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 إلى إلفیرا إھداء

  



 ،آسى لحال النحل "كم

 "على ید الجیوش المتناحرة لإلبادةیتعرض إنھ 

 الفرسان سالحإسحق بابل، 

  



 1945/ 1944یومیات عام 

 وس آریموندیإیجید

 

 ورقة غیر مؤرخة

 

 "لیس ثمة عرض للحقیقة الكاملة. بل مجرد خیار."

 بیر الجركفیست

 

 وحیدة ةطبیعلویا بین تلمناجم، تقع على نھر یشق طریقھ ما لعمالأقطن في مدینة صغیرة 

، التنوب وغابات، كلسیةمراع  تقع وسطقرى صغیرة  تحويمنطقة  إنھا متصدعة.

التي تمتد وصوال إلى الحدود مع بلجیكا.  ولطالما كانت ھذه المنطقة  والزان، الصنوبرو

 انفاریسك سلسلة جبال عوامل التعریة في بفعل منذ زمن نشأت، شحیحة المواردمھجورة، 

نباتي ذات الغطاء ال، والتي ترتفع فتفوق الھضاب بركانيالصل األذات  ، بحوافھااألصلیة

ألنھ یعیش ھنا منذ مالیین السنین، من  ؛اا جمً حبً ن النحل یحبھا فإ وعلى ما یبدو المورق.

. وبعد قرون الحقة عمل "أورفتالند"منطقة  یطانفي است اإلنسان من بدءكثیرا  أبعدزمن 

وأرواح  ھارباتالتي استمرت في تقدیس  ،على تنصیر القبائل الكلتیة والجرمانیة الرھبان

 انالرھبھؤالء إلى فقد كان أحد أسالفنا ینتمي  ،لنا أبي حكاهالغابة واألرض. وبحسب ما 

ي النحل. ر المجاور وربّ في الدیْ  عاش ،دعى آمبروزیوسراھب بندیكتیني یُ  إنھ .األوائل

ترك آمبروزیوس ھذا دیره  ،بینھ وبین إحدى الفتیات القرویاتجمعت وبسبب عالقة حب 

انبثق الجیل األول  حدى القرى الصغیرة. ومن ھذا الرباطإفي أسرتھ  لیؤسس، 1492عام 

 إلى حین اندالع أوقات سالم ومجاعات، و وأوبئة،حروب،  وسیتبع ذلك. من اآلریموند

 في بفالحة األرض وتربیة النحل في إقلیم الكارستسیقوم أسالفي و ،حروب جدیدة



قد تخلى أبي عن  وفي النھایة سیصمدون في وجھ كل نوائب الدھر. وبذلك ،"أورفتالند"

 ربیةت فيعالوة على ذلك لكنھ استمر  .المجاورلیعمل في منجم الرصاص  الزراعة التجاریة

إلى تحصیل التعلیم األكادیمي وأول من  یسعىأول فرد في أسرتنا فقد كنت أنا  أماالنحل. 

ین ح بلدتي في األخیرعدت إلى  غیر أنيلمدة طویلة من أجل متابعة دراستھ.  اآلیفلیترك 

في البدایة على وظیفة مدرس حصلت یعیش بمفرده. وأوھن الزمن والدي، وكان ماتت أمي 

ر من ومنذ تسریحي المبكوإلى جانب ھذا ساعدت أبي في تربیة النحل.  الثانویة،في المدرسة 

وأقوم بدراسات ذاتیة عن أسالفنا  ،النحل رعایة فقط أواصل صرت ،الخدمة المدرسیة

مع العسل، شالشموع المصنوعة من بیع منتجات العسل مثل  من عیشي أتكسبالبینیدیكتیین. 

 أوصلھا إلىأو المحیطة،  المنطقة فيصغیرة للمحالت ال والمشروبات الكحولیةالنبیذ و

أخلف ھذه المنطقة القاحلة أن و ،الحرب انتھاء بعد أرید أن أرحل عن ھذا المكان األسواق. 

ني أخشى أن یكون الوقت قد تأخر كثیرا، ألن الكثیر من نورائي ألعیش في مدینة كبیرة، لك

 المدن قد دمرت بالفعل. وعلى األرجح سأكون مضطرا إلى البقاء ھنا طوال حیاتي. 

