املوضوع
إشكال.» يف «إنني قلت:
«… سمعت «هكذا –

أن أيام والتخريب اإلتالف عالمات من عالمة مني شهدت هل رصاحة: يف يل «قل –
املعهد؟» يف مًعا كنا

الهراء؟» هذا ما بالطبع، «كال –
أنت عه توقِّ نيقوبول، للجنة مكتوب إقرار يف هذا يل تقرر أن فأحب «إذن –

و«يوالسفتش». و«سوفوروف»
عرق من به تندى ما ومسح السمني، جسده أوضاع من وعدَّل جلسته يف فتلوى
والظاهر اآلخرين، زميليه يطلب الجرس دق وأخريًا املوضوع، يغري أن وحاول جديد
تحية لكنها الود من يشء عىل يل تحيتهما فكانت متاعبي، عن سمعا قد كذلك أنهما
طرأت مداورات وبعد امُلرَّة، املتعة من لونًا حرجهم من فاستمددت الشديد، الحذر الحذر،
معونتها، إىل فألجأ منهم أعىل طبقات إىل الصعود من يل بد ال أنه وهي أخرى فكرة لهم
تمس عظيمة أمور يف يتدخلوا أن منزلتهم مثل يف متواضعني برجال يليق مما ليس وأنه

وسالمتها. األمة حياة
وخسة.» جبن من اآلن عليه أنتم مما واثقون أنكم وأعتقد نصيحتكم، لكم «أشكر –

توديع. بغري وخرجت ذلك لهم قلت
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بعد فيما حدث إذ الخطر، من حياته يصون كيف عرف قد الثالوث هذا أن شك وال
«يوالسفتش» وُعنيِّ «إتشليابنسك» إقليم يف السيايس للقسم رئيًسا «سوشنيكوف» َ ُعنيِّ أن
منصبه. من أعىل منصب إىل «سوفوروف» رقي كما الغربية، أوكرانيا يف محلية لجنة أمني
سمعت إذ «مارجولني» الرفيق الجديد األمني مكتب عن أبحث البهو يف كنت وبينما

يناَدى. اسمي
أخرى!» مرة أراك أن أجمل ما حالك؟ كيف رجل! يا أهًال أندريفتش» «فكتور –

مصنع يف العمل يف زاملته الذي زولكني» «إيفان املتكلم وإذا ببرصي فُدْرُت
املاضية، األعوام تلك زمالء من بزميل ألتقي أن ني رسَّ مما فكان «برتوفسكي-لينني»،
«مسئوًال» وعامًال مهندًسا أصبح أن وقبل الحياة، بساطة وكانت الشباب كان حني

لرؤيتي. حقيقة اغتبط أنه إيلَّ ويخيَّل
بك كانت هل الوجه؟ أعجف اللون شاحب أراك ملاذا فيتيا؟ يا دنياك «كيف سألني:

ذلك؟» إىل ما أو علة
تهمة القومي. الوباء مسني إذ معانيها، من بمعنى علة بي «كانت قائًال: فابتسمت

إليها.» وما اإلتالف
النفوس! منه تشمئز موقف من له يا تقول! ما أبشع ما «فيتيا» عزيزى يا «أواه –
املعذرة.» قبول فأرجوك موعد، عىل ألني اإلرساع من يل بد فال السالمة، مع حال، كل عىل
كاملة أعوام ثالثة بعد به التقيت أن يل حدث ولقد عني، غاب حتى مرسًعا واندفع
يدع لم «دنيربوبرتوفسك» يف البهو يف القصري اللقاء هذا ألن لذلك أدهش فلم الكرملن، يف
ما وآخر املباركة، بالدنا يف بعيًدا طريقه سيشق زولكني» «إيفان أن يف للشك مجاًال يل
يتوىل زال ال ولعله للحزب، العليا املركزية اللجنة يف هام قسم رئيس أنه هو عنه عرفته

اليوم. حتى املنصب هذا
العظيمة االستقبال غرفة يحرسون الرسمية وغري الرسمية حللهم يف الحراس كان
وذهابهم، جيئتهم يف الناس يرقبون الحراس هؤالء وكان «مارجولني»، األمني يشغلها التي
املدربة أبصارهم دون يصعِّ وأخذوا سالًحا، معي أحمل هل الدخول قبل سألوني ولقد
املوظفني إن الريبة. إىل يدعو خبيء يشء عىل يدل انبعاج جسدي يف هل لريوا ويصوِّبونها
فقتل — القبض عليهم يُْلَقى أن قبل األقل عىل — قوية حراسة عليهم تقوم السوفيت
هذا رجال فيه يقبل ال احتكار وهو السيايس، للقسم احتكار السوفيت املوظفني هؤالء

منافًسا. القسم
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«هاتايفتش» للقاء االنتظار مىضغرفة فيما كانت غرفة يف أنتظر جالًسا كنت وبينما
مرة آخر رأيته ملا الكبرية العناية بهذه محروًسا اآلخر هو كان «هاتايفتش» أن تذكرت
عليه، مقبوًضا كان حينئٍذ أنه أعلم إني اآلن؟ هو فأين «نيقوبول» يف الحزب اجتماع يف
لم لكني مكتبه، موظفي من الغالبة الكثرة أعرف كنت لقد ترى؟ يا حيٍّا يزال أال لكن
قضاء. من رئيسهم عاناه ما عانوا أنهم شك فال اآلن، املكتب موظفي بني منهم واحًدا أَر
قط رأيته قد أكن ولم منصبه، يف «هاتايفتش» خلف عمن قط شيئًا أعلم أكن لم
صدود، من لقيته الذي بعد جديد لصدٍّ أعصابي هيَّأت فقد أمر من يكن ومهما قبل، من
أن يكِفه ولم إلنسان، إنسان لقاء يلقاني «مارجولني» وجدت حني دهشت ما ولشد
رصيًحا. عطفه عن يل عرب أن ذلك عىل زاد بل نهايته، حتى حديثي إىل اإلصغاء يحسن
ال قضيتي يف النظر يعيدون ملاذا «مارجولني»، رفيقي يا معونتك «أريد راجيًا: قلت
عىل مرة أول بُرِّئُْت لقد به؟ عالقتي ما القبض؟ عليه أُْلِقَي قد «فيلني» أن سوى لسبب

وثائق.» من أساس
ما إذا لك يحدث فما رفيقي، يا «اصرب خفيض: صوت يف «مارجولني» فأجابني
أن وواجبنا الثورة، مراحل من دقيقة انتقال مرحلة يف فنحن هيِّنًا، وجدته فيه فكرت
بقضيتك خاصة تعليمات فسأرسل ذلك ومع بالنقد، إليه ه نتوجَّ أن ال الحزب نساعد

املحلية.» للجنة
وعدك.» عند كنت ما إذا الجميل لك وسأحفظ «أشكرك، –

غًدا.» يكون أين منا أحد يعلم فليس رفيقي، يا تشكرني «ال –
عينيه إىل نظرت لكني بالحوادث، سخرية عن تنمُّ مالطفة يف األخرية العبارة قال
«مارجولني» أن وجدت «نيقوبول» إىل عدت وملا الفكاهة، آثار من أثًرا فيهما أجد ولم
لكني واإلنصاف، العدل شأني يف يراعى أن بها يويص رسالة أرسل وأنه وعده عند كان
سيكون قضيتي يف فتدخله وإذن عليه، ُقِبَض قد كان حتى «نيقوبول» إىل أصل كدت ما
بأعداء الوثيق اتصايل عىل خطريًا آخر «برهانًا» وسيتخذونه طويًال، أمًدا سبييل يف عقبة

الشعب!
كبريًا اعتماًدا واعتمدت العدالة، عن بحثي سبيل يف ثانية مرحلة «خاركوف» فجعلت
يف الصناعة قيادة يتوىل الذي البارز القليل النفر أحد كان إذ «إيفانتشنكو» معونة عىل
معاقبة ويف العمل بجودة املطالبة يف تهاونه وعدم وشدته قسوته عىل كان وقد البالد،
كما الجانب، هذا فيه أعرف وكنت القلب، طيب الحس مرهف رجًال والرتاخي، الجهل

جانبهم. إىل الحق كان ما إذا مرءوسيه مؤازرة يف يرتدد لن أنه أعرف كنت
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وكان سائدة، الفزع روح وجدت األنابيب صناعة رياسة إىل ذهبت حني لكنني
هذا و«إيفانتشنكو» زعموا، فيما رسمي عمل شأن يف موسكو إىل ُدِعَي قد «إيفانتشنكو»
أوسمة من للناس يهبه أن الكرملن يستطيع ما بكل ظفر الثورة، أبطال من بطل هو
استقباله يف رأى موسكو، إىل وصل فلما طواًال، أعواًما الحكومة يف عامًال ولبث وأنواط،
يف قبضه جعلوا وإنما السجن، إىل خطًفا خطفته السيايس القسم رجال من رشذمة
الوقت نفس ويف الزائد، االحرتام بأعني «نيقوبول» أهل من مرموًقا كان ألنه موسكو؛
األنابيب: لصناعة الرئييس املكتب يف الرئيسيني زمالئه عىل ُقِبَض فيه، به أمسكوا الذي

الحزب. رجال غري من وكلهم وغريهم، و«سرينج» و«سرتبتوف» «شبتيل»
املناصب معظم أما قليًال، عدًدا إال الكالم معها أستطيع التي الصحبة من أجد لم
عىل قصتي قصصت فقد ذلك ومع نظراتهم، يف الخوف تلمح جدد ناس احتلها فقد
يف أنك تظن إنك «كرافتشنكو»، يا «اسمع مؤنبًا: رأسه هز ثم إيلَّ أنصت عطوف، مهندس
«سربنج»؟» الكهل لصاحبنا أو تشبيل» «قنسطنطني ل جرى الذي نبأ جاءك فهل عناء!
وكان ودرستها، مؤلفاتهما قرأت ولقد ممتاَزين، مهندَسني و«سربنج» «تشبيل» كان
ذا أنا وها السوفيت، من الناشئني الصناعة رجال مسامع يف بالسحر محاَطني اسماهما
إليهما أساء وكيف مخدعيهما، من انتزاًعا انتُِزَعا كيف عليهما، القبض أنباء علمت قد
إىل العربات حملتها برشية حمولة بني قذًفا بهما وقذفوا وقاحتهم، يف الرشطة رجال
مقربة … املقربة فناء من اإلنسان يخرج كما األنابيب صناعة رياسة فغادرت السجون،

الحياة. لنفسها زاعمة أرجائها يف تتحرك الجثث بعض تزال ال
يموج الخلية كأنه ببناء مررت اإلقليمية، اللجنة رياسة إىل طريقي يف كنت وملا
بالبنان، إليها يشار شخصية يوم ذات فيه كنت والذي مسكنًا، اتخذوه الذين بالطالب
سكنت التي الغرفة إىل ونظرت قيعانه خالل فجست عابًرا، مروًرا بداخله أمرَّ أن فقررت
يف وأجاهد عليهما أعمل كنت اللذين والنظام النظافة من أجد فلم الطلب، أيام فيها
بالطالب يموج سنوات، سبع منذ به عهدي عىل يزال ال املكان كان قليًال. إال سبيلهما
لكنهم وكساؤهم، غذاؤهم يحسن لم أيامنا، يف عليه كانوا عما كثريًا يختلفون ال الذين
والطموح. اإليمان بربيق أعينهم تلمع بالعمل مشغوفني — وبنات بنني — ذلك مع كانوا
فيما كانت التي الذكية الفاتنة «جوليا» طوال، أعوام منذ مرة ألول «جوليا» وذكرت
حني إىل حني من تذكر أهي األحياء؟ بني حية أهي اآلن؟ هي أين فؤادي، حبيبة مىض

الطالب؟ مسكن يف عرفته الذي الشيوعي الشاب ذلك
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رنينه. أَِلْفُت صوتًا سمعت اإلقليمية اللجنة رياسة من اقرتبت وملا
«سينيا هو املتحدث وكان ذاهب؟» أنت أين إىل رجل، يا قف فيتيا! «فيتيا! –
زيارة بعد أبي يجادل مضت، كثرية أعوام منذ أخذ الذي بعينه «سينيا» فولجن»،
إليه وجهت والذي املصنع، جريدة تحرير يف يشاركني كان والذي للمصنع، «راكفسكي»

السكن. أماكن يف للرشاب حفًال إلقامته الجريدة يف مرة اللوم
الطويل!» الزمن هذا بعد أراك أن غبطتي أشد ما ««سينيا»! –

العزيز، صديقي يا فيتيا، يا الغبطة لشديد «إني وقال: عنقي حول ذراَعيه فألقى
أقبِّلك!» دعني

سارت إذ َعْدوى، ذو اآلن فأنا القبلة، هذه عىل تأسف فقد «سينيا» يا «حذاِر –
«… املتاعب طريق يف أموري

هؤالء من فلست تفصيل، بكل قصتك عيلَّ تقص أن بد ال أخي؟! يا تقول «ماذا –
الذي الربيع» «كتكوت أبوك؟ يسميني كان ماذا أتذكر اسمع! فيهربون، يفزعون الذين

أصاب!» لقد ووهللا السياسة! تجري كيف مثله عجوًزا دجاجة يعلِّم أن يستطيع ال
مضت، قليلة أسابيع حتى بوستشف» «متنزه يسمى كان متنزه يف دكة عىل جلسنا
مرتديًا «سينيا» كان اسم. بغري املتنزه بات ولهذا عليه؛ مقبوض «بوستشف» ف اآلن أما
كان وقد صاحبها، قدر ارتفاع عىل منظرها يدل أوراق حقيبة يده ويف عسكرية، حلة
ضئيًال يزل لم إذ لتالئمه؛ الرسمية الطُّهم تكن ولم عارضيه، يف شاب قد عندئٍذ «سينيا»

متواضًعا. ساذًجا
مرة، آخر مًعا كنا مذ انقضت التي األعوام خالل له حدث ما يصور منا كل أخذ

اإلقليمية. اللجنة يف رفيًعا منصبًا عندئٍذ يشغل كان «سينيا» أن علمت ولقد
رجًال تجالس إنك … ممتاًزا شعبيٍّا زعيًما اآلن تجالس إنك «فيتيا»، يا «نعم –
عىل رأيت وهال جزار؟ دكان يف عالقة الذبائح رأيت هال قلبه، بكل ستالني ينارص
فأنا «فيتيا»، يا أنا هو هذا لألكل»؟ وقابل «مفحوص العبارة: بهذه بصمات أفخاذها

أدري.» فلست يأتون، ومتى بالفعل، اآلكلون يأتي هل أما لألكل، وقابل مفحوص
البكاء.» وقت لكنه «سينيا» يا النكات وقت هذا «ليس له: فقلت

صديق فهذا دموع، مقلتيَّ يف تعد لم حتى البكاء يف نصيبي من أكثر بكيت «لقد –
يل ليس … قليل حني بعد آٍت دوري هذا ثم … يتلوه ثالث هذا ثم قضاءه، لقي قد آخر
الرشاب، زجاجات هو وذلك واثًقا، إليه أركن للعزاء مالذًا يل أن إال عليك، به أزهى ما
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أشفق إنني لك: قلت إن صدقني لكن أرسفت، حتى الرشاب يف أمعنت فقد حق، هذا نعم
السود.» األيام هذه يف الخمر رشاب عن املمتنعون أيها عليكم

كثرتهم أن فوجدنا أعلم، وما عنهم يعلمه ما ونقارن معارفنا نتذاكر مًعا وأخذنا
عليها. مقبوض الغالبة

األغنية تذكر بكاء، يف خري فال كال، أنبكي؟ «فيتيا»؟ يا صانعون نحن «وماذا –
«جريشا» أتذكر رجعة»؟ لغري الصيف انقىض كما يعود، ولن فات مىض ما «إن القائلة:
النزل، يف بنفسه التحتية ثيابه يغسل كان األغنية؟ هذه ينشدنا كان إذ األحمر الشعر ذا
معطًفا يلبس كان جفافها؟ يرقب هو إذ يغني أن سوى تجفَّ أن إىل يصنع فماذا
هذا «جيشا» عىل القبض أُْلِقَي لقد ويغني، قيثارته عىل وينقر وطيء مقعد عىل ويجلس
لدينا فليكن االنتظار، مرحلة يف نزال فال أنا وأما أنت وأما قالئل، أسابيع منذ املسكني

الغناء.» لنا يتيح ما العقل سالمة من
هذا لكن قريب، حني بعد اللقاء عودة عىل مخلًصا تعاهًدا تعاهدنا أن بعد وافرتقنا
شهرين، بنحو ذلك بعد «سينيا» ب السيايس القسم رجال أمسك إذ استحال قد اللقاء
عليه، لتقبض السياسية الرشطة جاءته حني سكره يف غارًقا كان أنه أرسته أنبأتني ولقد
ذاك، إذ يغني كان أغنية أية أعلم أن فأردت الليل، جوف يف صوته بأعىل يغني وكان

«… يعود ولن فات مىض ما «إن وهي: إليه محببة قديمة أغنية أنها جوابهم فكان
قد وكنت املساء، ذلك من متأخرة ساعة قبل ليقوم موسكو إىل القطار يكن لم
فتلفنت املدينة، تسكن زالت ما هل ألرى «إلينا» عن أبحث أن يل فعنَّ التذاكر، اشرتيت
توقعت كما يحركني لم صوتها أن له عجبُت ما وأعجب بنفسها، هي وأجابت دارها،
املشاعر عىل قىض قد يأس من صدري يف يجيش وما آالمي أن فالظاهر يفعل، أن له
كل عىل أتوا قد األوغاد هؤالء أيكون نفيس: عىل جزًعا نفيس فسألت نفيس، من الرقيقة
من الرفيع الخيط ذلك فيك محوا قد أيكونون قديمة؟ مشاعر من قلبك يعمر كان ما

فطرتك؟ من جزءًا كان وقد الخيال أحالم
العجيبة املتناغمة ورشاقتها جمالها عىل تزل لم فوجدتها فندق، يف «إلينا» قابلتني
وظهرت عليها، بدا قد السنني ترقيم لكن املاضية، السكني كأنها قلبي إىل تنفذ كانت التي
قد زوجها أن وأنبأتني مىض، وقت أي يف عهدتها مما أعمق الحزن أمارات عينيها يف
وتشغل أمها، مع تسكن وأنها الثانية، للمرة اعتقال معسكر إىل وأُْرِسَل عليه ُقِبَض
للقسم تابعة تزال ال هل أسألها فلم املعمارية، للهندسة مكتب يف متواضًعا منصبًا

السيايس.
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هو ما إىل األيام بي ترس ولم أموري ساءت لقد «فيتيا»، يا «آه قائلة: وتنهدت
إىل ذهبت حيثما أنني تدري ال فلعلك متاعب، من فيه أنت ما ألعلم وإني أحسن،
وأصدقائي، أصدقاءك أرى أن حاولت — نادًرا إال يحدث ال وذلك — «دنيربوبرتوفسك»
نفوسهم سالمة عىل يقيمون ناًسا ترى أن أعجب فما ينسوني، لم ولكنهم نسيتني فلقد

ملعجزة.» إنها ا حقٍّ نعانيها، التي السود السنني هذه يف دنس يصيبها فال
كنا لكننا اللقاء، عودة عىل تواعدنا الحديدية السكة محطة عىل تودعني جاءت وملا

به. الوفاء إىل سبيل ال الوعد هذا مثل أن يقني عىل
الرشيقة، أو الجميلة باملدينة هي وليست أحببتها، حتى موسكو يف حينًا قضيت ما
السحاب» «ناطحات من بها استجدَّ مما الرغم عىل الروسيا» يف قرية «أكرب تزال ال فهي
قد املدينة خالل مجراه يتثنى الذي موسكوفا نهر أن إيلَّ ويخيَّل شوارعها، من اتسع وما
ملتوية، ضيقة حارات من فيها ما بكل بأرسها املدينة عىل التثني صفة من فيه ما فرض
كال، بيزنطية، ملحات من حني بعد حينًا بها يفاجئك وما الريف، طابع عليها وميادين
خالل من للرويس يتبدى جمالها لكن العني، مرأى يف الجميلة باملدينة موسكو ليست

قلبه.
الذي هذا هو موسكو يف هو إذ كان من كائنًا الرويس قلب يمس وما قلبي مس ما إن
أرسة قبل قائمة كانت لقد وجودها، واستمرار ِقَدمها عىل عجيبة أدلة من فيها باديًا تراه
وستظل الشيوعيني، قبل قائمة وكانت األرسة، تلك زوال بعد قائمة ولبثت رومانوف،
بل السياسة عىل منالها يعز لخصيصة لها فإن الطول، بالغ طويًال أمًدا بعدهم قائمة
اإلنسان من تتضاءل كيف أدري ولست حديث، تمدن من لها يضعونه ما عىل منالها يعز
هذه جنبات بني نفسه ألفى ما إذا تمحى، لتكاد حتى أحزانه وتصغر الشخصية همومه

الخالدة. املدينة
بوضع شبًها يكون ما أشد فذلك فنادقها، من فندق يف اسمي ل أسجِّ أن أشأ لم
أطلب أن وآثرت السيايس، القسم غرفة يف رخامي رف عىل السمك آنية من إناء يف نفيس

أيام. بضعة دارهما يف يستضيفاني أن وزوجته «ميشا» رفيقي إىل
بجمعية متصًال عندئٍذ عمله وكان املعروفني، القدامى الثورة رجال من «ميشا» كان
مسكنًا الحكومة له هيَّأت ولقد القديم، القيرصي العهد يف السياسيني باملسجونني تعنى
الحصون يف حارب قد وكان شيخوختهما، يف وزوجته هو يكفيه راتبًا عليه وأجرت مريًحا
مغلوًال سنوات عرش من أكثر «إسكندروفسك» سجن يف وقىض جنب، إىل جنبًا أبي مع
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معاملة وزوجته هو عاملني ولطاملا أغالله، عنه ففكت الثورة جاءته حتى باألصفاد
يف أثارا قد الباديني وهزايل شحوبي أن ولو لضيافتي، الغبطة أشد واغتبطا الوالَدين،

الفزع. نفَسيهما
به؟» كعهدي يسعى يزال أال «أندراي»؟ صديقي حال «وكيف –

دائًما.» كان كما وأوضاعها الحياة عىل ناقًما تراه جيدة، بصحة أبي إن «نعم، –
الذي العهد لنتذاكر جديد من أراه ليتني العمر، طويل جيل هذا جيلنا «إن –

مىض.»
عنه أُْخِف ولم موسكو، إىل بي جاء بما أنبئه أخذت العشاء مائدة عىل كان وملا
معرفة الثورة عمالقة من وغريهما و«بخارين» «لينني» عرف قد «ميشا» فالرفيق شيئًا،
الخاصة بأسمائهم إال فنازًال ستالني من الحارض العرص زعماء ينادي ال وكان شخصية،
كان وهكذا «كروبسكايا»، «لينني»: بأرملة يلتقي كان ما وكثريًا الكلفة، ارتفاع دليل
األعظم. التطهري قبل ذلك كان األقل عىل منهم، فرًدا يعاملون كما يعاملونه الجدد السادة
الغضب أخذ أبي، إىل املوجهة بالتهم منها يتعلق ما وبخاصة قصتي، قصصت فلما
السنون، به تقدمت الذي «ميشا» وأعني الحصون، يف معه حارب الذي زميله صدر يف
خطوة وخطا ساخًطا، الوراء إىل كرسيه فدفع فشيئًا، شيئًا يزداد صدره يف الغضب أخذ
تجلجل وهي ورفعها صدئة، ثقيلة سلسلة منها وجذب هناك حجرية صوب فسيحة

زمامه. منه أفلت غضب يف يهزها وأخذ األشيب رأسه فوق بيديه رفعها بحلقاتها،
والعدل بالحق آمنت ألني سنني عرش األغالل بهذه ُكبِّلت «لقد قائًال: صاح ثم
رجال أنفسهم يسمون الذين — األوغاد أوالء هم وها أسعد! حياة للناس ورجوت
يثخنون الذين القساة هؤالء عىل هللا لعنة عليهم! هللا لعنة أبناءنا! يعذبون — الثورة

بالجراح.» الروسيا بالدنا
رافًعا هناك واقف وهو منظره أفظع كان ما أال عليًال، نحيًال طويًال «ميشا» كان

نفسه. تهدئة عىل زوجته مع تعاونُت لقد حتى الصدئة، أغالله بيديه
هذا كل يلزمهم ملاذا هو «ميشا» رفيقي يا أفهمه ال «الذي بعدئٍذ: له قلت ثم
جواسيس من كلها البالد أتكون ومتالفني، جواسيس جميًعا نكون أن يستحيل اإلرهاب؟

العليا؟» السياسية الهيئة أعضاء إال النحو هذا عىل البالد كل أتكون ومتالفني؟
السياسية الهيئة أعضاء من فكثري أحًدا، تستثني أن لك ليس فارغ، «كالم –
فلقد العليا، املركزية اللجنة أعضاء أرباع ثالثة من أكثر وُفِصَل عليهم، ُقِبَض قد العليا
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كثريين عىل وُقِيضَ و«بوستشف»، و«شوبار» و«زوروتاك» «كوسيور» عىل القبض أُْلِقَي
و«بوبنوف» و«مزالوك» «أنتيبوف» العليا: السياسية بالهيئة وثيق اتصال عىل كانوا ممن
من وغريهما و«ستستكي» «ياكوفلف» ب القضاء هذا لحق وكذلك هؤالء، غري ا جدٍّ وكثري
تريقه ما بمقدار العالية الطبقة دماء من تريق فاملذبحة املركزية، اللجنة أعضاء خرية

السفىل. الطبقات دماء من
األوامر تطيع مركزية لجنة يريد فهو له، رأي ال حزبًا يريدون وعصبته ستالني إن
أن مستطيع وهو دائًما، الرأي يف معه تتفق عليا سياسية هيئة يريد كما عمياء، طاعة
بجذ أعني األكرب، بطرس به يعالجه كان الذي النحو عىل األمر يعالج فهو يريد، ما يجد

الرءوس.»
بالطبع صالحي، يف ليتدخل إليه نلجأ عسانا فيمن الرأي نتبادل املساء فرتة وجلسنا
«لينني»، أرملة ألنها إال القبض من تنُج لم ألنها «كروبسكايا»؛ إىل نلجأ أن ينبغي ال
عليه كان طيبة، كلمة ألحد قالت إذا بحيث للجميع، معروف وأساليبه لستالني وكرهها
ال مواقف يف الحميمني «ميشا» أصدقاء بعض كان وكذلك سمع، ملا وفاًقا جزاءً الوبال

الوحي. كأنه يشء عليه هبط أن إال هو ما ثم لقلقلتها، إليها يُْرَكن
الفساد لحقه قد أميليان يكن لم فإذا نعم «يارسالفسكي! قائًال: صاح فقد

شكاتنا.» إىل فسيصغي
وهم — نفوذ ذوي زالوا ما الذين القدامى البالشفة أحد هذا «يارسالفسكي» كان
رفيع قسيس إىل نظرته ستالني إليه وينظر للحزب، الرسمي الفقيه يعد وكان — قالئل
الغضبات ويربر بها يرشح عميقة مقاالت وله امللحدين، لجمعية رئيًسا وكان املكانة،
لكن إليه، اتجاهنا يف الرجاء كبري أكن لم ولذلك غضب؛ كلما ستالني بها يثور التي
ألم عظيًما، شيئًا ذلك وراء من يرجو الذي املتفائل بلهجة يتكلم كان «ميشا» الرفيق
جنب؟ إىل جنبًا القيرص يقاتال ألم طواًال؟ أعواًما بيارسالفسكي الصداقة صلة عىل يكن

واحد؟ سجن يف مًعا بهما يَُزجَّ ألم ثم
ذاته يف وذلك للقاء، موعًدا معه وحدد «ميشا» الرفيق الصباح يف إليه تلفن ذلك وعىل
عىل تنتظرنا املرور جوازات كانت املركزية اللجنة مقر إىل ذهبنا فلما باهرة، نتيجة يعترب
«ميشا» الرفيق واستقبل روسيٍّا، قميًصا مرتديًا «يارسالفسكي» فوجدت ودخلنا األبواب،
هنا فها لحظة، األمل نفيس يف تحرك لهذا ودية، مصافحة وصافحني ومقبًال، معانًقا
باملثل رجاله استمسك الذي أبي جيل من رجل هنا ها القديم، الطابع من صديق رجل

العليا.
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الفزع عالئم علت حتى زيارتنا، من الغاية عن له يفصح يكد لم «ميشا» الرفيق لكن
املتفرقات شاربيه شعرات بأسنانه يَعض وأخذ هناك، وجمدت «يارسالفسكي» وجه
شيئًا معه يزداد أخذ عصبي بقلق ذلك إىل مدفوًعا التبغ، بصبغة اصطبغن قد الالئي

فشيئًا.
فإذا «أميليان»، يا كاملة قضيتنا هي «هذه قائًال: حديثه «ميشا» الرفيق واختتم
أنك فسأعلم املعونة عن أحجمت إذا أما الشقيق، ألخي حبي أحببتك املعونة يد لنا مددت

«… الفساد منك نال قد — أنت حتى — «أميليان» يا
أن ميشا يا يل «اسمح الرسمية: املناصب أصحاب صوت يف «يارسالفسكي» فأجابه
باعتباري جئتني إذا أما يشء، فهذا صديق إىل صديق يجيء كما إيلَّ جئت إذا إنك أقول:
حماية هو واجبي إن ذاك، عن يختلف آخر يشء فذلك الحزب قيادة عن مسئوًال زعيًما
ال إننا للخواطر، مراعاة أو صداقة إىل سبيل من ثمة فليس األعداء، من وزعيمه الحزب

أقول؟» ما تفهم هل ضعفنا، لو األمر بزمام نمسك أن نستطيع
بني انعقد شعبي اجتماع يف أنا لست كلها؟ الخطابة هذه فيَم ولكن أفهمه، «نعم –
جئنا فيما معيننا أأنت رصيًحا، جوابًا عنه أريد سؤاًال أسألك أنا غر، ساذج أنا وال يديك،

باملعني؟» لسَت أم أجله من
يف «كرافتشنكو» رفيقي يا لك هل العزيز، صديقي يا اضطراب يأخذنك «ال –

أكثر؟» حرية يف الكالم ألستطيع لحظة تركنا
صدري أفسح فلن «أميليان» يا معنا يبقى بل ال، «ال، قائًال: «ميشا» الرفيق فصاح

كذلك؟» لسنا أم رفقاء أنحن حديثًا، ابتدعتموها التي ودسائسكم أرساركم من ليشء
لك.» بدا ما فافعل «إذن قائًال: كتفيه «يارسالفسكي» فهز

«ميشا» الرفيق عينا وغشيت كسريين، وقلبني مطأطئني برأسني مكتبه من وخرجنا
الطريق. ألهديه ذراعيَّ بإحدى يمسك أن اضطر لقد حتى بالدموع

الذي الجريء الرصيح «أميليان» أردت وإنما مات، قد «أميليان» فحتى «وإذن –
فلن كهل شيخ أنني يرسني ما لشد «فيتيا»، يا باهلل أعوذ إني رفيقي، يوم ذات كان

البشاعة.» هذه من كثريًا فيه أرى طويل أمد أعوامي من يل يكون
أمدني أنه وتلك الصداقة، عالمات من واحدة عالمة «يارسالفسكي» أبدى ولقد
أن يل أذن كما تليفوناتهم، وأرقام املركزية اللجنة موظفي كبار من طائفة بأسماء
الناس، هؤالء مقابلة يف التالية القليلة األيام فأنفقت إليهم، بالدخول ألظفر اسمه أستغل
مقابلة جميًعا قابلوني فقد — بها قابلوني التي الرسمية الطريقة من استنتجت وقد
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أن بد ال «يارسالفسكي» أن استنتجت — صارمة رسمية مقابلة لكنها باسمة ودية
فحتى شيئًا، أمري يف يعملوا أن دون لقائي يحسنوا أن وأوصاهم بهم اتصل قد يكون
مستطاعهم يف يكن لم بستالني، صلة الناس يكون ما أشد كانوا الذين الرجال هؤالء

طمأنينة. أو معونة «للمتالف» يقدموا أن — يظهر فيما —
هؤالء بني أيكون بموسكو، أعرفهم ملن معي كانت التي العنوانات قائمة وراجعت
وهذا مات، فهذا منها، كثريًا أستبعد وأخذت األسماء وقرأت إليه؟ ألجأ أن يجب شخص
قصرية. وقفة عنده وقفت اسم إىل انتهيت وأخريًا السجن، يف اآلخرون وهؤالء انتحر،

التي العوامل من يعدُّ قد الذي الرجل فهو للقائه، سأذهب «الزارف! لنفيس: قلت
الذي هو يكن ألم املغلقة، الخاتمة هذه إىل بي انتهت التي حياتي طريق يف دفعتني
االلتحاق عىل — الدونتز حوض يف الفحم بمناجم عامًال أزال ال كنت حني — شجعني

الشيوعي؟» الشباب بهيئات
«الزارف» عن سألتهما فما عجوزان، امرأتان الباب يفتح فجاء بابه جرس دققت

تبكي. إحداهما وطفقت جازعتني، يفَّ نظراتهما حدَّجا حتى
عنه: قالوا ذلك؟ يبلغك ألم … تقريبًا عام منذ مات … املسكني ولدي مات «لقد –

الفجار.» هؤالء الكفرة، هؤالء الشعب، عدو إنه
زمرة يف أيًضا هو ُحِرشَ قد الشيوعية الحركة يف أدخلني َمن أول أن عرفُت وهكذا
ُرِسمها التي تولستوي صورة يف منه جانب ظهور ثمن يدفع بذلك كان فلعله الخوارج،

ماركس». و«كارل «لينني» مع جنب إىل جنبًا
إىل مضطرٍّا وجدتني األمل، وخيبة األىس من األيام تلك يف صادفته ما أنهكني وملا
يف «تانيا» الفاتنة وابنتها هي إليها وأركن أ» «زوجة يف أثق دائما وكنت «أ»، أرسة زيارة
أصابهما مما الرغم عىل أنهما وذلك نفيس، يف الرسور تبعثان ساعتني أو ساعة قضاء
إليهما، بالنسبة الطبيعية الحياة متعة من بقليل محتفظتني لبثتا قد كثرية مآٍس من
من لينجو ١٩٠٥م بعد أمريكا إىل صغري وابن زوجته مع فر قد كان «أ» فالرفيق
وابنتني ولًدا أنجبا إذ املتحدة، الواليات يف آخرون أبناء لهما فُولَِد القيرصية، الرشطة

األمريكيني. صغار ينشأ كما نشئوا
بدور «أ» وقام نفسه، «لينني» بها ورحب الثورة، بعد الروسيا إىل األرسة عادت ثم
البيض وجه يف الحمر املواطنني من كتيبة يقود كان وبينما األهلية، الحروب يف هام
وأُْلِقَي إربًا إربًا جسده وُقطَِّع األعداء، أيدي يف أسريًا وقع األقىص، الرشق يف واليابانيني
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انتقلت أوزارها األهلية الحرب وضعت فلما جميًعا، األرسى من مرأًى عىل النار يف به
اعرتاًفا راتبًا عليها وأجرى مسكنًا «لينني» لها خصص حيث موسكو، إىل الكسرية األرسة
عرفت طريقه وعن مهندًسا، األكرب ابنهم وتخرج ببطولته، شهدت التي «أ» بخدمات منه
من النسائي الجانب وبقي اعتقال، معسكر إىل أرِسَل مضت أعوام منذ لكنه العائلة،

وحده. األرسة
بابها فوجدت البىل، آثار جدرانها عىل داًرا وكانت الذهن، خايل دارهم فقصدُت
تدل التي املخيفة األحرف هذه الختم عىل أتبني أن واستطعت بالشمع، ومختوًما مغلًقا

الزائر؟ َمن لرتى برأسها جارة أطلت وعندئٍذ السيايس، القسم عىل
عليهما ألُِقَي قد وابنتها هي «أ» مواطنتي إن عوننا، يف هللا كان الشاب، أيها «أواه –

املنفى!» إىل وأُْرِسَلتا القبض
مكان فرتكُت الحديث، يف معي أفرطت قد تكون أن خشية بابها إغالق إىل وأرسعت
يقتفيني، متعقبًا أن تبينت حتى خطوات بضع رست فما ارتجاًفا، أرتجف وأنا الدار
الرغم عىل السياسية الرشطة رجال من أنه يقني يف منها عرفت حذائه إىل نظرة فنظرت
تُْرتع بحيث يل بقيت التي الواحدة فالقطرة وإذن يرتديه، كان الذي املدني املعطف من
أمرها! يف الحكومة قضت أرسة لزيارة جئت بأني تقرير عني يُرفع أن هي أحزاني، كأس
فوثبت األجرة، سيارات من خربة سيارة اللحظة تلك يف بي مرت حظي ولحسن
عن تأخرت أني زاعًما الحديدية السكة محطة إىل بي يرسع أن السائق ورجوت فيها
مكان إىل نقلتني أخرى عربة واستأجرت أجره له دفعت املحطة بلغنا فلما القطار، موعد
الحادثة، نبأ الشفوقني مضيفيَّ أنبأت فلما مباٍن، بضع «ميشا» الرفيق بيت عن يبعد

جديد. من صوابه «ميشا» عمي عن طار
من حاًال أحسن لسنا األوغاد! لهؤالء «يا قلق: من الغرفة يذرع وهو قائًال فصاح
كانت عما مرة ألف حالنا ساءت القيرص، عهد عن حالنا ساءت لقد بل ال القيرص، عرص
والدفاع املحامني واستخدام املحاكمات يف الحق األيام تلك يف لنا كان فقد ذاك، إذ عليه
لم سياسية مشكالت القيرص عهد يف بنا أحاطت ما وإذا النجاة، سبيل يف أنفسنا عن
أصدقاؤنا كان فقد ذلك، عكس عىل األمر بل الجتنابنا، دافًعا أنفسهم يف أصدقاؤنا يجد
وتُْرَفع لالحتجاج، يجتمعون الناس وكان أجلنا، من صياًحا الدنيا ويملئون يزوروننا
تجد فلن اآلن أما «الدوما»، مجلس يف الخطب وتُْلَقى وللصحف، للحكومة االستئنافات

وجبنًا. وخوًفا فظيًعا صمتًا إال رسَت أنَّى
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أنصار كان عندئٍذ، صفنا يف إيلَّ يخيل فيما كله العالم كان «فيتيا»، يا آخر وأمر
وكانوا الطغيان، بأقوالهم يهاجمون وأمريكا وفرنسا إنجلرتا يف والحرية الديمقراطية
األبواب دوننا ُسدَّت فقد اليوم أما املعنوية، الطمأنينة من شيئًا نفوسنا يف يبعثون بذلك
هنا، ها يجري ماذا يعرف ال — يظهر فيما — الخارجي العالم إن السجن، يف كأننا
ينارصون تراهم ما غالبًا جانبنا، يف يكونوا أن نتوقع كنا الذين األشخاص نفس إن
أنفسهم األشخاص هؤالء يسمي أن ولدي يا الساخر القدر ويشاء القساة، الطغاة جانب

السوفيتي.» االتحاد أصدقاء
أدنى ذلك لكان االستبداد أنصار اسم أنفسهم عىل الحمقى هؤالء أطلق «لو فقلت:

الصواب.» إىل
الخاصة، مكتبتنا يف وإنجليزية فرنسية صحًفا «فيتيا» يا أحيانًا ألصادف «إني –
تصدق فهل الصحف، تلك من الدخول له يريدون ملا إال الدخول يبيحون ال هم وبالطبع
الروسيا؟! يف الرائعة» الجديدة و«الحياة «الديمقراطية» عن تتحدث الصحف هذه أن
فقرأت بالدنا، عن أمريكي كتاب مرة صادفني لقد الفكاهة، بقصد هذا لك أقول ال أنا
لم لكنه الروسيا إىل جاء املأفون املؤلف إن عيناي، تراه ما أصدق لم ثم صفحات منه
كأنما جراحها من تدمى التي بالدنا يصف فجعل شيئًا، عنها يفهم ولم شيئًا منها يَر

املهرجون!» هؤالء الحمقى! هؤالء األرض، عىل فردوًسا يصف
الذي بهذا حقيقة جاهًال كله العالم يكون أن «ميشا» عمي أي يستحيل «لكن –

جنونه.» ُجنَّ قد كله العالم يكون أن يستحيل إنه بالدنا، يف يجري
شخًصا الخارجي العالم يف أن فرضت إذا لكني املعقول، غري من ذلك إن «نعم، –
لقد الفرض، هذا صدق عىل الناهض الدليل أرى أن يل بد فال عنا، الحقيقة يفهم واحًدا
الزائرين الستقبال الحكومة تشكله كانت مما ا جدٍّ كثرية لجان يف ساهمت أن يل حدث
يل يتضح فكان الطالب، وعن الرتبية رجال وعن العمال عن الوفود ومنهم األجانب،
يعانيها التي الفظائع عن شيئًا يعرفون ال أنهم الساذجة أسئلتهم ومن حماستهم من
أمرنا، زمام عىل قبضوا فيمن املتمثل الفعل رد عن شيئًا يعرفون ال إنهم الرويس، الشعب

«… الصدور يف الفزع ليشيع األمر إن «فيتيا»
بالبكاء. ينهنه وأخذ عني وجهه أدار ثم وجلس، ذلك قال

الصناعة رياسة إىل قصدت أن هو العدالة، عن الفاشل بحثي يف فعلته ما آخر وكان
الذي البؤس له، حد ال الذي البؤس من روًحا املكان يمأل الذي الجو فوجدت الثقيلة،
وملا أعرفهم، كنت ممن األحياء بعض هناك وجدت فقد يخفيه، أن قط أحد يحاول لم
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همومي أفرض ألني بذلك؛ اللياقة حدود أجاوز أكاد أني أحسست متاعبي، لهم بثثت
نعم متهافت، أساس عىل األحياء بني يقفون إنما أنفسهم هم أنهم يخفوا لم موظفني عىل
بأشباح هواؤه يضطرب مكان يف همومي ببث اللياقة حدود أجاوز أكاد أني أحسست
الشيوعيني. وغري الشيوعيني ومن وصغارهم، املوظفني كبار من التطهري بهم طاح من

من علمت إيلَّ، التحدث جرأة لهم زالت ما الذين القالئل املوظفني من علمت ولقد
السوفيتية، الصناعة عىل السيايس القسم إغارات مدى عن أعلم كنت مما أكثر هؤالء
فضل له كان الذي الرجل وهو ومساعدوه، ومرءوسوه بارينوف» «م. ُفِصَل فقد
«ستبانوف» ومساعده «البريوفيش» ُفِصَل وكذلك السوفيت، عند البرتول مصادر توسيع
آخرون، ا جدٍّ كثريون غريهما ُفِصَل كما اآلالت، مناضد صناعة عىل يرشفان وكانا
و«روخيموفيش» جورفيش» «إسكندر مثل تقريبًا: «أورزنكدز» أعوان كل السجن وأودع
وعلمت البالد، يف كلها التعدين صناعة رئيس «جورفيش» كان ولقد و«بافلنوفسكي»،
ُقِبَض ممن كان كذلك جدرانه، بني ومات السجن يف بالعمى أصيب أنه بعدئٍذ عنه
عاصفة من ينُج ولم الروس، املهندسني قادة أحد يعترب الذي توكنسكي» «أنطون عليهم
الصناعية الجماعات ومديري األقسام ورؤساء اإلدارة رجال كبار من قليل نفر إال اإلرهاب

واملعاهد.
نفر بأسماء قائمة أثبت أن أود املذبحة، مدى عىل يدل مما شيئًا للقارئ أنقل ولكي
شيئًا تعني ال قد فأسماؤهم شخصية، صالت بهم يل وكانت التطهري، أصابهم ممن قليل
األسماء فهذه الروسية، بالصناعة نشتغل الذين نحن أما الروسيا، خارج يعيش لرجل

البالد. يف الفنية العقول صفوة عندنا معناها
املجموعة رئيس بوتنكو» «قنسطنطني بخاركوف، اآلالت مصنع مدير بندارنكو» «أ.
يف البرتول استخراج صناعة عىل أرشف الذي «جانشني» «كوزنتش»، يف الصناعية
شمت» «أوسيبوف الدونتز، حوض يف «ماكايف» مصنع مدير «جواخاريا» الرشق،
املشهور، «دينربوسرتوي» سد مدير مساعد «مخايلوف» الصناعي، املطاط صناعة رئيس
الذي القديم البلشفي شوارتز» «س. «ماجنيتسرتوي»، شيد الذي املعروف ماكار» «س.
«آزوف» اتحاد مدير «جيجل» الحجرية، األلواح صناعة عىل القائمني طليعة يف هو
العليا السياسية الهيئة عضو شقيق وهو كوسيور» «أ. «ماريوبول»، يف الصلب لصناعة
رئيس فالسوف» «م. كلها، األقىص الرشق صناعة عن املسئول هو التطهري تناوله الذي
يف املنجنيز صناعات رئيس كرزمنسكي» «ج. بنسك»، «شليا يف الحديد صهر مصنع
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لجيوكو» «فيودر الكربى، «ماريوبول» مصانع أحد مدير رادين» «نيقوالي «نيقوبول»،
رد «إيزال األورال، يف «لزفا» مصنع مدير «زفاين» «نزنى-دنيربوفسكي»، مصنع رئيس
مصنع رئيس دنسكوف» «نيقوالي «زاباروش»، يف الصلب مصنع مدير جوشفسكي»
«تراخرت» كلها، األورال يف الصهر صناعة رئيس «خازانوف» «شوسوفايا»، يف الصهر

«كريفواُرج». يف التعدين صناعات رئيس
قوائم يف أميض أن وأستطيع جزاًفا، يكون يكاد اختياًرا األسماء هذه أختار إني
األسماء هي أختارها التي األسماء ولكن الذاكرة، من صفحات بعد صفحات األسماء

وحدها. اللوامع
(يعقوب بصديقي مصادفة التقيت أن موسكو، من عائد القطار يف وأنا حدث
كانت بما لكلماته آبه فلم «كريفوارج»، يف الصهر لصناعة مديًرا عندئٍذ كان الذي فسنك)
رأيس يف تضخم وأخذت أدريه، ال لسبب ذاكرتي يف رسخت لكنها عناية، من تستحق
بنَّاءً كان كما الثورة رجال كبار من كان هذا و«فسنك» الزمن، مر كلما مغزى وتزداد
كانوا ممن وهو الجديدة، االستبداد ألساليب يذعن أن أبى قديم بلشفي وهو أهميته، له
الصناعة ميدان إىل نقلوه أن فلما األحمر، الجيش أوسمة أعىل صدورهم عىل يحملون
ُعهد ما وكثريًا الكرملن، قادة من وغريهما و«مولوتوف» «بأورزنكدز» الصلة وثيق كان

خطرية. اقتصادية مهام يف الخارج يف بالدنا تمثيل إليه
ما نفسه عن ليدفع موسكو يف كان كذلك أنه وتبني العابر، اللقاء لهذا اغتبط ولقد
األخرى هي امتازت التي «يوجينيا» الجذابة زوجته وكانت عليه، قبض من يتهدده كان
هذه نرش فكان الكرملن، يف ستالني مع وهي صورتها ُرسمت قد صفات، من لها بما
يذهب فلم «فسنك» أما زوجها، وحماية لحمايتها ضمانًا — للناس ُخيِّل فيما — الصورة

األوهام. هذه يف الناس مع
أنا وجدت ولقد «كريفوارج»، إىل عودتي عند عيلَّ يقبضوا أن أتوقع «إني يل: قال
الخطر لعل بل خطر، من فيه نحن فيما تسعفنا لن موسكو أن أنت وجدت كما كذلك
قيادة تحت حاربوا الذين القدامى» «الحرس رجال فنحن العليا، القمة من آٍت كله
تصورها التي الدولية املؤامرات من وغريها الخيانة بتهمة لهجماتهم نستهدف «لينني»
عنك يغيبن وال الشعب، وبأعداء بالخونة تسميتنا عن يتورعون ال فرتاهم أوهامهم، لهم
والحزب ستالني ألن آخر؛ شيئًا وراءه يخفون ستار إال هي إْن الباطلة االتهامات هذه أن
صفوف بني شقاًقا ثمة أن وهي بالحقيقة، الناس سواد يواجهوا أن يستطيعون ال
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وإن ذاك، أو الفريق هذا تنارص أحزاب إىل وا انشقُّ ذلك عرفوا إن الناس ألن الحزب؛
عليه.» بالنرص األغلبية تظفر أن ليخىش ستالني

ارتحلها التي رحالته حديثه خالل ذكر ولقد طويلة، مدة الحديث يف مضينا هكذا
أن أندريفتش» «فكتور يا يوًما لك أتيح «إذا وقال: ًجا محدِّ إيلَّ نظر ثم البالد، خارج
مثل ففي تفعل، أن فواجبك بالدنا، تشهدها التي األهوال عن الخارجي العالم تنبئ
من أعظم خدمة يؤدي أن وبالده أهله يحب رويس وسع يف ليس نجتازها، التي املرحلة

نقفه.» ولن الروسيا، تحرر سبيل يف جهادنا نقف أن ينبغي وال هذه،
الرغم عىل زوجته، عىل ُقبض وكذلك عليه، قبض من لنفسه توقعه ما تحقق ولقد
مع واحدة صورة يف برسمها ظفرت حني به ظفرت الذي األمد، القصري مجدها من
بما النبوءة رنني أذني يف ترن هذه صديقتي كلمات وجدت الذي اليوم جاء ولقد الزعيم،

الغيب. يكنُّه
عندئٍذ وأحسست فاشلة، رحلة بعد «نيقوبول» وصلت حني أمىس قد املساء كان
«باشا» أين مصباح، فيه ييضء ال ملاذا عجبت بيتي، من دنوت فلما الرجاء، بخيبة
فتح وأردت انتظاري، يف تكون أن بد ال وكان بقدومي منبئًا لها كتبت لقد ترى؟ يا
إال هي وما مجيب، وال شدة طرقه يف أزيد وأخذت فطرقته، مقفًال، وجدته لكني الباب

عليه. فشدت حلقي إىل امتدت قد الرعب أصابع أحسست أن
بيت إىل ذهبت حني أردت بما اإلفهام عن أعجز أن أوشكت حتى صوتي اختنق
إيلَّ نظر إليه، ذهبت حني الجار هذا إيلَّ ونظر — املصنع يف موظًفا كان وقد — جاري

شبح. إىل ينظر كأنه دهشة يف
عليك؟ يُْقبَض ألم حيٍّا؟ تزال أال أنت؟ هو ا أحقٍّ أندريفتش! «فكتور هامًسا: قال

هلل.» الحمد
وال أكثر ال رسميٍّا عمًال أقيض موسكو يف كنت لقد «باشا»؟ أين جرى؟ «ماذا –

أقل.»
دارك، من وُطِردت منصبك، من ُفِصْلَت أنك أندريفتش فكتور يا يبلغك «ألم –

«… ونقلته عربة جاءت فقد متاعك، أين أدري ولست
براتشكو. إىل أتلفن أن فاستأذنته

فكتور.» يا بعودتك أسمع أن يرسني «كم املدير: قال
داري؟» من طردت ملاذا برتوفتش»؟ «بيوتر يا جرى ماذا «لكن –
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أعفيك بأن املحلية اللجنة أمر إيلَّ صدر فقد نفسك، زمام واملك الهم يأخذنك «ال –
أني تقدر ولعلك املصنع، من الفني القسم عىل اإلرشاف إليك فأسندت منصبك، مهام من

بحرسة.» قلبي يف أشعر ذلك إزاء وأني مختار، غري ذلك يف
ليلتي؟» أقيض أين لكن برتوفتش»، «بيوتر يا بالطبع ذلك أعلم «أنا –

الالئقة بالغرفة هي وليست بنيقوبول، املصنع فندق يف غرفة لك حجزت «لقد –
عليه.» الحصول استطعت ما كل لكنها

عطفه نحوي أبدى ولقد انتظاري، يف الفندق مدير وجدت حيث املدينة إىل فعدت
للسيارة مرأب من لها بما فاخرة دار بعد تدهور من أصابني ما مدى يعلم كان إذ
«غرف» تشبه التي الحجرية يف بل الغرفة، يف أدخلني حني يل يعتذر جعل لذلك وحديقة؛

املواضع. من كثري يف تقرش ورق جدرانها يغطي كان والتي الضيقة، السجون
يف أُْلِقي ولقد «نيقوبول»، يف إقامتي بقية «داري» تكون أن الغرفة لتلك وُقدِّر
منضدة — الرسير عدا — الغرفة يف وكان نظام، غري عىل متاعي وسائر بكتبي أركانها
الحائط، عىل ُعلَِّقت لستالني اللون كالحة وصورة صغرية ومرآة للمالبس وخزانة صغرية

الغرض. لهذا حوض هناك يكن لم بل للَغْسل غرفة هناك يكن ولم
أشعر، أو به أفكر ما القوة من لديَّ يعد لم بحيث التعب أنهكني متعبًا، كنت لكنني

التايل. اليوم صباح من متأخرة ساعة حتى فنمت
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منتصفالليل تعذيببعد

التليفون. يف «جرشجورن» صوت سمعت حني جويف يف قلبي سقط
مرسور لعلك … الطويلة رحلته بعد الصغري الطائر عاد فقد إذن هللا! «هللا! –

الليل.» منتصف يف فقابلني تعاَل … الفندق يف الجديد بمقامك
منصبي فيه توليت يوم أول ذلك وكان العادة، هي كما قدومه أنتظر أن عيلَّ كان
متأخرة ساعة حتى بالعمل يومي مألت قد وكنت املصنع، من الفني للقسم رئيًسا الجديد
نال ما بقدر الجسدي املجهود هذا مني ينل فلم ذلك ومع الوقت، معظم قدمي عىل واقًفا
من وطرد قدري يف حط من لقيته ما بسبب انفعايل توتر من أصابها ما أعصابي من
دعاني حني بالدوار، شبيهة حالة يف يائًسا متعبًا كنت فقد أمر، من يكن ومهما منزيل،

مكتبه. يف للدخول األمر آخر «جرشجورن»
مفيدة، برحلة نعمت قد تكون أن آمل «كرافتشنكو»، يا «هيه وقال: خبث يف فابتسم

النحو.» هذا عىل يضطرب أن تحقيقنا ملجرى نحب ال إننا
الواجب.» يقتضيه بما استأذنت «لقد فقلت:

فتشفعت يحميك؛ رجل عن بحثًا ذهبت أنك علمت ولقد ذلك، أعرف ذلك، «أعرف –
عليهما مقبوض أسفاه وا لكنهما كذلك؟ أليس و«مارجولني» «إيفانتشنكو» أمثال: بناس

الشعب!» أعداء من ألنهما اآلن؛
لقد ال؟ ولَِم «إيفانتشنكو» من معونة أردت فقد «جرشجورن»، رفيقي يا «نعم –
أمني كان فقد «مارجولني» وأما الحكومة، يف عضو وهو أعوام، عدة رئيًسا يل كان
يف عينتهما الذي الرجل أنا أكن فلم أمرهما من يكن ومهما عندئٍذ، اإلقليم ذلك يف الحزب

منصبيهما.»
كل أن يتبني أن عجيبة: مصادفة لكنها منصبيهما، يف أنت تعينهما لم «بالطبع –
قل غريهم، وكثري و«إيفانتشنكو» و«مارجولني» «فيلني» الخونة: من وُحماتك أصدقائك
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باعتباره طبًعا املحلية، اللجنة إىل صالحك يف خطابًا «مارجولني» كتب أن حدث كيف يل:
لك؟» قديًما صديًقا

مكتبه.» يف النهار ذاك رأيته يوم وذلك حياتي، يف واحدة مرة إال الرجل أَر «لم –
هذا ذلك قبل فيهمني اآلن، هذا دع لكن … تقول ما صدق من يقني عىل «لست –

«… طويلة مدة بالخائن صلة لك كان ولقد «إيفانتشنكو»، القذر املتالف
خائن.» أنه عنه أعرف أكن لم لكني «نعم، –

كنت أنك مع واإلتالف، التخريب سبيل يف يفعله كان مما شيئًا قط تالحظ «ألم –
به؟» الصلة شديد وكنت كثب، عن معه تشتغل

شيئًا.» قط أالحظ لم «ال، –
األنابيب؟» خراطة بصناعة عالقة له فيما عنه به تنبئني أن تستطيع «ماذا –

وجه الغضب عالئم فعلت كلها، األمة عنه عرفته بل عنه، عرفته ما له أعيد فأخذت
عن تنم نقرات منضدته عىل الغالظ بأصابعه ينقر وأخذ املتألق، السمني «جرشجورن»

شديدة. عناية يف أظفارها شذبت قد أصابعه أن الحظت وقد صربه، نفاد
ترويها التي املعلومات هذه أن تعلم فأنت الهذر، هذا من حذاِر «كرافتشنكو، –

أريد؟» ما هي ليست
أعلم.» ما كل هي «لكنها –

تلجئنا أن قبل نسيت قد مما كثري تذكر عىل إعانتك مستطيعون أننا «أظن –
يل: قل واآلن عنادك، مثل لهم كان كثريون زبائن بنا مر فقد «ترويضك»، إىل الرضورة

«كابالوف»؟» ب «إيفانتشنكو» عالئق عن تعرف ماذا
يف عضًوا وكان األورال، يف الحزب أمني عليه القبض يوم حتى «كابالوف» «كان –
لكنني كثريًا، يقابله أن «إيفانتشنكو» ل بد ال كان وبالطبع العليا، املركزية الحزب لجنة

املألوف.» عن لشذوذه النظر يستوقف شيئًا أعلم ال
بيشء.» لنا ترصح أن تريد ال أنك هذا «معنى –

خيايل.» من معلومات بتلفيق مطالبي إخالك ال لكني أفعل، أن يرسني «كان –
إال يزد لم «جرشجورن» لكن النافذة، من تبدت قد الجديد النهار تباشري كانت

ا. دقٍّ بمطرقته يدقني وجعل تعبًا، ازداد كلما وسبابًا صياًحا
تخىش ملاذا «كرافتشنكو»: يا يل «قل يلقيه: كان آخر سؤال وسط يف فجأة قال ثم
الرفيق من حتى مكان كل من املعونة تتصيَّد ملاذا الحد؟ هذا إىل عليك يقبض أن

خطأ؟» عىل أنك نفسك أعماق يف تشعر ألنك ذلك يكون أال «يارسالفسكي»؟
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الساعة عميل يف أكون أن وعيلَّ صباًحا، الخامسة اآلن فالساعة العفو، «أرجوك –
فلسفية.» مناقشات يف بالبدء تسمح ال فالساعة القبض، أيدي يف اآلن أكن لم فإذا الثامنة،
يف خاللها نجول كثرية ألمسية مًعا بيننا إن … صحيح هذا صحيح، «هذا –
درستها لكني اإلنسانية، النفس درس رجل فأنا نواحيه، لنستكشف املوضوع نواحي
مرونتها ودرجة املعادن مقاومة تقيس مهندًسا باعتبارك فأنت الخاصة، طريقتي عىل
مقاومة أخرب ماهًرا، رشطيٍّا باعتباري وأنا كذلك؟ أليس تميزها، خصائص من لها وما
اللقاء حتى السالمة مع فاذهب إذن ذلك، إىل وما السياسية مرونتهم ودرجة اإلنسان بني

الثاني.»
بحافة وأمسكت مشيتي، يف ترنحت بحيث اإلعياء من كنت لكني واقًفا، فنهضت
أعواًما عرفتك لقد «جرشجورن»، يا إيلَّ «استمع قائًال: وخاطبته التعب، شدة من املكتب

تجيبني.» أن أرجوك متالف؟ أنني وصدًقا ا حقٍّ تعتقد فهل وعرفتني، طواًال
االتهامات صدق يف بالعقيدة نبدأ الرشطة رجال نحن أجيبك، ذا أنا ها «طبًعا، –
حسبنا براءته، تثبت حتى مذنب إنسان كل إيلَّ: فبالنسبة أبًدا، غاية إىل انتهينا ملا وإال

اآلن.» تذهب أن لك الليلة، هذا
مكاني يف مكتبي إىل جالًسا أزال ال كنت اليوم ذلك عرص من متأخرة ساعة ويف
التي الفنية التقارير يف انتباهي أركز أن حاولت وعبثًا بعُد، ألفته قد أكن لم الذي الجديد
ومن كلها، عضالتي يف ألم من بي ألمَّ وما السهاد، بسبب خدر من أصابني ملا أمامي
من كان صوته لكن «براتشكو» املتحدث وكان التليفون دق وهنا عيني، يف محرق لذع

أتبينه. لم بحيث االنكسار
لتوها فرغت قد املصنع لجنة ذي هي فها أندريفتش، فكتور يا دوري جاء «لقد –
عرشين عىل تربى مدة بعد طردوني الحزب! من طردي قرار إىل وانتهت اجتماعها، من

عاًما.»
«… برتوفتش بيوتر يا ذلك «يستحيل –

رسيٍّا اجتماًعا املساء هذا املصنع يف الحزب هيئة وستجتمع صحيح، هذا «نعم –
أنك من يقني عىل لكني — أقول؟ ماذا — إليك أطلب أن وأريد نهايته، إىل األمر لتتم
إىل إال يؤدي لن ذلك ألن عني؛ دفاًعا تتحدث أال إليك أطلب أن أريد أريد، ما تفهم

األمور.» تسويء
الجديد األمني وكان قلق، نعاس يف قضيتها ساعات بضع بعد االجتماع إىل وذهبت
فيه عرفت وقد فيه، كنت الذي القسم يف مهندًسا كان الذي «كندراشني» هو املحلية للجنة
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السوفيتي، النظام ظل يف لنفاستها حد ال التي املوهبة تلك له فكانت حذًرا، ماكًرا رجًال
— للسلطان الظامئ الشاب ذلك — «لوس» للرفيق ترك ولقد التبعة، اجتناب وهي أال

«براتشكو». ضد املرفوعة القضية عىل اإلرشاف له ترك
والتهويش، الخلط من الغاية بلغ بالعاطفة، مشتعل طويل خطاب يف «لوس» فأخذ
بسوء فاتهمه خطايا، من قائمته يف األعظم التطهري أثبته ما كل «براتشكو» عىل يلقي
القبض عليه أُْلِقَي الذي الضخم والعدد األجور، وانخفاض التلف، نسبة وارتفاع املساكن
تقع بعاطفته أشعله الذي «لوس» منطق يف هذا كل أقسامه، كل يف املصنع رجال من

مقصود! شيطاني إتالف عىل برهان هذا كل «براتشكو»، عىل تبعته
الحني حان لقد «اطردوه! آخرون: الصيحة وردَّد اآلتية، بالعبارة صائح فصاح
العمال من فريق صياًحا الصائحني أكثر بني أن لحظت ولقد املتلفون!» ليسقط لطرده،
املدير عمل عن شيئًا يعلموا أن الحال بطبيعة عليهم فيستحيل الثكنات، يسكنون الذين
يكونوا فلم فيها، ضئيلة تروس إال هم إن كربى، صناعية جماعة مدير وهو شخصيته، أو
بيدهم كانت ممن موظف أكرب عىل غضاضتهم ملقني الشخيص، سخطهم عن معربين إال
وإعداد واألسعار األجور أن ليذكروا لحظة يقفوا ولم لنفوسهم، راحة ذلك ففي األمور،

موسكو. يف األمر أولو أمرها يقرر إنما العمال مساكن
الكالم؟» أحد يريد «هل قائًال: «لوس» وسأل

واحد منهم نهض وكلما عضو، إثر يف الحزب من عضو بطرده يطالب فنهض
للكالم وقفت ثم بالفعل، تكدَّست التي الفارغة االتهامات جبل إىل جديدة تهًما أضاف

إخالصها. يف أحد يشك لم عاملة
املعادن صهر عىل تقوم التي الصناعية الجماعة يف أشتغل إني الرفاق، «أيها قالت:
نعيش التي املسغبة هذه يف نعيش ملاذا األمر آخر تبينت قد ذا أنا وها نيقوبول، يف
ذلك بنا؛ تليق ثياب تسرتنا ال نسري وملاذا لسكنانا، بيوتًا العمال نحن نجد ال ملاذا فيها،
يشء يصيبهم فال النعيم، يف يتقلبون «براتشكو» طراز من هم الذين الناس هؤالء ألن
من منهم لقينا ما وكفانا املتلفني، هؤالء فاطردوا الناس، سواد يقاسيها التي املحن من

الساخرين!» استهتار
والهتاف. التصفيق من عاصفة املركز كالمها فاستثار

كلماته وأن خارسة، قضيته أن يعلم وكان كلمته، يلقي «براتشكو» وقف وأخريًا
انتقام، من يشبعهم مما جياع الناس فهؤالء الهائج، االجتماع هذا يف شيئًا تفيد لن
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بدأ السخط، أسباب من نفوسهم به تضطرب ما خالله يصبون متنفًسا يريدون وهم
كيف وأنبأهم مخلًصا، شيوعيٍّا قضاها عاًما عرشين لهم ذكر بأن كلمته «براتشكو»
يعمل وبلشفيٍّا األمامية، الصفوف يف يحارب ضابًطا كان أن أيام الثورة، قبل استطاع
لكنهم العمال، قضية جانب إىل ذاك إذ الجند استمال كيف ستار، وراء من للبلشفية
من سمعناه ما كفانا الناس! بعواطف تلعب «ال قذرة: وعبارات ساخرة بكلمات قاطعوه

اطردوه!» القذارات! هذه
التي العبارات هذه أمثال لكن الغائرتني، «براتشكو» وجنتي عىل الَعَربَات فانحدرت
أن إال هو وما املقاطعني، أصوات فوق صوته فرفع القتال، روح فيه أثارت له، قيلت
ورفع ذنب، من اقرتفوه بما أحسوا من صمت الحائرين، صمت الفسيحة القاعة ساد
«قرص اليدين بهاتني حطمت «براتشكو» «أنا وقال: رأسه فوق قبضتيه «براتشكو»
حاول من كل حاربت كما البيض حاربت لقد الروس! لقيارصة مقرٍّا كان الذي الشتاء»
الثورة! إبان تلقيتها جرًحا عرش اثني جسدي عىل أحمل ذا أنا وها سبيلنا! يف الوقوف
ثم أنشئ ثم أنشئ ونهاًرا، ليًال العمل فيها واصلت عاًما عرش خمسة ذلك بعد أنفقت ثم

كأداء. عقبات من سبيلنا يعرتض كان ما رغم أنشئ
إنكم ملاذا؟ إربًا، إربًا لتمزيقي تتحفزون فأراكم أيديكم بني أقف اآلن ذا أنا وها
جهًدا، فيه أدخر لم جهاًدا محوها يف جاهدت التي نفسها هي سيئات عىل تلومونني
فعلتكم من وافرغوا سبيلكم يف فامضوا شيئًا، منكم أتوقع وال شيئًا إليكم أطلب ال إني
يكن مهما انتهيت قد أنني اليقني علم أعلم إنني إنجازها، سبيل يف أنتم التي القذرة
أترك إني صانعون، أنتم فيما تفكروا أن لكم أحب لكنني هنا، ها أمري يف تقررونه ما
يغري لن سباب، من به قذفتموني ومما قلتموه، مما يشء يغري فلن لضمائركم، أمري

براء. ذنب كل من أني وهي الواقع حقيقة هذا من يشء
لقد لوطني، وإنها البالد هذه أهل أحب إنني رفاق، يا تصدقوني ال أو صدقوني
هذه عىل بالقضاء يكافئوني أن اآلن أرادوا ما فإذا مرة، ألف أجلهم من بحياتي خاطرت
أقول.» أن أردت ما كل وهذا الباسل، الجندي بقلب جزاءهم فسأتلقى بأيديهم، الحياة
إىل سيارتي وسقت االجتماع فرتكت طرده، عىل تُْجِمع فكادت األصوات وأُِخذَت
كتفاه تهتز الشبح كأنه جاء أن إال هو وما خادمته، أدخلتني حيث «براتشكو»، منزل

دموع. بغري بالبكاء ينهنه من اهتزاز
ألشكرك وإني أندريفتش، فكتور يا انتظاري يف سأجدك أني أحسست «لقد يل: قال
أن الجنون لهذا ُكِتَب ما وإذا يوًما، الفرصة لك سنحت ما إذا تنَس وال قلبي، أعماق من
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إال يكن لم به رموني ما أن مصغية أذنًا يعريك من كل تنبئ أن تنَس ال ثورته، تهدأ
رعناء.» أكاذيب

مًعا؛ السياسية الرشطة رجال رآنا لو ألنه دقائق؛ بضع إال داره يف أمكث يََدعني ولم
السيايس القسم رجال وكأن عليه، سيقبض أنه يف شك لديه يكن ولم مًعا، حالنا لساء
عليهم يسهل مما ذلك ألن يبدءُوها؛ أن قبل القضية هذه يف «شعبية» موافقة دبروا قد

نيقوبول. يف مهمتهم
السفر قرر أنه وسمعت التايل، الصباح يف عمله ملزاولة «براتشكو» يحرض ولم
رحلته يف يجاوز لم لكنه اإلقليمية، اللجنة لدى الحكم ليستأنف «دنيربوبرتوفسك»؛ إىل
أعلم وال الحني، ذلك منذ قط أَره ولم القطار، من هناك أخرجوه إذ «زاباروزهي»، مدينة
رسه، أمني وأختها زوجته عىل قبض أن بيومني ذلك بعد وحدث مصريه، ما اليوم حتى
السادس عامها يف طفلة وهي أخته بنت ومعها العجوز أمه إال القبض من ينُج ولم
نفس عىل شديد وقع املأساة لهذه وكان الدار، من أُخرجتا لكنهما معهم، تعيش كانت
تسأل عدة، شهوًرا نيقوبول يف الطرقات خالل تجوس املسكينة فراحت العجوز، األم
األخرى هي اختفت أن إال هي ما ثم «ضاع»؟ الذي بيوتر» «عزيزي رأيتم هل الناس:

األنظار. عن
من كرافتشنكو» «قضية يف نظرها املحلية اللجنة استأنفت نفسه األسبوع ويف
سحره، له يزل لم السعيد نجمي لكن الوقوع، وشيك أني عني السائد الرأي وكان جديد،
ما وجدت حني األسطوري النجم هذا يل ذكر من أول هو «براتشكو» أن ألذكر وإني
الصفحة يف طويلة مقالة ت نُِرشَ أن نفسه اليوم ذلك حدث فقد وثائق، من أفتقده كنت
مختلفة، سياسية بتهم مصنعنا يف املهندسني من فريًقا تتهم نيقوبول، جرائد من األوىل
يف ذُِكَر ما عىل بناءً — املجرمني رأس عىل وكان العمال، إىل اإلساءة بتهمة وخصوًصا

باالتهام! رماني من طليعة يف وهما و«شايكفتش» «ماكاروف» — املقالة
شك وال نحري، إىل ُسدِّدت التي الرضبة عني تنحرف أن املعجزات أرادت وهكذا
بعد الزمن، عليه طال الذي اتهامي إىل يعود أن الالئق غري من بأنه أحس قد «لوس» أن
بعد قضيتي اللجنة ونسيت شهود، من عليهم يعتمد كان من أكرب إىل االتهام وجه أن
الحزب من وُطِرَد الجديد، املثري هذا إىل بعنايتها وتوجهت عملها، برنامج يف أدخلتها أن
اليوم ذلك يف املقالة نرش أن بعد فيما إيلَّ نُمي ولقد كالهما، و«شايكفتش» «ماكاروف»

أصدقائي. من وغريه الكهل «سلنني» أحكمه تدبريًا جاء بل مصادفة، يكن لم بعينه
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إذ املصنع؛ أرجاء يف الخوف من جديدة تيارات مبعث «براتشكو» عىل القبض كان
ال أصدقاء، له اتخذهم الذين هؤالء به، وثيقة صلة عىل كانوا الذين لهؤالء مندوحة ال
«فشنف» املهندسني رئيس مثًال لذلك خذ الرشطة، أيدي يف الوقوع عن لهؤالء مندوحة
تخص مشكلة شأن يف يوم ذات قابلته أن فلما سوداء، متشائمة نفسية حالة أخذته الذي
لم عقله أن يل تبني حتى قليًال أحادثه أكد لم عليه، أرشف كنت الذي القسم يف العمل
ومرصًعا ثياب، من لديه ما خري مرتديًا مكتبه إىل ذاك إذ جلس فقد سوية، حالة يف يكن

الصغار. يبكي كما متصًال بكاءً يبكي وأخذ «لينني»، بوسام سرتته صدر
عيلَّ، ليقبضوا جاءوا ما إذا أنهم أندريفتش فكتور يا ترى «ألست يل: قال
يعرتف أحد يعد ولم إيلَّ التحدث عن الناس أمسك لقد «لينني»؟ عىل بالتايل فسيقبضون

لينني.» سوى يحدثني يعد لم املهندسني، رئيس بأني
سحائب اكتنفته الذي «فشنف» عقل أن أصدقائي أحد من بعامني ذلك بعد وسمعت
ألوان من لقيه ملا صوابه من يشء عىل له يُبِْق لم تفكًكا عراه تفككت االضطراب،
«االعرتاف»؛ ليجتنب احتالها «حيلة» جنونه أن الرسية الرشطة رجال وظن التعذيب،

فيه. تصنُّع ال حقيقي جنونه بأن آمنوا حتى تعذيبه واصلوا ولذلك
التليفون عىل ألرد نعايس من أيقظوني أسابيع، ببضعة الحني ذلك بعد مساء وذات
هو املتحدث وإذا ونزلت، ثيابي فارتديت األسفل، طابقه يف وهو الفندق بهو يف

عجل. عىل السيايس القسم إىل بالذهاب يأمرني «جرشجورن»
وجهه يف بدا ما عىل وحسدته الجراح، عيادة أشبه الذي مكتبه يف الجلوس فعاودت
مىض فيما يل كانت التي الجسدية حيويتي ليت فيا والراحة، الصحة عىل تدل ملعة من
يف أطنابها رضبت التي املوئسة والفوىض والهم حدته بلغ الذي النوم فانقطاع … تعود
الجسد. وضعف النفس امتعاض من حالة يف وتركني قوتي امتص ذلك كل املصنع،

القصري، حديثنا يف «لنبدأ ونشاطه: بصحته أمامي يُْزَهى وكأنه «جرشجورن» قال
تعاونًا.» وأكثر رأي، سداد السابقة املرات من أكثر تكون أن وآمل

مني؟» تريد «ماذا –
نسأل هنا «نحن قائًال: وصاح وجهي يف بيده ح ولوَّ املنضدة عىل بيده فرضب

أقول؟» ما أتفهم عنها، تجيب أن إال لك وليس األسئلة،
زلت ما وأني بعُد، عيلَّ القبض يُْلَق لم أني أذكرك أن أحب ولكني … «أفهم –

«… مكانة من للعضو ما يل الحزب، أعضاء من عضًوا
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ماذا عليك: السؤال أعيد ذا أنا وها متالف، نظرنا يف فأنت هنا، يعنينا ال «هذا –
يف للتفكري يكفي وقتًا أمهلتك لقد اإلتالف؟ سبيل يف «إيفانتشنكو» مناشط عن تعرف

الجواب.»
بيشء.» يل علم «ال –

يف معي استطردت ما إذا عيلَّ وأهون لك، لخري إنه «كرافتشنكو» يا «اسمع –
طراوة إىل تحيلهم بحيث الكالم عىل الناس تحمل وأساليب لطرائق لدينا إن الحديث،
أقول وكدت الشهوة، رنني يرن صوته كان وهنا أقول؟» ما أتفهم الزبد، وليونة الحرير

الغزل. رنني
من عونًا أكرب لنا لكنت — املحيَّا بقبيح فلست — املليح وجهك قيمة عرفت أنك «لو

«… هذا موقفك
أفرتيها بأشياء أو أعرفها، ال بأشياء أحدثك أن أستطيع وال الصدق، أقول «أنا –

كذبًا.» عليك
الكالم؟» تريد فلست «إذن –

ولذلك — جرشجورن يل قال كما — «دوروجان» هو طالبه وكان التليفون، دق هنا
يف رشطي إىل وُسلِّمت غرفته، من مًعا وخرجنا البهو، يف بانتظاره أتفضل أن إيلَّ طلب

الرسمية. حلته
انتظاري.» يف املواطن هذا «خلِّ جرشجورن: قال

وشبكوا الحائط إىل وجوههم أداروا خمسة، أو رجال أربعة ذاك إذ البهو يف وكان
ظهورهم. وراء أيديهم

وقف معهم اذهب املواطن، «أيها وقال: الرجال أولئك تجاه دفًعا الرشطي فدفعني
وقفتهم.» مثل

جرشجورن.» الرفيق من بطلب هنا فأنا سجينًا، لست «لكنني –
أن وإياك ظهرك، وراء يديك وشبك الحائط واجه به، آمرك ما اصنع «اخرس، –

الحائط.» إىل رأسك تسند وال كال، خلفك، إىل برأسك تدور
بعًضا بعضنا يرى أن مقدورنا يف يكن ولم الرجال، هؤالء من بالقرب فوقفت
ظهورنا، وراء يدور عما شيئًا نعلم أن مستطاعنا يف كان وال الخافت، البهو نور يف
سمعت قد وكنت الصف، يف ووقفوا آخرون ناس خاللها جاء ساعات، أربع هناك ووقفت
القسم قاموس يحتويها التي التعذيب ألوان أهون من وهو التعذيب، من الرضب بهذا

عذابًا. جسدي يف أعانيه ذا أنا وها السيايس،
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ساعة عدًما فيها يواجه التي الوقفة هذه مثل عىل يرغم لم إنسان عىل ويستحيل
تزداد وقدماك وذراعاك فيداك وقفها، ما إذا به شاعر عساه ما يتصور أن ساعة، بعد
إصبع كل جسمك، من جزء كل كأن وتحس دقيقة عليك مرت كلما تصلبًا وتزداد ثقًال،
الهموم من فتحس … عليك ثقله له منفصل يشء كأنه إصبع، كل من مفصل كل فيه،
العبء، هذا احتمال تستطيع ال أنك وتشعر أحمال، فوق أحماًال سحًقا تسحقك التي

… إياه حامًال تظل ذلك ومع
جاءت تحطيًما، القلب تحطم رصخات البهو عىل تُْفتَح التي الغرف من وجاءت
تلك ففي األرض، عىل أجساد ووْقع رضبات وصوت ولعنات، رصخات الغرف تلك من
وقفتي وقفت كم أدري ولست بالويل، ويتهددونهم ويُرضبون يُسألون أشخاص الغرف

يغني: رجل وأخذ البهو، طرف من آتية وأصواتًا أقدام وقع سمعت حني تلك

التفاح شجرة بستاننا يف أينعت لقد
ورقة. وشذى قوة فامتألت

هذا تسد لم إذا يانًعا أنت جسمك ألجعلن تاهلل هذا، حلقك «سد رشطي: فصاح
الحلق.»

مطبًقا.» جنونًا مجنون فهو له، صياحك من فائدة «ال –
ال حيث إىل عنا تبعد الناس من الجماعة تلك كانت إذ للرشطي، قائل قال هكذا

أدري.
بها، أشعر أن دون اإلذالل دموع عيني من وسالت بارد، بعرق جسدي تندى
أحس ما أحتمل أعد لم حتى حكٍّا، لجلده يريد َمن إحساس كله جسدي يف وأحسست
يل م هشَّ وإال كانتا كما يديَّ أعيد أن الحارس أمرني جلدي، ألحك يدي فككت فلما به،
يشبه ال عواءً فسمعت ذلك، بتهديده أراد ما يل يوضح أن أراد وكأنما تهشيًما، رأيس
من إنسانًا مصدره يكون أن يستحيل يكاد عواء عواء، من األرض هذه عىل تسمعه ما
ضوء وأخذ … كان أين أدري ال مكان من خلفي من آتيًا العواء هذا وسمعت البرش،

الرمادي. الحائط عىل منعكًسا رأيته فقد البهو إىل يتسلل النهار
األعمال من فلدينا انتظارك، أمد إطالة عىل آلسف وإني كرافتشنكو، يا «تعاَل –

أكداس.» منها لدينا أكداس،
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وجهي له فأدرت مرح، عذب صوت يف يتكلم كان «جرشجورن»، هو املتكلم وكان
بالراحة جلستي يف أحس لم لكني مكتبه، يف وجلست أعي، ال غشية يف وكأني تبعته ثم
أحمال فوق بأحمال األرض إىل مسمرٍّا أزال ال كأنني واقًفا، أزال ال كأنني كنت بل تعود،
لم متفرقة، كلمات إال منها أسمع فلم أسئلة، يسألني «جرشجورن» وأخذ التعب، من

مفهوًما. معنًى إيلَّ تحمل
إىل وسأعود النوم، إىل حاجة يف فأنت قليًال ونم دارك إىل اآلن اذهب «حسن، –
شأن من ليست القصار األحاديث هذه أن تنَس وال وجيزة، فرتة بعد … جديد من طلبك
فستندم ألحد؛ عنها يشء منك أفلت ما فإذا بيننا، مكتوم رس إنها وغريي، غريك أحد

مندم.» ساعة والت
نعاس غري يف واستلقيت الثلج برودة يف بماء جسدي غسلت الفندق، إىل عدت فلما
من رسالة وجدت وهناك العمل، ساعة جاءت حتى فراشه ينظم من يجد لم رسير عىل

الليل. منتصف يف إليهم بالذهاب تأمرني انتظاري، يف السيايس القسم
أن األمر أول يف كاد بل أعهده، لم نحو عىل بًا مؤدَّ الليلة تلك يف «جرشجورن» وكان
إيلَّ قدم أن حد إىل ذلك يف وذهب صديقه، إزاء الصدوق الصديق يكون كما إزائي يكون
وأضطره لياقة، أو رأفة غري يف أعامله إني يل: فقال قبولها، أبيت لكني وفطائر، شايًا
انتظاري أمد أطال حني ذلك: مثال الكارس، الوحش سلوك نحوي يسلك أن اضطراًرا
تظن هل وسألني الكارس، الوحش هذا أبًدا يكن لم أمره حقيقة يف أنه مع البهو، يف
ماذا ولكن مهمتي؟ بأداء أستمتع تظنني هل متعة؟ النفس يف يبعث مما هذا منصبي

بواجبه؟ قوي شعور ذا هللا خلقه إنسان يفعل
لك وسيقدر كرافتشنكو، يا العون بعض تعاوننا أن تستطيع الليلة «إنك قال: ثم
نطلب ولن الصنيع، هذا الحزب لك سيقدر كما صنيع، من له تقدمه ما السيايس القسم

الطلب.» يف فنرسف إليك
تريدون؟» عون «وأي –

مهندًسا، بوصفك حرٍّا مخلًصا تكتبه الذي توقيعك توقيعك، سوى يشء «ال –
بأمر يتعلق ألنه خطري األمر أن وسرتى الحزب، يف وعضًوا السوفيت، رجال من ومديًرا
شوائب، صناعتها يف الكيميائية الدفاع مرشوعات إىل أنابيب مصنعكم أرسل فلقد الدفاع،
غاية واألمر املعدن، صنع الذي أنت تكن لم إذ بالطبع، أنت خطأك ذلك يف الخطأ وليس
إىل وصل حتى يهبط وأخذ موسكو يف بدأ اإلتالف عىل منظم تآمر فهو الوضوح، يف
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للشعب عدوٍّا كان «روجوشفسكي» املصنع مدير حيث «زابوروزستال» إىل ثم خاركوف
األنابيب.» لصناعة إليكم أرسل الذي املعدن صهر وهنالك عليه، مقبوض اآلن وهو

الذي فاملعدن الرشطة، خيال خلقه شنيع وهم كلها الفكرة أن أتبني أن ألبث فلم
التقارير ذلك يف بعثت ولطاملا رديئة، طبيعة من معدنًا كان ما كثريًا إلينا يُْرَسل كان
إصالح يف اليأس من بيشء أحيانًا يشعران و«فشنف» «براتشكو» وكان واالحتجاجات،
«أورزنكدز» املعرفة كل يعرفها بسيطة فنية أخطاء األمر يف كان لكن الخطأ، هذا
عىل القائمني العمال عند الخربة قلة مبعثها أخطاء وهي و«إيفانتشنكو»، و«بياتاكوف»

النية. سوء ال املعادن، صهر
ورداءة املعدن شوائب أن من يقني عىل أبًدا لست جرشجورن رفيقي يا «أوًال فقلت:
أن تريدني التي الوثيقة هذه أقرأ أن أود وثانيًا مقصود، إتالف إىل يرجعان صنفه

أوقعها.»
ورقة عرشين من تقرب أوراق من حزمة وناولني تشاء.» كما اقرأها ذي هي «ها –

متالصقة. أسطر يف الكاتبة اآللة عىل بَت ُرضِ كبرية
تعاورتني القراءة يف مضيت وكلما نحوها، أو ساعة مهل عىل أقرؤها فأخذت
واألكاذيب الحقائق أنصاف من عجيبًا مزيًجا وجدتها إذ وبرودة، حرارة من موجات
منها كان بحيث وذكاء، حرص عىل يدل نحو عىل بعض مع بعضها تألف الرصيحة،
تتخذ ولكي محكًما، حبًكا خيوطها حبكت مضحكة» «ملأساة طيب نموذج النهاية يف
بينها كان إذ كثريًا، منها عرفت وهناك، هنا أسماء فيها ذُِكَرت الصدق، صبغة الوثيقة
مصانع ملديري وأخرى بالدنا، يف والصلب الكيمياء صناعتَي يف املهندسني ألعالم أسماء
إدارات يف يعملون موظفني وأسماء «إيفانتشنكو» اسم كذلك بينها وكان عمال؛ ورؤساء
مشهورين قوم من عجيب «مزيج» فيها كان وبالجملة «بياتاكوف»، واسم مختلفة،

مغمورين. وآخرين
كانت إذ خاص، منطقي سياق مع تجري الوثيقة تلك يف املؤلفة القصة كانت
املقدمة بصحة أعمى تسليًما تسلم أن رشط عىل بعض، مع بعضها تتسق أطرافها
من القصة، حوادث تمسهم الذين الناس هؤالء أن وهي أال القصة، عليها بُنِيَت التي
ورؤساء «زابارزهي» يف الصهر عمال إىل موسكو، يف العليا الهيئات يف األعالم املشهورين
التدريب تناولهم أعضائها كل واحدة، مؤامرة يؤلفون جميًعا كانوا نيقوبول، يف العمال

الشياطني. ومهارة بالجرأة جميًعا أعضاؤها وتميز املتقن،
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صنعت لقد الوثيقة، هذه مثل توقيع أستطيع «ال قلت: قراءتها من فرغت فلما
أعرفه ما كل هذا بشوائب، مشوبًا أحيانًا الصلب وكان إيلَّ، أُْرِسَل الذي الصلب من أنابيب

أوقعه.» أن يمكنني ما كل وهذا
الطليعة يف أو البالد يف األساتذة خرية من هم رجال عها وقَّ إذن ملاذا جميل، «جد –
والتخصص؟» الخربة يف هؤالء منزلة فوق منزلة يف نفسك تضع هل املصانع، مديري بني
البارزين السوفيت علماء من لطائفة توقيعات عىل تحتوي كانت الوثيقة أن والحق
لكني املقصود»، «اإلتالف هو رأيهم عليه أجمع الذي الحكم وكان النابهني، واملهندسني
أني غري توقيعاتهم، عىل الناس هؤالء من حصلوا كيف لنفيس ر أصوِّ أن يف عًرسا أجد لم
دراية به يل ليس يشء عىل أشهد لن أنني أكرر أن سوى وسعي يف يكن لم الصدد هذا يف

شخصية.
هذه مثل مني أردت إذا مشوبًا، كان املعدن بأن الشهادة من عندي مانع «ال فقلت:

الشهادة!»
لسنا شوائب! اآلن؟ أنت أين أنسيت «كرافتشنكو»؟ يا اآلن بنكاتك تهاذرني «هل –
كان األنابيب إنتاج ألن اإلتالف؛ لتهمة إثباتًا منك نريد وإنما ذلك، عىل شهادة منك نريد

إرشافك.» تحت
الفجر، مطلع حتى وجهي يف ويرصخ يحاج «جرشجورن» وأخذ صامتًا، فلبثت
املتهمني أن وهو بمكان، «البداهة» من األمر أن كيف يل ويبني فقرات يل يقرأ وأخذ
مما الرغم عىل — البداهة رؤية واحًدا شيئًا إال أَر لم لكني اإلتالف، نية عندهم كانت
مني يحصل أن أُمر قد نيقوبول يف السيايس القسم أن وهو — تعب من يغشاني كان
تلك شهادتي كانت إذ مبارش، غري مني اعرتاف بمثابة األمر حقيقة يف هو توقيع عىل
عىل وافقُت ما فإذا الجامح، خيالهم لهم فرضها التي الحلقات سلسلة يف مفقودة حلقة
شباكها، يف نفيس أوقعت فقد حلقاتها، للسلسلة تتم بحيث الشاغرة الثغرة هذه سد
معناه توقيعي أن جالء يف رأيت لكني التوقيع، رفضت حني بطولة عن أصدر فلم وإذن

بموتي. ترصيح إمضاء
دني وتوعَّ بعًضا، بعضها يلحق أخذ التي بالشتائم وشيَّعني الخروج إيلَّ طلب وأخريًا

مليٍّا. األمر يف أفكر لم إذا الويل
بعد ليلة السيايس القسم رياسة إىل فأُْستدعى طوال، شهور مضت النحو هذا وعىل
هذه يل دبروا ولقد اإلغراء، بأساليب ووعدي وتوعدي استجوابي يعاودون حيث ليلة،
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فال النهار طيلة أعمل فكنت كياني، ليحطموا — عني النوم انقطاع محنة — املحنة
«دليل» بأنه سيفرسونه فشل أو خطأ أي ألن الجديد؛ منصبي يف بالرتاخي لنفيس أسمح
التعذيب. ذلك مثل يف الليل معظم أنفق كنت ثم بها، رموني التي اإلتالف تهمة عىل جديد
لجنة رفعت إذ الوقت، ذلك إبان بعجالته يدور الحزب يف العدالة دوالب وأخذ
رئيس وأيَّد األسانيد، تدحضها إيلَّ املوجهة التهم بأن كارهة وهي تقريرها جديدة تحقيق
هذا أن من الرغم وعىل قضيتي، يف به حكم قد «فيلني» كان ما «كوندراشني» اللجنة
لجنة إليها انتهت التي النتيجة لهذه يأسف لم فإنه جبانًا، وصوليٍّا كان الجديد األمني
حينئٍذ وكنت مهنئًا، ذراعي عىل وضغط الناظرين من املكان خال حتى فانتظر التحقيق،
«خرية من معدوًدا النظرية الوجهة من كنت بل الحزب، أعضاء من معدوًدا أزال ال

البالد. حكام بني املمتازة الصفوة ومن الخرية»
جديدة بتهم يقذفونني وأخذوا عني، ينقطع لم البغيض اللييل التعذيب هذا لكن
وفشنف وبراتشكو مارجولني الوحوش»: «الكالب بهؤالء صالتي ما فمثًال: مساء، كل
«الجاسوس دوبنسكي جانب إىل وقفت أني يحدث ألم وروزنجولتز؟ وفيلني وإيفانتشنكو
اسم كل وكان زملان؟ الفايش» «الجاسوس ل والراحة املعونة أسباب أهيئ ألم املنشفي»؟
مادة لجرشجورن يتيح املوضوعات هذه من جديد موضوع وكل األسماء هذه من جديد
حوايس وأصاب دواًرا رأيس دار لقد حتى ومهدًدا، مستجوبًا ساعات فيها يظل جديدة

وعضالتي. أعصابي كل يف باأللم وأحسست الخدر
التي اليقظة أثر يكون كيف ليعلم الجنود من القتال حومات يف حارب من إن
عن الجزر أبعده وقد املاء عىل السابح به يشعر بما شعرت فقد النعاس، يتخللها ال
املاء، سطح عىل سابًحا ولبث تهافت، يف أطرافه يحرك فأخذ طويلة، مسافة الشاطئ

قوته. قطرات من قطرة آخر جسده من تدفقت آملته، لطمة املوج لطمه كلما لكنه
الحائط، أواجه خمًسا أو ساعات أربع البهو يف واقًفا تركوني أن مساء ذات وحدث
لم إذ يأسف إنه قائًال: استجواب، بغري منزيل إىل بالعودة جرشجورن يل أذن وبعدئٍذ
لم جديدة بتهمة التالية الليلة يف رماني ثم «محادثتي»، يف للميض فسحة وقته يف يجد

قبل. من قط تُذَْكر
أمريكيان؟» رجالن كرافتشنكو يا معك يسكن «ألم –

األمريكية.» اآلالت بعض تشغيل يف يعاوناننا كانا «نعم، –
سواك؟» يخرت ولم بالذات، أنت معك «براتشكو» الخائن أسكنهما «وملاذا –

كبري.» منزل يف وحدي أسكن وكنت أعزب ألني ذلك كان «ربما –
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السوفيتي؟» الحكم نظام من األجنبيني لهذين شكوَت أن قط يحدث ألم يل: «قل –
تحقق أن وتستطيع الروسيا يف يزاالن ال وهما شيئًا، لهما أْشُك لم بالطبع «كال –

ذلك.»
بهذين يربطك كان ماذا وقاحتك، سئمت فقد أصنعه، أن أستطيع ماذا يل تقل «ال –

سياسية؟» صالت من األمريكيني
كان كما رقيقة معاملة عاملتهما ولقد سياسية، صلة أية وبينهما بيني يكن «لم –

أفعل.» أن واجبي عيلَّ يحتم
املتحدة.» الواليات من اآلالت تلك بتوريد أمر الذي هو إيفانتشنكو «لكن –

«نعم.» –
خطط مًعا دبرا قد األمريكي واملصنع إيفانتشنكو يكون أن الجائز فمن «وإذن –

اإلتالف.»
ذلك.» من بيشء يل علم «ال –

«… ولكن وسذاجته، الحمل براءة يف فأنت لك؟ علم «ال –
عن يفصح أن وشك عىل كأنه بالويل املنذر نغمة ويف هدوء يف يتكلم أخذ وهنا
كذلك؟» أليس خاركوف، يف األمريكيني هذين زرت «لكنك تحطيًما، بنياني تحطم حقيقة
فندق إىل معه أذهب أن يف فألح الطريق يف مصادفة أحدهما القيت «نعم، –

اللياقة.» حدود عىل أخرج أن دون دعوته رفض أستطع ولم كرازنايا،
بموسكو؟» فندق يف أخرى مرة قابلتهما «ثم –

منضدة عىل األمريكيان وكان وحدي، مرتوبول فندق يف آكل كنت فقد «كال، –
أمامي يكن ولم األكل، قاعة يف باسمي فناديا فتاتني، مع يرشبان اآلخر الجانب يف أخرى
دقائق خمس معهما فجلست رشاب، من يل قدماه ما وأقبل إليهما أذهب أن سوى سبيل

انرصفت.» ثم ذلك نحو أو
وملاذا استوكهلم؟ إىل مفاجئة رحلة يف األمريكيني صاحبيك أحد طار «وملاذا –

هدية؟» لك أحرض
ينبئني أن يربر ما ثمة يكن ولم خاصة، لشئون هناك ذهب أنه هو أعلمه ما «كل –
خاصة أخرى ومواد الخاص الصلب من قطعة كانت فقد الهدية عن وأما سفره، بأسباب
إيلَّ أسداه فضل منه ذلك فكان بالدنا، يف صناعته وسعنا يف يكن لم مما الحرارة بقياس

مصنعنا.» وإىل
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السوفيت، مناهضة يف تعليمات «إيفانتشنكو» إىل أحرض ذلك جانب إىل «لكنه –
كذلك؟» أليس استوكهلم، يف الثورة تعاليم تقاوم دوائر من أحرضها

ذلك.» من بيشء يل علم «ال –
ويدخل فجأة يفتح الباب وإذا ساعات، بضع األمريكيني عن استجوابي استغرق
منحرفتني الغليظتان شفتاه وكانت الغضب، سورة يف وهو القبيح بجسمه «دوروجان»

احرتاًما. «جرشجورن» له ووقف بغيضة، هيئة يف
أن فرصة املتالف لهذا تركك يف تنفقه أن تبغي الوقت من كم «جرشجورن، –
أخطأنا لقد قذرة؟ بالية خرقة أم السيايس القسم من رشطي أأنت خنرصه؟ حول ك يلُفَّ
بحيث املحلية اللجنة مع التهاون بدل مىض، عام منذ عليه القبض عدم يف الخطأ كل

قضيته.» يف تخبط تركناها
حرضة يف يرتعش أنه خافيًا يكن ولم «جرشجورن» عىل الفزع عالمات فبدت

رئيسه.
شهر مدى ليلة كل عميل مادة وجعلته وسعي، كل بذلت لقد الرئيس، رفيقي «يا –

«… رصامة أشد أساليب معه نستخدم أن أردت فإذا كامل،
عليائه. من إيلَّ ينظر وجعل «دوروجان» فأهمله

الصميم!» يف اإلصابة بك نزلت وإال كرافتشنكو يا «حذار –
«جرشجورن» أطلق فلما قوية، رضبة خلفه من الباب يرضب وهو وخرج ذلك قال
إذ «دوروجان» إىل أتحدث أن نفيس وبني بيني قررت نحوها، أو بساعة ذلك بعد رساحي
الواقف للحارس اسمي فأعطيت الوجوه، من وجه أي عىل تنتهي أن املحنة لهذه أردت

بالدخول. اإلذن وجاءني بابه، عند
الجحيم؟» لعنات من تريد ماذا «هيه، دوروجان: بي فصاح

كل ويف … طويًال أمًدا العذاب قاسيت لقد مني، تريدون ماذا أسألك أن «أردت –
يف عضو «دوروجان» رفيقي يا إنك خيالهم، نسج من جديد باتهام عيلَّ يطلعون ليلة
«… شيوعيٍّا باعتبارك منك أللتمس وإني مرتني، بُرِّئت أني وتعلم املحلية، اللجنة مكتب
ولطمني الهائج، الثور كأنه عيلَّ وهجم العبارة بهذه صاح شيوعيٍّا!» «باعتباري –
وجعل أختنق، حتى بأصابعه يضغط وجعل حلقي من وجذبني لطمتني، خدي عىل بكفه
يداه فكانت قويٍّا رجًال وكان اليسار، وذات اليمني ذات عنيًفا هزٍّا يهزني نفسه الوقت يف
يسود يشء كل أخذ حتى زرُّها، واشتد فشيئًا شيئًا حلقي عىل زرَّت حديد من مقابض

… عيني يف
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باب من يدفعني أن قبل العبارة هذه يقول سمعته بك!» أفتك أن قبل «اخرج –
دفًعا. غرفته

قبضة عنقي عن تراخت حتى دقائق بضع هناك وظللت الحائط حذاء فرتنحت
وصعدت فيه، أقيم كنت الذي الفندق إىل الرجوع استطعت كيف أدري أكاد وال الحديد،

عميق. نُعاس يف واستغرقت الرسير عىل ارتميت ثم ألم يف السلم
«جرشجورن» ودخل مكتبي باب انفتح الظهر، بعد الواحدة الساعة حول يوم وذات

بك!» ليمسك جاء «لقد لنفيس: فقلت معطفه، عن الثلج ينفض وهو
«أين االطمئنان عىل باعثًا «أهًال» كلمة فجاءت قال هكذا كرافتشنكو.» يا «أهًال –

الكيميائي؟» معملكم رئيس بتشكوف فالنتني املهندس
الكهربائي.» الصاهر يف اآلن يشتغلون إذ الصب قسم يف اآلن «هو –

السبب.» له تقل وال حاًال، حاًال، طلبه يف «ابعث –
يرتك أن يستطيع ال إنه فقال: للقائي، واستدعيته املرسة عىل «بتشكوف» فطلبت

مهمته. من يفرغ حتى أمهله أن وتوسل الصهر، عملية
السماعة. وأنزلت ذلك قلت هام.» األمر ألن يشء كل فاترك آسف، «أنا –

كل عىل ألنه بتشكوف؟ تطلب جئت ملاذا أعرف أن يل «هل جرشجورن: وسألت
رياستي.» تحت يقعون ممن حال

لك؟ كافيًا درًسا الليلة تلك دوروجان بك أنزله ما يكن ألم كرافتشنكو، يا «اسمع –
عرشة.» الحادية الساعة يف الليلة مكتبي إىل تعاَل الرتويض، عسري إنك

فأنام؟» واحدة ليلة أسرتيح أن يمكن «أال –
جفنيك.» ملء تنم قليًال، معنا وتعاون توقعه، أن نريدك ما ع «وقِّ –

يتصبب العمل، مالبس مرتديًا وكان ا، رشٍّ لنفسه يتوقع ال وهو «بتشكوف» وجاء
الرماد. وجهه ويلوث عرقه

ولم زائري لحظ ثم محييًا ذلك يل قال أندريفتش.» فكتور يا سعيد «نهار –
رفيقي يا سعيد «نهار أخرى: تحية تحيته إىل فأضاف ا، رشٍّ لنفسه ع يتوقَّ بعُد يكن

يده. عن أغىض جرشجورن لكن جرشجورن، ليصافح بده ومد جرشجورن.»
املتالف!» أيها «الرفيق» بكلمة تخاطبني «ال –

تعرفني؟» ألست جرشجورن؟ رفيقي يا الخطب «ما –
اسمك؟» ما جيًدا، «أعرفك –

«بتشكوف.» –
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األوىل؟» أسماؤك «وما –
إيفانوفتش.» «فالنتني –

معي!» تعاَل التخريب، بتهمة عليك مقبوض «أنت –
شيئًا.» أفهم لست جرى؟ ماذا «لكن –

رس.» األمام إىل «اعتداًال! وقال: سجينه نحو وصوبه مسدسه جرشجورن فأخرج
السيايس. القسم موظف يتبعه أمره، من حرية يف وهو الشاب املهندس فسار

عىل أوقع أن الخري من أليس قوة، من ذرة لديَّ تعد لم إذ مكتبي باب فأقفلت
هؤالء إزاء أرجو فرصة أي العصيان؟ فائدة ما أوقعه؟ أن يريدونني ما وكل يشء أي

القوة؟ أسكرتهم الذين الغالظ
لقائي تريد الشابة بتشكوف زوجة جاءت حتى ساعة ذلك بعد تمِض ولم
بتشكوف زوجة جاءت عمرها؟ من الثاني عامها يف كانت التي طفلتهما معها مستصحبة
كذلك، تبكي ابنتها وكانت جنون، مسها َمْن بكاءَ تبكي جاءت — جمال لذات وإنها —
ملا التعب مزدوج كنت الليل، كان فلما … عليهما الطمأنينة أنزل وأن أسكتهما أن فأردت
قضيت ذلك ومع الخاصة، متاعبي من أعانيه كنت عما فضًال اليوم حوادث من شهدته

توتر. عىل توتًرا فزادتها أعصابي عىل الوقع شديدة كانت طويلة استجوابية جلسة
قد أن فيظهر أربعة، أو أيام بثالثة ذلك بعد أخرى مرة بتشكوف زوجة وجاءتني
كان مما املصنع أدوات من ذلك وغري توقيت وساعة تصوير آلة زوجها مكتب من ضاع
السجني زوجها استحقاق لها يدفع أن املايل القسم فأبى مكتبه، يف به يحتفظ زوجها
من يعلم ال إنه فأقسم وسألته بتشكوف، مساعد فناديت الضائعة، األدوات تردَّ حتى
بجرشجورن أتصل أن واضطررت رسقها، أنه يف قويٍّا شكٍّا شككت لكني شيئًا، أمرها

وطفلتها. املرأة بحالة ذلك إىل مدفوًعا
أدوات.» من وغريهما والساعة التصوير آلة وضع أين بتشكوف تسأل أن «أرجوك –

متوسًال. لجرشجورن قلت هكذا
معه.» بالحديث لك وسآذن فورك من تعاَل أنت، «سله قائًال: جرشجورن فأجابني
ولم السجني، الكيميائي املهندس وبني بيني اللقاء هذا يدبر أن أراد ملاذا أدِر ولم
أن وأمره للحارس الجرس جرشجورن فدق السيايس، القسم يف كنت حتى ساعة تمِض
تكاد ال «بتشكوف» وبينهما رشطيان عاد أن إال هو وما الزنزانة»، «من السجني يحرض
وإحدى بالكدمات، مليئًا متورًما وجهه كان لرؤيته، جسمي فاهتز هيئته، من تعرفه
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ممزقة — مرتديها وهو عليه قبض التي الحلة وهي — شغله حلة وكانت مقفلة، عينيه
رائحة هي كريهة، رائحة منه وفاحت بالدم، مرضجتني كانتا ويداه بالدماء، ملوثة
الشاب املهندس ذلك بعينه هو املحطم املخلوق هذا أن أصدق فلم واملرض، السجن

قالئل. أيام منذ مكتبي إىل جاء الذي الوسيم
مما ملحة عىل يطلعني أن أراد فقد الحضور، جرشجورن إيلَّ طلب ملاذا وعرفت

معه. «التعاون» يرفضون الذين ألولئك يحدث
وساعة التصوير آلة تركت «أين املوئس: املنظر هذا عن بنظراتي أميل وأنا فقلت

إيفانوفتش؟» فالنتني يا املصنع أدوات من وغريهما التوقيت
األشياء هذه «كل ألم: من يعاني وهو الرجل صوت متهدج، صوت يف فأجاب

العمل.» يف يستخدمها كان فقد مساعدي، عند تركتها أندريفتش فكتور يا
عنه.» أسألك أن أردت ما كل فذلك «شكًرا، –

ذلك قال «… ماريوزا املسكينة حبيبتي … وابنتي زوجتي … أندريفتش «فكتور –
مسموع. بصوت يبكي وأخذ

وقال: الشعر يغطيها التي يده بقبضة مكتبه سطح عىل جرشجورن فرضب
من ترويضك بدأنا وإال املرسحية الحركات هذه نريد لسنا بتشكوف، يا هذا «حسبنا
هذا من اخرج قسمك، يف يشتغلون الذين العمال مت سمَّ حني بكيت قد أظنك فما جديد،

املكان.»
قريب عهد منذ كنا فقد «بتشكوف»، إىل َهت ُوجِّ التي التهمة كانت فتلك وإذن
يف النيرتوس بحامض نقشه من بد ال وكان ساذج صلب من أنابيب صناعة يف نشتغل
للتعليمات وفًقا أداؤه يجب ما للعمال بتشكوف فبني لذلك، تَُعدَّ لم الخشب من أحواض
تسمم فأصابهم تعليماته خالفوا أن العمال من ألربعة فحدث املصانع، كل تتبعها التي
العمال «بتسميم» بتشكوف يتهمون — يظهر فيما — أوالء هم وها املستشفى، إىل ونُِقلُوا
العمال حشد هي منها املقصودة والغاية ابتكاًرا، التهم أحدث هذه فكانت عمد! عن
الجنون. من رضبًا كانت بل فحسب، معقولة غري التهمة تكن ولم املهندسني، ملناهضة
رجال من رجًال كان الذي «بتشكوف» مساعد استدعيت املصنع إىل عدت وملا
السيايس القسم إىل بإرساله فأنذرته رجاله، من «بتشكوف» يكن لم حني يف الحزب،
دقيقتان مضت فما دقائق، عرش يف مكتبي إىل املفقودة األشياء يرد لم إذا الرسقة بتهمة
إىل فتسلمها لتأخذها بتشكوف زوجة جاءت وملا مكتبي، عىل األدوات تلك كانت حتى

زوجها. رأيت أني أنبأتها اإلدارة مكتب
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استوحش قد وبالطبع الراحة، عالمات عليه وتبدو بخري «فالنتني قائًال: وكذبت
حبه والبنتك لك يرسل وهو الهموم، تأخذنك فال أطمئنك أن إيلَّ طلب لكنه عنه، لغيابك

وقبالته.»
بعدئٍذ، قط أرها ولم وانرصفت، فشكرتني املنكودة؟ املرأة لتلك ذلك غري أقول وماذا

زوجها. أصاب ماذا أدري ولست
فرتات يف إال الليل أثناء السيايس القسم يؤرقني ال الخريف أيام معظم ظللت
غري موصول نحو عىل محاكمتي استأنفوا ختامه، من ١٩٣٧م عام اقرتب فلما متقطعة،
فيها، معي «التحدث» ل جديدة موضوعات يجدوا أن قط عليهم يتعذر ولم مقطوع،
ال كان مضاعفات استتبعت الصناعة رجال من جديدة طائفة عىل بالفصل ُقِيضَ فكلما
اجتنبتها طاملا التي الخطوة خطوت فقط وعندئٍذ فيها، شهادتي طلب عن لهم مندوحة

التحقيق. رجال إىل اإلساءة خشية
بمدينة الكائن فرعها مقر يف العليا املركزية اللجنة من املراقبة لهيئة كتبت
دليل، يؤيدها ال التي اإلتالف بتهمة مطاردة من يصيبني ما لها أشكو دنيربوبرتوفسك،
املحاكمات هذه أحفظ أن مرة مائة أنذروني ألنهم السيايس؛ القسم شكواي يف أذكر ولم
— األقل عىل النظرية الوجهة من — املراقبة فهيئة الحزب، عن حتى مكتوًما ا رسٍّ الليلية
من طلبي وبنيت كرامتهم، عىل لهم وتحافظ الحزب أعضاء حقوق ترعى أن واجبها من
أن الهيئة إىل فطلبت صحيفتي، يف وأثبتوه إيلَّ وجهوه الذي التأنيب عىل الشكلية الوجهة

الوصمة. هذه عني تمحو
تشكو؟ فلماذا برأتك قد املحلية اللجنة إن يل: فقال قالئل، أيام بعد محقق فجاء

هيئة تراجع أن وأحب يزول، أن وينبغي ضدي مثبت تأنيب ثمة يزال «ال له: فقلت
بعد ليلة بها يقذفونني التي الرئيسية التهم له ولخصت تهم.» من إيلَّ ه يوجَّ ما املراقبة

ليلة.
إدارة يف وذاك هذا ويقابل هناك إىل هنا من فيها يتنقل أيام عدة املحقق فأنفق
نادًرا، إال ينقطع ال طريقه يف مىض اللييل استجوابي لكن سافر، ثم املصنع، ويف الحزب
مدة عني غابوا الذين أصدقائي يكد ولم دائًما، التهابًا عيناي والتهبت جسدي فنحل

مشقة. يف إال يعرفونني طويلة
الديمقراطية» «االنتخابات عن بالالفتات غاصة العهد ذلك يف نيقوبول وكانت
يف الروسيا أهل يبارش أن املفروض فكان السوفيتي، الدستور ظل يف الروسيا يف األوىل
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أعضاء انتخاب وهو به، يفاخرون الذي حقهم ١٩٣٧م عام ديسمرب من عرش الثاني
الجدران عىل املعلقة اإلعالنات وكانت الرسي، االقرتاع بطريقة العليا السوفيتية الهيئة
املنجنيز ومناجم التعدين مصانع ويف نيقوبول شوارع يف الالسلكي ومكربات والصحف

الفضاء. له يهتز نًرشا السارة األخبار هذه تنرش
ال السعيدة! االشرتاكية الحياة جانب يف صوِّتوا وأيدوه! الحزب حول «اجتمعوا
روحه يف الدساتري أمعن الرسي! االقرتاع يف حقه استعمال يف يتهاون أن ألحد ينبغي

ستالني!» الرفيق املحبوب وزعيمنا رائدنا فليحي الديمقراطية!
وبالطبع غريي، الناس ماليني وآالم آالمي من ساخرة مهزلة يل يلوح هذا كل فكان
وما الشعبية االجتماعات شأن فشأنها الجد، نظرة «االنتخابات» هذه إىل أحد ينظر لم
لهم، ُرِسَمت كما الناس ينفذها شكلية شعائر عن عبارة هي قرارات، من فيها يتخذ
يحاولون ال ظاهرة امللل عالمات وعليهم يذهبون فرتاهم بالخوف، ذلك إىل مدفوعني
بالعبارات مدوية الالسلكي أبواق وتسمع الحركة عىل القائمني ترى بينما إخفاءها،
الصناعية، جماعتنا من آخرين عىل القبض يُْلَقى كان نفسه الوقت ذلك ويف الجوفاء،

وغريهما. «رومانتشنكو» الكهربائيني كبري وعىل «ب» املايل قسمنا رئيس عىل فُقِبَض
تسلمت حتى املدينة يف طويل صف يف وقفت ديسمرب من عرش الثاني اليوم ويف
كتبها أسماء من واحدة قائمة عىل تحتوي فوجدتها الرسي»، االقرتاع «بطاقة األمر آخر
وال «ال»، أو «نعم» بكتابة حتى يسمح ما الفراغ من البطاقة عىل يكن ولم الحزب،
من اسم عىل نوافق ال كنا إذا إننا لنا: وقالوا أخرى، أسماء لكتابة فراغ فيها كان
الورق قطعة وثنيت املقفلة الحجرية فدخلت حذفه، يف الحق فلنا املكتوبة األسماء هذه
مصنعنا من ذهبوا الذين اآلالف الخمسة من أحًدا أن وأظن االقرتاع، صندوق يف ورميتها
املوافقة بهذه تزهى الصحف وراحت واحد، اسم حذف عىل يجرؤ لم أصواتهم، إلعطاء

السعيدة». «الحياة عىل اإلجماعية
أنفسهم وينعشون الناس فيه يجتمع يوًما فكان عامة، عطلة االنتخابات يوم جعلوا
عدة البهو يف واقًفا يرتكني أن اليوم بذلك احتفاله جعل فقد «جرشجورن» أما شاءوا، بما
«إيفانتشنكو» أن أسئلته من وفهمت يستجوبني، وهو وحشيته يف يشتط وأن ساعات،
رسمها التي االتهام صورة يتمموا فلكي األنابيب، خراطة صناعة يف باإلتالف متهم

الجرم. ذلك اقرتاف عىل معه بالتعاون «اعرتايف» من بد ال كان السيايس القسم
أعلم.» مما أكثر أنبئك أن أستطيع ال «برصاحة قويل: له أكرر فتئت فما
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هذه أريد ولست الحقائق هو منك أريده ما إن الرصاحة، بهذه الجحيم «إىل –
لكنت إذن املالئم، الوقت يف الفخ يف نوقعك لم إننا خسارة، من لها يا امللتوية، الرصاحة

نشتهي.» بما مرنًا لينًا اآلن
العذاب هذا لنهاية شوًقا أتحرق كنت ألنني الرتاخي؛ إىل طريقها يف مقاومتي كانت
يف أحلم أحيانًا وكنت رشوط، من شاءوا ما النهاية لهذه أقبل أن وأوشكت الطويل،
كبرية بأحرف اسمي وقعت وقد نفيس فأرى تياره يف الحلم يجرفني حتى يقظتي
أخذوا وقد نفيس وأرى … يل يُْعَزف العاملي الشيوعي النشيد صوت وأسمع … عريضة
… «ناتاشا» وجدتي أمي بالغطاء تلفني حيث وثري رسير إىل الظافر مجد يف بيدي
نفيس يف عرفت فقد يدركوه، لم أو تعذيبي عىل قائمني كانوا من مني ذلك أدرك وسواء
التعذيب هذا من آخران أسبوعان أو فأسبوع التسليم، إىل تميل نفسية حالة يف أنني
أسفاه فوا تكون، ما التسليم نتائج ولتكن أسلم ثم أعانيه، مما علقتان أو وعلقة األليم،

صليب. صلب من هللا يخلقني لم
دله هل ترى فندقي، يف ليزورني الكهل «سلنني» جاءني املوقف، ذلك يف أنا وبينما
كان هل ترى ألعدائي؟ أسلمت ربما وأنني احتمايل نهاية من أدنو أنني عىل حدسه
من يشد من إىل بحاجة أني وعرف يل، يحدث كان ما بظنه فرجح بعيد من يرقبني

أزري؟
وكن أمرك حقيقة يل قل عليك؟ بادية العلة أرى «ملاذا قائًال: معي حديثه الشيخ بدأ
بأمانتي.» تثق أن وتستطيع احتماالته، أسوأ عىل األمر أقدر فأنا حال كل وعىل رصيًحا،
إىل أمري لحكاية شوقي كان فقد الرجاء، يف منه إلحاف إىل حاجة يف أكن ولم
فقصصت املاء، إىل الصادي ظمأ كأنه الجريح، قلبي يف يعتلج ما أنفض بحيث إنسان
وكيف نوم، بغري قضيتها كيف الكثرية األشهر هذه قصة عليه قصصت يشء، كل عليه

لهم. أوقعها لكي أشخاص اتهام عىل تحتوي مختلفة أوراق يل ُقدَِّمت
إىل فاصمد طويًال صمدت لقد شيئًا، لهم توقع أال رفيقي يا «أرجوك سلنني: فقال
فتضيع فيه تقع الذي الفخ بمثابة سيكون بل األذى، من ينجيك لن إمضاءك إن النهاية،

األبد.» إىل
أن اإلنسان أعصاب وتستطيع البرشي الجسم يستطيع متى إىل متي؟! إىل «لكن –

العذاب؟» هذا تتلقى
من قاسيت وما الطويلة، حياتي يف شهدته ما أكثر فما عزيزي، يا نعم «نعم، –
يريدون ممن كثريون أمامهم يعد لم إذ شدتها، تهون التطهري حركة أرى لكني ألم،
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الشيوعيني مجموع من مائة كل يف أربعني من يقرب ما الحركة تناولت فلقد تطهريهم،
الحزب أعضاء من عضو كل يقابل وكان وقبًضا، طرًدا تناولتهم نيقوبول، منطقة يف
علمت لكني القبض، عليهم يُْلَقى الحزب رجال غري من األقل عىل ثمانية التطهري يصيبه
قد أن — الخرب به أحقق ما أملك ال أنني ولو — املحلية اللجنة يف يشتغل شخص من
الحزب، موافقة دون شيوعيني عىل اآلن بعد يُْقبََض أال مؤداها جديدة تعليمات جاءتهم
خمس عليك القبض موضوع «دوروجان» اقرتح فلقد قليًال، تصمد أن الرحمة فنشدتك
اآلن، األوغاد لهؤالء استسلمت فإذا نقمة، يغيل وهو املحلية، اللجنة أمام األقل عىل مرات

جميًعا.» رجاءنا خيبت
إيمانه فيه الوقوع وشك عىل كنت وقد االستسالم عن ردني وإنما أفعل، أال فوعدته

الضيق. بانفراج تفاؤله وال إيلَّ أسداه الذي نصحه ال بي،
الجديد.» العام نخب فلنرشب «واآلن سلنني: قال

فقد الجديد، العام من األول اليوم ليلة يف كنا أننا اللحظة تلك حتى تبينت أكن ولم
صباًحا الثالثة الساعة إىل عرشة الحادية الساعة من املساء ذلك السيايس القسم يف لبثت
وما الضحايا صيحات إىل وأستمع لونه، كلح الذي الحائط أواجه املعتم، البهو يف واقًفا
شك ال فهما دوروجان، وال جرشجورن ال يأِتني ولم سباب، من معذبوهم إليهم يوجهه

وأصحابهما. أرستَيهما مع ١٩٣٨م عام ببداية يحتفالن كانا
ففي جديد، من املصنع رجال عىل القبض حركة نشطت التالية القليلة األيام ويف
نشاطها فتور أن قليل بعد لنا يتبني الزوال، يف آخذة املذبحة أن لنا يبدو مرة كل
الحبل ترك بمثابة كان «أورزنكدز» موت فكأن جديدة، لهجمة استعداد سوى يكن لم
كان مما يشء «كاجونوفتش» لخلفه يكن لم إذ ضابط، وال كابح فال الغارب، عىل
القبض أخذ ولهذا «التعاون»، يف يمانع ولم للضمري، ومحاسبة دقة من ألورزنكدز
مصنعنا عن أُبِْعدوا َمْن بني وكان رسيعة، زيادة يزداد والهندسة الصناعة رجال عىل
من املتبناة وابنته زوجته وأُْخِرجت الصناعية، لجماعتنا التجاري املدير راجوزا» «مريون

مسكنهما.
وكانت جديدة، وثيقة جرشجورن يل قدم أن يناير من األول األسبوع يف وحدث
ولقد مني، اعرتاف بمثابة هو والذي بكتابته، تطوعت الذي إقراري هي الوثيقة هذه
جرائم فيه َلت ُسجِّ واإلبهام، الغموض من كثري وبه باالستطراد مليئًا طويًال إقراًرا كان
وبصفة رفيًقا ا مسٍّ إال التبعة من نصيبي يُمس ولم بجرأة، ومرءويس ورؤسائي أصدقائي
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ستهون الوثيقة هذه أن فظنوا رصيحة، عبارة يف يُذَْكر ولم متضمنًا ذُِكَر إذ عابرة،
باإلذعان. إغرائي من وتزيد لهم استسالمي

الفنية: الخيالية الحكاية هذه من صفحة إثر يف صفحة أقرأ وأنا جرشجوون يل قال
يعد ولم السيايس، القسم منك يتوقعه الذي األدنى الحد هو هذا أن تفهم أن «أرجوك
إعالن بمثابة منك ذلك كان الوثيقة هذه عىل توافق لم فإذا للمساومة، مجال ذلك بعد
استطال الذي التحقيق هذا أن واعلم براثنه، من تنجو ولن السيايس القسم عىل الحرب
الرصاص بقلم توقع هل املرة، هذه معقوًال فكن أتعبك، كما أتعبني قد النحو هذا عىل

الحرب؟» قلم أو
تُذَْكر لم الوثيقة هذه يف ورد مما أعرفها التي األشياء إن بذاك، وال بهذا «ال –
مما بيشء أعرتف لم أنا شيئًا، عنه أعرف ال فيها ورد ما وبقية … الصواب وجهها عىل

هنا.» لساني عىل أجريته
ع وقَّ وكما بتشكوف وقع كما ستوقع املتالف، أيها ستوقع إنك أقول: «وأنا –

إيفانتشنكو.»
بريء.» منها أنا بجرائم أعرتف لن لك، بدا ما «افعل –

أيها املخرب، املتالف «أيها صارًخا: عيلَّ وهجم مفاجئة غضبة يف جرشجورن فوقف
وهذه.» اللطمة هذه خذ الوغد!

وانبثق ضوابطها، ُحلَّت آلة ذراعا كأنهما بوجهي تطيحان الكبريتان قبضتاه وأخذت
ومن ع؟» توقِّ أن لك هل «واآلن نفيس، له تقززت دفيئًا سائًال فمي ومأل أنفي من الدم

غشيتا. حتى عينيَّ يف الدم فسال ورفسات، لطمات فأمطرني عاد جديد،
مرنت فقد داخًال، الغرفة أرض يذرع «دوروجان» — رأيت مما أكثر — وسمعت
بقبضتيه، ا دقٍّ يدقني كذلك هو جعل حتى بلغني فما القوية، خطوته إدراك عىل أعصابي
وعندئٍذ إهابي، داخل حابيًا أنكمش كنت كأنني البهو إىل وتدحرجت األرض عىل فسقطت

وتركلني. ترفسني قاسية ثقيلة أحذية لبست أقدام أربع أخذت
جرشجورن دقَّ قد أن بد فال يحملوني، بالحراس وأحسست األلم، وقع من أنَنُْت

ليحرضوا. جرسه لهم
الخارج.» يف اقذفوه الوغد! هذا «أبعدوا دوروجان: بهم وزعق

وساقني قفاي، ترضب بقبضته شعرت الباب، خالل جذبًا يجذبونني كانوا وبينا
أو ساعة نحو جالًسا لبثت وهناك جراحي، أضمد تركوني حيث حجرية إىل الحراس
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أفكاًرا رأيس يف أتبني أن أستطع ولم أبعاد، بغري ألم كأنه يميض الزمن فكان ساعتني،
الغضب. من شيئًا نفيس يف أتبني لم بل معينة،

إقناع إىل حاجة يف تزال ال أو مليٍّا األمر يف فكرت هل «واآلن جرشجورن: دخل ثم
هذا مرارته ذقت الذي هذا من إقناًعا أشد هو ما املحاجة وسائل من فلدينا جديد؟

املساء.»
أوقع.» لن لكني شئتم إذا اقتلوني ع، أوقِّ لن «كال –
فاخرج.» اآلن أما فيها، تفكر أيام ثالثة «سأمهلك –

… جيبي يف زالت ما الحزبية تذكرتي وكانت الحال، هذه عىل وخرجت
ترضب العاصفة وأخذت قاسية، ثلجية عاصفة يف أتعثر الطريق يف نفيس وألفيت
عيناي وقعت بهوه، يف كنت ما إذا حتى الفندق، داخل فحبوت سوط، بألف املمزق وجهي
يف ستالني «آزروا االنتخابات: بقايا من كانت كبرية الفتة فوق كلمات عىل آلية بطريقة

السعيدة.» االشرتاكية الحياة سبيل
الرسير عىل جسدي قلبت أينما وكنت ثيابي، أنضو أن دون رسيري عىل رقدت
األلم يف فكرت فما املقشور، الجدران ورق فوق ستالني صورة عىل عيناي وقعت
قائًال: ستالني صورة إىل الخطاب ووجهت اإلذالل، هذا يف ذهني حرصت بل الجثماني
أو تكتمه رس وبينك بيني يعد ولم وبينك، بيني التعارف تم لقد ستالني، رفيق يا «واآلن

ستالني.» رفيقي يا إليك فتحياتي يشء، كل بيننا وضح إذ أكتمه،
أجل من حزن هو بل شخيص، عىل منصبٍّا يكن لم حزن عميق، حزن ومألني
وطني سبيل يف أتألم «إنني جميًعا: البرش سبيل يف بإذالل شعرت فقد كلها، اإلنسانية

االشرتاكية.» روسيا املسكني وطني سبيل يف … وشعبي
فاض الذي اإلشفاق بلسًما، لجراحي كان فاإلشفاق يتناقص، كأنه باأللم وأحسست

كله. بالعالم رحمة بل نفيس، عىل إشفاًقا يكن لم والذي روحي، عىل
ليس الكرملن، يف القائم وزعيمكما دوروجان، يا كذلك وأنت جرشجورن، يا إنك
فثمة لكم صامًدا دمت ما ألني أوقع؛ لن أني تفهمون ال إنكم إيذائي، اآلن وسعكم يف
موقوًفا كله، العالم مصري كان ربما بل بالدنا، مصري أن تفهمون ال إنكم أمل، من شعاع
ويف تنكرس، وال تلني الصلب كقطعة إني بل مطواًعا، رخًوا لست … هذه مقاومتي عىل

… برضبة رضبة وسأبادلكم برضبة، رضبة أبادلكم أن وسعي
كبرية سحابة ظهر عىل بعيًدا األحالم فيها حملتني النوم من ِسنَة حينًا وأخذتني
عيني إىل ونظرت املمزق، جسدي يف ثانية تياره ق تدفَّ قد األلم ألجد صحوت ثم لينة،
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أكره لم بدرجة نظامه وكرهت فكرهته الجدار عىل هناك عالقتان وهما الباردتني ستالني
ذلك يعاودني، انفك ما الذي القديم الخيال عاودني هنا وها قبل، من شيئًا أو أحًدا بها
عندئٍذ تسلطت التي االنتحار فكرة به وأعني باملرارة، الحالوة فيه امتزجت الذي الخيال
أستطيعها ال بحيث اإلعياء من وكنت الحركة، عيلَّ أبي جسدي لكن وجسدي، عقيل عىل
هذا كل فعلت زناده، فأحرك مسدًسا منها وأستل فأفتحها مالبيس حقيبة كانت حيث إىل

بالدماء. لُطَِّخ رسير فوق يتحرك ال راقًدا ظل فقد جسدي أما بعقيل،
يزل لم عقيل من جانبًا لكن ترقباني، وهما ستالني عينا تظللني نعاس يف وغرقت
ذي هي ها ليأخذوني، الليلة سيحرضون البهو، يف خطوات وقع إىل يستمع يقظان
بابي، عىل َطْرًقا وسمعت نومي، يف بوقعها الخطوات ورنَّت وقعها، أعرف إني تلك!
الباب بمقبض وأمسكت الباب، إىل طريقي يف وتعثرت متأمًلا ونهضت عيني، وفتحت

الباب. فتحت ثم … طليًقا فيها أكون لحظات آخر لعلها لحظات، بضع
تبينتها الثلج، غطاه الشتوي ومعطفها األشيب بشعرها واقفة امرأة أمامي وإذا
ذلك كل من بدء ذي بادئ أفهم ولم مالبس، حقيبة يدها يف ورأيت الخافت، الضوء يف

موقفي. تبينت لكني اليقظة، أحالم من حلم يف أني ظننت لقد حتى شيئًا،
ذراعيها. بني وارتميت الكلمات بهذه ِصْحت عزيزتي!» يا أماه «أماه!

