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تقرأ أن قبل

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

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

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

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

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

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

إبراهيم هللا صنع





واجب شكر

الجندي يوسف محمد نادية للدكتورة
يحيى إيمان والدكتور

املخطوطة، قراءة عند مالحظاتهم عىل
الغرباوي عادل األستاذ املؤلف يشكر كما

جهد من بذله ما عىل
للطبع. الرواية إعداد يف





١٩٧٣ موسكو

١

شعٌر يُجلِّله الذي م املتجهِّ املستدير بوجهها الحجرة باب عىل الظهر ُقرب القومندانة ظهرت
إن لها قلت روسيٍّا. طالبًا إلينا ستضم إنها قالت البدين. بجسدها فتحته مألت رمادي.
وال ٣٥ سني قلت: الدوالب. فوق وملًقى مفكوك واحٍد إىل فأشارت فقط، ة أرسَّ ثالثة هناك
الدكتوراه. طالب كبقية مفردة غرفٍة يف أقيم أن مفروض إني ثم والضجة، التكدس أحتمل
قالت: كاملة. غرفًة فعًال أستحق كنت ما وإذا الضئيل حجمي تقيس كأنما برهة إيلَّ نظرت

أنتم. كما ثالثة ستبقون (حسنًا) الدنا شكري، تفاريش(رفيق)
الحائط عىل املثبت ١٩٧٣ العام تقويم وضع من انرصافها بعد الربازييل ماريو أصلح
صوفيٍّا قميًصا ويرتدي عصبيتنَي، ضيقتنَي عيننَي ذا طويل، يف نحيًفا كان الباب. قرب
يحرصون إنهم أذنيه: إحدى من امُلدىلَّ بالحَلق يعبث وهو قال الجينز. من وبنطلونًا مخطًطا
املالمح ذو الطويل الدينوف، جالل قال أخبارهم. لينُقل األجانب رويسمع طالب وضع عىل
يحاول كأنما السوفييتي، االتحاد جمهوريات إحدى قرغيزيا، جمهورية ابن اآلسيوية،

النقل. يستحق ما هناك ليس عنه: الشبهة درء
الكوفية ولففت رأيس، فوق الصوفية) (القبعة الشابكا ووضعت ِمعَطفي ارتديُت
تأكدت الجليد. فوق للميش املناسب النعل ذا بالفراء املبطن الحذاء وارتديت عنقي، حول
التحية هت ووجَّ األريض الطابَق إىل النظيف َرج الدَّ هبطُت جيبي، يف القفاز وجود من
الشمس كانت الطالب). (بيت األبشجيتي غادرت ثم الباب) (حارسة الدجورنايا إىل
زائدتَي وأنزلت أنفي، إفرازات سالت البارد. والهواء املتساقط الثلج وهاجمني اختفت قد
الواجهة كانت بحذر. الجليد فوق مشيت القفاز. وارتديت األذننَي، تغطيان اللتني الشابكا



الجليد

الُعَلب من بأهرامات — الحوانيت كل مثل — ُمكدَّسة (الحانوت) للمجازين الزجاجية
العبارة: هذه تحمل القماش من الفتة أعالها يف وتمتد غريها. يشء وال املركز، للبن املعِدنية
ضم السكارى، من عدد املدخل عند ع وتَجمَّ الشيوعية». نحو األمام إىل الخطة. ننفذ «نحن

فودكا. زجاجة يف آخَرين اثنني مع لالشرتاك دعوة سرتته؛ ياقة فوق إصبَعني أحدهم
أتأمل الرشاء طابور يف فوقفت املعروضات. محدودية بسبب صعبًا االختيار يكن لم
معاطف يرتدين الالتي البائعات إحدى اختفت الجدار. عىل امُلعلَّقة بريجنيف صورة
إىل انتقلت ثم أريده. بما إيصاًال أخذت ثالثة. مع طويل حديٍث يف أخرى وانهمكت بيضاء.
كبيكات ٣١٠ الخشبية: الحاسبة عىل مشرتياتي ثمن البائعة وحسبَت للدفع، آخر طابوٍر
ثم باملبلغ إيصاًال وأخذت دفعُت خبز. و٨٠ فودكا ٤٦٣ رائب)، (لبن كيفري ٣٠ (بيض)،

مشرتياتي. ألستلم ثالث طابوٍر إىل انتقلت
شوكًة واستخدمت عنف، يف العاملة فنهَرتني املجردة بيدي الخبز أنتقَي أن أردت
الحائط إىل رجًال دَفع ُرشطيٍّ عىل أتفرج ووقفت الحانوت غادرت الخبز. التقاط يف معِدنية

الرشطة. سيارة يف به ألقى ثم بالغة، بوحشية يرضبه وأخذ
البريوشكي. لفطائر صندوق خلف أسود وبوٍط أبيض ِمعَطٍف يف عجوًزا تجاوزت
يتواله الذي السجائر كشك إىل اتجهُت منه. املتصاعد البخار فلفحها واحدة لتبيع فتحته
وينهمك يغلقها بالبائع فوجئت الكشك نافذة أمام أصبحت عندما الشعر. أشيب عجوٌز
شديد ببطءٍ ذلك يفعل كان يده. يف لكشٍف طبًقا السجائر من صناديق عدة مراجعة يف
بحث ثم لديه، املتحصلة النقود عدَّ ثم أخرى، مرًة الكشف محتويات راجع ترتجف. ويده
الدفء. فيهما ألبثَّ قدميَّ فوق أتقافز وأخذت خلفي طابوٌر تكوَّن ذلك خالل ما. يشءٍ عن
عن يبحث العجوز آخر: وقال درجات. بعرش الصفر تحت الحرارة إن يقول من سمعت
جديدة أصناًفا يصف البائع أخذ ال. طبًعا األول: أجاب وجده؟ هل ثالث: وسأل قضيبه.
فأعاد العالمات إحدى وانفلتت بأسعارها. عالمات عليها ويضع الزجاج خلف السجائر من
األبشجيتي. إىل وعدت ١٤٤ تيو سجائر ُعلبة اشرتيت النافذة. فتح وأخريًا بطء. يف تثبيتها
تحت ووضعتهما األريض، الطابَق حمام إىل فأرسعُت الربد، من دتا تجمَّ قد يداي كانت
تدبُّ بدأَت عندما أصابعي أطراف يف باأللم وشعرت أفعل. بأن نُصحُت كما البارد املاء

الحرارة. فيهما
التي اليهودية بفريا أصطدم كدت نظيفة. ُمالءاٍت منها وأخذت القومندانة قابلت
أعددت أحد. بها يكن لم الرابع. الطابَق يف غرفتي إىل صعدت قصرية. جوبات دائًما ترتدي
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١٩٧٣ موسكو

الجورزيني الشاي من بكوب أعقبتها ثم أكلتها للطابَق. املشرتك املطبخ يف بيضات ثالث
وسحبت سيجارة أشعلت السوفييتية. جورجيا جمهورية إىل نسبة الجيد، (الجيورجي)
القائم ِفرايش فوق فاستلقيت النعاس، يف بالرغبة شعرت فمي. يف الِفلرت فقفز بقوة الدخان
الدينوفمالصًقا جالل رسير وكان األيرس. الركن يف فراشماريو مقابل األيمن الركن يف

أقدامي. عند يرقد بحيث مستقيًما خطٍّا معه يصنع لرسيري
وقال: الصغري الخشبي الدوالب إىل استند دخوله. عند الدينوف جالل أيقظني
تكلم. قلت: معروًفا. وأريد مثلك مسلم وأنا كرماء، املرصيني أن أعرف تفاريششكري،
يفموسكو، باإلقامة ترصيح وليسمعها بها الزواج ينوي بلده يف روسية صديقة له إن قال
ستارة وسنضع رسيري، يف قال: ستنام؟ كيف سألته: معنا؟ لتقيم إحضارها يستطيع فهل
وجهه فتهلَّل موافقتي، أبديت وافق. نعم، أجاب: ماريو؟ رأي أخذت هل سألته: حولنا.

يحرضصديقته. كي للسفر حقيبته يُِعدُّ وأخذ
األريضووضعت الطابَق إىل نزلت ليننجراد، إىل بالليل سيسافر ماريو أن منه علمت
انتظرُت اللغات. معهد يف ملادلني تَْلفنُت العمومي. التليفون جهاز يف الكبيكات من اثنني
قلت: يراني. أن أريد ال وماريو؟ سألت: الغد. يف للمجيء دعوتها ثم استدعاؤها تم حتى

الليلة. سيسافر

٢

يصنعون السوفييت؛ أمر من أتعجب وأنا الحديدي السوفييتي باملوس ذقني حلقُت
إىل ونزلت نظيفة مالبس حملت آدمي. موس بصناعة مهتمني غري أو وعاجزون الصواريخ
فألقيت حجرتي إىل صِعدُت الساخنة. باملياه استحممت األريض. الطابَق يف العام الحمام
بطاقة تركت أن بعد مادلني وفدت الخامسة ويف لتجف. الساخن الشوفاز فوق باملنشفة
سوداء الحجم، دقيقة العرشينيات، منتصف يف برازيلية كانت الحارسة. لدى ُهويَّتها
دراسة أثناء وماريو هي بها تعرَّفُت قد وكنت اليشء. بعض بارزة العلوية أسنانها الشعر،
روبرتو أسطوانة انفعاٍل يف أرتني املطبخ. من الشاي إبريق وأحرضت احتضنتها اللغة.
األسطوانة وضعنا رشاًشا. رجاليٍّا عطًرا وأهدتني بالربتغالية يغني الذي كارلوسالربازييل
الصويف بالرسوال وبقيت بنطلوني خلعت باملفتاح. الباب وأغلقت الصغري أب البيك فوق
كنت املبلوَلني. فخذَيها تحسست اللون. الخمري السميك الكولون هي وخلعت الداخيل
لكني شهرية. دورٍة آخر منذ انرصمت التي األيام ونحسب اآلمنة، الفرتة عن عادة أسألها
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الجليد

قائلة دائًما يل تستسلم كانت تنزعج. فلم سألتها داخلها. وأنا وتذكرت املرة هذه نسيت
أكن فلم عنها فمي أبعدت لكني تُقبِّلني أن حاوَلت يشء. كل أعرف وإني يفَّ تثق إنها
لحظة: بعد قالت مداعبتهما. من بيشء تشعر تكن لم ألنها ثديَيها تجنبُت شفتَيها. أحب

أيًضا. ذلك أحب أكن لم ألني أفعل لم ارضبني!
أعد لم قائلة: ارتياح يف دت تنهَّ فقد هي أما انتهينا، عندما قضيبي يف اآلالم عاودتني
من اتسعُت أني يبدو الثخني، قضيبه بسبب هرمان صديقي مع يحدث كان كما أتألم

املران.

٣

من الثالثني يف الوسيم. األملاني لهانز فتحت هناك؟) (من تام؟ كتو سألت: الباب. ُطرَق
شفتان وله الوَسط، من مفروًقا جبهته فوق الناعم األشقر شعره يتدىل مني، وأطول عمره
عىل املرشف األستاذ ليلقى السنة يف مرات ِعدَّة الرشقية أملانيا من يأتي كان غليظتان.
الخامس. الطابَق ساكنات من روسيتنَي طالبتنَي معه إن قال بريفيت. حيَّاني: رسالته.

غائبان. الغرفة يشاطرانه اللذين السوريَّني وحميد فريد ألن إليهم أنضم أن سألني
بداية يف الفتاتان كانت العربية. املوسيقى وأسطوانة أب البيك حامًال غرفته إىل رافقته
وشعٍر زرقاوين وعينني طفويل وجٍه ذات قليًال أطول أو طويل يف نحيفة زويا العرشينيات:
واألخرى بعيدة. منطقٍة يف يعسكر الجيش يف بمجند متزوجة صغري، وصدٍر قصري أشقَر

عادية. مالمَح ذات تاليا تُدعى أيًضا شقراء
ُوضعت التي الخشبية الِخزانة خلف وثالثًا متقابَلني ِفراَشني تحوي الغرفة كانت
أسفل الِفراشني ط توسَّ الذي املكتب فوق أب البيك وضعت املدخل. عند الغرفة بعرض
تاليا: قالت ثم وجوم، يف الفتاتان أنصتت العربية. املوسيقى أسطوانة وأدرت النافذة
حديثة. ملوسيقى غربية أسطواناٍت ثالث غرفتي من أحرضت راقصة؟ موسيقى لديك أليس

زويا. قت فصفَّ واحدة وضعت
قائًال: كأسه وجَرع لنا صبَّ متجلًدا. وخبًزا جبن وقطعة فودكا هانز لنا قدم
ليس زويا: قالت رشفة. منه وأخذت فمي إىل كأيس رفعت الصحة). (نخب نازدروفيا
كيف سأعلمك قالت: أسكر. أن أريد ال قلت: واحدة. مرًة كله الكأس ترشب أن يجب هكذا،
تبتلعها ثم فمك، يف لحظة وتُبقيها رشفة تأخذ ثم الفودكا تشم البداية يف ذلك: تتجنب
قطعة تناولت ثم تعليماتها كأيسحسب جَرعُت شيئًا. تأكل الفور وعىل كله الكأس وتجَرع
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١٩٧٣ موسكو

أييشء، أو باملاء ويرفضخلطه املركَّز، الكحول إال يرشب يكن لم أباها إن قالت الخبز. من
تاليا: قالت ورشب. أطفأها اشتعلت فإذا النار، فيها ويُشعل كأًسا يمأل تركيزه من وللتأكد
كوتوزوفسكي محددة؛ أماكَن يف فقط يوجد النقي الدقيق من املصنوع الطاَزج الخبز
األرباط. يف الفنون وسينما جوركي شارع يف وحانوت بريجنيف منزل قرب بروسبكت
إلغالقها وسيلة توجد فال الزجاجة، نُنهَي أن يجب هانز: فقال أخرى، كأٍس عن اعتذرت
أذنها. خلف وثبَّتَتها عينها فوق تدلَّت رأسها شعر من خصلة زويا أزاحت فتحها. بعد
إال تتحرر لن إنها قلت العربية. البالد يف إرسائيل احتلَّتها التي األرايض مصري عن سألتني
يزعمونه. ما هذا قلت: باالشرتاكية؟ يؤمن بعضها لكن قالت: الحاكمة. األنظمة ت تغريَّ إذا

االحتالل. ضد سنوات منذ نخوضها التي االستنزاف حرب عن لهم حكيت
املقابل الفراش بعرض تاليا واستلَقت فراشه فوق هانز بجوار تجلس زويا كانت
تاليا سألتني املائدة. بجوار الوحيد املقعد عىل أنا وجلسُت الحائط. إىل رأسها مسندة
بعيًدا العسكرية املكاتب أحد يف مجنًدا كنت إني قلت القتال. يف اشرتكت كنت إذا عما
الثقايف التبادل برنامج من منحة عىل وحصلت الجامعة، يف للتدريس عدت ثم الجبهة عن
لريقصا هانز جذبها شمعة. وأشعلنا النور إطفاء زويا اقرتحت السوفييتي. االتحاد مع
العاريتنَي. وساَقيها بوجهها معلًقا برصي كان مكاني. من أتحرك لم ألحضانه. فاستسلَمت
الثورة؛ بعد كثريًا ن تحسَّ إنه قلت مرص. يف املرأة وضع عن سألتني واجمًة. تاليا لتني تأمَّ
محصلة أخريًا عملت إنها حتى املهن، من كثريًا تمارس وأصبحت والنقاب الربقع فخلعت
صديقتها: وخاطبَت دراسة. عندي ألن سأذهب قائلة: وقفت قليل بعد الباص. سيارات يف
ثم الرقص. االثنان وواصل تاليا انرصفت قليًال. تبقى دعيها هانز: قال معي؟ تأتَي ألن
البيك وحملت االنرصاف يف مستأذنًا واقًفا قمت بيننا. الصمت وساد الِفراش. فوق جلسا

حجرتي. إىل ومضيت وأسطواناتي أب

٤

بيضٍة عىل عثرت كريم! يا فتاح يا ساخًطا: فتمتمت ذقني لحالقة ساخنة مياًها أجد لم
الغرفة إىل عدت البوتاجاز. نار عىل املياه من قليل يف ووضعتها املطبخ إىل فأخذتها وحيدة
أنا، أريض «هذه تقول: التي الوطنية األغاني إحدى نسق عىل أنا. بيضتي هذه أُغنِّي: وأنا

أعداءنا.» مزِّقوا لنا قال وأبي
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الليلة؟ ستفعل ماذا سألني فضحك. يجيدها. التي باإلنجليزية قلته ما ملاريو ترجمت
قال: مادلني؟ سألته: جلدته. أبناء مع الليلة سيقيض إنه قال وأنت؟ بعُد. أقرر لم قلت:

وآخرين. إيزادورا وصديقتها هي
معجبًا وكنت وكربياء. أفريقية مالمَح ذات باألنوثة متفجرة سمراء إيزادورا كانت
اسمه بلدها من بشابٍّ فارتبطت هي أما مادلني. بصديقتها فاهتممُت تهيَّبتها لكني بها
لهم تتاح الذين البورجوازية العائالت أبناء من ويبدو ورياضيٍّا، وسيًما كان هيكتور.

والريايض. االجتماعي النشاط من كثرية أوجٌه
جذبت املتساقط. الثلج أتأمل وقفت النافذة. من تقدمت املعهد. إىل ماريو خرج
— للتهوية تُفتح صغرية كوَّة به — آخر زجاجيٌّ ِمرصاٌع خلفه كان الزجاجي. امِلرصاع
(اللحم وكلباسا وجبن ُزبد من لدينا ما بها نُودِع الثالجة بدور تقوم مساحة وبينهما
وذهبت واملربى. والجبن األسود الخبز جوار إىل املائدة عىل ووضعته الزبد أخرجت البارد).
كان بابي. فريد قرع توقعت وكما الغرفة. إىل بها وعدت الشاي مياه فغليُت املطبخ إىل
وتناُول بزيارتي يومه يبدأ أن وتعوَّد . كثٍّ وشارٍب َجْهوري صوٍت ذا بدينًا القامة قصري
دراسته سيُنهي الذي حميد زميله عن حدَّثني يثرثر. وهو نأكل جلسنا معي. اإلفطار
يكاد بصوته شعرت وكالعادة املتتابعة. النسائية االثنني غزوات وعن هانز وعن العام هذا

ينرصف. أن وتمنَّيت مألوف هبوٌط وانتابني أذني. يخرق

٥

مليئًة الشوارع كانت الجليد. رغَم األقدام عىل سريًا املعارص» «التاريخ معهد إىل انطلقُت
باملصابيح ُمزدانًة السكنية البلوكات وُرشفات الصغرية، الخرضاء امليالد عيد أشجار ببقايا
بُناة السوفييتية الشعوب تعيش للعمل، املجد متحدان، والشعب الحزب والشعارات: امللوَّنة
أريته نُحاسية. بأزراٍر مزيَّن أسوَد رسميٍّ بلباٍس حارٌس املدخل يف استوقفني الشيوعية.
تعلن: الفتة وفوقه الخشب يف ليننيمحفوًرا وجه طالعني الزجاجي. الباب ودفعت بطاقتي
الكوفية ومعه املعاطف ركن يف وسلمته ِمعَطفي خلعت الشيوعية». انتصار نحو األمام «إىل

والشابكا.
جوبة وترتدي الثالثينيات، منتصف يف املعلمة كانت الروسية. اللغة درس حرضت
مياه رائحة له كرنب حساء املعهد: مطعم يف الغداء تناولت ثم أبيض. كولون فوق قصرية

وشاي. اللحم، من نتف وجوالشبه أسود خبٍز مع املالبس، غسيل
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٦

تاليا اعتذرت لحظة آخر ويف سبت. اليوم ألن وتاليا زويا مع للتنزُّه نخرج أن هانز اقرتح
اتصلت واحدة. مع اثنني نكون أن يعقل ال إذ فتاة إىل حاجة يف إننا قال فقط. ثالثة فرصنا
نحن. نذهب بأس، ال نيتشيفو، قالت: األخرى. هي فاعتذرت معنا لتأتَي لها بصديقة زويا
بكاملها عائالت املتطاير. الثلج تحت القريبة الغابة إىل األقدام عىل سريًا مضينا
زويا غطت الثلج. من رجًال أقاموا ثقيلة مالبس يف أطفال الجليد. عىل االنزالق تمارس
لغتي تكن لم الذهبي. شعرها أطراف كشفت املطرز، الصوف من صغرية بشابكا رأسها
صوتها إىل باإلنصات اكتفيت بحماس. تباداله الذي الحديث مالحقة عىل قادرة الروسية
طفوليٍة بلهجٍة تتحدث كانت اإلنجليزية. إىل قالته ما يرتجم هانز كان وأحيانًا املوسيقي.
تتحدث أنها واكتشفت عيناها، دَمَعت وفجأة طفولتها. وعن الطبيعة مظاهر عن شاعرية

ينطقونها. كما خروشتشيف خروشوفأو موت عن
معه وذهبت صديق صحفيٍّ من الصباح يف النبأ عَرفُت قد كنت دفنه. إنيحرضت قلت
متواضعة عجوٌز تقدَّمتنا الحراس. منَعنا الدخول أردنا وعندما ديفنيش. نوفا مقربة إىل
باٍل حذاءٍ يف وقدماها أبيض، منديٌل رأَسها يغطي دامعتنَي وعيننَي د ُمجعَّ بوجٍه املالبس
تفاريش. تفاريش، تردد: وهي بالدخول لها يسمح كي للحارس توسلت الفلني. من
بينهم وفنانني وعلماء زعماء مقابر بني مضينا بالدخول. جميًعا للواقفني سمحوا وأخريًا
الصف إىل وصلنا وكاسيجني. ستالني وزوجتا وماياكوفسكي وجوجول تشيخوف
رجال من أغلبهم إن صديقي قال عرشات، بضع بنا أحاط الحايل. العام ملوتى املخصص
ضئيل جسٌم املقربة. حفرة يف الجثمان رؤية من تمكنت األجانب. والصحفيني املخابرات
الكلمات انتهت وعندما وسلطة. حيويًة املتَّقد املألوف الوجه عن تماًما مختلف شاحب ووجٌه

الحفرة. يف وأحجار تراب بحفنة منا كلٌّ وألقى حوله من الجميع طاف
ذيل يف يومني بعد وفاته خرب نُرش قائلة: املقفزة يدها بظهر عينيها زويا مسحت

صغرية. بحروٍف للربافدا األوىل الصفحة
يهزم فمن مكان، كل يف متشابهة األمور إن قال عميقة. ُقبلة وتبادال هانز احتضنها

أُعلِّق. لم التاريخ. من يختفي السلطة عىل الرصاع يف
كلٌّ دفع املرتو. محطة إىل الحجم صغري باًصا ركبنا املدينة. وسط إىل النزول قرَّرنا
فجأة. ف ليتوقَّ مندفًعا أقبل حتى القطار ننتظر وقفنا الدوار. مدخلها عند كبيكات ٥ منا
الثوم، الرطبة، املالبس الرويس؛ للزحام الثقيلة الرائحة عن مفرًجا مفتوًحا بابه انزاح
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إىل طريقهم يف الصوفية التزلج بزَّات يف مِرحني شبَّان وسط اندفعنا املبلل. الجلد الكرنب،
(األبواب زكريفايتسا ديفرييا القطار: قائد صاح الثلجية. والغابات بيلوروسكا محطة
الكهربائي لَّم السُّ الضخمة، الثريات األحمر؛ امليدان إىل املؤدية املحطة وصلنا تغلق).
زهور، باقات يبعن باألوشحة ملفوفات نساء اليوسفي، يبيعون األرمن من جماعة املتحرك،
تحت الشارع وأخريًا ِسالل. من يحملنه ما وطأة تحت املنحنيات (العجائز) البابوشكات
األرصفة فوق بحذر تميش الناس الرصيف؛ فوق يرتاكم وبدأ ثقًال أكثر أصبح الذي الثلج
جلد من املصنوعة والقبعات بالفراء املبطَّنة السميكة املعاطف بالرمل، بعضها تَغطَّى التي
فتحتَي غري الوجوه من يظهر ال األعناق، والكوفياتحول الحقيقي االسرتاخان من أو الغزال
من ِفَرق الرمال. تنثر التي الناقالت وإىلجوارها مكان كل يف الجليد نازحات األنفوالعيننَي.
أخريات الجانبية. الشوارع بتنظيف واملكانسيقمن الخشبية بالجواريفوالنازحات النساء
تعني املطر ماسحات بني الكارتون من قطًعا تاركات املركونة السيارات عن الجليد يزحن
قضبان بني من الجليد إلذابة مشاعل يحملن بعضهن ألصحابها. روبالت خمسة غرامة
املحنط. جثمانه عىل نظرًة ليلقوا لينني رضيح خارج املنتظرين من طويل طابوٌر الرتام.
خاطبته: التي اللوحة قرأت الحاجز. عند وقفنا املجهول. الجندي قرب إىل امليدان عربنا
النقطة عند املطار طريق ماتيف الجندي أن اللوحة ذكرت خالدة». وأعمالك مجهول «اسمك
يحرسان جنديان هناك كان موسكو. نحو األملان تقدُّم األحمر الجيش فيها أوقف التي
يف يخطوان بديالهما فظهر تغيريهما موعد وحلَّ الزجاج. من صغريَين ُكشَكني يف القرب

العجائز. إحدى وبَكت صغري. زحاٌم ع تجمَّ اإلوزة. ِمشية
شكل عىل التي الكاتدرائيات الكرملنيوقباب أبراج إن الشاعرية بلهجتها زويا قالت

الخيالية. الحكايات مثل فتبدو بالليل تضاء البصل
وقف الجليد وسط يشء. كل يبيع الذي الضخم الحانوت جوم، بال ومَرْرنا قليًال تجوَّلنا
السماء وظلت الثلج سقوط توقَّف والبوط. األبيض بردائه كريم) (اآليس املاروجنا بائع
يف تتخللها واملوسكوفيتش الفولجا سيارات بنا مرت أنفي. يف املخاط تجمد رمادية.
إىل تحولنا الحكام. يستخدمهما اللذين وتشايكا زيل طراَزي من اثنتان أو سيارة أحيان
جياد بأربعة العالية البلشوي مرسح أعمدة نتأمل فنا وتوقَّ تسوم، ال حانوت عند اليمني
النهار. انتصاف أعلنت التي الرصينة اتها الكرملنيدقَّ ساعة دقت قمتها. فوق الربونز من
خلف سفردلوف ميدان إىل صعًدا طريقنا وواصلنا خلفنا بازيل سانت كنيسة تركنا
لبيع كشك بالجوار الركاب. من قليل حوله ع تَجمَّ باصسياحي أمامه كان موسكفا. فندق
اليمنى. يدي يف الشعور وفقدت الربد ملقاومة أتقافز أخذُت والهدايا. والصحف امللصقات
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الشعبية املطاعم من نوع وهي استالوفيا، يف الغداء طعام نتناول أن زويا اقرتحت
أي روبالت ثالث من أكثر تتكلف ال الثالث الوجبات من فأي أسعارها. برخص معروفة
بطاطس أو وأرز سمك وحساء وخبز سالطة من غداءً تناولنا مرصيٍّا. قرًشا ١٥٠ حوايل
طول علينا بريجنيفيُِطلُّ وكان والفاكهة. العصائر مع سمك أو دجاج أو لحم مع محمرة

الحائط. عىل من الوقت
مالبَس يرتدين الطباخات إن زويا فقالت ونظافته األكل مستوى من قلقه هانز أبدى
الجميع عىل الطبي الكشف ويتم بيضاء بونيهات رءوسهن عىل ويضعن معقمة، نظيفًة

آخر. فيشء عقله أما مقدسة، السوفييتي اإلنسان صحة قائلة: وضحكت شهرين. كل

٧

وديعة عمرها، من عرشة الثامنة يف روسية شقراء ناتاشا؛ فتاته مع الدينوف جالل عاد
العاملية: بالطريقة باإلبهام السبابة إصبعه يالمس وهو قال أدخَلها؟ كيف سألتُه وخجولة،
طلب النوم وقبل عنا. تحجبهما بحيث فراشه حول بطانية ثبت الديجورنايا. مع تفاهمت
خلف صديقته مع توارى ثم الطبول. قرع بأصوات حاشدة جلينكا ل أسطوانة أدير أن مني
لتغتسل. للفتيات ص املخصَّ الخامس الطابَق إىل الفتاة تسللت الباكر الصباح ويف الستارة.
وقدمُت شايًا أعددت ثم الرياضية، الصباح بتمرينات وقمت الكوريدور إىل خرجُت

العربية. الكاتبة اآللة أمام املائدة إىل جلست كوبًا. لها
ويف لالكتشاف. تتعرض أن من خوًفا تغادرها ال الحجرة يف اليوم َطوال الفتاة بقيَت
أدير أن مني طلب بالنفي. أجبت الكاتبة؟ اآللة عىل تعمل ألن الدينوف: جالل سألني الليل

الستارة. خلف صديقته مع توارى ثم جلينكا أسطوانة

٨

ناتاشا مع وتبادلت الكاتبة. اآللة عىل للعمل وانقطعت التايل، اليوم يف املعهد إىل أذهب لم
األبقار. من كثريًا تملك بلده يف مكانة ذات عائلة من جالل أن منها فهمُت متقطعة عباراٍت
لكننا وقالت: خجل يف ضحكت رجال. ثالثة بها غرفة يف ا جدٍّ صعب وضعك إن لها: قلت
متزوًجا. كنت إذا سألتني أب. البيك إدارة منك نطلب عندما قالت: كيف؟ قلت: نترصف.

بالنفي. أجبت
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تطلَّع محتقن. ووجهه داخًال الدينوف جالل واندفع طْرق دون فجأة الباب ُفتح
تفعل لم إنها له قالت أنها إيلَّ ُخيِّل حاد. نقاٌش بينهما ودار الستارة. خلف جذبها ثم حوله

الغرفة. وغادرا حقائبهما حزما ساعة بعد معي. قصري حديٍث تبادل من أكثر
بسبب بمفرده السنغايل خليفة بها يقيم التي بالغرفة ومررت الكوريدور إىل خرجت
فنلندية فتاة ثم قربه. الحجم متوسطة وثالجة مواَربًا، الباب كان قبيلته. أو عائلته نفوذ
منتظرة. الباب إىل تتطلَّع الكيلوت، حتى فخذيها بانكشاف آبهة الفراشوغري عىل مستلقية
يل فتح السوريني. غرفة باب طرقت الطالب. بعض مع الكوريدور نهاية يف خليفة وملحت
وجومها يف السبب أدركت فراشه. عىل وجوم يف جالسة كانت الداخل. يف زويا ورأيت هانز
أرمني. طالٍب مع أرمينيا عاصمة يرييفان إىل األسبوع عطلة يف السفر عزمه أعلن عندما
من سؤاًال يرييفان راديو تلقى األرمن: من تسخر روسية نكتًة فروى الجو يخفف أن أراد
لكن ذلك يثبت لم املذيع: فأجاب الرجل؟ يحمل أن املمكن من كان إذا عما املواطنني أحد

أرمينيا. أنحاء جميع يف اآلن تجري التجارب
وهو بالتقزز شعرت الفم. يف لقبالتها نفور بال زويا واستسلمت تاليا علينا دخلت
نكتة لها روينا الشفاه. قبالت يتبادلون العرب أرى عندما يخالجني الذي الشعور نفس
قوة يف بيده جبهته يرضب بأحدهم املرتو ركاب فوجئ جديدة: نكتٌة لديَّ قالت: األرمن.
ماذا القطار: مفتش إليه أرسع العاهرة؟ ابن يا حمار يا غبي يا ذلك حدث كيف ويصيح
الناس فوجئ ثم الحكاية. اسمع له: قال يعاقبك. الناسوالقانون مشاعر تجرح أنت تقول؟
إىل وأخذوهما الركاب ثار العاهرة! ابن يا حمار يا غبي يا ويرصخ: جبهته يخبط باملفتش
أبيض ترى كما أنا رفيق، يا لك سأحكي الراكب: فقال حدث، عما الضابط سأل الرشطة،
فرضب أسود. زنجيٌّ ولٌد لنا وُولد بيضاء شقراء وامرأتي الشعر وأصفر والجسم الوجه

العاهرة؟ ابن يا حمار يا غبي يا ذلك حدث كيف قائًال: بقوة جبهته الضابط
بالعربية يل قال خفيف. وشارٍب ناعم بشعٍر طويل يف ممتلئًا كان قليل. بعد حميد وفد
وزراء مائريرئيسة جولدا وإن ِفَلسطينيٍّا فدائيٍّا ٣٦ عىل باإلعدام حكمت األردنية املحاكم إن

وفروسيته». حسني امللك «شجاعة أسمته بما أشادت إرسائيل

٩
أريد كنت فكرت، للحضور. ودعاني الشاي. ليرشب زويا غرفة إىل سيصعد إنه هانز قال
معهما وجودي أن شعرت أني كما املوعودة. املساء سهرة يف منتعًشا ألكون قليًال أغفَو أن

اعتذرت. بالروسية؛ ُممالٍّ الحديث سيكون له، معنى ال
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ربما عدلت، لكني االستمناء يف برغبة شعرت جديد، بمالبيسمن الِفراش فوق تمددُت
بالربد وشعرت النوم يف رحت عنذاك. به أشعر الذي لأللم تجنُّبًا أو الكسل، من بنوع
بحثت سكينًا. تطلب كانت أمامي، زويا ألرى فتحته الباب، قرع عىل استيقظت فتغطيت.
وبُركن السفيل، درجها يف ألبحث الِخزانة أمام انحنيت عويناتي، من ُمجرَّد وأنا سكني عن
السكني، أعطيتها جوارب. بال عاريتان ساَقيها وأن قصريًا ثوبًا ترتدي أنها الحظت عيني
بهبوط، شعرت الفراش، إىل وعدُت انرصَفت للحضور. ودعتني حساءً تُعدُّ إنها قالت
أو الغد، إىل النوم أستطيع أن أو أُلغيت، املساء سهرة إن يل ليقول أحد يأتَي أن تمنَّيت
وتوصيلها، الخروج عند اصطحابها إىل سأُضطر أني تصورت ثم بالصدفة. مادلني تأتي

تماًما. كلها الفكرة عن فعدلُت أخرى مرًة نتقابل أن ستطلب وبعدئٍذ
كانت لها، الباب فتحُت عندما صوتها ونربات زويا وجه مالمح أتذكر أن حاولت
انحنيت عندما العارية ساقها وتحسست يدي مددُت كنت لو ستفعل كانت ماذا باسمة.

الِخزانة؟ أمام
عىل املرشف لألستاذ تقرير يف اآللة عىل العمل مواصلة عن عدلت الفراش، غادرت
فلم القرغيزي أما وذهب، ماريو جاء شايًا. وأعددت ووجهي أسناني غسلت برنامجي،
فودكا هناك تكن لم الحانوت. إىل خرجت ثم األكرب، اإلسكندر عن بكتاب أمسكت يظهر.
ورغيف روبالت، ٤٫٧٦ ثمنها شمبانيا زجاجة اشرتيت مساء؛ السابعة بعد تُباع ال ألنها

انتظاري. يف وحميد فريد وجدت الحجرة، إىل عدت خبز،
بيضاء عراقيًة كانت الثالث. الطابَق إىل جميًعا ونزلنا الزجاجة فحملت عيلَّ هند مرت
الخارج إىل مضينا كوليا، الرويس صديقها إلينا انضم مواطنيها، من املألوف غري عىل
سحبت لذلك، املخصص الصندوق يف البطاقة ثمن ووضعت الباص ركبنا حزين. كموكب
عادة إنه يل وقال يدفع أن دون الصندوق كوليا تجاوز واحدة. وقطعت البطاقات رشيط
رويس مني الباصفطلب مدخل عند وقفت التلمذة. مستوى عىل الحياة من بد فال يدفع ال
أمام وقفُت وصديقها. هند عن باالبتعاد سعيًدا خطئي مدرًكا فعلُت قليًال، أتنحى أن ممتلئ
من كتابًا تقرأ كانت مصبوغ. وشعٍر ذهبية أسناٍن ذات الخمسينيات، يف روسية جالسٍة
الرويس خاطبني براون. جيمس ألغاني أسطوانة يحمل أفريقي طالب وبجوارها الشعر،
ويف باهتمام كتابًا يقرأ تأملته ففعلُت. الباص مؤخرة إىل أبتعد أن مني وطلب أخرى مرًة

الصابون. مسحوق من ُعَلب عدة بها شنطة يده
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عن الحديث دار .٢٣ قالت: سنها، عن سألتها هند، بجوار وجلست املرتو إىل انتقلنا
هناك. فيها كنت مرة آخر عن الخجل من يشء يف أظافرها تقضم وهي سألتني مرص؛
ورفضوا باخرة يف باإلسكندرية مرت إنها قالت سلبيٍّا. انطباعي كان كيف لها ذكرت
نظيفة كانت إنها قلت املدينة. قذارة الحظت لكنها ِفَلسطينية، أنها يف شكُّوا ألنهم إنزالها

لنا. خلصت عندما خناها وسَّ ثم أجانب بها كان عندما املايض يف
األجانب من كثري به يسكن الذي الحي كوتوزفسكايا؛ محطة يف القطار غادرنا
املحطة. ديكور شكلت التي واأللومنيوم الزجاج أسطوانات وسط رسنا والدبلوماسيني.
أجراسها. تدق كنيسة جوار إىل نزلنا الباص، وأخذنا الطريق من األخرى الناحية إىل عربنا
مستفًرسا رشطي استوقَفنا .١٥ أو طوابق عرشة من حديثة سكنيٍة أبراٍج جوار إىل مضينا
الصمت. لزم الذي كوليا إىل أشار موطنها، عن سألها اسمها. هند له ذكَرت وجهتنا، عن
إحدى من تقدمنا … وابتعد تراجع ثم بالعكس. قال: يسألنا. أن يف الحق يملك ال إنه له قلت
تليفون رقم يعرف أو مفتاًحا يحمل ملن إال يفتح ال مغلًقا الزجاجي الباب كان البنايات.
فريد فعل خاصة. لوحٍة فوق منه األخرية األربعة األرقام ويدير يقصده الذي الشخص
الخشبية األرضية استقبلتنا الرابع، الطابَق إىل املصعد ارتقينا أوتوماتيكيٍّا. الباب فانفتح
الرأس. شعر خفيف الجسم ممتلئ األربعني، نحو يف كان ُمرحبًا. وليد وفوقها الالمعة
بالكتب ازدحم ومكتبًا رشفة باب تحوي ضيقة صالًة وَلجنا ومعاطفنا، أحذيتنا خلعنا
املزات بأطباق حفلت مائدة اآلخر الجانب ويف حاشدة. مكتبًة يواجه والتليفون واألوراق

وغريها. وامللفوف والثوم والطحينة والحمص املكدوس السورية:
شاحٍب وجٍه يف ضيقتنَي عيننَي ذات الثالثني يف ممتلئة سمراء ملياء زوجته كانت
من البالغة بطفلتهما مشغولة كانت بينما املزات أعدَّ الذي هو زوجها إن يل قالت حزين.
العيادة يف قابلتها أنها وأضافت معي، أُحرضمادلني لم ملاذا سألتني شهور. سبعة العمر
الطفلة نخب رشبنا الشمبانيا. زجاجة كوليا وفتح املائدة حول جلسنا بها. وأُعجبَت الطبية
رويسمن أي منع يف الحق يملك إنه قائًال الرشطي موقف عىل علق لنا. فودكا وليد صبَّ ثم
دون الحيلولة من بد وال األجانب، والصحفيني للدبلوماسيني مخصصة ألنها العمارة دخول
الروكفور يعبد إنه كوليا وقال الجبن، أنواع عن الحديث دار ثم بهم. واالتصال الروس
رائحتها. من الزبالة يف بها تُلقي وكادت بيالروسيا يف قريته يف ألمه مرة معه وأخذها
وثمنه سوفيتسكي يُدعى جيد نوٌع إنه وقال املائدة عىل املوجود الجبن إىل وليد أشار
روسسكي. جبن يفضل إنه فريد قال منه. أغىل آخر نوٍع عىل يعثر لم وإنه روبالت ٣٫٤٠
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السوفييتي. االتحاد عىل روسيا يفضل إنه ضاحًكا وقال الجامدة كوليا مالمح انفرجت
إنها قالت تفعل. عما متسائًال إليها الحديث وجهُت البارد. اللحم من طبًقا ملياء أحرضت
ُمنَهكة مساءً الخامسة يف وتعود العرب الدبلوماسيني أبناء مدرسة يف بالتدريس تعمل
دائًما مشغول إنه استنكار يف قالت وليد؟ يساعدك أال خبث: يف سألتها البيت. بشغل لتقوم
ومحمود توما إميل وقبلهما الحالج، مصطفي إدريس، سهيل تنتهي: ال بمقابالت
العاملي املرسح مؤتمر هناك وكان حبيبي إميل مع سهر وأمس الخويل، درويشولطفي
بمقابالٍت يقوم إنه هدوء يف عليها رد القادم. الشهر يف السينما ملهرجان اآلن يستعد وهو
الحديث مجرى أُغريِّ أن أردت الجميع. منها سيستفيد الدراسات من عدًدا يُعد وإنه مفيدة
ولكْن لطيف إنه فقال مغرًدا» طائًرا «عاش يوسيليان الجورجي املخرج فيلم عن فسألته
امُلعادي الثاني فيلمه إن حميد قال شخصيٍّا. املخرج يعرف إنه وقال فكرية. عيوٌب به
الدُّور يف اآلن يُعرض أنه واملفاجأة ٦٣ عام إخراجه منذ العرض من ممنوًعا كان لستالني
أصدقائه من مجموعة فأخذ بذلك وأبلغه أيام منذ املخرج مع كان إنه وليد قال الصغرية.
فيلم رأى قد أحدنا كان إذا سأل أجزاء. منه قطعت السلطات أن فوجد ملشاهدته، وذهبوا
عن تراجع فقد يشء، ال إنه اإلجابة: ينتظر أن دون ومىضيقول ملًكا». «أوديب بازوليني
إن قائًال واستطرد به يعبأ فلم اعرتضفريد الدينية. بالطقوس يهتم وبدأ األوىل، مرحلته
— فايدا أي — وإنه تاجانكا، مرسح عىل اآلن تقدَّم فيتنام عن البولندي فايدا مرسحية
ستارة بغري مرسح عىل ساطع ضوءٍ يف املوت منظر جعل إذ جديدة؛ بصورٍة هاملت أخرج
يف امللفوف أصابع غمس عادة. اآلخرون املخرجون يستخدمه كان الذي الظالم من بدًال

رشاهة. يف والتهمها والزيت الخل مزيج
املكاملة انتهت فتاتان. أو وزوجته واحد أحد؛ جاء لو تمنيت التليفون، جرس دقَّ
زوجته مع سيأتي شخًصا أن فهمت املرة هذه ويف التليفون تكرر الغد. يف للقاء بموعد
من كثري يف موجودة قال: عليها؟ حصل كيف وليد: سألت املرصية. ستال برية وصندوق

ديونها. مقابل يشء مرصأي من يقبل السوفييتي االتحاد األمكنة،
الرجل وصل وأخريًا املصعد. صوت عىل وأذني الباب عىل وعيني أنتظر جلست
حفنة وأعطاه جانب عىل وليد أخذ بنطلون. يف بيضاء وخنزيرة أبيض خنزير وزوجته:
أحدكم لو بالدوالرات: ممسك وهو إلينا التفت روبالت. باملقابل وليد وأعطاه دوالرات.
ودافع الرشطي. موقف عن أخرى مرًة الحديث دار الخدمة. يف أنا دوالرات استبدال يريد
املعهد طلبة من عدًدا واستعرض باألجانب. االتصال منع يف السلطات حق عن وليد
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املصنوعات بعض رداءة عىل حميد علَّق برسيمه». يف هللا «طور بأنهم ووصفهم السوريني
لو كما شعرت الغربية. املنتجات مع باملقارنة الخارجي الشكل يف وتخلُّفها السوفييتية
تتميز لكنها السوق، يف املنافسة انتفاء هو السبب قائًال علقُت وليد. إىل حديثه يوجه كان
البديل ليس قلت: له. بديل يوجد ال ألنه تشرتيه الناسأن عىل يتعني منتج أي قال: بالجودة.
سمكًة وأخرج ستال زجاجات أحرضنا بكالمي. وليد رحب الرأسمالية، املنافسة هو أبًدا
أن وكيف استخراجها طرق لنا ويحكي فيها يتعبد وهو فقرشها لكوليا أعطاها مجففة
حوانيت يف إال توجد وال األسواق يف تُباع ال ألنها كامل؛ شهٍر مدى عىل واحدة مرًة أكل أباه
احتكر البرية. مع منها صغرية بقطعٍة استمتعت األجنبية. بالعملة تتعامل التي الرييوسكا
احتضن االنرصاف. يف رشعنا قليل بعد لتنام. زوجته واستأذنت أخرى. مرًة الحديث وليد
خافتًا. حديثًا وتبادال جانب يف بصديقها انفرد ثم خده. يف تُقبِّله أن منها وطلب هند وليد
الحديث يريد ألنه أحرضها الذي الضيف واستبقى البرية. من املزيد نرشب أن أرصَّ ثم
بالعربية تحدثنا له. املخصص الكشك يف بالرشطي ومررنا الشقة. غادرنا هام. أمٍر يف معه
الباص. ركبنا حتى دلع يف هند واحتضنته معدته. يف حموضة من كوليا شكا عاٍل. بصوٍت
باستبدال علنًا يقوم عندما شيئًا وليد يخىش أال هامًسا: فسألته حميد جوار إىل وقفت
ألن (املخابرات) ب ج. ك. ال رعاية تحت تتم االستبدال عمليات قائًال: ضحك الدوالرات؟

الدوالرات. إىل تحتاج الدولة

١٠

معه. ناتاشا وستُقيم قريب، منزٍل يف غرفة استأجر إنه قال بمفرده. الدينوف جالل عاد
فليس الخارج؛ يف مبيته عن شيئًا نذكر أالَّ وعلينا حجرتنا، يف بفراشه سيحتفظ إنه وقال

مستقل. مسكٍن واتخاذ الطلبة بيت خارج اإلقامة مسموًحا

١١

ظلت خليفة غرفة ويف فوقي. البنات غرفة يف الليل َطوال مهولة ضجٍة بسبب جيًدا أنم لم
فيؤملني زويا يف أفكر عندما أتهيَّج وكنت صباًحا. الرابعة حتى دائرة الراقصة املوسيقى
وأنا ذراعي بني النحيف جسمها صار ثم سويٍّا، وخرجنا بمفردنا أننا تصورت قضيبي.

