نصوص من هريتا موللر
Herta Mueller
عن األملانية :إبراهيم أبو هشهش
ولدت هريتا موللر عام  1953يف قرية نيتزيك دورف يف رومانيا لعائلة أملانية شفابية من منطقة
بانات.عام  1982نرشت مجموعتها القصصية األوىل " منخفضات " التي مل يسمح لها بالنرش إال بعد
أن خضعت للرقابة .انتقلت عام  1987إىل جمهورية أملانيا االتحادية.
من أهم أعاملها:
 فرباير الحايف القدمني .برلني.1987 ، الشيطان يجلس يف املرآة .برلني.1989 ، الثعلب كان يف ذلك الوقت هو الصياد .هامبورغ.1992 ، حيوان القلب .هامبورغ.1994 ، الجوع و الحرير (مقاالت) .هامبورغ.1995 ، امللك ينحني ويقتل .ميونيخ.2003 ، السادة الشاحبون ذوو الفناجني ،ميونيخ . 2006 أرجوحة النفس ،ميونيخ.2009 ،فازت بجائزة نوبل لآلداب عام  ،2009ميتاز أسلوبها بلغة شعرية محلّقة .ترجمت بعض أعاملها
الروائية إىل اللغة العربية يف املدة األخرية( .املرتجم)

127

نصوص من هريتا موللر

السيّد فولتشامن

للسيد فولتشامن أنف يشبه املعول .حاملا يستيقظ السيد فولتشامن صباحا كعادته بدون منبه
ميسك فورا بأنفه .وهو يستيقظ كل صباح يف الوقت نفسه ،فالرجل الذي هو رجل يقول السيد
فولتشامن تجري الدقة يف دمه .حني يسأل السيد فولتشامن عن عمره يقول :يف السنوات األوىل
سني عمري .أو :إن املرء متقدم يف السن
 ,ومنذ سنوات طويلة يقول السيد فولتشامن :يف أفضل ّ
بحسب ما يشعر .أو :إنه عىل أية حال أصغر سنا من الطريق العام .ودامئا حني يتحدث السيد
فولتشامن عن عمره فإنه يكشف عن عضالت عضده اليمنى .السيد فولتشامن يربز عضالته حتى
تحتشد األوردة يف جبينه ويف عنقه.ودوما حني يتحدث السيد فولتشامن عن عمره يرشع يف التحسرّ
عىل الزمن الذي بات بدون قيمة لدرجة أنه يخرس وقته .هذا الزمن ينحل أحيانا ،يقول السيد
فولتشامن .الزمن كسول .فال يشء يحدث ويجعل األنفاس تتوقف .مل يعد الناس يعيشون يف الزمن
ألن الزمن مل يعد هو الزمن .إنه زمن تتبدل فيه األزمان ،يقول السيد فولتشامن .إنه الزمن األقىص.
يتذكر السيد فولتشامن زمن الحرب العاملية الثانية .تلك كانت أزمان ،يقول السيد فولتشامن .ففي
ذلك الوقت كان املرء يعيش حياته .وكل شخص يف ذلك الوقت عاش حياتَه حتى النهاية إذا مل يكن
قد مات .لقد خاطر كل شخص يف ذلك الوقت بحياته .وال أحد عاش آنذاك داخل اليوم ،يقول السيد
هي األزمان التي يعيشون
فولتشامن .كثريون كانوا أكرث غباء من أن يستطيعوا النجاة .مل يدركوا كم َ
فيها متحركة .مل يتحركوا مع الزمن ألنهم كانت تنقصهم املرونة .مل يدركوا أن ما يفعله اإلنسان
ِ
بالوقت يؤثر يف الحياة واملوت .وما مل يفعله بالوقت يؤثر يف الحياة واملوت .أوال أنا ،ثم أنا ،ثم بعد
ذلك طويال ال يشء ،ثم يأيت اآلخرون .ال تنظر شامال أو ميينا بل نحو األمام فقط وبتصميمِ  ,أطلق
النار ثالث مرات قبل أن تطلق النار عليك ،يقول السيد فولتشامن .وال رفاق ،وإال فسوف يتوجب
عىل املرء أن يساعد اآلخرين بدال من مساعدة نفسه  ,وال نساء وإال فإن املرء سوف يكون عرضة
لالستغالل ،وإال فإن اإلنسان سوف ينرصف عن نفسه ذاتها .وال مشاعر مع اآلخرين فكل املشاعر
ينبغي أن تكون للقضايا ،لقضية واحدة ،يقول السيد فولتشامن .إن القضية هي ىشء دامئا .وقضية
ما ليست إنسانا أبدا وال ميكن ألحد أن يسبب لها الرضر ،يقول السيد فولتشامن .دامئا يتوجب أن
تكون يف اللحظة املناسبة مع القضية املناسبة.
