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كالم الشهود

يا له من هيكل ضخم،
ويا له من محرك صغير
عن حقيقة مؤلمة
هيرتا موللر
على اجلدا ِر صور كثيرة لدرجة ال ميكن منها رؤية اجلدار ،إحدى الصور كانت لألب
وهو عروس ،كان يبدو منه نصف صدره فقط ،أما النصف اآلخر فقد كان طاقة
من األزهار البيضاء املتغضنة تحَ ْ ِم ُلها األ ُم في َي ِدهاَ .
كان َر ْأ ُساهما ُمتقا ِر َبني حتى َّأن
ُأ ُذ َن ْيهِ ما كانتا ُم َت ِ
الص َقتَينْ .
في صورة أخرى كان األب َي ِق ُف ُم ْن َت ِصب ًا مثل شمعة أمام سياج ،وحتت حذائه
الطويل ثلج .كان الثلج من البياض ما َج َع َل األب يبدو وكأنه يقف في الفراغ .كانت
يده مرفوعة .كانت مرفوعة إلى رأسه بالتحية .وعلى ياق ِته كانت كتابة جرمانية
َ
خلف مقود شاحنة .كانت الشاحن ُة
األب يجلس
قدمية .في صورة أخرى كان ُ
محمل ًة بالعجولِ  ،التي ينقلها كل أسبوع إلى املسلخ في املدينة.
أكتب مر ًة عن
الزمن ويظهر ثاني ًة في األدب ،ب ْيدَ أني لم
الواقع املعيش يتالشى مع ِ
ُ
ْ
علي أن أختبر دائم ًا فيما إذا
هذا املعيش إ ّال بطريقة غير مباشرة فقط .وفي ذلك كان َّ
َ
تتخيل املختلقَ الالحقيقي.
كان ميكن لألحداث احلقيقية أن
هيرتا موللر ،روائية رومانية تكتب باللغة األملانية ،حازت على جائزة نوبل في اآلداب العام 2009
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بعد موت أبي َبد ْأ ُت الكتابة .ولكن ليس بعد املوت الناجز ،وإمنا بعدَ ُمعايشة
مرض قصير من ناحية زمنية ،ولكن ال َ
املرض
أمل فيه وال يرحم .وبعدَ أن
افترس هذا ُ
َ
ُ
والعنق نحي ً
الرأس ضئي ً
ال
كبيرا كأنَّه ِمنقار،
ال كأنَّه لطائر،
اجلسدَ  ،وح َ
ُ
ني غدا ُ
واألنف ً
دائما ولكنه كان ـ في الوقت
كأنَّه شمعة ـ كان يستلقي في الفراش
ُ
الشخص نفسه ً
احلي منه َ
نفسه ـ النقيضَّ ،
خارجا في هواء
كان قد غاد َر اجلسدَ  ،وصا َر يح ِّل ُق
ً
ألن َّ
فبراير.
حاملا ْ
الثلج يهطل على الشوارع في
ترك ُت املتوفى
مسجى في املستشفى َأ َخ َذ ُ
ً
ندفات ميكن القول إنَّها كانت في حجم مناديل اجليب .هذا الثلج َ
بعث التقز َز في
نفسي .بدا لي ُمد ِوِخ ًا بهذه الندفات الشبيهة مبناديل اجليبُ ،ك ْن ُت أنظ ُر فقط إلى
األرض ،إلى حذائي في أثناء املشي ،أمشي بدون قدمني َّ
لعيني أحذية .بدا لي
وكأن
َّ
واضح ًا في الثلج احمل ّوم َّأن يوم املوت هذا يط ّو ُح بطفولتي مع ندفا ِته.
وميكن للمر ِء أن يرى
واضحا
طبيعي ،كان شيئ ًا
كان مرعب ًا ح ًقا إ ّال أنَّه لم يكن غي َر
ُ
ً
ّ
جدا
بصحو تام :لقد أجن َز
الطقس هذ ِه املبالغ َة لنفسه .هكذا بدا كل شيء جديداً ً
ٍ
ُ
شرع ُت بعد بضعة أيام في الكتابة على الر ّغم من أنني
انتهت حيا ُة والدي ـ فقد ْ
حاملا َ
لم أع ذلك ،ولم يكن األدب في قصدي إطالقاً.
