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المقدمة

ستقرؤون في الكتب، كما في األساطير،

ن رحلوا، قبل أن يكملوا عشقهم، عمَّ

كاتــب هــذه الســطور هــو الشــاعر نيكــوالي مايــوروف، الــذي استشــهد فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمــره، 

فــي شــباط 1942 فــي معركــة قــرب مدينــة سمولينســك. اثنتــان وعشــرون ســنة عمــر قصيــر، ولكنهــا 

أطــول مــن العمــر الــذي أتيــح لبطــل هــذا الكتــاب، الــذي بيــن أيديكــم اآلن أن يعيشــه. لقــد اتضــح أن 

إدوارد فيركيــن شــخص شــجاع تمامــًا، فقــد تجــرأ علــى أن يتحــدث مــع القــارئ حــول موضــوع ليــس محرمــًا 

فحســب، بــل صعبــًا للغايــة. وتجــرأ علــى أن يتحــدث ال كمــا يتحــدث اآلخــرون عــادة. يبــدو أن فيركيــن يجــد 

ــة  ــة. وهــذا مــا يســمى موهب ــة التــي يقــارب منهــا الموضــوع العــادي، فيحصــل علــى نتيجــة مذهل الزاوي

الكاتــب التــي يؤكدهــا فــوزه المتتالــي فــي خمــس مســابقات أدبيــة كبــرى. قبــل أن يظهــر هــذا الكتــاب 

بالشــكل الــذي بيــن أيديكــم اآلن، صــوت أكثــر مــن ألــف قــارئ، وقــد وصــل مخطــوط روايــة “فــوج الغيــوم” 

إلــى نهائيــات جائــزة “كنيغــورو” ونشــر فــي موقــع الجائــزة علــى شــبكة اإلنترنــت ليحــدد القــراء فــي لجنــة 

التحكيــم مصيــره مــع أربــع عشــرة روايــة أخــرى، ففــازت روايــة إدوارد فيركــن هــذه بالمركــز األول.  

كسينيا مولدافسكايا 

الفصل األول

ــر، يــا تــرى؟ نصــدر صرخــات قتاليــة، أخــذت أشــرح. هكــذا، مثــًا. أخــذ فوفــكا يضحــك، ثــم أطلــق   -كيــف نصفِّ

زئيــرًا، وهــو يســند جبهتــه إلــى حافــة القــارب. تحــرك القــارب نحــو عشــرين ســنتيمترًا. فــي منتصــف النهــار 

تبــدأ عقــارب الســاعة دورة جديــدة، ويتســارع الزمــن قليــًا، وال تعــود الحيــاة ممتعــة. أمــا بيــن الثامنــة 

والثانيــة عشــرة فيطيــب الوقــت، إذ تشــعر باألفــق، يمكنــك أن تجلــس فــي الكرســي، وتســرح نظــرك فــي 

الخليــج، يصعــد فوفــكا إلــى مقعــد القــارب، يلقــي بنفســه فــي المــاء، ثــم ينهــض يخــرج إلــى الرمــل. كان 

فوفــكا يحمــل المجذافيــن، ليــس لديــه قــوة كافيــة لمــا ســقط رابــع مــرة أخــذ يشــتم يتصــرف بمــرح وبنــزق. 

فــي الثانيــة عشــرة تنتعــش األصــوات. يجــر فوفــكا الســلم النقــال مــن المــرآب، تقرقــع أوانــي األلمنيــوم، 

وتتســاقط مــن يديــه.  

م النقــال، يعطــس ويفــرك أنفــه، عــرض فوفــكا حــذاءه الرياضــي بلــون جلــد الضفدع   يقفــز فوفــكا عــن الســلَّ

إدوارد فيركين
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النقــي. “أحذيــة جيــدة”.. “هيــا، إذًا، إلــى العليــة؟”.. “هــل تصعــدان إلــى العليــة مــرة أخــرى؟” ســألهما ابنــي 

باســتياء. “دعهمــا يصعــدان، إنــه مــكان رائــع” قــال حفيــدي. “كــْدت تقضــي على نفســك في هذه اِلشــباك، 

ــه بديــن ويتصبــب عرقــًا، كمــا أنــه كْهــل وعصبــي، كهــل، لــم أتخيــل أنــه  أال تذكــر؟”.  يلتفــت ابنــي نحــوي. إنَّ

ســيكون لــدي مثــل هــذا االبــن الكهــل. “أبــي، هــل تذكــر كيــف صنــع القــوس والنشــاب؟ يتشــاجر ابنــي 

وحفيــدي تقريبــًا باســتمرار، إنــه صــراع األجيــال، وال يمكــن فعــل أي شــيء. أخــذ فوفــكا يفــرك أذنيــه. أخيــرًا، 

يحــدث مــا يحــدث دائمــًا: إنهمــا ينســيان وجودنــا، يذهبــان إلــى الحديقــة، ويواصــان المجادلــة. ويمضيــان 

لشــراء الكبــاب أو الجمبــري، فيســود الهــدوء. اســتغرقنا وقتــًا طويــًا فــي وضــع الســلم لنصعــد عليــه، 

وشــرعنا نحــاول. كان فوفــكا يزحــف أواًل، وأنــا أتبعــه. هــذه هــي العليــة، والِشــباك معلقــة هنــا، منــذ متــى، 

حســنًا... ال أذكــر، منــذ أيــام غاغاريــن بالتأكيــد، لقــد قصدنــا بحــر آزوف فــي ذلــك الحيــن، يشــق فوفــكا 

ــباك، يعَلــق بهــا، تحاصــره، فيضحــك، ويرتفــع الغبــار الفضــي فــي الهــواء. خــرج فوفــكا مــن  طريقــه عبــر الشِّ

الشــباك مســرورًا، “هــل صحيــح مــا يقولــه أبــي؟ إنــك قتلــت عشــرين ألمانيــًا”.  ســألني. “عشــرين، هــذا فقــط 

ــاش! وســبعة آخريــن طعنتهــم بالحربــة! والبقيــة بالمســدس الرشــاش مــن أيــن لــك هــذه المعلومــات  بالرشَّ

هة،  عــن األســلحة”. لــوح فوفــكا بيــده، “لقــد قــرأت كثيــرًا مــن الكتــب”. عثــر فوفــكا علــى نجمــة مشــوَّ

وراح ينظــر إليهــا باســتهجان. يحــّب فوفــكا األشــياء القديمــة والتحــف، دخلنــا معــًا إلــى القبــو، جلســت 

ــب فــي الشــارات  ــن الصفــوف، وينقِّ ــن راح فوفــكا يتجــول بي ــد الزهــر، فــي حي ــادر مــن حدي علــى مقعــد ن

واألوســمة، وفنــارات الدراجــات، ومجموعــات أوزان الصيادلــة، وســاعات التنبيــه التــي تعــود إلــى مــا قبــل 

ــب صفحــات  الثــورة، كل مــا هــو موجــود مبعثــر بوفــرة فــي كل عليــات منــازل مدينــة موســكو. شــرع يقلِّ

األلبومــات القديمــة، المــرة الماضيــة لــم نفتــح الصنــدوق، هيــا نفتحــه اليــوم”. نجــح فوفــكا فــي اختيــار 

ك” أخــرج فوفــكا كيســًا  المفتــاح، طقطــق القفــل، “هــذا صنــدوق، قلــت لــه، تعــود ملكيتــه... إلــى جــدِّ جــدِّ

مــن القمــاش، لــم يفتحــه، بــل أخــذ يتفحصــه. “قنــاع مضــاد للغــاز، علــى مــا يبــدو...”. راح فوفــكا يحاكــم: 

“ينبغــي عــدم رمــي األشــياء، إنَّ ثمنهــا يــزداد مــع مــرور الزمــن، واألشــياء القديمــة هــي ذاكرتنــا”. نجلــس في 

العليــة، “غــدًا يــوم األحــد، فــي الصبــاح يمكنــك الذهــاب إلــى صيــد ســمك الجوبيــون، لذلــك يطغــى علــي 

ــد فوفــكا تنهــدًا شــابه الحســد. التاميــذ دائمــًا يحســدون المتقاعديــن، إنهــم  اآلن مــزاج الســبت بقــوة “ تنهَّ

ال يعلمــون. “كيــف تشــبه الحــرب؟” ســألني فوفــكا فكــرت لوهلــة، محــاواًل العثــور علــى الكلمــات. الحــرب 

مثــل المــرض” أجبتــه. فــي الواقــع إنهــا تشــبه المــرض، والمــوت أيضــًا، لكننــي لــم أخبــر فوفــكا بذلــك، وهــي 

تشــبه أربعيــن شــيئًا آخــر مختلفــًا.  

الفصل الثاني

ــه شــهر أيلــول،  ــق هشــًا ورخــوًا، وقــد ازداد المشــي عليــه صعوبــة، لــم يعجبنــي ذلــك إنَّ أصبــح الممــر الضيِّ
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يهطــل المطــر يوميــًا، زلــت قدمــي، وانزلقــت غاطســًا فــي الوحــل. التصقــت األوســاخ بــي، ولــم تتركنــي 

انحنيــت إلــى الخلــف، وشــددت ســاقي بكامــل ثقلهمــا، وســحبتهما، كــم كبيــر مــن األوســاخ علــق بحذائــي. 

أكــد ســانيتش، “الوحــل صديــق الفدائــي. فــي مثــل هــذا الوحــل ال يدخــل أي ألمانــي الغابــة، هنــا الدبابــات 

تتعثــر. لــن يدخلوهــا ســيرًا علــى األقــدام أيضــًا، أليــس كذلــك؟ وكــز ســانيتش النــذل فــي رقبتــه”. والذ األخير 

بالصمــت. “اصمــت” ابتســم ســانيتش، “ال بــأس، ســوف تنطــق قريبــًا... هيــا، امــش أمامــي”.  بالحــرب؟ 

العالــم هنــا انقلــب رأســًا علــى عقــب، وهــي ال تكتــرث علــى أي حــال، إنهــا تطيــر فــي جميــع االتجاهــات، 

ــر أي شــيء بالنســبة إليهــا. لــم يتوقــف الخائــن وســقط فــي  مثلمــا اعتــادت منــذ آالف الســنين، لــم يتغيَّ

جــورة ميــاه وراح يرتعــش. قفــز ســانيتش عــن جــذع الشــجرة، وأخــذ الخائــن مــن تابيبــه، ثــم أخرجــه مــن 

الجــورة. “يــا للعــار” مســح ســانيتش يديــه باشــمئزاز. “لقــد أنقــذت حيــاة خائــن”. ســرنا صامتيــن. لــم نلبســه 

الكيــس، ألن الغابــة كانــت متشــابهة تمامــًا. اختفــت الشــمس خلــف الغيوم، ســرت خلف ســانيتش مطيعًا، 

وقــد شــق طريقــه بثقــة، كمــا لــو أنــه يســير علــى طريــق ســريع. وصلنــا إلــى المــكان المقصــود. اآلن أصبــح 

ــدًا، إلــى  ــم َيقتــل ســانيتش النــذل. لقــد اقتنعــت مــرة أخــرى أن ســانيتش ينظــر بعي واضحــًا تمامــًا لمــاذا ل

األمــام. “مــا اســمك أيهــا الفاشــي؟”  “باشــا”. أجــاب النــذل. قطــع ســانيتش الحبــل الــذي يقيــد يــدي باشــا. 

   .” “لقــد قبضنــا علــى فاشــي َهــشٍّ

الفصل الثالث

“اذهــب أنــت كــي يلتقطــوا صــورة لــك عوضــًا عنــي”، اقتــرح ســانيتش،   أنــت أعــددت نفســك علــى األرجــح، 

ل كتفيــه. “لمــاذا أحضــرت هذا الشــرطي”  لســت مولعــًا بالتصويــر” عبــس كوفاِلْتــس، وارتخــى جســمه، وهــدَّ

ســأل كوفاِلْتــس، “لمــاذا كان عليــك أن تقضــي عليــه فــي األدغــال” ابتســم ســانيتش، وأجابــه: “أردنا اإلجهاز 

عليــه، لكــن الشــرطي اســترحمنا. مــرة أخــرى، كل شــيء يســير نحــو العــراك، خــرج ليكــوف مــن مجمــع 

الطهــاة يحمــل قدريــن، ونظــر إلــى كوفاِلْتــس بامتعــاض، ثــم وضــع القدريــن علــى المنضــدة. “كلــوا”، قــال 

بهــدوء، “أردت أن أقــدم لكــم مــا يشــبه العصيــدة”. راح ليكــوف يمســح يديــه بســرواله، فتراجــع كوفاِلْتــس، 

وقــد ُبــح صوتــه: “لمــاذا ينتهكــون االنضبــاط؟! هنــاك مراســل ينتظــر منــذ ســاعة، وهــم يلعقــون الماعــق 

ــوب. أرســلوا شــابًا يافعــًا اســمه فيكتــور، كان غليبــوف حاضــرًا.  هنــا”. كان المراســل جالســًا تحــت شــجرة تنُّ

لــم ألحظــه فــورًا، يقــرأ صحيفــة علــى مــا يبــدو، كان يســترق الســمع. أخــذ المراســل يطــرح أســئلة عاديــة 

علــى ســانيتش، “فــي أي صحيفــة تعمــل؟” ســألت فيكتــور، هــل تعمــل فــي “كراســنايا زفيــزدا “  أم فــي 

“برافــدا”  مــا نــوع العدســة الموجــودة لديــك؟ هــل أنــت مــن موســكو؟” فتــح المراســل فمــه دهشــًا، فــي 

ــل، إنهــا علــى األرجــح  ــم أر مثلهــا مــن قب ــرا.  ل ــور بالكامي حيــن حــدق غليبــوف فــي وجهــي، انشــغل فيكت

أمريكيــة راح فيكتــور يقلــب الكاميــرا بيــن يديــه بحماقــة، أخــذ يجمــع المعــدات، عمومــًا بــدا حزينــًا. وبينمــا 
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مضــى غليبــوف إلــى المقــر الرئيســي، اختفــى كوفاِلْتــس، وذهبنــا نحــن إلــى مخبئنــا. “ســنذهب غــدًا إلــى 

الشــمال، راح ســانيتش يثرثــر وهــو يحــدق بالغيــوم، “الطقــس غيــر مفهــوم” لقــد تحطمــت طائــرة مقاتلــة، 

ربمــا مــن طــراز “هينــكل” كمــا أخبَرنــا واحــد مــن الســكان المحلييــن، يجــب معاينتهــا. فــي الواقــع، قــد تكــون 

فاشــية، أو وطنيــة. أمرنــا غليبــوف بالذهــاب والتحقــق، هيهــات أن يســبقنا النازيــون، آخــر مــرة، ذهبنــا فيهــا 

لمعاينــة طائــرة، كانــت رائعــة، فقــد تحطمــت طائــرة الشــحن األلمانيــة، المهــم أال يخذلنــا الطقــس”... 

