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 مقدمة

 ویقل وزنيأصرخ 

 في النھار أصرخ       

 وأصرخ في اللیل

 تحضنني أمي       

 بأمان  تمسك بي

 تحضنني بحرارة       

 تمرر یدھا على وجھي 

 الممتلئ بالخوف وتُقبِّلھ        

 تسیر ذھابًا وإیابًا

 تغني وتدندن       

 یمینًا ویساًراتھدھدني 

 أكثر فأكثرأصرخ  أخذتلكنني        

 

 

 

 

 

 

 



 ض��عتْ ووالیائس��ة.  لوالدتي"إن الطفل الص��غیر الباكي یحتاج إلى من یش��اركھ اللعب"، ھكذا قالت جارة حنون 

جھا وعندما أخذ  ،بجواري في عربة األطفال التوأم، وفعًال توقفت أنا عن الصراخ المھندم ذا المظھر رضیعھا

نبعثت منھ بالكائن الذي ا بجواري وش�عرتُ  ،كلتا الوالدتین المتش�وقتین یتطلعان إلى عربة األطفال الخاص�ة بي

طرافي فوضعت أستھ. تحركت بحذر نحو األمام مثل عنكبوت یرید أن ینصب شباكھ حول فریأصوات خافتة. 

 .حیاتيأحیا  والتصقت بالطفل الرضیع الضخم وبدأتُ  ،حول الدمیة الدافئة

وآمنت أنني عدت إلى  ،الفناءس���لم على درجات  –وھي منھكة القوى ولكن س���عیدة  –ارتمت والدتي بجس���دھا 

 الحیاة من جدید. 

إلى عینیھ  بافتتان أتطلعوعانقت رفیقي "فرانك" البدین بإحكام. أخذت  ،رقدُت س����اكنًا في عربة األطفال التوأم

 ذواتي اللون الكستنائي. 

وعمره فعل بالوقد استطاع أن یركض أبصر "فرانك" الضوء الساطع للواقعیة االشتراكیة قبلي بثالثة أشھر. 

الحكایات الخرافیة المخیفة لـ�������"فیلھلم  ليوكان یقرأ  ،وأن یكتب وھو في مرحلة ریاض األطفال ،تسعة أشھر

كان قویًا وجسوًرا وكان یستطیع دائًما أن یجد حًال لكل شئ. أصبح األول.  الدراسي ھاوف" وھو في الصف

 شئت أم أبیت. فرانك" بمثابة نصفي الثاني سواءً "

 كنت أحبھ وأمقتھ ألجل ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 



ني، بینھا المبارقعة غیر متجانسة. وع مغطاة باألسفلت ویعلوھا الغبار. محاطة بشوار مساكننا كانت مجموعة

 ذات الطالء المخربش. المتآكلة إلى ثالثین عاًما، بواجھاتھا  التي یرجع تاریخ بنائھا

 قوقد خلَّفت آثار ض������ربات عمیقة. لمع الطوب المحریدویة القنابل المن الطائرات و المقذوفةقنابل كانت ال

ھنا بلوٍن أزرق.  ،الس�����ماء أعلى الفناءلمع الجزء مربع الش�����كل، الذي  ظھر من وأحمر  لونٍ ب لجدران الحمایة

وس���یاجات من الش���جیرات ذات س���احة الغس���یل ومكان جمع القمامة، بین ش���جیرات مھملة مكان طفولتي، بین 

 األشواك، أسفل أشجار الحور والكستناء. 

تعود  ،كھوفًا نش����یدإلى أدغالھ و كنا نتس����للالبري.  اللیلكأوراق أش����جار عفنة ونبات فاحت من الربیع رائحة 

 وبھا مخزن وموقد. ،لعصور ما قبل التاریخ

 "القراص"و "الس�����رخس"و "القرانیا"و "البیلس�����ان" نباتاتوفي الص�����یف، كنا نش�����ق لنا طریقًا عبر أدغال 

س����بب حمراء ت بقعًاكانت الحش����رات تتس����لل إلى آذاننا غیر المغس����ولة وتخلف فیھا . بارتفاع الرأسالمرتفعة 

 "الحماض البستاني" وثمرات "البیلسان".كنا نشوي دیدان األرض وكنا نسحق نباتات الحكة. 

عالم إلى أعالى األشجار ونرفع أتعصف باألوراق الكبیرة ألشجار الكستناء. وكنا نتسلق كانت ریاح الخریف 

ن أوراق األش������جار في غلیون منحوت ونقذف ثمار إلى محیطات بعیدة. وكنا ندخ القراص������نة ونمد بص������رنا

 الكستناء على وحوش البحر.

قف جتاز الش��قوق الجلیدیة بین أس��وفي الش��تاء، كنا نض��رب بأحذیة التس��لق الخاص��ة بنا في جبل "إفرس��ت" ون

 ونبنى كھوفًا ثلجیة متجمدة مع أفراد من شعب اإلسكیمو.    الجراجات

ذھب وفدائیین وباحثین ونتشاجر الأدوار عمال مناجم  ونتقمص عند اللعب كنا نخوض معارك كأننا ھنود حمر

 ونصرخ ونسدد اللكمات لبعضنا البعض ونشتبك مع بعضنا البعض. 