عن لسانها أمسكت بل البكاء، عن عينيها وأمسكت وضمدتها، جراحي أمي غسلت
إشفاقي ترصف كيف بغريزتها عرفت فقد نفسها، عن تحكي ذلك بدل وأخذت السؤال،
كانت لقد ا حقٍّ هموم، من هي تصادفه كانت ما إىل توجهه بحيث وهمومها نفيس عن

بعيًدا. ا حدٍّ القوة من بلغت إرادة ذات امرأة
بقدومي، سابق تبليغ دون النحو هذا عىل إليك جئت أن «فيتيا» يا «معذرة يل: قالت
أميال أربعة قدمي عىل ومشيت يهدي، األم قلب ولعله شيئًا، األمر يف أن أحسست فقد
عربة أجد لم بل للركوب، عربة أجد لم ألني الفظيعة؛ العاصفة هذه خالل املحطة من
وأربعة تقف، أن بها صحت حني ترنى لم لكنها كثرية، سيارات بي ومرت أركبها، فالح
فما يدك، يف مالبسك حقيبة تجر وأنت مشيتها إذا طويلة مسافة العاصفة هذه يف أميال
نحن لكننا املجهود، هذا مثل عىل بقادرة العجوز أمك تحسب كنت «يافتينكا» يا أظنك

أجساًدا.» األمهات أشد األجسام، الصغريات النساء
وهي … صوفية وقمصان و«بطانية» الصوف من بجوارب جاءتني قد وكانت
لم أني من الرغم فعىل االعتقال، معسكر أو السجن يف املرء إليها يحتاج قد التي األشياء
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إىل حاجة بها يكن ولم هنالك، ما أدركت قد أمي فإن محنتي، من بيشء أرستي أنبئ
عىل منعكًسا الجديد النهار ضوء الغرفة يف تسلل ما ورسعان … لتعلم توجهها أسئلة

النافذة. عتبة فوق املكوم الثلج
إذ التجارب؛ علمتني فقد فيتيا، يا «نعم وقالت: الحقيبة تفرغ وهي أمي تنهدت
السجون أما لتميض، األعوام إن … سجينًا اعتقلوه ملا ألبيك عينها األشياء هذه أُعد كنت

عوننا.» يف هللا وكان الفراء، من القفاز هذا هاك فباقية،
خديها. عىل الدموع عينيها من سالت وأخريًا

من إيلَّ ينظر هناك يزل لم لكنه بأمي، اللقاء نشوة أخذتني ملا ستالني ونسيت
الغرفة أمي غادرت ما إذا حتى لها، اختنقت بغضبة قلبي طفح أن إال هو وما عٍل،
كنت كأنني املتعمد، ثبات ويف مهل عىل نزعتها جدارها، عن ستالني صورة نزعت حينًا،
أخذت املتعبد، جد يف وأخذت مًعا، آٍن يف األداء ورهيبة األداء صعبة دينية شعرية أؤدي
أمزق أخذت ثم وغم، أسف بي كان بل أصنع ملا فرح بي يكن ولم قطعة، قطعة أمزقها
كأنها عناية يف الورق من الصغرية القطع هذه حملت ثم أصغر، قطًعا الصغرية القطع
املرحاض جوف يف بها وقذفت البهو، يف املياه دورة إىل حملتها ثمينًا، نفيًسا ذخًرا كانت

السلسلة. وجذبت
كنت بما اآلبدين أبد إىل أشعر لن أنني عندئٍذ وأيقنت املاء، غرغرة أسمع ووقفت
الحبل ذلك األبد إىل ُقِطَع فقد البالد، قضية وإزاء الزعيم وإزاء الحزب إزاء به أشعر
به أكلَّف ما أرفض فلن يشء، كل رغم والرموز األفكار بتلك يربطني كان الذي ي الرسُّ
أن إيلَّ ُطِلَب إذا وسأخطب الحزب، مهمات من بي يناط ما وسأقبل للحكومة، عمل من
خطة لنفسه يضع الجندي فعل أو املرسح، عىل املمثل فعل كله ذلك سأفعل لكني أفعل،
خاتمة ليكون ال الفرار يف فكرت لقد الفرار! للفرار: تسنح فرصة صرب يف مرتقبًا للقتال،

ا. جادٍّ الجهاد فيها أبدأ فرصة ليكون بل جهادي،
استفساًرا إيلَّ ه توجَّ كانت التي الودية األسئلة سيل عني أرد أن املصنع يف حاولت
رأيت لكني يل، وقعت حادثة عن لفقتها بحكاية املكدوم، وجسدي املتورمتني عيني عن
انتظاري يف وجدت ولقد سبب، من لهم زعمت ما بصدق يؤمنوا لم أنهم القوم أعني يف
باكر، بعد قضيتي يف ستنظر هناك املراقبة هيئة بأن دنيربوبرتوفسك من جاءني إعالنًا
رفض — الجديد املصنع مدير — «شاالكوف» الرفيق لكن الحضور؛ ترجوني لذلك وأنها

إذنه. بغري أذهب أن نفيس وبني بيني فقررت بالغياب، يل يأذن أن
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وأنبأتها سبيًال، ذلك إىل استطعت ما وطمأنتها املساء، ذلك املحطة عىل أمي ودَّعت
يومني. بعد زيارتهم إىل سأذهب بأني

هيئة أمام قضيتي نظر عن بيشء أحًدا أنبئ أن دون دنيربوبرتوفسك إىل وسافرت
أمهلنيها التي الثالثة األيام ختام هي فيها سافرت التي الليلة تلك وكانت املراقبة،
متعاقبتني، كاملتني ليلتني بالنوم استمتعت لقد عبثًا، ينتظرني فظل جرشجورن

جديًدا. أمًال املردودة قوتي مع واسرتجعت قوتي، من شيئًا بذلك فاسرتددت
مكتب يف املراقبة لهيئة كانت التي االستقبال غرفة يف بالحراسة يقوم رشطيٍّا رأيت
الباب ذلك وراء أن وهو أفزعني، خاطر ذهني إىل ووثب اإلقليم؛ ذلك يف للحزب الرياسة
غرفة يف وكان شيئًا، أمري من تعرف ال جماعة مصريي ستقرر املرصاعني ذي العريض
امتد ما امتدت حشية، عليها دكة عىل جلسوا عرشة، أو رجال ثمانية سواي االستقبال
فيه، أنا عما تختلف ال مشكلة منهم لكل أن أدركت الحزينة نظراتهم ومن الجدار،
فعرفني. نيقوبول، إىل جاء قد كان الذي الحزب محقق الجلسة قاعة من خرج وعندئٍذ
رفيقي يا هنا ها أنك يرسني «آه، قليًال: روعي من هدَّأت ابتسامة يبتسم وهو فقال
طويل رجل مضطربًا فقام باسٍم، وصاح القاعة من آخر عضو خرج ثم كرافتشنكو.»
إىل العضو فأدخله رأسه، عىل خشن شعر ذو األربعني، عامه نحو يف املحيَّا وسيم ملتٍح
املوت، اصفرار مصفرٍّا بعدها عاد نحوها، أو دقيقة خمسون ومضت الداخلية، القاعة
ذات الدكة عىل املنتظرين بني جلسته واستأنف ظاهًرا، اضطرابًا ويضطرب عرقه يمسح

الحشية.
الرسميتني، بحلتيهما السيايس القسم رجال من رجالن االنتظار غرفة دخل وفجأة
قبل، سمعناه كنا الذي نفسه االسم أحدهما ونادى مشهوران، مسدسان بديهما ويف

مبهوتًا. امللتحي الرجل فوقف
معنا.» تعاَل عليك، مقبوض «أنت قائًال: السياسية الرشطة رجل فأعلن

يف تنظر املراقبة هيئة إن … خطأ األمر يف يكون أن بد ال … مستحيل ذلك «لكن –
«… قضيتي

السجني، ومهما الرشطيان وخرج حمًال.» حملناك وإال برسعة، وتعاَل معنا «تعاَل –
أحد. إىل ينظر أن منهم أحد يجرؤ ال صامتني، الغرفة يف الباقون ولبث

فسيحة غرفة يف نفيس فوجدت املحاكمة، هيئة حيث إىل للدخول نوديت وأخريًا
بغطاء سطحها ُفِرَش طويلة منضدة خلف جالسني رجال خمسة ورأيت ضوءُها، يسطع
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دفعة حويل ما كل أدرك أن أستطع لم بحيث األعصاب اضطراب من وكنت أحمر،
ابتسامة، وجهه عىل أحد الحضور بني يكن لم أنه هو أدركته ما أول أن غري واحدة،

فيه. مرح ال عبوس حويل ما فكل
كرافتشنكو، رفيقي يا سعيد «نهارك الرياسة: له كانت قد أن يظهر من يل قال

الهم.» يأخذنك وال وواضحة مخترصة إجابة األسئلة عن أجب اجلس،
يبتسم رجًال بينها لحظت وفجأة الخمسة، الوجوه يف عيني لت نقَّ جلست فلما
بلشفيٍّا جريجوريف وكان جريجوريف.» إنه هلل، «الحمد يعرفني من إيماءة برأسه ويومئ
يف أبي مع واشتغل الطفولة، منذ عرفني وقد الثورة، قبل ما صنف من القدامى من
«برتوفسكي» أما فقط، «لينني» بمصنع يُْعَرف ما اآلن (وهو «برتوفسكى-لينني» مصنع
موقفي؛ سيفهم األقل عىل واحًدا رجًال ثمت ألن كابوس صدري عن فانزاح ُحِذَفت)، فقد
كرافتشنكو أن ويعرف اإلتالف، يدبرون الذين الرجال قبيل من أكن لم أنني يعرف ألنه
عقيل عليها يستند التي الدعامة بمثابة يل كان فذلك منشفيٍّا، قط يكن لم (أبي) الكبري
أكثر رصاحة يف الكالم شجاعة بعدئٍذ يل فكانت راجف، من فيهما ما ليثبتا وقلبي

أْجَىل. ووضوح
أسمر رجل السائلني بني وكان ساعة، عىل أَْربَت مدة أسئلة عن أجيب وأخذت
يبدو فيما كان الرجل هذا حاد، رفيع وصوته املمعود الرجل وجه له جورجيا، من اللون
يظهر فيما كانا فقد «جريجوريف» العامل وأما الرئيس أما معاديًا، موقًفا مني يقف
صالتي وعن «املخزونة» اآلالت وعن أبي، عن أسئلة عنه أجبت ما بني وكان جانبي، يف
أجيب كنت فقد شيئًا، أخفي أن أريد ال كنت وملا الشعب»، «أعداء من طويلة بقائمة

عنه. يسأل الذي املوضوع ويف تردد، بغري
الرسمية املحققني مسوح نفسه عن «جريجوريف» نزع املواقف، من موقف ويف
يف لنا قل طويًال، زمنًا أرستك وعرفت عرفتك لقد كرافتشنكو، «رفيقي بغتة: وقال

جملتها؟» يف الحالة إزاء شعورك ما رصاحة
أعاني فأنا الناقم، شعور أشعر إني الرفقاء، أيها رصاحة يف لكم أقول «إني فقلت:
أيها ذلك أتفهمون ألوانًا، العذاب أعاني أنا كامل، حول عىل اآلن زادت ملدة العذاب ألوان
جئت أني تعلموا أن «ويجب املكدوم، وجهي إىل شعوريٍّا ال يدي ارتفعت وهنا الرفقاء؟»

أعود.» حني ينتظرني ماذا أدري ولست إذن، بغري هنا إىل
العذاب؟» بك ينزل الذي ذا «ومن الحاد: صوته يف جورجيا من الرجل فسألني
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«… الجواب أستطيع «ال –
تحقيقنا.» يف فلنمِض عليكم، ال عليكم، «ال وقال: برسعة الرئيس فتدخل

أُْلِقَي كان الذي الرجل جلس حيث فجلست االستقبال، غرفة إىل عدت ما ورسعان
رجال أن أيقنت الخارجي الباب انفتح وكلما أدخن، وبدأت لفافة وأشعلت القبض، عليه
ذلك، نحو أو دقيقة عرشة خمس مضت ملا لكن عيلَّ، ليقبضوا جاءوا السيايس القسم

جديد. من املحاكمة هيئة أمام ُدِعيت عانيت، ما فيها عانيت
قررت كرافتشنكو، الرفيق «أيها عريضة: ابتسامة يبتسم وهو الرئيس فأعلن
ما تلغي أن قررت ذلك، عن وفضًال نيقوبول، يف املحلية اللجنة قررته ما تأييد املحكمة
أمرك، يف أحد ذلك بعد يتدخل ولن عملك، إىل تعود أن فتستطيع لوم، من إليك َه ُوجِّ
اإليمان قويَّ ولتكن آخر، مكان يف جديدة بداية فتبدأ عملك، مكان تغري أن أقرتح لكني

سعيًدا.» حظٍّا لك وأتمنى الرفيق، أيها السالمة مع وبزعيمنا، بحزبنا
شهرين بعد و«جريجوريف» هو عليه سيُْقبَض أنه ذاك إذ يدري يكن لم وبالطبع

الشعب»! أعداء «من أنهما اعتبار عىل
أيام به شعرت ما بمثل أشعر لم لكني وخرجت، الخمسة الرجال وصافحني
آمنًا، حرٍّا عندئٍذ كنت نعم برباءتي، شديد فرح من املعهد يف طالب وأنا األول التطهري

وكراهية. مقت محله وحل إيمان، من قلبي يف كان ما فقدت لكني
أن فلما أحالم، فيه ليس عميًقا نوًما نمت حيث أرستي منزل يف الليلة تلك وقضيت
كيف له ورشحت موسكو، األنابيب صناعة مركز يف رؤسائي ألحد تلفنت الصباح كان
االنتقال أود الهيئة تلك اقرتاح عىل بناءً أنني وأفهمته تامة، براءة املراقبة هيئة برأتني
إىل فوًرا مطلوب بأني نيقوبول مدير إىل وأبرق النظر وجهة عىل فوافق أخرى، مدينة إىل

العاصمة. يف استشاري اجتماع
مدير «شاكالوف» وتجاهل نيقوبول، يف كنت إذ يطلبني جرشجورن يعد ولم
عني جاءت التي الرسالة أرعبته إذ استئذانه، بغري سفري يف النظام عىل خروجي املصنع
العاصمة. إىل سافرت قسمي، يف املعطلة األمور بعض يف نظرت أن وبعد موسكو، من

السياسية الهيئة عضو كاجانوفتش» «الزار منصبه يف «أورزنكدز» خلف الذي كان
الطريق وكان ثقته، من نصيبًا أكثرهم ستالني أصحاب بني أنه عنه ُعِرَف الذي العليا،
بضع قضيت أن بعد الليل، من متأخرة ساعة يف مساء وذات أمامي، مفتوًحا مكتبه إىل

الرهيبة. الرئيس حرضة يف أدخلوني العادة، هي كما منتظًرا ساعات
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لحية يرخي فكان حياته، سرية يف ذلك قبل عدة مرات «كاجانوفتش» رأيت قد كنت
إذ به التقيت الذي الرجل أما هيئته، يف املثقف الرجل نموذج يكون وكاد قصرية سوداء
شارب محلها وحلَّ وجود، لها ليس فاللحية شديًدا، تغريًا به عهدي عن تغري فقد ذاك
يف كله التغري يكن ولم ووحشية، وغلًظا ثقًال وجهه وازداد ستالني، شارب طراز من
إىل فيه املثقف الرجل وتحول كان، عما اختلف قد إهابه يف الكامن الرجل إن بل البدن،
العصبية أصابعه حركة عن ينفس معه حديثي أثناء وأخذ النفوذ، مظاهر يحب رجل
ذلك كأن ذاك، إذ املوظفني بني فاشيًا بدًعا ذلك وكان الكهرمان، من خيط يف بلعبه

للبالشفة. املسبحة بمثابة الكهرماني الخيط
فيما ختامها عندئٍذ بلغت التي نيقوبول يف متاعبي عن موجزة رواية له ورويت

يبدو.
ينظفان مًعا والشعب الحزب «إن أهميته: بها يظهر نغمة يف كاجانوفتش قال
ما فإذا الخطأ، املواقع يف أحيانًا الرضبات وقوع من مناص وال األعداء، من جسديهما

الخشب.» من الشظايا تطاير عن مندوحة لك يكن لم الغاية أشجار اقتلعت
مويسفتش.» الزار يا الصعب يل ييرس ال ذلك «لكن –

بنفسه للتضحية ا مستعدٍّ العود، صليب شجاًعا قويٍّا يكون أن يجب البلشفي «إن –
كذلك بل فحسب، بحياته للتضحية ال ا مستعدٍّ يكون أن يجب نعم الحزب، سبيل يف
بد وال الرأسمالية، بسباع محاطون أننا تنَس فال شعوره، وحساسية بكرامته للتضحية
نستبعدهم الرأسمالية، أنصار منها لنستبعد صفوفنا عن نفحص أن آن إىل آن من لنا

ذلك.» إىل الرضورة دعت إذا والسيف بالنار
يل ولقال ألم، من أعانيه ما لقدر «أورزنكدز» ذلك كان فلو قال، فيما أناقشه لم
كأنهما كانتا اللتني الباردتني بعينيه «كاجانوفتش» الرجل هذا أما ومواساة، اعتذار كلمة
بأمثال سأمي أشد ما أال ذاك؟ من هو فأين املمجوج، ذلك وبكالمه الصلب، من ُخِلَقتا
آالم به يغطون الذي السقيم اللغو هذا الورع، االستحثاث هذا القول، يف التهريج هذا

البرش.
يف الصناعية للجماعة املهندسني كبري أكون أن بدء ذي بادئ الرئيس واقرتح
ذلك يف كله وسعي بذل يمكنني ال بأنني أقنعه أن األمر آخر استطعت لكنني نيقوبول،
صناعة رياسة إىل األمر سيرتك إنه فقال: الذكريات، أسوأ نفيس يف يثري الذي املكان
املاضيني، العامني يف هو أشاعها التي العبارة تذكرت عنده من خرجت وملا األنابيب،

واملتلفني. الشعب أعداء عن كالمه يف قالها رءوسهم.» سنهشم «إننا قوله: وهي
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تاجانُرج. يف للتعدين «أندربيف» مصنع رياسة بي نيطت ملوسكو، مغادرتي وقبل
من للحزب تبعيتي ألنقل املحلية اللجنة مكاتب إىل ذهبت نيقوبول إىل عدت وملا
«كندراشني» الرس كاتم إيلَّ تودد أن رأيته مما فكان «تاجانُرج»، فرع إىل نيقوبول فرع
ضغط من يتلقاه كان ما األبطال مقاومة قاوم أنه األذن يف بهمسة فأنبأني سمًجا، تودًدا
يدري؟ فمن منه، الفضل هذا لني يحمِّ أن بذلك وأراد عيلَّ، القبض شأن يف «دوروجان»
من ينجيه منصب ذا فيه يكون بحيث «كرافتشنكو» املحطم الرجل لهذا يوم جاء فربما
يقدمها أفضال ادخار من لإلنسان بد ال الحديثة الروسيا ففي بجميل، جميًال لريد خطر

املتقلبة. السياسة أيام من أغرب يوم يف تفيده لعلها للناس
لوجه. وجًها «دوروجان» قابلت املحلية اللجنة رئاسة مكتب من خرجت وملا

عن تبعد فلن فرًحا تزأط ال «تاجانُرج»؛ إىل بالفرار لذت «وهكذا ساخًرا: فقال
من تنجو أن فيه تستطيع مكان األرض وجه عىل فليس ذهبت، أنَّى أيدينا متناول

ذلك.» أردنا إذا قبضتنا
فيه.» يل دخل وال شأنك «هذا له: فقلت

باتخاذ للحمقى أسمح أن بدل فوًرا السجن يف بك أقذف لم أني آسف ما «لشد –
«… علنية صورة عىل فصلك إجراءات

سوء مني يصبك ولم املقت هذا كل تمقتني ملاذا «دوروجان» يا يل قل «لكن –
أبًدا؟»

فيه.» لك دخل وال شأني «هذا غاضبًا: ومىض مستنكًرا فقال
سذاجة من أبدوه ملا األثر أبلغ تأثرت ولقد عمايل، ودعت حيث املصنع إىل وذهبت
ما عمق يحسون كانوا يل، حدث ما تفصيالت من شيئًا يعلموا لم وإن فهم وإخالص،
بها عرب ضمة ضمني فقد «سلنني» وأما بعطفهم، يشاركونني وكانوا عذاب، من أعانيه
غطاء يف يديه ينشف «كرييوشكني» ملحت ثم «جوشني»، فعل وكذلك حقيقي، شعور عن
الصادق، شعوري عىل ألدله عليها ضاغًطا وصافحته بيده وأمسكت إليه فذهبت ثيابه،

املشاعر. تبادل يف األلفاظ نتبادل أن يستلزم ما بيننا يكن ولم
أمر، من يكن ومهما هللا، رعاية ولحظتك أندريفتش، فكتور يا السالمة «مع يل: قال
أو حول بغري أننا ولو … دائًما مؤيدوك مؤيدوك، هم أمثايل من الناس ماليني أن فاذكر

قوة.»
التحمس ويحفزني الرجاء يحدوني ١٩٣٥م عام أوائل يف نيقوبول إىل جئت قد كنت
وذلك الصناعية، التنفيذ هيئة من وموظًفا مهندًسا باعتباري أعمايل يف الرباعة أبدي أن
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خاليًا األمل من مجرًدا تقريبًا، أعوام ثالثة بعد أتركها ذا أنا وها وشعبها، لبالدي خدمة
أستبدل أن يف لحظة ألتردد أكن ولم إهانة، من لقيته مما القلب جريح الطموح، من
الراتب وذلك املزايا بهذه أستبدل أن يف ألتردد أكن لم بمزايا، يسمونه وما الكبري براتبي

العمال. صفوف يف مغمورة حياة
بنتيجته األمر وزنت ما إذا الثالثة، األعوام هذه يف عملته عمل أهم ما سألت: وإذا
الذين الناس من املاليني بينما حيٍّا طليًقا بقيت أني هو عمل أهم بأن أجبت الختامية،
ال دولة سبيل يف الشاق بالعمل عليهم ُحِكَم أو املوت وردوا قد براءتي مثل يف كانوا

مناصبهم. من ُطِرُدوا أو ترحم،
لنفوس املحرك بمثابة الصناعي التحول حركة فيه كانت بالدي عىل يوم مىض لقد
وشدتها نغماتها يف الصناعي اإلنتاج لحركة نفيس واهتزت الهندسة أحببت ولقد الشباب،
يف مصنوعات فتخرج طرف، يف بها يُْلقى الخامة للمادة نفيس اهتزت وجرأتها، ونظامها
محل وحل واإلبداع، الخلق نحو الحافز هذا نفيس من استل فقد اآلن أما اآلخر، الطرف
أتعثر ا فخٍّ ومواهبي الفني تدريبي بات فلقد وارتياب، وحذر خوف الجريء الفني الرأي
تعرضني التي التبعات أتحمل أن عيلَّ وُكِتَب األبد، إىل الفخ ذلك يف ووقعت شباكه، يف

بغبطة. عيلَّ تعود ال لكنها للخطر
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وعبيدهم أحرارهم العامل

كانت نظيفة مدينة وهي آُزف، بحر عىل تقع — روستوف إقليم يف — «تاجانرج»
فقد اآلن أما الفسيحة، والبساتني الحدائق بها وكانت مهل، عىل الحياة أمور تأخذ
وروائح والرماد الدخان ها يغربِّ مدينة وأصبحت الخمس، السنوات بمرشوعات ت ُغصَّ
من أميال بعد أمياًال تمتد مدينة أصبحت املحفوظ، الطعام مصانع من املنبعثة السمك
التعدين ومصانع والدراجات الطائرات مصانع حول بُنِيَت التي الجديدة والثكنات البيوت

واألحذية.
— العليا السياسية الهيئة أعضاء أحد باسم َي ُسمِّ وقد — «أندريف» مصنع بها كان
منتجات من وغريها واألنابيب املدن وصفائح الحديدية السكك عجالت بصناعة يقوم وهو
«شقة» يل َصت وُخصِّ إرشايف، تحت سيقع الذي هو بالطبع األنابيب قسم وكان الصلب،

املمتازة. الصفوة مساكن كانت حيث اإلدارة، مبنى يف مريحة
مسافة إبراز إىل باهتمامهم منرصفني املدينة بناء عىل القائمون كان هل تَُرى
كان فقد هذا ومع ذلك، أظن ال والدنيا؟ العليا السوفيت طبقتي بني تباعد التي الخلف
البديع الشجر من صفوف هنالك كان جنبيك، يؤرق بحيث صارًخا بارًزا الفارق هذا
حصباء من مماٍش الجوانب عىل تمتد وكانت ثكنات، من حوله وما املصنع وراءها أخفت
خاصة (كانت بالزوارق وللتنزه للسباحة ماء ِبْركة إىل وتمتد البنفسج، شجريات تحفها
كذلك هناك وكان تمهيًدا، يكون ما أحسن عىل الشاطئ كان حيث بالطبع)، باملوظفني

الخواص. إال يستعملها ال جميلة للطعام وغرفة البليارد وغرفات التنس مالعب
أسوأ كانت فلنئ بهيجة، طلعة أو باسم وجه إال كلها األبهة هذه ينقص يكن لم
موظفي فنصف دخان، من أعقاب خلفها تلكأت فقد بجنونها، زالت قد التطهري مراحل
ظلوا من وأما التطهري، موجة اكتسحتهم — وغريهم الحزب رجال من — تقريبًا اإلدارة
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استحياء؛ أنفسهم يف يحسون يكادون والجزع، القلق من حالة يف كانوا فقد بمنجاة منهم
يد يف اإلقليمية رستوف لجنة بزمام وأُْلِقَي الزمن، هذا كل الخطر براثن من أفلتوا ألنهم
موسكو من جاء نفسه، ستالني مكتب يف سبق فيما كان الذي «دفنسكي» هو جديد أمني
لكن رسنيكوف»، «سميون هو ملصنعنا، جديد مدير جاء وكذلك منصبه، لتويل مبارشة

حولنا. تحوم تزال ال كانت التطهري أصابهم الذين القادة أشباح
بدراسة «عليكم فيقول: للمهندسني النصح يُْسِدي أن «أورزنكدز» عادة من كان

كولسنيكوف.» بوريس من الفنية الهندسية األعمال يف والنظافة الثقافة
أعوام، عدة مديره كولسنيكوف ظل الذي «تاجانرج» يف التعدين مصنع كان وقد
يف وسًعا يدخر ال وكان املتحدة الواليات يف عاش ألنه ذلك بفضله؛ للناظرين تحفة
ظنه ا حدٍّ «األمركة» بهذه بلغ لقد حتى األمريكيني وكفاية األمريكي النظام إدخال
عىل القبض أُْلِقَي فقد كله ذلك ومع فيه، يتابعوه أن ألعوانه معه يتعذر إرساًفا أصحابه
بالرصاص، رميًا ُقِتَال وزوجته هو أنه الشائعة وشاعت وزوجته، هذا «كولسنيكوف»

خاركوف. يف باألحداث خاص سجن يف بهم ُزجَّ أبناءهما وأن
أشهر إال أعوانه ومعظم كولسنيكوف فصل مىضعىل قد يكن لم املصنع وصلُت وملا
مشتعلة حماسة يف املصنع بها صبغ التي «األمركة» آثار من يبَق فلم ذلك ومع قالئل،
التقدير وعالم األوسمة من بحمل بسببه ظفر الذي عمله من يبَق لم وهكذا القليل، إال
حتى اإلنتاج حركة وتعطلت والفوىض، الخمول املصنع أرجاء يف وشاع خربة، أنقاض إال

عمل. من ينتظرنا كان ما «رسنيكوف» املدير وروع روعني لقد
قد سمعتي أن واملحلية اإلقليمية لجنتيه يف الحزب ملوظفي مقابلتي من يل وتبني
معلومات «دوروجان» وأرسل نيقوبول يف اللجنة أرسلت إذ الجديد، مقري إىل سبقتني
يف الحزب موظفو أوحى ما ورسعان بيضاء، بصحيفة أبدأ أن عيلَّ أبوا كأنهم عني وافية
خواطري يتحسسون وأخذوا يدهم، قبضة يف وأنني الرقابة تحت بأنني شعوًرا إيلَّ اإلقليم
ضعف مواضع يجدون لعلهم تهذيب، بغري غالًظا فيه كانوا ما كثريًا تحسًسا وميويل

حذر. عىل منهم أكون أن دون مهاجمتي من تمكنهم
لم ذلك، عن وفضًال كبري، بأمل تبرش بداية تكن لم هناك بدايتي أن والحق
يف منها ظهوًرا أبرز كانت هناك السخرة أعمال ألن باًال؛ يطمئنني ما هناك أجد أكد
تقوم التي هي كانت السيايس القسم أرقاء من كبرية فطائفة واضحة، بدرجة نيقوبول
من الحراسة تحت يشتغلون وكانوا وتفريغها، مصنعنا أثقال شحن يف الشاق بالعمل
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عدًدا هذه من أكرب طائفة كانت وكذلك يوم، كل ساعة عرشة اثنتي إىل ساعات عرش
ما وكثريًا لنا، املجاورة بسولنسكي التعدين مصانع يف الجديدة اإلنشاء أعمال يف تشتغل
ورستوف. تاجانرج بني املمتد الرئييس الطريق يف زرافات األرقاء هؤالء أصادف كنت

أن عليك يستحيل يكاد بحيث البالية أسمالها يف الذاوية املخلوقات هذه منظر إن
من رشارة من فيه باقيًا يكون قد ما كل قلبي من أخمد قد البرش، زمرة يف تحرشها
األلوف ألوف أن أعلم أن نفيس عىل أمًلا أشده كان فما جنباته، بني شاردة التحمس
طول يف املتهافت الذباب يتساقط كما ويموتون ويأملون يعملون كانوا العبيد هؤالء من
أنرصف حتى ذهني مؤخرة إىل الحقائق بهذه أدفع أزل لم لذلك وعرضها؛ الروسيا
الصدمة بمثابة يل كانت امُلرَّة الحقائق هذه من جديًدا مثًال صادفت كلما لكني لسواها؛
لوال بأنه شعوري منها، بمثل أبرصت كلما نفيس عىل مرارتها يف زاد ما ولعل الجديدة،
أني اليقني علم وعلمي البائسني، من الزمرة هذه بني كذلك أنا لكنت العمياء املصادفة

قصري. حني بعد منهم واحًدا سأكون حال كل عىل
تاجانرج، يف السيايس القسم رئاسة إىل ُدِعيُت الليل من متأخرة ساعة يف مساء وذات
من أفرغ خاللهما أكد لم أسبوعان إال اإلقليم ذلك يف إقامتي عىل مىض قد يكن ولم
السيايس القسم مكتب يف واستقبلني تنظيم، من يقتضيه وما منصبي يتطلبه بما اإلحاطة
وكان اآلن، اسمه أذكر ال رجل وهو القسم، ذلك من االقتصادي الجانب رئيس مساعد
عىل برصي أرسل أكد ولم به، خاصة طريقة عىل ومتحفًظا شائبة، تشوبه ال رجًال
عني له أعدها التي «املادة» أنها فوري من تبينت حتى مكتبه عىل املنشورة األوراق

نيقوبول. يف زمالؤه
تحت يقع الذي األنابيب خراطة مصنع أرقب أن هي الخاصة مهمتي «إن يل: فقال
عن شيئًا يل فقل إذن باآلخر، أحدنا يتعرف أن املستحسن من أنه يل فَعنَّ إرشافك،
النوم. قبيل له تُْرَوى حكاية إىل لينصت نفسه هيأ طفل كأنه كرسيه إىل واستند نفسك.»
يشء.» كل عني اآلن تعرف أنك إيلَّ فيخيل نفيس، عن لك أقول ماذا أدري «لست –
يشء، كل إنسان عن يعرف أن إنسان عىل يستحيل كرافتشنكو، عزيزي يا ال «ال، –
التي املناسبة وما م…؟» «نيقوالي املهندس عرفت متى منذ يل تقول أن مثًال لك فهل

فيها؟» عرفته
مناسبات يف العمل يف تزاملنا قد وكنا املصنع، يف املهندسني كبري مساعد م… وكان
يف به قام الذي الدور «ما قائًال: السيايس الرشطي وسألني طيبة، عنه وفكرتي كثرية،

هنا؟» تعيينك
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هنا.» ها يشتغل أنه أعلم أكن لم إني بل اإلطالق، عىل بيشء ذلك يف يقم «لم –
املتحمس؟» حديث تحدث بل رسنيكوف، إىل م… عنك تحدث إذن «وملاذا –

بي صلته له يذكر أن الطبيعي من كان ربما ولكنه قط، شيئًا ذلك عن أدري «ال –
يعرفني.» دام ما

عكس عىل األمر بل أبًدا، الطبيعي من ذلك نرى ال السيايس القسم يف هنا «نحن –
الحزب يف عضو وأنت — يحدث كيف إذ العجب، غاية إىل يدعو عندي فاألمر تماًما، ذلك
فيه؟» مشكوك — وبينك بيني — ووالؤه الشيوعية، إىل ينتمي ال رجل يحتضنك أن —

كولسنيكوف. وهو السابق املصنع مدير إىل استجوابه موضوع غريَّ ثم
األسئلة هذه عن أجبت لقد رفيقي، يا إيلَّ «استمع الحرارة: من يشء يف له فقلت
أجبت لقد التطهري، عملية أعاني كنت إذ عام ونصف عام من تقرب مدة يف املرات مئات
مللتها حتى املراقبة، لجنة ثم املحلية اللجنة وأمام السيايس، القسم محاكمات يف عنها
الربهان، عليها نهض قد براءتي إن ألعمل، البلد هذا إىل موسكو أرسلتني لقد وسئمتها،

وشأني؟» تركتني هال
«ماذا وقال: زجاجة، يف أمامه ُوِضَعت سامة حرشة كأنني ارتباك نظرة إيلَّ فنظر
أن الجائز من بأنه تتذكر أن وأرجوك كرافتشنكو، رفيقي يا أعصابك اضبط جرى؟
عليه مقبوًضا تراه — ُهْب! — وبعدئٍذ شائبة، كل من إنسان براءة عىل الربهان يقوم

جديد.» ليشء
مراًرا نفيته ما وأنفي مراًرا، أثبتُّه ما له أثبت سأم يف وجعلت يعنيه، ما ففهمت
النفي بهذا اعتصاًرا يعترصان املكدودين وذاكرتي عقيل كان إذ املنرصم، العام خالل
الخبيث الطفل يلعب كما ساعة بعد ساعة بي يلعب املوظف هذا وأخذ اإلثبات، وذلك
موضوًعا يرتك تراه فكنت واضح، محدد قصد — يل بدا فيما — له يكن ولم بخنفساء،

عدة. مرات مىض فيما قاسيتها حيلة وهي فجأة، إليه يعود ثم فيه يستجوبني
كل أن هو — نيقوبول يف هو كما — هنا األمر أن أسئلته من فهمته الذي واليشء
فيه شك ال ومما السواء، عىل داره ويف عمله يف الجواسيس به يحيط مدير وكل مهندس
الرجل هذا فيها يتهم قضية طبخ عىل عاكًفا كان تاجانرج يف السيايس القسم أن كذلك
من محنة يف يكون أن بد ال الظاهرة، حريته من الرغم عىل املسكني أن ورجحُت «… «م

بنفيس. مرارته ذقت الذي اللييل «الرتويض»
الصباح، مع مصنعي أقسام يف كنت ثالث، أو ساعتني من أكثر يُطْل لم نوم وبعد

مريرة! سخرية من لها يا الروبالت، من املاليني يكلف إنتاج يف القرارات أصدر
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الرئييس املكتب دعاني فقد قصري، جد أمًدا إال آُزف بحر شطئان عىل إقامتي تدم ولم
املؤسسة تلك رئيس يل وقال سببًا، لذلك يبني أن دون موسكو إىل األنابيب لصناعة
«كاجارنفتش» األعىل الرئيس إن «كوزفنكوف»: مساعده من مسمع عىل «مريكلوف»

عظيًما. ثناءً عيلَّ يثنيا أن وشك عىل والحزب
وقد وإتالف، تخريب مباءة فتئ ما أورال يف الجديدة األنابيب مصنع «إن يل: قال
ندعم أن ونود حديد، من بيد بقيتهم عىل وسنقبض األوغاد، هؤالء معظم من طهرناه

السياسية.» الناحية يف عليهم نعتمد ممن مؤهلني قادرين بأشخاص إدارته
حركة نالتني إذ مركلوف، رفيقي يا آثم فأنا هؤالء، من «ولست قائًال: فابتسمت
أخمص إىل الرأس قمة من تكتنفني الخطرية التهم تزال وال براءتي، ظهرت ثم التطهري

القدم.»
فيك.» نثق لكننا يشء، كل نعرف «نحن –

يف تحفظ وال أندريفتش، فكتور يا هذا «دع قائًال: كوزفنكوف ذلك إىل وأضاف
فات.» ما عىل باإلساءة شعوًرا نفسك

رئيًسا بتعيينك قضينا فقد حال كل «وعىل فقال: الحديث مريكلوف استأنف ثم
وحده، السوفيت اتحاد يف مصنع أكرب ليس وهو األنابيب، لصناعة فرعي مصنع ألكرب

بأرسها.» أوروبا يف بل
املكان ذلك إىل حاجة بي وليس ُمتعب فأنا أورال، إىل الذهاب أحب ال «لكني –

الفظيع.»
الجديدة األنابيب مصنع بشاعة يجهل بالدنا يف بالصناعة املتصلني من أحد يكن لم
مكان يف أُنشئ مصنع فهو سفردلوفسك، عن ميًال أربعني تبعد وهي برفولوفسك، يف
يف يقع وهو العمران، من يشء يصادفك أن دون أميال بعد أمياًال فيه تقطع مهجور،
ومعسكرات الصنوبر غابات وتكتنفه الطني، من وسهول املستنقعات من منطقة قلب
أداروه إذ بسنوات، املالئم الوقت قبل اإلنتاج يف ليأخذ املصنع هذا أداروا وقد االعتقال،
ينتجه ما فكان إلدارته، الكافية القوة له تهيأ أن وقبل الرئيسية أقسامه تتم أن قبل
يفقد املصنع هذا إلدارة يرسل بحيث حظه يسوء ومن رديئًا، قليًال الظروف هذه يف
يف تدابريه للمصنع وضعوا الذين أولئك سوى يقرتفها لم أخطاء لقاء حريته العادة يف

موسكو.
ولذلك فوىض، من برفوالفسك مصنع يكتنف مما يقني عىل «نحن مريكلوف: يل فقال
وسندفع لك، ظهريًا نفسه كاجانوفتش الرفيق وسيكون ممكنة، وسيلة بكل سنؤيدك
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من تدخله مما معلومة نسبة كل عن بعالوة نكافئك ثم مرتبات، من يدفع ما أكرب لك
تريد.» ما كل سنعطيك بل جديدة، سيارة وسنعطيك تحسني،

تاجانرج.» يف بقائي سوى أطلب «لست –
ثقة من الحزب فيك وضعه ملا ارتياح عالمة تبدي أن توقعت فقد آسف، «أنا –

العليا.» املركزية اللجنة أمره يف قضت إذ محتوم، أمر وتعيينك
أن حسبت «إذا له: أقول أن إال يسعني فلم كزهفتيكوف مع وحدي بعدئٍذ وكنت
ذاك، منصبي رفضت إذا تأديبية بإجراءات تتهددني دمت وما ثمرة، يؤتي القهري الحب

جهدي.» قصارى فيه وسأبذل فسأقبله
أوًال، يأتي فالقرس تُْكتَسب، عادٌة الحب أن تدري لعلك جميل، «هذا وقال: فضحك
واآلن االتفاق، بيننا تم فقد حال كل وعىل األمر، آخر الحب يتلوها ثم العادة، تتلوه ثم

العمل.» يف فلنأخذ
«أوسادش» واسمه أورال إقليم يف كلها الصناعية للجماعة الجديد املدير وقابلت
هناك، معنا للعمل حديثًا عينوهم ممن غريه قابلت كما اإلقليم، ذلك يف األوحد رئييس وهو
يرد لم لكن املصنع، ذلك إلدارة أعضائها بكل جديدة هيئة موسكو يف اجتمعت وهكذا
أرقب وكنت الصناعية، الجماعة يف بالعمل سيقومون ممن ملوظف أو ملهندس واحد اسم
ال ذاك الجديدة األنابيب مصنع كان وقد الناقم، وساوس تملؤه بقلب الجديد عميل مهام
وما له، ُفِرَض الذي الشهري اإلنتاج من املائة يف و٤٠ ٣٥ بني ترتاوح كمية سوى ينتج
من مثًال املصنع ذلك يذكرون الرسمية خطبهم يف األمر أولو فتئ وما الصحافة فتئت
بمثابة ذاك بمنصبي كنت فقد وإذن واإلتالف، اإلدارة سوء عىل تساق التي األمثلة أسوأ
البالد يف التعدينية الصناعة رأس به يتصدع ما أفظع من هو الرأس يف صداًعا ورث من

كلها.
ليزيدني محكًما إعداًدا أعد كأنما وقتئٍذ موسكو يف الجو كان فقد ذلك عن وفضًال
وقعت الذي الوقت وهو ١٩٣٨م، سنة مارس من الثاني األسبوع يف وقتئٍذ كنا تشاؤًما،
لألرواح وإزهاًقا للمشاعر تحريًكا سالفتيها من أشد وهي الثالثة، التطهري حركة فيه
آباء إىل توجه االتهامات أبشع تسمع أن ألفت قد حينئٍذ البالد كانت وقد بمحاكماتها،
فقد ذلك ومع «االعرتافات»، ب يسمونه مما أبشع هو ما تسمع أن ألفت بل الثورة،
و«رايكوف» «بخارين» بينهم من كان املتهمني ألن ذلك مرتابة؛ دهشة البالد وقفت

لينني. باسم وثيًقا ارتباًطا أسماؤهم ترتبط ممن وغريهم و«كرستنسكي»
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«قديًسا كان قل أو األول، الطراز من زاهًدا ذكيٍّا رجًال بخارين» «نيكوالي كان
لقائي ذكريات إيلَّ عادت ولقد يعبدونه، وثنًا أيامي يف الشيوعي للشباب فكان بلشفيٍّا»،
وكانت الخاص، مكتبه يف ذلك بعد له مقابالتي ثم أورزنكدز، مكتب يف مرة أول به
عرف أن وبعد العليا السياسية الهيئة من طرده بعد حتى الناس ظل بحيث مكانة له
ال هتافات العامة االجتماعات يف ظهر كلما له يهتفون الناس ظل منزلته، فقد أنه عنه
رياسة يف لينني خلف الذي فهو رايكوف» «ألكيس وأما لستالني، هتافاتهم إال يفوقها
وعينان مشعثة لحية وله الهوس، حد إىل ملبادئه يتعصب وكان الشعب، وكالء مجلس
ينقص فلم الخمر، إدمانه من جميًعا الناس عنه عرفه مما الرغم وعىل الرشر، تلفظان
والذين أنفسهم عىل اعرتفوا الذين وأمثالهم الرجال هم هؤالء له، حبهم من شيئًا ذلك
بالرصاص؛ اآلن رموهم الذين الرجال هم هؤالء قلوبنا، من املعبودة مكانتهم عىل خرجوا

والخونة! الرأسماليني لصالح يعملون ألنهم
قبل فلقد الجد، نظرة اعرتافاتهم إىل ينظر أحًدا موسكو يف قابلت ما أنني أشهد
الحق تصور ال تعليمية مرسحية يف الدمى بأدوار يقوموا أن أنفسهم عىل الرجال هؤالء
إلزامهم يف ونجح الشخصيني، بأعدائه يفتك ستالني كان الوجوه، من وجه بأي الواقع
استخدمها التي لألساليب دهشنا ما ولشد أنفسهم، وإعدام أنفسهم إذالل يف باملساهمة
ورد ما إىل لينظر يكن لم أنفسهم الحزب أعضاء من حتى أحًدا لكن غايته، إىل ليصل
آمنت فلو بحرف، حرًفا بصدقها يوثق التي الشهادة إىل نظرته أقوال من املحاكمة يف
بالبالهة نفسه عىل يعرتف من بمثابة الشيوعيني عرف يف لكنت األقوال هذه بصدق
الرمزية بمعانيها األشياء هذه تأخذ أن هو الصدد هذا يف منك نتوقعه ما وأكثر الفطرية،

املجازية.
فلقد رحلتي، أثناء زرته الذي ميشا الكهل رفيقنا عىل األثر أسوأ الحوادث لهذه كان
وقد وبعدها الثورة قبل عرفهم ألصدقائه، الصديق معرفة الزعماء من القتىل هؤالء عرف
أقرب ذلك مع كان لكنه ليقنعني، يكن لم رشح وهو العرتافاتهم، الخاص رشحه له كان
عىل رشحه ميشا بنى وقد الظاهرة، تلك تفسري يف املنطق لسالمة رشوح من سمعته ما

الكرملن. يف الكثريين أصدقائه من سمعها معلومات أساس
يعرتفون عمن النظر بغض أكذوبة تظل األكذوبة أن فيتيا يا اعلم «أوًال يل: قال
ماضيهم رغم وغريهما و«رايكوف» «بخارين» إن الكالم، فصاحة جانبًا ولندع بصدقها،
كدت كيف بنفسك يل قلت ولقد ودم، لحم من برشية كائنات سوى يكونوا لم املجيد،
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هو ألم من أنت عانيته وما نيقوبول، يف الضغط تأثري تحت أكاذيب من طائفة عىل توقع
جسدي ضغط ومن أدبي ضغط من الزعماء هؤالء عىل وقع بما قورن إذا أطفال لعب

الظن.» أغلب يف كذلك
الذي والتهديد لالضطهاد صمدوا قد ميشا رفيقي يا أنفسهم الرجال هؤالء «لكن –

عهدهم.» يف القيرص رشطة من عليهم وقع
تزل لم كانت القيرصية الرسية فالرشطة املقارنة، إىل سبيل ال الحظ «لسوء –
الذي كهذا علمي أساس عىل عملها تقيم تكن ولم بعيد، حد إىل أساليبها يف بدائية
يف نراها التي الشياطني مهارة من حينئٍذ الرشطة رجال يكن ولم اليوم، رشطة تصطنعه
الصمود يستطيع كان القدامى الثائرين نحن منا كم أدري ولست يشء، يف اليوم نظام
من اليوم السياسية الرشطة رجال ينزله ما بنا تنزل عندئٍذ الرسية الرشطة كانت إذا

التعذيب. ألوان
املاضية األيام يف الرجال هؤالء كان «فيتيا»، يا أهمية ذلك عن يقل ال آخر ويشء
التضحية يف يرتددون ال الناس أن تعلم فأنت العميق، إيمانهم من القوة يستمدون
بمبدأ إيمان سبيل يف يحبون، بمن بالتضحية أعني ذلك، من أشق هو بما بل بأنفسهم،
القسم عذاب يعانون هم إذ بالقوة يمدهم ماذا لكن عواطفهم، به تعلقت رجاء أو عظيم
عنهم زال لقد إيمان، وال يرجونه لهم أمل ال املنفرد؟ السجن عذاب أو اليوم السيايس
يعز محطم تشييده يف أعمارهم أنفقوا الذي بالبناء فإذا حولهم نظروا إذ األوهام، خداع
بعد القتال يواصلون ملاذا ميتة؟ قضية أجل من البطل دور يلعبون فلماذا اإلصالح، عىل
ملاذا تفهم أن عليك الهني من تجد الظروف هذه قدر يُْرَجى؟ أمل أمامهم يعد لم أن

كرامة.» من ذرة لهم تعد ولم وطراوة ميوعة ذوي رجاًال األمس أبطال انقلب
من االتهام هيئة وبني املتهمني بني دار عما يروونه الذي الحديث تصدق «وهل –

مساومات؟»
املعلومات من أساس عىل هذه عقيدتي أقيم إنما أنني واعلم صحيح، أنه «أعتقد –
أن دون رجل أمر يف يفصل أن يندر السيايس القسم أن تعرف فأنت بصدقها، املوثوق
«رايكوف» ابنة تظل أن املصادفات من أنه ا حقٍّ تظن فهل أرسته، أمر يف كذلك يفصل
من وأنه الناس؟ سائر فوق منزلة حبه من ينزلها كان أنه مع الحياة، قيد عىل طليقة
األقربني؟ أقربائه وبعض «روزنجولتز» وزوجة «بخارين» والد بأذى يمس أال املصادفات
فقاموا — أنفسهم صحائف لوثوا قد الرجال هؤالء بأن العقيدة يف أتردد فال أنا أما
أولئك. أحباءهم ينقذوا لكي — الباكية املهزلة يف تمثيلها إليهم طلب التي األدوار بتمثيل

436



وعبيدهم أحرارهم العمال

كان الذي «يزوف» ب يتصلون الذين رفقائي من أعلمه ما إليك أنقل أن يل واسمح
عىل املرسحية الصورة بطانة أعدت فقد «ياجودا»، فصل منذ القبيح األمر هذا يرصف
حرًفا حرًفا دوره ممثل كل وحفظ شخصيٍّا، ستالني من بأمر السيايس القسم رجال أيدي
الذين املتهمون فأما والقضاة، والشهود واملتهمني النيابة رجال من الستار: يرفع أن قبل
كان فقد معهم تعاونوا من وأما الظالم، يف ُقِتلوا فقد املرسحية تمثيل يف يتعاونوا أن أبوا
فوق وعدوهم ثم األقربون، وأصدقاؤهم ووالدوهم وزوجاتهم أبناؤهم يقتل أال جزاؤهم
ويف نفسها، العليا السياسية للهيئة بل عليا، ملحاكم االستئناف حق لهم يكون أن ذلك

بعيد. أمد إىل صاحبه يحفز الضئيل األمل ترى الظروف هذه مثل
و«كرستنسكي» و«بخارين» «إيكوف» حالة يف تحديًدا أكثر املساومات وكانت
مثلوا هم إذا نائية جهات يف نفي إىل اإلعدام حكم يخفف بأن وعدوهم إذ غريهم، وآخرين
لن إنه لهم: فقال الكربياء، شعور فيهم حرك ستالني إن بل لهم، كتبوها كما أدوارهم

التاريخ. صحائف يف وزن من لها ما ألسمائهم الذين وهم بقتلهم يسمح
يِف لم ستالني لكن ينفذوه، أن لهم أُِريَد ما بتنفيذ الضحايا هؤالء قام وهكذا
املحاكمة بعد ساعات بضع انقضت فما بوعده، الوفاء ينوي يكن لم أنه وواضح بوعده،
لقي ستالني، عىل اللعنة يستنزالن وهما و«رايكوف» «بخارين» ومات اإلعدام نفذ حتى
يسفحون أرضسجنهم عىل يتمرغون وهم يموتوا ولم وقوف، وهم حتوفهم الناس هؤالء

و«كامايف». «زينوفيف» فعل كما عرباتهم
لجنة ألف ستالني أن وهو األمور، دخائل يعلمون ممن به آتيك آخر خربًا وهاك
بحيث الحقائق وسيلوون التاريخ كتابة سيعيدون وبذلك جديًدا، تاريًخا للحزب لتكتب
التشويهات هذه أضحكتك ولنئ املحاكمات، هذه يف جرت التي الخيال شطحات مع تتفق
يف وليس ينشأ جديًدا جيًال فإن وأبكتني، أبكتك أو وأضحكتني، التاريخ حقائق كتابة يف
مقالة أو كتاب كل من املكتبات بتنظيف قائمون اآلن وهم املايض، بحوادث وعي ذاكرته
هذه وستصبح املحاكمات، هذه يف السخيف خيالهم ابتكره الذي هذا تناقض قديمة
فيتيا، يا إلهي يا للكذب، النرص سيُْكتَب وبذلك الرسمية، الحقيقة هي املفجعة األكاذيب
القيرصية.» السجون حجريات يف باألصفاد مغلوًال سنوات عرش أنفقت هذا أجل ومن

من يكتنفها ما بكل أورال مصانع إىل خلفتها حني موسكو يف الحالة كانت تلك
وأوساخ. قاذورات

الحديدية السكة محطة عىل الجديدة» «األنابيب مصنع موظفي من موظف قابلني
القيارصة آخر أن هي وشهرتها بإكاترنربج قبل تسمى كانت ما (وهي «سفردلوفسك» يف
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معرفة أعرفهم ممن كان املوظف ذلك أن حظي حسن ومن وأرسته)، هو فيها ُقتل
املصنع أحداث يل يروي فأخذ رصيًحا، معي حديثه يف يكون أن ذلك فشجعه جيدة،
إىل بنا تؤدي كانت التي ميًال األربعني نقطع السيارة يف نحن إذ وقوًعا أحدثها حتى
أسوأ لتأييد كافيًا كان قاله ما فإن يشء، كل يل يقل لم أنه من الرغم وعىل «برفوالرسك»،

ظنون. من وهمي يف دار ما
عماله يسود كما املادية الفوىض تسوده مصنع يف اإلنتاج أنظم أن مهمتي كانت
املجموع فكان وأرساتهم، عامل آالف ستة من يقرب عدد هنالك كان فقد معنوي، انهيار
بينهم يكن ولم لها، يُْرثَى حالة يف جميًعا يعيشون ألًفا، عرش ثمانية أو ألًفا عرش سبعة
اإلقليم ذلك يف ُولُِدوا الذين هؤالء سوى للفرار جنوحهم عدم يف تثق أن تستطيع من
منهم بقي من أو الفنيون املوظفون أما اإلنشائية، املرشوعات يف بالسخرة يعملون والذين
تحمل يجتنبون الحال بطبيعة وكانوا معنوية، قوة بغري كانوا فقد التطهري، حركات بعد
بغيضة، حياة من يعيشونه كانوا ما بسبب املنفيني بمثابة أنهم أحسوا ولقد التبعات،
آخر. مكان إىل يُنَْقلوا أن أملهم كل وكان العمل، يف سيئة ظروف من بهم يحيط كان وما
سور فجأة رأيت «برفورالسك» من ثمانية أو أميال سبعة مسافة عىل كنت وملا
الطريق، عن األمتار من مئات بضع بُْعِد عىل االعتقال بمعسكر يحيط الشائكة األسالك
يف وتقع فسيحة رقعة يشغل املعسكر فرأيت املنظر، هذا من البرص ألمأل السيارة فأوقفنا
نظرت ما إذا إليك ويخيل كئيبة، ثكنات فيها وقامت أشجارها، اقتُِلَعت الغابة من بقعة
يقوم األضالع، مسدس به املحيط والسور القبور، صمت يسوده مهجور أنه املعسكر إىل
الرشاشة. واملدافع الكاشفة باألنوار مجهز للحراسة برج الستة أركانه من ركن كل يف

املعتقلون؟» «أين زمييل: فسألت
مصانع يف تعمل وبقيتهم مصنعنا، يف يعملون منهم كثري العمل، يف اآلن «هم فقال:
بأورال، عهد حديث أندريفتش فكتور يا أراك إني إنشائية، ومرشوعات ومناجم أخرى

البرص.» أدرت أينما املسجونني منظر عىل عينيك تدرب أن لك فخري
«أوساديش» كان الجديدة! لحياتي جميلة بداية من لها فيا املسري، واستأنفنا
واحدة نظرة ألن متجهم؛ رجل هو فإذا ورأيته هناك، إىل سبقني قد — الجديد املدير —
يف أشعلها التي الحماسة جذوة إلخماد تكفي كانت املكان ذلك يف الصناعية املجموعة إىل

موسكو. يف كان إذ نفسه
رفيقي يا «اسمع قائًال: فتنهد املصنع، وأجزاء املختلفة األبنية خالل مًعا ورسنا
أعوام إىل ليحتاج املصنع هذا وإن أداؤها، علينا مهمة أمامنا أن شك ال كرافتشنكو،
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والقوة اآلالت، لصناعة كهربائية أفران هنا لدينا فليس قدميه، عىل يقوم أن قبل طوال
لدينا وليس تمامها، عن ا جدٍّ بعيدة الغاز ومحطة نتطلب، مما كثريًا أقل الكهربائية
عىل مصنًعا ليس نراه الذي هذا أن القول ومجمل بالكرونيوم، اآلالت لطيل وسائل

غري.» ليس ملصنع بداية هو بل اإلطالق،
مصنع يكن ولم ضاحك، أضحوكة امليكانيكي القسم رأيت إذ قصته، عيناي وأكدت
العراء يف فرتكت بعُد، الحديد مخازن إعداد يتم ولم باسمه، جديًرا الغلوانية الكهرباء
خليط فيها أكواًما املعادن وتكدست املعادن، من غريه ومن الصلب من األطنان ألوف
آالت وأما مجهود، أقل تنظيمها سبيل يف يُبْذََل أن دون طراز كل ومن صنف كل من
ماليني رشائها يف وأُنفق وأملاني، أمريكي طراز آخر من كانت فقد نفسها األنابيب خراطة
استوردوها التي اآلالت هذه إن بل الرضورية؟ لواحقها بغري فائدتها ما لكن الروبالت،
ألفيت برصي وجهت وأينما العطب، وأصابها الوسخ من طبقة َعَلتَْها قد الخارج، من

بالصدأ. مغطاة الطني من بارزة الغالية اآلالت وأجزاء الثمينة األدوات من أكداًسا
األسالك وراء ملحتها التي الثكنات كانت فما العمال، حي زرت حني يأيس وتم
الخشبية الصناديق تلك عن كثريًا تختلف الرشاشة املدافع فوهات تحت قائمة الشائكة

األحرار. مصنعنا بعمال اكتظت التي القذرة املرطوبة الكئيبة
ينظرن كن أنهن شك وال ساخطات، فوجدتهن النساء بعض إىل أتحدث وجعلت
يكن ولم العمل، زمالء أننا عىل ال السيئة، حالتهن عن املسئولون أننا اعتبار عىل إلينا
كافية بمئونة يظفر أن يستطع لم ولذلك قليل؛ إال املزروعة األرايض من األورال بمنطقة
أما ترصفهم، تحت بسياراتهم املوظفني كبار هم رجال ستة نحو إال «سفردلوفسك» من
جاء ما وإذا املحفوظة، والبضائع املحلية والخرض الخبز هو الرئييس فغذاؤهم العمال
مخرمة سقوفها معظم وكانت األفران، كأنها املساكن تلك حميت القصري الصيف فصل
األورال شتاء أقبل ما إذا حتى الخشبية، الجدران بمائه فينفخ املطر يتسلل بحيث

القارس. الربد من وقاية املنازل تلك تكن لم الطويل
إىل أنظر عدت حني خجًال وجهي حمر العمال، مساكن يف ساعة قضيت أن وبعد
املشيدة الثالثة الطوابق ذات املنازل أحد من طابق يف تقع التي األربع الغرف ذات شقتي
مسكني إن نعم، املصنع، من األخرى الناحية يف أشجار وسط والقائمة األحمر، بالطوب
أشعث، قذًرا مسكنًا — تاجانرج أو نيقوبول يف حتى — آخر مكان أي يف يعد كان ذاك
فيه يكون أن ويكفي الرتف، إليه يصل ما آخر كأنه يبدو كان فقد برفورالسك يف أما
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ومطبخ جيد أثاث عىل يحتوي وأن بالبسط، مفروشة أرضه تكون وأن خاص، حمام
تعرف ال نََصف فالحة امرأة وهي «دونيا» املسكن هذا يف سلفي عن ورثت ولقد جيد،

والغسل. الطهي مهمتها وكانت الرتتيب، حسن
سيارة يل كانت كذلك قدومي، تنتظر إياها وعدوني التي الفخمة السيارة كانت
الوحل، فيها يكثر التي األيام يف األوىل من أنفع كانت وهذه «فورد»، طراز من صغرية
وخمسمائة ألًفا األسايس راتبي وكان الكريمة، الجياد من طائفة يل َصت ُخصِّ كذلك
العالوات أضفت إذا آالف ثالثة من قريب رقم إىل يصل كان لكنه الشهر، يف روبل
عرفت إذا األرقام هذه معنى تفهم أن وتستطيع للتشجيع، يرصفونها التي والزيادات
يتقاىض الحاذق امليكانيكي العامل وأن روبًال، وخمسني مائة يتقاىض العادي العامل أن
يبلغ راتبًا منهم الواحد يتقاىض املؤهالت ذوي املهندسني وأن وخمسني، مائتني نحو

روبل. ستمائة نحو
كامل، شهر مرتب دفع من له بد ال كان عادية حلة يشرتي أن مهندس أراد إذا
إن بل تباع، مالبس بها يكن لم «برفورالسك» ألن رصفة؛ نظرية الحسبة هذه أن غري
رشاء يستطع ولم يسري، نزر إال املالبس من يباع ما فيها يكن لم نفسها سفردلوفسك
يذهبوا أن الرسمية أعمالهم بحكم مقدورهم يف كان الذين األقلون إال والثياب األحذية
تترصف ضئيل قدر إال يصيبها فال البقية وأما حني، بعد حينًا لننجراد أو موسكو إىل
والعمال بل العمال ورؤساء املهندسني من يستحقونه من بني نوزعه فكنا اإلدارة، فيه

أنفسهم.
املرتبات بكشف الحسابات رئيس جاءني حني أسبوعني عميل يف قضيت قد أكن ولم
وهو عجيب بند نظري استوقف أرقام، من به ما درست فلما ألوقعه، شهر نصف عن

السيايس». القسم «لرجال ضخم مبلغ
املبلغ؟» هذا رصف «فيَم حرية: يف فسألت

خصوا الذين والستني املائة العمال الستخدام وقعناه الذي العقد بمقتىض «هذا –
السيايس.» القسم رجال حق من رواتبهم فنصف املسخرين، العمال من مصنعك

االعتقال؟» معسكرات أحد إىل ينتمون «هل –
السياسية، الرشطة أقسام من آخر قسم فهذا كرافتشنكو، رفيقي يا ال، «ال، –
لهم أن غري األحرار، العمال يسكن كما هنا يسكنون التعاقد عليهم تم الذين فالعمال

الجرائم.» لشتى هنا إىل بهم جيء رجال وهم الخاصة، ثكناتهم
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طائفة املصنع أقسام من قسم كل يف أن األخرى األقسام مديرو بعدئٍذ أنبأني ولقد
ثالث ويف ثمانون، آخر ويف وخمسون، مائتان قسم ففي املسخرين، العمال هؤالء من
من مكان أي يف عليك يتعذر يكن ولم يخالطونهم، األحرار العمال يكن ولم خمسون،
اإلشفاق. يستثري منظر من به يتميزون ملا العمال صفوف من تخرجهم أن املصنع أرجاء
خراطة آلة يف يشتغل كان املسخرين هؤالء من واحد إىل تحدثت أن يوم ذات وحدث
إىل الرجل أجر أن عيلَّ يسريًا يكن فلم األموات، سيما وجهه عىل قصريًا وكان األنابيب،
ببنت ينبسوا أال بشدة أُِمُروا قد املنكودون هؤالء يكون أن بد ال إذ الحديث، يف السري
قبل التطهري أصابه وقد بلننجراد، مصنع يف عمال رئيس كان أنه منه عرفت لكني شفة،

أعوام. بثالثة ذلك
الفرار؟» من يمنعك الذي «وما فسألته:

وإىل تختفي أين الفرار؟ يكون أين وإىل «فرار! وقال: حزن عن تنم هزة رأسه فهز
منا.» ألي العواقب محمود ليس الحديث هذا أن الرئيس أيها أنبهك أن وأحب متى؟

الفوىض تلك من به نخرج طريًقا ألنفسنا نشق أن وهي الفادحة مهمتنا يف بدأنا
أحد، إليها يلتفت ال املكان أرجاء يف ملقاة كانت الكهرباء فأفران بأطنابها، الضاربة
نعمل الذي اليوم وكان متعاقبة، أسابيع املضني املجهود وواصلنا تنظيفها، يف فأخذنا
األفران، تلك من واحًدا ندير أن أمكننا وبعدئٍذ العطلة، يوم بمثابة ساعة عرشة أربع فيه
كيف زمالءهم يعلِّموا أن املؤهالت ذوي العمال إىل وطلبت كبريًا ميكانيكيٍّا قسًما وأنشأت
لتعليم سبيًال ورتبت الحرارة لقياس قسًما أنشأت وكذلك الكهربائي، الفرن يديرون
وإعداده بالكروميوم املعادن لطيل قسم بناء واستطعت يديرونه، كيف املبتدئني العمال
بطيئًا املاضية األعوام يف اإلنتاج كان وملا وهناك، هنا من نتًفا جمعتها الالزمة، باألدوات
سد ما أنشأت فقد والخارج، املصنع وبني املصنع أجزاء بني التليفوني االتصال النعدام
وفضًال فني، إال تقديرها يستطيع ال عقبات من وجهي يف قام مما الرغم عىل النقص هذا

للعمل. ومناضد أفران من عنه غنى لنا يكن لم ما أقمنا فقد كله ذلك عن
مئات كلفت الفنية، الرضورة تقتضيها التي املنشآت من األدنى الحد هذا عن وفضًال
املتجمعة؛ األقذار وإزالة الجدران ودهان األرض ومسح بالتنظيف والنساء الرجال من
إنهم ونظافة، نظام من أساس بغري اإلنتاج زيادة يف أمل ال أن يقني عىل كنت ألني
املصنع هذا أن املعجزات من معجزة أنها ورأيي والتخريب! باإلتالف املصنع هذا يتهمون
قررتها التي املقادير من املائة يف ٤٠ إىل ٣٥ أي أنتجه، الذي هذا حتى ينتج أن استطاع

الرياسة. مكاتب
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وبني بينه املقارنة تتعذر كادت بحيث املكان تبدل حتى شهرين غري يمِض ولم
يف زمالئي عدوى ت َرسَ ثم عزم، من عليه كنت فيما زمالئي إىل عدواي ورست كان، ما
مناضد عىل يقفون ممن مرتبة أدناهم بلغت حتى العمال صفوف إىل العمل عىل إقبالهم
رفع استطعنا قد كنا مايو، شهر علينا أقبل ما إذا حتى األرض، يكنسون أو العمل
وليس — مستحيل أنه قدومي أول يل يبدو كان عمل وهو — املائة يف ٨٠ إىل اإلنتاج
من نصنعه فيما الشوائب نسبة وهبطت النوع، تجويد إىل كذلك قنَا ُوفِّ بل فحسب، ذلك
املائة. يف ١٢ متوسطها كان أن بعد وستة، املائة يف خمسة بني يرتاوح مقدار إىل أنابيب
الخاصة، حياتي يف أنفقه الوقت من فضًال الجبار املجهود هذا يل يرتك أال وطبيعي
والتدريب والغذاء املساكن عن شخصيٍّا مسئوًال كنت اإلنتاج، عىل إرشايف عن ففضًال
املبارش، إرشايف تحت كانوا الذين وأرساتهم العمال من لأللفني الطبي والعالج الفني
وعىل املهام، تلك يف بمساعدتي يقوم كان املوظفني من كافيًا عدًدا أن من الرغم وعىل
تقع كانت األمر نهاية يف التبعة فإن قديًرا، كان املساعدين هؤالء بعض أن من الرغم
مشكالت إىل العمل صميم عن مجهوداتي فيه تنحرف ال يوم يميض أال وكاد عاتقي، عىل

باإلنتاج. مباًرشا اتصاًال تتصل ال
ذلك إبالة؛ عىل ضغثًا وبالها فجاء ختامها، من دنت قد التطهري «هسترييا» تكن ولم
أولئك وحتى لعملهم، أكون ما أحوج كنت حني أْكفاء رجاًال مني يتخطفون كانوا ألنهم
من جو يف ويعملون يحيون كانوا مبارشة، إصابة التطهري رضبات تصبهم لم الذين
تجاهل عىل تدريبًا نفيس دربت قد عندئٍذ وكنت طعًما، للطمأنينة يعرف ال الذي الفزع
وأعصابي رأيس ودربت الحرص، تحت يقع ال مما وشكاوى تجسس من بي يحيط ما
ال غضبات يف عصبيٍّا مجهوًدا أبعثر أن دون يدي بني التي املهمة يف االنتباه تركيز عىل
العمل عن ا تامٍّ شلًال يشلني كان بل هزٍّا، يهزني كان فقد كله ذلك ومع فتيًال، تجدي
قد السياسية الرشطة مكتب من االقتصادي القسم أن أعلم أن عصيبة مواقف يف أحيانًا
نبؤها، يجيئني أن قبل حتى الفنية القرارات وتفصيالت العمل، تفصيالت بعض عرف

تحميني. يل وقاية ال مكشوف عاٍر بأني شعوًرا نفيس يف ذلك فبث
أعني بمثابة و«ستوفني» «كلبني» الرفيقني برياسة مصنعنا يف الخاص القسم كان
من يصدر ما كل من نسخات يتلقيان كانا أنهما عن ففضًال وآذانها، الرسية الرشطة
كل يف أعوان قوية إرادة من لهما بما الرجلني لهذين كان فقد فنية، وتقارير أوامر
املألوف املجرى سوى ذلك يكن لم حال كل وعىل املصنع، جوانب من جانب وكل مكتب
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ارتجاًجا ترتج الصناعية جماعتنا كانت كله، هذا إىل باإلضافة لكن والتجسس، للرقابة
لم التي الخاصة التحقيق لجان من تعانيه كانت الذي الفادح العبء تحت ترنًحا وترتنح
هؤالء وكان فرادى، إلينا يأتون املفتشني ومن املراقبني حمالت ومن حرص، لعددها يكن
اللجنة من — حينًا الرسمية الطبول ضجة ويف حينًا هدوء يف — إلينا يأتون وأولئك
موسكو، يف األنابيب صناعة رياسة ومن موسكو يف العليا املركزية اللجنة ومن اإلقليمية

بالعرشات. تعد هذه غري هيئات ومن الثقيلة الصناعة رياسة ومن
األنابيب، بصناعة تصدر كانت التي األوامر إن بل الحد، هذا عند وقف األمر وليت
عادة تصدر كانت تنفيذها، اضطراب عىل تعمل موسكو يف العليا الهيئات كانت والتي
ترشف عندهم من لجانًا يرسلون هؤالء كان ذلك وعىل أخرى، بصناعات القائمني من
التقصري باتهامات املنهوكة رءوسنا تقذف اللجان تلك فكانت سرينا، خطوات عىل
وملنشآت وللسفن وللمدفعية وللطائرات للدبابات األنابيب نصنع كنا فقد واإلتالف،
الطلبات كانت وملا الكثرية، األغراض من هذه ولغري آليٍّا، تدور التي وللمصانع البرتول
كان ملا ثم وسائل، من أيدينا تحت بما إنتاجه نستطيع مما أكثر دائًما إلينا ترد التي
القائمني ترى كنت فقد دقيقة، مطابقة املطلوبة األوصاف يطابق ما قليًال النهائي إنتاجنا
يرسلون العسكرية، الهيئات ممثلو إليهم مضاًفا األنابيب، تطلب التي الصناعات تلك عىل
بالطبع يتبعها كما وتحقيقات تفتيشات االحتجاجات يتبع ثم االحتجاجات من سيًال إلينا

السيايس. القسم رجال من الرشطية «اليقظة» أوبئة من جديد وباء
هذا يرسلهم واملندوبني املراقبني من طويلة سلسلة بغري أسبوع يميض يكد ولم
فيتشممون النفوس، يف الفزع به يبعثون التفويض من سالح أيديهم ويف ذاك، أو املكتب
والتعطيل، اإلتالف عىل العاملني آثار من أثًرا يجدون لعلهم املكان أرجاء يف بأنوفهم
فيه ويعقدون النابية، بألفاظهم ويملئونه مكتبي ويدخلون وقتي، يشغلون فكانوا
وضيق النائي، املكان ذلك يف الحياة بملل ضيق يصيبهم كان وقد تنتهي، ال اجتماعات
عن يزيحون منهم كثريين ترى فكنت سخف، من بها القيام ُكلِّفوا التي مهمتهم يف بما
طائلة. بمبالغ فيها يقامرون الورق بألعاب أو الفودكا برشاب باألسف شعورهم أنفسهم
أربع بني يرتاوح طوله عمل من يوم بعد مخدعي إىل األمر آخر أويت ما إذا حتى
أُْدَعى فآنًا املزعجات، تقلقه ال نعاس إىل ألطمنئ أكن لم ساعة، عرشة وست ساعة عرشة
وآنًا مرة، ومهدًدا مرة راجيًا العمل يف يكلمني موسكو، من متكلًما ألجيب التليفون عىل
أكاد ال كله ذلك وبعد تنتهي، ال التي القبض بحركة تتصل شئون يف الرشطة إىل أدعى
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ينبئني الليل نوبة يف يعملون الذين العمال أحد من التليفون يل يدق حتى نعايس يف آخذ
التلف. أصابه إنتاج أو تركيبها أخطئ آلة أو وقعت بحادثة

أن — حويل من األفواه يف يدور حديث من سمعته بما مستعينًا — استطعت ولقد
مصنع إىل قدومي قبل التطهري أحدثها التي البشعة الفوىض عن صورة لنفيس أرسم
مصنع وكل منجم كل تناولت كما املصنع ذلك تناولت فوىض وهي الجديدة، األنابيب
مدير وهو — ماجريلوف» «سميون عن سمعتها التي القصة تزال وال اإلقليم، يف آخر
بحيث نفيس يف األثر عميقة — نفسها برفورالسك مدينة يف التعدين لصناعة آخر مصنع

نسيانها. يستحيل
إذ األرجح، عىل الروسيا يف املصانع أقدم من عليه يرشف الذي املصنع كان فقد
نفسه، األكرب بطرس هو املصنع ذلك منشئ أن اإلقليم ذلك أهل عند األساطري تروي
صغرية خاصة منازل يف يسكنون وكانوا وأجدادهم، آباءهم فيه خلفوا رجاًال عماله وكان
أوشكوا لقد حتى دواجن، وطيور يرعونها وخنازير يفلحونها حدائق فيها ولهم نظيفة،
أرسل فحني وإذن الثورة، قبل ما عهد يف معروًفا كان ما عيشهم بمستوى يصلوا أن
بمنصب مكافأته بمثابة األمر حقيقة يف ذلك كان املصنع، هذا إلدارة «ماجريلوف» الحزب
دامت التي املكانة ذوي الحزب أعضاء من كان أنه ذلك عمًال؛ يقتضيه وال مرتبه يتقاىض
إليانوفا»، «ماري وأخته لينني بأرملة الصلة وثيق السنني طول عىل وكان طويًال، أمًدا

اإلقليم. ذلك يف نفوذًا الرجال أكثر من معدوًدا لذلك وكان
يتعقبه املحيل السيايس القسم فراح تخطئه، لم الجنونية التطهري عاصفة لكن
أشهر بضعة تعقبه دام وملا املتلفني، من غريه وبحماية باإلتالف فاتهمه باالتهامات،
حلقه نحو مسدسه وصوب مكتبه باب دونه من وأغلق لليأس، استسلم النحو؛ هذا عىل
وعىل اإلرهاب، نحو حملة ويوجه براءته فيه يعلن طويًال خطابًا وترك … الزناد وجذب
نحو عىل نبؤه ذاع فقد الخطاب، عىل استولوا قد السيايس القسم رجال أن من الرغم
صلة عىل كانوا ممن عدد حول الشبهة دارت وملا فحواه، وعرفوا املصنع عمال بني ما
أثًرا. وراءهم يرتكوا ولم األنظار عن «اختفوا» املنتحر، رسالة قرءُوا بأنهم بماجريلوف
فلقد املأساة، به أملت من ملكانة إال املألوف عن شذوذ ماجريلوف مأساة يف يكن ولم
أُْلِقَي الناس من مئات — بمعناها الكلمة وأقصد مئات وأقول — مئات أنباء سمعت
بأيديهم، أرواحهم أزهقوا أو لذلك أُِقيَمت جلسات يف التعذيب أصابهم أو القبض عليهم
أمحو أن الطويلة بالتجربة تعلمت ألني عميل؛ يف يؤثر سمعته الذي هذا أدع لم لكني
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اكتسابه من بد ال فن لكنه اليسري، بالسهل ذلك وليس املزعجة، األنباء أثر نفيس من
الذين وأما السوفيتية، روسيا يف الرش من ينجو أن الصناعة رجال من رجل أراد ما إذا
يكتموا أن يستطيعون ال الذين قوي، بجماح عواطفهم جماح يكبحوا أن يستطيعون ال
انهيار عن لهم مندوحة فال نفوسهم، من اإلغالق محكم مغلق صندوق يف عواطفهم

جنون. أو عليهم يقيض
يف وانعقد ظاهر، تحسن من الجديدة األنابيب مصنع أصاب ما موسكو ولحظت
كاجانوفتش، حرضه العليا، الرياسة بناء يف العاملني الحزب أنصار من اجتماع موسكو
يتدهور كان املصنع أن التصنيع» سبيل «يف صحيفة يف وجاء عليه، وأثنى بعميل فنوَّه

املوقف. فغريَّ الحزب» يف وعضو نشيط شاب مهندس وهو «كرافتشنكو أدركه حتى
قابلته قد كنت الذي برفورالسك يف السيايس القسم رئيس «بارشني» الرفيق زارني
زيادة يف بها قمت التي «املعجزات» عىل الثناء يف وأرسف الحزب، اجتماعات يف ذلك قبل
أسئلة يف وقتي من أضاعها ساعات أنفق فقد عليه، يغلب الرشطي طبع كان وملا اإلنتاج،
أفراًدا يصبغ الذي السيايس» «اللون وعن إلنجازها، يشتغل املصنع كان التي الطلبات عن
به أحسست ما أخفي أن عيلَّ يسريًا يكن ولم إرشايف، تحت يشتغلون كانوا ممن معينني
ذلك ألن عميل؛ بتفصيالت معرفته إليه امتدت الذي البعيد املدى لهذا نفيس ضيق من

حويل. من املخربين من كبريًا عدًدا ثمة أن عىل القاطع الربهان بمثابة كان
هذا فكان أسالفك.» اقرتفه الذي اإلهمال آثار تمحو أنك شك «ال األمر: آخر يل وقال
عليك أضيع أن أكره فإني «ولذلك ثناء؛ من الخيال يتصوره أن يمكن ما أكرب منه القول
ألنبئك حني بعد بك وسأتصل مكرمة، الليلة إليك أطلب لكني أندريفتش، فكتور يا وقتك

الحضور.» إليك يطلب متى
بناء يف السيايس القسم وكان صباًحا، الثانية الساعة يف أذهب أن املوعد يل وُرضب
يف بالوحل املغطاة الرئيسية الطريق يف للنظر لفتًا األبنية أكثر هو طابقني ذي جميل
ضوءًا رأيت فقد الليل، من األخري الهزيع يف كان الوقت أن من الرغم وعىل برفورالسك،
وملا وساق، قدم عىل قائم العمل أن عىل واضحة داللة يدل مما النوافذ، من نافذة كل يف

مكتبه. إىل وصحبني ودية تحية الرئيس حيَّاني وصلت
بعض هنا ها املقام بك يطول أن أخىش فإني جلستك يف راحتك «خذ يل: قال

اليشء.»
مني؟» تريدون «وماذا –
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قمة من متالف وهو الشعب أعداء أحد عىل قبضنا لقد إذن، القصة «اسمع –
يف وجدتها التي الفوىض من كثري عن مسئول أنه لنا اتضح إذ قدمه، أخمص إىل رأسه
أخصائي وجود ألن حضورك؛ يف أستجوبه أن الليلة وُخطتي عنيد، رجل لكنه مصنعك،

أسئلة.» من إليه أوجه عما اإلجابات يف التضليل طريق عليه يسد مثلك
إطالًقا.» التكليف هذا أحب ال بأني «أصارحك حزين: صوت يف له فقلت

كل إن لينني: يقل ألم أنت، تقوله القول لهذا ألدهش وإني منك، غريب «هذا –
رسه لكاتم الجرس ودق العمل.» فلنبدأ إذن رشطيٍّا؟ يكون أن ينبغي صالح شيوعي

«.٧ رقم االنفرادية الحجرة من بالسجني يأتونا أن الحراسة لرجال «قل له: وقال
من عدًدا ضخمة خزانة من فجذب يديه، بني السجني ملثول يستعد الرئيس وأخذ
يرتقب جلس وملا مكتبه، فوق ظاهر بشكل مسدًسا ووضع بأوراقها، املنتفخة امللفات
فريسته، عىل ينقضَّ أن وشك عىل النمر كأنه التوتر عالمات عليه بدت سجينه قدوم
يوم ذات كان حطام وبينهما السالح شاهرا حارسان ودخل الباب انفتح أن إال هو وما

الغرفة. يف ثالثتنا وتركا الحارسان انسحب ثم الناس، من إنسانًا
«أحييكم.» خافت: صوت يف وقال دواًرا، به كأن حوله السجني وتلفت

هيكل عن قليًال إال يزيد السجني يكن ولم رددتها، لكني التحية، بارشني يرد ولم
جانب من صدغه عىل وامتد املوت، قناع كأنه لزج رمادي ووجهه أسمال، غطته عظمي
من عليه تكثف بما اللون أرجواني العهد حديث جرح ذقنه من يقرب ما إىل جبهته

منحٍن. ورأسه ظهره وراء ويداه وقف دماء،
وعرفت القضية، حقائق عىل يطلعني لكي السجني؛ اتهام يتلو الرشطي وجعل
سنِّه يف يكن ولم شهًرا، عرش ثالثة عىل يربى ما سجنه يف لبث قد السجني أن وقتئٍذ
املهندسني رئيس كان وقد عمره، من الستني يف وكأنه بدا لكنه الرابعة الحلقة عىل يزيد
نظرت وملا اإلنتاجية، مرحلته يف املصنع بدأ أن إىل الجديدة األنابيب مصنع يف اإلنشائيني
هو أمامك الواقف هذا لكان هللا رحمة «لوال لنفيس: أقول أن سوى يسعني لم الرجل إىل

كرافتشنكو.» فكتور
بالجلوس؟» للسجني أذنت هال بارشني، «رفيقي منخفض: صوت يف قلت

فيه.» نستجم مصيف يف ولسنا السيايس القسم يف نحن عميل، «هذا قائًال: فأجابني
أسئلة إليك «سأوجه جهوري: بصوت السجني خاطب قراءته من بارشني فرغ وملا
واضًحا إجابتك يف فلتكن األنابيب، خراطة مصنع يف تخريبية أعمال من به قمت عما
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يعرف محنك مهندس حرضة يف اآلن فأنت ببعض، بعضها األمور تخلط وال دقيًقا
اإلنشاء لجنة رئيس باعتبارك هو: األول والسؤال تضللني، أن بعُد تستطيع وال املصنع

االشتعال؟» سهلة وهي األفران، فوق خشبية سقوًفا أقمت ملاذا املصنع، يف الرئيسية
للسقوف ينبغي «كان الجسدية: حالته إىل بالنسبة مدهشة رقة يف السجني فأجاب
الرئيس عه وقَّ رسمي أمر جاءنا لكن املوضوعة، للخطة وفًقا الحديد من تكون أن
شديد، نقص من وقتئٍذ الحديد يف كان ما بسبب الخشب باستعمال نفسه أورزنكدز
هذا إثبات ليستطيع الرياسة مكتب وإن غريه، عرشات وعىل مصنعنا عىل األمر ُطبَِّق وقد
يكن لم لكن فنيٍّا، ً خطأ رأيي يف األمر ذلك كان لقد وثائق، من لديه بما مشقة غري يف
املعادن بقلة أعلم وأنا خاصة الرصيحة، الرئيس تعليمات به أعارض ما النفوذ من يل

املوجودة.»
رأيك؟» «ما وقال: الرئيس إيلَّ فالتفت
«… املواطن «إن الجواب: يف فبدأت

الشعب.» عدو ولكنه باملواطن هو «ليس –
نيقوبول مصنع يف خشبية سقوًفا أقمنا فقد تام، صواب عىل فالسجني «إذن –
اجتماع يف وجودي تصادف ولقد حديد، من سقوًفا اآلن مكانها أن ولو عينه، وللسبب
عدا ما املصانع كل يف الخشبية السقوف عىل وافق حني جنزبرج الرفيق مكتب يف ُعِقَد

أورزنكدز.» من بإذن تلك موافقته وكانت مارتتز، ومصانع الصهر مصانع
عن مسئوًال ستكون أنك تتذكر أن «أرجو وقال: اليشء بعض الرشطي صدر فضاق

شهادتك.»
العلم.» حق ذلك أعلم «أنا فقلت:

لصناعة كبريًا مصنًعا أقمت ملاذا الثاني: «السؤال وقال: السجني إىل ثانيًا التفت ثم
إعداد وبغري وميكانيكية، وحرارية كهربائية أقساًما معه تنشئ أن بغري األنابيب

القياس؟» لدقة الالزمة اآلالت لصناعة الوسائل تهيئة وبغري لإلصالحات،
وكل كربى، حديثة صناعية مجموعة تنشأ أن املرشوع «كان قائًال: السجني فأجاب
بحيث األساسية املصنع جوانب خارج تكون أن لها بد ال كان ذكرت التي األقسام
الرسمية التصميمات لجنة توفق ولم الخاصة، الخدمات إلجراء أخرى مصانع يف ترتكز
املصانع لهذه الرضورية واألدوات املواد أو املال توفري إىل العليا الصناعات رياسة وال
املصنع إعداد من فرغنا أن حدث وهكذا الرئييس، باملصنع امللحقة الخدمات بتلك الخاصة
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أثار أمر جاءنا ثم البداية، خطوة من أكثر امللحقة املصانع تخطو أن قبل الرئييس
ثم البعد، كل الصواب عن بعيًدا أمًرا عندي ذلك وكان اإلنتاج، نبدأ أن وهو دهشتنا،

القبض.» عيلَّ أُْلِقَي بعدئٍذ
عىل األليم العذاب يف الرجل ذلك قضاها التي شهًرا عرش الثالثة أثر يف شئت ما قل
لنفيس عنه قلت لقد حتى الفنية، املسائل يف التفكري سليم يزل لم لكنه العقلية، قواه

األول. الطراز من هنديس عقل إنه حينئٍذ:
هذا؟» يف تقول «ماذا الرئيس: وسألني

طويل، بزمن املفروض الوقت قبل عمله املصنع بدأ فقد صواب، أتم عىل «السجني –
حسب يشء كل من نفرغ حتى لننتظر كنا فلو التمام، عن يكون ما أبعد اآلن إنه بل
الشخيص ورأيي كامل، عام ملدة شيئًا ننتج أن مستطاعنا يف كان ملا األصلية، الخطة
نفسه، الرئييس املصنع داخل يف امللحقة الخدمات أقسام ينشئوا أال الخطأ من كان أنه
األقسام قبل املنشآت إتمام أن يف أشك ولست تقرره، أن موسكو شأن من كان ذلك لكن

املقصود.» اإلتالف قبيل من أبًدا يكن لم امللحقة
تقول؟» مما تام يقني عىل أنت «هل –

تبغ؟» لفيفة السجني أعطي أن يل هل … يقني أتم «عىل –
ذلك.» «لك –

قائًال: وصاح بذلك، يل يسمح لم الرئيس لكن كلها، اللفافات علبة الرجل فناولت
وملا يشاء.» كما يدخن أن له لكان به واعرتف إتالفه عىل ع وقَّ لو تكفي، واحدة «لفافة

بالدماء. ملوثة خرقة يف ملفوفة رأيتها ظهره وراء من يده املهندس مد
مخالًفا للمهندس مؤيًدا أراني مرة كل يف وكنت ساعات، بضع االستجواب ودام
الخامسة الساعة كانت وملا إخالص، كل إال ذلك يف يحدوني يكن ولم الرشطة، لضابط
وزعيق، شتائم من يلفظه بارشني أخذ ما وسط اإلعياء من السجني سقط والنصف،
حركة يف سينمائي رشيط إزاء كنت كأنما رويًدا األرض إىل يهوي هو إذ السجني ولحظت
استؤنف ثم بمقعد، الحراس جاءه عليه، بارد ماء بصب وعيه استعاد أن وبعد بطيئة،
أنىس ولن السادسة، الساعة جاوزت أن بعد إال املنكود هذا سبيل يخلُّوا ولم استجوابه،
الباب. عند من إيلَّ ينظر هو إذ بالجميل االعرتاف نظرات من عينيه يف ملحته ما حييت ما
قالئل أيام بعد إليك وسأرسله املحاكمة هذه عن تقريًرا «سأكتب بارشني: قال

الوقت.» هذا كل عطلتك أن آلسف وإني لتوقعه،

448



وعبيدهم أحرارهم العمال

املكان هذا أرجاء يف صحبتني فهال بنوم، يل يسمح يعد لم الوقت دام «ما له: فقلت
ألراه؟»

يستوقف ما ثمة «ليس األمر: آخر قال ثم الغريب، الطلب هذا إزاء حائًرا فرتدد
التبعة تقدير عىل ترى ما حملك فربما … أردت إذا لكن الرؤية، يستحق بحيث النظر

«… الصحيحة الصادقة بإجاباتك تحملها التي
وقمتها األحمر بتاجها الضباط يلبسها التي املسطحة القبعة ولبس شعره ط ومشَّ
يصاحبنا ورسنا معطفه، كالنا ولبس الخلفي، رساويله جيب يف املسدس وغرز الزرقاء،
باب لنا وُفِتَح فناءً، دخلنا حييت، ما ذاكرتي يف ِجدَّته تَبَْىل أن يستحيل ما فرأيت حارس
كريهة رائحة لفحتني وهنا األرض، سطح تحت طابق إىل سلًما هبطنا ثم حديد، من
البهو يف وكان بعصاه، ضارب عيلَّ أهوى لو كما كياني يف بها أحسست صدمة فكانت

ضئيل. كهربائي مصباح
من حلقة يقرأ كان دخلنا، حني االنتباه وقفة ليقف وثب الذي الحارس أن والحظت
وقتئٍذ أني وأذكر متتابعة، سلسلة يف برافدا جريدة تنرشه كانت الذي الحزب» «تاريخ
لم ذلك ومع فعًال، الكريهة الستاليني املذهب برائحة محاًطا يعيش الرجل لهذا عجبت

… نظريٍّا دراسته عىل عزمه يف ذلك يفت
صاح إذ البهو جانب عىل يمتدان كانا اللذين الزنزانات صفي يف حركة وبدأت
يف شبان فوقف «قف!» وصاح األبواب أحد الحارس وفتح شأن!» ذوو «ضيوف صائح:
وصف، كل عىل تعز لدرجة العطف يستدرون اللحى طوال وكانوا عمرهم، من العرشين
دلو «أثاث» من الغرفة يف كان ما وكل أجسادهم، يف الرضب عالمات الغالبة كثرتهم وعىل
الحاجة، لقضاء آخر دلو القيص الغرفة ركن يف وكان صفيح، من كوز فيه ربط ماء فيه
خشبي ورف للمسجونني، ة األرسَّ هي خشب، من غليظة ألواًحا الغرفة يف رأيت وكذلك
بهم لغصت خمسة الزنزانة تلك يف وضعت ولو ولفائفهم، أسمالهم عليه املساجني وضع

عرشين؟ يف تقول فماذا
رؤية يف رغبة كل فقدت لقد حتى فظاعة تلك من بأقل األخرى الزنزانات تكن ولم

للنساء. ص ُخصِّ عدد الزنزانات من وكان منها، تبقى ما
عندكم «التهوية خارجان: ونحن الباب عند الواقف الشاب للرشطي الرئيس قال

قرب.» يف أنه املكان داخل يف من ليظن حتى سليمة، ليست هنا
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إىل ذهبت يوم كل املكان هذا يف عميل من فرغت ما «إذا املرح: ابتسامة يف يل وقال
منذ معطلة هنا التهوية فأدوات البيت، يف الدخول من زوجتي منعتني وإال العام الحمام

طويل.» أمد
عجلة جانب إىل جالس وهو نائًما سيارتي سائق وجدت البناء من خرجت وملا

فأيقظته. القيادة،
أسائل بدأت حتى أندريفتش فكتور يا املكان هذا يف املكث بك طال «لقد يل: قال
أن فيستحيل املكان، هذا إىل قيمتهم لهم رجاًال سياراتنا يف نقلنا ما إذا إننا … نفيس

أوبة.» بغري سيدخلون أنهم أو نرجعهم هل يقني عىل نكون
املساء.» هذا يل نوم فال املصنع إىل فوًرا بنا امِض لكن «بتيا» يا تعبان جد «أنا –
وبعد ساعات، ثالث غيابه يف ليستأذن املساعدين رئيس جاءني اليوم ذلك عرص ويف

السيايس. للقسم مطلوب أنه عرفت قليل بحث
تليفونيٍّا بهم فاتصل العمل، ساعات أثناء عنك االستغناء أستطيع «ال له: فقلت
من تفرغ أن بعد إيلَّ تعود أن تنَس وال السادسة، الساعة بعد هناك ستكون إنك وقل:

هذه.» زيارتك
له حدث بما ينبئني أن يستطيع لم لكنه املساء، ذلك من متأخرة ساعة يف وجاءني
أنه افرتاض إىل دعاني ما ملحت معه حديثي خالل أني غري بالكتمان، أنذروه ألنهم هناك

نفسها. القضية يف الستشارته ُدِعَي إنما
يُْلَقى أن قبل اإلنشاء مهنديس رئيس تعرف كنت «هل عرًضا: أسأل كأنني فسألته

القبض؟» عليه
عن فجأة وسكت «… أتعرفه أن أستطع لم أندريفتش فكتور يا لكني «نعم، –

كتمانه. أراد الذي الرس يفيش بذلك أنه أدرك ألنه الكالم
قيل الذي بالتقرير — الخاص القسم موظف — ستوفني جاءني ثم يومان وميض

يل. سريسلونه إنهم يل
برفورالسك.» إىل به طريقي يف عجالن ألني ووقعه «أرسع يل: قال

أجله؛ من ا هامٍّ عمًال أعطل لن وثانيًا دقيقة، قراءة قراءته قبل أوقعه لن «أوًال –
العمل.» ساعات بعد فسأقرؤه ولذلك

«… أستطيع ال كال عني، بعيًدا أتركه أال هي يل الصادرة األوامر «لكن –
يربئك.» وهذا لك، قلته الذي هذا له وقل اآلن رئيسك «تلفن –
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عىل فأشفقت بارشني، ثائرة وثارت خوف، من يرتعش وهو السيايس القسم فتلفن
التليفون. سماعة منه فأخذت أوصاله، له اهتزت مبلًغا الخوف منه بلغ الذي ستوفني

السيايس للقسم احرتاًما أكثر تكون أن ينبغي «كرافتشنكو قائًال: بارشني يل فرصخ
املسجونني!» لزنزانات زيارتك بعد وخصوًصا

توقف لم فإذا املصنع، هذا لرئيس احرتاًما أكثر تكون أن لك ينبغي «وأنت فأجبته:
دون يحول عمن ألبلغه فوًرا بكاجانوفتش فسأتصل طريقي يف تلقيه الذي العنت هذا

اإلنتاج.» اطراد
بكثرة منهوك إنه قائًال: أعتذر أن يلبث لم بارشني ألن إياه؛ تهديدي يف ونجحت
قبل التقرير أقرأ أن بد ال بالطبع إنني قال ثم الرفق، من شيئًا مني ويستحق العمل

الحال. بطبيعة يناسبني الذي الوقت يف أقرأه وأن توقيعه،
أدليت التي للشهادة تلخيص أنه فرضوا ما أقرأ جلست العمل، ساعات نهاية ويف
يف عابس بوجه قراءتها من فراغي ينتظر ستوفني وكان السيايس، القسم يف ليًال بها
ما كل أن وجدت إذ الفزع، من شعري وقف حتى قرأت أن فما الخاص، القسم مكاتب
ببعض السجني اتهام يف أقلها لم عبارات إيلَّ ونسبوا عمًدا، نقيضه إىل قلبوه قد قلته
يف تجيء بحيث والتحريف بالتعديل عليها وتعليقاتي املتهم إجابات وتناولوا الجرائم،

املقصود. التخريب مزاعم تؤيد صورة
ال التغيري أن العريض بالخط تحذير التقرير صفحات من صفحة كل عىل وكان
بعد عبارة عناية يف أراجع وأخذت األحمر املداد يف قلمي غمست فقد ذلك ورغم يجوز،
األسئلة صياغة أعدت أن الحاالت من كثري يف وحدث جديد، من الوثيقة كتبت حتى عبارة
يكن لم أيًضا الحاالت من كثري ويف اإلجابات، تبطل حتى التحوير أصابها التي نفسها
كذبًا يكون بغريها املعنى ألن «ليس»؛ النفي كلمة إضافة من أكثر التغيري إىل حاجة بي

رصيًحا.
كل يف األحمر املداد جعل ترقيًما رقمته الذي التقرير وناولته ستوفني دعوت فلما
أكثر شيئًا حياته يف قط عهد فما الفزع، من عيناه برزت األسود، املداد من أكثر صفحة

بينًا. شحوبًا لونه وشحب يرى، الذي هذا من النظام بقواعد كفًرا
فظيع.» هذا املدير، رفيقي يا يجوز ال هذا «لكن باٍك: صوت يف وقال

أنا.» عاتقي عىل والتبعة لرئيسك «أعطه –
لوى بعدئٍذ ببارشني التقيت كلما لكني املوضوع، هذا عن بعد شيئًا أسمع ولم
يف خرب وشاع الغضب، تجهم من يشء الحصان وجه يشبه الذي وجهه وعال شفتيه
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رساحه أطلق قد السابق املنشآت مهندس أن أسابيع ثالثة بنحو ذلك بعد املصنع أرجاء
ومما شهًرا، عرش أربعة الرائحة الكريهة السياسية القسم زنزانات يف قيض أن بعد
يكون أن بد فال رساحه، إطالق عىل العامل هو يكن لم األمر يف تدخيل أن فيه شك ال
هؤالء أن هو األمر يف واملهم إجابات، من به أدليت ما بمثل أدلوا قد غريي كثريون
لم عام، عىل يزيد أمًدا وعذبوه أذلوه بحيث ووحشية، حماقة من أبدوا ما بكل املوظفني
يحكمون مناصبهم يف ظلوا بل إزاءه، فعلوا ما عىل اللوم كلمات حتى ذلك لقاء يصبهم

عليه. يقبضوا أن هواهم لهم شاء من عىل ويقبضون شامخة بأنوف
زمالئي أكثر من — الليل نوبة به نيطت الذي — «بانوف» الشاب املهندس كان
له بما حسنًا أثر الناس من يقابلهم فيمن يرتك كان وقد عمله، يف ضمريه بدافع شعوًرا
عليه ينغص كان ومما يقول، ال وما يقول فيما للنفس وكبح وتواضع معتدلة مالمح من
من فزاد املطلوب، املنسوب مع يتعادل مقداًرا لتنتج تكن لم العمل يف نوبته أن العيش

إنتاجه. من يزيد لعله عمله ساعات
البؤس عالئم من محيَّاه عىل يبدو كان ما هو «بانوف» أمر يف تطلعي أثار والذي
ولم االستعمال، يبليها كاد الواحدة وحلته غذائه، قلة عىل يدل وجهه فشحوب الشديد،
استفرست فلما شتاء، أو صيف من الجو حالة تكن مهما قماش من ا خفٍّ إال ينتعل يكن
خمسمائة البالغ مرتبه من له ليتبقى يكن فلم فقره، بسبب أملمت أن ألبث لم األمر
والقروض الرضائب يف والخمسون املائة وتذهب أربعمائة، إال الشهر يف روبًال وخمسني
هو ذاك مرتبه من له يتبقى ما عىل يعيش وكان يؤديه، أن عليه كان مما وغريهما
منازل يف غرفتان قوامها شقة يف معه تسكن كانت التي العجوز وأمه وطفلته وزوجته

اإلدارة.
تحركت فلما املصنع، مخازن من للعمل وحلة حذاء لبانوف يرصف أن فأمرت
متاعبه. عن يحدثني وأخذ شجاعته استجمع عناية، من نحوه أبديته ما عىل شكًرا نفسه
أندريفتش؟» فكتور يا رصاحة يف إليك أتكلم أن يل «هل وسألني: مكتبي يف فجلس

«بالطبع.» –
الوسائط لبعض يل وإن الجحيم، هذا من تنقذني أن إليك ألتوسل جئتك فقد «إذن –

معونتك.» أريد لكني الجيش، يف هنديس بمنصب أظفر أن يف أميل من تزيد التي
فرصة هنا ولك شاب إنك بانوف؟ يا هنا ها سخطك من يزيد الذي ما «ولكن –
من الفرار هذا يسمون بماذا أتدري نادرة، لفرصة وإنها عصيبة، ظروف يف التدريب

الحزب؟» أتباع بلغة الصعب العمل
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انظر لكن أسماء، من ذلك إىل وما وجبنًا للفرص، انتهاًزا يسمونها … نعم «نعم، –
خاللها قاسيت أعوام خمسة الهندسة معهد يف قضيت لقد األمر، إىل نظري وجهة إىل
الوقت هذا شغف يف ترقب الدراسة أيام منها تزوجت التي زوجتي وكانت والجوع، الربد
تمنت؟ كما مهندًسا أصبحت وقد كسبت ماذا ولكن كامًال، مهندًسا فيه تراني الذي
القاسية، الظروف هذه يف يل حبها فتور أللحظ وإني مدقًعا، وفقًرا ووحشة جوًعا زادت
ما يصيبها ال التي طفلتنا أنقذ أن أريد يزول، أن قبل الحب ذلك استعدت لو وأود

العائلية؟» حياتي إنقاذ محاولتي عىل تلومني فهل اللبن، من يكفيها
ما تقدير وأستطيع ذلك، عىل ألومك فلست بانوف، يا رأيي الرأي كان «إن –

تقول.»
روبًال وخمسني سبعمائة فسأتقاىض مهندًسا بالجيش التحقت ما إذا «إنني –
تقريبًا كله مرتبي أخصص أن يمكنني وبهذا باملجان، وغذاء ومسكن حلة عن فضًال

كذلك.» خطورته له عمل وهو للدفاع، نفيس سأخصص أني ذلك عىل زد ألرستي،
بعد الصحف من علمت ولقد للمصنع، تركه يف معاونته عىل األمر آخر فوافقت
من يسودها كان بما األورال يف بقي ولو القتال، يف ممتازة براعة أبدى أنه بأعوام ذلك
غريه أن أوقن كنت وقد قصري، حني بعد النفس ممرور مهدم رجل إىل الستحال ظروف
كانت الذي األحمق الضغط هذا بفعل يفسدون كانوا رسائرهم طابت الذين الناس من
لها برشية كائنات من اإلنتاج هذا وراء ما متجاهلة اإلنتاج لزيادة الحكومة تضغطه

تراعى. أن ينبغي وعافية تتوفر أن يجب راحة
يعانون كانوا فقد الناس، يعانيها كان التي الفتاكة الجسدية املتاعب عىل وزيادة
إىل تيسء تنفك وال تنقيض ال ريبة إخالصهم يف الريبة به وأعني فتًكا، أشد هو ما
إىل يهدف كله النظام كان فقد العمل، يف والنشاط الجد من بلغنا ومهما مشاعرهم،
لوال بأيدينا صنعناه ما تخريب عىل نعمل أوغاد خونة أننا االفرتاض وهي واحدة غاية

ساعة. وعرشين أربًعا يوم كل تدوم رقابة من علينا سلط ما
الصناعات إدارة أرسلته طلب بشأن خاصة لجنة جاءتني أن مرة ذات حدث
تكن ولم األقىص، حدها الدقة من بالغة درجة عىل أنابيب فيه تطلب ١٤ رقم الدفاعية
رفضته لقد حتى الدقيقة، األنابيب من النوع ذلك إلنتاج تام استعداد عىل الحقيقة يف
من اجتماًعا فجمعت صنعها، مقدورها يف ليس أن أساس عىل أخرى كثرية مصانع
قرار إىل وانتهينا الدفاع، إدارة ممثيل بحضور املسألة عليهم وعرضت املصنع رؤساء
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وجوهنا يف تقوم الصعوبات من كثريًا توقعنا القرار يف لكننا الطلب، إجابة سنحاول بأننا
رسيًعا جديًدا إعداًدا اآلالت إعداد يتطلب كان املرشوع وتنفيذ الفشل، إىل يؤدي قد مما
راحة. وال هوادة يعرف ال الذي املتواصل العمل ثم الخاص، الصلب من أنواع وتهيئة

ليست النتائج بأن مقدًما يعلمون أنهم كتابة يل تعهدوا أن بعد إال الطلب أقبل ولم
يف العمل أتممنا ما إذا عالوات توزع روبل ألف عرشين مبلغ وتسلمت الضمان، مؤكدة
من فيه وما العمل خطورة السواء عىل والعمال الفنيون املوظفون وأدرك املحدد، الوقت

صبٍّا. ونفوسهم أفئدتهم فيه فصبوا تحدٍّ
املصنع يف أقيض كنت أيام بي مرت ولقد يوًما، عرش خمسة يف املطلوب وأتممنا
طنني بني نومي سويعات وأتخطف املكتب يف وجباتي آكل متواصلة أربعة أو أيام ثالثة
أدنى إنسان رأس يف يدور أن يستحيل بحيث جهًدا، مني أقل املساعدون يكن ولم اآلالت،
من مفتشون يأتينا أن دون واحد يوم يميض يكن لم ذلك ومع إخالصنا، يف بالشك خاطر
إىل أوذيت لقد حتى وتعطيل، إهمال آثار يتشممون الدفاع إدارة من أو الخاص القسم
الربقية الرسائل فيضان وال العالوات فال الفنية، وكربياؤنا اإلنسانية كرامتنا الثورة حد

نفوسنا. يف الريبة تلك خلفتها التي املرارة يمحو أن استطاع بالتهنئات جاءنا الذي
السيايس، القسم من االقتصادي الفرع وموظفي و«ستوفني» «كلبني» ترى وكنت
لهذا بأنفسهم زهًوا منتفخني هؤالء كل ترى كنت «دفبنكو»، املحلية اللجنة وأمني بل
يف العامل أن بذلك يظهروا أن وحاولوا الطلب، ذلك إجابة يف به ظفروا الذي «النرص»
به قاموا ما بقدر اإلجهاد، عرق من صبُّوه وما واملهندسني العمال مهارة يكن لم النجاح

النفوس. يف السخط تحرك رقابة من هم
يحاول لم أحًدا بأن الفرح هذا كل فيَم الريبة؟ هذه كل «فيَم بارشني: وسألت

والتعطيل؟» اإلهمال
هو بل طبيعي، أمر عنده فالتجسس كاد، أو معنى األسئلة لهذه يفهم لم لكنه

العمل! نوع يكن مهما العمل يف جانب أهم عنده
أندريفتش فكتور يا ذلك عن «وفضًال إليه: يتحدث من بإخالص الواثق قول يل وقال
إذ قسمنا، من االقتصادي الفرع أمام أخرى مهمة يضع املهمة هذه يف نجاحنا فإن
بهذا تقوم أن األخرى املصانع رفضت أجلها من التي األسباب عن نبحث أن اآلن واجبنا
يمسوه؟ أن املديرون هؤالء أبى إذن فلماذا ممكن العمل أن عىل الدليل أقمنا لقد العمل!
الوقوف نية أنفسهم يف يكون أن أيًضا يجوز لكن ذاك، رفضهم يف مخلصني كانوا ربما

«… خطر من ملنصبنا ما مقدار اآلن ترى ولعلك الدفاعية، الصناعة سبيل يف
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شكوك دائًما يسوده — التوتر من جو يف يتم كان كثري الخاصة املهمة هذه وأمثال
وأخذت الجديدة األنابيب مصنع سمعة وحسنت — يشء كل يف يتغلغل وتجسس وتهديد
الصحف من وغريه التصنيع» سبيل «يف مراسلو وكتب سمعتها، حسن يف برسعة تزداد
التخريب، آثار كل األورال مصنع من أزيلت كيف فيها يصفون حماسية وصفية مقاالت
ما لتظهر املائة يف بمائة تطالبنا موسكو وظلت املائة، يف ثمانني عىل يزد لم إنتاجنا لكن
نفوسنا يف جزاؤه كان نجح من أصبناه ما أن ذلك معنى فكان بلشفي»، «عزم من لها

وكمًدا. ا غمٍّ
وصويل، يوم إيلَّ أُْسِديَت التي النصيحة تذكر إىل الظروف تدعوني كانت ما أكثر ما
السخرة وعمال االعتقال ومعسكرات رست، أينما املسجونني لرؤية نفيس أهيئ أن وهي
إقليم وسط يف كنا إنما بها يحيط وما بروفورالسك يف ألننا ذلك جماعات؛ جماعات
بعيًدا تسري أن عليك فيستحيل «االشرتاكية»، روسيا يف املسخر العمل أقاليم من فسيح

الفزع. هذا تصادف أن دون اتجاه أي يف الرئيسية الحديدية السكة عن
تمليه الذي التكتم من بيشء املوضوع يحاط أن لجاز آخر مكان يف ذلك كان لو
فرتاك املتكتمون، يتكتمها أن من البرص إىل وأقرب أكرب فالحقيقة هنا ها أما الحكمة،
نهر يف السمك لصيد جميل مكان «هنالك تكلف أدنى بغري العابر حديثك يف تقول
السيايس للقسم التابعني السخرة عمال من ذلك نحو أو واحًدا كيلومرتًا يبعد تشاسوفايا،
مارٍّا اليسار نحو الطريق ذلك تتابع أن لك «خري تقول: أو االتجاه.» هذا يف سائر وأنت

االعتقال.» بمعسكر
يف بذلك مختصة جماعة به تمدنا حطب من الغاز ملحطة وقوًدا نستعمل كنا
تلك موظفو بادر الغاز، كميات نقص من الشكوى فرصة يل سنحت ما فإذا األورال،
القسم فتتلفن بدورها تعود وهذه األورال، حطب يف العاملة الجماعة تلفنة إىل الهيئة
الطبيعي الطريق هو كان ذلك املختص، القسم ذلك ملوظف السبب لترشح السيايس
بقطع يشتغلون كانوا ونساء رجال من السجناء ألوف ألن الرسمي؛ لالتصال عندهم
مادة هو الحطب من اللون هذا كان وكذلك سفردلوفسك، إقليم يف وضغطه الحطب ذلك

الكهربائية. بالقوة تمدنا كانت التي املحطة وهي أورال، يف القوة ملحطة الوقود
نفيس يف أشاع رأيته ما إذا ألني املنظر؛ هذا رؤية أجتنب أن جهدي أحاول وكنت
من الخوف نفيس يف ثار ما إذا الغثيان يشبه بما أصاب كنت فقد أسابيع، مدى الغم
ذلك وأحببته؛ عرفته قد أكون ما شخص عيني إىل بعيني ناظًرا نفيس أرى أن احتمال
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إذ يوم ذات وحدث األعظم، التطهري موجة ابتلعتهم قد أصدقائي من ومئات مئات ألن
كان املستنقعات، من كئيب فسيح بمسطح َمَرْرنَا أْن زميل، مع البلد خارج رحلة يف أنا
يف كلهم املناكيد هؤالء وكان نساء، معظمهم سجني ثالثمائة من يقرب ما فيه يشتغل
ماء يف ركبتيه إىل ويخوض الثياب، أغلظ يرتدي وكلهم وصفها، يعز القذارة من درجة
عالمة عليهم تظهر ولم صوتًا، فيه تسمع ال صمت يف يشتغلون جميًعا وكانوا وطني،

القادمني. الغريبني بهذين اهتمام
أستطع لم دانتي، وصفها التي الجحيم مثل جحيم يف يرد أن يصح مما املنظر كان
نفيس يف تحدث الوقود» «حطب كلمة وأصبحت عدة، شهوًرا ذاكرتي من أمحوه أن

الجزع. قشعريرة
املعسكر منظر عيناي ألفت فقد وإليها، سفردلوفسك يف سيارتي أركب كنت وملا
السدايس السور ضلع يف الرئييس مدخله كان هنا، وصويل يوم ألراه وقفت الذي الكبري
وفيه الحديث، الذوق إىل فنه يف يميل الصنع دقيق خشبي إفريز يعلوه للطريق، املواجه
عىل الدائرة العبارات بعض يكتبون كانوا ما وكثريًا لستالني، الشكل بيضية صورة ركبت
أناروا املساء أظلم ما إذا حتى اإلفريز، ذلك عىل يعلقونها األعالم قماش من بقطع األفواه
العبارات تلك وعىل ستالني صورة عىل ضوءًا لتلقي امللونة الكهربائية املصابيح بعض

بالرايات. املكتوبة
اشرتاكية مؤسسة أن لظن املكان؛ ذلك يف بالطريق مارٍّا سيارته يف غريب سار ولو
يف نعيش كنا الذين نحن أما املزخرفة، البوابة هذه وراء تقيم كانت األغراض سامية
وخمسمائة ألفني يحرص كان املخيف السدايس البناء ذلك أن نعلم كنا فقد املنطقة
تدور الستة األبراج من املنبعثة الكاشفة األنوار وكانت األحياء، عالم عن فيقطعهم رجل
السفن، منارات كأنها واحدة بعد واحدة آليٍّا دورانًا الليل طوال املعسكر عىل بأضوائها
ترسم الليل، ظلمة يف السماء عرب أضواءها تحرك التي الضوئية األعمدة تلك وكانت

وراءها. ما يعرف ال ملن رائعة زخرفية أشكاًال
اإلقليم يف اإلنشائية واملرشوعات واملناجم املصانع يف يشتغلون السجناء هؤالء وكان
الجو، ألوان كل ويف يوم كل سبعة أو أميال ستة يميش معظمهم كان لذلك بهم؛ املحيط
يمتد الذي اليومي عملهم إىل باإلضافة أنهم معناه وهذا ومنه، العمل مكان إىل طريقه يف
َمْن منهم وقليل ساعات، ثالث حول يمشون كانوا ساعة، عرشة اثنتي أو ساعات عرش

فرًضا. عليهم املفروضة الطويلة املشيات هذه ملثل مالئمة أحذية له كانت

456



وعبيدهم أحرارهم العمال

من مقربة عىل تقع — للتعدين آخر مصنع مقر وهي — «رايفدا» مدينة كانت
سجني، ألفي نحو يسع اعتقال بمعسكر مررت هناك إىل ذهبت فكلما برفورالسك،
بقيتهم أما قائمة، تزال ال اإلنشاء عملية كانت إذ املصنع يف كبري عدد منهم يشتغل

القريبة. النحاس مناجم يف أو الطرق رصف يف تشتغل كانت الغالبة فكثرتها
عىل يقع كان ذلك، نحو أو سجني ألف من أكثر عىل يحتوي ال آخر ومعسكر
غابات فيها تكثف رائعة بقعة يف الجريان رسيع جميل نهر وهو تشاسوفايا، نهر شاطئ
الصيف شهور أثناء ومهندسونا موظفونا وكان املتماوجة، التالل سفوح عىل الصنوبر
االستحمام، أو السماكة أو للسباحة تشاسوفايا نهر شطآن إىل عائالتهم يستصحبون
صفو يعكروا ال حتى املعسكر، عن طويلة بمسافة يبعدوا أن عىل يحرصون فكانوا

الذكرى. أسوأ رءوسهم يف يثري بما رحلتهم
أستكشفه، أن األمر آخر قررت النهر، هذا بجمال يحلمون كثريين ناًسا سمعت فلما
يعرف أحدنا يكن فلم وإذن باإلقليم، عهد حديث مثيل كالهما اثنان يراسلني وكان
شئون يف نتحدث «فورد» سيارتي يف سائرون نحن وبينا املعني، املعسكر هذا عن شيئًا
الشائكة األسالك سور عىل يرشف صغري تل رأس عىل بغتة أنفسنا نجد نحن إذ املصنع،
ببضع النهر حافة عن ويبعد الغابة أشجار عنه أزيلت األرض من بمنبسط يحيط الذي
أركان يف قائمة أربعة أبراج — دائًما العادة هي كما — هناك وكان الياردات، من مئات
مئات بضع كان وقد السالح، شاهري الحراس وقف البرص مرأى وعىل األربعة، املكان
يبنون املعسكر، مكان من األبعد الطرف يف ساعتئٍذ يشتغلون ونساءً رجاًال السجناء من

الثكنات. من جديًدا ا صفٍّ
النهر، من أخرى أجزاء رؤية يف الرغبة نفوسنا يف غاضت إذ فوًرا، رحلتنا فانتهت
الشيوعيني أخلص أن هي الواقعة الحقيقة إن صامتني. برفورالسك إىل بالسيارة وعدنا
يف التسخري عىل القائم النظام هذا قلوبهم أعماق يف يحتقرون طوية وأصفاهم إيمانًا
يف الرفاق بعض تحمس إن وحتى الخجل، إىل تدعو عار وصمة ويرونه بل العمل،
هم إذ نفوسهم، يساور القلق من شيئًا ألحظ كنت ما فكثريًا النظام، ذلك عن دفاعهم
املستغلون — الشتائم بشنيع الضحايا يسبون حني فهم حماسهم، درجات أحمى يف
كانوا ما الشتائم بتلك يفرقوا أن يحاولون كانوا إنما — القذرون املناجيس املخربون
ما إذا أنه اليقني علم يعلم منهم وكل القائم، للنظام ازدراء من أنفسهم يف يحسونه
يكونوا أن أهون فما مرة، البالد عىل التطهري موجة وطغت دورة، السياسة عجلة دارت
العجيب. االشرتاكي البناء هذا بسواعدهم لنا يبنون الذين القانون طريدي بني كذلك هم
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التاريخ ن يدوَّ بينام

عىل كريهة ذكريات من يتخللها بما — األورال يف إقامتي مدة إىل بذاكرتي أعود حني
عليها. طغت حتى الحوادث سائر بني برزت حادثة بينها أجد — نفيس

اشرتك كربى خدعة هي الرويس، العام الرأي بها ضللوا خدعة أنها القصة وخالصة
يخدعوا حتى السواء عىل وبرفورالسك موسكو يف وكبارهم املوظفني صغار حبكتها يف
ال نحو عىل متسق واحد بناء يف األكاذيب وركبوا محكًما حبًكا حبكوها ولقد الناس، بها
«النجاح ذكر من اليوم هذا حتى مكنهم ا حدٍّ الرباعة هذه يف وذهبوا خرباء، إال يستطيعه
بفضل تتم التي للمعجزات مثال أنه عىل الجديدة» األنابيب مصنع أصابه الذي العظيم

االشرتاكية». «الحماسة
كنا، حيث إىل موسكو من املتحمسني الحزب أعوان من كتيبة بقدوم القصة وبدأت
تلك جاءت نظام، غري يف واسعة مساحة عىل ويمتد األورال، مدخل يف يقع مكان وهو
معايري األنابيب بخراطة القائم مصنعنا يف تبث أن بالتعليمات مزودة موسكو من الكتيبة
املعيار، ذلك من املائة يف وثمانني خمسة ننتج عندئٍذ كنا فقد اإلستاخانوفية، اإلنتاج
اإلنتاج قمة إىل نصعد لعلنا موسكو من تأتينا دفعة من — رأيهم يف — لنا بد فال وإذن
العزيمة ت صحَّ ما فإذا عليه، نزيد أو املثايل املعيار ذلك من املائة يف مائة ننتج بحيث
أداؤه، يستحيل ما البالشفة نحن لدينا وليس املنشودة، الغاية إىل الوصول سبيل وجدت

ورائدنا. زعيمنا سبيل يف رفاق يا مًعا فاعملوا التعاون، مع يتم فاملستحيل
ذهب موسكو، تغادر أن قبل العمال، يف للحماسة امللهبة الكتيبة هذه تغادر أن وقبل
برفورالسك إىل وجاءوا الصحف، ممثيل بحضور كاجانوفتش» «الزار فقابلوا أفرادها
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تحطم أن إال هو وما بمشكالتنا، تام جهل يف بأنفسهم مزهوين عظيمة، بقوة مسلحني
اجتماعات الكتيبة تلك جمعت فقد أسبابه، هيأُت حتى كدًحا كدحُت الذي اإلنتاج نظام
كلها طويلة خطبًا أسماعنا يف يصبُّون وأخذوا الفنيون، واملهندسون العمال، حرضها
الجلوس وقاعات املطاعم وجدران كلها، ومكاتبنا مصانعنا جدران ترى وكنت تهريج،
عن الجميع سكت وبغتة الدعاوة، عبارات من حمراء بعبارات مليئة الراحة، أوقات يف

يصيحون. الجميع وطفق الكالم،
أما الصياح، ذلك يهوشها ال حتى رءوسهم نوافذ وأغلقوا أكتافهم العمال فهز
هنأونا لقد الجنون، حد إىل املوجة تلك اكتسحتهم فقد اإلداريون واملوظفون املهندسون
جاءت ثم املثايل، اإلنتاج معيار من املائة يف وثمانني خمسة بلوغنا عىل القريب باألمس
لهذا نفوسنا أعماق األلم وبلغ املائة، يف مائة لنبلغ تلهبنا اليوم الخارجي الضغط عوامل

عابس. بوجه املكان أرجاء يطوف «أوساديش» املدير وأخذ العبث،
يف الصحف إن أندريفتش، فكتور يا جريء عمل من لنا بد «ال يتحرس: وهو يل قال
اإلستاخانويف، املعيار إىل باإلنتاج ليبلغوا به يقومون الذي التهريج بهذا تطنطن موسكو
— أيًضا وحياتك — حياتي إن املعيار، ذلك دون نقرص أن مستطيعني أحسبنا وال

التقصري.» حالة يف العدم إىل مصريها
ذلك به وأعني بالدنا، يف ا جدٍّ الشائع املصانع مديري من مثًال «أوساديش» كان
الهنديس الجانب عىل منه السيايس الجانب يقدم العقيل تكوينه بطبيعة الذي النمط
اإلنتاجية باألرقام يُْعنَى إنه الحقيقي، اإلنتاج يهمه مما أكثر الرسمي الثناء ويهمه الفني،
«باتصاالته الفنية املعرفة يف نقصه يعوض كان فقد اإلنتاج، بجودة يعنى مما أكثر
اشتهاء يف اإلرساف نحو قليل ميل يميزه مما وكان العوض، خري القوم بكبار الهامة»

سفردلوفسك. غواني بها يقنص جاذبية له وكانت النساء،
أنا أعلم كما تعلم إنك نصنعه؟ أن وسعنا يف ماذا «لكن كالمه: عىل ا ردٍّ له فقلت
فالخطابة اآلن، ينتجه مما أكثر لنا ينتج اعتصاًرا املصنع نعترص أن نستطيع ال أننا

واملعادن.» اآلالت عن شيئًا تغني ال الفصيحة
العني يخلب مرشوع يف عنقه إىل بالفعل نفسه أغرق قد كان «أوساديش» لكن
كانت والتي صنعها تم التي األنابيب من مفصلة بقائمة أزوده أن إيلَّ فطلب بربيقه،
كان إذ عظيمة، يظهر فيما األنابيب تلك كمية كانت وقد املصنع، مخازن يف مخزونة
فزودته حاجة، بها ألحد يكون أن دون السالف العام يف أُنِْتَجت منها مقادير هناك

أراد. التي باألرقام
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له، جزعت السبب علمت فلما األرقام، تلك طلب ملاذا بأيام ذلك بعد إال أعلم ولم
موسكو، إىل ا خاصٍّ رسوًال لدنه من وأرسل الكتيبة أعضاء مع «أوساديش» تآمر فقد
نتائج من وكان األنابيب، لصناعة رئيًسا عندئٍذ كان الذي «كوزفنكوف» مع ا رسٍّ اتفق
شأنها من التي املركزية اإلدارة مع أموًرا «كوزفنكوف» دبَّر أن الرسي االتفاق ذلك
حزمة ومعه برفورالسك إىل رسولنا وعاد معادن، من إليه تحتاج بما الصناعات تزويد
يف األنابيب مخازن إىل ترسل األنابيب من مختلفة أنواع بصناعة تأمر التي الطلبات من

وعرضها. البالد طول
ونوًعا، مقداًرا عندنا املخزونة لألنابيب عجيبًا تطابًقا مطابقة الطلبات وجاءت
اإلنتاج قائمة يف نسجلها ثم صناديق، يف ونرصها ونزينها ننظفها أن سوى علينا وما

كامًال. شهًرا املوقف إنقاذ أمكن بارًعا تلفيًقا الدفاتر تلفيق من وبيشء الجاري!
واللجنة «أوساديش» ترى فكنت ذلك ومع مكشوفة، عارية أكذوبة هذه وكانت
هذا عن إنسان كل وأغىض بها، فرًحا إنسان كل ترى كنت بل اإلقليمية، واللجنة املحلية
الخداع هذا أن علموا إذ سواعدهم؛ عن روا شمَّ فقد الرسية الرشطة رجال إال االحتيال،
بهذا إقليمهم، يف الصناعة رجال صفوة من أخرى طائفة عىل يسلطونه سوًطا لهم يتيح
املائة يف مائة إنتاج عىل بالحصول النرص أقصد وال أيدينا، متناول يف النرص كان كله

أردنا. مئوية نسبة أية عىل بالحصول بل فحسب
املعيار عىل يوم كل تظهر اإلنتاج أرقام وأخذت يونيو، شهر األعظم الشهر وبدأ
عىل «حافظ قائلة: تستحثني موسكو من الرسائل يل وجاءت الخالب، «اإلستاخانويف»
وهي الواقعة الحقيقة عن شفة ببنت ينبس لم أحًدا لكن هبوط»، بغري املستوى هذا
األنابيب من املزعوم إنتاجنا إىل املائة يف وعرشين خمسة نضيف كنا األيام بعض يف أننا
يقرءون فكانوا ورؤسائهم، العمال عىل الخدعة هذه تجز لم وبالطبع عندنا، املخزونة

الحقيقة. يعرفون كانوا لكنهم … أسبوع وكل يوم كل إنتاجنا تحيص التي األرقام
نفوسهم يف دب إذ القلق من يشء يمازجها املتآمرين غبطة أخذت الشهر تقدم وكلما
يف عظمى ضجة أحدث قد «نجاحهم» وأن خاصة أيديهم، صنعت مما الخوف من قليل
نحورهم إىل فرتتد يوًما الغطاء عنها ينكشف قد حيلتهم أن وتبينوا واإلذاعة، الصحف
واملوظفني موسكو كتيبة — جميًعا بينهم فوحد والحزب» الحكومة خدعوا «بأنهم اتهاًما

واحد. لخطر االستهداف ويف واحدة جريمة يف باالشرتاك شعورهم — املحليني
أنني هو قرار إىل نفيس مع وانتهيت عصاباتهم، إىل أَُساق أن قاطًعا رفًضا ورفضت
الحركات هذه يف أساهم لم إذا جانبًا آمن — الظروف كل اعتباري يف وضعت ما إذا —
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عن املصطنعة األرقام هذه أن أعلم كنت ألني وبخاصة باألرقام، تتالعب التي البهلوانية
املقبلة. األشهر يف تنفيذه عيلَّ يستحيل معياًرا يل ستضع يونيو شهر

عن وكتبت الهامة الوثائق جمعت ختامه، من اإلستاخانويف الشهر دنا ملا لذلك
األعىل الرئيس إىل وأرسلته الخدعة، عن فيه أكشف وافيًا تقريًرا القياسية األرقام هذه
الرفيق وإىل «أوساديش» وإىل األنابيب، صناعة رياسة يف «كوزفنكوف» وإىل كاجانوفتش
تحوًطا نسًخا التقرير من اختزنت كما برفورالسك، يف املحلية اللجنة أمني «ُدفنبكو»

األيام. به تأتي أن عىس ملا مني
— علمت فيما — فورهما من فتلفنا و«دفبنكو» «أوساديش» يف الخوف دبيب ودب
من سمعاه ما طمأنهما وملا األنابيب، صناعة رياسة رجال من موسكو يف لرشكائهما

املحلية. للجنة استدعياني العليا الرءوس تلك
عىل يسري يشء كل إن كرافتشنكو؟ يا جنونك جن «هل صارًخا: دفبنكو فانفجر
أن تريد ذا أنت وها العمل، يف لسرينا الغبطة أشد يف و«كاجانوفتش» يُْرَجى، ما خري
كانت إذا حيلتني أو حيلة اصطنعنا لو علينا ماذا سمعته، ييسء ما عملنا يف تلقي
ما ضمريك من لديك أليس العمال؟ صفوف بني املعنوية الروح رفع هي املنشودة غايتنا

واجبك؟» أداء عىل يحفزك
شفتيه يعض لبث فقد «أوساديش» وأما غاضبًا، مكتبه أرض يذرع ذاك إذ وكان

غضبه. ثورة نفسه يف ليكبت
أحمل ولن املوضوع، يف أساهم لم إنني الرأي، يف وإياك أختلف أن «يؤسفني قلت:
نسبة إىل سنعود الضجة هذه أصداء تتالىش أن بعد أننا ألنذركم وإني تبعته، من شيئًا

يونيو.» شهر إىل بالقياس التقصري عىل وسيلوموننا القديمة، اإلنتاج
فسنعرف املشكل املوقف هذا إىل وصلنا ما إذا إننا هللا! لعنة «أال دفبنكو: فقال
سواك، أفكار بأفكارك وتسبق خطرة أرض عىل تسري كرافتشنكو يا إنك نجتازه، كيف
العليا! الحكم هيئة يف عضو وهو األعىل، رئيسنا أرسلها التي الكتيبة شأن من تحط إنك

بالنار.» تلعب بهذا إنك
الغباء، يف إرساف معناه أحيانًا اإلخالص يف اإلرساف «إن فقال: أوساديش وتدخل

الدنيا.» الحياة هذه يف تنفع حكمة من قليل فيلزمنا
تقريري. سحب رفضت لكني

املائة يف ١١٤ مجموعه بلغ الذي الجليل بإنتاجه العظيم، الشهر انتهى ما ورسعان
النرص، بأصداء وبرفورالسك وسفردلوفسك موسكو جوانب ورنت املثايل! املعيار من
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الجديدة»، األنابيب مصنع به ظفر الذي العظيم «النرص بأنباء الصحف أنهار وفاضت
نصها: هذا يوليو من األول اليوم صبيحة يف موسكو من برقية وجاءتني

مكافآت رصف لك ونخوِّل به، الرسور ونشاطرك العظيم، نرصك عىل نهنئك
فصاعًدا. اآلن من تمامها عىل يزيد بما ستوىفَّ الخطة أن هو ويقيننا للعمال،

سفردلوفسك من سياراتهم وراكبني موسكو من طائرين الصحف مراسلو إلينا وقدم
كانت الذي الجديدة األنابيب فمصنع اإلستخانويف، املعيار عىل اإلنتاج معجزة ليصفوا
قد قالئل، أشهر منذ أربعني أو املائة يف ٣٥ إىل بإنتاجه انحطت قد اإلتالف مؤامرات
الرفيق األمني الجديد البلشفي رئيسه بإرشاف املائة يف ١١٤ إىل بنفسه فخوًرا اآلن صعد

الظافرين. رفاقهم لتهنئ األخرى برفورالسك مصانع من وفود وجاءت كرافتشنكو،
— كارًها — ُجِعْلت ألني اليأس؛ ساده فقد قلبي إال مكان كل يف يرفرف الفرح كان
به قمت ما عىل املالية واملكافآت الشكر قبول إىل دفًعا وُدِفْعت مدبر، تدليس من جزءًا
الحسابات، ورئيس الثالثة مساعديَّ وبمعونة ستار وراء من أخذت لكني نجاح، من
أخذناه الذي املزيف اإلنتاج طرح بعد فوجدته الشهر، ذلك إبان الحقيقي اإلنتاج أحسب
ا جدٍّ بقليل أكثر مقدار وهو املائة، يف وثمانني سبعة بلغ قد املخزونة، املصنوعات من
دعيت قلبي، أحزنت التي الحسابية العملية بهذه قيامي وأثناء املعتاد، اإلنتاج من
من برقية وبينها ترتاكم، الثناء برقيات وأخذت موسكو، من تهنئات ألتلقى مرات ست

نفسه. «كاجانوفتش»
ورفعته حدث، الذي التدليس عن ا جدٍّ مفصل دقيق تقرير إعداد يف الليلة تلك وبدأت

«كاجانوفتش». إىل
وأقيمت العظيم، بنجاحهم ليحتفلوا اجتماع إىل جميًعا العمال ُدِعَي نفسه الوقت ويف
الكرملن، لزعماء ضخمة بصور وُزيِّنَت املصنع، فناء يف األحمر بالقماش ملفوفة منصة
من ألوف وحشدت انقطاع، بغري النحاسية مزامريها يف تعزف موسيقية فرقة وطفقت
أحسبني وال املنصة، أمام — بالخدعة علم عىل كان منهم وكثري — واملوظفني العمال
وهتفوا حارٍّا تصفيًقا صفقوا إذ مقصودة سخرية يسخرون كانوا إنهم قلت: إذا مخطئًا
التي الكتيبة وأعضاء اإلقليمي الحزب وممثيل و«دفبنكو» «ألوساديش» عالية هتافات

التعاقب. هذا عىل خطبهم ألقوا حني موسكو من جاءتنا
الشهر هذا أظهروه بما العمال إن وقال: التهنئة، رسائل بعض «أوساديش» وقرأ
أفعال عىل مدوية إجابة وأجابوا واملهاجمني، املتشككني ألسنة أخرسوا قد نجاح من
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وليحي حزبنا «ليحي هاتًفا: رصخ هنا وها الحزب، عىل واملنشقني املناجيس املتالفني
رفاق.» يا بالهتاف صيحوا ستالني! ورفيقنا ووالدنا رائدنا ليحي املحبوب، زعيمه

الدولية. الشيوعية نشيد املوسيقى وعزفت الحناجر ألوف فهتفت
الظروف، تلك يف خطبة إلقاء محنة من الخالص عىل نفيس مهنئًا املنصة عىل ووقفت
فأعلن «النرص» يف االشرتاك يف علنًا يورطني أن متعمًدا أراد «دفبنكو» أن يظهر لكن
الغاية بلوغ يف الفضل لرياسته كان الذي الرفيق كلمة نسمع أن نريد «واآلن قائًال:

كرافتشنكو!» الرفيق املائة، يف ١١٤ إنتاج وهي املظفرة
تنتظرنا التي املشكالت عن أتحدث جعلت بل يونيو، إنتاج إىل أبًدا أرش ولم نهضُت
وأكدت صنعوه، ما عىل العمال وشكرت املطرد، املنظم املجهود بذل ورضورة طريقنا، يف
وقوبلت االستمرار، من له بد ال اإلنتاج ألن تكفي؛ ال املجهود فورات من واحدة فورة أن
ما أدرك قد — األقل عىل — املستمعني بعض بأن شاعًرا املنصة وتركت حاد بتصفيق

أقول. أن أردت
له، تقديًرا ملصنعي حمراء راية اإلقليم يف الحزب ممثل قدم بأن االجتماع وُختم
الرئيس قابلوا موسكو، إىل الكتيبة أعضاء عاد وملا ابتسام، بغري الراية منه وتسلمت
بأوسمة األعضاء هؤالء ظفر وقد أيًضا، املرة هذه الصحف مندوبي من مرأى عىل
كاملة صفحة التصنيع» سبيل «يف صحيفة وخصصت املالية، باملكافآت جيوبهم وامتألت
املدح عبارات افتتاحياتها يف أخرى صحف وكتبت الجديدة، األنابيب مصنع ملعجزة
«الزار إىل بتقريري الربيد يف قذفت حني عيلَّ تنهال تزال ال الثناء برقيات وكانت والثناء،

كاجانوفتش».
أجتذب أن آمًال موسكو إىل للذهاب عذًرا فانتحلت ذلك، بعد قالئل أسابيع ومضت
فضيحة من البالد يف دويُّه ينفجر أن خشيُت فيما األنابيب صناعة رياسة جانبي إىل
خطر يف كانت منصبه يف سريته ألن مني؛ استياءه يخِف فلم «كوزفنكوف» فأما وطنية،

املؤامرة. مدبري من عضًوا بوصفه
وهيئة العمال مواجهة أستطيع كيف نظري، وجهة تفهم أن «حاول راجيًا: له قلت
إال يكن لم العظيم النرص أن الريب داخلهم ما إذا أو جميًعا عرفوا ما إذا املهندسني
الرقم هذا نساير أن نستطيع لن القادمة األشهر يف أننا يقني عىل إنك كربى؟ أكذوبة

كلها؟» الحركة هذه معنى فما شيئًا، العمال يفيد فلن إذن املصطنع، القيايس
اسمح — هذا موقفك إن أندريفتش، فكتور يا نفسك عىل «هوِّن برود: يف فأجابني
بعيد، إىل ببرصك ترمي أن األمور هذه مثل يف فينبغي السذاجة، يف غاية — أقول أن يل
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الرضب وهذا — النشاط رضوب من معني لرضب الرتويج رضورة رأى ما إذا الحزب إن
هذا يتم أن السياسية الرضورات من أصبح — اإلستاخانوفية الحركة الحالة هذه يف هو

له.» معنى ال اآلن فجزعك وسيلة، كل فيه الغاية تربر الذي الرتويح
قمينة ألنها األكاذيب؛ أساس عىل نبني أن فيستحيل أخطأت، «لقد قائًال: له فأكدت

نحورنا.» إىل ترتد أن
صربه. زمام يفقد كوزفنكوف كاد هنا

املوضوع هذا يف الكالم عن أمسك كرافتشنكو، رفيقي يا نصًحا إليك «سأسدي –
سبيلك.» يف أوذيت وإال

بسطت حني بالجزع تظاهر الذي التصنيع» سبيل «يف محرر إىل قصدت عندئٍذ
موسكو، مغادرتي قبل مقال كتابة عىل واستحثني حدث، الذي التدليس حقائق أمامه
شيئًا قط أسمع لم لكني برفدا، صحيفة إىل املقال من نسخة وأرسلت أراد، ما ففعلت

كاجانوفتش. من كلمة أسمع لم كما تلك، أو الصحيفة هذه من
يف املهندسني من الدنيا والطبقة ورؤساءهم العمال وجدت املصنع إىل عدت وملا
الناس فهؤالء رصفت، التي املكافآت حول كثري نقاش بينهم ودار شديد، امتعاض حالة
الرسمية القواعد تقرره ملا وفًقا أنتجوها التي الكمية أساس عىل أجورهم لهم تُْدَفع كانت
كان فقد العادي، إنتاجهم من أكثر الشهر ذلك إبان الواقع يف ينتجوا لم كانوا وملا لذلك،
اإلداريون املوظفون أما الحمراء، الراية من وشطًرا الضجيج من قسًطا الوحيد جزاؤهم
كل تقاىض إذ بها، بأس ال مكافآت تقاضوا فقد نفيس، وأنا «أوساديش» ذلك يف بما
مرتبي إىل املكافأة هذه أضفت فلو األساسية، مرتباتنا من املائة يف وخمسني مائة منا
جزاء وهو روبل، آالف أربعة الشهر ذلك عن تقاضيته ما مجموع كان يونيو، شهر عن

رسها. عن أكشف أن عبثًا أحاول كنت ألكذوبة طيب
فثارت مجهودات، من موسكو يف بذلت ما صدى برفورالسك جنبات يف وتردد
بارشني بحضور املحلية اللجنة يف فاتهموني الشديد، بالغضب هناك األمر أويل نفوس
إىل «باإلساءة اللجنة تلك أمام اتهموني مغزى؛ من له ما ولهذا السيايس، القسم ضابط
قد ناًرا أشعل «أن أحاول ملاذا جميًعا؟ لهم مشكالت خلق أحاول فلماذا وإال سمعتهم»

أوارها؟» بالفعل خمد
ما املصنع يف زمالئي ينىس أن وقبل املوظفون هؤالء ينىس أن قبل شهور ومضت
ملا قط آسف لم لكني جديد، من يل فابتسموا عادوا بحيث «خيانة» من إزاءهم قدمت
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تشوبه ال الذي والواقع بيضاء، صحيفتي كانت فقد حدث، ما أمر من يكن فمهما فعلت،
كبري عدد التهريجية الفعلة هذه يف اشرتك إذ يشء، يحدث لم أنه هو الهوى، شوائب
الحق رواية يروى تاريًخا العظيم» «النرص وأصبح النفوذ، ذوي املوظفني كبار من ا جدٍّ

الصحيح.
عىل الستار إسدال بمثابة ١٩٣٨ عام الشيوعي» للحزب جديد «تاريخ نرش كان

األعظم. التطهري حركة
بطل قد السود األفاعي عربات وأن امتنع، قد اإلرهاب أن بهذا أقصد ولست
والنفي محاكمة، بغري واإلعدام الناس، ألوف عىل «العادي» فالقبض استخدامها،
املهجورة، النائية األقاليم يف عملهم إىل بحاجة كانوا الذين البغيضة» «للعنارص التعسفي
عدد تضاعف بل كان، كما قائًما ظل ذلك كل التفتيش، ومحاكمات التعذيب وألوان
من تسمع فكنت قبل، من قط نعهده لم نحو عىل السخرة وجماعات االعتقال معسكرات
عىل زاد قد كالعبيد يسخرون من عدد بأن همًسا الكرملن بعرش املتصلني الشيوعيني

القادمة. القليلة السنوات يف مليونًا عرشين العدد وسيبلغ مليونًا، عرش خمسة
وهيئة الحزب لتطهري شنوها التي الخاصة الحملة أن هو بقويل قصدته الذي إنما
أو واحًدا مكتبًا لرتى كنت فما نهايتها، عىل أوشكت قد «كريوف» اغتيال عقب الحكم
لتجد كنت وما واحدة، اقتصادية أو ثقافية هيئة لتصادف كنت وما واحًدا، مرشوًعا
يف ألقي قد زمامه وجدت إال الحزب، أو الجيش أو الحكومة أقسام من واحًدا قسًما
الحياة مقاليد تسلم أجنبيٍّا غازيًا أن فرضنا فلو مستحدثة، كلها تكون أن تكاد أيٍد
هذا مثل عن الناشئ التغيري كان ملا كلها، اإلدارة مراكز يف أعوانه ونصب السوفيتية

التطهري. حركة أحدثته الذي التغيري من أقىس وال أشمل االنقالب
ذلك كان ربما بل فزع، من البالد عانته ما مدى قط يدرك لم الخارجي العالم إن
الروسيا كانت فقد الوسائل، من وسيلة بأية إدراكه للعالم يتاح أن من مدى أوسع الفزع
املاليني فيها حبس حظائر أنحائها يف وانتثرت القتىل، جثث أرجائها يف بعثرت حومة
اآلالم ويعانون بعملهم هناك يشقون فأخذوا الحرب» «سجناء من حظهم ساء ممن
إن الفسيح؟ املدى هذا كل لرتى تمتد أن الخيال لعني أيمكن ولكن الحتوف، ويالقون
بناءً الحكم يعمم ثم ذاك، أو الركن هذا إىل برصه يرسل أن هو اإلنسان يستطيعه ما كل
تصور ال قليلة رسمية أرقام عىل الكرملن من أظفر أن استطعت ولقد األجزاء، هذه عىل
فداحته. ومقدار الواقع ذلك إليه امتد ما مدى عىل الداللة بعض تدل لكنها كله، الواقع
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فقد الباقون وأما «مولوتوف»، إال الشعب «وزراء» مجلس أعضاء من يبَق لم
قلب نظريٍّا تعد التي — للحزب املركزية واللجنة الطرد، أو السجن أو القتل أصابهم
لم — عضًوا وثالثني وثمانية مائة من تتألف والتي املفكر، ورأسها الحاكمة الهيئة
اللجنة وأما األعظم، التطهري حركة تمت أن بعد عضًوا عرشين نحو إال هؤالء من يبَق
والتي الروسيا، «برملان» إنها بقولهم: أحيانًا الخارج يف يصفونها التي املركزية التنفيذية
بضع إال العاصفة بعد أعضائها من يبَق فلم عضًوا، وخمسون وسبعة سبعمائة قوامها

األعضاء. من عرشات
األقاليم أو املستقلة «بالجمهوريات» يسمونه فيما فداحة أعمق الخراب كان ثم
الحكومة رجال إن استثناء: بغري تقول أن فتستطيع بنفسها، نفسها حكم عىل القائمة
عىل كاٍف دليل وذلك موسكو، بأوامر أبيهم بكرة عىل انمحوا قد الحزبية الهيئات وأعضاء
والفنون الفنية، الهندسية والهيئات الصناعة يف ذلك مثل وقل املزعوم، استقاللها مدى
وُقتل عقب عىل رأًسا ُقلبت الجوانب هاتيك فكل الجيش، وقوات والصحافة والتعليم
يف بهم ح ُطوِّ أو السجون يف زجوا أو بالرصاص، رميًا املوهوبني رجالها وخرية زعماؤها

تقدير. أحسن عىل نفوذهم من ُجرِّدوا أو النفي، مطارح
البارزين الضحايا إىل األهوال أكداس بني ينظر أن ليغريه للحوادث املستعرض إن
جميًعا، البالد سكان شملت بحيث نطاقها امتد قد الذبائح أن مع املمتازة، املكانة ذوي
أكثر أي ألف، وثمانمائة مليون فيه العضوية وطالبي أعضائه من ُطِرَد الحاكم فالحزب
هو ما أو اعتقال معسكر معناه الحاالت معظم يف الطرد وكان املجموع، نصف من
هيئات أعضاء من هؤالء، غري األقل عىل ماليني ثمانية أمر يف وُقِيضَ حاًال، ذلك من أسوأ
أو نفي أو موت أصابه قد هؤالء من فكلٌّ للحزب؛ املنتمني غري ومن الشيوعية الشباب

منصبه. من طرد
جسيمة أرقام فهي وافيًا، تلخيًصا املأساة تلخص ال جسامتها عىل األرقام وهذه
غري الخيال من شيئًا عليها تخلع ذاتها يف جسامتها إن بل باردة، أرقام لكنها ا، حقٍّ
البرش، من ناًسا تعني ال التي األرقام لغة بغري الضحايا هؤالء يف تفكر أن فعليك الواقع،
أقاربه له الكثريين األفراد هؤالء من فرد كل أن تتذكر أن وعليك أفراد، أنهم عىل بل
وأعماله وأمانيه آماله منهم فرد لكل وأن آالمه، يشاطرونه كانوا ممن وأبناؤه وأصدقاؤه
أما اليوم، االجتماعي وللعالم الغد ملؤرخ إحصاءات هذه والتحطيم، الهدم يصيبها التي
وأرواح، وعقول أبدان عندي لها األرقام فهذه — غمرتها يف عاش الذي أنا — يل بالنسبة

باإلذالل. أو باالعتداء أو باألذى أصيب منها كلٌّ
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خلل عقولهم أصاب قد التطهري من تخلصوا ممن ماليني أن ذلك فوق ألعلم إني بل
يف أعلم ولست خاللها، عاشوا وحشية ومفازع مخاوف من صادفهم ملا أذى ونفوسهم
اكتوى الذي املدبر العنيف االضطهاد هذا بلغه ما مداه يف يقرب ما كله البرشي التاريخ
يكن لم خان جنكيز إن مبارش، غري أو مبارش بطريق الروس من املاليني عرشات بناره
قورن إذا الالهي املبتدئ أو املحرتف، إىل قيس إذا الهاوي بمثابة إال ستالني إىل بالقياس
وعىل بالدها عىل شعواء حربًا أثارتها قد الكرملن عصابة إن صناعته، يف مهر َمن إىل

وطنها. بني
التاريخ هذا وإن الطويلة، الحرب تلك ختام عىل داالٍّ الجديد التاريخ هذا ظهور كان
الروسيا تاريخ من قرن نصف فيه روجع فقد سابق، مثيل لها يكون ال قد لوثيقة
ولست تقول، ملا التعليل عناء نفسها تكلف ال بل الحياء، تعرف ال جريئة مراجعة
أو الحقائق بعض زيَّف أنه هو عيب من فيه ما كل تاريخ إنه أقول: أن بهذا أريد
عقب، عىل رأًسا التاريخ قلب إنه أقول أن أريد بل جديًدا، تفسريًا الحوادث فرس أنه
وهو — القريب املايض وحرف اخرتاًعا، اخرتعها أخرى وأضاف حذًفا حوادث وحذف
مع ليتفق مهوشة جديدة صورة يف صبه بحيث — املاليني ذاكرات يف حيٍّا يزال ال ماٍض
تلك سايرت التي الدعاية ويف الدموي، التطهري محاكمات يف ظهر كما الحوادث تفسري

املحاكمات.
للضمري يكن لم التي خيالها يف الجريئة الخيالية القصة بمثابة التاريخ هذا جاء
ما وهو ويبهر يروع ما فيها أن شك وال كاتبيها، عند اعتبار من ذرة الحقائق أو
القصة هذه ففي الرويس، الشعب إدراك لسالمة تحدٍّ ومن السخرية روح من فيها يشيع
فهذا أخرى، أعماًال مكانها لهم واختلقوا محًوا ُمِحيَت أو البارزين الزعماء أعمال شاهت
الخائن صورة يف صوروه األحمر، للجيش املنشئني أحد كان الذي تروتسكي» «ليون
معه وكان بالده، بيع سبيل يف وجاهد األجنبية، الرأسمالية يعني أخذ الذي املنجوس
و«كرستنسكي» و«ببنوف» و«كامنيف» و«زينوفيف» و«بخارين» «رايكوف» ذلك يف
أن نتيجة إىل خلصوا وبالطبع البلشفية، الثورة آباء كل فقل شئت وإن و«بياتاكوف»،
الوحيد الرجل وأنه الثورة، قبل الروسيا يف األوحد الزعيم هو كان ستالني» «جوزيف
البالد من واختفت الثورة، بعد ثقته موضع جعلته حميمة صداقة لينني صادق الذي
تناقض أن شأنها من كان التي املتاحف ومعروضات والوثائق واملقاالت الكتب كافة كلها
اختفى أن ذلك ومعنى التاريخ، إنه وقالوا: نحلوه الذي العجيب الشاطح الخيال هذا

والسياسية. التاريخية والوثائق املطبوعات معظم
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األحياء. الشهود كل الوجود من أزيل أن وذاك هذا، من أكثر هو ما حدث ثم
موسكو، يف و«لينني» و«إنجلز» «ماركس» معهد يف والتدبري الرأي أصحاب فأزيل
وسجنوهم أبرزهم أخذوا ثم حقيقتها، عىل الثورة نظريات رءوسهم اختزنت الذين وهم
البالد، أنحاء كافة يف املعهد فروع يف كهذا يشء حدث وكذلك بالرصاص، رميًا قتلوهم أو
املعهد، يف البارزين أعالمهم من واحد قصة اليقني علم أعلم أن املصادفة يل شاءت ولقد
املفجع، القذر العهد هذا كل تلخص أنها إيلَّ يخيَّل قصة وهي «سورين» األستاذ وهو

واألباطيل. األكاذيب عهد
قائًال: يكتب أن يخَش لم ألنه ستالني؛ من علني اتهام إليه ه ُوجِّ قد «سورين» كان
«اعرتف» ثم الحزب»، «دكتاتورية سوى الروسيا يف تكن لم الشعب» «دكتاتورية إن
نظرية عن األكاذيب انتحال يف أعوانه من واحًدا ستالني فنصبه «بأخطائه»، املجرم
مساعًدا جعله ثم باسمه، ستالني يذيلها التي واملقاالت الخطب له يطبخ وجعل ماركس،
والشواهد الوثائق عن نشاط يف يبحث أخذ حيث «ماركس-إنجلز-لينني» معهد ملدير
هانئًا «سورين» عاش وبهذا البالد، عىل يفرضها أن ستالني شاء سياسة أية تؤيد التي

يظهر. فيما سعيًدا
إنه نعم، إذعانه، عىل يصرب بعده املذعن «سورين» يعد لم ا حدٍّ األمر بلغ لكن
وبني النصوص «تلفيق» بني فرَّق لكنه نصوص، من شاءوا ما لهم يجد أن يمانع لم
إىل الشتاء ليايل من ليل ذات السيايس القسم عربات إحدى جاءت لذلك «تزييفها»؛
أثر، له يبَق ولم يعد، لم حيث إىل وحملته جميًال، مسكنًا وكان سورين، األستاذ مسكن
كل وشحنت آخر، مسكن إىل سبيًال ليلتمسا تُركا حيث البيت من وابنه زوجته وأُخرجت

السيايس. القسم مركز إىل عربة يف ومذكراته ووثائقه األستاذ كتب
بتاريخ علًما أدق كانوا الذين املعهد أساتذة من «سورين» غري سجنوا وكذلك
من بني وكان اآلراء، لتلك الخاطئة الرشوح عن يغضوا أن من النظرية وآرائها الشيوعية
الدعاوة قسم مدير «ستتسكي» عىل ُقِبَض كما «أدوراتسكي»، املعهد إدارة رئيس سجن
عليهم ُقِيضَ واألدب، السياسة ورجال املؤرخني «جبهة» من هؤالء غري وألوف الحزب يف
أزيلت وهكذا األبدي، النسيان إىل بصاحبها تنتهي التي الواحدة الطريق يف يسريوا بأن
وبذلك حد، عند يقف ال تزييًفا الحقائق تزييف تعرقل أن عساها عقبة كل الطريق عن

الوقوع. جائزة صورة الناس أعني يف الجديد «التاريخ» أصبح
يف التاريخ هذا «دراسة» جعلوا عقولنا، أعماق إىل الوصمة بهذه يغوصوا ولكي
التاريخ دروس فكانت الحزب، أعضاء من مسئول كل عىل الزًما فرًضا الجديدة صورته
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من محارضون مدينتنا إىل يأتي وكان العهد، ذلك ليايل من تقريبًا ليلة كل تُْلَقى
كثرتنا كانت بينما السامعني، نفوس يف األكاذيب هذه غرس عىل ليعينوا سفردلوفسك
آثار من نفوسنا يف بقي قد يكون أن عىس ما كل أذلوا هكذا الغيظ، من تغيل الغالبة
اطرد ما إذا العقول يف بجذورها تمتد أن لقمينة أكذوبة أضخم وإن اإلنسانية، الكرامة
األباطيل بأبشع فإذا ونظرت لهتلر، تنكشف أن قبل ستالني أدركها حقيقة هذه تكرارها،
يأتيها ال «حقائق» تصبح ثم والقوة، الضغط بتأثري بدء ذي بادئ الناس عىل تفرض
لهم ينقض ما حياتهم تجارب يف يكن لم الذين للناشئني بالنسبة وخاصة الباطل،

العيش. هدوء عليهم فينغص الحقائق هذه صواب
اإلرشاد لهو الزائف التاريخ هذا من خاصة بصفة الخارجي العالم يعني ما وإن
من الشيوعي الحزب تاريخ دراسة «إن فيه: جاء والذي الكتاب، مقدمة يف ذكروه الذي
«لينني-ستالني» حزب مجهودات سيكلل الذي النهائي بالنرص يقيننا تقوي أن شأنها
نحو يتجهونه الذي الجديد االتجاه من الرغم فعىل كله»، العالم يف للشيوعية نرص وهو
صدر يف تزال ال العاملية الشيوعية يف األمل تعلن التي املقدمة فهذه الروسية، القومية
يشاءوا لم ا، تامٍّ إقالًعا عنها أقلع قد العاملية» «الشيوعية أن زعموا حني إنهم بل الكتاب،
يزال ال التاريخ فهذا وإذن عاملية، ستالينية ثورة يف رأيهم عن يتخلوا أو يراجعوا أن
يف للشيوعيني بالنسبة كذلك بل وحدها الروسيا يف للشيوعيني بالنسبة ال رسميٍّا، تاريًخا

األرض. بالد من وغريها والصني وإنجلرتا أمريكا
الذي التاريخ هذا مراحل إحدى يف «محارضة» أُْلِقَي أن مرة ذات كلفوني ولقد
دوري لعبت وبالطبع برفورالسك، إقليم يف املسئولني الحزب أعضاء عىل للحزب، يؤرخ
موضوع وكان رفضه، أملك فلم املحلية اللجنة من يل صدر األمر ألن املهزلة؛ هذه يف
اشرتاكية»، جماعات إىل الزراعة تحويل نحو نضاله يف الشيوعي «الحزب هو محارضتي
وقرأت الرسمي، التاريخ من اقتبستها املوضوع تالئم عبارات قلب ظهر عن فحظفت
أكاذيب عليهم ألقي وجعلت بالناس مليئة قاعة يف وقفت ثم املوضوع، يف ستالني خطب

لألمر. تنفيذًا ساعة عىل تزيد مدة
الجروح بعُد، اندملت قد تكن لم التي الجروح تفتق بها نطقت أكذوبة كل كانت
مجاعة، من أعقبها وما الجماعية» «املزارع حملة إبان املاضية حياتي يف أُثخنتها التي
األطفال أولئك من أسخر إنما أنني وهو األكاذيب، تلك ألقي وأنا خاطر برأيس طاف لقد
أهزأ وأنني الريف، يف أعمل كنت أن أيام حويل أراهم كنت الذين املنتفخة البطون ذوي
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خطبتي ألقي كنت إذ شك يخامرني ولم القرى، يف أكواًما مكدسة رأيتها التي بالجثث
يف زيًفا وتصفيقهم كلماتي فكانت كذبًا، أفرتي أني كذلك يعلمون كانوا الحارضين أن

املفجعة. السياسية املهزلة يف لهم املقررة أدوارهم يلعبون ممثلني جميًعا وكنا زيف،
يجعلك الذي عينه للسبب املهانة؟ لهذه الحارضون واستسلم استسلمت فلماذا
خارج الناس أيها فيا غدارته، نحوك يصوب الذي الطريق قاطع إىل نقودك كيس تناول
سمعتم ما إذا الروس ازدراء من حذار البرشية، بحقوقكم تنعمون من يا الروسية، البالد
فعل كما التصفيق إىل يضطرون أنهم أو أنا، فعلت كما «املحارضة» إىل يضطرون أنهم

محارضتي. إىل يستمعون كانوا من
وغري الحزبيني «تربية» عىل دعاوتهم نرش يف يعتمدون الرسميون الدعاة كان
عىل ذلك جانب إىل يعتمدون كانوا كما املنحول، امللفق التاريخ هذا مع يتفق بما الحزبيني
الرأسمالية البالد يف للحياة ناقص مشوه وصف أوالهما األثر: كل لهما أجنبيتني ناحيتني
صوًرا مستمعيه عىل يعرض املحارض ترى فكنت وإنجلرتا، املتحدة الواليات يف وبخاصة
أو بالهراوات، يرضبونهم الرشطة ورجال املرضبني العمال تبني الصحف من مجذوذة
أو بمائها، تغرقهم الحريق خراطيم عليهم ُصوِّبَت وقد املتعطلني من املتظاهرين تبني
التي الصور هذه وكانت للدموع، مسيلة قنابل عليهم أُْلِقيَت وقد الشعب جماعات تبني
األثر؛ أعمق النفوس يف ترتك للرأسمالية، كاملة دقيقة صورة أنها عىل الناس عىل تُْعَرض
ال صحيحة ثابتة، شواهد عىل معتمدة وثيقة، مصادر إىل مستندة بأنها توهم كانت ألنها

الباطل. يأتيها
فيها يكيلون هجمات السوفيت، اتحاد عىل األجانب األعداء هجمات ذكر وثانيتهما
الشعب بني أصحابها يفرق ال النقدية الهجمات فهذه الرويس، للشعب واالحتقار اإلهانة
اإلنسانية كرامتهم الناس صدور يف تثور كانت ولذلك السوفيتي؛ النظام وبني الرويس

مًعا. آٍن يف القومية وعزتهم
يحمل كان شيوعي كل أن األعظم، التطهري نتائج من كذلك الذكر يستحق ومما
ذلك وكان السيايس، بحقه شهادة أو املرور جواز بمثابة له تكون التي الحزب تذكرة
إمضاءات غالفه عىل يحمل كما حامله عن شخصية معلومات عىل يحتوي الصغري الدفرت
الحزب موظفي من القادة معظم كان فلما أصدروه، الذين للحزب املحلية اللجنة موظفي
شهادة عىل موقفهم عزة يف يستندون الشيوعيني معظم إن قيل: التطهري، أصابهم قد
الذعة، سخرية من فيها بما اإلشاعة هذه يسمع أن الكرملن يحتمل ولم الشعب، أعداء
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عىل القضاء بغية ١٩٣٨م عام أواخر يف الشيوعيني تسجيل يعاد أن األوامر فصدرت
ذكرى، من لهم ما عىل والقضاء السجون، يف زجوا أو حتوفهم القوا الذين هؤالء كتابة
الذين الشعب» «أعداء من عليها موقًعا تذكراتهم كانت ملن جديدة تذكرات فصدرت

التطهري. تناولهم
كل ألن أصغر؛ تطهريًا يكن وإن جديد، تطهري إىل العملية هذه تحولت ما ورسعان
شئونه يف لتستجوبه أعضاء، ثالثة من مكونة لجنة أمام يظهر أن عليه كان شيوعي
عليها كانت التي بالبساطة تعد لم الجديدة التذكرات أن ذلك إىل أضف دقيًقا، استجوابًا
دفرت شيوعي لكل أعد فقد ذلك عن وفضًال شمسية، صوًرا املرة هذه تطلبوا إذ قبل، من
نال وما نشاطه أوجه وعن حياته سرية عن معلومات عىل يحتوي نسختني من صغري
العضو، يتبعها التي املحلية اللجنة يف تحفظ النسختني إحدى وكانت عقاب، أو جزاء من
جملته يف الوضع اتخذ وبهذا املركزية، اللجنة يف لحفظها موسكو إىل ترسل واألخرى
سياسية، هيئة ألعضاء تسجيًال منه أكثر الرشطة تستخدمها التي التحقيق وثائق شكل
من واحدة جمعية أعضاء أننا عىل ظاهًرا ولو يدل ما كل حسابهم من أسقطوا فقد

اختيارهم. بمحض اجتمعوا الرفقاء
صدر الصدد، هذا يف بواقع ليس ما ألحد يزين يزال ال الوهم يكون أن وخشية
مدينة يف ليقيم إقليًما أو مدينة يغادر أن يريد الذي العضو عىل يحتم جديد قانون
حتى أوًال ينتظر أن — عليا هيئة من بأمر االنتقال كان لو حتى — آخر إقليم أو أخرى
الحاكم الحزب أصبح فقد وإذن االنتقال، هذا له يبيح رسميٍّا قراًرا املحلية اللجنة تتخذ
بها يتمتع ال التي املزايا وبآالف الراحة بوسائل ُزوَِّد سجنًا آخر، سجنًا األمر حقيقة يف
اللفظ. هذا يعنيه ما بكل سجن ذلك مع لكنه الروسيا، يسمى الذي األكرب السجن نزالء
الرس كاتم أنبأني أن األورال، يف الشتاء أنفاس بأول فيه شعرنا يوم ذات وحدث
ملجلس القادمة «االنتخابات» يف كربى بمهمة القيام رشف يل سيكون بأنني دفبنكو
ليكون «كوزمني» الرفيق انتخبت قد للحزب املركزية اللجنة أن ذلك األعىل؛ السوفيت
حظي لحسن وإنه األعىل، السوفيت لعضوية برفورالسك إقليم عن االنتخاب يف مرشًحا

للناخبني. عام اجتماع يف رسمية بصفة الرجل هذا «أرشح» أن إيلَّ وِكل قد
أحد، يعرفه وال اإلقليم هذا يف قط يقم لم إنه كوزمني؟ أرشح ملاذا «ولكن فسألته:
ذلك إىل أضف موسكو، يف ويعمل يقيم الثقيلة الصناعات لرئيس نائبًا كونه بحكم إنه

أعرفه.» أكاد ال أني
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انتباه من مكانًا اآلن يحتل مصنعي دام فما صماء، أُذنًا صادفت اعرتاضاتي لكن
للناخبني «كوزمني» لتقديم املناسب الرجل فأنا إذن الحمراء، بالراية لظفره العام الرأي
قط يجول مما فليس سواه، مرشح اإلقليم يف يكون لن وبالطبع السيادة، أصحاب
فذلك الحزب، مرشح ينافس مرشح للمعارضة يكون أن كان من كائنًا إنسان بخاطر

الجديد. الجيل أبناء قط به يسمع لم أمر
فعكفت أنا، مرشحي سيكون الذي الرجل عن معلومات فيه أوراق بملف وزودوني
التهريج بعبارات كوزمني عىل فيها أثنيت التي الرتشيح خطبة ألعد دراسته عىل لياٍل عدة
من قدمه ملا وللشعب» للحزب حقيقي «ابن إنه فقلت: املعادة، املكرورة السوفيتي
الخطبة مخطوط وزمالؤه «دفبنكو» وقرأ للزعيم، الوالء من أبداه وما للثورة خدمات

إياها. قبولهم عن بعدئٍذ أعربوا ثم تعديالت، بعض فيها وأجروا
سيارته من وخرج مصنعنا، أمام األنيقة السيارات من رتل وصل بأيام ذلك وبعد
األسبوع، ذلك قبل غامضة صورة عىل إال بوجوده سمعت قد أكن لم الذي «مرشحي»
كان الحزب، رجال من وأتباعه الرسية الرشطة رجال من حراسة به يحيط وكان
اليوم، ذلك لحيته يحلق ولم البنية قوي فهو بمظهره، النظر يستوقف «كوزمني»
العمال طاقية رأسه وعىل الرقبة، عند املرقع الرويس قميصه يف وكان َخِلقة، رثة ومالبسه
غمار من رجل قناع يف متنكًرا جاءنا فقد واختصاًرا األحمر، الجيش حذاء قدميه ويف

الشعب!
أنني رأيس يف طاف حني خجًال وجهي واحمرَّ الهازل التقنع هذا منه فاستنكرت
امليدان يف الناخبني اجتماع التأم الرابعة، الساعة بلغت وملا الخداع، هذا يف رشيك
يف راياتهم يحملون املجاورة، املصانع كل من وفود وجاءت برفورالسك، يف الرئييس
حماسية، أناشيد الشابة بأصواتهم ينشدون الشيوعي الشباب من كتائب وأقبلت أيديهم،
و«كالنني» و«مولوتوف» «ستالني» بصور املنصة وُزيِّنت أحمر، قماش املنرب فوق نُرش
و«كوزمني» و«أوساديش» «دفبنكو» مع املنصة عىل أنا وجلست وغريهم، و«فورشنوف»
الرتانيم. من وغريه الدولية الشيوعية نشيد موسيقية فرقة وعزفت القوم، علية من وغريهم
إنه قائًال: «كوزمني» ومدحت أعددتها التي الخطبة ألقيت املرضوب الوقت آن وملا
وقام القبول، عىل لتدل قويٍّا عزًفا املوسيقى وعزفت الشعب فهتف الصفوة»، «صفوة
إىل وخطا «كوزمني» نهض وأخريًا األسماع، تعودتها مما خطبًا وألقوا آخرون بعدي
هم «إذا خدمتهم يف إخالصه لهم ويؤكد به «ثقتهم» عىل الناس ليشكر خطوة األمام

انتخبوه».
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السوفيتية الشعوب رأس ليحي وقوته، وقلبه الحزب رأس «ليحي قائًال: كالمه وختم
مرًة املوسيقى ُعِزَفت وهنا ستالني!» الرفيق املحبوب ورائدنا زعيمنا وقوتها، وقلبها

قوة. عىل قوة التصفيق إىل لتضيف أخرى
املوظفني، لكبار أُِعدَّ الذي الرسمي العشاء إىل طريقنا يف املنصة نغادر نحن وبينا
ثم فشكًرا كرافتشنكو، رفيقي يا كلمتك يف أجدت «لقد وقال: بيدي «كوزمني» أمسك
بعض لك أقدم أن دائًما وسيرسني موسكو، إىل جئت ما إذا تزورني أن بد ال شكًرا،

املعونة.»
أجمل مزينة كانت فقد أصافحه، وأنا أظفاره مالحظة عن أتغافل أن يسعني ولم

الزينة.
وسع يف وكان موسكو، إىل الذهاب إىل العمل ظروف ألجأتني ما ذلك بعد ورسعان
فسيحة غرف ذا مكتبه ألجد إليه وذهبت أراد، إذا مهمتي يف يعاونني أن «كوزمني»
ما إذا حتى دهشتي، أثار مما انتظار طول بعد إال لقاءه أستطع ولم األثاث، فاخرة
الذي الصعلوك ذلك يشء يف يشبه يكاد ال رجًال رأيت األمر، آخر مكتبه غرفة دخلت
ناصع رقبة ورباط أوروبية حلة يرتدي فكان برفورالسك، يف املنصة عىل واقًفا رأيته
لم كال الناس، لغمار تبعيته عىل ينم ثيابه يف إهمال عىل يدل أثر أقل أجد ولم اللون،
بتمشيط عني والذي الغذاء، حسن أسمنه الذي السيايس هذا يف ذلك من أثر أقل أجد

بالدنا. يف للسيايس نموذًجا جعله مما وجهه وتجميل شعره
إيلَّ ينظر هو إذ ضيق بصدر ذلك يل قال جئت؟» أين من رفيقي؟ يا تريد «ماذا –

باردة. نظرات
أيده الذي الرجل ا تامٍّ نسيانًا نيس قد أنه — نفيس ملء والدهشة — وقتئٍذ فتبينت
أنامل ملستها التي األخرية اللمسة بمثابة عندي ذلك فكان االنتخابية»، «دائرته إىل وقدمه
تتم التي االنتخابات يف الواحد واملرشح الواحد الحزب مهزلة املهزلة، صياغة يف الفنان

الديمقراطية». الروح يف إيغاًال العالم دساتري «أكثر ظل يف
ونيقوبول، تاجانرج يف ذلك وقبل األورال، يف الخاصة حياتي عن قليًال إال لك أذكر لم
من الصناعة مديرو «أيكون يسأل: بالقارئ فكأني أنا، نفيس يف النقص هذا وأحس

بهم؟» خاصة حياة لهم وليس آالت مجرد — إذن — السوفيت
وتمأل االجتماع يحب شعب الروس فنحن مرسًفا، لكنت باإليجاب أجبتك أني ولو
روح نفوسهم يف تشتعل ما ورسعان بالحديث، يثرثرون وهم أفراده، قلوب العواطف
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هذه عليهم تنطبق ال ممن ولست أكمامنا، عىل قلوبنا نضع لكأننا حتى والصداقة الود
القاعدة.