  



   1944شتاء 

  



 1944ینایر  3االثنین، 

 

كنت باألمس في الموقع الذي سقطت  . "25میتشل  بي "طائرة أمریكیة من طراز تحطمت 

وال زلت أھتم بھا إلى الیوم.  ،"ألفونس"منذ طفولتي كنت أراقب الطائرات مع أخي . فیھ

أو ، مربعة ظلھا، ومن نھایة جناحھا إن كانتأستطیع التعرف على معظم الطائرات من 

خي یحلم أكان دائما ما تسلیح كل منھا. من وومن ذیلھا،  ومن ھیكلھا،، مدببة، أو بیضاویة

د فضاء. رائ یصبحن أیرید  أنھبواكیر ذاكرتي  إذ قد استقر في  .مابطریقة أن یغادر األرض 

ى علبھا الفضاء معلقة  یغزوالتي كان ینوي أن  ال تزال رسومات الطائرات والصورایخ

 "جول فیرن"وعن الرحالت الكونیة،  "ھانز دومینیك" كما ال تزال روایات. جدران غرفتھ

بعد أن تخرج . على رفوف المكتبةعن المغامرات االستكشافیة لباطن األرض مصطفة 

عد ال بإ ولم تأتینا الرسالة األولى منھ. ةالجوی القواتفي المدرسة سجل نفسھ في  "ألفونس"

مع الرسالة، تظھره مرفقة كانت مدرسة الطیران. ثمة صورة مرور عدة أشھر على التحاقھ ب

 ضاحكا بین رفقائھ إلى جوار إحدى طائرات التدریب في حظیرة الطائرات. 

،  JGسرب المقاتالت الحربیة التقلیدیة للسالح الجوي األلماني طیر یومیا منذ بدایة الحرب ی

وذلك  ،أتعرف علیھم قبل أن یظھروا للعیان . كثیرا ما"أورفتالندمنطقة " وقاذفات قنابل فوق 

 محركاتھم. التي تصدرھا ضوضاء ال من

قضبان كابینة القیادة الزجاجیة بمقدمتھا في األرض. وعلى  "25میتشیل بي ـ "لقد سقطت ال

تعلق جسد محترق، بینما تناثرت رؤوس، وأقدام وأیادي بقیة أعضاء الطاقم على األرض 

لعثور ولقد تم ا. مباشرة تھإلى جوار طائر المخلوعة ھار فكان جالسا بمفاصلأما الطیّ  الموحلة. 

جنود التفحص . وطوقت الشرطة العسكریة المنطقةأعضاء من ھذا الفریق. على خمسة فقط 

 تراتھم. ولقدبسُ  حشوة الكتف داخلمخبأة  تكون أحیانا مابحثا عن أسلحة،  جثث الموتى

ات، مسدسو الخواتم النحاسیة المخصصة للضرب،الحقا في دار الضیافة،  كيّ وجدوا، كما حُ 

ب، بوصلة جیو ،(اإلمبراطوریة النازیة) مطبوع علیھ خارطة للرایخإیشارب رقبة حریري و



نسخة من األنجیل، وصور عائلیة، وطیار، ید ساعة وخواتم ذھبیة، وللطي،  ةسكین قابلو

 صور عاریة لسیدات بیضاوات وسمراوات البشرة. و

  



 رسم  لطائرة 

 

 :25میتشل بي 

قوة كل منھما  "رایت سایكلون"شعاعیان من طراز  محركان التشغیل: .ست رجال الطاقم:

 1800حصان. التسلیح: ثمان رشاشات دفاعیة، ثمان رشاشات أمامیة، حمولة القنابل:  1850

 كجم.  

  



 1944ینایر  4الثالثاء 

 "األمر الذي یصعب احتمالھ، یصبح ألطف إذا حكیناه"

وح عندما یجافیني النوم إلى المنحل الذي تف الظلمةفي كثیرا ما كنت أتسلل في طفولتي سرا 

 المسامیة ي األلواح القدیمةلكنت ألمس بأطراف أنام زھور العسل.منھ رائحة الیاسمین و

وكنت أطرق الخشب بحذر وأتحدث مع النحالت وأضع أذني . التنوبالمصنوعة من شجر 

ذ في یأخثم  ،ثائرا یعلو وأنتظر جوابھم. كنت أستمع إلى صوت الطنین الذي الخلیةعلى 

نت أغفو . أحیانا كانالثقة والسلو یبث متناغم نابض صوت خافتثم ینخفض إلى االنضباط، 

ثم أستیقظ في الصباح على صوت طنین النحل المنطلق  ،على األرض في الصیف أمام المنحل

 في طیرانھ. 

