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حكاية قصيرة
(إلى ذكرى أخي رافائيل راميريس هيريديا ،العارف بأصل هذه الحكاية)
لويس سيبولفيدا *
ترجمة وليد سليمان

أن ـت ـظ ــر م ـن ــذ س ــاع ـت ــن وأن ـ ــا أت ـم ـت ــم«ّ :ال
ُ
ّ
يهمني أن ينظروا ّ
إلي» ،فيما أبحث عني
ّ
ّ
في زاوية املرآة لكي أمسد شعري وأعدل
ع ـقــدة رب ـطــة عـنـقــي .يـمـكــن رؤي ــة أشـيــاء
كـثـيــرة فــي املـ ــرآة :ظـهــور س ـتــرات فــاخــرة
ّ
من نسيج صناعي ،أو سيقان تغطيها
ّ
بنطلونات من كتان ألن الصيف يقترب،
أو ه ـي ــاك ــل آدمـ ـي ــة ت ــرت ــدي ق ـم ـصــانــا أو
ذلــك النوع من البلوفر الــذي يوضع بال

مباالة على الكتف ،وهناك أيضًا رأسي،
ب ــن زوجـ ـ ــن م ــن املـ ــوكـ ــاسـ ــان ،ووج ـه ــي
ً
ّ
والجدي ،واملليء باألمل.
العصبي قليال،
ي ـن ـظــر ال ـ ـنـ ــاس إلـ ـ ـ ـ ّـي .ب ـع ـض ـهــم يـبـتـســم،
وآخرون يغمزون جيرانهم لكي ينتبهوا
لــوجــودي ،وأنــا أع ــرف أن هندامي ليس
هــو الـسـبــب فــي ذلـ ــك .عــاريــا أو كــاسـيــا،
لــن أمـ ّـر أب ـدًا دون أن أجلب االنـتـبــاه .لقد
قطفت أزه ــارًا من الحديقة القريبة ،ولم
أف ـعــل أمـ ـرًا خ ــارق ــا ،وك ــان ــت تـلــك األزه ــار
الـبـسـيـطــة هـ ـن ــاك ،ف ــي م ـت ـن ــاول ي ـ ــدي .ال

أعرف حتى اسمها .هل ستأتي؟ ّ
أشك في
ّ
ذلك .ذلك أنني أعرف كم يصعب التغلب
على خوف هو ليس كذلك ،وعلى خجل
ال يـمـكــن االعـ ـت ــراف ب ــه ،وأك ـث ــر األخ ـطــاء
بـ ــراءة .أش ـ ّـك فــي ذل ــك ،ولتهدئة ال يقني
ساعات االنتظار هــذه ،أشعل سيجارة.
اآلن ،أجـتــذب نـظــرات امل ــارة أكـثــر فأكثر.
ّ
دائ ـمــا ه ـكــذا« .إن ــه ي ــدخ ــن»« ،إن ــه يــأكــل»،
ُ
«إن ــه يـبـكــي» .مهما فعلت ،دائـمــا هكذا.
فـجــأة ،أنظر إلــى باقة األزه ــار وأكتشف
أنه عوضًا عن اإلمساك بها ،تضغط يداي

عليها ،وتعصرانها بعنف يكفي لكسر
ّ
هشاشة عنقها النباتي .أبتسم مفكرًا أن
ً
برهة قصيرة جدًا من الوقت كانت كافية
َ
لـتـبــدو حــزيـنــة ،مـثــل عـلــم جـيــش صغير
ُ ْ
مهزوم ،وتظ ِه َر لي تويجاتها الذابلة أن
ُ
وقــت االنـسـحــاب قــد ح ــان .ألـقــي بالباقة
ف ــي ّأول صـ ـن ــدوق ق ـم ــام ــة يـعـتــرضـنــي،
وأبتعد تتبعني نظرات ّ
املارة وأصواتهم
الـتــي ت ـقــول :هــل رأيـ ـ َـت كـيــف ألـقــى الـقــزم
باألزهار؟ ّ
ربما كان على موعد مع قزمة؟
ّ
ْ
لـقــد تـخــلـفــت عــن مــوعــدهــا م ـعــه .األق ــزام

