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   .أكثر من المرة التي قبلهاتفكيري في كل مرة بتساؤالت  انتهى ،فيليپكلما فكَّرت في 

 

 

  أسمع منه شيًئا منذ ثالثة أسابيع، أي منذ ما حدث مع ِتنكا.لم فأنا 

يستمع  "فيليپ"ما إن كان عوأتساءل  أعضعض في شفاطة شايي المثلجهنا  جالسةقي بينما أنا كانت الشمس الحارقة تلسع مؤخرة عن
 . إلى بريده الصوتي على اإلطالق

 رسائلي؟"  أن أسأله: "أسمعت   أردت  

 على الشجرة؟"  الخط السحري  بلك ما كتبته  "هل رأيت  

مكنها باألعلى. ي ووضعتها على عتبة شباكي "ماالكوف"ها "أتتذكَّر فوطة السفرة التي طويتها على هيئة مركب؟ أسميت   أو أقول له:
 ." رائحة البحر في بعض األحيانمن هناك أن تشم 

 ليس هنا.  "فيليپ"ولكن 
 بكل بساطة.  هكذا رحلال يرد على مكالماتي. وال يعيد اتصاالتي. 

 
  . وأحاول أن أستوعب كل ما حدث الكوب وهي تذوب داخلمكعبات الثلج  أراقب وأنا جالسة هنا في الخارج أمام "كافيه إِجوانة"

 أن أحكي لكم القصة من البداية ... ولكن، أظنه من األفضل 

      

 الفصل األول

 "بينه". 
 هذه أنا. 

 
 "بينه زابينه موتس" اسمي: 

 برجي: العقرب.
لة:   الفجل األحمر.أكلتي المفضَّ

 أطباق الورق الطائرة. لعبة في ثاني أفضل شخص 
 فنها. ل متحمِّسة زخارف دقيقةامة رسَّ 
 أروع طفلة في العالم. هذا رأي ماما على األقل. وبابا أيًضا. أنا كذلك و
 

ل" وهذا رأي  "بيِنه زابيِنه... أنِت أروع طفلة في العالم!" : أيًضاالعجوز  "يوكِّ
 الكابتشينو.  رغوة رش كمية كبيرة من السكر فوقيوخبيثة ابتسامة لي بتسم ثم ي
 
ل" ويشرب  افذةنمن البالقرب في مكانه المعتاد ويجلس  الباكر في الصباح العجوز هو أحد زبائن الكافيه الدائمين. يأتي كل يوم "يوكِّ

ي فوقته إما في قراءة الصحيفة أو  "يوكِّل"يقضي عادة ما و .من خالل النافذة إلى الشارعبينما ينظر  شفطة،شفطة قهوته الساخنة 
شغولة مبيِنه زابيِنه  كانت إذابمفرده مع بيِنه زابينه، أي معي أنا. وأحياًنا يلعب لو كانت موجودة، أو  ،السيدة ألموتلعب الطاولة مع 

  تتمشى إلى الميناء إلطعام طيور النورس.  خرجتة أو طبلة ماما الجديدمثاًل أو في تجربة في واجباتها المدرسية 

 . "ِبره"يأتي  أو عندما

 أيام األربعاء.  "ِبره"يأتي 
  م بروفات الفرقة.ايأ

 باللبن من فضلك!"  طلب مشروبه: "واحد نعناعيوًبا به مرحِّ بابا ل شاوريأتي وي
 الكوب. األخضر داخل  شرابالصب بدأ في وي فيهز بابا رأسه موافًقا

© 2018 Litrix.de 1



ة ألتمكن ية فضيعلى صينويضعه المشروب بابا اللبن إلى يضيف حااًل!" بعد ذلك واحد عصير معجون أسنان لألستاذ، " يقول:ثم 
  .من حملها وتقديم المشروب

 !" "بيِنه"شكًرا  "ممم،
 مسح فمه بظهر يده.يمشروبه و شفطة منأخذ يقولها "ِبره" وي

 أدمنته بالفعل!"  ل: "ياااه، يا له من مشروب رائع وخطير! أظن أننيوبعدها يقو
 سألني: "ألديِك وقت؟" يوبالقرب منه سحب كرسي  يثم 
 .في هذه اللحظة ما على وشك الحدوثأعرف  ألننيهز رأسي باإليجاب وأنا سعيدة، فأ

