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 باحالّص هذامن البيت  رجُتخ عندما ّتقًامع مخرًا فجرال لوُن كان

 عشب, والبوابعلى األ ّربيعل. اةالعشري ني. حيث تنتظراخلابورنهر  اقاصًد

 املرتامية األطراف. يةالبادية السور وميأل األرض ّطييغ أبد

 ميأبي وأ ميكث. والمج, غنم وماعز ونناتسرح قطعا وععامل ذلك يف

 .ماءالّس نلتحفو ألرَضا ُشأخوتي. نفرت بقيةو

 اَءالفض مالئًا. ينقطعال  لعاليِةا ئابالّذ عواء. وتهّب باردة ةغربّي يٌحر ةمّث

. مدفع ّمعيعتنا أ ن, القريب مامخالّشالعزيز  بدجبل ع رفعلى مشا النائم

 هنا وهناك.  ةمرمّي, معزولةمتعبة,  بيوٍت بضعة

 :طعامي َةصّر منىالي بيديعلى ظهري. ومحلت  ٍءثالثة فرا وععُت

 خيمًة عليها قتّلعصا غليظة ع األخرى اليد. ويف "زمسلوق, جنب وخب بيض"

 حُتطريقي تسّل أخّطأن  وقبل. نايوال بابةّرال وآلة.والربد املطَر تقيين صغرية

 حول خصري.  ٍربسوا قتهعّل سلولم خبنجٍر

 .دانور ليبك قِةبرف ومشيُت

 امتداد, وعلى وسرُت عاريال اءالفض فُتتلّح قيلالث متالّص رهبة يف

 تزجومي ,وساحرة ,العراء ىعل توحٌة, مفًاجّد سعةوا أمامي أرٌض البصر متتّد

 . ولواجمله يحّرال ىبصد مت. والّصماءبالّس اخلالء افيه
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 الذي سعالّنا أن أغالَب اولت. حفقاأل يف ًاقمعّل الما ز يلالّل هدَب رأيُت

 و. أرنيعظام يأكلو رنيكاد أن يهص الربَد أّن َد, بيونيوعي ونيجف يفعلق 

 .فقللّش فيفالّش وءالّض لىع كئ, املّتدّي. إىل وراء األفق الّنلبعيدا ىلإ

 شائجالو األلوان مع بعضها, وتشتّد ِطخيو تشابُك زدادي ظرالّن إدامة مع

 .حيلالّرإىل  بي. ويرحل ميبد صقبالوجع يلت فؤادي فأحّس أمسك. وتلتحم

وأغرق.  ًاعوّست اقوالفر سافُةامل زدادإىل األمام, ت هاأمّد وٍةخط كّل مع

 عياملا منالّز ويصبح. يّنم املكان هرب, وياحلنن ىلإ نناحل نيويشّد

 بسرعة, أمشي. فارقينال ت يمةمت وأ يٍةصدري كأحج يف ًاقمعّل فضاًء

 عيناي. وتبقى يكربو ,يلتصق بي ييالأهرب من نفسي. وأرى خ ينوكأّن

 امألّييف ا وابوالّد البشررمسه  ذيّلا وحلامل ريقّطال محمال يابقا ىعل عالقتن

 .ةاملاعي

 كّل يف نظري. أجول بلواسعةالرباري ا ذهه يف كنتكما  ًاوحيد

, املخيف اهلدوء, وحشاملو مُتالّص ينيلّف .أليف ٍءشي عن ًاثحب مكاٍن

 .املعن الع لاملكان املعزو ذاه نم مقاد شيٍء ّيأل ميقالع لأّملّتوا

 قسّلّتلل ين, ويدفعاجملهولأخاف من  ينجيعل هينما يلتصق يف ذ شيء

 : قةعمي ةوجودّي لٍةأسئ وطرِح

 نذم لعاملعن ا عزولامل املكان اهذ يف املكوَث أجدادي ارملاذا اخت ـ

 أسيرفعت ر البقاء؟ ثّمو للعيش ًا, ومكانلنا ًانوملاذا جعلوه وط نن؟لّسمئات ا

 بعةالقا املرتاكمة باعداتوالّت قاطعاتالّتمن  هائٍل كّمب شعرتاألعلى, ف إىل

 : نفسييف  قلت, يشفاه حتتمن  الكلماُت يف رأسي. متتمت. خرجِت
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 ملكانه و, أساملةم ريالغ اسالّن ركِةعن العامل واملدن وح هلعزلت مارّب

األرض  وبِةوخص املرعىالعشب و ةثرلك ما. ورّبئواهلاد ألليفوا افئالّد

 اٍلع بلجب حمميٌّ هّنأل ماورّب ,بوعيف هذه الّر نقلالّت ِةوسهول الواسعة, هولهوس

 .انآل عثم رجالو ولةحركة الّد نع عدهوطويل أو لب

 . والاجلوارحو باعالّض أو بالذئا طعانخمافة أن تهامجين ق ًالتفتم أبقى

 : قلت. ولوحشةا يعّن ديبّد ًاديقص الو ًادخان وال أمحل شعلة ناٍر

 .قبل أن يرحَل قتالو أحلق أن أريد

 وءع يف ًائمنا ًاعيدب الما ز فجرفوقي. وال قةحمّل وداءلّسا الغيوَم رأيُت

 الفضاء هذا يف عصاباأل مشدوَد. ورذاذ الفجر يغسل وجهي وشعري. ماألحال

 املوحش.

 ني. هّدظيّقوت اٍبواعطر قلٍقبن  نفسي ًاعموّز طويلة اٍتساع مشيت

 فسين لىع شفقأ ت. وبينما كنراقبةوامل حثوالب لأّمواجلوع والّت عبالّت

 .لحّوّتبال ًاذانإي سعالفضاء الوا ألمي ملطررذاذ ا أ, بدلباألفض يهاوأمّن

 بيعةالّط نفسي من قسوِة أمحي عن مكاٍن ثحولي, أحب أنظر وقفُت

 . اهتديت إىل ربوٍةقسالّط مزاُج رغّيويت راألم لَيينج أنإىل  املوجع هاوهديِر

 وعلى. اّقيف طريقي الّش ععتهاقد و , تكاد تكون األقداُرلةمجي ةصخرّي

, عجٍل لىخرجت ع ثّم عليها, غريةالّص يميتخ نصبت أخرٍي, ودون تعجٍل

 قّشعن ال ًاباملكان, باحث احمليط ءالفضا إىل لغريزّيا وفاخل عغطحتت 

. ًاكثري ًاقّششجرة يابسة و , رأيت جذَعًابعيداجلافة. سرت  نالعيدا وبعِض

 ينكأّن ًارححتتها ف ت. وجلسخيميت إىل موجلبته فيعلى كت محلتهم

 .هائلة ثروٍة علىحصلت 
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 لةمشّك جانيب. وحفرة صغريٌة إىلواقف  ووردان. زارةبغ املطُر انهمر

 حببٍل املربوطة احةلقّدا . أخرجُتوقديمل ًامكانلتكون  رتتها, اخًاسابق

وجهي  ن, لّوًايفكث ًادخان أطلق. طبالّر القّش حُتوقد ,للونا برتقالّي

 هِبوالّل ار. راحت ألسنة الّنهايةلّنيف ا اشتعَل هّنأ بلونه, بيَد ثيابيو وشعري

. ميلاجل ديقبهذا الّص ًاربوط ًا. رقصت روحي فرحالفضاء احلّر هذا يف ترتفُع

 يف نونةاحل عشةّروال رارةواحل َحالفر ًةاحلطب املشتعل تطقطق, ناثر تأصوا

 نانحب لديمسامات ج من ساٍمم يف كّل ببطٍء فُء. سرى الّدهاكّل أوصالي

 لوهِجبا دت. تزّوةوجودّيال تيالكامنة يف ذاكر نهكةامل سئلةاأل َد, وبّدرحوف

 الوقت. ضبع يعّن واخلوفالغربة  دتوتبّد ,المتالءا إىل حّد الغامر

, ًاشاخم زجبل عبد العزي َسرأيت رأ يميتخل غريالّص ّقخالل الّش من

 ًامندهش . بقيُتهّيب رونٌق هول ,ًاأّخاذيف مكانه بفرح, ومجاله  ًاثابت, مجياًل

أشجاره  لىع ًاتثغره. تركت نظري مثّب ة, وبسمناقتهوأ املهيبملظهره 

 . ثّمنوالّت عرورلّزوا وز, البطم والّلووديانه ضابهوه هعلى سفح ملفروشةا

, يدّي رفعتو والقصص, اياتله احلك وقرأُت ,كلماٍتو ًاأشعار ُهثتبث

 .قبالتكومة  روحيقليب و نله م وأرسلت

يف مكاني يف  ًاجالس بقيتو ,جلرنيف ا طبمن احل املزيد وععت

, ألحالمبا كرتيذا دْتّرالغيم. غ راءو تبئالقادم املخ منالّز ظّل تظاران

, ًاقألبقى حمّل عدهاأب نأ ًاجاهد اولتح. يمّن غمالّرب ًابعيد هاطريق ْتوشّق

يف  واحلطب ارالّن بقِت. وشلتف يأّن يَد, بلةملبّلا ربةالّتمع رائحة  ًادمتوّح

. تٍومل نوٍر من لوحًة ويلاملدى الّط ىيرسم عل طر. ومضى املصراعهما األبدّي
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الفرح  كامَنم , والمسْتنعشامل ّيالرّب الّنعناع حُةرائ علّي ْتهّل دبعي من

 .داخلي يف احلزنو

عميق,  ٍلبتأّم ليهاإ ظرُت. نًاجانباملوعوعة  ونةاحلن بابةّرآلة ال رُتتذّك

 :نفسي ثُتّدوحنان. ح بٍّحب

جلبتها  ينهذا املكان. من اجلميل أّن ثلم يف وبهو املراد واملطل هذا ـ

العشيق  يضّممثلما  يإىل صدر ممتها, وعقليبمن  بتهاّرمعي. مسكتها وق

 , عزفُتثّم .صبعيإعليه ب قرتون ,الوتر إىل أناملي برشاقٍة ْتتّدما. عشيقه

. انتشيت, ةربّيوالع ةلّياحمل امن بيئتن أغانَي, وةرّيفولكلو ةموسيقّي مقطوعاٍت

 اجلميلة متتّد اءاخلضر هوَلالّس أيت. أصبحت فوق الغيوم, رًابعيد قتوحّل

اخليمة  خالل شّقمن  أيت, رقلياًل يرأس رفعت. طقسبالدة ال غمأمامي ر

 ىلينظر إ ومضى .ألرضا لىع ًاطرب دانور جثا. وفوقي ترفرُف يورالّط بعَض

 .ًامندهش بابةّرال

 عتوق , احلرب واجلبهة. ثّمبول, استاناملشفىنازلي, سيلفا,  رتتذّك

 من نهضت ذابلة وردًة أيت. ريمةمن فتحة اخل لقرببا غريٍب مشهٍدعلى  يعيِن

 غفوتها وترقص. قلت:

 للمن امل جهم. خترةاحلّي ائناتتفعل بالك كذا! هوسيقىامل هاإّن ـ

  .ياهلموتلهب خ همبلّب تأخذو كاخلمرة رهم. تسكلكونّيا

, واحلل ليناز . شردت. عاد وجُهجلسيتمن  لُت, وعّدًاانبج بابةوععت الّر ثّم

 ات. وخالل حلظاخلوالي امّياأل تلكيف  استانبوليف  هاب قائي, لألقدارا ةصدف

. يأسوال الشيلّتا حّد ىلإ وحيٌد ينغريبة. شعرت أّن سرعٍةب مزاجي رغّيت ليلةق
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 إىل موعع. ورأيُت عٍعمن مو تقالواالن رلتغّيل تعدادعلى أهبة االس احلياَة إّنو

 .ئمةدا طٍشحالة ع ويف. جأعر حصاٍنك اءهاور ًاتركض سريع ينفس

 حتت ييِد تمهل, ووعع ىعل بيّتشديد. أثنيت رك حبذٍر قرفصت

. هستفّزأأو  قديمال مَلاأل ضال أحّر ىحّت شديٍد ذٍر, نقلتها حباومحلته ليرج

 بتهثوبي وقّر زعُتن ثّم. همكان ًاسمتلّم, ندملامل غائراجلرح ال إىل ييِد دُتمد

, قديمال اجلرحذلك  فوق فخدي ودلكُت برفٍق ييِد رُتمّر ثّم ,ارالّن من

 : كلمات بضَع نطقت. ًاوجع وجعال أزيدال  ىحّت تهأودف

 ه. إّنيندملأن  أبهيف القلب ي ساكٌن ديماهلل, هذا جرحك. جرح ق عبد

بن  ستيقظ, تبك ٌة, مسكونبةّبدم ة. شوكواألخرى الفينة بن ليكيعود إ

 بأّيأو القيام  كأن تنسى مصاَب َكنعومت لبكأوتار ق لتضرب ألخرىوا فينةال

أو  رٍةشج ِقتسّل حماولةأو  ويللّطا شيالربد أو امل ظاِتيف حل ةاّصوخ ٍدجه

 صدري: عماقمن أ َهاآل سحبتبعد أن  عفتوأ .ةتّل أومحار  بركو

 لبحرا رائحةمن  علٌع . أنِتريصد اتطّييف  ائمةّنال ملرأةا تها, أّينازلي

 يعّن عدكعلوعي وأنفاسي. يف ب يف كونةمس , تعويذٌةشٌم. وبالاجل نسائِمو

 :بعمٍق دُتّهتن غربة. ثّم ىعل غربًة زدُت

 . يكإل عيدنيلي جعوالو احلنن ناقوُس يعوُد اكأن أنس حاولأ ماكّل

 مايلبت عرُتاستانبول, ش يف ملشفىوجهها يف ا لىع يعيِن وقعْت عندما

 ينتبقّر, لبهاق ةوطيب بلها, نتهارّق, اذّخاجلانبن. مجاهلا األ على منلّزا

 يعيِن. بقيت اللالّظ دارةواست مسالّش لونمن  ينتبعن نفسي. قّر ينتبعدأو

 قيقالّر ها. وبصوتهابها, بنظرات ًا, مسحورشيقةالّر متهاحول قا تطوُف

 :يل قالت, ظاتاللح كتل يف, داولاجل كرقرقِة



9 
 

 أنت؟ من. منالّز ولَد ظةاللح ذهه يف ـ

, مرأٌةا حلياةا ّن. شعرت أغربيتو وأملينسيت وجعي  ينأّن أحسست

 من بعيد.   القادم اللمباء الّش ٌةجونمع ٍءما اتّر, وذلغابةمن ا دمةقا ٌتنسما

  هلل؟عبد ا ـ

يف  بَقا. لعظم, يف امقيف الع ها. إّنكفخذ ما زالت يف صاصةالّر ـ

وجتري  ,سيلفا بعد قليل بيبةالّط ستأتيال تلتهب.  ىحّت ًادّيج ئها, دّفكمكان

 .منك تخرجها, لةجراحّي ًةعملّيلك 

 .لسأفع ـ

 فوق اشلّشا . وععت قطعَةوقامتها اعلى وجهه عالقًة تيبق يعيِن أّن بيَد

, رهاثغ تغادْر مل بسمةسيلفا. ال احةّراجل يِءجم حنإىل  بطتهور جرحي

 أسيحتت ر ةملخّدا بت. رّتاجلميلتن غريتنالّص هايدي اقبتر ي. وعيِننتيهاووج

 فراشي. لتوعّد

 :نتيهامل تغادر وج البسمة

 .قرعه. ااجلرس. لديك صلاّت, شيء إىل أّي تجَتاح اإذ ـ

 يف يضحك صغري عصفوٌر ,. قليبوَلأط ةمّد تبقىنفسي أن  يمّنأ كنت

 اويةالّز يف , حملُترجأن خت لحتاو هي ا. وفيمملرآها ًاطرب ويرقص, دريص

, هميأل سريَر مالّد اجلسد. َق, ممّزودمن اجلن ًامن الباب, شاّب لبعيدةا

 سبَب مُتعل . حينئٍذهئشالأ ابقاي ونّم. وأهله يلشفىأرض امل قفو لويتسّل

 نوداجل نم حىاجلر ةوخوفها على بقّي لقها, قاعطرابها, روجيف اخل هارغبت

 , مفتوحًةعًة, يانًةاألصوات طازج تأتيوهناك  ا. ومن هناجلبهةمن  ادمنالق
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 مبتورو, جرحى. البكاءباآلهات و أذني, ممزوجًة إىل تدخل. الوجععلى 

 :يصرخ ذاكو وبة. هذا يرفع يده بصعأو األرجل يدياأل

وجعي. يا مالك  نتسّك, ٍنمسّك ةماء. حّب قطة, نهللا انمن ش ـ

 من وقتك.  قليل, المحةالّر

, اتواليونانّي اتاألرمنّي عاتّراملم ةمع بقّي رحىاجل لحو نازلي وتلتّف

ثانية بعد  ةسريري مّر إىل جاءت. ةبطالق ةركّيالّت غةالّل منيتكّل ياللوات

على  فاض ىّتألهلي ح نيينح زداَدا. جرحي, لرتى علّي حننْتعودتها. ا

, حبرقٍة يبكون, تهمالقابعن يف أسّر أولئكال تغادر  ياجلانبن. وعيِن

 .همآالم فأن خيّف اهللإىل  عونّرويتض

فوق  نّيمن البشر مرم ًاأكوام ُت, رأيافذةّنال عرب عابرًة نظرًة رميُت

 :. شهقتماءالّس تحفونويل رضاأل نرشو. يفوارعّشوال األرصفة

 سالٍم دار, ومأوىمن  لِت, حتّواهاوعح , بن ليلٍةبوليا استان منكآه  ـ

 .واحملتاجن راء, الفقلنواملتسّو دينلمشّرإىل دار ل

 . مستغربًة, ازلين إلّي تتالتف

 ماذا تقول؟ ـ

 . واألمل والقهر قيعالّص بردتنام حتت  دينةهذه امل ـ

 مأكٍل دون, اسبالّن ةاّصغ وارعالّش.لأن نتحّم يناليد حيلة. علليس با ـ

, حياءيف األ نتشروني راماحل وهناك أوالُد .دفئةللّت وقوٍد أو ملبٍس وأ

 . رقّطال اعوقّط اقنواألّف كاللصوص

, غصانهاأ عرِي تحت ستظّلي مةيتي شجرًة النافذة, رأيُت نمي وعلى

 . ريصغ طفٌل
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 :ارعالّشيدها إىل  تتّدمنها, ام إرادٍة دون

 جنازِةسرقها من  هأّنزهور, يبدو  يده باقُة يف, فلالّط ذلكإىل  نظْرا ـ

 أبيه.

 .كريهةال وَرلّصهذه ا األطفاَل بجنّن تنالي يا ـ

 هلم؟ منقّد وماذا ـ

 ! يونغّنهلم,  منرس ـ

 .بعد منالّز لكأنت بطران, مل حين ذ ـ

 :وأشرت, جرةالّش وتلك

, موتى وهناك. بائسة ماتهم, وقسمنكسرة سحناتهم عراة., فاةح رجاٌل ـ

 اإىل مثواه ا, ويأخذ بيدهبها يرأفمن  ظرنتت ابعضه فوق مة, مكّوجثٌث

 .خرياأل

, جثث لبحروشواطئ ا رات, احلاوارعالّش , يفوهلا, حملشفىا حتت

, والعجز لموتل ىإىل مأو انبولاست لت. حتّواآلالف, واجلرحى بباملئاتاملوتى 

 .العبءعلى  العبُء ادواملهزومن, فز واملكسورين, عجزةوال

 شاٍتقري بضَع لونيتسّو ,ةّرأيديهم للما ونّد, مينساًءو ااًلرج شاهدت

 يف ونمرمّي,ظرالّن متدادأجل شراء اخلبز. اجلرحى واملرعى على ا نم

 جربة. الّتةاملّر جربةالّت ارُةومر غوايةال ين. تلّفجلوعالربد وا هميلّف ,وارعالّش

 بقيت. حباطواإل هبةواخلوف والّر الالجدوىب شعوٌر لناسا يلّف. وملصيدةا

 أقول. ذاما ي, ال أدرمكانييف  ًارسّمم

يف  جرحي غائٌر أّن ًامدرك, ساخنة. غزيرًة عييّنمن  موعالّد انهمرت

 رأيت. األشجاَر َلبّلبغزارة,  اقط, املطر يتسًاعابسيف مكاني  بقيت. العمق
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إىل  دون استئذاٍن ربداألمل وال . وكيف يتسلُلاسلّنا نبَضل, وقابي هابيل

 سورّنكال ارعالّش يفيركضن  باٍتحمّج اٍءنس . بضُعؤوسوالّر ماألقدا

, كسرياٌت نهّنأ مُت, علقةمّز, املثةالّر يابلّث, احنة. من خالل الّسرحيةاجل

 .اتفقري

 جاهاتاّت كّل من املهاجرين القادمن من هلائلةا احلشودب ةغاّص البالد

, اسالّنالكبري من  هذا العدَد ْلّيأخرى. مل أخت هاتج من, ولطنةالّس

 تبتلع ضاألر تكاد. املكانمن  ٍقعّي ٍزيف حّي دةتعّدم ولغاٍت انوألو كالبأش

. اسلّنأو جادة أو ختلة فارغة من ا قاٌقز بَقي مل. هاعلي مبنو والبيوَت وارعالّش

 . والقهرواحلزن  ياءقلإل إىل ملعٍب البالد لتحتّو

 صغري طفٌل, حتته يقبع, اٍعمتد بيٌت, جرةالّش من قريبٍة بعدةم على

 . نالقتيل الديهو فوق جسِد ,وحالّر مأسوُر

, وبقيت ةبقّو ابعيبأص ملمسوكةا من لفافة اللّف خانلّدا جمجُت

. الغيوم وراء نم وجهاوخر مسّشال نقشاعا رانتظا يف اخليمة, يف ًافصمقر

وجهي  إىل ملسا ُهوج عاد. وأنفيمن فمي و واهلواَء خانالّد فرت, وزُتهّوأت

 : نفسي , قلت يفليبوعيين وق

 وعع اجلندّي مايف أذني عند استغاثاتك تزال ما, صديقي, سامل ـ

يف  ٌر. صوتك مصّوبوجهك اخلنزير براَز , ومسَحمكيف ف هحذاَء وسّيالّر

 وانسحابه, العثمانّي اجليش اراندحيف اجلبهة أثناء  ساءالّن . وعويُلذاكرتي

 . هكّل لقانوخيباته ويرتك الب لولهف ّرجي ,املذّل



13 
 

كيف  ائشةالّط صاصةلّرا رُت. تذّكعوبةبص مرجلي إىل األما دفعت

 ىعل ًاقابع ,رةسالت منها بغزا اليت اخنةالّس ماءالّدفخذي.  يف تاستقّر

 .ريرالّس

 وصراخي:  رقيع ومسحْت جبيين إىل نونةاحل يدها تومّد يأّم جاءت

بيننا.  ًاّيح يدك. أرراوغهاإن مل ن ثقيلة ة. احلياسكيا ولدي. متا اسك مت ـ

 قائٌم فيهاشيء  كّل. هكذا احلياة خلقْت فهذه! حتزنبنا. ال  ثتعب داراألق

 ه. راوغها. ولكن ال تكسرها. إّنهقَيأنت أن تب طالٌبوم .وهّش قلٍق زنتوا على

  والبقاء.  وجودال سّر

أسناني  نت. كاجسدي يف رارتهاح تبّثو ماءيف الّس مُسالّش قِتوحّل

 يت. رأتهامّد فال أعر لٍةبعد فرتة طوي عيين حت. وفتببعضها ّكوتصط لّمتن

 امًةابتس بتسمُتا ىرأيته حّت نإوجبيين. ما  رأسيجانيب, ميسك  ىلإ املس

 واسعة. قلت له:

 .؟ةاملاشي ةوبقّي الغنم ينأ هنا؟تفعل  ذايا سامل. ما ـ

 رأيت. حترّنأ نا. بينما أعيجذمن  فعينور يظهر أسفل نم مسكين

 املاء من فمي. بقّر . ثّماسيينيو هشفتيه ووجهه. وكأّن على عذبةال بتسامتها

 .شربااهلل.  عبديا  شرْبا ـ

 ؟وتلك الغابات قلعة؟وما هذه ال ن؟أين حن ـ

. وقد جلمرا نم حّرأعلى  ه. كأّنًالقعلى األرض ق ًاجالس سامُل كان

 مكاٍن يف, انيةث كّل هحول تفاَتاالل يكثر. ًاأصبح مجر هوبعض .ارالّن علأش

 متداداعلى  قتلىوال اجلثث. وناكهنا وه مفتوحة من األشجار. وحفٌر رغفا

 كّل يف نتشروتالفضاء  ألمت تبدأاملوتى  ِخفّسوت ِلّلحت حة. ورائظرالّن
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 مجيَع يهّد عبلّتبا شعرُت. وفناأن زكُمت امّن بالقرب. من حولنا ورجاءاأل

 . أوصالي

 :ذنييف أ ًاامسيقول ه ومضى

 مسالّش بتغي عندماو .همنابنا. الوقت يدا ابنا يا عبد اهلل. هّي اهّي ـ

 من هنا َلأن نرح علينا. بوصو حدٍب الربد القارس من كّل صرناسيحا

إىل  نظْرا. ءشي . ويضيع كّلعونضي سنموتوإال  لالقتا بهةج من ونبتعَد

 مريغ كٍة. ويف معراعيف حالة عي نا. إّنانبنعلى اجل قتلىواملوتى, ال حاياالّض

. وال نعرف ملن ّومن العد ديقالّص ةيتعذر معرف امّم ,واملطر باُبالّض اءهامس

 هذهعلى  وبٍةبصع سنمشي, علّي استنْد. األمامللوراء أو  بنادقنا بنصّو

 . طويل ريقّطة. والبعيد املسافة. ووحلةاألرض امل

, بةغيبو يف نت. كبارحةال لّوأ قبل منذفخدك  يف صاصةزالت الّر ما

 وتصرخ. ذيته

 متى وأين؟  أين؟, أهذي. ةغيبوب صاصة؟ر ـ

  ك؟يف فخد ـ

 .حوهلا ًااشقم . رأيُتييد ددُتم ثّم

  ؟حدث هذا يفك ـ

مشفى  قرِبإىل أ وصوليف حماولة ال نسرُع. سسئلةالوقت باأل عّيتض ال ـ

 يف استانبول. 

 سنرحل؟وماذا سنفعل؟ وكيف  ـ

. امّن بالقرب هإليه. إّن نظْرا. امهذه األّي مثليف  مثن نٌز, كارمح دينال ـ

 . رقالّش جاهباّت حلونر ليهوأشار إىل موععه. سأععك ع
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 . ؟رقالّش ىلإ ـ

 .سلوالّر اآلهلةمرقد  إىلنعم.  ـ

, ةظغلي أرٌضأمامنا  تّد. ومتًامغموم هارالّن وكان. ليحو ونظرت

 .غريبةووديانها ال وأنهارهاجبباهلا 

 ًاجمانّي ًاعمط نصبحإىل الغرب و جهنّت مارّب ريق؟تعرف الّط ل. هسامل ـ

 .وسللّر

 ,ليهذاهبون إ ناّنإ. هللا بديا ع امناأم ه. إّنعحوا رقالّش ون. لال ختْف ـ

 .ًايبقر عحىأ البوسفور. إللها هفي عناالذي رّو ملكانا إىل

 :سألتهحولي و والتفُت

 قيناب اذامل ساء؟والّن جالالّر, أوغلوا ديقعثمان؟ الّص آلجيش  ينأ ـ

 وذهبوا؟ ركونات ذاملا قن؟املمّزمن اجلنود  مئاٍت ضعمع ب حدناو

 من. الّزاحلزناملرارة و لأذيا ونّرجي ,مهزومن اتعيش أنت. لقد هربو ـ

 هنفَس قذأن ٍدواح . كّلهرب نوهرب م ,. مات من ماتمتكافئغري 

 !ًادمات شهي يستطْعبطريقته. ومن مل 

 ! ًاشهيدالكلمة.  همجيلة هذ ـ

 من سباتي:    أيقظين. ًاهصوت سامل منّب عاد

 .عهّي. ال وقت لدينا نضممكالّر صبحون سنفطس تأخرٍي ّي. أاستعّد ـ

 دف الثلج,ن , ال تساقُطأحٌد هثنَي. لن يواثقة خبطواٍت ميتقّد وسّيلّرا يشاجل

نقل  أو, الثقيلة ملدافعا نقل ةصعوب وال الوحل, الو ,رسوبرده القا تاءوال الّش

 وفياص ودخلوا قانللبل ةاملضائق اجلبلّي إىل وسالّر وصل. اخليلاجلنود و

. درنهأ مدينةفرق جيشهم  إحدى خلتود ,ليبهف حتلواوا بلغاريا اصمةع
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 وادون أن جيد مونتقّدي همّنإ. اتالهلواح بولانلدخول است مهل مفتوح ريقّطال

. مخيوهل حوافر دامأق تحت واألرض. الفةاخل عاصمةتذكر من  عارعٍةم ّيأ

 . لطنةالّس نم وروبّي, األلغربّيا ميف القس نلعثمانّيمن ا ألرَضا فوننّظي همّنإ

 .ومتتمالبعيد.  رمرةم حبر سراب يف َقاهلواء من فمه, دّق زفر

 نأ الإ هلا َقومل يب ,اهلل بدع يافيها  يخوخةلّشا ِت, دّبعاجزة لطنةالّس

 متوت! وأ مضٍض لىع هاجراَح َمترّم

 لوءة, كئيبة. مميضٍة, مرهرمٍة, عجوٍز امرأٍة ثَلم ةاحليا لي بدت

هلا إال  رتكومل ي ,دهاوجس هائأعضا بكّل مُنالّز لعب. جاعيدوالّت قوقبالّش

 نفسي: ًاثحمّد قلتم. يو ديوًما بع ألماما ىلإ همّدمت أنفاٍسبقايا 

أن  نذ, نابض من دواخلنا مأعوج من علٍع مصنوٌع, هذا العامل آه ـ

 وجِه يف ةقوّي صرخة طلق. كدت أسجدنااجلدران, و ىرمسنا قاماتنا عل

 هّنوإ إىل الوراء, عودي ال, ظامٌل منأن الّز مدرًكا, أفعلمل  يأّن د, بييحالّر

 من ٍءشي أّي نْلأ ملإىل حتفه.  حيلّرال من عيشب ال هٍرن لدائم اجلريان مث

 مغروزةو, كذكرى ال متوت, فخذييف  صًةإال رصا مانيالعث جليشخدمة ا

 .وحير عمقيف 

 على قًةعّلم لطانالّس صورَة املشفى خلدا غرفيت يف دارعلى اجل رأيت

يف  باديٌة ةالقّو واستعداد, بيد أّن ٍببتأّه دانتتمّد يهعين دقتاقديم. ح ماٍرمس

. قتدارواال الفخر ماُتعال هالحَمم علووت, هوشعِر ه, أذنيه, فِمأنفه, حمهمال

 احلياة. ر, ويتصّوإللههذه ا ريفّك فكي أعرفأن  رغبأ كنت

, كانت هارأَس , رفعْتبقسوٍة يف وجهِه ُقأحّد رأتين, عةّراملم اقرتبِت

 :تسخر مارّبتضحك. و
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 هتدري أّن ل. همعال سرتاكأور ائُد, قراليأوّب ٌفؤّلماهر, م ازٌفع هإّن ـ

 ويشرب, اخبةالّص التاحلف وحيضر, ةاملوسيقّي وتاتالّنمن  لكثرَيا َفأّل

 . ةحاسّيّنال ياشنّنال باَطومينح الّض جيوشلل وامراأل ويصدر, اخلمر

 !لطان؟لّسا ـ

 .عمن ـ

 موقعه.  ىعل ساومهأنا ال أ ـ

 رَبق هايقضي اتهوقأغلب أ ؟بهجة ة, دوملدزيل قصَر كن, يسألّبا هإّن ـ

 .حرعلى الب ةملطّلا افذةالّن

 :نازلي إىل نظرت

 .قأن يصّد للمرء. وال ميكن لكالما اهذ معقوٍل غرُي ـ

 ريفّك, ال نّي. أناهريةالّظ هوَةق هارتشاَف ظِةيف حل ىحّتالعزلة,  حيبُّ ـ

, يتهمرّب ىسو ئٍنكا يثق بأّي به, وال احمليطن من كّل خياف. هيف نفِس اإّل

 لديه ,خرلّصوا شبمن اخل ماثيلوالّت ماتاجملّس ينحت ,بنهاأو  رععتهم

 به.  ةخاّص نجرةم

 لي غريبة: بدْت بكلماٍت , نطقْتٍدترّد ودون

 :ماخلشب, عربه عربة معّل لىع ابوبالّر مدَّ عندما

 "شدالّر سّن يبلغوا مل كاألطفال األتراك" ـ

مثل  هخيطر يف باِل هكذا, أو ريفّك جلالّرهذا  أّن علمما كنت أ ـ

 ا؟هذ

علينا من  خياف هأّن يوهمنا أو, يظّن هكذا. كلماته نابعة من قلبه ـ

 أبونا.  هوالغربة. يقول, إّن تشّتمن الّت ناحيمي نأو أراد أ ,ياعالّض
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 : ًاجاء رخيًما, قوّي صوته

 :وأعاف". اعةإىل حن جميء الّس ألفكاري ًاخملص أبقى" س

 رمهّج مليونلدينا  واجلوع. اهلزميِة ةأحتت وط تغلي استانبول أّن أعلُم

 .ليحنو الباب العا جهونمن بلغاريا يّت

 نفعل؟ ذايا موالنا؟ ما كبرٌي رقٌم هّنإآه,  ـ

ال  هلم, سعيّتل لبناء املزيد من اجلوامِع خصّيمن حسابي الّش سأدفع"  ـ

 .وعًدا أن يبقوا يف حدود املمكن" مهل بالك. قطعُت شغلت

الوجع اخلارج من  صوِت هضِمعلى  القدرَة وارعلّش, مل يعد لعنةّلَل يا

 ينهمب تشران, ينلق, احلسرة والقلغلياناملوجوعة. حالة ا اسالّن صدورأعماق 

. العصيّبواإلرهاق  فسّيلّنا نكساراال, والعويل راخاملوت. الّص كسكرِة

 . ملدينةا ميألاملستقبل  منباخلواء واخلوف  حساسواإل

 ى. واحلّميماجلح نم هاربن, يليإ رومون من منطقة املهاجر وصل

األوان. ومل  قبل دىفوق امل لمةالّظ بسّر.تت أبوابها مجيع عرَب بولتضرب استان

لنفسي هذه  . ورحت أسرُدلهاربنل سُعّتت كنائسواجلوامع وال ملدارُستعد ا

 املرارة: 

يف توزيع  ادلٌةع هاّن. إريكلغ لك ويوٌم , يوٌمبةمتقّل ,نياحال الّد هذه ـ

 البؤس. 

, صديقتهاحنو  جُهيّت وجهها, مبعدٍة لىع ووقفت ينازلي عّن ابتعدْت

 . ادمالّص دارحنو اجل جهانوظهرها لي, وكالهما يّت

 :بيدها شارتلي, وأ قالت
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 غالكايف لنتفّر تالوق لدينا. ليس ثريةك اتسؤولّي, لدينا مكن هادئًا ـ

 لك.

 فيحمن الّص العارية بيٌت جرةالّش ظّل حتتبيدي,  وأشرُت, هناك ـ

 .راةالُع اُلاألطف هيكثر حوَل ملنخوِرا

هو  كم. كبغري الكب شغْلنفسك. ال ت ىلإ التفْت. ًاعبد اهلل, كن هادئ ـ

 عمرك؟

 . .ًاعشرون عام ـ

أن  ُتدموعي. رغب َفوجهي وجّف المَس زلينا ظهَر حينئذ أّن شعرُت

 يد, بمنعين. سكتُّ هافعل ةمن رّد اخلوفواخلجل  َتصو ّن, بيد أهاثوَب ملَسأ

قلبها.  يف حضنها, إىل جواِر أكوَن, يدعوني أن وأشّد أقوى أصبَح داءلّنا أّن

 , ونطري جبسدينا. امًع نلتحُم

 مكسوٌر نينإ عندئٍذ نفسي, علمُت إىل , التفتُّرُتّكأن تذ بعد

, مسالّش ِةّعشأ لوَن دانيبّد بابوالّض الغيم, ويلالّط ملدى. وعلى اوعاجٌز

 :. قلُتالبهّي هاِرونو

 .نفسيأتوه مع  وأنا ,رعىبن امل وتتوه بغريي, ستبقى مشغولًة ـ

مع  . سرحُتربان, ونازلي متقايضاألب ور, الّنيوجه أّم فكرة. غامرتين

 بكيت. يوجه أّم . مجيٌلبعيدال ملكان, اورية, رفاقي يف البادية الّسعاةالّر

 ميوتون اسالّن ّنأ أعرفأن ال أراها.  قبلشيء,  ال من أجِل خمافة أن أموَت

 .من أجل ال شيء إطالًقا موتأ يأّن د, بيكرةالف تمتو ثّم ,فكرةمن أجل 

 املشمش. قالت: ى, فوقه مرّبقطعة خبٍز ا, يف يدهمبتسمًة ليناز عادت

 .خرآ اٍرهكذا إىل إشع لطنةوالّس تانبولوعع اس قىسيب ـ
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 أجل. ـ

 لتئممل ي وجرحك, ريٌحج كأّن أعرف .فى أن خترَجإدارة املش رْتقّر ـ

 .باملرعى قعا كانامل أّن بيَد, بعد

 :اهل لُتوخوف, ق وأمٍل حبرقٍة

ملئات,  تّدمت تانبولعن اس ًاجّد بعيدة ها. إّنوريةالّس لباديةيف ا هليأ ـ

بهذه  ذهَبي ن, مصاب, أمثلي حٍداول كنمي وال الكيلومرتات, الِفآل ماورّب

 . .املزرية ةملرعّيا ةاحلال

 . هل لديك املال؟وقمن الّس اًزاعّك لك أجلبس ـ

 ؟.لي ازالعّك فعلسي ماذا. عامالّط ةمثن لقم وليس لدّي ,فلٌسم ا. أنال ـ

كيف  حدودكم؟من يدافع عن  عاملونت هكذا لاجلبهة. ه من ئُتلقد ج

 يه؟إل أأجل مكاٍن وأ يٍّماّد دعٍم وأ ٍنمع وند ارعلّشيف ا رمونيت

. هذا شفىيف م عةّراحلدود. أنا مم عن َكِعبشأن دفا لي َلال دخ ـ

 شيء, وعملي شيء آخر.

  ؟ هكذا وعٍع ثلم يف نفسيأذهب ب ين, أاوأن ـ

 احة, اجلّربيبةالّط خرجِت. لقد أاءإدارة املشفى, األطّب رْتقّر هكذا ـ

 اجلرحىب لوٌء. املشفى ممفاءللّش تتماثُل كإّن. ذَكمن فخ صاصَةالّر فاسيل

 لقاِتبط صابنامل من الكثري هنااخلطورة.  لكبت ليس . جرحَكابنواملص

 وععك. من بكثرٍي أسوأو ,ةعميق وجراحهم. ة, شظايا مدفعّيرصاٍص

 :واندهاٍش ٍةيف عينها, حبّد ينعي وععُت
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. رييتإىل ق العودَة لينال خيّو حي. وجرأوىلي. ال مال, ال م مكان ال ـ

 رتدّبسأ كيفمكان. ّلك يف لفوعى. اهاأجلأ إلي كومٌة, حجيٌش بَقي مل

 .؟لةاحلا بهذهوأنا  وععي

 دقيقة أو دقيقتن, وال ةمّد إلّي نظرت انهايف مك بقيْت. ياًلطو صفنْت

 .فعلت ذاتعرف ما

ال  دَكشّرقلت. ت امّم كثَر, ألَك ولهما أق . ليس لدّيختناقباال أحّس ـ

. أنت ارعيف الّش قبل أن يرموَك . عليك أن خترجياختصاص ئرِةدا عمَنيقع 

 اجليشعاجزة, مهزومة.  هاّنإإىل استانبول,  أنظر.يمّنأكثر روفالّظ تعرُف

 ب؟. هل تريد أن جتّرافذةأن تراه من الّن تستطيع, حجٍر رمىم على وسّيالّر

إال  حلدوِد, وتدرك ذلك, ومل يبق من يدافع عن اغاريابل من قادٌم جنديٌّ أنت

 . عصافريال

 ريوصد يبقل عماقيف أ هحاَلر حّطرأسي و لىأع منبارد احندر  ٌلسائ

. ابآسي اّب, أورواملتداخل مجاهلا, نازلييف وجه  نظرُت. صرييم ىخوًفا عل

املختلط,  اتالفتي وجه ُن. لوةباحليا اعحٍةن ٍةابّيعّن ببشرٍة ٌم, مطّعنطّيح جٌهو

 . تلفنخم أبوين من ديناملولو

 :مأتكّلو صفَنأن أ قبل

 . مراأل رأن أتدّب سأحاول. ًادئها بَقِا ـ

 .وجوعم يلكّن ـ

. واملوتهلا, بن احلياة  رثىُي إىل املشفى كنت يف حالٍة وصلَت عندما ـ

 .املّتا فاءالّش وحن جُهيّت رحك, جناآل
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. بقينا لبلقانمن ا العائدين, ملهزومناجلنود ا قوافل بعِض ِةبرفق كنُت ـ

الثقيلة للجيش  ةملدفعّيا رباتحتت ع طويلة, ننسحُب ًةمّد وحِةيف الفالة املفت

  ف؟نتوّق أين أو ,ناأقدام حنّط ن, وال أيجهأين نّت إىل نعرف.ال وسّيالّر

 . انبولاست تموصل كمأّن بيَد ـ

 .نقرةأ,  ونية, بورصة, قانبولمن است اانسحابن َلأن نكم نريد اكّن ـ

, لهإىل بيته, أه جندّي ّلك بذهوي .قنتفّرونرحل. نتشرذم و اعولاألن رتكون

أن  رة. كانت الفكالقتال كنعن أما تعُدويب ةّيالعسكر هدلَتب يرميأو 

, ًلاقلي ننتظر, ناجراَح ُدنضّم, ةقصري ًةمّد جلرحيةيف هذه املدينة ا كَثمن

 لطنةّسال وتنتهي, نهائًيا نرحُل ثّملألوجاع,  ًاحًل هِتيف ذاكر خيزُن منالّزعّل 

 . قرارانامل يكن . هذا هاكّل

 قرار من؟ ـ

 .حلياةا رقرا هإّن ـ

بهذا املوعوع يا  متتكّل ال. ف. توّققّيحقي هّنأ , بيَدخطرٌي المك هذا ـ

 البالد تعرف أّن أنت. شفىمن امل رجوخت فاءللّش تتماثَل أن كل دعبد اهلل. نري

 صغَييأن  إنسان أّي رمبقدو وليس. وعملّي عنويٍّوم نفسيٍّ نهياٍرا لةيف حا

أن  يريدون همأّن يعلم ذلك, بيَد واجلميع. ًاجّد حديث ثقيٌل هّنهلكذا حديث. إ

 ولّدوروسيا وال لقدرا بيِد, حلياةعلى قيد ا لطنةينسوه. قرار بقاء الّس

  .لعظمىا

 .ًاواعح هلا بدا ًاالمك أقول ووجدتين

 .ةرقّيالّش استانبول خلإىل دا همزحَف ملوامل يك وسالّر أّن َدبي ـ
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 َقمضي نكليزّيإلا سطوُلاأل ودخل, همجيِشيف  اعونّطال حلَّ ـ

 ., وقايَضلطانّس. لقد فاوض الةّوالق الستعراِض شارٍةإ يف لبوسفورا

 .متتكّل أن قبل دئًةلي نازلي ها ْتبد

 .نصف حّل لدّي ـ

 كالمها. من وقِع ًاوتمبه كنت

 من؟ماذا تتكّل عن ـ

 بعدهاو ,امثالثة أّي ةمّد عندي بقِا. ستانبولبييت يف ا إىل خذَكسآ ـ

. فخت ال. مونتكّل, نامون اَيلّشا نشرب, جوداملو نم نأكل. الّلح ألُف هاحيّل

 .رهااهلل يدّب

. ارعالّشوسرنا يف  ,زليلي نا ُهجلبْت الذي ازالعّكعلى  ًاكئمّت مشيُت

من  تمايل, ويعاٍل بصوٍت صرخي ,وٌرخمم ٌلرج نبناجبا مّر ,ألثناءيف هذه ا

بصالبة.  ِهقدمي ىعل وقَف ثمَّ, ووقف, اٍتعلى األرض مّر سقَط ثمَّ ,كرالّس

شتم  هكالمه إّن من استنتَج نأ تطعُتاس هاَظلف يتال اراِتالعب نتِف لخال من

 ,اردةإال القطط الّش نهم بالقرب يبَق مل لٍةقلي حلظاٍت لخال .لطانالّس

 جاللّرمن ا عليه الكثرُي مَّ. التبالةلّزأكوام ا إىل جواِر ئعةاجلا والكالب

 ن. قبل أياءأقو همتوحي بأّن صغريٌة أكتافهم إشاراٌت على ,املدنّي باسّلبال

 عربٍة إىل قرِب وهّرج ثم, ةئبّيذ وٍنإلينا بعي لتفتواهذا املسكن, ا لوايكّب

 يصرخ ويشتم.  وهو, ًةفيها عنو أدخلوه. كبريان بغالن هاّرجي

 :ازليلن قلت

 لىع لقبَض, ويلقون اءأقويا الواز ما رجاهلا. بعد لطنةّسال مل تسقِط ـ

ما تستطيع  جّل هذا أن يبدو. يةناب بكلماٍت لطانالّس رمَي هله نفُس لسّوت من
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 من قلِب خترُج شتيمٍة أو كلمٍة لىع اَسلّنا وتالحُق منهارًة َداحلدو رتكفعله. ت

 أو مقهور.  ٍسائي

 ظّل حتت نساٍء ةعّد بصحبِة الغجِر من رجاٍل ثُةدقائق عرب ثال وبعد

 يقطُن صغرٍيإىل زقاق  تنحدُر ةصغري ابٍةبّو ىلطريق يفضي إ يف بريٍةك شجرٍة

 .وسّيالّر طورامرباإل قسوةمن  هلاربونا ركُسالّش افيه

 نفسي: ثتحّد, جليإىل ِر ظرُتن م, ثوليح تلفتُّ

. عطرابواال الفوعىو الغموِض حنو ًا, نزوعًاعجز نحينم القدر ـ

لن  ينّنأ وأعرف. متالءاالعن  حِثيف هذه األوقات, يف الب َباهلر أحاولس

 . رابالّس ىسو قطَفأ

, أغوُص تواصلي مع نفسي, رحُت اَد, أعاخلياسرتخى يف د ام وشيٌء

 :صرخُت

من  ًا. ملاذا تنهضن دائموالوجع األنِن سليلَة يا, اكرةالّذ تها, أّيآٍه

 .؟ككمِنم

 :إلّي نازلي ْتالتفت

 خ؟ملاذا تصر ـ

 غريبة. رًةفك راودتين ـ

 :يل ابتسمْت

 سيكون نامروِر . طريُقكأعصاب برودِة لىع افظ . حفاءللّش اثلتتم كإّن ـ

 جرسنستأ ناك. من هعلى جرحَك صرْبا, اًلقلي من البحر. متاسك  بالقرب

 اخلطواِتمئات من  ةبضع , سنسرُيدهابع .املدينة وسطإىل  خذناتأ بًةعر

 .ألقداما على ًاسري
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, اطئبالّش ارتطامها وُت. صًا. خمتلطالوقت لكيف ذ ًاعموج كان بحرال هلاُث

 واألطفال ساءالّن صوُت إلينا تييأ ,اكوهن ناه من. ويٌبواحلصى, غر مالالّر

 .ملهزومةا فوِسيف الّن بِعالقا األمِل عم ًامتناغم, ًارمكّس جاللّروا

 َر. وّفيهعل استندُتعد أن ب الإ ازللعّك يتحاج قداَرم عرفأ نأك مل

 كئّتأو ماليف الّر أغرزه مامإىل األ اتيخطو مددُت لماّك مَلواأل اجلهَد عليَّ

 أّن بيَد ,بةالغري بهذه احلركاِت ًاسعيد نت. كمتقّدأاألخرى و يقدِم ىعل

 سهٌل هذا اجلرَح أّن ينفس قنُعأ يكّن, لخرىواأل ِةنيالف نب وداألمل يع

 . االنسحابأثناء  معاناتنا, واسلّنابالقياس ملعاناة 

 ملنعطفا لكذ عند, ذاكرتي, اكرةّذال أسعفتين إْن, طريقنا يف

 نبسات رائحِة بوِبه ظة, حلكيسوفار بسيلفا لتقيناا ,رالبح من قالضّي

 . احةّوالف وِزواجل يتوِنلّزا

 يدي. ىلإ هايَد ْتمّدوسؤال.  اٍلسؤ ألُف هايعينسيلفا, ويف  إلّي نظرْت

 كاٍنمن م كأّن نعرف. بجِي كما بالواجِب نقْماهلل. مل  ديا عب نااعذر ـ

 ة, احلرب, اهلزميتانبولاس وَفظر ف. أنت تعركّقحب رناّص. قبعيٍد

 إىل قى. نبعّيتطّو ناأعماِل غلب. ألعملاملشفى واملرعى, ا وعغَط, ةالوجودّي

 يتأصل إىل الب نإ, ما عزيزال اجلندّي هاّي, أًاصدق. يللّلمن ا ٍرمتأّخ وقٍت

 عميق. يف نوٍم  أغيُب , ثّملوسادةعلى ا يرأس عَعأ ىحّت

 .ثمةلعمت . وبكلماٍتهامن اهتماِم خجلُت

 ينإّن. مًاجسا اٍتمسؤولّي لديكم أّن أعرف. رتقّص , ملزليبنا ربكةال ـ

 همَّ حتملوامن املعقول أن  ليسمن املعاناة.  اهلائَل لكمَّهذا ا شاهُدوأ رىأ

 .لكما شكًرا. كثروأ اجِببالو م. قمتاسآالف الّن
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 شواوم يهمأحذيتهم يف أيد عواوع ثمَّ. انيبإىل ج نازلي, ًاعم مشينا

بأعلى  بُدلّزا لتصَق, واهمأقداَم تلسُع بدأْت اليت اعمةالّن ماِلالّر على فاًةُح

 . يقناطر وأكملنا فنا. تعارعليَّ َموسّل يمّن واقرتَب. جاء فاركيس سيقانهم

 .؟حفاة شيان, كيف متبارٌد قُسّطال ـ

 .اتشغال بالكم , الفئدا البحُر ـ

 عاِعالّش كيف ذل وَءالّض حتجُب, أكثر وّدتْس, ُكتحّرت الغيوُم بدأِت

 هبهذ نبهاِراال ِةّدمن ش دييف ي قعي قليب اد. كلعتمةا بُقيس ذياّل فاِفالّش

 . ةاجلميل فقِةالّر

 :يعقل يف مَسه ليِخدا صوٌت

 احلّب دفقات أّن يبدو.كعمِر اِمأّي أمجَل ستكون فةاملكّث حظةالّل هذه ـ

 عن بيعةالّط َف, وتتوّقَفأن يتوّق مِنللّز قْل. كوقلَب َكصدر تطرُق أخذْت

 .تهوتفّت ,هيشّظوت ,ببعضه منالّز رِبع

 .ًاصادم هاصوُت جاء

 اهلل؟ ديا عب رتفّك اذامب ـ

. اهلزمية ةاحلرّي مدينُة هاإّن. اجلمالو حلّبا مدينةنازلي,  يا لاستانبو ـ

 .ألليما صاِبهذا امُل لعرفتها قب ليتين. الوجِعو واليأِس بالكآبِة فتهاّلغ

 فاركيس: إليَّ التفَت

 هذه. كنظِر حتَت اليت تقُع ةلّيّواأل األشياءعلى  احلكميف  ْعّرال تتس ـ

 .بالدنا اهب ّراليت مت روفالّظوقتنا, و اهل سُع, ال يّتًاجّدالكلمات كبرية 

 :كًةعاح ْتسيلفا, قال ْت, التفتسبٍقُم حتضرٍي دون
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.  لو داجلدي مِنالّز يف حضِن ُرالبوسفو ينام, هنا نم خطواٍت بعد على ـ

 إليه. لذهبنا الوقُت عفنايس

. ونازليوركضوا, سيلفا  همقداِمأ صابِعاحلصى بأ وعربوا, عحكنا

 لقرببا رورهاأثناء م ,ينازل َدي مسكُت, ٍدقص ودونحلقهم فاركيس.  ثم

 من يلفاس اأيقظتن أنإىل  ًامع سرحنا, وبعضنا ونيف عي ننظُر ينا. وبقيمّن

 غفوتنا. 

 نتم؟. أين أاهللاهلل..  ـ

 شجاركأ ًارّي, طًاندّي بعيٍد من اءداخلي ج يفالقابع  وِفاخل صوُت

 الباب, يقول: يطرُق, اسقةالب رِولّسا

 . فاعحة ها. إّنسراَرألا تكتِم البالد ال هذه ّنأ يبدو ـ

 .حكْتوراء الغيم, وع جوبةاحمل مَسلّشنازلي ا لْتقّب

. سيفضحنا,  ٌص, متلّصٌلمتسّو نارآ ذاالبحر, إ يف فِم حنن. اهلل دعب ـ

 .لتخّيكما ت ةّيمدينة احلر ليست. بالديف هذه ال ماتحملّرمن ا بُّاحل

 ةباألسلح لةّمحم ةاوّيمنس ٌةعسكرّيسفينة  عربْت يبةقر فٍةمسا وعلى

 . وتالّص دوُدمه نقزنا, بوٌق راجٌف زعيٌق ة. مّثوالبضائع اجلنوِدو

 طةاملسّل اسالّن وجوِه ىلإ أشارْتو ,امّن مسافٍة على الكالَمسيلفا  بدأت

 علينا.

 !ررالّش يتطايُر هممن عيون ـ

 :باهعق ُدحَمُت الما  ثحيد نأ افة, خماعيونن يف سفاركي قّدَح

 هلم أن يرفَّ دون وننا. سيقتلنريد ذياّل منالّز لكذ ْن. مل حيتبهواان ـ

 . قتلناإذا  هلل ًةخدم ميقّد هأّن سيعتقد. مريّضال تأنيَب دهمأح . أو يساوَرجفن
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 :تفتت, والالبحر ىلإ فاسيل نظرْت

 هكّل الوعع, ٌةمنهار لطنةلّس. اًاما نفعله ترف أّن اسالّن ّنيظ مارّب ـ

 .أنفسنا عن هونرّف لياًلق ه, وحنن نتنّزتداعىي

 جانيب: ىلإ قفت, ووينازلي مّن اقرتبْت

, ولن لطنةلّسا ارعن انهي لننكن مسؤو مل. ةتمّرمس احلياة, سيلفا ـ

 أّي أخذ. ومل يةّولنا وال ق حوَلال  بشٍر ُد. حنن جمّرهائيف بقا ًابنكون سب

 نعيشه ذياّلالعابر  حكمن الّض غمبالّر احلزُن امبا حيدث. يغمرن نارأَي رٍفط

 منتأّلاجلرحى.  دُميف املشفى, خن نابواجب نقوم. ؤملةامل حظاتالّل هذه يف

. ناسُعي , ومل يعْد مكتظٌّ املكان. هَمنقّدأقصى ما ميكن أن  هذاو ,وحنزن

 حدث؟حزنت. ماذا سي امّم كثَرأ , ولن أحزَنالعبثلي, سأعيش  سبةالّنب

الذين ماتوا أو  كمن أولئ أفضَل ُتمن مشكلة. لس كسأموت؟ ليس هنا له

 .هواقتلوا أو شّو

 :البحر يف اورماه الّرمالمن  شةفاركيس كم أخذ

 ىعل ًامجيع نا. مصرُيأعينناأمام  نهاُري ناهذا. بلد من املوعوع أكرُب ـ

 .ّكاحمل

 .فسبالّن عاليٍة وبثقٍة

 وماذا ة؟ّيسو حالٍةيف  اكّن ى, وليس حنن. ومّتارهي من ستنه لطنةالّس ـ

 لطنة؟الّس ينيع

 . لكالمهذا ا , عند حدوِدًامجيع صمتنا

 يتحلي ُت. مّسدغتفرال ُت ًةجرمي ارتكبنا ناأّن, وكحياءاست على مشينا

 ها, قامتهاثياَب يلفاس ْت. تفحّصيخّد لتهمتكاد ت ليت, اةالكّث وداءلّسا
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 يظرن رُتومسَّ . ثم التفتُّميلاجل لوجهها اربةالّض لفاحتةا مرة, الّسويلةالّط

يرتعش عندما  سديج بقي. لزرقاوان, عيناها ابيضاأل وجهها .ازلين على

 رةاملباد زلينا استعادْت. فافالّض على ائمةالّناملدينة  بأنواِر ُرالبح استحّم

 , بالكاد نراها:علٍةمفت حبركٍة

 العام.  ريقالّط ىلإ بسرعٍة ِلنمِش. بييت يف ايالّش حضرسأ ـ

 يكالم ًاهوّجم يسبقين. قلُت ازوالعّك, ماألما إىل اناخط امددن ثم

 :يلنازل

 , أخوتك؟كوالدا أين ـ

فاركيس  واحدة. ابتسَم كلمًة تقْلعتب. ومل  سيلفا بنظرِة رمقتين

 .جانب خطيبته إىل ي, وبقياٍءحب

 :قهالسائ سيلفا التفيها. ق نا. ركبغالنب هاجيّر عربًة كيسفار أوقف

 العامة.  احةالّس إىل ـ

 تشّق ,وارعالّش وسَط بُةالعر سارت, ونايف مقاعِد خينااسرت وعندما

 يف نفسي: , قلُتطريقها

 .عليها فاهلل, تعّر دعب اي ستانبولها هي ا ـ

 تانبولاس ِةأزّقيف  واجلوِع باخلواء . شعرُتاحدةو بكلمٍة ومل ننطْق 

 ظرات. الّنوصوٍب حدٍب كّل نم صراٌخ, ًايالجاء ع ةالباع ُت. صوقةّيالّض

 تلتهُم تكاد, ةاحلاّد جالّرال . عيوُنغريةالّص كاكنالّد ألصحاِب بقةالّش

 ةاملكتّظ وارعيف الّش ناخل , دمباغتٍة ركٍة. حب"ونازلي سيلفا" اتنالفت

 يف نبَع الوميض نم شيٌء. تيبةلّرا كِةواحلر وِقبفوعى الّس مي, حنتاسبالّن
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القابع يف  غريالّص فلالّط , صوُتكركرُت. جلميلةا هامِتنازلي وقا وجِه

 من غفوته: تيقَظاس داخلي

 .ًادّيج ا, سأعرفهناك. ههايِتب إىل أن نذهَب ائٍعر اقرتاٍح منله  اي ـ

. فيتوّق نأ حلوذّيا نم نازلي طلبْت اِسالّنب ململوِءا املكاِن كذل يف

 صمٌت.و للحظاٍت نابعض ىلإ ُرننظ ارعيف الّش فناووق ,ُهجرَتأ كيسفار أعطاه

 . نابقاَء َلختّل طويٌل

 ْتالتفت ثم. يتبي إىليفضي  ذياّل ريقالّط ه. إّنقاِقيف هذا الّز لنمِش ـ

 :نازلي إلّي

 . جلريانا انتباَه لفتال ن ىحّتمّنا  , على مسافٍةاركيس, أنت وفايبقِا ـ

 كلِّ يف ّرومي يتواصُل جيجالّض .ميشَيأن  ريَقالّط ستعجُلأ كنت

 رأسي: رفعُت, مكاٍن

 . دافئو ليٌفأ مكاٌن ه, إّنآٍه ـ

, اسالّن راِتنظ قرأأ. اهلوينى مشي, أازيّكع ىعل ستنُدأ بقيُت

 منهم خلوِفبا شعرُت .ًاأيض وقاحةوال المباالةوال اخليبةواحلزن و نكساراال

 :نيثوبي وشّد عندما مسَك همأحُد ني, نهر نئٍذ. آيهمعل واحلزِن

 . سيلفا. وأشار إىل نازلي و؟همأنت مع ـ

, ًادمهّديف اهلواء  ازيعّك رفعُت, يّمُك رِفبط نكزتُه ,جفلُت

. متكّل. ومل يًااماهتم هرَيأع نأ ندو رييَس تابعُت . ثّمواحدة قدٍم على ًاندمست

 .استغرابب ليَّينظر إ هيف مكان بقَي

, ألماما ىلرأسي إ مددُت. ةبقّو مضى ينبُح , ثّمخائٌف ردانو أّن شعرُت

 إىل عٍةبسر ه. أدخلتوععيمن م قصريٍة ٍةلى مبعدع ئابلّذمن ا ًاقطيع رأيت
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 أراقُب اخلارج. وجلسُت يف ٍرنا رةمج ُت. تركاخلالّد نم هاوأغلقت يمةاخل

 رِحاجل اذاِةمبح يخِذمن ف بتهاّروق ٍةغريزّي طريقٍةيدي ب رفعُت. ملشهَدا

 :لُت, قدمِلاملن

 .العميق الفّج ايف هذ كامٌن, ةاجملانّي فواتريال بُضهذا ن ـ

 اتنيّقت اإىل الوراء. وعندم اتلتفتالبيت ا , إىلسيلفاو زلي, ناصلتاو حن

من  . مل يصدْرًاموارب الباَب اتوترك اتدخل ,همومهمب َنغولومش لناَسا أّن

 نبُض وعاد, ياُحاالرت عليَّ َمّياحلال خ يف. ليّبس فعٍل رّد , أّيارع, الّشاحلّي

 . األوىل عتهقليب إىل طبي

 كنت. سوداأل املهع يف يلالّل ودخلاملطر.  بسقوِط تنذُر ءماّسال كانت

 .فخذيلوال اجلرح الغائر يف  ,مجيلتن فتاتنو فاركيس بصحبِة ًاعيدس

. ربّيع وٌشوَح بٌخومط وصالة ٍمنو ة, غرفًاصغري كان. لبيِتإىل ا ادخلن

 يَلقند اسيلف قدْت. أوالعتمة يف املروَر تمُس, ألافذةالّن على إطاِر استندُت

 َدّد. تبءباسرتخا رائكاألعلى  لسنا. جهاجوانب الغرفة من كّل رأيُتالغاز. 

. يف عنوًة البيَت وا, ويدخلالباَب سروا, ويكاسالّن نايرا, أن قلياًل اجسيه

 ّنأ إحساٌس ّي. كان لدتوافٍق على ناأّن, وكظراِتالن تبادلناهذا املكان 

 :نازلي متيناملتعب. وعندما قّد منالّز يعّن دويبّد رحيج يسيحم هذا البيَت

 . مشه ه. إّنيهذا العرب فعكسين ـ

 .ًعام وجلسنا

 :عاٍل صوتب عحكت

 عاجز؟مباذا سينفعين هذا ال ـ

 :انيةالّث غرفِةمن ال رشًةف ليناز جلبْت
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 ْح. ارترحعلى اجل ًاأن تبقى مستند واِبمن الّص سعليها. لي ْدّدمت تعاْل ـ

 .اموالّت يِعرّسال فاءللّش تتماثَل ىحّت

 هاخوَف كيناال ةشجر جرْت. هشومتأل احلو هاعرق تزّخ ماءّسال بدأْت

على  الَللّظوزاد ا ملكاَنا أّبع خضرارهاوايف الوسط ,  قفًةوا . وبقيْتلتوتبّل

 املطر.  وِطسق بعد فرِحوال ةرّيباحل شعرنا, حينئٍذ.  وادّسال

 بسعادة: واِءيف اهل ديهانازلي ي رفعْت

 يلالّلو , وبينهمبيننا  فاصاًل ن. املطر سيكوروناقت. لن يمضى الو ـ

 . دفأةامل ُد. سأوقلوقتيف هذا ا مجيٌل عيٌف

 ,تجتأّج رعٍةوبس ,ارالّن , وأشعلْتِناجلر يف العتيَق شَباخل وععْت

 . ظّلنتعاشبااِل سُتالغرفة. أحس تضُنحت ومضْت. ناصاِليف أو حلرارُةا ِتودّب

 :مرٍح زاٍجمب قلُت, هرمى بثقِل ِلالقندي

 . اءغرب عنايف استانبول. مجي لتقَيأن ن للصدِفيا  ـ

 نازلي بسطوة: قاطعتين

األرض. فاركيس وسيلفا من طرابزون,  ذهه أبناُء ن. حنباءلسنا غر ـ

 استانبول, وأنا من لطنةالّسيف جيش  نديٌّ, جالدالب جنوِب مدفٍع من أّم أنتو

 حيلة. ةوقّل, ببالهة

على البحر. ملاذا تركتم تلك  مدينٌة ؟من طرابزون ركيساـ سيلفا وف 

 . ؟صاخبة , اهلادئة وجئتم إىل مدينٍةاحرةالّس نةاملدي

, هايمن عين تانهمر مِعالّد من قطراٍت . بضُعيهماعل مخيّي احلزَن رأيُت

 نفسي: يف , قلُتهاعلى خّد اَلوس
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 احلسناء هذه لِبق يف ًامغلق ًاجرح فتحُت ينأّن يبدو, باءيا للغ ـ

لديها  مارّب !ها؟يف نفِس , الكامَناكنالّس احلزَن كُتحّر أو, يلةاجلم

 لذيذة وأليمة هناك. كرياٌتذ

 على صوتها.  ستيقظناوا. هافاركيس دموَع مسح

, بيتنا يف لقدميةا كرياتلّذ. إىل ااملاعيالوراء, إىل  ىلأعدتين إ دلق ـ

 األشجاُر لهتخّلتكان الذي الذي ولدت فيه. امل طرابزون, إىل ذلك املكاِن

 .ميلةاجل واألمسياُت

يف  أن ندخَل صدي. مل يكن قكيا سيلفا على إزعاِج ًاجّد سٌفآ ـ

 عنها.  غنًى يفحنن  مشكلٍة

, املوقَد رُت,  تذّكاَرنازلي الّن أوقدْتأن  ِدلألسف. مبجّر ال داٍع ـ

 .الباردة ءاتتايف الّش ارحتت عربات الّن ُرالذي يتكّس احلطَب, طرابزون

 يسحرني,مراألمحر للج ونالّل .هداخَل اليت كانت تتالعُب هبألسنة الّل

 يف ته, تفّتقه, متّزهاحرتاَق أراقُب أبقىالوجود. كنت  ىلإ نييشّد, وًادائم

 .فُهالذي خيّل ذيذالّل مادالكانون, الّر

 مألتو ,املستطيلة اولةعلى الّط ععتُهوو ءاملا إبريَق زلينا جلبْت

 لي:  همْتقّدو َسأالك

 كريات. احلديث عن الّذعطشاٌن أنت أكيدبالّت, هلليا عبد ا شرْبا ـ

 واهلزمية. أليس كذلك؟ واحلرِب واجلوع والربِد ِدمن ذكر التشّر أفضُل

 .املواجعمن  املزيِد ال أريد فتَح ـ

 جاهاّتومتشي ب انهاوتنهض من مك هامقعِد على حاشيِة فاسيل تستند

 املطبخ.
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 وستر يتالبواخر اّل إىل طرابزون, صافراُت نياء كثرية تشّدأشي ـ

 ذاكرتي. زمين هناك, طفوليت وةالعمالق كاحليتاِن وانئوتسرتخي يف امل

, اجلوامع, أجراسها, الكنائس وآلهلةل ةالقدمي ابُداملع .أجدادي ومقابُر

حيميان  بان. عامالن مرّكعانعّوال ي طناألهل والو ة.محيمّيناملؤّذصوت 

 .عصّدمن الّت املرَء

 :تواترسيلفا ت ِهوج اسيُمتق , أخذْتردالّس ةوتري مع

 ,رفاتمعه عرب الّش طرُت فكي رُتّك, تذارّنيف ال قُتّدح عندما

 واٍنوراء ظالل, أل ٍل, ظالناِتيف بي جودةاملو ماثيِلعلى الّت فهاخيّل يتاّل سومالّر

. يطري لبديعا هِجعرب الو إىل آخَر من موعٍع , تنتقُلكة, متحّروراء ألواٍن

 أبقى. ةجاجّيالّز افذةخلف الّن من هدهااليت أشا فَنالّس , أركُبخيالي

الذي  ءمن املينا لقرببا العظيمة اجلامثِة املراكِب ههذ ىأملر هشًةمند

 اتالغارق يف امللّف افئالّد يوالِد ووجِه ارنظري بن الّن نقُل. أيّدميلكه َج

 واألوراق.