ــا بعــدم  ــا باشــا النحيــل هــذا فائــدة جمــة، إن قرارن ــا، “بالمناســبة، لقــد أفادن لحــس ســانيتش شــفته العلي

قتلــه كان صائبــًا، اتضــح أنــه كان يعمــل فــي ســاحة شــحن تابعــة للخطــوط الحديديــة، ورســم هــذا المخلــوق 

الفاشــي البرنامــج اليومــي الــذي تذكــره”. 

كان الجنــرال يســتقلُّ ســيارة “هــورش” عاديــة، ثــم انضمــت إليــه ســيارة مــع جنــدي يحمــل رشاشــًا، ثــم 

ظهــرت ســيارة أخــرى، “أخبرنــي القائــد أنــه يمكنكــم أن تطلعونــي علــى كل شــيء”. تنفــس فيكتــور، “أي أن 

تأخذونــي فــي جولــة فــي المعســكر. كنــت أريــد أن أكتــب مقــااًل عنكــم، واآلن، علــى مــا أعتقــد، ســيكون 

مقــااًل طويــًا، أو سلســلة مــن المقــاالت الطويلــة”.  

الفصل الرابع

ــق مــن جهــة قواتنــا، مــن الشــرق، لــم أعرهــا اهتمــام، لقــد كانــت الســماء  ظننــت أنهــا طائراتنــا. الحــت تحلِّ

فــي اآلونــة األخيــرة مليئــة بالحركــة، فاعتدنــا علــى أال نرفــع رؤوســنا. فــي صبــاح ذلــك اليــوم رحــت أراقــب 

النــور، ارتفعــت الشــمس، انطلقــت صافــرات اإلنــذار متأخــرة، بعــد فــوات األوان، بــدأت المدافــع الرشاشــة 

مــن العيــار الثقيــل تمطــر الرصــاص، انطلقــت مدويــة بالقــرب مــن الجســر حيــث تمركــزت البطاريــة المضــادة 

للطائــرات. اســودت الســماء نتيجــة االنفجــارات، لكــن الســرب حافــظ علــى وضعــه، وانفصلــت عنــه طائــرات 

ــت أســفل بطونهــا. هــوت الطائــرات بســرعة كبيــرة نحــو المــاء انقضــت علــى الجســر، وبعــد  صغيــرة، وتدلَّ

ثانيــة اهتــزت األرض، فتحــت عينــي، كانــت المدينــة نائمــة، لــم يســتيقظ الســكان بعــد، لــم يدركــوا مــا 

فــت االنفجــارات  يحــدث، لــم يهــرب أحــد، ولــم ينــج أحــد، صمتــت البطاريــة الرابضــة عنــد الجســر، وتوقَّ

ــة الثانيــة. اســتمرت المدافــع الرشاشــة فــي  فــي الســماء، ثــم اســتدار ســرُب القاذفــات وعــاد فــي الجول

مقاومتهــا، لكــن الطائــرات لــم تلتفــت إليهــا، وانتشــرت ببــطء فوقنــا، انهمــرت القنابــل علــى األرض مــرة 

أخــرى، فارتجــت ارتجاجــًا عظيمــًا، فقفــزت، وســقطت، ثــم حاولــت النهــوض، وانقذفــت عــوارض الفــوالذ 

تتراقــص تحتــي، كان الموقــف مرعبــًا رأيــت طائــرة مقبلــة نحــوي مــن جهــة الشــمس، انخفضــت الطائــرة 

قريبــًا مــن األســطح، واختفــت بضــع ثــوان عــن نظــري، ثــم ومضــت فــوق رأســي تلــك القنبلــة. إنــه الشــتاء. 

خرجــت إلــى الشــارع، وكــدت أســقط. كان الثلــج متراكمــًا وكثيفــًا، ارتفاعــه يصــل إلــى الركبــة تقريبــًا، أصبــح 

العالــم مختلفــًا. كل مــا كتبــه بوشــكين صحيــح، فــي الواقــع. “أنــا أكــره الثلــج األول!” صــاح ســانيتش مــن 
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الداخــل. أمــا أنــا ال يهمنــي الثلــج األول.  

فــي أثنــاء الــدروس السياســية كنــا أنــا وســانيتش نختــار زاويــة بعيــدة نختبــئ فيهــا، ونلعــب لعبــة الدامــا أو 

ــه اليــوم  ننــام تمامــًا. اليــوم بــدأ غليبــوف بالفيزيــاء، عــادة يبــدأ بالجغرافيــا، مــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة، لكنَّ

بــدأ فجــأة الحديــث عــن الكهربــاء، كيــف اخترعوهــا منــذ زمــن بعيــد، قبــل مئــة عــام فقــط، اخُتــرع التلغــراف، 

عمومــًا، الكهربــاء مفيــدة، يعالجــون المرضــى النفســيين بالكهربــاء، وفــي أمريــكا يعدمــون المجرميــن 

بالكهربــاء. فــي البدايــة، لــم أفهــم الملــل لــدى غليبــوف، وال هــذه الــدروس، اعتقــدت أن هــذا كلــه هــراء 

تمامــًا: الحــرب تــدور رحاهــا، وهــو يحدثنــا عــن ُزَحــل، الحقــًا لمــا صــار ســانيتش يقاطعــه، حيــن يكــون مزاجــه 

غيــر معكــر، صــرُت أنــا نفســي أفكــر. الســلطة الســوفيتية هــي الســبب: جــاء النازيــون، ولــم تســقط، بــل 

ازدادت قــوة. 

الفصل الخامس

ثمــة طفــل يســير فــي الحقــل. يحمــل ســلة، يجمــع زنابــق الثلــج والبطاطــا. “هــل نســأله؟” أومــأت برأســي 

ــص مــن الســاح بطريقــة أخــرى  باتجــاه الولــد. “ال، لــن نســأله، قــد يكــون حفيــد المختــار؟ ينبغــي التخلُّ

فليســقط الســاح” قــال لــي “إذا عثــروا عليــه، فســيقتلوننا فــورًا”. أخرجــت مسدســي، فــي حيــن أخــرج 

ــه فــي كيــس مــن القمــاش،  ســانيتش مسدســيه االثنيــن والطلقــات وقنبلــة يدويــة، ثــم وضعنــا ذلــك كلَّ

وأخفينــاه تحــت شــجرة بتــوال. “أمامنــا ثاثــة أيــام مــن التخبــط فــي الوحــل حتــى نصــل إلــى المطــار” قــال، 

“األفضــل قضــاء الليــل بشــكل طبيعــي، وســيكون لدينــا مزيــد مــن الوقــت كــي تتجمــد عظامنــا مئــة 

مــرة أخــرى”. اقتــرب الفتــى ببــطء، ربمــا هــذه ثالــث مــرة يمشــط فيهــا الحقــل، وقــد التقــط كل شــيء 

تقريبــًا، استنشــق ســانيتش الهــواء. اقتــرب الفتــى نحــو خمســين متــرًا، خرجنــا مــن الدغــل، وحاولنــا أال نبــدو 

مخيفيــن. لــم يكــن الباحــث عــن البطاطــا خائفــًا، ولــم يهــرب، فقــد توقــف، وشــرع ينظــر إلينــا بريبــة طبعــًا. 

“مرحبــًا يــا أخ!” ابتســم ســانيتش. صراحــة، لــم يكــن يشــبه المتشــردين “هــل أنــت مــن هنــا”. أومــأ ســانيتش 

برأســه باتجــاه القريــة. “نعــم. وأنتمــا مــن أيــن” ســأل الفتــى، غيــر مبــال. “مــن روســيا”. أجــاب ســانيتش، 

“ذاهبــان إلــى عمتنــا فــي بســكوف”. “آه، واضــح إلــى بســكوف” أحنــى الفتــى ظهــره. “ال أحــد عندنــا 

يســمح بالدخــول”.  هــزَّ رأســه. “لمــاذا؟” غمــز ســانيتش. “إنهــا الحــرب، إن ســمحت بالدخــول، فســيقولون 

ــن تســمح بذلــك”. واصــل  ــى بيتكــم؟” ســأله ســانيتش. “أمــي ل ــؤوي أحــدًا”. “ممكــن أن نذهــب إل إنــك ت

ســانيتش “هــل المســافة بعيــدة إلــى أي قريــة أخــرى؟”  “أربــع ســاعات” أشــار الفتــى بإصبعــه “هنــاك 

قريــة ســتاريكوفو”. “حســنًا، دعنــا نذهــب إلــى ســتاريكوفو، ســنصلها ليــًا علــى األرجــح” بصــق ســانيتش، 

وركل التــراب المتجمــد، “عمومــًا يمكنكمــا الذهــاب إلــى الرســام” قــال الفتــى فــي إثرنــا. اســتدار ســانيتش. 

“يعيــش وحيــدًا. فــي الماضــي كان يســتقبل الجميــع بيتــه علــى مشــارف القريــة، ســتريانه فــورًا، ولكــن 
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اطرقــا البــاب فتــرة طويلــة”. اتجهنــا نحــو القريــة، عبرنــا الحقــل، وبينمــا أخذنــا نســير ببــطء فــي األخاديــد راح 

ــص الطريــق، كل شــيء واضــح، ثمــة آثــار. األلمــان ال يمشــون تقريبــًا: يتنقلــون إمــا علــى متــن  ســانيتش يتفحَّ

الشــاحنات، وإمــا بالدراجــات الناريــة، ونــادرًا علــى عربــات، الشــتاء، عمومــًا، الشــتاء ليــس وقتــًا مريحــًا جــدًا، 

ــة مباشــرة. طمأننــي ســانيتش: “ال  ــد، نصبــت أمــام مدخــل البناي أشــار ســانيتش بعصــا. ثمــة مشــنقة أكي

ترتعــش، لــم يشــنقوا هنــا أحــدًا بعــد” أشــعر بالتقيــؤ. “لــم يشــنقوا أحــدًا هنــا، كــرر ســانيتش لمــا مررنــا أمامهــا، 

“نصبوهــا ليخيفــوا النــاس” دخلنــا القريــة، ال أحــد. ال، ثمــة أشــخاص تشــعر بوجودهــم، لكنهــم يختبئــون. ال 

يوجــد رجــال البتــة، ثمــة نســاء، وأطفــال، وعجائــز، كمــا هــو الحــال فــي أي مــكان آخــر قريــة صغيــرة. يبــدو 

أننــا وصلنــا. كان منــزل الرســام منفــردًا. شــق ســانيتش طريقــه إلــى المنــزل، وراح يطــرق البــاب بصبــر مضــى 

وقــت طويــل ولــم يفتحــوا، ثــم ُفتــح البــاب مواربــًا علــى نحــو غيــر متوقــع، يبــدو أن صاحــب البيــت يقــف 

ويســتمع إلــى مــا نقولــه عنــه، أو ربمــا خائــف أن يفتحــه لشــخص غريــب اآلن؟ نعــم، ال ســيما أننــا فــي أراض 

ــه فتــح. رجــل مســن تمامــًا، نحيــل، ال شــيء يشــي بأنــه رســام. قــال ســانيتش، “لقــد ضللنــا أضعنــا  محتلــة. لكنَّ

ــه يمكننــا قضــاء الليلــة هنــا؟”  راح الرســام يحــدق بســانيتش،  الطريــق، وأمســى الوقــت متأخــرًا، أخبرونــا بأنَّ

لســبب مــا لــم ينظــر إلــي. لقــد قــرر مــن األكثــر خطــورة. لــدى جميــع هــؤالء الرســامين ســرعة بديهــة. 

“ادخــا” قــال لنــا، هنــا عتمــة لمــن لــم يألــف المــكان. اختفــى خلــف البــاب المنخفــض، ودخلنــا فــي إثــره. 

