انظري

إ ّنها المنارة!

ماريا بوتيفا

رسوم :سيرغي غافريلوف | ترجمة د .علي خليل | مراجعة د .نوفل ن ّيوف

المالح الباكي
ّ
ذات يــوم ســافر إدويــن وبقيــت إلــزا وحدهــا .إلــى أيــن ولمــاذا ســافر؟ ال أحــد يعلــم .ببســاطة ،فــي صبــاح
أحــد األيــام رســت الســفينة “أنطونــي والحلــوة نــون” قــرب الشــاطئ .وصــل إلــى الشــاطئ مــاح فــي

زورق وأخــرج خرائــط مالحيــة باليــة .كان قــد أصــاب هــذه الخرائــط بلــل لدرجــة أن المالحيــن لــم يتمكنــوا مــن

معرفــة االتجــاه الــذي يجــب أن يســلكوه .فصعــد إدويــن إلــى المنــارة وجلــب خرائــط إضافيــة .ولكــن المــاح
ألــح علــى إدويــن أن يرافقهــم .فالبحــارة علــى متــن الســفينة متقلبــو المــزاج ،تــارة تراهــم ســعداء ،وتــارة

أخــرى تهبــط معنوياتهــم إلــى درجــة قــد تدفعهــم إلــى إتــاف هــذه الخرائــط أيضــاً  ،مــن يعلــم!

المقــدرة لهــا.
ُ
تشــق الســفينة “أنطونــي والحلــوة نــون” طريقهــا ،وقــد مضــى عليهــا ضعفــا المــدة الزمنيــة
فانتحــب المــاح باكيــاً  ،ال يأمــل بالرجــوع إلــى بيتــه يومــاً .

وبالمناســبة ،فــإن إدويــن لــم يكــن يحــب أن يبكــي أحــد أمامــه .زود إدويــن المنــارة بأكبــر كميــة ممكنــة مــن

الوقــود والشــموع والمــاء والفواكــه المجففــة .وبعــد مضـ ّـي يــوم واحــد انطلــق فــي رحلتــه البحريــة علــى
متــن الســفينة “أنطونــي والحلــوة نــون”.

العصابة
قصة ُ
بينمــا كان إدويــن ينقــل الكيروســين والشــموع والمــاء والفاكهــة المجففــة إلــى المنــارة ،كانــت إلزا منهمكة

بالبحــث عــن شــيء مــا فــي غرفــة المــؤن .ولكنهــا لــم تجــد شــيئاً  .وفــي النهايــة أوقفــت إدويــن ،وأخــذت
العصابــة التــي يضعهــا القراصنــة
مــن يــده وعــاء الكيروســين فوضعتــه علــى األرض ،ثــم ســألته عــن مــكان ُ

علــى العيــن عــادة .هــز إدويــن كتفيــه إشــارة إلــى جهلــه بذلــك ،إال أن إلــزا ســبقته صاعــدة إلــى المنــارة،
وخطفــت وعــاء وقــود آخــر بيديهــا .وعندمــا ظهــر األب عنــد البــاب ،أســرعت فثقبــت الوعــاء بمســمار ،وبــدأ
الكيروســين ينســكب علــى األرض .ســد إدويــن الثقــب بالشــمع ،وأدرك أن ابنتــه لــن تبقــى وحدهــا مــن دون
ُعصابــة ،وإال فإنهــا لــن تعتنــي بالمنــارة ،لــم يكــن للمــاح ُعصابــة أيضــاً  .أرســل إدويــن المــاح إلــى الســفينة،

وظـ ّـل مــع ابنتــه ينتظــران علــى الشــاطئ .ومــا إن حــل المســاء حتــى انطلقــت مدافــع الســفينة “أنطونــي
والحلــوة نــون” .تهــدر ،عندهــا تــم العثــور علــى ُعصابــة.
بعين واحدة
حالمــا رحــل إدويــن ارتــدت إلــزا ُعصابــة حجبــت بهــا عينهــا اليمنــى ،أوقــد تكــون قــد حجبــت اليســرى ،أمــا
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هــي فــا فــرق عندهــا أي العينيــن تحجــب .إنهــا لــم تـ َـر فــي حياتهــا ســوى إدويــن والمنــارة .واآلن ،عندمــا

ـماء
رحــل إدويــن ،مــا حاجتهــا لكلتــا عينيهــا؟ هكــذا فســرت المســألة لنفســها .بالطبــع كانــت تــرى أيضــاً  ،السـ َ
والبحــر وصديقهــا الوفــي الذئــب كوليــك ســوروكا .إال أن البحــر كان شاســعاً جــداً  ،لدرجــة أن إلــزا كانــت
تعتقــد أنهــا ســتراه دائمــاً وفــي جميــع األحــوال ،حتــى ولــو بعيــن واحــدة .كمــا يمكنهــا ســماع صوتــه دائمــاً ،

كذلــك كانــت إلــزا تــرى الســماء طــول الوقــت ،وكانــت تبــدو لهــا شاســعة جــداً عندمــا تنظــر إليهــا مــن أعلــى
المنــارة“ .أنظـ ُـر إلــى األعلــى فــأرى الســماء .أنظــر إلــى البحــر فــا أكاد أميــز أيــن المــاء وأيــن الســماء”.
الكهرمان
اآلن يجــب أن نحدثكــم أيــن توجــد هــذه المرســاة .لكــن ذلــك أمــر متعــب ،إذ نــادراً مــا يحــب أحــد أن يحســب

خطــوط الطــول والعــرض علــى الخريطــة .يســهل القــول إن المنــارة موجــودة فــي الشــمال ،ولكــن ذلــك

ويعــد
المــكان ليــس أقصــى الشــمال ،بــل هــو يقــع إلــى األســفل تحــت القطــب الشــمالي ببضــع درجــاتُ ،
ـتحيال ،بــل إنــه معقــول .تُ طــل المنــارة علــى
أقصــى قمــة فــي شــمال أوروبــا .ليــس العيــش هنــاك مسـ
ً

البحــر .خلفهــا مــن الطــرف اآلخــر تمتــد غابــة .وتقتــرب كثيــراً مــن البحــر ،حتــى إن بعــض أشــجار الصنوبــر تلقــي
بأكوازهــا وصمغهــا فــي المــاء ،وهــذا مــا ُيكســب المــاء عنــد الشــاطئ رائحــة الغابــة .كان إدويــن يقــول إن
الصمــغ يتحــول إلــى كهرمــان مــع مــرور الوقــت .إال أن إلــزا لــم تتمكــن مــن العثــور علــى أي كهرمــانُ .أيعقــل
أن إدويــن هــو مــن اختلــق هــذا كلــه؟

يتضمــن
كان إدويــن يقــول إن الكهرمــان حجــر جميــل ،هكــذا يظهــر مرســوماً علــى صفحــات كتابــه الــذي
ّ
كثيــراً مــن الرســوم والصــور لفلــزات وأحجــار كريمــة وشــبه كريمــة ،تحظــى بإعجــاب إلــزا ،إال أنهــا لــم تكــن
تتبيــن الكهرمــان بينهــا ألن األحجــار كانــت تظهــر مــن دون أســماء.

سحري
شيء
ّ
ـول حياتهــا كانــت إلــزا تريــد شــيئاً مــا ...ال يمكــن وصفــه بكلمــات .مجــرد “شــيءٍ مــا” ســحري ربمــا .فأشــجار
طـ َ

الصنوبــر عاديــة ،والمنــارة عاديــة أيضــاً ،مثلمــا هــي المنــارات كلّ هــا .البحــر ،ال شــيء مميــز فيــه ،هــو بحــر كســائر
البحــار ،تــارة هــادئ وتــارة عاصــف .مــا كان غريبــاً قليـ ًـا هــو الذئــب كوليــك ســوروكا ،ولكــن مــن ُي ِثبــت أنه مميز

وليــس كبقيــة الذئــاب؟ لــم تكــن إلــزا قــد رأت ذئبــاً مــن قبــل ،لذلــك فهــو فــي نظرهــا ذئــب عــادي أيضــاً.

كان البحــارة َيحلــون ضيوفــاً علــى إدويــن وإلــزا أحيانــاً  .فعندمــا كانــت تنتابهــم الرغبــة بــأن يرتاحــوا كانــوا
يلقــون المرســاة ،ويتجهــون إلــى الشــاطئ .كان األب يطلــب منهــم أال يثيــروا ضجـ ًـة ،إال أنهــم كانــوا يــردون

بــكالم غريــب .كانــوا يقولــون ،تســوزامين ترينكِ ــن! بيتّ ــي ،إدويــن!
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فــي صغرهــا كانــت إلــزا تعتقــد أن هــذه الكلمــات ســحرية .وكانــت تــردد كلمــة “بيتــي” كثيــراً  .إال أنهــا ،بعــد
أن كبــرت ،أدركــت أن هــذه الكلمــات مــا هــي إال كلمــات أجنبيــة .وفــي يــوم مــن األيــام عــاد إدويــن مــن

مرحــاً جــداً  .كان يــدور حــول المنــارة وهــو يــردد“ ...بارميــزان”
الســفينة ِ

ظـ َّـل يــردد هــذه الكلمــة حتــى منتصــف الليــل ،خطــر إللــزا أن هــذه الكلمــة قــد تكــون شــيئاً ســحرياً  ،ولكنهــا
فــي الصبــاح ســألت والدهــا عــن معنــى كلمــة بارميــزان ،فاكتفــى ببســمة ال غيــر.