 

 

 

  



 1944ینایر  5األربعاء، 

 

منطقتنا في القرن التاسع عشر، كان أبناء الفالحین یذھبون حین انتعش التعدین مرة أخرى في 

آنذاك عمال وفد لقد أكثر. و ماال یربحون منھا كانوا ھمألن ،الرصاص كھوفلعمل في إلى ا

  .واستقروا مع عائالتھم في كال وفي المنطقة المحیطة  ."أورفتالند"كثیرة إلى  بلدانمن مناجم 

الرصاص،  عن خامات تنقیب فوق األرض وتحتھافي الوسرعان ما بدأ آالف العمال 

 وھم یتتبعون طبقات المعدن یشقون أنفاقا أطول وأعمقالمنجنیز والفضة. وكانوا عقیدات و

من المناجم والممرات، متاھة ضخمة  نشأةإلى بمرور الوقت مما أدى  ،األرضباطن في 

في المراعي واألراضي آنذاك  یتمثلالذي كان  ،على سطح األرضأما  .لكنھا اآلن منسیة

لة وفي غضون سنوات قلیفقد انتصبت جبال من الشوائب ورمل الرصاص السام.  ،الزراعیة

ذات قاعة للمدینة إلى مدینة صغیرة لعمال المناجم.  "أورفت"القریة الزراعیة في تحولت 

 تيال المواد الخاملتوصیل ومحطة قطار  ومدارس تجاریة وصناعیة ،ومكتبة ومدرسة ثانویة

 ان حالك یتم تصدیره إلى البرازیل ونیوزیلنده. كذلكل ،البحرإلى  اوصھرھ اتم استخراجھ

في واحد من كھوف الرصاص عمل الحرب العالمیة األولى،  بعد الوطنفحین عاد إلى  ،أبي

 وأنا الزلت .وتربیة النحل الزراعة یمارس ،اكان كما ذكرت آنفً  ،وإلى جانب ذلكالكثیرة. 

فیر قذي دم بارد من منطقة الراین، یفیدني في نقل  الخنازیر والدواجن وحصانا بمحتفظً 

 لضواحيفي امنزلنا على أرض  بتشیید أبي أبي بأمي قامبعد أن تزوج و النحل إلى المراعي. 

خور الكائنة في آخر الحدیقة وضربھ الذي استخرجھ من الص ،الحجر الرملي األحمرا مستخدمً 

لبنات. لقد استغرق عدة سنوات في بناء المنزل وبعد انتھاء العمل بمدة وجیزة  لیشكل منھ

وسقیفة ولدت أنا. وقریبا من الصخور الرملیة وضع المنحل الجدید إلى جوار الورشة 

التي قضى فیھا السنوات األخیرة من عمره جالسا في كرسي یرسم رسومات للنحل:  ،المعدات

 والذكورس، والملكة، والعاملین في بالطھا من الوصیفات الشغاالت، والبناءات، والحرا

وكأنھ  ،وعلى مدار حیاتھ أنجز أبي الكثیر من الرسومات الصغیرة لنحالتھالسمینة الشھوانیة. 

 منھا وكأن كل واحدةكان ینوي أن یرسم بورتریھ لكل واحدة منھا یوضح أدق تفاصیلھا، 



رجح والتي على األ ،ة یصعب فك شیفرتھافردا متمیزا. وحتى وفاتھ تشكلت لوحات غریب

ام ي ھواء الربیع الدافئ أمأو رقصاتھا السریة ف ةالشتوی خلیتھافي  تتصور حركة النحال

 . بیوتھا

  



 1944ینایر  6الثالثاء، 

 عید القدیسین الثالثة

 

شرب ، أفي الخدمة المدرسیة بعدوأنا  امثل حالي سابقً ا في الخامسة صباحً ال زلت أستیقظ 

. خیرمن المحصول األأتناول بعض شرائح الخبز األسود بالزبد وعسل األكاسیا  .الشعیرقھوة 

ة السلع الغذائی خضعت. لقد الثعلبعنب أتناول دواء الصرع (لومینال) ممزوجا بعصیر 

جلس ی للتقنین منذ بدایة الحرب، ولم یعد الحصول علیھا ممكنا إال بالبطاقة التموینیة.واألدویة 

یصحبني حین أخرج  .رمادي خطمذو صعب المراس مسن  ذكر إنھ .كلب أبي إلى جواري

وأخرج  .جوار الشونةإلى في الحظیرة  الخنازیر التي. بعد اإلفطار أطعم حیثما أذھبویتبعني 

أبواب  مثلتالفتحات التي وأبعد الثلج عن  ،أذھب إلى نحالتي الشتویات .الحصان إلى المرعى

 . الھواء في الخلیة الدخول. إذ أن النحالت تحتاج إلى فتحات طیران غیر مسدودة كي یتجدد

یرقات ئة تدف تتمثل في الحفاظ على ،على قید الحیاة آلنإلى االتي ال تزال  ،النحالت مھمةإن 

قاء ب نتؤمّ ، وبھذا خروجھ إلى الحیاة في الربیع، وحمایتھا، وإطعامھاالجیل الجدید المنتظر 

رجة تثبیت الحرارة داخل الخلیة على د یتم  ،الفصل البارد ففيعلى قید الحیاة.  الطائفة هھذ

لبقائھن و. وال یتجمدوا ھم كذلك كتھممل تتجمد كي ال  ،، ما یجعل الجو دافئا بما یكفيعشرین

وق فبداخلھما النحالت العزل تتراصن  جیدتي نضادتیعُ یكفي النحالت  ،على قید الحیاة

ومن خالل الذبذبة المستمرة الناجمة عن تحریك أجنحتھا بشكل  بعضھن على ھیئة عنقودیة. 