عينيها. إىل أنظر
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التواليت ورق من بدًال بها وأغتسل باملاء ألمألها املغسل إىل فارغة لبن زجاجة حملُت
به وإذا يغتسل ورشع الركن. يف حوض آخر أمام يقف السنغايل خليفة كان الخشن.
ينظر وهو ويغسله املياه صنبور تحت يضعه ثم الحجم كبري قضيبًا ويُربز رسواله يخلع

مزهوٍّا. إيلَّ
وتحطم أرًضا فوقعت املائدة عىل ألضعها حملتها الكاتبة. اآللة عىل العمل قررُت
سويٍّا خرجنا عيلَّ. وهوَّن حميد وفد غضب. يف جانبًا وضعتها البالستيكي. سطحها
معاركي عن له حكيت املجاورة. البرية) (صالة البيفسايا يف طعم بال روسية بريًة ورشبنا
زميلتنا حب يف نافسني الذي االشرتاكي االتحاد عضو هللاالنتهازي عبد حلمي زمييل مع
الربيوسكا، من جيًدا لحًما اشرتى إنه فقال عودتنا عند بشار قابلنا بها.1 وفاز جماالت
عىل كتفيه حتى الناعم رأسه شعر ينسدل القامة متوسط سوريٍّا كان لألكل. ودعانا

الغربية. الطريقة
يرسقها ال كي أمامها وجلسنا األول الطابَق مطبخ يف وضعناها الفرن يف صينية أعددنا
إرسائيل إن قال إلينا، فريد وانضم نبيذ. زجاجة بقايا مع السوريني غرفة يف أكلنا أحد.
لحميد كتابًا أحرضت زويا وإن ساعات، ثماني استمرت سوريا عىل جوية بغاراٍت قامت
أن بعد فودكا ورشبنا أكلنا يجدها. فلم ليدعوها إليها هانز صعد اختفت. ثم ساعة منذ
اليونانية وهيلني اللبناني وجان — بلده من لتوه العائد — عباسالعراقي إلينا انضم
أشعرني بديعتنَي ساَقني عن كشفت للغاية قصرية جوبًة ترتدي كانت بشار. صديقة
عباس من حميد استفرس بالعربية. الحديث دار بينما صامتة ظلت بالحزن. جمالهما
وعبد يسأله: عاد ماكو. فقال: العراق، إىل وعاد باملعهد دراسته أنهى عراقي طالٍب عن
أن ذكر ينبس. أن دون رقبته عىل بإصبعه فمر يعني، عما سألته ماكو. قال: الجبار؟
عىل أجربوه ثم أمواله ورسقوا زوجته واغتصبوا العمال قادة أحد عىل قبضوا البعثيني
لطلباتهم. فخضع العمال بني بفضحه هددوه ثم وصوروهما، غالم مع الجنس ممارسة
اإلرهابيني فرق إلحدى الثانوي يف زعيًما السياسية حياته بدأ حسني صدام إن وقال
املؤامرة عن سألته قاسم. الكريم عبد سقوط بعد الشيوعيني مطاردة أثناء املسلحة
فقال الوطني، البعث حكم ضد إمربيايل مخطٌط بأنها السوفييتية الصحف وصفتها التي
الحق يف البعث يؤيد السوفييتي االتحاد وإن النارصيني، الصطياد ومحاولة قة ُملفَّ إنها

للمؤلف. «أمريكانيل» رواية راجع 1
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قال املتطرف، الشيوعي التنظيم زعيم الحاج اعرتافعزيز كيفية عن فريد سأله والباطل.
أجسادهم تقطيع بعد اآلخر بعد واحًدا أمامه رفاقه من عدًدا أعدمت البعثية السلطات إن
األكراد. زعيم البارزاني؛ اغتيال محاولة تفاصيل عن وتحدث التناسلية. أعضاءهم وخاصة

١٢

هانز فاعتذر ملوتسارت. رباعية فيه تعزف البلشوي يف كونرست إىل وهانز زويا دعوت
سويٍّا األبشجيتي غادرنا أسناني. وغسلُت شعرها لتغسل صعدتزويا مرشوعه. يف ليعمل
العجوز رفضت صمت. يف الكونرسفتوار إىل مضينا ِمعطفها. جيبَي يف يديها ووضَعت
بالفتة تحتفظ تزال ما إنها عظة لهجة يف يل قالت البقشيش، املعاطف غرفة عىل القائمة
للخدمة مضطًرا اإلنسان كان إذا وأضافت: البقشيش»، نقبل ال «هنا تقول الثورة أيام من

له. البقشيش بتقديم إلهانته مربًرا ليس فهذا خبزه لكسب
يف وأنا الثاني الصف يف زويا مقعد جاء متجاورة. مقاعد نجد ولم مزدحًما املرسح كان
االسرتاحة يف بامللل. وشعرت الرتكيز أستطع ولم رشدت كازاخية. فتاٍة بجوار األخري الصف
عند مرصية خادمٍة عىل فيها تعرفت حلوة، سمراء فتاٍة وجه طالعني البوفيه، إىل أرسعت
بأصوله ييش متعمد بشكٍل متأنق رويسٍّ شابٍّ برفقة وكانت املرصية، السفارة موظفي أحد
برية رشبنا البوفيه، من وتقدمنا زويا التقيت االرتباك. عليها وبدا عرفتني املتواضعة.
حيوية. أكثر الكونرست من الثاني القسم كان فرفضت. شيئًا تأكل أن عليها وعرضت
اإلعارة فرتة ألن حرة) (امرأة جينشنا سفابودنيا اآلن إنها جديد من التقينا عندما وقالت
القادمة الحفالت مواعيد باستكشاف تشاغلُت انتهت. العارشة حتى السابعة الساعة من
بلده. إىل سيذهب إنه بمرارة قالت باخ، حفلة حضور يريد هانز إن وقلُت امللصقات، يف
لم شيئًا قالت للحديث. موضوعات إيجاد يف صعوبة أجد وأنا املرتو محطة إىل مشينا
حرة. امرأٌة أنها أخرى مرًة وأضافت اتجاهي. يف تدفعها التي القطار حركة حول أتبيَّنه
إنها وقالت بها. املدرسمعجب ألن جيدة بصورٍة الشهر امتحان أدَّت إنها قالت حذاِر. قلت:
أحتضنها. أن أوشكت العظمي. بالهيكل املدرسة يف يسمونها وكانوا قبحها، يف تعتقد كانت
الكوريدور يف هانز لقيت الشاي. لنرشب عيلَّ ستمرُّ إنها قالت األبشجيتي مدخل يف
أن عىل أجربته مملة. ليلًة كانت فقلت فعلنا عما سألني جائع. إنه وقال سكرانًا، يتطوح
يف بها فوجئنا نزلنا وعندما نجدها لم زويا. عن بحثًا الخامس الطابَق إىل معي يصعد
عنِك. بحثُت كنِت؟ أين لها: قال شفتيها. إىل أحمر طالء أضافت أنها الحظت حجرته.
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يف إليها نظر ثم شفتَيها يف قبَّلها قليل بعد عني. بحث الذي هو ال، قائلة: إيلَّ فأشارت
فتحُت تفهم. أن دون الكلمة ردَّدت ساقطة. أنها تعني كلمة باألملانية لها وقال ازدراء
إنه وقال حولنا دار منها. إعطاءه رفضُت بأن لكلمته احتجاجي عن وأعربت برية زجاجة
إىل يأخذها أن يريد إنه قال يحدث. لن تقول: هي فأرسعت بيننا، يشء يحدث أال يتمنى
أحد. بها فليس حجرتي إىل اذهب قلت: مفتاحها. معه ليس لكن خالية. فهي بشار؛ حجرة

١٣
صديقة منزل هيلنيإىل وصديقته السوري وبشار فريد مع السبت يوم غروب قبل ذهبت
عىل ضيق قصرٍي شارٍع يف مضينا بالقطار. ونصف ساعة مسافة عىل الروسية فريد
املوسيقى أصوات منها تصاعدت األحمر الطوب من طوابق أربعة من سكنية مباٍن جانبيه
برائحة ً معبَّأ ُسلًَّما ارتقينا أوراقها. غري من وباردة عارية البتوال أشجار وبدت الصاخبة.
مائدة وتتوسطها الرمادي، اللينوليوم من أرضية لها وصالة غرفة من شقة وَلجنا الكرنب،
جريدة من ونسخة أدوية وعلب نظارة املائدة فوق صوفية. ببطانيٍة ُمغطٍّى ورسير ومقعد
األربعني بالعيد وشهادة االشرتاكي العمل وميداليات لينني، صور الجدران عىل برافدا.

الشيوعي. الحزب لعضوية
العرشينيات، بداية ويف فريد من أطول األوىل وأمها. فريد صديقة إيرما استقبلتنا
قوية. شخصيٍة عن ينمُّ وجه ذات املعهود الرويس الحجم يف والثانية طفويل. وجٍه ذات
التمريض يف وتعمل سنة. ١٥ من زوجها وفقدت جيدة شيوعية إنها بالعربية فريد يل قال

الطبيبة. رسقات عىل السكوت تستطع لم ألنها عملها مرة وغريت
دون يتجمَّ الناس املايضكان يف األم: قالت ذلك. عىل فعلقت الحرارة فائق املسكن كان
أخرى. بأسباٍب يموتون اآلن : تحدٍّ يف إيرما قالت اآلن. يحدث ال وهذا املوت، حتى الربد من
أدارت املطبخ. يف األم واختفت البديعتنَي. ساَقيها عن فكشفت هيلنيِمعطفها خلعت
اقتيد عجوًزا عامًال إن ضاحكة قالت الخمر. ضد دعائيٍّا فيلًما فشاهدنا التليفزيون إيرما
الزجاجة إىل لجوئه يف السبب عن سئل وعندما الرشاب، يف إفراطه بسبب الرشطة قسم إىل

بإنسانيته. فيه يشعر الذي الوحيد الوقت تمنحه إنها قال
ألبوم إيرما علينا عرضت األنخاب. وتبادلنا والفودكا الشمبانيا زجاجات فتحنا
املخابرات مبنى لوبيانكا؛ يف للتعذيب تعرَّض الذي بابل إسحاق شعر وديوان صورها
العام يف وأُعدم اعرتافاته عن تراجع ثم أصدقائه عىل اعرتف حتى ،١٩٣٩ سنة السوفييتية،
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الدكتاتور وفاة بعد ١٩٥٤ عام يف براءته أُعلنت ثم التجسس ستالنيبتهمة من بأمر التايل
يعيشستالنيالعظيم سخرية: يف إيرما فهتفت الحديث من فها تأفُّ األم أبدت السوفييتي.
كل قائد الشيوعية، انتصار ومنظم ملهم السوفييتية، الشعوب ومعلم أب ستالني األبد، إىل
تجد ال نظرت أينما اآلن ا أمَّ نظيًفا، املكان كان ستالني أيام األم: قالت التقدمية. البرشية
ويتشاجرون املوت شفا حتى زوجاتهم يرضبون رجال واملخدرات، واالنحالل الكحول غري

االثنتني. بني مستمر رصاع أنه يل بدا املشرتكة. املساكن يف
قضينا فيتنام. يف أمريكا هزيمة قريبًا سنشهد إننا الحديث: مجرى ًا ُمغريِّ فريد قال
ساخرة بطريقٍة الرياضة لعب يف فريد قلدني ونرقص. الورق ونلعب فودكا نرشب الليلة
مع بشار ورقص منتصب، وأنا إيرما مع رقصت سكرُت عندما الثالثة يف وضحكنا.

رأسه. حول الطويل شعره تهدَّل وقد بثقة يتحرك كان صديقته،
الصباح ويف النوم. غرفة النساء احتلت بينما املعيشة غرفة يف األرض عىل كلنا نمنا
البرية برشب نصحتني ثم «س» وفيتامني أسربين األم أعطتني عنيف. بصداٍع شعرت
الثلج. تساقط ف توقَّ وقد رائع الجو املكان. حول بجولة قمنا الخمر. أثر من للتخلص
قديمة سيارات وإطارات ودراجات ة أِرسَّ هياكل املهمالت؛ أنواع بشتى مزدحمة البلكونات
يولد النار و«من حزبنا»، أساس البنَّاء الذاتي «النقد الفتات بعضها وفوق ميتة. ونباتات
واستأنفنا املنزل إىل عدنا ثم مرص. يف واملسيحيني املسلمني مشاكل عن تحدثنا الصلب».
نهضت ثم جواري إىل صامتة األم جلَست بينما مَرًحا، أكثرهم وكنت الورق، ولعب الرشاب

والزبادي. بالثوم الغراب عيش من طبًقا لنا وأعدت
آرثر رواية يف القطار يف قليًال قرأت حماس. غري يف فريد وبقي املغرب قبل انرصفنا
الركاب أغلب هانز. من عليها وحصلت السوفييت تنتقد التي الظهرية» «ظالم كوستلر
واستيقظ تقرأ، زوجته بينما نائم زوٌج هناك وكان السبت. سهرة بعد اإلرهاق عليهم يبدو
وصِعَدت املرتو إىل انتقلنا ساقه. فوق استقرت التي ساقها تُزيح أن ُمقطِّبًا منها طالبًا فجأة
فمه. عىل وصورته يده واضًعا وحيد مقعٍد عىل نائًما رجًال ملحت قيثارة. تحمل عجوز معنا
زواج، دبلة تحمل ُحْلوة فتاة مع سوري أنه لهجته من عَرفنا ضابط أيًضا هناك وكان
ترتدي كانت تتأملنا. وأخذت أخرى. مرًة لك بلديات التحية: إلينا وجه عندما له وقالت
أو سوريا من لها أحرضها أنه فكرت اللون، ليمونية باروكة شكل عىل للرأس غطاءً
قائد أعلن املحطات إحدى يف زائر. وفٍد أو تدريب بعثة يف وأنه الربيوسكا، أو هلسنكي
خرجا املرتو غادرنا وعندما وضحك. شيئًا لها فقال األبواب. فتح عن امليكروفون يف القطار

28



١٩٧٣ موسكو

ننتظر وقفنا العاهرات. إىل أقرب تبدو فتاة مع آخر سوريٌّ ضابٌط إليهما وانضم أمامنا
املختلفة العسكرية الحركات للفتاتني يقلدان الضابطان وأخذ جانبًا األربعة الباصوانتحى

تضحكان. وهما

١٤

صينية بزخارَف أزرق رداءٍ يف بجانبه زويا كانت هو. هذا وقال: حجرتي باب هانز فتح
رددُت (مرحبًا). زدراستفيتي يل: قالت اللون. أخرض بنطلون فوق ركبتيها، إىل يصل
أهتم. لم باألمس. هنا تنم لم إنها قالت بغتة. يف هانز إيلَّ تطلَّع غريبًا. خرج بصوٍت عليها
لهانز: قالت ثم دواء. يوجد قالت: منخفض. دم ضغط قلت: كئيب؟ أنت ملاذا سألتني:
أجنبي صحفي سأل عقود عدة بعد جديدة: نكتًة وروت جميلة؟ كلماٍت يل تقول ال ملاذا
عرص يف عاشا الساسة من اثنان إنهما فقال وكاسيجني، بريجنيف عن سوفييتيٍّا مواطنًا

انرصفا. تكلُّف. يف ضحكُت زولجنتسني. املتمرد الرويس الكاتب
وخرجت امِلعَطف ارتديت وكئيبًا. مظلًما الجو أصبح والنصف الرابعة الساعة يف
بروسبيكتماركس. إىل وركبت املرتو حتى مشيت مقبضعلبتها. من الكاتبة اآللة حامًال
بعد عنها أسأل أن يل قال م ُمتجهِّ لعامٍل اآللة سلمت الكاتبة. اآلالت إلصالح حانوتًا دخلت
كان ساعة، الربد يف املطعم أمام وقفت البلشوي. مرسح خلف مطعم إىل اتجهت شهر.
الزجاجيني البابني بني األوىل مراحل، عىل الناس ويُدخل عظمة يف يتحرك الباب حارس
فخلعت املطعم، داخل وأصبحت الثاني الباب فتح ذلك وبعد بالدفء، استمتعت حيث
«عاش فيلم شاهدت للسينما، دار إىل توجهت ثم تاباك. دجاجة نصف طلبت ِمعَطفي.
الطبل ليقرع متأخًرا دائًما ويصل أوركسرتا، يف طبل عازف بطله كان مغرًدا». طائًرا
يف بمرصعه الفيلم انتهى عندما البكاء يف بالرغبة شعرت منه. املطلوب كل هما مرتني

عابرة. امرأًة ليتأمل التفاته أثناء طريق حادث
النوم. جلباب يف يل فتح هانز. غرفة باب طرقت كريم). (آيس ماروجنا اشرتيت
يف وقبَّلني عيلَّ انحنى منتصبًا. كان أنه شككت وسطه. تحت وبارًزا منتفًخا الجلباب كان
قهوة. أعد الغرفة. بعرض وضعت التي الخزانة خلف مالبسه ارتدى عنه. فابتعدت عنقي
يدها واضعة دخلت الباب. تقرع سمعتها دقائق بعد سأتجاهلها. زويا رأيُت لو أني فكرُت
صفقت ماروجنا. اشرتيت وأقول: لها أبتسم وجدتني برد. عندي دالل: يف قائلة فمها عىل
صدري. إىل رأسها وضممت شعرها عىل يدي وضعت مقعد. عىل وجلست مهللة بيديها
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معنى لها يرشح أخذ هانز. حجر يف وجلست مقعدها غادرت بالقهوة. ماروجنا أكلنا
سألته عرفت؟ كيف قلت: العكس. عىل عرفت؟ كيف قال: مثلها. قلت: باردة. امرأة كلمة

سويٍّا. وتركتهما غرفتي إىل غادرت ضحكنا. يل. قال زوجها قال: عرفت؟ كيف هي:

١٥

رأى إنه قال ال. فقلت البنت، رأيت كنت إذا وسألني غرفتي باب هانز طرق الصباح يف
أنا قلت: يل. تشكو جاءت ربما أنها وظن باألمس طردها وإنه مرصية سجائر علبة معها

ضحك. الرحب. الصدر
قال ليننجراد. لرحلة بالنسبة تم ماذا وأعرف سفري جواز ألستعيد املعهد إىل ذهبت
وقد اآلن العالم سيبدو كيف تساءلت: فيتنام. يف الحرب وقف عىل اتفاًقا هناك إن فريد
السورية. الجوالن مرتفعات ت ضمَّ إرسائيل إن قال يوم؟ كل الحرب أنباء عىل تعودنا
وطماطم وتفاًحا وبرية وسندوتشات موائد فرأيت الثاني الطابَق إىل نظرة مني حانت
يرتدون كانوا الحي. يف الشيوعي الحزب ألعضاء مؤتمر إنه فريد قال أغرابًا. وأشخاًصا
أحد بجواري مرَّ لينني. بصورة حمراء شاراٌت صدورهم وعىل واألعياد، األحد يوم مالبس
اللحم، من عارية كبرية قطعًة بداخلها وملحُت مفتوحة يد حقيبة يحمل كان املعهد. أساتذة

غريها. يشء هناك يكن ولم
فراش عىل جالسة زويا كانت األبشجيتي. إىل عودتي عند السوريني غرفة عىل مررت
إنهم الشيوعي؟ الحزب مؤتمر ستحرض هل سألتني: القصري. األزرق الجوب يف هانز
غضبت كثرية. أسئلتك قلت: تضحك؟ ملاذا فقالت: ضحكت وطماطم. وتفاًحا لحًما يبيعون
فالديمري إن قائًال كوبنَي هانز مني اقرتض صحيفة. قراءة يف مستغرقة الصمت ولزمت

فاعتذرت. إليهم لالنضمام دعاني فودكا. زجاجة أحرض
قال التعاسة. عالمات وجهه وعىل ساعة بعد هانز ظهر مالبيس. أغسل أن قررت
حديٌث وزويا فالديمري بني دار بينما صامتًا جلس إنه وقال قهوة. ليعمل ُسكًرا يريد إنه

متكلف. برجوازيٌّ

١٦

مر، ألول موسكو جاء عندما يتذكر إنه حميد قال املعهد. إىل وحميد فريد مع انطلقت
كميٌة به درج لديه كان لو كما يشعر إنه قال بأسنانه. العالم سيكرس أنه يردد كان
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برنامجي. عىل املرشف األستاذ قابلت فرغت. حتى منها يسحب ظل الطاقة من ضخمة
ثم شارًدا يل أنصَت اللون. متناسَقي غري وبنطلونًا سرتًة يرتدي الخمسني، حوايل يف كان

العاديون. الطلبة يأخذه ما ضعف الشهري، راتبي رصفت اهتمام. دون خطتي أقرَّ
رسير عىل تمددت املدينة. وسط يف نتبعها، التي ستة رقم الطبية العيادة إىل ذهبت
القضيب عليها رسمت ورقة عىل حالتي له ووصفت مالبيس، خلعت أن بعد الطبيب
يف أدخلها ثم أبيض قفاًزا يده وألبس بيدي قضيبي أمسك أن مني طلب والخصية.
بسبب بروستاتا التهاب أشكو إنني قال بحرقان. شعرت حتى إصبعه وحرَّك مؤخرتي
مشيت به. هو يقوم للغدة وتدليًكا الرشج يف نفيس به أحقن ودواءً دهانًا يل كتب الربودة.

كييفسكايا. يف القطار غريت ثم أرباتسكيا مرتو حتى

١٧

إن قال كيلومرت. ألف مبعدة عىل لقرية الربازيليني الطلبة مع رحلة من منفعًال ماريو عاد
الحرب ذكريات عن الحديث يملون وال متوفران، واللحم الطماطم وإن جيًدا يأكلون أهلها

العاملية.
ينهمر واملطر رمادية السماء كانت السفارة. إىل الذَّهاب يف وفكرت أخرج أن قررت
اتجهت تاجانكا. محطة حتى املرتو ثم الباص وركبت خرجت ساعة بعد ذلك. عن فعَدلت
عجوز بجواري جرين. لجراهام «الكوميديون» رواية استدعيت األجنبي. األدب مكتبة إىل
بالنعاس شعرت الخامسة الساعة يف الفن. كتب يف همهما وضعا قبيحة، وشابة جافة
قليًال الباردة التدخني غرفة يف سيجارة دخنت دقائق. لعدة مرات عدة جالس وأنا وغفوت
بطْرف ساَقيها من جانبًا أرقب وأنا وتمنيت لتدخن فتاة دخلت الدخان. شفط جهاز بسبب
أمريكيٍّا فيلًما تعرض التي املقابلة السينما إىل املكتبة غادرت الحديث. نتبادل أن عيني
حتى الجليد فوق حذر يف مشيت التالية. الحفلة يف مكانًا أجد لم فورد. إخراج من قديًما
دخلت للسيارات. وقوًدا املستخدم املازوت برائحة ًال ُمحمَّ الهواء كان تاجانكا. ميدان
مسحته نظارتي، البخار وغطَّى وأذني وجهي إىل الدم ارتفع دقائق. عدة ووقفت مقًهى
كبيًكا. ٥٠ دفعت وقهوة. وكتليت(كفتة) وحساء مكرونة أريد إني للكاسرية قلت بمندييل.
والكفتة املكرونة أكلت ثم (الكرنب). اليش حساء من ملعقتنَي أخذت الصف. يف وقفت
تقرأ وهي تأكل كامل، بماكياٍج مزوقة عجوٌز هناك كانت القهوة. ورشبت شهية دون
بعد يبدأ عرًضا وجدت أخرى. سينما إىل واتجهُت وقفازيَّ قبعتي لبست مائدة. إىل واقفة
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املزوقة العجوز جاءت سيجارة. وأشعلت بطاقة اشرتيت بلغاري. جاسوسية لفيلم ساعة
ت ُصفَّ التي الصالة يف فجلست األريضوعدت الطابَق يف التواليت إىل نزلت بطاقة. وقطعت
وأخذت بوفيه إىل فتبعتهم الداخل إىل تتجه الناس ملحت صغرية. منصٍة أمام مقاعد بها
امرأتان. بينهم عازفني فرقة ظهرت الصالة. إىل عدت ثم (حلوى). وكونفيت برية زجاجة
غنتها لشوبرت، وسريينادا يل» «قويل أغنية بينها مقطوعات بعض حماس بغري عزفوا
إحدى كانت أوزبكية. لرقصة جميلة موسيقى تَلتها الذراَعني، عاري سهرة ثوب يف امرأة
لكني كامًال رؤيته من أتمكن ولم وجهها، جانب غري منها يبُد لم بحيث تجلس العازفتنَي
لوجه بروفيًال أرى عندما الدائمة أميل خيبة تذكرت بجماالت. ذكرتني فقد ذلك. إىل اشتقت
العرض بدأ مكتئب. مرهٍق رجٍل بجوار جلست القاعة. ودخلت الجرس دقَّ كامًال. أملحه ثم
بلغاري وآخر املعادن، يستخرجون وكيف األقىص الرشق يف الحياة روعة عن ملون بفيلم
وهو الشيوعي الحزب زعيم جيفكوف، وظهر الحرب، بعد بناؤها أعيد حديثة مدينة عن
يحاول جاسوس عن ساذًَجا فيلًما كان الجاسوسية. فيلم وأخريًا ومدارس، مصانع يفتتح
الدفاع دور عن كبري لجنراٍل بحديث الفيلم وبدأ املدني. الدفاع جهاز عن معلومات جمع
يحتال مرممة أيقونات فنان َدور يف وسيًما رديئًا ممثًال بطله كان الذرية. الحرب يف املدني
فجأة الفيلم وانتهى املعلومات. تهريب يتوىل أجنبي مراسٍل أحابيل يف يقع ثم أجانب عىل
يتطلَّع وهو رفيقها لها فقال شيئًا، تفهم لم إنها خلفي امرأة وقالت السبب. أفهم أن دون
وقال القادمة. الحلقة يف البقية بجوارهما: شاب وقال واضح. يشء كل كيف؟ خجًال: حوله

برية. زجاجات ثالث اشرتينا كنا كبيًكا، ٦٠ آخر:
طويلة مدًة الباص أنتظر وقفت الباص. محطة إىل وركبت املرتو محطة إىل أرسعت
الركاب أحد وقرأ قبُل. من يسبق لم الذي الجليد حول أحاديث الباص يف سمعت الثلج. يف
من أكثر موسكو فوق سقط املاضية الخمسة األيام خالل صحيفته: من عاٍل بصوٍت
عند وجدت سنتيمرتًا. ٣٦ الشوارع يف ارتفاعه وبلغ الجليد من مكعبًا مرتًا مليون ثالثني
وذكر مرص، إىل العودة يف التفكري من حذرني كمال. صديقي من رسالة الديجورنايا
املتنقلة، الكهربائية املدفأة أشعلت غرفتي، إىل ودعوته هانز عىل مررت اعتقاالت. هناك أن
لكي ُمعدَّة تمثيلية إنها وقال: ضحك القرية. عن ماريو قاله ما له حكيت الشاي. صنعنا
رقدت الحقنة. أعد رآني عندما انرصف القرى. يف الحياة برفاهية إيجابيٍّا انطباًعا ترتك
الساخن باملاء واستمتعت بأنفي ركبتاي التقت حتى أعىل إىل ساقيَّ رافًعا الفراش فوق
مؤرشها ضبطت ثم جرسها وشحنت املنبهة بالساعة أمسكت ثم أحشائي. إىل يترسب وهو
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جيًدا التففت مادلني. يل أهدته الذي بالعطر إبطيَّ وتحت صدري رششت الثامنة. عىل
ونمُت. حويل، العطر برائحة مستمتًعا باألغطية

١٨

لتشايكوفسكي. الخامسة السيمفونية صحبة يف إصالحها، بعد الكاتبة، اآللة عىل عملت
أن وكيف املدينة وسط يف مؤلفها تمثال عن هانز قاله بما الحزينة موسيقاها ذكرتني
الشاي. من كوبًا ألُعدَّ املطبخ إىل مضيت الجنسية. بمثليته تيش األنثوية اليرسى يده حركة
كان ما. شخًصا يحتضن واقًفا بهانز فوجئت مقبضه. وأدرت السوريني غرفة باب طرقت
كتفه. إىل مستسلمة كانت زويا، به وإذا الشخصفالديمري ظننت وجهي. يف النافذة ضوء
صحيح. غري هذا أن أعرف قالت: عنها. يبحث كان إنه لها قلت فاحتضنتُها. نحوي تحوََّلت
يرُسم الذي فالديمري حجرة إىل ستذهب وبعدها لتستحمَّ ذاهبة إنها وقالت قلًما أهدتني
طرق الرسطان». «عنرب زولجينتسني رواية أقرأ بدأت غرفتي. إىل مضيت بورتريه. لها
ألبتاع خرجت ليبية. مدنية طائرًة أسقطت إرسائيل أن الراديو يف سمع إنه قال بابي. فريد
وخبًزا هنديٍّا شايًا اشرتيت األدبية). (الجريدة جازيتا ليرتاتورنايا وصحيفة وكونياك لبنًا
الطابَق إىل صاعًدا طريقه يف كان عودتي. عند الكوريدور يف هانز قابلت مغربيٍّا. ورسدينًا
كان منزلية. فودكا زجاجة ومعهما غرفتي إىل وفالديمري هانز جاء ساعتنَي بعد الخامس.
يف أملانيا إىل سيسافر إنه هانز قال مالبسه. يف مهمًال ممتلئًا، العرشين، يف أوكرانيٍّا األخري
طوليٍة خطوٍط ذات بلوزة يف زويا جاءت عذراء. إال يتزوج لن إنه فالديمري وقال الغد.
زولجينتسني رواه ما لهم حكيت عنها. عينيه يرفع فالديمريولم وجه احمرَّ اللون. حمراء
أعلنه وما ستالني، أيام ليننجراد من املبعدين أبناء يكتبه كان الذي لألهل االستنكار عن
تعلمت إنها زويا قالت املرتبات. أعىل امَلَهرة العمال إعطاء رضورة من ١٩١٧ سنة لينني
طويلة. صمت لحظات بنا مرت أحبك). ديش(أنا ليب إيش منها: باألملانية عبارات بضع
سألتني جبهته. عىل يتدىلَّ وشعره وسيًما أنيًقا كان هانز. وجه عن عينيها زويا ترفع لم
تجلس أن روعة من لها يا يشء. كل أعتقد ما عىل تدرك املاكرة يشء. ال قلت بي. عما زويا
الكأس فالديمري لها صبَّ مختلفة. بأشكاٍل يحبونها أنهم تعرف وهي رجال ثالثة وسط
تحبها التي األخري» «الفالس أسطوانة وأدار نهض إسكارها؟ إىل يسعى هل اآلخر. تلو
الحجرة نور أطفأت مًعا. ورقصا تاليا ثم حميد إلينا انضم معها. الرقص يمكن ألنه هي
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يدعوها أن منتظرة تتمايل الخشبية الشوفنرية فوق زويا جلست املكتب. مصباح وأشعلت
أتطلَّع برييتسوفايا. فودكا زجاجة املائدة إىل أضفت هانز. عىل ْكر السُّ بدا للرقص. أحدنا
إليها. يتطلَّع هل ألرى لفالديمري وبرسعة إيلَّ ينظر هل ألرى هانز إىل برسعة ثم إليها
صحبَته دالل. يف تتمنَّع وهي ذراعها من وجذبها قام فمه. يف وقبََّلته هانز عىل زويا انحنت
تسحب عيني بركن راقبتها السيجارة. تكمل تجلس عادت ثم تهامسا. الغرفة، باب حتى
رمقتني هادئة). نوتش(ليلة سباكويني وقالت: وقفت ثم هدوء. يف وترتديها صدريتها
إىل أتطلَّع وأنا الوقت بعض جالسني ظللنا هانز. أعقابها ويف الغرفة غادرت ثم لحظة

الحقنة. أُِعدُّ وبدأت جميًعا انرصفوا ثم النافذة.

١٩

باتت زويا وإن الخارج يف الليلة قضيا وحامد فريد إن قال هانز. وجاء الحجرة نظفت
بالتهاٍب مريض أنه يفيد زوجها من خطابًا أمس ت تلقَّ وإنها حجرته يف زالت وما معه
فالديمري مع أمس تركتها لقد قال: ثم هدف دون الحجرة يف دار إليه. وستسافر رئوي
تُودِّعه وهي تراهما أن يجب كان قال: ثم لحظة صمت الفراش. إىل أخذتها ثم ساعات ثالث
أسفل ُمكوَّمة وجدتها غرفته. إىل سبقته املرحاضبينما إىل ذهب بقوة. خداهما التصق وقد
كيف قالت: عسكري. كقميص تبدو التي األنيقة الزرقاء البلوزة ترتدي كانت املكتب.
مشاغل لديه إن قلت بمكاني. سيشعر هانز كان إذا سأرى قالت: بقلبي. قلت: رأيتني؟
عىل وعلقتها لنفسها رسمتها صورة إىل أشارت رآها. ثم هي؟ أين وسأل: هو جاء كثرية.
سباكويني وأسفلها: طيب) (صباح أوترا دوبري أعالها: يف كتبت فراشه. فوق الجدار
يكون لن النوم قبل الصورة إىل تطلَّعت لو قلت: أيًضا. واحدة يل سرتُسم إنها قالت نوتش.
أحرضت قد كانت الكالم. يف والشاعرية الطفولية طريقتها من بنفور شعرت هادئًا. نوًما
رومانيا. إنتاج من وأنيقة جديدة العلبة كانت وزبد. خبز عن تبحث وذهبت مربى ُعلبة
قلت: شيئًا؟ أعطته أنها تظن هل سألني: فالديمري. من لها هدية تكون قد أنها فكرت
عن سألتها وأفطرنا. والزُّبد بالخبز عادت األنثوية. فالديمري حركات إىل أشار أعتقد. ال
لنا قرأت تكذب. أنها اعتقدت حانوت. اسم ذكرت ثم طويًال ففكرت املربى علبة مصدر
فيها دبت الشمسني وإحدى وزهور شمسني عن أسطورة باألمس. كتبتها قصرية قصًة
تجد أن تستطيع وهي ُمتَعب إنه قال القطار. حتى سريافقها كان إذا هانز سألت الربودة.
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عودتها. عند عيلَّ ستمرُّ إنها قائلة خدي يف وقبَّلتني لالنرصاف استعدت بنفسها. طريقها
غريي). من تستوحشوا (ال منيا بيز سكوتشايني ني قالت: ثم

وجهي عىل ونمت باملفتاح الحجرة باب أغلقت حسية. برغبٍة وشعرت الحقنة أخذت
َرسْت حتى جسدي حككت القصرية، جوبتها يف اليهودية فريا فخذَي تصورت وسادة، فوق
بالريسا أتصل أن فكرت مدة. بعد استيقظت أغفو. بي وإذا قليًال قرأت اللذة. رعشة فيه
وكنَّ بالقاهرة. الكتب لبيع حانوت يف لها وبصديقتنَي بها تعرفت قد كنت للعشاء. وأدعوها
بسبب ربما للفكرة. أتحمس لم الوجه. مليحة رشيقة طويلة السوفييتية. بالسفارة يعملَن
الحديث مجرى تخيلت الزواج. يف امللحة لرغبتها أو فمها، برائحة فيها شعرت التي املرة

منها. التخلص يف وأفكر امللل سيصيبني وعندما معها

٢٠

األقليات إحدى من ويبدو البرشة أسمر كان تدليكي. يف وبدأ مؤخرتي يف يده الطبيب أدخل
الفولكس لسيارته إطار إىل يحتاج إنه لها تعجبت عدوانية بلهجٍة قال الروسية. غري
قلت بلدك. سفارة من قال: كيف؟ قلت: له. واحد توفري إمكاني يف كان إذا وسألني فاجن
مؤخرتك يف يدي أضع أنا ها غاضبة: بلهجة فقال تدليكي من انتهى بها. أحًدا أعرف ال إني

األمر. تجاهلت ويسكي. زجاجة ولو تحرضيل أن دون

٢١

وفريد وحميد أنا زوجها؛ زيارة من عودتها بعد السوريني غرفة يف زويا مع اجتمعنا
عن تكفُّ وال حبه يف ُمدلَّهًة الساذَجة املطبخ فتاة وجدت كيف لنا وصفت وفالديمري.
زجاجات ثالث وأخذوا الضابط ِخزانة وفتحوا ليلة ذات املجندون سِكَر وكيف مالحقته.
تنظيم يف كانت عندما زوجها عىل تعرفت إنها وقالت باملاء. منها جزءًا وأبدلوا فودكا
من لتتحرر تزوَجته لكن تحبه لم البداية يف وإنها أحمر. شاًال رقبتها حول وتضع الطالئع
متى هانز؟ من أخبار أهناك سألت: محبطة. كانت معه األوىل الليلة وإن أمها. سيطرة
تحب ال إنها وقالت ما. بشكٍل ستنتهي به َعالقتي أن أعرف إيلَّ: تنظر وهي قالت سيعود؟

الخجولني. املتواضعني األشخاص
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الجديدة املجلة السوفييتية) (الثقافة كولتورا سوفتسكايا مجلة إن فالديمري قال
وممثٌل شاب سينما نجم وهو فيسوتسكي، فالديمري انتقدت للحزب، املركزية للجنة
من تسخر التي املعارضة وأغانيه األجشِّ بصوته الشباب بني واسعة شعبيًة ق حقَّ مرسحي

أغانيه: إحدى تال السوفييتي. النظام

والوطن، البلد أجل من دمي أريق كنت بينما
بداخيل، يشء يشتعل كان

فومني، سريوشكا أجل من أنزف كنت
مخبئه. من يخاطر ولم الخلف يف جالسا ظل الذي

الحرب، انتهت أخريًا
أكتافنا، عىل حملناه الذي الثقيل العبء وانتهى

فومني، سريوشكا وقابلت
السوفييتي. االتحاد بطل شارة صدره وفوق

أغنية ومنها سيربيا. يف العمل معسكرات موضوع تتناول بعضأغانيه إن زويا قالت
تقول:

االثنني؛ نحن علينا ُقيض
االحتيال، بتهمة هو
كسنيا. بحب أنا

الرسي). (البوليس التشايكا بنا أمسكت فقد
برتوفسجينان مع اآلن وأنا

واملنازل. الحديدية الخطوط بلصوص محاطان

٢٢

موسكو. يف عمله انتهاء بسبب مرصية صحٍف من لديه ما كل مرصي صحفيٌّ أعطاني
القومندانة رأتني مرات. عدة غرفتي إىل بها صِعدُت املعهد. إىل تاكيس سيارتَي يف حملتُها
عاليًا. كوًما فكونت جانب عىل الصحف وضعُت بيشء. ب تُعقِّ لم لكنها دهشًة فمها ففغَرت
وعكفت ١٩٦٧ يونيو من الستة األيام صحف استخرجت عليه. مقدم أنا ما هول يف فكرت
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زجاجة من نقاط بضع أسقطت بعضمحتوياتها. باملقصوقصصت أمسكُت قراءتها. عىل
تناولت ثم الورقة. أعىل يف التاريخ وكتبت القصاصات ألصقت بيضاء. ورقٍة فوق الصمغ

أخرى. صحيفًة

٢٣

جديد من تناولتها يوليوسقيرص. عن وايلدر ثورنتون األمريكي رواية جانبًا وضعت
األمام إىل نتقدم إننا للناس قالوا الذين هم «الشعراء نظري: لفتت التي الفقرة قراءة وأعدت
نسلهم. له يبتهج أسعد عاَلٌم يأتَي أن أمل عىل معاناتهم يتحملون بينما ذهبي عٍرص إىل
تعطي حكومة خلق أبًدا يمكن ولن ذهبي عٌرص هناك يكون لن أنه تماًما املؤكد من أصبح
املؤكد من أجزائه. كل يف وحارض العالم قلب يف يكمن النزاع ألن يسعده؛ ما إنساٍن لكل
السهولة بنفس أمالكهم عن سيتنازلون الناس وأن فوقه، ُوضعوا من يكره إنسان كل أن
علينا «يجب أخرى: فقرًة قرأت أسنانها.» بني من الطعام بانتزاع األسود بها تسمح التي
الذي والقس طفولتهم يف األرشار من حماهم الذي األب واحد آٍن يف نكون أن الحكام نحن

الرشيرة.» األرواح من حماهم

٢٤

اقتحموا الِفَلسطينيني الفدائيني من ثمانية أن أمريكا صوت راديو يف سمع إنه ماريو قال
إنه وقال األجانب. الدبلوماسيني من ثالثة وأعدموا الخرطوم يف السعودية السفارة مقر
عليها فعرضُت تتبول أن أرادت الظهر، بعد جاءت ملادلني. فتَْلفنُت الخارج يف سيبيت
الحليب. زجاجة واستخدمت الغرفة ركن إىل التجأت رفضت. البنات. طابَق إىل الصعود
ونامت جاءت مريح، النقطة هذه من الزواج أن فكرُت مسرتيًحا، أقرأ الفراش عىل تمددُت
حتى نمنا التعب، من الرغبة ففقدُت االستجابة يف تأخرت لكنها عانقتها، جواري؛ إىل

الصباح.
الخامس. الطابَق حمام إىل لتصعد عليها ضغطت أن بعد إال مادلنيالحجرة تغادر لم
العرشينيات منتصف يف عدنان؛ جاء الغداء أُعدُّ وأنا نبيذ. وزجاجة حاجيَّات لرشاء خرجت
نفسه عن يتحدث جلس يعرتض. فلم معنا يأكل ألن دعوتُه ناعم. وشعٍر وسيم بوجٍه
واحدٍة لرشاء يذهب أن واقرتح خفيف، نوع من النبيذ زجاجة أن من سِخر ورسوماته،
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مرصية أغاٍن بينها كانت املوسيقية. األسطوانات من مجموعة معه وجلب فعل أقوى.
الفلكلور من أنها زعم استحمي». قومي يل قال «الطشت تدعى واحدة وضع حديثة.
«آه الوهاب عبد بأغنية استبدلها إسفاف. وإنما حاجة وال فلكلور ال إنها فقلت املرصي،
الربنامج هو هل أزنافور. شارل ثم األطرش لفريد بأغنية أتبعها جارحني». يا منك
يكفي فقلت أخرى واحدًة يضع أن أراد غرفته؟ إىل فتاًة يدعو عندما يتبعه الذي املوسيقي
سانجام. أغاني وأدار بي يعبأ لم بها. االنفراد أريد وأنا قليل بعد ستميض الفتاة ألن
يبقى أن خجل يف له قالت االنرصاف. عىل وعزم أسطواناته جمع الفراش. فوق استلقيُت
نعبأ أن دون سوية وجئنا نمنا ثم غاضبًا. فيها فانفجرت قليل، بعد انرصف الوقت. بعض
أعرف أن حاولت قبَّلتَني. عنَّفتَني كلما أنك أحب بعدها: قالت الحمل. قضية من بالحذر
قصص سماع بعد تستمني كانت مراهقة وهي إنها قالت مازوكية. من لديها ما جذر
دائًما لكنها الراهبات، مدرسة يف ممتازة درجاٍت عىل تحصل وكانت القديسات. تعذيب
التي األوىل املرة عن سألتُها ساعة. بالركوع عقابها يستدعي ما املخالفات من ترتكب
ستعنفني املدرسة أن وفكرت شاردة الفصل مقعد عىل جالسة كنت فقالت: فيها، استمنت
لحمام الصعود رفضت باملقعد. نفيس أحكُّ وأخذُت تهيجُت العقاب فكرة وعند ذلك بسبب
ها أقصُّ كنت التي الصحف أوراق من ورقًة ووضعت الحليب زجاجة يف وتبولت البنات
ساقي. يف ثم عيني فوق وألم بدوار بعدها شعرت فيها. وانفجرت رصخُت الزجاجة. تحت
إىل حاجة يف تكن ولم وانتظارها. نفيس عىل السيطرة أحاول لم املرتني يف أخرى. مرًة نمنا

ذلك.

٢٥

من خروجي «عند باإلنجليزية: فيها قالت بريدية بطاقٌة التايل اليوم يف منها جاءتني
أقول أن أردت الباص؟ حتى ترافقني لم ملاذا وسألني بعدنان التقيت أمس األبشجيتي

غضبك.» أثار ملاذا فهمت اآلن صح! مؤدبة. ألني أفعل لم لكني أنت؟ شأنك وما له
األحداث أتتبع إني له قلت أفعل. عما سألني الصحف. يف أعمل وأنا ماريو راقبني
أبدى ذلك. عن ينتج ضخم مرشوع عن ضبابية فكرًة لديَّ وإن األخرية. السنوات يف املهمة
أفكر. الطاولة أمام وجلست الوهاب عبد ملحمد نجايش» «النيل أسطوانة أدرُت به. تعجُّ
إىل حاجة يف أني هذا معنى التايل. اليوم يف أرتاح ثم كامل شهٍر صحف يوم كل أقرأ أنا

شهور. عدة

38



١٩٧٣ موسكو

وخرجت حملتها جانبًا. رميتها التي املقصوصة الصحف بقايا جمعت الليل آخر يف
سيجارة. وأشعلت الحجرة إىل عدت باملطبخ. املهمالت سلة يف وضعتها الكوريدور. إىل

دخانها. من ألتخلص الصغرية العلوية الكوَّة فتحت

٢٦

فوق وخطوت سكينًا تناولت الحجرة. إىل تتسلل الشمس أشعة كانت مبكًرا. نهضت
يف يوضع والذي ِمرصاَعيها بني امللصق الورق مزقت النافذة. حتى الخشبية األرضية
النقي الهواء فدخل النافذة وفتحت املزالج جذبت القارس. الهواء من للحماية الشتاء
جنبًا العمال ها لريصَّ األحمر الطوب قطع تحمل وهي املعمارية الرافعة تأملت املنعش.
آثار ومسحت باملاء وبللتها القماش من قطعة تناولت املجاور. املبنى مرشوع يف جنب إىل
هم الطلبة كان املايض يف التنظيف. عاملة عطلة هو فاليوم النافذة. عىل الورق التصاق
وتناولت الطاولة إىل جلست ذلك. ورفضوا احتجوا املرصيني لكن التنظيف، يتولون الذين

الحجرة. خارج إىل وحملتها املقصوصة الصحف بقايا جمعت قليل بعد صحيفة.
دافئة، شمٍس تحت رائعة خفيفة برد لسعة هناك املعهد، إىل حميد مع ذهبت
امليعاد» «أرض بعنوان الصهيونية ضد رواية عن حدثني لهفة. يف النقي الهواء استنشقت
عند ِفَلسطني إىل يهاجر يهودي أصٍل من روماني شابٌّ البطل شاب؛ سوفييتي ملؤلف
النجاة غري ليس أيديولوجية؛ أو دينية دوافعه تكن لم هتلر، وسيطرة النازية صعود
الخرتعناه موجوًدا هتلر يكن لم لو مرة هرتزل قال الصهاينة: أحد له يقول بحياته.
وأخواتنا إخواننا من الساحقة األغلبية استطاعت ما العنرصية ونظريتها النازية لوال نحن،
ويرتكها مرعبة حقائق املهاجر يكتشف األرض هذه ويف امليعاد. أرض إىل الطريق معرفة

عودة. غري إىل
قال فوقه. مذيبة بكيماويات املدينة سلطات وألقت الذوبان يف بدأ قد الجليد كان
أن ذلك معنى وليس الصفر. فوق درجات ٨ أو ٧ إىل ارتفعت الحرارة درجة إن حميد
واملاء. الطني لوَّثها قد املارة مالبس أن الحظت كاذبًا. إنذاًرا يكون فقد وصل؛ الربيع
سوداء سرتاٍت يف عماًال ورأيت الرصف. وأنابيب األسقف حواف من قطراته وتساقطت
التي والقاذورات باألوحال الطريق وامتألت الحديدية. باملجاريف الجليد من تالًال يكوِّمون
وقال فوقها. أحد جلوس تمنع خشبية بألواٍح األرائك وتغطت الجليد. تحت مدفونة كانت
عندما كثريون ويموت األسطح، فوق من الجليد كسح اآلن يتم أنه يعني ذلك إن حميد
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اإلرسائيلية للغارات عرش السابع هو اليوم إن قال فريد، التقينا قطعه. عليهم تسقط
يف شخص ١٣٠٠٠ ل معتقالت يبني السادات وإن السورية، الحارة بلدة عىل املتواصلة
االتحاد من فصلوا ملن تربعات يجمعون والعراق سوريا يف الشيوعيني إن وقال الواحات.

