فصل من سرية مروية
فالدميري نابوكوف
ترجمة مايا أبو الحيات
شق يف الضوء ،بني
باملهد الذي يهتز فوق الهاوية ،والفطرة السليمة ،نعرف أن وجودنا ليس أكرث من ّ
أبديتني من الظالم .ورغم أن األبديتني توأمان متطابقان ،إال أن املرء ينظر إىل هاوية ما قبل الوالدة،
بهدوء أكرب ،من تلك األبدية التي يتوجه إليها (برسعة خمس وأربعني ألف نبضة يف الساعة).
رغم هذا ،وكطفل مصاب برهاب الزمن ،أصابه الذعر عندما رأى للمرة األوىل ،فيلامً منزيل الصنع
ص ّور قبل أسابيع قليلة من والدته .شاهد عاملا مل يختلف عن الواقع كثريا – املنزل ذاته ،األشخاص
أنفسهم -لكنه أدرك تلك اللحظة أنه مل يكن هناك عىل اإلطالق ،وأن أحدا مل ينع غيابه .التقط
إمياء ًة غامضة يف عيني أمه التي تلوح من نافذة ،أعىل الدرج ،تلك اإلمياءة غري املألوفة يف عينيها
أزعجته ،بدت كأنها نوع من الوداع الغامض .لكن ما أخافه فعال هو مشهد عربة األطفال الجديدة
الواقفة باعتداد يف الرواق .الواقفة كأنها تابوت ،حتى لو كانت فارغة ،وكأن عظامه يف عرض
معاكس لألحداث قد تحللت ،أعلم أن هواجس كهذه ليست غريبة عن حياة األطفال ،دعني أقولها
بطريقة مختلفة ،أول األشياء وآخرها غالبا ما يتم تقييمها بنوع من املراهقة الفكرية ،رمبا ما عدا
تلك التي تستند إىل تربية دينية متينة .تتوقع الطبيعة من الرجل الناضج أن يتقبل هذين الفراغني
األسودين ،قبل وبعد ،بالصالبة ذاتها ،التي يتقبل فيها األمور العجيبة التي تحدث بينهام .الخيال،
الفرحة الهائلة بالخلود وعدم النضج ،يجب أن تكون محدودة .فمن أجل أن نتمتع بالحياة ،يجب
أن ال نتمتع بها كثريا.
لقد متردت عىل هذا األمر ،أشعر بالحاجة لإلعالن عن متردي واالشتباك مع اآلخرين .مرارا وتكرارا
بذل عقيل جهدا هائال لتمييز الضعف الذي تحمله الومضات الشخصية ،يف ظلامت جانبي حيايت.
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هذه الظلمة التي صنعتها جدران الوقت ،التي تفصلني وتفصل قبضات يدي املكلومة عن العامل
املتحرر ،من حدود الزمن .أشعر بالسعادة اآلن ،ملشاركة اآلخرين هذا االعتقاد بالطريقة األكرث
وحشية .لقد متكنت من التجول يف أفكاري – أفكار يائسة تضيق كلام ذهبت فيها إىل البعيد -يف
املناطق النائية ،حيث أستطيع تلمس بعض املنافذ الرسية هناك ،ألكتشف فقط أن سجن الوقت
دائري ودون مخرج.
باختصار ،جربت كل األشياء .تخليت عن هويتي من أجل تخطي كل ما هو تقليدي ،والتمكن
من التسلل نحو عوامل كانت موجودة قبل أن أولد .أعرف روائيني وجرناالت متقاعدين ،يتذكرون
وجودهم يف حيوات سابقة ،كعبيد يف الطرق الرومانية ،أو حكامء يجلسون أسفل شجر الصفصاف
يف السا .لقد حاولت استعادة كل أحالمي القدمية من أجل إيجاد مفاتيح ودالئل لحل هذا اللغز-
وليكن معلوما لديكم ،أنني أرفض عامل القرون الوسطى الرث واملبتذل لفرويد ،وحاجته امللتوية
للبحث عن الرموز الجنسية يف كل يشء( كالبحث عن شذرات فرانسيس بيكون يف أعامل شكسبري)،
أو األجنة الصغرية املمتعضة التي تتجسس من مخابئها الطبيعية عىل الحياة الجنسية لوالديها.
يف البداية ،مل أكن مدركا للوقت ،مل يكن له حدود لدي ،لقد كان سجنا .عندما أبحث يف طفولتي
(وهي الطريقة الثانية األفضل للبحث يف أبدية املرء) أستطيع رؤية صحوة اإلدراك التي أصابتني
كسلسلة من الومضات الفضائية ،كمساحات تتناقص تدريجيا ،لتشكل كتالً مرشقة من اإلدراك،
ومتنح ذاكريت السيطرة عىل انزالقها.
تعلمت األرقام وتكلمت بطريقة أو بأخرى يف وقت مبكر جدا ،لكن معرفتي الداخلية بأن أنا
والدي ،من الواضح أنها تشكلت الحقا ،ويبدو األمر مرتبطا بشكل مبارش
والدي كانا
أنا ،وأن
ّ
ّ
باكتشايف لفارق العمر بيني وبينهام .أعتقد أن املناسبة كانت عيد ميالد أمي ،يف أواخر الصيف يف
القرية ،أستطيع تحديد ذلك إذا أخذنا بعني االعتبار أشعة الشمس القوية التي تخرتق عقيل مبارشة
حني أفكر يف هذا االكتشاف ،وتداخل البقع الضوئية مع املساحات الخرضاء يف ذاكريت .كنت قد
طرحت أسئلة وقمت بتقييم لإلجابات التي حصلت عليها .األمر متطابق متاما مع ما تفرتضه نظرية
recapitulation؛ التي تقول بأن بداية اإلنفعال اإلنعكايس يف دماغ أسالفنا القدماء ال بد وأنه
تزامن مع بداية شعورهم بالوقت.
دي ثالثة
بالتايل عندما واجهت كشفا جديدا ،هو معرفة عمري ،أربع سنوات ،باملقارنة مع عمر والِ ّ
وثالثون وسبعة وعرشون ،حدث يل يشء .لقد منحني هذا االكتشاف صدمة هائلة وشعورا منعشا.