 قشور الجروح والقاذورات. المخاط ووبنا مزیج من ، سعداء إلى المنزل عبر باب الفناء نعودوفي المساء، كنا 

ا بخوف، من نافذة غرفة  س����بر أغواره.بالنس����بة لي كان عالم الفناء عالًما ال تُ  كنت أنظر بافتتان، وكذلك أیض����ً

 كانت. األش��جار وص��راخ الحیوانات المتوحش��ةنحو اللیل بالخارج. كنت أس��مع ص��وت حفیف أوراق األطفال 

كنت فنحوي.  تمتد ،المفص���لیة الزوائد تش���بھأذرعھا، التي  وكانتأعلى فراش���ي.  تتراقصظالل خطیرة  ھناك

 لوجودإش���ارة أي راودني األمل في یو الس���مع في الظالم المعتم، وأرھف أس���فل الغطاء بص���ورة أعمق أنزلق



كانت حالكة الس���واد. كان ض���وء القمر ض���وء. لكن نافذة غرفة "فرانك"، التي كانت تمیل أعلى نافذة غرفتي، 

 لدمیتي القماشیة.  وحده یتألأل في األعین الزجاجیة

 »یا "إیجور"، لماذا یكون الخوف مظلًما ھكذا؟« ھمسُت في أذن دمیتي:

*** 

شي حتى لـ�������حق كان ی سنوات أصبح"فرانك" أن ینام في فرا ستخدمتوبعد ذلك انتھى األمر.  عمري أربع   ا

ذات یوم س���كین المطبخ الص���دئ وخدش���ت بھا س���اعدي وس���اعد "فرانك". تدَّفق الدم عندما قطعنا على أنفس���نا 

ھكذا قلت بص����وٍت عاِل وغیر مفھوم وس����قطت بین  ،»ش����قیقان تس����ري في عروقنا دماء واحدة لألبد«العھد. 

لى عكان الس�����لك معلقًا بص�����ورة أفقیة ھاتفًا في غرفة األطفال. ب والد "فرانك" بعد ھذه الواقعة، ركَّ ذراعیھ. 

 واجھة الفناء بین نافذة "فرانك" ونافذتي. 

   »الذي تسري دماؤه في عروقك. یمكنك اآلن أن تتحدث ھاتفیًا دائًما مع شقیقك«قالت أمي: 

*** 

أھًال یا "فرانك"، ھل «. الص���فراء على أذنيوحدي في فراش���ي وض���غطت س���ماعة الھاتف اس���تلقیت مرتجفًا 

 »تسمعني؟

 . ”MIFA“  ماركةفي صباح یوم عید میالدي الخامس، كانت أمام فراشي دراجة بخاریة حدیثة من 

سابق الدراجات العظیم«قالت والدتي:  بأصابع  وتخللت »بالفعل! بمفردهالذي أصبح ینام  إنھا من أجل ابني مت

 أثناء اللیل. رطبًاالذي صار یدھا شعري 

البخاریة وبھا مقعد قابل للطي  "فرانك" دراجة س�����باق حول المركبة بس�����عادة. كانت من نفس طراز تس�����للت

وب ومكتالدراجة األمامي  في رفرفباللونین األبیض واألحمر  رفرفت رایةھناك  تكانلكن . ةویید وفرامل

. حملت بفخر مركبتي الریاض���یة الص���غیرة حمراء "النص���ر والس���الم" بأحرف كبیرة باللغة الروس���یة اعلیھ

بح من أص������حیثما تجمع بالفعل الكثیر من أبناء الجیران.  ،ودفعتھا نحو خط بدایة الس������باقاللون نحو الخارج 

 .أميأن أفوز من أجل   –مھما حدث  –الممكن أن تبدأ رحلة السالم وكنت مضطًرا 



ى صوت إشارة البدء  من صافرة والد "فرانك" الذي كان یعوي بأوامر عسكریة مرتدیًا بذلتھ الریاضیة بنیة دوَّ

ة  –كالمعتاد  –ابتس������م "فرانك" نحوي متھكًما واتض������ح لي أنني لیس������ت لدىَّ . ”ASK“اللون من ماركة  ثمَّ

 في المركز الثاني.  –على أقصى تقدیر  –سیكون ھو الفائز وسأكون أنا فرصة. 

رین . تركنا المتس��ابقین األخوكان "فرانك" في أعقابي مباش��ًرة بدراجتي الحمراء الس��ریعة كالبرققمت بجولة 

 . ارتفاع نباتات اللیلك البريعلى بعد مسافة تصل إلى خلفنا 

قني "فرانك" سب –بعیدًا جدًا بالفعل عن لجنة التحكیم التي تضم اآلباء  –شجیرة "القراص" في المنحنى أعلى و

بقدمي س��ن دراجتھ وأنا أش��عر  تدل نص��ف طول الدراجة البخاریة. ودون أن یالحظني أحد، ض��ربتعابمس��افة 

التي كانت ال تزال متدلیة من حبل الغس��یل و بذعر متنامي. كنت أض��ع نص��ب عیني الجائزة األس��اس��یة فحس��ب

ولم یص�ل إلیھا أحد: لعبتان على ھیئة جندیان من جیش ألمانیا الش�رقیة یش�ھران س�الح "كالش�ینكوف". كبحت 

 ورفعت ذراعاي ألعلى.جماح الدراجة تماًما خلف خط النھایة 

ا ومھلًال وانھمرت دموع الفرح على وجنتي والدتي. ھكذا دار برأس��ي  »اآلن س��ریعًا« جاء فریق اآلباء راكض��ً

 حیث المركز األول.على المنصة بقوة وقفزت 

 لبالفع قد بدأت ،ملونةبلي وما ص����حبھا من مص����اص����ات و ،توزیع الجوائز على الفائزین حفل مراس����م كانت

وانتزع من عنقي المیدالیة الذھبیة المص��نوعة  بفعل نباتات "القراص" متورمعندما ظھر "فرانك" بوجٍھ باكي 

مثل أخذنا نتدحرج، وھو یص�����رخ ص�����راًخا عالیًا جامًحا وأطبق على عنقي. من العلكة. انقض "فرانك" علىَّ 

 محدثة صوت فرقعة.متجھین نحو مائدة عید المیالد القابلة للطي والتي انقلبت علینا  ،كرة صارخة

 

 سكون.