ذهن عن يغيبن وال السنني، تلك إبان مئاتهم بل الناس عرشات صادقت أني والحق
قدرتي يف فكان الحزب، رجال صفوة من كنت ألني منزلته؛ له شخًصا كنت أني قارئي
الناس له يتحرق كان مما الراحة ووسائل الطعام من وفرة بيتي يف كان كما أنفع، أن
بل متواضًعا كان معيشتي مستوى إن نعم — قليًال نفًرا استثنيت إذا — شوًقا كلهم
كنت ذلك مع لكني أمريكا، يف منصبي مثل يف هم من إىل قورن ما إذا غليًظا خشنًا
عن العيش مستوى يف االرتفاع من موسكو ويف بل وبرفورالسك وتاجانرج نيقوبول يف
كانوا الذين هؤالء بني أقل وما وحدي، عالم يف أعيش أني إيلَّ ُخيِّل بحيث العمال طبقة
رسيعة نظرة لهم تتاح الذين أو كبرية، أجوًرا يتقاضون الذين الجدد سادتهم يحسدون
يعلم كان من هؤالء بني أقل ما أقول: كئيب، فاخر عيش من فيه نحن ما منها يعلمون
وعدم نعانيه، كنا الذي املهني واالستقالل الشخصية الحرية وانعدام الخوف فداحة

ممتعة. يرونها التي حياتنا من فيه نحن فيما االستقرار
مجازًفا آن بعد آنًا داري عىل يرتدد العشق كان بل أصدقاء، لنفيس كوَّنت نعم،
اإلشفاق تستثري بحيث الضآلة من أراها بالذاكرة، األشياء هذه أستعيد إذ لكني بالخطر،
أتفه إال لها ليس منصبي، مثل يف لرجل العهد هذا يف اإلنسانية الروابط إن بضآلتها،
ال التي السياسة كالب وعواء املتواصل العمل طنني فيغرقها عليها يطغى إذ القيمة
اشتعاله عىل يظل أن يمكنه ال الغرام يشعله الذي الضئيل الرشر إن نباحها، عن تسكت
وتبدَّت قليلون، إال القدمني وثبات باالستقرار يشعر َمن منا يكن ولم الخوف، عاصفة يف
تكليف إىل الطريق يف محطات كأنها أيامنا لنا تبدت عابرة، ظالل كأنها مرسعة أيامنا لنا
صديق، مع الصداقة بروابط منا الواحد ارتبط ما فإذا مفاجئ، زوال إىل أو جديد بعمل
املحطة رصيف عىل قصرية لحظة يتالقون املسافرون يحسه الذي اليأس يحس فإنه

مضادة. وجهات إىل ُقُطرهم يستقلوا أن قبل
يملؤها ما رغم فارغة األعوام تلك بََدت فلنئ كلها، القصة لك يروي ال هذا أن عىل
آمايل به تتعلق ما يل يعد ولم روحي، خالء يف عشت ألني فذلك ابة؛ الصخَّ الحوادث من
الغامض واألمل العمل سوى أمامي يعد لم العظمى»، «التجربة يف إيماني فقدت أن بعد
بكرامة لنفسه يحتفظ أن إنسان يستطيع فكيف الفرار، يف األمل أعني التحقيق، البعيد
مكتب أو الحزب مكتب يف موظف هوس أو موسكو، يف لغر املتقلب املزاج كان إذا نفسه
دقيقة إهماله بغري كان من كائنًا إنسان أي عىل للقضاء يكفي لإلقليم، التابعني الرشطة
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األعني ألوف ترى حني بالكرامة الشعور نفسك يف تتعهد أن تستطيع كيف واحدة؟
رشيرة؟ أنفس ذوي يكونون ما كثريًا الذين الغالظ الجواسيس بها يرتصدك

زمالئي، بعض يحياها كان التي الزوجية الحياة فيها غبطت لحظات بي مرت لقد
ذلك عني يزيل كان ما رسعان لكن وأبناء، زوجة مع أسعد حياتي تكون أال وتساءلت
وكنت والولد، للزوج مخيف فزع من القبض يسببه أن بد ال ملا تصوري لغريي الحسد
يف أقرأ كنت وكذلك واملرسح، األوبرا حيث سفردلوفسك إىل أذهب القليل وقتي فراغ يف
فرض ألنها االقتصادية؛ السياسية املؤلفات أقرأ كما نفيس، ملتعة األدب أقرأ الفراغ، بعض
وستالني لينني بمبادئ العلم متابعة يف يقرص أن إلنسان فليس الحزب، أمام واجب

وإنجلز. وماركس
مصنعنا يف كان الذي ميخايلوفتش قنسطنطني وقوامها «كولبوفسكي» أرسة كانت
تلك كانت أعوام؛ سبعة وعمرها نينوتشكا وابنتهما فريا الجميلة وزوجته املهندسني، كبري
— يظهر فيما — كانوا ألنهم عادية، زوجية حياة إىل الحنني نفيس يف يثري مما األرسة
عليك ليستحيل إنه حتى العنيف، الحب فيه ليس طبيعيًا تماسًكا األفراد متماسكة أرسة
آن، بعد آنًا أزورهم وكنت اآلخران، ذهنك إىل يثب أن دون منهم واحد يف تفكر أن
العاطفية العمومة هذه يتبع بما فيتيا، بالعم الصغرية نينوتشكا عند أُْدَعى وأصبحت

وواجبات. حقوق من
إيلَّ طلب الصيف، نهاية قرب عمله شأن يف موسكو إىل «كولبوفسكي» ذهب وملا
يرشبان منزيل يف وابنتها فريا كانت عودته ليوم السابقة الليلة ويف أرسته، له أرعى أن
يقرب ما غاب قد ميخايلوفتش قنسطنطني وكان «الزاكوسكي»، بأكل ويتسليان الشاي
يدر ولم غد، يف الشمل بالتئام والرسور الغبطة إخفاء أرسته تستطع فلم أسبوعني من

هذا. يف إال الحديث
وحيا قليل، بعد فوصلنا قصريًا، حينًا علينا ليمر «أوساديش» املدير دعوت قد وكنت
بل اليشء، بعض العصبي اضطرابه فيها بدا تحية الصغرية واالبنة كولبوفسكي زوجة
بحالته أهتم ولم قلًقا، نفسه يف أثار قد وجودهما كأنما النفور، من يشء فيها بدا
انتحل ما رسعان لكنه العمل، متاعب عن نتج ربما تافًها أمًرا وحسبتها تلك النفسية
الصنوبر عطر هوائها يف يعبق الجو لطيفة الليلة وكانت الرشفة، يف بي وانفرد عذًرا

بنا. املحيطة الغابات من يفوح الذي القوي
ستكون كولبوفسكي أرسة أن تنبئني لم «ملاذا حدة: فيه منخفض بصوت فسألني

دارك؟» يف
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ذلك؟» أهمية وما عجيب! سؤال من له «يا –
الشذوذ، يشبه ما فيه فاملوقف أندريفتش، فكتور يا األمر حقيقة تعرف ال «أنت –

«… شديد تكتم يف يل قال كولبني ألن
ماذا؟» لك «قال –

باألمر أحيطك أن املستحسن من يكون وقد ألحد، الرس تُْفِش فال أنبأتك «إن –
القطار ليالقوا سفردلوفسك يف السياسية الرشطة رجال من وعدة كولبني فسيذهب علًما،
عىل يقبضوا أن األوامر لهم صدرت إذ غًدا، سفردلوفسك إىل موسكو من القادم الرسيع

كولبوفسكي.»
ما السبب؟ ما لكن نينوتشكا، يا مسكينة فريا، يا مسكينة مستحيل! «هذا –

السبب؟»
األمور تسري كيف تعرف فأنت أنت، تعلمه ال ما عنه أعلم فلست السبب عن «أما –

سوءًا.» باألمر يظنا أن خشية اآلن إليهما نعود أن بنا ويحسن …
فريا ولبثت وانرصف، العذر ببعض أوساديش وتمتم لحظات إال تمِض ولم
العدة تعدان للغد، انتظارهما يف قلقتني فرحتني زائطتني وكانتا ساعة، بعده ونينوتشكا

سفردلوفسك. إىل بالسيارة لرحلتهما
وأنه مقابلتنا يتوقع لم بأنه دائًما لنا ليتظاهر قنسطنطني «إن ضاحكة: فريا وقالت

للمفاجأة.» الدهشة أشد دهش
أن فيتيا عمي يا تدري «وهل رسورها: فرط من تضمني وهي نينوتشكا وقالت
أشياء من ذلك وغري وحلوى مصورة وكتبًا جميلة عروسة شك بال معه يل سيحرض أبي
بنفيس.» أنتقيها الحقول، زهرات من طاقة له وسأهيئ الدنيا هذه يف أب خري إنه كثرية؟
استنفد حتى رسورهما، يف لهما بمشاركتي وتظاهرت بتماسكي أحتفظ أن فحاولت
تصورت ألنني مجهًدا؛ مقعدي يف ارتميت غادراني ما إذا حتى قوتي، كل املجهود ذلك
بإنذاري شيئًا ألفيدها أكن ولم فؤادي، يف حادة بالطعنة فأحسست الغد، يف ينتظرهما ما
وعيلَّ وعليهما أوساديش عىل بالرض ذلك عاد ربما بل غد، يف لهما واقع هو بما لهما

جميًعا.
هال يحدثك، كولبني هذا أندريفتش، «فكتور الليل: منتصف حول التليفون يل ودق

عاجل.» ألمر سفردلوفسك إىل الذهاب من يل بد ال غًدا؟ الفورد سيارتك أعرتني
ألنني مجاملة؛ غري يف الجواب بهذا أجبته لنفيس.» أريدها ألني كولبني يا «آسف –

البغيضة. الغاية هذه ملثل سيارتي تستخدم أن أرد لم
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حال كل وعىل إشكاًال، األمر يف تخلق ال أرجوك جديدة، أخرى سيارة لك «لكن –
أوساديش.» ذلك يف استأذنت ألني املجامالت؛ قبيل من بك التليفوني االتصال فهذا

صديق عىل سيقبضون الذين الضباط من ضابًطا نقلت قد سيارتي بأن علمي فكان
عن أبعد أن أستطع ولم التايل، اليوم صباح يف حرسة عىل حرسة زادني مما املحطة، يف
بعيًدا شطح قد خيايل يكن ولم العمل، يف منهمك وأنا حتى الحزين املنظر ذلك خيايل

غبطته. فيه يُخِف لم وصًفا وقع ما يل يصف أخذ نفسه كولبني ألن الواقع؛ عن
من لديهما ما خري ترتديان وكانتا منتظرتني، وابنتها األم كانت إذ القطار وصل

الزهور. طاقات يديهما يف وتحمالن فرح، يف تبتسمان ثياب،
للقاء أمها مع أرسعت ثم العبارة، بهذه نينوتشكا صاحت أبي!» هو «هذا –
عريض املحيَّا وسيم رجًال وكان حقيبتيه، يحمل القطار من نزوله ساعة كولبوفسكي
كما — «فتاتيه» رأى حني الفرح بابتسامة وجهه وملع أسود، كثيف شعر ذا الكتفني

منه. تقرتبان — دائًما يسميهما كان
مالبسهم يف الرسية الرشطة من رجال ثالثة و«فتاتيه» الرجل بني توسط لكن
ملا الرجل فبهت عليه، مقبوض أنه املهندس وأبلغوا أيديهم، يف ومسدساتهم العسكرية
حتى يمهاله ولم انتظاره، يف كانت مغلقة عربة إىل به لوا وعجَّ حقيبتيه منه وأخذوا سمع،
الجنون، حد بهما بلغ بكاءً الطفلة وبكت الزوجة فبكت وابنته، زوجته ويقبِّل يحيي
«فريا» تتمكن أن قبل الدار ليفتش السياسية الرشطة من رجل السيارة يف وصاحبهما

املعالم. تغيري من
نينوتشكا زمالء وجعل «كولبوفسكي»، زوجة مخالطة عىل ذلك بعد أحد يجرؤ ولم
معك نلعب ولن الشعب عدو أباك «إن لها: قائلني األطفال، يف املعهودة بالقسوة يعريونها
يف الصغار كان حني نفيس يف يحز واأللم ألذكر وإني جمعي، غنائي صوت يف اآلن» بعد
كان أبي ألن «يكاترينوسالف»؛ يف طفًال كنت إذ يعاكسونني طويل، أمد منذ مضت أيام

املصنع. مسكن من ذلك بعد كولبوفسكي أرسة أخرجت وبالطبع سجينًا،
جميًعا، الفنيني املوظفني هيئة يف عميق أثر املهندسني رئيس عىل القبض لخرب كان
يف الصلة وثيق فألني كلها، املصنع أنحاء يف رضوبها بشتى الشائعات تشيع وأخذت
نجوت، كيف ألعجب أني والحق قليل، بعد عيلَّ القبض توقعوا فقد بكولبوفسكي العمل
اإلتقان بني يجمع كان فعمله تهم، من إليه وجهوه ماذا هذا يومنا حتى أدري ولست
فقد الحزب، يف عضًوا كان أنه من الرغم فعىل يشء، كل قبل مهندًسا وكان واإلخالص،

للسياسة. يأبه ال كان
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بضعة السجن يف قىض أن بعد اعتباره، له ُردَّ قد «كولبوفسكي» أن بعدئٍذ وعلمت
عليه أنعمت لقد حتى عظيًما رقيٍّا مهنته يف وارتقى الحزب، عضوية إىل أعيد بل أشهر،
منه هدت قد بها مر التي العذاب فرتة أن غري لذلك، األوان آن حني باألوسمة الحكومة

بالحياة. السابق فرحه له يعد لم كما القديمة حيويته له تعد ولم العافية،
ملوظف الشخصية الحياة سرية يجسم أن أراد ما إذا بالدنا خارج األجنبي إن
الحياة تلك بطانة يتصور أن له بد ال البارزة، الحقيقة مظهر يكسبها بحيث سوفيتي
جائع نصف شعب قوامها التي البطانة قصدت وإنما خوف، وال غموض غري يف
سياسية األولية حرياته ُحِرَم شعب االزدراء، ومرارة العذاب مر ويعاني األسمال تكسوه

واقتصادية.
وكنت مرًضا، أو فقًرا يل يشكو زوجته أو عامل إيلَّ يأتي أن دون يوم يميض قلما
تحطيم إىل أحيانًا أوفق فكنت اإلشفاق، إىل تدعو ضآلة لضئيل وإنه وسعي ذلك يف أبذل
ملن فأعطيها العمل ثياب من بحلة أو األحذية من بزوج ألظفر الرسمية اإلجراءات
املستشفى رجال أحرك وأخرى آونة بني كنت كما إبطاء، يحتمل ال بشكل يستحقها
وأعمق عدًدا أكثر كانت الرشور لكن للخطر، معرضة طفل حياة كانت ما إذا تحريًكا
وهناك، هنا محدودة قدرة ذوو موظفون — يمحوها أقول وال — منها يحد أن من أثًرا
الناس آالم أن هو الرشور هذه أسوأ أن وجدت املايض، صورة استعدت ما إذا وإني
مثًال أشبه ذلك يف فهو سبيل، من اجتنابه إىل ليس مكتوب ختم كأنه مفروًضا أمًرا كانت

األورال. يف املناخ يتبعان اللذين القارس والربد بالطني
ال حتى بأعمالهم العمال لربط تُتَّخذ كانت التي الرسمية اإلجراءات من الرغم وعىل
ففي خيال، يتصوره أن من أكرب الصدد هذا يف قلقلة من يحدث ما كان فقد تضطرب
يرتاوح عدد وسبعمائة ألف نحو البالغني العمال من شهر كل يف يختفي كان مصانعي
عمليات استمرار يف ذلك يحدثه كان ما ذكر إىل بحاجة ولست وثالثمائة، مائتني بني

الفنية. الوجهة من وكفايتها اإلنتاج
إىل العامل يدفع فليس العيش، ظروف يف حقيقي تحسن إال املشكلة ليحل يكن ولم
اليأس، إال آخر مكان يف آخر عمًال ليجد األرض مناكب يف والرضب القليل متاعه حزم
وقسط أعىل بأجر تظفر أن تستطيع هذا غري ما مكان يف أرسته إن قائل: له قال فربما
الطرف وا يغضُّ أن آثروا الجدد سادتنا لكن فيه، تقيم أنظف ومسكن أوفر، الطعام من
هؤالء بالشتائم تقذف الحكومية الدعاوة وكانت للمسببات، معالجتهم يف األسباب عن
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بالنفسيني تدعوهم فكانت حياتهم، من خري حياة عن ألنفسهم يبحثون الذين املواطنني
هو عندها والعالج واضطراب، قلق عنارص إنهم عنهم: وتقول العمل، جبهة من الهاربني
القوة. االجتماعية: العلل لكافة سواه دواء ال الذي السوفيتي الدواء من الجرعة مضاعفة
يف وبدءُوا جميًعا، العمال بني نرشوه جديد للعمال» «دفرت صورة العالج واتخذ
الرسمية املطبوعات قائمة أن ولو أسابيع، بعدة ١٩٣٩م سنة يناير منتصف قبل توزيعه
«نمو عىل دليًال وعدته الدفرت بهذا الصحف وطنطنت التاريخ، هذا لتوزيعه حددت قد
كانت وقد إليه»، ينتمون الذي االشرتاكي للوطن وإخالصها ونجاحها العاملة الطبقة
فرًضا، العمال صفوف عىل وفرضته الدفرت هذا قررت التي هي العليا السياسية الهيئة
ذلك ومع حياتهم، سجون عليهم يضيق جديًدا غًال إال فيه يروا لم الذين العمال هؤالء
الذين الكساىل «هؤالء به ليقاتلوا أنفسهم العمال شهره سهم أنه عىل صوروه فقد

اإلنتاج». مجرى يعرقلون
ألعضاء الحزب تذكرة بمنزلة الدنيا الصفوف من للعامل العمال دفرت وأصبح
له يخول ما هذا دفرته يف له يكتب أن دون وظيفته ترك حق له يعد لم إذ الشيوعية،
عمله من طرفه إخالء دفرته من تبني إذا إال آخر عمل يف الحق له يكون ال بحيث تركها،
أو لوم من صاحبه أصاب ما عىل يحتوي كان العامل دفرت أن ذلك إىل أضف السابق،
عىل ُقِيضَ وبهذا الخطايا، رضوب من ذلك غري أو اإلنتاج يف أخطاء أو تأخري أو عقاب
يف جديدة بداية يف بعدئٍذ له أمل فال ذهب، أينما ماضيه وزر معه يحمل أن العامل

صناعته. غري صناعة أو أخرى مدينة
أيام الجديدة األنابيب مصنع يف والعامالت العمال من عرشات إىل تحدثت ولقد
سذاجة العمال وأكثر اآلراء، بإجماع يمقتونها فوجدتهم الجديدة، الدفاتر هذه توزيع
الذين فحتى الحكومة، لهم نصبتها أحبولة أنه عىل الدفرت هذا إىل ينظر كان شأن وقلة

منصوب. فخ يف وقع من إحساس اآلن أخذهم أعمالهم ترك نية لهم يكن لم
عىل حياته وجد إذا مصنعه ترك يف يفكر الذي «من يل: يقولون تسمعهم فكنت
عىل هنا ها يعسكرون الذين االعتقال عمال وبني اآلن بيننا يفرق ماذا الراحة؟ من يشء

منا؟» مقربة
بحيث الجديدة األغالل هذه تفرض أن يكفها لم املألوفة السوفيت أساليب لكن
لم لها»، «التحمس من لهم بد ال كان بل خاطر»، طيب عن «قبولها العمال يتكلف
أن قبل السوط تقبيل من لهم بد ال كان بل السياط، رضبات العمال يعاني أن يكفها
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تعليمية» «بحملة العمال نقابات وقامت مهللني، بالهتاف له يصيحوا وأن عليهم يهوى
إىل ويطلبون العمال يجمعون رجالها فكان الجديد، «النظام» هذا جمال للناس تبني
النظام حسنات يمدحوا أن للحزب ينتمون الذين املصنع عمال بني من يختارونهم من
التي بالروح املحلية اللجنة أعدتها أصوات بالقبول، صارخة أصوات فرتتفع الجديد،

الحارضين. لدى إجماعيٍّا قبوًال ذلك فيوافق موسكو، عليها أملتها
الجديدة العمال دفاتر توزيع أن من لتستوثق تفتيشية لجنة مصنعنا إىل وقدمت
يزاملني كان رجًال أعضائها بني فوجدت املطلوب، الوجه عىل تم قد ستالني بها أمر التي
مائدة عىل نتحدث نحن وبينا الخاص، منزيل يف للعشاء ودعوته املعهد، أيام الدراسة يف
يف ملسه ملا األثر أعمق متأثًرا زمييل فوجدت العمال، دفاتر عىل بالحديث عرجنا العشاء،

العمال. بني النفور شعور من زارها كثرية مصانع
الجديدة، السوفيتية اآلية هذه عن نار من خطبًا أخطب إني «نعم، حرسة: يف يل قال
ترصف بوليسية بتذاكر األمر بدأ فقد قلبي، صميم من الكالم أخرج ال فيتيا يا لكني

للعمال!» صفراء بتذاكر عليها يعقبون أوالء هم وها الحزب، ألعضاء
مساعد املكتب يف جاءني إذ آخر، رجل من نفسه الوصف هذا سمعت أني والعجيب
فكتور يا «تستطيع يبتسم: وهو يل فقال العمال، شئون من شأنًا ليقيض مساعدي من
«… العاهرات من عاهرة كأني الصفراء تذكرتي اآلن تسلمت فقد تهنئني، أن أندريفتش
اتخذت الفرار، مقدورهم يف يعد لم الشعب أفراد أن من اآلن الحكومة وثقت وملا
يختص فيما كلها للبالد شاملة عامة بمراجعة أمرت إذ «االشرتاكية»، تجاه أخرى خطوة
يف الحماسة بإثارة أيًضا املرة هذه العمال نقابات وكلفت واإلنتاج، العمل بمعايري
فاجتمع اإلنتاج، بأرقام االرتفاع الحاالت كل يف املراجعة معنى كان وبالطبع النفوس،
أن اختيارهم» «بمحض قرارات اتخذوا جديد ومن جديد، من املختلفة األقسام عمال
وراحت أجورهم، انخفاض سوى ذلك معنى يكن ولم إنتاجهم، مقادير من يزيدوا
أن مع االجتماع، هذا يف العظيمة الحماسة بوصف تتغنَّى برفورالسك يف الصحف
للقرارات. آليٍّا وتصفيًقا األصوات، أخذ يف لأليدي آليٍّا رفًعا إال فيه يروا لم الحارضين

األجور لقاء أكثر عمًال منهم وابتززنا آالتهم إىل العمال ربط من فرغنا وقد أما
وصلت ما عىل ودليًال للنفس إذالًال الخطوات أكثر هو آخر لربهان تأهبنا فقد نفسها،
ثارت ما أول الدعاوة عاصفة ثارت فقد الشعبية، الدكتاتورية ظل يف العمال كرامة إليه
ولو «النفعيني»، ملحاكمة تأديبية محاكمات فأعدت العمال، من واملتأخرين النفعيني عىل
نحن أننا يف الشك خامره ملا الزمان، وذلك املكان ذلك يف إنسان املريخ من هبط قد
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عالية الشمس ترتفع حتى الوثرية مخادعنا يف نظل الكساىل، املهرجني من أمة الروس
يف الضاربة كلها النقائص تعليل فيه نبديه الذي التهريج هذا أن وأليقن السماء، قبة يف

البالد. أحشاء
العمال بني النظام أوارص «تقوية بشأن آخر بمرسوم ذلك عىل الدعاوة عقبت ثم
الروسيا يف أن يتوهمون الذين أولئك املرسوم هذا يدرس أن وأحب االشرتاكيني»،
لعمالهم يمكن هل أنفسهم يسألوا أن أحب عماليٍّا»، و«مجتمًعا اقتصادية» «ديمقراطية
املرسوم. ذلك بها جاء التي املعاملة هذه مثل يحتملوا أن املظلمة بالدهم يف املظلومني

عرشين من أكثر عمله عن كان من كائن تأخر إذا أنه الجديد القانون يف جاء
إذا حتى يحاكم ثم ظرف، أي عن النظر بغض املحلية النيابة إىل يقدم فإنه دقيقة
«الطيبون» املوظفون يتهاون أن وخشية السخرة، أو بالسجن عليه حكم إدانته تبينت
املرسوم نص فقد املحلية، املحاكم يف األمر يتولون ممن الفاسدون» الربجوازية و«أحرار
املجرمني، العمال عن يبلغون ال الذين وغريهم للموظفني والتعذيب بالسجن عقوبة عىل
العامل لغياب يقبلونه ما األعذار من يكن ولم التأخري! «مجرمي» عىل يتسرتون الذين أو
أما العامل، أرسة أفراد أحد موت أو املصنع، أطباء عليه يشهد الذي الخطري مرضه إال
األعذار من ذلك فليس املواصالت، وسائل عطلته أو نومه، يف تأخر قد العامل يكون أن

املقبولة.
التي األعوام يف التعساء العمال رءوس عىل تهوي رأيتها التي املصائب أكثر ما أال
الرضبة هذه بلغته ما بلغت قد منها واحدة رأيت ما لكني الصناعة، بإدارة فيها اشتغلت
بدئ ذي بادئ الناس ظن لقد حتى العميقة، للدهشة إثارة ومن للمعقول مجاوزة من
لكن ينفذ، أن معه يستحيل ما اإلجراءات فظاعة يف الجرأة من يبلغ املرسوم هذا أن
الفاصل الحد هي كانت دقيقة عرشين وأن هازًال، يكن لم ستالني أن رأينا ما رسعان
العامل فيها يحرش كاملة عبودية وبني «أحراًرا» العمال فيها يعيش محدودة عبودية بني

املسخرين. زمرة يف
الدقائق عدد ذكر مع املتأخرين بأسماء قائمة صباح كل مكتبي عىل أجد فكنت
ومكاتب الحزب مكاتب إىل القائمة هذه من نسخ ترسل وكانت منهم، كل تأخرها التي
إىل بها وأبعث القائمة أوقع أن من إذًا بُدٌّ يكن فلم املصنع، يف الكائنة العمال نقابة
يف التحقيق إىل «املجرمون» يُْستَْدَعى أن إال هو وما النيابة، وكيل إىل يرسلها الذي املدير
لها يكسب أرسته عماد يكون الرجل أن نصدق أن األمر أول علينا تعذر ولقد املحكمة،
هذه أجل من أرسته عن بعيًدا السخرة يف يقضيها أكثر أو بسنة عليه فيحكم قوتها،
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القانون تضمنه الذي التحذير عىل فعالوة شنيع، خطأ عىل كنا لكننا التافهة، األسباب
وقام سبيًال، للرحمة يعرفوا أال شديدة تعليمات جاءتهم املحاكم، لرجال موجًها نفسه
يخفوا أن النيابة ورجال القضاة هؤالء من قليلون إال يستطع لم أنه ولو بواجبهم، هؤالء

يصنعون. ما بعار شعورهم
من مليون نحو األوىل األشهر الثالثة إبان الروسيا يف عليهم ُحِكَم َمْن عدد وكان
يف العرشين الدقائق مجاوزة بتهمة أو النفعية بتهمة عليهم ُحِكَم واملوظفني، العمال
وراءهم تاركني منازلهم من انتزاًعا يُنْتََزعون واألمهات اآلباء فكان العمل، عن تأخرهم
تأخر قد العامل أن الجريمة وكل األيتام، مالجئ يف يعيشون أو جوًعا يموتون رضًعا
العمل، عن يعوقه بحيث الشدة من مرضه أن عىل يوافق لم الطبيب أن أو نومه يف
لقد حتى يوم، كل عليهم يحكم مصنعي يف العمال من عرشات كان النحو هذا وعىل
احتواها التي واملنازل الثكنات من ارتفعت واليأس، األىس أنني من عالية رصخة ارتفعت
يف العليا السياسية الهيئة آذان به تصل ا حدٍّ رصاخها ارتفاع من تبلغ لم لكنها الغم،
النعيم لنرش جهدهم يسعون الذين الحمقى هؤالء آذان بعُد تصل لم إنها بل موسكو،
أخرى. وشعوبًا أخرى بالًدا يشمل بحيث االقتصادية» «الديمقراطية هذه تقتضيه الذي
جاءني نشيط، كفء عامل أنه أعلم وكنت السنون، به تقدمت خراط عامل جاءني
القائمة يف اسمه رأيت قد كنت إذ واحدة، بكلمة ينطق أن قبل شكواه فعرفت باكيًا

اليومية. الحزينة
اليدان هاتان عملت لقد كهل، رجل لكني دقيقة ثالثني «تأخرت معرتًفا: يل قال

املدير!» رفيقي يا العون العون وأبنائي؟ زوجتي مصري فما عاًما، أربعني
تأخرت؟» «وملاذا –

فلم الصبح، قرب إال أنم ولم الليل، طول دني سهَّ أسناني يف شديد وجع بي «كان –
الشياطني كأنما ثيابي ارتداء أتم أكد لم املصنع إىل وهرولت املرضوب، املوعد يف أستيقظ

املوعد!» أخطأت فقد ذلك ومع بي، لتمسك تتعقبني كلها
حذفت ما إذا ألني خيار؛ األمر يف يل ليس لكن رفيق، يا تقول فيما أصدقك «أنا –
لعله للطبيب بمذكرة أبعث أن أستطيعه ما وكل السجن، عقابي كان القائمة، من اسمك

يعينك.»
التهلكة؛ يف بنفسه يلقي أن يشأ لم بالطبع الطبيب لكن للطبيب، املذكرة وكتبت

املحكمة. إىل الكهل العامل أرسل ولهذا
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تبكي وهي مكتبي داخل واندفعت طريقها من الرس أمني ودفعت عاملة وجاءت
مرتفع. صوت يف الريف نساء يبكي ما نحو عىل

نحو تأخرت أنها وتبني نفسك.» زمام واملكي «اجليس لقاءها: محسنًا لها فقلت
عمرها ابنة طفلني: تعول أرملة وكانت املحكمة، إىل بالفعل استُْدِعيَت وأنها كاملة ساعة
االبنتني كربى وكانت املصنع، يف بعملها تعولهما عامان، عمرها وأخرى عاًما، عرش أحد
إال املريضة فحص من الطبيب فرغ فما الطبيب، لها واستدعت لنا، روت كما مريضة

العمل. موعد فات وقد
رأيه يكن لم الحظ لسوء الطبيب لكن الشأن، هذا يف بالطبيب أتصل أن فوعدتها
أن وسعه يف يكن لم ولذلك ابنتها؛ تحب أم توهمته بما املرض حدة من كانت البنت أن
بأن األم عىل الحكم وصدر العمل، عن األم تأخري يربر االبنة مرض أن مخلًصا يشهد

السخرة. أساس عىل لكن مصنعنا، يف عاملة تظل
وأنه منبهة، ساعة يملك ال أنه نفسه عن مدافًعا العامل قال أخرى حالة ويف
فقد سحابه وكثافة ظلمته يف شاذٍّا اليوم كان وملا الشمس، ضوء عىل العادة يف يستيقظ

جريمته. من ينجه لم الكالم هذا لكن زلته، إىل األمر به انتهى
من واحدة غاية سوى تكن لم العمل عن التأخر مقاومة أن يف شك يخامرني ولم
وأخطر، أهم كانت ربما التي األخرى غايته أما الجديد، املرسوم إليها يرمى التي الغايات
وأخذت خاصة، تعليمات املحاكم لدى فكانت بالسخرة، العاملني من يزيدوا أن فهي
من ساحاتها األحرار العمال يدخل كان بحيث يفرت، ال نشاط يف تدور «العدالة» عجلة
ُوِسُموا وقد اآلخر طرفها من يخرجون ثم ومئاتها، األلوف بعرشات يدخلونها طرف،

السخرة. بميسم
أفراد إزاء اتخذوها التي القاسية التنظيمية اإلجراءات هذه تجيء أن األقدار وشاءت
تجيء أن األقدار شاءت اإلنسانية، كرامتهم من لهم بقي أثر آخر بها فحطموا الشعب
العمال وجعل املألوف، جاوز ا حدٍّ زمهريره قسوة بلغت شتاء يف القاسية اإلجراءات هذه
هذا رغم العراء يف يعملون أورال إقليم يف السياسية الرشطة لجماعات التابعون العبيد
تشويه، من ينالهم ما وينالهم أجسامهم، العلة وتفري الصقيع، يأكلهم الشديد، الربد
إذ الربد بفعل حتوفهم منا القريبة االعتقال معسكرات يف والنساء الرجال القى ما وكثريًا
الشائكة، األسوار وراء الطينية أكواخهم أو ثكناتهم يف يقيمون أو الغابات يف يعملون هم
مبلًغا ثكناتنا يف العذاب بلغ ولقد يشء، التدفئة عوامل من فيها ليس وأكواخ ثكنات وهي
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بما البرش عالئم فيه تبدو الذي باملكان برفورالسك تكن لم الجملة وجه وعىل شديًدا،
اشرتاكي». «عمل من به نزهى

مهمة إىل نقلوني ربما أنهم موسكو يف األمر أوىل نية من علمته بما رحبُت لذلك
— أحسن تكن لم إن — مكانه غري يف الحالة بأن وهمه اإلنسان يفارق يكن فلم أخرى،

وسواًدا. حلوكة أقل تكون قد
مرشوع عن تقارير من يجيئها بما ارتجاًجا ترتجُّ أشهر عدة التعدين صناعة لبثت
كانت (التي ستالنسك يف التحديد وجه وعىل — سيبرييا يف يقام األنابيب لخراطة ضخم
بدأت قد الضخمة الجديدة املرشوعات بعض بالفعل كانت حيث — كوزنتسك) تسمى
هي وكما روبل، مليون مائة عىل يزيد مبلًغا يكلف قد الجديد املرشوع وهذا عملها،
إنشائها قبل املرشوعات عن ضجيًجا الدنيا تمأل الدعاوة أبواق أخذت السوفيت يف العادة
الدعاوة، تقوله ما بعض وقرأت التقارير بتلك سمعت أني تصادف ولقد طويل، بزمن
األمر تركز أن إال هو ما ثم شخصيٍّا، اهتماًما لألمر أهتم أن دون وأقرأ أسمع كنت لكني
واللجنة موسكو يف العليا الصناعة رياسة أن ذلك قريب؛ من شخيص تمس بؤرة يف كله
— أحب ال وما أحب فيما استشارتي بغري — عيلَّ اختيارهما وقع قد للحزب املركزية

ستالنسك. يف سيقيمونه الذي للمصنع كلها الجديدة املنشآت إدارة ألتوىل

485





العرشون الفصل

سيبرييا أكذوبة

فرباير شهر من عرش الثامن اليوم يف بموسكو التصنيع» سبيل «يف صحيفة أعلنت
الرفيق يكون أن الحديد تعدين لصناعة األعىل الرئيس «قرر تقول: ١٩٣٩م سنة

ستالنسك.» مدينة يف إنشاؤه تقرر الذي التعدين ملصنع مديًرا كرافتشنكو» أ. «ف.
خطته وضعت الذي بسيبرييا ستالنسك يف الجديد املرشوع هو بذلك املقصود وكان
من واملرشوع عام، كل الصلب أنابيب أطنان من ألًفا وسبعني مائة ينتج أن أساس عىل
أعده الذي خطابه يف النظر تستلفت إشارة نفسه مولوتوف إليه أشار بحيث الضخامة
ذلك إنشاء إن فيه: قال والذي الشيوعي، الحزب سيعقده الذي عرش الثامن للمؤتمر

١٩٤١م. عام اإلنتاج عملية يف أقسامه أول وستبدأ قريب بعد سيبدأ املرشوع
باإلشارة مولوتوف اختصه الذي الجبار املصنع بهذا مقرونًا اسمي يُذَْكر وألن
بني املجد من بهالة أحاطني فذلك — ستالني كذلك قلنا فقد مولوتوف قلنا وإذا —
سيقدم الذي املرشوع من جزءًا باعتباره الناس عىل تعييني وأعلن وضحاها، عشية
«وصلت» قد أني معناه ألن نفسه؛ املنصب من أهم ذاته يف اإلعالن وذلك «املؤتمر»، لهيئة
تذكر ما ورسعان والسياسة، االقتصاد أرستقراطية من العليا املراتب يف وأصبحت
أنهم تذكروا ما رسعان التطهري، محنة أيام يجتنبونني كانوا الذين ومعاريف أصدقائي
كثري عمل أمامي وكان بنجاحي، زهوهم عن يل التعبري إىل فتسابقوا يعرفونني كانوا
موسكو يف جميلة غرفة يل صت فُخصِّ سيبرييا، يف للعمل استعداًدا موسكو يف أنجزه
أن وسعي يف وكان املال، من كبري مبلغ يل َف وُرصِ الحكومة، نفقة عىل مرتوبول بفندق
املركزية اللجنة لدى مقربًا اإلنسان يكون أن أعظم ما هللا! به، أظفر أن شئت بما أظفر
أقل تبدو إذ مغايرة، صورة يف لعينك تبدو كلها الدكتاتورية أوضاع أن الحق العليا!

القمة. جانب إىل تختاره مكان من إليها نظرت ما إذا طغيانًا وأقل كآبة
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بعض جادٍّا حذرني حني والدي برأس تطوف كانت التي الفكرة هي هذه أن شك ال
من واحًدا أصبحت قد دمت ما الشعب بغمار الصلة أفقد أال اليشء بعض ساخًرا اليشء
واألوسمة»، باأللقاب يشرتونك تدعهم «ال خطابه: يف يل قال إذ النفوذ»، أصحاب «العلية
تضعف لم األيام أن عىل قائًما الربهان هذا أرى أن نفيس إىل الطمأنينة أدخل مما فكان
أليأسني منهم واحًدا بات قد ابنه ألن موقفه غريَّ أنه ولو النفوذ، أصحاب إزاء موقفه من

أبي. من ذلك
أن اليقني معرفة أمي عرفت تعييني، خرب بلدي يف املحلية الصحف نرشت وملا

عودة. غري إىل عني أدبرت قد اضطهادي محنة
والتوفيق، الحظ وحسن العافية يهبك أن العزيز ولدي يا هللا «أدعو تقول: إيلَّ وكتبت
ولدي يا وسعك وابذل أمامك، ناظريك أرسل إساءة، من صادفته قد ما تنىس أن وحاول
وال دائًما، عهدتنا كما فنعيش نحن أما وطننا، وبني املحبوب وطننا سبيل يف العزيز
معك لنا تحرض أن — زائًرا تجيئنا أن الصدفة شاءت ما إذا — إليك طلبت إن تؤاخذني
ليس … والسمك والشاي والسكر الدهنية املواد من موسكو من إحضاره استطعت ما
من الحالة إليه وصلت ما لوال الحقيقة هذه ألذكر كنت وما أسفاه! وا ذلك من يشء هنا

فظيع.» بشع سوء
«لقد عرًضا: يقول كأنما حديثه عرض يف فقال لخطابها، مؤيًدا أبي خطاب وجاء
األقاويل هذه تضللنَّك ال ولكن سعيدة»، «حياة ألنفسنا خلقنا قد إننا بني يا لنا قيل
قد السعيدة» «الحياة فلعل وجدت، إن ألمك األحذية من زوج إحضار يف ترتدد بحيث

دنيربوبرتوفسك.» أخطأت
من طبًعا تنجني لم الدولة، به وثقت موظًفا بوصفي الجديدة منزلتي أن عىل
عودتي عند أرى ما أكثر فما السياسية، الرشطة رجال بها يقوم التي املألوفة اإلجراءات
أخرى، مرًة دقيًقا تفتيًشا ُفتِّشت قد مالبيس وخزانة حقائبي أن عىل تدل عالمات للفندق
سياسية مناقشات يف يورطوني أن — دائًما الحال هي كما — الجدد معاريف حاول ولقد
سادسة حاسة وهي الخطر، رائحة أشم كيف تعلمت قد كنت حظي لحسن لكن خطرة،
يل هداية وأصبحت نيقوبول، يف عانيتها التي الليلية الجلسات خالل طبيعتي يف نشأت

آذانهم. فتح يف الرغبة شدة الناس عىل بدت ما إذا الحديث عن شفتيَّ أزم تجعلني
الغالية الفنادق يف يقمن الالئي النساء أنظار من عزوبتي أصون أن تعلمت كذلك
السياسية الرشطة مقر اسم هو وليوبيانكا — ليوبيانكا» «سيدات عليهن أطلقنا والالئي
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يف هناك وُوِضْعَن النساء، بأجسام خرباء اختارهن قد الغانيات فهؤالء — العاصمة يف
يرتدون ال الذين الشعب أفراد حساب عىل الفاخرة، الفراء معاطف منها أنيقة، ثياب
األجنبية اللغات ببعض تتمتم أن النساء هؤالء من تستطيع كانت وَمْن هالهيل، إال
وأما صحف، ومراسيل وأملان أمريكان ومهندسني ساسة من األجانب غواية يف تخصصت
املنزلة بهم بلغت الذين الحكم رجال من وحيًدا يرونه من عىل يسقطن ُكنَّ فقد األخريات

الكربى. الفنادق يف بالسكنى لهم يسمح ا حدٍّ العالية
فدق صناعية، صحيفة ألقرأ غرفتي إىل فيها أويت قد كنت ليلة مثًال لك وألرضب
عند تحيِّني لم ملاذا إيفانوفتش، بيوتر «يا تعاتب: امرأة صوت املتكلم وكان التليفون

حبيبي.» يا إليك الشوق غاية يف أنا انرصافك؟
الغرفة.» هذه يف ليس تذكرينه الذي االسم هذا ألن «آسف برود: يف فأجبتها

صوتك!» أعرف لم كأنني بتيا، يا مزاًحا «كفى –
هللا.» نشدتك عني تقصدين، الذي «بتيا» أنا «لست –

ألرى إليك فسأحرض وإذن سواي، فتاة صحبة يف تكون أن بد ال «صحيح! –
بنفيس.»

ممشوقة غانية الباب عند أرى بي وإذا دقيقة، عرشين بعد طارق الباب وطرق
قبعتها عىل الثلج قطرات تلمع وكانت األشقر، بلونها النظر تستوقف شقراء ضامرة
«هل وقالت: حلوة ابتسامة ابتسمت لكنها بالدهشة تظاهرت رأتني وملا املغرية، الفرائية

بلده؟» إىل إيفانوفتش بيوتر عاد
بيوتر يُْدَعى من املكان يف وليس هنا ها أسكن إني زغلولتي، يا «اسمعي –

تركتني؟» فهال إيفانوفتش
يكون أن يجب مثلك الطلعة وسيم رجًال إن عزيزي؟ يا القحة هذه فيَم «لكن –

مثيل.» جذابة امرأة مع حديثه يف أدبًا أكثر
هللا.» سالمة مع اذهبي لك أقول أن من يل بد وال فاعذريني، مشغول «أنا –

األصيل الرقيق السيد بمظهر لتبدو إنك … املظاهر تخدع ما أكثر ما باهلل! «أعوذ –
مقعًدا.» لسيدة تقدم بحيث العناء نفسك تكلف فال ذلك ومع

سوى أملك لم ثم الباب، أقفل وأنا حزم يف ذلك لها قلت السالمة.» مع «اذهبي –
مران.» من كثري ويلزمك اإلتقان حد بعد تبلغ لم أساليبك «إن لها: أقول أن

اضطررت ألني الحكومة؛ حساب عىل دنيربوبرتوفسك يف أرستي أزور أن يل وأتيح
وحجز البلد، ذلك يف التعدين صناعة موظفي بعض مع للتشاور هناك إىل الذهاب إىل
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وكنت «الدولية»، بالعربات يسمونها ما وهي األوىل، الدرجة عربة يف خاص ديوان يل
الراحة، وسائل من املمتازة الطبقة رجال به يتمتع بما سفري يف أتمتع الهندام حسن
ذو بريوقراطي أنني واحدة ملحة من ويدرك إال بالدنا أهل من أحد يراني أن فيستحيل
لذلك صدري فضاق الضارع، الذليل موقف التذاكر فارز مني وقف ولهذا رفيع، منصب
وأزدريه. أمقته كنت الذي اليشء نفس وهو الناس، بني للتفاوت رمًزا نفيس رأيت إذ

القطار، من اآلخر الطرف يف الثالثة الدرجة عربات أو «الناشفة» العربات وكانت
مقاعد عىل تكتلت برشية بأجساد مزدحمة بها، كنا التي «الدولية» األكل عربة وراء فيما
الناس أعني يف فرأيت العربات، تلك خالل السري إىل االستطالع حب ودفعني الخشب،
القطار وقف وكلما االحرتام، عالمات من يفَّ ترى ملا الكراهية نظرات بل التقريع، نظرات
عينها الكراهية نظرات أملح أني إيلَّ ُخيِّل ساقي، أريح وخرجت الطريق، عىل محطة يف

واللبن. املقدد والسمك الخرض يبيعون كانوا الذين املهلهلني الفالحني من
سهول أن إيلَّ فُخيِّل موطني، وهي أوكرانيا دخلنا حتى وقت طويل مىض وما
يتقلص كان قلبي لكن الشمال، يف الروسيا أقاليم من قلبًا أحنى كانت نفسها األرض

مكان. كل يف بادية والفقر البؤس مشاهد عىل عيني وقعت كلما األلم من
وجوًها أرى أن فأفزعني ذاك إذ األكل عربة يف كنت خاركوف بعد محطة دخلنا وملا
تلك كانت وإن حزينة، جائعة حاسدة بأعني النافذة خالل النظر تسرتق كثرية صغرية
أحد يف محدجة تنظر املرقعة، البالية خرقهم يف وبنات أوالد من السبيل ألبناء الوجوه
الشعب. بدكتاتورية مستظل السادة بحبوحة يف مطمنئ هو إذ االشرتاكيني»، «أعمامهم
فحسب، بطعامها أهلها تكفي ال السنني مايض يف كانت التي أوكرانيا، يف يحدث هذا
إذ مضطربًا، حسابي فدفعت أوروبا! من عظيم شطر إىل الطعام ترسل كانت بل
كما الروسيا بني الهوة أبعد فما األكل، عربة من خارًجا وأرسعت مفاجئ، غم اشتملني
البرشي العقل أغرب ما ودًما! لحًما هي كما والروسيا اإلحصاء، وأرقام الدعاوة تصورها
عىل مكتوبة انتصارات من منيًعا ا سدٍّ الواقع وبني بينها تقيم أن مقدورها يف آلة من

املعنى! من خالية وعبارات الورق
القوة يبعث الذي الربد يف قليًال ألميش سنلنكوفو محطة يف أخرى مرة وخرجت
أرسة منها يقذف رشطيٍّا األوىل الدرجة انتظار غرفة باب عند فالحظت والنشاط،
لهم: قائًال املحزوم، املتاع من بحمل مثقل وكلهم أطفال، وبضعة وزوجته الرجل ريفية،
يف املكان عن فساروا الثالثة.» الدرجة انتظار غرفة يف املواطنون، أيها هناك «مكانكم
يراهم الذين كهؤالء ناًسا إن الرشطي، ببال خطر وال ببالهم، خطر فما األذالء، خضوع

490



سيبرييا أكذوبة

يعرف «ال الذي هذا مجتمعنا يف األوىل، الدرجة حرم يقتحموا أن لهم يجوز قد العمل
الطبقات».

يغطي وجماله، الريف مالمح عليهنَّ الشباب، طليعة يف الفتيات من عدد وجاء
من كان القطار مرور أن شك فال القطار، ليقابلن جنئ ملونة، شيالن النرضة وجوههن
اضطراب يف الفتيات فأخذت سنلنكوفو، مثل ريفي بلد يف النفس تهز التي الحياة غرائب
يطوف كان فربما وتتغامزن، تتضاحكن األوىل، الدرجة نوافذ خالل تتطلعن املشدوهات
تقع قد املمتازة املكانة ذوي األوىل الدرجة ركاب من جذابًا أمريًا بأن أحالم برءوسهن

األحالم. أرض موسكو إىل فيخطفها فوره، من غرامها يف فيقع إحداهن، عىل عيناه
املزدحم الرصيف عىل انتظاري يف وكان مرتبة، نظيفة دنيربوبرتوفسك محطة كانت
حديثًا أضيف لعضو وإنها — رأيتها قد أكن ولم وزوجته، قنسطنطني أخي الصاخب
وقد وقبَّلتهما، فضممتهما كامل، عام عىل تزيد فرتة البلد عن غبت ألني — أرستنا إىل
من عليه تحتوي بما العاصمة من بها جئت التي الكبرية اللفائف حمل يف ساعداني
عربة يف وثالثتنا عربة، يف املتاع الدار، إىل طريقنا يف كنا ما ورسعان وثياب، طعام
وميادينها املدينة شوارع من ألفنا ما عىل جديد من عيناي تقع أن أحىل فما أخرى،

الصورة. هذه يف أذكرها األبد إىل وسأظل الثلج، من طبقات غطتها وقد ومبانيها
حقيقي نرس مظهر يف لتبدو إنك فيتيا، يا هللا شاء «ما وقال: قنسطنطني وضحك
لك أقل ألم مقصود، مظهر يف ليبدو الدقة التزم صغري ستالني مظهر موسكو، من

وسطوته؟» أهميته له رجل أخي إن «كالفا» يا
به تقدمت كلما أخي كان فقد املزاح، هذا وراء الجد نغمة أملح أني إيلَّ وُخيَِّل
الجسد، الضامر القسمات الجميل الوسيم مظهره له كان إذ بأبي؛ شبًها يزداد السنون

السخرية. يف طريقته له كانت كما
كوتيا؟» يا هذا قولك «فيَم –

عينيَّ يف باهر فاخر مظهر يف تبدو فأنت الصغري، أخي يا إليك قويل يسينئَّ «ال –
الشعب زعماء عىل تبدو التي الطمأنينة نظرة أراه ما كان ربما أقول؟ ماذا أو الريفيتني،

«… لذواتهم إنكارهم يف أعوامهم ينفقوا أن بعد
كأنك أندريفتش فكتور قدوم تنتظر إنك كوتيا، يا «كفى قائلة: زوجته قاطعته وهنا
تهاجمه.» أن إزاءه تصنعه ما أول كان جاء ما إذا حتى فؤادك، حبيبة بقدومه ترتقب

فيها يل تتاح مرة، آخر تكون وقد مرة، أول هذه أن كالفا حبيبتي أي «اذكري –
منه!» مسمع عىل صغري ستالني عىل الهجوم فرصة
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كما بمزاحه أستخف فلم لظهر بطنًا أخي أعرف كنت وملا جميًعا، وضحكنا
يدور ما قرأ وكأنه إيلَّ فنظر عميًقا، حبٍّا يحبني أنه أعلم كنت وقد زوجته، به استخفت
مدارج يف كنا حني يفعل كان كما الحب ضغطة ذراعي عىل فضغط خواطر، من رأيس يف
التي البريوقراطيني فصيلة نحو بل أنا، نحوي مسددة املرة سخريته تكن ولم الطفولة،
يتسلل أن عاطفة من لشعاع تسمح وال املرتفة بالحياة وتستمتع مكانتها بعلو تشعر
الذي الساخر التشاؤم روح يردد كان إنما أخي أن إيلَّ ليَُخيَّل وإنه الباردة، قلوبها إىل

العاملة. الطبقات حياة يف تغلغل
فقد املثقف، الرويس الرجل كثرية وجوه من يمثِّل الرزين ثباته يف قنسطنطني كان
كان لكنه للحزب، باالنضمام تغريه كانت التي الضغط رضوب من لقيه ما كل قاوم
بالدنا، األملان هاجم حني بأعوام ذلك بعد أرص لقد حتى وبنيه، للوطن الحب عميق
رتبة يف وهو — األمر به وانتهى القتال، ميدان إىل يذهبون من طليعة يف يكون أن
أمثال بسالة من شاءت ما الصحف فلتقل روسيا، عن دفاًعا روحه يسلم أن — الضابط
أخي أن — موسكو يف وأنا بالخرب سمعت حني — يقني عىل كنت ولكني الرجال، هؤالء
قاتل ما وبالده أمته سبيل يف بل ونظامه، ستالني سبيل يف الروح يسلم ولم يقاتل لم

الروح. أسلم وما
نتحدث نحن إذ يل قال لقد القدر؟ لوح يف وللماليني له ُكتب بما يتنبأ كان هل ترى
آخر يشء سيايس نظام من يسوده وما يشء، «فيتيا» يا الوطن «إن تلك: زيارتي أثناء
ولو — قاله حني هذا بقوله قليًال إال آبه ولم الحقيقتني.» هاتني بني أحد يخلطنَّ فال …
آنًا بعدئٍذ يعاودني أخذ القول هذا لكن — أيًضا أنا أحسه كنت عما تعبري فيه قول أنه

عني. ينقطع ولم آن بعد
أحسن كانا ولقد مرة، آخر رأيتهما مذ الكهولة عليهما بََدْت قد كليهما والدي وجدت
عليهما تعذر فقد ذلك ومع املالية، باملعونة يمدونهما أبناء ثالثة ألن جريانهما؛ من حاًال
الذي الغذاء نوع عىل يحصال أن — املال وجود مع حتى — عليهما استحال إذ العيش،
وأعصابه بدنه يف األلم يحس كان أبي أن ذلك إىل أضف الشيخوخة، سن يف لهما يصلح
ومرسوم العمال، دفاتر العمال: عىل تتواىل أخذت التي الرضبات من برضبة سمع كلما
طوال أبي ظل فقد العمل، يف السخرة وازدياد منسوبها، ارتفع التي واملعايري التأخري،
أي الشعب صفوف أصاب ما إذا بحيث ا تامٍّ دمًجا الشعب غمار يف نفسه يدمج حياته

الخطر. من بمنجاة كان أنه من الرغم عىل صميمه، يف كذلك هو األلم أحس إذالل
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ألن أجلها؛ من قلبي تحطم لقد حتى أبي عىل بدا مما أكثر أمي عىل الهزال وبدا
وازداد قلبها، بطيبة وجهها أرشق ولقد األيدي، تلمسها حتى تربز كادت قلبها طيبة
وهي ملل بغري راقبتها ولطاملا عنه، تعرب أن األلفاظ عىل يستحيل نحو عىل بها جماًال
أن ني رسَّ وكم راشدون، رجال وكلهم عشها بأفراخ معنية أو طعامنا بإعداد مشتغلة
ما ألني دينية؛ رموز من جدرانها عىل علقته ما تحت مضيئة تزل لم املصابيح أرى
عىل دليًال املضيئة املصابيح تلك تنهض فكأنما الطفولة، منذ بذكرياتها محتفًظا فتئت
التي هي دعواتها بأن اإليمان شديدة كانت لقد معينه، ينضب ال عزاء مصدر لها أمي أن

رأيها. لها أنقض أن أشأ ولم األعظم التطهري من أنقذتني
مذكوًرا يظل بأن جديًرا شملنا التئام فكان وزوجته، يوجني أخي املساء مع وصل
ناسيًا ا تامٍّ اسرتخاءً للراحة يسرتخي أن أبًدا األيام تعلمه لم الذي أبي وأما الدهر، عىل
الثالثة أبناءه لكن السياسة، يف يحدثنا أن مرة بعد مرة حاول فقد ومتاعبها، الدنيا
ما ألن حق؛ عىل ذلك يف وكانوا يومئٍذ، االتجاه هذا فيه يكبحوا أن استطاعوا األصالب
معلمة، يوجني وزوجة مهندسة قنسطنطني فزوجة كثري، السياسة غري الحديث يستحق

كثب. عن الغليظة اليومية الحياة نمس جميًعا كنا وهكذا
اإلداريني املوظفني هيئة فوجدت لينني، مصنع يف عميل لقضاء ذهبت التايل اليوم ويف
غريهما أو «إيفانتشنكو» أو «بريمان» أذكر بحيث الغفلة من أكن ولم كلها، جديدة فيه
«برتوفسكي» إن بل ال العظيم، الصناعي املرشوع هذا رأس عىل املايض يف كانوا ممن
يجوز ال اسًما اليوم أصبح قد املصنع، هذا تسمية يف لينني باسم مرتبًطا اسمه كان الذي
عرشة خمس أو سنوات عرش من عرفوني رجاًال املصنع عمال بني وجدت لكني ذكره،

حويل. وتجمعوا الود تحية فحيوني سنة،
من لك لفرح وإني أندريفتش، فكتور يا اسًما لنفسك خلَّفت «لقد أحدهم: يل قال

قلبي.» كل
يصبح حتى يرقى سيظل الكبري كرافتشنكو ابن إن «نعم، وقال: آخر وضحك

الزمن.» مع للشعب وزيًرا
الجد؛ لهجة يف السن بهم تقدمت ممن رجالن إيلَّ تحدث املكان أغادر أن قبل لكني
عميقة شخصية إهانة أحسا بل فحسب، الجديدة بالقوانني مغمومني يكونا لم ألنهما

األثر.
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أجدادنا كان كما آالتنا إىل مغلولون اليوم «إننا وقال: «الرين» أحدهما وتنهد
سائرة وهي فيتيا، يا ُمرَّة الحياة إن اإلقطاعي، النظام عبودية ظل يف األرض إىل مغلولني

أسوأ.» هو ما إىل يوم كل يف
يف األمر آخر نبدأ متى — القوم علية من اليوم أصبحت وقد — لنا قل «نعم –

عاًما.» وعرشين اثنني مدى اآلن االنتظار بنا طال لقد البرش؟ يعيش كما العيش
تنرشها التي املكرورة العبارات أكرر أن سوى لهم أصنعه أن وسعي يف كان فماذا
يكونوا لم الناس هؤالء أن حظي حسن من أنه عىل يوم؟ كل افتتاحياتها يف الصحف
ترس سوى أكن فلم مثلهم، اليدين مكتوف أنني يعلمون كانوا ألنهم ألجيب؛ يسألونني
أكثر. ماًال الدولة أكلف ترس أني هو والفرق تروسها، من هم التي نفسها اآللة يف آخر
متعة نفسه يحرم أن لريىض كان فما انتظاري، يف أبي وجدت الدار إىل عدت وملا
للسياسة، حماسته من قليًال أبنائه سائر دون ورث الذي ابنه مع نظري جدي حديث
كان فقد السبيل، سواء يهديني أن مقدًسا أبويٍّا واجبًا اعتربه أنه فأظن ذلك عن وفضًال
الطبقة أخون بحيث سواي، استهوت كما بإغرائها السلطة تستهويني أن األكرب خوفه

الدكتاتورية. أجواف أبنائها بلحوم ألغذي منها نشأت التي
من واحًدا األمر حقيقة يف كان ألنه ساعات؛ نتحدث وأخذنا الصدد، هذا يف فطمأنته
أخىش أن دون الجريحة نفيس جملة لهم أنقض أن أستطيع الناس من ا جدٍّ قليل عدد
رجاؤه، خاب من شعور مجراها يرقب أخذ التي الحوادث إزاء أبي شعور كان الوشاية،
للحكام عميقة كراهية يف تبلورت قد ريبتي ألن بشعوري؛ الحد ذلك جاوزت فقد أنا أما
إرهابهم آالت من وخوف االشرتاكية، أحاديث من به يثرثرون ملا شديد وازدراء الجدد،

األذى. إيقاع إىل ميلهم بها يصبون التي
بها قام التي التطهري حركات إن أبت، يا الشعور هذا أشعر وحدي «ولست –
يقسمون إليه اندفعوا قد الطامحني من كبرية فئة إن نعم شيئًا، تكسبه لم ستالني
وسجن مات من بموت خلت التي الوثرية املقاعد يملئوا كي واإلخالص؛ الوالء يديه بني
ستالني أعداء لكن التطهري، حركات إىل هذه بمناصبهم مدينون فهم وإذن سجن، من
مصنع وكل مكتب كل يف منبثني لرتاهم حتى نعم، الحزب، أعضاء بني كثرة يزالون ال
أثًرا ترتك أن دون الناس من العدد هذا كل تقتل أن يستحيل ألنك نفسه؛ الكرملن يف بل

االنتقام. يف الشديدة الرغبة عىل ويحفز الكراهية إىل يدعو داميًا
ا حقٍّ يعتقدون الذين الشيوعيني من جديًدا جيًال اآلن ستالني حول أن كذلك شك وال
أن أحد يجرؤ وال هذا، إال يعرفون ال ألنهم للحزب؛ وأعداء خونة كانوا أسالفهم كل أن
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املغامرة يف يرتددون وال فيه ويثقون يحبونه الذين هم هؤالء يعلمون، ما لهم يصحح
الروسيا.» مأساة لكنهم ستالني، قوة إنهم أجله، من األهوال يف بأنفسهم

الرويس؟ للشعب جرى ماذا وتساءل: الثائر، شبابه إىل بأبي الذكريات عادت وهنا
االحتجاج؟ إىل الشجاعة وتدفعهم العليا باملثل صدورهم تلتهب شباب الروسيا يف يعد ألم
ويصيح نفسه يف عما يفصح أن استطاع لو يود كبريًا لعدًدا منا «إن له: فقلت
يحاول من إىل يسارع املوت ألن مستحيل؛ ذلك أن نعلم لكننا رأسه، يف يدور بما للعالم
يفرون الذين القليلون إال الحق يقول أن يستطيع وال يريد، ما ينجز حتى يمهله فال ذلك
هذه ملثل ثغرة يدع ال بحيث كامل شامل فاإلرهاب بالدنا يف هنا أما البالد، خارج إىل

املحاولة.»
أن يل هللا كتب «إذا قلت: ثم أبي، عيني إىل ونظرت برهة الكالم عن وقفت وهنا
فهل صوتي، بأعىل نفيس يف يجيش عما التعبري عىل وصممت أبت، يا يوًما البالد أغادر

وألمي؟» لك يحدث ماذا تعلم
وقلبي. عقيل يف يتزايد الفرار حلم كان

كذلك بل فحسب، نفيس أجل من ال عاتقي، عن النري اطِّراح إىل نفيس تاقت لقد
الخارجي العالم أنبئ أن استطعت أإذا بنيه، سبيل ويف أحببت الذي الوطن سبيل يف
أن يف ألشك إني واستيعابه؟ أقوله ما إىل اإلنصات عن أيمتنع كاملة، املخيفة بالحقيقة
عىل ألقيته الذي السؤال فهذا ذلك ومع اللحظة، تلك يف املحدودة صورته اتخذ قد حلمي

نفيس. أعماق يف يتخمر يزال ال كان األمر أن عىل يدل أبي
لهما ُكِتَب ما عاشا قد شيخان إننا علينا، إشفاًقا الهمُّ يأخذنك «ال والدي: وأجابني
له يكون أن ينبغي هذا غري يشء وال فيتيا، يا واجبًا تراه ما دائًما فاعمل حياة، من
إيالم يف سبب أنك تعلم أن منه فآلم األلم، أنت تحس أن التوافه من إن حساب، عندك
فهل وإال لشهيد، بني يا أقول ما عىل وإني الحب، موقع قلبك من يقعون الذين الناس
يعبث وأطفاًال عزيزة زوجة ورائي تارًكا السجن إىل أذهب أن عيلَّ هينًا كان قد أن تظن

الجوع؟» بهم
هذه صحبتي عىل توافق ولم موسكو، إىل أمي صحبتني دنيربوبرتوفسك غادرت وملا
قط، العاصمة تر لم إنها بالرحلة، إقناعها كلها األرسة ومحاولة طويل نقاش بعد إال
وكذلك الوجهاء، زيارة العاصمة زيارة يف مرافقتها يل يتاح أن الرسور جد رسني وقد
الرغم وعىل الدار، يف واجباتها من فيها تسرتيح عطلة لها أهيئ أن باصطحابها قصدت
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شحنت فقد طعام، من وفرة األوىل بالدرجة األكل عربة يف واجدان أننا لها تأكيدي من
للرحلة. زاد من بمئونة مالبسها حقيبة

التي األنيقة وللغرف الرتف، ألوان من «الدولية» العربة يف ملا أمي تصعق وكادت
موسكو إىل أنظر خاللهما جعلت أسبوعني، قرابة ومكثنا موسكفا، فندق يف لنا حجزت
مايل، ومرسح موسكو يف الفن مرسح فرأينا العادة، تفسدهما لم اللتني أمي بعيني
الثقافة ومتنزه الفنون، ومعارض دينامو، ملعب يف الرياضة ومشاهد والرقص، والغناء

شهور. منذ عرفتها سيدة وهي عادة، تصاحبنا «إيرينا» وكانت واالستجمام
«ملاذا الفندق: مطعم يف جالسان نحن إذ مساء ذات مناسبة بغري أمي وسألتني

فيتيا؟» يا موسكو إىل معك إحضاري عىل أرصرت
حبي مقدار لك أبني أن بها أردت إليك مني منحة إنها أمي! يا سؤال من له «يا –

إياك.»
— معاٍن من وراءها ما لها بابتسامة إيلَّ ونظرت — «… ربما لكن طبًعا، «طبًعا، –
فتينكا، يا خجًال تحمرَّ ال ال، ال، إيرينا، تريني أن أردت ألنك كذلك؛ بي جئت «ربما

عينيك.» يف الحب أرى أن فأستطيع
لها حبي يف الجنون درجة عىل لست ولكني صواب، عىل أنك أماه يا لك «أعرتف –

قويٍّا.» إعجابًا نفيس يف إليرينا وأجد شديدة بوحشة أشعر أني األمر يف ما وكل
زواجك؟» سجلت فهل جميل، ذوق عىل بذلك تدل أنك هو لك أقوله ما «كل –

ألني لذلك؛ مرسور وأنا تركه تستطيع ال عمل لديها فإيرينا بعد، أسجل لم «ال، –
النائية.» سيبرييا بالد يف الزوجية حياة أبدأ أن أحب ال

وهي فاتح، بني وشعر نجالوان زرقاوان عينان لها وسيمة طويلة إيرينا كانت
األملانية من أدبية كتب ترجمة من عيشها وتكسب روسية، وأم فرنيس لوالد ابنة
منزل فيها غص خاصة حفلة يف قابلتها وقد موسكو، يف الهيئات لبعض والفرنسية
إيرينا رأيت فلما عالية، مكانة ذي صديق بصحبة هناك ذهبت وإنما بالزائرين، املضيف
ملشيتها أو صوتها لنربة أو عبارتها لحالوة ذلك يكون وقد عميًقا، أثًرا لرؤيتها تأثرت
الوقت طول شاعًرا كنت لكني الليلة، تلك الحديث معها تبادلت وقلما الطبيعية، الهادئة
الغرض، لهذا تدهش لم دارها إىل أرعاها أن عليها عرضت حني أنني حتى بوجودها،

األوىل. اللحظة منذ ذلك تتوقع كانت كأنما
من يشء هناك يكن فلم كثري، أو قليل املرسحية املظاهر من لها لقائي يف يكن ولم
كالذي بها، ثقتي عن متالحقة بعبارات التعبري يف التفاني من يشء وال املحموم، التوتر
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أسابيع إال يمض لم ذلك ومع طوال، أعوام منذ بإلينا أو بجوليا التقيت حني يل حدث
بغري الغور عميقة عالقتنا كانت إذ وحدة، يف سرتتبطان حياتينا أن لنا تبني حتى قالئل
واثقة ارتباك، غري يف مرة ألول بأمي تلتقي وهي شاهدتها ولقد السطح، عىل اضطراب
التي األرومة نفس من جاءت إيرينا أن إيلَّ وُخيَِّل والتقدير، اإلعجاب سيتبادالن أنهما
والتكوين والتعليم الثقافية البطانة يف الشديد اختالفهما من الرغم عىل أمي، منها جاءت
التضحية، يف ومتفانية شعورية ال قلبية طيبة بينهما مشرتًكا كان ما أن فيظهر العقيل،

به. قامتا فعل كل أو بها نطقتا كلمة كل إىل روحيٍّا مجاًال أضافت
ملشاهدة الليلة تلك يف الذهاب اعتزمنا ألننا — العشاء بعد إيرينا بنا اتصلت وملا
فلم وتقبيًال ضًما أمي عليها أقبلت — الغنائية «Prince Igor إيجور «األمري مرسحية

الكلمات. إىل يدعو ما هناك يكن
الصغرية، الفتاة نفس تهتز كما موسكو لرؤية النفس مهتزة األمر بادئ أمي كانت
من أنه لها بدا إذ نفسها، يف كآبة ازدادت بل تفكريها، يف عمًقا ازدادت أن لبثت ما لكنها
ولألكالت الفندق لغرف أجًرا الروبالت مئات — آخرون ينفق كما — ننفق أن اإلجحاف
يشبعون، بحيث يأكلونه ما يجدون ال كثريون غرينا أن مع الفسحة، وألوان الفاخرة
قالت بثمنها أمي أنبأت فلما «سمسار»، من إيجور» «لألمري التذاكر الثالث اشرتيت ولقد
سيارة يف محصلة امرأة تتقاضاه ما هو املبلغ هذا إن روبًال! وعرشين «مائة دهشة: يف
عدًال، هذا ليس كال، بني، يا عدًال هذا ليس كامل، شهر مدة دنيربوبرتوفسك يف عمومية
غذائها إفراط من وسمنت ثيابها يف أفرطت جماعة رأيت ما إني النظارة، إىل انظر ثم
السنني هذه طوال م أتوهَّ كنت لقد الثورة، أيام منذ واحد مكان يف العدد هذا كل بلغت

ثورة.» بالدنا يف قامت قد أن
باألوبرا.» واستمتعي السياسة يف حديثًا أمي يا «كفى وقالت: إيرينا فتأتأت

روبًال!» وعرشين مائة تدفعان «لكن –
بشغف يشء كل عن تفحص فجعلت الزراعي، املعرض إىل أصيل ذات وأخذتها
األبقار من املعرض بجوائز الفائزة والفصائل األصيلة والجياد الزراعية، اآلالت شديد:
العبارات لتقرأ الصغري أنفها عن املعدني اإلطار ذا منظارها ورفعت والخنازير،

جدار. كل عىل الدعاوة ألصقتها التي واإلحصاءات
أمي؟ يا شهدناه فيما رأيك «ما الفندق: إىل عائدين السيارة يف نحن إذ سألتها ثم

صامتة؟» تجلسني ملاذا
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شهدته ما كل يف أرى لست لكني أردت، إذا بلهاء عجوًزا امرأة سمني «فيتيا، –
العدد هذا كل البالد يف كان إذا هذا؟ من بيشء يستفيد الذي ذا من مقنًعا، خداًعا إال
من املقدار هذا كل هناك كان وإذا دنيربوبرتوفسك؟ من اللحم انعدم فلماذا األبقار، من
الذين وهؤالء فيتيا، يا مقنع خداع إنه ألبيك؟ قميص رشاء عيلَّ يتعذر فلماذا القطن،

أنفسهم.» من يخجلوا أن يجب القناع بهذا تنكروا
جوابًا. أحر ولم فسكتُّ

إيرينا، فيها رأيت فرصة كان موسكو إىل مجيئي أن «لوال حديثها: أمي استأنفت ثم
ذات مدينة إنها موسكو، أرى أن قبل قربي يف أثوى أن الخري من كان ربما إنه لقلت:
الشوارع اترك لكن واملطاعم، واملتاحف واملسارح الفخمة الفنادق من عدة ففيها وجهني،
تصيحون الكرملن أبراج فمن وجهان! لها نعم الريف، يف تراه كالذي فقًرا تر الرئيسية
ويحيون حقوق بغري الناس كان أمتار بضعة عنه بعدتم ما إذا حتى العاملية، بالثورة

الحرمان.» حياة
يصدم ألنه ألبي؛ هذا تقويل ال … أسبوعني يف بالسياسة علًما ازددِت لقد «أماه، –
قديمة السياسة يف ألنك يشء؛ كل فوق يحيك أنه حقيقة أعتقد فأنا قوية، صدمة نفسه

النظر.» ساذجة التفكري
يساعد أن إما موقعه بحكم ألنه الوطني، للدفاع حيوي سيبرييا من الغربي اإلقليم
ولذلك تلك؛ أو الجبهة هذه يف الحرب نشبت ما إذا األسيوية روسيا أو األوروبية روسيا
سبيل يف الصناعة وزارة به قامت الذي الدور عن يقل ال بدور الحرب وزارة قامت فقد
املرسومة الخطة حوله تدور ا هامٍّ مركًزا ستالنسك واعتربت اإلقليم، ذلك بتقدم العناية
الغربية: سيبرييا يف انعقدت قد أنواعه بمختلف الجديد التصنيع سبل ترى فكنت للدفاع،

والتعدين. والكيمياء الطريان بفنون الخاصة والصناعة واملحركات اآلالت، صناعة
الحوادث من كان فقد دالالتها، من بكثري أهم الحارضة روسيا يف الرموز كانت وملا
«كوزانتسك» الغربية سيبرييا يف القديمة املركزية املدينة اسم يتغري أن ا جدٍّ الهامة
اإلله ذلك باسم عبثًا الناس يتربك أن فيستحيل ستالنسك، ليصبح توم نهر عىل الواقعة
بذلك مكان فتسمية الكرملينية، سمائه يف وهو جورجيا) إقليم (من الجورجي القوي
القليل العمل أن والحق باملجد، الربانية العناية اختصته قد املكان ذلك أن معناها االسم
األعمال من نطاًقا أوسع رنينًا القومية الدعاوة يف صداه يرنُّ أحيانًا كان ستالنسك يف

آخر. مكان يف الكربى
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املوضوعة خطتهم يف اختاروه الذي املكان بفحص أطالب أن مني زندقة رأوها لهذا
هذا أغضب فقد إنشاءه، أتوىل أن قبل ستالنسك يف األنابيب لخراطة مصنًعا ليكون
إىل دفًعا فدفعني األنابيب، صناعة رئيس وقتئٍذ كان الذي «كوزفنكوف» رفيقنا الطلب

الحديد. تعدين لصناعة أعىل رئيًسا أصبح الذي «مركلوف» الرفيق
تراجع أن تريد هل أندريفتش؟ فكتور يا ذلك وراء تبغي «ماذا مركلوف: قال
التعدين مرشوعات ومعهد الرسمية التصميمات ولجنة الوزارة، أقرته قراًرا بنفسك
بقواك محتفظ أنت هل العليا؟ السياسية والهيئة للحزب املركزية واللجنة الحرب ووزارة

العقلية؟»
لكن الحمق، يف مرسًفا اقرتاًحا بدا الصورة هذه يف ُوضع حني اقرتاحي أن والحقيقة
التبعة قبل ما إذا الروسيا يف الصناعي املدير أن وهو الحرص، يف درًسا علمتني التجربة
يف إنسان ذلك فعل ولو دماره، إىل الطرق أقرص يف بذلك نفسه يقذف كان أعمى قبوًال
كنت فقد السوفيت ظل يف أما ومنصبه، ماله هو به يقامر ما كل لكان رأسمايل بلد

بحياتي. أخاطر
وخمسني مائة يكلف مرشوع إنشاء إيلَّ عهدتم قد دمتم «ما نفيس: عن دفاًعا فقلت
املرشوع عليه سيقام الذي املكان بفحص يل تسمحوا أن من أقل فال الروبالت، من مليونًا
سيتم التي الحالة أفحص أن أريد وباالختصار واملواد، العمال عىل الحصول وسهولة

عام.» بوجه املرشوع بناء فيها
عاكًفا لننجراد يف املرشوعات معهد ولبث أموال، من املصنع يلزم ما أعددنا «لقد –
بالرحلة لك فسآذن فيه، خطر ال األمر دام ما ولكن شهور، عدة التصميم دراسة عىل
بقرار نستخفَّ أن نستطيع ال أننا أندريفتش فكتور يا تنىس أن رشط عىل تريد، التي

الحزب.» اتخذه
يصحبني وكان القطار، يف أيام أربعة استغرقت رحلة بعد ستالنسك إىل وصلت
يجعلها ما الصغرية القذرة محطتها يف وجدت فما «جراردف»، مهنديس كبري فيها
يظهر فيما كانتا والفوىض القذارة أن والواقع اآلذان، مألت التي البلد سمعة مع تتناسب
املدينة حول أسري وجعلت سيبرييا، مدخل يف هي التي املدينة هذه طبيعة يف متأصلتني
فيما متفاوتة درجات عىل كانت التي املنشآت من كثريًا رأيت حيث أميال، بعد أمياًال
مرشوعات يف هناك العمل بدءوا األجزاء، سائر يف العادة هي وكما تمام، من إليه وصلت
العدة إعداد يف — إطالًقا فكروا قد كانوا إن — قليًال إال يفكروا أن دون كربى صناعية

اللياقة. من يشء عىل عيًشا يعيشوا حتى للعمال
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ذلك قبل تسع لم مدينة يف احتشدوا قد العمال من ألًفا وخمسني مائة وجدت
عىل كبري حد إىل اعتمدت «ستالنسك» أن ذلك إىل أضف ألًفا، ثالثني سوى قالئل بسنوات
بعض ورأيت قريب، معسكر من يستدعونهم عبد آالف بثمانية تستعني فكانت السخرة،
بالفعل أخذت العمال من العالية الطبقة ولسكنى لإلدارة أقاموها التي الجديدة املباني
قصري، جد وقت يف فأقيمت بناءها واستحثوا السجناء فيها استخدموا ألنهم تتشقق؛
األبنية فوراء البرشية، باألجسام يموج القديمة املدينة يف حجر وكل بيت كل ترى وكنت
املؤهالت، ذوي للعمال أُِقيَمت التي الجديدة البيوت ووراء لإلدارة أُِعدَّت التي الفخمة
أسوأ من خريًا بسكانها امتالئها ويف قذارتها يف تكن لم الكريهة، بالروائح تفوح مباءات

أعشاشه. يف النمل يتكدس كما الناس فيه يتكدس مما رشقي بلد
بقية وأما القديمة، املدينة حوايش يف رسيًعا ظهوًرا الجديدة الثكنات تظهر وأخذت
وكانت األرض، تحت رطبة جحور يف عاشت فقد األرس ألوف من تتألف وهي السكان
منظًرا باأليدي، مصنوعة بأسقف واملسقوفة األرض يف املحفورة الغليظة الجحور هذه
بناء عىل يستحيل حيث السوفيت، اتحاد ينشئها التي الجديدة املرشوعات حول مألوًفا
طوله الجحور هاتيك من الواحد والجحر السكان، زيادة رسعته يف يساير أن املنازل
ثمان؛ أو أقدام ست وعمقه عرش، أو أقدام ثماني وعرضه قدًما عرشة ثماني العادة يف
بعضها تشدها خشبية عوارض من تُْصنَع األسقف وكانت شخصني، لنوم يتسع وبهذا
أن عىس مما مواد من ذلك وغري املحروق والطني القش وأعواد الشجر غصون بعض إىل
ببعض يظفروا أن الجحور تلك سكان من للمحدودين يتاح وقد األيدي، متناول يف يقع
الرتاب، تساقط بها فيمنعوا الداخل من الجدار طول عىل يقيمونها الخشبية األلواح

الوحل. يشبه بما اللزجة األرض بها ويغطون
يقيموا وأال أوًال، اإلدارة ودور املصانع يبنوا أن هي السوفيت عند املتبعة والطريقة
الفرق أبعد ما ستالنسك: خالل أجوس كنت إذ لنفيس فقلت آخًرا، إال العمال منازل
يف صور من الدعاوة تنرشه ما وبني الطينية، «البيوت» هذه البرشية، الجحور هذه بني
تعلنه ما وبني الرسمية الدوائر تدعيه ما بني الشبه أقل وما املجالت! ويف السينما أرشطة

الرسمية! غري الحقيقة
يزهون كانوا فقد الحماسة، حد بلغ وديٍّا استقباًال ستالنسك مدينة شيوخ استقبلنا
منذ لكني إليها، تضاف جديدة صناعية وحدة يروا أن ويرسهم «املزدهرة» بمدينتهم
القلق عالمات الحظت أقابل، أن أردت من مقابلة يف أخذت حني األوىل، اللحظات
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يل تبني ما ورسعان عليها، باإلرشاف مكلًفا كنت التي املنشآت تفصيالت ناقشت ملا
يربرها. ما لها نناقشهم كنا من عىل البادية الربكة هذه أن ولجراروف

يجعل مما املدينة تلك يف األنابيب خراطة بمرشوع تحيط التي الظروف كانت
هناك، بالفعل تُبْنَى كانت التي فاملصانع متعذًرا، أو صعبًا أقول وال مستحيًال، التنفيذ
الذين العمال من الرغم وعىل والوقود، والطوب واألسمنت الخشب يف لنقص تعطلت قد
فيه يسكن مكان هناك كان وال كافيًا العمال عدد يكن لم االعتقال، معسكرات من جاءوا
املختلفة األعمال مديري ليمنعوا اإلجراءات أقوى يتخذون هناك األمر أولو وكان العمال،
لتكفي املوجودة العاملة األيدي تكن فلم وإذن بعض، من بعضهم العمال رسقة من
الخطة وضعوا التي املرشوعات أضفنا ما إذا الحال تكون فكيف بالفعل، القائمة املنشآت

إلنشائها؟
كان فقد مصنعنا، لبناء أُِعدَّ الذي املكان عىل أبصارنا وقعت حني فزعنا أشد وما
املدينة، عن طويلة مسافة ويبعد النهر، شاطئ عىل الوحل يغطيه عاريًا فسيًحا مكانًا
لم بل العامة، للسيارات طريق وال للقطارات قضبان وال الغاز، أو للكهرباء خطوط فال
منه الصحراء، يف مصنع بناء إىل أقرب األمر فكان فيه، السري يمكن طريق هناك يكن
ننجز أن اإلمكان حدود يف يكن فلم وإذن صناعية، منطقة إىل جديد مصنع إضافة إىل

زمن. من لها خصصوه فيما وال مال من لها خصصوه بما املنشأة
التعدين، صناعة بها يراد ملنشأة قط تصلح تكن لم األرض أن كله هذا من ورش
البناء تحتمل ال األرض أن لتدرك للمباني مهندًسا تكون أن إىل حاجة بك يكن فلم
جراردف إىل فنظرت األنابيب، خراطة صناعة تتطلبها التي الثقيلة اآلالت وال الضخم
من الكبري العدد لهذا أمكن كيف والريبة، الشك هزة كتفيه منا كلٌّ وهزَّ إيلَّ، ونظر
عىل غيش الذي ذا من الخطط؟ هذه وعىل املوقع، هذا عىل توافق أن واللجان املهندسني
يف مقدًما تنفق أن الروبالت ملاليني أذن الذي ذا من املركزية؟ واللجنة الوزارة أبصار

محتوم؟ فشل إىل مصريه مرشوع سبيل
قبولنا أن هو صحته من أيقنا الذي لكن األسئلة، هذه عن نجيب كيف نعرف ولم
نوع وعىل منا مقربة عىل قائًما كان معهد بناء زرنا فلما االنتحار، معناه املرشوع لهذا
وجدنا إذ خطئنا، احتمال يف شك كل تبدد عليه، مصنعنا نقيم أن لنا أريد الذي األرض
البناء وكان التشبع، حد إىل مرطبة وجدرانه باملاء، مليئة املعهد ذلك يف السفىل الحجريات

عامني. منذ بُنَِي أنه مع للسقوط آيًال كله
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وعدنا املستندات، من وغريها وخرائط شمسية صور من جمعه أردنا ما فجمعنا
وهو عودتي، عند وقفته الذي ذلك موقف من النفس عىل أشده كان فما موسكو، إىل
بموافقة وظفر النطاق، واسع ترويًجا له روجت مرشوع يف الحكومة رجاء أخيب أن
وصغارهم، كبارهم املوظفني من ا جدٍّ كثريين سمعة ومس األمر، أويل من العليا الطبقة
أو البريوقراطي استهتارهم كان الذين املوظفني أولئك حياتهم، هدم إىل أدى ربما بل

الفج. املرشوع هذا أساس هو الفني جهلهم
— كوزفتكوف وبينهم — موظفيه وهيئة مركلوف إىل رفعتُه الذي لتقريري فكان
يفكروا لم جميًعا أنهم إيلَّ وُخيِّل صاعقة، مسته كأنما منهم كل فنظر الزلزال، كأنها رجة
سياسية؛ كارثة تصبح حتى تضخم قد مشكلة من أنفسهم بها يخلصون طريقة يف إال
عنها، اإلغضاء يستحيل بحيث التفصيالت دقة ومن الوضوح من صورة لهم رسمت ألني
بسوء منذرة صوتها رفعت قد كانت معينة فئة أن تبني ما رسعان أنه ذلك إىل أضف
نظرات املسئولون املوظفون إيلَّ ونظر الخوف، بعوامل ُكِتَمت أصواتها لكن املرشوع،
هذا يف السبب هو — جهلهم ال — املوقف دقائق من اكتشفته ما كأن واالتهام، الغضب

اإلشكال.
ا رسٍّ غضونها يف تهددوني عاصفة، اجتماعات فيها انعقدت أسابيع عدة ذلك وأعقب
قاومت لكني األمر، هذا يف الحديث من أكثرت إذا محقق موتي أن — مرة بعد مرة —
الروبالت، ماليني من فيه يضيع قد ما رغم املرشوع بتنفيذ أقوم أن به أريد ضغط كل
أصدق السوفيتية العقلية لك يمثل حل إىل وصلوا وأخريًا مجهود، من فيه يضيع وما
بحيث الشنيعة الغلطة تلك معالم ويخفي الفضيحة، من املوظفني يسرت حل فهو تمثيل،

مداها. يتسع ال
«كمروفو» مدينة يف التكوين طريق يف كان أهميته، له آخر صناعيٍّا مركًزا أن وذلك
وكان «توم»، نهر عىل كذلك تقع والتي ستالنسك، عن ميًال وستني مائة تبعد التي
أيًضا يليق مكان أنه عىل وذكر تصميماته، ُوِضَعت قد وقتئٍذ الصناعي املركز ذلك مرشوع
الحكومية اآللة يف دبيبه دب قد الخوف رأيت أن إال هو فما األنابيب، خراطة لصناعة
«كمروفو». إىل ستالنسك من حماستها بؤرة ناقلًة عجالتها، دوران يف أرسعت بحيث

وأولو الحزب وموظفو والعلماء التصميمات مكاتب جميًعا: األمر بيدهم من وراح
عىل األفضلية لها تكون أن يجب «كمروفو» أن فجأة يعلنون هؤالء راح الفنيني، من األمر
عندنا معناها كان عبارة وهو — الخارج يف السيايس» «املوقف أن وزعموا ستالنسك،
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أن يقتضيان عامة، بصفة سيبرييا تصنيع ومصلحة — اليابان مع املتوترة عالقاتنا
أشك ال اإلرجاء وهذا مرشوعها، يرجأ أن فيمكن ستالنسك وأما األفضلية، لكمروفو تكون
بها يعلن التي الشجاعة َوَجَد واحد رجل بينهم ليس أنه ولو األبد، إىل إرجاء أنه يف قط

املأل. عىل ذلك
كان ما إذا يظهر فيما عنه محيص ال الذي االضطراب يف — الناس يف شاع وهكذا
ستالنسك يف تعييني أن شاع — الواسع النطاق هذا مثل عىل يجري املرشوعات تصميم
عليه تقوم الذي املوقع عن أفحص أن أيًضا املرة هذه وطلبت «كمروفو»، إىل بي قذف قد
صناعة يف الرياسة رجال وال الوزارة رجال املرة هذه طلبي من يمتعض فلم املنشأة،

األنابيب.
نحو سكانها مدينة وهي املالءمة، كل مالئمة «كمروفو» وجدت الحظ ولحسن
ضخمة عمارات وبها فسيحة، ومتنزهاتها واسعة شوارعها ألًفا، وعرشين وخمسة مائة
من رؤيته تعودنا ما هنالك كان نعم اإلدارة، ورجال للموظفني جميلة ومبان للسكن،
للبؤس، مباءات من ذلك من رش هو ما هنالك كان بل املدينة، طرف يف قبيحة ثكنات
إال أر فلم املألوف، املستوى عىل تعلو درجة إىل طيبة كانت عامة بصفة الحالة لكن
األسواق يف ترى وكنت الرشق، مساكن إىل نقرنها أن يصح التي املنازل من واحًدا منزًال
من وفرة ترى كنت — الخاصة حدائقهم نتاج الجماعية املزارع فالحو يحرض حيث —
كثريًا، موسكو يف منها أقل واألسعار والطيور، والزبد واللبن واللحم الطازجة الخرض

بالفردوس. بشريًا املكان هذا وجدت األورال؛ يف بالحالة هنا الحالة قارنت فإذا
رصفوا آخر ملرشوع مخصًصا ملصنعنا مكانًا اقرتحوه الذي املوقع كان قد أن بد وال
تم املباني من أخرى وسلسلة بناؤها، تم التي املباني بعض فوجدنا النظر، اآلن عنه
وغريها واملاء والكهرباء للغاز وأسالًكا وأنابيب حديًدا خطٍّا وجدنا كما أسسها، وضع
كنا فقد ذلك من وفضًال عظيًما، تيسريًا العمل تيرس أن شأنها من التي اإلعدادات من
كله لهذا كثريًا؛ أيرس لعمالنا والنقل السكن مشكالت يجعل وهذا ذاتها، املدينة داخل يف

شديدة. غبطة «جرادوف» واغتبط اغتبطت
مائة أن معناه بلدهم إىل مجيئنا ألن للمساعدة؛ استعدادهم كمروفو موظفو وأبدى
رصاًخا هناك املحلية الصحافة ورصخت املدينة، يف ستُنَْفق الروبالت من مليونًا وخمسني
كمروفو أن من الرغم وعىل منشآت، من عليها مقبل هو بما زهوها عن معلنة عامليٍّا
األساسية شهرتها فإن الحرب، ملعدات ومصانع له، ومناجم للفحم مصنع بها كان
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موسكو يف جرت التي الدموية املحاكمات بسبب سيئة سمعة من اكتسبته ما استثنينا (إذا
الكيميائية، بصناعتها كانت األساسية شهرتها إن أقول: بعُد) فيما إليها سأشري والتي
يف مثيالتها أكرب من وهي — هناك الكيميائية الصناعية الجماعة أن ا رسٍّ يكن ولم

الحربية. للرضورات يلزم ما تنتج أن منها الغاية كانت إنما — العالم
لرس أمينًا اآلن يشتغل لكنه مهندس وهو حارٍّا، استقباًال سفوروف الرفيق استقبلنا
متظاهرين استقبالنا، يف حارضين السيايس القسم موظفو وكان للحزب، املحلية اللجنة
دقيًقا إملاًما ون يلمُّ أنهم أسئلتهم من عرفت لكني بحتة، مصادفة جاء حضورهم بأن
مدينتهم، إىل ستالنسك من بمنشآتنا املفاجئ انتقالنا وراء تكمن التي املكتومة بالفضيحة
وآذانها الرشطة بأعني محاطني كانوا أنهم وغريهما وكوزفنكوف مركلوف عرف وسواءً
اللجنة ملكتب تقريًرا وقدمت الواقعة، الحقيقة هي فهذه يعرفوا، لم أو الوقت طوال

ذلك. عىل فوافق بلدهم يف مرشوعنا بإنشاء كمروفو يف املحلية
يف أتعاون أسابع عدة أنفقت حيث لننجراد إىل ذهبت وبعدئٍذ موسكو إىل عدت
وجعل ستالنسك مرشوع عن النظر غض الذي التعدينية املرشوعات معهد مع العمل
كمروفو بنك يف وُوِضَعت كمروفو، مرشوع تصميمات من ليفرغ برسعة العمل يواصل
هيئة ترافقني الجديد منصبي صوب سمعتي وأخذت لحسابنا، املال من كبرية مبالغ

معونتي. يف ستكون التي الجديدة املوظفني
أننا فراقنا عىل حزننا خفف مما وكان لوداعي، موسكو محطة إىل إيرينا وجاءت

قصار. فرتات عىل العاصمة إىل ذهابي ستقتيض عميل طبيعة بأن عاملني كنا
حالتي يف كذلك كان األمر أن قل أو الرجاء، لخيبة املسكن الدواء هو املتصل العمل
كان شديًدا انهماًكا كمروفو يف بها كلفت التي الشاقة املهمة يف انهمكت فقد األقل، عىل
بدني عىل قسوت وكلما يأس، من ذاك إذ يخامرني كان ما — كبري حد إىل — مرده
التي املزعجة الخواطر محو يف نجحت وهكذا بالليل، إيل النعاس أرسع نهاًرا، العمل يف
يف نجحت بالدنا، عىل خيم الذي الشامل بالبؤس يختص فيما ذهني عىل تجثم كانت
املبارش عميل هموم من خطًرا منها أقل هو بما رأيس بشغل الخطرية الخواطر هذه محو
بالدنا، يف السائد اإلرهاب لنظام مقتًا ازددت كلما أني والحق تفصيالت، من يتبعه وما

أبارشه. الذي العمل يف جهودي تركيز يف إخالًصا ازددت
كثرية ماليني النهاية يف سيكلف مرشوع يف ثقتهم موضع كنت أني من الرغم وعىل
تحت سيعملون الذين اإلداريني املوظفني اختيار عىل أؤتمن لم فإني الحكومة، أموال من
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املوظفني كبار بتعيني موسكو يف األنابيب صناعة ورئيس الصناعة وزارة فقامت إرشايف،
بعضهم املوظفون يتجسس أن النظام هذا شأن ومن األقل، عىل استشارتي دون عندي
أن بيد واحد، عمل أداء عىل للتعاون اجتمعوا ممن أحد يف أحد يثق وأال بعض عىل
عرشته يف ومحببًا عمله يف كفئًا جرادوف مهنديس كبري يكون أن يل شاء قد الحظ حسن
يف أكفاء هم ال ناس سرينا ويعرقل علينا ينغص كان — وهو أنا — لكننا مًعا، آن يف
مما وكان املحض، اإلنساني باعتبارهم النفس عىل وقعهم يخف ممن هم وال عملهم
يكونوا أن سوى ليشء ال عينوهم إنما البلد أهل من عينوهم من بعض أن يخفى ال
املحلية اللجنة وحساب نوفوسيربسك، يف اإلقليمية اللجنة لحساب تعمل مرصودة عيونًا
العليا الرياسة وحساب السياسية، الرشطة من االقتصادي القسم وحساب كمروفو، يف

األنابيب. لصناعة
الحكومية والحماقة الرسمية اإلجراءات أخذت العمل يف خطواتنا من خطوة أول ومن
واألدوات املواد من أكداًسا أعد أن يقتيض العمل كان عليها، نتعثر أحجاًرا سبيلنا يف تقف
الفنيني، وغري الفنيني العمال آالف من يل بد ال وكان والخزن، النقل سبيل لها أهيئ وأن
الظروف كانت ولو األولية، ورضوراتهم مساكنهم العمال لهؤالء تعد أن لزم وبالتايل
فقد السوفيتي، النظام ظل يف أما إنجازه، يستحيل مما املهمات هذه أداء كان ملا سوية
كل عددها، ينتهي ال املكاتب من لسلسلة صورية موافقات إىل تحتاج خطوة كل كانت
تحمل من الخوف أفزع يخاف منها وكل يشء، حقوقه من ينتقص أال حريص منها
الصغرية الصعوبات هذه قيدتنا وقد حني بعد حينًا ترانا كنت لذلك جديد؛ قرار يف التبعة
تأتي بأوامر إال حلها يمكن ال التي أغاللها بفداحة الحركة عن أعجزتنا حتى املتكررة
استجوابات قوامها التي الكثيفة الغابة يشبه فيما ونعمل نعيش كنا فقد موسكو، من

نسخات. سبع من تكتب وتقارير واستمارات
أسوقها قليلة بأمثلة سأكتفي لكني الفنية، التفصيالت عناء القارئ عىل وسأوفر
بعبارة يسمونه الذي املتخبط العمل ذلك موضوعة، خطة غري عىل العمل روح له ألصور

الخطط». له ُرِسَمت الذي «باالقتصاد يسمونه إذ األفواه، عىل سهلة
معسكراتهم من املسجونني مئات يسوقون فكانوا طوب، إىل الحاجة مسيس يف كنا
كمروفو يف املختلفة الجهات حاجة ليسدوا يوم كل ساعة عرشة أربع ليعملوا البعيدة
يشتغال لم اإلعداد، كامال كبريان للطوب محرقان هناك كان فقد ذلك ومع املادة، لهذه
إليها دعت ربما التي حاجتها أجل من بهما احتفظت أخرى لوزارة تابعان ألنهما
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ثم رجاءً، فرجوت خيال، يف خيال إال املستقبلة الظروف هذه وما املستقبل، يف الظروف
لكن الجامدة، األفران هذه أحرك أن محاوًال موسكو إىل الرسل أرسلت ثم بالرش، تهددت
طول ميتني الفرنان ولبث الفطري، اإلدراك عىل األمر آخر انترصت الحكومية اإلجراءات

املدينة. يف إقامتي
هناك كانت لعمالنا املساكن إلعداد الجبابرة جهد فيه نبذل كنا الذي الوقت ويف
ال املدينة ضاحية يف قائمة فظلت النفوس، يف الغيظ لتحرك أُِقيَمت كأنما كبرية عمارة
لهذه تقرر الذي املايل االعتماد أن فالظاهر نفع، منها أحد عىل يعود وال بناءها يتممون
لكني بمساكنها، فتستفيد إلتمامها يكفي مال عندي وكان تمامها، قبل نفد قد العمارة
عىل كانت البناء بدأت التي فالهيئة الحكومية، اإلجراءات أغالل تحطيم إىل قط ق أوفَّ لم
دائًما يبدو وكان هذا، يف يمانع واحد شخص هناك يكن لم بل عنه، للنزول استعداد
وال صدر ال أنه األمر يف ما وكل والنفاذ، الصدور عىل يوشك بهذا الرسمي الترصيح أن

التنفيذ. إىل سبيله وجد
يكفي التمام، عىل أوشك األهمية عظيم للرتام خط املدينة من منطقتنا خالل وكان
األمر أويل لكن موجوًدا، الرصيد هذا وكان الروبالت، آالف من عرشات بضعة إلتمامه
األمر ألن أعىل؛ هيئة استئذان بغري الرصيد ذلك يف الترصف يستطيعوا لم املدينة يف
الخطابات عرشات وأرسلت األمر يف فتدخلت امليزانية، يف إجرائية صعوبات يكتنفه كان
الحزب لجنة لذلك تجتمع فكانت املرشوع، يتمموا أن فيها األمر أويل أستحث املستعجلة
دون املوضوع، حول حاد نقاش األعضاء بني فيدور السوفيتية كمروفو ولجنة املحلية
ألوف كان الذي الوقت يف شهر إثر يف شهًرا الشهور مر عىل واحًدا عمًال ينجزوا أن
سريهم يف يوم كل ثالثًا أو ساعتني وقتهم من فيه يضيعون املتعبني والعامالت العمال

العمل. ومن العمل إىل املضني
حتى بعض، عىل بعضها يرتاكم الحرص، تحت تقع ال كانت وأمثالها املنغصات هذه
مفيد، عمل أداء عن املوظفني مئات وعطلت كبرية، مشكلة إىل صغري عمل كل حولت لقد
االضطراب نطاق من ليوسعوا الدولة أجرتهم َمْن بمثابة فكانوا العبث، بهذا الشتغالهم
جاسوسية من بلة الطني زاد ما اإلجرائية، والحوائل املضايقات هذه إىل أضف والفوىض،

وتحقيقات. اتهام وعرائض الوطيس حامية
من النفوس يف يكمن بما والعراقيل املتاعب هذه أعلل أن أستطع لم أني والحق
سب ويف بعًضا بعضهم مهاجمة يف املتناقشني اشتغال أشاهد كنت أنني ولو حقد،
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مما النفوس يف بجذوره الضارب الخوف هو كله لهذا الصحيح فالتعليل بعًضا، بعضهم
وهيئات. أفراًدا الناس شلَّ

ينتظر كان مما أكثر التطهري حركة من تعاني أن كمروفو ملدينة املصادفة وشاءت
رجالها كبار من فقليلون نشاطها، استعادة يف سريًا أبطأ كانت ولذلك حجمها؛ يف ملدينة
بسبب جزع من بهم ألم مما يتخلصوا أن عندئٍذ استطاعوا الذين هم واإلداريني الفنيني
ألنه موسكو؛ محاكمات يف بارز مكان لها كان املدينة هذه أن ذلك دماء؛ من أريق ما
وقيل املخربني، لنشاط رئيسية أهداًفا كانت فحمها ومناجم الكيميائية مصانعها إن قيل:

املعارضة. زعماء ليستخدمها كمروفو يف أُِقيمت رسية» «مطبعة أن كذلك
الذي نوركني الرفيق — زعموا فيما — املدينة هذه يف «املتآمرين» طليعة يف وكان
قالئل، بساعات املحاكمة بعد لذلك أُْعِدَم والذي بياتاكوف محاكمة يف املتهمني أحد كان
أجلس أن اآلن عيلَّ فُكِتَب الثقيلة، الصناعة لوزارة ممثًال كمروفو مدينة يف نوركني وكان
يستحيل الذي باعرتافه أخذنا إذا — جرائمه فيه يدبر نوركني كان الذي املكتب نفس يف
الذين املوظفني ببعض دائمة صلة عىل كنت ولذلك — بصحته يؤمن أن سليم عقل عىل

املحاكمة. يف عليه شهدوا ممن وبكثريين العمل، يف عاونوه
اسم يرد أن الطبيعي من كان الناس، هؤالء وبني بيني املعرفة أوارص توثقت فلما
وغلبهم الحرية أخذتهم اسمه ذكر جاء كلما فكانوا آن، بعد آنًا محادثاتنا يف نوركني
ولو — ينبئوني أن حاجة بهم تكن ولم بالخجل، عميق شعور — إيلَّ ُخيِّل فيما —
ضغط تحت كذبًا رئيسهم عىل افرتوا بأنهم — رصاحًة أنبأني قد األقل عىل أحدهم أن
عليهم تسيطر ضمائرهم كانت ما وكثريًا ألرواحهم، إنقاذًا السياسية الرشطة رجال من

بأنفسهم. الخالص وجوب من الحكمة تمليه ما عىل فيهم فتتغلب
وجدت أن الكيميائية، املصانع يف وقعت خطرية حادثة إثر عىل يوم ذات وحدث
الحادث، تفصيالت ببعض حدثني أن وبعد هناك، موظف نابه شيوعي مع خلوة يف نفيس
نوركني أجله من أعدم ما أمثلة من مثل الدقة وجه عىل «وهذا ضيق: بصدر فجأة قال
زالت ما الحوادث ذي هي ها لكن قضوا، قد و«املخربني» «املتالفني» إن غريه! وكثريون
يعرف ال التي قبورهم من التخريب هذا يدبرون لعلهم يدري، من فتعطلها، لآلالت تقع

«… مكان لها
ل…» رفيقي يا نفسه عىل نفسه نوركني اعرتاف يف رأيك ما «ولكن –

يف يحدثوا أن ا حقٍّ املهندسون هؤالء أراد لو أندريفتش، فكتور يا ساذًجا تكن «ال –
رماًدا، الهواء يف فيتطاير أساسه من كله املصنع يدمروا أن الستطاعوا اضطرابًا العمل
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أو تافًها تلًفا إال يحدثون فال اللياقة وحسن الذوق نطاق يف أنفسهم يحرصون ملاذا
خرافية حكايات من لها يا اعرتافات! العمال؟ يسممون ملاذا اإلنتاج؟ ملجرى مؤقتة عرقلة

املغفلني!» لألجانب نسًجا ينسجونها
شأن ذلك يف شأنها — الكيميائية املصانع أن كان من كائنًا مهندس عىل يَخَف لم
مليئة ظروف يف تعمل كانت — الجديدة الصناعية السوفيتية املرشوعات من ا جدٍّ كثري
من كثري ويف شائهة، صورة عىل يتم الصناعية املؤسسات فإنشاء العراقيل، برضوب
أن هو الرصاح فالحق تدريبهم، يكمل لم والعمال ناقص واإلعداد أبًدا، يتم ال الحاالت
هناك يحدث كان ما أساس هي رشيرة نية عىل تنطوي ال التي واألخطاء الخربة عدم
«أعداء أرواح أزهقت أن بعد الحوادث تسبب زالت وما التطهري، حركة قبل حوادث من

الشعب».
بالتقارير مفعمة الثقيلة الصناعة وزارة يف األوراق ملفات «إن «ل…»: الرفيق يل قال
رفعها التقارير هذه من وكثري الحوادث، وقوع إىل تؤدي قد التي الحالة هذه تصف التي
يحذر أن املعقول أمن التخريب، بأعمال بعد فيما أنفسهم عىل اعرتفوا الذين هؤالء بعض

وقوعها؟» يدبرون الذين هم كوارث من األمر أويل املهندسون
ذلك.» أظن «ال –

لو العام الرأي عىل األمر وْقع يكون ماذا اآلتية: النقطة هذه اعتبارك يف ضع «ثم –
الكالم، عن أمسك أن يل خري هللا! يا املحكمة؟ يف التقارير هذه عن كشفت الحكومة أن

فيه.» بما فاض أفعم إذا القلب إن
ولقد الفحم، مناجم عىل كذلك يصدق الكيميائية، املرشوعات عىل يصدق كان وما
الصباح ذلك حدث ألنه الحزب؛ لجنة يف مكتبه إىل يوم ذات سفروف الرس أمني دعاني
اضطرابًا سفروف له اضطرب بحيث املدينة يف النبأ وشاع منجًما، فأغرق املاء فاض أن

شديًدا.
املصنوعة األحذية أزواج من مئات بضع من كرافتشنكو رفيقي يا لنا بد «ال يل: قال
لديك إن يل: قيل وقد املنجم، عىل فاض الذي املاء تفريغهم يف العمال ليلبسها املطاط من

التعاون.» منك وأريد األحذية هذه من مخزونة كمية
فيضان حادثة حول مناقشة إىل جذبًا جذبته ثم األحذية، إعارته عىل بالطبع فوافقت
«ال قائًال: سفروف فأجابني املخربني، عىل مؤامرة األخرى هي هل وسألته املنجم، يف املاء
األرض، جهات من شئت أنى للفحم منجًما أرني االستنتاج، هذا مثل إىل للترسع داعي
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املاء، فيضان أو الهدم أو لالنفجار حني بعد حينًا يتعرض ال بالدنا، خارج أو بالدنا يف
بدائية تزال ال معداتنا ألن هنا؛ خاصًة نفسها، العمل طبيعة من يتجزأ ال جزء ذلك إن

كبري.» حد إىل
أن واالعرتافات املحاكمات مجرى من سمعنا فقد ذلك «ومع قائًال: الرأي فأعدت

املخربون.» أنحائها يف ينبث كمروفو مناجم
الحديث. موضوع وغريَّ ماكرة ابتسامة ابتسم ثم النظر، وأطال الرس أمني إيلَّ فنظر
يف الود، أوارص به ربطتني موظف مع للتشاور اجتمعُت أن بأيام ذلك بعد وحدث
جاوزت حتى وبينه بيني املفاوضة طالت وقد الفحم، الستخراج املحلية الرياسة مكاتب
نهض أن إال هو فما املكان، يف وحيدين أنفسنا وجدنا ما ورسعان اليومي، العمل مواعيد
متني ا ملفٍّ منها وجذب األوراق، ملفات بها ُحِفَظت خزانة إىل وذهب مقصود، غرض لغري
نسخات — اتفق كلما — أقرأ وأخذت امللف ففتحت صامت، وهو إيلَّ ناوله الغالف،

موسكو. يف الفحم إدارة إىل ُرِفَعت تقارير من كربونية
فيما سميت التي الحوادث من وغريها االنفجارات حدوث قبل التقارير هذه ُرِفَعت
استحثاثًا األمر، أويل تستحث التقارير هذه وكانت طويل، بزمن التخريب بأعمال بعد
ما إذا إبطاء بغري الوقائية اإلجراءات اتخاذ بوجوب منذرة اليائس، عبارة يف أحيانًا ُصبَّ
أعوان أن وهو واضح، اإلنذارات هذه ومغزى واألموال، األرواح يف الخسارة اجتناب أريد
اإلجراءات من يتخذوا أن األمر أويل إىل القوة هذه بكل يتوسلوا أن أبًدا يعقل ال التخريب

دبروها. التي جرائمهم تنفيذ يعوق أن عساه ما
جرت التي املحاكمات أثناء قاله بما رسية مطبعة بوجود نوركني اعرتاف تأيد لقد
شمسية بصورة تأييًدا ازداد ثم آخرون، معتقلون سيربسك» و«نوفو «كمروفو» يف
كان لهذا السوفيت؛ ملحاربة املطبعة أخرجتها التي املنشورات من ونسخات للمطبعة،
صحتها، تثبت التي بالوثائق مؤيدة ظهرت التي القليلة االعرتافات من نوركني اعرتاف
فرصة كل انتهزت لذلك الصدق؛ بها وظننت سمعتها ما أول القصة خدعتني لقد حتى

حقيقته. عىل األمر أعرف لعيل حوادثها فيه وقعت الذي املكان يف أنا إذ يل سنحت
للحقيقة لنفيسصورة أرسم أن خالله استطعت عام، من يقرب ما كمروفو يف أقمت
االتهام، عىل يحمل ما قط فيها أجد لم ذهني يف صورتها تكاملت ما إذا حتى وقعت، كما
جزءًا معلومات عىل الحصول يف سلكتها التي السبيل عن أكشف أن وسعي يف وليس
بسط عىل وسأقترص النفوس، كرام ناًسا بذلك أرض أن خشية طويلة، مدة خالل جزءًا
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أصدقها لم أني فظاعتها من بلغت لحقيقة وإنها صادًقا، موجًزا بسًطا املروعة الحقيقة
القاطع. بالدليل صحتها يل ثبتت حتى أبًدا

مرات، عدة الرسي مكانها دخلت فقد للطباعة، رسية مؤسسة بالفعل هنالك كان
ستالني تهاجم منشورات بالفعل وُطِبَعت باقية، تزال ال آثارها أرى مرة كل يف وكنت
السيايس القسم هو املنشورات، تلك كتب والذي املطبعة، أقام الذي لكن الثورة، إىل وتدعو

نفسه!
عمال استخدام عىل أصحابها عمل القبيحة، األكذوبة هذه إفشاء عدم يضمنوا ولكي
ُحِكَم الذين املسجونني من طائفة استخدموا إذ مادية، استحالة اإلفشاء عليهم يستحيل
املؤامرة وُدبَِّرت طواًال، أعواًما بالسجن عليهم ُحِكَم أو املوت، وينتظرون باإلعدام عليهم
جماعة الفني باإلرشاد وقام املسجونني، عىل بالطبع الحراسة وأُِقيمت الليل، ستار تحت

األمور. هذه مثل يف تخصصت الرسية الرشطة من
املطبوعة للمنشورات جرى «وماذا الحقائق: هذه يعلمون كانوا ممن رجًال وسألت

زعموا؟» كما املدينة يف ألوف منها توزع ألم
هذه مثل ومعه يُْضبَط من أن يقينًا تعلم فأنت فارغ، «كالم قائًال: فأجابني
واحد إنسان عىل فيها ُقِبَض واحدة بحادثة سمعت فما ذلك ومع عليه، يُْقبَض املطبوعات
هذه رأى قد العمال من أحًدا أظن فما هنا، إنسان أي بذلك سمع وال كال كهذه، بتهمة
املتآمرون طبعها فربما املحاكمات، من بها علمنا حتى بها سمع أو املشهورة املنشورات

مخادعهم.» إىل أووا ما إذا بها يتسلوا أن هو واحد لغرض
الكيميائية ومصانعها فحمها مناجم — كمروفو أن فيكفي أمر، من يكن ومهما
خطري بدور رشفت قد كمروفو تكون أن يكفي — املباني عىل ترشف التي وإداراتها
من يتحرك أن إلنسان كان فما املخاوف، من كثيف جو عليها ليخيم املؤامرة، يف به قامت
األمان يضمن ما بكل ويبصمه يوقعه ترصيًحا بذلك له يرصح أن دون مكان إىل مكان
كل بذاكرتي استعدت ما إذا وإني وموسكو، نوفوسيربسك يف السلطان ذوو الخطر من
األوامر تصدر أن قبل أنجزناه ما ننجز أن ذلك رغم استطعنا أننا أصدق أكاد ال هذا،
التغري هذا قصة ذكرت ولو أسبابه، تعرف لم السياسة يف لتغري جانبًا كله املرشوع برتك

قصتي. حوادث مجرى لسبقت الكتاب من املوضع هذا يف السيايس
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بالحرب لت عجَّ التي املعاهدة تلك ستالني، وجوزيف هتلر أدولف بني الصداقة معاهدة إن
فيه أعمل كنت الذي الخانق السيبريي بالبلد ذهني يف مرتبطة األبد إىل ستظل أوروبا يف
ويقحم سمائنا عرب فجأة ضوءُه يلمع التعاقد رأيت حني كمروفو يف كنت فقد ذاك، إذ
كاملدهوشني إزاءه جميًعا فكنا وضمائرهم، الحزب أعضاء عقول يف رسيًعا إقحاًما نفسه

نسمع. ما صدق يف نرتاب ما شدة من املرتنحني املبهوتني
إشاعات من بأخالط ختامه من يدنو سيبرييا يف بالرتاب املغربَّ القصري الصيف وكان
ميونخ اتفاق هدأها التي الحرب نذر تكن ولم الحدود، عند اليابان مع مصادمات عن
املسائل هذه ذهنه يف أدار من كل إن بل ا، تامٍّ صمتًا صوتها صمت قد السابق العام يف
الصداقة تقوم أن أما مًعا، الجانبني يف بالحرب تهدد التي العوامل يدرك أن إال يسعه لم
العسكرية السوفيت جهود تنرصف وأن السوفيتي واالتحاد الفاشية أملانيا بني الحقيقية
أمًدا لبثنا ألننا واحد؛ رويس ببال يخطر لم ما فذلك الصداقة، لتلك تبًعا أخرى وجهة
النظام هو واحًدا حقيقيٍّا عدوٍّا لهم للنازيني بأن الجدل يقبل ال تسليًما نسلم طويًال

السوفيتي.
إذ صورته، تكن مهما األوضاع عىل الخروج عىل قادًرا رأيي يف كان الكرملن لكن
خصوًصا النازيني، أساليب عن كثريًا تختلف — يل بدا فيما — عندئٍذ أساليبه تكن لم
سمعت أو قرأت كلما نفيس أسأل كنت لقد حتى لقوته، تنظيمه ويف لشعبه معاملته يف
وعىل السوفيتية؟» فظائعنا وبني هتلر أساليب بني الفرق ترى يا «أين هتلر: ضد دعاوة
يف لهتلر الحرية أطلق الذي السوفيتي التعاهد أخبار من سمعته ما أصدق لم حال كل
يف يكون أن بد ال إنه لنفيس: وقلت أوروبا، بالد من وغريها بولندا عىل الحرب إعالن

ريبتي. مثل يرتاب حويل من كل وكان ما، خطأ األمر
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جيشنا قواد قادة فرأينا األعوام، مر عىل النازية كراهية فينا بُثَّت فقد عجب وال
مع يدبرونها إنهم قيل: ملؤامرة بالرصاص يُْعَدمون — توخاتشفسكي بينهم ومن —
إنما لينني أصدقاء أصدق عىل قضت التي العظمى الخيانة ومحاكمات وحكومته، هتلر
— واليابان إيطاليا — املحور دول من وحلفاءها النازية أملانيا أن أساس عىل ارتكزت
الذي الرمح سنان بمثابة إال رأينا يف األمم هذه تكن ولم ملهاجمتنا، العدة تعد كانت
ولذلك االشرتاكي؛ وطننا تحطيم غايته الرأسمالية دول من عامليٍّا اتحاًدا وراءه يستتبع
الهجوم هو وحشية، أعمال من تضمنته وما األعظم التطهري حركة يربر ما أقوى كان

النازيني. بقيادة علينا الوقوع الوشيك
تحتمل ال حقيقة هتلر فجور بأن الدينية، العقائد قوة لها عقيدة بالدنا سادت هكذا
من وال يديها بني من الباطل يأتيها ال حقيقة ستالني رسيرة نقاء أن كما ريبة، وال شكٍّا
وكانوا والشيوعيني»، الفاشيني «بني حربًا يلعبون السوفيت صبيان ترى وكنت خلفها،
بالهزيمة يُْمنَى الذي الفريق وهو أملانية، أسماء منهم الفايش الفريق عىل يطلقون دائًما
«ترنيمة نشيد يف الظافر الفريق يأخذ ثم اللعبة، هذه الصبيان فيها يلعب مرة كل يف
معظم يف الرماية مالعب يف األهداف كانت وكذلك دائًما»، ا مستعدٍّ «كن الصغري» الرائد
املعقوف. الصليب شارة صدورهم وعىل اللون البنية قمصانهم يف لنازيني صوًرا الحاالت
العاملي املوقف عن محارضة إىل قليلة بأسابيع التعاقد إمضاء قبل استمعنا قد كنا
ر فصوَّ اململول، املألوف الحدث إال فيها يكن ولم الحزب، اجتماعات من اجتماع يف
اتخذته الذي املجرمني، شيخ صورة يف — دائًما العادة هي كما — هتلر املحارض
إن الخطيب: قال وملا لرضبتنا، العدة يعد فأخذ وأداة، صنيعة لها العاملية البلوتوقراطية
األرباب، منازل أنفسهم يُنْزلون وعصابته الفوهرر وإن مستبدون، طغاة وحزبه هتلر
أملانيا يف إنسان كل وإن الصحافة، حرية وال الكالم حرية تعرف ال النازية أملانيا وإن
أليس يتساءلوا: أن منا كثريين يسع لم ذلك الخطيب قال ملا ورعب، خوف يف يعيش

دقيًقا؟ تصويًرا نحن نظامنا يصور القول بهذا الخطيب
قديًما رشيًطا تعرض تزال ال الرئييس كمروفو شارع يف السينما دار وكانت
الغالظ القساة صورة يف وحكومته هتلر يصور مملوك»، «األستاذ واسمه النازية، يناهض
السوفيتي. االتحاد كراهية وهي عنها ينثنون ال فكرة عليهم استولت الذين اللصوص

التي الصور ويف السينما، يف األخبار أرشطة يف رأينا حني إال املستحيل نصدق ولم
موسكو يف ورفرفت ريبنرتوب، فون يصافح ابتسامته يف ستالني رأينا الصحف، تنرشها
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مولوتوف أخذ ما ورسعان جنب! إىل جنبًا واملنجل املطرقة وأعالم املعقوف الصليب أعالم
ذوق «مسألة كونه عىل يزيد ال حقيقته عىل الفاشية أمر إن قائًال: املوقف لنا يرشح
من بينهما ما تصف حارة بكلمات الدكتاتورية يف زميله يحيي ستالني وجعل وميل»!