لت إنــارة عبــر فجــوة إلــى الظــام الــذي يلفنــا، والحــت منهــا يــد تحمــل شــمعة.  ت فصــاالت البــاب، تســلَّ صــرَّ

ادخــا، قــال الرســام، تفضــا. اختفــت اليــد، وفتــح البــاب علــى مصراعيــه، فانبعــث الــدفء ورائحــة زيــت عبــاد 

الشــمس مــن داخــل المنــزل. ثمــة شــمعة واحــدة، وضعهــا الرســام وســط المنضــدة، ولــم يطفئهــا، كمــا 

قــة علــى الجــدران قاتمــة وغيــر  بــرزت المشــاعل مــن الجــدران علــى ارتفاعــات مختلفــة، توجــد لوحــات معلَّ

هــا فــي صحفتيــن. تــزداد الرغبــة فــي  مفهومــة أحضــر الرســام عصيــدة فــي قصعــة فوالذيــة مليئــة، ثــم صبَّ

ــة. لقــد غلبنــي النــوم  ــام فــوق حجــرة التدفئ ــأن نن ــا الرســام ب ــاءب، فنصحن ــا نتث النــوم بعــد الطعــام، أخذن

فــورًا، واســتيقظت معانيــًا مــن األلــم، أردت أن أوقــظ ســانيتش، لكننــي لــم أعثــر عليــه، وجــدت أغطيــة جلــد 

مــة. فتحــت عينــي بحــذر، فرأيــت الرســام وســانيتش يجلســان حــول المنضــدة متقابليــن، بينهمــا  الغنــم مكوَّ

أشــكال صغيــرة، مثــل لعبــة الشــطرنج. “ال مفــر” قــال الرســام بأســف، طالمــا يوجــد أبطــال، فســيكون 

هنــاك خونــة دائمــًا هــذا قانــون”. “غيــر صحيــح” اعتــرض ســانيتش، “فــي معســكرنا ال يوجــد خونــة إطاقــًا”. 

لمــاذا هــو مهتــم ويصــرح علنــًا؟ فــي مســألة الخونــة والمعســكر. إنــه يعتــرف مباشــرة أمــام شــخص غريــب 

أنــه عضــو فــي معســكر للفدائييــن، تدانــى هامســًا مــن وراء الموقــد ومــن الســقف، حملنــي علــى النعــاس، 

فانزلقــت عائــدًا إلــى النــوم.

انشــطر النــور إلــى حــزم منفصلــة، كان ســانيتش مســتلقيًا علــى مقعــد. “دعنــا نخــرج مــن هنــا” اقتــرح 

ح ســانيتش بيــده، “لقــد جمــع لنــا كل مؤونتــه، وأهدانــا معطفــه الفــرو،  ســانيتش. “مــا معنــى ذلــك؟” لــوَّ
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وخــرج كــي يحضــر لنــا شــيئًا مــا، وهــو ال يــكاد يقــف علــى قدميــه، ال يجــوز نهــب مثــل هــذا اإلنســان. دعنــا 

نذهــب”. وفــي غضــون عشــر دقائــق كنــا نســير علــى الطريــق.  

الفصل السادس

“مــن هنــا، ينبغــي أن نكــون أكثــر حــذرًا، هنــا تبــدأ األراضــي التــي يحتلهــا الفاشــيون”. تثــاءب ســانيتش. لــم 

تكــن األراضــي التــي يحتّلهــا الفاشــيون تختلــف عــن أراضينــا. الطــرق نفســها، وأشــجار التنــوب نفســها، 

جلســنا بيــن أشــجار الصنوبــر الصغيــرة بحيــث ال ُنــرى فــي مخبئنــا، أخــرج ســانيتش علبــة لحــم، وضغــط علــى 

ــو يفتحــون جبهــة ثانيــة كان مــن  ــات، مــن األفضــل ل ــا المعلب غطائهــا، “األميركيــون الطيبــون يرســلون لن

هنــا غليبــوف إلــى الطريــق الســريع” قــال ســانيتش، “لــم يكــن مزاجــه حســنًا. بصراحــة،  المفتــرض أن يوجِّ

كان خائفــًا”. اســتغرق ســانيتش فــي التفكيــر، “األمــر بســيط. الفاشــيون... أنــواع مختلفــة، مــن حيــث الضــرر، 

ثمــة فاشــيون ينبغــي القضــاء عليهــم أواًل بــأول: عناصــر األمــن، وفرســان الوحــدات الخاصــة، والطيــارون، 

ورمــاة المدفعيــة، ويوجــد آخــرون، ليســوا فاشــيين تمامــًا. لنأخــذ ســتالينغراد. كل الفاشــيين الحقيقييــن 

يتركــزون اآلن هنــاك. أمــا هنــا، فلدينــا مختلــف أنــواع التافهيــن الصغــار: أفــراد شــرطة، جنــود، هــؤالء لــم 

ح ســانيتش بقبضتــه وقطــب حاجبيــه بحــدة. ظهــر  وهــم إلــى الجيــش”. إنهــم قادمــون، األوغــاد. لــوَّ يضمُّ

مــا وحشــان  ألمانيــان يمشــيان علــى الــدرب الضيــق. فــي الواقــع، همــا ال يشــبهان األلمــان علــى اإلطــاق، إنَّ

حقيقيــان مــن وحــوش الغابــات، ال يمكــن تحديدهــا. يحمــان بندقيتيــن قصيرتيــن. لــم ألحــظ كيــف تناولــت 

مسدســي، واســتهدفت مــن فــي أقصــى اليميــن. أمســك ســانيتش مقبــض المســدس، هــز رأســه، “ليــس 

ح بيــده. صــارا  اآلن” قــال هامســًا. أبعــدت الســاح صفــر ســانيتش. رد األلمانــي الجــواب صفيــرًا أيضــًا، ولــوَّ

يلوحــان لنــا.  هــؤالء فاشــيون. إنهــم... هــم... كا، لقــد فهمــت أنــه مــن األفضل اســتراتيجيًا أن نصبر عليهم، 

ومــن األفضــل أن نضربهــم الحقــًا ضربــًا مباشــرًا وبعنــف، ثــم نقتــل كثيريــن منهــم، راح األلمانــي الواقــف 

فــي الممــر يــراوح مكانــه، وينظــر حولــه، شــق الثانــي طريقــه عبــر الثلــج، أمــا ســانيتش فوقــف متأهبــًا، لــوح 

األلمانــي اقتربــا معــًا مــن شــجرة الصنوبــر، وألقــى األلمانــي حقيبتــه، فرنــت الذخائــر فــي داخلهــا، وكذلــك 

القنابــل اليدويــة. أخــرج ســانيتش زجاجــة ســاموغون، وغرزهــا فــي الثلــج. ســحب األلمانــي الزجاجــة مــن 

الثلــج، ونــزع ســدادتها الفليــن، ثــم جــرع جرعــة، فجحظــت عينــاه، ثــم عــب جرعــة أخــرى، ألقــى األلمانــي 

نظــرة منتشــية علــى كيســينا. قطــب ســانيتش حاجبيــه. أفــرغ األلمانــي حقيبتــه. ثمــة مــا يقــارب عشــر 

ــدرس  ــل أخــرى، وعــَدة علــب مــن طلقــات الرشــاش، ومسدســات وطلقــات لهمــا. شــرع ســانيتش ي قناب

المقتــرح. وضــع القنابــل اليدويــة جانبــًا، وفــي المقابــل وضــع زجاجــة. لــم يســاوم األلمانــي مــرة أخــرى، كمــا 

ــه لــم يســتطع مقاومــة اختبــار الســاموغون. أخــرج ســانيتش علبــة اللحــم. فمســح األلمانــي شــفتيه. أومــأ  أنَّ

األلمانــي بجديــة، فــي حيــن أخــذ ســانيتش يفــرز الطلقــات، أخــذ الفاشــيان يجمعــان علــب اللحــم. تواصلــت 
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المبادلــة. “صادفنــا فاشــيين غيــر جشــعين” قــال ســانيتش، يبــدو، أنهمــا يعمــان فــي المستشــفى، ينزعــان 

األعضــاء مــن الجثــث. لديهــم الكثيــر مــن الجثــث، وهمــا يطلبــان الطعــام. ناولنــي حقيبــة الظهــر األصغــر، 

ومضينــا باتجــاه معســكرنا. وتوجهنــا مباشــرة إلــى غليبــوف. قــدم ســانيتش تقريــرًا عــن الوضــع. 

الفصل السابع

“نذهــب إلــى بيتنــا!” منَحنــا غليبــوف إجــازة. لمــاذا أنــت جالــس” أنزلــت ســاقي عــن الســرير. كان ســانيتش 

قــد ارتــدى مابســه، وراح يعبــئ حقيبتــه القماشــية. “لمــاذا تجلــس؟” وكزنــي ســانيتش فــي كتفــي. مــن 

األفضــل عــدم إزعــاج ســانيتش، حزمــت أمتعتــي بســرعة. حســنًا، ألذهــب فــي زيــارة، بــداًل مــن أن أجلــس 

هنــا أســبوعًا كامــًا. فــي البدايــة نحــو الشــمال عبــر المســتنقع، نتزحلــق بيــن التــال فــوق الجليــد، داهمتنــا 

علــى الفــور عاصفــة ريــح هوجــاء. تعجــز ســرية بــل فصيــل عــن عبــوره. لــزم ســانيتش الصمــت، وراح ينظــر 

إلــى مختلــف الجوانــب، “توجــد هنــا قريــة... كانــت موجــودة هنــا ســابقًا ثمــة صــوت أنيــن، كأنَّ أحــدًا يبكــي”. 

قــال ســانيتش، صعدنــا إلــى أعلــى هضبــة، ورأينــا مــن أيــن يأتــي صــوت الصريــر، إنهــا رافعــات المــاء. اتجهنــا 

صــوب منــزل هرمــي، لــم ندخــل المنــزل، بــل صعدنــا إلــى العليــة، إذ وضــع ســانيتش ســلمًا، وأمرنــي أن أشــقَّ 

طريقــي إلــى الداخــل، هنــاك، تنــاول ســانيتش شــمعة مــن الموقــد وأضاءهــا. ووضعهــا علــى األرض بيننــا. 

أخــذت أراقــب العاصفــة الثلجيــة، وهــي تشــقُّ طريقهــا إلــى المدخنــة، وتهمــس فــي الشــقوق، وتتمتــم 

فــي اآلذان، ثــم تعبــت وهــدأت، لكننــي لــم أغــُف بســبب مــا ســمعته. لــم نكــن وحدنــا بــا شــك، كانــت تلــك 

الخطــوات غريبــة نوعــًا مــا، خطــوات مدروســة بعنايــة، قــررت أن أوقــظ ســانيتش، لكننــي أدركــت فجــأة أنــه 

مســتيقظ. “يســير، ويتابــع ســيره”، همــس ســانيتش، “مــن الــذي يســير؟” ســألته هامســًا أيضــًا. لــم يجــب، 

اســتلقينا صامَتيــن، ورحــت أصغــي إلــى مــا يحــدث فــي الخــارج. مــرَّ زمــن طويــل... قــال ســانيتش، “كأنــه لــم 

يكــن مســموعًا، لكنــه عــاد اآلن مــرة أخــرى”. تثــاءب ســانيتش، وأخــذ يتحــدث بصــوٍت عــاٍل، ثــم بصــوت أعلــى 

عمــدًا الطقطقــة اآلن عكســيًا فــي اتجاهنــا، “ابتعــد!” صــرخ ســانيتش فجــأة. نهــض فجــأة، وتعثــر بشــيء 

ــة  مــا، راح يرتجــف، ويصيــح “ابتعــد عنــي، أيهــا الوغــد!” صمــت ســانيتش فجــأة، وخيــم الهــدوء علــى العليَّ

مــن جديــد، أشــعل ســانيتش القداحــة “لــن يدعنــا ننــام هــذا الدابــة” فــرك ســانيتش أنفــه، وقــال علــى الفــور: 

“ال بــأس، اقتــرب الصبــاح، وســينتهي كل هــذا، ســنصل إلــى بيتنــا قريبــًا. تعلــم أمــي”.  

الفصل الثامن

فــي الصبــاح الباكــر شــربنا الشــاي الســاخن الحلــو مــع القطائــف، راحــت أم ســانيتش تضــج بالمغرفــة منــذ 

الصبــاح، حيــن اســتيقظنا كانــت رائحــة الفطائــر تعــم المنــزل، أوقــد ســانيتش النــار تحــت الســماوار، أمــا أمــه 

فقــد فرشــت المائــدة، أطلــت الفتاتــان الصغيرتــان، ليــدا وفاليــا، مــن الغرفــة المجــاورة، هددتهمــا األم 

بقبضتهــا، فأخذتــا تضحــكان وتكركــران بطنيهمــا. فــي حيــن صفــر ســانيتش لهمــا، لكنهمــا اســتمرتا بالضحــك 
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بصــوت عــاٍل، لــم تســأل األم أي ســؤال؛ أدهشــني ذلــك أيضــًا. اعتقــدت أنهــا ســتعذبنا بأســئلتها عــن حياتنــا، 

وعــن آخــر األخبــار، وعــن الحــرب، إنمــا لســبب مــا لــم تكــن مهتمــة، ولــم تحدثنــا بأخبارهــا. فــي البدايــة لــم 

أفهــم، ثــم خمنــت: لقــد قــدم ابنهــا مــن الحــرب فلمــاذا تمــأ الوقــت بالحــرب؟ لقــد قــررت خلــق واحــة 

ســام، ونجحــت. 