رسالة في زجاجة
مــن أيــن تأتــي هــذه المنــارات؟ إنــه لشــيء غامــض .هــل يبنونهــا؟ أجــل .ولكــن َمــن؟ هــل رأيتــم فــي حياتكــم
ـت إلــى الشــاطئ زجاجــة فيهــا رســالة .كان مكتوبــاً فيهــا :عزيــزي
بنــاء منــارات؟ ال أحــد رآهــم .ذات يــوم وصلـ ْ

ـري عادتهــا .فالريــاح تهــب ،ومقيــاس الريــاح يــدور ،ولكــن
مشــرف المنــارة ،إدويــن! األمــور تســير علــى جـ ِ
منارتــك الشــمالية تفتقــر إلــى الصيانــة منــذ ســنين.

ميخائيل بوريسوفيتش كابورياك
فــي ذلــك اليــوم كان إدويــن دائــم التفكيــر باألمســية التــي قضاهــا علــى الســفينة .كان فــي مــزاج رائــق.

فقــد جاءتــه إلــزا بالزجاجــة التــي فيهــا الرســالة .وحالمــا انتهــى إدويــن مــن قراءتهــا وثــب واقفــاً  ،وشــرع فــي
كتابــة الجــواب.

مراسالت ميخائيل بوريسوفيتش
لــم أكــن أتوقــع منــك أن تتذكرنــي ،يــا ميخائيــل بوريســوفيتش! لــم ِتر ْدنــي إشــارة منــك منــذ ســنوات .ومــا

وافحصهــا بنفســك.
تفضـ ْـل بالمجــيء
أي صيانــةّ .
ْ
زالــت منارتــي صامــدة وال تســتدعي ّ
مشرف المنارة الشمالية إدوين

عزيــزي إدويــن! مــا يؤســفني حقــاً هــو عــدم تقبلــك المســتمر لضــرورة إجــراء أعمــال الصيانــة التــي تتطلّ بهــا

المنــارة .وكمــا ســبق وأشــرت ،فــإن األرض تــدور واألمــواج تتالطــم عنــد الشــاطئ ،فــي حيــن أن المنــارة
تهــرم .أرجــو منــك أن تهــيء لمجيئــي زورقــاً آمنــاً .
ميخائيل بوريسوفيتش كابورياك
عزيــزي ميخائيــل بوريســوفيتش أال تريــد أن تضــع كل أشــغالك جانبــاً وتنطلــق فــي إجــازة؟ أنــت علــى حــق،
تفضــل بالمجــيء.
فاألمــواج تتالطــم ،أمــا منارتــي فإنهــا صامــدة ،ومــع ذلــكّ ،
صديقك إدوين
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عزيزي إدوين ،أشكرك على هذا العرض .أنا قادم إليك.
كوبوراك
أوراق قديمة
ـرت إلــزا قصــة ميخائيــل بوريســوفيتش وهــي جالســة علــى ســلم المنــارة .لقــد مضــى أســبوع علــى
تذكّ ـ ْ

رحيــل إدويــن ،وبــدأت تفتقــده ،كان البحــر بــارداً جــداً  .وأشــواك الصنوبــر بــدت فــي غايــة الحــدة .وكان الذئــب

كوليــك ســوروكا يتبــع إلــزا كخيالهــا ،ولكــن هــو أيضــاً لــم يتمكــن مــن تخفيــف شــدة كآبتهــا .عندهــا نــزل إلــى
القبــو ،ثــم عــاد إلــى إلــزا ومعــه ســلة قديمــة .كانــت مراســات إدويــن وميخائيــل بوريســوفيتش محفوظــة
فــي هــذه الســلة .جلســت إلــزا علــى الــدرج وبــدأت تقــرأ.

إال أن الســلة كانــت تحتــوي كذلــك علــى الكثيــر مــن األشــياء الطريفــة األخــرى .فقــد وجــدت إلــزا فيهــا
صحفــاً قديمــة ،وبرامــج مســرحية ،وصفحــات كتــب ممزقــة .مــا الــذي جعــل إدويــن يحتفــظ بــكل هــذا؟.
إال أن أكثــر مــا كان َيلفــت انتباههــا فــي محتويــات الســلة هــو صــورة إدويــن القديمــة .كان مشــرف المنــارة

فــي الصــورة يافعــاً  .كان إدويــن الــذي فــي الصــورة يحمــل بيــن يديــه رضيعــاً  ،ويبتســم ابتســامة عريضــة .يــا
للعجــب ،مــن يمكــن أن يكــون هــذا؟  -تســاءلت إلــزا .وإلــى جانــب إدويــن يقــف صبــي صغيــر وامــرأة جميلــة،
كانــت تمســك بيـ َـدي الصبــي ومشــرف المنــارة.

أمضــت إلــزا اليــوم بطولــه وهــي تفكــر فــي مــن عســى أولئــك أن يكونــوا ،ولكنهــا لــم تتوصــل إلــى نتيجــة.
ـاال .وتكـ ّـور كوليــك ســوروكا إلــى جانبهــا.
واستســلمت للنــوم حـ ً
سرير إلزا
عاديــاً فــي ذلــك الزمــن،
ال أحــد يملــك ســريراً مثلــه ،لقــد صنعــه مشــرف المنــارة إدويــن البنتــه .كان ســرير إلــزا
ّ

وهــو ال يــزال محفوظــاً فــي القبــو .كانــت البنــت تنــام فيــه مــع الذئــب كوليــك ســوروكا .إال أنــه لــم يعــد

يتســع لهمــا بعــد أن كبــرا .فأمضــت إلــزا فتــرة مــن الزمــن كانــت خاللهــا تنــام فــي األرجوحــة الشــبكية ،أو
فــي الحقيقــة ،لــم تنـ ْـم فيهــا إال ليلــة واحــدة  ،ريثمــا صنــع إدويــن لهــا ســريراً جديــداً  .ولكـ ْـن ،يــا لهــا مــن ليلــة!

كانــت صاحبــة الســرير معلقــة عاليــاً  ،قريبــاً مــن الســقف ،بينمــا كان كوليــك ســوروكا يطلــق هريــراً بصــوت
خافــت علــى األرض .لقــد افتقدهــا .لــم يكــن موجــوداً فــي غرفــة الفتــاة ســوى ســرير ضخــم وكرســي كانــت
تعلــق عليــه مالبســها ليـ ًـا .وال تتســع الغرفــة ألي شــيء آخــر .وكانــت تلــك األرجوحــة الشــبكية نفســها

منصوبــة تحــت الســقف ،إال أن إلــزا لــم تعــد تصعــد إليهــا لكيــا يقلــق كوليــك ســوروكا .يبــدأ الســرير مــن
عنــد العتبــة ،فتصعــد إلــزا إليــه مباشــرة ،.ولــم يكــن للســرير قوائــم فهــو صنــدوق خشــبي كبيــر ،تنــام إلــزا
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حيثمــا تشــاء ،ولكــن الذئــب كوليــك ســوروكا اعتــاد أن ينــام قــرب الحائــط دومــاً .
ذئب الخيال
قــررت إلــزا فــي أحــد األيــام أن تعــرف مــا تفكــر بــه الذئــاب بعــد طعــام الغــداء فجــأة داهمتهــا هــذه الرغبــة.
دارت حــول الذئــب ثــاث مــرات ،فشـ ّـدته مــن شــاربيه ،وألقــت نظــرة إلــى ِشــدقيه ،ومســحت أنفــه البــارد
يتنهــد ،ويلعــق فــراءه ،كان صامتــاً طــول الوقــت.
براحــة يدهــا ،كان كوليــك ســوروكا فــي هــذه األثنــاء ّ

ظنّ ــت إلــزا أن الذئــب يريــد أن يخبرهــا بشــيء ،ولكنــه ال يعــرف كيــف .دارت حولــه مــرة أخــرى ،وهنــا شــعرت

بــأن كوليــك ســوروكا خائــف مــن أن تقــرأ أفــكاره وتعــرف ســره .فمــا هــي األســرار التــي قــد تخفيهــا الذئــاب
عــن النــاس؟ ال توجــد أســرار البتــة .هــذا مــا اعتقدتــه إلــزا ،إال أن خــوف كوليــك ســوروكا مــن أن تكشــفه
كان يتزايــد ،فأخــذ يخفــض رأســه األشــعث “لعلّ ــه يجــب علــي أن أتوقــف عــن اســتجوابه؟” جــال فــي خاطــر
ـال :كوليــك ،اجلــب لــي مــن فضلــك ســلة األوراق.
إلــزا ،فقالــت بصــوت عـ ٍ

جلــب الذئــب الســلة وشــرعت تتفحــص األوراق .ففــي األعلــى ،كانــت توجــد مراســات إدويــن مــع ميخائيل

بوريســوفيتش ،تليهــا برامــج مســرحية وصفحــات كتــب ،ثــم تأتــي صــورة إدويــن بصحبــة طفليــن وامــرأة.