َّ
ثم فيما بعد ،دائم ًا
وألن الكتاب َة دخلت بهذا الشكل فقد بد َأ ْت منذ البدايةَّ ،
بالكتابة عن والدي :فقد َ
نحو دائم
انعك َس ْت حياتُه حينما كان على قيد احلياة على ٍ
في حياتي َ ،
الرغم من أنني
كان األم ُر متعلق ًا مبعرفتي أنَّه
ُ
علي أن أح َّبه ،على ِ
يتوجب َّ
لم أستطع ـ وفي الوقت نفسه عر ْف ُت أنني أح ُّبه على الرغم من أنّني لم أكن أريد.
هذه املعضلة ترتبط بقائد الفصيل في سالح اإلس إسَ .
كان أغلب أفراد األقل ّية
أيضا ،الذي
األملانية في بانات ،وكذلك في زيبنبورغن من أنصا ِر هتلر .ومنهم أبيً ،
لم يكن أبي في ذلك الوقت ،فقد تط َّوع سنة  1943وهو في سن السابعة عشرة في
سالح اإلس إس .ومن احملتمل أنَّه كان جندي ًا كفؤاً ،فقد صا َر قائد فصيل ،كان ذلك
ما قاله .لم ُيرد ذكر احلرب في جملةٍ واحدة؛ فبعد االستهالل تأتي مباشرة نهاية
بالوشم فصيلة الدم على ذراعه .واستطاع أن يتخلص من
احلرب عنده .لم ينقش
ِ
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اإلجنليزي.
اجليش
وقع في أسر
بز ِة اإلس إس وينتحل صفة
ّ
ٍّ
ِ
جندي في الفيرماختَ ،
وقد سر َد ذلك بعد عشرين عاماً ،وفي صو ِته كبرياء مخادعة .وأكثر من ذلك لم
يعرف أحدٌ شيئاً .كان حتى في سنوات السبعينيات ُي ِ
نشدُ في القري ِة أغاني نازية مع
«رفاق السالح» .ولكن من اخلطر أن تسأل بعد احلرب .كان ُمدمن ًا على الكحولِ
ويقع بسهولة في نوبات غضب .لقد كان إذاً ،سائقَ شاحنة ،ومدمن كحول ،وهما
ُ
ٌ
ُ
مقترن بلغة
أنيق
أمران ينسجمان معاً .كان ُمندفع ًا
يبحث دائم ًا عن املخاطرَ .ب ْح ٌث ٌ
محتاجا إلى اخلطر والشطط.
مستفزة ،ونكات خشنة .كان
ً
حينما ك ْن ُت في املدينة بعد أن غاد ْرت املستشفى ،وحني لم أكن أعرف إلى أين
ِ
ندفات الثلج البيضاء ،التي تُشبه مناديل اجليب،
أمضي مع املوت في الرأس ،ومع
ِ
جلوسه
الكرسي ،وبد َنه يهت ُّز في أثناء
تذك ْر ُت ما يلي :األب يجلس أمامي على
ّ
لبس احلذاء.
وكأنَّه على املاء .كان قد َشر َِب ،كان ثم ً
ال إلى درجة لم يستطع معها َ
ولك َّنه قال :يجب أن ننطلق من هنا قبل أن َّ
ركع ُت على األرض وأدخ ْل ُت
يحل الليلْ .
قدميِه في احلذاء ،وعقدْ ُت الرباط.
جلس ُت إلى جانبِه
نهض مترنح ًا باجتاه السيارة وص َعد إلى حجرة السائق َّ
ثم ْ
ْ
ِ
درب
وانطلقنا .ك َّنا في اجلبال نسي ُر على حافةٍ صخريةٍ ضيقةٍ في السماء ،على
جانب ٍ
ساعات على األقل ،حتى انحد َر
خمس
صخري على اجلرف .استغ َر َق ْت هذه الرحلة
ٍ
ّ
َ
ُ
السهل حيث ال ميكن التدهور على األقل.
الطريق من السماء نحو األرض ،حتى بد َأ
ُ
ينقل َّ
مرات كل سنة .كان ُ
كل
ك ّنا نساف ُر غالب ًا على هذا الدرب فوق اجلبال؛ خمس ٍ
بضعة أسابيع طوال الصيف اخلضراوات إلى تعاونية املنتوجات الزراعية في اجلبال.
ك َّنا نعود بعدَ يومني بعد ْأن ُيباع َّ
أكن أشع ُر باخلوف حينما كان
كل شيء .لم ْ
يقود على حافة اجلرف .فقد كان يجب أن يكون األمر كذلك ،ألنه كان كذلك.