مل يحدث قط أن تركت أي يشء للنساء ،يقول السيد فولتشامن .ال دور عىل اإلطالق للنساء يف
الحرب .إنهن ال يفقهن شيئا عن مرور الوقت ،من علم التاريخ .مشاعرهن مكرسة دامئا إلنسان ما،
ِ
وليس أبدا لقضية .النساء يقول السيد فولتشامن يدفعن بالرجال إىل املخاطر ،إىل مخاطر حياتية
 ,إنهن يفسدن الشخصية الرجولية ويخ ّربن معنويات الرجال .يتوجب عىل الرجال رضبهن إذا
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أرادوا االحتفاظ بكونهم رجاال .لقد كانت الكلمة الكربى يف التاريخ للرجال دامئا  .وما زالت لهم
حتى اليوم .ينقصنا النظام  ،يقول السيد فولتشامن .يف األزمان الجيدة كانت هناك عقوبة اإلعدام.
إذا ترك املرء كل يشء للموت الطبيعي فلن يحرتم الناس القوانني .يف املايض كان لكل يشء قانون
هام .أما اآلن فقد باتت األمور الهامة غري هامة ،فأصبح اآلن قانون هام للقضايا غري الهامة ،وصار
للقضايا الهامة قانون غري هام .مل يعد العامل منظام .تنقضه طبيعة قيادية ،يقول السيد فولتشامن.
وهذا مالحظ يف كل مكان ،يقول السيد فولتشامن .حتى يف قريتنا الصغرية.
السيد فولتشامن يؤدي مرسح العرائس منذ سنوات كثرية .إ ّن مرسح العرائس  -مثله مثل أي يشء
له معنى يف حيايت  -علمتني إياه الحرب ،يقول السيد فولتشامن .السيد فولتشامن يقف منتصبا
كالشمعة ويرفع يده بالتحية قائال :هايل ،ضاغطا عينيه عىل شكل شق .ومن خالل هذا الشق متر
سيارة العدو  ,يتخيل السيد فولتشامن أن سيارة العدو تنفجر وأشالء الجنود تتساقط يف الدماء.
يظل السيد فولتشامن برهة من الوقت متحجرا فخارا وصدره يعلو ويهبط مثل منفاخ  .السيد
فولتشامن ال يعرف إن كان األمر قد وقع فعال أم كان يف تخيالته فقط .السيد فولتشامن يقف
منتصبا كالشمعة يف الشارع أمام منزل يف مدينة محارصة ضاغطا عينيه عىل شكل شق متخيال
أن املنزل ينفجر فينفجر .مرسح العرائس يصيح السيد فولتشامن مرتجفا من الفرح .لقد خرسنا
الحرب ألن الجنود األملان مل يكونوا يستطيعون لعب مرسح العرائس ،يقول السيد فولتشامن.