مرص. يف االشرتاكي

٢٧

من مجموعة ت والتفَّ منه. باقة رجل كل حمل املرتو ويف الورد. باعة حول الرجال ع تَجمَّ
يوم إنه متجهمات. وأخريات متأنقات والنساء الفتيات وكانت قيثارة. عازف حول الشباب

العاملي. املرأة
ممتلئ عمره، من األربعني يف مرصي الحكيم؛ عبد للقاء إيليت كافيه إىل ذهبت
يف النارصللدراسة عبد أرسلهم الذين الطالب أوائل من كان وخجول، ودود الرأس، وأصلع
الروسية. باإلذاعة العربي القسم يف عِمل ثم أوكرانيًة وتزوج به فاستقر السوفييتي، االتحاد
إذا سألتا مكان، عن تبحثان فتاتنَي ملحت بصعوبة. مائدة ووجدنا مزدحًما املقهى كان
إحداهما العرشينيات؛ أوائل يف كانتا تعارفنا. بالطبع، وافقنا إلينا. االنضمام املمكن من كان
بلوزة ترتدي التغذية، معهد يف الرابع بالصف طالبة ناتاشا، وتدعى طفويل بوجٍه شقراء
الطريقة عىل ُمرَسل د ُمجعَّ شعٍر ذات نحيلة المارا، تدعى الثانية أسود. وبنطلونًا حمراء
قالت مهنتها. عن تُفِصح ولم للغاية حسيٍّا وجهها كان وجوبة. صدرية ترتدي الغجرية،
املرأة. مهام بكل الرجال فيه يقوم الذي السنة يف الوحيد اليوم هو العاملي املرأة يوم إن
يف املقهى من قريبة كانت شقته. إىل ننتقل أن وعرض مسافرة زوجته إن الحكيم عبد قال
جلست متقابلتان. أريكتان بها وصالة نوم غرفة من ومكونة التدفئة جيدة حديث، مبنًى
األخرى. األريكة فوق الحكيم عبد جوار إىل ناتاشا وجلست واحدة، فوق بجواري المارا
بالقلب، مريضة ألنها الرشاب عن ناتاشا اعتذَرت املقبالت. وبعض ويسكي أحرضزجاجة
ُطلقت، سنة وبعد املعهد، من األول الصف يف تزوجت إنها قالت برشاهة. نت دخَّ ذلك ومع
ازرقَّ موسكو. يف باإلقامة ترصيح عىل تحصل حتى األطفال للعب حانوت يف تعمل وهي
إنها قائلة الحكيم عبد فخذ فوق رأسها ووضعت األريكة فوق فاستلقت قليل بعد وجهها
احتست راحته. يف بيدها الحكيم عبد أمسك فرتة. كل الراحة إىل وتحتاج برسعة تتعب
جورجيا. عاصمة تفليس، يف أمها مع تركتها وإنها طفلة لديها إن قالت الويسكي. المارا
روت الحياة. خط قرص إىل وأشارت كفها أرتني للوجود. حافًزا تجد ال إنها ناتاشا قالت
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شقة فرد لكل سيكون سنتني بعد الخطاب: يف طريقته قلدت بريجنيف عن نكتة المارا
الحسيتنَي. وشفتَيها وجهها ل تأمُّ يف رشدُت هليكوبرت. سبعة وبعد سيارة خمسة وبعد
ووضعت المارا ضحكت إلكرتونة. مرصي كل يد يف يضع بأن وَعد السادات إن قلت
أن منها وطلبت القبالت تبادلنا وبينها. بيني امتد ما خيًطا أن شعرت ساقي. عىل يدها
وظل واستلقينا. النور أطفأت األرض. فوق بطانية بسطت غضاضة. دون ففعلت تستحمَّ
ووجدتها البارزة. حوضها عظام أزعجتني األريكة. فوق ناتاشا بيد ممسًكا الحكيم عبد
فوقي. الغطاء تبسط بها شعرت الليل أثناء وحدي. انتهيت وجهها. عىل قلبتها واسعة.
األريكة فوق النوم يف مستغرَقني وناتاشا الحكيم عبد ورأيت حزينة بدت الصباح يف

بيدها. ممسًكا زال ما وهو بمالبسهما

٢٨

أعطانا الحكيم. عبد منزل إىل ذهبنا معها. ناتاشا تكن ولم يومني بعد والمارا التقيت
دخول وربما إلرضائها قليًال التنزه يف فكرت أيام، بعد أخرى مرًة التقينا ثم نومه. غرفة
كالنمرة، فبدت قليًال تأخرت الحكيم. عبد شقة إىل ونذهب الطعام بعض نأخذ ثم سينما
يف بالرغبة فجأة وشعرُت صمت. يف دقائق بضع مشينا اللطف. من قناع كل وأسقطت
وسط يف مكان إىل الذَّهاب تريد إنها قالت شيئًا. منها أريد ال وبأني ألعمل حجرتي إىل العودة
فرفضت رأًسا الحكيم عبد شقة إىل الذَّهاب عليها عرضت ورقص. موسيقى به املدينة
تَْلفنَت جيبها. من صغرية مفكرًة وأخرجت تليفون كشك إىل ذهبَت كبيَكني. مني وطلبت
خياراٍت لديها أن تريني هل أخرى. مرًة تلفنت آخَرين. كبيَكني مني وطلبت عادت ثم

باالرتياح. شاعًرا ودَّعتها املدينة. وسط إىل وحدها ستذهب إنها قالت أخرى؟

٢٩

قلت فقط. اثنان إننا قالت روسيٍّا. طالبًا إلينا أضافت بأنها وأبلغتني القومندانة استدعتني
ولم الحقيقة يعلم من بطريقة إيلَّ نظرت الدينوف. وجالل ماريو هناك صحيح. غري لها:
العواجيز بعض أن حولها تتلفت وهي فهمست الديجورنايا مع تحدثت باعرتايض. تعبأ
وذهبت قريبًا عنوانًا أعطتني قانوني. غري هذا أن برغم للطالب مساكنهم يف غرًفا يؤجرون
بها ُعلِّق مسيحية أيقونٌة الباب فوق مركزية. وتدفئٍة بمصعٍد ُمزوَّد حديث مبنًى إليه.
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لم وحمام. ومطبخ واحدة غرفة األسنان. من فمها خال لعجوز املسكن كان صغري. مصباٌح
أريكة إىل وأشارت هنا. قالت: سأنام؟ أين سألتها: معرفتها. تطلب ولم جنسيتي لها أذكر
األغطية. من كومة تعلوه قديم فوتيه يوجد حيث املطبخ يف ستنام إنها وقالت متهالكة.
واألغطية املالبس بعض الطالب بيت من أحرضت لشهر. إيجاًرا روبالت عرشة لها دفعت

الصحف. وبعض الكاتبة اآللة إىل باإلضافة

٣٠

الطبيب يكن لم الطبية، العيادة إىل ذهبت لقلبي؛ متسارعة ونبضاٍت صدري يف بآالٍم شعرت
عىل ساخًطا وخرجُت وجهي احمرَّ به؛ أشعر ما رشح من أتمكن ولم اإلنجليزية يعرف
محطة يف بي يحيطان طويلة عسكريٍة معاطَف يف برشطيَّني فوجئت العودة أثناء نفيس.
جانبية غرفة إىل بعنف واقتاداني عيلَّ ا يردَّ لم االحتجاج. فحاولت بذراعي أمسكا املرتو.
طلب والخوف. االنزعاج عالمات وجهه عىل أربعيني رجٌل وبجواره مكتب خلف ضابط بها
التوقيع مني وطلب ورقة عىل محتوياتها ل سجَّ له. فأعطيتها ُهويَّتي بطاقة الضابط مني
ومفكرة مفاتيح سلسلة تفتيشه: عند الرجل مالبس يف وجدوه بما شهادة أنها فهمت عليها.
املكتب. فوق مكومة األشياء هذه وكانت وثقاب. روسية سجائر وعلبة ومنديل وميدالية

أذهب. فرتكوني الورقة عىل وقعت

٣١

وتاليا تعرضتهي تعرف؟ ألم قال: زويا. عن سألته ففتحيلحميد. السوريني باب طرقت
اغتصابهما، حاول أذربيجاني طالٍب من بالرضب اعتداء إىل الغرفة يف معها تسكن التي
نُقلت مهذب. رقيٌق شخٌص ألنه غريب ترصٌف األجانب. ترافقان رشموطتان بأنهما اتهمهما
صوتها زويا فقدت شديدة. صدمٍة من للعالج العصبية األمراض مستشفى إىل الفتاتان

املعهد. من الطالب طرد وتم

٣٢

ذلك ذكرت صاحبتهم. إىل بهم وستذهب كبيكات ستة معها إن العجوز البابوشكا قالت
وهو تغليَه أن يجب كان فقالت: انقطع املطبخ. يف اللبن أغيل وأنا راقبتني باألمس. يل
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البقر. حيث بلدك يف لسنا فنحن أجل قالت: اشرتيته؟ عندما أمس تقصدين قلت: طاَزج.

اآلسيوية. السوفييتية الجمهوريات إحدى من تظنني ولعلها تعنيه. ما بالضبط أفهم لم
ملادلنيمن تلفنت رشقية. نغمٍة ذات لتيمة األرغن عىل تنويعات باخ؛ موسيقى عىل أفطرت
أن يمكن إنها وقلت الغد. يف موعد عىل معها أتفق أن وحاولت الشارع يف التليفون كشك

عندهم. وستبيت الجامعة من بأصدقاء مرتبطة إنها قالت معي. تبيت

٣٣

واملالبس واللوحات الكتب حميد. مع غرفتها يف زرتها أوًال. املستشفى من تاليا عادت
معلمٍة عن تحدثنا عودتها. منذ صغريَين عصفوَرين تُربِّي مكان. كل يف ملقاة الداخلية
الذي األوزبكي الطالب عن تحدثت ثم فيها. تعيش التي الوحدة بسبب التربج شديدة
عن سألناها العرس. جهاز إنهما وقالت العصفورين إىل أشارت التايل. اليوم يف ستتزوجه

الزوار. باستقبال لها يُسمح وال املستشفى يف بقيت إنها قالت زويا،
جائزة عىل حصوله بمناسبة بريجنيف صورة تصدرتها الربافدا. صحيفة تناولُت
إحدى رفيق، يا السكرتري: له فقال مكتبه إىل جاء عنه: نكتًة تاليا روت للسالم. لينني

املنزل. يف مماثل زوج فعندي أعرف فقال: سوداء. واألخرى اللون بُنية حذائك فردتَي
عدًدا ويمتلك األمريكية وخاصة الرسيعة الجديدة السيارات اقتناء يهوى إنه قالت
واملاس العشاق اقتناء تهوى جالينا وابنته أفريقيا، يف للصيد ويذهب يختًا يملك وابنه منها.
يأخذ الداخلية، وزير أول يوريتشريبانوفنائب وزوجها الخارج، إىل تهريبه يف وتشرتك

باملاليني. رشاوى

٣٤

ضحية تراجيدية كشخصية الفلسطيني الِفَلسطينية». «املفكرة كتاب قراءة من انتهيت
أيام قبل الربيطاني الوزراء مجلس يف ترششل لسان عىل الكتاب يروي اآلخرين. مؤامرات
أهداف يخدم ِفَلسطني يف لليهود قومي وطن «قيام :١٩١٧ سنة بلفور وعد إعالن من
العرب.» وبني بينها الحاد املصالح تناقض مواجهة عىل يساعدها إنه حيث من بريطانيا
رشق العرب يفصل عازًال يكون ِفَلسطنيسوف يف لليهود القومي الوطن «هذا أيًضا: قال
العربي االمتداد ضد نفسه عن الدفاع إىل بحاجة سيكون إنه ثم غربها، والعرب سيناء
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قاعدة استخدامه وقت أي يف يستطيع الذي الغرب أحضان يف دائًما يبقى سوف الواسع،
من العراق يف أو ناحية مرصمن يف الربيطانية اإلمرباطورية ملصالح تهديد أي ضد للعمل
طاقاتهم ويمتص العرب يشغل سوف لليهود القومي الوطن هذا فإن كذلك أخرى، ناحيٍة

بأول.» أوًال

٣٥

املالبس. بعض أغيل أن أريد إني للعجوز قلت ساعة. نمت ثم الصحف يف جيًدا اشتغلت
مايو، أول عيد غدا قالت: ال؟ ملاذا قلت: البلكونة؟ يف ذلك بعد وتعلقها مستنكرة: قالت
رأتني الهواء؟ يف معلقة الداخلية ومالبسك مايو أول يأتَي أن تريد سوفييتي، مواطن وأنت
أني أعرف قالت: صديقتي. سأقابل قلت: ذاهب؟ أنت أين إىل فسألتني: للخروج أستعد
الخارجي، الباب فتحت حتى الحجرة مدخل عند واقفة ظلت وحيدة. وسأبقى وحيدة
معهدها. أبشجيتي أمام مادلني مع موعدي إىل ذهبت ماروجنا. معك يل احرض فقالت:
وبقية الربازيليني مع سافرت مادلني إن قالت ليديا. تدعى لها روسية زميلٌة إيلَّ خرجت
قالت ذلك. عن تحدث ماريو أن تذكرت للجنوب؛ ميدانية زيارة يف الالتينية أمريكا طلبة
قالت روبالت، بعرشة السوداء السوق من البلشوي ملرسح تذكرة يل اشرتت مادلني إن
بني وشعر بارز صدر لها طويل يف نحيفة كانت مًعا. نذهب أن ويمكن أيًضا ذاهبة إنها
جالس وأنا املرسح، إىل ذهبنا وردية. وبرشة رفيعتان وشفتان رأسها فوق مكوَّم اللون
رومانتيكي باليه األول قسمني: من العرض كان دهنية. رائحة منها جاءتني جوارها إىل
لكن دانماركية. شعبية رقصًة يقدم الذي الجزء يف إال مملة وموسيقى تقليدي ورقص
التي املتوترة بارتوك بيال موسيقى العجيب»؛ «اليوسفي باليه رائًعا؛ كان الثاني القسم
واستخدام املتوترة الحركات عىل يعتمد حديث ورقص الرصني، الرسيع اإليقاع تعتمد

للجسم. الرياضية واألوضاع األيدي
من تشكو إنها قالت رأسها. عىل يدها وضعت املرسح خارج إىل طريقنا يف ونحن
أخرجت خفيف؛ مطٌر بدأ أمها. مع طفلتها وتركت زوجها عن انفصلت منذ الدائم الصداع
األبشجيتي، إىل العودة تريد إنها قالت رأَسينا. فوق ورفعتها كيسها من صغرية مظلة
أنحاء يف مشينا يمكن. ال ضاحكة: قالت عندي. سنذهب أننا أظن كنت ضاحكا: قلت
قهوًة نرشب قالت: سادكو. مقهى أمام وتوقفت يساًرا انحنينا ثم ماركس بروسبكت
غًدا؟ أخرى، مرًة أراِك متي سألتُها: معهدها أبشجيتي باب أمام نعود. ال، قالت: ثم هنا.
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أستعد ألني ثقيلة مذاكرٌة وأمامي ُمتَعبة، ألني االلتقاء نستطيع لن األسبوع هذا قالت:
يوم نلتقي إذَن قلت: بمفردي. العطلة يوَمي سأقيض أني هذا معنى فكرت: لالمتحان.
لنحتفل األسد عرين إىل أدعوِك أن أريد آخر، مكاٍن أي يف نلتقي قلت: هنا؟ قالت: الثالثاء.
ونرشب نأكل الصدمة، لنخفف إذن قلت: أنجح. لن أني واثقة أنا قالت: االمتحان. بنتيجة
أو السابعة يف ربما سأنتهي، متى أدري ال اسمع، قالت: ثم قليًال عبَست موسيقى. ونسمع
الساعة (حسنًا) خراشو قلت: األربعاء. يوم لنلتِق قالت: تنتهي. أن بعد إذن قلت: الثامنة.
افرتقنا سنرى. قالت: فيلًما. لنرى الَفرنسية السفارة إىل ذهبنا ربما املرتو، محطة عند ٧

األبشجيتي. باب أمام
رائع الجو أن شعرت الشارع. نهاية إىل ومضيت ِمعَطفي جيبَي يف يدي وضعت
عىل أزواج بضعة انترش بحديقة عربت املطر. توقف أن بعد منعشة الهواء ورائحة ودافئ،
انقطاع بال يتحدث كان الذي رفيقها تسند امرأة بي ومرَّت القبالت. يتبادلون مقاعدها
عبارة: تحمل عريضة حمراء راية فوقه ُعلِّقت الذي جوم ال أمام من مضيت ثمًال. ويبدو
سعيًدا رويسيبدو شابٌّ هناك كان املرتو. محطة والعرشين». الرابع املؤتمر قرارات «نطبق
السوداء. السوق من عليه الغالبحصل يف املوضة. حسب واسعة أطراٍف ذي أحمر ببنطلون
من مررت العدادات، إىل املؤدي املمر يف ومضيت لَّم السُّ هبطُت جيبي، يف عملة عن بحثُت
يف العملة وضعت الركوب، كبيكاتقبل خمسة إعداد إىل الجمهور تدعو التي اليافطة أسفل
املمر يف أصبحت حتى املتحرك لَّم السُّ عىل وقفت فعربت. نوره أيضء حتى وانتظرت العداد
صغريٍة فتاٍة بجانب الباب جوار إىل ووقفت ركبت القطار. وجاء املحطة إىل اتجهت السفيل،
يبدو الثالثني يف امرأة مبارشة وأمامي سنها، من فتًى يد يف يدها عرشة، الخامسة يف شقراء
املمر إىل املتحرك لَّم السُّ وهبطت كريوفسكايا يف محطتني بعد نزلت ثم اإلنهاك، عليها
املرتو. أخذت تورجنسكايا، محطة حتى اليسار إىل معه درت ثم املمر يف مضيت العابر،
التصفيف جيد الشعر بدا دوائر، يف أعىل إىل مرفوع وشعرها ُمتربِّجة امرأة كانت أمامي
وجوه من عرشات انترشت وحولنا نائمة، وكانت الكوافري، عند من قادمة كانت لو كما
خرجت الخط. نهاية املعرض، محطة السائق: أعلن الجمال. من املجردة العادية النسوة
الشباب من ضاحكة مجموعاٌت هناك كانت الصاعد، الكهربائي لَّم السُّ عىل وقفت املرتو. من
ساطعة األنوار كانت الباص. محطة حتى مضيت الساحة، إىل خرجت الهابط. لَّم السُّ عىل
صورة تحمل هائلة حمراءُ رايٌة فوقه ُعلقت الذي املعرض مبنى مدخل عند مبعدة عىل
بطاقة. وقطعت العداد يف كبيكات خمسة وضعت ركبت، الباص. أنتظر وقفت لينني.
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ولم فانحنت بها التصقُت جسدها، بجانب املقعد ظهر إىل استندت امرأة جانب إىل وقفت
يف ودار النهاية. السائق: أعلن محطات ست بعد الرغبة. فقدت ثم قليًال انتصبت تبتعد؛
الخامس. الطابَق إىل وركبت املصعد استدعيت ووَلجته، نزلُت للمنزل. املجاورة الساحة
أن فكرت مفتوح. املطبخ باب ودخلت. فتحت األيقونة، مصباح عدا فيما مظلمة الشقة
سرتتي. وخلعت وعلَّقته امِلعَطف خلعت جارتها. عند التليفزيون عىل تتفرج ربما العجوز
إىل فأعدته الصاج من مياه إناء يف قدمي عثرت وأسناني. وجهي أغسل الحمام دخلت ثم
ملحتُها مسلوقة. بطاطس قطعة عن بحثًا هدوء يف املطبخ دخلت اآلثار. جففت مكانه.
كيس استخرجت النبيذ. من قَدًحا صببت الباب. وأغلقت غرفتي إىل عدت فراشها. فوق
أشعلت وزيتون. جبن مع خبز قطعة أعددت املائدة، بأدوات داخله أحتفظ الذي السلوفان
شبان ثالثة كان أسفل الدافئ. الهواء أستنشق أمامها وجلست النافذة فتحت سيجارة.
غسلت ثم آخر، قَدًحا رشبت ذلك وبعد أضحك. أخذت ثم رشبت، قيثارة. عىل يعزفون
أخرى سيجارًة أشعلت السلوفان. كيس يف ووضعتها السكني وغسلت مكانه وأعدته الطبق
عىل وانقلبت بالغطاء جيًدا التففت األريكة، عىل وتمددت مالبيس خلعت النور، أطفأت ثم

وجهي.

٣٦

بطاطس. عن أبحث كنت إني قلت بالليل؟ عيلَّ دخلت ملاذا العجوز: سألتني الصباح يف
صديقتي قلت: ماروجنا. تحرضيل ولم أبكي، وحيدة بقيت وأنا صديقتك قابلت أنت قالت:

مبتهجة. ابتسمت تأِت؛ لم
تغمغم وهي الحجرة مدخل يف ووقفت جاءت لبارتوك، األول البيانو كونرشتو لت شغَّ
الباب وأغلقت قمت عسكرية. وموسيقى أناشيد الراديو؛ وأدارت انسحبت ثم ساخطة
قالت: املوسيقى. أسمع أن أريد قلت: عيلَّ؟ تغلق ملاذا عيد، اليوم انفعال: يف قائلة ففتَحته
حاًال سأغلقه قالت: االستماع. إمكاني يف يُعْد ولم الراديو شغلت أنِت قلت: أريد. أيًضا أنا

عيلَّ. الباب فأغلقت جارتها وفدت ثم فأغلقته. ومضت
مالبس يف الناس النافذة؛ يف وقفت الشمس. ظهرت ثم الصحف يف قليًال عملت
يف يظهر الذي املوز من مشرتياتهم يحملون والرجال البالونات، يحملون واألطفال األعياد
الجسد ممتلئ زوجها؛ أنه قدرت الرأس، حليق شابٍّ ذراع متأبطًة زويا رأيت املناسبات.
من مرَّا مضحكة. صورٍة يف القامة منتصب بجوارها يسري عوينات، وذو قليًال منها وأطول
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منذ أراها مرة أول وكانت أفكارها، يف غارقة تسري كانت الباص، محطة تجاه املنزل أمام
وكانت ا. جدٍّ خجولة وبدت املصعد يف مرة قابلتها التي الشقراء ملحت املستشفى. دخولها
قليل بعد طفلتها. جوارها وإىل أنيقة مالبس يف املنزل بجوار حجرية أريكٍة عىل تجلس
أنت قالت: تبكي. وكانت فرشتها، يف ممدَّدة العجوز ووجدت قهوة، ألُعدَّ املطبخ إىل ذهبت
الطويل. بالسكني يشء كل سأنهي ألحد، رضورية لسُت يساعدني، أحد ال يشء، كل عندك
يل ليس أريد؛ ال قالت: السينما. حتى وتميشَّ الشارع إىل اذهبي قلت: جوارها، إىل جلسُت
أذهب لن لكني آخر مكاٍن أي أو الريف إىل أذهب أن كهذا عيد يوم يف أفضل كنت أحد،
صديقتي صديقة، وليست جارة قالت: صديقتك. عندك قلت: أفعل! لن كالعبيطة، وحيدة
جميًعا وهم زوار، جاء ثم عندهم وكنت وحفيدتها بنتها عندها قالت: يهم. ال قلت: ماتت!

حفيد. وال عائلة وال زوج ال اإلطالق، عىل أحد يل وليس املائدة، حول اآلن
وخرجت لبست كبيًكا. ٤٠ وأعطتني ماروجنا ولجارتها لها أشرتَي أن مني طلبت
بائع عن بحثت كفري، وزجاجة رغيفخبز نصف واشرتيت الحانوت إىل ذهبت الشارع، إىل
رشيف، أو فريد يجد ولم لتوِّه، استيقظ إنه قال بحميد، التقيت وجدته. حتى املاروجنا
وماذا باعاني! لقد قال: الظهر. بعد الثانية حتى تستمر التي الصباح مظاهرة إىل ذهبا
بسبب بطاطسمسلوقة؛ قلت ستأكل؟ ماذا قال: نرى. ثم نأكل معي تعاَل قلت: اآلن؟ أفعل
خياٍر علبة غري نجد فلم الَخرضاوات حانوت دخلنا عندي. قلت: بيًضا. نقيل قال: معدتي.
وذهبوا فتاة، معه وكانت أمس السوداني بحسن التقى إنه قال سكري. سائٍل يف محفوظ
براندي رشبوا موسكو. يف (جيورجي) جورزيني مطعم أفضل األراجفي، مطعم إىل
مخلل وكرنٍب طاَزجة طماطم مع ساتسيفي صلصة يف مشويٍّا دجاًجا وأكلوا أرمني
النهاية، يف يدفع أن رفض ثم الرشاب، عليهم عرض الذي هو حسن كان أحمر. وفلفٍل
عن سألت كثرية. نقوٌد معه السوداني أن شعر بينما روبًال ٢٥ يدفع أن حميد واضُطر
غرفته إىل زوجها أحرضت وباألمس أمها، مع وأقامت املستشفى غادرت إنها فقال زويا
الجميع كهذا، موقف يف تضعه أن يجب فال سيئ، هذا إن قلت سالم. يف جميًعا وجلسوا
أطالب أن حقي من أنه تظن أال قال: منزيل. إىل الطريق يف مضينا تخونه. أنها يعلمون
معي أن أظن وكنت فتاة مع مطعًما دخلت مرة قال: طبًعا. قلت: بالنقود؟ السوداني
يف يدي ووضعت فودكا زجاجة رشبنا خمسة، تقدير أقل عىل هي ومعها روبالت، ستة
ماذا احرتت كبيكات، بضعة قالت معها عما سألتها فقط، واحد روبل عندي فإذا جيبي،
روبًال، ٤٠ أي مارًكا؛ بثالثني الغربية أملانيا يف اشرتيتها كنت ذهبية سلسلة خلعت أفعل،
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له فقلت برسعة وتحرك وأخذها مجيبًا أومأ تلزمك؟ هل له: وقلت الساقي عىل وناديت
عىل السلسلة وألقى قليل بعد وظهر اختفى ثم فأحرضها ثانية، فودكا زجاجة أَحِرض إذَن
بشخص فإذا املطعم، أرجاء يف حويل وتطلَّعت أفعل ماذا احرتت تلزمه، ال إنها قائًال املائدة
برتول مهندس أنه عىل إلينا نفسه وقدَّم عنا الحساب ويدفع منا يقرتب رشقية مالمَح ذي
األذربيجيني، هؤالء عجيبة، قلت: معنا. ليجلس به أمسكت أذربيجان، عاصمة باكو من
عن فضًال ليشء يكفون ال قلت: روبل. ٢٠٠ غالبًا قال: يأخذ؟ ماذا بالنقود؟ لهم أين من
عىل يعيش أحد ال السوداء، كالسوق أخرى دخل مصادر لديهم قال: هذا. العبيط كرمهم
صديق يل كان اآلسيوية، وخاصة الجمهوريات جميع عىل ينطبق هذا فقط، الرسمي راتبه
كما يعيشون البعض فيها، الفساد عن يل رواه ما تصدق أن يمكن ال أوزبكستان، من
يف عبيد إىل العمال ويحولون وميليشيات خاصة جيوًشا يمتلكون الوسطى، العصور يف

ممتلكاتهم.
أعطيتها أخرى. وعجوٍز الجارة مع الورق تلعب العجوز كانت غرفتي. إىل صعدنا
روايٌة هذه رائع، أوه الجارة: قالت الروسية. الفرسان» «آخر رواية أعطيتها ثم املاروجنا،
حجرتي يف حميد جلس البكاء. من أفضل األخرى: قالت القراءة. يجب قلت: جميلة.
قنَّبيط وعلبة جزائري أحمر نبيذ وزجاجة بيضات وأربع محفوظ لحم علبة وأخرجت
وهاته روبل، فثمنها لفتحها، املطبخ إىل اللحم علبة أخذ يف مرتدد إني قلت مسلوق.
دخلت ثم أفعل ماذا حائًرا عدت ثم مرات عدة املطبخ دخلت كبيكات. عىل يعشن العجائز
العجوز إيلَّ تطلََّعت والعلب. الزجاجات فتاحة وأخذت الدوالب وفتحت أخرى مرًة املطبخ
فوق العلبة حافة عىل ثبَّتها لحميد، الفتاحة فأعطيت الحجرة إىل عدت الطفل. فضول يف
سمعت أني يل وُخيِّل هس. به: صحت املائدة؛ عن ما صوت فصدر بيده ورضبها املائدة
الفتاحة رضبت الخشبية. األرض فوق ووضعتها العلبة منه أخذت العجوز. من زمجرة
املطبخ إىل حملتها انفتحت. حتى صوت عنا يصدر أن محاذًرا العملية هو أكمل ثم بيدي
سألتها أجده. لم الورق. تلعب بينما ترقبني املقبضوالعجوز ذي الكبري الوعاء عن وبحثت
الصغري الوعاء أن غمغمُت الصغري. خذ قالت: منفعلة. وبدت طعامها به إن فقالت عنه
وضعت األسفل. يف فوجدته الدوالب فتحُت ابحث. أعرف، ال قالت: هو؟ أين يكفي، ال
الوعاء إىل أنقله فأرسعت العلبة من يربز اللحم ورأيت الوعاء غسلت ثم النار عىل العلبة
شجاعتي استجمعت صغري. هذا األكرب، الوعاء أعطه األخرى: العجوز لها قالت فمأله.
انفعال. يف إيلَّ تطلََّعت صغري. هذا ألن الكبري الوعاء أعطيني فضلك من حزم: يف لها وقلت
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قامت ثم وبطاطيس. وعائي هذا أين؟ قالت أعيدها. ثم ما يشءٍ يف محتوياته سأنُقل قلت:
وعاءً، لنفسك اشِرت ترصخ: وهي آخر وعاءٍ يف محتوياته وأفرغت الوعاء وأحرضت منفعلة
ثم الوعاء هي غسلت غادرتا. ثم األخريان العجوزتان وجمت بطاطيس. وهذه أوعيتي هذه
حويل تتحرك وهي الصغري الوعاء محتويات إليه فنقلت يل وأعطته القذرة بالخرقة فته جفَّ
الحجرة دخلت قد هي وكانت املائدة إىل وحملته البيض كرست ثم مزمجرة. عصبية يف
مخالب تشبهان اللتني القديمتنَي شوكتَيها إلينا وقدَّمت وعادت خرجت ثم بها وطافت

السلوفان. كيس من شوكتني وأخرجت جانبًا نحيتهما قذرة. ثعلب
حميد: قال سوفييتية. سدادة أنها بد ال قلت: السدادة. فتفتتت النبيذ زجاجة فتحت
صهاريج أو براميل يف الجزائر من النبيذ يستوردون فهم هنا، تتم التعبئة ألن طبًعا
الفاخر النبيذ يبيعون الجزائريون قال: الزاعقة. مرارته من قليًال وتقزَّزنا رشبنا بواخر.
انظر ووساخات، قال: ماء. إليه يضيفون أظنهم وهنا قلت: هنا. البقية ويرسلون لفرنسا
أجل من مصنع يف النبيذ خلط يتم حيث ليسوباد فيلم رأيت هل الكوب، قاع يف ى تبقَّ ما
طائًرا «عاش فيلم أخرج الذي يوسيليان هو املخرج قال: أذكر. ال قلت: الخطة؟ استكمال
تجيد عاملة وهناك النبيذ، إلنتاج بمصنع يلتحق وديع مراهق شابٍّ عن املوضوع مغرًدا»،
من فائدة أال الجميع له ويقول باملاء، خلطه يتم النبيذ أن يكتشف ثم بالرجال، اللعب
عاشٌق يرضبه املنزل أمام منزلها، إىل وتدعوه الفتاة تغازله ثم املدير، وجه يف الوقوف
بالفتاة يلتقي متورم، بوجٍه املصنع إىل الفتى يذهب ثم بذلك، الفتاة وتستمتع بلطجي
جانبا يها وينحِّ فتاة. يا يشء ال قائًال: تعاٍل يف خدها عىل فرُيبِّت إليه االعتذار تحاول التي
يف قطرانية مادة بصب ويأمرهم النبيذ، ضخ عن بالكف العمال يأمر ثم مذهولة، فتتابعه

النبيذ. خلط أحد يستطيع لن بهذا أنه ويعلن لذلك املخصص الصهريج
ورأيس كثري الدخان قائلة: العجوز ظهرت سيجارتنَي. وأشعلنا الزجاجة أنهينا
هنا. سأدخن الحجرة، تدخيل ال غضب: يف قلت البلكونة؟ يف تدخنان ال ملاذا يوجعني.
يف فمنعتني أغلقه أن وأردت الباب. سأغلق لها: قلت أشاء. متى أدخل مسكني، هنا قالت:
مع جلست السالمة. مع قالت: املنزل، سأترك إذن قلت: انفعاًال. وجهها تورد وقد عصبية
قال: نذهب؟ أن تريد أين قلت: لنخرج. العجائز، العجائز، قال: الضحك. يغالب وهو حميد
العجوز فتحت كيف له حكيت هنا. نقضيَه ألن معنى وال عيد اليوم برية، به مكان أي إىل
كررُت ثم تتكلم، فلم تريد عما وسألتها فاستيقظُت نائم وأنا هدوء يف ليًال غرفتي باب
كانت مِرحة، عجوز مع مرة سكنت قال: نم. نم، دواءً، أريد كنت قائلة: فتأوَّهت السؤال
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مكاملاتي يل وتسجل الفراش يف البنات عن وتسألني معي تضحك وكانت وقوية، نظيفة
فدنيئة. هذه أما التليفونية،

قال وضَعته. أين ونسيَت الخروج تريد إنها قائلة مفتاحها عن تبحث العجوز أخذت
املسئول. هو السجائر دخان إن اآلن ستقول العواجيز، أسلوب هذا تُِضعه، لم حميد:
برية. نرشب بنا هنا، اليوم نقَيض ألن معنى ال يقول: عاد وخرجت. املفتاح العجوز وجدت
أريد ماذا تعرف قال: الظهر. بعد أعمل أن أريد وكنت كثريًا أرشب أال املفروض قلت:
سألته املدينة. وسط يف قال: أين؟ قلت: نبحث. تعاَل قال: أيًضا. وأنا قلت: امرأة. اآلن؟
وأخذ سيارة، يف وهما سكرانًا كان وكيف معها مشكلته عن يل حكى تانيا. صديقته عن
ال إنها وقالت األرض، عىل ووقعت غاضبة، السيارة فرتكت الباليه، راقصة صديقتها يُقبِّل
ابَق إذن قلت: رائع. جسمها قال: جميلة؟ الصديقة هل سألت: اليوم. بعد تعرفه أن تريد
من إنها قال ثم دمشق. يف قال: وزوجتك؟ خبث: يف قلت تانيا. أريد لكني قال: معها.
أن د وتعمَّ يتزوجها أن قرر البعثة جاءته وعندما النوادي أحد يف عليها وتعرَّف كبرية عائلٍة
وكي موسكو يف وهو يشغلها ما تجد كي قال: السبب. عن سألته يسافر. أن قبل تحمل

تركه. يف تفكر ال
آخر يف وجلسنا املرتو الباصثم ركبنا الزرقاء. السرتة وفوقه برقبة أزرق بلوفًرا لبست
روج وهناك كابية. بَرشة ذات واألربعني الخامسة يف امرأة أمامنا كانت مقعد. وآخر عربة
وحذاءً جديًدا، صيفيٍّا ِمعَطًفا ترتدي جبهتها، عىل منسدل مصبوغ وشعرها شفتيها، يف
كانت صغرية. ومظلٌة مطويَّة مجلٌة فوقها يٍد حقيبِة عىل وقابضة خاتم بال يدها جديًدا،
األجنبي األدب مجلة ستقرأ لحميد: قلت اتجاه. أي يف رفعهما وتتجنب أسفل إىل عيناها
تعرف هل قال: سكارى. الرجال لكن رجل هو تتمناه ما وكل املرسح، أو الباليه إىل وتذهب
ومليونان متزوجون مليون منهم إنسان، ماليني و١٠ ٨ بني موسكو؟ يف يعيش فرًدا كم
بني النساء من ماليني وثالثة الجنس سن تحت عجائز ومليونان الجنس سن فوق عجائز
زهور رشاء الصغرية؛ االنتصارات عىل يعيشون هؤالء كل لحظة: بعد قال و٤٥. ٢٠ سن
األحذية من زوج عىل العثور مرسح، بطاقتَي عىل الحصول فرباير، يف ثلجية عاصفٍة أثناء

اليبزيج. حانوت يف أملانيا من مستوردة داخلية مالبس أو املناسب املقاس يف
إىل ومنها أخرى محطٍة إىل السفيل املمر يف ومضينا لينني. مكتبة محطة يف نزلنا
يروحون واآلالف الشارع عىل يُطلُّ خارجي سياٍج إىل استندنا مغلًقا. فوجدناه البرية بار
إيليت. كافيه إىل مضينا القائد. أنت أعرف، ال قلت نذهب؟ أين قال أمامنا. ويَجيئون
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إحداهما فابتسمُت. إيلَّ نظرة منهما حانت فتاتنَي. جوار إىل وقفنا شديد. زحاٌم هناك كان
ماذا قلت: نابور! هذا قائًال: ذراعي من حميد جذبني ا. جدٍّ قبيحة واألخرى ا جدٍّ جميلة
ال آخر يشء مع يباع تجده يشء رشاء تريد عندما السوفييتية، الحياة قاعدة قال: تقصد؟
قلت: مكان. يوجد ال قال: أعرف. ال قلت: ندخل؟ سأل: مًعا. تشرتيَهما أن وعليك تريده
أرباط مطعم حيث نهايته حتى الشارع أكملنا نذهب. هيا قال: األسفل؟ الطابَق يف وال
الزجاج خالل من ظهرت واملوائد. املقاعد فيها ت ُصفَّ هائلة صالٍة من يتألف الذي الفخم
بابه من اقرتبنا عندما الوحيدات. النساء من الهائل العدد هالني منصة. فوق مغنيات ثالث
الشكل. أجنبي إني قائًال أمامه حميد دفعني والدخول. الناس بني يحول الحارس رأينا
كان الذي البار إىل فمضينا لنا أفسح البار؛ إىل ذاهبان إننا له فقلت الحارس اعرتضني
هناك كانت الطريق. عىل تُرشف زجاجية ألواٌح نهايتها يف باملوائد مليئة طويلًة صالًة
وشابٌّ فتاة إليها تجلس مائدة اخرتنا رجال. حولها لكْن البار قرب خالية مقاعَد بضعة
وسألني جلسنا باإليجاب. ردَّ (خالينَي). سفابودنا املقعدان كان إذا سألناه عليها. مائل
تطلَّعت تتأملني. بالفتاة وأحسست البار إىل مىض القائد. أنت قلت: نرشب؟ ماذا حميد:
والثالثة يل، بظهرها والثانية قبيحة، واحدة فتيات؛ ثالث إليها جلَست قريبة مائدٍة إىل حويل
والفتيات الدعوة يشبه فيما إليهن يتحدثان ووقفا منهن، شابان اقرتب الجمال. متوسطة
والفودكا الجن من خليط عن عبارة طويلتني بكأَسني حميد عاد ويرفضن. يضحكن
بالشفاطة نحتيس جلسنا الكمثرى. من وقطعة الكرز من حبات القاع ويف والكونياك
والفتى قصرية، ومالبسها أنيقة الجمال متوسطة السن صغرية جارتنا كانت املثلج. السائَل
زجاجية زراير تحليها السرتة خارج أكمامه برزت قميصجديد فوق ملونة كرافتة يرتدي
وسمعتها متقطع. بينهما والحديث خده عىل يده واضًعا يتحدث وكان بيج. لون يف كبرية
الفتاة خلف السماء يف النارية األلعاب انطلقت أستطيع). (ال ماجو ني يا بدالل: له تقول
خالل من السماء تتأمل وجعلت أمامي فخذاها أصبح بحيث الدائري بكرسيها فاستدارت
بدينة عجوز جاءت السماء. من أكثر الزجاج يف نفسها تتأمل أنها ولحظُت الزجاج. لوح
إننا لها قلت مسموح. غري بغضب: قائلًة الزجاج فوق الستائر وجذبت العامالت مالبس يف
الفرصة جارتنا انتهزت فال. هنا ا أمَّ الشارع يف أو منزلك يف تفرج قالت: نتفرج. أن نريد
وحيدة. أنها بد وال عيد، اليوم قلت: الغبي. الترصف بهذا ضيقها مبدية الحديث لتُجاِذبنا
قائًال: وزجرها الشاب وجه احمرَّ وفظيعة. غبية لكنها لنبتهج هنا نحن محتمل، قالت:
الستارة وأغلقت العجوز جاءت الفتاة. وضحكت الستارة وجذبت قمت بكأسك. اهتمي
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عليها فعرض ضجرة. إنها قليل بعد تقول سمعتها الفتاة. وعنَّفت غاضبة تصيح وهي
إىل يندفع األرضوالدم إىل وعينه صمت يف الشاب وتحرك وودعتنا قامت االنرصاف. الشاب
اهتمامي وجهت سربازنيكم. فأجاب: طيب). وأنت سنة (كل سربازنيكم له: قلت وجهه.
أنيقة فتاٌة جانبه وإىل ناحيتي، وقفاه بعوينات، عريض طويٌل رجٌل املجاورة. املائدة إىل
ناعمتنَي شفتاها كانت أصفر. بلوٍن قليًال مصبوغة متمردة حلقاٍت يف شعرها فت صفَّ
كولون يف فخدين عن يكشف قصريًا رداؤها وكان صناعية. رموش عينَيها ويف ُمورَّدتنَي
الصمت كان الحزب. يف مهم عضٌو أو قال: سكرتريته. مع بريوقراطي لحميد: قلت أبيض.
لحَظت ألفة. يف ساعده عىل ترضبه ثم إليه فتستمع أحيانًا هو يقطعه طويًال، بينهما
حميد: قال لتغطيتهما. محاولة تبذل أن دون فخذيها وتأملت عينيها فمسحت لها أتأمَّ أني
فنلنديات هناك األقرص، األخرضأو بار قال أين؟ إىل قلت نخرج. قال: نبقى. قلت: نخرج.
كاليننيالعالية شارع بنايات تأملت املئات. وسط ورسنا الطريق إىل خرجنا ودنماركيات.
مايو» ألول «املجد تُعلن: والفتات الحمراء واألعالم الزهور واجهاتها فوق انترشت التي
طويل حديٌث ودار سكارى وكنا وفريد رشيف مع كنت أمس قال: للعمل». و«املجد
محطة فوق اآلخر. من أكثر لينينيٌّ ماركيسٌّ أنه يؤكد واحد وكل اللينينية املاركسية عن
موسكو «مواطني ضوئية: جريدٌة وأعاله الشيوعي». للحزب «املجد باألنوار: شعار املرتو
ضوء شعلة األحمر امليدان السوفييتي.» لالتحاد سنة خمسني فيلم شاهدوا املحرتمني:
من هائل حشٌد فهالنا تدريجيٍّا، يرتفع الذي جوركي شارع يف انحنينا حمراء. وأعالم
ومضينا فندًقا دخلنا واألناشيد. األغاني يرددون وهم امليدان نحو أعىل من مقبل الجماهري
بإنجليزيٍة حميد طلب الكهف. ويشبه بالدوالر يتعامل بار به يوجد الذي الطابَق إىل
طلبت لو يل: فهَمس متسائًال إليه تطلَّعُت الويسكي. من كأَسني البار عامل من ركيكة
هنا حميد: قال اآلسيويني. والسوفييت باألجانب مزدحًما البار كان سيغشنا. بالروسية
يف الغرب إىل أسود كافيار آسيا، وسط إىل ُمهرَّبة أخشاب الرسية، السوق صفقات تُعقد
املستوردة. الحمل منع وحبوب بل وأيقونات، وأملاس وفراء ذهب رنجة، عليها مكتوٍب ُعَلٍب
من إنه قال مرص. من قلت: أين؟ من سألني: وسيم. أسمر شابٌّ أمامنا جلس
كانت السؤال. هو هذا قلت: انتهت؟ أم قائمة زالت ما فتح متسائًال: وضحك املكسيك
حديٌث بينهما يدور خدها. عىل يدها تضع للغاية رفيَعني حاجبنَي ذات روسية فتاٌة برفقته
واآلخر أملاني، أو فنلندي أحدهما شابان ثالثة: ومجموعة بلحية آخر إليهما انضم متقطع.
احتضان عن تكفُّ ال ضاحكة ثرثارة أنيقة روسية وفتاة بلحية، أمريكي أو إنجليزي شكله
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يُقبِّلها وأخذ أحرضكأَسني إثيوبي أو صومايل شابٌّ ومعها عجوز جلَست وبجواري األملاني.
يمسك وسيم وقرغيزيٌّ شقراء طويلٌة فتاٌة بعدها تصوره. أن تريد إنها له تقول وسمعتها
اكتشفنا بينما يدها له تركت كامللكة وهي تكلُّف يف عينَيه أغلق وقد خده عىل ويمررها يدها
زجاجة وطلبت عمرها من الرابع الَعقد يف امرأة إلينا انضمت الجمال. من عاطًال وجًها
فتجاهلناها. معنا تتحدث أن حاولت رشبنا. ميالدك. عيد نخب نرشب حميد لها قال نبيذ.
توافد انرصفت. ثم حزين استسالٍم يف لنفسها رأسها تهز وهي النبيذ زجاجة احتست
عنهم ويصدر أخرى، تحتضن اللون أحمر رداءٍ يف طويلة امرأٌة تتقدمهم السياح من جمع
يف نحيفة طويلٌة فتاٌة اقرتبت راقصة. موسيقى صوت خلفنا من أتى مرتفع. ضجيٌج
يعرفها أنه يبدو أرشب. أن أريد اللحية: ذي لألمريكي وقالت بارز، وأنف كاوبوي بنطلون
إنها آلخر تقول وسمعتها املقعد، نفس عىل بجواره جلست بوجودها. مرحب غري لكنه

يهودية.
عند مزدحًما. الشارع زال وما الليل منتصف يف أصبحنا قد كنا نخرج. حميد: قال
مؤخرته إىل املالبس من قطًعا أضاف وقد امرأة صورة يف متنكر شابٌّ وقف املرتو مدخل

يتفرجون. حوله الواقفون ع تجمَّ يهزُّهما، وأخذ وصدره

٣٧

كما املوسيقى أشغل أن مني طلبت الصباح. تحية لها ه أوجِّ لم ألني العجوز عاتبتني
تبعتها أجل. قلت: شايًا؟ ترشب أن تريد أال فسألتني: الغرفة غادرت جيًدا. اشتغلت أشاء.
قالت: عُت توقَّ وكما النار، أشعلت البالستيكي، كوبي يف شاي ملعقة وضعت املطبخ. إىل
عندما يغيل ال، قلت: غىل. لكنه لطف: يف قالت يغيل. أن أريده قلت: ساخن. الرباد ماء
كلها ورائحتها تطاق ال فمها رائحة كانت تشاء. كما مستسلمة: قالت الشاي. إىل أضيفه
يف كنت قالت: قوية. اليوم الشمس قلت: يوجعني. رأيس قالت: محمرٍّا. ووجهها خانقة
وضعت ثم باملكنسة، املكان ونظفت قوية، والشمس شديد، زحاٌم هناك وكان املقربة،
أشكو. أن يل ليس ورمادي، أخرض لونه حسن، قربه تقول: ومضت ابتسَمت الزهور.
من شيئًا أعطيه القرب، له ق وأزوِّ ألوانًا سأشرتي القادمة املرة عينيها: يف الدموع ظهرت

ُمعِتم. اآلن فهو البهجة
الذي هو هذا قائلة: بي وعرَّفته خدي يف قبَّلتني الشارع. يف وزوجها زويا التقيت
لها. صديقة ببيت مررنا السؤال. فتجاهلت عاد. قد هانز كان إذا عما سألتني عنه. حدثتك
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وقالت: ضحكت ثم وصلت؟ متى زويا: زوج إىل الحديث وجهت إلينا. فخرجت ناديناها
ستذهب؟ متى

٣٨

هانز عاد الجيش. يد عىل لُبنان يف الِفَلسطينيني الفدائيني تصفية أنباء الصحف حملت
القريب. السوفييتي» لالتحاد االقتصادية اإلنجازات «معرض إىل سويٍّا ذهبنا أملانيا. من
تمسك وفتاة بمطرقة، يمسك لعامل لب الصُّ من بتمثال املدخل يف مررنا خفيف. مطر
األخرى الناحية ويف امُلِرشق. املستقبل نحو بجرأة يسريان األيدي متماسكا وهما بِمنَجل
الفضاء، إىل جاجارين بها صعد التي الرشق فوستوك الفضاء لسفينة لب الصُّ من مسلة
الناحية ومن صاروخ يف يضعونه واملهندسني العلماء من عدد جانبَيها أحد عىل نُقش
الفحم وصناعة الذرية الطاقة بأجنحة مررنا الفضاء. إىل الجماهري يقود لينني األخرى
يف األمور إن قال والزراعة. الكهرباء وتكنولوجيا والنقابات والفيزياء والتعليم والبيولوجي
فقال عائلته عن سألته انضباًطا. أكثر الناس لكن روسيا، يف وضعها تماثل الرشقية أملانيا
عامله سيئ رجل الحرب، خالل أبيه اختفاء بعد تزوجته الذي الطبيب مع تعاني أمه إن
يغلق التي الصناديق اتجاه يف رسنا املشلولة. أمي عن حدثته املنزل. لهما فرتك بقسوة
رفضُت. نصعد، أن هانز اقرتح وينقلب. الهواء يف بهما يدور ثم شخصني عىل منها الواحد
لها كانت أريكة. عىل جالسة أسود وبنطلون ِمعَطف يف طويلة فتاًة ملحنا بطاقتني، اشرتى
ممتلئٌ وفٌم حوله، الناعم األسود شعرها انسدل مستطيل ووجٌه واسعتان زرقاوان عينان
إىل سبقتنا إنها وقالت وجهها احمرَّ معنا. تعاَيل بالبطاقتني: يلوح وهو لها قال شهواني.
والجالسون. املارَّة إلينا تطلَّع سيجارة. منها وأخذ جوارها إىل وجلس منها تقدَّم الصعود.
إنهما فقالتا بالبطاقتني الصعود عليهما عرضت فتاتنَي، جوار إىل آخر مقعد عىل جلست
إىل الوقت طول تتطلَّعان كانتا بلدينا، عن إحداهما سألتني خجل. يف وضحكتا تخافان،
ذراعه، وتأبطت نزال، ثم ويضحكان. يرصخان وهما الجو يف دارا الفتاة، مع صِعد هانز.
برسعة تدور التي املستطيلة الصناديق لعبة إىل ذهبنا جواره. إىل وسارت ذراعها أنزلت ثم
العاملني أحد لنا قال مغلًقا. الشباك فألفينا بطاقات نشرتَي أن أردنا تدريجيٍّا. ترتفع وهي
من أخذونا انتهى. فقد الشباك موظف موعد ا أمَّ أخرى ساعٌة أمامها زال ما اللعبة إن
وضعت نزلنا عندما السماء. نتأمل ظهورنا عىل ورقدنا الصناديق يف صِعدنا بطاقات، غري
إني له قالت عني. سألها شخص. بجوار هي وجلست الباص ركبنا هانز. ذراع يف يدها
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خبرية، أنها بد ال لها، أقول أن دون عربي أنك لهجتك من عرفت هانز: يل همس عربي.
الليل. َطوال رهيب صداٌع هاجمني منزيل. إىل تركتهما ومتزوجة. حانوت يف تعمل وهي
أيقظت عنقي. مؤخرة إىل أخريًا يهبط ثم أعىل إىل ينتقل ثم بعيني يمسك وهو به أترقَّ كنت