تتمكن النحالت من إنتاج التدفئة الالزمة. كما أنھا تتبادل  ،منفصل عن عضالت صدرھا

یتاح لكل واحدة منھا أن تتمتع بالحرارة العالیة داخل  داخل العنقود، بحیثباستمرار مواقعھا 

. تتعاون النحالت من خالل أنظمة شدیدة التعقید. وال یمكن لھا إعادة اختراع نظامھا التجمع

االجتماعي، أو قتل الملكة ببساطة وإعالن نظام جمھوري. إذ أنھا قد استغرقت مالیین السنین 

من أجل أن تنتظم أحوالھا على الھیئة الحالیة. ویبدو أن كل شئ داخل مملكة النحل مصمم 

 مانيوالر یقة تضمن رخاء النوع واستمراره على قید الحیاة. لقد أحب الشاعرعلى أفضل طر

كل الطریقة الجمالیة التي یش بسببواعتبره مجتھدا وذو موھبة فنیة  ه،النحل وقدرّ  "فرجیل"



أقراص العسل. بل إنھ رأى في نظامھم السیاسي النموذج األمثل لالمبراطوریة  النحل بھا

لنحل إال أن ا الرومانیة. ولھذا أثنى على شجاعتھم في القتال وقارنھا ببسالة الجنود الرومان.

الما طلحكمھ. إنھ محب للسالم  الن یقوم أبدا باحتالل شعوب أخرى وإخضاعھولیس عدوانیا. 

 . تھدیدأنھ ال یشعر بال

  



 1944ینایر  8السبت، 

 

صغیرة في جنوب غرب كال، غیر بعید من أفضل مراعي الصنوبر الفي كروبلن، غابة 

ھبوط ة مظل ، اكتشفت باألمسالمیتشلالطائرة أیام من إسقاط  ةبعد خمسوالنحل الخاصة بي، 

نجح في إنقاذ نفسھ من قد الطاقم  أعضاء من اأن واحد بدا. ھامة شجرة صنوبرمعلقة على 

رجح المعالقة بأغصان األشجار. ومن ال مظلتھ بقي في غیر أنھ الطائرة اآلخذة في السقوط،

. أو أن أحدھم قام بتحریره. من ھذا الموقع من تحریر نفسھ والھربن تمكّ الطیار األمریكي أن 

امتأل  ره.أثقتفاء البحملة . قامت قوة بحث بالجوار في مكان ما امختبئال یزال بالتأكید ھو و

الذین قاموا بتمشیط كل ركن بشكل  الشرطة العسكریةجنود بالمكان كلھ والمنطقة المحیطة 

 إلى نبھتقتلى  خمسةوجود مع   ،في الطائرة المنكوبة رجلینحقیقة أنھ ثمة آثار فممنھج.  

م الظالم وامتد . استمر البحث إلى أن خیّ قدم لھ المساعدةمن ھنا  قد نجا وأن واحداجندیا أن 

یة السر واألنفاقالكھوف تحوي الكثیر من  منطقة خطرةإنھا  إلى منطقة بیرجشادن.نطاقھ 

 البحث فقد اتفي ھذه الكھوف مع أخي. أما قوفي طفولتي تحت األرض. كثیرا ما لعبت 

 قائم دائما بالسقوط في واحد من تلكخطر الألن  ؛العمل ھناك التجاسر علىترددت في 

التي ال حصر لھا، أو في مسقط من المساقط التي تستخدم للتھویة أو في  الممرات السفلیة

 رقف ت إحدىظھرفقد  ،عن موقع إسقاط الطائرة اوألن بیتي لیس بعید حفرة من الحفر. 

