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كلمات

نصوص

تاريخ شخصين
بـعــد أن سمعها ت ــان بــو تــذكــر أيضًا
حـلـمــا حـلـمــه ف ــي ط ــري ــق ع ــودت ــه إلــى
املـ ـن ــزل .وك ــان ــت الن ه ــوا ف ــي الـحـلــم.
ولكنها كانت صبية كالسابق.
بك أيضًا» ،قال تان بو.
«لقد حلمت ِ
فــي تلك اللحظة أدرك تــان بــو أن الن
ه ــوا الـتــي أصـبـحــت صــارمــة للغاية،
ال تــود إهــدار وقتها في الحديث عن
جـمــالـهــا ف ــي امل ــاض ــي .أم ــا بــالـنـسـبــة
ل ـح ـل ـمــه ،ف ــإن ــه سـيـحـتـفــظ ب ــه لنفسه
لألبد.
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قصة :يو هوا*
الترجمة عن الصينية يارا المصري
()1
ف ــي ش ـهــر أغ ـس ـطــس م ــن عـ ــام ،1930
ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك صـ ـب ــي يـ ــدعـ ــى ت ـ ـ ــان بــو
وص ـب ـي ــة ت ــدع ــى الن هـ ـ ــوا ،جــال ـســن
على درجــة سلم ال تغمرها الشمس.
وكـ ـ ــان خ ـل ـف ـه ـمــا ب ـ ــاب أحـ ـم ــر ض ـخــم،
مقبضه الـنـحــاســي عـلــى شـكــل أســد.
وكان الصبي تان بو سيدًا ،والصبية
ج ــاري ــة ،وكــانــا يـجـلـســان دائ ـمــا مـعــا.
وكانت غمغمة ربة املنزل التي يرتفع
ص ــوت ـه ــا خ ـل ـف ـه ـمــا ،ت ـج ـعــل الـصـبـيــة
تذهب جيئة وذهابًا مرة تلو األخرى.
صبي وصبية يجلسان مع بعضهما
الـ ـبـ ـع ــض وي ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــان ب ـ ـه ـ ــدوء عــن
أحالمهما.
ك ــان ح ـلــم ت ــان ب ــو دائ ـم ــا ع ــن ال ـب ــول.
وك ــان ي ــرى فــي حلمه أن ــه يبحث عن
املبولة في كل مكان .وكان يجلس قلقًا
مضطربًا في جناح البيت الجنوبي.
وكانت املبولة املوضوعة في الحقيقة
أمام السرير تختفي فجأة في الحلم.
وكان البحث املستمر عنها في الحلم
يـصـيـبــه بــال ـت ـعــب واإلن ـ ـهـ ــاك .بـعــدهــا
يـخــرج إلــى الـشــارع املــزدحــم بعربات
ال ــرك ـش ــا ،وي ـ ــرى امل ـت ـســولــن يـمـشــون
بـجــانـبــه .وف ــي الـنـهــايــة يفقد ت ــان بو
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ن ـف ـســه ،وي ـت ـب ــول في
الشارع.
َ
وم ـ ــن ث ـ ــم ي ـت ــاش ــى ال ـح ـل ــم .وتـكـفـهــر
ال ـس ـمــاء ال ـتــي عـلــى وش ــك أن يشقها
ضوء الفجر .وكان الشارع في الحلم
هــو ســريــره فــي الــواقــع .وحينما كان
ي ـف ـيــق م ــن ن ــوم ــه ،ي ـش ـعــر بـ ــأن م ــاءة
الـ ـس ــري ــر رطـ ـب ــة س ــاخـ ـن ــة .وبـ ـع ــد أن
ينتهي كل ذلك ،يتغير املشهد بسرعة
فائقة إلى آخر .فيفتح الصبي عينيه
املضطربتني الـشــاردتــن ،ويسترجع
بألم بالغ تفاصيل الحلم الذي حلمه
منذ قليل ،إلى أن يصبح ذهنه صافيًا
َ ُ
ف ــي ال ـن ـهــايــة .ول ــذل ــك ك ــان ت ـ َـب ـ ُّـول ــه في
الفراش ُيشعره بالخجل الشديد .وما
إن يتخلل ال ـضــوء األب ـيــض الـنــافــذة،
ي ـغ ـل ــق الـ ـصـ ـب ــي ع ـي ـن ـي ــه مـ ــن ج ــدي ــد،
ويغرق في نوم عميق.