َ
حدث شي ٌء ما فذلك يعني
كنت أفكر أنه لو
كان هو أبي ،وأنا ابنته
وكنت أثق بهُ .
ُ
ٌ
حدث َّ
الذنب في ذلك
فإن
وقع
َّأن الغاب َة املعتمة واجلبال الصخرية البيضاء تعاقبنا ،إذا َ
َ
أي شيءٍ قط.
يكون على البيئة احمليطة بنا .ولكن لم يحدث ّ
شخص ما و ُيل ّوحٌ .
بعض األحيان ُ
رجل أو امرأ ٌة مع
يقف على الدرب املهجو ِر
في ِ
ٌ
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ظهر ثقيلةٍ  ،أو سلة يريد السف َر مسافة على السفح الصاعد املهجور ،حتى
حقيبة ٍ
اجلبل التالي أو املكان التالي ،أو ما بعد التالي ،الذي كان بعيداً .ولكن حني تتوقف
باب الصندوق لكي يصعد
الراكب على األجر ِة
السيارة ويترجل أبي ويساوم
ويفتح َ
َ
ُ
الراكب  ،يشتم الغربا ُء رائح َة ِ
نفسه ويسمعون َ
كيف يثرثر ،ويرون كيف يترنّح ـ
َ
املضي سيراً على األقدام .هؤالء األغبياء ،ك ْنت
ويفضلون
رؤوسهم
كانوا يه ّزون
َ
َّ
يقع لهم بالذات أي شيء ،فهذه البقعة بالذات لن تعاقبهم ألنّهم هنا في
أفكر .لن َ
موط ِنهم في هذه األراضي الوعرة.
نفسه» كان جدي يقولَ ،
«إنَّه قاد ٌر فقط على السف ِر مبتعداً عن ِ
وكان يعني بذلك
أيضا اإلفراط في الشرب .في إحدى املرات كانت شاحنته تقف في باحة البيت ألنّها
ً
كا َنت قد َ
ُ
تعط َلت َ
إصالحها .جا َء اجلا ُر وداَر حول السيار ِة ثم قال:
يحاول
وكان أبي
َ
هيكل ضخم ،ويا له من مح ِّر ٍك صغير».
«يا له من
ٍ
فورا في الرأس .ألنّها ذات
مثل هذه اجلمل ِة
تتضمن شي ًئا في ذا ِتها يجع ُلها ُ
ُ
تثبت ً
وقع انفصامي بجهالة .وفي الوقت نفسه فإنها طريف ٌة بدون قصد .وكونُها بهذه
ٍ
االزدواجي ِة فإنّها مالئم ٌة ألشيا َء كثيرةٍ ؛ جتتمع فيها أمو ٌر كثير ٌة :فهذه اجلمل ِة هي
مثل في حدِّ ذا ِتها .واملر ُء ِّ
ٌ
يفكر فيها في أوضاع كثيرةٍ بصف ِتها تعلي ًقا متجو ًال عما
تصلح فقط
ثم إن املر َء ال يشع ُر بأنها
يحدث ،وبدون ِّ
ُ
أي سبب متا ًما ـ مثل مفاجأةَّ .
فورا نحو هذه
بل إنها ً
أيضا قادرة على تلخيص املوقف برمته .املجريات كلها تتوجه ً
اجلملة ،فهي متثل احلدث فجأة بوصفه ذروة.
سائق آخ َر في
بعد أن َ
جالسا في شاحن ِته يج ّره ٌ
مات والدي ك ْن ُت أرا ُه باستمرار ً
شوارع املدين ِة ،وك ْن ُت ّ
هيكل ضخم ويا له من مح ِّر ٍك صغير» ولم
أفكر« :يا له من
ٍ
َ
َ
الضخم ،واحمل ّر َك الصغي َر.
الهيكل
بذلك الشاحنة وإمنا املوت .لقد رأ ْي ُت
أعد أعني
َ
ني ك ْن ُت أقف لنصف ساعة أو حتى لساعةٍ كاملة في طابو ِر اخلبزِ ،وأرى الصراصي َر
ح َ
ِ
َ
ُ
الناس ،وكيف كانوا
تزحف
وكيف كا َنت
الرفوف،
على
ٍ
بجمال وأناقةٍ مقارن ًة مع ِ
مشلولني ،وخجلني ،وهم ُي ْبرِزون بطاقا ِتهم للبائع ِة ق َبل أن يحصلوا على اخلبز.