وأكثــر مــا كانــت تحــب أن تفعلــه إلــزا هــو تفحــص هــذه الصــورة .إال أنهــا ،لســبب مــا ،لــم تكــن موجــودة

هــذه المــرة .اســتمرت بالبحــث عــن الصــورة حتــى هبــوط الليــل .إال أنهــا لــم تعثــر علــى شــيء .فــي الليــل،
ضمــت الصــورة إلــى صدرهــا واستســلمت للنــوم.
وهــي فــي ســريرها ،عثــرت علــى الصــورة تحــت وســادتهاّ .
القاموس
أحبتــه عندمــا بقيــت وحدهــا مــع كوليــك ســوروكا فــي المنــارة.
كان القامــوس كتــاب إلــزا المفضــل .لقــد ّ

أي شــيء لــه عالقــة بالبارميــزان.
القامــوس لــم يكــن يضجرهــا أبــداً  .إال أن القامــوس ،لــم يكــن يحتــوي علــى ّ

علــى الرغــم مــن أنهــا كلمــة مشــهورة ،يرددهــا جميــع البحــارة ،عندمــا كانــت الفتــاة تأخــذ الكتــاب ،كان
وذهابــاً بقلــق .كان يعلــم أنــه لــن يكــون مــن الســهل عليــه أن يجعلهــا
كوليــك ســوروكا يــذرع المــكان جيئــة َ
تصعــد إلــى المنــارة لتشــعل أضواءهــا.
فشل األعمال البحرية
ُ
حــان الوقــت لكــي نعــود إلــى األصهــب إدويــن الــذي أصابــه الحــزن علــى متــن الســفينة .كان البحــارة علــى
متــن “أنطونــي والحلــوة نــون” ّإمــا فــي مــزاج صاخــب للغايــة ،أو فــي مــزاج بائــس للغايــة ،لقــد كانــوا يقضون

وقتهــم بالنــوم حينــاً  ،وبتنظيــف ظهــر الســفينة حينــاً آخــر ،أو بغســيل قمصانهــم الداخليــة المخططــة.
كانــت الســفينة تمخــر البحــر ببــطء شــديد.
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حــاول إدويــن المســكين أن يكــون فــي كل مــكان ،فــكان يرفــع األشــرعة ،وينــزل إلــى قســم تشــغيل اآلالت،
ويديــر عجلــة القيــادة ،ويراقــب ارتفــاع منســوب المياه.
حديث السفينة مع نفسها
كان قــد مضــى علــى رحلــة إدويــن علــى متــن الســفينة “أنطونــي والحلــوة نــون” أســبوعان حتــى اآلن،

واشــتد بــه الشــوق إلــى ابنتــه كثيــراً  .وذات ليلــة أصابــه األرق ،فيمــا كان البحــارة ،نائميــن طــول اليــوم ،كان
البحــارة يرقــدون مــن دون حــراك ،أو يأتــون بمــا يشــبه الحركــة.

كان إدويــن جالســاً علــى ظهــر الســفينة فــي الليــل ،عندمــا تناهــى إلــى ســمعه فجــأة صــوت امــرأة حــاد .كان

الصــوت آتيــاً مــن ناحيــة الســارية .قالــت بصوتهــا الحــاد“ .لقــد حــان وقــت الرجــوع إلــى البيــت .وإال فإنهــم
ســيدمروننا”“ .ولكننــا ال نســتطيع الرجــوع إلــى المينــاء ،كمــا تعرفيــن”

رد مــن مــكان مجهــول“ .تذكــري كــم غضــب األدميــرال عندمــا علــم أن لنــا اســمين .لقــد قــال حينهــا إن
ـماء ســفن“ :أغيديــل األولــى” مثـ ًـاّ ،أمــا “أنطونــي والحلــوة نــون” مــا هــذا؟ لــم يكــن
لجميــع الســفن أسـ َ

ينقــص إال أن تسـ ّـموها “روميــو وجولييــت” يجــب القضــاء علــى هــذه األســماء فــي المســتقبل .هكــذا قــال.

“ولكــن ،يــا عزيــزي أنطونــي ،لــن يحــدث هــذا مطلقــاً  ،فأنــت وأنــا وحيــدان مــن نوعنــا” “لكــن ينبغــي علينــا أن
نتوجــه إلــى المينــاء”.
نتوخــى الحــذر .إننــا لــن
ّ
ّ

هكــذا إذاً ! لقــد تبيــن أن إدويــن ســمع بالصدفــة حديــث أنطونــي و”الحلــوة نــون” فجــأة ســمع “أنطونــي

نتوخــى الحــذر – ،خـ ّـن “أنطونــي” مــن أنفــه إن هــذا
ّ
والحلــوة نــون” يتحدثــان عنــه .ولكــن يجــب علينــا أن
األصهــب ُيفســد علينــا كل شــيء .لقــد كان اليــوم علــى ْ
وشــك أن يوقــظ نصــف الطاقــم ،وهــذا كثيــر!
ليــس عبثــاً ْأن جــاء بــه المــاح إلــى الســفينة ،ليــس عبثــاً ! عمومــاً  ،أشــعر بالشــفقة عليــه - .همســت الحلــوة

نــون  -فالمســكين يعيــش مــن دون حبيبتــه منــذ عــدة ســنوات؟
إدوين يتواطأ

حالمــا ســمع األصهــب إدويــن مــا يقــال عــن زوجتــه التــي كان “أنطونــي والحلــوة نــون “ يتكلمــان عنهــا ،تلــك

التــي لــم يعــد مشــرف المنــارة يبحــث عنهــا منــذ ســنوات ،شــعر أن قلبــه بــدأ يتمــزق إربــاً  .وقبــل أن يفقــد
وعيــه ،اســتطاع أن يــدرك أن صــوت القلــب شــبيه بصــوت مئــزر متّ ســخ.

لــم يكــن يــرى بوضــوح دائمــاً  ،بــل أحيانــاً َ ،مــن كان يرشــقه بالمــاء ،فحينــاً َيخــال أن أنطونــي ينحنــي عليــه.

-أيــن زوجتــي مارتــا؟  -كان هــذا أول ســؤال يطرحــه إدويــن عندمــا توقفــوا عــن رشــقه بالمــاء .ليســت علــى

اإلطــاق فــي المــكان الــذي نتجــه إليــه اآلن .أجابــه أنطونــي .اتجهــوا نحوهــا إذاً  ،نحوهــا!  -صــرخ إدويــن– .
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ـاال!  -كان بالفعــل ينــوي الذهــاب للبحــث عــن زوجتــه مــن دون إبطــاء .ومــاذا عــن الطاقــم ،وعــن ابنتــه،
وحـ ً

وعــن المــاح؟ كاد هــذا الســؤال أن ُيفســد األمــر كاد هــذا الســؤال أن ُيفســد األمــر برمتــه علــى الحلــوة

نــون .فأنقــذ أنطونــي الموقــف :عزيزتــي وحلوتــي نــون ،نحــن نجــول اآلن دونمــا هــدف ،المهــم أن نبقــى

بعيديــن عــن شــاطئنا .وفــي أســوأ األحــوال ســيكون بوســع المــاح أن يصــل إلــى بيتــه مشــياً خــال يوميــن.
-إياكــم أن تقولــوا شــيئاً أمــام الطاقــم والقبطــان ،وخاصــة أمــام المــاح! – حـ ّـذرت الحلــوة نــون الجميــع،

بهــذه الطريقــة تواطــأ مشــرف المنــارة الشــمالية مــع الســفينة “أنطونــي والحلــوة نــون”.
مرض إلزا

إلــزا مريضــة دائمــاً  .هــل تعلمــون ذلــك؟ ثمــة شــيء مــا ليــس علــى مــا يــرام .إمــا ســن يســقط ،أو كدمــات
زرقــاء علــى ركبتهــا ،أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك ،حيــن يخفــت صوتهــا فجــأة ويختفــي،

نمشــها إلــى لــون أبيــض .وهــذا مــرض مزمــن عنــد إلــزا .إال أن إلــزا ال تولــي ذلــك اهتمامــاً
أو فجــأة ،يتحــول َ

علــى اإلطــاق .كان إدويــن كلمــا مرضــت ابنتــه إلــزا يظــل عــدة أيــام يتملمــل ويمشــي علــى رؤوس أصابعــه

خشــية أن توقظهــا أنفاســه .يحــدث هــذا كلــه ألن إلــزا ســبق أن مرضــت بشــدة فــي أحــد األيــام ،عندمــا
كانــت رضيعــة .لــم يكــن إدويــن يعــرف مــا ينبغــي عليــه فعلــه .ولســوء الحــظ لــم يقتــرب أحــد مــن الشــاطئ
ليرســو .ومــن نكــد الحــظ كان ال بــد مــن إشــعال ضــوء المنــارة كل مســاء ،فيمــا كان األب يخشــى االبتعــاد