ُمسكِّن. بمسحوٍق ورقة فأعطتني العجوز

٣٩

تعبت مثيل أنت قالت: أريد. ال قلت: تخرج؟ ألن والشمسساطعة، أحد اليوم العجوز: قالت
الزرقاوان، الواسعتان العينان املعرض. فتاة وجه يف أفكر وأنا الشاي رشبت الحياة. من
رسفانتس. حياة قصة قرأت الشهوانيتان. الشفتان الناعم، الشعر به يُحيط الذي الوجه
مرتبطة عصبيًة حالًة حياته مطلع يف عانى كيخوتة؛ دون مغامرات تقريبًا نفسها هي

الشديد. بالتدين
الدموع تدافعت املراهقة. عن بلغاري الحرة. الطيور فيلم املجاورة. السينما إىل خرجت

ساَقيها. إىل يتطلَّع وهو واملراهق املرأة مشهد يف عيني إىل
أنِت قلت: انفردنا عندما مرحبة. العجوز استقبلتها متأخرة. تاكيس مادلنييف جاءت
رائحة. بال نظيفة رقيقًة كانت سترضبني؟ وقالت: مالبسها خلَعت الرضب. تستحقني
يدها رفعت جسمي. كل يف شاملة بهزة جئت مجهود. بعد أدخلته قليًال؟ تحبني هل قالت:

ماريو. حلق إنه قالت فيها. املثبت الحلق أطريت أذنها. إىل

٤٠

قصائد مجموعة به األدبية) (الجريدة جازيتا ليرتاتورنايا من قديًما عدًدا هانز أعطاني
رضيت السلطة إن قال األمل». قارة من «قصائد عنوان تحت يوفتوشنكو، املتمرد للشاعر
يف يقيض وصار للصحيفة ا خاصٍّ أدبيٍّا مراسًال عيَّنته فقد عنها، ريض هو أو أخريًا عنه

بالدها. بني ًال ُمتنقِّ السنة يف أشهر عدة الالتينية أمريكا

٤١

هذا يف بها كالعهد مغلقة التدفئة ألن باردة والحجرة مستمرة بصورٍة يهطل املطر كان
بوجودي زويا تعرف السقفحتى لييضء أعىل إىل املتحرك املصباح رفعت العام. من الوقت
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مرات عدَّة وتقلَّبُت جيًدا تغطيت ورقدت. النور أطفأت ساعتني بعد زيارتي. يف فكرت لو
ألول حيٍّا رأيته بأبي. مضطربة أحالًما حلمت ومنخفضاتها. األريكة مرتفعات مع للتكيف
أكرب يل يُحرض أن فيها منه أطلب ورقة له تركُت أوروبا. يف امرأة إىل ذاهبًا أنيًقا، مرة،

البوليسية. الروايات من ممكنة مجموعٍة
قد أكون أن خشيَت إنها فقالت نهرتها الباكر. الصباح يف عيلَّ الباب العجوز فتحت
نائًما الصباح يف سكانها أحد وجدت أن سبق وإنها والكهرباء، اإليجار أدفع أن دون غادرت
تنتظري أن يمكن كان بحدة: قلت عليه. ما يدفع أن دون وغادرها حقيبته فوق ورأسه
خزانتها وفتحت الغرفة دخلت ثم تتنفس. أن تريد وأنها حرة أنها صاحت أستيقظ. حتى

متآكلة. قديمة أطباٍق من بها ما تُحيص وأخذت الحقرية

٤٢

عن افرتقت أنها ذكرت التي وإيزادورا ومادلني وهانز أنا مطعم: يف العشاء تناولنا
إىل مبارشة وذهبنا مساءً العارشة يف يوَمني بعد أخرى مرًة التقينا الربازييل. صديقها
وسادة فأعطتني معي، سيبيتون أصدقائي إن لها قلت باسمًة. العجوز استقبلتنا غرفتي.
ونمت وإيزادورا، لهانز الحجرة طَرف األرضيف عىل بطانية بسطت إضافيتنَي. وبطانيتنَي

األريكة. فوق ومادلني أنا
ونهضُت إليهما سأنضمُّ أني مازًحا أعلنت ثم األرض، من الصادرة األصوات إىل أنصتُّ
االقرتاب. من إيزادورا حذَّرتني تبكي. أن وأوشكت ذراعي من مادلني أمسكتني جالًسا.
موجودة. العجوز تكن لم هانز. وجه عىل الخجل من نوع وظهر الصباح يف واجمة بدت
إن قائلة معها نائم وأنا هزَّتني لقد هامًسا: يل قال اإلفطار. نُعدُّ املطبخ يف وهو أنا وقفنا
والروسية األملانية التقيتها، حتى ناقصة الجنسية تجربتي كانت أضاف: بجنس. ليس هذا
لم إذا تمزقك تكاد الالتينية األمريكية والرضاء، بالشكر الجنسية الرجال منح تستقبالن

أشبع. لم ببساطة: وتقول تلتذ،

٤٣

بعيد احتفلنا معسكره. إىل زوجها سفر بعد األبشجيتي إىل أمها منزل من زويا انتقلت
حاول كيف يل روت ِفرَعونيٍّا. سواًرا ألهديها إليها ذهبت عندما بمفردها كانت ميالدها.
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أن أرادت وعندما لهانز. دائًما بسهولة نفسها تُقدِّم أنها يصيح وهو اغتصابها األذربيجاني
إنها فقالت أسفي، عن أعربُت األخرى. هي فرضبها لحمايتها تاليا فتصدَّت َرضبها تطرده
احتضانها يف شديدة برغبة وشعرُت أحمر ووجهها قليًال ثملًة كانت أحبها. أنني متأكدة
لم إنها قالت أسفل. إىل أعىل من شعرها وتحسسُت رأسها عىل يدي وضعُت وتقبيلها.
معه موعد عن تأخرت عندما غضب وإنه إليها، يحتاج ال أنه أدركت ألنها هانز تحب تَُعْد

فالديمري. السكري الطالب مع كانت بأنها واتهمها

٤٤

وعيلَّ أفضل مسكٍن عىل للحصول جاءها الدَّور إن قالت طيبة. معنويٍة حالٍة يف العجوز بدت
جبينها فقطَّبت مازحتها البوتاجاز. بجوار مقعدها يف جالسة كانت للمغادرة. أستعدَّ أن

تخطط. ألنها مشغول رأسها إن قائلة
واشرتيت الشابكا، بدون خرجت ظهًرا. الواحدة يف باملجيء وعدتني مادلنيقد كانت
أول وعدتني قد زويا وكانت الرابعة. حتى أنتظرها ظِللُت الحجرة. ورتَّبت وبرية لحًما
تأِت لم لكنها انتظارها، يف النافذة من أتطلَّع وأنا أعمل جلست بالليل. عيلَّ تمرَّ أن أمس

تهيجت. كلما تؤملني الربوستاتا زالت ما األخرى. هي

٤٥

قد زويا كانت إذا سألني هانز. التقيت الصحف. بعض ألُحرض األبشجيتي إىل ذهبت
منزيل. يف زارتني

أحمر نبيٍذ زجاجة وفتحت السالطة أعددت للحضور. ودعوتها بمادلني اتصلت
ذات منعشة موسيقى كورساكوف؛ لرمسكي بهيج» «احتفال أسطوانة أدرت بلغاري.
معه تتداخل أن بعد الفرح من قمة إىل ويتصاعد بطيئًا خافتًا يبدأ لطبٍل متوتر إيقاٍع
يل قالت للمضاجعة. متحمسة تكن لم لكنها املرة، هذه جاءت الرشقية. والنغمات اآلالت
ملاذا سألتها: مذهوًال. إليها تطلَّعت إجهاض. عملية أجريت لقد بخبث: إيلَّ تنظر وهي
ردَّ انتظَرت ماريو. قالت: إذن؟ كان من قلت: السبب. تكن لم ألنك قالت: تخربيني؟ لم
مسكٍن إىل ا رسٍّ أخذتها الروسيات زميالتها إحدى إن قالت الصمت. لزمت لكني مني فعل
تعرَّضت أيام وبعد الصالة، يف العمليات فراش وكان اإلجهاض، عملية إلجراء غامض

57



الجليد

امتألت الصالة وبأن الفراش باختفاء وفوجئت املكان، نفس إىل وحدها فذهبت لنزيف
به مسموح فهو ا، اإلجهاضرسٍّ بعمليات تقوم عصابات هناك قالت: بت. تعجَّ عادي. بأثاٍث
مكان أو األهل إبالغ يتم ال كي هناك إىل الذَّهاب يستطعن ال وكثريات املستشفيات يف فقط
ألن قالت: بذراَعيها. أحاطتني بلدها. إىل ألعادوها باألمر معهدها مديرة علمت لو العمل.

بقوة. جاءت ثم ساقي عىل نفسها حكَّت ترضبني؟

٤٦

يف وقبَّلتني السوار عىل أخرى مرًة شكرتني ُمتَعبة. بدت مساء. التاسعة يف زويا زارتني
نبيذًا ترشب أن عليها عرضت غبار. من عليه ما لتزيل بإصبعها جبينها دعكت وجنتي.
سألتني: أذنها. خلف إىل شعرها خصلة وأزاحت ماكر تعبريٌ وجهها عىل ظهر فودكا. أو
مني تبدر حركة لكل منتبهة وهي جالًسا، أو واقًفا الوقت َطوال أتحرك كنت ملاذا؟
أعلنت الليل منتصف يف اإلنجليزية. اللغة دروس مراجعة يف ساعدتها شيئًا. تتوقع كأنها
األبشجيتي. يف قالت: ستبيتني؟ أين سأوصلك. متأخر. الوقت قلت: االنرصاف. يف رغبتها
حتى رافقتها هنا. فتعاَيل تتمكني لم إذا قلت: الدخول. من سأتمكن قالت: مفتوحة؟ قلت:
يف أحتضنها أن تتوقع كأنها مني حركة لكل ومنتبهة عينها بركن تراقبني كانت املصعد.

لحظة. أي

٤٧

تراني أن تريد ال أنك أعلم أنا قالت: منها. طلبُت كما السادسة الساعة يف مادلني تَْلفنَت
إىل معها ذهبُت البلشوى. أمام اللقاء عىل اتفقنا الجراحة. بعد اآلن مفيدة لست ألني
بينهما. مشاكل رائحة وشممت أوكرانيا. من عادت قد زوجته تكن لم الحكيم. عبد منزل
تجيد طويلة وفتاة إيما، وتدعى غليظتنَي شفتنَي ذات العمل يف له وزميلة هو معه سِهرنا
يف عليها تعرفت أن سبق الريسا، تُدعى الالهث الرسيع الكالم عن تكفُّ ال اإلنجليزية
َعالقة لها إيما أن من وحذَّرني املطبخ إىل الحكيم عبد أخذني القاهرة. مكتبات إحدى
واالعرتاف للبرتول أمريكية رشكة تأميم أعلن القذايف إن قال (املخابرات). ب ج. ك. بال
ضد إليها يدعو التي الثالثة النظرية عن بسخرية تحدثنا الرشقية. أملانيا بجمهورية
من جامدة بقوالَب يتمسكون الذين الرجعيني بالشيوعيني أسماهم من وضد الرأسمالية
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تنفرد بأن وتنتهي ألحدنا يرمز رقًما فتاة كل فيها تختار لُعبة اقرتح سكرنا عندما املايض.
بحماسوضغطت الفم قبالت بادلتني وقبَّلتها، املطبخ إىل إيما أخذت مرتني. فزُت بالفائز.
آخر التقينا منذ بها أتصل لم ألني عاتبتني التي الريسا مع املثل فعلت ثم بساقي. عليها
لكن جميًعا ضحكنا الجماعي. الجنس نمارس أن ضاحًكا واقرتحت الصالة إىل عدنا مرة.

الفتاتان. انرصفت ثم الحمام. يف واختفت انزعجت مادلني
رقدت أن بمجرد كريهة رائحًة شممت الصالة. أريكة فوق مادلني مع الليلة قضيت
تكن ألم قلت: ورق. عىل تعثر لم ألنها التواليت بعد تغتسل لم بأنها اعرتفت جوارها. إىل
تفعلون. كما أستخدمها كيف أعرف ال ولكني زجاجة، هناك أجل. قالت: مياه؟ هناك

ونمت. ظهري أعطيتها

٤٨

مني وطلبت عني. حدثتها ابنتها إن واهن بصوٍت قالت أمها. عيلَّ فردَّت لالريسا تَْلفنُت
متأخرة جاءت املدينة. وسط يف اللقاء عىل فتواعدنا السماعة لها أعطت بها. أعتنَي أن
القاهرة يف دائًما ذلك تفعل كانت أنها تذكرت االنرصاف. عىل أوشكُت أن بعد ساعة ثلث
كشف اللون أحمر قصري كاروهات جوب يف كانت السفارة. بواسطة مراقبة بأنها وتحتجُّ
قالت كالينني. بروسبكت يف مشينا ضيق. وَخْرص ممتلئنَي وِردَفني جميلتني، ساقني عن
عندما العجوز، عن حدثني قالت: مسكني. إىل ونذهب طعاًما نشرتي قلت: أين؟ إىل الهثة:
العواجيز. من هي نوع أي أعرف أن أردت عجوز مع غرفة استأجرت إنك التليفون يف قلت
الفكرة. إىل ملت مطعم؟ أو مقًهى ما؛ مكاٍن إىل نذهب أن األفضل من أليس برهة: بعد قالت
للذَّهاب متأخًرا الوقت يكون ذلك وبعد بحديثها رأيس ستصدع لكنها ورشاب جيد طعام
آخر أتذكر قالت: سنرى. تحبني، كما قلت: روبًال. و١٢ ١٠ بني خرست وأكون غرفتي، إىل
الروبالت أنفقت قد كنت أنني السبب قلت: توصلني؟ أن رفضت ثم ينا وتعشَّ التقينا مرة

جيبي. يف التي العرش
واملرأة البدائي السلوك والجنس، النفس وأمراض الصحة عن طويل حديٍث يف دخلنا
والرجل ومعقًدا، الجنيسصعبًا اللقاء تجعل التي الحضارة وقرشة شاتريل وليدي الباردة
ميول لديه أو رأسه يف مثالية صورٍة عن يبحث إما إنه قلت النساء. بني كثريًا يتنقل الذي
للشيوعية. األسمى الهدف إنه الجسدي، للقاء وتهذيب ارتقاء عملية الحب إن قالت مثلية.
أن املرأة من ويريد مستبد ألنه به َعالقتها قطعت إنها قالت األرمني. صديقها عن سألتها
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غري ولكنها بالضبط، قالت: جنسيٍّا. ناجحًة العالقة كانت إذا ال؟ ولم قلت: له. تابعة تكون
أولجا صديقتها عن سألتها الشخصية. متعته بغري يهتم ال فهو أنانيته، بسبب ناجحة
ومع عاديته. الوجه شاحبة الحجم ضئيلة وكانت القاهرة. يف أيًضا عليها تعرفت التي
عودتها منذ منهارة أولجا إن الريسا قالت الوقت. َطوال املرصيون الشبَّان بها أحاط ذلك
غرفتها يف الوقت طول وتقيض بها، يهتم أحد وال مكان أي إىل يأخذها أحد ال مرص، من
وكانت ناهد. صدٍر ذات الجسم رشيقة كانت األخرى. صديقتها سفيتالنا تذكرنا نائمة.
لقد اآلن، عليها تتعرف لن قالت: جميلة. كانت فقد خيالء يف الرأس مرفوعة دائًما تسري
ألن البكاء عىل موشكة دائًما وتبدو كثريًا، وزنها وازداد طفلني. وأنجبت برويس تزوجت

يرضبها. زوجها
أو ١٠ قالت يكلف؟ كم سألتها: نقود. معك كان لو موسكفا مطعم إىل لنذهب قالت:
وقطعة كبيًكا ١٨٠ ثمنها بلغاري أحمر نبيذ زجاجة اشرتيت أستطيع. ال قلت روبًال. ١٥
عندما ستوصلني قالت: املنزل. إىل ذهبنا بارد. لحم وقطعة بالبيض محشوة كلباسا
يعنيني. ال هذا قلت: الجنتلمان. واجب هو هذا باإلنجليزية: قالت ملاذا؟ قلت: أغادرك.
إننا أخرى، مرًة أعود ثم آخرها إىل املدينة أول من آخذك ألن معنى ال قلت: ملاذا؟ قالت
طويًال. عندك أبقى لن إذَن قالت: ثم أساسية. قضيٌة إنها فقالت الصباح. يف نعمل جميًعا

تشائني. كما قلت: العارشة. قبل سأنرصف
يف العجوز كانت املنزل. إىل وذهبنا الجديدة األغطية فأخذت باألبشجيتي مررت
وضعت ثم املطبخ. إىل الذَّهاب أتحاىش وأنا املائدة أعددت عوينات. ذات أخرى مع املطبخ
صديقتها: وقالت العجوز. ت فُرسَّ لهما وأخذته القديمة أطباقها من طبق يف لحٍم قطعتَي
العجوز جاءت ونرشب. نأكل وبدأنا الريسا إىل عدت كأًسا. لها مألت يُرشب؟ ما لديك هل
هاته تكره إنها الريسا قالت علينا. الباب وأغلقت وتنام. صديقتها ستطرد إنها وقالت
النوافذ يغلق دنيء، هكذا أباها وإن فيسكت، تطعمه الذي كالكلب العجوز وإن العواجيز،
من إنه قالت مهنته. عن سألتها وحش. هناك، وملاذا هنا ملاذا املوضوعة: األشياء عن ويسأل
أطفال، بثمانية تُعنى ويرتكها أمها ليُحبِّل ويأتي البالد خارج دائًما الكبار، البحار علماء
من تتمكن لم متدينة وألنها جنيس؛ إشباٍع عىل تحصل لم قالت: كيف؟ قلت: حياتها. ر دمَّ

موته. وتتمنى أباها وتكره ا جدٍّ بأمها مرتبطة إنها قالت غريه. أحد مع َعالقة إقامة
معي، الليلة وتقيض تبقي أن األفضل لها: قلت ستذهب. إنها فقالت األكل من انتهينا
نُتلفن نزلنا تنتظرها. أمها إن وقالت تعارض لم يشء. بيننا يحدث أالَّ كبري احتماٌل وهناك
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أنصتت حالك؟ كيف صديقتي، عند الليلة سأقىض ماموشكا، أمها: دلَّلت الكشك. من لها
أخرى؟ مرة بابا أهو قالت: ثم برهة

العجوز فتحت مالبيس. وخلعت الحمام ودخلت الحجرة باب أغلقت جديد. من صِعدنا
لم قلت: الليلة؟ هنا ستُبقيها هل مرتفع: بصوٍت قالت باٍل. داخيلٍّ قميٍص يف وكانت الباب

لصديقتك. يشء كل سأروي غاضبة: بلهجٍة قالت أفهم.
فدخلتها ا جدٍّ مبللة وجدتها مالبسها. خلعت انرصافها. بعد األريكة عىل استلقينا
شعرت املدهنتني. شفتيها طعم فمي ويف نمت أن لبثت وما برسعة. وانتهيت بسهولة
بأصابعها املحاولة عاودت الصباح ويف نتيجة. دون الحياة يفَّ لتدبَّ تتحسسني بأصابعها
العاري جسمها تفاصيل يف تتمعن كانت بينما مالبيس وارتديت استحممت جدوى. دون
جميل. إنه قلت جسمها، يف رأيي عن وسألتني مختلفة أوضاًعا اتخذت غريب. إعجاٍب يف
أن أصدقائي أو أنا أستطيع كنت إذا وسألتني املرتو. محطة إىل بالباص أوصلتها
أفعل. لن أني واثق وأنا بها باالتصال وعدت األمريكي. للكونرست بطاقات لها نشرتَي

٤٩

ترسق أن معها: معركة توقعت األبشجيتي. إىل والعودة العجوز منزل مغادرة موعد حان
املائدة غطاء ة بُحجَّ األقل عىل نقود. ابتزاز تحاول أو يشء، برسقة تتهمني أو شيئًا مني
حملته فيما حتى تدقق ولم هذا من يشء أيَّ تفعل لم لكنها مني. تمزَّق الذي البالستيكي
ودَّعتها كامًال. روبًال تطلب أن يمكن وكان النور، ثمن كبيًكا ٥٠ طلبت أشياء. من معي
األبشجيتي. يف السابقة حجرتي إىل انتقلت جيد. شخٌص وإني لذَهابي آسفة إنها فقالت
ولم العسكري. النمط عىل الرأس شعر حليَق البناء متنَي كان الرويس. الطالب بي ب رحَّ

موجوًدا. ماريو يكن

٥٠

تتمنى إنها قالت إليه. اهتمامها كلَّ هت وجَّ وهانز. أنا وزرناها املستشفى إىل زويا عادت
زوجها. فعل كما املستشفى خارج جولة يف ويصحبها مرًة أحدنا يزورها أن

بشتاء ذكَّرني رائًعا الجو كان الغاربة. الشمس أشعة ظل يف ينا تمشَّ تركناها أن بعد
بمفرده وأصبح خاصٍّ مسكٍن إىل األبشجيتي من انتقال وحامد فريد إن قال القاهرة.

وافقت. منا. لكلٍّ واحٌد مكتبان، عندنا قال: معه. أسكن أن وعَرض
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الفراش وأزلنا النافذة. يسار عىل الفراش لنفيس اتخذت غرفته. إىل حاجيَّاتي نقلت
التقيت واقتسامها. نفقاتنا توحيد عىل واتفقنا الخشبية. الِخزانة فوق ووضعناه الثالث
عادية. بصورٍة معه وتكلمت ُمحَرًجا بدا الكافيرتيا. إىل سويٍّا هبطنا الكوريدور. يف ماريو
هو فيها، شيئًا يُشبع منا فكلٌّ االثنني، نحن تُحبُّنا مادلني إن فجأة قال الطابور. يف وقفنا

أباها. أشبه وأنا أخاها يشبه

٥١

وبدينة أربعينية شقراء وهي تاتيانا، املعلمة كانت الليل. منتصف يف ساخًطا هانز جاء
الروسية. بالطريقة بطتني أعدَّت إنها قائلًة الرابعة الساعة يف منزلها إىل دعته قد بعوينات،
جالسة وجدها العارشة. الساعة يف إليها وذهب إيزادورا. مع موعد عىل كان ألنه عليها تأخر
ويتوقف ا، جدٍّ شخصمهمٌّ أنا كأنما يل: قال آخرين. ين مدعوِّ مع تنتظر البارد الطعام أمام
فانرصفت غاضبة الصمت املعلمة ولزمت باظت العزومة أن والنتيجة وجودي، عىل يشء كل

رؤيتها. يف برغبة يشعر ال إنه قال زويا. زيارة يجب كان قلت: قليل. بعد

٥٢

استقبلني الرسمية. األوراق بعض ألمأل خليبني شارع يف املرصية السفارة إىل ذهبت
الحائط عىل كبرية خارطٍة إىل اهتمامه ه وجَّ الوقت. بعض وتجاهلني القامة طويل شخٌص
غري قلت: عنا. تخلَّوا لقد لحظة: بعد قال بها. نقطة عن يبحث وأخذ السوفييتي لالتحاد
أن يريدوننا ال قال: املرصي؟ الجيش بناء إعادة من أكثر منهم املطلوب هو ما صحيح،
إن ثم جيًدا، لها نستعدَّ لم بحرٍب نغامر أن يريدوننا ال إنهم قلت أرضنا. لنستعيد نحارب

يرد. أن دون طويًال إيلَّ تطلَّع مقنع. غري الحرب يف سجلنا
لوََّحتها وبرشة رائع صدٍر ذات الجسم قوية امرأًة لحظُت املرتو يف عودتي أثناء
بارزة مؤخرٍة ذات أخرى امرأًة رأيت البكاء. مشارف إىل فيها رغبتي وصلت الشمس،
تبعتها زواج. خاتم إصبعها يف خاٍل. مكاٍن يف تجلس أن ورفضت الزحام يف نفسها حرشت
لَّم السُّ أسفل زحام إىل أرسعت بها، يحتك عمن تبحث أنها أدركت املركبة، غادرت عندما
ثم ضيق، يف حولها تتطلَّع وهي واستقلَّته السفيل املرتو إىل نزَلت خلفها، وأنا الكهربائي

طريقي. يف ومضيت تركتها الركاب. من عدد احتشد حيث الهبوط باب إىل اتجهت

62



١٩٧٣ موسكو

٥٣

فودكا زجاجة حامَلني السوريان وحميد رشيف زارنا عشاءً. وأعددنا الحجرة هانز رتَّب
البكر وأن خلوة. يف االعتكاف عىل عزمه أعلن القذايف رشيفأن ذكر فريد. بتخرُّج احتفاًال
للعمل ميثاًقا الشيوعي الحزب سكرتري محمد عزيز مع ع وقَّ العراقي البعث لحزب ممثًال
االتفاق سيستغلون إنهم حميد قال والتقدمية. الوطنية الجبهة يف العمل ولقواعد الوطني
فتاته عن رشيف حكى عليهم. يقضون ثم الشيوعيني عن ممكنة معلوماٍت أكرب لجمع
موسكو يف إقامة ترصيح تحمل ال ألنها لنفسها اإلجهاض عمليات تُجري التي مارينا
إىل تحتاج التي الرسية الجراحة غري أمامها وليس مستشفى، إىل االلتجاء تستطيع فال
وقال الوجه. زرقاء فرآها مرًة استيقظ وإنه الدم، ليمتصَّ أنبوبًا تستخدم إنها قال نقود.
وهددت فرفضت أخرى فتاًة ليستقبل الغرفة تغادر أن صديقته من طلب مرًة إنه حميد
وبعد ساعة ربع مرَّ فودكا، يرشب وجلس الحمام دخلت انتحري، هيا لها: فقال باالنتحار
طلب الفراش، فوق وارتمت ستموت إنها وقالت الحمام من شاحبة خرجت ساعة نصف
الفودكا يرشبون جميًعا جلسوا ثم أسعفوها وسائق، وممرضة طبيبة جاءت اإلسعاف، لها
زوجته يرى أن دون الحياة يستطيع ال ألنه دمشق إىل سيسافر إنه وقال ويثرثرون.
أن بعد انرصفوا دامعتني. بعينني فريد صديقة إيرما إلينا انضمت صورهما. أرانا وابنته.
التقت إنها قالت هند. جاءت املائدة أرتب كنت وبينما االنتهاء. عىل الفودكا زجاجة أوشكت
الرويس. بالطالب َعالقتها بسبب عنها يقوالنه ما تعرف وإنها لَّم، السُّ عىل وحميد رشيف
قالت: الجسدية. الَعالقة من تعريف أن يمكنك قلت: أعرف. ال قالت: تحبه. كانت إذا سألتها
أثناء للرقاد آخر شكًال أتصور ال أخرى، يف وهو غرفة يف أنا تسمح، ال املكان ظروف
ال كثرية أخرى أشكاٌل طبًعا هناك ، ركبتيَّ وأرفع ظهري عىل أنام أن غري الجنس ممارسة

بأنفسنا. ننفرد ما نادًرا ألننا استكشافها نستطيع

٥٤

العاريتنَي ساَقيها ل أتأمَّ وأنا لها فتحت الغرفة. باب فريا طرقت عندما أعمل بمفردي كنت
جوب. امليني يف غادية رائحة وهي دائًما بنظري أتابعها وكنت القصري. جوب امليني يف
روج كان بالروبل عادت وعندما خارجة، وهي تردُّد يف احتضنتها روبًال. مني اقرتضت
قضيت الربوستاتا. آالم وعاودتني الكوريدور. إىل صحبتها قبلة. من ربما ممسوًحا، شفتيها
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برية، زجاجة رشبت بالتعب. شعرت ثم كعادتي. قليًال اآللة عىل كتبت الحجرة. يف النهار
يل حكى له. وإفطار يل غذاء الطعام. هانز شاركني بالبصل. بيًضا وأعددت قمت ثم
معهما ينام أن منه طالبتنَي قدميه تحت فتاتان ركعت وكيف النسائية تجاربه بعض عن
الفراش عىل وتمدَّد لها انصاع الرغبة. من تتمزق ألنها األخرى مع ينام أن إحداهما ورجته
شاعًرا وقام فوقه. ورقَدت جاءت ثم ت وتمشَّ أذعنَت . وتميشَّ مالبسك اخلعي لها وقال
محيش الروسية املرأة استخدام عن حدثته إنها قال انرصف. ثم تغسله وجعلها بالقرف
سيارة يف جاءته الوزير، ابنة الطالبة التقى إنه قال اإلجهاض. إلجراء الساخنة بالكاشا
زوَّجاها أبويها وإن شيئًا. يفهم ال جحش إنه أبيها عن وقالت بالالسلكي، مزودة خاصة
نائًما كان كيف يل روى الحكام. يسكن حيث ديمرتوف شارع يف شقة وأعطياها برسعة
كيف ثم فراشه. حافة عىل جالسة وهي مباليًا ال إليها تطلَّع وكيف توقظه. زويا وجاءت
وطلب رأسه. خلف ويداه يتأملها راقد وهو تتحسسه يدها ومدَّت فيها. شديدة برغبٍة شعر
وفتح جانبه. يف فمسحتها الباب بجوار املهمالت سلة إىل مضت ثم بلعابها. تبلله أن منها
يدها. إليه فقدمت زويا، هالو قائًال: ليصافحها يده مدَّ توماساألفريقي. ليدخل الباب

٥٥

وطلب مساءً. الثامنة الساعة يف للعشاء هانز تدعو تاتيانا املعلمة إن الكازاخي إريك قال
صديق إحضار يستطيع كان إن وسألها لها هانز تَْلفَن خمر. زجاجة معه يأخذ أن إليه
بعد نراه لن إننا قائًال مًعا نلعب أن أرصَّ النرد. صندوق حامًال العراقي عدنان جاء معه.
الربيوسكا. يف خمر عن يبحث هانز خرج أيام. خالل نهائيٍّا العراق إىل سيعود ألنه اآلن
والقيء البول رائحة أتتنا انتظارنا. يف الكازاخي وكان تاتيانا، منزل أمام التقينا ثم
متأنقة تاتيانا استقبلتنا السميك. بالجلد املغلفة الشقق بأبواب مررنا َرج. الدَّ نصعد ونحن
إىل قدَّمتنا الروس. كأغلب رمادية أسنانها كانت اللون، أزرق بخط عينيها أحاطت وقد
فالنتني وزميله الشارلستون، والبنطلون املشجر الحريري القميص ذي فلوديا ضيوفها:
لودا الصغرية، كالدبابة قديم رويس برتانزستور يعبث كان الذي الشوارب ذي الضخم
رأسه شعر له وسوَّت فلوديا جوار إىل جلست التي املمتلئ والجسم الناعمة الشفايف ذات

وجنته. يف قبَّلته ثم بأصابعها
من تعبريًا أن ولحظت أبيض نبيذًا رشبنا سعيدة. وبدت الطعام تاتيانا أحرضت
أشبه أني كثريون يل أكد فولوديا: قال عندما هانز وجه عىل ظهر والعداء التعايل
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تاتيانا قالت ذلك. له ذكرت التي هي إنها قال خجًال. بوجهها لودا أشاحت الَفرنسيني.
بحثًا الربيوسكا محالت بني كله اليوم قىض هانز إن الروم زجاجة إىل تشري وهي بفخٍر

الكوبي. الروم وهذا الروسية واملرشوبات األنبذة غري يجد ولم ويسكي، عن
األورال. يف الشيوعية) الشبيبة (منظمة الكومسومول بوريسسكرتري إلينا انضم
التليفون. فوق بوريسوسادة وضع املرسح. إىل ذَهابها بسبب معتذرة إريك صديقة تَْلفنَت
مثل ففي تسجيل، عملية أي عىل للتشويش قال: السبب. عن همًسا هانز من استفرست
عليه ردَّت يشء. كل يف أتحكم هنا أنا للودا: يقول سمعته األلسنة. تنطلق السهرات هذه
حربيٍّا فيلًما يشاهد مرة كل يف إنه وقالت أبيها عن تاتيانا تحدثت يشء. كل ليس : تحدٍّ يف
نخب مًعا نرشب أن مقرتحة ذراعي تناولت كذلك. تكن لم الحرب لكن جيد فيلٌم إنه يقول
ثم لودا مع رقصفلوديا لنرقص. املائدة أزاحت القبالت. وتبادلنا ذراعينا شبكت األخوة.
االكتئاب. أو التعب من يشء عليها بدا ساعة. نصف بعد وظهرا الداخلية. الحجرة يف اختفيا
قالت هناك. وباتي األبشجيتي إىل معي اذهبي لها: قال لهانز. النظرات تختلس وملحتها
بدأ فال. وإال رول آند روك إما وقال: الرقص رفضفالنتني تفعل. لن لكنها ذلك تود إنها
بجسم شعرت تاتيانا. مع ورقصُت لودا مع رقص مرحة. شخصيٍة عن بوريسيكشف
لك بالراحة شعرت لقد ميالدي، عيد يف عندي تأتَي أن يجب قالت: كثرية. أجزاء يف مرتهل
تدخل ميالدها. عيد يحرض أن يريد ال إنه قالت جرسلهانز. هذا أن فهمت نظرة. أول من
إلعفائه التدخل تستطيع إنها قالت عميل. تدريٍب بفرتة مرتبط إنه قائًال الحديث يف هانز

منها.
فنهض الفيوليت. قالت: له. تُفضِّ الذي الداخلية املالبس لون عن لودا فالنتني سأل
إىل بوريس خرج بنفسجية. داخلية مالبس لديه كانت إذا عما وسأله لشخٍص وتلفن
إىل فوًرا العودة ويريد موسكو يف أيام ثالثة بعد بامللل يشعر إنه قال فتبعته. البلكونة
قهوة لودا وصنعت الثلج. إيريك أعدَّ أن بعد الكوبي الروم نرشب بدأنا وطفله. زوجته
بعويناتها دفعت ثابتة. َعالقة عن تبحث لودا إن تاتيانا: يل همست باملاروجنا. احتسيناها
إن ثم رأيه، يغري أن يمكن لحظة أي ويف ثابت غري هانز أن أدرك أنا وقالت: الخلف إىل
كان لو جانبه: من ساخر تعليٍق لبوريسبعد قلت مختلف. عندي (املزاج) الناسرتيينبا
الواقع بني الفارق حول نقاًشا أثرت هانز. أيدني رائًعا. األمر لكان مثلك الشيوعيني كل
أن يجوز وال بنا يرتبصون األعداء بوريس: قال والكتب. الصحف يف يكتب وما ومشاكله
ال إنه قال أنفسكم. عن تعلمون مما أكثر عنكم يعلمون إنهم قلت عيوبنا. لهم نكشف
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طفلها عن شيئًا تقول تاتيانا سمعت زمالئه. مع األورال يف هكذا يتحدث أن يستطيع
السابق. زوجي أقصد قالت: فاستوضحتها.

الدولة له تُقدِّم لأللبان كبريًا مصنًعا أدير أنا بأصابعه: شاربه يمسح فالنتنيوهو قال
وعائالتهم، العمال آالف عام كل إليه يذهب األسود البحر عىل مصيف عندنا اإلمكانيات. كل
باالسم، أغلبهم أعرف عامل آالف خمسة عندنا منه، شرب كل أعرف حياتي، هو املصنع
ونبيع موسكو خارج مزرعتان فلدينا الطعام، من كفايتهم لهم أوفر جيًدا، بهم وأعتني
وناٍد لأليتام وملجأ ومدرسة مساكن أيًضا عندنا مدعمة، بأسعاٍر والَخرضاوات الفواكه
ضاحًكا: أضاف مبكًرا. سيستيقظ ألنه لالنرصاف مضطر إنه قال ثقافة. وقرص ريايض
فرتات: بثالث يمر العمل إن فقال يقصد، عما استفرسُت السخونة. مرحلة يف اآلن املصنع
العمل جو يبدأ الثانية ويف الفودكا، من منهكني العمال فيها يكون األجور توزيع عقب األوىل
مليئًا اإلنتاج ويكون الخطة إلنجاز العمال يلهث الشهر نهاية قرب الثالثة ويف التسخني، يف

بالعيوب.
ال إنها قالت بهم، ضيقها عن تاتيانا وكشفت وفالنتني. ولودا فلوديا انرصف
وال أسبوع منذ فلوديا عىل تعرفت مهندسة وإنها ونصف، شهر من لودا سوى تعرف
انسحبُت ذراَعيه. عىل كثري وشٌم فهناك السوابق؛ أرباب من أنه تعتقد إنها مهنته. تعرف
صديقة مع لنخرج الغد يف لها أُتلِفن أن تاتيانا مني طلبَت هانز. تارًكا الثانية الساعة يف
وأنا رائع، صيفي الجو تاكيس. أنتظر خارجها وقفت املرتو، محطة إىل املنزل غادرت لها.
الشاب إليه فأرسع التاكيس جاء وامرأته. قليًال ثِمل شابٌّ إيلَّ انضم تماًما. ومنتبه منتٍش
السائق. بجوار املرأة جلست أدخل. أن فيه ُمباَلغ احرتام يف يل وأشار الخلفي الباب وفتح
تستأذن؟ لم ملاذا وقالت: املرأة إليه تحولت له. أشعلتها سيجارة. قليل بعد الثمل مني طلب
تمر اليوم قال: انتحر. الذي الشاعر قلت: ماياكوفسكي؟ تعرف هل سألني: ضحكنا.
الوطن: وليننيوعن الروسية اللغة عن قصائده من أبيات بعض ردَّد ميالده. عىل سنة ٨٠
يريد واحد كل اآلن ب: عقَّ سوفييتي.» سفر جواز فلديَّ واحسدني، العالم أيها إيلَّ «انظر

ليربح. جواًزا
وعنَّفتني. الديجورنايا فتحته مرات. عدة فطرقته مغلًقا األبشجيتي باب وجدت

ونمت. جوربي غسلت غرفتي. إىل بطء يف صعدت
طماطم وقطعة بيضات ثالث أكلت جيدة. معنويٍة حالٍة يف كنت الصباح يف
مع سنقضيه الذي اليوم يف أفكر وأنا دخنت والقهوة. الشاي رشبت ثم واستحممت.
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ذكرت باردة. وبلهجٍة ضيق يف عيلَّ فردَّت الواحدة الساعة يف لها تلفنُت وصديقتها. تاتيانا
خرج إنه فقالت هانز عن سألُت بأس. ال قالت: الحال)؟ (كيف ديال كاك وقلت: اسمي
مرشوع عن شيئًا تذكر لم ألعالجه. سأنتظره قلت الحلق. يف بالتهاب مصاب ألنه فقط اآلن

العمل. يف وانهمكت الحجرة إىل عدت املكاملة. فأنهيت النزهة
هذا. يفعل ملاذا يدري ال إنه وقال جلس اإلعياء. من حال يف هانز وصل الظهر قبل
بدأ ثم جوارها إىل ورقد فراشها إىل أخذته وإنها نفسه من متقزز إنه قال ماذا؟ تفعل قلت:
رأسه أحاط أعرف. ال قال: تريدها. كنت البداية يف لكنك قلت: فيها. رغبته وفقد يرتجف
بالرعب نشعر الوقت نفس ويف نريدها، التي األم عن وتحدثت قهوة صنعت وبكى. بيديه

علينا. ُمحرَّمة ألنها

٥٦

دقيقة كانت برسالة. إليه لتبعث بغداد إىل مسافر عن تبحث عدنان صديقة جاليا زارتنا
أُعجب لها. صديقة برفقة وكانت فمها. ركن يف وغمازة االبتسام، دائم وجٍه ذات الحجم
أين سألتها للموضة. وفًقا مرتفع بكعٍب حذاءً قدَميها يف رأيت ناتاشا. بالصديقة هانز
قال رينك. نا مستاءة: رددت أين؟ من قلت: الرينك. من إيطايل إنه قالت عليه؟ حصلت
يصعب التي السلع فيه تجد لكن محدَّد، مكاٌن له وليس الرسية، السوق تقصد هانز: يل
اإلطارات من زوج أو املوهري من شال أو إسفنجية لوفة أو الطماطم مثل عليها العثور
أن أيًضا يمكنك جاليا: أضافت النسائية. والجوارب الجلد، من امليني والجوبات اليابانية،

قديمة. وكتبًا غربية وشوكوالتة روبًال، بعرشين أمريكية سجائر كرتونة تشرتَي
فطالعنا قطعناها بطيخة. يشرتي هانز وخرج طعاًما وأعددنا الحماس فينا دبَّ
طعاًما لها يطهَو بأن عدنانوعدها إن قالتجاليا باردة. مياٍه يف وضعناها األبيض. جوفها
الجرامفون أدرت رشبتا. ثم البداية يف الفودكا احتساء رفضتا يفعل. ولم سفره قبل عربيٍّا
«شيب». أسطوانة عىل تعرفت عندما ناتاشا صفقت اليتيمة. الثالث الغربية وأسطواناتي
وإنها بعدنان تُذكِّرها إنها قالت حب). (قصة لافستوري ألغنية بحزن جاليا استمعت
تريد إنها وقالت رافضة رأسها هزَّت تنيس. أن يجب ناتاشا: لها قالت العراق. إىل ستذهب
البحر سوتيشعىل يف أخريًا كانت إنها قالت بذلك. عدنان وعدت ألنها خالية خامسًة كأًسا
عدنان وعدت ألنها ترغب لم البداية يف إنها قالت ذهبِت؟ كيف ناتاشا: سألتها األسود.
أيام. عرشة هناك وقضت لحظة آخر يف رأيها غريت ثم مكان، أي إىل بمفردها تذهب أال
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هانز كان باهتمام. ناتاشا تابعتنا مرح. بيننا ودبَّ مرات. عدة جاليا مع رقصُت
أن هانز يل همس السينما. إىل الذَّهاب جاليا اقرتحت خمول. حالة ويف الرقص عن عازًفا
الباب ُطرق قريبًا. سيسافر ألنه إليها بالذَّهاب أمس إيزادورا وعد إنه قال تثريه. ناتاشا
عليها أشفقت منرصفة. إيزادورا فلمحت النافذة من نظرت قليل بعد الطارق. فتجاهلنا
بانتظارها. وعد قد كان أنه فذكر لهانز، قلت لها. نفتح ال ثم املسافة هذه كل تقطع أن
الباص. يف قالت: عدنان. عرفت كيف سألتها املقدمة. يف وجاليا أنا رسنا الغابة. إىل نزلنا
سألتها: جورجيا. مواطني من جروزيني، أنه فظنت بها التعرُّف طالبًا يدها من جذبها
وسبق والعرشين الواحدة يف إنها قالت خمسة. ال، شهور، أربعة من قالت: ذلك؟ كان متي
تريد واآلخر، الحني بني أباها وترى سنتني، منذ بمفردها تعيش أم، لها ليس الزواج، لها
الحياة عن سألتني املضيفات. بمعهد ذلك بعد لتلتحق سنة ملدة اإلنجليزية اللغة تدرس أن
وإنهم ، مملٌّ الحانوت يف العمل إن قالت عدنان. قال كما ا حقٍّ جميلة هي وهل العراق، يف
الحقيقية. البيانات به والثاني الدولة عىل يعرضونه األول الدفاتر، من بنوَعني يحتفظون
عن سألتها أجوًرا. لنا يدفعون بأنهم يتظاهرون وهم نعمل بأننا نتظاهر نحن وقالت:

الواحد. للدوالر روبالت ثالث قالت: مادلني. مني طلبت كما السوق يف الدوالر سعر
بعد هانز قال األمر. تجاهلنا توصالنا؟ ألن جاليا: قالت تاكيس. يف وضعناهما
ت خفَّ وعندئٍذ خافت بصوٍت جاليا مع تحدثت ثم يقبلها. أن رفضت ناتاشا إن انرصافهما
مثري. جسمها لكن معها، الوقت يضيع ألن مستعد وغري بالضيق يشعر إنه وقال مقاومتها.

٥٧

وبدأت السوريني. وأغلب وفريد حميد سافر كما بمفردي، ورصت أملانيا إىل هانز سافر
إىل واآلخرون أهله إىل ذهب البعض الصيفية. العطلة بسبب الطالب من تخلو األبشجيتي
األبشجيتي. مدخل يف العمومي التليفون من لجاليا تلفنُت للعطالت. املخصصة املراكز
معي وهي هنا بطاقتها نسيَت ناتاشا صديقتك متعثرة: بلغٍة قلت بارد. حادٍّ بصوٍت ردَّت
سافر. إنه لها قلت هانز؟ حال كيف لنأخذها، غًدا عليك سنمرُّ قالت: سنفعل؟ ماذا اآلن،
أن يجب ألني اللقاء إىل واآلن العمل، يف ذلك بعد أو هنا صباًحا فضلك من كلمني قالت:
للعذراء قديمة صورة تحمل كانت مادلني. من بريدية بطاقًة الحارسة أعطتني أجري.
برفقة دوبروفسكي التقيت متثاقًال. لَّم السُّ صعدت أرجوك. واحدة: كلمة وبها الباكية.
العامالت إىل أقرب بمالمح قصرية وهي األرستقراطيني، وبوسامة القامة طويل زوجته؛
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فاعتذرُت. سويٍّا نرشب أن عيلَّ عرض إبطه. تحت فودكا زجاجة يحمل كان القرويات. أو
من كوبًا ومألت سالطة أعددت الحرارة. درجة من ف ألخفِّ ِمرصاَعيها عىل النافذة فتحت
أسطوانة وأدرت األطباق، غسلت ثم لكوبالند. األمم» «لعبة كتاب يف قليًال قرأت النبيذ.

الفراش. عىل واستلقيت اإليطالية» «النزوة

٥٨

ودَّعتنا زميالتها. وإحدى وإيزادورا أنا كنا بلدها. إىل لتسافر املطار إىل مادلني أوصلنا
إيزادورا بها ستلحق الجنوب. يف العطالت معسكر إىل ذهب ألنه معنا ماريو يكن لم باكية،
التواليت يف األسبوع طول تبكي كانت إنها يل قالت املدينة. وسط إىل سويٍّا ركبنا أسبوع. بعد
آالن تمثيل دمياني دميانو فيلم تعرض سينما إىل ذهبنا مادلني. وكذلك هانز، سفر بعد
أذنها داعبُت لحظات بعد مقعدها، ظهر خلف ذراعي ووضعُت متجاوَرين، جلسنا ديلون.
عيلَّ مالت ترتعش. بها وشعرت تتحرك. أن دون أذنها س تحسُّ واصلت تعرتض، فلم
أبشجيتي إىل أوصلتها ثم الفيلم متابعة إىل انرصفنا غرفتك؟ يف نمنا ليلة أتذكر وهمست:

معهدها.
مبتذل، حادٍّ صوٍت خليفة؛ غرفة يف امرأة صوت عىل بالليل مرات عدة استيقظت

السكري. األرستقراطي دوبرفسكي لزوجة أنه تبينت
فتاٌة نظري لفتت وخبز. (قشدة) سليفكا لرشاء الحانوت إىل ثقيلة بُخًطى رست
أسود وجوب الكتف، من تبدأ الساعد فوق طولية فتحاٍت ذي أصفر بلوفر يف رشيقة
ع ليتبضَّ نشاط يف ماضيًا خليفة التقيت عائد وأنا الشمس. لفحته جسد عن كشفا قصري،

الفارغة. البرية زجاجات من (شبكة) سيتكا حمل وقد
أجدها. فلم اتفقنا كما لجاليا تلفنُت

٥٩

لخلو واستغالًال القادم الدرايس للفصل استعداًدا السنوية الجدران طالء عمليات بدأت
بالنفي. أجبت اآلخرين. مثل سأسافر كنت إذا القومندانة سألتني الطالب. من األبشجيتي
مخزنًا. تُستخدم مواجهتها يف أخرى غرفًة عيلَّ وعرضت لدهانها الحجرة إخالء مني طلبت
منتصفها يف وقفت بمدخلها. ُسلَّم درجة يف تعثرت واحد. وبفراٍش نوافذ بال صغرية كانت

باالختناق. شاعًرا
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ويحتسون األرض يفرتشون الدهان عمال كان الكوريدور. يف ورست الغرفة غادرت
إىل ركبت العاملة. الطبقة نحن الفهم، تسئ ال أحدهم: يل فقال أتأملهم وقفت الفودكا،
الثالثية األبواب من دلفت الكتب، ماليني تضم التي لينني مكتبة إىل ذهبت املدينة، وسط
القديمة بطاقتي عرضت ثم املعاطف، كاونرت خلف للبابوشكا وِمعَطفي حقيبتي وأعطيت
سلٍم رأس عىل الوقت. وأضفت دفرت يف باسمي عت وقَّ زجاجي. كشٍك يف مسلح حارٍس عىل
يف أريدها التي الكتب سجلت الخشبية. الكبائن من بحر املقبب السقف وتحت حجري
أنبوب داخل أطلقها معِدنية ُعلبٍة يف فوضعه املختص للموظف أعطيته الكرتون من رقٍّ
إىل انتقلت باٍل. أخَرض بساٍط فوق املطالعة قاعات إحدى إىل مضيت املكتبة. أعماق إىل
غادرت طلبتها. التي الكتب تسلمت االنتظار من ساعة بعد للتدخني. املخصصة الغرفة
النوادل وكان طويل. طابوٍر يف صوفيا مطعم أمام وقفت هًدى. غري عىل ومشيت املكتبة
فاحتجَّ بالدخول أحدهم يل أشار الداخل. إىل ويصحبوهم األجانب ليتصيَّدوا يخرجون
يتوالني أن وأراد األول النادل بنا لحق فتبعته. آخر واحٌد دعاني ثم أمامي. روسيان
تسللت باملايونيز. خضار وسالطة باللحم سوليانكا أكلت يتشاجرا. أن االثنان وأوشك
عند امرأة جانب إىل وقفت الرتام. ركبت كله. جسدي يف الحرارة فدبَّت معدتي إىل الفودكا
بمظلٍة تمسك كانت باألصباغ. امتالئه رغم لطيف وجٍه ذات أربعينية كانت النقود. عداد
شعرت الداخل. إىل تحركنا محبطة. أحد يوم نزهة من عائدة أنها فكرت مطوية. صغريٍة
مرصي: فيلم أملاز. سينما عند نزلت الضغط. بادلتني بمؤخرتي؛ فداعبتُها خلفي بمؤخرتها
اهتمام يف املتفرجون تابع هائل. زحام يرسيوشكريرسحان. مديحة املحرم». «الحب
يف ينقطع لم الضحك لكن إهمال. طول بعد مشاعرها تستيقظ األربعني يف امرأة مشكلة

العرض. انتهى عندما يضحكون يزالون ال وكانوا الساذَجة. امليلودرامية املواقف
يف وغريته املرتو أخذت الرتام. فيه ويجري األشجار تظلله هادئ شارٍع يف انطلقُت
درجات صعدت بالضواحي. الصيفية األمسيات من العائدين زحام اكتابريسكايا. محطة
عىل تمددت حويل. ت أتلفَّ وأنا غرفتي باب فتحت غريب. صمٌت عليها ران التي األبشجيتي

أمريكي. لكاتٍب ص» للسيد حزنًا األكثر «الصيف رواية وتناولت الفراش
أبتلع أن وخشيت ودقيقة كثرية كانت فمي. يف وحملتها وقعت أسناني كل أن حلمت
وإذا باالرتياح شعرت ثابتة؛ وأصبحت تركيبها أعاد بالطبيب. ألحق أن قبل منها بعًضا

جديد. من وتقع تتخلخل بها
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٦٠

بني َعالقة هناك إن املنشقني محاكمة عن الحديث معرض يف أزفستيا جريدة قالت
املعارضة. أنباء تنرش رسية وجريدٍة زولجينتسني ألكسندر

اعرتف التي املغلقة، املحاكمة يف وردت أجانب صحفيني أربعة أسماء إن وقالت
بأجر عميالن بأنهما اقتصادي، باحٌث والثاني مؤرخ أحدهما املتهمني، من اثنان فيها
النرشة الجارية»؛ األحداث «حوليات نرشا وأنهما بالخارج، للسوفييت معادية لجماعاٍت
لنيوزويك مراسلون األجانب الصحفيني وأن الكاتبة، اآللة عىل املكتوبة الرسية اإلخبارية
معادية أجنبية و«مراكز املتهمني بني اتصال حلقة وكانوا بريس، واألسوشييتد
أقامها حفالت يف املتهمني التقى زاخاروف الفيزياء عالم إن أيًضا قالت للسوفييت».