هكذا نجوت أنا عرب الحياة واملوت من املوت ،يقول السيد فولتشامن .لقد أثبت ذايت أمام العدو ,
إنني أثبت ذايت يف جميع مواقف الحياة .لقد علمتني الحرب ذلك مثلام فعلت يف كل ما له معنى يف
حيايت ،يقول السيد فولتشامن .الحرب هي مدرسة الحياة ،يقول السيد فولتشامن .السيد فولتشامن
ميعن التفكري.
السيد فولتشامن عىل صواب دامئا .السيد فولتشامن ي ّدعي شيئا ما مدة طويلة حتى يغدو عىل
صواب ،وكلام طالت املحادثة يكون السيد فولتشامن محقا أكرث .فكّر يف ذلك جيدا فسوف ترى
أنني عىل صواب ،يقول السيد فولتشامن .وكام ترى حرضتك فإنني محق هذه املرة أيضا ،يقول
السيد فولتشامن.
هل أنت شاحب ! ما زالت دماء الشباب يف عروقك ،يقول السيد فولتشامن .ماذا لديك من ذلك !
أنت مل تعش شيئا .أنت تعيش الكتب التي قرأتها .أنت ال متتلك أية خربة حياتية .إذا مل يعش املرء
طويال فصعب عليه أن يعيش يف زمن ال يحدث فيه يشء ،يقول السيد فولتشامن.
كل يشء يف
أنت إنسان ضعيف ،يقول السيد فولتشامن .أنت مل تعتد عىل أن يقول لك اإلنسان ّ
َ
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أنت إنسان ضعيف .ولكن ينبغي أن يكون هناك
وجهك .ولكننا ما زلنا أصدقاء جيدين ،أنت وأناَ .
أناس ضعفاء ،يقول السيد فولتشامن .والحقيقة أن َ
ذلك جيد للناس الضعفاء فهم ال يعرفون إطالقا
ٌ
كم هم ضعفاء .وليس عليهم أن يثبتوا ذواتهم أمام العدو ،فهم ضعفاء ،يقول السيد فولتشامن.
اللعنة مرة أخرى .هذا ليس مطلوبا منهم أطالقا ،يقول السيد فولتشامن.
املصدر :

Herta Mueller: Niederungen. Prosa. Muenchen. Karl hanser Verlag , 2010.

يف ذلك الوقت يف مايو
لقد كان كل يشء جميال آنذاك يف مايو.
أسامك الفوريلال .مل تكن هناك أسامك فوريلال.
ولكن كان معي كتاب فيه أسامك فوريلال قوس فزح .أعداد كبرية منها .فوريلال ضائعة .كانت
النوارس رمادية بصورة جميلة وتتصايح من الجوع .وكنت أريد أالّ تكف عن صياحها بهذا الشكل
الجميل.
كانت للبحر أمواج عكرة جميلة .كانت متسخة فقد كانت تحمل الطني معها .كان الطني جميالً يف
البحر ،فقد كان من الوحل.
بعيدا ً كانت السفن الحربية القتيلة الجميلة تقوم مبناورة .وقد شعرت بقليل من الخوف بسببب
الضباب االصطناعي .وكان ذلك جميال.
كان الرمل مليئا باملحار امليت وأصدافه املحطمة .كان لحمه الجميل األبيض مفعام باألمل الذي ييش
بخدره الجميل جدا ً ،وكان ملقى يف الشمس.
كان الرمل مليئا بطمي الطحلب البحري الذي كان يظل باردا ورطبا حني ميوت ،ويلتصق ببطن
القدم األملس األبيض .غري أن الشاطئ كان جميال عىل نحو وحيش وخاليا من البرش.
عىل الشاطئ أغصان جافة ملقاة ذات نتوءات خطرة ،فإذا هبت الريح ،وهي تهب دامئا ،يعرتيها
التش ّنج وتحاىك يف اختناقها أسامك الفوريلال يف كتايب ،إالّ أن تلك التي كانت يف الكتاب مل تكن
مختنقة ،بل ميتة .وكان هذا جميال..