عــن ابنتــه .عندهــا ظهــر الذئــب كوليــك ســوروكا .فقــد ُخ ِّيــل لــه أنــه ســمع وهــو فــي الغابــة بــكاء إلــزا
الصغيــرة بصــوت مكتــوم .جــاء الذئــب فــي اللحظــة التــي هــوت فيهــا إلــزا عــن ســريرها .لــم يـ َـر حــارس المنــارة
ذلــك ،واســتطاع كوليــك ســوروكا أن يلتقــط إلــزا قبــل أن تســقط علــى األرض .فرفعهــا بحــذر مــن قماطهــا

بأســنانه ،وصعــد بهــا ووضعهــا عنــد قدمــي إدويــن .راقــب حــارس المنــارة كل مــا كان يحــدث وهــو صامــت،

ووضــع إدويــن ابنتــه إلــزا فــي الفــراش فغطــت فــي النــوم ســريعاً  ،ثــم دنــا مــن الذئــب فعانقــه وانخــرط
بالبــكاء .ومــن يومهــا أصبــح الذئــب كوليــك ســوروكا يعيــش فــي المنــارة .بعــد هــذا الحــادث ،ازدادت خشــية
ـرف المنــارة ،األصهــبِ إدويـ ِـن علــى صحــة ابنتــه إلــزا .وأصبــح مــا إن تعطــس الطفلــة حتــى يهــرع إليهــا
مشـ ِ
بســرعة البــرق فيحملهــا ويضعهــا فــي الفــراش.

نداء البطاطا المسلوقة
شــعرت إلــزا الصهبــاء بملــل شــديد ،فقــد أنهــت قــراءة جميــع الكتــب ،حتــى أنهــا ملــت مــن القامــوس
وباألحــرى ،زعلــت منــه قليـ ًـا .فقبــل وقــت قصيــر صادفــت فيــه كلمتــي “وحيــد” و”وحــدة” .إنهمــا كلمتــان

ال تدعــوان للفــرح إطالقــاً  .بصراحــة ،هــذا مــا لــم يعجــب إلــزا .وقــد أدركــت أنهمــا تنطبقــان عليهــا .فالوحــدة

موجــودة عندهــا فــي المنــارة ،وهــي وحيــدة .بالطبــع ،كان الذئــب الوفــي كوليــك ســوروكا إلــى جانبهــا
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دائمــاً  ،فلــم تكــن وحيــدة .ومــع ذلــك ...كيــف لهــا أن تتحــدث مــع ذئــب؟
لــن يكــون فــي مقــدوره أن يجيــب! وهــذا مــا لــم يـ ُـرق إللــزا .جلســت إلــزا فــي أعلــى المنــارة وأخــذت تنظــر

إلــى البحــر بعيــن واحــدة ،فتذكــرت فجــأة أن إدويــن يحــب البطاطــا المســلوقة .كان إدويــن نفســه أحيانــاً

يســلق البطاطــا ،ويأتــي بالفطــر المملّ ــح مــن القبــو ،بــدأت إلــزا تتنهــد ،تــكاد تنفجــر بالبــكاء مــن شــدة
دس الذئــب رأســه تحــت
الوحــدة والحــزن .جاءهــا كوليــك ســوروكا ،فهــو يســمع أي شــخص يكــون حزينــاً َّ .

يــد الفتــاة كــي تداعبــه ،لكــن إلــزا لــم تُ ِعــره اهتمامــاً  ،فأتــى إليهــا مــن مــكان مــا بحبــة بطاطــا وضعهــا إلــى

جانبهــا وانصــرف ،ثــم جاءهــا بحبــة أخــرى ،وبالكثيــر مــن البطاطــا ،مــا جعــل إلــزا الصهبــاء ،تتوقــف عــن الحــزن،
فتأخــذ ســكيناً وقــدراً  ،وتبــدأ بتقشــير البطاطــا .ثــم تغســلها وتضعهــا علــى النــار ،فجــأة شــعرت بخفــة كبيــرة،

وانتابتهــا رغبــة كبيــرة بالــكالم عــن كل شــيء ،إال أن أكثــر مــا أرادتــه إلــزا هــو أن يعــرف إدويــن أن البطاطــا
ـاال.
المســلوقة قــد ُأعـ ّـدت مــن أجلــه ،وأن تظهــر الســفينة علــى الفــور ،وأن يأتــي والدهــا إليهــا حـ ً
التعامل مع األمنيات
طويلــة أيــام الصيــف فــي الشــمال ،يكــون النهــار طويـ ًـا جــداً حتــى تــكاد ال تعــرف الفــرق بيــن الليــل والنهــار.

فــي مســاء أحــد األيــام مــن شــهر آب ،قــررت إلــزا الصهبــاء أن تتنــزّ ه بعــد العشــاء .فبعــد تنــاول البطاطــا

كل صبــاح كانــت إلــزا تأتــي إلــى الشــاطئ لتتمشــى
المســلوقة علــى العشــاء منعهــا شــيء مــا مــن النــومَّ .
ـأة
فــي الميــاه الضحلــة .ال أحــد يعلــم مــا هــي أول أمنيــة أو رغبــة ســتكون غــداً لربمــا ســترغب بالذهــاب فجـ ً
إلــى الغابــة ،أو بــأن تصعــد بســاق واحــدة إلــى المنــارة؟

لكــن إلــزا أطلقــت العنــان لمــا فــي خيالهــا مــن رغبــات وطموحــات وأهــواء .واكتنفهــا شــعور غامــض بنفــاد
الصبــر ،بالتــوق لرؤيــة أي شــخص كان غيــر الذئــب كوليــك ســوروكا.

كابورياك آخر
أدارت إلــزا وجههــا نحــو المنــارة وذهبــت إلــى منزلهــا .كان الوقــت متأخــراً  .فجــأة ســمعت مشــرفة المنــارة
الصغيــرة صوتــاً يناديهــا :يــا بنــت! هــل تريديــن حصــاة جميلــة؟ اســتيقظ الذئــب كوليــك ســوروكا فــي مكانــه
أي حصــاة تتكلّ ــم؟  -ســألت إلــزا مــن دون
فــوق ،بالقــرب مــن ضــوء المنــارة ،وهبــط مســرعاً نحــو إلــزا- .عــن ّ
أن تلتفــت .وبــدا لهــا مــا قالتــه أفضــل حــل.

-عــن حصــاة مــن الكهرمــان ،ربمــا - .أجابهــا الصــوت .وهنــا التفتــت إلــزا إلــى الــوراء ،فــرأت شــاباً طويـ ًـا،

شــديد البيــاض -،كان أبــي علــى حــق ،فليــس مرســاكُ م بمــكان آمــن علــى اإلطــاق - .قــال الشــاب ،ثــم

ـدرب فــي مجــال صيانــة المنــارات وضمــان ســامتها.
أضــاف - :أنــا كابوريــاك ،بوريــس ميخايليتــش .متـ ِّ
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وقطبــت جبينهــا .ال ،ال ،أنــا بوريــس
ّ
صححــت إلــزا
باختصــار ،أنــا طالــب- .أنــت ميخائيــل بوريســوفيتش! ّ -

ميخايليتــشُ .خــذي - ...وألقــى فــي المــاء زجاجــة البريــد ،وفــي داخلهــا رســالة مختومــة“ .عزيــزي إدويــن،
ـارة منارتــك فــي القريــب العاجــل .لذلــك أرســل لكــم ابنــي البكــر
لألســف الشــديد لــن يكــون باســتطاعتي زيـ ُ

بوريــس ميخايليتــش .تســتطيعون أن تنــادوه بوريــا قــام بفحــص وإصــاح الكثيــر مــن المنــارات”.
كابورياك.

كل شــيء واضــح - ،قالــت إلــزا - .إدويــن ليــس هنــا ،ولكنــي ،أنــا إلــزا ،موجــودة .المــأوى والبطاطــا الســاخنة
متوافــرة فــي المنــارة.
الصحي
الح ْجر
ّ
َ
أمضــى بوريــا كابوريــاك اليــوم بطولــه وهــو يجــول فــي المنــارة ،قــال كابوريــاك فــي المســاء - .ينبغــي البــدء
المرضــي لهــذه المنــارة- ...أيــن؟  -تســاءلت إلــزا .فهــي لــم تســمع بمثــل هــذه الكلمــة
بالعــاج- .فــي الســجل َ

ـت المنــارة ذات مــرة ،النــزالق طفيــف
تعرضـ ِ
مــن قبــل ،ولــم تجدهــا فــي القامــوس أيضــاً .قــال بوريــا - :لقــد ّ

ينظــف بانتظــام ،أحدثــك
فــي األساســات ،وتســاقط الجـ ّـص عــن أســقف بعــض الغــرف ،ولــم يكــن المصبــاح ّ
هنــا عــن األســباب ،لتتضــح لــك الصــورة عــن حالــة المنــارة فــي الماضــي .والنتيجــة هــي خلـ ٌـل فــي مظهــر
المنــارة الخارجــي والداخلــي .كل شــيء قابــل لإلصــاح ،ولكــن ال بــد مــن ترميــم المنــارة .انصتــي بانتبــاه
صحــي ،وتقليــل ســاعات تشــغيل المصابيح .ســنبدأ العمل صباح
حجــر ّ
واحفظــي مــا ســأقوله .أنصحــك بإجــراء ْ
الغــد .أنتظــرك فــي الثامنــة صباحــاً ،بلباســك الرياضــي عنــد المصطبــة الخشــبية .كل شــيء واضــح؟
الحجر الصحي؟
ماذا يعنيْ
-هــذا يعنــي إغــاق المنــارة أمــام اآلخريــن مــدة الترميــم ،وعــدم إنــارة المصابيــح إال فــي حــاالت الضــرورة