أجانب. صحفيون
زولجينستني يهاجمون بارًزا كاتبًا ٣١ من مفتوًحا خطابًا األزفستيا ونرشت
الهادئ» «الدون مؤلف شولوخوف الكتاب عريضة عىل عني املوقِّ وبني وزاخاروف.

وسيمونوفوأيتماتوف.
عىل املتهَمني عىل فة ُمخفَّ أحكاًما طلب املدعي إن الصحيفة قالت التايل اليوم ويف
منهما لكلٍّ يطلب الصادقة لتوبتهما نظًرا إنه وقال للدولة. شهود إىل تحوَّال أنهما أساس
ناءٍ جزءٍ يف جربية إقامًة النفي ويعني النفي. من أخرى ثالٌث وبعدها سجن سنوات ثالث

البالد. من

٦١

رغم ومبهجة نظيفة غرفتي؛ إىل وعدت الطابَق، يف والغرف الجدران دهان أخريًا انتهى
الصحفوغسلت يف عملت املفتوحة. النافذة أمام الغابة مشارف أتأمل وقفت الدهان. رائحة
مثرية. الجو رائحة الدفء. بسبب جميل الجو الربيد؛ مكتب إىل خرجت املالبس. بعض
فردَّت أخرى مرًة تلفنت مشغوًال. التليفون كان لجاليا. تلفنُت إثارة. حالة يف كله جسمي
يمكن هل هنا. ليست قالت: ناتاشا. أريد قلت: جيًدا. أسمع ال قالت: اسمي. ذكرُت عيلَّ.
لتأخذها باملجيء وعدت لقد إليها، أعيدها أن أريد بطاقتها فقط قلت: شيئًا؟ أبلغها أن
نهاية يف يعود ربما قلت: هانز؟ عاد هل إليها، حاجة يف ليست ربما قالت: تفعل. لم لكنها

اللقاء). (إىل دازفدانيا ذلك، عند سنزوركم إذن قالت: الشهر.
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٦٢

باص الرتويل أقلَّني املبنى، وغادرت استحممت الصباح؛ تمارين ممارسة يف رغبة أجد لم
ستالني عهد وبنايات الرحبة، القديمة املباني أمام من ومشيت نزلت بوشكني. ميدان إىل
واللبني، األصفر أو واألخرض الوردي بلونَيها الضخمة الحكومية املباني ثم مة املتجهِّ
كان الذي بوشكنيالربونزي تمثال أمام من مررت خروشوف. أيام من السكنية واألخرى
األزفستيا. جريدة مبنى الشارع وعرب الضخم، راسيا مرسح بدا أًىس. يف الرأس محنيَّ
التي الحلوى محل واجهة أمام من مررت والحافالت. والناقالت باملارة مزدحم امليدان
محتوياته ألن أحد به يهتم ال أحذية حانوت لكعكة. جا ُمتوهِّ بالستيكيٍّا نموذًجا ضمت
كبري نموذٍج فوق تتساقط املياه كانت األسماك حانوت واجهة يف للموضة. وفًقا ليست
كن النساء لكن طوابري. هناك تكن فلم فقط، ُمعلَّبة وأسماك بسكويت وبداخله لسمكة.
من بادرة أي وعند منتبهة وعيون آذان وكلهن شبكاتهن حامالت آلخر حانوت من ينتقلن

دجاج. أو سوسيس أو طاَزج سمك وصل؛ قد شيئًا أن يدركن سلع ناقلة أو بائعة
«النزوة تشايكوفسكيومعها اشرتيتسريينادا املوسيقى. ألسطوانات دخلتحانوتًا
األسطوانة: واشرتيت األرغن عىل رائعة موسيقى صوت الحانوت يف سمعت اإليطالية».
هانسورومانسشوستاكوفتشثم لسان «البجعة» وأغنية حديث بتوزيع هندل آريا
املعركة». من يعد «لم أغنية أيًضا اشرتيت باخ. وفوجة توكاتا اآلخر الوجه وعىل كريسلر،
مؤخرتي. فلقتَي إحدى تحتوي بحيث فخذيها حرَّكت الخلف، من بي تلتصق بامرأة شعرت
والتفتُّ الرشاء عملية من انتهيت خمسينية. المرأٍة لطيًفا وجًها فرأيُت عيني بركن رمقتُها

أجدها. فلم عنها بحثًا

٦٣
مجلة من وعدًدا غربية وشوكوالتة ويسكي زجاجة معه أحَرض الدراسة. بَْدء مع هانز عاد
ردَّ يل وصَف املعهد. إىل معه ذهبت الفراعنة. املرصيني مللوك صور بها باليبوياألمريكية
الرشقية؛ وألملانيا للحزب رئيًسا كان الذي الشيوعي الزعيم أولربيشت، لوفاة األملان فعل
أعطاها مما بالبثور ميلءٍ ووجٍه ناعمتنَي شفتنَي ذات رقيقة فتاًة ملحت بارًدا. كان بأنه
عىل علقت يوديت. تُدعى مجرية بها؛ وتعرفنا فخاطبها لهانز ابتسمت واضحة. حسيًة
مع فيه تقيم الذي املنزل عنوان أعطتنا رسيًعا. ستتحسن إنها قائلة املتعثرة الروسية لغتي

تاجانكا. بحي زميالتها
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إليه يدها مدَّت منها. يقرتب فالديمري رأيت هانز. فابتعد لها زميلة مع زويا ملحنا
احتضنتها نحوها، ذراعي بسطُت ملحتني. التالية اللحظة يف يتكلم. هو وبدأ برود. يف
الروسية بالصورة ممتلئًا وجهها كان ومشت. عليك، سأمرُّ قالت ا. جدٍّ أوحشتني إنها قائًال

سويٍّا. املعهد وغادرا فالديمري تبعها القديم، سحره فقد التقليدية،

٦٤

ليس الشعراء به يتغنى الذي «الحب وايلدر: ثورنتون األمريكي الكاتب كلمات استوقفتني
الثابت املركز — الحياة نفايات خضم يف — يكون وأن محبوبًا املرء يكون أن يف الرغبة إال

آخر.» أحد الهتمام

٦٥

املياه أضفت أن بعد زجاجي برطمان يف ووضعتهما األخرض الفلفل من كيلوين اشرتيت
قليًال دافئًا الجو كان عندنا. وأدعوها ليوديت أذهب أن عىل وهانز أنا اتفقنا وامللح.
طويًال شابٍّا أشخاص؛ ثالثة لحظت منه اقرتبت عندما منزلها، عىل عثرت الغروب. بعد
إليك. قادم أنا قلت: وصافحتها. توقفُت الظالم. يف عيلَّ تعرََّفت يوديت. إحداهما وفتاتني،
مددُت أُجب. لم الروسية؟ اللغة حال كيف يوديت: سألتني وصافحتُها. لزميلتها قدَّمتني
أوًال يدها تمدَّ لم مساءً. البيت يف دائًما نحن قالت: عليها. سأمرُّ إني قائًال مصافًحا يدي
الناحية إىل فعدُت ِوجهتي. أعرف ال أني تبينت ثم طريقي. وواصلت انرصفت مدتها. ثم
شعرها فت صفَّ وقد كوافري محل من خارجة فتاٍة مع طويًال الباص أنتظر وقفت األخرى.
نزلت املدخل. عند يرتنَّح ووقف ثِمل شابٌّ صِعد بعيًدا. أخذني الذي الرتويل ركبت وغطَّته.
فعلت، عما سألني املطبخ. يف هانز وجدت األبشجيتي، إىل تاكيس أخذت الخط، آخر يف

يشء. يف أنفع ال إني قلت

٦٦
طويًال، بها احتككُت طويل، وجسٍم بارزة مؤخرٍة ذات امرأٍة جوار إىل وقفت املرتو يف
اشرتيت املحطة، خارج الفواكه بائعات انترشت املتحرك. لَّم السُّ صعدت بائس بشعوٍر
الباص جدوى. بال طماطم عن بحثت عنب. وكيلو كمثرى كيلو ونصف برقوق كيلو نصف
بحكم تقبيًال شبعتا ممتلئتنَي وشفتنَي واسعتنَي سوداَوين عيننَي ذات أربعينية فارغ. شبه
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بقاٍع املوضة عىل حذاءً ترتدي متناسق. غري وجسمها روسية لكنها إسبانية مالمحها سنِّها.
لم وخبز، وُزبد طماطم عن ألبحث بالحانوت مررت إعجاب. يف كثريًا تتأمله مرتفع، خشبي
اشرتيت املبهج. األحمر الفجل حزمات تبيع الرصيف عىل روسية فالحة هناك كانت أجد.
فرايش عىل جلست توٍّا. أفطر الخروج. بمالبس فراشه فوق مستلقيًا هانز وجدت منها.
وسمعت الباب ُطرق تاتيانا. املعلمة إىل سيذهب إنه قال نبيذ. كأس مألت املرح. متصنًعا
وهي جلست الخفيف. ِمعَطفها وخلعت حيَّتني عندكم؟ الدخول أستطيع هل زويا: صوت
وأحرضوا واحدة عند كنت فوق، قالت: كيف؟ هانز: سألها اليوم. سكرانة أنا مرح: يف تقول
ساخرة. مالحظًة هانز أبدى مللته. قالت: فالديمري. عن سألتها النبيذ. من زجاجات عدة
لك تتعبد وتظل لها تجاهلك تتغاىضعن أن تحبك التي الفتاة هذه من تنتظر هل له: قلت
الوحيد أنا قائًال: رأسها عىل يدي ووضعت وقفت فعًال. قالت: إليها؟ بااللتفات تتنازل حتى
بجواري. وجلست قامت كأس. نصف لها صببت أرشب. أن أريد أعرف. قالت: يحبك. الذي
سويٍّا. ويرتكنا أعلن كما يخرج أن انتظرت أمامنا. يجلس هانز كان بخدها. خدي ألصقت
ويف شفتيها فأعطتني خدها يف وقبَّلتُها إيلَّ فجذبتها أجل. قالت: أكلت. كانت إذا سألتها
أسطوانات عدة أخرجت ثملة. كانت مالئكية. ابتسامٌة وجهها وعىل غائبة، نظرٌة عينيها
الغرفة أرجاء يف تنقلت ذلك. قبل مرات عليها رقصنا التي األخري» «الفالس أسطوانة منها
بدأت عندما أخريًا انرصفهانز األوىل. النغمة فبدأت األسطوانة أدرت ينرصف. أن منتظًرا
صدري إىل جذبتها بصعوبة. تتحرك وهي نرقصمتباعَدين وقفنا الحركة. الرسيعة النغمة
رقيقتان. شفتاها فمها. يف فقبَّلتها الحاملة، الثالثة النغمة بدأت خد. إىل ا خدٍّ واحتضنتها
عيناها كانت فمي. تحت شفتاها َجت توهَّ حتى صغرية بقبالٍت أمطرتها ُحْلوة. فمها رائحة
عىل بسيطة حركًة نتحرك ونحن بها التصقت فمها. داخل لساني حرَّكت تماًما. مغمضتنَي
لكنها (ال). نيت غمغمت: الفراش. إىل رفق يف جذبتها الحك. تبادلني وهي املوسيقى إيقاع
هانز. تحبني أنت قلت: متجاوَرين. وجلسنا سيجارة لها أشعلُت أدخن. قالت: تقاوم. لم
قالت: أقبلها وبدأت السيجارة منها أخذت طيبة. مشاعر له أحمل لكني أعرف، ال قالت:
كنت ودائًما أحبها إني لها قلت النبيذ. من قليًال لها وضعت سكرانة. أريدك ال قلت: أرشب.
يف وجهها وتقلَّص رقة يف ضحكت أذنها. قبلت طيبة. مشاعر يل تحمل إنها قالت أريدها.
بمتعٍة شعرت لسانانا. والتحم الفراش عىل تمدَّدنا تزغزغني. أنت قالت: طفولية. ابتسامٍة
أتحسس جعلت تماًما. عينَيها أغمَضت وشعرها. خدها ملمس من تقبيلها، من رائعة
ينتهي جوربها كان ساَقيها. بني يدي مددت فرفَضت. الجوبة أخلع أن وأردت مالبسها
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سرتتها لها أخلع أن أردت ساَقيها. ففرجت برفق عانتها شعر دعكت فخذَيها. نهاية عند
ترتعش فبدأت مصصتُها طويلة، بحلمٍة صغريًا ثديًا وأخرجت زراًرا ففككُت فرفَضت
وقامت رفضت التحتية. مالبسها أخلع أن أخرى مرًة حاولت مبللة. تكن لم وتتنهد. تحتي
عىل خفيفة بقبالٍت ثم خدها. ِلْصق خدي بدعك أستمتع عدت أتبيَّنه. لم ما شيئًا قائلة واقفة
نرقص ووقفنا جذبتها شفتي. لتحتويا وتنفرجا والبلل الحرارة فيهما تدبَّ حتى شفتَيها
مغمضة بنشاط وتحكُّ مستواي يف لتصبح قليًال تنحني وهي جسمها يف جسمي أحكُّ وأنا
طعام. إعداد يف انهمكت يوَمني. من تأكل لم إنها فقالت جائعة كانت إن سألتها العيننَي.
شعرها من خصلة أزاحت النافذة. حافة عىل وجلست عادت لتغتسل. أعىل إىل هي وصعَدت
وكيف برية ورشبنا سويٍّا موتسارت نسمع ذهبنا عندما تذكر هل وقالت: أذنها خلف
وكنُت يل، بالنسبة رديئًا كان الصيف قلت: الكونرشتو. من األول بالقسم أُعجب لم أني
املستشفى. من عودتها عند برؤيتها ابتهج الذي الوحيد إني قالت الوقت. َطوال بمفردي
املطبخ إىل اللحظة هذه يف مرسًعا تركتُها منها. يسخرون الجميع إن قائلة فجأة بكت
زجاجة أكملنا مرحها. استعادت أن تلبث ولم إطعامها تولَّيُت اللحم. عىل الطماطم ألضع
وجهها أخفت موعده. إىل يذهب ولم رأيه غريَّ إنه قال هانز. وظهر الباب ُطرق النبيذ.
عمرهما من الخمسني يف اثنني حول حديث دار مالبيس. أرتدي حتى انتظر مازحة: وقالت
سيئون. الناس إن تقول أن أرادت مهللني. الناس بها وأحاط املرأة تربجت وكيف تزوجا
اآلخرين من يضحكون الذين الناس هاجمت مضحكة. امرأٌة طبًعا استهانة: يف هانز قال
اشتبك باالشرتاكية. ويتمسحون املال وراء يجرون الذين والناس واملنافقني. والكذابني
أسطوانة فأدارت قامت ثم فسكتت الغرفة غادر املوقف. تهدئة أحاول وأنا هانز معها
إليها مضيت وبكت. إليه رأسها وأسندت الدوالب خلف فوقفت الباب إىل ومضت املوسيقى
أن تردد وهي بكت ال. قلت ِمعَطفي. أعطني االنرصاف، أريد قالت: ئًا. مهدِّ واحتضنتها
ألنها مجنونة إنها ألنفسهم يقولون كلهم منها، ويسخرون خدعوها، الجميع ضدها، الكل
وإذا املستشفى تغادر عندما الدراسة إىل بالعودة املعهد إدارة وعدتها املستشفى، يف كانت
املستشفى دخلت وعندما مرحة، أكون عندما إال يريدني أحد ال قالت: يعرتضن. بزميالتها
وكيف املريض أبيها عن تحكي وهي دموعها انهمرت صديقاتي. من واحدة عني تسأل لم
لهم. وتقرأ والصحف الزهور للمرىض تحمل التاسعة يف وهي املستشفى إىل تذهب كانت
تراها عندما تنفعل إوزة عندها كانت وكيف الوحيد. الصديق أبيها بموت خرست وكيف
وقالت طهتها. قد أمها أن لتجد املدرسة من عادت يوم ويف مرحبة. أصواتًا وتطلق قادمة
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ت أرصَّ فوقه. الفراشوتستلقي إىل تعود بأن أقنعتُها الجنس. ملمارسة إال يريدها ال أحًدا إن
وعيناها متورًدا أصبح قد وجهها كان املدمن. بمكر نبيذًا طلبت ثم أوًال. سيجارة ترشب أن
فوق استلقت وحسية. أكرب سنٍّا أعطاها لوجهها تماًما مختلف شكٌل البكاء. من متقرحتنَي
وهي كطفل جواري إىل واستكانت فخذي عىل رأسها فوضعت بالبطانية. وغطيتها الفراش
ذلك أفعل أن تريدني كانت إن سألتها الرأس. فروة لها ودلكت شعرها عىل ملسُت باسمة.

(أجل). دا طفولية: بابتسامة وقالت العينني مغمضة وهي رأسها فهزت
صنع وقد أسفل إىل مائًال األيرس خدها عىل وجهها كان ونامت. عينَيها أغمضت
نصف بعد قلت: نبيذ. وقالت: عينَيها فتحت وفجأة ناعمة. متموجة هالًة حوله شعرها
أغلقت فجأة. ضحكت نائمة وهي أخرى. مرًة نامت ثم دخنَّا سيجارة. إذَن قالت: ساعة.
ساعة. نصف مرت وقالت: قليل بعد استيقَظت الخريف. بربودة شعرت عندما النافذة
ال. قالت: عريضة؟ شاشة قلت: ملونًا. ُحلًما رأيت قالت: نامي. دقائق، خمس ال. قلت:
بجوارها أستلقي أن مني طلبت أن بعد أخرى مرًة نامت غريب. ورجٌل بركة هناك كانت
وخرجت نهضت ثم مثلها قليًال غفوت صدري. يف رأسها ودفنت حولها ذراعي وأضع
سكرانة وهي مرهًقا كنت أنت قلت: كئيبة. ليلة قال: قادًما. هانز رأيت الكوريدور. إىل
فالديمري، بطريقة تتكلم أنها استفزه ما إن قال جانبًا. بها ألقيت أنك وتشعر وتحبك
أعددنا والحزب. والشيوعية النظام معاداة إىل تصل التي وتعبرياته يديه حركات نفس
هانز بدأ أفاقت. قد باسمة هادئة كانت نرشب. مًعا جلسنا الصوت. عىل واستيقظت شايًا
اإلنجليزية باللغة أنا أتكفل أن اقرتح مساعدتها. يمكن وكيف املقبل امتحانها يف يناقشها
مقتنعة وغري تفهمها ال أشياء هناك إن قالت السيايس. واالقتصاد العلمية بالشيوعية وهو
تأتَي أن عىل اتفقنا املعهد. مجاله ليس هذا إن لها قلنا تحفظها. أن تستطيع وال بها

غرفتها. إىل وصعَدت لنساعدها

٦٧
االنقالبيني حصار بعد الرئيساللندي وُقتل شييل يف عسكري انقالٌب وقع سبتمرب ١١ يف
من ويقوي الالتينية أمريكا يف الثورة سيشعل االنقالب إن هانز قال الرئاسة. لقرص
حمقاء. مغامرًة كان فعله فما الطفويل، اليسار إىل ينتمون إنهم قلت جيفارا. أتباع شوكة

األرجنتيتي: الثائر فيها يخاطب ليوفتوشنكو جديدة قصيدٍة من أبياتًا هانز تال
القومندان، أيها

األسعار، ويرفعون بك، يتاجرون إنهم
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العزيز اسمك لكن
ا. جدٍّ بخس بثمٍن يباع

بغريهما، ال … هاتني فبعينيَّ
القومندان، أيها

نجمة، تعلوها والبرييه باريسصورتك، يف رأيت
القومندان، أيها ولحيتك موضة، آلخر الساخنة» «الرساويل عىل

والصحون. واملشابك األقراط عىل
الحياة، من صافية شعلًة كنت

فقط. دخان إىل يحولونك بهم فإذا
قومندان، يا سقطت، لكنك

والثورة، العدالة باسم
إعالنًا تصبح لكي ال
اليسار. دعاة لتجارة

٦٨

ملوثة عالية برقبٍة مطر حذاء داخل اختفى ريايض وبنطلوٍن شتوية سرتٍة يف زويا ظهرت
هانز إىل حديثها ووجهت منفعلة دخلت الزهور. من كبرية كمية ذراعها وعىل بالطني.
املرجريت ولزهور األبيض الزنبق لعود مربعة وأخرى لبن زجاجة ناولتُها زجاجة. طالبة
تفاحات عدَّة شنطتها من وأخرَجت جانبًا الزهور باقي وضَعت ة. برقَّ هانز عاملها البيضاء.
حفظت تفاح قطعة بها صغرية ورقًة أخرجت ثم بنفسها. جمعتها وقد طاَزجة إنها قالت
قطعة أكلت ت. فأرصَّ حماًسا هانز يُبِد لم كلوا. وقالت: قسَمني القطعة قسَمت السكر. يف
أدرت انظري. قائًال: بشجاعة فمي إىل ودفعتُها األخرى القطعة منها أخذت بصعوبة.
وأوراق كابوت ترومان كتاب حقيبتها من تناولت ليست. ل املجرية الرابسودي أسطوانة
احتضنتها إلحضارها. هانز وذهب املطبخ. يف قهوة صنعت بحماس. اإلنجليزية اللغة
رأسها غطاء خلعت فال. اليوم أما ضاحكة: قالت معي. تكوني أن أمس أتمنى كنت قائًال:
معطيًا مكتبه إىل وجلس هانز عاد نعمل. وأخذنا جواري إىل وجلست شعرها وأطلقت
طفولية. ابتسامًة أحيانًا تبتسم صامتة وهي أخرى مرًة وخدَّها مرة. يدها قبَّلُت لنا. ظهره
وصنعت متساوينَي نصَفني إىل تفاحة وقطعت سكينًا زويا تناولت ليُتلفن. هانز نزل
ملن؟ سألتها النصَفني. أطبقت ثم حمراء بري كريز حبة فيها وضعت وسطهما يف حفرة

77



الجليد

تأخذ فأرسعت احتضنتها خجل. يف وضحكت إيلَّ نظرت زويا؟ لها: قلت أحد. ألي قالت:
حفرة وصنعت العينني. مكان كرز حبتي ثم كربيت عيدان أربعة فيها وثبتت أخرى تفاحًة
مكان عمودية بصورة صغرية بندقة وثبَّتت القبعة مثل حمراء زهرة فيها وضعت قمتها يف
املجاورة (الكوميدينو) التومبوشكة عىل لها املالئم املكان لها: فقلت هانز عاد األنف.
ووضعتها كحاجبنَي العينني أخرضفوق عشبًا إليها أضافت معرتًضا. رأسه حرَّك لفراشه.
وأمالت العينني، وسط ثقاب عوَدي رأَيس فأضافت الغرفة هانز غادر النافذة. حافة عىل
وأرسعت ضحكتيفخجل التوسل. من تعبري هناك لها: قلت فراشهانز. اتجاه يف رأسيهما
ِلْصق خدي ووضعت تدخن وهي واقَفني احتضنتها فرايش. اتجاه يف العودين أحد تدير
سمعت تتحمس. لم لكنها تقاوم. لم أُقبِّلها بدأُت عندما تتحرك. ولم عينَيها أغمَضت خدها.
فجأة هانز دخل قادم. هانز أن يف مثيل تفكر أنها وشعرت الكوريدور يف أقدام صوت
قالت التفاحة. عىل تغيري أيَّ الحظ قد كان إذا سألته الشاي. إعداد يف وانهمكت فانفصلنا
جلس إليك. موجهة العيون له: قلت الحظ. أنه وأرصَّ أُِخذ يلحظ. ولن (عبيط) دوراك إنه
رئيسيٍّا عنوانًا ت قصَّ برافدا. صحيفة من ورقة إىل يدها مدَّت طويل. حديٌث بينهما ودار
عىل القصاصة ألصقت ثم رأسه يدير أن هانز من وطلبت املوهبة». «يساعد ما يشءٍ عن
خدي يف قبَّلتني للدرس. أيام ثالثة بعد سآتي ذاهبة. أنا أعلنت: رسيره. جوار إىل الجدار
كانت إن سألتها جالس. وهو يقبِّلني للعظمة يا قالت: خدها. يف فقبَّلها عليه انحنت ثم
إىل أذهب ثم أوًال البنات إىل سأصعد ال. الزهور: بقية تتناول وهي قالت مرافقة. إىل تحتاج

أمي. منزل

٦٩

بشكٍل ممتلئًا قصريًا كان والرشاب. واألكل املكان وعليكما فتيات، ثالث عندي ميخا: قال
سافر الذي الحكيم عبد شقة إىل ذهبنا مسحوبتنَي. ضيقتنَي وعيننَي رقيق فٍم ذا أنثوي،
بعد عاد املجاورة. املرتو محطة عند الفتيات ليقابل ميخا مىض أوكرانيا. يف زوجته إىل
ترصف. إذن وقال: استعالء يف هانز إليه تطلَّع الفتيات. تأِت لم قال: وحيًدا. ساعة نصف
ما حواًرا هناك بأن شعرت عميقة. نظراٍت تبادال شأنك. هذا هانز: قال كيف؟ ميخا: قال
املسكن. وغادر نهضميخا هانز. نظرات يف التحدي يشبه ما هناك كان بينهما. يجري
كاملومس إحداهما الشوارع. بنات من هانز: يل همس فتاتنَي. رفقة يف ساعة ربع بعد عاد
فوق حمراء ببقع الالمع، األسود الصناعي الجلد من ورداء كثرية وأصباٍغ أجش بصوت
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النا. تُدعى وعادية صغرية األخرى بالزكام. مصابة كأنها بعمق أنفاسها تسحب يدها.
أن تريد إنها األوىل قالت بذيئة. بحركاٍت يُمثِّلها وهو جنسية ِنكات ة ِعدَّ ميخا وألقى رشبنا
النا قالت بهانز. مهتمة أنها الحظت الحجم. الصغري النوع من يابانية مظلًة لها نشرتَي
يف عنها بحثنا الشعر. للف كريات هناك كانت إذا عما تساءلت رأسها. تغسل أن تريد إنها
ليحرضها. خرج ثم لناتاشا هانز تلفن معِدنية. ِخزانٍة فوق بعضها وجدنا السكن. أنحاء
قمت للنعاس. االستسالم يف بالرغبة وشعرت ن أدخِّ الصالة يف جلسُت طويًال. النا َمت تحمَّ
األخرى. الفتاة مع ببطء يرقص ميخا فلمحت النوم غرفة أمام من ومررت املطبخ إىل
وتمايال االنسجام افتعال رأياني وعندما أريد. ال أريد، ال األجش: بصوتها تقول وسمعتها

الصالة. إىل خرجا ثم النقار، فعاودا ابتعدت حتى صمت يف املوسيقى مع طَربًا
سخط. يف عليهما الباب الشمطاء فأغلقت النوم غرفة بها ودخل بناتاشا هانز جاء
قالت: مالبسها. وخلعت شعرها ة الفَّ الحمام من النا خرجت ميخا. مع املسكن غادرت ثم
ساَقيها تحسسُت فوقها. رقدت ثم وقبَّلتُها األريكة عىل بجوارها استلقيُت أنام. أن أريد
إن قالت الكيلوت، تخلع أن منها طلبت الشعر، ويُغطِّيه وخِشنًا سميًكا جلدها ووجدت
ووضعته الكيلوت خلَعت قطنًا. فلمست يدي مددُت يهم. ال قلت: أصدقها. لم الدورة. عندها

للنوم. واستسلمت الرغبة فقدت الدماء. رائحة أنفي إىل وتسللت رأسها تحت
تخف، ال قائلة: وصابونًا قطنة مني طلبَت األريكة. عىل دماء آثار وجدت الصباح يف
لو كما أفهم. كي د ُمتعمَّ ببطء تكلمني أنها الحظت تليفونها. رقم أعطتني طاَزجة. فالدماء
الطبيب ألن القهوة ترشب أن ورفضت اإلفطار تناولنا األجانب. إىل بالحديث خربة لها كانت
بسيطة املسافة قلت: توصلني؟ ألن وقالت: للخروج استعدَّت الساخنة. األشياء عليها حَظر

خرجت. الدنا. بضجر: قالت املرتو. محطة حتى
حتى قاومته إنها وقال مبكرة. انرصَفت ناتاشا إن قال قليل. بعد الصالة هانز وَلج
يكون األحوال أغلب يف أنه أضاف معها. يستمتع لم لكنه استسلمت، ثم صباًحا السابعة
يشء. حدث قد كان إذا حتى وال بينهما يحدث ما يعي وال فتاة مع ينام عندما سكرانًا
يدقق وهو قال سكرانًا. ميخا جاء الغروب بعد ساعات. بضع ونمنا األبشجيتي إىل ذهبنا
عدوى إليه انتقلت قد يكون أن يخىش إنه قال نُجب. لم مني؟ غاضبان وجَهينا: مالمح يف
أجمل. أخرى واحدٌة عندي وظهرها، فخذها يف الوقت َطوال تهرش كانت فقد البنت، من ما
وإنه قاسية، الحياة وكانت لأليتام، ملجأ يف ونشأ عمره من الثانية يف والديه فقد إنه قال
يحتاجون وهل الشقة أصحاب عن استفرس بذلك. سمح ما رب هناك كان لو ألنه ملحد،

الجينز. من بنطلون عن له نبحث أن طلب أجنبي. يشءٍ رشاء إىل
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٧٠

ِفراش عىل جالسًة زويا وجدت الغرفة إىل عدت وعندما املغسل، يف مالبيس أغسل كنت
وعدِت؟ كما تأِت لم ملاذا تمهيد: بال سألتها بكراسة. ممسكة شتوية مالبسخروج يف هانز
الرباكتكا رحلة عن ساعات ٤ استمر املعهد يف تقريًرا ألقيُت ويومها عادت، أختي قالت:
فت توقَّ شفاهة. أكملتُه ثم منه جزءًا كتبت قد وكنت ا، جدٍّ عيلَّ وأثنَوا العميل) (التدريب
يف أمي منزل إىل الطبيب جاء صباًحا اليوم أضافت: قليًال. سكرانة أنا قالت: ثم لحظة
أن يجب إنني قال ثم أمامه، خطوات بضع بالسري وأمرني عيني يف حدَّق يل، دورية زيارٍة
عرضت خروجه وعند شهر، خالل امتحانات لديَّ إن له قلت أخرى. مرًة املستشفى أدخل
يف وستأتي لتُتلِفن وإنما للدراسة تأِت لم إنها وقالت سويٍّا. فودكا نرشب أن الجارة عيلَّ

آخر. يوٍم
طويًال حكت ا. جافٍّ وكان بفمي فمها ملست عينيها. فأغمضت بخدها، خدي ألصقُت
أظن قلت: تكفي؟ أال زواجي، عىل سنوات ثالث تمر اليوم قالت: وتفاحاتها. أختها ابنة عن
واقفة ظلت دازفيدانيا. لها: قلت وقفت. سأذهب. قالت أيًضا. وأنا قالت: سترتكينه. أنِك

وخرجت. عني انفصلت فاحتضنتها.

٧١

دائمة. استياء عالمات وجهه عىل الجسم ممتلئ دكتوراه، طالب مرص؛ من لطفي وصل
وقبل آَخر، طالٍب مع أسكن أني عَرف عندما يل قال األول. الطابَق يف بمفرده حجرة أعَطوه
تريده ما يعطونك وعندئٍذ كثرية بمطالَب السوفييت عىل تدخل أن بد ال ثالثة: مع ذلك
هو واحد بيشء مهتم الشباب الزفت؛ زي قال: مرص. يف األوضاع عن سألته بالضبط.
مجلس أمام اقرتاح هناك املال، عىل والتكالب والفوىض الغالء يعانون والجميع الكاراتيه،
يشء، كل انتهاء ذلك ومعنى مساهمة، رشكاٍت إىل العام القطاع رشكات بتحويل الشعب
إن قال اآلن. يعمل الخاص فالقطاع رشكة؛ سأشكل مرص إىل النهاية يف أعود عندما
يف عضًوا وكان فنلندا، من فولفو سيارة اشرتى املرصية للسفارة الجديد الثقايف املستشار
األخرية السنوات يف النارص عبد شكَّله الذي االشرتاكي لالتحاد الطليعي الرسي التنظيم
عىل بالسيطرة ليقوم موسكو إىل به وجاءوا السادات أنصار من صار ثم حياته من

املبعوثني. الطالب
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بعض تحت خطوًطا وضعت الحكيم. لتوفيق الوعي» «عودة كتاب أقرضني
كما الخاص سحره كان ربما ُحلم. أو سحٍر يف غمرنا النارص) (عبد «لكنه العبارات:
الصور تلك بل والوعود. األماني بتلك فيه نعيش جعلنا الذي الحلم كان وربما يقولون
وزمرها بطبلها الواسعة الدعاية أجهزة وجعلتنا لنا قها حقَّ التي الثورة إلنجازات الرائعة
اإلصالح يف العالم ورائدة كربى صناعيًة دولًة أنفسنا نرى وأفالمها وأغانيها وأناشيدها

األوسط.» الرشق يف ضاربة قوة وأقوى الزراعي

٧٢

الكهربائية املدفأة وأشعلت طماطم. غري من وسالطة بارًدا ولحًما مسلوقة بطاطس أعددت
ومعها املائدة عىل فودكا زجاجة وضعت وعندما الحجرة. نور أطفأت املكتب. ومصباح
دائًما ستبقى إنها وقالت السابق حديثنا إىل أشارت زويا. يف الحياة دبَّت املخلل الفلفل ماء
تصل لم وإذا ا، جدٍّ تستمتع أحيانًا عادي، معه الجنس وإن له، مدينة ألنها زوجها مع
كنت الزواج، مني طلبت كنت لو وقالت: هانز إىل نظرت مهم. غري يشء فهذا الذروة إىل
ال إنها قالت ا. جدٍّ ضعيفة ألني للحياة خطٍّا هناك يجعل زوجي وجود بالتأكيد، سأرفض
التحدث تستطيع كي زوجها إىل هانز قدمت وإنها يعجبها، من مع تنام أن يف تعارض
جنٌس فهي براءة، وأكثرها الحب أشكال أرقى تكون قد الزوجية الخيانة قلت: بحرية. عنه

اقتصادية. أهداٌف — األحيان أغلب يف — هناك تكون أن دون املتعة بدافع بحت
رشبت أن بعد تاليا قالت مصارحة. جلسة يف نحن زويا: قالت تاليا. إلينا انضمت
حب من تقوم سنوات، ٤ منذ إال النشوة تعرف لم عام، بشكٍل جنسيٍّا باردة إنها كأَسني
جدتها بأمها، متحفظة عالقتها أخريات، فتياٍت مع نائمة أنها دائًما تحلم آخر، حبٍّ يف لتقع

ربتها. التي هي
املكتب، ومصباح املرتبة والحجرة وزويا الكهربائية واملدفأة الفودكا إىل هانز أشار

دائًما. وسنتذكرها اللحظة هذه مثل عىل اآلن بعد أبًدا نحصل لن وقال:
لدينا قائًال: الصباح حتى تبقى أن زويا عىل وعرضهانز غرفتها. إىل تاليا صعدت
انطباًعا لتعطَي تعود أن بد وال تنتظرها أمها إن قالت الطابَق. نفس يف خالية أخرى حجرٌة
جيًدا والتففت للنوم استعددت الغرفة. تغادر لم لكنها الخارج. يف الليلة تقِض لم بأنها
شعرت واليقظة النوم بني الحديث. وأصوات السجائر دخان برائحة ضيًِّقا كنت بالغطاء.
الِخزانة. ِمرصاع فتح صوت سمعت السكون. وساد الخشبية الِخزانة خلف يأخذها به
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عىل استيقظت نمت. لدينا؟ وتركوه أصحابها سافر التي األخرى الحجرة مفتاح يأخذ هل
الباب مقبض دار الفجر. ضوء أخرى. مرًة استيقظت مشتعلة. املدفأة الباب. غلق صوت

الِخزانة. إىل املفتاح يعيد كان لو كما سمعته هانز. ودخل

٧٣

إليها. للذَّهاب دعتنا عندها. ناتاشا وإن املجيء تستطيع ال إنها قالت لجاليا. هانز تلفَن
عامرة مائدٍة حول صغرية صالٍة يف جلسنا مرة. ألول تساقط قد الثلج كان تاكيس. أخذنا
ضيقة وسرتٍة عريضة عنق ربطة يف شابٌّ وكمثرى. وعنب وبطيخ الشمبانيا بزجاجات
جينز. يف يوغوساليف وشاب ماشا تُدعى آسيوية مالمَح ذات فتاة أحمر. وقميٍص األكتاف
موسيقى يحب ال إنه يقول اليوغوساليف سمعت أجنبي. يهوديٌّ أنه عىل نفسه قدَّم آخر شابٌّ
كانت أعرفه. أنا ناتاشا: قالت أعرفه. ال إني قلت براون. جيمس عليها ويفضل البيتلز
األجنبية. املالبس بعض أسعار ترسد وسمعناها التليفون رنني تتابع هانز. تجاهلت قد
يوجد ال ملاذا فيها: أُحدِّق رأتني عندما قالت رشائها. أو بيعها يف تتوسط أنها لو كما بدا
تمر أن بد ال جديدة موضة كل ألن سوفييتيٍّا؟ قميًصا أو سوفييتية بزًَّة يرتدي من بيننا
اعتمادها، يتم حتى سنوات خمس يستغرق الذي األمر مختلفة؛ مستويات عرشة عىل
أخبار عن جاليا استفرست الجينز. يرتدي من عىل تقبض الرشطة كانت خروشوف أيام
الواقف اليوغوساليف بطن عىل رأسها وضعتماشا شيئًا. لها أرسل قد كان إذا وعما عدنان
لنمارساألونانيزم قائًال: جلس عينيها. وأغمضت َخْرصه حول ساعدها ت ولفَّ جوارها إىل
شاب دخل نساء. إىل حاجة يف لسنا معلنًا: وجهه وتحسس هانز إىل التفت (االستمناء).
ليس الشمبانيا: من كأًسا يتناول وهو قال الرسام. بوريس إنه قالوا ْكر. السُّ من يرتنَّح
األجهزة عنه ترىض ما أرُسم أن سوى أمامي ليس جيًدا، فنَّانًا أكون أن يف أمل عندي
ليس إذَن؟ تعيش كيف له: زميًال واحد يسأل (جيورجي) جورزيني فيلم يف الرسمية،

املضغوط. الهواء سوى مصنعك يف رسقته يمكن ما هناك
التي الضجة إن قال الصدر. عاري شابٍّ عن عنف يف مغلقة حجرٍة باب انفرج
إنه جاليا قالت ننرصف. أو نكفَّ لم إن للرشطة سيذهب وإنه النوم. من تحرمه نحدثها
قائًال: وقبله هانز اليوغوساليف احتضن ننرصف. أن يحُسن وإننا الشقة، يف جريانها أحد
تاكيس أخذنا معنا. تأتَي أن ناتاشا رفضت هانز. تخلصمنه الليلة. معي نم معي، اذهب
تقصد؟ ماذا قلت: هكذا؟ الرجل يجعل الذي ما الطريق: يف هانز سألني األبشجيتي. إىل
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للجسم، الهرموني التكوين الطفولة، تجارب كثرية، عوامُل قلت: جنسيٍّا. مثليٍّا يكون أن قال:
حتى ليست ساخًطا: يغمغم وهو املغسل يف معدته أفرغ صعودنا بمجرد أخرى. وأشياءُ

ناتاشا. يقصد أنه أدركت بها. أعبأ ولن شيئًا تساوي ال جميلة،

٧٤

أقام الجزائريَّ بلماجد أن اتضح الكوريدور. يف الضجة سبب ألتبنيَّ الغرفة باب فتحُت
غاديًا ذاهبًا ملحته بالحيوية. مليئًا الحجم دقيق كان الجديدات. الطالبات إليها دعا حفلًة
فجأة يخلو الذي الكوريدور نتأمل ووقفنا هانز إيلَّ انضم ثالثًا. أو بنتنَي مرة كلَّ معه جالبًا
وسارت ثملًة فتاٌة خرَجت الهواء. مون يتنسَّ أو الرقص ضجة من يسرتيحون بمن يمتلئ ثم
يمينًا ساعَديها فمدَّت أين؟ إىل سألها: فتوقفت. الطلبة أحد ناداها الكوريدور. نهاية حتى
الصغري بوجهها البلغاري صديقة ظهرت التواليت! إىل قائلًة: تمثيلية حركٍة يف ويساًرا
صغري وصدر ممتلئتنَي ساَقني عن يكشف الذي القصري وردائها الدُّمى وجوه يشبه الذي
جميل مستدير بوجٍه رمادي وبنطلون ضيقة زرقاءَ بلوزٍة يف رائعة فتاٌة تبعتها للغاية.
متمهلة ومشيٍة قصري أسوَد وشعٍر بقوة الدم فيها يجري وبرشة المعتنَي عسليتنَي وعيننَي
أتحداك لهانز: قلت بالشبَّان. محاطًة دائًما أراها وكنت بسحرها. تشعر من ُخيَالء فيها
املبتلتنَي الحمراَوين وشفتَيها الرائع بصدرها الكازاخية أنار منا اقرتبت عليها. تحصل أن
أن منه طلبت هنا. شابٍّ أجمل هذا هانز: إىل تشري وهي لها لزميلٍة تقول سمعتها دائًما.
دقائق عرش بعد بالعودة ووعدت فرفضت. للدخول دعاها األملانية. باللغة ا نصٍّ لها يرتجم
إىل مشريًا األمريكية تريبيون الهريالد صحيفة من عدًدا بلماجد لنا أحرض تأِت. لم لكنها
يفكر السادات إن قال األوسط. الرشق يف الصحيفة ملراسل األوىل الصفحة صدر يف تعليٍق
العرب بني للصلح مفاوضاٍت هناك وإن ونظامه، نفسه إلنقاذ انتحاريٍة بمغامرٍة القيام يف
الصلح. بَقبول شعوبهم إلقناع شكلية انتصاٍر عمليُة تتم أن العربيشرتطون لكن وإرسائيل

٧٥

للِمعَطف. رضورة هناك تكن لم بالخروج. هانز أقنعت النافذة. يف قوية شمٌس ظهرت

وروعة. هدوء شمس، شمس، الشمس، يف مضينا نقي. والهواء خفيفة برٍد بلسعة دافئ الجو
املعرض. إىل الطريق يف الحدائق بني رسنا بالشمس. تستمتع كلها موسكو خرجت

83



الجليد

هي ترافقنا أن عليها عرض لهانز. فتاٌة ابتسمت كبرٍي لحانوٍت تابٍع كشٍك أمام
قالت زواج. خاتم إصبعها يف قليًال. النظر قصرية جميلة. سيقان ذات طويلة وزميلتها.
متواعدٌة اليوم لكنها املبدأ ناحية من اعرتاض لها ليس أن صديقتها مع تكلمت أن بعد
ودَّعناهم وسيٌم. شابٌّ قليٍل؛ بعد الزوج جاء الغد. ظهر بعد نلتقَي أن عرضت زوجها. مع

السري. وواصلنا
إىل طريقها يف أو صفراء األشجار أوراق الثانية. الساعة يف صفراء غابٍة عىل أرشفنا
تجريبيٌة حقوٌل حولها وتلتمع. فتضيئها الشمس تتخللها ذابلًة، ليست لكنها الصفرة،
تتأمل امرأٌة جلست منا بالقرب حديدية. أريكٍة عىل جلسنا الداكنة. بخطوطها احتفظت
أفالم عن هادئ بصوٍت هانز تحدث للشمس. عرضتها وقد بإعجاٍب وركبتَيها ساَقيها
زخارف وحولها قوارب عدَّة بها صغريٍة بحريٍة عىل أرشفنا السري. وواصلنا قمنا فلليني.
بإحدى خاصٌّ بدَّ ال الركن وهذا املعرض، يف بها ا خاصٍّ ركنًا جمهورية لكل إن قال أنيقة.