ِ
أيضا ،وأنا في السوق ،حينما
الهيكل الضخم
وفي
ِ
واحملرك الصغي ِر ك ْن ُت أفك ُر ً
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زبائن عندَ ه في َ
البطيخ يحلق ذقنه خلف كوم ِة البطيخ َّ
ذلك الوقت.
كان بائع
ألن ال َ
ِ
كيف ِ
ك ْن ُت أرى َ
يقش ُط الرغو َة البيضا َء مبوسى احلالق ِة ،الذي يطوى ،وهو ينظ ُر في
نصف البطيخة َ
حيث ث ّبت املرآة عمي ًقا في ال ُّلب األحمر كي ال تسقط.
وحني يتناهى إلى سمعي َّأن أحدَ هم يتمنى آلخ َر أمني ًة طيب ًة باللغة الرومانية ،حني
يقال« :فليكن احلظ نصيبك» وحينما أستعجب من َّأن للحذا ِء لساناً ،وللتفاح ِة
غالفاًْ ،
ُ
واألذن لها طبل ٌة ،والركب ُة لها صابون ٌة ،والنوار ُة لها
وسق ُف احللقِ له مزما ٌر،
ني تتبادل
تويج .أي عندما أصاب مبحتوى الكلمات من خالل أسماء األشياء ،أي ح َ
َ
العون مع النقائض احلية وامليتةَّ ،
ألن لألشيا ِء خصائصها ،ولنا نحن أعي ًنا في
الوقاحة
ِ
يتوجب علينا أن َنصف شيئ ًا ما.
رؤوسنا ،أي ألنه
ُ
ُ
أو حني ُ
أعرف
ال ومع ذلك ال
أقف في حجرة االغتسال في املصنع ،وأصغي طوي ً
بعد فيما إذا كا َنت سائق ُة الرافع ِة التي تقف إلى جانبي حتت املرش تغني أم تبكي،
وعندما سألتها في النهاية ،وأجا َبت بشكل بدهي :إنني ُ
أفعل األمرين .أو حينما
املباحث السري َة استدعتني ،وال ُ
َ
أعرف كيف أو هل سأعود من هناك
تبرجي ألن
أضع ّ
ُ
على اإلطالق.
ُ
ُ
علي أن
ني
املباحث السري ُة
علي
أو حينما
مكتب املصنع ،وح َ
َ
ُ
يتوجب ّ
تقفل َّ
ساعات كاملة متى وعلى أي جزءٍ أجيب ،أو ُي ّ
فضل احلفاظ على
أكون متنبه ًة طوال
ٍ
ني ُ
ولكن
ميكن أن يقفز إلى الفم،
يدق
الصمت ،ح َ
َّ
القلب سري ًعا هكذا لدرجة أنّه ُ
ُ
ُ
َ
الفم إلى خلف القلب.
حينئذ يكون من الثقل بحيث
اللسان
ٍ
يسقط عب َر ِ
ثم ال
حني ال أعود أرى معنى للحياة ،وأمتنى لو ك ْنت ميت ًة فأفك ُر في االنتحارَّ ،
ولكن احملقق يهدد بالقتل ،ويريدني أن أموت .وحني ُّ
أظل
أقوى على قتل نفسي،
َّ
معلق ًة باحليا ِة على ال َّرغم من كل السأم ،وال أجنز َ
عمل النظام القذر في نفسي ،أي
أنني في ِّ
وضع من هذه األوضاع ك ْن ُت كأنني أرى من ثقب مفتاح كيف كانت
كل ٍ
هيكل ضخم ويا له من مح ِّر ٍك صغير».
هذه اجلملة تشع« :يا له من
ٍ
َقرع على
كا َنت اجلملة حتضر حتى تكون هناك بقعة عارية .كا َن ْت ت َُه ِدئني ألنَّها ت ُ
نذر ًة باخلطر .لم تعدْ ُ
نحو ُمق َتضب ُم ِ
زمن بعيد تتعلق بالشاحنة .أ َّما ماذا تعني
ٍ
منذ ٍ
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فإنني ال ُ
يكن في هذه اجلملة
أعرف على وجه التحديد ،وال أريدُ ً
أيضا أن أعرف :لم ْ
ساميا.
أي معنى ناجز .وال جدوى وظيفية ،وال
ّ
ُ
تتضمن معنى ً
تؤمن ب ِه:
نفسها ما تقولُه ،وأحيا ًنا ال تقول ما ُ
أحيا ًنا ال تصدِّ ُق هذه اجلمل ُة هي َ
أشياء كثيرة وحقيقة صغيرة .ويبدو لي َّأن مثل هذه العالقة توجد كثيراً بني األشياء.