وكذلك األسامك يف البحر التي مل أكن أراها ألنها ال تأيت إىل الشاطئ ،ولكنها كانت جميلة.
وعىل الشاطئ كانت األغصان تتكسرّ مفرقعة كام يف غابة ،فقد كان الشاطئ وحيدا عىل نحو جميل.
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تهب حاملة ذلك عىل الوجه
كانت حزم العشب ذات طعم الذع كام يف إبط مت ّعرق وكانت الريح ّ
املتسمر للشمس.
الجميل ّ
يف أكشاك البيع كانت هناك كوال باردة .وكانت الزجاجات جميلة ،ومع كل رشفة كان الصقيع
يزحف بشكل جميل عىل ظهري .لوازم الشاطئ علقت للتو فقط يف واجهات العرض .وكانت
قبعات القش مشغولة من ثغرات جميلة خشنة وقد أخرجتها الفتيات من غالف ورقي أملس
يخشخش يف أيديهن .وكانت الفتيات يافعات وجميالت .وكن أيضاً فارغات ويبتسمن باستغراب
وتساؤل ،وكان هذا جميالً.
إحداهن كان لها شعر جميل سميك عىل جبهتها .والتي كانت يف كشك الصحف كان لها شامة غامقة
عىل الخد بشعرة جميلة سوداء .والفتاة يف بار املقهى كانت فوق الخمسني وغري ودودة بصورة
لطيفة مام يناسب الغضون الجميلة يف وجهها .كان فيها يشء من عجفة طائر مستنقعات وحريته
وإمعانه يف التفكري .وكان هذا جميال.
والصيادون املس ّنون يف الحانة كانوا فاسدي األخالق بشكل جميل .كانت لهم لحي شعثاء ودبقة.
وكانوا يرشبون وينشدون أغاين لصوص جميلة خشنة .وكانوا يوقعون أغانيهم بالرضب عىل الطاولة
بأيديهم الجميلة القذرة حتى تستوي الطاولة عىل املاء .وكان هذا جميال.
وتحت أظافرهم كانت الدماء عتيقة جدا وسوداء جدا وجميلة جدا ً .ويف أعينهم كان مخاط جميل
ذو خرضة فاتحة .وهذا أيضاً كان أكرث رطوبة وبرودة من الطحلب يف البحر .وما كان فيها من ملح
كان أكرث صالبة وغري شفاف .وكان هذا جميال.
وحني يرشبون كثريا ً تعوم يف أعينهم جثث األسامك التي اصطادوها يف هذا اليوم .وكانت أعينهم
قادرة عىل أن ترشب كثريا وأن تكذب كثريا وكانت جميلة ومبتهجة ،وكانت الجثث يف داخلها
جميلة ومبتهجة أيضاً .واألكرث جامالً كان البحر.
كان الرمل كأنه امتداد للبحر .وكنت أستلقي عليه كام لو عىل طرف إصبع جميل بارد .كنت
أستلقي عىل الظهر وانظر نحو األعىل .تحت الغيوم كانت قناديل البحر الجميلة املخاطية متارس
الحب فيمتأل البحر من الزبد ج ّراء ذلك.
وكان اللهاث مرتفعا وجميال فاعرتاين ال ّدوار غري أين مل أكن أستطيع الرتنح ألين كنت مستلقية عىل
الظهر
وكان الرمل يتحرك إىل هذه الناحية وإىل تلك حتى ليخيل للمرء أن ذلك كان بفعل الريح ،بيد أن
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ذلك مل يكن بفعل الريح .وكان هذا جميال..
وبعد الحب افرتست قناديل البحر الجميلة املخاطية بعضها بعضا فصار البحر هادئا ومحم ّرا ،كان
ممتلئا باملاء وممتلئا بالدم ،وكان هذا جميال.
ويف األعىل كانت القرية .وعىل املرء أن يصعد أدراجا كثرية كانت مرتفعة ورمادية عىل نحو جميل.