الفصل التاسع

طبعــًا، أنــا لــم أغــُف، أمــا ســانيتش فقــد راح يشــخر. رحــت أفكــر: هــذا أول قطــار يأخذوننــي لإلغــارة عليــه، 

قبــل ذلــك كنــت أشــارك فــي عمليــات االســتطاع، باإلضافــة إلــى عمليتيــن صغيرتيــن، أمــا اآلن فقطــار 

بكاملــه! جلســنا طــوال اليــوم فــي مكتــب غليبــوف نفكــر.

الذ ســانيتش بالصمــت، وراح يمشــي بهيئــة جديــة، وتفحــص األســلحة مرتيــن. الجميــع كانــوا ينتظــرون 

أمــرًا مــا، يبــدو أن زمنــًا هامــًا قــد أزف: الهجــوم، الجيــش يســتعد للتقــدم نحــو الغــرب، ونحــن نســتعد 

ــًا لباســًا خفيفــًا، حــل  ــادة لحضــور اجتمــاع، أطــل كوفاِلْتــس مرتدي لدعمــه. مضــى ســانيتش إلــى مقــر القي

ــًا.  المســاء، ولــم ُيســمع أي صــوت فــي الخــارج، شــعرت بألــم طفيــف فــي ســاقي وظــل ســانيتش صامت

طرقــوا البــاب. فــي الثالثــة صباحــًا أخــذ كل فــرد باإلضافــة إلــى أســلحته والذخيــرة حقيبــة ظهــر مليئــة 

بالمتفجــرات. بلــغ عــدد مجموعتنــا عشــرة أشــخاص، إذا ُأغفلنــا أنــا وســانيتش مــن الحســاب. جميعنــا شــبان، 

باســتثناء شــينيكوف، الــذي تجــاوز األربعيــن إنمــا األمــر مــن دونــه مســتحيل تمامــًا، ألنــه خبيــر بالمتفجــرات. 

الجميــع يحملــون حقائــب الظهــر، بمــن فيهــم غليبــوف، اثنــان فقــط كانــا خفيفيــن: كوالكــوف الــذي يحمــل 

بندقيــة قنــص، وكوفاِلتــس لمــاذا ســار كوفاِلْتــس خالــي الوفــاض... ربمــا ثمــة ســبب أيضــًا. تحركنــا بســرعة 

ــا فــي الغابــة، وســرنا مــرة أخــرى  كبيــرة. مشــينا فــي الليــل وفــي الصبــاح الباكــر، أمــا فــي النهــار فقــد كمنَّ

فــي المســاء، وفــي الصبــاح وصلنــا إلــى الهــدف. “ســنقطع المســافة المتبقيــة بصمــت”، قــال ســانيتش، 

الكيلومتــران التاليــان لــم يكونــا ســهلين، لــم تقتــرب مجموعــة االســتطاع مــن الســكة الحديديــة، فالطريــق 

غيــر واضحــة، والثلــج ســميك جــدًا، يصــل فــي بعــض األماكــن حتــى الخصــر تقريبــًا. كنــا نســير وراء الجميــع، 

مــع ذلــك، أمســك ســانيتش بحزامــي وراح يســحبني وراءه، وحيــن اقتربنــا مــن النهايــة تنــاول حقيبتــي، 

ألننــي لــم أعــد أســتطيع الزحــف مــع حقيبــة الظهــر. توقفنــا علــى بعــد ثاثيــن متــرًا علــى هضبــة بيــن 

األشــجار، كانــت ســكة الحديــد تلمــع فــي األســفل، أومــأ غليبــوف برأســه، فبــدأت المجموعــة تباعــد بيــن 

صفوفهــا فــي صمــت، كل واحــد يعــرف مهمتــه. وضــع ســانيتش إصبعــه علــى شــفتيه، وأومــأ برأســه إلــى 

اليســار، تحــرك أواًل وأنــا تبعتــه. لقــد شــق طريقــه بشــكل غريــب محــاواًل عــدم االقتــراب مــن أشــجار الصنوبر، 

وبــدا حــذرًا، تابعتــه خطــوة خطــوة، بقينــا وحدنــا. اختــار ســانيتش مكانــًا مناســبًا بيــن شــجيرات ملتفــة، ثــم 

بــدأ يحفــر خندقــًا فــي الثلــج، وكذلــك أنــا. أنجــز ســانيتش عملــه قبلــي، كان خندقــه أكثــر راحــة، وشــرع ينظــر 
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بالمنظــار. “انظــر اآلن إلــى األمــام مباشــرة” ناولنــي ســانيتش المنظــار الثانــي، أخــذت انظــر: ســكة حديــد، 

وســاتر ترابــي، كل شــيء كمــا هــو مطلــوب: المســافة إلــى الجســر ليســت بعيــدة، ســيختبئ الفدائيــون 

األنصــار فــي األحــراش. ظهــر القطــار، وهــو قاطــرة قديمــة، تدفــع أمامهــا عربتيــن مفتوحتيــن مملوءتيــن 

بقطــع مــن الســكك، والصناديــق المعدنيــة، واألســطوانات الحديديــة والعجــات، “دائمــًا يرســلون قبــل 

القطــار الرئيــس قطــارًا فارغــًا”، أوضــح ســانيتش، “الســتطاع الخــطِّ تحســبًا ألي أمــر مجهــول، ربمــا ثمــة 

قنبلــة مزروعــة؟ وهــذه العربــات ال تحمــل شــيئًا مهمــًا”. أخــذ ســانيتش يتحــدث عــن الدبابــات وحســاباتها، 

وعــن حقيقــة أنــه يرغــب فــي إســقاط طائــرة “فوكــر” لكنــه ال يســتطيع الحصــول علــى الســاح المناســب”. 

عــا ضجيــج اصطــكاك العربــات بالســكة، وبعــد دقيقــة ظهــرت عربــة مقطــورة. “إنهــم يتحققــون مــرة 

أخــرى” أوضــح ســانيتش، يرســلون عربــة مقطــورة خاصــة أمــام كل قطــار مهــم، وإذا رأوا أي أثــر علــى 

طــول الطريــق، فإنهــم ينزلــون ويفتشــون الغابــة”. أخــذت العربــة المقطــورة تهتــز أمامنــا، فيهــا ثاثــة 

ألمــان، مســحوا منطقتنــا بالمنظــار نحــو دقيقتيــن. وتنــاءى صــوت التكتكــة علــى طــول الســكة، فــي هــذه 

يكوف مــع فريقــه مــن تحــت أشــجار عيــد الميــاد، كان فتيــل بيكفــورد الصاعــق يتدلــى  اللحظــة ظهــر شــينِّ

علــى كتفــه، فضــًا عــن أنــه كان يحمــل بيــده صندوقــًا خشــبيًا ولغمــًا، فــي حيــن كان الباقــون يحملــون 

األلغــام  ومجــارف ســبر قصيــرة، قــام الجميــع بعملهــم بســرعة ورشــاقة. زرعــوا األلغــام علــى طــول الســاتر 

يكوف الــدارة، وســوى اآلثــار بحــذر  الترابــي، وســووه بســرعة. وبينمــا تراجعــوا الواحــد إثــر اآلخــر، أغلــق شــينِّ

ــا  يكوف، علين بالمجرفــة، ومــوه فتيــل بيكفــورد، لقــد قــام بــكل ذلــك ببراعــة ودقــة معلــم. اختفــى شــينِّ

االنتظــار. الح القطــار الرئيــس، لــم يكــن مثلمــا تخيلتــه. فقــد كنــت أنتظــر علــى األقــل قطــارًا مدّرعــًا بــدروع 

ســوداء، معــززا بالصلبــان المعدنيــة، ومدججــًا باألســلحة الناريــة ولكــن ظهــرت عربــات شــحن عاديــة، تضــج 

ــم تبعــث أي عائــم  ــم منصــات مغطــاة بالقمــاش المشــمع. ل ــات مباشــرة، ث فــي المقدمــة، تليهــا العرب

رعــب، فقــد كانــت أشــبه بفَيلــة يغطيهــا قمــاش واٍق مــن المطــر، كان القطــار، خافــًا للقطــارات التــي 

ــدون، يحلمــون بتنــاول  ســبقته تمامــًا، يســير بســرعة زائــدة إلــى الجبهــة. يجلــس فــي كل عربــة حــراس متجمِّ

ت العربــات، شــاهدت وجــه  شــراب ســاخن، والوصــول قريبــًا إلــى المحطــة، وبينمــا اقتــرب القطــار، اهتــزَّ

الســائق عالــي التركيــز، وهــو يصــرخ بأمــر مــا إلــى الميكانيكــي، قفــز كوفاِلْتــس مــن مــكان مــا، ربمــا مــن 

تحــت الثلــج تمامــًا، لــم يكــن يشــبه نفســه: اختفــى كل جمالــه ونعومتــه، كان وجهــه يقطــر غضبــًا، يحمــل 

بيديــه لوحــًا طولــه يقــارب متــرًا ونصــف المتــر، ُثبتــت عليــه المتفجــرات. انقــض كوفاِلْتــس علــى القطــار 

عبــر الثلــج، فاحظــه حــراس العربــة علــى الفــور، ومــا إن ســحب حــارس العربــة الرشــاش حتــى أرخــى يديــه 

ــه القنــاص كوالكــوف.  مباشــرة، لقــد اخترقــت رصاصــة كتفــه، وســقط بيــن العربــات تحــت العجــات، إنَّ

أطلــق الميكانيكــي الصافــرة، وســقط حــارس آخــر، فانتبــه باقــي الحــراس، وبــدؤوا يطلقــون النــار علــى 

كوفاِلْتــس، إنمــا لــم يعــد بإمكانهــم إيقافــه.   قفــز كوفاِلْتــس إلــى قضبــان الســكة الحديديــة، ورمــى قنبلــة 
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أمــام العربــة األولــى، ثــم ابتعــد وغــاص فــي الثلــج، أمــا األلمــان فراحــوا يطلقــون عليــه النــار بغــزارة ويــأس، 

لكنهــم لــم يصيبــوه. وحيــن شــرع كوفاِلْتــس يتدحــرج، صــدر صــوت انفجــار، اصطدمــت العربــة األولــى بحاجــز 

غيــر مرئــي، وتطايــر حطــام الحديــد، وتضعضــت العربــة الثانيــة مثــل األكورديــون، وخرجــت القاطــرة عــن 

ــات. كانــت الصدمــة أقــوى  ــة والدباب ــة واحــدة، فصدمتهــا مــن الخلــف العرب ــًا. وتســمرت لثاني الخــط جانب

مــن االنفجــار: أصبحــت عربــة الوقــود أثــرًا بعــد عيــن، وانســاب الفحــم كالنافــورة، ســاد صمــت مطبــق. 

تاشــت أصــوات تكســير المعــادن، ولــم تطلــق قذيفــة أو رصاصــة. ثمــة صــراخ فــي العربــة التــي ســقطت، 

ُســِمعت شــتائم باأللمانيــة وزعيــق، ثــم بــدأ تحطيــم النوافــذ، وراح النــاس يخرجــون. ضغــط ســانيتش علــى 

يــدي وهــز رأســه: “ال تطلــق النــار، ال يــزال الوقــت مبكــرًا، يجــب أن ننتظــر حتــى يخــرج الجميــع” انتظرنــا. 