«وأنت؟»
ِ

كــان يسأل بحماسة بالغة ،وكــان من
الواضح أنه يأمل بأن تكون الصبية
َ
الحلم ذاته.
قد حلمت
أمــا الصبية فقد قابلت هــذا الـســؤال
بخجل شديد ،وغطت عينيها بكلتي
يديها ،وهي الطريقة التي تعبر بها
الفتيات في العادة عن خجلهن.
َُ
َ
الحلم نفسه؟»
مت
«هل حل ِ
تابع الصبي أسئلته.
ك ــان ــت ث ـمــة ح ـ ــارة ي ـغ ـمــرهــا الـسـكــون
ت ـم ـت ــد أمـ ــام ـ ـهـ ــم ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــدران
املــرت ـف ـعــة ع ـلــى ال ـجــان ـبــن مـبـنـيــة من
القرميد األسود.
ومـ ـن ــذ زم ـ ــن غ ـي ــر ط ــوي ــل ن ـب ـت ــت بــن
شـ ـق ــوق الـ ـق ــرمـ ـي ــد أع ـ ـشـ ــاب خـ ـض ــراء
ُ
بصمت مع النسيم.
خجولة ،تتمايل
ٍ
«تكلمي».
أصبح حديثه حادًا.
ت ـ ـضـ ــرج وجـ ـهـ ـه ــا بـ ـحـ ـم ــرة ،وأحـ ـن ــت
ُُ
لحل ِمه.
رأسها وسردت حلمًا مشابهًا
كانت تحلم بالبول كذلك ،وتبحث في
كل مكان عن املبولة.
تبولت في الشارع كذلك؟»
«هل
ِ
ً
كان الصبي منفعال بشدة.
ولكن الصبية هزت رأسها ،وأخبرته
أنها وجدت املبولة في النهاية.
ه ــذا االخ ـت ــاف جـعــل الـصـبــي يشعر
بالخجل الـشــديــد .فــرفــع رأس ــه ونظر
إل ـ ــى الـ ـسـ ـم ــاء أعـ ـل ــى ال ـ ـج ـ ــدار ،ورأى
الـسـحــاب امل ـن ـســاب ،وأش ـعــة الشمس
جزء من الجدار.
تلمع فوق أعلى ٍ
َ َّ
وفكر :ملاذا تجد املبولة دائمًا ،وأنا ال
أجدها أبدًا.
هـ ــذه ال ـف ـك ــرة ج ـع ـلــت فـ ـ ــؤاده يشتعل
بالغيرة.
َ
مـ ــن ث ـ ــم س ــألـ ـه ــا« :ه ـ ــل تـ ـك ــون مـ ــاءة
سريرك رطبة عندما تستيقظني؟».
أومأت الصبية برأسها.
ال تزال النهاية متشابهة.
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فــي شـهــر نــوفـمـبــر مــن ع ــام  ،1939لم
يعد الشاب تــاو بو ذو السبعة عشر
عامًا يجلس مع الصبية الن هوا ذات
الـسـتــة عـشــر عــامــا عـلــى درج ــة السلم
أمــام الـبــاب .في تلك األثـنــاء ،كــان تان
ب ــاو ي ــرت ــدي بــذلــة ال ـط ــاب ال ـس ــوداء،
ويـ ـحـ ـم ــل روايـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــوش ـ ــون ودي ـ ـ ـ ــوان
شعر خــو شــي .ودائـمــا يكون حيويًا

مرتفع املعنويات ما إن يدخل باحة
امل ـنــزل .أمــا الن هــوا فقد ورث ــت مهنة
وال ــدتـ ـه ــا وع ـم ـل ــت خـ ــادمـ ــة ،ت ــرت ــدي
سترة مطبوعة بــزهــور وتنفذ أوامــر
ربة املنزل.