*** 

لقاة م المعدة من البس����كویت والكاكاو ش����وكوالتةالأص����بحت حلوى وولة بحرقان في عیني. بني نبیذ الفراأص����ا

 تتطلع نحويھي في العش������ب و موجودةبجواري في الرمال. وأص������بحت قطع الجبن المرتبة على ھیئة قنفذ 

 بأعینھا المصنوعة من الفجل الرومي.  



 ،ن انھمرت علینا قطع الحلوى كالمطروبعد أ أشولة، داخلوضعنا فیھ أقدامنا  ،سباق جريأجرینا لكن بعد أن 

 واقتسمنا الكنوز التي غنمناھا. عقدنا صلًحا بیننا من جدید 

 ذراعیھ المتلھفین. ضممتھ بشدة نحوي.احتضنني "فرانك" بین 

 بكیت بصوٍت منخفض. »كنت أرید فقط ...«

 .»شقیقان تسري في عروقنا دماء واحدة لألبد«ھمھم "فرانك" قائًال: 

 يحس����تطیع أن أفجر لعبة الجندي الواقف بص����ورة أفض����ل عند تحریر یتھ لعبة الجندي الراكع؛ إذ كنت اأعط

 1ف"بانكو"

 سًرا اآلن. ظللكن ھذا 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حي "بانكوف" كان من األحیاء الخاضعة لحكم االتحاد السوفیتي إبان تقسیم ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة. (المترجمة) 1 



 

عة بالدراجة البخاریة ببرا وانزلقت الفرامل" بقلیل ض�����غطت على فیلت فریدن" دار حض�����انة قبل باب مدخل

 أمام موقف الدراجات.

 –وھي تھز رأسھا باستنكار – السیدة . دفعتقالتھا باستھجان سیدة بصحبتھا عربة أطفال »أنت مجنون؟ ھل«

 .2في مدخل دار حضانة األطفال اإلسبوعیةرضیعھا 

*** 

 دراجتي الحمراء السریعة كالبرق. لمسافة قصیرة يدربمف أن أقودسمحت لي أمي للمرة األولى 

ي كان األمر مثلما یحدث ف وقبَّلت جبھتي وعلَّقت حقیبة الش������طائر حول عنقي. »فتاي العظیم«قالت بفخر: 

دراجة أن أقود الوقفُت على كرس���ي المطبخ العالي وتلقیُت التكریم األعظم: إذ توزیع الجوائز. حفالت مراس���م 

 بمفردي إلى دار الحضانة البغیضة. 

حصیھم ی الذین ال ،كنت أشعر بالفزع من األطفال الرضعقاومت بیدىَّ وقدمىَّ االستلقاء ساكنًا في صالة النوم. 

من  نتزعونالذین كانوا یُ  وقد تلطخوا بالمخاط، قض����بانالذات  نومھم العد والذین كانوا یبكون داخل ص����نادیق

ویعودون إلیھن  منھم ص���باح یوم االثنین وس���ط ص���رخات احتجاجكن في عجلة من أمرھن، ، اللواتي تأمھاتھم

 بعد عصر یوم الجمعة وھم ینتحبون بالبكاء. 

مع عشرة أطفال بجواري. وكنت  –وفقُا لألوامر   –ستطیع أن أقضي حاجتي في المرحاض لم أكن ا كما أنني

ن أتقدم س��یًرا على األقدام ولم أكن أود أ ،في ص��الة الطعامأرفض أن أتناول الش��وربة ذات قطع الدس��م الكریھة 

 تي یتحرك بھا األطفال. الیقاع الخطوات بنفس إ

*** 

م أن ألعب بمفردي في العالمس�����موًحا لي حیث كان م ،كانت نفس�����ي تتوق إلى أیام البقاء في المنزل مع والدتي

وأركض  –التي كانت مثل "س���نووایت" النائمة  –حول أمي  زائفةالخیالي الرائع لغرفتي. كنت أتس���لل بوعوٍد 

یر، التي كان البخار یتص�اعد منھا، وأتس�لل إلى الكھف الدافئ الص�غمخبز "ش�وس�تر" وأقدم ش�رائح الخبز إلى 

                                                           
لساعات  آباؤھمت مخصصة لألطفال الذین یعمل انیا الشرقیة (سابقًا) والتي كاندار حضانة األطفال اإلسبوعیة كانت أحد أنواع دور الحضانات في ألم 2

 . (المترجمة) عصر یوم الجمعةطویلة فكانت دور الحضانات تلك تستضیفھم من یوم االثنین وحتى 



سفل غطاء فراش أمي. كنت أضع أذني على نھدیھا ال سمعأ الخافتة وأعرف دقات قلبھا  صوت ناعمین. كنت أ

 یدق من أجلي فقط. أن قلبھا

 علىَّ كانت تقول أنني یجب أمي حتًما أن أذھب إلى دار الحض����انة. ترید فیھا ، لكن لألس����ف كانت ھناك أوقات

وأن ألعب مع أطفال آخرین وأحل الواجبات. وكانت تضیف أنھا الیمكن أن تبقى دائًما أن أتعلم شیئًا عن العالم 

كنت و .وشعوًرا مني بالیأس الكبیر، كنت أدس في أنفي كرات بلي، كانت تتسبب في أزمة تنفسھنا من أجلي. 

وردیة  رغاويرتفاع في درجة الحرارة وأتناول الملح بالملعقة وأتقیأ أرتش��ف میاه البرك الص��غیرة وأص��اب با

 أضطر إلى الذھاب إلى دار الحضانة اللعینة ھذه.  فقط، لكي ال اللون. 