كام لو أنني تعمدت للمرة الثانية ،ضمن طقوس أكرث ساموية من طقوس الروم الكاثوليك التي
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جرت قبل خمسني شهرا من اآلن ،والتي كان نصفها عويالً ونصفها إحساساً بالنرص (أمي من خالل
الباب نصف املغلق ومن خلف العادات البالية التي يتقيد بها الوالدان بالعادة ،متكنت من تصحيح
قوس القسيس األخرق ،لألب قسطنطني فيتفينيتسيك)
شعرت بنفيس أسقط فجأة داخل وسط مشع ومتحرك ،والذي مل يكن أكرث من عنرص الوقت النقي.
تشاركت هذا الوسط -متاما كام يتشارك املغتسلون الفرحون مياه البحر -مع مخلوقات مل تكن من
نفس الهيئة ،يرتبط أحدها باآلخر من خالل التدفق الطبيعي للوقت ،بيئة تختلف متاما عن العامل
الوجودي ،هنا ،ليس فقط اإلنسان من يستطيع اإلدراك بل القرود والفراشات أيضا.
يف تلك اللحظة ،أصبحت مدركا ،أن املخلوق ذا السابعة والعرشين باألبيض والزهري الناعم
املمسك بيدي اليرسى ،هي أمي ،وأن املخلوق ذا الثالثة والثالثني ،باألبيض والذهبي الغامق هو
والدي .كنت بينهام بينام هام يتقدمان إىل األمام بذات الخطوات ،تهاديت ثم هرولت ثم تهاديت
مرة أخرى ،من بقعة شمس إىل بقعة شمس أخرى عىل طول منتصف الطريق ،يف ممر حديقة
أوكلينجز املزين يف متنزه ح ّينا ،فريا ،يف شارع سان بطرسبريغ ،روسيا ،الذي أستطيع التعرف إليه
بسهولة بينام أتذكره اآلن .يف الواقع من وجهة نظري الحالية املحايدة والتي مل تعد مسكونة
بالوقت ،عندما أنظر إىل ذلك اليوم من شهر آب يف العام  ،1903أرى نفيس الصغرية تحتفل بوالدة
حياة اإلدراك لديها .لو أن ماسك يدي اليرسى وماسكة يدي اليمنى كانا حارضين من قبل يف عاملي
الجنيني املبهم ،الختفيا خلف قناع رقيق ومجهول ،لكن اآلن مالبس والدي ،زي حارس الفرس
ال ّرباق ،وذلك االنتفاخ الذهبي للدرع الواقي فوق صدره وظهره ،يظهر كل هذا يل كالشمس.
والدي ،أحاول التأكد منه كل سنة ،كمسافر
لسنوات عديدة الحقة ظللت مهتام جدا مبعرفة عمر
ّ
متوتر يسأل عن الوقت من أجل التحقق من ساعته الجديدة.
والدي ،وليكن معلوما ،كان قد خدم فرتته العسكرية قبل والديت بوقت طويل .لذا أعتقد أنه ارتدى
زيه وقالئد كتيبته القدمية يف الحفل عىل سبيل املزاح.
لتلك املزحة ،أدين أنا ألول بصيص كامل لإلدراك  -والذي سيكون له إنعكاسات الحقة عىل حيايت،
مبا أن املخلوق األول عىل األرض الذي أدرك الوقت هو املخلوق األول الذي ابتسم.

2
لقد كان اكتشاف الكهف األول (وليس كام ميكن أن يعتقده أتباع فرويد) هي ما كمنت وراء
األلعاب التي كنت ألعبها وأنا يف سن الرابعة .قامشة كبرية ،وأريكة بيضاء مغطاة بأشكال ثالثية
سوداء ،موجودة بإحدى قاعات الرسم يف بيتنا يف فريا ،ترتفع يف رأيس كنتاج هائل من االضطرابات
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الجيولوجية قبل بداية التاريخ .يبدأ التاريخ (بوعد من العدالة اليونانية) ليس بعيدا عن واحدة
من نهايات هذه األريكة ،حيث أصيص الشجرية الكوبية ،مع أزهار زرقاء شاحبة ،وأخرى مخرضة،
تخفي نصف قاعدة التمثال الرخامي لديانا يف زاوية الغرفة.
عىل الجدار مقابل األريكة ،مرحلة أخرى من التاريخ محفورة يف إطار من خشب األبنوس -واحدة
من صور املعارك النابليونية حيث العرض واملجاز هام الخصوم الحقيقية ،هنا ميكن للمرء أن
يرى كل املجموعات ضمن مستوى واحد للرؤيا ،عازفون جرحى ،حصان ميت ،نُصب تذكارية،
أحد الجنود يوشك أن يطعن اآلخر ،واألمرباطور املحصن وسط جرناالته يتمركز يف ساحة املعركة
املتجمدة.
ميكن لألريكة أن تبتعد بعض السنتمرتات عن الجدار مبساعدة بعض الكبار ،الذين يستطيعون
استخدام كلتا أيديهم ثم ركلة قوية من واحدة من أقدامهم ،لعمل ممر ضيق ،أصنع له سقفا
مريحا مبساند األريكة وأغلق مخرجيه باثنتني من وسائدها .عندها أمارس متعتي بالزحف خالل
هذا النفق املظلم ،أتلكأ قليال لسامع الغناء  -إهتزازات الوحدة ،تلك النغامت الحميمة التي
يسمعها طفل صغري يف مكان مخفي و ُمغرب .من ثم مبوجة من الذعر اللذيذ ،مبصاحبة ارتطام األيدي
والركاب املرسعة عىل األرض سأصل نهاية النفق ،أركل الوسادات بعيدا ،لتستقبلني شبكة من
أشعة الشمس املنعكسة عىل األرضية_ أسفل كريس الخيزران املشغول يف فيينا_ وذبابتان تتناوبان
عىل الوقوف هناك.
الحلم ،واألحاسيس األكرث رقة ،كنت أحصل عليها من كهف آخر ،أصحو يف الصباح الباكر أصنع خيمة
من مالبس نومي وأدع خيايل يلعب بظالل الكتان البيضاء التي تنعكس بآالف الطرق الغامضة مع
الضوء الخافت ،تلك الظالل التي تبدو كأنها تخرتق تحواليت الناقصة من مسافة هائلة ،حيث أتخيل
ذلك الحيوان الغريب الشاحب وهو يتجول عىل جوانب البحريات.