وكان ال مناص من املحادثات العابرة.
كان جسد تان بو ذا السبعة عشر عامًا
ينضح بحماسة وعـنـفــوان الشباب،
ف ـك ــان ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان يـعـ َتــرض
طــريــق الن هــوا فـجــأة ،ويـســرد فـ ِـر َحــا
ً
َجـ ـ ـ ِـذال شـيـئــا م ــن األفـ ـك ــار ال ـت ـحــرريــة.
حينها كــانــت الن هــوا تـطــرق رأسها
وتظل صامتة ،فهما على كل حال لم
يعودا طفلني بريئني .أو يمكن القول
إن الن هوا بــدأت تعي حقيقة أن تان
بــو سـيــدهــا .ول ـهــذا فـقــد ك ــان ت ــان بو
ال ـغــارق فــي مشاعر امل ـســاواة والحب
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادل غـ ـي ــر م ـ ـ ــدرك بـ ـ ــأن امل ـس ــاف ــة
بينهما تتباعد شيئًا فشيئًا.
فــي ال ـيــوم األخ ـيــر مــن شـهــر نوفمبر
من ذلك العام ،كانت الن هوا كعادتها
ت ـن ـظــف ذلـ ــك األثـ ـ ــاث األحـ ـم ــر ال ـقــانــي
ب ـق ـط ـعــة ق ـ ـمـ ــاش .أم ـ ــا ت ـ ــان بـ ــو ف ـكــان
يجلس أمام النافذة يقرأ كتاب «طيور
ش ـ ـ ــاردة» ل ـط ــاغ ــور .وك ــان ــت الن هــوا
تحاول قــدر استطاعتها عــدم إصــدار
أي ص ــوت أث ـن ــاء ال ـت ـن ـظ ـيــف ،وكــانــت
ترنو إليه بنظرات مرتجفة بني حني
وآخـ ــر .وتــأمــل أال يـعـكــر ذل ــك ال ـهــدوء
أي شـ ــيء .ول ـكــن الـ ـق ــراءة يصاحبها
دائمًا بعض اإلرهاق .وكان توقفه عن
القراءة يعني أنه يود الحديث.
ف ــي ال ـســاب ـعــة ع ـشــرة م ــن ع ـم ــره ،كــان
يـحـلــم دائ ـمــا بــأنــه فــي سفينة عــابــرة
لـلـمـحـيـطــات ،ت ـتــواثــب ع ـلــى األمـ ــواج
ب ــا ت ــوق ــف .وك ــان ــت ت ـلــح ع ـل ـيــه بعد
اس ـت ـي ـق ــاظ ــه رغ ـ ـبـ ــة ش ـ ــدي ـ ــدة غــري ـبــة
بالسفر.
وبدأ اآلن يحكي لها ما يشعر به من
ضيق في األحالم التي تراوده مؤخرًا.
«أريد أن أذهب إلى يان آن» .قال لها.
تطلعت إليه بحيرة ،وكان واضحًا ،أن
يان آن ال تمثل لها سوى فراغ.
ول ــم يـكــن فــي نيته أن يجعلها تفهم
أكثر من ذلك ،وكان بحاجة اآلن إلى أن
يعرف تفاصيل األحالم التي تحملها
مؤخرًا .فقد ظلت تلك العادة مستمرة
منذ عام .1930
َ
عـ ــادت إل ــى خـجـلـهــا ال ـســابــق .م ــن ثــم

ُ
أخـبــرتــه أن ـهــا َحــلـ َـمــت حـلـمــا مشابهًا
ُ
لـ ُـحــلـ ِـمــه .االخ ـتــاف فقط أنـهــا لــم تكن
ف ــي سـفـيـنــة ع ــاب ــرة لـلـمـحـيـطــات ،بل
كانت تجلس في هودج يحمله أربعة
أش ـ ـخـ ــاص ،وتـ ــرتـ ــدي حـ ـ ـ ـ ً
ـذاء ذا ل ــون
زاه جميل .وكــان الـهــودج يطوف في
ٍ
جميع شوارع املدينة.
