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انحرف خیط الصید الناعم صوب جذع غلیظ غمرتھ أمواج النھر، كانت             
بسكون فوق صخرة  وتجلساقتراب سمك السلمون،  فتاة یافعة تمسك بطرفھ منتظرةً 

الجبال النائیة المكللة بالغابات  وفيكبیرة، وھي تحدق بشرود ذھن في الماء تارة 
ذنیھا صخب أخرى. وإذ آذى عینیھا ألق الماء أرھق أ على النھر تارةً  والمطلة

د والشبیھة بوا ،السماء المحصورة بین قمم الجبال إلىرفعت بصرھا ف ،الموج
 توھجت فیھ خیوط شمس منحدرة نحو المغیب.

ألفتھا منذ الطفولة لم تكن موضع اھتمامھا، اذ سرعان ما عادت  يلكن السماء الت
ماء النھر الدائم الجریان تغرقان فیھ وكأنھما تتقصیان منابعھ  إلىالعینان الواسعتان 

عالم  واكتشافرؤیة بالد جدیدة،  إلىالمجھولة ومصباتھ الغامضة. لقد كانت تھفو 
أن تكون في مستقبل أیامھا  وتتمنى)، 1مختلف تقطنھ مخلوقات من نوع "دینغو" (

 .أیضا ومغنیةبحارة...

فأرة  سوىلم یسمعھا، ولم یتحرك  اً ن أحدأوطفقت تغني بصوتھا اللطیف، غیر     
نحو حفرتھا،  ماء صغیرة، كانت مختبئة عند أصل شجرة غلیظة، اذ مرقت سابحةً 

وھي تسحب قصبة طویلة خضراء، وتحاول، دون جدوى، تخلیصھا من حزم 
ثم  ،فالحلفاء الكثیفة التي اشتبكت بھا. كفت الصبیة عن الغناء ورمقت الفأرة بعط

 ً فما كان من الفأرة إال أن تدس أنفھا بفزع  منھا. نھضت ورمت بخیط الصید قریبا
ش من بین األمواج في الھواء، ثم رقمون أبین أعشاب الحلفاء. عند ھذا وثب سل

 .رغاص مرة ثانیة في ماء النھ

كان الوقت قد تأخر، فالشمس تنحدر نحو المغیب لتختفي خلف أشجار الصنوبر     
خفیفة،  تسیر بخطىفي ذرى الجبال. لكن الفتاة تركت موضعھا متمھلة، ومضت 

الغابة  إلىالمنحدر ثم دلفت شعاب الجبل، ومقتربة من الغابة الجاثمة على  مرتقیةً 
 سكینة العصور. وابتلعتھافماتت في اذنیھا بقبقة الماء المتفجر في الصخور، 

فجأة دوى النفیر في مخیم الرواد فشق السكون الذي یلف أشجار التنوب. غیر أن     
سراع في السیر، بل دارت بتراخ حول نقع تألأل فیھ ذلك لم ینذر الفتاة بضرورة اال

من جذورھا. ولما تم ذلك  زاھیةً  باقةً  واقتلعت انحنتمائیة صفرة األلوان ثم زنابق 
 بلغ سمعھا وقع خطى، ثم ارتفع صوت یھتف: انحنت لھا

---------------------------------------------------------------------------
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 تانیا! -
ً  ،قبائ�ل النان�اي نلترى "فلك�ا" اب�التفتت      النم�ل،  بف�ي األخ�دود عن�د كثی� واقف�ا

 واتجھت نحوه. ،ارتسمت على وجھھا ابتسامة عذبة ،وھو یلوح لھا بیدیھ
ً شبیده مدیة فوالذیة صغیرة ی تكان ً  ذب بھا غصنا قطع�ھ م�ن ش�جرة بت�وال،  طری�ا
 متسائالً: وبادرھالى جانبھ وعاء مملوء بالتوت. إو

   العودة؟ألم یحن وقت  البوق؟یر فص سمعتِ  أما -
إنھ یوم الزیارات في المخیم. لكن أمي مشغولة ف�ي المستش�فى. وعلی�ھ فل�یس ثم�ة  -

 في عجلة من أمرك. وال تبد. وماذا عنك؟ ینتظرنيمن 
 ً  :  قال متلجلجا

بي م�ن المراع�ي لیران�ي ففك�رت أن أص�حبھ حت�ى غیض�ة التن�وب ف�وق ألقد جاء  -
 الرابیة. 

 ھذا الطریق لتودعھ؟ وھل قطعت كل  -
كن�ت أس�تحم عن�د الص�خور  المخ�یم؟ لكنن�يسیمضي لیلتھ ق�رب  وھووما الداعي  -

 الكبیرة ثم سمعتك تغنین فجئت أبحث عنك.
 حدیثھ:وجھ فلكا لدى سماعھ ضحكتھا، وواصل  واحمرّ     

 النمل!عندي عصیر  شھیة؟ما قولك في وجبة  -
ً  وجبة ثانیة؟ - ً  ألم تطعمني ھذا الصباح سمكا  ؟ نیئا
 ذوقي من ھذا.تھاك  ،لیس السمك عصیراً  -

     ً كان قد وضع بعنایة في وسط التل لیجتمع النمل علیھ،  قالھا وھو یرفع غصنا
م�ن وضرب بھ على جذع الشجرة، فلم یبق�ى ف�وق س�طحھ الص�قیل غی�ر قط�رات 

یھ، ولح�س بع�ض قط�رات من�ھ، ث�م قدم�ھ لتانی�ا الحامض، عند ھ�ذا قرب�ھ م�ن ش�فت
 قطرة:آخر  امتصتظاھر بعد أن  قالت بتلذذ، فما تشاءھ من لترتشف

 !ما أشھى طعمھ -
ن، ألن سكون الغابة یحرك ف�ي رأس اصامتوھما فلكا  لى جانبھاإثم سارت و    

 –بع�د انتھ�اء الح�دیث ع�ن عص�یر النم�ل  –نھ لم یع�رف إتانیا األفكار، أما فلكا ف
 ً  باالھتمام. جدیراً  موضوعا

ظھ�ر المخ�یم م�ن بعی�د، بخیام�ھ المرص�وفة  ،م�ن الجب�ل وحین بلغ�ا الس�فح الث�اني
عل��ى ش��كل ص��فوف منتظم��ة ف��وق الس��ھل الع��ریض. ث��م س��معا ض��جیج التالمی��ذ 
فالتفتت الیھ وقالت : انھم یصطفون ألخذ الحض�ور. أل�یس م�ن األفض�ل أن تع�ود 

 فلكا؟ ربما ضحك زمالؤنا وزمیالتنا من تالزمنا الدائم. یا الى المخیم قبلي

ً  وحبست ،فلكاتلك مالحظة قاسیة استاء منھا كانت      ح�ین رأت�ھ  تانی�ا أنفاس�ھا رعب�ا
دون أن  ،الممر الضیق تحتھا إلىمن الجبل  ویقفز ،یتعلق بأحد أغصان شجرة قریبة



ینطق بكلمة واحدة. لكنھا استعادت الھدوء حین رأتھ یقف على قدمیھ ثانی�ة، فاتخ�ذت 
 ً ظ�اھر  إل�ىأوص�لھا  ،أشجار الص�نوبر وھو شارع صخري تحفھ ،آخر لنفسھا طریقا

 الغابة.

بع�د  ،بی�وتھم ف�ي المدین�ة إل�ىالعائدین  واألمھاتمرت سیارة كبیرة تسرع باآلباء     
الت�ي ل�م تتوق�ع أن یزورھ�ا أح�د ، أن قضوا النھار مع أوالدھ�م ف�ي المخ�یم. لك�ن تانی�ا

دون أن تكلف نفسھا  ،وواصلت المسیر ،أشاحت بوجھھا، أفراد أسرتھا في ھذا الیوم
 تحیة من في السیارة.

ح�دى إ إل�ىھ�ا وزمیالتھ�ا ح�ین انض�مت ؤزمال وحیاھا ،ساریتھ فوقرفرف العلم     
 ،نظ��رة التح��ذیر المرتس��مة عل��ى وج��ھ "كوس��تیا " إل��ىث��م انتبھ��ت  ،الزم��ر المص��طفة

 اداالتحالشیوعي في  الشبیبةتابعة لتنظیم للفتیان (حركة الرواد  على الرواد فالمشر
 !أخرى ةأن تتأخري مر إیاكِ ، سابانیقا یقول: تانیاوسمعتھ  ،السوفیتي سابقاً)

بع�د الحم�ام ال�ذي  ،یلم�ع مث�ل حص�اة مبلل�ة –یمینھ�ا  إلىالواقف  – فلكاكان وجھ     
 أما ربطة عنقھ فقد بدت ندیة موحلة. ،أخذه في البحیرة

واد أنت إذا كنت تجعل من ربطة عنقك رصنف من ال أيّ  !كوستیا: فلكاوصرخ 
فأنا أعرف ما أقول. وسوف  ،ال تتكلف البراءة السباحة!!محفظة مالبس كلما شئت 

 تسمع بالحدیث الجدي الذي سیكون لي مع والدك.

 ،جھت�ھ إل�ىدارت وجھھ�ا أو م".ن الحظ قد فارقھ الیوإ ،"مسكین فلكا تانیا:فكرت     
السمینة تقف في الجھ�ة الثانی�ة وتانی�ا ال  )زینیا(ألن  االتجاهرقبتھا في ھذا  و تخشبتْ 

 تحبھا.

ً  وللمرةكان ھذا صیفھا الخامس في المخیم.      م�ن التغیی�ر  األولى ش�عرت ب�أن ش�یئا
ً  قد طرأ ح�ب االس�تیقاظ قبی�ل الفج�ر لتراق�ب م�ن ت على مش�اعرھا نح�وه. كان�ت س�ابقا

وتط�رب ل�رنین ب�وق الكش�افة  ،لی�قخیمتھا قطرات الندى وھي تتساقط من أوراق الع
م�ا ال�ذي تغی�ر  المخ�یم.وتھتز ألناشید ال�رواد المتك�ررة ح�ول ن�ار  ،في الغابة وصداه

بالھ�ا تراق�ب ھ�ذا النھ�ر  وم�االبح�ر؟  إل�ى االنح�دارأھو النھ�ر ال�دائم  إذن؟فبدل رأیھا 
ن عن المك�ا واالبتعادبالھرب  المفاجئةن تستطیع تفسیر رغبتھا أبتھیب غامض دون 

 لعلھا كانت تكبر... ،من یدري ؟ثم ما ھذه الرغبة الحادة في مشاھدة "دینغو" كلھ؟

التفكی�ر بع�د فت�رة  وعاودھ�ا. االصطفافومضت تفكر في ھذا المنوال طیلة فترة     
العشاء في مطع�م المخ�یم ذل�ك المس�اء. ول�م ینقط�ع حب�ل تفكیرھ�ا إال  إلىحین جلست 

 عند 



لھ�ا  تھی�ئن أن توق�دھا بع�د أ تانی�اتوجب عل�ى عضاء الفریق قرب النار التي أاجتمع 
 یقوم بھذه المھمة. نْ حسن مَ أ ألنھاالحطب 

     ً ووجدت شجرة بتوال رشیقة كان�ت العاص�فة  للنار.عن حطب  توجھت للغابة بحثا
رض حت��ى جف��ت تمام��ا. حمل��ت الش��جرة ق��د اقتلعتھ��ا م��ن ج��ذورھا ورمتھ��ا ف��وق األ

 وقدت النار.أالمخیم ووضعتھا فوق كومة من الخشب ثم  لىإالیابسة 

ن تتط���ایر الس���نة اللھ���ب. أوارتف���ع ھس���یس ن���اعم دون احترق���ت ش���جرة البت���وال     
 ً م�ن مختل�ف  والبن�اتوالد األ وتجمع خاذاً أ وطرزت النار ظالم اللیل فبدا المنظر بھیا

فعل��ت  أنفس��ھم.ع��ن  ھبالترفی��ونص��ح ال��رواد  تانی��ا.الف��رق لیظھ��روا اعج��ابھم بن��ار 
ھ�ا م�رحھم. و مض�ت ءلك�ن تانی�ا ل�م تش�ارك زمال ویغنونیھزجون  ومضواالھتافات 

ف�ي حركتھم�ا الدائم�ة  والم�اءبین النار  ةتحدق بعینین متسعتین في لھب النار . مقارن
 العال.التسامي نحو  إلىالمستمر  وطموحھما

فتف��یض ف��ي قلبھ��ا  ،مضالنھ��ر الغ��اغنی��ة خفی��ة ت��ذكرھا بأنش��ودة أكان��ت تس��مع للن��ار 
 تمییزه.شيء آخر...جدید...ال تستطیع تحدیده وال  إلى والحنینمشاعر الشوق 

تانیا فجلب وعاءه المملوء بالتوت ووضعھ قرب الن�ار لعل�ھ یلف�ت كآبة  ولحظ فلكا    
م��ا لدی��ھ.  بأفض��لی��ا نعض��اء الفری��ق و یخ��ص تاأی��وزع الت��وت عل��ى  أنظرھ��ا. ث��م ب��د

عل��ى  وطف��ق یق��صّ ، بارتی��اح فلك��ا وت��نفسونجح��ت الحیل��ة فب��دأت تأك��ل بش��ھیة بادی��ة. 
غی�ر  ،رفاقھ حكایاتھ العجیبة عن الدببة التي یعرف عنھا أكثر مما یعرفھ الحاضرون

 قائلة:أن تانیا قاطعتھ 

-  ً لك��ل ھ��ذا االھتم��ام  لق��د ول��دت و نش��أت ف��ي ھ��ذه الن��واحي. ولس��ت أرى موجب��ا
 بالدببة 

 األحراش.نعیش وسط  ونحن ،الدببة تمأل المكان ذلك ألنّ  یا:نلتازینیا تشرح برت ان

ف��ي ال��دنیا. لك��ل ش��يء  فت��اة س��طحیة تس��تطیع أن تج��د تفس��یراً  مینةكان��ت زینی��ا الس��    
. لك�ن فلك�ا ال�ذي دینغوال�ث�م طلب�ت م�ن فلك�ا أن یتح�دث ع�ن  ،لیھا مفكرةإنظرت تانیا 

ن إینغو. ك�ذلك ف�ل�دیعرف كل شيء عن كالب الص�ید ل�م یك�ن یع�رف أي ش�يء ع�ن ا
   .األوالد اآلخرین یجھلون ھذا االسم

 الدینغو؟ما الذي یدعوك یا تانیا للسؤال عن  ،لكن زینیا:قالت     



 ً . وك�أن آھتھ�ا اس�تفزت ح�ارة زف�رةً اكتف�ت ب�أن تنف�ث  ،معق�والً  واذ لم تجد تانی�ا جواب�ا
ث�م  ،نھ�ا اال أن ترتع�د بعن�ف مث�ل أي مخل�وق ح�يمفم�ا ك�ان  ،شجرة البتوال المشتعلة

 رماد ھامد. إلىالتراب متحولة في لحظة واحدة  إلىتھاوت 

     ً غی��ر  ع��ال ض��جیج ال��رواد ح��ین س��اد الظ��الم، واش��تدت احتجاج��اتھم لك��ن ص��وتا
 ركیكة:ال بلھجة روسیة معروف لدیھم ارتفع فجأة فأسكت الجمیع حین ق

 صدقاء ما بالكم تصرخون؟أیھا األ -

حزم��ت م��ن الخش��ب  وطرح��ت ،فلك��اوامت��دت ی��ده الس��مراء الكبی��رة ف��وق رأس     
 ،كم��ا تت��ألق النج��وم وت��ألقاللھ��ب  الىتع�� الظ��الم اذف��انزاح  ،الج��اف ف��ي الن��ار الھام��دة

 واقتربولبث كذلك لفترة طویلة. وثب الصغار عن مجالسھم فتحرك الرجل الغریب 
 من لحاء الشجر  وقبعة ،طاقیة من الجلد ویرتديكان قصیرا  ،من النار

 ھتفت تانیا :     

 أنھ سیبیت قرب المخیم. وأعتقد ،فلكاد لھذا وا ،عرفھأ أنا -

في وج�وه زمالئھ�ا  وكشر ،بالتحیة وأومألتانیا  وابتسم ،الصیاد بھذا الترحیب سرَّ     
ً  مظھراً  ً  یتنشق ،اسنانھ المصفرة. وكان یمسك بیده غلیونا  منھ بین فت�رة وأخ�رى نفس�ا

  صامت.وینفثھ في الھواء وھو 

بالثق���ة و  افش���عرو نالص���وت الرتی���ب المنبع���ث م���ن الغلی���و إل���ىأنص���ت األوالد     
 ،القانون الساري لل�رواد إلىكوستیا لینبھ ھذا الرجل الطیب. و حضر  إلى االطمئنان

   واحد:المخیم. لكن الرواد ھتفوا صائحین بصوت  إلىو ھو منع الغرباء من الدخول 

 نسنا. ؤادعھ یجلس عند النار معنا لی ،فلكاھ والد ، إنبأس علیھ یا كوستیا ال -
 تلك مسألة أخرى  فلكا؟والد  -

 واقترب كوستیا من الصیاد وقال :     

ھل تعل�م أن�ھ یأك�ل  فلكا.لیك أیھا الرفیق الصیاد حول ولدك إكنت أنوي التحدث  -
ً تانی��ا لق��د أطع��م  ،اآلخ��رین بأكل��ھ ویغ��ري ،الس��مك الن��يء ً  س��مكا عل��ى س��بیل  نیئ��ا

 وھو الرواد.ھ یسبح في منطقة الصخور الكبیرة التي نحرمھا على أنّ ثم  ،المثال
تل�ك األم�ور ممنوع�ة  وك�لبح. ذل�ك ب�ل یبل�ل ربط�ة عنق�ھ كلم�ا س� یكتفي بكلال 

 على الرواد. 



غ�ادر كوس�تیا المك�ان وذھ�ب یلق�ي نظ�رة عل�ى النی�ران  ،جاب�ة الوال�دإأن یس�مع  وقبل
لكن��ھ ت��ابع كوس��تیا  ،ول��م یفھ��م الص��یاد كلم��ا قی��ل ل��ھ ،الموق��دة لبقی��ة ال��رواد ف��ي المخ��یم

  :بادٍ وقال بأسف  ھز رأسھبنظرة احترام ثم 

 جلأالكواسر والوحوش من  الصطاد ،النائیةأیامي في المراعي  ضيأم إني !فلكا -
 ومع ،یھ نفسكھیل ما تشتنو ،المدرسة إلىوالذھاب  المدینةمن العیش في  نكأن أمك
 وأي م��رك؟أت��رى م��اذا س��یكون  ك!!ئرؤس��ای��ر ش��كوى ثا یم��ال بإتم ھ��ال ت تن��ذل��ك فأ
 ی�لوال تع�د م�ن دون األ ،ةبالغا إلىلھ مفاح لبلیك ھذا الحإ ...ن واآل ینتظرك؟ مصیر

  .في مكان قریب عىیر إنّھ ،اصطدتھ الذي
، نجدت��ھ إل��ى أح��دھم یب��ادرن أأم��ال  أص��دقائھوق��ف فلك��ا ی��دیر عینی��ھ ف��ي وج��وه     

ألن��ھ  ،جل��ھألی��ا ب��الحزن نتا تش��عرفیم��ا  .ف��رض علی��ھمع��ھ العق��اب ال��ذي  ویتحم��ل
 . ور الكبی�رةخالص� إل�ىي الس�بب ف�ي ذھاب�ھ ھ ما كانتبور، یأكل ما یشاركھا في كل

 :لذلك وثبت بخفة وقالت
 بیك.أ یل إلىاألفلكا لتعید  یا سأصحبك -

 الصنوبرفحیتھما الظالل المتشابكة فوق الطحالب بین أشجار  ،الغابة إلىرعا ھو     
ح��دى االش��جار یقض��م إعن��د  لیّ��األووج��دا  ومج��نال ءوتألق��ت ثم��ار الت��وت تح��ت ض��و

 ھ.وأمس��كتھ تانی��ا م��ن لجام�� ،الحب��ل ان یس��تعملج فلك��ا تفل��م یح�� ألیف��اوك��ان  .الطحل��ب
 .ارج الغابةخ إلىعشاب الندیة فوق األ جمیعا وساروا

 نأوعرض على تانی�ا  ،بدا السرور على محیاه یلیاد یقودان األصولما لمحھما ال    
الت��دخین مح��رم   : وق��ال ن فلك��ا ع��بسأعل��ى مجھودھ��ا غی��ر  لھ��ات��دخن الغلی��ون مكاف��أةٌ 

 أبي.یا على الرواد 
النتیج�ة  إل�ىھ خلص نلكنھ حین دار الموضوع في ذھ ،الصیاد واشتد عجبھ دھش    

ً ئشین فلكا یعرف أشیاء كثیرة ال یعلم عنھا أبوه أ: وھي التالیة ی�ذھب ول�ده   ال؟ ولم !ا
 عنقھ؟ إلى المدرسة ویضع ربطة حمراء حول

وراح األی��ل ینف��ث ، ع الص��یاد باس��تنتاجاتھ فوض��ع ی��ده عل��ى كت��ف تانی��ا بحن��انن��واقت
 ،ولبث��ت الن��ار تت��وھج، بثوبھ��ا قرنی��ھ المتش��عبانس��ح موی ،ھ��اھة ف��ي وجئ��الداف اس��ھفأن

ا ل�م تت�ذوق مث�ل ھ�ذه الس�عادة ھ�تانی�ا بان فأحست أناشیدھمفي  األوالد والبنات واستمر
 دینغو!من كل  لضفأ بالتأكیدھذا  لنفسھا: وقالت ،من قبل

 واتص�أا ھ�ذنیأف�ي  تلم یكف عن مناداتھ�ا؛ وتمھل�ر ھمع ذلك فإنٌّ الن  ، ذلكومع      
 ،م�ا ءش�ي إل�ىنھ�ا تح�ّن إ   .وج أن یفارقھم�امدیر الھبى أو ،بالشاطئمواج األ ارتطام
 ماذا؟؟، ماذا...كیانھا ویقلب كل ھاحیات ریغشيء ی

                                                * 
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فق�د أعل�ن طبی�ب المخ�یم أن  ،الیھ تانیا بأسرع مم�ا توقع�ت قتوقع التغییر الذي تا    
زھ��ور  الجمی��ع أنولح��ظ  للص��حة. اوأن ن��دى اللی��ل ل��م یع��د مالئًم�� ،الخری��ف یقت��رب

حت��ى منتص��ف  ،وص��ار الن��دى یتمھ��ل عل��ى األوراق ،الص��یف ب��دأت تفق��د عطرھ��ا
 الجو.لرطوبة  . أما في اللیل فإن الخیام تمسي ضحیة ًالنھار

ت�دلى م�زود الس�فر . وفتھ�ا ف�ي الی�وم الس�ابقت تانیا زنابق الماء التي قطو تأبط       
لك�ن  ،یشك في كونھا سائحة تعزم القیام برحلة طویلةلیھا إولم یعد الناظر  ،من كتفھا

المدین�ة ذ ال یفص�ل ب�ین المخ�یم وإ ،الواق�ع المدینة ال یمكن عدھا سفرة ف�ي إلىالعودة 
سوى الشارع الجدید الطویل المحفوف بأشجار التنوب الباسقة التي لم تجد م�ا تحم�ي 

أش��واكھا ال��زرق تل��وح بھ��ا أم��ام أّن غی��ر  ،دائ��م الھب��وب الرمل��يب��ھ نفس��ھا م��ن غب��اره 
 ولكن دون جدوى. ،ینثني عنھا الغبار لعلھُ 

     ،ووال��ده فلك�اجانبھ��ا  إل�ىو ،س�ارت تانی�ا بخط��ى واس�عات خل�ف موك��ب ال�رواد       
ً  .لیھ الجالل المطلوبعیضفي وكان األیل یكمل الموكب و . غیر أن�ھ ل�م یك�ن مرتاح�ا

ً  الحماسیة الصادرة من أبواق ال�رواد تزی�دهُ  واأللحانفالغبار یثیره  . وح�ین م�ر ھیاج�ا
ھتاف��اتھم ب��رنین األب��واق فق��د األی��ل  واختلط��ت ،رج��ال الج��یش األحم��ر ف��وق دباب��اتھم

 نف�ر مبتع�داً  ،أن یس�تطیعوا منع�ھ وقب�ل ،عنان من قبضة الصیاد بقوةوجذب ال ،صبره
   !وفلكاوكل ممتلكات تانیا  ،اختفى عن األنظار في الغابة وعلى ظھره متاع الصیادو

تخف�ق  أیك�ة ف�ي وج�داهإذ،  وبع�د ،الغابة یقتفی�ان أث�ر األی�ل إلى وتانیاأسرع فلكا       
 وس�اررض�خ  وأخیراً  ،واستغرق إقناعھ أمداً  !یاه الخوفا فیھا أوراق البتوال مشاركةً 

إذ ل�م یب�ق لموك�ب ال�رواد  ،بلوغھم الشارع الجدید كان كل شيء قد ھدأ وعندخلفھما 
 أثر.أي 

حص�ى تش�كى م�ن الوح�ل والش�وك والی. كان ح�ذاؤھا نیا مسكنھاخیرا بلغت تاأو              
بالمستشفى كما تفعل  قااللتحا إلى. إذ اضطرت والدتھا غیر أنھا لم تجد من یستقبلھا

النھ�ر لتغس�ل المالب�س و كان�ت  إل�ىأم�ا (ن�اني) مربیتھ�ا فق�د ذھب�ت  ،صباح ك�ل ی�وم
 الحدیقة . إلىابة مفتوحة فدلفت تانیا والب

فك�ل م�ا یحت�اج إلی�ھ جرع�ة م�اء  ،إن إرضاء مسافر مجھد أمر في غایة البساطة             
ً  ،الماء فإن تانیا تعرف مكانھ. أما ورقدة مرتخیة على العشب ،بارد  إنھ محفوظ دائما
العش�ب ف�إن ب�رد اللی�ل  وأم�ا. قدیمة في وسط الس�احةبرمیل مشدود بمزلجة ثقیلة  في

 وأذبلھا.كان قد جمد أوراقھ 



م��ن الم��اء ورطب��ت ببعض��ھ ج��ذور  وأخ��ذت مق��داراً  ،رفع��ت تانی��ا س��دادة البرمی��ل            
ة حی�ث تش�مخ ش�جرة تن�وب ق�دیحص�دت م�دخل ال. بع�د ذل�ك قوشربت الباقي ،زنابقھا

وبجانبھ��ا ش��جرة بت��وال رقیق��ة إذا م��ا ب��رد  ،مزدھ��رة تمت��د ظاللھ��ا حت��ى نھای��ة الحدیق��ة
 أوراقھا.أغلب  إلىیف سرى الذبول رالخ

ً  وتساءلت:جذع البتوال تتلمسھ  إلىمدت تانیا یدھا               وج�اء؟ ھ�ل ج�اء الخری�ف حق�ا
ع�م إن الخری�ف . نمص�فرة متخش�بةً  البت�وال ف�ي ی�دھا ورق�ةً إذ قذفت  ،الجواب مباشرة

. وربم��ا تح��ت الناف��ذة مازال��ت طری��ة. لك��ن زھ��رات السوس��ن عل��ى األب��واب بالفع��ل
 عاشت الزنابق اذا غرستھا اآلن .

 وس�معتن ش�یئا م�ا تح�رك عن�د ق�دمیھا أغی�ر  ھن�ا؟تلفتت حولھا أل�یس م�ن أح�د و    
م��ع  وتق��فترح��ب بمق��دمھا  ،"ق��وزاق" خافت��ا فخفض��ت بص��رھا لت��رى قطتھ��ا ھری��راً 

القطیط�ات  وكان�ت. ي عرض مضحك لتزید من سرور س�یدتھاصغارھا الھریرات ف
ل�م یع�د یخش�ى ال�بط وال  ،أص�غرھا وھ�ووحت�ى " النس�ر "  ،قد كب�رن خ�الل الص�یف

عند البواب�ة ظھ�ر رأس غری�ب لكل�ب ص�غیر دیدان مثلما كان یشعر في الماضي. وال
رف�ت عین�اه و ،. و ما كاد یرى تانیا حتى جمد في مكانھالھرمتبدو علیھ عالئم  مالحج

ول�ذلك منھ�ا . ولم یدر كیف یعت�ذر آخر من یعلم بمقدم سیدتھ الكلیلتان بحیاء ألنھ كان
 اس�تدار وھك�ذا !وك�ل ش�يء ج�ائز ف�ي دم�اغ الكل�ب ،رأی�ھ عل�ى أن یتكل�ف الجھ�ل قرّ 
غیر أن خططھ انھارت ف�ي لحظ�ة  ،برمیل الماء إلى متوجھ وكأنھولى تانیا ظھره أو

 حین سمع تانیا تھتف: ،واحدة

ً  ویبصبصوفي وثبة واحدة كان عند قدمیھا یلعقھا  !"أیھا " النمر  في  بذنبھ مھمھما
ف��وق جل��د  ،تانی��ا عل��ى رأس��ھ ال��ذي یتھ��دل من��ھ ش��عر قص��یر وربت��ت، وس��رورج��ذل 

ً  ،جعدتھ السنون  ضعیفاً. فلقد كان رغم اسمھ البطولي ھرما

الت��ي  وف��ي غم��رة فرحھ��ا بمش��اھدة "النم��ر" ل��م تش��عر تانی��ا بق��دوم مربیتھ��ا "ن��اني"            
. كانت الغضون تغطي أساریر وجھ المربیة و قد وھنت عیناھا بفع�ل توجھت نحوھا

 . نمر السنی

وانحن�ت قل�یال لتقب�ل جب�ین تانی�ا ث�م  ،وضعت "ناني" وع�اء الغس�یل عل�ى األرض            
بأفضل م�ن ص�احبك فلك�ا،  ولستِ  غراب!!سوداء مثل  وقالت: إنكھھا حدقت في وج

 –أن�ت وأن�ا  –. وبقین�ا االنتظ�ار.ل�ى المستش�فى بع�د أن ط�ال بھ�ا إلقد ذھب�ت وال�دتك 
 ً اال تری�دین أن ت�أكلي ش�یئا. ت�رى  الس�ماور؟ . ھ�ل أوق�د ل�كلوحدنا. وكذلك نحن دائما

 البد أنك لم تحبي الطعام. المخیم؟ماذا أطعموك في 



تانیا لم تشعر بغیر الوحشة وھي تتجول بین الغرف الساكنة، و تمس بیدھا لكن               
. فكم قضت الساعات منف�ردة لى الرفوف. نعم كانت ناني على حقالكتب المنضدة ع

س��واھا ال یعل��م بم��دى ض��یقھا بھ��ذه  تص��نع بنفس��ھا وبوقتھ��ا م��ا تش��اء. غی��ر أن أح��داً 
أمھ�ا ع�اجزة ع�ن م�ر. لكنھ�ا وحی�دة أمھ�ا. وخ�ت لھ�ان األحریة، لو كان لھ�ا أخ أو أال

. وتبق��ى تانی��ا ب أوقاتھ��ا ف��ي المستش��فى م��ع مرض��اھاالترفی��ھ عنھ��ا، ألنھ��ا تقض��ي أغل��
 تعاني آالم الوحدة في المنزل .

بأنھ��ا تك��اد تجھ��ش بالبك��اء. لق��د كان��ت تح��ب  وش��عرتوترق��رق ال��دمع ف��ي عینیھ��ا     
ً وال��دتھا حب�� ل��ى ال��دار بع��د عطل��ة الص��یف ف��ال تج��دھا ف��ي إھ��ي تع��ود  ھ��ا. وش��دیداً  ا

 تتحملھ.. كان ھذا فوق ما استقبالھا

زنابق الماء الت�ي جلبتھ�ا معھ�ا م�ن الغاب�ة، وقب�ل أن تغ�ادر الغرف�ة تذكرت وفجأة             
 وضعت یدھا على ثیاب والدتھا برقة ثم خرجت. قالت لھا ناني :

 الزھور.من غرس ھذه  قد بدأ، وال جدوىن الخریف إ        

 صاحت الفتاة محتجة:

 ال ...ال خریفاً؟اتسمین ھذا 

وكان لتانیا الحق كلھ في االنكار، ألن الخری�ف ف�ي ھ�ذا الع�ام ل�م ینف�ث الض�باب              
بأشجارھا الخض�ر وكأنھ�ا ف�ي ن الجبال القریبة ما تزال تبدو دكناء أعلى المدینة. ثم 

تفق�د رونقھ�ا بع�د، رغ�م ا الزھور الكبیرة في ح�دائق البی�وت المج�اورة فل�م مأ .الربیع
 اآلن.م�ا زرعتھ�ا  إذان تتف�تح أ ازن�ابق الم�اء الب�د لھ� نّ إ. وعلى ذل�ك ف�زوال عطرھا

بمدی�ة طویل�ة جوف�ت ف�ي الت�راب ع�دة حف�ر سوف تبذل من أجل ذلك كل جھدھا. وول
بعی��دان رفیع��ة. ودار "النم��ر" ص��غیرة، وض��عت فیھ��ا ج��ذور الزن��ابق، مثبت��ة س��یقانھا 

حول الزنابق یشمھا بفضول واھتمام، وتانی�ا تنظ�ر إلی�ھ بس�رور. و فج�أة رف�ع رأس�ھ 
 ً علی��ھ وھ��و ع��اري  الض��خم ونظ��ر ف��وق الس��یاج والتفت��ت تانی��ا فوج��دت فلك��ا جالس��ا

 القدمین، وال یغطي بدنھ غیر فانیة قطنیة بال أكمام. صاح فلكا بحماس شدید:

ل�ى إحقیقی�ة، لق�د أھ�داھا  فرقة كالب تجر عربة تزلجٍ  لى بیتنا ألریكإتانیا تعالي              
 أبي ھذا الیوم.

رض تحفرھا بیدیھا الموحلتین، والع�رق یتص�بب م�ن جبینھ�ا. لى األإلكن تانیا عادت         
 ثم قالت:



الكالب مع أنھ كان معنا من�ذ  تقول الحقیقة. كیف استطاع والدك احضار أنت ال -
 ساعة؟ 

بھ�ا فطل�ب  یفاجئنيلكني ال أكذب یا تانیا. لقد اشتراھا منذ ثالثة أیام. و أراد أن  -
ل�ى إمن مالك�ة البی�ت أن تحفظھ�ا ل�ي حت�ى نع�ود م�ن المخ�یم وھ�و ی�دعوك اآلن 

 بیتنا لمشاھدتھا. 

ً وجھ��ھ ط��ویالً  ف��يح��دقت تانی��ا      ین��الون  الن��اسوبع��د ك��ل ش��يء.  . لعل��ھ ك��ان ص��ادقا
 الكتب.أحیانا ما یحلمون بھ إذا كان لھم آباء، لقد قرأت ذلك في 

وف�تح عملھا في الحدیقة لتخرج مع فلك�ا ال�ذي یس�كن ف�ي ال�دار المج�اورة  وتركت    
 الغلیون.لھا البوابة، فرأت والده وبجانبھ كالب الصید، وكان على عادتھ یدخن 

ع رؤوس�ھا وأنوفھا الحادة تمس التراب. ولم ترفكانت الكالب راقدة على األرض     
ل��ى إن نظ��رات الع��داء الت��ي التھب��ت عیونھ��ا نبھ��ت الص��یاد ك��عن��د مش��اھدتھا لتانی��ا. ل

 :الخطر. فوقف بین تانیا و الكالب. وقال محذراً 

 إنھا متوحشة أیتھا الصدیقة الصغیرة . -
 و أضاف فلكا: -
 !والریب أنھا أشد شراسة من كلبك االسترالي: دینغو -
ھل لك أن تضع علیھا عدة التزلج ..لكن.دینغو ال نظیر لھ في الدنیا ، كالقالت:  -

 علیھا.حتى أتفرج 

تحیر والد فلكا لھ�ذا الطل�ب غی�ر المنطق�ي. فم�ا الفائ�دة م�ن تھیئ�ة الك�الب للت�زلج      
وحم�ل ع�دة الت�زلج، فلكا.  وتوسالتلحاح تانیا إبعد  خیراً أأثناء الصیف؟ لكنھ رضخ 

 . فوثبت من مراقدھا، وھي تھمھم بتذمر بادٍ  الزالجة وصاح بالكالب آمراً ودفع 

ھ وب��المنظر كل�� وبالع��دة ب��دا الس��رور الش��دید عل��ى تانی��ا. وأعجب��ت بفخام��ة الس��رج    
 رائعة!یالھا من ھدیة : وقالت بحماس

ن�ھ أثل�ج ص�در الص�یاد، إذ وج�د فی�ھ إومع أن ھ�ذا االط�راء ص�در م�ن ف�م ص�بیة ف    
 ھ في سبیل ولده من تضحیات ونكران ذات.لعلى ما یبذخیر جزاء 

الزالج��ة عل��ى األرض العاری��ة م��ن ال��ثلج، ف��أخرج  وتململ��ت الك��الب محاول��ة ج��رّ     
 ً ً  والد فلكا من حقیبتھ سمكا . ث�م س�حب لھا على حسن طاعتھا لیھا مكافأةً إورماه  مجففا

وض�عھا ف�ي فم�ھ  ىإل� ادربالذي  لى تانیا وفلكاإریتین وقدمھما ط من صداره سمكتین
ث�م ش�رعت تمض�غ  األم�ر،ول أ تانی�ا تت�رددو تص�و ب�أعلىومضى یلوكھا في فم�ھ 

 مثل صاحبھا.



ً إوقدم  لجام األیل نزعثم ، فك الصیاد وثاق الكالب     م�ن  لیلعق�ھم�ن المل�ح  لیھ ش�یئا
 لتانیا فقدمانیا لتودیعھ عند باب الدار تو فلكاھبھ السفر. وخرج أن الصیاد على اك یده

 ی�نسقوم�ھ ف�ي تودی�ع الجی�ران. ول�م  ةع�ادھي  لكخرى. وتعطاھا األأاحدى یدیھ ثم 
ث�م أح�اط كت�ف فلك�ا من ثل�وج الش�تاء.  ةول دفعأ سقوطبعد  الزیارة ةلھا معاودأن یسأ

 بذراعھ وقال:
ً أ - ف�ي  كعنق ةن تضع ربطأوال تنس  ،وطالبا مجتھداً  رجو ان تكون صیاد بارعا

  لیك. إوامر التي صدرت عھا بحسب األضمو
ل�ى ال�وراء یلق�ي إیل. وعندما بل�غ منعط�ف الش�ارع التف�ت األ ومعھالصیاد  مضى    

ً م��ن ص��خر مش��وی دَ قُ�� كأنم��اھ ال��ذي ھ��ب��دا وجف ،هعل��ى ول��د ةخی��رأ ةنظ��ر حن��ان وب��ود  ا
 ة:وقالت مفكر ھحقیقي لفراق بأسف تانیا تمؤثرین وشعر

ً بأن لك إ - ً  ا  .  فلكایا  طیبا
 . يحین یكف عن ضرب ھحبأنا أنعم و -
 وھل یضربك دائما؟  -
 السكر.  ةال في حالإانھ ال یضرب كال  -
   !للسماء یا -
 ؟طالقاإره أني لم إ ؟ین ھوأ بالمناسبةو بوك؟أیضربك  أالنت أو

 .ب�ل عینیھ�ا بثب��اتاق فلك�الك��ن  ؟ك�ان یس�خر منھ�اأ ھ،النظ�ر ف�ي وجھ�� تانی�ا تطال�أ    
 :اختصارببت اجأو، فیھما أثر للخبثناه مخلصتین وال یوكانت ع

 .انھ ال یضربني -
 باك.أ تحبین أنكال ریب  -
 ھحبأنا ال أكال   -
-   ً  لماذا؟  ...عجبا
ً أوك�� ،توق��ف أةفج�� ام��ت عل��ى غالت��ي  ب��ةآالكلح��ظ  دقط��ع لس��انھ بالس��كین فق�� ن شخص��ا

 إذاخر حول ھ�ذا الموض�وع آ لیھا سؤاالً إن یوجھ أ رؤیج ننھ لأ تانیا توجھھا وعرف
 :تركتھ في حیرتھ فقالت

 الواقع.ني ال اعرف أبي في إ -
 میت؟أھو  -

 سلباً.ھزت رأسھا ف

 إذن؟أین ھو  -
 عنھ.وربما كان البحر یفصلنا  ،جداً  بعید، بعیدإنھ  -
  أمیركا؟أھو في  -

 برأسھا باإلیجاب.ت أومأ
 ذلك.لقد علمت  ،إذنفي أمریكا  -

 رأسھا نافیة.لكنھا عادت تھز 
 إذن؟أین ھو  -



 متسائالً فقالت:لیھا إ ونظركانت تانیا قد حیرتھ فانفجرت شفتاه 
  وتونس؟ھل تعرف الجزائر  -
 ھناك؟أھو  ،نعم انھما من أقطار افریقیا -

 و للمرة الثالثة ھزت رأسھا بأسى .
 ماروشیكا؟ھل سمعت بمكان یدعى  ،ال یا فلكا -

     ً ماروش�یكا ھ�ذا ھ�و اس�م ل�ھ أن یعل�م ب�أن  وأن�ى ردد فلكا اسم "ماروشیكا " متعجبا
   فقال:لكنھ أحب حروف الكلمة  موسكو؟!أحد شوارع 

 ھذه . اماروشیكالبد أنھا بلدة رائعة  -
 كذلك.نعم إنھ  -

ی�اه إ تارك�ةً  ،عین�ي فلك�ا ناختف�ت ع�حدیق�ة دارھ�ا حی�ث  إل�ىأس�رعت ھذا وقالت             
 ً  دري ؟ من ی . ماروشیكاماروشیكا.: والدھشة تعلو وجھھفي الشارع  واقفا
ً ربما كانت اسم             وھ�و المع�روف ب�ین زمالئ�ھ  ت�ھلجزیرة محاھا الصیف من ذاكر ا

 الجزر.بالنسیان الشنیع ألسماء 
س�اذجة ف�إن الج�زر ل�م  وأمص�یاد  ولما كان فلكا قد نش�أ ف�ي الغاب�ات الخش�نة ألبٍ             

 في الواقع. ،تكن تعني لدیھ أي شيء
                                               * 
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ث�م انس�اب عل�ى ش�كل  ،البرمی�ل مث�ل ش�الل ب�ین الص�خور م�ن وت�دفقبقبق الم�اء             
. غیر أن تانیا التي كانت س�اھمة ش�اردة بعد أن تحرر من قیود األسر ،جدول رقراق

ومض�ت  ،فلك�ا ك�امن أش�جانھاوال�د  عاذ أثار حدیثھما م� ،لم تر ولم تسمع شیئا ،الفكر
 تفكر في ھذا

عنھ اال أنھ یعیش في شارع ماروشیكا بموسكو، والذي اس�تقر  فاألب الذي ال تعر  
، ول�م ال ازدرائ�ھعلى تناس�ي وج�وده، ب�ل عل�ى بغض�ھ و -عھد بعید ذمن - منھا العزم

ثانی�ة.  ام�رأةن الوحی�دة لیت�زوج م�الذي ھجر أمھا، وأھم�ل تربی�ة طفلتھم�ا وھو  لتفع
الع�اطر ال�ذي كان�ت  نذ زم�ن بعی�د، عل�ى ال�رغم م�ن الثن�اءلقد مات حبھا لھذا الوالد م

المھج�ورة  ةلذلك. وال ریب أن كبریاء الزوج علیھ كلما وجدت مناسبةً  تسبغھوالدتھا 
 لى كیل المدیح، أما أخالق والدھا فال بد أنھا سیئة.إھو الذي كان یدفعھا 

الزھ�ور البرمی�ل وكار في رأس تانی�ا، فنس�یت الم�اء وعلى ھذا المنوال دارت األف    
ً  زھورھا فأغرقھالى إكان الماء قد بلغ قدمیھا. ثم جرى والحدیقة و ع�ال  وفجأة جمیعا

 صراخ ناني المربیة:

نفس��ك  وتعرض��ین، تت��ركین الم��اء یج��ري م��ن مخزن��ھ نم��ا تص��نعیل��ى إانظ��ري  -
فكري بوالدتك ألنھا ھي التي س�تدفع ثم�ن ھ�ذا  للناظرین. للبرد، وھا أنت فرجةً 

 الماء.