فتشوا كل الغرف،  رشاشة من جنود المشاة ومعھم بنادق ةمساء. خمسال فيبحث عندي 

ا في تجولوا أیض. المالصقة للصخور الرملیةإلى جوار المنحل  دةالمشی والشونة، والسقیفة

أت قد خب إذ كنتأحدھم الرادیو وأدار بعض األزرار. لم یعثروا على شيء. فتح ومكتبتي، 

حد. أما نظر أي أ تلفتلن  ماحیث ،كل الكتب الممنوعة قبل سنوات بین رفوف مكتبة اإلعارة

 فمخبأة مع مالحظاتي الیومیة في األرضیة المزدوجة للمنحل.  األشیاء األكثر أھمیة
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صل الصقیع في فعلى سبیل االستثناء العمل أكثر من نحالتي. ف واآلن في الشتاء یتعین عليّ 

صمد في توھذا یعني لھا في المقام األول أن على قید الحیاة. على البقاء ل تركیزھا ینصب ك

 ،یفیزفر في الصل، یسحب شھیقا في الربیع، الكائن الحي مثل أمة النحلالبرودة. إن  وجھ

ن أجل التحضیر م یتعین عليّ  ،فعلى العكس من ذلكرتاح في الخریف والشتاء. أما أنا، ثم ی

ل ك إلى جوار المنحل. حیث یتوفر لديّ  معداتال سقیفةالفصل القادم. أعمل أغلب الوقت في 

في بعض األحیان  یجب .وجمع المحصولنتاج العسل إل النجارة الالزمة وأدوات المعدات

على  ،االنتباه لھ ضاف إلى ذلك الكثیر مما ینبغي عليّ وإعادة دھانھا.  ی تصلیح العضادات

أقراص ي فوتضع بیوضھا  الخلیةحام تقالتي تنجح إناثھا دائما في ا ،لشمعا عثسبیل المثال 

تى في ح المنظم على طوائف النحل ولذلك أقوم بالتفتیشبنسیج كثیف.  تغطیھا العسل ثم

اتت مأن نحالتھم حاالت نفوق النحل بسبب  تزاید عن من الزمالءلقد سمعت مؤخرا الشتاء. و

یتسبب فیھ نوع من الطفیلیات التي تھاجم معدة وھو مرض المسقمة، طاعون ب مصابة

دكتور ویعزو األستاذ ال طوائف كاملة منھا. الشغاالت وأمعائھا على نحو یؤدي إلى موت

 مداھمة المیكروبات الطوائف إلىالسبب في استمرار النقص في أعداد  "كارل فون فریش"

فال تعود من رحلة جمع العسل بعد اإلصابة وتموت على مسافة بعیدة جدا  ،لنحالت الطائرةل

رة ن زھم وتظل تضل ھكذا، طریق العودةبسبب ھذا المرض أیضا  تنسىوربما  من الخلیة.

عدد النحالت التي تعود األمر إلى الموت من اإلنھاك. وبما أن  إلى أخرى إلى أن ینتھي بھا

 ىمما یؤدي مع العوامل األخر ،كمیة الغذاء التي تدخل إلى الخلیة تقل ،إلى الخلیة یصبح أقل

. ةأصول یھودیذو  "كارل فون فریش". تقضي على الطائفةإلى حدوث مجاعة  لنفوق النحل

وإال ما كانوا لیتابعوا بحثھا  ،البد أن أبحاثھ حول النحل وأمراضھ كانت مھمة جدا للنازیین

و� الحمد. بعض الزمالء  بمرض المسقمةحظ إصابة نحالتي وحتى اآلن لم ألفي الجامعات. 

. ولھذا أسأل ماتت طوائف كاملة من النحل جدا وجیزة مدةفي ونھ في ھذا الشتاء یقولون إ

 أستطیع الفأنا . بصحة جیدةال تزال أوفن -التي ترعى في منطقة كالكنفسي لو أن نحالتي 



امال یوما ك تذھبت بالحصان والعربة الستغرقأنني ولو  ،اآلن أن أراقب الوضع على الحدود

ي ولعل ھذا ھو السبب ف .في الشتاء لمصیرھا الطوائف تلكأترك لذا فغالبا ما في الطریق. 

 أن مناعتھا أقوى من نحالتي التي ھنا في الوادي. 
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 لوسج ركن ال یحوي إالفي الظھیرة أذھب إلى مقھى بالسیوس في المدینة. أسمیھ مقھى لكنھ 

 یلةطاولتھا الطوتقف البائعة خلف غیر بعید من الخباز.  نافذتھ،مریح الى جوار وصغیر 

مثلي مثل ف ،ا أكتب في دفتري. أجبتھا بأنني أكتب عن نحالتيوتنظر ناحیتي. سألتني مرة عمّ 

 ،سلینتجن الع ، وكأن النحالت موظفات لديّ دفاتر الحساباتیومیا أن أدقق في  التاجر عليّ 

وتتحدث ، ةمقطوع ، أرنبة أنفھاطیبةلكنھا  ،عض السذاجةبالبائعة بتتسم وأراعیھن.  ،وأنا أبیعھ