وحيث مل تكن مرتفعة كانت بارزة .وكان ذلك جميال.
ومشيت عليها فانهارت .وإىل جانب الدرج كان صندوق الربيد الصدئ معلقا وكانت الريح أحيانا
تصطدم به فينبعث رنني أجوف وجميل من رسائله.
بيد أن كل يشء كان جميال آنذاك يف مايو عىل شاطئ البحر األسود.
آه ،لقد نسيت ،وأنت أيضا كنت جميال آنذاك .ورمبا تتذكر أنني قد أرسلت لك أحيانا بطاقات
بريدية فارغة من البحر األسود .وكانت جميلة.
املصدر:

Herta Mueller: Niederungen. Prosa. Muenchen. Karl hanser Verlag, 2010

ليلة الدُّ ج*
هريتا موللر
من يصدقني بأن الدج كان السبب يف موت مارتن..
أسجل عدد السنوات ،حني بدأ ما أحدثك عنه كانت الريح قد سقطت بالغيوم الحمراء عىل أوراق
مل ّ
الشجر فوق قمة التل وراء القرية .كان الصباح إبريقًا من الزجاج و كانت قريتنا كومة من الحجارة
يف قعره ؛ صغرية و سوداء مثل خنفساء تحفر يف روث العامل .فقط كان طائر دج يطري فوق اإلبريق.
كان رأسه أحمر ألنه جاء من التل و حمل معه غيماً  .و تحت طريانه كان بيتنا و باحتنا غري مرئيني و
قد غمرتهام ظالل كبرية .كنت أحمل حطبًا يف مئزري .كان الحطب يكاد يخدش بطني تحت املئزر
يف أثناء امليش .نزل يعقوب الدرج األريض بحقيبة خشبية مصبوغة بالب ّني .كانت الحقيبة تطقطق.
ترك يعقوب الباب األريض مفتو ًحا عىل مرصاعيه .كان وراء ظهره ثقب أسود .كانت تنبعث منه
رائحة الدقيق و الفرئان امليتة .بقيت واقفة مع حطبي إىل جانب الدرج األريض .قلت :يعقوب،
قل له مرة ثانية إنه يجب أال يذهب .صمت يعقوب و حمل الحقيبة من أمامي .أمسك بالباب
مفتو ًحا و أنا مررت من أمام يده بحطبي إىل الغرفة .تركت حطبي يسقط يف السلة بجانب املوقد.
رسح شعره .قال
كان عالقًا بأصابعه نسيج عنكبوت و ذباب ميت .كان مارتن يقف أمام املرآة ي ّ
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يل أن أقول لك مرة ثانية بأنك ينبغي أال تذهب .كان يعقوب ينظر
يعقوب :مارتن ،قالت األم إن ع ّ
إىل الحقيبة ،و كان مارتن ينظر يف املرآة .كان مفرقه ميتد مثل خيط من جبهته عرب قمة جمجمته.
كان وجهه أحمر مثل رأس الدج .مثل الغيوم فوق التل .سحب مارتن املشط خالل شعره .نظر إىل
وجهه يف املرآة و رصخ :إذا كنت أريد الذهاب فاتركوين أذهب .كل شخص ذي شأن يف القرية يجب
أن يذهب .ملعت عيناه عميقًا يف الزجاج .وضع يعقوب خمس بيضات دجاج كبرية عىل الطاولة ،و
قال :أعطيه بيضً ا مسلوقًا ليأخذه معه يف طريقه .وضعت البيضات بامللعقة لتعوم يف املاء الساخن
يف اإلناء .كنت أبيك و كانت البيضات تدور يف اإلناء .لف مارتن لحم خنزير مقد ًدا يف ورقة زبدة،
و رغيفًا من الخبز و بصلة ضخمة يف جريدة قدمية ووضع كل ذلك يف الحقيبة بني الغيارات .حمل
قميصا و قال :خذ معك الجوارب املصنوعة من صوف الخراف من أجل الشتاء .رفعت
له يعقوب ً
املئزر أمام وجهي و قلت بصوت مرتفع حتى إنني كنت أرصخ تقري ًبا :مارتن ،أفرغ الحقيبة و ابق
هنا .مل أقل أي كلمة عن الدج .كانت البيضات تدور يف القدر .كان الجمر يتوهج من خالل قرص
املوقد املح ّمر .مىش يعقوب و مارتن أمامي .بني خطواتهام كانت تتعلق الحقيبة املصبوغة بالبني.