دماء»! من خاتم عليها «صداقة
تقوله كانت ما تعلم أن فينبغي االنقالب، لهذا دهشتنا مدى تعرف أن أردت وإذا
أفهمونا فقد التعاقد، هذا جاء حتى عامة بصفة والفاشية النازية عن الرسمية الشيوعية
فهي وحدها، الدرجة يف تختلف وإنما النوع، يف الرأسمالية عن تختلف ال الفاشية أن
وهي وموت، خنق من الرأسمالية إليه تنتهي ما إىل تنتهي أقل، وال أكثر ال رأسمالية
نعم الربملانية»، و«الخدعة «الديمقراطية» قناع من للرأسمالية ما لها ليس رأسمالية
خلع إىل اضطراًرا اضطرت رأسمالية وأملانيا إيطاليا يف النظام أن قبل من أفهمونا
بذلك فاختلفت عالنية، العمال تنهش ذئابها تركت رأسمالية هي الديمقراطي»، «قناعها
أستار، وراء يتخفى يعد لم اإلرهاب أن يف وغريهما وإنجلرتا أمريكا يف الرأسمالية عن
عىل كله الرأسمايل العالم يصطدم أن الزمن مر عىل يحدث أن من — الواقع يف — بد وال
الفاشية. مهوى يف ويرتدى الخادع الديمقراطية قناع اآلخر هو فيخلع خطاياه، صخرة
كله، االستبدادي االستعماري للعالم الحديدية اليد إال هي إْن الهتلرية أن علمونا لقد
ال ألنها عقل؛ يقبلها ال الرأسمالية الدول من رعاتها وبني النازية أملانيا بني فالحرب وإذن
فقد واملنطق، بالعقل استبعدوها التي الحرب هذه بالفعل نشبت وقد أما واملنطق، تتفق
السوفيتي االتحاد بني يُْربَم ودي اتفاق عن جنونًا يقل ال لكنه الجنون، من رضبًا ظنناها
العليا الرسمية هيئته وأعضاء ستالني بأسماء يسمى أن يجب الذي االتفاق ذلك وأملانيا،
الحكومة لكن الشعب، رأي وال الحزب رأي فيه يؤخذ لم إذ السوفيتي، االتحاد باسم ال
واملنابر، واملدارس اإلذاعة عىل سيطرت كما تامة، سيطرة الصحافة عىل سيطرت التي
يستحيل ال الحكومة هذه مثل الرأي، يف إجماًعا الناس عىل رشطتها بقوة وفرضت
ويخف األيام تميض ما فرسعان كانت، ما كائنة منطقية فضيحة أية ترتكب أن عليها
أوضاع من العاملية الروابط اتخذته ما عامة بصفة فيقبلوا الصدمة، وْقع الناس عىل
الفرنسيني من االستعمار أنصار أن ونكرر ونعيد نقول ذاك إذ أخذنا ذلك وعىل جديدة،
املالك وكبار األمريكان، لدى الكربى التجارية االستغاللية النزعة تؤيدهم والربيطانيني،
ونتيجة االستعمارية، نزعتهم ليكبحوا األملان يقاتلون نهضوا البولنديني، من الزراعيني
أخذته من منا وكان العالم، يف الوحيدة «االشرتاكية» األمة باعتبارنا تهمنا ال الرصاع هذا
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أعماق يف شكوكنا كتمنا لكننا بها، العالم صوروا التي الصورة هذه بصدق الوساوس
زرافات. زرافات حولنا ليموجون وإنهم املخربون، يستطلعها ال حتى صدورنا

اململوك» «األستاذ مثل النازية ضد الدعاوة أفالم السينما شاشات عن وتوارت
لجمعية وتراءت الفاشية، تحارب التي املطبوعات من املكاتب طهروا كما وغريه،
األملانية، «الثقافة» يف أعاجيب وضحاها عشية بني األجنبية» بالبالد الثقافية «الروابط
معارض بها أقيم قد أن فعلمت ذاك، إذ عميل شأن يف موسكو زرُت أن وتصادف
من غريها وأن النازي، العسكري وللمجد النازية، االقتصادية وللمجهودات النازي للفن

اإلعداد. طريق يف املعارض
قد الجو أن والواقع األملانية، املرسحية عىل إقباًال تزداد العاصمة مسارح وأخذت
«جون هيئة يف إلنجلرتا وحشية صورة تعرض الدعاوة وجعلت أملاني، هو ما بكل امتأل
فلم النازيني أما الذهب، أكياس عىل أجلستهما وقد سام» «العم صورة يف وألمريكا بُل»
عسكريني األملان من مئات نرى وأصبحنا الساخرة، الدعاوة هذه من يشء عندئٍذ يُِصبْهم
الروسيا تقدم أن مؤداه ضخم بربنامج مشغولني ومتاجرها، موسكو فنادق يف وتجاريني

املتهافتة». «الديمقراطيات عىل حملته يف بها يستعني هتلر إىل اقتصادية معونة
تفرض أن أرادت ما إذا بها تتقدم قوية حجج إىل تحتاج ال السوفيت جماعة إن
فلكي البقاء، حب غريزة الناس يف يحركوا أن ذلك يف وسيلتهم وإنما الحزب، يراه رأيًا
األباطيل بكل حارٍّا عميًقا إيمانًا يؤمن بل باإليمان، يكتفي ال تراه الخطر اإلنسان يجتنب
يف ليهتدي إنه بل األعىش خبط يخبط ال العظيم ستالني إن عٍل، من عليه تهبط التي
يف جدَّ كلما النهاية يف الحزب به يستجيب ما هو هذا إليها، ويقصد يعرفها بغاية سريه

جديد. األمر
اجتماعات يف عنه نتحدث الحوادث، مجرى يف الجديد االنقالب عن نتحدث وأخذنا
وكنت ومكاتبنا، بيوتنا يف ا خاصٍّ حديثًا عنه ونتحدث املختلفة، الحزب لهيئات رسمية
نقيم الذين نحن لنا يتاح كيف معناه: ما أو رصاحًة الحديث غضون يف نقول تسمعنا
ونديرها، املصانع نبني أن هي مهمتنا إن الخطرية، األمور هذه مثل نفهم أن كمروفو يف
املحبوب» «زعيمنا بأن عقيدتهم عىل فيها يأمنون طريق يف املصانع تلك بعمال نسري وأن
ما فرسعان الناس بقية أما النفوس، ثائرة أقلية إال األمر يف يفكر فلم وإذن يخطئ، ال
فمن جميًعا، البالد أهل شأن ذلك يف شأنهم لها، يأبهون ال حسابهم من املسألة طرحوا
للحكم خضعت أن بعد الصحيح، الكلمة بمعنى عام رأي البالد يف يكون أن املستحيل

عاًما. وعرشين اثنني الدكتاتوري
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دموية حربًا نفسها جنبت قد بالدنا أن هو اليقني علم يومئٍذ علمناه ما أن عىل
ونشكر به نعرتف فضًال حسبنا ذلك وكان تحطيًما، أوروبا أنحاء بقية تحطم كانت
وبعدئٍذ وبسارابيا بولندا نصف — الحرب أسالب من جانبًا نكسب كنا أننا إىل هذا عليه،
موقف يف سياسية مهارة من الكرملن أبداه ما عىل مكافأة — الثالث البلطي دول كسبنا

الحياد.
ستصاب أنها بله دفًعا، الحرب إىل األمر آخر ستُْدَفع الروسيا بأن تنبأ من منا وقل
يقبل ال إيمانًا آمنا إذ مجتمعة، األمم سائر به تصاب مما أكثر واألموال األرواح يف بخسائر
حقيقيٍّا سيًدا السوفيتي االتحاد ويبقى بعًضا بعضها سيُفني املتحاربة البالد بأن الجدل
الرأسماليون يعاني بينما إنه قلَت: سياسية صيغة يف القول هذا وضعَت وإذا أوروبا، عىل
بتجارب مستفيدين القتال أدوات وتكديس أنفسنا تقوية عىل نحن سنعكف القتال، حر
ألقينا األخرى إحداهما والفاشية الرأسمالية أضعفت ما إذا حتى اآلخرين، عند الحرب
تكون الوقت نفس ويف بسالحهم، املدججني رجالنا من مليونًا بعرشين التاريخ وجه يف
العميل. شوطها وبدأت النظرية مرحلتها جاوزت قد أوروبا أقطار من كثري يف الثورات
التي السوداء، املتشائمة النظرة هذه عىل البلشفية» «الواقعية اسم زعماؤنا وأطلق
نلعب أن الفطري خلقنا من فليس والطمأنينة، الكرامة مع يتناىف ما بعضنا فيها رأى
أنفسنا يف نحيي أن ذلك عىل نؤثر وكنا رصيعة، قارة أشالء عىل يعيش الذي الُعقاب دور
يطمئنون منا كثريون وأخذ املاضية، الثورة أعوام يف أبديناها التي النخوة من شيئًا
ويومئٍذ مستغليهم، عىل العمال فسيثور شوطها، بعض الحرب سارت ما إذا بأنه أنفسهم
لنا تعيد قد واحدة ثورة كلها أوروبا وتثور أهلية، حرب إىل االستعمارية الحرب تنقلب

بالدنا. به ُعِرَفت الذي العليا املثل إىل والشوق الثورة روح
تقبلوا كما النازيني، مع الجديدة صداقتنا تقبلوا جميًعا الناس أن من الرغم وعىل
يكن لم أن أشهد فإني األخرى، األوروبية البالد عىل العنيفة الهجمات من يبلغهم ما
شعور إزاءها الناس ساد ما وكل األمور، هذه نحو حماسة يحس أحد الناس هؤالء بني
إليها يجيئون خطباؤها كان التي السياسية اجتماعاتنا كانت لقد حتى بحريتهم، حاد
غزت ما بعد وخاصة والقلق، بالتوتر تتصف املوقف لرشح املركزية الهيئة من موفدين
القزم قاتل ما إذا أي — «جالوت» «داود» قاتل ما فإذا نوفمرب، آخر يف فنلندا الروسيا
يف الضئيل داود عىل يعطف من أنفسهم جالوت أنصار بني تجد قد فإنك — عمالًقا
عىل أذاعوها التي الخرافية الحكاية يصدق أن سذاجة عمالنا ألشد يمكن فكيف بسالته،
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تستثري أن دون القوية جارتها هاجمت قد الضئيلة فنلندا أن وهي الحقيقة، تصف أنها
الروسيا فيها دفعت قد أن املغامرة هذه عىل سخًطا الناس زاد ثم غضبها؟ الجارة تلك
األرس، يف وقعوا وأفراد الصقيع ها عضَّ أو ُجِرَحت وأجساد أُْزِهَقت أرواح من اآلالف مئات

مستنقعات. كلها الفنلندية األرض من رشيحة أجل من ذلك وكل
يف لتبينا نتائج من الحوادث عنه تمخضت ما ضوء يف األمور عىل حكمنا ولو
بد ال أننا يعتقد الكرملني كان فلو هتلر، مع تعاقد حني جادٍّا كان ستالني أن وضوح
كراهية ببعض يحتفظوا أن لحاولوا الظروف، تكن مهما األمر نهاية يف أملانيا محاربون
إىل ولتحولوا الفاشية، ضد الدعاوة من ا تامٍّ نفًضا أيديهم نفضوا وملا األملان، نحو الناس
واألمريكان)، الربيطانيني ضد معناها االستعمار» «ضد (وعبارة االستعمار ضد الدعاوة
منهم عرفت والذين نفسه، الكرملن يف بهم املوثوق الحزب موظفو لظل األقل عىل أو

قائًما. زال ما النازي الخطر أن عىل تدل تعليمات يتلقون وثيقة، معرفة كثريين
ضد همسة كل كانت فقد تماًما، ذلك عكس حدث بل يحدث، لم ذلك من شيئًا لكن
رضوب من جديًدا رضبًا تعد هتلر، ضحايا عىل القائل عطف عىل تدل كلمة وكل أملانيا
من الحروب» «لتجار كيًال يكال السباب كان نفسه الوقت ويف الثورة، آثار مناهضة

ونرويجيني. وبريطانيني فرنسيني
من مهلة بها يكسب لعبة «يلعب كان إنما ستالني بأن القائلة فالنظرية وإذن
هذه النازيني، لقتال ليتأهب جنونيٍّا تسليًحا نفسه يسلح الواقع يف كان وبأنه الزمن»،
فيها تعثر التي الشنيعة الغلطة بها ليعالجوا متأخر زمن يف اخرتاًعا اخرتعوها النظرية
سكت لقد حتى «مكشوًفا» تلفيًقا هنا التلفيق وكان وعاهدها، أملانيا يف وثق حني الكرملن
الفكرة هذه مثل أن أبًدا يل يتبني ولم قليًال، إال الروسيا داخل فيه الخوض عن الناس
الروسيا من خرجت حني إال تصديًقا الناس عند تصادف بحيث الجد سبيل يف تقال قد
بني تم الذي االتفاق جوانب أهم بها اآلخذ يتجاهل لفكرة وإنها الحر، العالم حيث إىل
استنزفت ضخمة اقتصادية معونة من الروسيا به تعهدت ما به وأعني وهتلر، ستالني
أمسِّ يف كان التي اإلنتاجية وكفايته الخامة ومواده محصوالته السوفيتي االتحاد من

نفسه. عن للدفاع استعداده يف إليها الحاجة
نفسه تسليح يف الفرتة تلك يستغل لم السوفيتي النظام أن هي الواقعة والحقيقة
يل يتاح بحيث بالدفاع املتعلقة بالصناعات الصلة وثيق كنت ولقد ال، فعَّ أثر ذا تسليًحا
الذي العام الشعور وكان االتفاق، بعد الحربي املجهود يف تراٍخ من حدث ما أعلم أن
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التي السياسية املهارة بفضل الخطر من نجونا قد أننا هو الرسمية الدوائر أعىل ساد
فرنسا، سقطت أن بعد إال الصدد هذا يف الناس نفوس الريب يدخل ولم ستالني، أبداها

جديد. من الحربي الجهد منسوب ارتفع فقط ويومئٍذ
أنه ذلك روبًال، وأربعون سبعة قيمته مبلغ ١٩٤٠م عام كمروفو يف لعميل َص ُخصِّ
يف البدء يمنع ما يعد لم بحيث الرئيسية االستعدادات من فرغنا قد كنا ١٩٣٩م ختام يف

خطته. وضعت الذي ملصنعنا الرئيسية املباني إقامة
موثقة إىل — السوفيتية روسيا يف املتبع اإلجراء حسب — نفسه البناء أمر ووكل
«كمروفوسرتوي»، موثقة هي املرة هذه يف املوثقة وكانت إقامته، عىل معها تعاقدوا خاصة
يف اشرتكت الحال بطبيعة لكنني العمال، جمع عن كذلك مسئولة الجماعة هذه وكانت
العمل إنجاز برسعة املكلف كنت ألنني العمال؛ حشد بشأن مفاوضات من دار ما كل

جودته. عىل وباإلرشاف
يمدونا بأن اإلقليم ذلك يف رؤسائهم عن بالنيابة السيايس القسم رجال د وتعهَّ
تتهيأ حني الربيع، يف العدد هذا يزيدوا وأن بدء، ذي بادئ املسجونني من عامل بألفي
يف عقدت جلسات عدة يف التفصيالت عىل االتفاق وتم أوسع، نطاق يف للعمل الظروف
الجلسات تلك إبان املساومة وكثرت السيايس، القسم رياسة مقر ويف املقاولني مكاتب
التي األجور ويف بالعمل يقومون فيمن توفرها يشرتط التي األرقاء العمال أوصاف عن
لو حتى اإلطالق، عىل إنسانية قيمة العمال لهؤالء تعرف ال مساومة وكانت لهم، تُْدَفع
وملا ونساء، رجال عىل تدور كانت أنها قط ذهنه إىل تبادر ملا املناقشة أثناء أجنبي دخل

وِبغال. خيل من جماعة املساومة موضوع أن يف شك إليه تطرَّق
رأيس يف أدير أن إال يسعني ولم قليًال، إال أتكلم ولم األول االجتماع يف أصغيت
السعيدة الحياة مجتمع ويف العملية صورتها يف االشرتاكية هي فهذه إذن الخاطر: هذا
أن نحاول التي الجديدة الحياة هي فهذه إذن … الطبقات بني التفاوت تعرف ال التي
قد تكون أن بد ال رجفة واعرتتني … عينها اللحظة هذه يف فنلندا عىل بالقوة نفرضها
«ألست وقال: الدهشة عالمات تعلوه سفروف إيلَّ ونظر قواي، تخاذلت فقد هزٍّا، هزتني

أندريفتش؟» فكتور يا الصحة موفور
خالل كافيًا نوًما أنم لم أني األمر يف ما كل … أشكوه مرض من بي فليس «بىل، –

األسبوع.» هذا
موفور، املسجونني عدد إن فقال: املوقف حقيقة السيايس القسم مندوب ورشح
أن مقدوره يف وأن العمال، ورؤساء الفنيني العمال من املطلوبة النسبة ذلك يف بما
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هذا يقول هو إذ صوته يف وكان شئنا، عدد أي أو آالف عرشة أو آالف بخمسة يمدنا
امليلء بإصطبله يفاخر جياد تاجر كأنه الصحيح، الوجه عىل مهمته بأداء الفخر رنة
فمعسكرات إليه، ينرصفون مكانًا لهم يجد أن يف إال صعوبة يجد وال الخيل، بصنوف
عرش خمسة من يقرب ما عىل تحتوي كانت املجاور كمروفو إقليم يف الكثرية االعتقال

أخرى. جموع إليها تفد أن واملنتظر ألًفا
نويف بحيث باملعتقلني ملئه إىل نسارع ثم جديًدا معسكًرا نبني هل النقاش ودار
انتهينا وأخريًا القائمة؟ املعسكرات يف جديدة ثكنات نقيم أن األفضل هل أو بأغراضنا
يف نحسم أن قبل مساحة، املحلية الحظائر أوسع من هي حظرية نخرب أن وهو قرار إىل

نهائية. بكلمة األمر
املكان، عن لنفحص الربد؛ قارس الريح شديد يوم صباح يف فاخرة سيارة وركبنا
اللجنة رس وكاتم املقاولني جماعة ومندوب السيايس القسم من موظًفا أربعة: وكنا
فرتة بعد غايتنا بلغنا لكننا الثلوج، يف طريقنا نشق الهوينا بالسيارة ورسنا وأنا، املحلية

دقيقة. عرشين عىل تزيد ال
توم، نهر من يتفرع ماء مجرى عىل يطل األرض من نشز عىل قائًما املعسكر كان
شائكة، أسالك العليا حافته عىل تمتد عال سور به يحيط شكله يف مربًعا يكون أن وكاد
نزلنا هنا وها للخفراء، خشبية مقصورة مدخله وعند للحراسة، أبراج األربعة أركانه ويف
يف مربًعا وتكون الحظرية، لجدران موازية تمتد الخشبية الثكنات وكانت سيارتنا، من
وكان التمرين، ساعة الجنود فيها ليصطف َصت ُخصِّ أرًضا يكون أن يشبه فناء وسطه
ما حدث ما إذا بحيث األبراج، قمم عىل ركبت التي الرشاشة املدافع مرمى يف الفناء هذا
عدة املدخل من بالقرب وتقوم الفور، عىل نريانها أطلقت املدافع تلك استخدام إىل يدعو

الحراس. ومنازل اإلدارة مكاتب فيها البناء، جميلة دور
إىل فوًرا أدخلونا حتى وصلنا أن فما انتظارنا، يف هناك األمر عىل القائمون كان
فحسب، الصادق الود عالئم فيه أملح فلم املعسكر، رئيس استقبلنا حيث الرئييس املكتب
إىل أْميَل مالمحه أشقر، بدين قصري رجل وهو خضوع، عىل ينم ما كذلك فيه رأيت بل
خوًفا يرتعد إزاءنا وقف أنه أحد عىل ليخفى يكن ولم الجو، فعل من تأثرت قد الوسامة
لجماعتنا، الرئيس بمثابة كان الذي السيايس القسم وموظف املحلية اللجنة مندوب من
من ونُِفَي معروًفا شيوعيٍّا كان الرجل هذا أن وهو بعد، فيما ذلك سبب يل تبني ثم
حكم يف نفسه هو كان فقد للمعسكر، رئيًسا هنا َ ُعنيِّ أنه من الرغم فعىل موسكو،
فموظف وإذن دائمة، رقابة تحت السيايس والؤه ليكون ذاك مكانه يف ُوِضَع الذي املنفي
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فرتات يف التقارير عنه ويقدمان يراقبانه كانا كمروفو يف السيايس القسم وموظف الحزب
املعسكر. إدارة يف سلوكه فيها يصفون منتظمة،

أَِلْفُت قد أكن لم لكني االعتقال، معسكرات دخلت أن عدة مرات يل حدث لقد
الحياة تفصيالت بكل أُِلمَّ أن عجيب استطالع بحب مدفوًعا زلت وما بعُد، بها اإلحساس
إذا إال يعتورني، كان الذي اإلحساس هذا يفهم أن إنسان عىل ويستحيل املعسكر، يف

سجينًا. يوم ذات فيه يكون أن ويتوقع سجن عن يفحص مثيل كان
تزملن قد املسجونات من امرأة عرشة خمس من يقرب ما فرأيت النافذة من نظرت
املقامة األبنية أحد من بالقرب حطبًا يكومن وأخذن الربد، لذعة ليتقني البالية بالخرق
يف أيديهن األخريات ت ولفَّ الخيش، من بكيس رأسها غطت إحداهن املحروق، بالطوب
يصعد دالء يحملن أخريات نساء أربع جاء أن إال هي وما القفازات، بدل بالية أسمال

بخار. من سحاب منها
يصنعن؟» «ماذا الرئيس: فسألت

الحيوان نربي هنا «إننا زهو: يف أضاف ثم والطيور.» الخنازير يطعمن «إنهن فقال:
بأنفسنا.» اللحم من طعاًما لننتج والطري

جميًعا؟» للمسجونني اللحم «تنتجون –
أعداء نطعم تحسبنا «هل الضحك. تثري فكاهة قال كأنه وضحك «املسجونون!» –
مشكلة إن قلت: إن فصدقني ذلك ومع مطعًما، أو مصحة هذا ليس لحًما؟ الشعب

الهينة.» باملشكلة ليست الحراس وطعام نحن طعامنا
الكهول؟» الثالثة الرجال هؤالء «ومن –

رءوسهم ويلفون بالية معاطف يرتدون ملتحني رجال ثالثة إىل بإصبعي وأرشت
الحجر. من كومة عىل يشتغلون كانوا بلفاعات،

ثمانية يمشوا أن قواهم تسعفهم ال اليهود، أحبار من وَحرب قسيسان «هم –
ليكسبوا املعسكر يف هنا األعمال ببعض فُكلِّفوا كمروفو، مصانع يبلغوا حتى كيلومرتات

القوت.» بها
القساوسة عىل أيرس فما عجيب، «هذا معنا: جاء الذي املقاولني رشكة مندوب فقال
ملناهضتهم الشائكة األسالك وراء اجتمعوا ما إذا ببعض بعضهم يمتزج أن واألحبار

كثرية.» معسكرات يف الظاهرة هذه لحظت لقد الثورة،
كذلك.» نظري استوقف وقد صحيح، «هذا قائًال: املعسكر رئيس فوافقه
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املعسكر: رئيس وقال أجله، من جئنا ما نناقش وأخذنا املكتب يف بعدئٍذ جلسنا
فوق يزحمونه تقريبًا، سجني آالف ثالثة عىل اآلن يحتوي املكان أن من الرغم عىل إنه
بعض أن لنا وبنيَّ باليسري، ليس ذلك أن ولو رابًعا، ألًفا نقبل أن املمكن من فإن طاقته،
فريق فيه يعمل الذي الوقت يف فريق فينام مضاعًفا، استخداًما بالفعل يستخدم الثكنات
يف ممكنًا الحظ لسوء الرتتيب هذا يكن ولم والعمل، النوم الفريقان يتبادل ثم آخر،
املسجونون، به يقوم أن عىل التعاقد تم الذي العمل نوع عىل يعتمد ألنه الحاالت؛ جميع

ة». «األرسَّ من ثالث صف يبنى أن املمكنة الحلول من أن رأيه من وكان
األوسط الصف لكن اليشء، بعض املكان سيزحم الثالث الصف هذا إن «نعم، –

أخرى. مرًة وضحك تقدير.» أقل عىل دفئًا أكثر سيكون
ومعاطفنا قبعاتنا فلبسنا الثكنات، بعض زيارة إىل دعانا فكرته، لنا يوضح ولكي

وتبعناه.
مسافات عىل ووقفوا السالح، شاهري البنادق شاكي الحراسة جنود طريقنا يف رأينا
فتحاتها سدَّت بدهان، مطلية غري خشبية ألواح من مصنوعة الثكنات وكانت متساوية،

خارجها. من واملفاتيح باملزاليج أبوابها وُغلِّقت الخشب، بنشارة
الثكنات؟» هذه من ثكنة كل تسع «كم قائًال: الرئيس سألت

وثالثمائة ثالثمائة بني يقع واملتوسط الظروف، باختالف العدد «يختلف –
وخمسني.»

تئوي الثكنة «هذه منها: واحدة باب يفتح والحارس املعسكر، رئيس قال ثم
النساء.» من وعرش ثالثمائة

السقف ذات املعتمة الطويلة القاعة يف الكلمة بهذه الحارس صاح «وقوًفا!» –
إىل هبطن العليا الرفوف عىل منهن كن وَمْن خفة، يف النداء املسجونات فلبت الوطيء،
كن أنهن والظاهر أربع، أو ثالث إال األرسة عىل يبق ولم وفزع، خوف يف مرسعات األرض
وكن األعمار، شتى من هناك رأيت الالئي النساء وكان النهوض، يستطعن ال مريضات
إال جميًعا يتفقن ولم الشواب، والفتيات العجائز ومنهن مختلفة، قوميات من خليًطا
لرائحة اليشء بعض وتقززت وجوههن، عىل البادي التعب ويف ارتدينها التي الخرق يف
القذرة النوافذ خالل يتسلل يكن ولم املفقوع، البق حرشات ورائحة املنتنة الكثيفة العرق
صغرية كهربائية مصابيح بضعة ورأيت النهار، ضوء من جدٍّا قليل إال القضبان ذوات

حينئٍذ. موقدة تكن لم لكنها السقف، من مدالة
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فكثريات ذلك ومع الهواء، يف عالقة أنفاسنا رأينا بحيث الربودة من الثكنة كانت
وواحدة هنا واحدة لحظت وقد أنصافهن، إال الثياب تغطي تكن لم املسجونات من
من بقطعة ثدييها تغطي أن تحاول ربكة يف وراحت غرة عىل زيارتنا أخذتها هناك
آخر منهن استنزفت فقد الوجوم، وعالهن لألمر يأبهن فلم الغالبة كثرتهن أما ثياب،
ا، جدٍّ السن صغريات فتيات بضع النساء بني وكان الطبيعي، الحياء قطرات من قطرة
والثالثني، العرشين بني أعمارهن فترتاوح أغلبهن وأما وجوههن، تغضنت عجائز وبضع
من بأنهن ثيابهن وبأسمال وجوههن بمالمح منهن كثريات عىل الحكم عيلَّ يتعذر ولم
من فيه كن مما بالرغم وجوههن عىل بادية والتعليم الثقافة آثار تزال فال املثقفات،

وإعياء. قذارة
أقدام، أربع من يقرب منها الواحد عرض عارية، خشبية ألواًحا ة» «األرسَّ كانت
الرفوف من صفني سوى يشء ال اآلخر، فوق أحدهما صفني يف غليظة قوائم عىل وُركِّبَت
كل املسجونات، تنام كانت الرفوف هذه وعىل الفراش، من يشء أي يغطيها ال الخشبية
من وسادات رءوسهن وتحت ثيابهن، إال تغطيهن ال الرفوف، هاتيك من رف عىل منهن
موقًدا رأيت القاعة وسط ويف الوسائد، مكان هناك ووضعتها لففتها أسمالهن بعض
أن سوى املكان حجم إىل بالنسبة صغره ترى إذ يسعك ال املحرتق، الخشب من صغريًا
النساء ليقيض الباب قرب وضعت دالء من قليًال استثنيت ولو واإلشفاق، العجب يأخذك
وال مناضد وال مقاعد فال الحياة، وسائل من شيئًا وجدت ملا الطبيعية، حاجاتهن فيها

اإلطالق. عىل شيئًا
خطابات من معهم يحملونه مما يجرَّدون املعسكر إىل وصلوا ما إذا املسجونون كان
أسوار خارج الحر بالعالم يذكرهم أن عساه ما وكل وأصدقائهم ألقاربهم شمسية وصور
التوافه البسائط حتى أيًضا منهم تؤخذ بل الفراش، أغطية منهم تؤخذ وكذلك السجن،
معدنيٍّا كوبًا منهم كل يعطي ثم واملقصات، األسنان فراجني مثل العيش أدوات من
أو أرستهم عىل األشياء هذه يضعون فكانوا خشب، من وملعقة كذلك، معدنيٍّا وقدًحا
أوراق باستخدام أو كتاب بقراءة قط لهم يؤذون وال الجدران، عىل بجوارهم يعلقونها
ذويهم مع تراسلهم كان وهكذا لإلذاعة، السلكية أجهزة هناك يكن لم وبالطبع وأقالم،

أخرى. جهة من ومستحيًال جهة من عليهم محرًما
من حوض الوطيئة الجدران من جدار جانب إىل كان قد أن أذكر أن نسيت لكني
الحوض هذا إىل دليلنا وأشار املاء، تقطر أنابيب عليه ُركِّبَت للغسل حوض فوقه حديد
صف يضاف أن املمكن من بأنه فكرته لنا يرشح راح ثم الغسل»، «معدات إنه قائًال:
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القاعة تلك يف أخرى مائة العدد يزداد أن يمكن وبهذا الصفني، بني الرفوف من آخر
الالتي املسجونات لشعور مطلًقا يأبه ال ماشية، عىل الكالم يدير كأنه يتكلم كان وحدها،
من قطعة الجدران أحد عىل وقتئٍذ ملحت وقد حديثنا، إىل مصغيات صامتات هناك وقفن
صيغ يف يصوغونها التي عباراتهم من عبارة األبيض بالدهان عليها ُكِتبَت حمراء راية

الحرة. الحياة إىل العودة طريق إنه العمل، الحكم:
مجرمات؟» املسجونات هؤالء «أكل قائًال: سألت خارجون نحن وبينا

يناهضن ممن السياسيات املعتقالت هن هؤالء «كال، املعسكر: رئيس فأجاب
األصناف كل وضعنا الرجال ثكنات يف الثورة، تعاليم يقاومن أو الزراعية األرض شيوعية
عن والعاهرات املجرمات نفصل أن األفضل من رأينا فقد النساء ثكنات يف أما مًعا،

الرجال.» بني منها النساء بني أعقد مشكلة النظام حفظ إن السياسيات،
هذه نساء وكان قليًال، األوىل من أصغر أخرى، ثكنة الحارس الرشطي أدخلنا ثم
الذي املعسكر رئيس أنبأني كما العاهرات، من وبعضهن املجرمات، من جميًعا الثكنة
املفاوضات بأمر مني بها اهتماًما أكثر أني تبني ملا معسكره عن باملعلومات يزودني أخذ

أجلها. من جئنا التي
وال للقادمني، احرتاًما املسجونات وقفت إذ األوىل الثكنة يف حدث ما هنا وحدث
النساء من مئات بضع منظر من السوي الرجل عيني يف أفظع منظًرا الدنيا يف أن أظن
املرأة، إزاء الرجل نخوة يستثري املنظر هذا مثل ألن الثياب؛ املمزقات العليالت القذرات

جبلَّته. يف الجذور عميقة لنخوة وإنها
هنا.» تعايل «ستاروستا، قائًال: إحداهن املعسكر رئيس وأمر

بني تبدو وكانت — الثكنة مالحظة ومعناها — «ستاروستا» األمام إىل وَخَطْت
ثوبًا مىض فيما يوم ذات كان مرقًعا، ممزًقا ثوبًا ترتدي عمرها، من واألربعني الثالثني
أمامنا وقفت وديعة، امرأة سلف فيما يوم ذات كانت أنها عىل قسماتها دلت كما أنيًقا،

خلفها. إىل ويداها مستقيمة،
حرضة يا هنا يرام ما عىل يشء «كل روح: بغري لكنه النربات، واضح صوت يف قالت
للعمل.» ومتأهبات الطعام لوجبة فمستعدات الباقيات وأما مريضة واحدة امرأة الرئيس،

انرصيف.» جميل، «هذا –
جواره، إىل وقفنا الذي الباب من بالقرب الجدار إىل َرت ُسمِّ لوحًة بعيني وملحُت
النظافة بصدد تراعى أن يجب التي القواعد عىل تشتمل مطبوعة قائمة هي فإذا وقرأتها
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فأوًال العقاب: ألوان من العريض بالخط ُكِتَب ما ختامها يف وقرأت العمياء، والطاعة
منفرًدا حبًسا زنزانة يف ُحِبَست القواعد عىل السجينة خروج تكرر فإن قوت، بغري يومان
أو األمر، ألويل يرتاءى بما السجن أجل مدَّ ثالثًا، ذنبًا اقرتفت فإن أسبوع، عن تقل ال مدة
يعربون التي السوفيتية الصيغة وهي املجتمع»، لحماية اإلجراءات «بأقىص عليها ُحِكَم

بالرصاص. رميًا اإلعدام عن بها
حكم تنفيذ إىل مرة ذات اضطر هل املعسكر رئيس سألت الثكنة هذه غادرنا وملا

سجينة؟ يف اإلعدام
منه ظنٍّا القول بهذا الرئيس أجابني املايض.» العام ثورة منذ ذلك إىل أضطر «لم –

كمروفو. يف موظًفا دمت ما إليها يشري التي بالحادثة عامًلا أكون أن بد ال أنني
النساء، بثكنات شبه أتم شبيهة كانت التي الرجال ثكنات إىل بعدئٍذ واستصحبنا
أتيح فقد والروائح، املناظر ألفت قد كنت وملا آخر، جانب يف وتلك جانب، يف هذه
الروس، من املسجونني معظم كان أدق، دراسة أنفسهم املسجونني أدرس أن اآلن يل
واليهود واألرمن والتتار واألتراك األزابكة فمنهم أخرى، جنسيات من كان بعضهم لكن
الوجوه، حليقي يكونوا لم جميًعا أنهم من الرغم وعىل أيًضا، والصينيون بل والبولنديون
أن ذلك مع استطعت فقد والتمزيق، العلة من وصفها يستحيل حالة يف كانوا وأنهم
لعلهم لنفيس: وقلت وامتياز، ذكاء عن نمت التي الوجوه بعض إىل بينهم أتعرف
رجًال بينهم ولحظت املنكود، الحظ أصابهم حزبيون وزعماء وأدباء وأساتذة مهندسون
يكون أن بد ال أنه فأيقنت عيني، يف محدًقا نظر الوقفة، مستقيم الكتفني عريض طويًال
الغالبة الكثرة لكن العسكرية، بزته يف يكن لم أنه ذاك يقيني من ينقص ولم عسكريٍّا،

والعمال. الفالحني سواد من — طبًعا — كانت
صغريتني عينني ذا األنف أجدع البنية قوي رجًال الثكنات إحدى يف املالحظ كان

بالدهاء. المعتني
البندق.» كارس هو «هذا إليه: مشريًا املعسكر رئيس قال

البندق؟» بكارس تسميته «وفيَم فسألته:
وضحك األقاليم.» من كثري يف اللقب بهذا ُعِرَف وقد الخزائن، بكرس «مشهور –
يضعفون ال ألنهم السياسيني؛ من الثكنات مالحظة يف أمهر «املجرمون قال: ثم الرئيس

السياسيون.» يضعف كما
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يحتقرون السجناء من املجرمني معظم «إن مبتسًما: السياسية الرشطة رجل وقال
عىل يزيدون ال إنهم … الشعب أعداء من ليسوا املجرمني هؤالء إن السياسيني، املعتقلني

القانون.» طاعة عىل خرجوا أوغاًدا كونهم
السياسيني؟» إىل املجرمني نسبة «ما سائل: منا وسأل

عرشة بني يرتاوح رقم عىل العادة يف نسبتهم تزيد ال املعسكر هذا يف «املجرمون –
يف بينهم نفرق ال بالطبع لكننا العاهرات، يشمل العدد وهذا مائة، كل يف عرش وخمسة

املعاملة.»
إذ السياسية، الرشطة ضابط من أوىف معلومات جمعت عائدين، طريقنا يف كنا وملا
أقارب يعرف ال العادة ويف الثكنات، يف بالتدخني لهم يسمح ال املسجونني أن منه علمت
عليهم صدر الذين يوضع أن هي الجارية والقاعدة يكون، معسكر أي يف املسجون
بحيث بالسخرة العاملة الجماعات زمرة يف يحرشون أو السجون يف قصرية بمدة الحكم
أو سنوات بخمس أحكام عليهم صدرت ملن — كبري حد إىل — املعسكرات تخصص

املؤبد. بالسجن الحكم عليهم صدر ومن أكثر، أو عرش أو ثمان
الذين ألن لها؛ أهمية ال السجني عىل بها ُحِكَم التي السجن مدة طول أن والواقع
ذلك باعتبار املدة نهاية عند رساحهم يطلق فليس ا، جدٍّ قليلون منهم رساحهم يُْطَلق
السيايس القسم رياسة من حالة كل يف خاص أمر استصدار من بد ال بل طبيعيٍّا، إجراءً
أنه إال مربر أو أساس غري عىل الحكم مدة من يزيد العادة يف القسم وهذا موسكو، يف
يسمح قلما رساحهم أطلق من وحتى كامًال، املسخرين العمال بعدد يحتفظ أن يريد
كانوا بل — اإلطالق عىل منهم ألحد بذلك سمح إن — األصلية بالدهم إىل بالعودة لهم
يف سيبرييا من النائية األجزاء يف تعيينًا لهم تعني أقاليم يف يستقروا أن أمًرا يؤمرون
يكاد بأرسها مجتمعات ترى ولذلك األقىص؛ الشمال أو األقىص الرشق يف الحاالت معظم

السجون. خريجي من كلهم الكثريون أفرادها يتكون
األقىص الشمال معسكرات أعني — سمعتها حيث من سوءًا املعسكرات أشد ففي
أربعني أو ألًفا ثالثني عىل معسكر كل يحتوي كان — سيبرييا أعماق ويف األقىص والرشق
يف َص ُخصِّ فقد مخيف حد إىل عالية هناك الوفيات نسبة كانت وملا املسجونني، من ألًفا
فيه تقيض املوتى دفن سوى لها عمل ال فرق أنفسهم املسجونني بني من املعسكرات تلك

يوم. كل ساعة عرشة أربع أو عرشة اثنتي
والخبز — لتونا زرناه الذي املعسكر يف للمسجونني ف تُْرصَ التي الخبز كمية كانت
عرشة إحدى من (أي جرام ثمانمائة أو ثالثمائة بني ترتاوح — الرئييس طعامهم هو
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يكلف الذي العمل لنوع تبًعا تقل أو الكمية تزيد وإنما يوم، كل ثالثني) إىل أوقية
كان ثم أنتجها، التي اإلنتاج وملقادير اقرتفها التي الجريمة ولنوع بأدائه املسجون
وكذلك اليوم، يف مرتني الخرض أو البطاطس من رقيق حساء ذلك فوق لهم ف يُْرصَ
املسجون عجز ما فإذا آن، بعد آنًا مقدد سمك لهم ف يُْرصَ كان كما البليلة، من طبق
يف شاعت لذلك الكميات؛ هذه بتخفيض عوقب إنتاجه، إليه طلب الذي املقدار إنتاج عن
وغريهما، والدوسنتاريا اإلسقربوط مثل الغذاء قلة عن تنشأ التي األمراض املعسكرات
عدد إال املسجونني من شهدت من بني يكن ولم بالصقيع، األجساد تآكل شاع كما
الصحة عىل الظاهرة األدلة من ذلك وغري امللتهبة والعيون الدامية القروح من خال قليل
ساد كالذي الحقيقية، صورته عىل الرق نظام البالد من بلًدا ساد إذا إنه املتدهورة،
نظاًما يمثلون الحالة هذه يف العبيد فإن األهلية، الحرب قبل — مثًال — املتحدة الواليات
ال اللتني والحماية الرعاية من يشء كل يف حق األقل عىل لهم يكون ولذلك اقتصاديٍّا؛
حاًال ذلك من فأسوأ السوفيت الرقيق أما العمل، يف يعيننا الذي الحيوان عىل بهما نبخل
يفضل — السوفيتية الدولة وهو — ومالكهم ينفد، ال يكاد فموردهم تقاس، ال بدرجة
يتكلف أن عىل زرافات املوت إىل بهم يلقي أن — يظهر فيما — االقتصادية الوجهة من

وكسائهم. غذائهم نفقات
ذكرها؟» التي الثورة هذه «ما سألُت:

١٩٣٨م عام أواخر يف حدثت الثورة «تلك وقال: الحزب رس كاتم بالجواب فتطوع
من شكواهم وكانت … للعمل معسكرهم من يخرجوا أن املسجونني بعض رفض حني
أربعة بالرصاص وُرِمَي الشديد، الحزم موقف بالطبع منهم اإلدارة فوقفت الطعام، سوء
مرأى عىل املعسكر يف القتل وتم وامرأتان، رجًال عرش اثنا منهم الحركة، زعماء من عرش
من الثكنات من ثكنة كل من اختري ثم ليشهدوا، صفوا الذين املسجونني جميع من
هنالك وليس خارجه، من الشائكة األسالك لسور مالصقة لهؤالء املقابر حفر يف يمثلها
أن وطبيعي األذهان، يف حية الحادثة تلك ذكرى دامت ما أخرى فتنة بوقوع احتمال
قدر بأي يسمح زمن يف فلسنا مسجونيه، من شاء من إعدام حق املعسكر رئيس يخول

الشعب.» أعداء معاملة يف السمج التهاون من
من سالمته عىل القائل يؤمن أن منها الغرض كان األخرية العبارة أن وواضح
حميم صديقي يصحبنا كان الذي السياسية الرشطة ضابط إن نعم، السياسية، الوجهة

للخطر؟ التعرض فيَم لكن الحزب، رس لكاتم
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أرجئ ألفان، وعددهم العبيد لعمالنا املساكن تهيئة ملشكلة حل إىل نصل أن وقبل
الدواوين. رجال بلغة «ُحِفَظ» أو كله املرشوع

كومة يف به ح ُطوِّ قد «كمروفو» يف مجهود من بذلُت ما كل أن أظن أكن لم
من ذلك ألن ديسمرب؛ آخر يف موسكو إىل مفاجئة دعوة تجيئني أن رسني لذلك القمامة؛
أن أظن كنت نعم «إيرينا»، مع الجديدة السنة برأس االحتفال فرصة يل يتيح أن شأنه
الرفيق وجدت لكني ١٩٤٠م، لعام مرشوعاتنا يف نهائية مشاورة تعدو ال األمر خطورة

التجهم! شديد كوزفينكوف
املركزية اللجنة أصدرته قراًرا أن وهو أندريفتش، فكتور يا خرب لك «عندي يل: قال
فقد «كمروفو»، يف األنابيب خراطة صناعة مرشوع يف مؤقتًا العمل بوقف يأمر العليا
بما االحتفاظ من أكثر يكفي ال مبلغ وهو املرشوع، ذلك عىل تُنَْفق روبل بمليون اكتفوا

منه.» أتممناه
املبهوت. نظرة إليه فنظرت

اإلعجاب يستثري ا حدٍّ باألمر بلغنا حتى الجبابرة جهد بذلنا لقد مستحيل، «هذا –
ينفذ؟» أن القرار لهذا يمكن كيف يشء، بكل

مشورتي، تُْطَلب ولم األنابيب، لصناعة العليا للهيئة رئيًسا إال فلست تسلني، «ال –
منك.» حرية أقل لست إنني وبينك، بيني قرارهم، فحوى بتبليغي اكتفوا

كميات وهناك اإلعداد، يف الروبالت ماليني أنفقت «لقد قائًال: حديثي فاستأنفت
املرشوع أن يعلم سيربيا يف بالصناعة إملام له من وكل للعمل، معدة البناء مواد من هائلة

كله؟» هذا وراء ترى يا فماذا عنه، غنى ال
قد دمنا فما الجديد، الدويل املوقف هو ذلك إىل الباعث أن زعمه أستطيع ما «كل –
ألننا الدفاع؛ مرشوع يف العجلة إىل يدعو ما فليس أملانيا، مع صداقة عىل اآلن أصبحنا

مؤقتًا.» نؤجلها أن نستطيع
األقىص؟ الرشق بأخطار يشء كل قبل متصًال «كمروفو» مرشوع يكن ألم «لكن –

هناك.» تزال ال اليابان إن
وظني فيها، نخوض أال لنا وخري العليا، بالسياسة تتعلق أمور هذه لكن «نعم، –

الوقوع.» قريب ليس كذلك الياباني الخطر يجعل السوفيتي األملاني التعاهد أن هو
املسئول، املدير فأنا أمر من يكن فمهما كوزفنكوف؟ رفيقي يا أنا مصريي «وما –
رأيي الحزب أبلغ أن واجبي من أليس التحضري، أعمال يف الروبالت ماليني أنفقت ولقد

قرارهم؟» يف
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أعلم وكنت الخطر، مواضع أتحسس أن علمتني قد األعظم التطهري حركة إن
األخطاء عىل الالئمة عليه فتنصب بريء موظف الفخ يف يقع أن األمور أسهل من أنه
يف العمل ووقف العليا، الحكومية الدوائر رجال من األمر أولو فيها يزل التي الفاحشة

الغلطات. أفحش من غلطة لعيني يبدو «كمروفو»
أعمالك تنهي أن هو تعمله ما كل أندريفتش، فكتور يا الصمت عليك «أقرتح –
نقف أن بالفعل «كمروفو» يف املقاولني هيئة أمرت ولقد هنا، إىل وتعود «كمروفو» يف

العمل.»
هذه يف نفيس مع أعرتك ظللت صامتًا؟ القرار بقبويل نصحه إىل أستمع هل ترى
العليا الدوائر يف األمر أويل إىل إساءة ذلك لعد رأيي عن عربت فلو عدة، أسابيع املشكلة
موقًفا وقفت إذا أخرى جهة من ولكني ضدي، العداوة بذلك وألثرت القرار، اتخذوا الذين
وبرودة استهتاري دليل أنه عىل قادم تطهري يف بموقفي أواجه قد األمر، هذا إزاء سلبيٍّا
عسكرية ألهمية له فإن املرشوع، هذا أمر من يكن فمهما البلشفية، تجاه حماستي
يصبون عمن حينئٍذ فيبحثون الدويل، املوقف تغري أخاف أن حقي من وكان عظمى،
والتأهب، االستعداد تركهم يف خسار من يصيبهم عما تنفيًسا رءوسهم عىل النقمة
الهيئة تالم ال وحينئٍذ الشعب»، «أعداء من الجديدة الطائفة بهذه العذاب وينزلون
إنما يخطئون، ال التعريف بحكم ألنهم العليا؛ الدوائر يف الحكم رجال وال العليا املركزية
املوضوع يف تفكريي أن كله هذا إىل أضف يشاهدون، براءة يف يقفون ممن أمثايل يالم
وقف يف الرجاء خيبة أحس كنت إذ ذاك، إذ الشخصية عاطفتي بصبغة مصطبًغا كان

املرشوع.
املميت النظام ظل يف حتى عمله، يف نفسه يدمج أن إىل بطبعه ليميل اإلنسان إن
قذفت لذلك ونظامها؛ الدولة ترصف تحت الحياة ويضع اإلنسان طبائع يتجاهل الذي
أوًال لجسامته كبريًا اهتماًما به اهتممت ألنني «كمروفو»؛ مرشوع يف نفيس يف ما بكل
التصميمات وأضع أجاهد تراني فكنت ثانيًا، سيبرييا ملستقبل بالنسبة خطره ولعظيم
الخيال بعني رأيتها التي الشامخة اآلالت هاتيك سبيل يف املوظفني صنوف كل وأعارك
أدراج ذهب قد الجهد ذلك كل أن أعلم أن عيلَّ يسريًا يعد ولم املكان، ذلك يف ناهضة

الرياح.
الذي بالطريق يختص فيما الوساوس عني انجابت حتى «كمروفو» إىل عدت وما
حدث، الذي لالنقالب الغم من حالة يف املدينة شيوخ وجدت أني ذلك أسلكه؛ أن ينبغي
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إرسالهما اعتزمتا رسميني تقريرين نوفوسيربك يف اإلقليمية واللجنة املحلية اللجنة وأعدت
أن تقريرهما يف وذكرتا اتُِّخذَ، الذي القرار يف النظر إعادة بهما تتوسالن موسكو إىل
رسم قد الحيوية املصانع من كبريًا عدًدا هنالك وأن فسيحة، خطوات خطا قد املرشوع
التقريران امتدح ثم الصلب، بأنابيب يمدهم الذي الجديد املصدر هذا أساس عىل خطته

به. أدرته الذي األسلوب عىل بالثناء واختصاني املرشوع إدارة
أنني بعدئٍذ تبني ولقد طلبتا، فيما اللجنتني أؤيد أن سوى أمامي سبيل أال فوجدت
املركزية اللجنة إىل تقريًرا رفعت أني ذلك طويًال؛ أمًدا لعنته الزمتني ً خطأ أخطأت بذلك
يف االستمرار فيه ألتمس الحديد، تعدين صناعة وزير «مركلوف» الرفيق وإىل للحزب

كمروفو. منشأة
السخط من عيلَّ أثار قد ترصيف أن وجدت أن ألبث لم موسكو، إىل عدت وملا
وللطوائف الشخصية للحزازات ميدان إال هي إْن سوفيتية هيئة فكل أتوقعه، لم ما
كان ما إذا محتومة نتيجة الحالة هذه تكون أن وتوشك املتقدة، وللغرية املتنافسة
ثارت قد «كوزفنكوف» فهذا األمور، تقرير يف الكلمة السيايس والنفوذ السياسية للمهارة
من كثري يف عارضته الذي «جولوفاننكو» مساعده وهذا بنصيحته، آخذ لم ألني ثورته؛
وجد قد ذا هو وها طويل، زمن منذ العداء يل يضمر يظهر فيما كان الهندسية املسائل

نحوي. غيظه مشاعر كل فيه يخرج الذي املتنفس
يف معي يتفق الذي الوحيد الرجل هو كان «مركلوف» األعىل رئيسنا أن والظاهر
ولقد يكون، أال كاد أو يؤيدني، أن له يتيح الذي املوقف يف يكن لم لكنه النظر، وجهة
اللجنة شكلتها خاصة لجنة أمام البحث موضع كانت كلها املعادن صناعة أن ا رسٍّ أنبأني
وهو تيفوسيان» «إيفان أعضائها بني وكان «مالنكوف»، رأسها وعىل للحزب، املركزية
قد أنه يف يشك ال إنه «مركلوف»: يل وقال ستالني، لدى الشديدة بالثقة يحظى أرمني
حدث، ما وذلك سيئات، من التعدين صناعة يف تراكم ملا ضحية اتخاذه إىل النية اتجهت

«تيفوسيان». محله ليحل منصبه من نقل أن يلبث لم إذ
تقريري، إزاء املركزية اللجنة رأته عما يشء يبلغني أن دون شهر من أكثر ومىض
أرسل أن السياسية األمور يف بالحذر يتصفون ممن أصدقاء ونصحني القلق، فأخذني
من كان إذا اإلجراء هذا أن عىل الشخيص، ستالني مكتب إىل ذاك تقريري من نسخة
التعدين صناعة وزارة رجال من عيلَّ تهبط قد التي املبارشة العقوبة رش يقيني أن شأنه
من أن شك فال الخطر، مصادر من مصدًرا أو لهم إهانة ترصيف يف رأوا قد كانوا إذا

أعينهم. يف جريمتي شناعة من يزيد أن كذلك شأنه
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لفقوا أنهم ذلك الخاص؛ صالحهم إليه دفعهم مضاعًفا انتقاًما مني انتقموا وقد
عامني مدى شغيل يف نجحوا وبذلك — بعد فيما بالتعليق سأتناولها — عجيبة قضية عيلَّ
سجني؛ إىل يوفقوا لم أنهم ومع تفصيالتها، لغرابة الضحك تثري قضائية بأمور كاملني
يف القلق يبعثوا أن إىل ُقوا ُوفِّ فقد األمر، آخر العليا املحكمة يف تامة برباءة ظفرت ألني
الوثيق لالتصال إنسان أي يشتهي مما أكرب فرصة يل يتيحوا وأن عدة، شهوًرا نفيس

السوفيتي. الترشيع بدقائق
منتظًرا قضيتها التي الفرتة يف األنابيب صناعة رياسة من مرتبي أتقاىض لبثت
كل «إيرينا» فاصطحبت أتعوده، لم الذي الفراغ أحىل كان وما جديد، منصب يف تعييني
أحبها ما أكثر موسكو ألحب وإني واملرقص، واألوبرا املوسيقى وحفالت املرسح إىل مساء
أيام الصمت من جو يسودها حني — الروس من الغالبة الكثرة شأن ذلك يف شأني —
فوق أطباق فيها الحياة تكتنف حني البلور، كأنه الليل ويلمع النهار يقرص حيث الشتاء

الثلج. من أطباق
القليلة األوروبية العواصم إحدى ١٩٤٠م عام من األوىل األشهر إبان موسكو كانت
عىل برهانًا وأعادوها الحقيقة هذه أعلنوا ولطاملا حصاًرا، عليها الحرب ترضب لم التي
إال الحرب أخبار ينرشون ال وكانوا بالغة، حكمة من املحبوب ورائدنا زعيمنا أوتي ما
يشء، يف تعنينا ال أخبار هي كأنما الجرائد من األخرية الصفحات يف الصغري بالخط
يقرءُونها وكانوا األخبار، تلك بقراءة الصحف قراءة يبدءُون الناس كان فقد ذلك ومع
بالدنا بأن الرسمية الدوائر تزعمه ما صدق يف الشك إىل بغريزتهم واهتدوا م، تفهُّ يف
الشعور فلعل يدري؟! ومن املنترش، الوبال ذلك من بمنجاة النهاية إىل تظل أن يمكنها
الفنية والحياة االجتماعية الحياة أكسب الذي هو أمدها بنا يطول لن السكينة حالة بأن

حركة. لها تهدأ لم حيوية أكسبها إذ الشتاء؛ ذلك ا خاصٍّ لونًا العاصمة يف
إيلَّ وُخيَِّل املاضية، األعوام يف ألفنا عما البيوت يف الناس يعقدها الحفالت زادت
بصبغة املنظر واصطبغ توهًجا، ازدادت القليلة الكهربائية والالفتات الطريق أضواء أن
الفنادق كربيات يف وبخاصة العاصمة، يف األملان والضباط املوظفني لوجود عسكرية

واملطاعم.
أن وذلك أخرى؛ صورة عىل املحايدة العاصمة هذه يف الحرب بوادر ظهرت وكذلك
أن وسعه يف كان ملن معينة سلًعا الدولة تبيع حيث — املفتوحة باملتاجر يسمونه ما
بصنوف فجأة غصت قد — قصوى حدوًدا الحكومة لها تحدد لم التي أثمانها يؤدي
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وجبن وشكوالته وسجاير وأحذية وأثواب حلل رؤيتها: نألف لم التي األجنبية السلع
بالد غري من استريادها يف ريب ال التي السلع من هذه غري ومئات محفوظ، وطعام
األحمر، الجيش احتلها التي الحدود مناطق من السلع هذه علينا فاضت السوفيت،
تقدم ملا ثم والفنلندية، البولندية األرايض من األمر بادئ تأتينا الكماليات هذه وكانت

بسارابيا. يف ثم البلطي دول يف غنمناها التي الغنائم نعرض بدأنا العام،
من األرايض هذه «نحرر» كنا إننا لقلنا: الدعاوة، تقوله كانت بما أخذنا ولو
اهتزت فقد الواقعية العملية الوجهة من أما الفقر، براثن ومن الرأسماليني استغالل
متناول يف الرأسمالية البالد تنتجها التي األعاجيب هذه رأوا حني موسكو أهايل نفوس
بهذه ازدانوا وقد السوفيت املوظفني ألوف ترى وكنت «االشرتاكي»، بلدهم داخل أيديهم
بغري أحيانًا املبالغة يف ترسف كانت التي الحكايات أعجب أخذت كما املسلوبة، الرشاقة
من السوفيت املحررون عليها يستوىل كان التي الفاخرة األشياء عن تقص والتي شك،
عىل تدور األشياء هذه مثل عن الحكايات أعجب أخذت أقول: يغزونها، التي املناطق

العاصمة. أنحاء يف األفواه
كائنًا السوفيتي واملواطن مالئم، منصب عن يل تبحث األنابيب صناعة رياسة كانت
له يعينونه مكان أي يف به يكلف عمل أي يرفض أن بالطبع وسعه يف ليس كان من
ما إذا املستطاع بقدر األمر صاحب يشاورون ذلك مع ولكنهم إنذار، سابق وبغري جزاًفا
عرضت وقد الحكمة، تقتضيه يشء عمله عن رضاه ألن خطرية؛ مسئولية ذا املنصب كان
ما منطقة يف التعدين مصانع من مصنع عىل التام اإلرشاف يل يكون أن الوزارة عيلَّ
مصنع يف املهندسني كبري منصب يف استشاروني وكذلك سيبرييا، رشق يف بيكال وراء
لكن جوركي، منطقة يف للتعدين ملصنع مديًرا تعييني يف فكروا أن أيًضا وحدث بأورال،

التنفيذ. إىل سبيله يجد لم كله هذا من شيئًا
وتحرقت متجوًال أنفقتها التي األيام سئمت فقد لنفيس، أردته عما سألتني إن أما
ألنها موسكو؛ يف بقيت لو أتمنى كنت مستقرة، عائلية حياة إىل نفيس أعماق من شوًقا
تحقيق إىل السعي اقتضاني ولقد البالد، أنحاء سائر إىل بالقياس جنة عيني أمام بدت
عضو «أندريف» فيه استخدمت سيايس نفوذ من وشيئًا لبقة مناورات بعض الغاية هذه
مصنع يف بموسكو، منصب يف َ أعنيَّ أن األمر آخر يل تهيأ حتى العليا، السياسية الهيئة
بدرجتني أدنى يقع متواضًعا منصبًا وكان العاصمة، ضواحي يف وهي «فييل» يف تعديني

العاصمة. يف كان ألنه به رضيت لكني قبل، من شغلتها التي املناصب من
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الحديثة األساليب فيه وأدخلوا وسعوه لكنهم الثورة، قبل أنشئ مما املصنع هذا كان
عىل يُْطَلق الذي االسم بنفس يسمى وهو عامل، ألف نحو وبه األخرية، السنوات يف
يصنع ما وأهم — األنابيب صناعة رياسة أي — بستال» «جالفنر كله الصناعي االتحاد
فقد املهندسني، لكبري مساعًدا فيه منصبي كان وملا الصلب، من وأنابيب رشائط فيه

فعًال. اإلنتاج تبعة عاتقي عىل وقعت
صحبتهم يف ولبثوا املصنع، هذا يف مًعا يعملون اإلداريني املوظفني كبار كان
فهو املصنع هذا مدير أما العرى، وثيقة عصبة منهم تكونت ولذلك طويًال؛ أمًدا هذه
قوي الجلدية، بالبقع كله وجهه انتثر قد الشعر أحمر طويل رجل وهو «مانرتوف»،
بالجانب يتصل ما بكل التام جهله إخفاء إىل يميل وهو بنفسه، نفسه علم غليظها، البنية
بعض له وكانت وعجيج، ضجة من يثريه بما هذا جهله إخفاء إىل يميل العمل، من الفني
السيايس، الرصيد هذا عىل يعيش يزل ولم األهلية، الحرب إبان قتاله يف اكتسبها الشهوة
هذه لبثت فقد طوال، أعوام مدى صناعية مرشوعات برياسة قام أنه من الرغم فعىل
تكون الذين املهندسني يرفض أحيانًا كان بل يفهمه، ال لغًزا سريها وكيفية املرشوعات

األعمال. هذه مثل بدقائق دراية لهم
الحزب رس أمني كان الذي «يجوروف» الرفيق هو األول وسنده الحميم صديقه كان
وهو املصنع، بذلك املخصوص للقسم رئيًسا كان كما شئون، من املصنع يمس فيما
التصاله بمكانته يعتز منفوشان، كبريان حاجبان له عمره، منتصف يف ميلء قصري رجل
املصنع أجزاء خالل مشيته يف اختال ما فإذا السياسية، الرشطة من االقتصادي بالقسم
ظهره وراء العمال تهامس النفوذ، عالمات من يبديه أن استطاع ما مبديًا ومكاتبه،
سيئ أثر خالله الهائشني لحاجبيه كان عاًما جواره يف أنفقت الصغري»، «ستالني قائلني:
الداخلية العصبة هذه أعضاء وثالث نفيس، رساج أطفأ ظالٍّ عيلَّ ألقيا كأنما روحي قتل يف
يف اللون، قاتم جورجيا، أهايل من وهو شفييل» «بابا الرفيق النقابة، قسم رئيس هو
ونفًرا املصنع صحيفة محرر الثالثة هؤالء إىل أضف الدسائس، حبْك نحو ميل جبلَّته
أفراد يشبه ما وتكون مًعا، تلعب كانت الطائفة هذه كل العاملني، الشيوعية أنصار من

الواحدة. األرسة
لزيادة جبارة جهود بُِذَلت ستالني، صديق «تفوسيان» الجديد، الوزير عهد ويف
املوعد يف صناعته يطلب بما الوفاء عىل جزاء كبرية عالوات ترصف فكانت اإلنتاج،
مئوية نسبة كل عىل اإلدارة بيدهم ملن ذلك عىل زيادة مالية مكافآت ترصف ثم املطلوب،
أن تستطيع ال مصنعنا يف الداخلية العصبة كانت وملا املطلوب، اإلنتاج عىل بها يزيدون
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املوظفني كبار تشمل بحيث املكافآت تلك نطاق يمتد أن دون مكافآت لنفسها تقرر
إليه مضاًفا مرتبي فيها بلغ شهور مرت حتى املال، من بوفرة زودوني فقد الفنيني،
الشهور يف مكاسبنا كانت ذلك وعىل روبل، وخمسمائة آالف أربعة عىل يزيد ما العالوات

وعرشين. خمًسا أو مرة عرشين العادي العامل دخل يساوي الرابحة
يف صغريتني غرفتني من تتألف نسكنها التي «الشقة» كانت الثروة، هذه رغم لكن
روز شارع ٥ رقم وهو املدينة، قلب يف يقع ثالثة طوابق ذي بناء من األعىل الطابق
وخدمها بأثاثها البهو تحتل األرس من طائفة وكانت فندًقا، يوم ذات كان الذي درفنكا
ورئيس الشباب، سن يف وهي وابنتها سابقة راقصة جرياني فمن املختلفة، ومشاكلها
إذ النفس، ممرورة الجسم مرتهلة وهي سابق تاجر وأرملة وزوجته، مصنع يف عمال
املنصب رفيع وموظف مىض، فيما الفاخرة أثوابها هالهيل سوى ثياب من لها يبَق لم
تقيم ال خادمة سوى لنا يكن فلم نحن أما خدم، األرس لبعض وكان الوزارات، إحدى يف

يوم. كل لخدمتنا تجيء لكنها معنا،
موسكو أهل من املتنوعة املجموعة لهذه مالصقة جرية يف إقامتنا من الرغم وعىل
عىل بعًضا؛ بعضنا ونضايق نشتبك فتئنا ما حتى بيننا التالصق اشتد إذا عدة، أعواًما
الناس هؤالء نفوس يف التغلغل نستطع لم عدة أعواًما املالصقة الجرية هذه من الرغم
كل تكتنف كانت التي الريبة موجة تكتنفنا كانت فقد املعرفة، حق نعرفهم بحيث
يحرج الذي التالصق هذا مثل يف تعيش أن اضطراًرا اضطرت القبيل، هذا من جماعة
إىل بعضهم الناس قلوب يجذب الشدائد يف االشرتاك أن خياله يوهمه كان فمن الصدور،
بحيث الشيوع، اشرتاك سواه مع باالشرتاك موسكو يف شقة يف قط يعش لم فإنه بعض،
مطبخني نقتسم أفرادنا كثرة عىل جميًعا كنا املكان، يسعه مما أكرب عدد املكان يسكن
فكنا املشرتك، البهو يف واحد تليفون لنا كان كما واحدة، مياه ودورة واحًدا وحماًما
املناقشات وعن تدور التي الغزل أحاديث وعن تنشب التي املشاجرات عن آذاننا نصم
إىل تضيف أن ولك إليه، منا كل سارع التلفون دق ما إذا حولنا، قائمة فتئت ما التي

مخربون. الجريان هؤالء بني يكون أن يف شك من ساورنا ما هذا كل
شقتنا يف السيايس القسم مخرب أن الحرب، إبان طويل بزمن بعدئٍذ يل تبني ولقد
فكانت التاجر، أرملة «سلينا» هو املخرب ذلك كان فقد ريبتنا، عن السكان أبعد هو
تقريرها تقدم ثم الغرف، أبواب عند كالمنا إىل وتتسمع التليفونية محادثاتنا إىل تنصت
أن من خوفها هو الحرفة هذه إىل دفعها ما أن يف شك وال السيايس، القسم إىل بانتظام
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لها يتاح كيف تساءلنا ما وكثريًا للشيوعية»، «معادية باعتبارها قيص مكان إىل يبعدوها
عرفت حني جوابه عرف التساؤل هذا لكن التموين، مواد من إضافية بكميات تظفر أن

واحد. بهو يف يعيش كان الذي مجتمعنا يف مهمتها بعد فيما
الجرية، روابط تربطها جماعة املصاعب كل رغم ووجدنا املرأة، هذه استثنيت ولو
الصميمني، الروسيا أهل شأن ذلك يف شأننا العابرة، خصوماتنا ننىس ما رسعان فكنا

ملعونته. استعداد عىل جميًعا كنا النكد، أسباب من يشء أحدنا عىل هبط ما وإذا
الضيق عيشة نعيش كنا — له أسلفُت مما الرغم عىل — أننا قارئ يتوهمن وال
ظفرت إذ مجدودة «إيرينا» كانت فقد الروسية، املدن يف الحياة ظروف إىل بالقياس
إىل أوفق حتى الجميل، الحظ ذلك وقاسمتها بموسكو، ممتاز حي يف الشقة هذه بمثل
الرجاء عن أنقطع ال فكنت البناء، طريق يف ذاك إذ كانت التي املنشآت أحد يف مسكن
من وأثاث بيان تلك شقتنا يف لنا وكان التوفيق، ذلك أصيب لعيل مرة والتحايل مرة
أصدقائنا من زارنا ما إذا فكان زيتية، صور وبضع ثمينة وبسط الجيد الكابيل خشب
فيه نحن ما عىل قلوبهم من صادرة غبطة يغبطوننا أخذوا حظنا، مثل يسعدهم لم من

رغدة. حياة من
يف قضيتها التي املدة منها استثِن أعوام، ثالثة عىل يزيد ما املكان هذا يف أقمت
إىل العملية حياتي يف أيام من عشته ما أقرب الثالثة األعوام هذه فكانت األحمر، الجيش
من طويلة ساعات «فييل» يف األنابيب مصنع يف أشتغل كنت املستقرة، العائلية الحياة
عرشة الثانية أو العارشة إىل صباًحا الثامن الساعة منتصف من أشتغل فكنت النهار،
مبكرة ساعة يف فيها العمل من أعود التي األمسيات ويف العطلة، أيام يف لكني مساءً،

سعيدة. عائلية بحياة األمر آخر ظفرنا قد أننا «إيرينا» مع أشعر كنت ما، نوًعا
ومن الحزب أعضاء من فمعظمهم أصدقائي أما آن، بعد آنًا أضيافنا نستقبل وكنا
أصدقاء كان بينما الفنيني، األخصائيني ومن العليا، املركزية واللجنة الكرملن موظفي
أصدقائي طائفة عىل اليسري من يكن فلم موسكو، يف واألدبية الفنية الدوائر من «إيرينا»
ذلك إىل استطعنا ما بينهما باعدنا لذلك ا؛ تامٍّ امتزاًجا تمتزجا أن أصدقائها وطائفة
قط يؤد لم الذي زواجنا عىل يدل رمًزا الطائفتني بني املباعدة هذه كانت وربما سبيًال،
أن يستطيعان الناس من الفردين أن يل تبني لقد حتى بيننا، عميق تام اندماج إىل

واحدة. حياة يف حياتهما تندمج أن دون واحرتام حب كل يتبادال
واجتماعاتي السياسية ومحارضاتي الحزب يف وعميل املصنع يف مناشطي وكانت
حياتها نوع يف «إيرينا» تألفه لم مما كانت األشياء هذه كل الهندسية، واهتماماتي
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أن ذلك إىل أضف تدخلتا، قلما لكنهما تتماسان ودنياها دنياي فكانت واهتماماتها،
شئونهم عن زوجاتهم إبعاد إىل يميلون — سالمتهم عىل حرًصا — السوفيت املوظفني
بعمل األرسة علم قل كلما أنه التجربة علمتهم إذ سياسية، أو كانت مهنيًة الخارجية،
املطلقة الدولة يف فاملوظفون األمر، نهاية يف لسالمتهم آمن ذلك كان ومشاكله، عائلها
من نوا يؤمِّ أن يحاولون رقابهم، عىل دائًما مسلطة والسجن التطهري وسيوف السلطان،
إطالًقا. منها بيشء صارحوهم إن ذلك شئونهم، من قليل عىل إال يطلعوهم بأال يحبون،
عميل شئون يف «إيرينا» إىل تحدثت قلما أني هو فالواقع أمر، من يكن ومهما
من الرغم عىل السياسية، ووساويس خواطري من يشء عن قط أحدثها ولم الصناعي،
متاعبي عبء من التخفيف إىل أتوق كنت ما أكثر وما العواطف، متقدة ذكية امرأة أنها
أن من خويف لكن كالًما»، فؤادي يف يضطرب ما «إفراغ إىل أتوق كنت فيها، بالحديث

الحديث. عن لساني يلجم دائًما كان «الخطرة» السياسية خواطري تشاطرني
عىل الجاثمة همومك ما فيتيا، عزيزي يا يل «قل قائلة: إيلَّ تتوسل كانت ما وكثريًا
عىل أعينك أن وسعي يف أليس أنا؟ اقرتفته خطأ أيشقيك يشقيك؟ الذي ما صدرك؟

أنبأتني!» ما إال هللا نشدتك همومك؟
نفيس أجهد أني األمر يف ما كل إصبع، وال يد األمر يف لك ليس حبيبتي، يا «كال –

«… القلق إىل يدعو ما ثمة فليس أطيق، ما فوق العمل يف
الحكومة تلقيه ما ظل يف سوية منزلية حياة يف يطمع أن إلنسان يمكن كيف

الرءوس؟ يف اإلرهاب عوامل من املستبدة
يستفرسني األنابيب صناعة رياسة من خطابًا يونيو شهر يف يوم ذات تسلمت
فاحرتت كمروفو، يف كنت أن أيام التجارية للشئون مساعدي رصفها التي املبالغ بعض
هذا أن األوىل للوهلة أدرك لم ألني بدء؛ ذي بادئ له أفزع لم لكني الخطاب، هذا أمر يف
ممن وآخرون «جولوفاننكو» دبرها مني، لالنتقام محبوكة مؤامرة نتيجة كان الخطاب

اللباقة. من شيئًا فيها أراِع لم إساءة إليهم أسأت
عالية مناصب يشغلون ممن معينة لطوائف يخول السوفيتي، القانون بمقتىض إنه
كبرية إضافية مبالغ يتقاضوا أن وسيبرييا، األقىص الرشق مثل البالد من نائية أجزاء يف
تتحدد وإنما وغريها، االنتقال نفقات من يتكلفونه ما لقاء مناصبهم، يف تعيينهم عند
إدارة وبني حدة عىل فرد كل بني رسمية شخصية اتفاقات وفق املبالغ هذه مقادير
العقود هذه مثل هناك يكن لم أنه كثرية حاالت يف حدث ولقد يستخدمه، الذي املرشوع

مصنعي. يف األعمال اقتضتها التي املبالغ لتحديد
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رضورة، تكن لم العقود هذه أن املحاسبني كبري رأى كما مساعدي رأى ولذلك
— شخصيٍّا — أنني والواقع «كوزفنكوف»، بتوقيع ممهور قانون — رأيهما يف — فحسبنا
من يشء برصف لهم أرصح ولم السؤال، حولهم أثري الذين الناس هؤالء أستخدم لم
مسئوًال عدوني للمرشوع، رئيًسا فباعتباري التبعة، من لينجيني يكن لم ذلك ولكن املال،
القانون، يقرها ال الرصيد من مبالغ برصف واتهموني السهو، هذا عن الفنية الوجهة من

السجون. غيابة يف تقيض كاملة أعوام ثالثة عقابها جريمة وتلك
سليم، عقل يسيغه ال الذي االتهام هذا يف إليقاعي ُحِبَكت التي املؤامرة أن وظاهر
عالئم عليه بدت بالخطاب إليه أرسعت حني ألنني «كوزفنكوف»؛ من علم بغري ُدبَِّرت قد
يف له يكون أن ينبغي وال أساس، عىل يستند ال االتهام إن يل: وقال والدهشة، االرتباك
عن للدفاع يتصدى من بمثابة كان األمر يف تدخل ما إذا أنه أحس لكنه صدى، نفيس

عليها. يرشف التي الهيئة يف وقع العمل يف إهمال
وال حيطة، من استطعت بما الخطاب عىل ترد أن عىل تزد «ال قائًال: عيلَّ واقرتح
أوهى ألنه خطوة، ذلك بعد سيخطو األمر أن أتصور فلست ذلك، بعد األمر يف تفكر

يفعل.» أن من أساًسا
أُْهِمَلت، قد إيلَّ َهت ُوجِّ التي «الجرائم» أن وحسبُت شهر مىض فقد الظن، أخطأ لكنه
إيفان باسم — أمري رفعت قد التعدين وزارة بأن إعالن جاءني أن لبثت ما أني غري
جنائية قضية يف متهًما نفيس وجدت وهكذا الشعب، محكمة إىل — نفسه تفوسيان
عىل صلة أدنى بها يل تكن لم «جريمة» هي وتهمتي العادية، املدنية املحاكم يف خطرية
التهمة هذه يف رشيكي وكان مني، علم بغري وقعت قد بها صلتي كانت إن إال اإلطالق،
مساعدي املتهَمني بني يكن ولم كمروفو، مرشوع يف املحاسبني كبري «مانفيف» هو

املبالغ. تلك برصف فعًال قام الذي التجارية للشئون
أساسها، من القضية أبطل لعيل املحكمة يف املوظفني من كثري إىل أصل أن وحاولت
أمر من يكن مهما لكن البطالن، ظاهرة القضية أن عىل معي يتفقون جميًعا وكانوا
الشعب وزراء من وزيًرا يكن لم الذي نفسه، «تفوسيان» من آت اتهام فهي بطالنها
وإذن ستالني، سماء يف صاعًدا نجمه كان إذ ذلك، من أهم هو ما كان بل فحسب،
كلها، املحاكمة إجراءات يف السري من يل بد وال تقف، أن «العدالة» عجلة عىل فيستحيل
فله آخر مواطنًا مواطن اتهم ما إذا ألنه بنتيجته؛ تشاءم باملوقف علم من كل أن بل ال
تتهم التي هي الحكومة كانت إن أما السوفيتية، املحاكم يف حقيقية محاكمة يف يؤمل أن
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األساسية الغاية تكن لم إذا للنجاة، كبرية فرصة أمامه تكون أال فاألغلب األفراد، من فرًدا
عن «الدفاع غايته بل املجردة، العدالة بتحقيق هي السوفيتي الترشيع إليها يرمي التي

القائم. الحكم نظام عن الدفاع معناها عبارة وهي الشعبية» الدكتاتورية
االعرتاف عىل يستحثونني خاللها كانوا التحقيقات من بسلسلة املحاكمة بدأت

بجريمتي.
رفيقي يا أحمق تكن «ال السيايس: للقسم التابعني النيابة رجال أحد مرة يل قال
العقوبة عنك يخفف أن قمني فذلك بنفسك، األمر وعالج املحاكمة تجنب كرافتشنكو،

كثريًا.»
أسجل أن عيلَّ يستحيل شيئًا؟ عنها أعلم أكن لم بجريمة أعرتف كيف «ولكن –
عليها ع موقَّ رسمية بموافقة َفت ُرصِ املبالغ إن سخيفة، إجراءات بسبب جريمة نفيس عىل

األنابيب.» صناعة رياسة من
الرشطة رجال أيدي عىل يتم القضية هذه مثل يف التحقيق أن بخلدي ليدور يكن لم
حيثما لكنه بالسياسة، يتعلق يشء االتهام يف يكن لم إذ املحكمة، قايض ال السياسية
فتوقع أيًضا، تنفيذه عىل يقوم الذي وهو القانون يسن الذي هو حزب البالد يف يكون

ليشء. تعجب وال يشء كل
املحاكمة.» تواجه أن لك بد ال الحالة هذه ففي «إذن –

محاميًا؛ الرسمية» الدفاع محامي «هيئة من طلبت أيام، بأربعة املحاكمة موعد وقبل
الرسمية املحامني هيئة تخاطب أن فعليك خاص، فردي قضائي نظام بالدنا يف ليس ألنه
له تدفع ثم تقبله، أن بد ال محاميًا لك تعني التي وهي فيه، تقيم الذي باإلقليم املختصة
راتبًا إال شهر كل يؤجر ال املحامي دام ما وبالطبع املحامني، هيئة تقررها التي الرسوم
هذا يف إليه تصل أن استطعت إذا جزاء عندك من له تدفع أن هو يحدث فالذي ضئيًال،

بينكما. األمر بذلك أحد يعلم أال عىل الصدد،
إىل وأصغت وجهي يف تثاءبت مأخذ، كل امللل منها أخذ امرأة الشأن هذا يف قابلت

كثريًا. أقوله مما به فهمت أظنها ما إصغاءً طلبي
قضية هذه «برتوف! أوراق: من أكداس يف دفني رجل إىل الغرفة عرب صاحت ثم

بها؟» االضطالع تستطيع فهل أيام، أربعة بعد واملحاكمة ،١٠٩ بند تحت تقع
لها.» عندي فراغ ال «كال، مجيبًا: برتوف فصاح

آخر.» محاٍم عن فسأبحث بأس «ال فقالت:
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بأس ال كان الرجاء، بخيبة أحسست حتى به أتصل أكد لم محاميًا، يل عينت وأخريًا
بدرت ما إذا يعتذر النفس كسري غائران، وخدان زائغتان عينان له الجسم، ضئيل بأدبه،
وجهه مالمح تغريت حتى «تفوسيان» من إيلَّ هت ُوجِّ التهم أن سمع أن فما منه، هفوة
املحامي ألن ذلك الفلق؛ من شيئًا أملح كنت أن بعد اليأس معنى فيها فرأيت تعبريها، يف
الحزب منارصة عن الخطر من بنجوة يكون أن أراد ما إذا له مندوحة ال السوفيت عند
معارضته من به ُكلَِّف ملا الفزع الضئيل محاميَّ يطمنئ لم لهذا موكله؛ عىل والدولة

الخطري. الدور هذا يلعب أال صمم بل ال الشعب، وزراء من وزيًرا
من الثاني الطابع يف تقع التهوية، رديئة مشعثة غرفة يف الشعب محكمة اجتمعت
الشاحب األصفر الطالء ذات جدرانها وعىل مدرسة، — يظهر فيما — قبل من كان بناء
بصور أرجائها كل يف الغرفة امتألت وبالطبع الطالء، تقرش حيث إال الذباب انتثر
نيِّف معنا وكان ومحاميانا، «مانفيف» جانبي وإىل انتظرت الزعماء، من وغريه لستالني

اليوم. ذلك املحاكمات جدول يف مسجلة قضاياهم كانت شخًصا وعرشون
وقوًفا.» آتية، «املحكمة صوته: بأعىل حاجب وصاح

بغطاء ملفوفة منضدة إىل وجلسوا الخلفي الباب من وامرأة رجالن دخل ملا ووقفنا
من قضايا يف املحكمة إجراءات أرقب ساعات عدة ولبثت عالية، منصة عىل قائمة أحمر
وهو دائم، قضائي موظف — الجلسة رئيس وهو — فالقايض املحاكمة، إىل سبقوني
نظام وهو الشعب»، «فيمثالن اآلخران االثنان وأما األسئلة، معظم بتوجيه يقوم الذي
ممثال كان بالذات الحالة هذه ويف سكسونية، األنجلو األقطار يف املحلفني بنظام شبيه
حمله رشف من عليه أُْلِقَي ملا بنفسه اإلحساس شديد جلسته يف قلًقا شابٍّا عامًال الشعب
ولم املكاتب، أحد يف رس كاتمة تكون أن رجحت السن بها تقدمت وامرأة لقواه، فادح

شفة. ببنت منهما أي ينبس
ومحامي النيابة وكيل يأخذ املتهم، استجواب من الرئيس القايض يفرغ أن وبعد
تقاليد من العاطفية فالخطابة — العاطفية بالحماسة مشتعلة خطب إلقاء يف الدفاع
قصار لحظات بعد يعودون ثم الثالثة، القضاة ينسحب وبعدئٍذ — السوفيتي القضاء

بالحكم. لينطقوا
نفس يف يسري استجوابنا أن وجدت االستجواب، يف «مانفيف» ودور دوري جاء وملا
أن الجائز من أنه أبًدا أصدق ال ذلك قبل وكنت املبدئي، التحقيق فيه سار الذي االتجاه
املحاكمة مجرى رأيت ملا لكني الواهي، األساس هذا مثل عىل فعًال السجن يف بي يزج
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األمر بجوهر لها ليس نفيس براءة يف عقيدتي أن وجدت إذ جويف، أعماق إىل قلبي هوى
هذا الحكومة»، أموال «بددت أني هو املحقق لعني يبدو كما فالوضع قليل، أو كثري شأن

القضية. ظروف كل من يظهر وما الوزير يقوله ما
السجن، جدران عيلَّ أطبقت كأنما أحسست إيلَّ، األسئلة توجيه من القايض فرغ وملا
ينظر أنه فشعرت رأسه، عىل كث شعر ذا بدينًا رجًال وكان النيابة، وكيل تناولني ثم
كونه عن الوجوه من بوجه مسئول كأنني الهندام، مرتب رآني إذ لشخيص املقت نظرة

شهر. كل روبل ستمائة قدره براتب أرسة بإعالة مطالبًا
كمروفو؟» يف تتقاىض كنت «كم حديثه: عرض يف سألني

أحيانًا.» أزيد وقد روبل، وخمسمائة ألفني الشهر يف راتبي متوسط «كان –
القضاة إىل ونظر يل، اتهامه يؤيد قوي دليل عىل عثر من هزة املشعثة رأسه فهز

اآلن؟» تتقاىض «وكم معنى: لها نظرة
يختلف.» األمر … آالف خمسة تبلغ قد بل أربعة، أو آالف «ثالثة –

وزم نفسه، صميم بلغ قد كالمي أن عىل ليدل ثانية مرة رأسه النيابة وكيل فهز
مع اتهامه، عليه يبني غامًضا أساًسا ذلك يف اشتم أنه إيلَّ ويخيل متهًما، ساخًرا شفتيه
يديه. بني التي بالقضية أبًدا يتصل وال فقره، بسبب املريرة بحالته يتصل أساس أنه

يعيش!» رغد أي يف القضاة حرضات يا «انظروا –
بالتهم، هذا عالقة ما «لكن فسألته: بنفيس، ما كتمان عىل أظل أن أستطع لم هنا

القانون.» وفق مرتبي وأتقاىض كبريًا مصنًعا أدير إنني
نثق إننا املتكلم، يقاطع أال املتهم من «أرجو قائًال: الرئيس القايض فأمرني –

بك.» نثق مما أكثر — النيابة وكيل قال كما — االتهام توجه التي الشعب بوزارة
املتكلم وكان الهوى، إىل الركون شديدة الصوت عالية النيابة وكيل كلمة كانت
بحث كما تنقيبًا، األدب صفحات يف نقب ولقد عنيفة، حركات الكالم مع جسده يحرك
اللذين «الوحشني» هذين بها يلطخ التي القاتمة األصباغ ليستخرج «الزعيم» خطب يف
افرتاض يف تردد ملا بالحقائق له علم ال أجنبي قيل الذي سمع ولو الشعب»، أموال «بددا
وطلب املنهوب، باغتيال الجريمة ختمنا ثم املاليني نهبنا قد وأنا املسكني «مانفف» أن
تكون ملاذا يبني ولم عام، ونصف أعوام ثالثة بالسجن تعاقبنا أن املحكمة من الخطيب
العقوبة تكون ال ملاذا بل أعوام؟ خمسة تكون ال ملاذا عام، ونصف أعوام ثالثة املدة

منه. أستيقظ متى أدر ولم مخيف، حلم بمثابة عندي كله املوقف كان إعداًما؟
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منه تقتضيه ما تذكرنا إذا جباًرا، جهًدا عني الدفاع يف بذل قد محاميَّ أن والحق
وهو إحساسه، تحس أن إال يسعك كان فما ذلك ومع واجبات، من للحزب عضويته
لم الشكلية، للصورة إتماًما األمر يتناول إنما وأنه املعركة، يبدأ أن قبل بالهزيمة إحساس
تخفيف التمس لكنه — تسليًما بصحته سلم قد محامي فحتى — االتهام نقطة يناقش

يداي! صنعت فيما نيتي لحسن نظًرا العقوبة
االستئناف حق مع سنتان السجن بالحكم: عادوا ثم دقائق عرش نحو القضاة غاب
ديوان من ما مكان يف ما شخًصا ألن «باإلجرام»؛ عيلَّ حكم وهكذا أيام، سبعة خالل
الورق من قطعة عىل ع وقَّ وزير العمل! إجراءات د عقَّ قد موسكو يف األنابيب صناعة
تلقاء من آليٍّا تتابًعا امللهاة فصول تتابعت وبعدئٍذ متحمس، مرءوس مكتبه عىل وضعها
صورة أسفاه وا لكنها أرسمها، التي الصورة هذه بشاعة من يقني لعىل إني نفسها،
الحزب، يف عضوين يشء كل قبل النيابة ووكيل الرئيس القايض كان جرى، كما الواقع
لجنة يف عضو كذلك هو بل فحسب، وزير يقدمه لم اتهاًما يعالجان ذلك فوق كانا ثم

الظروف؟ هذه مثل يف العدالة مالذ فأين املركزية، الحزب
شهور بضعة ولبثت عيلَّ، القبض أُْرِجئَ وبهذا عني، نيابة استئناًفا محامي وقدم
أوائل جاءت ما إذا حتى مختلفة، قضائية هيئات أمام حني بعد حينًا للتحقيق أُْستَدعى
أن أبيت الثانية وللمرة الرئيسية، املدينة محكمة يف جلسة ُعِقَدت ١٩٤١م عام من الربيع
وهو حكمها أعلنت دقيقة ثالثني وبعد قضيتي، يف املحكمة وتداولت بجريمتي، أعرتف
الذي املنصب يف بالسخرة عمل يف «أقضيه واحد عام إىل األول الحكم بتخفيض يقيض

اآلن». فيه أعمل
يف طليًقا إدانته ثبتت الذي املتهم يظل أن ومؤداه فريد، سوفيتي قضائي ابتكار هذا
من تصبح املائة يف عرشين إىل عرشة كسبه من يقتطع أن األمر يف ما وكل وعمله، حياته
عرشات يضطر وهكذا املائة، يف بعرشة مني يقتطع ما حدد وقد السيايس، القسم حق
للرشطة جزية دخلهم من شطًرا يدفعوا أن العجيبة الحيلة بهذه الروس من األلوف

جريمة. عىل العقاب ستار تحت الرسية
من يقتطعون فأخذوا املصنع، يف الحسابات قسم إىل الجديدة بحالتي إعالن وجاء
وظلوا السيايس، القسم خزانة إىل يضيفونها شهر، كل املائة يف عرشة وعالواتي راتبي

أساسها. من القضية ببطالن العليا املحكمة قضت حتى التاريخ ذلك منذ كذلك
كنت التي الفرتة يف قصتي ألختم الحوادث؛ تتابع عن الطرف أغضَّ أن اآلن وأريد
النظر حني حان ملا أنه ولو العليا، املحكمة إىل فوًرا استأنفت أني ذلك «مجرًما»، فيها
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وانتقلت النازية، للمدافع هدًفا موسكو وأصبحت ظللتنا قد الحرب كانت قضيتي يف
املحكمة يف املحفوظة األوراق اضطراب إىل االنتقال هذا فأدى أورال، جبال إىل املحكمة

أثر. عىل له يعثروا ولم استئنايف ضاع أن نتائجه من كان اضطرابًا
الهندسية، الوحدات بإحدى اليوزبايش رتبة يف األحمر بالجيش التحقت أن وحدث
ولم قضيتي، أمر تولت «إيرينا» لكن رئييس، سيايس بعمل نفسه الوقت يف قيامي مع
الوصمة هذه نمحو أن هو حافزنا بل للعمل، تحفزنا التي هي املائة يف العرشة تكن
أن ١٩٤٢م عام من األول الجزء يف الجيش خدمة تركي بعد ألبث ولم صحيفتي، من
وقضت األوليني، املحكمتني أحكام ونقضت كرافتشنكو، قضية العليا املحكمة راجعت

قضيتي. عىل نهائيٍّا الستار أُْسِدَل وبهذا التامة، برباءتي
وزراء ملجلس ممثًال بالعمل قط يل يؤذن أال الجائز من لكان الرباءة هذه ولوال
التي العداوة ونسيت األيام ومضت البالد، برتك يل يُْسَمَح أال املحتم من ولكان الشعب،
ديوان يف «جولوفاننكو» صادفت لقد حتى إيلَّ، «اإلجرام» تهمة لتوجيه مبعثًا كانت
مىض عقاله، ُفكَّ ملا الرش لكن يوم، ذات مني غضب أنه يذكر أال فكاد األنابيب، صناعة

بنيانها. حياتي من يقوض أن أوشك حتى خارجه، من دافع بغري مدفوًعا طريقه يف
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احلسبان يف تكن حربمل

تلقي الطائرات كانت ١٩٤١م سنة يونيو شهر من والعرشين الثاني اليوم صباح يف
عليها استوىل قد السوفيتية الجيوش كانت كما السوفيتية واملطارات املدن عىل قنابلها
صحف ونرشت الطول، عظيمة جبهة يف النازية الهجوم فرق أمام تتقهقر وبدأت الذعر
بحروف الروسيا عىل املفاجئ األملاني الهجوم أخبار األوىل صفحاتها يف كله العالم
الرسية السوفيتية الرشطة كانت اليوم ذلك يف الصباح شمس ترشق أن وقبل ضخمة،

وعرضها. البالد طول يف فيهم» املرغوب «غري من اآلالف عرشات عىل القبض تلقي
من مليون املائتي رءوس عىل نزلت التي الكارثة عن شيئًا أعرف أكن لم ولكنني
حني بها علًما مني أكثر فيه أعمل الذي املصنع رجال من أحد يكن ولم بلدي، أهل
السابق اليوم أخبار أن هذا وسبب اليوم، ذلك من الباكر الصباح يف مكتبي إىل وصلت
«الذئاب أعداؤه بها ُمِنَي التي وبالهزائم الباهرة هتلر جيوش بفعال تشيد تزال ال كانت

البلوتوقراطيون». الحرب و«تجار الرأسماليون»
من كانت كما — مبارشة الهجوم لهذا السابقة األشهر يف الرسمية الدعاوة وظلت
التي األمم عىل واحدة عطف كلمة فيها تكن ولم تغيري، أقل نغمتها عىل يطرأ لم — قبل
أننا ذلك الهتلريني؛ الغزاة إىل لوم كلمة يوجه أن عىل أحد يجرؤ ولم النازيون، اجتاحها
وإن النازي االعتداء ضحايا عىل العطف من به نشعر بما نجهر أن نستطيع نكن لم
وكنت عظيم، بالء من الضحايا بهؤالء حل ما قلبهم وآلم أحزنهم قد الروس آالف كان
استرياد مصلحة يف جماعة إىل أتحدث املشئوم الصباح ذلك من أيام بضعة قبل نفيس أنا
اللحام آالت موضوع يف نتناقش وقتئٍذ وكنا الخارجية، التجارة لوزارة التابعة اآلالت

السوفيتي. االتحاد إىل أملانيا من املرسلة الكهربائية
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يف أي — بيومني الغزو قبل االستعمارية» «الحرب عن خطابًا نفيس أنا ألقيت وقد
يف ورست عام، سيايس اجتماع يف واملوظفني العمال من جماعة عىل — يونيو ٢٠ وقت
غريي يقوله كان ما املجتمعني مسامع عىل فأعدت املرسومة، الخطة عىل هذا خطابي
دعاة ولكن الباهرة، انتصاراتها رغم السلم يف الرغبة قوية أملانيا أن وهو الخطباء، من

الحرب. أمد إطالة عىل يرصون األمريكية األموال تؤيدهم الربيطانيني االستعمار
وزارة أن يعرف الداخلية الكرملن دائرة خارج آخر إنسان أي وال أنا أكن ولم
إىل أمريكا يف سفرينا مانسكي أو قنسطنطني أنظار لفتت قد واشنجتن يف الخارجية
مسرت أخرى مرة كرر قد التحذير هذا وأن الروسيا، عىل لالنقضاض يستعد هتلر أن
والة ولكن الربيطانية، املصادر وأيدته التاريخ ذلك من أسابيع خمسة بعد ولز سمنر
الرأسماليني دسائس من إنها قائلني: النذر هذه عن بوجوههم أشاحوا الروس األمور
هتلر-ستالني. ميثاق عراها أحكم التي املتينة الصداقة عىل القضاء بها يقصدون التي

فأبلغوهم رؤسائهم، إىل النذر هذه بمثل أرسلوا قد أملانيا يف السوفيت عيون وكان
عىل الروسية الحدود اتجاه يف األملانية الجيوش بها تقوم الخطورة بالغة حركات عن
نفيس أنا يل وكان البالد، يف األمن حفظ مجرد منه القصد يكون أن يمكن ال واسع مدى
الحرب آللة البضائع تنتج التي التموين وإدارات املصانع موظفي بني كثريون معارف
برلني، من توٍّا العائدين التجاريني باملمثلني دائم اتصال عىل السبب لهذا فكنت النازية،
يف العبارة برصيح األملان لهم قال فقد هتلر، نوايا من حذروا قد كلهم هؤالء وكان
أبوا وبطانته ستالني ولكن واألملان، الروس بني الصدام من مفر ال أن املناسبات إحدى
إال بها يقصد ال خبيثة ودسائس أالعيب كلها إنها وقالوا أيًضا، النذر لهذه يصغوا أن

لدعاوتهم. استناموا قد جميًعا كأنهم السوء،
الروسية العالقات عن تعرفه أن الرويس الشعب لجمهرة يُْسَمح ما كل كان لقد
يرتابون الذين وأن النعم، أجل من نعمة والنازيني السوفيت بني التعاون أن هو األملانية
يغدرون قد األملان بأن التحدث وكان الزلل، من ستالني عصمة يف يرتابون إنما هذا يف
عىل بالعطف يجهرون الذين وكان الثورة، ضد الحديث عن شناعة يقل ال بالزعيم

والترشيد. لالعتقال أنفسهم يعرضون النازي اإلجرام ضحايا
سريه تعرقل شائعة أقل تسبقه أن دون املشهود التاريخي اليوم اقرتب وهكذا
نقفه أن إلينا طلب حني وساق قدم عىل قائًما مصنعنا يف العمل وكان الرتيب، السهل
املألوفة، األعمال من ذلك يكن ولم مولوتوف، الرفيق يذيعها خطرية خطبة نسمع لكي
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موضوع يكون أن عىس ما يحزر منا كل وأخذ الرعب، من موجة بسببه املصنع يف ْت فَرسَ
الخرب بهذا فتنبأ حدسه صدق من منا يكن لم ولكن الخارجية، الشئون وزير خطبة

الرهيب.
العربات تخنقه وصوت متلجلج بلسان مولوتوف بها نطق التي األلفاظ سمعنا فلما
أثار الذي النبأ هذا من نستنتج أن عسانا وماذا سمعناه، ما هول من صوابنا طار
كالبه الغبي الوغد الغادر املخادع الفهرر أطلق لقد قلوبنا؟ له واضطربت مشاعرنا
أشد يف هي الذي بالطعام نفسها عىل تضن عامني قرابة ظلت التي البالد عىل الضارية
لقد أوروبا، إخضاع عىل لتعينه الحربية والذخائر والزيت واملعادن وبالوقود إليه، الحاجة
يلزمهم ما للنازيني نقدم فلم والتزاماتنا، بعهودنا الوفاء عىل الحرص أشد حريصني كنا
وبالضغط العالم أنحاء يف الواسعة بالدعاوة أيًضا أعناهم بل فحسب، البضائع من

الشنيع. الغدر ذلك منهم جزاؤنا فكان الدبلومايس؛
العمال فدعونا الحزب، خطباء من خطيب علينا قبل حتى قالئل ساعات إال هي وما
ومع املصنع مدير منتوروف مع املنصة عىل وجلست الغداء، عطلة يف لالجتماع كلهم
املكتئبني املتعبني عمالنا وجوه يف أتفرس وأخذت فيه، الحزب لجنة رئيس بجوروف
أبرص فلم الرويس، الطاغية أمانة ويمجد األملاني الطاغية بغدر يندد الخطيب كان بينما
وأخذ الشديد، والحزن والحرية اإلعياء جانب إىل والفزع الغضب سوى القوم وجوه يف

التأثر. فرط من يبكون العمال بعض
النداءات سمجة ضعيفة عبارات يف مسامعنا عىل فكررا وبجورف منتورف وخطبنا
«الدول نذكر أن وضحاها عشية بني ما علينا السهل من يكن ولم العجيبة، الجديدة
فقط باألمس كانوا الذين األملان نهاجم أن وال منها، نسخر أن غري من الديمقراطية»
النحو هذا عىل وفرنسا إنجلرتا وصف أن لنا وبدا االستعماريني، الحرب دعاة ضحايا
أمًدا ظللنا أن بعد غرابة، األمور أعظم من عامة قضية يف لنا رشيكتان بأنهما الفجائي

القومية. لسالمتنا املهددين أعظم فيهما نرى طويًال
حماسة غري يف للخطباء يصفقون فكانوا صوابهم، وطار األنباء لهذه العمال وذهل
ومكاتبهم مخارطهم إىل ذاهلون وهم الخطب سماع بعد عادوا ثم املناسبة، الوقفات عند
والجيوش الحرب أن عىل النهار، آخر إىل عادتنا كمألوف نعمل وأخذنا رسومهم، ولوحات
أن ذلك وشاهد الطويل، سباتها من العقول بعض يظهر ما عىل أيقظت قد الغازية
االجتماع بعد عيلَّ أقبل الحزب أعضاء وأحد الكهربائيني املهندسني أحد جلفليوف رسجي
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السنني طوال أندريفتش فكتور يا كنا لقد اآلن، دورنا جاء قد أوالء نحن «ها يل: وقال
والجوع سنني، الخمس ومرشوع والدمار، والثورة الحرب ملؤها شاقة حياة نحيا املاضية
يعيش كما نعيش أن لنا يأن ألم الحرب؟ إىل اآلن عدنا قد أوالء نحن وها والتطهري،

اآلدميني؟» من غرينا
من لنا وليس العمل، نملَّ وأال جلفليوف رفيق يا نعمل أن علينا «إن قائًال: فأجبته

السبيل.» هذه غري سبيل
إال يسعه ال اإلنسان ولكن نحارب، وأن نعمل أن علينا إن فيه، شك ال حق «هذا –

«… يفكر أن
تعود أن لك «خري الخطر: من ليشء نفيس أعرض ال حتى رسمية لهجة يف له فقلت

الوقت.» هذا غري وقتًا الحديث لهذا إن عملك، إىل
نينوف سمليا ألكسندروفتش فاديم أن اليوم ذلك ظهر بعد مكتبي يف وأنا وأُبلغت
فأمسكت تليفونيٍّا، به االتصال يستطيعوا لم وأنهم عمله، عن متغيب النوبة مالحظ

رقمه. وطلبت التليفون بسماعة
نينوف؟» سمليا شقة هذه «هل وسألت:

سابًقا.» نينوف سمليا شقة «هذه صارًما: ردٍّا بعضهم عيلَّ فرد
ليكلمني.» نينوف سمليا تدعو أن «أرجو –

أنت؟» «من –
فيه.» يعمل الذي املصنع يف املهندسني كبري مساعد «أنا –

اآلن.» بعد يعود ولن هنا، ليس «إنه –
رسمية.» بصفة أتكلم إني يخاطبني؟ الذي «من –

N. K. د. ف. ك. (ن. السيايس القسم رجال من وأنا رسمية بصفة أتكلم أيًضا وأنا
.(V. D.

حياته واختتمت نينوف سمليا صديقي اعتقل لقد إذن يدي، من السماعة فألقيت
يف النشاط جم العلم غزير قديًرا مهندًسا نينوف سمليا كان لقد الطويلة! الثورية
فيما َ ُعنيِّ ثم لينني، رس أمني يكون ألن كلها الصفات هذه لته أهَّ وقد الثورية، الحركات
رئيًسا ثم تسرتوي، مجنى يف التعمري ملصلحة رئيًسا ثم الوزراء رياسة ملكتب رئيًسا بعد
للصناعات العظيم جريوفري ملعهد مديًرا ثم املتحدة، الواليات يف السوفيتي التجاري للوفد
فلما السوفيتي، العهد يف البارزة الشخصيات أعظم من كان أنه القول وجملة املعدنية،
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العمال لرئيس مساعد مرتبة إىل وأُنِْزَل الحزب، من أُْخِرَج الكربى التطهري حركة كانت
عمال، رئيس األيام مر عىل صار حتى السابق لينني رس أمني ارتقى ثم مصنعنا، يف
ابنه وكان قريب، زمن منذ الحزب إىل وأعيد النوبة، مالحظ منصب إىل أخريًا وصل ثم
سمليا عىل قبض واآلن القتال، ميدان يف وقتئٍذ وكان األحمر، الجيش يف جاويًشا الوحيد

نينوف.
األيام يف بدأ الذي الجديد اإلرهاب عهد ضحايا من عرفت من أول إال يكن لم ولكنه
بعده اختفى فقد النظري، منقطعة القسوم من برضوب امتأل والذي الحرب، من األوىل

التالية. األيام يف الناس من عرشات حويل من
طويل بزمن الوقت هذا قبل أخربني قد السيايس القسم رجال من يل صديق وكان
طويلة سوداء قوائم وأن حرب، نشبت إذا عليها سيُْقَىض الخطرة» «العنارص جميع أن
ولم عليهم، سيُْقبَض األهلني من اآلالف مئات وأن ومدينة، وبلدة قرية كل يف أعدت قد
حقيقة أهلها» من البالد «أعداء تصفية كانت فقد املبالغة، من يشء القول هذا يف يكن
عىل القوم أنجزها التي الحربية الجهود من الوحيد الجزء هي وكانت فيها، ريب ال
هذه كانت لقد املرير، الكفاح مراحل من األوىل الرهيبة املرحلة يف وجه أتم وعىل عجل
أوامر عىل بناءً مقدًما ُوِضَعت محكمة، خطة عىل القوم فيها سار للمؤخرة، تطهري عملية

نفسه. ستالني
السخيف القول ذلك إىل أستمع أن الوقت ذلك من سنني عدة بعد يل أتيح ولقد
األمريكيني من املستنرية العقول أصحاب يظهر ما عىل يصدقه والذي له، معنى ال الذي
الدموية التطهري عمليات ألن الخامس»؛ «الطابور ل الروسيا يف أثر ال أنه وهو أنفسهم،
كتاب يف البذيء السخف هذا قرأت لقد مقدًما، «الخونة» كل استأصلت قد الحكيمة
كما السابق، األمريكي السفري ديفز جوسف كتبه الصلة، ببعض األدب إىل يمت عجيب
من عظيم جانب عىل الناس يظنهم الذين الكتاب من لغريه صغرية كتابات يف قرأته
حكمه، وبأساليب السياسية ستالني يخطط جهًال الناس أشد وهم املوضوع، بهذا العلم
ريب. بال موسكو من املصدرة الصبيانية الدعاوة هذه نجاح من عجبي أشد كان وما

كل هذا يناقض مسلًكا الروسيا داخل يف سلكت قد حكومتنا ألن «مصدرة»؛ وأقول
تعلن تكد ولم الخامس، الطابور فيها يتغلغل أمتنا أن املأل عىل أعلنت فقد املناقضة،
البالد، أهل من الخونة بإعدام تنادي والخطابة واإلذاعة الصحافة أخذت حتى الحرب
الكاذبة، الشائعات ويروجون أنحائها يف الفوىض إلشاعة يعملون والذين والجواسيس،
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السيايس القسم جواب وكان وأمثالهم، الفاشيني صنائع وعىل القومي، اإلنتاج ويعطلون
األيام يف ذهني يف انطبع لقد حتى وإعدامهم، جماعات الناس اعتقال هو النداء هذا عىل
األعداء يرهب مما أقل رعاياه يرهب يكن لم الكرملن أن األقل عىل الحرب من األوىل

املغريين.
الخونة اللفظ بهذا قصدنا إذا خامس طابور فيها يكن لم البالد أن والحق
الدماء، من بحر يف البالد أغرقت التي التطهري حوادث من الرغم عىل لألملان، واملنارصين
عىل جره وما ستالني طغيان يمقتون الذين الوطنيني من اآلالف آالف فيها كان ولكن
الحاكمة العصبة خوف كان وحدها الناحية هذه ومن والفساد، الرش رضوب من أهلها

يربره. ما له خوًفا
بالبالد حل الذي والقحط الجماعية، املزارع نظام بها نفذ التي الوحشية أن ذلك
التطهري سني يف حدث وما حكامها، صنع من كان والذي ١٩٣٣م ١٩٣١م، عاَمي بني
متنرسة جروًحا البالد أهل صدور يف ترك قد هذا كل البيان، وصفها عن يعجز قسوة من
يف أبنائها أحد تفقد لم واحدة أرسة فيها توجد تكاد ال كلها البالد كانت لقد تندمل، ال
والء هو ورفاقه ستالني بال يشغل ما يكن ولم أهلها، عىل حكامها شنَّها التي الحرب
غريهم، دون لهم البالد والء هو مضاجعهم ويقض يقلقهم الذي كان بل لروسيا، األهلني
رأوا املزعجة أحالمهم يف ولعلهم مضاجعهم، ويقض ذلك يقلقهم أن حقهم من وكان
الشائكة األسالك وقطعوا السجون، جدران فجأة حطموا قد العبيد من مليونًا عرشين
يف تغيل ويخربون، يدمرون جرارة جحافل يف وساروا االعتقال، حظائر حول املنصوبة

واالنتقام. العداوة مراجل صدرهم
رحمة بال املستقبل يف تنشأ أن يمكن معارضة كل قمع فإن يشء من يكن ومهما
وسائل عىل السبق القمع ألعمال وكان الحكومة، خطط يف األول املكان له كان هوادة وال
هم الذين السوفيت املواطنني عىل ُقِبَض الخطة بهذه وعمًال البالد، عن العسكري الدفاع
اعتقال، غري من واحد فرد منهم يرتك ولم بعيًدا، األصل هذا يكن مهما أملاني، أصل من
نصف نحو عدتهم وكانت أبيهم، بكرة عىل األملانية الفلجا جمهورية سكان وأُْخِرَج
كاترين أيام من فيها يعيشون ظلوا التي البالد من واألطفال، والنساء الرجال من مليون
البولنديني دور بعدهم من جاء ثم األقىص، والرشق سيبرييا أنحاء يف وشتتوا الكربى،
أحد لهم يتعرض لم الذين السكان من وغريهم البلطي، البحر عىل الواقعة البالد وسكان
من إليها جاءوا بمن السخرة ومعسكرات املعتقالت وامتألت الحرب، نشوب قبل بسوء
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الذئاب من بقطيع أشبه الوقت ذلك يف كانوا حكامنا إن القول: ومالك الجدد، املاليني
املروَّعة.

برياسة موسكو يف عسكرية» «محاكم الحرب نشوب من أيام بضعة بعد وُعِقَدت
األداة هذه من تفرعت ما ورسعان السابق، املدينة محكمة قضاة كبري فزنيف الرفيق
الروسية، املدن سائر حذوها وحذت وضواحيها، العاصمة يف فروع الجديدة اإلرهابية
واسعة، سلطات وخولت السوفيتية الحياة نواحي جميع يف الجديدة األداة وتغلغلت
وأُنِْشئَت باإلعدام، عليهم وتقيض ا، رسٍّ تحاكمهم وأن الناس، باعتقال تأمر أن لها فكان
وكانت للجيش، وغريها النهري للنقل وأخرى الحديدية، للسكك خاصة محاكم أيًضا
الواجب بذلك وتضطلع السيايس، القسم رجال من أخصائيني سلطان تحت تعمل كلها
الفزع عليه استوىل قد العهد هذا إن املتذمرين، وسحق التذمر روح إخماد واجب النبيل،

ريب. بال
الهيئات هذه واجبات الغزو بداية من يوًما عرش اثني بعد نفسه ستالني لخص وقد
لتحل ال والقمع، الرقابة أعمال يف قبل من القائمة الهيئات لتعاون أُنِْشئَت التي الجديدة
الذين جميع عىل هوادة وال شفقة بال نقيض أن علينا «إن فقال: األعمال هذه يف محلها
البالد، يف الفزع ينرشون والذين املنشقني، جميع وعىل املؤخرة، يف االضطراب يشيعون

الكاذبة. الشائعات ومروجي والجبناء
بجبنهم يعرقلون الذين كل العسكرية املحاكم إىل فورنا من نرسل أن من لنا بد وال

شأنهم.» كان أيٍّا البالد عن الدفاع وسائل النفوس يف الفزع وبإشاعة
يف االضطراب» «يشيعون ممن الشديد الخوف هذا إىل يدعو سبب أي أدري ولست
أكثر عنه وقيل والتطهري، التحري وسائل بأشد قريب عهد من َد ُوحِّ قد بلد يف املؤخرة
ينرشون للذين ستالني تهديدات أليست فيه؟ ثغرة ال واحًدا ا صفٍّ كله أصبح أنه مرة من
يف أبيها بكرة عىل الروسية األمة لنا تصور ألن كافية وعرضها البالد طول يف الفزع
أعداءها أن عىل دليًال هذا أليس والجبن؟ والغدر الفساد فيها ينترش التي األمة صورة
جواسيس من اآلالف مئات به اإلحاطة عن يعجز ا حدٍّ الكثرة من بلغوا قد أبنائها من
هذا يحدث وكيف الجديدة؟ املحاكم هذه إلنشاء األمور والة اضطر حتى السيايس القسم

ستالني؟ دستور ظالل يف السعيدة» «الحياة بنشيد يتغنى يزال ال بلد يف
األلغاز، لهذه حل إىل يرشدونا أن ودورنتي دفيز أمثال من رجال استطاعة يف لعل
مهل عىل ويذيعها صوته بأعىل يذيعها كان التي ستالني لتهديدات استمعت حني ولكنني
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الخونة من طهرت التي األمة صورة مع تلتئم ال أنها إال أعرف أكن لم الكرجية، بلهجته
أشد الصورة تلك تناقض األلفاظ هذه أعقبت التي األعمال وكانت الدماء، من بحار يف

نفسها. ستالني ألفاظ مناقضة من
الشهور الستة يف بالرصاص رميًا أبنائها من آالف وحدها موسكو يف أُْعِدَم فقد
واحدة كلمة كانت ما وكثريًا العسكرية، املحاكم ألحكام تنفيذًا الحرب إعالن بعد األوىل
ألن كافية الخطر توقع أو الخوف أو الشك رائحة منها وتشتمُّ الشخص بها ينطق
طالبي صفوف يف الجواسيس آالف وانترش العسكرية، املحاكم إىل األثيم قائلها يساق
السكك ومحطات الركوب وعربات واملالهي والحوانيت األسواق ويف والكريوسني، الخبز
ويمكن إنسان، بها يهمس كلمة يلتقطون لعلهم واآلذان األعني مفتحي الحديدية،
البيوت لجان من لجنة كل وكانت االنتقاد، أو الريبة أو اليأس عىل تدل بأنها تفسريها
معه الناس كان ا حدٍّ التجسس هذا وبلغ مخدومها، عىل عينًا خادمة وكل سكانه، عىل عينًا
يتجاهلون أو ستالني حكمة ينكرون بأنهم يتهموا لئال جياع، إنهم يقولوا: أن يخشون

الحرب. أوقات صعاب
والنساء الرجال من اآلالف أن موسكو يف الشيوعية الدوائر يف املعروف من وأصبح
سنني عدة من العاصمة يف السخرة معسكرات يف أو السجون يف معتقلني كانوا الذين
وكان املدينة، من العدو اقرتب حني محاكمة غري ومن بالرصاص رميًا كلهم أُْعِدُموا قد
االشرتاكيني من اليسار أحزاب يف البارزين الرجال من السياسيني املعتقلني هم هؤالء
هم وكانوا األقدمني، والشيوعيني والفوضويني االشرتاكيني والثوريني بوخارين وأنصار
زعامة يتولوا أن الثورة نشبت إذا وسعهم يف ألن خشية؛ أشد الكرملن يخشاهم الذين
من مليونًا العرشين منظر أخرى مرة الحاكمة للعصبة وتراءى الغاضبة، الجماهري

أغاللهم. يحطمون العبيد
تستخدم األخرى هي كانت العسكرية التعبئة أداة أن أحد عىل خافيًا يكن ولم
السيايس، القسم ملفات وُقلِّبَت السوفيتي، بالحكم اإليمان قويي يكونوا لم من عىل للقضاء
والذين أمرهم يف املشكوك أسماء لحرص البالد نواحي من ناحية كل يف لجان وُشكَِّلت
قضاءً عليهم يُْقَىض بأن أشارت الذين فأما عليهم، للقبض رضورة األمور والة ير لم
يدربوا أن غري من القتال جبهات يف خطًرا األجزاء أشد إىل فورهم من أُْرِسلوا فقد رسيًعا
التطهري من نوًعا رأيهم يف هذا وكان اإلطالق، عىل يدربوا أن غري من أو الكايف التدريب

شنيع. إجرامي تطهري ولكنه
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الحرب واقع يف كان لقد النظري، منقطع فزًعا كان البالد عم الذي الفزع أن والحق
الرويس، بالشعب ثقتهم ضعف عن الكرملن سادة تعبري حد عىل حرب» داخل من «حربًا
عشنا التي «االشرتاكية» املبادئ عن وليلة يوم بني البالد سادة فيه رجع آخر تعبري وثمة
ظلت أن بعد الحكومة أن ذلك كاملًة؛ عاًما عرشين جرائها من األمرَّين وعانينا ظلها يف
فاستغاثت املحنة ساعة يف عادت الشيوعية املبادئ الناس تلقن الزمان من قرن ربع
التي األرض وحب للجنس والوالء القومية بالوطنية — قبل من يستغاث كان كما —
أرض عن ندافع ألن وقتئٍذ تدعنا فلم الدين إىل األمر آخر لجأت إنها بل فوقها، نشأنا
وعن الصقالبة تراث وعن الروسية األرايض عىل املغريين لنصدَّ دعتنا بل «االشرتاكية»

القويم. هللا دين
وإن — ظاللها يف نعيش كنا التي القيم يف انقالبًا يتصور أن املرء وسع يف وليس
عن األلسنة سكتت لقد االنقالب، هذا من أعظم — إرغاًما عليه أُْرِغْمنَا مؤقتًا انقالبًا كان
وكلما العاملية، والثورة الطبقات من الخايل واملجتمع الجماعية، واألنظمة االشرتاكية ذكر
وأُْرِغموا فرًضا، عليهم فرضت التي املبادئ لتلك الناس ذكر قل البالد يف األملان توغل
بعد إال املألوفة السوفيتية الشعائر إىل الناس يعد ولم العذاب، أنواع بأشد اعتناقها عىل
البالد يف كان أنه يف شك من وما األملاني، الغزو تيار صد حني طويل بزمن الوقت هذا
يلوح ولكن الطراز، السوفيتي باملجتمع إيمانهم يتزعزع لم العاديني الروس من ماليني

هؤالء. من يكونوا لم الكرملن سادة أن
الحرب. أيام من األول اليوم إىل اآلن ولنعد

ويجوروف نفسه مانرتوف فيه فرأيت اليوم ذلك مساء يف املدير مكتب دخلت
املذياع وكان الحرب، أثر يف نتباحث وأخذنا الفرعية، املصانع أحد مدير ولريونوف
يدوي شديًدا صوتًا غفلًة حني عىل فسمعنا األخبار، سماع إىل نتوق كنا ألنَّا مفتوًحا
أهل «يا القحة: الروسية باللغة الصوت هذا وقال العسكرية، املوسيقية اإلذاعة أثناء يف

األملاني.» الجيش قيادة مركز هو هذا اسمعوا! اسمعوا! الروسيا! شعب يا الروسيا!
واجمون. وهم بعض إىل بعضنا ونظر

اللعني؟» هذا صوت نسمع ال حتى املذياع نغلق أن الخري من «أليس مانرتوف: وقال
عنده!» ما نسمع دعنا الوغد، هذا «فليخسأ يجوروف: وقال

وعدوكم لقد والخوف، الجوع حياة تحيون كاملًة عاًما عرشين ظللتم «لقد –
عبيد فأنتم القحط، إال تنالوا فلم الخبز ووعدوكم االستعباد، إال تنالوا ولم الحرة الحياة
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ويف االعتقال معسكرات يف يوم كل منكم اآلالف يموت اإلنسان، بني حقوق من مجردون
ستالني وسيدكم أرواحكم، عىل وال بالدكم عىل لكم سلطان وال املتجمدة، سيبرييا مجاهل
غيابة يف بهم أُْلِقَي الساعة هذه يف ماليني ومنكم العبيد، يساق كما بالسياط يسوقكم
به واستبدلوا دينكم عىل حكامكم قىض وقد الشاقة، األشغال معسكرات يف أو السجون
دماء يمتصون ملن املوت بالدكم؟ يف والصحافة الكالم حرية أصاب وماذا ستالني، عبادة

املستبدين!» حكومة أسقطوا الرويس، الشعب
بها تمتاز التي الوقاحات من وغريها للسامية معادية وعبارات لعنات هذه تلت ثم

األملانية. الدعاوة
«أسكتوه!» قائًال: يجوروف وصاح

نجرؤ لم رهيبًا، صمتًا هذا تال الذي الصمت وكان املفتاح، فأدار منرتوف وأرسع
يف ونحن افرتقنا حتى لحظة إال هي وما صاحبه، وجه إىل أحدنا ينظر أن عىل خالله يف

االرتباك. حاالت أشد
نينوف سمليا يخلف فيمن ألستشريه منرتوف مكتب إىل نحوها أو ساعة بعد وعدت
أشد كاد وما الباب، يدق استأذن أن دون كعادتي عليه ودخلت عليه، ُقِبَض أن بعد
وكنت العدو، من إذاعة إىل أخرى مرة يستمعان ويجوروف هو وجدته حني دهشتي
سماع فيها أمكن عاًما عرشين خالل يف مرة أول هذه كانت فقد الفهم، حق تشوفهم أفهم
عىل يطعنون الحكم هذا رجال فيها يسمع وال السوفيتي الحكم عىل جهرًة يطعن صوت

غريه.
أيديكم يف النرشات وهذه إلينا «تعالوا عليهما: دخلت حني ينادي املذياع صوت وكان
األملان بينما واإلرهاب االستعباد لتنرصوا تحاربون ِلَم إلينا، املرور جواز هي وستكون

الحرة؟» بالحياة إليكم يأتون
من يجوروف وخرج ليسكته، املذياع مفتاح يدير وهو ويلعن يسب منرتوف وعاد
موضوع يف وتحدثت رفيقه، عىل بدا ما االرتباك من دخويل بسبب عليه بدا وقد الحجرة
وسط يف منرتوف وقاطعني بالعمل، املتعلقة العاجلة املوضوعات من وغريه نيتوف سمليا
حديثنا موضوع عن أخرج أن كرافنشنكو رفيق يا يل «اسمح بقوله: العبارات إحدى
يشء ذُِكَر إذا املذياع يف األملانية الدعاوة إىل استمعنا أننا تذكر أال الخري من إن لك: ألقول

أنفسهم.» عن يدافعون الذين عن يدافع هللا إن عنها،
إليها.» تستمع كانت موسكو نصف أن يف أشك «لست له: فقلت
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جميع إن تقول: تليفونية إشارة اآلن تلقيت لقد غًدا، إليها يستمعوا لن «إنهم –
غًدا.» ستصاَدر اإلذاعة أجهزة

وملاذا؟» «تصادر؟ –
أمني.» مكان يف بها ليُْحتَفظ ستصاَدر أنها «أظن –

أنحاء جميع ويف موسكو يف الثاني اليوم يف بالضبط حدث الذي هو هذا وكان
البالد.

أجهزتهم جميع — الصارم بالعقاب ُهدِّدوا أن بعد — السكان جميع أسلم فقد
عىل محملة األجهزة من أكداًسا قليل زمن بعد وأبرصت املحلية، الرشطة رجال إىل
ال الحرب زمن طوال الروس وظل املخازن، إىل لتنقلها الخشب يحمل كما النقل عربات
يف األملان كان ولقد الرسمية، اإلذاعة بمحطات متصلة الصوت بمكربات إال لهم يُْسَمح
األعداء إذاعات إىل يستمعوا أن األهلني عىل يحرمون عليها استولوا التي البالد ويف بالدهم
أجل ومن الحد، هذا إىل يؤتمنون يكونوا فلم الروس أما إليها، يستمعون من ويعاقبون

أجهزتهم. صودرت ذلك
لم منًعا الرويس الشعب عن األنباء منع سبيل يف األوىل الخطوة هي هذه وكانت
ميدان من الواردة الرسائل عىل تقترص لم الربيد عىل فالرقابة كامًال، أصبح أن يلبث
البالغات وكانت املدنية، املراسالت جميع ذلك فوق شملت بل إليه، املرسلة أو القتال
الروس جعل حد إىل مضللة الحرب من األوىل األسابيع يف الحكومة تصدرها التي الحربية
قد األمور والة كان إذا بعدئٍذ عجب فال األسابيع، هذه بعد بها صدر ما كل يصدقون ال
ولم البالد، أنحاء يف الفزع تشيع كانت التي األنباء من يذاع كان ما مضاجعهم أقض

عليهم. تكذب كانت حكومتهم أن من الشعب يعتقده كان ما عىل دليًال إال هذه تكن
األيدي نقصت فقد بالزيادة، املطرد التوتر يسوده جو يف املصنع يف نعمل وكنا
املواد من املواصالت اضطراب بسبب وحرمنا العامة، التعبئة بسبب شديًدا نقًصا العاملة
شهور من شهًرا وعرشين باثنني النظرية الوجهة من نعمت قد البالد وكانت الرضورية،
تعد لم أنها الواقع ولكن املدلهم، الخطب لهذا عدتها فيها تعد أن وسعها يف كان السلم،

الحياة. نواحي من ناحية كل يف يشيع كان االضطراب وأن شيئًا له
والتي خفية الناس بها يهمس كان التي األنباء نصدق أن وسعنا يف يكن ولم
أصاب ماذا ترى مروعة، برسعة الرشق نحو يتدفق كان األملاني الهجوم تيار إن تقول:
الدفاع خطوط أصاب وماذا الدول؟ جميع عىل به نفخر كنا الذي الجبار األحمر الجيش
قلب إىل بحدودنا دفعنا حني إليها وصلنا قد أننا يدَّعون كانوا التي الفنية العسكرية
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أنَّا لنا قيل التي للمزايا جرى وماذا الثالث؟ البلطي البحر ودول وفنلندا ورومانيا بولندا
الطويل؟ حيادنا زمن يف عليها حصلنا

لم األصح عىل أنها أو غليلنا، يشفي عما لنا تفصح فلم الرسمية البالغات أما
الشائعات تيار من الناشئ االضطراب بذلك فزادت اإلطالق، عىل يشء عن لنا تفصح
موسكو إىل الوصول من الالجئني يمنع الرشطة رجال من قوي نطاق وكان الجارف،

املعنوية. أهلها روح عىل بذلك ليحافظ
الكارثة بهول فيشعرنا إليها يترسب أن منهم عدًدا يمنع لم القوي النطاق هذا ولكن
بل بالهزيمة، تعرتف أن أبت الرسمية البالغات فإن ذلك ومع منا، تقرتب أخذت التي
الجيوش كانت التي األماكن أسماء أن غري منترصون، بأنا توحي هذا بعكس كانت إنها

يوم. بعد يوًما العاصمة من يقرتب القتال أن عىل قاطًعا دليًال كان فيها تحارب
يف معارك املاضية الليلة يف «نشبت يوليو: أول يف صادر منها واحد يف جاء ومما
عنيفة مقاومة العدو قوات جيوشنا وقاومت ولوتسك، ومنسك ودفنسك مرمانسك اتجاه
عىل قضت معارك ومنسك دفنسك يف ونشبت … فادحة خسائر وكبدته مرمانسك يف

«… العدو دبابات فرق من األمامية الوحدات
يوليو شهر من الثالث اليوم يف الصوت القطة أمام مرة ألول وقف ستالني ولكن
اتجاه يف مرسعة تنترش العامة البرشية املجزرة نبأ املروَّعة الروسية األمة وأسمع

العاصمة.
كبري قسم وعىل لتوانيا عىل تستويل أن استطاعت قد هتلر جيوش «إن ستالني: قال
األخطار.» بأعظم مهددة بالدنا وإن الغربية، أوكرانيا من جزء وعىل البيضاء، روسيا من
ستالني ولكن آذاننا، نصدق أن وسعنا يف يكن لم حتى األنباء هذه من وعجبنا
هو الفايش املستبد ضد الحرب هذه إليه ترمي الذي الهدف «إن قائًال: حديثه واصل
الحرب هذه يف لنا وسيكون األملانية، الفاشية أقدام تحت تنئ التي أوروبا شعوب تحرير
بها نبغي التي الحرب هذه يف وستشرتك … وأمريكا أوروبا شعوب من أوفياء أحالف
الحرية سبيل ويف استقاللها سبيل يف تجاهد التي وأمريكا أوروبا شعوب بالدنا حرية

«… الديمقراطية
والديمقراطية الحرية مثل بألفاظ ينطق نفسه ستالني مرة ألول سمعنا وهكذا
السخرية معرض يف غريه كالم من يقتبسها وال عنده من يقولها القديم بمعناهما
بقاء ارتبط فقد النقيض، إىل النقيض من تحول قد يشء كل أن إلينا وُخيَِّل واالستهزاء،
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الدول وتعهدت املنحلة»، «الديمقراطيات بانتصار وضحاها عشية بني البلشفي العهد
من تقديمه تستطيع ما كل السوفيتية الجمهوريات التحاد تقدم بأن الكبرية الرأسمالية
شعلته كانت الحرية يف جديد أمل الروس من الكثريين قلوب يف انبعث ما ورسعان عون،
عليها، سيقيض األحرار عالم عن عزلتنا أن إلينا وُخيَِّل بعيد، زمن من فيها انطفأت قد

عوان. حرب بعد إال تتم لن املعجزة هذه كانت وإن
أيها إليكم أتحدث إني األخوات! وأيتها اإلخوة «أيها إذاعاته: إحدى يف ستالني وقال
فيها ستالني إلينا تحدث املاضية عاًما عرش الستة يف مرة أول هذه وكانت األصدقاء.»
حينما خافت بصوت يل فقال املصنع يف يل صديًقا الحماسة أنطقت وقد اللهجة، بهذه
إخوة يدعونا أن قبل الحضيض إىل الزمان أنزله قد الرئيس أن يف شك من «ما سمعها:

وأخوات.»
ونَُعذَّب نجوع عاًما عرشين ظللنا لقد هزائمنا، سبب ندرك أن وسعنا يف يكن ولم
رجالنا عدد يف بتفوقنا يفخرون زعماؤنا وكان الحربي، االستعداد باسم بالعصا ونساق
املذلة الساحقة جيوشنا هزائم يعزون اآلن أوالء هم وها الهائلة، الحربية وعدتنا املدربني
من متعاقبة مرشوعات ثالث «بنجاح» اجتزنا ولقد والذخائر، والطائرات املدافع لنقص
املنزلية والحاجيات والكساء بالطعام منها كل يف ضحينا الخمس، السنوات مرشوعات
الذي بلدنا نرى لقواتنا امتحان أول يف أوالء نحن وها الحربية، الصناعات سبيل يف
بقنينات املهاجمة العدو دبابات فرق صد يحاول األنفس من مليون مائتي عامره يبلغ
ألننا األملانية؛ الدبابات عجالت تسحقهم الروس من اآلالف عرشات كان لقد البنزين!
االستعداد يف تقريبًا كلها مضت عاًما عرشين بعد للدبابات مضادة مدافع لنا يكن لم
لم املحنة هذه يف ولكننا نفهمه، قد أمر املدافع أجل من بالخبز التضحية إن الحربي،

مدافع. وال خبز لدينا يكن
ولم السوفيتية، الجيوش بها ُمِنيَت التي للهزائم معقوًال تفسريًا نجد لم أنا والحق
جارتها خلفها من وطعنتها غرة، عىل بولندا أُِخذَت لقد املذلة، آالم عنا يخفف شيئًا نجد
تسلك كيف ولكن عليها، املغري عدوها من قوة وأقل رقعة أصغر فرنسا وكانت الرشقية،
من تؤتى صغرية متأخرة دولة مسلك الحرب نار اندالع من عامني بعد الضخمة روسيا
جهودها وتركيز أمامها، الوقت وفسحة عددها، بكثرة غريها من تمتاز كانت وقد مأمنها،
مرات أربع الكتسحت فرنسا من رفعة أوسع تكن لم بالدنا أن ولو الحربي؟ لالستعداد

الحرب. من األوىل األشهر األربعة يف
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الروس وبطولة سكانها وكثرة رقعتها اتساع بفضل إال الدمار من تنُج ولم
وبإنشاء السواء، عىل املؤخرة ويف القتال جبهات يف لها نظري ال التي وتضحيتهم
آالت واستخدام البالد، داخل يف وتقدمها القديمة الصناعات ونمو الجديدة الصناعات
مكنت التي الوسائل هي هذه جديدة، أخرى مصانع إقامة يف أخليت التي املصانع
أفدح فيه تكبدت الذي النطاق الواسع التقهقر هذا تتقهقر أن من الروسية الجيوش
أن إىل هذا مضاد، بهجوم للقيام مواردها فيه تجمع البالد كانت الذي الوقت يف الخسائر
ثم الروس، نفوس يف قوية وبعثها والوطنية القومية الروح إيقاظ يف أفلح قد العهد هذا

ستالينغراد. بعد البالد إىل يرسل األمريكي العتاد بدأ
االحتياطية القوات فكانت واضطرابها، رسعتها يف لها نظري ال العامة التعبئة وكانت
يساقون العمال وكان أرسهم، توديع من أفرادها يتمكن أن دون القتال ميدان إىل ترسل
العامل جيشنا أن حني يف يحدث كله هذا كان تدريب، دون الصفوف إىل حوانيتهم من
عىل ُشنَّت عوان وحرب املجاورة، البالد غزو سه رضَّ قد وأنه العالم، جيوش أكرب من

فنلندا.
فكان املالبس، من الجند يكفي ما تجد لم حتى غفلتها يف الحكومة أُِخذَت وقد
من ماليني وكان كاف، تدريب غري ومن مؤقتة جالبيب يف املوت يالقون أنفسهم الضباط
مالبس يرتدون وهم الشتاء وأقبل الخيش، من أحذية يف الوحل يف يدلفون الجدد الجنود

البنادق. بدل املكانس بأيدي يدربون جدًدا مجندين وأبرصت الصيف،
الذكور أسماء تحيص الليل، غسق إىل الفجر طلوع من تعمل التجنيد لجان وكانت
تسرتشد تكن لم اللجان هذه أن بعد من علمت وقد الخمسني، إىل عرشة السابعة سن من
بداية بعد تلقتها الدفاع لجنة إليها تصدرها رسية أوامر تتبع كانت بل القائمة، بالقوانني
االستغناء وسعها يف يكن لم العمال من معينة طوائف إعفاء من بد ال وكان الحرب،
عن عاجزين فردين أو فرًدا يعول من كل الحرب بداية يف أيًضا أعفت وقد أعمالها، عن
هوادة، وال فيه رحمة ال شديًدا سريًا التجنيد سار فقد وأولئك هؤالء عدا فيما أما العمل،
وقد دقائق، ثالث أو دقيقتني من أكثر يستغرق املقرتعني عىل الطبي الكشف يكن ولم
يف وقروح القلب يف بأمراض ومصابني ومسلولني، وعرًجا عوًرا رجاًال رأيس بعيني رأيت
تحملهم تكاد ال القوى منهوكي العمر، من الخمسني عىل يزيدون ملتحني وعماًال املعدة،
يكن ولم القتال، جبهة إىل يُْرَسلوا ألن صالحون بأنهم يُْقَىض جميًعا هؤالء رأيت أرجلهم؛

املائة. يف اثنان أو واحد إال صحية ألسباب املقرتعني من يُْرَفض
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الحكم ظل يف األهلني صحة بلغته ما عىل دليل هذا بأن تفاخر الصحف وكانت
السوفيتي.