عد الخبز أو تدندن بصوت منخفض. أسأرغفة نفسھا، وتعد  إلىأحیانا تتحدث  .ببعض الخنف

 ،لقرمیدا بأرضیتھ التي یكسوھاأنظر نحو میدان السوق  . الشعیرقھوة وأشرب  ،بالجلوس ھنا

والدكاكین الصغیرة المحیطة.   المسامي،من الحجر الجیري  ةالمصنوعالنافورة القدیمة و

لى جوارھا ثمة حارة مخفیة ما بین سور حوش الكنیسة إو ،تقع المكتبة ذلكولیس بعید من 

المنخفضة المبنیة من الحجرغیر المنحوت، تحوي واجھاتھا األمامیة بلكونات  وبعض البیوت

 الحدید المشغول.  من ذات أسوار مصنوعة

د أنملة د قیأحی أال یجبركت ألجلي. ثمة رسالة تُ  كانت إنتأكد أ مع كل زیارة لي إلى المكتبة

 عن ھذه القاعدة. یتم دس الرسائل السریة في المجلدات ذات الغالف المصنوع من جلد األبقار.

. ال أحد یھتم 1888-1850العمال في السنوات من  وأجور ةالمطلوب حدیدتقید كمیة الوفیھا 

 بھذه األعمدة التي تحوي أرقاما ال قیمة لھا. 

م . فلقد ت"ساني"اآلن ابنة عمي بمفردھا الذي تدیره  عم،مطالبعد عملي في المكتبة أزور 

 وھو یقاتل اآلن على الجبھة الشرقیة. ،استدعاء زوجھا إلى الخدمة العسكریة قبل ثالث سنوات

یكد ذ أنھ لم إ ،بشأنھكثیرا وھي قلقة  ،"فالنتین"خبرا عن  "ساني"ومنذ فترة كبیرة لم تسمع 

ي أوصل یھودا إلى نالوحیدة التي تعرف أن إنھاتم استدعاؤه.  حتىعلى زواجھما سنة یمض 

مارك عن كل  200من وراء ذلك. أطلب  اإلضافي الحدود البلجیكیة وأجني بعض المال

ال كثیر غیر أني أحتاج إلى م -تأتي النقود ثم بعد ذلك الفضیلة البدایةفي  -لنقلمقابل ارأس 



 ،أدویة صار من الصعب الحصول على حرب فمنذ اندالع ال ألدویة الصرع الخاصة بي.

قا ألیدیولوجیة وف ،یعد طفیلیاوالذي  للتجمع الشعبي یقیم وزناال بالنسبة لرجل مثلي  السیما

 النظام الحاكم الذي یرى أنھ ینبغي القضاء علیھ. 

 

بي  مارتن"طائرات العدو. قاذفات قنابل من طراز أیضا في النھار أسمع بشكل أكثر تواردا 

اصة الخ ضوضائھاأتعرف علیھا من . "النكسستر"و "ماریالند"، و"الیتنینج"، و"مارودر 26

جدا في الطیران. إنھا مقاتالت كبیرة ستلقي حمولتھا من القنابل على المدن والمصانع في 

نسان من رؤیتھا بالعین المجردة. اإل نال یمكّ  شاھقتطیر على ارتفاع وھي منطقة الرور. 

 تتألأل بین ثنایا السحب.  فضیة مثل نجماتتلتمع أحیانا جعلھا أشعة الشمس ت فقط
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لدرجة أن الواحد لیخشى  ـالسحب معلقة على ارتفاع خفیضوالسماء رمادیة مثل األسمنت، 

 أن یصطدم رأسھ في مكان ما باألفق. 

حرب ال لكن ال ،الكثیفة الغیومغطاء طائرات العدو مساراتھا المعتادة الیوم بسبب لم تسلك 

 ،ربصي زاویة ما ویتفیختبئ  األزل،یعیش منذ  مریعشیطان مثل  ؛تزال حاضرة مثل ذي قبل

ن أجل أن ینكل بالطبیعة ومخلوقاتھا في غضبھ في أي لحظة، م یظھر دون توقعیستطیع أن و

 األعمى. 

سل، أقراص تخزین العمثلما تعودت في مثل ھذا الوقت من أجل تصلیح  السقیفةال أذھب إلى 

وإنما أجلس بدال من ذلك أمام النافذة وأنقر على اآللة الكاتبة، أحلم ، أتطلع إلى الوقت الذي 

رة أجسامھا الصغی تحلقأن و ،لتجمع الرحیق وحبوب اللقاح ستطیر فیھ النحالت مرة أخرى

 نصتامالطیران  فتحات إلى جوار أنا على مقعدأجلس  بینما ،تلتمع تحت أشعة الشمس وھي

وبة نما یسبق ار الذي عادة شعر الدوّ ستأوصابعي فیما أكتب ھذا ھنا، أإلى طنینھا. ترتجف 

قطة نسل ت ، بینماظالل األغصان على الثلوجتتأرجح و، ندف الثلجفي الخارج تدّوم صرع. ال

أنني بیتزاید إحساسي أكثر وأكثر متوحشة من الشونة إلى الحدیقة وتختبئ خلف المنحل. 