الرسير مع الشبكة القطنية الفضفاضة التي تغطي جوانبه يعيدين إىل متعة أخرى ،كنت ألعب
ببيضة كريستالية صلبة مزخرفة تركها أحدهم يف أحد أعياد الفصح ،اعتدت مضغ أحد جوانب
مالءات الرسير حتى تبتل بالكامل ،من ثم لف البيضة هناك بإحكام ،فتتوهج جوانبها امللونة
وتستعيد ذلك اإلحساس الدافئ واملتوهج ،وكأنها اكتامل ملعجزة التوهج واأللوان .لكن ذلك مل يكن
أقىص ما حصلت عليه من إشباع للجامل بعد.
كم هو صغري هذا الكون( ،إذا قارناه مبا يستطيع جيب الكنغر حمله) ،كم هو تافه وسقيم باملقارنة
بوعي اإلنسان ،بقدرته عىل استعادة ما شكّله كفرد ،والتعبري عن األمر بالكلامت!
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قد أكون مولعاً بانطباعايت األوىل ،لكنني أملك أسبايب ألكون ممتنا لها فهي من مهد يل الطريق
للعيش يف جنة حقيقية من األحاسيس البرصية والعملية.
يف أحدى ليايل خريف العام  ،1903خالل رحلة يف الخارج ،أستعدت ركوعي عىل وساديت املسطحة
وأنا أتكئ عىل نافذة قاطرة مخصصة للنوم (عىل األغلب يف أحدى قاطرات البحر األبيض املتوسط
املنقرض الطويلة الفاخرة ،تلك التي تتشكل من ستة قاطرات باللون البني املصفر واأللواح كرميية
اللون) رأيت انفجارا هائال ال ميكن تفسريه .ظهر يل مع حزمة عظيمة من الضوء أتت من جهة
التلة لتستقر الحقا يف كيس من املخمل األسود الذي يوضع به األملاس :األملاس الذي منحته الحقا
لشخصيايت الروائية للتخفيف من عبء غناي.
لقد استطعت إزالة العمى الذي غطى طفولتي بزخارفه ،كعباي كانا باردين ،لكنني رغم ذلك
واصلت الركوع والتحديق .ليس هناك أجمل وأغرب من تأمل تلك اإلثارات األوىل .التي تنتمي
إىل عامل طفويل مثايل ومتناغم ،والتي تشكل قالباً بالستيكياً طبيعياً يف ذاكرة املرء ،تستقر دون
أي جهد؛ وال تبدأ بالعمل إال عند استعادة الذكريات املراهقة ،عندما تصبح قادرا عىل االختيار
ويصعب إرضاؤك .وأرغب أيضا بعرض األمر مع اإلشارة إىل كبت االنطباعات ،الذي تعرض له
األطفال الروس العباقرة من جييل ،وكأن القدر كان يحاول منحهم ماهو مقدر لهم ،مبنحهم أكرث
مام يستطيعون مشاركته ،يف ضوء الكارثة التي ستمحو الحقا العامل الذي عرفوه .تختفي العبقرية
عندما يصبح لزاما إخفاء كل يشء ،متاما كام فعلت مع االطفال العباقرة ذوي الوجوه الجميلة
والشعور املعقوفة الذين يلوحون بالهراوات أو يعزفون البيانو بإتقان ،والذين تحولوا بالنهاية إىل
موسيقيني من الدرجة الثانية بعيون حزينة وأمراض غامضة وأشكال مبهمة تعطيهم هيئات مخنثة.
رغم ذلك ،ظل الغموض الفردي يضفي عذوبته عىل الذكريات .ال ميكنني إيجاد تلك اآللة التي
شكلتني ،ال يف البيئة وال يف الجينات ،البكرة املجهولة التي ضغطت حيايت لتشكل هذه العالمات
املائية املعقدة ،التي صار تصميمها الدقيق مرئيا ،عندما قُدر لنور الفن أن ييضء حيايت.

3
لتحديد ذلك بدقة ،مبفهوم الوقت ،وبعض االستعادات من طفولتي ،البد يل أن أذهب عرب املذنبات
والكسوفات ،كام يفعل املؤرخون عند تعقب أجزاء من ملحمة ما.
يف مواقف أخرى ال يوجد لدي نقص يف املعلومات .أرى نفيس مثال ،واقفا حول صخور سوداء رطبة
يف الجانب البحري ،بينام تعتقد اآلنسة نوركوت ،مربيتي الحزينة والضعيفة ،أنني ألحق بها ،وهي
تتجول عىل طول الشاطئ املقوس برفقة أخي الصغري سريجي .أضع بيدي لعبة عىل شكل سوار
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بينام أزحف فوق الصخور ،كنت أكرر كلمة "طفولة" باألنجليزية باستمتاع ،بشكل غريزي وبرسور
عميق كأنها تعويذة ،الكلمة بدت غامضة وجديدة ،وأصبحت أكرث غرابة عندما تداخلت يف عقيل
الصغري الذي يفيض بالقصص واملعلومات مع قصص روبن هود وذات الرداء األحمر ،واألردية
البنية للجنيات وقدراتهم القوية عىل الحدس .الصخور مليئة بالثقوب متلؤها مياه البحر الفاترة
ترافق متتاميت السحرية بتعاويذ خاصة ،وأنا ألوح فوق تلك الربك الياقوتية الصغرية .املكان بالطبع
هو أبازي ،يف األدرياتيك .اليشء حول معصمي ،يبدو كخاتم مثني مصنوع من مناديل خرضاء ووردية
شبه شفافة ،وهو ليس أكرث من مثرة من شجرة عيد امليالد ،أعطتني إياها أونيا أبنة عمتي الجميلة
يف سان بطرسبريغ قبل أشهر قليلة .إحتفظت بها كأنها كنز عاطفي ،إىل أن منت فيها خطوط داكنة،
كخطوط شعري املقصوص الذي اختلط مع دموعي يف الحلم ،خالل زيارة مروعة إىل مزين الشعر
الكريه بجانب فيوم.
يف ذات اليوم ،يف مقهى بجانب املاء ،رأى أيب أثناء تقديم الطعام لنا ،ضابطان يابانيان يجلسان عىل
طاولة بالقرب منا ،غادرنا فورا -طبعا ليس قبل أن أتناول برسعة عصري الليمون.