ندیة، وی�دیھا س�وداوین  وجواربھا استفاقت تانیا من أحالمھا، لتجد حذاءھا موحالً     
ل�ى البئ�ر لتحض�ر لھ�ا إأس�رعت ن الص�یاح ح�ین لحظ�ت ق�دمي تانی�ا، ووكفت ناني ع

تزی�ل األوس�اخ ع�ن ح�ذاءھا، من الماء النظیف ث�م وقف�ت أمامھ�ا تراقبھ�ا، وھ�ي  قلیالً 
 وقالت: ،قدمیھا بالماء البارد وتنظف

-  ً ، وم���ع ذل���ك، أن���ت تكب���رین بس���رعة، وس���وف تبلغ���ین الخامس���ة عش���رة قریب���ا
 أنت فتاة مفكرة. نعم أنت كذلك . عنك.فاالستقرار بعید 

 وما یعني ھذا ؟ ھل یعني أنني ذكیة ؟ -
ثم أضافت بع�د أن اض�فت عل�ى  الالزم!ذكیة ألنك تفكرین أكثر من ب لستِ  ! ال  -

 آمرة:صوتھا لھجة 
ً  وال !لى المنزل إ -  الجافة.من الجوارب  تنسي أن تضعي في رجلیك زوجا

تانی��ا ألوام��ر المربی��ة العج��وز، و خلع��ت ح��ذاءھا عن��د الب��اب و دخل��ت  انص��اعت    
مخدع والدتھا . وھناك جلست فوق جلد الغزال المفروش فوق األرض لتشعر قدمیھا 



 ، ثم دفعت كفھا تحت وسادة السریر للغرض ذاتھ، لكن الورق�ة الت�ي طقطق�تْ بالدفء
من ماء البئر الذي نظفت بھ جلدھا قبل قلی�ل.  فجأة تحت أصابعھا، بدت لھا أشد برداً 

متفحص��ة. ك�ان لونھ��ا ح�ائال فاستخلص��ت أن وال��دتھا  وتأملتھ��االورق��ة بح�ذر  وس�حبتْ 
ل�یس م�ن ع�ادة وال�دتھا  ھ�ذا؟البد أن تكون قد قرأتھا عشرات المرات: ترى ما معنى 

 ؟ وضع أوراقھا الخاصة تحت الوسادة. أھي رسالة

الرس�الة م�ن أبیھ�ا. ك�ان  أمسكت بالغالف فأعلمھا قلبھا الذي وثب بین ضلوعھا بأنّ و
 یلي :عنوان المرسل كما 

 53/40الشقة 

 موسكو –شارع ماروشیكا 

ت��دور  وراح��تل��ى مكانھ��ا تح��ت الوس��ادة إط��وت تانی��ا الرس��الة بس��رعة وأعادتھ��ا     
وبدأت تق�رأ: "عزیزت�ي ماش�ا.. كتب�ت إلی�ك  وأخرجتھا، ثم عادت داخل الغرفة مفكرةً 

ف�ي تعیشان في مك�ان بعی�د،  ان رسائلي لم تصل إلیك ألنكمأعدة مرات لكن یبدو لي 
إذ عین�وني ف�ي منص�ب مالئ�م مق�ره  لقد تحقق حلمي أخی�راً  ،الطرف اآلخر من العالم

عل�ى جن�اح الس�رعة. لق�د  –وأن�ا  وكولی�انادیا  –ونحن قادمون إلیكم  –شرقي بلدتكم 
ً قُ  ھ�ذا ببم�دى اعتزازن�ا أدرى  ، وأن�تِ بل كولیا في مدرسة تانیا. وھو ف�ي ص�فھا أیض�ا

قعي وص��ولنا ف��ي ن تت��وأفالدیفوس��تیك، ویمك��ن المرك��ب م��ن  . س��وف نس��تقلُ الص��بي
. ی��ؤلمني أن أعت��رف ب��أني ل��م أك��ن نع��م الوال��د لتانی��ا، ول��یس ھ��ذا مطل��ع الش��ھر الق��ادم

لكن ضمیري ی�ؤنبني ح�ین أت�ذكر  ،بسبب انفصالي عنك ألني ال ألوم نفسي على ذلك
 لھا.إھمالي لتانیا طیلة ھذه السنوات رغم شدة حبي 

فك�رة لقائن�ا تخیفن�ي  ھي ال تكاد تعرفني. ولذلك ف�إنّ النادر. و إال في إلى بال تكتإنھا 
نھا لم تكن تتجاوز الشھر الث�امن عن�دما وق�ع االنفص�ال بینن�ا. وم�ا زل�ت أذك�ر إ. قلیالً 

ع��ن الحمص��ة، وأم��ا كفاھ��ا  واح��دھاالت��ي ل��م ی��زد حج��م  وأص��ابعھاق��دمیھا ال��واھنتین، 
 الصغیرتان الوردیان ...."

ً لكن تانیا ال      الغ�ض ال�ذي  وجل�دھامن كل ذلك. وراح�ت تتأم�ل س�اقیھا  تتذكر شیئا
 وتنظ�رلوحتھ الشمس، وقدمیھا المقوستین المریحتین ثم تحدق في یدیھا ومعص�میھا، 

 جسمھا.ثم تتذكر ابتھاج والدتھا كلما لحظت نمو  ،لى األصابع القویةإ

أن�زاح ع�ن ص�درھا، ق�د  ثق�یالً  لى أن أحست ب�أن حم�الً إ.. وطفقت تبكي...وتبكي.    
لى نشوة غامرة ال تحسن وصفھا، فھا ھو أبوھا یعل�ن عودت�ھ الیھ�ا. إثم تحول الحزن 

ل��ى األرض ث��م اس��تلقت عل��ى ظھرھ��ا، فوقھ��ا. إد ووثب��ت م��ن الف��راش وق��ذفت بالوس��ائ



فج�أة خط�ر لھ�ا خ�اطر، أل�م تعاھ�د و واح�د.ف�ي آن  وتضحكساعة تبكي ولبثت كذلك 
أل�م یس�رق منھ�ا  كبریاؤھ�ا؟؟ ث�م أی�ن وتناس�یھأبیھ�ا نفسھا منذ وقت طویل على بغض 

 وھمست:كولیا، حب أبیھا منھا؟ المدعو ذلك الولد 

 ..أكرھھما..إني أكرھھما  -

لك�ن نوب�ة الح�زن س�رعان م�ا زال�ت فوثب�ت ، وغشى األسى قلبھ�ا، وغمرتھ�ا التعاس�ة
ك�ان  . فلك�ا ش�اھدت، ارھ�ھذا الن ةوللمرة الثانی، لى النافذة، وفتحتھا على مصراعیھاإ

ً س��الج ھ��ا ق��ال رآوحالم��ا . طائرخحاف��ل ب��الر كبی��ب رض وعل��ى ركبتی��ھ كت��اعل��ى األ ا
ً نھ أوك  :یكمل حدیثا

 وجزی�رة ،ت�دعى م�راكشب�الد نما ھن�اك إو ،ة باسم ماروشیكانلم أعثر على مدی -
ذا االس�م فل�م أج�د ھ�ق�ارة ب تىو حأو جزیرة ألقد بحثت عن بلدة  ،وركایما تدعى

 ؟تانیا مني یا سخرت لماذا ،ائشی
 

ً شیئال تقل  -  ذلك؟ تمة بكلھني مإل من قا فلكا؟ یا ا
واذ ك�ان فلك�ا  ،ھ�اھموع عل�ى وجدار الثى آألكنھ كف عن الكالم ووقف حائراً حین ر
 وصاح : هرب األطلس بیدضفقد  ،بارعا في الكذب مثل براعتھ في الصدق

ً یوم المدرسلقد حدثنا  .ه تذكرتآ - طل�س أ ءش�يوھ�ذا بع�د ك�ل    .عن ماروشیكا ا
أعادت ھذه الكذبة الص�غیرة راح�ة  .أنا واثق من وجود ماروشیكا .صوناق قدیم
 .تانیا إلى البال

ً "فقالت تحدث نفسھا :  ً  إن لي صدیقا ً إبدلھ بأي انس�ان ألن  مخلصا ن أ ن�ھ مس�تعد دوم�ا
 لم أكن أتحدث عنك ی�ا:"بصوت مسموع  " وقالتیشاركني كل شيء صغر أو كبر..

ً  نما قصدت ولداً إو ،فلكا   ".أنا آسفة سامحني .كولیا ىیدع مزعجا
 ،فقد سامحھا حالما سمع رقة صوتھا ،طلب المغفرة إلىھا لم تكن في حاجة نلك    

 وقال :
كراھیت�ك  وال ع�ن س�ببأخر لك�ن ح�دثیني آ تعنین ولداً  دمتما    اذن رمباأل ال تھتمي

 صمت:ة رتقالت بعد ف! فلھ
 فلكا؟ كبریاء یا لناسل ترى أن یكون ھل -

 :حزموجد ب اجاب
بص��دد الح��دیث ع��ن كولی��ا ف��اعلمي أن  ادمن�� م��اأن��ت المعنی��ة لك��ن  كن��تِ  إذاع��م ن -

ید الوح��وش ص��أنش�وطة  وی�دي الت��ي اعت��ادت عل�ى اس��تعمال، فوالذی��ةال يتقبض�
 شئت!ما تحت الطلب متى  مستعدتان ألن تكونا

 .تعرفھ نك الإ تضربھ؟ولماذا  -
 ت.نأني أعرفك إ -
أیض�ا  نھ�ا ھ�يأث�م ت�ذكرت  .دی�د بقبض�تھھالت إلىحدا بفلكا  يفھمت تانیا الدافع الذ    

قد  بحصاة ابت القطصأ مولك حصى.دف بالھابة الصوإ ،اك الصیدبش مالسن استعحت



فقال��ت  ،دم��ا تب��دعل��ى كولی��ا س��رعان  ن ھ��ذا الش��عور الحاق��دأ . غی��رھھ��اأحس��ن توجی
 .یفخالس بسلوألذا اھباني خسیسة اذ أفكر  دبال :اطب نفسھا خت

 طل�سوض�ع األ كتف�ھ، ث�مش�يء م�ا م�ن ف�وق  إل�ىوھو مح�رج  وبغتة وثب فلكا ونظر
 ً  المنزل. إلى، كانت والدتھا قد عادت تحت ابطھ وانطلق ھاربا

لق�د ب�دت مختلف�ة عم�ا   دامت النظ�ر ف�ي محی�ا وال�دتھا.أجمعت تانیا شتات أفكارھا و  
ً كان��ت علی��ھ  ن عین��ي تانی��ا م��ا كادت��ا تغرق��ان ف��ي أغی��ر  .ورق��ة ذ زادت نح��والً إ  . دوم��ا

حفنة مل�ح ف�ي البح�ر. ومض�ت  كما تذوب ،المھاآمھا الحانیتین حتى ذابت كل أعیني 
ھ��ا لكنھ��ا تجنب��ت مالمس��ة عینیھ��ا،  كأنم��ا خش��یت ان تك��در ھتنث��ر الق��بالت عل��ى وج

 ھتفت : موعذوبتھما ثصفاءھما 
 ميأ  -

 تحتضنھا:أجابتھا وھي 
 الصغیرة. لقد افتقدتك كثیرا یا حبیبتي -

 وقالت في نفسھا بارتیاح : لقد .دامت الوالدة النظر في وجھ ابنتھا وشعرھا وقامتھاأ
فدھشت لرؤیتھا عاریتین وعندئذ  ،قدمي ابنتھا إلىثم خفضت بصرھا  . نفعھا المخیم

مبعث��ر، والوس��ائد ورأت، الف��راش ال .الفوض��ى البادی��ة عل��ى الغرف��ة إل��ىفق��ط انتبھ��ت 
بصرھا على الرسالة التي مازالت مفتوحة ملقاة على  عرض، ثم وقالمنتشرة على األ

وانطفأ في عیني الوالدة النور الذي خافت علیھ تانیا قب�ل لحظ�ات ورأت ف�ي  .الفراش
ً  العینین الحلوتین لھفةً     .مب�االةوشیئاً لم تستطع تسمیتھ اال بالتكلف وتصنع الال وفزعا

، وف��ي واس��تمر ذل��ك لفت��رة طویل��ة ،مھ��ا تعی��د ترتی��ب الف��راش وھ��ي ص��امتةأخ��ذت أو
 برقة:قالت  النھایة

 ل قرأتھا یا تانیا؟ھ -
 سھا .أفخفضت الفتاة ر       

 ینبغي اذن أن تبتھجي. -
 :وقالتنطقت تانیا  خیراً أوانتظرت جواب ابنتھا بنفاذ صبر. و       

 أخي؟مي . ھل ذلك الفتى أ -
ب�اك أعتن�ى ب�ھ أبی�ك لك�ن أ ةزوج�  خ�ت نادی�اأنھ لیس م�ن أقربائ�ك. فھ�و اب�ن إال  -

 ً ھ یعط�ف عل�ى كولی�ا ألن�ھ ی�تم من�ذ طفولت�ھ، إن أب�اك إنّ� .لزوجت�ھ ورعاه اكرام�ا
  . رجل طیب یا تانیا وطالما حدثتك عن ذلك

ً ألیس كولیا  :تانیاقالت   لي إذن؟ خا
 . المھمومة وطفقت، تقبلھا مراراً  بنتھاام ذقن رفعت األ

المرف��أ  ف��ي تس��تقبلین، أب��اكوس��وف  .انی��ا! س��وف نتح��دث ع��ن ك��ل ذل��ك فیم��ا بع��دت  
   إذا وجدك في استقبالھ. الغبطةشك أنھ سیغتبط أشد  منھ كل شيء. ال وتعرفین

 أمي؟وأنت یا  -

 المتسائلتین:أجابت أمھا وھي تتجنب أن تقابل عینیھا 



یا تانیا. أنت أدرى بكثرة أش�غالي، ل�ن أس�تطیع ال�ذھاب. واس�تدارت لتغ�ادر  كال -
الش�خص الوحی�د  أن�ت ،أمي بھا، وھمست في أذنیھا: الغرفة، لكن تانیا التصقت

 أبي!لى أبد. لن أذھب الستقبال إالذي أحب. وسوف أبقى معك 

                                                  * 
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لبقاء زھورھا على قید الحیاة حتى یوم وص�ول أبیھ�ا  لم تجد تانیا تفسیراً               
لى بلدتھا. أكان المسؤول عن ذلك الماء البارد الذي س�ال م�ن البرمی�ل و س�قاھا ی�وم إ

الش��مال عدیم��ة العط��ر تتعل��ق غرس��تھا؟ أم أن الزن��ابق ش��أنھا ش��أن كثی��ر م��ن زھ��ور 
ن تانی�ا اعتزم�ت عل�ى االحتف�اظ إعلى أي حال ف�؟ بالحیاة وتكافح بعناد من أجل البقاء
 إلى أحد.بھذه األزھار لنفسھا و أال تھدیھا 

ھ��ي تق��ف ف��ي الحدیق��ة عن��د بوابتھ��ا، ترق��ب ب��رج الس��اعة  . وھ��اك��ان الوق��ت فج��راً     
ً  الخشبي وق الب�رج ف� المسلط عل�ى المدین�ة الش�مالیة عس�اھا ت�رى العل�م یخف�ق مرفرف�ا

. ھ�ل ت�أخرت اً لتستدل بھ على وصول سفینة من الخ�ارج. غی�ر أنھ�ا ل�م ت�ر للعل�م أث�ر
ن تستقبل أباھا ف�ي أنفسھا بالعلم والسفینة؟ إنھا ال تنوي السفینة؟ ولكن ما بالھا تشغل 

بأس أن تك�ون ق�د ارت�دت أفض�ل مالبس�ھا وعنی�ت ب�ربط ش�عرھا ب�ألطف  المیناء. وال
شریط ألنھ�ا ف�ي أول أی�ام الس�نة الدراس�یة الجدی�دة. وی�وم االفتت�اح ھ�و ی�وم عی�د ل�دى 
جمیع الطلب�ة. لك�ن ال�دوام ال یب�دأ قب�ل الص�باح لم�اذا ترك�ت فراش�ھا ف�ي ھ�ذه الس�اعة 

 المبكرة إذن؟ 

. والمك�انا سفینة أشباح ال صلة لھ�ا بالزم�ان نھألكن ھل سیصل المركب حقا؟ أم     
 سماء ثانیة. وتحتومن یدري لعلھا في ھذه الساعة تبحر في نھر آخر 

تانیا كانت تسمع وقع خطى ف�ي الش�ارع  نّ إ. ومع ذلك فكان الوقت ال یزال مبكرا    
 ً ؟ أم كان�ت تل�ك  اب�نللق�اء أخ�ت أو  وھي تسرع باتجاه المیناء. ھ�ل ك�ان أح�دھم ذاھب�ا

یحاول اصطیادھا للمرة األخی�رة قب�ل ابت�داء  .خطى فلكا الباحث عن الطیور المطوقة
 الدراسة.

وجلست تانیا عند البواب�ة تص�غي بأش�د انتب�اه، بینم�ا ك�ان األعش�اب تح�ت ق�دمیھا.     
ذنیھ��ا أف��وق رأس��ھا تغ��ط ف��ي ن��وم ھن��يء عمی��ق، بع��د فت��رة بل��غ المتھدل��ة  واألغص��ان

 كان ذلك صفیر السفینة القادمة . بعیدة.صوت بوق آت من مسافة 

وبعد لحظات عادت، ووقفت عند أغصان الزنابق  .فتحت تانیا باب الحدیقة وخرجت
الب�د  ل�ى أبیھ�ا بمناس�بة اللق�اء؟إزھار، وتقدمھا نسب ان تقطف األمترددة ألیس من األ

یدھا وقطف�ت ك�ل م�ا ف�ي الحدیق�ة م�ن  ومدتأنھ سیغتبط ویسر بھذا الشعور اللطیف. 
، ونسقتھ في باقة حل�وة. ث�م اس�تدعت "النم�ر " وس�ارت نح�و والزنبقأزھار السوسن 

 المیناء.



كانت الحیاة في البلدة نائمة. لم یستیقظ غیر برج الساعة الذي بدأ العلم یرف�رف فوق�ھ 
 ً التقت بھم في الطری�ق، الذین من المارة بقدوم السفینة. أما النفر المعدود  مبشراً  عالیا

 فقد كانوا مثلھا یقصدون المرفأ.

ف�ي ذل�ك  وما أش�د لمعان�ھ !في أعلى المنحدر وقفت تانیا تتأمل النھر. ما أصفى ماءه 
فحت��ى ظ��الل تل��ك الجب��ال  !ب��ل م��ا أوس��عھ  تكتنف��ھ!األخض��ر م��ن الجب��ال الت��ي  اإلط��ار

داھ��ا لتبح��ر فی��ھ نح��و إن��ھ النھ��ر ال��ذي طالم��ا نا ،الش��اھقة تعج��ز ع��ن مالحق��ة امت��داده
 الشواطئ البعیدة التي یعیش فیھا "الدینغو ".

 ،دخل��ت الس��فینة الض��خمة المرف��أ، فترنح��ت لھ��دیرھا أش��جار الس��در عل��ى الجب��ال    
 لطخة صغیرة تك�اد تض�یع ب�ین س�طوحھ البراق�ة إال -ولكنھا لم تبد وسط النھر الكبیر

 الواسعة.

كان�ت الس�فینة ت�دخل مرس�اھا منحرف�ة نح�و نزلت تانیا من المنحدر مس�رعة. فق�د     
الرصیف المزدحم، حیث تبعثرت البرامیل مثلما تتبعثر أوراق اللع�ب عل�ى المنض�دة 

 بین أیدي مردة جبارین.

ینة یلوح��ون بمن��ادیلھم للمس��تقبلین. ت��رى ھ��ل ك��ان ف��یھم م��ن س��فالمغ��ادرون للوب��دأ     
سھا على رد التحیة. ولك�ن نف وتجبروبذلت جھدا لترفع یدھا  ،وجھھا وشحبیحییھا؟ 

كیف تتوقع أن تمیز أباھا بن ھ�ذا الجم�ع الكبی�ر م�ن الن�اس وھ�ي ل�م  !خف ذلك سأما 
ن تفك�ر ف�ي أل�ى الرص�یف دون إتره في حیاتھ�ا ب�ل كی�ف س�یمیزھا ھ�و؟ لق�د ط�ارت 

ذل��ك. لم��اذا اس��تجابت لرغب��ات قلبھ��ا الجم��وح؟ ك��ان قلبھ��ا اآلن یخف��ق بعن��ف، دون أن 
أسرع و و ق أسرعبقى یخفنھائیا أم ی قانھل یتوقف عن الخفقاً. ما سیفعل الح یعرف
  !أسرع

     ً  ووقف��ت عن��د البرامی��ل تق��بض عل��ى الزھ��ور بكلت��ا ی��دیھا، و النم��ر یح��اول عبث��ا
ن تس�تطیع التع�رف أالتخفیف من تعاستھا، بلعق قدمیھا . كان الناس یمرون بھا دون 

على األسرة التي جاءت لتستقبلھا. ھل ھم ھؤالء الثالثة یا ترى؟ الرج�ل ال�ذي یض�ع 
النحی�ل كری�ھ المنظ�ر؟  والص�بيالعج�وز،  والم�رأةعلى رأسھ قبعة زاھیة م�ن اللب�اد؟ 

دون أن یلتفتوا نحوھا وال بد أنھم ال یتوقعون أن یس�تقبلھم أح�د  فقد اجتازوھا ال!لكن 
 في المرفأ.

أم أنھم ھ�ؤالء الثالث�ة؟ الرج�ل الس�مین المرت�دي للقبع�ة الس�میكة، م�ع الم�رأة الطویل�ة 
السمین األثقل من ص�احبھ النحی�ل ال�ذي م�ر قب�ل لحظ�ة؟ نع�م  والولدالبسیطة المظھر 

، وأش�ار الول�د لكن الرجل نظر إلیھا بب�رود .وات..بالتأكید، وتقدمت عدة خط إنھم ھم
 یعینھا؟تب متسائالً: ھللى ورودھا إ



ل�ى البرامی�ل تختف�ي خلفھ�ا إوارتعدت تانیا من شدة الحن�ق فتحرك�ت مبتع�دة، وع�ادت 
ولم تعد تسمع وقع خطى الناس، ترى م�اذا كان�ت تنتظ�ر. إنھ�م لى أن خال الرصیف إ

 ببساطة لم یأتوا.

الس�فینة ق�د غ�ادروا الرص�یف  نوتی�ة خرجت تانیا من مكمنھ�ا ب�ین البرامی�ل. ك�ان    
ك��ان عل��ى  ،ون نقال��ة مستش��فى فس��ارت معھ��ممل��یح البل��دة. ورأت رج��االً ل��ى إوذھب��وا 

وقد غطیت رجاله ببطانیة من الصوف، وتورد وجھھ بتأثیر الحم�ى،  راقد النقالة ولد
لكن��ھ ل��م یفق��د ال��وعي، ولخوف��ھ م��ن الس��قوط أمس��ك بج��انبي النقال��ة بك��ل أص��ابع یدی��ھ، 

 وعلى وجھھ ابتسامة مرتبكة.

  شأنھ؟ما ن: سألت تانیا أحد الحمالی

 فأجابھا باختصار:

 لقد اعتل على ظھر السفینة. إنھ مصاب بالمالریا.

ولح��ظ الفت��ى تانی��ا وھ��ي تس��یر بجانب��ھ، فبس��ط جس��مھ ف��وق النقال��ة وح��اول أن یط��رد 
 لقد كنت تبكین. ألیس كذلك؟ خوفھ. وركز بصره على الفتاة الماشیة . ثم سألھا فجأة:

ن یعب�ق أتستنش�ق ش�ذى ال یری�د  وكأنھ�ا، تحملھ�ا الزھ�ور الت�يغطت تانیا فمھا بباقة 
 منھا. و ماذا یعرف ھذا الفتى العلیل عن زھور الشمال؟

 لقد كنت تبكین... لكن الفتى أعاد سؤالھ بثبات:

 وضعت تانیا زھورھا على النقالة بجانبھ وقالت:

ً  كال!أوه كال   رم�ى حفن�ة م�ن الرم�ل ف�ي ل�م أك�ن أبك�ي. ك�ل م�ا ھنال�ك أن ول�دا س�مینا
 !عیني

 وحین جاء المسؤول عن سقالة المركب في النھایة لیرفعھ�ا، ل�م ی�ر ف�ي المك�ان أح�داً  
 .وأسىاللھم إال فتاة یافعة ترتقي سفح الجبل بحزن 

                                            * 
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الس�عیدة ل�دى الطلب�ة، لكن�ھ یوم افتتاح السنة الدراس�یة م�ن المناس�بات یعتبر            
 ً  ق�رععل�ى تانی�ا. لق�د دخل�ت س�احة المدرس�ة وح�دھا بع�د  عس�یراً  كان ھ�ذا الع�ام یوم�ا

ً  ،الجرس بفترة ً  وفتحت الباب، لكن الممشى كان خالیا مثل الساحة. ھ�ل ت�أخرت  ھادئا
المدرس��ین ل��م ی��دخلوا الص��فوف بع��د لك��ن  ك��ال ف��إنّ ق��ائال: ی��ا ت��رى؟ وأجابھ��ا الح��ارس 

 أن تسرعي.یحسن بك 

الذي أجل�ي الطویل  غیر أنھا لم تملك القدرة على الركض، لذلك مضت تقطع الدھلیز
 ً ن ف��وق االج��در وعل��ى تتس��لق ج��بالً  وكأنھ��ا ،ش��دید ب��بطء ،س��طحھ فب��ات ص��قیالً المع��ا

فتألق��ت  ةالعریض�� أش��عة الش��مس م��ن النواف��ذ العش��ر ونف��ذتلق��ت الالفت��ات رأس��ھا عُ 
 التالیة:العبارات  ،تحتھا

  واجتھدوا " اجدو بدأت.الجدیدة  ةالسنة الدراسی بكم.المدرسة ترحب "    

بل�غ س�معھا تل�ك الجلب�ة و اً،موص�د وك�ان ،ووقفت تانیا أخیرا عن�د ب�اب ص�فھا الجدی�د
والت��ي اعت��ادت  ،أوراق الش��جر وحفی��فم��واج المحبب��ة الت��ي ت��ذكرھا باص��طحاب األ

فأعانتھ�ا اآلن عل�ى جم�ع ش�تات أفكارھ�ا وقال�ت تخاط�ب  ،علیھا منذ طفولتھا المبك�رة
ث�م  ،ك�ل ذل�ك لن�نسَ  ،ب�أس علی�ك وه الأ خص�ام:وكأنھا تحاول مص�الحتھا بع�د  ،نفسھا

ً  وزمالئھاعند ھذا علت ضجة زمیالتھا  ،فتحتھودفعت الباب  فقابل�ت بمق�دمھا  ترحیبا
لك�ن عینی�ھ  ،م�ن الجلی�د نسان تخل�ص ت�واً إھتافھم بابتسامة جذلة. كانت تحس بشعور 

نم�ا إو ،المحیطة بھ بوضوح یرى األشیاء فھو ال ،مازالتا في حالة سیئة من أثر البرد
 ً بعبارات التودد الت�ي یع�رف أنھ�ا س�تنھال علی�ھ.  یبتسم في وجوه المرحبین بھ مبتھجا

ً  –وصاح الجمیع    البال:كاسف  عدا فلكا الذي جلس حزینا

 و اجلسي معنا یا تانیا . ،ھذه الرحلة إلىتانیا .. تعالي  -

قر رأي تانیا أن تجلس بجانب زینیا وكان فلك�ا ف�ي الرحل�ة الت�ي تلیھ�ا وم�ا ك�ادت     
 ایفانوفا.تنحشر في مقعدھا حتى دخلت مدرسة اللغة الروسیة الكسندرا 

 لنفس�ھا:وقال�ت  ،لكنھ�ا ع�ادت فع�دلت ع�ن اعتالئھ�ا ،المنصة إلىدرسة سارت المُ     
ف�ان  ،الواح مطلیة باألوان أن ترف�ع شخص�ا ف�وق اآلخ�رینأربعة امكان كان في  إذا"

 ھاواقترب��ت م��ن تالم��ذت ،نص��ةمح��ول ال ودارت ،"عالمن��ا ھ��ذا ال یس��تحق أن نحی��ا فی��ھ
  حاجز.حتى ال یقوم بینھا وبینھم أي 

ة افیت�ومض بش�رتھا ببری�ق الش�باب ولعینیھ�ا نظ�رة ص� ،كانت في عنف�وان الص�با    
محاض�رتھا وم�ن  إل�ىودیعة تجبر حت�ى أكث�ر الطلب�ة ش�قاوة عل�ى االنتب�اه واالص�غاء 



 ً أن یس�خروا  الغریب أن التالمیذ الذین ال تفوتھم قلة تجارب مدرسیھم لم ینجحوا یوما
 مثل نظرتھا:  اً ثركأن صوتھا مؤ .حدثت بنبرات عمیقةتو ا،من ألكسندرا ایفانوف

ً . ف�ي ھ�ذا اوالبناتأیھا األوالد  - ھ�ي افتت�اح  فرص�ة عظیم�ة لی�وم تت�اح لن�ا جمیع�ا
. ویس��رني أن أك��ون بی��نكم م��رة أخ��رى كم��ا یبھجن��ي أن الع��ام الدراس��ي الجدی��د

لق��د كب��رتم خ��الل ھ��ذه  ،أك��ون مرش��دة ھ��ذا الص��ف كم��ا كن��ت لع��دة س��نین مض��ت
. ولكننا سعینا عل�ى ال�دوام ألن نعم�ل عل�ى كما تقدمت أنا في السن أیضا ،الفترة

 أفضل صورة ...

كان المؤمل أن تستمر المدرسة في مثل ھذا الح�دیث ال�ذي یق�ال ف�ي بدای�ة الع�ام و    
نفس الولدین اللذین رأتھم�ا تانی�ا  االصف. كان إلىلوال دخول تلمیذین جدیدین  ،الجدید

   في المیناء فجر ھذا الیوم.

ن صوب الطلبة نظرات الفضول نح�و الق�ادمین الجدی�دین، ولك�ن أی�اً م�ن األربع�ی     
تلمی��ذا وتلمی��ذة. ل��م یش��ارك تانی��ا ف��ي ش��دة اھتمامھ��ا بھم��ا. فس��وف تع��رف اآلن أیھم��ا 
المسؤول عن تعاستھا كلھا. والب�د أن أح�دھما ك�ان كولی�ا. وس�ألت الكس�ندرا ایفانوفن�ا 

 كود یلو كود لیفسكي. السمین:التلمیذین عن اسمیھما فأجاب 

 بورشج. النحیل:فیما أجاب 

"واذن ف��انھم ل��م ی��أتوا. حس��ن علین��ا أن ننس��ى  ال��ت لنفس��ھاتنفس��ت تانی��ا الص��عداء. وق
 المسألة في الوقت الحاضر".

لم یكن الضحك الذي دوى في الصف عند سماع الطلبة باالس�م الغری�ب لك�ل م�ن     
 بدایة حسنة للدرس. لكن الكساندرا ایفانوفنا قالت:التلمیذین الجدیدین 

تكون العطلة قد انس�تكم م�ا درس�تموه  . آمل أن الوالبناتإلى العمل أیھا األوالد  -
 سابقا.

ن نظرتھ�ا أوھنا تنھد فلكا بصوت مسموع جعل الُمدرسة تحدق فی�ھ متس�ائلة، إال     
، اذ ك���ان قص���دھا أن یش���عر الجمی���ع ف���ي ھ���ذا الی���وم الس���عید بالثق���ة ل���م تك���ن جافی���ة

 والراحة. وقالت تسألھ : واالطمئنان
 لماذا تحسرت یا فلكا؟ -
 ألن�يالیوم ألكتب رسالة لصدیقي، لكني عجزت عن اتمامھا  لقد استیقظُت فجر -

 ً عن�د طل�وع الش�مس ھ�ذا  لم أعرف طریقة تنقیط الجمل�ة التالی�ة: أی�ن كن�ت ذاھب�ا
 صدیقي العزیز؟الیوم یا 

 من المؤسف أن تنسى یا فلكا. -
 لكن تانیا كانت مطرقة الرأس. فخیل إلى الُمدرسة أنھا ال ترید اإلجابة.



آم��ل أال تك��وني ق��د نس��یِت تنق��یط مث��ل ھ��ذه العب��ارة أعی��دي القاع��دة  !تانی�ا س��انیفا  -
 رجاء.

لماذا كل ھذا؟ انھ یتحدث عني. لماذا یقسو الجمیع ھكذا؟ حتى  نفسھا:حدثت تانیا     
 أنساھا.فلكا یحاول تذكیري باألمور التي أبذل جھدي كي 

 ورفعت صوتھا تجیب الُمدرسة:
 حتاج إلى فاصلة أو عالمة تعجب.إن الجملة التي تشتمل على خطاب. ت -

 قالت الُمدرسة تخاطب فلكا:
ی��ا فلك��ا إل��ى اللوح��ة واكت��ب علیھ��ا  اذھ��بأت��رى؟ إن تانی��ا تت��ذكر القاع��دة جی��داً.  -

 عبارة مماثلة.
 إطراقھ�ا ذھب فلك�ا إل�ى اللوح�ة وحم�ل قطع�ة الطباش�یر. وكان�ت تانی�ا ق�د ع�ادت إل�ى

 الفلكا من مالحظة كآبتھا. وتمن�ى أ من وجھھا بیدھا. لكن ذلك لم یمنع وغطت جزءاً 
ً  ھت�تك�ون دعاب ش�أنھا ی��ا ت�رى؟ ث��م  نفس��ھ: م�ا الص��غیرة مس�ؤولة ع�ن ذل��ك. ق�ال مح�دثا

ً  يشخبط على اللوحة ما یل  :حرفیا
 الصدق!افرح واستبشر أیھا  -

 رفعت الُمدرسة یدھا بقنوط وقالت موبخھ:
لقد نسیت كل شيء، كل شيء عل�ى اإلط�الق. وم�ا الفائ�دة م�ن تعلم�ك  !فلكا فلكا -

 استعمال الفواصل، اذا كنت تكتب كلمة الصدیق من دون یاء؟
 خجل:قال فلكا من دون 

 !لیس كذلك؟أ ،إنھا فعل -
 صاحت الُمدرسة باستغراب :

 فعل؟ ولماذا یكون الصدیق فعالً؟ -
 أجاب فلكا بعناد :

ذل��ك ھ��و  أت��رین؟" ص��دیقي؟م��اذا تفع��ل ی��ا  ي،ص��دیقألن��ي واث��ق م��ن ذل��ك " ی��ا  -
 الحدث!

انفجر الجمیع ضاحكین، فرفعت تانیا رأسھا، وحین أعاد فلكا النظ�ر ف�ي  عند ھذا    
أعل�ى م�ن الجمی�ع. عندئ�ذ ض�حك  توجھھا، وجدھا تضحك ضحكتھا الحلوة. وبص�و

 عن فؤاده. في سره وبدأ یزیل آثار الطباشیر من أصابعھ، لقد انجلى الھمُّ 
أن تض���حك، انم���ا اس���تندت إل���ى الج���دار  ل���م تس���تطع إیفانوفت���ا غی���ر أن الكس���ندرا    

وراحت تنظر في وجھ فلكا بحیرة. كیف یت�اح لتلمی�ذ س�ریع الخ�اطر كثی�ر الحیل�ة أن 
الب�د أن التالمی�ذ یخف�ون عنھ�ا  ھ�ذه؟یسر كل ھذا السرور بغلطة فاحش�ة مث�ل غلطت�ھ 

 أمراً. وھي التي ظنت أنھا تعرفھم جیداً.
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یس��عد تانی��ا أن تج��د وال��دتھا بع��د انتھ��اء أعمالھ��ا بض��ع دق��ائق م��ن الوق��ت               

 وعل��ىتخ��رج فی��ھ إل��ى الحدیق��ة، تجل��س معھ��ا عن��د أح��واض الزھ��ور عل��ى األعش��اب 
كل شيء یبدو رائعاً. اذ  الرغم من ذبول عشب الخریف وعري أحواض الزھر. فإنّ 

ترقد تانیا بجانب والدتھا واضعة رأسھا على حجرھا. وفي الحال تجد العش�ب زاھی�اً 
تتطلع�ان بس�كون إل�ى الس�ماء حی�ت تحل�ق الثنت�ان ك�ذلك م�دة وتلبث ا متألقة. والسماء
ً  النسور ع�ن األس�ماك، ث�م تثب�ت ف�ي أماكنھ�ا،  بارتفاع شاھق فوق مج�رى النھ�ر بحث�ا

ھ��ذا الط��ائرة تض��عفھ ھ��دیر عل��ى أن  ،إال ح��ین تزعجھ��ا ط��ائرة ع��ابرةوال تتح��رك 
لی�ھ وھ�و یتالش�ى إال واھن�اً، فتص�غي إال یكاد یص�ل إل�ى آذان تانی�ا ووال�دتھا فالغابة، 

لم تفعل ذل�ك الی�وم. اذ قال�ت حالم�ا . لكن والدة تانیا شیئاً فشیئاً دون أن تتفوھا بحرفٍ 
     وبینھم!توا. ما أبعد المسافة بیننا وھكذا فإنھم لم یأ انتھى دوي الطائرة:

قالت والدتھا وھي تشیر إلى أحواض الورود حیث لم یبق إال ، فیما لم تقل تانیا شیئاو
 الجذور:

ً ماذا  ھ�ل نقرتھ�ا جمیع�ا  ،حدث ألزھار السوسن التي غرستھا. لقد كان حوضھا ب�دیعا
 تلك البطة الشرھة؟ 

 لقد طردتھا بنفسي ھذا الصباح. تتحرك: قالت تانیا دون أن 

إن الزن��ابق المائی��ة ال تنم��و ق��رب موس��كو. وك��ان أب��وك  م مواص��لة الح��دیث:قال��ت األ
 ن تكوني قادرة على تنسیق باقة من أجلھ. أملت أ كمیحبھا. 