غــريـبــو األط ـ ــوار ،وتـعـلـيـقــات أخ ــرى ذات
مستوى يجعلني ال أريد وال يجب ّ
علي
أن ّ
أرد عليها.
* لويس سيبولفيدا :ولــد سنة  1949ويعتبر
ّ
ّ
من أبــرز الكتاب التشيليني املعاصرين .حقق
شـ ـه ــرة ع ــامل ـي ــة ع ـن ــد صـ ـ ــدور رواي ـ ـتـ ــه األول ـ ــى
«الـعـجــوز ال ــذي كــان يـقــرأ ال ــرواي ــات الـغــرامـيــة»
الـتــي ترجمت إلــى  35لـغــة .مــن أشـهــر أعماله:
«عــالــم نهاية الـعــالــم» ،و»اس ــم مـصــارع ثـيــران»،
و»مذكرات قاتل عاطفي».

أنا ذئبك يا صاحبي
سعد هادي
الحظت وجوده منذ شهر ،يأتي الى
املقهى كل يوم ،يدخل بعدي بقليل،
يرتدي معطفًا ويعتمر قبعة ويضع
على عينيه نظارة ســوداء ،ال يظهر
مــن وجـهــه س ــوى ذق ــن مــدبــب تنمو
عليه شعيرات خشنة ،يسير ببطء
متوكئًا على عصا ثم يجلس أمامي
وي ـس ـت ـمــر بــال ـت ـحــديــق ف ــي وج ـه ــي.
حاولت تجاهله في البدايةَّ .
غيرت
م ـكــانــي أك ـث ــر م ــن مـ ــرة .ت ــأخ ــرت في
الحضور .لم أحضر أليام ،ولكنه لم
يعبأ بما فعلت .ظل يواصل النظر
باتجاهي بينما ترتسم على شفتيه
ابتسامة بـلـهــاء .كــان يتبعني حني
ـت م ــا ثم
أخـ ـ ــرج ،يـسـيــر خـلـفــي ل ــوق ـ ٍ
يختفي دون أثر.
لم أره يتكلم أب ـدًا .ال يلتفت .ال يقرأ
الـ ـج ــرائ ــد .ال ي ـن ـظــر إلـ ــى امل ـ ـ ــارة فــي
الشارع بل يواصل مراقبتي.
في احــدى الليالي رأيته في الحلم،
فــي ي ــده فــانــوس ي ـصــدر عـنــه ضــوء
أحمر .سرت خلفه ،سألته :من أنت؟
فلم ي ــرد .أخــرجــت خنجرًا وطعنته
فـسـقــط عـلــى األرض وه ــو يضحك،
ت ـل ـط ــخ كـ ــل شـ ـ ــيء بـ ــالـ ــدم وان ـك ـس ــر
الفانوس ولكنه ظل يضحك.
حني استيقظت قررت أن أتكلم معه
وأســألــه مل ــاذا يـطــاردنــي .ذهـبــت إلى
امل ـق ـه ــى وج ـل ـس ــت ب ــان ـت ـظ ــاره ،ج ــاء
بـعــد دقــائــق ،س ــار بـخـطــاه البطيئة
وجـ ـل ــس ال ـ ــى ج ــانـ ـب ــي ،ال أح ـ ــد فــي
املـ ـقـ ـه ــى س ـ ــوان ـ ــا ،س ــألـ ـن ــي دون أن
يلتفت ّ
إلي ملاذا أفكر بقتله ،قلت :لم
أفعل ذلك ،مجرد حلم عابر ال أتذكر
م ـع ـظــم ت ـفــاص ـي ـلــه ،جـ ـ ــاءه ال ـســاقــي
بـكــوب ال ـشــاي فـشــربــه وه ــو ساخن
َّ
بجرعة واحدة وظل صامتًا .سألته:
ملــاذا تجلس أمامي دائـمــا؟ ما الذي
يــدعــوك ملراقبتي؟ ابتسم بغموض
وق ـ ــال :ك ـنــت أع ـت ـقــد أن ــك تـتــذكــرنــي،
نظرت الى وجهه بإمعان ،حاولت أن
أتــذكــر أيــن رأيـتــه مــن قبل ولكني لم
جرح قديم يبدأ
أستطع ،الحظت أثر
ٍ
من أعلى عينه اليسرى ويمتد على
صدغه ّ
وخده ورقبته ،الحظت أيضًا
أن يـ ــده ال ـي ـس ــرى ت ـم ـســك ّبــالـعـصــا
بمقبض صناعي يخفيه قفاز .قلت:
ٍ
ال أتــذكــرك بــل ال أعتقد أنـنــي رأيتك
من قبل.
ّ
قــال وهــو يبتسم :ســأذكــرك إذًا ،ألم
ت ـك ــن ج ـن ــدي ــا ق ـب ــل سـ ـ ـن ـ ــوات؟ ق ـلــت:
نـعــم ،وذك ــرت لــه أنـنــي قضيت زمنًا
ً
ط ــوي ــا م ــن ح ـيــاتــي ج ـن ــدي ــا ،حــدث
ذل ــك خ ــال ح ــرب الـسـنــوات الـثـمــان،
ت ـن ـق ـل ــت ب ـ ــن جـ ـبـ ـه ــات الـ ـقـ ـت ــال مــن
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ش ــاه ــدت
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـف ـظ ــائ ــع ،رأيـ ـ ـ ُـت جثث
ُ
نمت
القتلى وأج ـســاد املـجــروحــن،
ف ــي خ ـن ــادق ع ـف ـنــة ،رأي ـ ـ ُـت ال ـقــذائــف
وه ـ ــي ت ـت ـس ــاق ــط فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان ،لــم
أتنفس سوى الدخان أليــام طويلة،