السنة كانت  ،1904كنت يف الخامسة ،روسيا تحارب اليابان مع شعور عارم بالبهجة .الرسومات
األنجليزية التي عرضتها علينا اآلنسة نوكورت بشكل أسبوعي أعادت إنتاج رسومات الحرب التي
أنتجها الفنانون اليابانيون ،كانت تظهر القاطرات الروسية كألعاب -بأسلوب التصويرية اليابانية_
ستغرق حني يبذل جيشنا جهدا يف تثبيت املرايس يف جليد بحرية بايكال الغادرة.
لكنني أملك ارتباطا أقدم بتلك الحرب .يف إحدى ظهريات بداية العام نفسه ،يف بيتنا يف سان
بطرسبريغ ،تم إرسايل إىل مكتب أيب ألقول "مرحبا" ألحد أصدقاء العائلة ،الجرنال كوروباتكني.
بزيه الخشن الذي ينئ جسده تحت وطأته ،كان ميد نفسه ليوزع مجموعة من أوراق اللعب ،عىل
األريكة حيث كان يجلس ،وضع عرشة منها مبحاذاة بعضها البعض ليصنع خطا مستقيام .عندها قال
يل " هذا هو البحر عندما يكون الجو هادئا" ثم عكس كل زوج ليصبح الخط املستقيم خطا متعرجا
– وهذا " البحر العاصف"  .خلط األوراق وكان عىل وشك أن يصنع خدعة أفضل كام كنت أمتنى،
عندما قاطعنا مساعده ليقول له شيئا .بنحنحة روسية مستنفرة ،نهض كوروباتكني من مقعده
بصعوبة ،فلتت األوراق من يده وقفزت عىل األريكة.
ذلك اليوم ،صدرت األوامر بتويل كوروباتكني القيادة العليا للجيش الرويس يف الرشق األقىص .لهذه
الحادثة تتمة أخرى لدي ،بعد خمسة عرش عاما ،أثناء عبور أيب الجرس من منطقة سيطرة البلشفيني
يف سان بطرسبريغ إىل جنوب روسيا ،أوقفه رجل كبري يف السن ،بدا كفالح ملت ٍح يرتدي معطفا من
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جلد الخروف .طلب من والدي والعة .تلك اللحظة استطاع أحدهام متييز اآلخر ،كنت أمتنى لو
أن العجوز كوروباتكني يف تنكره الريفي هذا استطاع اإلفالت من السجن السوفييتي ،لكن ذلك مل
يحدث .الذي أشعرين بالرضا يف ما يتعلق بلعبة األوراق السحرية التي أراين إياها ،أن األوراق إيضا
تم العبث بها وفُقدت كلها ،متاما كام حدث مع جيشه الذي اختفى ،كل يشء سقط ،كام حصل مع
لعبة القطار خاصتي يف شتاء عام  ،1905-1904يف فيسبادن ،حني حاولت دفعه للتقدم فوق الربك
املتجمدة يف حديقة فندق أورانيون.
أعتقد أن تتبع مثل هذه التصميامت املوضوعية يف حياة املرء ،هي الهدف الحقيقي من كتابة
سريته.

4
نهاية الحملة الروسية الكارثية يف الرشق األقىص ،كانت مرتافقة مع موجة من االضطرابات الداخلية
الغاضبة .بتشجيع من تلك االضطرابات ،عادت أمي مع أطفالها الثالثة اىل سان بطرسبريغ بعد عام
تقريبا من الحياة يف املنتجعات األجنبية.
كان هذا يف بداية العام  .1905أيامها كانت أحوال الدولة تقتيض وجود والدي يف العاصمة ،حيث
سيفوز الحزب الدميقراطي الدستوري ،والذي كان أيب واحدا من مؤسسيه ،بأغلبية املقاعد يف أول
برملان يف العام التايل.
خالل واحدة من إقاماته القصرية معنا يف القرية ذلك الصيف ،قال أيب إنه يشعر بخزي يف مشاعره
الوطنية ،ألنني وأخي ال ميكننا القراءة والكتابة سوى باللغة اإلنجليزية وليس بالروسية (باستثناء
كاكاو وماما) .وهكذا تقرر أن عىل مدرس القرية أن يأيت بعد ظهر كل يوم ليعطينا دروسا ويأخذنا
يف نزهة.
تعيدين ذاكريت ،وصوت الصفارة الحاد التي كانت جزءا ً من أول زي بحارة أملكه ،إىل تلك املصافحة
األوىل مع أستاذي الرائع يف املايض البعيد .كان لفاسييل مارتينوفيتشزهينوسيكوف لحية بنية
مشعثة ،ورأس أصلع ،وعيون زرقاء صينية الشكل ،مع انتفاخ جميل يف الجفن العلوي.
أحرض لنا يف يومه األول صندوقا مليئاً مبكعبات مثرية لالهتامم بأحرف مرسومة عىل جوانبها ،كان
ميسك بتلك املكعبات كام لو أنها أشياء ال تقدر بثمن (إىل جانب أنها تتشكل لصنع أنفاق للعبة
القطارات خاصتي).
كان أستاذي يبجل والدي ،فقد قام أيب مؤخرا بتجديد مدرسة القرية ،بطراز قديم معتمدا عىل
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التفكري الحر .يلبس ربطة عنق سوداء معقودة عىل شكل قوس ،دون مباالة .ويستخدم صيغة
الجمع املخاطب عند التعريف يب ،أنا الولد الصغري .ليس بالطريقة القاسية التي يفعلها املوظفون،
وأيضا ليس كام كانت أمي تفعل يف لحظات الحنان الجياشة ،التي تصيبها حني تكون حراريت مرتفعة
أو حني أفقد قطارا صغريا (كام لو أن صيغة املفرد كانت أضعف من حمل حمولتها من الحب)،
بل كان يخاطبني برزانة وتهذيب رجل يتحدث اىل رجل آخر ال يعرفه مبا فيه الكفاية الستخدام
الضمري "أنت" .
بثوريته النارية ،سيلفت أستاذي إنتباهي إىل النزاهة يف بالدنا ،وسنتكلم عن اإلنسانية والحرية
وبشاعة الحرب والحزن (ولكن إثارتها ،كام أعتقد) وعن رضورة تفجري الطغاة .وأحيانا قد يقوم
بإحضار كتاب السلم الشعبي دولوي أوروزهي! (ترجمة بريتا فون سترن "موت والفن نيدار!")