تفضلي بتصحيح
القصــوى .انتهــى! الوقايــة شــعاري ،لكــن مــا دمتــم قــد أوصلتــم المبنــى إلــى هــذه الحالــةّ ،
أخطائكــم .ولكــن لمــاذا يعيــش حيــوان هنــا؟ ال مــكان للغربــاء هنــا.
العمة تانيا
سالم من
ّ
انفجــرت إلــزا الصهبــاء بالبــكاء ،فقــد أمرهــا هــذا الغريــب ،كابوريــاك االبــن ،بضــرورة إغــاق المنــارة بعــض
الوقــت ،وعــدم إنــارة المصابيــح ،فكيــف ال تبكــي؟ جــال فــي خاطــر بوريــا .عمومــاً  ،كان يعــرف جيــداً مــا

يجــب عليــه فعلــه فــي مثــل هــذه الحــاالت .فقــد كانــت شــقيقاته الثــاث وأخــوه األصغــر ســناً يبكــون
فهــم إخوتــه .إنهــم اآلن بعيــدون ،وكاد كابوريــاك نفســه أن
أمامــه كان باســتطاعته أن يهـ ِّـدئ الجميــعُ ،

يجهــش بالبــكاء مــا إن تذكرهــم .لقــد غــادر المنــزل منــذ فتــرة طويلــة .فكــر الطالــب كابوريــاك كأنــه طبيــب
أنا وفوفكا |

10

تمامــاً  .ثــم أســرع ففتــح حقيبتــه وعليهــا الصليــب األحمــر فأخــرج منهــا دواء “الفالريــان “ المهـ ِّـدئ ،وســكب

وقدمهــا إللــزا .ولكنهــا مــا إن نظــرت إلــى الــكأس حتــى أصيبــت
منــه بضــع قطــرات فــي كأس مــن المــاء
ّ

بنوبــة بــكاء أشــد .جـ ّـس بوريــا نبضهــا ،وأطــال التفكيــر ...مــاذا يجــب عليــه أن يفعــل؟ شــرع يــدور حــول إلــزا،

اســتمر البــكاء قرابــة خمــس عشــرة دقيقــة .وعندمــا بــدأت الطفلــة تحــزق ،قــال فجــأة :اآلن تذكــرت ،لــك

العمــة ...تانيــا؟  -ســألت إلــزا.
العمــة تانيــا واآلن تذكــرت .هــدأت الصهبــاء إلــزا قليـ ًـا - .مــن...
ســام مــن
ّ
ّ
العمة تانيا تعرف كل شيء عن الجميع .ال غرابة في ذلك .عمرها يناهز المائتين،
هذه
ّ

علــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو أصغــر ســناً بكثيــر ،كأنهــا فــي الثمانيــن ،ال يعلــم أحــد أيــن تســكن .ربمــا علــى
جزيــرة ،أو علــى اليابســة .كثيــراً مــا نعثــر علــى زجاجــات بريــد فــي البحــر وفيهــا رســائل منهــا ،وأحيانــاً تحتــوي
العمــة تانيــا غالبــاً مــا ترســل كلمــات كهــذه:
هــذه الرســائل علــى خرائــط تــدل علــى مــكان فيــه كنــز ،لكــن
ّ

إنــي أراك! وحتــى أشــفق علــى والدتــك .أفضــل طريقــة لتهدئــة طفــل يبكــي هــي أن تنقــل لــه ســاماً مــن
العمــة تانيــا .هــذه وهــذا بالضبــط مــا حــدث مــع إلــزا .لقــد توقفــت عــن البــكاء علــى الفــور ،بالرغــم مــن أنهــا

تســمع باســم اِ لعمــة ،فــي هــذه اللحظــة نظــرت هــدأت وقالــت- :أوافــق علــى لعــب التماريــن الرياضيــة،
َ
ـاء.
لكــن شـ
ـريطة أن يبقــى المصبــاح مضـ ً

مارتا ومارك فيليب
واآلن دعونــا ننتقــل إلــى يخــت “كورماتــش” هــذا إن كنتــم لــم تســأموا التنقــل بعــد مــن مــكان إلــى آخــر.

يتحــرك اليخــت علــى محــاذاة الشــاطئ الــذي تقيــم عليــه إلــزا .جميــع مــن علــى متــن هــذا اليخت مشــغولون
بالعمــل منــذ الصبــاح الباكــر ،يقومــون بإعــداد علَ ــف للحيوانــات التــي تعيــش على الشــواطئ ،ثم يقســمونه
حصصــاً  ...وإذا صــادف اليخــت فــي أثنــاء إبحــاره جزيــرة مــا ،أو صخــرة وحيــدة فــي عــرض البحــر ،فإنــه يقــوم
بإطعــام الحيوانــات الموجــودة هنــاك أيضــاً .

علــى شــاطئ موحــش لخليــج هــادئ انضـ ّـم إلــى فريــق العمــل فــي اليخــت امــرأة وابنهــا .مــاذا نســتطيع أن
نقــول عنهمــا؟ المــرأة اســمها مارتــا .كان ابنهــا يضــع ُعصابــة علــى إحــدى عينيــه ،كان اســم الصبـ ِـي طويـ ًـا

جــداً  ،يناديــه البحــارة باســم مــارك فيليــب ،اختصــاراً  .ال يدخــل اليخــت عــادة إلــى ذلــك الخليــج المهجــور .لكــن

تبيــن
رحلــة اليخــت هــذه المــرة كانــت مختلفــة تمامــاً  .فقــد رأى طاقــم اليخــت شــخصاً يلـ ّـوح برايــة بيضــاءّ ،

فيمــا بعــد أنهــا قميــص مــارك فيليــب .ومــا إن وصــل اليخــت “كورماتــش” لــم تتحــدث مارتــا وال فيليــب عـ ّـم

كانــا يفعالنــه علــى الشــاطئ ،وال عــن ســبب رغبتهمــا بالرحيــل .كان الجميــع علــى متــن اليخــت مشــغولين
بعملهــم .ال وقــت لديهــم لألحاديــث الفارغــة.
إنها العاصفة ..حتماً
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كانــت األمــور علــى متــن الســفينة “أنطونــي والحلــوة نــون” تســير علــى مــا يــرام ،إذ تولّ ــى إدويــن عجلــة
منكبيــن عــل العمــل
القيــادة ،ولــم يعــد يبــدو للبحــارة أن الســفينة واقفــة فــي مكانهــا .كان الجميــع
ّ

بانســجام ،وراحــت الســفينة تشــق عبــاب األمــواج .ولحســن الحــظ ،كانــت الخرائــط الجافــة بحــوزة إدويــن

وحــده ،والبوصلــة الصحيحــة مــع القبطــان .وهكــذا كان إدويــن وأنطونــي والحلــوة نــون يقــودون الســفينة
بحريــة نحــو هدفهــم المنشــود .وللســفينة أن تصــل إلــى غايتهــا المجهولــة لــوال هبــوب العاصفــة البحريــة.

كانــت األمــواج تميــل بالســفينة ،تؤرجحهــا ،بــل وتتقاذفهــا .وكادت الريــاح أن تمــزق األشــرعة ،فقــد
كانــت العاصفــة مهذبــة جــداً  ،لــم تشــأ أن تســبب للنــاس متاعــب كبيــرة ،كانــت تلــك الحمولــة الثمينــة

الموجــودة علــى الســطح مؤلفــة مــن صناديــق الصابــون ،وعبــوات الشــامبو .وتحــول كل شــيء إلــى رغــوة

وفقاعــات .وبــات المــاء المختلــط بالصابــون يدخــل العيــون فيؤذيهــا ،وشــرعت الريــح واألمــواج تدفــع
الرغــوة والفقاعــات باتجــاه المنــارة.