حتذير
أجل ،كون أبي قد تط َّوعَ وهو في السابعة عشرة في
سالح اإلس إس كان مبثابة ٍ
ِ
لي في عمر السابع َة عشر َةُ .ك ْن ُت أعتقد َّأن اإلنسان يكون مكتمل ال َف ْه ِم في السابعة
ُ
السن ،وكانوا متزوجني.
عشرة،
يكون ناضجاً .كثيرون كا َن ْت لهم وظائف في هذا ِّ
بل كان لهم أطفال.
سن السابع َة عشر َة
اإلنسان ينضج باستمرار ،ومن جديد ،في أثناء احلياة .وفي ِّ
َّ
فإن اإلنسان على األقل راشدٌ للمرة األولى ،هذا إذا لم يكن كذلك للمرة الثانية أو
سن السابعة عشرة يكون املر ُء قد تد َّر َب َ
ألف مرةٍ على التمييز بني
اخلامسة ،ففي ِّ
طفل يعرفَّ :أن املر َء ال ُ
الصالح والطالحُّ .
علني ما يفك ُر فيه،
يقول إطالق ًا
ٍ
كل ٍ
بشكل ٍّ
أو ماذا يريدَّ ،
خارج باب املنزل تنقسم احليا ُة إلى قسمني :هناك ما ال يجوز ألنَّه
وأن
َ
يتوجب فع ُله َّ
ألن املر َء مجب ٌر عليه.
ممنوع .وهناك ما
ُ
واملر ُء يشعر باالنقباض باعتباره مزاجا أساسيا في احلياة اليومية .ويدرك دون أن
َّ
يشرح له ذلك نظر ًيا :نحن نعيش في ديكتاتورية .كان الوضع
يضط َر أحدُ هم ألن
َ
أحد أن يستخدم مفردة الديكتاتورية ،فاملر ُء ال يعر ُفها بتا ًتا.
واضحا وال يتوجب على ٍ
ً
ُ
شريرا
يعرف كلمات احلزب ،والبوليس ،وهما حتكمان خو َفنا ،وكال ُهما كان
إنَّه
ً
حس بذلك من خالل املسام
طيبا .ذلك ما يعر ُفه اإلنسان وهو طفل ،فه َو ُي ُّ
وليس ً
واجللد .ويعرف َّأن َ
نافع وما هو ضار ألسباب سياسية .وهذا ال يحتاج
هناك ما هو ٌ
إلى شرح نظري عن ماهية األسباب السياسية.
احتفال
علي أن ُألقي ،على املسرح ،قصيد ًة حزبي ًة في
ٍ
في إحدى املرات كان َّ
غيبا َ
مدرسي .تد َر ْب ُت على ِ
طوال أسابيع ،ولكن حني ْ
وقف ُت على
ّ
حفظ القصيد ِة ً
َ
ٌ
خوف شديدٌ لدرجة أنني وقفت جامدة .وهذا يعني أنني ُأحلق العا َر
املسرح تمَ َ َّلكني
أيضا.
باملدرسة واحلزب والقرية بأسرِها ،بل رمبا بالوطن ً
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ومن اخلوف تبخ َر ْت القصيد ُة من رأسي ،وكأنَّها قد ُمح َي ْتُ .ك ْن ُت أر ِجتف.
َ
متاس ْك ُت ولم أترك الز َّر من
مش ْيت على املسرح وأنا أح ِّر ُك الز َّر
األسفل في الستر ِةَ .
يدي قط .وبد ًال من القصيدة التي ُعنوانُها «احلزب» ،ألق ْي ُت من اليأس «السنونو»
شخص آخر ،وأنا أح ِّر ُك ِز َر الستر ِة و ُأدي ُره كأنني
ودفع ًة واحدة ،وكأني قد حتو ْلت إلى
ٍ
ممغنطة.
ُ
ِ
ِ
حتريك الز ِر حماني.
أي غلطة.