ويعرضني ،أنا الطفل ذو الستة أعوام ،إىل االقتباسات اململة ،التي حاولت دحضها؛ يف ذلك العمر
الصغري واألهوج تحدثت عن إراقة الدماء ،وأنا أدافع بغضب عن عامل األلعاب خاصتي املؤلف من
املسدسات وفرسان آرثر.
أثناء حكم لينني ،تعرضت كل الفروع غري الشيوعية لالضطهاد بال رحمة ،تم إرسال زيرنوسيكوف
إىل مخيم األشغال الشاقة ،لكنه متكن من الفرار إىل الخارج ،وتويف يف نارفا يف العام .1939
أنا مدين له نوعا ما ،يف قدريت عىل االستمرار يف امتداد آخر موا ٍز لطريقي الذي كان يتوازى مع
الطريق العام لذلك العهد املضطرب.
عندما قام القيرص يف متوز من العام  ،1906بحل غري دستوري للربملان ،عقد عدد من أعضائه من
ضمنهم والدي جلسة مترد يف فيبورغ ،وأصدروا البيان الذي حث الشعب عىل مقاومة الحكومة.
لهذا سجنوا بعد أكرث من سنة ونصف .أمىض والدي يف السجن اإلنفرادي ثالثة أشهر ،كان وحيدا
ومرتاحا مع كتبه ،وحوض االستحامم القابل للطي ،ونسخته الخاصة من دليل ج.ب مولر للجمباز
املنزيل .حتى نهاية عمرها ،حافظت أمي عىل رسائله التي استطاع تهريبها واملكتوبة عىل ورق
الحامم بأقالم الرصاص (وقد نرشت يف العام  ،1965يف العدد الرابع من مجلة اللغة الروسية
فوزدوشني بويت ،الذي حررها الروماين جرينبريج يف نيويورك).
كنا يف القرية حني استعاد أيب حريته ،وكان مدرس القرية هو من ترأس التحضريات لالحتفال
بخروجه ،ارتفعت الرايات (بعض منها باألحمر الرصيح) لتحية والدي يف طريقه من السكة
الحديدية نحو منزلنا ،تحت قوس من إبر التنوب وتيجان األزهار الزرقاء ،زهرة والدي املفضلة.
ذهبنا نحن األطفال إىل القرية أيضا ،حني أذكر ذلك اليوم أستعيد بوضوح شديد ،إنعكاس أشعة
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الشمس عىل النهر ،والجرس ،والصفيح املبهر ،الذي يبدو أن أحد الصيادين تركه عىل السور الخشبي،
وهضبة شجرة الزيزفون وكنيستها الوردية الحمراء ورضيح من الرخام حيث وضعوا أمي امليتة
الحقا .أذكر أيضا الطرق املغربة املؤدية إىل القرية ،ورشيط عشب الباستيل األخرض القصري ،مع
مساحات رملية جرداء ،متتد بني الطريق والشجريات األرجوانية ،خلف صف من األكواخ املتهالكة
التي متلؤها الطحالب .ويظهر املبنى الحجري الجديد للمدرسة بالقرب من املبنى الخشبي القديم،
بينام يقودنا كلب أسود صغري بأسنان بيضاء ينطلق برسعة لكن بصمت مطلق من بني االكواخ،
كمن يوفر صوته إلحداث انفجار صويت سيتمتع بإصداره عندما يذهب به صمته يف النهاية إىل
العدو برسعة أكرب.

5
القديم والجديد ،اللمسة الليربالية والبطريركية القدمية ،الفقر القاتل والرثوة القدرية ،مفاهيم
تداخلت يف اشتباك مخيف ،يف العقد األول من قرننا .مرات عديدة خالل الصيف ونحن نتناول
غذاءنا ،يف غرفة الطعام املرشقة ،التي تزينها إطارات من شجر الجوز ،يف الطابق األول من بيتنا يف
فريا أن ينحني مانور ألكيس ،كبري الخدم ،بتعابري ممتعضة ،ليبلغ والدي بصوت منخفض ( خاصة يف
حال كان لدينا ضيوفا) أن مجموعة من القرويني يريدون رؤية السيد بارين يف الخارج .بخفة يرفع
والدي منديله عن حضنه ويستأذن أمي بالخروج.
يصلنا صوت الرتحيب املهذب بأيب من قبل الفالحني من إحدى النوافذ يف الطرف الغريب من غرفة
الطعام بالقرب من املدخل الرئييس ،حيث ميكن للمرء أن يرى الجزء العلوي من شجريات زهر
العسل املقابلة للرشفة .يصل الصوت إلينا حيث نجلس كأنه استقبال مجموعة غري مرئية أليب غري
املريئ أيضا .ال نسمع ما يُقال ،ألن النوافذ التي يقفون أسفلها تم إغالقها لإلبقاء عىل الجو دافئا يف
الداخل .ميكن التخمني أنهم جاؤا لطلب وساطته يف بعض املشاكل املحلية ،أو طلب إعانة خاصة،
أو ألخذ اإلذن لحصاد بعض املحصوالت من أرضنا ،أو تهذيب بعض األشجار.
عندما يكون ما جاؤوا من أجله منحة ملرة واحدة ،كام كان يحدث يف العادة ،نتوقع أن يعود هذا
الصوت مرة أخرى ،كعربون امتنان ،حيث يتم وضع بارين الطيب يف صورة املحنة الوطنية ،التي
أملت بهم كأن يتم رضبك وإلقاء القبض عليك والتحفظ عليك أمنيا من قبل قوات األمن.
يف غرفة الطعام ،يُطلب مني ومن أخي االستمرار بتناول طعامنا .تلقي والديت من بني سبابتها
وإبهامها ،نظرة خاطفة تحت الطاولة ملعرفة ما إذا كان كلبها األملاين العصبي هناك.نسمع جملة
"يوم واحد وتسقط" بالفرنسية من ملو غويل ،وهي مربية والديت الطاعنة يف السن املتشامئة دامئا،
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والتي ال تزال تسكن معنا (برشوطها الفظيعة ملربينا الخاصني).
من مكاين عىل الطاولة سأرى فجأة من خالل واحدة من النوافذ الغربية حالة رائعة من اإلرتقاء.