غيــر أن إطــاق النــار قــد بــدأ، إنمــا فــي الحقيقــة ليــس مــن جانبنــا، لقــد وقــف أحــد الحــراس علــى قدميــه، 

وراح يطلــق النــار مــن بندقيتــه فــي مختلــف االتجاهــات بــا هــدف، ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى ســقط 

فــي الثلــج أســفل الســاتر الترابــي. تعالــى الصيــاح فــي العربــة، وخــرج الفاشــيون مــن النوافــذ والحجــرات 

الفاصلــة بيــن العربــات بأعــداد كبيــرة. صفــر غليبــوف، بصــوت عــاٍل، ثبــت الرشــاش أســفل أذنــي، ولــم أعــد 

ــار برشــقات  منــي ســانيتش أن أطلــق الن ــاد. علَّ ــًا، ثــم ضغطــت علــى الرشــاش، وحــررت الزن أرى شــيئًا تقريب

قصيــرة، نظــرت بمحــاذاة محيــط األهــداف، فرأيــت عربــة الفاشــيين مرســومًا عليهــا صليــب معقــوف، صــرخ 

ــاد. اســتمر ســانيتش فــي  ســانيتش مــن مــكان مــا، وضربنــي علــى ظهــري، فخمنــت قصــده، وحــررت الزن

إطــاق رشــقات قصيــرة، تطايــرت الخراطيــش فــوق رأســي، وشــاهدت األلمــان يســقطون، ويتدحرجــون 

ــار، ولكنــي لــم أر اآلخريــن.  علــى الثلــج، فــا ينهضــون. طبعــًا، ليــس ســانيتش وحــده الــذي كان يطلــق الن

اســتمرت المعركــة. مــع ذلــك، تمكــن كثيــرون مــن الخــروج مــن العربــة: ارتمــى عــدد منهــم مذعوريــن علــى 

طــول المنحــدر، وثمــة مــن تدحرجــوا عبــر الســاتر الترابــي، وارتمــو فــي المنطقــة الميتــة، فــي حيــن اختبــأت 

فئــة ثالثــة خلــف قضبــان الســكة الحديديــة، وبــدأت بإطــاق النــار، ســرعان مــا عــاد األوغــاد إلــى رشــدهم، 

يريــدون أن يعيشــوا، والفدائيــون ال يؤخــذون أســرى، هــذا معــروف لــكل فاشــي. صوبــوا الرشــاش الثقيــل 

ــا، أراد رامــي الرشــاش الثقيــل أن يقتلنــا، فــراح يطلــق النــار علينــا، اســتبدلت مخــزن الطلقــات،  فــي اتجاهن

ــة، لكــن ســانيتش  ــدأ الرشــاش ينتفــض بيــن يــدي، تناولــت قنبلــة يدوي وحاولــت التســديد إلــى الهــدف. ب

صادرهــا منــي، فــك شــريط أمانهــا وألقاهــا. رســمت القنبلــة اليدويــة قوســًا حــادًا، وســقطت علــى العربــة، 

ثــم تدحرجــت أســفل الدبابــة وانفجــرت هنــاك. بينمــا خــرس المدفــع الرشــاش، اســتمر األلمــان الباقــون 

يطلقــون النــار، مــن دون جــدوى، لقــد أصــاب ســانيتش حيــن قــال: “لــن يصيبونــا”. ال يــزال نحــو عشــرة أو 

عشــرين شــخصًا يطلقــون النــار. ألقــى أحدهــم والعــة، فتحطمــت علــى حافــة الرصيــف، واندلعــت النيــران، 

وانتشــرت بيــن قضبــان ســكة القطــار، واصــل األلمــان إطــاق النــار، وانطلقــت الرصاصــات فــوق رؤوســنا، 

ق، وســقط إلــى األســفل، ثــم  فجــأة انداحــت األرض تحتــي، تحــت بطنــي مباشــرة، ظننــت أن بطنــي قــد تمــزَّ
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طــرت إلــى الحفــرة، واندفعــت األرض فجــأة فــي االتجــاه المعاكــس، وســويت مثــل كــرة مطاطيــة ضغــط 

عليهــا بإصبــع، صفعتنــي فــي جميــع أنحــاء جســمي: إنمــا األكثــر مــرارة أنهــا أصابــت أســناني، فامتــأ فمــي 

ــت محلهــا  ــة، حّل ــر للعرب ــاك أث ــم يعــد هن بشــظاياها فضــًا عــن الــدم، أخــذت أبصــق أســناني المكســرة، ل

حفــرة ســوداء، وحطــام الحديــد الملتــوي، وتســلل الدخــان والنيــران إلــى األشــجار. أيقنــت أن حملنــا هــذه 

ــا،  ــه هن ــم يعــد ثمــة مــا ينبغــي فعل ــد حقيقــي، ل ــًا، كمــا أيقنــت أن غليبــوف قائ ــم يكــن عبث المتفجــرات ل

أردت أن أقــول ذلــك لســانيتش، فنظــرت إليــه. لــم يكــن موجــودًا، لقــد اختفــى، ثــم ظهــر فجــأة، كأنــه قــد 

ــه محمــوم... كان رشاشــه راقــدًا  غيــر هيئتــه. يبــدو أنــه أصيــب أيضــًا بصدمــة االنفجــار، جلــس وقــال لــي إنَّ

وســبطانته فــي الثلــج. تنــاول ســانيتش مسدســه وســحب زنــاد األمــان، وناولنــي الرشــاش. شــاهدت زجاجــة 

فــي يــده مــع والعــة، أرجحهــا وألقاهــا، ثــم أتبعهــا ببقيــة الزجاجــات، فاصطدمــت بالدبابــات والعربــات، 

د ســانيتش الرشــاش،  وبقضبــان ســكة القطــار، وانفجــرت، عــا الدخــان األســود، وامتــد فــي اتجاهنــا، اســترَّ

وراح يطلــق النــار. فــر األلمــان األحيــاء إلــى الغابــة، لــم نطــل الجميــع اليــوم، البــأس، ســنطالهم غــدًا، أرســلوا 

قطــارًا مدرعــًا ووحــدات مــن القــوات الخاصــة، حــان وقــت المغــادرة. “ســنغادر” صــرخ ســانيتش فــي أذنــي، 

“هــذا كل شــيء اثنتــا عشــرة دقيقــة ونصــف الدقيقــة أنجزنــا المهمــة اليــوم بســرعة”. 

الفصل العاشر

ــف غليبــوف ملوحــًا بيــده، فتوقــف الجميــع، واســتندوا إلــى األشــجار لقــد تملكنــا الخــوف إلــى حــد مــا،  توقَّ

فــي هــذه األثنــاء دخنــوا الســجائر، وتناولــوا الكحــول. اســتدعى غليبــوف ســانيتش جانبــًا، وأخــذ يحدثــه بأمــر 

مــا فــي أذنــه، فــراح ســانيتش يومــئ، وينظــر إلــي. مضــت مجموعتنــا نحــو الشــمال. قطعنــا نحــو خمســة 

كيلومتــرات، ثــم بدأنــا الصعــود. حتــى وصلنــا إلــى هضبــة تنتهــي فجــأة بقمــة شــديدة االنحــدار، “لقــد مــر 

عناصــر مــن جماعتنــا مــن هنــا”.  أشــار ســانيتش، “أمرنــا غليبــوف بالبقــاء، أعلــى القمــة، ســنراقب. لقــد 

أعطانــا خيمــة واقيــة مــن المطــر”. يجــب أن نراقــب تحــركات األلمــان، إذا أرســلوا قــوات وراءنــا، فســيتعين 

علينــا الركــض عبــر المســتنقع األزرق، لنحــذر جماعتنــا”. نصبنــا كمينــًا حتــى الليــل، ولكننــا لــم نشــاهد أي 

شــخص. مــع الشــفق صعدنــا إلــى أعلــى التــل، وأشــعلت النــار، فــي حيــن أعــد ســانيتش الموقــد وأنــا 

اســتيقظت، فــي كل وهلــة لــم ينــم ســانيتش فيهــا، كان يحــدق فــي الغابــة. فــي الســاعة العاشــرة صباحــًا 

تقريبــًا، أصبــح الجــو ســيئًا، وتســاقط الثلــج الخفيــف بكثافــة، ثمــة نــذر تنطلــق مــرة أخــرى فــي الســماء. 

طــال بحــث ســانيتش بالمنظــار، وأنــا أنتظــر، كأنــه  رجــل... أبعــد ســانيتش المنظــار عــن عينيــه، ناولنــي 

المنظــار. جذمــور طويــل القامــة، فــوق رأســه قبعــة مــن الثلــج، مــع ذلــك فهــو رجــل يجلــس مديــرًا ظهــره 

لنــا. إمــا أنــه مــن جماعتنــا، وإمــا أنــه فاشــي، ال يمكــن تحديــد هويتــه مــن بعيــد. “دعنــا نقتــرب منــه” قــال 

ســانيتش. اقتربنــا، قطعنــا نحــو مائــة متــر.  عجبــًا... هــل هــو مــن جماعتنــا؟ “ال، فاشــي” بصــق ســانيتش، 
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“هيئــة فاشــي”... اقتربنــا مــن األلمانــي، أعــاد ســانيتش تعليــق الرشــاش علــى كتفــه، يبــدو أنــه متأكــد مــن 

ــد. بــدا الفاشــي مــن األمــام كالجليــد.  أن الفاشــي ميــت. ينبغــي أن يكــون الثلــج قــد تســاقط بعدمــا تجمَّ

يرتــدي معطفــًا ألمانيــًا، لــم نلحــظ أي ســاح لديــه. “كيــف وصــل إلــى هنــا؟” ســألته. “ســيمضي مائــة 

عــام علــى نهايــة الحــرب، وســيظل النــاس يعثــرون عليهــم، ربمــا تخلــف عــن جماعتــه فــي الخريــف”. لــدى 

األلمانــي حقيبــة جلديــة لهــا حــزام ليســت عســكرية، إنهــا حقيبــة ثمينــة، جلدهــا ســميك وزيتــي، كأنهــا غيــر 

مجمــدة. دس يــده فــي الحقيبــة وأخــرج كاميــرا، آلــة تصويــر محمولــة. صغيــرة الحجــم، بحجــم راحــة الكــف. 

فهــا ورقــة ســميكة واقيــة  ــًا. أخــرج أشــرطة أفــام، تغلِّ “إنــه مراســل علــى األرجــح” قــال ســانيتش  مقطب

مــن الضــوء، ملفوفــة كمــا الحلــوى الســوداء الكبيــرة. خمســة أفــام فــي راحــة يــده. شــرعت يــد ســانيتش 

ــة:  ترتعــش، “هــذه أفــام، أليــس كذلــك؟” ســألني ســانيتش. أردت أن أقــول لــه إنهــا يمكــن أن تكــون مهمَّ

هــذه ليســت مجــرد صــور فوتوغرافيــة، إنهــا شــهادات ووثائــق العصــر، ربمــا ينبغــي المحافظــة عليهــا، كــي 

ال يقولــوا الحقــًا إن هــذا لــم يحــدث... شــرع ســانيتش ينــزع الــورق الواقــي مــن الضــوء عــن األفــام. مضــى 

ســانيتش عبــر الثلــج، فتبعتــه.  

الفصل الحادي عشر

لســبب مــا أخــذت أفكــر فــي المســتقبل، لســت أدري لمــاذا ســيطرت تلــك الفكــرة علــي أألنــي أحــب الحيــاة، 

ســتنتهي الحــرب قريبــًا، خــال ثــاث ســنوات، وربمــا أقــل. ســننتصر طبعــًا هــذا واضــح منــذ اآلن. ســيتوقف 

كل شــيء، ويتجمــد فتــرة مــن الوقــت ســيموت النــاس المذهولــون مــن الصمــت، وكذلــك المحرومــون 

مــن همهــم الرئيــس. وبعــد إطــاق آخــر ســهم نــاري احتفالــي، ســيجد كل شــخص نفســه وحيــدًا، يواجــه 

ــا أيضــًا ســأبقى وحيــدًا. ســأتابع الدراســة علــى  حياتــه بمفــرده. ربمــا ســيكون هــذا هــو األمــر األصعــب. أن

األرجــح، إذا قبلونــي. لــن أعــود إلــى بلدتــي، ســأختار أي مدينــة، وســأبدأ حياتــي هنــاك، فــي حديقــة إلــى 

جــوار نهــر. ســيكون كل شــيء جديــدًا ومختلفــًا. كان ســانيتش يســبقني. مشــينا مســافة تقــارب الكيلومتــر 

كان المخيــم فارغــًا، وقــد تراكــم الثلــج. ثمــة ثقــوب، لقــد اختــرق شــجرة البتــوال عــدد مــن الرصاصــات التــي 

فــت ثقوبــًا ســوداء، نــزع ســانيتش قفازيــه، وأدخــل إصبعــه فــي الثقــب. “رصاصــة” قــال لــي، “بــاردة.  خلَّ

اخترقــت رصاصــة شــجرة البتــوال، لقــد أطلقــوا النــار هنــا. جماعتنــا ال يطلقــون النــار فــي المعســكر”، حــدث 

هنــا انفجــار ُقِصــف المعســكر بالهــاون. “أيــن الجميــع؟” ســألته، انطلــق ســانيتش إلــى األمــام، وأخــذ يجــرف 

يــه الثلــوج؛ لــم يبــق أي شــيء مــن  الثلــج كالمــاء، لــم أتعــرف إلــى المعســكر، لقــد بــدا مكانــًا غريبــًا تغطِّ

المخابــئ والممــرات. “يبــدو أنــه ال يوجــد أحــد هنــا” همــس لــي “لقــد رحلــوا أخــرج غليبــوف الجميــع”.  اندفــع 

فجــأة جانبــًا. “إنهــا قذائــف الهــاون”. وضــع ســانيتش اليــد بحــذر علــى الثلــج، لقــد قطعــوا األشــجار بقذائــف 

الهــاون. رحــت أنظــر إلــى تلــك اليــد، لــم أســتطع أن أرفــع نظــري عنهــا. لقــد رأيــت فعــًا أذرعــًا وأرجــًا، 
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إنمــا ألشــخاص لــم أكــن أعرفهــم، أمــا هــذا... كان كوفاِلتــس ميتــًا، طبعــًا. يبــدو أنهــم فرمــوا الجميــع... 