مقاطعها،
ألق ْي ُت قصيد َة السنونو بجميع
وبدون ِّ
وفي ذروة اخلوف َّ
ُ
بأي شيء
اخلوف
حتط َم
وانكسر .شع ْر ُت أنني لم أعدْ ملتزمة ِّ
َ
ُ
حتريك الزر هذا وظيف َة املسن ّن ِة في اآلل ِة .ومن خالل
واستبد ْل ُت القصيد َة .لقد أدى
هيكل ضخم ويا له من مح ِّر ٍك صغير
زر السترة ك ْن ُت أدي ُر رأسي بأصابعي :يا له من
ٍ
ِ
الفارق اجلسيم بني
أيضا مبعنى
باملعنى املز َد َوج ـ أي مبعنى تدوير الزر وأنا .ولكن ً
هيكل ضخم ،ويا لها قصيدة السنونو من
القصيدتني :يا لها قصيدة احلزب من
ٍ
مح ِّر ٍك خفيف.
ُ
اخلوف ك ُّله من جديد ؛ فقد عر ْف ُت َّأن لألم ِر عواق َبه.
رجع
ولكن بعدَ القصيدة َ
ِ
اإلطالق ـ  30ديسمبر .يوم
مناسبا للسنونو على
الوقت لم يكن
أضف إلى ذلك َّأن
َ
ً
حبس في البيت ملدة أسبوعني .وهذا
اجلمهورية .تلق ْي ُت ُعقو َبتي من إدار ِة املدرسةٌ :
يعني أنَّه ال يحق لي مغادرة املنزل طوال العطلة الشتوية .وقد َ
كان اجلا ُر ه َو اجلار
نفسه الذي َ
بات
قال عن شاحن ِة أبي :يا له من
هيكل ضخم ويا له من مح ِّر ٍك صغيرَ .
َ
ٍ
مبثل هذا الغباء مع سنونواتك فقد
اآلن يتندّ ر على حبسي في البيت « :إذا ك ْنت ِ
َ
طائرا من احلزب».
كان بإمكا ِن َك على ِ
األقل أن تقولي ً
فورا« :السنونو ح َّلقَ ً
احلزب ،فقد انتش َر َ
ُ
بات
وكون السنونو أصاب
ذلك في القري ِة .بعدَ بِضع سنوات َ
َ
األ ُمر أكث َر جد َّية ،فقد انتق ْل ُت إلى املدينة .وفي املدين ِة كا َن ْت الدول ُة في ِّ
كل مكان.
َ
يحقق ِ
ِ
ال
لنفسه مستقب ً
خوف الناس فإنَّه
العمل على
و َمن كا َن ْت خد َم ُته في الدول ِة
ُ
مهنيا .وك ْن ُت اآلن في السابعة عشرةَ ،
دائما خط َر لي أنَّه ذهب إلى
مثل أبي آنذاكً .
ً
اإلس إس في مثل عمري.
َ
علي أن أق ِر َر أن ال ِ
أي شيء في املدرسة الثانوية ،ال أن أبدو
أهدف إلى ِّ
وكان َّ
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يبحث ِ
ُ
ُ
لنفسه عن ناس ،عن
اإلنسان
جدا ،بل أعو ُم في املنتصف.
جدا أو غبية ً
ذكية ً
أصدقاء يناسبو َنه ويناس َبهم .غي َر َّأن َ
ُ
تعرف سري ًعا بها.
امليول ال تبقى عائمة ،فالدول ُة
َ
معادون للدول ِة،
أيضا
أصدقائي
أيضا في مثل عمري ،وهم ً
الذين ص ْر ُت أح ّبهم كانوا ً
َ
مناسبا
أيضا عد ًوا .وكان ذلك
وفي
تقاطع مع النظام .وحاملا بد ْأ ُت أخا ِل ُطهم غد ْو ُت ً
ٍ
ً
ألن َّ
أيضاَّ .
كل شيءٍ ك ْن ُت أح ُّبه أكث َر في هؤالء األصدقاء كان ممنوع ًا
لي .وكان عاد ًيا ً
أكث َر ويعا َق ُب عليه أكثر.
يكون املر ُء عد ًوا َّ
ُ
شخصيا
فإن الدول َة
ني
وقد ظه َر ما عر ْف ُته عن هؤالء األصدقاء :ح َ
ً
االستجواب ويريدُ احملققون أن يجعلوا مني
نحو مقزز ضدَّ ه .يأتي
ُ
ِتق ُف على ٍ
أيضا أن ُأجيب على نحوِ
علي ً
جاسوسة .ور ًدا على هذه املباشرة من ِق َب ِل احملقق كان َّ
مباشر »:ال أريدُ أن َ
أكون مث َلك».