هناك ،للحظة ،أرى أيب يف بدلته الصيفية البيضاء مرتامية األطراف تتموج مع الريح بشكل رائع،
أطرافه تتخذ شكال عاديا غريبا ،وسامته ،ورباطة جأشه ،كلها ترتفع نحو السامء.
ثالث مرات ،سيطري يف هذا الشكل يف رميات غري مرئية املصدر ،سريتفع أكرث يف املرة الثانية عن
األوىل ،بعد ذلك يف طريانه األسمى ،سريتفع وكأنه ارتفاعه األخري ،مثل واحدة من تلك الشخصيات
الفردوسية عىل السقف املقبب للكنيسة التي ترتفع بشكل مريح ،وهي تحمل يف طيات ثيابها
ثروة ما ،بينام يف األسفل ،يذوب الشمع تدريجيا يف أيدي البرشيني ،واحدا تلو اآلخر ،لصنع رسب
من اللهيب الرفيع يف ضباب البخور ،مع هتافات الكاهن عن الراحة األبدية ،زنابق الجنازات تخفي
وجه من هو هناك ،يف نعش مفتوح بني األضواء السابحة.

الفصل الثاين

1

منذ اللحظة األوىل التي أذكرها عن نفيس (من أجل الفضول واملتعة ،ونادرا لإلعجاب أو االشمئزاز)،
كانت الهلوسات موجودة .هلوسات شفهية ،وبعضها اآلخر برصية ،ويف الحالتني مل أستفد منهام
كثريا.
اللهجة املصريية التي قيدت سقراط أو تلك التي حرضت جونيتا دارك ،تحولت معي إىل مستوى
آخر ميكن للمرء سامعه مبجرد رفع وإغالق سامعة هاتف خط مشغول .فقط قبل النوم ،أصبح
غالبا واعيا لنوع من املحادثات أحادية الجانب ،تجري يف املقطع املجاور لذهني ،مستقلة متاما
عن االتجاه الحقيقي الذي تتوجه نحوه أفكاري .أصوات مجهولة محايدة ،ومنفصلة ،أمسك بها
تردد كالما ليس له أي أهمية لدي ،جمل اعتباطية باإلنجليزية أو الروسية ،ليست موجهة يل حتى،
وتافهة لدرجة أنني ال أجرؤ عىل إعطاء أمثلة عليها ،ثقل التسطيح الذي أريد نقله ،يعكر صفوه
رتل من األحاسيس التي أشعر بها.
هذه الظاهرة السخيفة تبدو كالنظري السمعي لبعض الرؤى التي تحصل يف الفرتة ما بني الصحو
والنوم ،والتي أعرفها أيضا جيدا .أعني أنها ليست الصور الذهنية املرشقة ،تلك الصورة التي
يستحرضها جناح اإلرادة يف الذهن (مثل وجه والدين محبني فارقا الحياة منذ زمن بعيد مثال) ؛
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والتي هي إحدى أشجع الحركات التي ميكن لروح اإلنسان فعلها.
وال أعني إيضا ظاهرة الظالل العامئة عىل شبكية العني الذي يحدثها إختالل التوزيع يف السائل
الدمعي بني الشبكية وبؤبؤ العني ،والتي تظهر كأشكال شفافة منجرفة عرب املجال البرصي.
رمبا ما أفكر به هو أقرب إىل األوهام املنومة ،بقع ملونة ،بصمة من صورة ستأيت ،كأن املصباح
رقم واحد أضاء توا ،جروح أجفاين الليلية .ومع ذلك ،فإن صدمة من هذا النوع ليست يف الحقيقة
نقطة انطالق رضورية للتطور البطيء واملطّرد للرؤى التي متر أمام عيني لحظة إغالقها ،إنها تأيت
وتذهب ،دون مشاركتي أنا املراقب النعس ،لكنها تختلف بشكل أسايس عن صور األحالم التي
أمارسها عىل حوايس .غالبا ما تكون سيئة .حيث يتم العبث يب من قبل أشكال رشيرة ،مخلوقات
غليظة وأقزام منمقة مع أنوف وآذان متوردة .عىل الرغم من ذلك فإن لصوري هذه مع الوقت
وقع املهدئ ،وبدال من أن تخفت جودتها تدريجيا ،تصبح أكرث وضوحا كأنها معروضة عىل الجانب
الداخيل للجفن ،أشكال رمادية متيش بني خاليا النحل أو ببغاوات سوداء صغرية تختفي تدريجيا بني
ثلوج الجبال ،أو بُعد أرجواين يتداعى خلف الهوائيات املتحركة.
إضافة لهذا كله ،أشكل أيضا مثاال جيدا لظاهرة "السمع امللون" .رمبا "السمع" ليس املصطلح الدقيق
لألمر ،مبا أن اإلحساس اللوين ،يبدو كنتاج للفظ الشكل املعطى للحرف ،يف اللحظة التي أتخيل بها
خطوطه الخارجية.
املد الطويل لحرف  aباالنجليزية ( وهذه هي األبجدية املوجودة يف ذهني ما مل ينص عىل خالف
ذلك) لديه بالنسبة يل لون الخشب الرمادي ،لكن حرف  aبالفرنسية يستحرض خشب األبنوس
املصقول .هذه املجموعة السوداء تتضمن أيضا حرف  gالغليظة املقابلة (للمطاط الربكاين) وحرف
 Rالتي تقابل (خرقة سوداء يتم متزيقها ) حرف  nللشوفان ،املعكرونة املتعرجة لحرف  ،Lواملرآة
املدعمة بيد من العاج للحرف  ،oأنا يف حرية من الفرنسية والتي أراها كامتالء منطقة التوتر
السطحي للكحول يف كوب صغري.
باملرور نحو املجموعة الزرقاء ،هناك  Xالفوالذية ،و  Zالرعدية ،و  kللتوت .ومبا أنه يوجد تفاعل
خفي بني الصوت والشكل ،أرى  qبنيا أكرث من  ،kيف حني أن  sليست باللون األزرق الفاتح ل ،C
و  aخليط غريب من األزرق الساموي واللؤلؤي.
الصبغات املتجاورة ال تندمج ،واإلدغامات ليس لها لون خاص بها ،ما مل يتم متثيلها بحرف واحد
يف بعض اللغات األخرى (مثال الرمادي املنتفخ ،لثالثة أحرف روسية متتالية متثل حرف  ،SHحرف
ب ِقدم نهر النيل ،األمر الذي يؤثر عىل تقدميه باإلنجليزية).