ــه صيــاد محتــرف... أو واحــد مــن جماعتنــا. هــرع  هــم مظليــون، وحــدات خاصــة، آ؟ لعلَّ لكــن كيــف أتــوا؟ لعلَّ

ســانيتش باتجــاه اليميــن، إلــى كثيــب ثلجــي منخفــض، راح يغــوص فيــه، ويحفــر، ثــم غــرق فــي الثلــج، يبــدو 

أنــه المخبــأ. “ال يوجــد أحــد” خــرج ســانيتش، “ال يســتطيع غليبــوف أن يخســرهم” تمتــم ســانيتش.  توقــف 

ســانيتش فجــأة عــن الــكام. أدار ســانيتش رأســه ببــطء ومشــى جانبــًا، فشــعرت بالرعــب. شــاهدت: كيــف 

طــار بصــره، أطلــق ســانيتش عويــًا، واندفــع باتجــاه التــل. لــم يكونــوا جميعهــم هنــاك، ثمانيــة أشــخاص، 

يعرفهــم ســانيتش باالســم، لقــد ذكرهــم ســانيتش بأســمائهم: حاولنــا نبــش الكومــة، لقــد تجمــدوا كلهــم، 

كانــوا راقديــن، وأيديهــم وأرجلهــم متشــابكة، عــراة إال مــن قمصــان عســكرية لــم يقتلــوا فــي معركــة، 

أوقفوهــم فــي صــف واحــد كتفــًا بكتــف، ثــم أطلقــوا الرصــاص علــى رأس كل واحــد منهــم. أخــذ ســانيتش 

يســحب األيــدي المجمــدة، وقــد أصيــب بالهيجــان، رحــت أســاعده، وشــرع يدفــن الموتــى. شــاركته أنــا أيضــًا: 

جمعنــا كميــة مــن الثلــج وبنينــا هرمــًا، تــًا، منــزاًل مــن الثلــج، إلــى األمــام، مضيــت عشــوائيًا، ليــس عشــوائيا 

بــل باتجــاه الشــمس، إلــى الغــرب. شــعرت أن الخيــط الــذي يربطنــا بالجزيــرة قــد انقطــع، حينهــا صرنــا نمشــي 

بحريــة، وراحــت ســتراتنا ورشاشــانا تصطــدم بأشــجار التنــوب، مشــينا إلــى مــكان مــا، واختلطــت ممــرات 

توقفنــا فــي مــكان أجهلــه بــدأ ســانيتش يجهــز مــكان المبيــت بصمــت. لقــد تدفــأ ولــم يعــد يتحــرك بتلــك 

الطريقــة الخشــبية، كانــت البلطــة تنزلــق غالبــًا مــن يديــه، فتناولتهــا وأخــذت أقطــع الحطــب، فــي حيــن راح 

ــوب. لــم أتمكــن مــن النــوم، فــي البدايــة اهتممــت  ســانيتش يــرص بقدميــه مكانــًا للنــوم تحــت شــجرة التنُّ

بالنــار، وحرصــت علــى تفــادي الحريــق، وبعــد أن تدفــأت، خفــت مــن أن أتجمــد، فــي فتــرة انقشــاع الظــام، 

فتحــت عينــي، فرأيــت الموتــى واقفيــن فــي أحضــان األشــجار، اســتيقظ ســانيتش باكــرًا، قبــل انبــاج الفجــر، 

ظــل ســانيتش صامتــًا، ولــم ينظــر فــي وجهــي.  ســار عبــر الغابــة بثقــة ودرايــة، محافظــًا علــى االتجــاه بدقــة، 

كنــا دائمــًا نجتــاز الوديــان نجتــاز األعاصيــر مــن دون معرفــة الطريــق، وننعطــف فــي البــراري غيــر الســالكة. 

ســارع ســانيتش الخطــى، وأنــا ألحقــه، اســتدار ســانيتش، حــدث ذلــك بشــكل غيــر متوقــع فجــأة، وانعطــف 

إلــى اليميــن مــن دون ســبب. لــم يشــرح لــي ســانيتش أي شــيء، برغــم أننــي ســألته. رحنــا نمشــي، ونمشــي، 

مــا إن انســجمت خطواتــي ببــطء مــع خطــوات ســانيتش الثلجيــة القصيــرة، حتــى انعطــف فجــأة مــرة أخــرى، 

ــون، فالحــرب هــي  ــه أصيــب بمــس مــن الجن ــن، مــن دون تفســير، وراح يشــتم فقــط. ظننــت أن ــى اليمي إل

ــه ليــس مــن جماعتنــا” قــال ســانيتش “بشــكل غيــر متوقــع ال، ليــس مــن جماعتنــا بالتأكيــد.  زمــن الجنــون. “إنَّ

لــو أن واحــدًا مــن جماعتنــا خاننــا، لكانــوا قضــوا علينــا قبــل تدميــر القطــار، أليــس كذلــك؟”.. “ربمــا”. حــك 

ســانيتش أنفــه “هــل تشــك أنــت فــي أي واحــد؟”. “ال، وبصراحــة ال أريــد”... “أنــا، أيضــًا، ال أريــد لــم يكــن بيننــا 

ــة،  ــرة طويل ــا” قــال ســانيتش، “األفضــل أن نســرع” اســتمر ذلــك فت ــا مســرعين، “لقــد تأخرن ــة”. مضين خون

رنــا المســار، قــال ســانيتش، “دخــان... هــل تشــعر  كان أطــول يــوم فــي حياتــي. فجــأة توقــف ســانيتش، وغيَّ
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ــه... بالدخــان؟”. اســتدار إلــى اليميــن، وراح يركــض مــن شــجرة إلــى شــجرة، رحــت أركــض باتجــاه الدخــان.  ب

ثمــة موقــد نيــران كبيــر فــي الــوادي، يحيــط بــه نفــر مــن النــاس يتدفــؤون. “غليبــوف” همســت، “علــى قيــد 

الحيــاة”. لــم يكــن غليبــوف مرئيــًا تقريبــًا، بــدا رأســه الملفــوف بالضمــادات ثمــة أشــخاص آخــرون لــم أعرفهم، 

إنمــا يبــدو أنهــم فدائيــون، باإلضافــة إلــى شــخص جريــح علــى نقالــة. “غليبــوف!” نــادى ســانيتش. رفــع 

بــه إلينــا. “هــل تشــعلون النــار؟ أخــذت أهبــط إلــى األســفل، أصواتكــم  الرجــل العجــوز الملتحــي رشاشــه وصوَّ

مســموعة فــي الغابــة كلهــا!” لــم يجــب غليبــوف، حــدق بنــا عنــده إصابــة داخليــة. أِلفتينــا. لــم تتعــرف إلــى 

ســانيتش مهمــا ابتســم لهــا. 

الفصل الثاني عشر

أخــذ غليبــوف يســعل، كانــت رصاصــة قــد اخترقــت صــدره، واســتقرت فــي رئتــه، وصــار الــدم يتدفــق مــن 

ــا نســعل.  ــا كن ــا صباحــًا. كلن فمــه، فيبصقــه كل عشــر خطــوات لســبب مــا فــي علبــة مــن الصفيــح. مضين

غليبــوف والرجــال يتحدثــون عــن الشــمال. ينبغــي االنســحاب إلــى مــكان آخــر ال يوجــد فيــه فاشــيون، 

ــد أن غليبــوف يعرفهــا.  ــل الحــرب، ال ب ــه توجــد فيهــا قواعــد أعــدت قب ــدو أن ــة كثيفــة، يب ــات بري ثمــة غاب

ــا بقعــة مهجــورة، يبــدو أن  يجــب الوصــول إلــى هنــاك واالنتظــار حتــى قــدوم الربيــع، فــي المســاء، دخلن

يكوف المنظــار وأمضــى فتــرة طويلــة وهــو  يكوف يعرفهــا. فــي الثالثــة دخلنــا القريــة. تنــاول شــينِّ شــينِّ

يكوف، المختــار هنــا كمــا يبــدو مــن مؤيــدي النظــام  ينظــر مــن خالــه، “هــذه قريــة لــوكا بالتأكيــد، قــال شــينِّ

ق بنــا. “ال” قــال غليبــوف، “هــو ليــس وحيــدًا هنــاك،  يكوف وهــو يفرقــع قبضتــه، ويحــدِّ الســابق” قــال شــينِّ

يســاعده أربعــة مــن رجــال الشــرطة. أمــا نحــن فلــم يعــد لدينــا حتــى قنابــل يدويــة. ينبغــي أن نغــادر. ال تــزال 

لدينــا فرصــة لاختــراق، وااللتفــاف مــن الجنــوب”.

ــه  ــزل في ــا. انظــر إلــى هــذا المن ــوكا، يمتــد علــى الجانــب األيمــن مــن الطريــق خنــدق، وصلن ــا إلــى ل صعدن

حصــان. لمــاذا هــو هنــا؟ إنــه حصــان ســمين. ثمــة أشــخاص يجلســون هنــاك. هيــا، دعنــا نــرى. اقتربنــا مــن 

المنــزل ذي الســقف المائــل، فقفــز كلــب مــن تحــت الشــرفة: هجــم ذلــك الكلــب األســود الضخــم علينــا، 

ــة، وخــرج  ــاب العزب ــا” أمســكت ســانيتش مــن كوعــه، ســوف يشــاهدوننا” ُفتــح ب ــا نذهــب أفضــل لن “دعن

ــام ال تجــد  رجــل إلــى الشــرفة، فــي نحــو الثاثيــن مــن عمــره، يحمــل رشاشــًا تحــت ذراعــه، فــي هــذه األي

ق الرجــل بنــا بفظاظــة، ابتعــد عــن الحصــان! هيــا، تحــرك! بــدأ  شــخصًا مــن دون ســاح. مــا غرضكــم؟ حــدَّ

ُينــِزل الرشــاش عــن كتفــه، فظهــر مســدس فــي يــد ســانيتش، فجــأة وبســرعة. لــم ينبــس ســانيتش ببنــت 

شــفة، أطلــق النــار مــن دون أي تحذيــر. أصابــت الرصاصــة معطــف الفــرو فــي مــكان مــا. قفــزت مــن مكانــي، 

أمــا الحصــان فلــم يقفــز. ظــل الرجــل واقفــًا، فأطلــق ســانيتش النــار مــرة أخــرى، وأصابــه فــي عنقــه. ســقط 

الرجــل، وانتهــى كل شــيء. اقتــرب ســانيتش منــه بحــذر، علــى رؤوس أصابعــه تقريبــًا، ثــم مــد  يــده إلــى 
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الرشــاش، وتناولــه. “مخلــوق فاشــي” بصــق ســانيتش فــي وجــه الميــت، ُســمع صــوت إطــاق نــار، صــوت 

صاخــب: ثمــة مــن يطلــق النــار مــن المنــزل. شــخر الحصــان، وخــر علــى ركبتيــه، لقــد ُقتــل، وثبنــا إلــى الــوراء 

قليــًا: انبطحــت فــورًا، أمــا ســانيتش فقــد ظــل واقفــًا، ظهــر رجــل مســن يحمــل ســاحًا، رشــاش أســود، 

ــار  مظهــره مرعــب. اقتــرب الرجــل العجــوز، وحــاول إعــادة تلقيــم ســاحه، ولــم ينجــح، أطلــق ســانيتش الن

بســرعة، أصابــت طلقتــان الرجــل العجــوز، وســقط. نظــر ســانيتش حولــه، “ينبغــي تفتيــش المنــزل”، قــال 

ســانيتش، “ربمــا ال يــزال هنــاك آخــرون”. ركل البــاب، ودخلنــا، كانــت تفــوح فــي العزبــة رائحــة الطعــام: ثمــة 

امــرأة عجــوز كفيفــة.   

الفصل الثالث عشر

خلــد الجميــع إلــى النــوم، بمــن فيهــم غليبــوف. لقــد صمــد فتــرة أطــول مــن الجميــع. تجمعنــا كلنــا بســرعة 

وخرجنــا. اصطــف الجميــع علــى طــول الجــدار فــي الباحــة صامتيــن. “نحــن ذاهبــون إلــى النهــر” قــال غليبــوف 

هامســًا، “بســرعة، ال تطلقــوا النــار علــى أحــد”. أخذنــا نتحــرك بســرعة، نقفــز قفــزًا، انهالــت علينــا رشــقة 

يكوف فــورًا، ثــم ســقط  ذاك الملتحــي. التقــط شــخص مــا الرشــاش الــذي  رصــاص عــن يميننــا، فســقط شــينِّ

ــا نركــض إلــى النهــر. كان جنــود المشــاة قــد  ــا رحن يكوف. “تفرقــوا!” صــاح غليبــوف. لكنن ســقط مــن شــينِّ

تجاوزونــا مــن جهتنــا، وربمــا تحركــوا مــن الجهــة األخــرى كــي يطوقونــا كحــدوة حصــان، لــم يكــن باإلمــكان 

الهــرب إال عبــر النهــر، ركضنــا نصــف الطريــق تقريبــًا، أصــدر غليبــوف أمــرًا جديــدًا، لــم أفهمــه. كان الرشــاش 

هــا لــم تصبنــا.  معــه، إنمــا لــم يكــن لديــه طلقــات، وراحــوا يطلقــون النــار علينــا مــن الرشاشــات والبنــادق، ولكنَّ

أصبحنــا بعيديــن، وحــده الرشــاش أصابنــا. نظــرت إلــى األســفل قليــًا، فوجــدت ثقبــًا فــي ســترتي المبطنــة، 

ــة جــدًا... انقلبــت  ــي عالي ــي، حرارت ــران فــي معدت وأحسســت بحــرارة شــديدة. ســقطُت أرضــًا. التهبــت الني

علــى جنبــي، ثمــة دمــاء تحــت صدريتــي، تســيل عبــر الثلــج. أخــذت أطلــق النــار، ال أعــرف إلــى أيــن. كنــت 

أعــرف مــن أيــن يطلقــون النــار علينــا، وفــرغ المخــزن، حاولــت الوصــول إلــى حقيبــة الظهــر، لكننــي لــم أنجــح. 