 كلببطء  ستتصلبوفیھا  ،ال یوجد فیھا لي أي مھرب ،غرفة ضخمة باردة داخلأعیش 

 ت النحل.دفتر یومیا تسجیل األحداث المھمة وأفكاري السریة أیضا في ذكریاتي. لقد بدأت في

حظاتي ي أھدي مالن. لكن"ر وصعب أن أدون الحقیقةینھ خطیبدو أي الالتینیة "قال فنعم كما یُ و

 بي. أبدا لن تشي وألنني أعرف أنھا تفھمني  ،فقط للنحالت
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أودعت من وجود رسالة  احتمالیةعلى الرغم من  ،لم أتمكن الیوم من الذھاب إلي المكتبة

أصبح طریق الفرار أكثر خطورة  إذ ؛أقل من الالجئین إلى الحدود ال عددً . صرت أوصأجلي

حین یضطر أحدھم إلى مغادرة الرایخ (االمبراطوریة) في السنوات األخیرة. قبل الحرب 

مكان  ینزل في ثمبروم.  ستقل الباص المنتظم إلى لوزھایم أوبطریقة غیر مشروعة، فإنھ ی

ثم یجري في  الموجودة على جانبي الطریق، الخنادق فوقیقفز و ،غیر بعید عن الحدود

ظیم ثم أوجد التن .الحقول والمراعي إلى الحریة. وبعد ضم بلجیكا لم تعد ھذه اإلمكانیة قائمة

 ،ال زلت أتحدث عن الحدود مندھش أنا أننيا. ا أكثر أمانً ا لكنھ نسبیً أكثر تعقیدً  اا آخرً طریقً 

في الكتاب الذي أقرأه  أجد ،ون اآلنالجئ یصلحین لم تعد موجودة.  افعلیً على الرغم أنھا 

جود التوقیع في الكتاب. لكنھ مو من الذي یسجلعلى الھامش. ال أعلم بالقلم الرصاص  اتوقیعً 

حت تثم  .بعدما أكون قد حفظتھا ،وأنا أمحوھا بالممحاة ،ا على صفحات لھا ترقیم خاصدائمً 

والموعد وعدد الالجئین. وحین ألتقط  التجمعبنقطة  علمنيتُ  ھذا التوقیع أجد ورقة صغیرة

 لھمألوص ،بیرجشادنبھم على الطریق الطویل عبر منطقة  أرحل ،الالجئین من المكان المحدد

 ھاإلیمن الممكن الوصول والتي  ،رأس الفیلما یسمى مغارة سریة أسفل  إنھ .إلى مخبئھم

 ،حر الفأرلكن ھذا سیكون أكثر خطورة. ومثل جُ  ،أقصرمباشر وطریق  من بیتي من كذلك

ي الطفولة فاكتشفت ولقد یوجد أیضا في كھفي الكثیر من المنافذ.  ،الذي یحوي أكثر من فتحة

ون في ى الالجئ. یبقاألبدي وظل ذلك سرنا ،الصدفةبمدخل الكھف في الحدیقة  "ألفونس"مع 

أن  م إلى الحدود. وبسبب النحل البدلھیوصبتصلني التعلیمات تاألسفل في المخبأ إلى أن 

الرومانیة في المنطقة الحدودیة قبیل شروق  حطام األفران الجیریةأكون قد وصلت إلى 

 صنادیق في اللیلیةون في الرحلة م الالجئ. یتكوّ لجمع الرحیق طیرانھبدأ یقبل أن  ،الشمس

 اللسع. لطوائف نحل تفض خالیا نحل إضافیة فیھاأضع  اوحولھ .خشبیة صنعتھا بنفسي نحل

. كریةالشرطة العسأوقفني جنود في الطریق فتاة صغیرة. وكنت أحمل في الصیف الماضي 

ي ف أن أنقلھا ، وأن عليّ أوضحت لھم أنني أحمل نحالتي إلى مراعیھا في المنطقة الحدودیة



بعد  اللى آخر إنقلھا من موقع إ تاحال یُ طیر طوال النھار للجمع. ولھذا ت ، ألنھاصنادیق باللیل

 ،. عادة ما یرضى الجنود عن إیضاحاتيقد عاد إلى قفیره كل النحلحین یكون  ،حلول الظالم

محون فیس ر لھم فقط تصریح المرور الخاص بي،ظھدیق النحل. أُ اطلب مني فتح صنوال یُ 

 زینتخ أدراجفتح كافة أوطلبوا أن  ،لي بمواصلة السیر. لكن یومھا فحص الجنود العربة

 ةجنود الشرطة العسكریغیر أن  لسعات النحل التي سنقلق راحتھ،حذرتھم من  خالیا النحل.