من جيش إنشاء إىل الحزب دعا أسابيع بضعة الحرب نشوب عىل يميض أن وقبل
بنقص خطري اعرتاف الجديدة الخطوة هذه أن منا لكثريين وبدا املتطوعني، املواطنني
عام من سبتمرب يف الحربية وزير فوروشيلوف قاله ما وقتئٍذ ذاكرتنا إىل وعاد االستعداد،
بالدليل القيرصية الجيوش تجارب أثبتت «لقد أوروبا: يف الحرب بدأت أن بعد ١٩٣٩م
الدربة، من يشء لديه ليس عاجز جيش املتطوعني املواطنني جيش يسمونه ما أن القاطع
الجنود كان فقد نفًعا، يجدي ال الحرب وقت يف العاجل االستعداد أن عىل دليل وهو
العاقبة.» كانت ماذا تعلمون جميًعا وأنتم تدريب، غري من القتال ميدان إىل يُْرَسلون

لقد ، وأمرُّ ذلك من أدهى هو ما نعمل إننا بل نفسه، العمل نعمل أوالء نحن وها
هذا يفعل لم القيرصي العهد أن حني عىل الرصاع، بداية يف التطوع نظام إىل نلجأ كنا
أالحظ أن هنا بي يجدر أيًضا: فوروشيلوف قاله مما وكان طويل، بزمن بدايته بعد إال
التي الدولية األحول تستلزمها زيادة واألسطول األحمر الجيش يف العددية الزيادة أن
دراسة دراستها عن ستالني، الرفيق يغفل وال املركزية، حزبنا ولجنة حكومتنا تغفل ال
وإذا املركزية» حزبنا ولجنة «حكومتنا كانت إذا الدراسة هذه قيمة هي ما ولكن دقيقة،
املجازر إىل املدنيني السكان من الجموع تلو الجموع يرسلون ستالني» «الرفيق كان

األملاني؟ الغزو من قليلة أسابيع بعد وذلك تدريب، غري من املحقق والهالك
يوليو، شهر أيام من يوم صباح مصنعنا يف الحزب لجنة مكتب إىل واستُْدعيت
يقوم أن عىل وأرصرت التطوع، إىل الدعوة لنرش اجتماع إىل أدعو أن يجروف وكلفني
أن يجب أندريفتش، فكتور يا ال، «ال، يل: فقال الحزب زعماء من بوصفه العمل بهذا هو
وهذا العمال من محبوب وأنت نفسه، الحزب من ال الشعب من رجال العمل هذا يتوىل

عيلَّ.» منه عليك أسهل العمل يجعل
إليهم وتحدثت الكالحة، العمال زمالئي وجوه أمامي وأبرصت العام االجتماع وبدأ
الشيوعيني لفظ لساني عىل يجري أال عىل وحرصت ملواطنيه، الرويس يتحدث كما
تختلف أنها أعرف وأني كلهم، يحبونها كما بالدي أحب إني لهم: وقلت واالشرتاكيني،
الحماسة ملؤها دعوة العمال أدعو أن واستطعت وتروعنا، تحكمنا التي العصبة عن
قد الرويس الشعب أن يف الرس يعرف أن أراد ومن الرديف، يف التطوع إىل واإلخالص
حماسة استثارة عىل وأمثايل أنا مقدرتي يف عنه فليبحث النهاية يف النرص وأحرز حارب
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من الرغم عىل أوطانهم، عىل للمغريين وكراهيتهم النرص يف الصادقة ورغبتهم الروس
من الرغم عىل حاربوا بل ستالني أجل من يحاربوا لم فالروس الشيوعي، للحكم بغضهم
نفسها، الكرملن عصبة تعرفها مما أحسن الحقيقة هذه يعرف أحد يكن ولم ستالني،

الوطني. الجهاد إىل يوجهونها دعوة كل ذلك عىل تدل كما
من عرشات حذوي وحذا تطوع، من أول فكنت بنفيس، املثل لهم أرضب أن وأردت
اإلدارة رجال من العليا الطبقة ولكن الفنيني، ورجاله مكاتبه وموظفي مصنعنا عمال
هذه من تهربوا االستفسار نظرات العمال إليهم نظر إذا فكانوا أحد، منها يتطوع لم

املتطوعني. كشوف يف أسمائهم لتسجيل استعداًدا أقل يبدوا ولم النظرات
وقلت سيتطوع أنه يف أشك ال بأني وتظاهرت منرتوف ألقابل النهار آخر يف وذهبت

إيفانوفتش؟» بافيالسالف اسمك تسجل «متى مرح: يف له
قلقة، حركة الثقيل جسمه وحرك امللتهب، شعره كلون صار حتى وجهه فاحمر
به سأقوم ما «إن وقال: تنحنح ثم الحجرة، أركان يف الصغريتني عينيه يقلب وأخذ
من عيلَّ ما تعرف التي فهي اإلقليمية الحزب لجنة تقررها مسألة الكربى الحرب يف

«… املصنع عن نجلو أن قليل زمن بعد الواجب من وسيكون التبعات،
إن الظروف، تكن مهما تتطوع أن واجبك من «إن يتطوع: أن يف عليه ا ملحٍّ فأجبته
أو تطوعت سواءً ذلك فسيفعل هنا يستبقيك أن الحزب أراد وإذا عنك، يتحدثون العمال

بشأنك؟» يقرره ما الحزب يقرر حتى اسمك تسجل ال إذن فِلَم تتطوع، لم
ومع يجروف، فعل وكذلك الظروف، رهن أمره يرتك أن يشأ لم منرتوف ولكن
الرشف؛ أوسمة وأعظم وأفخمها، األلقاب أكرب الحرب انتهاء بعد كالهما نال فقد هذا
ال أنهما عىل العدو، نريان عن يكونان ما أبعد يظال أن عىل الحرص كل حرصا ألنهما
الكرملن، رجال لهما اختطها خطة عىل يسريان كانا ألنهما العمل؛ هذا عىل لومهما يصح
نظام األمر آخر عليها يعتمد التي بالبريوقراطية بعصبته يحتفظ أن ستالني اعتزم فقد
ومن عنهم» االستغناء يمكن «ال املوظفني من طائفة هناك وكانت السوفيتي، الحكم
ممن الخاص الزعيم وحرس الداخلية، الشئون وزراء من املخصوص القسم رجال بينهم
أن لها يَُقدَّر لم مظاهرة وهي الرويس، الشعب أمام األخرية للمظاهرة جميًعا ادُِّخروا

تكون.
بطبيعة ويجروف منرتوف يرس وكان تطوعي، عىل املحلية الحزب لجنة توافق ولم
أحملهما أن محاولتي قط يل يغفرا لم ألنهما فوري؛ من القتال جبهة إىل أُْرَسَل أن الحال
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هذه يف موقفهما أنقذ الذي وكان املصنع، يف من جميع بني هذا وإشاعة يتطوعا، أن عىل
أعمالهم برتك لهم يؤذن لم تطوعوا الذين املوظفني كبار من وغريه كرافتشنكو أن املرة

الجندية. سلك يف واالنخراط
املناقع من الضيق الرشيط عىل وجيز بزمن الحرب إعالن بعد األملان استوىل
ولهذا األرواح؛ من اآلالف مئات ١٩٤٠م عام عليه االستيالء يف الروس بذل الذي الفنلندية
الفنلنديني تعجيل عن إال تسفر ولم الذريع، بالفشل العدوانية ستالني مغامرة باءت
وال بولندا عىل السوفيت النقضاض يكن لم كذلك املغريين، األملان أحضان يف االندفاع
«األمن أن ذلك األملاني؛ الزحف تأخري يف ضئيل أثر إال البلطي البحر دويالت الختطافهم
معنى ال قول لها املتاخمة األرايض الغتصاب الدول بعض به تتذرع الذي االسرتاتيجي»

املرمى. البعيدة الطائرات ومدافع اآللية الحرب عرص يف له
هو ما كلها بينها يكن لم الشيوعية الدعاوة منابت يف نبتت التي األساطري ولكن
شهًرا والعرشين باالثنني انتفع قد ستالني إن تقول: التي األسطورة من أكذب وال أدنأ
يف وهي أكذبها، ما أسطورة تلك لقتالهم، العدة إعداد يف النازيني باسرتضاء كسبها التي
حكومتهم ألن وُقِتلوا؛ ُعذِّبوا الذين الروس من اآلالف آالف إىل هة موجَّ إهانة نفسه الوقت
حصوننا كل كانت الحرب نار شبت فلما فائدة، أقل منها تفد ولم املهلة هذه أضاعت
طريق يف الثمني الحربي العتاد أو األهلني إلنقاذ معقولة خطة لدينا تكن ولم مهدمة،

املغريين.
جلسات محارض عىل يطلعوا أن إال القول هذا صدق يف يشكون الذين عىل وليس
١٩٤١م عام من فرباير شهر يف عقد الذي املؤتمر وهو للحزب، عرش الثامن املؤتمر
يف أُْلِقيَت التي الخطب جميع كانت فقد أكثر، ال أشهر بأربعة األملاني الغزو بداية قبل
يف وخاصة الصناعة، شئون يف وإخفاق صعاب من البالد تواجهه ما تصور املؤتمر هذا
سني يف الرسمي عميل أثناء يف لديَّ تجمع وقد الحرب، بحاجات املتصلة االقتصاد فروع
صورت حني الحقيقة تتعد لم الخطب هذه أن يل يؤكد ما القاطعة األدلة من الحرب

السواد. الحالكة الصورة بهذه الحال
تموينًا، مدننا خري وهي موسكو، تكن لم حتى الحرب بداية عىل أسبوع يمِض ولم
مخصصاتهم ينتظرون طويلة صفوف يف الناس وقف وحتى الخبز، من حاجتها تجد
والكريوسني الخبز من هناك بأن يثقون ال الصفوف هذه يف منهم واملتأخرون الضئيلة،

الواقفني. جميع يكفي ما الرضورية املواد من وغريهما

557



الحرية آثرت

الجوية، الغارات من للوقاية صالحة مخابئ السوفيتي االتحاد عاصمة يف يكن ولم
لم بل وجنوبها، روسيا غرب يف الهامة الحربية املصانع من واحد مصنع يخل ولم
للحرب إال نستعد لم أننا ذلك الهجوم؛ قبل املصانع هذه من مصنع إلخالء العدة تتخذ
املناسب الوقت يف نجلو أن عن عجزنا هذا أجل ومن الكرملن، بنظريات عمًال الهجومية
األطنان ماليني وبقيت قتال، ميادين فورها من استحالت البالد، من واسعة مساحات عن
وهو كله هذا من أهم هو ما وبقي — والوقود والحبوب الحربي والعتاد الغفل املواد من
فسقطت للغزو، تعرًضا الغربية األقاليم أجزاء أكثر يف — الرجال من املاليني عرشات

األملان. أيدي يف كلها
الحربية والذخائر املصانع عىل املرشفة بالوزارة يوم كل يف دائم اتصال عىل وكنت
يعن لم الكرملن يف أحًدا أن يل تبني ما ورسعان الغزو، إىل املعرضة األقاليم يف والعمال
املؤن من وإخالئها األقاليم، هذه عن للجالء خطة بوضع شهًرا والعرشين االثنني مهلة يف
هذه يف األوىل الخطوة يخطو أن الحال بطبيعة أحد مقدور يف يكن ولم الحربي، والعتاد
يتهم ألن نفسه لعرَّض املوضوع هذا أثار غريهم أحًدا أن ولو الكبار، الرؤساء إال السبيل
ما وإذا البالد»، يف املعنوية الروح «إضعاف عىل يعملون وممن الهزيمة» «دعاة من بأنه
مؤقتًا تقهقًرا كان ولو التقهقر إىل يضطر قد املظفر األحمر الجيش أن إىل أحد أشار

العقاب. أقىص عليها يستحق الجيش هذا بقدسية مساًسا إشارته عدت
يف أحرض كنت الصناعية األعمال يف إدارية مراكز فيها شغلت التي السنني ويف
وأشرتك العامة، للتعبئة الرسية الخطط بوضع الخاصة واالجتماعات األحيان من كثري
حديدية غري معادن من التعبئة تحتاجه ما كل يف ننظر وكنا الخطط، هذه وضع يف
أساس عىل الحكومة وجمعت ونقلها، تخزينها مسائل ويف ورجال، وآالت وفحم وزيوت
االحتياطية واملواد الحرب حاجيات من هائلة مقادير النظر البعيدة املحكمة الخطط هذه
أنفسهم، عىل فرضوها التي بالقيود مقيدين كانوا األمور والة ولكن لها، الرضورية
إليها يتطرق أن من أرقى ذلك أجل من فكانت املناسبات، جميع يف ستالني كررها والتي

البالد. خارج يف ستكون الحرب ميادين أن وهي الخالف،
فلم العجز، كل عاجزين أصبحنا الفادحة بأعبائها الدفاعية الحرب واجهتنا فلما
وحرب والتعبئة الجالء نرتجل عجل، عىل يشء كل نرتجل أن إال سبيل من لنا يكن
وإنامته ستالني تخدير يف وعصبته هتلر وأفلح العدو، جيوش خلف الدفاعية العصابات
أنه ولو الحقائق، عىل عينيه يفتحوا أن عن واألمريكيني الربيطانيني جهود عجزت حتى
لديه لكان يناير؛ شهر يف األمريكية الخارجية وزارة إليه وجهتها التي األوىل بالنذر اتعظ
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املنشآت من وعرشات األهايل من ماليني ينقل أن فيها يستطيع أشهر خمسة الوقت من
االحتياطية. واملواد املؤن من هائلة وكميات الصناعية

السوفيتي الشعب بذل كثرية مغانم هتلر فغنم املهلة هذه أضاع الكرملن لكن
وبذلك البالد، تصنيع يف قضاها عاًما عرش خمسة مدى ودموعه وعرقه دماءه فيها
من الكهرباء لتوليد وآالت الجرارات لصنع ومحطات مصانع عىل القساة النازيون حصل
العمال من املاليني عرشات عن صفًحا رضبنا إذا هذا املؤن، من وأكداس املياه مساقط
األكباد. الغالظ النازيني رحمة تحت البيضاء وروسيا أوكرانيا يف الحكومة تركتهم الذين
أحد يجرؤ فلم الكبري التطهري بعد الروسية البريوقراطية يف تأصل قد الخوف وكان
البالد. إىل القاصمة رضبتهم النازيون وجه أن بعد حتى األعمال، من بعمل يقوم أن عىل
خطًطا فوضعت الكربى، الصناعية واملؤسسات املحليني املوظفني عىل الهلع واستوىل
تبعة يتحمل أن عىل يجرؤ لم أحًدا ولكن السكان، وإجالء واملؤمن القيمة اآلالت لنقل
«الجهات فيها لتفصل العادية بالطرق وإرسالها التقريرات بكتابة فاكتفوا األعمال، أبسط
معظم يف وظلوا الجهات، هذه أوامر يتلقوا حتى األيدي مكتويف انتظروا ثم العليا»،

األملان. وهمهم حتى ينتظرون الحاالت
وأمواًال الحكم، ة أزمَّ عىل هتلر استيالء قبل طائلة أمواًال أنفق قد الكرملن وكان
نظام ومقابلة أملانيا من الرسية املعلومات عىل للحصول عليها، استيالئه بعد منها أكثر
النظام هذا بفضل الروسيا لدى وتجمعت يعارضه، بنظام الروسيا يف األملاني التجسس
التطهري أثناء يف حدث ثم البالد، تلك يف والحربية السياسية النظم عن كثرية معلومات
وُسِجنوا الرسية املخابرات إدارة رجال معظم عىل ُقِبَض أن ١٩٣٩م عام يف الكبري
جهودهم من البالد تفد ولم الروسية، الحدود وراء ما إىل الباقني من كثري وفر وأُْعِدموا،
تبني الحرب قامت فلما للثورة»، مضادة مخربة «أعماًال حسبوها األمور والة ألن كلها؛
البالد عىل جر عجًزا مهمتها أداء عن عاجزة ضعيفة الجديدة املخابرات إدارة أن بوضوح

السنني. تلك يف الوحشية قسوتها عن تكفر وقتئٍذ البالد وأخذت العواقب، أوخم
واستحوذت الدولة، عن الدفاع لجنة وهي األزمة، هذه ملواجهة عليا هيئة وأُنِْشئت
املحرك العقل هي وأصبحت والحزب، الدولة يف السلطة من قسط أكرب عىل الهيئة هذه
كما القتال، ميادين ويف البالد أنحاء جميع ويف الدفاع أعمال جميع يف الفعالة واليد
فحلت والخارجية، الداخلية الشئون يف الرسية املخابرات أعمال جميع عىل هي سيطرت
الوجهة من العليا السلطة صاحب األعىل السوفيت مجلس محل األمر واقع يف بذلك
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يصدع تنفيذية أداة إال لها بالنسبة الوزراء مجلس يكن ولم كلها، البالد يف النظرية
يف اللجنة هذه ممثلو وكان املختلفة، الوزارات عىل ويرشف الجديدة، اللجنة بأوامر
التي القوى أعظم الهيئة هذه أصبحت وبذلك لها، حد ال بسلطات يتمتعون األقاليم
وكان قسوًة، وأشدها مرونة وأكثرها سلطانًا، وأوسعها السوفيتية روسيا يف أُنِْشئَت
أعضائها أقوى من أو العليا السياسية الهيئة أعضاء أقوى من يُْختَارون كلهم أعضاؤها

السابقني.
التطهري أعمال قضت أن بعد قادرون، جدد قواد الحربية للقوات وجد قد يكن ولم
بعجزهم، اشتهروا الذين القواد من وغريهما وبودني فوروشلوف أما األولني، قوادها عىل
النفع، عديمي كانوا فقد الحرب، بداية يف القتال جبهات يف القيادة إليهم ُوِكَلت والذين
إال غريهم بهم يستبدل ولم القيادة من يُْعَزلوا لم فإنهم ذلك ومع الرضر، عظيمي بل ال

الخطر. لساعة التأهب عن ستالني عجز عىل دليًال أيًضا ذلك وكان أكتوبر، شهر يف
أجزائها مواضع يعرفون املصانع، تلك يف اآلالت بدقائق ني ملمِّ األملان وكان
وتجهيزها أوكرانيا يف الهامة املصانع معظم بناء يف اشرتكوا قد ألنهم وذلك ووظيفتها؛
الكهربائية، القوى مراكز عىل قنابلهم يلقوا أن وسعهم يف كان ولذلك لها؛ الالزمة بالعدد
واإلخالء الجالء أعمال ويؤخروا اإلنتاج فيعطلوا الهامة، االتصال ونقط املياه وخزانات

الوقت. آخر يف إال بها يبد لم التي
إىل املصانع نقل يف العظيمة بجهودها بعد فيما السوفيتية الدعاوة تشيد وسوف
الحقيقة يف منها يُنَْقل لم املصانع هذه أن مع أوكرانيا، ومن البيضاء روسيا من سيبرييا
وحسبي لهتلر، غنيمة تُِرَكت التي املصانع مئات ذكر عن الدعاوة وستسكت قليل، عدد إال
رج وكريفوي دنيريوبرتوفسك يف به صلة يل كانت أو فيه عملت مصنع كل إن أقول: أن
يسري، رضر إال يصبها لم أو سليمة، العدو أيدي يف كلها وقعت قد وتجانرج وزبرزهي
وستالينو بول وماريو وخاركوف وأودسا كيف مصانع عىل أيًضا يصدق القول وهذا
أن إىل اضطرنا الذي هو بهتلر بثقته ستالني فيه وقع الذي الخطأ وكان ولجانسك،
ماليني عرشة نحو الواحد العام يف تخرج أن مقدورها يف للصلب مصانع للعدو نرتك
بعد كلها هذه إليها وعادت الصلب، من املصنوعة األدوات من طنني ونحو األطنان من
الصناعات مآيس تكن ولم حصًدا، تحصدنا وقنابل ومدافع دبابات صورة يف قصري وقت

املأساة. هذه عن نقل األخرى
من له قدمه بما أوروبا فتح عىل هتلر أعان قد امليثاق أيام يف ستالني وكان
مليثاقهما طبًقا املواد من يحتاجه وما والزبد واللحم والحبوب والزيت والفلزات املعادن
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شكل عىل لها حرص ال التي الثروة من له تركه بما أعانه فقد الغزو بعد أما االقتصادي،
سبة أكرب وآخرها الرجال، من املاليني وعرشات اإلنتاج، عىل هائلة وقدرة حربي عتاد

األعقاب. يف تبقى
حكمه التاريخ بها يصم وصمة األملاني للغزو االستعداد عن ستالني عجز وسيبقى
املاليني أرواح فأزهق البالد عىل الحكم هذا جثم لقد األمر، آخر النرص من ناله ما رغم
والشقاء، البؤس من وصفه يستطاع ال ما أهلها عىل وجلب رضورة، غري من أبنائها من
أولئك صفًحا عنه سيرضب «السهو» هذا إن عنها؟ لنينغراد أهل يجل لم فِلَم وإال
هلكوا املدينة هذه أهل من ١٣٠٠٠٠٠ من أكثر كان وإن ستالني بحمد يسبحون الذين
أهلها من الباقون كان وإن ١٩٤٣م، سنة مايو من يوم أول حتى والربد الجوع من
سني يف العذاب من القوه بما الناطقة الشواهد من كثريًا قبورهم إىل معهم سيحملون
املدن من املدينة هذه إن موالية، شتاء فصول ثالثة ويالته قاسوا الذي املروع الحصار
قبل أهلها لوقاية األهبة تؤخذ أن الواجب من كان ولذلك للغزو؛ التعرض الشديدة
تبعة وتقع الحرب، أعلنت أن بعد حتى تبدأ لم األعمال هذه ولكن طويل، بزمن الحرب
الهيئة أعضاء من عضوين كاهل عىل الوصف عن يجل عذاب من لنينغراد قاسته ما
األعىل الحاكم وزادانوف وقتئٍذ لنينغراد جبهة قائد فوروشيلوف هما العليا السياسية

لنينغراد. إلقليم
وأودسا كيف يف األرس يف وقعوا الذين اليائسني أولئك عىل يصدق نفسه الحكم وهذا
أرست فقد أنا، رأيس مسقط ومنها بالسكان، الغاصة املدن من غريها ومئات وسبستبول
عىل يحفظ ولم الصغري، وابنها قنسطنطني أخي وزوجة وكالفا أمي دنيربوبرتوفسك يف
من لها كان ما إال املروعة محنتها من وينجيها حياتها القوى املنهوكة املسكينة أمي
االعتقال معسكرات أحد يف سجنوها ثم مكان إىل مكان من األملان تعقبها فقد قوية، إرادة
عىل يزال ال أو مات هل أعلم فلست أبي أما املوت، من وكالفا هي نجت ولكنها القذرة،

الحياة. قيد
أشد القوا أو أرواحهم أُْزِهَقت واألطفال واألمهات اآلباء أولئك من آالف روسيا ويف
إىل السادة تنبه وملا الكرملن، سادة اقرتفه الذي اإلجرامي «السهو» هذا بسبب العذاب
امتياز خطة — الجديدة السوفيتية الخطة تجلت األمر آخر يف واإلخالء الجالء رضورة
األول بالحق األفراد من عنهم» غنى ال «ملن احتفظ فقد صورها، أبشع يف — الطبقات
هم عنهم غنى ثمة يكن لم الذين وهؤالء االنتقال، وسائل استخدام ويف الرحيل يف
وموظفو العمال، نقابات وموظفو السياسيون، الحزب ورجال البريوقراطيون، الزعماء

561



الحرية آثرت

لآلدميني يسمح ولم الحكومية»، «األداة جميًعا منهم تتكون الذين وهم الرشطة، إدارة
يرتكوا أن إىل بذلك فاضطروا املالبس، حقائب من حقيبتني إال معهم يحملوا بأن العاديني
استطاعوا فقد العليا الطبقات أفراد أما متاعهم، من فيهما حمله يستطيعوا لم ما كل
من وغريهم العمال مهرة وأجىل بيوتهم، أثاث أضخم حتى متاعهم كل معهم يحملوا أن
فقد أُْخِليَت، التي املصانع من املنقولة اآلالت تشغيل يف إليهم الحاجة تمس الذين الرجال
وراءهم، أرسهم يخلفوا ألن األحيان من كثري يف اضطروا ولكنهم اآلالت هذه مع رحلوا
الذين حتى الحقيقيني وغري الحقيقيون أقاربهم صحبهم فقد املحظوظون املوظفون أما

الجدود. أبعد بهم تجمعهم ال
صفقتهم القوم بها يربر التي الكربى الحجة أن وهو قبل من قلته ما هنا وأكرر
ودعاوة خرافية وقصة دنيئة أسطورة — الوقت كسب وهي — النازيني مع عقدوها التي

ساخرة. باطلة
قبل األملان وحشية من القى ما الرويس الشعب فيها القى طوال شهور انقضت لقد
هذا يعرف أن بد ال كان فقد قتالهم، عن القعود يف الرغبة عىل التغلب يستطيع أن
صورة يف هتلر لهم تصور الروسية الدعاوة ظلت أن بعد النازيني يمقت كيف الشعب
األحمر الجيش من كاملة فرًقا أن ننىس أال بنا وجدير السالم، وصديق روسيا صديق

الذكر. يستحق قتاًال تقاتل أن دون الحرب من األوىل األشهر يف العدو أرس يف وقعت
السياسية؛ الحكمة من شيئًا حربهم يف وأظهروا آدميون، أنهم أثبتوا املغريين أن ولو
وهي ونهاًرا، ليًال املستميت ودفاعها الوحشية العصابات حرب من كثريًا أنفسهم لجنبوا
فعمدوا الحكمة هذه لهم تكن لم ولكنهم األمرَّين، األملان منها القى التي املقاومة تلك
بأفكارهم األعمال هذه إىل مدفوعني واالستعباد والنهب والحرق والتعذيب التقتيل إىل
الجماعية املزارع عىل الغزاة فرض السخيفة املبادئ بهذه وعمًال الخيالية، العنرصية
الرهيبة الجستابو واستبدلوا يطيقونها ال أملانية رقابة الروس معظم إىل البغيضة
إيقاظ عىل عملوا ألنهم فائدة؛ أعظم ستالني األملان أفاد وبهذا الروسية، الرسية بالرشطة
مؤخرة ويف املحتلة األرايض يف الرويس الشعب من الغالبة الكثرة قلوب يف العداوة روح
الوسائل أحسن للكرملن وهيئوا املسلحة، القوى أفراد قلوب يف الحقد نار وأذكوا الجيش،

للمغريين. القومية البغضاء روح إلثارة
األملان فظائع عن الرهيبة األنباء يذيعون الهاربون واألرسى الالجئون كان لقد
معاملة الصقالبة جميع يعاملون الربابرة هؤالء وكان الحمقاء، القسوة يف وإرسافهم
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به أشعر كنت ما إزالة يف سببًا األملان عىل نفيس أنا حقدي كان وقد املنحطة، األجناس
األثر من لها كان هتلر جحافل إن القول: وجملة الرويس، الحكم لنظام الكراهية من
الجديدة الحربية النداءات لجميع كان مما أكثر الروسية الوطنية روح إيقاظ يف الناجح

والقومية. العنرصية الروح إلثارة الكرملن أصدرها التي
الحرية نعمة إلينا يحمل مستنريًا، رحيًما ديمقراطيٍّا بلًدا نحارب كنا أننا ولو
لم الروس ولكن ا، تامٍّ تغريًا املوقف لتغري الحرة، األمم أرسة نطاق يف القومية والسيادة
بناره، يكتوون أجنبي استبداد وبني ألفوه الذي استبدادهم بني يختاروا أن إال لهم يكن
النري عىل الوطنية األغالل ل فضَّ قد الشعب بأن يفخروا أن الروس الطغاة حق من وليس

األجنبي.
األهلني وبني املسلحة القوى بني الدعاوة من يذيعه كان فيما يؤكد الكرملن وكان
العظيمة األموال ورءوس مالكها إىل الكبرية األمالك إعادة يعتزمون املغريين أن عام بوجه
أمرها حقيقة يف ألنها املعنوية؛ الشعب روح بها يقوون وسيلة هذه وكانت أصحابها، إىل
إال اللهم — أبيهم بكرة عىل الروس أن ذلك وحاكموه؛ الشعب عنده يلتقي مشرتك مبدأ
كانت، صورة أية يف والرأسماليني املالك عودة يف يرغبون يكونوا لم — بها يؤبه ال أقلية
الحكم نظام عليهم فرضه الذي واالقتصادي السيايس للطغيان بغضهم من كان مهما
كراهية من الروس قلوب يف غرسته وما للرأسمالية املعادية الرتبية وكانت السوفيتي،

الروسية. العقلية يف األثر أعظم أثرت قد الزمان من قرن ربع يف النظام لهذا
جبهة يف النازيني حرب يف أرواحهم يبذلون كانوا الذين الرجال من ماليني ولكن
حزب طغيان من محررة جديدة روسيا بأن يحلمون كانوا العصابات حرب يف أو القتال
وكانت اللهب، هذا رماد من ستُبَْعث الديمقراطية بالحرية تنعم واحد رجل أو واحد
العدو اجتاحها التي األقاليم يف وبخاصة الكاذب األمل هذا نفوسهم يف تقوي الحكومة
األطلنطي ميثاق نص صحافتنا نرشت ذلك أجل ومن علينا، تدور الدائرة كانت طاملا
النرش هذا أن عىل بيشء، عليها تعلق أن دون نرشتها ولكنها األربع، روزفلت وحريات
الدعاوة استغلت فقد املجتاحة األقاليم يف أما قوية، جديدة آماًال فينا بعث قد املجرد
أجل من يحاربون أنهم األقاليم تلك يف الناس أيقن حتى حد، أقىص إىل الوثيقتني هاتني
وطغيان العذاب عليهم وسلطت بهم غدرت التي روسيا أجل من ال الجديدة روسيا
الحرية دخان يتنسمون وعذاب بأس من فيه هم ما لشدة األهايل وكان الواحد، الحزب

الحرية. نسيم يظنونه والقلق
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وأولئك هؤالء آمال ولكن البالد، إنقاذ جميًعا يحاولون والحكام الشعب كان وكذلك
ينقذوا أن األكرب همهم كان فقد الحكم رجال فأما نقيض، طريف عىل كانا وأهدافهم
وأما وخارجها، البالد داخل يف الشيوعية مغامراتهم ذلك بعد ليواصلوا ونظامهم أنفسهم
ولو يشء عىل يحصلوا أن يف وأملهم لبالدهم الخالص حبهم يحركهم كان فقد األهلون

واالقتصادية. السياسية الحرية من قليل
الجيوش أمام البالد وتخريب العصابات حرب الخياليني الُكتَّاب بعُض ر صوَّ ولقد
خطة كانت أنها الحقيقة ولكن نفسه، تلقاء من الشعب نفذها خطة صورة يف الغازية
يف ستالني قال فقد األوقات، جميع يف موسكو عليها ترشف بعناية ومرسومة مدبرة

يوليو: ٣ يف أذاعها له خطبة

وراجلة، راكبة مسلحة فصائل العدو يحتلها التي األقاليم يف تنشأ أن يجب
بقتال الرئيسية أهدافه عن العدو تحويل مهمتها جماعات إنشاء يجب كما
تُنَْسَف وأن مكان، كل يف املسلحة الحرب هذه تنشب أن ويجب جيشه، وحدات
الغابات وتُْحَرق واملرسة، بالربق املواصالت طرق وتَُحطَّم والطرق، الجسور
ومن العدو مقام لنجعل نعمل أن علينا ويجب التموين، وقوافل واملخازن
يف وقتله تعقبه ينبغي كما مستحيلة عليها يستويل التي األقاليم يف يساعدونه

منشآته. كل وتدمري يخطوها، خطوة كل

القيمة املمتلكات كل الجيش تقهقر أثناء يف رشط وال قيد بال تدمر بأن كذلك وأمر
املدن وسكان الفالحني من كثريين إن اآلن: قلنا إذا ا رسٍّ نذيع ولسنا نقلها، يمكن ال التي
بعض يف بحياتهم ذلك سبيل يف ويضحون املقاومة أشد الخطة هذه يقاومون كانوا

األحيان.
بونومارنسكو الرفيق َ فُعنيِّ نفسها، العاصمة يف املسلحة املقاومة قوة رياسة ونُظَِّمت
املقاومة فرق حرب ألركان رئيًسا — البيضاء روسيا يف املركزية الحزب لجنة رس أمني —
يف املركزية اللجنة رس أمني — كوروتشنكو دميان وُعنيِّ اإلقليم، هذا يف املسلحة
لهذا لتسيس الرفيق يُْدَعى رجل وُعنيِّ أوكرانيا، يف املقاومة ألعمال قائًدا — أوكرانيا
وإن القدامى الحزب زعماء من كلهم هؤالء وكان البلطية، الدويالت يف عينه الغرض
كانوا الذين بني من مغمورين أناًسا بعد فيما القيادة مكان إىل رفعت قد الدعاوة كانت

السلطة. مقاليد عىل ا رسٍّ يتنازعون
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لحركات مراكز لتكون األملانية الجيوش مؤخرة يف األحمر الجيش من وحدات وبقيت
الحال بطبيعة املسلحة الفرق إىل وانضم مرسومة، خطة عىل بناءً املسلحة العصابات
الوحدات، بهذه الصلة مقطوعي أنفسهم فألفوا وحداتهم عن انفصلوا الذين الجنود أولئك
يكونوا لم الذين السوفيت املوظفني آالف من إليها انضم بمن املقاومة فرق عدد وزاد
وعرفوا الصفوف وراء تخلفوا ممن وأمثالهم العاملني رجاله ومن الحزب، أعضاء من
بقسوتهم أنفسهم األملان وتكفل والتعذيب، القتل إال النازيني أيدي عىل يصيبهم لن أنهم

املسلحة. املقاومة قوة من نذكرهم لم بمن وفظائعهم
هذا مؤلف غري أحد يذكرها لم املنظمة املقاومة نواحي من أخرى ناحية وثمة
وراء عمًدا تُِرُكوا الذين السيايس القسم رجال أعمال الناحية بهذه وأعني الكتاب،
السوفيت املواطنني سلوك — يشء كل قبل — لرياقبوا األعداء، احتله إقليم كل يف الصفوف
فيما السوفيتي الوطن حظرية إىل األقاليم هذه عادت فلما األملانية، الجيوش مؤخرة يف
منهم اآلالف مئات عىل وُحِكَم السوفيت، والنساء الرجال من اآلالف عرشات أُْعِدَم بعُد
وانضم األمور، والة إىل الرجال هؤالء رفعها التي التقارير عىل بناءً الشاقة باألشغال
حركة بفضلهم فرتعرعت املسلحة املقاومة حركة إىل أنفسهم السيايس القسم رجال
األملاني، االحتالل سيطرة تحت وقعوا الذين الروس السكان بني السوفيتية التجسس
األقاليم إىل وأمثالها األعمال بهذه ليقوموا األملانية الجيوش وراء تُِرُكوا الذين أرس ونُِقَلت

األرس. هذه أرباب لوالء ضمانًا رهائن فيها ليتخذوا املحتلة غري السوفيتية
لحركة موالني كلهم كانوا املحتلة األقاليم سكان بأن نؤمن أن لنا يحق ال أننا عىل
سكان من — كبرية أغلبية فقل شئت وإن — كبرية طائفة كانت فقد املسلحة، املقاومة
من ليحرروهم جاءوهم من استقبال الحال بطبيعة األملان تستقبل البلطية الدويالت
العصابات مطاردة يف املسلحة األملانية القوى إىل هؤالء فانضم البغيض، السوفيتي النري
الروسيا بالد يف املسلحة املقاومة حركة بقيت إذ هذا من أكثر حدث بل السوفيتية،
أفظع الجماعية املزارع ونظام للقحط كان حيث وكوبان الدن أقاليم يف وبخاصة األصلية
قليلة ضعيفة األقاليم هذه يف املسلحة املقاومة حركة بقيت نقول: السكان؛ عىل األثر

السكان. من مقاومة تلقى كانت ما وكثريًا األثر
أهلها صدور يف تغيل كانت التي الغيظ مراجل أيًضا أوكرانيا يف انفجرت ما وكثريًا
يتطلب تعقيًدا معقًدا كان أوكرانيا يف املوقف أن عىل ستالني، حكم عىل بعيد زمن من
قامت إنه هنا: نقول أن وحسبنا إيجاز، يف عنه التحدث أردنا إذا برمته طويًال فصًال منا
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االضطالع عىل دربوا أهلها من مهاجرون يتزعمها لألملان منارصة كثرية حركات البالد يف
النطاق واسعة قوية رشيفة وطنية حركة ذلك فوق فيها وكانت بعيد، زمن من بواجبهم
التي البطولة أعمال من كثري مبعث وكان للسوفيت، عدائها عن للنازيني عداؤها يقل ال
سواءً هتلر وعىل ستالني عىل األهلني حقد هو البالد هذه يف املسلحة العصابات بها قامت
كانت كرنشنكو، من أوامرهم وتلقوا مخلصني، موسكو مع تعاونوا الذين وحتى بسواء،
تنال جديد، عهد عليها سيطلع أوكرانيا بأن قصد عن فيهم تبث خداعة آمال تحركهم
أن وذاك هذا إىل يضاف البالد، من الغزاة يطرد حني الذاتي االستقالل يف حقها فيه
االتحاد عن التام لالنفصال مدبرة خطة لتنفيذ سافرة تعمل كانت مسلحة عصابات
االستقالل. كاملة سيادة ذات أوكرانية دولة إنشاء إىل األمر آخر يف وترمي السوفيتي،

تاريخ يف جدارة عن د ستَُمجَّ األوكرانية الرسية املقاومة أعمال أن يف شك من وما
وعزيمة شجاعة من األوكرانيون به يتصف ما عىل الحركة هذه برهنت فقد الروسيا،
من ولكن خطًرا، وأشدها األوقات أحرج يف وصرب قلوبهم، يف متأصلة وطنية وروح
الشعب حب عىل دليًال وتتخذ كلها األعمال هذه تشوه أن رضًرا وأعظمها األشياء أسخف
هنا نسجل أن بنا وجدير األجانب، الُكتَّاب من السذج إىل يوحى كان كما ستالني، لطغيان
تقوم كانت األعداء خطوط وراء تحدث كانت التي األعمال من كثريًا أن للحقيقة خدمة
العصابات، حرب عىل ا خاصٍّ تدريبًا ُدرِّبوا السيايس القسم رجال بني من خاصة قوى بها
هذا عىل تعينهم التي الوسائل بكل زوا وُجهِّ الرئيسية، أهدافها عن العدو قوى وتحويل
ألعمال أعدوا الذين الجنود من كبريًا عدًدا أن وهو بالتنويه، جدير آخر عمل وثمة العمل،

األملانية. الخطوط وراء بالهابطات ينزلون كانوا التخريب
الرجال جميع بتدريب يقيض قراًرا سبتمرب من عرش الثامن يف الحكومة وأصدرت
لم الذين فأما التجنيد، إىل قبل يُْدَعوا لم ممن والخمسني عرشة السادسة سن بني
وأما املحاربة، القوات صفوف يف يجندون فكانوا والخمسني السادسة سن يتجاوزوا
غري مع للعمل يؤخذون فكانوا والخمسني الثامنة وبني السن هذه بني كانوا الذين
إليهم طلب قد الجسمية وحالتهم سنهم تكن مهما الرجال جميع أن والواقع املحاربني،
يطول كان الذي اليومي عملهم انتهاء بعد عسكريٍّا تدريبًا ليدربوا أسماءهم يسجلوا أن
كانوا من إال التدريب هذا من يعَف ولم ساعة، عرشة اثنتي يبلغ حتى األحيان معظم يف
القوى املنهوكي بالرجال ومتنزهاتها موسكو ميادين وامتألت العمل، عن فعًال عاجزين
بالعيص الحربية األعمال عىل يتدربون الثياب، املمزقي البطون، الخمص العيون، العمص
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بندقية الجند من فصيلة كل أُْعِطيَت النار إطالق عىل تدريبهم أريد فإذا البنادق، بدل
خاضوا أو املطر، عليهم هطل وإن العمل هذا من يُْعَفون يكونوا ولم اثنتني، أو واحدة
ورءوسهم الثلج فوق أو الوحل يف يسريوا أن عليه يدربون مما كان لقد بل الوحل، يف

األرض. إىل تكون ما أقرب وبطونهم
آخر دليًال منه ويتخذوا شاءوا ما التدريب هذا عن يقولوا القصصيني الُكتَّاب فلندع
فقد الروعة، بهذه تكن فلم الحقيقية الصورة أما للقتال، وتعطشه الشعب حماسة عىل
أمام املمتنع ويحاكم الصفوف من فراًرا يعد عنه االمتناع وكان إجباريٍّا، التدريب كان
يف به املعمول النظام حقيقة العالم عرف ولو السيايس، للقسم التابعة الثورة محاكم
محاكمة، غري من باإلعدام عليها يعاقب النظام لهذا مخالفة أقل وأن األحمر، الجيش
الجنود أن ننكر ولسنا نفسها، املحاربة القوات مديح يف رأينا الذي الحد إىل تغالوا ملا
عدًدا، تفوقهم قوات أمام مراكزهم يف وثبتوا البطولة، أعمال من كثري عىل أقدموا الروس
كانوا ستالني رعايا أن فالحقيقة ورفاقهم، ومواطنيهم بالدهم لينقذوا بحياتهم وضحوا
إسكندر القيرص رجال من اإلقطاعيون الرقيق كان التي الشجاعة بنفس هتلر يحاربون
وقدرتنا القومية، الروس عزيمة فهم يسيئون الذين ولكن نابليون، بها يحاربون األول
العهد حديثة خاصة فضيلة أنها عىل فيصورونها بالدنا، سبيل يف واملوت الحرب عىل
مخدوعون. أو مخادعون قوم هذا يفعلون الذين إن السوفيتي؛ الطغيان بفضل تنطق

توضع كانت املتقهقرين» «لصد خاصة فصائل أن يعلمون الخارج يف فالناس
«األمن جنود من مؤلفة فصائل وهي القتال، ميادين يف األحمر الجيش صفوف خلف
وكان للجيش، السياسية اإلدارة مع بالتعاون تعمل السيايس للقسم التابعني الحكومي»
لم الذي التقهقر تمنع وأن الفارين، الجنود طريق تعرتض أن الفصائل هذه واجب
من يخرج من كل عىل النار تطلق أن الفصائل هذه حق من وكان العليا، القيادة تقرره
استخدام يف قط ترتدد تكن ولم منها، خروجه سبب يكن مهما إذن غري من الصفوف
الذين الجنود تسوق كانت الفصائل هذه أن عادًة يحصل كان الذي أن عىل الحق، هذا

العسكرية. املحاكم إىل عليهم تقبض
القتال ميادين من بالفارين لة محمَّ عربات ترى أن املألوفة املناظر من وكان
مكان إىل يؤخذون كانوا ولعلهم السجون، من يخرجون الرسية، الرشطة رجال يحرسهم
ضعيفة وأجسامهم ممتقعة ووجوههم حليقة رءوسهم وكانت جميًعا، ليُْعَدموا منعزل
هؤالء نسبة أن وثيقة مصادر من أعلم وأنا بالية، عسكرية حلل يف يرتجفون هزيلة،

عالية. جد كانت الفارين
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ماليني أن — الجندية من الفرار ظاهرة — الظاهرة هذه فهم عىل يعيننا ومما
املتمدنة األمم مقاييس من مقياس بأي قيسوا إذا للجندية يليقون ال الذين الرجال من
يف النار يواجهون حيث إىل ويرسلون تمييز، دون العسكرية للخدمة يعبئون كانوا
أيًضا الفرار هذا أسباب من وكان الواجب، اإلعداد لذلك يعدوا أن دون القتال، ميادين
ما يواجهوا أن السذج فالحينا مقدور يف إن وهلع، خوف من الجنود عىل استوىل ما
وقنابل لهب وقاذفات دبابات من الحديثة األسلحة أما لها، ويصمدوا األخطار من ألفوه
وملا وهلع، حرية يف يألفوها أن قبل منهم الكثريين تركت فقد السماء من عليهم تَُصبُّ
وكانوا الفتاكة العدو أسلحة مقاومة بها يستطيعون التي األسلحة تنقصهم هؤالء كان
الكثريين فإن للدبابات، املضادة املدافع بدل مولوتوف» «خليط استعمال إىل يضطرون
تعدَّ أن الحكومة عىل األشياء أسهل من وكان الشديد، العبء هذا تحمل عن عجزوا منهم
بحياة تعبأ ال كانت وملا منهم، جبنًا اإلجرامي لعجزها محتومة نتيجة كان الذي فرارهم
الروس. بدماء األملاني والوقود الروس، بلحم األملاني الحديد تواجه بأن قنعت فقد األهلني
من اآلالف آالف السوفيتية الجيوش بها ُمِنيَت التي الهائلة الخسائر ذكرت وقد
أن من أقل وال بطولة، من الروس به يتصف ما عىل ينقض ال دليًال واتخذت املرات

الشنيعة. وأخطائه الكرملن وحشية عىل دليًال واحدة مرة تُذَْكر
األكرب الجزء خالل مجراه يف جاريًا وظل أغسطس، شهر يف موسكو عن الجالء وبدأ
قبل الزمان من شهر نحو أنا وقضيت العاصمة، عن الخطر زال حتى ١٩٤٢م، عام من
املائي بالطريق للنقل وإعدادها مصنعنا عدد فك يف أعمل األحمر الجيش إىل أنضم أن

أورال. جبال إىل
طائعني، مساكنهم يخلون األهلني من عدد أخذ األملانية الجوية الغارات اشتدت وملا
ازدحمت فلما امليدان، من وبالفرار بالجبن هؤالء يرمون واملتفائلني الحمقى بعض وأخذ
نفوسنا يف وحز أحزننا الفارين بهؤالء العاصمة حول الحديدية والسكك العامة الطرق

األمر. بداية من الفرار وذاك الجبن هذا بتنظيم يعنوا لم أنفسهم األمور والة أن
األجهزة يرفعوا أن الجياع ونسائنا لرجالنا إجهاًدا وأكثرها األعمال أشق من وكان
نفوسهم عىل هذا من أصعب وكان أماكنها، من الضخمة اآلالت وينقلوا قواعدها عن
وكانت والنفيس، بالنفس إقامتها يف ضحوا أشياء ويخربون يقتلعون بأنهم علمهم
يف العمل بهذا نقوم وكنا انتظاره، طال الذي للرخاء رمًزا أصبحت أن بعد عليهم عزيزة
أننا يظن السوفيتي النظام يف طعنًا أشدهم حتى الناس من أحد يكن ولم حالك، ظالم
أسابيع. ستة من أكثر الحرب بداية عىل يمض وملا العاصمة عن الجالء إىل سنضطر
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العاصمة عىل السكون وخيَّم سكن، ثم مصنعنا يف وجعجعتها اآلالت ضجيج وَخَفَت
حياتهم يحيون القلوب طيبو أوداء بطبيعتهم وهم العمال وكان قبوًرا، استحالت كأنها
يكون قد الخطر أن يف الكاذب باألمل أنفسهم يخادعون واجمون، صامتون وهم اليومية
وزير من أمًرا تلقينا فقد سيتحقق، األمل هذا أن املرات من مرة إلينا وُخيَِّل فيه، مبالًغا
أمًرا تلقينا حتى النبأ لهذا حماستنا ثارت أن وما اآلالت، حل نقف أن الصناعية الشئون

الجالء. بأعمال نعجل أن إلينا ويطلب يناقضه
العمال بقية أما البالد، رشق إىل اآلالت ليصحبوا األخصائيني الصناع من عدد واختُِربَ
اإلجراء هذا مثل واتبع أسبوعني، أجر يعادل ما أُعطوا أن بعد جموعهم حت ُرسِّ فقد
فظائع بعد البطالة فظائع فكانت موسكو، يف القائمة األخرى الصناعية املؤسسات يف
عىل ضغثًا والكهرباء، املياه عمليات واضطراب والربد، الطعام ونقص الجوية، الغارات

إبالة.
عليه املقيض املكان جو أغسطس شهر أواخر يف بالعاصمة املحيط الجو وأصبح
الوقت، ذلك من شهر بعد إال املدينة ضواحي يبلغوا لم النازيون كان وإن بالسقوط
جبال مدائن من وغريها سفرولفسك إىل ومتاعهم أرسهم ينقلون املوظفني كبار وأخذ
مكاتبهم يف زعمائنا من مئات وقبع والطائرات، الحديدية والقطر السيارات يف أورال
وكنا العاجل، للفرار استعداًدا انتظارهم يف الحكومية والسيارات حقائبهم جانبهم وإىل
الجوية الغارات آثار ونقاوم الليل، أوائل يف القتال عىل وندرب النهار، طول نعمل نحن

الشمس. مطلع حتى
املؤسسات جميع ويف مصنعنا يف املسئولني املوظفني جميع يَُعدَّ بأن األوامر وصدرت
وأنام أطعم بل منزيل، إىل أذهب ال أسابيع عدة وظللت «مجندين»، العاصمة يف الصناعية
بقينا حني — والبطولة — والهلع الرعب منظر قط أنَس ال أنَس وإن عميل، مكان يف
فوق تئز األملانية والطائرات حولنا، من تتساقط والقنابل أماكننا، يف جامدين آالتنا أمام
هذا كان لقد حوانيتنا، بعض يف جنونيٍّا رصاًخا يرصخون والشبان والنساء رءوسنا،

وجلد. قوة من به يتصف ما الرويس الشعب فيه أظهر ألعصابنا امتحانًا املنظر
موضعي يف ُوِضْعُت أني وقتئٍذ شعرت فقد األحمر، الجيش إىل انضمامي كربي وفرَّج
للفحص نفيس أقدم بأن املجندين لجنة من أمًرا سبتمرب أوائل يف وتلقيت الصحيح،
ومحا املتطوعني، ثبت من اسمي أزيل أن منذ انقضت قد الزمن من فرتة وكانت الطبي،
يتطلب ولم عنهم»، «االستغناء يستطاع ال من أسماء بني من اسمي ومنرتوف يجوروف

دقيقتني. من أكثر الطبي فحيص
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موسكو من ميًال عرشين قيد عىل بلشيفو يف الحربية الهندسة كلية إىل وأرسلت
فرقة إىل وانضممت قبل، من أحرزها كنت التي الرتبة وهي (يوزبايش) كبتن برتبة
مئات مع وتلقيت مناصبهم، من أعىل ملناصب الرتقي إىل يعدون ضباطها كان خاصة
باإلضافة العسكرية الهندسة يف واسعة دراسات املهن مختلف يف املهندسني من غريي

نفسه. العسكري التدريب إىل
الوقت ذلك حتى وإيرينا أنا أشعر فلم العاصمة، من قريبة هذه بلشيفو وكانت

الفراق. بألم
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يفموسكو الذعر

رئييس سيايس مركز ذا املنصب هذا بفضل فأصبحت بلشيفو يف للحزب منظًما وُعيِّنت
أتلقى الحربية األعمال جميع يف وكنت املدرسة، يف يل زمالء كانوا الذين الضباط بني
املأساة قلوبنا بني وألفت ومساعدين، فافاركني األالي أمري من الحال بطبيعة أوامري
من الثاني العقد يف األوالد من جماعة لدينا وكان بالدنا، تجتازها كانت التي املروعة
رجال من تتألف كانت عليها أرشف التي الغرفة لكن دراسيٍّا، منهًجا يتلقون عمرهم
رجال السوفيتية، والسياسية الصناعية األعمال يف القاسية التجارب رضستهم ناضجني
املصائب وتخفيف جميعهم رفاقي مواساة يف جهًدا أدخر ولم األوهام، فيهم تؤثر ال

عنهم.
ما إياه مقتي من وزاد وحشيته، أمقت األلد، الحكم نظام عدو نفيس خبيئة يف وكنت
عقدها التي الصفقة تلك الدالئل هذه من وكان عجزه، دالئل من وقتئٍذ حويل يتجمع كان
ولكنني لستالني، تعصبًا الناس أشد حتى ذكراها من كلنا نخجل والتي هتلر مع ستالني
ممن الكثريين وأعرف وطني، بني عىل العطف أشد وأعطف بالدي، أحب كنت هذا رغم
واحد يرتدد وال أمورنا، والة من غيظنا نكظم جميًعا وكنا الشعور، هذا بنفس يشعرون

منترصة. الحرب هذه من بالدنا لتخرج بحياته يضحي أن يف منا
الثالثة، الدرجة من بأمة يليق ال ضعيًفا تدريبًا بلشيفو يف العسكري تدريبنا وكان
وكانت بالدها؟! لتصنيع جهودها كل تبذل عاًما عرشين قضت عظيمة بدولة بالك فما
تزيد تكاد وال بدائي طراز من الطائرات وحظائر القناطر لبناء لنا ُسلِّمت التي العدد
بها تغنى طاملا التي الصناعية املهارة ذهبت أين ندري نكن ولم ومجرف، فأس عىل

الرصيح. واللوم الالذعة السخرية ألفاظ إىل استمعت وطاملا الشيوعيون، الخطباء
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التي العدد بتلك نعتز أن «يجب يسخر: وهو املدربني الضباط أحد قاله ما ذلك من
السحيق.» املايض من ورثناها فقد القومية بآثارنا اعتزازنا األلغام بها لنبث لنا أعطيت
األملان يصيدنا «ألن باملحارض: وانفردت محارضة إىل استمعت أن بعد أنا وقلت

الثقيل؟» العوام الجرس هذا أمثال ننشئ ونحن الطيور صيد
هذا إن أقول أن كرافتشنكو رفيق يا «يؤسفني يتحرس: وهو املحارض فأجابني

رأيت؟» ما إال العدد من لدينا وليس نفعل ماذا ولكن صحيح،
التي العدد كانت كما البساطة من كانوا أنفسهم املعلمني أن أيًضا الحظ سوء ومن
يتلقوا أن يصح ممن الطرق إنشاء يف يحارض الذي مقام» «القائم كان فقد بها، يعملون
الدروس هذه من ويفيد العمل بهذا يقومون الفعلة من لطائفة رئيس أي من دروًسا
يعيد أن يف وقته كل يقيض فكان به، موثوًقا شيوعيٍّا كان أنه حسبه ولكن فائدة، أكرب
أننا هذا إىل يضاف األهلية، الحرب أيام يف مجيدة أعمال من به قام ما مسامعنا عىل
املختارة الكتب قراءة يف الوقت من كثريًا نقيض أن علينا مفروًضا كان ضباًطا بوصفنا
ال أننا يفرتضون أمورنا والة كأن منها، نقرؤه ما ومناقشة وستالني لينني مؤلفات من
لينني. ملبادئ املشوه ستالني برشح نلم أن غري من الجسور إقامة أو األلغام بث نستطيع
من بنا يحيط وما عراقيل من يعرتضنا ما رغم بجد الدراسة عن نتواَن ولم
أعماق يف ونشعر التدريب، وهذا الدراسة هذه خطر ندرك جميًعا كنا فقد مضايقات،
حل وعن قيادتهم، لنا تعهد سوف الذين الجنود حياة عن مسئولني سنكون بأنا أنفسنا

الخطر. العظيمة الشائكة الحربية املشاكل من كثري
الهامة بالشئون دائم اتصال عىل — الحزب منظم منصب — منصبي بحكم وكنت
املدرسة يف الحزب لجنة اجتماعات جميع أشهد أيًضا، العاصمة ويف الهندسية وحدتنا يف
فتحز متشائمة، تقارير وكلها الرسية، التقارير إىل نستمع بذلك وكنا الضباط، كبار مع

الحزب. أعضاء غري من الضباط نفوس يف تحز مما أكثر بحق نفوسنا يف
تغطي التي اليأس ملوجة معرًضا لذلك فكنت نفسها، موسكو عىل الرتدد كثري وكنت
والذعر، االضطراب سادها منها األملان القرتاب املدينة إخالء يف األمور والة جد وملا عليها،
سببًا نفسه العسف هذا وكان وعسفها، الرشطة ضغط زاد والذعر االضطراب زاد وكلما
والنهب والذعر واالضطراب العسف من مفرغة دائرة يف بذلك فأصبحنا الذعر، انتشار يف
من يقرتب سبتمرب شهر كاد وما الخارجي، العالم عن إخفائها عىل املسئولون حرص
يف الغيظ مراجل غلت فقد االنفجار، إىل يؤديا أن واالضطراب الخوف أوشك حتى نهايته
ألول أسمع فأصبحت صارخة، محاباة من اإلخالء عمليات صحب ملا موسكو أهل قلوب
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مكاتب من مكتب كل وأخذ الرسميني، املوظفني عىل تصب اللعنات عاًما عرشين منذ مرة
للسفر الحديدية القطر يستخدموا أن لهم يحق من بأسماء كشوًفا يعد الحكومية اإلدارة
نظريٍّا االختيار أساس وكان الالجئني، مدن من وغريهما وسفردلوفسك كوبيبشف إىل
القرابة كانت فقد الواقع يف أما عنهم، االستغناء عدم أو الناس عن «االستغناء» إمكان

األخري. الحكم هي السياسية والصالت
أماكن عىل يحصلوا أن عليهم واملتطفلون السلطان بذوي صلة له من كل واستطاع
األرس من آالًفا أن حني عىل وأقاربهم، وعشيقاتهم مالبسهم، وخزائن منازلهم، ألثاث
ترجو الحديدية السكك محطات يف املحزوم ومتاعها حقائبها بني معسكرة بقيت التعسة
نفسها األرس هذه وكانت الرش، نحو متجه قطار أي يف ألقدامها مواضع تجد أن عبثًا
من فرت األرس من آالف ثمة وكان بالهجرة، لها أذن التي فهي سواها، من حظٍّا أسعد

األقدام. عىل سريًا األعداء وجه
الحديدية السكك محطات حول املجتمعني الفارين عدد يف يزيد يمر يوم كل وكان
لبحث لجان عدة وشهدت وفضالتهم، بأقذارهم املدينة وامتألت وجلبتهم، ذعرهم ويف
بًرشا ال حيوانات كانوا السكان هؤالء أن ولو العواقب، بأوخم املنذرة املشكلة هذه
يف يفكر لم املسئولني من أحًدا ولكن الطويل، سفرهم يف طعامهم بأمر األقل عىل لعنينا
التي املالجئ إىل بها يصلون التي الطريقة يف أو للفارين الطعام توفري موضوع إثارة

إليها. يصلوا أن بعد يعيشون وكيف يقصدونها،
عليها، السيطرة وتعذرت الحديدية السكك محطات حول املكدسة الجموع زادت وملا
السوفيت املواطنون فيها وُحِرشَ املغطاة، غري الفحم وعربات الحيوانات بعربات لها جيء
وكم والعويل، البكاء بني الرهيبة البطيئة رحلتنا وبدأنا بتطهريها، أحد يعني أن دون
إىل اضطروا الناس من وكم أفرادها، تشتت أرس من وكم ذويه، عن ضل طفل من
حد إىل تصل حتى تضطرب هؤالء مشاعر كانت ما وكثريًا عليهم، العزيز متاعهم ترك
من كانت الحديدية السكك محطات أن ذلك العدو؛ طائرات عليهم تنقض حني الجنون

النازيني. إىل األهداف أحب
من قوافل كانت فقد الفارين، بهؤالء قصد عن يسخرون األمور والة كان وكأنما
وبأمتعة املختارة الصفوة بأرس لة محمَّ موسكو من تخرج املريحة الرسمية السيارات
عىل بشاعًة وزادتها هوة من الطبقات بني ما وسعت قد وأخطارها الحرب كأن بيوتها،

بشاعتها.
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نشاطها جميع فقدت قد وكأنها أكتوبر شهر من األول األسبوع يف العاصمة وبدت
مركبات فكانت األحيان، بعض يف أعصابها تتحطم كاألفراد املدن أن ذلك وحيويتها؛
خالية، والحوانيت منتظمة غري متقطعة فرتات يف إال تعمل ال العامة والسيارات الرتام
يطلبون، ما فيها يكن لم ولو مكان كل يف صفوًفا يقفون كانوا الجياع الناس ولكن
مما أحسن صالت لها كانت أنها مع أحيانًا الطعام تجد ال كانت نفسها «إيرينا» وحتى
ال املوظفني ومكاتب املنازل وكانت الناس، معظم لدى مما أكثر املال من ولديها لغريها،

إليها. يركن ال متقطعة فرتات يف إال إليها يصالن ال والكهرباء واملاء تدفأ،
وعدة الخارجية الشئون ووزارة العليا واملحكمة السيايس القسم رجال منازل أما
الدخان يكن فلم كلها األماكن هذه أما للحزب، العامة القيادة ومركز أخرى، معاهد
منه يستدل ما كل ومحو السجالت إتالف إىل زعماؤنا وبادر نهاًرا، أو ليًال منها ينقطع
أوامر تلقت الحكومة أن الظن وأكرب السنني، عرشات دامت التي الرسمية جرائمهم عىل
يف تساقطت التي الثلوج اسودت حتى الجرائم هذه آثار تمحو بأن العليا الجهات من

املحرتقة. األوراق رماد من أكتوبر شهر
اآلنية عىل املحتوي التابوت السيايس القسم رجال فتح أن الليايل إحدى يف وحدث
ا رسٍّ الجثة هذه منه واستخرجوا األحمر، امليدان يف املحنطة لينني جثة فيها كانت التي
يف تيومني مدينة إىل بها سارت خاصة سيارة يف وضعوها ثم يد عربة عىل وحملوها

الوقت. ذلك من سنني أربع بعد الحرب نهاية إىل بقيت حيث سيربيا
الغارات ألن وذلك اآلثار؛ ودور الكرملن كنوز أثمن البالد داخل إىل كذلك ونُِقَلت
نتوقع. كنا ما التدمري من تبلغ لم وإن وهوًال، عدًدا تزداد أخذت موسكو عىل الجوية

مطبوعة، منشورات بلشيفو منطقة األملان أمطر أكتوبر شهر من عرش الثاني ويف
األملانية، املنشورات تلك لجمع الشيوعيني الضباط من بها موثوق فرقة رأس عىل ورست
يعثر إنسان كل وكان الحال، بطبيعة نقرأها أال تأمرنا إلينا الصادرة األوامر وكانت
نقرأها أن حاولنا هذا رغم ولكننا الفور، عىل لالعتقال عرضة منها منشور عىل معه
يل بدت فقد لألعداء، احتقارنا إال اللهم ما أثر فينا لها يكن ولم عملنا، أثناء يف ا رسٍّ
منه تشمئز مما وغطرسة كربياء من به تفيض ما وكان الغباوة، يف غاية األملانية الدعاوة

ستالني. وحب البالد حب بني خلطت أنها غباوتها عىل األدلة أكرب ومن النفوس،
ساعة نصف إال هي وما اإلنذار، أصوات عىل نومنا من صحونا نفسها الليلة تلك ويف
أسلحتهم بكامل بعد تدريبهم يتم لم الذين الشبان الضباط من فرق ثالث سيقت حتى
مثخنني ثلثهم رجع إرسالهم من ساعة وأربعني ثماٍن وبعد الغربية، موسكو أطراف إىل
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الجزع عليهم استوىل وقد الجوع، من يهلكون ويكادون الربد من يرتجفون بالجراح،
من الضباط هؤالء معظم وكان أبًدا، إلينا تعد فلم بقيته أما املعنوية، روحهم وضعفت
امليدان إىل ذهبوا وقد وتعصبًا، تحمًسا الشبان أشد ومن للحزب التابعة الشباب لجان

الحزب.» أجل ومن ستالني، أجل «من ينادون: وهم
نحرس بلشيفو غابات يف الثلوج وسط معسكرين أكتوبر ١٣ منذ جميًعا وظللنا
الجنود أن األمور والة ظن التي الجهة تلك من العاصمة إىل املوصلة الطرق من قطاًعا
وكان الصيف، مالبس هي الداخلية مالبيس وكانت طائراتهم، من فيه سيهبطون األملان
معطف مالبيس وفوق صيفية، قلنسوة رأيس وعىل الخفيف، الخيش من حذاءان قدمي يف
أسلحتي أما الصفر، درجة من كثريًا أقل حرارته درجة جو يف كله وذلك مهلهل، عسكري
ضباًطا جميًعا كنا أننا ومع طلقات، وثالث التدريب بنادق من بندقية عىل تزيد تكن فلم
وكان مالبيس، من أحسن الربد تقيهم التي املالبس من لهم قليل عدد إال فينا يكن فلم
الذخائر من العامة القيادة به وعدتنا ما أن ذلك طلقات؛ خمس أعطوا من حظٍّا أسعدنا
مدنية مالبس الحال بطبيعة منا الكثريين مع وكان منه، يشء إلينا يصل لم الحربية
من وغريها الصوف من داخلية ومالبس جيدان حذاءان مثًال أنا لديَّ كان فقد مدفئة،
من أطرافنا تجمدت وهكذا املالبس، هذه من شيئًا نستخدم أال أُِمْرنا ولكننا الحاجيات،

الغبية. العسكرية رياستنا املجد ذروة إىل نرفع لكي األمرَّين وقاسينا الربد
منها خرج والتي الثلوج، بني قضيناها التي والليايل األيام تلك ذكرى وستظل
عىل مخيلتي، يف الدهر أبد منقوشًة محمومني، األطراف متجمدي رفاقي من كثريون
أحزننا ما بقدر تحزنا لم الحربية والذخائر والعدد الصالحة املالبس إىل حاجتنا أن
وصاح موسكو، من بأقىصرسعتها تجري وأمتعتهم بالطفيليني اململوءة السيارات منظر
فيها يركب أخرى سيارة رأيت «إذا الثلج: يملؤه خندق يف جانبي إىل يرقد كان ضابط

جلودهم.» وأمزق األوغاد هؤالء عىل الرصاص فسأطلق البريوقراطيون أولئك
األملان.» عىل لتطلقها الثالث رصاصاتك تدخر أن لك «خري قائًال: فأجبته

األطراف متجمدي جياًعا متعبني العراء يف قضيناها ليلة بعد بلشيفو من وعدنا
لنا: املوضوعة األغنية هذه نغني ونحن

األوطان سبيل يف القتال إىل هيا
ستالني سبيل يف القتال إىل هيا

نفوسنا عىل عزيز القتال رشف إن
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بحوافرها األرض لترضب األصيلة جيادنا وإن
ستالني. أعداء نهاجم ونحن

حوافر تكن ولم األوقات، تلك يف لستالني الحب من يشء عىل ينطوي قلبي يكن ولم
من املصنوع حذائي يرضبها كان بل الشتاء فصل يف األرض ترضب التي هي الخيل
ولم املغنني، مع أغني كنت هذا رغم ولكنني األرض، عىل بي ينزلق كان والذي الخيش
عليها تنطوي التي العواطف مع الدوام عىل تتناغم الحربية األناشيد هذه ألفاظ تكن

قلوبنا.
أصحاب املهندسني من فرقتان الشهر ذلك من عرش الخامس اليوم مساء يف وأُْرِسَلت
بوصفي املهمة هذه حقيقة أنا وأُبْلِغت موسكو، إىل رسية مهمة يف العلمية املؤهالت
تتبع أن عىل واتفق إذاعته، تصح ال ا رسٍّ األخبار هذه تكون أن عىل للحزب، منظًما
املهمة وكانت السيايس، للقسم التابعة الهندسية الوحدات من أخرى فرق الفرقتني هاتني
األوامر هذه عىل وبناءً موسكو، مدينة يف األلغام بث هي جميعها الفرق هذه إىل املوكولة
توليد ومحطة الكرملن يف الرئيسية واملباني املدينة طرق تحت األلغام ُوِضَعت الرسية
املصالح ومباني واملالهي واملتاحف الحديدية السكك ومحطات املياه ومحطة الكهرباء
قد يشء كل إن القول: وقصارى املحصنة، واملواقع االتصال ووسائل الرئيسية الحكومية
عدد حياة وعىل األملان، من كبري عدد حياة عىل لُقِيضَ هذا تم ولو العاصمة، لنسف أُِعدَّ

١٩٤٢م. عام صيف يف إال األلغام هذه تُْرَفع ولم الروس، من منهم أعظم
ذلك من عرش السادس اليوم صباح يف موسكو إىل فارفاركني األالي أمري وأرسلني
جوها تمأل واالضطراب الذعر حاالت أشد يف وجدتها املدينة إىل وصلت فلما الشهر،
وأن الكرملن، يف حدث قد مفاجئًا سياسيٍّا انقالبًا إن مثًال: فقيل املروعة، الشائعات
وأكد املدينة، أطراف أحد يف فييل إىل فعًال وصلوا األملان وأن عليه، ُقِبَض قد ستالني
األحمر، امليدان يف بالهابطات ينزلون األملان أبرصوا أنهم بلبهم الروع ذهب من بعض
وأخذت األحمر، الجيش رجال زي يف بيننا كانوا األملان إن اآلخر: للبعض بعضهم وقال
أشد يف وهي منها بدأت التي الجهات إىل تعود ثم شارع إىل شارع من تموج الجموع

الفزع. حاالت
الحوانيت يهاجمون الغوغاء وأخذ والنهب، السلب وأعمال االضطرابات وقتئٍذ وبدأت
قد املدينة إن تقول: شائعة املدينة يف وانترشت الجنون، حاالت أشد يف وهم واملخازن
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وال طعام غري من وشأنهم تُِرُكوا قد موسكو أهل من ماليني وإن الحكومة، من خلت
ينهار. أخذ النظام إن القول: وقصارى سالح، وال وقود

الالتي بالنساء الراقية الطبقات فنادق من وغريها ومرتوبول سافوي فنادق واكتظت
الذين املوظفني كبار الفسق عىل يحرضن جميعهن وأخذن وبالعاهرات، الرعب تملكهن
التهتك هذا أخبار ولعل حساب، غري من والفودكا النبيذ وجرى بعد، املدينة يغادروا لم

انحالل. من وقتئٍذ الناس أصاب ما عىل دليل ذاتها حد يف ولكنها فيها مبالًغا كان
عىل وقتئٍذ يذاع كان ما بعض أن املفصلة األخبار من عرفته مما يل تبني ولقد
عىل القائم الوزراء مجلس مقر يف املوظفني كبار أن ذلك مثال صحيًحا، كان األقل
عدة بهن يستعمون وظلوا وأسكروهن املوظفات بالفتيات أحاطوا سدفايا-كرتنايا طريق
الخاصة مساكنهن ويف الحكومة مكاتب من مئات يف املوظفني من غريهم وسلك ساعات،
من الشديد الجوية والغارات الشائعات وزادت أزفت، قد الساعة أن يعتقد من مسلك

جنونًا. الذعر هذا استحال حتى األهلني ذعر
الرعاع من كبرية طائفة فوجدت الليل، أثناء يف بلشيفو إىل أعود أن واستطعت
ساعات، عدة واستمر خروجي بعيد بدأ قد النهب وكان دارنا، من خارجة الصاخبني
وفر القريبة، القرى من أقبلوا القرويني من كثريون املدينة أهل إىل انضم ما ورسعان
النهابة الفرق إىل انضم حتى العسكرية املخازن القوم اقتحم أن وما القواد، الضباط
املالبس من يلزمهم ما بعض عىل املخازن هذه من يحصلوا لكي الضباط من كثريون
وأغطية بطاطني من أمامهم وجدوه ما كل النهابون الغوغاء اختطف ما ورسعان الثقيلة،
الثلوج عىل وتناثر مجزر، كأنه املكان وبدا وأغذية، وأحذية عسكرية وحلل الفراش

بانتهابه. الناس يعن لم ما به املحيطة
قد أنه يف شك من وما قصري، وقت بعد فارفاركني األالي أمري إىل أصل أن وأمكنني
ما إىل واستمع الرش، تدارك عن عاجًزا كان وأنه التقارير، من كبرية طائفة إليه وصلت
ويعتقد ذعر، من العاصمة يف ما يمثل نفسه هو وكان وغضب، ضجر يف عليه قصصته
بدل فيها ما األهايل ينهب أن الحال هذه يف األفضل وأن ما، بطريقة ستخىل بلشيفو أن
بعد الضباط من وغريه هو عاد حتى الليل انتصف أن وما … للنازيني غنيمة ترتك أن
نجثو كنا حتى القليل إال يمض ولم النظام، من يشء إليها وعاد املدينة الناهبون ترك أن
ما اإليمان من وال القوة من لدينا ليس أن موقنون ونحن املجاورة الغابة يف الثلج فوق

الجهة. هذه من أقبلوا إذا األملان مقاومة عىل يعيننا
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يف تموج وأطفال ونساء رجال من الخالئق جموع كانت عينه الوقت هذا ويف
ويف الحديدية، السكك محطات وتحارص الشوارع يف تنتقل حائرة مضطربة موسكو
للقوت، طلبًا والحوانيت واألسواق املخازن اقتحام إىل الغوغاء عاد أكتوبر من السابع
ملكويان يف اللحوم بيع محال عىل الجموع وهجمت األيدي، مغلويل الرشطة رجال ووقف
الذين الجياع الخالئق واقتحم املحفوظ، أو الطازج اللحم من رطًال فيها يبقوا فلم
بينهم فيما واقتسموا ميكوفسكي ميدان يف الحلوى مصانع وشأنهم الحكومة تركتهم
يف بعينه هذا وحدث املصنوعة، غري املواد من وغريها والزبد والسكر الحلوى من أطنانًا

األخرى. املنشآت من عرشات
من آالف واعتقد أكتوبر، من عرش الثامن اليوم وطول الليل طول االضطراب ودام
السقوط، عىل املوشكة املدينة هذه من النجاة سبل وجوههم يف سدت قد أنهم الشيوعيني
من وغريه ستالني وصور السياسية، واملطبوعات الحزب بطاقات من لديهم ما فأتلفوا
من رجال املرات مئات بعد فيما يل أكدها رهيبة حقيقة هنا أقرر أن وسعي ويف الزعماء،

األمور. خفايا عىل املطلعني
أي فيها يلقوا أن دون اليوم ذلك يف املدينة عىل يستولوا أن األملان وسع يف كان لقد
أيديهم. يف املدينة لسقطت بالهابطات فرق ثالث أو فرقتني فيها أنزلوا أنهم ولو مقاومة،
حسنة املدينة أطراف يف انترشت والتي عجل عىل ُجنِّدت التي العمال فيالق تكن ولم
وال لهم حول ال عاجزين العاصمة داخل األمور والة وكان التسليح، جيدة أو التدريب
وال الذكر، تستحق مقاومة همكي إىل وصلت التي األملانية الدبابات طالئع تلَق ولم طول،
األملان من إال التاريخ يعرفه لن رس فذلك العاصمة عن األملان ارتداد سبب أحد يعرف
حتى ينتظروا أن فقرروا قدرها، فوق موسكو حصون منعة قدروا قد ولعلهم أنفسهم،
هو إن موسكو عن الدفاع وسائل ضعف أن حسبوا أنهم يبعد وال الربيع، يف املدد يأتيهم
أمور كلها تلك كالصواعق، عليهم ينقضوا ثم فيه، ليوقعوهم الروس لهم نصبه ك َرشَ إال
تكون تكاد العاصمة أن بخلدهم يدر لم أنهم يقينًا نعرفه ما وكل حقيقتها، تعرف ال

لهم. استسلمت قد النفسية الوجهة من وأنها الدفاع، وسائل من خالية
جيوش طالئع أخذت فقد عرش، التاسع اليوم من ابتداءً تتحسن األمور وبدأت
الرشطة رجال ونفض املدينة، إىل تصل التدريب الحسنة األقىص الرشق وجيوش سيبرييا
اليوم ذلك يف ستالني وأصدر أبدانهم، عن والرتاخي الكسل غبار السيايس القسم ورجال
الجمهور عىل ينرش لم وإن لساعته ونفذ املوظفني، جميع إىل وأرسل بإمضائه، عه وقَّ أمًرا
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تخوض كانت موسكو أن يعلم الزعيم أن عىل الوثيقة هذه لهجة وتدل يومني، بعد إال
منظمة. غري ثورة غمار

خلفها، من موسكو عن الدفاع تأمني يف «رغبًة اآلتية: بالصيغة األمر واستهل
بها يقوم التي املخربة لألعمال حد ووضع عنها، املدافعة الجيوش مؤخرة وتقوية
العقاب أنواع يعدد أخذ ثم األملانية.» الفاشية دعاة من وغريهم واملنشقون الجواسيس
والجواسيس الفتن «مثريي إن وقال: الطوائف، بمختلف يحل الذي الصارم العاجل
الحال يف سيُْعَدمون والنظام القانون ملخالفة يعتقلون الذين األعداء عمال من وغريهم

بالرصاص.» رميًا
«سيكون أن فيها وجاء موسكو حامية قائد سينيلوف إىل موجهة األوامر وكانت
وفرق والرديف السيايس، القسم فرق من الداخيل الدفاع جنود جميع ترصفه تحت
وقد الشيوعي، الحزب رجال عىل يطلق كان لفظ األخرية والعبارة املتطوعني.» العمال
يرفض أن يخىش كان فقد األحمر، الجيش رجال إىل األعمال هذه يعهد أال ستالني رأى
سنة، وعرشين خمس منذ حدث كما مواطنيهم، عىل النار يطلقوا أن النظاميون الجنود
السيايس، القسم رجال اسم األهلني قلوب يف يقذفه الذي الرعب عىل يعتمد أن وفضل
الدرك. ورجال املروعة القوزاق بفرق املاضية العهود يف القيرص مستشارو احتمى كما
آالف واعتُِقَل لحظة، عنه تنقطع ال عملها يف وقتئٍذ جادة العسكرية املحاكم وكانت
يكن لم القلوب يف املحاكم هذه تقذفه كانت الذي الرعب ولكن وأُْعِدموا، املدينة أهل من
ارتداد أخبار من األهلني إىل وصل ما هو عليه قىض الذي بل الذعر، عىل قىض الذي
والرشق سيبرييا من القادمون الجدد الجنود لهم يكيلها كان التي الرضبات تحت األملان
فصل يف املدينة لحصار وحشدها قواتهم تنظيم إعادة يعتزمون أنهم ومن األقىص،

املقبل. الشتاء
املدينة، بإخالء أمًرا تلقينا فقد بلشيفو يف أما موسكو، يف يحدث كان ما هذا
العسكرية والبطاقات السياسية األوراق إحراق من العليا القيادة به أمرتنا ما ونفذنا
ثم السابقة، لألوامر مضادة أوامر تلقينا حتى للرحيل العدة نعد نكد ولم واملحفوظات،
هذه يف األخرية األوامر هذه وكانت أيام، بضعة بعد الرشق إىل باالنسحاب األمر تجدد

جدية. أوامر املرة
طبيب وعالجني أسناني، يف شديد بألم وقتئٍذ أصبت أن الشخصية متاعبي من وزاد
ما دواء يف غمسه بقطن األرضاس أحد يل فحىش العسكري، املستشفى أطباء من حدث
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أنا الذي املكان إىل أصل حتى سيبقى الحشو هذا أن الطبيب وظن باألسمنت، وغطاه
مربحة آالم يف التايل الشهر قضيت لكنني يعرفه، منا أحد يكن لم والذي إليه مرسل
يوًما عرش سبعة الشهر هذا من قضيت وقد بعقيل، تذهب أن األحيان بعض يف كادت
أيام ستة دامت رحلة أعقبتها بالجنود، مزدحمة البضائع عربات من عربة يف مسافًرا
يوم كل يف خدي وأخذ املطاط، من نعالن لهما الخيش من حذاءين يف األقدام، عىل مشيًا

أعصابي. منها تتحطم كادت شدة يزداد واأللم تورًما يزداد
الرشقية، الحدود عىل اليابانيني قتال سها رضَّ التي األقىص الرشق جيوش أخذت
إىل تتدفقان وتلك هذه أخذت الشتاء، زمهرير يف القتال تعودت التي سيبرييا وجيوش
تنتقل عدًدا األوىل الفرق من أقل أخرى فصائل وأخذت املغريين، لتصد القارة غرب
لتتدرب أورال وجبال الفلجا إقليم فاخرتقت األول، لالتجاه مضاد اتجاه يف بطيئًا انتقاًال
أيًضا تحتوي كانت ولكنها جدد، مجندين من الفصائل هذه معظم وكانت القتال، عىل
سائر يف الروسية القوات بها ُمِنيَت التي الساحقة الهزائم يف القتل من نجوا جنود عىل
تسليًحا ويسلحوا جديًدا تدريبًا ليدربوا كلهم هؤالء وأرسل النكبات، ستهم ورضَّ امليادين،

األعداء. ملقاومة الصحيح االستعداد بداية العمل هذا وكان جديًدا،
من كارثة األمر واقع يف يَُعد الحربي االستعداد يف بطء عن الصورة هذه وتكشفت
اجتاحه مما أكثر الروسيا أرايض من يجتاح أن بسببه هتلر واستطاع الكوارث، أشد
أجسام ويشوه املاليني، أرواح ويزهق الغرب، من القادمني الغزاة من غريه أو نابليون
يف وانهماكهم سادتنا أخطاء نظري دفعناه الذي الثمن وكان الروس، من غريهم ماليني
فيما ستصد تنظيمها سيعاد التي القوات ولكن بعبئه، البالد تنوء باهًظا ثمنًا مرساتهم
الذين املخطئون يحظى أن التاريخ سخريات من وسيكون املتدفق، الحرب تيار بعُد

والتقدير. بالرشف الكوارث هذه يف سببًا كانوا
بعيدة الرشق إىل َت ُسريِّ التي الفرق من لها تابع أنا التي الهندسية الوحدة وكانت
الكثرية الحديدية القطر منظر كان ولقد التدريب، من قسطها لتنال الخطر مناطق عن
الثقة فيها ويبعث النفوس، يف األمل يقوي مما تقريبًا ساعة كل بل يوم كل يف العدد
كان معظمنا ألن واألىس؛ الحرسة فينا تبعث هذا جانب إىل كانت ولكنها النهائي، بالنرص
مؤمًلا ذلك مع كان ولكنه صحيح، أساس إىل الواقع يف يستند ال باإلجرام شعور يخالجه
كنا وإن املتأججة القتال نريان عن نبتعد أن العار من أن لنا بدا فقد لها، ومعذبًا للنفس
جبهة إىل أرسل أن طلبت قد فعًال أنا وكنت عسكرية، ألوامر إطاعة إال عنها نبتعد لم

رفاقي. معظم حذوي وحذا القتال،
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املخصص القطار لتتفقد الحديدية السكك محطة إىل الضباط من رسية وأرسلت
املركبات هذه وأن النقل، مركبات من مركبة خمسون لنا أُِعدَّت قد أنه فوجدت للجالء،
هذا نتيجة وكانت الصحف، ورق من ضخمة بملفات سقفها إىل ُمِلئت قد تقريبًا كلها
حتى كله الليل كبرية عسكرية ألقابًا يحملون الذين الفنيني املهندسني من عدد قىض أن
جماعات تفرقنا هذا لنا تم وملا الثلوج، عىل األوراق بهذه يلقون الثاني اليوم صباح
الخشبية واملناضد واأللواح واملصابيح املواقد من نجده أن عىس ما كل عىل لنستويل
العربات أسقف يف ثقوب خرق بعضنا إىل وعهد سفرنا، مشاق احتمال عىل يعيننا مما
املعدة األماكن يف أدواتنا وضع عىل الحمالني يعاون بعضنا وأخذ الدخان، منها ليخرج

الغرض. لهذا
املألوفة املناظر املحطة وشهدت لوداعنا، وأطفالنا وزوجاتنا أمهاتنا املساء يف وأقبلت
بورم «إيرينا» وشغلت حرسة، القلب منها يذوب مناظر ولكنها الظروف، هذه مثل يف

البكاء. عن ذلك فألهاها الصالحة غري ومالبيس خدي
إىل الحرب أوقات نظم حسب تتسع السوفيتية الحديدية السكك عربات وكانت
فيها نجد لم حتى أكثر أو راكبًا خمسني حملت عرباتنا لكن راكبًا، وعرشين أربعة
وال مناضد وال للنوم أرسة فيها يكن ولم واحد، وقت يف التمدد بله للجلوس متسًعا

بالتناوب. فيها ننام وكنا الحاجة، قضاء وال للغسيل أجهزة
فأخذنا مبارشًة، حوله ما عىل ضئيلة حرارة يشع صغري موقد عربتي يف وكان
وكان اإلضاءة، وسائل من خالية العربة وكانت أجسامنا، لندفئ حوله الجلوس نتبادل
فيه موقدة كانت التي الشمعة ولكن بلشيفو، يف كوخ من فانوس عىل استوىل قد بعضنا
أصيبوا قد رجالنا عدد نصف كان حتى أيام بضعة إال تمض ولم انطفأت، أن لبثت ما
حال وظلت األمراض، من وغريها واملعوية، املعدية واالضطرابات الحادة، الربد بنزالت

يوم. بعد يوًما سوءًا تزداد فكي
تقطعها مرحلة منها اجتزنا يوًما عرش سبعة سفرنا يف قضينا الحال هذه وعىل
خطوط إىل نتحول وكنا ساعة، وعرشين أربع عىل يزيد ال فيما العادية الركاب قطر
إىل املسافرة الحربي والعتاد الجنود لقطر الطريق لنفسح اليوم يف مرات عدة جانبية
أمينة مالجئ إىل الذاهبني باملوظفني الغاصة الفخمة املدنيني قطر إىل أو القتال، جبهة

األقاليم. من وراءه ما أو الفلجا نهر عىل
يعرفون ممن أنا وكنت والوزراء، الضباط كبار إال مستقرنا يعرف أحد يكن ولم
التتار، جمهورية يف الصغرية منزلنسك بلدة إىل ذاهبون أننا أعرف كنت املستقر، ذلك
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كاما نهر عىل هذه منزلنسك وتقع القديمة، قازان مدينة هي الجمهورية هذه وعاصمة
الرشقية. الفلجا روافد أحد

ومع الكبرية، املحطات يف األحيان بعض يف مرات وثالث مرتني يوم كل نطعم وكنا
لم فإنا أحيانًا املحطات وبني الصغرية املحطات يف طويلة فرتات يقف كان قطارنا أن
وقلما العربة، رئيس من رصيح بإذن إال العربات من نخرج بأن مطلًقا لنا يسمح يكن
له معنى ال الذي التعنت هذا لنا سبَّب وقد اإلذن، هذا طلبنا إذا بالخروج لنا يؤذن كان
نجد لم أننا ذلك الحقد؛ أشد نفوسنا يف وولَّد اآلالم، من كثريًا املهني التعنت هذا قل بل
الشديدة، الحراسة هذه تحت البالد داخل إىل املسافرين الضباط وضع إىل يدعو ما قط

الرحلة. طالت كلما يزداد غضبنا أخذ هذا أجل ومن
املحطات إحدى يف عربة من بالخروج له يؤذن أن نومدوف الضابط صديقي وطلب
سوفيت ضباًطا يقل قطاًرا هذا «ليس مكبوت: غضب يف قال طلبه ُرِفَض فلما الصغرية،
سمعوه اآلخرين الضباط من قليًال عدًدا ولكن العربة، قائد يسمعه ولم سجن!» هو بل
يطمعون كانوا الذين الشيوعيني أحد وأظنه — معنا الذين األوغاد من واحًدا أن ويقيني
أن غري من األمور والة كبار إىل الخرب نقل — السيايس الوكيل منصب وهو منصبي يف
أُْلِصَقت التهمة أن يف شك من وما القول، بذلك نطق الذي «املجرم» شخصية عن يكشف
فقد يشء من يكن ومهما بنومدوف، تُْلَصَق أن بدل الحزب منظمي أحد بوصفي بي

«ل…». الكبري الرئيس أمام املثول إىل التالية املحطة يف استُدعيت
تبلغ لم فِلَم للثورة، مضادة مظاهرة عربتك يف حدثت «لقد قائًال: وجهي يف ورصخ

للحزب؟» منظًما بوصفك واجبك من وهذا عنها،
حدثت.» قد ما مظاهرة أن أعلم ال «إني فأجبته:

نسافر إننا قال: الذي العدو عن تبلغ أن عليك وإن بحدوثها، يعلمون غريك «إن –
املذنبون.» يسافر كما

يف اإلنسان يتفوه وقد بًرشا، إال فلسنا هذا عن وفضًال القائل، أعرف ال «إني –
أحد.» إيذاء بها يقصد أن دون بعبارات غضبه ساعة

عجلت وكلما حرب يف إننا يجب، مما أكثر القلب رقيق رجل كرافتشنكو يا «إنك –
الوغد.» هذا عىل نتعرف ودعنا العربة إىل بنا هيا لك، خريًا ذلك كان املوقف هذا بفهم

وخطب االنتقام، يف الشديدة الرغبة سيماء وعليه عربتي إىل «ل…» الرفيق وصار
عىل نظرة وألقيت األملاني»، «الجاسوس عن فوًرا يبلغ أن وطلب غاضبة خطبة فيها
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وعضالت اللون ممتقع فرأيته ويتوعد، الغضب من يغيل الرئيس كان بينا نومودوف
الصدفة، بطريق قصته أعرف وكنت نفسه، عىل يعرتف أن وخشيت ترتجف، وجهه
يد يف أرسى وقعوا وقد العبادة، من يقرب حبًا يحبهم وطفالن زوجة له كانت فقد
رميًا اإلعدام لخطر معرض اآلن ذا هو وها البغض، أشد املغريين يبغض وكان األملان،
قاعدة انتقاد عىل جرؤ ألنه أملاني»؛ «جاسوس وأنه الشعب»، «عدو أنه بتهمة بالرصاص

باسمه. يبح لم أحًدا أن حظه حسن من وكان سخيفة،
منها عاقبة أوخم املرة هذه يف وكانت الثاني، اليوم يف نفسها الحادثة هذه وتكررت
جبهة من قليل منذ عادوا الذين من عربتنا يف شابٍّا مالزًما أن ذلك السابقة؛ املرة يف
من نفسه يتمالك ولم حاجته، بعض لقضاء الخروج من ُمِنَع حني غاضبًا ثار القتال
قيادة عىل أؤتمن امليدان يف كنت لقد صارخ! ظلم «هذا عال: بصوت فصاح الغيظ شدة

حاجتي!» لقضاء الخروج عىل أؤتمن ال فإني هنا أما األملان، لقتال كتيبة
عن بُلَِّغ قد وكان — رسجيف مقام القائم علينا أقبل الثانية املحطة إىل وصلنا فلما
وسيم الجسم نحيل شابٍّا وكان الضابط عىل وُقِبَض املذنب، ليعاقب — «التمرد» هذا
تحت يقف بأن عليه وُحِكَم وحزامه، رتبته شارة منه وانتُِزَعت الشعر، أشقر الوجه
يف الغضب رسى الحكم هذا صدر فلما كاملة، أيام عرشة مكشوف مكان يف الحراسة

معنا. كانوا الذين الضباط جميع نفوس
روسيا شتاء يف مسافر قطار يف مكشوفة عربة يف الوقوف عىل الضابط وأُْرِغَم
يف يتغريون حراسه وكان الليل، منتصف حتى صباًحا الخامسة الساعة من القارس
الليل أثناء يف القصرية الراحة فرتة فيها ليقيض عربتنا إىل عاد إذا وكان محطة، كل
ما بأثقل ولفه له، الطعام وتقديم املتجمدة، أطرافه بتدليك عليه عطفنا إظهار إىل بادرنا
أن شاءوا إذا بأنهم هذا عن فضًال حراسه وأنذرنا له، تدفئة وأكثرها املالبس من عندنا
بني الربد به ليتقي باملشمع ويلتف يدخن بأن له يسمحوا أن عليهم فإن بحياتهم ينجوا

الكبري. الضابط عني عن بعيًدا يكون حني املحطات
الكالم عن لساني أمسك أن أستطع لم الوحيش، املنظر هذا عىل يومان مىض فلما

األمر. يف يتدخل أن إليه وطلبت ل. الرفيق إىل ورست
أن جميًعا واجبنا من أليس ولكن الدقيق، النظام قيمة ندرك جميًعا «إنا له: وقلت
وسنكون ميدان، يف الجنود نقود أن ما يوم يف إلينا وسيطلب اليشء؟ بعض عقولنا نحكم
الشديدة الحراسة هذه معنى فما إذن النفس، احرتام وإىل السلطة إىل حاجة يف وقتئٍذ
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السابع اليوم هو غًدا إن الجندية؟ من للفرار الفرص نتحني أننا معها إلينا يخل التي
هذا عن العفو سيعد وحدتنا يف رجل كل أن يف أشك ولست الثورة، عيد وهو نوفمرب، من

العيد.» هذا يف له تقدم شخصية هدية الصغري الضابط
وأبلغني عاد ثم رسجيف، يقابل أن «ل…» الرفيق ريض الشديد اإللحاح هذا وبعد
«ولكني يل: قال ثم إليه، ذاهبون نحن الذي املكان إىل نصل حتى أجل قد الحكم أن

نزهة.» يف ولسنا حرب يف إننا اآلن، بعد الشئون هذه مثل يف بي تزج أال أرجوك
نشيطة قوية بأجسامنا نحتفظ لكي واجبنا من أن يرى علينا املؤمر الضابط وكان
وكان القطار، بنا يقف حني صباح، كل يف الرياضية األلعاب من رضوبًا نمارس أن
رغم أجسامنا من األعىل النصف نعري وأن الشمس، رشوق قبل ذلك يكون أن يفضل
أول عند البدنية الرياضة إىل النفري نادانا األمر لهذا وإطاعة الشديد، القطبي الربد
وحتى النوم، من بعد نفق ولم الربد شدة من نرتجف ونحن عرباتنا من فخرجنا محطة،
كانت التي األيام يف حتى األلعاب هذه تنقطع ولم الواجب، هذا من يعفوا لم منا املرىض
من وما أجسامنا، ويرضب الجو يف اإلبريدوم من وابًال الربد فتحيل الريح فيها تعصف

الوسطى. العصور قيارصة من النظام عن فكرتنا ورثنا قد أننا يف شك
يف الجائلني الفالحني من يحتاجونه ما يبتاعوا أن منا نقود معهم كان من وحاول
التي الحاجيات أثمان أن الشديد األسف مع وجدنا ولكننا فيها، نطعم كنا التي املحطات
بلغ فقد تصوره، يمكن ال ا حدٍّ القالئل الحرب أشهر يف بلغت قد مرتفعة قبل من كانت
يبيع الذي املقياس هي والزجاجة روبًال، أربعني الدخان أنواع أردأ من الزجاجة ثمن
الصغرية والفرخة روبًال، وعرشين خمسة اللبن كوب ثمن وبلغ الدخان، الفالحون به
الذي البسيط الجندي أما كاملني، شهرين منا الضابط مرتب يعادل ما أو روبل ١٢٠٠
تسع يعمل أن عليه فكان الشهر يف روبًال عرش واثني روبالت ثمانية بني مرتبه يرتاوح
١٩٤١م. سنة نوفمرب شهر يف السوق بثمن صغرية دجاجة رشاء يستطيع حتى سنني

قبل الحديدية الخطوط ملتقى يف بنا القطار وقف حني أرجلنا نلني أن لنا وُسِمَح
بعض مع وذهبت القتال، ميدان إىل الذاهبني الجند عربات من طويل صف ليمر قازان
من أن إلينا ُخيَِّل وصلناها فلما تُْقَطع، أشجارها ألرى قريبة غابة إىل الضباط رفاقي
ذلك الروس؛ من يكونوا لم — لها يُْرثَى حال يف وكانوا — ونساء رجال من فيها يعملون
روسية غري تبدو كانت األلياف، من املصنوعة الروسية أحذيتهم عدا مالبسهم جميع ألن
املالبس تتمزق ما كأحسن وتمزقت باألقذار، كلها تلطخت قد كانت وإن مظهرها، يف
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الشتاء زمهرير يف القايس العمل يتعودوا لم القوم هؤالء أن كذلك إلينا وُخيَِّل السوفيتية،
الرويس.

واقع يف أنهم منه فعلمنا بحراستهم، املكلفني الرشطة رجال أحد هذا يف وسألنا
وأنهم اليهود، ومن وبولندا وإستونيا ولتوانيا لتفيا أهل من وأنهم الروس، غري من األمر
والذين باملاليني، يعدون الذين فيهم» املرغوب «وغري العاملة» «الطبقة أعداء من نماذج
موسكو-برلني ميثاق ستار تحت السوفيتي االتحاد اغتصبها التي األقاليم من رحلوا
بهذه يذكرنا ما كل كان فقد واجمني، صامتني القطار إىل وعدنا األعمال، بأشق ليقوموا

القومية. الروسية العزة ويجرح نفوسنا يف يحز النازية الصفقة
جاء وقد عرباتنا، حول غيبتنا يف تجمعت قد املرشدين األطفال من طائفة وكانت
واألعني الربد، شدة من املتجمدة واألجسام املهلهلة، الثياب ذوو القذرون األطفال هؤالء
ينشدون وهم الخبز ليطلبوا جاءوا كالحة، صغرية وجوه يف األوان قبل الذابلة الغائرة
السالفة األجيال من سلًفا وأقل حزنًا وأكثر قياًدا أسلس هؤالء بدا وقد املحزن، نشيدهم
يف بعُد تتأصل لم التي الحياة بهذه العهد حديثو أنهم هذا منشأ ولعل املرشدين، من

طباعهم.
قاطرة من نار جذوة حول املساكني الحرب يتامى من أخرى طائفة وتجمعت
الحرب أيام يف سماعها ألفنا التي املرشدين األطفال غنية يغنون هؤالء وكانوا واقفة،
يتمتهم الذين األطفال أولئك أسماعنا عىل يعيدها أخذ والتي عاًما، عرشين منذ األهلية

الحرب.

سأموت، سأموت، آه،
وسأدفن،

أحد يعرف ولن
قربي. مكان

الكثري، باليشء هذا يكن ولم عنه، نستغني أن استطعنا ما البائسني هؤالء وأعطينا
الروس من أحد يكن ولم الخرب، من الكثري اليشء لدينا كان أن الحظ حسن من وكان
ألنها واإلثم؛ التلصص إىل الجوع ألجأها وإن املرشدة األفاقة الطوائف هذه عىل يقسو
الضالني األطفال هؤالء وجود كان وقد الضالة، السبيل هذه غري لالرتزاق سبيًال تجد ال

اإلنسان. بني من الكبار بقسوة ينطق حيٍّا دليًال
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السابع اليوم يف وصلناها أجريز تُْدَعى محطة سفرنا من األوىل املرحلة آخر وكانت
مهجورة، مدرسة يف مدفأة غري قذرة حجرات يف الليلة وقضينا السفر، هذا من عرش
كيف ولكن أيام، ستة ميض قبل منزلنسك يف أنفسنا عن نبلغ أن الصباح يف وأُِمْرنا
أن به أُِمْرنَا ما وكل األمر، هذا تدبري نحن لنا تُِرَك لقد البلد؟ هذا إىل الوصول إىل السبيل
بعض يعيننا قد الحظ واتانا إذا إننا لنا: وقيل أيام، ستة بعد األقدام عىل سريًا إليه نصل
جماعات فتفرقنا الطريق، بعض عليها نقطع دواب إلينا فيقدمون الخريين الفالحني

رئيس. منا جماعة كل عىل يرشف
من شيئًا يروا لم أنهم يف شك من وما سياراتهم، يف سبقونا فقد القواد كبار أما
بالد يف وشأننا تركنا وبني األيام من مىض فيما القطار يف علينا التضييق يبني التناقض

بالثلوج. املكسوة الربد القارسة التتار
نحمل وكنا أجسامهم، امليش ليدفئ مشيهم يف وأرسعوا منا رجًال عرش اثنا وسار
بعد يوًما ثقله يزداد عبثًا هذا وكان أيام، ستة يكفينا الذي والطعام العتاد من حاجتنا
عىل للسري يصلحان ال املطاط من نعالن لهما الخيش من حذاءان قدمي يف وكان يوم،
ثم أسناني، آالم تزيد أخطوها خطوة كل كانت حتى قليًال إال ألبث فلم والجليد، الثلج
وآالمي. تعبي من قليًال خففت نغمتها يف روسية حزينة شعبية أغنية يغني بعضهم أخذ
من عظيمة وأكداًسا بعد، تحصد لم القمح من واسعة حقوًال سرينا يف وأبرصنا
بحقيقة فالح أخربنا حتى لدهشتنا مثاًرا ذلك فكان الثلج، يغطيها املحصود القمح
جميع وإن الجيش، يف للخدمة ُجنِّدوا قد للعمل الصالحني الرجال جميع إن فقال: األمر
أجل ومن واألبقار»، واألطفال النساء «سوى يبق فلم القتال جبهة إىل سيقت قد الخيول

أماكنها. من ينقلها أو يحصدها من تجد ال املحصول من كبرية كميات ظلت ذلك
منا، عرشة من ألكثر تتسعا لم الفالحني مزالج من مزلجتان ما وقت بعد وأدركتنا
بمصاحبتي وتطوع العاملني، الحزب رجال من بوصفي راجًال السري عىل أنا وأرصرت
هذه عىل وقضينا بلشيفو، يف صادقته عمره من الرابع العقد بداية يف رجل وهو دمرتيني
الثلج، يكسوها كلها ولكنها مناظرها تتباين أرض فوق نسري مقبًضا أغرب يوًما الحال
من الريح تحمله كلب نباح أو بعيد، دخان من نفخة إال وعزلتنا وحشتها من يخفف وال

األحياء. عالم
وكنت وأهوالها، الحرب عن نتحدث النهار أواخر يف وئيًدا سريًا نسري ونحن وأخذنا
أنا ما بقدر الحكومة سياسة عىل ساخًطا كان دمرتي أن بلشيفو يف وأنا يل بدا قد

عليها. ساخط
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أخوض بأني أندريفتش فكتور يا يوم كل لنفيس أقول «إني يل: قاله مما وكان
من ال الربيء، القلب الطيب الساذج، الصالح الرويس الشعب أجل من الحرب هذه غمار
سادة أن يف شك من وما بالحرب، ذرًعا لضقت هذا لوال أنه لك وأقسم ستالني، أجل
أن بحق هؤالء يعتقد فهل غباوًة، الناس أشد كانوا وإال العلم، حق ذلك يعلمون الكرملن
السيايس؟» القسم وحوش من وغريهم وبريا ستالني عن دفاًعا للموت مستعدون أبناءنا
ووطننا السيايس والقسم الحزب إن والضجر، الشكوى أوان هذا «ليس فأجبته:
لفصل وسيلة ثمة وليس نرد، لم أو ذلك أردنا سواء ببعض بعضها كلها امتزجت قد
كتاب دمرتي يا قرأت هل البالد، من النازيون يطرد حتى اآلخر عن العنارص هذه أحد

والسلم»؟» «الحرب عن تولستوى
الحال.» بطبيعة قرأته «نعم، –

لديهم كان نابليون مدافع واجهوا الذين بالدنا يف األرض رقيق أن تظن «وهل –
حاربوا ذلك مع ولكنهم بطرسربج؟ يف الصغري1 أبيهم حب عىل يحملهم ما األسباب من
يف الصغري أبانا نحب أن إىل مضطرين األيام هذه يف نحن ولسنا وانترصوا، وماتوا

وننترص.» ونموت نحارب لكي الكرملن
الروس.» بحياة قط يبايل ال ستالني «ولكن –

أخرى مرًة الروس انتصار عزا قد التاريخ أن ولو بحياتهم، يبايل ال إنه «نعم، –
سخرياته.» من هذا لكان ستالني إىل

القوى منهوكو ونحن املزدحمة، الساكنة القرى من قرية إىل املساء يف ووصلنا
يف الرجل وبدا ملتٍح، فالح وفتحه الطريق، يف بيت أول باب فطرقنا التعب، فرط من
أطفاله إن فقال بالبخل، نتهمه أن يظهر ما عىل خيش ولكنه الشديد، البؤس من حال
وأننا بنا، سريحبون فيه من أن لنا وأكد الطريق، جانب إىل قائم كوخ عىل ودلنا مرىض،

الطيب. الطعام من حاجتنا ونجد بالراحة فيه سنستمتع
مريًحا، دفيئًا حجرتني من املكون البيت كان فقد قال، فيما مبالًغا الرجل يكن ولم
الجسم نحيل فالح واستقبلنا األزهار، من أصص أعتابها وعىل ملونة، سرت نوافذه تغطي
من قدومنا ينتظران كانا كأنهما استقبال أحسن الشعر شمطاء وزوجته الثياب نظيف
عمره، من والعرشين الثانية يف لعله لهما ابن من مكونة األرسة بقية وكانت طويل، زمن

القيرص. يريد 1
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وأرسعت طويلة، غدائر ذات العارشة يف حيية وابنة تقريبًا، عرشة الخامسة يف آخر وابن
ذراعيه إحدى أن رأينا سرتته الولدين أكرب خلع وملا بالضيفني، لتعنى كلها األرسة

مقطوعة.
كيف.» من بالقرب فانيا ذراع ُقِطَعت «لقد يتحرس: وهو األب وقال

وزوجته الرجل وأخذ بالجليد، املثقلني حذاءينا خلع عىل وأخته الثاني الولد وأعاننا
أسابيع، ثالثة منذ مرة ألول واغتسلنا خشب، من كبري بحوض لنا أتيا ثم املاء، يدفئان
فأبرصنا بعضه املفتوح الباب من اطلعنا بالصابون صاحبه جسم يغسل كالنا كان وبينا
تضع الصغرية البنت أخذت ثم النظيفة، ابنها مالبس لنا وتعد املائدة غطاء تغري املرأة

املائدة. عىل العشاء طعام
أريض الذين القوم هم وهؤالء بقويل، أعنيه ما «هذا قائًال: أذني يف دمرتي وهمس

عنهم.» دفاًعا األملان أحارب وأنا أموت أن
الطويل، سرينا بعد الرحيق كأنه اللحم من خال وإن الكرنب حساء مذاق وكان
قطع فقد الخبز أما حياتي، يف طعمت ما أشهى العسل مع الذرة فطري أن إيل وخيل
وأخرجت الشديدة، الحاجة عىل دليل الفالحني عند التقطيع وهذا رقيقة، صغرية قطًعا
عملنا الزوجة وقابلت وسكًرا، وشايًا مجففة وسمكة أسمر رغيًفا معنا مما ودمرتي أنا
بزجاجة فجاء كرًما منها أقل يكون أن زوجها يشأ ولم وفلفًال، خياًرا أحرضت بأن هذا

طويًال. أمًدا ننسها لم وليمة هذه وكانت جسمنا، بها لندفئ الفدكا من صغرية
ال الطاعون هتلر عىل يُْرَسل أن وأرجو هذا «ارشب وقالت: كأسها مضيفتنا ورفعت

هللا.» قدر
أماه؟» يا هللا قدر ال تقولني «ولَِم وسألتها:

العادة.» بحكم هذا أقول «إني –
مات إذا الحق جزاءه ينال ال الكلب هذا إن أماه، يا «ال الكبري: الرجل وقال
وأدعو كله، العالم عىل وأعرضه قفص، يف وأضعه حيٍّا، به أمسك أن أريد إني بالطاعون،
قائًال: ضيفيه يخاطب وأخذ املائدة من كرسيه قرب ثم اللعني.» هذا إىل ينظروا أن الناس
الطيبون؟» الضباط أيها سبيله يف نحارب أننا تظنون ماذا هذا: هو يهمني الذي «إن

الحال.» بطبيعة روسيا أجل من بالدنا، أجل «من بقوله: دمرتي فأجابه
الذراع املقطوع ولدي سأرسل إذن … الحال بطبيعة الروسيا بالدنا أجل «من –
أهي روسيا؟ أي ولكن الروسيا، عن ألدافع نفيس أنا وسأذهب أخرى، مرة امليدان إىل

جديدة؟» روسيا هي أم أطفالنا، وجوَّعت أرضنا سلبتنا التي الروسيا
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والدي.» يا تقول ما أفهم ال «إني حديثه: من يزيدني أن عىل ألشجعه له فقلت
األوىل العاملية الحرب يف امليدان يف نفيس أنا كنت لقد تفهمه؟ أن تريد يشء «أي –
الحرية، إنها وقالوا: الثورة، قامت ثم حيٍّا، القمل وأكلني وُجِرْحت، وحاربت األملان، مع
األرض مالك سنكون إننا وقال: عقريته إنسان كل ورفع للفالحني، األرض إن وقالوا:
وكل أرًضا وال حرية نجد ولم سنة وعرشون اثنتان بعدئٍذ ومرت بنادق، بأيدينا ألن
بألفاظ إلينا ويتحدثون جديد من يتملقوننا أوالء هم وها جديدة، حرب وجدناه الذي

معسولة.»
القيرصية.» قوة ال قوتنا اآلن «لكنها قائًال: فانيا فقاطعه

املسيطر هو من نعرف أن يف صعوبة نحن نجد ولم أسكتته، نظرة والده إليه فنظر
البيت. عىل

أتقول: طواًال، سنني لساني أمسكت لقد فانيا، يا الجوفاء بألفاظك تقاطعني «ال –
وبالنهب األساليب بمختلف أيدينا من الخبز أخذوا الذين هم من إذن قوتنا؟ إنها
ونفوها قريتنا يف أرس خمس كل من أرسة عىل قضوا الذين هم ومن قوتنا! الرصيح؟
أنحن هذا: هو أعرفه أن أريد ما كل إن الجماعية؟ املزارع حركة أثناء يف سيبرييا إىل

أعيش.» أن يأمرونني كما ال أحب كما أعيش أن أريد آدميني؟ غري أم آدميون
قبل تعيش كنت كيف ولكن شكواك، يف محق وأنت والدي، يا صحيح «هذا –

الثورة؟»
تخفى ال الحقائق إن مرة، ألف املعيشة هذه من «خري وقال: مرسًعا إيلَّ فالتفت
وعجًال وبقرة ومهرة طيبًا، جواًدا أملك وكنت األرض من قطعة يل كان لقد إنسان، عىل
نجد كنا ولكنا الفالحني، فقراء من كنا أننا تنس وال النحل، أربي وكنت وإوًزا، وخنزيًرا
ذراع بُِرتَت روسيا أي سبيل يف أسألك هذا أجل ومن نلبس، وما نأكل ما الدوام عىل
وتُْقتَال الناس لتقتال الذكيان الوسيمان الرجالن أيها تذهبان روسيا أي سبيل ويف فانيا؟
األخرية السنني هذه يف نشاهدها التي نفسها روسيا سبيل يف ذلك كان إذا هللا؟ قدر ال
يروح أن الخري من ولكن الكالم، كثري السن يف طاعن رجل إني فيه، خري ال ما فذلك

أحيانًا.» بالحق ينطق بأن نفسه عن اإلنسان
املايض عن تتحدث أبت يا «إنك والده: إىل ينصت كان الذي الذراع املبتور الولد وقال
قبل.» من يستغلوننا كانوا كما الفالحني نحن ليستغلونا املالك كبار يعود أن تريد كأنك
لك علم وال الشيوعيني، الشباب لجان من إنك فانيا، يا أريد ما هذا ليس «ال، –
ألدنى أسعى أن أيًضا أريد ال ولكنني املالك، كبار يعود أن أريد ال وأنا املاضية، بالحياة
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بنا؟ ويستبدون يرهقوننا جدد سادة لنا يكون ولَم الجماعية، املزارع يف بالعمل معيشة
الناس يرغم أال يجب ولكن البقاء، وتستطيع العمل تحسن التي الجماعية املزارع فلتبق

هذا.» عىل يرغمهم أن أحد حق من فليس إليها، االنضمام عىل
«يعيش أن هو فيه يطمع ما كل أن مرة من أكثر مضيفنا وقال الحديث بنا وطال
الدار ربة وكانت والقرس، الكبت ظل يف الحياة يطيق يعد لم وإنه اآلدميون»، يعيش كما
لم املرحلة هذه إىل الحديث بنا وصل فلما الصالحات، الزوجات شأن صامتة ظلت قد
مخازن؟» إىل وُحوَِّلت واقتداًرا قوة الكنائس منا أُِخذَت «ولَِم فقالت: السكوت تستطع

بعد يحدث لن هذا أن أعتقد ولكني أماه، يا أعرف «لست بقوله: دمرتي فأجابها
اآلن.»

يل قل ثم يوم، كل يف مرات ست ستالني إىل لدعوت هذا من واثقة كنت أنني «لو –
دينه؟» يف إنسان كل يدخل أن يريد لَم

األكرب. ابنها وبخاصة القول هذا من كلنا وضحكنا
لم أنها ولو حكمتك، من أعظم أمك حكمة إن فانيا، يا «اسكت ا: محتدٍّ األب وقال
الشيوعي الشباب إن تقول: وأظنك رأسك، لفقدت بل ذراعك فقدت ملا يوم كل لك تدع

لك.» يدعو كان
نرجع أن مقدورنا يف وليس والدي، يا فات مىض ما «ولكن قائًال: دمرتي فأجابه

املاضية.» األيام
ولكني القيرص، إىل حاجة يف ولست أبنائي، يا اللعني املايض أرجع أن أريد «لست –
وأعبد أريض يف أعمل حرٍّا إنسانًا أعيش أن يف أرغب بل جدًدا، قيارصة أريد ال ذلك مع
وحراس.» كثرية أقفال وراء من الكرملن جدران بني عني بعيد السوفيتي إلهكم إن ربي،
كنت وإن فراشنا، وفوق بيوتنا يف ننام كأننا الليلة تلك يف هادئًا عميًقا نوًما ونمنا
جدي إىل وأستمع الدنيرب نهر يف أسبح وأنني ألكسندروفسك، إىل عدت أنني حلمت قد
أن وعرفنا ساخن، فطور الصباح يف لنا وعد واألكراد، األتراك عن قصًصا عيلَّ يقص وهو
غسلت لقد وتصلحها، وتنظفها مالبسنا تغسل مستيقظة الليل طوال ظلت العجوز املرأة
من أبكي كدت حتى العناية هذه يفَّ وأثرت جواربي، ورقعت وكوتها ومناديلنا قمصاننا

خديها. وقبلت األشمط شعرها عىل وربت املرأة فعانقت التأثر، فرط
بالسعادة.» ومتعك عمرك يف هللا أمد أماه، يا لك «شكًرا لها: وقلت

وصاح الفرن فوق من مضيفنا ونزل بجميلها، اعرتاًفا مني أقل دمرتي يكن ولم
العجوز.» زوجتي مع لعواطفكم العنان تطلقوا ال «ويحكم الغضب: يتكلف وهو
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وكل بتاتًا، ذلك رفضا ولكنهما املال بعض مضيفينا نعطي أن جهدنا وحاولنا
كلها األرسة وخرجت الخيط، من وبكرة الصابون من قطعة هو يأخذاه أن رضيا الذي

أهلنا. نفارق كأننا وقتئٍذ وأحسسنا لتودعنا
آسف «لن واحد: بعد واحًدا أصدقاءنا يقبِّل وهو عواطفه ثارت وقد دمرتي وقال
قطعة وأنتم روسيا، أسميه مما قطعة إنكم أمثالكم، عن دفاًعا القتال ميدان يف مت إذا

صالحة.» جد صالحة،
املرأة وظلت الباكر، الصباح يف ورحلنا فانيا أعدها مزلجة يف أماكننا واتخذنا
حتى بيرساها، عينها يف الدموع وتمسح بيمناها اتجاهنا يف الصليب عالمة ترسم العجوز
مرتات كيلو عرشة بعد عىل رصنا فلما أنظارنا، عن وغابت الطريق يف منحنى إىل وصلنا
املفتاح من املكونة الجيش مهنديس شارة وأعطيناه يعود، بأن فانيا أقنعنا املدينة من
عنا ينوب أن إليه وطلبنا بداره حللنا مذ إليها تنظران تنفكان ال عيناه وكانت واملطرقة،

أرسته. شكر يف
كاما، نهر عىل القائمة الصغرية بور كرزني بلدة إىل الثالث اليوم مساء يف وصلنا
إن — الصيادين من أرسة وكانت — الليلة تلك يف بدارها حللنا التي األرسة لنا وقالت
فهي اآلن أما السكرى»، «الغابة أي بور» «بياني الثورة قبل تسمى كانت البلدة هذه
فيها الحياة فإن حمراء أم سكرى أكانت سواء ولكن الحمراء»، «الغابة أي بور» «كرزني
حايل ساءت فقد أنا أما السفر، مشاق يتحمل أن دمرتي واستطاع كانت، مما خريًا ليست
أطيق أعد ولم بالفقاقيع، قدماي وامتألت الربد شدة من قدمي أصابع تجمدت إذ كثريًا

أسناني. ألم بي وبرح جسمي آالم
ثلجية عاصفة وسط رست النهار طلع فلما الليلة، تلك يف عيني النوم يطرق ولم

بور. كرزني من أميال ثالثة بُْعِد عىل املركز صيدلية إىل
البيوت من طائفة عن — الرنان الطنان اسمها رغم — الصيدلية تلك وتكشفت
إىل منفية جاءت قد وأظنها موسكو، أهل من كهلة طبيبة عليها ترشف الحقرية الخشبية
عىل تتلهف وكانت العاصمة، من قادًما إنسانًا ترى أن السبب لهذا ورسها اإلقليم، هذا
عني يخفف شيئًا يل تفعل أن عن عاجزة أنها نفسه الوقت يف وساءها أخبارها، سماع

أسناني. ألم
الفك، عظام يف التهابًا تشكو «إنك دقيًقا: فحًصا أسناني عن فحصت أن بعد وقالت
ما بأرسع منزلنسك إىل تذهب أن وعليك كله، الفك عظم إىل السن من املرض انتقل وقد
شيئًا.» هنا لك أفعل أن مقدوري يف ليس إذ فيه، لتعالج باملستشفى وتتصل تستطيع،
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املريضة.» السن يل تخلعي أن وسعك يف «ولكن لها: وقلت
عرش عليها مىض قد املكان هذا يف وجدتها التي والحقن مخدر، عندي ليس «ال، –
أضعها إبر لديَّ فليست هذا وفوق النفع، عديمة أنها يف أشك ولست األقل، عىل سنوات

املحقن.» يف
بأن هذا فعلت وقد سني، تخلع بأن رضيت حتى عليها ألح ظللت هذا رغم ولكني
آالم يف دقيقة عرشة خمس وظللت رديئة، قديمة بة بكالَّ وخلعتها امللتهب، اللحم شقت
ساعة نحو الفراش عىل استلقيت ثم بها، وصفها أستطيع ما األلفاظ من أجد ال مربحة
بور، كرزني إىل ماشيًا فعدت قواي، بعض إيلَّ ردت النبيذ من جرعة أثنائها يف تناولت
قد أعصابي عىل الواقع الضغط أن يؤملني كان الذي الرضس خلع أن بعد وأحسست
ويف ففعلت، الصيادين بيت يف اليوم ذلك يف أسرتيح أن دمرتي عيلَّ وأشار قليًال، خف
بعدة والتقينا املتجمد، كاما نهر عربنا القطار غادرنا مذ الخامس اليوم وهو التايل اليوم

منزلنسك. إىل السادس اليوم يف ووصلنا وحدتنا، ضباط من أخرى مجموعات
منها تفوح ملتوية ضيقة أزقة ذات التتاري، للطراز نموذًجا البلدة هذه وكانت
نور، وال فيها ماء ال قديمة مدرسة إىل وأوينا الرشقية، املدن بها تمتاز التي الروائح
الربد، حدة تخفيف يف كثريًا تفد لم ولكنها البلدة، أهل من حديدية مواقد عدة وصودرت
أحيانًا، الدم منها ينزف امليش، طول من مجلة الربد من متجمدة جميًعا أقدامنا وكانت
حشية عىل يل يحصل أن دمرتي وأمكن حراًكا، أستطع فلم واأللم امليش أعياني وقد
حتى ثقل قد جسمي أن األلم فرط من إيلَّ ُخيَِّل عليهما استلقيت فلما القش، من ومخدة
يسبون الناس من حويل كان َمْن املربحة اآلالم بهذه أحس وأنا وسمعت كالجبل، أصبح
الغم عليهم واستوىل عام، بوجه حالهم إليه صارت وما واملأوى الطعام من لهم يقدم ما
هذه يف الكبار الضباط وكان منزلنسك، يف حالهم إليه ستئول بما شعروا حني والكآبة

املعركة. عن بعيدين وظلوا الساخطني، يعتقلوا أن من أحكم املرة
إىل الثالث اليوم يف نقلت ثم األلم، شدة من أتلوى فرايش يف كاملني يومني وبقيت
واستطعت األلم، حدة خفت ثم شديدة، حمى أصابتني وقد الحربي، منزلنسك مستشفى

حرارتي. درجة تقيس القلب رقيقة الوجه وسيمة طبيبة فرأيت حويل ما أدرك أن
من لك بد وال كرافنشنكو، رفيق يا «ستشفى الواثقة: بلهجة وقالت يل وتبسمت
تستطيع أن وإىل السفر، متاعب تحمل عىل تقوى حني فيها لتعالج موسكو إىل العودة

راحتك.» سبيل يف وسعنا يف ما كل نحن سنبذل ذلك

592



موسكو يف الذعر

يل يأتون رفاقي من وغريهما ونومدوف دمرتي وكان ببطء، قواي إيلَّ وعادت
الخبز من قطًعا إال للمرىض يقدم يكن لم نفسه املستشفى بأن ذلك الشهي؛ بالطعام
وكنا يوم، كل يف مرتني املطبوخة والذرة والحساء سكر، غري من والشاي اللزج، األسود
يوجينيا ولكن الخشنة، الجيش أغطية من بأغطية ونغطى القش، من حشيات نفرتش
تحته نرزح ما وذكائها بعطفها تعوض كانت فيه كنت الذي القسم طبيبة فالديمريفنا
الطبقات، مختلف من عجيبًا خليًطا فيه أنا الذي الرواق يشغلون الذين وكان أعباء، من
الجنود من وعدد أمرياالي، برتبة سيايس وضابط السن، يف طاعن قروي جندي منا كان
منا يكن ولم املوضوعات، من تصوره يمكن ما كل نناقش الوقت نقتل وكنا العاديني،

لها. وإخالًصا للطبيبة حبٍّا زمالئه عن يختلف من
مصري كان حني ديسمرب شهر يف هذا كان فقد اليأس، درجات أحط يف كلنا وكنا
والضابط أنا ولكني مذياع، وال جرائد املستشفى يف يكن ولم القدر، كفة يف موسكو
مركز وكأنه رواقنا صار حتى األصدقاء، من يزورنا ممن األخبار نعرف كنا الكبري

بأكمله. املستشفى يف االستعالمات
منتصف قبيل رواقنا إىل خادم جاء املستشفى يف أسابيع بضعة عيلَّ مضت أن وبعد
مدنية مالبس يف مجيئه من دقائق بضع بعد الطبيبة أقبلت ثم مصباًحا، يحمل الليل
طراز، أحدث عىل رأسها فوق عاليًا شعرها عقصت وقد الرشاقة، مظاهر عليها وتبدو
جميًعا وحدَّقوا مرافقهم عىل املرىض واتكأ عنقها، وراء تعقصه كانت مىض فيما أنها مع
شممت إنني بل دهشتنا، سبب هو وحده ملبسها يكن ولم مندهشون، وهم وجهها يف

املحفوظة. والفاكهة اللحم أطباق أمامنا تضع وهي حولها تنترش ذكية رائحة
بادية الدهشة رأت وملا بخري.» وأنتم عام كل بخري، وأنتم عام «كل قائلة: وخاطبتنا
أحد يف تروا أن تحبون قد أنكم يل بدا «لقد اليشء: بعض مرتبكة وهي قالت وجوهنا، يف
السنة رأس ليلة هي الليلة هذه كانت ملا أنه وأقصد النساء، يزين كما تزين امرأة أيامكم

وأهليكم.» ببيوتكم هذا مظهري يذكركم فقد …
هدية من وأعجبها أحسنها «وما شديد: وتأثر خافت صوت يف الكبري الضابط وقال

السنة!» رأس عيد يف إلينا تهدى
يوم يف تزين لم القرية يف تركتها التي امرأتي «إن الشيخ: القروي الجندي وقال
وأنت عام وكل فالديمرفنا، يوجينيا يا الشكر كل أشكرك ولكني الزينة، بهذه األيام من

بخري.»
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انتقلت ثم أكله، عىل قادر كل عىل الطعام ووزَّعت واحد بعد واحًدا الطبيبة وحيَّتنا
يف تتنقل الروسية املرأة تلك صورة الدهر أبد ذاكرتي يف وستبقى الثاني، الرواق إىل
قليل التتار بالد يف حقري مستشفى يف املختلفة األروقة بني ١٩٤٢م عام من األوىل الليلة

أوطانهم. إىل يحنون الذين املرىض من فيه ملن الهدايا وتقدم واملوظفني، العدد
أعود أن العسكرية املستشفيات إدارة من لجنة قررت يناير شهر ينتهي أن وقبل
مستشفياتها، من مستشفى يف أنزل لم العاصمة جئت فلما عالجي، فيها ألتمَّ موسكو إىل
العالج مدة طوال وظللت الخارجية، العيادات إحدى عىل يوم كل يف بالرتدد اكتفيت بل
صحتي وأخذت األحمر، الجيش لضباط املركزي البيت يف الطعام من وجبتني أتناول
جسمي، وُشِفَي فكِّي، جرح فالتأم عيلَّ، وعطفها إيرينا عناية بفضل برسعة تتحسن
أستعيد الوقت من فرتة أسرتيح بأن أوصيت أن بعد الخارجية العيادة عن وانقطعت
يُدْم لم فحًصا ففحصتني أوامرها منها ألتلقى املختصة اللجنة إىل وتوجهت قوتي، فيها
إىل إرسايل يجب أنه أوراقي عىل وكتبت للخدمة، صالح أني وقررت دقيقتني، من أكثر

القتال. جبهة
فلما طويل، زمن بعد إال — أراها أن يل ُقدِّر إذا — أراها أال أتوقع وأنا إيرينا وودعت
تعليًما تلقوا الذين أن مضمونه صدر جديًدا قراًرا إن يل: قيل الحربية وزارة إىل ذهبت
هذا وكان البالد، داخل يف إليهم الحاجة لشدة العسكرية الخدمة من سيعفون عاليًا فنيٍّا
دفاًعا بحياتي؛ املخاطرة فرصة ُحِرْمُت قد أني حسبت ولكني عليه، غبار ال معقوًال قراًرا
الذين املهندسني وزمالئي والعمال والصيادين الفالحني وعن فالديمرفنا يوجينيا عن
بالدهم وأن وطني، بنو هؤالء أن بحق أشعر كنت لقد األخرية، األشهر يف بهم اجتمعت
بإعمال اإلنسان إليه يصل وال السياسة إليه ترقى ال شعوًرا هذا شعوري وكان بالدي،

الفكر.
املحرتقة خرباتها عىل نابليون أطلَّ مذ موسكو عىل مر شتاء أسوأ الشتاء هذا وكان
املدينة، عىل االستيالء عن املغريون األعداء وعجز عاًما، وثالثني بمائة الوقت ذلك قبل
حالهم وكانت أرواحهم، وحصدت قواهم فأنهكت املتجمدة، الروسيا سهوب وتلقفتهم
بالد يف يجدوا أن وسعهم يف كان لقد عليه، استولوا بلد كل يف منها أسوأ البالد تلك يف
فإن املقفرة الروسيا أرايض يف أما ما، حد إىل بأودهم يقوم ما املتأخرة الفقرية البلقان
لم بؤس من املحارصين الغزاة أصاب ما أن عىل ينتهبونه، شيئًا يجدوا لم املغريين

املحاَرصين. آالم من يخفف
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وتنترش الصقيع يلفها جائعة وقتئٍذ إليها عدت التي األنوار املطفأة املدينة وكانت
اليأس، عن حتى وعجزت املعنوية، روحها فقدت أنها إلينا وُخيَِّل العدو، قنابل آثار فيها
والتي التهوية الرديئة الغارات ومالجئ واألقبية والرساديب النفق يف أهلها يتكدس
الغارات، بانتهاء املؤذنة الصفارات تطلق حتى الحال هذه عىل ويظلون ارتجاًال، ارتُِجَلت
التي واملكاتب املصانع يف طواًال ساعات ليعملوا الباردة بيوتهم من متثاقلني يذهبون ثم
بقي ما عىل وُفِرَض املدينة، مصانع من كبري عدد وأُْخِيلَ بيوتهم، عن زمهريًرا تقل ال
سبيل يف شديدة صعاب وقامت طاقتها، بأقىص والنهار بالليل العمل تواصل أن منها
األقاليم أغنى البالد خرست أن بعد املعتادة، الصناعية لألعمال الغفل املادة عىل الحصول
عىل النقل، وسائل عىل الشديد الضغط وبسبب الغربية، وروسيا أوكرانيا يف الصناعية
بحاجات للوفاء بجد تعمل ضخمة صناعة دار استحالت قد كله هذا رغم العاصمة أن

القتال. جبهة
يكن لم الحوانيت فإن هذا ومع الكفاف، دون الطعام من املقررة الكميات وكانت
تهددهم مما أكثر األهلني يهددان والربد الجوع وكان الضئيل، القدر بهذا يفي ما فيها
كان فقد تسعة أو أشهر ثمانية إال عليها يمِض لم الحرب أن ومع األملانية، الجيوش
البطاطس، بدقيق مخلوًطا خبًزا يطعمون عظيمة، دولة عاصمة وهي املدينة، سكان
استعداد أعظم ما أال البقر، من اصطياده يستطيعون وما وقططهم كالبهم لحم ويأكلون

للحرب! األمور والة
أثاث املدينة أهل حطم فقد الثورة، أيام أسوأ يف حدث ما مثل الوقت هذا يف وحدث
أجسامهم، يدفئ ما عىل للحصول اليائس سعيهم يف الخشبية أسوارها وخلعوا بيوتهم،
قضت بمن املوتى عدد وتضاعف مطردة، زيادة تزداد املدينة يف الوفيات نسبة وأخذت
البالد يف الذعر ونارشي الخونة من السيايس القسم ورجال العسكرية املحاكم بإعدامهم

والخياليني. منهم الحقيقيني
من حظٍّا منها أقل كانوا من مع جرايتها تقتسم وكانت «إيرينا»، جسم وهزل
التي الشقة وكانت فيه، تعمل الذي املكتب يف وجبة يوم كل تتناول كانت ألنها جريانها؛
ثقيلة معاطف نلبس البيوت داخل يف حتى وكنا التدفئة، وسائل من خالية تسكنها
ما وكثريًا كهربائيٍّا، ضوءًا الوقت معظم يف نجد نكن ولم وقفازات، الصوف من ولفافات

املراحيض. أنابيب يف وتجمدت املياه، عنا انقطعت
من فيها قام عما األيام تلك يف تكفر وموسكو العناء، كثرية شاقة الحياة وكانت

كاملة. عام مائة دام سيايس وظلم مضطرب بريوقراطي حكم
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فكان اآلخر النصف أما عنه، أجلوا قد األنابيب مصنع يف العمال نصف وكان
منتوروف لكن كبرية، زيادة موظفوه وزيد والقنابل، األلغام صنع يف ونهاًرا ليًال يعمل
اإلقليمية الحزب لجنة إىل األمر ورفعت املصنع، لهذا عودتي عىل يوافقا لم ويجوروف
ترشف مواثقة وهي برمرتست ملهنديس كبريًا تدخلها بفضل وُعيِّنت األمر، يف فتدخلت

الحربية. الذخائر صنع يف معظمها يعمل مختلفة مصانع تسعة عىل
فيه أرغب مما ذاته يف العمل هذا يكن لم وإن الرسور كل التعيني هذا ورسني
ولم القتال، أعمال يف قرب عن أشرتك بأني يشعرني أنه الرسور هذا سبب وكان كثريًا،
تناول ميزة عىل مسئوًال عامًال بوصفي حصلت أني التعيني هذا عن أهمية يقل يكن
التي املصانع بعض وكانت املركزية، الحزب لجنة ألعضاء املخصص املطعم يف الطعام
الحربية، الذخائر أصناف من وغريها واأللغام اليدوية القنابل بصنع تقوم عليها أرشف
عسكرية أوامر أتلقى الدوام عىل وكنت الهندسية، األجهزة إلصالح منها عدًدا وتخصص
أني والحق املوظفني، من معي كان وَمْن أنا بجد العمل أواصل فكنت الجهود، بمضاعفة

حويل. من كل بهذا أشعر أن وحاولت النار»، «خط وراء أعمل كنت بأني شعرت
بأن علمهم عضدهم يف يفت مهزولني جياًعا عليهم أرشف الذين العمال وكان
مخلصني صامتني يعملون كانوا هذا علمهم رغم ولكنهم ألوانًا، العذاب تالقي أرسهم
كثريًا أياًما يقضون كانوا ما وكثريًا األسبوع، يف ساعة عرشة ست إىل ساعات عرش من
ما إذا وذلك نفسه، املصنع حجرات يف غراًرا إال ينامون وال أبًدا، يربحونه ال املصنع يف
واألطفال، والنساء السذج الرجال هؤالء َجَلد بحق أدهشني ولقد عاجلة، أوامر وصلتنا
يقومون العمر من عرشة والخامسة عرشة الثانية بني وبنات بنون مكان كل من كان فقد
قد له املجاور الحانوت يكون حني الحوانيت أحد يف يعملون أراقبهم وأنا الكبار، بعمل
السذج هؤالء أن اآلن أعرف وأنا عليه، أُْلِقيَت محرقة قنبلة بفعل متقًدا جحيًما استحال
نداءات إىل بحاجة يكونوا ولم الروسية، الحرب يف الحقة والقوة الحقيقيون األبطال هم
من تقديمه يستطيعون ما كل ليقدموا يكدحون كانوا فقد املعنوية، روحهم تقوي
عىل ملا — الخارجي العالم يعزو وقد القتال، جبهات يف وآبائهم وأخوتهم ألبنائهم عون
الفضل ولكن السوفيت، لطغاة نرص من أحرزناه فيما الفضل — غشاوات من أبصاره
به يتصف ما رغم أحيانًا إليهم ويعود الطغيان، ذلك ضحايا إىل يعود إنما الفضل كل

وغباوة. جهل من الطغيان هذا
العسكرية واإلدارة الحكومة موظفي بكبار وثيق اتصال عىل مركزي بحكم وأصبحت
واحًدا، يوًما ينقطع يكاد ال مستمرٍّا بهم اتصايل وكان الحربي، العتاد بمشاكل املعنيني
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الذي الوزراء مجلس يف املوظفني كبار مع أحيانًا أعمل ألن الفرص يل تتاح وكانت
األقل عىل النظرية الوجهة من لذلك فكان األعىل، السوفيت مجلس من سلطانه يستمد
حياتي يف مرة ألول استطعت وبذلك الدولة، عن الدفاع لجنة عىل املرشفة التنفيذية األداة
الكرملن أسوار داخل اإلنتاج شئون لبحث خطرية عاجلة مؤتمرات عدة يف أشرتك أن

الحصينة.
أحد الفور عىل أخاطب أن إيلَّ تطلب رسالة األيام أحد يف مكتبي عىل ووجدت
تحرض أن نرجو كرافتشنكو، «الرفيق اسمي: وذكرت الرقم فطلبت بالتليفون، األرقام
الثانية الساعة يف االتحادية) االشرتاكية الروسية السوفيت (جمهورية وزراء مجلس إىل

انتظارك.» يف املرور جواز وستجد تماًما، عرشة
فهي السوفيتية، الدولة منها تتكون التي «الجمهوريات» أكرب هي الجمهورية وهذه
به يوصف أن يمكن ما وخري مجتمعة، األخرى الجمهوريات من أكرب األمر واقع يف
مهلهل ستار أنه — يسمونها كما — الجمهوريات هذه به تتمتع الذي الذاتي االستقالل
منها تتألف التي للواليات مما كثريًا أضعف املستقل السلطان من لها ما أن ذلك خداع؛
حكم لتيسري أُنِْشئَت إدارية أقسام جوهرها يف فهي األمريكية، املتحدة الواليات جمهورية

السيطرة. أتم املركزية الحكومة عليها تسيطر ولكنها الروسية، كالبالد ضخمة بالد
الذكر، السالفة الجمهورية هذه يف يوجد يكاد ال نفسه اع الخدَّ الستار هذا أن عىل
الجمهورية وعاصمة العام، االتحاد وزراء مجلس من جزءًا إال وزرائها مجلس وليس
لهذه وليس بأجمعها، الحكم أداة بنشاط االرتباط أشد مرتبط ونشاطها موسكو،
السوفيتية، الجمهوريات لسائر كما بها خاصة الداخلية لشئونها وزارة الجمهورية
لم إن — العملية الوجهة من فإنها هذا وعىل مركزية، حزب لجنة كذلك لها وليس
بأجمعها، االشرتاكية السوفيت جمهوريات التحاد شاملة — النظرية الوجهة من تكن
قوة جميع تركز وفيها السوفيتي، االتحاد يف العليا السلطة ذات السياسية الوحدة وهي
لالتحاد األعىل الوزراء مجلس بني العادي السوفيتي املواطن يفرق وال الحكومي، النظام

صحيح. االعتقاد هذا أن عىل تجاربي دلتني وقد الجمهورية، هذه وزراء ومجلس
الشديدة باالحتياطات علم عىل لذلك وكنت قبل، من مراًرا البناء هذا إىل جئت ولقد
يل وأذن مروري جواز أبرزت املرة هذه عليه أقبلت فلما موظفيه، لحماية تتخذ التي
دهليز يف األمر آخر نفيس وجدت حتى حارس إىل حارس من أتنقل فرصت بالدخول،
البلوط، خشب من ضخمة أبواب جانبيه عىل الثقيلة، بالبسط أرضه ُفِرَشت ساكن، واسع
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هذه حتى أظن أكن ولم السيايس، القسم من ضباط الضخمة األبواب هذه خارج ووقف
العظيمة الشخصيات من سأصبح وأني يل، ص سيخصَّ املكاتب هذه أحد أن الساعة

الوهمية. األخطار عني يدفع حرس بي يحيط
إىل وأدخلتني الرس أمينات إحدى جاءتني ثم االستقبال، حجرة يف قليًال وانتظرت
مجلس رئيس نائب أنكني إيفانوفتش أندراي الرفيق فيها يعمل التي الرحبة الحجرة
يف يجلس الرجل هذا ورأيت االتحادية، السوفيتية االشرتاكية الروسيا جمهورية وزراء
الرجل تضاءل لستالني عظيمة زيتية صورة خلفه ومن ضخم، مكتب خلف كبري كريس
البطن كبري البنية متني الرجال من ربعة األمر واقع يف كان وإن نظري، يف إليها بالقياس

ووقار. هيبة ذا
كرافتشنكو؟» رفيق يا معك األمور تسري «كيف وقال: بالجلوس إيلَّ وأشار

من ُطِلبْت بما يل علم ال ألني السؤال؛ هذا عن به أجيب ما بالضبط أعرف «ال –
أجله.»