مل أكن أعرف من يحملها .رمبا كان يعقوب ،ففي قريتنا كان اآلباء يحملون الحقائب ،عندما يذهب
أبناؤهم إىل الحرب ،حتى املحطة ،حتى حافة الحرب .لقد رأيت مع أولئك الذين ذهبوا قبل مارتن.
رأيت اآلباء مع الحقائب من خالل زجاج النافذة يذهبون .و رأيت األبناء ميضون ٍ
بأيد فارغة .و
رأيت خطاهم .عند حافة الرصيف و عىل العشب تقري ًبا .يف كل مرة أكون فيها واقفة وحدي يف
الغرفة أراهم ميضون .و يف كل مرة كنت أفكر :ما أجمل أن مارتن ال يقف يف الغرفة و يرى .كنت
أفكر :ربمّ ا ال يالحظ أعداد الذين يذهبون .غري أن ال ّدج كان يطري من بيت إىل بيت .كان يطري عرب
القرية .كان يطري عرب السنة.
مضيت وراء يعقوب ومارتن .كانا ميضيان مرسعني و بينهم و بيني كان العشب يرفرف من الشارع.
و أنا كنت أميش بهدوء لئال أزعج خطاهام بظهري الذي أحمله متدليا .كانت قمم التالل تعوم خالل
أوراق الشجر .كان الصباح كب ًريا .كان اإلبريق صح ًنا بحافة عريضة شفافة .املاء وقف بار ًدا فوق
القرية .كنت أبحث و أنا أميش عند حافته و خطر يف بايل أن أمي قالت مرة عندما كنت ما أزال
طفلة :املاء مرآة رشيرة .إنه يرتعش و يجعلنا هرمني .انحنت برأسها فوق صحن الغسل حني قالت
ذلك .و بينام كنت أفكر يف ذلك رأيت كال الظهرين العريضني ميضيان أمامي .سمعت عرب املاء فوق
القرية الدج يغرد .بحثت عنه بكلتا العينني ،بالوجنتني ،بالجبني .مل يكن يف املاء فوق القرية و ما
كان يغرده كان مرتف ًعا و مل يكن أغنية .كان املعطف يرتجف عىل ظهر مارتن .و قد خطر يل بعد
أن عجزت عن االحتفاظ بهذا االرتجاف يف العينني أنني سمعت هذه األغنية تنبعث من معطف
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مارتن الشتوي .من ظهر مارتن.