كان ســانيتش مســتلقيًا ليــس بعيــدًا، مركــزًا نظــره، لــم يطلــق النــار، ال يوجــد مــن يطلــق النــار عليــه. اختبــأ 

األلمــان وراء الحظائــر، وخلــف األســيجة، لــن تصيــب أحــدًا فــي أي حــال. وصلــت إلــى حقيبــة الظهــر، وقــد 

ــر أن الطلقــات تناثــرت، فحاولــت  ــرت المخــزن، غي اصطبــغ التــراب باللــون األحمــر، أخرجــت الطلقــات، وذخَّ

جمعهــا، لــوح غليبــوف بيــده فــي اتجــاه النهــر، وتوعدنــي بقبضتــه. بــدأت أصابعــي تتجمــد، وكذلــك ســاقي. 

لكننــي لــم أشــعر باأللــم، إنمــا باالحتــراق فقــط. قفــزت وركضــت، فتبيــن لــي أنَّ األمــر ســهل للغايــة، ربمــا 

بســبب الخــوف. ورحــت أعــد الثوانــي، ببســاطة لقــد ســقطت، هــوى ســانيتش إلــى جــواري. راح يتقلــب 

فــوق الثلــج، وهــو يطلــق النــار، رشــقات قصيــرة، وبمهــارة. أمــا أنــا فكنــت أنظــر إلــى النهــر. ركضنــا مــرة 

ــام  أخــرى، وجــر ســانيتش رشاشــي، فيمــا بــدأت أفكــر إن كانــت أمعائــي قــد ســقطت، تجمعنــا بجــوار الحمَّ
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األخيــر، كنــا نتنفــس بصعوبــة، وننشــج. أســند غليبــوف رشاشــه إلــى الحائــط، واســتند هــو أيضــًا. “يجــب أن 

ــا نركــض إلــى  ــار، دعون ــا، “فلنركــض اآلن... حامليــن أســلحتنا. ال تطلقــوا الن ــة” قــال لن ــم الغاب ــر النهــر ث نعب

ــر  ــا، إذ عــا صــوت انفجــار فــوق رؤوســنا، فتطاي األمــام فقــط، ســأخبركم حيــن”  لكــن غليبــوف لــم يخبرن

ســقف الحمــام، وعلقــت فــي الهــواء ألــواح، وِقطــع خشــب، تــا ذلــك انفجــار علــى بعــد نحــو عشــرين متــرًا. 

إنهــا قذائــف الهــاون. وقــع انفجــار آخــر قربنــا، فتطايــرت الشــظايا حولنــا، حينهــا قفــزُت فــورًا، وهرعــت 

مســتجمعًا مــا بقــي لــدي مــن قــوة، وضغطــت صدريتــي علــى بطنــي. ثمــة شــخص آخــر يركــض إلــى جــواري، 

راحــت األلغــام تنفجــر، مضيــت مــن دون أن أنهــار، وأســقط ، تابعــت طريقــي أخبــط بقدمــي علــى الجليــد 

مخلفــًا عامــات حمــراء. “ال تتوقفــوا!” صــرخ غليبــوف، “إلــى األمــام”! شــخص مــا كان يقودنــي، فأدركــت 

أننــي ســأموت فجــأة فــي لحظــة واحــدة. انهيــار وســقوط مفاجــئ، لكــنَّ غليبــوف كان قريبــًا، أمســك بــي 

مــن حزامــي وجرنــي وراءه. مــا أوســع هــذا النهــر الــذي ال ينتهــي. ســندني غليبــوف، ولــم يدعنــي أســقط، 

بعــد ذلــك شــعرت باليابســة تحــت قدمــي، فأمســكت بالشــجيرات، ورحــت أزحــف وأنظــر حولــي. لــم أشــاهد 

ســانيتش بيننــا. كان مســتلقيًا علــى منحــدر خلــف النهــر إلــى جــوار دغــل شــجيراته متجمــدة، دافنــًا وجهــه 

كنــي الخــوف، لكنــه رفــع رأســه، وبــدأ يطلــق النــار. لــم أر األلمــان. كان ســانيتش يطلــق النــار،  فــي األرض. تملَّ

وهــم يطلقــون النــار مــن الجانــب اآلخــر، لكننــي لــم أَر أحــدًا. المنحــدر باتجــاه الميــاه مهجــور وفــارغ، وقــد 

اندلعــت النيــران فــي الحمــام بضــراوة، واســتعرت المعركــة.

“إلــى األمــام!” صــرخ غليبــوف بصــوت أجــش، اســتمرت األلغــام فــي االنفجــار علــى الجانــب اآلخــر، وبعثــرت 

كتــًا ســوداء ممزقــة فــي جميــع االتجاهــات يكســوها البيــاض، تدحــرج ســانيتش بيــن شــجيرات دغــل 

ــم  صغيــرة، واختبــأ فــي الثلــج، ثــم رفــع رأســه، وأطلــق النــار. كان الثلــج عميقــًا، لقــد علقنــا. ســقطُت، وخيَّ

ــه غليبــوف،  الظــام فــي رأســي، ســقطت علــى وجهــي فــي الثلــج، وأدركــت أننــي لــن أنهــض. قلبونــي، إنَّ

كان وجهــه ملطخــًا بالــدم، جافــًا ونضــرًا، ولكنــه قاتــم، يغالبــه النعــاس. أمســك بــي مــن قبــة ســترتي وجرنــي 

إلــى فــوق، ســحبني نعســًا علــى المنحــدر إلــى الضفــة، حيــث تنفــس الصعــداء، وأوقفنــي علــى قدمــي، ثــم 

أســندني إلــى شــجرة. “هــل تســتطيع المشــي؟ يجــب أن تذهــب! إلــى هنــاك!” أبعدنــي عــن شــجرة البتــوال، 

ودفعنــي بحــذر، محــاواًل أال أقــع، لمســني برفــق وحنــان، كانــت لمســته مثــل لمســة أبــي.  

الفصل الرابع عشر

تباطــأ القطــار مبكــرًا. لــم تظهــر المدينــة بعــد، اتجهــت مســرعًا إلــى منصــة الخــروج، فوجــدت طابــورًا مــن 

الركاب المســتعجلين مثلي، أخذت المدينة تقترب، كان الناس يشــعرون بالتعب، أحد الركاب صبره وفتح 

البــاب، لــم تظهــر المحطــة بعــد، بــل توالــت الضواحــي الصناعيــة، الحــت المحطــة فجــأة، توقــف القطــار، 

وســمحوا للنــاس بالخــروج. كان الكاتــب ينتظرنــي علــى مقعــد مقابــل حــوض زهــور نهــض الســتقبالي. إنــه 



19 فوج الغيوم     |

فيكتــور، ذلــك المراســل النحيــل، كانــت مصافحتــه قويــة، لقــد كبــر، وأنــا أيضــًا. كان قــد اتفــق معــي علــى 

اللقــاء، ثــم أرســل رســالة وبرقيــة إلــي فــي المعهــد، وكلمنــي عبــر الهاتــف مرتيــن. إنمــا لــم تكــن لــدي رغبــة 

فــي مقابلتــه. أبلغنــي أنــه فيكتــور نفســه، الــذي التقينــا بــه عــام اثنيــن وأربعيــن، ويريــد أن يســمع... لــم أكــن 

أعــرف مــاذا ســأقول لــه، فــكل مــا اســتطعت قولــه قلتــه فــي أثنــاء التحقيــق عــام ســتة وأربعيــن، ثــم كررتــه 

ــه يريــد تأليــف كتــاب، يجمــع فيه روايات شــهود العيان،  مرتيــن. لكــن الكاتــب ادعــى أنــه مهتــم بشــيء آخــر: إنَّ

الذيــن بقــي منهــم القليــل، وأنــه شــعر بالســعادة حقــًا لمــا علــم بوجــودي. وأنــه يبحــث عــن صــورة. أجبتــه 

أنــه ال توجــد عنــدي صــور علــى اإلطــاق. ولكــن تبيــن لــي أن الكاتــب ملحــاح، وتلقيــت تلميحــًا مــن جهــات 

رســمية. إنهــا مســألة ذات أهميــة وطنيــة، ينبغــي أن يتعــرف النــاس إلــى أبطالهــم، كمــا أنهــا ذات قيمــة 

تربويــة عظمــى بالنســبة إلــى الجيــل الشــاب. لذلــك، لمــا اتصــل الكاتــب مــرة أخــرى، لــم أرفــض. اســتقلينا 

ســيارته، بعــد خمــس دقائــق راحــت ســيارة “بوبِيــدا” تهتــز علــى طــول الطريــق الريفــي. “هــل رأيــت؟” ســألني. 

“كيــف قتــل”.. “ال.” هــز الكاتــب رأســه. “فــي الحقيقــة، أنــا ســافرت بعــد ذلــك إلــى ســتالينغراد” قــال لــي، 

ســع مــن الوقــت، أنــت تفهــم... أنــا شــاهدت  فــي البدايــة كمراســل، بعدئــذ وببســاطة، لــم يكــن لــديَّ متَّ

هنــاك...   أشــياء غريبــة، مــن الصعــب شــرحها”... “هكــذا إذًا، هــل شــاهدت الهــواء وهــو يحتــرق؟” .. “ال”  

رت، “غليبــوف، وكوفاِلْتــس، هــذا كل شــيء. لســبب مــا بــدأ فيكتــور يهمــس “مــر ثاثــة  “لقــد استشــهد” كــرَّ

عشــر عامــًا، لقــد هــدأ كل شــيء، يمكــن النظــر إلــى الماضــي بأســلوب جديــد. يبــدو لــي أننــا بدأنــا ننســى، 

نريــد أن نتذكــر، فضــًا عــن أننــا فــي حاجــة إلــى أبطــال. فقــد تــم جمــع كثيــر مــن المــواد المثيــرة لاهتمــام، 

أنــت رافقَتــه”... “أنــت تحتــاج إلــى الــكام مــع والدتــه وشــقيقتيه، فهــن يعرفنــه أكثــر منــي”.. “ال، هــزَّ الكاتب 

رأســه، “ليــس أفضــل منــك هــل تعلــم أنَّ والدتــه ال تتذكــره علــى اإلطــاق، باألحــرى هــي تتذكــره شــخصًا 

آخــر مختلفــًا تمامــًا، أي ليــس مــن نبحــث عنــه. لــو ســألتها: “كيــف كان يمضــي وقتــه؟”   ألجابــت: “مثــل 

رتــه، وشــرع يــدون ماحظاتــه بقلــم الرصــاص. كانــت  ج فــي الغابــة”. تنــاول الكاتــب مفكِّ الجميــع، كان يتــدرَّ

بــة عليهــا تواريــخ “اســمع، كيــف  مفكــرة كبيــرة، وســميكة، وضخمــة، تبــرز مــن بيــن صفحاتهــا قصاصــات مرتَّ

كان شــعوره... حســنًا، كبطــل؟ إنــه أول بطــل، علــى مــا يبــدو، مــن صفــوف الطائــع؟”.. “كان شــعوره 

طبيعيــًا، لــم نكــن نعــرف يقينــًا أنــه فــاز بلقــب بطــل”. انطلقنــا. أومــأ برأســه عبــر النافــذة. “هــل يمكــن العثــور 

علــى معســكركم؟”.. “احتمــال ضعيــف. كــم مــرَّ عليــه مــن الســنين، لقــد غمرْتــه األعشــاب” ناولنــي الكاتــب 

المفكــرة. ثمــة خريطــة فــي منتصفهــا، بــدأت أتصفحهــا. فــي الحقيقــة، قــام فيكتــور بجهــد كبيــر: اســتحضر 

األســماء، واأللقــاب، والعمليــات، وعــدد الجســور، وعــدد الغــارات، وكميــة المعــدات المدمــرة، والجنــرال 

ة قبــل انفجارهــا... ثمــة رســالة موقعــة مــن كالينيــن،  فيرتــز، واأللغــام، واأللغــام االرتداديــة التــي تقفــز مرتــدَّ

والمرســوم، والمعســكر الســابع والســتون، واللــواء الرابــع، وغليبــوف. لقــد تبيــن أن غليبــوف كان رجــًا 

ــِرد ذكــره إطاقــًا، كأنــه لــم يعــش  ــه أمــر مثيــر لاهتمــام. أمــا كوفالتــس، فلــم ي عســكريًا، قبــل الحــرب، إنَّ



20 فوج الغيوم     |

قــط، أمــا أنــا فقــد ورد اســمي فــي األخيــر، عمــري لــم يكــن صحيحــًا، أنــا أكبــر بســنة ونصــف الســنة. “هــل 

ــح. إنمــا... ــدو أن كل شــيء صحي ــه، “عمومــًا يب ــور. “تشــبه الواقــع” قلــت ل هــي صحيحــة؟” ســألني فيكت

ح”... “يبــدو لــي أنَّ الخريطــة ضروريــة تمامــًا.  ح... هــذا مســطَّ أنــا لــم أتعامــل مــع الواقــع بشــكل مســطَّ

ــل كل شــيء مــن الخــارج تمامــًا، هكــذا يصبــح األمــر أوضــح نحــن اآلن فــي صداقــة  يحتــاج القــارئ إلــى تخيُّ