 , باستغراب:ليناز فقالت صامتن, اكّن

  !!واألوراق؟ اتامللّفيف  رقيغ ـ

 . ًةموافق هابرأِس لفاسي أومأْت

 .هانازلي استغراَب تابعْت

 حالًة راه. أساءلّنوا جالالّر ِةقّيب عنخمتلفة  لديه اهتماماٍت يبدو أّن ـ

  لك؟, أليس كذةشاّذ

 هادئة:  ربٍةبن واصلْت
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 أو تنمو املوهبة معه أو تولد كيفرفن تع ال. الغرابةيف  يةآ إلنسانا ـ

 .رتتطّو

 به؟  عجاباإل دةشدي ِكأّن مكيبدو من كال ـ

 .هاها قد قلِت ـ

 :انازلي من سيلف تطلب

 .أكملي ـ

.  أبقى إىل ًاأبد ينزلُهال  ,يف فمِه الغليون. هبأعمال , مشغوٌلدائمًا ـ

الذي  هدخاِن رائحِةب ِقاملعّب دّيلّنا جاجالّز خلف, ييف مكان رةّمجانبه, مس

, هدأُب .إليهاملخطوط. أنظر  قراءة خاللأو  لكتابةا وأثناءالوقت,  طواَل ينفثه

, لاألّو َحاملسر الذي يلّف الغموِض , تفكيِكلقدميةا موِزكشف الّر على

 آالِف ثةإىل ثال عودي ذي, اّلناعولألوا وسوريا هرينلّنيف بالد ما بن ا املالحَم

 اروالبوادي والبح لواسعةا هولالّس هيف هذ انباإلنس اهتمامهوقبل امليالد, سنًة

 . خورّصوال

 هو أبي: ذلك

 . والتوالبط ِمواملالح ماألحال ِضيف أر ناسيلفا, إّن ـ

جديد. أو  كٍبمر لسماع صوِت يةثان ًةمّر رأسيب ألميَل اًلقلي غوُصأ

 بنفسي تباهيًةطرابزون. أمشي م وميناَء فضاَء جتوُب ًةاعّيشر ًةسفين شاهَدأ

 تبحُث نٍةلّوم فراشٍة , مثَلهمكتِب اِبحمر يف رُقاملزخرفة. أغ جادِةالّس ىعل

 جولةاخل شطآنِه ِبعن عر كّفي ال, ًاقوّي. صوت البحر يأتي وءالّضعن 

, زة, رائحة ممّيبةطّي ائحٌةاألرض ر من سطِح أطرافه. ينبعُث لىع ائمِةالّن
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 طة, املختلاملنعشة البشِر روائِح, ورابوالّت واملطِر هِرالّن رائحِةب زوجٌةمم

 .ونةاحلن صادفِةوامل منالّز اُءإغر هإّن. يرّبال عناِعلّنوا عرتبالّز

 !اهلل.. اهلل ـ

 :ندهاشباب ااِل َحفت أردُت

 ىللموسيق ِكوحّب ,راحٍةِج طبيبِةك عملِك بن قنال أعرف كيف توّف ـ

 واملسرح.

 .النمتكام هماتستغرب؟ إّن اذامل ـ

 :وتضيف

على  . عزفُتيروح ُستتنّف باملوهبِة رأشع ُتنعومة أظفاري, كن منذ

املوسيقى,  دَئوالدي مبا مين. عّلودوكوالد عوِدوال , اجلمبِشجِةالكمن

 الكلماِت وأخرُج .وتةاألوتار, أقرأ الّن دوزُنأ. نونالف ِةببقّي عالقة هذا الفّن

 . سعرب التنّف بتناغٍم الغناِء ثناَءأ

 ْتالتفت ما. وعندبإحلاٍح إليهاأنظر  واحدة, بقيُت بكلمٍة نبْسأ مل

 :ربتوّت. اسيًةق ها, كانت قسماُتحنوي

 يوِرالّط كاِتحر دُتوقّل ومتايلت, يتوغّناملسرح,  لىع وقفُت

, لةاجللي اَراألدو مأقّد, وحدي عليِه , أقُفًاسرحم لنفسي صنعُت. وأصواتهم

 . األعنعن  ًابعيد

 . ائعةالّر ملوهبِةا ههلذ رورالّس وغمرني, رٍحبف لناهاتأّم

 . ةّيحلويات منزل امعه بْتإىل املطبخ وجل ازلين ذهبْت

 واألدب. لفّنعن ا م. ونتكّلقوهاالبارحة. ميكنكم أن تتذّو صنعتها ـ

 زمية؟اهل يف زمِن اتحلوي ـ
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 . هاومضغْت هايف فِم قطعًة سيلفا وععت

 لذيذ. هّنإآه,  ـ

 عيين: ورفعُت تنحنحُت

 ملسرح؟وماذا عن ا ـ

. دعنا ودوكالّد يمع عن ذلك. جلبُت ث, سنتحّدهللعبد ا يابالك  لطّو ـ

ال  ىحّت منخفٍض , بصوٍتاألحلان بعَض لكم. سأعزف حزٍن نأخذ اسرتاحَة

 .يقاعاإل ىعل ويهجموا علينا. وفاركيس سيدّق ,رياناجل معيس

 يدًا؟وملاذا الدودوك حتد ـ

 .اسيةوالق عبةّصال تاألوقا يقصد هإّن ـ

 نازلي: ين, سألتبٍقمس ضرٍيحت ودون

 ؟لعزفاهلل, هل تعرف ا عبد ـ

 وجهها. يف قت, وحّدابتسمُت

 . بابةلّروا اي, أعزف على الّنوريةالبادية الّس بنا.أنا رفأع بعبالّط ـ

 ودوك؟على الّد لك أن عزفَت سبَق هل ـ

, هو من بالعربي املزمار أو بابةلّشا وأ ايرأيته. الّن أنلي  بقال. مل يس ـ

له  واحٍد . كّلمشاملش , كما تقولون من خشِبودوك, بينما الّدالقصِب

 لون.

 بابة؟الّر هي اوم ـ

 بطِن من هم, أو خرج أحُدهفِسمن اجلنس ن ماهي أقرب للكمنجة. رّب ـ

 .خراآل

 .؟اليوم َفأن تعز هل حتّب ـ
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فاركيس  ديقلّصل ْع. لنسمعزفلل ُةالقابلي أنا موجوع, وليس لدّي ـ

 .وخطيبته

. موعوالّش يلالّل فيُق, رقيق, رحزين صوٌت ثقانب موععوء الّش حتت

 رأسه يهّز فاركيساحلزين, و رِعاملزا معزوفة سيلفا . عزفْتودوكصوت الّد

 شعرُت. وشجّي خافٍت بصوٍتاجلميلة  ركيةالّت غةالّلب توغّن. ويدّق ,ًاطرب

 وءالّض عصافرُي ترفرُفو األشجاِر أوراُق ُص, وترقأمام عييّن دتصع جلبالبا

 يُت. اسرتخصديقالّت لىع بشرأكرب من قدرة ال . شيٌءالفضاء, يف وءيف  الّض

 .حابّسفوق ال روحي قْتوحّل, انييف مك

 :احدو بصوٍت نازلي, أنا وصرخنا

 .عبِدُي عندما ًاإهل يصبحأن  ميكنه. اإلنسان صدقاءيا أ اهلل.. اهلل ـ

الغيث, واألرض  , وأّمالعذراء, الفتاة عيدةّساألرض ال غنيةأ وعزفا

 .ًاعرق بانّبيتص ناكا فاّقحبييب. وعندما تو ييباخلضراء وحب

 رعًةمنه ج املاء وشربْت فاسيل ْتاملاء ليشربا. أخذ هلما كأَس قدمْت

 لفاركيس. متهوقّد

 :ُت, قلبالغة وحبوٍر بسعادٍة

. يا اٌمعّو بّطال . فرُخموسيقاووكتابة  . مسرٌحةفنّي م, عائلتكبيتكم ـ

 .لسعادتكم

 , يعلو ويهبط:غري مستقّر بصوٍت

. مثيلوالّت والفّن املسرَح , كنت أحّبغريةص , منذ كنُتيقةاحلق  ـ

 ورأسيالفراغ  يفاألخرى  اليَد ك, وأحّريٍد يف الكتابالبيت,  َلأمشي داخ

 صعدكثرية ي اٍتمّرثانية.  ًةمّر اوأعيد توزيعه واَراألد كّكيف اهلواء, أف
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 لباَبمن حنجرتي. يفتح ا ُجخير ذياّل راِخالّص ِرعلى أث غرفيت إىل الديو

 احلياة وثقُل ة, حرارعةياف كنُتعينيه.  يف بادياِن ُفواخلو القلُق, بسرعٍة

 . لالعم اإىل هذ نيادفع بابالّش

 ؟تصرخن املاذ هذا؟ما  ـ

 . ًادور لإنين أمّث ـ

 .كعلي خفُت ـ

 .ًامسرح يلنفس صنعُت قد. لٍةمّر َلأّو ستلي ذهه ـ

 : ٍععلى وس ًابقي مفتوح ه, فاُهًامستغرب وقف

 هذا؟ صنعِتكيف  ـ

 .يوالِد هتمامال ةفسّيالّن احةبالفخر والّر شعرُت

 , أريد منك بضعَةهل . قلُتكآراكيل, صديِق جارالّن, إىل العّم هبُتذ ـ

 من وجعلُت, ًاعبوُل وستائَر أقمشًة واشرتيْت, ًاوأوتاد, حةمسّط شاٍبأخ

, بهما, لإلنسان عوٌن واملوسيقىمسرحي. كنت أقول, املسرح  سطبِلاإل

إىل  وجلأُت ,فّياخل وقلقه,  عةاملخاد موزبالّر أةالكلمات املعّب كسأفّك

 معهم.  لُتّثوم أصدقائي

 قدميه. ِصأمخ إىل همن رأِس مرهتغ هشة, والّد إليَّينظر  وقف

 ت؟  وق , يف أّيىمت ـ

, الغارقة بن بعيدةال اويةالّز خُل, نددرسةخنرج من امل اعندما كّن ـ

 . لومنّث, والعتمِة وءلّضا

 , قال:ذيذةلّلا هشةالّد حلظِة يف, ووهادئ رخٍو بصوٍت

 .كمليأ ـ
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 حةاملسّط ةعلى املنّص وععتهم,  و ةخشبّي , دمًىوتىم عظاَم جلبُت ـ

 أعمدة.  بُتّص. ونتائروالّس باحلباِل زتهموطّر للمسرح,

 :بيأ ناحية فّتالت ثم

 خصياِتوالّش األدواَر عُتوّزو, موعالّش أشعلُت, تقٍنُم بشكٍل عتهموّز

 ياَقالّس ونرؤالعمل, يق ونيؤّد فوا. وقالبناتو بيانالّص وساعدني, شاهدوامل

املطلوبة.  األماكنبينهم يف  وتىامل ماِتجمّس ععنا. وّصللّن جوزالع ميّنلّزا

 ملوٌك .ًاكتاب امّن واحٍد ّلك يِد يفو ,نةملّو ًاثياب بسنااحلوار. ل نازّهوج

األحداث يف  الِتحتّو كنا. حّرمعبدوجامع و كنيسة وسالطن وأبطال,

 مجيلة.  ٍةاحتفالّي قاربٍةُم

 الكالِم هلذا ًاطرب قتصّف , ثّمًاعالي هاصوت , ورفعْتنازلي صفرْت

 .ائعالّر

 ؟.. اهلل. ما هذااهلل ـ

 . المثلِك, نزقة لقةق , أصبحُتاريخالّت ك, منذ ذلنازليتستغربي يا  ال ـ

, يب, وحياتي مربكة, ووععي غر. بالي مشغوٌلياًلإال قل هاروالّن يلالّل مأنا

 .رودّشال ودائمُة

 :وأعافْت

, حيرو ج. أخِروأعزُف ودوكّدال مع نفسي. أجلُب , أهيُمكثرية اتّرَم

 ذاأنفثه يف ه ثّم وأععه يف فمي, أنفخُه ,سانوإن مرأٍةايأسي, قلقي, ك

 أّن أشعُر وعندمااملزاج.  ُبوتقّل يأُسوال لكآبةا يعّن ُد, تتبّد . عندئٍذايالّن

 لتعن العزف. ما زا فأتوّق ييف داخل اكِنالّس بِتالك كّل غفرَّ ودوكالّد
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 . كّلهامن محولِت كهافّكأل موزمع الّر العيَش نشد, أقليع يف وثةالّل ههذ

 .ةوجترب ايةوغو إغواٌء هوذلك 

 . يطانالّش ..أبيك. بنةا أنت ـ

 يطان؟الّش ـ

 عقلك. يف ٌنساك يطانالّشأقصد,  ـ

يزداد  املوحل. املطُر ارعالّش ىلإ والدي برفقِة نزلُت, اتإحدى املّر ـ

. اقصةالّر ألشجاروا البحربهواء  , خيتلُطّويف اجل عبقت هغليوِن ئحة. راخفوتًا

 هاطالَب َمّللتع املدرسِةذهابها إىل  , يف انتظار موعِدريرهاتي يف ستركنا والد

 . حتوالّن سموالّر قىاملوسي دروَس

 وأصواُت ,ةحَراملب اكَبواملر واملوج, البحَر لتأّم, نيوالِد جانبإىل  وقفُت

الفال  احووفّت. اخليوُل هااليت جتّر العرباُتمّنا  لقرببا ت. ومّرالةاجلّوالباعة 

 بحِرال ئحَةرا معُه ل, حيمهلواءيعبق يف ا طبّرال اء. اهلوحالةر, والّروالغج

 ! الطمئنانا وعدِم واألمساِك

 أعرُف أكْنمل  يّنأ , بيَدءهورا ركضُت. ركَضو يوالدي بيد مسَك

 .وفاخل نيعن املكان. اعرتا نزياحااِل هذا ملاذا

 !طمئناناال دمواألمساك وع رالبح ائحِةعن ر ًايف بالي, حلن رخط ـ

 :. قلُتهفتاوش دماهوق شانترتع يداُه.ًاطرب ارِعالّش يف ُصيرق ومضى

 .فكفهامدرارة يا أبي. ك كدموُع ـ

 ة, حجربيتإىل ال سرعٍةب عدنااملكان.  حول صرهبب جاَل. مْعيس مل

. الواجهةيف  ىدّلامُل منالّز مزماِرك قًامعّل ودوَك, الّداويةالّزيف  نوالبيا

, والدتي. وبعضها الدياليت رمسها و ةّيالفن وحاُت, الّلازّزاهل رسيُّالك
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, ملكتب.  اواهلند نالّص, إىل يّنالغ يّدج ِترحال على أثِر جلبُه , متَّاآلخر

 . واألقالموالكمنجة  فاتر, الّداولةّطال ىعل ةاملبعثر ةاملوسيقّي وتاُتالّن

 ث؟حَد ماذا

 يسرُقالسماء,  ىعل َض, أو األررضعلى األ ماَءّسال َنأن يدّو أراد ـ

 .واٍنمن أل هانما ختتز منهما

 . قلياًل ابتسمت

 .ين, ال تقاطْعًااء. لكن, رجاركيسنور يا ف ليكع ـ

 .إال يستذكريك, ل أردُت ـ

 :جانّنتتش دأتاب يِهكّف أّن نُتمّخ

  ي؟يا أب ما بَك ـ

. عةروس , بنزٍقهعقِل يف جاَل ما كّل ُنّو. راح يداهتماٍم أيَّ نييعْر مل

 عرُت. شاحلةلّرا وأ ِةالقادم املراكِب نتظاريف ا افذةبالّن ًاملتصق جهيكان و

 . هكّل مِنالّزب , وامتزَجهأفكاِرو هبشؤوِن َد, وتوّحهكّلالعامل  َينس هأّن

 :وٌلمشغ هأّن حملُت

 دعيين. ـ

 :يهعل خفُت

 ك؟غري عادِت لىع بك؟ أراَك ماأبي,  ـ

 .ِكروَع ئيّده ـ

 ُتمدْد. لقدميةا املوسيقى ىعل ًامنصّب هدراسُتو ههتماُموا هإملاُم نكا

 .افذةالّن ارِةإىل ست نوٍّحب يكّف

 شيء. كلَّ ُنيب ًاغد, ياطمئّن ـ
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أصابع  نرأسي ب ًااحلديث, واعع أتابع اشيفر على ًامستلقّي كنت

 .اعليهم ًا, ومستندّييد

 :ركيسفا صدِر يف القشعريرُة تسري

يف  ولما جي نقوَل كي َقاألفا نال , فتَحياًلمج اليوم نااؤلق يسأل ـ

يف  ُر, ال يتكّرًاجدًّ مجيٌل يوٌم ه. إّنيداملز عرَفأن ن قصُد. أهموٍم ندواخلنا م

 .احلّر فكريوالّت الفرح واحدة. فتح لنا شهوَة ةّرم الإ ِهالعمر كّل

 :انتباه فاركيس أّي كالَم رَيدون أن تع فجأًة هانازلي رأَس ديُرت

 من؟خارج سياق الّز ان والدِكك له ـ

 .فيبالّن هارأَس ئِططأُت

 :ّحتل هاأّن بيَد

عبد اهلل  دخل ذياليوم اّل نذم بِطبالّض, وةفرت منذ مكتئبًة راِكأ ـ

 هكذا؟ جعلِك ذيّلما ا تساءلأ . ما زلُتاملشفى

 اسّنال مبصرِي بوٌطمر نارُيمص .ووطننا نابلِدأوعاع  بسبِب مُلأأت يإّن ـ

 .دواح ٍتمنب من بشٌر ناإّن .هممجيِع

 ُتواحلرب. لقد تعب احلكومةو اسالّنو املنبِت موعوعمن  دعينا ـ

 قلقه؟ي ذيعنه. ما اّل ثنالذي تتحّد والدِكعن  ديثيف احل منهم. لنبَق فُتوقر

 من امللل؟ يهرُب مارّب

من  صادفت الكثرَي لقدبهذا اجلانب.  علق. األمر ال يتئةخمط ِتأن ـ

 والدي. بُهيش ال أحٌد هأّن يَدب اسلّنا

 :ليتأّم
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 ِةاملوسيقّي رِقالف شوِءن وزمَن أسباَب , أن أعرَففاسيل بنيتاشغفي يا  ـ

 ملسرِحوا واملالحم واملرأة عابدوامل هلةباآل وعالقتها ِةارخيّيالّت ومسريتها

. لهاتشّك, رهاظهو , زمَنةاملوسيقّي األوزاَن درسُت. حِتالّنو سملّروا قِصوالّر

 ةوسيقّيامل ة. األجبدّيماتهاوعال باتهابكتا دةعّقامل ان, األحللقدميةا حلاَناأل

 ةحمللّياملوسيقى ا ِج. زمن دمةّي, املقامات املوسيقتهاخيّيوتار هارخَيوتا

 ةالفارسّيو ةكردّيوال ةعربّي, الةوالبيزنطّي ةومانّيلّروا ةغريقّي, اإلةّيبالعامل

 .ةمنّيواألر ةركّيوالّت

 تتعب؟ الأ ـ

. مببعضه واملوسيقى وامللحمة عرّشوال املسرِح ةعن عالق حبثأ ينّنإ ـ

 هرَيُع ي, خيِفهلما, من خالراٍتوإشا موٍزمن ر , اإلنسان مصنوٌعلأقو كادأ

 احلياِة لدخوِل اجملاَل ا, يفسح لنموزالّر هذه يُك. تفكهوععَف ههزاَل, هوعيَب

 موزالّر انعرّياإلنساني, ُي يَبالع كانيفّك فّنوال ألدبا .اقعالو ومعرفِة

 . ةواإلشارات اخلفّي

 لي يف إحدى األمسيات: وقال

 ي. نعّرحلياةا عمِق يف ملدفونةا احلقائَق, ماخالهل نم كتشَفأأريد أن  ـ

, ععفه كإنسان هعلى حقيقت يبَن ىّتح موزهر من لطاَنّسال ي. نعّراملخفيَّ

 وعريه.  الهوهز

 املثل. يقول ماك ٌنذاآ انطصوتك, للحي خفْضأ ـ

 :يلفاس وأعافت

 رى. أوارسالّن شاقة, رماءالّس , زرقِةِرعلى البح قًةمعّل راتيتبقى نظ ـ

 صدرهأعماق  إىل واء, ويدخل اهلشهقي لديوا
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 :اطرهخب يسرُح

 َقودف حلياِةا اقةرش قينا. يسبنيتااملاحل يا  ملاءهذا ا , بشوٌشٌلمجي هإّن ـ

 .سكينه , نصُللقاتِلا حريُة زونباجلنود. طرا حذيَةوأ املوج

 :ُت, قلمسبٍق حتضرٍي أو قيٍد دون

 ! إنّه ودّيالوج اجُساهل ويسكنه, ًاجّد مٌلحا رجٌل كوالَد آه, يبدو أّن ـ

 ..هنفس رانيمت يف ٌق, حمّلعالواق رُجخا

 :احلديث فاسيل تقطع

 . املعرفة هاجسُه أّن يا عبد اهلل, بيَد امٌلح هإّن ـ

 . هاحنَو فجأًة ينازل تستديُر

 ارنجوالّن ربتقالال رةشج ثُل, م, حامٌلقيقر هّن. إصحيٌح مِككال ـ

   ك؟كذل أليَس. يمونالّلو

ما  . شيٌءهنَهك ريحياتي, ال أد عليَّ ُرما, سيعّك شيء, حدٌس لدّي ـ

 عالقة ال. هذا يواسوديار بكر وس ردهانوأ وانو وطرابزون موش يف عسيق

 .يحالّر ِهوج ِبوتقّل مزجةاألله ب

 :نزٍق. وبليناز ُلتتدّخ

 .ليناوع على نفسِك نتثقل ك. إّنالكفال اهلل وال ف ـ

البنفسج.  ِروزه واألمِل بوِلّذال لوِنإىل  ًادائم شرُيمنه, ي مقربٍةعلى  ـ

. كينةوالّس اهلدوء, ومييل إىل هوسحِر رِقّشبال ًاممزوج عقله يصبُح. لتفُتي

 : ٍةّصبغ الجانبه عندما ق ىلإ كنُت

 . ومتوت خالعظيمة, تشي ملراكب, اًادائم ـ
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 رائحُة األرض من. فاحت ديثاحل هذا بعد انيةث ًةمّر ِلأّمغرقنا يف الّت ثّم

, فتوحةامل افذةالّن الل. ومن خبيعةيف قلب الّط ًاعميق بيُعالّر نغَلهارب.  ٍرمط

 : البعيد منالّز ذلك يف

 .باٍتصبايا مغتَص, ثياب امّن مقربٍة لى, عاك, هننظْرا ـ

 اِنلإلنس رُفاجلا ه, حّبته. رومانسّياهتمام أّي ميكال ْرمل يع هأّن بيَد 

 . يهتّمال  جعله

 .ًااعدجاء ص نازلي زاءاسته صوت

 ..فهمت قد أخشى أن أكوَن ـ

 .زلينا صوَت , مل تسمْعشوٍةسيلفا يف ن كانت

 من ظنستيق ,اشمن الفر يأنا وأّم نهرُع اواألخرى, كّن الفينة بنو ـ

 نراهيكون.  يثح فتِهغر إىل نركض. هوصراِخ صوتهعلى  ينمذعوَر وملّنا

 نقرتب. االكتشاف.وجعةامل يرِةالقشعر حلظة هاأّن درك. نلهعم يف ًاهمكمن

 أن خمافَة اأصابعن ِسرؤو لىخطواتنا ع ّد. منوخنطو غرفتهفأكثر من  أكثَر

 ناكه وأّن خبرٍي هأّننعلم  يضحكونراه يبكي  وعندما. قباهُع ُدحَمُتنرى ما ال 

 . للحياةيف طريقه  ًادجدي ًا, مولودًاديدج ئًاشي

 له: قلُت

 أم معبد! جديد مسرٌح

 هّن, إهاوجدُت. بكرديار  منبالقرب  ماِدحتت الّر بئةتجديدة خم دينةم ـ

 ًاشيئ ثنبع أن نريد عندما نًامتيّق أصبحُت افصاعًد ن. من اآلنساناإل تاريُخ

 . رضحتت األ َبننّقعلينا أن  ,ًاّممه

 : وأعاف
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 .نقاضاأل تحت ةّياحلّر

 يل؟الّل الطو ًامهموم وملاذا كنَت ـ

 إحلاحي: ن, مسئليتيهرب من أ أن داأر

 . املاعية يلةالّل عليَّ كابوس, أثقَل ُدجمّر ـ

 :كرةف حلالا يف هراودْت

عليها  ُفيق اليت رضمنه. األ مّلأن نتع نا, عليمبدٍع أكربهو  الفالح

, غاريدلّز, ابكاتلّد, األغانيا ,للفّن قّدٍسم مكاٍنعيين ك أماَم لتتمّث

 . حجارواأل نجلوامل احملراث

 .سّداملق الك؟يشغل ب لذيهذا ا ـ

 إلنسانا بعقِل طيُحاليت ُت لغوايةا هسهل؟ إّن موعوٌع ُسّدوهل املق ـ

 .ولاجمله يف عمِق فهوتقذ

 باملدى لتصَقأأن  . أردُتشيتائي, ومور ابالب . أغلقُتناقباالخت شعرُت

 . كتابةيف ال ًارقوالدي غا كان, ورائي التفتُّ. وءوالّض

 : ليناز قالت

 .فوق اليمِّ راقصًة مامًةغ أراُه ـ

 :اجلمريف  ُقّدحت مضْت, وبعمٍق يلفاس سْتتنّف

 .اجلمُر هإّن ـ

 خيالك واسع. ـ

 .يلكالم نازل بْهتنت مل

 :كتشافاتهايف  ُقأحّد كنُت
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 قلبيف  قزٍح قوِس على شكِل يَنُب ملعبد. هذا اخطوطانظري يف امل ـ

 . هاإىل حلظة مصّب هانبثاِقا ثناَءأ مَسالّش حاكي, ُيخرالّص

هذه األخرية مل  أّن , بيَدسوٍةسيلفا بق يف عِن هاحدقة عيِن نازلي غرزْت

 :بهتنت

 دّيالرب يف أوراِق يوالد وجَد ملسرحعن ا ضينالبحث امُل كذل يف

 وقارص ردهانأو انوو طرابزون يف ةالوثنّي عابدعن امل لًةمفّص طوطاٍتخم

 .وسيواس روديار بك

 ثي؟تتحّد اّمع ـ

 موِزّروال اِتمللّفا راسِةيف د ًةلّذ جيد, يبحث. ريسه موعالّش ءحتت عو ـ

حتت  بئةتاملخ ياء. األشسيانالّن ااهطو يتيف بواطن املخطوطات اّل ةاملخفّي

 عاملوعو حوَل تدور اليتاألسئلة  يطرح , ثّمما ًةّي. يضع فرعهدفهي ه مادالّر

غري  كرٍةمن ف نطلق. يجاباتاإل ىلإ لللوصو غوُصي . ثّمبحثيفضي لل ذياّل

. والديليس  ه. إّنعبلّتا عنىم رُفأو يع ّلمي أو . ال يكّلعليها ويبين, موجودة

 صديقي. هإّن

 . خلضوعا ىلإ أقرب بذهوٍل ثّدتتح سيلفاأمسع  كنُت

, ضرالّن هجَه. وامتهق عشُقأذلك. مجيل.  ّلمن ك خليٌط والدي وجُه ـ

 فؤّل, يكتُب. يسطىالو لقرونمن ا ارٌسف هكأّن, تناسقةامل ابه, ثيوسامته

. هزِق, بنهبقلِق مشغوٌل ه. إّنةدّيالعا ةشّياملعي حياةلل َتيلتف نأ يريد للمسرح. ال

 ةعّد. هو نتباها أّي نيرييع ال هأّن عند قدميه, بيَد لسكثرية أج اتّرم

 وطاِتاملخط تابع, وُيأقّل يكتبو ًا. يقرأ كثريوزمن ثوٍب يف اٍتخصّيش

 القديم. دمن املعب لبهاجي يتال اتّفلوامل
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 : يسفارك َلتدّخ

 كنيسة؟ إىل لحتّو لذيا ذلك ـ

 :هلشيما يف ار, مثل الّنجٍةمتأّج اعَر, ومشحبماٍس

, ناعولاأل الحيمن ف جمموعٍة وسَط فسين كيف وجدُت عرفأ ـ

 يف قةالقدمية, الغار األحلاناملواويل, و ونغّن, أتراك وعرب, ُيكرادأرمن, أ

 القدم.

 :سألته

 ؟ األغاني تلك اريختعرف ت هل كنَت ـ

أو أغنية.  حلٍن كّل ةخيّيعلى تار لإلبقاء لًةمفّص سًةدرا وععُتلقد  ـ

. األغانيب تاتانف تتحاوُر فكي. مسع, وأتشاغلأ, قربةعلى م أقُف كنُت

 . وبفعِلةينّيالّد واألناشيِد باملواويِل عبِدامل ةعالق ربطشغفي قادني إىل 

 ًاثحب هيعلى وج أهيُم حُتالغاية ر قيقإىل حت الوصوِل وحن نونّياجل عياندفا

عن  منفصٌل ٌدتعّبم راهٌب هيقطُن ًاجّد قديٍم وثينٍّ معبدإىل  وصلُت أنإىل 

 بيننا تل ّكوان. تش ريةحب منبالقرب  ٍةجبلّي طقةمن يف .يفلّروا ندوامل اسالّن

 .يشربمنها و ويأكُل يسقيها, رثها. لديه مزرعة, حيةوموّد يقةعم صداقٌة

 يا أبي؟ ًاأيض وماذا ـ

 :ينفس ثًاحمّد قلُت

على  هرحاَل وحيّط.هذاِت حبدِّ كنٌز, هجورامل نيف هذا املكا ناسٌك ـ

, كانيف دهاليز امل . رأيت املخطوطاِتهلدي جوٌدوم بتغيهأ ما كّلكنز.

 . ارفّخمن ال اتحتت األرض. رقيم على رفٍّ ًةمركون

 موهوب يا أبي. أنت إنساٌن ـ
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تلك  َمأقّد نأ اولتسيلفا. ح يااإلنسان  وعمل الطبيعة هي املوهوُب ـ

 عيدهاوأ هامن مدفِن وأخرجها, الغافية يف باطن األرض ةسانّياإلبداعات اإلن

 لكم, للحياة. 

 .أنت يا أبي رائٌع ـ

له,  يحالّر داعبِةاحلجر أثناء ُم غناَء مسَع,ألصأتلّص, كنت يفيف الّر ـ

يف  نلقروّيا ى. أرمعوالسّّ ظرالّن ختلسأ, على مبعدٍة . أقُف رابوجلذور الّت

 احملراَث دفُع, تجهدةامُل همحيرثون األرض. ثريان ندماع ناعولقرى وريف األ

من  آخُر األرض نوٌع من الغناء, وركِش . للحراثة نوٌعبهوتقّل ربةالّت يف عمِق

 . غناءمن ال نوٌعله  البذار, ورمي اءالغن

 يف العامل. ن. هكذا هو حال مجيع القروّيونغّنبطبيعة احلال ُي ـ

 يَختار رحمن الغناء واملوسيقا واملس ستخلَصأأريد أن  يأعرف. بيد أّن ـ

, شدونهاني يتالعذبة ال مواويلهم,همؤ, غنارضاأل ذُراإلنسان. الفالحن ج

 احلياة.  تاريخ وأمل.هؤالء هم حزٍن مبسحِة ةاملمزوج

 أغنيٍة كّل نأدّو,و ارموزه أفّك , رحُتتاملخطوطا ىعل عثرُت عندما

, , مجلٍةمةكل . كّلنقروّيال على طرف, وأقارنها مبا جاء يف مواويِل

 غانيما أراه من األ كّل لوأسّج, لعملأثناء ا ًاكثري له مدلوله. أحلُم وحرٍف

 ًاولون خارطًة أغنيٍة لكّل عع. وأنهاأو أمسعه. أثناء عودتي إىل البيت, أحّل

 مِسّشال رائحة, حرارة وشوٌق ها, فيتاءخمتلفة عن الّش يفالّص. أغاني ًاوزمن

. يف ريعزراعة القمح أو الّش أثناء ا, غريهطنالق ةزراع . أغاني فرتِةوطراوتها

, أمسع نظاراأل عن ًا, بعيدًاخمتفيأو محار,  ٍةشجر أجلس حتت ظلِّ يفالّص

, ًام. ودائةماعّياملنفردة  واجل اني. األغبمن القل ابعة, الّنةاألصوات العفوّي
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يف  ومغموٌس وطرّي زٌجطا هاحلياة, ألّن ّب, ليقةاحلق هو مكمُن يفالّر أقول:

, هم, وجوِهمثيابه قاتأثناء العمل. تشّق الحن, الفنّياألعماق. وجوه القرو

 يتاّل املواجعللمواسم,  مّل. االنتظار امُلحتهااألرض أو فال أثناء سقايِة أيديهم

 .القادم املولوِد على ًاعأو وج ًاخوف ,ةالنقّي همقلوُب هاختتزُن

 .  ًاله غامض ابد ًاله كالم قوُلأ وجدتين

 دًىُس يعسيض كعمَل ّنأ, وٌئهرتُم َناملكا أّن تعلم الأ ك؟َسجتهد نف مَل ـ

 ؟

أنا فكنت  اما أقول. أّم , ومل يفهْمهبأعماله وحبِث كان مشغواًل هأّن بيد

 . جنىال فائدة ُت أْن يقٍن على

 :واستطرَد

واهتمامي  دراسيت حموَر ععُت, وًادجّي خطوطاِتامل حُتصّفعندما ت ـ

 إظهارمن  ِنّكبهدف التم ًادّيج قتهاودّق بتهاّتور هاالقدمية. مجعت املقاماِت

 نفعاٍلبا يدي, شعرُت تامتّدللمخطوط. عندما  طابقةامُل القدمية اناألحل

 واربالّد صابينأ, قحتّق ذياّل ابقتّط. القته, دّقًادجّي هاأحَد حُتّفشديد. تص

, همبكاَء . رأيُتاسالّن يف قلوِب مستعرة ناٍر كومة ياَةاحل أّن شعرُت. عبلّتوا

 . غماتالّن  عيوِنيف همفرَح

اليت  اولةالّط على هْتووعع البارد املاء من ًاسيلفا لنفسها كأس جلبْت

 ببطء. هرُبتش مضْت, ومجعتنا

 :لديوا يف احلال كلماِت راودتين
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 لألصوات اًل, مكّم تكاماًلم ًانغم املوسيقيَّ صَّلي هذا الّن بدا ـ

 ٌم, حلحلٌن إنساٍن كّل ّن. فهمت أًاحياتنا مجيع ميّس ,بيعةالقادمة من الّط

 . عروالّش رحباملس هعرب ربِط كاملللّت خالله من نصل تناغمُم

 يف الفضاء. قًةحمّل كنُت

 .تناغمةُم بيعة, الّطوالدييا  رَتذك ماك يبدو ـ

 . بيعةبالّط, الفّنب اسالّن صائَرم إليه. نربُط نسعى. هذا ما بطبالّض ـ

 ! ًايا أبي. حامل جّد حامٌل نساٌنإ أنت ـ

 . مارّب ـ

 بتمرير شغولونم همّن. إاسالّن كَع. لن يسمربالّس خارَج ُقحتّل أراَك ـ

 .ًاثعب الوقِت

يبحثون فيه عن  لذياليوم ا كذل سيأتيلي.  سبةبالّن ًاهذا ليس مهّم ـ

 . تارخيهم احلقيقّي

 .ىسنر ـ

 ةّيوالفارس ةركّيوالّت ةوالكردّي ةاألرمنّي اتاألغني َفآال نُتدّولقد  ـ

 راتعش . لدّيصّبامل ىلإ احلقل من املنبع, عرَب تكامٌلّم حقٌل ها. إّنةعربّيوال

 ناتالكائ حياَة ّسمت يتاّلحول األغاني  وتاتلّنا ِلحتوي اُتونظرّي ,فاترلّدا

 .اسالّن واألشجار وأصواِت يوِرالّط كاِتحبر هاقاربَتوُم

 :فسين يف قلُت

 اسيلفا, مّم على وجِه باديٌة زِناحل حملَة أّن يَد, بقاءمجال الّل نم غمبالّر

 علينا. هَرأث ركت

 :املطرك هادموُع انهمرْت, قِفسيلفا يف الّس قْتحّد
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 ابقالّطيف  ًايكون وحيد عندما ياليالّل أراه يبكي يف أنصاِف كنُت ـ

يف  اكَنالّس القهَر ُجِر, وخيُنيلّحويثور ويكتب و يشهقمن البيت.  األرعّي

 , شجرِةبيعالّر عن, صواتاأل ِدتعّدب اخلاصَّ األسلوَب ن. يدّوالبسطاء عيوِن

 .قلقالّل طائِر, دين, املشّرلغربِةاملشمش, ا

 ذا. هرثإلهذا ا على من الواجب أن حنافَظ هلذلك أّن ًاوفق فاستنتجُت

 هياَتح عُل, جتاإلنسان, يسمو بهم شعٍرو رٍحومس دون موسيقى وفنٍّ العامل

 . بةكئي

 صدرها: مستوىإىل  اهلواءيف  يهايد نازلي رفعْت

, ثواٍن ضَعب فيتتوّق أن . ممكٌنًابعيد قِتلقد حّل .. اهلل يا سيلفا..اهلل  ـ

أن  ريد.أواقعهو ال قَعالوا ّنأ يَد, بفضاءيف ال ناّنإ, كدموَع فيجتّفأريد أن 

 ايقول املثل, عندم وكما. حديثنا لن ينتهي, ياعج كمأّن ّك, ال شأسألكم

 اليد, ما رأيكم أن أحضَر ذات لضيق ًا. ونظرالمالك طُليب فرةلّسحتضر ا

 لو ىاجلوع حّت ىعل ساومةامل ميكنال  ؟.وشاي وٍرلنا, جبنة وخبز تّن لقمًة

 . أليس كذلك؟هوطرابزون واهلل ذاُت واستانبول لطنةالّس سقطِت

 واحد: صرخنا بصوٍت ـ

 . روفلّظا ههذ يف يوناألف ثابةمب عامالّط ذاجياع. وه ناإّن ـ

 فاركيس: إلّي التفَتإىل املطبخ,  هابّذلل استعدادهما أثناء

 ؟.لدكاهلل, ماذا كنت تعمل يف ب دعب ـ

 ليس عرَش يوتب . بضعُةدفعم أّم منأو قرية. أنا  مدينة, بلٌد ليليس  ـ

 .ناملك هم. إّنوإبٍل راعي غنٍم ملوأع إال,

 :ركيسفا على وجِه ترتسُم الغرابَة رأيُت
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 .؟بعيد من زمٍن أهلَك  تزْرومل ـ

 شيء.  ّيأ نهموال أعرف ع هليأ منذ سنتن مل أزْر ـ

 واألقرباء؟ األهل نع دًابعي ويللّطا اُنعليك هذا احلرم عبًاص ليسأ ـ

يف  ورموني يتمن بي ةباليد حيلة؟ أخذوني بالقّو وهلوماذا أفعل؟  ـ

 .دّيبلغاريا كجن

 اهلل يكون بالعون. ـ

 بِخمن نافذة املط لقرببا ًة, واقفاردسيلفا الّش هوج يف ظَرّنال قُتدّق

 :وخافت موجوٍع بصوٍت, وتائرالّس سدلِةمُلا

 معهم. البلقاُن عاوْنيت مْل لو ٍه. آالقاسية حظةهذه الّل عوّقنت اكّن ـ

 :نازلي تتساءل

وماذا  احدة؟و جهٌة لهوحده؟ هل اخلطأ تتحّم البلقاناملشكلة يف  هل ـ

   ها؟مع هتبقَي حتى ماذا فعلْت, لطنةّسعن ال

 :ٍرؤّثُم صوٍتب ُظتلّفت أْتبد ثّم

 كحقائَب حتزَمأن  عليك امك! عندما تنتهي أّيرآخ ياٌرلنا خ يسل ـ

 ٍنمكا يف مدخت نإاحلرب, ما  هااستيعاب املأساة. إّن نميك الوترحل. ال, 

 هاإّن أو قْل ,نةّولامُل رباءاحل أو, دةتجّدامل العنقاءك هاإّن. رَجخت ىأو متوت حّت

 يدهازي مادالّر تمن حت هاخروَج أّن بيَد, َتما شئ ها. مسِّواملوت احلياِة لعبُة

 أّن ذلك بغريٍب ليس, هلذاعينيها.  تيولدون حت ذينالّل يَعمج تقتُل, شراسًة

 .رباحل إلَه وههلم مّس ًامصن نعواالعامل ص شعوِب َبأغل

 :ازلين تهدما أور َصّخقبل أن تل هاأنفاَس يلفاس تلتقُط
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 نضيع. سظرلّنمرمى ا يف ناعولألا عوايض أن. أخشى عميٌق رُحاجل ـ

 . ومعتقداتنا ارخينا, تثقافتنا, اريخالّتو اس, الّننامجيع

 تقصدين؟ نم ـ

 حكومات العامل! ـ

 نازلي. دتتنّه

 من بدَّ. ال املالع عمُّسي المالّس , أّنمتفائلٌة ين. بيد إّننالتعاست يا, ٍهآ ـ

 ناطويل. غري أّن زمٍن نذعلينا م تّنُش يتاّل رسةالّش رُبهذه احل وتنتهي, ذلك

 .المّسعلى ال سنحصل

 .ّيةاخلشب املالعق جلب سيلفا يف تهمُّ

 الم؟بالّس قصدينت اذام ـ

 .اةاحلي دعلى قي أن نكوَن ـ

 :هاسألُت

 هذه املالعق؟ اوملاذ ـ

 ! نأكَل أن لأج من ـ

 ىلإ تاجحي ككالَم أّن بيَد عيه؟هذا ما تّد له. عليك , مل أفهْمآٍه ـ

 سبةّن. بالالٍت, ختّيًاعائم ًاكالمحكمة, أو  هَنتقولي ام ما. رّبٍةكثري صيَلتفا

 .ياةقيد احل على بقاٍء َدجمّر المالّس أن يكوَن ابةمن الغر هأّن أجد لي

 :ًاوكُش امعه وجتلُب

 . ضهذه األر علىاإلنسان  ةضّيق هاإّن ـ

 إىل املطبخ: ودخلْتلفا, سي تركتنا

 .عامالّط ضرييف حت عدِكأسا, سزلينا ـ
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 . ًاجاهزأصبح  ايالّش

 وحنن جاهزون. ـ

 .لي متهوقّد الفنجاَن نازلي مألْت

 .حلرارةوا ءفّدحيتاج إىل ال ك. جسُداهلليا عبد  شرْبا ـ

 تقول: يلفاس , مضْتيف جويف ه, وأعَعًةشّف أرشَفأن  وقبل

, يهف , نسكُنإليه دخُل. نباءف هذا العامل. حنن غرال نعر ناأّن يبدو ـ

إىل إمالء من  اجٍةحب كلماتال نم ائٌله . لدينا كمٌّهأن نعرَف بلق عهنوّد ثّم

هذا  ىعل حنافَظ ن. علينا أغنمنه فار رُجفارغن وخن يهإل نأتي. اخلالّد

 موزالّر ذهه. ءوالغنا قصوالّر ملوسيقى, اِةنّيالف حياءاتباإل ينِّالغ راِثالّت

 فيهنعيش  ذياّل ان. املكألماما إىل دفعها, أن نتناّي. هي وصبيعةالّط واكُبت

 ًافرح لعاملا اهذ كّل إىل الفضاء, ليكوَن ننطلَق, وهَر, علينا أن حنّرقيٌلث

 . وديف هذا الوج , ويسبُحبالفرِح ميتزُج

 :منلّزا سياَق أكمَل أن أريُد قلت

 سيلفا. يا طازجًة كُتذاكر زالت ما ـ

وان, اجلبال والوديان.  رية, حبنوا زرُتإىل طرابزون,  تذهب ينماح ـ

, بيعلّرا صلف يف ه, عّشقلَقالّل أيت, ريتبيت عّم م, ثاًلأّو تنابي إىل ذهبت

 , بلقلقِةلهبه, جبما رتفّك. ءباستعال هقدَم ّد. كيف ميتبخرتةامُل همشيُت

من  ٍرأّخمت إىل وقٍت أناُم أكْن مل .لديوا زقبن بيهالّش نزقِه,  تيبّرال هصوِت

 ىلإ , نعرُجًادائم لمرتبكة. نتجّو تي, وحيااكهن مشغواًل ي. يبقى باليلالّل

, يةمالط ىل, سيواس ومنر إغول, ديار بكر وبنأرعروم, أغريعرب  قارَص

 .ةصرّيوقي
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 :بعمٍق سُتتنّف

 بضعة طريق, برفقِة طُعقا تنارحَل رتَضإىل استانبول, اع لعودةا أثناء

 .يوفالّس قون, ميتشمنملّث رجاٍل

 انزلوا. ـ

 نا. نزلًاكثري توا. التفوخوٍف ِبغض يف حالِة كانواحولنا.  واالتّف

 حدٍّ لوعع ثلىامُل ريقةهي الّط ذهه كانت. ؤوسنامستسلمن. أيدينا فوق ر

 ُشرتيف لج, الّثثائرًة بيعةالّط انتأخرى. ك حتماالٍتوال الندفاعهم حنونا,

 .هوللّسعلى ا ُديتمّدو األرَض

 مخسًة ا. كّنباعدةمت ًةّيدائر حلقًة َلنشّكمّنا أن  واأن نزلنا, طلب بعد

 .ائبناحق ع, مغاُلالب هاّرجت ةخشبّي عرباٍت يف مخِس ًاردف عشرينو

 , أملاس؟ةهل لديكم, ذهب, فّض ـ

 .إلّي التفَت

 ة؟ونانّيي ْمأ ةتركّي ة؟أنت أرمنّي ل. هةغنّي كأّن قوُلأنت؟ مالحمك ت ـ

 وشركٌس اٌدوأكر أتراٌك نا. معةأرمنّي يأّن بيَد, ة.. ال. لست غنّيال ـ

 وعرب. ننانّيوووي

 هبالّذو معكم. تعملون يف احلرفِة ملونهلديكم ذهب, حت أكيدبالّت ـ

 تبادٍل د. جمّرلكمنقت لنالبالد يف أيديكم.  هذه ز. كنوواألرض جارةوالّت

 . حلياةقيد ا على مكاِئبق بلمقا ٌب. ذهرلألدوا

 .يمّن ووالدتيوالدي  باقرتاب ومسَح ,كائيب رأى

 . ةّياملوسيق آلالتإال هذه ا لديناطالبة. ليس  دجمّر هاإّن ـ

 .يتعّر ـ
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 :نفسيل قلُت. فعلأ ذاما رف. ال أعمذهولًة وقفت

 لديوا نظراِت اجلميع. راقبُت أمام ىتعّرأكيف لي أن  ـ

من  ونسيك وَتامل أّن عرفُت. ينهميف أع درارةامل موع. الّدوالدتي,حلزينةا

 معي. قلت لنفسي: كابالّر ُع, بكى مجيبكيت. نصيبنا إن رفضُت

 بهذا الوعع.  يأمام أب أن أقَف رمن العا ـ

 فوق عنقي.  هخنجَر ععوو همحُدأ َمتقّد

 .يتعّر ـ

 :لنفسي , قلُتدًةرتّد, ُمحائرًة وقفُت

 تويفّت ًاكان قارس الربَد أّن بيَد, أبينا أمشئنا ذلك  دٌمقا ُيالعر ـ

. ييثد نم هَب, قّرألمريف ا َلعّج يدهيف  بعالقا ِراخلنج نصَل . غري أّنفاصلامل

 ريقلّطا كقاطع, متناقضتن. عشت حلظتن من عييّن غزيرة موٌعد ابتانس

كثرية  مياٌهيف داخلي. و َكوحتّر غلغَلالباردة ت عريرةالقش لمث ذاته. شيٌء

 :, قلُتشيٍء أّي فعَلأن أ ْرقِدأ , وملشائيأح من ْتفاع

 . ليناإ وجاء طريٍق قاطِع ثوَب بَس, ليطانالّش هإّن ـ

 . ًادجّي ثيابي َشفّت

 . أعيننا مامأ تنهار تناترى خّط اكم بها؟ّذ. هل نعءشي ّيأ يهالد سلي ـ

 .اجلميع شفّت ـ

 ل. وعندما ملواألطفا جالوالّر ساءالّن ةوبقّي. ياجلميع, أبي وأّم ىعّر

 ننظُر اكّن. نوريتشاو قصريٍة مبعدٍةعلى  وقفوا,  يبحثون عنه ماجيدوا 

 نهايَة ربّصال رغبفا ظر. ننتلنفع ذاما فنعر . الايأكلن والربُد اخلوُفإليهم.و

 .القلب اَطني ُعيقّط غارالّص اِءبك . صوُتنارِيمص
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 وتشاوروا: صريٍةق ٍةعلى مبعد وقفوا

 كمحياَت . سنقايُضوارقصوا, لنا اعزفوا .ياتكمعلى ح يسنبق ـ

 ٍراجلبال منذ أشه يف ناإّن. فالسكمإل كثمٍن قلياًل حَكأن نض نريد. نابسعادت

 . وسيقاامُل نسمْع ومل ًاربش نَر ومل

 :همرُيكب متقّد ماٍتمقّد وبدون

 فقَرال أّن , بيَدّيأنا ترك حيٌح. صودوكّد, للاللموسيق ٌقأنا عاش ـ

. اسالعيش بن الّن عن بعيدًا, واجلبالوالوديان  الغاباتلي يف ورجا أنا يرمان

 .نا, اعزفوا لًانحس

. ينناالفرح من أع دموُع. فاعت قنّدمص غرَي بعضنا وجوِه إىل نظرنا

 :ناثياَب دَيأن نرت نهمطلب والدي م

 .جرّضال ُتويفّت ماء, وحياكي الّسيابوأبهى بالّث مجُلأ قُصالّر ـ

 معكم. عهنضّي ٌتوق لدينا يسل ,لوا, عّجًاحسن ـ

 همَسا عرفأ ال رجٌل. وودوكوالدتي الّد خذْت, وأالكمنجة الديو أخذ

 هاّديدي وش ومسَك الربِص جاللّرا أحُد خل, ود. رقصُتبلةعلى الّط دقَّ

, من خلوفا نم رقصنا. الثلجفوق  ٍةوحرّي وهواء طلٍق يوٍرإىل ط لناّو. حتقناحّلو

 . مانّزوال كاناملأنفسنا و نسيناالقلق. 

بن  َكحتّر, اإلين نظُر, يمسافٍةرجاله على  مع ريقالّط قاطُع وقف

 . ينحّد

 ةعربّيوال ةوالكردّي ةاألرمنّي ثّم ,ةونانّي, اليةركّيالّت وسيقاامُل عزفنا

, كارونا, ذهيبا ذهيبا, املزارع, الغربة" نَي, أغايناغّن ّم. ثةوالفارسّي

 ِةبرائح ِةأّباملع األغاني" وعبالّلميكنين  ال, عيدّسال كن, الّرسلمى يبةاحلب
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. ةّيالرب شاب, األعواجلبالاألرض  يف نالوالبذار. تغلغ دواحلصا شجاراأل

 قاطِع عيوَن . حملُتتوغّن هافزِع نم مُسالّش , وخرجِتبيعةالّط رقصِت

 يهعينيف  ملواأل . بان احلزُناكنالّد ونلّل مالْت يبكي. سحنتُه . رأيتُهريقالّط

 من انزالقهاعند  خورلّصا َرتكّس و يحلّرا وَتص ن. كاعاٍل صوٍتوصرخ ب ,

 . واعطرَّكرّسال و, أ ةّدالّش تدرجا ىيف أعل وكان, فنا. توّقبالاجل أعلى

 , قال:ًااربه ويفرَّ عتذَرأن ي اٍتحلظ خالل

 .امن هن رحلوااو ذوه, خمنلّثا زكمهذا كن ـ

 فاهها: فاغرًة ينازل وقفت

 لكنز؟با ن قصَدم ـ

 .ودوكالّد ـ

 والديك؟  وشعوُر ـ

 :ال, قالغائبة ماءالّس قِبع يف ق, وحدَّ باملخطوطوالدي  فرَح ـ

, يهف املنن اخلاِن ىلإ أن نذهَب نا. عليقّديص ال يٌءباحللم. ش أشبُه اهذ ـ

مل  هم, أّنللقدر ًا. شكراحةوالّر منحتنا األمَن هلة. اآلسالٍمليلتنا ب يونقض

 .منالّث الكنز اهذ واخذيأ

 :زلينا لْتاءتس بشغٍف

 صد؟يق ذاما ـ

 .هشغِف يف سرتسلي مضى. منه ألفكاُرا تضيَع نخمافة أ سرعٍةب ستنفَّ

 نٍةملّح آالف أغنيٍة ثةثال فيه,  قبل قليٍل هذكرُت ذياّل,  طاملخطو ـ

نوز يساوي ك ه. إّنقادمةال ألجيالل بقىي أن. جيب العمر شقاُء ه. إّننٍةومدّو
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, روحه, ناعولاأل ريختا هّن, ألخذوه. إقيمته, وهمبكان مواعل لوالعامل. 

 .  يوروالّط هروالّن احلجِر يخقلبه. تار

. أقصر سافةم عرب نابيِت إىل ضييف طريٍق إىل هتديناا ,تناطريق عود يف

, اءةالغّن رض. األيّدَج يتإىل ب بنا. ذهاجلبال ِةبواّب عربإىل طرابزون  دناع

 . بعةالّس البحاروراء  منجلبها  , وخرائَطهندسيٍّ ٍطّطخم فقالكبري و هستانب

 :حلديثا ينازل أخذْت

, فرح به حهاوالدها مسَر أىر عندماكثرية.  ماٌتاهتما اسيلف ىلد ـ

 . ًاكثري

 :قلُت

 اهذ ُر. ال يغّي"اٌسدّس العرق" ",امّوع بطَّفرخ ال :"يقول عربيٌّ مثٌل لدينا ـ

 . ّنالف الإ املالع

 راُت. قطجانيبإىل  , ووقفْتاماحلّممن  رجْتوخ هاوجَه فاسيل غسلْت

 .ارعإىل الّش وأشارت.هاجبيِنو هااملاء فوق وجِه

 ه, وجئنا نرّفوارعّشال يف زينواملعو جلرحى, ااكنّسامل ؤالءتركنا ه ـ

, همحنَو متتدُّ ٍدلي ٍةحباج همإّناآلالف.  مبئات واجلرحى ى. املرعناأنفس عن

. واملرعى عنملمّروا اءمن األطّب ملزيٍد سُعيّت. املشفى ال همحياَت نقذوُت هميتشف

 وارعإىل الّش زولالّن جيبهناك.  همدَمأن خن ًاجمدي . مل يعْدُهبلعْت فوعىال

 .عنكمتطّو

 نازلي: ت, رّد بنرفزٍة

, روث احليوانات, وارعلّش, عدا الوحل يف اناانمينع الربُدو املطُر ـ

 على استيعاب هكذا عدٍد لبلِدا قدرة لعدِم اسالّن فهاخيّل يتّلا فضالتال
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لنا. ال  يلة. هذه الّلعهمم ونسنك ًاغد.بلقانمن ال ادمنالق جئنالال من كبرٍي

 ةمسؤولّي هاإّن. وادالّس ديدِةالّش لمةّظال هذه ظلِّ يف همأن نساعَد عنستطي

يكن  وملهكذا وعع,  جاهزة ملثِل ةاحلكومة والقدر. ال توجد بنية حتتّي

 .ياعالّض من هابناَءأ قذتن نأ ساسيف حسبانها يف األ

 فاركيس: تدخُل

 عن شبح. ميتكّلت أنِت مة؟حكو ـ

 :لويبد أن أدلِي حاولُت

العفريت. إذا  كفِّ على هأّن قولال أستطيعجمهول.  ًاأيض ومصرينا ـ

 قاتاًل؟ ؤالسال ذاه أليسسنذهب؟  أينإىل  تانبولاس حتالَلا وُسالّر أكمَل

 :باستغراٍبيدها.  ليناز رفعت

على  َقومن يب ْتفَسيم ت. من ميمّراحلياة ستست ؟نفعلعسانا  اوماذ ـ

 القابعن, ساكنامل ئك, مثلنا مثل أولائٍعوج ٍدإىل مشّر لسيتحّوف احلياةقيد 

 ىعل لوالن حيص ؤالء. هتواملو شرِدّتوال واجلوعالربد  حتت ظلِّ وارعيف الّش

 هلموأّو هاوبقائإال بنفسها  رال تفّك واحلكومةومأوى.  خبٍز مِةلقو سقٍف

 .لطانالّس

 :قلُت

الكثري من  يف نظِر ٌسمقّد هأمحر. إّن خّط هّن. إألخريهذا ا تذكروا ال ـ

 .تباعهوأرعاياه 

 :اركيسف افأع بانزعاٍج

 ِليف حا مكّلالوطن الواحد. حنن نت اخلد ندو, مشّرلطنةلّسا هؤالء يف ـ

  ؟نذهب ن, إىل أيْتسقط
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 :هاخدِّ وقيدها ف ازلين البعض. رفعْت عضناننظر إىل ب وقفنا

مثل  ثلنا. موعحايا دينومشّر الجئنإىل  لسنتحّو, سلفْتأ كما ـ

 ناعًةم , وكسبُتدشّرحياة الّت واملعابر. أنا عشُت رقيف الّط ناآل املوجودين

إىل رعايا  لطانالّس رعايا من ل. سنتحّواملستقبلمن  من ذلك. ولن أخاَف

 هي القلقة رحلةتاج, هذه امل ىلإ اجت من تقالاالن ة. فرتيءش . لن يتغرَيلقيصرا

 ناحياِت ُةرتاب ّرستستم يفوأين سنسكن؟ وك م؟. أين سننارعبةوامل املخيفة

 .ناوذّل ناوفقِر

 :هرأَس اركيسف رفع

 وسّيّرال يَشجلا رىقبل أن ن كْلنأ دعيناو اجلبيِه زلي؟يا نا عامأين الّط ـ

, خائٌف ًاشخصّي. أنا ةاملصريّياألشياء, القضايا  طنتبّس كّن. إسنارؤو وقف

. واجّزال ىعل مقبٌل, تعلمن كماو .ييتوب شغلي, يحمّل ّي. لدومضطرٌب

عنها  ثنّدتتح اليت قالاالنت ةعملّي. وتقراراالس شدونين اسالّن يعمج

 ءاملر طيعيست ىحّت دشّرّتالو لفقروا بؤسال من طويلة سنواٍت ستستغرُق

 دوتشّروقتل  موٌت فيه. هلالّس مرباأل يسل حتاللقدميه. اال ىعل لوقوَفا

 البشر يُععنها لكان مج منتتكّل البساطة اليت هذهب مر. لو كان األياعوع

 باألمر. منمسّل

 ماذا تقصد؟   ـ

 ًةسّينف تبعاٍت ُفخّل, سيقلّيوالع وحّيوالّر فسّيالّنهذا االنكسار  ـ

. أنت تعملن لبلقانمن ا لقادمنا اسالّن ينا. لقد رأننّسال هاَومتح لنهائلة, 

 هداءالّش عدا, ةفسّيالّن نهياراتاهلائل من اال الكّم وتشاهديناملشفى  يف
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 ريٍختا عياُع. فوسالبيوت والوطن والّن خراُب ه. إّندينّرواجلرحى, واملش

 .واألجداد باءاآل ِنوزم وماعي ذاكرةو

 :لتقو ليناز مضْت يدشد وبانفعاٍل

 . اإلنسان لديه قدرٌةالجئة وأصبحُت, هاربة جئُت قد. لٌتمؤّق هّنإ ـ

 .ةاحليا فارقِةُم حلظةفيه  امب ٍءشي ّلالتأقلم مع ك على ظيعةف

 .ًامنزعجفاركيس  بقي

من  رَيالكث مجعنا لقد.لفارغا مالكال ذامن ه وأكرُب ٌدّقمع ملوعوعا ـ

 عن اسّنال خِل. مل يبمأديانهم ومذاهبه فألهالي على اختالمن ا موالاأل

, ةاهلزمي ةسؤولّيم حبمِل لكثرُي. لقد ساهم اتهقدر َبحس واحٍد , كّلعرّبالّت

. الكثري كثريال مبوِت لعّج يفوسالّت, كعديِةامل مراضاأل انتشاَر أّن بيَد

 همزلي. إّننا اي وتونمي اسباحلاجة. الّن نِف. ومل ونمقصّر حنن هذا عوم

 ذلك؟ تعَن ل, هنميوتو

 .احسيداوي اجلر منأعي. الّز بعالّطب ـ

 وتى. لقد شاهدنا املسطاءهم الب ةالباهظ مثاناأل عمن يدف أّن ريتذّك ـ

. لبالق نياَط ُعقّطت يتال جلرحىا اتأّن ومسعنا,  لربدمن اجلوع وا وارعيف الّش

 تهّزجملجلة,  ٍةمصيبعن  ةبهذه اخلّف ثنّدتتح كأّن ستغربأ, حةبصرا

مل يهرعوا  ةكبرية أو صغري دوٌر أو امٌعأو ج ةكنيس بَقت . ملًامجيع كياننا

كثرية  ةوإنسانّي ةدينّي جهاٌت اهترع يتامكبرية لأل وٌرُد اللمساعدة. أصبح لدين

. هاكّلْ قطمل تس َدالبال تذكريك, أّن أريداملزيد.  اتبيننا مل عاونّتال الولو

 مات األمل, ماذا سيكون األمر؟  أمل. لو  ينالد
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, أن ماأللي اجزهذا احل سَرك على املكان. أردُت وتروالّت احلزُن مخّي

 :ًاعلينا مجيع هنفُسفرض  الذي حلديثعن هذا ا نبتعَد

 .عليه َفأعز أن حاول. سأودوكالّد ينل, هل لك أن تناوكيسفار ـ

 تعزف؟ ـ

. هذا العامل لن لكاسرا جودّيالو اهلمِّ ذاه نع لياًلق علينا أن نبتعَد ـ

 . ضيئةمنه إىل األماكن امُل هلروب, علينا ارّييتغ

, هبُتحبيبته. قّل وجَه , كما ميسك العاشُقبن يدّي ودوَكلّدا مسكُت

داخلي  يف غبةلّرا أّن يف فمي, بيَد واألسفل, وععتُه ألعلىمن ا فحصتُه

 :روحي مع العزف. قلُت . مل تتجاوْبيتًةكانت م

 :أعفُت قادمة. ثّم اٍتمّر يف ما. رّبر. أنا متكّدعذرونياأستطيع العزف.  ال ـ

 احلياة؟ , أما زال على قيِدكعن جّد ثِتحتّد دسيلفا, لق ـ

 على الوجوه. ًامخمّي االندهاَش رأيُت

 . ًاجّد دةجّي ٍةبصّح هإّنبعد.  ميْت مل ـ

  ن؟يعمل اآل ماذا ـ

أعماله  كبري, نقَل تاجٌر هإّن, سىنت كّنأ , بيَدًاسابق لَك قلُت كما ـ

 . لمن طرابزون إىل اسطنبو

  ؟ملاذا ـ

, لطنة, حاعرة الّسالعاصمةالعامل.  ىعل االنفتاحيعتربها مدينة  ـ

مدينة األحالم  عترُب. بينما طرابزون ُتياسةوالّس ناعةوالّص جارةالّت مركَز

 .هادئةو مدينة صغريٌة هاإّنواالصطياف. 