كنا نقف عىل التل يف الغابة العارية .يف الثلج .كان الدرب عرضة لهبوب الريح .مل يكن الحصانان
يرغبان يف جر العربة .كنا نتبع خطًا أصفر .كان ذلك هو النهر .و ملا وصلنا إىل أعىل التل جاءت
عصبة من الذئاب تعوي علينا .كانت ضخمة ج ًدا و سوداء ج ًدا حتى أن الثلج قد أصبح رماديًا .حتى
أن األشجار باتت أكرث كثافة .حتى أن الغسق قد ح ّط عىل الغابة فأعتمت .أشعلنا نا ًرا يف حزمة
من القش إلبعاد الذئاب .اشتعلت النار واهنة .كان الدخان أسود .و حول الدخان ذاب الثلج .كان
الحصانان يخشخشان باألطباق .و كانت العربة تنعق .ل ّوح يعقوب بالسوط الجلدي يف الهواء يف
دوائر و حشية صارخًا .و أنا بكيت .وحده كان مارتن يقف بعينني كبريتني خلف شجريات برقوق
السياج التي كانت أعىل منه وأكرب من مظلتي املطرية السوداء التي كان يلعب بها .كانت عصبة
الذئاب عىل ق ّمة التل .كان الذئبان اللذان يقودان القطيع عرب الثلج قريبني ج ًدا حتى أننا أبرصنا
أعينهام تلمعان و رأينا البخار األبيض يتصاعد من بني أنيابهام .فتح مارتن مظلة املطر و ركض نحو
النار .نظر الذئبان إىل مظلة املطر السوداء و بقيا واقفني .انتزع يعقوب املظلة من يد مارتن واتجه
بخطوات قصرية غري واثقة نحو الذئاب .ركضت إىل العربة و تناولت مظلة يعقوب املطرية و
رصا و أقل ثقة إىل جانب يعقوب .أدارت الذئاب ظهورها
مشيت باملظلة املفتوحة بخطوات أكرث ق ً
لنا و مضت تعوي خالل الثلج الذي كانت قد داسته بأقدامها عرب النهر يف الوادي .صعدنا إىل العربة
باملظلتني املفتوحتني و قفلنا راجعني إىل القرية .بعد أن مشينا قليال أشعلت مصباح العاصفة .كان
يتأرجح بضوئه الواهن بني العجالت .اضطجع مارتن خلف املقعد و وجهه عىل حزمة قش و نام.
كان ينام منطويًا عىل نفسه .و عندما ألقيت غطاء عىل قدميه ارتجف ظهره .سمعت من خالل
ظهر معطفه الشتوي أغنية .كانت مرتفعة ج ًدا و مل تكن أغنية .و ملا وصلنا إىل طرف القرية عند
الطاحونة أخذ الثلج يتساقط بندفات كبرية شعثاء .يف الباحة نفخت عىل املصباح و نفض يعقوب
الثلج عن مظلتي املطر الكبريتني السوداوين .سحبت مارتن من العربة و حملته و هو نائم إىل
الغرفة مل يشعر بأين أحمله .وضعته عىل الرسير باملعطف .و يف الصباح مل ّا دخلت إىل غرفته كان
مارتن يستلقي مستيقظًا يف الرسير و سأل فيام إذا كنا عند العمة ليني .قلت :كال .نزعت عنه
معطفه الشتوي .كان جورباه مبللني من الثلج و ملا نزعتهام عن قدميه بىك و قاوم .كتب يعقوب يف
ذلك الصباح رسالة إىل أخته بينام كان يزيح الثلج عن مقعد السطح و كان الثلج يسقط يف الباحة.
كان يكتب بوجهه أكرث مام بيده .كنت أرى سبابته الطويلة عندما كان يقرأ الرسالة للمرة الثالثة
و بصوت أعىل من السابق يف كل مرة .كانت اإلصبع متر عىل كل سطر كتبه .قرأ أننا سوف نأيت يف
الربيع ،و أن الثلج يغمر الطرقات اآلن .و أن الجار الذي كان يحتطب يف الغابة كاد يقع فريسة
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للذئاب .طوى يعقوب الرسالة .كنت أفكر يف األغنية التي كان مارتن يغنيها من ظهر معطفه
الشتوي عىل طريق القرية .وضع يعقوب الرسالة يف املغلف ،و قال :ستكون نهاية ليني .سوف
متوت يف الشتاء ألنها صامء و ال أحد يزورها .و حني متوت لن يعرث عليها أحد من القرية.
يف املحطة كان ما يزال يقف هناك أربعة آباء ،و أربعة أبناء ،و أربع حقائب .كان مارتن الخامس.
و ملا انطلق القطار ل ّوحوا و غنوا .صار الغناء خافتًا ثم صمت .األيدي فقط كانت ما زالت تلوح يف
الدخان إىل جانب القطار.