الحزب تعاون وكيف عملك؟ حال كيف عام، بوجه األمور تسري كيف «أقصد –
الحرب؟» هذه يف والبالد

التي املشاكل بعض له ورشحت إيل، عهدت التي الشئون يف نشاطي عن وحدثته
عىل إليه أتحدث وأنا عيني ووقعت عليها، أرشف كنت التي التسعة املصانع يف واجهتها
املهندسني كبري عينت حني عنها أجبت قد وكنت صورتي، عليه ألصقت األسئلة من ثبت

املواثقة. يف
إىل تتحدث «إنك وقال: األسئلة أحد عن أجيبه كنت حني أتكني الرفيق وقاطعني

عنها.» واآلراء الحقائق إلخفاء أو للكذب الحديث هذا يف محل وال الحكومة
طبيعي.» أمر هذا طبيعي، أمر «هذا –

قد السوفيتي النظام ظالل يف أننا ذلك خطب، بعدة عنها وأجبت أسئلة إيلَّ ووجه
أتحدث كنت لو كما وتحدثت أنفسنا، عن تحدثنا ما إذا الخطابي األسلوب عىل كلنا َمَرنَّا
بشئونه، أهتم أنني صلة من به يل ما كل أعرفه شخًصا أصف كأني غريي، شخص عن
بعينيه فاحصة نظرة إيلَّ ونظر رأسه رفع ساعات ثالث نحو أتكني مع قضيت أن وبعد
مجلس خدمة يف تعمل أن يف رأيك «ما األخري: سؤاله إيلَّ ووجه الخبيثتني الضيقتني

الجمهورية؟» وزراء
العمل.» نوع عىل يتوقف «هذا –
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لألسلحة الهندسية اإلدارة لريأس الحزب أعضاء من مهندس إىل حاجة يف «إننا –
هذا يف سيقرر تعيينك أمر أن هذا معنى وليس املنصب، لهذا تليق أنك وأرى الحربية،
يف لتعيينك األوىل الخطوة أتخذ أن قبل رأيك أعرف أن أريد أني األمر يف ما كل بل اليوم،

املنصب.» هذا
الخطري.» املنصب هذا بواجبات القيام أستطيع أنني من واثًقا «لست قائًال: فأجبته
أن ذلك وجه؛ خري عىل الواجبات بهذه ستقوم أنك وأعتقد هذا خالف أرى «وأنا –

املواثقة.» يف أعمالك نراقب كنا وقد بها، للقيام يؤهلك ما التجارب من لديك
الحال.» بطبيعة القبول إال يسعني فليس رأيك هذا كان «إذا –

يف املستخدمني إدارة إىل نفسك تقدم أن وأرجو مؤقتًا، أودعك الحال هذه «يف –
األسفل.» الطابق

أيام، بضعة ذلك عىل ومضت استمارات، عدة مألت وهناك أُِمْرت، حيث إىل وذهبت
جمهورية وزراء مجلس ورئيس أتكني رئيس بمفيلوف قنسطنطني أقابل أن إيلَّ طلب ثم
وكانت ستالني، من املقربة الشخصيات أكرب ومن االتحادية، االشرتاكية السوفيتية روسيا
هذه كانت رأسه، فوق املعلقة الزيتية ستالني وصورة الكبري، وكرسيه الواسعة حجرته
أفخم الحجرة أثاث كان كما أتكني، قابلت حني رأيتها التي نظائرها من قليًال أكرب كلها

أتكني. حجرة أثاث من ترًفا وأكثر
عريض عمره، من الخامس العقد منتصف يف القامة طويل نفسه بمفيلوف وكان
يرتدي وكان بليارد، كرة كأنه رأسه يلتمع والوجه، الرأس حليق الهيبة، عظيم املنكبني
الكريس عىل قدميه إحدى يضع وهو الضخم، مكتبه خلف واستقبلني أجنبية، مالبس
وقفته هي هذه أن اللقاء هذا تلت التي الشهور يف وعرفت مرفقه، عىل برأسه ويتكئ
حني رئيسه حجرة يف أتكني ووجدت أحد، حجرته يف يكن لم ولو عمله أثناء يف الطبيعية

رئيسه. حرضة يف حقيقته من أصغر بدا وقد دخلتها،
عنها وإجاباتي السابقة أسئلتي وكانت عنها، وأجبت أسئلة أخرى مرة عيلَّ وأُْلِقيَت

املكتب. عىل كلها بي الخاصة والتقارير
خطرية تبعات ذات مناصب شغلت «لقد بقوله: املجلس رئيس خاطبني وأخريًا
كلها، املناصب هذه عن تختلف مسألة الحكومة يف العمل ولكن كرافتشنكو، رفيق يا
هو فالحزب يشء، كل قبل الحزب عمل هو الحكومة يف والعمل الحزب، خدام فنحن

البالد.» يحكم الذي
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كله. هذا أفهم أنني وداعة يف له وأكدت
أتكني؟» رفيق يا الرد جاء «هل وسأله: مساعده إىل بمفيلوف والتفت

بمفيلوف.» رفيق يا بعُد يأِت «لم –
من صغرية مائدة عىل املصفوفة الكثرية املرسات سماعات إحدى بمفيلوف ورفع

كرافتشنكو؟» مسألة يف تم ماذا بمفيلوف، «أنا األرقام: أحد وطلب خلفه
الرهيب، الحجرة سكون خاللها يف ضايقني دقائق ثالث أو دقيقتني وانتظر

بمفيلوف. تكلم حيث يراجع كان شيئًا أن وأحسست
ا!» جدٍّ حسن موانع؟ هناك أليست … نعم … «نعم األمر: آخر بمفيلوف وقال

السابعة اإلدارة يخاطب كان أنه يف وقتئٍذ أشك ولم يده، من السماعة ألقى ثم
املناصب من منصب يف إنسان يعني أن يمكن ال التي اإلدارة وهي الداخلية وزارة يف
عىل قاطًعا دليًال بعد فيما بعيني ورأيت التعيني، هذا عىل وافقت إذا إال الهامة الحكومية
عىل موافقتها تثبت التي الوثيقة عىل مصادفة عثرت فقد نفيس، به حدثتني ما صدق
حكومتها، وعىل البالد عىل يسيطر الذي هو الحزب أن وأيقنت الوزراء، مجلس يف تعيني
دقيق بحث بعد إال فيها التعيني يتم ال والحكومة الحزب يف الرئيسية املناصب ولكن

التعيني. هذا عىل وموافقتها السابعة لإلدارة التابعة الرسية الرشطة به تقوم
وسندعوك استبقيتك، مما أكثر أستبقيك أن أريد ال كرافتشنكو، رفيق يا «واآلن –

لتعيينك.» يلزم ما إعداد من ننتهي حني
تمض فلم قليل، زمن بعد منصبي يف تعييني عىل للحزب املركزية اللجنة ووافقت
كتابيٍّا عهًدا أمضيت أن بعد أتكني لحجرة مجاورة حجرة يل أعدت حتى أيام بضعة إال
مهما الهيئة هذه نظام عن بيشء أبوح بأال الوزراء ملجلس التابعة الخاصة لإلدارة
من الحال بطبيعة أصغر ظهري وراء علقت التي ستالني صورة وكانت الظروف، تكن
من ضابط الهادئ الساكن الدهليز يف ووقف يل، املجاورة الحجرة يف املعلقة الصورة
أمينان يل َ وُعنيِّ البالد، يف خطري شأن يل أصبح أن بعد ليحرسني السيايس القسم ضباط
هذه تحمل ما بكل الحكم رجال من أصبح ذا أنا وها االستقبال، حجرة يف يجلسان
الذهبية، الحروف وعليها الخاصة، الحمراء البطاقة أحمل خطري، فني معنى من اللفظة

والسلطان. القوة رمز السحري الكتيب ذلك وهي
يجتاح األملاني الهجومي بدأ حني ١٩٤٢م عام من مايو شهر آخر يف هذا وكان
نهر إىل ويصل القفقاس، يف ويتوغل آبائي، مواطن أوكرانيا من بقي ما ويبتلع البالد،

ستالينجراد. يُْدَعى مكان عند الفلجا
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احلرب أيام يف الكرملن

السلطة أو الحكومة ومعناه «السلطان» فالست هو: الكرملن عىل يطلقونه لفظ للروس
واملقربني الرسية، والرشطة العليا، السياسية والهيئة ستالني، أيًضا يعني ولكنه العليا،
يحملون ال الذين حاشيته من كانوا أو رسمية مناصب يشغلون كانوا سواءً ستالني، من
معاني الذكر السالفة املعاني فوق إليه حمل اللفظ بهذا العادي املواطن نطق وإذا ألقابًا،
تفصل التي السحيقة بالهوة إليه وأوحي «سادتنا»، معنى وتضمن والبغض، الفزع

الشعب. عامة عن السادة أولئك
يف وأصبح األعلني، السادة أولئك بقرب جلست الوزراء مجلس يف رصت فلما
من األرض عىل يدب الذي العالم عىل املمتاز املركز هذا من أطلَّ أن األوىل للمرة مقدوري
من ُخِلقوا أنهم وهو الحكام، أكابر به يحس ما أالحظ أن وسعي يف كان لقد تحتي،
فيه يتحرك مما أوسع مجال يف يتحركون وأنهم الناس، سائر منها ُخِلَق التي غري طينة
ورائهم؛ من نبذوها التي واإلحساسات األخالقية املقاييس عليهم تنطبق ال وأنهم غريهم،
أالحظ أن وسعي يف كان الحرية»، «مفاسد ومن الرأسمالية» الطبقات «أهواء من ألنها

فيه. أشاركهم لم وإن هذا إحساسهم
وترصفهم البرشية بالحياة الناس هؤالء استخفاف أفهم أن وسعي يف كان كذلك
يف يستخدمونها جامدة غفل مواد أيديهم يف الناس كأن — ومحًوا وخلًطا نقًال — فيها
مقدورهم يف أناس بني فجاءة نفيس وجدت قد ذا أنا وها وأخطائهم، وتجاربهم خططهم
يأكلون ال وأنهم الجياع، من مرأى عىل الشهي الطعام من بطونهم ملء يأكلوا أن
يؤدون كأنهم يأكلوا أن حقهم من بأن ذلك فوق يشعرون بل فحسب، راض وضمريهم

التاريخ. عليهم فرضه واجبًا
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األخصاء من رجل وهو بمفيلوف، قنسطنطني الوزراء مجلس رأس عىل وكان
يف رماده ودفن جثته حرقت خدمته يف دخويل من عام بعد مات ملا أنه حتى املقربني،
عىل يرشف األكرب مساعده أتكني أندراي وكان األحمر، امليدان عىل املطل الكرملن سور
الرياسة وبني بيني يكن لم أني هذا ومعنى منها، واحدة أنا أرأس كربى مصالح خمس
تختص إدارات عدة إىل مقسمة عليها أرشف التي املصلحة وكانت خطوتان، إال العليا

مساعدي. أحد منهما كالٍّ ويرأس األعمال من بعمل منها كل
بطبيعة تفاخًرا هذا من أبغى ال فإني القصري، عظمتي تاريخ هنا سجلت ما وإذا
أعىل هم ممن إشارة عنه تبعدني وقد إنسان، نزوة املركز هذا إىل رفعتني فقد الحال،
إنذار بال رؤساؤهم ذلك شاء ما إذا الحضيض إىل أنفسهم هؤالء يسقط وقد مقاًما، مني
الهيئة أعضاء أحد حرضة يف َفَرًقا يرتعد أتكني أو بمفيلوف رأيت ذا وكم لهم، سابق
ألفاظ سمعت مرة من وكم األعىل، الدولة رئيس من املقربني أحد أو العليا السياسية
الدكتاتورية الدولة يف أن ذلك سيدهم؛ يزجرهم صغار خدم كأنهم إليهم توجه السباب

له. حدَّ ال الذي والخوف املطلقة السلطة بني دقيًقا توازنًا
عىل نزيد نكن لم ولعلنا — مجلسنا يف السلطان يمثلون الذين القليل النفر واختري
هذه دون هم وممن املوظفني من الوسطى الطبقة بني من مختلفة بطرق — ثالثني
رجال ويحرسه كنيسة، كأنه السكون عليه يخيم خاص طابق يف نقيم كلنا وكنا الطبقة،
حجرات عن تفصلها الخاصة حجراتنا وكانت الضباط، مرتبة يف السيايس القسم من
الفطور مكاتبنا عىل لنا ويقدم السمع، باسرتاق تسمح ال األبواب من مجموعتان االنتظار
تُذَْكر، تكاد ال قليلة بأثمان خاصة حجرات يف لنا يقدم فكان الغداء أما ثمن، بال والعشاء
ليحلقوا وأتكني بمفيلوف مقام يف هم ممن املجلس أعضاء إىل يأتون الحالقون وكان
يذهبون فكانوا شأنًا هؤالء من األقل أمثالنا أما يوم، كل صباح يف ويزينوهم لحاهم لهم
أن حقهم من يكن فلم مبارشًة دوننا هم من وأما إليهم، هؤالء يأتي وال الحالقني، إىل
أصحاب بني ما يمثل الدقيق التسلسل هذا وكان الرسميني، الحالقني بخدمة يتمتعوا
يجعل صغري أحمر كتيب يف ممثًال امتياز من نلته ما أعظم وكان فروق، من السلطان
الذي الوقت يف صيدليته من الدواء أبتاع وأن الكرملن، مستوصف إىل أذهب أن حقي من

الشعب. عامة عىل والدواء األطباء فيه عز
املنع هذا وينفذ يستخدمها، أن غرينا عىل يَُحرَّم خاصة مياه دورة لنا كانت لقد بل
املوظفني من دوننا ملن كان وكذلك حجراتنا، إىل املوصل الدهليز يف الواقفون الضباط
الراحة. وسائل من تحتويه فيما وال جمالها يف مرافقنا تضارع ال بهم خاصة مرافق

602



الحرب أيام يف الكرملن

العهد حديث موظًفا أن منشؤها وكان كربى، فضيحة املجلس يف مرة وحدثت
ما لسبب نفسه وجد املجال هذا يف فروق من الطبقات بني ما بعد يألف لم بالخدمة
هذه يف وخرج حاجته، يقيض أن إىل فيه وهو واضطر مكاتبنا تشغله الذي الطابق يف
فلما الحراس، يراه أن دون إليها هو فتسلل املياه، دورة من الرؤساء من واحد األثناء
اإلهمال، هذا بسبب الرعب حاالت أشد يف وهو املهمل الرشطي عليه قبض املجرم خرج
جماعة وجاء رؤسائه، إىل الشنيعة الجريمة هذه أمر ورفع الوثائق من معه عما وفحص
أن عىس عما للبحث املرحاض وفتشوا املصلت» الثورة «سيف السيايس القسم رجال من
مياومة يعملن خادمات جاءت ثم الهالك، أدوات من غريها أو القنابل من فيه يكون
األثيم. املعتدي آثار كل منه محون حتى املقدس املكان وغسلن ومماسح دالء ومعهن

العامة حياتي يف أما أحد، به يهتم ال مهمًال إنسانًا الخاصة حياتي يف كنت لعيل
حياتي ألن سوء؛ كل من تحميني حراسة عيلَّ كانت فقد األعىل السوفيت يف عضو وأنا
يزوروني أن املجلس رجال غري من ألحد يُْسَمح يكن فلم كنوز، من الدولة يف ما أثمن من
يعطيه وال خاتمي، عليه وأضع للطالب، مرور جواز بنفيس فأكتب مني، خاص بإذن إال
ولكي مني، صدوره لهم ألؤكد بالتليفون يخاطبوني أن بعد إال الخارجي الباب حراس
بكلمة شخصيتي له أثبت أن واجبي من كان أحدثه الذي أنا أنني من مخاطبي يتأكد
«لينا هي: بي الخاصة الرس كلمة وكانت السيايس، القسم ورجال أنا إال يعرفها ال رس
التفتيش من مراحل أربع يجتاز أن عليه كان املرور جواز الزائر تسلم فإذا ،«١٧ رقم
ما وكثريًا بي، الخاصة االنتظار حجرة إىل يصل أن قبل شخصيته جميًعا فيها يثبت
من الزائر كان إذا وخاصًة السيايس، القسم وضعه الذي النظام هذا من أخجل كنت

األعزاء. القدامى أصدقائي
مكاتبنا، أبواب يدخل غريب كل عىل الحال بطبيعة يطبق نفسه النظام هذا وكان
العمل أهمية تكن مهما مرور جواز يصدر أن مرتبة مني أقل أحد حق من يكن ولم
الخارج من إنسانًا إليه يدعو أن مساعديَّ أحد أراد وإذا أجله، من الطالب قدم الذي
بما قمت الزمة الزيارة أن رأيت فإذا عيلَّ، املسألة يعرض أن عليه كان األعمال، من لعمل

التمهيد. من لها يلزم
املركزية الحزب ولجنة وللكرملن ملجلسنا كان فقد األمر، يف ما كل هذا يكن ولم
يرمي — الشطرنج لوحة أي — «الشخمنكي» ب يُْعَرف نظام قليلة أخرى وأماكن
أو الجواسيس أو القتلة أحد إلدخال الحراس من الخونة يدبرها مؤامرة كل خنق إىل
كان يأتي: فيما النظام هذا ويتلخص الذكر، السالفة الهيئات إحدى مركز إىل املنشقني
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قطع وضع يغري كما وضعهم يغري أو يبدلون السيايس القسم رجال من الحراس
دقائق عرش تكون قد منتظمة غري فرتات يف يحدث ذلك وكان اللوحة، عىل الشطرنج
من وبإشارة معقد دقيق نظام عىل سابق إنذار دون ويحدث منها، أطول تكون وقد
أين بالضبط يعرف أن منهم حارس وسع يف يكن لم وبذلك مركزية، إرشاف نقطة
خمسة أو حراس أربعة يستطيع ال الطريقة وبهذه األوقات، من وقت يف مركزه يكون

بالدخول. له يرصح لم زائر إدخال عىل يتواطئوا أن
أن الوزراء مجلس رؤساء سيارات غري لسيارات يسمح يكن لم االحتياط يف ومبالغة
سياراتهم كانت أنفسهم الوزراء وحتى فيها، الراكبني شأن يكن مهما األبواب من تمر
سيارة يف قنبلة بوضع األقداس قدس نسف خطر يُتََّقى وبذلك األبواب، خارج تنتظر

معني. زمن بعد تنفجر
الرس، كلمة يف وال الشاملة، الرقابة هذه يف يكن لم الجديدة مكانتي رمز أن عىل
يف بها شبيهة قطعة أية وبني بينها فرق ال األثاث من قطعة يف الرمز هذا كان بل
القطعة هذه وكانت السوفيت، موظفي كبار حياة يف خاص شأن ذات ولكنها الظاهر،
رجال معي يعرفه بل هللا أستغفر وحدي؛ أنا إال فتحها رس يعرف ال خزانة األثاث من
أن يستطيع ال أحًدا أن السلطان رموز من الرمز هذا يف يشء أهم وكان السيايس، القسم
عن حتى الناس جميع عن أشاء ما أخفي أن مقدوري يف لذلك فكان رسيته، عىل يعتدي
يؤتمنون الذين سوى النوع هذا من خزانات الدولة رجال من ألحد يكن ولم رؤسائي،
واحدة خزانة إال كلها الدولة يف يكن ولم مبارشًة، األعلني رؤسائهم من خطرية أرسار عىل

ستالني. خزانة هي وتلك السيايس القسم رجال فتحها رس يعرف ال
األثاث قطع سائر بني بفخامتها تمتاز وكانت ظاهر، مكان يف خزانتي ووضعت
يرشفاني حني اإلعجاب بعني إليها ينظران نفسهما وبمفيلوف أتكني وكان الجميل،
عن سجلتها مذكرات أية يدريان وال حجرته، إىل أحدهما يستدعيني أن بدل بزيارة

الخزنة. هذه يف بها واحتفظت الشفهية، وتعليماتهما أوامرهما
مربع — كلهم الناس عىل ممتنعة ألنها أي — ذاته السبب لهذا كانت الخزانة ولكن
عن يفحصوا أن هؤالء حق من كان فقد الخاصة، واإلدارة الرسية اإلدارة لرجال الصيد
تفتيش بعد آثارهم بإخفاء عناية أقل يعنون يكونوا لم ولذلك غيابي؛ أثناء يف أوراقي
أن دون لرؤسائه تهمة اإلنسان بها يوجه طريقة خري أن والحق مكتبي، وأدراج خزانتي
يف و«يخفيه» «لنفسه» يريده ما يكتب أن هي الرشطة لرجال مباًرشا تقريًرا بها يقدم

الخاصة. خزانته
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فقد الحكومة، باسم أعمل أن يف حقي هو سلطان من به أستمتع ما أعظم وكان
السوفيتية الروسيا جمهورية يف بأجمعها والوزارات املحليني األمور والة نشاط أوجه كنت
أن حقي من فكان إدارتي، عليها ترشف التي الشئون جميع يف االتحادية االشرتاكية
عن وافية تقارير إيلَّ يرفعوا أن مساعديهم وإىل الجمهورية هذه يف الوزراء إىل أطلب
يتصل ما كل يف اللوم إليهم ه وأوجِّ بل األوامر إليهم أصدر أن وسعي يف وكان أعمالهم،
بالنهار، أو بالليل وقت كل يف مكتبي إىل أستدعيهم أن مقدوري يف وكان باختصايص،

إيلَّ. بالنسبة الحق هذا مثل هم لهم يكن ولم
أمره، أهمل أو ذاك أو الوزير هذا مع أتعاون هل أقرر أن وحدي حقي من وكان
يستحق أيهم املختلفني، املوظفني يف الحكومة رأي املطلعة املصادر من أعرف وكنت
حتى الزمن من قليل إال منصبي يف عيلَّ يمض ولم «اإلعدام»، يستحق وأيهم املكافأة
يبدو وزير من وكم فيها، «يطبخ» وما الحزب و«مطابخ» الحكام به يشعر بما شعرت
األمور بخفايا العارفني املطلعني أعني يف ولكنه الشأن جليل عظيًما الجماهري أعني يف

لحاله. يُْرثَى إنسان بل له قدر ال منحط إنسان
الساعة يف عميل إىل قدمت لقد الجديد، منصبي يف يل يوم أول أنَس ال أنَس وإن
ووجدت أماكنهم، إىل سبقوني قد ومساعدي رسي أمينتي فوجدت صباًحا، العارشة
الباب عند ووقفت مكتبي، فوق بعناية موضوعة عليها اطالعي من بد ال التي األوراق
جدرانها، عىل املعلقة الرؤساء صور وعىل الجميلة، الواسعة الحجرة عىل نظرة أللقي
وما عليه، سأجلس الذي الرياسة كريس فوق املعلقة الكربى الزيتية ستالني صورة وعىل
فندق يف قذرة حجرة منظر ذاكرتي يف استعدت حتى كله هذا عىل عيناي وقعت أن
أجلس أكد ولم املرحاض، يف لستالني مطبوعة صورة من بقطعة ُقِذَفت حيث نيقوبول
من ضابًطا السائل وكان املرسة، جرس دق حتى الفنية الكبرية ستالني صورة تحت
بضع إيل ليتحدث مقابلته أستطيع هل واحرتام أدب يف يسألني السيايس القسم ضباط
بزيارتي له آذن أن الرهيبة الهيئة لهذه ممثل فيها إيل يطلب مرة أول هذه وكانت دقائق،

للمجيء. ودعوته …
لتبصم الخاتم هذا أعطيك أن «أريد املطاط: من خاتًما يسلمني وهو يل قال أقبل فلما
بحفظه، العناية كل تعتني أن وأرجو األوراق، من ولغريها لزائريك املرور جوازات به

بمنصبك.» العهد حديث ألنك األخرى النظم بعض إىل أرشدك بأن لنفيس وسأسمح
إليك.» وسأستمع «تفضل، –
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يف عيلَّ وشدد بي، الخاصة الرس كلمة وأبلغني الزيارات قواعد برشح حديثه وبدأ
إنسان أي من مسمع عىل مثًال بها أنطق فال غريي، عليه أطلع ال ا رسٍّ بها أحتفظ أن
إحداها إن فقال: مكتبي، عىل التي التليفون آالت مشكلة يل رشح ثم شأنه، يكن مهما
املختلفة، والوزارات املركزية واللجنة الكرملن يربط الذي الحكومية الدائرة بخط متصلة
األخرى العدد طريق عن فيها التحدث يمكن وال الرسمية، لألعمال مخصص الخط وهذا

العادية.
الدولة، أرسار من ا رسٍّ تَُعدُّ الوزراء مجلس يف ورقة «وكل قائًال: حديثه واصل ثم
عىل ترتكها بالكربون صورة أو وثيقة أو رسالة كل عن مسئوًال شخصيٍّا أنت وستكون
بالكربون صورة أو وثيقة تهمل أن رأيت وإذا إنسان، عليها يطلع ألن معرضة مكتبك
ترسلها وأن الورقة هذه عىل تشاء ما تكتب أن عليك بل بإعدامها، تكتف فال ورقة ألية

هي.» لتحرقها الخاصة اإلدارة إىل
قام ثم املتبعة، النظم عرفت بأني إقراًرا أوقع أن إيلَّ طلب درسه من فرغ أن وبعد
وبغري وأدب سكون يف وراءه الباب وأغلق مكتبي، من وخرج بالتحية رأسه إىل يده ورفع
بها يغلقه السيايس القسم يف االقتصادية الدائرة رئيس جريشجورن كان التي الطريقة

عيلَّ.
وسيمة. ذكية امرأة وهي رسي أمينة الباب دقت تقريبًا عرشة الحادية الساعة ويف

أندريفتش؟» فكتور يا الفطور «أتريد يل: وقالت
أفطرت؟» هل أنت؟ شأنك وما فضلك، من «نعم –

الخبز أما السكر، من وقطعة الشاي من قدح يف إال يل حق «ال تتحرس: وهي فقالت
يفعل؟» أن اإلنسان قدرة يف ماذا … الحرب بئست منزيل، من معي فأحرضه

منتصف يف سيدة وكانت الطعام، صحاف تحمل املطعم خادمة أقبلت ما ورسعان
تؤدي وكانت منشاة، بيضاء قلنسوة رأسها عىل ملبسها، يف أنيقة عمرها من الرابع العقد
صغري، خوان عىل أبيض غطاءً فرشت بأن عملها وبدأت وجه، خري عىل صمت يف عملها
أبيض وخبز مشوي ولحم بيضتني من مكونًا وكان الطعام، صحاف عليه ووضعت
من وما الكعك، من قليل وعدد السكر من قطع وعدة الساخن الشاي من وقدح وزبد،
إلينا جاء األصل أمريكي كان — والشاي البيض عدا — به جاءت ما كل أن يف شك
الكدح آثار كانت وإن نظيفتني الخادمة يدا وكانت والتأجري، اإلعارة قانون بمقتىض

عليهما. بادية
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الدوام.» عىل أظافرك تدرمني1 «أراك أبتسم: وأنا لها وقلت
أندريفتش.» فكتور يا مريئًا هنيئًا الكبار، أخدم فأنا طبيعي «هذا بقولها: عيلَّ فردت
وقليًال بيضة فرتكت الطعام، من يشء عىل أُبِْقي جعلني ما الضامرة مالمحها يف وكان
ودققت أكله، أستطيع مما أكثر أنه مدعيًا السكر من وقطعة الخبز وبعض اللحم من
قليل بعد جاءتني وملا بها، وذهبت الطعام بقايا ورفعت رسي أمينة فجاءت الجرس
فكتور يا أصارحك أن «يخجلني وقالت: قليًال مكتبي بجوار تلكأت ألوقعها األوراق ببعض
بقي ما أكل عىل جرؤت لقد الفهم: حق سأقول ما تفهم ذكي رجل ولكنك أندريفتش،
خاٍو.» وبطنه اإلنسان يعيش أن األشياء أصعب من إن … املعذرة فأرجوك فطورك من
أني أصارحك ولكني هذا، فعلت أنك ليرسني إني بل فعلت، فيما أحسنت «لقد –

املطعم.» خادمة يف أفكر كنت
وهي يوًما الطعام بقايا آخذ فأنا متفاهمتان وليزا أنا «ولكنني قائلة: فقاطعتني
يتغلب وهو أندريفتش فكتور يا كافر الجوع إن دواليك، وهكذا الثاني اليوم يف تأخذه

نفسه.» الحياء عىل
وأن فطوري نصف إال آكل أال املجلس يف أقمتها التي األشهر طوال تعودت وهكذا
إىل منه نصيبها تأخذ ليزا أن عرفت ولقد رسي، وألمينة لليزا منه اآلخر النصف أترك
تعيشان املرأتان هاتان وكانت القتال، جبهة يف كان زوجها ألن طفليها؛ به لتطعم بيتها
السكر من أوقية) ١٥) جرام ٤٠٠ وهو: الحكومة مكاتب يف للعامالت املقرر الطعام عىل
جرام و٤٠٠ شهر كل يف الدهن من جرام و٤٠٠ الحبوب، من أوقية) ١٨) جرام و٥٠٠
ما بثمن األول اليوم يف فطوري من أطعمه لم ما ثمن قدرت وإذا اليوم، يف الخبز من
مثًال فالبيضة — األقل عىل روبل مائة بلغ السوق يف األطعمة من املقرر غري به يباع
الشهر. يف روبًال وخمسني مائة من أكثر تكسب ليزا تكن ولم — روبًال بأربعني تباع

اإلدارة عىل يرشف الذي الرجل وهو جديد، رسمي زائر الظهر حوايل عيلَّ وأقبل
السوفيتية، الهيئات من هيئة كل يف وآذانه املخصوص القسم أعني الخاصة، الرسية
رجال من أنه عن ينم املدنية مالبسه حتى فيه ما وكل العمر مقتبل يف شابٍّا ورأيته
يدل مكتبي يف مسلكه وكان اليشء، بعض فضوليٍّا مرتبًا منظًما الرجل وكان الرشطة،

املكتب. هذا سيد أنه عىل

القص. بعد سواها تدريًما أظافره درم 1
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وسريى بك، أتعرف أن ويرسني كرافتشنكو، رفيق يا «أحييك دخل: حني يل وقال
منذ القواعد بعض تتعلم أن واجبك ومن هنا، العهد حديث فأنت كثريًا، اآلخر كالنا
يزيد لن فإنه حرصنا بلغ ومهما مكان، كل يف والعدو تعلم، كما حرب يف إننا البداية،

الواجب.» الحد عىل
طبيعي.» هذا طبيعي، «هذا –

أن أرجو الدولة، أرسار عىل للمحافظة اتباعها يجب التي القواعد إذن «إليك –
واضح.» غري بعضها كان إن األسئلة من تشاء ما تسألني ثم مهل، عىل بعناية تقرأها

التعليمات حوت مطبوعة ورقة عرشة اثنتي أو أوراق عرش من إضبارة إيلَّ وقدم
وبالحزب، بالدولة الخاصة العسكرية الرسية الوثائق عىل املحافظة يف عليها السري الواجب
رسي أمينة منع وكيفية الغرباء، أعني من عميل وحجرة وخزانتي مكتبي حراسة وكيفية
التعليمات هذه كتبت وقد الرسمية، األوراق من أنواع بعض رؤية من نفسها الخاصة
مجلس يف أن وأخربت السوفيتية، التعليمات يف املألوفة والتهديدات األوامر صيغة يف كلها
لألمور وأخرى العادية لألمور طائفة االختزال: ُكتَّاب من طائفتني الجمهورية وزراء
الشئون وأما األوىل، الطائفة عىل إمالؤها فيمكن الرتيبة العادية الرسائل فأما الرسية،
طريق عن استدعاؤهم يجب وهؤالء الرسيني، للمختزلني إال تُْعَطى أال فيجب الرسية
من إيل يصدر أمر كل أن عىل التأكيد صيغة يف القواعد هذه وتنص الخاصة، اإلدارة

كتابة. ل يسجَّ أن يجب رؤسائي
بمفيلوف الرفيق أو أتكني الرفيق إيلَّ أصدر إذا العمل «وما النقطة: هذه يف وسألت

شفوية؟» تعليمات الكرملن رجال أحد أو
وهذا الخاصة، اليومية مذكرتك يف ألفاظهم ن تدوِّ أن الحال هذه يف عليك «يجب –
أال الحاالت هذه يف فعليك الهامة، التليفونية املحادثات موضوعات عىل أيًضا ينطبق
يف صعاب حدثت ما إذا نفسك بها تقي طريقة خري وهذه يشء، كل تسجيل عن تتوانى
شديدي نكون أن أيًضا علمنا ولكنه بالناس، نثق أن ستالني الرفيق علمنا لقد املستقبل،

الحذر.»
ما أهم وكان طويلة، محارضة عيلَّ يلقي زائري أخذ التعليمات قراءة من انتهيت وملا
الدوام عىل لديَّ تكون وأن يصدقني، أحد ال أن أفرتض وأن أحًدا أصدق أال محارضته يف
ليست املتبادلة الريبة أن ذلك حديث؛ ولكل اجتماع لكل مفصلة ومحارض كتابية أدلة
املألوفة الطرق من أيًضا هي بل فحسب، السوفيتية الحكم شئون يف املقررة الحقائق من
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عىل للمحافظة الوحيدة السبيل وهي العامة، الحياة يف مراعاتها والواجب بها املعرتف
والعقوبات األنظمة جميع عرفت بأني فيها أقر ورقة عت وقَّ االجتماع نهاية ويف الحياة،

مخالفتها. عىل املرتتبة
وأن ومولوتوف، ستالني من عليها ًعا موقَّ رسية وثيقة أقرأ أن األمر آخر إيلَّ طلب ثم
عىل تنص العليا السياسية الهيئة من قرار الوثيقة هذه أن يل وتبني طويًال، فيها أفكر
ترتك ال التفصيل، غاية مفصلة وثيقة وهي وواجباته، الجمهورية وزراء مجلس حقوق
السياسية للهيئة ذليًال خادًما إال ليست املجلس هذا يف املمثلة الحكومة أن يف للشك مجاًال
أبوح أال عىل فيه عاهدتهم الذي املعتاد القرار عت ووقَّ أيديها، يف طيعة وأداة العليا،
أمًرا كان وكبرية صغرية كل يف للحزب الحكومة خضوع أن ومع الدولة، أرسار من بيشء

خطريًا. رسيٍّا أمًرا يعد كان فقد الذكاء من يشء لديه سوفيتي مواطن لكل معروًفا
لك.» قلت كما كثريًا سنلتقي أننا يف شك من وما كرافتشنكو، رفيق يا أودعك «واآلن
األعلني السوفيتية الحكومة رجال أقل إليها أنتمي التي املوظفني طبقة كانت لقد
األعمال أشق نؤدي وكنا سلطان، من لنا مما أكرب كان تبعات من علينا ما أن ذلك حظٍّا؛
معها نستطيع ال بحيث العلو من مناصبنا وكانت الرؤساء، إىل أدائها يف الفضل ويُْعَزى
ما السلطان من لنا يكن لم ولكننا املوظفني، من دوننا من يفعل كما قليًال نرتاخى أن

غرينا. كاهل عىل واللوم العبء نلقي أن به نستطيع
إذا وكنت النوم، من كفايتنا نأخذ أن عىل قدرتنا عدم متاعبنا أعظم من وكان
من هذا عددت يوم كل يف النوم من ساعات خمس عىل فيه أحصل أسبوع عيلَّ مر
تعمل فيها واألخصائيني مكاتبنا موظفي من الغالبة الكثرة وكانت االستثنائية، األسابيع
أو الوقت هذا من أكثر بعضهم أستبقي أحيانًا وكنت الخامسة، إىل التاسعة الساعة من
العارشة الساعة من يستمر فكان أنا عميل أما املساء، يف يعودوا بأن مرءويسَّ بعض آمر
أكثر وإىل الثاني، اليوم صباح من الرابعة أو الثالثة الساعة إىل صباًحا عرشة الحادية أو
مع املنزل يف أقضيها املساء يف ساعات بضع أختلس أكن ولم األحيان، بعض يف هذا من
أو ساعة املريح غري النوم من بغفوة أخاطر حني إىل حني من وكنت نادًرا، إال زوجتي
حتى أذني، عىل املرسة سماعة وأضع الباب أثنائها يف أغلق مكتبي، يف أريكة عىل ساعتني

الجريمة. بهذه متلبًسا أُْضبَط ال
وأكثرها النظم أغرب من موسكو يف املوظفني بكبار الخاص العمل نظام أن والحق
عمله يبدأ فستالني العمل، يف هو وعاداته واحد رجل بأهواء مرتبط ألنه وذلك شذوذًا؛
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الساعة إىل انقطاع بال ويواصله صباًحا، عرشة الحادية الساعة حوايل عادًة اليومي
مساءً، عرشة الحادية أو العارشة الساعة حتى العمل عن ينقطع ثم الخامسة، أو الرابعة
املسائية والفرتة صباًحا، الخامسة أو الرابعة الساعة حتى فيه ويستمر إليه يعود حني

الفرتتني. أهم
مختلفة، تفسريات ستالني عليه يجري الذي الغريب النظام هذا الناس ويفرس
أنحاء جميع يف بموظفيه شخيص اتصال عىل يكون أن من يمكنه إنه يقول: من فمنهم
أقىص بني ساعات أربع عن يقل ال الزمن يف فارق وجود من الرغم عىل الواسعة دولته
النظام بهذا يقصد إنه اآلخر: بعضهم ويقول الغرب، يف وأقصاها الرشق يف مناطقها
متعبة، وليلية نهارية نوبات إىل حياتهم بتقسيم وذلك موظفيه، كبار أخالق يصون أن
كما االجتماعية بالحياة لالستمتاع لهم تتاح التي الفرص من يقلل النظام هذا أن والحق

الحياة. هذه مغريات من تقلل
حياتها تنظم موسكو يف املوظفني طبقة فإن الغريب النظام هذا أسباب تكن ومهما
الذي الوقت هو عمًال املوظفني كبار أوقات وأكثر الغريبة، الشاذة ستالني أهواء حسب
النظام وهذا منزله، إىل يعود حني إال العمل هذا يقل وال مكتبه، إىل الرئيس فيه يصل
اتصال عىل الدوائر هذه ألن البالد؛ أنحاء سائر يف الحكومية الدوائر جميع يسود بعينه
فحياة ونزواتها، القيادة هذه أهواء عليها وتنعكس العليا، القيادة بمركز دائم تليفوني
صاحب البدين الكرجي ذلك نزوات إذن عليها تسيطر بأجمعها روسيا يف املوظفني كبار
تنقطع ال الحكومة هيئات من هيئة بأن القول إىل حاجة وال الجدري، شوهه الذي الوجه
تتقيد ال فهي السيايس، القسم هي وتلك والعرشين، األربع اليوم ساعات طوال العمل عن

أبًدا. تنام ال ألنها العمل نظم من نظام بأي
السيارات انطلقت الرسمية العمل أيام من صباًحا العارشة الساعة كانت فإذا
وطريق موزايستك طريق مخرتقة الرصاص فيها ينفذ ال التي اللون الخرضاء «البكار»
ورأوا الصفارات صوت موسكو أهل سمع فإذا الحصني، «السلطة» حصن إىل أرباط
من عرفوا الرسيعة، السيارات لهذه الطريق ليفسحوا املرور يمنعون الرشطة رجال
من وأمثالهم وكاجانوفتش وميكويان وملنكوف وبريا ومولوتوف الرئيس أن فورهم
ثالثة عربة وتتبعها أخرى عربة سيارة كل وتسبق العاصمة، شوارع يخرتقون الزعماء
وال مدنية، مالبس يف بالسالح املدججني السيايس القسم رجال من عدًدا تحمل كلتاهما
تعرضهم بذلك ليقل مجتمعني ال فرادى دائًما يركبون الزعماء بأن القول إىل حاجة

للخطر.
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الرؤساء بحراسة املكلف الرسية الرشطة رجال من الخاص الفرع رجال ويوزع
البيوت سكان يعرفون األمور ووالة منها، شرب كل يف فرتاهم الطريق، طول عىل الكبار
يف الرجال من آالف ويقف فيه، يشكون من كل عنها يبعدون وهم الطريق عىل املمتدة
مستعدة بمسدساتهم ممسكة اليمنى وأيديهم الطرق ملتقى يف وعسكرية مدنية مالبس
مكروه، املحبوبني» «الزعماء أصاب إذا محالة ال هالكون أنهم يعلمون وهم إلطالقها،
إال العظام رفاقه إىل ينظرون وال ستالني، عىل ليطلوا الطريق يف يقفون ال موسكو وأهل
مرورهم. أثناء فيها يظهرون وقلما حكامهم، طريق عن يبتعدون منهم والعقالء ملاًما،
بمفيلوف أمثال — درجتني أو درجة العظماء هؤالء عن يقلون الذين واملوظفون
ستالني يصل أن قبل مكاتبهم يف يكونوا أن عىل يحرصون — وزرائنا مجلس يف وأتكني
املبارشون رؤسائي يصل أن قبل مكتبي يف أكون أن عىل أحرص فكنت أنا أما مكتبه، إىل
أكن ولم املجلس، إىل أصل حني انتظاري يف مساعدي أجد الدوام عىل وكنت أماكنهم، إىل
كنت وبذلك خاص، بإذن إال الليلية نوبتهم من رؤسائي يفرغ أن قبل مكتبي أغادر
يشكَّان ال وبمفيلوف أتكني وكان ساعة، عرشة ثماني أو عرشة سبع نحو العمل يف أقيض
يفرتضان ومولوتوف ستالني كان كما ينادياني، حني املرسة آلة بجوار سأكون أنني يف
نظمت عظيمة أمة نجد ال ولعلنا نادياه، ما إذا الدوام عىل نداءهما سيلبي بمفيلوف أن
لتوائم كلها بالدنا أعمال نظمت كما واحد رجل نزوات لتوائم كلها الرسمية أعمالها

ستالني. نزوات
يف الواسعة السلطة ذات الدولة عن الدفاع للجنة التنفيذية األداة هو مجلسنا وكان
الخاصة األوامر جميع تنفيذ يراقب أن الحرب أثناء يف الرئيسية وظيفته وكانت البالد،
القائمني ويحاسب االتحادية، االشرتاكية السوفيتية الروسيا جمهورية يف الحربي بالعتاد
من وقسًما وأوكرانيا البيضاء روسيا يحتلون كانوا األملان أن ذكرنا وإذا بتنفيذها،
وجه عىل تشمل كانت املجلس هذا سلطان تحت التي األقاليم أن أدركنا القفقاس بالد
األمر واقع يف كنا وأننا املنتجني، وسكانها املنتجة الروسيا بالد من بقي ما كل التقريب
العمل هذا من قسم وكان الوقت، ذلك يف بأجمعه الحربي اإلنتاج عن املسئولني أكرب
الهنديس التسليح «إدارة الوقت ذلك يف عليها أسيطر التي اإلدارة يف مركًزا الضخم
واملدافع، الدبابات من الحربي العتاد إنتاج عىل اإلرشاف تشمل اإلدارة وهذه الحربي»،
من الواقية األقنعة إىل والتخفي الهابطات وأجهزة املواصالت، وطرق الطائرات، وأجهزة
جمهورية مصانع تنتجه مما إليها وما واملجارف امليان، وتليفونات اإلبرة وبيوت الغارات،

االتحادية. االشرتاكية الروسية السوفيت
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التي والشكاوى والقرارات والنواهي األوامر من مئات إن قلت: إذا أبالغ ولست
ومليشف وفزنسنسكي وميكوبان ومولوتوف وبريا إليه املقربني وأقرب ستالني يوقعها
ومكتب مصنع وبكل وزير بكل دائم تليفوني اتصال عىل وكنت بي، تمر كانت وكسجني
إيلَّ طلب ولربما البالد، أنحاء جميع يف اإلقليمية واملكاتب الصناعات مكاتب من خاص
وسفردلفسك جوركي مثل متباعدة مدن يف اإلنتاج سري أتبني أن واحدة ساعة خالل يف

وشليابنسك. نوفوسيربسك ويف
والعمال، والوقود الغفل املواد عن للبحث متواصًال شديًدا جهاًدا حياتي وأصبحت
موسكو من مكان كل يف واملنظمات الوزارات وتحريك معينة، أوقات يف اإلنتاج ولتعجيل
ومن رؤسائي من وأُْشتَم وأَُعنَّف أَُالم كله هذا رغم وكنت العمل، إىل ودفعها سيبرييا إىل
من فيها يصدر العليا السوفيتية الحكومة دوائر ولعل الدولة، عن الدفاع لجنة رجال
ما أكثر هو القول فحش ولعل مجتمعة، العالم بالد سائر يف يصدر ما أكثر القول فحش
وأكثر بأصلهم يذكرني الذي وحده هو أحيانًا يكون وقد حكامنا، بأصل اإلنسان يذكر
يكن ولم فحًشا، ألفاظه ازدادت حديثه طال كلما فكان كاجانوفتش، هو فحًشا حكامنا
هذا يف كثريًا عنه يختلفون نفسه وستالني وغريهم وأندريف وفوروشيلوف مولوتوف
رجاًال كانوا بهم اتصلت الذين الزعماء من الغالبة الكثرة أن هنا أقرر أني عىل املضمار،

سبيله. يف جهًدا يدخرون وال أدائه عن يتوانون ال عملهم، يعرفون قادرين
صناعات يف اإلنتاج أعمال لتنظيم بالنهار الليل فيها واصلت أسابيع عيلَّ ومرت
الليلة أنس ال أنس وإن والفوانيس، واملجارف الشائكة األسالك قاطعات كصناعة بسيطة
يتحدر والدمع يطلب وأخذ األحمر، الجيش قواد من قائد مكتبي يف فيها جاءني التي
غري من يُْقتَلون جنودنا من آالًفا إن يل: وقال الشائكة، لألسالك قاطعات عينيه من
بعض وجوده أثناء يف استدعيت أن إال مني كان فما البسيطة، األداة هذه لنقص داع
غضبي يجدي ماذا ولكن خارجها، يف املصانع مديري وبعض موسكو يف الرؤساء كبار

اآلالت؟ أو األدوات أو الصلب من حاجاتها تجد ال املصانع كانت إذا وتهديدي
سلفنف والقائدان فوروبيوف واملارشال تافيكوف باملارشال دائم اتصال عىل وكنت
األسف لشدة وجدنا ما وكثريًا العسكريني، الزعماء من وعرشات جلر البحر وأمري وفلكف
الحربية املعدات لنقص جميًعا طالعنا سوء نندب أن هو نفعله أن نستطيع ما كل أن

أنواعها. اختالف عىل
املدارس من البدائية اإلبرة بيوت من آالًفا فيها صادرنا التي الساعة أنىس وهل
يطلب ستالني بتوقيع صدر أمًرا أن ذلك املختلفة؟ القتال جبهات عىل بقدر ووزعناها
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القتال، جبهات يف لالستخدام الصالحة العسكرية اإلبرة بيوت من ألًفا خمسني إعداد
املمغطس. الصلب من يلزمها ما نجد لم ولكنا

ال التي والتهديدات الجنونية، التليفونية والنداءات املتعددة املؤتمرات أنىس وهل
الخيل؟ أحذية عن بحثنا أثناء الصيف فصل يف بنا مرت التي اليأس وفرتات لها، حرص
أن بعد وحدها األداة هذه لنقص الفرسان، آالف أحيانًا وهلك الجياد آالف هلكت لقد
وكان األورال، إقليم يف يصنعانها اللذين املصنعني وعجز الحديد، لنقص صنعها وقف
الثورة بطل معرفة فرصة ذلك يل أتاح وقد بودني، املارشال هو الخيل أحذية طلب الذي
اختفى ثم الزمان، من فرتة تواله الذي القيادة مركز من القائد هذا أبعد لقد العظيم،
األزمة هذه يف عرفت ثم ُقِتَل، قد بأنه إشاعة الناس وتناقل يذكره، أحد يعد فلم اسمه

الفرسان. بمطالب املختصة املكاتب من مكتب إىل نُِقَل أنه
تواجهني العوان الحرب لهذه االستعداد عن بالدي عجز عىل القاطعة األدلة وكانت
حتفهم القوا قد األبطال جنودنا من اآلالف عرشات أن مثًال يل تبني فقد يوم، كل يف
كلها عجزت قد الصارمة» برييا «وإجراءات ستالني أوامر وأن األدوات، أبسط يف لنقص
ال صناع فيها يعمل والتي الغفل، املواد تنقصها التي املصانع من يشء انتزاع عن

حياتهم. عليهم يمسك ما الطعام من يجدون يكادون
واملواد لألسلحة كان ما العظام البحر وأمراء الكبار القواد عرف مما أكثر وعرفت
عظيم فضل من والتأجري اإلعارة قانون بمقتىض أمريكا من جاءتنا التي واآلالت الغفل
اآلن، حتى الحقيقة هذه من شك يف األمريكيني بعض يكون وقد نرص، من أحرزناه فيما
وهللا مؤكدة، حقيقة اعتقادهم يف فهي ريب، أدنى فيها يخالجهم فال السوفيت القواد أما
يغري ال هذا ولكن الروس، أرواح من ثمنها أدينا غاليًا، املساعدة هذه ثمن أدينا أننا يعلم
ومرسات للنقل وسيارات طائرات من أمريكا به أمدتنا ما فلوال نفسها، الحقيقة من
ننكر ولسنا السوفيتية، املقاومة النهارت تنقصنا كانت التي الحاجيات من غريها وآالف
أسباب يف األول املقام كلها لها الروسية والتضحية الروسية والبطولة الرويس اإلنتاج أن
اإلمداد سيل يبدأ أن قبل ستالينجراد يف النرص أحرزنا أنا أيًضا ننكر ولسنا النرص،
أمريكا من بعدئٍذ جاءنا الذي العون ولكن والتأجري، اإلعارة قانون بمقتىض األمريكية

نرص. من بعدئٍذ أحرزناه فيما األثر أعظم له كان الحلفاء بالد ومن
معقولة، غري جنونية أوامر العليا املصادر من إيلَّ تصل التي األوامر كانت ما وكثريًا
وأحد ستالني من موقع طائرة أو دبابة من عنه غنى ال جزء بطلب أمًرا تلقيت فإذا
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الطلب يُِجب لم إذا العقوبات أقىص بتوقيع إنذار الدوام عىل األمر هذا صحب رسه أمناء
الفور. عىل

ويجب الخطورة، يف غاية وسيايس حربي واجب القرار هذا تنفيذ أن الوزراء «أبلغ
عىل بنفسه يرشف أن االشرتاكية السوفيت جمهوريات اتحاد يف العام النائب يبلغ أن
وقد منزلتهم.» تكن مهما بتنفيذه يقومون ال من عىل العقاب ع يوقِّ وأن األمر، هذا تنفيذ
وكل ببفوف، الوزير األمر هذا تنفيذ عىل يرشف أن «يجب التالية: الصيغة يف األمر يصاغ
ليحاسب إلينا أمره يرفع أن يجب مركزه كان أيٍّا تنفيذه يف اإلهمال جريمة يرتكب من

إهماله.» عىل
عسكرية، محكمة أمام ومحاكمته منصبه من نقله إهماله عىل محاسبته ومعنى
«أبلغوا اآلتية: بالعبارة الرسية الرشطة باسم الناطق بريا يوقعها التي األوامر تختتم وقد
يهمل من أمر إيلَّ يرفعوا وأن عليه، اعرتاضاتهم تكن مهما القرار هذا ينفذوا أن الوزراء

تنفيذه.» يف
أقل هم بمن عالقته يف بريوقراطي كل حذوه يحذو املألوف، ستالني أسلوب هو هذا
أن رصاحًة بها يقصد التي السافرة واإلرهاب الخوف لغة وتلك املوظفني، من مرتبة منه
عن يتورع ستالني يكن ولم بالرصاص، رميًا اإلعدام وفرق االعتقال بمعسكرات تذكرنا

والفصل. باالعتقال التهديد
مما ظروفه يف أصعب أو أطول أو أشق عمًال األوقات من وقت يف أعمل ولم
وبدت لونهما، واحمرَّ عيناي، وغارت مالمحي، اكتأبت ما ورسعان وقتئٍذ، أعمل كنت
من حويل من كل وكان الشديد، اإلجهاد من تنشأ التي للحمى األولية األعراض عيلَّ
الحكم عىل يحقد كان بعضهم أن يف شك من وما أنا، أكدح كما يكدحون ونساء رجال
بالدنا لقضية إخالصنا يف قط تؤثر لم السياسية آراءنا ولكن عليه، أحقد كما السوفيتي
قيمة له آخر يشء ثمة يكن ولم للخطر، معرضة بالدنا كانت لقد النرص، عىل وحرصنا

الشديد. الخطر هذا إىل قيس إذا نظرنا يف
إىل أرسلنا أو واحدة، ساعة أو واحد يوم اقتصاد يف أفلحنا إذا أننا نعلم كنا لقد
إنقاذ إىل هذا يؤدي فقد صغرية، تكن مهما أدوات من ينقصها مما شيئًا القتال جبهة
هذا من أقوى للعمل دافع إىل حاجة يف منا أحد يكن ولم وطننا، بني من اآلالف حياة
جهودنا أن الدوام عىل نشعر كنا فقد فينا، أثر أي للتهديد يكن لم ذلك أجل ومن الدافع،
إال نتحدث لم وإن وطننا، أبناء يبذله الذي املرير الكفاح بذلك االرتباط أشد مرتبطة
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امللموسة، الواضحة الصعاب نعالج كنا أننا ذلك نفوسنا؛ يمأل الذي الشعور هذا عن قليًال
عن للتحدث مجاًال لنا ترتك ال شاقة ظروف يف واآلالت والعدد الحربي العتاد فنصنع

وعواطفنا. مشاعرنا
الروسية والروح الرويس التاريخ أعماق من املنبعث الدافق الوطنية تيار وجرف
فإن ولهذا امللفات؛ يف كاتب أصغر إىل بمفيلوف من الحكومية األداة يف العاملني جميع
والذين وخارجها، البالد داخل يف ستالني بأمر يصدعون الذين الحقريين، الدعاوة عمالء
بالبالد، العهد حديثة بلشفية ظاهرة بأنه مضنية جهود من بذلناه ما يعللوا أن يحاولون
أن يحاولون هذا بقولهم أنهم ذلك الظلم؛ أشد الرويس الشعب يظلمون العمالء هؤالء إن
حزبية ومبادئ آراء من ناشئة كأنها الروس طبيعة يف كامنة أزلية أساسية قوة يفرسوا
كدًحا أكدح وأنا أمري يف فكرت ما فإذا سوفيتية، ال روسية املعجزة كانت لقد تافهة،
شخيص يف أرى بهم، أثق وال أزدريهم زعماء بقيادة جهًدا فيه أدخر ال متواصًال رشيًفا

املحاربة. لروسيا رمًزا
يف متفقة الجمهورية وزراء مجلس يف أعمل قضيتها التي الطوال الشهور وكانت
١٩٤٢م عام صيف تشمل كانت فقد رضاًما، وأعظمها الحرب مراحل أشد مع الزمن
إىل فيه ووصلوا فيها، لهم انتصار بأكرب فيه وظفروا البالد، يف األملان فيه توغل الذي
يف البرشية تاريخ يف ستالينجراد وضعت التي الرهيبة الواقعة وقعت وفيها الفلجا، نهر
يلني ال الصالبة، شديد أزليٍّا عنًرصا األمم بعض نفوس يف أن ووترلو، مرثون مصاف
تقض ولم ستالينجراد، يف للعالم تكشف الذي هو العنرص وهذا قست، مهما لألحداث

وستالني. ماركس بكارل البتة له صلة ال عنرص ذلك املسفوك، والدم الفواجع عليه
هوًال الهزائم هذه أشد فكانت الساحقة، هزائمنا من تهون الرسمية البالغات وظلت
املرير الطويل الكفاح أمر من يعلم العالم وكان فنية، عسكرية حركات أنها عىل لنا تمثل
من طبقتا يف من ولكن نفسه، الرويس الشعب يعلمه مما أكثر ستالينجراد إقليم يف
مطالب كانت ولقد أنفسهم، يخادعوا أن يسعهم يكن لم الحكومية اإلدارات يف الرؤساء
يف واليأس الذعر قلوبنا يف تقذف والجنود والذخائر والطائرات للمؤن القتال جبهات
ميادين يف املراقة الدماء أنهار عن أعيننا نغمض أن وسعنا يف يكن ولم األحيان، بعض

القتال.
الدبابيس وكانت أتكني، حجرة جدران أحد عىل معلقة للروسيا كبرية خريطة وكانت
لون يف خط بينها ويمتد داخلها، يف يوم بعد يوًما تتعمق البالد يف األملان تقدم عىل الدالة
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ببرصه يحدق فرأيته األيام أحد يف أتكني عىل ودخلت البالد، من نخرسه ما يبني الدماء
وجهه. يف باٍد الشديد والقلق الخريطة يف

أندراي يا عاجلة أعماًال لديَّ «إن األوراق: بعض مكتبه عىل وضعت أن بعد له وقلت
إيفانوفتش.»

الكالب.» األملان بنا يفعل ما وانظر إيلَّ تعاَل تطري، لن األوراق «إن –
من ميل مائة من أكثر موسكو عن يبعد وال ملزهايسك مجاوًرا األحمر الخط ورأيت
الفلجا نهر من مروًعا اقرتابًا ويقرتب البالد سائر عن أوكرانيا جميع يفصل الغرب، جهة

ستالينجراد. اتجاه يف
برتول؟» من لدينا ما عىل استولوا ما إذا أندريفتش فكتور يا نفعل «وماذا –

أن منا الواحد يستطيع ما وكل ا! حقٍّ مروعة مروعة، الصورة «إن قائًال: فأجبته
رسيًعا إلينا يصل العتاد بدأ قد أن الحظ حسن ومن ويعمل، ويعمل يعمل أن هو يعمله

والتأجري.» اإلعارة قانون بمقتىض
جبهة تفتح أن هو تحتاجه الذي إن والتأجري! «اإلعارة شديد: انفعال يف أتكني فقال
من كم يبالون وال سدى، الوقت يضيعون يزالون ال الكالب الرأسماليني ولكن ثانية،

والتأجري.» اإلعارة قانون نظري األثمان أبهظ نؤدي إننا تُْزَهق! الروس أرواح
لها مثيل ال وبدرجة طويل، زمن من وساق قدم عىل قائمة العامة التعبئة وكانت
املصانع من العاملون الرجال انتزع أن شدتها من وبلغ املحاربة، األمم من أمة أية يف

القصوى. غايتها اإلنتاج إىل الحاجة فيه بلغت وقت يف واملزارع
بأجىل املفجعة الصورة هذه فيه أبرص أن أستطيع مركًزا الحكومة يف أشغل وكنت
بني الرجال جميع بتجنيد تقيض جهرة تُْعَلن لم أوامر ستالني أصدر فقد وضوح،
الطبي الكشف مظاهر من مظهر آخر وبإغفال والخمسني، والسادسة عرشة السادسة
القتال جبهة إىل وأعيد سواهم، يعولهم من أرسهم تجد ال الذين إعفاء ومن الحقيقي،
يف بعد يزالون ال وهم والبنات األوالد وُحِشَد بعُد، جراحهم تلتئم لم ممن اآلالف عرشات
فقدن الالئي النسوة املزارع من وانتُِزَعت واألمهات، األطفال ُحِشَدت كما الدراسة، سن

املصانع. يف كلهم هؤالء ليعمل رجالهن،
األعمال من كثري يف األرسى يستخدم أن األزمة هذه يف ة امللحَّ الرضورات من وأصبح
بها نعرتف أن يجب حقيقة تلك القتال، جبهات يف للعمل الرجال من الكايف العدد لتوفري
أُنِْشئت والتي عمالها جند التي املصانع كانت لقد سارة، غري نتائج من عليها ترتب مهما
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البالد، أنحاء كافة يف حديثًا أُنِْشئت التي الصناعية والوحدات أورال، وجبال سيبرييا يف
يكونوا لم فيها بالعمل يقومون الذين ولكن الزيادة، مطرد عتاًدا تخرج كلها هذه كانت
انتصار عن بالدنا خارج يف يتحدثون الذين فإن هذه أجل ومن روًسا، مجندين كلهم
إىل أقرب يكونون السوفيتي النظام نجاح عىل دليًال النرص هذا من ويتخذون الروس،

املجندون. األرسى أولئك الفوز من أحرزه ما عىل أثنوا إذا الحقيقية
القادرين الرجال من البالد يف َمْن جميع استنزفت قد املسلحة القوات كانت وملا
تضخمت وقد الحرب، أرسى عىل متزايًدا اعتماًدا تعتمد أخذت الصناعة فإن العمل عىل
العمال هؤالء عدد تقدِّر الرسمية الدوائر وكانت املعتقلني، من إليهم ضم بمن أعدادهم
بني أعمارهم ترتاوح الذين والبنات األوالد منهم ليس الرجال، من مليونًا عرشين بنحو
إىل وأُْرِسلوا بالقوة والديهم بني من انتزعوا والذين عرشة، والسادسة عرشة الرابعة

العاملة. األيدي إىل الحاجة فيها اشتدت التي األقاليم
كل قبل تعتمد أملانيا يف الحربية كالصناعات الروسيا يف الحربية الصناعات وكانت
كانوا األملان أن الناحية هذه من فروق من البلدين بني كان ما وأهم السخرة، عىل يشء
مواطنيهم يسخرون كانوا الروس أن حني عىل املغلوبة، األجنبية الشعوب أبناء يسخرون
أولئك كان التي الرهيبة األحوال يتصور أن املرء عىل الصعب من وليس املستعبدين،
رجال يكن ولم رخيصة، بضاعة هؤالء كان لقد ويعملون، فيها يعيشون املسخرون

منهم. يهلكون عمن يسألون السيايس القسم
برييا سيطرة تحت الحرب نشبت منذ ُوِضَعتا قد والذخائر األسلحة وزارتا وكانت
الروسيا جمهورية يف الوزراء مجلس رئيس نفسه الوقت يف كان كما الداخلية، وزير
وزارتي أن هذا معنى وكان الدولة، عن الدفاع لجنة يف وعضًوا االشرتاكية السوفيتية
أوستنوف هذا وعرف الرشطة، رياسة تحت كانت الوزراء ومجلس والذخائر األسلحة
أصغر حتى الناس سائر عرفه كما الوزارتني، هاتني يف باالسم املرشفان وفانيكوف
الرجل هذا وكان عليهم، بريا غضب من إليهم أحب العاجل املوت وكان شأنًا، املوظفني
أو القريبة الصلة ذات واملعاهد املصانع يف من جميع قلوب يف الرعب يقذفون ورشطته

والذخائر. األسلحة بصناعة البعيدة
يف الرعب ليبعث اإلدارات هذه رأس عىل ُوِضَع ولكنه املهندسني من برييا يكن ولم
سألوا قد غريي كثريين أن يف شك من وما — نفيس سألت وطاملا فيها، يعملون من قلوب
السؤال لهذا أجد أن وسعي يف يكن ولم العمل؟ هذا عىل ستالني أقدم ِلَم — ا رسٍّ أنفسهم
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الرويس الشعب بوطنية اإليمان ضعيف كان ستالني أن وهو معقوًال، واحًدا جوابًا إال
سوطه وكان السود، عىل اعتماده أكرب يجعل أن من مناًصا ير لم ولهذا القومي؛ ورشفه

برييا. هو
الصناعات معظم يف أيًضا يظهر القوي ورشفهم الروس بوطنية اإليمان ضعف وكان
رجال أو عسكريون رؤساء بهم استبدل قد املدنيني رؤساءهم أن ذلك وشاهد األخرى،
مثًال الحديدية بالسكك النقل فإدارة عسكرية، وسلطات عسكرية ألقاب عليهم خلعت
جروليوف وكان الدفاع، وزارة يف ستالني نائب جروليوف القائد إرشاف تحت وضعت
النظام إدارته يف فأدخل الداخلية، لوزارة التابعة النقل إدارة مع باالتفاق يعمل هذا
الوطن حب عىل القائم التعاون محل النقل نظام يف الخوف وأحل الشامل العسكري

ملصلحته. والعمل
يف الوزراء رئيس ومساعد الفني املهندس ماليشف رقى السنة هذه عىل وجريًا
الدبابات، صناعة عىل اإلرشاف له وجعل قائد رتبة إىل االشرتاكية الروسيا جمهورية
من وغريهم املصانع ملديري عسكرية ألقاب ُمِنَحت وكذلك املدني، رئيسها ألمره وأخضع
ُصِبَغت أن كلها الحكومية اإلدارات تلبث لم وبذلك الصناعة، هذه يف البارزة الشخصيات

العسكرية. بالصبغة
األكرب العدد إىل عليها يرشف التي اإلدارات وأيدي برييا يد امتدت ما ورسعان
يمكن من هؤالء من ذلك من بقي ولكن الحربية، الصناعات يف لتسخريهم العمال من
تجاربي من عرفت ولقد القومي، باالقتصاد املتصلة الصناعات سائر يف تسخريهم
العمال من فرق فيه تعمل ال صناعي مرشوع يوجد يكاد ال أنه الشخصية ومالحظاتي

السخرة. عىل كله أو اعتمادها جل كان املرشوعات هذه من عرشات وأن املسخرين،
معسكرات تواجه التي الخاصة املشاكل من الكثري اليشء أسمع املجلس يف وأنا وكنت
األملان، تقدم بسبب فيها تقوم التي الجهات إخالء إىل تضطر حني والسجون االعتقال
السكان إجالء من املسئولني الرؤساء لدى أهم واملعتقلني املسجونني هؤالء إجالء وكان
أن عىل باإلنقاذ، خليقة اقتصادية قيمة ذات كانت العمل عىل قدرتهم ألن وذلك األحرار؛
لألملان، عونًا تكون وقد بها، الوثوق يمكن ال الفئة تلك أن الرؤساء نظر يف هذا من أهم
األمور والة خوف ذلك شك؛ غري من سيايس سبب وهو إغفاله يمكن ال سبب ثمة وكان
عن الرهيبة األرسار بعض املعتقلني األرسى هؤالء من الخارجي العالم يعرف أن من

أمره. وحقيقة السوفيتي السخرة نظام مدى
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حوادث عن يعرفون من السوفيتية روسيا جمهورية وزراء مجلس أعضاء ومن
يمكن ال هؤالء أن املسئولون تبني حني آخرها عن األرسى من جموع فيها أُْعِدَمت
مسقط دنيربوبرتوفسك ويف وخاركوف وكيف وسمولنسك منسك يف هذا حدث ترحيلهم،
كان ذهني، يف منقوشة الحوادث هذه إحدى تفاصيل بقيت وقد زبرزهي، ويف رأيس
بالد يف صغرية جمهورية وهي «املستقلة»، السوفيتية بلكار — كربدينو جمهورية يف
ويقوم الداخلية وزارة عليها ترشف املولبدين2 لصناعة كبرية مصانع بها القفقاس
املستطاع من يكن ولم اإلقليم هذا عن األحمر الجيش ارتد وملا املسجونون، فيها بالعمل
بشئون تتعلق فنية ألسباب املناسب الوقت يف املسجونني هؤالء من مئات بضع إجالء
املساجني هؤالء عىل الرشاشة املدافع املتحدة املصانع مدير أنوخوف الرفيق أطلق النقل،
وقتلهم فلكار، كربدينو جمهورية يف الداخلية وزير أنوخوف الرفيق من بأمر البائسني
من بعدئٍذ اإلقليم حرر وملا واحدة، امرأة وال واحد رجل منهم يبَق لم حتى آخرهم عن
يف منصب أرقى وهو الوزراء ملجلس رئيًسا َ ُعنيِّ بأن هذا عمله عىل أنوخوف كوفئ األملان

املستقلة. الجمهورية هذه
الدوام عىل تعرتضني إنتاجها يف تزيد أن عىل املختلفة اإلدارات أستحث حني وكنت
هو وكان احتياطي، من لديه مما العاملة باأليدي يمدَّهم أن بمفيلوف عىل يلحون قلة
عىل ليوزعهم ومعتقلني مسجونني من لديها بما ه تمدَّ أن عىل الداخلية وزارة يستحث
مولوتوف أو فزنسنسكي إىل املشكلة يحيل األحيان بعض يف وكان ذاك، أو املصنع هذا
السخرة عمال معسكرات عىل املرشفة الرئيسية اإلدارة رئيس وكان مبارشًة، برييا أو
األوامر تصدر وكانت برييا، مساعدي أحد ندوسكني القائد هو الجوالج باسم واملعروفة
توقيع وعليها الدولة، عن الدفاع لجنة من هذا ندوسكني إىل املسخرين بالعمال الخاصة
فوره. من ينفذها أن عليه وكان الحكومة، أعضاء من وغريهم وبرييا وستالني مولوتوف
للعمال املركزية اإلدارة يف الرؤساء كبار أحد وبني بيني مقابلة تحرضني تزال وال
ببضع يبعث بأن الرئيس هذا كلف وقد أتكني، أمر عىل بناءً به اجتمعت املسخرين
يستحثنا بمفيلوف وكان إليهم، حاجتها لشدة الوزارات إحدى إىل املسجونني من مئات
األعلون، رؤساؤه يدفعه كان نفسه هو أنه فيه شك ال ومما الطلب، هذا بإجابة للتعجيل

الطلب. هذا بإجابة وكلَّفته املوظف هذا أنا واستدعيت

الشديدة. للحرارة تعرض إذا صالبته لحفظ بالفوالذ يمزج أبيضهش فيض لون ذو الوجود نادر معدن 2
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رفيق يا تطلبه فيما العقل تحكم أن أرجوك «ولكن قائًال: الرجل فقاطعني
الدفاع فلجنة العمال، طلب يف يلح الذي وحده هو ليس وزرائكم مجلس إن كرافتشنكو،
وملنكوف بطلباته، حياتنا علينا ينغص يفتأ ال ميكويان والرفيق تطلبهم، األخرى هي
واحد كل حق ومن الطرق، إلنشاء عماًال يطلب وفرشلوف إليهم، حاجة يف وفزنسنسكي
التي الحقيقة إن نحن؟ نعمل وماذا غريه، عمل من خطًرا أعظم عمله أن يظن أن منهم
عليهم والطلب السجناء عىل للقبض خطط من وضعناه ما بعُد ننفذ لم أنَّا فيها خفاء ال

منهم.» املعروضني من أكثر اآلن
يقشعر يزال ال الذي الرهيب القول هذا أفظع ما أال السجناء! عىل للقبض خطط
لم إليه أتحدث كنت الذي املوظف هذا أن فظاعته يف يزيد ومما تذكرته، كلما بدني منه
من واستعبادهم اآلدميني عىل القبض أصبح لقد فظاعة، من هذا قوله يف بما يحس يكن
توضع خطًطا ثمة أن الحال بطبيعة يقصد الرجل يكن ولم حياته، يف املألوفة األمور
باللهجة — شكواه عن يعرب كان أنه األمر يف ما كل بل العمال، من يطلب بما للوفاء فعًال
الطلبات. من يتلقى ما يكفون ال املسخرين العمال ماليني أن من — املألوفة السوفيتية
وضخامته الروسية املصانع يف يعملون الذين األحداث من الضخم العدد كان وقد
نفسها الروسيا داخل يف به يحيط كان األمر هذا إن بل ما، لسبب خارجها يف مجهوًال
املعسولة، واأللفاظ املبادئ من وبغاللة بالرياء الحال بطبيعة ويغىشَّ الرسية من نطاق
فقد وإرغام، قرس عن تكشف الشفاف اللفظي الغشاء هذا من النظام هذا جردنا ما فإذا
املصانع يف ويُْحَرشون آبائهم، من بالرغم بيوتهم من يخرجون األطفال من ماليني كان
غريه، عن يفضلونه الذي العمل نوع يف يستشاروا أن دون العامة التعبئة أساس عىل
عام يف نشأ فقد وحدها، ورضوراتها الحرب إىل النظام هذا نشأة تُْعَزى أن الخطأ ومن
ذلك عىل تدل كما أوزارها الحرب وضعت أن بعد الحلقات مستحكم قائًما وظل ١٩٤٠م

البالد. هذه يف تلقيتها التي الرسائل
عدد بتجنيد يقيض وكان ١٩٤٠م، سنة أكتوبر يف األطفال بتعبئة األمر أول وصدر
والسابعة عرشة الرابعة بني والقرى املدن أبناء من ومليون ٨٠٠٠٠٠ بني يرتاوح منهم
قبول األمر هذا أجاز وقد املختلفة، الصناعات يف العمل عىل لتدريبهم عمرهم؛ من عرشة
سنهم تقل الذين وكان منهم، تجنيده املطلوب العدد عىل زيادًة األطفال من يتطوع من
من يشء إىل تحتاج التي األعمال عىل ليدربوا الغالب يف يؤخذون عرشة السادسة عن
فلم املهارة هذه إىل تحتاج ال التي الصناعات أما نحوهما، أو سنتني مدى الفنية الدربة
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ترتاوح من الصناعات لهذه يؤخذ وكان أشهر، ستة عىل تزيد فيها التدريب مدة تكن
عرشة. والسابعة عرشة السادسة بني أعمارهم

عىل التجنيد مرسوم ينص كما ُوزِّعوا ذاك أو النحو هذا عىل تدريبهم أتموا فإن
احتياطي إدارة تراه حسبما األعمال من وغريها البناء ومرشوعات واملناجم املصانع
تجنيًدا أمره حقيقة يف النظام هذا وكان سنني، أربع هذه أعمالهم يف ويظلون العمال،
فقد املموهة، الباطلة والدعاوة األلفاظ رياء من يغشاه كان ما رغم لألطفال عسكريٍّا

الحال. بطبيعة «لخريهم» وأمهاتهم آبائهم أحضان من ينتزعون األطفال كان
مليونني يبلغ األطفال من تجنيده املطلوب العدد كان حتى ١٩٤٣م عام واىف وما
من بقسوة األطفال ينتزع أن املنكوبة بالدنا يف املألوفة املناظر من وأصبح عام، كل يف
لهم يؤتى وكان وينتحبون، يعولون وآباؤهم ويكافحون، يبكون وهم آبائهم أحضان
يشء يف يفرتق ال قاس لنظام ويخضعون حكومية، ثكنات يف ويأوون عسكرية، بحلل
طبًقا الريايض والتدريب والدرس العمل بني يوزع وقتهم وكان العسكرية، األنظمة عن
أيًضا، له متعصبني بل فحسب طائعني السوفيتي للنظام خداًما منهم تجعل ال لقواعد

تعليمهم. يف عنرص أهم السياسية الرتبية كانت هذا أجل ومن
موسكو يف األنابيب مصانع يف أعمل أزال ال وأنا الحرب قبل حتى رأيت ولقد
هذا يف يل وأُِتيح املصانع، يف ليعملوا بيوتهم من انتُِزعوا األطفال من كثرية جماعات
منتصف يف نومهم من يستيقظون األطفال فرأيت كثب، عن كله النظام أعرف أن املصنع
العسكري، تدريبهم ليبدءُوا الطبول دق أو النقري صوت عىل صباًحا السادسة الساعة
طبًقا والبنات منهم البنون السابعة الساعة يف عملهم بدءُوا ثم أفطروا منه فرغوا فإذا

الدولة. تسريها آالت ليصبحوا لرتبيتهم املوضوعة الصارمة للقواعد
السياسية الناحية من وضعه وهو بالسخرية، خليًقا النظام هذا يجعل آخر أمر وثمة
وأحد السوفيتية، الدولة جميع يف العمال نقابات رئيس شفرنيك نيقوالي إرشاف تحت
عىل ترشف كانت التي العمال احتياطي إدارة رئيس أما العليا، السياسية الهيئة أعضاء
حاجة حسب البالد أنحاء مختلف يف األعمال عىل وتوزعهم املجندين األطفال تدريب
شفرنيك. عليها يرشف التي الصناع نقابات يف الرس أمناء أحد مسكتوف فهو إليهم الدولة
وبذلك الحرب، أثناء يف مرات خمس الحكومة من بأمر األطفال تجنيد جرى وقد
اآلالف مئات إليهم يضاف ماليني، تسعة نحو والبنات األوالد من املجندين عدد بلغ
ُحِشُدوا والذين العمر من عرشة الثالثة أو عرشة الثانية يتجاوزون ال الذين األوالد من
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عىل للجيش ضباًطا منها يتخرجوا لكي األيام تلك يف أُنِْشئَت جديدة حربية مدارس يف
عاديني. صناًعا ليكونوا األولون األطفال عليه يدرب كان الذي النمط

من جموًعا ولكن املتطوعني، من الحاالت معظم يف فكانوا العسكريون املجندون أما
ال الذين املرشدين من اآلخرون وبعضهم األطفال بيوت من بعضهم يؤخذ الحرب أيتام
اآلباء كان فقد هذا عن وفضًال الصفوف، هذه يف اآلخرون هم يُْحَشدون كانوا لهم مأوى
واقع يف هذا وكان الحربية، املدارس إىل يرسلونهم أبنائهم إطعام عن يعجزون الذين
العليا الثالثة والفصول هو العايل التعليم أصبح واآلن الحياة، مدى يدوم تطوًعا األمر
الصادر القرار واتخذ املدرسية، الرسوم يدفعون من عىل مقصوًرا الثانوية املدارس يف
يف الصناع حياة مستوى «ألن — الكرملن يقوله ما صدقنا إذا — الرسوم هذه بفرض
أداء عن تعجز التي األرس من كثري يرى هذا أجل ومن «… كبري حد إىل ارتفع قد البالد
من للفرار الفرص من أبناؤهم يجده ما خري هو الحربي التعليم أن املدرسية الرسوم

املستغلة. الكادحة العمال طبقة صفوف
عىل تدل األمور ومخايل — املصانع يف للعمل األطفال تجنيد نظام استمر ما فإذا
السوفيتية الحكومة لدى يكون حتى ١٩٦٠م عام يحل فلن — سيستمر النظام هذا أن
العسكري، النظام هذا بمقتىض املجندين األطفال من مليونًا خمسني إىل أربعني من
ذكريات حد أقىص إىل عندهم تقل العمال من جديدة طائفة النظام هذا من وسينشأ
كل عقلية، مؤثرات من فيه وما الحر املايض وذكريات واإلخوة، اآلباء بني املنزلية الحياة
العمال هؤالء عقول يف وستُْغَرس األمور، والة يجيزه بما إال منه لهم يسمح لن هذا
عهد ال خالئق وسيكونون العاملية، الثورة يف ستالني ونظريات الشيوعية املبادئ الجدد
أدبيٍّا املتلفون الروس هؤالء وسيكون يريدوه، لم أو ذلك أرادوا الشخصية بالحرية لهم

وخارجها. البالد داخل يف يستخدمهم الحارض النظام أيدي يف هائلًة قوًة وسياسيٍّا
الخاصة الطريقة بهذه أُِعدُّوا الذين املواطنني من الضخم العدد هذا إىل وسيضم
من ضخم وبجيش املسخرين، الرسية الرشطة سجناء من آخرين مليونًا عرشين نحو
عن الدفاع مبادئ ستالني، مبادئ عىل طفولتهم من ُدرِّبوا املحرتفني والضباط الجنود
أال ويجب االحتياطيني، والجنود العاديني املجندين عن فضًال هذا السوفيتي، النظام
املدارس يف ينشئون الذين اآلخرين األطفال من املاليني عرشات اإلحصاء هذا يف تغفل
األول املكان وأساليبه القائم للنظام اإلخالص يشغل حيث الشيوعية، املبادئ عىل العادية

الدراسية. الربامج يف
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الضخم األساس هذا عىل املجندة اإلنسانية صورة الذهنية الصورة هذه كانت ولقد
املختلفة الوزارات ملطالب إجابة العاملة باأليدي طالبت كلما مخيلتي إىل تعود الرهيب
أقرب النظام هذا أن إيلَّ وُخيَِّل إليها، الحاجة أشد يف تكون التي املصانع بها لتمد
أنها ورهبًة فظاعًة الصورة هذه وزاد النحل، خاليا أو النمل مملكة إىل البرشية النظم
وأنها الجماعية، «االشرتاكية» وخدمة العمل كرامة عن وتتحدث النفاق من بحواش تويش
يف شك من وما شفرنيك، النخاس أمثال العاملة» الطبقة «زعماء عليها ويرشف يديرها
املتأصلة الفاسدة» الحرية «مبادئ إىل النظام هذا عىل حملتي يعزون الكرملن سادة أن
السوفيتي. بالنظام العهد طول يستأصلها أن من أعمق أصولها كانت والتي نفيس يف

منصبي فيه شغلت يوم أول من له يُْرثَى نقًصا الحربي العتاد بنقص وأحسست
من دعوة عىل بناءً الكرملن يف ُعِقَد اجتماع يف الحقائق هذه يل رشحت وقد الجديد،
موضوعات وكانت بأًسا، املساعدين هؤالء أشد ومن ستالني مساعدي أحد كازجني ألكيس
أرشف التي اإلدارة بها تختص التي الشئون من كثريًا تشمل الجلسة هذه يف البحث
يف بكلمة أنطق أال أمرني لكنه جانبه، إىل فيها أكون أن أتكني أراد ذلك أجل ومن عليها،

شخصيٍّا. إيلَّ الكالم وجه إذا إال العظيم االجتماع هذا
الوزارات من خمس عىل اإلرشاف يف العليا السياسية الهيئة يمثل كازجني وكان
عىل الوزراء من خمسة وأقبل الحربي، الهنديس التسليح شئون عىل املرشف هو كان كما
الساعة هو له املحدد املوعد وكان طويل، بزمن االجتماع قبل الكبرية االنتظار حجرة
كان فقد االجتماع، هذا يف الرسمية املظاهر من اليشء بعض وتحللنا صباًحا، الواحدة
بعًضا بعضهم يعرفون كانوا لعلهم بل املعرفة، حق بعًضا بعضهم يعرف املجتمعون
ألنفسهم أعضاؤها يسمح العرى وثيقة هيئة العليا السلطة أن ذلك يجب؛ مما أكثر

والثرثرة. والسخرية والتندر بالتفكه
بدين رجل وهو التعمري وزير جنزبرج الرفيق الحجرة أركان من ركن يف وجلس
ويأكل الشاي يرشب وأخذ سميكان، منظاران عينيه عىل الرأس أصلع القامة قصري
قميًصا سرتته تحت يلبس القامة طويل رجل آخر مكان يف وجلس هدوء، يف الحلوى
حذوه أنا وحذوت املنسوجات، صناعة وزير أكيموف هو هذا تفاًحا، يأكل ملونًا روسيٍّا
الخفيفة الصناعات وزير لوكيني الرفيق ورآني الكبري، الفاكهة وعاء إىل يدي فمددت

ومزاحه. بفكاهته زمالئه بني مشهور وهو عينه بطرف إيلَّ فأشار
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أريد إني املكان، هذا يف تعذبنا متى «إىل بقوله: كزجني رجال أحد لتكني ويخاطب
الفودكا من زجاجة رشب يف رضًرا ثمة أن أظن ولست مثًال، وبيض لحم من طعاًما

الطعام.» هذا ابتالع عىل تساعد
هذه يف يقويك ما إىل حاجة يف إنك «نعم، قائًال: يضحك وهو الرجل ذلك ويجيبه

لها.» نفسك تعدَّ أن لك وخري الجحيم، إىل فسرتَسل الليلة،
وهو البناء، مواد وزير سسنني الرفيق عدا الحجرة يف من كل الضحك يف ويشرتك
مكتئبًا وجهه يكون أن عجب وال اللون، شاحب مكتئب وجه ذو القامة طويل رجل
اجتماع كل يف الرؤساء تعنيف يتلقى بل الحمد، من شيئًا عليه ينال ال بعمل يقوم فهو
اآلالت، صناعة وزير أكويوف مرح يقابله سسنني يفارق ال الذي االكتئاب وهذا يحرضه،
ذا هو وها أورال، إقليم يف املصانع ألحد مديًرا قريب وقت من لرجل هذا كان وقد
هذا الناس ويعزو مكويان، إىل املقربني أقرب من أنه عنه الناس يعرف وزيًرا اآلن أصبح
باسم يُْعَرف صاروخي مدفع اخرتاع يف نجاحه إىل الرسمية املناصب يف الرسيع الرقي
الجسم، ضئيل أرمني هذا وأكوبوف الغامضة، األرسار من ا رسٍّ أمره يزال ال «كاتوشا»

جميلتني. وعينني والدهاء، املكر مخايل فيه تبدو صغري وجه ذو الشعر، أشمط
ستالني مساعد هو وفروبيوف كلياجني، القائد يصحبه فروبيوف املارشال يقبل ثم
مشاكله كانت وملا التموين، شئون ويف القتال ميدان يف الجنود من املهندسني فرق لشئون
يحييني وهو املعرفة، جد أعرفه أصبحت فقد عليها أرشف التي اإلدارة يف تمر اآلخر هو
جهود من أبذل ما مقدار يعرفان وكليمان وهو اآلخر، إىل حاجة يف فكالنا تحية، أحسن
حجرة إىل املؤدي الكبري البلوطي الباب إىل عقولنا وتتجه القتال، جبهة بطلبات للوفاء
يفتح وأخريًا الحديث، أطراف ونتجاذب الشاي فيه نرشب الذي الوقت يف كزيجني ألكيس

الباب. هذا
االجتماع.» إىل يدعوكم نيقواليفتش «ألكيس الرس: أمناء أحد وينادي

ال كزيجني حرضة يف كنا إذا ألننا الرسمي؛ باملظهر منا كل ويظهر السكون ويسود
فسيحة حجرة يف يجلس وهو نفسه، املحبوب الزعيم عن قصرية واحدة خطوة إال نبعد
الهيئة أعضاء لجميع زيتية صور جدرانها عىل ُعلَِّقت الشكل، بيضية الجدران، عالية
الحجرة هذه يف نظري ويلفت بعض، من بعضها متساوية أبعاد عىل العليا السياسية
يكن لم بالدنا يف العاديني هللا خلق من أحًدا ألن البالد؛ خارج يف مصنوع كبري مذياع
لثالثني تتسع كبرية االجتماع منضدة وكانت مذياع، باقتناء الحرب أيام يف له يسمح

أخرض. غطاء وعليها حولها يجلسون شخًصا
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وتعلو البالد، خارج يف مصنوعة ُحلَّة وعليه املنضدة صدر يف كزيجني ويجلس
تعبًا يقل ال وبأنه النوم، من كفايته ينل لم بأنه ناطقة ومالمحه صارمة، نظرات وجهه

برأسه. خفيفة بإيماءة والقواد الوزراء تحيات يرد وهو عني،
يف والجفيوك إلينا، سيتحدث الجفيوك رئيس إن ويقول: بالجلوس يأمرنا ثم
إلينا، ليتحدث قام الذي وهو فرينوف، املارشال عليها يرشف التي اإلدارة اسم اختصار
سيتحدث الجفيوك رئيس أن كزيجني قول وراء الكامن املعنى منا واحد عن يغب ولم
هذه تتضمنه بما علًما الحارضين أكثر أنا وكنت ولقبه، باسمه الرجل يذكر أن بدل إلينا،
جميًعا. لنا سوء نذير أنها وعىل غاضب كزيجني أن عىل شاهد فهي معان، من العبارة
يف أثنائها يف علينا يقرأ دقيقة عرشة خمس نحو فريبوف املارشال إلينا ويتحدث
ال إنه فيقول: والعتاد، املؤن نقص عن قاتمة صورة لنا ويرسم األوراق، من إضبارة
لدينا ليس وأن األرواح، من آالًفا يكلفنا هذا وإن األنهار، لعبور سيارات لدينا توجد
إلصالح الالزمة بالعدد مجهزة سيارات أو العدو، تقدم لتعطيل ألغام أو مصنوعة جسور
املشاة. للجنود مجارف أو فئوس أو للخنادق مدافئ أو تليفونية أسالك عدد أو اآلالت،
من يتميز الوقت طوال ويكاد أمامه، التي األوراق عن عينه يرفع كزيجني يكن ولم
قائًال: نفيس أسائل األثناء هذه يف فكنت أنا أما ترتجف، وجهه فعضالت الغيظ، شدة
هاتني أضعنا ولَِم القتال؟ آالت بأحسن املجهز العدو هذا به نقاوم ما لدينا يكن لم «ِلَم
إحصاءات، من لديه ما قراءة كزيجني ويواصل بالسالم؟» فيهما ننعم كنا اللتني السنتني
يف باآلالف يموتون الناس «إن قائًال: فينفجر غيظه يكظم أن يستطيع ال املارشال ولكن
لقطع والعدد واملجارف الفئوس من بحاجتهم نمدهم ال ولَِم دقيقة! كل يف القتال جبهة
تعوزهم ألنهم الدامية؛ أجسامهم من الجسور يصنعون أبناءنا إن الشائكة؟ األسالك
إنا عار! وأي العار ترسبلكم أمور كلها تلك الرفاق أيها األسالك، بها يقطعون التي العدد
كرر وقد العادية، الكريوسني مصابيح لدينا ليست الكاشفة، األنوار بله املصابيح نجد ال
شيئًا ولكن األخرية، األشهر يف مرات ثماني املصابيح هذه طلب نفسه ستالني الرفيق
إليكم أرضع إني التخفي، أجهزة إىل حاجة يف نزال وال القتال، جبهة إىل يصل لم منها
يف البسيط الجندي باسم وأستحلفكم البالد يف الصناعة أمور تتولون من يا الرفاق أيها

امليدان.»
خفاء ال واضح هذا «كل املارشال: يجلس أن بعد أجش صوت يف كزيجني ويقول

تقصد؟» املصابيح أنواع أي فيه،
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عىل يزيد ال ساذًجا مستديًرا فانوًسا املارشال جانب إىل يجلس كبري ضابط ويرفع
الزجاج. من وألواح معدني إطار

الحقري.» اليشء هذا نصنع أن نستطيع ال «ونحن غاضب: وهو كزيجني ويصيح
يل «اسمح وقلت: أتكني فاستأذنت نفسها املشكلة بهذه علم عىل كنت أن واتفق
املطلوبة بالرسعة يسري ال الفوانيس صنع إن نقواليفتش، ألكيس يا األمر أوضح أن
الصالحني، والحجم النوع من والزجاج لصنعها، الالزمة واآلالت الصفائح تنقصنا ألنَّا
وليس اآلن، حتى العمل إىل يعد لم نوفومسكوفسك يف أُْخِيلَ الذي الكبري الصفائح فمصنع
أن سسنني الرفيق وسع يف ولعل كرستويارسك، من إال الزجاج عىل نحصل أن وسعنا يف

عليه.» حصولنا يمنع عما يحدثنا
لكم: أقول وأنا الفوانيس، تصنع أن «يجب بيده: املنضدة يدق وهو كزيجني فصاح
يُْصنََع أن يجب الحربي العتاد إن ه! حدِّ عند يقف أن يجب اإلجرامي اإلهمال هذا إن
تقول أن تريد ماذا األوغاد! أولئك جلود سلخ ذلك تطلب ولو ستالني، الرفيق يطلب كما

سسنني؟» يا
يف التي اآلالت إن يقول: وهو فتلعثم الصاعقة، نزول سسنني عىل القول هذا ونزل
العاملة األيدي وإن معطلة، الكهرباء توليد محطة وإن للعمل، صالحة غري كرستويارسك

متوفرة. غري
نستمع تقرير وكل طواًال ساعات االجتماع ويدوم وغريه أكموف كزيجني ويستدعي
واآلالت املواد يف العجز أن خالله من ويبدو شدة، االجتماع يسود الذي اليأس يزيد له
ومن الحديث من كزيجني ويتحول قبله، الذي اليوم عن يوم كل يف يزداد النقل ووسائل
أحًدا، يستشري أن دون واملواعيد، الطلبات وتحديد األوامر، وإصدار الرصاخ إىل األسئلة
أمام مدرسة يف صبية كأنهم أعصابهم وتضطرب والقواد، الوزراء عضالت وترتجف
وجه عىل أحدنا عني تقع ال حتى نعالنا مواطئ إىل وننظر نحن ونطرق غضوب، ناظر
يقوى من فينا ليس وأن واقعة، حقيقة النقص أن كزيجني ويعرف كلنا ونعرف زميله،

باملعجزات. اإلتيان عىل
العظام، الوزراء أحد جنزبرج عىل الغضب من نوبة أثناء يف املرسة جرس ويدق
جلسته تتبدل بل وجهه، ومالمح لهجته وتتبدل يدعوه، من يعلم كزيجني أن ويتضح
… فيسارينوفتش باجوزف «نعم ويقول: ويتذلل ويخضع ويلني مفاجئًا، تبدًال نفسها
إنه عاجلة»، إجراءات سأتخذ هذا! سيكون … فيسارينوفتش باجوزف الحال بطبيعة
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ونجلس واالحرتام، الرهبة من موجة املنضدة حول الجالسني أعصاب يف وترسي ستالني!
هدوء يف املرسة سماعة كزيجني ويضع جامدة، تماثيل أو مسنَّدة خشب كأننا كلنا
يصدره كان ما إىل العودة يستطيع وال الزجاج، من مصنوعة كأنها شديدين وحرص

كاملًة. دقائق خمس بعد إال شتائم، من لسانه فيه يلغ كان وما أوامر، من
منا كل حمل وقد صباًحا، الخامسة الساعة منتصف يف إال االجتماع ينفض وال
ومائة املجارف، من ومليون التخفي، حلل من مليون نصف األوامر: من ثقيًال حمًال
املهولة األرقام ذات األصناف من هذه غري إىل للميدان، التليفونية األسالك من لفة ألف
بثالثة وفينا إذا وأننا املستحيالت، رابع من املطالب بهذه الوفاء أن كلنا وندرك املروعة،
وندرك الرشف، وأوسمة العالوات ونلنا الكبار، الرؤساء بذلك اغتبط األكثر عىل أرباعها
من قطرة آخر تستنزف حتى قصد، عن فيها بولغ قد األرقام تلك أن هذا عن فضًال كلنا

به. تفي أن املوضوعة الخطط تستطيع مما كثريًا أعظم الحاجة وأن الصناع، دماء
يف طريقي وأتحسس األعىل، الطابق إىل املظلمة الدرج وأصعد البيت، إىل وأصل
تأخري، سبب عن نعسانة وهي وتسألني إيرينا وتتحرك شقتنا، باب إىل الحالك الدهليز
إىل تأوي أن إليها وأطلب أذاللها، عىل تسري األمور بأن فأجيبها يسوء، ما ثمة وهل

النهار. تباشري وتلوح آخر، اجتماًعا يكون أن يعدو ال األمر أن وأخربها فراشها،
من بدعوة الكرملن يف تُْعَقد االجتماعات هذه من عرشات املقبلة األيام يف وأشهد
هذه يسود الذي الجو يكن ولم وغريهما، وسريوف فرنيسنسكي ستالني: عن النائبني
كزيجني، عقده الذي االجتماع جو عن يختلف مما تتبع التي اإلجراءات وال االجتماعات
بالصعاب تبايل ال التي ومطالبه وتوجيهاته ستالني أوامر كانت فقد فيه، جرى وعما

االجتماعات. هذه كل تسود التي هي هذه كانت النتائج، عىل الحصول يف وتلح
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يف أكسبه كنت ما نصف أكسب الوزراء مجلس يف اإلدارات إحدى رئيس وأنا أكن لم
يمنحونها املصانع مديرو كان التي العالوات من يشء يدي إىل يصل يكن ولم املصانع،
يبعث حد إىل يشء كل فيه عز وقت يف النفع عديم كان ذاته حد يف املال ولكن أنفسهم،
من له َص ُخصِّ ما مقدار هو الوقت ذلك يف اإلنسان يهم كان ما وكل النفوس، يف الخوف

حصته. منها يبتاع أن يستطيع حوانيت من البلد يف وما الجرايات
أبواب يل تُْفتَح كانت فقد املمتازة، العليا الطبقات ضمن الناحية هذه من أنا وكنت
مصانع وأبواب املغلقة») «باملوزعات الرسمية اللغة يف تسمى (التي الخاصة املخازن
الصفوة أقابل كنت املحال هذه ويف الحكومة، رجال لكبار املخصصة واملالبس األحذية
أحيانًا فيها أقابل كنت كما والكرملن، والرشطة والحكومة الحزب رجال من املختارة

وخدمهم. سياراتهم وسائقي زوجاتهم
األمور والة وكان قائمًة، الحوانيت هذه أن يعتقد رويس ألف كل من واحًدا يكن ولم
صف كان فقد يستطيعون، ما بقدر الجماهري أعني عن بعيدين شديد حذر يف يديرونها
كان من قل ولكن مثًال، «املغلقة» الطعام مخازن خارج يف يقف الفخمة السيارات من
من أحًدا الحظ يسعد ولم املخازن، تلك أمام السيارات وقوف سبب املارة من يعرف
طعام من مؤننًا مخزن به امتأل ما يذوق، بأن أقول وال يرى، بأن العاديني موسكو أهل

والتأجري. اإلعارة قانون بمقتىض أمريكا ومن نفسها بالدنا من جاءه شهي
لنا، مقرر هو مما أكثر الطعام من نشرتي أن الحال بطبيعة لنا يسمح يكن ولم
ذكراه انمحت ما األصناف من يشمل وكان الكفاية، فوق كان املقرر الطعام هذا ولكن
ولم والجوع، الربد من نجت التي الطائفة من بذلك فكنت البالد، أهل عقول من نفسها
األهلية، الحرب سني أسوأ يف بها حل عما يقل ال بالء من البالد قاسته ما منهما أقاس
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السنني مرشوعات من فرتات وبعد االجتماعي»، «التعمري من قرن ربع بعد كله وذلك
الناجحة. الخمس

املحفوظ، والطعام الطري، اللحم تشمل الطعام من الشهرية مقرراتي وكانت
كانت كما — املتحدة الواليات واردات من وكلها — اململح واللحم والدقيق والسكر والزبد
والفودكا والخرض املجفف والسمك والدجاج الطري، السمك بالدنا طعام من تشمل
السوق من أبتاع ألن تكفي الروبالت من ألًفا عرش خمسة تكن ولم والسجاير، والنبيذ
عىل يقف كان الذي «املغلق» الحانوت من روبًال وخمسني بمائة أبتاعه كنت ما السوداء
بعض يف الطعام من كفايتها تجد لم هذا رغم زوجتي كانت وإذا الدرك، رجال أحد بابه
لكبار َص ُخصِّ فقد املالبس حيث من أما العاديني؟ هللا خلق نصيب كان فماذا األيام،
من الواردة والتأجري اإلعارة أقمشة من الثياب لهم يعدون الخياطني من عدد املوظفني
الحرة السوق يف تباع املستعملة الحلة فيه كانت الذي الوقت يف وذلك وإنجلرتا، أمريكا

الروبالت. من بآالف
«الحرة» الثياب بحوانيت حني إىل حني من تطوف الوفري الربح من موجة وكانت
مالبس أو والخارجية الداخلية املالبس من شحنة وصلت ما إذا أنه وذلك موسكو، يف
الناس يقبل ما ورسعان الهشيم، يف النار انتشار البالد يف أخبارها انترشت األطفال
املالبس أبسط أن من الرغم عىل طويلة صفوف يف أبوابها أمام ويقفون الحوانيت عىل
يباع كان الجورب وأن وألف، روبل خمسمائة بني طالبها تكلف قد املنزلية القطنية
روبل بألفي تباع العادية الحلة وأن روبًال، وسبعني وخمسة خمسني بني يرتاوح بثمن
ويف طواًال ساعات الحوانيت أمام يقفون الناس هؤالء كان لقد أكثر، أو وخمسمائة
قبل فيها ما ينفد أال يرجون القذرة املمزقة البالية النقد أوراق من ضخمة حزم أيديهم

الدور. إليهم يصل أن
واملصابيح الثقاب وعيدان والصابون كالخيط سلع فيه تختفي يمر يوم كل وكان
إىل الحرة السوق يف الكريوسني من اللرت ثمن وارتفع واملطبخ، املائدة وأدوات الكهربائية
ثالث أو ساعتني من أكثر موسكو بيوت يف يدوم الكهربائي النور يكن ولم روبل، مائتي
الكثرة وهم — الكريوسني عىل الحصول يستطيعون ال الذين وكان الليلة، يف ساعات

املظلمة. نوافذهم خلف الحالك الظالم يف يجلسون — املدينة أهل من الغالبة
وكتبهم بيوتهم أثاث إحراق إىل ١٩٤٢-١٩٤٣م عام شتاء يف الناس واضطر
دقائق، بضع الدفء عىل به يحصلوا أن يستطيعون ما وكل املوسيقية وكراساتهم

630



حقيقتان

بيوتهم بها ليدفئوا سقفها من والعروق الحجر أرض من الخشبية األلواح وانتزعوا
يدقونها الجياع جريانهم بأبواب يطوفون الناس وكان أطفالهم، أطراف تتجمد ال حتى

أموات. أم هم أأحياء ليعرفوا فيها من وينادون
ألحصل الوزراء بمجلس واستعنت مسكننا، يف حسنة مدفأة وإيرينا أنا ووضعت
حني من به أمدهم لجرياني منه قليًال أدخر أن وسعي يف وكان الخشب، من حاجتي عىل

القانون. عىل خروًجا يعد هذا كان وإن حني، إىل
يؤلم مما النسبية النعمة مظاهر من عيل يبدو ما أليس أحيانًا: نفيس أسائل وكنت
كريوسني موقد عىل شقتنا يف طعامها تطهي إيرينا وكانت نفوسهم، يف ويحز جرياني
نختص نكن لم أننا من الرغم وعىل مضض عىل هذا نفعل وكنا الناس، أعني عن بعيدة
ألف التي األوقات من األيام هذه وكانت جرياننا، فيها نرشك كنا بل امليزة بهذه أنفسنا
من ويموتون موسكو شوارع يف يسقطون ونساء رجال من األهلني رؤية فيها الناس

الجوع. فرط
الباردة، بيوتهم يف ويتوجعون يئنُّون املوتى وأنصاف يُْدَفنون، كانوا املوتى لكن
كبري عدد لزيارة تضطرني الرسمية أعمايل وكانت والجوع، الربد آالم يكافحون واألحياء
سبب الجوع أن وجدت إال مرة من وما املقرر، الحد عن اإلنتاج فيها نقص املصانع من
ما حد إىل مغذية واحدة وجبة عمالها إىل تقدم كانت التي املصانع وأن النقص، هذا
كفايتهم العمال «أعطوا عليها: املرشفون يل وقال هذا، تستطيع ال التي من إنتاًجا أكثر
أنفسهم يف يجدون ال عمالنا فإن اآلن أما السلع، من حاجتكم لكم ينتجوا الطعام من

املرهقة.» بمطالبكم الوفاء من يمكنهم ما القوة من
من القريبة سلنكوجوسك مدينة إىل خاصة سيارة يف مرة بمفيلوف وأرسلني
املناخل لنقص قل قد الدقيق من إنتاجهما وكان فيها، مصنعني عىل للتفتيش موسكو
رحلتي يف معي وكان املصنعني، هذين يف تُْصنَع التي الرفيعة األسالك إىل حاجتها بسبب
االقتصادية اإلدارة عمال من الظن أغلب يف ولكنه مهندس، أنه يل قيل أعرفه ال شاب
فأرى بي الثقة تعوزهم الرؤساء أن معي وجوده سبب يكن ولم السيايس، للقسم التابعة

مألوًفا. عاديٍّا عمًال ذلك كان بل يل، إهانة ذلك يف
املدفعية نريان وخربته الوقت بعض األملان احتله إقليم يف السيارة بنا وانطلقت
ومررنا محطمة، أملانية وسيارات دبابات الطريق جانبي عىل وأبرصنا الطائرات، وقنابل
وأطفال نساءً الخرائب هذه من وتسلل سليًما، واحًدا بيتًا فيها نر لم ودساكر بقرى
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املرتجفة، أيديهم بالسؤال يمدون وأخذوا غائرة وعيون بالية أسمال يف املوتى كأشباح
أن قبل كلها بها فتصدقنا الوزراء مجلس مطبخ لنا أعدها الطعام من لفة معنا وكان
بهم يحيط املسجونني من كبرية جماعات طريقنا يف وشاهدنا املقصودة، القرية إىل نصل

الطرق. إصالح يف يعملون كثريون حراس
مديري انتظاري يف ووجدت الدمار، من نجت قد نفسها سلنكوجورسك وكانت
يف اآلالت تغيري املستطاع من أن عىل ووافقوني معي، التعاون يف راغبون وكلهم املصانع
املربحة. الجوع آالم يل يصفون أخذوا كلهم ولكنهم املطلوبة األسالك إلنتاج مصانعهم

إال لدينا ليس ولكننا العمل يف راغبون رجالنا «إن منهم: واحد يل قاله مما وكان
العمل تجارب تنقصهم وكلهم والنساء، الصغار واألطفال السن، يف الطاعنون الشيوخ
يواصلوه أن يرفضون وال جهد، من أوتوا ما كل العمل يف يبذلون أنهم غري املصانع، يف
أنهم بَيَْد الرضورة، دعت إذا املصنع يف هنا ليلهم يقضوا وأن متوالية أياًما ونهاًرا ليًال
املعتادة مقرراتهم عىل حصلوا إذا إال العمل من تمكنهم التي الجسمية القوة يجدوا لن

األخرى.» املدن من غريهم عليها يحصل كما األقل عىل الخبز من
املقررات؟» هذه عىل يحصلون ال «ولَِم مندهًشا: وسألته

كفايتنا ننال أنا املفروض كان وقد الريف، أقاليم من إقليًما نسكن «ألننا فأجاب:
الفالحني أن فهي الحقيقة أما نظريٍّا، كالًما يكون أن يعدو ال هذا ولكن ننتجه، مما

املكان.» هذا إىل طريقك يف رأيتهم ولعلك الجوع، من يهلكون يكادون
املصنعني، من البؤس مظاهر من شاهده مما أىس مني أقل الشاب رفيقي يكن ولم
زيادة يف نفكر أن العبث من أن عىل يوافقني إنه السيارة يف عائدان ونحن يل وقال

الطعام. مشكلة أوًال حللنا إذا إال سلنكوجورسك مصنعي من اإلنتاج
عدت حني املسائية الراحة بفرتة ليستمتعوا مكاتبهم غادروا قد الرؤساء وكان
تنظيم إلعادة الحكومة تصدره مفصل قرار مرشوع مجيئهم قبل فأعددت مكتبي، إىل
يف مرشوعي مسودة وقرأ الليل، منتصف يف بمفيلوف واستقبلني واستغاللها، املصانع
ا.» جدٍّ حسن … حسن … «حسن وقال: األصلع برأسه أشار منه فرغ فلما أتكني، حرضة
يوميٍّا الخبز من جرام خمسمائة تقول؟ الذي هذا «ما تجهم: أن لبث ما وجهه ولكن

أرسته؟» أفراد من فرد ولكل للعامل،
جياع.» القوم هؤالء إن جوهري، أمر رأيي يف وهذا «نعم، جد: يف فأجبته

املرشوع.» من النقطة هذه «احذف اآلمر: لهجة يف بمفيلوف وقال
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أن أنكر لست هي، كما ترتكها أن جفرلوفتش قنسطنطني يا أرجوك «ولكني –
هذا ولكن أقارب، الفالحني بني لهم أن أو الخاصة، حدائقهم القالئل العمال لبعض
يناله ما املقررات من ينالوا أن ويجب عمًال يؤدون الناس أولئك إن املشكلة، يحل ال

العمال.»
يجب النقطة هذه ولكن كرافتشنكو، رفيق يا منك عليهم أسًفا أقل «لست –

حذفها.»
يؤكد أن فيه للنظر موسكو إىل التقرير يرسل أن قبل أخرى مرًة بمفيلوف ورجوت
ولكن سلنكوجورسك، مصنعي يف العمل سري حسن ليضمن الخبز إىل العمال حاجة
مصلح أأنت إيلَّ: استمع كرافتشنكو، «يا وقال: غاضب وهو إيلَّ نظر املجلس رئيس
بها االهتداء يصح ال مضللة خاطئة مبادئ اإلنسانية العواطف إن بلشفي؟ أم اجتماعي
ولكن الشعب أحبوا قوله: ستالني عن خذ الدولة، شئون تمس التي القرارات اتخاذ يف

بها.» التضحية األمر تطلب إذا بحاجاته ضحوا
املقرر نصف األسالك من ينتجا لم زرتهما اللذين املصنعني أن قط يدهشني ولم

الغفل. املواد من يحتاجان ما فيهما كان وإن إنتاجه، عليهما
الرحلة هذه آثار من أوضح ذاكرتي يف منقوشة تفاصيلها تزال ال أخرى رحلة وثمة
دانتي مثل رجل العالم يف وجد إذا إال اللهم — إنسان وسع يف وليس الذكر، السالفة
صادقة صورة يرسم أن — العظيم اإليطايل الشاعر كان كما التشاؤم من حالة يف وكان

املسخرون. العمال فيه بالعمل يقوم والذي الذخائر لوزارة التابع للمصنع
قلب يف الغابات كثيف صقًعا بنا اجتاز الذي القطار يركب بأن ألحد يُْسَمح ولم
من أكثر السيايس القسم من ضباط وجاء بودلسك، مدينة وراء اإلدارية موسكو والية
بطء، يف يتحرك القطار وكان شخصيتنا، تثبت أوراق من معنا ما عىل ليطلعوا مرة
يخطئ أن يمكن وال — املسجونني من كبرية جموًعا النوافذ خالل من رأينا ما وكثريًا
الخطوط قرب إىل ويجرونها ويجمعونها األشجار يقطعون — عليهم التعرف يف اإلنسان
منه. ونزلنا املديد الحديدي الخط هذا نهاية إىل األمر آخر بنا القطار ووصل الحديدية،
الحربية، الذخائر مصنع أقيم أشجارها منها أُِزيَلت الغابة وسط يف بقعة يف وهناك
املتخفية الضيقة املداخل ذات الواسعة الحجرات األرض تحت أقيمت منه مسافة وعىل
قوالب يف املفرقعات وضع يف املسجونني وغري املسجونني من آالف فيها يعمل التي
وكانت الحربية، الذخائر من وغريها األلغام صنع ويف الطائرات وقنابل اليدوية القنابل
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جاورها عما انفصال أتم منفصلة كلها السفيل العالم ذلك عىل املشتملة البقعة هذه
القسم رجال من مسلح حرس عليها ويقوم الشائكة، األسالك من بسياج األماكن من

ا. خاصٍّ تدريبًا عملها عىل دربت ضاربة كالب ومعهم السيايس
يمده آخر ومصنع الرسي املصنع هذا بني نزاًعا لنسوي يل زميل مع جئت قد وكنت
َصت ُخصِّ املصنعني موظفو حرضه اجتماًعا عقدنا أن وبعد له، الالزمة املواد ببعض
املسجونني عىل نظرة أُْلِقَي أن وأردت الليلة، فيها ألقيض املصنع فندق يف حجرة يل
والربد مدراًرا ينهمر املطر وكان مبكًرا، فاستيقظت الصباح، يف عملهم إىل ذاهبون وهم
عرشة كل وامرأة رجل أربعمائة نحو من فرقة السادسة الساعة قبيل وأبرصت قارًسا،

الرسية. الحجرات نحو يمشون قوي حرس وعليهم أفقي، صف يف منهم
ولم مختلفة، ظروف يف كثرية مراًرا البائسني العبيد هؤالء قبل من رأيت قد وكنت
سيربيا، يف أو أورال جبال يف رأيتهم ممن أشقى خالئق أرى أن يل سيقدر أني أظن أكن
وجوههم كانت لقد مضاعفًة، أضعاًفا البؤس رأيت القوم هؤالء عىل نظري وقع فلما
واقع يف كانوا لقد املوتى، أشباح أصحابها وكأن الحياة، دم منها غاض ممتقعة صفراء
الجحيم من األسفل الدرك يف املنترشة الكيميائية املواد من تسممت تتحرك جثثًا األمر

فيه. يعملون كانوا الذي
بينهم من كان كما عمرهم، من الخمسني جاوزوا ربما ونساء رجال بينهم من وكان
كأنهم محزونني صامتني يسريون كلهم وكانوا الثالث، العقد أوائل يف وفتيات شبان
من فمنهم الغرابة، يف غاية مالبس يرتدون يرسة، وال يمنة ينظرون ال متحركة خشب
خرق يف أرجلهم وا لفُّ من ومنهم بخيوط، أرجلهم إىل شدت املطاط من أخفاًفا ينتعلون
ممزقة، اسرتاخانية سرتًا يلبسن من النساء ومن الفالحني، ثياب يلبسون من ومنهم بالية،
الرهيب املوكب كان وبينا أجنبية، حلل بقايا أجسامهم عىل منهم قليًال عدًدا وأبرصت
فجرَّها غفلًة حني عىل الصفوف بني من امرأة سقطت إذ منه أراقبه الذي بالبناء يمر
ذلك التفاًفا، منهم أحد يعريها أن دون املسجونون ومر الطريق، عن ليبعداها حارسان
اآلدميني. نطاق عن خرجوا كأنهم قلوبهم، يف أثر له يعد لم حتى البؤس ألفوا قد أنهم
من األسفل الجحيم إىل طريقها يف تسري الطوائف هذه مثل أخرى طوائف وكانت
الغابات قلب يف املختفية السيايس القسم مستعمرات من مقبلة وكلها متعددة، جهات
فرقة ضعَفي طولها يبلغ فرقة املساء يف وشاهدت املكان، هذا من أميال عدة مسرية عىل

الليل. أثناء يف العمل لتتوىل املصانع نحو تدلف الصباح
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ولكني رؤيتها، أطيق أكن لم أني والحق السفىل، األقسام إىل بالنزول يل يُْسَمح ولم
املعلومات من املكان يف قضيتهما اللذين اليومني يف املوظفني من بهم اتصلت ممن جمعت
تُْمَحى ال اإلنسانية، الحياة احتقار ومن املكدس، البؤس من صورة مخيلتي يف طبع ما
عجل عىل أُنِْشئَ ألنه التهوية؛ سيئ األرض تحت القائم املصنع كان لقد حييت، ما منها
أسابيع بضعة وكانت فيه، يعملون الذين بصحة عناية أقل يعن ولم الذعر، أوقات يف
ال تسميًما أجسامهم تسمم ألن كافية الكريهة وروائحه دخانه بني العمال يقضيها
تجرف املوتى أجسام فكانت عالية، بينهم الوفيات نسبة كانت ولذلك شفاء؛ منه يُْرَجى

املصنوعة. غري الكيميائية املواد تجرف ما بقدر باملجارف
صف معطفه وعىل وسام، صدره عىل الوجه كالح شيوعيٍّا املرشوع هذا مدير وكان
كنت كأني غريبة نظرة إيلَّ نظر العمال عن أسئلة إليه أوجه رشعت وملا النياشني، من

بإعدامها. األمر صدر البغال من طائفة صحة عن أسأله
العمال من كثريون املخلوقات هذه بني ليس أن أخربك أن «يؤسفني يل: وقال
أمن هم، صنف أي من املسجونني عن وتسألني كثرية، متاعب منهم أقايس وأني املهرة،
رجال يعني بل يعنيني ال هذا أن وجوابي الفارين؟ املجرمني أم السياسيني؟ املسجونني
أنهم عنهم أعرفه الذي وكل العمال، من أحتاجهم بمن يمدني الذي السيايس القسم

الشعب.» أعداء
هذه يف وظلت خيايل، من الصورة هذه أطرد أن أستطيع ال أشهر عدة وقضيت
تعمالن ويداي يفكر عقيل فيها كان التي األوقات يف حتى الدوام عىل نفيس يف تحز األثناء
أعقبت التي السنني يف بعيدة أخرى ديار إىل انتقلت أن وملا خطرية، أخرى أعمال يف
إذا عيلَّ وتلح حني إىل حني من فجأة تعاودني اليومني هذين ذكرى كانت الوقت ذلك
من العالم عىل أفاضت وما الروسية، الشيوعية عىل بالثناء يتمشدقون األمريكيني سمعت
أضعكم أن استطعت أنني «لو نفيس: يف أقول أن إال وقتئٍذ يسعني يكن ولم أعاجيب،
هذه غري نغمة تغنون لسمعتكم أكثر ال اثنني يومني السفيل املصنع ذلك يف الحمقى أيها

النغمة.»
حباه الذي القومي الدفاع أسلحة بني من الوحيد السالح هو الجوي السالح كان
سنة عرشة اثنتي نحو وبالغتهم جهودهم عليه وأفاضوا الرجال، بخرية الكرملن سادة
التي الوثائق من فيه خفاء ال وضوًحا يل وضح قد امليدان هذا يف عجزنا ولكن كاملة،

عليها. أرشف التي باإلدارة تمر كانت والتي ومولوتوف، ستالني إمضاء تحمل
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والنحاس الصلب من لها حرص ال هائلة كميات أن العجز هذا أسباب من وكان
«الصداقة» ميثاق بعد َع ُوقِّ الذي االقتصادي االتفاق بمقتىض لهتلر أُْعِطيَت قد واألملونيوم
املعادن، هذه من البالد يف بقي مما األكرب الجزء عىل الغازية الجيوش واستولت املذل،
وزبرزهي وكيف خاركوف يف القائمة الطائرات مصانع يخلوا أن األمور والة يستطع ولم
أيدي يف باردة غنيمة األخرى املصانع ووقعت ا، تامٍّ إخالءً املدن من وغريها وتجرتوج
طائرات يف أحيانًا الجو يف يحلقون كانوا الروس الطيارين أن ذلك أثر من وكان األعداء،
عجب فال آخرها، عن تدمرها ألن محرقة رصاصات بضع تكفي األبلكاج خشب من
القيادة وأرادت املحاربة، األمم سائر يف منهم أكثر الروس الطيارين من القتىل كان أن
مما أطول الجو يف يقضون الطيارين فجعلت الطائرات يف النقص هذا تعوض أن العليا
بعد الحال بطبيعة عنهم خف قد الضغط هذا أن عىل األمم، سائر يف الطيارون يقضيه

والتأجري. اإلعارة قانون بمقتىض أمريكا من األمداد وصلت أن
فوًرا تُْصنَع بأن يقيض عاجًال رسيٍّا أمًرا ١٩٤٢م عام خريف يف ستالني وأصدر
راتنجيٍّا مركبًا املادة هذه وكانت الطائرات، جميع جدران بها تُْطَىل للحريق مقاومة مادة
كربى أهمية يعلق ستالني وكان الطريان، مواد معهد بها أشار كلوريدالونيل1 أساسها
بعد املادة هذه إليها تصل التي هي عليها أرشف التي اإلدارة وكانت العمل، هذا عىل

صنعها.
رؤساء وحرضها أسابيع، عدة دامت شتى اجتماعات الوقت ذلك بعد وُعِقَدت
مادة كانت الجديدة املادة أن تبني ثم املختلفة، الطريان ومكاتب الكيميائية، الصناعات
ُعِرَفت الحقيقة أن ولو جهودهم، عىل األمر آخر املصنع رؤساء وكوفئ ناقصة تجريبية
العاديني والعمال الكيميائيني املهندسني صغار هم املكافأة يستحقون الذين لكان كاملة
كلها الجهود هذه أن عىل إليه، وصلوا ما إىل وصلوا حتى ونهاًرا ليًال يعملون ظلوا الذين

ضائعة. جهوًدا كانت الشديد األسف مع
تغطية يف أفلحنا أننا «فلنفرض مكتبي: يف الطريان قواد أحد مرة ذات وسألت

حقة؟» فائدة منها تفيد فهل املادة بهذه الطائرات جدران
انثنى ثم يسمعه ال غريي أحًدا أن من يتأكد أن يريد كأنه حوله الرجل فتلفت
… املثلجة الحلوى من امليت الرجل يفيد ما بقدر منها نفيد «إننا قائًال: وهمس نحوي

يد٣. ك٣ 1
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كما اشتعلت املحرق الجديد األملاني الرصاص أصابها إذا املادة بهذه املطلية الطائرة إن
الزغب. يشتعل

الجديد االخرتاع هذا يقوي فقد نفسية، مسألة كلها املسألة أن عنك أخفي ولست
آدميون ولكنهم شجعان أبطال استثناء بال وهم حني، إىل ولو املعنوية الطيارين روح
الحربية األغراض يف الخشب من املصنوعة املدنية الطائرات واستخدام الحال، بطبيعة

الطيارين.» هؤالء أعصاب عليه تقوى ال عمل
األخرى، واملواد الخاصة واألجهزة اآلالت أنواع من عرشات نصنع أن علينا وكان
وكانت املقبل، الشتاء حرب إىل طائراتنا تعد لكي الظروف أسوأ ويف برسعة نصنعها وأن
هذا صدق عىل أدل وليس وحرسًة، أًىس القلب يذيب مما بنا حلَّت التي الخسائر جسامة
يف جاء وقد يدي يف ووقع ستالني إىل توفيكوف املارشال به بعث رسي تقرير من القول
هذه نصنع لم إذا الشتاء هذا يف كامًال شلًال جميعه الطريان سالح «سيَُشل التقرير: هذا

املطلوبة.» وباملقادير برسعة الخاصة واملواد األجهزة
غضبًا أستشيط وسيبرييا األورال وإقليم أوكرانيا يف املصانع عىل أرشف وأنا وكنت
املراكز من وغريها موسكو من لها نهاية ال التي والربقيات الدائمة الطلبات أتلقى حني
هذه أطلب الذي أنا أصبحت قد ذا أنا وها إنجازها، يف اإلرساع إيلَّ وتطلب تستحثني
وكنت وأتوسل، وألح والتليفونية الربقية اإلشارات أرسل أنفك ال فكنت العمل، يف الرسعة
مع ولكنني األحيان، معظم يف عبث ومن عنت من املطالب هذه يف ما املعرفة حق أعرف
عن فضًال أنا وكنت كالسيف، حينئٍذ الوقت كان لقد األيام، من يوًما عنها أنقطع لم ذلك

هوادة. وال فيه رحمة ال قويٍّا ضغًطا رؤسائي من أتحمل هذا
أو األجهزة أو األساسية املواد بعض نقص من ناشئًا اإلنتاج عجز كان ما فإذا
األجهزة هذه صنع أو املواد هذه إنتاج عىل ترشف التي باإلدارات أهبت العاملة األيدي
وبمنظمات القومي الدفاع بلجنة الحاجة عند وأستعني العمال، عىل املرشفة الهيئات أو

ما. بطريقة أحتاجه ما عىل أحصل وكنت املختصني، الكرملن وبموظفي الحزب
منها ُصِنَع قد نوفيكوف املارشال طلبها التي األجهزة أن األمر يف ما أعجب وكان
يرشف الذي هو مولوتوف وكان ستالني، به أمر كما املطلوبة وبالجودة املطلوب القدر
كانت بها املتعلقة األوامر معظم ولكن الطائرات، بصناعة الخاصة العمليات جميع عىل
تقيض خطًطا فرسمت اإلنتاج رسعة من أزيد أن وأردت نفسه، ستالني بإمضاء توقع
أن بعد الخطط هذه ونفذت الساخنة، والوجبات بالخبز املصانع بعض يف العمال بإمداد
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عىل محملة موسكو إىل جوركي من باألكسجني اململوءة املناطيد وأرسلنا ستالني، عها وقَّ
مخرتقة موسكو إىل إيفان من بالطائرات الكيميائية املواد بعض أرسلنا كما السيارات،
األوامر إيلَّ صدرت ما ورسعان األمر، نهاية يف املطلوبة األجهزة وُصِنَعت القتال، جبهة
أداء عىل املوفقة بجهودهم أعانوا الذين بمكافأة مرسوم مرشوع أعدَّ بأن الكرملن من
نرشه عىل تمض ولم أنا، وضعتها التي بالصيغة املرسوم الصحف ونرشت الواجب، هذا

نوفيكوف. املارشال استدعاني حتى قليلة أيام إال
عن بالنيابة أشكرك أن أريد كرافتشنكو، رفيق «يا التأثر: شديد صوت يف وقال
ينطوي وما سبيلهم، يف الجهد من بذلته ما منهم الكثريين أبلغت لقد جميًعا، طيارينا

عليهم.» فضلك لك شاكرون أننا أبلغك أن وأريد لهم، اإلخالص من قلبك عليه
مسألة وكانت معقدة، مزمنة مشكلة للميدان الالزمة األسالك مشكلة كانت كذلك
ومن ستالني، عن النائبني أحد سربوف بالرفيق منوطة امليادين يف التليفوني االتصال
املوضوع بهذا الخاصة األوامر أن عىل الشأن، هذا يف بمكتبه االتصال دائم كنت ذلك أجل
سربوف برياسة الكرملن يف الليايل إحدى يف اجتماع مرة وعقد نفسه، ستالني يوقعها كان
خطط فيه وبحثنا الليل، من متأخرة ساعة إىل ودام الوزراء، من كبري عدد وحرضه
للف الالزم البكر يصنع أن الجدل طول بعد االجتماع هذا يف وتقرر ووسائله، اإلنتاج
معارضة ذلك يف مخالفني منها لدينا التي الكمية لنقص املعادن بدل الخشب من األسالك

الشديدة. الحرب رجال آراء
اإلدارات لجميع ممثلون مكتبي يف اجتمع التاريخ هذا من نحوه أو شهر وبعد
وصلنا فيما برأيه يديل منهم واحد كل وأخذ املسئولون، العسكريون واملوظفون املختصة
وكيًال كان واحًدا رجًال إال االغتباط دالئل عليه تبدو من منهم يكن ولم النتائج، من إليه

العليا. اإلدارات إلحدى
مشكلة لحل وضعناها التي الخطط من نأمله كنا مما أكثر عىل حصلنا «لقد فقال:

نتوقع.» كنا مما املائة يف ١٠٥ النتائج بلغت لقد — االتصال وسائل —
تقدم لم لها تابع هو التي اإلدارة وأن خفيٍّا، ا رسٍّ األمر يف أن فوري من وأدركت
يل يذكر أن عىل وغضب حرية يف فأرصرت واآلالت، املنتجات من ضئيًال مقداًرا إال
بعض أن يل تبني ما ورسعان باألمر، الرجل وصدع املعجزة، هذه تثبت التي األرقام
يُْصنَع لم اآلخر بعضها أن حني يف تحتاجه، مما ٪٢٧٠ منه ُصِنَع قد األجهزة أجزاء
أجزاء من أنتجته ما متوسط هو به يفاخر الذي ترصيحه أساس وكان ،٪٣٠ إال منه
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اإلحصاءات يف املألوفة البريوقراطية ألسنة عىل التقدير هذا يف جرى وقد املختلفة، األجهزة
من يصنع عدد بأقل يقدر إنما صنعها يتم التي األجهزة عدد أن يخفى وال الرسمية،
األجهزة من املائة يف ثالثني عىل يزيد ال ما أخرجت قد إدارته تكون هذا وعىل أجزائها،

املطلوبة.
مما املسألة تكن لم وإن خزي، من الرجل أصاب مما جميًعا الحارضون وضحك
كما األنفس من آالف إزهاق يف سببًا التليفون أدوات نقص كان لقد الضحك، يستحق
الحربية، املواقع خسارة يف سببًا األحيان بعض يف وكان الحارضين، القواد كبار قال
ما منها تنتج ال املصانع كانت فقد البكرات، هذه قلة من ناشئ كله النقص أن وتبني

باملعادن. الخشب استبدال الكرملن قرر أن بعد حتى إنتاجه تقرر
ألعرف موسكو أطراف أحد يف الخشبية األدوات إلنتاج مصنًعا زرت هذا أجل ومن
قليًال عدًدا إال فيه أجد لم إليه قدمت فلما البكرات، من يخرجه ما قلة يف السبب بنفيس
يجد ال أنه جوابه فكان ذلك يف املصنع مدير وسألت إخراجها، يف يعملون العمال من

العمل. لهذا الصالحني العمال مهرة من الكايف العدد لديه
قدم عىل قائم فيه العمل أن إيلَّ ُخيِّل املصنع من آخر جزء إىل أسري وأنا وسألته

هنا؟» يعمل «وماذا وساق:
رجًال وخمسني مائة نحو رأيت لقد فيه، يصنع ما رأيت حني غضبًا واستشطت
ساندة وكرايس مرايا ذات للزينة وأدوات ومكاتب، أرائك من أنيق أثاث بصنع يشتغلون

الخشب. أنواع خري من معظمها كبرية،
منهم وخمسني مائة نحو أرى ذا أنا وها مهرة، عمال لديك ليس أن «أتقول
القتال؟ ميدان يف يموتون رجالنا ويرتكون وأرائك، للزينة وأدوات أثاث بصنع يشتغلون

عليها!» أسكت لن أنني وأنذرك جريمة هذه إن
أشاهد أني إيلَّ وُخيَِّل كتفيه، هز بل الفزع مظاهر من يشء املدير هذا عىل يبُد ولم

فمه. جانبي عىل مكبوتة ابتسامة
ولكنني أَُجن، نفيس أنا أكاد أني والحق ُجِننْت، أنك عىل ألومك «لست يل: وقال
إىل تعال الكبار؟ أوامر إطاعة غري أفعل أن وسعي يف وماذا تعلم، كما صغري موظف

الحقيقة.» عىل أطلعك مكتبي
لكبار يُْصنَع األثاث أن فعرفت عليها وأطلعني مكتبه من األوراق بعض وأخرج
برونني فسييل أذكر ما عىل بينهم ومن األحمر، الجيش وموظفي والحكومة الحزب رجال

املركزية. اللجنة رس أمني ورشياكوف موخني والقائد موسكو سوفيت مجلس رئيس
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مكتب إىل واندفعت الغضب، شدة يف أزال ال وأنا األعىل، املجلس إىل مرسًعا وعدت
يسمع. ما يصدق يكاد ال وهو الرجل وأنصت الحقائق، عىل أطلعه وأخذت أتكني،

بصنعها أمر التي الحربية املهمات بدل الساندة الكرايس «أيصنعون مغضبًا: وصاح
السجون.» يف عنها املسئولون يَُزجَّ أن يجب وخيانة! لجرم هذا إن ستالني؟! الرفيق

مدير ولكن إيفانوفتش! أندراي يا رأيي مع متفق رأيك أن ويرسني «اتفقنا، –
برونني للرفيق يصنع األثاث أن منها وعرفت له الصادرة األوامر عىل أطلعني املصنع

موخني.» والقائد ورشياكوف
تستقر لم التي الغضب نظرات عينيه من وزالت الفور عىل الرجل مالمح وتغريت

قليًال. إال فيها
أفكر. دعني لرشياكوف؟ يصنع ما يصنع إنه «أتقول مقعده: يف يتلوى وهو وقال
دعني الحرب، مستلزمات أوىل من األخرى هي الزعماء راحة أن وأظن مشكلة، تلك نعم،

األمر.» يف أفكر
يلح األحمر الجيش وظل األثاث، بصنع يشتغل املصنع وظل طويًال، تفكريه ودام
ونار مرار عدة املسألة وأثرت إليها، وما للبنادق وكعوب التليفون ألسالك بكر طلب يف
أتكني أتخطى أن عىل أجرؤ ولم نتيجة، إىل أصل لم ولكني صدري، يف تتأجج الحقد
أعداءً له يخلق أن يف يرغب يكن لم أتكني أن يف شك من وما سريوف، عىل األمر وأعرض

سياسيني.
من رس عىل أطلع أن من الحربية الهندسية اإلدارة رأس عىل وأنا بد يل يكن ولم
نفسه الوقت يف وهو إخفائه، عىل الحرص أشد الرؤساء يحرص املحاربة الروسيا أرسار
إليه انتهت ما ولوال علمه، إىل يصل من كل ذرع به يضيق للنفس إيالًما األرسار أشد

الرس. هذا كشف املستطاع من كان ملا خاتمة من الحرب
بأجمعها الروسيا يف الغازات من الواقية القناعات عىل حصلوا من عدد كان لقد
عىل بالحصول الحظ أسعدهم من عدد يكن لم نفسها موسكو ويف يُذَْكر، يكاد ال ضئيًال
من أسوأ األمر كان فقد البالد من عداها فيما أما السكان، ربع عىل يزيد القناعات هذه
ولكن اإلطالق، عىل منها يشء عىل الصغرية واملدن القرى معظم يحصل ولم كثريًا، هذا
الكثرة أن هو وقتئٍذ عرفته الذي الرهيب الرس إن بل الحد، هذا عند تقف لم املأساة
غري كانت املدنيني، حوزة يف كان وما الجنود عند كان ما سواء القناعات هذه من الغالبة
زمن يف ُصِنَعت التي القناعات من املائة يف ٦٥ أن عىل الرسمية التقريرات وتدل صالحة،
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املطاط انعدام أن فسادها، يف الجوهري السبب وكان بتاتًا، النفع عديمة كانت الحرب
بالوجه تلتصق تكن فلم منه، رقيقة بطبقة املغطى الخيش من صنعها إىل اضطرنا قد
الالزمة املواد من وغريهما والزجاج الحديد نقص هذا إىل يضاف الغازات، فعل لتقيه

القناعات. هذه لصنع
الحرب استخدام يف ترددوا ملا الحقيقة هذه عرفوا لو األملان أن الظن وأكرب
لهم هه وجَّ الذي اإلنذار فإن فعًال عرفوها قد كانوا وإذا نطاق، أوسع عىل الكيميائية
شفقة بال السامة الغازات عليهم سيطلقون واألمريكيني اإلنجليز بأن وترششل روزفلت
بالسكان. اآلهلة املراكز ويف القتال ميدان يف مواطني من املاليني حياة أنقذ قد رحمة وال
أن وسألته الكيميائية، الحرب قسم يف العسكريني املوظفني كبار بأحد مرة والتقيت

النفع. العديمة القناعات هذه قبول إىل يضطره عما رصاحة يف يجيبني
بغري أنبقى هذا؟ غري أفعل «وماذا اليأس: عىل داللًة كتفيه يهز وهو فأجابني
املعنوية.» الروح تقوية وهي النفسية الناحية من قيمة األقل عىل لها إن مطلًقا؟ قناعات
مىض أن بعد منزله إىل للعودة يستعد وهو تكني مع الليايل إحدى يف كنت أن واتفق
جديدة قناعات عدة منها ويخرج الحديدية الخزانة إىل يذهب ورأيته أكثره، الليل من

نفيس. به تحدثني كانت ما عىل نمَّ قد وجهي أن ويلوح الصنع، حسنة
وأطفايل، لزوجتي القناعات هذه إن املتهم، نظرة إيلَّ تنظر «ال وقال: الرجل فتبسم
تقتضينا الحكمة ولكن للذعر، موجبًا أرى ال إني الغازات؟ بحرب نفاجأ متى يدري ومن

حذر.» عىل نكون أن
لجمهور تُْصنَع التي األقنعة تستخدم ال ِلَم إيفانوفتش: أندراي يا أسألك «لكني –

الشعب؟»
لك قناعني عىل أحصل أن يف «سأجتهد هدوء: يف قال ثم «أُجِننْت؟» غاضبًا: فصاح

ولزوجتك.»
أسوأ شأنها كان فقد الغازات من الواقية املخابئ أما القناعات، أمر من كان ما هذا
الكبرية املدن يف منها أُنِْشئَ الذي القليل العدد كان فقد نفسها، القناعات هذه شأن من
للوقاية، صالح غري سيئة حالة يف معظمها وكان سكانها، من ضئيلة لنسبة إال يتسع ال

اإلطالق. عىل مخابئ فيها تنشأ لم والقرى الصغرة املدن بأن القول إىل حاجة وال
الغازات من مخبأ إىل األرض تحت التي كرفسكايا محطة ُحوَِّلت نفسها موسكو ويف
مقر يف لنا وأُنِْشئَ املختلفة، الوزارات دور يف أخرى مخابئ أُنِْشئَت كما املوظفني، لكبار
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فلم العادي املواطن أما ومكتبة، مقصف فيه وأُِعدَّ بالبسط ُفِرَش مخبأ الوزراء مجلس
عىل كثريًا هذا عن لتفرتق الكيميائية الحرب من الوقاية تكن ولم الرعاية، هذه مثل ينل
جنود إىل أمره العليا السياسية الهيئة وكلت قد الحرب من القسم هذا أن من الرغم

الداخلية. وزارة يف الخاصة الكيميائية الهيئة
امليادين وتليفونات بالقناعات الخاصة األمور يف الصعاب القينا قد كنا إن أننا عىل
عىل واحدة جهة يف كله هذا عوضنا فقد والطائرات، املتحركة واألسلحة الدبابات وأجزاء
يف أقابله أن أتكني إيلَّ فطلب التقارير من مجموعة أبحث مساء ذات كنت لقد األقل،
فقد عجيبة، لعبة أنه وهلة أول يل بدا فيما منهمًكا وجدته عليه دخلت فلما مكتبه،
مويش بقماش مغطاة الخشب من قطًعا حوله التي الكرايس وعىل مكتبه عىل شاهدت

والفضة. بالذهب
الجنود.» أرشطة «تلك غبطة: يف الرجل وصاح

من الرتب جميع يف العسكرية للمالبس فنية رسوًما الحجرة جوانب يف ورأيت
جمهور يكن ولم املناسب، وضعها يف األرشطة هذه عليها ظهرت وقد املالزم، إىل الفريق
بغيًضا رمًزا تعد كانت التي العسكرية الكتف شارات أن وقتئٍذ عرف قد الشعب
الذي القرار أصدر قد الوزراء مجلس يكن وإن جديد، من ستعاد القيرصية للعسكرية
هذه يصنعون رشعوا املختصني ولكن املناسب، الوقت يف األعىل السوفيتي املجلس «أيده»

منها. نماذج أتكني حجرة يف رأيته ما وكان الشارات،
ستالني الرفيق وسيلقي الكرملن، إىل فوري من الشارات هذه «سآخذ أتكني: يل وقال

جميلة؟» أنها ترى أال عليها، نظرة نفسه
بحر؟ أمري أم أفريًقا أكون أن أريد عما وسألني مرسوًرا، مرًحا الوقت ذلك يف وكان

كتفي. عىل ووضعها الحالني كلتا يف املناسبة الشارة وأخذ
أجمل ولعل بك، تليقان ال الشارتني هاتني إن «ال، متصنع: فكاهي وقار يف قال ثم

أمرياالي.» تكون أن لك
هذه يف سريون الناس من كثريين أن إيفانوفتش أندراي يا ترى «أال له: فقلت

القيرصي؟» االستعمار عهد إىل رجوًعا الجديدة والحلل الشارات
بعض يراه بما يبايل الذي ذا ومن الفكرة! هذه أسخف «ما وقال: الرجل فضحك
ستظل املذهبة األكتاف تحت من التي القلوب إن خارجها؟ يف أو البالد هذه يف البلهاء
عن دفاًعا تحارب وهي الشعور، متحدة هي كما الرضبات متحدة حقة سوفيتية قلوبًا
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وبصيغة هدوء يف السابق قوله إىل وأضاف قليًال سكت ثم ستالني.» الرفيق مبادئ
عىل دليًال الشارات هذه من يتخذون الناس بعض كان فإذا هذا عن «وفضًال التأكيد:
بالدنا أن ذلك لنا؛ نفًعا نفسه هذا اعتقادهم يف يكون فقد االستعمارية، النزعة إىل عودتنا

الخاصة.» األوساط بعض صداقة به ستكسب
هو — كبرية أو كانت صغريًة — سوفيتية هيئة كل يف الدكتاتورية السلطة قلب إن
السياسية اإلدارة هو األيمن القوي السلطة هذه ساعد أن كما الشيوعي، الحزب لجنة
يف (وهي الحزب أعضاء عن نائبة اإلدارة هذه وتعمل الداخلية، لوزارة املمثلة الخاصة
الفكرية، مبادئهم نقاء وتراقب الشيوعية)، املنظمات يف صغرية أقلية العادية األحوال
السيايس التفكري وتوجه تمثلها، التي السوفيتية للهيئة السيايس النشاط عىل وترشف
أن ذلك األحوال؛ معظم يف بنفسها هذه سلطتها تبارش ال اإلدارة هذه أن عىل للموظفني،
األمر صاحبة الرسمية الوجهة من هي كانت وإن رسها، أمني يد يف مركزة كلها سلطتها
أن لنا تبني األمور استقصينا إذا أننا عىل الستار، وراء من يعمل هو بقي وإن والنهي،
أكرب من السياسية املسائل كل يف أوامرهم يتلقون الصناعية املوثقات أو املصانع رؤساء

الشيوعي. الحزب يف سيايس موظف
السيايس النشاط أوجه من بكثري تقوم للحزب لجنة نفسه الوزراء مجلس يف وكان
مجلس أن ذلك هام؛ فرق اللجان من وغريها اللجنة هذه بني كان أنه عىل الخالص،
لجنة ومن للبالد، العليا السياسية الهيئة من سلطانه يستمد ذاتها الحكومة هو الوزراء
وكان به، الخاصة الفرعية الحزب للجنة خاضًعا يكن لم ولهذا نفسها؛ املركزية الحزب
كل يف األعىل املرجع هو كان مريوتوف، يُْدَعى قديًما شيوعيٍّا األخرية اللجنة هذه رئيس
والذي — الدين لفظ عليه تطلق أن صح إذا — الشيوعي «بالدين» املتصلة الشئون
يف يتدخل أن حقه من يكن لم ولكنه إليها، وما الحوادث وتحليل السياسية األخالق يشمل
للشئون العميل التنظيم يف «الدينيني» غري الرؤساء من وغريهما وأتكني بمفيلوف أعمال

الحزبية.
من مستواها يف أرقى الحزبية اجتماعاتنا جعل أن النظام هذا شأن من وكان
بل نفسه، باملجلس الخاصة املشاكل إىل نتعرض كنا وقلما الهيئات، من غرينا اجتماعات
بأن القول إىل حاجة وال الشيوعي، اإليمان ومسائل الكربى للشئون موجًها كله همنا كان
الوظائف نسبة أن كما الشيوعي، الحزب أعضاء يشغلها كان التبعة ذات املناصب جميع
اجتماعات فإن ولهذا كبرية؛ األخرى هي كانت األعضاء هؤالء يشغلها التي الصغرى

الحكومية. اإلدارة أعضاء لجميع عامة اجتماعات عن عبارة كانت الحزب

643



الحرية آثرت

بدراسة السوفيتية» «العقلية فهم أو ستالني سياسية فهم يحاولون الذين واألجانب
العبارات من بطائفة علينا يخرجون ما كثريًا العامة الكرملن وأعمال السوفيتية الصحافة
فهم قد األلف يف واحًدا األجانب هؤالء بني من نجد ال أننا ذلك السخيفة؛ السوفسطائية
وللعالم الشعب لعامة إحداهما «حقيقتني»: بوجود الخاصة البلشفية الفكرة الفهم حق
وقد باألمر، والقائمني الحقائق عىل املطلعني املؤمنني الحزب ألعضاء وأخرى عام، بوجه
أعضاء إىل التعليمات ترسل أن العمل أو للدعاوة علنية خطة تختط حني أحيانًا يحدث
يناقضها ما باعتقاد يؤمروا أن األمر يبلغ قد بل عناية، أية الخطة هذه يعريوا بأال الحزب

املناقضة. كل
سري من الخطرية الفرتة هذه يف الرضورة من ُرِؤَي املرسومة الخطة بهذه وعمًال
أن ذلك الجوهر؛ حيث من ال الشكل حيث من لينني» مبادئ عن يرجع «أن الحرب
بالتظاهر الرشقية أوروبا ويف البالد يف الرجعية» «العنارص استمالة تتطلب كانت الظروف
القومية الوطنية للروح األدبية القيم استغالل من بد ال وكان بالدين، التمسك إىل بالعودة
الرأسماليون الحلفاء يستمال أن ذلك فوق وُرِؤَي االستغالل، حدود أقىص إىل العتيقة
الشيوعية. الدولية عن «بالرجوع» تطول وقد تقرص قد الزمن من فرتة وبعد األمر آخر
دليًال واتخذوه القول هذا الرويس الشعب ومعظم الخارجي العالم َقِبَل ما ورسعان
الكتب ت ونُِرشَ املقاالت وُدبَِّجت األوىل، ونواياهم خططهم عن السوفيت زعماء تحول عىل
الثورة فكرة عن الزعماء هؤالء تخيل عىل برهانًا كاتبوها وعدَّه التحول، بهذا للرتحيب
جهل يف يعلنون «الخرباء» من جماعة فقام هذا من أكثر إىل األمر وصل لقد بل العاملية،
وأنه االستبدادي، الفردي بالنظام صلته يقطع أن يوشك السوفيتي االتحاد أن وغباوة
الديمقراطية الحياة أساليب أن املأل يف وأعلنوا الرأسمايل، النظام من فشيئًا شيئًا يقرتب
وسط يف ستلتقيان وأنهما واحد، طريق يف متجهتان السوفيتية االستبدادية واألساليب

الطريق.
كبار تضم التي «املغلقة» الحزب اجتماعات حرض الخرباء أولئك من واحًدا أن ولو
إال يكن لم لينني مبادئ عن الرجوع أن ولعرف آراء، من فيها يسمع ما لهاله املوظفني
للحكومة مذالٍّ تراضيًا إال يكن لم الدينية النزعة مع التصالح وأن مؤقتة، فنية حركة
إلينا يطلب وكان وقتئٍذ، القائمة الظروف يف بد منه يكن لم تراض ولكنه السوفيتية
خطة كانت السياسية الحركات هذه بأن واعتقادنا الشيوعية باملبادئ إيماننا نقوي أن

النهائي. النرص إلحراز ستالني وضعها مرسومة وسياسة مدبرة
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يكذب الحزب أن يعتقد الشيوعية مبادئ فيهم تأصلت ممن إنسان ثمة يكن ولم
ضمريه يكن ولم خفية، يناقضها ما واعتنق جهرًة، املبادئ بعض عىل السري أعلن ما إذا
أركان وكان وأضله، العدو خدع إذا امليدان يف القائد يؤنب مما أكثر الرياء هذا عىل ليؤنبه
فيهاجموا يخادعوا، أن واجبهم من أن يرون — الكرملن يف زعماؤنا أي — الثورة حرب
بني ما األوقات جميع يف ويستغلوا صفوفهم، لينظموا مرة ويرتدوا تارة، ويستكينوا تارة
كله العالم يستحيل حتى الخطة هذه عىل ويسريوا وخالف، تنابذ من الرأسمالية األمم
أن «الواقعي» البلشفي ويعتقد االستالينية، املبادئ ظالل يتفيأ عام سوفيتي اتحاد إىل
ليسوا إليها وما والغدر والرياء النفاق بألفاظ يتمشدقون الذين الرأسماليني األخالقيني

يبطنون. ما خالف يُْظِهرون مراءُون قوم أنفسهم هم وأنهم بائد، عهد من بقايا إال
الناس يظن التي العظيمة» «التغريات عىل يدل أثر أقل الحزب أعمال يف يكن ولم
الحزب دعاة اجتماعات بني فارق ثمة يكن ولم السوفيتي، الحكم نظام يف حدثت أنها
والروح واألساليب القواعد حيث من الحرب قبل فيما واجتماعاتهم األيام هذه يف وعماله
الحرب عن حديث من االجتماعات هذه يف يدور كان ما إال اللهم العامة السياسية
الحرب. قبل يحدث كان مما مكررة صورة كله فاالجتماع هذا عدا فيما أما وتطوراتها،

األسبوعية: االجتماعات هذه من صورة القارئ وإىل

الرفيق برياسة االجتماع يعقد ثم مساءً العارشة الساعة يف الجلسة قبيل نلتقي
بعض املنصة عىل حوله ومن للينني ضخمة صورة تحت ويجلس مريوفوف
وقتئٍذ وكان بودين، الرفيق هو الليلة هذه يف وضيفنا الكبرية الشخصيات
لجنة يف الثورية الدعاوى قسم ممثل اآلن وهو الحكومية، النرش هيئات رئيس
بالنظريات استمساًكا ستالني أتباع أشد من أنه نعلم كنا وإذ املركزية، الحزب
يقول، مما واحدة كلمة تفوتنا وال فائقة، بعناية إليه نستمع فإنا السياسية
يكون لن به ينطق ما ولكن العاملية، الشئون عن الليلة هذه يف يتحدث وهو
عقائد هو بل اللفظ، هذا من الغربيون يفهمه الذي باملعنى «آراء» مجرد
الحقيقة أعدو ال بل عنها، يحيد أن عىل يجرؤ من منا ليس واتجاهات مقررة
عنها يحيد أن بمبادئه املؤمن الشيوعي خلد يف يدور أن يمكن ال إنه قلت: إذا
الدكتاتورية وعن الحزب وعن ستالني عن بالنيابة يودين ويتكلم شعرة، قيد

السوفيتية.
وهو الحربي، املوقف عن صورة لنا لريسم قبله يقوم آخر رفيًقا ولكن
شديدة، أخطار من يتهددنا وما فادحة خسائر من به ُمِنينا ما عنا يخفي ال
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نجرؤ ال بل فيها نُْهَزم لن وإنا ستالينجراد، يف ستمتحن قوتنا إن ويقول:
األملان واستطاع العدو يد يف ستالينجراد سقطت ما وإذا فيها، نُْهَزم أن عىل
يف سببًا هذا يكون وقد الزيت، آبار وبني بيننا فسيحال الفلجا نهر يعربوا أن
أيها جميًعا علينا بل األمر، يف ما كل هذا وليس الحربية، جهودنا جميع شل
التي املدينة فهي املدن، كسائر مدينة ليست ستالينجراد أن نفهم أن الرفاق
ستالينجراد ويف بأرسه، العالم يف للشيوعية األكرب الزعيم ستالني باسم يَت ُسمِّ
املوت: وإما الحياة إما عاقبته رصاًعا الحياة، مبادئ من مبدآن يصطرع
املبدأ وتمثل الشيوعية، وثانيهما الفاشية، صورتها يف الرأسمالية مبدأ أحدهما
يكون ملن ترى ستالني، مبادئ تعتنق التي القوى والثاني هتلر جيوش األول
مهما لهم تسلم أن يمكن وال لألعداء تسلم لن ستالني مدينة إن النرص؟
جحافل إن لبنة، وبكل فيها حجر بكل سنتعلق ثمن، من عنها الدفاع اقتضانا
وسيغرق التاريخي، الرصاع لهذا تعد العتاد من وأكداًسا الرجال من عظيمة
من املحبوب ستالني اسم يف ما العالم وسيدرك دمائهم، من بحر يف األملان
زعيمنا لعبقرية مجيًدا رمًزا جيل بعد جيًال قائمة ستالينجراد وستظل قوة،

املحبوب.