*** 

ح لي بیده بانفعال.  ھ ووددت ب تشبثتُ . صاحب المنصب الرسميلقد تحرر من والده جاء "فرانك" راكًضا ولوَّ

رنب أمجموعة "شكا" األقویاء وابتعد عن مجموعتي، مجموعة "دببة میانضم لألسف للكنھ  .أن أمسك بھ لألبد

 بمسافة ستة أبواب.  ،"ھوبل

 التحیة. علیھ وألقى »یا أبي إلى اللقاء مساءً «: "فرانك" ھتف

ص�����احب المنص�����ب  نرتقي الس�����اللم المؤدیة إلى المدخل. عندما انعطف الرجلألقیت التحیة معھ ثم أس�����رعنا 

قفزت بقوة خلفھ. جلس������نا قفز فوق الدرابزین نحو الش������جیرات.  عند الناص������یة، أومأ لي "فرانك". الرس������مي

القرفص��اء لبعض الوقت ملتص��قین ببعض��نا البعض وس��معنا ص��وت الباب ینغلق بعنف عدة مرات تلو بعض��ھا 

 البعض.

 ووضع إصبع سبابتھ على فمي. »لقد انغلقت المصیدة.«ھمس "فرانك": 

 أسفل السلم في ھدوء وسكون. ظللنا قابعین

 ما منكان بإمكان أي طفل أن یض��غط من الخارج على مقبض دار رعایة األطفال المحتاجین نحو أس��فل. لكن 

 . قر مزالج الباب في مكانھ بالداخلبمجرد أن یستسبیل أخر للفرار 

 ھمست بھا وأردت بالفعل أن أزحف متسلًال باتجاه الساللم.  »وماذا عن اآلن؟«

 جذبني "فرانك" نحو الخلف وابتسم متھكًما.



 من الثغرة الموجودة بین أسنانھ اللبنیة. انبعثقالھا بصوت كالصفیر  »!دار حضانة لحم الخنزیر المحمر«

 »فلتسقط حقیبة الشطائر!«

 »علینا أال نلفت األنظار، مفھوم؟«. وعلَّقھا على شجیرة نبات "حب الثلج األبیض"انتزع الحقیبة من عنقي 

  »ن لسنا أسرى في دار الحضانة.أجل بالطبع. نح« قلت متلعثًما:

 »مضبوط!«

 أمسك "فرانك" بیدي وجذبني بمحاذاة السور ذي القضبان باتجاه الشارع. بعیدًا عن ھنا فحسب.

مكانًا مثالیًا للعب في س������اعات الیوم التي ال تنتھي، إال أن  وكان یعتبرمجموعة مس������اكننا مألوفًا لنا  كان فناء

 "فرانك" أخذ یتأوه من الجوع بعد وقٍت قصیر بالفعل. 

 .التي تقرقرعلى بطنھ  "فرانك" مسح »!، أنا أتضور جوًعاھذایا «

دور ناس بدائیین وكان "فرانك" یلعب  آنذاك نمثل أثناء اللعبكنت أنا المس������ؤول عن جمع الطعام؛ ألننا كنا 

 دور المحارب الذي یحمل الرمح. 

 »؟یكبقایا كھل لدیكم «سألت البائعة في مخبز "شوستر" بصوٍت صغیر عاٍل الفت لألنظار: 

 .ابالتي كانت تبدو كنظرة السنجو نظرة رأیتھا صاحبة أجملإلى عیني البائعة البدینة  أثناء ذلكأخذت أتطلع 

 »ال مجال ھنا للتسول! من أین أتیت أنت؟«قائلًة:  ،من فوق النضد بأعلى صوت البائعة اللعناتأطلقت 

سي داخل جسدي  ًسا  »ابقى ھنا!«وھرعت إلى الباب وعندئذ صفرت ھي لي لكي أرجع. جذبت رأ ناولتني كی

 بھ كیك. 

 »علیك أن تحترس!«

 أیًضا زجاجة لبن من صندوق البضائع المخزنة في الجمعیة االستھالكیة وانطلقُت راكًضا. أنا سحبتُ 

 كان "فرانك" ینتظرني بالفعل في كشك صغیر تابع للموقف.

 »، أین أنت!ھذایا «



ة بعد أن تناول ثاني فطیرة محالوقطعة حلوى من السكر ملفوفة على ھیئة حلزونة. في فمھ بنھم  "فرانك" دسَّ 

 . ذقنھسالت مربي الكرز على 

  .من فمھ یتدفق وجعل قدًرا أكبر من المربى »أنا أنزف دًما!«وبصوت غیر واضح:  قال "فرانك" بغضبٍ 

 على ممر المشاة. احتضنا بعضنا البعض وضحكنا.قطرات من اللبن وزاغت عیناي وسالت  »النجدة!«ھتفت: 

 . الطعام فتات ترفرف بقلق من حولنا وتلتقط بمنقارھافیر كانت العصا

 الحافلة نحو األمام، جذبني "فرانك" إلى أعلى. سارتعندما 

 »مغامرات! بھا م برحلةوھیا، سنق«

*** 

سنا في الجزء الخلفي من حافلة "إیكاروس" وأخذنا نقلد صوت ضجیج   –التي انبعث منھا صوت عاِل – 3جل

لة بھا بقایا زرع ما بعد مرحالمدینة وفجأة رأیت عبر النوافذ المكتس�����یة بالض�����باب حقوًال  تداعتلقد  المحرك.

كانت ھناك الحص���اد. لعقت إحدى فتحات الرؤیة الموجودة في النافذة وض���غطت وجھي على اللوح الزجاجي. 