 .اإىل سيلف . وتنظُراولةعلى الّط نازلي اجلنَب تضع
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 ؟ًاأيضوماذا  ـ

 :رةمتكّد كانت

من  جٍلر زينته, كأّي مل, يف كااغهفر تأوقا يأتي إلينا يف كان ـ

, وسامته, عالفار لهغابوا يف بواطن الكتب. طو ذينّلا حراراأل ةعصر اآلهل

 هُساجلبال. لبا ظالَل يقارب ذياّل ه. ظّلألشجارا فيِفكح وارفةمشيته ال

 ناكيستوردها من تلك األم ليتا ياباألناقة واجلمال. الّث ةوهندامه يف غاي

 كانتهمع م تتناسُب ليةبأسعار غا يهااأليدي. يشرت هاإلي اليت ال متتّد يدةالبع

املكان.  هيهّم يكن . ملولةورجال الّد جارالّت مع ته, وعالقاةاالجتماعّي

 كانواحلركة. امل لنّقلّتا . دائُمأرضوال  له ٌدحمّد انأصبح كاإلله, ال مك

, املستعمرة دإىل اهلن ةجارّيالّت أسفاره. ففي إحدى حيّط جتارته حتّط اليت

اخلالص.  بيعياحلرير الّط من لطانوللّسلنا,  ألبسًة معه لب, جةربيطانّيال

يف  عهكان يض ندماع هغليوَن . ما زلت أذكُرهمن ذوِق يوأّم يالِدثياب و

. ذلك الغليون من حرنيفيه يس شتعلاجلميل امُل محراأل اجلمر َنفمه, لو

مع  الدمن جتارة الب باملائة 31ميلك  هإّنالعالية.  للحرارِة قاومامُلاخلشب 

 واألمم. اتقومّيوال لحدودل عابٌر ٌراجت هإّن .هكّل عاملال

 :عفمي على وَس فتحُت ـ

 .؟رجةّدإىل هذه ال يغّنهل هو  عقول؟م ـ

يف  حٌرس ك. هناّلأم ال, أنظر إليه اه. عندما أررتتصّو امّم أكثُر هإّن ـ

 أن ادرالّن من هأّن َدالبيت, بي إىلجمليئه  , أكون بشوٍقًاائم. دهومالحم ينيهع

عرب العامل كله. لديه رغبة أن  عةوأعماله املوّز مشاغلهإلينا لكثرة  أتَيي
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 هاقرؤن يتل تلك اّلفوق األرض, مث مٍةعائ , قطعٍةٍةهذه البالد إىل جّن َلحيّو

 . دودهلا ح يسول ٌةكثري رهوأفكا شاريعهالكتب. م يف

 .         نصتأ . بقيُتهاجبّد ًابتعّج ازددُت

 جاجيدلّسوا يوالكراس اولةالّط, األنيق. باملرّت همكتَب أذكر

 ةالغربّي فةالّض ىعل جلديدةا ستانبولا ياءأح قىيف أر منالّث اليةالغ ةالعجمّي

 ويلةالّط اتهيف سفر هاكان يستورُد يتاّل ةلفنّيا وحاتالّلالوثرية,  . الفرشنهام

 لطانللّس جلَب نللّص األخرية يارتهز يف. ةالبخارّياملراكب  عرب العامل يف

 كؤوسًا, مالعَق, ًان, صحوملوكو باطرةأ اثيَلفاخرة, مت ًةخزفّي جمموعًة

 اخلشِبصغرية من  زانٍةيف خ قطعٍة كّل ع. يضاميكسري وحاِتول جالعا من

 املختلفة.  لوانباأل ِن, املزّياخلاّص

 وأخ غرمن أمري بطرسبو ٌةمعه, هدّي يجّد امحله يتّلاخلزائن ا أغلُب

 . لطانلّسا إىلمن بعده  انيّثال كمالقيصر, احلا

 :زبتحّف نصُت, بقينا ناإدراكن نْتمل يف لميحالّت

إىل العاصمة  له ارٍةزي . ويف كّلأصدقاء وسّيالّر ألمريا لكوذ يجّد ـ

 وإىل منورسائل,  اياهد لهّممع القيصر, حي ًءلقا بيلتقي معه ويرّت ةوسّيالّر

 ارتهجت ودعِم يجّد ساندةمن م خرياأل اهذ يبخلوال  ,معّظامل لطانالّس

 . وشجونه ونهعلى العامل بشؤ هانفتاِحو عالقاتهو

 مباشر: جهيت, ودون سبٍب إىلنازلي  التفتْت

إىل  محلناَك احينم تضرحت كنَت. سيلفال ًاتكون ممتّن نينبغي أ ـ

 متوت بسبِب . كدَتًانهار لياًل ريركس وارإىل ج نا. وبقيَكْتعاجل ّم. ثاملشفى
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واحلياة.  وتامل بن تتأرجُح, وٍةبغزار نزفي . فخذَكرتفعةواحلرارة امُل ىاحلّم

 . اروالّن ذوَروالّن لقرابنهلا ا مّدعليك أن تق

 تغرابباس هاليإ نظرُت

 . ؟ديثلي هذا احل هي, لتوّجفاملاذا تقاطعن سيل ـ

 .إيقاظك أردُت ـ

 حديثها لسيلفا: هْتكالمي ووّج ينازل أهملْت

 كذلك؟ أليس, صرة, للقيالطانلّسل محيٌم صديٌق هأّن يبدو ـ

 يُديستف الهما, كاسوالّن لطانلّسبن ا داقةص وجد. ال تمٍلصداقة ع ـ

ويفتح له  مينةالّث هلداياا حهمين انيوالّث .انيالّث َةجتار ُلسّهي ل. األّوخراآل من

, موجود املالطاملا  ئمةقا قةالّث. هجتارت لويسّه. ارجمع اخل واسعٍة عالقاٍت

 .طريقه يأخذ واحٍد كّل هاعند

 . ثقيل كالٌم هإّن ـ

 . يسفارك لتدّخ ىعل لفاسي تردّْ مل

 يكون حمماًل ,عودندما ي. وعجلمرمن ا أحرِّ ىزياراته عل ننتظر ـ

من  ه. إّناهلندمن  ه, جلَبا. وأشارت بيدهوبالّث. وهذا زةمّيوامل مينةالّث ألشياءبا

 . حريرها

 َمتقِد وأ زَفأو جتا اطَرأن خت منَك يدأر ال, اخليمةيف  بَقا, دانلور قلُت

على  ئابّذ. الارباالختناق من هذا احلص . شعرُتحمسوبٍة غرِي مغامرٍة لىع

. عندما ينتظرون, اخليمة فتحِةمن  لقرب, جالسون بايمّن ى حجٍرمرم

 ينبُض يبوخائف. قل ٌزمتحّف جبانيب دان. ووراخلالّد من أغلقتها, هادخلُت

 أكن. مل يتّيحّرويأسر  قينطّوي ذياّل املكانمن هذا  نعتاقاال يف غبةبالّر
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يف  ارلّنا شعلِةب ًا, حمتمييعلى طول . وقفُتيعّد املكانو مَنالّز أّن أعلُم

 ةمادّيالّر ئابالّذ .يةالباد َلجال ُترأي بوةالّر ِةاخلارج. من قّم إىل جهتيدي, واّت

 . رقإىل الّش حلياةا ِةبواّب مدخِل على, وتنبح,تنظر إلّي يالقريبة مّن

 :ناديُي على صوٍت ظُت, استيقالغموض هذا مِّخض يف

 اهلل؟عبد  ـ

   ن؟. ماذا تريديعم.. نعمن ـ

 ةمسرحّي ركٍةحب األعلى يديها إىل ورفعْت,  اخرةس ماٍتبكل ْتهتف

 :تةالف

 ... اهلل. أين أنت يا عبد اهلل؟اهلل ـ

 .شردت ينيبدو أّن ـ

 يلفاس يا بَزاخل ي. هاتًاخنسا قىليب وقِدعلى امل ايالّش إبريَق أععس ـ

 إلٍه رِةصو يف شيطاٌن ماّب, ورفسكامن يف الّن إلٌه وُعاملوقد. اجل ىعل نهنسّخل

 .يةثان ًةمّر جعنايريد.  عندمابنا  يكفُر

 :انهامك يفسيلفا  متلملْت

. املوتو رباحل وأجواِء تابةمن الّر , وخنرَجأن نأكَل مجيلة فكرٌة ـ

 .احلربو ياةاحل قسوَة اًلقلي نسىن أن يناعل

 أيَّ البشُر جيلِب مل. ودبالوج ًادتوّح ألكثرا , هماواجلنس عاملّطا ـ

 يدور حوهلما. شيٍء اوزهما يف املتعة. وكّليتج يٍءش

 .وسيلفاإىل حديثهما, نازلي  ًامشدودبقي  هكّل ذهين

 .امحلّممن ا ركيسفا عاد

 .ماحوهل ونيتمحور واحلّب والقتالواملوت  . واحلرُبنغريزّي لناز ما ـ
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 :املقلّي البيَض ازلين جلبت

. قلياًل نسىن عونا. دعنها واحلديِث احلرب جواِءأ ىلسنعود إ نايبدو أّن ـ

 أن علينا. سىلنن المالّس عن قلياًل مواتكّلالكائنات.  ِةقّيكب اًلقلي أن نعيَش

 من. الّزحاتهم, سااقعهممو ىلإأن يأخذوننا  هلم. أن ال نسمح المّسنقاومهم بال

 واخلوَف واألمَل احلزَن َرنوّف نبكينا أو عحكنا. علينا أ سواء, بنا ضيمي

 .بهم فكريالّت من , نهربلهمنا. نؤّجأنفس عن هونبعَد

 الم؟بالّس نقاومهمتقصدين,  من ـ

. أولئك لللقتا جديدًة ٍتجبها نويفتحو احلروَب شعلونُي ذينّلهؤالء ا ـ

 . لعظمةجبنون ا نناجملا

 . قتصّف ال واحدة متكاملة. ويٌد ةعملّي. اللٌةحي باليِد ليس ـ

 . , ومضْتواٍنث بعد سأحضر

 .تارةلّسا رِفط نم شاحلو يف قُتحّدأن  بعد

 بعد. ْحّتمل يف .فيه ورٌديلمج حوٌش هيبدو أّن ـ

 :اسيلف ثتتحّد منرفزٍة حبركٍة

 زرقَةيرى  ىّتالفناء ح هذا مثِل إىل رءامل اجتحي لكبريةا نيف املد ـ

 كبري حوش هل نيف طرابزو بيتنا.بيعّيلّطاهلواء ا َسّفبها, ويتن َعويتمّت ماءالّس

 ارنجالّن أشجارمسك,  حوُض ه. فيعزيزةال ليبيت ناز ِشوبالقياس حل

 املنزل. سقِف ىلإ ألرِضمن ا ق, تتسّلواليالّد ئش, وعراالربتقالو

 . هانينتسك امّم أكثَر تسكنِك بزونطرا أّن دويب ـ
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من  الكثرُي لي. هقيتومرا ليتطفو وعشُت ترعرعت, كربُت هناك ـ

 شجِر صانألغ هيَد ّدومي ميشي ندماأبي اجلميل ع وجَه كر. أذءاألصدقا

 : فاحالّت

 يِحّرال قفو بنيه, ن ِقعّرامُل ِزمن خشب اجلو غرِفال سنصنع بعَض ـ

 .اجلنوبو مالوالّشوالغرب  رقعلى الّش , يطّلعةاألرب جاهاتواالّت

 . ةكلم اليف احل راودتين

 رقيق. نساٌنإ هكّن, ولاهباملو ُدمتعّد والدِك ـ

 يف حديثها. ضيُفت

 دَث, حةعائلّيال شاطاِتبالّن ِةالغنّي لباردةا ةتائّيالّش املساءاتيف  ـ

 يلالّل هّميض ةيمّيللحم طاٍغ ضوٌرح -قداملو حوَل قحّلتن اكّنبينما  -ناكه

 وقَت. منضي المنجةأعزف على الك ناأ .ودوكعلى الّد ي. تعزف أّمتيهبن دّف

 بشجرِة يعصف يحالّر وُت. صويكتب سمُعي اويةالّز الغناء. جيلس والدي يف يف

 فوَةص َرّكلنا ع ما حدَث أّن بيَدالكبري.  البيتيف فناء  لعاليِةا ناالكي

 إىل استانبول. زوحللّن رنااعطِر,و ناحياِت

 :ينيهاع يف يونازل اأن قناحّد

 أن نسمع. دنري ـ

 نم غريٌب غموٌض , كان ينبعُثميلةاجل األمسياتهذه  خضمِّيف  ـ

مع  ٌقمرتاف ذارإن مارّب. بةغري ٍةتفالّيفوقنا كاح هيُم, ييلٍةل كّل اجلوار

 هوِلالّس, لقرىوا ملدنصوب ا ًاجهمّت ناجلبلّي خيلأصوات وقع حوافر 

 . ئابلّذا اِحمع نب ًا, خمتلطألفقا أقواِسو جلبالوا

 امللح. عهام حضرْتأو ملطبخا ىلسيلفا إ دخلت



72 
 

 :إليها نازلي نظرْت

أن  ىمتّنأ. الغريبةحكايتك  ةما قّص ألعرَف ٌقتشّو. أنا م؟ًاوماذا أيض ـ

 . هللأو ا واحلرِب باحلزِن عوعاملو قتعّلي ال

 ساراتيعلى كالمي واستف ترّد مل

 البنادِق هةمن فّو صاَصالّر تطِلق, رخصت, ّرمت الحبالّس جةمدّج رٌقِف ـ

. حليطانيف ا ُقّد, وحنناأنفِس. ننطوي على يحالّر رُيصف . ويشتّديلالّل الطو

 ناسهراِت ُدبّدُي ًاخوف, عشاٍتر كومَة لُماحل والفرح. يصبُح عن العزِف فنتوّق

أو  يلالّل َلسأأن ن خناف, ووافذلّنا نفتَح أو رَجأن خن أ. ال نتجّرنايوليال

 . اناجلري

 معهم؟ لطانالّس كانهل  ـ

 يف عيون بعضنا. قناحّد

 هؤالء برفقِة شي. ميمهُلدلي ه. . إّنًادائم ودًامعهم. موج كوُني ًادائم ـ

 حمونيقت وا. عندما كانعةّناملق غشيِةواأل وداءالّس اياتالّر صحاِب, أوغاداأل

 كم. قتُلعليكم عنة. الّلزنادقة, ارّفك :رعبٍةم , يصرخون, بأصواٍترىالُق

 تظُر, ننوف, نرجف من اخلالبيوتيف  ريننبقى مسّم ازالل. كّن ٌلحال

 . عيدًايرحلوا ب ىحّت وِءالّض نقشاَعا

. حتاول أن وحتضنهاإىل سيلفا,  تلتفُت , ثّمهاكدِر عننازلي  رتعّب

 من عينيها: نهمرةامُل موَعالّد َفجتّف

لوقع  مَع, يصيغ الّسيلالّل لوراء احليطان طوا املرُء جيلَسأن  مٌلمؤ ـ

 اجلريان واألقرباء. بيوَت وهي تدّك يلحوافر اخل

 عليها: حرز ذياّل حلمَلا َفخّفأ أن  حاولُت
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 عليك. نيهّو ـ

 : يلفاس تضيُف موِعالّد اءور من

 القرىو حنو املدِن جهون, يّت هائّيالّن ماهمينطلقوا إىل مر أن وقبَل ـ

 يف أو متثاٍل نصٍبأو  مجيٍل اٍءبن كّل رونويدّم ِتاملزروعا بوناألخرى, خيّر

بقون ي ال, ووالبساتن شجاَراألو قوَلاحل حيرقون. طريقهميف  دوِج ِلحا

 :همآر ألطفالا . أحُدحجٍر لىع ًاحجر

 يوِفلّسا ملعاَنإال  . مل أَريوهلموخ هم, ثيابهم, وجوهمنكانوا ملّث ـ

 األسود.  يلالّللون  على ملنعكِسا

 . خيبةيا لل ـ

املدرارة أمام  موَعالّد شهَقأمامه.  هووالدِت هوالِد ملقتِل رارٍةمب بكى ـ

 مجيعهم. اسلّنا

 :الفسي وحن استدرُت

  ؟ ًادحمّد ًاشيئ ختشنهل  ستفعلن؟ماذا  ـ

وحنلم. وهل لدينا  عيُش. سنقفهايو شيَء ال احلماقُة ستيقظت اعندم ـ

 ىحَت األمَل يَدنش . ما أْنًاناقصسيبقى  ناَمحل , أنَّبالي يشغل ام خر؟آ خياٌر

 . يٍلمج ّلك مواحيّطمن اجلبال و عاُعلّرا ينزَل

 :ًاهامس قاطعتها

. كمألمل مّلتأأ يّنإ. رىاألخ رىوالق دِنوامل املدينِة بهذه يربطين َءال شي ـ

 .  اليةع طوبةلّرخانق, ا ملدينةهذه ا طقُس

 رادٍةف شّدأ فاصيل. تبٍةأكثر غرا خرىأ فاصيُلهناك ت عبد اهلل.. ـ

 . ألمورا عمِق معرفِة من عَكمتن ما, رّبوعمٍق
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 خرى؟أ َءعلى أشيا عرفلّتمن ا نتمتّك له ـ

 . ننتمّكس ـ

 تنتظرين؟ كنِت ا, ماذمككال ستوعُبأ ال ـ

 . هاذبانت نواج ىحّتسيلفا  عحكْت

 ةالغربّي ناعولأل" يف اسعرت"يف قرية  يتخال تبي معي إىل لو جئَت ـ

 عينيك.  بأّم أيَتلر

 .رحيةُم هالًة لعالقةعلى ا عفى, وأهلدوءا ساد

 رأسي. طأطأُت

 .؟هارلّنا. ويف سيلفا اي هنوليما تق غريٌب ـ

 البعُض ويكسُر. يوفالّس عقعِةق وَتص سمُع, ونصرخوني يلالّل طوال ـ

 لُطخيت هصاِقب صوَت سمع. ناحلوش َجخار ِةدلّياملت جرِةالّش َنغص ممنه

 .عيقّزبال

 , وشفاه متعبة:  راجٍف بصوت

   ف؟العز هل تواصَل كونان؟ي أين, كأبو, كوأّم ـ

يف  ويبعضها وتنز ذتأخ يأّمالفرح.  عن ُفتوّقن ا, كّنليٍلق قبَل قلُت ـ

, ودوكّد, الايالّن قفو ابتنس اخنةالّس هاوُع. دموتبكي, ظلمم مكاٍن

. ال نعرف ماذا يدخلونُهو احلوش باَب سرونال يك ىحّت العزِفعن  فتوّقوت

 .يريدون ويضمرون أ

 مثرية؟ أشياَء لونفع, أم ين, يبكون, يشتموونيغّن هل ـ

 . ةجيدّيترا غاٍنبأ ًاخمتلط يكون, مسيوفه يارِقصوت ب ـ

 ؟ةتراجيدّي ـ
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يستبدلون  ما. رّبونباحلزن, خميف ثقلونامُل ء. هؤالصيبةامُل تكمنهنا  ـ

أولئك,  أّن تقدون, يعمارّب. آلخرينا قتل, تقاتلة, ةحاّد ٍة, بآلهمحزَن

, لطانالّس من فالكبري, املكّل . هذا احلشُدساتهممأ , سبُبخريناآل

 . فوسواخلوف يف الّن عِبّرال رُعز تُههّمم

 نازلي: قالت, مبرارة

. أليس لطانلّسا فعلهاي أن قصّدال ُي . شيٌءلفاسي اي مرعٌب كالمك ـ

 ك؟جّد ديقهذا ص

من  , الكثرَيكثرية اٍتمّر يف يجّد. مينحه صداقة عمٍل كل قلُت ـ

.ويف ناببيِت صاهأو يجّد . ينسى أّنخرىبعد أ ًةمّر َةّريعاود الَك هأّن بيَد, لاملا

 .هاكّل لبالَدا ميلُك ه. إّنيّدج وقُعم كثريًا ُه, ال يهّمقيقةاحل

 وم؟ّنال من نونّكتتم كيف ـ

 على , يف مكان يطّلرفِةعن الّش ًابعيد نقفباالختناق.  حنّس ـ

من  ونؤ. يبديلّلوال ِلاخلي وقاملدن والقرى ف عربت, احلشوَد تلك نرى,اجملهول

 .وءرعشة الّض وأ لفجِرا ِغبعد بزو إالتهون ين الو ةالعتم لّوأ

 !  خيبةل يا َل ـ

إىل  احلشِدذلك  خلدا يغيُب كثريًة ًاأحيانو. ميعرفه لكردّيجارنا ا ـ

 ىاملوسيق هممع زُف, يعقةجو ئِدإىل قا ُلحّويت ًايان. وأحيلالّل من ٍرتأّخُم وقٍت

 من بعيٍد نبعُثوت,ح نوا أصواُت يلالّل لتخّلت. ووَتتناجي امل يتّلالغريبة ا

 جوِف ومن,  وخائفة ةاّرف , وزقزقة عصافرٍيواألصناج بولالّط عرباُت

 . نويؤّب ندُبي ٌنمؤّذ متالّص

 .؟ًاأيض ذاوما ـ
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 يستغرُق الديو أّن د, بيمنالّز الِتحتّو قب, تراستيقظةُم تبقى والدتي ـ

 :قول. يوملّنا يف

 .ديثح دٍثحا . وعندها لكّلدبع نادوُر مل حيْن ـ

 .ًاجّد شجاٌع ه. يبدو أّناسهذا اإلحس غريٌب ـ

 جاهل. يتفسيف الّن ٌقعمي غريزّي ٌلثق ه. إّنٌقصدي لخوِفل ليس ـ

 بلحظاٍت وءلّضانبالج ا قبل يستيقظ. قلالّثمن هذا  يهرُب هّنإ قْل, لنهولاجمل

عن  يلالّل نفصالا َت, وقغيابهم عندحقول بيتنا  غادرتهمُم. ويف حلظة ليلةق

 اجملال , ليفسَحهعن نفس سوُداأل ونالّليبتعد  ما. عندنقطاعااِل ظَة, حلهارلّنا

من  ام شيٌء , ينبهُقسةختَلامُل ةالكونّي حظة. يف هذه الّلينفتَح أنلآلخر 

 بلمن وراء اجل دِمالقا وءأمام الّض واجللوِس راشالِف ترِك ىعل هفّز, حيخلهدا

 ُةبقّي هحوَل يلتفُّ فكي نرى. بيتن الم خيرجالعصيب,  ِتالبعيد. يف هذا الوق

 يف قون, حيّدرفاتالّش مأما جيلسون, أتراٌكو وأرمٌن رٌبوع أكراٌد, اسالّن

 رةدّوامُل ِةّياخلشب عمدةاأل راءمن و مسالّش روِجخ انتظاِر يف, رقالّش وجه

 :وأعافت. دينةامل عن وسِط عيدةالب

 :ألفقإىل ا ويشرُي

 .ًايبدو هادئ شيٍء ّلك ـ

 :له ُتقل

عن  بًا, غائًانائم كنَتيف العمق.  كامٌن هّن. إيءش يَّترى أ ال أنت ـ

 .واٍمَه نعبارة ع هالوعي, لذلك ما ترا

 من؟  ـ

 .شودتلك احل ـ
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 املزيد: عرَفأن ي حاول

 ن. هل كايلةاجلم هاوشواطِئوتالهلا  اطرابزون, ببحره حنن يف ـ

 لوقت؟يف هذا ا عروريًا هناإىل  يُءاجمل

 .دومًةمص بقيُت. ْقأعّلمل  ـ

 :شارت, وأهانازلي يَد ْتمّد

 وناخّل. سيملآا يف عن احلديِث يكّفسيلفا, و اي ايلّشا تناولي فنجاَن ـ

 . مجاعة اي قلياًل ةاحلرّيب ُرنشع

 .تارةّسال َحفت تريُد افذةالّنإىل جانب  فْت. وقُهناولْتأن ت وبعد

 .ولستانبا يف منٍةآ غرُي ُة. احلياسدلًةُم بقيهاأ ـ

. فمي يف هماووععُت ّياملقل البيِضيدي يف  جبنة, وغمسُت قطعَة تناولُت

 ىلإ اٍمأّي عد. ويف طريقي بٌدشّرُم ينأّن رُت. تذّكذيذالّل عاملّطا بطعِم شعرُت

 لهال تتحّم ثقٌل ي. على ظهرطعاٍم عن لقمِة , أحبُثًاعتسّك, مارعالّش

ال  سية, قاجلجلًةُم هزميةو ,اخلاطفة حلرِبا ارَةاخليبة, ومر متهُنأ, بالاجل

 يأين ستفضي ب إىل. وال أعرف محّطوُم مكسوٌر وجداٌن. وفيها لي لدخ

 ًامشدودلي.و هاافِتاستض نم ازلين بعد أن تنتهَي سأذهبأين  إىل أو, حلياةا

 ذبينج هاوخوف فاسيل اُسوحياتي.مح رييعلى مص ٌلمشغو بالي. ارإىل احلو

  .هاإىل كلماِت نيوشّد

 .وتهاعلى ص ستيقظُتوا

. ًاّدج طفاُءُل ناُن. جرياواحلّب ةاحلميمّي هامُرتغ اِسكانت عالقتنا بالّن ـ

 يطّرُيو القلوب بقّرُي واألشجار بالاجل ُءهوا ماّب. روائعالّرطرابزون من 

 ًا, أكرادنسيحّيوم سلمنحبضورهم, م ةباحّيالّص تناقهو شُف. نرفوسلّنا
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 وجرَن, ةالكردّي تناجار من بدةالّز خذآ كثرية كنُت اتّر. مًانرَموأ ًاكوأترا

 احلشوُد ُفتتوّق هارالّن يف. رعةللبيت بس وأعود, ةركّيالّت جارتنا نم ةّبالك

 نبيع, وقيف الّس ي. نلتقاسبن الّن اموالوئ الُمّسال سودوي ,ةاخلفّي غاراتال نع

يذهبون إىل  سلمونامل. هاِنوشجو ياةيف شؤون احل متكّلون .مر, نتساشرتيون

 نقْل. لةطبيعّي احلياَة . كأنَّسهمكنائ ىلإ نواملسيحّي, العادةجوامعهم, ك

 اجدونيتو ليبواحل نبوالّل األقمشِة اعو, بّيتوحةمف كاكن. الّدةّيطبيع هاّنإ

 صلحيوُم يلاخل ائسي, سجارينالّن أو ادينكاحلّد نوّي. واحلرفاتهمحمّل يف

 يَلالّل . وكأّنطبيعّي كٍلبش رُييس شيٍء . كّلنشاٍطو ٍةيعملون بهّم افراحلو

 .روايتذّكأن  يدونال ير اس. والّنهارّنعن ال منفصٌل

 :جلريانا حدقال أ 

 حظة. بن الّلديثح حادٍث لِّ, لكاملساء , ويفخبرٍي ن, حنناآل ـ

 .الكرب جّريف . اهللاٍلحّل ألُف ها, حيّلخرىواأل

 أين يذهب؟  إىل حلشدوذلك ا ـ

 يف فمها. ضعهاوت ٍنزيتو ةحّبسيلفا  خذتأ

 من. يأكلون هارالّن طواَلهناك  نيف اجلبال. ميكثو يبونيغ ـ

 جينُّ وعندما. ةّصخا قناٍن يف مجعوهااليت  ماءلّدا من ون, ويشرباتهممسروق

 . المالّس قتحّقي نإىل أ نعيشو عملسن ناّنأ . بيَدهلجوما ونيشّن ,يلالّل

 . قيلالّث ديثاحلهذا  ستوعبأأكن  مل

, ةّيمحيم اجلريانب قتكمعال كونكيف ت كم؟قتَلأرادوا  همأّن بيَد ـ

يف  ملرعىوا اجلرحى مساعدَة تريدين. ووترواخلوف والّت ويغمرها الغموُض

  يها؟ومشاف تهاوأزّق استانبولشوارع 
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 .معنه ننفصَل أن كننا. وال مياسالن هؤالء من ٌءجز ناإّن ـ

 .؟لطانوالّس ـ

 هإىل نفِس نتميي طانلالّس ـ

 صّملبعيد. يتق من بعيٍد عهميكون معهم, يشّج ه, إّنولنتق ككّنل ـ

 اجلوقة.  مِةمقّد يف هوإّن ,رجوخي ه, وحيمل حساَمهمثياَب

 عنهم. فصٌلمن هأّنبيد  هممع هّنإ ـ

 :حنوها نازلي استدارت

 .غامضكالمك  ـ

 . أكيدالّت على عالمًة هاسيلفا رأَس تطأطئ

 .بالالقادمة من اجل ةيلّيالّل ِد, احلشورقالِف تلك نم ائفونخ ناإّن ـ

 بع. وتتانيهاعي بنسيلفا  بْتقّط

 , أجساَدوعًةمقط طفالاأل , نرى رؤوَساليلّتا وميف الي نستيقظ عندما

 ىلإ حيلْتأ , وكنائَسمةمهّد حمروقة, مقابَر ًا. بيوتقةّز, ممبًةَصمغت ساءالّن

 يلالّلإىل  متتّد سوسٌةمم . يٌدصلوبنم ساءوالّن جالمن الّر الكثرَيتراب. 

 . هرللّس عهوتدف اليقظِةمن  رجُهوخت

 .غريبةال ةألحجَيعن هذه ا ملزيدا أعرفأن  أردُت

 ا؟أجل ماذ ن, مٍةمن قّص هلايا  ـ

. منةاآل لقرى. تهبط على املوتا رَقِف اها, مّسًارقِف َلشّك لطانالّس ـ

 .هارالّن انبالجقبل  يتفخت . ثّمتغتصُبو رُقوحت تقتُل

 ! حماقةل يا َل ـ

 ؟يا نازلي قصدينمحاقة؟ من ت ـ
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 االعتبار. سيلفا بعن السؤ ذتأخ مل

 ؤاَلالّس أّن بارد. بيَد بدٍم همأبناَء تلونيق ذينّلا ئك, محاقة. أولنعم ـ

 واررج, وجيويلالّط يلالّل يف هدأِة لباَنّصهلم أن ينصبوا ال ىتسّن فكي :ليقو

أين  سية؟القا األخشاِب تلك لىع ويضعوهممن بيوتهم,  ساءوالّن َلجاالّر

  ملوجوعن؟ا ولئكأ أنُن ختفىا

 :أعافتو كلة؟هي املش هذه هل ـ

الغابة  يف اطنةالق ئاِبالّذ عاع مع نباِح ما. ورّبالظالمللحسرة. يف جنح  يا

 . زونمن طراب لقريبةا

 . قليبو يعقل تأكُل احلرية ـ

  نا؟يف بالِد ُرحّيُي ذيما اّل ؟رِكحّيُي ذيّلوملاذا, ما ا ـ

 . لطانالّس ـ

  لطان؟الّسماذا به  ـ

, بالفّن ُذ, يعزف ويتلّذواملسرَح ملوسيقاوا الفّن ال أعرف كيف حيّب ـ

 ؟ًاغريب ؤااًلهذا س أليَس عحاياه؟ِ صابباغت ذلّذيت , ثّمقّلوحي

 ألّن ماهكذا. رّبهو  الواقَع ّنأ , بيَدبغري سؤاٌل هّنإ أكيدبالّت ـ

 كثروأ .من حالٍة , يعيش أكثَرمنشطٌر هّنإ على نفسه. لنقْل منقسٌم اإلنساَن

, وريةيتظاهر بالّت هأّن , بيَدًاممتا عاٍر العامل هذا. أريد القول, من وجٍه

 باملكر.  احلكمَة , وخيلُطعميةالّتو

 .هاسيلفا حديث وتابعْت

 :بصدٍق قاهلا, غريالّص فلّطال ذلك

 .كاشفةامُل لىع اجلميع مل جيرْؤ أّن َد, بي.. عاٍرعاٍر هإّن ـ
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 ك؟عن والِد اذاوم ـ

 يقول: ٍروبكَد ,لواقعقسوة ا على ُريتحّس ,ًالمتأّم يقف

 عتقدأعليه؟  مةاحلكو ضُبتغ عندمامثلي,  ٌلرج يفعلوماذا عساه  ـ

 .وميوت أو يقاوم البلَد ويرتَك هاجَرُيأن  اّمإ: خيارين وىليس له س

 .والقرف باملرارِة رُتشع

 .ناذواِت يفالقابع  فنآه. يا هلذا احلزن الّد ـ

 سيلفا: وتستطرُد

املسرح أو املوسيقى أو  رجُل , ماذا يستطيع أن يفعَلهذا لىع وًةوعال ـ

  ه؟عنِق إىل ِةاحلكوم خمالُب , عندما متتدُّعرالّش أو الفنِّ

 .ارأيه تأكيَد أردُت

 .خرآ ًالديه خيار ّنأ عتقدأال  ـ

 بانفعال. هاسيلفا كالَم تتابع

قبل  مَنالّز . يسبُقيهوقلقه ف هخوَف دفيه. يبّد غرُقهلذا يلجأ إىل عمله, ي ـ

 اغتيااًل قتلُي أوجسده  إىل املنوِن يُد أن متتدَّ قبَل زهينج أن يريدأن يلحقه. 

 املوت.  رقِف على يِد

 وأمسع جائع, ككلٍب بنهٍم كُلآ, ريكةعلى األ ًاجالس كنُت

 .كأحجيٍة اميتنساب أم الكلمات. ولِدكاخُل رعَبمُلوا ثريامُل احلديَث

 بوعوح. هاتشرح فكرَت يلفاعلى صوت س استيقظُت وفجأًة

 تشٌف, يعزف ويكتب. مكوسيقىامل قألوانه. يتذّو بكّل , الفّنهّمه ـ

 أيتمربيتنا هناك ل . لو تستطيعون زيارَةاألرضمن  جما خير كلِّل تابعوُم بارٌع

 . نةامللّو سوموالّر بالكتِب اململوءَة مكتبتنا
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 يا ريت.  ـ

 .وهانَس حلشودا تلك ـ

 األيام. قادِم يف يارةالّز همثل هذ يل احتُت مارّب ـ

 ومدَن ائيأقرب زورون ,اكنإىل ه ٍةصيفّي يف رحلٍة َبنأمل ذلك, أن نذه ـ

 . عولاألنا وريَف

 واراحل يف كمحّق َرن نصاد. ال أريد أ؟. ما رأيكممنتكّلسنأكل و ـ

 .يثواحلد

 ممتازة.  ةفكر ـ

, اجلميلة اولة, الّطفيسالّن هاِد, بسّجأهداه البيَت ديلوال يجّد ـ

 ساتسّدوامُل ثاتثّلامُل وَلح تلتفُّ لكراسي. الفاخرا انّزال خشِبمن  تبةاملك

 . عاترّبوامُل

ما هي  رى. ُتتاهلائل من الكلما كّمعلى ال ًا, مشدودًاحائر بقيت

 .ًاأبد ابه ْحومل يصّر هيف ذهن كتحّركانت ت ليتا فكرةال

 بهدوء. جييُب

 .ملألعلى ا هونشُربه  ظواالحتفا ٍةبدّق ِقوّثاملخطوط امُل علىاحلصول  ـ

 والبيت؟ ـ

األنواع.  من كّل اءةغّنال ألشجارالبحر. حوله, ا ِةعلى شرف يطّل ـ

من  ينة جنوى الكثرَيمن مد ي. جلب جّدميكالّس اخلشِب منجدرانه 

. ةوثنّي يَلثمتا حنتوا, وخالبة ةفنّي أشكااًل دراِنعلى اجل ا. رمسواننلفّنا

 , لدرجِةها. يغرق اإلنسان يف جنباِتاًًجّد ٌةفسيحة, واسع كتبداخل امل الةالّص

, وعلى األطراف السقفعلى اجلدران و عوّزامل مالاجل ِفغْر من ال ميّل هأّن
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 بيعة, الّطدةمتعّد آلهلة ةوثنّي َد, معابحّر مكاٍن ىلإ البيُت ل. حتّوواياوالّز

 . اخللودو حلياةا ومنشأوالكون 

 العابرة: يِحيف الّر ُقحيّد ,طوله على والدي وقَفكيف  أذكر

 فعاليان اد, زهامضموَن ركُت, وأدًادجّي صوَصلّنا حُتتصّفعندما  ـ

 لمنحين القدرة يف الوصو ذياّل لقدَرا ,. شكرُتبنيتايا  يلةتلك الّل ًاريكث

 تفرُش اييتعندما رأيت غ واُرالّد صابينأهديف.  حتقيِقو اوتفكيكه هاإلي

. ومل ملواأل اخلوفو الفرِح ِةشّد نم اشتعَل ه. جسدي كّلأمام عييّن هانوَر

 .  رهذه املشاع إيقاِفعلى  يكن لدي القدرَة

 .جههيف و صرخُت

من  نبهِقامُل ديملّسيف هذا ا رٌقغا كوأنا أالحظ أّن وعيُت أنأبي, منذ  ـ

 .ًاطمئّنُم اُمين اريَخالّت دِع ؟َلأن تص . إىل أين تريُداريخالّت جوِف

 :ٍدّدتر ندو أجابين

 . جيب أن يستيقظ!هيف سباِت هأن ندَع ميكنال, ال  ـ

 :هجوابي فاجَأ وكأّن بدا

 .؟متىإىل  ـ

 .طقعن الّن احلجُر َفيتوّقإىل أن  ـ

 ث. نتحّدنازلي, يف بيت بقليٍل فقلّشا , إىل قبِلٍرمتأّخ ٍتإىل وق بقينا

. عندما ىواألخر ةنيبن الف نأدّخ وكنُت. وعجن ندماونأكل ع ايالّشونشرب 

 :الباب, قالت سيلفا , عند فِمروجوفاركيس يف اخل ينازل تهّم



84 
 

. كؤوأصدقا هلكأ ًا. حنن أيضيارالّد هذه يف وحدك عبد اهلل, لسَت ـ

 تعندنا يف البي وتستقّر لتأتَي عن وععَك خربهم. سأّيمع والد شأعي ينإّن

 بلدك.  إىل عافًىُم ودةالع تطيعوتس جرحَك يلتئَم ىحّت امأّي لبضعِة

 :ركيسفا ثوحتّد

أن  نا, ميكنمِسالّش ةّعأش تبزغس بعد قليٍل .معي َيأن تأت ِلملفّضا من ـ

. لن ستقاًلم يها, تعيش ف. لدينا غرفة فارغةنابيِت إىل ونذهَب ,عربًة نأخَذ

 اسعلينا, والّن عزيٌز أٌخ نتراحتك. أ على وتنام ستسهر. إنساٍن أّي يزعجَك

 .طنالو حدوِدعن  دافعَت كلبعضهم. ال تنسى أّن

 :نازلي لْتتدّخ

 نفعل. اذاسنرى م اٍمأّيعندي, وبعد  . ليبَقناآلدعوه  ـ

 شيٌء داخله. يف لغّممن ا كمٌّ ينيه. يف عًاب. رأيته شاحدانور إىل نظرُت

. ومن حن إىل مامإىل األ دوٌدمم خمالّض هأو يبكي. رأُس ما يريد أن يصرَخ

 ظرمن الّن عُتأن شب عد. بهرِتؤّخعلى م قعيثم ُي يسكت, ثّم ,ح, ينبحن

 لنفسي: قلُت. يِليف داخ داخلّي . سرى صوٌتإليه

. رالبش من أكثَر هاَموأنغا حلياةا طقوَستعرف  حليواناتوا بالكال ـ

 .جاملُت الو دقٌةصا هاإّن

 وشقائق.لشّكالّت طوِر يف برعٌم بيعةاألبواب. والّط يقرُع بيعلّر, انيسان

من  نبهُقت فجٍّ يف كّل ر. واألزهاًاطرب طرفيه ىعل ختااًلُم ومتايَل. زهٌر عمانالّن

. قأّلللّت ريقّطال دًةممّه مسالّش ورائحة وَءلّضا عانَقتل زهروت ,رضاأل جوِف

 االنفعاالت ينذه من أن أطرَد وحاولُت ,ألرضوا باديةال ائحَةر ًاعميق قُتوتنّش

. لكن هأن أبعَد حاولأ حضرة املاعي يف ينكأّن طريإىل خا تتوارُد يتاّل
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يف مكاني  ًاالسج قيُتوب صدري, وينقبُض ,طاع. ويعود دون انقتهيها

 . اربالّن تشاغُلأ

 .رتزأ يحالّر وكانِت

 مادّرال حتتنائمة  ًاناريف نفسي  فأشعلْت بابةالّر على ظرًةن رميُت

 بالعزف. روحي هائمٌة ًةرغب جعبيت يف يكنيّف. مل  لكامنةا املواقَد جتوهّي

 صفاِءو هاوزرقِت ماءالّس لونِل احلنن ي. ومضى بتبحث عن موطئ قدٍم

 .دهامتّد

ي ويف يد يف. الفنجان ملدىيف ا قوأحّد ,لقهوةا شربأ نييف مكا بقيُت

 فوتوّق ماءالّس ةرمح ًاظر. ومنتًالقوق ًا, مسرتخّييشارب ُلاليد األخرى أفت

 اٍمبضعة أّي نتظَرأن أ عليَّ ُب. يرتّتوحلةُم األرَض أّن , بيَدشيامل ناِفالستئ طرامل

 :لنفسي قلُتأنطلق.  ثّم ,انيف هذا املك

 باألوتاد وأربطها,هاأنا في يتمن خيميت اّل بالقرب خرىأ خيمًة أفرشس ـ

 يكون. سمتّصوال لربدا مننفسي  أقَي ىحّت جلهاتمجيع ا نم أغلقها,و

 ريقيط كملأ أخرى, ثّم لياٍل ماورّب يلةالّل ههذ هنالي. سأنام  ًاارسوردان ح

 .حيلّرال تابَعأل

 رفةيف غ رضعلى األ راشيف , يفيلةالّل لكيف بيت نازلي ت بقيُت

 اجملاورة: لغرفةيف ا ريرالّس وأخذُت ,الةالّص

 هرالّظ بعد. نيأخرب شيٍء أّيإىل  جَتاحت إذا. ناآل سأنام اهلل بدع ـ

. كبنفِس كنفَس لتخدَم شيٍء لك كّل زيف املشفى. سأجّه لإىل العم بسأذه

البيت.  يف ًا, ستكون حّرباحالّص إىل ساءامل لمن أّو مسأداو قبلةامُل يلةومنذ الّل
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يف  بوجودَك واعلم ذا. إاحلارةيف  اسالّنو اناجلري نظَر , وال تلفُتنهم خترُجال 

 .ةصغري قطٍع إىل عوننابييت سيقّط

 اقَةاحلياة ط لنا فتَحأن ت ىلإ شارتكإ . سأكون رهَنكيهّم . والعرفأ ـ

 . جديدة مٍلأ

 . بقيْتيوجه نازل على اديًةب غراباالست عالماِت ما حدث. رأيُت هذا

 .تومتنشفتاها خم

 جاهاتّتا ّلمن ك مٍةقاد هائلٍة شوٍدحب ةغاّص ,تانبولاملدينة, اس ـ

. كجرَح تؤذَي أن , ممكٌنة. احلركة فيها صعبأبعد أماكَن ومن لطنةّسال

 .اسالّن فضوِلأفضل لك ولي ول احةالّر

تعود  ندماع, تغيب يف العمل وًارناد إال اها, ال أرامأّي ةعّد بيتها يف بقيُت

, وداملوج عاملّطا عَضب يلنفس زأجّهو ظأستيق حظةلّلتنام, يف هذه ا ًاباحص

 . تهاوردّي لْتأن تبّد ىلإ نّخأد وأجلس

 :لوجه ًاوجه لتقيناوا

 من اًلقلي بتعداخلانق. أن ا من هذا اجلّو أخرج, أن ًاجّد تاٌج. حمازلين ـ

 .للوامل تابةالّر جّو

 .احتضاٍر الةيف ح بالد. الكأرجو اًل. كن متعّقالكالممن هذا  دعَك ـ

 .أطول ًةهنا مّد البقاء حتملأ أعْد! مل ديوح أذهب. سالختناقبا أحّس ـ

 .بصعوبة سْتتنّف

 ٌةقّو يعال تستط جلعقل الرَّ يفما  رغبٌة تغلغُلت دما. عنادكعن من آٍه ـ

 . ًاأبد قاومتهاُم ريةكب
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. ارَعالّش قبِت, رالبابا نم خرجْت. نطلقناا. هّيالّش باِحالّص ذلك يف

 :قالت

 َهانتبا وراءك. ال أريد أن نلفَت رُيأمامي, سأس امِشو وحدك خرْجا ـ

كبري,  حدٍّ ىلإ األمُل خفَّ. ًارويد ًافخذي بدأ يتعافى رويد ّنأ شعرُت. اسالّن

 ينازلي مّن تقرتُب الكبرية وارع. يف الّشازالعّكعلى  كئّتأبقيت  يأّن بيَد

. هعرَي لتأّمت. لبحرشاطئ ا إىل . سرنانازوج ناجنب كأّن إىل ًاجنب منشيو

 رائحُة عليَّ ْتاحلياة. هّب نع كاملٍة لٍةواخلالء بعد عز يةباحلّر ُتوأحسس

على  ٍةمّر ِلألّو قبٍلُم ريصغ أطري كعصفوٍر كدُت. ماءالّس دفءو ذيذالّل واِءاهل

 ناْو. خَطقونفّرمت اسالّنوالبيوت.  ءواملا الفجِر إىلاحلنن  أخذني. ريانالّط

 يف نفسي: ُت. قلمالالّر وقف

 .سرهاإال عندما خن يطةالبس األشياء قيمَة . ال نعرُفةاحليا أمجلما  ـ

 ناكأّن ًادبعي ومضينا واحلقول, نوالبسات يِفلّرإىل ا ناسرَي تابعنا

 ,عطشوال غبةالّر بنا . صرخْتنافِسعن أن نبحُث ماءالّس ّبل يف ورسانن

. يضحك ًارشيق, ًانونح حرالب ئ. كان شاطسنامع أنف دوّحالّت إىل ناوقادت

 ماَللّريرشق ا ماؤهأخرى. و ًةمّر ًاوهادر ًةمّر ًاطرب يرقُص. ًةمّر يبكيو ًةمّر

 فتحناوأهدابه.  هرموِش علىوجنتيه,  لىتسرتخي ع فاَفلّضا . رأيُتناعٍم دفٍقب

 والقيسون, عناعّن, الةّيالرّب باتاتالّن ئحَةواستنشقنا را ,بابوالّض يحّرلل يناأيد

 ,ًةتّل دناالعميق. صع قاعِه عشِب برائحِة ممزوجًة . فجاءتيزفونوالّز رتعوالّز

 امّن ريُقالّط عاعو ومضينا, ًاونزلنا منحدر ,دوتنّه تينابن شف البحُر نامو

 واحلور والعنب. مسكُت يتونأشجار الّز بن رنا, وسريالّس وأخذنا. ناوعع

. ابعيخبدرهما بأص ماءوالّس ئواطالّش عتفلم بيدّي اعمةالّن ماِلالّر نم حفنًة
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 نّووتنوء يف  ترتعُش افريالعص . رأيُتترقصبعينيها و تسرُح جبانيب ليوناز

, القريب ملهجورذلك الكهف ا يف. عينيهاو هاووجه هامن أنفاِس بالقرب حرالب

إليه  صلنا. وونازلي, أنا نانزهِت ايُةنه ْتحّط ,استانبول, بريةاملدينة الك نم

 أّي مثل, سبقُم ضرٍيحت ونهلا د قلُت .ماءالّس ِةقّب يف مِسلّشا جلوِس ِليف أّو

 :ميلاجل عبلّلعلى ا قبٍلُم راهٍقُم

 .ك.أحّبنازلي ـ

 .هاأذَن قٍةصّدُم , غرَيستغربًةُم ليَّإ تنظُر وقفْت

جانبهم دون  ىلإ املرأة وجوَد تملون, مجيعهم متشابهون. ال حيجالالّر ـ

 .وهاحيّب أن

 امعن بيعةالّط رجل وامرأة, أثنى وذكر. عحكْتوحدنا,  أصبحنا

. بلواجل البحر :ينحّد بن اكّن. اسينايو , صديٌققيقةالّر مس. والّشتوغّن

 تناغَم. ضناننظر إىل بع وقفنا. امّن يهرَبأن  ريدي حريرّي شريٌط ماهكأّن

يف ذواتنا  لقابَعا رَيالُع وكأّن ,هغفوِتالغايف من  كذل واستيقَظ. نااجسد

والربق  ,اتهاذ راتاإلشا تبادالني ناوجسدا. زلتناوع بيعِةالّط عريب تحَمال

البحر  َدتنّه. ملورقةا جاَراألش دناوشاه جلبلأعلى ا إىل ا. صعدنهذات عدوالّر

 وَقف ضنايف بع نغمسناوايف أعماقنا  ائمةالّن فرُيالعصا , وارتعشِتاًلطوي

, اللالّظ رفةا, وشجاراأل ِةكثيف إىل بساتَن دخلنا. اعملّنا القشِّ ومةك

 نوحن شوةالّن وغمرتنا رتعشةُم زهرٍةم صاٍنوبأغ ضةباألوراق العري مملوءٍة

 .   ةوردّيدروبٍ  يف منضي

 لىع هارّنذلك ال مرس .بها وحنتمَي تاحنر ىحّت صخرٍة ىلإ استندنا

على  معّلقتنعيناي  ْت. وبقيثريةك ًاورموز تناغمةُم ًةّيفّن , لوحاٍتهئفضا
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 لماحل اعُبتد يدي. منعلى الّز ًاائّيتلق مْتِسُر يتاّل ةاجلميل ورالّصعشتار و

 نم اَيعين تألفهامل  بةغري تاباٍتأقرأ ك . كنُتتهذا منالّز يف قىأب أن أحلمو

 َط, لتلتقسفلاأل إىل , ومتتّدميلاجل ليناز وجَه اعبيدي تد نماقبل. بي

  .ةّيواحلّر لمواحل اجلمال, وذيذالّل العشب

األرض  على احننيُت. يهامثل عين , صاٍفصغري نبٍعمن  بالقرب ناْرمر

 رخِسالّس أزهاَر قطَفت أن, تريد زلينا . واحننْتاءاالرتو أريُد منه ورشفُت

. بان على ًاارجخ هاراُتنظ رْتومّر بعمٍق دْتّهوتن ابالقرب مّن ابِتالّن ّيالرّب

إليها  نظرُت. رىأخ ًةمّر ناعضب ىعل نينا. واحنغامض سؤاٍل منأكثر  وجهها

 بطيهاإ من حتِت ةبعثاملن العذبة الرباريرائحة  شُقاستن رحُت. بَعأش أن ندو

 :. قلُتاحلنون مسالّش العينن حتت ظّل غمَضُم بقيُت, دُتمتّد. ذيذينالّل

يف  دينشّرامل اسالّن ِةترفق ببقّي هاعّل. ةبنا هذه احلنون أرفقْتلقد  ـ

 .تانبولاس

 !هللعبد ا يا رباءةب فتصّرت ـ

 يا نازلي! بريٌء أنا ـ

 .عاٍل ٍتبصو قهقهت

 معه. مَلأن نتعا وعلينا اقٌعيوم. هذا و كّل اتلّذل ًاكفى جلد ـ

 .وياًلط كلماتها يف قُتدّق

 افية؟ص ًةكّيتر ليسْت تبدو هلجتِك ـ

 .ةرومانّي يأّم ـ

 ًاشيئ كتشفأيوم  كّل. يف احلقيقة, ك, تشري إىل ذلختونِك هلجتِك ـ

 ! جديدًا
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 . واحدة ًةكلم ْف. مل تضنازلي صمتْت

 . قلت:هنتحض ّموردان, ث هِرعلى ظ تُّرّب

, ًامع يهاف تقيناال يتاّل عتمةامل غارةامل لكبذكرى ت حتفُظأ ما زلُت ـ

 اكّن. طرما إىل شتائيٍّ شمسامُل بيعّيالّرذلك اليوم  قُسط َبعندما انقل

. ال العارية رضعلى األ جلسنا, وارالّن علناشأ ,ا. وحدنولعن استانب دينبعي

 هاظَت. حلويلط ناٍقع يف ا, وكيف ذهبنيدهاإىل  ييِد ْتامتّدأعرف كيف 

 :أنساهالي أن  نال ميك يتاّل اجلملةتلك  يل التق

 دث, حيللجسد جلسِدا نكشاِفا ظِةاجلامح, حل لعشِقا حلظِة يف ـ

 ىلإ ِقمّزامُل من ساناإلن انتقال , حلظةْلأو ق اإلنسان, يف ذهِن كبرٌي ٌلحتّو

 . عياالو

 عيينبن  حتفُظأهذا الكالم.  ستوعَبأأن  أستطْعذلك الوقت مل  يف

, شّق فّج , كّله, ألوانتفاصيله, شوقاملم جسدهانازلي,  ذكرىب,وقليب

 . شبةع وأ بتةن

 مال برأسه. نبَح ّم, ثًاشزر , نظر إلّيوردان. خاف عال صوٍتب شهقُت ثّم

 :هل لت. قحضنتهو هسكُتم يّنبيد أ قلياًل

 يحواّس لي. عشق ملَك شٍقع لأّو نكا ,لينأن تتحّم عليك, ردانو ـ

 . ذيذالّل ملوباأل هقاتوغمرني بالّش

البعيد عن عيون  ّيّرالّس هِفالك كيف ذل ناقائل طقَس أذكر

ت , بيولقدميةا ءيف األحيا ,لفقريةا بولاستان ارعيف شو اويرنا. مشنالفضولّي

من  ملصنوعةا زهلم, مناوادلّسا اهلّف ذياّل اس. وجوه الّناملنبوذينو شناملهّم

 رائحةو ارالّن ظالِلالعصافري. حتت  وأعشاِش غصانوبقايا األ نوالّط فيحلّصا
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 ابتنالّن هديهان حلمةبالكامل.  رّيّط, الالغّض هاجسِد مالمَح , رأيُتملطرا

أعماقي.  يف ًاتقّرما زال مس فيها شيٍء كّل. رجهاف , ومجاَلواكبكالك

. قدمّي صأمخ إىلرأسي  أعلىمن  يغمرنيظمأ ال يرتوي. والعطش  قليبويف 

 وقليب.  لوعيع بن ًاتبئزال خم ما اعشقي هل

 ,وفاخل نم نعتاقاال, حنو ملاعيإىل ا عتتطّل رتي. ذاكءاهلوا زفرُت

 هِدالّن بلوِن ةنفسجّيب زهرًة أيُتر اعندم قحّقبذلك يت اإذ. فنفراجاال جاِءور

, ووردان ًامرمنه ملطُرا بقي. ًااقأشو ينوتبّث ,يّنم ريبٍةق بعدٍةعلى م قابعًة

 دناوّح ذياّل وِقالّش وفاءإىل نازلي, إىل  أعود. وحدتي , أنيسي يفانيبجب

 ها, وشفتامعلّدا نبلو يناها. علهأّو يف بيعالّر كينبوع وجهها. ملبهذا العا

 . قعّتكاخلمر امُل

 :يل قالتهما  أذكر

 بها.  منّر يتاّل الغريبة دفهذه الّص هو حياتنايف  أمجل شيٍء مارّب ـ

 . ًاضاألقسى أي ونتك ماورّب ـ

 أن بقربي. أردُت اكنةلّسا نحنيةامُل يحالّر ثلم هقرتاُبأو ا احللِم تباعُد

 شِقعال هذا من خائفن اكّن.اتناحي رسُموت رمسْت يتاّل دارلألق طوياًل أشهَق

, أيقونة, ٌد, جسٌحرو نازلي. دوّحالّت حنو ندفعًةم ناخواطُر ت. كانجنونهو

من بعدها  غمبالّر املمشوقِة متهابقا امي. واقفة أمأعماقي يف كامٌن جوٌدوو

ذاتي  يف, يسّر يف سرياجلميل ي هاوجِع . صوُتيب قةمعّل قالدة. يعّن

 .  ييينيف شرا مزروعٍة ٍةّيبّر زهرٍة, كنابتٍة رنفلٍة, كقكذاٍت

 اكتشفُت. لقد اتهزئّيوج ه, جبماِلهاجسَد نحينمت مرأٍةا ل. أّونازلي

. ةاألجبدّيحروف  ل. وأّواةاحلي ألغاِز فّك همن متوتعّل يف حضنها, العامل هذا
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 نيشّد ام ُلأّو. والفراقعلى  والالّط ننرغم الّس ييسري يف دم زال ما عشقها

 روْت سبّنخليطة ال ,ةاملرأ تلكيف جسدها.  الكامن حيانرائحة الّر وه إليها

 ايف هذ إلنسان, مثل وجع االوجعو ألملبا زوجًةكثرية, مم لي حكاياٍت

 يلةلّلتلك ا في. فرضاأل ذه, كغربتنا على هغريبةالوجود. حكايات 

 . خرجْتوبكْت شهقْتالغاز  يلأو قناد موعالّش وءع نع ًاعيد, بظلمةامل

 :لت, قاهادموَع ُحمتس ا. وبينمةصعوبحنجرتها ب من لماتالك

 تعرفين؟اهلل, هل  عبد ـ

 .ضوعإىل اخل قربأ ذهوٍلب ـ

 تقولي؟  نأ ريدينت ماذا. ريةكث ءأشيا أعرُف , والكثرية أعرف أشياَء ـ

 والدي؟ ـ

 ؟ماذا عنه ـ

. ومانيار يف ةعثمانّي حاميٍة يف ًاعادّي ًاتركّي ًاجندّي يوالد كان ـ

 .عنوة الدتيو اغتصَب

 !والدتك؟ اغتصب ـ

من رجل؟  غتصبُت امرأٍة لأّو هيوالدتي  تعتقد أّن هل رب؟تستغ وملاذا ـ

 ذلك؟ يف الغرابة وما

 ياع؟والّض الوجع واألمل بنةا, أنت ًاإذ ـ

نهار.  كّلو يلٍةل كّل غتصنَبُي منهّن مالين ما, ورّبساءلّنا الفنعم. آ ـ

 وجيةلّزالعالقة ا أّن لن قا. مالغتصابعلى ا ةبنّيم واجالّز عالقات أغلب

 ة؟ّيسو

 :اقسوته يف الفاقعِة راحةلّصمن هذه ا ًاستغربإليها ُم أنظُر وقفت
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 .رجةالّدليس إىل هذه  ـ

 تقد؟تع درجة أّي إىل ـ

 .ةردّيف لةحا رأةوامل جلأدري. العالقة بن الّر ال ـ

 .ستمناءا ةعالق ها. إّنةردّيليست ف ـ

 اء؟ستمنبيننا هو ا هل ما حدَث ـ

يف  رغبةعميق.  , جوٌعهوةاجلسد, ش وحن ّيجنون اندفاٌعفيها  عالقتنا ـ

 أخذنا. لو قلياًل فاسناأن لتقطنا. لو اتواءلالر اٌع. اندفواالكتشاف االلتحام

 .مناء. استلةمكّم ة, عملّيناسال ةمثل بقّي نا, ألصبحاالرتواء بعد سافًةم

 . أةواملر جلبن الّر اجلماَل ذاه منتقّز نتأ ـ

من  اَءترى األشي كّنبينهما. إ عالقةعن ال يٍءش ال تعرف أّي نتأ ـ

جسدان  هماإّن. عرالّش ايشيب هل َءأشيا أيَتلر ملوعوعيف ا ق. لو تتعّماجهخار

الوقت. هل  ةقّيب نفصالي ثّم, هوةبالّش داأن يتوّح يريدان, منفصالن

 واعحة؟ الحظيتم

 .  اعحةال.. ال. ليست و ـ

 أنفاسي.  لتقُطأاهلل  بدعدعين يا  ـ

 . قلت:فشربْت اءهلا امل . جلبُتعبوالّت وخةنازلي بالّد شعرْت

 .وجٌعم هعن احلديث يف هذا املوعوع. إّن ازلييا ن فيتوّق ـ

 :ثتتحّد هاوأترَك, صمَتأيدها, يف إشارة أن  رفعْت

 وِعذمن ج لكثرَي, اةعثمانّيال اميةاحل ُدقائ جلَب, يلةتلك الّل يف ـ

هذا  علىمن البخور.  الكثرَي, فوقها, ورمى  يهاف ارلّنا أوقدو ارشجاأل

 كان. رومانيايف مقاطعة دوبوروجا يف  قريةدخلوا ال لوهِجمن ا نبعِثامُل وءلّضا
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 فوق وينثرها, كانامل ارمد حول ارالّن ضرَمأن ي ميةهذه احلا قائِد دةعا من

 ابطالّض جللّرذلك ا وجَه والدي رأى. هايريد أن يستبيَح يتاّل عةالبق

من  وجهِه من هيناع رجْتوخ مالّدب متألا, وهأوداُج تفخْتان كيف, ّيالعثمان

يف أعلى  اإلنسانّي جلسدا ِةرؤي يف ذلّذّتبال مة. ورغبة عارضبوالغ احلنِق

 .األمل ياتجتّل

 :أعاف ثّم

 . أن النا, أن يغتصَبعربنا الّذ ستبّد. ااميةقائد احل المحمن م اخفن ـ

 َلفّض, املهوةّشوال اروالّن مالّد ن. كان لواحلامية وجنوِد ,القرية هلبن أ زمّيُي

 همّن. إخرآ ًاإنسان هن, جيعلورونهسّكي هم. إّنيهلد قديٌم ٌدتقلي ه. إّنلديه

. جوَماهل , طلَبيلةالّل لكت وة. يف سطحولللّت ويدفعونه هعقَلو هذاكرَت دونّحيو

 من لبأمامه. ط ووععناهم, لبناهم. جراةُع اَسالّن أخرجناالبيوت.  خلناد

 البخور من حفنًة ميسُك كان ورانالّد أثناء. ارحول الّن روايدو أن جلميعا

 اجملنون: وركالّث ًاهائج ويصرخفوقه.  اينثرهو

 يبقى فرٌد أن. ال أريد اجلميَع غتصبوات أن. أريد وااغتصب اغتصبوا ـ

 أفراد أهِل أحَد كميس أن جندّي كّل على. مةعال وند لقريةا ههذ يف واحٌد

 . اجلميعإىل فجج  أن نصَل املهّممن يكون.  ًا. ليس مهّميعةالّض

. أصبحت اغتصبها عنوًة ارالّن. أمام لديمن نصيب وا الدتيو كانت

, يوخوالّش فالاألط نُداجل ناول. تاالغتصاب اجلماعّي على ًةشاهد ارالّن

يف  ابطالّضهذا  هاالوليمة اليت ميارس ,ريقة. كانت هذه الّطساءوالّن جالالّر

 دفِع على الفقراِء الفالحن لزامعلى القرية إل لإلغارِةدوبوروجا  مقاطعة
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 جليِبتقوم بها احلكومة  يتاّل ةادّيالع اءاألشي كأحِد. كان ذلك رائبالّض

 يف اخلضوع. ًادرس حمتجٍّ كّل وا. وليلقّنفعيف الّد ريتأّخمن  عم اتهامستحّق

 بعمق: دتتنّه

 ذلك. نلقد رأيت أسوأ م ـ

 ديكما ل , ميكنك أن تقوَللأكم ين, دعوجهي مبرارٍة يف قْتحّد

 من حديثي. نتهيأ ندماع

 .عكم احلّق ـ

 . زرًةجم , ارتكب اجلنُدارلّنقرب ا ماعّياالغتصاب اجل ةعملّي بعد ـ

 حدث. امّم ًامستغرب لسُت ـ

إىل مسافة  ي, أخذ والدتةالناجح ةمن العملّي والدي نتهىاأن  وبعد ـ

 إىل هاضّمي وراح, سةالياب نالّت معها حتت شجرِة لسعن املكان.ج دٍةبعي

 أبقى. ًا, وجسدها أيضرأى وجهها مجياًل ماعند نهام . اعتذَرهاصدره. مل يقتل 

 . هاعلي

 .؟مسِكاما  ـ

 .ياناكراتز ـ

 ؟يمّن واجهل تقبلن الّز ـ

 واحدة. كلمًة طَقدون أن تن هارأَس ْتهّز ـ

 شهرْتأ . عند أقرب مأذوٍنًاوعأو خض ًاخوف ء, سواعلى مضٍض وافقْت

 عليها. هنكاَح , وعقَدهاإسالَم

بن  منخترج  كلماتكانت ال موعالّد لتبكي, ومن خال كانت

 شفاهها بصعوبة: 



96 
 

 يف ًاعرعي طفاًل اجلنِد أحُد ذفق فكي سيةالقا يلةتلك الّل يف رأيُت ـ

 جِجمن الّل قرب. وبالريبةالّز أرضمن  مبعدٍة لىع ًايتم سقط ف. كيواءاهل

 ,هاِنعلى بط أن تزحَف جاهدًة حاولُت ًاعجوز امرأًة ُت, شاهدارالّنمن  املنبعثِة

يف  هحساَم اجلنوِد أحُد يغمَد, قبل أن لهربل يف حماولٍة ازفةدمائها الّن سطو

 على كتفه, ثّم ةصابامُل َزالعجو هأّم أن حيمَل اولح رجاًل وقتلوا. هانِقع

 جربواوأ نصفن, وهوشّق تعاكسنُم صانِنحب ةالقري خمتاَر وربطوا ,قتلوها

 ةوسط القرية يف حال بيتِه إىل ًامكره َيعلى قيد احلياة أن ميش ىمن تبّق

 .لبوالّس هَبالّن واؤبد ثّم ,نزٍف

 :دْتوتنّه

يف  مسَيا َلاحلامية ليسّج قعذهب والدي إىل مو وٍرشه تسعِة وبعد ـ

 جديدة.  كمولودٍة هاسجّل

 ؟مسهااما هو  ـ

 نازلي. ـ

 حن , إىلمنطويلة من الّز ةمّد طِقتقوى على الّن ال اَءوالدتي خرس بقيْت

 افئالّدباملاء  قدميه طلباته. تغسُل بيِة, وتتفانى يف تلدمهخت والدي. بقيْت اِةوف

. ارمن الفّخ ٍرعلى قْد َءاملا نتسّخ, من الغابة احلطَب جتلب ,ليلٍة كّل

 هلا, بيّد قيقةلّرا ومعاملته ّماجل همن لطِف غممنه بالّر فختا نتكا بصراحة

 .ةوتّيالّص احباهل ْتعقدو سانهال ْتجلم دمةالّص ّنأ

 غادرتها ين, ألّنهامَساأذكر  أعْد مْل يتاّل غريةالقرية الّص تلك يف عشنا

 أعمدَة, وريدها األمحقرم َفسق ذكُرأ يأّن من عمري, بيَد ٍرّكمب ٍتيف وق

تشبه  يتالفالحن اّل . وبيوَترابوالّت قّشفوقها ال ّدمت اليت ةخلشبّيالبيوت ا
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, نظراتهم الكئيبة, رةاملكسو وحهم, ربةّيالّط اسالّن يعة. طبرائبالّز

 . رارهااحلياة واستم من أجِل ممنه ىترميم ما تبّق وحماولتهم

 دخٌل, وله ندّي, والدي جصانًةُم كنُت اتركّيلّتالفتيات ا كباقي

. هابةوُم ,اسوالّن كومةمن احل ة, حممّيمسلمة, هريف الّش نقرشاثابت, 

والدي  نقَل عندمايف استانبول  نايف حارت يخّشعند ال ةالقراءة والكتاب مُتتعّل

 نبوالّت رابوالّت نالّط من جدرانها صغريٍة غرفة يف عشنا. ليهاإ هخدمَت

. يصفقنا احلياة مظاهرمن  مظهٍر , وخالية من أّينبلّتوا نمن الّط وسقفها

لغة  هاألّن ةعربّيال مت. تعّليفالعالية يف الّص طوبةوالّر حلّروا تاءيف الّش الربُد

 يوحلّب ,العلمب لشغفيعرب القراءة,  باحلياةمعرفيت  قْتتعّموالقرآن, و ينالدِّ

 . ينالد ًاادرن ئًاوكيف يسري. وهذا كان شي .العامل اهذ وملعرفة, لمعرفةل

 .صدرها إىل تينعّمو غنٍجب ابتسمْت

. املسلماتبن الفتيات  معدوٍم بَهكان ش عليمالّت ألّن حمظوظًة كنُت

 كنائسهم تعليمهم.  ىتوّلت ذيناّل ناألرمن واليونانّي لىع ًاتصرمق كان هّنوأل

 ُتمتّلياخلمود.  على داخل خيميت, شارَف يف مَراجل أيُت, رالتفّت

 غيمًة أيُت, رماءلّسإىل ا سيرأ ُترفع ثّم ,خلسًة ينظر إلّي ًا, بقي وجفاندور

 د, والفاسيل رت. تذّكسرٌحم هاكأّن علىيف األ وترقُص سرُحت وادشديدة الّس

 , شعرُتغلقة, اخليمة ُملذعروا اخلوفب . شعرُتلوجعمن ا ئًاسيلفا. وشي

 شجرٍة َعجذ مسكُت. وأمشي عن ساعدّي َرمّشأل خرَج. أردت أن أالختناقبا

يف  ينظر رُتمّس. وانتظرُت مبقايا اجلمر القدي قفو وععتهاو ابسةأخرى, ي

 ومكثت.  الغيوم
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على  بعث, واملكان ال يالبادية بارٌد يف يلالّل املطر؟ ُفيتوّق ىمّت ـ

 سليةلّتوا الوقت زجيِةسوى ت عمٍل أّي ناتها. وليس لدى حيواناناالطمئ

 ًةمرمّي بابة. كانت الّرلةملفّضا هملعبَت. سأكون عيوعمن م بالقرب لوسواجل

 خرآ ًافنجان صنع, تذكرتهما, قلت لنفسي, سأايوالّن, لقهوةا ةجبانب دّل

 . من القهوة

 نفُثأ ت, ورحأخرى ًةلفاف وأخذتالعارية,  ارالّن فوق املاء وععُت

. ويحن بِةصّوامُل ئابّذال عيونإىل  ُروأنظ املفتوِح ّقالّش عرب واءيف اهل هادخاَن

 :وههموجيف  ختصر

ال  اذا. مليحعلى الّر فتوحةآخر. هذه البادية م مكاٍنمن هنا إىل  ذهبواا ـ

من  اسٌدأنا؟ جسدي ف ذاملا خيميت؟ خرتمتاملاذا  ر؟يف مكان آخ لونتتجّو

 يف هب مررُت ذيال مِلمن املرارة واأل مّر ميوالبارود, وحل صاصالّر رائحِة

 رّي. حلمهم طوهمحن جهوا, اّتظرالّن رمىعلى م اءعب ناك, هنظرواااحلياة. 