طبعاً  ..عاصفة
كانــت األمــور علــى متــن اليخــت “كورماتــش” موضـ َـع خــاف .فقــد كان اليخــت يتحــرك ببــطء فــي البحــر ،وال

ـوال ،عاصفــة بحريــة أو إنــذاراً بهبوبهــا،
يبتعــد عــن الشــاطئ .وذات يــوم شــعر مــارك فيليــب بــأن شــيئاً مجهـ ً

ســيقع عـ ّـم قريــب .ثــم تغيــر لــون البحــر والســماء بقــوة .أنــزل البحــارة األشــرعة وقــرروا المكــوث فــي ُقمراتهــم
ريثمــا ينقضــي وقــت هــذا الطقــس الكريــه .وهــا قــد هاجــت العاصفــة ،وراحــت األمــواج تتقــاذف اليخــت
صعــوداً وهبوطــاً وفــي جميــع االتجاهــات ،إال أن مارتــا ســعت جاهــدة للحفــاظ علــى خــط الســير ،وفجــأة

هبــة ريــح شــديدة القــوة أفلتــت عجلــة القيــادة مــن أيــدي مارتــا ومــارك فيليــب ،ولســع عيونهمــا
اندفعــت ّ
شــيء حــارق حــاد ،لــه رائحــة الــورد والسوســن وأزهــار اآلذريــون .واضــح أن مــا دفــع الزبــد وفقاعــات الصابــون

باتجــاه “كورماتــش” هــي الريــاح واألمــواج التــي أدارت اليخــت بخفــة ،كأنــه رغــوة ،نحــو المنــارة.
فقاعات العاصفة

هبــت عاصفــة بحريــة ،كان ذلــك فــي صبيحــة اليــوم التالــي بالضبــط ،بعــد أن أبلــغ كابوريــاك
وذات مـ ّـرة ّ

األصغــر إلــزا تحيــات العمــة تانيــا .فقــد اســتيقظت إلــزا فــي ذلــك اليــوم ،لــم تكــن إلــزا تحــب العواصــف كثيــراً .
فالطقــس ســيء لكــن فيــه شــيئاً مــن التنــوع يكســر هــذا الهــدوء الممــل .ظلّ ــت إلــزا مســتلقية حتــى غفــت

علــى مهــل ،ففاتتهــا بدايــة العاصفــة .فجــأة راح أحدهــم يرشــق مــاء البحــر .إنــه انفجــار العاصفــة .فتحــت إلــزا

النافــذة ونظــرت إلــى البحــر ،لكنهــا لــم تــره .فقــد كانــت تتطايــر حــول المنــارة فقاعــات صابــون لــم يكــن فــي
نفــاذة قادمــة مــن البحــر .مــا الــذي يمكــن أن
البحــر مــاء ،فقــد حلّ ــت محلّ هــا رغــوة الصابــون ،ورائحــة حلــوة ّ
يحــدث؟ مــا هــذه العاصفــة الغامضــة التــي تأتــي بفقاعــات الصابــون؟
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صوت من الظالم
غبشــاً  ،وال ضــوءاً يتبـ ّـدد ،وال حتــى عتمــة ،بــل كان ظالمــاً دامســاً .
لــف المنــارة ظــام دامــس .لــم يكــن َ

تخبــط شــيء مــا بالقــرب مــن الشــاطئ،
مــدت إلــزا يدهــا أمامهــا ،فصــارت دبقــة“ .إنــه الظــام” فجــأة ّ

وسـ ِـمع صــوت يشــبه التصــدع .لمــاذا منارتكــم مطفــأة؟ ســأل
وأخــذت األمــواج تــزداد تالطمــاً وهديــراً ُ ،

الصــوت مــن قلــب الظــام .ركضــت إلــزا صاعــدة إلــى المنــارة ،بينمــا أخــذ الذئــب كوليــك ســوروكا يقفــز
عشــوائياً فــي جميــع االتجاهــات.
يسر
لقاء ال
ّ
لــم تكــن إلــزا نفســها تــدرك مــاذا يحــدث لهــا .كانــت المنــارة مضــاءة ،وطاقــم اليخــت “كورماتــش” قــد
تنــاول عشــاءه ،وخلَ ــد إلــى النــوم .وقبــل النــوم فحــص بوريــا كوبريــاك شــخصياً البحــارة ،كان كل شــيء

العصابــة الســوداء يحــوم حــول
علــى مــا يــرام ،وبينمــا كان الطبيــب يقــوم بفحــص البحــارة ،كان الصبــي ذو ُ
وصفــر عــدة مــرات ،وبســبب كل هــذا
ّ
مصبــاح المنــارة ،ثــم ركــض مبتعــداً عــن المصبــاح ،وعـ ّـدل ُعصابتــه

الصفيــر والتمتمــة وآهــات التعجــب كانــت إلــزا ترتعــش كل مــرة .أرادت أن تقــول لهــذا الصبــي الوقــح أن
ـتطع ألن صوتهــا اختفــى .أراد كوليــك ســوروكا أن يلعقهــا .وراح يئــن ويــدور
يخفــض صوتــه ،لكنهــا لــم تسـ ِ

حــول مربيتــه ،ثــم انقــض بغتــة علــى مــارك فيليــب .بــدأ الفتــى بالزعيــق ،ولكــن الذئــب لــم يلبــث أن خطــف
العصابــة التــي علــى
العصابــة عــن رأســه ،وفــي لحظــة لــم يبــق منهــا إال ِمــزَ ق صغيــرة .وبحــرص دفــع بأنفــه ُ
ُ

متورمــة صــرخ كوبريــاك االبــن “لقــد فهمــت .هــذه حساســية.
عيــن إلــزا أيضــاً  ،ومزّ قهــا .بــدت عيــن الفتــاة
ّ

كل األعــراض واضحــة .فمــا هــي األشــياء التــي تســبب لــك الحساســية؟” بالطبــع ،لــم تتمكــن إلــزا مــن
تتحســس مــن القراصنــة،
اإلجابــة علــى ســؤال بوريــا .ألن صوتهــا كان قــد اختفــى .وهنــا نطقــت مارتــا“ :إنهــا
ّ

وذلــك منــذ طفولتهــا .أنــا أعلــم ذلــك ،إننــي والدتهــا”.
معالجة الحساسية

ـوت ذكـ ّـي - ،دعونــا نبــدأ الوقــت يطيــر بســرعة البــرق،
-الحساســية تُ عالــج هكــذا -قــال كابوريــاك االبــن بصـ ٍ

وحالــة إلــزا تــزداد ســوءاً  ،إذا كانــت المريضــة تتحســس مــن القراصنــة ،فينبغــي عزلهــا عــن جميــع القراصنــة،
وأقتــرح إخــاء المنــارة طوعــاً .

لكــن أحــداً لــم يتحــرك .لعلّ هــم لــم يفهمــوا قصــده .وقــد جــاء الوقــت اآلن ألن يلقــي خطابــاً  .أعيــد وأكــرر،
يجــب علــى كل القراصنــة إخــاء المــكان .ومــن جديــد لــم يتحــرك أحــد ،وازدادت حالــة إلــزا ســوءاً  .وانتشــر
الطفــح فــي جســدها كلــه فاحمــر ،وصــار ملتهبــاً  .ولكــن الذئــب كوليــك ســوروكا أطلــق عــواءه باتجــاه
وحدهــا إلــزا تنفســت بيســر أكبــر قالــت والــدة إلــزا -،إن أختــك فــي حالــة ســيئة - .وكانــت األم توجــه
القمــر.
َ
أنا وفوفكا |
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كالمهــا إلــى مــارك فيليــب.
“أنطوني والحلوة نون “ يتّ جهان إلى البيت
ـت عينــا القبطــان وانفرجت أســاريره
خرجــت الســفينة عــن مســارها تمامــاً بعــد هبــوب العاصفــة ،وفجــأة َ
صفـ ْ

عــن ابتســامة عريضــة ،فخــرج الستنشــاق الهــواء النقــي- .أصغــوا ألوامــري! إننــا راجعــون إلــى بيوتنــا.-
وبعــد ُمضــي ثــاث دقائــق كان الطاقــم بأكملــه يقــوم بتوجيــه الســفينة نحــو مســارها الصحيــح .فجــأة

صــاح الكشــاف مــن علــى الســارية .علــى خــط الســير تمامــاً  ،كانــت تقتــرب مــن الســفينة زجاجــة مسـ َـدودة
بفلينــة وفيهــا رســالة.
قصة قديمة

كانــت إلــزا الصهبــاء تتماثــل للشــفاء .ولكنهــا مــا زالــت تتكلــم بصــوت خفيــض ،لــم تكــن إلــزا ترغب بشــيء ،حتى

إنها نســيت أن عليها أن تضيء المنارة كل مســاء .ولحســن الحظ ،هناك كثيرون تولّ وا القيام بهذه األمور.
-تعالــي نتحــدث - .قالــت لهــا مارتــا ذات مــرة ،واســتلقت إلــى جانبهــا فــي الســرير .اســتدارت إلــزا نحوهــا ولــم

أمــي؟ أخــي؟ ومــاذا عــن إدويــن؟  -ســألتْ ها إلــزاتنبــس بحــرف- .أنــا والدتــك ،ومــارك فيليــب شــقيقكّ .
ِ

-حــدث ذلــك منــذ زمــن بعيــد .فقــد رســت قــرب الشــاطئ ســفينة ترفــع رايــة ســوداء ،وعليهــا بحــار مريــض

طلــب الربــان أن أســاعده .ففحصــت المريــض .كان مــارك فيليــب لصيقــاً بــي ،ولــه مــن العمــر آنــذاك مثــل
عمــرك اآلن .هــا هــو ذا – .وأشــارت مارتــا إلــى تلــك الصــورة التــي يظهــر فيهــا إدويــن وهــو يحمــل إلــزا

الصغيــرة علــى يديــه – .كان مــارك فيليــب يعتقــد أنــه ال بــد أن يكــون علــى متــن الســفينة شــيء ســحري.
ـدت أنــا ومــارك إلــى متــن الســفينة رفعــوا المرســاة وأبحــروا .أمضينــا
أولئــك كانــوا قراصنــة .وحالمــا صعـ ُ

فــي َ
األســر تســع ســنوات ال نســتطيع الهــرب .أعــرف أن إدويــن كان يريــد أن يحررنــا .لكنــك مرضــت حالمــا

رأيــت القراصنــة .فلــم يســتطع أن يتــركك وحيــدة .لقــد تمكّ نــا مــن الهــرب ،وســوف نعيــش معــاً  .ولكننــي
ال أفهــم ،أيــن إدويــن؟

قاموس جديد
-انظــري - ،قالــت مارتــا إللــزا ،وأخرجــت مــن حقيبتهــا دفتــراً وقلمــاً وكتبــت شــيئاً أعــرف أنــك تحبيــن

القواميــس .لقــد صنعــت لــك قاموســاً جديــداً أصغــر حجمــاً  .فيــه كلمتــان بســيطتان ،أشــعر باألســف ألنــك
ال تســتطيعين قولهمــا.