ل ــم آك ـ ــل ،ش ــرب ــت مـ ــاء الـ ـب ــرك ،ســرت
بـقــدمــن واهـنـتــن بــن حـقــول املــوت
حـتــى انـتـهــت ال ـحــرب ولـكـنـهــا ظلت
تعيش فــي داخـلــي .أصـغــى ملــا قلته
دون أن تختفي ابتسامته .سألني
ما هو أقسى ما أتذكره من كل تلك
الفظائع ،قلت :كنا في دورية قتالية
فــي إح ــدى الـلـيــالــي ،ســرنــا فــي ممر
ّ
واد عميق ،حدث
جبلي يـطــل على ٍ
ق ـصــف م ـفــاجــئ فـتـفــرقـنــا ،اخـتـبــأنــا
أنا وجندي آخر خلف صخرة ،كان
مستجدًا ،التحق بسريتنا قبل أيام،
نحيف وخجول.
انتهى القصف فخرجنا ولكننا لم
نعثر على الجنود اآلخــريــن ،ملحنا
ما يشبه جمرتني في الظالم ،كانتا
تقتربان منا ببطء ،ثم ارتفعتا الى
األعلى وسقطتا وأعقب ذلك صوت
تدحرج عنيف وما يشبه عواء ّذئب،
ٍ
سـمـعــت زمـيـلــي يـسـتـغـيــث ،تـعــثــرت
وأنا أحاول أن أفعل شيئًا ،صرخت
بجنون :أيــن أن ــت؟ ال تــذهــب بعيدًا،
أع ـط ـنــي يـ ــدك ،ول ـك ـنــه ل ــم يـ ــرد ،بعد
دقيقة أو أقل َّ
تحول صوته إلى أنني
بعيد ثم تالشى ،اختبأت في حفرة
حتى الفجر ،رأيت حني خرجت دمًا
ع ـل ــى األرض وب ـق ــاي ــا ل ـح ــم ب ـشــري
وآث ــار مـخــالــب ،نـظــرت إلــى الهاوية
التي تقع أسفل املمر الصخري فلم
أر شيئًا ،بقيت هناك حتى يئست،
كــررت نــدائــي :أيــن أنــت يا صاحبي،
ول ـكــن ال إج ــاب ــة ،ال ح ــرك ــة ،ال شــيء
سـ ــوى ال ـ ـصـ ــدى ،ل ــم ُيـ ـع ــرف مـصـيــر
ذلــك الـجـنــدي ،لــم ُيعثر على جثته.
فــي إفــادتــي الــرسـمـيــة قـلــت إن ذئبًا
ع ـلــى األرج ـ ــح ان ـق ــض عـلـيــه وسـقــط
ّ
معه فــي الـهــاويــة ،ظــلــت وقــائــع تلك
الليلة تالحقني حيثما ذهـبــت ،ما
زلت أشعر بالرعب ،ما زالت أصوات
ال ـظ ــام ت ـت ــردد م ــن ح ــول ــي ،م ــا زلــت
أسـمــع ذلــك الفتى وهــو يطلب مني
إنقاذه فال أستطيع.
قـ ــال ال ــرج ــل :أنـ ــا أي ـض ــا أت ــذك ــر تلك
الوقائع .نظرت إليه ،لم يكن يمزح،
سكت لبرهة كأنه يتذكر ثم روى لي
تفاصيل ما حدثَّ ،
حدد املكان بدقة،
مــن أيــن جئنا ،متى حــدث القصف،
كيف اختبأنا خلف الصخرة ،كيف
خرجنا ،سألته كيف عرف ذلك كله،
َّ
رد ببساطة :كنت هناك ،سألته :هل
كنت في الــدوريــة؟ قــال :ال ،قلت :هل
راقبتنا عن بعد أم قرأت تقريرًا عما
َّ
حدث؟ هز رأسه نافيًا ،قلت :لم يبق
اال أن تكون ذلك الجندي وقد نجوت
بطريقة ما مع أنك عجوز ولو عاش
هو فلن يتجاوز األربعني.
رفع رأســه الى األعلى وضحك كأنه
يـ ـع ــوي ثـ ــم نـ ـه ــض وخـ ـل ــع مـعـطـفــه
األس ـ ـ ــود ،كـ ــان ج ـس ــده ج ـســد ذئ ــب،
ـرو رم ـ ــادي خ ـشــن وك ــان
مـغـطــى ب ـف ـ ٍ
ً
وجهه مغضنًا وطويال مثل مثلث،
قـ ـ ــال :ه ــل ع ــرف ــت م ــن أن ـ ــا اآلن؟ أن ــا
الذئب الــذي افترس صاحبك ،لم أر