 لّيع روا. وّفواهكميف أف الفّك سيكسر, وحامض, حلمي قاٍس .ولذيذ

 همّدش مارّب. هتماٍما أّي كالمي اوري. مل يعنفسكمأل الوقتو واهللَع خلوفا

 . تركتهم وعدُتسيفعل ماذا رفواأن يع اوأرادو ,وحدهل ًاإنسان ريوال الفضوُل

 وأخرىتأخذني  امٍةبدّو , شعرُتاخلالّد من قتهاوأغل اخليمةيف  للجلوس

 إىل احلنن بي عصف. يدعقلي إىل البع ىالذئاب ومض تعيدني. نسيُت

 .خرىأ اكرٍة, إىل ذنناحل

عن  ف, ال تهدأ أو تتوّقياءالّض ىعل نفتاحعن اال عاجزة ماءلّسا زالِت ما

 عكسوالربد. عندما ستن بالعشِب اةّط, ومغملاءبا ةّص. األرض غاجمرةالّز

حجارة  , الفةمكشو ألربع. واجلهات ابعلى هل ًاستجعلها هلب اعليه مُسلّشا
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 هولّسواجلوارح وال قورالّص ضأر يه ديةهذه البا صخور. إّن وأ أو حصًى

 متوالّص زلةوالع رُييكمن اخل يها. فه, وروحاهلل مكان هالواسعة. إّن

 واحلبور.  عادةبالّسنسان اإل ُحرو متتلئ. وهلدوءوا

 :كلمات ضعنازلي ب لفظْت. بهاتعّج زدادا

 .مدفع أّم, جبانب ديةيف البا ًادئاشيء ه يبدو كّل ـ

على اخلابور أو  كُئنّت هلذا. هميكن للمرء أن يشرَب وال, فيها مّر املاء ـ

 .ايأو لصنع الّش ربّشلل كبريٍة ديَسيف قوا لبِهاحلمري جل لىع ونعتمد اتالفر

 مَعّشال شرتيالغنم ون وأ وفالّص بيعن ورالّز يرد إىل نذهبكثرية  ًاأحيانو

 ,ةحاسّيأو الّن ةشبّيوالقالئد اخل مائمالّت لصناعةواألقمشة  روالبخو كروالّس

, ةاملهّم حتفاالتاال أواألعراس  يف ساءلّنل كقالئَد, صاغامُل هَبالّذ شرتين وأ

 ارينكعّط,لنمتجّو إلينا يأتون. نبولاستامن  القادمن جارالّت عضب جيلبه

 نم ناأنفَس حمَيواخلناجر والبنادق لن يوَفالّس ونشرتي ,ائيةّنال اكنإىل األم

 .الكاسرة اتاحليوان

ونعتمد يف  ,لغنما وفأو ص ملاعزا من وبِر َمَاياخِل صنعانتوأخيت  يأّم

 رجاءأ يف تقلونن ,ااًلومج ًاماعزو ًامنلكها, غنم ليتا ملاشيةعلى ا ناعيش

 منالّسو بدةاألغنام وإنتاج الّز حلبيف  عاون. نتاءوامل للكأِل ًاطلب ةالبادي

 هورسوَل اهلَل دمسجد. نتعّب وأ امٌعأو ج بٌدمع يارلّدا هذهيف  ينالد ليس. نبوالّل

 . اديف األعي األفراَح ونتبادل ,ليقةالّس على

 لىع قةملعّلا بَةالقر , تهّزانبهجب يأّمو, نيدّخ ًاسأبي كان جال أّن ثحَد

. نابيت حنو جهتّت الةاخلّيمن  ًةجمموع دمن بعي . ملَحبدةّزال , لتصنَعتندّف

 :همالحُم رْتكيف تغّي , عندما رأيتهم. رأيُتاملهباَج أدّقكنت إىل جانبه 
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 :شّر لأف مهإّن ـ

 من؟ ـ

عرب  ظرين مددُت. اوجهي بهم حُتومس فركتهماو ارلّنمن ا يَّيد بُتقّر

 . ماءّسال ييغّط والغيَم. يف أماكنهم بالذئا ُت, رأيخليمةا شّق

 .ألتراكا الةّياخل ـ

, نظرجانيب, ت إىل ازلي. نعلى مبعدٍة وقفنا, زهةعودتنا من الّن أثناء

 اجلرحية. تانبولاس قيهيم فو هابصَر تاركًة

مجيع  يف ةمستمّر وعى. الفعقب على سًارأ مقلوبًة املدينةزالت  ما ـ

 . لقانيف الب ناّن. كألطنةّسالأجزاء 

 :سرعةب قلُت

 .هذات انالبلق هّنإاستيقظت. نعم  اكرةالّذ أّن يبدو ـ

 :نازلي وتضيف

 .انيامن روم قادمٌة اةهكذا قالت لي فت ـ

 :موجع بإحساٍس

وراءنا. مل  شيٍء كّل تركنا, يبالكئ هارلّنا ذلكغليان  خضّم يف ـ

 هذا نذ. مياتييف ح ًةّيمفصل ستكون الفاصلة حظاتالّل ذهه أّن رفأكن أع

تنهش ذاكرتي.  ذاكرٌة وأبي يّموأخوتي. دموع أ لدتيأرى والدي ووا لن اليوم

 وحالّر ةوطراو اءةالرب ُعأوّد نتإىل األمام ك تهامدد خطوٍة مع كّل

مل  فِسالّن ِةّيطر فتاة على . صعٌبةحبرار . بكيُتموعالّد رفت.ذالقلبو

 عرفُت. اروماني ينوط نع حيلالّر. صابهذا امُل َلحّمتأن ت اُمّياأل هاتدعك 

يف  ةال رمح اٍسأن أيدي يف ينّنإ أدركتواملنفى والبعد.  وعواجل لعطَشا
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 , بيَدهوالكر أعرف احلقَد تاليوم بدأ هذا ذ. منوالوجع وارلّدا ين. لّفقلوبهم

 كعلي سهلحتقد ي اذا. عندما تعرف ملاٍفح . حقٌدرفةدون مع متَّذلك  ّنأ

 لوءة. أنفاسي مميرتيلطراوة سر ملرارةا بلُع ّيعل هاًل. مل يكن سألمرا

 . هاأثِرمن  فّفأو خي هامَدأن خي يستطع الوقُت . ملارّنباآلهات وال

 وقٍت إىل . واحتجُتًةمرغم همتركت من ونالقلق واخلوف يف عي قرأُت

, األرضيف  وٍةفج قليب مثَل والذعُر حلزُنا مع املرارة. ميأل لَمطويل ألتأق

, ييتمن ب ينيطردون همجيعل ذياّل بَبلّسا ستوعِبأ. مل يهاف املاء قتدّفحلظة 

 .ةرّي, الّطة, الغّربةالشّا. أنا ؟ىمت وإىل. ؟وملاذا؟ وإىل أين

 :هلا لُتإىل صدري, ق عممتها عندما

 نا. إّننظريا. سّر لنا َق. مل يبناآل عراٌة نا. إّنَعاملواج ههذ نِكع يعد ـ

, يّمأ ضأر األتراك, لقد داس رومانيامن  النااستانبول, ك يف ينالتقا

أو أرض. أن يبقى  بال وطٍن قىيب أن اإلنسان درق مارّب. كبيأرض أ وسلّروا

 .عنه يابِةبالّن همصرَي قوياءاأل رّر, يقواالنتظار القلق دائَم

 ُتبأحذيتنا, قل نالّط التصَق, القدمية انبولاست ارييف حو لّونتج رحنا

 : ازليلن

 البؤس بعينه.  ه. إّنبةارو, ومةالبيوت ترابّي ـ

إىل ذاك  نصَلل قِةّيالّض جلادةا هلذه املاحلة ياهفوق امل تعال, نقفْز ـ

 . قاقالّز

هذا البيت  يسقَط, خمافة أن الوسطيف  لنبق, اجلدرانعن  لنبتعْد ـ

 أستطيعوال  ني,, ال يساعدازّك, العقلياًل تظري, اننازليعلينا.  رابيُّالّت

 أمامنا.  مةّواملك وساخاأل هذهفوق  ّطالّن
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 لفرصةا أّن َد, بيللهرب كبريًا ًاجهد لُت, بذتفزع اسالّن يعمج ومثل

 هأّن علم. كنت أسوداأل ارّشّحلبا نلّواملكان امل هذاعن  بتعَدلي أل سنْحمل ت

 ائٌحور واقيمن الّس ث, حيث تنبعخاّص نوع منعالقة  ملكانبهذا ا يربطين

 .بؤٌسكريهة, و

. خرآ ٍفمن طر البحر واجهةم يفثانية  ة, أصبحنا مّرنسري نحن وفيما

 لي نازلي: قالت

. دعنا, أذنييف  شتوشو راحت. وْل. متّهيثوب ومسكْتعبد اهلل,  ـ

 .برفقته يتاّل للمرأة جلالّر لماذا يقو نسمْع

 .ع, دعينا نسم. هّسزليلنا فوق فمي وأشرُت صبعيإ وععُت ـ

 .ًاطازج وتالّص جاء

. يلةالّل ههذ لي. كوني وجاعهاأ ِةيف مللم مرهقة, غارقًة استانبول ـ

 رض, واألأعزُل كانامل هذا. ئذاذالّل ةلّذ اهلزمية يف ظّل جعةتعالي. فاملضا

 . رتهاج يورالّط وأغلبنائمة,  وارسالّن, ويةعار يذٌةلذ

 :بدلٍع عحكْت

 أنت شاذ. ـ

 :حكانعيون الناس, يض عن نيديع, بأعزَل يف مكاٍن كانا

 .  نوذشا همالبشر كّل ـ

 : تقول عتها, مسكانت تشهُق وبينما

 . يانهذ الِةح يف اسيا ذكر. الّن لولوَجا أكثْر ـ

 صرخ:  كّدال وأثناء

 . جرحية استانبول ـ
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 هصوَت أّن يَد, بينهَضأن  ْع, ومل يستطألرضوقع على ا , ثّمومتايل

 , قال:ًاواعحكان 

 م. تكّلّاحّنوقف مرت ثّم. ّاحّر علهاملرء وجت لّب, تأخذ بذةالّلعلى  عنةالّل ـ

أن  إىلمشى  ثّم وبكى, , عحَك, بصَقتَم. شفهومةم غري كلمات بضَع

 : . أعافوقع

 وافِروقع ح تحت نضيَعو دينة, هذا ما كنت أخشاه أن تسقط املآه

. ألرضهذه امن  دنطَرس أكيد. بالّتبيدع إىل لالغريبة. سنتحّو اخليول

 : قيلةالّث ضتهبقب ةاملرأ مسَك .ثّمفراءالّص املناطقإىل  لونناّحسري

 . ضاجعةقبضت مثنك. مثن امل دلق ـ

 :رمرةم حبر املوج يف هتزازاكان ك حكهاع صوت

 هإّن. هأمام أركُع دعين. ةيف العراء لذيذ كرالّذ رائحة. هذا أحّب أناو ـ

 . اهلزمية, والفرار ويلّللذيذ يف ال

على  استندْتونازلي,  أنا, ورأيناهما. نموري, خمٍريف حالة سك كانا

 : قيهاسا ْتظهرها وفتح

. ةّوبق عاجعين. ذائذالّل ةلّذ, ريبالغريب للغ نكاح. ييف أرع غُهّرم ـ

. روقيع أعماق يف, داخلي , يففرجي يف هرالّن ليسري.ولذيذموجع  بقالّش

 . أنا لك. دّقيمّن بقعٍة ّلك حتّلا .لحتّمأ ْد. مل أعأسيأعلى ر ىلإ قليتسّل

 , يف صدري وعنقي. وقدمييدي  يف املسمار

وهسيس  يلالّل هاديف و وعاعا ذابا همايصرخان, غري أّن كانا

 : ضيعلو وينخف جتهّد. مسعته يرجف, صوته املاجفةاحليوانات الّر
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, خرىاأل تلو ةنالقنياآلخر, و وتل القدَح لليلةا هذه احتسيُت دلق ـ

يتشاجرون  اجلنود. ورأيت ًانونأو ج ًامّسبي  أّنك وارعت يف الّشركض

وقاموا  جالركض ورائي جمموعة من الّر إليهم. ثّم ظرين من ضربونوي

 . يكان حبوزت ذياّل َلاملا سلبوابضربي و

 زفر:  ثّم

 . دةاملشّر اإلهلة. أنت تعسِكأما  ,نبولاآه يا است ـ

 اوغّط األرضعلى  ووقعاومتايال  ه,وحضنت جلمن الّر ملرأةا قرتبتا ثّم

 طلقتهاأ اليت عاملداف وهياج البحر وصراِخ بثقل الربِد يشعرا, مل ومالّن يف

 . اطئالّش نم رببالق نكليزيةاال البحرّية

 :مسعتهابعضنا.  ىل, ننظر إبقينا

 ناملوتى م تشلونين ماورّب ,عراضهذا االست مثَن نكليزقبض اإل لقد ـ

 . بحرال

 :هلا لُت, قعليها ًاواعح عَبلّتنازلي, رأيت ا نع يف نظرُت

 عظامنا.  ىلإ النسيتسّل طوبةوالّر ُد. الربنمن هذا املكا الذهاب ليناع ـ

 مَتالّص كسر جلالّر بكاء صوَت أّن بيَد ,هدوء حالَة ملكانا توغمر

 وتهماص رتفعااملرأة.  من ًا, مقرتبقامته بكامل وقف عندما. رأيناه,ناداخل يف

 توامتّد ,بعضهما ا, وعربتعاركا, تشاجرا, واِنث بعد. اخإىل صر لّوحت ,

 :قولت تهاالبحر. مسع لنتأّم واقفان, وحنن احلجارة ىلاأليدي إ

 شرَبالقناني لي هذه يسرق , رأيتهودالّد أكلهايس اليتبأذني  ـ

. اجرواملت التاحمل ينهبون اسمكان. الّن الفوعى يف كّل ستغاًلم ويسكر

 يف العراء.  هرةالّس لأج نم ٍلوبزورات وخمّل امٍةبأخذ قض تفيُتكأنا ا
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 ّتإىل صدري, رّب ممته. عًاردوردان شا يب, رأيت كلحظةهذه الّل يف

 :. قلُتهامقلَت اكرةالّذ ْتإىل أن استعاد هفرائعلى 

 هاإّنأن تكون ملحدة.  هايليق ب استانبولبعيدة.  تبدواملدينة  أسوار ـ

 وانقسام, اقهماوافرت ببالغر رق, الّشالغروبب مسلّشا نقطة التقاء شروق

 . اسوالّن الواجلب ضهالبحر على بع

 ثّم, هاعلى خّد الٍتقب ةعّد ثرُت, ندريإىل ص بتهانازلي, قّر حضنُت

 ينايف نثر القبالت. رأ بادر دق فقالّش ان. كرتفعإىل ُم ناوصعْد هايَد مسكُت

 . شجاراأل داعبُي سيمّنوال .املاءب يلعُب, البحر ًاساحر شهَدامل

 :ستحياءبا جلرحيةا استانبوليدها حنو  نازلي دتّم

أو على  املدينة خارج لقاِةامُل نِةاملتعّف ثِثاجُلرائحة  استهوى اجلميُع مارّب ـ

 .هلاأطراف جبا

 :نازلي بيُت تنا, وجهنزواًل يناعندما مش ناوراء البحُر أصبح

 هواء. يما يقع حتت يد كّل كلآسإىل البيت,  صلن إنجائعة. ما  أنا

 لكّل لكذ بعد. وننام. سامالعظ فّفوجي عامّطال رقحي طوبةوالبحر والّر اللالّت

 توتعّر. هاّرس ناألبد, وبا ىلقداستها إ دْتفق املدينةحديث. هذه  حادث

 َمرّم, ومضت تريد أن تًاجانب واألسرار موزالّر . رمِتألربعةللجهات ا لطنةالّس

 . يمهمما ميكن تر

 ؟أين اهلل ـ

 ريّيهست وصرخ بشكٍل بكى. ارعالّش سطأحدهم يف و الق هكذا

 .اهلهأو نتج هااشنتح أن, حاولنا نبهجبا ررنا. محفاع
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 هعلى هذ ًامتتلئ حزن حيرو أّن . أحّسسةّدمق مل تعْد زلي, يا نامنع ـ

 ىعوفو عياءإ, جوع, قهر, رونمهّج انّك, سلجلةجم مية. هزؤملةاملشاهد امُل

 . اعوعي

. اخ, صرفزة, نرر, مشاحنات, توّتوارعيف الّش اسالّنصياح  إىل التفتنا

 رب, الّضعرالّش , شّدساءالّن خّصوباأل.لوعهمع من خترج فاسهمأن تكاد

. الفجورواجلشع و اخلوفو وعاءالّضبعضهن وسط  ىعل َنصق. يبباأليدي

 رأىأمام م ريقالّط طوس ِطغّوالّت أو ِلبّومن الّت ملرُءا جل, ال خيهانةُم ينةمد

حمالتهم  لبضائعهم, حيشونها داخ لى. خوف الباعة عاسمجيع الّن

 بيعونهبه ي موثوٍق زبون ظاربانت ارعالّش على املناعد يف جيلسون ثّم, نهاويغلقو

 ارأو اليس ليمنا ىلإ فتون, يلتبيبوالّز موع, الّشيتّزال أو رّكلّسا نحاجته م

 نمنهم أ لبيط هّنإف أوالٍد بضعُة بائعال لدىكان  ذا. وإعرّسال على فاقاالّتقبل 

 أثناء العمل. هظهَر واحيم

 نازلي: قالت

, ةيالّيخ بأسعار لعالّس بيعون. يكبارال جارّتلل رابٌح موسٌم هإّن ـ

, مع, الّشرّكأو الّس يتالّز أو حنكالّط ةساسّياأل ملواّدا تكرونحي

 . همعيش قمِةول اسالّن مبصائر يلعبون, رائبالّضمن  بونيتهّر

, ًامتام ُر. غاب البحداخليمن  نبعثت يفةحارقة, عن ببلبلٍة شعرُت

وأخرى  ازلين بيِد يالبقاء. يد ةّوبق ًاكياني, مدفوع من ةذّر كّل ميأل ءاخلوا

 لكريهةا وائحباهلواء, الّر يلتصق انقاخل خان. الّدازالعّك على نُدتست

من  الكثري.ارعالّش, وسط ألطرافعلى ا ,جبانبنا. انمك يف كّل وساخواأل
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القطط  أكل حلَم الكثري. قمامة ومِةك وسط ٍةيبحثون عن لقم اخللق

 والكالب.

أكثر مبا ال  فزًة, منرنزقة الوجوَه ُتوجد وقالّس سطو ورنامر أثناء

 بأغل أيتر هارالّن اهذ . يف خضّمدينةامل سطعن و لبعيدةا حياءمن األ قاسُي

. ًاأصبح قزم و.أبهم اَقع املكاَن . وكأّننفسهمهلروب من أيريدون ا اسالّن

دون  وحٍش إىل استانبول لت. حتّوعهميبَلأن  قبَل بلعوهأو ي دروهأن يغا لونحياو

 قواملراف املدارسو والكنائساجلوامع  أغلَب أّن كتشفناا. البأو خم نيابأ

 . والكبار غارأخذ يفرتس الّص لذيا لقلَقا تهضَمأن  طْعمل تست ةلعاّما

 فقِةبر فارأينا سيل ةاألرمنّيالكنائس  إحدى منسرينا بالقرب  وأثناء

. حنونا ماوتقّد وقفا ىحّت, حملانا نإ ا. ومةعرب ركوَب ان, يهّمركيسفا

 :ًاريبغ ًاتقول كالم فاسيل وجدُت

 ريدعليكما. كنت أ مشغوٌل بالنا ّنأال تعلمان أ ما؟عنك بحثن ناإّن ـ

املناسب أن  غري ومن ,يتيف الب احةلّرإىل ا اجوحيت مريٌض هللا عبد أّن, لالقو

 .عبةاألوقات الّص ههذ يف ازجالّط حهعلى جر َيميش

 :ستغربنُمونازلي,  أنابعضنا  إىل نظرنا

 . وقلقنا ناهموَمفيه  فرغالبحر ن جوار إىل اكّن ـ

 :ليناإ لفاسي تنظر

عليهم.  رتتأّخ .فىيف املش ليإىل عم هابللّذ ة, مضطّرقعّي وقيت ـ

 :عافتأو .قبقل إلينا ْتتلتفا

 . ؟ القادم نائللقا ًاموعد دحنّدأن  لنا هل

 .وملا ال ـ



108 
 

يدي يف  وععُت. ارعّشيف ال وحدناأنا ونازلي  بقينابعضنا.  عناوّد ثّم

 يف فخذي. غري أّن لكامنا األمَل لذيذة. نسيُت ريرةبقشع ُتيدها. شعر

 اسالّن صوَت مسعت ندما, عمهّم موعوع يف وضعن اخل تينرّد احدةو فكرًة

 : بكيت نازحة مرأٍةا منهم صوَت زُتمّييدوي, 

املدينة العريقة,  هذه. تاريخ خطر. استانبول يف يف خطٍر هكّلوجودنا  ـ

. أين وتقاليدها, ثقافتها اسها. نه, وجودها كّلها, جوامعنائسها, كاأبنيته

 تصابكثرية, اغ دماٌء رستهَد ؟ًاغد وأ يومال وسالّر هااحتّلسنذهب فيما إذا 

. وأعرف ناصاحل يفليس  لوقَتا أّن عاجاًلأم  آجاًل, لموقتل. أع بٌح, ذاعّيمج

 ينتظر نم ناكه ّنأ . غرييكونمن  ًامهّم وليس, ًاواحد ليسالقاتل  ّنأ

 . وتهو الّص كوذا اهذ نب الختالفا ما, رّبلفكرةا

, وءبهد غينص نا. وبقيفاءالّصمن هذا  ستغربةم ييّنيف ع ازلين قتحّد

 نفسها من ألمَلا أخرَج رأةامل جمرِةز صوت. كاياتيأخذ وجيلب احل اهلواءو

 صبحت. أيحالّر َنسكو ا. انتظرنقمن األعما خرج هادٌر بركاٌن هلو أّن كما

 ظاٍتإىل حل َلحتّوو منالّز ج. توّهيأنفاس منو أكثر, يّنم قربنازلي بال

 هروب, للةّيواحلّر ريانإىل الّط وقبالّت لغامرا عورالّشبهذا القدر من  مشحونٍة

 .     كانمن ثقل امل

 نفسي: ًادثحم قلت, مأتكّل مل

 .  اإلنسانّي ودالوج ليزادهيف  كونةمر معادلٌة هاإّن ـ

 مبعدٍة لىع ُت, حملبيعةوالّط قَسوالّط ارالّن ب, أراقيمةداخل اخل بقيت

 موسًة, مغمرةحب ةقّط, منخفّي بياٍضب ٍدسوامن  ًاعوقويف مل كانم من قصريٍة

. ضباطن األر يف بٌد, مررمكّو األرض داهية ربداء. وشيٌء .وكأّنمادبلون الّر
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 نغزال موعةجم يُتفيهما. رأ لعالقا لغبَشا ل, أزيييّنعلى ع وععت يدّي

 وارالّد ينلّف, ًاكثري اليالفرات. زاد انفع رنه جاهالفالة باّت عربت ةرّيخابو

 حول ريانالّن قتدّفت جميتمج وف. ومن داخل جمصرييعلى  قالقلو

. أرى وردتيأعروقي و يف روّتالّت َش, وعّشعلّي ًامخمّي رالذع بقي.ويعيون

 أفعل.  ذاما فوال أعر ,متوالّص ربدوال باملطر ًاسكونم هارالّن

 .فجائّي بشكٍل اجلرِح أمُل علّي , حّطنازلي تإىل بي وصلنا نإ ما

يف  جلمرا عاُنمل ويضيَع غيَبأن ت وشِك ىعل ارالّن كانت ظةحهذه الّل يف

 وشعرُت ,حمدودحدود الال يف معنوأ ,ما أزال وحدي شاردًا وكنتموقدي. 

 احلطب, إىل يدي متتّد واالنتظار. شردت بينما  عبّتبالربد واخلوف وال

تاهة. من هذه امل قيالوقت زاد قل مّدتق ماوكّل. انتبهيف املوقد دون أن  ترميهو

 طقطقِة لصوِت ُتأنص ورحتفؤادي.  أنعَش رتقاحمل احلطبرائحة  بيد أّن

 ,فءكبرية من الّد دفعًة سديج ىتلّقأفعل.  اذام أدريثانية. وال  ةمّر ارالّن

عابسة. قلت  ماءلّسا . وبقيْتفضاءال ق. وعَباخليمة بروائح عبقٍة ألِتوامت

 لنفسي:

 بقاياه. ه. وهذتاءالّش ىّلو لقد ـ

 لوردان: تقل

 املعركة. أرض مثل ـ

 . هارالّن ياءع االقادم من بقاي فيفالّش ّقحنو الّش هبصَر َد, ومَفنفن ـ

من  نسحِبامُل احلشِدبن  تِنباحث دانتتمّد يّنعي حدقتاجدوى,  بال

 اننري بل, حتت واًاربه أركض كتفيعلى  ةدقّي. البنأوغلوالبلقان عن 

 ارلّنبا لوٌءمم الفضاءاجلبهة.  جهات تلِفخم علينا من وسّيالّر اجليش مدافع
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 املاءمن  ًاأكوام فة, خمّلزارةتنهمر بغ مطار. األًابارد جّد قسوالّط. عبوالّر

من  مسيكة ةسدميّيكثافة  لًةفوقها, مشّك منّر يتاّل قعةالّرطول  لىع

بثقله علينا. ومن هذا  رمي, ويعيق حركتنا, ويابأقدامن يلتصق ذيالوحل اّل

. يحيرقص مع موج الّر والغيمترعد.  خراآل رفومن الّط ماءالّس ُقترب رفلّطا

. حرعلى الّس املخيُف هسحُر فيفيض ّويف اجل عبقانت املطراملاء و رائحةو

 ليتاخلوف يف خمّي رمسانوتوالبقاء, تاملو فكرتا تتنازعينبصعوبة.  سنتنّف

 رٍضأ فوق رقلّشحنو ا إلجبارّي, واالنزياح االقسرّي االنسحابخالل هذا 

وعرة, صلبة وغري  األرض. ةاملّر جربةوالّت احلياةوقائع  تنهشها, وحةمفت

 األشجار وجمرى األنهار.  ذوُعوج خوُرالّص هالمستوية, وثقيلة, تتخّل

 بكاِءو نوِدواجل ساء, حتت زعيق الّندمايق جرجُرأاحلشد,  اخرتقُت

إىل ذلك  وصلُت أن  إىل عثرِةبامُل ةالعسكرّي رقالِف اِتممّر ُتوعرب ,طفالاأل

 : جلّرال

 أوغلوا؟ ـ

 .هورّيصدره وعحك بصوته اجل إىل ينعّم

 .ععنا أصبحنا؟لقداهلل أين  عبد يا ظران ـ

  ك؟أجداد ىعل احلّق ـ

 اذا؟ومل ـ

منها  يخرجونس همداموا يعلمون أّن ام لقانالب واحتّلباهلل عليك, ملاذا ا ـ

 عادةالّسيغمرهم الفرح و معقولة, أْناحلالة  هذههل  ؟اًلعاج أم آجاًل

 ةفسّيالّن زميةاخليبة, واهل ياَلأذ ّر, وجنبننسح حنن نما, بيروروالّس

 ة؟والوجودّي



111 
 

 نقع من طولنا. كدنا ىحّت عحكنا

 :عييّن يف قحّد منخريه, ثّم من اهلواَء زفر

 ًاأو إنسان ًاجندّي املرء. ما أقسى أن يكون اهللعبد  يا طقّيكالمك من ـ

 القارس لربدثقل ا حتت والقلق واالعطراب اخلوُف يتنازعهمهزوم,  جيش يف

 ساءوالّن باألمتعة لةحّمامُل ناوأشار بيده, إىل عربات ,نظْرايأكل العظام.  ذياّل

 . بارزة ا, عظامهتعبة, ُمزيلةه خيوٌل ها, جتّرألطفالوا يوخوالّش

 على كتفي. هيَد ع. وع, فوقفُتوقف

 . قمتّزأ أكاد طفالاأل بكاءأمسع  عندما, يا عبد اهلل قتصّد هل

وقادتكم يف وقف  كمجيِش راعةوب شجاعُة نفعكمت عديبدو, مل ت ـ

على  طبقةامُل اشةالكّمك حأصب ذي, اّلعرمرمال وسّيزحف اجليش الّر

 .ا, البلقان وأوروّبغرب, والألناعول, ارقالّش نم لطنِةالّس

 كالقلب. فتحوا تل طّييّب, متساحمنكانوا  أجدادنا ؟قةاحلقي تريد ـ

 لى. أبقوا عتهمومّلعلى ترك دينهم  وهم. مل جيربًارارأح هاأهَل اوتركو لبالدا

 علوابهم أن يف ُراألجد انولغاتهم. باختصار. ك اداتهمعب ودوِر نائسهمك

 .بةملرّكهذه اهلزمية ا هنا. إىل إىل صلال ن ى, حّتًاشيئ

 صد؟؟؟تق ماذا ـ

 .نقياءإىل أتراك أ لوهمّوحي نأ ليهمع كان ـ

 وغلو؟هذا الكالم يا أ تقول تأن ـ

 ؟.هكذا اريُخالّت ليسأن نفعل ذلك؟ أ مينع الذي ماال؟  مَلو ـ

 . وغلويا أ هذه دعوة خطريٌة ـ
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, يبكي ويصرخ, أسالّر طأطئُممّنا,  يبقر عحوز رجٍل ُتصو جاء

 . عاثرال هحّظ كو, يشكلماتبال رفيه

. طفوليت وذاكرتي زرعيتوحقلي وم يتبي ورائي, شيٍء ّلتركت ك ـ

 جالالّرإىل  أشاريف بلغاريا. وأولئك, و عريوحا تارخيي, يأحالم ومربَط

, البوسنة يف أرعهم نم ًاخرجوا هرب ذين,اّلرناجوا إىل ميشون الذين ساءالّنو

 . األسود وبلغاريا اجلبلورومانيا و اهلرسكو

 سافاٍتم شينا. لقد ملبدنوا فسيف الّن لقشعريرةا ىتبعث عل املشاهد

, يقّيالكثرية, دون شعور حق تباملفاجآ ملوِء, املاحملموم جلّوا هذايف  لةطوي

 :وأعاف.املأساةهلذه  هايةن اكهن أّن

 .امّن إنساٍن ّيأ ينجَولن  أكيدبالّت

 زتانوقدماه مغرو نوسط الوحل والّط غلواحلشد, وقف أو وسط يف

االستغراب  وجهه مالمُح لىع ترتسم, ومالالّش وحن جهانتّت هوعينا فيه

ونريان  .حترتق قريبٍة وتشري إىل قريٍة األمامإىل  ّدمتت هبينما يّد ,هولوالّذ

 صةغائ الٍةخّي ُةوجبانبنا عرب .سوداأل خانبالّد نةملّو ماءالّس .فتوّقت مل املدافع

 :قالإىل األمام.  نهاواجلنود يدفعو ليف الوح

 .جالالّر ةمع بقّي هاْشندف التع ـ

 إليها. تّدمت يِد, ويانبهج إىل ركضت

 .يا عبد اهلل ياعّضبال شعرأ ـ

 :ًا, مستغرب, أّخلمةبك همهمُت

إن  ؟احلياة قيدعلى  نبقىأن  أمٌل أرجوك. ال يوجْد ّقاًلأوغلو, كن متع ـ

 ذلك؟. أليس كواجلوعالربد  االقذائف, سيحصدن ناصْدمل حت
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  .زبوطم ـ

 ماكنيف القصور, واأل يعيشونالذين  ,يايثةلّدا كأولئ يصنعها احلرب هاإّن ـ

يرمسون  ,حواملر هوة, وفناجن القاحوكوؤس الّر دفئةالّت , حتت ظّلرهةالفا

 نظْرا. هموأسر همنائألب املكانةو البامل تفظون, وحيألمثالنا ملوتا خطَط

, نساء ةركّيت وٍلمن أص اسمن الّن كثريبرفقتنا ال اليمنى. ديبي ُتوأشر

 أكثرخمتلفة.  اتمن قومّي نومسلمو ,الدةالو وحديثوصغار,  طفالوأ خوشيو

 .سيموت صفمن الّن

 مثالّد ركّيالّت اجلندّي ذلك. ًاعمتقّط, ًاحزينصفوت,  صوُت جاء

 .عةسريري يف القل رإىل جوا هسريُر انك لذي, األخالقا

 ملردوِدوالعالية ا اخلصبة, اسعةالّشاجلميلة,  راعياأل تلك اّنعاعت م ـ

 رتكهامرغمن, ن عهاوّد. سنالبلقانوأنهار  وسهول تفعاتيف هضاب ومر

 .يليف الّل صوصوالّل رقالّط اعقّط من ًاهرب

بالغة,  عوبةإىل األمام بص مهقد , ميّدوتالّص وحمبح جٌلر موتكّل

 حبشرجة:  سويتنّف

أراعينا  عأو نوّد ,إسطبالتنابيوتنا و مفاتيحنأخذ  ن, دون أبنهر ـ

 .باتهاّلوتق حلياةا وِةوقس منّز, من غدر اله. آساتيننابو

 .ّديف الّر دُتترّد

 ةرائح ملكانا لتخّلت. وعاٍل جبل اّفحو لىيسرتخي ع عٍزقطيع ما رأيت

 .نعشةامُل األشجار
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 لذهبا ائِكسب من ردودها, إذا كان مميلةتلك األراعي اجل فائدةما  ـ

 ألبقاركا اشياملو من لةاهلائعن األعداد  عدا, ومكملكبار ق هبيذ

 .؟والذرة عرِيوالّشالقمح  زارعوم األغناموالعجول و

 جمرى احلديث: رُتغّي ثّم

 .شأنهانتيجة ب إىلأستطيع أن أصل  وال اممنذ أّي كرٌةف قينتؤّر ـ

  هي؟ ام ـ

 يهايرتكز عل اليت طقاليت سنجتازها, واألنهار يف املنا جلبالسلسلة ا ـ

 .داءاألع

 ة؟املشكل نأي ـ

 دّييعرف الّس اخليل أّن يبدو سنقطعها؟كيف  شكلة؟أين امل كيف ـ

مثل  , رشيقٌةاحمٌة, كانت خيولكم جالبلدانفتحتم تلك  ما. عندبدالع من

 املاُء لهابّلبشعة. لقد  هاتوسحنا ابلةذ اوجوهه ّنإاليوم ف اّمأ ,بيعورود الّر

, يبدو مثل أسالّر ىدّل, ُمحلصانإىل ذلك ا نظْرا. متلّصوا جلوعوا لوحلوا

 .هاؤما جّف مهجورٍة طاحونة

هل أحببت  ليحنن فيه. قل  الذيهذا البؤس  نم ,هلراءدعين من هذا ا ـ

  قتهن؟, عشاتلبلغارّيا

 .لغربجهة ا التفَت

 وجاتهمز لب, أغالطنالّس سأِلا. ًاجّد يالتمج عمومبال بلقاننساء ال ـ

 .سوةالّن هؤالءأطفالكم من  أغلبو ,كمن هنا هاتهموأّم

إىل  يه, ورفع يدريبةغ ٍةستريّيه يف حالٍة وحلةامل ألرضعلى ا تعّز ركع

 :هسمَعأن ت ماءالّس يستجدي األعلى
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 . نانريانهم علي محَم فواأن خيّف وسللّر قْل رّب يا ـ

على وسع,  توحتنمف هيعين أيتحنو سبابة أوغلوا, فر ينظر بُتصّو

 :قال. ّيكّلشرود  الةح ويف ذيانحالة ه يف هكأّن

 ورائي.  تعال ـ

 . دميهعلى ق يقَف نأ جربناهأو ومحلناه إليه وصلنا, إىل أن ركضنا

 . ناارمشو لنكمَل هنا. متاسك  تبَق, استيقظ, ال ْتعّز ـ

 حالِة نم يقاظهإ يف اوالتناحم كّل تفلْح ملويندب. و ييصّل بقي. يرد مل

 . هتبأصا يتال نهياراال

 .ةبقّو هرنا, ناّن, اقرتب مانهحص لىعمن أ باطالّض أحد نارآ

منه.  ئدةفا ناكيعد ه . مليقكمطر ملوا. أكتميو وه. دعمكانه يف وهدع ـ

 . ىبّقما ت ىعل فظواأن حتا عليكم. عهنضّي ًاوقت ينالد ليس. لقد جّن

 ,فأرداه قتياًل عليه رصاصة أطلقو هحنو رأس هاَبوصّو تهبندقّيسحب  ثمَّ

طائلة  حتت لوراءإىل ا تفَتنل ال أن وأمرنا ,رضألا ىعل ًامرمّي ركهت ثّم

 . ةملسؤولّيا

 .قيمةمست وقفًةأوغلوا  وقف

 مناملشي.  تابعأن ن عليناو .هداءالّش جلميعو تلعّز اهلل اهلل, ليغفِر عبد ـ

 لَن, قافاتالعّراحلياة.  مع مدائ تواطٍؤ قامةعلى اجلسد إل اءاإلبق رورّيالّض

 لتهمهاأن ت بلق قدميةال بولاستان ةيف أزّق ّنأزوره تذلك عندما كن لي

 نلي الكثري م منقّد ةاجلندّيب التحق نأ وقبل اجلميل, منالّز ذلك يف ريانالّن

 . لعاملا يفستحدث  ليتا الغريبة ألحداثعن ا ةلفلكّيا صائحالّن

 . ةبّيالغر جلهةإىل ا جهمن اجلبهة ورحنا نّت اجلانب اهذ اتركن ثّم
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 ثةج ه. رأيتلنساعده جهناواّتناحيته,  لنا. هروًاأرع قطس ازحنالّن أحد

. على عجٍل وارتديته طَفاملع . أخذُتًاقّزمم ًامعطف يرتدي هّنأ هامدة. سعدُت

على  عيق كاد ى. عحك أوغلو حّتةّناجّلمن  عًةقط البالية رقاخِل ذهلي ه بدْت

 :اجلهورّي وبصوته. عليها حصلُت اليت قهلذه اخلر عبثّيال ملشهدمن ا فاهق

 هاّن. إهاب الحتفاظا لينا. عحفمن الّت عتربُت املعمعة ذهه يف خلرقا ىحّت ـ

لوحده, يرفع  ميتكّل الذي جلالّر لكذ إىل نظْرا. لبلقانمن ا قيةتّبامل وزناكن

 أّنترى  يا ل. هقلهع فقد, وّنُج هأّن عتقدأ. بةغري بطريقٍة علىاأل إىليديه 

 فاق؟اآل انغالقأم من هذا الربد و ؟هاب يناابتل يتال يبةوالّط احلزن بسببذلك 

 .ابن تّلاليت ح اهلزمية بسبب ـ

 نفسي: ثتّد, حجتيبينتأخذني و ألفكار, اشردت

 اتاملعنوّي. ةفسّي, االنهيارات الّنكئيبةال لوجوها يةاحملزن رؤ من ـ

 لبعضا وتفضيل ,أسللقنوط والي نودواجل اسّن. اندفاع الكثري من الرةدّممُلا

 لْتّواليت حت وجوههم .ذلك ل, تقوئرةالغا العيون جرعلى احلياة. حما تاملو

. ري, مومياء. اهللوسات اليت تصيب الكثبشٍرإىل أشباه  لواّو. حتىإىل دم

 لوحدهم مونيتكّل هم, أّنجلنودا نم لكثريل حيدثباخلواء.  حساساإل

 ةجّث حلَم أونفسه  براز كلأ عض. والبعاٍل بصوٍت عجيبة ريبةغ أحاديَث

. تفكريه يغلقبالعقل و هاصَلاإلنسان تو يفقدصعبة,  ةحال جلوع. افنةع

 وجّف سادواخلوف. حنلت األج فقةّشال تثري جالّرال جوهو شاهدم أصبحت

مع  ومّيالي راعنا. وبدأ صامخالل بضعة أّي رجاجللد من اخلا َبوتصّل هاوُدع

 ةوالقومّي الوطن ىلإ نتماءباال واإلحساس اجلبهة, كثري. نسي اللبقاءا

جوعنا.  تسّد , ولقمٍةالربد تقينا ٍبتبحث عن ثيا نانفوُس توراح ,ينّدوال
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إىل  هوتدفع الوهممن حضن  شله, تنتنسانلإل ٍضمرّو خريالقاسية هي  ياةاحل

 .لقلقةا سئلةألا طرِح

 :وأعفُت

 ارناألقد سيرتكنا وسّياجليش الّر أّن عتقدأ, وال حّل أّي امناأم ليس

لنا إال أن  يسل ا. هلذاويشرتي بن يبيعأو  سيذحبنا هأّن اإّمما إذا حاصرنا. في

 هاحوارّيو داتهاوجا تهابن أزّق وخنتفي لطنةإىل عفاف الّس لنصَل نسرَع

 نأ لنا نكا ما, ةاحلقيق يف. قدميةال ةّفالّضيف  مكاٌن نامل يعد ل ,ةالقدمي

 ائسنوالب لفقراءوا نلفالحا كواخوأ عرباِت, ونرتك الرادكاجل نهرَب

 فوق رؤوسهم.  قطوتس ,ريانالّن يهاتشتعل ف

 :ةيدي بقّو بضةق امُلس مسك

 . ذلك اجلندّي إىل نظْرااهلل,  دعب ـ

, ألرضا لىع سقطلت وينتظرها, اهلواء يف تهبندقّي يرمي مأحده رأيت

عليه.  مسيطرٌة سترييااهل من لة. وحاًاوباكي ًا.يصرخ نادبمراأل ركّري ثّم

 .مكّليستطيع أن يت ال هأّن , بيَدلغةبا ٍةيف فمه بصعوب هلساَن َكأن حيّر اولحي

 . حنو رأسه وأطلق رصاصة بهوصّو هتهافّو مسك ثّم

 .عبوالّت عياءاإل نأن سقط م إىلالوقت,  طوال يدندن بقي آخر وجندّي

 دشهم ىعل رتسّمعيين ت أّن َد, بيبوّيأ حبناٍن أسهعلى ر ّتمنه ورّب قرتبُتا

يف  هوكأّن ,ًاصامت ينظر إلّي كانطازج.  وعليها بقع دٍم قةممّز سرتتهآخر, 

الذابلتن  تيه. وعلى وجنلعمقيف ا رغائ جرٌح لي بان, الياقة زحُتأ. بوبةغي

 قّر, معاملنتفضة حراءمثل رمال الّص صفُرأ ه. لون وجهدمالِقغارق يف  زٌنح

 . بامللح والغبار اجلاّف
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 يأغان, يّنيغ ىمض ثّم ,ًاناعم وتهمعه, جاء ص باحلديث هممت عندما

 قلت له: .أن سقط على األرض ىلحزينة إ ةولكلورّيف

 . يا أخي رببالّص ليناع ـ

من قميصه  بقماش جلرَحا دعّم, ألسرتته أزراَر أفّك نأ وهممت

 .  اخليالّد

 هايةلّنا انتظار يف. أنا يأمام ملوتأرى ا ينوشأنك. إّن ذهْبافات الوقت.  ـ

 . للبوسفور ةرقّيالّش دوداحّل أرَض تصلو يا صديقي. أريد منك أن متشَي

أركض  ورحت القهر, ًاعذب, مستًابغر, مستحاملذبو ريكالّط تركته

 أزفرأرفع رأسي إىل األعلى و ,عدانالّس وأ كاجملنون, محمال دون بوجٍه

 أقّيأت ختونين, اليتعن أنفاسي  أحبث, أن حاولتيف الفضاء.  عمقب واءاهل

 .جملانّيرائحة املوت والوجع ا

 ؟ًاجّد عاٍل بصوٍتأوغلو يصرخ  صوتعلى  استيقظُت

 أنت؟ أين, اهللاهلل.. عبد  بدع ـ

 صوَت ععّي تها, صوامّنبالقرب  فٍعمد قذيفة سقطْت, عليه رّدأ أن قبل

 ةوثالث امرأة ْتقتلو ,امّن القريبة األشجار جمموعَة ترقأح رها, ونالوأوغ

 .دّيوجن الأطف

 :ريانالّن صدرم إىل يلتفْت مل, وبسرعة ًاكضرا ّيإل جاء

. والربد حياصرنا ليلما بعد منتصف ال إىل أن ميتّد أوشك الليلو ,ساننع أنا ـ

أعد  . ملًايبقر ار. سأنهالستمرارمل يعد يقوى على ا جسدي. مكان من كّل

. اسرتنسقف ي أو بيكشبا ال, أبواب ال. العاثر حلظنا. يا شيوامل عبالّت حتملأ

 . أخاف أن أقَعالبقاء جسمسكونة بها عظامنا. وحيميناحنن عراة, ال شيء 
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والذئاب  ربانالغ تأكلين. أخاف أن ترتكين وتهرب. سعبوالّت دمن الرب

 .ائعةاجل

 . زيرالغ طِروامل املعتِم يللّلعاع يف جلج ا ذيوجهي ال يف قوحّد ةبشّد تثاءب

ال نهاية  ألرض! وارفهأع ال ين. إّنءالفنا ّدح إىل مغموٌر كانامل أّن أحّس

 . باببالّض ٍأمعّب فضاٍء ىعل متتّدهلا, 

 البكاء: وأثناء

هل  أساة؟هلذه امل هكذا؟ هل من نهايٍة بقىمتى ن إىلاهلل,  عبد

 ؟ملشيا عِةجسدي يف متاب خانيناألرض و على عُتوق ذاإ رتكينست

 فتتخّل نأ دمبجّر فيايفيف هذه ال سأترككمعك.  ًاصرحي سأكون ـ

. نتشلكأأن  ستطيعأ. ال ًاواقف ىأن تبق عليك. كذاه احلياة. كبعن الّر

ال  ة؟جّث حيمَلمثلي أن  عاجز رجٍلل كيف. َك, حتِمعنك ْعتداف مل لطنةالّس

 تغلَقأن  لقب استانبول إىل أن أصَل علّيهكذا وقت.  مثليف  حالملأل انمك

 . هاأبواَب

ذلك  ومنذ. ًاقفوا منالّز ىأن يبق باألوهام ناأنفس ينامّن لقد. تانبولاس ـ

 . ًاأموات عشناالوقت 

 ؟فاعلن مكنت ماذا ـ

 .ماماأل ىلاهلرب إ ابعةمت لينا. عشيءال  ـ

 : هل ت, قلمإىل األفق املعت رأنظ بقيت

 .ظرناينت ملأ ةمّثقدرنا,  هإّن ـ

 نأ ندو ماءلّسا محةحتت ر لفناخ رحىاجل ركنااالنسحاب, ت وخالل

أخرى  بة. ندملوتىمن الوقت لدفن ا سٌعمّتيكن لدينا  مل. عاجلتهمعلى م جنرَؤ
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, ابداتاملك زتين. غيمالقد طَم. وتابعنا الّلوصدري قليبيف  كجرٍح ْتقَيب

 مواقعنا عن فاعالّد يف شلناف ناأّن املعركةأثناء  شعرت. ًاحلقي ناشف يوبق

 أثناء الكثرُي صيبوأ ,منّزلمن ا ويلةط رتٍةفيها لف تمركزينم االيت كّن

صفوفنا  يف غلغلواوت اتناوحد واعندما دّك نال ةاجأمف كانت وقد ,كذل

نستطع  مل عددهممن بالدهم. لكثرة  االبلغار لطردن ائرينالّث ِةمبساعد

, املطلق لعنَف. مارسنا اتانبولمن اس اإلمداداتب قادُةال . طالَبليهمع لقضاءا

يف  ورةالّث لىع ضاءنفسه للق اجليُش زجّه الوقت, عندما عضلب وسيطرنا

 .اقرتبوا اإذ ربالّص صّدل نيش ةمدين حنو ندفعنا. األسودا واجلبل ربلّصا

. فيها جديُي رقيعلّتا ْديع ملالقربة املثقوبة, ثل, ماهل رثىُي الٍةيف ح حنن

 ل, صربيا واجلببلغاريا, واهلرسك البوسنة, باالستقالل طالبُي هكّل البلقان

 سود. األ

 : عودمس سؤاُل فاجأني

 ورة؟ّثعادوا لل هم, ألّنببالّس هم ربلّصا ناملتمّردو ـ

 :هَمكال دأوغلو ليؤّك لتدّخ

إىل  اعندما انتقلن ىحّت ألسودواجلبل ا ربّصال وارث صّد عنستط ـلم

إىل البحار  لوصولا وسالّر أمنيُة, قةاحلقي يف. امن موراو اليسرى ةّفالّض

. دمّرالّت لىع اسالّن ريضحت ربع هلم احنةالّس لفرصةا تاءهلذا ج ,افئةالّد

, بدأت انيامن روم القرببلغاريا ب ال, مشنةبلف ينة.من مدحُلاملصا تشابكِت

. ترنوه ينةمد وا. واحتّلجتيازها وسالّر تطاع. اسانوبعلى شواطئ الّد ُباحلر

, واهلرسك البوسنة من ناملتمّردو وسجانب الّر . كان, إىلنيكوبليومدينة 

, بلغار عنمتطّوعن  فضاًل ,نيااألسود وروما جلبلوا ربالّص إىل اإلعافةب
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 اليتللبلقان  ةبلّياجل ضائق, املوجورك حتلواافلندية.  ةروسّي كتيبةو

 اجلهات, كّل من وسالّر نابلفنه حاصَر دينة. ويف مشيبكاملضيق  وصلتهمأ

 ايةالّر عاالستسالم ورف الإ الن يبق. مل مستحياًل يناإل ملدِدا صولوصار و

 . ًانفع جيِد مل الحالّس ناوإلقاؤ ,على ذلك عالمًة البيضاء

 قارص.  طتسق لطنةالّس شرق ,ناعولويف األ ـ

 :سهرأ أوغلو رفع

 كيف. لعداءا وناصبونا, ااجلميع بن غدر. لقد سودأ قليب برقٌع ـ

 لجالّث ندُف. وجلسدوا وحّروال القلب لىتثقل ع اليت األرض هذه وقف سنستمّر

أمالكهم  اسالّن غلبأ ركفوقه. لقد ت شي, وصعوبة املفتوّقت ال واملطر

 .اعيف هذه البق هموبيوت

 . همعن لتّوحت دقائق بضِع, ولدونوّعيت وَداجلن ُت, رأياحلشد ويف

 : دًاتوّعم طباالّض أحُد ال, قوانألا اتفو بعد, ناآل

 َليقت أن, عليه ماملعّظ طانلللّس شرف, وحّب ةذّر جههيف و ندّيج كّل ـ

.  سواء كان اجمللجلة, هزميتنا ذّلامُل بناانسحا يقيف طر يصادفهمن  كّل

 وسأذيق نراه, ما كّل روندّم حنرق أن لينا. وعشجرة وأ ًاإنسان وأ ًاانحيو

. لقتلا ذِةل نم مأعظ ٍةفما من لّذ ,صنوف الذّل كّل بلغارال دينتمّرامل هؤالء

  .ةثمانّيالع ةطورّيامرباإلوثورتهم على  دهممتّر نمث وسيدفعون

 يف ل. نعّجًاكثري ذاه دث. حعبوالّت عاسالّن ةشّد من ينيهسلو ع غمضأ

 نتصفم يفرجال  جمموعةالبلقان دون عودة. جبانيب,  نم جناطريق خرو

, عليها جمموعة مّرلت ًاريقط ون, يشّقيديهمبأ قيلةث ربًةع جرونالعمر جير

 على كتف سلو.  املستند اجلندّي. بكى نساءأطفال و
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 قرحة. ّيمن األمل. لد فجرتن معدتي اد. تكجائعأنا  ـ

. لقد وياخلا كبها جوف امأل, رضاأل من. التقطها شباقة حشي امضْغ ـ

 . امقبل بضعة أّي ًاريكث علناهاف

 ّيالفوعو املشيخالل  لقلقوا وفاخل ناّفول ,لناااللتفات حو أكثرنا

 .نيوهّز لكتفثوبي عند ا فردة سليمان سَكالبارد. م يلأثناء هجوع الّل

 ّيأ ناولن يدري ب لغريبةهذه األرض ا نا. ستبتلعهللا ديا عب هنا سنموت ـ

 يأكلوننا. سفوقنا مون, حيّوجلوارحا , رأيُتاملنصرم باحالّص يف. ئنكا

اآلية  تلوُت ين. هل تعلم أّندتجّعامل املكانعلى سطح هذا  ثورةكالفطائس املن

أرض  نفس بأّي يوما تدر ًاغد سبتك اذانفس م ريالكرمية: / وما تد

والربد واجلوع  عبّتوال البؤس ذاهل نهاية كهنا ن, لن يكوبدومتوت/. ي

 .إىل استانبول صولناو بلق مأوالّظ

 :وسألين

 أخرق.  فتصّر ذاه ج؟نتائ أوتنازلنا بال مثن  ـ

 .احلياة دعلى قي بقينا ناأّن احلّظ سنح ومن, ائع. من الّراحلرب هاإّن ـ

 :بعمقوزفرت اهلواء من فمي  ,لهقد أرخى سدو يلالّل ان, وكدُتوتنّه

 !بّيلّطا ذلك اجلندّي اس؟عّب لقا اذاهل تعلم م ـ

 ماذا؟ ـ

 م. علوعامرتهاهذه األرض  فيها أسياٌد االيت كّن امألّيا كتل تمض ـ

 : ًاهمس م, تكّلمعنى اهل كني مل كلماته وقتها أّن

 . سعادين ُدجمّر ناأّن لنا ن, تبّيليوما اأّم ,هيوالّن ألمرا صحابأ اّنك
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 ميدح اعةلّسا ذهه ى. حّتدميةالق دتهلعا ًاخملص قيأوغلو, ب أّن بيَد

 .اريخالّت

 ّرمي ًامانّيعث ًاجندّي رىكان ي ندمارأسه ع رفَعكائن أن ي جيرؤ أّي مل ـ

 منه. لقرببا

 :قلت

 اهلاوية. وحن ًا, نزوعةاتّيذ , كانت تصفيةحظةتلك الّل ـ

 ين؟تع ذاما ـ

 معنا: ينالفاّر اس, قلت للّنريقالّط يف

يكتفي  ولن ,هايةالّنمداها إىل  تأخذبعد أن  الإ فتتوّق لن احلرب ـ

املدى  إىل ااملوت ودفعه ةشهو شباعبعد إ إال, فوّقالّت يف واملهزوم نتصرامل

 .  ىاألقص

باملاء والوحل.  ًاغمتمّر, األرض لىبعيد, أوغلو ع من , حملُتفجأة

, مل يأبْه هأّن , بيَدهكتفي, وأوقفه على قدمي ىعل لهأن أسنده, أمح حاولت

 : ًابعيد دفعين

 . فسين ىعل العتماد. أنا مقاتل, أستطيع ادعين ـ

, اريخيف الّت ٍفاراحن وأأس اهّن. إوارد ةدعارة. لّف وكُر وغلوأ يا احلرب ـ

 الفحول, لممّث هاّنمرتاح. إ مرٍيبض وتونع املقاتلن ميمجي ّنفيها أ ماوأقسى 

 . دَّياِيثُةوال اروالفّج

املؤمل,  ى. يف ذلك املدغةبال صعوبة, ندفع أقدامنا بسرينا تابعنا

 :قلُتلفائف,  ثالَث أشعلُتو انّخلّدعلبة ا أخرجُت

 . ريناس ابعونت منتكّل ونا. ودعنوا, دّخد, مسعوأوغلو ـ
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 ومضينا. لبارودورائحة ا لوديانببخار ا انهخااختلط د ىحّت اهمنّج ورحنا

 ارلّنا لسنةونشاهد أ بعيد, من ةالقادم تانفجاراالألصوات  معالّس صيغن

صفحات  لىع انتزد ائق. واحلرنوفاأل تزكُم واظالّش ائحةتلتهم الغابات. ر

 هذه لتّونهاية. وح وال ايةبد لهطريقنا الذي مل يكن  نتلّو ليتاخلرائط ا

 . عبالّر همأن خنق دإىل فئران بع لواحتّو باطلّضسوداء. وا ٍبوإىل ند قاعالب

الكثري من  بيننا. رييف الّس ًاإعافّي ًاأبذل جهد كنت, وقاتاأل لكت يف

, ابلبالّن احلابلوصغارهم. اختلط  ادةالّس, كبار ينّدال رجاِلو يوخالّش

 ادلقّوعوذين, اخلدم با, واألبطال باملشصوصبالّل ياشنالّن صحابأوتداخل 

 اتهمكانوا يكسبون من ثرثر نالذي اظباملنتصرين. وبعض الوّع نملهزومووا, 

 ىلإ تفّت, الليلةيف عقلي فكرة ج رْت, خطرتاجلوفاء. رفعت رأسي ونظ

 املاشي إىل جواري:

 التنا؟أوصمان, إىل أين ستفضي ختّي ـ

 , قال:ذعةال , وبسخريٍةعاٍل بصوٍت عحك

 بعض. الحرةالّس ءهؤال اسأْل .انوالفنج الالف احيّتمن ف ريبيننا الكث ـ

اليت  ريقالّط طخطو رفةمع لىع اّنوالوقت ليدّل اليضربون باملندل طو هممن

 ..ريقالّط يةتفضي إىل نها

 سألين أمحد أوغلو: ةغّر نح على

 ة؟خدمتك اإللزامّي ضيتق نتأين ك ـ

 بلغاريا, بلوفديف. يف ـ

 ك؟فراغك هنا وقَت تقضي كنتكيف  ـ
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ببعض  منها, ألنعَم ربأله الفرَص نحتّيأ كنُت يأّن , بيَدةالثكن يف ـ

, أنا وزمالئي من ل. يغمرني الفرح عندما كنت أنزجيجالّضو خبالّص

, نقفز فوق العديد من العميقة وديانال نم الكثري ربالقلعة, الثكنة. نع

 افريزقزقة العص قة, برفهلاوجال جبماهلا ةّيرّبأصدقاء ال أن نصبَح إىل اراألسو

الذي  ريقأن نصل إىل الّط ىلإ عناعوالّن عشاباأل ورائحة واقيالّس يروخر

 ٍب, املدينة كمركأةاملر تقطن, حيث ديف, بلوفجلميلا واديال ىليفضي إ

 , ومنرُحلنااليت تكّب ةوتينّيالّر قوس. نضحك من الّطراألزها وقف عائٍم

 . هب دناقّي ي, الذيشمن القيد, اجل ارنلتحّر

. ارواألنه هولّسحياتي, برفقة ال يفالعذبة  اعاتالّس نذلك اهلرب م عتربأ

 هائعومن  نهَلأل . أفتحهما على وسٍعاخلجولة مسللّش كانعيناي تضح

 . يقالرب بعَض

 هابيوَت لّمأوأت تهايف شوارعها وأزّق أمشي, فديفأصل إىل بلو عندما

 من زهٍر رأٍةإنسان. أحلم بالورد, بام ين. إّنةّيواحلّر عادةّسبال شعر, أهااَسون

ما, يف زاوية, خلف جدار, داخل بيت. وعندما  ركٍن يف بئةتوحشيش, خم

 أن أشبع. إىل اهلامج شهِدمعلى  ينايع رمن أمامي تتسّم إحداهّن متّر

 !األملحتلم باملرأة؟ تقوهلا حبضور هذا  ـ

. صبعهإأو  فيها شفتيِه كاليت حيّر حظةالّل نذم جلالّرهاجس  رأةامل ـ

يف حلظة  ىحّت راخالّص َفيتوّق لن. راخللّص دفعهاجلسد وي غمرما ي شيٌء

 اخلازوق. ىوععه عل

 :اخبلّصا حكقفاه من الّض لىكاد يقع ع ىأوغلو حّت قهقه

 ري؟الّستواصل  نتمعك. هل ك حأمز كنت ـ
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 يف . املشُييتدهش ثريي ٍءشي كّلو ,اماألّي تلكيف  ًاكثري مأحل كنت

 ,قراءوالف سطاءالب اسللّن غريةالّص التاحمل رؤيةو عتبّضال, فشوارع بلوفدي

 ,اليدوّي ولالّن ىاليت تدار عل ة, حمالت األقمشة احمللّياخنالّس اخلبز انأفر

, أدوات رشوالف ةاألسّر صنِع ورُش, املشوّي ارالفّخ عصن املمع

ملالعق ودنان اخلمر كا نديانمن خشب اجلوز والّس ةاالستخدامات املنزلّي

, روقةاحمل الالعّم وجوه .اخلنازيرو لوالعجو ناماألغ عالفأاملاء و وزقاق

 اكوشالّش علىاليت تقبض  األيدي. رق, ثيابهم الّزسقةحركاتهم املتنا

الورش  ليف داخ شتعلامل ارالّن كور. ندانّسعلى ال تسند اليتواألخرى 

مسريي  أكمَلقبل أن  منالّز من ةّد, مًاواقف بقى. أارالشّح أثرمن  وداءالّس

 مزروعات ح. أرى كيف تسرهولالّس أطراف لىوع لوديانا , بنوابيفوق الّر

 مإىل مطع جكنت أتعب أعّر عندما.فاصولياءوذرة و من قمٍح الحنالف

 خانلّدوا ارّحالّش من ونّلسوداء ال , جدرانه كورقٍةألبعاد, مستطيل اصغري

, نوافذه صغرية اطئو هون يف وسطه. سقفاملنبعث من الكانون املرك

 ًاعلعمل ًاوّيق وتالّص ديرتّد اءات. يف بعض املسسللتنّف زمالال اءاهلو ميّر كادبال

 عبارد م لنٍب ةّيزبد طلبأ ىّتأجلس ح نإ ما. ذيذل هطعاَم , بيد أّناحلضورمن 

كباب , الياملشاو يينكثرية تغر حيانًا. وأبانخالّس ناتومعّجاخليار بالثوم, 

وبعض  نواحلرفّي الالعّم لتقىُماملطعم  هذاوالكفتة.  حمالّل سياخأ أو

إىل  عافةباإل واجنهمبعض منتوجاتهم أو د لبيِع يفلّرالفالحن القادمن من ا

ويقوم  ,بائنالّزب ًاغاّص ماملطع كوناألوقات ي بمن أمثالي. وأغل داجلنو عضب

ورائحة  سوالتنّف فائفدخان الّلب ويعّج ,بلفنةمن  رّيبلغا رجٌل متهعلى خد

 العالية.  باألصوات غّص, ويلةالثياب املبّل
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 ربذاته بالق املكان ي. أحجز لنفسبائنالّز ول, قبل وصًااكرإليه ب أذهب

 مسَعاملصطبة أل نم لقربللكانون با وازيامل رقّيالّش كنّرال , يفافذةمن الّن

عن الورد  يغّن. يعذبيدندن بصوته ال كوفجو الغجرّي يغّنللعازف وامل

الغنم  اعير , برفقِةالغادولكا ةالوترّي بآلته لفراقوا ةوالبحر والغرب بالواجل

 وامتهَن الغنمو عَيلّرا عالذي وّد عجوزال جلالّر. ذلك ايّنآلة ال لىع ورتيود

 . كتالّن قوإطال لغناءوا العزَف

 حتميهادينة, وحتيط بامل ليتواجلبال ا اللبالّت ينظر عمّت, أًاخّيمسرت كنت

 ومانّيّرال ُجملدّرا كئقصرية من املطعم يّت بعدٍة, وعلى مياحالّرو لعواصفمن ا

من  قريب ريصغ . وديٌراجلميلةوكتاباته ومتاثيله  بنقوشه, الليف حضن الّت

 . رابهحم أحشاء فوق قةاملعّل ةالذهبّي هبأجراِس انةاحل

. هذا احلديث . أكملاهلليا عبد  يٌلمج ك.. مجيل. كالممجيل ـ

 .زميةواهل عبّتسينسينا ال

 الحنالف أغلِبكحال  قة, ممّزةبثياب رّث رجٌل اقرتب, اتاملّر إحدى ـ

دخانها  لقويط فافةل ن, وراح يدّخيّنم القربب ًا, وحجز لنفسه مقعدلغارالب

 أومنذ شهور  مل يغتسْل ه, كأّنةكريه حةتنبعث منه رائ نتيف احلانة. كا

, مهٍلعلى  هحيتسي وراح ًابيذن طلببال مأوى.  أو رقاتوالّط وارعلّشا يُقرف هّنأ

 يبةالقرون الوسطى. ونظراته ال ختلو من اهل نم ارٌسف ه, وكأّنبوقار

 نومتّععاد  ثّم أدار وجهه, ثّم ٍنبتمّعيف مالحمي  قوحّد إلّي التفَت. اجلاللو

نبيذه  وجرَع خلشيّبا هأَسك سَكم ثّم ,ئلةاألس فويف عينيه آال ,يف وجهي

 واحدة.  فعًةد

 ضورهوح يبة, بهيئته الغرلغرباء, كحال مجيع اًاستوّج, مبهأراق كنُت
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 ما, عندنباليق ّكقطع الّش ا. وسرعان مبكة, املراملرتابة ونظراته اغيالّط

 طاوليت. نم واقرتب هّيأخذ كرس

 معك؟ سلي باجللو محهل تس ـ

الذي  انيف املك لَسجت أن , ميكنك. املكان عاّمعةوالّس حبالّر ىعل ـ

 .غبوتر دتري

, ًامندفع ك. رأيتانٌعم ديكليس ل . إذًاثنتحّدمعك,  لوسأريد اجل ـ

 .  إليكاحلماس  نيّدفش

 سليمة:  ةغارّيبل قال بلغٍة عندما وقلقيخماويف  دّدب سؤااًل ّيعل وطرح

 ف؟صوت العندليب جوكو هل حتّب ـ

 العزيزمدفع, جبل عبد  أّميأخذني إىل  ه. إّنقةوالّر العذوبةصوته يف غاية  ـ

 واجلمالواجلنون  بابّش, الهلوالّس العشبو والباديةوالفرات  اخلابور نهرو

 ائحة. صوت ميتزج برهافأوِد حلياةا حرارة وصاليأيف  بّث. يعشقوال يشوالّط

 .وروالّن ماءالّس اآلهلة يف قدإىل مر ريأط ي. عندما يغّنالغربةو رابالّت

 !شاعٌر كيبدو أّن ـ

واملطر  بيعةبرائحة الّط ختلط, املقّي, الّنرّطاملع وتالّص لست بشاعر. أحّب ـ

 .بابلّضوالغابات وا

 سابقة به؟ معرفةهل لك  ـ

 .ال ـ

 ةبقّي نظر لفَت ىحّت قاعةال قهقهته مأل وت. صهذبانت نواج ىحّت عحك

 ئحة جسده,املختلطة برا ةالقوّي مرةاخل رائحةمنه أكثر,  وفاحت ,بائنالّز

 لعّد . ثّمراملعَش َب, وطّيًاكان لطيف هأّن , بيّدزةّزمق رةمنّف ةقوّي عحْتأف
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 :ال, وقثانية ةمّر سهأك مألجلسته و

, ًاادقّو ان. كبابهيف ش ًاييكن مغّن ملو ,تظّن اكم ًارّيليس غج جوكوف ـ

 اليت اسعةلّشاليمنى إىل األراعي ا بيده ار. وأشنظْرا. هللوال خياف ا خيجلال 

 ىتوّلوي بلوفديفأغلب أراعي  على وز, حيًاكانت له, منتفع احتت نظرن تقع

 تكانورجاله. هلذا  لطاننفسه يف خدمة الّس ععوإدارتها. لقد و تهاولّيمسؤ

 قتهمنه لعال ختافتهابه و اسوحشم. والّن دٌموجاه, وخ ومال قصوٌر ديهل

 الوطيدة مع احلاكم. 

 ا من تقصده؟هذ ؟كمال بك تشكيلي اكماحل ـ

 بن ةخفّي ةعلى عالق َرهذا اجلوكوف. تسّت وثدّي هّنإ, بصراحةنعم.  ـ

, وخرجا منمن الّز يلةطو ةمّدكمال,  كيليتش نّيالعثما احلاكمو هزوجِت

احلسابات  رجُل هّن. إزالنوالغ البّط وصيد ربدةوالع هركثرية للّس اتمّر ًامع

 اللعّموا فالحنكاهل ال لىع ائبراحلكومة. لقد أثقل الّض اد, قّونيئةالّد

 ةعاّم مأما ةاملركزّي احةمنهم يف الّس الكثرَي, وجلد بسطاءال نحلرفّيوا

 ملن ثحيد ما همأعين وأطفاهلم ليشاهدوا بأّم حاياالّض ساَءوجلب ن ,اسالّن

 . تهوسطو إرادتهوخيالف  أيتجّر

 سَخّتامل هكّم رمّر ّمث ,مالةّثال ىحّت كأسهوجرع  ثانية, ةمكانه مّر لعّد

 وأعاف: اقوالبص مراخل اذورذ عاببقايا الّل ومسحفوق فمه, 

هالل  ندع إىل قصرِه خوللّداحملتاجات, ل ساءالّنمن  ثرَيباملال, الك وأغوى

 قصلّرعلى ا سوةالّن لكوجيرب ت ,املرحوالعربدة و كرحفالت الّس وتبدأ. يلّلال

. الكبار باطوالّض احلاكم ضورحب ارياٍتع ,والقناديل موعحتت ظالل الّش

 نهاية. ويف لغادولكاا آلةعلى  فويعز رقصوي ييغّن هّنإف ,عذٌبصوته  وألّن
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 من بإشارٍة خمدعهإىل  سوةالّن تلك حدىإ بطعا كّل طيتأّب اجرةف يلٍةل كّل

 . الفاجر

 ايةحتت ر ًاويمنض يبقىأن  نذَلال هذا حمتن ذةّلبال العامرة ياليلّلا تلك كانت

ويصبح حاكم  داجمل ببلوغ ّيّرّسال حلمهيف حتقيق  ماًلأ ,يةرطواإلمربا

 املدينة.