 إنھ رجل كریم.مضیفة: قالت الوالدة ، فلكن تانیا لبثت صامتة

 قالت:التي  مھاأقامت تانیا بغتة، لكنھا عادت فرقدت، ووضعت رأسھا على حجر 

 تقولي؟ماذا كنت تریدین أن  -
ً  إذا -  إلى ھذا الحد، فلماذا ھجرنا؟ كان كریما

تحركت وال�دتھا بس�رعة وك�ان مرف�ق ی�دھا ق�د ض�ربتھ حص�اة ح�ادة. فأحس�ت تانی�ا 
بقس��وة مالحظتھ��ا، وجث��ت عل��ى ركبتیھ��ا وغط��ت وج��ھ وال��دتھا وثوبھ��ا ب��القبالت. 
وفكرت: كم كانتا سعیدتین قبل لحظات، وھم�ا ترق�دان بھ�دوء عل�ى العش�ب الج�اف 

تطیع أن تح�ب أباھ�ا،  یغطیھ�ا غی�ر الس�ماء. كی�ف تس�التي الفي حدیقتھما الصغیرة 
   لوالدتھا:وقالت  الھناء؟اذا كان مجرد ذكره یسلبھما 



أمي لن أعود إلى مثل ھذا الحدیث ثانیة. أب�داً. انن�ي مس�رورة لت�أخر وص�ولھم،  -
 ً ، أل�یس ك�ذلك؟ أم�ا ع�ن الزھ�ور فس�وف أزرع غیرھ�ا ألن�ي ونحن سعیدتان معا

الب�ذور، وس�تكون  أعرف المكان الذي تنبت فیھ في الغابة، وسوف أحصل على
 وأبدع.حلى أحدیقتنا 

ال تص�ل أمضت تانیا في ثرثرتھا، وھي ال تك�اد تع�رف م�ا تق�ول، ف�ال عج�ب     
ال تسمع طلب وال�دتھا المتك�رر ب�أن تق�وم إل�ى الب�اب أأذنھا فرقعة سقاطة الباب، و

 أمھا للمرة الثالثة: تقالو وتفتحھا.
ً إھیا یا تانیا افتحي الباب،  -  ل�يّ إیری�د أن ی�دخل. ربم�ا ك�انوا محت�اجین  ن شخص�ا

 في المستشفى.

، واس��رعت إل��ى الب��اب الخارجی��ة ح��ین س��معت وق��ع الخط��ى ف��ي نھض��ت تانی��ا أخی��راً 
، ن��ت م��ریضأم��اذا تری��د؟ أ كنھ��ا كرھ��ت أن تفتحھ��ا، ل��ذلك ص��احت حانق��ة:، لالخ��ارج

 محتاج إلى طبیب؟

یرت�دي معط�ف كولونی�ل،  البنی�ة یف�یض نش�اطاً، القامة. ق�ويلكنھا رأت رجالً طویل 
 ً لیھا بابتسامة سعیدة دون أن یق�ول ش�یئا. ك�م ك�ان مس�لكھ إ. كان ینظر وحذاء عسكریا

 ً وفجأة سمعت من أمھا الواقف�ة خلفھ�ا ص�رخة خافت�ة، وأغمض�ت تانی�ا عینیھ�ا  ،غریبا
عب�ر وق�د  أبوھ�ا!ك�ان ذل�ك  !وتراجعت إلى الوراء لتس�تند إل�ى الب�اب الكبی�رة، وال�دھا

نح�و وال�دتھا  ءاإلنحن�ااألرض وتقدم إلى أمام، وكأن�ھ یح�اول  علىفوق لوح مطروح 
جع�ت إل�ى الخل�ف، وق�دمت ل�ھ ی�دھا فأخ�ذھا ب�ین یدی�ھ، وبی�دھا ارت أمھ�التقبیلھ�ا، لك�ن 

األخ��رى أش��ارت إل��ى تانی��ا. فاس��تدار بخف��ة مم��ا جع��ل حزام��ھ الجل��دي یص��ر وطوق��ھ 
ل�ى تانی�ا. الت�ي خط�ت نح�وه. كان�ت ش�احبة. المعدني یطقطق، وبسط یدی�ھ الكبی�رتین إ

ویبدو علھا الخوف. فاحتضنھا ونثر القبالت على جبینھا. فامتألت خیاش�یمھا برائح�ة 
 وقال:الجوخ والجلد 

عنھا. ووضع ی�ده  ن أقدم زھوراً. لكنني جلبت حلوى بدالً أ عليّ كان  !كم كبرتِ  -
البطان�ة، فاض�طر  في جیبھ لیخرج العلبة. لكنھا كان�ت لكبرھ�ا ق�د انحش�رت ف�ي

إلى تمزیق قماش البطان�ة قب�ل استخالص�ھا، وت�ورد وجھ�ھ م�ن االرتب�اك وتم�تم 
أما تانیا فقد انتظرت وھي تزداد شحوباً كل لحظ�ة. ببضع كلمات غیر مفھومة. 

 ً مث�ل طف�ل ص�غیر. وتتس�اءل ھ�ل ھ�و  ومضت تراقب وجھھ الذي یتصبب عرقا
 رجل طیب أم ال؟

فأخ�ذتھا واذ ل�م تع�رف م�اذا تص�نع بھ�ا.  ا إلى تانی�اوأخیرا استخرج العلبة. وقدمھ
وضعتھا على المزلجة القدیمة بجانب برمیل الماء، وفي السكون الذي أعقب ذلك 
بدت قطرات الماء وھي تتساقط فوق العلبة شبیھة بقصف الرعد، نظرت وال�دتھا 



بقی��ت تانی��ا ف��ي  المن��زل. ل��ىإ ودخل��ت بھ��اإل��ى العلب��ة مفك��رة، ث��م ھ��زت رأس��ھا 
یھ�ا ألول م�رة. ك�ان للھ�ا، وب�دأ یتح�دث إذراعیھ حولھا وقبّ الحدیقة، فوضع والدھا 

 ابتسامة متوترة مشدودة:وعلى محیاه  منفعالً 
أن ن�راك لك�ن حادث�ة  –نادی�ا وأن�ا  –لقد أس�فنا لع�دم حض�ورك للمین�اء. اذ املن�ا  -

وك��ان علین��ا أن ذ أص��یب كولی��ا بنوب��ة ماالری��ا، إص��غیرة أخرتن��ا ف��ي المرك��ب. 
ننتظ��ر الممرض��ین لیحمل��وه إل��ى الش��اطئ. وھ��ل یمكن��ك تص��دیق م��ا ح��دث. لق��د 

س�نون  عل�يّ ت رتقدمت فتاة من كولیا وأھدت�ھ باق�ة م�ن الزن�ابق المائی�ة. الت�ي م�
طویلة دون أن أراھا. ووضعتھا عل�ى النقال�ة بجانب�ھ. لق�د تمن�ى أن تك�وني أن�ت 

 ني ھناك.وتلك الفتاة. لكنك لم تك
انیا یدھا إلى صدرھا وبدأت تعصره، كأنما تری�د ایق�اف ال�دم ال�ذي ص�عد رفعت ت

 إلى وجھھا حتى صار بلون القرمز. وتراجعت إلى الخلف فسألھا ابوھا:
 مر یا تانیا؟ما األ -
 ال ترفع صوتك یا أبي فاني أسمعك جیداً. -

على الحدیقة بعد ذلك. فقد قطع وال�دھا حدیث�ھ  ران تحیرت تانیا للسكوت الذي    
فجأة. وظھرت على وجھھ المتورد نظرة عابسة، وفارقتھ ابتسامتھ المرح�ة. لك�ن 

عینیھ، وسعل وبدا سعالھ مألوفاً بصورة غریبة ل�دى تانی�ا.  یغادرلم  نالحناتعبیر 
 البارد.حین یمر بھا الحزن كما تمر لفحة الھواء فھي أیضا تسعل بالطریقة ذاتھا 

أعل��م بالض��غینة الت��ي ف��ي  إن��يوق��ال: لیھ��ا وض��غط عل��ى كتفھ��ا إأدام وال��دھا النظ��ر 
 قلبك ضدي یا تانیا لكننا سنكون أصدقاء مع ھذا. ألیس كذلك؟

 قالت بكل ما یمكنھا ان تتكفلھ من لھجة رسمیة:
 الشاي؟ربما كنت محتاجاً إلى شيء من  -

 قال أبوھا وھو یضغط على كتفھا مرة أخرى: 
 اذن. ابنتيتلك ھي  !آه  -

فھمت تانیا العتاب الخفي في كلمات والدھا. فترقرق�ت ال�دموع ف�ي عینیھ�ا وقال�ت 
 بلھجة أرق:

 أنت تعلم أني لم أعتد علیك یا بابا. بابا!الشاي معنا یا  وأشربتعال  -

ن�ت عل�ى أنع�م  عند ھذا رفع یده من فوق كتفھا، ومس خ�دھا. وق�ال بص�وت طبیع�ي:
ن ھذه األمور تصبح عسیرة عل�ى ابن�ة الخامس�ة عش�ر. لكنن�ا م�ع ذل�ك س�نكون أحق، 

معت عل�ى الم�دخل الخش�بي ول�ى ُس�وللمرة األ لنذھب ونشرب الشاي. واآلنأصدقاء. 
 والدھا.لمنزل تانیا خطوات ثقیلة غیر مألوفة لرجل ھو 
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ك��ان الطال��ب الجدی��د كولی��ا س��ابانیف م��ن  إذالم��ا تس��اءل أص��دقاء تانی��ا عم��ا           
واذ ل�م یك�ن أح�د  ال!بعض�ھم ب�نعم. وقال�ت آلخ�رین:  تجاب�أ ،ابن عمھ�ا م�ثالً  أقاربھا:

ن إم��ا فلك��ا ف��أالمس��ألة توقف��ت عن��د ھ��ذا الح��د.  م��نھم مھتم��ا ب��األمر اھتمام��اً ج��دیاً. ف��إنّ 
جعل��ھ یك��ف ع��ن  ،ن بل��دة ت��دعى ماروش��یكاالوق��ت الطوی��ل ال��ذي قض��اه ف��ي البح��ث ع��

خل�ف تانی�ا  –داخ�ل الص�ف  -ھ جل�س أنّ�توجیھ أي سؤال حول ھذا الموض�وع. عل�ى 
ن أمباشرة. وكان ذلك یسھل علیھ مراقبة الجزء الخلفي م�ن رأس�ھا ك�ل الوق�ت. ذل�ك 

ظھر الرأس یمكنھ أن یعطي معلوم�ات كثی�رة للمراق�ب ال�یقظ. فھ�و م�رة ب�ارد ص�لب 
رقی�ق ھ�و أخ�رى  وف�يالتي أعتاد فلكا أن یستنبط منھا النار في الغاب�ة. مثل الصخرة 

 لطیف مثل ورقة عشب متوحدة.

 ھ�و ن أظھر ما كان یعبر عن�ھأس تانیا فقد كان قاسیاً ورقیقاً على التناوب. اال أما رأ
صرار صاحبتھ على عدم االنتباه إلى ما یج�ري خلفھ�ا عل�ى ال�رحلتین اللت�ین یجل�س إ

 رك��ان أو غی�� ت��رى أیھم��ا ك��ان المقص��ود باس��تخفافھا ذاك، متعم��داً  وكولی��ا.فیھم��ا فلك��ا 
متعمد؟ أما عن فلكا فقد كان واثقاً بأنھ لیس المقصود بازدرائھا، وذلك لنظره لألشیاء 
دائما من جانبھا الحسن. لكنھ م�ن الناحی�ة الثانی�ة وج�د نفس�ھ مض�طراً إل�ى االعت�راف 

بر. ربما ك�ان كولی�ا رقیق�اً بطبع�ھ. وصفتھ بالتك بأن تانیا كانت تتجنى على كولیا حین
فق��د كان��ت ی��داه نحیلت��ین، ووجھ��ھ ش��احباً، لكن��ھ بالتأكی��د ل��م یك��ن مزھ��واً بنفس��ھ. فح��ین 
عرض فلكا عل�ى كولی�ا أن یت�ذوق م�ا یس�مونھ ف�ي المدرس�ة بالكبری�ت األص�فر ال�ذي 

إن�ھ ص�مغ ش�جرة الش�ربین.  فأج�اب: ،بالس�ؤال ع�ن ماھیت�ھ اكتف�ىیعلكھ جمیع الطلبة 
ن تحصل على شيء منھ من الرجل الص�یني ال�ذي یبی�ع الص�مغ ف�ي رك�ن أوتستطیع 

 الشارع. سوف یعطیك قطعة كبیرة بخمسین كوبیكا.

 فسألھ كولیا:

 وما المقصود بالصمغ؟ -
 أیھا األخ. ترید أن تعرف كل شيء دفعة واحدة. آھوووو: فأجابھ فلكا منزعجا

طی�ب س�وف أع�رف  نم�ا ق�ال:إأي اس�تیاء م�ن لھج�ة زمیل�ھ ون كولیا لم یبد أغیر 
ف�إني ل�م أر أح�د قب�ل ھ�ذا ، ب�و الطب�اع قل�یالً یذلك فیما بع�د. لك�نكم أیھ�ا االوالد غر

 یعلك الصمغ.
ومع ذلك فقد ذھب وابتاع كمیة كبیرة من ذلك الصمغ، وسرعان ما بدا یعلك منھ 

م ق��دم ش��يء من��ھ لفلك��ا والد ع��ن ف��رحھم ب��ھ. ث��س��لوب ال��ذي یع��رب ب��ھ األب��ذلك األ
. وأجب��رت نفس��ھا اطباعھ�� س��وءولتانی��ا أیض��اً. فاعترف��ت الفت��اة بینھ��ا وب��ین نفس��ھا ب

 كالثلج.على االبتسام لھ مظھرةً أسنانھا البیض 



الفض��ل األكب��ر ف��ي بی��اض أس��نانكم جمیع��اً. ھ��ذا الص��مغ لن یك��ون أالب��د  ق��ال كولی��ا: 
 وأظنھ یساعد على تنظیفھا. إنھ مدھش.

 !ن تتركني وشأني أالمدھش  وقالت:لكنھا ثارت فجأة 

ابتسم كولیا، لكنھ لم یرد علیھ�ا ف�ي الح�ال، وإنم�ا نظ�ر إلیھ�ا بعین�ین ش�فافتین ب�راقتین 
أعن�ي ...ن�ھ م�دھشإنع�م  ثم قال م�ردداً بھ�دوء: ،كالثلج فلم یفتھا التحدي الظاھر فیھما

 الصمغ.

ً ن تفسر ما جرى بینھا وبین كألم تستطع تانیا  ً  ولیا، ھل كان ذلك خصاما ؟ لكن حقیقیا
إلى تلك اللحظة. ومن یومھ�ا ل�م یع�د ذل�ك الفت�ى  العداء الذي استحكم بینھما یعود فعالً 

   ذھنھا.العلیل یغیب عن 

 كانت تانیا في أیام األحاد تتغذى عل�ى مائ�دة أبیھ�ا ف�ي داره. واعت�ادت أن تنطل�ق م�ن
الغاب�ة، الت��ي تق��وم خل��ف منزلھ��ا. ث��م تخ�رج إل��ى الش��ارع. وھ��ذا الش��ارع ملت��ٍو ومح��اٍذ 

النھ�ر. وھ�و ینعط��ف م�رةً إل�ى الیم��ین وم�رةً إل�ى الیس��ار وكأن�ھ یرم�ي نظ��رة  لش�اطئ
 سریعة إلى النھر الملتوي تحتھ دافعا الجبال جانباً.

وتتھادى تانیا في مشیتھا متبعةً دورة الشارع لتستمتع بمنظر النھر. وفي االیام 
الھادئة یمكنھا ان تسمع ھسیس كتل الطین التي تتفتت من الجرف وتنزلق في الماء. 
ویشارك "النمر" سیدتھ في ذلك. فینصب إحدى أذنیھ لیستمع جیداً، وھو یتبعھا إلى 

الثنان إلى دار والدھا. حیث تتغطى كل مكان. وفي مدة نصف ساعة یصل ا
األرصفة بالحصى المرشوش بالجص. لكن العشب یبرز حتى من فتحات الجص، 

 أوراقھ.وقد ابیضت رؤوس 

ئمان فتدخل تانیا تاركة "النمر" مفتوح دا كان المكان ھادئاً جداً. والباب الزجاجي
المنزل لكن ھذا  ن تنعكس اآلیة فتكون ھي التي تبقى خارجأوكم تمنت عند الباب. 
عود على أیة حال لنوع المعاملة التي كانت تلقاھا من أصحاب الدار. اذ یالشعور ال 

ً  -معھا كانوا  مثال اللطف. فنادیا تستقبلھا عند الباب. وھي امرأة ودیعة  – جمیعا
غیر متصنعة وذات وجھ جمیل. واذ ترى تانیا. تربت على كتفھا أو تقبل رأسھا. 

 تانیا!آه ھي ذي  لمات ذاتھا:وتقول دائما الك

لكن قلب تانیا كان یفیض بالشك تجاه ھذه المرأة على الرغم من نعومة صوتھا  
انظر  لھ:قبلني وكأنھا تقول ورقتھ وكانت تحدث نفسھا " لماذا تنظر إلى أبي حین ت

 لطیفة مع ابنتك، لیس ھناك ما یمكن أن تلومني أنت أو ھي من أجلھ." ناكم أ



. وتجع��ل كوح��دھا كان��ت كافی��ة ألن تلص��ق لس��ان تانی��ا بحلقھ��ا ف��ال یتح��رھ��ذه الفك��رة 
عینیھا خارجتین عن ارادتھا فال تس�تطیع اجبارھم�ا عل�ى النظ�ر ف�ي وج�ھ أبیھ�ا. ول�م 

ن أتكن تستعید طمأنینتھا إال حیت تدنو من أبیھا وتمسك بیده، وعن�د ذل�ك فق�د یمكنھ�ا 
   ھالو! تقول لكولیا:

 تانیا!ھالو  بمودة:فیرد علیھا 

ً  م�ي الی�ھ بالتحی�ة.رن تأقب�ل  لكنھ ال یفعل ذلك أب�داً  ا م�. وإنول�م یك�ن أبوھ�ا یق�ول ش�یئا
كان الغداء عندھم مبھجاً. فھ�م ی�أكلون  المائدة.یمس خدھا برفق ویأخذھا مباشرة إلى 

ویتس��ابق الجمی��ع البطاط��ا ولح��م الغ��زال ال��ذین یش��ترونھ م��ن الص��یادین المتج��ولین. 
عة من اللحم. ویضحك الزوجان من كولی�ا ویزجران�ھ، ح�ین للحصول على أفضل قط

یحشو فمھ ببطاطھ كاملة. وفي بعض األحیان یلكمھ على انف�ھ. فیت�ورم قل�یالً. فیع�بس 
 !ن ھذا السخفعوأتمنى لو كففت  طفالا لم أعد أن بابا! كولیا ویقول:

ذل��ك ح��ق لس��ت طف��الً، وإنم��ا أن��ت ول��د ط��ائش كبی��ر. لق��د كب��رتم كلك��م الوال��د: فیحیی��ھ 
ال یدري كیف یعاملكم. لكننا سنرى ما تفعلونھ حین نبدأ بأكل فطیرة  واالنسانكثیراً، 
تحدث نفسھا "وما نفع فطیرة الك�رز وأن�ا أعل�م  التي تانیاویدنو من یقول ذلك  الكرز.

نعتن�ي ب�الطیش ول�ن یلكمن�ي عل�ى األن�ف. و إن�ھ ل�ن ی !أنھ ال یحبني كما یحب كولیا ؟
نعت��ھ ن أتجاس��ر عل��ى ك��ون ش��رھة، كم��ا أن��ي ل��أول��ن یخط��ف عن��ي قطع��ة اللح��م ح��ین 

بالسخف، مثلما یق�ول ل�ھ ذل�ك المن�افق ال�تعس الص�غیر. ھ�ل یتص�ورون أنن�ي أرتش�ي 
 !بفطیرة الكرز؟

     ً وشعوراً باألذى. وع�اد الیھ�ا احساس�ھا الق�دیم  وبالتدریج بدء قلبھا یمتلئ ضیقا
من انجذابھا الحقیقي لھذه األس�رة. فلق�د اعت�ادت عل�ى المعادي ألبیھا، على الرغم 

ص���وت نادی���ا ال���ذي یم���أل أرج���اء المن���زل. وأعجب���ت بقامتھ���ا الرش���یقة وبوجھھ���ا 
ذلك كان�ت ق�د اللطیف. وأحبت الحنان الذي یطل من عینیھ�ا كلم�ا نظ�رت الیھ�ا. ك�

الملقى دائما على  الجلدي السمیكدت على ھیئة أبیھا الضخمة، وعلى حزامھ اعتا
األریكة. بل إنھا أحبت حتى كولیا، أحبتھ وكرھتھ ف�ي آن واح�د. ك�ان دائم�ا ش�دید 
الھدوء، وفي عینیھ الصافیتین تت�وارى أب�داً نظ�رة عن�اد وتح�د ول�م یك�ن ینس�ى أن 

. أو ھك�ذا ك�ن یلق�ي لھ�ا ب�االً ی م�ا ع�ن ش�عوره نحوھ�ا فإن�ھ ل�مأیترك عظمة للنم�ر. 
. وذلك بالرغم من زمالتھما في المدرسة ولعبھما معا في بیت أبیھا. إنھ اخیل إلیھ

فك�ر فیھ�ا فلك�ي  وإنال یزعج نفسھ بالتفكیر فیھا، ولو لدقیقة واحدة في الیوم كلھ، 
لماذا اذن وافقت على مرافقت�ھ ف�ي ال�ذھاب للص�ید، وارش�اده   !یكرھھا كما تكرھھ

 ى المنطقة التي یجدان فیھا السمك العضاض؟إل
                                            * 
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تحب تانی�ا النج�وم، نج�وم الس�حر ونج�وم المس�اء، نج�زم الص�یف                       
م الخری��ف النائی��ة الباھت��ة الت��ي ال والكبی��رة الت��ي تض��طرم قریب��ة م��ن األرض. ونج��

 یكون من المبھج التمش�ي عب�ر المدین�ة –ھي وفلكا  –. وحین تخرج لھا عددیحصى 
بالنجوم مثل الس�ماء.  والمملوءالساكنة نحو النھر، والتحدیق في الماء الراكد الھادئ. 

ومن الممتع الجلوس عند الضفة. وإلقاء خیط الصید في الم�اء وانتظ�ار الس�مكة حت�ى 
 للصید.دقیقة واحدة من الوقت المخصص السیما وأنت عالم بأنك لم تخسر  ھتعض

ف��ي ھ��ذه الس��اعة یك��ون الفج��ر بعی��داً، أمام��ك زم��ن طوی��ل قب��ل أن تنف��ذ الش��مس ب��ین 
ن أألفك��ارك أن تھ��یم أن��ى ش��اءت. یمكن��ك م��ثالً  یمك��نض��باب النھ��ر، وف��ي أثن��اء ذل��ك 

و أن تتس�اءل عم�ا إذا ك�ان أتفكر في السنجاب المخطط وماذا یصنع في تلك اللحظة، 
 ینام، أو یشعر بالبرد في ھذه الساعات المبكرة في الصباح. النمر

إن أفض��ل س��اعات اللی��ل ھ��ي تل��ك الت��ي تس��بق الفج��ر. لك��ن تانی��ا ح��ین اس��تیقظت ھ��ذه 
وفكرت: "ال یبدو یوماً مالئم�اً للص�ید،  ،المرة، لم یكن في السماء سوى بضع نجمات

 ذتھا مرتین.كولیا سیرافقنا " وفي ھذه اللحظة نقر أحدھم على ناف ألنّ 

الم ووض�عت الش�ال عل�ى كتفیھ�ا، ث�م فتح�ت الناف�ذة ووثب�ت إل�ى ظارتدت ثیابھا في ال
الفج��ر الحدیق��ة. فوج��دت فلك��ا أمامھ��ا. ك��ان ف��ي عینی��ھ نظ��رة متألق��ة ب��دت ف��ي ش��حوب 

ت�أخرت؟ أل�م تس�تخرج  قال�ت: لم�اذاكتف�ھ ت�دلت قص�بة الص�ید.  ىالغراب�ة. وعل� شدیدة
 الدیدان من التراب مساء أمس؟

وعن��دنا وق��ت ك��اف،  !نج��رب أن نس��تخرجھا م��ن المدین��ة أجابھ��ا بص��وت مبح��وح:
 وسوف نصل في وقت مالئم.

نع�م ل�یس م�ن الس�ھل العث�ور عل�ى الدی�دان. و اآلن .. فلن�ذھب، م�ا  قالت تانیا مؤك�دة:
 الذي تنتظره؟

 وكولیا؟ قال فلكا:

ل�م یك�ن أول م�ن ن�ھ أقطبت تانیا في الظالم، وكأنھ�ا نس�یت كولی�ا تم�ام النس�یان، ب�ل ك
 لتتطلع إلى النجوم. خطر على بالھا، حین استیقظت قبیل الفجر وأطلت من النافذة

 سوف ننتظره في الشارع الفرعي قرب رصیف المرفأ. -

قال��ت ذل��ك وص��فرت للنم��ر ص��فیراً خافت��اً. لك��ن الكل��ب ل��م یتح��رك م��ن مكان��ھ تح��ت 
 ال!" ال  ھ وكأن�ھ یق�ول:المدخل المسقف بل اكتفى بمد مخالبھ، والنظر في وج�ھ س�یدت



ال تتوقعي مني أن أذھب معك. لقد صاحبتك مرات وم�رات ف�ي الص�یف عن�د ذھاب�ك 
للصید، وفي الشتاء عند خروجك للتزحلق ب�ل لق�د كن�ت أحم�ل ل�ك قبق�اب الت�ولج ب�ین 

ن تجرین�ي أفإني لم أعد قادراً على مثل تلك المھمات. ولست أتحم�ل أسناني أما األن 
  " !ثل ھذه الساعة غیر المعقولة من الفجرخارج المنزل في م

لك���ن ربم���ا ارادت القط���ة ان  اب���ق إذا ش���ئت. حس���ن، فقال���ت لكلبھ���ا: تانی���ا،فھم���ت  
 تصاحبھا.

 !قوزاق -

ً قامت القطة وتبعت تانیا مص�طحبةً معھ�ا ص�غارھا  وم�ا حاجتن�ا  فلك�ا:فس�ألھا  !جمیع�ا
 إلى القطة؟

 سبب ذھابنا إلى النھر. –مثلنا  -إنھا تعرف  ،ال تھتم لذلك یا فلكا

وھك��ذا مض��وا یقتحم��ون عم��ق الفج��ر كم��ا تق��تحم غاب��ة س��حریة نبع��ت فج��أة أم��ام      
القری��ب تش��بھ حزم��ة م��ن دخ��ان، أم��ا ال��دخان  البس��تان العی��ون. كان��ت األش��جار ف��ي

 الصاعد من المداخن فقد تشكل على ھیئة شجیرات عجیبة ونباتات خیالیة.

انح��دار الطری��ق، توقف��وا لینتظ��روا كولی��ا. وط��ال وعن��د رك��ن الش��ارع حی��ث یب��دأ     
االنتظار. وبدأ كولیا ینفخ في یدیھ، بعد أن استخرج الدیدان م�ن األرض الب�اردة. أم�ا 
تانی���ا فق���د مض���ت تح���دق أمامھ���ا ص���امتة، لك���ن جس���دھا المرتع���د الص���غیر، ورأس���ھا 

 ائالً : المكشوف، وشعرھا الناعم الذي جعده البرد، كل ذلك كان یبدو وكأنھ ینطق ق

 !انظروا. ذلك ھو صنف كولیا -

وأخیراً ظھر كولی�ا م�ن الش�ارع الفرع�ي، ك�ان یس�یر م�تمھالً، وح�ین وص�ل ض�رب  
 وانزل قصبة الصید من كتفھ وقال :بقدمیھ على األرض، 

انن��ي ش��دید األس��ف لت��أخري، فق��د أخ��ذتني زینی��ا إل��ى دارھ��ا ف��ي اللیل��ة الماض��یة  -
في وعاء كبیر. كان بعضھا جمیالً. وھناك لتریني أشكاال من السمك تحتفظ بھا 

واح��دة ذھبی��ة الل��ون ذات ذی��ل أس��ود طوی��ل یش��بھ التن��ورة، ل��م أس��تطع ان أرف��ع 
 بصري عنھا، لكنني في الحقیقة أسف جداً.

 اھتاجت تانیا وارتعدت غیضا، وراحت تشیر الیھ وتردد:

لق�د  .تلم�اذا تركتن�ا ننتظ�رك ك�ل ھ�ذا الوق� م�ؤدب!أنا آسف، أنا آس�ف ك�م أن�ت  -
 الصید.جعلتنا نخسر أفضل 



 صمت كولیا ولم یتفوه بحرف. فقال فلكا الخبیر بالصید :

انن��ا ل��م نخس��ر الص��ید، وھن��اك وق���ت كثی��ر أمامن��ا. ص��حیح أن الس��ماء ب���دأت  -
تنكشف، لكن الماء مازال معتماً إلى الح�د ال�ذي یمنع�ك م�ن رؤی�ة الص�نارة. م�ا 

 الذي یثیر غضبك ھكذا یا تانیا؟
 اللزوم.نني أكره الناس المؤدبین فوق أنا غاضبة أل -

 التفت كولیا إلى فلكا وقال:

. كل القطط تلك الت�ي ت�ذھب إل�ى الص�ید وتل�ك الت�ي ال ت�ذھب، وانا أمقت القطط -
 لكن ذلك ال یجعلني أستخلص نتائج متھورة.

ینق��ل بص��ره ب��ین االثن��ین  –ال��ذي ال یتحم��ل رؤی��ة الن��اس یتخاص��مون  -لب��ث فلك��ا 
 قال:بحزن، ثم 

ن ذل��ك ف��ي الص��ف، وھ��ا أنتم��ا تعی��دان الك��رة ھن��ا. لم��اذا تتش��اجران دائم��ا؟ تفع��ال -
واآلن استمعا الي : إن ذلك الذي یتش�احن م�ع رفاق�ھ قب�ل الص�ید، ال یس�تحق إال 

 أن یترك في منزلھ. تلك ھي حكمة أبي. أبي خیر من یعلم.

 ھز كولیا كتفھ وقال:

ا. إنھا ھي التي تب�دأ دائم�ا، لست أنا المسؤول عن ذلك، ألني ال أحب مخاصمتھ -
 في حین یرى أبي بأننا یجب أن نكون أصدقاء

 قالت تانیا :

   یقولھ!ال یھمني ما  -
ازدادت نظرت فلكا حزن�اً وأس�ى، وحت�ى كولی�ا ال�ذي ح�اول أن یخف�ي مش�اعره 

 كان محزوناً وقال فلكا محتجاً :
. لكن ك�ل م�ا لست أشاطرك الرأي. إن والدي صیاد، وھو ال یتلكم كثیراً  ! ال ال -

 یقولھ صائب وسدید.

 قال كولیا :

 بانزا ال یتفق معك في الرأي. حتى المخلص سانشو أترین؟ -

 قالت متھكمة :

 كیشوت؟ون أألنك قرأت أخیراً د بانزا؟ ولماذا تسمیھ سانشو -



 اجاب كولیا بھدوء :

لقد قرات دون كیش�وت من�ذ زم�ن بعی�د. وانم�ا أدع�وه ك�ذلك لع�دة أس�باب،  ! كال -
 أحدھا أنھ یحمل عنك أدوات الصید دائماً، ویحضر لك طعم السمك.

 تورد وجھ تانیا بصورة مؤلمة. وانفجرت صائحة :

 !فلكالف مرة. ال تعطھ طعما یا أإنھ یفعل ذلك ألنھ أفضل منك  -

 تلكنن�ي مازل� !م�تق�د ھم�ا یتح�دثان عن�ي ك�أنني یا للس�ماء ان نفسھ:قال فلكا یحدث 
 حیاً. ھز كولیا كتفھ للمرة الثانیة وقال :

ً  ألنيذلك ال یھمني  -  أستطیع الحصول على الدیدان بنفسي. وسوف أجد موض�عا
 ً  للصید. لست في حاجة لطعمك العتیق. مناسبا

 ً ب�ث ل، وواألش�جارعن االنظار خلف بعض الص�خور  واندفع یھبط المنحدر، مختفیا
 یستمعان إلى وقع خطاه على الطریق تحتھما.االثنان 

ولفترة طویلة ظلت تانیا تحدق في الطریق ال�ذي ھ�بط علی�ھ كولی�ا، وارتف�ع م�ن     
 .والرملالنھر ضباب بلون اللبن، وتكور فوق األرض مبتلعاً الورق والعشب 

ن . دون أبطرف��ھ وراح فلك�ا یح�دقھاوب�دأ قلبھ�ا وك�أن الض�باب ق��د غش�یھ أیض�ا.     
 النطق بحرف.یستطیع 

 الحقیقة:ن یقول لھا أوأخیرا قر عزمھ     

-  ً إني أجلس معھ عل�ى الرحل�ة ذاتھ�ا، ؟ ما بك یا تانیا؟ ولماذا تضایقین كولیا دائما
ف�ي ش�ؤون  لوأعلم أن لیس ثمة شيء رديء یمكن أن یق�ال عن�ھ. وھ�و ال یت�دخ

ت�ى من�ك. لق�د س�معتھ أحد، على الرغم من كونھ أفضل تالمیذ الصف، أفض�ل ح
یتحدث باأللمانیة مع مدرس اللغة األلمانیة. وھو یعرف الفرنسیة أیضاً لكن�ھ ل�م 

 اذن؟ بذلك. لماذا تضایقینھ أحداً یخبر 

بھدوء نحو النھر الراق�د تح�ت الض�باب وتبعھ�ا ق�وزاق سارت  لم تجب تانیا وإنما    
كمی��ة محترم��ة م��ن الس��مك الص��غیر. فلم��ا رأت  اغ��رف بمخالبھ��تأن  تي اس��تطاعت��ال

، ث��م انكمش��ت عل��ى نفس��ھا، وافس��حت ل��ھ الطری��ق. لك��ن ب��احتراس كولی��ا نظ��رت الی��ھ
م�ھ، أالقطیط المسمى بالنسر، والذي كان منھمكاً بمالعبة سمكة صغیرة أعطتھ ایاھ�ا 

حل�ق ال بع�د ف�وات األوان. وعن�دما وث�ب إل�ى حاف�ة المعب�ر خائف�اً، تزإلم یشعر بكولیا 
 بالخشبة كما علمتھ أمھ. مخالبھ لیتعلقإلى النھر ألنھ نسي أن یمد 



مھ تروح وتج�يء عل�ى الرم�ل أووحین رفعت تانیا بصرھا، كان (النسر) یغرق،     
الندى، وتموء باض�طراب وف�زع. عندئ�ذ وثب�ت تانی�ا بخف�ة عل�ى ق�دمیھا، وف�ي لحظ�ة 

ً  ھ�اوثوبكانت عند حافة الجرف. ثم ب�دأت تخ�وض ف�ي الم�اء،  ً  ین�تفخ ش�یئا  حت�ى فش�یئا
 ً  ومضت قوزاق خلفھا، بینما بقى كولیا جامدا في مكانھ.  !البوقیةبالزھرة  عاد شبیھا

وأخیراً مدت تانیا یداً واحدة وأمسكت بالنسر. كان مبلالً ملوث�اً بالوح�ل مث�ل ج�رذ     
 صغیر میت. فوضعتھ تانیا على صخرة قریبة وراحت قوزاق تلحس شعره.

 كولیا في مكانھ ال یتحرك، فصرخت بھ تانیا غاضبة:ولبث     

 عن قصد في الماء. لقد رأیتك تفعل ذلك. ھنت الذي رمیتأ -

ولم یقل كولیا ش�یئا. فقال�ت تانی�ا تح�دث نفس�ھا: إن�ھ ول�د جب�ان. ث�م ض�ربت األرض 
بقوة لیفسح لھا طریق تمر منھ، لكنھ لشدة دھشتھ لم یعرف ما یق�ول أو یفع�ل. ولم�ا 

ی��ا تحتم��ل اكث��ر، أس��رعت ترتق��ي الج��رف الص��اعد م��ن الجھ��ة الثانی��ة، ل��م تع��د تان
 والتصقت تنورتھا المبللة بركبتیھا.

أسرع كولیا یجري خلفھا. وحین وصل إلیھا عند أكواخ الصیادین وك�ان الجھ�د     
 وقال:قد جعلھ یلھث، أخذ یدھا في یدیھ 

س��قط الق��ط تانی��ا : ص��دقیني اذا قل��ت ل��ك ب��أنني غی��ر مس��ؤول عم��ا ح��دث. لق��د  -
 صدفة. وال ید لي في األمر كلھ.

 غمغمت تانیا وھي تحاول أن تتملص من قبضة یده :

 اتركني فلست أنوي أن اصید بعد ھذا وسأعود إلى البیت . -
 اذن فسأذھب أنا اآلخر. -

 وترك یدھا، ومضى یتبعھا. فصاحت بھ :

   !وتتبعنيال تتجاسر 

 ة. فسألھا :وتوقفت عند أحد األكواخ مستندة إلى صخرة عالی

ھ ی�وم األح�د ووال�دي ینتظ�رك. س�یظن إن�لكنك قادمة للغداء معن�ا. أل�یس ك�ذلك؟  -
  أنني فعلُت شیئا جرحُت بھ مشاعرك. 

 ذلك إذن ما تخشاه. -
ال إنك لم تفھمیني. أنت ترین بأني أحب أبي ولست أرید أن اؤذی�ھ أو أن أدع�ك  -

 تفعلین ذلك. ذلك ھو قصدي.



ولن آتي للغداء الیوم. بل لن أزور داركم بع�د اآلن  ھذا یكفي. أني أفھمك تماما. -
 أبداً.

 قالت ذلك ثم اختفت وراء جدار أحد األكواخ.

ن طلع�ت الش�مس. ول�م یب�ق أجلس كولیا على الصخرة الكبیرة. كان الجو دافئاً بعد 
 أثر للرطوبة إال في البقعة الندیة التي تركتھا ثیاب تانیا المبللة على الصخرة.

لیا یده عل�ى الموض�ع المبل�ل م�ن الص�خرة وق�ال لنفس�ھ، متوص�الً إل�ى وضع كو    
ً :" إن تانی�ا فت�اة غریب�ة. ھ�ل النتیجة التي وصل إلیھا قبلھ فلكا جبان�اً؟؟  تحس�بني حق�ا

ج�دوى الو إنھا تستطیع أن تقول أو تفع�ل أي ش�يء ف�ي ال�دنیا، !إنھا فتاة غریبة حقا
 من التعجب منھا " وغرق في التأمالت.

یر فلكا شیئاً مما جرى. إذ كان مختفی�اً وراء نت�وء أرض�ي ص�غیر، ومنھمك�اً  لم    
فضل م�ا اص�طاده س�مكة ش�بوط ذات رأس كبی�ر، أفي صید السمك المسطح. وكان 

قتلھا عل�ى الرم�ل بص�خرة ح�ادة، ث�م جل�س یل�تقط أنفاس�ھ. فخط�ر ل�ھ أن یلتف�ت إل�ى 
ع�ائمتین ف�وق الم�اء. وق�د البقعة التي یجلس فیھا رفیق�اه. لكن�ھ ل�م ی�ر غی�ر قص�بتین 

ت��وتر خ��یط أح��دھما إذ كان��ت الس��مكة ق��د اص��طیدت بالص��نارة. لكن��ھ ل��م ی��ر أي أث��ر 
لكولیا أو تانیا. ثم حول نظره نحو الجبال. فلم یحس بغیر الریاح الخفیفة تھب عل�ى 

ری�ق مرتقی�ة الش�عب الجبل�ي طب ف�ي الدالمكان مستوحشةً من الوحدة. وثم�ة قط�ة ت�
 صغارھا.وخلفھا 

                                         * 
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تانیا إلى دار أبیھا بعد كل شيء. واذ بلغتھ�ا دفع�ت الب�اب  وذھبت                    
الزجاجیة بعنف، وتركتھا مفتوح�ة، ریثم�ا ت�أمر "النم�ر" بالبق�اء خارج�ا، ث�م ع�ادت 

 ً م�ن حقوقھ�ا الت�ي ال  فأغلقتھا بضربة قویة أخ�رى. كان�ت زیارتھ�ا لھ�ذا المن�زل حق�ا
واذا خط�ر ألح�دھم أن . ألنھا إنم�ا ت�زور أباھ�ا وھ�و یس�كن ھن�ایناقشھا فیھا إنسان. 