أكن أرغب في أن
َب ْيدَ َّأن هذا الرفض جاء من مشارك ِة أبي .في بداي ِة األم ِر لم ْ
ألن املر َء كان يرى َ
طوال ِّ
كل َ
ِ
أكون مث َله عندما كان في السابعة عشرةَّ .
السنوات
تلك
يختبئ املر ُءَ .
كيف ميكن لإلنسان أن
بعد ذلك َّأن هذا األمر ال يتوقف بتا ًتا حني
ُ
َ
ُي َ
َ
يكون ً
فظا.
يتوجب على اإلنسان أن
ويعامل غي َره بسوءٍ شديد .حني
نفسه
ُ
عامل َ
َ
ُ
يعرف عن ِ
نفسه َ
يعرف ما ه َو
شخص آخ َر أن
ألي
حني
بعض األشياء ،ولكن ال ُّ
يحق ِّ
ِ
على احلقيقة .ك ْن ُت أرا ُه مثلما ه َو َ
قابل للتع ُّل ِم
كيف كان يواصل هكذا على ٍ
نحو غي َر ٍ
جدا في صغري.
بضمير مث َق ٍل .ك ْن ُت أح ُّبه ً
ٍ
دائما إزاء ح ِّبه ،كا َن ْت تك ُب ُر باستمرار من جديد ،وأنا
فيما بعد ْ
أقم ُت مساف ًة ً
أعيدُ بنا َءها .عر ْف ُت في هذه األثناء ،من خالل حياتي اليومية ،شي ًئا عن االنكسار.
ُسحب مثل خيط ،عن املخاوف املميتة التي ُ
َ
جامدا
الدماغ
جتعل
عن األعصاب التي ت
ً
ُ
نفسه احتما َلها في داخله.
هكذا في الرأس مثل شرفة بيضاء ال يستطيع املر ُء ُ
ميت منذ ثالثني عا ًما ،وما ز ْل ُت حتى اآلن أشع ُر بالقلقِ على حيا ِته ،أو لنقل:
أبي ٌ
َ
على حياتي .وبالذات ألنني ُ
ألسباب
اخلوف القاتل
أعرف من خالل بضاعتي التافهة
ٍ
اآلخرين باخلوف
أتهمه أنَّه كان في سالح اإلس إس وأنَّه قد الحقَ
َ
سياسيةٍ فإنني ُ
َ
وكيف لي أال أفعل ،فهذا االتها ُم هو أضعف اإلميان.
القاتل.
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َ
احلرب على ال َّرغم من أنَّه رأى اجلرمية.
يكس َب هتل ُر
َ
كان مؤم ًنا بهتلر ،و َأ ِم َل أن َ
كتبا،
إنَّه جز ٌء من هذا املعلم في أملانيا الذي َ
دفع تسيالن إلى صدع املوت .فأنا أقر ُأ ً
متسببا
علي أن أس ُل َكه في زمنه ،وفي زمن حياة املؤلفني ،وبذلك فإنَّه يكون
وينبغي َّ
ً
في خوف جورج سيبرون ،وجورجيس ـ آرثر غولدشميدت ،وجني آري ،وأهرون
آبلفيلد ،وإرمي كيرتيس ـ وروت كلوغر ،ولويس بيلغي ،في خوف برميو ليفي ،وبول
تسيالن ،ووالتر هازن كليفر .لقد كان في السالح ،وكان يرتدي البزة العسكرية،
املوت للمذكورين أعاله .ماذا َ
كان بيدي سوى اتهامه بذلك.
التي كا َن ْت تعني َ
أيضا .وكذلك في
ك ْن ُت خائف ًة في عمر السابعة عشرة .وفي اخلامس ِة والعشرين ً
بخوف أشدّ َّ
يتبق أمامي
أيضا ،ربمّ ا أشع ُر
ٍ
ألن الكثي َر قد حدَ ث .إ ّال أنَّه لم َّ
الثالثنيً ،
دائما :لن أفعل ما يطل ُبه مني اآلخرون .ال أريدُ أن ِ
في
يجدوا ّ
الكثير سوى أن أقر َر ً
عود الثقاب املُستعمل.
َ
كان جدّ اي يعيشان معنا في البيت .وهما جدّ اي من ناحي ِة األم .وفي غرف ِة
نومهما صورة زفاف ابنهما معلقة فوق السرير .وهناك صورة زفاف خالي الذي لم
ِ
أعر ْفه إ ّال من خاللِ
بنظرات شاردة.