 ٌتاو, وأصتهتّز أصناجصاخب,  ٌبموك مّر, اعشةالّر حظاتهذه الّل يف

 . عتقر وأحلاٌن, تدّق طبول, وناغمتت

 خرتقا شعاع. ارعلّش, وخرجنا إىل اوتلّصا مصدر إىل مورأنا واملخ التفتنا

 :ثملعمت ٍت, بادرته بصواجلموع

 ما هذا؟  ـ

 .اجلمالحنو  استدار

 للجمال ّنهأنفس ينذرن الفتيات,م. يف هذا اليوبيعالّر موكب مهرجان ـ

 صاتاقص بسهّنعلى مال يضعن. ملاءا لوزال ماءالّس لنب عنيتبّض. لبهاءوا

 حتفّتو األمِل هِرلّش نيغّن. جدد, رمز الّترآذا لشهِر ن, يرمزءوبيضا محراء

 حللِب نّنويغ وميرحن بكَن. يدبيعالّر وبدِء تاءالّش ايةبنه اًلاحتفا, هرالّز

 .فوسيف الّن عادةوالّس ربكةوال ةّحالّص , ولتحّلواألغناماألبقار 

 .حلياةشهقة ا نم مةاهلدايا القاد ههلذ أرقصأكاد  ـ

يف  قُتدّق, املخمور جلإىل الّر التفّت, طاوالتنا إىلعدنا  عندما

 وفضوٌل, الكالم كهتمّلي ,شعرُتيف احلديث.  هلباقت, المه, كمالحمه

 بادرني بسؤال: ذايف معرفيت, هل غريب
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. تصرخ ككأّن تبدو كأّن . أنت صامت بيّدضةغام ةقّو راتكنظ يف أرى ـ

 أنت؟ نمن أي

 لسانيل رخيتأ, هلذا سئلةكبري من األ من رأسي كّم قتدّف. أكذْب مل

 مسالّش نهع تغيبن مكان ال بعيدة, م بالدمن  ين, إّنثتهحّداملرساة, 

 . ماءوالّس

هنا يف  ووععين, كهنا عهاوع ده. القدر وحنيكال تع يبالد مارّب ـ

 .دكمبال

, وكانت الكثري غهودما لهيف عق راخلم لفع ماعديدة ورّب اتمّر هرأَس هّز

 يداه ترجتفان, قال:

 ممقي دجمّن أنت. ابك إىل هن ْتجاء منالّز سوةق وأّن غريب, كأّن لم, أعأعلم ـ

 ة؟يف القلع

 كمال بك. يتشكيل اكماحل شرافإ حتتنعم.  ـ

 ا؟طبيعّي اك. أربعونكيكون  هللا ـ

 تىم أعرف. ال لقلقوا اخلوفدائم  أناقال لك ذلك؟  من. ًالست طبيعّي ـ

 وذ هأّنكمال,  تشمع كيلي شكلتنا. مبيبا ويدّك وتهمن غف املوُت ينهض

 هانةبامل ميقع حساٌسإ ولديه ,أثرلّتوا بسريع التقّل ,عجيب سوداوّي زاٍجم

 .خرينيف اآل ّنوالّظ ّكالّش ثرُيوك يغلب عليه احلزن والقنوط واليأس, .والذّل

 فهتصّر قارن, ألكمن أمسعأن  . أحّبديثكح كمْل. أعرفه.. أرفهأع ـ

صديق.  زيارةإىل صوفيا ل املاعي العاَم افرتس قد. لابقالّس يف هأعرفه عن امب

على  تهمقدر , عدَمنهم اسالّن خوَف أّن َد, بيعنه كثرية شياَءأ مسعُت
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بلغاريا وبلوفديف  يفحدثت  يتاّل ألشياءا منالكثري  ىعل م, عّتحةاملصار

 .يءّشال تنريني بعَض ما. رّبحديدبالّت

 رةمن مؤّخ جختر بيضٍة كّل. اسّنعلى ال لةثقي رائب, الّضعلمأنت ت ـ

 لطانللّس بيذه استعب الّن ثلثو ,لطانّسلا اءنصفه يف إهر يصّب اجنالّد

 ون. يقطعةوالفعولّي خرةبأعمال الّس القيامعلى  الفالحن ربونجي ورجاله

يف  تدفئتهمل احلطَب زونّهجي .دينّناجمل أو باطاملساكن للّض ناءلب ألشجاَرا

 حفالّلو ات, والبطانّيعاءةلإل موعالّش نيصنع سوةالّن عض. وبتاءّشال

 .بلوفديفهي  هذه. راشفّشوال ئدوالوسا

املعتم, قال  يللّلا لكالكور يف ذ كقرِص هوجَه ن, باضيفيم ابتسم

 : هلادئبصوته ا

 عن استانبول.  متتكّل ظننتَك ـ

 تشابه.  هناكآه, يبدو,  ـ

 :تناملرتبكعينيه  ًافضخا ضيفيم تنحنَح

 .يءش كّل ينهبون همّنإقل  ـ

 ,عراًة بقىون ابنااحلاكم أن ننزع ثي ا, أمرندمّربالّت اسلّنا قام عندما ـ

. ًاأبد رتذّمن أواألوامر  فضأن ال نر ,هاكواإلن ألملا لىأن منشي ع اّنم َبوطل

 وتركنا بابلّسوا تائمبالّش أمطرنا, وقتها. غلقةُم لناعيوننا وآذاننا وعقو تبقى

 .الباردة عاريةال رضعلى األ ستلقَنم

 .عونكماهلل يكون ب ـ

 رضعلى األ ًادعلينا. بقيت متمّد مخمّي لربُدع الفجر. واطلو لأّو ومع ـ

 غبت. طوياًل لبقاءا مكانومل يعد باإل اجلند, ةمع بقّي يالعارية دون إرادة مّن
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 ءالفضا يف قت. حّلًاكثري حلمت. لة, ومجيطويلة ٍةغيبوب يف ورحتعن الوعي 

على  قبالأ ذينالّل ّصغريينال حّيجبنا ًا. طرت فرحالعصافريصغار  ثلالواسع م

وقليب  ليعق فأو سور. رفر ٌزحاج يعيقين. ومن دون أن لةبأحالم مجي احلياة

 . قت, وحّلاكرتيذ تاهترجعة. و غرِي ىلإ سافر ذياّل منلذلك الّز

. يف اءالعذر ةورّيّسللبادية ال اسعالو متدادهذا اال على بيوٌت ةيكن مّث مل

 َنالكو بّثتانقطاع.  دوَن تزفرو ميقع حبزٍن دغّرتمهاجرة,  وٌرطي ةمّث ماءالّس

. واالنقطاع فتقاداال رومشاع ,تعبةامل تهاورحال ,ويلةالّط اأسفاره َعأوجا

ذاك  ّنأ تواحلنن. شعر غربةوال لفراقبا تزجمت, كة, املرتبعثمةلاملت اتهاأصو

 ورلفراق الّد بكاًء صدح, يماءالّس . يرقص يفالغربةو فرالّس ف, احرتائرلّطا

 .  هايةالّن عتابأعلى  ائمة, الّناحلةالّر واسمامل بداية. ورأسه ت ومسقِطوالبيو

. حظةلّلا هذهيف  ون, ومن أكأنا نمكتملة. نسيت م رحلٍةيف  كنت

, نفسيل أقول نتبي. ك قةالعال فقَد ما. رّبيّنم إرادٍةيعمل دون  هينذ بقي

 يأّندري! بيد عابر؟ ال أ هذياٍن دجمّر أم وبحالة هر أميف غيبوبة  أناهل 

 ًاال شعورّي انطلقتيف ذاكرتي و مْتتكّو يتاّل ِقبأغاني الفرا أدندن نتك

 وأعواِد هروالّز لعشبا ائحُةر رضاأل من تنبعث نتكا حظات. يف هذه الّليمّن

 صريَر يتعيد لذاكرت بناجلان على ايلتتم دةبعي أشجار ة. مّثلوالّز بالقص

 إىل الوراء, مخطاه. أعادني احلل ديعان يحّرال ِهوقف يف وج الذيأبواب منزلنا 

 دما, عنوىلاأل والكركرِة, األوىل اخلطوات إىل يف القدم, وغٍلم إىل زمٍن

 هل ومتّد وناحلن اإىل صدره هتضّم ,هيف حضن أّم لعُبي ًارعيع كنت طفاًل

 لساني. ويدغدغين. وسميبت والدي وجبانبها, افئالّد هاحليَب ليشرَب هاحلمت

 بكركراته. يتعّثر 
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 قُطيس كرباجه, ورخ, يصأسير فوق ًااقفصوت احلاكم و لىع إال أفْق مل

 خرينآ ناكه أّن غري. دمّيعلى الوقوف على ق يرغمين, ظهريو أسير على

 رتعدأ ت. كنأنفسهم علىو علّي رينوّتومت قلقن, كانوا مثلي, خائفن

 رّياجلهو صوتهب يجهو يف. صرخ لذهولوسط ا ةحّيله الّت مُتقّد اعندم ًاخوف

 القاسي:

 تمبالعصيان واملقاومن, وأن تعّج نةحرب. املدي لِةيف حا نايا أوغاد, إّن ـ

 عندما, عندي ًاعسري سيكون سابكميا حقراء. ح المتسرحون مع األح

 املطالبن واريف إشارة إىل الّث األوغاد.. لةهؤالء احلثا مع حسابنا ينصّف

 املدينة.  طيف وس حةالبار رواتظاه اللذين, رائبالّضبتخفيض 

هلا  ّريقشع عًةشني أشياَءسبق أن فعل  ه, ألّنهقراَر هشينيد يكن مل

غامضة  ةقّو أّن غري, تم, أبكي , أشأصرخ, أردت أن ثريةك اتّرالبدن.م

بعيدة من  ةمساف وعلى, ًاقلق, ًاتوّترم يبقى.نعينيف وجهي ومت فكانت تق

. نونالّظ ساوره, تٍضمنخف بصوٍت ثانّديتح اثنن أىر إناجلميع. خياف 

 .هّدع مانيتكّل هماأّن رقّر, يهعلى اعتقاد , وبناًءيعتقد

 :لبلوفديفّيا جلالّرذلك  اًلطوي لينتأّم

يف  اسالّن ةحيا عتوُههذا امل ل. لقد حّوغريهإذالل  يف مولٌع, متعجرف ـ

 .يصديق اي أكمْل. طاقال ُي حيٍمإىل ج بلوفديف

 ألوغلو: قلت

 هذا برفقة يفبلوفد يف ميةاحلا ودكنت أمشي مع زمالئي, جن نمابي ـ

غريب,  رمادّي , بزغ يف الفضاء لوّنتهكمال من أجل محاي كيليتش ال

اآلخر من  انبيف اجل رضاأل ىعل هنفَس ىورم اهلواء. قفز يف شّر فاَل عتربهفا



135 
 

 م. خّيهإىل جانب حفّزال على جربناوأزحف على بطنه,  ّمث ,راعيالّز ريقالّط

يف بؤبؤة  ىدّو, عن ةومض ويف. واءوالّش موالّد خلوفرائحة ا عاجلمي على

على  ًامنزلق قيوب واليأس, القنوط لّب أدخله, وهّف. للماتالّظ ملمُح هعيني

 ,عنقهو هوظهر هجسَد رُقالع لّل, وباصلهومف هيدا ارختْت أناألرض إىل 

 يصرخ يوبق ,قطٍع إىل ىتشّظ هكأّن ًادخان لْتمح عشةر همن فِم وصدرْت

 ملؤذنا ُتصو ارتفع ظةاللح ذهه . يفمهوف رئتيهاهلواء من  َدنف نأ ىلإ ويصرخ

. هعقل جوِف يفمضطربة  يتبق لحظةال أّن بيَد, الكنائس راُسأج عْتِروق

إىل غرفته يف  أدخلوهأن  ىلعلى خشبة, وساروا به على عجل, إ نوُداجل لهمح

 .القلعة

 لكأُسوا ليمنىيده ا يف بيذالّن ينةي, قنيف مالحم يفالّض قحّد

 حديثي: ابعُت, وتاألخرىاليد  يف ةشبّياخل

 اجلند حضارإأنفاسه, طلب  َقاجلامثة فو ةوداوّيالّس من ستيقظا عندما

 اَنمك ليعّد رأيته. غرفته داخَل من بعيد راهأ كنت. لقلعةا احةس إىل

 ًاخبز, وةاّصاخل مزرعته قّن من اٍتبيض أربع, ولنب سةطا طلب. هجملس

 ,دهغم إىل هُدي , مّدجأًةالعسل. ف وشربفطوره,  ناول. تنورالّت من ًارمقّم

 هرجال برفقِة. سرنا سّر ماماأل إىل :قال. ًاوقوف اكّن. وخرج هسيف شهرأو

يف  يدّب واخلوف عَب. رأيت الّرملدينةا َف. دخلنا جوالعسكرو تهوحاشي

 األشجار, أو لفارغةا نابللّسكا سةمنّك ؤوس. الّروقلوبهم اسالّن الأوص

 حياولونأو  ,واحلزن باهلموم يتشاغلون واكان كانلّسمن ا الكثرياليابسة. 

اجلدران,  ىعل ستندوا. الكثري اًانباج واالنزواء ديفبلوف قاتيف زقا خولالّد
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 أقرب باب ىلإ ًاربانزلقوا ه , ثّمالوراءخطوة إىل  اءور وًة, خططاهمخ وامّد

 ما.  بيٍت أو نيسٍةأو ك جامٍع

 :رافقهمُل ليقو مسعته

 عادةالّس أّن , بيَدأرهممل  ينّنأ همهم. أوشهَدامل حتاشىأ كثرية ًاانأحي ـ

خيشون  همإّن. ريمرو أثناء اسلّنيف ا تفعلها اليت ةلقّويف روحي ملظاهر ا تدّب

ا . كميمّن وامل يسلم غارالّصاألطفال  ىحّتحتمد عقباه.  الما  يمّن واأن ير

 اخلوف. هذا ةعن طريقي خشية وقوع مصيبة جوهرّي تبتعُد لوفديفب ءنسا أّن

أحد باعة  شاهدُت وعندماكما أريد وأشاء.  فتصّرأ أن قدرةال حينمن

 : نفسييف  . قلُتلوياتاحل

 . جلالّر هذاسأعذب  ـ

 رأسه, واءاهل يف ىدّليت تركتُه.  شجرٍة على غصيّن جلالّر لّيرج قواوعّل

. ماقيأع ىلإ لتسّل ذيذةالّل ذةمن الّل ظهره. شيٌء خلَف هويدا, لاألسف إىل

 فراءّصال ساءلّنوا جاليف وجوه الّر سُت. تفّرذائذالّل ةلّذ خريناآل ذاللمذاق إ

 بدءإىل  إشارٍة يدي يف فيهم. رفعُت اكنالّس ألمل, القهر وايمونلّلكا

إىل  لتهحّوي. هلل ول عضّر, يبكي ويتويئّنكيف يصرخ  . شاهدُتعذيبلّتا

 ىأن يقف عل وقبل.إنزالهب أمرت اهلا. وعندم لزومتافهة ال  شرٍةح دجمّر

 رونينظ اسّنال رأيُت. مهأما الواقفن جلنودا أحذية لّبأن يق جربتهأ, يهقدم

, يقتلونيأو  انيمك يأخذواأن  ون. يتمّنبعيدمن بعيد ال أعينهم رِفمن ط لّيإ

 نفسي, قدته بمجلٍة بائع, غارالّص جارالّتمنعهم. مسكت أحد  عبالّر بيد أّن

 : قلتبلوفديف,  حةسا طإىل وس

 . رائبالّض سأفرض ـ
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 قدميه:  أمخِص إىل أسهمن اخلوف من ر جفير وهو علّي رّد

 . قسيتحّق ديسّي يا تأمرهما  ـ

 لنفسي:  قلت. نعةاخلا وجوهيف ال ستوتفّر

خروجي  ثناءاراتي. وأقر ذوتنفي عللخضو ًانفسّي ًامستعّدأصبح  مأغلبه ـ

 : قول, يملسكنا كذل عتمس انمن املك

. ال هاكّل يواّسح يف تقّرواس ٍةبسرع َل. تسّلكالربق األمل عليَّ نزَل ـ

 . لقهروا لوجعا يشيء يضاه

. أن ةلقّووا لطةسطوة الّس اهاّيإ حتيناليت من ذةلّل عارمٍة يف نشوٍة كنُت

 ةيرموا املاّر نأ مرافقّي ُرُمآ تكنمفتعلة  ركٍة. وحبلبنانياجلميع  عطّوأ

الفضائل  صاحب ه, إّنلطانالّس رت. وتذّكارعالّش يف مروريأثناء  البذاءاتب

. احملاصيل ختدميناجلوقة اليت  ةولبقّي ليله و هبالّن من ٍةحّص أّي ّنإ, ويناعل

 روريم ءأثنا صدف ثناءاأل ذهه يف. شرةاملبا ةّيالعين رائبواملنتوجات والّض

 رُتإىل جانبه وأم . وقفُتمكسورة على عربٍة ًايخرجل يبيع بّط وجوُد

 : مراأل نفيذت قبللي  ل. قاارعّشال يف يهاما عل ّلك يورم هاكسِرب

 باب رزقي.  ذاأطفال, وه فقري, لدّي أنا رجٌل ديسّي ـ

 الغفرية يف موعاجل امأم لدهجَب رتكالمه. أم يكمَل كي هأمهل  مل

يف عن أحدهم,  ييِنع قع, خمافة أن تيمّن اسّنل. هرب العامةا احةّسال

 احلال.  يف جلدُيو

 ًابدمه, حائر طتخّبالذي ي ملسكنذلك ا يف احلال كلماُت راودتين

 :هيقف على قدمي يفك
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 .من قدمّي نزفت ماءعلى األرض. الّد ًاس, جالًا, قلقًاربقيت متوّت ـ

 ملاجلوانب.  ىعل ةثورمن ٍرإىل بؤ لوا, وقد حتّوحهمسال على هوأيدي عساكر

يف سالم.  كونيأن يرت ظر. أنتوقوخمن اجفر بصوٍت, . كنت أئّنمأتكّل

 وعع. احلزينةووجوههم  اهلاربة اسعيون الّن الكسرية يف فالاألط وَهرأيت وج

 أخرس: به. قلت بصوٍت هحذاءومسح  رأسيفوق  هقدَم اكرالعس أحُد

 نا. عليسالم يف ضَيمن أن عتوههذا امل كنايرت لن, وفديفبل انسّك يا

 . مبعد اليو متالّصو كينةالّس لأن ال نفّض

 ىإال حلظات حت يقصره. وما ه إىلاحلاكم  عاد, دقائق بضِع بعد

 اسرتها, ومسوفديفبل ارجّت ارذلك مع قيام كب زامن. وتاخلروجسارع يف 

 قنمرِف القصريف  همكتِبيف   يديهبن  خولإىل احلاكم للّد بتقديم طلٍب

 .بسطاءأحد الفالحن ال محلها, بهدايا مثينة, كذل

 يف بلغاريا؟  لحاكمل هدايا ـ

. دخل هذا ياالفالح حيمل اهلدا اهذ كان, املهّميا أوغلو.  سكْتا ـ

القوم  كبار , برفقِةعادةوالّس لفرحعالمة ا هه, وعلى وجًامبتسم كناملس

 ةهدّي لزعيمها مواّدقلي ميةإىل احلا خولبالّدهلم  سمحواألعيان. طلبوا أن ُي

. عذيبوالّت معليه قيلةالّث رائبالّض عبء فيفمن أجل خت مارّبكالم.  أّي قبَل

 ا. وبدفقرعشات األ فوق زحفبدأت ت قد لمةالّظ أّن, غري ًاالوقت عصر كان

, ودحتت نعال اجلن رضاأل على ارأسه بن يديه. جث لهذا الفالح حيم كأّن

عليه.  , شفَقبقربيأحدهم  رتّك. تذرابلّتوا األرَض َحمس ميكالّس ثوبه

 : ال, قخرآ وقفهمبه. أ مترتسأ ذياّل ّقخالل الّش من ظرُتون

  ؟. ماذا تريدونوققومك يف الّس من, مكالّس بائَع ناقبل قليل جلْد ـ
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 : خرآ ومسعت

إىل  عوداملشي والّص عناءمحلوا  امل فشر ةإن كان يف وجوههم ذّر ـ

 اجلبل. 

 : باطأحد الّض متكّل وحينئذ

 . موا, تقّدرائبالّض إن كنتم حتملون ماَل ـ

األرض  لىع وقعاألمام حتى  إىل قدمه يف مّد املسكنهذا  هّب نإ وما

. مصاغ تهاايتوحم انكسرتاألرض و على العلبة اثرتخوفه. فتن ةشّد من

من  هبطوت وتعل صرخٍةجواب, مسعت صدى  وبدون. دّروأملاس وزم ذهب

 رأى املشهد. لذيكيليتش ا ,تارخامل, حلاكممكتب ا

 معه فعلهافعلها هذا الغالم. أل لقد ـ

 ت. رأيرميها, ويهاخيّض, ارالّن يده, بًااغياملوت ط حضور وأصبح

, رت. وتذّكريقيف الّط ملصيبةا أّن . شعرت حينئٍذهبؤبؤ يف ًاحمملق يطانالّش

 , قلت لنفسي:عفاءمع الّض يقفهذا العامل ال  ّنأ

. ولن مهنَدُم . هو جمرٌمخري ىعل ملسألةهذه ا َتلن يفّو جلّرـ هذا ال 

 اطبت. خامتتكّل هنا. عيهإلي يرمي ام نُت. ومّخهمن يقرتبكائن أن  أّي َؤجير

 شريك لك.  , لك احلمد وامللك, والااهلل, كون بعونن

يف  ةوتّيّصال بالهح قت. متّزًاوجاّف ًاناشف صبحأ يتشكيل حلَق ّنأ علمت

 : رعةلّسا وجه, نزل على صيحأن ي يقدْر وملفمه, 

 . لمن قب احلرام, سرتى ما مل تره عٌن بنايا  ـ

 فَضانت ,الربكان ل. شيء مثوحشالكائن إىل  ذلك, لحتّو, وللوقت

 . يجانمالحمه الغضب واهل وعلى ًاعمسر ركض, بهقل من
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ه الليلة هذ نّن. سأتفمهيبة ةّيحرب. االحتفال يف نا. إّنالالقت ةوععّي واخذ ـ

 . اهرةالع بنايا  كعلى ركبتي ركْعا. فالحبك يا 

 ّد. فأومأ برأسه, وممصقول غرُي اطورس دهيف ي جانبه وقف جنديٌّ إىل

 األسري إىل اخللف:  يدّي ربط, يده

 . ًااألمل عظيم اجعل, كذا بن يدي هو

, شقٍف ىلإ هاطَع, قًااب, جيئة وذهببط هفمّط ,األذن فوق اطورالّس نزل

 هذا املسكن صراِخ وسط  اءةبرب ألملا ل, وتسّلألنَفا جدع ثّم .ذلّذبت

 شهَدامل ميعاجل ك. أدرديدش منه ساد وجوٌم مقربٍة وعلىواستغراب الوجهاء. 

 : همأحد لمعظمهم أن يعودوا, قا , اختاَرالعجائيّب

 . ًاما يزال عاري املسكن اهذ ـ

حيبو حنوه من  املوت أيتور. شهدمن امل ينفطرقليب س أّن ينئٍذح وشعرت

 نفسي:   ثُتحّد. مبقع الّد لخال

 . ةّدهذه الّش يف ألحٍد زاءع . اللوجودعلى هذا ا عنةالّل ـ

 حيث يقبع املوجوع:  ىلإ ,توههذا املع كحتّر كذل وأثناء

 . اطورالّس هات ـ

عن  تصدرس ليتاالحتماالت ا ولكّل ,تاّم قتالّي تعداديف حالة اس اكّن

 اخلوف: ينبن حّد اوكّن. ينايسيطر عل بمن االعطرا طاٍغ عوراحلاكم. وش

 .جاةواملفأ

 احلاكم يأمرنا بالوقوف أمامه:  صوت ىعل يقظنااست فجرطلوع ال ومع

 . القلعة علىمن أ رموهاا, راألم َيقض لقد. حجثة الفال هذه ـ
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 ًاإرب عهوقّط. وخاصرتهيف صدره وعنقه  طعناٍت ةعّد طعنه قد كان

 .  جلالّر ايةنه ىعل يسيل كاملاء, عالمًة هدم جعلو ,إربًا

 بيضاأل ونبالّل تشّع مسعندما بدأت الّش ملالكا امليدانّي باسّلبال وقفنا

 : فيفلّشا

 تنتظركم.  فديفبلو .واخلناجر واطريوالّس ادقالبن زواّهج ـ

 يتصاعد باب. الّضاألدغالمن  ًاقادم اجفةالّر يواناتاحل قزعي مسعُت

مقبض  ىعل ّدمتسك وتش وأصابعياألنهار.  لوعوع رضاأل أنفاس نم

ملا  برّقّتال فهخيّل لذيا قلبرفقة اجلنود حتت وطأة ذلك الّث أمشي. اطورالّس

من بريق  ًابعض لونه من مّد, تستألفقحنو ا جهتّت يِن. عيلنا اجملهول مهّدسيق

 ائمةالّن نةملديا تتشرف على صم اليت ليةالعا فوحخلف الّس من قادمال وءالّض

 فاسيإىل أن لاحلزن والقهر تسّل من. شيء ماناأل نعداماو وفثقل اخل حتت

 ةاملدين لكت ذاهبون إىل نحن ما. فياندفاعهم, وجلند. هجوم اوقليب

. قلت يف حلقليف ا األرَض تنكش, هابرفقة صديقات فتاًة ااملنكوبة, وجدن

 : فسين

 جّربونمن ُي َلأّوينة. وليكونوا الستباحة املد مدخٌل. تبارباب االخ همإّن ـ

 . اهلم به شهودامل ليَدتلك التقا

 : ّن, قالوا هلواطريوالّس يوفلّسا رؤوسب هّنِتناوشمب وابدؤ

 . يَنتعّر ـ

 تعبق يف اجلّو يتال غاباتال ائحةر مُتوجهي. مش درُت. أيَنتعّر وحن

 ا. وعندمعراًة قَنوباخلائفات.  تياتالف ؤالءه وأنفاِس أجساِد حةبرائ ًةخمتلط

. زونيضحكون ويتغام دراجفة. واجلنو ًايقانإال س منهّن َرمل أ ليهّنإ التفّت
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 باالنهيار, وال تشي عيونهّن. َنلو, ويوليبكَن . كّنوبقينا هناك, حوهلّن

, ْح. ومل أِصًاشيئأفعل  نأ درأق مل. اخلالصب مٍلأ أّي فيهّن قرأأ نميكن أ

 يف نفسي:  دموعي, قلت فتجّف ينّنأ ىسو

, ولمن يق سيأتي من بعدكّن وٍمي تذا  هّنأل. بعونكّن كوناهلل ي ـ

 . وءالّض شاتفرا احلياة, كننّت أزهار اي لكّن طوبى

واحد  كّل أّن علمهموأ .على عجٍل باطلّضا عياحلاكم يستد مسعت

 بصوته. ملدينةبا نكيلمن الّت ءحن االنتها إىلحالة استنفار  يف يبقىمنهم س

 : ورّياجله

 بابال دمةيف خ وتفانّي خالصيلي بإ مشهوٌدكمال,  كيليتشأنا  ـ

له  لتسّو نم تطويع كّل يف قدٌةّتم سيتومحا له, امالّت وخضوعي عاليال

 . هعّد رةأو اجملاه العصيانأو  دمّرالّت يف فسهن

 . ستنّفأأقدر أن  ومل. ًااّفج حلقي أصبح

 مسكواعجل.  لىع مسيكة, قطعْت شباٍتخ َع, بضجلعلى ع جلبوا

 واوشّد ,بسةاليا خشاباأل ههذ قفو ووععوها رهاشع نحدٍة م لىع تاةف ّلك

 جرى, ةّج, طويلة, معوقدمية مري, مساجلبوا ثّم فتاة مبرسة, يد كّل

 ٍبمدّر جندّي كّل مسك. راةع كّنقبل.  نكثرية م اتمّر دامهااستخ

. ئهّنوبكا صراخهّنط , وسيدّق مضىاليد و حةيف را سمارامل توثّب, مطرقًة

. هدوءب إلنسانّيا حمليدخل يف الّل يديف صفحة ال ّاشّق تح, يفاملعوّج املسمارو

 :لنفسي لتق

 اهلل؟  ياما هذا  ـ
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إىل  نتقلواا اليدينأن انتهوا من  دخجل. بع وند قدّفيت مالّد ورأيُت

 إىل ميالتاجل فتياتتلك ال لتحتّودقائق,  بضع وخالل. قبةلّروا جلنلّرا

 , قلت: ييف سّر بكيت. ننعحايا. مسعت األ

على هذه املصيبة.  ويلهّن ا. يشاهدهذه امل ىأن أر وابالّص من سلي ـ

 . ليبانتصب الّص دماعن وراتهّنع , وغّطاتهّنعان قفو ىتدّل ويلالّط هّنشعر

 كّل يِد يف, أسّرإىل أعلى ال جندّي ّل. صعد كًاشبّيخ ًامسّل وجلبوا

 نإىل أ جبهٍة كّل مةمقّد يف ه, دّقًاؤكسدم ,ًاكبري ًاارمسم منهم احٍدو

 واءاهل يف تناثرت ّخامل قطَع رأيت. أساآلخر من الّر رفمن الّط بةبصعو أخرجه

من  لٍةللحظات. كانوا يف عَج تركوهّن, . ثّمجلبهةا ووراء حول ستقّرتأو 

 باٍتعلى عر عوهّن, ووعلبانالّص رفقةب نزلوهّنأ, عة. بعد نصف سامرهمأ

يف  واباجلنود الّد اد. قبةعر قفو ةفتا كّل. البغال هاّرجت رتئة, مهةقدمي

 على نزل راملتخّث مالّد, بقايا العربة زاز. مع اهتجةجادات بلوفديف املتعّر

. مل وقفت يف عييّن ارّنكال اخنةس وع. دمدينةإىل وسط امل أخذوهّن. رضاأل

 . نكروأ صمتأ كي ًاوعظيم ًاّيعافإ ًاجهد بذلت. فعلأكن أعلم ماذا أ

, ماءّسال ّبيف ل مسالّش عدت. صعرباتفوق ال لبانّصعلى ال يرقدَن بقَن

يف  صلوبامل ريفّك مباذاالعامل. ال أعرف  صقاعأ يف احلرارة بدأ يدّب بيُبود

 : يلنفس تحضور املوت. قل ة, حلظالعظيمة ملاأل ظةحل

 .عناتالّلب مملوء قليبشيء.  على كّل عنةالّل ـ

 لنا:  ليقو تشمسعت كيلي قد وكنت

 . ليلج بعمٍلتقومون  كمإّن ـ

 : جانبه ىلإ واقٌف خرعابط آ وأعاف
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 . ديّييا س لطانوالّسخدمة هلل  مونتقّد ـ

 يف نسانّياإل داجلس لىع ييِنع وقعتعندما  خرىبعد أ ةمّر بكيت

 تدافعونونساءها ي بلوفديف رجاَل رأيت. ملالوجع واأل اتّيجتل أعلى

 ةقّو. كانت ليهمع عتاليت وق بةاملصي بهذه مواعل كيفأعرف  . الخونيصرو

, من ًاقمتدّف نَناأل عت. مستياتتلك الف وأجساد لوبيف ق مخدتقد  حلياةا

 . يقهطر ّلع نهٍر مجرى, كاسالّن اجرحن

. مسعت األسالكب اجناهوسّي ,ينةأهل املد اندفاع عملن ةائرّيد حلقًة وقفنا

 طلقوا. أاحةوسط الّس يف لباناجلنود الّص صب. نماءعنان الّس ييغّط راخالّص

 ِعملن واحدة عةدف جاللّرواألطفال وا ساءالّن. قتلوا عشرات البنادقمن  ارالّن

 نيبجا . إىلاحةعلى أرض الّس ًاغزير مالّد َقدّف. وتاعهمواندف اسلّنا هياج

, درهاص من خيرج, بالكاد قّزتراقب. صوتها مم هاتإحدى األّم وقفْت

 :تمْيشبه  بصوٍت قلُت .ابنتها لىع حسرًة

 مشهد هإىل الوراء. إّن منمن إعادة الّز رجاء. ال تالبي إىل, عودي اهّمأ ـ

 . يسّر الو مؤمٌل

 شيٍء على لويانال ت نعيناها زائغت نت. كاماهتما أّي كالمي عْرت مل

, ثيابه زوجها وقف منها قربٍة. وعلى مصلوبةامل هاعن صغريت تبحثان, دّدحم

. رأيت بارد صقيعّي يوٍم يف لجالّث كندِف بيضاء. حليته ًاأيض هوحذاؤ ,قةممّز

. ويف ًاسم. مبتشاقةر مملوءة. عيونه دةعلى مبع باطالّض وعبن مج يليتشك

 لطانبالّس دينصرخوا منّد الذين, ديناملتمّر جالالّر جلبوا, همن ارٍةإش

 نفسي:  يف قلتواحلاكم. 
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 ,قبتهمن ر ىالكبري يتدّل صليبه, يس, وذاك القّسهمكبري وذاه ـ

قربص  ةجزير نم جندّي ًاواقف كانرجال ال أعرفهم. إىل جانيب  عةوحوله بض

 : مييين إىل ًافواق كانسعرت  من جندّي, واسوآخر من سيو

 . أيتر امب ربّشأل بمشهد مبهج. سأذه هإّن ـ

 رفقةدي. غنائي بأجدا بور, قعمدف أّم, قرييت رتتذّك. راآلخ وعحك

, األزهار ي. جاء صوت أّمعلّي هّبي قراقالّر سيمبالّن شعرت. ايوالّن بابةالّر

 : قلتاألفق.  حةرائ عبتهميف مدا ردوالو عناعالّنو ةّيالرّب

 . زواتوالغ يحللّر ًا, كنت مصّدالعزيز بدع جبل يا ـ

 جبانب قتياًل لذئبا محزة, فخّر خيقذفه أ لذيا قالعامل رتوتذّك

. سوروالّن بانالغر قتحبزن. وحّل دمحام, غّر رّف فوقنا قطيعنا. مّر روِفخ

 عمانّنوأزهار شقائق ال والبابونج عناعالّن ظجبال بلوفديف استيق عفاف علىو

 كالم رت. تذّكىدّمامُل وكوالّش رابوالّت اللوالّت خورالّص اللمن س نبهقواوا

 : يأّم

 ةركّيّتال ةاجلندّي. اكنس. تشفق على املًاحومر ونعليك أن تك ـ

 . بيضاأل الحبالّس ل, حرب وقتافراق هاصعبة, في

 : اهل قلت

 يلمج شيٍء واجلبل. قتلوا كّل يعةوالّض رض, لألييا أّم ِكل ُتاشتق ـ

. أرى ًاما زال مستمّر عذابي. بةالعذ ية, والبادافيةلّصا ماءللّس ييف داخلي. حّب

 . ًاشيئ أفعل نأ ع. وال أستطييأمامي يا أّم اتهلّيجت أوج يف اإلنسانّي ألملا

 : هاصوت جاء

 .إنسان أّي ؤِذأو ت تْلتق يا ولدي, ال ًاكن إنسان ـ
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 وعلى, هكّل إلنسانعلى ا ىسأخر يّن, بيد أيّميا أ األذى أحّب ال أنا ـ

 ما أراه.  وعبوأست ىأر ال ىحّت ًاخ, مسًادقر ولدُت . يا ليتينتهإنسانّي

 :ةحبرقتبكي  رأيتها

 . ييا أّم يبهّم دعيين

 :أوغلو إىل التفّت

 هإّن دعائهاا, بشهمن عيوبه وتوّح ده, جتّراإلنسان لّمجت نتريد أ يأّم ـ

 .      خالقّيأ

, ةشبّيخ وارضع إىل مةمقّس ةعريض ٍةعلى دّف جالأيدي الّر ربطوا

من مشهد هذه  ريبغ وٌفخ بين. انتاخلازوقا زونجيّه. رأيتهم ًايضأ وأرجلهم

 بريله البدن. ك يقشعّر ء. شيهاكّل ورةالّص يت. رأغريبةال ةمّياآللة اجلهّن

. جوهالو على رتسمةُم املوت رة. سكلمرتّه, جلده ّنالّس, رجل كبري بومالق

 . حاياّضال أفواه غلقواأعندما  ألصواتغابت ا

 : سألأ نأ اعطررُت

 أنت؟  ينما هذا؟ أ اهلل يا ـ

 : فسيمل جيب, قلت لن وعندما

 سأصرخ.  ـ

, ازوقاخل ىعل هؤالءمع  ين, سيضعونلتصوتي, ق كتمُت يأّن بيد

 هبةبر , شعرُتخلبريا جاء, ئذ. وقتها, أو حينجمانّي اٍبحس فرط ُبأذه

 وجهه قناٌع ىوسعادة. عل فرٍحب هبيدي كهاحّر, خلازوقاملوت. بيده عصا ا

, ممن بعضه قرتبونالكامل, ي امليدانّي باسهمبل كونيتحّر باطّض. السودأ

بادية  روّتوالّت لقالق اتوعالم ,خرآإىل  مكان منينتقلون  ّم, ثامسونيته
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 القربب ن, كاجلنود. قال أحد ااحةالّس عن فًةمسا اسالّن بعدوا. أيهمعل

 : يمّن

 املوت.  ونحّق, يستعصاٌة هؤالء ـ

 وعاجلم يف اسّنمن أحد ال ًةصرخ مسعت.  مكاني. بقيت يف مكّلأت مل

  :ةالغفري

  هم؟ناكموال حت املاذ ـ

 ششيء. قال كيليت كّل فوتوّق. أخرس صمت. خرآ ٌتصم ساد

 : لكما

 . العاصيذلك  جلبواا, وذهبواا ـ

 أمامه, قال له:  ًافواق جلالّر ان, كحلظات وخالل

 معهم.  وهواربط ,قعلى اخلازو انزلوه كمة؟حما ـ

 اجفةالّر سنفااأل ُتاألصوات, إال صو عمجي غابت حظةلّلا تلك ويف

 ق. دّقيةعال ٍةبفنّي زالعجو جلالّر رةيف مؤّخ امللساء صا. وعع اخلبري العلعاليةا

 ّق, دملطرقةا أخذميسكها.  أن. طلب من مساعده املطلوب ملكان, يف اهافي

 غللّشأصول ا وفق جهتّت هاأّن دليتأّك, رجالّشالعجوز,  جالعصا. عاد إىل خمر

خشبة  ىعل دوناملقّي جالهو. والّر ماك اليز. كان الوقت ما رةاملؤّخيف 

 وداجهامتألت أ حلظاترأسه. وخالل  كحيّر وز. والعجنيرجفو ازوقاخل

, وانتقل إىل علىإىل األ صعدبدأ ي األمل ّنأ وعلمت. ءببط يدّق واخلبري. مبالّد

 ل, قاونّلال وجهه غدا أمحَر ُن, ولوأعلى ينهأن أصبحجسده.  ءأرجا يعمج

 : ماحلاك
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وفرح.  برشاقٍة حملّلا يدخلعلى مهل. ل دّق. هليا جالد. على م مهٍل ىعل ـ

 ازوق. اخللقلبا وأ يةالكل من ب. ال تقرتةرّيالّط, نةّيالّل ماكنيف األ رهمّر

. لدينا ءببط وقعصا اخلاز . دّقمرةعا الوليمة ونأن تك يد. أربداع, وإفّن

 حتت  رتخيأن يس . أريدهلعملا عايريحسب برنامج وم ه. دّقهكّل وقتال

عن األماكن  ابتعْدعلى مهل,  عملا. اتّحّن, كالًايومن. كن فنان ابالعذ

 تاجحت رفة. هذه احلممتٌع لوقتمن اجلسد. ا خوةالّر ألماكناملميتة, اختار ا

 .العصا رمتّر كيف. ودبدقائق اجلس عرفةامل, والفّنو قةالّد إىل

 ّل. ومع كاخلبري فة, وفق معرملسأ شكٍلب تنساب رقاتالّط كانت

واملوت  موالّد ذابالع ئحة, يعلو ويهبط. راُجّنينشج, يتش سددقة كان اجل

العجوز  جلّرال بنةا صوَت يدبع ن. مسعت مديفبلوف رجاءيف مجيع أ تانتشر

 ظلّفال تت ىحت افمه كموَنبوي ونهاميسك دينةامل رجالتصرخ وتولول. و

 . وتإىل امل هاب يبكلمات تود

 : البالفخر, ق ًاعابق ليتشكي كماحلا وتص جاء

 . الستمرارا فسناسنبقى, ومننح أن بةاملعّذ األجساد ذهفوق ه ـ

 ةغيم تمّرسيبقى هكذا,  ستمراركان اال إذا ألكنت أس وفيما

إىل  جًا, خارلىاألع من ًادّببم خلازوقا برزعندما  عجوزال رأَس تغّط يضاءب

 : ًافرح حلاكم. صرخ ابرزو انيالق مالّد قتدّف. ورقوةالّت عظمجوار 

 . ثّمةبدق عملك يتّد. لقد أجنازاإل هذاب سعيٌد ين. إّنائعر ملكرائع. ع ـ

 . صرالّن شاراتإ رفعواو باطالّضاجلنود و قتعاىل تصفي

 : امسه ٍت, يبكي, قلت له بصوعييّنتتقافز أمام  يصورة والد رأيت
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 هربنا. أو عزيزجبل عبد ال ربوع وقمتنا ف تنالي يا, والدي يا, أبي ـ

أن  نم ضلأف اخلنازيرأو  بلاإل نرعى, لكهوفا لداخ إىل, هناكإىل  عًامجي

 : عينينا مامأ ةحشّيالو ريقةالّط بهذه نرى مقتل إنساٍن

. بالغدرأخذوك عنوة,  همأّن تعلم أنت. ديمل يكن بأيدينا يا ول األمُر ـ

أمام  قوكسا, وةيعالّض داهمواو بيتال وا, دّكهارلّنا انفالقجاؤوا عند 

أو  عزيزجبل عبد ال وأ لفراتا جوارإىل  منانسوق أغنا اكّن ا, كمارناأنظ

 خوك. أأخوتك, ك, أّملكأه عتوّد, أن عكنوّد نايرتكو مل. ابوراخل هرن

 . ًامدائ عنك ويسأل. اعةإىل هذه الّس يءش ّييعرف عنك أ ال, علّي غريالّص

من  اجلندّي ذلك, امل, قلت لسقلقال عم ايلت, متيمكان يف بقيت

 :ئيومن أقربا مدفع أّم عيعيت

 مع تعاملون, يباطالّض ة. أنظر إىل بقيأشرت سنبقى هنا. ثّم ناّنأ يبدو ـ

 . قال: ةعاّم يقةيف حد اهلممع أطف يلعبون همّناملذحبة, كأ

 . زوقباخلا وهيسّدأن  بلفمك ق غلْقاصمت, أ ـ

 رهاّرم , ثّموزرأس العج قفوقدمه  ووعع األمام إىل متقّد نوداجل أحد

 يسخر:  اح, ورقيف فمه املغل اودفعه

 . لعذابا تحت تبقى نأ ّقتستح ائن؟اخل صريهذا م ـ

. مل بغا ثّم ,حياة كانت فيه نم ةعينه, بقّي رِفبط يهإل جُلّرال نظر

 ٍذنئ. حيجتّف دأتب هعروق شعرت أّن يأّن يّد, برفّك اأكن أعرف مباذ

 : سينف ًاثّد, حمتقل .القرفشعرت ب

ويعيدني إىل  ني. آه, املكان يشّدكانامل هذامن  ربأو أه أفّر أنأريد  ـ

, الفهمخي بشيء ّنّظال دّر, لو ظننت جمرةطرحت الفك . ثّمذاته ناملكا
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. عجوزال جلّرهذا ال مكاَن, ةانّياجمّل ةتفالّياالح هذه, سأكون يف أكيدّتبال

 :رتفّك

 األمر.  قضَي هأّن علمت, ئذأنا إنسان؟ حين اذا, مليإهل يا

 االبادية ومجاهل ل, أتابع حتّوظرييف مرمى ن قتحّد, سيرأ رفعت

 حتاجأ. بعيدةبئر رجحان ما زالت  ةقري أّن ًاربي, متذّك تفعله, وما وتهاوقس

 على رأيت, لكأنا كذ يما. وفهاإلي صلأل املمّل ياملش من طويلإىل وقت 

 ة. رفعت قبضخفتصوبي.  ينظر, ًاقفاو ًاسر, شًارشيق ًابذئ صريةق مبعدٍة

وصل بي  دق حلنقا ان. كارّنبلهب ال مملوءة سةشجرة ياب عذجب لةّميدي احمل

 دباراأل ى, وّلفّر, ًاوقت هلين, مل ميعيين. فهم علّي ابقف دتهإىل الذروة. هّد

 . بقيت يفيلنفس احةلّرا شهدهذا امل أعادحميط املكان.  نع ًاعيد, بًايعسر

 .ًاهشندم مكاني

 تلعب بي, حتثين على احلزن. ذاكرةتلك ال دت, عافجأة

. ًائشي قلمل ي ه, بيد أّنًابعت إلّي نظر, يعييّن عيفي يف ييّنع حملت

 بها: حت, صّرذهينيف  طتتخّب الفكرة, ًاائرح يتبكيت, وبق

 . ًاشيئ, ومل أستطع أن أفعل ًارياألمل اإلنساني عا أيتر ـ

 من املاعي. ك. دْعليكع ْنهّونفسك.  ذيتؤ كّنإ ـ

 . ييا عيف مضاألمر غا ـ

 امّن دفر كّل يعين ببساطة أّن الذي.ولفكرةل قيقّياحل ملعنىا فهمُت ـ

أن  ودون. عاّم هّم ه. إّنبللّنا اتأثري هذ حتتوأن يقع  .األمر املثل هذ ضمعّر

 اولةيف حم اوندفعه أمامن قتالو دمنّد ناّن. إهنقع في ندماع إال  هنعرف ال ندري

 طويل.  ريقلّطوصعبة, وا بسيطة راتناقد ألّن, ةحلقيقّيا ملواجهةا من ِباهلر
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 حيف مالم قتّد. حني, يستفّزسيبأمل يتزاحم فوق رأ شعرُت, فجأًة

 :   يقول, ةيبكي بشّد يداخل أّن علمت, جلالّر

 تباعدةأرجلهم ُم , بقيْتحايالّضا عوا, رفزوقاخلا د, بعاءيف تلك األثن ـ

 نقطة هممن نزلي مالكتف, والّد علىإىل أ رجالّشفيهم من  موصولة لعصاوا

 صاعدلّتا أبد األمل كأّن اكئيب. وبد خريفّي يوم يف طرامل كنقطة, كدبي

 نا, إّناملأساة. عةاملقّط, صالبةاملت فوفّدعلى ال , عراًةحدهممع وقوفهم لو

 .وقتال طوال مصوت أنينه سمعيومن. ن رؤوسهمفوق  بقينا

 ععهاومجاهلا ومتو سحرهاتبهرني ب وفديفبل كانتهذا األمل,  رىأن أ قبل

 وردهاالعاشقة ل ملدينةهذه ا حببت. أملةحا ها. إّنةبعالّس جباهلا لىع وناحلن

 , صرخت:سيرفعت رأ ثّم. أزهارهاو

 ض. خاخلوفواجلوع وا احلرمانب نسو, غاطدينةهذه امل هل, أاهلليا  ـ

 هناك ّنوكانوا يدركون أ ,جودهمعن و ًاعدفا ٍةتباستما يفيف بلوفد اسالّن

 .انتظارهم يفأخرى  زرة, وجمأخرىمذحبة 

 قال: , ثّمحوله التفَت متالّصمن  ساعة صفن بعد

 حيلة.  اليِد يف سحدث حدث, لي ما ـ

 .لوصفغري هذا ا امّن تستحّق رثةكا هاّنإ, ًاليس حدث هذا ـ

 األخرية.  كونت ولن مذحبة لأّو يست. لقيعليك يا صدي ْنهّو ـ

 دموعي. وأعاف: ومسح يمّن بواقرت هترك كرسّي ثّم

 نغمَرو ,ألليمةا جربةالّت هذهتنسى  ىحّت بيذالّن من ًالك كأس سأطلب

 ق؟تواف هل. الغناءو هرالّسهذا الليل احلنون جبنون 

 .ربتذّم



152 
 

 نعم ـ

 اءبيض صوليا. وفامكالّس مرِق طبَقو ,عنب ورِق , طبَقسيلنف سأطلب

 أنت؟. وومرق

 :حبسرٍة

 .حلامضبا ًامشوّي ًاومسك ,قشقوان وجنَب ,يمونالّلب ٍنزيتو طبَق ـ

 .فقنااّت

 رأسه عيرف خرى. وبن الفينة واألصمتب نبيٍل جٍلر ّيمثل أ وتغذى

رغبة  خلييف دا كاناملرتعش.  لفضاءا يفيف وجهي. ورفعنا كأسينا  يبتسمو

والفقر يف ذات هذا  يبةاهل ذههالكامن وراء  ّرّس, والجلالّر اهذ أعرفأن 

 , قلت:كدحبر را يفكلمة  األنيق. رميُت بلغارّيال

 ! ديمق رٌبحما كيبدو أّن ـ

. ساد االةمب دون افذةّنعرب ال هنظَر روميّربهدوء  عامالّط ضغمي بقَي جيْب مل

 .ادلعلى الّن ىناد ليلق بعدبيننا.  ورمذع صمٌت

, البقدونسو امضواحل املهروِس ومّثلاملمزوج با وندرّشمن ال ًاأريد طبق ـ

 . ةخشبّي قصعٍة يف هعْع

 :إلّي التفَت ثّم

 .؟ًالك شيئ طلبأ ل. هتكلمون سنأكل

 فليفلة وثوم. مع ةوّيمش دورةطبق بن ـ

 يف فمي.  قمةل وععُت

 :وغلوأل قلت
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 ننإليه. يف الّس يرميوقتها ما  دركتأ يأّن ةّلب نّطيزيد ال وما ـ

, روف, خيهجيلب ما لد بؤساءأولئك الفالحن ال نم دواح , كّلاملاعية

 رهوحيّم لنا عجاًل ختار. يف املضافة, يذبح املوبّط وّزإ, أرانب, بيض, جاجد

 مقربٍة على ويضعه ,عدنّيم لنا على سيٍخ مهقّدجيلبه وي على نار اجلمر. ثّم

 الفالحن وجوه شاهدت. وهلبأيدينا على م عه. يرتكنا نقّطلبتذّل امّن

 لوحنّم مناأما يقفمن  ّلك نركلمن بيوتهم,  خنرج اكّنالفقراء, عندما 

من ثيابهم كالكالب  جالالّر جنرجرو ثمينةال ايااهلد غالظهر الب لىع

 . الةّضال

 القوم:  كبرياحلاكم ل ال, قالذعة ريٍةسخ ويف

 سبها إىل القلعة اليت نتمرت . وسْرركعلى ظه محلهاا, اخذ هذه اهلداي ـ

 . ابه

 :لقاهلواء الّط غول صرخة يف اهلل عبد وأطلق

 .العامل دةسا اكّن. ميلةاجل امّياأل لكت نم آٍه ـ

 : خمة, الّضويلة, بقامته الّطًاأمامي منتصب وأوغل بقي

 ويرى,  اخلضوع سويقّد امراألو عبدي ذيال وعمن الّن أنا, هللا عبد ـ

 يفوأرى  ,احلنالّص اهلل اءمن أولي ولّيأو  رّبإله أو  ثابةمب بطعا ّلك

 . سةملقّدا ةهلّياإل بالعلوم شبهأ باطّضال هايصدر يتال امراألو

 :مواربة بطريقٍة سألته

  ه؟حتّبهل  ـ

 من القهر:  تنقخي وكاد لّيإ التفت
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. هذا ذلياًل مهزومًامعنا  ويفّر دّيإنسان عا إىل احلاكم لّويتح كيف ـ

 .عداًلليس 

 إرادة اهلل.  هاّنإ , صحيح, بيَدعداًل يسل ذاه ـ

 . شارد هّنأ ينئٍذح عرتوش ,وقفامل وأدركت

 ؟هذا دثما كان جيب أن حي ـ

 وملاذا؟ ـ

, ورةبالّث كواهلرس البوسنة, بلغاريا. عندما قام أبناء ريناكب هّنأل ـ

مجيع األتراك  ومثل. يهقدم صابعأ أسفَل, أفرك يديه, وعنده ًاحاجب كنت

 قة. عمي ةدانّيتربطين به عالقة وج

  ه؟الشيء ذات ّسأو حي كان يظّن هل. وباءأقر أنتم هل ـ

 عملأ كنت يأو ال, بيد أّن ّسحي كان نإ فأعر الو ,رباءأق لسنا ـ

 .ًااجمّس يهلد

 ؟ًااجمّس ـ

 األيدي كان حيّب ذاأدري ملا ال. وبطنه ظهرهعلى  اخلشنةيدي  رتومّر ـ

 . شنةاخل

 :ر هلمااهلواء وأشا يف العمالقة دهي لوأوغ ورفع

 . اعمّنجسده ال لتالمس

 :الذعة ةبسخرّي

 أيدي خشنة. ىلحتتاج إ الناعمة األجساد ـ

. خللفا من يهبن فخذ يدّي رتمّر ماكّل شوةوالّن ذلّذالّتب يشعر كان ـ

 اآلهات مسعأ ماعند إال, وال أتركه برفٍق دةاملقّي ملنطقةأداعب تلك ا
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 عادة, بالّسوقتها وأشعر. هصدر نم رج, ختمهيف ف مةكّواملكتومة, امل

 ثرك , كنت أشوة. ومن حتت الّنمكتملةأراه يف نشوة  ندماع لفةواأل

 .لبهق دخلأ حتى, قةّيلّضا كنيف تلك األما مسةاملال

 له؟ شيقًاع تصبحذلك؟ هل تريد أن  نم الغايةما  ؟. ملاذاقلبهتدخل  ـ

 هعيني من ةظر. نالّدفء ين. ليمنحعنه متتكّل ذياّل املعنىب ًاليس عشق ـ

القادة عطرة. وإذا منحين  ائحة. رماءيرفرف يف الّس يباجلميلتن جتعل قل

 أقربائيو هليأقصى قرى بورصة, ألرى أ يف عيعيت , أذهب إىلةطويل ةإجاز

 . عصافريال يدوأص

 وعميقة:  ةحاّر نهيدةت وأخذ

 منبالّس صاحملّم جاجوالّد حلماما فخاذالكبد, وأ فطائر كُلوآ

يف  مسةاألحجار اخل كركراألشجار ون وعذج ىعل اماالّد ونلعب, البلدّي

 نغسلهاو بعلى الكعو حصللن خلرافا نقتلو هزومونضرب يد امل واءاهل

 طفونق األشجار علىإىل أ قونتسّل ,يلةإىل لعب مج لتحّوتواملاء, ل خلّلبا

 : إلّي التفَت ثّم .ًاحّر ألصبح تصار. باخّيلرّبا ونصطاد البّط نوالّت العنب

 لطان؟والّس وامراأل على فقراءال حونالفال ضينتف اذااهلل, مل عبد

 اهلل؟ مرألوا صيةمع ذاأليس ه الح؟الّسويشهرون 

 . ربالّصب علينا. غلومعقد يا أو ملوعوعا ـ

 :قصري صمٍت بعد

مرأى  أمام الفقراء حنجلد الفال سلخب ًافرح لذذكان يت امقبل أّي ـ

 غرياتلّصا فتياتال صاباغت شهدم أّن تعلم. هل تاحالّسيف وسط ا اسالّن
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مفتوح  كانم ىلإ االنتماء ةحيوّيمن  جزءًا عتربُي وقتلهّن, ًاجّد هكان يثري

 . الحتماالتا

 :اأو دونه بةيف مناس رّرَكوُي

 . وامريأل ثلميت ال جندّي أّي ةفّييف تص دترّدألن  ـ

 :ومّيّرال يكّدال ثلم احةالّس يف ًاواقف بقي

القهر  نذيقهماجلهات,  ّلمن ك قهاهكذا. سنطّو بالدهذه ال رتكن لن

 َلاالستقال نحهمإال عنوة. لن من منها ج, ولن خنرةنرحل. دخلناها عنو نقبل أ

. جونّس, وخرجيي الاجملرمنو وابقّسال اببأصح عن, سيستيشنابسهولة. ج

 . الحالّس عليهم عوسنوّز

 :لقالّط ءيف اهلوا واءأوغلو اهل زفر

, حلاكميف عيين ا شوةالّنو عادةّسال رأيت املشهد, كتمالا حلظة يف

 يقول: تهأولئك البؤساء. مسع بيوتيف  وقدهاوأ ارالّن علةمسك ش دماعن

 . ليومكنت أحلم بهذا ا ـ

 . يناإل والتفَت

 . شيء كّل انهبوا

 :جلنودا أحد

  قائد؟ال ديسّي يا متعةواأل القمح, شيباملوا لوماذا نفع ـ

 ًا, وعصر ماءههعلى وج ههنا, صفع إىل عالت إليه, قال له: التفَت

 :يف فمه ًااحلم

 هذهنرتك  ندماع امعن م, سنأخذهمجعهمااجلنود, و ةبقّي عم ذهبا ـ

 . يارالّد
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 قتّل. وعغتصباتامُل ساءلّنصراخ ا فع, وارتمّدال ة, فاحت رائحةّلالت فوق

 . فحر وأصحاب ااًل, عّموزينومع راءفق الحن, فكانوا. املقطوعة ؤوسالّر

 :رناأم عندما. يجواألهاز بولالّط قرع واستمّر

 . عاٌرياةقيد احل لىعلى ثيابكم ما دمتم ع ماءلّدتبقوا ا أنعليكم  ـ

 غسلهم. عليكم

 أريد أن أدفئهما:  بطين إىليدي  عممُت

. ةوسوداوّيبرودة  كثر. أصبح أسامليا  ًاكثري قسلّطمزاج ا رّيلقد تغ ـ

  مهرير؟الّزهذا  ظّلمن الربد. ماذا سنفعل حتت  دأمج أكاد

 :موتتكّل هاأنفاَس تعيدأن تس قبل قًاعمي ًانفس سوةلّنإحدى ا أخذْت

 جام غضبه علينا. ّبزعل, فص اهلل ّنحسب زعمهم, أ ـ

 :قلت

 جهونيّت, باملالين ريقّد لبشرمن ا ةبأعداد كبري األمُر قعندما يتعّل ـ

 نونقول, حن ؟, ملاذاعميقةال سئلةآالف األ طرحنأن  عنا, يسهولصوب اجمل

 . ذكرُيأثر  دون يهذا الوباء؟ ومنش يناعل ّلحي اوملاذ ن؟أتباع م

 :لوأوغ ُث, حديةبّل ينةالّط زاد وما

 . ئنكا أّي طريقهشهم, مقدام, ال يقف يف  رجٌل كماحلا ذلك ـ

 يدي, بينما مضيفي يف عِن ييّنع بت, وصّورأسي, رفعت حينئذ

 :ًاساخر ت, قلبيذالّن كأس إىل متتّد ملرجتفةا

 جالالّر لدأمامه. يبدأ جَب يعلى التعّر يهيد بنيقع  نم , جيربذٍذبتل ـ

 اكمأمام رجاهلم. هذا احل ساءالّن باغتصا لىع نا, وجيربهمنسائأمام 

من الذهب  يقصناد ةعّدميأل  نقصرية أ ٍةمّد اللخ استطاع هوانّيالّش
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 منبواسطة العديد  انبوليف است يتهب إىلالبغال  لىع, وشحنها الصاخل

املال  سعيدأيوب, و ينالّد جنمطيب,  جب, رًامجيع همالعسكر. أعرف

 .ريهموغ ربكان, ويوسف أعلي مساعيلوإحسن, 

 : ناكالم ونيراقب ال آلخرينا أّن دتأّكأل اتمّر ةعّد يحول َتأن التف وبعد

 :اًليف أذني قائ حسن مساعيلإ همس

 .مسرير غرفة نوم احلاك يف ًاغريب جاًلرأينا ر دلق ـ

 :معالّس تصيغ أذني بقيت

. قلت يف شوةوالّن هوةوالّش ذةّلمن ال هّوأتت كانتيف أذني.  ثهاهلا صوت

  عه؟يف خمد رآخ رجاًل ناكه ننفسي, يبدو أ

 عقول؟م ـ

 . صوتهاللغاية ةشهوانّي هاأّن عتقدأ. عال بصوٍت هأّوتت نت.. نعم. كانعم ـ

 . جلنونا حّد إىل غبةالّر متالكبايوحي 

 .ةاملفصلّي لحظةيف هذه ال سهّنأنف ال يضبطَن ساءالّن عمجي ـ

 جةدر إىلمعه  منسجمةكانت  ها. يبدو أّنًاجّد غريبةاملرأة  ذهحالة ه ـ

 . نهحض يف كمنهم من جلسدّيا ندفاعاال ظاتأمجل حل عيش, تًاكبرية جّد

 :ًاتقريب لةمرت ةبنرب حسن مساعيلإ يواصل

املخادعة  وجةلّزتلك ا تح, تفنوناحل الليل, وريقةالع اعاتتلك الّس يف

. ةّيالرّبيف  بالذئا واءفيها ع يبدأاليت  للحظةا , يفربةامو الباب عشيقهال

منه,  ةخلّي كّل ل, وتقّباجسده أمام عينيه رشبف بدأ, وتمتهتركع أمام قا

 صعدوت ,احدو جمرى يف نّطلّشا قاءيف أسفل القدمن, إىل الت صابعمن األ

 األنفاس   إىل
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 :دشّروالّت ياعوالّض لربدمن ثقل ا غمبالّر صرخت

 أن خيدعنا. ما , يريد أحٌدما, رّبولمعق رُيهذا غ ـ

 نرعَخ أن بمسعته ورأيته يوافق احلقيقة. جي اكل م صديقييا  ال ـ

 .واقعلألمر ال

 الواقع؟ ـ

 .فرباحل دَثح كنعم. كما مسعت حضرت ـ

 رالبلغا ساءالّن ذيأخ وهو احلاكم؟, ابطّضحضن زوجة ال يفينام  رجٌل ـ

 ثرثرةأو  منقول مأو كال إشاعات مارّب هذا؟ كيف مّت ول؟سبايا, معق

تقل هذا  ال. ؟ملريرةالواقعة ا دقائِق معرفةلكم  ىتسّن يف. وكةجمانّي

 .طريكالم خ هّن. إسانإن ألّي الكالم

 : حبشرجة

, وأكثر خطورة نسحابمن اال خطُرأ عة, هذه الواقد اهلليا عب واهلل ـ

 .كراءالّن اهلزميةمن هذه 

 ؟ًاوماذا أيض ـ

 مخّي الذي وادالّس ةشّد من جلالّر كذل مالمحاستطعت رؤية  دبالكا ـ

أو لنكن مثل  ,الكتمانب علينا, البعضن قلنا. املظلمة يلةالّل لكعلينا يف ت

 هذا ّنأ فسناأن نقنعأن  حناول بقيناقاتلن, مجيع امل ومثل. تومن, كاريخالّت

فيما بعد  نتبّيكما  ألمرا أّن , بيَدكةيف معر هزميٍة د, جمّرننابي سرٌّ مراأل

 , فّجقةعّي فتحٍة عبوَر حاولنا. ةوفّظ سيةاألرض قا كانتمل يكن كذلك. 

 ةوالفال ارييف الرب تشرنافان باملرصاد لنا كان ًامينك أّن يَد, بلنبن جب

 حماور.  من مخسِة مسالّششروق  قبلاهلجوم علينا  أوبد ملفتوحةا
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 .ًاساخر ديثهيتابع ح ومضى

 رت, تسّمذهبال يَقصناد , ورأْتاباجمليد الب عبد ةفتحت, زوج نإ ما

إىل البيت  خلتنا. أدهشةّدوال ةفاجأمن هول امل هاولعاُب يقهامكانها. سال ر يف

. يف نومها خمدععلى  صنتلّص اكّن ناأّن نسيْت لفرحا ةّد. ومن شلربقبسرعة ا

 . ةاخلّيالّدثيابه  دييرت يقكان العش األثناء ههذ

 وسالّر اجلنود شاهدُت, ةلوجودّيا زميةاهل أثناء, راءإىل الو التفّت

من  الف, بيننا عشرات اآلاردوننايط الفاآل ئاتمب رونيقّد, والبلغار ومانّروال

 . اءهدّشمن ال اآلالف عشراتو جلرحىا

 :ًادّيج نعلى شكوكي, وأتيق َبأتغّل كييف مكاني  رُتتسّم

 ! ناهلل يكون بالعو ـ

نراقب مشهد  ينامض ماّنإبهذا,  ِفمل نكت ناّنإعالوة على هذا, ف ـ

 .ننااأذهيف  ورةلّصا لبعيد لتكتمَل عيدمن ب القةالع

 طة, املربواسعةلّشا الرباري عت, وتبّضاءاهلو من املزيد استنشقت

 والبحر.  الوديانو بالباجل

 . استدرُت

 ماذا؟ ثّم ـ

 جتارةمرسيليا, لديه  مدينة من ّيفرنس ٌلرج لعشيَقا ّنأ كتشفناا ـ

وإليها. يبيع  ةطورّيامرباإل نم البضائع, ينقل واحمليطات بحارال وب, جيزاخرة

من حمالت  استانبولنصف  لكمي هّنوإ ملن يشرتي, وداءالّس وقالّسب الحالّس

 ستريادلال ةعاملّي تووكاال كاكن, ودصاغةذهب و سواقوأ ارهةف
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 حّط لفقراءا لفالحنا نم كمسرقه احلا لذيا ائلالّس لاملا وأّن ,صديروالّت

 .  فينازلصو انّيجم ٍقبامسه, باسم ديلون, مقابل عش ةربّيالغ البنوكرحاله يف 

 قها؟هل عش ـ

, هو زوصوفينا .شقهاع دإن كان ق دريأ ال ينأّن , بيَدتههي عشق ـ

فحسب,  اهذ وليس. العقل لبليدالقلب وا خيصاجلالد الّر كذل جةزو سما

 يبيعهم, مباشرًة لطانوبالّسلديه صالت بالقصر,  اجرالّت ذاه أّن عرفتو

 :طورامرباإل عم واسعة عالقاٌت ديه, ولالحالّس

  ا؟روسي طورامربإقصدك  ـ

 . لطانلّسا ـ

 يف وجهه: ختوصر هفم لىيدي ع وععُت ةاملفاجأهول  من

إذا  اخلازوقعلى  ناسيضعون خطري, جللّرفمك. هذا ا , سّدخرْسا ـ

 .مالكال هذا نعرف و, أقةوبانت لنا احلقي اجملهول يناعّر ناأّن مواعل

 . يف عييّن اهمطوسّل هيعين ع, ورفهييف وج ابتسَم

 دهاوبع ابه أنطق. دعين أبلعهاأن  أستطيعال  يفكلمات يف جو بضع ـ

 .باملوت حبًامر

 باتاتالّن , وجذوَرشجاراأل رَق. أكلنا وفاالنسحاب حتت القص استمّر

بطنها  ى, يدها علةنيمنح مرأةا انيب. جباءوامل األدوية. مل يكن لدينا ةّيلرّبا

 : عتصرخ من الوج

 لقمَة اليالوحيدة لي, أن يأكل أطف منية. األوعمن اجل حترّنأ ينإّن ـ

 .ياةحلا رقواطعام, قبل أن يفا

 : إلّي تفتال ثّم
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صدري. وأشار إىل  أّن بيَدهذا,  قولأ أن أجتّرأ, يقيوحدك يا صد لك

 املكسور:  صبعهإ رفبط لقلِبموعع ا

 هنا يكمن وجودي.  ـ

 . مٍقبع زفر

 شريُك ديلون سّيالفرن اجرالّت هذا , أّنمُتعل عندماالليلة,  لكت لعنُت

 .  ًاعور خرياأل أّن لتقو يتال عاءاتّداال قنصّد هذا مع. ولطانّسال

 :يقول ضىم ثّم

 ديهل ودعٌة, ماجرهذا الّت وزةيف ح هيو ريانحترقها الّن ال أمواٌل ولديه

 . أرميّن مسسار يِقطر نع هيف باريس بامس

 :ليأّميف ت ًارقا, غًاتصام همضيفي, رأيت وجهيف  نظرُت

 . وأعاف:ئةصحيح مئة بامل كالمك. يءش أّي ستغربأال  ـ

 وقال: هأَسرفع ك ّمث , ونشرب,ونأكل, قلياًل جلوكوف مْعلنس

 واخلابور. عذبةال الرباري صديقيا  تكبصّح

 :ميةالقد كرةالف اليب يف ْتعّن فجأًة

  تعمل؟لي ماذا  مل تقْل ـ

 .تاجر اأن ـ

 اجر؟ت ـ

. وزتيبقي يف ح ٍلما قاياب على عتاشأ ينّنإف ومالي اأّم ,ًاتاجر, كنت عفوال ـ

  .يتبقّص لم بلوفديف يعيف يعاجلم

 ر؟تتاج نتمباذا ك ـ

 لون مثلفتاة  ىعل يعيِن وقعْت, ارععلى الّش تطّل يتال افذةالّن لخال من
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يف  لُت. دخمانالّزو ملكان, أصبحت خارج دائرة امضيفيعن  دُت. شرهرالّز

 نتهاستأذ. بهجُم لٍمح

  سمح؟ت لوأعود. ه اعةنصف س عنك سأغيُب ـ

 .أنتظرك. سلفّضت ـ

 بقامتها ,أنوثتها وجيف أ وجهال شوشَة, بمحراء ورًةتّن لبست الفتاة كانت

. ًاجّد رتانعّبم نرقاوتاالّز عيناهاو .البارز ومانيالّر وأنفها ,تناسقة, امُلةقوّيال

 ي. بقيت عيِناهل اجنذابًا زددُتا. لعنل الفتٍة بطريقة جوتتغّن ترقص, تمايلت

 ةلعاّما احةالّس إىل ملوكِبا قةبرف صلتإىل أن و يدلبع يدتراقبها من بع

 رومانّي ثالصخرة جبانب مت ىعل لسْت, وجًاانبج اختلتلبلوفديف. 