كُ ل الناس إخوة
ذات صبــاح طــرق مــارك فيليــب البــاب علــى إلــزا- .اســمعي ،تعالــي نحطــم ِمشــرطه - .قــال وهــو واقــف
أنا وفوفكا |
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علــى عتبــة البــاب - .لقــد ســئمت مــن إلحاحــه علــى التماريــن الرياضيــة .فــي هــذا الوقــت كان بوريــا
هيــا إلــى تماريــن الصبــاح! تماريــن الصبــاح! لقــد حــانكابوريــاك واقفــاً تحــت النافــذة ،يصــرخ بأعلــى صوتــهّ :
هيــا انزلــوا!
وقــت التماريــنّ ،

لــم تكــن إلــزا قــد اســتيقظت تمامــاً حيــن توالــت كل هــذه األحــداث :الشــمس فــي كَ بــد الســماء ،ومــارك
فيليــب يبحــث عــن حقيبتــه ،وكابوريــاك يصــرخ تحــت الشــباك .هــل مــن رســائل؟ ّ -أو ُل ســؤال طرحتْ ــه إلــزا.

ـمع ،لقــد قمنــا
وفيمــا تفكــر فــي ذلــك ،مشــى مــارك فيليــب علــى الســرير وأطـ ّـل برأســه مــن النافــذة اسـ ْ
ـنحطم ِمشــرطك ،هــل تفهــم؟  -أنــت!  -صــرخ كابوريــاك وقفــز مــن مكانــه .ومــا هــي
بالتماريــن ،واآلن سـ ِّ
إال دقيقــة حتــى كان فــي غرفــة إلــزا ،وكان العــراك بيــن بوريــا ومــارك فيليــب قــد نشــب .وحــاول الذئــب أن
الخصميــن ،لكــن جهــوده بــاءت بالفشــل.
يفصــل بيــن
َ

الصبيــان!  -قالــت مارتــا فجــأة بــكل هــدوء ،وقــد اقتربــت للتــو مــن البــاب - .أنتــم إخــوة - .كيــف
توقفــا ،أيهــا
ّ
ّ

كل النــاس
هــذا؟  -ســألت إلــزا - .بــكل بســاطة .ميشــا كابوريــاك شــقيقي .وبوريــا ابنُ ــه ،فهــو ابــن خالــكّ .
هيــا نتنــاول طعــام اإلفطــار.
إخــوةّ .

ما هذه الرسالة؟
ُ
بريد مسرعة .كان في الزجاجة رسالتان.
زجاجة ٍ
اقتربت من “أنطوني والحلوة نون”
فتــح طاقــم “أنطونــي والحلــوة نــون” الرســالة األولــى ،كانــت تعميمــاً رســمياً مــن وزارة البحريــة .أما الرســالة

الثانيــة فلــم يســتطع أحــد أن يفهمهــا .كانــت مكتوبــة بخطيــن مختلفيــن مامــا أخ إلــزا إدويــن عيــون ولــم
يكــن فيهــا شــيء آخــر .قلــب البحــارة هــذه الورقــة بيــن أيديهــم ،ثــم صنعــوا منهــا طائــرة صغيــرة ،وأطلقوهــا

فحطــت الرســالة بيــن يــدي األصهــب إدويــن - .يجــب علـ ّـي أن أعــود إلــى البيــت فــوراً  – ،قــال
ّ
فــي الجــو،
إدويــن ،وطلــب نقلــه فــوراً إلــى أول ســفينة متجهــة إلــى هنــاك.
قصة قديمة أخرى
قالــت مارتــا أثنــاء تنــاول الفطــور - .ميشــا يقــول :يجــب طــاء المنــارة باللــون األبيــض .فيــرد عليــه إدويــن
بأنــه يمكــن االنتظــار مــدة نصــف ســنة علــى األقــل .فــكالم أخــي كان مجـ ّـرد اقتــراح .لكــن إدويــن غضــب

ـعره أصهــب؟
فــوراً  .طبعــاً يمكننــا أن
نتفهمــه كان ميشــا يعيــره دائمــاً بأنــه أصهــب ،هــل يكــره أيضــاً َمــن شـ ُ
ّ

الص ْهــب .ولمــاذا تعلقــت بــه
 بصراحــة ،نعــم - ،أجــاب بوريــا ،ويقــول“ :طبعــاً  ،أنــا ال أصــر ،ولكنــي ال أحــب ُّمارتــا؟ “.

لكــن إدويــن لــم يكــن يثــق أبــداً بمــن يبنــون المنــارات ويصلحونهــا .أردفــت مارتــا وفــي إحــدى المــرات جاءنــاأنا وفوفكا |
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ميشــا ،وكان الطقــس ســيئاً  ،فأصــر علــى إطفــاء المصابيــح كإجــراء وقائــي .نحــن لــم نطفــئ بــل وقــال

إدويــن إن الطقــس ســاء بســبب أخــي .لكــن هــذا ليــس صحيحــاً ! ومــن كلمــة إلــى كلمــة أخــذا يتعــاركان،
تــارة يكــون الغالــب إدويــن ،وتــارة ميشــا .ال أدري إالم كان العــراك ســينتهي ،لــوال نشــوب العاصفــة .فقــد
أســرع إدويــن ليشــعل المصبــاح ،لكنــه انطفــأ ألنــه لــم يكــن هنــاك وقــت إلصالحــه .فــي ذلــك الوقــت كان
ميشــا يســاعدنا ،كان الــدرج مظلمــاً  ،فتعثــر بوالــدك يــا بوريــا .لــم يكــن ينــوي رميــه إلــى أســفل الــدرج ،ولكــن

تغطــي عيــن ميشــا .ومــن
ذلــك حــدث عــن غيــر قصــد .وقــد تصافحــا بعــد ذلــك ،وكانــت كدمــة زرقــاء كبيــرة ّ
ـف بينهمــا األجــواء.
يومهــا لــم تصـ ُ
إدوين يعود إلى البيت
أي ســفينة
يجــب علـ ّـي العــودة إلــى البيــت حـ ًـاال - ،قــال األصهــب إدويــن - .أبلِ غــوا هــذا بالراديــو إلــى ِ

يترقــب ظهــور اليابســة .لكنهــا لــم تظهــر.
متجهــة إلــى هنــاك .القبطــان ظـ ّـل واقفــاً علــى ســطح الســفينة ّ

كان إدويــن واقفــاً إلــى جانبــه يكــرر طــول الوقــت أنــه يجــب البحــث عــن ســفينة عابــرة ،فيمــا كان البحــارة

فــي غرفهــم وقمراتهــم ،واليابســة ال تظهــر .وفجــأة لمــح الربــان فــي األفــق خيــال ســفينة صغيــرة- ،يــا
مــن أنتــم علــى متــن “كورماتــش”!  -صــرخ القبطــان - .أســرعوا وخــذوا معكــم هــذا الراكــب! أوصلــوه إلــى
المنــارة الشــمالية! بينمــا الربــان يعطــي أوامــره ،كان إدويــن قــد هبــط الســلم المجــدول مــن حبــال عــن متــن

الســفينة “أنطونــي والحلــوة نــون” ،واليخــت يقتــرب مــن الســفينة ،والبحــارة يســاعدون إدويــن ،اســتاء أحــد

بحــارة “كورماتــش” .ألنهــم وصلــوا للتــو مــن المنــارة ،خاصــة وأن قبطــان اليخــت أمــر بتغييــر المســار والعودة

أي كائــن حـ ّـي هــي نفـ ٌـع للطبيعــة .لعلــه
إلــى المنــارة .ألنــه كان يعــرف إدويــن ،وكان يعتقــد أن مســاعدة ِّ
علــى حــق.