عروس
األحاديث عنه .كا َن ْت في الصور ِة
سماع
ٍ
ٌ
ِ
ٌ
إكليل مضفور ،وإمنا
تاج جا ٌمد من األزها ِر الشمعي ِة .لم يكن هناك
على الطرح ِة ٌ
جليدي مق ّوس ،وكان خالي
كخيط
إطا ٌر من األغصان البيضاء الصغيرة ،التي تبدو
ٍ
ّ
أيضا .كا َن ْت َ
زواج من
في صورة الزفاف بوجهِ ه
ّ
احلجري في بز ِة اإلس إس ً
تلك إجازة ٍ
ِ
اجلبه ِة عا َد بعدَ ها مباشر ًة إلى احلرب .ومباشر ًة بعدَ
الزفاف بات َْت زوج ُته أرملة .كا َن ْت
تلك صورته األخيرة.
كان «متو ّق ًدا» قا َل ْت أميَ .
َ
ابن أغنى رجل في القرية ،تاجر احلنط ِة الذي
كان َ
قرضا بدون فوائد من
يدين
ِ
بالفضل إلى عائل ِة هيرش اليهودي ِة الثرية ،التي قد َم ْت له ً
ُ
ُّ
صيف كان آل
أجل إنشاء شركته .كا َن ْت عالقة عائلة جدي قوي ًة بآلِ هيرش
فكل ٍ
ِ
بسبب الثرا ِء الذي أصابه
هيرش ،يأتون مع األطفال لإلجازة ،وكان هو طفالًَ .ذ َه َب
والده إلى «مدرسة عالية» في املدينة .وفي املدرس ِة كان معلمون نازيون من الرايخ،
متحمسا،
أصبح ناز ًيا
كانوا مبشرين بالكراهي ِة ضدَّ اليهود وهناك صا َر «متو ّقداً».
َ
ً
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ومعاد ًيا للسامية.
في القرية ،في هذا املكان القفر على حافة العالم ،شع َر بأنه ممثل الفوهررَ :صعدَ
ممارسا
الشباب بوصفه
فوق برميل نبيذ ،وألقى اخلطب مح ّر ًضا
َ
أيديولوجيا قرو ًياً ،
ً
االبتزاز والوشاية .وبسبب تلفظاته عن اليهود صفعه والده عدة مرات .غير أن ذلك
خطرا على كل من
لم يجد نف ًعا .كان شديد املراس ومنجذ ًبا إلى فكرته ،وأصبح ً
لم يذعن له بدون قيد أو شرط .قال أبوه حينها« :لقد سحره هتلر» .لم يكن من
املمكن التعرف عليه ثانية .تقول أمي اليوم.
في ستالينية سنوات اخلمسينيات،كان ميكن للبوليس أن يأتي بال سبب أو داع
يوميا إلى البيت ،كان من املخاطرة تعليق صورة شخص من اإلس إس في إطار .و
ً
حاليا استباق
رمبا ألنه حتى بعد املوت أراد أن يغ ّير شي ًئا في ابنه ،أو رمبا ألنه يريد ً
اإلزعاجات فقط ،أو للسببني م ًعا دهن الكتابة اجلرمانية القدمية على الصورة بالبصاق
وبأعواد الثقاب احملترقة .شرب كأسني من الشنابس قبل أن ينزع الصورة من إطارها.
ال من اجل
لم يسبق له قط أن ثمل طوال حياته .ولكنه أراد أن يتشجع قلي ً
التصحيحات التي يجريها على ابنه ،أو ربمّ ا ليحصل على بعض املوهبة لذلك .كان
أيضا ربمّ ا ألنه كان يريد
يضع اللون غالب ًا على الصورة كل بضعة أسابيع .ولكن ً
أيضا لم يكن من
االنشغال بولده ،فهو لم يلمس لون ياقة الب ّزة الرسمية ،وهي ً
مسها بأعواد الثقاب احملترقة حتى حينما يفعل الشنابس فعله في عقله مع
املمكن ّ
البصاق في هذا األمرّ .
دائما في بزته العسكريةّ ،
وظلت الكتابة
ظل هذا العروس ً
أبدا.
اجلرمانية القدمية املقرفة تنظر كعني حوالء على طرف ياقته .ولم يغلق عينيه ً
وهو اآلن مناسب من جديد لهذه اجلملة ،لهذه النكتة الفصامية« :يا له من هيكل
ضخم ،ويا له من محرك صغير».
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