ن فطی�رة الك�رز ھ�ي س�بب اض�افي یج�ذبھا إل�ى ھ�ذه ال�دار، أاألمر لم یكن ك�ذلك، و
 !فإن من األفضل لھ أن یعاود التفكیر في األمر من جدید

عادت تانیا وضربت الباب ضربة أخرى جعلت زجاجھ�ا م�ن اع�اله إل�ى أس�فلھ     
 رت في مقعدھا.یطقطق منفعالً ثم مضت رأساً إلى المائدة، وانحش

كانت العائلة قد بدأت بالغداء، وتوسط المائدة صحن كبیر من الفطیرة المحش�وة     
 مبتھجاً:باللحم صاح والدھا 

ن كولیا ذكر أن�ك ل�ن تحض�ري الی�وم. ویس�رني أن�ك أ. مع رائع ،لقد جئت! تانیا -
. ن�تِ أ إلى الطعام لقد صنعت نادی�ا ھ�ذه الفطی�رة المحش�وة ل�كِ  ھیا غیرت رأیك.

 وساعدھا كولیا في عملھا. ولقد نجح في مسعاه كما ترین.

إذن فھو یحسن حتى الطبخ، ومضت تتفرس بعناد ف�ي وج�ھ أبیھ�ا،  تانیا:فكرت     
وف��ي الج��دار، وف��ي ی��دي نادی��ا وھم��ا تق��دمان إلیھ��ا الخب��ز وقط��ع الفطی��رة، وف��ي ك��ل 

ان�ھ. ك�ان جالس�اً شيء إال وجھ كولیا فقد تجنبت النظر إلیھ. أما ھو فق�د ثب�ت ف�ي مك
 وقال:محني الظھر ورأسھ بین كتفیھ، وارتسمت على وجھھ ابتسامة صغیرة 

لم��اذا أخب��رت تانی��ا ب��أنني ش��اركت ف��ي عم��ل الفطی��رة؟ س��ترى بأنھ��ا ل��ن  باب��ا! -
 ترضى حتى بأن تتذوقھا.

 بلھفة: متسائالً  األبقال 

   تشاجرتما؟ ولماذا؟ ھل -

 أجاب كولیا :

وإن علین�ا أن كال یا أبي. نحن ال نتشاجر ألنك أخبرتن�ا بأن�ھ ال ینبغ�ي لن�ا ذل�ك.  -
 نكون أبدا على وفاق.

 قال الوالد :

 نعم فذلك أحسن. -



 أحنى كولیا رأسھ، وھمس في أذن تانیا :

 من ھو الذي أخبرني بأنھ لن یتغدى معنا الیوم؟ -

 أجابت تانیا بصوت مرتفع :

 جائعة. إني لم آت كي اتغدى. أنا لست -

 قالت:الوالد ونادیا یعترضان  شرعواذ 

 لست جائعة....ال ال -

 سألھا أبوھا متحیراً :

 أال تحبین أن تأكلي شیئا من الفطیرة؟ تجوعین؟وكیف ال  لماذا؟ -
 . فقد تغدیت مع والدتي .وأشكركال  -

 ً  : قال كولیا متھكما

 على أیة حال.ال حاجة بك یا بابا أن تسألھا للمرة الثالثة  أنھا لن تأكل  -

 قال أبوھا متأسفاً :

 مر مؤسف. ألن الفطیرة شھیة حقاً.أكل فذلك شأنھا. لكنھ إذا كانت ال ترید األ -

ك��ان األم��ر كم��ا ذك��ر أبوھ��ا. فق��د ب��دت الفطی��رة مغری��ة ج��داً. لك��ن ھ��ؤالء الق��وم 
بینم��ا تؤك��ل  !یض��حكونھا. فھ��م یق��دمون الخ��ل م��ع الفط��ائر الحل��وة. م��ا أعج��ب ذل��ك

اذ تغمس كل قطعة منھا فیھ. ثم توضع ف�ي الف�م، فیلتھ�ب ، لحلیب عادةالفطیرة مع ا
  !الفم وكأنما بنار سحریة

دارت األفك���ار ف���ي رأس تانی���ا وت���دافعت مث���ل زوبع���ة عاتی���ة. لك���ن عینیھ���ا ظلت���ا     
مشدودتین إلى صحنھا حیث بدأت فطیرة اللح�م تب�رد. وش�عرت ب�دوار خفی�ف بس�بب 

یك�ن یع�رف م�ا یری�د. لق�د ج�اءت إل�ى ال�دار مث�ل  الجوع وبسبب حیرة قلبھ�ا ال�ذي ل�م
ف��ي حال��ة مربك��ة. ربم��ا ذي ھ��ي  إال إل��ى دق��ات قلبھ��ا. وھ��ا إنس��ان أعم��ى، ول��م تص��غِ 

 ً  فجأة:للنقاش ولذلك قالت  ستستعید رباطة الجأش إذا فتحت موضوعا

-  ً ھ أن�؟ إن كولیا ھو الذي قال ذلك. كم�ا بابا أصحیح ان سمك السردین یولد مالحا
ً یقول إن ع  أصالً. لم الحیوان كلھ خطأ في خطأ بل إنھ لیس علما

 قال والدھا :



 لست أفھم ما تقولین. -

توقف كولیا من األكل. ومسح شفتیھ، ومر بیده فوق وجھھ الذي ارتس�مت علی�ھ 
ً أفھ��و ال ی��ذكر أش��د عالم��ات الدھش��ة.  م��ن ھ��ذا القبی��ل. لك��ن عجب��ھ  ن��ھ ق��ال ش��یئا

حین تذكر ما قر عزمھ ھذا الصباح فقط، من عدم التعج�ب م�ن سرعان ما زال 
أقوال تانیا أو أفعالھا، مھما بلغ من غرابتھا. وف�ي غض�ون دقیق�ة اس�تعاد ص�فاء 
ذھنھ، وراح یتفرس في وجھ تانیا، وقد ارتس�مت ف�ي عینی�ھ الص�افیتین ابتس�امة 

 وقال:متألقة 

-  ً م�ھ أن القط�ة ش�يء ل�ھ بالتأكی�د. وكی�ف یك�ون ك�ذلك وك�ل م�ا یزع إنھ لیس علما
 أربعة أقدام وذیل؟

 فقد عرفت القطة التي یعنیھا. ،صعد الدم إلى جبیني تانیا وخدیھا

 وقالت :

 ما المواضیع التي تحبھا إذن؟ -
ج��ده أك��ذلك أح��ب األدب ألن��ي ...اذا تماس��ت دائرت��ان ف��ي نقط��ة...الریاض��یات -

 لطیفاً. رددت تانیا :
 لطیف؟ -

كن�ز ووالت�ر س�كوت، وحبھ�ا دیوعلى الرغم من ولعھا ب�الفنون، وإعجابھ�ا بتش�ارلز 
 متھكمة:الشدید لغوغول فإنھا قالت 

ً أإني ال  -  !إنھ شيء سخیف...في ذات یوم التقى حمار ببلبل ..راه لطیفا

استمر االثنان في مثل ھذا الحوار، ولم یتوقفا حتى عند النكت التي یطلقانھ�ا. وكان�ت 
ن ق�ال وال�دھما ال�ذي ل�م یس�تطع أمنھما تنفث شرر الغضب واالحتق�ار، إل�ى عینا كل 

 أن یفھم ما یقوالن :

 فیم تتناقشان. أدرىكفى عبثا أیھا األوالد. لست  -

والطن�ین ف�ي أذنیھ�ا یعل�و ویعل�و، اذ بل�غ الج�وع منھ�ا  كان رأس تانیا یدور ویدور    
 !حت�ى ك�اد یس�مم دمھ�ا كل مبلغ ووصل حتى شغاف قلبھ�ا، وم�زق دماغھ�ا، ب�ل س�ال

طب��اق واغمض��ت عینیھ��ا حت��ى تتجن��ب رؤی��ة الطع��ام. وح��ین أع��ادت فتحھ��ا كان��ت األ
لی�ھ ی�د نادی�ا ف�ي تل�ك اللحظ�ة إترفع، ولم یبق على المائدة غیر صحنھا، ال�ذي امت�دت 

ثم�ة ف�ي قلبھ�ا أمسكت تانیا بالصحن، وھ�ي تلع�ن الی�د اآلكي ترفعھ. وبدون اي تفكیر 
 نادیا:فقالت 



 مر ھل أدع فطیرة اللحم؟ما اال -
 ھل تسمحین لي؟ ،ي أود أن أقدم للنمر شیئا منھاأنّ كل ما ھناك  ..الال -

 قال والدھا :

 یمكنك اعطاءه الصحن كلھ إذا شئت. ،بالتأكید -

ل�ى خ�ارج المن�زل. إغرست تانیا شوكتھا في عدة قطع من الفطیرة الباردة، وحملتھ�ا 
رض أم��ام النم��ر، وراح��ت تأك��ل عل��ى األ قرفص��توھن��اك تح��ت الم��دخل المس��قف، 

األخ��رى. فاحت��ار النم��ر وغط��ى نباح��ھ  تل��وواح��دة الت��ي اغتس��لت ب��دموعھا الفط��ائر 
وفج�أة أحس�ت تانی�ا ب�ذراعي أبیھ�ا ح�ول كتفیھ�ا،  العالي وقع االقدام المقتربة من تانی�ا

 قال:ووجدت نفسھا تحدق في عینیھ. 

 حبیبتي؟ ھل یضایقك شيء؟لقد رأیت كل شيء من خالل زجاج الباب. ما بك  -

 قال ھذا ورفعھا من األرض. ثم حملھا بیدیھ، وكأنھ یزن الحزن الذي یثقل فؤادھا. 

مثل أضخم ش�جرة ف�ي  عنھا. ورأتھ كبیراً  نظرت إلیھ تانیا بھدوء. كان ما یزال بعیداً 
الغابة. إنھا تستطیع أن تمس جذع الش�جرة الطویل�ة، لك�ن عینیھ�ا تعج�زان ع�ن رؤی�ة 

 لھا:فقال ھ واستندت إلى كتف ،بكاملھا اذا ألقت علیھا نظرة واحدة الشجرة

حدثیني یا تانیا عما یجلب لك الس�رور وم�ا یس�بب ل�ك الح�زن، فربم�ا اس�تطعت  -
 اللحظة؟. قولي لي فیما تفكرین ھذه ان أساعدك

ً زاللكنھا لم تخبره. وكیف تفعل؟ وأفكارھا ما ً  ت تجري ھذا: إن لي أما ً  وبیت�ا . وطعام�ا
 لكني بال أب. ،ن عندي كلبا وقطةإبل 

إن كلماتھ�ا س�تجعل وجھ�ھ ش�احباً،  ركبتی�ھ؟كیف تقول لھ ذل�ك وھ�ي جالس�ة ف�وق     
 ، حتى قبل أعنف المعارك الحربیة.عاشھن أبشكل لم یسبق لھ 

لكنھا لم تعلم، لم تستطع ان تتص�ور أن ھ�ذا الرج�ل ك�ان ال یفك�ر ف�ي تل�ك األی�ام،     
الذي لم یت�ذكره فیم�ا مض�ى م�ن  –ال فیھا، وأنھ كان یردد اسمھا في الیقظة والمنام، إ

بإعزاز ومحبة. بل إنھ حتى في تلك اللحظة حین كان یجلسھا فوق  –حیاتھ إال نادرا 
"ھا أنا أترك سعادتي تفلت مني، إذ ال یمكنني أن أقب�ل طفلت�ي  ركبتھ كان یفكر ھكذا:

. وكل ما استطاعتھ أن تستند إل�ى كتف�ھ أنا " لكن ھذه األفكار لم تخطر لتانیا على بال
 ذلك!حقاً ما أحلى ...حلى أن تجلس ھناأما  هآه ه ه  لكن..مرتاحة. 



ك��ان ذل��ك ف��ي نھای��ة الخری��ف. والم��دخل المس��قف من��دى ب��المطر، وھ��واء م��ا بع��د     
ب��دفء ت��ام، وھ��ي تجل��س م��ع أبیھ��ا لتراق��ب  تالظھ��ر ش��دید الب��رودة. لك��ن تانی��ا ش��عر

   النجوم التي تحبھا.

                                                * 
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بع��ض األش��جار یمك��ن أن تك��ون آدمی��ة، والش��جرة الت��ي نعنیھ��ا تنب��ت ف��ي الس��احة     
الخلفی��ة للمدرس��ة. ویمك��ن مش��اھدتھا بوض��وح م��ن نواف��ذ الص��ف. فح��ین تن��دس ف��ي 
رحلت��ك ص��باحاً وتنظ��ر إل��ى الخ��ارج تبتس��م ل��ك الش��جرة ھاتف��ة "ھ��الو" فت��رد عل��ى 

 ابتسامتھا وتلوح لھا بیدك. 

ط أوراقھا، لكنھا مع ذلك ظل�ت تزھ�و بأغص�انھا النض�رة ومع أن الخریف قد أسق    
 السامقة نحو السماء، وبجذعھا الداكن الحي .

لك�ن الجلی�د  ،ان�ت م�ن أش�جار ال�دردار أم الكوھ�ل ولم تع�رف تانی�ا اس�م الش�جرة     
، بعم�ود ص�لب حین بدأ یغطي أغصانھا ولحاءھا متشبثا بمكانھ، كما یتشبث السكران

 اذ سرعان ما ذاب وبدأ یسیل.. ان یحتفظ بسلطانھ طویالً لم یستطع ومع ذلك ف

وفك��رت تانی��ا م��ع نفس��ھا، بع��د أن اوم��أت إل��ى الش��جرة بالتحی��ة. الب��د أنھ��ا مفعم��ة     
 بالحیویة والدفء مثلي ومثل اآلخرین.

كان كولیا في تلك اللحظة واقفاً عند الس�بورة یش�رح ال�درس، محل�الً أدب ماكس�یم     
م�ن تحت�ھ عین�ان ص�افیتان  ھ یوحي بالذكاء. فجبین�ھ ع�اٍل وتط�لغوركي، ولكولیا وج

ً وحین یتكلم فحدیثھ یفیض حیویةً  ،متألقتان  .ودفئا

ن ھ�ذا التلمی�ذ الجدی�د س�یكون إسرت الكسندرا ایفانوفنا من كولی�ا، وح�دثت نفس�ھا     
ذ إ مفخرة لصفھا. وعلى ح�ین غ�رة ق�ال كولی�ا، وال�دم یص�عد إل�ى مناب�ت ش�عر رأس�ھ

 الكراھیة:ره المفاخرة أشد كان یك

 ! لقد رأیت غوركي ذات مرة  -
 بارتباكھ:ھتف الطالب بصوت واحد، وقد أحسوا 

 حدثنا عن ذلك . -
 وقالت الكسندرا ایفانوفنا :

 رأیت غوركي. ذلك حدث مثیر. أین رأیتھ؟ وھل تكلمت معھ؟  -
، جیداً فقد لمحتھ من بین األشجار وذلك في إحدى الحدائق. لكني ال أتذكر ! كال  -

 إذ لم أكن حینئذ قد تجاوزت العاشرة من العمر.
ومضى كولیا یحدث زمالئھ عن بلدة ف�ي الجن�وب، ذات ت�الل كثی�رة، وش�وارع 

 ً ، وتنھ�ق ف�ي دروبھ�ا الحمی�ر ص�باحاً. وم�ن رمادیة، تشرق علیھ�ا الش�مس دائم�ا
 تطل أوراق العنب الخشنة الداكنة.  سیاجات الحدائق



ھ مبھورین، إال تانی�ا فق�د ب�دت وكأنھ�ا ل�م تس�مع ش�یئاً، اذ أصغى االوالد إلى وصف    
ف��ي الش��جرة المرتع��دة العاری��ة وھ��ي  –م��ن خ��الل الناف��ذة  –تح��دق كان��ت م��ا ت��زال 

 تستقبل أولى دفعات الجلید.

كان��ت تانی��ا تح��دث نفس��ھا قائل��ة: عن��ب؟ وأن��ا ل��م أر طیل��ة حی��اتي س��وى الص��نوبر     
ف��ي نفس��ھا أش��جار التف��اح والكمث��رى،  ةوالش��ربین، وغرق��ت ف��ي رؤى بعی��دة، مص��ور

 نادرة الحسن. ونباتاتوارتسمت في خیالھا صور أزھار  ،والقمح في حقولھ

 ط��ار الناف��ذة تراق��ب تانی��اإوف��ي أثن��اء ذل��ك كان��ت الكس��ندرا ایفانوفن��ا المتكئ��ة عل��ى     
القلق فتتساءل: أیجوز أنھا بدأت تفكر  لكنھا تثیر في نفسھاالتلمیذة األثیرة لدیھا وھي 

كما كانت دائماً، لكن نظراتھا ش�اردة، إن ذاكرتھا قویة  واألوالد؟في حفالت الرقص 
 لھا:وقالت  ،ولم تحصل إال على درجة "جید " في امتحان التاریخ األخیر

 تانیا سابانیفا إنك ال تصغین. -
بة م��ن الناف��ذة، لكنھ��ا وقف��ت تانی��ا عل��ى ق��دمیھا، بع��د أن انتزع��ت بص��رھا بص��عو

 ظلت غائبة الفكرة تائھة في عوالم الخیال الغامضة.
 حسن یا تانیا ؟ -
 ان حدثیھ غیر مشوق. -
لیس ذلك صحیحاً. فحدثیھ مشوق إلى أقصى حد وكنا نص�غي إلی�ھ كلن�ا باھتم�ام  -

غ�وركي وھ�ل رأی�ت غ�وركي،  یص�فھا؟شدید ھل زرت أنت تلك المناطق التي 
   ولحمھ؟بدمھ 

 بصوت مرتعد :  قالت تانیا

 لم یأخذني أبي إلى ھناك أبداً. -
 ذلك أدعى إلى أن تھتمي بحدیث كولیا . -
 لن أستمع إلیھ. -
 ولم ال ؟ -
 ! ألن كالمھ ال صلة لھ بدرس اللغة الروسیة -

 ف�ي  –الناعمة عادة  –ابتعدت الكسندرا ایفانوفنا من النافذة ببطء، ورنت خطاھا      
الصف بصورة مسموعة وھي تقترب من تانی�ا. كان�ت ش�دیدة االنزع�اج وف�ي عینیھ�ا 

 نظرة غاضبة. 

 وبدا الخضوع على تانیا وھي تنتظر ما سیحدث. قالت الكساندرا ایفانوفنا : 
 لیراني.من فضلك، اطلبي من والدك أن یحضر غداً  -



ت جبینھ�ا الملتھ�ب، وعجب�ت اذ لحظ�ت ش�فتیھا           أونظرت بعبوس في وجھ تانی�ا، ف�ر
 وقد ابیضتا. –اللتین نطقتا قبل لحظات فقط بتلك الكلمات الوقحة 

 ھامسة:قالت تانیا 

 سأخبر والدتي، وسوف تأتي. -

ترددت الُمدرسة، كان موقف ھذه الفتاة قد حیرھا. من یدري لعل لكولی�ا ص�لة م�ا     
ھي بزیارة لوالدة تانیا في منزلھا لیكون بینھما ح�دیث  بھذه المسألة. وقررت أن تقوم

 طویل. حركت یدھا ولمست بھا أصابع تانیا. وقالت :

لكنني سوف أتغاضى عنھ�ا ھ�ذه الم�رة، وال  شيء ما، یكمن وراء سالطتك ھذه -
وم مخ�الف ی�كك الوحاجة لمجیئ والدتك أو والدك. لكنك یجب أن تدركي أن س�ل

الكشفي. إنك تتفوھین بما لیس في عقل�ك، أن�ت الت�ي كن�ت ألبسط قواعد العرف 
 دائماً أشد الطالبات إنصافاً وتفھماً للغیر.

ك�ان التالمی�ذ ق�د و .االنزع�اجقالت ذلك ومضت نحو منضدتھا، وھي مازال�ت ش�دیدة 
ا، ولبثوا جامدین في أماكنھم إال زینیا السمینة، فقد التفتت بسرعة إلى ال�وراء، صمتو

ص��ل رقبتھ��ا تنخل��ع، وھمس��ت لفیلك��ا، بینم��ا حص��لت من��ھ عل��ى ركل��ة حت��ى ك��ادت مفا
 شدیدة

 !  كل ما ھنالك أن تانیا تحب كولیا -

إنھ�ا ثرث�ارة ص�غیرة ال تمل�ك تح�ت  زینی�ا؟لكن ماذا یس�تطیع االنس�ان أن یص�نع م�ع  
 شعرھا المجعد ذرة من الخیال.

عھا المرتجف�ة، وفي أثناء ذل�ك ظل�ت تانی�ا واقف�ة ف�ي رحلتھ�ا، تق�بض علیھ�ا بأص�اب    
 لى األرض.إرادتھا لھوت إوفد بدا علیھا الضعف الشدید. ولوال قوة 

 قالت الكسندرا ایفانوفنا :    

 لماذا تقفین؟ اجلسي. -
 مكاني؟ھل لي أن أغیر  -
 لماذا؟ أال تحبین الجلوس مع زینیا؟ -
 إني لم أقل ذلك. لكن الشجرة التي أراھا من النافذة تلھیني عن متابعة الدرس. -
 اذھبي إلى موضع آخر. أنت فتاة غریبة األطوار یا تانیا.ن جداً. حس -



سارت تانیا إلى آخ�ر رحل�ة ف�ي الص�ف. وجلس�ت فیھ�ا. س�تكون ھن�ا وحی�دة. قال�ت    
 الُمدرسة :

 نت أیضاً یا كولیا.أواجلس  -

كان انشغالھا بتانیا قد انساھا كولی�ا تمام�اً. لك�ّن كولی�ا لب�ث ف�ي مكان�ھ جام�داً، وق�د     
م��ن أرض الغرف��ة  م��ام، وكأن��ھ واق��ف عل��ى طری��ق جبل��ي منح��در ب��دالً أى إل��ى انحن��

 المستویة. كان وجھھ محمراً وفي عینیھ نظرة عناد. وقالت المدرسة مكررة :

 یكفي ھذا یا كولیا. إنك تستحق درجة امتیاز. -
 ھل لي أن آخذ رحلة تانیا سابانیفا؟ -
 ماذا أصاب كالً منكما ؟ -

فان��دس ف��ي الرحل��ة بجان��ب زینی��ا لكنھ��ا م��ع ذل��ك س��محت ل��ھ ب��الجلوس حی��ث یش��اء.   
 لمجرد العناد .

 يأما عن تانیا فإنھا حین وجدت نفسھا منف�ردة ف�ي رحلتھ�ا، نظ�رت إل�ى الناف�ذة ف�    
رة كان��ت ھن��اك ف��ي جلك��ن الش�� ،الش��جرة أنھ��ا ل��ن ت��تمكن م��ن مش��اھدةالخ��ارج، آمل��ةً 

ً وكان الجلید قد كف ، مكانھا ، حن�ى وص�ل عن الذوبان، وب�دأ یغط�ي أغص�انھا جمیع�ا
  إلى أعلى فروعھا، فأخفاھا عن األنظار.

                                             * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 11-   

            ً " إذا تُ�رك الم�رء وحی�داً، ض�ل طریق�ھ ". ك�ان واقف�اً نفس�ھ: قال فیلكا محدثا
ن یقطعھ م�ع تانی�ا عن�د عودتھم�ا م�ن المدرس�ة أاعتاد وحده في الشارع الخالي، الذي 

 إلى البیت.

ولم یدرك فیلكا ما الذي جذب انتباھھ فأنساه الوقت. أھو الكیك اللذیذ المرتب أمام     
الصیني نفسھ في قبقابھ الخشبي العجی�ب، أم ھ�و تفكی�ره  البائعالبائع في طبق، أم ھو 

 منھما.وھو أمر سيء بالنسبة لكل  ،في وحدتھ، وفي عودة تانیا بمفردھا إلى المنزل

ولو حدث ذلك أثناء اقامتھم�ا ف�ي المخ�یم لع�رف م�ا یص�نع. ك�ان یتتب�ع آث�ار أق�دام     
م�ا ھن�ا ف�ي المدین�ة فھ�و ال تانیا في المسالك التي تطرقھا إل�ى أن یص�ل إل�ى مكانھ�ا. أ

بھذا العمل. ألنھ سیعرضھ إلى سخریة زمالئھ، وربم�ا أطلق�وا علی�ھ یستطیع أن یقوم 
ذلك اللقب المرعب "كلب المط�اردة " وھك�ذا توص�ل فیلك�ا إل�ى النتیج�ة الم�رة، وھ�ي 

 أنھ یعرف أشیاء كثیرة حقاً، لكنھا جمیعاً ال تجدیھ نفعاً في المدینة.

كی�ف یتتب�ع الس�نور األس�ود ق�رب ج�داول الغاب�ة عن�د اول س�قوط  لقد ك�ان یع�رف    
الجلید، ویعرف متى یضع للكالب عدتھا، لیستعملھا فوق الجلید وھ�و واث�ق م�ن ع�دم 
تصدعھ تحت األقدام وھ�و یع�رف أیض�اً ب�أن الری�اح إذا ھب�ت م�ن جھ�ة معین�ة، ح�ین 

 یكون القمر بدراً فإن اإلعصار یكون متوقعاً .

ینظ�ر إل�ى القم�ر،  أح�دخبرات ال تجدیھ نفع�اً ھن�ا ف�ي المدین�ة، فم�ا م�ن لكن ھذه ال    
ألن الصحف ھ�ي الت�ي تعل�ن للن�اس ع�ن الوق�ت ال�ذي یك�ون فی�ھ الس�فر مأمون�اً، عن�د 

كما أن العلم الذي یرفع ف�وق ب�رج المراقب�ة یك�ون بمثاب�ة إن�ذار للن�اس  ،ھطول الجلید
 إعصار.بقرب وقوع 

ول�م یك�ن ف�ن اقتف�اء آث�ار ینة مماثلة لحی�اة أي تلمی�ذ آخ�ر. كانت حیاة فیلكا في المد    
لكن المتوقع من التلمیذ أن یحل أصعب  ،الحیوانات على الجلید ضمن مناھج الدراسة

ن یحس��ن التعبی��ر ع��ن المع��اني أعلی��ھ  المس��ائل الریاض��یة، وأكثرھ��ا تعقی��داً. كم��ا أنّ 
ه المھم��ات تجع��ل أعظ��م إط��ار م��ن األلف��اظ المناس��بة، وھ��ذ لالمعق��دة ب��أن یض��عھا داخ��

 صیاد في الغابة مرتبكاً عییاً.

لكنھ في ھذه المرة ص�مم أن یعم�ل بطریقت�ھ الخاص�ة. وإذا ض�حك أح�دھم من�ھ أو     
كلب المطاردة، فما علیھ إال أن یتكلف الالمباالة. وجثم ف�ي وس�ط الش�ارع عل�ى  سماه

ذ كان ذلك الش�ارع األرض، وجعل یختبر كل آثار األقدام المطبوعة، وحالفھ الحظ، إ
 ھادئاً، والجلید مازال طریاً لم تطأه األقدام بعد.



بعد فترة وقف فلكا، وتحرك إل�ى األم�ام، وبص�ره م�ازال مش�دوداً إل�ى األرض.     
لقد عرف اآلن كل الذین ساروا في ھذا الطریق، وكأنھ رآھم بأم عینھ، كان السبیل 

ا س�ابقة الجمی�ع، وحاول�ت أن تجع�ل الذي سلكتھ تانیا یتابع السیاج، لقد مشت وح�دھ
ي ال تفسد الجلید المخملي الناعم. أما آثار جزمة زینیا فق�د كان�ت خطواتھا خفیفة، ك

محاذیة آلثار حذاء كولیا الذي مشى بخطوات صغیرة، لكنھ�ا م�ع ذل�ك ثابت�ة، تش�یر 
 إلى حالة التحدي التي كان فیھا وھو یخطو على الجلید.

كولی��ا غریب��اً. كان��ا ب��ین الح��ین والح��ین ینحرف��ان ع��ن وك��م ك��ان مس��لك زینی��ا و    
الطریق، ویقفان منتظرین، ث�م یھرع�ان ف�ي الطری�ق لیلحق�ا بتانی�ا م�ن جدی�د. ویب�دو 
أنھما كانا یض�حكان منھ�ا. أم�ا تانی�ا فق�د س�ارت بقل�ب موج�ع. وال یت�ذكر فیلك�ا أنھ�ا 

ی�ة ح�ین كان�ا في حدیق�ة داره أو عل�ى ض�فاف النھ�ر الرملتركت آثار أقدام مثل ھذه 
 یذھبان إلى الصید.

لقد تالشت آثار قدمیھا بغتةً في بقعة عن�د الس�یاج  ذلك؟لكن أین اختفت تانیا بعد     
 عص�فور؟تخلو من أي باب أو مدخل. ھل یمكن ان تكون قد حلقت في السماء مثل 

 الغم��ام؟ح�ول نفس��ھا ب�ین  ، وأرس��لتھا لت�دورالھ�واء وام�ةأم ان الری�اح حملتھ�ا ف��ي د
 وإذا لم یكن األمر كذلك فكیف استطاعت أن تتسلق سیاجاً عالیاً مثل ھذا؟

وقف فلكا لحظةً، ثم تابع آثار زینیا وكولی�ا، كان�ت طبع�ات أق�دامھما تس�یر جنب�اً     
 عند المنعطف في حالة غیظ عنیف. تباعدتإلى جنب بادئ األمر، ولكنھا 

وھو یضحك "لقد تخاصما"، ثم عاد إلى السیاج، حی�ث اختف�ت لنفسھ وقال فیلكا     
آثار ق�دمي تانی�ا، ووق�ف برھ�ةً یفك�ر. ث�م رف�ع ی�ده مخاطب�اً نفس�ھ: نع�م توج�د قطع�ة 

محاول��ة منھ��ا ن تك��ون تانی��ا ق��د اس��تندت علیھ��ا ف��ي أخش��ب ناتئ��ة ف��ي الس��یاج، والب��د 
إن م�ن ح�ق م�درس فاذا لم تكن ساقاي أقوى مرتین، ف�تسلقھ. إن لھا ساقین قویتین ل

ورم�ى محفظت�ھ ف�وق الس�یاج، ث�م وث�ب إل�ى عل�و كبی�ر ف�ي  !الریاضة أن یدفني حیا
 ب�ھ:الھواء، مما أفزع امرأة عجوزاً كانت تجتاز الطریق في تلك اللحظة، فصاحت 

ذ ك�ان ق�د ھ�بط ف�ي حدیق�ة خض�ر خاص�ة إلكن�ھ ل�م یس�معھا  !أیھا الش�یطان الص�غیر
یقتفي بقیة آثار الخطى المعینة إل�ى أن الح  على الجانب اآلخر من السیاج، ومضى

 ً م�ن األول، فتس�لقھ، ووص�ل إل�ى الغاب�ة الص�غیرة القائم�ة  لھ سیاج آخر أقل ارتفاعا
، ألق�ت ثمارھ�ا عل�ى الجلی�د لتلتف�ت إل�ى خلف مسكن تانی�ا، ودار ح�ول أدغ�ال كثیف�ة

ئاً خیالی�اً الغابة. كانت أشجار البتوال الصغیرة قد غمرت بالثلج حتى بدت الغاب�ة ش�ی
لم یعرف ل�ھ فیلك�ا ش�بیھاً حت�ى ف�ي أحالم�ھ وھ�و ال�ذي ترع�رع ف�ي الغاب�ات. كان�ت 

الج��ذور وتلفع��ت الطباش��یر. ب وكأنھ��ا رس��مت حاش��یة ك��ل ف��رع م��ن فروعھ��ا مح��ددة
 بالدخان، أما اللحاء فقد تطایرت فوقھ خیوط رفیعة من األشعة المتأللئة.



واقف�ة ب�ال ح�راك، وس�ط األش�جار الس�اكنة. یكة الفضیة، كانت تانیا وفي ھذه األ    
كان�ت تبك�ي فل�م تس��مع ص�دى أق�دام فلك�ا، وال حفی��ف األغص�ان الت�ي یحركھ�ا ح��ین 

 یشق طریقھ.

اختب��أ فلك��ا خل��ف األدغ��ال، وجل��س القرفص��اء عل��ى الجلی��د م��دة دقیق��ة ث��م زح��ف     
إذا وقال یحدث نفسھ للمرة الثانی�ة: "بسكون وعاد من حیث أتى، وخرج من الغابة. 

بق��ي اإلنس��ان وح��ده ض��ل س��واء الس��بیل، وع��رض نفس��ھ لمخ��اطر الض��یاع، وس��ار 
خلف الناس مثل كلب الصید، وقفز فوق الحواجز، وراقب اآلخرین سراً من خل�ف 

 "!مثل الثعلب، لكن أحد الناس إذا بكى، فإن األفضل لھ أن تتركھ لوحدتھ  راألشجا

خ�ل ش�ارعاً فرعی�اً حت�ى بل�غ بواب�ة ومضى یتبع طریقاً طویالً حول الغابة، ث�م د    
ففتحھا ودخل بجرأة. وأخبر المربیة ناني، بأنھ یرید مقابل�ة وال�دة تانی�ا، منزل تانیا، 

لیعلمھ���ا ب���أن ابنتھ���ا س���تتأخر قل���یالً ع���ن موع���د عودتھ���ا، بس���بب بع���ض الواجب���ات 
 المدرسیة.

قھ�ا بس�رعة ولما أرشدتھ المربیة إلى مكانھا وفتح الباب ثم نظر إل�ى ال�داخل أغل    
خاطفة متراجعاً إلى الوراء. فلق�د لم�ح ألكس�ندرا ایفانوفن�ا جالس�ة بجان�ب وال�دة تانی�ا 

وق�د لف�ت ذراعھ�ا ح�ول كتفیھ�ا ومض�ت تح�دثھا ح�دیثاً على أریكة حمراء ص�غیرة. 
الل�ون تمس�ح ب�ھ عینیھ�ا  ص�غیراً أب�یضكانت كل من الم�رأتین تمس�ك من�دیالً جدیاً. 

 كانتا في ضیق ھما أیضا؟ األخرى، ترى ھلوبین الفینة 

سار فلك�ا عل�ى أط�راف أص�ابعھ حت�ى ال یش�عر ب�ھ أح�د. ولم�ا بل�غ م�دخل ال�دار     
 ، مشى بخفة نحو البوابة، وغادر المنزل.أحددون أن یلمحھ 

نفعاً في المدینة. إنھ یس�تطیع التفری�ق  تجدیھ نعم لقد كان یعرف أشیاء كثیرة، ال    
بین الحیوانات من أصواتھا، ویحسن االس�تفادة م�ن األعش�اب، ویمكن�ھ تق�دیر عم�ق 

ال  ن یض��حكا، یق��ف ع��اجزاً أ، یبكی��ان مع��اً ب��دل أي نھ��ر، لكن��ھ ح��ین ی��رى شخص��ین
یدري ما یصنع. ولذلك قر عزمھ أن یترك ألكسندرا ایفانوفن�ا م�ع وال�دة تانی�ا لتبكی�ا 

ا تحبان، أما ھو فإن عنده اآلن مھمات أخ�رى، فلق�د ح�ل الش�تاء. وس�وف یتجم�د كم
 ً الواجب علی�ھ أن  ، ویتوجھ كالنحاس تحت ضوء القمر، ومن ثم فإنّ ماء النھر قریبا
   یعتني بكالبھ.

                                           * 
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، إل�ى أن س�اقط بغ�زارة أحیان�اً وباعت�دال أحیان�ا أخ�رىبدأ الجلید یت                   
حلت أیام العطل الش�تائیة، وس�رعان م�ا دفن�ت المدین�ة تح�ت الثل�وج، وأض�حى ف�تح 
مص��اریع األب��واب والنواف��ذ مھم��ة عس��یرة، وص��ار لزام��اً عل��ى الن��اس أن یحف��روا 
 الخن��ادق ف��ي الجلی��د لیتس��نى لھ��م الس��یر عل��ى األرص��فة. أم��ا الش��وارع نفس��ھا فق��د

یتس�اقط  لك�ن ال�ثلج ل�م یك�ف ع�ن الھط�ول، ب�ل اس�تمر !صارت أعل�ى م�ن أرص�فتھا
. غی��ر أن س��احة المدرس��ة كان��ت المك��ان والجب��الویتس��اقط حت��ى أطب��ق عل��ى النھ��ر 

الوحی��د ال��ذي قُھ��ر فی��ھ ال��ثلج، حی��ث كان��ت أق��دام الطلب��ة تس��حقھ ك��ل الوق��ت وم��ن ث��م 
لح بھ���ا بق���وة، مم���ا یجعل���ھ ناعم���اً یص��� وااللتص���اقیض���طر إل���ى التش���بث ب���األرض 
 لالستعمال التشكیلي مثل الطین. 

ومنذ عدة أیام بدأت تانیا تمضي فترة الغداء في خارج البنای�ة، لعم�ل تمث�ال م�ن     
الجلید، وأخیراً انتھ�ت من�ھ، وحم�ل األوالد ال�ذین اش�تغلوا معھ�ا الس�لم إل�ى الس�یاج، 

لى الوراء لتلقي نظ�رة دقیق�ة عل�ى تمثالھ�ا ورفعوا سطل الماء، بینما تراجعت تانیا إ
 الجمیل.

كان الشكل یمثل جندیاً مرتدیاً خوذة، یشبھ أباھا في كبریائھ وكتفیھ العریض�ین.     
وكان یبدو، وھو مستند إلى بندقیت�ھ وعین�اه مثبتت�ان ف�ي الفض�اء الالنھ�ائي، والبح�ر 

الطبع ل�م یك�ن ثم�ة بح�ر وب� األبدی�ة!المعتم الممتد أمامھ، مثل خفیر واقف على باب 
ف�ي المك�ان لك�ن فك��رة وج�وده كان�ت ش�یئاً ظ��اھراً بص�ورة مذھل�ة، حت��ى أن األوالد 

الكبار منھم تانی�ا بأی�دیھم قب�ل رفع صامتین مدة طویلة. ثم التفوا حولھ، یحدقون فیھ 
أن تشعر، وقذفوا بھا في الھ�واء وھ�م یطلق�ون ھتاف�ات االعج�اب، فص�رخت بع�ض 

 ً عنھ�ا ص�رخة واح�دة رغ�م ش�دة ارتباكھ�ا. وف�ي تن�د  ن تانی�ا ل�مأ عل�ى !الفتیات رعبا
الواق��ع فإنھ��ا ل��م تتوق��ع أن ی��نجح تمثالھ��ا ھ��ذا النج��اح، ب��ل إنھ��ا ل��م تع��د ل��ھ أی��ة خط��ة 
واضحة مسبقة. كل ما ھناك أن فكرة صنع التمثال شغلتھا على حین غرة، فمضت 

ي یق�ف علیھ�ا، وھ�ي ن انتھت منھ، ومن قاعدتھ الت�أتعمل فیھ بجد و بدون كلل إلى 
من الثلج أیضا، وھا ھي تحس اآلن ب�آالم ح�ادة ف�ي أص�ابعھا، م�ن ط�ول م�ا عمل�ت 

 لتحصل على الدفء.في الماء البارد وفي الثلج. ومضت تدسھا في فمھا 

دون أن یحاول االقتراب وحضرت إلى  وقف كولیا على بعد ینظر إلى التمثال،    
ا الھتاف��ات، ب��دون معط��ف، ومض��ت تتأم��ل الس��احة ألكس��ندرا ایفانوفن��ا عن��د س��ماعھ

الدیدبان الثلجي بإعجاب ألم�د طوی�ل، وق�د أدھش�ھا جمال�ھ. وب�یض ن�دى ال�ثلج وب�ر 
ام��ت نجم��ة العقی��ق الص��غیرة عل��ى جی��دھا. وم��ع ذل��ك فق��د ظل��ت نثوبھ��ا الص��وفي، و

واقفة في مكانھا تحدق في التمثال، وتس�ترجع ذكری�ات طفولتھ�ا، م�ع األلع�اب الت�ي 



لیھا في تلك االیام. ففي ذات مرة صنعت ھي ورفقائھا أشخاصاً م�ن كانت تعكف ع
بصورة خاصة انھ ذلك التمثال الذي وض�عوه ف�ي  ھي تتذكر واحداً منھا الثلج، وھا

احد أركان الساحة، وكان لھ منظر رھیب في اللیل حین تس�تحم الج�دران الحجری�ة 
لي لمحت��ھ م��ن خ��الل ح��دى اللی��اإللس��احة و المن��ازل المج��اورة بن��ور القم��ر، وف��ي 

وف�ي  س�بب بكائھ�ا. - غیرھ�ا –ح�د أالنافذة، فارتعبت وانفج�رت باكی�ة، ول�م یع�رف 
رج�ل ال�ثلج ب�دأ برأس�ھ  رة أصیبت ب�األرق ول�م ت�نم ط�ول اللی�ل، ألنّ فتلك اللیلة المق

الم��دور الض��خم وفم��ھ المج��وف األس��ود، ال��ذي رس��مت الش��فاه علی��ھ ب��الفحم، وحش��اً 
ً  ،مخیف��اً آتی��اً م��ن مملك��ة الع��الم الس��فلي تلفت��ت ألكس��ندرا  واآلن وبع��د عش��رین عام��ا

المرعب خلفھا. لكن الس�احة كان�ت  ایفانوفنا حولھا لتتأكد من عدم وجود رجل الثلج
وحت�ى الفرس�ان عل�ى خی�ولھم. لك�ن  واألبط�ال تلفة تمثل الفاتحینمكتظة بتماثیل مخ

أیاً منھا ل�م یس�تطع أن ین�افس خفی�ر تانی�ا، وإنم�ا كان�ت جمیعھ�ا عفوی�ة وخیالی�ة ف�ي 
 الوقت عینھ.