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أسارع إىل إكامل قامئتي قبل مقاطعتي .يف املجموعة الخرضاء ،هناك  fلألوراق القدمية p ،للتفاح
غري الناضج  ،و tللفستق .املعكرونة الخرضاء املخلوطة نوعا ما بالبنفسجي ،هو أفضل ما ميكنني
فعله لحرف .w
املجموعة الصفراء تشتمل عىل مشتقات ال  eو  ،Iو  dالكرميي ،و  yالذهبي الفاتح ،و Uالتي ال
أستطيع التعبري عن قيمتها األبجدية إال من خالل جملة "نحايس مع ملعان زيتوين" .يف املجموعة
البنية ،هناك النربة املطاطية من حرف  ، Gو jاألكرث شحوبا ،ورشيط الحذاء املهرتيء لحرف .h
وأخريا ،ومن ضمن املجموعة الحمراء ،لحرف  Bلدي صوت يسمى من قبل الرسامني لون ترايب
أقرب إىل الربتقايل m ،فانيال وردية مضاعفة ،وأخريا أملك تطابقا مثاليا للحرف  Vمع "وردي
كوارتزي" وجدته يف قاموس مائريز وبولس للون.
قوس قزح ،بشكله األويل واملوحل ،هو يف لغتي الخاصة يقابل الكلمة صعبة النطق.kzspygv :
وهو أول كاتب ،عىل حد علمي ناقش حالة السمع امللونة يف احتفاالت  ،1812وهو طبيب ألباين.
ال بد وأن اعرتافات املصابني باملتواليات الحسية ،تبدو مملة وغري معقولة ،ألولئك املحميني من
إنجرافات مامثلة ،املحصنني بجدران أكرث صالبة من التي أملكها .عىل الرغم من هذا يبدو هذا
بالنسبة ألمي ،أمرا طبيعيا جدا .أثريت املسألة ذات يوم عندما كنت يف السابعة ،كنت أستخدم
مجموعة من مكعبات األحرف األبجدية القدمية لبناء برج ،وأقول لها بشكل عريض بأن كل ألوان
املكعبات غري صحيحة ،اكتشفنا الحقا أن بعض املكعبات لها اللون الذي كنت أراه مناسبا ،إىل جانب
تأثرها برصيا بالنوتات املوسيقية.
املوسيقى ال تثري ّيف حالة لونية عىل اإلطالق .تؤثر يب املوسيقى ،ويؤسفني أن أقول ذلك ،كمتوالية
تعسفية ألصوات تثري يب تهيجا أقل أو أكرث .يف بعض الظروف العاطفية ميكن أن أصمد أمام املوجات
الغنية لصوت الكامن ،لكن حفالت البيانو وجميع آالت النفخ ،تضعني يف جرعات صغرية وتسلخني
يف جرعات أكرب منها .عىل الرغم من عدد حفالت األوبرا التي أحرضها كل شتاء (أعتقد أنني
حرضت رسالن و بيكوفايا عرشات املرات عىل مدى أعوام) ،إال أن ضعف استجابتي للموسيقى
كانت تتضاعف مع العذابات البرصية التي تسببها يل ،عدم قدريت عىل القراءة خلف كتف بيمينز
أو املحاولة عبثا تخيل الفراشات فوق أزهار الشمس يف حديقة جولييت.
فعلت أمي كل يشء لتشجيع حساسيتي العامة للتحفيز البرصي .ال ميكنني تعداد اللوحات املائية
التي رسمتها خصيصا يل كام كانت تقول ،أو شعوري الهائل بالكشف ،حني أرتني الشجرة األرجوانية
التي تنمو من خليط األزرق واألحمر!
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يف بعض األحيان ،يف منزلنا بسان بطرسبريغ ،كانت تخرج مجموعة من املجوهرات من مخبأ رسي
يف جدار غرفة نومها (الغرفة التي ولدت بها إيضا) ،لتصنع منها كتلة كبرية ألستمتع بها وقت النوم.
كنت صغريا جدا حينها ،وكانت تلك التيجان املشعة والحيل واألقراط تعيدين إىل األرسار والسحر
التي كانت تغلف املدينة خالل حكم األمرباطور .أيامها كان الصمت يغلف ليايل املدينة الباردة،
األرقام العمالقة ،والتيجان ،والتصاميم العريقة األخرى التي ُصنعت بها املصابيح الكهربائية امللونة،
والياقوت ،والزمرد ،كلها كانت تصطف كقيد متوهج فوق خط الثلج املغلف لألسالك عىل واجهات
البيوت عىل طول الشوارع السكنية.

2
أمراض طفولتي املختلفة جعلتني أقرب ألمي .كطفل صغري ،كنت أظهر استعدادا غري طبيعي ملادة
الرياضيات ،األمر الذي فقدته متاما يف فرتة شبايب ذات املوهبة الواحدة .تفاقمت هذه املوهبة أثناء
مشادايت مع الحمى القرمزية أو التهاب اللوزتني ،عندما كنت أشعر بأشكال وأعداد هائلة تنتفخ
بال هوادة يف دماغي املتأمل.
فرس يل معلم أحمق اللوغاريتامت يف وقت مبكر جدا ،وكنت قد قرأت (يف مجلة بريطانية،
أعتقد أنها مجلة الورقة الخاصة للصبي) عن حاسبة هندوسية تستطيع بثانيتني إيجاد الجذر
السابع عرش لنقل للرقم( 3529471145760275132301897342055866171392 ،لست
حصلت هذا فعال ،عىل أي حال الجذر كان .)212
متأكدا من أنني ّ
كانت تلك هي الوحوش التي ترعرعت عىل هذياين ،وكانت الطريقة الوحيدة ملنعها من االزدحام
يف نفيس هي استخراج قلوبها وقتلها .لكنها كانت أقوى مني مبسافات .كنت أجلس وأحاول مبشقة
تكوين جمل ترشح األمر لوالديت .لكنها بتأثري من هذياين ،استطاعت أن تدرك األحاسيس التي
أتكلم عنها ،والتي كانت قد خربتها بنفسها يوما ،وقد كان من شأن تفهمها هذا أن يعود بكوين
املتمدد ،نحو قاعدته النيوترونية.