ال إليه فننصت املنصة، يودين الرفيق ويعتيل القوية التصفيق عاصفة تسكن ثم
للنظريات املتحمسني أشد من كان وإن وهو أجسامنا، مسام بكل بل فحسب بآذاننا
من الهجو أن ذلك القذع، الهجو بألفاظ خطابه يمأل أن يف غضاضة يرى ال املركسية
عىل يصبه بل وشيعته هتلر عىل يقرصه ال وهو وقت، كل يف لسانه به يفيض طبيعته،

املتعطن. املنحل الرأسمايل العالم جميع
يف الجماهري يجتاح السوفيتي بالنظام اإليمان من قويٍّا تياًرا إن يودين: لنا ويقول
وغريهما ولسكي بريستيل من بمقتبسات دعواه ويؤيد األيام، هذه يف وأمريكا إنجلرتا
األذالء واملستضعفني وروزفلت ترششل وسع يف ليس جارف تيار وهو الكتاب، من
الفايش أتيل كلمنت ينزل ما كثريًا إنجلرتا ففي يصدوه، أن و«العمال» االشرتاكيني من
أن يجب ما الرفاق أيها هذا من فلتستنتجوا الفاشية أسرت السيدة عىل ضيًفا االشرتاكي

تستنتجوه!
عقلية بدَّلت قد الحرب أن اإلنجليز من املورسة الطبقات عىل خافيًا يعد ولم
األملان، هزيمة من عندهم أهم املرعب الخطر هذا عىل القضاء أصبح حتى الجماهري
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«حزب اسم عليه يطلقون الذي الحزب أمام سبيل ثمة ليس هذا؟ إىل السبيل كيف ولكن
راية تحت االنضواء عن ليرصفها املحاربة للقوات اللهو وسائل يهيئ أن إال العمال»

الدولية. والشيوعية الربيطاني الشيوعي الحزب زعماء
نزاًعا إال بودين رأي يف العمال وحزب ترششل بني القائم الظاهري النزاع وليس
العاملة، الكتلة أنفاس لكبت مًعا يعمالن الحزبني أن فهي الحقيقة أما مرسحيٍّا، صوريٍّا

امللك. هللا حفظ ينشد: ألن استعداد عىل وكالهما
ما بقدر يحبوننا العمال زعماء فإن يقول: كما الروسيا من موقفهما حيث من «أما

هتلر.» نحن نحب
العمال يف الطعن أن ذلك بعضهم؛ له ويصفق التهكم هذا من السامعون ويضحك
اجتماع كل يف ترتدد التي الخطابية األساليب من الزائفني «الديمقراطيني» من وأمثالهم
جام الخطيب عليهما فيصب واليابان تركيا إنجلرتا بعد تأتي ثم الحزب، اجتماعات من
تفضل الذي الرجل — متسوكو أن نعرف إننا صوته: بأعىل فيقول وشتائمه غضبه
قد الرجل هذا أن — بنفسه الحديدية السكة محطة عىل ودعه بأن ستالني الرفيق
الوقت يف بريل ميناء عىل هجومهم قبل روسيا عىل الحرب يعلن أن عىل امليكادو حرض
ما وأمثاله متسوكو وسيلقى اليابان وستلقى موسكو، عىل يزحفون األملان فيه كان الذي

وزمرته! هتلر محاسبة من نفرغ أن بعد جزاء، من يستحقون
برضا — شنوا قد النباحني الصحفيني من وطائفة إركيلت القائد فإن تركيا يف «أما
اليوم وأن السوفيتية، الحكومة عىل شعواء حملة — الحال بطبيعة وتغاضيها الحكومة

فيه. ريب ال آلت الظرفاء الطيبني الجريان هؤالء فيه نحاسب الذي
تلك يف روزفلت اختطها التي الخطة إن أمريكا: عن الرفاق أيها اآلن وسأحدثكم
فائدة ذات الحكومة هذه كانت طاملا السوفيتية الحكومة إىل بالتودد تقيض والتي البالد
بالد يف طبيعية معارضة وهي شديدة، معارضة أثارت قد الخطة هذه إن لألمريكيني،
هوفر هربرت مسرت الشديدة املعارضة هذه ويتزعم الحصني، الرأسمالية حصن تعد
من وغريهم الرجعيني الشيوخ مجلس أعضاء من وطائفة السابق الجمهورية رئيس
صحافة الفاشية، وشبه الفاشية الصحافة وتؤيدهم ودوبون، وركفلر مورجان مأجوري

املأجورة. الصحف من أخرى وزمرة وأمثالهما، كورمك ومك هرست
االشرتاكية السوفيت جمهوريات التحاد نفسه باع قد روزفلت أن هؤالء ويظن
وكأن بالسخرية، وجديًرا السخف منتهى يف نحن لنا يبدو القول هذا كان وإن الروسية
الشيوعية، سبيل تعرتض التي الحصون آخر هما وآتيل روزفلت أن يدركون ال هؤالء
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هذا أن يدركون ال إنهم قريب، عما الحصن هذا تدك سوف أنها يف شك من وما
أَْمَلتْه سياسيٍّا زواًجا إال ليس االشرتاكية السوفيت جمهوريات اتحاد مع الحربي الحلف
قط نحيد لن وأننا لنا، كرهها بقدر الرأسمالية نكره أننا فهي الحقيقة أما الرضورة،

وستالني!» لينني الزعيمان: وللتاريخ لنا رسمها التي الواجبات عن
لم إن الحقائق هذه ندرك األقل عىل نحن أننا عىل دليًال بالتصفيق املكان ويدوِّي

األمريكيون. يدركها
يف اشرتاكنا يخدعكم أال يجب الرفاق، «أيها قائًال: خطبته يودين الرفيق ويواصل
علينا إن اآلمال، من شيئًا االشرتاك هذا عىل تعلقوا أال ويجب الرأسمالية، األمم مع الحرب
من يكون وقد االنفصال، تمام منفصلني عاملني هناك إن األساسية! بمبادئنا نستمسك أن
يف نحن فعلنا كما تفصلهما التي الثغرة عىل جرس يقام أن األحيان بعض يف املستطاع
قريبًا األوقات من وقت يف سيتحطم الجرس هذا أن العلم حق نعلم ولكننا الحرب، هذه
أن يمكن ال — الشيوعية وعالم الرأسمالية عالم — العاملني أن ذلك بعيًدا؛ أو ذلك كان
تواجهنا التي واملشكلة يصطرعا، أن بد ال بل الدهر، أبد إىل اآلخر بجوار أحدهما يقوم
يف املشاكل مشكلة تلك الغلبة؟ له ستكون أيهما هي: الدوام عىل تواجهنا والتي اآلن

املستقبل.
الرفاق، أيها تتهددنا األخطار فستظل حولنا من والرأسماليون نعيش دمنا وما
إن أفكاركم، فتبدل والتأجري، اإلعارة أعمال تخدعنكم وال أبًدا، تنسوه وال ذلك تذكروا
بالدماء تضحيتنا هو غاليًا ثمنها نحن نؤدي وصفقة مساومة تكون أن تعدو ال املسألة
الطبيعية، غري الجديدة «الصداقة» هذه يف تغالوا فال السوفيتية، واألرض السوفيتية
خبيئة نعرف وأننا وستالني، لينني جنود الحزب أعضاء نحن أننا الدوام عىل واذكروا

الرأسماليني.» نفوس
املعاني تكن ومهما الدولية، نشيد وننشد جميًعا فنقف خطبته من يودين ويفرغ
نحن فإننا الشيوعية، املبادئ عن السوفيت زعماء «رجوع» من غرينا فهمها التي الخفية
الظروف، إليه ألجأتنا مؤقت إذعان ذلك أن العلم حق نعلم العليا بالدوائر املتصلني
أما الخارجية، وصورها الدولية الشيوعية الحركة أساليب يف تبدًال يكون أن يعدو وال
هذه عن تحولنا قد أننا يظنون والذين التحول، من يشء عليه يطرأ لم فباق جوهرها

مخدوعون. بلهاء ظهورنا وراء ونبذناها املبادئ
ولكن عمله، إىل منا كل يعود النحو هذا عىل نشاطنا ويجدد عزائمنا تشد أن وبعد
أجسامهم، لينشطوا املقصف إىل يهرعون — إليهما ومن وبمفيلوف يودين — «الكبار»
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موضوع يف الحديث يواصلون وهم والتأجري، اإلعارة طيبات من فيه ما يلتهمون وهناك
الرأسمايل. العالم بانهيار مقدًما ويستمتعون االجتماع،

الدبلومايس بتيمكني فالديمري ليخطبنا أخرى مرة ونجتمع أيام بضعة وتميض
ليس إذ يودين، آراء عن يشء يف تختلف ال الحال بطبيعة وآراؤه الصيت، الذائع السوفيتي
«الخطة» يحبِّذ أن عليه يُْفَرض فيها من كل بل خاصة، آراء له من السوفيتية روسيا يف
ولهذا الخارجية؛ الشئون يف أخصائي بتيمكني لكن الدوام، عىل صداها ويردد املرسومة
فكانت األوروبية، الدول بعض مستقبل عن تحدث حني ووضوًحا رصاحًة أكثر كان
الشيوعي الحزب نظرية عن تفصح املركزية اللجنة خطباء أعضاء جميع وآراء «آراؤه»

برمته.
قواعد لنبني إال ذلك فما اليشء بعض مبادئنا عن رجعنا إذا أننا لنا يؤكدون وهم
املهزومة البالد إىل سبيلها ستجد الشيوعية أن من واثقون وهم جديد، لتقدم جديدة
القوى باحتياطي نحتفظ أن علينا يجب هذا أجل ومن النرص، تحرر حني واملحررة
أعىل من الرأسمالية نهاجم وحينئٍذ وأولئك، هؤالء عدد يف نزيد وأن وموظفيها، الثورية

فيها. الجماهري به تقوم الذي العمل طريق عن أسفل ومن حكوماتها، طريق عن
لتعديل الحرب بسبب اضطرارها هو طرفها وأخشع الشيوعية آلم ما أكثر وكان
«حقيقة سموه: كتابًا وينرشوا يؤلفوا أن الدين لرجال ُسِمَح فقد الدين، أمور يف موقفها
النظام عن رضاءهم فيه أعلنوا االشرتاكية» السوفيتية الجمهوريات اتحاد يف الدين
كان أنه سمعنا ولكننا الكتاب، هذا عىل األهمية من شيئًا منا أحد يعلق ولم السوفيتي،
يف تفكريهم ليوجه مكتبه إىل الحزب دعاة مريوتوف ودعا البالد، خارج يف كبري أثر له

التعقيد. الشديدة املشكلة هذه
األمور ببعض التسليم إىل اضطررنا لقد الرفاق، «أيها قائًال: لهم خطابه وبدأ
متأخرة قرى من ُجنُِّدوا قد األحمر الجيش رجال من كثريين ألن وخاصًة الدين، ألنصار
للدين املعادي موقفنا يستغل العدو فإن هذا عن وفضًال كبري، شأن فيها للدين يزال ال
هذه من موقفه يضعف الدين برجال عالقتنا تحسني أن رأينا وقد الدعاوة، أغراض يف
ستدخل جيوشنا أن هي تلك األهمية، من عظيم جانب عىل أخرى مسألة وثمة الناحية،
الجامعة للجنة تكون وهل الشيوعية، الرتبية بمزايا بعد تنعم لم صقلبية دوًال قليل بعد

الكنيسة؟ مع القديمة بسياستنا استمسكنا إذا قيمة أية موسكو يف الصقلبية
تقوم التي الدعاوة تحطيم يف عظيم أثر ذات الجديدة الدينية سياستنا وستكون
السوفيتية؛ الدولة ضد الدينية الجماعات من وغريهما واللوثرية الكاثوليكية الكنيسة بها
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الفرصة لنا تتيح فهي السياسة، هذه انتهاج يف الحزب بحكمة تستخفوا أال أرجو ولهذا
موسكو من وتجعل األخرى البالد يف األرثوذكسية والكنيسة الروسيا بني الرابطة تقوية يف

الثالثة.» روما
تفسد أن يخىش أال ميتوروف، رفيق يا يل قل «ولكن وقال: الحارضين أحد قام ثم

األيام؟» من يوم يف محلنا سيحل الذي الجديد الجيل عقول الدينية الخرافات
يف غذاءً أو مربًعا له يجد ال الدين أن األمر، بهذا بالك تشغل «ال مبتسًما: فأجاب
والكتب واملدارس واإلذاعة واملرسح الصحافة أن إىل هذا السوفيتية، الجمهوريات اتحاد
من هناك وليس وحده، الحزب إرشاف تحت كلها العقول يف تؤثر التي القوى وسائر
الحياة، يف طريًقا له يشق أن البلد هذا يف يستطيع ال الدينية امليول ذا الشاب أن يجهل
ميزة أعظم وتلك وسياسيٍّا، روحيٍّا معنا يكن لم إذا الدولة يف مكانًا له يجد ال إنه بل

لدينا.
ترشف التي هي الدولة وأن الدولة، عن منفصلة الكنيسة أن نسيت قد إخالك وال
بنا يصل وهل القساوسة، من قوة أعظم ستكون الشباب منظمات أن وثق املدارس، عىل

القسيسني؟» يد يف الجديد الجيل ترك إىل الحمق
مؤقتة خدعة الجديد الديني االتجاه كان لقد الوضوح، كل لنا واضًحا األمر وكان
أن كذلك لنا واتضح وخارجها، البالد داخل يف معينة أغراض إىل الوصول بها يقصد
هذا أن روعهم يف ندخل أن «الجماهري» مع املوضوع هذا نناقش حني علينا الواجب من

فيه. رجعة ال دائم حقيقي تحول الجديد السيايس التحول
أنفسهم الحزب أعضاء من الناضجني غري «إن التحذير: هذا ميتوروف إلينا ه وجَّ ثم
أن يجب ولهذا أغراض؛ من السياسة هذه عليه تنطوي ما كل فهم يستطيعون ال

املوضوع.» هذا يف إليهم نتحدث حني الشديد الحذر نصطنع
بإلغاء ١٩٤٣م سنة مايو يف األمر صدر حينما الوزراء مجلس يف أعمل أكن ولم
اجتماعات يف العمل هذا بها َ ُفرسِّ التي التفسريات ولكن الظاهر، يف الشيوعية الدولة
من رجال لنا رشحها التي اآلراء مع االتفاق كل تتفق كانت املغلقة الهامة الشيوعيني
الوجهة من إال تحل لم العاملية الهيئة هذه أن اآلراء هذه ومجمل وبوتكني، يودين طراز
من بد ال كان فقد املناقضة، كل هذا تناقض كانت فقد الحقيقة أما الظاهرية، الرسمية
لتستطيع نظامها؛ وتدعيم موظفيها، وتقوية الهيئة، هذه تستخدمها التي األداة تقوية
أيها «اعلموا قولهم: الزعماء يرددها كان التي األقوال ومن الخفاء، يف عملها تواصل أن

للنرص.» وتستعد للكفاح تستعد العالم أنحاء جميع يف ثورتنا قوى أن الرفاق
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أن املزعوم الثالثة الدولية إلغاء حول أثريت التي الضجة أثناء يف العالم نيس ولقد
واألفكار املبادئ شئون يف األعىل املرشد كان كما ظل قد اللينينية» «مشاكل ستالني كتاب
يتزعزع ال الذي اعتقاده يف للشك أثًرا الكتاب هذا يف يرتك ال ستالني وأن الشيوعية،
السوفيتية الجمهوريات اتحاد بها ويقصد — املظفرة العاملة الكتلة حق من أن يف
البالد يف الثورة نار إشعال يف القوة تستخدم أن املقدس واجبها من بل — االشرتاكية
يقدم أن يجب القائم الثوري النظام وأن إلشعالها، الفرصة لها الحت ما إذا األجنبية
عند األمر لزم إذا العسكرية القوة «يستخدم وأن العالم أنحاء سائر يف للثوار املعونة

تنارصها». التي والدول املستغلة الطبقات
إلغاء قبل أثر من له كان ما الحرب» «تاريخ الرسمي ستالني لكتاب يزال وال
أو ستالني أتباع فيها يقيم التي البالد جميع يف اليوم يوزع يزال ال كما الثالثة الدولية
جاء ومما الوضوح، كل واضح هو بل غموض أقل الكتاب هذا يف وليس إليها، يسافرون
قد السوفيتي االتحاد أنحاء جميع يف السلطة صاحب الشيوعي الحزب «إن مقدمته: يف
ماركس وضعها التي الثورية بالتعاليم حارضه يف يهتدي يزال وال ماضيه يف اهتدى
الجليل للهدف النهائي النرص يف االعتقاد لتقوي الحزب تاريخ دراسة وإن «… ولينني

كله». العالم يف الشيوعية «انتصار وهو وستالني لينني له عمل الذي
ينقضها، ما بعُد يصدر ولم الروسيا، عىل املسيطرة هي تزال ال اآلراء هذه كانت وملا
— يفكر حني الرعب شدة من بدنه يقشعر وأن — يفكر أن إال يسعه ال اإلنسان فإن
صنع من أول كانت األمريكية املتحدة الواليات ال ستالني دولة أن لو يحدث كان فيما

الذرية! القنبلة
العلماء كان لقد الواقعية، بالحقائق الصلة منقطع خياليٍّا تفكريًا هذا وليس
مخلصني مجدين يعملون السياسية مبادئهم كانت أيٍّا عام بوجه الروس واملفكرون
حربية أدوات باخرتاع نقص من لدينا كان ما عىل للتغلب عملوا وقد الحرب، هذه لكسب
األعداء بها أخذوا التي األسلحة بعض استخدام يف السبق لبالدهم كان وبفضلهم جديدة،
بأمر حثيثًا سريًا تسري كانت الذرية األبحاث أن الخفية األرسار من يكن ولم غرة، عىل

وتوجيهه. ستالني
رئيس كرمروف األستاذ استقبل قد ستالني أن ١٩٤٢م عام أواخر يف أشيع ولقد
الطاقة بأبحاث خاص اجتماع يف الطبيعية العلوم معهد مدير وكيتزا العلمي املجمع
أقىص تبذل نفسه الوقت يف السوفيتية العسكرية االستعالمات إدارة وكانت الذرية،
أن وملا الذرية، بالطاقة خاصة أرسار من األخرى البالد يف ما عىل الحصول يف جهدها
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حديث دار ١٩٤٢م عام من ديسمرب شهر يف سفرولفسك يف اجتماعه العلمي املجمع َعَقَد
وكانت األورانيوم، معدن ومنها النادرة املعادن استخراج يف تقدم من حدث عما طويل
من به يقوم كان فيما مدهشة نتائج إىل وصل قد كابتزا بأن تفاخر الشيوعية الدوائر

الذرة. لتفتيت أبحاث
الدول زعيمة تصنعها أن قبل الذرية القنبلة صنع قد الكرملني أن لو ترى
املحبب الطراز من ثورات إلشعال ستالني يستخدمها كان فهل العالم، يف الديمقراطية
ولكنه الشخيص رأيي عن يصدر إنما السؤال هذا عن به أجيب الذي الجواب إن قلبه؟ إىل
وتحللها وجرأتها البلشفية بالعقلية علم من حياتي طوال نفيس يف استقر ما عىل قائم
الجواب وهذا الشيوعية، القضية نحو واجبها داعي دعاها ما إذا األخالقية املبادئ من

نعم. هو
األجنبية، باللغات الدعاوة لنرش هيئة وهي الدويل، الكتاب مخزن زرت أن واتفق
قلوب لذلك وابتهجت ُحلَّت، قد الشيوعية الدولية إن فيه: قيل الذي الوقت يف ذلك وكان
النرشات من عظيمة أكداًسا املخزن هذا يف وشاهدت الرأسماليني، حلفائنا من السذج
لقد يدخلها، أن األحمر الجيش أوشك التي البالد يف ع لتوزَّ حديثًا ُطِبَعت التي الحزبية
اللجنة كانت فقد العملية الوجهة من أما النظرية، الوجهة من الشيوعية الدولية ماتت
السوفيتية الجيوش كانت الذي الوقت يف أدبيٍّا أوروبا لغزو العدة تعد للحزب املركزية
للعمل استعداًدا عجل عىل تنظيمهم يعاد «امللغاة» الدولية موظفو وكان عسكريٍّا، تغزوها
من وغريها وإيطاليا واملجر وبولندا وفرنسا أملانيا يف عاتقهم عىل سيُْلَقى الذي الكبري

البالد.
باملبادئ اإليمان من مزيًجا انتظاره طال الذي الغزو لهذا تعد الروسيا كانت لقد
الرسية الرشطة رجال من طائفة الغرض لهذا اختارت وقد العسكرية، والقوة البلشفية
األجنبية، البالد ويف املحررة السوفيت بالد يف للعمل ا خاصٍّ تدريبًا تدربهم وأخذت
الضباط طبقة من جميًعا وكانوا موسكو، قلب يف الدور من طائفة إلقامتهم صت وخصَّ
العظيم التاريخي الواجب لذلك يعدون وكانوا الرشطة، رجال صفوة ومن الشيوعيني ومن
و«التطهري» األملان، ونفوذ األملاني لالحتالل خضعت التي البالد سكان «تطهري» واجب

رهيب. معنى ذو لفظ السيايس القسم معجم يف
يف السيايس القسم ورجال األحمر الجيش فيالق الجديدة الفرق هذه رجال وصحب
العسكرية الشارات بلبس الرشطية هويتهم يخفون العادة يف وكانوا غربًا، املظفر زحفها
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األعمال من له خصصوا ما أهم وكان القرمزية، السيايس القسم شارة بدل العادية
أنهم الزعماء يرى ممن السوفيت املواطنني ماليني من التخلص وهو الرهيب العمل ذلك
هذا ومعنى السوفيتية، السيطرة من مؤقتًا خرجوا إن فيهم» مرغوب «غري يكونون قد
لها حرص ال التي املاليني والء سيقدرون الذين هم العتاة السوفيتية الرشطة رجال أن
آالف فمنهم الوالء، هذا يف يرونه بما عليهم ويحكمون األملان، لسلطان خضعوا ممن
من حكم كلهم بينهم ويسود البالد، من يُنْفون غريهم وآالف بالرصاص، رميًا يُْعَدمون
املختارة الصفوة هذه ارتكبت ما أكثر وما األملان، مع بالتعاون متهمون ألنهم اإلرهاب؛
وسمولنسك ورستوف فورنزه يف األبدان هولها من تقشعر فظائع من السفاحني من

األملان. عنه جال إقليم وكل القفقاس وشمال
ال القوت لكسب األملان سيطرة تحت عملوا الذين واألطفال والنساء الرجال فكان
بال ويقتلون يجمعون هؤالء كان كارهني، مرغمني يعملون معظمهم وكان سواه، ليشء
املواطنني من مؤلفة آالف وكانت القانونية، املحاكمة عنك دع ببحث، تظاهر وال بحث
ليعملوا البالد داخل إىل ويُنَْقلون الحيوانات عربات يف يُْحَشدون املساكني السوفيت
الذين املنفيني هؤالء مجموع أن يف مراء وال االعتقال، معسكرات ويف املهاجر يف مسخرين
قبل املاليني، من كثري عىل أربى قد املسخرين العمال فيالق عدد من ليزيدوا بهم جيء
يف عملت قد نفسها التطهري عمليات بأن القول إىل حاجة وال أوزارها، الحرب تضع أن

األحمر. الجيش غزاها التي السوفيتية غري األرايض
كما ا، حقٍّ األملان مع تعاونوا من األقاليم هذه سكان بني من كان أنه ننكر ولسنا
بأن القول ولكن العقاب، يستحقون الذين الحقيقيني الخونة بعض بينهم من كان أنه
السيايس القسم رجال عليه قىض الذي الهائل القدر هذا عدتهم بلغت قد الخونة هؤالء
لم التي البوليسية دولتنا أن ذلك الرويس؛ للشعب شديدة إهانة هو املحررة األقاليم يف
األعداء مع «التعاون» تعريف يف توسعت قد وزنًا لها تقيم وال اآلدميني بأرواح تعبأ تكن
شيئًا أظهر أو ستالني لطغيان عارضة نقد كلمة وجه من كل شمال حتى و«الخيانة»

البالد. عىل الكرملن سادة فرضها التي «االشرتاكية» يف الشك من
وطني بني من ماليني أن وهي امُلرَّة: الحقيقة بتلك االعرتاف من ا بُدٍّ نجد ولسنا
يف كانوا وأنهم األملاني، باالستعباد السوفيتي االستعباد األملان جالء بعد استبدلوا قد

بالنار. الرمضاء من كاملستجري محنتهم
وبنظم بالدنا، يف الحكم بأساليب كله اإلملام ألمَّ أن السياسية حياتي يف وأمكنني
هذه عمل بني هائل فرق من هناك وبما حقيقتها، عىل الحكومية وباألداة كلها، الحكومة
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عليها تقع ال حتى الحقيقة تلك أخفيت وقد البالد، دستور يف املسجل نظامها وبني األداة
من أقل يف عنها الكشف املستطاع من وليس نفسه، الرويس الشعب وأعني األجانب أعني
الحقيقة تلك أسجل أن هنا وحسبي السوفيتي، الحكم نظام عن تكتب خاصة رسالة
ويتوالها ينظمها التي األعمال من االشرتاكية السوفيتية الجمهوريات اتحاد حكم أن وهي
لجنة فروع من فرع إال األعىل السوفيت مجلس وما الوزراء مجلس وما الشيوعي، الحزب

العليا. السياسية والهيئة املركزية الحزب
الحكم، ذروة من ا جدٍّ قريبًا عنها أتحدث التي الفرتة هذه يف منصبي وكان
العليا، الرسية املعلومات حكم يف تعد التي األنباء من كثريًا أسمع أن بذلك فاستطعت
أنواع ألشد خاضعة مكممة الصحافة تكون حيث تروج الشفوية األنباء أن خاٍف وغري
انتشارها من أرسع موسكو يف تنترش الشائعات كانت هذا أجل ومن والسيطرة، الرقابة
األخبار هذه ملالحقة أداة وجود عدم االنتشار هذا أسباب أكرب ومن العالم، بالد سائر يف
غري األخبار وكانت وتأثريها، قوتها يف زاد أن نتيجة من إلنكارها كان ما وكل وتكذيبها،
يثقون من إىل بها ويفضون الناس يتلقفها محظوًرا سيئًا منها كان ما وخاصة العادية

املقربني. األصدقاء من بهم
إىل األصدقاء هؤالء يتطلع وما أصدقائهم إىل األصدقاء به يفيض ما أهم وكان
وسقوط املوظفني، بعض وارتقاء الكبار، الرؤساء بني يقوم الذي النزاع أنباء هو معرفته
عبارات من نفسه الزعيم به ينطق وما ستالني، رس أمناء بني يحدث وما اآلخر، البعض
السياسية الهيئة أعضاء من وكالهما وأندرايف، كاجانوفتش أن عرفته مما وكان الذعة،
أن وعرفت ستالني، إىل منه أقرب يكون ألن ويعمل له ويكيد اآلخر منهما كل يكره العليا،
فزنسنسكي الالمع النجم وأن الزعيم، قلب يف األول املكان يتنازعان ومولوتوف ميكويان
السياسية اإلدارة رئيس مخليس وأن رسمي، اجتماع يف كاجانوفتش اآلفل النجم حقر قد
دينه بسبب أصبح ألنه العظيم؛ السلطان ذي منصبه من خفية أُِقيَل قد األحمر الجيش يف
الرجعيني، الجهالء جنودنا بني القوية النازية الدعاوة سهام إليه تصوَّب غرًضا اليهودي
النسائية وصالته سكره بسبب املشاكل يثري يفتأ ال املحبوب ستالني بن فاسييل وأن

سيارته. سوق يف وتهوره
سفرينا أوماتسكي قنسطنطني الرفيق للمرحوم حدث ما املروعة املآيس من وكان
املكسيك، يف لنا سفريًا فيكون الجديد منصبه إىل منها ينقل أن قبل واشنجتن يف السابق
وزير شاخورين ابن هو سنها مثل يف شاب مع تقيم كانت الشابة ابنته أن ذلك وتفصيل
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الشاب فأخذ النسائية، الغرية مبعثها بينهما ليلة ذات مشادة وحدثت الطريان، صناعة
األوساط يف املروعة الجريمة هذه نبأ انترش ما ورسعان الفتاة عىل وأطلقه أبيه مسدس
إليها ترش لم موسكو صحافة ولكن أيام، عدة عنها تتحدث األوساط هذه وظلت العليا،

واحدة. بكلمة
ا خاصٍّ كان ما املدون غري الحديث من الناس مشاعر يثري كان ما أهم أن عىل
يحب ما وكان وتحللها، األلسن تلوكها بها ينطق كلمة كل كانت فقد نفسه بستالني
مما أكثر وأتباعه حاشيته اهتمام من تثري ومناقضه وعاداته الصحية وحالته يكره، وما
يهوى ستالني أن نفيس أنا سمعته مما وكان العاملية، الثورة مصري أو الحرب سري يثريه
باملباريات حد أقىص إىل يستمتع أن من يمكنه إتقانًا يتقنهما وأنه والبليارد، الشطرنج
بأمثال خليقة بنغمة — بعضهم يل وأرسَّ والبليارد، الشطرنج أبطال أعظم بني تقوم التي
كاختنسكي نبيذ الخمور أنواع من الزعيم يهواه ما خري أن — الخطري الدويل الرس هذا

القفقاس. بالد يف يُْصنَع مما وكالهما وكاجور
والكرجي منها الرويس والحكم لألمثال حبه ستالني عيوب من أن جميًعا نعرف وكنا
مع ميثاقه ع وقَّ أن بعد إنه لنا: قيل مما وكان املناقشات، لفض يستخدمها ما كثريًا وأنه
هذا يفرضه فيما يتناقشون العليا السياسية الهيئة رجال كان بينا صامتًا، جلس هتلر
املأثورة: أمثاله من بمثل كلها الحالة هو لخص وأخريًا التزامات، من البالد عىل امليثاق
طال ما وإذا حارٍّا!» طعاًما سيكون ولكنه الطعام من الصنف هذا مذاق أضمن ال «إني
وإذا شاطت!» وإال اآلخر جنبها عىل اإلوزة «اقلبوا هدوء: يف لهم قال الجدل الناس بني
املخاض جاءها التي كالبقرة تخور «إنك له: قال قصده يوضح أن عن خطيب عجز ما

العجل؟» أين ولكن
لم «إذا فقال: املركزية الحزب للجنة اجتماع يف الدولة رجال كبار ستالني وخطب
يف املعنى هذا يستقر حتى برهة سكت أن وبعد صفعناكم.» الفور عىل عملكم ينصلح

وكفى.» سنصفعكم ولكنا الحريف، بمعناه الصفع أقصد «وال قال: السامعني نفوس
املوسيقي ذوقه أن له يؤسف الذي ولكن املوسيقى، يحب ستالني أن الناس ويذيع
الحال بطبيعة يمنعه ال هذا أن عىل محدود، ضيق للموسيقى فهمه وأن كثريًا، يرق لم
يعلم ال من منا وليس املوسيقيون، ينشئه ما عىل يحكم وأن املوسيقية، املشاكل يحل أن
ولكن الوقت، من فرتة الظالم يف وأبقاه حجرته خارج كوفتش شستا الشاب دفع كيف
لقد خرنيكوف، تيخون الشاب املوسيقي باملؤلف فعله ما هو الكثريون يعرفه ال الذي
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شديدة، بحماسة واستقبلوها العاصفة يف الغنائية بمرسحيته موسكو يف النقاد أعجب
حكمهم يف فورهم من النقاد رجع يحبها ال إنه وقال: املرسحية هذه الزعيم شهد أن فلما

بعدئٍذ. شيئًا عنها أحد يسمع ولم املرسح عن املرسحية فأبعدت
إليه املقربني أخصاءه ولكن بصحتها أنا أومن ال ستالني عن تُْرَوى أخرى قصة وثمة
«ليستشري» ذهب خطريًا أمًرا اعتزم إذا أنه القصة هذه وخالصة صدقها، يف يشكون ال
هذه وتقول األحمر، امليدان يف املدفون األعبل الحجر من املصنوع تابوته يف امليت لينني
يل قاله ومما أفكاره، يف غارًقا الرضيح هذا يف منفرًدا طواًال ساعات يقيض إنه القصة:
ولكني األرواح، بمناجاة املشتغلني من «لست السيايس: القسم رجال من كبري موظف مرة
نقل قبيل ساعات بضع لينني جثة مع بمفرده بقي ستالني إن أقول: حني الحقيقة أقرر

موسكو.» أبواب عىل األملان كان أن وقت أورال جبال وراء ما إىل ا رسٍّ الجثة هذه
طاملا أنه وتؤكد بالخرافات اإليمان أشد يؤمن ستالني أن العليا الدوائر تلك وتعتقد
والسياسيني الطغاة بني ينفرد ولعله يشتهي، كما تكن لم «الدالئل» ألن خططه؛ من بدل
ويقيض حجرته، باب نفسه عىل يغلق عزلته، عىل الحرص أشد حريص أنه يف الناجحني
لها، كاره الكبرية، املجتمعات عىل الرتدد قليل وهو الحربية، الشئون يف يفكر طويًال وقتًا
القدرة أوتي فقد فعل فإذا حضورها، عىل الحربية الرضورة أجربته إذا إال يحرضها ال

األفراد. من غريه سلوك فيها يسلك أن عىل
من لجماعة ستالني أقامها مأدبة يف حدث عما مفصًال حديثًا يل زميل وحدثني

القتال. ميدان يف بأعمالهم امتازوا الذين الرجال من وغريهم الطيارين
الفذهد إن قائلني: زمالئهم إىل تحدثوا القتال ميادين إىل الرجال هؤالء عاد وملا
متكرب، غري ساذج رجل — األملانية الفهرر لكلمة واملقابلة للزعيم الروسية الكلمة وهي —
بالهدايا. كاهلهم أثقل بأن يكتف ولم وغنائهم ومزاحهم رشبهم يف معهم اشرتك وأنه

أجمعوا عنه تحدثوا إذا فإنهم طويل زمن من ويعرفونه كثب عن يعرفونه الذين أما
نوًعا نفسها الخديعة يرى مخادع ماكر بالقوة، إال يثق ال العود، صلب رجل أنه عىل
نسيها، أو إساءة عن عفا أنه األيام من يوم يف عنه يعرف لم منتقم حقود القوة، من
بعدئٍذ ليهاجم مركزه الخضوع بهذا ليقوي إال ذلك فما نزاع يف بالخضوع تظاهر وإذا
يؤمنون ال طرازه، من برجال نفسه يحيط أن عىل عمل ولقد خلفه، من ويطعنه عدوه

ضمري. وال لهم مبدأ ال إساءة عن يعفون ال منتقمني بالقوة، إال
هو شعر وقد نفسه، يف ذلك يعلم وهو مستوحش، رجل أمره حقيقة يف وستالني
تقريبًا، كلهم وزمالئه أصدقائه خاصة يقتل أن من له بد ال أن العملية حياته سني يف
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وأقربهم أصدقائه أعز يعده كان طاملا والذي معه نشأ الذي نفسه بنوكدز آبل ومنهم
يف موتهما ترك زنكدز أور الكرجي ومواطنه زميله ومات كريوف اغتيل وملا له، مودًة
ميكويان األخرية السنني يف إليه الناس أقرب أصبح ولقد كبريًا، فراًغا الخاصة حياته

ومولوتوف. وبرييا شيلوف وفور
من أحًدا يستثني ال وهو نفسه، يف مرض إىل حوله فيمن ستالني ظن سوء ويرجع
كل أن يعتقد أنه يف شك من وما األوقات، من وقت يف إليه يقربهم من حتى ظنه سوء
املكايد له يدبر عليه متآمًرا — حارضه يف يكن لم إن — مستقبله يف سيكون منهم واحد

والدسائس.
هذا أن عىل ستالني، عن الخاصة الدوائر يف تدور التي الشائعات هي هذه كانت لقد
اإلفك. أحاديث من ينجو أن اسمه كاد الذي الكرملن زعماء بني من الوحيد هو الرجل

بالراقصات الزعماء سائر عالقة عن باستمرار تُْرَوى كانت القصص أن ذلك
ولعل أبًدا، هذا من يشء عنه يُْرَو فلم الزعيم أما إليها، وما ْكر السُّ وحفالت واملمثالت
يرتك ال القومية البالد حياة يف النشاط نواحي لجميع املحرك هو يكون أن عىل حرصه
كلوز كمؤلفات الجديدة الكتب قراءة إىل يميل وهو األمور، هذه ملثل الوقت من فسحة له
لتدهش والسياسية االقتصادية الشئون عن معلوماته وإن وسلتيكوف، وتشيكوف وتز

به. يتصل من كل
املجتمع يف للظهور وبغضه بنفسه باالنفراد ستالني ولع أن منا الكثريون ويعتقد
وشمسية زيتية صور من له رسموا فيما مصوروه كان وإن صورته، بقبح لهما صلة ال
بطني، بدين قصري أنه الناس عن يخفوا أن عىل كله الحرص حرصوا قد باملاليني تعد
يشوهه وجهه وأن الناس، معظم عنه يعرف مما األسيويني مالمح إىل وأقرب سمرة أشد
متناسقة، غري متآكلة أسنانه وأن االعوجاج، بعض معوجة اليرسى ذراعه وأن الجدري،
حبه هذا يفرس فقد النقص عقد من عقدة فيه ولدت قد الجسمية عيوبه كانت وإذا

النفس. تعافه الذي املكشوف للملق الشديد
األوىل بحياته املتصلة الحقائق بها بدلت التي الغربية الطريقة أيًضا هذا يفرس وقد
عهد يف الرشطة إدارة محفوظات أن ذلك مثال باهرة، مجيدة الحياة هذه تبدو حتى
يزال وال الوثائق، هذه عىل بنفيس أطلع أن يل أتيح ولقد كتب، بائع أنه عنه تذكر القيرص
اإلحصاءات وعمل والحساب العد يف املدهشة بقدرته محتفًظا اليوم هذا إىل الرجل
أخفي قد إنسان قدر من قط ينقص ال الذي العمل هذا ولكن والنفقات، اإليراد وكشوف

بنرشه. يسمح ولم الناس أعني عن
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ستالني تفضيل عن املرة الحقائق من كثري إىل يستمع أن اإلنسان وسع ويف
ويفهمهم بهم يثق إنه قيل: وقد الروس، سائر عىل — واألرمن الكرج أي — للقفقاسيني
التعليم أو الجنس صالة من صلة أية بهم تجمعه ال الذين للروس وفهمه ثقته من خريًا
من بها يعتد ال ضئيلة أقلية إال يمثلون ال كانوا وإن — القفقاسيني أن والحق املبكر،
كان فقد الحكومية، اإلدارات من إدارة منهم تخلو ال — السوفيت بالد سكان مجموع
الداخلية للتجارة األعىل الرئيس ميكوبان وكان الرشطة، إدارة رئيس قريب عهد إىل بريا
الوزيرين أن إىل هذا مولوتوف، مساعدي أكرب وكفتارتزي وبوجوزيان والخارجية،
املوظفني كبار من غريهم ومئات وأروتيانوف دويان الوزيرين ونائبي ونفزيان أكوبوف

أرمن. أو كرج كلهم

أن ذلك العطلة؛ يوم ترتقب كلها العقول أخذت نوفمرب من السابع اليوم اقرتب وملا
تحل كانت التي الكوارث رغم عظيًما فخًما احتفاًال الثورة بيوم ستحتفل كلها البالد
ستزيد الكريمة الحكومة أن يتوقعون الناس وكان القتال، ميدان يف السوفيتية بالجيوش
أن طبيعيٍّا وكان املاضية، األيام يف تفعل كانت كما العيد هذا يف الطعام مقررات من

الشئون. من عداه ما كل عىل يأكلون بما العام هذا يف الناس اهتمام يطغى
الرتحيب عبارات الجدران عىل وُعلَِّقت أرضها، ونُظَِّفت املوظفني، مكاتب وُزيِّنَت
الغبطة روح فيه نقيم كنا الذي البناء يف ورست األحوال، هذه مثل يف املعتادة واالبتهاج
كل فعل وكذلك إياهم، وسبابه املوظفني عىل غضبه حدة من بمفيلوف وخفف والرسور،
املوظفني صغار جاء نوفمرب من السادس اليوم أقبل وملا املوظفني، من له التابعني من منا
ومع إليهم، ومن والسعاة األرض، يغسلن والالتي مياومة يعملن الالتي الخادمات وفيهم
السوفيت املواطنني مستلزمات من وهي الشبكية، الخيوط من مصنوع كيس منهم كل
ما فيها ليضعوا يخرجوها ثم الخلفية جيوبهم يف ويضعوها يطووها أن عليهم يسهل إذ

الطعام. من عليه بالحصول الحظ يسعدهم أن عىس
سينال الوزراء مجلس يف موظف كل أن فأعلن األمر، آخر العظيمة البرشى زفت ثم
من رطل ونصف رطًال عرش واثني األبيض، الخبز من رطل ونصف رطلني اليوم هذا يف
لرعاياه! عظيم حب من ستالني يكنُّه ما عىل دليًال العسل من أرطال وثالثة البطاطس،
دليًال السخاء هذا وجاء األعمال، من بعمل القيام تعذر حتى النفوس يف الحماسة ورست
كبرية، قيمة الهدايا لهذه وكانت العليا، الدوائر يف عظيم نفوذ من لبمفيلوف كان ما عىل
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الذهب من أثمن والعسل بأكملها، ألرسة طيبة وجبة لصناعة تكفي البطاطس كمية فإن
بعيد. زمن من السكر طعم يذوقوا لم ملن

الصباح طول يغني الشعر األشيب الجسم النحيل األرض غاسل إيفانوف وأخذ
حبيبتي!» أحالك ما الصغرية! البطاطس أيتها أحالك «ما ويقول:

أرض عىل ينزلق نراه كنا الذي الحقري القزم هو يعد فلم لساعته، الرجل وتبدل
رشف اليوم ذلك يف إليه عهد فقد الثمني، األملس الخشب من املصنوعة الجميلة مكاتبنا
بردي يف يكمن كان لقد ورسوًرا، بهجًة فمأله نفسه يف العمل هذا وأثر البطاطس، وزن
غري يف رحيم ذكي جريء آخر رجل القانعة املتواضعة النفس ذي الهزيل إيفانوف
اثني فرد لكل فيزن البطاطس، توزيع عىل ليرشف الوجود عالم إىل اآلن برز ضعف،
قيمة وما أحًدا، يحابي وال أحًدا، عمله يف يرهب ال كاملة رطل ونصف رطًال عرش

البطاطس؟ ملك بإيفانوف اليوم ذلك يف قيس إذا نفسه بمفيلوف
ثالثة بيتي يف إن أندروشا، عزيزي «يا له: وقالت الكاتبات إحدى إليه وتقدمت
ما كل بل البطاطس، يف حقي من أكثر أسألك ال وأنا الطعام، مني ينتظرون آدميني

«… الفاسدة البطاطس هذه كل تعطيني أال أرجوه
عىل الساعة هذه يف أصبح بل العواطف بهذه ليتأثر يكن لم الجديد إيفانوف ولكن

الغالظ. البالشفة من األقل
منهم كل وسيأخذ بالقسطاس، الناس بني البطاطس «سيوزع قائًال: وأجابها
لغريك الطريق أفسحي واآلن صالح، لدينا كان إن الصالح من وحقه التالف من حقه

وراءها!» من وليتقدم مواطنة يا
األسف مع انتهى قد العام هذا يف املسكني إيفانوف ناله الذي املجد هذا ولكن
حقهم: عىل يحصلوا لم الذين وقال املوظفني، كل يكف لم البطاطس أن ذلك بكارثة؛
ولم الثمينة، البطاطس لوزن ال األرض لغسل يصلح كان إنما الغبي الرجل هذا إن
ألن يكفي يكن لم البطاطس من لديه كان ما إن بقوله: إال نفسه عن إيفانوف يدفع
كمية فإن يشء من يكن ومهما املوظفني، لجميع رطل ونصف رطًال عرش اثنا منه توزع
واقفني موظًفا عرشين نحو وبقي فجأة، نفدت قد والصالح منها الفاسد البطاطس

منها. نصيبهم ينتظرون
الطعام من حزمة منا كل تسلم فقد حاًال، أسعد كنا فقد املوظفني كبار نحن أما

منصبه. حسب تختلف الشهي الدسم
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الصيدليات إحدى من به يستبدل أن يستطيع ا خاصٍّ إذنًا نال منا كالٍّ أن إىل هذا
الفودكا. من وزجاجة الجيد النبيذ من زجاجتني «املغلقة»

هذه وكانت السنوية، ستالني مأدبة إلقامة الكرملن يف يجري االستعداد وكان
النفوذ أصحاب املوظفني من املمتازة العليا الطبقة عىل الحال بطبيعة مقصورة الوليمة
الدول يف امللوك يمنحها التي األلقاب أكرب من شأنًا أعظم إليها الدعوة وكانت العظيم،
موضًعا منهم كل وظل املدعوين، أسماء ثبت السيايس القسم رجال وراجع األخرى،
ذلك أتبني أن نفيس أنا واستطعت املوعود، اليوم قبل أسابيع عدة والتقدير للبحث
العناية أشد يعني وهو بمفيلوف أالحظ كنت فقد نفسه، الوزراء مجلس يف الفحص
أن بعد ورأيته العظيم، الرشف بهذا الجديرين الوزراء ومساعدي الوزراء أسماء بكتابة

عليها. واملوافقة لبحثها السيايس القسم رجال إىل بها يبعث املستحقني أسماء اختار
األزهار ومن الجلبة من أيًضا تخل لم الوزراء مجلس يف أخرى مأدبة نحن وأقمنا
الطعام وكان املوظفني، لكبار العامة الخطابة قاعة يف املوائد ومدت واألعالم، والهتاف
يف املعتاد الخطاب إىل االستماع يف غضاضة تجد فلم املأدبة، هذه يف كثريين والرشاب
حلو يقبل أن اإلنسان واجب من أن ذلك الحزب؛ رجال كبار أحد ألقاه والذي العيد، يوم
صوتنا، بأعىل وهتفنا وقفنا الزعيم اسم ذُِكَر كلما وكنا األحوال، هذه مثل يف ومرها الحياة
وسآمتنا. مللنا من اليشء بعض خفف جميًال تقطيًعا الهتاف بهذا الخطبة فتقطعت

أتينا ما ورسعان التهاًما، الطعام نلتهم أخذنا خطبته إلقاء من الخطيب فرغ وملا
فرشبنا الطعام بعد الرشاب وجاء شيئًا، فيها نُبِْق فلم منه صحافنا به امتألت ما عىل
مولوتوف أمثال املحبوبني الزعماء من يلونه من أنخاب ثم املحبوب الزعيم نخب أوًال
وأخذنا موسيقية قطعة مينوروف الرفيق عزف ثم بمفيلوف، إىل وصلنا حتى وميكويان

املألوفة: األغنية نغني نحن

الرفاق أيها غنوا
الرجال أعظم وحيوا

إلينا وأحبهم الرجال أعظم
لستالني! غنوا

أرباب من كبري موظف فيه يطمع ما أعظم عىل ألحصل بعيد زمن من أسعى وكنت
األمنية هذه نلت حتى خاص مسكن عىل للحصول أسعى كنت الحكومة، يف السلطان

الطويل. السعي بعد
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املستقيم الواسع ُمْزِهْسك طريق هو الجديد مسكني إىل املوصل الطريق وكان
بأجمعها، الروسيا بالد يف آخر طريق أي يلقاه مما أكثر العناية من يلقى الذي املرصوف
التي الصيفية القصور وإىل الريفي ستالني قرص إىل املؤدي الطريق هو بأنه وذلك
موضع وهو العاصمة، يف يعملون الذين العليا السياسية الهيئة رجال كبار بها يختص
رجال مرور ينقطع وال املحبوب، الزعيم حياة عىل حرًصا الدائمني والتفتيش الرقابة

اآللية. دراجاتهم عىل الطريق هذا يف الجلدية السرت ذوي النشيطني السيايس القسم
العاصمة، طرف يف الطريق هذا جانبي عىل الطراز حديثة جميلة مباٍن عدة وُشيَِّدت
من تتألف األبنية هذه أحد يف شقة عىل أحصل أن الوزراء مجلس بشفاعة واستطعت
موسكو، يف القائمة السكنى ظروف يف مرتفًة رحبًة تعد شقة وهي ومطبخ، حجرتني
وتلك هذه غري إىل طراز، أحدث من للنور وأدوات ومدفأتها الخاص حمامها لها وكان
الخلفي الفناء عىل تطل نوافذها أن إال عيب من فيها يكن ولم والنعيم، الراحة وسائل من

الخطري. بالعيب يكن لم هذا ولكن العظيم، الطريق عىل ال
يف أعمل أني عىل الدالة وباألوراق الشقة عىل لالستيالء رسمي بأمر وتسلحت
املساكن إدارة رئيس مكتب إىل وتقدمت املرور، وجواز الحزب وببطاقة الوزراء، مجلس
ظريًفا الرجل وكان سوفيتي)، مواطن كل حياة يف كبري أثر له خطري موظف (وهو
هي الرسمية الوجهة من البيوت هذه وكانت الحكومة، رجال من الشأن ذوي لقاء تعود
العظيم، السيايس النفوذ ذوي املوظفني كبار إال يسكنها يكن لم ولكنها العمال»، «بيوت

العليا. السلطات رضاء حائزين داموا ما فيها ويقيمون
أن عليك يجب ولذلك كاملة؛ كلها أوراقك أن «يبدو املساكن: إدارة رئيس يل وقال
ذلك بعد تعود ثم املدينة، من الجزء هذا يف السيايس القسم رئيس ملساعد نفسك تقدم

يشء.» يف يضريك ال شكليٍّا إجراءً إال هذا وليس إيل،
هذه يف أن يل يبدو كان لقد األمر؟ وهذا السيايس القسم رجال شأن ما «ولكن –

الكفاية.» من أكثر األوراق
ورجال الحكومة طرق من طريق هذا ولكن شخصيٍّا، أنا يكفيني ما فيها «إن –
ا خاصٍّ شأنًا جانبيه عىل للسكن يجعل وهذا يوم! كل به يمرون العليا السياسية الهيئة

التعبري.» هذا صح إذا
يطل بيت يف أسكن بأن يل يُْسَمَح لن أني فهمت فوري، من إليه يرمي ما وفهمت
ذلك يف وجودي بأن الرسية الرشطة رجال يقر أن بعد إال الكبري فرهايسك طريق عىل
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ذلك عىل تطل ال مسكني نوافذ كانت ولو حتى ستالني، حياة عىل خطًرا يعد ال املكان
الطريق.

عنها وأجبت املعتادة األسئلة عيلَّ فألقى املختص السيايس القسم موظف إىل وذهبت
طلبي. عىل الرجل ووافق

حديثًا بناءً كان البناء أن ذلك مطلًقا؛ الشقة هذه يف أسكن أال الظروف تشاء ولكن
بعض كذلك يستلزم لحجراته الالزم األثاث إعداد وكان للسكن، إعداده بعد يتم لم
وهي البالد، خارج منصب يف تعييني فرصة األفق يف الحت األثناء هذه ويف الوقت،
يكن ولم اآلالم، بأشد ممتزجة أحالمي يف وأراها إليها أتوق كنت التي السعيدة الفرصة

برأي. املوضوع هذا يف يقطع أن قبل الجديد املسكن إىل االنتقال إىل داع ثمة
باإلعارة املتصلة األعمال أن البالد خارج إىل سفري موضوع أثار الذي وكان
كل يف األخصائيني املوظفني من مئات إرسال االتساع هذا وتطلب تتسع، أخذت والتأجري
وبهذا األمريكية، املتحدة الواليات إىل وبخاصة وكندا إنجلرتا إىل االقتصاد فروع من فرع
منها الخروج استطاعوا من كل عدد يفوق الروس من عدد البالد خارج يف الحياة ق تذوَّ
خبري مهندس فأنا الجديد، للمنصب يصلحون ممن وكنت كله، السوفيتي الحكم عهد يف
يشء السيايس سجيل يف يكن ولم النشاط، نواحي متعدد الخربة واسع التعدين، بصناعة
يكن لم أنه بيد التطهري، أيام يف قاسيته ما رغم األقل عىل الرسمية الوجهة من عيلَّ يؤخذ
ناحيتي من إثارته إن بل املوضوع، هذا بإثارة البادئ أنا أكون أن السياسة حسن من
خارج إىل السفر يف اإلنسان رغبة اشتدت كلما أنه ذلك مستحيلة؛ األمر واقع يف كانت
يفهمها أو — فهمها ييسء كيال الرغبة هذه إخفاء عىل حرصه زاد األيام تلك يف البالد

له. وإخالصنا السوفيتي للعهد والئنا عىل املرشفون — حقيقتها عىل
البالد تجارة يف شأن ذي موظف مع والتأجري اإلعارة شئون أبحث كنت أن واتفق
يف أريدها التي الوجهة الحديث ووجهت العهد، طويلة صداقة به تربطني الخارجية
أن عىل قادر رجل أمامه الجالس الشخص بأن له اإليحاء عىل أجرؤ ولم وحذق حذر
الفكرة هذه أدخل أن استطعت ولكنني حدودها، خارج يف الخدمات بعض للبالد يقدم

السماء. من عليه هبطت قد فكرة أنها له وبدا عقله، يف النرية
أعرف إني أمريكا؟ إىل السفر يف أندريفتش فكتور يا قولك «ما بقوله: وفاجأني

إليها.» أرسلوا الذين من أكثر البالد تلك يف رجال إىل حاجة يف أننا
يف هنا خطري بعمل أقوم أني إىل هذا قط، املوضوع هذا يف أفكر لم «إني فأجبته:

الحربي.» املجهود يف نفع ذا كنت إذا أنني عىل تعلم، كما الوزراء مجلس
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االستخفاف مظاهر من تصنعته ما يخدعه ولم األبله بالرجل هذا صديقي يكن ولم
الدوائر يف األمر هذا سأثري بأني تثق أن ولك األمر، هذا يف «سأنظر يل: فقال املباالة وعدم

الرأي.» صاحبة
بأن االعتقاد عىل أجرؤ أو بوعده سيرب أنه أظن أكن لم وإن فضله له وشكرت
ذلك من أسبوعني وبعد ديسمرب، شهر أواخر يف ذلك كان املرجوة، الثمرة سيثمر اقرتاحه
بأن قصرية لحظة نفيس وحدثتني مكتبه، يف خاص حديث إىل بمفيلوف دعاني الحديث
إحساساتي لذلك فثارت أمريكا، إىل السفر حلم اللذيذ بحلمي صلة لها تكون قد دعوتي

تقديري. يف مخطئًا كنت ولكني أعصابي، واضطربت
رميًا؛ به ُرِمَي موضوع يف ليستشريني دعاني إنه يل: قال بمفيلوف عىل دخلت فلما
وهذه الكربى، الهيئات إحدى عليها ترشف املعادن مصانع من عدًدا البالد يف أن ذلك
من وغريها القفقاس وشمايل ومولوتوف برسك وتوفوزي شليابنسك، يف منترشة املصانع
يسري ال فيها العمل إن بمفيلوف: وقال موسكو، يف الرئييس إدارتها مركز ولكن األماكن،

شأنها. من تصلح قوية يد إىل حاجة يف وإنها مرضيًا سريًا
عليها، اإلرشاف إليه أعهد به، أثق إنسان إىل أحتاج «وأنا قوله: ذلك إىل وأضاف
يف مكانك إىل وسأعيدك لدرجتك، تخفيًضا هذا يف أن تفهم أال وأريد الرجل، هذا وأظنك

هذا؟» يف قولك فما املصانع، هذه إىل النظام من شيئًا تعيد أن بعد الوزراء مجلس
لقد بل الخاطر، عفو جاء عريض رد كأنه بالقبول ردي يبدو أن يف واجتهدت
أني ذلك منه، رسرت أني فهي الحقيقة أما اليشء، بعض هذا ساءني قد بأني تظاهرت
البالد، خارج يف يعمل لكي مسئول إدارة رئيس عن الحكومة تستغنى أن أرجو أكن لم
الفرص من كثريًا يزيد ذلك فإن للمعادن مصانع بعض عىل مرشًفا موظًفا كنت إذا أما

الخارج. يف للعمل يل تتاح التي
التي املتصلة الطويلة املنخفضة األبنية من بناء يف املصانع هذه إدارة مركز وكان
البناء، ذلك يف مسكن يل وأعد الكرملن، عىل واملطلة األحمر، امليدان جوانب أحد تكون
التليفوني باتصايل املكان هذا من العمل أسري أن واستطعت املوظفني، من بعدد يل وجيء

الروسيا. أنحاء من كثري يف املوزعة املصانع بمديري الدائم
واستطعت قبل، من كانت كما مملة الجديد املنصب ذلك يف العمل ساعات تكن ولم
يف وكان القليل، إال منه أنال ال طويًال زمنًا ظللت أن بعد النوم من كفايتي أنال أن
رؤيتهم أهملت الذين أصدقائي ألقى وأن رأيت، مما أكثر موسكو من أرى أن وسعي
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تمر ساعة أترك أال عىل أعلمه ال لسبب وحرصت الصارمة، الوزراء مجلس بقواعد عمًال
ولعل الظروف، من بهم يحيط وما والناس وأحوالها، بالبالد علًما منها أفيد أن دون بي
وبني بالدي يف املقام بي يطول لن أنني الوقت ذلك يف ألهمتني قد عني خارجة قوة

مواطني.
فعلت ماذا ألعرف الناس من حويل من عقول أغوار سرب يف شديدة رغبة وتملكتني
قوة أدهشتني فقد إياهم، وتقديري وطني لبني حبي عنهم عرفته ما وقوَّى الحرب، بهم
الروس كان فقد السياسية، للحقائق وإدراكهم وفطنتهم الشديدة، محنتهم يف صربهم

الروسيا. حق من هو ما وللروسيا ستالني، حق من هو ما لستالني يؤدون السذج
وكانت فيه، شك ال وضوًحا هذا لنا ووضع لصالحنا، تتحول بدأت قد الحرب وكانت
املحاربون ولقي التاريخ، يف لها نظري ال رهيبة مجزرة ستالينجراد حول الدائرة املجزرة
بشريًا كان ذاته حد يف الرصاع هول أن عىل وصفه، عن اللغة تعجز ما األهوال من فيها

الغالبني. نحن فسنكون فناء حرب الحرب كانت إذا أنه ذلك بالنرص؛
يف إليها اإلمداد إرسال وتعذر تموينها، قواعد عن بعيدة األملانية الجيوش كانت لقد
يحاربوا أن عليهم فكان مألوفة، غري شدة السنة تلك يف برده اشتد الذي الشتاء فصل
وهو كثريون جنود وهم عتاد، من فيه كدسوه وما جنود، من امليدان يف جمعوهم بمن
عرضة كانت اإلمداد عليها تتوال لم إذا والعتاد الجنود ولكن شك، ذلك يف ما كثري عتاد
انقطاع، بال وبالحديد بالدماء امليدان إىل يقذفوا أن وسعهم يف فكان الروس أما للنفاد،
نصف األملان أفنى إذا إال ستالينجراد، أمام الروس بهزيمة ليعرتف الكرملن يكن ولم
الفلجا نهر امتداد عىل أُنِْشئَ قد جديد حديدي خط وكان بأجمعها، الروسيا سكان
تنقل املوقعة، طوال بانتظام عمله يؤدي الخط هذا وظل الرهيبة، املعركة لهذه استعداًدا
نفسه. النهر بطريق إليها تنقل والعتاد الجنود كانت كما الدامية، املدينة إىل اإلمداد عليه
الروس ودماء دمائهم الدماء: من بحر يف األملان وغرق األمر، آخر يف وانترصنا
وإن األملاني الزحف وقف عن أهميته يف يقل ال آخر فضل النرص لهذا وكان أنفسهم،
قد األحمر الجيش أن ذلك قدره؛ حق يقدروه لم أو عنه غفلوا ألنهم الناس يذكره لم
لقد فرقة، أربعني أو ثالثني لتسليح يكفي ما األملانية األسلحة من الواقعة هذه يف غنم
ولكن أعدائهم، بأسلحة يحاربوا أن األملان القواد عىل أشار الذي هو أملاني كاتب كان
إذن واجبنا ومن ستالينجراد، واقعة بعد النصيحة بهذه عملوا الذين هم الروس القواد
والتأجري اإلعارة قانون بمقتىض أمريكا من الحربي العتاد من جاءنا ما إىل نضيف أن
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لقد السوفيتي، الهجوم نجاح بذلك لنفرس ستالينجراد يف األملاني العتاد من كسبناه ما
أكثر تشمل ١٩٤٤م سنة ونوفمرب ١٩٤٢م سنة نوفمرب بني فيما الروسيا غنائم كانت
ميدان، مدفع ألف وخمسني وخمسة دبابة، ألف عرش وسبعة طائرة ألف أربعني من
كثريًا إن نعم بندقية، ألف وخمسمائة ومليونًا رشاش، مدفع ألف عرش وثمانية ومائة

صدره. إىل هتلر أسلحة وتحولت فأصلح إصالح إىل يحتاج كان األسلحة هذه من
كل شأن ذلك يف شأني بالنرص، لبالدي وأدعو ستالينجراد معركة أرقب وكنت
لم هذا أن عىل البالد، يف القائم الحكم نظام بإزاء شعوره يكن مهما سوفيتي مواطن
مسألة حول بحث من يدور كان ما نتيجة يف التفكري من نفسه الوقت من يمنعني يكن

البالد. خارج إىل سفري
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التأهبللسفر

سفري جواز واستُْخِرَج ١٩٤٣م، عام من يناير شهر يف أمريكا إىل للسفر أستعد وأخذت
نادرة حرشة كأني الستة الشهور هذه يف وشعرت السنة، تلك من يوليو شهر يف فعًال
والحيوان الحرشات علماء من جيوش حولها ومن ضخم، معمل يف دبوس طرف عىل
وجه، كل عىل ويقلبونها ناحية كل من يدرسونها العلماء، من إليهم ومن والكيميائيني
وكأن األنظار، عن خافية عيوب من يف ما ملعرفة والبحث االهتمام موضع أصبحت فقد
الضعيف شخيص عن الكشف هو واحد، لغرض ُحشدت قد كلها العظيمة الدولة قوى
كانت وأيٍّا مركزهم كان أيٍّا ورفاقه، وأصهاره أهله ومعرفة واملكانية، الزمنية وأبعاده

درجتهم.
تلو األسبوع فقضت ارتيابها يف حد أقىص إىل الفاحصة الباحثة الدولة هذه وذهبت
عن الفحص بهذا تكشف أن تستطيع كي وأعصابي عقيل عن تفحص وهي األسبوع
نتيجة، غري إىل انتهيا قد واالستقصاء الفحص هذين أن األشياء أعجب ومن نفيس، خبيئة
— االشرتاكية السوفيت جمهوريات اتحاد من الفرار اعتزامي وهو — الرهيب رسي وظل

سواي. أحد عليه يطَّلع لم نفيس قرارة يف مستكنٍّا
الرويس الشعب أفراد أحد ابن كرافتشنكو فكتور عن العظيم الفحص وبدأ
املستخدمني إدارة مكتب يف السوفيتي واملهندس الشيوعي، الحزب وعضو املغمورين،
وهو شتوب، الرفيق هو عليه املرشف وكان الخارجية، التجارية الشئون لوزارة التابعة
مؤدب سميكني، منظارين عينيه عىل يلبس الشكل غريب الجسم ضئيل بريوقراطي رجل
كل سواء، لديه فكلهم عنهم، يتحرى الذين الرجال أقدار بني قط يفرق ال ولكنه لقائه يف
من حرشاته بني ما أما ويصنفها، املعلومات من إليه يصل ما يثبت أن عمله من يهمه ما

املختصني. الخرباء من غريه عنها ويفحص فيحددها دقيقة فروق
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أبوي سرية إىل منها انتقل ثم مولدي، يوم من سريتي شتوب الرفيق واستقىص
وأصهاري، أقاربي من نسبي شجرة وفروع أعمامي وأبناء وأقاربي وإخوتي وجدي
دقيًقا، تقصيًا وأولئك هؤالء تاريخ وتقيصِّ الخاص، مكانها يف منهم طائفة كل ووضع
أصدقائي عن بأسئلة الطويل وتاريخي الضعيف لشخيص رسمها التي الصورة أكمل ثم

العمل. يف قضيتها التي الطوال السنني خالل عميل يف ورفاقي
وقد األيام، من مىض فيما مرات عدة الطويل التاريخي االختبار هذا اجتزت لقد
السياسية والهيئات املسلحة القوى وسجالت الحزب، سجالت يف سريتي دقائق كل سجلت
حياتي حوادث من حادثة ثمة وهل العادية، وغري العادية التطهري سجالت ويف العليا،
الضخمة؟ ملفاتهم من مكانها يف يضعوها فلم السيايس القسم رجال عنها غفل املاضية
عنها، االستغناء بله املعتادة، الطويلة املراسم تقصري يف قط يفد لم كله هذا لكن
أحد إىل الحكومة فيها تتعرف مرة أول هذه أن مفرتًضا عمله يف شتوب الرفيق وسار
لهذا وأصبح ومراجعة، بحث دون وسني ولقبي اسمي يسجل لم أنه منه وبلغ رعاياها،
أرسار بحث يف والتعمق السوفيت، املواطنني عن الفحص يف اإلمعان وهو العجيب العمل
أصبح السياسية؛ وآرائهم أرسارهم من خفي عما والكشف حني، إىل حني من حياتهم
العمل هذا أضحى لقد السنني، مر عىل كسبها رمزية أهمية نفسه يف العجيب العمل لهذا
وإظهار املجموع، شأن من لإلعالء الفرد إذالل بها يراد التي املراسم من ذاته حد يف
رس أي إخفاء وكان وأبهتها، الدولة عظمة أمام الحقري الذليل املسكني الخاضع اإلنسان

لقدسيتها. وتدنيًسا بالدولة كفًرا يعد ضئيًال تافًها يكن مهما عنها
متناسقة تكون أن بد ال فاألجوبة األخطار، بأعظم محفوًفا االستقصاء هذا وكان
ال الرشطية والدولة السابقة، املرات يف منها أُْعِطَي ما ومع بعض مع بعضها متفقة
نفسه ناقض أو ذاكرته املستجوب خانت فإذا فيها، خلًطا وال اإلجابة من تملًصا تطيق
مواطن من وكم والغضب، االرتياب رضوب أشد ذلك أثار صغريًا تافًها كان أيٍّا تناقًضا
من ناشئ األقارب يف خلط أو التواريخ، يف قليل اختالف مستقبله عىل قىض سوفيتي

ذاكرته! يف ضعف
أخي زوجة خالة فريا أن الضخم املنظار ذو النظر القصري شتوب تأكد أن وبعد
جمهوريات اتحاد كيان يهدد خطًرا ليست — شخصية معرفة بها يل تكن لم والتي —
طائفة إيلَّ فقدم بحثه نقاط من الثانية النقطة إىل الرجل انتقل االشرتاكية، السوفيت
الثاني، اليوم يف األجوبة مكتوبة إليه وأردها منزيل يف معي آلخذها املكتوبة األسئلة من
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عىل دليل كله هذا ألن منه؛ شيئًا أمحو أو أرمجه أو أكتبه فيما أغري أن من وحذرني
واحرتام واألناقة بالدقة االهتمام شديدو والباحثون اإلجرام، عىل دليل والرتدد الرتدد،

املرعية. األصول
اإلجابات من املطلوبة بالصور وجئت شعرة، قيد عنه أَِحْد ولم أُِمْرت بما وصدعت
التالية: الرسالة تلقيت وضعها من أيام بضعة وبعد أضعها، أن إيلَّ طلب حيث ووضعتها
طلبك»، يف فسنرسل البالد خارج إرسالك إىل الحاجة دعت وإذا الحايل، عملك يف «استمر
هذا اجتزت فإذا دقيًقا، بحثًا اآلن أبحث أني املعنيني ذات السوفيت لغة يف هذا ومعنى

أخرى. مرة فسأبحث االختبار
وأنا وظننت الجديد، املنصب يف األمل أفقد وكدت نحوها أو أشهر ثالثة ومرت
أفراد أحد سرية يف أو سريتي يف سوداء نقطة وجدوا قد األمور والة أن حزين مكتئب
بعد املطرية أبريل شهر ليايل إحدى يف منزيل إىل جئت ثم أمري، عيلَّ أفسدت أرستي
غريبة رسالة فوجدت التعب، شدة من القوى منهوك ساعة، عرشة أربع دام مضن عمل
هذه يف ما وكان التليفون، أرقام من ا خاصٍّ رقًما أطلب أن فيها أمرت وقد انتظاري، يف
كانت فقد الذكر، السالفة االستقصاء مراسم مع االتفاق كل متفًقا غرابة من الرسالة
واألمل، الخوف فيها ويتناوبه قلبه فيها يخفق دقائق بضع لإلنسان تهيئ الطريقة هذه
الدولة. مناصب أعىل إىل الرقي وبني الرشطة رجال متاعب بني ما معناها يختلف فقد

الشئون وزارة موظفي من كبريًا موظًفا إال يكن لم الرقم صاحب أن واتضح
ذكر عدم من الرسالة هذه مرسل عىل عادت فائدة أي أعرف ولست الخارجية، التجارية
من أوافيه أن وأُِمْرت املستقبل، يف الفائدة هذه أعرف لن أني الظن وأكرب فيها، اسمه
يف انتظاري يف سيكون للمرور جواًزا إن يل: وقيل الوقت، تأخر من الرغم عىل فوري
الخوف عني أذهبت وقد الخارجية التجارية الشئون وزارة إىل وهرولت النوافذ، إحدى
حجرة يف نفيس ألفيت أعصابي فيه اضطربت طويل انتظار وبعد الجديد، األمل موجة
كان وإن شتوب، من شأنًا وأعظم ذكاءً أكثر موظف من األسئلة من طائفة أتلقى أخرى

الوجوه. سائر من به شبيًها هذا عدا فيما
مزاجي عىل والفينة الفينة بني ونعرج ، مايضَّ بيداء يف نرضب ساعات ثالث وظللنا
األسئلة ببعض عيلَّ يحتال أو يطاردني، وتارًة يقودني تارًة السياسية، وآرائي السيايس
يعود أو إخفاءه، حاولت قد أكون أن عىس عما فأفصح يضللني أو فأكبو، ألزلَّ املاكرة

غرة. عىل يأخذني لعله قبل من سأله سؤاًال عيلَّ فيلقي فجأة
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ولكنه بعمله، خبريًا التجربة كثري الحيلة واسع ماكًرا رجًال كان سائيل أن والحق
والحذر، الحيطة بشدة عليه ويمتاز تجربة، عنه يقل ال شخًصا ينازل املرة هذه يف كان
ودروجان جرشورن لألستاذين: فيها تتلمذت التي الليايل من أفدته ما أعظم وما
أضناهما قد واملسئول السائل كان حتى صباًحا الثانية الساعة وافت أن وما وأمثالهما،
بضعة بعد أعود أن إيلَّ طلب أن بعد فانرصفت فيه، االستمرار عن عجزا حتى العمل

خاصة. استمارات مللء أيام
األسئلة من طائفة عن بالكتابة أجيب الوقت ذلك من أيام بضعة بعد نفيس وألفيت
يف ساخرة وثيقة هذه كانت لقد ومواربة، مداجاة كلها حياتي يف رأيت ما أكثر هي
بريئة املاضية االختبارات جميع معه بدت حد إىل أسئلتها، يف محرية دقيقة فروضها،
مخادع، كاذب رويس مواطن كل أن باالفرتاض تبدأ وثيقة فهي إليها، قيست إذا تافهة
رقم وكتابة إياها توقيعي وقت يحن فلم إنساني، هو ما لكل االحتقار بروح تميض ثم
نفيس ذلت وحتى جسمي جميع من يتصبب العرق كان حتى فيها، الحزبية بطاقتي

عيلَّ. وهانت
العجيبة، الطقوس هذه يف الثانية الخطوة أخطو أن أُِمرت األسئلة من فرغت فلما
وكفايتي شخصيتي عىل الدالة الرسائل من جمعه أستطيع ما كل أجمع أن وهي
التي الحزب منظمات جميع من والتجارية الصناعية األعمال ويف السياسة يف ونشاطي
املكاتب هذه إن نعم أخريًا، فيها أشتغل كنت التي الصناعية واملرشوعات فيها، عملت
السيايس القسم سجالت تحتويه ما إىل شيئًا تضيف أن وسعها يف يكن لم واملصانع
الوثيقة هذه ولكن رسميني، غري جواسيس ومن رسمية مصادر من جاءتها تقارير من
كبرية بطائفة االتصال العمل هذا واستلزم عنها، التجاوز املستطاع من يكن لم املقدسة
أن وسعهم يف كان والذين األيام، من يوم يف معهم اختلفت الذين والهيئات املوظفني من

ذلك. أنفسهم لهم سولت ما إذا عيلَّ يقضوا
الجمهورية وزراء مجلس يف الحزب لجنة رئيس ميتوروف الرفيق إىل أوًال وتقدمت
ووصلت اللقاء، موعد عىل تليفونيٍّا معه واتفقت االشرتاكية، السوفيتية االتحادية الروسية
الحزبية وثائقي عىل الحراس وأطلعت املحدد، املوعد يف فيه يعمل الذي البناء باب إىل
وصلت فناءً، واجتزت باملرور جواًزا وأُْعِطيت عنها، ففسحوا الداخيل مروري وجواز
دقيًقا، فحًصا سفري جواز عن فحص وهنا الحزب، لجنة تشغلها التي الدار إىل بعده
وصلت وملا الرسمية، الوثائق عىل امللصقة الشمسية بالصورة وجهي مالمح وُضوِهيَت
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الوجه متجهم السيايس القسم رجال من بحارس التقيت اللجنة تشغله الذي الطابق إىل
فلما قبل، من عرفته ما كل من أدق دراسة وجهي ومالمح أوراقي اآلخر هو يدرس أخذ

.٥٠٣ رقم الحجرة إىل أذهب أن إيل طلب الدراسة هذه من فرغ
هذه يف خطريًا منصبًا أشغل أكثر ال الوقت هذا من أشهر بضعة قبل كنت لقد
أن حقهم من يكن لم ولكنهم املرات، مئات الحراس هؤالء رآني ولقد نفسها، الهيئة
منذ السيايس لوني غريت قد أكون أن خشية املفروضة، الرقابة عن شعره قيد يرتاخوا
وتحت معي اشتغلوا ونساء برجال الحجرة إىل املوصل الدهليز يف ومررت الوقت، ذلك
أشد متحفظني كانوا معظمهم ولكن ودية، مقابلة منهم قليل عدد وقابلني رياستي،
ِلَم يعرف من منهم وليس الوزراء، مجلس يف أعمل أعد لم أني ذلك لقائي؛ يف التحفظ
بي. بالرتحيب للخطر أنفسهم يعرضوا أن حينئٍذ يسعهم يكن ولم املنصب، هذا غادرت
الرسمية الواجبات يتعد لم ولكنه املجاملة، بعض ميتوروف الرفيق وجاملني
عيل يبدو ما سبب عن سألني أن القديم الود دالئل من أظهره ما كل وكان الشديدة،
يف منصبي تركت مذ الطعام من كفايتي أجد ال بأني فصارحته وشحوب، حرية من
هو «مجلسه» بأن الضمني االعرتاف هذا عن الرضا ابتسامة فتبسم الوزراء، مجلس
من كثريًا خلقت قد الحرب أن عىل ووافقني الزعماء، من الجدارة ألصحاب املمتاز املكان

أجله. من جئت الذي العمل يف نتحدث أن إيلَّ طلب ثم التموين، أمور يف الصعاب
بالخبز مثقلة كبرية صفحة تحمل الجسم ضئيلة امرأة الحديث هذا خالل يف وجاءت
بالسكر. املحىل والشاي والزبد املحفوظ واللحم والبيض، الخنزير ولحم الهش، األبيض
كما والتأجري اإلعارة ثمار من وهو أمريكا من هذا «كل الطعام: يلتهم وهو وقال

تعلم.»
األسس، من غريه عىل أو والتأجري، اإلعارة أساس عىل معه األكل إال يدعني لم ولكنه
لجنة عمل عن سألني كما الحارض عن راض أنا هل فسألني الدُّبل،1 بني أسئلته وواصل
أراد التي السمجة الفجة األسئلة من ذلك إىل وما عليها، أرشف التي املصانع يف الحزب
له الباعث يكن ولم املحبوب، ولزعيمنا للحكومة والئي من يستوثق أن أخرى مرة بها
اإلفصاح إىل يدفعني ا حدٍّ البله مني بلغ قد أنني اعتقاده أو بعمله عنايته هذا عمله عىل

الكبرية. اللقمة وهي ُدبلة جمع الدُّبل 1
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التقليدية للخطط تنفيذًا كله هذا يفعل كان بل الشكوك، من يساورني ما بعض عن
املرسومة.

الرفيق مع األمر هذا يف سأتحدث توصية؟ خطاب مني «أتريد األمر: آخر يل وقال
غًدا عيلَّ تمر أن وعليك األمور، تلك يف كثريًا يفكر أن اإلنسان واجب من ألن ذلك أتكني؛

الظهر.» حوايل
يف متعدد بحث من أمسه يف حدث ما مثل معي وحدث الثاني اليوم يف وجئت
حرضة يف باملثول رسميٍّا يل أذن حتى كالعادة االستقبال حجرة يف وانتظرت أوراقي،
واملعملية السياسية مواهبي عىل يثني طيب خطاب عىل وحصلت مريونوف، الرفيق
أخرى توصية خطابات عىل التالية األسابيع يف وحصلت أشتهي، ما عىل األمور وجرت
فيها، الحزب شعبة أمني ومن بها أعمل كنت التي للمصانع العامة اإلدارة رئيس من
عقيدتي وُسِربَت بحثها، وأعيد وجهي مالمح وبُِحثَت وتكراًرا، مراًرا الوثائق هذه وُقِرئت
أبعد عمًال كله الظاهر البحث هذا وراء أن عيلَّ خافيًا يكن ولم املرات، مئات السياسية
املختصة اإلدارة يد عىل وعقليتي حياتي تفاصيل فيه وتُبَْحث ورائي من يجري غوًرا منه

الداخلية. لوزارة التابعة
بأن األمر تلقيت فقد االختبار، اجتزت أني عىل القاطع الدليل األمر آخر وجاءني
طبيٍّا، عيلَّ ليُْكَشَف الخارجية، التجارية الشئون لوزارة التابعة الطبية للعيادة نفيس أقدم
من يومني وبعد لوجهي، رسمية صورة الستخراج الوزارة هذه ملصور بعدئٍذ أذهب ثم
ميكويان الرفيق أعوان أكرب ومن الوزارة وكيل لبدف الرفيق أقابل أن كلفت الوقت ذلك

نفسه.
يكتبان وكانا يساره، عن واآلخر يمينه عن أحدهما مساعدان: بلبدف يحيط وكان
مزخرف مكتب خلف يجلس وكان له، األوىل زيارتي أثناء يف أوراًقا له ويقدمان مذكرات
األلوان ذات الرشقية الطنافس بني الكبرية حجرته وسطه يف أعلمه ال لسبب قاتم
وغريهم ومكويان ومولوتوف ستالني صور الحجرة جدران من عليه وتطل املتماوجة،
أوراق من صوًرا يحتوي أنه يف أشك أكن لم ضخًما ا ملفٍّ أمامه ورأيت الزعماء، كبار من
من أُْرِسَلت التي الخاصة التقارير ومن إيلَّ، َهت ُوجِّ والتي الحرص يخطئها التي األسئلة

أعرفها. ال خفية مصادر
عن فسألني جديد، من األسئلة إيل يوجه أخذ ثم الرسمية التحية لبدف وحياني
وسعه يف ليس أنه يف شك ثمة يكن ولم للحزب، انضمامي وتاريخ رأيس ومسقط اسمي
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يكن لم أنفسهم الوزارات وكالء ولكن املرات، عرشات عنه أجب لم سؤاًال إيلَّ يوجه أن
قد كأني وحماسة بجد وأجبته املرسومة، املقدسة الخطط عىل يخرجوا أن مقدورهم يف
التي األوراق ملف قلب حتى انتظرت ثم صياغتها، دقة وأذهلتني األسئلة جدة راعتني
وعبس وقطَّب تارًة وتبسم ذاك، يف وأخرى املكان هذا يف فقرة عىل نظرة ألقى أو أمامه
شفة، ببنت ينبسان ال ووقار صمت يف يجلسان األثناء هذه يف ومساعداه أخرى، تارًة
الذي املحور شك غري من ستكون قصرية عبارات حني إىل حني من عليهما يميل وكان

لرئيسه. تقريره عليه يدور
حسن طيتان، له ضخم عنق ذا املنكبني، عريض الجسم، ممتلئ رجًال لبدف وكان
مطلًقا يتفق ال حد إىل لطيًفا بالجمال، وجهه يصف أن اإلنسان يستنكف ال املعارف،
وعجبت عظيمة، فطنة ذي غري الرجل أن وأيقنت الجافة، الرسمية وعاداته عباراته مع
الغليظة أصابعه وأبرصت يديه، عىل نظري وقع ثم السامي، املنصب هذا إىل وصل كيف
عىل قادرتان قاسيتان يدان اليدين هاتني أن يل والح الكثيف، بالشعر املكسوة املكتنزة

العنف. أعمال
الخطرية التبعات كرافتشنكو رفيق يا تقدر «هل ووقار: جد يف األمر آخر وقال

البالد؟» خارج يف عمل إليه يُْعَهد من عىل امللقاة
طويًال.» ذلك يف فكرت وقد أقدرها، «نعم –

الحزب.» فيك وضعها التي بالثقة خليق أنك تثبت أن «عليك –
لبدف.» رفيق يا ذلك «سأحاول وحماسة: تواضع يف فأجبته

قريبًا!» أخرى مرًة نلتقي أن وأرجو الرأي، عليه يستقر ما «سنبلغك –
يل صديق طريق عن رسي مصدر من علمت الوقت ذلك من أيام خمسة وبعد
الهيئة عضو ميكويان، إيفانوفتش أنستاس أن الخارجية التجارية الشئون وزارة يف
ووزير الدولة، عن الدفاع لجنة وعضو الوزراء، مجلس رئيس ونائب العليا السياسية
فيه يويص املركزية الحزب لجنة إىل خطابًا بيده ع وقَّ قد الخارجية، التجارة شئون
املصانع إدارة يف عميل أرصف ذلك مع وظللت األمريكية، املتحدة الواليات إىل بإرسايل
اإلدارة من رسالة قليل بعد وجاءتني أخرى، وجهة الحني ذلك من اتجهت أفكاري ولكن
أرقام من ا خاصٍّ رقًما أطلب بأن تأمرني مواثقتنا يف الرئييس للمكتب التابعة الرسية
عيلَّ ردت فقد الرسية هذه إىل يدعو ما ثمة يكن لم أنه أخرى مرة يل وتبني التليفون،
املكان ذلك إىل أذهب أن إيلَّ وطلبت الخارجية التجارية الشئون وزارة يف املوظفات إحدى

الثاني. اليوم صباح من عرشة الحادية الساعة يف
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الحربية، والوثائق النقابة ودفرت املرور وجواز الحزب بطاقة معك «وليكن يل: وقالت
تماًما.» عرشة الثانية الساعة يف آخر مكان إىل وستذهب

وقابلني خمسة، أو حراس أربعة مروري أجاز أن وبعد حرفيٍّا، األوامر هذه ونفذت
الشيوعي للحزب املركزية اللجنة مكاتب إىل أتجه أن أمرت السيايس للقسم تابع موظف
وتلك الزائد التخفي هذا كرامته تطلبت الذي اآلخر» «املكان هو هذا وكان العام،
لجنة تشغله الذي البناء إىل ورست املرور، جواز وأعطيت العقيمة، الرسمية اإلجراءات
الرخام. من واسعًة درًجا فوري من صعدت ثم أخرى مرة أوراقي بحثت وهناك الحزب،
عىل قائم الرخام، من مصنوع لستالني، تمثال الدرج من األوىل البسطة عىل وكان
السخرية، إىل يدعو مما العزلة هذه يف النابليونية نظراته وكانت أيًضا، الرخام من قاعدة
للسخرية، وإثارة عزلة األول عن يقل ال لستالني آخر تمثال الثانية البسطة من عيلَّ وأطل
ثالثًا، ستالينًا فيها رأيت بالبسط، مفروشة حجرة إىل بعدها أُْدِخْلت لحظة هنا وانتظرت
املختص، املوظف أقبل حتى صحبته يف وبقيت الحائط، عىل معلق املرة هذه يف ولكنه
لصورهم املتعددة املواقف يعدمون ال السوفيت واملصورين املثَّالني أن يف شك من وما
«حدثني يل: قال ثم كاملة دقيقة يفَّ وأحدق الكبري مكتبه خلف املوظف وجلس وتماثيلهم،
الذي فإن أوراقك، يف املدونة إجاباتك من عنك أعرفه ما تعيد أال وأرجوك نفسك، عن

السيايس.» ومزاجك الحياة إىل نظرتك هو يهمني
لم أفكار أو حقائق عن عقيل يف وأبحث عشواء، خبط أقوايل وألقي أتحدث وأخذت
الحديث ووجه الرجل فقاطعني املكتوبة، واألوراق السابقة األسئلة يف وتنقيبًا بحثًا تُْقتَل
عليها يسري التي السياسية حسن يف ما يوًما ارتبت «هل وسألني: املقصودة الناحية إىل

الحزب؟»
متاعب لنفيس أسبب أن أشأ لم ألني وذلك قط.» هذا يحدث «لم فوري: من فأجبته

بها. يل حاجة ال
أنت أصابك حني التطهري أوقات ويف الجماعية املزارع تنظيم أوقات يف «حتى –

الوقت؟» ذلك يف حتى العامة الحزب سياسة يف أنت تشك ألم األذى؟ بعض
العامة.» الحزب سياسة يف قط أشك لم «ال، –

روقبت، فقد ١٩٣٧م ١٩٣٦م، عامي يف نيقوبول يف العنت بعض القيت «ولكنك –
وقتئٍذ؟» موقفك كان فماذا ذلك، إىل وما وسئلت

أعرف كنت فقد بالقليل، ليس غضبًا وغضبت الحال، بطبيعة ذلك حريني «لقد –
األلم.» بعض لذلك وتأملت بريء أني
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كان فقد هذا، عىل يلومك أن إنسان وسع يف وليس فهمه، يصعب ال مما «هذا –
وهل املسئولني، الدولة رجال أعداء استؤصل ولقد وقتئٍذ، والتغايل التطرف من يشء ثمة

والغضب؟» األلم ذينك من يشء كرافتشنكو رفيق يا اآلن لديك بقي
يبق لم «كال، فوري: من وأجبت املعقول، غري السؤال هذا عيلَّ أُْلِقَي حني وابتسمت
إذالل من منهم لحقني ما وأمثالهما ودرجان لجرشجورن وقتئٍذ وحمدت يشء»، منهما

ومهانة.
األسئلة أن يف شك من وما الزمان، من ساعتني املحزنة الساخرة املهزلة هذه ودامت
التي السياسية بآرائي املتعلقة الخطرية األسئلة هي أثنائها يف إيلَّ ه توجَّ كانت التي
وسع يف كأن أو السوفيتية، الحياة يف للرصاحة مكانًا ثمة كأن املوضوعة، املراسم تحتمها
ألفاظ من بأكثر اآلخر إىل يبوح أن عىل أحدهما يجرؤ أن مرة ألول التقيا إذا رفيقني
املوظف، هذا وبني بيني «الحديث» طال وكلما البالد! أهل عليها مرن التي والخداع الرياء
عن رًضا وازددت واملخادعة، التصنع مظاهر من أتقنته ما وأظهرت بنفيس ثقة ازددت
أحيط الوقت هذا كل يف وكنت املرسومة، خططه كل عىل أتغلب أن استطعت ألني نفيس؛
الخداع هذا من قليل عما سأتحرر «سأهرب! لنفيس: وأقول أمامي الذي املنظر بأطراف

أكافح.» وأن أتحدث أن وسعي يف وسيكون يطاق! ال الذي الفزع وهذا الرهيب،
أن عىل رأيه استقر قد أنه الظن وأكرب سائيل، يف قوي أثر له كان حديثي أن واتضح
الشاذة األفكار ومن فيها، املرغوب غري الشكوك من خاٍل وأنه املطلوب، الطراز من عقيل
جديرة أفكار ولكنها األفكار، من قليل إال عقله يف ليس رجل أني اعتقد ولعله املنفرة،
عىل ضغط حني وشعرت النرية، األفكار من تكن لم وإن عليها االعتماد يمكن بالتقدير

عني. راٍض أنه الثقيلة بيده يدي
أيام أربعة بعد املركزية اللجنة رأي عليه استقر ما ستعرف وأظنك يومك، «طاب

خمسة.» أو
أمًرا املعدنية األنابيب ملصانع العامة اإلدارة تلقت فقد مصلحتي، يف القرار وكان
اليوم يف نفيس وعرضت الخارجية، التجارية الشئون وزارة لطلب إجابة طريف بإخالء
بالد يف الخارجية التجارة لوزارة التابعة الغفل املواد السترياد العامة اإلدارة عىل الثاني
عىل تحتوي الرسية األوراق من ضخمة مجلدات اإلدارة هذه وأسلمتني جميعها، االتحاد
وبأحوال والتأجري، اإلعارة بأعمال علم عىل أكون كي وأدرسها ألقرأها وأوامر تقارير
بها سأتصل التي املعادن بمصانع الخاصة التفاصيل وبجميع األمريكية، الصناعة

البالد. تلك يف معها وأتعامل
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املرة هذه يف وأُْعِطيت املركزية، للجنة العام املركز إىل أخرى مرة استُْدِعيت ثم
أقر وثيقة وأوقع أعيدهما، ثم وعناية بدقة فوري من أقرأهما أن وأُِمْرت رسيتني، نرشتني
عليها يسري أن يجب التي السلوك قواعد النرشتان وترسم يحتويانه، بما ُمِلمٌّ بأني فيها
من مخالفتها عىل يرتتب ما عىل خاص بوجه وتنصان البالد، خارج يف الحزب أعضاء
التي الصورة منه تُْمَحى ولن الدهر، أبد عقيل يف فيهما قرأت ما خالصة وستبقى جزاء،

السوفيتي. غري العالم ألحوال السوفيتية الحكومة تتخيلها
به، يأمرون ما كل يف الرؤساء طاعة توجب مشددة، أوامر النرشتان واحتوت
إغراء من الرأسمالية البالد يف الحياة له تتعرض بما التحذير إىل ذلك من انتقلنا ثم
فصورتاها البالد، تلك يف للحياة مًعا ومغرية مخيفة صورة ورسمتا وتضليل، وغواية
منهم وتحصل السوفيت املواطنني عىل تحتال أن همها كل داعرة، منحطة معادية حياة
زائروها يكنه ما عىل تقيض أن إال البالد تلك لحكومات غرض وال بالدهم، أرسار عىل

بالدهم. لحكومة والء من الشيوعيون
الرذائل تيار يف يندفعوا أن يوشكون ملن مشددة أوامر هذا فوق النرشتان واحتوت
أن من تحذرهم الساحرات، والعاهرات الفاسقني األعمال برجال ويتصلوا السياسية،
يناقشوهم وأال املوضوعات، من موضوع أي يف رضورة غري من الكفرة أولئك إىل يتحدثوا
يبيعونا أن وعرضوا بعضهم إلينا تقدم ما فإذا األحوال، من بحال السياسية الشئون يف
قنصلية أقرب إىل العارضني هؤالء نحيل أن علينا وجب األرسار، من نحوها أو «وثائق»
السائل هذا أن فلنعتقد السوفيتي االتحاد بالد يف الحياة عن سائل سألنا وإذا سوفيتية،

البالد. أعداء خدمة يف جاسوس إال هو إن املنقب
من الفارين بالروس األحوال من بحال نتصل أال خاص بنوع النرشتان علينا وتشدد
التي الكتابات عن البعد كل نبتعد أن ويجب لبالدنا، «املعادية» الكتابات نقرأ وأال البالد،
املعادين الشياطني أن ذلك الروسية؛ للثورة املعادون املهاجرون البالد خارج يف يذيعها
وينرشون الهواء، متن عىل «املعادية» الخطب يذيعون مكان، منهم يخلو ال للسوفيت
حالنا ساءت وإال هؤالء، من نفرَّ أن واجبنا ومن البيضاء، الشاشة عىل املعادية الصور

إيماننا. وتزعزع
جذاب ولكنه حقيقته، يف فاسد نظام الرأسمالية إن املطبوعة: القواعد هذه وتقول
للهجمات آن كل يف معرضة السوفيتية فضائلنا فإن هذا أجل ومن ظاهره، يف ُمْغٍر
الرأسماليني، املرتفني ألقوال نستمع فال آذاننا نصمَّ أن إذن علينا والواجب الشديدة،
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يف الطليق الفساد فيها يكمن مقنعة خورات ما إال الرأسمالية الفنادق خري وليست
نبتعد أن البالد خارج إىل مسافرون ونحن علينا ويجب األبرياء، السوفيت رجال انتظار
حاولت فإذا جميلة، امرأة قمرتنا أو غرفتنا إىل جاءت إذا الخطر منطقة عن فورنا من
لساعتنا. منها نفرَّ أن علينا وجب إلينا تتحدث أن الروسية تتكلم كانت إذا سيما وال امرأة
يتعرض التي املغريات من النساء بعد الثانية املرتبة يف تأتي إنها الخمر: عن وقيل
ليليٍّا ناديًا أو حانة ندخل أال لنا ينبغي ولذلك بالدهم؛ خارج يف السوفيت املواطنون لها
كان إذا إال اللسان، عقدة تحل التي الخمور تقدم حيث الفساد أماكن من شابههما ما أو
املبعوث اضطر ما وإذا الكبار، الرؤساء من وبإذن معني لعمل فيها دخولنا من بد ال
الحذر شديد يكون أن عليه وجب عامة أو خاصة مأدبة حضور إىل الصالح السوفيتي

األرسار. من برس يبوح ال حتى
صدورنا، حنايا يف بها نحتفظ أن علينا يجب التي الرهيبة األرسار تلك هي ما تُرى
شيئًا تذكر ال املكتوبة القواعد إن منا؟ الصطيادها شباكه الخارجي العالم ينصب والتي
سادة يخافه ما أخوف إن الوضوح، كل واضًحا بدا السؤال هذا جواب ولكن منها،
البالد أعداء ينرشها والتي للسوفيت»، املعادية «الدعاوة يؤيد ما منا يصدر أن الكرملن
إيلَّ طلب التي القواعد إليها تشري التي «األرسار» أما والنارشين، والخطباء الكتاب من
الشامل، العام والظلم والسخرة، االعتقال بمعسكرات املتصلة الحقائق فهي قراءتها
شأنه من ما وكل االشرتاكية، السوفيت جمهوريات اتحاد يف املنترش الخلقي والفساد
ان لتعدَّ النرشتني هاتني أن والحق السوفيتية، الدعاوة تصورها التي الصورة يشوه أن

فساد. من حكمهم عليه ينطوي ما عىل أنفسهم السوفيت الحكام من شهادة
يلجأ التي الخداع أساليب بكل األجنبية الحكومات تتهمان هذا عن فضًال وهما
إىل الوافدين لألجانب معاملتها يف السوفيتية الهيئات من وغريه السيايس القسم إليها
منا ق ستُْرسَ سفرنا جوازات وأن أمريكا، يف ستفتش أمتعتنا بأن تنذراننا فهما البالد،
النساء وأن لها، سيُْستَمع التليفونية محادثاتنا وأن علينا، التجسس عىل بها ليُْستَعان
يف سنقيم أمريكا يف أننا القواعد هذه تخفي وال بنا، ويمكرن علينا سيدسسن الفاتنات
يف الحذر شديدي نكن لم فإذا صديقة، بأنها البالد تلك تظاهرت وإن لنا معادية بالد
الطمع فيها ينبت التي الرأسمالية األوحال يف آذاننا إىل فسنغرق نخطوها، خطوة كل

االشرتاكي. الوطن عىل والحقد والرتف
أن عيلَّ كان وتحذير إنذار من النرشتان حوته ما كل فهمت بأني قررت أن وبعد
اللجنة موظفي من آخر موظف عيلَّ يلقيها أخرى خطبة إىل باالستماع رأيس أصدع
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رفيق «يا لهجته: يف الرصامة أشد صارًما الرجل وكان الفسيح، مكتبه يف املركزية
يف التجارية أمورنا وستُرصف أجنبية، بالد يف مهمة قليل بعد إليك ستُْعَهد كرافتشنكو،
من واثقون ونحن بهم، نثق وال بحق نحتقرهم الذين الرأسماليني بني بالدنا، جو غري جو
ذلك مغريات ومن األمريكيون، يستهلكها التي البضائع كثرة من تراه ما يخدعك لن أنك
التاريخية رسالتك قط تنس وال االنحالل، مراحل من األخرية املرحلة بلغ الذي املجتمع

الجديدة. السوفيتية الحضارة تمثل أنك وهي
تقدم أنها قط ننىس أال يجب ولكننا املعونة، يد اآلن لنا تمد أمريكا إن نعم،
بعض أن ننكر ولسنا ة، امللحَّ حاجتها إليها تضطرها مرغمة، وهي املعونة هذه لنا
سيظالن األمريكيني وعالم عاملنا ولكن أهدافها، مع اللحظة هذه يف تتفق الحربية أهدافنا
أن وهي الثابتة بعقيدتك تستمسك أن وعليك بحال، بينهما التوفيق يمكن ال مختلفني
اآلن يرتكز الذي الرأسمايل للمجتمع األلد العدو تكون أن عليك تحتِّم الشيوعية مبادئك

يتفقان!» ال عدوان والرأسمالية الشيوعية وأن أمريكا، يف
أسخف من كان لقد الخطري، الظرف هذا توائم لكي ونظراتي وجهي مالمح وبدلت
إنما ولكنه املرضسني، الحزب رجال من رجل عىل البدائي الدرس هذا يُْلقي أن األشياء
عليه، يؤجر الذي واجبه فهو املوضوعة، والخطط املقررة للمراسم اتباًعا هذا يفعل كان

اليوم. ذلك يف الناس من غريي عىل نفسها الخطبة هذه ألقى أنه يف شك من وما
الذي للحزب عليك يجب بما تقوم نشيًطا عامًال أمريكا إىل وصولك بعد «وستظل
يف تكون ولن تكن لم األمريكيني األمور بوالة عالقاتك يف أنك تنس ال ولكن إليه، تنتمي
تهتم ال أنك عىل مناسبة كل يف ترص أن يجب بل الحزب، ذلك يف عضًوا األيام من يوم
يف تعمل السوفيتي الشيوعي للحزب التابعة الهيئات أن واعلم السياسية، باألمور قط
املختصني الرجال ولكن أمريكا، إىل معك الحزبية بطاقتك بأخذ لك يُْسَمح ولن الخفاء،
إال تكون فلن الحزب دوائر عدا فيما أما الحزب، أعضاء من أنك سيعلمون البالد تلك يف

الفهم؟» حق هذا تفهم فهل فحسب، مهندًسا
أفهمه.» «نعم، –

للحزب العامة القيادة مركز إىل يونيو شهر من يوم آخر الثاني اليوم يف وعدت
آخر موظف اليوم ذلك يف ينتظرني وكان الروس، يقول كما طهرت» ثم َرت «ُطهِّ أن بعد
آخران: رجالن جانبه إىل يجلس وكان السابق، املوظف من إرهابًا وأشد خطًرا أعظم
حلة يرتدي الجسم ممتلئ رجًال املوظف وكان شك، بال الرشطة رجال من أحدهما

678



للسفر التأهب

الحرب أقالم من قلم سرتته جيب ويف أجنبي، طراز من ساعة معصمه وعىل أنيقة، أجنبية
لندن من عاد قد ولعله الرأسمالية، البالد مجاهل من حديثًا عاد قد بأنه يشهد األجنبية،

واشنجتن. أو
رفيق يا تعيينك عىل املركزية اللجنة وافقت «لقد الوجه: مقطب وهو وخاطبني
ما عليها ينطوي التي املعاني كل تدرك فهل األمريكية، املتحدة الواليات يف كرافتشنكو

الثقة؟» من فيك وضعته
أدركها.» «نعم فأجبته:

من سلوكك سوء أو أخطائك عىل يرتتب ما تعرف وهل التعليمات؟ قرأت «وهل –
عواقب؟»

أنساه.» وال ذلك أعرف «نعم، –
املحبوب لحزبنا التام والوالء البلشفية اليقظة هو الخطأ يقيك ما خري «إن –

له.» القلبي واإلخالص
الحال.» بطبيعة كله ذلك أدرك «إني –

االعتداء من حد أقىص ووصلت أَْوَجَها، الرأسمالية فيه بلغت بلد إىل مسافر «إنك –
عليك يعرض وقد إنسان، منه يفلت ال دقيق فيها التجسس ونظام واألرزاق، األموال عىل
إلغرائك وسيلة الروس املهاجرون وال األمريكيون الرأسماليون يرتك ولن بالدك، تخون أن
صحف وبخاصة للثورة املعادية الرأسمالية الصحف وستحاول اتبعوها، إال بك واإليقاع

عقائدك. تزعزع أن وسائل من لديها ما بكل كومك ومك هرست
خطًرا أشد هؤالء معظم أن ثق بل بالدنا، أصدقاء أنهم يدَّعون بمن تثق أن وحذار
أن األخرية األيام هذه يف املهاجرين بعض عادة من أصبح ولقد الظاهرين، األعداء من
كبرية طائفة منهم إن بل وحدهم اليساريني من هؤالء وليس لنا، ًدا ُسجَّ ويخروا يتذللوا
وإن مبدأ، عىل قط يثبت لن مرة مبادئه يغري الذي أن واعلم بهم، تثق فال امللكيني، من
الذين الرأسماليني من وغريهم الصناعة ودور املصارف أصحاب عىل أيًضا يصدق هذا
االشرتاكية، السوفيتية الجمهوريات باتحاد اإلعجاب تيار الحديث، التيار اآلن يسايرون
عشية بني سافرة خيانة إىل يتبدل وقد نقري، رشوى يساوي ال هذا إعجابهم ولكن

وضحاها.»
أثناء يف وكنت عليه، وأوافق يقول ما أفهم أني عىل دالة قصرية بكلمات ونطقت
نهايتها؛ إىل بعُد وصلت قد تكن لم الخطبة ولكن املهزلة، هذه تنتهي متى أفكر ذلك
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واملهاجرين الجواسيس من الحكومة أعداء عىل الكالم من فرغ أن بعد الخطيب أن ذلك
فرشع هو، له األهمية البالغة األخطار عن يتحدث أخذ الرأسماليني، واملرائني واملذبذبني
ليلية ونواٍد براقة أضواء من الرأسماليني، أحابيل عن متهدج ثائر صوت يف يحذرني

محصنات. غري املغمز لينات ونساء
رفيق يا وانحالل فساد من الرأسمالية البالد حياة يف يدب ما عىل أدلة كلها «وتلك
وقال: صوته وعال عيناه أبرقت ثم اإلغراء.» أنواع أشد من ذلك رغم ولكنها كرافتشنكو،
وسائل.» من لديهم ما بكل إليك يصلوا أن سيحاولون الرأسمالية صنائع أن أعرف «إني
أن خطبته من يل واتضح ثالث، خطيب تسلمني حتى هذا من أفرغ كدت وما
بوصفي فرص من أمامي وما التزامات، من عيلَّ بما تهتم وأنها بالفن، صلة أكثر إدارته
وقال الناس، أفراد من فرًدا بوصفي أخطار من له أتعرض بما تهتم مما أكثر مهندًسا
الصبغة ذات املعلومات من يعرتضني ما كل أجمع أن عيلَّ يجب ما أهم من إن يل
ونظام الفنية، التفاصيل مالحظة عىل أتدرب وأن هذا، أمكنني إن والحربية االقتصادية
وتعديل، تجديد من اآلالت عىل يدخل وما اإلنتاج ووسائل أزورها، بلدة كل يف املصانع

به. لنا علم ال ما وكل الصناعية الفنية األساليب وجميع
إليها وصلت فإذا أمريكا، يف املصغية وآذاننا املبرصة، عيوننا أنت «وستكون –
الحزب بطاقة ترد حني لك يُْعَطى الذي اإليصال وأعطه سريف الرفيق إىل تقريًرا فأرسل

أقول؟» ما أتفهم عنك، يشء كل يعرف فهو لديك، التي
الوضوح.» كل واضح «هذا –

بهذا تُْفِض وال البالد، خارج إىل مسافر أنك تذع ال لك: أقوله واحد يشء «بقي –
السياسية.» الناحية من بهم تثق الذين لألصدقاء إال النبأ

ولكني الرسية، األمور من للمشرتيات مندوب إرسال يكون ِلَم وقتئٍذ أعرف أكن ولم
وأخذت بطاقتي أسلمت املكان أغادر أن وقبل األسئلة، من بيشء أتطفل لم الحال بطبيعة
ثيابي، من جرت قد كأني أو البالد أهل غري من كأني ذلك بعد وشعرت إيصاًال، بها
اآلن أما لذيذ، حلم الحزب بطاقة عىل الحصول يف حقي أن األيام من يوم يف يل بدا ولقد
وذهبت السياسية، بالرموز مطلًقا أتأثر ال أصبحت فقد ندم، أو أسف دون أسلمتها فقد
جميع من وأُْعِفيت العسكرية أوراقي مني أُِخذَت وهناك الحربية وزارة إىل فوري من
السوفيتية العملية من كبريًا مبلًغا الخارجية التجارة وزارة وأعطتني الحربية، االلتزامات
وأُْعِطيت الفاسد، املنحل الرأسمايل العالم يف املالبس من أحتاجه ما رشاء يل تبيح وأذونًا

واشنجتن. إىل لوصويل تكفي األمريكية العملة من شيئًا ذلك فوق
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لبدف، الرفيق إىل أخرى مرة ذهبت التمهيدية األمور هذه من فرغت أن وبعد
أعضاء من وكلهم أمريكا، إىل للسفر أيًضا هم يستعدون أشخاص بعدة عنده والتقيت
يبتسم لبدف رأينا املواعظ، كل نفوسنا يف ورست الحواجز، كل اجتزنا وقد واآلن الحزب،

وجوهنا. يف ويبش لنا
بالشئون ني امللمِّ من جميًعا إنكم الرفاق، أيها الحديث عليكم أطيل «لن لنا: وقال

صغريًا.» مثًال لكم أرضب أن يل فاسمحوا السياسية
سوفيتي مبعوث عن طويلة قصة االنرشاح بادي وهو علينا يقص الرجل وأخذ
مثل والحيطة الحذر من يؤت لم ولكنه األمريكية، املتحدة الواليات إىل مهمة إىل أُْرِسَل
األمريكيني لصنائع سمح أن الرجل هذا حظ سوء من وكان كلنا، نؤتى أن هو يرجو ما
إىل بأرساره يفيض جعله ما العقل من له كان الحظ لحسن أنه عىل فيه، يؤثروا أن

املناسب. الوقت يف الخطر من نجا وبذلك السوفيتية، القنصلية
ما خطر سنتقي وأننا إليه، يرمي ما نفهم أننا عىل داللًة رءوسنا جميًعا وهززنا

رشاك. من الرسية األمريكية الرشطة لنا تنصبه
الرفاق: أيها معكم حديثي من أنتهي أن قبل لكم أقولها واحدة تحذير كلمة «بقيت
موفورين، والرشاب الطعام أمريكا يف وستجدون أزواجهم، بغري سيسافرون من منكم إن
كما العاجل القريب يف الكساد وسيعقبه الزائف، الحرب رخاء ذلك أن تعرفون وأنتم
ثم بالطعام، معدته يمأل أن بعد السباق جواد يطلبه ما تعلمون وأنتم قبل، من حدث
الكثريون كان وإن واالمتثال، الخضوع ضحكة كلنا وضحكنا ماكرة إشارة بعينه أشار

واستهزاء. سخرية من عباراته يف ما أدركوا قد منا
سيقان من فاحذروا … الصهيل يف يبدأ إنه إليه، أرمي ما أدركتم لقد حسن،
يف تورطتم «فإذا قائًال: حديثه واصل ثم التحذير، هزة أصبعه وهز األمريكيات.» البنات

منهن.» حذرتكم أني فاذكروا الرأسماليني، بنساء االتصال
حليًفا إال ليست أمريكا إن وقال: الشديد، التهديد لهجة املزاح بلهجة استبدل ثم
الصداقة هذه وستنتهي والحذر، الفطنة أشد معاملتها يف نصطنع أن علينا وإن مؤقتًا،
شيئًا فيها ترتكوا «فال األوىل: سريتها الحقائق وتعود األيام، من يوم يف الزائفة القصرية
شيئًا.» ذلك نظري يف تعطوهم وال تالحظوه، أن وسعكم يف ما كل والحظوا عرفتموه، إال
إىل السوفيتي السفر جواز وهو الصغري األحمر كتابي معي أحمل منزيل إىل وعدت
تتجه الورق من قطعة أثمن الجواز هذا يكون أن الظروف شاءت وقد البالد، خارج
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وليس واقعة حقيقة أنه من ألتأكد بيدي أتحسسه الوقت طوال وظللت مطامعي، إليها
منظري من لساعتها وأدركت انتظاري، يف إيرينا وجدت املنزل وصلت وملا بقيعة، رسابًا
توشك التي الدموع تغالب أن تحاول أنها وتبينت حال، خري عىل انتهى قد يشء كل أن
صدري، يف أكنُّه الذي الرهيب الرس ذلك الجهل كل تجهل وكانت عينيها، من تنحدر أن
عن به أجزيها أن أستطيع ما خري وأن رعاية من لها أقدمه ما خري أن أوقن كنت فقد

الجهل. كل الرس هذا جاهلة تبقى وأن أنتويه، عما بيشء لها أبوح أال هو يل حبها
من أكثر تستغرق لن األجل قصرية مهمة «إنها بريقي: غصصت وقد لها وقلت

واحدة.» سنة من أكثر تدوم لن طالت مهما وإنها قليلة، أشهر
األيام يف فكنت وطني، وأهل بلدي أرى ال قد أني قلبي أعماق يف أحس وكنت
املستطري، بالرش املنذر الحنني من كثري فيها نظرة إليهم أنظر سفري قبل قضيتها التي

عقيل. أعماق يف صورتهم أثبت أن جهدي وحاولت
البالد، أغادر أن قبل أراهم أن أحب األصدقاء من عرشات الحال بطبيعة يل وكان
أنني عىل مستحيلة، إياهم رؤيتي جعل رحلتي عىل أُْلِقَي الذي الكثيف الستار ولكن
ألودعهم، مني القريبني األصدقاء من وغريه ميشا الرفيق فزرت بنفيس خاطرت هذا رغم
تحدثهم ال حتى يشء، ورائه من ليس عاديٍّا وداًعا إياهم وداعي أجعل أن وحاولت
أن ذلك سفري؛ جواز عىل أطلعتهم حني ذهلوا فإنهم ولذلك اعتزمته؛ مما بيشء أنفسهم
نحياها التي السعيدة» «الحياة من — قصري فرتة إىل ولو — والتحرر البالد من الخروج
إليه يطمح ما أعظم كانا ثم ومن النجم، مناط من مناًال أصعب كانا ستالني ظل يف

اإلنسان.
معجزتي عىل أطلعتهم والذين زرتهم، الذين األوفياء األصدقاء هؤالء أحد وكان
الحكومة، يف كبريًا منصبًا وقتئٍذ ويشغل الكيمياء، علم يف إخصائيٍّا الحمراء، الصغرية
رقيٍّا وارتقى اعتباره» إليه «ُردَّ ثم الكربى التطهري حركة يف اضطهدوا ممن وكان
أدت التي التخريب مؤامرات يف باالشرتاك «اعرتافه» رغم الحكومية املناصب يف رسيًعا
التي األوسمة عليه تلمع صدره أصبح أن أمره من وبلغ الدموية، موسكو محاكمات إىل

املمتازة. الحربية لخدماته منحها
طويلة مدة يدي وظلت حظي، حسن عىل يحسدني أنه يل وبدا بقوة يدي الرجل وهز

قبضته. يف
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زوجي ولوال ألف! مائة كل يف واحد ينله لم نلته الذي إن فيتيا! يا «أهنيك يل: وقال
الخارجي العالم سرتى إنك … البالد خارج إىل به أسافر عذًرا لنفيس النتحلت وأطفايل

شيئًا.» عنه نعرف بأن لنا يسمح قلما عالم وهو الغريب،
حركة يف قال ثم يشء عىل النية يعقد أن يريد كأنه حاجبيه وقطَّب قليًال وصمت
أحس ألني سفرك؛ قبل قليًال بك ألجتمع مسكني؛ إىل عربة نركب بنا «هيا عصبية:

إليك.» التحدث يف الشديدة برغبتي
عىل بعيدة بالد إىل القريب خروجي الرجل شجع هل ترى فعًال، إيلَّ الرجل وتحدث
الناهكة أفكاره صدره يف يكبت أن عن عاجًزا أضحى هل أو به؟ أفىض بما إيلَّ يفيض أن
بها يجهر ال بأشياء اليوم ذلك عرص يف إيلَّ أفىض فقد األمر ذلك من يكن ومهما املضنية؟
اشرتوني قد أنهم فيتيا يا البلهاء أولئك «يظن قال: العقل من ذرة أوتي رجل بالدنا يف
أستطيع ما أبذل إني نعم هذا، ظنهم يف مخطئون إنهم فيتيا يا ال الالمعة، األوسمة بهذه
املاضية، العذاب سنة أنس لم ولكني صميم، رويس ألني األملان عىل لالنتصار جهد من
من األكفاء إىل حاجة يف ألنهم الدولة؛ مناصب يف أرقى إنني عذبوني، عمن أعفو ولكن
من األيام من يوم يف كنت أني رغم بكفايتي، يعرتفون تراهم ذلك أجل ومن الرجال،
فأصبح الدولة مناصب أعىل إىل األيام من يوم يف أرقى فقد يدري ومن السجون، نزالء

املستحيل. باألمر هذا وليس وزيًرا،
معذبًا قضيتها دقيقة كل أذكر بل قط! شيئًا أنس لم شيئًا، قط أنَس لم ولكني
قبل طواًال شهوًرا العذاب ُمرَّ أذاقوني لقد االنتقام، ليوم الذكرى بهذه وأحتفظ مهانًا،
سجينًا طويلة فرتات أبقوني لقد الكاذب، االعرتاف ذلك عىل توقيعي مني ينتزعوا أن
تعرف فهل الكبار، الجرذان فيها تشاركني الرطبة املظلمة األقبية تلك يف بمفردي

عنه.» سأحدثك ما إىل استمع يعذبونني؟ كانوا كيف صديقي يا
ما فحسبي شيئًا، يل تقل ال جرجري يا «ال، له: وقلت بيشء ينطق أال فرجوته

القديمة؟» جراحك فتح من تفيد وماذا غريك، من سمعته
وعىل نومي من أصحو وأنا تلتئم، أن منعتها ولقد فيتيا، يا متنرسة جراح «إنها –
تلك شفتي وعىل ليلة كل يف فرايش إىل وأذهب القوم، أولئك إىل بها أبعث لعنة شفتي
مقدوري يف ليس إذ سواك؛ مخلوق إىل به أُْفض لم بما إليك أُْفِض إيلَّ، استمع اللعنة،

أهوال. من بي مر ما صدري يف أحبس أن اآلن بعد
فهم الطريقة، بهذه ُعذِّبت فقد أنا أما بالضوء، التعذيب طريقة عن سمعت لقد
وال عينيك عىل يسلطونها قوية، كهربائية مصابيح فيها حجرة وسط يف يجلسونك
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برضباتهم، الحراس أيقظك عينيك تغمض أو تغفو رشعت فإذا تنام، أن لك يسمحون
وجشأت رشاب، وال طعام وال نوم بال كاملة ساعة وسبعني اثنتني الجلسة هذه أنا وجلست
هذا آخر ويف ملتهب، فحم من قطعتان كأنهما عينيَّ حدقتا واحرتقت نفيس، أثنائها يف
معي. ويحقق تعذيبي يواصل العضالت مفتول الجسم قوي شخص عيلَّ ُسلَِّط العذاب
منك ينتزعون كيف يعرفون إنهم االشرتاكيني! الوحوش هؤالء مهارة أعظم ما آه،
وأن التعذيب، أساليب يف الغاية بلغنا قد أننا يف شك يخالجني وال االختيارية، االعرتافات
عىل يسلطون فهم شيئًا، منها تعلمنا أن تستطيع ال الرسية) هتلر (رشطة الجستابو
بها يقومون من يتقنها والربد، والحر والعطش الجوع من مختلفة أساليب ضحاياهم
ضحاياه يهيئ املوظفني أحد سجوننا يف شاهدت ولقد إتقان، أعظم بدروسكي أمثال من
املاء، عنهم وُمِنَع كالرنجة، امللح كثري طعام األمر أول لهم َم ُقدِّ اآلتية: بالطريقة للتحقيق
يسألهم وهو وأخذ الظمأ، شدة من عقولهم تذهب كادت سؤالهم موعد حان إذا حتى

إليه. يتطلع املعذب والسجني البرية أو البارد املاء من طويلة جرعات يتجرع
من ُعلِّقوا أن بعد أصحابها من انتُِزَعت االعرتافات من كثري أنباء أعرف وأنا
الضحايا شعر فيها اقتُِلَع حاالت عدة وأعرف كاملة، ساعة وعرشين أربًعا معاصمهم
فهم املعذبني! السادة هؤالء مهارة أعظم ما آه رءوسهم، جلد من قطع مع جذوره من
البطيء التعذيب أنواع إىل يلجئون ومتى الشديدة، اآلالم علينا يسلطون متى يعرفون

لألعصاب؟ املحطِّم
ذلك كان ثم املرات، مئات بل واحدة مرة يرضبوني ولم أيًضا، رضبوني ولقد
أن لها بد ال كان فقد زوجتي، غري ألحد به أفض لم الذي األليم والعذاب األكرب الفزع
طويلة بقطائل يرضبونني وأخذوا التعذيب، حجرة يف مساء ذات أدخلوني لقد تعرفه،
حتى مالبيس انتزعوا بأن عملهم وبدءُوا الرضب، هذا يتناوبون رجال ثالثة وكان مبتلة،
عىل ألقوني ثم كليتي، وفوق وجهي عىل يرضبونني أخذوا ثم أمي، ولدتني كما أصبحت
ما وبكل املبتلة بالقطائل يرضبني ثالثهم وأخذ الجزارين، من اثنان وأمسكني املنضدة،

عورتي. عىل … فخذي بني قوة من أوتي
تكن مرة ألف ألف هذا ضاعف ثم األلم، من تتصوره أن تستطيع ما أقىص ر تصوَّ
قد مرىض قوم الوحوش أولئك إن وقتئٍذ، العذاب من قاسيته مما قريبة صورة لديك

ضارية.» وحوًشا وأصبحوا آدميتهم عن خرجوا
قلت.» ما حسبك جرجري، يا «كفى قائًال: فهمست
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مستشفى يف نفيس وجدت أفقت فلما أيام، عدة غشيتي يف وقضيت عيلَّ، «وغيش –
نفيس يل سولت كيف وعجبت العالم، هذا يف بيشء أهتم ال أصبحت أني وأدركت السجن،
أبله، رجًال كنت ألني اللعنات أشد نفيس ألعن وأخذت كلها، املقاومة هذه أقاومهم أن
أو أقرأه أن غري من أمضيه أن إيلَّ طلبوا ما كل فأمضيت واألخالق، للمبادئ وزنًا أقيم

لزوجتي. يف نفع ال أن ألفيت رساحي أطلقوا وملا عاقبته، تكون أن عىس بما أبايل
وأوسمة، ألقاب من منحوني بما كله هذا عن عوضوني أنهم الحمقى أولئك ويظن
من قربًا ازددت وكلما خدمتهم، يف قدري عال كلما أني والحق نسيت، أني إليهم ويخيل

منهم.» لالنتقام وتعطيش عليهم وحقدي لهم كرهي اشتد الكرملن،
من كثري إىل االستماع إىل أمريكا يف مقامي أثناء يف التالية األشهر يف وسأضطر
و«ديمقراطيتنا «اشرتاكيتنا» وعن السوفيتية، روسيا يف الجديدة» «الحضارة عن األقوال
ما إىل — األقوال هذه إىل أستمع وأنا — األحيان بعض يف بذاكرتي وأعود االقتصادية»،
إىل فوري من أفكاري فأحول الدوار، من نوع وينتابني نفيس فتجشأ بجرجري، فعلوه

دواري. عني يزول حتى الرسور بعض نفيس عىل يدخل يشء آخر، يشء
هذا يزال وال آخر، برجل فيها مقامي من األخرية األيام تلك يف موسكو يف والتقيت
الرجل، هذا باسم أبوح أن أستطيع ال أني ويؤسفني ذاكرتي، يف منقوًشا القريب اللقاء
صلة وأقواهم نفوذًا وأوسعهم الشيوعيني كبار من إنه أقول: أن به تعريًفا وحسبي
حياته، ألنقذ األيام من يوم يف للخطر حياتي عرضت قد وإني البالد، يف الحاكمة بالهيئة
أنه يلوح ولكن لوداعه، أذهب أال بي يحسن أنه وظننت الصنيع، هذا يل ينس لم وإنه
لقاء نلتقي أن عىل واتفقنا يراني، أن إيلَّ هو فطلب البالد أغادر أن أوشك بأني علم
تيرتالني. ميدان يف بلشوا ملرسح املقابل الصغري املتنزه يف مصادفة، جاء قد غرينا يظنه
األمر لك تم «وهكذا بقوله: بادرني حتى املتنزه يف دكة عىل نجلس كدنا وما

قلبي.» أعماق من أهنيك أهنيك! فعًال؟ البالد وستغادر
تعرف أنك يف أشك ولست مودًعا! أزورك أال الخري من أن أظن كنت «لقد له: وقلت

السبب.»
أعرف وأنا أندريفتش، فكتور يا إليك أتحدث أن واجبي من أن أحسست «ولكني –
أجهلها، ال ذلك مع ولكني منها بيشء إيلَّ تفض لم إنك نعم، بنا، املحيطة األحوال يف رأيك
نمسك البالد هذه يف فنحن ومحذًرا، ناصًحا أزورك أن يف الرغبة يف بعث الذي هو وهذا
ذلك شعورك؛ عن اإلفصاح لخطر معرض فأنت خارجها يف أما بيشء، ننطق فال لساننا
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أصبحت بأنك فستحس البالد هذه من خرجت فإذا عقله وتسلبه اإلنسان تفتن الحرية أن
غبار ال طلية بحجة العودة إىل فجأة فستُْدَعى فعلت فإذا تدري، ال حيث من فتكبو آمنًا
أبًدا. بعدها تعود فلن جئت فإذا مثًال، األمور من أمر يف لتستشار األمر، ظاهر يف عليها
تنس وال الزائفة، الكاذبة السالمة إىل فرتكن الجديد بالوسط تتأثر أال إليك ورجائي
استمسكت فإذا البالد، هذه يف بك يحيطون ممن أكثر ومخربون عيون بك سيحيط أنك
كله نظامنا أن واعلم الخطر، من سامًلا التجربة هذه من فستخرج وحدها النصيحة بهذه
إنه بل فحسب، البالد داخل يف يتبع ال النظام وهذا والتحرش، التجسس عىل يقوم إنما
سادتنا أن ذلك وإتقانًا؛ دقة يزداد يوم كل يف وهو داخلها، يف منه وأدق أشد خارجها يف
الحالزين تخفي كما كثيف، بستار ونحيطها مشاعرنا نخفي أننا العلم حق يعلمون

صدورنا. مخبآت ليعرفوا أعماقنا يَْسِربوا أن يريدون وهم أصدافها، يف أجسامها
يعمل جاسوًسا الحكومة مكاتب يف هنا يعملون ممن رجال خمسة كل بني من إن
إليها ستذهب التي البالد يف أما البالد، يف القائمة التجسس هيئات إحدى لحساب
من كثريين لدينا فإن روًسا كلهم وليسوا ثالثة، كل يف واحًدا يبلغون يكادون فإنهم
من يعملون الذين املتطوعني عن فضًال هذا لحسابنا، يعملون لنا املأجورين األمريكيني
حتى وستستثار بريئة، أسئلة عليك سيلقون جميًعا وهؤالء لقضيتنا، خدمًة أجر غري
يسمعون وما الصحف يف يقرءُون ما عىل لحسابنا يعملون من وسيعلق وتشكو، تتكلم
بما فينطقوك تعلم، ال حيث من يستدرجوك أن إال هذا من لهم غرض وال املذياع، يف

نفسك.» يف تخفيه
أن من الحيطة أشد وسأحتاط النظام، هذا دقائق أعرف أني صديقي يا «أعتقد –

«… فضلك لك شاكر وأنا رشاكه، يف أقع
بك، يتصل ما كل عن ينقبون أناًسا حولك من أندريفتش فكتور يا «وستجد –
هي تلك عليهم، عينًا نفسك أنت تكون قد أنك ويظنون يخافونك كثريون بك وسيحيط
وأنا بأخيه، منا الواحد يثق بأال تقيض خطة وهي املحكم، نظامنا يف الشيطانية الخطة
تفهم أن يكفيك فليس عليك يُْقَىض أال شئت فإذا كله، بهذا ذرًعا ضقت قد أنك أعرف

نفسك.» أعماق يف يتغلغل وأن به تشعر أن يجب بل وتحذيري، نصحي
الدوام عىل مخيلتي إىل عاد املستقبلة أيامي يف فيه فكرت كلما وكنت وافرتقنا
وجهه، بها ليخفي قبعته حافة بشد يعني وهو وتذكرته املتنزه، دكة عىل الغريب منظرنا
إنسان، عليه يتعرف ال حتى سرتته بطوق رأسه من جزء أكرب تغطية يحاول كان وكيف
فهو املعجزات، من معجزة يكون يكاد إنه بل األفذاذ الرجال من الرجل هذا أن ويقيني
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يجلس إنه بل فحسب، التطهري أهوال من ينجوا لم الذين الوطنيني املهذبني الروس من
الكرملن. أرباب بني قديًرا عامًال باسًما

أواسيها وأخذت وحدها، أرينا إال قازان محطة من سفري يوم لوداعي يأِت ولم
عيني، من الدمع يفيض يكاد مكتئبًا حزينًا كنت نفيس أعماق يف ولكنني قلبها، وأقوي
لقاءنا أن وهو تحرزه، أن تستطيع تكن لم ما بل هي، تعرفه لم ما أعرف كنت فقد
ماذا ولكن قلبي، وأرضم بايل العلم هذا أكسف ما ولشد األخري، اللقاء هو يكون قد هذا
تظل وأن شيئًا، تعرف أال يف الخري كل الخري كان لقد يشء، ال لها؟ أقول أن عساي
أمريكا، إىل سفري يف له ترس يشء ثمة يكن لم أنه ذلك الجهالة؛ كل اعتزمته ما جاهلة
ألني امللوم أنا ولست البيان، وصفها عن يعجز شاملة وأحزان مربحة آالم فيه ما كل بل
سبيل أمامي يكن لم إذ الفاسد، الوحيش النظام ذلك هو امللوم بل وأهيل، وطني غادرت
فراري بعد أحاول ثم بينهم، من أفرَّ أن إال املعذبني وطني بني إىل بها ألحسن أسلكها
التي التبعة هي تلك الوسائل، من أستطيع ما بخري أعرفه ما كل عىل العالم أطلع أن
تنتهي أن بد ال التي املنطقية الغاية هي وتلك الروس، مواطني نحو واجبي عيل يلقيها

كلها. حياتي إليها
أشمط لرجل واآلخر يل أحدهما رسيران: فيه أجلس الذي العربة جزء يف وكان
وتعارفنا والحنان، الرقة عينيه ويف الذكاء، مخايل وجهه يف تبدو الحديث، عذب الشعر
وأخرجنا فيه، ويرتاب رسه مضمر رفيقه عن يخفي كالنا فكان السوفيتية، الطريقة عىل
مقصدي: عن سألني حني وقلت الحرب، شئون يف نتحدث وأخذنا الطعام، من معنا ما
جوابي من غموًضا أكثر نفسه سؤايل عن هو جوابه وكان فالدفستك، إىل ذاهب إني

أورال. جبال وراء ما إىل مسافر إنه إشفاق إشارة بيده يشري وهو فقال
القسم ضباط من امللبس أنيق ضابط علينا ودخل الليل، أثناء يف طارق بابنا ودق
تصدق تكاد ال متوترة تزال ال أعصابي كانت فقد دخوله من خيفة وتوجست السيايس،
يخالجني ال عقيل يف كنت وإن االشرتاكية، السوفيت جمهوريات اتحاد من فعًال خارج أني

فعًال. منها خارج أني يف شك
أوراقكما.» تربزا أن «أرجوكما مؤدبة: بعبارة الضابط لنا وقال

وبني وجهي بني ووازن بعناية، عنه ففحص سفري، جواز األعىل رسيري من وناولته
دهشتي وكانت خاطفة، بتحية يده ورفع األحمر، الكتيب إيلَّ وأعاد الشمسية، صورتي
كالنا كنا فقد سفري، بجواز شبيًها خارجي سفر جواز زمييل له أظهر حني عظيمة
واالرتباك. بالخجل منا كل وأحس زميله، عىل كالنا كذب وقد البالد، خارج إىل مسافرين
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عىل منا كل يكذب ِلَم أندريفتش فكتور يا يل «قل يل: قال الضابط غادرنا وملا
ومع اآلخر، يعرفه ما واألماكن الناس من كالنا يعرف روسيان إنا يخافه؟ ولَِم اآلخر؟
املغول بالد إىل ذاهب وأنا بالسياسة، أهتم ال إني به، يثق وال زميله يخىش فإنه ذلك
كلها، مهمتي هي وتلك اللحوم، منها وألستورد لبالدي الالزمة املاشية ألربي الخارجية

عليك!» كذبت ألني أسفي أشد وما
املعدنية املصنوعات من لبالدي يلزم ما ألختار أمريكا إىل مسافر «وأنا له: وقلت
كل لذلك آسف وأنا عليك، كذبت أني يسوءك أال وأرجو والتأجري، اإلعارة بقانون عمًال

األسف.»
هذا، يف زميله يفضل من منا وليس عنه، الصفح يطلب ما منا واحد يرتكب «لم –

الصبياني.» التكتم ولهذا … له آخر ال الذي االرتياب لهذا تبٍّا أال
ورسعان آخر، قطاًرا ليستقل أورال جبال عربنا أن بعد القطار من زمييل ونزل
صخابًا لجبًا وكان الجلد، من سميك معطف عليه الجسم كبري رجل مكانه حل ما
منه أصغر رجل خلفه من وجاء ويوقروه، ويطيعوه الناس يأمر أن اعتاد متغطرًسا،
مسدس، منطقته ويف مرتبته، عىل تدل شارة تزينه لم وإن عسكرية، مالبس يرتدي سنٍّا
مألوفة صورة هذه وكانت راحته، أسباب له ليوفر جهده ويبذل رئيسه متاع يحمل وهو

الخاص. وتابعه الكبري الحكومة موظف صورة فهي يل،
التنفيذية للجنة السابق الرئيس برودين الرفيق فهو فوري، من القادم وعرفت
ووسام األعىل السوفيت مجلس عضوية شارة وظهرت معطفه وخلع ستالينجراد، إلقليم
وجه من تطالن ماكرتني، صغريتني عينني ذا البطن كبري وكان صدره، يحليان لينني
بعناية األظافر مدرمتي املكتنزتان يداه وكانت إحساساته، من يشء عن ينم ال مستو
وسادته، تحت ووضعه بروننج طراز من مسدًسا جيبه من برودين الرفيق وأخرج فائقة،
له فيما أحد يخطئ ال حتى لألنظار، املسدس يظهر أن عىل الحالتني يف حريًصا وكان
عىل نظرة وألقى عليائه سماء من نزل هذا أتم فلما السلطان، وقوة الشأن عظيم من

معه. املسافر رفيقه
ما؟» مكان يف أرك «ألم قائًال: وسألني

اجتماعات عدة شهدت ولقد الوزراء، مجلس يف رأيتني لقد برودين، رفيق يا «نعم –
كرافتشنكو.» أندريفتش فكتور كرافتشنكو، واسمي فيها، أنت كنت

ذاهب؟» أنت أين وإىل حسن، «حسن –
واشنجتن.» إىل أمريكا، «إىل –
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أقوياء، حاذقون شياطني األمريكيني أولئك إن ا، جدٍّ جميل يشء هذا هذا؟ «أحق –
باملعونة.» تمدنا صناعتهم أن الحظ حسن ومن املعرفة، حق نعرفهم أن واجبنا ومن

ثم بالطائرة، رحلته بدأ وقد رسمية، مهمة يف ألتاي إقليم إىل مسافًرا برودين وكان
بالسكة بطيئًا حبًوا مقصده إىل يحبو ذا هو وها محركها، أصاب لخلل النزول إىل اضطر
عن فضًال وسيبحث الطعام، من بكثري معه جاء أن حظه حسن من وكان الحديدية،
ريب، بال ممتعة ستكون رحلتنا أن يل وأكد القطار، مطعم من أخذه يستطيع عما هذا

الرشاب؟ بعض يف يل وهل الورق ألعب هل وسألني
املحشوة الحقائب إحدى الرفيق معاملة يعامله برودين كان الذي التابع وفتح
يف وشاركته امللحة رفيقي دعوة وقبلت فخمة، وجبة منها وأخرج الشهي، بالطعام
هذا عن وفضًال معي، كان ما اآلخر أنا أخرج أن عىل أرصرت ولكني الشهي، طعامه
يتملقه فأخذ العظيم برودين وجود راعه قد القطار يف التي الطعام عربة مدير فإن
العاديني هللا خلق دون أبوابها تغلق أن بعد عربته يف ليلة كل لنا يقدم فكان له، ويتذلل
وآخر القواد من واحد ومنهم الركاب، كبار من عدد فيها يشاركنا شهية، عشاء وجبة

البحار. أمراء من
بعضنا يلعب ذاك، أو العربة من القسم هذا يف الطعام وجبات بني فيما نجتمع وكنا
أنواع ومزايا الطبيعية، الريف ومناظر الحرب، شئون يف متقطًعا حديثًا ونتحدث الورق،
إلينا طلب للعشاء اجتمعنا كلما وكنا املسائل، من إليها وما املختلفة، القفقايس النبيذ

املحبوب. وزعيمنا أستاذنا نخب نرشب أن ووقار جد يف برودين
من املحطات يف أحيانًا نراهم كنا من إال رحلتنا أثناء رسورنا علينا ينغص ولم
إحدى يف العربة نافذة من برودين وقذف املرشدين، العرايا أنصاف الجياع األطفال
من الجياع األطفال فهجم اللحم، من عليها كان ما كل قرض دجاجة عظام املحطات
وجه وتجهم شديد، بعنف منها قطعة كل يتنازعون وأخذوا الثمينة اللقية هذا عىل فوره
زعيم وغضب وآثارها، العوان الحرب عن كلمات بضع وتمتم عيناه وضاقت برودين
الخبز، بعض املرشدين أولئك يعطي أن تابعه أمر ذلك مع ولكنه رأى، مما «الصعاليك»

الدجاجة. من بقي ما عىل وأتى العربة، ستائر أنزل ثم
الشأن، ذوى األجانب من ضيوًفا نستقله الذي القطار ركاب بني من أن وعرفنا
عربة يركبون وكانوا سرتين، ولرت يرأسه الربيطانية العمال نقابات إحدى من وفد وهم
مطبخهم من الطعام لهم ويقدم واملرتجمني، السوفيت املوظفني من عدد ومعهم خاصة

689



الحرية آثرت

عىل السوفيت، بالد عن الحقائق من بيشء املبارش االتصال وبني بينهم ويحال الخاص،
املرشدين رؤية الضيوف هؤالء أنظار عن بها يخفون وسيلة يجدوا لم األمور والة أن
إىل املحزن املنظر هذا يوحي أن تمنيت ولكم املحطات، بعض يف الثياب املهلهيل الجياع

املنكوبة. بالدنا أحوال عن املرة الحقائق ببعض الربيطانيني ورفاقه سريولرت
القتال جبهة إىل متجهة بنا مرورها ينقطع ال والسالح بالعتاد املحملة الُقُطر وكانت
بنافذة قطار مر كلما والتأجري» «اإلعارة قائًال: يصيح برودين كان ما وكثريًا الغربية،
عجيبة!» أمريكية «اخرتاعات ويقول: كالمه عىل يؤمن معنا الذي القائد فكان عربتنا،

األمريكية. البضائع سيل ازداد فالدفستك من قربنا وكلما
تحت ينئ وهو تابعه ورائه من وسار القطار من نزل أن برودين الرفيق يلبث ولم
أسمع أني إيلَّ وُخيِّل نزوله، بعد الصعداء األكل عربة مدير وتنفس الثقيل، متاعه عبء
الصواب، عني كان لنفسه يقوله ظننته ما أن يف شك يخالجني ولم نفسه، به توسوس ما
واستمتاًعا بنفسه اعتزاًزا سابقه عن يقل ال السوفيت علية من آخر عضو مكانه واحتل
يف الفنون إدارة رئيس أنه يل وتبني استكباًرا، منه أقل كان وإن واملرشب، املأكل بلذيذ

املغولية. الجمهورية يف أواليود إىل ثقافية» «مهمة يف موفد وأنه اإلقليم،
أوراقي عن فحص كلما كنت فقد الرحلة، طوال التوتر شديدة أعصابي وظلت
إال النوم طعم أذق فلم له، موجب ال خوف تملكني — عنها يفحص كان ما أكثر وما —
السيايس القسم أوشاب من جماعة أن النائم يرى فيما رأيت األمر آخر غفوت وملا غراًرا،
يهمس إنسانًا أن املزعجة األحالم هذه أحد يف إيلَّ وُخيِّل جًرا، القطار من يجرونني أخذوا
سنسمح بأنا نفسك حدثتك لقد … أمرك علينا خفي قد أننا ظننت «لقد قائًال: أذني يف
البارد العرق بلَّل وقد استيقظت ثم جرشجورن، فأبرصت حويل تلفتُّ وأنَّى بالفرار.» لك

جسمي.
وأبرصت البالد داخل من القادمني السياح فندق يف نزلت فالدفستك إىل وصلت وملا
بكميات الخمور من وغريه النبيذ شاهدت كما العزف، عن تنقطع ال موسيقية فرقة فيه
الحرة السوق وزرت أعمالهن، يؤدين السيايس للقسم التابعات النساء ورأيت موفورة،
هذه يف ورأيت الخيالية، السوداء السوق بأثمان والثياب الطعام يباع حيث املدينة يف
السوفيت جمهوريات اتحاد يف آخر مكان أي يف رأيته ما أضعاف البضائع من السوق
يف شك من وما أمريكا، من مستورد البضائع هذه معظم أن خافيًا يكن ولم االشرتاكية،
جاء قد أنها أو والتأجري، اإلعارة قانون بمقتىض املستوردة الرساالت من مرسوقة أنها
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السوق هذه يف يباعان السيدات أحذية من عاديني حذاءين وشاهدت الروس، البحارة بها
ومائتي بألف تباع الخنزير لحم من رطل ونصف رطلني شاهدت كما روبل، آالف بثالثة
منها واحد كل تباع حمراء أمريكية بطاقات تحمل التي الصغرية العلب ورأيت روبل،

أكثر. أو روبل بمائتي
حل أينما اإلنسان فيها يشاهد وساق، قدم عىل قائمة فالدفستك يف الحركة وكانت
العادية، ثيابهم يف املدنيني والبحارة الرسمية حللهم يف العسكريني البحارة من جماعات
بالحياة زاخرة واملدينة األرصفة، عىل مكدسة األمريكية واملؤن العتاد من جبال وكانت

الحربي. النشاط بعثها التي
إىل الهادي املحيط يعربوا أن يريدون ممن وغريي أنا فيه انتقلت الذي اليوم حل ثم
الرسمية املكاتب حجرات من صغرية حجرة يف واحد بعد واحًدا وأدخلنا امليناء، جمرك
مالبس يرتدي منهم واحد الرسية، الرشطة رجال من ثالثة وجاء متاعه، منا كل ومع
ولفائف، حقائب من معنا ما كل وفتحوا عسكرية، مالبس يرتديان واآلخران مدنية
القمصان األحيان بعض يف وأخرجوا وبطاناتها جيوبها فتشوا ثم دقيًقا، تفتيًشا وفتشوها
شرب وكل جيوبي من جيب كل فقلبوا تفتيش، أدق نفيس أنا فتشوني ثم املالبس، وسائر
وكان جيبي، محفظة تفتيش عن يغفلوا ولم النظري، منقطعة بمهارة سرتتي، بطانة من
األسماء ل ويسجِّ املذكرات بعض يدوِّن العسكرية الحلة يرتديان اللذين الرجلني أحد

التليفونات. وأرقام
أرستي، أعضاء لبعض صغرية شمسية صور عىل يحتوي مظروًفا معي ووجدوا

صورة. كل يف واحد كل عن يسألونني وأخذوا فضولهم، ذلك فأثار
«ومن قائًال: وسألني الصور إحدى إىل املدنية الثياب صاحب الجمرك موظف وأشار

الضابط؟» هذا
قنسطنطني.» أخي «هو –

اآلن؟» هو «وأين –
القفقاس.» جبهة يف ُقِتَل «لقد –

معك؟» الصور هذه كل تأخذ «ولَِم –
عنهم.» بعيًدا وحيًدا قليل بعد وسأكون أهيل، صور «إنها –
كذلك؟» أليس السوفيتي، االتحاد بالد إىل ستعود «ولكنك –