مـثـلــه ،داف ــع عــن نفسه حـتــى الــرمــق
األخـ ـي ــر ،تــدحــرج ـنــا م ـعــا وسـقـطـنــا
ً
ف ــي ال ـه ــاوي ــة ،ل ــم نـمــت حـ ــاال ،بقينا
فــي قـعــرهــا ،يــأكــل أحــدنــا مــن جسد
اآلخر حتى َّ
تحولنا الى كائن واحد،
ذئ ـ ـ ٌـب ب ـش ــري أو إنـ ـس ــان ف ــي هـيـئــة
ذئ ــب ،ال ف ــرق ،كــانــا لــم يـمــت ،لست
اآلن واحـ ـدًا ولـســت اثـنــن ،أنــا كائن

ملتبس فــي زم ــن ملتبس ،كثيرون
مثلي صنعتهم الحروب ،يتجولون
بمعاطفهم ،حاملني ذكــريــات املوت
ودخ ــان املـعــارك وعفونة الجثث ،ال
يذهبون الى أي مكان بل يطاردون
أش ـ ـخـ ــاصـ ــا م ـ ـحـ ــدديـ ــن ،أش ـخ ــاص ــا
مثلك.
لكل رجل ذئب يتبعه ،ذئب ذكرياته.

أن ــا ذئ ـبــك ال ـل ــدود يــا صــاحـبــي ،لقد
اف ـت ــرس ـت ــك أيـ ـض ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـي ـلــة،
هـ ــربـ ـ َـت ب ـع ـي ـدًا وع ـ ـشـ ـ َـت ول ـك ـن ــك لــم
تـنـفـصــل ع ـن ــي ،س ـن ـظــل م ـتــازمــن،
س ـي ـظ ــل جـ ـس ــدان ــا مـ ـط ــروح ــن فــي
ٌّ
ال ـهــاويــة ،ينظر ك ــل مـنــا ال ــى اآلخ ــر،
سـنــأكــل لـحــم بعضنا ونـسـتـمــر في
ذلك الى ما ال نهاية.
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