 ثم توقفت الحافلة بغتًة.عند مرورنا بھا. تتراقص  األشجارمن  ال نھایة لھا صفوف

ا وقفت أن »المحطة األخیرة!إنھا ، اخرجا اآلن أیھا الوغدان! إذَا«ص��اح س��ائق الحافلة البدین بص��وٍت كالنباح: 

مددت یدي إلى  .4ھانزل" و"جریتل"وراودنا ش����عور كأننا مثل " في حیرة في جانب إحدى الغابات و"فرانك"

 أحد المرتفعات.  واقترحت أن نتسلقید "فرانك" 

 ».من ھنا باألعلى أن نرى منزلنایمكننا بالتأكید «

 أشار لي "فرانك" بعالمة أنني مجنون.

 »یجب علینا بالضبط أن نمضي في االتجاه األخر.ھل جننت؟ «

                                                           
 بقًا). (المترجمة)"إیكاروس" كان اسم الحافالت المنتشرة في دول الكتلة الشرقیة والدول التي حكمھا االتحاد السوفیتي (سا 3
 "ھانزل" و"جریتل" بطال حكایة خرافیة ألمانیة شھیرة دونھا األخوان "جریم". (المترجمة) 4



ذ أخ عالمة إرش����ادیة تش����یر إلى الطریق.بھا إلى بقعة جرداء وواھتدینا ص����دفًة عبر األدغال ض����للنا الطریق 

 "فرانك" ینظر عبر نظارة األطفال الخاصة بھ ذات العین الواحدة.

 »؟الحوالء ماذا ترى األفعى«سألتھ بترقب: 

 ».برلین، خمسة عشر كیلو متًرا«: الحروف قال وھو یتھجى

ل إقدامي على خوض المغامرات  ھویت على الطحالب.  غصة في حلقي.إلى لقد تحوَّ

 »تعاَل یا ثعبان الماء المرتجف، المسافة لیست بعیدة.ھیا «: قال "فرانك" بصوٍت أجش

 . نھایتھ دنا من قد نظرت إلى قمم الشجرة السامقة نحو السماء ورأیت أن الیوم

ص�رنا ذات العدس�ة الواحدة لكي یش�جعني. من خلف نظارة "فرانك"  بیده یلوح لي 5أخذ رجل الرمال الص�غیر

ف وص���وت حفیانبعث ص���وت طقطقة من األش���جار المنخفض���ة  اللیل.نھیم على وجھنا في الغابة التي غش���یھا 

 الریاح في أوراق األشجار. 

 وانطلق راكًضا. »من مسافة بعیدة!أستطیع أن أرى ضوًءا «ھتف "فرانك": 

*** 

ص�����ارت المنازل الغریبة للبلدة مطموس�����ة المعالم أمام عیني. حاولُت أن أنظم خطواتي. اھتمت س�����یدة عجوز 

في وأنھا ستزج بنا على الفور   6أنھا ساحرة  قطع األرض الكبیرة على یقینبأمرنا وأمسكت بأیدینا بقوة. كنت 

  .فللھ سقف یشبھ كعكعة الفلغیر باِل إلى منزل ص –ونحن نبكي بصوٍت عاِل  –فرن الخبز الخاص بھا. دخلنا 

ومدَّ یده نحو س����ماعة  »"فیلت فریدنأي أنكما قادمین من دار حض����انة "«قال رجل، كان یرتدي زیًا رس����میًا: 

 .الھاتف

 »!نحن نقول الصدق«أٌقسمنا ونحن نذرف الدموع قائلین: 

*** 

                                                           
. امواین لكي أعینھم، في الرمال ویُلقي مساءً  األطفال یزور رجًال  بوصفھ األوروبي األسطوري القصصي الموروث في وردت شخصیة: الرمال رجل 5

 )المترجمة(إذاعة برنامج یحمل عنوان "رجل رمالنا الصغیر" وكان بطلھ تلك الشخصیة األسطوریة.  1989و 1959وتم بین عامي 
 ساحرة قطع األرض الكبیرة: شخصیة أسطوریة وردت في المعتقدات الشعبیة األوروبیة. (المترجمة) 6



 

 

ة المعیش���ة غرف ودخلت إلىالبارد  الس���یرامیكأتدثر بغطائي اللیلي الدافئ، على وأنا  ،تس���للت مروًرا بالمطبخ

 واختبأت على كرسي الشیزلونج بین الوسائد المطرزة تطریًزا یدویًا. 

، كان البخار یتص��اعد منھ، وجریدتھا الموض��وعة على قدًحا من القھوة التركیةكانت جدتي تجلس وبص��حبتھا 

 ائر التفاح. فططاولة الغرفة. فاحت رائحة القھوة وحبر طباعة وبرقوق مجفف و

على أطراف حي "بانكوف" في  أغمضت عیني وشعرت بالسعادة أنني غزوت عالم جدتي. كانت جدتي تسكن

 منزل صغیر ملعون وبھ حدیقة. كانت ھناك كالب مخیفة وخنازیر نھمة تقبع متربصة في الطرق الزراعیة.

ا بحص��ى رص��ف الطریق. وكانت الكنیس��ة القدیمة تقع  رس��ھا ببرج جكان المرعى األخض��ر في القریة مفروش��ً

 ورش�����ة الحدادةفي عقد من اللؤلؤ.  تص�����طفالمخیف في منتص�����فھ. وقد اص�����طفت المنازل من حولھا كأنھا 

بعد  يمع جدت علیھالذي كنت أعرج ودكان البقالة والمغسلة ومحل حلویات "شتول" والمشتل  والمتجر الریفي

 زیارات المقابر في أیام األحد.