مــع ألمانيــا الديمقراطيــة”.  “أمــا أنــا فلســت صديقــًا لهــا”، قلــت لــه، “أنــا شــخصيًا ال أصادقهــم”. انعطــف 

الكاتــب إلــى اليميــن كان يعــرف الطريــق جيــدًا، “ســيكون مــن الجيــد رؤيــة المخيــم علــى أي حــال” قــال 

ــه ال يوجــد بيــن الســكان المحلييــن، إلــى حــٍد مــا، مــن يتذكــر الطريــق”... “إنهــم ال  فيكتــور، “مــن الغريــب أنَّ

يريــدون أن يتذكــروا” صححــت لــه، “أمضــوا نحــو ثــاث ســنوات تحــت حكــم الفاشــيين، فهــل تبقــت أي رغبــة 

عنــد أحــد كــي يتذكــر ذلــك؟ فضــًا عــن أنــه ال يوجــد فــي المعســكر أي شــيء يمكــن رؤيتــه حقــًا. ربمــا لــم 

يعــد المعســكر موجــودًا علــى اإلطــاق. “أال تريــد أن تحــاول؟” نظــر الكاتــب إلــي. وصلنــا خــرج الكاتــب مــن 

الســيارة، ومضــى إلــى المنــزل اختفــى فيكتــور فــي المنــزل. لــم أســتعجل فــي الخــروج. أحــب الجلــوس فــي 

ة أكبــر. المســتقبل يعيــش فــي التكنولوجيــا، هــذا أمــر مؤكــد. أرى...  الســيارة، حيــث تشــعر بالمســتقبل حــدَّ

عــام ألفيــن، ال أقــل. إنــه بعيــد وغيــر ممكــن، ربمــا لــن أراه، إنمــا القــرن الحــادي والعشــرون هنــا فعــًا، براعمه 

موجــودة فينــا وحولنــا. فــي نهايــة عــام اثنيــن وأربعيــن، عشــية رأس الســنة الجديــدة. لــم ألحــظ أي شــيء 

آخــر فــي ذلــك الحيــن. المنــزل مــن طابقيــن، والســقف مصنــوع مــن ألــواح خشــبية، كل شــيء كمــا وصفــه 

لــي ســانيتش، غرفتــه هنــاك فــي الطابــق الثانــي. لســبب مــا، لــم أرغــب فــي لقــاء والدتــه. مــن غيــر المرجــح 

أن تتعــرف إلــي، مــاذا ســأقول لهــا عمومــًا؟ أأقــول لهــا حالفنــي الحــظ؟ ظهــر الكاتــب مــن دون ســترة، “كل 

شــيء علــى مــا يــرام، قــال لــي، يمكننــا الذهــاب. مــن المؤســف أن يكاترينــا ألكســييفنا ليســت فــي البيــت، 

كنــَت ستســتمتع بالــكام معهــا، أعتقــد أنكمــا تقابلتما؟”..”نعــم عــام اثنيــن وأربعيــن” “دعنــا نذهــب”. 

ــرت علــى الفــور. كان يجلــس علــى منضــدة صغيــرة، يديــر ظهــره إلــي، ورأســه غائــص  دخلنــا المنــزل فتذكَّ

بيــن كتفيــه، نهبــت األفــكار ذهنــي مســرعة كلمــح البصــر؛ كيــف... كيــف أمكــن أن يحــدث هــذا؟ لقــد رأيــت 

كلَّ شــيء قــد أكــون مخطئــًا ربمــا أصيــب بجــراح، ثمــة جــراح خطيــرة جــدًا، يمكــن أن يبقــى النــاس ســنوات 

ــا أعــرف مثــل هــذه الحــاالت. ربمــا ظــل راقــدًا فــي المستشــفى، فــي غيبوبــة فاقــدًا  طويلــة بيــن بيــن، أن

ــت تمانــع أســبوعًا. ليــدا! التفــَت،  الذاكــرة. “أقنعتهــا بصعوبــة كبيــرة أن تقــص شــعرها” قــال الكاتــب، ظلَّ

أعنــي التفتــت هــي. هــذه البنــت التــي ترتــدي ســترة وحزامــًا... إنهــا تشــبهه جــدًا، لهمــا وجــه واحــد تقريبــًا، 

فهــي شــقيقته. ابتســمْت. ال هــذه ليســت ابتســامته، فهــذه لهــا غمازتــان. “ليديــا ألكســندروفنا!” قــال 

فيكتــور بنبــرة عتــب، “أقــول لــك لليــوم الثالــث، يجــب أن تكونــي جديــة، فنحــن هنــا ال نلعــب! أكثــر جديــة. ال 

داعــي لابتســام”. ! نهضــت ليــدا مــن وراء المنضــدة الصغيــرة. ليــدا، أطــول منــه، ووجههــا... يشــبه وجهــه 

كثيــرًا، إنمــا هــي أصغــر ســنًا وأجمــل، وَقصــة شــعرها قصيــرة. مســكينة ليــدا، الكاتــب ضليــع فــي اإلقنــاع. 
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“هــذا اقتراحــي” تبجــح الكاتــب، “كان ليونيــد يشــبه ليــدا كثيــرًا، باألحــرى هــذا اقتــراح يكاِترينــا ألكســِيفنا” لقــد 

ســألتها: حســنًا، هــل بقــي لــه صــورة واحــدة علــى األقــل؟ “ال، وال واحــدة”. يــا لــه مــن ُهــراء، بطــل االتحــاد 

الســوفييتي، وليــس لــه أي صــورة! اقترحــت علــي: لنلتقــط صــورة لليــدا، إنهــا تشــبهه مــا رأيــك؟”.. “تشــبهه 

جــدا”. “مــن الضــروري أن نلتقــط الصــور بهمــة هــذا اليــوم... ليــدا انتبهــي إلــى وجهــك!. خــرج الكاتــب مــن 

الغرفــة مســرعًا، وتركنــا وحدنــا. “هــل أنــا أشــبهه حقــًا؟” ســألتني ليــدا. “جــدًا”... “نعــم... تأليــف كتــاب عــن 

ــه بطــل، وقــد ســموا باســمه شــارعًا فــي مدينــة نوفغــورود” رأت فالــكا ذلــك  ليونــكا هــو عيــن الصــواب، ألنَّ

ك الحامــل ثاثــي القوائــم إلــى الجانــب قليــًا، وعــاد يوازنهــا  بــأم عينهــا. بــدأ فيكتــور يــوازن الكاميــرا، ثــم حــرَّ

مجــددًا. كانــت ليــدا واقفــة بــا حــراك، ُمقطبــة حاجبيهــا قليــًا، فبــدت مامحهــا جديــة. شــعرُت بحــرارة 

الجــو، فخرجــُت إلــى الشــارع. 

الفصل الخامس عشر

 -هل ســتتكلم؟ ســألني فوفكا. “ســأتكلم، أجبته، بطريقة ما. إنما أنا ال أتذكر كل شــيء، األمور اختلطت 

علــي. أنــت تعلــم كــم مــر مــن الوقــت، كأننــي لــم أكــن هنــاك”... “حســنًا، أال تتذكــر األمــر الرئيــس؟” راح ينظــر 

إلــي مضيقــًا عينيــه. “األمــر الرئيــس؟ ربمــا، أتذكــر األمــر الرئيــس علــى أي حــال”. “ليــس اآلن، فــي وقــت آخــر؛ 

الســبت القــادم، حســنًا؟” .. “أيــام الســبت ال تكفــي”.  أخــذ فوفــكا ينظــر باتجــاه الخليــج... “حســنًا، حســنًا، 

فليكــن فــي عــدد مــن أيــام الســبت، هــذا أفضــل. ويجــب أن نحافــظ علــى هــذا”.   

فوفــكا شــخص جــاد، تهمــه األجيــال القادمــة: فــي ذكــرى ميــادي الخمســين حفــر بالنــار علــى لــوح مــن 

خشــب أســماء شــجرة عائلتنــا حتــى القــرن الثامــن عشــر. لأســف، لــم نكــن أرســتقراطيين علــى أي حــال مــن 

األحــوال. ُيكِســب لقــَب النبــاء بالوراثــة، ممــا يعنــي أنــه لــو كان عندنــا اآلن حْكــم إمبراطــوري، لــكان فوفــكا 

مــن نبــاء الجيــل الثالــث. لقــد شــعر فوفــكا بالســعادة وبــدأ يبتكــر الرمــز، والدرع، واألشــرطة، كل شــيء كما 

ينبغــي، راح فوفــكا يحاكــم ويقتــرح، وتدويــن مذكــرات، فكتابــة المذكــرات دارجــة اآلن، “ســنقوم بذلــك، 

ــش فــي الصنــدوق، ألبــوم  ســأتحدث مــع أبــي وجــدي، دعهــم يتذكــرون شــيئًا مــا أيضــًا”.  راح فوفــكا يفتِّ

صــور... لفنــان إنجليــزي... ممكــن؟ أومــأت برأســي. أمســك فوفــكا الغــاف بإصبعيــه حــذرًا، مثلمــا يمســك 

ق  أســطوانة أغــاٍن قديمــة، ثــم أخــرج األلبــوم، ووضعــه علــى المنضــدة، راح فوفــكا يضحــك، وهــو يحــدِّ

بالغــاف، قــرب المكبــر إلــى الورقــة أكثــر، وتمعــن فــي الصــورة ثــم غمغــم. “كأنهــا صــورة فوتوغرافيــة 

التقطــت ألنــاس أحيــاء... وبعضهــم كالموتــى.. انظــْر إلــى هــذا جســده مغربــل بالرصــاص، واقــف علــى 

ــه غاغاريــن تمامــًا، غاغاريــن! أربطــة حذائــه مفكوكــة! أنــا أعــرف غاغاريــن لمــاذا  قدميــه، انتظــر لحظــة... إنَّ

غاغاريــن هنــا؟ التاريــخ ســنة ثــاث وأربعيــن؟”.  واصــل فوفــكا تدقيقــه عبــر العدســة، ثــم حــدق بوجهــي، 

مــا دائمــًا يقومــون بمــا هــو مشــكوك فيــه.  وأنــا صامــت. عــاد فوفــكا إلــى األلبــوم، ربمــا أخطــأ اإلنجليــز. إنَّ
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مــع ذلــك هــذه لوحــة غريبــة، يبــدو كأنهــا صــورة غاغاريــن مرســومة، إنمــا هنــا يضــع الجميــع دروعــًا علــى 

صدورهــم، ويحملــون رماحــًا... أخــذ فوفــكا يتثــاءب نعســًا، ثــم ســألني أيهــا الجــد أنــت عنــدك أوســمة 

أيضــًا، أليــس كذلــك؟ “نعــم”  قلــب فوفــكا الصفحــة. “أيــن هــي؟ أقصــد األوســمة؟” “أضاعهــا جــدك”... 

“فاديميــر!” تدانــى صــوت مــن باحــة الــدار  “فاديميــر، أيــن أنــت؟ هــل تتســكع فــي العليــة؟! ثــاث دقائــق! 

ــا  ق فــي وجهــي بثقــة. “هي ــد األصغــر. راح فوفــكا يحــدِّ ــه الول ــر الجــادة!”. إن ــم تظهــر، ســأتخذ التدابي إذا ل

اركــض”، قلــت لــه، “ســأرتب األشــياء بنفســي”.  هــز فوفــكا رأســه وأســرع إلــى الســلم. عــاد صــدى متاعــب 

ــاح إلــى  الســبت المملــة يتعالــى مــن الشــارع مــرة أخــرى. أخــذت األجــراس تــرن فــوق رأســي، وعــادت الري

الخليــج، أخرجــت األلبــوم مــرة أخــرى مــن الصنــدوق. نعــم يــا لهــؤالء البريطانييــن. لقــد شــاهدت هــذه 

الصــورة ألــف مــرة، أســتطيع مشــاهدتها مغمــض العينيــن، لذلــك أنــا لســت فــي حاجــة إلــى ألبــوم. هــا 

هــو ذا ســانيتش ينظــر إلــي عبــر ورق األلبــوم الســميك الامــع مبتهجــًا ومغتاظــًا، يســتند إلــى الجــدار، 

شــاهرًا رمحــه فــي ظــل ممــر جبلــي ضيــق يفصــل بيــن الظــام والنــور، ســليل هرقــل مــن الجيــل الثالــث 

واألربعيــن علــى أهبــة االســتعداد دائمــًا. خلفــه ضبــاب عميــق، يمكــن تخميــن هيئــات غامضــة تختفــي فــي 

التداخــل المحمــوم بيــن تلــك الخيــوط، ربمــا هــذه تخيــات، بالتأكيــد فقــد كبــرُت فــي الســن، ولكــن النــاس 

ال يــزدادون ذكاء بمــرور الســنين، إذ ُتضِعــف الزوابــع التيــار الكهربائــي فــي رؤوســهم وتحطمــه، فمــا باُلــك 

بالحديــث عــن التخيــات والذاكــرة. أحيانــًا ال أتذكــر مــا حــدث يــوم األربعــاء الماضــي، لكننــي أتذكــر جيــدًا مــا 

حــدث قبــل ســبعين عامــًا. وبرغــم ذلــك فــإن رمحــه شــديد الشــبه بنزالــة الُفــرن.   
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