 . طقسنا المعتادإنه 
 وألتقط قلمي الجاف من جيبي.  أجلس بجانب ِبره

 شيًئا محدًدا؟"  تريدوأسأله: "أ
 بحرية؟"الكائنات رسمة لبعض ال: "ربما " قلياًل ثم يرد علي  قائاًل ِبره"" يفكر ؟يا ترى...ماذا "
  

 .بينما أقوم بذلكيشاهدني أزيِّن له ساعده باألشكال والزخارف والرسومات وهو في بعض األحيان ألكثر من ساعة  "ِبره"نجلس أنا و
  الرسومات.أغطي جلده تماًما وال أترك أية مساحة خالية  حتىأظل أرسم وأرسم 

  "!تحفةيعلِّق ِبره على رسوماتي قائاًل: "
 . مهاويقيِّ  تحفتي الفنية الزرقاء ويطقطق بلسانه متحمًسا بينما يتفقَّد

 امة تاتو. أكبر وأصير رسَّ نه لن يغتسل من اآلن فصاعًدا إلى أن يخبرني أثم 
اه   .إتقانه تمكَّن منكثيًرا ألعلي  ممارسة الرسم ينبغي أنه أخبره رائحته كريهة، و وإال صارت ا أن يغتسلحينهولكني أترجَّ

 نظيًفا ونضًرا كل أربعاء!" : "فأنا بحاجة ألن يكون ساعدك ولذلك
 .يلعب في شعري وينعكشههو "حسًنا، اتفقنا يا بيِنه" و قائاًل:"ِبره" يعدني 

  
 ا كالم فارغ. ، ولكن هذبعض الشيء "ِبره"واقعة في حب  تقول ماما أنني

شيء ا له من ي بابا تلك القبلة العميقة وهي مغمضة العينين... ماماله مثلما تقبِّل أريد أن أقبِّ ال بالتأكيد ني حسًنا، ربما أحبه قلياًل، ولك
 ! مقزز

 .  "چاستن بيبرـ "شيرين لزميلتي ربما يكون حبي له أشبه بحب 
 

اله وتنظر لطفه وجمى في تتملَّ  هصورأمام وتظل جالسة سريرها. شيرين بوسترات چاستن بيبر على جدران غرفتها وفوق  لقد علَّقت
  .إليه بإعجاب

ول قة ماما ويسمح لي بتنافي فر يعزف الجيتار فهو، أيًضا أنظر إليه بإعجابو لذيذو شخص لطيف "ِبره"أرى أن  ،مثلهامثلي أنا و
رغم و حقيقية.تاتو رسومات لديه أنه و ،الالفندرزيت  رائحةحيث تفوح منه  جميلة،رائحته أن  . هذا باإلضافة إلىالجيلي كوال معه

ِبره" قوم "وأحياًنا يفنانة عالمية. الموهبة ألصبح  وأن لدي   خالًيا من الرسومات خصيًصا من أجليأنه ترك أحد ساعديه  لي يقول ذلك
 . فحسب شعور جيد ألنه فأحمَّر خجاًل  ، مثلما يفعل اآلن.شعري من خالل بتمرير أصابعه

 على بعد شارعين من المقهى.  "يان"وابنه  "ليندا"مع صديقته  "ِبره"يعيش 
خصيات األراجوز الخاصة بـ "يان"، أو نذهب في بش نطبخ مًعا مكرونة سباجيتي بالصوص األحمر أو نلعبفارتهم أحياًنا، أذهب لزي

 نشوي عليها التفاح. نشعل النيران وو النهربعض األحيان للتخييم عند 
 . يعطيني ذراعه ألزخرفه له بالرسوماتلالنعناع وألقدم له مشروب  اءأربع "ِبره" كل أتطلَّع لقدوم

  يحدث اآلن.حدث اليوم و مثلما
 سألته: "أتعرف ما هذا؟". 