 أسهوعلى ر ,منالّز بفعل تقادِم قذرة, سورةيده راية مك يف قديم,حمارب

 مكاٍن كّل من اسمن الّن لكثريا تقاطر. يورالّط رُقز يهعل يكثر خوذة

 اسالّنب اجلنود, ناملسيحّي, املسلمن بتراكألبا البلغار, مببعضه ختلطواوا

املصنوع  رّكلّسوالفواكه وا ارينواجلّز ضاراخل ئعيمن با ب, بالقرنالعادّي

 واخلمر. بيذوالّن الفريزو صبالق من

 نتمّخ .لعمرا نتصفم يف وامرأٍة رجٍلمن  تقرتُب, متشي ثّم, تقف ورأيتها

 الفاقةالفقر و ماتوعال ةيدّيتقل ةفّيري ًاثياب تديانير وكانا. هاأبوا هماأّن

 .هماعلي ةمرسوم

 حيملن ساءالّن. جلانبنوعلى ا لوسطا يف ,حليواناتا روث, يكثر ارعّشال يف

 يلةطو ٍتمسافا يقطعَن, شن, ميوسهّنباملاء فوق رؤ ململوءا ارلفّخا راَرج

على  تالبيو طّفتص وارع. وعلى طول الّشاالغتسالأو  ربّشلل هرجللبه من الّن

 . تداعيةُم خأكوا كلش
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 ,قدمية كنيسة داخل إىل خلْتإىل أن د يهاإل مشدودًة يعيِن بقيت

من  ؤاديف شبعُتأ يأّن , بيَدخولّدال على أمل أجتّر .عيوفها صحبةب

 هاأّن يقنتأ, وعندما منالّزطويلة من  ةّدم نتظرأ اكهن وقفت.هامالحم

 إىل يأدراج عدُت, يت مّنعاع ها, وأّنلكنيسةل فّياخلل بابخرجت من ال

 شرب قد ثيحمّد رأيتجلست,  وعندما. هالقائمن  جاءّرال خائَب ثيحمّد

يف  ثمعليت وبدأ. منّزالقصرية من ال ةاملّد هذه خالل مراخل منالكثري 

 نريفّيمن ال الكثري نا. وجبانبارغف اولةعلى الّط بيذالّن أسوك ,كالمال

عن  مونيتكّلو نونيدّخ. ةتمّيأو اخل عناعّنال أو ايالّش تسونحي ويلةّطبثيابهم ال

 .اماالّد يلعبونو والعربات رياناألرض والث

 جر؟اتت تكن اذا. مبكعلي رت, تأّخًاجّد آسف ـ

 هاإّن. تهااحلياة ذا ىشيء. تاجرت عل بكّل جرت. لقد تاويلةط ةالقّص ـ

 غريك ظهر علىوتركب  ىيف األعل كونأن ت اّمإ. لبها, ال رمحة يف قيةقاس

 . ًاأو تصبح عبد عبيٍد ىلإ هلموحتّو

 لَبط ثّم ,خرىوأشعل لنفسه األ حدةلي وا م, قّدتنمن جيبه لفاف أخرَج

 : قمعّت غارّيبل نبيٍذ ينةلنفسه قّن

احلياة  عبةل جارة. والّتطحلول وس , يف احلياة القلت قبل قليٍل كما

, حركته ةّياملال, آل أسراَرأن تكتشف املخبأ,  يع, تستطةّيحلقيقا

 من. مةّراللذة احمل عتربهأللعامل.  اخللفّي بناءأو ال خوراملا هّن. إةالعالقات اخلفّي

, يف بحّريف ال صرّنال ذة, جشعه, لتهاإلنسان, دونّي قاعتكتشف  لهخال

. هتهزم عندما, مكعندما تكسر إرادة خص ةبالقّو رتشع .احبةالّر فقةالّص

. حالة وفحيحها ئهاحلظة موا يفاملرأة  ثلم راملنتص ّيبن يد ائلالّس املالو
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 , مصارٌعلي سبةاآلخر بالن اجر. الّتذاتهااللحظة  يف ومتثلهالوجود  عنغياب 

 ميئةالق ياءاألش كّل مثل, األشياء, مثل مجيع هزميةأو  يف احللبة, نصٌر

 ى, فوق, يف األعلى, وأرةنفسي يف القّم عرأش ًاودائماإلنسان.  اهابن اليت

, تركض بائسة اثيل, متاءاتمومي عنعبارة  اسلّن. وأرى اًاأقزام عياجلم

 . لعيشا لقمِة وراء آلخَر من مكاٍن بغالكال

 :هتأّو

 .هلمأرثي حا نتك كم, آه

 لديه, هورمش رجٍل انبجب سأجل نيف بالي أ خيطْر, مل ًاومإليه مصد نظرُت

 ..ءشي كّل رخس أنبعد  مهيكّل ًاسانإن ديالنريان ويستج تأكلها ال ٌلأموا

 :هييف وج وغلوأ قحّد

 تاجر؟ُي انك اذاومب ـ

 نادقهالعامل. ف ذاه يف اخرياملو كّل زرت. فعلهمل أ ًايئش أترك مل ـ

 ومن, املهزألباطرةوا وكاملل قابلت. عارة, دور الّدلقمارا صاالت, ديثةاحل

. حاقوالّس اطّووالفحول, الل يان, اخلصساتواملقّد ساتملدّن, اواملنتصرين

 رجُل ينإّن. قةّيالّض راتواحلا ةمن األزّق ردتوط بريةالك ألبوابا من دخلت

 زمان.  وكّل مانالّز

أخرى  اءور ينة. يطلب قّنيلّلمن ال ٍرتأّخُم وقٍت إىل اولةالّط تلك لىع بقينا

املطعم ودخل  رواغاد بائنالّز نم كثري. النويدّخ لويأك يشرب. بيذلّنا من

 خذنا. وأمعه دنوندن اًلقلي ق, نصّفوكوفجل معنس نناايف مك نوحن همغري

 ًاصديق انك هأّن هيف حديث نيأفاج ا. وأكثر ميثناحلد عودن ثّم اٍتمّر ربلّطا

 .لطانّسلل
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 .هللا بدماذا تقول يا ع لطان؟لّسصديق ا ـ

 .نآذا طانصوتك, للحي ْضخّف ـ

يف  سلطةتوجد  ال. العراء يف البالد,لعراءيف ا لطانالّس, العراءيف  حنن ـ

. جانب كّل نم يناعل اهلل؟ املوت يلتفُّ ديا عب افخن ا. وعلى ماذالرباري

 ميعد هل مل. اسالّنعلى  تيتنّصقبل أن  لطنةالّس رةمؤّخعلى  لطانالّس ليسرَت

 وجه اهلزمية. سرتإال 

 :وأعاف

 القول يعمصلحة. نستط صداقة. هالذي تقصد باملعنى ًاديقص كنمل أ ـ

 كّل, اخلدمات يمبتقد رهوٌنم رارها, استمةنّيزبو عالقة, صدر برحابة

 .راكةالّش فّضتن . ثّمخراآل رفطرف للّط

 ترعد عاصفة. والقٍلبث وافذوتضرب الّن وتهّب تصفُر يحالّر كانت

 كاملراجيح, ايلواألغصان تتم رتتكّس تكاد شجاروجذوع األ ,طّكوتص

 قنديل. وثقيلو مظلٌم والليل ,جعوالو اهلّم من حوترتّن احلطب تطقطُق أةومدف

 فءبالّد نا, وميّدننابي يدور بيذوالّناملطعم.  ريوين وءيرسل بعض الّض يتالّز

 والفرح.

 يتمايل: وهو

وهلذا  جنوبهو الهوغربه, مش شرقه, باملالع ضاتعائمة على تناق الدالب هذه

 .هخوَرام وأ همركَز نتكو نتصلح أ

 ه, وكأّنختبوان ناه, وعيافذةالّن حنو هوجه أدار. هليلتقط أنفاَس تصم ثّم

وقال لي  بينهج بقّط . ثّمخرآمكان  يف وعقله وقلبه. وللمطرلي  عيتضّر

 : موجوع ٍتبصو
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 هانعيَدأن  علينا. عبالّت نمنهكة م هاأّن َدحكيمة, بي ْتولَد ستانبولا مدينة

 والدتها! حلظةإىل ماعيها, 

 ميتكّل عثمانّي رجلمن  ملباشروا ريحالّص كالمهذا ال نم ًاوتمبه وقفُت

 .فسوثقة عالية بالّن طالقٍةب

 ماءجارفة تكشط الّس غدا سيواًل ىحّت واًلهط طرامل زدادا ةهذه اللحظ ويف

 ينسحُب. والليل غلقةومالحمه املن نطفئامل وجههإىل  رتوالوديان واجلبال. نظ

 :له. قلت يلّلال جوفيف  دمّدليت همن نفس

 .عيمن ذلك املا جلخت كأّننفي, امل هاأّي كل يبدو ـ

 :وهستريّي جملجٍل ٍتبصو عحك

 ها. إّنقياءواإلالذنوب  مدينة. واملرامي ألبعادا دتعّدوملاذا أخجل من هذا امل ـ

 .سودواأل يضاألب قيقالّر ةوتاجر والبؤس, لقراصنةا ينةمد ستانبولا

 متى؟ ـ

 .ألزمانا يف كّل ـ

 خمنوقة.  حشرجٌة درهص نم وخرجت بعمق دتنّه ثّم

 رقيف الّش تقع. لوجعا نم حةمرتّن هاّن, بيد أحكيمة هاّنإلك  تقل كما

 نيهاوأما مهاتكون أحال لغربتكون يف ا وعندما ,الغربورغباتها يف 

 ومن, املهزومناملأز مدينة. رقالّشوسط  يف هي. اليوم, رقيف الّش ورغباتها

 هاويغرق لبحرا هاتّصسيم اخليلّدصوتها ا قتلهاأن ي تطْعيس . إذا ملاخلالّدمن 

 .هيف مّي

 اخل؟لّدا من نملهزوموا ـ

واحلديث  ,وحقدهوقسوته  احتهوصر ريبالغ جلّرهذا ال ماتيف كل رتفّك
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 لتعّد ثّم ,صدره سعِةو جاعتهعلى ش نيتوأث ,مثلي ريبغ لرجٍل باشرامل

 :لنفسي قلتو يموقف

 ,باحلرية ًامملوء ًاارخيت لي جلالّر هذا أن يسرَد ةغبّي ةنرجسّيَل هاإّن ـ

 ثّم, اريخّتلل ّيجمان عراٌضرهيب واست شيٌء هّن. إاملتعبةذاكرته  وجيلد

 :القدمية ةاملائّي احونةكالّط على صوٍت استيقظت

 . بالٌداخلالّدمن  ةهّش هاأّن , بيَدًا, واسعة جّدًاجّد سيحةف ةطورّيامربإ هاإّن ـ

من الفتوحات الكبرية  غمالّرببعد, تفتْح مل شاسعة , عذراء, أراٍضورب

, عةواس ٌل, ينابيع عمالقة, حبريات, سهوعذبة اٌرأنه فيها. نثمانّيللغزاة الع

 صفغزت ن لقد. انمك من كّل هالّفت ةوسواحل طويل غاباتوجبال,  ودياٌن

 اللحظة أّن تعلم. هل بعمق دّهبعد. تن ْفكتَشمل ت هايراعأ أّن بيَد اأوروّب

 ةّفلّضا ىعل بهجة ةةولد صريف بناء ق لطنةالّس رتندما فّكبدأت ع ةارخيّيالّت

 البوسفور. من ةالغربّي

 :باستغراب

 ؟ًاعثمانّي ألست

 أكمل: دعين

يا مراد.  نهْضا, قْموهمس يف أذني. لييف عق يطانالّشنغل  حظةهذه الل يف ـ

الذي كنت حتسب حسابه.  الوقُت ج. نضتظرهاتن اليت اعةّسال ْتولَد دلق

تريد أن  هاّنإووجهها.  هاجلَد رأن تغّي يدتر لطنةّسن ساعديك. الع ْرمّش

 ! رتتغّي هاإّن. ديموثوبها الق رثهاإمن  صتتخّل

 .هشِةالّد نيرتعد م جعله, مما هيف وجه تصرخ ,يمّن شعوٍر ودون

 أين؟ ر؟إىلتتغّي ـ
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 .ينتظر مل

 ونيك أن كن. ميوقتال ذاأبعد من ه زمن ذمن رغّيّتبدأت بال لطنةالّس

 ؤالّس. الهجةب وملةد, لبناءهذا ا عرب اجبن حدثن تّو ًاهّمم فاصاًل اريخهذا الّت

, األمرتفسري  عبالّص. من روايتغّي نأ يدونير همّنأين. إ ىلإ ينيهّم الإىل أين؟ 

األتاوات وفق  ولةد تستمّر نأ ديجي عدي مل مابذلك؟ رّب وااقتنع كيف, وملاذا

حتت  ٍدرعايا وعبي َدّرجم اسلّنجيدي أن يبقى ا يعد ملو القدمية جراءاتاإل

قلق,  من. الّزاريخلّتا ليف جماه نمرمّي, ينورجال الّد لعسكرا ةبودّينري ع

من  ًاوفخ تعدونير الطنّسال جعلأوتاد البناء.  لويبّد دميةالق روشالع يهّز

 . همجلَد رواويغّي راتغّييسايروا الّت أن. أرادوا منالّز لتبّد

إىل  مومتنمض يداه بقيْت, تيهركب على وقع, رضاأل على مراد انهار

إىل حال. احلرارة يف املطعم أصبحت  من حاٍل انقلَبمزاجه,  ربطنه. تغّي

كافية. طلبت من  تعدومل  قةاهلواء عّي نهام بّرخانقة. الثقوب اليت يتس

إىل  قّيالّناهلواء  بليتسّر, قلياًل افذةالّن , املالك, أن يفتَحإبراهيموفيتش

 ياملطعم دون مباالة تذكر. ساعدن ارزّو من الكثري يمّن اقرتباملكان. 

, طبالّراهلواء  مراُد نشقاست نإ ما. وابمضيفي إىل قرب الب محِل يف دهمأح

حاشييت  لىع عينيه. استنَد فتَح ىحّت, مهف يف تهوعع الذي املاء وشرب

على كتفي وعدنا إىل  أكّتاو نّيةملنحا متهقا َلمقعد, ونهض بصعوبة, وعّد

صعد إىل  ًاهامس ًاصوت أّن بيدالوعع,  ذاشديد هل حزٌن غمرنيطاولتنا. 

 :رأسي

 .ربعن الّش فتوّق. تنقتكابر, أنت خت الكفاية يا مراد,  ـ

 .يقةحيث أجد احلق ىلإ سأسري ـ
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 احلقيقة؟ هل أدركَت ـ

 .احلاملنال ينصف  ستقبلامل , ألّنأعتقد ال ـ

 هيَد مراد وععالكئيبة.  وجوهعلى ال احَبوميضها الّش ترسُل موعالّش

 .بيذالّن ينةقّن سكوم اولةفوق الّط

يف عمق  أحدهم سهج هكذا. إلنسانباخلبز وحده حييا ا ليس ـ

 يف كّل مجدلل ت, وصلًا. سافرت كثريغامرةامل قصينتن كنت مل. منلّزا

 بهذا البا رقسأط ,نفسي. قلت لهذاأمامي إال  مل يبَق .عمورةأطراف امل

 ًارمرّب. يحالّر جاهاّت جملرى وينكسر بدأ مييل ويرختي الذي لقاملغ الشرقّي

 اذلك م فينيكّلقدراتي ول متحنأأن  , وعلّي"مرةمغا املصلحة" لةلنفسي مقو

 مغامرة عن البحُث ماّنإ,  فقطاملال, شهواته  دافع, ليس بفينسيكّل

 .لوحدةالكآبة واامللل و تبديد, ةّيعن احلّر ًاحبثجديدة, 

 :اسالّن باهأثار انت اصوتي مّم أعلىوصرخت ب كانيمن م قفزُت

 ةّياحلّر خلوما د ة؟ّياحلّرمتعب. أنتمراد.  اي ربالّشعن  فتوّق ـ

 ملغامرة؟با

 لفتَّ. لقد كيف مكان جلْسابالك.  ئهّد .بتأنٍّ متكّل, ودوءبه إلّي نظر

 . تعاركن ناوكأّن إلينا اسلّننظر ا

 من املاء: يَلقلال شرَب

غريبة  كرةف دمك, كّل فّزتست حمرقة كّل. ةّيحّر ملغامرة, ابعبالّط

 . وكّلةاجملهول هي حرّي مع دةمواجهة جدي وكّل ,يةحّرهي  كاَبب طرقت

 كغرُي طأهامل ي ًا. أن تطأ أرعةّييف فتحه هو حّر رأو تفّك قهتطر باب مغلٍق

 ٌطنِش شيطاٌن, املغامرة. وديكي من صنع ًادوسفر تدخل تفأن ا. هلذةّيحّر وه
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مراده. هذه احلياة  قحّق إذاإال  هخالياه وال يرتك ويستفّز اإلنسانيدخل عقل 

 . نفاساأل طاللتقا إالإىل الوراء  تفتونال يل ذين, اّلجعانهي للّش

. هااليت سأنفّذ شاريع, املأفعلهس اعّم ًارصّوعدت من فرنسا وععت ت عندما

  كيف؟و دأبأ نمن أي لنفسيقلت 

 حدىباريس أثناء إ يف ًاأرمنّي ًازرت صديق ,امأّي عةبض تاسرتح أن وبعد

, قصربناء ال ذوانّف لذينا ندسن, هو أحد املهاليانب ابيت, امسه كرتهايارز

 خريةوعع اللمسات األ لى, وأشرفا عوكوسابنه ينك مع, هجةب ملةقصر دو

 ًااملسارح مع نا, زرةكثري اتّرم ًامع جلسنا. لطانللّس محيٌم ٌقصدي ه. إّنيهعل

. نعفاف نهر الّس على ائمةالّن اقيةالّر ييف املقاه نا. جلسبادةوالع الفّن دوَرو

 ليتا ةاخلافت موعلّشا واء, وحتت أعةالباريسّي طاعمامل حديف أ اءغدال وأثناء

 . عقلياليت تراود  واألفكار راتصّوالّت وععُت السرتخاءتبعث على ا

 .لطانللّس مها, أقّدةلّيملموسة, عم َءياأش أريد ـ

 جارمع الّت اسعة, عالقات وًاريوف اُلامل . لدّيالكثري فعلأ أن ستطيعأ ـ

 ريعللمشا ةفنّيال اصفاتاملو مأقّد, مصانَع . أبينولةالّدورجال  عمالاأل رجالو

 ذهه أخذ, ناإىل أوروّب اتركّي لأن تنتق َل. وبدصللأل مطابقتهاالقادمة و

! نستطيع أن لطانالّس قصرو ركّيالّت يتونضعها يف الب ليهمإ ةاألخري

. رقالّط شّق, اجلديدة دقالفنا من املزيداحلديثة.  ةاألبنّي ناءيف ب همنساعَد

 ويفتحوا األبواَب ريقالّط لوايسّهاآلخر, أن  جلانبا دىل اإلرادُة تتوفَر أن املهّم

 .  ةّيّراحل نسماُت همعلي دخَللت
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 صلاّت ورهف منقلبه. و احلماسة يف تّبد ىحّت ريمسع أفكا نإ ا, ماملهّم

, ملعلوماتبهذه ا ليااجلهات الع ديزّو أن خربهأو يسيف بار ركّيالّت فريبالّس

 .قاءالّل بلرتتي شريفاتبرئيس الّت  صلواويّت

 . زرُتصرمن الّن واثٌق يأّن , بيَدرًاّت, متوًاقكنت قل لفرتةا ذهه يف

 فريالّس نا. وعزممباسادورإ فندقيف  اخلاّصيف جناحه  ريةكث اتّركرابيت م

واحدة,  يف لغٍة غاتنال تداخلت. أوقاتناب عناومتّت, أكلناعلى العشاء. شربنا و

 .بحالّر وشبِق جارةاملوعوع باملال والّت قتعّلعندما  سافاتامل وابتعدت

 ةطويل حلظاٍت فتوّق ثّم بعمق سوتنّف رابمن الّش املزيَد مراد جرع

أكن أعرف كيف  , دون أن أعرف أين يقوده عقله وتفكريه. وملليتأّم

 كانامل نَحمت نيقظة, تريد أ هَحرو أّن د, بيًاعبمساعدته. كان مت ميكنين

 الثمَل مراَد ّنأ يَد, بقاءالّل ذابه ًايداحلقيقة كنت سع واجلمال. يف ءفالّد

 وأخافحديثه  يكمَل أن ى. أمتّنهوأرفض يءالّش د. أرييبقل إىل ارةأدخل املر

 فواصَل وتركُت. قدارألل ثلُتامت يأّن بيد, نارينمن االنهيار. كنت بن  ليهع

 لةرح سرِد يف هولاجمل ذاه ضىالكلمات م ضميق ٍم. وبفراهاجم تأخذ منلّزا

 :اجملهول

. اليالع الباب مبوافقة ًادموغم ًاجاء اجلواب إجيابّي امأّي بضعِة بعد

 فهاواألماني اليت سيخّل الماألح أرسمورحت  عيد الّسبهذا اخلرب ًافرحت جّد

 فسّييف وجودها وتكوينها الّن قلقة بالٌد هاإّن, فسين يف قلت. قاءالّل اهذ

بالبطوالت  االحتماءيعد ينفعها  ومل دميهاتضع ق أين فتعر , اللعقلّيوا

 ّنوأفكاره. كما أ ثقافتهباملاعي وقيمه و وال أجدادهم اتوفتوح لقدميةا

 ة. هلذا هي غري مطمئّنملخاطربا فوفةحم امرٌة, مغخرىاأل فةإىل الّض قالاالنت
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 من روّتلّتا كهاويتمّل رقلّشعلى ا طّلبابها امل إغالُقوخييفها  هاعلى وجود

 قلقال ذالي, ه وعرورّي دمفي ياعالّض هذاحنو الغرب.  زياحهذا االن

 باألمل ونحائرون, مثقل هم. إّنعهشّجأو نه, وأحبث عهأريد ماهو  العطرابوا

 يه حلريةا هذه. لاملستقب , أو يعيشوا يفًاجانب يرموهاملاعي و عواأن يوّد نب

حبثهم عن موقعهم  ينيهّم. ال اخلّدال نم شهاالبالد ونه هذهإىل  املدخل

 اتواملعّد يابالّث وا, ليشرتاسويتقاتل الّن احلروب أن تستمّر ملهّم. اوجودهمو

. ةواملدنّي ينة, املدحلياةهي روح ا ربواحلطب والفحم. احل عاموالّط ألسلحةوا

من  اسالّن لليبّد الالزم وقوَدال تونهأ, ترمي يف ه, تشعلوقالّس كحتّر هاّنإ

 كالكيانات وتفّك روتغّي ,همإىل أنفسهم وغري رتهمونظ تهمأمزجو افتهمثق

 وقالّس تعشوين ,رغبات فينوت ,رغباٍت وختلقبغريها,  تستبدهلاو قاتالعال

 جيوبوميتلئ املال يف  جارةالّت تزدهرو كالبنو تعش. وتنقحيّل علهجتو .واملال

 . نعملّياألعمال ال رجال

 .واءيف اهل رفعهو هكأَس مألو إلّي التفَت ثّم

 ات. ومّراملال أحّب أنا, وقتالال ونّبحي اسّنيا عبد اهلل. ال رباحل ةبصّح

 : لباردةا ةتائّيلّشا لياليال يف يكثرية أقول لنفس

. ليذحبوا نجمان همّن. إتهممشكل هاّن. إدواويتشّر, ليموتوا اسّنال ليتقاتل

, وكالبن يف أموالي سوتتكّد ارتيوتزدهر جت واليبعضهم, لتزداد أم

 عصُب احلرب. ّيالرّبو ائّيوامل ّيالبحر قللّنوا القطاراتوشركات  واملعامل

منتعشة,  طةنِش ة, دوددمهن جزء م ها. إّناألرضعلى هذه  ناإلنسا وجود

 رهتغّي, حشائهأيف  تغلي, املغلّي ملاءا مثلكيانه.  يف وتنهش, ذاتهيف  ربتك

 .ونمن اجلن زيدامل وحن دفعهوت
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 إليه. ينظر بتصّو

 ,اهلهك نع حانزا ًاطعاغ ًاحصار كأّن االرتياحوشعر ب ,ًائقمزاجه را بدا

متيل  هحركات حتصب. وأهنربة صوت ْتّروجهه, واستق ضالُتواسرتخت ع

, ننلّسرمستها ا يتمالحمه ال يف ظرالّن ققت. دءواالسرتخا هلدوءا إىل

 وغياب ,اخلامدة, بةاخلائ هفة. الّلينيهاحلياة يف ع نطفاءاوجهه,  تضاريس

 رهوشع ,ةطويل ظافره, أسخةمّت يابهعنه. ث ثتحّدالذي ي امحاجل موحّطال ذلك

, ربكثرة الّش من بصعوبةلسانه  زالقان, وداخلةوطريقة حديثه املت منتفٌش

 أمام ينأّن تيف أعماقه. أحسس ئهاّبخي اليتالعميقة  سرار. األومشااًل ًانميي

 يعرف. ًاصلب ًامن قلبه عود لْتوجع ننوعركته الّس ام, عجنته األّيريخب رجل

 :القلق ك. ودون أن انتبه تابع حديثه بذافوسوالّن ملدنوا اسالّن

إىل  تدخلخالله  من فّن ةاّمالع العالقات. وداع, إبفّن اةياحل يف ٍءشي كّل

وتبدأ  رصّوّتأن تضع ال هّميف يديك. امل جام. الّلعليهاوتسيطر  فوسالّن عماقأ

 . ويف كّلاملعرفةو اراتمن امله ومن خالل ذلك تكتسب املزيَد ,املمارسةيف 

  .اتكتضاف إىل خرب خربٌة مرأةأو ا سواء مع رجٍل دةجدي ٍةعالق

 أنيف داخل اإلنسان. أريد  أاملخّب الكنز عن ٌثأعماقي رغبة, حب يف

بعد  إال فتوّقأوال  .دهاأري اليت ة, إىل الغايمنالّث دف, اهلأصل إىل اللّب

 بتعدأ, ٌل, طبفارغ خواء ُدجمّر اآلخَر ّنأ أكتشفمرامي. وعندما  يقحتق

 ككلٍب سحبنأ ّمث علّي طرسيي واالنطواء احلزنب رفعنه مع شعور جا

 الذيل.  مطوّي ربأج

, ساءالّن عاشرأالعابرة,  القاتالع يف أغوص. ديدج من احملاولة بدأأ ًائمودا

جديدة  عالقة كّل مع. وًاآنظم بقىأ يأّن بيَد ,نةاجملنو غباتالّروراء  ركضأ
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تيس.  أو فحِل جرٍو مثل أركض, ةّدع د. عقووالفراغ اءمن اخلو املزيدب شعرأ

. سهرت يف يبةاخل آلخر, واخليبة جتّر مكاٍنركضان من وجسدي وعقلي ي

 لكثريا أقداميوركع أمام  ساءالّن مع أمجِل اجلنَسالفنادق ومارست  مأفخ

 . مامهمن يقف أ حيرتمأو  أو حيّب يعشْق مل القلبهذا  أّن , بيَدعظماءمن ال

 عةسري استياٍء فسحة , ظهرْتًة. وفجأةاليمنى بقّو بيده هصدر عرب

 ماليت ختّي لمةّظوال عَماملط لالوقت, يتأّم بعضل ًاصامت . ظّلدمرا هجعلى و

 . ملغلقةا وافذالّن زجاج وراءمن  ينةعلى املد

 رجٌل هّن. إداملزي رَفألع جارفة ٌةقّو كتينّل, ومتالمهك يف رتفّك

 عرالّش شيَب, أالعينن منطفئ. سنواتوبضع  من عمره خلمسيناتا اوزجت

 :فاجئةُم فمي كلمٌة من نطلقْتا للحظةا هذه. يف ةتعَبُم تهصو نربةو ,حيةوالّل

يف  فرال تتو وهذه, ةفوقّيو استعالٌء فيهابلغاريا. لغتك  ارجمن خ كلي أّن بدوي ـ

 .ةحتّلُمبالدهم  أقواٍم

داكنة.  صبغة محراُء هاعلي وترتسم .تكربو سعتّت جههو شرةب أخذْت

 ًا. مستدركنباهيت على ًامثني لي وصافحين هيَد , مّدعةمتوّق ريغ وحبركٍة

 .من حديث فاتهما 

من مدينة مرسيليا,  رنسّيف ناأ ,بيننا الم. الكًابلغارّي ينأّن الكثري يظّن ـ

 نيف لند عشت. راديف بلوفديف باسم ُم عشُت يأّن بيدسارتر,  نآال مسيا

 ائيانتم أّن بيَدباسم كيوتو,  ليابانيف ا طوياًل ًاقت, ومضيت وشاردريت اسمب

 ا, يف فرنسا أنّيأنا ترك اتركّي. يف بحوالّر ال, للمسيلنف هو احلقيقّي

. بانييا أنا بانويف اليا منساوّيأنا  مساويف الّن بلغارّي ناأ لغارياب يف, وفرنسّي

, بحوالّر املال, يت. جنسّيأخدمه دمين. من خيه. أدور معوقلّسا بنا أناأي, 
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 .لمكاسبل هاثلّلوا

, علىاأل إىلورفع يديه  وكوفوقع صوت ج ىعل ومتايل هكأَس عجَر ثّم

 كلماِت ندنويد ياملغّن رهااليت ميّر رإيقاع األوتا عم كهماومضى حيّر

 . دهاينش اليت غنيةاأل

 , ودندن.نغنغ

 مثلما اقةبلب تأخذها ن, عليك أالغموضو حرمن الّس هائٌل كّم فيها احلياة

 املبادرة. امبزم مسك وأ هاايْس. سراشالف إىلتأخذ عشيقتك 

 ىيتمّن,وقضيبك قدميك, ميّص امأم كع, يركءورا ريكضس نم هناك

 احلياة انون. هكذا هو قءهمن تركض ورا اكوهن .حاجته َيمنك لتلّب إشارًة

 . حلياةهي ا وهكذا, 

احلياة,  مقيف ع طويلة رحلٍة بعد دينةامل ذهيف ه قاُمامل يب ستقّرا عندما

طاعنة  امرأٌة لكهمت يةنائ نطقٍةيف م ًامتواعع ًابيت أجرتامسي واست رُتغّي

 ًامدائ تعبق صغرية جنينٌة املنزَل لتخّلت. معّسوععيفة ال ياءعم نصُف ّنيف الّس

 عن ًابعيد, هلادئا البيت ايف هذ وحديأعيش  ناآل.لربتقالبرائحة ا

حتت  لس, أجيفبال. يف الّص حِةورا نينٍةطمأيف  اري. أقضي نهوعاءّضال

يزحف  ما. وعندهدوءو رتخاٍءباس ةباحّيالّص لقهوةا , أرشُفارنجلّنا شجرِة

 دورة, والبنلطةالّس رحّضأ, و اءوالّش منقَل أجلب هريةالوقت حنو الّظ

 ارالّن ىعل جاجالّد خاذأو أف حمأعع الّل ثّمأو اخلشب  َمالفح عل. أشصلوالب

. كُلآو أشرُب. منالّز من طويلة ًة, مّدةوععّيال هذهعلى  أبقىو ,ادئةاهل

. جومّنمع ال ق, أحّلهعوئالقمر, أسبح حتت  بنور , وجيّنالليل حيّل وعندما

 باللغة, دندنأ, اتمّر ي, أغّناناألحي بعض عليها ف, أعزيثارةق لدّي
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 مبوعٍد تزامعلى االل القدرَة يعد لدّي مل. بيذالّن وأشرب, ةباريسّيال ةالفرنسّي

نفسي  يف قالقل يدّب ما,أنام. وعندومالّن جيافيين وعندما. سبقُم ارتباٍطأو 

وناسها,  اوحاراته بيوتهاب رينظ عمّت, أوحدييف شوارع بلوفديف  أمشي

 ًان. وأحياًاستقرارأو ا ًارارق يعرف ال يالذ ائجمن هذا العامل اهل انٍةشبع ٍنبعيو

, باحلياة ابضةالّن ةومانّيالّر ثيَلالتما لاملطعم أتأّم اأجلس يف هذ ةكثري

 ماءلّسكقرص ا ويبد ذيال جّرخمتلف أطراف املد لىع ومشوٍخ ثقٍةب نصوبًةم

مع  تأقلمُتحضن بلوفديف.  فوق ائمةالّن اللالّت من يلةاجلم بقعةفوق هذه ال

 الةالّص , والينيعني ينالدِّ كني مل. تهموحيا اسالّن اداتوع لبلدهذا ا ةطبيع

 .ليحو الذينمع  ملشاكلا يف دخْلمل أ هلذا, ومالّصأو 

 :ملعرفةا يف برغبٍة

 للمال؟لنفسك,  أنت عاشٌق ـ

 :رينتظ مل

 ثبتْتالتجربة أ أّن بيد النفسّي رارواالستق عادةالّس لبجي َلاملا ّنأ أظّن كنت ـ

 يف طرابيثري القلق واالع هأّن ًارواكتشفت متأّخ وهم, دّرذلك جم أّن لي

 قاٍتيف عال لتدخَل ريقلك الّط يفرش ه. إّنالبالراحة  نم ثَرأك فسالّن

 . الوامل لطةّسوخطريين من رجاالت ال هنشّومع أناس م هٍةمشبوهة, مشّو

 ن؟, من تكووأنت ـ

من  معوّج وبفٍم. تقاطعين ال جاء, الّرمالفرصة ألتكّل أعطينمثلهم.  ـ

 :ربالّشو املللو خمةوالّت بعالّش

كتفي  لىع ةلبندقّي. أعع اعمقهايف  توُه. ألي أمأوى, ملج لغابةا أصبحت

 ًارحف باحلّصمن مجال ا , أنهُلةرّيالّط شجاراأل ئحةرا أشّم يف صلبها, لوأدخ
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 عأمج ثّم ةّيالرّبواحليوانات  يورّطال صواتأل نصُتأمن العمر.  ىتبّق ملا ادًةوزّو

 أماكَن يفوأععه  ,هَمقّلأ نأ دالبيت بع ىلعودتي إ ريقبعض احلطب يف ط

جبانب  أجلس. ارّنيف ال أرميه تاءويف ليالي الّش. طوبةالّر عن ًابعيد ةخاّص

 , ودفئه.هنظري بلون احرتاِق عّتأم كانونال

. خرجت من تهماعلى آل عينيه َتوثّب سيقّيواملو يّناملغ إىل مراُد التفت ثّم

 :زنباحل مشبعة كلماٌت نجرتهح

 لذَة اقنايف أعم تبّث. والكون كائنال بن , تناغٌمالوجود لذة, املوسيقى

حنن.  نحنن مل نك ناّن, كأنا, وجتعلرناوتغّي, إىل أخرى من حالٍة لحّوالّت

 . تداخلو حالة تشابٍك يف وَحّرال لوجتع

 ىوالفوع وعاءلّضا صخبعاع مع  متعٍب, نوقخم صرخ بصوٍت ثم

 وموسيقاه: ياملغّن وصوِت بائنّزثرثرة ال أصواِتو

 ونرميه وَدهذا الوج سرقن, ّنهذه الليلة. دعنا جن ناعلي ْدجيا جوكوف,  ْدج

 الفضاَء نيلّو جائرالّسبينما دخان  يرقص وراح هقدمي ىعل قفو خلفنا. ثّم

 والفقر: واألنفاس احلطِب ائحةاملمزوج بر

 املطر.  وابلاألرض و ارببخ تلتحم ماءالّس ارةحر دْع

اآللة من يد جوكوف  وأخذ ةاملنّصإىل  ىومض اءورفعه يف اهلو هكأَس ومسَك

 .عبلّتمن ا بتيهعلى رك اجث ثّم ويرقص, ييعزف ويغّن وبدأ ,عنوًة

 ةجلدّي أحذيًةوعواحيها ينتعلون  يفبلوفد نآخرون, وكانوا م بائنز دخل

 هممالحم , متشابهون يفلواناأل دةّد, متعهلهلةم ًاثياب ويرتدون,موحلةطويلة 

 . ائسالعر سرحدمى يف م هموكأّن سحناتهمو

على  ًاعرقه مدرار وساَل ,كاجلداول هدموُع وانهمرت ,كى, وبمراد ىغّن
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 ُت. أخرجانبهإىل ج أصبحُت أن إىل توسر نيمن مكا قمُتوصدغيه.  جبينه

 يووععته على كتف محلته ثّم ,ودموعهعرقه  فتوجّفجييب,  من يمنديل

 حّط ذياّلمن األمل  غمالّرب ًاسمت, مبًامنتشي. رأيته نابه إىل طاولت وسرت

 .الكرسّي لىع هجلست َلعّد بالغٍة وبصعوبٍة اولةلى الّطع ه. وعع كأَسيهعل

 نم القليَل كنفَس متنَح أن جاء, كيوتو. الّريتشارد, رالن, آرادم ـ

 .دوءاهل

 :كأسهكالمي, رفع  إىل يلتفْت مل

 رفْعااملنعشة,  هرة, من أجل هذه الّسوله, ورستعبده يالذ , باهللهللا عبد ـ

 واجلنون. احةوالّر وادلون الّس, يليف لون الل دمَغيننبيذك ل

 .عماقيالليل إىل أ فعلرغبته يف د كأسي, ممتثاًل رفعُت

 :ال, قرةّراملتح وحّرال وبتلك

 الذي هّل علّي الفرح منهذا الفيض  مبثل طويلة واتسن نذم أشعْر مل

 ُتعد ينكأّنو ًادود, مشًانفرتمس ًايطنش قَي, باجلسُد ي. مل خيّنليومهذا ا

 ًاأو مسكين فقةالّش يثري ًااجزع ًاإنسان أكون. ال أريد أن بيباش يةبدا ىلإ

 ين. إّنةقّووال  هل حول ال كائٍن دجمّر إىل لحتّوأ وأ ,يهف راضواألم العلُل تدّب

 شأن يعي تٌع. مماحلياةعلى قيد  ينأّن أشعر ىاملرح حّت إىل هذا اجلّو اجٍةحب

 يأكليشاء أو  وقَت ميشي, ةخصّييف حياته الّش ريدي ما, يفعل ًاحّر اإلنسان

 تهّيمن حّر حتدُّ أو حدوٍد قيوددون  شاءي الذيالوقت  يف يدير ذيال عامالّط

 . هوحيات ةخصّيالّش

 .يثهحد كمَلأن ي قبل كثرية اٍتمّر قهري بلع
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القديم الذي  لوجودّيا وفذلك اخل نم صت. لقد ختّليٌدسع ينأّن أشعر

, يف ًاودائم. ءباألقويا االحتماءو روةّثال والامل يِنج اءور األكرَب افَعلّدكان ا

, ٍةنفعّيحتت تربيرات  هءورا ائموجريي الّد باملالهوسي  رأبّر ت, كنابقالّس

 واملال عن قرٍب ولةالّد البرج كاالحتكا ّنأ يّد. بعادةلّسا لبجي لاملا أّن

. ًافوخو ًاجبن كثرهم, وأةوخّف وعاعًة اسلّنا أشّد همأّن أكتشفجعلين 

 راهمت ا. هلذتهمودونّي تهمنانّيأأنفسهم,  حول متمحوٌر همخوَف , أّنيقةاحلق

ما  أو وٌنأو قان ةمّل وأ ديٌن هم. وال يهّمبعضهم زَرأ ونويشّد عضهمبب تمونحي

 هلمبا يف يسل كما. تهمّيورفاه ممصاحله دممبا خي الإ حدثسي ما وحيدث أ

عبد اهلل, أن تكون هذه  اياملؤسف  ن. موحاجاتهم غباتهمور اسالّن احُلمص

 . همبيِد دالبال

 .جلميععن ا ثتتحّد اكأر د؟من تقص ـ

 : يسمع مل

 ثروٍة ىجزيرة عائمة عل هاّنوسحره. إ املعلى كنوز الع تتموعُع أرٌض ـ

, بدٍو ُد, جمّراَكاألتر املشكلة أّن كّن. لعاملال ذاه مِقيف ع ل, وتتوّغهائلة

 , وفّنلوقتا وتضييَع إال اخلبَث رؤيٍة ةأّي تقنونال ُي نلشرقّيكأغلب ا

 . به عمّتتت لذيا جلمالا نم غمبالّر ورةمغم أرٌض هاّن. إالعبثّي تتالاالق

 نوبا ,هرّسوال عبّتإىل الوراء من ال أسه, ومال برًاملّي يف عييّن قحّد ثّم

 . قظةي بقيْت هروَح ّنأ َد, بيننالّس نكساراو عمرال ُلثق هوجه على

 ا؟أوروّب يامنك  آخ ـ

 ا؟أوروّب ـ

 جوة, فةعقدة نفسّي ْل. ولنقولوالّد عوبالّش ألغلب صاءاخل عقدة اأوروّب ـ
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 إىل حّد هاب ىيتماه من. فهناك ونأو قر ردمها بسهولة لعقوٍد كنمي عميقة ال

. لقد جعلت هااقتالع ىتمّني جٍةدر إىليعاديها  منوهناك  ,الشيلّتوا لذوبانا

 بعضلل ًاحضارّي ًاووجع, لبعضل االنهيار ِةاّفعلى ح أو قوتةمو قنبلًة العاملهذا 

 ركاجلميع وت أركان ّزه . لنقل زلزاٌلٍنبركا هةحمرقة, فّو ها. إّنآلخرا

 , حموُرملأساةوا املشكلة ها. إّناماألّيو ننالّس دمهاتر ال فوسيف الّن ًاندوب

 . لطنةالّس ندع فتوّق الذي احديثن

كاد  ىحّت باحالّن نم يقرتُب عالوعميقة من الّس لةطوي جٌةمو اجتاحته, وفجأًة

 وتومي هُدأن خيونه جس وقلٍقخبوف  إليه أنظُر قفت. وليهع غمىُي وخيتنق أ

 لتبيدي وعّد هأَسر سندُتأمنه, و قرتبُت. اليهع غمىُيأو  اولةعلى الّط

 :انهمك

 احةالّر وحتتاج إىل . أنت متعٌبيتمراد, يا مراد. علينا أن نذهب إىل الب ـ

 كأّن كما. عهيف جر ًاريكث . لقد أسرفَتربعن الّش واالسرتخاء. توقْف

 دخله. ذياّل ّممن هذا الّس ويكاد صدرك ينفجُر ,ًاثريك نتدّخ

 .اولةالّط طاريستند على إ , ثّمحيرتّن

 ذلك! تعرف. أنت ًاأبد نمستحيل! لن أغادر هذا املكا ـ

 .عليٌل نتهذا, عليك أن تنصاع. أ ام ـ

 :عاٍل وبصوٍت

 ٌةغرائبّي احلياَة ّنإ لفعلبا ـ

 .مكانه لله وعّد كينةالّس عادت ثّم

عابرة وتزول.  موجٌة ها. إّنيخوخةالّش ه, ال تهّدنديانالّس, أنا ّيعل ال ختْف ـ

احلياة  ن. لقد شبعت موتمن امل افأخ ال ناعلى هذا الوعع. أ اعتدتلقد 
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يف جسدي ال يريد أن  نائمًة ومًةثدمي جر أصبَح! أحلم. ومل أعد هاورتابت

بن  يرأس تدّك اليت ةلّياللي ابيسمن الكو أخاف, يتلكمش. يّنيرحل ع

 ةقّيب هذه النوبات إىل إنسان عاجز. أن أعيَش لينحتّو أو, رىواألخ الفينِة

 أنا فيها.  يتّلكا رارًةأن عشت م يسبْقبطيء. آه, مل  يف موٍت حياتي

 شيء. هرةمواصلة الّس يف راغبًة بقيْتروحي  ّنباالختناق, بيد أ أحسسُت

املطعم,  ابب لىع وقفتأن أبقى!  يمّن يدير داخلييف  ُلينغ يما يف داخل

. ضباألر ماءالّس دوّحت يتال ةمادّيلّرا الللّظا , رأيُتّياستنشقت اهلواء النق

من  . ال. شيءٍقبعم . فكرُتبالاجل نعلى حيطا كئةاملّت غريةالّص دينةامل ابةبّو

 , األتراُكهحيّبو ,يهما يقع حتت عين كلَّيكره  مراد. يناهلدوء لّف

 ., معزواًلًاخاسرالعصر, وخرج منها  . عاش تناقضاِتار, والبلغنالفرنسّيوو

أن تقف خطوة  دمبجّرعن نفسه,  فصٌلمن ه, إّنغريبهذا العصر,  ـ

 .أسللّر قيقّيح اع! صدةبعيدة منه, تصبح نكر ريةقص

متابعة  نا. ميكنرتاحوت , عليك أن تناَمبيتإىل ال خذكآ أن. أريد عليك نهّو ـ

 .ًاغد ناحديث

ترى  أنوتريد  متصرخ وتتكّل طةنِش جرثومٌةيا عبد اهلل,  يف رأسي دودٌة ـ

كثرية نائمة يف هذا  ماٌتصدري. هناك كل يف يدور. لقد كتمت ما ورلّنا

, جركاخلنا هم. إّن, ليست كالكلماتٌت. كلمااملوبوء, لتهبامُل درالّص

  يتبارزون هنا. كاكنوالّس يوفكالّس

 :وأشار للقلب هصدر إىل هيَد ومّد

, كالم ديثح هناك. ورويروا الّن وءّضال ىلإ رجواأن خي يريدون

 عن املطالبة يف ال يكّف فسين أعماقيف  مركوٌن صدري. نبٌع يف مرتاكٌم
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ماء,  دولإىل ج َليتحّوليف األرض  ميهبه ور ما وتفريغ, وءإىل الّض جاخلرو

 ذاهل كراهيةبال عر. أشانفجارهحلظات  ّديف أش ألملينزع حنو بلوغ ا , دٍمبٍعن

 .ه. وأحّباتلةالق طهالعامل, خلرائ

 سكون صامت: يف كلمًة قذفُت ةّرُم ٍةوبسخرّي

 . أليس كذلك؟ًادواح جمرًى وا! ليكونمماأل مجيع عاَثانب لتأّمأ كنُت ـ

 سريعة: ريقٍةطب قنهذ رادُم داعَب

 ناآل , أنالكن. ناأ انبعاثي. بعاثاالن يف مُلآ غموضهذا ال خضّم يف تكن ـ

. اقيةالّر كانة, املاه. اجلدعةمن املظاهر اخلا مللُت لقد. لتهما فع لىع نادٌم

 كمينح ذي. اّلخرلّصكا فوقنا ثمالكاذب اجلا لهاإل هذا من, ه. آاملال

 يّطويغ ارجمن اخل ًاحمرتم علَكمن نفسك, جي ميك, حيكليس من ًامكان

 خبواء دَكويزّو على نفسك أمام اآلخرين, يهاف لّثمت اليت دوبّنوال العيوَب

 الالذي تلبسه  يفذلك الّز أّن , بيَدًاّم, مهًا. جيعلك كبريكعلي يهف ميتكّر

ال  اليت دوببالّن ًامليئ ًاقناعمنك  لجيع ه. إّنسبؤ نم كداخل ما يف رغّيُي

 تندمل. 

 :ًاعصبّي أعحى, همالحم رتتغّي, بينهج َبقّط فجأًة

 ال شيء. الفراغ. أجلمن  .يةهلا من حكا يا

 من أذنه: يفم ببرأسي, ألقّر ُتكتفه ومل لىع تُّرّب

 عرفوال ت هذيت كّن. إرابالّش يف سرفَتأ كإّنال شيء؟  لكيف من أج ـ

 ماذا تقول.

 :جر, فاهورّيج بصوٍت قهقه
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 ,لفخمةيف الفنادق ا ماميأ الويسكّي كأَس عأع نتك عندما ـ

 فةمزّي وان, بألساءوالّن جالالّر نم ريحولي الكث يلتّف كيفوأرى, 

 بالغثيان من كّل أشعر. لواالعمحال فاهةبالّت يتشعرن بةكاذ وابتساماٍت

لنفسي,  ل, أقوالكأس اق, وأراقب أعمدريوص قليب رقأط كنت. يءش

داخل  ُئوخنّب. حلياةوا مريّضال على مشبوهٍة ات, عقد صفقدٍم ُنلو هإّن

 .عةّدوال هيةوالكرا ذالةمن الّن ًاحقيقّي ًاورشع اقناأعم

 من كالمه: سخرت

 .ببهو الّس للامل ما. رّبشبعان كألّنهذا  ولتق لكالم؟ا اما هذ ـ

 .فيبالّن هأُسر طأطأ

 صادفت. لقد ة, فردّيصغريٍة حبوادَث قّليتع . األمر الطئخم أنت ـ

 ! حيصون وال ونعّدال ُي اتيحي يف ًاأشخاص

 .عةمراد بسر يستدرك

 رظه لىع ًامفخ ًاجناح استأجرت استانبولإىل  فرالّس رتقّر عندما

. سيليامر ميناءمن  وانطلقنا, الاملال واألعم رجالب ةخاّص ةرنسّيف خرةبا

 هموالفرح. الوجوه تضحك, تبتسم بزيف. كّل جةبالبه ألأليت وليح شيء كّل

 خر. أسما ألمٍربزيف  ينحنونالباب,  يفتحون. بعضهمول لي, ينحنون نقويتمّل

. هناك اعةالّط لي آياِت مونيقّد لذينا ؤالءه نم أسخَرأن  قبلمن نفسي 

 هو؟ وكيف نبَت ام رفال أع ة. احلقيقملالعا اهذ يرفضشيء ما يف داخلي 

 يف حلسِدا نظراِت أرى. رتوّت حالةيف  ليبق تركعقلي و يف فضهذا الّر عاشو

 وحزن.  بؤسمن  اخليد يف ماال يعرفون  همّنأ بيَد ,ععيون اجلمي
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, والذّلواجلوع  احلرماَن تعِش. مل فوقمن  م, تتكّلل. مدّلرانبط نتأ ـ

. بعد أن اةاحلي رج. أنت خااقعيف الو لست.  حقيقتهاعلى  احلياة عرفهلذا ال ت

 . توعُظ جئَت مآربَك كّل قَتحّق

 عنها هكذا. متكّل, أيقتهاحق لىع اعرفته ينألّن ـ

 رى؟أخ ءأشيا ىعل فعّرلّتمن ا نتمتّكهل  ـ

  اذا؟م مثل ـ

 .اخلاسرة االقضاي ـ

 .ال ـ

هلم  عالة, هلذا ال حيّق نو. املرتفقرباحلياة عن  , أنت مل ختترِبإذًا ـ

 .الوعظ

 :أخرى, يرّد صمٍت حلظة

 ذهبتشيء.  كّليف  خاطرُت. ينظر وجهة أقول أنااألحوال,  يف كّل ـ

 هناك. إىل

 ؟لطنةالّس قصدك ـ

مشس,  من تالاًل أيتر ىاستانبول حّت ميناء إىل وصلت نإنعم. ما  ـ

 حّط رحمن ف امٌل. عتالل وقف مساٌءو ,فوق حبٍر رقصي رحب .فاءوعياء وص

, حنون على شاطٍئ زهرت ضوأر ,طبةوعفاف ر عليٌل اءوهو ,رحاله بن يدّي

 .مبتست وسفورالب وأطراُف

من  غمبالّر ريقأن تنهج هذا الّط دفعَكالذي  ببعن الّس تساءلما زلت أ ـ

 له؟ ضكرف
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 فهومغري م . شيٌءافاالكتش رغبة, حّب ماّبأنا بنفسي ال أعرف, ر ـ

 !مهّم وغري

 افع؟ّديكون امللل هو ال أال ـ

 امللل؟ ـ

 الفراغ؟ ِءملل ـ

 . مارّب ـ

 اديف رّو ق, حّديةانث ةمّر هكّمبسرعة. مسح فمه ب مراد يستدرك

 برأسه. مال دهومّس حاجبهفوق  دهي ّد. ماوالتالّطعلى  مةاملخّي لبالدة. اماملطع

 .قلياًل

 :قلت

 ماذا يريدون. رفونيع وناألوروبّي ـ

 .كملأ دعين. ًايئش ينتع دتع مل اجلذور. فاصيليف الّت قدّقال ت ـ

 تشاء! ماك ابة؟يا للغر ـ

 فيما. واقفةو خفيفة حنو عربٍة جهُتاّت ىحت امليناءعلى  زلتن نإ ما ـ

 .اد.. مرراد. مريحينادي بامسي الّص ًاصوت , مسعُتكرتيهاأهممت أن 

 ةعرب وجبانبه ,بنها برفقة تظرنيين صيفالّر لىع رابيتك رأيت,لتفّتا

بادية  لفخفخةالبذخ وا وعالمات .مٍةمطّه ٍلخيو أربعة ها, فاخرة جتّرةخاّص

 يّقلتل داالستعدا أمّت لىع ًاواقف حلوذّي. كان ابتهمعر علىو بنها ىوعل ليهع

 ًابمرّحصدره  ىلإ ينعّم وصافحين ثّم دهي بيتكرا مّد. دهمن سّي رةإشا ةأّي

 :يبقدوم
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 .يومال يِنأن أرى ما تراه عي عتوّقأأكن  مل ـ

 . تعال. العربةيف  مسنتكّل ـ

 مضىبة والعر ناحقيبيت وركب احلوذّي ذوسرنا. وأخ يده إلّي ومّد

 صرخت: بهاريان ةشّد منالواسعة.  ليقودنا عرب شوارع استانبو

 استانبول؟ أم يسكرابيت هل أنا يف بار ـ

 .يدي ىعل شّدبكربياء و ابتسَم

. استانبول عروس, عليها فتعّرت ىحّت أشهٍر إىلبعد! ستحتاج  ًاشيئتر  مل ـ

أوانها,  ريغ يف حك. تضلوبباملق اشيء فيه عرسها. كّل ليلِة يفغيداء 

. عاشتو دْتليست موامسها. هكذا وِل يف مواسَم يوتغّن ضاءترقص, ُت

 رتتحّس يٍلفرس أص يلصوتها صه ونرباُت دة. خدودها موّرهي اكم خذها

 ةيف حّل ستانبول. اهعرق ات, وجهه, ذّرونهل تَر مل. فهال تعر ٍسعري لىع

 والكربياء. الفرحو هوشيء فيها يرفل بالّز ّل. كدةجدي

 لقدمية؟ا نبولاستا أين. ًاجّد حديثًة, جديدة مدينًة ابنْو همّنيبدو أ ـ

 . القدمية اتهاوجاد تهاأزّق نم صتختّل ـ

 تاحاالنف ذااالستغراب هل ينّف, ولبطالّضب دثمبا حي ٍمأكن على عل مل

 ٍحمبلم حلديثةا اصالتواسعة للمو جديدة, حماوَر انَئ. رأيت مولعاملعلى ا

, تلفةخم ياب. الّثلبلّطحتت ا احلركِة يفةشوفة خفمك جديد, عرباٍت

, سقة, مّتقةمنّس وارع. الّشاحوسّو نامرو, مغجدٌد نهاجرونزوح وم كةحر

 .نظيفة

 حفالّصيف  عنها رأتق يتال قةّيالّض احلاراتالقدمية, ةاألزّقب ذهبتم أين ـ

 القدمية؟ ةراثّيالّت دينةعن امل اسمن الّن ومسعت
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من ترك  . وبداًلالفقرية, األحياء قدميةال املباني بأغل ىلع لقد جاء حريٌق ـ

 هندسٍة وفق حديث ٍءببنا هاملّد احلكومة سعِت األرض فارغًة

, فخمة, مكاتب بريد, فنادق ةديدّيح سكٍك بشبكِة دتهازّو.ورةمعاص

, قاعات ةاملّيع بنوك, اخليول هاجتّر ترام  ربات, عٍةمستوردة, أرصف سلٍع

 .الٍه, مٍحمسر

 يمالقد ملكانا لمن أجل استغال همحرق لىع أقدمتاحلكومة  مارّب ـ

 جديدة؟ ةحبّل تنظيمهو

 :فمه من بصعوبٍة سابتن ماٍت, وبكلمرّببت

 موعوَع خيّص فيما حبذٍر مكّلأن تت ىوأمتّن لكذ عن ٌرتصّو ليس لدّي ـ

 .املالع ز, مركوريف فرنسا الّن ولسَت ةنّيالعثما لطنةّسيف ال ت. أنكومةاحل

 شيء؟ كّلهذا  ـ

 :صوته تكرابي رفع

 ذلك, راءالو إىل .لن نلتفَتديا مرا ونوبّي. حنن أورجديديف عصر  ناّنإ ـ

 .له ًاقّرليكون م صلحاملكان ي

 :تساءلي

 ل, شكلطانالّس , مقّربهجة دوملة, نهع قرأت كما, قصرال تقصد ـ

 اخل؟من الّد ةرقّيش تزييناٍتمن اخلارج, ومطعم  ألوروبّيالبناء ا

 :وباستغراب

 !حيادّي ككأّن معليه؟ تتكّل رَفأش من ألسَت

 ذاذلك. ه يمّن لطاُنالّس طلببناء القصر,  على شرفتأ ما. عندعمن ـ

 .ورغبته اجهيتناغم مع مز
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 اصيلتف اكهن , أم أّنعيهّديقوله, ي ام هذا لشيء؟ ه كّلهذا  هل ـ

 ؟أكثر غرابة

 جع:من و امرٌؤ طّب, مثلما يستوخوٍف فبتأّف

, ةاّفاجل األرض لىسنبقى ع جناحيها, وإال فتَحأن ت ةالبالد مضطّر ـ

 .اّفح أرٌض

 .وخجله هنطواِئمن ا وخرج , عحك كرابيتفجأًةو 

يف  كائنال اقيالّر مباسادورإ فندقيف  كاماًل ًاناحلك ج حجزُت لقد

 . يدةاستانبول اجلد

 !باريس يف مباسادورإمثل  ـ

 ذاته. مباسادورإمثله.  ـ

 .فعن التكّل عيدًا, بعاٍل بصوٍت اًلطوي حكع

 بل, طنو ال, بمباسادورإ وقتها, أّن ت. علمًابعيد ق, حّليعّن مراد غاب

 متكلما تقّد ديغّر ه. إّنألماكنا ,مكان كّل, يف وطاناأل كّل هإّن

 . عوءأو  مدينة كّل سيكون.بعضه لىع عمرانال , وانفتَحاألنوار

 :فراج بصوٍت

 يا عبد اهلل. دّحيتو ه. إّندوّحالّت نم يقرتب العامل ـ

 مراد؟؟يف من  ديتوّح من

 

ّ  دريال أ ـ  غماُسإ هإّن. دوّحالّت هإّن عتقدأإىل طرفه. ال  اآلخرمن يشد

 الواحد يف اآلخر.

 يعين حنن منغمسون؟  ـ
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 .عمن ـ

 :طوياًل عحكنا

 .هماإىل جوار بعض ويذهبا, آلخرا ئحةرا , يشّمكالهما ـ

ثقيل  مٌتص وسادإليه.  ييؤّد ذيال ارعالّش أخذي أن احلوذّي أشار إىل ثّم

 . ًابيننا حسبته دهر

يف  ,ندقةواخليال, القداسة والّز حالم, مدينة األنبولعرب شوارع استا مررنا

وأرخى بثقله فوق  روحي بالغرب. شيء ما لّف رقالّشو ,ماءبالّسالبحر  متزاجا

 ندماالعطرة وروائحهم ع اسالّن ريعب, اريخالّتو منالّز عبوج سترأسي. أحس

 . ي, رأسي ويدخلون لّبمن عييّن قرببال ونميّر

 وعقلي. رتيذاك يف نتهاكّو ليتاستانبول ا هكرابيت. ليست هذ ـ

 .ًاشيئ ومل يقْل نظره إىل األمام, ومّد طٍفمضيفي بل ابتسم

 .بياستغرا يف ومضيت

, اتحالف دّم, حمانومّر, الغريقاإل ئحةأن أرى املاعي, را عتوّقأ كنت

 ستعداداال هبةعلى أ ن, مقاتلمصقولة ًا, سيوفًافرسان ,ونيسليمان القان

 سينف . أحّسبيلشيء من هذا الق أّي أَر املعركة. مل احةإىل س خوللّدل

 .لندنأو  اريسأو ب لنبر ارعيف أحد شو شيأم

. هعلي يغمى ادك ىحّت, ه, طبيعتبيعيالّط نطوائها منكرابيت وخرج  عحك

 ماكرة: ابتسامٍةب رهاوزّن

 ه. هذالعربّي ثليقول امل ما, كراياعلى الّس ينطبقال  لقراياا حساب ًادائم ـ

 حياءإىل أ ليمنىبيده ا ار, وأشنظْرا. دمرا يا ةاجلديد تهااستانبول يف حّل

, حول وسفورالب طول على ّدميت الذياحلديث,  رازوفق الّط احلديثةشيشلي 
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 لطانّسال , قصر دوملة بهجة, مقّراملتأللئ رلقص. اشعاحية بيشيكتا

 . اجلديد

 . ةبيزنطّيال سواراأل جتاوزنا

 :وأعاف

 أو معرفَة هاّبإىل ل خوللّدحاولت ا هماعامل قائم بذاته, وم استانبول

يف  مجيلة رأٌةام هاّنإىل أعماقها. إ خولعن الّد ًاعاجز ستبقىف هرهاجو

 . جةمتمّوذاكرة 

 . يةثان ةننا مّربي متلّصساد ا ثّم

 ربات. عمالالّش جاهيف اّت وسفورالب على اليت تطّل وابي, الّراحلالّس عربنا

, ثةالقدمية باحلدي ةاملدين يربطالذي  الذهيّب, اجلسر متّر ملقطورةا امالرت

 التاجا ءأحيا يوصليقطع و الذيللمرتو  لكّيالّس خلّط. انظاراأل يشّدساحر و

 دائُق, حغازبال نارةُم وارعالّشواجلنوب.  مالالّش بن باينالّت يرسم, وبرياو

صدره  فتح لذيا فاراتالّس , حّياقيلّرا أوغلوباي  جديدة. حّي بنايات, اءةغّن

 رف, والّطةارّيجت ت, حمالك, بنوحمن الغرب, مسار القادمة ياراتالّت لكّل

 . ةدينامّي ألقّل, االعتيقة دينة, املاآلخر

 عرةيف حا قوأحّل, تأخذني, لعربةا نافذِة ىلع رتنعيناي مسّم بقيْت

 ضاربةامل ة. مدينفيه, وذاته منّزال يف لتحّط ,منّز, اخلارجة من اللطنةّسال

 كوزموبوليتوال كولونيال. مدينة الالذات على لذاتا سامواالنفتاح وانق

, مزيج متجانس واملال وىوبائعي اهل الليل ة, زناخرينوأيدي اآل أبنائها ديبأي

يف  نب, يهود, أتراك وأجايونانينومتفارق, أرمن,  تداخل, مباعدمتو

 إلنسانّيوحاعرها ا ديمالق ارخيّيلّتا ا, وثرائهاذوالّش بيعيمتوععها الّط
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 اعن نفسه ياحها, يف انزاتها, يف ذ رطيف ق قمعّل عامل. استانبول, ناملتلّو

 ها. وانغالق وانفتاحها,  هاوزمخ رائها. يف ثاتهاوتداخلها يف ذ

 مالذي خّي متالّص ابة, فكسر رتاطفةبالع ًاشحونصوت كرابيت م جاء

 علينا: 

ونلتقي  ى. نتعّشحدودلل العابر مباسادورإهنا, يف فندق  لةاللي ذهه سنسهر

 نأرم انوأمل نكليزإو فرنسينو تراك, أألعمالرجال املال وا بكبار

  .لعم عالقاِت وبناءاجلسور معهم  مّد كنكويونانين. مي

 :ًايًّجّد ًابعيأخذ طا جههو دأ, بفجأة

 هذه نهضة يعيف تسر نساهم, ونتعاون لنااليت جتع مكاناتاإل كّل لدينا

 ,حللموقت اليقظة وا ه. إّناشتهااليت ع باتمن حالة الّس هاوإخراج البالد

 ارةاإلد يمتنظ وحن جهتّت بالد. الومهون تراخيهبتكاسله و ياملاع ووداع

 , وعّخبعيدةال والياتال احتواءو ةّيريبالّض عوائدالستثمار والا نقوان وتسهيِل

 بالدال ذهيف ه اسالّن لبأغ ويلوحت ,لطنةحدود الّس اخل, لتبقى دفيهااحلياة 

 لنقوم به. ثريالك الكثري. لدينا ننإىل مواط ارعاي من

 :نفسي ًاثحمّد قلت

 حامل؟  إنساٌن كرابيت ـ

 :قلت

  غبة؟هذه الّر يققلتح املاَل رونتوّفس نأي من

, تدين, القروض. نسرائبمن الّض أمينه. سنحاول تلفرسا ربطم هنا ـ

 يلهاحتص يتّم يتال موالاأل هَبأن تذ خنشاهما  أّن . بيَداملساعدات بعض نأخذ

, حلساب ةرورّيالّض احلاجاتعلى حساب  اتمالّيالك حنو, اسّنمن ال
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 .ظورالغري من نفاقواإل شوةلّروا اتسوبّياحمل

 من األعلى.  ـ

, مدارس هلا. قواعد ناءوب العمرانحنو  جهّتت بالد, الن. اآلوتكص ْضخّف ـ

جديدة. وفق  وفق أسٍس بالٍد ءلبنا دمّهست ةحتتّيبنية  ختصار. بارجسو

 .ًاديد. فرنسا حتةربّيالغ اتملقاسا

 دٍقفن ابةبّو أمامأن وقف  بالغاز إىل نارةامُل وارعالّش العربة يف ظّل يقود احلوذّي

 . ديثاحل رازالّط فقو فخٍم

أن  بنهاو للحوذّيوأشار كرابيت  ,بيتحقي الومح ٍدموّح بلباٍس انحاجب متقّد

 . يذهبا

 بهجًة جلّوعلى ا يضفيف ,òفقبر ماءلّسا سالمل قيتسّل طررذاذ امل كان

 . فسإىل الّن احةلّرا ويدخُل

 ومشعداناتكبرية,  اٌتّيثر نهاّي, تزموعبالّش ضاءةواسعة ُم عًةقا دخلنا

 جادبالّس مفروشة ألرُضمن القناديل. ا الكثري وفوقها من فرنسا, مستوردٌة

 مرآٌة زاويٍة كّل . ويفاالتلّصوا والغرَف اتاملمّر حيتّل, ركّياألمحر الّت

 .ًاّد, مصقولة جةمن الفّض ةكبري ةيطالّيإ

 . ذعةال ٍةنفسي بسخري ًاثحمّد قلت

 ق. فوهل وطن . الاناملك فوق مكاٌن. قومي, فوق دتعّد. املتههو ذا ـ

 .ا, روما, فيينا وغريهندنعائم. يف باريس, ل مبنًى ه. إّنواحلدود ألوطانا

 قةّلكبرية مع ةّيفّن لوحاٌت .شهُدامل بهرني. مطعملل ريةالكب الةإىل الّص سرنا

 كّل قفو .ؤوسّرال دمتعّد هيّبذ داٌنمشع احدٍةو كّل تعلى اجلدران, حت

. مستوردة. الفرش نديانالّسو انلّزمن ا ٌتوطاوال كبرية. كراٍس عٌةمش ٍبذّنم
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 .ّولّتل َفقِط ورٍد يُصواألخرى أص اولةلّطوبن ا

 ونيرتد ءونسا . رجاٌلمنغالية الّث ٍةفرنسّي طورع وائُحر ملكانا نم نبعثت

أو  امرونيتس موعالّش عوء تحت لسون, جياألنواع أفخرحديثة من  ًاثياب

 . حرتفنُم نلعازف والكمانالبيانو  لةىل آإ يسمعون

 ةّيموسيق ملقطوعٍة معالّس صغيأ. رحت اسي, التقط أنفلياًلق وقفت

 وليست.  شوبانل . ثّمخلبا

, نتهىلنا. وعندما ا ريقالّط ًا, فاحتالكراسَي ًازحي, ُمامّن ادلّنال اقرتب

, صييّن ورّلب نم نوكأس اولةّطعلى ال ورٍدباقة  وعع ثّم ,لساحننى لنا لنج

 بروائِح تلطالعطور خت ائحة. رناعولاأل نِبع منوآخر  فرنسّي بيٍذن وزجاجَة

. سيإىل نف هلدوءا خلِتأد اخلافتة عواء. األساء, والّنامبانيا, الّشاخلمور

 ًاعلينا البوسفور معتم يطّل يدبع ن. وماءةعلى حديقة غّن تطّل ةكبري وافذّنال

 يسرتخيو ,هووجه يهخّد على تمايلوي ,ضطربفي خجلو حبياٍء هموَج ميّد

 احلزينة. اطئهعلى شو

 .األملو لفرحبا ًاناعح, ًاخيكرابيت مسرت نيآأن جلسنا, ور بعد

 فر؟من الّس ٌبأنت متع هل ـ

 ةبالقّو إلنسانا ميّد ه. إّناقةبالّط عٌحنا البالدهذه  اء. هوسعيٌد ينإّن. ًا, أبدال ـ

يكمن  بابالّش, فناه االعمر. أّم ُلفيه ثق , دّبعجوٌز اأوروّب واء. هعادةوالّس

 . بيعةلّطوا مسوالّش اهلواء يف

 لي مهقّدو لجوالّث كّيبالويس أَسومأل الك ,بالغةبسعادة  تكرابي عحك

 .ثلهمب سهلنف ألوم

 نم ًامع عمل. سننابين دكبوجو دُت. سعبالدناجميئك إىل  ة, وصّحتكبصّح ـ
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 .صاعدًاف يومال

 .دون وجه مرال رتغّي فجأًة

 . شعرُتطاولتناعلى  لسوج ينمن حض ّطشيطان ن عبد اهلل أّي ياأعرف  ال ـ

 سيكأ نم اجرعته نبيٍذ ِةشّف لأّو من. عقليتغزو  هاوِتوقس الذاكرة ِلبثق

رأسي.  يصعد إىل انفجاٍر دوّي, وشعرت بصوت جسديمن  عرُقال بتصّب

, اًلمبّل ويلالّط تهاسبمن  تيذاكر قأعما يف ائمالّن فلالّط ذلك تيقظاس

 يده ّد, مياألمليف حماكاة  الغّض جبسدهاألشباح  قاومُي ًاعوبمر ًانشط

 هلؤ. جسدي يرجف, وفمي ميهموهيلت أنقبل  هوعنق رهعن صد يبعدهمإليهم, 

 .فافاجل

 دخَل, وتبينلتعّذ , ولدْتمريع نم ا, عمرهةقدمي اكرةذ استيقظْت

 خذآ أن ولت. حاسدييف ج هادبيَب تغرز بٌةّبدم بٌرإ ها. وكأّنسينف إىلالكآبة 

 اليت تطّل وافذالّنعرب  قتحّدنفسي.  على يطرةالّس اولةحم زمام املبادرة يف

 أّيب تشاغلأ نأ حاولُتعلى أطرافه.  يةاملسرتخ ضاب, اهلسفورخليج البو لىع

 وحن أسير رفعت . ثّمععيو َرغّيوت اعطرابي كرابيت ىير ال ىحّت شيٍء

 . لذاكرةا هاإّن. مقمٌر يلالّلو بتسمت افوقن جلسْت دق جومالّن رأيتف ماءالّس

 :فسيلن قلت

وععف.  ةّوقاسية. ق حندراٌت, وايقةسح وديان, اليةجبال ع ,ـالذاكرة

 حنواألسفل أو ترفعه  وحن هأعماقه تشّد يف متجذرة بيت املرء, شقوٌق هاإّن

 ًارجعم لتكوَن متهجوف مجج يف تحِتُن وبرٌد اح, ريج. هي مواألعلى

 ٍعرّبإىل م دنيما أعا شيء, املهّموافرتاق.  تقًى, يف ملعدانالّسأو  يطانللّش

 ذهين قطعوي ّيعل يضغطعميق راح  على شفري منحدٍر م, قائلطغريب, خمت
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 . ابينه طال راب فوجرو عاتمرّب إىل

. ٍةهدن وأ احةاسرت ندع انمججميت, وال يتوقف فيف قح نيتقاتال شيئان

نفسي وعقلي, وآخر  ّقحب ًاعيبوم أما أفعله خط يقول لي, أّن امأحده

, علىاأل يفالبقاء فوق,  لمن أج اتالّذ جيدوالغربة ومت غبةّريدفعين للذة وال

 ءالبسطا اسلّنا لىع فقيش يقرق . واحٌدرقلّطا اعوقّط الطنوالّس باطرةمع األ

 . ئناتالكا ميعجب فتَكي أنيريد  جالد آخر. وساكنوامل

 منللّز , يف حماكاٍةوحياًة ًاوت, مًاموسال ًا, حربةدائرّي امةدّوزلت أعيش  ما

 ال سئلٍةأ كوماِت فوق, قمامة فوق دْتشّي ةحمّط اكرتي. ذاآلخروالذات و

 تنتهي بوجودي على هذه األرض.