 التفتت ألكسندرا ایفانوفنا نحو تانیا قائلة :

 أأنت صانعة التمثال ؟ -
 قالت :فأومأت تانیا برأسھا وأخرجت أصابعھا من فمھا. ثم 

لقد بردِت یا ألكسندرا ایفانوفنا، وتغطت نجمتك الصغیرة بالن�دى، ھ�ل تس�محین  -
 لي بلمسھا؟

 ومدت یدھا، وجعلت تمسح النجمة بأصابعھا، حتى عاد إلیھا البریق.

 : فسألتھا ألكسندرا ایفانوفنا

 ھل تحبین أن تحصلي علیھا كمكافأة على تمثالك الممتاز؟ -

 فقالت:تانیا لھذا العرض،  انشغلت

آه كال یا ألكسندرا ایفانوفنا، ألننا جمیعا نفكر فی�ك والنجم�ة عل�ى ثوب�ك، ولس�ت  -
 أحب أن أحرم اآلخرین منھا.

ح لھ�ا بی�ده. وس�ارت ألكس�ندرا قالت ھذا وجرت نحو الباب، حی�ث ك�ان فیلك�ا یل�و    
ایفانوفنا متمھلة إلى المدخل المس�قف، وھ�ي تفك�ر ف�ي تانی�ا. ك�م م�ن م�رة ف�ي اآلون�ة 

ت�زداد رق�ة ورش�اقة. تھا حزینة وشاردة الب�ال، بینم�ا كان�ت ك�ل حركاتھ�ا أألخیرة، را
 قلبھا.نفاس الحب الدافئة قد مست أربما كانت 

" حسن لیس ف�ي ذل�ك م�ا تقول:فكرت المدرسة في ذلك وابتسمت في نفسھا وھي     
ل��ن یك��ون الص��مغ ال��ذي یبیع��ھ  الحیوی��ة؟یخی��ف. لك��ن م��ا ھ��ذا ال��ذي تملك��ھ بك��ل تل��ك 



 وأطلق�ت! ھاً للحب، الحب العذب الذي یخفف بقطع�ة م�ن العل�كآو المتجول؟الصیني 
 لشأنھم.ضحكة ناعمة وأغلقت الباب خلفھا تاركة التالمیذ 

سة مخطئة، فقد حصل فیلكا على كمیة كبیرة م�ن ص�مغ الش�ریین، ولم تكن المدرّ     
 أن صاحت: فتئتباستثناء زینیا التي ما  ومضى یقتسمھا مع زمالئھ وزمیالتھ،

 ضاً یا فیلكا.یھات شیئاً لي أ -

 لكن األوالد ضحكوا وقالوا :

 ال شيء للبنات یا فیلكا. -

 قال فیلكا:

 ولم ال ؟ سوف أعطي زینیا أكبر قطعة إذا اقتربت مني ھنا. -

محفظ�ة ورقی�ة  من یحثھا. وحین جاءت إلی�ھ، أخ�رج ولم تكن زینیا في حاجة إلى    
 من جیبھ، ووضعھا في یدھا.صغیرة 

 قالت وھي تفتح المحفظة، وقد اشتدت دھشتھا:

 تعطیني أكثیر من كثیر؟ إنك -

صغیر الحجم من موالید الساعة؟ فصرخت بفزع وقذفت ب�ھ  فأرالكنھا رأت في یدھا 
 بجانبھا. اللواتي كنالى األرض، وھربت الفتیات 

 على الثلج مرتعداً. وصاحت تانیا بغضب: الفأرجثم 

 ؟!سیتجمد تصنعین إنھماذا  -
وانحنت إلى األرض لترفع الفأر، ومضت تدفئھ بأنفاسھا الحارة ث�م وض�عتھ ف�ي      

 بطانة معطفھا.
 ھن��ا ف��يوف��ي ھ��ذه اللحظ��ة اقت��رب م��ن الطلب��ة، رج��ل ل��م ی��ره أي ف��رد م��ن قب��ل      

ً یرت�دي ریة س�میكة، وكان یضع عل�ى رأس�ھ قبع�ة س�یببی المدینة، ً  معطف�ا . ثق�یالً  ش�تویا
ً لكنھ لم یترك لقدمیھ غیر حذاء خفیف  ناسب البرد أبدا.یال  ا

 قال فیلكا:    
 ھذا زائر غریب عن ھذه النواحي. -

 الجمیع قائلین: وأیده

 ھ غریب.إننعم  -



یتفرس�ون ف�ي وجھ�ھ وھ�و یقت�رب م�نھم. وتعلق�ت تلمی�ذة ص�غیرة بمعطف�ھ  اومضو    
 ھ:لتوسأ

 أأنت المفتش؟ -

 انما تقدم نحو تانیا وقال:ب ولكنھ لم یج

 ھل یمكنكم أیھا الصغار ارشادي إلى غرفة المدیر؟ -

ك��ل ش��يء ممك��ن الح��دوث؟ ولعل��ھ فع��الً  ،الخل��ف، م��ن ی��دري تراجع��وا إل��ىولك��نھم 
 المفتش قال الرجل متسائالً، وھو یلتفت إلى تانیا:

ى مكتب الم�دیر. ظن�ت تانی�ا لماذا تصمتون؟ أرجوك یا عزیزتي أن ترشدیني إل -
 أنھ یخاطب غیرھا فتلفتت حولھا، فقال الرجل:

 كال انما أعنیك أنت ذات العینین الرمادیتین، أعني صاحبة الفارة. -

حدقت تانیا في وجھ�ھ، بعین�ین متس�عتین، وعل�ى ص�وت مض�غ العل�ك ب�ین أس�نانھا؟ 
الغری�ب. ورم�ت تانی�ا كان الفأر قد أطل برأسھ م�ن وراء كتفھ�ا، فابتس�م ل�ھ الرج�ل 

 الصمغ من فمھا، وسارت مع الرجل إلى مكتب المدیر.

 قال كولیا:

   من یكون ھذا الرجل؟ -

 قال أحد التالمیذ:

 لكن فیلكا ھتف بلھجة الوقار: .انھ في أغلب الظن مفتش جاء فالدیفوستیك -
 كال انھ أحد أبطالنا؟ وثقوا مما أقول فقد رأیت الوسام على صدره. -

                                             * 
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 ھ�و أدی�ب والالرجل الغریب أّن لكن ظنھم كان في غیر محلھ، فقد ظھر              
لى ھذه المدینة في الشتاء بدون جزمتھ المبطن�ة باللب�اد. كان�ت إال هللا سر قدومھ إیعلم 

ذ إالجزمة التي یرتدیھا أسوأ من تلك التي یستعملھا العم�ال عن�د التنقی�ب عل�ى ال�نفط، 
مصنوعة من قماش رمادي رخیص، ال یمكنھ أن یحافظ على حرارة قدمیھ لك�ن  أنھا

ً  كان معطفھ ط�ویالً  یرت�دیھا ف�ي ن�ادي ح�رس  وك�ذلك قبعت�ھ وق�د ش�وھد وھ�و وس�میكا
 الحدود. وقیل أنھ مولود في ھذه المدینة، وأنھ كان قد تعلم في ھذه المدرسة بالذات.

ھ��ل أراد اس��ترجاع ذكری��ات الص��با ی��ا ت��رى؟ كان��ت ال��ریح الت��ي تھ��ب ف��ي وجھ��ھ     
باردة قارصة، لكنھا مثل الثلج الذي كسا أھدابھ، كانت جزءاً من طفولتھ، ك�ذلك ك�ان 

ن یعجب��ھ مش��اھدة ارتف��اع األش��جار الجدی��دة عل��ى أوك��ان طبیعی��اً تمام��ا ش��أن النھ��ر 
م لعلھ ببساطة مٌل الشھرة فھو مثل تلك الطیور الضخمة ح�ادة العی�ون الت�ي ، أضفافھ

على علو شاھق طیلة النھار، ثم تحط فجأة ف�وق أش�جار الص�نوبر  تحلق فوق األنھار
 مل؟جانب النھر لتستریح في الھدوء الشا النامیة على

     ً  نفس�ھ،فقد كانت تعتقد بأنھ حتى لو لم یكن غوركي  على أن رأي تانیا كان مخالفا
ً ف ً  م��ع ذل��ك ك��ان أدیب��ا وربم��ا  -تانی��ا -یة لتلتق��ي ب��ھ ھ��ي قص��ج��اء ال��ى م��دینتھا ال حقیقی��ا

للتباحث معھ؟ ولم یكن الرجل كبیر السن، لكن صدغیھ رمادیین، وكان صوتھ ع�الي 
ذا كان�ت ق�د ق�رأت كتب�ھ، أو عم�ا اذا كان�ت إالنبرة وحاداً. ولقد خشیت أن یسألھا عما 

 ن قال:أمعجبة ببوشكین لكنھ لم یزد على 

 تك ھذه؟وماذا أنت صانعة بفأر ،أشكرك یا عزیزتي -

ع�ن األم�ور االعتیادی�ة، لكن�ھ م�ع  -كم�ا ھ�و واض�ح –م یخرج ح�دیث ھ�ذا الكات�ب ل
 ذلك سبب للجمیع تعقیدات كثیرة.

فقبل وصولھ ك�ان الم�رح یس�ود ج�و الحلق�ة االدبی�ة الت�ي كان�ت تق�د ك�ل عش�رة أی�ام 
تح��ت إش��راف ألكس��ندرا ایفانوفن��ا، وك��انوا جمیع��ا یأخ��ذون مقاع��دھم ح��ول المنض��دة 

ة في غرف�ة ال�رواد، وھن�اك كرس�ي ذو ذراع�ین مع�د أللكس�ندرا ایفانوفن�ا، المستطیل
وكأن سفینة غیر مرئی�ة  التي تبدو في ھذه المناسبات متغیرة عن حالتھا االعتیادیة،

ق��د حملتھ��ا م��ن أم��اكن بعی��دة ال��ى ھ��ذا المك��ان فھ��ي تس��ند ذقنھ��ا ال��ى أص��ابع ی��دیھا، 
 الى الطلبة قائلة: وتندمج في تالوة شعر الوصف، وحین تنتھي تلتفت



م. ك: لیتن���ي أس���تطیع ایص���ال مع���اني ھ���ذه القص���ائد ال���ى أذھ���انآه أیھ���ا الص���غار -
فباستطاعتھ الشاعر أن یص�نع الس�حر م�ن مج�رد كلم�ات، أن�ھ یض�ع فیھ�ا ث�روة 

 .ضخمة من المعاني

لكن فیلكا كان یتلھف النتزاع لسانھ من حلقھ، ألن ھذا اللس�ان ال�ذي یستس�ھل مض�غ  
غی�ر أن  بین أسنانھ، كان أعجز م�ا یمك�ن ع�ن ت�ذوق الش�عر؟ أي غیر شيء یدخل ما

یعن��ي أن فیلك��ا مع��دوم الموھب��ة. فھ��و یس��تطیع عل��ى س��بیل المش��ال تقلی��د الب��ائع  ھ��ذا ال
 :شارع. وعندئذ یرفع صوتھ مردداً الصیني الذي یبیع الحلویات في ركن ال

مم�ا یجع�ل  كبی�رة، قطع�ة مناس�بة ج�داً  ةوكبیر ،ةصغیر ةسأعطیكم قطعة صغیر -
 رفاقھ یستغرقون في ضحكات مجلجلة.

قص�یدة كتبتھ�ا ع�ن ح�راس الح�دود وتتبعھ�ا تانی�ا الت�ي  لتنشد زینیابعد ذلك تقف     
، ءرديأدب  خش�یة انت�اجالكتاب�ة م�ا كولی�ا ال�ذي یمتن�ع ع�ن أ ،تقرأ اح�دى قصص�ھا

 فإنھ كان یقوم بمھمة الناقد الھادئ والصارم.

لكن كولیا لم یجد ما ینتقده في قصة تانیا، التي كتبتھا حول ف�أرة ص�غیرة كان�ت     
تعیش في كم معطف عتیق. ففي ذات یوم أخرج المعطف من حجرة المخ�زن الت�ي 

رة الجلی�د للم�رة األول�ى ف�ي الص�قیع. وح�ین ش�ھدت الف�أرة الص�غیماه كان فیھا، ور
ففك�رت م�ع نفس�ھا: "ینبغ�ي للن�اس أن یخجل�وا م�ن أنفس�ھم اذا یط�أون  حسبتھ سكراً 

للف�أرة الص�غیرة المس�كینة كی�ف  ی�ا ...السكر باألقدام"، ونطت منطلقة إل�ى الخ�ارج
 ستعیش في ذلك البرد؟

     ً لنھ�ار ، ولذلك ظلت طیل�ة ذل�ك ااعتبرت تانیا سكوت كولیا عن نقد قصتھا مدحا
تشعر بنش�وة الس�عادة، واس�تمرت عل�ى ذل�ك حت�ى ف�ي نومھ�ا. وقال�ت تس�أل نفس�ھا: 
"كی��ف أح��س بك��ل ھ��ذا الس��رور لمج��رد أن یس��كت ذل��ك الول��د ال��وقح ع��ن انتق��اد 

 قصتي؟"

عل���ى أن األح���وال تغی���رت عن���د وص���ول الكات���ب، فق���د ب���رزت مش���اكل جدی���دة     
 واعتبارات مغایرة.

ھم ل�ن إنھور التي ینبغي لھم أن یقدموھا للكاتب؟ فعل سبیل المثال این سیجدون الز
یحصلوا على أحد اصناف السرخس، مع كل ھذا الصقیع الذي دفنت األرض تحتھ 

 حتى األعشاب العادیة.بل وھلكت في مستنقع الغابة  سبل لقد مات السرخ



لقد بدت المشكلة بال حل، فتانیا التي لم تبق في حدیقتھا زھرة واحدة، لم یخطر     
ً أة فك��رة مالئم��ة كم��ا أی��عل��ى بالھ��ا   م��ن ھ��ذ الورط��ة. ن اآلخ��رین ل��م یج��دوا مخرج��ا

 وأخیرا قالت زینیا، الفتاة العملیة:

 في بیتنا بعض الزھور في األصص وقد بدأت تتفتح. -

 وھتفت بقیت البنات مقاطعات:

 وعندنا كذلك. -

 تح�تفظ ف�ي وبدأ فیلك�ا یق�ول: وعن�دنا ... ث�م ت�ذكر أن ص�احبة المن�زل ال�ذي یس�كنھ ال
بیتھ��ا ب��أي ن��وع م��ن الزھ��ور، لكنھ��ا كان��ت ت��زرع نوع��اً م��ن األعش��اب الخاص��ة الت��ي 

 أصرت كالبھ المتوحشة على تمزیقھا إرباً إرباً.

كانت نتیجة تلك المحاوالت أن جمعت باقة كبیرة من الزھ�ور. ث�م ك�ان عل�یھم أن     
مس�رح "القاع�ة وجھ إلى یبتوا في مسألة أخرى: من الذي سیقدم الباقة إلى الكاتب ویت

بالنیابة ع�ن  قائالً:" في المدرسة، الممتلئة بالمدعوین، ویصافح األدیب الكبیر الكبرى
 جمیع الرواد الشباب ... ".

 صاح فلكا :    

 دعوا تانیا تقوم بذلك . -

 وھتفت الفتیات 

 كال بل زینیا ألنھا صاحبة االقتراح.  -

ع��دا كولی��ا ال��ذي ظ��ل  –ك��ان رأي البن��ات منطقی��اً، لك��ّن األوالد اعترض��وا جمیع��اً     
ساكتاً. وحین انتخبت تانیا أخیراً، وضع یده فوق عینی�ھ، فل�م یعل�م أح�د م�ع أي جان�ب 

 كان.

 قالت الكسندرا ایفانوفنا :   

وھك��ذا س��وف ت��رتقین المس��رح وت��ذھبین إل��ى الزائ��ر ی��ا تانی��ا، وتص��افحینھ ث��م  -
إلیھ الزھور. لقد اتفقن�ا عل�ى م�ا س�تقولینھ ل�ھ، ول�ن تنس�ي. واآلن وم�ادام تقدمین 

 الباقة.الوقت قد حان، فمن األفضل أن تأخذي 

التقطت تانیا الزھور، وضمتھا إلى صدرھا ثم غادرت الغرف�ة. وكان�ت تح�س أن     
ھذا التشریف قد عوضھا ع�ن ك�ل م�ا عانت�ھ ف�ي األش�ھر األخی�رة. فلس�وف تھ�ز ك�ف 



لشھیر وتقدم لھ باقة الزھر. ومن یدري فربما استطاعت بعد سنین عدی�دة أن الرجل ا
 العالم.قد رأت شیئاً من  بأنھا مام صدیقاتھا ھي األخرىأتفخر 

ففاتتھا نظرة الخب�ث الت�ي ارتس�مت عل�ى وج�ھ وتألق وجھ تانیا وابتسمت للجمیع،     
 زینیا التي التفتت نحو صدیقاتھا وقالت  :

ال اتح��دث ع��ن تانی��ا س��ابانیفا م��ن دون الجمی��ع؟ أھ��ذا ح��ق؟ إن��ي لم��اذا اخت��اروا 
نفس��ي فلس��ت مغ��رورة، لكنن��ا نعل��م جمیع��اً أن كولی��ا أذك��ى منھ��ا كثی��راً، وكن��ت 

رف الس�بب ع�ن�ا أوأ! األوالد یریدون تانی�األّن  اتصور أنھم سینتخبونھ ھو. لكن
 ألن لھا عینین جمیلتین. وحتى الكاتب قال شیئاً عنھما.أیضا. ذلك 

 قال كولیا وھو یضحك :

لكن�ك عل�ى ص�واب ی�ا زینی�ا كالع�ادة. ف�إن عینیھ�ا !  لم یقل غیر أنھم�ا رمادیت�ان -
 ً  ألیس كذلك ؟!  . وانت تتمنین لنفسك مثلھماجمیلتان حقا

 اعترضت زینیا بشدة : 

 !أبدا أنا؟من،  -

أحست تانیا انھا لن تحتم�ل ذل�ك دقیق�ة أخ�رى، وب�دت األزھ�ار الت�ي تحملھ�ا أثق�ل     
الص�فوف ث�م القاع�ة  ازتت�جصخور، فتحركت بسرعة، وبدأت تجري إل�ى أن امن ال

الكبیرة، حیث دلتھا حلبة الكراس�ي عل�ى وص�ول الم�دعوین، وھبط�ت الس�لم مس�رعة 
ة الحس�د، وال ظاع�د عرف�ت فقیا ثم توقفت وھي تلھث في غرفة المعاطف. لم تكن تان

ً  عن�ي؟" أص�حیح م�ا تق�ول  نفس�ھا؟تھیأت ل�ھ. وس�ألت  فل�یس ل�ي أن  إذا ك�ان ص�حیحا
أكون من الرواد، ال یھمني تضییع ھ�ذه الفرص�ة. ب�ل إن األفض�ل أن أفق�دھا عل�ى أن 

 أسمع ھذا الكالم ".

رنح�ة الت�ي في ھذا الوقت من النھار، كانت غرفة المعاطف المظلم�ة بظاللھ�ا المت    
مرآة ضخمة تبدو مائل�ة تشبھ فسحة في غابة، خالیة وھادئة، وتستند إلى جدار أبیض 

إلى األمام، وتھتز قاعدتھا السوداء كلما رك�ض أح�د الص�بیان خ�ارج الحج�رة. كان�ت 
المرآة وھي تتمایل على قاعدتھا مثل غمامة خفیفة عابرة، تعكس وج�وه األوالد ح�ین 

 أمامھا.یمرون 

لحجرة كان�ت ھادئ�ة اآلن، وبمح�اذاة حام�ل الم�رآة ُص�فت قن�اني الحب�ر الت�ي لكن ا    
نظفھ��ا الح��ارس، ومس��حھا بعنای��ة. أم��ا الحب��ر فق��د عب��ئ ف��ي ث��الث زجاج��ات مختلف��ة 
الحجم وقد وضعت الكبیرة التي كانت على شكل ورقة فوق األرض. ھ�ل م�ن حاج�ة 



أن تغم�س حاف�ة  –تانی�ا  –حقاً إلى ك�ل ھ�ذه الكمی�ة الھائل�ة م�ن الحب�ر، لتس�تطیع ھ�ي 
 قلمھا فیھ؟

وسارت بحذر حول ورقة الحبر، وتوجھت نحو المرآة، ثم تلفت�ت حولھ�ا ولم�ا ل�م     
ت��ر للح��ارس أث��راً، أس��ندت مرفقیھ��ا إل��ى القاع��دة، وقرب��ت وجھھ��ا م��ن الم��رآة. وم��ن 

كانت�ا واس�عتین  ،امنظرت إلیھ –أعماقھا أعادت عیناھا الرمادیتان مثل عیني والدتھا 
ال یمك���ن س���بر  مت���ألقتین وتتم���اوج ف���ي أعماقھم���ا ظ���الل خفیف���ة، وكانت���ا غامض���تین

 .غوریھما

وقفت تانیا بدون حراك، لبضع دقائق، وھي مجفلة مثل وحش الغابة حیث یش�اھد     
 ً تراجع�ت ، وانعكاس صورتھ ألول مرة، ثم تحسرت. كان�ت عیناھ�ا ش�یئاً عادی�ا تمام�ا

علیھ��ا، وف��ي الح��ال تمایل��ت الم��رآة وكأنھ��ا تح��اكي س��ف ب��اٍد إل��ى الخل��ف، ووقف��ت واأل
حركتھا، فتأرجحت زجاجة الحب�ر الموض�وعة عل�ى القاع�دة، وب�دأت تت�دحرج مثی�رة 

 في تصادمھا مع قناني الحبر ضجة عالیة.

وبس��رعة بس��طت تانی��ا ی��دھا، لك��ن الزجاج��ة مث��ل أي ش��يء ح��ي، تف��ادت ی��دھا،     
ن تمس�كھا، لك�ن أمس�كھا، واس�تطاعت واستمرت ف�ي حركتھ�ا. وب�ذلت تانی�ا جھ�دھا لت

ألخطبوط، ث�م ھ�وت سائالً أسود كا وتنشرالزجاجة انسلت من أصابعھا، وھي تتلوى 
لھ���دیر انھی���ار كتل���ة م���ن الط���ین عل���ى الش���اطئ،  إل��ى األرض محدث���ة طنین���اً مش���ابھاً 

 –وحدث لتانیا الشيء الذي یقع لكل فتاة مرة واحدة ف�ي عمرھ�ا . وسقوطھا في الماء
" ووثب��ت مبتع��دة. وھ��ي !"م��ا أفظ��ع ھ��ذا وص��رخت:لق��د أراق��ت الحب��ر.  -ل عل��ى األق��

ترف��ع ی��دھا الیس��رى الت��ي تق��بض عل��ى باق��ة الزھ��ر. ولمع��ت ع��دة قط��رات س��ود عل��ى 
ذلك لم یكن شیئاً. فاألوراق یمكن قطعھ�ا ورمیھ�ا. لك�ن  نورق بعض الزھور. على أ

مض��ت ت��دیرھا ظھ��راً وبی��أس ش��دید رفعتھ��ا أم��ام عینیھ��ا و الیمن��ى؟م��اذا تص��نع بی��دھا 
 لبطن. كانت سوداء حتى المعصم.

 !  ما أعجب ھذا -

رنت ھذه االلفاظ لصق أذنیھا، حتى خیل إلیھا أنھا ھي التي تلفظت بھ�ا. ورفع�ت     
 ً  وھو یحدق في یدھا وقال مكرراً:بجانبھا  رأسھا المرتجف. كان كولیا واقفا

بالمناسبة فإنھ ق�د وص�ل،  الكبیر؟ھذا أمر عجیب. كیف یمكنك مصافحة الكاتب  -
وھ��و اآلن ف��ي غرف��ة المدرس��ات. والجمی��ع ینتظ��رون. لق��د أرس��لتني ألكس��ندرا 

 ایفانوفنا للبحث عنك.



جمدت تانیا في مكانھا. كانت عیناھا اللتان نظرتا قبل لحظة ف�ي الم�رآة بك�ل ذل�ك     
ى كولی�ا. ومدت یدھا التي تحمل الباقة إل� تعس!االھتمام، معذبتین مظلمتین.. أي حظ 

من��ي. إنھ��ا تحف��ظ العب��ارات المطلوب��ة  ن تق��ول ل��ھ: خ��ذھا ولتق��دمھا زینی��ا ب��دالً أوودت 
 أیضا."

وربما اشترك م�ع زینی�ا ف�ي الس�خریة منھ�ا  ،وكانت على ثقة من أنھ یأخذ الورود    
لكنھا لم تقل شي وإنما أشاحت عن كولیا وبسرعة وبدأت تجري مندفعة بین ص�فوف 

ت���ي راح���ت تقتف���ي أثرھ���ا مث���ل سلس���ة م���ن الش���ھود الص���امتین. المع���اطف المعلق���ة ال
وركض��ت نح��و غرف��ة التنظی��ف، وب��دأت تجھ��د نفس��ھا ف��ي إزال��ة الحب��ر م��ن ی��دھا، 

 ً . فقد بقی�ت واستعملت كل ما وجدتھ ھناك من ماء. ثم راحت تمسح بالرمل، لكن عبثا
إن�ي أعل�م : "ال فائدة سوف یخبرھم بما حدث. كالتاليسوداء كما كانت. وفكرت تانیا 

 سوف یخبر ألكسندرا ایفانوفنا وزینیا واآلخرین". ،انھ سیفعل

وھكذا فلن ترتقي الی�وم خش�بة المس�رح، ول�ن تق�دم األزھ�ار إل�ى الرج�ل الُمحتف�ى     
كما لن یكتب لھا أن تص�افحھ. ك�ان یدھش�ھا س�وء طالعھ�ا م�ع األزھ�ار، م�ع ش�دة بھ، 

بي علی�ل، ظھ�ر لھ�ا فیھ�ا بع�د أن�ھ ل�م ق�دمت زھ�وراً لص� تعلقھا بھا. ففي المرة األولى
یك��ن غی��ر كولی��ا، آخ��ر م��ن یس��تحق زھورھ��ا. واآلن ھ��ا ھ��ي تفق��د ش��رف تق��دیم ھ��ذه 
الزھور الرقیق�ة المتفتح�ة الت�ي ال تنم�و إال أص�ص، إل�ى الكات�ب الش�ھیر، ول�و تھی�أت 

فك�ان علیھ�ا أن  –تانی�ا  –ھذه الفرصة ألیة فتاة أخرى لكانت النتیجة رائعة. أما ھ�ي 
 مر كلھ.تنفض یدھا من األ

خرج��ت تانی��ا م��ن غرف��ة التنظی��ف، دون أن تح��اول تجفی��ف ی��دھا، ومض��ت تس��یر     
 ً وارتق�ت  ببطء وكأنھا تائھة. ولم تعد تھتم بالوقت، بل ل�م تع�د تھ�تم ب�أي ش�يء إطالق�ا

ومشت في خطوات متراخیة في المم�ر، كان�ت تنظ�ر م�ن خ�الل النواف�ذ إل�ى  ،مالسالل
لساحة علھا تلمح شجرتھا التي تھدئ نفسھا في مثل ھذه األح�وال. لك�ن ل�م یك�ن ثم�ة ا

أثر للشجرة، ولیس ذلك بالشيء الغری�ب، فھ�ذه الش�جرة تنم�و ف�ي الجان�ب الث�اني م�ن 
 ! البنایة 

وحین أدارت تانیا نظرھا من النافذة. وق�ع بص�رھا عل�ى الكات�ب، وھ�و یس�یر ف�ي     
عطف�ھ الثقی�ل وارت�دى قمیص�اً ذا یاق�ة قوقازی�ة عالی�ة. وق�د نھایة الممر. كان قد خلع م

 ربط من الوسط بحزام فضي رفیع.

ك��ان ش��عره الفض��ي ف��ي م��ؤخرة رأس��ھ یلتم��ع مث��ل لمع��ان حزام��ھ الفض��ي. أم��ا     
 األزرار التي تزین قمیصھ فقد عجزت عن عدھا لكثرتھا.



ا ظل�ت ت�زداد ب�اطراد كان ظھره إلیھا، وإذ كان یسیر مسرعاً. فإن المس�افة بینھم�    
وال ش��ك ان��ھ سیس��تدیر بع��د لحظ��ة وی��دخل غرف��ة المدرس��ین، وعن��د ذاك س��تفقده إل��ى 

 وصاحت بیأس باد:، األبد

   !الكاتبأیھا الرفیق  -

ع متوجھ�اً إلیھ�ا ج�وكأن�ھ واق�ف عل�ى لول�ب، ث�م ر ،وقف الكاتب واس�تدار بس�رعة    
ت�رى  الفت�اة؟وھو یلوح بیدیھ. ویعقد ما بین حاجبیھ محاوالً أن یفھم ما تریده منھ ھذه 

 ھل اوقفتھ لتقدم إلیھ زھورھا؟ وألقى على زھور تانیا نظرة خاطف�ة، فق�د ك�ان معت�اداً 
 على مثل ھذا التكریم.

 سألت تانیا :    

  أیھا الكاتب أخبرني أأنت رجل طیب؟ -

وھي تسیر بھ إلى نھایة الممر. وف�ي  الكاتب نحوھا متفحصاً فأعادت السؤالانحنى 
 تسول:لھجتھا 

 طیب؟ھل أنت رجل أخبرني، كال أرجوك  -

ً قال  یجیب؟ترى ماذا كان بوسعھ أن   : مرتبكا

 عزیزتي؟ولماذا تریدین معرفة ذلك یا  -
 إذا كنت طیباً فأرجوك أرجوك أال تقدم لي یدك. -
 ذنباً ؟ولماذا ھل اقترفت  -
 أن أقدم إلیك ھذه الباقة بعد أن تختم  اوه. الال، لیس ذلك ما أقصده. إن عليّ   - 

خطابك. وأن أشكرك بالنیابة عن الرواد وسوف تقدم لي یدك. لكني ل�ن أس�تطیع م�د 
 یدي إلیك. ذلك أن شیئاً فظیعاً قد حدث لي. انظر .

وال وق��د تلوث��ت أجمعھ��ا ی��دھا أم��ام عینی��ھ. كان��ت ی��دھا نحیل��ة ذات أص��ابع ط��ورفع��ت 
 بالحبر. 

جلس الكاتب على قاعدة النافذة وقرب تانیا إلیھ، وأرسل ضحكة مجلجلة. فعجبت     
 ھل سیوافق على طلبھا؟...انت أشد غرابة من صوتھ. لككتانیا لضحكتھ العالیة إذ 

 أخیرا وقال

 حسن جدا. -



ومض��ى ف��ي س��بیلھ محرك��اً ذراعی��ھ عل��ى طریقت��ھ الخاص��ة. ك��ان ھ��ذا أط��رف م��ا     
حدث لھ خالل رحلتھ من موسكو. وھكذا لبث طوال المساء في أحسن م�زاج. وح�ین 
ظھر على المسرح ب�دا وجھ�ھ مبتس�ماً. وقب�ل أن یب�دأ ق�رب مقع�ده م�ن حاف�ة المس�رح 

 التالمیذ.لیكون قریباً من 

األم��امي. وھ��ي تص��غي باھتم��ام. كان��ت تش��عر بف��یض  وجلس��ت تانی��ا ف��ي الص��ف    
 غامر من الشكر واالرتیاح.

ألن ك��ال منھم��ا واخت��ار الكات��ب مقطع��اً ح��ول غ��الم ی��ودع وال��ده ف��ي منظ��ر م��ؤثر     
ن صوت الكاتب ال�ذي ب�دا مس�تھجناً ف�ي أذن أینطلق في سبیل الواجب. ومن الغریب 

أمكنھ�ا أن تس�مع فی�ھ دوي ب�وق رن�ان،  تانیا قبل قلیل تغیر تماماً ح�ین راح یق�رأ. لق�د
 .رصابع موسیقاأوتفضلھ على رنین أوتار مھتزة تحت 

وح��ین أنھ��ى القص��ة انطلق��ت م��ن أرج��اء القاع��ة ھتاف��ات االستحس��ان لك��ن تانی��ا ل��م     
. كان��ت ق��د اأن تخرجھ�� تجس��ر تص��فق ب��ل ظل��ت تخف��ي ی��دھا ف��ي جی��ب س��ترتھا. وال

 ایفانوفنا منتظرة اشارتھا. األكسندروضعت باقة الزھر على حجرھا ومضت تراقب 

ولما ھدأت األصوات وأغلق الكاتب دفتره، وابتعد عن المنضدة أوم�أت ألكس�ندرا     
ایفانوفنا برأسھا فنھضت تانیا ویدھا ما تزال في جیبھا وسارت نحو الكاتب بخفة ف�ي 

 ھعینی���عیناھ���ا وقابل���ت  ،وقف���تت حت���ىأول االم���ر. ث���م تباط���أت خطواتھ���ا بالت���دریج 
فقال�ت تخاط�ب نفس�ھا "لق�د نس�ي الموض�وع كل�ھ، م�اذا  ،ھادئ�ة ثابت�ة المتألقتین بنظرة

" وی�أس:سأصنع؟" وشعرت برعشة باردة تدب في ظھرھ�ا. وب�دأت تتح�دث بض�عف 
إذ لم یدعھا تكمل  ،ینس مإنھ لثم أدركت  المدرسة.. ذبالنیابة عن جمیع الرواد وتالمی

عبارتھ��ا ب��ل أس��رع إلیھ��ا مم��دود ال��ذراعین. ووق��ف بینھ��ا وب��ین المش��اھدین وس��حب 
الزھ��ور م��ن قبض��تھا ووض��عھا عل��ى المنض��دة ث��م ل��ف ذراع��ھ حولھ��ا. وھبط��ا م��ن 
 المسرح سویةً فتجمع الصغار حولھما. وتقدمت فتاة صغیرة بجرأة وقالت متسائلة : 

 ودم؟ أدیب من لحم حقیقي؟ھل انت أدیب  -
 !  ال تبدو واحد من األدباء كغیر أن حقیقیاً،حسن. أنا لم أر أبداً أدیباً  -
 أبدو كذلك؟أال  -
ً كال. فقد كنت أحسب األدباء الحقیقیین  -   !سمانا

ب�ین حش�د التالمی�ذ  رألبص�اانحنى الكاتب ام�ام الفت�اة الص�غیرة حت�ى اختف�ى ع�ن ا    
وكأنما ابتلعتھ أعشاب كثیف�ة. ومض�وا یالمس�ونھ ویجذبون�ھ وھ�م یھلل�ون ویص�رخون 

یش�عر بح�الوة الش�ھرة كم�ا ش�عر بھ�ا الی�وم. ورف�ع ی�ده  صرخات تصك اآلذان إنھ ل�م
 برھة لیغطي عینیھ.



ین غ�رة أحس�ت ب�أن ح�وفي أثناء ذلك كانت تانیا واقف�ة بھ�دوء إل�ى جانب�ھ. وعل�ى     
یجذب ی�دھا الت�ي خبأتھ�ا ف�ي جیبھ�ا. فأطلق�ت ص�رخة وتراجع�ت إل�ى الخل�ف،  مھأحد

لكنھ��ا رأت كولی��ا یق��بض عل��ى معص��مھا مح��اوالً أن یس��حب ی��دھا بك��ل قوت��ھ. فل��وت 
ف��ي النھای��ة أن مرفقھ��ا لتح��رر معص��مھا م��ن قبض��تھ، غی��ر أنھ��ا ل��م تفل��ح، واس��تطاع 

ر كما توقعت، ضغط علی�ھ یخرج یدھا من جیبھا. وبدال من أن یرفع یدھا أمام األنظا
 بكلتا یدیھ وبشدة. وقال بصوت رقیق:

 لكنك كنت مدھشة.لقد خیل إلي انھم یستھزئون بك.  !تانیا. كم كنت خائفا علیك -

ف�ي  وأرجوك أرجوك أال تتشاجري معي. إني أتلھف لمراقصتك في الحفلة المدرسیة
 عید رأس السنة.

لم تستطع تانیا أن تبین أي أثر للتھكم المعتاد ف�ي كلمات�ھ. ووض�ع ی�ده ف�وق كتفھ�ا     
س��ویةً ح��ول  تسوك�أن رقص��ة عی��د رأس الس�نة ق��د ب��دأت فع�الً. وأنھم��ا یرقص��ان الف�ال

 الغرفة.

رتس��مت عل��ى ت��ورد وج��ھ تانی��ا وح��دقت بحی��رة ف��ي وجھ��ھ، ث��م أش��رق محیاھ��ا وا    
خاوفھ�ا ونس�یت غیظھ�ا الس�ابق من�ھ، رفع�ت ی��دھا ابتس�امة عذب�ة. وإذ زال�ت مش�فتیھا 

 وأراحت ذلك الكتف النحیل الملطخ بالحبر فوق كتفھ لبضع دقائق.

     ً  ،وفجأة تقدم فیلكا منھما، وأحاطھما بذراعیھ، ومضى یحدق في وجھھما متفحصا
 :عالٍ  وقال بصوتٍ  ،وارتسمت على وجھھ المشرق في العادة، نظرة كمد ظاھرة

 ھمتما!تفاوھكذا فقد  -

 احمراراً:جذبت تانیا یدھا من فوق كتف كولیا وقالت وقد ازداد وجھھا     

كل ما ف�ي األم�ر أن كولی�ا س�ألني إن  ! ما أسخف األشیاء التي تتفوه بھا یا فیلكا -
وق��د رفض��ت أوال لكن��ي غی��رت رأی��ي ك��ان یس��تطیع الحض��ور إل��ى حفلت��ي غ��داً. 

 اآلن. إنھ یستطیع الحضور إذا شاء.

 وھو یتنھد : قال فیلكا

فغ�دا ھ�و یوم�ك. ھ�ل ل�ي أن أحض�ر مع�ي وال�دي؟ إن�ھ یری�د  ،أجل، إني أع�رف -
 ذلك.

 قالت تانیا بسرعة :

 نعم، افعل. وأظن أن الحفلة ستكون لطیفة. -



 ولمست كم كولیا وقالت :

ً  أنت وسوف تحضر -  ، ألیس كذلك یا كولیا؟أیضا

ذ م�ن الطری�ق نفس�ھ مث�ل س�یل لكن فیلكا اندفع بینھما ففرقھما، وتبعھ حشد التالمی�    
 ظل یتسع ویتسع.

                                             * 
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ً  تحلّ             بس�الم وھ�دوء، إذ تك�ون الس�ماء ص�افیة أحیان�اً  لیل�ة رأس الس�نة دائم�ا
ض�خمة فوق الضباب یمخر القمر ف�ي س�بیلھ المرس�وم ض�من دائ�رة ووشفافة أخرى. 

ل تانیا لیلة رأس السنة على أدفأ لیالي الص�یف، فف�ي ھ�ذه تغطي نصف السماء وتفضّ 
ن تسھر إلى ساعة متأخرة وعلى الرغم من أن عید میالدھا یق�ع ف�ي أاللیلة یسمح لھا 

ع�د بفت�رة قص�یرة، إال أن احتفالھ�ا بعی�د میالدھ�ا م�ع عی�د رأس وتاریخ یسبق ھ�ذا الم
 .السنة یكون أدعى إلى السرور

ن األرص��فة، ع��الثل��وج  وتج��رفوف��ي عی��د رأس الس��نة ال ین��ام أح��د ف��ي المدین��ة.    
لیتس��نى للن��اس تب��ادل الزی��ارات. وف��ي منتص��ف اللی��ل تس��مع األغ��اني خ��ارج البی��وت، 

 ق أقدام المارة الجلید حتى الفجر..روتط

م�ن وفي ھذا الیوم تتغیب والدة تانیا عن المستش�فى. وعن�د ع�ودة تانی�ا إل�ى البی�ت     
 المدرسة تصیح وھي مازالت عند الباب :

 صبراً یا أمي. ال تصنعي المعجنات بدوني . -

تج�د وال�دتھا مش�غولة بعم�ل العجین�ة وی�داھا ال�دبقتان تتحرك�ان وفي وس�ط الغرف�ة     
 ن. وإذ تقترب تانیا منھا تنحني لتقبل جبینھا و تقول :اوكأنھما جناح

ك�ون الحفل�ة ناجح�ة. لق�د انتظرن�اك كل عید وأنت بخیر ی�ا عزیزت�ي. وآم�ل أن ت -
 ولم نبدأ العمل بعد.