*** 

س����م أحكان علىَّ أن أنتقى ش����یئًا منھا لكنني لم أس����تطع أن . تألأل على طاولة المطبخ مش����ھد بدیع للمخبوزات

وحلوى ھرمیة الش�����كل بھا حش�����و أحمر من مربي . كان ھناك حلوى اإلكلیر المحش�����وة بالبودنج اللزج أمري

ومخبوزات أمریكیة مغطاة بالسكر وحلوى "أمواج نھر الدانوب" المحشوة التوت وشوكوالتة مخروطیة باردة 

 شة. مرالمق "البالمیيحلوى "معجنات مخروطیة دسمة وبالكریمة و

*** 

وحلوى "البروفیترول" وبھا قش�������دة بجوار قدح ص������غیر من القھوة الطاولة المنمقة كانت جدتي تجلس إلى 

 . أن تطلب جدتي ھذادون  في مكانھا المعتاد وجبة الطعام وقد وضعواإضافیة. 

اغترفت كمیة كبیرة من القش������دة ووض������عتھا في قدح و »مبرمجة.إن التغییرات ھي فوض������ى «: جدتي قالت

 قھوتھا.



 القھوة األسود. أخذت تذوب ببطء في داخل بحركتلة القشدة التي  نظرُت بافتتان إلى

كان لدى جدتي ثالثة فس�����اتین منزلیة. كان أحدھا اس�����مھ "المنزل" والثاني "الحدیقة" والثالث "البدیل". كانت 

 ي الھواء. یرفرفان على حبل الغسیل فتستخدم الفستان الثالث عندما یكون فستان "المنزل" وفستان "الحدیقة" 

ي فمن الخش��ب  المش��تعلةص��ومعتھا الص��غیرة بص��وت أزیز مطحنة القھوة وخش��خش��ة النار كان الیوم یبدأ في 

كانت تص������اب بحروق بس������بب مقبض غالیة الماء عندما  ،الموقد القدیم وبإطالق اللعنات بص������وٍت منخفض

 الساخن جدًا أكثر مما ینبغي. 

 ان بھا كوالتي  – معینةخزانات ھو متحف كنوز طفولتي. لم یكن مسموًحا لي بالطبع أن أفتح منزل جدتي كان 

لكنني رقابة مش����ددة جدًا.  في ظل س����وى –خلف األرفف المتكدس����ة عن آخرھاأبواب س����ریة ص����غیرة كامنة 

ذلك؛  یالحظ أحدمتى یمكنني أن أفتح األبواب دون أن كنت أعرف بدقة مخابئ المفاتیح. واكتشفت سرعان ما 

 النومو ةریالظھاس������تعدادات فترة ثابتًا؛ طقس قراءة الجریدة الص������باحي وكانت تتبع إیقاًعا حیاة جدتي  إذ أن

وھكذا كنت أس������تطیع أن أفتح . وبرنامج "أبندش������او"أعمال الحدیقة لفترة قص������یرة بعد تناول الطعام و العمیق

أس���نان جدي المتوفي أمام المرآة المص���قولة. كنت أتزین أجرب أطقم واألدراج الس���ریة في خزانة غرفة النوم 

 صلبان وقبعات من الریش ویاقات من فراء حیوان النمس. بعقود اللؤلؤ وتنورات بیضاء و

فاحت من خزانة بوفیھ الغرفة رائحة تجمع بین المرارة والحالوة. كان مخزًنا ھنا كاكاو وحبوب قھوة الموكا 

أخفت جدتي علب حبوب أدویتھا الص����غیرة خلف كومة من مفارش الس����فرة وقد  ،ومكعبات فواكھومخبوزات 

 وكان مفروًضا علیھا حظر مطلق.المطرزة تطریًزا یدویًا. 

*** 

 »شوربة بنجر! لدیناالیوم «

 اعدتتصعلى مشمع المائدة.  وضعت جدتي السلطانیة، التي كان البخار یتصاعد منھا، وبھا طعامي المفضل

 الرائحة الطیبة المألوفة إلى أنفي. 

 »بالعرق البرلیني؟«شعرت بالسعادة وقلت: 

 »بالضبط یا صغیري!«



أرغمني فجأة أن أذھب إلى المرحاض. من خزانة البوفیھ المغلقة بإحكام لحبوب دواء "لیو"  سًرا إال أن تناولي

 لساعات.

 »لن أرحمك!«أطلقت جدتي اللعنات: 

 ».مرة أخرىتناولت سًرا حبوب دوائي اللعینة لو «

ي خبًزا تسقیني شایًا ساخنًا وتطعمنتدفئ بطني المتشنجة بیدیھا الخشنتین. وصارت حتى المساء  جدتي أخذت

 أبیًضا محمًصا.

ي فبص��وٍت واھي وتوس��لُت  "تاجس��ش��اواس��تمر اس��تجمامي لالس��تش��فاء على كرس��ي الش��یزلونج حتى برنامج "

 طلب البرنامج التالي. 

ون ظھر الفنان الترفیھي العظیم في تلیفزیعندما  –كأنھا تبخرت  –كانت آالم البطن قد اختفت منذ وقٍت طویل 

ض العر متس���ابقيعلى س���طح الش���اش���ة الملونة باللونین األبیض واألس���ود. وقدَّم "رودي كاریل" غرب ألمانیا 

س��ت ودس��من أس��فل وس��ادة األریكة  القطراتزجاجات لفة التلیفزیوني "أم الوفندن باند". أخرجت بأص��ابعي 

في باطن خدي. أخذت جدتي تعد األغراض الموجودة في العرض التلیفزیوني "أم الوفندن باند"  اثنتین منھا

لص��ورة ُمعطَّلة من جدید. قال وھي تھوي بقبض��ة یدھا على التلیفزیون. أص��بحت اوص��احت بص��وٍت كالرعد 

مكنسة كھربائیة، مكنسة «صاحت جدتي بصوٍت كالزئیر:  »محمصة خبز كھربائیة ... خالط ...«المتسابق: 

 . »كھربائیة، أنت نسیتھا!