ب ـع ــد أن س ـم ـع ـهــا اب ـت ـس ــم اب ـت ـســامــة
هادئة ،وقال:
«إن حلمك ليس كحلمي».
ً
ثم أردف قائال« :إنك تريدين الزواج».
فــي ذلــك الــوقــت كانت بعض املناطق
ُ َّ
ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ق ـ ــد اح ـ ــت ـ ــل ـ ــت م ـ ــن ق ـبــل
اليابانيني الذين يقطنون فيها.

()3
عام  ،1950عاد تان بو الذي كان يعمل
قــائـدًا لـفــرقــة الـفـنــون الـتــابـعــة لجيش
الـتـحــريــر بـعــد غـيــابــه عــن امل ـنــزل ملــدة
عـشــر س ـن ــوات .فــي ذل ــك ال ـحــن كانت
الـ ـب ــاد ق ــد تـ ـح ــررت ب ـكــام ـل ـهــا ،وك ــان
ع ــائ ـدًا ل ــزي ــارة م ـنــزلــه ق ـبــل نـقـلــه إلــى
العمل املدني.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الن هـ ـ ـ ــوا ال تـ ـ ـ ـ ــزال ت ـس ـكــن
ف ــي املـ ـن ــزل ،ول ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـعــد خــادمــة
مستقلة بذاتها
والــدتــه ،بل أصبحت
ُ
وتستمتع بحياتها .وقد أعطيت لها
غرفتان في املنزل.
هيئته املهيبة املشرقة التي دخل بها
إلى املنزل تركت أثرًا عميقًا في نفس
الن هــوا .التي كانت محاطة باألبناء
والـبـنــات ،وقــد فـقــدت رشــاقـتـهــا التي
ك ــان ــت تـتـمـيــز ب ـهــا م ــن ق ـب ــل ،وقـضــت
اهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازات خـ ـص ــره ــا الـ ـب ــدي ــن عـلــى
جمالها السابق.
قبل ذلك بمدة ،حلمت الن هوا بمشهد
عــودة تان بو إلى املنزل ،ولم تصدق
عينيها حينما طــابــق الحلم الــواقــع
تـمــامــا .ول ـهــذا بـعــد ظـهــر أح ــد األي ــام،
وبعد خروج زوجها ،قصت على تان
بو تفاصيل حلمها.
«وبهذا الشكل عدت إلى املنزل».
ق ــال ــت الن ه ـ ـ ــوا .ولـ ـ ــم ت ـع ــد خ ـجــولــة
ك ــال ـس ــاب ــق ،ف ـقــد أص ـب ـحــت أمـ ــا ولـهــا
أوالد ،وخـ ـل ــت ل ـه ـج ـت ـهــا مـ ــن ال ـحــب
والحنان حينما كانت تسرد تفاصيل
ال ـح ـل ــم ،وك ــأن ـه ــا ك ــان ــت ت ـت ـحــدث عــن
صحن موضوع على أرضية املطبخ.
كانت لهجتها عادية للغاية.

شهر فبراير مــن عــام  .1972عــاد تان
بـ ــو الـ ـح ــزي ــن الـ ـب ــائ ــس والـ ـ ـ ــذي ات ـهــم
بـمـعــاداتــه لـلـثــورة إل ــى امل ـن ــزل .كانت
وال ـ ــدت ـ ــه قـ ــد فـ ــارقـ ــت ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،ف ـعــاد
لالهتمام بإجراءات الدفن والجنازة.