منهم. إال تأتي ال األناقة فهذه البلطيق جمهوريات
بنا أحاطت العسكرية. املوسيقى اختفت وقد الشامل الهدوء وسط السري واصلنا
البحرية سطح وفوق واألخرض. واألصفر الوردي إىل القاني األحمر من تبدأ بألواٍن األشجار
اللوحات سحر كله للمنظر كان مختلفة. اتجاهاٍت يف الحركة بطيئة قوارب عدة انترشت
السعادة السعادة، عن أو أوروبا عن واملراهقة الطفولة من ذاكرتي يف استقرت التي القديمة
وال دخاٍن أو زحاٍم بال دافئ نظيف جميل ساكن وديع هادئ يشءٍ كل لدقائق. القصرية

وساخة. وال حرٍّ أو برٍد وال ثرثرٍة وال سجاير، أو فودكا وال تراٍب أو ضجٍة
طابوٍر يف وقفهانز الفحم. فوق مشوية كفتٍة أسياخ أمام طويٍل طابوٍر إىل انضممت
حال هذا رجٌل: لها فقال العملية بُدائية تستنكر امرأًة سمعت للبرية. كشٍك أمام آخر طويٍل
بالطهو. أو يدوي بعمٍل أناملها ت وشَّ الوجه جميلُة امرأٌة خلفي وقفت بلدنا. يف يشءٍ كل
منه سخرت العمل. يف زمالء مع قال: من؟ مع قاطعته: … مايو أول يف كان إنه رفيقها قال
بينما الطابور يف ظلَّ يحتضنها. أن أراد عندما منه وأفلتت رفق. يف صدره عىل خبطته ثم
ووقف الكفتة. أسياخ هو واشرتى ، خشبيٍّ صندوٍق عىل بعيًدا جلست ثم مهٍل عىل ابتعدت
تتناقص وهي النيئة الكفتة أسياخ تابعُت ضاحًكا. إليها فمىض رآها حتى عنها يبحث
تنتهَي أن أخىش وأنا النار فوق التي الكفتة أصابع عددُت منها. صندوق آخر انتهى حتى
أسياٍخ ثالثة أخذ واحٍد كل لو أشخاص. ستة وأمامي سيًخا عرشون أمامها. وصويل قبل
يف البائع قال فقط. واحٌد ثم أشخاٍص أربعة أمامي أصبح يشء. يل ى تبقَّ ما أربعًة أو
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خلفي من وتصاعدت نصيبي. من وقعا اثنان إال يتبقَّ ولم أربعًة أعطاه أسياخ. ستة حسم
االستياء. تعليقات

واحدة جورزينيتني؛ فتاتني نتأمل ونحن وأكلنا رشبنا البرية. من كوبنَي هانز اشرتى
املعقوف. الجورزيني باألنف قمحية قصرية والثانية قبيحة، سمراء جدٍّا نحيفة طويلة
ستقع األغلب يف سوفييتي، نادور قلت: نكلمهما. تعاَل هانز: قال نحونا. كثريًا تلفتتا
إىل عدنا الجميل. عن يبحث الجميل تريدك، واألخرى أريدها، وال نصيبي من السمراء

األبشجيتي. إىل اتجهنا ثم ملونة. خشبيٍة مالعَق ستَّ فابتعنا الكشك

٧٦

وبالصدفة وجبنًا. بارد) (لحم كالباسا هانز واشرتى والنبيذ، الفودكا طابور يف وقفت
أعىل من جسمه وتحسست هانز من شقراء فتاٌة اقرتبت وتفاح. وعنٍب طماطم عىل عثرت
نحن معنا، تعاَل الشقراء: قالت املشهد. الواقفون تابع يعجبها. إنه له تقول وهي أسفل إىل
وأشار صديٌق. معي معي، أنتما تعاليَا ال، قال: بجوارها. فتاٍة إىل وأشارت قريبًا. نقيم

نحوي.
غربي وِمعَطفها ا. جدٍّ سكرانًة الشقراء كانت الحكيم. عبد شقة إىل جميًعا اتجهنا
ُمعتنًى غري يداها وقديمة. متواضعة مالبُس تحته األخرض، الشمواه جلد من الصناعة
مثل سكرانًة ليست صغريٌ. وصدرها عليها ضيٌق والقميص عريٌض جسمها األخرى بهما.
ماكسواحتضنته باسم هذه نادته بالشقراء. ُمعَجب هانز أن تعرف إنها قالت الشقراء.
تكتب كانت إذا سألتها أسطر. بضعة وكتبت ومفكرًة طبيًة نظارًة األخرى أخرجت وقبَّلته.
ثم بروفسور، مع نمت قالت: هاتي. قلت: قصرية؟ قصيدًة تسمع أن تحب قالت: شعًرا.
السوفييت. وطن هذا ألن فارٌق هناك يكن ولم ، سائقٍّ مع نمت ثم ، سينمائيٍّ مخرٍج مع نمت
الحياة. يف تفعل عما سألتها يغني. كان وكيف صعٌب اسمه لها صديٍق عن الشقراء حكت
أننا هانز يل غمز الطب. تدرس إنها العوينات صاحبة قالت املرسح. معهد يف إنها قالت
ردَّدت تخرجني. عندما تَْلِفني دا، دا، يقول: وسمعته هانز رد التليفون. دقَّ أكاذيب. نسمع
سألها هذا، أوقفي ٍة: حدَّ يف صديقتها لها قالت بماكسوقبَّلته. ا جدٍّ معجبة أنها السكرانة
وقبلته. أحبك. لكني أجل، األخرى: قالت اسألها. ، حقٌّ يل قالت: لك؟ حقٍّ أي ملاذا؟ هانز:
أذهب أن تريدني إنها قالت: ابقي. للسكرانة: هانز قال هنا. من سأذهب صديقتها: قالت
هنا إىل سنأتي طفًال: تالطف كأنما قائلًة الباب نحو وقادتها ذراعها من أمسكتها معها.
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حقيبة يف كانت ليمونادة زجاجة خلفها الشقراء تركت الشقة. غادرتا تعايل. وسنجده، غًدا،
يدها.

تأتَي أن وأريدها ميالدي. عيد اليوم إن لها قلت هانز. نصيحة نفذت لجاليا. تلفنُت
أجدك. ولم السبت يوم لك تلفنُت قلت: الغرفة. تنظيف يف منهمكة إنها قالت سويٍّا. لنحتفل
موجودًة. كنت قالت: الثالثة. الساعة قلت: تلفنَت؟ متى سألت: ثم أختي. عند كنت قالت:
نصف بعد كلمني لحظًة، خرجت كنت وربما موجودًة كنت قالت: ذلك. بعد تلفنت قلت:
كان إذا عما سألته أنها يبدو التليفون. سماعة هانز أعطيت كلمتها. ٨٫٣٠ الساعة ساعة.
عن شيئًا يعرف أنه هانز أنكر تزوج. أنه سمعت إنها قالت ثم شيئًا. لها أرسل قد عدنان
يف نكلمها تفعل لم وإن ساعة. نصف بعد ستتلفن إنها وقال مكانها السماعة أعاد ذلك.
حتى تظهر لم إذا لكن اآلن، حتى تأِت لم ناتاشا إن فقالت كلمناها والنصف. التاسعة

بمفردها. فستأتي العارشة
فقالت دقيقًة عرشين بعد تلفنت جاءت. ناتاشا إن قالت .١١ الساعة بها اتصلت
وإذا نفتح وأرسعنا الباب دقَّ دقائق عرش بعد الفور. عىل وتأتيان تاكيس ستأخذان إنهما
صمٍت يف فجلسنا انرصفت اختفت. فقد صديقتها عن تسأل العوينات ذات الفتاة بها
وقميٍص ثقيٍل، ماكياٍج يف كانت .١٢ الساعة جاليا جاءت قهوًة. أُعدُّ قمت يقرأ. وهانز
أناقة عريضة. بثنيٍة أزرق بنطلون خفيف. كحيل بلوفر وفوقه تماًما، صدرها يُخفي مشجر
تقل لم ملاذا قالت تماًما. الدقيقة هذه يف ولدت إني قلت ميالدي. بعيد هنَّأتني وبساطة.
املمتلئة وأصابعها جاليا يَدي تأملت الثالجة. من الشمبانيا زجاجة أحرضت قبل؟ من ذلك
السفيلَّ األملس الجزء أملس لو تمنيت طويل. ظفٍر أسفل ممتلئ بتقوٍس تنتهي التي الطرية
آخر إىل ومضيت ماشيًا أمي بطن من نزلت إني قلت نخبي. رشبنا ظفرها. حتى إلصبعها
عىل كانت لها زميلٍة عن حكتناتاشا طفولية. دهشٍة يف عيناهما اتسعت وقعت. ثم الحجرة
وأحرضته أنكرت ثم بلوفًرا منها أخذت إنها قالت عودة. بال سافر ثم يمنيٍّ بطالٍب َعالقٍة
ثم تنام عندما تشخر إنها وقالت فوجدته. الحقيبة فتح عىل ناتاشا وأرصت حقيبٍة يف
وتذهب األواني تغسل ال كسولة بأنها وصفتها النوم. وتواصل تفاحة قطعة لتأكل تقوم
وعصبيني. نفسيني أطباء عىل وترتدد الحظ، لها تقرأ فتاة لها وتأتي املعهد، إىل بصعوبة
إىل بتاكيس أوصلناهما ننرصف. أن يجب جاليا: قالت صباًحا. الواحدة الساعة

منزلهما.
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٧٧

فاتح أخرض ثم داكن أصفر ثم أصفر املتدرجة: الطبيعية األلوان إىل النافذة من تطلَّعت
كلَّ أقرأ زلت ما الصحف. أكوام أتأمل تحولت الخلفية. يف ورمادي فأحمر داكن أخرض ثم

التايل. اليوم يف أرتاح ثم كامل شهٍر صحَف يوٍم
بروسبكتماركس مشيتيف املدينة. وسط إىل املرتو ركبت مالبيسوخرجت. ارتديت
األخرى. الناحية سفردلوفمن وبميدان ناحيٍة ديرجينسكيمن بشارع العريضاملتصل
إىل فينتقلون أمامه املرور يتهيبون املارة أن الحظت ب. ج. ك. ال مبنى أمام من مررت
ذو أنتوريست فندق الثورة. وميدان جوركي شارع ناصية إىل مضيت اآلخر. الرصيف
يكربني مرصيٌّ صحفيٌّ بحرارة. وجدي استقبلني والقبيحة. الحديثة الزجاجية الواجهة
أحد إىل قرابٍة بصلة يمتُّ كان بالحيوية. ميلء الرأس. أصلع البنية متني سنوات. بعرش
كان وربما أوروبا. رشق يف صحفيٍّا مراسًال تعيينه يف السبب هو هذا كان وربما الوزراء،
سمراء بمرافقته. املكلفة املرتجمة إىل قدمني املرصية. املخابرات بأجهزة َعالقته السبب
وذكية. الظل خفيفة لينا. تُدعى لغتنا. تجيد أرمينيٌة أنها تبني ثم عربيًة ظننتها قصرية
عىل للقضاء مسلحًة كتائَب الساداتينظم إن يقول وهو بانتباه الفتاة أنصتت النكتة. تفهم
الدفاع أن به وتقصد سيناء» وال «العقيدة شعار وترفع الجامعات واليسارينييف الشيوعيني
وسيقانهن. لرءوسهن النساء تغطية شاع كما سيناء. تحرير من أهم اإلسالمية العقيدة عن
املشاركني أحد وكيفعنيَّ السودان النمرييللشيوعينييف بها قام التي اإلعدامات تحدثعن
السفراء. بقية قاطعه وهناك الصومال يف سفريًا الحزب، عىل منشقٌّ شيوعيٌّ وهو انقالبه يف
زويا. مع اإلنجليزية اللغة موعد بسبب اعتذرت املتحف. إىل معنا امِش بالعربية: قالت

٧٨

لوحة هناك كانت الثالثة. النارص عبد وفاة بذكرى املرصيني املبعوثني احتفال حرضت
وزعيم السوفييتي االتحاد أبطال من كبطل تنعاه الربافدا صحيفة من لورقة قديمة
البعض استقبلها النارص عبد عن قصيدًة الطالب أحد ألقى العالم. يف الوطني التحرر
من املرصيني الطلبة أعفت البلدين بني الثقافية االتفاقية إن الثقايف املستشار قال بفتور.
العلمية. السيايسوالشيوعية واالقتصاد املادية السوفييتيوالفلسفة االتحاد تاريخ دراسة
العالم. يف التعليم نُُظم أحسن من السوفييتي التعليم نظام بأن اعرتف املبعوثون. ق صفَّ
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هناك فليست العامة الثانوية عىل يحصل املدرسة التلميذ دخول من سنواٍت عرش فبعد
ثانوي أو رياضة أو وأدبي علمي تخصص يوجد وال إعدادية، وأخرى ابتدائية مرحلة
توجد ال أنه كما واحدة، شهادة عىل يحصلون الجميع لكن وتجاري، صناعي أو زراعي
سلوكيات عن تقاريَر يكتبون الروس زمالءهم أن من الطالب حذَّر خصوصيٌة. دروٌس

املخابرات. أجهزة إىل تُرفع أجنبيٍّ كل وانتماءات وأخالقيات
الكهربائية املعدات مرص: إىل بها العودة يجب التي الرخيصة السلع عن الحديث دار
الطعام هو يشء أرخص إن املستشار قال وخالطات. خياطة وماكينات مكانس من

والسكن. املوسيقى وأسطوانات

٧٩

ظهًرا.» أكتوبر ٦ اليوم إرسائيل مع الحرب قامت لطفي. عند موجود أنا هانز «عزيزي
عىل منحنية زوجته نعيمة وجدت لطفي. إىل ونزلت الغرفة باب عىل الورقة هذه علقت
وإن واضحة غري أنباءً هناك إن قالت السفر. حقيبة حجم يف الصنع رويس راديو جهاز

رضبتنا. إرسائيل أن يعتقدون قابلتهم الذين العرب الطلبة جميع
تحياتي. كلمة: وتحتها فتاٍة رسم عليها زويا من ورقة فوجدت الغرفة إىل صعدت
عربية محطة عسكرية. مارشات تذيع القاهرة إذاعة لطفي. غرفة إىل ثانيًة مرًة نزلت
من والخوف بالذهول أحسسنا القتال. بدأت التي مرصهي إن تقول مصدرها نتبنيَّ لم
أبيب»، تل ندخل بكرة حبيب، يا خالد «يابو الوقت: ذلك أغاني تذكرت .٦٧ مأساة تَكرار
بحثنا بالهجوم؟ البادئني نحن نكون أن يمكن كيف حافظ. الحليم وعبد كلثوم وأم
سماع من نتمكن لم املتوسطة. املوجة عىل و١٦ ١٤ بني األمريكي «الحرية» راديو عن
عبور نجاح أعلن الذي العسكري البيان التقطنا ثم عليه. املستمر التشويش بسبب يشءٍ
كان دوالر. مليون ٢٢٨ تكلَّف الذي بارليف خط سقط ظهًرا. الثانية الساعة يف القناة
رمضان شهر لطفي: قال الهستريية. ٦٧ بيانات عكس عىل هادئًا رصينًا املذيع صوت
دون تحارب مرص عملها، الرجل النوبي: حسونة قال جدعان. إحنا زوجته: قالت كريم.
عىل قِلًقا كان حميد. إلينا انضم لإللحاد. املعادي املؤمن الرئيس وبقيادة سوفييتية، معونٍة
يف ونجحت اإلرسائييل الهجوم صدَّت السورية القوات لكن للقصف. تعرَّضت التي دمشق

الشيخ. جبل ومنها املواقع بعض تحرير
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٨٠

أنت عاتبتني: أوراقه. يف واستغرق هانز تجاهلها الغروب. بعد الحجرة إىل زويا جاءت
قبَّلتُها الود. من بكثرٍي نحوي تشعر إنها قالت د. تردُّ يف فاحتضنتني قبلتها كثريًا. تتكلم
القوية أيديكم يف سالحنا وقالت: التحرير عملية نجاح نخب رشبنا لسانها. ومصصت

طويًال. تمكث لم ينجح.
بالطلبة َعالقته إن قائًال امتنع لطفي. غرفة إىل معي ينزل أن هانز عىل عرضت
طالب مع اإلفطار يتناول كان األول الدرايس عامه يف أنه حكى ضده. تقوُّالٍت أثارت العرب
عند دائًما ويجلس بالعراقي ُمغَرم سوريٌّ طالٌب هناك وكان يوم، كلَّ وزوجته عراقي
ال أيًضا الروس قال: أسفي. أبديت مواطنهم. إىل السوريون وانضم مًعا فتشاجرا قدميه،

بالدهم. يف النازي ارتكبها التي بالجرائم أُذكِّرهم فأنا يحبونني

٨١

املرصي العسكري املتحدث أعلن سيناء. داخل املرصية القوات تقدمت للقتال: الثالث اليوم
دبابة. و١٢٨ طائرًة ٨٠ بلغت أيام ٣ يف إرسائيل خسائر أن

أخطأت إرسائيل عنيفة، وجوية برية معارك اليونايتدبرس: مراسل السادس: اليوم
إلرسالها بالصواريخ طائراتها شحن يف تبدأ أمريكا السوفييتية، الصواريخ خطر تقدير يف
أمريكيٍّا طياًرا ١٥٠ مرَّ جديدة، فانتوم طائرة ٤٨ عىل بالفعل حصلت التي إرسائيل إىل

إلرسائيل. طريقهم يف مدريد بمطار
وسوريا مرص يمدُّ أنه مرٍة ألول السوفييتي االتحاد أعلن عرش: الحادي اليوم
يف خرباء العرب الطالب أصبح أراضيهما. تحرير عىل ملساعدتهما واملعدات باألسلحة
ليقوموا السوريني من تكتيكي تراجع فهو اإلرسائيليون تقدَّم إذا العسكري. التحليل
فاألنظمة مغامرة، من أكثر ليس األمر لحميد: قلت األخرى. الناحية من التفاف بحركة

الهزيمة. غري شيئًا تحقق أن يمكن ال العربية

٨٢

حجرته مفتاح أعطاني قد وجدي كان إنتوريست. فندق إىل الخامسة يف زويا أخذت
كان إذا سألت ملَّها. هانز إن قالت جلستنا. يف روح هناك ليس ساعة. يتغيب أن ووافق
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باردة محاوالت صعب. وهذا الرأس تريد أنت قالت: سكرانة. أريدك ال قلت: نبيذ. هناك
الحمام إىل قمت ساعة. اآلن وأمامنا شقة، إىل بها أذهب أن أردت إني لها قلت للتقبيل.
تمددنا املعنوية؟ الروح لرفع أو الحمل؟ ملنع دواء برسعة. شيئًا تبتلع ملحتها عودتي وعند
جدوى. دون مالبسها بخلع إقناعها حاولت السماعة. أرفع لم التليفون. دقَّ الفراش. عىل
جديد. من التليفون دقَّ فانرصف. الوقت بعض يُعطيَني أن منه طلبت الباب. وجدي دقَّ
لدرس الحكيم عبد شقة إىل الغد يف نذهب أن عىل أمها منزل إىل أوصلتها االنرصاف. قرَّرنا

اإلنجليزية. اللغة

٨٣

الحكيم عبد تليفون رقم أعطيتها صمت. يف ومشينا سويٍّا غادرناه باملعهد. صباًحا التقينا
أسنان. معجون اشرتت الرابعة. الساعة يف تتلفن أن واتفقنا

وبسطت ونعمل. قهوة نرشب قالت: املرح. الصطناع محاولًة تبذل الخامسة. يف جاءت
باالرتياح. شعرت الشقة. يريد إنه وقال الحكيم عبد جاء فجأة اإلنجليزية. اللغة أوراق
هل حزينة. كانت صمت. يف متجاورين جلسنا الباص يف األبشجيتي. إىل املسكن غادرنا
تجمع وقد مفتوًحا لطفي غرفة باب كان هانز؟ نحو بشعورها نحوي شعورها تقارن
طابَق إىل هي وصِعَدت إليهم انضممت األخبار. يسمعون العرب الطلبة من عدٌد عنده

البنات.

٨٤

يف ووقفت بالدخول أقنعتهما يل. بطاقًة أجد لم بجانيني. باليه إىل وجديولينا مع ذهبت
املرسح: باب يُغلق وهو اعتزاٍز يف العجوز البواب قال بطاقة. لرشاء فرصة أنتظر الخارج

انرصفت. البلشوي. لبطاقات سوداء سوٌق هناك ليست
عظام بارز مستديٌر متورٌد وجهها صدرها. إىل كلبًا تضم امرأٍة الباصأمام يف جلست
بوجهها. تحيط مهوشة حلقات يف الشعر زرقاوان. وعينان كبري فم واضح. بشكل الوجنتني
ا. جدٍّ الرأس صغري الكلب األمام. إىل بوزها فتمد املدلل الطفل صورة وجهها مالمح تأخذ
كتفه عىل رأسها وضعت اليشء. بعض خجول شخص معها ذكاء. يف اتجاٍه كل يف يتطلَّع

ُمتَعبة. إنها وقالت
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٨٥

اختفى بكثافة. تتطاير الثلج وشذرات النوافذ. أطراف تغطي بيضاء طبقٌة كانت الصباح يف
البياض. فاتنة القاتمة العابسة املدينة أصبحت الرمادي. اللون وتالىش أسفلها الوحل
ليتلقفوا أيديهم يمدون الشوارع، يف يركضون يبتسمون، الجميع أهلها. عىل الفرح واستوىل
وبالتايل األبشجيتي يف الساخن املاء غاليات تشغيل وجرى ضاحكني. املخملية السبائخ
رسمية. سيارة يف املطار إىل ولينا أنا أوصلناه الليل. منتصف بعد وجدي سافر التدفئة.
واشرتى األدوية كشك أمام أفراده أحد ف توقَّ ممتلئة. بحقائَب املرصي الطائرة طاقم مرَّ
إىل سيعطيها إنه فقال العدد من دهشتها البائعة أبدت فيرباتوكس. فيتامني علبة ٣٠
الثورة. بمتحف مررنا الخالية الطرقات يف العودة عند علبة. اشرتيت ومعارفه. أصدقائه
من صفوٍف يف ورسن بالشيالن رءوسهن غطَّني نساء من صامت غريب موكب فجأة ظهر
إىل ذاهبات إنهن السائق قال األحمر. امليدان اتجاه يف املتساقط الثلج تحت خمٍس أو أربٍع
ا خاصٍّ قسًما هناك أن فرتٍة بعد ب عقَّ الثامنة. يف يفتح حني الرشاء طوابري يف ليقفن جوم ال
اللحوم لهم فيبيع والنجوم، املهمني الناس يخدم سمولينسك ميدان يف البقالة حانوت يف
ساعات. الطوابري يف العاديون يقف بينما بالتليفون، والسوسيس والكونياك والكافيار
أضافت روبًال. ١٨٠ ب تباع الشتوية األحذية إن لحظٍة بعد قالت التعليق. لينا تجنبت
فقط؟ قالت: الضلمة؟ ألكل مدعوٌّ أنا هل قلت: القادم. الشهر يف يحلُّ ميالدها عيد أن
األسوَد واستبدلِت داعبتها: أسود. ُمروِّضة تصبح أن تريد كانت إنها قالت لرتاني. ظننت
تكون كهذه واحدٍة مع الحياة أن فكرت مرات. عدة الزواج رفضت إنها قالت بالرجال؟
أخذت ومَرح. وذكاء وعبث شقاوة فيهما وتظهر تتبسم عندما عيناها تعجبني مشوقًة.
مع تعيش بأنها إحساٌس داهمني الدبلومايس. الحي من بالقرب غادرتني تليفونها. رقم

عربي. رجٍل
تسلُّل عن غامضًة أنباء هناك إن قال يدخن. بلطفي األبشجيتي مدخل يف التقيت

القناة. عرب إرسائيليني

٨٦

وسط طاجيكية مع رقص السهرة. نجم بلماجد غرفتها. يف راقصًة سهرًة تاليا نظمت
صديقته، مع رقص ثم لهما. الجميع بتصفيق مستمتع وهو خارًقا مجهوًدا باذًال الحلقة
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برفقة رويسٌّ طالٌب دخل ممتلئتني. وشفتني جميلتني عسليتني عينني ذات خمرية سمراء
سوداء بلوزٍة يف الحجم متوسط وصدٍر متناسقتني وساقني جوب ميني يف طويلة فتاٍة
يف حولها تتأمل وهي كتفه إىل رأسها أسنَدت بطيئة. رقصٍة يف معه اشرتكت كم. بنصف
إياها طالبًا أمامها بلماجد فجأًة ظهر التالية. الرقصة حانت حتى بجواره جلست فتور.
الفتاة. وجه وتهلَّل الرويس امتعَض معها. لريقص يده الرويسُّ مدَّ التي اللحظة يف للرقص

وجوم. يف يرقبهما والرويس مرح، يف الحديث وبادلته بلماجد مع رقصت
وابتسامٍة جذاب، عريض أسمر وجٍه ذات ضخمٌة طويلٌة أنستاسيا. إلينا انضمت
بجوار مجليس جاء هانز. عن سألتني الغزير. شعرها فت صفَّ وقد متأنقة كانت خجولة.
هل بدوري: سألتها سيأتي. كان وإذا هانز عن األخرى هي سألتني الكازاخية. أنار
القرمزيتني وشفتيها الذهبي ووجهها صدرها فتحة لت تأمَّ سأفعل. قالت ستنتظرينه؟
ألنها الرقص أريد ال قالت: بالحيوية. مليئًة كازاخية موسيقى أداروا الضيقتني. وعينيها
عمرها. عن سألتها ِفعله. أريد ما هناك يعد لم عجوًزا، بنفيس أشعر ومِللتها، موسيقاي
راقٌص أني يف بالثقة تمدَّني أن تحاول مرًة. معها رقصت انفجرتضاحًكا. سنة. ٢١ قالت:
الرقص. يجيد الشعر أشعث شابٍّا ودعت تركتني حماس. يف لإليقاع بدوري واستسلمت جيٌد
إىل ذَهابها أعلنت أن سبق التي املرتنِّحة الكوريدور شقراء تظهر ساعٍة ربع كل
أحضان يف ترتمي ثم السكر من زائغتنَي بعيننَي حولها وتتطلَّع مندفعًة تدخل التواليت.
املنترص. بابتسامة حوله يتطلَّع وهو ويعودان بعضالوقت يختفيان ثم وترقصمعه. واحٍد

٨٧

تُدعى تشيكيًة طالبًة وأحرض فمىض بربوٍد نستقبله أننا وشَعر حجرتنا إىل ميخا جاء
ذات نحيفًة للغاية طويلًة كانت عليها. التعرُّف نريد وأننا حجرته أنها لها زاعًما سفيتالنا
الحديث هو احتكر الحيوية. فينا دبَّت بالعرشين. عمرها قدَّرت أشقر. وشعٍر مالئكي وجه
عن فيها مباَلغ شخصية معلومات من َجعبته يف ما كل مستخدًما ضجًة، ُمحِدثًا طويًال،
ذكر كما لُبنانيٍّا أظنه كنت قالت: الرشيف، عمر بلد من إني لها قال واألساتذة. الطالب
زجاجة فتحنا ثم قهوًة صنعنا الصمت، منه طلبنا عندما ميخا خرج اللبنانيني. أحد يل
السوفييتي ل التدخُّ منذ إنه قالت هدوء. يف نتكلم ونحن استمتاٍع يف احتسيناها فريموت
براغ فيها زرت التي املرة عن لها حكيت تشيكوسلوفاكيا. يف فن أو أدب هناك يعد لم
عىل تتعود لم أنها من شكت عندنا. املرأة وضع عن سألت مقبض. بانطباٍع خرجت وكيف
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أعددنا الخدمة. يف األناقة وغياب التعامل وطريقة الطعام برسعة. السوفييتي االتحاد
ترقص تاليا دخَلت املخلل. األخرض الفلفل مياه مع رشبناها فودكا زجاجة وفتحنا طعاًما
الطابَق إىل ونزلت فخرجت أدعَوه أن مني طلبَت اآلن. إليها سيأتي الجديد حبيبها إن قائلًة
اآلن إنه قال األخبار. عن متسائًال الحكيم لعبد تَْلفنُت املزعوم. الحبيب عىل أعثر لم األريض.
عودتي. عند سفيتالنا أجد لم القتال. وقف مرصعىل توافق أن من خوًفا عصبية حالٍة يف

٨٨

كل مماثلة بنسبة تزداد باملائة ٥ أدنى بحدٍّ فوًرا اإلنتاج خفَض العرب البرتول وزراء قرَّر
البرتول أسعار ارتفعت .٦٧ سنة احتلَّتها التي األرايض عن إرسائيل تجلَو أن إىل شهر

العاملية.
يوًما ١٧ بعد بنيمرصوإرسائيل النار إطالق الساداتوْقَف إعالن مع الوجوم ساد
معنى عن لطفي غرفة يف حامية مناقشاٌت دارت االنتصار. وَهج ضاع الرشس. القتال من

والغرب. السادات بني للتواطؤ ومظهًرا إلرسائيل نًرصا ذلك اعترب البعض األمر.
تنتظره إنها له قالت أنستاسيا. عند كان إنه قال والنصف. العارشة يف هانز عاد

عامني. منذ

٨٩

ساَقني عن كشف جوب ميني يف سفيتالنا لقيت الروسية اللغة درس من خارج وأنا
الطعام. صالة إىل رافقتها خجل. يف ابتسمت ساَقيها. مطريًا قليًال معها ثرثرت رائعتنَي.
أذربيجانيًة فتاًة هانز استقبل الظهر بعد الثلج. غطَّاه طريٍق يف األبشجيتي إىل عدت
وال تدخن ال العذارى. بارتباك خجولة معروف. كاتب أبوها الجمال. متوسطة سمينة.
أحد يراني أن أخىش تقول: وهي مرتددًة أخذتها سيجارًة لها قدَّمنا حني الكحول. ترشب
يكون أن استنكرت بالذعر. فأصيبت ألبيها الجنسية الحياة عن هانز سألها األذربيجانيني.
حول الحديث دار لذلك. الوقت لديه ليس إنه قالت ثم أمها. عن بعيًدا عاطفية حياٌة ألبيها
الحب تنتظر إنها مناسبٍة بدون قالت أهلها. بها يتمسك التي الرجعية والتقاليد أذربيجان
العام. هذا الزواج من لها بد ال وتقول تبكي أمها وإن هزٍّا. يهزُّها الذي العظيم الكبري
عىل له وكتبَت منتعًشا. باسًما هانز رسمت حزين. بوجٍه بورتريه يل رسَمت ترُسمنا. بدأت
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سنواٍت أربع منذ أرُسمك أن أتمنى كنت قالت: ثم هو. كما يبقى أن تتمنى إنها الصورة
أن األفضل حاٍل أية وعىل صفوٍف، بأربعة مني أكرب كنت لكنك شارٍب، بغري كنت عندما

اإلطالق. عىل يتم أالَّ عىل متأخًرا األمر يتم

٩٠

اإلرسائيلية الطائرات إسقاط الشوارع يف تابَعت الجماهري إن قال سوريا. من رشيف عاد
بينما الشديد الغالء من موجًة اآلن يعانون واملوظفني العمال وإن السوفييتية. بالصواريخ
صديقته عند سيقيم ألنه غرفته مفتاح لنا ترك ذهبًا. ويكِسبون أيامهم أروع التجار يعيش
عنها أزاحتني قال: آسيوية. فتاٍة مع ينام أن أراد كيف املِرحة بطريقته حكى الروسية.
سأتزوج. سأتزوج. مالبيس: أخلع وأنا فكرَّرُت هائًجا كنت سأتزوجها. كنت إذا وسألتني

٩١

نوفمرب. ٧ يف به يحتفلون الذي أكتوبر ثورة عيد بمناسبة موسيقيٍّا حفًال املعهد أقام
أبيض رداءٍ يف الهارب عىل عازفة الطلبة. من قليل وعدد والكمان البيان عىل ممل كونرشتو
ثالث عزفت الشاحب. ووجهها النحيف بجسمها القرب من بُعثَت كمومياء بدت كالسيكي.
لو كما شعرت للحياة»! «وداًعا اسمها أخريًة قطعًة واختارت للتصفيق. استجابًة قطٍع
«األيام ريد جون األمريكي كتاب املناسبة بهذه قرأت الفور. عىل وتنتحر ستذهب كانت
روسيا سادت التي الشاملة الفوىض البلشفية. الثورة أيام وهي العالم» هزت التي العرشة
إمكانية بعدم البعض إيمان اليمينية، واملنظمات األحزاب انتشار القيرصية: سقوط بعد
تكون أن قبل واحٍد بلٍد يف االشرتاكية انتصار استحالة نظرية روسيا، يف االشرتاكية الثورة
األمر لينني حَسم وكيف السلطة، عىل استولت قد أوروبا يف الرئيسية البلدان بروليتاريا

واألرض». «السالم بشعار

٩٢

مكان عن أتساءل وأنا جيبي من املفتاح إلخراج استعددت خالية. الغرفة تكون أن توقعت
ووجهه الرسير حافة عىل جالًسا كان فانفتح. بكتفي الباب دفعت التحوُّط باب ومن هانز.

سفيتالنا. لفتاة: عاريتنَي ساَقني ملحت مقعد عىل وأمامه الباب ناحية
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وعىل راقصة. أسطوانة من تنبعث واملوسيقى املكتب، بمصباح مضاءة الغرفة كانت
العاريتني. ركبتَيها فوق بيٍد مشتعلة سيجارًة تمسك سفيتالنا وكانت نبيذ. زجاجة املائدة
األرضوأخلع عىل الطعام شبكة أضع وأنا أجبت العيد؟ يف مكان أي إىل تذهب ألم سألتني:
الصويف البلوفر خلعت ثم سطحها. عىل وقبعتي الِخزانة يف امِلعَطف وضعت أبًدا. ِمعَطفي:
وجلست نبيٍذ كأس فرشبت وعدت شعري. طت ومشَّ وجهي فغسلُت الحمام، إىل ومضيت
تخفي واملائدة ضعيًفا بيننا الضوء كان صغرية. خشبية مائدة وبينها وبيني فرايش عىل

رأسها. خلف جمعته الذي الناعم األشقر وشعرها وجهها غري أمامي يكن لم ساَقيها.
يف قالت بنطلون. بغري أراِك أن اليوم جميلة مفاجأة إنها فقلت: الغرفة هانز غادر
ساَقيها، إىل بعينيها هبطت مالبسها. ترتدي وهي ساَقيها عن حديثي تذكَّرت إنها حياءٍ
بلدها. يف طبيعيٌّ األمر بينما إليها، ينظرون الجميع ألن االرتياح بعدم تشعر إنها وقالت
ة ُمعوجَّ الروسيات سيقان بينما مستقيمتان متناسقتان ساَقيِك أن ببساطٍة املشكلة قلت:
الجهاز. عىل ووضعتها الراقصة الغربية األملانية األسطوانات إحدى وتناولت قمت وقصرية.
وأمسكت ثديها أخرجت قصري. رداءٍ يف لفتاٍة فوتوغرافية صورة من يتألف ِغالفها كان
واحدة بفكرٍة يل توحيان ساَقيها إن لها قلت الكامريا. إىل تتطلَّع وهي أصابعها بني بحلمته
األسطوانة ِغالف أريتها خَجل. يف ضحكت تقبيلهما. قلت: ماذا؟! قالت: تقبيلهما. هي
إىل تها ومدَّ ركبتيها عن يدها رفعت ساقيِك. جمال يف ليستا لكنهما ساقان هنا قائًال:
الخفيف الذهبي الشعر عىل الضوء وانعكس روعتهما. كل يف ساقاها فتجلَّت الِغالف
املصباح أزاحت بعضنا. من مبعدٍة عىل رقصنا نرقص. أن منها طلبُت فوقهما. املنترش
تجذبانني. أيًضا شفتَيها إن وقلت فضحكت ساَقيها عىل الضوء يقع ال كي خجل يف جانبًا
أن اآلن املوضة إن قالت طويل. يف لتصبح نفسها خفضت إليهما. بالنظر اكتِف إذَن قالت:

منه. أطول امرأٍة مع الرجل يمَيش
هذا. يكفي ال، قالت: أخرج. إذن ضاحًكا: قلت آه. آه، قال: نرقص ونحن هانز دخل
قلت: أنستاسيا. تأتي أن يخىش إنه باإلنجليزية يل قال الزجاجة. أنهينا ضاحكة. وجلست

يهم. ال
الفراش عىل يسارها إىل جلست املخلل. الفلفل مياه من وكوبًا فودكا زجاجة أحرضت
ويتخيل مسبقة، فكرٍة أي من رأسه منكما كلٌّ ليخيلَ اختباًرا نعمل قالت: يمينها. عىل وهانز
وعاء هانز: قال بالوعاء؟ يفعل وماذا يشعر؟ بماذا وعاءً، فيصادف فيه، يسري ما طريًقا
إنه قالت: بالجمال. أشعر به، أعبأ ال ولكني مطٌر ينزل السري، وأواصل منه وأرشب أرفعه
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وأنت؟ فهمت؟ تميض، ثم ترشب معك، وتأخذها تعجبك جميلًة امرأًة وتقابل حياتك، طريق
اللبن، من طبٍق عند كالقط القمة، من أقرتب ثم ، بشفتيَّ فوقهما أصعد رائعتان ساقان قلت:

بالروعة. وأشعر أجمل واملذاق جميلة، الرائحة
تنبس. ال هادئة وهي جمالهما عىل نطري ساَقيها أمام األرض عىل وركعنا انحنينا

بها. وأبيت الخالية الغرفة مفتاح آخذ أن باإلنجليزية هانز يل همس
هائًجا لست أفعل. ماذا أدري الفراشال حافة عىل جلست األخرى. الغرفة إىل انسحبت
جانبًا. رميته ثم قليًال قرأت كازانوفا. مغامرات عن بالعربية كتابًا وجدت ممرور. ولكني

مرات. عدة الليل يف استيقظت ونمت. تمدَّدت ساعة. مرَّت
جلسُت دائًما. تقاوم كانت لكنها بي. بطنها وألصقت معها رقصت قال: الصباح يف
وفجأًة االستسالم عىل توشك كانت شعرهما، وجذبت ساَقيها وقبلت قدميها األرضعند عىل

االنرصاف. يف تفكر لم ذلك ومع واصلت، لو وستكرهني تريد ال إنها تقول

٩٣
فالتقيت به لحقت إميليا. اإليطالية وزميلتها أنستاسيا عند فودكا بزجاجة هانز صعد
تركتني أنستاسيا؟ مع اآلن هو هل البكاء: عىل املوشك باضطراب سألتني لَّم. السُّ عىل زويا
زجاجتني أنستاسيا أحرضت الزجاجة. وأكملنا حجرتنا إىل نزلنا ثم الصعود. وواصلت
تحيط نحيفة كانت حجرتها. يف عاريًة تصورت إنها وقالت إميليا مع رقصُت أخرينَي.
وبطالة أكثر جرائم لكن الغرب، يف أكثر سيارات هناك إن قالت بعينيها. داكنٌة دوائر

الشارع. يف آمن أحد وال وكراهية، وأمية وتضخم
فرايش. فوق وأنا هانز مع األرض عىل أنستاسيا نامت طويًال. معنا تمكث لم

٩٤
«كانت لويس: نورمان اإلنجليزي للكاتب فوقنا» «الرباكني رواية يف عبارٌة استوقفتني
الجنيس. اللقاء مجرد هو تريده ما يكن لم دائًما. محبوبًة تكون ألن صحيٍّ غري توًقا تعاني

العشق.» حكايات كل حتًما إليه تنحدر الذي التدهور لتحتمل تكن ولم
قلبي دقَّ اللون. خمرية سمراء امرأًة املدخل يف ملحت الظهر. قبل املعهد إىل ذهبت
وحول سوداَوين، وبنطلونًا سرتًة ترتدي ممتلئة، الثالثني، فوق مرصية. أنها أدركت عندما
الكحل من مساحة الحاجبنَي وتحت عينيها فوق معِدنية. ميداليات منه تتدىل حزام وسطها
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كثريًا أتحرك مرصال يف الطالب: ألحد تقول سمعتها مهل. عىل منها اقرتبت اللون. األخرض
لسيارة. امتالكها عن اإلعالن يف نجحت ألنها االرتياح؛ عليها بدا البيت. أمام فالسيارة

الفور. عىل ابتعدت

٩٥

جاءت إليها للصعود نستعد ونحن ودعتنا. ميالدها بعيد حفًال األوزبيكية دينكا أقامت
شغلنا فودكا. ترشب أن تريد إنها فقالت شمبانيا. زجاجة حامًال هانز مىض زويا.
بينكما. كان ما إىل أبًدا يرقى ال أنستاسيا وبني بينه ما فقلت: وجومها لحظت املوسيقى.
أستطيع، ال فقالت: جوبتها تخلع أن منها طلبت شفتَيها. وامتصصُت قبَّلتُها نرقص. وقفنا
نمت إذا أخدعك أن أريد ال اآلخرون، ينتظرني أن أحب تنتظر، أن يجب لكن لك، سأكون
وتحركها بي بطنها تلصق أن أرادت مرتفعة. حرارتها درجة كأن ساخنًا خدُّها كان معك.
معي تأتَي أن عليها عرضت لرتقص. ستذهب اآلن فقالت: حذائي ارتديت رفضت. أني إال

فرفضت.
عىل لعبة رشقي. بطابٍع مزوقًة دينكا غرفة كانت شمبانيا. زجاجة حامًال صِعدُت
ليننيوشارل صورتا ومعابد، مآذن صوُر به مذكرات ودفرت مزركشة ووسائد جمل شكل
كانت الصغر. متتالية لها أخرى تماثيل عىل يحتوي الذي املاتريوشكا وتمثال أزنافور،
قبيحة وأخرى اإليطالية، وإميليا الريسا، فاليا، أنستاسيا، بصديقاتها: محاطًة دينكا
يف خرايف وجسد ممتلئة وشفاه رشقية مالمح تامارا. هائلة. واحدة ثم للغاية، طويلة
تحرك كانت تامارا. مع ثم دينكا مع رقصت بصدرها. التصق اللون ذهبيِّ قميٍص
تمارس كأنها فمها. من أجشة خافتة أصواتًا تطلق وهي وردَفيها بطنها وبالذات جسدها
مشريًة الفتاة، هذه مع ارقص قالت الرقصة وسط ويف أخرى مرًة معها رقصت الجنس.
تُبادل تامارا أتأمل صامتًا جلست ترقص. أن تريد ال إنها فقالت إليها اتجهت الطويلة. إىل
من مزيج غريبًا. تعبريًا يتخذ فاليا وجه كان ِفراش. عىل مستلقية وهي الحديث فاليا
ِحضن يف هانز وكان رأسها. فوق شعرها نثرت وقد برقٍة تتكلم أحيانًا واالشمئزاز. األلم
إنجليزية األغاني الرقص. إىل ودعته إليه تامارا قامت املجاور. الفراش عىل أنستاسيا
«أنا أغنية اآلن هانز: إىل تتطلَّع وهي قالت بكلماتها. الوقت َطوال ترتنم وهي وأمريكية
رويسٌّ شابٌّ إلينا انضم استعالء. يف فرفضت الرقص فاليا من طلبت رجيل». منتظرة
ثم فاليا انرصفت الضيق. البنطلون يف إميليا مؤخرة يتأمل اآلخر الِفراش عىل وجلس
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ندخنها. أن واقرتح كازاخستان، حشيش من قطعًة لديه إن هانز قال الطويلة. الفتاة
أنستاسيا قالت دخناها. سجاير عدة أعددنا وتامارا. أنستاسيا مع ونزلنا دينكا اعتذرت
عىل جلسنا بها. تلحق ثم قليًال ستبقى إنها تامارا قالت لتنام. وستصعد ُمتَعبٌة إنها
تمدَّدت ثم وتقيَّأت عليها أُغمي نبيذًا. أعطوني برسعة. أطري أن أريد تامارا: قالت األرض.

وأخذتها. قليل بعد أنستاسيا عادت الِفراش. عىل

٩٦

األردن ملك دبَّرها التي األسود أيلول مذبحة عن تتحدث التي الصحف وهيأت أعمل أن أردت
التي اللحظة من سيئة حالٍة يف إنها قالت أنستاسيا. ودخلت الباب طرق للِفَلسطينيني.
ال لكنها تعرف إنها قالت هكذا. إنه مهونًا: لها قلت املعهد. يف التشيكية مع هانز فيها رأت
قلت: الصحف. بهذه تفعله ما أفهم ال تعشقه، ألنها للموضوع عاقلة نظرٍة َقبول تستطيع

أنا. وال

٩٧

الحشيش. قطعة بقية لندخن وإميليا أنستاسيا غرفة إىل معه للصعود هانز دعاني
موسيقى نسمع األرض عىل جلسنا رافقته. لكني مًعا. بهما االنفراد يف يرغب أنه شعرت
ستة إنها يقولون وآخرون للجنس، وضًعا تسعني هناك إن يقول البعض قال: وندخن.
أحاطهانز أتذكر. فال أنا أما قائلة: إميليا لت تدخَّ أنت؟ رأيك وما أنستاسيا: سألته فقط.
لكن املثل. أفعل أن الالئق من أنه وفكرت إميليا إىل نظرت إليه. وضمها بذراعه أنستاسيا
وتركتهم. بالتعب جت تحجَّ رغبة. كل أفقدتني الربوستاتا منطقة يف بها شعرت التي الربودة
بعد سيفعل عما سألته لنا. شايًا أعددت غرفتي. إىل رافقني الكوريدور. يف بلماجد قابلت
كانت إذا سألته الجيش. يف ليخدم الجزائر إىل العودة يريد ال إنه قال املعهد. من يتخرج أن
ولم وأملانية وفنلندية ودنماركية وفرنسيتني إنجليزية مع كنت قال: بفتاته. ة جادَّ َعالقته
نساءٍ غري من الحياة أريد ألمي، تكراٍر عن أبحث ربما منهن، واحدٍة أي مع سعيًدا أكن
وال غريهن، من الحياة أتصور أن أستطيع فال أنا أما قلت: بالنقاء. أشعر فقط فعندئذ

إحداهن. مع إال بنقائي أشعر
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٩٨

وجدتها يدها. يف كانت ورقة ناولتني األبشجيتي. مدخل يف الضخمة أنستاسيا التقيت
تقيم كانت موسكو. يف بوجودها تخربني ناديجدا السابقة معلمتي من تليفونية إشارة
اللغة. يل تدرس كانت عندما مًعا الوقت بعض قضينا قد وكنا زوجها. مع بعيدة مدينة يف
الفور. عىل رؤيتها أريد أني وادعيت لها تَْلفنُت به. تقيم الذي الفندق تليفون رقم تركت
من مجموعٍة مع جئت الصباح، يف شاق عمل فلديَّ للنوم أستعد وأنا متأخر الوقت قالت:
عىل اتفقنا أيام. ثالثة قالت: موسكو. يف ستقضيه الذي الوقت عن سألتها ملؤتمر. زمالئي
رأيتها اللذين األحمر والَجْورب جوب امليني ارتداء منها أطلب أن نسيت الغد. يف اللقاء

مرة. آخر فيهما
زجاجة اشرتيت األكل. بعد قصرية بقيلولٍة واستمتعت الصباح يف جيًدا استحممت
االحتياط سبيل عىل جيبي يف دوالراٍت وجود عىل اطمأننت روبالت. بتسعة أرمني كونياك
السائق: سألني الفندق. حتى تاكيس أخذت ناسيونال. مطعم إىل أخذها إىل اضطررت لو
قطعة اآلن منكم أخذوا اإلرسائيليني؟ رضب تستطيعون ال ملاذا قال: له. قلت أنت؟ أين من
طرد عندما كبريًا خازوًقا أعطيتمونا ثم ساعدناكم بيده: مشريًا قال أُعلِّق. لم جديدة. أرٍض
منهم فجاءنا فيتنام ألطفال كراسات جمعنا سنوات ستِّ من الروس، الخرباء السادات

روبلني. له دفعت شكر. خطاب
وقبلتها. بقوة فاحتضنتها يل فتحت ناديجدا. غرفة باب طرقت الفندق. أمام أنزلني
كانت وتأملتها. عني أبعدتها ساعات. من شيئًا يأكل لم الذي الشخص نكهة لفمها كان
رأسها وشعر نحيفًة تزال وما بنطلون، فوق أمام من بزراير قصريًا مشجًرا فستانًا ترتدي
والشابكا. والسرتة والكوفية امِلعَطف خلع عىل ساعدتني الكتفني. عند مقصوص األسود
من وأخرَجت قامت الرشب. عن فاعتذرت الكونياك زجاجة فتحت متواجهني. جلسنا
قمت والزبدة. والخبز البارد اللحم من ورشيحتني ليمونادة زجاجتَي الصغرية الثالجة
عويناتنا واصطدمت لقبالتي استجابت هنا. أنها نفيس أصدِّق ال إني بافتعال قائًال فقبلتها
فمي يف لسانها حركت عينيها. مغلقًة عمٍق يف تتنفس وهي بي وتشبثت نظارتها فخلعت

مقعدي. إىل أعود أن وطلبت عني انفصَلت شفتينا عىل الريق ع تجمَّ وعندما بمهارٍة،
زوجها عن سألتُها بلدها. إىل سافرت إنها قلت الربازيلية. صديقتي عن بخبث سألتني
يفَّ ويثق غريي من الحياة ر يتصوَّ وال يحبني ألنه معه وسعيدة أحبه أنا الفور: عىل فقالت
حياتك؟ عن راضية أنت هل أنِت؟ وكيف سخرية: يف سألتها أخونه. أن يتصور وال ا جدٍّ
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يشء كل عال، واألوالد جديًدا، مسكنًا وأعَطونا راتبي زادوا وقد معقوٌل العمل طبًعا، قالت:
حول أسدلته الذي شعرها حال وقبَّلتُها. أخرى مرة ونهضُت أُِجب، لم وأنت؟ يرام، ما عىل
ملاذا؟ قلت مقعدي. إىل العودة مني طلبت فمي. يف دخل ألنه القبلة نجاح دون وجهها
العام رأيتني قالت: طويلة. مدٍة منذ بعًضا بعضنا نَر لم نحن بجوارك، أكون أن أريد أنا

صديقتك. معك كانت وأنت قالت: الوقت. َطوال معك زوجك كان قلت: املايض.
تخلع أن منها وطلبت ساقها، عىل يديَّ وضعت املرة هذه ويف بجوارها، جلست
فوقفت الراديو لتدير وقَفت مقعدك. إىل تعود أن بد ال وقالت رفَضت لكنها البنطلون،

رفق. يف عنها أبعدتني لحظة وبعد ثديَيها، عىل يدي وضعت واحتضنتها. معها
لها. قلت عمرك؟ كم سألتني: معي. لست ألنك قلت: سعيد؟ غري أنت ملاذا قالت:
هناك ال. قالت: ٢٨؟ قلت: ال. قالت: الثالثني؟ يف اآلن أنت قلت: صغرية. أنا زلت ما قالت:
سألتها: عام. بعضقبل مع كنا عندما اليشء نفس قالت أنها تذكرت .٢٤ عمري الباسبور.
وأنت؟ اآلن. حتى يتغري لم فقط واحٌد يل قالت: وابتسمت. عيني يف نظَرت صديق؟ لِك هل
ال أيًضا زوجي قالت: واملدهنات. الشقراوات أحب ال فأنا تعجبني، واحدًة أجد ال قلت:
قلت فقط. غٍد بعد حتى أمامي اسمع، الشقراوات. يحب وال أخرى امرأٍة رائحة يتصور

أوكي. قالت: معك. كله أقضيه
ودون البندق كسارة املوجودة: الباليه عروض تستعرض سمعتها التليفون. دقَّ
تصنَّعت الغد. يف املرسح إىل الذَّهاب عىل تتفق ثم وسبارتاكوس، وجيزيل كيخوتة
ال قالت: فاحتضنتها. قامت لحظٍة بعد املساء. تقصد أنك أعرف أكن لم قالت: الغضب.
أنا لها: قلت ذَهابك. من بد وال والنصف العارشة متأخر، الوقت إن ثم أريد، ال أستطيع،
سألتها: خطرية. مشكلة يف وقَعت التي َدور تلعب أنها فكرت الحزن. تتصنع بدأت أحبك.