 "إنها سمكة أعماق البحار." ورددت قائلة: 
رت  . جلدهعلى  لسمكة التي رسمتهاالحدود الخارجية ل إصبعي على ومرَّ

 ." هارأسهي  هذه. وهازعانفتلك و هاذيلهذا "
 ." فعاًل قائاًل: "آه،  علي   فرد
 . بالمرة إلى الرسمةيكن منتبًها ني الحظت أنه لم ولك

  وهو تائه في أفكاره وينظر في اتجاه الباب.ببطء عصير معجون األسنان  يشرببل كان 
 

 سمعت شيًئا يرن داخل سترته. 
 أستأذنِك لحظة!" وقال لي: "أخذ يتحسس مكان تليفونه 

 وذهب. 
 

  على أذنه. هتليفونمجيئة واضًعا وفي الشارع ذهاًبا يسير رأيته من النافذة وهو 

 ع. ذلك بالطب أعلملم أكن من المستشفى، ولكني كانت المكالمة  تلك
 وأنني لن أرى ِبره لفترة طويلة. ، القلبفي مشكلة ما يعاني من  "يان"ولم أكن أعلم أيًضا أن 
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  فكرة عن كل ذلك.أدنى لم تكن لدي  ففي تلك اللحظة 
ح لكمكل هذاب ينبغي أن أخبركمورغم ذلك،    .فيليپما حدث مع  ، ألوضِّ

 .  كل شيءبدأ  "يان"رض مبف
 
 

 
٢ 

 
ف بابا يقول لي   .على ماما في البحرأنه تعرَّ

  .بشكل مختلففي كل مرة لقائهما األول  قصة يحكي لي هكان يعمل طاهًيا على إحدى السفن. ولكن  ألنه 

 : أول لقاء جمعهماهكذا حكى لي بابا اليوم، األحد، قصة 

 قديم. ال هفي قارب يجوب البحار السبعةهذا الشاب  كانو، موتس )هذا بابا( وسيم اسمه يوناس شاب كان يا مكان طاهي

مت عالًيا مواج األهاجت . عاصفة شديدة هبَّت على مركبهوبينما كان يبحر في المياه المفتوحة، وذات ليلة،  كناطحات السحاب وحطَّ

 . على وشك أن يغرقيوناس وسحبته إلى أعماق البحار، وكان  المركب

  ".ها جذابقوامطويل وأصفر ها شعر، "سڤِنيا أوالفسون"ر اسمها حب ةعروس" رآها:وفجأة، 

  .استنكارب إليه ونظرتقالتها أمي بنبرة محذرة "يوناس!"، 

 ". ؟األمر: "ما والبراءة في عينيهأبي سألها 

  وأنقذت الشاب الوسيم." البحر الجميلة الجذابة ةعروس : "جاءتوواصل أبي الحديث قائاًل ابتسامة عريضة ابتسمت ماما ف

 ماما.  هي تلك عروس البحرو

 . بعض حًبا أبدًيابعضهما ال "سڤِنيا أوالفسون"و "يوناس"أحب 

ت سڤِنيا على ال ل إلىشاطئ وقررت منذ ذلك الحين أن استقرَّ  بشر.  تتحوَّ

يقان، بل سيقان ة سأي تتقوم بخلع ذيلها فيصبح لديها سيقان، وليس البحر أن تفعل ذلك. ةسويمكن لعرقائاًل: "هذا ممكن.  بابااستطرد 

 . طويلة وجميلة

لذلك و البعضسڤِنيا ويوناس كانا مولعان ببعضهما ثم أخبرني أن  ،إعجابة رمق أمي بنظرأصدر بابا صوًتا يشبه صوت القطة و

   .جمعتهما لحظات مليئة باإلثارة والجموح..

  ؟".ألن تكف عن ذلك" " أغلقت عيني ووضعت يدي على أذني وقلت له:"بابا!

 صب لنفسه كوًبا آخر من القهوة. وابتسامة عريضة ابتسم ف ،في جانبهقرصة خفيفة قامت ماما بقرص أبي 

  وقررت ماما أن تكمل هي حكي القصة.