وھ�و لھ�ا وترمي تانیا كتبھا فوق أحد الرفوف. وتدخل جسمھا بسرعة ف�ي ث�وب ق�دیم 
نفخ ال�ریح المواتی�ة ت�عمل شاق ألن جسمھا الذي یمتلئ خالل السنة، ینفخ الثوب كم�ا 

 وتقول: شراع السفینة وتحرك والدتھا رأسھا وھي تنظر إلیھا 

 !كبرتعجبا كم  -

مھ�ا أوعلى الرغم من تلوث یدي وال�دتھا ب�العجین، فإنھ�ا تق�بض علیھم�ا، وتحم�ل     
 عن األرض، وتدور بھا حول الغرفة. وتصرخ الوالدة مشفقة: قلیالً 

 سوف تجھدین نفسك. -

، أخ��ف م��ن حزم��ة لك��ن تانی��ا ال تش��اركھا ال��رأي. فق��د كان��ت وال��دتھا خفیف��ة ال��وزن
الت�ي (الج�دة) إلى ناني  كوالدتھا برفق، وتنظر كالھما بارتباالعشب الھش، وتنزل 

 تراقبھما من الباب وتقول: 



 لقد نسیتما كل شيء عن العجین. !أشد حماقة من أرانب الربیع، كالكما -

ن تانی�ا ھ�ي الت�ي تع�د مائ�دة الحفل�ة فھ�ي تعص�ر وبعد ھذا تبدأ األوقات الس�ارة، أل    
منھ عصیراً أبیض شبیھاً بعصیر الھندباء. وھ�ي بذور الخشخاش األسود، لتستخلص 

ت��روح وتغ��دو إل��ى مخ��زن المؤون��ة طیل��ة النھ��ار. وك��م یب��دو مخ��زن المؤون��ة مرعب��اً 
أحیاناً. وفي ھذا المخزن یتجمد جمی�ع الطع�ام المخ�زون ویفق�د ھیئت�ھ األص�لیة تمام�اً. 

ی��ب ویج��ب قطع��ھ بمنش��ار ص��غیر. أم��ا الحل ف��اللحم یتح��ول إل��ى ش��يء ش��بیھ بالص��خر،
فیتحول إلى شرائح ینبغي لتانیا أن تحزھا بالسكین إل�ى أن تتفت�ت إل�ى خی�وط رفیع�ة، 

ً دوتتغطى یدھا أثناء ذلك بغب�ار دقی�ق یح�اكي ال�راتینج. وھن�اك الخب�ز ال�ذي غ�  ا عتیق�ا
، وفاحت روائح الموت من مساماتھ. لكن تانیا تعلم أن�ھ م�ازال خمبیض اللون وقد شا

مخزوناً في غرفة المؤونة. وم�ا علیھ�ا إل�ى تقری�ب الخب�ز حیاً. فال شيء یموت مادام 
ح�اد واللحم إل�ى الن�ار حت�ى تعی�د إلیھم�ا الحی�اة، ف�اللحم یس�ترد طراوت�ھ ویف�رز س�ائالً 

 بالتنفس.والخبز یبدأ  ،یمسي كثیر الرغوة والحلیبالرائحة، 

منح�در، وإذ تنتھي الواجبات المنزلیة، تمضي تانیا إل�ى الغاب�ة متزلج�ة عل�ى جلی�د     
حت��ى تبل��غ بقع��ة ال یب��دو م��ن تح��ت ثلجھ��ا غی��ر نھای��ات أش��جار التن��وب الغض��ة، فیق��ع 

أوراقھا اإلبریة الشكل أشد زرق�ةً م�ن أوراق التن�وب  اختیارھا على تلك األشجار ألنّ 
حین یھرم. وعند ھذا تقصھا بسكین قاطعة، ثم تعلقھا على كتفھ�ا وتع�ود أدراجھ�ا إل�ى 

 الدار.

جرتھا الص��غیرة ف��وق منض��دة عالی��ة، ویل��ذ لھ��ا أن تل��وك ف��ي فمھ��ا وتق��یم تانی��ا ش��    
ج ھ�ذا الص�مغ وھ�و یعب�ق یقطرات الصمغ المترشحة فوق جذع الشجرة، وتنتشي ب�أر

 في أرجاء المنزل.

الزین�ة عل�ى الش�جرة، ب�ل تج�دل األوراق ال�زرق بخ�یط  لیقمن عادتھم تع نولم یك    
فض�ي ب�ین األغص�ان، وتظھ�ر النج�وم یتألأل في ضوء الشموع فیزحف النور الذھبي 

 الملونة وكأنھا تسبح ضمن ھاالت براقة. وال شيء سوى ذلك.

وی��ا ل��ھ م��ن ی��وم بھ��ج س��عید. س��وف تص��ل ص��دیقات تانی��ا وس��وف ترح��ب بھ��ن،     
للقل�ق، رامفون الذي استعارتھ من المستشفى. ول�یس م�ن داع ٍ غوستدیر والدتھا ابرة ال

ً یكون مختلف�اً عم�سن ھذا العید أل أیض�اً.  لزی�ارتھم وال�دھا ق�ادم ألن ،ا ك�ان علی�ھ دائم�ا
"لق��د جرح��ت  ورج��ت تانی��ا أن ی��أتي كولی��ا ك��ذلك. لك��ن ھ��ل س��یفعل؟ وح��دثت نفس��ھا:

.. كی��ف یمك��ن ." إن األنس��ان مخل��وق غری��بذل��ك؟ش��عوره م��رة أخ��رى. لم��اذا فعل��ت 
للفظتین، یتف�وه بھم�ا ول�د أحم�ق مث�ل فیلك�ا، أن تطف�ئ فرحت�ھ؟ تُوق�ف الكلم�ات الدافئ�ة 

" ال�ود؟ش�اعر من تت�دفق م�ن ف�ؤاده؟ تن�زل ال�ذراع الت�ي امت�دت لتعب�ر ع�ن أالتي تك�اد 



ب�أثر لمس�تھ. وح�ین أدار رأس�ھا ورنت إلى كتفھا حین أراح كولیا یده. لكنھا لم تش�عر 
قبھا، وف�ي ی�دھا تقری�ر ع�ن درج�ات ابنتھ�ا، ومس�تواھا الدراس�ي ل�م وجدت والدتھا ترا

مثلم��ا ك��ان ف��ي الس��ابق. لك��ن رأي األم ك��ان ق��د اس��تقر عل��ى تجن��ب إث��ارة  یع��د ممت��ازاً 
الموضوع في ذلك الیوم. وارتسم التفكیر على محیاھا، ح�ین مض�ت تح�دق بحن�ان ف 

ھن ال�ذي طالم�ا ھدھدت�ھ یوجھ ابنتھا، ولم تعد تشاھد غی�ر ذل�ك المخل�وق الص�غیر ال�وا
 على ركبتیھا في سالف أیامھا .

كانت أمھ�ا ترت�دي ثوبھ�ا الحری�ري األس�ود، وترف�ع رأس�ھا باس�تقامة تام�ة، وعل�ى     
و أح�ب أظھرھا تتھدل الخصالت المتألقة لشعرھا الكثیف. لم یك�ن ف�ي الوج�ود أجم�ل 

ت�نفخ عل�ى ن�دف ھكذا كان مجرى تفكیر تانیا. ومض�ت  !منھا. كیف ال یرى أبي ذلك؟
 قالت:ثوب والدتھا ثم  من القطن لحظتھا على

 سیكون أبي ھنا بعد قلیل. -
 نعم إني أتوقع حضوره. لقد دعوت نادیا أیضا. -

 ھتفت تانیا دون تفكیر:  

 تحضر.أتمنى أال  -
 لماذا یا تانیا ؟ -
 نریدھا.نحن ال  -
 الحمقاء؟لكن ما السبب أیتھا الفتاة  -

وبدالً من اإلجابة أمسكت والدتھا من خص�رھا، وش�رعت ت�دور بھ�ا ح�ول ش�جرة     
شعور بأن الكبار یخف�ون أفك�ارھم أحیان�ا تمام�اً مث�ل الص�غار. ول�م  وخامرھا التنوب.

 تتوقف عن اللف حول الغرفة إال حین بلغ سمعھا وقع أقدام في مدخل الدار.

 قالت والدتھا ضاحكة :    

 أبوك. وصلقد ل ،تانیان ھذا یا عكفي  -

 اندفعت تانیا نحو أحد أركان الغرفة وقالت وقد شحب لونھا :

 إنھ كولیا. -

، ي تنتم�ي إلی�ھذلكن القادمات كن ثالث فتیات من زمیالت تانیا في فصیل ال�رواد ال� 
ت وج�وھھن م�ن ش��دة وك�ان الص�قیع ق�د آذى عی�ونھن واحم�رّ  وتق�دمت لترح�ب بھ�ن.

 ائلة:متسلكن إحداھن بادرت  ،القر



 ھل یمكننا أن نرقص ھنا؟ -

 تانیا: فأجابتھا

 رامفون.غسوف أدیر ال ،بالطبع باستطاعتنا الیوم أن نفعل كل ما نشاء -

وراح ث�م وص�ل وال�د تانی�ا ومع�ھ نادی�ا.  وعال رنین الموسیقى وامتألت الدار ص�خباً.
زوجاً م�ن یضم ابنتھ إلى صدره مرة بعد أخرى، ویقدم إلیھا التھنئة. وقدمت لھا تانیا 

 الجزم ذات الفرو، ومعطفاً طویالً مطرزاً بالخرز. قالت والدة تانیا:

 وأین كولیا؟ -
 أجاب الوالد:

ذلك الولد العنید. لقد رفض مصاحبتنا قائالً إن لدیھ ھدی�ة خاص�ة ین�وي تق�دیمھا  -
  إلى تانیا بنفسھ.

ق��د بع��د ھ��ذا وص��ل فیلك��ا وأف��راد أس��رتھ، أب��وه وأم��ھ وإخوت��ھ الص��غار الثالث��ة. و
 حضروا إلى المدینة في زالجة تجرھا الكالب.

اصطف األوالد الثالثة بوجوھھم السمر أمام تانی�ا ف�ي ھیئ�ة ط�ابور، وانحن�وا لھ�ا     
ث��م أخ��رج ك��ل م��نھم، م��ن جیب��ھ من��دیالً مطوی��اً بعنای��ة،  مض��یفتھم؟ب��احترام. أل��م تك��ن 

ھ�م ت�دخن بك�ل ومسح بھ أنفھ. وراقبھم أبوھم مزھواً بحس�ن مس�لكھم، بینم�ا راح�ت أم
 تحت ضوء الشموع.ھدوء غلیونھا الدقیق المحلى بالنحاس الذي كان یتوھج 

وغم�رتھم تانی�ا ب�القبالت ومض�ت أثار األوالد الص�غار إعج�اب جمی�ع الحض�ور،     
ب��ین الح��ین واآلخ��ر تتلف��ت إل��ى وال��دتھا الت��ي ظل��ت تت��أبط ذراع نادی��ا وتالزمھ��ا طیل��ة 
المس��اء. وب��ذلت تانی��ا ع��دة مح��اوالت للتفری��ق بینھم��ا، فف��ي البدای��ة طلب��ت م��ن وال��دتھا 
مساعدتھا على إمساك معطف الفرو، ثم كان على الوال�دة معاون�ة ابنتھ�ا عل�ى اق�تالع 

جزمة. لكن الوالدة كانت في كل م�رة ترب�ت عل�ى كت�ف تانی�ا وھ�ي تبتس�م. ث�م تع�ود ال
إلى جان�ب نادی�ا لتواص�ل ح�دیثھا ال�ودي معھ�ا. ض�ج الض�یوف مط�البین بالموس�یقى. 

ن تعطي ظھرھا للجمیع ول�و لدقیق�ة واح�دة. أرامفون وقد سرھا غومضت تانیا نحو ال
 والموسیقى. واأللحانالمكان الغناء  فعمبرة ثم حركت األ

 كان الھم یعصف بقلبھا.  یكون؟ولم یأت كولیا. وتساءلت الفتاة: أین یمكن أن     

وانضم والدھا إل�ى الراقص�ین، وك�ان ف�ي ش�دة الم�رح، فعل�ت ض�حكات الص�غار م�ن 
 األخرى:تكرر المرة بعد  والدتھاومضت  ،حركاتھ الماجنة

 فقط انظري یا تانیا، انظري إلى والدك وھو یرقص. -



 یا ماما، إنھ یجید الرقص.نعم  -

لكن أفكارھا كان�ت ف�ي مك�ان آخ�ر. ووج�دت نفس�ھا غی�ر كانت تحدق في والدھا،     
مھتم��ة اطالق��اً ب��رقص وال��دھا، أو بف��رح الم��دعوین، وم��ع ذل��ك فقب��ل قلی��ل ك��ان قلبھ��ا 
یفیض حنواً ومرارة كلما فكرت بأبیھا. ما شأنھا یا ترى؟ لقد سیطر كولیا على جمیع 

 إنھم یحتفلون أیضاً بعید رأس السنة. زینیا؟في دار  یكون؟ین یمكن أن أفكارھا. أ

في ھذه اللحظة قطعت خواطر تانیا حین تش�ابكت ی�د فیلك�ا بأی�دي إخوت�ھ الثالث�ة،     
وبدأوا یرقصون. كانوا یتحركون بخفة في حلقة ظل�ت تتس�ع دون أن یرفع�وا أق�دامھم 

ناء عشیرتھم، ح�ین یس�مرون عل�ى عن األرض تقریبا. كانت تلك أحب رقصة عند أب
 رمال الشاطئ تحت ضوء القمر.

ون��زوال عن��د رغب��ة فیلك��ا وإخوت��ھ انض��مت تانی��ا إل��یھم وراح��ت ت��رقص. لكنھ��ا ل��م     
 بإعجاب:وھتف والدھا  ،عن اختالس النظر إلى الباب –طیلة الوقت  –تكف 

ال ری��ب أنن��ا س��ننعم بی��وم ممت��ع. تانی��ا، اطلب��ي م��ن وال��دتك ش��یئاً م��ن  !م��دھش  -
 الشراب. فعندي مفاجأة لك.

 قالت والدتھا :

 !الصغار ال یشربون البد أنك جننت أیھا الوالد. أنت تعلم أنّ  -
 لكن مجرد قطرة من الخمر لن تؤذیھم. ،أعلم أنھم ال یشربون -

 :مطالبینوردد الصغار 

 قطرة.مجرد  -

أحضرت ناني طبقاً واسعاً علیھ قنینة من الخمر المحل�ي. وج�اء بع�دھا فرول�وف.     
وھو شاب من جنود الجیش األحمر. یرتدي معطفاً من جلد الغ�نم. ویحم�ل بی�ده دل�واً. 

 وارتسمت على وجھھ تكشیرة عریضة.

 قال والد تانیا :     

 والد ما جلبنا لھم.اعرض على األ ،فرولوف أیھا العجوز -

خ��ائبین  ھ��رع الص��غار إل��ى ال��دلو ونظ��روا ف��ي داخلھ��ا. لك��نھم ارت��دوا إل��ى ال��وراء    
 وھتفوا:

 الثلج. ال یوجد ھنا غیر -



 قال فرولوف :
 األوالد.ال تتعجلوا أیھا  -

فعل��ت ھتاف��ات  األخ��رى،الت واح��دة بع��د اوم��د ی��ده ف��ي ال��ثلج وب��دأ یخ��رج برتق��
 ظھورھا.الفرح تبارك 

إذ ل�م  ،اع�ادوا البرتق�االت إل�ى موض�عھا ح�االَ وھرع الجمی�ع نح�و ال�دلو. لك�نھم 
یك��ن بالمس��تطاع امس��اكھا بالی��د. كان��ت ك��ل منھ��ا أش��د ب��رداً وص��البةً م��ن قطع��ة 

 طویالً.معدن دفنت في الصقیع أمداً 
 ضاحكاً:قال الوالد 

صبراً. ینبغي لنا قبل كل ش�يء إذاب�ة ال�ثلج ع�ن البرتق�ال. " صبراً أیھا الصغار  -
ص�دقوني." وأخ�ذ برتقال�ة ووض�عھا ف�ي ...تأكلوه. إن�ھ لذی�ذوبعد ذلك یمكنكم أن 

ماء بارد. وفي دقیقة واحدة اكتسى سطحھا بغش�اء رقی�ق م�ن ال�ثلج جعلھ�ا تب�دو 
شبیھة بالكرات الزجاجیة البراقة المعلقة عل�ى ش�جرة التن�وب، ث�م كس�ر الغط�اء 

البرتقال��ة الثلج��ي بس��كین. وم��ن ب��ین القط��ع المفتت��ة لل��ثلج ال��ذائب ف��ي ی��ده. أطل��ت 
جھ��ا غ��ریبین ومدھش��ین ف��ي ھ��ذه األص��قاع الش��مالیة یرأالم��دورة، وب��دا لونھ��ا و

وحین حصل األخ األصغر لفیلكا على برتقالة كاملة لنفسھ وقف یح�دق  ،الباردة
ن یأكلھا. أما فیلكا فأخذ برتقالتھ وق�دمھا لوال�ده. فق�ال الص�یاد أخائفاً فیھا بدھشة 

 ن یبدو علیھ أثر الدھشة:أون وھو ینظر إلى الثمرة الغریبة د
أنت الذي تأكلھا ألن أصدقاءك أعطوھا لك. وھي لن تؤذی�ك ول�و كان�ت أص�غر  -

حجم��اً لحس��بتھا ثم��رة علی��ق، واس��تعملتھا لص��قل غلی��وني النحاس��ي الجدی��د ألن��ھ 
وأبع�د البرتقال�ة عن�ھ. ك�ان كبی�ر الس�ن وال یعب�أ ب�أي  یصدأ بسرعة في الصقیع.

 ھ. نبات ینمو خارج غابات وطن

ألنھ شاء أن یتقاسمھا مع تانیا. وكان یقاس�مھا  جاكیتھوضع فیلكا البرتقالة في جیب 
 ،عسل النح�ل الوحش�ي ،كل شيء. الجذور الحلوة التي كان یحصل علیھا في الغابة

لكن تانیا لم تك�ن ف�ي المك�ان. أی�ن ، وبالطبع "عصیر النمل " ،لحاء شجر الزیزفون
 بھا؟ ترى ما ،لى محیاھا طیلة المساءلقد كان الحزن مرتسماً ع ؟ذھبت

ألقى فیلكا نظرة عل�ى الغرف�ة المج�اورة فوج�دھا مظلم�ة وق�د تكدس�ت المع�اطف     
وح��ین دخ��ل المط��بخ رآھ��ا وھ��ي تم��ر م��ن  عل��ى الف��رش. لك��ن تانی��ا ل��م تك��ن ھن��اك.

ث��م ب��دأت تش��د أش��رطة الص��الون إل��ى الب��اب الخ��ارجي وق��د ارت��دت معطفھ��ا الف��رو، 
، ووق���ف خلفھ���ا، لیمن���ع الحاض���رین م���ن بھ���دوء .تراج���ع فیلك���ا جزمتھ���ا الجدی���دة.

 مشاھدتھا وھي تغادر الدار.



ك��ان الھ��واء ف��ي الخ��ارج یھ��ب مرتفع��اً ع��ن األرض دونم��ا اتج��اه ویتح��ول إل��ى     
یب�اً ب�ین س�حاب ئتسبح ف�ي الس�ماء الش�فافة، وأط�ل قم�ر ب�ارد ص�غیر ك فیفةسحب خ

 دافئة.نفاس أكان شبیھا بزجاج نفثتھ 

ن یسمع أحد وقع قدمیھا. وانھم�رت ن�دف أسارت تانیا بحذر فوق الجلید. خشیة     
الثلج فوق كتفیھا ووجھھا، ومسحت شعرھا بأصابعھا. ثم اندفعت عبر الشارع إل�ى 

 منزل زینیا الذي كان مغموراً من جمیع جوانبھ بركام الثلج.

خالل النوافذ. ث�م  ن تحدق منأوجلست القرفصاء على الجلید مترددة إذ خجلت     
 تسلقت كومة من الثلج وجثمت فوقھا، وھكذا صار مستوى بصرھا موازیا للنافذة.

كان الوھج الصادر من الشموع المتقدة فوق ش�جرة التن�وب ض�بابیاً أب�یض مث�ل     
والد یروح�ون ویغ�دون، وكان�ت ظاللھ�م تجت�از نور القمر. وح�ول الش�جرة ك�ان األ

 فیخیل إلیھا أنھا ترى كولیا في كل شخص. زجاجال خالل عیون تانیا المحدقة

. كانت الظالل تس�بح عب�ر نھا مضت في بحثھاكوالتھب وجھھا من لذع البرد، ل    
ك�ان  ،النافذة وكأنھا تبحر في مملكة مائی�ة مظلم�ة. ول�م یثب�ت بینھ�ا غی�ر ظ�ل واح�د

ل. ذلك شبح سمكة ضخمة ذات ذیل متدٍل إلى أسفل. وھو أشد دكنة م�ن بقی�ة الظ�ال
 ھو اآلخر وراح یتلو في حركة صاعدة ھابطة.الشبح ثم تحرك 

ارتعب��ت تانی��ا وفك��رت م��اذا یمك��ن ان یك��ون ھ��ذا الش��يء؟ وح��ین جمع��ت ش��تات     
ة الذھبی��ة الت��ي تحفظھ��ا زینی��ا ف��ي كنھ��ا الس��مأوه، الب��د أ" مت��ذكرة:أفكارھ��ا قال��ت 

 „.الدورق على حافة النافذة 

ل��دورق، فاختف��ت الس��مكة وتالش��ى المنظ��ر وامت��دت ذراع��ان س��مراوان نح��و ا    
 ً  .السحري الذي سلب لب تانیا إذ كان ظھر أحدھم قد ظلل النافذة كلیا

                                              * 
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كان�ت وال�دتھا ق�د بعد لیلة رأس السنة، ع�ادت األم�ور إل�ى مجاریھ�ا، و              
إلى المستشفى، لكن حت�ى ھ�ذا، ل�م یك�در ص�فوھا. ك�ان فؤادھ�ا یطف�ح غادرت الدار 

 سروراً ونفسھا راضیة. وأحست بأنھا تكاد تطیر.

إن زینی�ا  أح�ب؟أم أنن�ي  العطل�ة؟أھ�ي  ھك�ذا؟أش�عر وسألت نفسھا ما الذي یجعلن�ي 
تتحدث عن الحب دائماً وبال حی�اء أیض�اً، حس�ن، ل�یس م�ن ب�أس أن أع�رف الح�ب. 

كولی��ا ف��ي الحف��ل ب��الرغم م��ن ك��ل ش��يء. وس��أذھب إل��ى حلب��ة والی��وم س��أراقص 
ال�ثلج، وأراقبھم�ا. ف�إذا  مالتزحلق، ولن أقف ف�ي طریقھم�ا أب�داً. س�أختبئ خل�ف رك�ا

ارتخى أحد أشرطة قبقاب�ھ فس�وف أخ�رج إلیھم�ا وأش�ده ل�ھ بی�دي ھ�ذه. نع�م ذل�ك م�ا 
 سأفعلھ.

فط��ار وكان��ت عیناھ��ا تتابع��ت ھ��ذه األفك��ار ف��ي رأس تانی��ا عن��د تناولھ��ا طع��ام اإل    
 تبرقان. وبدت كل حركة من حركاتھا، وكأنھا تجربة جدیدة بھیجة.

وأخرجت قبق�اب الت�زلج، وربط�ت أش�رطتھ، ث�م ق�ذفت بقطع�ة م�ن الحل�وى إل�ى     
 (النمر). وأمرتھ أن یتبعھا.

لك�ن تق�دم الس�ن أفق�د الكل�ب رھاف�ة  حثیث�اً، بحث (النم�ر) ع�ن الحل�وى ف�ي ال�ثلج    
ت��رك الحل��وى یائس��اً م��ن العث��ور علیھ��ا، وتب��ع تانی��ا وھ��و ی��دري أن  الح��س، ل��ذلك

 تضحیتھ ھذه ال جدوى منھا.

 قضت تانیا ساعة كاملة عند الحلبة مختبئةً ومعھا (النمر). لكنھا لم تش�اھد أح�داً     
على اإلطالق. على أنھ�ا انتبھ�ت فج�أةً إل�ى م�ا یح�دث أمامھ�ا ف�ي النھ�ر. كان�ت ثم�ة 

ً عالمة تنذر بخطر ق�اد ف�وق األش�جار ماس�ةً  م. فم�ن بعی�د ھب�ت ال�ریح تزح�ف عالی�ا
 الشواطئ مساً خفیفاً، وراحت تجرف الثلوج من الصخور وھي تصفر.

وإذ ل��م تج��د تانی��ا فائ��دة م��ن البق��اء ف��ي حلب��ة الت��زلج ع��ادت أدراجھ��ا و (النم��ر)     
 خلفھا. 

اھدا كولی�ا لكنھما ما كادا یبلغ�ان أعل�ى الطری�ق خل�ف أك�واخ الص�یادین حت�ى ش�    
ف��وق المن��اطق الثلجی��ة الت��ي س��قلتھا  قوكان��ت زینی��ا مع��ھ، وھ��و یعینھ��ا عل��ى االن��زال

 ً  وكان بید كل منھما قبقاب التزلج. ،أقدام أوالد الصیادین فلم یعد السیر علیھا ممكنا



س��لكت تانی��ا ش��ارعاً فرعی��اً واختب��أت خل��ف أح��د ال��دور بع��د ان غ��رزت قبق��اب     
 التزلج في كومة من الجلید. وأقعى النمر بجانبھا ومضى یحدق في وجھھا، محاوالً 

 ن یفھم ما كان یجري.أ

النم�ر وب�دأت مخالب�ھ  وتش�نجومر بھما كولیا دون أن یراھا. ول�م تتح�رك تانی�ا.     
ووبخ�ھ ض�میره ة عظام ال�دجاج الت�ي ع�وده كولی�ا أن یق�دمھا ل�ھ تھتز إذ تذكر رائح

عل�ى الخ��داع. فان�دفع یج��ري نابح�اً. وأتج��ھ یج�ري إل��ى كولی�ا ال��ذي اس�تدار بس��رعة 
 وقال متعجباً : 

 أنت ھنا أیھا النمر؟ وأین تانیا ؟ -

ن أكانت تانیا موج�ودة أیض�ا. فق�د خرج�ت م�ن خل�ف الج�دران ووقف�ت أمام�ھ. بع�د 
غی��ر مج��ٍد. ك��ان وجھھ��ا ف��ي مث��ل ل��ون القرم��ز. ول��م یك��ن االحم��رار  االختب��اءص��ار 

 الشرقیة التي كانت تھب عالیاً منذ الصباح. عائداً إلى الریاح

 قالت آمرة:

 تعال ھنا أیھا النمر. -
 تقدم كولیا إلیھا وقال :

 بینما تصورتك مع فیلكا تشاھدین حفل الموسیقى. ،لقد كنت تتزلجین إذن -

وھي تشیح بوجھھا، وحاولت عبثاً أن تتحدث بلھج�ة رس�میة، وقفت تانیا بال حراك 
 لكن صوتھا خانھا حین قالت :

ل��م أك��ن أتزحل��ق، أال ت��رى أن��ي ال أحم��ل القبق��اب. أم��ا ع��ن فیلك��ا ونفس��ي ف��نحن  -
 ذاھبان سویة إلى الحفل بالفعل.

 نظر كولیا إلیھا، ولما لم یجد في یدھا القبقاب قال :

 ھنا أیھا النمر.تعال نعم إنك لصادقة، حسن.  -

 بھ:لكنھا صرخت 

 ال تتحرك أیھا النمر. -

ن رأس��ھ ك��ان ملیئ��اً ب��ذكریات عظ��ام ال��دجاج الش��ھیة ألب��ث الكل��ب ف��ي مكان��ھ رغ��م     
وجثم بجانب تانیا. ولعلھ ك�ان یح�اول العث�ور عل�ى مخ�رج م�ن ورطت�ھ. وفج�أة ان�دفع 

وأس��رعت تانی��ا  مس��ألة عاجل��ة تھم��ھ ھ��و. -فیم��ا یب��دو -إل��ى الطری��ق الج��انبي مت��ذكراً 
 خلفھ، وھي تحاول جاھدة أال تنظر خلفھا .



وقال��ت مخاطب��ة نفس��ھا: "ل��ن أختب��ئ بع��د الی��وم م��ن كولی��ا خل��ف المن��ازل أو وراء     
 أكوام الثلج، ولن أشد لھ أشرطة قبقابھ. إن كل ذلك عبث ال طائل تحتھ."

التفكیر في كولی�ا.  بكاملھا ما تزال أمام تانیا. وعزمت على أال تعاودكانت الحیاة     
 بھ؟ان تمسح حتى ذكراه من خاطرھا. ألم یكن لدیھا مباھج أحلى من عبء التفكیر 

لقد كانت قبل عھد قصیر تعرف مب�اھج بس�یطة كثی�رة، ك�ان منھ�ا ص�ید الس�لمون     
في النھر، وكان منھا الوقوف جنباً إلى جنب مع األصدقاء والجمیع یص�یحون الس�مع 

بد أن فیلكا ما زال حتى الس�اعة ینتظرھ�ا ف�ي المدرس�ة، أم�ا بقی�ة إلى بوق الحوالة. ال
األصدقاء فھم بالتأكید محتش�دون عن�د البواب�ة. وك�م ك�ان یس�رھا التح�دیق فیم�ا حولھ�ا 

ن یشغل بالھا ھم، وك�م تأمل�ت المدین�ة الت�ي ول�دت فیھ�ا، المدین�ة أبكسل وتراخ، دون 
 عادة.مصدراً من مصادر الس –في حد ذاتھا  –التي كانت 

لكنھ��ا كان��ت أنیس��ة بجبالھ��ا وغاباتھ��ا الداكن��ة  –مثلھ��ا ھ��ي  –لق��د كان��ت ص��غیرة     
أعالي الفضاء وھي تحدق فیھا مفتون�ة في الدائمة الخضرة. ففي الربیع تحلق النسور 

 . الش�تاء. ولیس�ت جمی�عالب�ارد.بجمالھا. وتحتفظ المدینة بجمالھا حتى في ھذا الفصل 
، وبعض البنایات الحدیث�ة ق�د ش�یدت والمدرسةمباني بلدتھا من الخشب بل إن الجسر 

ی�دوي  والنھ�اربالحجر. وھناك عدة ش�وارع عریض�ة، داخلی�ة وخارجی�ة. وف�ي اللی�ل 
قاذف��ة ب��دخانھا، ال��ذي یتك��ور وھ��ي ت��دور لمك��ائن واآلالت ف��ي ج��وف الغاب��ة ص��وت ا

ارات ف��ي الش��وارع. وللس��یارات ملتف��اً ف��وق ذرى أش��جار األرز، وتش��تد حرك��ة الس��ی
أم��ا ، س��ائقھا ایقافھ�ا ح�ین ی�روم الجلی��د االن��زالق عل�ىسالس�ل م�ن حدی��د، تمنعھ�ا م�ن 

 یضر، لكنھ یھبط على كل حال، ولیس ثمة سبیل لمنعھ. ال ینفع وال الثلج الزلق ف

ن ت��رى معظ��م الطلب��ة أوبلغ��ت تانی��ا مدرس��تھا فوج��دت البواب��ة مفتوح��ةً، وادھش��ھا     
م��ن أن ی��دخلون إلیھ��ا. ك��انوا یج��رون مس��رعین  ات یغ��ادرون المدرس��ة ب��دالً والطالب��

 وحین یصلون إلیھا یرددون بضع كلمات لم تستطع أول األمر أن تفھم مضمونھا.

 كانوا یصرخون:     

 لن یكون ھناك أیة حفلة موسیقیة. اإلعصار!اإلعصار قادم،  -

 بیوتھم.ى ورأت اآلباء واألمھات یصطحبون صغارھم عائدین بھم إل

 وخرجت الكسندرا ایفانوفنا، ومعھا أصغر تلمیذة وأصغر تلمیذ في المدرسة.

ألقت تانیا نظرة على ما حولھا، ثم رفعت بصرھا إلى السماء التي كانت منش�قة     
إل��ى نص��فین، أح��دھما أزرق والث��اني أس��ود وك��ان القس��م األس��ود یب��دو مث��ل ج��دار 



فق�د ك�ان یرف�رف ف�ي الھ�واء مستقیم سمیك. أما العل�م المرف�وع ف�وق ب�رج المراقب�ة 
 باستقامة وكانھ وتر مشدود.

كان��ت العاص��فة الثلجی��ة تتح��رك ف��وق المدین��ة لكنھ��ا م��ا ت��زال مرتفع��ة ول��م تم��س     
وضعت تانیا أصابعھا ف�وق عینیھ�ا، وم�ن خاللھ�ا مض�ت تح�دق ف�ي ، واألرض بعد

وحدثت نفسھا وقد اس�تولى علیھ�ا  تمة وظالماً في كل لحظة.السماء، كانت تزداد ع
ف�ي الخ�ارج عن�د  وزینی�اقلق شدید:"سیكون اإلعصار ھنا في أیة دقیقة، بینما كولی�ا 

 وصرخت ألكسندرا ایفانوفنا: ،النھر"

ع�ودي إل�ى منزل�ك ی�ا تانی�ا واطلب�ي إل�ى ك�ل م�ن  ،إن إعصاراً یھب على البل�دة -
 قائلة:لكن تانیا أجابتھا ، لكتقابلین في طریقك أن یفعل ذ

ود ان أق��دم إلی��ك المس��اعدة. دعین��ي أوص��ل الفت��اة أإن��ي ال أخش��ى اإلعص��ار، و -
 منزلھا.الصغیرة إلى 

 النھر. بعیدة. عندإنھا تسكن في منطقة  -
 البأس بذلك إني أعرف المنزل. -
 حسن جداً إذن، یمكنك ان تأخذیھا معك. سأصطحب الول�د الص�غیر إل�ى منزل�ھ. -

 الخوف:شيء من وأضافت ب
 عودي إلى منزلك بعد ذلك بسرعة. -

وسارت تانیا بالصغیرة حتى بیتھا، وبعد ان سلمتھا بید أمھ�ا، اس�تدارت تبح�ث ع�ن 
حلب�ة الت�زلج وھ�و یرت�دي قبق�اب كولیا، وحین بلغتھ وجدتھ جالس�اً یائس�ا عن�د حاف�ة 

بعد أن التوت قدمھ ولم یعد قادرا على المش�ي. حاول�ت ان تح�ذره م�ن ق�رب  التزلج
 بعناد:قال ھبوب العاصفة، ف

-  ً م�ن عواص�فكم العتی�دة. وإذا كن�ت ق�د ظنن�ت أن�ي خف�ت م�ن نھ�ركم،  لست خائفا
القطیط فذلك شأنك، ویمكنك أن تفكري كما تحبین. ب�ل یمكن�ك  انقاذ وجبنت عن

 ت خائفة.إذا كن وتعودياآلن أن تتركیني 
كال لست بخائفة من العاصفة، ولكنني قلقة علیك إني أعرف مدى الخطر. ول�ن  -

 أتركك. 

قالت ھذا وجلست على الجلید بجانبھ، ومضت تحدق في وجھ�ھ بحن�ان ل�م تح�اول     
 إخفاءه ھذه المرة. كان وجھھا ینم عن شدة القلق.

 أحنى كولیا رأسھ وقال :    



كان یجب أن أكون اآلن في البیت. فقد وعت باب�ا ب�أني س�أعود مبك�راً. وھ�و ال  -
 بمكاني.یعلم 

 مضت تانیا تكرر :  

 أصنع؟ماذا یمكنني أن  -

ك�ان الكل�ب واقف�اً  مفك�رةً...وشرعت تنظر إلى النمر وصرفت نظرھا عن كولیا.     
لری��اح. وفج��أة ی��رتعش م��ن قم��ة رأس��ھ إل��ى أس��فل رجلی��ھ ف��ي ال��ثلج الت��ي ت��دور بندف��ھ ا

 قفزت على قدمیھا. كان على وجھھا تعبیر جدید من األمل.

وزحفت السماء ھابطةً فوق الجبال، وتعلقت مثل الدخان في الودیان. وبدأ السواد     
 ی�اح ل�م تك�ن ق�د وص�لتریقترب من المنح�درات روی�داً روی�داً. لك�ن الق�وة العظم�ى لل

 تعلن عن نفسھا.، ولم تھطل الثلوج بعد. كانت العاصفة بعد

 وقالت تانیا :    

مازلن��ا نمل��ك الوق��ت. إن ل��دى فیلك��ا مجموع��ة م��ن الك��الب. وأن��ا أحس��ن قیادتھ��ا.  -
س��وف أذھ��ب ألحض��رھا. وربم��ا نجحن��ا ف��ي مس��عانا قب��ل انفج��ار اإلعص��ار. 
انتظرني ھنا. وسآخذك آمناً إل�ى الوال�د ف�ي البی�ت. ال تخ�ف، س�وف یبق�ى النم�ر 

 معك ولن یتركك.

تانی�ا (النم�ر) عل�ى كوم�ة م�ن ال�ثلج، وأعطت�ھ ی�دھا لیلعقھ�ا. ث�م انص��رفت  أجلس�ت    
حی��ث ش��رعت ال��ریح تض��رب الثل��وج، وتھ��ز فبق��ى مكان��ھ، یح��دق بترق��ب ف��ي األف��ق 

 الغابات فوق الجبال.

ج��رت تانی��ا ورأس��ھا محن��ي إل��ى أس��فل، وجس��دھا یش��ق ال��ریح ش��قاً وراح��ت تقط��ع     
جمیع��اً ق�د أغلق�ت ماع��دا بواب�ة فیلك�ا ال��ذي  الش�ارع المغم�ور ب��الثلوج. كان�ت البواب�ات

وصل تواً مع أبیھ في الزالجة التي تجرھا الكالب. ورأتھ تانیا واقفاً في م�دخل ال�دار 
نھ تراجع مذھوالً حین وجد تانی�ا واقف�ةً بجانب�ھ وھ�ي تلھ�ث. كیزیل الثلج عن قبقابھ. ل

ة عن��د البواب��ة. كان��ت الك��الب م��ا ت��زال مش��دودة إل��ى الزالج��ة. وق��د رق��دت ف��ي الس��اح
 وكان السوط ملقى على األرض بقربھا.

 اختطفت تانیا السوط ثم استوت جالسة فوق الزالجة فارتعب فیلكا وصرخ :    

 خطرة.احذري، إن الكالب  تانیا؟ماذا تصنعین یا  -



أعلم أعلم ذلك یا فیلكا یا عزیزي. ولكني مضطرة إلى إعادة كولیا ألھل�ھ ح�االً.  -
ء تزلجھ على الجلید، وسوف أعید إلیك الكالب رأس�اً. لیس�ت قدمھ أثنا لقد رضَّ 

 الشقة بعیدة، وسأتخذ طریق النھر .

ولوحت بالسوط صائحةً بالكالب بلھجة قبائ�ل الش�مال. وبأس�رع م�ن لم�ح البص�ر     
 وثب الكالب مجتازة البوابة إلى الخارج.

ش��ارع كان��ت وعن��دما اس��تطاع فیلك��ا أن یض��ع قبقاب��ھ ف��ي قدم��ھ، ویج��ري إل��ى ال    
 الزالجة قد ابتعدت لكنھ ركض خلفھا صائحا ألعلى صوتھ :

 ھناك إعصار قادم. أین تذھبین ؟ انتظریني. -

لك��ن ھتافات��ھ ل��م تبل��غ أذن��ي تانی��ا الت��ي كان��ت حینئ��ذ مس��تویةً ف��وق المزلج��ة، وق��د     
ت ساقاھا مثل صیاد حقیقي، ورفعت السوط وھ�ي عل�ى أت�م اس�تعداد، ومض�ت جانفر

 صوتھا.بدربة ومھارة، فتنصاع ألوامرھا رغم عدم اعتیادھا على  تحث الكالب

وقف فیلكا في موضعھ فض�ربت الری�اح كتفی�ھ وق�ذفت ب�ھ عل�ى األرض. لكن�ھ ل�م     
یستدر راجعاً وإنم�ا ج�ثم بقبقاب�ھ عل�ى ال�ثلج، وراح یفك�ر ف�ي ال�ذي ح�دث، وف�ي تانی�ا 

 طریقاً یؤدي إلى المعسكر، والریح تضرب وجھھ.  وفجأة وثب متخذاً وفي نفسھ. 

وف��ي أثن��اء ذل��ك وص��لت المزلج��ة بتانی��ا إل��ى الحلب��ة، فغ��رزت الس��وط بق��وة ب��ین     
 ت.أبكراتھا، وأوقفتھا قرب كولیا. وفي الحال تمددت الكالب على الثلج وھد

اه وقف كولی�ا عل�ى قدمی�ھ مترنح�اً، وابتس�م رغ�م األل�م ف�ي رجل�ھ، وب�دأ عل�ى محی�    
السرور إذ كانت ھذه ھي المرة األولى التي یشاھد فیھا مزلجة تجرھا الك�الب. وق�ال 
وھ��و ینظ��ر إل��ى المزلج��ة الخفیف��ة وإل��ى الك��الب ذوات ال��ذیول القص��ار ح��ین راح��ت 

 تلمس الثلج :

كم�ا لم تكن تلك فكرة ردیئة. إن ھذه الكالب غی�ر شرس�ة وال تب�دو ش�دیدة الق�وة  -
 عادي.ادعى فیلكا. ثم إن حجمھا 

غی��ر أن تانی��ا الت��ي خب��رت الك��الب، وأدرك��ت مق��دار شراس��تھا، وعرف��ت مش��قة     
ض�بطھا، لبث�ت واقف�ة عن�د المزلج�ة عل�ى أھب�ة االس�تعداد، ول�م تت�رك مكانھ�ا إال م�رة 

عانت كولیا على الجلوس في المزلجة. بعد ذلك رفعت النمر الذي ك�ان أواحدة، حین 
ثب��ت إل��ى المزلج��ة، وھ��ي تج��أر ص��ارخةً یرتع��د م��ن الب��رد، وض��متھ إل��ى ص��درھا وو

بالكالب أن تبدأ مسیرتھا. كانت تتص�رف بثق�ة تام�ة. وت�تفحص الطری�ق ال�ذي غط�اه 



الثلج بحذر وانتباه، لكنھا حالما تلتفت إلى كولیا تفقد كل ش�جاعتھا، ویتض�رج وجھھ�ا 
 حیاء.