 نها. أنييحلّرعلى ا نفسهفرش  وجعامل صوتهاغريب,  حنٍو ىعل يحالّر ولولِت

حنو  لننحَو ودفعنا يناعل لهبثق ورمى لعتيقةا طاولتنا فوق هلاحر ّطح ارخالّص

 فضاءال نصغي لضربات جناحيها يف حنا. رظاتحل بضعل ملريعا متالّص

 . الواسع

 لوخّي. حتقرهأعليه أم  أشفقكنت  إن, وال أعرف مرادعيون  يفأنظر  كنت

 ميأما جههو عمل ثّموعياعه.  منمآسي الّز سبُب هاللحظة أّن هذه يفلي 

, لطانلّسجانب ا إىل سريي على صهوة جواٍد ًافرأيته راكب ,عدلّروا قكالرب

على أهبة االستعداد  فرسانمن ال جيٌش وراءهما ريبدرعه وسيفه. وجي

. شيء الغتصابوا هب. حروب الّناريخلّتيف مرمى ا القرىو املدنللهجوم على 

 يف وجهه.  أثارني ام

 :مفاجئ بشكٍل جههو يف صرخت
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 رىأ ينأّن إلّي لخّي, ُيننالّس هاْمرّمعميقة مل ت ندبٌة يهجبينك ف !مراد ـ

 فيه. ًامدفون ًانزق

 .يليتما دهيف ي بيذالّن سكأ بينما, ياًلطو عحك

بعد. دعنا يف  يماف اعنه منتكّل, ساوقتهليس  ن. اآللةطوي ةقّص هاإّن ـ

 , واملطعم.مباسادورإ وفندقاستانبول  جواءأ

من  ّيالكيف االنسحابمزوجة باألمل يف ذلك صوت نفسي,امل رتتذّك

مدينة  إىلأجل الوصول  من وسّيالّر يشاجل عمداف عرباتالبلقان حتت 

. أكثراخلطى  , أن حنّثريعالّساالنسحاب  صلةموا ناعلي بتوّج استانبول

 ضاب. جنتاز اهلاألطراف ميةاملرتا بلدانعرب هذه ال روبّدال قصرنأخذ أ

 لوجبالّث لةاملكّل موالقم خورالّص قنتسّل,ويقةى الوديان العمعل ةاملطّل فوَحالّسو

 قدرٍة ةأّي وند دّياخلوف الوجو عغطومنشي حتت  ,مهريرالّزو الربدو

 إىل نسقطو ننزلقال  ىببعض األمل حّت ثأن نتشّب واعطررنا. احةلالسرت

 . حدراملن فلأس

 .منالّز جهيف و شامٍخ كطوٍد ت, وقففجأًة

 :قلت

على قيد  نائبقا ل. من أجياةاحل لمن أج يءش بكّل اطرناخ. أوغلو ـ

 .احلياة

, تقتفي دةمتعّم فاتنا. تصّرةتلقائّي األمر حبماسٍة قتعّل. ال يبال أدنى شّك ـ

 .ًادفه

 أن املرتعشة أصابعنا . نريد مناناألو فواتقبل  منلّزا بقنس أن نريد ـ

 واحلمريأكل حلم البغال  لن حيمينا إال .حيلالّر تستعجله. منالّز ىعل تشّد
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 الب ريقوعورة الّط جنتازو ,ةّيالرّب باتاتالّنالقاسية و حليواناتا جلود, يتةامل

املوت؟  حلةر تابععلينا. ن لهبثق رمى ءشي وعرة, موحلة. كّل أرٍض يفانقطاع 

 :األسئلة اأنفسن على ونطرح

واالنهيار  دالرب من منوت ناإّن ؟ انرتاح فيه اليت اعةّستلك ال أتيت متى ـ

 لخربةهذه البالد الغريبة, الفتقادنا ل صدر قفو تائهون. واجلسدّي لنفسّيا

 ةافئغري متك املواجهة. ةاملدهلّم لليالييف ا قسّطوال األرضواملعرفة,لطبيعة 

 ٌدزّووم ًاّدج وّيجيش ق ه. إّناتناعنوّيوم نفوسنايف  رهأث ترك, هلذا وسمع الّر

 . ديناملتمّرمن  دًةمساع ىوتلّق حديثة فعمبدا

 :ل, يقوغامضمن مكان  غامض وٌت, جاء صفجأة

 .سينصفين ملستقبلا ـ

 بعضنا, أنا وأغلو. ىلإ ننظر وقفنا

 , يقول:منمن عمق الّز ارجاخل ارخّصال وتالّص عاد

 هاالبالد كّل يدتر كأّن لطانالّس والنايا م مشكلتك. كذل عتقدأ ال ـ

 .يديك قبضة يفمقاسك,  على

 :ًادائم قولهأ نتك ما هذا

 معها.  نيقفو ٌءهلا أصدقا يس, لريةعا لطنةالّس ـ

 .ًارعأ سقطكدت أ ىحّت عحكُت

 اس؟الّنب تثق هل قصدأ فسنا؟أن وهل حنن أصدقاُء ـ

 .ال ـ

 كيفطويل.  ليٌل ه. إّنيلهذ يطوَيالليل لن  أرىاآلخرين.  تابغن ملاذا, ذًاإ ـ

 .تمةعال هذه نتابع سرينا يف ظّل نميكننا أ
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إىل غري  هكّل قاُن, ذهب البلالبلغارثورة  ادمن إمخ داًل, يا اهلل, بآه ـ

 نعرتَف أن زمالال نوصار م بدإىل األ اريخّتهذا ال ناخسر ناأّن ّن.أظرجعة

 حنافظأن  بإىل غري رجعة. من املصي تااالنتصار زمن ى. لقد وّلباحلقيقة

 !ناعولأليف ا من تاريٍخ الن ىعلى ما تبّق

 تعتقد؟ ذاهك ـ

حلسابات الواقع. ليس  خنضَعأن  إال لنا سلي نفعل؟ ماذانعم.  ـ

 .همن وجاخلر مكانباإل

 كيف؟ ـ

 .ّيحقيق كيف, حتتاج إىل شغٍل ال هذه. عبالّص ؤالالّس هو ذاه ـ

 رق؟الّط قصرأ ختارست ـ

 .نعم ـ

 يف؟الّسأخرى ب داٍتمتّر إمخاد ـ

 .خرآ لدينا خياٌر سلي ـ

 نظريها. قّل ٍةبنشو صرخت

 :أوغلو

 أن الالئق غري. من ونأكلهجنهز عليه  الوااملوت. تع شكو لىع اٌنحص هناك

 . ًاجياع منوَت

, حسن ندّياجل من حساِم بضربٍةاملسكن, و حليوانإىل جانب هذا ا وقفنا

 اجلنود نم الكثري علينا تّمعلى عجل, ال ارالّن لنا. أشعأسهر قطع مودحم

 ونصفه ٌءّي, نصفه نحمالّل أكل, ونوينش حناور نامع ينالفاّر اسوالّن

حلظات.  ضَعب وعنايف رب فرح, ونشر التنااحلرارة إىل أفئد لتتسّل. روقحم
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 ميتّدأن  ىمتّنأ. كنت ارالّن نم ببالقر ياةجبمال احل تالوق هذايف  عرتش

 القدمية.  اكرتيلذ احلنَن نفسيل , ألعيَدَلأطو ًةمّد عيشأل بي منالّز

 سقطِت. نوحن ٍحفر نم عناهما مج كّل دبّد اٍتانفجار دوّي انطلق فجأة

, سنّكمن سرينا تابعناو على عجٍل شيٍء . مللمنا كّلناوراءنا وحول قذائُفال

 جليٍش رٍةمنها شاعَرومب ,للبقاء غريزّي اهلاون بدافٍع ععربات مداف تحت

 . نهارُم

 نفسي: ت يف, قلأوغلويأتي من صوب  كاٍءوب على صوت أنٍن استيقظُت

  اذا؟يبكي؟ مل ارّباجّل جلالّرهذا  ـ

 . نتهوحض نهم اقرتبُت ثّم

 يشاطر, منتهكة. أسرارها ًامتلك سّر عدمكشوفة للجميع. مل ت بالدنا ـ

 اريخوالّت الكاذبة البطوالت أرُض ها. إّنتارخيهاو شينهاونيا هاأرَعالغرباء 

. جاعهاأو ترميميف  ماّنإ هانفِسو ذاتهاب غلةمنش دتع مل, تةمّي فوس. الّنفجملّوا

, دمهّن òحسام . حنتاج إىلريرّيس وٍت, لنقل يف حالة ماهلل عبديا  رعىم ناإّن

 منّزال خاللقبل قليل. و ملسكنعلى هذا احليوان ا جهزناأكما  يناعل جيهز

 .حياًءيف دفن بعضنا أ إال ًاشيئ فعْلالفائت مل ن

 ىحّت لواجلبا تالغابا اهصد مسالي عاٍل وتوبص ةهستريّي ريقٍةبط عحكُت

 فقلت له بينما أجّف .وعهودم وغلوأ هولأقع على األرض وسط ذ كدُت

 :بيدر قصدي دموعو دموعي

 تبِك مل اذارحت تبكي! مل املسكنشبعَت من حلم ذلك احليوان  نأ عدب ـ

  من؟الّز هذا لقب

 كتفي. ىعل َترّب و, حكالّضو اءأجهش بالبك ثّم ًاستغربم إلّي ينظر وقف
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 ُمحل نامّد قد. لأساوّياهلل. دعنا من هذا الفصل امل عبديا  ٌحكالمك صحي ـ

 .  فءالّدو اقةّطببعض ال صاناحل

 والقلق. أملّسا هماؤميل يننيف وجهي بع ق, حّدوفجأًة

إىل  ةاحليا حتيل احلرب. الرهيبة خباراألو الفوعىو العصب ّدش عينت احلرب

 نللذاكرة. ول جلٌدو للذاتوتعذيب  رذلك, توّت ىلع دةهي زيا ميةرماد. واهلز

 ارخينامن ت استفدنا ذا. ماراءإىل الو منلآلهلة أن يعيدوا الّز التناتوّس يدتف

 اخلوَف ناِعوزر ,اخلاععن, اخلانعن حاياوالّض حقادمن األ ملزيدا ىسو

 ؟.قل نظريها ةحشّيو بأساليَب ائعظارتكاب الف حّد إىل االنتقاميف  غبةالّرو

 ؟أين ـ

 ةبالقّو دمّرالّت مخدناأ. لقد ابأو االنسح زوالغ اء, سواء أثنهكّل اريخالّتعرب  ـ

 .غريهمو ناعولألوا لقانأهل الب ريختا قناومّز اريةالع

 عندها: فاليت توّق لحظةال يفومضيت  عتهشّج

 ؟ًاانجّم راقامُل مهذا الّد من دنااستف ماذا ـ

 .نبثم رقّدال ت َء, أشياًااستفدنا كثري ـ

 . غريبة , بدهشٍةرابةبغ مريبة, طريقةب , وجههإىل  أنظر وقفُت

 ُقينط سانهول .هوجَه نتزّي سامةاالبت رأيت َمأسأل أو أتكّل أن وقبل

 جديدة: عباراٍتب

 .األزرق إىل سوِداأل نم لطانالّس والنام أطفالعيون  لوُن رتغّي لقد

 ذياّل لعاملا اهذ من, فسناأنمن  خريةوالّس حكبالّض لووأوغ أنا انفجرنا

 .مّدبال ملغموسا عاقدّتآخر على هذا ال دبع وجياًل خرىبعد أ سنًةذاته  ركّرُي
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 إىل متتّد يدي. ةدهلّمامُل مة, والعتويلالّط يللّلهذا ا يف ظّل طوياًل سرحُت

 . فةالعاص يحمراد, والغناء والّر فقِةبر قّتاملع بيذالّن

 :صوتهعلى  استيقظت

حضن  من نتشلين, اتبالذا ثقًة ًا, مملوءًاعبق كرابيتصوت  جاء ,فجأة ـ

 احلاعر. يف ووععين اكرتيذ

 :قال

 وفكعي تقبل. تسدقيف هذا الفن بقىت نأ وه بَكالوحيد الذي يناس يءالّش ـ

 مالكأع بترّت, واألعمال, رجال البنوك واملال وجارالّت البالد. هيف هذ نهّمامل

 .لطانالقوم يف بالط الّس ةمع علّي ةعالق وتربط اجلديدة تكوعالقا

 كن, ميمتطرومل  سوداَء ماءالّس. كانت لفع ّدر أّي يعّنيصدر  مل

 .ًاقلق كان قَسالّط ّنإ لقولا

 :قلت

 جارةوالّتيف عالقات العمل  خربٌة . لدّيبي الكب شغلت ال.ذامن ه دعك ـ

 دة هذه البالطبيع أّن ى. أرعمَلأن ن ناكيف ميكن لغد. سنرى من االبنوكو

 . كثرية ٍلبأعما أقوَم أنوميكنين  ,ناسبينت

 كأسه يف كأسي. رفع, وإلّيمراد  التفَت ثّم

 بك.  فينعّر هأّن للقدر شكرًا. اهللعبد  تَكبصّح ـ

 .هأن شكرَت وبعد

 .اخللّدمن ا ورٌةاألطراف منخ رتاميةالبالد امُل ذهه أّن افاالعرت من بّد ال

. ائهأو آر رابيتك لنصائح اجٍةحب كْنفيها. مل أ اٍنمك ّلك خنَر وسالّس

 نفيذهت كن, مياعةمّش القانونعليها.  ُمأقِد طوٍةخ ّللك حرتسأأن  وعلّي
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 لعالقاتا شراءو وبيُع .ةبانتقائّي ذّفوين ,غباتالّرحسب املصاحل واألمزجة و

 ةوالفوقّي الستعراضوالفخفخة وا هةاألّب.وةهّمُم ظاهَرامل ّنإبسهولة.  ممكٌن

 فةمكّث ساتواألنا. لدينا درا الذات وتسويق غلالّش ةمن عّد مهّمو حيوّي ٌءجز

 :الباحثنو حالةالّرعرب 

 نصارمة, قوان وانن. قملقلوبشيء با وكّل مقلوبًة احلقائق ستجد ـ

يف  ىحّت. فسيّنال همعرب تكوين مكتملة, ميععلى اجل فروعةم لنةمع غري

 لعيونوا اليدينوحتريك  لوسأو اجل البتسامةاو المكالّس ةميمّياحل األشياء

 . مالتكّلالوجه و وقسماِت

 ْل. قّلروتكّب كربياءب مّل. وتكمتتكّلعندما  ًاعالي أنفكأن ترفع  جيب

 املكانةو ملهابَةا هانفسك وتعطَي نحتّص ى, حّتاألقّل تِبلّركالمك مع ا من

 تراكاأل اركزّو عم مأمام اجلميع. تكّل متكمن شأنك وقي رفْعا. وةاحلقيقّي

 دايااهل م. قّددنااليت تعرفها يف بال قِةوالّر واعععن مظاهر الّت ًاعيدب ٍعبرتّف

وبطريقة  برفق طفاهلمأ داعب. ًاملاسأ, ًا, ذهبلزوجاتهم, جموهراٍت مينةالث

 .كلالّشو ظاهرامل على مونهنا, حيك اسّن. الةمتثيلّي

. كن رشوًة, ملالهلم ا ّدُم ,ولةّدال الرج ارمع كب اٍتتنسج عالق عندما

 واملدح فالتزّلو تساممن االب أكثْريف هذا اجملال.  ًادود, وًا, كرميًامغري

. املضمون مهّمًا ضمونامل ليس. اتكلّيلّشوا جملامالتا ونحيّب هم. إّناجملانّي

 على حمموٌل سّدمق حقٌل ,كانامل هذاالذات.  تأكيدإىل  لللوصو اعةمّش

 من ٌلوهو شك .راوغةامُل حتتاج إىل رقالّش يف اةي. احلخنابكؤوس األ

 عمليةوتبدأ  احلقائقالعميقة, حيث ختتفي  ةوثنّيال حتفاالتأشكال اال

 .ارباالنشط غريةالّص فاصيُلالّت تبدأ. وكائدجوالت امل لكسب رالتنّك
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 هرلّظا َسقّو, مالكرسّي ىجلس عل األمام, ثّم ىلمراد خطوة إ متقّد

 .شذبةغري ُم حليته.وليهع باٍد بعما, الّت ّدح إىل

حياول أن  هكأّن, افئةد نظرًة إلّي ظر. ونهلواءيف ا زفرًة أطلَق

 .للهم د, أبّدمعهكي أبقى  ينيسرتعَي

 مراد؟, آالنيا  اأيض ذاوما ـ

 . قلياًل لّيع ْلّهمت ـ

 نار. على ينأّنك نتظرهأ. كنت دقائق بضع متالّصو اهلدوُء مره, غاسرتخى

نأخذ  أن قبلشيء  , لدينا أسباب كثرية لنعرف كّلةقيقاحل يف ـ

 اسالّن ,هنا, نعلم. بكلمٍة نبَسدون أن ن ردةبا بنظرٍةزائرنا  صّحاملبادرة, نتف

. ميكن زاناّت وعدم ةّفخ هم. فيسرعٍةب خرتاقهم, ميكننا افوسالّن ععاُف

 . لبوالّص ائلالّس لمن الذمم باملا ريشراء الكث للمرء

 لطان؟الّسو ـ

, حهمفاتي غارالّص هؤالءبعضه.  من ال. احلًاال خيتلف عنهم كثري لطانلّسا

 ريقالّط تحعلينا األمور, ويف ليسّه ملال. ايهعل شيمي الذي داملعّب ريقالّط

 . مآربناو مآلنا, أمالنا ذنّف, ونبسرعٍة افناأهد إىل صَللن

 ًةمّر لقالّطيف اهلواء  اهلواءوزفر  مٍقبع اسه, التقط أنفقلياًل فتوّق ثّم

 . قفالّس يف قبرأسه وحّد ومالثانية, 

 راءو ونجيّر نفاساأل ودواحلال مشد بطبيعة هم! إّنذيانله من ه يا

إىل ما  لواليتحّو, وناحن همّدجتعلنا نش غريبة فاصيل. هناك تباملدنية الفتتانا

 اوروّبدفعهم حنونا. االفتتان بأ ميكننالنا.  مغٍر اذ. وهةهّش يعتهمطب . إّنريدن

. سننطلق من ننطلقو تيهدّفعلى  يحملناالذي س املدخُل, اخلصاءالعقدة,  هو
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هوس  ,دةعق ديهم, لرهممثل صغا لقوماحلقائق. كبار ا إىل رصّوالّت

 ّطليح بالدهم قلينالذي س داُسامل هم. إّننامصابيح من ملنبعثةا واءباألع

 . عندنارحاهلا 

 :رابيتك سألين

, كملدي يالذ ؟, املعاملنعاملصا لبناءا آالن, إىل هنا ي تأِت أمْل ـ

 أنت, حنن؟  ستصبح ا؟, لنعندناليكون 

 راملّت! املصنع, واةبدّق ةلفنّياملواصفات ا مطابقة, لنا. عمًاامليس مت ـ

 لكم. لنارسائ هموغريهم. إّن واملعامل

  ئل؟رسا ـ

 ملنسوجات, اةدّياحلدي ككلّس. انبياء, أسل, رسائلر همنعم. إّن ـ

احلائط,  اعات, سثة, اآلالت احلديثاثأل, الحة, املالبس, األسعةصّنامل

واملعادن  الفحم, وابلوالّت كرالّسو ةالدوائّي نتجات, امللغرافالّت سالك,أ

 يتاّلللمنسوجات  دميةالق شالور دوننا. زمُن لعيَشا ستطيعوات ناملختلفة. ل

 . ىانته ولالّن لىع عتمدت

 كأّن ,ًاكثري ٌلمنفع ينإّنعميقة.  ًةحظمال ريتوّت تكرابي الحَظ

 .تحب شخصّي عاملوعو

لكم املزيد.  . وسنبينمجهّن بواَبأ معليك حفَتيس ونهتدّق مسماٍر لأّو ـ

كثرية, مرافئ  إىل خمازَن ونعدا عن شبكة سكك احلديد, ستحتاج

 اب, ثيعات, جاممعاهد, مدارس. جاريةالّت بادالتّتال ليهس, بنوك لّتحديثة

متكاملة. هذه  عمٍل ة. حنن ورشارجإىل اخل بعثات, يزات, جتهحديثة

 .القهموأخ اسالّن مزجةأ ر, ستغّيسلالّر
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 استعاد. حدةوا بكلمٍة . مل ينبْسًاامتص تبقي كرابي عوّقّتال خبالف

 .اهلواء يف أسه. رفع كابقكالّس لًةكام هكَتحر

 .انن متقابلنمك بن نايضّم ذيهذا العامل اّل ة, وصّحنيا آال تكبصّح ـ

 :واءحتت األع حّميست لبحُرا ن. كالليلعلى ا نظرًة لقىأ ثّم

أن  ليناع شياء. ومن أجل تغيري األخراآل ليكّم حدنا. أدواح مصرينا

 لاملناز من صّل. سنتخمنلّزا معوتبلى  رتئته لقدميةا يابالّثثيابنا.  َلنبّد

 . نببالّت بولاجمل نالّط نم ِةناملكّوو ِةاخلشبّي األلواح من دةملشّيا قدميةال

. ومنذ ذلك ونطري يكّفب هكّف رغبة أن أشّد ّي. ولدابعضن فهمن اكّن

 .ملوع ٍلما عالقة, ةمحيمّي قتناعال أصبحت لوقتا

 :دتهغري عا لىع بدلٍع رابيت, قاهلا كآالن

 .نتمّدالعامل امل مع فكّيلّتا مبادرة أخَذ لطانالّس أّن عرتَفن أنجيب  ـ

 .ًاملّي جههيف و قُت. وحّدضمض لىع إليه. ابتسمُت التفّت

 خر؟آ خياٌر يهلد هل ـ

 وملفمي  يف سانيل قتوأب علّي هانفَس عْتفر بيتكرا هيبة أّن بيد

 عوء, رأيت على افذةثانية عرب الّن ًةنظري مّر . مددُتولهما أريد ق أكمْل

 لحو ةملتّف ثياحلد رازالّط قوف شادةاجلميلة امُل واحيالّض, ازالغ حمصابي

 الغربّي مالّيالّش جاهحنو االّت ًاصعود وتستمّر وابيالّر جتتازو لطانالّس قصور

تقطع  قطورةامل راماألخرى اجلديدة. عربات الّت حياءباأل رتباطها َلكّملي

 سواَراأل ق, يتسّلهيّبعلى القرن الذ ديد, واجلسر اجلًاابوإي ًاهابذ دالبال

 تهُميل واسٌع الغربّي والبحر. غربمن ال مالقاد وتالّص ليسمعوأذنه  هفُم يفتحو

 يولامل نقسميبعد أخرى م ةأنفسنا مّر دنايقع يف طريقه. ووج ام كّل
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, بن املاعي احلاعر و املاعي يفحيدث  مثلماوالقوى  جاهاتواالّت

 .عرواحلا

 عوامل بعيدة.  إىل ريانللّط اجلوانَح ويفتح القلَب يطِرُي رالبح هواء

 حننوهناك,  ناه لبالدعن ا طوياًل ثناوحتّد, رابالّش منزيد امل طلبت

 . رقلّش, عن الغرب واديدواحل ارلّنوا مالّدب موسةاملغ ةملدنّيوهم, ا

. فينا هاحرارَت ّثتشتعل وتب ار. والّنرفيقنا يللّل. وانعشةم هرُةالّس كانت

 وههمجو مجالو اسبالّن لّواأل قاءالّل غفوش ةألبدّيوتدغدغ ذاكرتنا ا

 .ساحر على بعضه يف تداخٍل شافهوانك جودهموو

 رحّممُل, ارقّمامُل جِقالّس من قطٍع , وبعَضومبالّث لبنٍة حَنمراد ص طلب

 ىحّت عاملّطا من ملزيد. وسألين إن كنت أرغب يف تناول اةاّداحل الفليفلةب

 معشيقته. تكّل ضنيف ح هوكأّن بهدوء مويتكّل . وبدأ يأكُلهرتناس تستمّر

 هأّن ًادرّدوم اّراحل جقالّس تناول يف ًامكمنه مراتهأعماله القدمية ومغا نع

 طِةخار إىل معرفِة لوّصالّت ةوكيفّي لطانالّس لةمن مقاب ًاس. متوّجًاركان متوّت

 . عقله

 قلع َقعقلك ليطاب تطاوَع أن. اجلانبنمن  ّيرعرو فكّيالّت ـ

 لرغباتك أو بالعكس.  هَرلتسّخمضيفك, 

 :ويحن هأِسبر مال

. ملالجلين ا بلالّس ضلعن أف لبحَث, اشعنأغلب اجل , مثَلرُتقّر

 بالدال ذهه يف ريعيمشا علتوسي طِطواخل راتصّومن الّت لكثريا ععُتو

 اتجّد, ومتابعة املستًااكرب بنتائجها بؤنلّتيصعب على املرء ا يتال ةاهلّش

 األخرى. 
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أخرى  سجٍق قطعة ّسد ثّم. بيعةالّطو يبةوالّط رباءةال باهلل. خن عبديا  خنبك

 :بهدوٍء ضغهامي ىومض مهيف ف

 ال غامراتُم يف دخلي املرَء ّن. من املؤسف, أرجعة غري ىلإ وامَض لقد

بلده  ِةبعقلّي ةألجنبّييف البالد ا عملونمثلي ي باء. هناك بعض الغررفهايع

 ةعائلّيال نتماءاتهماو نرقّيعند الّش دةعّقامُل العالقاتشبكة  ًامتجاوز, األصلّي

 عرفال ي عاركيف م فِسلّنعالية با بثقٍة ءاملر فيتصّر نأ حلماقٌة هاإّن. ةالقبلّيو

 .بيعتهط وتضاريسوأرعه  خلصما ةفيها قّو

 حالةّرال وال, بأققلت ما, كًاحتكن مسّل أمل تعرف؟كيف ال  ـ

 لبالد؟الكثري عن هذه ا ن؟وتعرفالغربّي

 بكّل ريفّك. وينمل يسمع ما. ورّباهتمام كالمي أّي يعْر مل

 . الحتماالتا

 بةغري وأصوات ٌجومر رٌجه .ًاريبغ ًاهذه اللحظات, حدث يف مسعُت

 بحرفوق سديم ال رتفعالليل وي َبعبا غيدغد ٍةجاحم تصعد, وصهيل خيٍل

من اجلنود  كوكبًة, رأينا وتمصدر الّص ىلإ التفتنا. البوسفور ضيقوم

 الكامل.  نّيولباسهم امليدا لحتهمبأس دقالفن طمنتشرين حول حمي

 ذاتها.  للحظةيف ا هوكأّنغريبة.  وجه كرابيت عالماٍت على رأيُت, فّتالت ثّم

 :أخرى ةمّر مالةالّث ىّتح كأسه مراد وجرع

لصناعة اخلوف  ٍنمتق بشكٍل عّدم . شيٌءالوجوه على روالذع اخلوَف ورأيُت

 : ينفس يفالغريب. قلت  دثاحل ذاه من باحلرج عرُتاملطلقة. ش اعةلّطوا

 القلق و مُس. اهلّيعل تقضيل جاءتاألرض و نخرجت م غريبة أشباٌح مارّب

. بوترّق روقلق وتوّت ذهوٍل الةح يف دُم. اخلوصوٍب حدٍب كّلمن  انتكاثري
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 دتأّكأل أسير فوق ييد وععت. دثحي ام والري قهمأعنا ونميّد عمنزالء املط

 جاللّرمن ا الكثري تاحلياة. وشاهد يدعلى ق ينأّن أو. فوق كتفّي ثابٌت هأّن

 خرةفا عربة متتقّد دما, عنالوالءو اخلضوع منفيه  ًامبالغ ًاقدر ونيظهر

 لكرابيت: توجنود. قل بها غلماٌن يط, حيًاجّد

 ماذا حيدث هنا؟ تلي؟يريدون ق هل ؟علّي للقبضجاء هؤالء  له ـ

 .العامل ايف هذ األغنياءأغلب  مثل ٍعوتصّن بكربياٍء عحك

 .كوَر, جاء ليزعظماأل درالّص هإّن ـ

 !؟أنا ـ

 برتَقامُل كمائلقا لقب بك يلتقَيأن  لطانالّس موالنا فهّل, لقد كنعم ـ

 عريض, القامةطويل  رجٌل منها َل. ترّجدقالفن مدخلعند  العربة وقفت

 دمانع تاّم تعداٍداجلميع باس وقف. ةوالقّو لطةالّس ظاهر, عليه منكبنامل

 ار, وزراء, جّتحاشيته نم برٍيك دٍدع رفقةاملطعم ب إىل بهِو ًاجهمشى مّت

 . ل, سفراء دوال, رجال أعمن, يونانّيأرمن, يهود تراكأ

أخرس.  صمٌت ساد. ارّولّزا يعمج قفو ثّم ,هجانب إىل ووقفت, بيتكرا وقف

 اٍءنباحن يهعل َموسّل موزونة, خبطوات ظماألع درالّص القاةمل يفيخرج مض

 .هب رحيبللّت إشارٍةله يده يف  , ومّدفمتكّل

من  رتُبتق ة, أو معجزاحرةس كهالٍة لفخمةا عربَةال يتخاطفة رأ وبصورٍة

األمواج  تالطميصطدم ب األشجار فحفي صوَت عتأنفاسي. ومن بعيد مس

 ميةالقد ستانبولا وُت. وعاعت بييلالل احجن تحت ًاعيدب اسارهواحن

 .غريةالّص رابنوالق املخيفة اإلمياءات اءرو لكئيبةا امبظاهره

 حلرس. سيوف اباغتامُل للقاءمن هذا ا غثيانبال شعرُت ظةهذه اللح يف
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 . لطةلّسللهيبة وا تاّم استعداٌدباستقامة,  مرفوعٌة

, ظرللّن لفتةم ةاستعراعّي وحركاٍت ,وئيدة اٍتخبطو عظمألا درالّص َمتقّد

يف  يٌسقّد وأ واعٌظ هكأّن وقف من دٍةض إرافر ُةوممارس ظرللّن انتزاٌع افيه

 .فوسيف الّن شعريرةالق ثريي ةدول رجِلصورة 

 م. سّلاولتنامن ط اقرتبو ,حلاعرينمن ا جمٍّ ترحيٍب سطو هوإىل الب سار

 ساءالكثري من الّن مثل جّممتقنة, وبتهذيب  ةباريسّي بلغٍة هنفَس م, وقّدلّيع

 كاترين. شيقيتع رسري يف ينأّن خلُت ىّتح ,اتالباريسّي اتنسّياوملّرا

 ؟كاترينمن هي  ـ

بن  القةع ةعالقة مثل أّي ها, لي مععشيقة. يا عبد اهلل مهّمة تهامعرف ليست ـ

 حلّبلعبة ا منارسو ًامع رجوخن موعّشال ءحتت أعوا ًا. نسهر معرأةوام رجٍل

 .سديناج يف غبَةلّرا عندما تدّب

 خُبالّن تتداولهالذي  لوب, باألسةرنسّيفال غةبالّل ثناّدجلسنا, حت عندما

 أّن رنيأثا ا. ماملدروسة ةالعاّم اتوالعالق املالو والعلم قافةلّثا .ةباريسّيال

, رات, الباملراقصأنفسهم, ا نالباريسّي من ثَرأك سباري يعرف همأغلُب

 سارح, املواألحذية أللبسة, العطور, ااقيةّرال ِتواحملال سواق, األالليلمرابع 

 .ةقافّيالّث وروالّد املتاحف وأمساء

. لقلبوا وحوتنعش الّر فتتانعلى اال بعثت ادئةاهل وسيقىامل كانِت

واملال واالندفاع حنو  لطةاللقاء بالّس , وحرارِةمِروقع اخل تحت رتخيتاس

لنا بن الفينة  مقّدالذي كان ُي رقّيالّش عامّطبال ًاكثري ذُتوتلّذ ,هوةالّش

, ب, كباةنّي ة, كّبرةّم, حمولة, سلطة, تّبنةّومل ٍةفّيخز قيف أطبا األخرىو
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 روف. خممثّو خيار, وجغّن ابا, بالتملتّبا نواعأ الفحم. كّل ىعل مشوّيدجاج 

 . الذاكرة وتنقيِب راهةيدعو للّش . شيٌءّزبالّر حمشوٍّ

 :ًايف يده, منتعش كأسهقدميه,  على ف, وقفجأة

من  نفرغه, هأن منأَل لينالنا, ع يل. هذا اللْديا جوكوف. ج ْدج ـ

 خذأ تصفر. ثّم يحوالّر يلوالل هرالّس مجل. آه, ما أجوفنا, ونضعه يف فراغال

 .األدخنة ةببقّي َدوّحطريقه ويت يكمَلل واءيف اهل دفعهو ادخانه ومّج جارًةسي

 املكان هذامن  نرحَلو حديثه, مَليك ن, أربالّص رغبفا نتظرهأ كنت

 :اسعلى األنف ُقيطب ,ثقياًل أعحى لذيا

 .الستانبولّيا عامالّط , كنت حتّبآالنمراد,  ـ

أن  ِدلعابي مبجّر يل, يسعلّي طريسّي يذاللذ عامبطين. الّط آه, أنا أحّب ـ

اليوم,  لكأريد. ويف ذ ام كلآ علينجي ٍعيف موق ين, ألّنفسيأراه. شكرت ن

 ذاكرة يف تقوحّل مالةالّث ى. شربت حّتلقب من شرْبمل أ يكأّنشربت 

 . ًاأسري بحتاللحظة أص تلك. ومنذ مجاهلااحلياة و

 :قلياًل متلملت

 كيف؟ ـ

 ينأّن وفهمت. دةاملعّق ةرقّيالّش تواملال والعالقا لطةالّس ةلعب يف دخلُت ـ

 وٌط. مصريي مربمالأع لرج من بداًل الدللب نقٍذيف صورة م متعاٍل وٌلرس

سأصبح  ينّنأ اليخيطر يف ب يكن . مللطانأو سقوط الّس بالدال هذهبنهوض 

 مع مركز القرار هنا.  باشرةوُم ذةعالقة شا لىع

 ًاقدمّت ًاعتقّط, مًارطب جاء, جلبالعلى ا ائمالّنالبعيد  لبنفسجا زهِر شذى

من  نبعثةامُل ةّيبرائحة العطور الفرنس ًاط, خمتلاتمّر هويقذف تارًة اءحيمل اهلو
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 .ساءوالّن جالالّرمن  قالفند اروزّو ارهوزّو هرائووزاألعظم  درلّصا ِدوجس ابثي

أعمال  رجاُل بعد ماإلينا في وانضّم ,اولةالّط حول نابعض من لقرببا جلسنا

 فرنسّيال بيذ, والّنامبانيالّش, اخناباأل فعْت. ُرينخرآ نأوروبّيأتراك و

, قناحّل. ثمرامُلاملثري و يلالل راتوزف خانالّد برائحة الةالّص وعبقِت ,قعّتامُل

. افئةد ةمحيمّي اجلّو على عفَيأ, واببعضنا, وانتعشن والتصقنا وطرنا

 يرقص يف العراء. واهلواء دحتص ملوسيقىوا

. جلس على لونال زهرّي حريرّي يٍطبشر هصدَر يلّف عظماأل درالّص كان

 ,قنالّذ شذبُمله.  ًايصّصخ لبتبالذهب ُج نةمزّي كبري مبسانَد كرسّي

 القدمية قصَصعلينا ال رد. يسمجيلة ةأوروبّي ةثياب مدنّي يف ًاوشاخم ًامستحّم

 ل. وتناواقةّروب لٍةمصقو وسيوٍف مٍةمطّه برشاقة, عن الفرسان على خيوٍل

 طلقأ. ورنسايف ف عاشها اليتومغامراته  ذكرياتهعن  يثاحلد يف حديثه

 سخر. واألرضو والفالحناألناعول  عن احلياة يف اخلفيفة كاتّنبعض ال

 ميٍةقد عرب قيٍم همأنفس على طوائهموان قاليدبالّت دهموتقّيطباعهم  من غالظِة

. قةّيلّضا تهمئايف بي عهممزاجهم, وتقوق وثقِل ,لباليةا قاليدالّتو لعاداتكا

 للفالحن. شارٍة, يف إءهؤال

 . الوراءإىل  دالبال ونّرجي همّنإ ـ

 :قلياًل دتنّه

, قٌلث هم. إّنلبحريف ا تهمورمي احدةو ٍةيف سّل ععتهملو يدّيب األمر لو

. ما يثلج اوروّبإىل أ ممن التقّد نعنامت ةصدئ ةنّيمعد , كتٌلاءصّم جارةح

 وبّياألور زءيف اجل انمن العمر عةواس مساحاٍت نالدي أّن ألملبا ناوميّد دَرالّص

. ملالعا مناملكان اجلميل  لكعلى ذ يطّلكبري  اكأو شّب نافذة. لطنةمن الّس
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البقعة  لك. تنمّدخطواتنا حنو الّت مّدلن عليه كئنّت, فقالّش عوءار, مسم

 عيونكم.  للنكون بينكم, حتت ظال فاقاآل الن تفتح

 :ٍرمبك ابتسمُت

 . ًاقائم األملزال  ما ـ

 .تقاٍنجوفه بإ , وجرعه يفه, رشف كأسجاهيّتبا هصبَعإ مّد

هذه األرض حتت  اطامل ناحنو وحناٍن ٍةّيحبّن دودًةمم اأوروّب عيون ستبقى ـ

 . خيولنا ةرمح

 :عاف, أةفائض ٍةحيوّي برشاقٍة

وهناك.  هنا, هّلواالنفتاح على العامل ك ةاملدنّي. اجملد حمفتا أنتم نعلم

نسمح  ن. لاآلخرأحدنا إىل  ليصَل ابقواحد. نتس خيٍل مضمار, أنتم, يف ناإّن

حنو  نزياحباال األملنهاية  عيني قدانها. فهايتنان عيني قدانها. فنهاابفقد

القدمية,  البيوتو رقالّش خنادق. إن بقينا يف ياعالّض عيني, وستقبلامل

اجلميل الذي  ملاأل نتمأ. ياءوالّض فءّدبال نا, ولن متّدًازعجو امشسن تصبحس

أن ننسى  نا. عليلةاملتباد ةاإلنسانّي سائلالّرو بلباهلدف والّن نمتساويجيعلنا 

 . اوروّبعندما أردنا غزو أ لثقيال اعيذلك امل ثقَل

 :جّم ٍفمراد يف وجهي بلط َقحّد

 عامالّط تركت. ًامواربالباب  كتكالمه األخري. تر ىعل قأعّل مل ـ

. نويتساُم لسنا ناإّنويقيين  لميواجملد. مع ع عاوناحلديث عن الّت معيتشابك 

يركضوا  نأ. يف احلقيقة نريدهم وقلق ٍةخبّف لنا, ينحنون ٍعتّب ُدّرجم همإّن

 .نوراءنا الهث

 :حديثهآالن يف  ومضى
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 وانتهاًء ألكلا نم ًابدء هكّل كانامل على تحوذاس ىحّت ًاكثري موتكّل

 الرأس رفععن ذلك ب روعّب. خروالف عظمةبال حساساإل مملوَء ,ةّيباحلّر

. وطلب لنفسه ونياكالك كؤوساملزيد من  , وجرِعةمّر مكّل, بالّتًااليع

 حمشّوًابالفرن على اجلمر,  ًاصحمّم بشح , ديَككوالتاملأ من ريالكث

 . هلندّيا الفلفلو نوبروالّص بالفريكة

يف  راآلخ مناحلنن للّز ِك, بشرآخرنظره يف مكان  , حّطوفجأًة

, ٍةوزين لٍةطاو إىل, ًاتبعات املكان. جاب بنظره بعيد من ملصلّتل حماولٍة

وغاص يف  اعّن ًايدبة. سرح بعالغري اجآتواملف قدرال عم وعدعلى م هوكأّن

صديق هلا.  عم جهتهموا يف , جالسٍةعمريف مقتبل ال ةسّيفرن امرأٍة ووجِه عيوِن

 املوسيقى. وتسمع تبتسمتشرب و

 يَر مل هأّن خلت ىحّتالغريب,  هَكسلو ,اجملانّي شهدأراقب امل مضيُت

 عليه قامهم . ففي مثِلرابةللغ دعوي جللّرمن قبل. ما يفعله هذا ا ىامرأة أخر

. التباالحتما عجونةامل ماالتأعع االحت يتومض بهمٍس زفرُت . ثّميعتدَلأن 

, لغريبالغريب ل للحنن, حنُن أو حنٌن ةبدّيأ يقظة من غفوٍة هي ماّبر

يف  وزفر للتّو يقظقديم است بأمٍل ٌنمعجو دوارأو  ,منالز يانوعص لخطايال

 .لمواساةوسيلة ل وأ ,عقلهعلوعه و

 ,انوهل ٍقكعاش هلا حننى. اقتثري القل خطوٍةيف  أةحنو املر جَهواّت ركنات ثّم

 . الفالسعلى أنغام موسيقى  راقصهاأن ُي ًاهلا طالب هيد ومّد

 قاليديف الّت عًاشائ كن. حيث مل يالربدقد تساقط علينا ك الذهول كان

 قَصغريه الّر مايف مقامه أو مق رجٌل أن يطلَب ًةخاّص ةركّيوالّت ًةعاّم ةرقّيّشال

 ولح لعيونا رت. تسّمانبوليف است يف مكان عاّم ٍةوغربّي يبةغر امرأةمع 
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البحر  حةبرائ اًلحمّمعلينا  الليل يهّل برُد وبدأ ,بالغري اثّياحلد ملشهدا

 طلَب اءاحلسن ذهه من العيون أن ترفَض يشّع اخلوف. وبيعةقوانن الّط لوتبّد

 األعظم.  درالّص

حنو  أعناقهم ونميّد ,قلٍق باحرتاٍس الةحول الّص حيومون الهرج شاهدُت

 ل. ختّلدهٌر هأّنك تلٌسخم . ساد صمٌتريخب دهمسّي أّن دواليتأّك اوالتناط

مسعنا  فجأًة. المّظيف عيون ال سيتفّر بعيٍد ٍبكل نباِح صوُت متالّص اهذ

 كانبة. متع امرأٍة مواُء هأّن ّكالّش رنيخيرج من حنجرة. خام ًاوممكت ًاصوت

الواقف,  جلوجه الّر ىلإ نظر, يجوارها إىل اجلالسأو صديقها  هازوُج

 . فءحضن الّد يف ٍةأفعى نائم حيِحبف بهأش ماألعظ درّص. وصوت الًامستغرب

 :سناءاحل قدمّي ىليصل إ سهكاد رأ ىحّت احننى

. إذا ؟ةليلّيال والقرابن بوسفورلل اسكقّد ,سيدتي برقصٍة سمحهل ت ـ

 جولةوالّرالفؤاد  َر, مكسوًاكسوفم أعود ترتكيين . الدتيا سّيي ٌنممك

 ورجالي. اوليتط ىلإ

آخر,  صوٌت وساد ,ومةاملكت رخةالّص ىأكثر عل عواءاأل طتسّل

 املوج يضرب وجَع موٌج,  ٍحوري ٍللي فراُت, زالبحرأعماق  يف ت. كانرتوّتم

أن  ,دّيالّس ةبرغ احلسناُء يلّبت أنرغبة  اعريناحل مجيع ولدى. األرضو

 . ومطالبههديره وزجمرته  فّفختشهوته و تطفئ

اليت  ابطة, كانت الّراعةالّس لكغاية ت إىلشديد. ف انفعاٍلب أصبُت

 ما. رّبجلميلةا ةالفرنسّي رأةبامل هاليت جتمُع اذاته ابطةهي الّر ست, ليناجتمع

 . اتالذ ناِتعن مكنو التعبرييف  أقدَر احلسناُء تكون

 ور. سر بكّل ـ
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 قانئةوفمها. ومحرة  شفتيها اتثلمبن  نم ُطينّقصوتها شهدًا  كان

 كنقٍط, شيقة, الّرقيقةالّر ةفرنسّيال تهالغ لعبْت. واجلميلتن وجنتيها تدفئ

 :ب, العذقيقّرال الباريسّي ها. بصوتاكسةالع ياملراعلى ا

 ادريف بي هِوّلال على القدرة,واتهاذ غبةالّر ّي, ولدوقالّش يةأنا يف غا ـ

 .يلةالل ذهه

 إال؟ليس  تحلظا بضع. ظاتللح اتكذ ينحِتمن كأّن, دتيسّي ًاكرش ـ

وأرغب يف  يدك, إىل مالمسِة لوصولمن أجل ا طويل تإىل وق احتجُت دلق

 .ًامع أن نرقَص ,ةرنسّيالف دتيسّي جسَد جسدي يالمَسأن  فين. يشّرلهتقبي

 ىحّت رأكث ى. احنناًء, وأكثر استجدًاعضّر, متاءكالبك وتالّص عاد

 يلمسه. دوكا رضمن األ هرأس قرتبا

مضيق  اءالذئاب القادم من ور وعواُء الكالب نباُح ادأثناء ذلك ز يف

. فهمسيو اجلنود هَر, وشولنااألعواء ح حامت. مرجو ٌجهر دث. حلبوسفورا

 . اعقباه ال حتمُد أحداٍث من خمافًة اوانزوو اخلدموخاف طاقم 

 أصبحإىل جانبه.  وقوفها ظرينت فووق ةرّق ّلبك مهوقّد ًاهلا نبيذ سكب

 . منالّز لىع شاقةينثر الّر , نبياًلأخرس نًاعداس ليلال

 ةطاع هدأمام املش نواواحن حمرتسن, الرج أربعة فقِةمدير الفندق بر وقف

 . ًاخضوعو إجالاًلو

 يف االنعكاسات قيتال ًا, مدركًامتوّتر ييف مقعد ًاجالس كنت

 ذيّلا ذاللذي رباكاإل قب. أراًامجيع علينا املوقفو اللحظة, وانعكاس اللحظة

, وأمام عاّم مكانيف  يتهحبساس بالغال لوععا ذا, هلاللذيذاملوقف  فهخّل

املوعوع  أّن ّكالّش خامرني. البوسفور يِقصداه عرب مض ذيأخ ما. ورّبألامل
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 . تداعياته تلتثبي مٍل, أإىل معجزٍة وسنحتاج ,ثريةك ًاادسيأخذ أبع

 صفةعا تّب. هبوسفورتالل ال فوق هموُج َدومتّد المّظال نحالليل جل وابتسم

 حضانبن أ ائمةالّن, يدةالبع الوارفة الغابات أثرها أشجاُر لىع ْتاهتّز خفيفة

 .لعواصفوا يحاملكشوفة للّر ةطورّيااخلصبة هلذه اإلمرب األراعيالوديان و

 حسناء مرأٌة, واورةالّصوالوجه و ةثقيل اجلّث , رجٌلداناجلس ومتازج

 دو. ويبقيتحّق املمكَن ُت. رأيوحلّروا سدواجل ّلالّظ فة, رشيقة, خفييلةمج

 ,روقهااحلرارة يف ع ِت, ودّببلمع هذا الّن فاعلتت ةاملوسيقّي لفرقةا أّن

. أصبحت والقلوب رجلوازدادت عربات األ ألنفاساحلرارة من ا اعدتوتص

 عبالّت وبان. شاقةّربال ويرفل, يهدل  ًامفتوح ًامّي ,ًاسمحامة, نور احلسناء

 اسهأنف دتاوك صعوبٍةب ه. مضى جيرجر قدمييينّتّسال جللّرعلى ا لعجزوا

ذلك  أّن َد, بيملوسيقىا عندها فتتوّق يتاّل لحظةال ًا, منتظرنقطعت أوختونه 

 رأةامل ِبسحاالعزف أو ان فقبل توّق فهتوّق أّن فسهيف قرارة ن علم. وقمل يتحّق

 . قاليدلّتوا عرافيف األ ًاعيب عتربُي

 يرقص. يبق هلذا

 تلضربا ريعةّسال التحّوالّت ابعبكلمة. نت ننبسيف أماكننا ال  رناتسّم

, هرٍم, وصغري ك, بن مالوازنمت غرُي قٌصجبالء. ر . نرى املشهَديلالّل

 سي:نف ثت. حّداألعظم درالّص المحعلى م ٌةمرتسم اهلزمية ومالمُح

غري  قة, مرهئةبطي هجسِد ةحرك جعلْت ويلةالعمر الّط سنن أّن عتقدأ ـ

  .بهلصاح املطاوعة لىع ةدرقا

 وَر, مكسًاإىل جملسه مدحور سيعود هنفسي, أّن ثوأحّد أراه كنت

من  ًامصعوق. لطانبالّس يئلقا أخسر أنمن اخلوف اجتاحين  . شيٌءنالوجدا
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 صوَب . التفّتشيةوللحا لي سبةّنبال ًابسيطاملوقف  كن. مل يظةوعد اللح

شفتاه  انت. كةمّر لأراه ألّو يكأّنو وهحن بعييّن خصُتوش فجأًة كرابيت

 .  أحد عهيسم  ال تنطقان شيئًا زمومتنم

 .لعارَل يا ـ

 اجلسد يلمتا عم متايلأ نُتك اعةتلك الّس . فإىليدشد بانفعاٍل أصبُت

 . عبالّتو عياءاإلمن  ًاقع أرعمع نكوص العجوز إىل أن و نكُصوأ ابّشال

وعدنا به إىل  ه. محلنازالءالّنو حلشموا مجيعنا إليه, اخلدُم هرعنا

, وعاد شرًةمبا يقظ. استوالكولونيا هاملاء على وجه الفندقمدير  مقعده. رّش

. واكتفينا واجلمال الكأّسو بيذوالّن ملرأةا نا. نسيإلينا نينةمأوالّط هلدوءا

 يرفع هرأينا ىّتح مقعدهجلس يف  نإ. وما اعّنوالثقل  هلّماالنزياح  لبالتأّم

 يف اهلواء. هكأَس

 . روبّينواأل انناجري باالنتصار. خن خنَب ـ

 .وراءهوجرعنا كؤوسنا  سهكأ وجرع

 راتنظ جهةعلى موا وايقَو نل هءووزرا جلالّرهذا  ّن, ألُت, خبدءال يف

علم بالفضيحة  لىاملطعم ع يف املوجودين َعمجي أّن ًامتيّقنله,  آلخرينا

. عليهم غراباست عالمِة ةأّي َر. مل أحولي قةيف الوجوه احملّل نظرت. جلجلةامُل

 .بالدال هلذه ألعظما يدلّسا طقهان اليت لكلمِةيف ا رتفّك

  نتصار؟اال ـ

 دُتيف عقلي, ورّد ييرأ دفنت ّمث ؟ماذا يرمي بكالمه ىليقصد؟إ ماذا

 ,لعمياءا قة, والّثوالبدع افاتحبكايات العّر نومثقل ونشرقّي همإّن, ارةعب

 على إيقاع سلوكهم. عاتهّقتو يضبَط أن رءللم ميكن ال. وهلذا فسّنبال فةاملزّي
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, ذاكرتهيف  ائمةن ًافتقت أنهار بةغري وبٌةن هاعلى أّن كذل ربّرأردت أن أ ثّم

 الًةح نتكو ما. ورّبمرمن اخل الكثريعميق أثناء جرعه  دواٍر يف هأدخلت

 تلفةخم ريقٍةبط رفّكي أن ادأر أو. مضتو غفلٍةجاءت على  ة, عصبّيةصابّيع

 .لبالديف هذه ا سائدهو  اعّم

 ذياّل النزياحهلذا ا باهلّم مليٌء. قلبه ًاصامت يقظته يفكرابيت  بقي

يف  هأَير أو يبدَي َميستطيع أن يتكّل يكن مل. ألعظما يدلّسفيه ا وععنا

 حزين.  جنائزّي اسّديف ق هّنوكأ ,ليناع هقلبث رمى لذيا املوقف

 لنفسي:  قلت

 رءامل لىع ميف هذه البالد حتّت املنسوجةالعالقات  شبكة أّن, أعرف ـ

 ّنإ. هلذا فهايةبه إىل الّن ذهبوت ,منه تفلَتقبل أن  للحظةا وازناتلت خيضعأن 

 على قيد احلياة. بقاءال فّن املرَء ُمتعّل مدرسٌة متالّص

من  لفافًة أخرَجمل يكن.  ًاشيئ وكأّنمن جلسته,  عظمألا درالّص لعّد

 بعمق:  هاّبيع وراح هافي ارالّن شعلوأ هعّب

. قيم عليا. دةمتعّد رسائُل تكجعب إنسان. يف وبيف ث , إلٌهلرسو ت, أنالنآ ـ

, اّببكم, بأورو هوٌرمب ناأ قيقةاحل . يفاجلميلة الدكمالعادة لب وقف سفرٌي

سعيد  نا. أاملألعلى  لكبذ أيالّر بداءإ من أخجلال  ا, هلذائهاونس اخبموره

من  ًاأرع سقطت ينأّن ةمع تلك احلسناء. ليس هناك من مشكل ُترقص ينأّن

 يواّسح شبعُتأ. شبعتإىل أن  انهامدنها وبلد غلَبأ جبُت. لقد ننالّس ِلثق

 والفنادق اناتاحل لُت. دخهاونسائ بيوتهاعمرانها,  اهدمش نم هاّلك

 نم أنهُل, دراسةمقاعد ال على ًاطالبكنت  عندما والبارات زهاتواملنت

 .هائسامن ن كثريال عاجعتو ,افتهاوثق كرهاعلومها وف
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 . ظماألع درالّص عادةيا س دودلّرا هذهب ناعلي ْدنسمعك, ج ناإّن ـ

 . فمه نم اهلواء زفر

 ناوحكمت رخيناوتا اعينامب قّلالتع يدوشد ناإّن. تناحيا بأصع اآه, م ـ

 عن احلواعر.  ًابعيد قفرةالفيايف امل يفليكون  ركّيالّت ولَد اليت تقول:

 فريالّس هلاقا ؟ذلكك أليس .ماروطهش ارعاحلياة ف وواقَع منلّز, اأّن يَدب ـ

 .ًامازح ّينكليزاال

 ملكاَنذلك ا لواقعيعد ا . ملرجيا جو تينسبق قدهذا ما أردت قوله. ل ـ

للمواعظ  ًاومكان راعةللّز ًارعأ وأ ماءالّس يف ائجةه ًايورط ,اجلميل, لقالّط

ميتطي جواده  ًافارس أوبأصواتها يف الفالة  حاليت تصد احليواناتو ,اآلمنة

 شيٍء كّل صبحاحلرب. أ ولوطب بيارقوال اياتّرال , حاماًلالعذبةيف الرباري 

ارج من خ يناعل ْتفرَع حقائَقيف مواجهة  ن. حنقيقةالّد اباتللحس ضعخي

 . رادتناإ

 ليتا لحظةيف ال رعهاجل ًايف أيدينا استعداد اخلمرننظر إليه وكؤوس  وقفنا

حتت  قنعةباأل غةالوجوه املصبو يف سُتتفّر. حديثه كمالعن إ افيه فيتوّق

 .اعسةّنال موعوالّش حلديثةعوء القناديل ا

 :قائاًل تراكمن أحد اجلالسن األ صوٌت عّج, فجأًة

 .ةّياحلّر ب. خنجارةوالّت لطةوالّس ملال. اةدنّيحلضارة, امل. ااخنب أوروّب ـ

 ضينا. ومخنةالسّا املشاوياأليدي إىل  تمتّدوا حدةدفعة وا خلمَرا جرعنا

 . عةنأكل كالكالب اجلائ

. عامبالّط , وفمه يعّجهنبالّد مملوءة هوزير آخر. يد , صدح صوُتفجأة

 :خرينأطباق اآل يفقط اجلوانب, س لىع كُلاأل اثرتن , يثهحد ناءوأث
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نصل إليكم.  ىحّتالوقت  ر. لن يتأّخروبّيناألو قنايا رفا كمءمنشي ورا ناّنإ ـ

وفق  قصوروال واملعابد املدَن شيدن ناّن. إللماعي ًا. وداعرناخيا احسمن

. قوطّيال رازوفق الّط يَنُب لطانالّس رقص ى. حّتاملعاصر منالّز راتتصّو

, لنا ًاخرذ اهلل ه, أداملطان. الّسةركّيوالّت ةنسّيالفر غةتصدر بالّل صحفنا

 لقدميةا العاداتمن  الكثري لهذا الشرف. لقد بّد منحنا هإّن ةعّيوالّر وللوطن

 لغتنا, أحذيتنا, ةواخلارجّي ةاخلّيالّد ثيابنا. فينا أوروبّي ءشي كّل. ائدةالّس

 .احلرفة موادو ناعةوالّص راعةللّز توردةاملس حلديثةا قنيات, الّتيةالثان

 .ما يقوله فهمن وبالكاد عامبالّط مملوٌء هعلى طوله, فم وقف

املصدر  بن ةالفنّي ملواصفاتا طابقةمن أجل ُم دمن تلك البال دمرا جاء

 !..نعاش, إلواملصّب

 وجهه محّرا. يرالوز فم يف للقمُةا ت, غّصفجأة ,إلنعاش طقأن ين قبل

 يهإل اخلدم. هرع تنقخي كاد ىّت, حّقاملزر مبالّد داجهأو امتألت. زرّقوا

وناوله  ,استفرَغإىل أن  ةقوّي باٍتعر ضَعب رهظه على أحدهم عربه. عةبسر

 ستغربون إليهننظر  ا. كّنبالكاملاسرتخى  نإىل أ ماء. شربه بهدوٍء سكأ

 حدث.  امم

 نفسي: ًاثحمّد قلت

 هذهب أكل, ملاذا يسّيباري هأّن يتظاهراهلجن, الذي  ركّيالّت هذا ـ

 نالقاَء ممّسو امّن فلٍةمات على غ ما. رّبيلسباق خ لبِةح يف هوكأّن ,رعةالّس

 وهدفنا. 

 :لاملوقف, قا طَءو فخيّفأن  آخر وزيٌر حاول
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 لّمألن تك احلاجة يف أشّد ت. كنالمةالّس لىهلل ع احلمد, لجال ـ

 .مكال نم ذهنك يف ام مسعحديثك. أريد أن أ

 بالي.  يف رخيط كانآه. لقد نسيت ما  ـ

 اجلمَل بَطر أن ىل, إميلهما قاله ز دومضى يرّد .تهما قل عيدسأ ـ

 :هاببعض تقاطعةامُل

 :رتتذّك, آه

 تقليٌد ديهل أصبح لنا وللوطن, ًاذخر وأدامه هللا ظه, حفلطانلّسا ـ

 يقوم عندما, هنيرو اسالّن جيعل ,ملألعلى ا وفٍةمكش يف عربٍة رج, خيشهرّي

 مع البّط يصطاد ,الفالحنو بسطاءال يقابل ,ألريافاو املدنإىل  الٍتبرح

 ةعاّم هرجاناتوم سعٍةوا الحفالت استقب م. ينّظواألجانب نالفرنسّي ارهّوز

 .ةلفرنسّيا للغة اشقع ه. إّنةوخاّص

 آخر: وزيٌر لوتدّخ

 .ولةرجال الّد ُبخلفه أغل سارو ـ

 :ّممه , مريٌدلطانّسال من ًاجّد ٌبمقّر نظرنا مسؤوٌل ولفت

من  دّوللتز بالدكم إىل, ذهب كومة, احللطانالّس الرج نم الكثري ـ

, ةغربّي ةسيقّيمو ٍتحفال ةدورّي ورٍةجيري بص لطانّيالّس الطمعارفكم. والب

 حلديثةا يابّثال لبسواأن ي فناملوّظ مجيَع لزمأ. واليهوالب راوّبلأل ًاعروع يقيم

 اجليش ونشيد ,لوطيّنا نشيدنا ى. حّتالدكمما جرى يف ب دثوفق أح

 .الغربّي مطوفق الّن مانقّدُي

 حامل, لطانلّسا بنا لطانّسال خنب, أخرى ةمّر ًاعالي أسالك رفعنا

 مقّدوالّت ةملدنّي, لغة اةاجلميل ةسّيالفرن غة. خنب الّلةاملدنّي دّي. سحديثّتلواء ال
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 ادورمبادسفندق ا ونزالُء اُرّوز شاركنا. ٍلعا بصوٍت عحكنا. رحّضوالّت

اجلميع من  خرج. وياًلط اوعحكن خناباأل فعْتُر ٍدبعي نذاتها. وم رحةالف

 لىاملرافئ ع وانفتحت حبلّرالفضاء ا إىل الذات لىع االنطواءو مكّتالّت جّو

 امبانيابالّش بيذالّن اوخلطن ناتهمبكنو خيربنا أنوصدح الليل دون  بعضها

جحيم  ىللنصل إ ةاملوحل طبةالّر ألدغالا عمقيف  لنا. وتوّغبالويسكّي

حضن املاعي ووععه فوق  نم حلاعرا زاعوانت القاحلة, ةاجلاّف الصحراء

 تناللقيام خبدم رآلخ من مكاٍن ضون, يركحولنا رونيدو واخلدم. اولةالّط

 . ملنا وهل كرَةنقذف ال قدٍم كرِة عِبيف ساحة مل ناوكأّن

 فمي: ملء صرخت

 . هل تسمعين؟ردانوردان.. و ـ

 .يرد مل

 :نفسي ًاثحمّد قلت

 باحلزن.  قليب لهُباألحداث إىل ذاكرتي وت هتعود هذ اذامل رفأع ال

حولي.  نظرُت. سيإىل نف أعادتين نهيدةهذه الّت كأّن. وبعمٍق دتتنّه

, بابةالّر رتآخر. تذّك نيف مكان آخر. ويف زم ينأّن عرفت, وياًلط ستتنّف

 . يداملز ريدي هوكأّن جسده ومّط رختىاو َه. نهنرهعلى وب ّت. رّبوردان, وايالّن

 وردان؟  ـ

 . دير مل ـ

 زياالفانتا بتعُدت ملوتمن ا ةقيقّيح ةاإلنسان على مساف يكونعندما  ـ

, ًانبشيء جا كّل يرميعقله.  من نةاملبّط ةجودّيالو ةاألسئل تهربذهنه.  نع
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 باتأ احلسا. تبدمصريه أمام عثرًة كوني ٍطخي أّيأو  ئواملباد لقيموا ألخالقا

 .ًاوحقيقّي ًاواقعّي ًاتأخذ بعد

. ريانعلى الّط وىال يق غريص كعصفور ًارحائ, ابيةالّرعلى  ًارابض بقيت

 شعرت. األشّم لعزيزا عبد جبل اًل. متأّمًابئ. خمتخورّصال بعُض يب يطحت

 لغيمانقشاع ا نتظرأ. ورويد دور. عقلي يألملواحنسار ا اءواخلو عببالّت

يتناغم  وهوحباله  جاتومتّو املطر يقاعإل نصتأ. ريقيط تابَعأ حتى غماموال

, خيميت عْت, فزعزةقوّي ريٌح تهّب. ةمتناسق ةولّيط خبطوط همع بعض

 بأشكاٍل شهدامل ستعيدأرحت  ًايئفش ًائ, وشييرأس فعت. رتلعهاوكادت تق

 رًةآم يّنوتغ تدبكو صدح, ترأسييف  لغامضةا ألصواتا قتتدّف. لفةخمت

. زني, حيّفاخلييصعد من د . صوت داخلّيواهالس , وال ترتك اجملاَلةعتضّرم

 : وآسر خافت قلت بصوٍت

غامضة هي  حساساتإيف داخلي  وقظان, والوحدة تالفراغ الكونّي إّن

 بٌئخمت الكوَن أّن رتكامن. شع وجودّي وخوٍف ةنّيمن انفعاالت وجدا يجمز

 . رجريد أن ختوت الغيومخلف  جومالّن ئختتب مثلما لييف داخ

 فروتن ُت. وععقينّوبالربد يط شعرت, توازنأ ىّتح ياًلقل جلسيت لتعّد

 .  تبهت. وانييد ترأسي حت سندتأفوقي.  رىأخ فروًة حتيت و

 ردان؟و ـ

 أشعلت. جانيب إىل أجلسته. ريصد إىل مته. عميرتعد هرأيت ليهإ نظرت

 هااَندخ عّبأ, وهأّم مةحل فللّطا مثلما يعّض هاعّضأو هاجّمأ رحت, فةلفا

 . احننيت على ركبيّت . ثّمٍمبنه
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 .ئهمن ما بونشر ابوراخل سنصل. وتختف يا وردان؟ لن من ال ـ

يف  عتهووع حلطبمن ا داملزي بت. جلالربدب ت, شعرمادعن الّر نظري شحُتأ

اخلبز  تحمتوياتها. وعع أخرجُت, هااملربوطة ببعض رةالّص ُت. فككارالّن

بعد  ارالقهوة على الّن ةوععت دّل ّمث على مهل كُلآ تورح شٍةماعلى ق اجلنَبو

 . يّنبالقرب م ةاملرمّي ةأن مألتها من القرب

. ًا. أعحى الوقت عصرلأّمالّت يف. غرقت سوةبق حلييتيدي على  رُتمّر

 عرب فتحِة ريبص مّددون توقف. ورحت أ رإىل آخ مطرٍح نيرحل م منالّزو

 : مللحاحةا سئلةاأل سيوأطرح على نف ملاءبا اةغّطامل هوللّس, أرى ااخليمة

ليليت يف هذا املكان  أقضيس كيف سأنام؟أين  ,الليل بعد قليٍل َلتسّل إذا ـ

الصعب,  مناملطرح. و امن اخلروج من هذ مينعين حاجٌز املطراملوحش؟ 

بالقرب  ارحاهل حتّط ةعربّي ٍة, لعشريديةعلى ظهر البا ٍةطافي عن خيمٍة البحُث

 ئابوالذ باعّضعلي ال ستلتّم عيخرجت من موع إذا. ليهإ آوي مكاٍنأو  يمّن

 امرني. غًايدبعيد, ولقاء أهلي ما زال بع واخلابور. ين, وتأكلواجلوارح

 للقائهم وقوالّش حلنُنا

, اذجسدها اآلّخ رائحة, املرأة. ازلي, ننعتاقزمن اال إىلذاكرتي  تعود

 كاملب ي, واقفة أمامقيقجلدها الّر فوق مسامات ةالبلورّي دىوقطرات الّن

, وءالّض بعَض وءّضال من بقِع ستعرُيأ, الي نظراته ترتاءىوسحرها.  أنوثتها

 لكت تعود. بوتضطر فاسيدمها, وتعلو أن ئحةدمي يف را ويصدح. توهوأ

, تكرب مجعتنا اليت اللحظةإىل  جودالو ِتبدفقا ِةاملشحون يلةاجلم اللحظة

 وابيوالّر اللالّت تلكفوق  بها لاألّوولقائي  ,راقهافل جعيو ويزداد ,وتكرب

 . يالاخل فيضو وارسالقريبة من استانبول, البحر والّن
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 بشيٍء يانال تش ائرتان. عيناه حًا, صامتيمّن قربوردان بال رأيت. التفّت

 .راحلائ منيف أفق الّز كنةسا هوروُح ,نمكالّص . واقٌفدحمّد

سيجارة أخرى  ألّف رحت. ّفالّل وورَق ,خانلّدا علبَة مسكت. قرفصُت ثّم

 بعَض للفافةا ىل. أنظر إًاوشفتاي أيض جتفانتر ايتركتها. يد ثّم مرجتفة بيٍد

 وهانالّت قيف معرفة عم غبةلنفسي. أغالب الّر نصَتألوأرفع رأسي  الوقت

باردة  عريرٌةفيها قش سريمع نفسي, فت فوأتوّق الذي يسري بي وحولي

يف داخلي. قلت  جتكثرية تأّج ختالطاتارعد. و هدير أو ٍقبر ةصعق هاكأّن

 لنفسي:

  ؟يقظة أعغاث أحالم؟ أو أحالُم يه مارّب ـ

. قهرو يف أعماقي بلذٍة ييسر لذي, وهذا املطر احلزنا ذامن ه بتتع لقد

 ذاته.  الوقتيف  امن الذكريات وأردته أردت اهلرَب

 . أكاد أختنق.آٍه

رأى  ما. رّبحبسرٍة إلّي نظري تهرفعت رأسي, رأي. مراٍت ةعّد ورداُن نبَح

. نطفاءوشك اال ىعل أّن اجلمَر إىلنظري  فَتيل نأ أرادشرودي وحزني, و

 :ثتهحّدمن احلطب.  املزيَد عتيأكلين. وع ربدوال

 اميإىل عظ ربدال َل. لقد تسّلباهةعلى هذه الّن ديقالّص هالك أّي ًاشكر ـ

 من األمل.  َققد متّز خذيف ن, لكاالكدون أن أدري. لو

. دّيل وقّتال  ,يقول كالٌمفمه  ويف إلّي ينصُت رداَنو أّن , شعرُتفجأًة

 يف مستقبلنا.  ر. دعنا نفّكةاألسئل وقَت سلي ناآل

 لنفسي. دُتوع ,هلصمِت تركته

 :ؤالأوغلو للّس عاد
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 لطان؟الّس لوفديفيذلك الب لوهل قاب ـ

 ؟صلّياأل صقتها للّنومطاب ةخبري املواصفات الفنّي كقصد ـ

ونقع  اٍتمّر رنتعّث, بتثاقٍل مشينااملطر.  ثقل تحت على كتفّي محلته

 . كان ثقياًلواراملش مواصلَة ستطْعأ مل يأّن بيَد, ريةقص فًة. مشينا مسااتمّر

املطعم. عدت إليه وأخذته.  انبيهيم على وجهه, جب ًا. رأيت محارًاجّد

وسرنا.  .رض, بالعليهمراد ع عُتلغيث. وعهلذا ا والربدعة على ظهره. فرحُت

 :نا, منطفئتانغائمت هيناله بينما ع لتق

 تسمعين؟ لمراد.. مراد. ه  ـ

 .قلهع نعشاأ املطرالليل البارد و هواء

 .نعم ـ

 .؟ يتكإىل ب لوِصامُل ريقالّط رفهل تع ـ

 نبمن جا طْف, انعمن الكنيسة, ثّم ريبالق امعاجل نبجبا سْرنعم.  ـ

بن  كسرَي وتابْع ,ماثيلواآلثار والّت ومانّيالّر جدّرالقريبة من امل جرةتلك الّش

 اجلبل.  فحتت كت ائمةّنالبيوت ال

 , نطَققلياًل َد. تنّهًاكان معيق ذائيالوحل العالق حب .عوبةبص سرُت

 .مفهومة غرِي كلماٍت بضع

 . احلمار. أستطيع املشَي رعلى ظه من زوَلالّن أريد ـ

 ومراد .. احلمار يرافقنااألقدامعلى  ًامشي عةسا صِفن مسافة قطعنا

 الكبري يف املفتاَح وععأن وصلنا.  إىل ,ةّرم شيومي ةويقع مّر ًةمّر حيرتّن

. دخلنا إىل البيت. ركّسامل اخلشيّب الباَب فتَح, تنطّق , طّقدئلّصا القفل

 واياالّز ىعّر قد عدالّرالربق و وَءع , إال أّنركٍن العتمة منتشرة يف كّل
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 ملقطوعِةا شاباألخ نعلى عجل. رأيت الكثري م قندياًل شعلأ. حلظاتلبضع 

القدمية,  قايافوق الب امنه . وععت بضعًةةّياخلشب دفأةامل جبانب فائقة يٍةبعنا

 ترتفع. هبألسنة الّل ومضت وتناثَر اخلشُب قطَق. طافيه ارالّن شعلتوأ

 الكون والوجود.  هذايف  ينّنأ رُتّك, تذارلّنا رأيُت أْن دمبجّر

 لك. من تفحللّطيدعو  ٌءشي مرواجل ةملباشرا ارلّنمع ا لعالقةأخي ا يا ـ

 يف عحٍك حناور ,اَرالّن لنتأّم دفأةجلسنا جبانب امل بقائي. املهّم ستمّدأ ارالّن

 :اتهاذ ماتمراد الكل د, رّدامّن شعوٍروفرح دون 

 فيه. اكحر الاألرض  ىعل خّر ثّم .معًاسنكمل سهرتنا  ـ

سنكمل  ًااحصب من الليل. غدًا يتبّقامل لوقتا ايف هذ تنامعليك أن  ـ

 يومنا وحديثنا. 