 زجاجات انحشرت إحدىلكن في ھذه اللحظة شاركُت جدتي الصیاح بصوٍت كالزئیر. رفعُت ذراعاي عالیًا و

انبعث مني ص���وت ص���فیر كأنني أنبوب مكنس���ة كھربائیة مس���دود وظھرت علىَّ أعراض في عنقي. القطرات 

 ". ھنتنغتونداء "مرض درجة قاسیة من 

*** 

 البد وأن وجھي قد تلَّون بلون ثمار طماطم الحدیقة الیانعة؛ ألن وجھ جدتي قد امتقع. 

لكن لم یخرج مني س�����وى ص�����وت  »عیناك كبیرة ھكذا؟ ما س�����بب أنلكن یا جدتي، «حاولت أن أھتف قائًال: 

على كتفىَّ بیدیھا الكبیرتین على نحٍو مخیف وھزتني كأنني إحدى  جدتي حش������رجة ممتلئ بالخوف. أطبقت



القطرة بقوة. أخذت محیطات  زجاجة جدتي فعًال.  فقد انحش������رتلم یحالفني الحظ أنا وأش������جار التفاح لدیھا. 

 بالخوف من الذئب الشریر ووجدت حل السؤال بالفعل.  في أذني، غیر أن جدتي لم تكن تشعرالعالم تھدر 

 حول بطني.  – مفصلیة زوائداللذان بدیا كأنھما  –ذراعاھا مفتوال العضالت  جدتي لفَّت

 »واحد ... اثنان ... ثالثة ...!«تلھث: جدتي أخذت 

حنجرتي وتحركت عبر الغرفة  حتى اندفعت زجاجة القطرة من كالمض���خةكانت في تلك األثناء تض���غط علىَّ 

  بالصمام اإللكتروني لجھاز التلیفزیون. واصطدمت بعنف على ھیئة قوس كامل محدثًة صوت صفیر 

طلقت انصوت تجشؤ كأنھ ھتاف سعادة. خرج من مجرى تنفسي  »لقد امتصصت القطرة!«لھثت جدتي قائلًة: 

 اًءا طیبًا."رودي كاریل" مسشارة نھایة العرض التلیفزیوني وتمنى لنا 

نظر إلى مذیع "ش������تاس������فورت" وأالقدیم وماركتھ بعد عام، كنت أجلس من جدید أمام جھاز تلیفزیون جدتي 

 »الحل«أنھ وجد اس�مھ "ھنري جي. ھایملش" طبیب أمریكي  وقد ادعىكامیرا".  أكتوإلھاألخبار في برنامج "

 النسداد مجرى التنفس.

 –في العالم اآلن  امش������ھورً بیدھا والذي أص������بح   بھذا التدخل –قد أخرجت  على الرغم من أن جدتي كانت

وھا ھو ھذا الرجل یتفاخر اآلن بھذا من ممر الھواء عندي عن طریق الض������غط كالمض������خة.  زجاجة القطرة

 األمر!

*** 

 

 

 

 

 

 



 

التلیفزیوني المذاع یوم الس������بت یبدأ كل مرة بالطریقة ذاتھا: فكان "فالتر إیھ.  7"فلیمرش������تونده"برنامج كان 

فوس" یقدم نفسھ باعتباره األستاذ الجامعي "فلیمریش" ویحكي عن أحدث األعمال المصورة في استدیو أفالم 

 دثحت .مدینة "بابلس������بیرج". الیوم كان "فلیمریش" یحكي عن محمیات الھنود الحمر في أمریكا الش������مالیة

 ستر" وھو الجیش الذي شنَّ فیما مضىعن جیش الوالیات المتحدة األمریكیة تحت قیادة اللواء "كا "فلیمریش"

 ة بحق سكان البالد األصلیین. دمویً أكثر المذابح واحدة من 

، الذي أصبح لونھ أحمر بفعل الدماء، وتحدث بحماٍس كبیر 8"ھورن بیج لتل"لنھر صوًرا  "فلیمریش" عرض

س���كان لالتش���رید الدموي ل على تاریخیة". ش���ھادة كوبر فینیمور جیمساألدلة البارزة، التي قدمھا الكاتب " عن

 ، مرآة عاكسة للرأسمالیة الوحشیة. األصلیین من الھنود الحمر

مقاعد خیولنا التي ص������نعناھا من على  –ونحن نرتدي الزي الكامل للھنود الحمر  –جلس�������ت أنا و"فرانك" 

 مابین األس����طوانیة ونحن على أھبة االس����تعداد ألن نواجھ األش����خاص القبیحین ذوي الوجوه الش����احبةاألریكة 

  .نمتطي صھوة الخیول

منذ بض���عة األوس���كار. فجائزة وفیما یتعلق بمس���تلزمات العرض المس���رحي للعبتنا، فقد كنا نس���تحق التتویج ب

سابیع، تزینت غرفتي بأریكة یرجع تاریخھا لحقبة الثالثینات.  كالسجق  مسندا ظھر األریكة الملفوفان لوتحوَّ أ

إلى "ش��نیلر فیند"  -ومعھما كراس��ي المطبخ العالیة وألجمة ص��نعناھا من مجموعة وفیرة من أحزمة والدتي  –

 وھما فرسانا الجسوران. ندر دونر"یرولو"ج

 من نمط الموسیقى التقلیلیة. آلة البان فلوت  بدأ العرض بموسیقى

 "برایس بییر"فالممثالن ال؛ لم یكن األمر متعلقًا بتص����ویر تافھ لش����خص����یة البطل الش����ھیر "فینیتو" في فیلم. 