حينئذ كــانــت الن ه ــوا قــد كـبــرت في
ال ـســن .وكــانــت ال ت ــزال بــا عـمــل كما
كانت من قبل .وفي اللحظة التي دخل
فـيـهــا ت ــان بــو امل ـن ــزل ،كــانــت الن هــوا
تغسل مفارش بالستيكية ،وتعتمد
على ذلك في كسب العيش.
كـ ــان تـ ــان ب ــو ي ــرت ــدي س ـت ــرة قـطـنـيــة
س ــوداء بــالـيــة ،وم ــا إن مــر بجانبها،
حـتــى تــوقــف لـبــرهــة ،واف ـتــرت شفتاه
عن ابتسامة مرتجفة.
ومــا إن رأتــه الن هــوا حتى همست بـ
«أوه».
ولـهــذا فقد ســار إلــى غرفته مطمئنًا.
وبعد مرور بعض الوقت ،طرقت الن
هوا باب غرفته ،ثم سألته:
«هل تحتاج إلى شيء؟».
وعندما رأت الغرفة مرتبة ومنظمة،
تدر ماذا تقول.
لم ِ
وق ــد كــانــت الن ه ــوا ه ــي م ــن أعلمته
بخبر وفاة والدته.
هــذه امل ــرة ،لــم يكن لــدى االث ـنــان ٌ
حلم
يتحدثان بشأنه.

()5
شهر أكتوبر عــام  .1985عــاد تــان بو
إلى املنزل بعد تقاعده ،وكان يقضي
ي ــوم ــه بــال ـكــامــل يـتـشـمــس ف ــي بــاحــة
املـنــزل .كــان ال يــزال يشعر بالبرد في
فصل الخريف.
وكانت الن هوا عجوزًا ،ولكنها كانت
بـصـحــة ج ـيــدة .يحيطها الـكـثـيــر من
األحـفــاد والحفيدات .وتقضي معهم
مدة طويلة ،ولم تكن تشعر بالتعب.
وفي الوقت نفسه تدخل وتخرج من
املنزل ،وتقوم باألعمال املنزلية.
ب ـعــدهــا وض ـعــت طـسـتــا م ــن املــابــس
على البالط ،وبدأت في دعكها.
َ
ز َّر ت ــان بــو عينيه ،ونـظــر إل ــى حركة
ذراعـ ـيـ ـه ــا وكـ ـي ــف ت ـت ـح ــرك ــان ب ـق ــوة.
وفــي غمرة انغماس يديها في غسل
املالبس ،قال لها بحزن:
إن ــه يـحـلــم م ــؤخ ـرًا بــأنــه يـمـشــي على
جسر ،ثم فجأة ينهار الجسر .وحني
يــدخــل امل ـنــزل ،يسقط قرميد السطح
فوق رأسه.
لــم يصدر عنها أي رد فعل ،وأكملت
غسل املالبس.
سألها تان بو:
حلمت حلمًا مشابهًا؟».
«هل
ِ
«ال ،لم أحلم».
هزت الن هوا رأسها.
* يــو ه ــوا :ول ــد فــي ع ــام  1960فــي مدينة
هانتشو بمقاطعة تشجيانغ فــي الصني.
َع ِمل طبيب أسنان ملــدة خمس سنوات ثم
تـحــول إلــى الكتابة عــام  ،1983ألنــه وكما
ق ــال لــم يـحــب أن «يـنـظــر إل ــى أفـ ــواه الـنــاس
طــوال اليوم» .ترجمت أعماله إلى أكثر من
عشرين لغة أجنبية ،ونــذكــر منها :روايــة
«على قيد الحياة» ،رواية «األشقاء» ،ورواية
«بائع الدم» .حصل على العديد من الجوائز
منها :جــائــزة Grinzane Cavour Prize
عــام  ،1998وجــائــزة جيمس جــويــس عام
 ،2002وه ــو أول كــاتــب صـيـنــي يحصل
على هذه الجائزة .ويعتبر يو هوا أحد أبرز
األسـمــاء فــي األدب الصيني املعاصر إلى
جانب كتاب مثل مويان وسوتونغ.