 . الصعداء وشكرت ماما على هذا القرارتنفَّست 

  .دون االستعانة بتشبيهات ال تتناسب مع من هم دون الثالثة عشرأن يكمل القصة أبي  ال يستطيع

رت ماما أن تكمل القصة وقت  رإلى البحر األسود. وهناك أصبحت حاماًل. ولم يمحتى وصلنا سافرنا عبر الدنمارك وبولندا : لذلك قرَّ

  الي نوفمبر.في ليلة ممطرة من لي "بينه"ثم جئِت أنِت يا  هنا.للعيش . ورثت بيتها وانتقلنا بالتالي "إيلڤي"طويل حتى توفيت عمتي 

 . األحداثتلك  ترتذكَّ  تلك النظرة الحالمة التي ترتسم على وجهها دوًما كلما ماما نظرتفي هذه اللحظة و

طء بب وأخذت تمضغها قضمت قضمة من سندوتش إفطارها ثم ت بيديها على وجهي.ة"، وملَّسالصغير "جنيتيوخاطبتني قائلة: 

  ر.وتأث  

 لدي  بالفعل أذنين مدببتين بعض الشيء، ربما تشبه أذني الجنية. 

  .غيرة، فإنها تعني بذلك عيد ميالديصحين تشبهني أمي بالجنية ال ،ولكن

ق " ١١ورقم ؛ ١١/١١مولودة يوم الكرنفال فأنا   ١١و ١١رغم أنني لم أولد الساعة جنية". وال"كذلك ت سمَّى و لف" باأللمانيةإِ ي نط 

ض أن والدتي استمرت  دقيقة، ولكن  : تروي لي قصة والدتي اما عندمامما تقوله لي على األقل هذا أو  ،ساعة ١١ي فت ر 

ديد. شألنني كنت  أشعر بالحر ال"وكنت  حينها قد تركت النافذة مفتوحة "، البيت سطحالزلت أتذكَّر كيف كان المطر ينهمر على "

ر في ندوتش سجق فجاءتني جارتي ووأعدت لي س  ؟""يوناس"يا ذلك الساعة الرابعة صباًحا، أتتذكَّ

 . الضحكمن  فتات الخبزبيختنق كاد بابا أن 

لِدتي  اللحظة بالتحديدوفي هذه  في يدها. حاملة طبقعلى الباب أمامي  تقف "فجأة وجدتها  ." "بينه"يا أنِت و 

 .إلى الدنياأنا !" في هذه اللحظة جئت  فعاًل "

  ، ابنة عروس البحر وملك األكاذيب. "بينه زابينه موتس"أنا، 

 

٣ 

  

 . "إِجوانة" اسمه بيتنسكن في 

© 2018 Litrix.de 3



كراسي بضعة  أمامه أخضراني منزل على اليسار، مبنى ثلتجده في حارة الطاحونة  قادًما من ميدان النافورة، انعطف لو كنت  

 ملونة. الكبيرة األحرف الفوق المدخل مكتوب عليها "إِجوانة" بقة معلَّ  وهناك الفتة .ترابيزات بشماس  و

 . األول. هذا الشباك الصغير هناك هو شباك غرفتي في الدورر األرضي وأنا أسكن هناك باألعلى، تجد المقهى في الدو

 التفاهات". للفن و "كهف بينه زابينه الخصوصيبـ  ما ي سمىفيأعيش 

 صغارهو "ِنپوموك"عنكبوتي األليف كذلك و " ذات الخطوط الزرقاء والبنفسجية،أوال  "الضاحكة القطة يعيش في هذا الكهف 

  ."بينهأنا، "وأخيًرا وليس آخًرا، المرحين، 

 يلورق المنادبالقلم الجاف والمزخرفة مسوداتي وعرائس الباربي خاصتي وبين أقالمي الفلوماستر المرتبة بعناية أعيش هنا 

 لضروريةا كراكيبوغيرها من الالزجاجي والكتب ومجالت التاتو والطبلة  البلي  بين و مكانفي كل  األرضية علىالمناثر المشخبط و

 . للحياة

ِننِت؟   "؟فوضىال ما هذه "هل ج 

 . وارد هذاحسًنا، ربما أكون فوضوية قلياًل. 