قبل. من بعض مع نمنا لكننا قلت: ال. قالت جسدي؟ مانٌع عندك هل
ومددت خجوًال كنت نفسها. تلقاء من ثيابها خلعت عندما التِعسة املرة تلك تذكرت
وقالت الربتقايل. البلوفر بخلع فبادرت ثيابها، لها أخلع أن أريد أني فظنت ألحتضنها يدي
عاريًة وقفت وعندما ذلك، تفعل مرة أول وهي نسائيٍّا اجتماًعا عندها أن لزوجها ذكرت إنها
ما عىل تتفرج كأنها استجابة، بغري لكن ومستسلمة نظيفًة، رائحتها وكانت فخذَيها قبَّلُت
ظهري عىل ونمت عنها انفصلت الوالدة. بسبب ربما للغاية، واسعة بأنها وفوجئت يحدث،
إىل حاجٍة يف الواحدة تقول: وسمعتها خربة، وعدم بارتباٍك تترصف وكانت فوقي، وهي
من مللت قد وكنت تتأخر، ال حتى تنرصف أن يجب إنها قالت وبعدها التدريب، من يشءٍ

مالبسنا. فارتدينا الطويل، انتصابي
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أصبحت زوجي مع ذلك بعد حياتي لكن أجل، وقالت: صدري. يف وجهها دفنت
حيث إىل واتجهت وقفت ثم سيجارًة دخنت سأذهب. حسنًا، قلت: طويلة. لفرتة صعبة
شعرت فقد تستوقفني أن متوقًعا عيني بركن أتابعها وأنا ببطء خطوت ِمعَطفي. علَّقت
بريد بطاقتَي وتناولت لفراشها، املجاور النور وأطفأت قامت ثم منهارًة. رأيتها تمثل. أنها
وأضع وأتمىش أوصلك قالت ملاذا؟ قلت معك. سآتي وقالت: ِمعَطفها جيب يف فوضعتهما
العليا الرداء أزرار فتحت ولهثت. فاستجابت بقوة احتضنتها الربيد. صندوق يف البطاقتني
حقيقًة أني يف فجأًة وفكرت صدرها قبَّلت ثم وقبَّلتهما، كتَفيها وعرَّيُت تقاوم. أن دون
ارتداء وأكملت تركتها تريد. ال إنها قائلًة فقاومتني الرداء نزع واصلت االنرصاف. يف أرغب
أشارت صمت. يف الجليد فوق ومشينا الفندق غادرنا بدورها. ِمعَطفها ارتدت ِمعَطفي.
عودي لها: قلت املحطة عند البطاقتني. ورمت بريد صندوق أمام توقفت املرتو. محطة إىل
أضحك وأنا القطارات رصيف إىل نزلت ربما. أعرف، ال قلت: غًدا؟ ستتلفن سألت: اآلن.

نفيس. من ساخًرا
إنها قالت التاسعة. يف لها تلفنُت لكني مكاملتها، يف رغبٌة عندي تكن لم الصباح يف
خروجي بعد ا جدٍّ حزنت إنها وقالت أنتحر. أن خشيَت وإنها ساعة، نصف من يل تلفنَت
صديًقا سأرافق ألني صعٌب قلت: الليلة؟ أراك ألن قالت ثم اآلن. العمل تستطيع وال باألمس
سنخرج أننا فكرت الصباح. يف املجيء أستطيع لن السبت يوم وباملناسبة ما، مكاٍن إىل
ظلت باي. باي الظهر، بعد سآتيك قلت: للغاية. ُممالٍّ األمر وسيكون ع، تبضُّ جولة يف مًعا

السماعة. فوضعت صامتًة
مجلٍة من قديم عدٍد يف أقرأ جلست هانز. مع املتكربة فوجدتفاليا الغرفة إىل صعدت
إنها قالت فودكا. زجاجة وفتحنا العشاء هانز أعدَّ تتعىش. أن تريد إنها قالت أمريكية.
لوبلو يا قائًال: احتضنتها يحبني. وهو زلت، ما استدركت: ثم متزوًجا واحًدا تحب كانت
البارز. صدرها صدري وملس للغاية. الناعم خدها عىل بيدي مسحت أحبك). (أنا تبيا
متعة ووجدُت َرْخصة، ليِّنًة كانت شفتي. إىل يدها ورفعت وجهها فأبعدت تقبيلها حاولت
إنه قلت ذهب؟ أين سألتني: فجأة. انرصفهانز أصابعها. أطراف وامتصاص تقبيلها يف
اآلن. تصعد أن يجب إنها فقالت جديد، من تقبيلها حاولت امتعضت. صديقته. إىل صِعد
وانتقلت زوجها مع تشاجرت إنها قالت ثِملًة. تبدو كانت انرصافها. بعد الباب زويا طرَقت
باإليجاب. أومأت ناتاشا؟ صديقتي تذكر هل وقالت: الجلوس رفضت األبشجيتي. إىل
سائق أباها أن تعرف هل متزوجة، ألني أخالقيٍّ غري سلوًكا بهانز عالقتي تعترب إنها قالت:

انرصفت. يهودي؟ تاكيس
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٩٩

يشرتَي أن يريد وإنه يراني. أن يريد وإنه هلسنكي يف اآلن مقرَّه إن قال وجدي. يل تلفَن
الغربية، بالعملة لكنها قال: هلسنكي؟ يف األشياء هذه توجد أال قلت: كبرية. وملعقًة سكينًا
قدَّم الفندق. يف وجدي إىل ذهبُت البصل. عن ف أتعفَّ ولم مهٍل عىل أكلت أرخص. وهنا
مع تفيد لعلها قال: تُرمى. ثم واحدًة مرًة تُستخدم الورق من نسائية كيلوتات ثالثة يل
تركته أفعل. بأن ووعدته الكيلوتات أخذت الطالبات؟ بإحدى تُعرِّفني ألن أضاف: البنات.
إىل جلسنا تنتظر. كانت ربًعا. إال السابعة يف وصلتها ناديجدا. فندق إىل املرتو وركبت
تأخرت، أني آسف قلت: نظارتها. وخلعت الكونياك بقية أمامي وضعت بعض. جوار
أمس اليوم، َطوال وحدي كنت قالت: شعرها. عىل ملست الثامنة. يف قالت: ترحلني؟ متى
عنقها قبَّلت بثرة. شفتها عىل كان أعرف. قالت: غلطتك. إنها قلت: أراك. أن أريد كنت
ثم فخذَيها قبَّلت البنطلون. نْزع واصلُت وقت. هناك ليس قالت: بنطلونها. أنزع وبدأت
رغبة عندي تكن لم تؤملني. أنت قالت: صدرها. أقبِّل وأنا إصبعي ودعكت ستهما تحسَّ
ارتدت الذَّهاب. من بد ال قالت: وضعنا. فأعاقني ساَقيها بني نفيس وضعت ولكني جارفة،
داسفيدانيا. قالت: زمالئها. مع ركبت حتى معها ووقفت حقيبتيها لها حملت البنطلون.
ترتدي كانت املدخل. يف فاليا وقابلت األبشجيتي إىل عدت أصابعها. عىل قبلًة يل وأرسلت
فرفعتها يدها أمسكت الوسط. من مشقوقة (ماكيس) طويلة وجوبة ثديَيها تُربز بلوزة
عندنا، قلت برتقالًة. قالت ستشرتين؟ ماذا قلت سويٍّا. املقصف دخلنا عظمة. يف فمي إىل
ال قالت: وجهها. فأبعدت تقبيلها حاولت موجوًدا. هانز يكن لم الغرفة. إىل صِعدنا تعاَيل.
جئت أنك اعتقدت ألني قلت: لرؤيتي. ُرسرت أنك أمس أشعر لم أوًال، أتأكد أن بد ال تتعجل
مانع، ال قالت: غًدا؟ سويٍّا نخرج أن يف رأيك ما قلت: تنرصف. أن تريد إنها قالت لهانز.

الرابعة. الساعة يف أنت تعاَيل ال، قلت: عندي. تعاَل

١٠٠

قالت ثم مارٍّ تاكيس إىل أشارت املرتاكم. الجليد فوق ومشينا الرابعة الساعة يف مًعا خرجنا
الروسية. الطريقة عىل بإيشارٍب رأسها ربطت ننتظر. وقفنا املوقف. إىل نذهب أن األفضل
أليس الواقفني: مخاطبًة فدفعته َدورنا يأخذ أن ِسكِّري وأراد التاكيس عىل الناس تَزاحَم
مطعم سألتها: اللكمات. وتبادال الواقفني أحد مع السكِّري واشتبك ركبنا يمنعه؟ رجٌل بينكم
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مطعم. ثم سينما قالت لعمل. أصدقائي أحد عىل املرور إىل ذلك بعد سأُضطر سينما؟ أو
إذا وانظر اخرج قالت: التاكيس. أوقفنا للسينما داٍر عند املدينة. وسط إىل واتجهنا ركبنا
سويٍّا التاكيس نغادر أن وأرصرت رفضت بالتاكيس. البحث لنواصل لنا مكان هناك كان
طويًال طابوًرا وجدنا السمك. مطعم إىل فذهبنا أماكن نجد لم ألساعدها. يل يدها فمدَّت
األحد هو اليوم ألن مكانًا؛ نجد لن قلت: ناسيونال. فندق إىل نذهب قالت االنتظار. يف
صديقي؟ شقة إىل ونذهب طعاًما نشرتَي أن يف رأيك ما معي. دوالرات أحمل ال إني ثم
وأُعجبت مرة ألول عندنا رشبتها وإنها شمبانيا، تريد إنها قالت حانوتًا. فوَلجنا وافقت
أو تفاح سألتها: فاكهة. طابور يف وقفت شمبانيا. وزجاجة مطهوَّة دجاجة اشرتيت بها.
بيدها. فصفقت خياًرا ملحت منهما. كلٍّ من كيلو نصف اشرتيت االثنني. قالت: كمثرى؟
األقدام. عىل َسريًا إليه فاتجهنا الحكيم عبد منزل من قريبنَي كنا كيلو. نصف اشرتيت
والدجاجة الشمبانيا وزجاجة والخيار والكمثرى والتفاح والخبز الحقيبة أحمل تركتني
عبد منزل أمام الخاص. عاملها يف مستغرقًة جيبيها يف يديها واضعًة جواري إىل تسري وهي
الرجال من جمًعا وجدت التقطته. حتى له تتأمَّ وقفت الخبز. رغيف مني سقط الحكيم
يردَّ فلم الباب دققت الحكيم. عبد شقة إىل صِعدنا الفودكا. يحتسون املنزل مدَخل يف
إىل عائَدين انرصفنا أخريًا جدوى. بال أخرى مرة الباب دققت ثم قليًال انتظرت أحد.

األبشجيتي.

١٠١

البوليتيكنيك. معهد وتدرسيف تُدعىفايزة لنا صديٍق ابنة أطمنئعىل أن وجدي مني طلب
نحيفًة فايزة كانت عراقية. فتاٍة مع حجرة يف وجدتها به. تقيم الذي األبشجيتي إىل ذهبت
فكانت العراقية زميلتها ا أمَّ عمرها. من العرشين نحو ويف أبيضمستديٍر وجٍه ذات خجولًة

عدائية. نظرًة إيلَّ ووجهت واضح. ذكوري مظهٍر ذات الكتَفني عريضة سمراء
ألنه معه؛ تشاجرت إنها فقالت مرصي، وهو الطالب، اتحاد رئيس عن فايزة سألت
كما باإللحاد، اتهمه حسني طه لذكرى حفل يف وإنه واملرسح السينما تحريم إىل يدعو

يساعدوننا. ال أنهم وزعم السوفييت هاجم
عن منها استفرست بعض. إىل ضمهما تم قد فراشني أن والحظت الحجرة تأملت
قلت صعبة. فالدراسة وقت، عندنا ليس بالرد: العراقية تربعت الفراغ. وقت قضائها كيفية
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للرقص؟ تذهبني أال قلت: ال. خافت: وقالتيفصوٍت وجهها احمرَّ صديق؟ أليسلك لفايزة:
عندنا. وقت ال تحدٍّ: يف وكرَّرت بساعدها كتَفيها العراقية أحاطت مرة. أدعوك ربما

١٠٢

القامة، متوسطة األجانب. عن املسئول للعميد سكرترية ناديا، التقينا املعهد نغادر ونحن
وقفت املعهد. طرقات يف مندفعًة دائًما أراها بالحيوية. مليئة َرْخص. جسٍم ذات رشيقة،
إنها له قالت بي. تعبأ فلم اإلطراء كلمات بضع إليها وجهت دلع. يف هانز مع تتكلم
مبحوح: صوٍت يف له قالت ألسليك؟ آتي هل سألها: متأخرة. لساعٍة البقاء إىل مضطرة

تعاَل.
تحت وعقدتها أذني فوق الشابكا أنزلت الذًعا. والهواء األرض يغطي الجليد كان
عصري وزجاجة ستاركا، فودكا زجاجة اشرتينا االنزالق. من خوًفا حذر يف خطوت ذقني.
البطاطس من وكيًسا األحمر، الفجل من حباٍت وبضع (مخلل)، وزاكوسكا خرضاوات،
شبه جيب سيارة ملح بعيدة. املسافة كثريًا، سيكلف قلت: تاكيس. نأخذ قال: املحمرة.
إىل الشاب: قال أين؟ إىل ساشا، خاطبه: وخجول. دِمث رويس شابٌّ وبجوارها عسكريٍة
السيارة. انطلقت اصعدا. قال الكرتوزافودسكايا. محطة له: قلنا الذَّهاب؟ تريدان أين
العام. نهاية يف وسيتزوجان ناديا صديق وهو املعهد يف سائًقا يعمل إنه هانز: يل همس
وتُقبِّله. جالٍس شابٍّ فوق تميل ورأيتها ناديا حجرة فتحت فمرًة رأيتك لعلني للشاب: قلت
ذلك؛ له تقول أن يجب كان ما املرتو: محطة أمام نزلنا عندما هانز يل قال بيشء. يُعلِّق لم

آخر. شابٍّا تُقبِّل ناديا كانت فربما
منكمشني الرءوس خافيض نسري تادرسونحن به يقيم الذي الطلبة بيت عن بحثنا
ممتلئًا كان بحرارة. بنا ب رحَّ أخريًا. البيت وجدنا مرتني. أنزلق كدت والثلج. الربد من
يف للدكتوراه يدرس عمره. من األربعني يف البرشة أسمر عريض، وجه ذا القامة متوسط
الربد من املتجمدة أصابعي دعكت بها. ينفرد مرتبًة نظيفًة حجرًة دخلنا الزراعية. العلوم
عىل مرصيٍّا. روميٍّا وجبنًا وسمكًة بيضاء جبنًة الشباك من استخرج فودكا. نرشب وقلت:
زجٍل أبيات عليها ورقٌة وبجوارها الحمراء. الراية تحمل روسية جماهري صور الحائط
وعلَّقت للعذراء صغري تمثال رسيره فوق الحائط من تدىلَّ الوطن. بحب يتغنَّى مرصيٍّ
نتطلَّع رآنا عندما قال عود. آلة الفراش بجوار ورأيت والقديسني. للمسيح صوٍر عدة
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بالصعيد، محاِفظة أرسٍة من لكني صغري، من املوسيقى أحب أنا استغراب: يف اآللة إىل
للدكتوراه، أُِعدُّ واآلن الجامعة، يف معيًدا ثم مهندًسا فرصُت محرتًما، مستقبًال أبي يل وأراد
«شهرزاد» أوبريت األول نسمع قلت: اآللة. فتناول كأس أول رشبنا استمرت. الهواية لكن
دقَّ الرتانزستور. رشيط وأدار وقام االستياء، عليه بدا لسماعها. دعانا درويشالتي لسيد
ِمعَطفها خلعت رأتنا. عندما اضطربت املالمح. عادية ممتلئة روسية فتاة ودخَلت الباب
واحرتام. أدٍب يف بها رحب غًدا. ستسافر إنها قالت وجلست. الرأس بغطاء واحتفظت
تتكلم كانت الحديث. هانز بادلت دكتوراه. رسالة تُِعدُّ وإنها له زميٍل زوجة إنها يل قال
حزينًا ورأته جمٍع يف به التقت إنها تادرس يل قال ترشب. أن رفضت ترشد. ثم برسعة
ينزال أن منه وطلبت معه، رقصت ثم عنه، ف تُخفِّ جواره إىل وجلست فجاءت ركٍن، يف
ُملوَّنتني. خشبيَّتني ملعقتني وأهدته الفتاة وقفت طويًال. حديثًا تبادال وهناك حجرته، إىل
مثلهما. ملعقتنَي لديه أن يريها بأن اهتم فيها. ُصنعتا التي القرية اسم ورقة عىل وكتبت
ربما شهرين. بعد إال أخرى مرًة تراني لن ذَهابي. من بد وال طويًال ستبقون قالت:
لسيد «الحشاشني» لحن وعزف العود أمسك انرصفت. متأخر. وقٍت يف الليلة إليك عدُت
درويش سيد رسق الوهاب عبد قال: جنبي». بشوفك ما «ساعة منه طلبت درويش.
الوجه. شاحبة املالمح عادية أخرى فتاٌة جاءت و«الجندول». «كليوبرتا» غنَّى لكنه وأماته،
من اليوم جاءت إنها قالت كتَفيها. إىل أذنَيها يغطي الذي الرأس بغطاء محتفظًة جلست
ابنها إىل ستعود وإنها الدكتوراه، لرسالة مادًة تجمع كانت حيث للغاز الرئيسية الهيئة
اشرتت إنها قالت ملاذا. تعرفني وأنِت سعيدًة، لست أنِت لها: قال خاباروفسك. مدينة يف
رجًال. تجدي أن يجب لها: قال أقساط. عىل الباقي وستدفع روبل، ١٥٠٠ دفعت شقًة،
يئَست وقد يريدها، ال أو يفهم لم إما لكنه معه حاولت أنها فكرت مرارة. يف إليه نظرت
عزف ثم أخطاءه. له حت وصحَّ إنجليزية، أغنيًة يغني أن منه طلبت املحاوالت. تَكرار من
إنها لها قال صغرها. من النغمة هذه تحب إنها قالت األطرش. لفريد خيايل» يف زهرة «يا
أحبَّ لكم سأعزف اآلن قال: لالنرصاف. وتهيَّأنا الزجاجة أنهينا انرصفت. العربي. التانجو
هذه من نهرب أن نستطيع ال قال: كلثوم. أم املوجة» وراء «املوجة عزف عندي. قطعٍة
طفولتنا يف كثرية بدقائق الرتباطها وإنما فقط، وروعتها لجمالها ال دمنا يف إنها املوسيقى،
كأنما شفتيه عىل أصابعه يضع األخري ورأيت يعزف. وهو هانز إىل يتطلَّع كان ومراهقتنا.
معه اتفقنا جديدة. قطعة لنسمع استمهَلنا بالقيام نهمُّ تادرسأننا شَعر وكلما ليُخفيهما.
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قبَّل بينما صافحته خذوني. تعالوا املطربني: ككبار قال القادم. األسبوع عندنا يأتَي أن
فمه. يف هانز

١٠٣

يتعرَّضلحرب وإنه حكومية وظيفة يف ُعنيِّ إنه فيه كتب عدنان. من رشيفخطابًا أراني
رسالة سوى منها أتلقَّ لم إني لجاليا قولوا قريبًا، سأتزوج وقال: العمل. يف يوميٍّا عصابات

عنواني. وأعطوها واحدة
حليب، ٣٠ بيض، كبيًكا ١٣٠ هانز: مع ثمنها القتسام ورقة عىل مشرتياتي لت سجَّ

َخرضاوات. ٨٠ طحينية، وحالوة خبز ٨٠ فودكا ٣٦٤
محفوظ. لنجيب املظلة» «تحت كتاب حول اللبناني حيدر وبني بيني نقاش دار
حسب عريضة ثنيٍة ذا بنطلونًا ويرتدي علكًة، ويمضغ كتفيه، إىل ينزل طويًال شعره كان
بكعٍب واألزرق األحمر اللوننَي بني يجمع وحذاء اللون، أزرق الجلد من وسرتة املوضة،
ذكر مرص. احتالل يف بالرغبة السوفييتي االتحاد يتهم أن أراد محفوظ إن قال سميك.
ينكر. لم أنت. أفكارك إنها قلت: أمريكا. عىل أكثر ينطبق أنه فوجدت املعني، املقطع يل
الذين الشيوعي الحزب بأعضاء االستعانة عىل يعتمد لبنان إىل عودته عند مرشوعه إن قال
يف السعر إن قال روبالت. إىل دوالرات تحويل يف رغبته عن أعرب مقابل! بال سيعملون

.٣٫٦٠ إىل يرتفع ربما أسبوًعا انتظرنا ولو للدوالر روبالت ٣٫٤٠ هو السوداء السوق
الزجاج. يف نفسها ل وتتأمَّ نافذٍة أمام تقف كانت املعهد. ممرات أحد يف ناديا صادفت
وقالت: دموعها مسحت حدث؟ ماذا متسائًال: كتفها عىل يدي وضعت تبكي. أنها الحظت

العصابات. مجرمي أحد أحببت أني اكتشفت

١٠٤

حجرة من يأتي التليفزيون صوت وكان الصغرية. غرفتها يف جاليا استقبلتنا املرة هذه يف
منتفخة جاليا بطن أن والحظت أصابعها. أطراف صديقتها إلينا مدَّت الشقة. يف جارها
ذكر تجنَّبنا األب؟ هو عدنان وهل حامل؟ هي هل ملون. بشال تغطيتها عىل وتحرص
تدخن أن رفضت الصديقة. من بعداءٍ شعرت املائدة. عىل إضافيٍّا كوبًا له تضع ولم اسمه.
لم كأنها قوية رائحتها سجائرنا. قائلة: الفلرت ذات الروسية مفضلًة الهندية سيجارتي
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تهرش أيًضا جاليا قفاها. وتحت أذنَيها خلف وتدعك رأسها تهرش أيام. منذ تستحم
مصنوٍع نبيٍذ مع والثوم (الكريمة) بالسميتانا الغراب عيش من طبًقا إلينا قدمت رأسها.
وفًقا يسري يشءٍ كل نعيش، أن يجب سعيدة، أنا فقالت: أحوالها عن هانز سألها املنزل. يف
جميع كان عودته عند لكوبا. بريجنيف زيارة عىل وتفرَّجنا التليفزيون أدارت للُخطَّة.
صافحه الرئيس. بودجورني، منه وتقدم باملطار. استقباله يف والحزب الدولة رجال
للثلج رأسه معريًا قبعته يرفع بهذا وإذا فاحتضنه الوزراء، رئيس كاسيجني، إىل والتفت

رأسه. يُغطَي أن بريجنيف له فأشار املتساقط
تامارا. إىل ليذهب هانز تركني انرصفنا عندما

تصورت . يُمسَّ لم هانز ِفراش أن فرأيت األغطية تحت من رأيس رفعت الصباح يف
املبحوحة األصوات ثم الصارخة واألنوثة امللبني والجسد املمتلئتني الشفتني ذات تامارا
ونظر الباب شخص فتح أستجب. فلم الباب دقَّ واآلخر. الحني بني فمها من تطلقها التي
شديد التهاب وهناك متعبًا كان املعهد. يف هانز التقيت أنستاسيا؟ هدوء. يف انسحب ثم
سألته: بريوسكا. حانوت يف الليلة قىض إنه قال شك. وال عضة أثر من السفىل شفته يف
وتعمل األجنبية السلع أنواع بكافة ممتلئة كبرية شقٍة يف تسكن تامارا إن قال كيف؟

الرسية. بالسوق َعالقة عىل أنها شك وال موديًال،

١٠٥

ثبتت الجسد. ضئيل الصدر عاري الفراش فوق رقدت قلب. رسِم لعمل العيادة إىل ذهبت
محنيَّ العيادة غادرت الخمر. رشب عن ابتعد قالت: الرسم بعد الجهاز. أربطة الطبيبة
سمعتهم قد كنت الجلدي. القفاز داخل يداي َدت تجمَّ املتساقط. الثلج تحت الرأسمنكمًشا
القريب السمك مطعم أن فكرت الصفر. تحت ٣٠ الحرارة درجة إن يقولون العيادة يف
إىل القديمة الجانبية الشوارع أحد اخرتقت برية. أو فودكا أريد وأنا النبيذ، غري يقدم ال
مطعم إىل اتجهت الطريق. من األخرى الناحية األرضإىل تحت عربت كالينني. بروسبكت
طابور هناك يكون أن توقعت الذاتية. الخدمة تعتمد ستالوفيا إىل تجاوزته الضخم. براغ
اليوم. مغلقة أنها تعلن يافطًة وجدت لَّم. السُّ صِعدُت أحًدا. أجد لم الخارجي. ُسلَّمها فوق
يتقاىضروبًال األرض تحت مطعم يوجد حيث الشارع نهاية إىل امليض يف فكرت هبطت.
البار املبنى. حول درت الفاخرة. األماكن أهاب ألني الفكرة عن تراجعت الدخول. عند
واصلت خالية. أماكن وجود بعدم ويافطة أشخاص عدة َمدَخله ويف أيًضا مغلق األريض
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السنة. رأس هدايا لرشاء فتحها انتظار يف الغداء لفرتة املغلقة املحالت أمام تجمعات السري.

الرسمي. الرداء ذو البواب يستوقفني أن أتوقع وأنا الخارجي الباب دفعت براغ. مطعم إىل
عندما اطمأننت الثاني. الباب فدفعت شخص، مع بالحديث مشغوٌل أنه فرصة انتهزت
ِمعَطفي خلعت املعاطف). الجاردروب(غرفة عند معاطفهم ينزعون عاديني روًسا وجدت
الصويف البلوفر السقف: إىل تصل التي الذهبي اإلطار ذات الضخمة املرآة يف نفيس وتأملت
ياقة املحلوق، رأيس شعر أطرافه، انتثلت الذي البنطلون فاستطال، غسلته الذي األخرض
أبسطة تُغطِّيه عريًضا دائريٍّا ُسلًَّما صعدت واسع. البهو أيام. منذ اهرتأت التي القميص
إحداها إىل تقدمت واسعة. قاعاٌت الثاني الطابَق يف ضخمة. مرايا عليه وتُطل حمراء
ليس قال: آكل. أن أريد قلت: الشاب؟ أيها أين إىل السن: يف ُمتقدِّم نادٌل فاعرتضني
قاعة الصعود. واصلت الرابع. الطابَق إىل اصعد ألعماٍل. ألسباٍب، الناس يتجمع هنا هنا.
من عديد املدخل. يف وقفت مشغولة. األماكن أغلب الزجاج. من بسطح ُمغطَّاة مستديرة
زجاجات مجموعة يحمل واحٌد بي. يَعبئوا أن دون ويختفون ويروحون يجيئون النوادل
يف الرشقية أوروبا من أجانب بها يحيط مائدة جواري إىل املعِدنية. نارزان مياه من
يبدو الذي النوادل رئيس جاء روسية. فتاٍة مؤخرة يتابعون وهم وقاٍر يف يرشبون الغالب.
انتظر مكان، يوجد ال شديد: بهدوءٍ قال آكل. أن أريد قلت أريد. عما سألني كاملصارع.
عجوز. إليها جلَست مستديرة مائدة مني بالقرب مقعد، عىل جلست املدخل. عند بعيًدا
عىل وضعها نبيٍذ زجاجَة أنيق نادٌل لها أحرض معها. الجلوس مني يطلب أال هللا دعوت
أحرض مصبوغ. شعرها جلستها. فغريت عادت ثم املرآة. مواجهة يف وجلست قامت املائدة.
أكوابًا. يل أحرض فاليا، نادته: املائدة. فوق ورتَّبها ليمونادة زجاجات ثالَث النادل لها
زجاجيٍّا فواكه إناء منه طلبت الزجاجات. ترتيب وأعادت بالنبيذ مألتهما كوبنَي. أحرضلها
أحرض ممتلئًة. املائدة ستبدو اآلن قالت: فارًغا. املائدة حافة عىل وضعته فأحرضه. مزخرًفا
أن يمكن وقال: نادل جاءنا اآلكلني. بعض انرصف الروس. أحد يل انضمَّ زاكوسكا. لها
ال النادل: قال هنا. طويًال انتظرنا لكننا بخضوع: الرويس قال وربع. ساعة بعد تجلسوا
حولها مائدة جوار إىل جلسنا بالدخول. لنا سمح ساعة نصف بعد انتظاركم. بمدة يل شأن
بعد وطماطم. وكافيار فودكا وأمامهم روس، لكنهم غريبة، بصورٍة متأنقني رجال ثالثُة
املجاورة املائدة إىل أرشت يوجد. ال قائًال: رأسه هزَّ شيئًا طلبت كلما النوادل. رئيس جاء مدة
وسلطة سوليانكا شوربة يل أحرض الصباح. يف طلبوها قال: موجودة. الطماطم وقلت:
وامرأًة جورجيٍّا جنراًال راقبت فودكا. جرام و١٥٠ الثوم بصوصمن مشوية ودجاجًة براغ
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أن طالبًا كأسه جاري مأل السالطة من انتهيت عندما الجمال. عاطلَة سمينًة جورجيًة
من قلت: أنت؟ أين من فسألني: بسيجارة عليه عزمت (الصحة). زازدروفبا سويٍّا: نرشب
أشعر مشاكل؟ أيَّ تعانون هل لحظة: بعد قلت أوكرانيا. من يهودي أنا قال: وأنت؟ مرص،
عضو أنا ال. قال: الخوف. إىل أقرب وجهه عىل غريب تعبري ظهر لليهود. معادية بروح هنا
هناك؟ ولدت كنت أوكرانيإذا تقول ال ملاذا قلت: الليلة. ومهندسومسافر الكومسمول يف
أو الشخص لدين أهميٌة فيه تكون ال يوم سيأتي قلت: يهودي. إني يقول الباسبور قال:
يقوليلدازفدانيا. أن حتى ومىضدون حسابه، بدفع أرسع انتهينا عندما يُعلِّق. لم قوميته.

١٠٦

كيف تعجبت املقابل. الفراش يف هانز ِحضن يف نائمًة غرفتنا يف الليلة أنستاسيا قضت
بعد العارشة يف قمت النوم. هو واصل صباًحا. السادسة يف غادرت الفراشالضيق. يسعهما
يف ر ُمحمَّ خبٍز من اإلفطار طعام أعددنا الظريف. املتقطع النوم من بساعٍة استمتعت أن
بالجليد. املغطى الطريق إىل خرجنا لهايدن. سيمفونية مع الشاي احتسينا ومربى. الزُّبد
تذكرت ذقني. تحت أربطالشابكا لم باردة. رياح هناك ليست خجولة. مرتددة هناكشمٌس
تريفو. فيلم ألرى أرسع أن أريد إني قلت متعة. يف الهواء استنشقت القاهرة. شتاء برودة
املتعفن واملدرس الغبية املدرسة املعهد. من الثالث بالطابَق السينما قاعة يف الفيلم بدأ
لدى ليس البيت يف الكذب. إىل ويُضطر كله، هذا مواجهة يف طريقه يتلمس والطفل القايس
ويدور الفاشل األب يأتي املائدة. عىل األطباق يضع أن بعد ُمرَهقًة متأخرًة تعود له. وقٌت أمه
هاربًا. املنزل يغادر الشارع. يف رجًال تُقبِّل رآها قد وكان يسمع. والطفل بالليل الشجار
يف ِفراشه يف ينام أن أراد عندما ثم اًما، حمَّ فأعطته معه لطيفًة تكون أن وقررت استعادته
عاريًا. فيه واندسَّ مالبسه وخلع فراشها مىضإىل فراشنا. يف ال، قالت: الباب بجوار الصالة
سويًة. القاعة غادرنا األخرى. هي تبكي أنستاسيا ورأيت مرٍة من أكثر عيناي دَمعت
رفيًعا. وساًما منْحه بمناسبة صحيفٍة من األوىل الصفحة صدر لكاسيجنييف صورة أرتني

البعض. بعضهم عىل ينعمون إنهم يل: همست

١٠٧

شقته مفتاح وترك السنة رأس عطلة لقضاء موطنها إىل زوجته مع الحكيم عبد سافر
بمفردي. هناك إىل ذهبت بانشغالها. اعتذرت الشقة. إىل نذهب أن زويا عىل عرضت معي.
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وزجاجة للصباح بيضاٍت وأربع تفاٍح كيلو ونصف رخيص، جزائريٍّ نبيٍذ زجاجة اشرتيت
أداة كل وأغسل الرصاصري أتفادى وأنا عشائي أعددت لحم. وقطعتَي سمٍك وقطعة لبٍن
عرشة الحادية يف ونمت النبيذ، زجاجة نصف ورشبت أكلت الصالة. يف جلست أستخدمها.
الباب يف الحديدية السلسلة ووضعت الداخلية، األبواب وأغلقت األنوار أطفأت أن بعد
النور تركت تردُّد. يف واملطبخ الحمام إىل مضيت عطشانًا. الليل يف استيقظت الخارجي.
املسكن يف ا لصٍّ أن حلمت نمت. بسهولة. للرسقة ُمعرَّضة الشقة أن يف أُفكِّر وعدت مضاء
مقاًال وقرأت وأفطرت استحممت التايل. اليوم ُظهر استيقظت عليه. القبض يف أفشل وأني
اشرتيت خرجت. قصري. وتنفيس مضطربة قلبي دقات أن الحظت الربوستاتا. م تضخُّ عن
ساعٍة بعد األبشجيتي. إىل وعدت وماروجنا، أرمينيًة طحينيًة وحالوًة ودقيًقا ليمونًة
وشعرها قصريًة، وجوبتها عاريتنَي ساقاها كانت الغرفة. باب عىل اليهودية فريا ظهَرت
بدوري سألتها هانز. عن سألت اقرتضتها. قد كانت أسطوانًة أعادت فوىض. يف مبعثًرا

بحرارة. أشعر بالعكس، قالت: بالربد؟ تشعرين أال العاريتنَي: فخذَيها عىل وعيني

١٠٨

التي الصحف بجوار املكتب عىل وضعتها وزوجها. ناديجدا من بريديًة بطاقًة تلقيت
أهي فسألتني: الربيدية البطاقة ملحت ألنستاسيا. وفتحت الباب ُطرَق بها. أعمل كنت
سألت: السؤال. تجاهلت عرفت؟ كيف أجل، قلت: أيام؟ منذ هنا كانت التي صاحبتك من
وضمت هكذا؟ القرب شديدا وأنتما كيف معقول، غري قالت: أعرف. ال أجبت: هانز؟ أين

بعضهما. إىل إصبعني
إنهاء أريد أني أخربتها قال: أنستاسيا. قالته ما له ذكرت انرصافها. بعد هانز جاء
أول ومن فقط، العام نهاية لها فقلت العام، نهاية حتى معها أبقى أن تني فرتجَّ الَعالقة

تثريني. تُعْد لم قال: رقيقة. إنسانة إنها قلت: حرٍّا. سأكون الجديدة السنة يف يوٍم

١٠٩

الورقية الكيلوتات أهديَها أن يليق هل امليالد. أعياد بمناسبة ناديا إىل هدية أقدم أن فكرت
كي هدايا آخذ ال أنا قالت: الكيلوتات. لها قدمت عطر؟ وزجاجة أجنبيًة صابونًة أعطيها أم
وصافحتني. الكيلوتات أخذَت معي. بهذا تشعري أن يجب ال قلت: مدينة. أني أشعر ال
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عن لها يبحث بشوارب شابٌّ ذهب بداخلها. نسيَته الذي الغرفة مفتاح عن تبحث كانت
تعارفنا. لطفي. يقوده مرص، يف الدولة موظفي كبار من يبدو ، مرصيٌّ زائٌر ظهر مفتاح.
إىل ومىش الزائر، يرافق أن عرضاألخري . سوريٌّ واآلخر مرصيٌّ أحدهما طالبان: منا اقرتب
أنت. له ارشح منك، يأخذه تدعه ال خافت: بصوت للطفي يقول املرصي سمعت جواره.
بعينَيها، ناديا تابعتها عندها. من خارجة لشقراء الطريق أفسحت ناديا. إىل عدت
عن تتخلني كيف لها قلنا إرسائيل، إىل الهجرة تريد يهودية لنا زميلة هذه تعرف، يل: وقالت
كيف سألتني: ِغالفها. دون املكتب عىل ملقاًة الكيلوتات رأيت وعلمتك؟ أطعمتك التي البلد
بلدياتك خذ قالت: بمفردي؟ قلت: الجنوب. إىل اذهب قالت: سيئ. قلت: الناسرتاينيا؟
دخل عندنا. تعاَيل قلت: أعرف. ال قالت: الكريسماس؟ ليلة ستقضني أين سألتها: معك.
أسفل. إىل البلوفر تجذب تجلس. تقفز. الحركة. عن تكفُّ ال كانت ترد. فلم الطالب أحد
حذاءً أرتني منفرجها. وغطَّت يدها مدَّت ساَقيها. بني البنطلون د فتجعَّ النافذة يف وقفت
نا قالت: عليه؟ حصلت أين سألتها: قراريط. ٧ طوله وكعٍب طويلٍة برقبٍة المًعا أسود
كم تعرف هل وقالت: ردي، يعجبها لم به. بأس ال قلت: فيه؟ رأيك ما سألتني: رينك.

.٢٠٠ كان وباألمس روبًال ٢٢٠ ثمنه؟
ارفعي قائلًة: إليها فأشارت الكيلوتات ملحت الحذاء. حول الحديث دار زميلتها. دخلت
لحظٍة أي يف أتوقع وأنا وواحدٍة واحٍد من أكثر دخل بها. ناديا تعبأ لم هنا. من اليشء هذا
قريبًا أجلس كنت أحد. يُعلِّق ولم هي تهتم لم عليها. ويعلق الكيلوتات أحدهم يرى أن
يشء هذا لنا بالنسبة قالت: بعيًدا؟ الفضيحة هذه تُخفني ال ملاذا وقلت: عليها فملت منها

تعني. ماذا أفهم لم طبيعي.
بالقلب مريضة أمي قالت: فجأًة. بكت السماعة. ناديا فرفعت التليفون، جرس دقَّ
عند تأخرت لكنها بالزيارة، أمها وعدت قد كانت إنها قالت قليٍل بعد بسببي. ويقولون
ستُطلِّق أنها أبلغتها عندما انهارت أمها إن قليٍل بعد قالت عندها. ونامت صديقاتها إحدى
تعرف كانت وأنها تحبه، ال ألنها هذا فعلت ملاذا تعرف وال أياٍم منذ تزوجته الذي الشابَّ
كيف قلت: باآلخر. الزواج فقرَّرت تافٍه يشءٍ من غضبت لحظة ويف أعواٍم أربعة من واحًدا
أخذت أخرى. حجرٍة يف أنام معه، أنام ال أنا قالت تحبينه؟ ال كنت إذا معه النوم يمكنك
يُسمع وكيف الحديثة املنازل ضجِة حول طويلًة حكايًة حكت املكتب. درج محتويات ترتب
كيف؟ قالت: زوجك. مع تنامني ال ملاذا عرفت اآلن لها: قلت أسفل. ومن أعىل من الصوت

ببساطة. معه أنام ما شخٌص أعجبني إذا قالت: صوتكما. أحد يسمع ال كي قلت:
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مريضة، ماما خاطبته: املعهد. بواب من املفتاح لها أحرض الذي الشاب نفس دخل
يقول: وسمعته الغرفة غادرت إليها. والذَّهاب ورد رشاء من بد ال املستشفى، إىل ونقلوها
فضلك. من سيجارًة أعطني يل: وقالت قامت ثم صامت؟ أنت ملاذا وخاطبته: عادت اللعنة.
يل فأشارت لالنرصاف، ا مستعدٍّ وقفت كربيتي. معي ال، فقالت: أشعلها أن وأردت أعطيتها
قليل، بعد أحٌد سيتكلم لزميلتها: قالت لحظة. بعد وعادت الغرفة غادرت أبقى. أن بعينها
واستعدت البالستيك من ممتلئًا وكيًسا يدها حقيبة التقطت أمي. إىل ذهبت إني له قويل
غًدا أعرف، ال قالت: معنا؟ الكريسماس ستقضني هل تقويل، لم استوقفتها: لالنرصاف.

أجل. قالت: الصباح؟ يف ستأتني سألت: نتفق.

١١٠

بنشاط. مشيت السقوط. عن توقَّف والثلج دافئًا. الجو كان املعهد. إىل مضيت الصباح يف
أمها إن يل وقالت زميلتها مع غرفتها يف وجدتها زال. قد قلبي خفقان أن وشعرت
تتحرك لم بمفردنا. نتحدث أن أنتظر جلست يرام. ما عىل يشءٍ وكل املنزل إىل عادت
التليفون. يف تكلمت اآلن. سنذهب سعادة: يف ق تُصفِّ وعادت الغرفة ناديا غادَرت زميلتها.
سأكون قالت: سأنتظرك. قلت: أنتم. جلستكم ستكون قالت: عندنا؟ ستأتني هل سألتها:
الليل. منتصف بعد عليكم أمرَّ أن وأستطيع الثاني الطابَق يف طلبة عند األبشجيتي يف
أن تعرف أنت متى؟ مفكرًة: قالت يوم. كل رؤيتك عىل تعودت لقد الغد؟ بشأن ماذا قلت:
بني أمي عند سأكون الدنا، قالت: بالليل. لزوجك وسأتركك بالنهار، قلت: ا. وأمٍّ زوًجا لديَّ
قلت: زمالئك. من ألحٍد تقل ال لكن وقالت: الرقم أعطتني هناك. كلمني و٥، ١١ الساعة

بالطبع.
مكاٍن حجز يف أفكر إني قلت ناديا. مع حديثي له رويت هانز. مع املعهد غادرت
سآخذها قلت: اآلن. حجًزا يقبل مطعٌم هناك وليس مكانًا تجد لن قال: للغد. مطعٍم يف
شخصيٍّا وإنه مرٍة أول من يستسلم الذي النوع من إنها قال: الحكيم. عبد شقة إىل إذَن
صباٍح كل منزلها إىل أذهب كنت قال: عرفت؟ كيف سألته: هذا. يتم لم إذا االهتمام يفقد
الربتقال. أجل من طويٍل طابوٍر يف ووقفنا فودكا زجاجتَي اشرتينا أمها. تخرج أن بعد
قال: وجهها. عىل منسدل وشعرها البيضاَوين بساَقيها بكيني يف أمامي ناديا تصورت
املرأة أعىل، األنوثة نسبة حيث وأنِت وأنا الصارخة، الذكورة ذو تادرس نوعان: الرجال
عىل توشك عندما جسمها إىل والنشوة الخدل ويدبُّ بمطاردتها تستمتع سلبية، العادية
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النوم أستطيع أن قبل آلفها حتى املرأة مع الوقت بعض إىل أحتاج أنا قلت: االستسالم.
معها.

١١١

ذقني حلقت فتاته. مع موعٍد أول إىل الذَّاهب املراهق اضطراب مضطرٌب جيًدا. أنم لم
الربيوسكا، مكان هانز يل وصف جديًدا. وحذاءً مالبيس أحسن وارتديت وأفطرت
الورقية الروبالت رستيفيكات، عدة معي أخذت األشياء. وبعض ومخ كبدة ألشرتَي
محطة يف غادرته املرتو. محطة إىل الباص أخذت متثاقًال. خرجت الدوالر. محل تحل التي
مشيت آخر. ترويل وأخذت ماركس بروسبكت إىل املزدحم الرتويل ركبت كييفسكايا.
ولم تأِت لم إنها فقالت التليفون يف أمها كلمت الواحدة الساعة الربيوسكا. عن أبحث طويًال
تلفنُت ٣ الساعة فائدة. بال الحانوت عن بحثًا مرات عدة الشارع عربت ستأتي. أنها تذكر
وقفت برسعة. أتحرك أن قررت قليل. بعد وستأتي تلفنت إنها قالت أختها. ردت أخرى. مرًة
ما أن أعلن البائع إىل وصلت وعندما روزبيف، لرشاء جاهزٍة لحوٍم محلِّ يف ساعٍة نصف
كشك أمام وقفت الربيوسكا. عن البحث واصلت محمرة. بطة رشاء عن عدلت نِفد. قد لديه
أدركت صامتة. إيلَّ تتطلَّع وقفت انتهت عندما بطء. يف تتحدث بدينة عجوًزا أنتظر تليفوٍن
اآلخر الرصيف حتى وأوصلتها بصعوبٍة فعلت الكشك. من إلخراجها مساعدتي تنتظر أنها
التاسعة. قرب الليل يف وستعود أخرى مرًة خرجت ثم جاءت إنها أمها قالت تلفنت. وعدت.
والسمك الثمني الفراء ومغرية: جيًدا ومصفوفة ومتوفرة كثرية السلع الحانوت. عىل عثرت
من املعلب والسمك الطماطم اللوز، حلويات العربية، والفواكه الهولندي والجبن الفنلندي
املنتجات عن فضًال مارلبورو، وسجاير المع سوليفان يف ملفوف هولندي ودجاج بلغاريا
مغلفة، خيارة ليمونتني، غنم، كبد اشرتيت العادية. الحوانيت يف توجد ال التي الروسية
انتظاري. يف هانز كان األبشجيتي. إىل عدت فنلندية. فودكا دنماركية، جبنة أحمر، سمًكا
كنت تدعواني؟ لم ملاذا ة: محتجَّ أنستاسيا إلينا انضمت الفودكا. ورشبنا الكبدة حمرنا
يوجد ال مدينتي يف قالت: يهمُّ. ال قالت: َعالقتنا. يف يوٍم آخر غًدا لها: قال أنتظر. جالسًة
، نحتجَّ أال علمونا قالت: هذا؟ تقبلون ملاذا قلت: السوداء. السوق من لرشائه ونُضطر لحم
اليوغوساليف الطالب مع استأجرت اإليطالية زميلتها أن ذكرت السجن. سأدخل تكلمت لو
إىل معها للصعود هانز ودعت وحدها. اآلن تقيم — أنستاسيا أي — وأنها فندٍق يف غرفًة

بناديا. أتصل أال قررت غرفتها.
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١١٢

انرصفا. ثم ِمعَطفه ويرتدي أنستاسيا مع الغرفة يدخل بهانز شعرت صباًحا التاسعة يف
من العتيد العدد تناولت والبولريو. كارمن ثم روسيني موسيقى أدرت وأفطرت. قمت
فوق فاضحة جنسية تكويناٍت يف وألصقتها الفراعنة صور قصصت بوي. بالي مجلة
فقالت رأيها عن قارئة وتحدثت الذكري. العضو أحجام عن مقاًال قرأت الِخزانة. زجاج
هانز مع أنستاسيا عادت عنده. بما يفعل ماذا الرجل يعرف طاملا يهمُّ ال الحجم إن
املعنى. بهذا روسيٍّا قوًال هناك إن قالت القارئة. رأي لهما حكيت الثلج. يف تمشيا أن بعد
تزوج الثاني، رمسيس قائًال: إحداها إىل أرشت فضحكت. امللصقة الفراعنة صور الحظت
تقرأ عانس لها صديقة إىل الذَّهاب علينا اقرتحت وبنت. ولٍد مائة من أكثر وله امرأًة، ٤٤
يف كلمتها قالت: الرجال. حول تدور أشياء وكلها القادم، العام بأحداث للتنبؤ البخت
قرَّرنا وبالفعل الذَّهاب، تودُّ ال أنها شعرت نائم. رجل مع بنات ثالث أنهم وذكرت الصباح
ليسبيانكا أكون أن إال يل يبَق لم ملاذا؟ قالت: أريدك. ال لها: يقول هانز سمعت البقاء.
بساَقيها تامارا ظهرت ثم الالتفي. الشاب مع وأنار هند الزائرون. توافد للنساء). (عاشقة
صور حول عوا تجمَّ معه. ورقصت هانز مع القبالت تبادلت املمتلئتنَي. وشفتَيها الرائعتنَي
الحوانيت إن هند قالت الغرف. يف خمٍر عن البحث فبدأ الرشاب، زجاجات فرغت الفراعنة.
يبيعونها فودكا بزجاجات دائًما يحتفظون فهم التاكيس؛ سائقي عند الوحيد والحل مغلقة،
وصلت تاكيس. سيارة عن بحثًا الشارع إىل ونزلت ِمعَطفي ارتديت املناسبات. هذه أمثال يف
بطاقة اشرتيت الغربية. أملانيا من ساعٍة نصف بعد فيلًما هناك أن فرأيت الحي سينما إىل
ِفعلها ردَّ متلمًسا بالتدريج ساقها من ساقي قرَّبُت وحيدة. امرأٍة بجوار جلست ودخلت.
تعرف أن أرادت أو تنتبه لم ربما البداية. يف هي وتركتني برجيل ساقها أدعك جعلت ثم

ساقي. أبعدت أريد؟ ماذا فعًال أريد. ماذا

١١٣

شعرها. تنسق أخرى غرفة يف صادفتها ثم ناديا غرفة تجنبت الظهر. بعد املعهد إىل ذهبت

بالحيوية. ومتوثبًة متوهجًة بدت الرائعتنَي. ساَقيها عن كشف قصرٍي أزرق رداءٍ يف كانت
ثم اآلن. ليس ولكن دائًما، أريدك أنا قلت: تريدني؟ بجانبها: مقعد إىل تشري وهي قالت
كيف بدورها: وسألتني تردَّ. لم اليوم؟ حفلة لديك هل وجميلة، ا جدٍّ أنيقٌة أنت أضفت:
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(عادي). نورمالنا قلت: األبشجيتي. يف هائلة ة ضجَّ لديكم كانت أظن احتفالكم؟ كان
تتحدث زميلتها كانت إليها. رافقتني تعاَل. تتلفن؟ أن تريد سألت: مفتوحة؟ الغرفة هل
من طلبت ثم (ملول)؟ سكوشنا قائلًة: مني واقرتبت وقفت ثم ناديا جلست التليفون. يف
بنا. قلت: هنا. من نخرج قالت: ثم نفسها حول دارت تلفنت. حديثها. تُنهَي أن زميلتها
اليوم أنِت ناديا، الخجولني: الروس الشبَّان أحد لها قال الرُّدهة يف املمر. إىل الغرفة غادرنا
تعاَل يل: قالت (شكًرا). سباسيبا برسعة: تبتعد وهي له وقالت فابتسمت جميلة. ا حقٍّ
ْكر. السُّ من يرتنَّح العجوز املخزن عامل التقينا األريض. الطابَق إىل هبطنا املعهد. أريك
دائًما إنه يل قالت ديما. يا اليوم ليس ضاحكًة: أجابته رضوري؟ أنا هل قائًال: خاطبها
وبالصدفة الوقت، معظم إليه نحتاج نكن لم العمل، واصل لكنه سنتني منذ تقاعد ثِمل،
راتبه، من بخصٍم ُعوقب يسكر، وانرصف االنتظار ملَّ قد كان نجده، ولم مرة احتجناه
كوريدور، نهاية بلغنا رضوري؟ أنا هل مسكنة: يف ويسأل يوم كلَّ يأتي كان ذلك بعد
إىل عدنا ضحكاتها. انطلقت بمفردك؟ قلت: اكتشفتها. مظلمة حجرة هنا قائلًة: فتوقفت
وقالت: لبلزاك كتابًا تناولت املظلمة؟ الغرفة إىل اصطحابي من تريد كانت ماذا غرفتها.
يف واحدًة قصًة تقرأ كأن النهاية، من تقرأ أن مرعٌب قبل، من الثالث قرأت الثاني، الجزء
بت ورحَّ السماعة تناولت التليفون. دقَّ شيخوختها. يف موتها تقرأ كنت ذلك وقبل شبابها،
خراشو، قائلًة: لحظاٍت بعد أعادتها ثم أُذنها عن السماعة أبعدت الضيق. عليها بدا بأمها.
يف أنت هل (خراشو)، نعم قائلًة برسعة عليه ردَّت أخرى. مرًة التليفون دقَّ خراشو.