الثلج، أھ��دابھما ب�� ابیض��تش��جاعة تانی��ا، وح��دق ف��ي العین��ین اللت��ین لكولی��ا  وذھ��ل    
وتألقت فیھما نظرة متلھفة. وشعر بأن كیانھا كلھ یعبر عن شيء غریب جدی�د تمام�ا. 

ف��ي مزلج��ة خفیف��ة یس��حبھا فری��ق م��ن أن ك��ال منھم��ا ق��د ُول��د م��ن جدی��د  لق��د خی��ل إلی��ھ
 الكالب المتوحشة وھي تجري بھما إلى أرض بعیدة مجھولة لم یسمع بھا من قبل.

وتشبث بمعطفھا لیمنع نفسھ م�ن الس�قوط م�ن المزلج�ة. وھج�م اإلعص�ار واجت�اح     
الطریق، وتقدم الجدار األسود فأخمد كل ما تبقى من نور، ومضى یعص�ف كالرع�د، 
ت أذن��ا تانی��ا، وفیم��ا ھ��ي ك��ذلك، الح لعینیھ��ا ش��بح حص��ان یع��دو بجن��ون ف��ي  وُص��مَّ

الجدار السمیك الھ�ادر ول�م تس�تطع  الطریق باتجاھھما، وكأنھ یحاول انتزاع نفسھ من
أن ترى الراكب في العرب�ة الت�ي یجرھ�ا الحص�ان، ولكنھ�ا أحس�ت فج�أة ب�أن الك�الب 
تنحرف بعنف عن خط سیرھا، وص�رخت ص�رخة تح�ذیر مخیف�ة، ول�م یع�رف كولی�ا 
ما الذي جعلھا تصرخ ذلك الصراخ الوحشي. لكن تانیا كانت تعرف جی�داً. وذل�ك أن 

 سیطرتھا. الكالب لم تعد تحت

كل قوتھ�ا ف�ي عض�الت ذراعھ�ا ورفعت السوط كما یرفع الرمح الثقیل ووضعت     
ورمت السوط على األرض فانغرز عمیق�اً ف�ي ال�ثلج وانكس�ر. ث�م التفت�ت إل�ى كولی�ا، 

 فأفزعتھ نظرة الرعب المرتسمة على وجھھا وسمع صرختھا :

 أمسكني بقوة. -

وعن��د ھ��ذا رفع��ت النم��ر عالی��اً ف��وق رأس��ھا، وق��ذفت ب��ھ إل��ى الطری��ق، فس��قط ف��ي    
الثل��وج، وھ��و یع��وي محتج��اً. لكن��ھ فھ��م بع��د ذل��ك م��ا ی��راد من��ھ، فوث��ب یس��ابق فری��ق 
الكالب وینبحھا بشدة. وأنطلق كالسھم أمامھا وكأنھ یس�تعجل ق�دره ھ�و. وعن�دما راغ 

 اسة.عن الطریق اندفعت الكالب تعدو في إثره بشر

) ك�ان یخ�وض ثل�ج الحق�ل وثب�اً، یا نم�ري الحبی�ب ..وبكت تانیا (یا كلبي المسكین    
وربم��ا ك��ان یلع��ن الح��ظ عل��ى س��اقیھ ھث��اً ط��وراً. الفیغ��وص فی��ھ ت��ارةً، ویخ��رج من��ھ 

الواھن�ة. لكن�ھ یح�ب ھ�ذه الفت�اة فق�د لع�ب معھ�ا من�ذ ك�ان  ورقبتھ الطویل�ة القصیرتین،
الحی��اة ل��م تك��ن عادل��ة. إذ ران��ت علی��ھ الش��یخوخة،  ج��رواً وق��د كب��را س��ویةً، غی��ر أن
 وبقیت سیدتھ في مستھل الصبا. 

وج��ثم مجھ��داً عل��ى ال��ثلج، وأنتظ��ر الم��وت وس��معت تانی��ا عوی��ل كلبھ��ا، وخشخش��ة     
حلقھ، وفرقعة أنیاب الكالب التي غطت حتى على عصف الریح، فأمسكت بالمزلج�ة 



لى ف�ي الھ�واء محدث�ةً ض�جة عظیم�ة ث�م بید متشنجة لكن المزلجة انقذفت فجأة إلى أع
 سقطت على األرض مقلوبة.

قبضت تانیا على إحدى البكرات، وومض�ت الس�ماء بب�رق خ�اطف فعمی�ت لحظ�ة     
ثلج�ي، فانقطع�ا ولھم�ا ھس�یس  ؤالكل�ب بالمزلج�ة، بنت� الل�ذان یربط�انوتعلق الح�بالن 

إلى األمام متغلغل�ة انطلقت تعدو شبیھ بفحیح األفعى: وإذ وجدت الكالب نفسھا حرةً، 
 العاصفة.في أعماق 

تانیا المتمددة قرب المزلجة، وكولیا الذي رم�ى نفس�ھ عل�ى  األرض:رقد الثالثة على 
 األرض، والنمر الذي تمزق بلعومھ، واتجھت عیناه المیتتان إلى السماء.

كان كل شيء ساكناً عدى الثلج الذي ظل یصفر، والریح التي مازالت تھدر ف�وق     
 ھر.الن

ول من یثب على قدمیھ، فوقفت وعدلت المزلجة ثم انحنت إل�ى األرض أوكانت تانیا 
لمساعدة كولیا. كانت حركاتھا سریعة وواثقة وقویة كشأنھا دائماً. ولم تفقدھا الس�قطة 

 صوابھا، وبدأت تمسح الثلج عن وجھھا بھدوء وكأن شیئاً لم یقع. 

 غیر أن رجل كولیا انثنت من تحتھ.

 صوتھ:بدا الخوف على  قال وقد

 لقد ضعنا. أي ذنب جنیُت یا تانیا ؟ -

وامتألت عیناه بالدموع سرعان ما جم�دت ف�وق أھداب�ھ. وض�عف جس�ده وك�اد أن     
 یھوي إلى األرض لوال إسناد تانیا التي ھتفت صائحة:

یا عزیزي إننا لن نم�وت، وس�ف نك�ون بخی�ر. ك�ل م�ا علین�ا أال نبق�ى ف�ي  كولیا -
ویجب أن نواصل الحركة. ھل یمكنك أن تسمعني  نتجمد...مكان واحد حتى ال 

 یا كولیا؟ 

 ب�ذراعھا فوقف�ا، وأحاطت�ھ وراحت تبذل كل طاقتھ�ا إلقناع�ھ ب�الوقوف عل�ى قدمی�ھ    
اتھ�ا الثلجی�ة، وأص�یبت أذن�ا ك�ل منھم�ا وكأنھما متعانقان، وحجبتھما العاص�فة ب�ین طی

 وسحبت تانیا العربة بقدمیھا. فصرخ كولیا : بالصم من ھدیرھا الراعد.

 لن أدعك تجریني. لسُت طفالً. !ال ال  -

وش��رع یق��اوم لی��تخلص م��ن قبض��تھا. لك��ن تانی��ا أمس��كت برقبت��ھ فتالمس��ت خ��داھما    
ةً بع�د اخ�رى، رغ�م أن ك�ل الباردتان، ومضت تتضرع إلیھ مرددةً الكلم�ات ذاتھ�ا م�ر



لفظة كانت تقتضي مجھوداً كبی�راً ألن الری�اح كان�ت تطم�س ك�ل ص�وت یخ�رج  م�ن 
 بین شفتیھا. وراحت تكرر:

�ل ی�ا كولی�ا.  - سوف نصل إلى ھناك. سنوفق إلى ذلك. إن المسافة غیر بعی�دة عِجّ
 یجب أال نضیع دقیقة واحدة.

تانی�ا وجھ�ھ م�ن ال�ثلج بوش�احھا. وأخیراً رضخ وأخذ مكانھ من المزلجة. ونظف�ت     
وتفحص��ت كفی��ھ وأحكم��ت ش��د قفازی��ھ علیھم��ا. ث��م امس��كت بط��رف الحب��ل المقط��وع 

 وبدأت تسیر إلى األمام متعثرةً، وھي تسحب المزلجة خلفھا .

نحوھا في كتل س�دت الطری�ق، اكوام الوفر المتراكم الثلج وتقدمت  ھطولوتزاید     
ةً إل�ى أس�فل إذ ك�ان علیھ�ا أن تتق�دم مھم�ا یح�دث. لكنھا استمرت تسیر  وتتعثر منحنی

وكافحت الضباب المتكور الذي صار یلتصق بثیابھا وكأنھ غالف نبت�ة متس�لقة. ك�ان 
وبین الحین والح�ین كان�ت تتوق�ف لتع�ود للمزلج�ة، ، الجو حالكاً والھواء مشبعاً بالثلج

تجب�ره عل�ى التمش�ي وتھز كولیا لتجعلھ یقف على قدمیھ، متجاھلةً أنات�ھ وتوس�التھ، و
 بضع خطوات. كانت تلھث وقد تقطعت انفاسھا وابتل وجھھا وتغطت ثیابھ�ا بالجلی�د.

 . إذ اختفى كل شيءوالسماءولم یبق لدیھا أیة فكرة عن موقع البلدة، أو شاطئ النھر 
بعد أن ابتلعھ الضباب، لكنھا ظلت تغذ السیر، غافلةً عن الزمان. ورأسھا م�نحٍن إل�ى 

اھا تتلمسان الطری�ق. وب�دا الع�رق یتص�بب م�ن ظھرھ�ا وكأنھ�ا ف�ي ذروة أسفل. وقدم
 الصیف. وفجأة اخترق العاصفة طلقة بندقیة.

خلعت تانیا قبع�ة الف�رو ووقف�ت تتس�مع ث�م ھرع�ت إل�ى جان�ب كولی�ا وراح�ت تح�اول 
إال أن صیحاتھا لم تعل�و  ،نھا كانت تصرخ بأعلى صوتھاأاقناعھ على الوقوف، ومع 

 على خشخشة رقائق الثلج وسألتھ :

 ھل سمعت یا كولیا ؟ إنھا بندقیة المعسكر. البّد أنھم یبحثون عنا -

 قد بدأ یزحف إلى أعضائھ جمیعاً. أحنى كولیا رأسھ بفتور إذ كان الخدر

عزمت تانیا عل�ى ت�رك المزلج�ة، فتق�دمت م�ن كولی�ا، ولف�ت ذراع�ھ ح�ول رقبتھ�ا     
نم��ا أحاط��ت خص��ره ب��ذراعھا ھ��ي وب��دأت تس��حبھ، مجب��رةً إی��اه عل��ى تحری��ك قدم��ھ. بی

عل�ى م�ن األول�ى، ورّن أواستدارا إلى الیس�ار، فبلغ�ت مس�معیھما طلق�ة أخ�رى كان�ت 
 صداھا فوق النھر.

وتقدمت تانی�ا إل�ى األم�ام وھ�ي ت�دافع ال�ریح، وتب�ارك قابلی�ة رئتیھ�ا اللت�ین تحملت�ا     
ضغط العاصفة، وبقیتا تعمالن رغم كل شيء. وتھنئ ساقیھا اللتین حملتاھ�ا ك�ل ھ�ذا 
الوقت، وعل�ى ق�درة ذراعیھ�ا اللت�ین وفقت�ا إل�ى إمس�اك ص�دیقھا بك�ل ثب�ات. لك�ن ب�ین 



مبھم، إذ تحس بانھا وحیدة تماماً في عالم شاسع من الحین واآلخر كان یعاودھا فزع 
 الریح والثلج.

وف���ي ھ���ذه األثن���اء ك���ان ح���رس الح���دود یتجھ���ون م���زلجین نحوھم���ا، مخت���رقین     
، وی�ربط ب�ین مس�احة واس�عةلى عمنتشرةً  العاصفة. كانوا یتحركون في سلسلة مغلقة

 وھكذا واجھوا العاصفة دونما خوف. أفرادھا حبل طویل.

د الق�وا الض�باب الكثی�ف، والكت�ل الثلجی�ة، والری�اح الب�اردة ذاتھ�ا. لك�ن الرج�ال لق    
وبالت��دریج اقترب��وا إل��ى  ن یھ��دروا طاق��اتھم.أتغلب��وا عل��ى تل��ك المش��اق بس��ھولة، دون 

المكان ال�ذي وص�لت إلی�ھ تانی�ا. لك�ن أح�دا م�نھم ل�م یرھ�ا، وال رأتھ�م ھ�ي حت�ى ح�ین 
نھ��ا تواج�ھ اإلعص��ار وح��دھا، أتعلم�ھ ن��ت كاك�انوا عل��ى م�دى خط��وتین منھ�ا. ك��ل م�ا 

 ً بذراعھا. كانت قطرات الع�رق المترش�حة عل�ى محیاھ�ا تتح�ول  وكولیا یتعلق مترنحا
حاالً إلى جلید وفقدت ك�ل قواھ�ا، وكان�ت ك�ل عص�فة ری�اح ت�دحرجھا عل�ى األرض، 

 وفي كل مرة تقوم من موضعھا مستمیتةً لتعاود المسیر.

بیھ بالحب��ل فتعلق��ت ب��ھ، وھ��ي تحس��بھ م��ن حب��ال وفج��أة اص��طدم مرفقھ��ا بش��يء ش��    
لكنھا حین تلمستھ لم تستطع ان تكتم صرخة المراكب المتجمدة عند الشاطئ القریب. 

وبص��ورة غی��ر متوقع��ة لمس��ت أص��ابعھا معط��ف  االس��تغاثة الت��ي ن��دت عل��ى ش��فتیھا.
         أبیھا. لم تكن ثمة عالمة مرئیة تبشرھا بوجوده.

، لك�ن قلبھ�ا الحن�ون ال�ذي ظ�ل تبین�ھ أعماھما ال�ثلج ل�م تعیناھ�ا عل�ىألن عینیھا اللتین 
م، ھ��ذه البجانبھ��ا ف��ي ھ��ذا الض��باب، ھ��ذا الظ��ط��ویالً أخبرھ��ا بأن��ھ موج��ود ھن��ا ینش��ده 

 الصحراء الباردة التي ھددتھا بالموت والفناء وھتفت :

 !بابا  !بابا  -

 وجاءھا الجواب :

 أنا ھنا. -

لذي ش�وھھ األل�م واإلعی�اء، ودفع�ت كولی�ا نح�و وغمرت الدموع وجھھا المرھق ا    
 أبیھا وھي تنتحب عالیاً. وقالت :

 إنھ حي. -

 وارتمت عند ركبتي والدھا ومسحت علیھا جبینھا.    



 ارتاح�اوجثم الوالد على الثلج وخلع معطف�ھ الس�میك ولف�ھ ح�ول الص�غیرین الل�ذین    
 على صدره. 

حباً. كان وجھھ ال�ذي أفس�ده الح�زن مث�ل إنھ ھو اآلخر یبدو منت أصابھ؟ترى ماذا     
تانی��ا مب��تال بال��دموع. أكان��ت دموع��ا أم ھ��و ال��ثلج ال��ذي ب��دأ ی��ذوب تح��ت قبعت��ھ وج��ھ 

 بإیجاز:قال  الدافئة؟

 !فیلكا ھو الذي أخبرنا -

 رددت تانیا ھاتفة :  

 !فیلكا...فیلكا -

وتجمع الرج�ال ح�ول الكولونی�ل وص�غیریھ ث�م ھ�زَّ الوال�د الحب�ل. وف�ي الح�ال ب�دأ     
رجال الجیش بالتقدم الواحد بع�د اآلخ�ر خ�ارجین م�ن اإلعص�ار مث�ل غمام�ات ب�یض 

 من الثلج. كانوا بأجمعھم یقبضون على الحبل بقوة، ولم یتركوه لحظة واحدة .

غطتھ العاصفة بالثلج من أعلى رأسھ وكان آخر من ظھر منھم : (فرولون) الذي     
 حتى أخمص قدمیھ. قال : 

 لقد عثرنا علیھما. أخبرتكم اننا البد أن نعثر علیھما. -

 وسمعت طلقة أخیرة من المعسكر.   

                                            * 
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انط���وى الی���وم ال���ذي ربح���ت فی���ھ تانی���ا معرك���ة الحی���اة ض���د العاص���فة               
الی��وم ال��ذي قاتل��ت فی��ھ ببس��الة فانتص��رت انتص��اراً مزدوج��اً. إذ كس��ب واإلعص��ار، 

والدھا قلبھا حین وجد الطریق إلیھ بدون أن یھدیھ إلیھ أحد. وكان أن عاد الدفء إلى 
 القلب الحائر الحزین.

 وران ت ال��ریح لتك��ف ع��ن الھب��وب إل��ى أم��د طوی��ل.وف��ي فج��ر الی��وم الت��الي تغی��ر    
 السكون على النھر والجبال وعلى عالم تانیا بكاملھ. فقد كنست الریاح ندف الثلج من
أشجار السرو والصنوبر، وعادت الدكنة إلى الغابات من جدید. ومع خم�ود العاص�فة 

ة أو أم��اكن ھ��دأت نف��س تانی��ا، ول��م تع��د نظراتھ��ا تس��رح بعی��داً بحث��اً ع��ن مش��اھد جدی��د
 مجھولة.

فمن��ع م��ن مغ��ادرة المن��زل حت��ى  وت��أذى وج��ھ كولی��ا وأذن��اه ب��البرد أثن��اء اإلعص��ار    
 لكن تانیا وفیلكا كانا یعودانھ یومیاً وكثیراً ما تغدیا معھ. ،یسترد عافیتھ

ولم تعد مشاركتھا أسرة والدھا الغداء فرضاً قاسیاً مثلما في السابق، ذلك أن أباھا     
غی��ر أس��لوبھ معھ��ا أثن��اء الطع��ام إذ تركھ��ا تأك��ل ك��ل م��ا تش��اء. ك��ذلك خفف��ت تانی��ا م��ن 

 مبالغتھا في الترحیب بھا عند الباب. وبدا حتى الخبز أشھى طعماً مما كان.

( نط��اق) وال��دھا المط��روح دائم��اً عل��ى األریك��ة. إذ ك��ذلك تغی��ر ش��عور تانی��ا نح��و     
 صار من رأیھا اآلن أن تلبسھ على خصرھا كلما زارت والدھا.

إنھا لم تذق أبدا مثل ھذه السعادة. لكّن أیام العطل ال تدوم، ومن�ذ أی�ام ع�ادت تانی�ا     
 إلى دوامھا المدرسي.

ب، وقب��ل أن تخل��ع كان��ت تح��ب أن تت��أبط كتبھ��ا، وت��رفض اس��تعمال محفظ��ة كت��    
 معطفھا في غرفة المعاطف كانت ترمي كتبھا على المنضدة تحت المرآة الكبیرة.

وفي ھ�ذا الی�وم رم�ت بكتبھ�ا عل�ى المنض�دة كالع�ادة ث�م نظ�رت إل�ى الم�رآة. وھ�و     
ش��يء طالم��ا تجنبت��ھ. ألن ھ��ذه كان��ت ذات الم��رآة الت��ي عاقبتھ��ا ك��ل تل��ك العقوب��ة ذات 

 مرة.

تحدق في وجھھا أو عینیھ�ا اللت�ین كان�ت تط�وف ف�ي أعماقھم�ا ظ�الل لكن تانیا لم     
رقیقة، وإنما راحت تنظر نحو شيء ال عالقة لھ بنفس�ھا. كان�ت تنظ�ر إل�ى حش�د م�ن 

 الطالبات والطالب الذین أعطوا ظھورھم إلى المرآة.

 قالت زینیا التي كانت أقربھم إلى الحائط :      



 ھذا.ینبغي أن تطرد من زمرتنا من أجل  -

 أید الولد السمین الذي وصل إلى البلدة مع كولیا في نفس الیوم قولھا.   

 وردد:

 نعم یجب طردھا . -

ول��م تع��رف تانی��ا م��ن ھ��ي المقص��ودة بھ��ذه الكلم��ات، ول��م تح��اول االنض��مام إل��ى     
زمالئھا إال بعد دقائق. وعندئذ تنبھت إلى الجریدة المحلیة الت�ي ك�ان الطلب�ة یش�یرون 

 لت :إلیھا. وسأ

 ھناك؟ماذا  -

وحین سمع األحداث صوتھا استداروا ملتفتین إلیھ�ا، لك�نھم ع�ادوا وأش�احوا عنھ�ا     
ن یتفوھوا بحرف واحد. ولما كانت تانیا تلمیذة محبوبة بین زمیالتھا أبوجوھھم دون 

 وزمالئھا فإن ذلك المسلك الغریب أثار دھشتھا وصرخت :

 ماذا یعني ھذا؟

 ولم یجبھا أحد.

 عینیھا إلى الصحیفة وشرعت تقرأ:فرفعت 

 -المدرسیة: الحیاة 

) حدث أمر مشین، اذ بلغنا أن الطالب�ة تانی�ا س�ابانیفا التلمی�ذة ف�ي 2في المدرسة رقم (
الفصل السابع صحبت زمیلھا كولیا سابا نیف أثناء االعصار األخی�ر، وركب�ا مزلج�ة 

ال��ى قض��اء بقی��ة أی��ام العطل��ة ف��ي  ك��الب وكان��ت النتیج��ة أن اض��طر كولی��التجرھ��ا ا
الفراش. كذلك تأذت أصابع تلمیذ آخر في الفصل ذاتھ، وھو فیلكا بیلویوبیس�كي ال�ذي 

رة ول��ده. وق��د ق��ام ح��رس الح��دود بإنق��اذ مغ��امذھ��ب إل��ى المعس��كر لیبل��غ وال��د كولی��ا ب
 الحدثین. ترى ماذا جرى لعقلیة منظمة الجوالة والھیئة التدریبیة. حتى یفس�ح المج�ال

 لحدوث مثل ھذه المخالفة السمجة للنظام؟

 رددت تانیا بصوت مبحوح:

 ماذا یعني ھذا؟ -

 ال فیلكا الذي وقف بكل استقامة.إوتلفتت حولھا فلم تر بجانبھا 



وفجأة عرفت م�ا یعنی�ھ ذل�ك. لق�د أدرك�ت أن الری�اح الب�اردة یمكنھ�ا أن تھ�ب م�ن ك�ل 
ذ ال�ى أدف�أ بی�ت، وتخ�بط ب�ك الج�دران، وتنف� تتخلل أس�مكصوب وأن باستطاعتھا أن 

 األرض.

وتدلت ذراعھا الى جانبیھا، وانزلق معطفھا من كتفیھا الى األرض. فلم تنحن لترفعھ 
 وإنما ھمست:

 لیس في ھذه المزاعم ذرة واحدة من الصدق یا فیلكا. -

 أجاب فیلكا ھامساً وھو یریھا أصبعھ المربوطة:

 قطعا ال؟ -
 -وأضاف:  -
كیف خطرت لھ�م تل�ك األفك�ار الس�خیفة؟ لك�ن أص�غي إنھا ال تؤلمني أبدا. ترى  -

 أرجوك أن تصغي الي...تانیا. ليّ إ
كان��ت ش��فتاھا ق��د انفرجت��ا، وتالحق��ت أنفاس��ھا، وب��دت كأنھ��ا تش��ق طریقھ��ا ف��ي  -

 ً ً  أعنف عاصفة، فلم تعد تمیز شیئا  وقالت: ،أو ترى شیئا
 ماذا سیحل بي اآلن؟ -

دة عن المكان، باحثة عن الح�ل وضغطت على رأسھا بكلتا یدیھا، وبدأت تجري مبتع
 والعزاء في الحركة العنیفة كما ھو دأبھا.

راح��ت تقط��ع المم��ر بخط��وات واس��عة مثلم��ا یفع��ل الن��ائم ف��ي احالم��ھ. ك��ان كتفھ��ا  مث��
یرتطم بالجدار، وھي تمضي مسرعة بین الصغار، الذین راحوا یفرون من طریقھا، 

 وھم یولولون.

ً  مع�ھ، اجت�ازت رج�الً وحین بلغت ركن الممر، وانحرف�ت      راح یش�یر إلیھ�ا ، مس�نا
نھ كان مدیر المدرسة، إال أنھا لم تلق إلیھ تحیة الصباح. ونظر أبطرف عصاه. ومع 

س��تارخوفیش إلیھ��ا الش��یخ بأس��ى وھ��ز رأس��ھ. ث��م ألق��ى نظ��رة عل��ى (أریس��تاروخ اری
 اریستارخون ) مدرس التاریخ الذي قال :

نعم تلك ھي الفتاة. ولست بآسف أبداً على الخب�ر ال�ذي أبلغت�ھ للجری�دة ع�ن تل�ك  -
سارت تانیا في الممر، وكان خفقان قلبھا المض�طرب أعل�ى ف�ي أذنیھ�ا  الحادثة.

وم��ا للنكب��ات  تفع��ل؟م��ن ص��خب الص��غار ال��ذین یلعب��ون. م��اذا ك��ان علیھ��ا أن 
" ول�م یخط�ر ص�دقائي؟أ" أی�ن ذھ�ب جمی�ع  نفس�ھا:وقالت تسائل  دوماً؟تالحقھا 

 منھم.لھا أنھا ھي التي كانت تفر 
                                     * 
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لم یشغل بال فیلكا سوى الوسیلة التي تمكن�ھ م�ن مس�اعدة تانی�ا ف�ي المحن�ة             
التي تجتازھا، لكنھ ل�م یج�د ف�ي مس�لكھ أو مس�لك زمالئ�ھ ف�ي ذل�ك الی�وم م�ا یمك�ن أن 

 یعود علیھا بالنفع.

كان أول ما خطر لھ أن یندفع خلف تانی�ا ف�ي المم�ر، لكن�ھ حینم�ا رأى اریس�تارخ     
ر تفكی��ره. الم��رتفعتین، ومظھ��ره الھ��ادئ، ویدی��ھ الط��ویلتین غیّ�� اریس��تارخوف بكتفی��ھ

لكن��ھ ل��م ی��ر ف��ي غرف��ة المع��اطف م��ا ی��ریح نفس��ھ، فاألح��داث م��ازالوا  ،وع��اد أدراج��ھ
أن كت�ب  إل�ى ذل�ك الح�ظ فیلك�ا باإلض�افةمتجمعین عند الجریدة المعلقة على الح�ائط، 

لیھ��ا وال��دھا. ك��ان تانی��ا مطروح��ة عل��ى األرض، ق��رب المعط��ف الف��رو ال��ذي أھ��داه إ
 والف�روالتالمیذ ق�د داس�وه بأق�دامھم غی�ر ع�ابثین بالزخ�ارف الت�ي علی�ھ، وال ب�الجوخ 

 اللذین یزینانھ.

ق��ال فیلك��ا، ال��ذي ك��ان م��ن عادت��ھ أحیان��اً أن یغ��رق ف��ي التفكی��ر، مح��دثاً نفس��ھ ب��أن     
 ا ل�مالمقاتلین الق�دامى والمعاص�رین أیض�ا، بخ�وذاتھم المرص�عة بالنجم�ات الحم�ر، أذ

ن أیتوقع��وا االنتص��ار عل��ى أع��دائھم و نیتع��اونوا فیم��ا بی��نھم أثن��اء الزح��ف، ف��إنھم ل��
أص��دقاءك إذا ك��انوا ال یت��ذكرونك إال إذا كن��ت حاض��راً، وینس��ونك حالم��ا تمض��ي ف��ي 
رحلة، فإنك لن تأمل مطلقاً ان تھتدي إلى طریق العودة، وأن الص�یاد إذا فق�د س�الحھ 

لھ فیھا، ویسألھ عم�ا إذا وج�ده، فإن�ھ ل�ن بل رجل یقاوبأ في الغابة، ولم یستطع أن یثق
 یستطیع، وھو المنفرد، أن ینام قریر العین في الغابة.

لكن�ھ أفل�ح ف�ي  ص�ابعھ،لتراب بین حشد التالمی�ذ، فداس�وا أوثنى فیلكا ركبتھ فوق ا    
مسك بمعطفھا وبدأ یسحبھ من تحت األقدام بك�ل طاقت�ھ. عل�ى أن أجمع كتب تانیا، ثم 

ذل��ك ل��م یك��ن بالعم��ل الس��ھل، إذ كان��ت جزمت��ان م��ن اللب��اد، ق��د ثبتت��ا فوق��ھ، ورفض��تا 
 ً . كان��ت الجزمت��ان عائ��دتین للول��د الس��مین ال��ذي واح��داً  التح��رك ع��ن موض��عھما أنج��ا

 طالما أساءت تانیا بھ الظن، والذي وقف اآلن یصرخ بكولیا :

عنھ�ا ینبغ�ي أن سأكرره آالف الم�رات. نع�م س�وف أفع�ل. وإن تانی�ا الت�ي ت�دافع  -
 تطرد من زمرتنا.

 

 



 

نظ��ر كولی��ا إلی��ھ بص��مت. كان��ت قبعت��ھ الف��رو ال ت��زال عل��ى راس��ھ. ووجھ��ھ ش��دید     
 ھامساً:ثم قال  ،وكان الغضب یحبس أنفاسھ ،الشحوب

ق�ل كلم��ة أخ�رى عنھ��ا، لت�رى كی��ف ألتقط�ك مث��ل الج�رو م��ن رقبت�ك. وأطرح��ك  -
 ضاحكاً:بعیداً. ولن أبالي لسمنتك، قال الولد السمین وھو یقھقھ 

ً  تحملن��ي؟تس��تطیع أن  أن��كأتحس��ب  - أن��ت ال ت��تمكن م��ن زحزحت��ي ع��ن ...عجب��ا
 الموضع.

 ً ً قول��ھف��ي  وك��ان محق��ا اجزاً م��ن بع��د مرض��ھ. ك��ان ع�� ، ألن كولی��ا ال��ذي م��ازال ض��عیفا
ورف��ع الس��مین قبض��تھ وح��اول أن یلك��م كولی��ا. لك��ّن فیلك��ا الج��اثم عل��ى  ،تحقی��ق وعی��ده

األرض. نب��ذ أفك��اره للحظ��ة. ث��م س��دد ی��ده الش��دیدة الق��وة م��ن م��ادة تس��لق األش��جار، 
وض��رب الس��مین بط��رف راحت��ھ. تح��ت ركبت��ھ مباش��رةً. ف��انبطح ھ��ذا عل��ى األرض 

 متمدداً.

 ،لكم�ة الموجھ�ة نح�و كولی�ا، أس�رع ف�التقط معط�ف تانی�االواذ دفع بھ�ذه الطریق�ة.     
علقھ على المشجب. وحالما أنج�ز ھ�ذین ال�واجبین  ،ن نفض التراب عنھ بعنایةأوبعد 

الھ��امین ش��رع ف��ي أداء الواج��ب الثال��ث. وس��ار إل��ى الفت��ى الس��مین وج��ره م��ن كتفی��ھ 
لمش�دودة برب�اط وا، ثم رفع أصابعھ التي آذاھ�ا الب�رد ،لیعینھ على الوقوف على قدمیھ

 :بالقول وھزھا في وجھھ مھدداً  ،قذر

لك�ن ال یمك�ن أن تص�بح رج�ال ً ول�و لم�رة  ،إنك غریب عن بلدنا وعن مدرس�تنا -
ن�ي س�أجعلك رج�الً حت�ى ول�و ك�ان ذل�ك آخ�ر م�ا إواحدة ؟ ص�دقني إذا قل�ت ل�ك 

 أقوم بھ.

ً وما كاد یكمل عبارت�ھ حت�ى رأى م�درس الت�اریخ اریس�تارخ اریس�تارخوف وا      قف�ا
كان�ت ذراع�ا الم�درس مت�دلیتین إل�ى أس�فل. دون أن على مقربة منھم. وللمرة األولى 

تمتدا إلى مسافة كبیرة وكان بصحبتھ كوستیا، قائ�د الجوال�ة الش�اب، وم�دیر المدرس�ة 
 وھو رجل متقدم في السن ومحبوب بین التالمیذ. 

 قال مدرس التاریخ اریستارخ اریستارخوف بصوت أجش :    

 وأرسلوھا إلي. ،ابحثوا عن تانیا سابانیفا حاالً  -

وخف�ض الثالث�ة  ،ثم نظر كالمھا في وجھ كولی�ا، تبادل الفتى السمین وفیلكا النظر    
 واحد:لو بصوت اوق ،لم یعد لدیھم أیة رغبة في القتال أو الخصامأبصارھم إذ 



اریس�تارخ لسنا نعرف أین ھي. إذ لم نرھا في أي مكان. فكیف نرسلھا إلی�ك ی�ا  -
وس�اروا ف�ي ص�ف واح�د عب�ر  ،اریستارخوفیتش وتأبط كل منھم ذراع ص�احبھ

 المفضلة:وینشدون اغنیتھم  ،وھم یسدون الطریق ،الممر
 " كونوا شجعان أیھا االصدقاء  -

 وكونوا منفردین " . .  إلخ                                         

اعات الصباح. لكن االغنیة باتت على لبث األوالد یترنمون بأغنیتھم بقیة س    
ان علیھم الصمت أثناء الدرس رشفاھھم حین انتھى الدوام ولم یبدو لتانیا أثر. و

 قالم من أیدیھم. كان كل منھم قد غرق في أفكاره الخاصة.األخیر، وسقطت األ

وظھر القلق  ،كذلك بدت عالئم التفكیر وانشغال البال على الكسندرا ایفانوفنا    
النجمة الصغیرة على ثوبھا ومضت تعدل وقامت  ،ءاى محیاھا الجمیل الوضعل

تقریباً  انتھىتناشد تالمذتھا بین حین وآخر : أین تانیا وأین ذھبت؟ إن الدوام قد 
أن  كاألوالد؟ ال شأال یمكننا العثور علیھا أیھا  ،و في البیتأولیس ثمة أثر لھا ھنا 

 فیكم عدداً من أصدقائھا ألیس كذلك؟  

حین تنتھي الدروس تمسي المدرسة الساكنة الخالیة مكاناً غریباً، إذ ینقطع     
الضجیج فجأة مثلما یتوقف المطر فجأة فوق الغابة. تاركاً أوراق الحور في ارتعاش 

وساد تحت ثقل قطرات الماء. بینما یكون السكون قد تسلل إلى أشجار الصنوبر. 
 مكان.الصمت في كل 

ذرع الدھلیز  أما ھذا الیوم فإن وقع الخطى لم ینقطع أبداً إذا استمر الصغار في    
 ذھاباً وإیاباً. وقال كولیا لفیلكا :

 ربما ذھبت إلى النھر مرة أخرى. -

وقال فیلكا لنفسھ: "أو ربما وقفت تبكي في الغابة الصغیرة كما فعلت في ذلك الیوم 
 ة المدرسة افترقا." وعند بواب

وجرى كولیا إلى حلبة التزحلق، ومضى یقطع المنحدر متعثراً بالثلوج التي تغطیھ. 
 الجبال.وفقد النھر مظھره بعد أن تراكم الثلج في كل مكان. وتوھج الجلید فوق 

وھتف كولیا منادیاً باسم تانیا مرةً وثانیة وثالثة دون جدوى. لم یكن لدى النھر     
 الذي یغشي األبصار.غیر بریقھ 

وفي الجانب اآلخر من البلدة وقف فیلكا عند حافة الغابة التي اختفى ذات یوم     
قادر  أنكفھو خفیف حتى لتظن  ،خلف أخشابھا لقد كان الثلج یومئذ في بدایة ھطولھ



أما اآلن فالثلج قد تراكم على أشجار  ،على حملھ وحمل الغابة معھ على راحة یدیك
ثنى أغصانھا ومال بھا نحو األرض. لكن فیلكا ظل منادیاً باسم تانیا.  الصنوبر حتى

الرتمى على  ،ولو أنھ سمع رداً على نداءاتھ حتى ولو كان ذاك صدى صوتھ
وھكذا ترك فیلكا الغابة.  ،األرض بین االدغال وبكى. لكن السكوت لم یعكره شيء
وتسلل  ،خرى بكولیاأى مرة ورجع وھو یتعثر بركام الثلج. وعند بوابة المدرسة التق

والذا بركن مظلم منعزل وتبادال نظرة قلق وجزع.  ،االثنان إلى غرفة المعاطف
 فیلكا:اءل سوت

 ن نفعل اآلن؟أماذا ینبغي لنا  -

وفجأة طرق سمعھما صوت نحیب خافت صادر من المكان الذي وضع فیھ     
     ا!!الموقد، فبادرا إلى المكان وھما یھتفان: تانی الحارس حطب

لكنھا لم تكن غیر زینیا التي اخفت وجھھا في الحائط، وجذبھا فیلكا م�ن كتفیھ�ا لی�دیر 
 وجھھا نحوه ویسألھا: ماذا یبكیك؟

 ھمست زینیا بصوت حزین: ربما...ربما ماتت!!

عاد كونیا الذي لم ینبس بحرف إلى مكانھ المنعزل وجلس فوق األرض مسنداً رأس�ھ 
 إلى ركبتیھ.

ك، كان��ت تانی��ا راق��دة ف��ي غرف��ة یض��ع فیھ��ا الجوال��ة حاج��اتھم، وتق��ع ف��ي ف��ي اثن��اء ذل��
 الطابق العلوي. كان الجمیع قد نسوا ھذه الغرفة.

رقدت تانیا وسط البیارق ولوحات العرض حیث تدلت اللوحات الفنی�ة بص�ورة مائل�ة 
عل��ى الج��دران، وكأنھ��ا طی��ور عل��ى وش��ك التحلی��ق. وانتش��رت الطب��ول عل��ى قواع��د 

وثبتت األبواق اللماعة عل�ى الحیط�ان بالمس�امیر. كان�ت تل�ك أم�الك الجول�ة، النوافذ، 
 عالم من مواد الصخب، التي راحت تطل على تانیا من كل زاویة متفرجة علیھا!

ووقف��ت فت��اة ص��غیرة ف��ي المم��ر خ��ارج المخ��زن، وھ��ي تض��رب الطب��ل المت��دلي م��ن 
 ب.رقبتھا وقد ثبتت بصرھا على العودین في یدیھا. كانت تتدر

ورن قرع الطب�ل ف�ي أرج�اء المم�ر. وكأنم�ا اس�تجاب األح�داث لندائ�ھ، ف�ارتقوا الس�لم 
واحداً تلو اآلخر، یتق�دمھم كولی�ا وفیلك�ا وزینی�ا ث�م الفت�ى الس�مین ذي الخط�ى الثقیل�ة، 

 وفي اعقابھم جاء كوستیا قائد الجوالة، والكسندرا ایفانوفا التي كانت تتحدث ھمساً.

 منتظراً اآلخرین ثم قال: تریث كولیا عند الباب



 ھذه غرفة خالیة، ویمكننا عقد اجتماعنا فیھا.

ودفع الباب ودخ�ل دون أن ینظ�ر حول�ھ، ورغ�م أن�ھ ل�م یف�تش ع�ن تانی�ا بعینی�ھ إال أن 
قلبھ وعقلھ كانا مشغولین بھا، وذلك ألن أفكاره كانت دائما تنصرف إلیھا. ولم یتوق�ع 

عل��ى الس��جادة الس��میكة الت��ي تس��تعمل للقف��ز أن یج��دھا ھن��ا، وح��ین أبص��رھا وه نائم��ة 
الع��الي، وق��ف مكان��ھ مبھوت��اً. وح��رك ش��فتیھ ینادیھ��ا، لكن��ھ عج��ز ع��ن النط��ق، وجل��س 
القرفصاء بجانبھا ل�یمس كتفیھ�ا، لكن�ھ ل�م یفع�ل، كان�ت غارق�ة ف�ي الن�وم وال�دموع م�ا 

 زالت تبلل أھدابھا!

مض��وا یح��دقون ف��ي تانی��ا، إل��یھم إش��ارة تنبی��ھ، فوقف��وا ووالتف��ت نح��و اآلخ��رین مش��یراً 
 وھمست زینیا: دعوھا نائمة، وال یمسسھا أحد!

لم تكن زینی�ا خسیس�ة ف�ي أعماقھ�ا، عل�ى ال�رغم م�ن أن عبارتھ�ا: "أل�م أق�ل ل�ك ذل�ك" 
 ردفت زینیا قائلة :أما جلبت الدموع إلى عیني تانیا. وكثیراً 

ن��ا كولی��ا أال یمكنن��ا عق��د اجتماعن��ا دونھ��ا؟ لق��د عرفن��ا م��ا ج��رى، بع��د أن أخبر -
 بالحقیقة كلھا. 