 الدرجة؟ فعلهما لهذه  ولكن، لِم  يبالغون في رد

 فأنا أواًل وأخيًرا فنانة. 

 ! ولكن هيهات

  .اما ال يعرفان الرحمة في هذه المسألةبابا وم

ولكني . أتأفف عن عمد وأريهم أسوأ تكشيرة عندي"، ال أجد أمامي إال أن !قرار نهائيوهذا "غًدا يوم التنظيف.  حين يقولون لي

هو ، فرفتيجريئة بينما أرتب غالجديدة والشتائم ال تأليفالتذمر والشكوى وفي  نفسيشغل أولذلك . تماًما أنهما لن يتأثران بذلك أعرف

 رميأرزع أبواب الدواليب وبينما أ "،مثيرة لالشمئزاز قذارة ... جريمة شنعاء.: "زريبة خنازير... فأقول على سبيل المثالأمر ممتع

  األرفف وأهدد وأتوعد بغضب. علىالكتب 

 

 بمشروب الموز باللبن والقرفة واللوز المبشوريصعد بابا  ،نظيفة ومملة إلى حد الكآبةإلى سابق عهدها، الغرفة  وعندما تعود

 رة في الدول غرفة المعيشخطرت له فكرة أن يحوِّ  في الطهي وذلك واهبا لديه من ميحب أن يدلل اآلخرين بمفهو  .ليكافئني به

 األرضي إلى مطعم صغير.

  فيه إجوانة"."كا

  من اختيار ماما.أما االسم، فهو 

لحظ، على يجلب اولذلك فهو اسم . األول ماشهدت لقائهتلك السفينة التي ، اعلى متنهطاهًيا ي كان بابا يعمل التفهذا هو اسم السفينة 

 حد قول ماما. 

ر بيًتا أجمل من هذا    .في أي مكان بالعالم البيتال يمكنني أن أتصوَّ

 

 عورالششرب الكاكاو الساخن وو، شباكمن البالقرب على مائدته  "ليوكِّ "باألسفل مع بابا في المطبخ أو مع بعد الظهر الجلوس 

 صوت الرنين الخافتإلى اإلنصات وويرحلون، بائن وهم يأتون مشاهدة الزو ،، ورائحة القهوة الطازجةبطني بدفء الشوكوالتة في

 أعشق كل هذا!  -الناس من حولي همهمة ، وباباالذي يعده تيراميسو ال، والزبائن مشروباتهم حين يقلب بهاالذي تصدره المالعق 

 حتى بعد انتهاء بروفة فرقة ماما. أطراف الحديث  يبقى الجميع جالًسا يتجاذبون مادنعأو 

 وليمة عشاء ساحرة. ثم يعد لنا بابا بعدها

 .في الطهي "ألموت"تساعده السيدة 

 في شراء المستلزمات.  "يوكِّل"يساعده و

 

ل فرًدا من أفراد العائلة.  اعتبار نايمكن  يوكِّ

 .الفطور عادة ونحن ال نزال نتناوليأتي 

  "وعندي وقت! ،"أنا وصلتيطرق على الباب ويقول: كان 

 . القوافييحب  هوف

 نقود. الويعطيه ورقة بالطلبات يكتب له أبي وكان 

 . المدرسةحقيبة  لتقطوأ بمنتهى السرعة سترتيحذائي وأرتدي قائلة: "انتظر!"، و فأناديه

 لبعض الوقت.مًعا نتمشى و

 على حسب.  السوق بجوار المدرسة. ربما يقع سوق أوألن مدرستي تقع بجوار ال

 

 وكريمة مخفوقة".  وكينوابطاطس وذرة صفراء جزر و: "كوسة والطلبات المكتوبة في الورقةحفظ أن ييحاول " يوكِّل"كان 

  ."الشهير م طاجن الكينوالنا اليو عد  سي   "يوناس""أظن أن 
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 . المدرسةحمل عني حقيبة ثم  .دعك بطنه وكأنه ال يطيق االنتظار حتى يتناولهو

  المدرسة؟" األحوال فيِك حبيبتي؟ كيف ؟ احكي لي! كيف حال"بينه"يا  كِ أخبارقائاًل: "ما  سألني عن مدرستيو

 

 المدرسة. 