ك ّنا نتحدث ناد ًرا عن مارتن .و حني ك ّنا نفعل مل يكن الحديث عنه .وإذا فعلنا كانت فقط جمال
قصرية عن ذلك ،أين ينام اآلن ،و ماذا يأكل ،و فيام إذا كان يشعر بالربد .ويف إحدى الليايل ،يف
الشتاء ،دخل يعقوب إىل الغرفة املعتمة وألقى غطاءه فوق الكريس .كنت أسمع كيف يتأوه و
الينام .فجلست عىل رسيري و قلت :لقد كان الدج يف اليوم الذي ذهب فيه يعقوب كب ًريا ج ًدا
لدرجة أنه غمر الباحة .و كان يغ ّرد بصوت مرتفع ج ًدا .لقد بعث الجنون يف الريح مع حربها،
إنه يطري منذ شهور وال يتوقف .عىل الطريق إىل املحطة غ ّنى ظهر مارتن بيني و بينك أغنية .أدار
يعقوب وجهه نحوي ورصخ :ما الذي تتحدثني به عن الحرب وعن العامل .أنت مل تري أي يشء بعد
من العامل .بكيت بهدوء لدرجة أن صمتًا قد خ ّيم .صمت يعقوب و كانت عيناه تلمعان.
حينام جاء الربيع كنا نجلس كث ًريا يف الحديقة ويف الباحة .كان يعقوب يجلس يوميًا يف حديقة
الربسيم عىل جذع شجرة لدرجة أنني حسبت أنه نائم و ذهبت إليقاظه .ذهبت عرب باب الحديقة
وعرب حديقة الربسيم باتجاه جذع الشجرة .و ملا أردت وضع يدي عىل كتفه فتح عينيه وصاح:
منذ متى تقفني هنا؟ مل يكن نامئًا ،وألنه أصم فلم يسمع خطوايت .كان الخريف دافئًا .كانت أوراق
الشجر تتوهج عىل التل .ناول ساعي الربيد يعقوب عرب السياج بطاقة من امليدان .ذهب يعقوب
بها إىل الغرفة و جلس إىل الطاولة و قرأ .قرأ البطاقة ثالث مرات و يف كل مرة بصوت أعىل من
املرة السابقة .ألنه مل يعد يسمع صوته يف أثناء القراءة .جلست بجواره إىل الطاولة .رأيت الرسير.
رأيت جوارب مارتن املصنوعة من صوف الخراف ملقاة عىل املالءة الكتانية .كانت مبلولة بالدم.
عندما أردت نزعها عن قدمي مارتن قاوم.
كانت ليني قد ماتت منذ ثالثة عرش عا ًما .يعقوب مل يضع الغطاء عىل نفسه منذ ليلة الدج تلك
إطالقًا.
وحني جاء الشتاء ظل أيضً ا نها ًرا يف الرسير .كان صدره يصفر و كان يبصق زب ًدا .مات يف هذا الشتاء
الذي كان فيه الثلج من الطني و كان يذوب حاملا ميس ّ القرية .كانت القرية متسخة ج ًدا و سوداء
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ج ًدا يف هذا الشتاء بحيث بدت مثل خنفساء تحفر يف روث األرض.
مل أر شيئًا من هذا العامل لذلك فإنني مل أفهم شيئًا .فقط أفكر هذا بيني وبني نفيس عندما أشاهد
أوراق الشجر عىل التل بان قريتنا بقيت صغرية ج ًدا يف إبريق ضخم .وال أحد يبحث عنها وال أحد
يعرث عليها .ومل تكن يف نظر العامل سوى عرض يف الحرب.
كانت الغيوم تسبح كل صباح خالل أوراق الشجر .كانت ضام ًدا يف الحرب حول التل.
من يصدقني بأن الدج كان السبب يف أن مارتن قد مات.
*الدُج :طائر غ ّريد من طيور الغابات قريب من فصيلة الشحارير (املرتجم )
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