كم اسماً نحتاج؟
ـك أســماء كثيــرة! قــال األخ هــذه قصــة طويلــة،
ـؤاال إلــى مــارك فيليــب- :لمــاذا لـ َ
وجهــت إلــزا الصهبــاء سـ ً

ّأمــي و ...إدويــن ...كانــا يتجــادالن دائمــاً بســبب اســمي .أمــي تقــول مــارك ،وإدويــن يقــول فيليــب .اقترحــت
أمــي اســم ألكســاندر ،واكتفــى إدويــن باســم َأليــك .وهكــذا طال اســتعراضهما األســماء .وأكثــر ما أعجبهما

منهــا :مــارك ،فيليــب ،ألكســاندر ،بوشــكين ســان .ومــن جديــد مــارك وفيليــب .وهكــذا بقــي لــي هــذا
االســم المركــب .عندئــذ توقفــت أمــي وإدويــن عــن الجــدال .وخاصــة بعــد والدتــك وانشــغالهم باختيــار
اســم لــك .وأخيــراً لــم يبــق فــي المنــارة غيركمــا .وكوليــك ســوروكا .وهنــا تناهــى إلــى ســمعهما مــن مــكان
ـب يهــر ويعــوي .كان قــد مضــى كثيــر مــن الوقــت وهــو يركــض علــى الشــاطئ،
مــا فــي الشــارع صــوت ذئـ ْ
يتمــرغ علــى العشــب ويستنشــق الهــواء.

أنا وفوفكا |

16

أخيراً  ..إدوين يعود إلى البيت
وطــأت قدمــا األصهــب إدويــن ســطح اليخــت “كورماتــش” ولــم يعــد الطاقــم يقضــي وقتــه بالعمــل فقــط،

بــل وبشــرب الشــاي فــي غيــر أوقاتــه ،وباالســتمتاع بالغــروب .لــم يلحــظ إدويــن شــيئاً مــن ذلــك ،كانــت
روحــه ّتواقــة للرجــوع إلــى البيــت.
من دون مصابيح
ذات يــوم قــال ربــان “كورماتــش” إلدويــن- :حســناً ..اليــوم هــو موقفنــا األخيــر قبــل المنــارة ،يجــب علينــا أن

نطعــم الدببــة البريــة .وبعدهــا إلــى البيــت؟  -ســأل األصهــب إدويــن ســنصل إلى المنارة مسـ ًـاء .أمضى إدوين

الصبــاح كلــه بالركــض هنــا وهنــاك كمــن يطيــر فرحــاً فــي أرجــاء اليخــت .كان صوتــه مســموعاً فــي كل مــكان.
عطل الخفاش
من ّ

فــي البدايــة جلــس ذئــب البحــر والوافــد الجديــد وكل منهمــا يديــر ظهــره لآلخــر حزينــاً يغــرف العلــف
بملعقتــه ويلقــي بــه فــي المــاء .فالربــان منــع حتّ ــى مجــرد التفكيــر بــأي شــيء آخــر ســوى إطعــام حيوانــات

البحــر .اقتــرب “كورماتــش” فــي الظــام مــن صخــرة النســر عنــد حلــول الظــام .يعــرف البحــارة كلهــم أنــه
خيــر لهــم أال يظهــروا فــي هــذه األماكــن ليـ ًـا ،لكــن شــدة اســتياء الربــان مــن ســلوك إدويــن وكابوريــاك
الخفــاش اســم ُيطلــق علــى منــارة الســفينة.
ّ
فليشــعل أحدكــم الخفــاش!  -أمــر الربــان.
هيــاُ ،أنســتْ ه ذلــكّ .

قــد ال يكــون نــوره ســاطعاً  ،ولكنــه كاف لمنــع وقــوع حــوادث- .فــي الحقيقــة ،المصبــاح عاطــل ،أيهــا
القبطــان .لــم يكــن أحــد يعلــم مــا العمــل اآلن .لســوء الحــظ كانــت الســماء ملبــدة بالغيــوم ال تســمح حتــى

بظهــور القمــر .بالطبــع ،كانــت األمــواج تتالطــم علــى صخــور الشــاطئ ،تشـ ّـد اليخــت إليهــا - .اآلن ســيتضرر
أســفل اليخــت - ،قــال أحــد البحــارة .إن مــا حــدث لــم يكــن مجـ ّـرد احتــكاك أســفل اليخــت بالصخــور ،بــل لقــد

عجلــة القيــادة ،وســقط شــيء مــا فــي غرفــة القيــادة بقــوة أســفر عــن تســرب المــاء إلــى اليخــت،
تعطلــت َ

ومــع اشــتداد الظلمــة بــات مســموعاً صــوت حركــة تلــك الحيوانــات قــرب اليخــت“ .إنهــا ســتأكلنا اآلن “،

 جــال فــي خاطــر القبطــان فأمــر- :الجميــع إلــى اليابســة!  -نحــن بحاجــة إلــى نــار - ،قــال كابوريــاك بصــوتمنخفــض ،وشــرع يبحــث عــن علبــة كبريــت فــي حقيبــة الظهــر.
المنارة تضيء من جديد
كان الذئــب كوليــك ســوروكا يركــض تحــت الشــبابيك ،يتمـ ّـرغ علــى العشــب ،ثــم راح يعــوي بأعلــى صوتــه.
يتوســل أن ُيطــل القمــر .ال أحــد يعــرف بمــاذا تفكــر الذئــاب ،مــا لبــث أن أحــاط بــه
كان يعــوي جاثيــاً كمــن
ّ

الجميــع :إلــزا ،بوريــا ،كابوريــاك ،مارتــا ،ومــارك فيليــب .كان يبتعــد راكضــاً ثــم يلتفــت ويعــود مــن جديــد.
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يريدنــا أن نلحــق بــه!  -فهــم مــارك فيليــب قصــده – .هيــا بنــا- ،لكــن هنــاك ظالمــاً  - .همســت إلــزا بشــيء
مــن الخــوف ،وتبعــت الفوانيــس والشــموع - .لمــاذا لــم تشــعلوا مصبــاح المنــارة؟  -ســألت مارتــا - .انتظــري

قليـ ًـا - ،قــال بوريــا ،وأســرع لينيــر المصبــاح .لــم يلبــث مصبــاح المنــارة أن أضــاء ،وســارت المجموعــة بحمــاس

صــوب الغابــة مــزودة بالفوانيــس والمشــاعل والعصـ ّـي .ومعهــم الذئــب كوليــك ســوروكا وقــد اكتفــى

بالعــواء واألنيــن .تباطــأت خطواتهــم ،ولكنهــم ظلّ ــوا يســيرون.
كوليك سوروكا يتدبر مصيره

كان أفــراد طاقــم “كورماتــش” واقفيــن فــي البحــر ليـ ًـا والمــاء يبلــغ ركبهــم ،تســبح بالقــرب منهــم حيوانــات

تتربــص بهــم الدببــة البريــة .لــم يكــن فــي أيــدي البحــارة شــيء للدفــاع عــن النفــس
البحــر ،وعلــى الشــاطئ ّ
وانقض ذئب
َّ
فجــأة وثبــت مــن قلــب الغابــة ذئبــة ،وأنشــبت أنيابهــا فــي رقبــة أحــد الدببــة ،وبدأت المعركــة.

يلوحــون بمشــاعلهم
مــن الجهــة األخــرى وانخــرط أيضــاً فــي قتــال الدببــة البريــة .فاجتمــع النــاس وأخــذوا ِّ
أمــام وجــوه الحيوانــات إلــى أن ولّ ــت هاربــة كلهــا.

أخيــراً - .بابــا!  -صرخــت إلــزا عندمــا خــرج طاقــم اليخــت كامـ ًـا إلــى الشــاطئ- .إدويــن!  -صــاح مــارك فيليــب.

تنهــدت مارتــا - .إنــي محتــاج لضمــاد!  -هتــف بوريــا بصــوت أقــرب إلــى البــكاء - .بابــا! كان يحــاول
-حبيبــي! ّ -

يضمــدون جــراح
إيقــاف نزيــف الذئبــة ،بينمــا راح كوليــك ســوروكا يلعــق لهــا جروحهــا األخــرى .وبينمــا هــم
ّ

الذئبــة وكوليــك ســوروكا ،كانــت إلــزا ،ومــارك فيليــب ،ومارتــا ال يحيــدون بأنظارهــم لحظــة عــن األصهــب
مطبــق- .انظــروا - ،قــال بوريــا – .إن الذئبــة تغادرنــا .لقــد نهضــت
خيــم علــى األربعــة صمــت
إدويــن .ثــم ّ
ِ

الذئبــة ومشــت نحــو الغابــة علــى مهــل .فركــض كوليــك ســوروكا خلفهــا .لكنــه رجــع ونظــر فــي عينَ ــي إلــزا،

ثــم لحــق بالذئبــة مــن جديــد .وأخيــراً قالــت إلــزا :بابــا ،هــل هــذه ُعصابــة؟ مــاذا أصــاب عينــك؟ -هــذا ســيمر
بعــد أســبوعين - ،قــال واحــد مــن الثنائــي كابوريــاك .ابتســم إدويــن وعانقهــم الثالثــة معــاً  :إلــزا ،ومارتــا،
ومــارك فيليــب - .إلــزا ،هــذه ُأمــك وهــذا أخــوك .وافقــت إلــزا.

 -هناك المنارة تضيء - ،أردف إدوين - .افتحي عينيك جيداً .

أنا وفوفكا |

18