يلوح ولكن له، أقوله ما أجد أن قبل بريقي وغصصت قليًال، قلبي رضبات وزادت
ما ورسعان مروري، وأجاز استجوابي من فرع ألنه رام؛ غري من رمية كان هذا قوله أن
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من راكبًا عرشين نحو تحمل بكندا، فتكوفر إىل القاصدة كوميلز السفينة ظهر عىل كنت
املتحدة. الواليات يف للعمل ذاهبون كلهم ونساء رجال

استسلمت ما ورسعان السفينة، ربان جناح يف مريحة صغرية قمرة يل َصت وُخصِّ
عني تبتعد الروسيا أرض منها أرقب وأخذت السفينة، ظهر إىل صعدت ثم ألفكاري، فيها
ماليني فيها يرزح التي املعذبة بالدي عىل ألقيها نظرة آخر هذه وكانت رويًدا، رويًدا
وطغيانه قسوته يف آخر حكم التاريخ يف يماثله ال استبدادي حكم نري تحت البائسني
وأهواًال فظائع شامل واستبعاد إذالل من فيه ما إىل فأضافت اآلن الحرب وجاءت املنظم،
الشعب شهده ما العالم شعوب من شعب يشهد ولم العهود، من عهد يف لها نظري ال
قاسته ما البالد من بلد يقاس ولم مروع، سيايس وطغيان وشقاء بؤس من الرويس
عىل طويًال البقاء أطق ولم ورقيه، «تقدمه» عن ونداءات أقوال تسرتها أهوال من بالدنا
أودع نفيس قرارة يف وكنت الثائرة، والعواطف السود األفكار غلبتني فقد السفينة سطح
فيها ألنفرد قمرتي إىل فعدت صدري بذلك وضاق املايض، وتاريخي وأهيل أصدقائي

بأفكاري.
تمكنني التي للحرية طلبًا البالد مغادرة عىل عزم من رأيي عليه استقر ما وكان
أعمل وأن سيايس، استعباد ومن آالم من بالدي تقاسيه عما املرة بالحقيقة أجهر أن من
نفيس، أعماق يف مهل عىل يختمر أخذ قد العزم هذا كان اآلالم؛ هذه من البالد هذه لتحرير
يف كان سنني عدة اآلن عليه مىض فقد مبدؤه يكن ومهما أصوله، نبتت متى أعرف فلم
يف وأدركت الوجود، حيز إىل ليخرج املواتية اللحظة ينتظر مقررة مرسومة خطة خاللها
قربي، إىل يحملونني كأنهم وأحسست املوت، ألم عن يقل ال ألم من للفراق ما الساعة هذه
أطيقه. أكاد ال ما العواطف من قلبي يف أثار حبٍّا وطني وبني بالدي أحب أني وعرفت
فيها ما يكن ولم وكهولتي، وشبابي طفولتي عهد من مناظر ذاكرتي إىل وعادت
العذاب ولحظة األبدي الفراق لحظة اللحظة هذه من يل أمًلا بأقل السعادة لحظات من
الجماعي، التنظيم عهد ويف األول، القحط عهد يف تجارب من بي مر فيما وفكرت واملذلة،
عهود ويف الطبيعة، صنع من ال اإلنسان صنع من كان الذي الثاني القحط عهد ويف
االعتقال معسكرات يف وفكرت نيقوبول، يف التعذيب ليايل ويف والربد، والجوع التطهري
الذين األصدقاء أعز من املئات ويف بل العرشات ويف وعرضها، البالد طول يف املنترشة

السخرة. معسكرات ويف السجون يف حياتهم زهرة تذبل
الطاهر الكريم أبي وأين النفس؟ العزيزة القلب الرقيقة أمي ذهبت أين ترى
أَْرسِ من بحياتهما ينجوان هل الحقة؟ الحرية ملبادئ الوالء الشديد اإلرادة القوي اليد
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يفعلون وماذا تنفيذه؟ عىل النية ُعِقَدت الذي القرار هذا بسبب منهما ينتقم وهل األملان؟
كل خططي تجهل تركتها أني يل تغفر وهل أنا؟ فعلت ما عىل يعاقبونها هل بإيرينا؟

السياسة؟ بشئون قط يعبأ ال رجل وهو قراري يف يوجني أخي يرى وماذا الجهل؟
اضطراري سبب تدركون هل واألموات منكم األحياء واألحباء األصدقاء أيها وأنتم
أن وألحاول قربًا، منكم ألزداد الفراق هذا من يل بد ال أني تفهمون وهل فراقكم؟ إىل

املغرض. التفكري وأعماه الدعاوة أضلته قد عالم إىل أجلكم ومن عنكم أتحدث
الوجهة من كنت فقد السوفيتية الراية عليها تخفق سفينة يف مسافًرا كنت وإذ
يف حياتي عيلَّ ينغص له موجب ال كان الذي القلق وظل سوفيتية، أرض عىل الرسمية
حرضة يف شفتي بني من تفلت كلمة أن ذلك نومي؛ ساعات يف مضجعي ويقض يقظتي،
الصغرية، السفينة ظهر عىل وجودهم يف أشك أكن لم والذين حويل من املنبثني العيون

خطط. من عليه رتبت وما آمال من سفري عىل علقته ما كل لتحطيم تكفي قد
خلفنا، من يابانيتني مدمرتني رأينا حني الرعب وتملََّكنا اليابان، بشواطئ ومررنا
أيام بضعة ومضت رءوسنا، فوق تحوم يابانية حربية طائرة الثاني اليوم يف وأبرصنا
نشاهد أن نستطيع جزيرة أرض إنها لنا: وقيل األفق، عند تظهر أرًضا أثرها عىل رأينا
مشاعر األمريكيون يملكها التي األرض من األوىل اللمحة هذه وأثارت أمريكا، بالد منها
فوق تخفق األمريكية الراية رأيت الجزيرة من اقرتبنا وملا السواء، عىل والركاب البحارة

البيوت. من طائفة
أمريكيان، بحريان ضابطان سفينتنا إىل منه ونزل بخاري، قارب منا واقرتب
السفينة جانب إىل كلنا وجئنا القارب، يف مالحني ثالثة وبقي الربان، حجرة ودخال
من بالدنا يف حذرنا والتي لطبقتنا، املعادية الرأسمالية الطبقة عىل نظرة أول لنلقي
القامة الطوال الشبان هؤالء أن نجد لم الطبقة هذه أفراد رأينا فلما ودهائها، مكرها
يف معنا وكان به، لنا وصفوهم ما الخطر من يبلغون وجوههم الشمس لوَّحت الذين
أخذنا ما ورسعان اإلنجليزية، اللغة إىل الرتجمة بأعمال يقمن الفتيات من عدد سفينتنا

الحديث. أطراف نتجاذب كلنا
فيهم يعتقده ما يجهلون كانوا أنهم األمريكيني، الشبان هؤالء حظ حسن ومن
لنا واتضح سياسيٍّا، سؤاًال منهم واحد علينا يلق لم ولذلك وخبث؛ غدر من الروس
صلة أقل له تكن لم االهتمام هذا وأن الروسيات، البنات يف محصور اهتمامهم كل أن
القارب يف الذين البحارة الثالثة يسمع وأخذ قمرته يف حاكيًا منا واحد وأدار بالسياسة،
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لم األسف مع ولكنا بالدنا، أغاني إحدى نغني أن أحدهم إلينا وطلب روسية، أغنيات
الغناء. يحسن من بيننا يكن

منهم، أمثلة توٍّا شاهدنا الذين األمريكيني عن نتحدث أخذنا القارب غادرنا وملا
أظهروه وما وهمتهم، الشبان نظرات قلوبنا يف وأثَّرت مبلغ، كل الحماسة منا وبلغت
منهم تخلو ال الذين املتطرفني الروس أحد قام حتى والصداقة، املودة دالئل من نحونا

الحماسة. هذه عىل بارًدا ماءً وألقى سوفيتية جماعة أية
نبالغ أال الرفاق أيها واجبنا من «أليس املسيطر: الحازم بلهجة الرجل هذا قال فقد
«الظرفاء»، «الحسان» الشبان هؤالء أن تذكروا أن عليكم إن القوم؟ بهؤالء إعجابنا يف

لنا.» املعادية األمم من رأسمالية ألمة وأبناء خدًما إال ليسوا
وظهرت الزمان، من ساعة عنها غفلنا التي الحقيقة إىل ألفاظه أعادتنا ما ورسعان
منها ُحذِّْرنَا التي للمغريات الرسعة بهذه استسلموا ألنهم الخجل؛ دالئل بعضنا عىل

رصيًحا. تحذيًرا
سفينتنا إىل وجاء كندا، عىل عيوننا وقعت رحلتنا بداية من يوًما عرش تسعة وبعد
لحظات إال هي وما لطيفة، ابتسامة وجهه وعىل ركيكة، روسية بلغة وحيانا كندي مفتش
امليناء رصيف إىل وصلنا حتى دقيقة عرشون تمض ولم فنكوفر، ميناء دخلنا حتى
ثالثة وكانوا الكنديون، الجمارك مفتشو سفينتنا إىل وصعد اضطراب، أو جلبة غري يف
سفرنا، جوازات وأخرجنا صفوًفا ووقفنا البحريني، الضباط من وثالث املدنيني من اثنان
يقلب ولم مالبسنا، حقائب أحد يفتش ولم إلينا، أعيدت ثم عاجلة، نظرات عليها وأُْلِقيَت
كله هذا من وأغرب أوراق، من فيها خبأناه عما ليبحث ثيابنا بطانات أو جيوبنا، أحد
املواطنني من الخوف ذلك نشهد لم أنَّا القول وقصارى ما، سؤاًال علينا يلق لم أحًدا أن
أذهاننا. له ُهيِّئت الذي «الحذر» يربر ما نر ولم نشاهده، أن نتوقع كنا الذي السوفيت
حيث نذهب أحراًرا كنا حتى واحدة ساعة امليناء لرصيف وصولنا عىل تمِض ولم
يف تطرًفا الشيوعيني أشد حتى املعاملة، هذه من الدهشة أشد جميًعا ودهشنا نشاء!
األمريكيني، بالبحارة إعجابنا روح إخماد يف سببًا كان الذي الرفيق ذلك ومنهم الجماعة،
كمثل مثلهم كان فقد ظنونهم، املعاملة هذه خيبت قد املتعصبني الشيوعيني هؤالء إن بل
هل ترى مطري، غري مشمس يوم يف املطاط معاطف ويلبسون املطريات يحملون من
ما لشد الثورة؟ بذور بالدهم إىل يحملون من يحتقرون كانوا أو سذًجا القوم هؤالء كان

املتطرفني! الشيوعيني أولئك تؤلم الفكرة هذه كانت
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ال أمر الحرب زمن يف كندا أرض يف لنجول الرسعة بهذه رساحنا إطالق أن لنا وبدا
واحتقارنا. بنا باالستهانة يشعر يكاد إنه بل العقل، يقبله وال يكون، أن يمكن

وأخذ فرانسسكو، سان من قدم الذي السوفيتي القنصل لوماكني الرفيق وجمعنا
غري مملَّة أخرى خطبة علينا ويلقي السفينة، يف االستقبال حجرات إحدى يف إلينا يتحدث
ويقيني املضللة، الرأسمالية البالد يف لها نتعرض التي األخطار من فيها يحذرنا مقنعة،
إىل خرجنا خطبته من فرغ وملا لواجبه، أداءً يقوله ما يقول كان املسكني الرجل هذا أن

رويس. واآلخر كندي أحدهما حارسان: إال السفينة صقالة عىل يكن ولم الرب
حق أدرك نفيس أعماق يف وكنت فنكوفر، إىل أنزل أن قبل ثواٍن بضع ووقفت
ثمانية البالغة حياتي سني يف األوىل للمرة أصبحت فقد اللحظة، هذه خطر اإلدراك
األوىل للمرة رصت أني األقل عىل إيلَّ ُخيَِّل أو ورصت بالدي، حدود خارج سنة وثالثني

الرسية. رشطته ويد ستالني يد عني تقرص كهولتي سني يف
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طليق! حر ذا أنا ها أفكاري، ورشدت شديد دوار عيلَّ استوىل لقد فنكوفر! ذي هي ها
معناها حقيقة يفهم ال الحرية إن األيام: من يوم يف قال الذي الرجل ذلك هو من تُرى
مع الكربى املدينة شوارع يف أسري وأنا إيلَّ ُخيَِّل لقد العبيد؟ عداد يف قبل من كان من إال
السعداء األحرار الناس من العدد هذا مثل قبل أر لم أني السفينة يف رفاقي من جماعة

واحد. مكان يف مًعا يجتمعون املخاوف عن البعيدين األعصاب الهادئي
وكساء غذاء من فيها كان ما ووفرة لحوانيت نوافذ هو أعصابنا أثار ما أكثر وكان
إال الكبار يراها ال بأشياء نعجب ملعب يف باألطفال أشبه كنا لقد السلع، من وغريهما
الوفرة أحالم «كأن قويل وأردد نفيس يف أقول وظللت رؤيتها، من يدهشون ال مألوفة أشياء
الغامض املستقبل يف به يمنوننا ما هو هذا إن تحققت، قد االشرتاكيون بها يمنينا التي
واختلطت لها.» آخر ال التي الخمس السنوات مرشوعات من مفرغة سلسلة بعد البعيد
حلفاءنا أن الناس، هؤالء أن إيلَّ ُخيَِّل لقد والحرسة، األىس من بيشء عقيل يف األفكار هذه
البائسة. بالدي أعبائها تحت ترزح التي وتضحياتها الحرب أهوال عن بعيدون هؤالء،
من بعضنا اشرتاه ما أول كانت التي السلع بعض منها لنبتاع الحوانيت ودخلنا
الخبز من نشاء ما كل ا حقٍّ نبتاع أن مقدورنا يف أن نصدق نكن ولم الرأسمالية، بالد
إىل يكون ما أقرب هذا إن والكماليات، الرضوريات من إليها وما والحلوى واملالبس
كن الالتي البنات وأخذت تافهة، زهيدة األثمان لنا بدت وقد املعجزات، إىل أو السحر
أنهن ولو بجماله، وافتتنَّ حانوت نافذة يف رأينه ثوب عن ذهول يف يتهامسن معنا
من الثوب هذا بلغه ما يبلغ الحرب زمن يف فلدفستك أو موسكو يف مثله ثوبًا شاهدن
ثمانية يف وأجرهن آالف، ثالثة أو روبل ألفي فيه يدفعهن أن لرسهن والفتنة األناقة
رياًال. ١٤٩٨ عليه ُكِتَب فقد فنكوفر يف أما سنني، عدة يف ادخرنه وما عرشة، أو أشهر
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لنا َمت وُقدِّ واالبتسام، بالبشاشة فيه وقوبلنا أحذية، حانوت ندخل أن واعتزمنا
ومن أجانب، أننا يعرف الكلب هذا «إن مغيظ: محنق منا واحد وصاح … املريحة املقاعد
البالد أهل رأينا ألننا يقنعنا لم هذا قوله ولكن الحقري»، املنظر هذا أمامنا يمثل ذلك أجل
البزة حسن امللبس أنيق عامل علينا وأقبل الطيبة، املعاملة هذه نفس يعاَملون أيًضا
السوفيتية، الدعاوة أرشطة لنا تمثلهم الذين الرأسماليني األوغاد بثياب شبيهة ثياب عليه
عليه وبدت منها، املصنوعة املواد ويف شكلها يف مختلفة لها حرص ال أحذية علينا وعرض

سببًا. وابتهاجهن الروسيات البنات لرسور يعرف ولم دهشتنا، من الدهشة
هذا صاحب «أأنت املرتجمني: أحد لسان عىل العامل وسألت للحديث أنا وتقدمت

املحل؟»
فيه.» عامل أنا بل «ال، وقال: فضحك

الشهر؟» يف عملك من تكسب كم نسألك أن يسوءك «وهل –
ولعيل العمولة، من أناله ما عىل يتوقف هذا إن قط، يسوءني ما ذلك يف ليس «ال، –

رياًال.» ١٥٠ يبلغ إنه أقول أن أستطيع
وخمسني «مائة بالروسية: أثنائها يف قال برهة نفسه املغيظ املحنق الرجل ونيس
من زوًجا كم يعرف أن وهو الساعة هذه يف نحن نفعله ما يفعل كان أنه ذلك رياًال»؛
يستطيع الكلب هذا «إن قال: ثم سمعناه، الذي بالثمن رشاءها الرجل يستطيع األحذية

الشهري.» بمرتبه األحذية من زوًجا ثالثني يشرتي أن
ومناديل الرقبة وأربطة القمصان يبيع كساء حانوت إىل نذهب أن بعدئٍذ وقررنا
أن لنا وبدا معتدلة، بأثمان األخرى السلع من وكثريًا واملعاطف الصوف وصديريات اليد
البرص. ملح يف به ما كل ويبتاعون املشرتون الحانوت هذا عىل يهجم أال األشياء أغرب من
بل فحسب، فيه ترغب ما كل لك يقدمون ال الرأسماليني هؤالء أن غريبًا لنا وبدا
إىل وذهبنا اشرتيناه ما وحملنا منهم! أخذته قد أن لك ويشكرون لك يحزمونه إنهم
وماذا كنا، أين يعرف أن يهمه يكن لم أحًدا ألن نعلم فيما يتعقبنا أحد يكن ولم مطعم،
ما الطعام من لنا وقدم علينا، يتجسس من نحن منا كان إن إال اللهم قلنا، وماذا فعلنا،

بدايتها. رأينا التي الوفرة صورة به كملت
الثرثارين الروس منظر أغراه كبرية لفافة يدخن امللبس أنيق كهل رجل علينا وأقبل
اآلخر: بعد منا كل يد يهز وهو الرجل وقال املطعم، صاحب إنه قائًال بنفسه وعرَّفنا
إلحراز تعمل الروسيا إن لكم: وأقول فكورتموهم! األملان طعنتم قد الروس أيها «إنكم

صنيعكم.» حسن لكم يحمدوا أن حلفائكم عىل حقكم من وإن النهائي، النرص
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هتلر.» طغيان نحطم أن الواجب إن «نعم، قائًال: عليه ورد منا واحد وقام
وإن اإلعجاب، أشد جميعهم بالروس أعجب إني محق، «إنك املطعم: صاحب فقال

طاغية.» اآلخر هو ستالني أن أعرتف أن يل بد وال الشيوعية، عن أرىض ال كنت
املتطرف الشيوعي عيلَّ وألقى شفة، ببنت منا واحد ينبس فلم كلنا لساننا وانعقد
يتظاهر فايش رجل ذا هو «ها الروسية: باللغة وقال وراءها، ما لها بطيئة نظرة

لبالدنا.» الكراهية ويبطن بالصداقة
تذكرت فقد لساني، أمسكت ولكنني املطعم، صاحب قول عن أدافع أن وأوشكت

القيود. ببعض مقيدة زالت ما حريتي وأن سوفيت مواطنني بني زلت ما أني
أثر عىل عقولنا يف انطبع وما مشرتياتنا بني نفاضل أخذنا السفينة، إىل عدنا وملا
من فيه وما العالم هذا عجائب عن نتحدث الليل من هزيًعا وقضينا املدينة، يف جولتنا
سيايس بخطأ لساننا يزل أال عىل وحرصنا وويالتها، الحرب عن وبعد ورصاحة ثراء
تحته ما يغىش خداًعا مظهًرا إال ليس رأيناه ما إن لبعض: بعضنا فقال علينا، يؤخذ
عن به تنبأ فيما ستالني بها تنبأ مقبلة وأزمة وانحالل، وفساد واستغالل إرهاب من
بثرائها نخدع بأال نذر ومن الرأسمالية عن لنا قيل ما إن ألنفسنا وقلنا العالم، مستقبل

فيه. مبالًغا يكن لم وترفها
فيها َمْن ألشاهد كلها عرباته يف وتنقلت القطار، لنركب أيام بضعة بعد وأُِخذْنَا
كانوا الذين حتى السوفيتية، املناظر ألفت التي عيني يف جميًعا الركاب وبدا الناس، من
يكونوا أن يعدون ال ونساءً رجاًال أبرصت فقد الثياب، حسني النهار عربات يف منهم
متني، جميل قماش من وثيابًا الجلد من متينة أحذية يرتدون عماًال، أو كتبة أو زراًعا

املبالغة. بعض فيه ومبالغ زائف كله الرخاء هذا أن إيلَّ ُخيِّل فقد هذا ومع
ثياب يف له رفيق يصاحبه عسكرية ثياب يف أمريكي الثاني اليوم يف عربتنا إىل وجاء
يف تبدو أن دون سفرنا جوازات عىل رسيعة عارضة نظرة األول الرجل وألقى مدنية،
صاحب إن لنا: قيل وملا يبتسم، وهو إلينا وأعادها بها، له يسمح مما ريبة أقل نظراته
آخرها، عن وفتحناها مالبسنا حقائب جميًعا أخرجنا الجمارك مفتش املدنية الثياب
اطووا يرام، ما عىل يشء «كل قال: ثم عاجلة نظرة منها اثنتني أو واحدة عىل فألقى

حقائبكم.»
مكيدة، من فيه يكون أن عىس ما نعرف ولم سخيف، عجز من لنا بدا ما نا وحريَّ
وعدم اإلهمال هذا يف أليس ولكن عليه، غبار ال أمر الشخصية الحرية إن ألنفسنا: وقلنا
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رسهما وقد دقائق بضع الرجالن وانتظر النظام؟ وسوء بالفوىض يشعر ما اليقظة
أتصور وكنت يبتسمان، وهما ومشيا حييانا ثم بالدهما، يف الروس يبرصا أن ريب بال
تفتيًشا يتطلب طويًال ا شاقٍّ عمًال سيكون املتحدة الواليات دخويل أن أعرفه ال لسبب

مغلقة. أبواب خلف واستجوابًا دقيًقا
ملشاهدة فيه قضيناه الذي الوقت من وأفدنا بفلو، تُْدَعى مدينة يف قليًال وانتظرنا
الروسية، املصانع يف اآلالت عىل أقرؤه كنت ألني املدينة هذه اسم وتذكرت مناظرها،
ووقف متماثلة، مستطيالت إىل وانقسامها ونظافتها مبانيها علو من فيها ما وأعجبني
سؤاًال علينا يلق لم منهم أحًدا ألن ودهشنا إلينا، يتحدثون األمريكيني أهلها بعض
االجتماع نألف حتى طويًال زمنًا سنقيض أننا يف شك من وما اقتصاديٍّا، أو سياسيٍّا

النظرية. املبادئ أو السياسية باألمور يهتمون ال بأناس
األرض لرؤية أتحرق كنت فقد مشاعري، يثري بما مليئة واشنجتن إىل رحلتنا وكانت
املرصوفة الطرق ويف جديد، بلد كل يف مندهش حائر وأنا النظر، أطيل وأخذت الجديدة،
يختلفون وهم الحقول يف يعملون األمريكيني الزراع ويف القطار، نوافذ من أشاهدها التي
يتحدث اللتني والسهولة بالرصاحة تأثرت ما ولشد الروس، الزراع عن االختالف كل
األطفال برصاحة أشبه وبساطة برصاحة ويتجاوبون يتساءلون ونساءً رجاًال الناس بهما
بعد توقعت صورة يف البالد هذه وستاينبك دريزر قصص يل َرت ُصوِّ لقد وبساطتهم،
الوقت، ذلك حتى أثًرا له أر لم مما املرير، والحقد والذلة الفقر فيها أرى أن قراءتها
ولكن والظلم، الشقاء من حظها أوتيت قد أمريكا أن بعُد فيما سأعرف أني أنكر ولست
ستاينبك يشارك أن مقدوره يف يكن لم «االشرتاكية» أرض من حديثًا قدم الذي الرويس
األمريكي للفالح رسمها التي الصورة أن يرى أن أو األمريكيني، عىل وغضبه حقده يف

الروس. الفالحني من كثريين صورة من أسوأ
١٩٤٣م سنة أغسطس من عرش التاسع يف املتحدة الواليات عاصمة إىل ووصلت
واستؤجرت االتحاد، محطة يف ينتظرني السوفيتية املشرتيات لجنة من مندوبًا ووجدت
أهل عىل وظهر خاص، حمام ذات مريحة مشمسة نظيفة غرفة أمريكية أرسة مع يل
«الروس أولئك من — أجنبي رجل سقفهم تحت يكون أن من ا حقٍّ مرسورون أنهم الدار
واجبهم من ليس أن يل وبدا «أوراقي»، عن يسألوني لم أنهم عجب ومن — املدهشني»
دليل اإلهمال هذا أن العسكري لعقيل وبدا البيوت، لجان من لجنة أية عني يبلغوا أن
القارئ وسيعلم التام، التخبط وهو منها أسوأ هو ما عىل دليًال يكن لم إن الفوىض عىل
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محرفة وألفاظ إشارات من مكونة لغة لنا اخرتعنا قد األرسة وهذه أنا أنني بعد فيما
دليل إىل حاجة دون — وأيقنوا قليلة، اجتماعية صالت من بيننا نشأ عما للتعبري تكفي
عنك دع عنهم، أجنبي هو ما وبكل الحرب، بشئون خبري أنني — وحده اعتقادهم سوى
يناله حربي ظفر كل أن يعتقدون من مسلك معي مسلكهم وكان رويس، هو ما كل

يدي. صنع من الروس
داخل يف ما كل وكان عميل، ألبدأ الروسية للسفارة الثاني اليوم يف نفيس وقدمت
مظهره، يف خالًصا سوفيتيا عرش السادس الشارع يف القائم واشنجتن يف الرئييس مركزنا
األمريكيني من قليل عدد فيه كان نعم فيه، يدخل بأن أمريكي بيشء يسمح ال أنه يل وبدا
والحمالني واملختزلني الكاتبة اآللة عىل كالعامالت — الدنيا املناصب بعض يشغلون
أجنبية، شائبة أقل تشوبه ال خالًصا سوفيتيٍّا جوٍّا كان املكان جو ولكن — والسعاة
عليهم، التآمر أقول وأكاد بالناس، اإليقاع يف والرغبة والرسية بالخفاء فيه اإلنسان يحس

بالدنا. يف إال له نظري ال
البنية، متني اللون، أسمر القامة، طويل الوجه، وسيم رجًال سريوف الكولونل وكان
واستقبلني الجديدة، األمريكية ثيابه يزين عليه، عينه تقع فيمن األثر عظيمة شخصية ذا
الحذر، البريوقراطي املوظف عىل الواجب هو كما االرتياب من وبيشء ظاهر بفتور

الحزب. أعضاء من أني عىل الدالة البطاقة له وقدمت
رقمك؟» «وما جافة: شديدة بلهجة وسألني

الحزب رقم نسيان أن ذلك ٢٤٨٦٤٧٥؛ هو رقمي أن رسيع طلق بلسان فأجبته
ذلك وتلت اإليمان، تزعزع عىل ودليًال العظمى، الخيانة من نوًعا الدولة عرف يف يَُعدُّ
يعنى أن إليه عهد الذي كرافتشنكو حقيقة أنا أنني بعدها اقتنع أخرى أسئلة السؤال
كان ولكنه موسكو، عن قليًال إيلَّ وتحدث رحلتي، يف القيته عما وسألني فتبسم بأمره،

قوية. فاحصة نظرات عيلَّ يلقي عينه الوقت يف
وكان املتحدة، الواليات يف املركزية الحزب للجنة املفوض املندوب سريوف وكان
ولم البالد، هذه يف الشيوعيني املبعوثني بني األعىل املقام صاحب هذا مركزه بحكم
املفاوضات يف ا جدٍّ قليًال إال يشرتك يكن ولم باألمريكيني، مبارشة صالت للرجل تكن
عىل الرسمية السجالت حسب مركزه يزيد وال السوفيت، وبالد أمريكا بني تجري التي
أقوى األمر واقع يف كان ولكنه املشرتيات، لجنة يف املساعدين من واحًدا يكون أن
الشئون، جميع يف الفصل القول هي كلمته وكانت أمريكا، يف السوفيتية الدولة عمال
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الرجال أكرب إىل البالد يف موظف أصغر من أمريكا يف سوفيتي كل عىل النافذ والحكم
باسم يتحدث سريوف وكان السوفيت، املمثلني من وغريهم واالقتصاديني العسكريني
عىل االشرتاكية، السوفيتية الجمهوريات اتحاد يف الحقة الحكومة وهو الشيوعي، الحزب
الخارجية، وزارة باسم ينطقون إنما نفسه السفري ومنهم الرجال من غريه أن حني
رعايا جميع بشئون يختص ما كل يف الروسيا يف ستالني مركز أمريكا يف مركزه وكان

البالد. هذه يف املقيمني السوفيت
يتهددني ما فيها يل يرشح املألوفة، اململة املحارضة مسامعي عىل يكرر الرجل وأخذ
باختياري عظيمة ثقة من يف الحزب وضعه وما واجبات، من عيلَّ وما أخطار من
يف يضايقني كان كما اآلن القول هذا يضايقني ولم أشغله، أصبحت الذي للمنصب
أتسىل نفيس خبيئة يف أصبحت أني هذا سبب ولعل أعلمه، ال لسبب السابقة املرات
نري قصري وقت بعد كاهيل عىل سألقي أني من وحدي أنا أعرفه ما أن أو األقوال، بهذه
تنطوي بما أتأثر ال معها أصبحت حصانة أكسبني قد طويًال قاسيته الذي االستبداد
لقد بل التهديد، أنواع أشد وراءها تخفي سيطرة من والتعليمات املحارضات هذه عليه
معه الذين املوظفني من جماعة إىل أفيض أن من إيلَّ طلبه ما أرفض أن عىل جرؤت
يف يكن لم أني والحق الليلة، تلك يف متعب بأني الرفض هذا عن معتذًرا بالدنا، بأحوال

الرسمية. األكاذيب من ألفته بما إال االجتماع ذلك يف إليهم أفيض أن وسعي
من واحًدا سأكون وأني رسرتتشوك، هو املبارش رئييس أن سريوف الرفيق وأبلغني
الرجل، ذلك يرأسه الذي املعادن قسم يف يعملون التعدين شئون يف أخصائيني عرشة
بالد إىل السفن ظهر عىل تنقل الرياالت من املاليني بعرشات تقدر معدنية مصنوعات وأن
كثري عن أفحص أن واجبي من وأن والتأجري، اإلعارة لقانون تنفيذًا السوفيتي االتحاد
بآالف الخاصة املواصفات أكتب وأن ألغراضنا، صالحيتها من ألتأكد املصنوعات هذه من
يل وقيل القيمة، العظيمة املواد من يعرض ما أرفض أو أقبل وأن نطلبها، التي السلع

املواد. من بيدي يمر ما جميع عن مسئوًال سأكون أني أخريًا
نهر شاطئ من انتزعت الرويس الطغيان من قطعة إال األمر واقع يف بعثتنا تكن لم

بوتوماك. نهر شاطئ عىل وقضيضها ها بقضِّ وأُقيمت موسكو،
عيشة العالم ديمقراطيات أكرب قلب يف يعيشون ونساءً رجاًال منا مئات كان فقد
كنا كما وظللنا العالم، يف الطغيان دول من دولة أعظم يف الناس يعيشها التي الخضوع
أن وسعنا يف يكن فلم الشديد، اإلرهاب لحكم الخاضعني الرشطية الدولة رعايا بالدنا يف
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الضمري وحرية الصحافة وحرية القول حرية من األمريكيون جرياننا به يتمتع بما نتمتع
عقاب. ألقىس أجله من نتعرض ا رسٍّ ذلك كان إذا إال الخوف، من والتحرر

كله هذا حدد مقابلته، عىل نجرؤ الذي ومن نقرؤه، وما فيه نفكر ما لنا حدد وقد
التجسس من نظام بنا يحيط وكان السوفيتي، االتحاد حدود داخل نزال ال كأننا وروقب
وخلية للحزب لجنة لنا وكان نعمله، عمل وكل منا، تصدر كلمة كل علينا يحيص املتقن
شبيهة والرقابة السيايس لإلرهاب كاملة وهيئة رسية ورشطة سيايس وقسم للحزب
ترى أيًضا وهنا بالدنا، داخل يف ألوانًا العذاب منها قاسينا التي الهيئات من بنظائرها
الذي أن عىل منا، واحد كل عن الخبيثة واألكاذيب باملعلومات الغاصة الخفية الخزائن
كثريًا االشرتاكية السوفيت جمهوريات اتحاد يف محتوًما نظنه نكاد طبيعيٍّا أمًرا يبدو كان

األمريكي. الجو هذا يف قبيًحا غريبًا شاذٍّا يظهر كان ما
خلفه فلما باليف، القائد هو املحضة الفنية التجارية االجتماعات يرأس الذي وكان
يف الحزب مكتب اجتماعات أما االجتماعات، هذه يرأس الذي هو كان رودنكو القائد
ويوجهها يرأسها فكان الهامة، السياسية الخطط فيه تبحث كانت الذي وهو البعثة،
االجتماعات من اجتماع يبدأ أن األحيان بعض يف يحدث وكان نفسه، سريوف الرفيق
إذا حتى بعد، فيما رودنكو أو باليف القائد برياسة الشيوعيون إال يحرضها ال التي
كانت هذا حدث فإذا لسريوف، الرياسة عن تخىلَّ التجارية الشئون بحث من انتهينا
النظام هذا وكان مجراه، يف الحزبي االجتماع يجري حتى الدوام عىل تغلق األبواب
الرفيق فكان البعثة، فروع من فرع كل يف املتبع هو — املزدوجة السلطة نظام —
يف البحث موضوعات من كان فإذا املعادن، قسم يف الفنية االجتماعات يرأس رسرتشوك
عن رسرتشوك ونزل ماركوف، االجتماع رأس نفسه بالحزب خاصة أمور االجتماع هذا
بإدراك يبدأ أن إنسان وسع يف وليس االجتماع، يف عاديٍّا فرًدا وأصبح الرياسة كريس
صور من الصورة هذه مخيلته يف ترتسم لم إذا الحديث الدكتاتوري الحكم طبيعة
أعنَّة بيده ويمسك الحكومية األداة عىل واحد حزب فيها يسيطر التي الدكتاتوري الحكم

األداة. هذه وراء مسترتًا األمور بها يسري الحكم
كان الحقيقي دخيل ولكن الشهر، يف ريال ثالثمائة حوايل األسايس مرتبي وكان
آخر مقدار يل يخصص وكان مسافًرا، الوقت معظم أقيض كنت ألني كثريًا؛ هذا يفوق
من يؤملني ما أشد وكان إقامتها، التجارية األعمال تتطلب حني الوالئم إلقامة املال من

باألمريكيني. صالتنا عىل املفروضة القيود هو األمر بداية من القيود
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األرسة هذه أفراد أن إيلَّ وُخيِّل بيتها، يف أقمت التي باألرسة اإلعجاب أشد وأعجبت
فهم األوروبيني، سائر عن السبب لهذا ويختلفون االختالف، كل الروس عن يختلفون
غري جنس من يكونون يكادون بل فحسب، الروس عن مختلفة ساللة من ليسوا
ما عىل بهم صالتنا نقرص أن وأُِمْرنا أصدقاء، منهم نتخذ أن علينا ُحرَِّم ولكننا جنسهم،
تقريًرا عنه نكتب أن بأمريكي تعرفنا ما إذا إلينا يطلب وكان أعمال، من وبينهم بيننا
عن ذهننا يف ينطبع ما كذلك يشمل بل بشخصيته، التعريف عىل يقترص ال مفصًال،
الذين هم وحدهم املوظفني وكبار السوفيتي، الشعب نحو به يشعر وما السيايس، مزاجه
هذا هل يقررون الذين وهم وتستمر، تنمو أن املعرفة لهذه يؤذن هل بعدئٍذ يقررون

مرغوب. غري أو فيه «مرغوب» االتصال
الرشكات توكيالت يف الناس من بعرشات أتعرف أن من بُدٌّ يل يكن لم أنني عىل
األمريكيني من القليل العدد بني ومن النطاق، الواسع والتأجري اإلعارة بمرشوع املتصلة
القول، يف وحرية ترحيبًا جميًعا منهم أجد وكنت املشرتيات، بعثة خدمة يف كانوا الذين
أن وذلك وارتباكي؛ حريتي أسباب من كله هذا وكان يشء، كل عىل إلطالعي واستعداًدا
يعتقد أن إال يسعه ال املخاوف، قلبه تمأل والذي الدسائس، يف الغارق السوفيتي املوظف
األطفال. كسذاجة وسذاجة حمق الناس يف االرتياب عن وبعدهم األمريكيني رصاحة أن
من كان أن اتفق إذا يتضاعف الناس قابل إذا اإلنسان يتهدد الذي الخطر وكان
الحالة هذه يف يخىش كان فقد الروس، من آبائهم بعض كان أو رويس، أصل من يقابلهم
يف قويٍّا اإلغراء كان كذلك لستالني، املعادية األحزاب ألحد املنارصين من هؤالء يكون أن
إن اللغة، يف معنا الشرتاكهم وذلك الروس؛ الرعايا من قبل كانوا بمن اإلنسان يتعرف أن

األسباب. من ذلك لغري يكن لم
الجيش انتصارات بعد املتحدة الواليات عم الذي — روسيا عىل العطف تيار وكان
األمريكيني أن ذلك البالد؛ هذه يف السوفيت املواطنني عىل دائم خطر مصدر — األحمر
يف علينا ون يلحُّ أخذوا ولهذا لنا؛ وتقديرهم حبهم يظهروا أن عىل الحرص شديدي كانوا
كرمهم من نتهرب أن دائًما علينا السهل من يكن ولم ونواديهم، بيوتهم يف نزورهم أن
أنفسنا عرضنا شديد منهم إرصار بعد دعواتهم من دعوة قبلنا وإذا ضيافتهم، وحسن
الدعوات. هذه أخبار الرؤساء نبلغ أن إال الخطر التقاء سبيل من لنا يكن ولم للمتاعب،
لجنة يف متواضعة وظيفة تشتغل السن يف طاعنة أمريكية سيدة أن ذلك من
أمريكا، يف يل أرسة ال أني تعلم ألنها بيتها؛ يف أزورها ألن مرات عدة دعتني املشرتيات
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لعدم املعاذير أختلق مرة كل يف كنت لكنني األمومة، عاطفة من لديها فيما ذلك فأثَّر
يل وتبني الشوارع، أحد يف مساء ذات بها التقيت أن حظي سوء من وكان دعوتها، قبويل
يف يزورونها األصدقاء من عدد مع موعد عىل كانت وأنها بيتها، من مقربة عىل كنا أننا
القهوة؛ من فنجانًا دارها يف أرشب أن رفضت إذا كثريًا إليها أيسء أني وشعرت بيتها،
أثنائها يف أقبل واحدة، ساعة من أكثر بيتها يف أمكث لم ولكنني دعوتها، قبلت ولذلك

قليلة. مدة مًعا وتحدثنا الضيوف بعض
أشد أضطرب واأللم، الخوف حاالت أشد يف الزيارة هذه بعد أسابيع عدة وظللت
مصريي يكون ماذا نفيس أسائل وكنت الحزب، رس أمني حجرة إىل ُدِعيُت كلما االضطراب
بهذه أفضت قد نفسها السيدة هذه كانت إن أو عني»، و«بلغ رآني قد أحد كان إن
أن ذلك سوءًا؟ بذلك تقصد أن دون إليه بها تفيض أن يصح يكن لم من إىل الحقيقة
من الروس يتحمله ما يعلمون يكونوا لم األمريكيني من معنا يعملون كانوا من معظم

العملية. حياتهم يف شديد ضغط
علينا يحرم والذي علينا، مفروًضا كان الذي الحظر بأن القول إىل بي حاجة وال
أو تجارية ألسباب بهم االتصال علينا يجب من يشمل يكن لم باألمريكيني، االتصال
عن منها ننفق خاصة اعتمادات ترصفنا تحت توضع كانت األحوال هذه ففي سياسية،
وأن بهم، والتحفي إكرامهم يف نبالغ أن عىل نشجع وكنا الوالئم، من نقيمه فيما سعة
نمثل وأننا العرص» «رجال من أننا لهم نظهر وأن اإلكرام، هذا يف استطعنا ما نرسف

سخية. قوية غنية بالًدا
إىل أُْهِديَت الثمن الغالية الفراء بعض ومنها قيِّمة، هدايا عن بعضهم وحدثني
لهم أُْهِديَت الذين ظن ولربما لنا، فائدة صداقتهم كسب يف أن يظن الذين األمريكيني
كانت منها واحدة كل أن الحقيقة ولكن الساعة، عفو جاءت بريئة شخصية هدايا أنهم

املتناقشون. عليه وافق بقرار انتهى رسمي نقاش نتيجة
بطاقات أن باألمريكيني عالقاتنا عىل املفروضة السيطرة هذه دقة من بلغ وقد
تربطنا الذين ومعارفنا األمريكيني للموظفني تُْرَسل تكن لم السنة رأس بعيد التهنئة
يعدَّ أن منا كل إىل يطلب كان فقد علينا، املرشفني موافقة بعد إال العمل رابطة بهم
للسنن اتباًعا التهنئة ببطاقات إليهم يبعث أن يف يرغب الذين األشخاص بأسماء ثبتًا
والنصوص األسماء هذه وكانت التهنئة، عبارات نص الثبت هذا يف تذكر وأن األمريكية،
نفسها البعثة وكانت البطاقات، بإعداد رسمي ترصيح ومعها إلينا تعاد ثم وتُنَْقل، تُبَْحث
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التي التهنئة عبارات نص يف شيئًا نغري لم أننا من تتأكد حتى بإرسالها تقوم التي هي
عليها. اتفق

نطلب ما عىل للحصول الجنسية العواطف استخدام يف نتورع أال إلينا يُْطَلب وكان
استدعاني كبريًا موظًفا أن ذلك من األمور، من أمر خفايا عىل الوقوف أو األرسار، من
ينجز أن يهمه كان فقد حريته، التي املشاكل إحدى يل يرشح وأخذ اللجنة، مقر إىل مرة
إنجازها يف يعتمد التي املكاتب من مكتب يف الحربي، اإلنتاج لجنة يف املسائل من مسألة

العمر. مقتبل يف امرأة عىل
وتصاحبها وتصادقها أندريفتش، فكتور يا املرأة هذه تقابل أن منك «وأريد يل: وقال
بقي ما أن يف أشك ولست لسانها، عقدة وتحل الهدايا، لها وتبتاع الليلية، النوادي إىل

ميًرسا.» سهًال سيكون هذا بعد
املؤامرة، تلك يف الحقري الدور هذا أمثل أن باتٍّا رفًضا رفضت حني الرجل ودهش
ضعفي يسببها أن بد ال التي وبالصعاب األمور، هذه مثل يف مواهبي بضعف واحتججت

البغيض. العمل هذا من أنجو أن األمر آخر يف واستطعت اإلنجليزية، اللغة يف
بأن أشعر كنت ولكني الوقت، ذلك من أسبوعني أو أسبوع بعد مكتبي إىل وعدت
األعمال برجال اتصايل آالمها من وزاد أطيقها، ال حياة البعثة يف أحياها التي الحياة
قضاها إجازة بعد السجن إىل عاد سجني كأني أشعر كنت لقد األمريكيني، من والفنيني
من كثري كان التي الثقيلة القواعد جميع أراعي أن عيل واجبًا كان لقد خارجه، يف
خارج يف الروس نحن وكنا أعبائها، تحت يرزحون املشرتيات لجنة يف الروس أفاضل
إال نكشف وال ما إلنسان بها نفيض ال ألنفسنا، بأرسارنا نحتفظ أن علينا يُْفَرض البالد
الجزء هذا عن نكشف وال بهم، نثق الذين للقليلني وقلوبنا عقولنا من صغري قسم عن
ولذلك األخطار؛ ألشد أنفسنا نعرض هذا فعلنا إذا كنا فقد هذا ومع نادًرا، إال الصغري
اإلعجاب أن نعلم وكنا حرية، من األمريكيون به يتمتع ما نبرص ال بأنا نتظاهر كنا

السيايس. لالنتحار اإلنسان يعرض بها الرضا مجرد أو األمريكية الحياة بأساليب
نحياها التي الحياة حقيقة يدركوا أن يستطيعون ال األمريكيني أن يف أشك ولست
مع يل حدثت التي الحادثة تلك عليهم قصصت إذا يصدقونني ال ولعلهم الروس، نحن
أمريكا يف سوفيتيا مواطنًا هذا ميثيا كان لقد مًعا، ومأساة ملهاة هي والتي ميثيا،
بجريمة متلبًسا الرجل هذا وضبطت السوفيتية، التجارية أمتورج منظمة قبل من مبعوثًا
مجلة وهي الروسية، باللغة تصدر متطرفة مجلة يقرأ وهو عليه دخلت إذ شنعاء،

أيدينا. تمسها أن علينا محرًما كان للثورة» «معادية
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املجلة!» هذه تقرأ أنت «إذن رأيت: ما هالني قد أني مدعيًا صوتي بأعىل وناديته
اآلن أصبح قد مصريه أن وأيقن عينيه، من الدموع وتحدرت صاحبي وجه وامتقع
الروسيا، إىل حتًما فسيُْدَعى جرمه عن أكشف أن نفيس يل سولت ما فإذا يدي، بني
أرسته، إىل العقاب هذا يمتد وقد وعقابه، أمره وافتضاح الحزب من طرده هذا ويعقب
وقال: عنه أعفو أن الخوف من يرتجف وهو إيلَّ وتوسل نفسه، عن يدافع أن وحاول
أولئك عنا يكتبه ما أعرف أن إال أريد أكن لم إني أندريفتش فكتور يا برشيف لك «أقسم
ما وإذا طوال، سنني من تعارفنا لقد الزلة، هذه عن تصفح أن منك وأرجو األدنياء،

حياتي.» عىل فستقيض أمري كشفت
أنمَّ أن قط أبغي ال أني له وأكدت الحزن، شدة من قلبي فتفطر الرجل حال ورأيت

املجلة. هذه أقرأ نفيس أنا أني له أكدت بل عنه،
رفيقه! منا الواحد يخىش ما أشد وما عبيد! من أذلنا ما «أال وحرسة: أىس يف وقلت
مزعزعي كاذبني جواسيس، نكون؟ أن يريدون وماذا نفسها! أفكاره يخىش ما أشد ما بل
قراءته؟ يف نرغب ما نقرأ أن رؤساؤنا علينا يحرم ِلَم صداقة! وال عهًدا نرعى ال اإليمان،
من إن ترسهم؟ ال التي الحقائق بعض نعرف أن أيخشون هذا؟ من يخشون يشء وأي
فذلك أمريكا يف هنا أما موسكو، يف ذليًال عبًدا اإلنسان يكون أن النفس عىل األمور أشق

مرة.» ألف علينا أشق
وظن أمره، يف حريته زادت بل ذعره، من تخفف لم الحماسية الرصاحة هذه ولكن
حتى روعه يهدأ ولم بعد، فيما بها يؤخذ خطرة بأقوال ليفوه به أغدر أن أريد أني
هذه عىل وأطلعته حقائبي، إحدى له وفتحت بنسلفانيا، فندق يف حجرته إىل أخذته

أوراقي. بني نفسها الجملة
الفرتة يف الجريء حديثه خالل من وعرفت صدره يل فتح هذا من استيقن فلما
احتقاري عن يقل ال السوفيتي للحكم احتقاره أن الليلة تلك يف معي قضاها التي الطويلة
يف له كبرية أرسة وجود إال استقالله وإعالن عنه االنشقاق من يمنعه يشء ال وأن له،
فأمسكت عليه أشفقت ولكنني نفيس، أنا اعتزمته بما إليه أفيض بأن وهممت الروسيا،

اإلجرامية. املعرفة بهذه كاهله أثقل أن أشأ لم ألني لساني؛ ذلك عن
لم وإن واشنجتن، صحف أو تيمز نيويورك جريدة تقرأ أن الحكمة من يكن ولم
هورد واسكربس هريست مطبوعات أما قراءتها، علينا يحرم رصيح أمر إلينا يصدر
الخطر عن وأبعدها لنا الوسائل أسلم وكان املهربات، إىل ينظر كما إليها ينظر فكان
أو الروسية، باللغة تصدر التي جولوس» «رسكي أو ووكر» «الدييل جريدة نقرأ أن
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وكانت نيوريبلك»، «ذي أو نيشن» «ذي كصحيفة للسوفيت املنارصة األسبوعية الصحف
روسيا عدًدا أصدرت أن بعد وخاصة بها، املسموح الصحف من تعد «ليف» صحيفة
فيما خرست أنها واعتقادي الحقائق، من حوى مما أكثر السوفيتية الدعاوة من حوى
نرشت حني فجأة، وخرسته السوفيت، الحكام أعني يف لها أصبح الذي املركز هذا بعد

أوروبا. يف السياسية السوفيتية الخطط عن بولت ك. وليم السابق للسفري مقاًال
سرتداي «ذي صحيفة أقلب بوملان، عربة يف واشنجتن إىل طريقي يف كنت وبينا
وأخذنا جانبي إىل وجلس البعثة، أعضاء من يل زميل عيلَّ أقبل إذ بوست»، إيفننج
صور من فيها وما الصحيفة هذه إىل الحديث خالل يف وأرشت عملنا، شئون يف نتحدث
مما وكان للحكومة، نقًدا فيه رأيت بمقال خاص بنوع اهتمامي وأظهرت وإعالنات،
يف يعتقدون ما يقولوا أن يف قط يرتددون ال األمريكيني هؤالء «إن هذا: حديثي يف قلته

منهم.» دونه هم من إىل روزفلت الرئيس من موظفيهم
مبارشًة، بها نطقت أن بعد ونسيتها تفكري غري من بها نطقت عابرة إشارة وكانت
الحزبية الوحدة رس أمني ماركوف، الرفيق استدعاني الوقت ذلك من أيام بضعة وبعد

األخرية؟» رحلتك كانت «كيف وسألني: مكتبه إىل لها، تابع أنا التي
طيبة.» رحلة «كانت –

كذلك؟» أليس «ب…»، بالرفيق فيها «والتقيت –
به.» التقيت «نعم، –

معه؟» تناقشت يشء أي «ويف –
يشء.» يف معه تناقشت أني أذكر ال أنا «تناقشت؟ حرية: يف فقلت

لن األمور وأن طيبة، غري بداية هذا أن كرافتشنكو رفيق يا لك أقول أن «أخىش –
بما أذكرك أن تحب فهل معي، رصيح غري فأنت اليوم، منذ نحب ما عىل بيننا تكون
أننا من وشكوت السوفيتية، الصحافة انتقدت أنك نسيت قد شك بال إنه فيه؟ تناقشت

ستالني.» الرفيق نهاجم ال
عىل وسأرغمه «ب…» الرفيق تستدعي أن عىل وأرص كذب! هذا «إن قائًال: فصحت

هذا.» كذبه ينكر أن
قدمه الذي التقرير لتأييد يكفي ما الشجاعة من يؤَت لم «ب…» الرفيق واجهني وملا
املسألة تقف أن الوحدة رس أمني قرر هذا أثر وعىل للثورة» املعارضة «مالحظتي عن

لساني. إمساك إىل الحاجة بشدة بعدها شعرت ولكني الحد، هذا عند
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مالزمة إىل واضطررت مرة مرضت القارئ: عىل أقصها صغرية أخرى حادثة وثمة
قصرية، ودية بعبارات األمريكيني املوظفني بعض إيلَّ وبعث قليلة، أيام بضعة الفراش
من بيننا بما أشعرتني إنسانية عواطف هذه وكانت العاجل، بالشفاء فيها يل يدعون
معرفتي أن ذلك هذا، عطفهم عىل بسببها ندمت فعلة فعلت عودتي بعد ولكني زمالة،
إىل الرسائل بهذه فجئت بدقة، رسائلهم يف ما لقراءة كافية تكن لم اإلنجليزية باللغة

يل. يرتجمها أن األشخاص أحد إىل وطلبت مكتبي
ماركوف الرفيق استدعاني حتى شيئًا منها أذكر فلم بعدئٍذ، كلها املسألة ونسيت
كتبوا الذين األمريكيني من واحد بكل عالقتي عن بعنف يستجوبني وأخذ فجاءة، نفسه
و«أعداء الحزب رجال من مسئول رجل بني األخوة هذه يف رس من هناك وعما إيلَّ،
الوقوع من يل وتحذير صارم بتوبيخ استجوابه وختم حوله، من الذين العاملة» الطبقة
الحظ أسعدني قد أني واعتقدت الرأسماليني، من حويل من يل ينصبها التي الحبائل يف

البسيط. األذى هذا من أكثر املرة هذه يف يصبني لم إذ
واشنجتن، يف العملية حياتي أثناء يف أخرى أزمة يف الرسائل بعض وأوقعتني
أحد إيلَّ أرسلها بريد بطاقة عىل الصدفة بطريق البعثة يف كبري موظف اطلع فقد
متهًما األمور والة يدي بني للمثول استدعيت ما ورسعان فلوريدا، من األمريكيني الجنود
بأن إقناعهم أستطع ولم مرشوع، غري اتصاًال األمريكية» املسلحة بالقوات «باالتصال

جهيد. بجهد إال معها أقيم التي الطيبة األرسة ابن الجندي هذا
صداقة صلة تكون أن عن تخرج ال الصلة هذه «إن نفيس: عن به دافعت مما وكان
من امتنعت قد فإني هذا عن وفضًال السياسية، باألمور البتة لها عالقة ال بريئة إنسانية

الشاب.» هذا عىل الرد
لم أني ولو تحيته، عىل فعًال أجبته أني ذلك كذبًا؛ إجابتي من الثاني القسم وكان
بريئة كذبة من بأس وال املجاملة، واجب يعرفون ال أجالف الروس جميع أن لظن أجبه

الورطة. هذه مثل من الدكتاتورية الدولة أبناء أحد بها يتخلص صغرية
كتابني: الليايل إحدى يف أمينها إىل وطلبت مكتبة، البعثة فيه تقيم الذي البناء ويف
فرت يُْدَعى لكاتب تاريخي كتاب والثاني أفدينكو، تأليف أحب» «إني رواية أحدهما
كتب بضعة استعرت الكتابني أي أجد لم وملا توخاتشفسكي، القائد عن شيئًا فيه ذكر

الحد. هذا عند انتهت قد املسألة أن وظننت أخرى،
رجال كبار أمام للمثول استُْدِعيت حتى الوقت من قليل إال ذلك بعد يمِض ولم
إىل وترقى البسيطة، باألخطاء تبدأ األغالط، من كبرية طائفة ارتكبت أني وتبني الحزب،
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توخاتشفسكي القائد أعمال عن يشء بقراءة املزعوم اهتمامي كان فقد الشنيعة، الجرائم
أن علمي إىل يصل ألم وسئلت الجرائم، أشنع من جريمة بالخيانة التهامه أُْعِدَم الذي
ولم االشرتاكية؟ السوفيتية الجمهوريات اتحاد يف اآلن يقرأ ال الكتاب هذا مؤلف فرت
يعرف أن يجب شيوعيته يف الصادق فالشيوعي بجهيل، هذا عن أعتذر أن وسعي يف يكن
الروسيا يف االنتشار واسعة مىض فيما كانت التي الرواية أما الشعب»، «أعداء هم من
فعالم األيام، هذه يف السوداء القائمة واحتوتها األسباب من لسبب قراءتها حرمت فقد
وقصارى بعينه؟ الوقت هذا يف للثورة» «املضادة القصة هذه قراءة يف أرغب كنت إذن
الذي الحزب طهارة عىل الحفظة أعني يف الشديدة الريبة موضع اآلن أصبحت إني القول:

إليه. أنتمي
كنا فقد آراؤنا، بها تراقب التي الوسائل أهم من كانت املكتبة هذه أن والحق
يجيدون ال معظمنا وكان األمريكيني، من ظهرانيهم بني نعيش بمن الصلة مقطوعي
يراقبون املكتبة جواسيس وكان القراءة، كثرة إىل مضطرين لهذا فكنا اإلنجليزية، اللغة
عليها نلقي كنا التي الكتب وحتى دقيقة، مراقبة الدورية والصحف الكتب من نختار ما
تتخذ كلها هذه وكانت الرؤساء، إىل أسماؤها تبلغ كانت نفسها املكتبة يف رسيعة نظرات

ملفاتنا. يف ل تسجَّ هذا أجل من فكانت عقليتنا، معرفة إىل تهدي دالئل
البحوث من وغريه الحزب تاريخ يف الدسمة املؤلفات عن فضًال باملكتبة وكان
املؤلفات بعض استعرت ما وكثريًا خفيفة، سهلة موضوعات ذات كتب العميقة الفكرية
أظهر أال يف الرغبة ملجرد هذا كان بل قراءتها، بذلك أقصد أكن ولم األول، النوع من
البيئة فينا تؤثر أن الرقباء يخافه ما أخوف أن ذلك وحدها؛ الخفيفة القراءة إىل مييل
إيماننا أن الرقباء لهؤالء نظهر أن جميًعا همنا كان ولذلك الضعيفة؛ الرخوة الرأسمالية
الحزب، تاريخ دراسة إىل سريوف اقرتاح عىل بناءً وعمدنا يتزعزع، ولم يفسد لم قوي
وكنا قبل، من درسناها قد أننا رغم الكتب من ماثلهما وما لستالني اللينينية والقضايا

وبالزعيم. بالحزب إيماننا قوة إظهار يف نتبارى املغلقة الحزب اجتماعات يف
نفسها، الروسيا يف بنا يحيط مما أضيق الرسية من جو بنا يحيط أمريكا يف وكنا
نفسها، البعثة عنوان إال عنوانًا لنا يعرفون يكونوا لم الروسيا يف أصدقاءنا أن ذلك من
الرقيب خاتم يحمل الخطاب هذا كان وإن إلينا يسلم أن قبل خطاب كل يقرأ حيث
تلك إىل مسافرين أشخاص مع الروسيا إىل بها نبعث التي الخطابات وكانت السوفيتي،

بنفسها. هي لرتسلها البعثة إىل مفتوحة تسلم البالد
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«املعادية واألرشطة املرسحيات ومشاهدة الليلية، النوادي زيارة علينا وُحرَِّمت
عىل املعلقني من السوفيتية للقضية «معادين» الرؤساء يعدهم من إىل واالستماع للثورة»،
نضبط أن من القتل بجريمة متلبسني نُْضبََط أن علينا أهون وكان واألنباء، الحوادث
املحظورات هذه من كثريًا نرتكب كنا هذا رغم ولكننا للسوفيت، معاديًا كتابًا نقرأ ونحن
السياسية الجرائم هذه ارتكاب إىل تدعو التي املغريات من له نتعرض ما وألن برش ألننا
تكاد وقلوبنا الجرائم هذه نرتكب كنا أننا عىل الديمقراطي، البلد يف قوية مغريات
هذه بسبب مستقبلهم عىل وُقِيضَ مراكزهم فقدوا من أكثر وما الخوف، شدة من تنخلع

املخالفات.
من الخارج يف السوفيتي املوظف له يتعرض فيما يفكر حني ليصعق املرء وإن
عضًوا بوصفه منا واحد كل من ينتظر كان فقد النطاق، واسع محكم معقد تجسس
غريه ألفاظ من يريب ما كل عن يبلغ أن نفسه، عن الدفاع عىل حريًصا للحزب، مخلًصا
أو موسكو يف كان سواءً بها، مسلًما وقضية محتوًما واجبًا يعد هذا وكان وأعمالهم،

تشكاجو. أو واشنجتن أو فالدفستك
البعثة، يف منبثني الخصوصيني العمال من جيش هذا عن فضًال للحزب وكان
من عىل يتجسسون أمرهم حقيقة يف ولكنهم الظاهر، يف مختلفة فنية مناصب يشغلون
بطبيعة نحن نعرفهم ال الذين السيايس القسم عمال وأولئك هؤالء إىل ويضاف حولهم،
نستطيع ال محكمة حلقة منهم وتتكون رهبًة، الجواسيس هؤالء أشد ولكنهم الحال،
يكن ولم التجسس، هو الرسمي عملهم محرتفني جواسيس هؤالء وكان منها، اإلفالت
املحكم التجسس هذا من بمنجاة نفسه سريوف الرفيق وال البعثة يرأس الذي القائد

الشامل.
الغالب يف يكن لم نفسه الجاسوس ألن — الجواسيس هم من نعرف ال كنا وإذ
إنسان كل أن منا الواحد يعتقد أن للسالمة الوحيدة السبيل كانت فقد — زمالءه يعرف
هذا أن ا حقٍّ األشياء أغرب ومن األيام، من يوم يف عليه عينًا سيكون أو عليه، عني غريه
أوفياءً أصدقاءً بعًضا بعضهم يتخذ أن منا الكثريين يمنع لم لألخالق املفسد اآلثم النظام
يتعاهدوا أن بعد وأحزانهم، واستيائهم أفكارهم يف بعًضا بعضنا يشارك وأن مخلصني،
قد مرءوسيه من كم يعرف سريوف الرفيق يكن ولم قلوبهم، يف أرسارهم يكتموا أن عىل
وكم الخداع، غشاوة من يطمسها كان ما عيونهم عن زالت أن بعد الروسيا من وفدوا
الغالبة الكثرة أن ذلك أمريكا؛ من الديمقراطي الوباء عدوى نفوسهم يف ْت َرسَ قد منهم
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الذل من ينفرون آدميني، خالئق كانوا الطغيان رعايا من الروسيا خارج يف يقيمون ممن
املتبادلة. الريبة عىل قائم الحكم من نظام عليهم رضبه الذي

الحكمة من أن لنا بدا عادية غري الود من دالئل يظهر لنا زميًال رأينا إذا وكنا
أن العلم حق نعلم كنا بأننا ذلك نفسه؛ يف لحاجة ثقتنا كسب يحاول أنه نظن أن
ليختربوا الخطرة املوضوعات يثريون ما كثريًا املحرتفني العمال أو املتحمسني الرفاق

اآلثمة. األمريكية البيئة مقاومة عىل قدرتنا بذلك
قضيته ما وبخاصة الحكام، كبار من قريبًا قضيتها التي الطوال السنون وكانت
النفوذ أصحاب واملوظفني الزعماء من بكثريين عرفتني قد الوزراء، مجلس يف منها
جد مناصب يشغلون هؤالء من قليًال عدًدا وجدت حني دهشتي أشد كان وما والسلطان،
عملهم بالرضورة تكن لم الظاهرة مناصبهم أن يف أشك أكن ولم واشنجتن، يف متواضعة
واالتحاد أمريكا بني املعقودة االتفاقات أن ذلك األمريكية؛ املتحدة الواليات يف الحقيقي
أمريكا إىل بالقدوم السوفيت املوظفني من محدود لعدد إال تجيز تكن لم السوفيتي
املخابرات قلم موظفي من الزائد العدد كان ولهذا عادية؛ دبلوماسية جوازات يحملون

االقتصادية. الشئون يف أخصائيون أو موظفون أنهم عىل البالد هذه إىل يرسلون
وجًها نفيس فألفيت البعثة، مكاتب تشغله الذي البناء يف مصعد يف يوم ذات وكنت
بذاكرتي عدت ما ورسعان ما، نوًعا خطريًا منصبًا موسكو يف يشغل كان رجل أمام لوجه
مرسحية يشاهدون السيايس القسم قواد من قائدين مع فيه رأيته الذي الوقت إىل فجاءة
أخرى مرة يف ولكنه يعرفني، لم بأنه الرجل وتظاهر مرة، ألول تمثل كانت حني الجبهة
جاء إنما ألنه هويته؛ عن الكشف ومن أعرفه، بأني القول من وحذرني وجهي يف أحدق

خاصة. تجارية مهمة يف البالد هذه إىل
من صغري موظف أنه إال عنه تعرف تكن لم األمريكية الحكومة أن الظن وأكرب
املوظفني كبار من أنه أمره حقيقة كانت وإن والتأجري، اإلعارة قانون تنفيذ عىل املرشفني

موسكو. يف الحزب لجنة يف
أمريكا، يف السوفيتي االقتصادي املندوب به يقوم الذي الخاص العمل يكن ومهما
املعلومات من عليه الحصول يستطيع ما كل عىل يحصل أن مهمته من خطريًا جزءًا فإن
العسكرية والشئون الفنية األعمال من فيها وعما الصناعية األمريكية الرشكات عن
أغادر أن قبل تلقيتها التي الرصيحة التعليمات بعض هذه وكانت إليها، وما والعلمية
حني، إىل حني من مسامعي عىل تكرارها عن يغفلون البعثة موظفو يكن ولم الروسيا،
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االقتصادية الحقائق جمع بأن الجهر يف نرتدد املغلقة البعثة اجتماعات يف نكن ولم
زيارتنا أثناء يف عندنا األول املقام له يكون أن يجب النافعة املعلومات من وغريها

األمريكية. واملكاتب للمصانع
وأمريكا، إلنجلرتا حلفاء جعلتنا قد الحرب رضورات إن الدوام: عىل يل يقال وكان
املورسة القلة عليها تسيطر التي الديمقراطيات ألن أمريكي بأي نثق أال يجب ولكننا
الرفيق يل قاله مما وكان السيايس، نظامنا عىل للقضاء لها تتاح فرصة أول ستغتنم
املتحدة، بالواليات عالقتنا فهم يف تخطئ أال «يجب به: يل اجتماع أول يف سريوف
السياسية الوجهتني: من نافعة صالت الرأسمالية بأمريكا صالتنا أن نرى اليوم فنحن
وسائلنا أن ذلك مصالحها، مع تتفق أن يمكن مصالحنا أن يعني ال هذا ولكن والحربية،
هذا عرفت فإذا التباين، أشد متباينة السلم أوقات ويف نفسها الحرب زمن يف وغاياتنا
مرتابني مستيقظني الدوام عىل نظل أن علينا يجب لم أدركت ذهنك من قط يربح ولم

عنهم.» مرتفعني فيهم
يبلغون وكانوا ما، يوم يف خاص اجتماع إىل البعثة موظفي من الشيوعيون وُدِعَي
الرفيق أعلن املجتمعني عىل الباب أُْغِلَق وملا املسئولني، املوظفني من املائة يف تسعني نحو
مظاهر هذا يذيع وهو عليه والحت إلينا، بها يفيض أن يريد هامة أخباًرا لديه أن سريوف
محتوياتها علينا يقرأ أخذ الطول، يف غاية وثيقة صورة األخبار هذه واتخذت الجد،

محتوياتها. عرفنا أننا عىل داللة كلنا عناها وقَّ ثم مؤثرة، وبنغمة ببطء
غري من ولكنها الخارجية، التجارة وزير ميكويان توقيع الوثيقة هذه عىل وكان
عن عبارة وكانت الحربية، املخابرات قلم مع باالشرتاك السيايس القسم وضع من شك
الواليات يف املعلومات من عليه نحصل أن علينا يجب عما املفصلة، األوامر من طائفة
إىل املعلومات هذه وإرسال وسائلنا، إخفاء وطريقة عليها، الحصول كيفية وعن املتحدة،
فقد قبل، من تلقيناها التي لألوامر تكراًرا تكون أن تعدو ال الوثيقة هذه أن ومع بالدنا،
واجبنا أداء يف علينا يعتمدون بالدنا يف العظام الرؤساء بأن تذكرنا أن بها يقصد كان

والتأجري. اإلعارة بشئون املتصلة األعمال ستار تحت الناحية هذه من
حد ال الذي العام واإلعجاب التقدير من حظي ألقي أمريكا يف ذهبت أينما وكنت
ومع األحيان، بعض يف مؤمًلا الثناء يف اإلرساف هذا وكان البواسل»، الروس «بحلفائنا له
عىل الرويس، الشعب تضحيات تقدر األخرى األمم أن أعرف أن الخري من كان فقد هذا
أشد األحيان بعض يف يل سببت كثرية متاعب منشأ ذلك مع كان نفسه التقدير هذا أن
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الواليات أهل أن ذلك السخرية؛ إىل يدعو تفسريًا بل غريبًا تفسريًا ت َ ُفرسِّ فقد اآلالم،
ُمِنيَت التي الساحقة الهزائم ومن الحديثة، الروسية االنتصارات من اتخذوا قد املتحدة
أي أدري ولست السوفيتي، الحكم صالح عىل دليًال االنتصارات، هذه قبل جيوشنا بها
لوثة من يخلو ال معكوًسا منطًقا يكون أن إال االعتقاد، هذا عليه بُنَِي الذي هذا منطق
الكارس الوحش هذا أن عىل دليًال إال نظرهم يف تكن لم األوىل هتلر انتصارات إن عقلية،
يقبل ال دليًال أعرفه ال لسبب كانت فقد وانتصاراته التالية ستالني هجمات أما قويٍّا، كان

البلشفية. صالح عىل الطعن
مما خريًا هذا أدرك وأنا مجيدة، بأعمال قام قد الرويس الشعب أن أنكر ولست
كان الشعب ذلك أن وهو هم، يعرفونه ال ما أعرف ألني أمريكي؛ متحمس أي يدركه
ذلك مع لكنني أعماله، يف متخبط استبدادي ظالم حكم من عليه ُفِرَض بما األيدي مغلول
الرجال من قوة ورائنا من وأن أرضنا، فوق نحارب كنا أننا أغفل أن وسعي يف يكن لم
األمريكيني ومعونة الصناعية مواردنا االستغالل حدود أقىص إىل نستغل وأننا تنفد، ال
كلفتهم انتصارات من الروس أحرزه ما يعزى كيف أدرك أن وسعي يف يكن ولم الفنية،
سوفيتي موظف وأنا وسعي يف يكن لم ولكنني البلشفية، العبقرية إىل الضحايا أعظم
الشنيعة، التهمة هذه بالدي عن أدفع وأن بالحقيقة، أجهر أن املستمرة الرقابة تحت
مرغًما نفيس وجدت مرة من وكم املعكوس! الوضع هذا ُوِضَعت التي الوقائع وأصحح
الفضل السوفيتي الطغيان إىل يعزون ملن مؤلم صمت يف واالستماع مشاعري كبت عىل

مجيدة. أعمال من الرويس الشعب به قام فيما
هتلر ميثاق من نستحي بالدنا يف كنا لقد غرابة، هذا من أكثر هو ما ثمة وكان
بالفرتة تمر الرسمية والكتابات الخطب وكانت بكلمة، إليه نشري نكاد فال ستالني —
بطريقة امليثاق هذا أصبح فقد أمريكا يف أما باللغو، الكرام مر امليثاق هذا فيها قام التي
يُبُْدون األمريكيون فكان نظره، وبُْعد ستالني حكمة عىل جديًدا برهانًا عجيبة خفية
بهذه واغتباطهم ميونخ يف هتلر مع الساسة اتبعها التي املسالة سياسة عىل سخطهم
الحلفاء عىل العار من أن ما لسبب ويرون موسكو، يف معه اتُِّبَعت التي نفسها السياسية
من وأن والروسيا، بولندا ضد الرشق نحو النازية الجهود بتوجيه الوقت يكسبوا أن

وإنجلرتا. فرنسا ضد الغرب نحو األملان جهود ه توجَّ أن الرشيدة والسياسة الحكمة
عىل وعاًرا لستالني فضًال يشء كل يف يروا أن عىل العزم عقدوا قد األمريكيون وكان
ومساوماته الكرملن، يرتكبها التي الدبلوماسية األغالط جميع فكانت الديمقراطية، الدول
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وارتكبه فيه تخبط ما وكل للحرب، االستعداد عن وعجزه النازيني، مع الذليلة املزرية
يف يمثل كله هذا كان — دمائه من ببحار الرويس الشعب عنها ر كفَّ — أخطاء من
رسها يعرف ال خفية خاصة فضائل أنه عىل األمريكية األحاديث ويف األمريكية الصحافة

العلم. يف الراسخون إال
التضحيات تشعر أن — شك بال وسذاجة مني جهًال — أتوقع فكنت أنا أما
يقول أن أتوقع كنت ويالت، من شعبنا يعانيه بما الخارجي العالم شعوب الروسية
ينالوا أن األبطال الروس أولئك يستحقه ما أقل إن األقل: عىل الديمقراطيون املواطنون
قاسية قلوبًا وجدت هذا، عكس وجدت ولكني الديمقراطية، والنظم الحرية من نصيبًا
يعذرون قد أمر وهو الجهل، إىل معظمها يعزى قسوة الرويس، الشعب مأساة تعنيها ال
مشني أمر وهو اإلنسانية، بمصائب املباالة عدم إىل شك دون راجع بعضه ولكن عليه،
تجد الديمقراطي الحكم إىل وتطلعهم واملجر كوريا أهل أماني كانت لقد ريب، بال
عىل خروًجا تعد كانت فقد الديمقراطية الروس آمال أما البالد، هذه يف وتشجيًعا عطًفا

الوطن. حق يف واإلجرام الخيانة من رضب أنها عىل إليها وينظر القانون،
أمريكا إىل وصويل أعقبت التي القليلة األسابيع يف حتى أرى أن وسعي يف وكان
حتى ستالني، مصلحة إىل الروس عىل العطف تيار حول قد ما مكان يف ما شخًصا أن
له، ومؤيًدا السوفيتي للطغيان مربًرا بالحرية للروس بشريًا يكون أن يجب ما استحال
يقل ال األمريكيني عقول عىل السيطرة من لستالني ما إن أدركت، ما لهول ويا وأدركت،

الروس. عقول عىل السيطرة من له عما قوة
الربيطانيني «ولكن األمريكيني: من جديد لصديق هدوء يف مرة قلت أني وأذكر
يوم يف قلت لقد االنتقاد، ُمرَّ إليهم توجهون سمعتكم فقد ذلك ومع حلفائكم، من أيًضا
تنتقدون ال فِلَم واالستعماريني، املحافظني عىل يثور أن يجب اإلنجليزي الشعب إن مىض:

الرصاحة؟» هذه بمثل السوفيتي الحكم
الحالني.» بني فرًقا ثمة «إن فقال:

أن يف له حق ال الذي العالم شعوب بني الوحيد الشعب هم الروس أن «أتقصد –
حكامه؟» عىل يثور

فكتور.» يا تستدرجني اآلن «إنك –
فقلت آخر طريق من غريض إىل أصل أن حاولت ثم أستدرجه، أكن لم أنني والحق
العاملية الحرب يف الرجال ماليني منا وُقِتَل األبطال، حرب الروس، نحن حاربنا «لقد له:
املعجبني من يومئٍذ أصبحتم أن الشجاعة هذه نتيجة كانت فهل األملان، ضد األوىل
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شجاعتنا إن قلتم: وهل عنه؟ الدفاع يف وتتحمسون بحمده تسبحون وحكومته، بالقيرص
للحراس ويف فيها، يرسف التي باألغالل راض الرويس الشعب أن عىل قاطع دليل هذه

سجونه؟» أبواب عىل الواقفني
الحال.» هذه غري وقتئٍذ الحال كانت «لقد –

وما األمثال، برضب أو املنطق بقوة فيها التأثري يمكن ال الرجل هذا عقلية أن ورأيت
األمة صورة الزائفة، الرباقة الصورة تلك البعيدة عقليته أعماق يف كانت أنه يف شك من
للدعاوة آلة خري الخارجي العالم عقول عىل فرضتها التي السعيدة املوفقة االشرتاكية
محاولة أية من االمتعاض أشد يمتعضون األمريكيني معظم وكان كله، العالم تاريخ يف
قذارة من تحته عما وللكشف الكاذب البهرج هذا من جزء أقل ملحو صغرية كانت مهما
الدينية عقائدهم عليها تقوم التي األسس تعرض املحاولة هذه كأن أخالقية، وبشاعة

األخطار. ألشد
األمريكيني، عقول عىل طرأ قد اإلنسان يصدقه يكاد ال غريبًا تطوًرا أن إيلَّ ُخيِّل ولقد
أفلح وبذلك واحد، يشء الرويس والشعب السوفيتية الدكتاتورية أن يعتقدون فجعلهم
عىل تدل كما بالدهم، يف فعله يف بعُد يفلحوا لم ما أمريكا يف يفعلوا أن يف الشيوعيون
القول حرية كانت لقد السجون، أغالل يف يرسفون الذين واملاليني التطهري أعمال ذلك
والبولنديني كالربيطانيني األمريكيني حلفاء من الروس غري تنتقد طليقة والصحافة
دفة بها تدير التي الطريقة ويف األمريكية الحكومة يف تشاء ما وتقول والتشكوسلوفكايني
الشئون جميع يف جميعها الحريات هذه عىل فرض قد الرقابة من نوًعا ولكن الحرب،
التأثري عظيمة أدبية قوة عليها فرضته السوفيتية، والكرامة السوفيتية باملصالح املتعلقة
روزفلت الرئيس يصفوا أن يستنكفون ال ونساءً رجاًال رأيت لقد األمريكيني، عقول يف

طاغية. ستالني إن لهم قيل إذا فائرهم يفور ولكنهم مستبد، طاغية بأنه
املضادة الدعاوة يف يُذَْكر تغيريًا تحدث لم الحرب فإن الروسيا يف أما أمريكا، يف هذا
للسياسية انتقادها الدعاوة هذه واصلت بل السوفيتي، االتحاد حدود داخل للرأسمالية
كان أمريكا ففي عنيفة، مرة انتقادات كانت ما وكثريًا واألمريكية، الربيطانية الحربية
حتى وخارجها، الروسيا داخل الكرملن مسلك يف ريبة تخالجه أن الشعب عىل محظوًرا
موسكو تحبها ال التي املؤلفات جميع إبعاد يطلب أن «حر» أمريكي بنارش األمر وصل
بعض ينرشوا أن رفضوا النارشين من غريه إن يل: قيل ولقد األمريكية! الكتب دور من
تلقاء من ذلك أفعلوا أدري ولست ستالني، شعور إىل تيسء قد أنها إال لسبب ال الكتب
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منها القليل إال كلها األمريكية واملجالت الصحف أما األمور، والة من بإيعاز أم أنفسهم
«معادية مقاالت األمريكيون يسميه ما نرش عىل به تجرؤ ما الشجاعة من لها يكن فلم

للسوفيت».
عديمة موسكو يف مراسليها من األمريكية الصحف إىل تصل التي «األنباء» وكانت
األكرب الجزء نسقط كيف بالدنا يف تعلمنا فلقد بليًغا، رضًرا ضارة إنها نُقْل: لم إن الفائدة
بني ما نقرأ وكيف الصحيح، التفسري نفرسه وكيف السوفيتية، الصحف يف نقرؤه مما
مقتطفات إال صحفهم إىل ينقلون ال موسكو يف األمريكيون الصحفيون وكان السطور،
غريها مصادر لهم تكن لم ألنهم السوفيتية؛ العاصمة يف تصدر التي الجرائد من
مقدورهم يف يكن لم األمريكيني من الصحف هذه قراء ولكن معلوماتهم، منها يستمدون
كل يصدقون ذلك أجل من فكانوا زائفها، من صحيحها ليعرفوا األنباء هذه ينقدوا أن
تصل امللتوية السياسية وأساليبه الكرملن أكاذيب وكانت جدال، أو بحث دون فيها ما
كانت ولذلك نفسها؛ األمريكية السلطات من مؤيدة وكأنها األمريكيني، آذان إىل جميعها
أن اإلنسان يستطيع وكيف نفسها، الروسيا يف تصدق مما أرسع البالد هذه يف تصدق
املراقبة «األخبار» إذاعة أن يدركون الديمقراطية التقاليد عىل ربوا الذين الخالئق يجعل

إذاعتها؟ عدم من ا رشٍّ األحيان أغلب يف تكون عليها الحكومة تسيطر التي
آراء السوفيتي النظام معجزات عن األمريكيني بني السائدة اآلراء كانت ذلك أجل من
الرشطة وطغيان كالسخرة، آثام من الشيوعية يالزم ما معظم أن ويلوح ا، حقٍّ عجيبة
ال انحطاًطا العيش مستوى وانحطاط النطاق، الواسعة املتكررة التطهري وأعمال الرسية،
وفظائع ١٩٣٢-١٩٣٣م، عام يف البالد عم الذي الشديد والقحط الخيال، يتصوره يكاد
قبل من بها معرتف منظمة بطريقة الصناعات يف األطفال واستخدام الجماعية، املزارع
األعمال من كله كان وإن األمريكيني، أنظار عن غاب قد هذا معظم أن يلوح الحكومة،
بعضنا رآها ولربما الروسية، البالد داخل يف يقيمون الذين عىل يشء منها يخفى ال التي
غبار ال رشيفة أعماًال البعض يظنها لقد بل عنها، محيص ال محتومة أو الزمة أعماًال
إذا كنت فقد أمريكا يف أما ينكرها، أن مطلًقا بخاطره يمر ال منا أحًدا ولكن عليها،
خطر ال مستطاعة الرصاحة تكون حني (وذلك وأمثالها األشياء هذه ذكر عىل جرؤت
كلها إنكارها إىل يبادر من منهم كان لقد بل املكذبني، نظرة األمريكيون إيلَّ نظر منها)

يقول. مما الواثق إنكار
الخارجية، الدعاوة ميدان يف كان نرص من السوفيت ناله ما أعظم أن أيقنت ما ولشد
استطاع «إذا الرياضية: القوانني يشبه ما إىل نفيس يف العقيدة هذه استحالت ما ورسعان
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يضعه الذي املستوى نصف إىل يصل أن املقبلة عاًما العرشين خالل يف السوفيتي االتحاد
التي املجيدة االجتماعية األعمال أعظم يكون ذلك فإن األمريكيني من به املعجبون فيه

وحديثها.» قديمها التاريخ عصور يف البرش بها قام
فقد السوفيتي الحكم ظالل يف الحياة عن امُلرَّة الحقائق بعض يعرفون الذين أما
بفضل وسعهم يف وكان نفسه، ستالني إىل كله اللوم توجيه إىل امليل شديدي كانوا
يقبلوها وأن الحكم، هذا ظالل يف تُْرتََكب التي الفظائع عن النظر يغضوا أن امليل هذا
االشرتاكية» «الديمقراطية إن يقولون: وكانوا املقبل، للنعيم تمهد انتقال فرتة أنها عىل
أنفاس تنقيض كما املعدودة أنفاسه ستنقيض برش إال ستالني وهل ستالني، بعد ستزدهر
اآلثام هذه تبعة إلقاء إىل امليل هذا مثل نفسها بالدنا يف الحظت ولقد اآلدميني؟ سائر
غري بالدنا، يف منه انتشاًرا أوسع أمريكا يف كان الخداع هذا ولكن واحد، فرد عاتق عىل
وإن كله، السوفيتي النظام يف متأصلة الرشور هذه إن جوانحي: يمأل واألسف أقول أني
زمرة أو آخر طاغية زمامه يتوىل قائًما سيظل بل ستالني، بموت يموت لن النظام هذا

الطغاة. من
صحبة ويف صغرية، صناعية أمريكية بلدة يف األيام من يوم يف نفيس وجدت ولقد
قالوه مما وكان للعمال، عداءً وأكثرهم املحافظني أشد ومن الرأسماليني، من طائفة
عن يرضون ال بأنهم يجهروا أن عليهم الواجب من يرون أنهم معي حديثهم يف يل
يف األثر من له يكون قد ما ويخشون يبغضونه األمر واقع يف وأنهم السوفيتي، النظام
الذي النظام لهذا عقولهم عليها تنطوي التي الصورة كانت ماذا ترى األمريكيني، تفكري
دهشتي أشد كان وما حقيقتها، عىل الصورة هذه ألتعرف أستدرجهم وأخذت يبغضونه؟
كل تعاوني، مجتمع يف الزراع فيه ويعيش العمال، «يحكمه بلد روسيا أن تبينت حني
ال مؤلم وضع يف نفيس فألفيت آخر سوفيتي موظف معنا وكان متكافئون!» فيه من
أعظم أمريكا يف العمال أن الجهالء لهؤالء أوضح أن عن عاجًزا كنت إذ عليه؛ أُْحَسد
وأن تعاونًا، أشد األمريكيني الزراع وأن نفوذًا، أقوى األمريكية النقابات وأن سلطانًا،

به. تحلم أن عىل تجرؤ أو السوفيتية، روسيا به تحلم مما حرية أوسع األفراد
شخص يل وقرأ والس، أ. هنري خطب من مجموعة عىل البعثة مكتبة يف وعثرت
سمعتها فلما روسيا، عن الخطب هذه يف ورد ما أهم والروسية اإلنجليزية اللغتني يعرف
يثني ديمقراطية حكومة يف الجمهورية رئيس نائب أخذ فقد سمعت، ما أصدق أكد لم
عرف هل ترى البوليسية! ستالني دولة يف االقتصادية» «الديمقراطية يسميه ما عىل
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الرشطة عن شيئًا عرف هل بالدنا؟ يف إنسان يجهلها ال التي الحقائق تلك والس مسرت
التي العمال نقابات وعن سوفيتي، مصنع كل يف القائمني املخصوص والقسم الرسية
والرشاء، البيع يف الحقة الجماعية األعمال إىل البالد افتقار وعن الدولة، عليها تسيطر
وتكليفهم املناجم يف العمال إرهاق وعن اإلرضاب، عىل بها يحكم التي اإلعدام عقوبة وعن
بد ال التي املرور جوازات وعن بالقطعة، األجر نظام وعن األعمال، من به لهم ِقبَل ال بما
من أكثر عمله عن يتأخر من تعاقب التي القوانني وعن عليها، يحصل أن عامل لكل
يسمع ألم السخرة؟ مستعمرات وعن جوًعا، وأرسته هو وباملوت بالطرد دقيقة عرشين
ال بطريقة عقله يف استحالت ولكنها بها سمع أنه أو األمور، هذه عن شيئًا والس مسرت

االقتصادية»؟ «الديمقراطية مظاهر إىل نعرفها
مجلس يف أعمل كنت فقد ولكي»، «وندل تأليف واحد عالم كتاب قراءة يف وجاهدت
وسائل كل سخروا قد األمور والة أن وقتئٍذ وأعرف للروسيا، زيارته أثناء يف الوزراء
طبًقا يشء كل سار بل للمصادفات، يشء أقل يرتك فلم فيه، للتأثري البهلوانية الدعاوة
يستطاع كيف وعجبت خططنا، لنجاح وارتعت ذهلت كتب ما قرأت فلما مرسومة، لخطة
الفصول قرأت لقد القصري؟ الوقت ذلك يف النطاق الواسع التضليل هذا ما إنسان تضليل
له وجود ال بلد قدماه، تطأه لم بلد عن يكتب أنه فأحسست كتابه من بالروسيا الخاصة
الدعاوة نجاح عىل فذ شاهد الكتاب إن القول: وقصارى القمر، سطح عىل ما مكان يف إال

الدكتاتورية.
السوفيت الصحفيني من جماعة دعا كيف كتابه يف يصف ولكي مسرت أخذ لقد
وكيف تدوينه، يقصد ال رصيًحا حديثًا إليهم ليتحدث موسكو فنادق أحد يف الظرفاء
أردت أنني لو ولعمري نفسه، يف بما يصارحه منهم كل وأخذ أنفسهم، عىل الباب أغلقوا
خارج يف يكونون حني انخداعهم وسهولة األمريكيني ببالهة فيها أندد مرسحية أكتب أن
أحق تغيري، دون هو كما ولوضعته املنظر، هذا من خريًا ملرسحيتي وجدت ملا بالدهم،
اآلراء عىل يحصلوا أن وسعهم يف أن يعتقدون األمريكيني ومستشاريه ولكي مسرت أن
أن هؤالء يعرف أال «املوظفني؟» دخول ومنعوا األبواب، أغلقوا إذا الصادقة الصحيحة
تفرض «موظف» إال هو إن للسياح مرشد وكل مهندس، كل بل سوفيتي، صحفي كل
«غري رصيح نقاش يف التفكري مجرد إن مفرٍّا؟ تنفيذها من يجد وال فرًضا، األعمال عليه
الجهل عن ليكشف آخر مواطن من مسمع عىل سوفيتي مواطن وجود مع مسجل»
الصحفيني هؤالء من واحد كل نقل لقد الدكتاتورية، البالد يف يحدث ما بحقيقة املطبق
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السوفيتي العهد عن املجيد دفاعه نقله فيما وأكد الحال، بطبيعة االجتماع هذا يف دار ما
املفروضة. املقررة «باآلراء» ولكي ملسرت اإلدالء يف شأن من له كان وما له ووالءه

يف كبري وكل صحفي فكل السبيل، هذه غري يسلكها سبيل له يكن لم أنه ذلك
كتابة يتعهد باألجانب االتصال إىل عمله يضطره سوفيتي مواطن وكل الصناعية األعمال
يفعل ما كل إليهم وينقل بهم، اجتماع كل عن السيايس القسم رجال فوره من يبلغ بأن
يف الخارجية اإلدارة عرفت ما ورسعان تفصيل، أعظم مفصًال االجتماعات هذه يف يقال أو
الحزب لجنة يف الخارجية واإلدارة الخارجية، وزارة يف الصحافة وإدارة السيايس القسم
يتبادله ما جميع كلها هذه عرفت ما رسعان األمر، يهمها التي الهيئات وسائر املركزية،
يعقد ولم بذكرها، ويشيد ولكي مسرت بها يفخر التي «الرصيحة» اآلراء من املجتمعون
يسجل «لم الذي االجتماع هذا يف سجل مما أكثر بدقة فيه دار ما كل سجل اجتماع قط

فيه». دار مما يشء
إحدى يف قضيتها التي الليلة من نفيس عىل أشق ليلة أمريكا يف عيلَّ تمر لم ولعيل
كنت ما الظالم أخفى فقد مظلمة، الدار كانت أْن هللا وحمدت واشنجتن، يف الخيالة دور
وكان يراه، من كل يقرأه أن يستطيع وجهي عىل باديًا كان أنه يف أشك ال بالء من فيه
هو يتلوى — الحزب أعضاء من أيًضا وهو — معي الجالس اآلخر السوفيتي املوظف
هذه وكانت وذعًرا، اضطرابًا مني أقل يكن لم أنه يف شك من وما مقعده، يف اآلخر
من موضوعه أخذ موسكو» إىل «بعثة يسمى رشيط عرض فيها شاهدت التي الليلة هي
رأيته ما وكان موسكو، يف السابق أمريكا سفري أديفز جورف. كتبه االسم بهذا كتاب
وتهكًما ثورتها، من الذعة وسخرية الروسية، األمة إىل موجهة جريئة وحشية إهانة كله

الطوال. آالمها عىل
بالجهالة محشوٍّا كان فقد اإلثم، من فيه مما أكثر السخف من الكتاب يف وكان
موضوع وكان الحقيقة، من شعاع املواضع بعض يف منه يخفف والسخف، والنفاق
أخرى تفاصيل إليها ويضيف فيه املبعثرة القليلة الحقائق هذه حول كله يدور الرشيط
من لهم بد ال أن وجدوا إذا وود هويل يف «املؤرخني» أن ذلك الكتاب؛ يف لها وجود ال
الخيال اختيار يف يرتددون ال والسخف، الحقائق وبني والخيال، الواقع بني يختاروا أن
السيبريي املصنع عن يشء كل أعرف كنت أن واتفق والحقائق، الوقائع ونبذ والسخف
وقت فشعرت الرشيط، هذا يف ظهر والذي التطهري، محاكمات يف شأن له كان الذي
إىل وأدعى سخًفا أكثر صورة يبتدع أن يستطيع ال البرشي العقل أن املصنع هذا رؤية
السوفيتية الدعاوة أن إيلَّ ُخيَِّل لقد بل وود، هويل له رسمتها التي الصورة من السخرية
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الرشيط، هذا عىل القائمون فعل كما الحقائق قلب يف االستهتار عىل تجرؤ ال نفسها
أن وسعي ويف العنان، لخيالهم فأطلقوا النظارة جهل استغلوا قد األمريكيني الدعاة ولعل
فيه ما بقدر لألمريكيني اإلهانة من فيه كان الرشيط هذا ظهور أن املناسبة بهذه أقول
املدح عقود الروسية برافدا صحيفة نظمت إذا هذه والحالة عجب فال للروس، إهانة من
ال التي السوفيتية العدالة إىل فيها يشري فقرات منه تنقل وأخذت ولكتابه، ديفز للمسرت
عىل القضاء وأن محًوا، الخامس الطابور محت قد التطهري أعمال أن وإىل فيها، مطعن
أعظم وما القول هذا أغرب ما أال عليه، غبار ال عادل عمل البلشفية بالثورة قاموا الذين

األذكياء! الروس عقول يف أثره
هذه يف أُِريقت التي الدماء ولكن السوفيتية، الدولة مؤسيس عىل ستالني قىض لقد
هلك التي البرشية املجازر يف أُِريقت التي الدماء بحر من قطرة إال تكن لم الجريمة
تزد لم املروعة الجرائم هذه أن غري والنساء، منهم الرجال األبرياء من اآلالف مئات فيها
صغرية ساخرة مؤامرة تكون أن عىل وارنر — ديفرز رشكة وضعته الذي الرشيط يف
مثلوا الذين األجانب ووكالء السن، يف الطاعنني الهازلني البالشفة من قليل عدد دبرها
تتضاءل الذي الجلل السيايس الحادث ذلك أضحى وبهذا خامس»، «طابور صورة يف
يحدث شجار عىل تزيدان فال الفرنيس، اإلرهاب وعهد بارثلميو سنت ليلة مذبحة أمامه
يزيد ال أضحى حتى حواشيه ُهذِّبَت وقد الجلل، الحادث ذلك أضحى الطرق، أطراف يف

االستقبال. حجرات إحدى يف تحدث مهزلة عىل
كان وإن وروحي، جسمي يف فعذبت التطهري، أعمال يف قاسيت ما قاسيت ولقد
بالدي ومحنة محنتي أرى ذا أنا وها العهد، هذا ضحايا سائر قساه مما أقل العذاب هذا
وشاهدت وبهتان، زور فيه ما كل ساخًرا هزليٍّا تمثيًال واشنجتن مسارح أحد عىل تمثل
القتىل جثث من حوله ما بأرجلهم يركلون وود هويل ممثيل فيه يرى الذي البشع املنظر

للقاتلني. ويهتفون
كفي أدميت أني فوجدت يدي إىل ونظرت الجحيم، هذا من الليلة تلك يف وخرجت
حاجة يف نكن فلم كافية، واحدة نظرة وكانت إيلَّ، هو ونظر رفيقي إىل ونظرت بأظافري،
وتتوزعني الهموم تتشعبني بالرقاد، عيني تكتحل لم مؤرًقا، الليلة وقضيت الكالم، إىل

الفكر.
الروسيا، عن خرافة عن األمريكيني عقول يف عما تكشف أخرى صورة وشاهدت
يف منظًرا تمثل الشمايل» «النجم تُْدَعى غنائية مرسحية هي وتلك بلبِّي، تذهب وكادت
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اللهو يف كلها أوقاتهم يقضون سعداء العيش، بطيب ينعمون زراع أهلها خيالية قرية
جو يغشاها مسحورة قرية وكانت عمًال، يعملون ال العشق، وتبادل والرقص والغناء

الخيالية. األقاصيص يف عنه نقرأ كالذي خيايل
املزارع من مزرعة كانت بل الواق، واق أرض يف تكن لم القرية هذه أن واتضح

ستالني! أرض يف الجماعية
املزارع عن أعرفها التي الحقائق عن بعًدا تقل ال شاهدناها التي املناظر وكانت
صوًرا، بعدئٍذ وشاهدت الروسية، الثورة حقائق عن موسكو إىل بعثة بعد من الجماعية
عىل لها وجود ال بالد عىل إال تنطبق وال خيال، يف خيال كلها ومقاالت، كتبًا وقرأت
الروسيا عن البغيضة الحقائق عرض يكفها لم األمريكية الدعاوة كأن األرض، هذه ظهر
الحقائق إنكار وهو مشقة، عليها وأقل هذا من أيرس طريًقا لنفسها اتخذت بل وتربيرها،

الدعاوة. بهذه القائمني مخيلة يف إال لها وجود ال أخرى روسيا وإقامة بتاتًا،
الفردوس جنان اخرتاع عىل األمريكيون هؤالء يرص ترى يا ِلَم نفيس: أسائل وظللت
وتربير ستالني آثام كل محو يف أنفسهم يجهدون ولَِم املعذبة؟ بالدنا يف مكانها وتعيني

البلشفية؟ فظائع كل
وهندوس دورانتي أمثال والنساء الرجال من طائفة أمريكا يف كان أنه يل يلوح
عىل مجدهم بنوا ممن غريهم وكثريين ووليمز ريس وألربت ونرت وأال سرتنج لوبز وأنا
صحف وبني بينها فرًقا تجد تكاد ال التي الباطلة، الدعاوة يف السوفيت رغبة إشباع
السالفة الطائفة من عدًدا أكثر أخرى طائفة األمريكيني بني وكان الروسية، العاصمة
أن يرون كانوا الذين الحقيقيني الشيوعيني طائفة وهي عام، بوجه منها وأرشف الذكر
طريق أقرص وألنه الطبقات، بني الكفاح من رضب ألنه مربر؛ الروسيا لصالح الكذب
األمريكي الشعب كثرة يدعو ما هو أفهمه ال الذي ولكن الحكم زمام عىل به يستولون

به. واإليمان الكذب هذا قبول إىل
روسيا بشئون «الخرباء يسمونهم من جهل هو له أدهش كنت ما أكثر أن عىل
وبكنه االشرتاكية، السوفيت جمهوريات اتحاد يف الحكم بنظام مطبًقا جهًال السوفيتية»
النظام، لهذا الدعاوة نرشوا قد جهلهم عىل ولكنهم البالد، يف اإلدارة وبدوالب النظام، هذا
الكتب فهرس عىل أطلع أن األيام من يوم يف استطعت وقد أمريكا، يف أصولها وثبتوا
أكثر أن تبينت حني دهشتي أشد كان وما األمريكية، الجامعات إحدى مكتبة يف املحفوظة
يخالجني ولم وستالني، لينني مؤلفات عىل املحتوية هي الجذاذات من األيدي قلبته ما
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هادية أنها العتقادهم الكتب؛ هذه بدراسة العناية كل عنوا قد الناس بعض أن يف شك
هذه طلبة بعض أن بعدئٍذ أتبني أن يدهشني ولم … الحارض عاملنا من خري عالم إىل
بالدهم تسلك أن عىل اآلمال يعقدون كانوا والصينيني والهنود األمريكيني من الجامعة
يقىض أال لهم أرجوه ما كل فكان أنا أما السوفيتية، روسيا سلكتها التي السبيل نفس

قبلهم. من أنا قاسيتها التي املريرة اآلالم تلك يقاسوا بأن عليهم
أمكنتني التي األوقات أنسب يف أمريكا إىل جئت أني الحاالت من كثري يف وتبينت
الروسية؛ البالد عن املنترشة الخرافات يقبلون كانوا إنما األمريكيني أن أعرف أن من
السائدة املظالم كانت فقد يوم، كل يف تجابههم التي الحقائق عن بديًال يتخذونها ألنهم
يسليهم ما إىل حاجة يف ذلك أجل من فكانوا أبصارهم، وتنكس بالهم تكسف بالدهم يف
املجلجلة، الرباقة باللعبة روعه يهدأ املتألم الطفل كمثل هذا يف مثلهم بالهم، ويريح
تبينت ما وأكثر أنفسهم، يخادعون ما بقدر الناس يخادعون ال الحال هذه يف فهم
جرائد ويف الكتاب، من األحرار يسمونهم من كتب يف الذاتي االنخداع عىل الحرص هذا
موقف يف أن إيلَّ ُخيَِّل ولقد الصحف، من وأمثالها م»، ب. ريبلك، نيو و«ذي نيشن» «ذي

الطيبة. لنياتها مروًعا تبديًدا الروسية البالد شئون من الصحف هذه
أن بهما يدركون ما العقل واتزان الذهنية الحصافة من يؤتون الُكتَّاب هؤالء ليت أال
يعرفون ليتهم أال البالد! من غريها يف للمظالم تأييدهم يربر ال أمريكا يف املظالم انتشار
ولكنه حني، إىل كربهم ويفرج بالهم يريح قد الروسيا يف الدموية للتصفيات هتافهم أن
العالم بالد جميع يف العدل منار إقامة وهو األسمى، الهدف إىل الوصول عىل يعينهم ال

األمريكية! املتحدة الواليات فيها بما
وضع من البليغة الكتب من عدد عىل األمريكية املكتبات بني أتنقل وأنا عثرت ولقد
يف الروسيا بالد يف الحال حقيقة كشف عىل حملهم ما الشجاعة من أوتوا أمريكيني
وعرفت سيبرييا، عن كينن جورج كتاب الكتب هذه أمثال ومن القيرصي، اإلرهاب عهد
كريتوكني بطرس أمثال بالدهم من نُُفوا الذين الروس من كثريين أمريكا يف أن أيًضا
يف األغالل يضعون الذين عىل شعواء حملة ليشن القيرصية الجاسوسية من فر الذي
«أعداء اسم القوم هؤالء عىل األحرار األمريكيون يطلق هل أدر ولم مواطنيهم، أعناق
املقبلة األجيال أن أو األخطار، ألشد حياتهم وتعريضهم جرأتهم عىل لهم جزاءً الروسيا»
السياسية، بالدعاوة وتأثًرا جنونًا منه وأقل الحارض، الجيل من حكمة أكثر ستكون التي
الرحمة يستدرون الذين الحقيقيون الروسيا أصدقاء هم الرجال أولئك أن ستدرك

املعذبني؟ الروس الضحايا عىل والشفقة
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الذين أن وهو بنفيس، أكابده لم لو أصدقه أكن لم ما مهل وعىل تدريًجا عرفت لقد
الشعب عن يدافعون والذين ستالني، طغيان عن الحقائق ببعض النطق عىل يجرءُون
واتهامهم وظائفهم، من والفصل للمهانة أنفسهم يعرضون بظامليه، وينددون الرويس
واستخدام الطليق، الحر العالم إىل الفرار اعتزامي أن وأدركت للروس»، «معادون بأنهم
القدوم قبل أتصور كنت كما السهولة من يكونا لن مواطني، عن للدفاع الحرية هذه
القلوب ذوو األجانب أولئك مني ويسخر بي ييش سوف أن أدركت لقد البالد، هذه إىل

معونتهم. عىل أعتمد كنت ممن الكريمة والنفوس الطيبة
ببال خطر مما نجاًحا أكثر كانت الخارجي العالم يف ستالني دعاوة أن تبينت ولقد
توصف التي األسطورة إىل ينظرون ال بالدهم يف الروس وأن الروس، نحن منا واحد أي
تنرشها بشعة دعاوة أنها عىل إال السعيدة»، «االشرتاكية األرض بأنها البالد تلك فيها
يخلقون الذين من كثريين فإن الخارجي الديمقراطي العالم يف أما الطاغية، حكومتهم
وقضيضها بقضها الدعاوة هذه يقبلون — نساءً أو كانوا رجاًال — فيه العام الرأي

الدينية. العقائد منزلة نفوسهم من ينزلونها ويكادون بها، ويؤمنون
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انخداعي أن السوفيتي الحكم عىل خروجي عن الصحف أذاعتها التي األخبار يف جاء
أو ترصيًحا قيل ثم األمريكية، الديمقراطية طعم ذقت أن بعد زال ستالني بشيوعية
بلجنة صلتي قطع عىل حملني الذي هو األمريكية الحرية جو يف وجودي إن تلميًحا:

السوفيتية. املشرتيات
ثناءً فيها أن كما روائيٍّا، مظهًرا فراري قصة عىل وأمثالها األقوال هذه أْضَفْت وقد
بعيدة الصحف هذه ترويها كما القصة ولكن األمريكية، املتحدة الواليات عىل مستطابًا
عن أُْلِقي أن بعيد زمن من قررت قد أني هي الحقيقة وهذه الحقيقة، عن البعد كل
الصني إىل أُْرِسْلُت أني ولو سنحت، وأينما سنحت متى فرصة أول يف الطغيان نري كاهيل
أستطيع حتى حريتي نيل أحاول أن يف قط ترددت ملا املتحدة الواليات بدل بتاجونيا أو

به. القيام عىل نفيس عاهدت الذي بالواجب القيام
بالضبط أعلم لم وإن وقصد، وعي عن الواجب بهذا القيام عىل نفيس عاهدت ولقد
نبتت إلحساسات نتيجة كان أنه ذلك القرار؛ هذا اتخذت حياتي من لحظة أية يف
ما كل وكان تنضج، أن لها بد ال كان ولكن مهل عىل نضجت نفيس، داخل من ونضجت
مشبع جو طفولتي يف بي يحيط كان لقد دفًعا، ذلك إىل يدفعني بي يحيط ما وكل يفَّ
مختلفني لإلنسانية وحبهما صالحهما كان ولقد العميق، أمي وإيمان القوية أبي بمثالية
هذه أن يف شك من وما أمرهما، حقيقة يف ما بطريقة متفقان ولكنهما ظاهرهما يف

حياتي. طوال الزمتني التي هي ذاتها الحقيقة
أخرج الذي الروح هو وذلك عليه، أقدمت ما عىل اإلقدام إىل دفعني آخر عامل وثمة
خرجوا ثواًرا بطًشا، وأشدهم حكامها أقىس سيطرة وتحت عهودها، أحلك يف أمتي من
داخل الحرية سبيل يف أجاهد أن طاقتي يف أن اعتقدت أنني ولو الحكام، هؤالء عىل
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يف حقيقي أمل لديَّ كان أنني ولو … الحدود هذه تخطيت ملا السوفيتي االتحاد حدود
زعماء ويتخىل واالقتصادية السياسية الحريات فيها فتباح بالدي يف ستنصلح األمور أن
األسف مع وجدت ولكني البالد، غادرت ملا الدويل الشيوعي الربنامج عن العهد هذا
التي العليا املثل من تقربه ال خطوات العهد هذا خطا السنون مضت كلما أنه الشديد

عنها. تبعده بل الثورة مبادئ تتضمنها
مستقبلها وأن فشيئًا، شيئًا يضعف محنتها من الروسيا خالص يف األمل أن وأيقنت
والديمقراطية االقتصادية الحريات لقيام منها بد ال التي الضمانات وأن قتاًما، يزداد
من تمحى أن توشك ذكرياتها إن بل أيدينا، متناول عن وبعًدا ضعًفا يوم كل يف تزداد
واستهتاره شدته يف يوم كل يزداد كان الغاشمة القوة سلطان أن ذلك الروس؛ عقول
فيها ستطبق األخرى هي بالدنا أن األوقات من وقت يف بعضنا ظن ولقد للعقول، وغزوه
تكشفت ما رسعان ولكن األربع، الحريات وصك األطلنطي ميثاق تضمنها التي املبادئ
لن بالدنا أن فورنا من وأدركنا الوهم، هذا عقولنا من وانمحى الغشاوة هذه أبصارنا عن
الورق. من قصاصتني إال ليستا لنا بالنسبة وأنهما الوثيقتني، هاتني من فائدة أقل تفيد
بعد كاملة شهور سبعة السوفيتية الحكومة خدمة يف ظللت ِلَم بعضهم يسألني وقد
ما فيه أدرس الوقت بعض إىل محتاًجا كنت أني والجواب املتحدة؟ الواليات إىل جئت أن
السجني يفعل وكذلك الرهيبة، الخطوة أخطو أن قبل النفسية ظرويف فيه وأقدر حويل
السجانني عادات دراسة يف الوقت بعض يقيض فإنه سجنه، من الفرار يريد الذي

لسجنه. املجاورة األرض وطبيعة
يخرج حني نفسه يجد رعايته وتحت السوفيتي العهد أحضان يف نشأ الذي والرويس
ويرى معينًا، أو ناًرصا له يجد يكاد ال حائًرا مخلوًقا مرة ألول السوفيتي غري العالم إىل
وإحساسه تفكريه أن ويتبني معقدة، مشكلة الجديدة حياته وبني بينه البسيطة املواءمة
عن فيه يخلع الوقت بعض إىل حاجة يف وأنه وإحساسهم، حوله من تفكري عن يختلفان
السنني، مر عىل عقله غيش الذي السميك الدكتاتوري الغشاء من طبقة بعد طبقة نفسه

التعقيد. غاية معقدة عملية وتلك
ال سوفيتي، غري واحد صديق فيها يل ليس غريبًا رجًال أمريكا يف كنت ولقد
أصدقاء أمريكا يف يل كان ولو منها، أعيش فيها يل موارد وال أهلها مع التفاهم أستطيع
لحلت ومنارصين، أصدقاء من السوفيتية للدكتاتورية ما بقدر مختفون أو ظاهرون
سيعيناني الهندسية وخربتي الهنديس تعليمي أن ويقيني … سبيل أهون عىل مشكلتي
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صديق ال مفلًسا، شخًصا سأكون بالبعثة صلتي أقطع حني ولكنني عييش، كسب عىل
عليها يسيطر التي واالنتقام الثلب أداة الرهيبة الجبارة األداة عني يرد معني وال يل
وأتعلم فيها أتأقلم أمريكا يف قضيتها التي السبعة الشهور تكن ولم املحنقون، السجانون
الشهور هذه تكن لم الناس، من قليل بعدد فيها وأتصل اإلنجليزية، األلفاظ بعض فيها

الطويل. بالزمن السبعة
أن األقل عىل كامل بشهر فيها رجعة ال التي الخطوة أخطو أن قبل أعرف وكنت
معظم قضيت ذلك أجل ومن ١٩٤٤م، عام من مارس شهر آخر هو الخطوة هذه موعد
إىل ومرة وبنسلفانيا، لنسكرت إىل مرتني فسافرت البالد، أنحاء يف متنقًال الشهر هذا
أو البعثة يف وزمالئي أصدقائي يرض ما أفعل أال بايل يشغل ما أكثر وكان تشكاجو
يف بأني إحسايس رغم باإلشارة أو بالقول منهم لواحد خططي أفِش فلم الروسيا، يف
ما العلم حق أعلم كنت لكنني برسي، إليه أفيض من إىل وحنيني الصديق، إىل حاجة
يف يمعنون السيايس القسم رجال وجاء ريبة، أقل به علقت إذا السوفيتي املواطن يصيب

أمري. عن الفحص
كانت لقد أخالقي، يف للطعن سبيًال البعثة لرجال أترك أال هذا فوق يهمني وكان
ال والتأجري اإلعارة بقانون املتصلة الهامة األعمال من إيل عهد بما الخاصة سجالتي
ولهذا بها، عهدي آخر إىل كذلك تظل أن عىل أحرص وكنت مغمز، وال فيها مطعن
منظًما يشء كل وتركت الظروف، به يل تسمح ما بقدر أعمايل بتصفية العناية كل عنيت
انتهيت، حيث من عمله يبدأ أن املعادن أعمال يف األخصائيني من يخلفني من يستطيع
العام البعثة مركز يف قضيته يوم آخر صباح يف وإتقان بعناية املالية حساباتي وسويت
هذا فكان رياًال، بثالثني البعثة أدين عميل مقر غادرت حني وكنت ،١٦ رقم الشارع يف

ريال. ألف الوقت ذلك يف يعدل منها ريال كل كان وإن غبطتي، أسباب من
نفيس صريت إني وقلت: الكتاب، هذا من األوىل الصحف يف فراري وصفت ولقد
القادمني وزمالئهم األمريكيني الشيوعيني لحقد هدًفا وأصبحت له، وطن ال طريًدا رجًال
فوق نفيس جعلت إني ثم مذهبهم، يف حق عىل بأنهم يؤمنون والذين أمريكا، خارج من
بأًسا العالم حكومات أعظم رجال وهم هؤالء، من خطًرا أشد هم من لحقد هدًفا هذا

قسوة. وأشدهن
وعن قصد، عن أقدمت أني ذلك للرجاء؛ مقبًضا رهيبًا حالًكا أمامي املستقبل وكان
حرية اختيار عىل أقدمت أقول: الوخيمة، العواقب من اإلقدام هذا عىل يرتتب بما علم
كله العالم يف وليس العاقبة، مأمون مريح استعباد عىل وفضلتها مأمونة غري مزعزعة
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من به تتصف وما ورهبة، قوة من الحديثة البوليسية الدكتاتورية للدولة ما يعلم من
من كله العالم يف ليس النفوس، يف رعب من تقذفه وما شامل، خلقي وفساد انحطاط

طويًال. زمانًا سلطانها تحت عاشوا الذين الدولة هذه رعايا إال ذلك يعلم
قراًرا أصدرت قد فيها الروسية البعثة أن واشنجتن غادرت أن وقت أعلم وكنت
بمثابة التعيني هذا وكان البالد، هذه يف دائم منصب يف بتعييني موسكو عليه صدَّقت
قليلة أيام بضعة بعد الجديد املنصب هذا يف عميل أتوىل أن املقرر وكان يل، كبرية ترقية
والتوفيق، بالنجاح فيه يل تدعو موسكو وكانت أبريل، شهر من الثالث اليوم تعدو ال
الخارجية، التجارية الشئون يف خربتي معي أحمل بالدي إىل بعدئٍذ أعود كنت ولعيل
هذا بعد حد ثمة يكن ولم الرأسمالية، املغريات أعاصري من نجا لستالني بارٍّا ابنًا ألكون

البريوقراطية. سلم يف أرقاها أن وسعي يف كان التي العال للدرجات
لسلطان خاضًعا ذليًال عبًدا هذا مع لبقيت العالية الدرجات هذه إىل وصلت أني ولو
هذا أجل ومن الظاملني، للطاغني محالًفا وطني، بني خدمة عن عاجًزا الغاشمة، القوة
مصارعة أستطيع كي الحرية إىل حاجة يف كنت ألني البالد؛ خارج يف أبقى أن عامًدا آثرت
وأتعرض املتاعب من يُْحَىص ال ما الحرية هذه سبيل يف أقايس أن ورضيت االستبداد،
صفحة الساعة هذه بعد وستُْطَوى الجسمية، واألخطار االقتصادية املجازفات لشتى
أو يوغوسالفيٍّا أو إيطاليٍّا يصبح فقد الوجود، من شخصيته وتُْمَحى كرافتشنكو، فكتور
تسميت التي األسماء أكثر ما أال الروسية، القومية إال القوميات من شئت ما أو برتغاليٍّا
الذي البالغ أعددت وفيه مانهتن، مدينة قلب يف مقبض مجهول فندق إىل وآويت بها!
الجرائد من وغريها تايمز نيويورك جريدة يف بعضه نُِرشَ والذي الصحف إىل أرسلته
انتهت أن بعد اآلن البالغ هذا قرأت ما وإذا ١٩٤٤م، سنة إبريل ٤ بتاريخ صدرت التي
عكس ألجد إني بل تعديله، يجب ما فيه أجد ال فإني وحلفائهم، الروس بانتصار الحرب

وتحذيري. مخاويف حقق قد الزمن أن أجد هذا،
بينه املزعوم التعاون مع تتعارض ألغراض يعمل بأنه وقتئٍذ الكرملن اتهمت لقد
أن الوقت ذلك يف كتبت ولقد الظاهر، يف حليفهم كان وإن واألمريكيني الربيطانيني وبني
الشيوعية الحركات توجه تزال ال — الشيوعية الدولية بحل تظاهرت وإن — موسكو
إزاء ستالني يتبعها التي السياسة إىل البالغ هذا يف أرشت وحني العالم، أنحاء جميع يف
أن حاولت البالد، من وغريها والنمسا واملجر وتشكوسلوفاكيا البلقانية واألمم بولندا
املبادئ مع قط تتفق ال خالصة سوفيتية أغراض إليها يهدف التي األغراض أن أظهر
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رصح إلقامة تعمل أنها السوفيتية الحكومة «تدَّعي قويل: هذا إىل أضفت ثم الديمقراطية،
نحو واحدة جدية خطوة تخط لم ولكنها الفاشية، نري من املحررة البالد يف الديمقراطية

األولية. الحرية الرويس الشعب منح
العسف من لرضوب خاضًعا املاضية العهود يف كان كما الرويس الشعب يزال وال
الجواسيس آالف طريق عن تعمل الرسية الرشطة تزال وال وصفها، يمكن ال والظلم
الحكومة أخذت ولقد الروسية، البالد سكان عىل املطلق سلطانها وتفرض لها، التابعني
التي األقاليم يف الرشائع كل عىل الخارج العسف نظام السيايس نظامها تقيم السوفيتية
كانت كما عملها تعمل االعتقال ومعسكرات السجون تزال وال النازيني، الغزاة من ُحرَِّرت

قبل. من تعمل
السيايس اإلصالح يف أمل من الحرب بداية يف عقده ما أن الرويس الشعب وأدرك

وأوهام. أحالم مجرد كان واالجتماعي
الحقوق إىل العالم شعوب سائر من حاجة أشد الرويس الشعب أن واعتقادي
ما وكل والخوف، العوز من التحرر وإىل والصحافة، القول حرية وإىل األولية، السياسية
مضت ولقد الجوفاء، األلفاظ هو الحريات بهذه يتصل فيما حكومته من الشعب هذا ناله
الرويس الشعب كان ولنئ والعوز، الخوف سلطان تحت يرزح وهو الطوال السنون عليه
التي تضحياته بفضل قبل ذي من بها أجدر اآلن فهو مىض، فيما الحرية بنعمة جديًرا
فاستطاع الدمار، من نفسه الحارض الحكم وأنقذت البالد أنقذت والتي الوصف عن تجل

النهائي.» الحرب مصري ويقرر الفاشية إىل القاصمة الرضبات يكيل أن بذلك
زال فما كتابتها، وقت العبارات هذه يف رسمتها التي الصورة يغري يشء يحدث ولم
تزال وال والجربوت، بالعسف يحكمها البالد، عىل مسيطًرا مركًزا قائًما ستالني طغيان
العادي املواطن يدرك أن يف أطمع ولست وقساوة، غلظة من كانت ما عىل اإلرهاب وسائل
إن أقول: أن وحسبي الدكتاتورية، الدول يف القائم العسف حقيقة ديمقراطية أمة يف
هذه يدركوا أن أوشكوا قد النازيني الحرب مجرمي ضد االتهام عرائض وصفوا الذين
أتمالك لم الوثائق قرأت أن فلما العرائض، هذه يف النازي الحكم وضعوا حني الحقيقة
ما وكل السوفيتي، بالعهد يليق موجًزا وصًفا األقل عىل هنا أجد ذا أنا ها صحت: أن
عىل فنحصل بالنازي، السوفيت نستبدل وأن األسماء من قليًال نغري أن فيها نحتاجه

الكرملن. لعصابة صادقة صورة
العقائد يف نراها كما النازية الزعامة ملبادئ صادًقا لوصًفا الوثائق هذه يف إن
حل «لقد االتهام: عرائض تقول الكرملن، مبادئ بعينها وهي الفاشية، األعمال ويف
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… منها يشء تأليف وحرموا النازي، الحزب عدا السياسية األحزاب جميع املتآمرون
الشعبية االنتخابات حرية عىل وقضوا مرشحيهم، إال تضم ال هيئة إىل الريشستاغ وحولوا
يرتابون من أو الحكم هذا يعارضون من عىل يسلطونه اإلرهاب من نظاًما وأقاموا …
قرأت فلما الحدود.» أبعد إىل النظام هذا نطاق ووسعوا معارضيه، من ويظنونهم فيهم
البوليسية الدول ولجميع السوفيتي للطغيان موجهًة تهًما أقرأ أني إيلَّ ُخيِّل التهم هذه

واملتآمرين. الضحايا أسماء يف إال عنها تختلف ال الدكتاتورية
تطاوعهم ال رجاًال الهتلريني املتآمرين عىل يحكمون الذين أولئك بني من ولكن
الرويس؛ الشعب حريات عىل السوفيت الروس من تآمروا الذين عىل يحكموا أن نفوسهم
هذا ضد تُْرتََكب التي الفظائع إىل العاملي الضمري ننبه أن واجبنا من يزال ال ولذلك

الشعب.
الجديدة. حياتي بها بدأت التي النذر الحوادث حققت ما ورسعان

أنها األمر أول ادعت الصحف يف فراري أنباء ظهرت حني املشرتيات لجنة أن ذلك
إليها ترسله ما تنتظر كانت ألنها ذلك فعلت إنما أنها يف شك من وما تعرفني، ال
تسوِّئ التي البيانات تذيع وأخذت بوجودي بعدئٍذ اعرتفت ثم التعليمات، من موسكو

سمعتي. بها
الجيش يف ضابًطا أزال ال أني وهو إليه، أنا أتنبه لم ادعاء ادعته ما أهم وكان
من هروب بأنه السيايس فراري تصف أن االدعاء هذا عىل بناءً حاولت ثم األحمر،
يكن ولم بالرصاص، رميًا إلعدامي لستالني تسليمي لطلب أساًسا منه لتتخذ الجندية،
يف الوقت ذلك من سنتني قبل القصرية الحربية حياتي انتهت فقد صحيًحا، االدعاء هذا
وزارة تفكر أن قبل خالًصا، مدنيٍّا موظًفا الحني ذلك من وأصبحت املستشفيات، أحد
أُْعِفيت فإني هذا عن وفضًال البالد، خارج إىل إرسايل يف الخارجية التجارية الشئون
التجارية الشئون وزارة ترسلني أن قبل العسكرية واجباتي جميع من رسميٍّا ا تامٍّ إعفاءً

اإلعفاء. هذا قبل ترسلني أن وسعها يف يكن ولم أمريكا، إىل مهمتي يف الخارجية
وبني بيني الناشب الكفاح يف واملسترتة الظاهرة الشيوعية الصحافة وتدخلت
يف الصادرة ووركر الدييل جريدة فهاجمتني قوة، من أوتيت ما بكل السوفيتية الحكومة
يدعو هتلر حقري: هارب قصة عنوانه ستاروبني يُْدَعى شخص بإمضاء مقال يف أبريل ٥
والشتائم السباب أسلوب املألوف باألسلوب املقال هذا وكتب البالد، هذه يف أنصاره آخر
تدوي ظلت نغمة املطلعني، غري يدركها ال قد نغمة كله فيها ترسي كانت ولكنه الحزبية،

بعيد. زمن من ألفتها التي أذني يف عالية
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خيانة «نبأ الرؤساء: ستاروبني الرفيق أبلغ فقد املبارش، التهديد نغمة هذه وكانت
عىل معلًقا وكتب سوفيتية» تجارية بعثة يف موظف أنه يدَّعي إنسان عليها أقدم حقرية
اإلنسان هذا أمثال من دونه هم من إىل تروتسكي من الخونة أولئك «إن النبأ: هذا
«عني املقصود: اإلنذار يبدأ وهنا ولكن.» حني إىل الناس يخدعون كرافتشنكو املسمى
آخر يف وتمحوان ستالحقانهم البطش الشديدة ويدها النظر البعيدة اليقظة اإلنسانية

أثرهم.» األمر
عىل تقبض كانت برتوتسكي بطشت التي اليد أن ذكرت األلفاظ هذه قرأت وملا
قليلة فقرات بضع السابقة العبارة هذه وتلت املكسيك، مدينة يف رأسه به هشمت معول
أن يف شك من «وما األوىل: نغمته إىل ستاروبني الرفيق بعدها عاد مقذعة شتائم كلها
نفيس أضع أني من أعلنته ما إىل أشار ثم الفرار.» لهذا العدة يعد كان كرافتشنكو
مباحًة أرًضا ليست بالدنا «إن بقوله: مقاله وختم األمريكي، العام الرأي حماية تحت
أصبحت ما وإذا … الحربي مجهودنا وأعداء حلفائنا أعداء إليها يلجأ لها، أصحاب ال
قسًطا يؤتوا لم الذين لألشخاص وملجأ الحرشات، من النوع لهذا مرتًعا املتحدة الواليات
يوجهونه ما مبارشًة السوفيتي االتحاد لشعب يوجهوا أن يستطيعون، الرجولة من كافيًا
كان الخمور يحتسون وهم ألسنتهم تلوكها التي األقوال من تايمز نيويورك جريدة إىل

نحًسا.» أيامنا أشد اليوم ذلك
مقدور يف أن قرائها من األغبياء روع يف ووركر الدييل جريدة أدخلت القول وبهذا
مبارشًة، السوفيتي االتحاد شعب إىل يتحدث أن الرجولة» من كافيًا «قسًطا أوتي من كل
معدودة»؛ أصبحت األرض ظهر عىل أيامي أن «أعتقد كنت إني قولها: عقب هذا جاء وقد
تجهل الوقت ذلك إىل ظلت وإن القلوب يف ما مراقبة بها املنوط السوفيتية الرشطة ألن
ستاروبني الرفيق لبالد الرسيني العمال بيد يكون لن ذلك ولكن آثاري، ستمحو آرائي،

األمام». إىل السائرة «اإلنسانية بيد بل الحال بطبيعة الروحية
إىل أعد لم إذا أنني معناها كان فقد الرسالة، هذه رموز حل يف صعوبة أجد ولم
يف املعاول تزال فال عملهما، ستعمالن الباطشة» واليد اليقظة «العني فإن الصمت التزام
الكثري اليشء أعلم حظي لسوء ولكنني خطابية، ألفاظ هذه أن البعض يظن وقد األيدي،

عماله. وعن عليه خرجت الذي العهد أساليب عن
آثاري تتبع يف ما صعوبة يجد لم نيويورك يف السوفيتية املخابرات قلم أن ويلوح
هذا رجال أن تبينت ما ورسعان الشديد، االحتياط من اتخذته ما رغم مكاني، ومعرفة
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الفنادق، غريت ما وكثريًا فيه، أقيم الذي للفندق املواجهة الطرقات يف يتسكعون القلم
رسعان ولكني أعينهم، عن اختفيت قد بأني نفيس وواسيت مختلفة، بأسماء وتسميت
أغىش كنت ما وكثريًا املؤقتة، مساكني يراقبون أنفسهم الرجال هؤالء أرى كنت ما
لم ذلك ولكن أثري، يقتفون ممن ألتخلص مرسعة وهي السيارات وأركب املجتمعات،

نفًعا. يجدني
دعوة فقبلت لألعصاب، املحطمة الرقابة هذه من وجيزة مدة أنجو أن وأردت
األقاليم وسط مدينة يف معهم الوقت بعض لقضاء الجدد األصدقاء من نفر إيل وجهها
عني، بحثوا الذين األمريكيني من األصدقاء هؤالء وكان املتحدة، الواليات من الغربية
بسفري أحًدا أخرب لم كنت وإذا بوليتن، الكوزمو جريدة يف كتبتها مقالة بعد إيلَّ وتعرفوا
كنت ولكني الرقباء، يراني أن دون القطار ركوب يف بمهارتي أفلحت قد أني ظننت فقد
يف املحطة إفريز عىل انتظاري يف كانوا الذين أصدقائي وجدت فقد ظني، يف مخطئًا
يراقبونهم األخرية دقيقة عرشة الخمس طوال ظلوا رجال ثالثة إىل وأشاروا شديد، رعب

بهم. اهتمامهم يخفوا أن دون شديدة مراقبة
يضع كان أحدهم أن والحظت انتظاري، يف كان الثالوث هذا أن يف شك من وما
وملا مطلًقا، عني نظره يحول وال أبًدا، منها يخرجها ال الدوام، عىل جيبه يف اليمنى يده
إخفاء يحاولوا أن دون ورائنا من وساروا أخرى، عربة أيًضا هم استقلوا عربتنا ركبنا
ذلك ولكن منهم، نفر لعلنا مقصود مكان غري إىل املدينة يف بعربتنا ورسنا عنا، أنفسهم
مركز عند وقفنا حني إال أعيننا عن وتختفي األخرى السيارة بنا تمر ولم نفًعا، يجدنا لم
أن عىل بعد فيما تحرياتنا ودلت السيارة، رقم نقرأ أن واستطعنا الرشطة، مراكز من

أخرى. سيارة من مرسوقة لوحة الرقم هذا تحمل التي لوحتها
البيت حول تحوم التالية األيام يف مرات عدة نفسها املشئومة السيارة هذه ورأيت
مرار عدة ُطلبت أن ذلك بعد وحدث البلدة، ضواحي إحدى يف فيه أقيم كنت الذي
يدعي غريبة أصوات كانت األحاديث هذه ويف بالتليفون، للتحدث نفسها نيويورك من
أختفي أن واجبي من وبأن خطر، يف حياتي بأن تنذرني «أصدقائي» أنهم أصحابها
يف نزلت من بإخافة تقيض كانت املوضوعة الخطة أن يف شك من وما األنظار، عن
بسهولة، فيه عيل «يقىض» خفي مكان إىل بعدئٍذ استدراجي ثم منها، ليخرجوني دارهم
يف أكن ولم االشرتاكية، السوفيت جمهوريات اتحاد إىل عدت كأني وقتئٍذ وأحسست
وأن أعيش أن بعدئٍذ أستطيع هل أدري أكن ولم الحرية، بالد األمريكية املتحدة الواليات

حياتي؟ عىل خوف بال أعمل
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ما بالشكر لهم مدينًا وسأظل بشجاعة، واإلرهاب الضغط ذلك أصدقائي واحتمل
وهي — بلطة منه وبالقرب ليلة بعد ليلة فراشه إىل يأوي مضيفي كان فقد حييت
األمريكيني من غريه وبرهن املرتقب، للخطر استعداًدا — بيته يف كان الذي الوحيد السالح
اإلرهاب يخشون ال أنهم عىل البالد من أخرى أجزاء يف — أيًضا الروس وبعض —
يف أعمل كنت بينا حياتي، بذلك لينقذوا بأنفسهم املخاطرة يف يرتددون وال السوفيتي

الكتاب. هذا تأليف
الذين القتلة يفلح وقد قصتي، فيه وقصصت تأليفه، من فرغت قد ذا أنا وها
م يترصَّ وقد عيلَّ، «القضاء» يف األمام» إىل السائرة «اإلنسانية لخدمة: يعملون أنهم يدَّعون
أنشأني، الذي الرويس الشعب إىل امُلْهَدى ْفر السِّ هذا محو يف يفلحوا لن ولكنهم أجيل
والديمقراطية الحقة بالحرية ما يوًما يستمتع أن أرجو والذي عذابه، أمد طال والذي

الصحيحة. االقتصادية
يكون أن وهو ننشده، الذي األعىل املثل من ا حقٍّ نقرتب فسوف اليوم ذلك حل فإذا
بالضم رقعته اآلن اتسعت وقد العالم، سدس دام ما أنه ذلك واحًدا؛ عامًلا كله العالم
يف يعيش للطغيان ذليًال عبًدا العالم سدس دام ما الضعيفة، باألمم والغدر والتسلط
فيه قام إذا هذا مزعزًعا، سالًما سيكون فيه يقوم الذي السالم فإن حالك، فكري ظالم

اإلطالق. عىل سالم
هي واألمن السالم نحو الشعوب تخطوها أن يجب التي التالية الخطوة وليست
بل — األيام من يوم يف حتًما سيقوم النظام هذا كان وإن — شامل عاملي نظام إقامة
أن إال اإلنسان عىل وما بها، يستبدون الذين الطغاة من الروسية الجماهري تحرير هي
كثريًا أن يوقن لكي ديمقراطية بالد إىل الروسيا فحولت حدثت قد معجزة أن يفرتض
ويصبح نفسه، تلقاء من سيزول العاملي السالم ويهدد اآلن العالم يسود الذي التوتر من
أمر الطغاة نري من الروسيا تحرير إن يل: يقال وقد بعيد، غري أمًرا الحق العاملي التعاون
الصواب؛ محجة عن الظن هذا يظنون الذين أولئك أبعد وما غريهم، دون الروس يهم
من موقوفان األركان، القوي الدائم السالم رصح وقيام بأجمعها، املدنية سالمة أن ذلك

التحرير. هذا عىل عدة وجوه
حياة يف ستحدث املعجزة هذه أن يعتقدون الذين التفاؤل يف املرسفني من ولست
أن هو أبنائها يد عىل الروسيا لتحرير رشط أول أن يقني عن أعرف ولكني الجيل، هذا
العام الرأي فإن هذا تم فإذا فيها، السائدة األحوال حقيقة الديمقراطي العالم يفهم
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الكرملن، استبداد لنرصة األيام هذه يف يسخران اللذين والروحية األدبية ومعونته العاملي
الحرية. يف الروس أمل سيقويان املعونة وتلك الرأي هذا إن

للحرية حبه قلبه من ينتزع لم الروس من رجل قصة يصف الذي الكتاب وهذا
ضمري إىل بها ألجأ حارة دعوة مواطنيه، سائر حياة عن حياته تختلف وال بها، وهيامه

الديمقراطي. العالم وضمري أمريكا
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وواصلت مبارشًة، السوفيتية املشرتيات بعثة من فراري عقب الكتاب هذا تأليف يف بدأت
وكنت حياتي، إىل املوجه والتهديد االضطهاد ظروف أقىس يف شهر بعد شهًرا فيه العمل
مسكن ومن فندق، إىل فندق ومن مدينة، إىل مدينة من االنتقال دائم العمل أثناء يف
أحيانًا «السالمة» وأنشد مختلفة، أمم إىل وأنتسب مستعارة، بأسماء أتسمى مسكن، إىل
شكري عن أعرب أن عيلَّ ا حقٍّ وأرى الروس، مواطنيَّ بيوت يف أو األمريكيني بيوت يف

األدبية. بمعونته وأمدني عيل عطف من لكل الخالص
من أثري «ملحوا» الفرتة تلك خالل يف بتالبيبي أمسكوا قد السوفيت عمالء أن ولو
«ألحاَسب» السوفيتي االتحاد إىل بي فبعثوا هذا، من رش هو ما بي لفعلوا أو الوجود،
ثم ومن يحدث، لم هذا من شيئًا أن حظي حسن من كان ولكن يداي، َجنَتْه ما عىل
بلدي عن الدفاع أستطيع طليق حر أني أشعر — حياتي يف مرة وألول — اآلن أصبحت

نفيس. وعن شعبي وعن
كانت ولذلك املشرتيات؛ بعثة غادرت حني الرحى دائرة تزال ال الحرب وكانت
االتحاد ودولة الغربية الديمقراطيات بني العسكري بالتعاون القاضية ة امللحَّ الرضورة
وطيب رضا عن القيود هذه قبلت ولقد القيود، أشد عيلَّ تفرض الطغيانية السوفيتي
اآلن أما سواها، يشء كل عىل لديَّ مفضلة كانت املشرتك النرص إىل الحاجة ألن خاطر؛
عن ألكشف أتحدث أن عيلَّ املفروض الواجب من أرى فإني بنرصنا، الحرب انتهت وقد
وضعت ذلك أجل ومن والقوة، الرصاحة من أستطيع ما بأعظم عنه وألكشف يشء كل

الكتاب. هذا
الشعوب من كثريًا أن ذلك نفيس؛ يف عما أفصح أن عيلَّ يحتم آخر سبب وثمة
ذلك تفعل طائعة بعضها اليسار» نحو «تنحرف الحرب نهاية منذ أخذت قد واألمم
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من كان أنه ولو الخارجي، الضغط تأثري تحت تفعله مكرهة وبعضها حريتها بملء
االنقالب مراحل من األوىل املرحلة يف حدث ما فيه يحدث أن دون هذا يتم أن املستطاع
لو الكرملن، يف القائمة الطغيانية الشيوعية من كاملة صورة يكون وأن الروسيا، يف
له يؤسف ما أشد ولكن أعنتها، يف تجري املقادير برتك لناديت مستطاًعا هذا كان
القوة استطاعت حيث املتمدين، العالم بالد من كبري جزء يف جرت التي االنقالبات أن
ما مثل فيها فحدث مخاوفنا، أيدت قد طريقها، تتخذ أن السوفيتية واملبادئ السوفيتية
يف السوفيتية النظم فيها وسادت السوفيتي االنقالب مراحل من األوىل املرحلة يف حدث

النهائية. صورتها
أن يستطيعون فال وطني، أبناء عىل حديد من بيد تقبض البوليسية الدولة إن
أني أشعر ولهذا وشقائهم؛ وآمالهم آرائهم عن له ليفصحوا صوتهم العالم يسمعوا
يف القائم الطغيان حقيقة عن وحكوماتها الديمقراطية للبالد أكشف أن استطعت إذا
تحذير عىل قليًال ولو أعمل الطغيان هذا من عنه أكشف الذي بالقدر فإني الكرملن،
عاملنا من خري عالم لبناء نحتاجه ما أهم أن ذلك واألوهام؛ الخداع رضوب من العالم
ال األرض شعوب بني والصداقة املودة أوارص وتقوى املتبادل، التفاهم يسود أن الحارض

فحسب. حكوماتها بني
مشكلة االشرتاكية السوفيت جمهوريات اتحاد يف القائم الشيوعي الطغيان وليس
هي بل وحدها، الديمقراطية الشعوب عىل وال وحده، الرويس الشعب عىل مقصورة
غري الدهر أبد يظل أن العالم مقدور يف ليس إذ وقضيضها، بقضها اإلنسانية مشكلة
سطح سدس عىل منترش اإلنسان، بني من كبري قسم العذاب ألوان من يعانيه بما عابئ
سياسية هيئة عىل تعتمد الزعماء من متألهة زمرة تحكمه القسم هذا إن األرضية، الكرة
املاليني ملئات وليس مهولة، ضخمة رسية رشطة وعىل البلشفي، الحزب رجال من عليا
يف مسموع رأي االشرتاكية السوفيت جمهوريات اتحاد يف يسكنون الذين اآلدميني من

تفكريهم. وبمجرى األخرى البالد بشعوب الصلة مقطوعو وهم مصريهم، تقرير
سائر ليحملوا جادين بالدهم خارج يف املقيمون وأعوانهم الكرملن زعماء ويعمل
الديمقراطية وبأن الحرية من رضب السوفيتي النظام بأن االعتقاد عىل العالم شعوب
السوفيتي النظام ديمقراطية هي بل البالية» «العتيقة الديمقراطيات هي ليست الحقة

نفسه.
من إذن بد ال فكان الروسية، بلغتي الكتاب هذا كتبت بأني القول إىل بي حاجة وال
باإلنجليزية، صدوره قبل بأمريكا يتصل ما فيه روجع قد اإلنجليزي النص وأن ترجمته،
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والتجارب والحوادث الحقائق من فيه ما جميع يكون أن املراجعة هذه يف اشرتطت ولكني
تكون أن الفردية؛ والخصائص التصويري والوصف السياسية والحادثات الشخصية
هذا الرويس، املخطوط يف وردت التي بعينها هي وتفاصيلها دقائقها بجميع كلها هذه
عىل وأرشفت ترجمته ت تمَّ أن بعد بنفيس الكتاب من األخري النص راجعت قد أني إىل

طبعه.
بد ال كان هذا أجل ومن شخصية، سرية نمط عىل الكتاب يكون أن حاولت ولقد
والرشطية واإلدارية السياسية بالنظم املتصلة املعلومات من كبريًا قسًما فيه أغفل أن يل
من وغريه كله ذلك أنرش أن عزمي ويف السوفيتية، بالدولة الخاصة وباملشاكل املعقدة،

بعد. فيما به املتصلة الشئون
بعض أسماء وإخفاء األشخاص بعض أسماء تغيري إىل أحيانًا اضطررت ولقد
ذنبًا يرتكبوا لم الذين األشخاص بعض أحمي لكي الظروف؛ بعض وتحوير األمكنة،
عيلَّ حتمته الذي العمل هذا إىل لجأت حني ولكني وانتقامها، السوفيتية الدولة بطش من
بما قط أُِخل ولم ذاتها الحوادث رواية يف التام الصدق التزمت قد القاهرة، الظروف

القصة. يف أهمية من الحوادث لهذه
املاليني ذكرى إىل وأهديه منهم، واحد وأنا الروسيا أبناء إىل الكتاب هذا أهدي وختاًما
األبرياء من املاليني وإىل السوفيتي، االستبداد من للتخلص يجاهدون وهم قضوا الذين
يخطئها التي السخرة معسكرات ويف الكرملن سجون يف العمر زهرة يقضون الذين
اآلباء أرض عن دفاًعا بحياتهم ضحوا الذين مواطنيَّ من املاليني ذكرى وإىل الحرص،
حارضهم. من خريًا مجيًدا مستقبًال وطنهم ألبناء يهيئون بأنهم يحلمون وهم واألجداد
العقلية النزعة ذات املتحرضة الراقية الشعوب إىل أخريًا الكتاب هذا وأُْهِدي
للعالم يرجى ال التي الديمقراطية روسيا رصح إلقامة الجهاد يف تؤيدنا التي االجتماعية

قيامها. بغري دائم سالم

كرافتشنكو فكتور
١٩٤٦م سنة فرباير ١١ يف نيويورك
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