 ".میتیتش غوجیكولم یظھرا في أعیننا سوى كتقلید سئ لبطلنا الخارق: " "لیكس باركرو"

 تحفة فنیة من عمل "الدائرة الحمراء" التابعة للش���ركة األلمانیة المس���اھمة لص���ناعة األفالممجموعة لقد قدمت 

 كولدیتس". جوتفریدحلقات برنامج "فلیمر شتونده"، أخرجھا المخرج "

                                                           
 برنامج "فلیمرشتونده" برنامج أطفال شھیر كان یذاع في القناة األولى من تلیفزیون ألمانیا الشرقیة. (المترجمة) 7
ود الحمر. ننھر "لیتل بیج ھورن": نھر في أمریكا الشمالیة دارت عنده في القرن التاسع عشر معركة دامیة بین جیش الوالیات المتحدة األمریكیة والھ 8

 (المترجمة) 



 رتديی وإنما كان ،المثالي؛ فلم یكن یجس���د ش���خص���یة أحد الھنود الحمر فحس���ب" بطلنا میتیتش غوجیكوكان "

 الزي الرسمي لمختلف زعماء  قبائل الھنود الحمر. حلقة تلو أخرى من برنامج "فلیمر شتونده" 

أكثر س����ھولة بعض الش����ئ.   –على المدى الطویل  –جعل ھذا األمر عملیة تبادل األدوار بیني وبین "فرانك" 

 لكن لیس في عصر ھذا الیوم من حلقة برنامج "فلیمر شتونده". 

 ركض حصاني، الذي صنعتھ من مقعد األریكة األسطواني، بقلق نحو "فرانك". 

نا أ«یده لتحقیق العدالة وعندئذ ص�������اح "فرانك" بص������وٍت كالزئیر: "أباش������ي"  رفع "أولزانا" زعیم قبائل

. بص����ورة خطیرة متمردًا. فش����بَّ حص����ان "ش����نیلر فیند" مقعد األریكة األس����طوانيوجذب لجام  »"أولزانا"!

 »! أنا "أولزانا".9الرؤوس المسلوخةَ  تجمع فروات سخیف أنت شخص«قائًال:  تُ رخص

 ن.مرتیكان من الضروري  لألسف أداء دور البطل في كوالیس غرفة معیشتنا 

 رفع "فرانك" قبضة یده وأعطى إشارة الھجوم. 

أخذت كراس����ي المطبخ العالیة تكش����ط أرض����یة الردھة. مرت في بالغة.  امتطینا فرس����ینا وركض����نا بس����رعةٍ 

مكسیكیة. الحدود السریعًا مناظر طبیعیة لمنطقة "سانتا ریتا" وھي منطقة موحشة تقع بالقرب من  التلیفزیون

علىَّ بمعداتھ، التي  "فرانك" ارتمىمنضدة ذات االستخدامات المتعددة. اعدة الأخذت أرتطم بـ������"فرانك" عند ق

 ثل صاروخ "توماھوك"، وجذب فروة رأسي.كانت م

 »أنت أیھا األبیض الملعون!«صرخ قائًال: 

  تعثرت قدما الفرس "جرولیندر دونر". انزلق الحلى المصنوع من الریش على وجھي.

بتي وض��ربت ض��ربتي بعل ،»اآلن یأتي ثأر الرجل األحمر!«متجًھا نحو "فرانك":  ،الفحیح یش��بھ بص��وت قلت

 المعدنیة الفضیة. 

ن الذي صنعھ م – وقفز قفزة خطیرة من حصانھ ى الجوادالسرج عل "فرانك" شدَّ ثم  ،صرخة قصیرة غاضبة

 غوجیكوإلى حص���اني الذي ص���نعتھ من مقعد األریكة األس���طواني. لقد اندھش " –مقعد األریكة األس���طواني 

                                                           
 (المترجمة)الخصوم المھزومین. رؤوس سلخ فراء كان من الشائع في الشعوب القدیمة ومنھا الھنود الحمر  9



بص���وره متوازیة مع عرض���ھ. وعندما س���قطنا على جھاز التلیفزیون، " نفس���ھ من العرض الذي قدمناه میتیتش

 رفع "أولزانا" یده في استحسان لیلقى علینا التحیة.

 . تامة بعد ذلك سارت كل األمور بسرعة

اس�تلقى "فرانك" بجوار فرس "جرولیندر دونر" وأخذ  اص�طدم كابل اإلیریال برأس�ي وخلَّف فیھ جرًحا بش�عًا.

انت أمي كغریبة. ضجیج و صفیر الخیاطة وانبعث منھ أصوات التلیفزیون من فوق طاولةانقلب جھاز یتأوه. 

أي سلطة السجق المدھشة التي كانت تعدھا  –تقف عند إطار الباب وبصحبتھا الطعام الھندي ذوالمذاق القوي 

 محدثًا صوت اصطدام عنیف ومثیر للفزع.  جھاز التلیفزیون الصمام فارقعندما  –

*** 

ن؛ إذ مش��اھدة التلیفزیو تفرض علىَّ منعأعقب ذلك األمر حبس��ي في الغرفة لمدة أس��بوعین. لم تس��تطع أمي أن 

 "شتاسفورت" كان قد ذھب إلى مثواه األخیر.ماركة من أن جھاز التلیفزیون 

 لم نَر قط نھایة الفیلم، إال أن "فرانك" تالھا علىَّ في وقٍت الحق.