 

 . بحذائي الزلط تركل

 من أشيائي المفضلة. الحديث عن المدرسة ليس ف

أو  ثاًل م قلعة مخيفةكنت  سأرسم  ت فترة الصباح بشكل مختلف تماًما؛لقضي ولكن، لو كان بإمكاني االختيار،المدرسة، ال بأس ب

جرس باب وأرن على  "ِبره"ذهب إلى أأو في الكسل،   "أوال  "القطة الضاحكة مع  تسابقأأو  ضوضاء طبلة ماما وأحدثعلى  أعزف

ن م أو كنت  سأقضي الصباح في قراءة كتًبا هامةليعزف لي األغاني على جيتاره.  كان يسمح لي بالصعود إليه ما إن ألسألهعمارته 

 . وأدعها تفتح لي الكوتشينة "ألموت"مع السيدة  الشاي الروسيأشرب  "إِجوانة"في كافيه  أجلسأو  بطوط.قصة األدب العالمي، مثل 

ونها السوداء الكبيرة وأحمر شفاهها البنفسجي وعيابعها الرفيعة صأتشبه تجاعيد التي مهزوزة تها الحينها بنبرستخبرني كانت 

 الزاهي:

  ".في الطريق إليكِ هناك اضطرابات ""زابينه"،  

 بحلقان فضية براَّقة.  ها مرشَّقتينأذنيالسجائر ولبان النعناع وتفوح من السيدة ألموت رائحة 

 .مسنةسيدة  إنها

 . وليس لديها الكثير لتفعله

عي بالتالي أن ، و"في الماضي ساحرة نت  تقول لي: "ك  قدرات سحرية. لديها تدَّ

 . "حياة أخرى"في " فإنها تعني بذلك في الماضيوعندما تقول "

  الكوتشينه. أخبرتها بهما هذا . عاشت سبع مرات "ألموت"فالسيدة 

 !" عرفي كيف تقرأيهات فقط أن عن المستقبل وعن الماضي أيًضا، عليكِ  الكوتشينة تحكي لكِ "

 يقول بابا: "السيدة ألموت إنسانة مميزة." 

 . ولكني أحب االستماع إليها

 لي مؤخًرا:  التقمثلما 

 ترين ذلك هنا؟" فورتونا، أاإللهة ، لقد جن جنون أوقات عصيبةأنِت على مشارف  "زابينه، زابينه،

للبعض اآلخر و... ما هذا، إنه الناسك!  ور بالنسبة للبعض، وستسوءإلى إحدى أوراق الكوتشينة. "ستتحسن األم "ألموت"وأشارت 

 وراء هذا العالم. و..."، بل رحلة بحث عن شيء ما. أو شخص ما. عما مِك سكة سفر. ولكنها لن يكون سفًرا عادًياأما

ث عنه. ثم   قت إلي  وكأنني أعلم ما تتحدَّ  حدَّ

 "وأرى أمامي صديًقا." 

 ؟". "ِبره""ربما يكون 

 فهمست قائلة: "ربما"، وأمالت رأسها. 

  ".أو كالهما، ""وربما ال"

 

تلو فطة تشرب شايها شا المكتومة وضحكته تضحكلي الكوتشينة ووهي تفتح ألموت  السيدةمع  جلست   نت  كلو لم تكن هناك مدرسة ل

 األخرى.

شيًئا مضحًكا فيحكيه لنا وهو يشرب الكابتشينو ببطء ويلعب رأى ربما يكون قد و. انضم إليناوسوق قد عاد من ال "يوكِّل"يكون سو 

 دور طاولة.  "ألموت"مع السيدة 

 

         من المدرسة.ضل ألف مرة أفبالتأكيد أفكِّر: سيكون هذا سحبت الباب الزجاجي الثقيل وأنا 
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