لتحليل الرسقة واالنتحال الذايت يف النصوص األدبية من املفيد مقارنة العنرص األسايس من روايتي
الهدية مع الحدث الحقيقي .يف أحد األيام ،بعد أيام طويلة من املرض ،كنت مستلقياً عىل الرسير
وأنا ال أزال يف حالة ضعف شديد ،وجدت نفيس فجأة مصابا بخفة فرح ونشوة من األكاذيب.
أعرف أن أمي قد ذهبت لتشرتي يل هديتي اليومية والتي تخفف عني وطأة مرحلة النقاهة
من املرض هذه ،وتجعلها مفرحة جدا .مل أستطع أن أخ ّمن هديتها هذه املرة ،ولكن من خالل
رؤية غريبة واضحة كوضوح الشمس ،رأيتها تتجه بعيدا يف شارع مورسكايا نحو شارع نيفسيك.
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ميزت الضوء الذي رسمته زالجات حصانها .سمعت حمحمة أنفاسه ،واإليقاع الذي يحدثه صوت
خصيتي الحصان املتضاربتني ،والكتل املتجمدة والثلوج التي ترتطم مبقدمة املزلجة.
أمام عيني ،وقبل أن تظهر أمي ،تلوح يل خلفية الحوذي ،مبريوله األزرق املشدود عىل خرصه بقوة،
الساعة الجلدية التي تخرج من حزامه القديم تشري أن الساعة اآلن ( .)02:20تبدو أردافه من
أسفل املريول كانحناءات يقطينة محنطة محشوة وضخمة .رأيت فراء الفقمة الخاص بأمي ،ونظرة
الفشل التي تعلو وجهها الرشيق مع تزايد الرسعة الجليدية ،نظرة سيدة من سان بطرسبريغ تقود
يف الشتاء .زاويتان كبريتان من معطف جلد الدب الذي يغطيها من األعىل وحتى أسفل خرصها
كانتا مربوطتني بحلقات أسفل املقعد ،ويقف خلفها يف الزاوية الضيقة أجري بقبعة ممسكا تلك
املقابض لدعمها.
ال أزال أراقب املزلجة ،رأيتها تتوقف عند متجر تريومان (كتابة ،حيل برونزية ،أوراق لعب) ،تخرج
أمي اآلن من متجره يتبعها األجري الذي يحمل مشرتياتها ،والتي بدت يل كقلم رصاص .دهشت
بأنها مل تحمل هذا اليشء الصغري جدا بنفسها ،هذا األمر غري املتطابق لألبعاد ،أعاد يل شيئا بسيطا
من "التمدد العقيل" _القصري جدا_ الذي كنت آمل أنه قد ذهب مع الحمى.
حني ركبت مرة أخرى باملزلجة ،استطعت مشاهدة األنفاس التي يطلقها الجميع وتشكل دخانا مع
ارتطامها يف الهواء البارد ،حتى أنفاس الحصان .شاهدت ،أيضا ،حركة العبوس املألوفة التي تفعلها
أمي إلبعاد شبكة الحجاب القريبة من وجهها ،وبينام أكتب هذا ،تعود يل ملسة الرقة التي تشعر بها
شفتي عندما أقبل خدها املغطى بالحجاب -مع رجفة البهجة اآلتية من الثلج .-
بعد دقائق قليلة ،دخلت أمي غرفتي .تحمل بني يديها ربطة كبرية .كانت يف رؤيتي أصغر بكثري
 رمبا ،ألنني صححت حسيا ما حذرين منه املنطق ،والذي ال تزال بقايا لعينة منه عالقة يف عاملهذياين الخاص -ثبت اآلن بأن اليشء الذي جلبته يل ،هو قلم رصاص عمالق متعدد األضالع ،له
أربعة أقدام طويلة وغليظة .كان معلقا كنموذج يف نافذة املحل ،افرتضت هي أنني قد أرغب
بامتالكه ،كام أرغب بكل األشياء التي مل تكن قابلة للرشاء .أضطر صاحب املحل لالتصال بوكيله،
وهو "دكتور" ليبرن (كام لو أن الصفقة متلك بالفعل بعض األبعاد املرضية).
تساءلت يف لحظة ما ،عام إذا كان مؤرش القلم مصنوعا من الرصاص الحقيقي ،لقد كان كذلك .بعد
بضعة سنوات ،أرضيت فضويل بحفر ثقب يف أحد جوانبه ،وكان الرصاص يذهب مبارشة عىل طول
الشق ،حالة مثالية من الفن ألجل الفن قدمها فابر والدكتور ليبرن ،مبا أن قلم الرصاص كان كبريا
جدا لالستخدام ،وطبعا ،مل يكن مصنوعا للكتابة به أصال.
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"أوه ،نعم "،كانت أمي تقول كلام ذكرت لها هذا أو ذاك اإلحساس غري الطبيعي" .نعم ،أعرف
كل ذلك "،وبسذاجة غريبة نوعا ما كانت تناقش أشياء كضعف البرص ،وتنتقد األعامل الخشبية يف
الطاولة ثالثية األرجل ،والهواجس ،ومشاعر الديجا فو ،والنزعة الطبقية التي تحملها عن أجدادها،
وأنها ذهبت إىل الكنيسة فقط يف الصوم الكبري وعيد الفصح.
مزاجها املختلف متثل باملسافة الصحية التي أبعدتها عن طقوس الكنيسة الكاثوليكية اليونانية
وكهنتها .وجدت أمي جاذبية عميقة يف الجانب األخالقي والشاعري يف اإلنجيل ،ولكنها مل تشعر
بحاجة لتأييد أي عقيدة يف العلن .انعدام األمان املخيف يف الحياة األخرى ،وافتقارها للخصوصية
مل تتمكن من أفكارها .أخذ تدينها شكل التدين النقي والعميق الذي يؤمن بوجود عامل آخر
وباستحالة فهمه برشوط الحياة الدنيوية التي منلكها.
كل ما ميكن للمرء الحصول عليه هو ملحة ،وسط الضباب والوهم ،يشء حقيقي يكمن هناك ،متاما
كام يتمتع بعض األشخاص مبوهبة غري عادية عىل االستمرار يف اإلدارك أثناء نومهم العميق ،يف
مكان ما خلف وقائع كابوس متشابكة وعاجزة ،تكمن الحقيقة الواقعية لساعة اإلستيقاظ.
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