عنهما. عينَيها ترفع ال أنها والحظت الوقت طول ساَقيها ل أتأمَّ كنت سأكلمك. املنزل؟
خوليجانى املراهَقني ولديه أن من يل شكى السكران. العامل مع ووقفت تركتها
مشيت املعهد. غادرت األمريكية. الروك بموسيقى وإنما باملدرسة يهتمان ال (مترشدان)
جالًسا الرشكيس فؤاد كان مفتوحًة. لطفي غرفة وجدت األبشجيتي. حتى منكمًشا
أنت بقسوة: له قلت بجواره. أجلس أن مني طلب عينيه. من تسيل والدموع بجواره
أبوك؟ هو من غليظ؟ إني يل تقول األول: يف فؤاد انفجر وبشار. حميد جاء سكران؟
الحرب. يف مات أخي أن جواب جاءني أيًضا، دايان وموشيه قدمي تحت جميًعا أنتم
معه. مزحت عندما يرضبني أن أراد القيء. آثار وأزلت الباب بجوار خرقًة تناولت تقيَّأ.
شاحب. بياٍض ذات الجسم ممتلئة فتاة بنا مرَّت لندخن. الكوريدور إىل لطفي مع خرجت
معها نمت مارشا؟ تعرف هل زهٍو: يف هامًسا وقال بعينه، لطفي يل غمز لنا. ابتسمت

ممتعة. وهي
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١١٤

القومندانة ألجد فتحت الباب. طرق حتى وترتيبها الغرفة تنظيف من أنتهي أكد لم
رئيسة عىل بينهم تعرفت السن. يف املتقدمني والسيدات الرجال من عدٍد برفقة أمامي
يف واستأذنت نظافتها من للتأكد الغرف عىل يمرون إنهم القومندانة قالت الصحية. اللجنة
اقرتبت أرجائها. البرصيف يُديرون الغرفة منتصف يف وقفوا الطريق. لهم أفسحت الدخول.
فتحت امللصقة. الِفرَعونية الصور ذهول يف تتأمل وانحنت الخشبية الِخزانة من القومندانة

حاًال. الصور هذه انزع يل: قالت صوتها. فانحبس شيئًا، لتقول فمها

١١٥

كانت أمامي. زويا ألجد ففتحته الغرفة باب دقَّ للخروج. واستعد مالبسه هانز ارتدى
خارًجا. واستأذن بروٍد يف هانز حيَّاها وبلوزة. ملونة جوبة خلف منتفًخا وبطنها واجمًة
جلست ثديَيها. أعىل منها يبدو صوفيٍة صدريٍة عن فكشفت رقبتها، ولفاحة ِمعَطفها خلَعت
نبيذ. زجاجة لها فتحت يُرشب؟ ما عندك هل سألتني: بجواري. الفراش حافة عىل واجمًة
فدفنَت بساعدي أحطتها النساء. كلُّ يفعل كما قالت: فعلت؟ ماذا وقلت: بطنها إىل نظرت
مددت يبدو. فيما الحمل بسبب ممتلئنَي ثدينَي أرى كنت الوضع هذا ويف صدري. يف رأسها
عن باحثًا هانز وعاد اللحظة، هذه يف الباب دقَّ ثديها. عىل وقبضت صدريتها داخل يدي
تنتظرني. فأمي اآلن أذهب أن يجب وقالت: وِمعَطفها، لفاحتها وتناولت واقفة هبَّت يشء.

١١٦

رأسه البياضشعر يتخلل البنية متني طويًال كان األجانب. عن املسئول العميد استدعاني
مائدٍة حول فجلسنا غرفته ركن إىل وأخذني بي ب رحَّ املخابرات. رجال من أنه ويُشاع
إليها. تحتاجون ال أنكم أعتقد أسمعه مما الصور؟ قصة هي ما يبتسم: وهو قال صغرية.
والصحف قال: معارص. منظور من ورؤيتها التماثيل جمود لكرس محاولة كانت قلت:
اآلن أنتما زرقاوين: بعيننَي يفَّ تفرَّس التاريخ. عن بحثي من جزء إنها قلت تقصها؟ التي
يقيمان وفريٌد حميٌد قال: أربعة. نحن ال. وقلت: وجهي إىل الدم اندفع الغرفة. يف اثنان
يف أفكر خرجت املقابلة. وانتهت مرص. يف األوضاع عن سألني أحيانًا. قلت: الخارج. يف
كل استعرضت مصادره؟ هي وما عني؟ يشء كل يعرف بأنه يل رسالٌة هي هل مغزاها.
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لهانز املقابلة تفاصيل رويت واحدة. أو واحد أي يكون أن يمكن الغرفة. عىل يرتدَّدون من
يعلق. لم رأيه. عن مستفًرسا

١١٧

للطالب. معروفة فأنا األبشجيتي يكون أال أتمنى ذاهبان؟ نحن أين إىل ناديا: سألتني
تعلم ال أنها فكرت واحدة. عضلة وجهها يف تختلج لم صديق. شقة اطمئني، أجبت:
عنقها وتلف صوفيًة قبعًة ترتدي كانت تنطقه. كيف تعرف ال اسمي حتى الكثري. عني
الصالة. يف أريكٍة فوق وجلسنا الشقة داخل تبَعتني واللون. النسيج نفس من بلفاحٍة
بعدم تهتم ولم الفودكا. من بقليٍل واكتفت شيئًا تأكل لم لكنها حافلة. مائدًة أعددت كنت
الشقة. هذه إىل يأتي كان وإذا هانز عن سألتني الثرثرة. عن تكفَّ لم موسيقى. وجود
جميل أفغاني شخٍص عن حدثتني إنما اإلجابة، تنتظر لم وحده؟ قالت: أحيانًا. قلت:
أسأل: عدت وقت. هناك يكن لم قالت: معه؟ نمِت هل سألتها: برسائل. لها ويبعث أحبَّها
يشءٍ يف يفكر من لهجة يف أو تردُّد يف سألتني ثم متزوج. إنه كيف؟ قالت: أحببته؟ هل
يف وقٍت من لك ى تبقَّ كم اليشء: هذا عن تكون ما أبعد سؤاله لهجة تأتَي أن ويريد معنٍي
قلت: وهانز؟ قالت: بعُد. أعرف ال قلت: وطنك؟ إىل مبارشًة ذلك بعد ستعود وهل املعهد؟

اليشء. نفس
تريدها التي أمها سيطرة من لتتخلص تزوجت إنها قالت يقظة. ُحلم يف غِرقت لعلها
ربما قلت: تحبه. ال أنها كررت البلطيق. من زوجها وإن الليل، منتصف يف املنزل يف دائًما
حقيقة إنه أظن، ال قبل: من ذلك يف فكر من بلهجة قالت باإلقامة. ترصيح عىل الحصول أراد
جسدها اتخذ ذلك. أعتقد قالت: يحبك. كان ربما إذن قلت: موسكو. يف اإلقامة يريد ال
ذراعها شبكت املثل. وفعلت كأسها رفعت جانبي. من إيجابيٍة حركٍة أي دون املتلقي وضع
الليلة. سأنالها أني أدركت للقواعد. وفًقا أصبح يشء كل اآلن قائلة: وقبَّلتني ذراعي يف
أحب إني لها قلت ثم سبب. ألي لحظٍة آخر يف تمنَّعت فربما بحذري احتفظت ذلك ومع
ذلك وبعد فساعدتني. الشعر مشابك أفكَّ أن وأردت رأسها. حول منسابًا شعرها يكون أن
متعثرة بلغٍة قلت هناك. يكن لم لكن فعيل. ردَّ تتلمس فخذها بي ألصقت بقوة. احتضنتها
لها أخلع أن أردت خراشو. الفور: عىل أجابت ا. جدٍّ أريدك أنا نفيس: إقناع أحاول كأنما
عادت األنوار. أطفأت التواليت؟ أين أفعل)، (أنا سامايا يا وقالت: رفضت لكنها حذاءها.
إال منها باالقرتاب يل تسمح ولم إليها، أنظر أن تُِرد لم خجل. يف مالبسها وخلعت فرتة بعد
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تأتي رائحة أيًضا هناك وكانت غريبة، عرقها رائحة كانت بُمالءة. وتغطت رقدت عندما
الروائح. قضية تجاهل من فتمكنت ثِمًال كنت أيام؟ ة ِعدَّ منذ يُغسل لم جورب قدَميها. من
جافتان شفتاها الكمثرى. شكل يف ممتلئان عت؛ توقَّ ما غري عىل الثديان ناعًما. جسدها كان
يهدأ. وال دائًما يتحرك رأسها ضحكها. تثري ألذنها ملسة أي بلسانها. تبللهما أُقبِّلها وعندما
الرعب. أصابني دخولها. يف فشلُت لكني قليًال، ركبتَيها ثنت ساَقيها. وفتحت فوقها انحنيت
دخلت محري. منفرجها يف االمتالء وهذا أبًدا. أعرف لم لعلني أو نسيت؟ هل املكان؟ أين
الذهول من شيئًا عينيها يف تبينت الظالم رغم وجهها. إىل تطلَّعت كامل. غري بشكل لكن
كفي يف ورفعته ثديها تحت يدي وضعت جوارها. إىل واستلقيت انتصابي. فقدت والخوف.
تظاهرت فرفضت. بطنها أُقبِّل أن أردت بالصدر. يربطه الذي املنحنى بنعومة مستمتًعا
توتر يف تهما ضمَّ أن بعد ساَقيها يل وترَكت حدَّة. يف فابتعدت ساَقيها بني سأقبلها بأني

تتأملهما. رأسها ورفعت وانسيابهما جمالهما تربز زاوية يف جعلتهما الوقت نفس ويف
ركبتي حركت ركبتي. فوق وبللها بسخونتها وشعرت ساَقيها بني فخذي وضعت
جديد، من فوقها اعتدلت املراهقني. أالعيب يف وقتها تُضيِّع ال امرأة هذه تستجب. لم لكنها
وإني يرام، ما عىل سيكون يشءٍ كل إن وتقول وتدللني، وتُقبِّلني تحتضني أن وتمنيت
رغم العريض، األم صدر فوق الصغري الطفل ذلك عدت ثانية ويف العالم. يف رجل أعظم
يف قالت عجزي. من أعاني وعدت ضاعت. اللحظة لكن األقل. عىل بعرشسنواٍت أكربها أني
عرشين منذ وتعيش سنة ٤٦ عمرها وإن بي، معجبة زميلتها إن انتباهي لتحويل محاولة
لديها أوالد وال أخرى، حجرة يف وعشيقته حجرٍة يف السابق زوجها به يوجد مسكن يف سنًة
الزواج يف ويرغب والعرشين السابعة يف شابٌّ يحبها ألن دائًما وتحنُّ إجهاٍض عملية بسبب
يل اعرتفت إنها حتى شيئًا، تكتم ال إنها سفيتا؟ قالت: األخرى. زميلتها عن سألتها بها.
التي عدنان صديقة بجاليا تعرفت إنها وقالت مدة. منذ األصغر أخيها مع نامت بأنها
أن املدير مساعد منها طلب مرة وذات مالبس. إىل احتاجت لو بها تتصل أن لها قالت
فقاومتني. إيلَّ جذبتها روبل. بمائتَي واحًدا جاليا فأحرضت لعروسه، حذاء عن له تبحث
أخافك إني قلت: يتحقق. لم هذا لكن استثارتي. هدفه مقاومة من تبديه ما أن فكرت
ضيًقا. أو ملًال تُبِد فلم هي أما يؤملني. األريكة بقماش ركبتي احتكاك بدأ السبب. هو وهذا
أنت ذَهابي، من بدَّ ال اآلن؟ الساعة كم هدوء: يف قالت يتغري لن املوقف أن أدركت وعندما
ملاذا سألتني: التاكيس يف مالبسنا. وارتدينا املاء من كوبًا رشبت أعارضها. لم اليوم. متعب

ونامت. كتفي. إىل رأسها وأسندت بي التصقت حدث. ملا آسف قلت: مبتئس؟ أنت
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١١٨

ركبتَيها. فوق أمام من مشقوًقا اللون أحمر رداء ترتدي كانت املعهد. يف غرفتها إىل ذهبت
ماذا سألتها: الرداء. فتحة فوق خجًال يدها فوضعت الشق، إىل تتجهان بعينيَّ شعرت
يف أمي عىل فسأمرُّ أخرى؛ مرٍة يف قالت: نتقابل. قلت: أعرف. ال قالت غًدا؟ ستفعلني
الخامسة يف إذن قلت: املنزل. إىل وآخذه كلٍب إلحضار أذهب الثانية الساعة يف ثم الصباح
دخلت الدائري. الخط سأركب أخرى مرًة بضيق: قالت املحطة. نفس عند قلت: أين؟ قالت:
من ونصًفا ساعًة الطابور يف وقفت إوزًة، وجدت للعجب! يا إوزة! تهتف: وهي زميلتها
عليه سأمر معي؟ تأتني الجوار، يف حانوٍت من أجابت: أين؟ بلهفٍة: ناديا سألته أجلها.
قالت تتلف. ال كي النافذة يف ونضعها كمية نشرتي مثًال، فاكهة آخر، شيئًا أصادف فربما
متاًحا الهولندي الدجاج أو الفنلندي البيض أو اليوسفي أو املوز كان إذا استنكار: يف ناديا
كميات ويف فقط؟ العيد قبل بالطعام إلينا يلقون ملاذا يوم؟ كل ذلك يكون ال فلماذا اليوم
الغرفة. باب عند هانز ظهر بالساعات؟ طوابري يف الوقوف إىل الناس يُضطر بحيث ضئيلة
مع اتفقت وإنها زمالئه من عدٍد مع املنزل يف اآلن زوجها إن ناديا قالت بربود. إيلَّ نظر
ديما العجوز العامل ورأيت وحدي املعهد غادرت الباص. محطة حتى يرافقها أن هانز
أنه إىل إشارًة سرتته ياقة حافة عىل إصبَعني يضع كان حوله. ت يتلفَّ الخمور حانوت داخل

فودكا. زجاجة يف رشيكني عن يبحث

١١٩

رسالة وجدت بعناية. ذقني وحلقت فرتَّبتُها الحكيم عبد شقة إىل الظهر يف انطلقت
ألقيت له. صديٍق من الحكيم عبد إىل موجهًة كانت تناولتها. الصالة. مائدة فوق مفتوحة

قرأت: نظرًة. عليها

برتجمته، تتكرم لو وأفضل أختي، عالج خطاب بإرسال االهتمام رجاء (١)»
بالثدي ورٍم بوادر ظهرت فقد ولعلمك كلها بالحالة طبيٍّا تقريًرا لكم وسأرسل
وتبنيَّ وتحليله الورم استئصال عملية أجريت أسبوٍع بنحو اكتشافه األيرسوبعد
الليمفاوية والغدد بأكمله األيرس للثدي استئصاٍل عملية فأجريت رسطان، أنه
الرسطان بمعهد العالج الستكمال دعوتها املطلوب ملتهبة. تكن ولم اإلبط تحت
ريجا ترانزستور راديو إكسسوار رشاء (٢) مرافق. وطبيب أخيها مع بموسكو
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(الواحد للوجه تدليك جهاَزي رشاء (٣) خاصبه. فولت ٢١ كهربائيٍّ محوٍل مع
أمره يهمني بالقرحة ملريض دواء إرسال (٤) جوم. ال حانوت من روبًال) ١١ ب

زجاجات).» (أربع

وقفت الخامسة. يف كييفسكايا مرتو محطة إىل خرجت مكانه. إىل الخطاب أعدت
فكرت رغبة. أيُّ لديَّ وليست ومتعبًا وجوعانًا بردانًا كنت الخارجية. الباحة يف أنتظرها
سأعود تأتي. أال فتمنيت تأخرت عجزي. يف التفكري عن نظري يرصف ربما التعب أن
البرش من بحر الرشق. إىل املتجهة القطارات أرصفة إىل َرج الدَّ صعدت وأنام. جيًدا آلكل
الروائح. عرشات منهم تنبعث واألزياء، األلوان متنوعة مالبس يف مختلفة لغات يتحدثون
اثنان والبرية. الشاي لبيع منصٍة قرب األرض اقتعدوا البحارة من أربعة بجوار وقفت
للثاني: أحدهما قال فودكا. زجاجة من الرشاب يتبادالن واآلخران ْطرنج. الشِّ يلعبان منهم
مرت البالد. يف املنضبط الوحيد اليشء هي ربما موعدها، يف دائًما تأتي القطارات تقلق، ال
أصفر بشاٍل املضفر شعرها وتغطي األلوان متعدد رسوال فوق خفيًفا ِمعَطًفا ترتدي فتاٌة
عائالٌت هناك وكانت طاجيكية. أنها لشعرها تصفيفها وطريقة مالمحها من قدرت اللون.
منتفخٍة بجوبات كن تجميل. أدوات يبعن وغجرياٍت ممتلكاتها، تضمُّ جواالٍت فوق أوزبيكية
أين؟ من الشاربني: أحد سألني املتسخة. وجوههن تتعارضمع ذهبيٍة وحيلٍّ زاهيٍة ألواٍن يف
يرتدون كانوا زمالؤه. وتبعه نحوي فاتجه األوزبيكيني، أحد سمعني مرص. من عربيٌّ قلت:
ويحمل واالرتباك الحرية عليهم وتبدو ملونة رساويل فوق والجالليب املزركشة الطواقي
استأنفت فتوقفوا. فت توقَّ فتبعوني. النزول اتجاه يف خطوت يده. يف عربيٍّا مصحًفا أحدهم

لهم؟ إماًما اختاروني هل فاستأنفوه. السري
نفيسضدها: شحنت أنرصف. أن والنصفقررت الخامسة يف املرتو. محطة إىل هبطت
إسعاف. عربة يف ووضعوه املحطة مبنى من سكريًا أخرجوا بلهاء. حمقاء مستهرتة فتاة

ذلك. بعد أتأخر لن متأسفة، قالت: ربًعا. إال السادسة يف جاءت
سماوية بلوزة فوق جلديٍّا ِمعَطًفا ترتدي وكانت رأسها. حول مفكوًكا شعرها كان
طاَزجة بدت الركبتنَي. حتى عاليٍة برقبٍة المًعا وحذاء األخرضواألزرق، بني قصرية وجونلة
قالت ا. جدٍّ قليًال ورشبت تأكل أن رفضت الشقة. إىل ذهبنا الحمام. من خارجًة كانت لو كما
انتصبت. شفتيها. أعطتني أخرى. مرًة حاولت وجهها. أبعدت ألُقبِّلها. عليها ملت حدثني.
ترقد. أن حرج يف منها طلبُت صمٍت لحظة بعد وتطمنئ. بذلك تشعر كي بها التصقت
قد وجدتها عودتي عند األرض. فوق بسطتهما ووسادًة مرتبًة وأحرضت الغرفة غادرت
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١٩٧٣ موسكو

بسطت داخيل. قميٍص يف وبقيَت رداءها، خلعت وقد النافذة أمام ووقفت النور أطفأت
إىل وقدتها ظهرها عىل يدي وضعت جوارها. إىل مالبيسووقفت خلعت األرض. فوق املرتبة
لم لكني حاولت فوقها. اعتدلت جسدي. يف تدب بالحيوية وفوجئت عليها استلقت املرتبة.
ماكرة. أنِت طردِتني؟ ملاذا اتهام: بنربة لها قلت حيويتي. فقدت املكان. تحديد من أتمكن
حرارٍة يف قبَّلتها سيئة. أني تعتقد أنت لحظة: بعد قالت ساذَج. أنت ماكرة، لست قالت:
كنت رها. تأخُّ بسبب أرضبها أن أريد إني قلت شفتيها. عضضت تحتي. وتحركت مفاجئة
كانت استجابتها لكنَّ بالتبعية. ويشعلني يشعلها أن يمكن الذي اليشء ذلك عن أبحث
حيويتي. استعدت مرات. عدة شفتها عضضت حماس. رفضودون أو توتر دون طبيعيًة
الخلف إىل كانت فتحتها ألن رأسها تحت من املخدة رفعت هورا. بالروسية: أهتف أن أردت
ُمتكلَّفة. ربما أو حارة. غري صغريًة تأوهاٍت تتأوه وهي داخلها زحفت العادة. غري عىل قليًال
امُلدرَّب حركَة أتحرك أكن لم ألني قليًال تتألم وربما سعتهما، عىل مفتوحتنَي عيناها كانت
متظاهرًة عينيها أغمضت وجهها إىل أتطلَّع بي شعرت وعندما الغشيم. فجاجة من وبيشءٍ
أن دون تستجيب وهي بطءٍ يف أتحرك بدأت حيويتي. تضاعفت ثقة ازددت كلما بالنشوة.
الحمل؟ تجرب لم أم محدودة؟ خربة للغاية. ضيقًة كانت ِفعل. أو حركٍة أي منها تبدر
حاولت الحركة. عن فتوقفت أنتهي أن وأوشكت بي أحاطت التي الدائرية بالنتوءات شعرت
أريد لها: قلت برسعة. تنتيش أم تتأخر هل استجابتها: مدى أعرف أن وأردت مرات. عدة
دون تستجيب وهي وتحركت عنقها يف رأيس فدفنت نفيس أتمالك لم لكني سويٍّا. نأتَي أن
لرتقد عادت التواليت. إىل وقامت خارجها. قليٍل بعد دفعتني ساعدي. قبلت ما. ارتعاشٍة
ورسيعة. بسيطة قالت: استجابتها. مدى عن سألتها نفيس. عن حذَر يف سألتني جديد. من
تظن؟ هكذا قالت: تأِت. لم ألنك قلت: ملاذا؟ قالت: أعتقد. ال قلت: بالراحة. أشعر قالت:
لم لكنها عضلتها تحرك أن منها طلبت حيويتي. أستعيد بنفيس فوجئت ساعٍة نصف بعد
كان وربما يُثريها. ماذا بعُد أعرف ال ألني ربما جيًدا. أدائي يكن لم فجأًة. انتهيت تفهم.

له. وجود ال يشءٍ عن أبحث كنت أو السبب. هو اللغة تعثُّر

١٢٠

عندما فيلليني فيلم أتذكر لهانز: قلت املرتاكم. الجليد إىل النافذة زجاج خلف من تطلَّعُت
إىل اتجهت املجنون. هذا أنا أهو امرأة؟ أريد وصاح: شجرة أعىل إىل املجنون الرجل صِعد
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أن يمكنك ال تعبت، قائًال: فوقي األغطية وجذبت رقدت أمي. يا يل تعايل د: أردِّ وأنا فرايش
الحد. هذا إىل تعبُت أني تتصور

١٢١

الجمال. فلسفة عن كتابًا يقرأ أنيقٍة مالبس يف جالس وهو مفتوًحا لطفي غرفة باب رأيت
الكوريدور يف رسيعة أقدام وقع سمعت نثرثر. جلسنا للدخول. فدعاني التحية إليه وجهت
أخرى. لفتاة أنها وتبيَّنا الغرفة باب تجاوزت األقدام لكن مارشا. يقول: وهو فنهضواقًفا
من ستأتي زوجته وإن تماًما، معها املوضوع أنهى إنه وقال الفراش، فوق مكانه إىل عاد
أغلقنا أن بعد أمريكا صوت راديو إىل استمعنا ورشيف. حميد جاء أيام. ستة مرصبعد
يرون بكني حكام إن قال التشويش. رغم قاله ما بعض نتبني أن استطعنا جيًدا. الباب
الرأسمايل النقود «صندوق عىل نغمة يعزفون وموتسارت شوبرت مع بيتهوفن أن
أوركسرتات ثالث القته الذي الحمايس االستقبال من انزعجوا بأنهم الراديو وعلق القديم».
إن صحفهم إحدى وقالت املنحرفني. املوسيقيني عىل هجوًما فشنُّوا املايض العام يف غربية
حكام ِقبل من اضطهاده إىل شوبرت كآبة ترجع بينما أملانيٍّا رأسماليٍّا كان بيتهوفن
موتسارت أما الناقصة. السيمفونية ألكمل جيًدا ماركسيٍّا كان لو وإنه اإلقطاعيني، النمسا
األبيض» الشعر ذات «الفتاة ب مقارنته يمكن شيئًا يكتب لم ألنه اعتبار أي يستحق فال
يُحرِّم كيف مرصية صحيفٍة يف قرأت أني تذكرت عندما ضحكت صيني. ثوري باليه وهو

بيتهوفن. إىل االستماَع مشهور إسالمي داعية

١٢٢

أملح هيكل أن ذكر املرصيني. الطلبة بعض لديه وكان الحكيم. عبد إىل لطفي مع ذهبت
السادات إن لطفي قال اآلن. بعد واحدًة خطوًة ينسحبوا لن اإلرسائيليني أن إىل له مقال يف
رسموا حائط جريدة علقوا موسكو جامعة يف املرصيني الطلبة وإن لألمريكان، البلد يبيع
وكتبوا الدعارة، شبكة قضية يف الرئيسية املتهمة شكيب ميمي محتضنًا السادات فيها
تسجيالت تنرش املرصية الصحف أن أعرفه ال آخر وذكر أمريكا». عىل «االنفتاح تحتها:
«عجوز األوىل: للمتهمة قالت شهريًة واحدًة وإن القضية. يف املتهمات للفنانات تليفونية
عيلَّ، طر تشَّ جاي النيابة: لوكيل قالت التحقيق ويف بسهولة.» أوقفه وأنا ابعتيه عجوز،
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١٩٧٣ موسكو

عبد فقال مرص، يف الصحافة أوضاع إىل الحديث انتقل وأختك. أمك تشوف مرتوح
بتعويض يطالب كتب األهرام، جريدة يف هيكل مكان تعيينه بعد أمني، عيل إن الحكيم
التليفزيون يف ورصح إساءة. من بهن لِحق عما الدعارة شبكة يف اعتقلن الالتي الفنانات
إن شحاتة وقال ذلك. بعد الخارجية ثم داخلية مالبس أوًال األهرام جريدة سيلبس أنه
الوعي، عودة عن الحكيم توفيق مقال ملناقشة ندوة يف اجتمعوا الفلسفة كلية يف املرصيني
جميعهم إن بقوله وعلق «عروستي». باسم املعروفة األطفال لعبة يلعبوا أن لوا فضَّ لكنهم
ضمان هو اآلن إليه يطمحون ما وكل ج، والتوهُّ الفضول عليها يسيطر التي السن تجاوزوا
زكي ورضب الكتف. تؤكل أين من ومعرفة وثالجة سيارٍة ورشاء االستقرار أي مستقبلهم
الذين املرصية التصنيع هيئة مبعوثي بحكاية املرصيني املوظفني كبار يشغل بما مثًال
الغسيل صابون من أكياس عليهم وزعت القاهرة مطار ففي للتدريب. موسكو جاءوا

فيها. سيتاجرون الذين موسكو يف الهيئة مندوبي إىل ليسلموها والطحينة

١٢٣

وبعد وحيدر. أنستاسيا ثم شايًا له فأعددت بلماجد وجاء املساء. يف أعمل جلست
كانت الشاي. لها وقدمت للدخول دعوتها هانز. عن تسأل مارشا جاءت انرصافهم
عليهم املحكوم بمالبس يذكر اللون أحمر بنطلون فوق ورديٍة سرتٍة يف قليًال متأنقًة
من كانت إنها قالت ثم برهًة تأملتني العمل. واستأنفت طاولتي إىل جلست باإلعدام.
الَفرنسية الصحف من تقصُّ وإنها الصحف. من املختلفة املوضوعات بقص مغرمًة قبُل
متى مثًال تعرف فهي الكروت، من ثمينة مكتبة اآلن وعندها الجديدة. األفالم عىل التعليقات
طلبت األسطوانة. وضعت باخ. تسمع أن تريد إنها قالت براندو. ملارلون فيلم أول كان
عن كاشفًة األخرى فوق ساًقا تضع فوجدتها إليها نظرٌة مني حانت العمل. أواصل أن مني
معه تتحدث الذي الشخص عينَي إىل مبارشة النظر تتجنب ملاذا سألتها املمتلئة. ركبتها
عن تسأل هند وجاءت الكالم. مهمة عيلَّ ل يُسهِّ هذا قالت: كتفه. إىل ذلك من بدًال وتنظر
«السكوت فقلت: للبنات، مدرسة يف تعلقها حكمًة تريد إنها قالت الشاي. لها فقدمت هانز
أنه وأدركت الشاي يرشب أن يريد إنه قائًال متأنًقا لطفي جاء سويٍّا. انرصفتا ذهب». من
إليه. بالنسبة انتهى األمر إن قال قليل. منذ هنا كانت إنها له فقلت مارشا. عن يبحث
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١٢٤

سرية من جانبًا تروي دينيًة فقرًة منها ركن يف وملحت أمامي، املرصية الصحيفة بسطت
مسنًدا ونام الصديق بكر أبي برفقة غاًرا فدخل منه، ناال قد واإلعياء التعب كان الرسول.
يتململ. أن من منعه منه هللا رسول مكان لكن األخري أفعى لدغت الصدِّيق. فخذ إىل رأسه
ما له قال فاستيقظ. الرسول وجه عىل يشء منها فسقط دموعه تحدرت األلم به اشتدَّ فلما
املبارك ريقه من عليها وتفل رسولهللاقدمه فتناول حدث. ما عىل فأطلعه بكر؟ أبا يا لك

تعاىل. هللا بإذن فربأت شاٍف بلسٌم هو الذي
مختلقة أو حقيقية إما تكون قد أوًال فهي للتفكري. موضوًعا القصة هذه يف وجدت
بكر أبي شفاء كان فربما األوىل كانت وإذا املسيحية. باملعجزات الشائع اإليمان ملواجهة
بكر أبي إيمان هو السبب كان وربما خارقة، قدرات من الرسول به يتمتع ما إىل يستند
أمه أصيبت الذي اإلنجليزي ويليام تذكرت املعجزات. تصنع اإليمان فقوة القدرات. بهذه

اليوجا. تدريبات وشفتها بالرسطان

١٢٥

الشيوعية. النارصبتهمة عبد أيام اعتقاله وجرى الجامعة. من ناشد أعرفسامي كنت
من بدعوة موسكو يف أنه تليفون منه جاءني واآلن بريوت. يف استقر ٦٧ حرب وبعد
بعد األبشجيتي غادرت الصحي. الحجر يف وأين؟ األفريقي. اآلسيوي التضامن لجنة
الجليد من سنتيمرتًا الثالثون والتمعت صافيًا. اليوم بدا الحارسة. من العنوان أخذت أن
املغادرين الجليد عىل االنزالق بهواة املرتو قطارات وازدحمت الشمس. أشعة تحت الجديد
وجيوب بالربتقال، النساء وشبكات الجليد، كنس بعامالت الشوارع وامتألت للمدينة.
موسكو. خارج إىل املرتو ركبت امليالد. عيد بأشجار وأذرعهم الفودكا، بزجاجات الرجال
واسع قفص يف وجدته األشجار. تغطيها فسيحة أرض إىل وصلت عدة استفسارات بعد
الشامواه. من ِمعَطٍف تحت أنيقة بزَّة يرتدي كان الحيوان. كأقفاصحدائق بالسلك محاط
بمالبس للزيارة استعدَّ أنه يل وضح لحظات. بعد هو وشاركني الضحك يف استغرقت
السلطات أبلغ وصوله بمجرد إنه يل قال نسائية. غزواٍت يف اآلمال تحدوه فاخرٍة جديدٍة
حتى به سيبقى وإنه الصحي، الحجر يف فاحتجزوه شديٍد بإسهاٍل إصابته عن السوفييتية
لو قلت وموسكو. بريوت من كلٍّ يف الحياة عن تحدثنا أيام. عرشة بعد عودته موعد
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صحيفة إن قال كالمي. صدمه الشيوعي. الحزب لخرس هنا حقيقية انتخابات أجريت
إرسائيل مع املحادثات تعثُّر بعد السادات نصح كيسنجر أن زعمت يسارية لبنانية
الواليات األخرضمن الضوء نال القناة عبور أن هذا ومعنى الحدود، عىل املوقف بتحريك
االقتصادية متاعبها من أمريكا أخرج البرتول إنتاج تخفيض أن الصحيفة وأكدت املتحدة.
وعدته بتدويرها. قامت التي الدوالرات بمليارات األمريكية البنوك وزود األسعار رفع ألنه
ضاحك عجوز أمام ووقفت املرتو ركبت القفص. بسلك متعلًقا وتركته الزيارة بتَكرار
وهو شفتيه إىل الزجاجة ورفع لشابني ابتسم مفتوحة. فودكا زجاجة يده يف يحمل الوجه
أحمر متحذلٌق شابٌّ عنَّفه أسكر. أن وأريد بالضجر أشعر الشعر: من بيتًا بدا ما يردد
سيدة خاطبتني شارًدا. فجلست أمامي مقعد خال املرتو. يف الزجاجة ممنوع قائًال: الوجه
أمكنة لهن وترتك السيدات تحرتم أن املدرسة يف يعلموك ألم الشاب، أيها واقفة: خمسينية
املشهد أثر لرتى حولها تتطلَّع وهي السيدة جلست أنتبه. لم بأني معتذًرا نهضت الجلوس؟
بالزجاج وُزيِّنت األحمر الجرانيت من جدرانها بُنيت محطٍة بتأمل وتشاغلت الجالسني. يف

الكريستال. وثريات امللون

١٢٦

إىل أستمع حجرتي يف جلست اليوم. َطوال تماًما هادئة األبشجيتي السنة. يف يوم آخر
شمبانيا زجاجات ٣ وضعنا للسهرة. نستعد بدأنا ثم الوهاب. عبد ملحمد نجايش» «النيل
واللحم الخيار أطباق وأعددنا فودكا. زجاجات و٣ بولندي فريموت زجاجة مع النافذة يف
خليفة. غرفة من الضجة تصاعدت بساعٍة الليل منتصف قبل امُلقدَّد. الرنجة وسمك البارد
أنها وضح األخرض. املخمل من وبلوزٍة األسود املخمل من بنطلون يف أنستاسيا جاءت
ووضعت خصوًصا شعرها فت صفَّ قد وكانت سمنتها. لتُخفَي بطنها عىل ا مشدٍّ ترتدي
ملفوفًة صغريًة كونياك زجاجة منا لكل أحرضت َفرنيس. ِعطٌر منها وانبعث ثقيًال. مكياًجا
وسواًرا مارلبورو علب ٤ لها قدَّمنا صغرية. خشبيٌة عروسٌة منه تتدىلَّ أحمر برشيٍط
الدقيق خلط يف اآلن غارقات الطالبات إن قالت القبالت. تبادلنا غربية. وشوكوالتة معِدنيٍّا
يف يهرعن الصباح ويف النوافذ، من بأحذيتهن يلقني عندما الليل ملنتصف انتظاًرا بامللح
حبيبها. ويصبح الحذاء جوار إىل تصادفه رُجل أول منهن كل وتقبل الخارج إىل لهفة
خرجت فقبَّلها. بذراَعيها أحاطته هنا. رجيل ألن مثلهن أفعل لم وأضافت: هانز إىل نظرت
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القطن. من قطعة فوق املائدة عىل وضعناها رائعة صغرية وشجرة راديو بجهاز وعادت
املكتب. مصباح عدا فيما النور أطفأنا

غرفتي. إىل عدت براغ. إىل سافَرت أنها فعَرفت ألدعَوها سفيتالنا لغرفة صِعدُت
كلمة انتهاء وانتظرنا شمبانيا زجاجة وفتحنا الثالثة، نحن ووقفنا مفتوًحا، بابها تركنا
رشبنا ثم النطق. يف صعوبًة يجد كأنما ويتعثر ببطءٍ يتكلم كان الراديو. من بريجنيف
وكوبًا شمبانيا زجاجة يحمل كازاخي شابٌّ ظهر الضجة. وبدأت الجديد. العام نخب
نجذب أخذنا وبدورنا أصحابها. ليسقَي الغرف أبواب يدق انطلق ثم معه نرشب وأرصأن
محاوًال إيلَّ وجذبتها فتجاهلتها ألُقبِّلها يدها ومدَّت لينا مرَّت معنا. ليرشب يمرُّ من كلَّ
الضوء فأشعلت دخلت طبًعا. قلت: افتقدتني؟ وسألتني: بوجهها أشاحت فمها. تقبيل
وسيجارة سمٍك وقطعة خياٍر رشيحَة لهفٍة يف والتقطت يدها مدَّت املائدة. إىل وتطلَّعت
عىل ورقصوا الكوريدور. نهاية يف الزجاجات تحطيم يف السكارى بدأ وانرصفت. مارلبورو
حائَرين لحظة ووقفا وكوليا هند جاءت مايا. كالينكا صارخنيكالينكا القوزاق طريقة
الشمبانيا لهم قدمت وهيلني. بشار ثم وصديقتاهما ورشيف حميد جاء انرصفا. ثم
ميخا تبعهما عنه. تبحث املنغولية فتاته ثم حيدر جاء حميد. ِحضن يف هند ورقصت
ظهرت حزينًا. وحيًدا كان الذي الجزائريني أحد جذبنا فمه. يف وقبَّله هانز احتضن سكرانًا.
معها، رقصت الداخل. إىل فجذبتهما تشيكي شاب ومعها قصرية جوبة يف اآلسيوية أنار
املعهد. يف شاب أجمل إنه قالت أنستاسيا. ِحضن يف كان الذي هانز حول حديث ودار
لو رجل ألف هناك الحب، أنتظر ألني تصور! عذراء. زلت ما أنا قالت: ثم لحظة صمتت
عنده من وخرجت هانز مع ليلة قضت إنها قالت مثيلرشقية. بنت تعرفمأساة أنت أردت،
غًدا. أنستاسيا سيرتك ألنه عليه فاحصيل تريدينه كنت إذا لها: قلت بعذريتها. محتفظة
ألي ويمكن كذلك ليس إنه قلت الفتاة. يأخذ أن يجب الذي هو الرجل بأن تؤمن إنها قالت
مع أنار فرقصت الغرفة أنستاسيا غادرت (أبله). دوراك أنه أعرف قالت تسحبه. أن فتاة
قادمة. أنستاسيا رأيت الباب. عند ووقفت ظهري أعطيتهما الِخزانة. خلف وقفا ثم هانز
باإلنجليزية وقالت خدي يف قبَّلتني ناديا. رأت كانت إذا وسألتها الدخول وبني بينها حلت
حيلة. بيدها ليس ولكن ساعَدتني لو وتودُّ وحيد أني تعرف إنها تسكر عندما تتحدثها التي
أساعدها أن قليل بعد مني طلبت ثم جلست الِخزانة. خلف وأنار هانز فرأت الغرفة دخلنا
ما ألنار: قلت وخرجا. هانز أنستاسيا فأخذت للرقص. أنار طلبت أنار. من التخلص يف
ليس الفراش، عىل أستلقَي أن مني وطلب وصدري، شفتي عن حدَّثني قالت: األخبار؟ هي
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ننتظرها وقفنا ستعود. إنها قائلة ذهبت ثم أعرف. قالت: مخطئة. أنِت قلت: أريده. ما هذا
عن بحثًا وتطلَّعت مارشا جاءت بمفردي. وبقيت انرصَف ثم السكران، والتشيكي أنا
مواجهة يف والشجرة املائدة أمام الغرفة يف وحيًدا جلست انرصفت. ثم يبدو فيما لطفي
إىل اإلبريق أخذت باملاروجنا. قهوة أرشب أن قررت ثم الربوستاتا آالم عاودتني الباب.
وذَهابه تجنيده فرتة عن يتحدث كان التفيا. من جميل ولد برفقة أنار ووجدت املطبخ
كانوا والبولنديون األملان بينما النار، إطالق بمنع واألوامر تشيكوسلوفاكيا حملة إىل
يف الشارع يف النسوة جلست وكيف كثريون. روس مات وكيف السهولة. بمنتهى يطلقون
يمينًا انحرف بالنسوة قائدها فوجئ وعندما رسعة، يف تقرتب كانت روسية دبابٍة مواجهة
أصاب ما عىل ُحزنًا يبكني وجلسن النهر حافة إىل النسوة وأرسعت برجاله النهر يف فسقط
زويا جاءت فخذاها. فتعرَّى الفراش عىل أنار استلقت الغرفة. إىل وعدت تركتهما الروس.
الجميع وبدأ قليل. بعد انرصفا ثم الرشاب عن امتنعت زوجها. وبرفقتها بطنها يتقدَّمها
بصحبة جماعية رقٍص حلقات الحي نساء كونت البارد. الشارع إىل خرجنا االنرصاف. يف
شعبية أغانَي األكورديون بصحبة وردَّدن كرنفالية مالبس يف بعضهن وكان األكورديون.
إحداهن وصاحت غيابه. أو الرجل وعجز الذكري العضو أحجام حول وتدور العديد تشبه
تتصاعد الصخب أصوات وكانت الدار، إىل عدنا حارٍّا. رجًال أريد السكر: من ترتنَّح وهي
السنة برأس االحتفال كيفية عن سأالني نثرثر. ورشيف وحميد أنا جلسنا طابَق. كل من
غريب أنه يشعر ألنه سيخرج إنه وقال ثار الحديث. فواصلنا مخموًرا هانز دخل مرص. يف
وحيد. وحيد، أنا باكيًا: وأضاف بالعربية. يتحدثون الجميع معه، الحديث يريد أحد وال
وراءه. الباب وصفق األرضوخرج عىل الغرفة مفتاح رمى ثم وحملها بعضأغراضه جمع
بعد عندنا. يبيت أن عليه عرضت حميد. وبقي رشيف انرصف الوجوم. علينا استوىل
ويرتمي يتهاوى بهانز فوجئت وفتحته. فنهضت الباب قوية رضبات دقت الساعة حوايل
تلوث والدماء ممزق بقميص القدمني حايف كان باألملانية. شيئًا يغمغم وهو العتبة عىل
عاٍر أنه اكتشفت عنه. الدم نمسح وأخذنا الرسير عىل ومددناه الداخل إىل سحبناه وجهه.
فقبض فوقه الغطاء حميد بسط زرقاء. بكدمات ُمغطٍّى كله وجسده الداخيل. رسواله من
برسعة. حميد ابتعد أسفل. إىل هانز فجذبه جبهته يف حميد قبَّله ساعده. عىل هانز
قال حميد. إيلَّ انضم سيجارة. وأشعلت الكوريدور إىل خرجت النوم. يف هانز استغرق
وحاول لسانه مدَّ منه؟ وجهي قربت عندما العرص فعل ماذا تعرف هل الشامية: بلهجته
مسامعنا إىل تناهت الكوريدور. نهاية إىل مشينا متقزًزا. رأسه هزَّ فمي. يف يُدخله أن
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جانبه. إىل ملقاة أشياء وبضعة مفتوًحا بابها كان برسعة. الغرفة إىل عدنا خلفنا. ضجة
رئيس أحدهم شديد. بغضٍب يرصخون البنية أقوياء السوفييت الطلبة من ثالثة ووقف
هانز ورأيت املالمح. قوزاقي الثالث كان بينما آسيوية. مالمَح ذا الثاني وكان الطلبة. لجنة
يصاحبونه فلماذا وإال مثله، ُمنحلِّني عرب اآلسيوي: الطالب صاح الركن. يف عاريًا مقرفًصا
تقل ال اخرس، رادعة: بلهجٍة وقال الفور عىل الطلبة مجلس رئيس تدخل عندهم. ويؤونه
ثم الكوريدور إىل سحبه يف تعاونوا فوقه. راكبًا ميخا ضبطوا وأضاف: إلينا التفت ذلك.
أعادوه الفجر وقبل خلفه. هبطوا أسفل. إىل فتدحرج ودفعوه لَّم السُّ نحو بأقدامهم رفسوه
أحدهم إلينا التفت وخرجوا. فراشه فوق ألَقوه تماًما. عاريًا وكان رمادية. بطانيٍة يف ملفوًفا
بالسجن عليه يعاقب السوفييتي الدستور فإن بالدكم يف مألوًفا األمر هذا كان إذا وقال:
كدمات وحولهما مفتوحتنَي عيناه كانت هانز. فوق أخرى بطانية وضعت سنوات. خمس
جاءنا مستشفى؟ إىل ننُقله أو اإلسعاف نستدعَي أن يجب أال لحميد: قلت داكنة. زرقاء
مالبيس خلعت أخرى. يف لينام الغرفة حميد غادر أريد. ال أريد، ال هانز: من واهن صوت
وارتديت قمت النافذة. من الفجر ضوء تسلل النوم. من أتمكن لم فرايش. عىل واستلقيت
يتساقط الثلج كان األبشجيتي. غادرت والقفاز. والكوفية والشابكا وامِلعَطف مالبيس
ِمعَطفي فوق وتراكم األبيض. باللون — األشجار حتى — يشءٍ كلَّ وغطى وكثافة. برسعة

األبشجيتي. إىل عائًدا فاستدرت د، تتجمَّ أطرايف بدأت وحاجبي. وقبعتي

٢٠١٠ ديسمرب مرصالجديدة
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