وتفرس��ت ف��ي وج��وھم متفحص��ةً، وإذ وج��دت أن فك��رت الكس��ندرا ایفانوفن��ا لحظ��ة     
 وقالت:الدافع كان نبیالً، غطت شفتیھا بیدھا لتخفي االبتسامة التي ارتسمت علیھا 

 ن ذلك ممكناً، وأنا واثقة من أن كوستیا یؤیدني.ظأ -

عھدت�ھ، ك�انوا جمیع�اً متفق�ین عل�ى تجنی�ب  تفحص كوستیا وجوه الطلبة ال�ذین ف�ي    
 تانیا آالم جدیدة. قال :

النظام أوالً. لكن ھ�ذ حال�ة خاص�ة. وم�ن الممك�ن االس�تثناء. وباس�تطاعتنا اتخ�اذ  -
 أي قرار مادام یحظى بموافقة الجمیع.

 أومأ كولیا إلى فیلكا وقال :  

ني سأقتلھا إذا ل�م أرجوك أن تؤدي لي معروفاً. اذھب إلى تلك الفتاة، وقل لھا بأ -
 تكف عن التطبیل.

أحنى فیلكا رأسھ وغادر الغرف�ة. ومض�ى إل�ى الفت�اة الص�غیرة فض�ربھا ب�ین كتفیھ�ا   
 لھا:وقال  ،ضربةً خفیفة، لكنھا كانت كافیة لخلخلة توازنھا

وھا أن�ت تثی�رین م�ن الض�جیج م�ا یكف�ي إلیق�اظ الع�الم  ھناك!إن شخصا ما ینام  -
 الحیاء؟ة من كلھ، ألیس لدیك ذرة واحد



وبعد ھذا سار الجمیع في رتل فردي منظم على أطراف األصابع، وفي الم�ؤخرة     
 الطبل!سارت الفتاة الصغیرة. وقد جمدت في الھواء یدھا التي تحمل عصى 

                                                    * 
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تانی���ا بع���د انص���راف التالمی���ذ، وع���ادت وح���دھا إل���ى البی���ت، اس���تیقظت               
 ورافقتھا السماء الوردیة حتى الباب، وأنعشھا الھواء النقي وأزاح الھم ع�ن ص�درھا،

ن تس��بب لھ��ا ألكن��ھ ل��م ی��رح ض��میرھا المثق��ل. كی��ف س��تخبر وال��دتھا بم��ا ح��دث، دون 
 األلم؟

أثار ذلك غضبھا. ولم تس�أل لكن والدتھا كانت في الخارج، وللمرة األولى في حیاتھا 
ناني ع�ن الش�اي أو العش�اء. وإنم�ا ارتم�ت عل�ى الف�راش بكام�ل ثیابھ�ا وح�ذائھا وھ�و 

 وحدثت نفسھا:، شيء ال تتسامح فیھ والدتھا أبداً 

وماذا یكون؟ لسُت أُبالي. إني ل�م أخط�ئ، ول�یس ذنب�ي أن تنقل�ب األم�ور ض�دي  -
وإن��ي ب��ال أخ��وات او إخ��وة، وإنن��ي أعاق��ب عل��ى ذن��ب ل��م الص��ورة، عل��ى ھ��ذه 

أرتكبھ، وان ناني امرأة مسنة، وإن لیس ثم�ة مخل�وق أس�تطیع التح�دث إلی�ھ ف�ي 
إنھ��ا غلط��ة أم��ي. ولم��اذا  وح��دي؟دائم��ا  دائم��ا؟لم��اذا أن��ا منف��ردة  كل��ھ..المن��زل 
 البد من سبب. أبي؟ھجرھا 

دون أن تش�عل الن�ور، وال ت�دري  ولبثت تانیا مضطجعة على الفراش أمداً ط�ویالً     
لتثب م�ن فراش�ھا ح�ال كیف غلبھا النعاس فنامت، إذ كان في نیتھا أن تبقى مستیقظةً 

 سماعھا وقع خطى والدتھا.

وھّز أح�دھم كتفھ�ا فتململ�ت، كان�ت الغرف�ة مض�اءة، وب�ین األش�كال المعتم�ة الت�ي     
حن�ي فوقھ�ا، وق�د ارتس�مت رأتھا من خالل عینیھا المتعبتین، لحظ�ت وال�دتھا وھ�ي تن

على محیاھا ظالل حزن خفي، وفي عینیھا نظرة ص�ارمة. وخی�ل إل�ى تانی�ا فج�أة أن 
 والدتھا ترفع یدھا لتضربھا. فصرخت واستوت جالسة.

 عبست والدتھا وتساءلت :    

  قومي من رقدتكھیا  مراراً؟ألم أمنعك من ذلك  بثیابك؟لم تنامین  -

ھا ل��م تك��ن تفك��ر ف��ي مخالفتھ��ا البس��یطة تل��ك، وإنم��ا ف��ي لك��ن تانی��ا أدرك��ت ان وال��دت   
 موضوع آخر. 

 :األمورددت 

قومي واشربي الشاي. لقد قابلُت مدیر مدرستك بناء على طلبھ. قومي فإن ل�دي  -
لكن تانیا لم تتحرك، وإنما ظلت تقبض بیدھا على طرف س�ریرھا ما أقولھ لك. 



برف�ق، ودلتھ�ا اللمس�ة عل�ى الخشبي. وجلست وال�دتھا بجانبھ�ا، ومس�ت ذراعھ�ا 
 :تتساءلالتي  اشدة قلق والدتھ

 كلھ؟وكیف حدث ذلك  عنك؟ما الذي أسمعھ  -

 أجابت تانیا :   

 لیس ذلك صحیحاً. ھل صدقت حقاً ما زعموه؟ -

 ھذا الیوم إال بضع كلمات. طیلةكان صوتھا أجش، إذ لم تتفوه    

اریس�تارخوفیتش. ب�ل لم أصدقھ، كما لم یص�دقھ أي انس�ان فیم�ا ع�دا اریس�تارخ  -
  .إنھ طلب بطردك

 سألت تانیا دون مباالة :

 ولماذا؟ -
لقد جعل نفسھ سخیفاً حقاً. إذ زعم أن من كان مثلك یصبح قدوة سیئة لآلخرین.  -

لك�ن تانی�ا ل�م تبتس�م. ، وابتس�مت وال�دتھا ابتس�امة باھت�ةلقد ب�دا مض�حكاً بالفع�ل. 
 لدة في حدیثھا:وومضت ال

كثیرین، منھم الكسندرا ایفانوفنا، وك�ذلك الم�دیر وھ�و  ومما یسر أن لك أصدقاء -
 رجل لطیف وذكي رغم أنھ كان مغتاظا من والدك.

   بوغتت:قالت تانیا وقد     

 اآلخر؟ھل كان أبي ھناك ھو  -

 غضت الوالدة بصرھا. كان العذاب بادیا على وجھھا. ثم قالت بصوت خفیض :   

لس��ت قلق��ة بس��بب م��ا نش��ر عن��ك ف��ي الص��حیفة. لكنن��ي قلق��ة علی��ك أن��ت. إن��ك ال  -
حوالك. وإنما أعرف أمورك م�ن اآلخ�رین. ح�دثني الغرب�اء ع�ن أتطلعیني على 

وعن تصرفك الغریب جداً. ولم أعرف أن زمالئك یلقبون�ك بال�دینغو. لق�د  كولیا
 من�ي؟ة ت خائفأصبحت في اآلونة األخیرة طویلة الصمت كثیرة التحفظ. ھل أن

 أجیبي. ني؟تحبینأال 

 حركت تانیا رأسھا إذ تعذر علیھا النطق.    

 قالت تانیا أخیراً : 

 إني وحیدة دائماً. ولسُت أجد غیر نفسي. -



 یسمع:ثم أضافت بصوت ال یكاد    

 كانت؟أخبریني وغلطة من  والدي؟لماذا ھجرنا  -

 لى النظر في وجھھا .لم تجبھا والدتھا على الفور. ولم تتجرأ تانیا ع    

ودام الصمت دقیقة ودقیقتین وربما أكث�ر ث�م ب�دأت وال�دتھا تتح�دث بص�وت ھ�ادئ     
 وثابت:

إن الناس یعیشون معاً إذا كانوا متحابین یا تانیا. فإن ذھب الحب فإن لھ�م الح�ق  -
 أن یفترقوا. تلك ھي حال الناس، وما ستكون علیھم حالتھم دائماً.

ك�ان رأس�ھا وتوقفت عن الحدیث. فتجرأت تانیا ونظرت إلیھا، بح�ذر أول األم�ر.     
محنیاً، ومضت ترم�ق وال�دتھا مثلم�ا یفع�ل الطی�ر الص�غیر إذ یح�اول التأك�د م�ن خل�و 

 الفضاء من األخطار، حین یروم الطیران.

وجلست الوالدة دونما حراك، وھي ترفع رأسھا عالی�اً. لك�ن وجھھ�ا رس�م ص�ورة     
ناطق��ة لص��راع ھائ��ل ك��ان ی��دور ف��ي أعماقھ��ا. لكأنھ��ا كان��ت تع��اني م��ن أفظ��ع ع��ذاب، 

 وبدت وكان أحداً یسلخ جلدھا. 

ترى من الذي یعذبھا ھكذا؟  والدتھا:وسألت تانیا نفسھا وھي تنعم النظر في وجھ     
 وفاض قلبھا أسى ولوعة.

حت األھداب الس�ود. جمل عینین في الوجود، وتألقت الدموع تأوتفرست في تانیا     
 وقالت الوالدة مقترحة :

 ربما كان من األفضل یا تانیا أن نغادر البلدة. -

 وضعت تانیا یدھا على صدرھا وھتفت في ذھول وصوتھا یفیض شفقة :    

 تحبینھ. تأمي أنت ما زل -
وألقت ذراعھا ح�ول عن�ق وال�دتھا وض�غطت خ�داً ملتھب�اً عل�ى ش�عرھا، وكان�ت  -

  أنفاسھا تغدو وتروح.
أمي، ال تصغي إلي، ال تصغي إلي یا حبیبتي فلم أعد أفھم أي شيء. ك�ل ش�يء  -

 صار یدور ویدور. إني مشوشة الذھن.

ذل��ك أن تانی��ا أحس��ت فج��أة أن الع��الم كل��ھ ی��دور ف��ي ش��بھ دوام��ة ح��ول رأس��ھا.     
 دموعھا بدموع والدتھا:وھمست تانیا وقد امتزجت 



 .ال تبكي یا أمي، ولنذھب بعیداً إذا شئتِ  -
                                            * 
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حت                    زینیا:صرَّ

 ھناك شتى ضروب الحب. -

كان�ت تجل��س ف��ي غرفتھ��ا م��ع تانی��ا عن�د الناف��ذة الت��ي ُوض��ع عل��ى قاع��دتھا ح��وض     
 زجاجي للسمك مملوء بالماء الصافي.

لقد انتھت الخص�ومة بینھم�ا. وھاھم�ا تنظ�ران مع�اً م�ن خ�الل م�اء الح�وض، إل�ى     
منظر مشوه للربیع في خارج الغرفة، وقد بدت الشمس الضخمة منحرفةً عن النافذة. 

 وسألت تانیا صدیقتھا :

 ھل سبق لِك أن احببِت ؟ -
 نعم إنما ذلك من عھد بعید. -
 الحب؟وكیف عرفت أنھ  -
ن یق��ول ل��ي : زینی��ا دعین��ي أنق��ل تم��رین الحس��اب م��ن ل��یس أس��ھل م��ن ذل��ك. ك��ا -

دفترك. فأقول في نفس�ي : ك�ال، ل�ن أدع�ھ یفع�ل، ألن�ي كن�ت أعل�م أن ذل�ك غی�ر 
جائز. لكنھ كان یقول : أرجوك یا زینی�ا ل�ن أض�ایقك م�رةً أخ�رى، وھك�ذا من�ت 
 أعطیھ الدفتر بعد أن یرق قلبي لھ. لكن ذل�ك انتھ�ى، إذ وض�عت ل�ھ ح�داً بنفس�ي

 سألت تانیا بفضول:  !الدروسأت أحصل على درجات ردیئة في حین بد
 كیف وضعت لھ حداً ؟ -
اوه لق��د ك��ان ذل��ك س��ھالً. ك��ل م��ا ف��ي األم��ر أن��ي كفف��ت ع��ن النظ��ر إلی��ھ ورح��ت  -

 ً  ن سلوتھ تماما.أویومین وھكذا إلى  اتشاغل عن رؤیتھ یوما

اعتدلت تانیا في جلس�تھا بینم�ا ظل�ت عیناھ�ا تح�دقان ف�ي م�اء ال�دورق. ث�م رمق�ت     
صدیقتھا بنظرة عابسة. لقد حسدتھا من كل قلبھا على خدودھا الم�وردة وعل�ى عقلھ�ا 

 المنطقي الذي یحمل مثل ھذه األفكار المدھشة، وتنھدت فقالت زینیا:

 !ال تصفري في المنزل، فإن ذلك مجلبة لسوء الحظ -

حبست تانیا أنفاسھا. فھذا المنزل یختل�ف ف�ي ك�ل ش�يء ع�ن منزلھ�ا ھ�ي. وم�رت     
 فترة صمت ثم قالت : 

 أنت محقة، ھناك مختلف أشكال الحب. 

 .منزلوبدون أن تضیف كلمة اخرى، نھضت واقفة وغادرت ال    



وف��ي الخ��ارج ك��ان الربی��ع ق��د وص��ل، وح��ل ف��ي ك��ل مك��ان فف��ي الغاب��ة الص��غیرة     
خل��ف مس��كن تانی��ا ك��ان العش��ب ق��د نم��ا ح��ول األغص��ان الرخامی��ة ألش��جار الكائن��ة 

البتوال، وغطى جذور أشجار التن�وب ال�زرق ببس�اط م�ن الطحل�ب الط�ري، ونفض�ت 
 اء مغازلة الریاح الدافئة.ثعششجرات التنوب أغصانھا ال

ً  ھتفت تانیا منادیةً      ن ب�ین أغص�ا فیلكا ال�ذي ص�اح ب�دوره مجیب�اً إیاھ�ا. ك�ان جالس�ا
ش��جرة یرھ��ف ح��د قلم��ھ بمدی��ة الص��ید، وق��د دلّ��ى س��اقیھ إل��ى األس��فل، وتكدس��ت ف��وق 

 ركبتیھ كومة من الكتب والدفاتر.

 فیلكا یبذل جھوداً كبیرة في تحضیر واجباتھ المدرسیة. كان    

إنھ لم یعد یفارق تانیا منذ یوم اإلعصار، كانا یدرسان سویةً اعتماداً على ال�ذاكرة     
 الیقظة التي تملكھا تانیا.

اس�توت جالس�ة ب�ین  ث�م أمسكت تانیا بغصن غلیظ لشجرة بت�وال وقف�زت متعلق�ة ب�ھ   
 ً م�ن ال�ورق، لق�د كان�ت جلس�تھا ھ�ذه بجان�ب فیلك�ا  فروع الشجرة. كان الغص�ن عاری�ا

 حةً فعال. مری

 قال فیلكا معاتبا :    

إن االمتح��ان النھ��ائي یب��دأ غ��داً، وأن��ت تقض��ین س��اعة كامل��ة ف��ي التمش��ي. وم��اذا  -
تعرفین الدروس كلھا. إن�ھ س�وف یرس�ب. ما دمت یھمك إذا رسب أحد التالمیذ 

ن یقض�ي أن یتغی�ر الح�ال ل�و اس�تطاع أوأنا واث�ق م�ن ذل�ك. وك�ان م�ن الممك�ن 
 م لكنِك لست ھناك حین یكون في أشد الحاجة إلیِك.وقتاً أطول في التعل

 قلت تانیا :  

 لقد كان بإمكانك دراسة النظریة أثناء زیارتي لزینیا...لكن یا فیلكا -

 جاب فیلكا بأسى :أ  

لقد حاول�ت لك�ن دون ج�دوى، إنھ�ا تت�دحرج م�ن رأس�ي وكأنھ�ا ق�د ركب�ت عل�ى  -
   عجالت.

 راقبان أوراق البتوال التي تھزھا الریح :فتحت تانیا كراستھا وقالت، وعیناھا ت    

   ...إذا تماست دائرتان في نقطة ...فلنعد إلى الدرس إذن -



لكن فیلكا راح یبري قلمھ بمدیة الصید التي كانت تلتمع تح�ت أش�عة الش�مس مث�ل     
 جناح حمامة الغابة.

 كولیا ؟كال انتظري وأخبریني أوال. أأنت ذاھبة حقا إلى الغابة عند الفجر مع  -
 نعم لقد أخبرتك بأني ذاھبة. -

 
ن أوھل ھذا سّر ارتدائك أفخر ثیابك وتسلقك األشجار دون أن تھتمي بما یمكن  -

 یحدث لھا ؟
 نعم -
 واذا أصاب كولیا الرعب ولم یظھر؟ -

 قالت تانیا وھي ما تزال تحدق في أشجار البتوال :    

 .!إنھ سیظھر -
 األمر؟وإذا اكتشف والدك  -
 إنھ لن یكتشف. -
 أحد؟أال تخشین أن یخبره  -

 ھزت تانیا كتفھا ورمقتھ بارتیاب لتتأكد من أنھ ال یسخر منھا. ثم قالت:    

 ال أحد یعرف سواك وأنت لن تخبره. -

 لكن فیلكا كان شدید الجد وقال مفكراً:   

نس�ب أتي إلی�ھ عن�د الفج�ر لتتغ�ذى، وھ�و أعرف المكان. إن الدیكة البریة ت�أإني  -
 وال یصّح أن تذھبي إلى ھناك.تاة. وقت لصیدھا لكنك ف

 إني ذاھبة. -

 وعرف فیلكا من لھجتھا أنھا لن تغیر رأیھا.    

لقد قال كل ما یتصور أنھ یمكن أن یقنعھا بالعدول عن رأیھا. ولم یب�ق لدی�ھ م�ا یق�ول 
أو یفعلھ ونظر إلیھا صامتاً ومضى یتأمل انعكاس أشعة الشمس عل�ى ثوبھ�ا ووجھھ�ا 

یحدث نفسھ. لقد قطعت انفاسي ألثنیھا عن عزمھا، لكنھا ال تخشى وذراعھا. ثم راح 
عجب من نظرة الفزع المرتس�مة ف�ي عینیھ�ا، وق�ال  ،شیئا. لكنھ حین رفع عینیھ إلیھا

 وھو یتراجع إلى الوراء :

 ما األمر؟ -



 فصرخت :  

 .الدودة الخضراء  -

ل�ك م�رة ذتفع�ل قماش�ھ وتطوی�ھ بارتب�اك، و وتثن�يبتھا كورآھا تجذب ثوبھا عند ر    
 بعد أخرى وھي تردد: 

 أخ ھناك..إنھا  ..الدودة الدودة، -

  !قطعھا بمدیتك. إنھا تمرضني   

ت��ردد كولی��ا لحظ��ة وح��دق ف��ي مدیت��ھ. كان��ت ح��ادة مث��ل مثق��اب الخش��ب. وطالم��ا     
استعملھا في استخالص عصیر النمل وصمغ الشربین وغیرھ�ا م�ن األطعم�ة الش�ھیة 

 التي تحبھا تانیا.

 فطارت السكین وتمزق معھا قماش ثوب تانیا.بحركة مفاجئة، ومّد یده     

ح��ین غمرھ��ا والخ��وف  االنفع��ال تانی��ا األم��ر اھمام��ا، لك��نوللوھل��ة االول��ى ل��م تع��ر  
 نھا الدودة المرعبة.ظوجدت في یدھا قطة القماش وھي ت

وجھھا إلى حی�رة حی�ث لحظ�ت الحف�رة الواس�عة ف�ي وس�ط  فيثم استحال الخوف     
 ثوبھا فخفضت ذراعیھا بأساً.

 ماذا سألبس اآلن؟ لماذا فعلت ھذا یا فیلكا؟ -
اآلن ن��ك ل��ن تس��تطیعي إلكن��ي فعلت��ھ عم��داً وع��ن قص��د. ...ذل��ك الت��ي أردتِ  أن��تِ  -

 كذلك؟مرافقة كولیا إلى الغابة ألیس 

 صاحت :   

 ، سأفعل سوف أذھب مع ذلك.بل -

األدغ�ال ث�م اختف�ت ع�ن البص�ر ب�ین ووثبت عن الشجرة إلى األرض، واخترق�ت     
 البتوال وكأن عصفة ریح قد دفعتھا بعیداً. أشجار

ولب��ث فیلك��ا ف��ي موض��عھ عل��ى الش��جرة وس��قط كت��اب الھندس��ة ال��ذي ك��ان عل��ى     
ركبتیھ، على األرض مر سنجاب مخطط فتوقف عند الكت�اب وك�ان ف�ي مخال�ب یدی�ھ 

ا مدیت�ھ ك�رید أن یأخذھا إل�ى حفرت�ھ تح�ت ش�جرة البت�وال. وبغض�ب ق�ذف فیلجوزة، ی
نح��و الس��نجاب فانغرس��ت حافتھ��ا الح��ادة ف��ي الت��راب مباش��رة تح��ت أن��ف الس��نجاب 



الم��ذعور ال��ذي وث��ب ع��ن مكان��ھ، وھ��رب تارك��اً جوزت��ھ، مختفی��ا ع��ن األنظ��ار مثلم��ا 
 قلیل.اختفت تانیا قبل 

فع الجوزة ووزنھا بیده. كانت الجوزة كامل�ة ل�م نزل فیلكا بھدوء عن الشجرة، ور    
یم��س لبھ��ا. ولبض��ع دق��ائق لب��ث یح��دق فیھ��ا دونم��ا ح��راك إذ ك��ان ذھن��ھ منص��رفا إل��ى 

 !لغالف الجوزة متذكراً أن الجوز ال یترك دون أكعض تانیا. ثم 

                                           * 
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ص��وت مھم��ا ك��ان بعی��داً، یس��مع ف��ي اللی��ل  نام��ت المدین��ة، وم��ع أن أيّ                 
بجالء، فإن السكون لم یقطعھ شيء إذ كانت الشوارع خالیة، ولم یغامر ب�الخروج إال 

 تانیا.

لقد خرجت في مثل ھذه الس�اعة م�ن قب�ل، ومش�ت ف�ي الش�ارع ذات�ھ، لكنھ�ا كان�ت     
صا الصید فوق كتف�ھ. أم�ا الی�وم فھ�ي تمش�ي منف�ردةً حینئذ مع فیلكا الذي یحمل لھا ع

ت ل�الفج�ر وإذ دخ ان�بالجمھتدیة بض�وء النج�وم المتجمع�ة ف�ي الس�ماء كالعناقی�د قبی�ل 
ن تمیز فیھ طریقھا أكثر من المسالك الت�ي أعریض تستطیع  ارسارت في مس ،الغابة

لكنھ��ا ل��م تظللھ��ا األش��جار. واعترض��ت طریقھ��ا الج��ذور الط��وال والظ��الل الممت��دة، 
وراق الندی��ة تم��س وجھھ��ا ب��ین الح��ین تش��عر ب��الخوف، ول��م تجف��ل إال ح��ین كان��ت األ

 وھي غارقة في افكارھا.والحین، فترفعھا من وجھھا بیدھا، وتمضي في طریقھا 

تفعل إذا صرح كولیا بحبھ لھا؟ لقد أتى إلیھا في الیوم السابق، ودعاھا إل�ى سماذا     
 قائالً:ھذا اللقاء 

إني لم أشھد بعد مشرق الشمس في الغاب�ة  ،من أجلي ،یجب أن تأتي، " أرجوكِ  -
 تعالي ".  ...أرجوك أرجوكِ 

وھ��ا ھ��ي ق��د ج��اءت، وس��تبلغ المك��ان المح��دد بع��د دقیق��ة، لك��ن م��اذا ینبغ��ي لھ��ا أن     
ً  بالح�ب؟تفعل؟ ماذا یفعل االنسان حینما یبوح لھ أح�دھم  إذا ك�ان ل�ك وال�دة  خصوص�ا

 نت؟أدنیا غیرك. والدة قد ربطت وجودھا كلھ بوجودك في ال اً ال تملك أحد

وارتعدت وضمت أطراف الرداء الطبي األبیض حول جسدھا. لقد اس�تعارتھ م�ن     
 وسارت في مسالك الغابة التي قادتھا إلى القمة الصخریة.تستأذنھا، والدتھا دون أن 

م�ل األب�یض جلس كولیا فوق ص�خرة كبی�رة منتظ�راً وھ�و یح�دق ف�ي الغاب�ة. ك�ان الر
 وتألأل الحصى وكأنھ قد غسل بماء المطر تواً. ،یتألق تحت أشعة النجوم المتالشیة

وفوجئ كولیا بظھور تانیا. ولم یتبینھا بردائھا األبیض الطویل، وحاول أن ینفلت     
 ھارباً. لكنھا نادتھ فعاد إلیھا خجالً، ولم یعرف ماذا یقول.

ن. وعاد االثنان إل�ى حاف�ة الغاب�ة، حی�ث تق�ف ومضى الوقت متباطئا وھما صامتا    
وتوقف���ا تح���ت  كأعم���دة ملفوف���ة ب���القطن. بالض���باب فتب���دوأش���جار الص���نوبر متش���حة 
 وسألھا: صنوبرة عریضة األغصان

 لماذا ترتدین ھذا الرداء ؟ -



 !ألني لم اعد أستطیع ارتداء ثوبي الذي تحبھ. لقد تلف -
 !أنتِ  بل ،أھتم بھ ھمیة ذلك بحق السماء؟ لیست ثیابك ھي ماأوما  -
-  ً  ؟دائما
-  ً  ذلك ھو األمر الغریب. ،، حتى حین تغیبین عن عینيدائما
 نھ ألمر غریب.إنعم  -

ص��غیا إل��ى حرك��ة األغص��ان ف��وق رأس��یھما كان��ت أوجلس��ا تح��ت الص��نوبرة. و    
ً ظتستیقالطیور  أث�را  ، وخفق طائر بجناحی�ھ ف�وق ش�جرة قریب�ة، ث�م حل�ق بعی�داً تارك�ا

 ً  طیرانھ:في الھواء وراءه. قالت تانیا وھي تراقب  داكنا

مضى ھذا الط�ائر لیل�ة طویل�ة ف�وق الش�جرة ث�م ط�ار. لكنن�ي مبتھج�ة ألن�ك ألقد  -
ك�ون أستفكر ب�ي دائم�ا. أل�یس ك�ذلك؟ حت�ى ح�ین ال  أنكتفكر بي. إن ذلك یعني 

 ً  !كما تعلم ھنا. إنني ذاھبة قریبا

فیھا ألن كلمات تانیا أصابت قلب�ھ ف�ي ندت عن كولیا صرخة خائفة لم یستطع التحكم 
 الصمیم وسألھا:

 إذن؟ھل تنوین السفر  -

 بذلت تانیا جھداً كبیراً حتى تجعل صوتھا یبدو ثابتاً:

نعم وأرى ذلك أفضل ما یمكن عملھ. یستطیع والدي أن یبق�ى مع�ك وم�ع نادی�ا.  -
 نسافر.إنھا لطیفة أیضا وھو یھواھا. لكني لن أھجر أمي أبداً. وعلینا أن 

 تكرھینني؟ أمازلتِ  لماذا؟لكن  -
كال كال ال تقل كلمة أخرى ح�ول ھ�ذا. لس�ت أدري م�ا ال�ذي جعلن�ي أس�لك ذل�ك  -

أن��ا، إن أب��ي ھ��و وال��دي الس��لوك عن��د أول ق��دومك. لق��د كن��ت ف��ي أش��د الخ��وف، 
والدك. ربم�ا ك�ان ذل�ك س�ر ع�دم انص�افي ل�ك. لق�د كرھت�ك وخف�ت من�ك.  ولیس

 دة یا كولیا.لكني اآلن أنشد لك كل السعا

    ً  :انفجر كولیا وقال مقاطعا

كال كال إني أرید لك السعادة كذلك، ولوالدتك وألب�ي ولخ�التي نادی�ا. إن�ي أرج�و  -
 كلنا؟عادة للجمیع. لماذا ال یمكننا أن نكون سعداء سال

 قالت تانیا مفكرة :

 لست أدري. ..ربما استطعنا أن نكون -



 والدیھا.وسكتت وھي تفكر في سعادتھا ھي وسعادة     

وظھرھا إلى جذع الص�نوبرة وكأنھ�ا تس�تمد الراح�ة والق�وة  ،كانت جالسة بوداعة    
لكن شجرة الصنوبر ارتع�دت قل�یالً تح�ت وط�أة ری�اح اللی�ل الھابّ�ة م�ن  ،من صالبتھا

 طل الفجر فاختفت جمیع النجوم من السماء.ثم أ ،جھة النھر

 قالت تانیا وھي تطیل التحدیق بعیداً حیث ارتفعت الشمس باھتة فوق الماء:    

أن��ا أیض��ا أرج��و الس��عادة للجمی��ع. واآلن فم��ن األفض��ل أن أذھ��ب. لق��د ارتفع��ت  -
 الشمس. وداعاً یا كولیا.

مخترق�ة الغاب�ة دون أن تعب�أ باختی�ار الطری�ق ال�ذي ونھضت إلى النھر ثم سارت     
 بجانبھا:یا وھو یحث الخطى وصاح كول تمشي فیھ.

ال تذھبي یا تانیا. ال تذھبي إنك لم تقولي كل ما ینبغي أن تقولیھ. ل�یس ذل�ك ك�ل  -
 شيء. ألیس كذلك ؟

 أھناك شيء آخر تود أن تعرفھ یا كولیا ؟ ل ما عندي. كنعم ذلك  -

ومض��ت تانی��ا  ،غ��ض كولی��ا بص��ره خش��یة أن یحم��ر وجھ��ھ ل��و نظ��ر إلیھ��ا بحن��ان    
وانحنى الیھا، وم�سَّ خ�دھا بش�فتیھ، فل�م تتح�رك. وران  ه بلطف ورقة.تحدق في محیا

علیھ��ا الص��مت. لك��ن طلقت��ي بندقی��ة ش��قتا الس��كون فج��أة، وت��ردد ص��داھا ف��ي الجب��ال 
وحشرج صوت فوق شجرة سدر قریبة وسقط عند قدمیھا دیك ب�ري م�ذھب أخض�ر. 

 ً  .فأجفل كالھما فزعا

حركت�ھ. وت�اله دی�ك آخ�ر بع�د طلق�ة  اضطرب الدیك على العش�ب قل�یالً ث�م ھم�دت    
 ثانیة. وسقط قرب تانیا.

ومن وراء صنوبرة غلیظة ظھر والد تانیا یتبعھ فیلكا. ك�ان كالھم�ا یحم�ل بندقی�ة     
 وفوق رأسیھما تجمعت حزم من الدخان بین األشجار. وقال والدھا : 

 ! رائع -

 وقال:فھرعت إلیھ، ولم یبدو علیھ أي أثر للدھشة وإنما أمسك ذراعھا بحنان 

   االمتحان؟ یفوتكماحان وقت العودة أیھا األوالد. لستما ترغبان أن  -

حمل فیلكا الطیرین الثقیلین ووضعھما م�ع البندقی�ة ف�وق كتف�ھ ومض�ى إل�ى كولی�ا     
 وقال لھ:



لكثیر م�ن الدیك�ة البری�ة وق�ت الفج�ر م�ن ھذا المكان تأتیھ ا ألنّ  ،لقد كنا نصطاد -
 أجل الطعام.

كان كولیا یرتعد من قمة رأسھ إلى أخمص قدمیھ فخلع فیلكا جاكیتھ ورماھا عل�ى     
خلف اآلخر، بینما ق�ادت تانی�ا  اً كتفي صدیقھ. ولضیق الممر اضطرا إلى السیر واحد

ع عینیھ�ا ب�ین الفین�ة المسیرة مع أبیھا. والتصقت بھ لتتجنب قطرات الندى. كانت ترف�
 .لتنظر في وجھھ واألخرى

دون أن یتعث��ر، ولوق��ع خط��اه ومض��ى یس��یر مرف��وع ال��رأس ف��ي مس��الك الغاب��ة     
 ھا إلى صدره بقوة وقال:مصدى. وض

 األبیض.أنت تبدین مثل والدتك في ھذا الرداء  -

 ل�دى أول ،أمسكت تانیا بیده فجأة ووضعتھا عل�ى كتفھ�ا ف�ي الموض�ع ال�ذي مس�ھا    
 وقالت:ثم قبلتھا  ،لقاء لھما

ً  !اغفر لي ،بابا الحبیب...بابا - لكن�ي أفھ�م اآلن ك�ل  ،لقد كن�ت غاض�بة من�ك س�ابقا
مي. ھناك كثی�ر أإنھا لیست غلطة أحد. ال غلطتي وال غلطتك وال غلطة  .شيء

 من الناس یستحقون الحب. ألیس كذلك ؟

 قال: نعم   

 قالت برقة :   

كون قاسیة أبداً بعد الیوم. وھل أن�ت غاض�ب ألن  تصرفي؟ھل ستغفر لي سوء  -
 مني لخروجي مع كولیا إلى الغابة في ھذه الساعة المبكرة ؟

 اوه كال یا حبیبتي. فلیس أجمل من الغابة وقت الفجر. -

                                            * 
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ع���رت ص���خور ض���فافھ، وص���ارت انقض���ى الربی���ع وانحس���ر م���اء النھ���ر فت           
ط��وال س�اعات النھ�ار، وزاد أل��ق الم�اء حت��ى  ألش��عة الش�مس الح�ارة الرم�ال عرض�ةً 

صار یغشي األبصار. وغزا وھ�ج الص�یف الجب�ال، فارتفع�ت تی�ارات الھ�واء الح�ارة 
ان یھ��ب أحیان��ا م��ن ك��ةً معھ��ا النس��ور والعقب��ان إل��ى أع��الي الس��ماء. لك��ن النس��یم مل��حا

 .ع األغصان من الغابة منتعشةٌ البحر فتتحرك لھ فرو

النھ�ر  اكانت تانیا تقوم بجولتھا الوداعیة للش�اطئ الرمل�ي یواكبھ�ا ظلھ�ا ویس�ایرھ    
 بثبات وكأنھ صدیق یشیع صدیقھ قبل السفر.

رملي طوی�ل فتوقف�ت. كان�ت معت�ادة أن ت�أتي إل�ى ھن�ا م�ع فیلك�ا  لسان واعترضھا    
للسباحة في الصباح. لكن أی�ن فیلك�ا؟ لق�د امض�ت فت�رة الص�باح ف�ي البح�ث عن�ھ. فل�م 

 تجد لھ أثراً. ال بد أنھ ھرب عنھا لیتجنب آالم الوداع.

لكنھ��ا كان��ت وح��دھا الملوم��ة. فك��م ھج��رت فیلك��ا خ��الل الس��نة األخی��رة الملیئ��ة     
نسان ف�ي الوج�ود. لق�د ك�ان ص�دیقاً إألحداث وھي التي وعدتھ بأنھا لن تستبدلھ بأي با

 الظروف.شھماً ومخلصاً، ال ینساھا مھما كانت 

ص�ورة فیلك��ا المخل�ص كان��ت  ف�إنّ  ،واآلن وق�د ح�ان موع��د فراقھ�ا لبل�دتھا الحبیب��ة    
لق�د عق�دت الع�زم والعثور علی�ھ.  تمأل نفسھا فیدفعھا عرفانھا بالجمیل إلى البحث عنھ

 على رؤیتھ قبل السفر ونادت بأعلى صوتھا :

 ! فیلكا !فیلكا  -

أسرعت تانیا إلی�ھ وھ�ي تغ�وص ف�ي ووفجأة ظھر فیلكا من وراء الضفة الرملیة.     
 معاتبة:الرمل وقالت 

أنا أقضي الوق�ت باحث�ةً عن�ك من�ذ الص�باح و ،امي تنتظرني في المیناء یا فیلكا إنّ   
 نع ھنا؟الباكر. ماذا تص

 قال فیلكا بلھجة أبناء قبیلتھ:     

-  ً ً  ،أوه لست أفعل شیئاً مھما  إني أستلقي على الرم�ال قل�یالً. ك�ان ص�وتھ منخفض�ا
قال��ت ، تانی��ا فق��د كان��ت التعاس��ة بادی��ة علی��ھ تقریب��اً. وابتس��متوعیناھ��ا مطبقت��ان 

 ضاحكة:وھي تكرر عبارتھ 
 قلیالً؟تستلقي على الرمل  -



 ھ عار حتى الخصر. وتحت أشعة الشمسأنّ نھا قطعت حدیثھا فجأة. فقد لحظت كل    
وعل�ى ص�دره ال�ذي  ،اس�ودتا وتألقت�ا مث�ل ص�خور الش�اطئق�د المتوھجة كان�ت كتف�اه 

 صارخ:لوحتھ الشمس برزت حروف خمسة بیض وبوضوح 

 ت ا ن ي ا . . . .  -

ح یتراجع إل�ى ال�وراء. امتدت ید فیلكا بسرعة إلى صدره وبدا علیھ االرتباك، ورا   
 ولوال النھر الذي منعھ من الرجوع لكان قد بعد كثیراً.

 بدأت تانیا تقترب من فیلكا وقالت:

 !انتظر یا فیلكا انتظر  -

     ً نفس��ھ "طی��ب ... أذا ك��ان ال��وداع ب��ین شخص��ین بھ��ذه  توق��ف فیلك��ا ث��م ق��ال مح��دثا
 السھولة فلیس یھمني أن یرى أحدھم ھذه الحروف ".

وتأمل�ت الض�یاء المت�وھج  سلكن تانیا لم تنظر إلی�ھ ب�ل حول�ت بص�رھا إل�ى الش�م    
ث�م رفع�ت راحت�ي فیلك�ا إل�ى االعل�ى فوج�دتھما ف�ارغتین. كان�ت ف�ي أش�د فوق الجبال 

 وقالت:الدھشة 

 كیف قمت بذلك ؟ -

انحن��ى فیلك��ا بوداع��ة إل��ى الرم��ل. وق��دم إل��ى تانی��ا خمس��ة ح��روف مقطوع��ة م��ن ورق 
 صدره:و یضعھا فوق أبیض. وقال وھ

-  ً شمس��یاً واض��عاً الح��روف عل��ى  إن��ي أج��يء إل��ى ھن��ا ك��ل ص��باح، وآخ��ذ حمام��ا
حدى بن�ات أفك�اري. لكن�ي أتمن�ى أال إصدري كي یبقى اسمك فوقھ أبیض. إنھا 

 مني.تسخري 

ووضع یده ف�وق بلعوم�ھ، وذل�ك بالنس�بة لفیلك�ا تعبی�ر ع�ن ش�دة الح�زن. وأدرك�ت     
 وقالت:دید علیھا مست صدره بأصبعھا جوبحنان ، لمقامتانیا أن الضحك ال یناسب ا

وتختف�ي الح�روف حالم�ا یح�ل أي طفل أنت یا فیلكا، ستتالشى لطخ�ات الش�مس  -
 الشتاء وترتدي مالبسك الدافئة.

 عبس فیلكا واشتدت حیرتھ، لقد نسي الشتاء تماماً ولم یخطر لھ على بال.   

 قال :

 !أنا!أي غبي  -



 بعناد:لكنھ لم یستطع أن یعترف مع نفسھ بذلك فقال     

 ألیس كذلك یا تانیا؟ ،إن الشمس قویة والبد أن بعض األثر سیتبقى -

 فكرت تانیا قلیالً وقالت لترضیھ:    

 ن بعض األثر سیبقى.أنعم البد  -

 أضافت:واغرورقت عیناھا بالدموع ثم     

 النبیلة؟اقتنا وھل سنجد عوضا عن صد عندئذ؟أین سنكون نحن  -

حت��ى ...ال .ذل��ك ج��رىكی��ف ن یخبرھم��ا . م��ن یس��تطیع ألق��د تقض��ى عھ��د الطفول��ة    
النھر الذي یجري بین الجبال الداكنة متوھجاً نحو الشمس ل�یس بق�ادر أن یفع�ل ذل�ك. 

مامھما ص�ور ومش�اھد ال نھای�ة لھ�ا أوھناك في األبعاد السحیقة الغامضة كانت تلوح 
یكتش���فاھا بع���د. وتش���ابكت أذرعھم���ا ووقف���ا یح���دقان  م���ن أرض س���حریة مش���رقة ل���م

لك�نَّ ، یس�ترجعا ال�ذكریات لوراء مطلقاً. فقد كانا أصغر من أنأمامھما. لم یلتفتا إلى ا
 لوشك الفراق. قلبیھما كانا یتألمان 

 قال فیلكا :

 الوداع. ...الوداع یا دینغو -

ش��جاعاً ترع��رع ف��ي غاب��ة ص��امتة  اً ن یبك��ي بم��رارة، لكن��ھ ك��ان ول��دأك��ان ب��وده     
ى ف�وق الرم�ال ق�رب الم�اء ورق�د ب�ال ح�راك. ومض�ت م�وعاش عند بحر كالح. وأرت

 .تانیا تقطع شاطئ النھر الرملي، وریاح البحر تعصف شدیدة عنیفة

 

  1969/ بغداد  احسان المالئكة ترجمة:

 

 



أحالم تانيا

ترجمة
احسان المالئكة

من أدب العرص السوفيايت