بالرشاشات مسلطین حول العربة ثم شرعوا في الدوران  في الخالیا.أصروا أن ینظروا 

النحالت  آالف مكانھا. وعلیھ انطلقتمن  األقراصجھي من آن آلخر وأنا أرفع الضوء على و

الت المخبأ. طارت النحمة بال حراك في . ظلت الفتاة متكوّ كبیرا قاتما خارجا ثم شكلت سربا

لھا وسرعان ما التفوا حوفیھ الصغیرة.  تقرفصكتھا في الصندوق الذي كانت بحثا عن مل

 سوى ال ترید ؛عدوانیة ، حین تشكل أسرابا، ال تكونالنحالت كالغطاء وأخفوھا تماما.

 ائفةتكون الط شئ آخر سوى حمایتھا، ألنھ بدون الملكةكتھا، ولیس في بالھا الوصول إلى مل

 رولو)( شعرالَعْقِص بأداة للصغیرة  تُ قد ثبّ  ، من باب الحیطة، . كنتوتموتبال نفع تماما 

 حوي الملكات على فستانھا. ت
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ألف  50 تقریبا ضم كل منھات طائفة 25-20أستطیع اإلبقاء على  ،في حدیقتي ،في منحلي

في الحقول والمراعي في أورفتالند.  اسربً  40نحلة. یضاف إلیھا أسراب أخرى تصل إلى 

یس میللیفیرا أب"ھي ، وبشكل أدق إلى فصیلة مشتقة منھا "كارنیكا"نحالتي إلى فصیلة تنتمي 

نوب جتقع المناطق التي  ھو صليموطنھ األ. ھذا النوع كان (نحل العسل األوروبي) "كارنیكا

بیس ألكن لم یتم تسجیل ظھور "وبسبب الموقع الجغرافي فھو وفي جدا لموطنھ.  ،األلبل جبا

ون أن حیث تمكنت عبر القر ،العصر الوسیط المتأخر في أورفتالند قبل "میلفیرا كارنیكا

، "براونیللھ"ا تسمى أیضو ،"أبیس میلیفیرا لینایوس" فصیلة النحلة السوداء الغربیة محل تحل 

 نحالتھا، تھاالكارنیكا وقوأعداد طوائف ھنا. أسباب ذلك تتمثل في  تفضل الحیاةكانت التي 

ر فتاة قالمة ظف طولالكارنیكا یبلغ طول میلھا إلى اللسع. عدم و ،وإنتاجھا الوفیر من العسل

ان مركبتلدیھا عینان  و.الفر شعر الریش أوكساء مقلم من المغطى بفجسدھا أما صغیرة، 

ة وھكذا تنشأ صور ،والروائح واألصوات الذبذبات في تسجیل مذھل ساسوجھاز إح ،جمیلتان

فض كھ نحن. في الشتاء ینخرما ند والتي تبدو مختلفة تماما عن صغیر الحجم،مخھا العالم في 

ن إال العدد الضروري میعیش اآلن إذ ال ، إلى الربعتقریبا  الطوائفعدد الكارنیكا في كل 

ویرقات الطائفة المنتظر خروجھا طعام الملكة إلتدفئة و زماالتي یكون وجودھا ال النحالت

یف الربیع كلھ والصوھي تقضي عدد النحالت من جدید.  مع ازدھار الربیع ینفجرو .الوشیك

 رضھایعمما  ،ال كللعملیة الجمع بنحالت الصیف ب تقومحبوب اللقاح والرحیق.  في حمل

 ویحل محلھا جیل جدید.  ،بعد أسابیع قلیلةموت من اإلنھاك لل

فوق م وھفي الصیف والخریف،  جمعھالذي تم  ،أترك للفالحین جزءا من نصیبي من العسل

كتر أومروج الفاكھة. كان أبي یملك حتى وفاتھ یستفیدون من تلقیح حقول النفل األبیض ذلك 

 لعلحالتھ. حتى اآلن تعود كلھا في أصلھا إلى ن 80من النحل، أما أنا فأمتلك  طائفة 130من 

إنما ھي و ،أصاللك النحالت تمی من ولعلي لست أنامبروزیوس. اآل لطائفة حفیداتنحالتنا 



غیر و غامض، كائن حيمن  اجزءً  ،بما فینا النحل ،االتي تمتلكني. وربما نكون نحن جمیعً 

 . ، وال یموترحیم
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