 منبالفراغ والوحدة واخلوف  شعرأ. إليكحباجة  ينّنإ تذهبال  ـ

. هذه احلزنو لكآبةا جّويف  دخلينأ, رابيف الّش سرفُتأاجملهول. لقد 

 . باألمان حّسه الليلة ألمعي هذ ابَقبي. أرجوك  ذتأخ ماالكآبة رّب

 تثانية إىل كرابي ة. أخذنا احلديث مّروتمن امل وَفيف عينيه اخل رأيت

 بتسامًة. ابتسم اًااملصنوع بيتّي بيذلّنبا كأسهمأل  ن. وبعد أعظماأل درالّصو

 لاملرتسمة على شفتيه وعنقه. ما ناتّضمن التغ لكثرُيا  اهلمن خال عابرة باَن

 سهرات العمل ليس فيها متعٌة أّن ًادمرّد نطفئتنم عيننب ونظر إلّي هبرأِس

  شار. وأليس إال بقضاء واجٍب شبهأ ه. إّنءشيء حول املر كّلوجود  من غمبالّر

 :انللمك مةمستسل بيٍد ارالّن إىل

 عنال رقري . أن أناَميلةتلك الل ريكثرية يف انتظا شياُءأ لدّيكان  ـ

الكثري من  إىلحيتاج  مر. األعابرة ليس لعبًة وعوع. امللطانالّس جناَب لتقيأل



229 
 

إىل صرب  حباجٍة ملوعوعيف مسعاي. ا أجنَح ىحّت عقلّيوال فسّيلّنا حضريّتال

لديه رغبة جارفة  لطانالّس أّن عرف. أًالنا مجيع ّيالالشعور اهلدف ه. إّنودراية

. إلينا تَيه ليأبيد ونأخذ هَعّجذاتها. أن نش غبة, ولدينا الّراأوروّب على ينفتَح أن

 ٌسمجيعًا. لديه هو سعانام ه. إّنوروبّيونعجنه بالعقل األ رقّيالّشهواه  نستثمر

, دمرتّد هإّن. ةبّيرؤيته عبا , بيد أّنلغربحنو ا نحجي جنونّي , شعوٌرلّيعق

 ليناإ أتيوي أن يكتمَل ارهيف انتظ ناّنومكانته. إ قلهخمافة أن خيسر ث

 خنسر وأ الحالّس ملدون أن حن ننايف حض ويضعها الده, يأخذ بًااععخ

خليلنا.  ًاميدان لهاعظيمة, واسعة, سنجع بالٌد هاّن. إاتاملعّدو جالوالّر لاألموا

 عناطاو أَسالّر سكنا, بكر. إذا ميةطّرينتهي. أرض  الو يبدأ فيها ستثماراال

 هومصاحل اجهواحد, وفق مز رأٌس رهاسّي. هذه البالد يداجلس ةّيبق

 عمٌل لدّي نعظيمة. كا ًارحب حبنانكون قد ر نالّلب عناهطّو ذا, إورغباته

إىل  تجهلّت فينةللّس الكبرية فةالّد هأوّجأن  لاألّو ملقام. يف اجنازهإعلي  كثري

 حبّب بقهذا الّش ثمَر. أن نستقلهوع قلبه نم نابعًة غبةالّر ن, أن تكوانئناوم

 مصاحلنا. قيقحت يف بالغر

 ووععها فوق رأسه. هّفك ر, حّراملسعىاح جن على تدّل حبركٍة

 , قلت:خاطفة حلظٍة يف

 م؟الطعا بعض كل أعّد له ـ

 .يريدال  هيف إشارة على أّن هيَد رفع

, ناتَكامَل . راقبُتحيٍة, نادينٍةم يف كّل سيجوالّن لالغز نَعمصا زرُت ـ

 إىل احلقل نم بطالّر . خطوَطلوبمكانها املط يف آلٍة ّلك , متوعَعشآتاملن
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, مندفعة سةحّممت د. البالحيحالّص جاهاالّت يف رينس نا. إّنانئاملصنع, إىل املو

 .عمالاأل ناملزيد م حقيقلت ملحنو الع

 ؟ًاستحّمم كنت هل ـ

 الوجَه اعُبلطيف, يالمس ويد الدهذه الب . طقُسرصّوتت امم كثرأ ـ

, نبولتا, اسةالكبري املدنإىل عمق  تمتّدا ويلًةرحليت ط كانت. مةبنعو

 فيها بنينا, زرتها نٍةمدي واملوانئ. كّل ألريافا , وان. وزرُت نقرةأقارص, 

. طاملخّط حسب حيحالّص ايف مكانه كنةَم كّل ووععُت,ًاجديد ًامصنع

 بانّش, ونرسل بعض الماليف هذه األع صّصللتخ مدارَس نفتَح نأ اقرتحُت

 .همائونستفيد من آر ئناابآر دونيتزّو .راسةّدال كماِلإل ندنإىل باريس أو ل

 .وعطاٌء خٌذأ حلياةطبيعة ا ذهونعطيهم. ه منهم نأخذبعضنا,  ىننفتح عل

 منهم؟ أخذونست ماذا ـ

 على األرض.  عكاد يق ىحّت اًلطوي عحك

 . كتالّن رائع, وحتّب كّنإواهلل  ـ

 !ميعأراك تسخر من اجل ـ

 يقول: ومضى

. نفتح موحناط من ّدحت تضاريَس , الودحد ال, وطنال  .نبين حنن ـ

. أنت واهلواء يحوالّر هرالّنالبحر,  ليمّر ,بعضها على املغلقة دودالّس, اجلسوَر

لك وإال فلن  فاملكسب وجودَك تثبَت نأ تطعتاس ْنإ, كطاؤوع هارتكوم

 .ًاأبد تفلَح

 ؟عنه ثتتحّد الذي َمالكال ينتع كأّن دهل أنت متأّك ـ
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يف كأسه  بيذالّن سكب. ديثمن نفسه واحل خريةلّسوا حكلّضل عاد

 .الليل دموِع ىعل ستندت اليت افذةالّن اللخ نم قسينظر إىل الّط خذوأ

 :قلت

 عظم؟األ دروالّص ـ

 ساعيأو  لله بالعزف. حامل رسائ سمحُي ال جوقٍةعمن  طبٍل ُدجمّر هإّن ـ

 جوخمار مداخل. مجيع شوةالّنللوصول إىل  غباتالّر اسإال. جّس سلي دبري

 ّيشيء, أ أّي جوَفلنا هذا األ م. مل يقّدلطانالّس هو احدو ٍدسّي يدب لبالدا

جسد  يف ف, موّظولرس د, جمّرعهنعرف موق ناعمل. إّن برنامِجأو  ٍرتصّو

, لطانالّس اموقويف أم ةقائم على كيفّي لهتشريفات, عم ف. موّظريكب

 , وأبقى على مسافة. هل ديي أمّد. أن ال فتصّرأأو  أمشي كيف

من  لكثرَيقدميه. رأيت ا ئيدّفوراح  رأكث ملدفأةمراد من ا اقرتَب ثّم

 أصفرمن الوجع. وجهه  نُّئ. يماملبالّد ٍةلوء, ممعبنالك حول قوقّشال

 . اوتانرقز هاوشفت

 ؟بابونج لديك هل. ادعن احتساء اخلمر يا مر ْفتوّق ـ

 لطيفة: حبشرجٍة

 وزيٍت وزيتون وجبنة اٍمقايا طعب هافي ةشبّيخ ٍةلّيإىل من أشار. وك. هنامنع ـ

 . ةقدمي ةبّيخش أواٍنيف 

 نوانتظرت أ .ووععته على املوقد ,فيهاملاء  وععُت, ًاقإبري زُتجّه

 بالكالم. بادر لذيا رادوجه م يف رأنظ جلستو ,غلَيي

 .نقولهل لكثري, لدينا االبابونج نقِع إىل حِن ـ

 .موجوٌع كلكّن ـ
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من  ًاجزء أصبَحمعه.  لفتتآو ,قديٌم ه. إّنيوجعب هتّم. ال تًامهّم سلي ـ

 ,ٍحبوشا رزّن, ممنفوخ طبٌل دينا. لمرالع من. تلك الليلة كانت حياتي. املهّم

 م. تكّللناعم دمخت قيمٍة أو  مضموٍن أّي وند ارغةحكاياته الف ايسرد علين

. األنيقات تاجلميال ساء, الّنجنوم سمخ فنادق, الاتعن العشق, البار

 وبن نهّنبي ملقارنةالكالم واجملاملة, وا يف ّماجل هذيبالّت, هلّن فيعلّرا الذوق

 .øأنفسهن على املنغلقات اتركّيّتال

. لست رفةومع رايًةد شبعهأحدى و على ٍرتصّو كّل أعَع أن علّي كان

 نم ثريالك ائي. وورناهيةمت ةدّق إىل حيتاج عمٌل ه. إّنأو لعٍب صيٍد ةرحل يف

 ف. نعرباءغريب, ناسه غر بلٍد يف ناإّن احلقيقة . يفعليها دلّرا ظر, تنتسئلةاأل

إىل عمقه.  لندخَلجوانب  ةندرسه من عّد نا. إّنكثريال جنهلالكثري عنه و

 . هملةم قٍةور ُدجمّر ه, إّنًاليس مهّم العادّي ساناإلن

 ,كبرٍي وكبم يف معهليأخذني  عظماأل دُرجاء الّص انيالّث ليوما يف

 مةمطّه ياٍدج ة, سّتةذهبّي خيوٌط نهافاخرة تزّي ة. عربلطانّسلل مينليقّد

ترافقه  .العربات نم راٍتعش عخلفه بض سري. ويلقيادةا ةفوق دّف وحوذيان

 على. ةاسّياحلم ةطنّيالو واألناشيد حلاناأل فتعز ةكرّيعس ةسيقّيفرقة مو

عراة  ماٌنغل مةاملقّد يف .دملوّحا رّيبلباسهم العسك نوٍدج كتيبة ناجلانب

 . يلمج كرنفاٍلب شبُه. أدرالّص

, رقيق عذٍب وٍت, وقال بصاءغرفيت باستحي باَب ندقالف مديُر طرق

 :لذّلبالّت شبهأ ومنخفٍض

 . نتظاركا يف همّن. إفريّسال سعادة االصطحابك ي اؤواج لقد. ديسّي ـ

 :لفزعا من صرخت
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 . اعتقال ـ

. ركينتظ فندقال هوب يف معظاأل در. الّصارعالّشيف  همأعرف. إّن ال ـ

 .ظاتحل لخال ًاجاهزأن تكون  ليفّض

 .الةّصوأكون يف ال دقائق ضعب ـ

أطراف  من, اجلانبنعلى  ًاغفري ًامجع فرأيُت افذةالّنستارة  ُتفتح ـ

 اٍسبلب وأتراٌك ,قليدّيلّتا لباسهمب أتراٌك. بينهم قون, يصّفبحرإىل ال ندقالف

. ريهموغ ورومان نوربّيوص وبلغار اٌدوأكر عرٌب, رمنوأ نونّي, يوناديثح

اخليول  فتخيفاجلهات األربعة  إىل هاويشّد ماءالّس يلذُع صناجألا صوت

 . ترعبهاو

على  منالّث ليغا ٍرعط زجاجِة صَفن كبُت, سعلى عجٍل يابيث ارتديت

. رأيت شريفاتلّتا يسبرفقة رئ زلُت. ونوشرجي خصييتو بطيإو يثيابي ووجه

. قلت يف نفسي, دتوّدوال البتهاجا ات, على وجهه عالمًافواق ظمعاأل دَرالّص

 ةحيادّي يستل فناملوّظ من وعالّنلدى هذا  لبسمة. ادّيج تسري بشكٍل األمور

 . تهاّووق ةاملهّم ةعلى نوعّي ةإجيابّي راٌتإشا هاّنإ

بي,  وسارعشيقته  شيقالع سكمي كما يدي مسك, رارٍةحب علّي َمسّل

. وإىل نتظرنيت انتاليت ك لفاخرةا العربِةإىل جانب  بهوال رببيد, ع ًايد

 بي.  ارحّبُم لّيإ كبريةال هيَد ّد. مبصمٍتيبتسم  ًاجانبه كرابيت واقف

 كرسّي على ماملعّظ لطانّسال دناجلوس سّي يالدم عيُد. دعي اليوم ـ

 . شالعر

 اتهيف طّي ملحي رالبح ورائحة, طيف, واهلواء لرقًةمش مسالّش كانت

 دّدوب روحي َكوحّر علّي قتدّف مسّشال اِءما من به ء. شيرارةوح وبٍةرط ايابق
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من  بقعٍة ّليف ك ةوّيواحلي شاطلّنا رى, فسئتةيف الليلة الفا هرالّس قسوَة

على  وقوفهم, نةامللّو اسالّن وجوُه. كانبامل مجيل . وغمرني إحساٌسسديج

 رُيما غ ًائينتظرون شي هم. كأّنظريالّن نقطعامل فضوهلم, ريقالّط ريّفط

 حداثواأل ,اجلميلة كاياتاحل ,ةاجلمعّي ذاكرتهم كتحّر ما. رّبلوفمأ

 زمن.  ويف أّي ظٍةحل ةّيأ يف أتَيي ناليت ميكن أ شعورهميف ال ارقةاخل

 :ينفس ثُتحّد, قسّطال هذا ةنظري فوق سردّي أن فرشُت بعد

 هإّن. ملألوففوق ا ًااممق ,ًاتلفخم ًاكائن إلنساَنا لهذا املكان جيع ّنإ ـ

 قلقدرة الع وقف انًة. متنح املرء مكتهاوجاذبّي وقوانينها بيعةفوق قانون الّط

. نواملكا مانّزلل ًاوعابر لواقعفوق ا سطورًةأ, ًاوجتعل منه إهل رصّوالّت على

 . يالمن اخل ملنسوجةا ساطرياأل كقصِص حٍةّنجم ركباٍتم فوق قحيّل

 اسّنفضاء مجيل. ال يف ٌقحمّل ينأّنت يف الواقع, لس يننفسي أّن رتتصّو

 حكالّضو ساماتواالبت .لعيونباأليدي وا لقبَلا ينن, ومينحوونيغّن, قونيصّف

 ءةلربا ماّب. رظريالّن منقطِع انّيجم ٍلبشك ضاءالف يف هنورّشي لبمن الق ابعالّن

 . عةمتوّق من ممكنات غري لغيبا ئهّبما خي نتظارال وأ اسالّن

 ارٍةإش يف جّم بلطٍف لي احننواو الباَب اسّر, فتح احللعربةا ىلإ سرُت

 . ركبةامل صعَدأ أنلرغبتهم 

جلس  ووراء احلوذّي .لعربةا رةيف مؤّخ عظماأل درالصَّ بإىل جان ركبُت

أن  ستطْعأ, مل ًاقادم ناملؤذ صوت مسعُت يٍد. من بعهتنامواج يف رابيتك

 اخليول. ستانبولال رقيةالّشأم  ةلغربّيا فةالّض يف ن, هل كاهَرمصد زمّيأ

 عظماأل درالّص عييّن نصغرية م وبإشارٍةبشيء.  واجفة, العيون ال تشي

وقتها  أدركت. والقيودو اتمسّيالّر ِلثق نم خلوفوا هبةبالّر . شعرُتكناحتّر
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, هللا انةمن مك لطانالّسمكانة  وأّن ,وجلانالّص يف هّرس وعع اهلَل أّن

. بهم طاحملي ركلّشهلذا ا ضحكوني لذينا شرالب ؤالءهل بتهي, هسلطانه

, قلت يف مةباستقا األعلىإىل  بةاملصقولة املصّو يوفلّسا لىع عييّن رُتمّس

 نفسي:

 رجةالّد تلكب سنونًةم كانت, واًلاملرفوعة ط يوفالّسهذه  أّن قصّدأ ال ـ

 مل؟عاال هذا من لغربّيا زءحنونا يف اجل بةمصّو,ومنالّز من مضى مافي

اجلديد, البيوت احلديثة. فضول  رازلّطوفق ا عريضةال وارَعلّشا اجتزنا

, اعتربته فال ًاّدج ًاسعيد نت. كعلّيرمى بثقله  ريقلّطا جانيّبعلى  اسالّن

أو  ونيصفّقو يضحكونملاذا  أن أعرَف أرغبأريد و ُتكن يأّن خري, بيّد

 أم رهبًة ةلوثنّيا قوسالّطو املراسيم ذه, هلاهي لن هل. لًةمهّل األيدي رفعوني

 يف جفةالّر تودّب خليل. خاف اابتهومه باملوك بعظمة ًاشعور أم ًاوخوف

 رقواأل ألسئلةمن ا لكثريا أّن بيَد, ةاجملانّي اهلتافاتو راخمن الّص وصاهلاأ

 يابلّثا ديمن يرت بينهم. ساءالّنو جالالّر مجوع. ةتعَبامُل معيونه يف أيتهر

عند حدود  تضيعو ملبنورها فوقنا مثل األ رميت ةائرّيّدال مسّشال. ةقليدّيّتال

الوجوه  أطرافعلى  رتسَمل قلياًل تنحين البعيدةوغابات األشجار  البحر .األفق

 :ينفس ًاحمدث لتاملنطفئ. ق الربيق عَضب

 يئةيف ه إلٌه ينإّن, كبري سؤاٌل ءواحد من هؤال كّل داخليف  مارّب

يف جعبته  ملحي . أو رسوٌلري, تطحةجمّن جياٍدبضعة تقودها  عربٍة ىعل نسانإ

واهلدايا  ألسرارا نم ولًةجمه ًةّرفرد منهم ص يضع يف صدر كّل ًارسح

 حلياةهذه ا , مبا يفغيبال فة, ملعرللمجهول توٌق هناك. املكاسبو موالواأل

 أّن جزمأ د. أكابعد لدومل ي غريب, زمٍن إىل زمٍن . حنٌنهولةجم سراٍرمن أ
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 األحجيةو موزالكتشاف اهلل يف الّر ًاغريب فضواًل منهمواحد  ّلك نعيف 

 . احرةالّس بواملواك

 ب, جتوثيلهم قلَّ باسرتخاء ًامدّدمت ررأيت البح البعيدإىل  نظري مددُت

 خُروبوا اجملهول حنو ندفعةامل ادينّيالّص ومواكُب ةشراعّي ٍنسف بضُع هقلَب

 اخليف د نُت. مّخفضاءال يف اشزةن وأصواٌت,اوتطلق أبواقه تعّن عتيقة ةرّيخبا

 وسجناء.  سجونو وٌدوجن وقمٌح ةأسلح ٍةواحد كّل

 إىل اتمّر ظروأن اتمّر صفنأما,  حّد ىلإ ًارمتوّت, ًامتحفز بقيُت

, ثم ءالتفت إىل الورا دماكرابيت عن رأس رةمؤّخ يف قت. حّداسلّنوا ماءالّس

على  ياعين علقْتإىل أن  ينظر مساَر رتغّي ثّم ,عظماأل درّصإىل ال التفت

, نيف الّص نةملّو جاٍرأح ضِعوب,يف اهلند  ضىفيما م ارأيته غريبة شجرة

 . خمتلفةمن أماكن  اسالّن ضبع ووجوِه

 على وىيق ال مثالّتكال ًامترأيته صا رابيتعلى ك ظرين رتمّس

 رُت. شعخبالّص ذاه كّلب تمَّيه وأ دون أن يلتفَت ماألما إىل. ينظر احلديث

 الليلة رابّشيف ال إلسرافا ىلإ األمَر عزيُتأصاب فمي وحلقي, و اجلفاَف أّن

يف عيون  ظَرلّنا عدُت. وأرمن أنواع اخلمو للكثري ِدملتعّموخلطي ا ملاعيةا

امللونة يف قلوبهم  همصلباَن لونحيم الءهؤ , أّنًان, خمّمحتشدةامُل موعاجل

 يصرخونمن زمنهم.  بعيدٍة على مسافٍة هموإّن سعداء بذلك هم. إّنوعقوهلم

 :اخٍبص بصوٍت

 , اجملد!لطان, الّساهلل ـ

 .ًايدبع تذهُب هاجرةمُلا يورالّط رأيُت, يرأس رفعُت
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 قْتتسّل. العربةمن  قُعأ كدُت ىحّت واإلقياء الغثيانب شعرت.وارلّدا ينلّف

 صقوبضعة شراشيب ترتا عظماأل درالّص رأس وقاألمحر ف ربوشالّط ياعين

 هذا. يف بدمع يف حمراِب هموكأّن شوٍعخب ينحنون. رأيت اجلموع اءالفض يف

 قونيتدّف رٌيكث . وخلٌقبارزٌة جسادهمأ وعظاَم راٌةع همأّنعلمت ملاذا  ,ملنعطفا

 . نيتدافعون لريوا من أكو ,جوانب ةعّد مناجلارف  ءأو املا يلكالّس

 قّيشر إلٌه هوكأّن, بكربياء وذّياحل فخل اجلالَسكرابيت  سألت

 . دميةق قروٍنل عودي ثاٍلعلى هيئة مت جرٍةش ِميف ثل ٌسمغرو

 , من رأسك؟ بهجة وملة, طقصرال تصاميَم هل وععَت ـ

 .ًاإجيابّي أسه. أومأ  برجيْب مل

. يبتسم, ًاشاخم ألعظما درفرأيت الّص ظرين رُتمّر يّنم إرادٍة دون

 نم ناأمام ةاملمتّد لفرجِةهذه ا نُعصا هوكأّنشيء,  على كّل نظرًة لقىأ

هو فيها.  اليت ريبةالغ كهةّنبال ًاوروالوجوه. مسح غابِةوال هرالّن ىلإ لبحرا

 . لفرحإىل ا هعاداأ همن رابّشال اثُر, وتنيةاملاع لليلةا ثقُل ماورّب

, لويولو خيصر ض. البعًابعيد اس, يدفعون الّنعسكروال رطةالّش

 . ونيعود ثّم قلياًل اجعونيرت

 : اكتب عليه يافطًة حيمُلكان  دهمأح

 .مانالّز ملوك ُكمل لطانالّس ـ

. منالّزما يرميه  دركت. أاملتدافعة قدامحتت األ ْتسقط ليافطةا أّن بيَد

هو  ,. قلتيطانالّش رتتذّك. ملغامرةهذه ا على لموافقةل فعينأعرف من د

. ناه ينفوق موج البحر وحّط ييدي وسار ب سكوجهي وم يف هروَح من نفَخ

 ًاهوجو َحأن أمل ,ألمورا بعجائ اّم. كان هذا جوابي. أببالّس هي سراراأل
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 يطانلّشا .اخلييف د امُنالك ذلك. وعاد اخنةالّس مسالّش لفح من روقةحم

 .ويلفظيرقص 

  هنا؟وملاذا وصلوا إىل  ,كيف ـ

 يف فراءّصال باهلمج مُسعانقت الّش عندما لبعيدةا يفتلك الفيا رأيت

 دين, مشّرجئنكال بوايهر ألن مَنلّز, القدُرا ض. كيف حّرغوليامن

 أثرمن  مةوّرتم ألصابع. اأقدامهم رؤوِس قفو تدًةمم قروَحال رأيت. تاجنوحم

 قًةمشّق هأقداُماألعظم إن كانت  درالّص سأَلأن أ أشأ. مل ىصاحلو مالالّر

 ختفياليت  ةّيلقبلا ةبالعصبّي مغمورين ةقوني يدخلواأن  لقب رحالالّت طول نم

 احدو كّل وجِهو ِممن ف وءوالّض وتالّص أن مخَد وبعد. ثريةك َءأشيا راءهاو

 . احلّر يف ظّل رٍب, عن قهموجوَه شفونيك رأيتهم اجلموعيف 

البوسفور بن  ضيقمن م وروبّياأل اطئعلى الّش ًابخب تسرياخليول  بقيت

 .ابيتكر ألتمنطقيت بشيكتاش وقباتش. س

 قب؟ّلهذا ال عطاهاأومن  ة؟كّيتر ماءالّس ههذ اإذ فيما ـ

. فجمّو ءكبري أو خوا بهجة, كصرٍح ملةدو قصُر ,يدبع من والح

 حالةأو  غفوٍةيف  عظماأل دُرّصوكان ال ًامذعور إلّي فَت, التبيتكرا ُتنكز

 .رودش

 . فال أعر ـ

 .الحقه ًامعدي ًامرعأو  صابهأ ًامّس , كأّنائفةخ ٍةبنرب قاهلا

 تعرف؟ الكيف  .اخلواء اهذ موصّم طخّطأنت من  ـ

 على كتفي.  َتورّب هيَد أن يهرب. مّد ديري هكأّن, رفٍقب ابتسم
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بسحر  األوروبّي نويرالّت منزَج أن ناقدُر هآخر. إّن ليس لدينا خياٌر ـ

 . رقالّش

 سحر؟  وأّي تنوير أّي ـ

 ي أوأو البواد حراءالّص .املداخل سيعرف إىل أين يسري حَدخيتار أ من

 البور.  األراعي

 اثيُلومت حدائق, أشجاٌر .وعةيف غاية الّر اللفوق الّت غاباتال الحت

. ركّيالّت يشباجل . املنطقة, القصر, حماٌطرومص نلّصوا اهلندمن  وصخوٌر

, . حيرسون القصَرخركالّص م. أحدهفيها شرٌر ونهم, عيالقامة لطوا رجاٌل

 . ميلةاجل قوَشوالّن, خارَفلّزا

 عن عدلُت يأّن بيَد ,نيةثا ةّرم لطانوالّس ابيتكر نم سخَرأن أ تأرد

 قلت: .ًاجانب األمَر ًا, تاركالفكرة

 أنعلى اخلازوق إىل  يضعونك. سخريةّسوال ستهزاءاال وقَت ليسهذا  ـ

 . ءببط وَتمت

 وكرابيت؟ ـ

 املكانة واحلماية.  يبتغي, مأمور عبٍد من أكثَر ليس ـ

 ل؟ماذا تقو ـ

 الفخم. املبنىهذا  صخوِر اِتذّر داخَل مسيا لَدخي أن ـ

 ؟كيف تراه ـ

 , مدخلنا. ةمالّيالّش ابة. البّولطانالّس دخلعن م خمتلٌف وارالّز مدخل ـ

 بيت, التفت كرااملدينة مآذن رّقأ نم قيقتانر تانله مئذن مسجٌد والح

 وليد: فٍل. ابتسم كطلّيإ
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 !نيكوكوس بيناهذا من صنع  ـ

 :ه, قلت لًاممبتس وقفت

 شاطر. ولد. أنت بيّن يا حسنتأ ـ

 نّياألوروّب اتنالنّح مصنوعة بيِد ماثيلالّت. بيضاأل ئبقمغطاة بالّز الربك

 ٍفّوجم يف سقٍف ةمربوط مالقةع ةبوهيمّي اثرّياجلمال. تستوقفك  ايةيف غ

 مّم, ُصالستقبال, قاعة امّلّسال علىأ املشغول. يف جاجمن الّز ٍةقّب كلعلى ش

 رهيف عص لطانالّس ختُم ليهع ٌقمعّل ,ةاألوروبّي هضةطراز عصر الّن فقو

 فهاخّل اليت دمةّصمن ال لُت. ذهايف أوروّب ينّنأ خللُت هباملأفول. ولوال الّذ

 لوحاتنا. مكان من كّل والبذَخ عاَموالّط املاليشحذ  لبلٍد قلييف ع املشهُد

إىل  وجلان,والّص جةبه وملةد من سقِف ,مكاٍن يف كّل ناانوفّنو ومتاثيلنا

 .لطانالّس مبولِة

 تقصد؟ نم ـ

 ابعةّنال خارَفوالّز سوَمال حتتمل الّر كمبالَد أّن املعروف. اأوروّب فّنانو ـ

. كموقصوّر كمبيوت ملك َننزّيل توردوننا, هلذا تسوحمن الوجدان والّر

 ك!هذا وذا نب شاسٌع الفارَق أّن بيَد, ًاأصنام متاثيلنا تعتربون

 تابع: ثّم. ٍقبعم س. تنّفسريره على اًلقلي جعاعطو .مراد وشرب

الفاخر, يف غاية الفخامة.  ث, هناك األثاينةعلى الّز الوًةع ـ

 وِطباخلي ىاملوّش جاد, الّسستوردامل خامالّر, وفّج اويٍةز الكريستال يف كّل

, لصةخلاا ةمن الفّض , ساعاٌتلبمن اخلشب الّص راءمح اب. األبوّيةالذهب

 . مداخن

 :كتومةم ٍةمن فم مراد كبّح ماتالكل خرجت حلنونالليل ا هدأة يف
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 .دستوَرُم لطانالّس ىحّت ـ

 :اٍلع بصوٍت

 ا. من أين لك هذحكّضإىل أن أنتهي من ال فوّق. تمراد. هاهاها ـ

 الكالم؟

, اما, شيء م رٌضتلفظ أ عندما. نالّص اباتبّو نم لطانجاء الّس لقد ـ

 اءوالبه جلمالعلى ا ًادفين ًاقدتغرز يف جوفه ح هاأّن بيَد, ًابعيد ميهتر

أن  لقيحاتالّت تستطع كّل . وملرابةوالغ عببالّت ًاوءوجهه ممل رأيت. ماءوالّس

 . محاملال ُرعِك ,مادّيللّر ٌبعار صفُر. لونه أهيماسمن  رتغّي

 :ت, قلةتعَبُم بنربٍة

 من هذا يا مراد. دعنا ـ

 :ّيلع رّد الغةب بصعوبٍة

. ًاأبد نباهيت دار بيننا. مل ختنِّ ام ملعرفة ٌق. أنت متشّوليكفهمت ع ـ

 راتصّو. وععت الّتأريداليت  اللعبَة ومارسُت ,لطانالّس رميهأدركت ما ي

ما  لكّلواالندهاش  هولالّذب تظاهرُت. واخلبث والذكاء تقانمبنتهى اإل

 : ًادركمشيء.  لكّل ةثيلّيمت ريقٍةبط رخُت. صوقع حتت عييّن

 احرتاٍمأو دون  .ة, قّوأن يعيشوا دون جربوٍت تطيعونهؤالء ال يس أّن ـ

. يا خيفنالي ديناما ل استورَد هلذا .ملديه رفيٌع قاٌمم خصنة. الّشخامتهملف

, دمةلّصتأثري ا تحت وقعُت ينإّنالذي أراده. و االنطباَع عطيتهأ. هبؤِسَل

من  . للكثريهببالذ رانواجلد ِفقوالّس تزين يففيه,  بالغامُل فكّلالّت

 عن احلاجة. لفائضةا األناقِةو معانّلال

 . لاألّو ءنالقا ناوعقْد, قابلناالعرش ت اباتّوب عند
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 عادة؟ال وقف فريالقصر يا سعادة الّس بكهل أعج ـ

 خرىوأ ثانيٍةبن  بحُت. أصميقالع امللمِح اأخجل من هذ نفسي رأيُت

 ., قنصاًلًاريسف

 .ماملعّظ لطانالّس هاأّي شيٍء يف كّل بذِخال اَرمقد نكَرأأن  ستطيعأ ال ـ

 عمن طوله الفار غمالّرب ًاقزم لطاَنأرى الّس لينما يف داخلي جع شيٌء

 منه أكرُب َناملكا أّن رُتيف مالحمه, قّد قُت. حّدًابتقري رتينيصل للم يالذ

على  هاكّل دلبالا واَلأم توههذا املع نفَقأ. لقد هالبسيطة وقصِر تهاابومن حس

 خامالّر من ًامودع نوست الثٍة. قاعة عمالقة متموععة على ثتمّي صنٍم

 ناٌرُم ايفرس قصرمثل  قفالّس قوشون .ًارتم نوثالث ٍةسّت بارتفاِع الفاخر

وقف  اك. هنسفورعلى مضيق البو تفتُح ابات. البّوموعمن الّش فبعشرات اآلال

 هوابتسم ل ةبقّو كرابيت تفعلى ك َت. رّبعحكنا. النايف استقب لطانّسال

 وجامله.

 سنا, وال جلاملكان هذايف  اكّن ام لوالكبالدنا.  ركرابيت, أنت فخ ـ

عنه من  ضوما سيتمّخ جتماعهذا اال استطعنا أن نعقَد الو آالن, يدلّسمع ا

 ؟معك هنيكوكوس, ملاذا مل جتلب نكحال اب فصفقات. كي

 يديُر ه. إّنكممع فخامت لوساجل له شرُف ليس, والييا م كخادُم ـ

 العاملمع  جارةّتوال صارفوامل لبنوك, الطنةلّسا أطراِفيف مجيع  عمالناأ

 وهلا. لكم خرٌي هو ام للبالد ماخلارجي, ليقّد

 . يأمام لبّجهلذا الكالم امُل لطانالّس ارتاَح

يريده  ام ًادركم اجملاملة لماِتك ادلناوتب ,محراء رائَكعلى آ جلسنا

 يريد ام كّلل جاوببالّت . وتظاهرُتمعيمن لقائه  إليه ييرم ماو لطانّسال
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. ًاووعوح ًةواقعّي كثَرأ صبحوأ هيلبُسكان  ذيّلا داَءالّر خلع هأّن د, بيقوله

 .اتمسّياليت تقتضيها الّر اتكلّيوالّش جملاملةوا ةحّيلّتا ادِلتب عدب ,ًاطبع

 اننافيدال ُي ينكبري ئًاوعب ثقاًل مُلحن ناّنسرتى أ لكحو ظَرالّن قتلو دّق ـ

 بشيء.

 ,لقاعةا ألمي عنرببال مزوجعليه, رائحة العطر امل حةواع لطةالّس هيبة

 . أيضًاأنفاسه  وُتوص

 !لطانلّسيا جاللة ا رفأع ـ

 َةالقهو . صّبةبدّق مسبٍق تيبتر وفَق تباٌعأ هفخم, يتبع بلباس ادُلالّن جاء

 . نلّصمن ا دٍةمستور بٍةّهمذ َنيف فناج ٍةهبّيذ ٍةّلمن د

 هأّن بيّد ,خشٌن لطانالّس . صوتاليميّن هليلا منها رائحُة وحتف قهوة

 كربوتوكوٍل ,أظفارهمنذ نعومة  هاعلي ىترّب واعَدوفق ق بهدوٍء متكّل

يف  هكأّن هرأِس فوقمع الشراشيب  ك, يتحّرراألمح ربوش. والّطسَمومرا

من  كبرٌي فيها مقداٌر ةوقوّي قبةثا حنوي اته. نظرمىوالّد العرائِس مسرح

 له. املكانُة رتهاوّف فِسلّنبا قِةالّث

 نمنذ القرن يهعل احتي انتاليت ك الثقَل تزيَح نتريد أ لطنةالّس ـ

 ذاأوان ه أّن ال. إزمنهفات  ماٍض قَل, وثنملاعَيعشر ا ابعوالّس عشر ادسّسال

 رثواإل ينلّدا . رجاُلفاعّيد ٍفيف موق ناوإّن .ًا. وما زال قائممل ميِض احلمل

 مثلكم. نكونبكم,  . نريد أن نلحَققاليدّتوال قديمال

 صغين ,دمتعّب ناسٍك ِبيف حمرا ناوكأّن .طلٍقُم إليه بصمٍت معنس اكّن

 لكلماِت طابقتهاوُم كرابيت كلماِت رُت. تذّكمقينطقها بع ٍةكلم كّلل

 . لطانالّس
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 :ًانيف نفسي, متيّق تقل 

أن  ن. يريدووطموحاتهم وأوهامهم مهمهمو أبعاَد دركوني ال همإّن ـ

والبيوت  ارعوهندسة الشّو يابّثاملسرح واملوسيقى وال .ٍءشي كّليف  نادوّليق

 . حياءواأل

 ارحتت أسو أبيَض حصاٍنالفاتح على  دّمحم لطانلّسل ٌةلوح ظرين ْتلفَت

 ,ثَرأك ظَرالّن ُتمعنأ. داراجل ىعل قةمعّل ةبحرّيال روبللح ولوحٌة ,دينةامل

 .والبحر وروالبوسف واقيف الّر تدوُر يوعيِن

 وقلت: رأسي رفعت

 .موجناحاتك كمخطوات نتابع ناإّن, لطانالّس جاللة ـ

 دريبّتال دوجّي ضبطومن محديث, منّظ يٍشج اِء, بننعلى خّط نسري ـ

 يف ةقليدّيلّتا قوىال شراكإو ااحمليطة بنا كروسّي لقوىعلى مواجهة ا قادٍر

 .ناهاخرت الذي نانهج

, امرأة حسناء, زينة ياًلمج البحراألمام. بان  إىل اٍتخطو بضَع سرنا

عذوبة البحث  رسوترقص ومتا ماءيف الّس قنوارس حتّل ة. بضعجودوالو نياّدال

 . يف جلج اليّم رائِدالّطعن 

 .بعيدال دىيف امل قتحّد

. هلالّس األمرب سلي فكريّتوطرق ال اراألفك يرُي. تغلطانّسال لةجال ـ

 صناممن األ صخّلتت ىحّت , حيتاج إىل وقت طويلايةللغ عٌبص وعوعامل

 .جديدة ًا, أصنامالبديَل أن تبيَن عليك, ةالقدمي
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, وراح هرأَس طرق. ألطانالّسمن عيون  بهقٍةمن ريبةغ راٍتنظ رأيُت

. أمامهما قيل  قال يصّد هكأّن ومشااًل ًاينمي سهمال برأ ثّم ,لّمبتأ ريفّك

 ولطيف: هامٍس . قال لي بصوٍتالواقفة قةعن اجلو ًابعيد يوأخذن ييِدب مسك

 أمام ناراِثوت ديننا يف همناّتوت امّن تسخر. نبه يا آال نطقَت ذيما ال ـ

ميضي  األمَر تركتملا  حمرتمٍةكبرية  دولٍة رسوُل كأّن لوال ًادق. صجلميعا

. ليس ّرالّس, لكن بكالمال ذاهيف العمق على  فقونّتم نتم, وأحنن. بسالم

 . تباعاأل حضرةالكبرية يف  اَراألسر أن نقوَل ناسبمُلمن ا

 على صنٌم العاملهذا  يف إنساٍن . لكّللطانيا جاللة الّس أكيدبالّت ـ

 . تهبطريق لهيفّص, مقاسه

 وأ ًاكان خائف هّنعلى نفسه. كأ رابيتك نظري انكماُش لفَت

 بان َحالفر أّن يَدمقصده. ب عن ختلفُم جاٍهباّت ارواحل ةّفد رَيتس نأ ًازحّفمت

 حفلٍة يف هم. وكأّنبسب دونأو  ٍببسب والوزراء عظماأل دروجه الّص على

األطفال,  ثل, متباعاأل ؤالءه , أّنًا. مدركرٍيأو حفلة ع سكٍرأو  ةرّيتنّك

 نأ هنتغويب ام وحركاته. وجّل لطانالّس, األِبعلى  قًةعّلعيونهم م بقىت

 معليه يغدُق هعّل ,عليه دافئٍة ٍةشبقّي نظرٍة اءإللق ألطفالكا ضرتهحب لسواجي

 حنونة.  ملسٍة أو عابرة بابتسامٍة

 : وعاملوع لىع ق, وراح يعّلقلياًل طرقأ

معكم من أجل  لُسجن ناّن. إاليوم ثناملا حتّد الإو ليس سهاًل أكيدالّتب ـ

 يفلنا  خرٍي أن تكون رسوَل ى, ونتمّننافذ رجٌل تاملستقبل يا آالن. أن نعص

من  تعاني دلك, البال قلت. كما واملعنوّي ّياملاّد عَمالّد قىنتّل ىبالدكم حّت

 !لثقي محٍل
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 ثقيل. محٍلمن  عانيت لبالدا قصد؟ماذا ت ـ

عندما  ليناخناف أن ينقلبوا ع ناّنأ اجليش, بيَد تحديِثبدأنا ب لقد ـ

 , قتاٍلظلمُم فٍقبالدنا يف ن ْتدخل منالّز من ى. فيما مضهمتكرب شوكت

 .ةارّي, اإلنكشدادناأج لهواجليش الذي شّك احلديث شناجي بن يفعن

إىل  شار. وأاملوقعيف هذا  ناقاؤ. بحايالّضمن ا لكثريا هاسقط على أثر

 . وأعاف:يهجيلس عل ذياّل لطانّيالّس الكرسّي

 ون وبااًلمنه, سيك وجنا. خراملهذا اجلزء من الع لكم يف عمانة هإّن

. وازنالّت , سيختّلعتقدأهذه البالد.  تجهسّتإىل أين  معليكم. اهلل وحده يعل

 .رافاألط ةاملرتامّي الدالب ذهه مصاحلكم يف منوسنض عناالعبوا م

. وفناجيننا بأيدينا. مويتكّل كه, حيّرلطانالقهوة بيد الّس جاُنفن بقي

يف  قومال جيرعه كبرُي أن قبل هشرَبأن ن الئِقليس من ال وفمعر هو كماو

 يف جوفه.  هويرمي البالدهذه 

 نهيف مكا قىيب ل. هفعليعرف ماذا ي ال, ًائرحا مكانهيف  ادُلالّن بقي

 هَمّتخطوات؟ وخاف أن ُي بضَع يرتاجعأم  ماألما إىل ميتقّد له هب؟أم يذ

. احلديثإىل  ًا, مشدودهمن يف غفلٍة لطاُن. وبقي الّسحلديثإىل ا ِتنّصبالّت

وجرعنا قهوتنا  ادللّنل عطاهأو فنجانه نم القهوة شربإىل الوعع,  انتبَه أًةفج

 .خريهلذا األ نالفناج لنابعده وناو من

 : لهإىل عق دتنمشدو يناهع ْت. بقيافقةعلى املو عالمًة رأسي ُتْزهز

 هزائَمب وشناجي نيْت, وُمالثالّث مسلي ناجّد صالحاتإفشلت  لقد

 نفصاِلال ريَقالّط دّه, ومايف طول البالد وعرعه ُفعالّض دّبو ,ةسكرّيع

 اهاخضن عركٍةم ةأّي يف جيوشنا تنجْح مللنا. و ابعةالّت ياتالكثري من الوال
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. االنكليز اتوقّو اتكمقّو بيِد سطولناأ رّم. وُدنأو املصرّي وسمع الّر واءس

 كّل يف نوموجود همأّن , بيَدًاعسكرّي ةالنكشارّيمن ا صناختّل ناأّن صحيٌح

 قلهاملاعي وث نرمَي أن . ليس سهٌللعقوليف ا ةّي. االنكشارركٍنزاوية و

 خلفنا. 

 م. فهلشيٍء هحلاجت ٍةيف إشار علىاأل إىل ةالكبري هيَد لطانالّس مّد ثّم

 . صّبماٌءمن الذهب يف داخله  إبريٌق معه ًااخلدم الذي جاء هرع عليه كبرُي

 :الق َبيشر نقبل أ .له مهوقّد كريستالمن ال كأٍس يف

 .همثل ًاآالن كأس دّيللّس ْمقّد ـ

, خمالّض هجسُد بان, قدميهعلى  لطانالّس قف. ووشربنا, وشرَب

. وزراءوال األعظم درخلفنا الّص مشىإىل جانبه, و مشيُت, شى. ممالقالع

 إىلويبقى  إليه أن يأتَي أشرت, دهوح بيت, رأيت كراالوراءإىل  لتفّتا

 ورجاهلا.  لبالدا هذهيف شؤون  قةتعّلامل شورَةامل يل م, يقّدجانيب

 :احلزن عالماُت ِهوجه ى, وعلإلّي لطانالّس التفَت

 سنا, بينما مشةقّميف ال نتم. أةقوّي ة, أنت تنتمي إىل أّمنآال دسّي ـ

 ريناملتنّو , عيوُن يف الوسط نا. إّنورتكم, مشكم. نريد دعَمتغيبو حسرتن

 .عونوال عدةاملسا يَد لنا واّدمت نأ جوكم. نردكمبال صوب جهّتت الدنايف ب

 برّتوأ ريأفكا ستجمَعألرأسي  خفضُت ثّم لوقتا بعضإليه  نظرُت

 قنتحّلم سفورباب البو على ًاوقوف ا. كّنهأجيب أن بليف ذهين ق لكلماِتا

 .لطانلّسحول ا

 فمي: فتحت
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وصلت ما  بأحدِث ثانية ًةمّر يشكمج َبندّررغبة أن  كومتناح لدى ـ

 حكسال يدةجد سٍسوفق أ ظيمه, وتنالعامليف  ةلعسكرّيا العلوُمإليه 

أن  لطان. وحتتاجون يا جاللة الّسةوالبحرّي سطول, األةملدفعّي, االفرسان

 املراَن واليمسك نيف مجيع امليادي نّيّصائخباأل دكموسنزّو املدارس تفتحوا

 الدكميف ب فوذّنال صحابأ شراكأن إ عتقدأ. فيه وحالّر وبثَّ املطلوب

إىل  اجونحتت تم, أنةوالعسكرّي ةينّيوالّد ةدنّيامل وساط, األ ًاّدج عروريٌّ

 . مامإىل األ فةالّد لتسيرياملال 

 يف, علينا,معنا سهرانًة لوبكموق عيونكمهذا ما نبتغيه. أن تكون  ـ

 اخللفإىل  نايشّد ن. هناك مستقبلوامل ملاعي, اجاهناّت ّدع عركتنام

 بسرعة.  طرَيأن ن نايريد اآلخر رفوالّط.واملوت  واجلمود متلّصا يف قاءالبو

 وحدك, أليس كذلك؟  ديكيب جاملّلا مسَك ريدوأنت ت ـ

 .ابقةالّس بكلماته ًاق. كان معّلينتبه أن ودون

إليه بالدكم.  لتتوّص ما ق, وفحديث عرييّب ٌمنظا ولديناصحيح.  ـ

. للعسكر ًةموازن ص. وسنخّصوغريها احملالتو ألسواقمن ا ملاَلا جينسن

 .ظرناكثري ينت عمٌل ينالد

 . لقصرا ةحديق خلود لطانالّس مشى

. وقناف ريبرفق, وتس احلنونة تهاّعأش وهي تبّث مسجبمال الّش أحسسُت

. عمرال مقتبليف  صغري كطفٍلوتضحك معنا  ناغيناوت وسنافوق رؤ تدور

 سهنف وَلوح وهلاح منلّز, ويدور اٍلودال ٍجتتمايل بغن اللالّظ لوافرةاألشجار ا

يف شجرة,  شجرة, غابةيف  غابة. فرحو ٍةبهّم امعه قصوير ,يف املكان

 ّلك يف ر. األزهاوعةّرال غاية يف اجلمال انقتعانق ساقية, اجلمال يع اقيةوس



249 
 

 بضوتن رقصت وَحجتعل الّر امع بعضه متناغمة. األلوان بتناسٍق ٌةعموّز ركٍن

 . حوالفر عادةبالّس

 .نهنُه, وُي, رأيته ينظر إلّيردانإىل و نظرُت

 اتمسّيّرخرج من ال د. وقنوقمتحّل هإىل جانب حنن. واملشَي لطاُنالّس تابع

 . رضعلى األ ٌةاجلمال مركون من قطعةالقصر.  عن مكّلوراح يت

 دتوّح, مأل األفق بلونه عندما , عّجبوسفورهناك عحك ال ومن

 نت, زّيبيضاأل ئبقالّزب اٍةمغّط ركٍةأمام ب ا. وقفنماءوالّس يوتوالب اللّتبال

 ويف. للهجوم ٍزمتحّف أو ٍسيف وعع جال وٍدألس جلميلةا ماثيلالّتبالكثري من 

 بتماثيَل نة, مزّيةّضمن الف دةفري رائعٍة اعٍةإىل س لطانالّس ارأش فراءالّس اعةق

 .املعدن من عابنعن ث عبارٌة ا, عقرباهٍلأّيو ألسوٍد

 لنا! الدكممن ب ةهدّي اجلميلة اعةالّس هذه ـ

 بالدنا؟من  ـ

 هلذا ًةيوّيرشاقة وح ريف أعماقي. أصبحت أكث مسّشال دفء تغلغَل

 :لطانّس, قال الماتمقّد ودون. الكالم

 قلياًل ح. ارتكرابيتو عظماأل درلّصا افقكإىل الفندق. سري نآلا ذهبا

 حضرسن ءالعشب. ويف املسا ونِقور بولاستان اِلومج طاملتوّس بصفاء ْعمتّتو

 قائَد أكون, من تأليفي. سرعلى ظهر مسرح القص ةرالّيوّبأ مقطوعًة ًامع

 . وركسرتااأل

 لطان. الّسهاِئمن خمب رجتنتظر أن خت ةكثري ٌرأفكا عقلي ويف, عدنا

. ًامريفيه أ وعاش. ًامريأ صرالق مزاجه. لقد ولد يف ريعّك ال شيَء ائٌقر

. سكونأو  حركٍة كّلله يف  ينوتنح ترشدهو هتدّلتأخذ بيده و أليديا
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بينما  ,فقاتّصال عقدأوكيف  رأسي يف دورت اليت يعيف املشار رأفّك

 .يويغّن يعزَف أنيريد  لطانالّس

, ميةقد ادةسّجداخل الغرفة.  هببصر ل, جاكانهمن م دمرا نهض

 ثّم ابلبا جاهخطوة يف اّت خيطو. ةعاري ةرمادّي . حيطاٌنٍسراك أربعطاولة, 

استند  ٍةهادئ وحبركٍة. تعٌبُم هأّن دًاجّي. يعي اولةإىل زاوية الّط أدراجهيعود 

 .ايهعل

 , قال:واعح وبصوٍت

 .حمدوٌد يتوق أّن , بيَداهللعبد  يا ربوالّش قصلّروا ءالغنا ّدع لسُت ـ

 رشاقيتكامل  له. كنت يف طُتما خّط جنزأل دقيقٍة كّل إىل اجٍةوحب

 َقحّل لسحرا لمث يٌءبالغابة. ش ماءالّسب حرالب دمجأل اخلي حّبد يف. يتحيوّيو

 عنفواني.  ملكا يف ًايقظ قيينأن يب د, أرايرأس فوق

, عبهاأدا نأ . أردُتعيين يف أبهى صورٍة مأما املرأة جاءت, العودة أثناء

إىل  بن فخديها. نظرُت الاجلم مكامن يف. وصدرها ابشعره ألعَب

 ألخرعلى ا مأحده كأّتاحالة سهاد.  يف تهماوجد ظماألع درالّص, رابيتك

 نبعضهما دو نيف حض انام ,نعشيقا هماّن, وكأاحلّرو االنفعالو عبمن الّت

 . ًاتسري خبب واخليولبهما.  القدُر هأن يدريا ما فعل

الرمال  ق.وقفت فوغابةعرب ال بحرال طريَق يأخذأن  احلوذّي نكزُت

 .ينفس ًاحمّدث, ىواحلص

 خاٍءيف حالة اسرت قيا. ليبأوصاهلمايف  يخوخةالّش تدّب. وزانعج اهمإّن ـ

, بقلعبة الّش معه رسوأما حضنهأالبحر, ألعب معه,  عبا. سأدعميقن ونوم
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 منمن الّز عبالّص الوقت هذا يف ملنالا عبةالّص رأةامل عن كبديٍل ,عشقال

 . تقراريعرف االس الالذي  بتقّلامل العثمانّي

 ائَمالّد هاعبَث متارس بيعة. الّطخلالبةا للمشاهد جلياُدوا ةالعرب اسرتخِت

باألسلحة  لٍةحمّم ةريطانّيب سفٍن بضُع ْت. مّربالغرب رقالّشعند التصاق 

حنو  جاهّتواال بوسفورال نللخروج م تتهّيأ ألمساكا اديصّي قوارُبو .لطنةلّسل

, فيحالّص نم بسيطة بيوٌت .إلستانبول ةرقّيلّشا فة. والّضطتوّسعمق امل

 . قةّيع ةبائسة, أزّق اخنمد

 ىعل يُت. مشيقعم وٍميف ن انزاال يغّط ما أيتهما, فرّيمرافق إىل التفّت

 وارسّناملاء, ابتعدت ال يف اورميته  احلصى ضبع كت. مسزرقاأل اطئالّش

 يف جول, أملةساعة كا قيتاهلادئ. ب املوج يف عمِق ُقّلحت ضتوم قلياًل

بنعومة.  يجسد , والمَسطبوالّر نعشالعذب امُل واءهلا استنشقُت. كانامل

 كطفٍل ركضأ . مضيُتيمّن ٍةذّر إىل كّل بهدوٍء النيتسّل فءوالّد احلرارة

 تسري يذٍةلذ عريرٍةبقش حسسُتيف البعد, أ لُتالعربة وتوّغ نع . ابتعدُتصغري

. انلطورجال الّس اتمسّيإىل الّر لعودَةا أحّب أكن. مل يمّن اٍنمك يف كّل

 ةمنّيأر لكنائَس وقبٌب باٌنصل لي الحْتواملاء واحلياة.  بيعةبالّط َدوّحالّت أردُت

إىل خلف  ُتأن وصل ىلإ . سرُتخلوذاتبا مثقلٌة . وهاماٌتوجوامَع .ةويونانّي

 ماٌءد انهاعلى سن صدئة ًاسيوف . رأيُتقويفو نعن مكا لبعيدةا سواراأل

, لبلقانا وبحر رتذّك. تالبعيد ىلإ ليخيا وطاف هَداملش لتّم. تأرةمقّط

 اململوءة ماحوالّر يوفهذه الّس من اأوروّب قلِبيف  الذي دّب خلوفا

 .نفسي ثتحّد.مبالّد
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 كيفو ون؟رقّيالّش ءبنا هؤال عله. كيف ننسى ما فناؤدما هذه ـ

 يداي .ركبيّت ى, علرضاأل لىع جلست ماء؟الّد لتلك احلياة ميكننا أن نعيَد

 :قلت, بطينإىل  متانمضمو

 بعضه! ريكّس اٌر, فّخرقهو الّش رقّشال ـ

 :ٍقبعم ستوتنّف

 ذياّلالعجوز. ذلك الكائن  منللّز لعجوزا مزالّر و. هرائحتهو ملّدمن ا آٍه

 ا. علينقريبال اريخذلك الّت منذ لتكثرية, وتبّد أشياُء رت. لقد تغّيوتمي ال

, ل. هذه استانبوإشارتنا رهَن بقيهاون األرض ذهه َع, لنطّوًاريكث ملنع أن

 ّدهو احل كانامل ا. هذسكندراإل, , قسطنطن الكبرييولناخ أرُض

 فةالّض ويف .خضَرسيكون اللون أ ,قدمّي ت. حتكمبيننا وبين الفاصل

 . رمادو ٌكشو لثانيةا

 أثناَء لّيع مّيخ ذياّل روّتّتال مناجلسد  , منطفَئوٍةرب ىإىل أعل وصلت

 حساس. اإلاللقاءعنه  ضيتمّخ ما نتظاريف ا لقصرايف  لطانلّسا عوجودي م

 أو سكنٍة حركٍة لكّل قيقةالّد باحلسابات قةأجواء معّب يفباألسر  اخلانُق

 أو همسة.   كلمٍة جلوس, لكّل أو

 قلت له: ينّنأ أذكر

قبلة  رقمن الّش تّدكبرية مت ةطورّيامربإ, لديك لطانالّس جاللة ـ

لديك حيتاجون إىل  اس. الّنلقضاء اللي وقت إىل الغرب اء, ومنبع املمسالّش

الذي  حيدالفضاء الو ذا. هالةوالّص دعّبيف الّت وقاتهمأ ءالوقت لقضا يمتقس

 املدخل يه العبادة. وبركتك رعاك ينالوا ىحّت تكرعّيل هَحأن متن كنَكمي

 ومانوالّر بلغاروال ونانوالي واألرمن الفلّسالقلوب. لديك ا لِفآوت حّبلل
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مفتاح العالقة مع  هم ين. رجال الّدغريهمواألتراك والعرب و ادكرواأل

 .عرشوال لطانالّس استقالل وحدة البالد ودعِم ضماِنب ل. وحنن نتكّفتكرعّي

 جادفوق الّس رويدّا مشى رويدًا ثّم حمييف مال ق. حّدطوياًل إلّي نظر

 هيَد. رفع أسّرلا مطرَق هرِهخلف ظ ها, ويدوذهابًا , جيئًةعوترّف مبهابٍة محراأل

 .ظالاًل اناملك ومألْت مسالّش كلوح هكّف انْتإىل األعلى, ب

لدينا مشكلة  أّن بيَد, تنا, رعّيتباعناأل ةّياحلّر هذه ن, سنضمنفعلس ـ

 .هاّلحن يفنعرف ك ال ةكبري

 روجرائحة الّس تقذف, ًابعيد تسرَيل فن, تدفع الّستهّب طيفةالّل ياحالّر

 الفتنِة أرِض يف, ًا, طائشارئالّط منالّز ذلكيف  ًات واقف. بقياسالّنو ولواخلي

 :أسييف ر ولغريب جي . طوفاٌنمادلّروا

 لتأف العامل, ثّم صَفن حوايفت نأ مانّينالعث تأقدار رم ةوأّي ؟رضهذه األ ملن

إىل  دراجيأ, فعدت أدركين منالّز انتبهت أّن . ثّمهمائعن مس جومالّن

 ديةبا قلقاخلوف وال وعالمات, ارييف انتظ نواقف مرافقّي تمكاني. رأي

 :ثملعمت نوٍقبصوت خم عظماأل در. بادرني الّصاهماحمّي لىع

من اخلوف عليك.  كبنار نشلتأيا صديقنا آالن. لقد  بتذه نإىل أي ـ

اخلازوق. أنت  على لطانالّس موالنا عناسيض ,مكروٌه صابكأ لو ريهل تد

 سيكون وبااًل قاتاألو هذهيف  لك حيدث شيء وأّي لطنةمضافة الّس اليوم يف

 األمور بسالم. هلل أن متّر دعيايا صديقي و بنا, فسكبن رفقعلينا. أ

. ًاعيدجلت ب هلذا, اأثناء نومكم بيعةالّططلب  رفضأ نأ ستطْعمل أ ـ

 . عيدمن ب ةالقادم دميةالكنائس الق اسأجر تأصوا ةبرفق

 :يثجمرى احلد رُتغّي ثّم
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 لىع طويٌل . مضى وقٌتًاجّد ائعج ينإّن. قىل الفندإ بنذه أن علينا

 . نومكما

 وسرنا. .ّياحلوذ جانب إىلالعربة  ركبت

, لصةلّصمع ا بّيالّط ركّي. طلبت الكباب الّتندقيف صالة الف جلسُت

 لتأّمأ رحت. ذيذالّل ناعولاأل عنب نم قاملعّت َراألمح رميّناأل بيذّنوال لطةوالّس

 رابيتك عُتبعد أن وّد ةاّص, خارهاواحند مسلّشا نوميال ماءّسال رقَةز

 عاممن الّط تأن امتأل بعد. اءيف املس قَيأن نلت فاقّتاالعرب  عظماأل درلّصوا

 رئيُس يقظينأ أنإىل  بعمٍق غرفيت ومنُت إىل صعدُت فسالّن عن عاوالّر

 يرالبهو بانتظا يف جلنالّر . رأيُتونزلُت وجهي سلتيف الفندق. غ شريفاتالّت

 . لطانوعدنا بها الّس يتال فلةاحل حلضور

القدر  اكبذ أكْن. مل رهماجوا إىل وركبُت يهماعل ةحّيالّت لقيُتأ

 اِتالكلم بذر. أرقلّطعلى مفرتق ا األقداُر وععتينالكبري من الغرور. لقد 

 للقطاف. أّيوتعلو وتته رضجوف األ يف لتنبَت روفوالّظ واألحداَث

 مروالق بعيٍد نيأتي م فادعالّض صوت. يلةلك الليف ت ًانحنو ليلال كان

. رغهويف متلّصا قيطّو اجلياد أنفاس. وصوت لكوكبنا هنبَل سلوير يشّع

 علوج ًافائض ًااطمنحين نش ومالّن. هاوسرِي بةالعر يقاعمع إ تمايلن وحنن

 صبح. وأعبالّل يف ًاإعافّي ًاتنفسي وق منَحأن أ ًاقمتشّو.مرحًة فراشًة وحير

 كلماٍت وكرابيت بضَع ناأ ا. تبادلنىاملوسيق أن يسمَع ديري يمّن مكاٍن ّلك

 ضكثرية على بع اٍت. عحكنا مّركاتالّن على سبيل اجملاملة, وبعَض ةعاّم

 ة, أو إطالدميف الِق مغرقٍة اٍببثي ساءلّنوا جالالّر ضبع مروِر َل, مثواقفامل

 درّصال وجود. خريةمن الّس ًاعأر سقَطن نإىل أ بهااليت نرك العربةيف  ظرالّن
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 نأ يبوّد. كان فننكون متكّل أو دأو نتشّد حنرتز ناجعل يننااألعظم ب

, ةاملهّم األسئلةالكثري من  لدّي. انفرادمعه على  ثأحتّد, بكرابيت ختلَيأ

 . ليهاع بةهذه البالد اإلجا يف إنساٍن ألّي كنمي ال

حنونا  م. تقّدّمتا ستعداٍدا, رأينا اخلدم بيةثان ةقصر طوملة بهجة مّر يف

 الةص إىل. قادنا بةمن العر لناّجتر أنإىل  قةبثيابه األني صرمراسم الق رئيُس

ناعمة.  . وعلى وجهه بشاشٌةنتظرناي ًاواقف لطانالّس ن. كانيةثا ًةمّر ستقبالاال

, نطق. األشياء وحدها تًامسبق ٍةعّدم الةص ىلوأخذ بيدنا ومشى بنا إ ناصافَح

الكبرية  اترّي. الّثوتاتوالّن نيقّيوواملوس العزف التوآ املقاعدو الكراسي

 شبة. خوالعنربالعطور  ئحة. رااتواملمّر القاعاِت ُنتزّي موعّشال فبآال لةّماحمل

 ن, الكماةالوترّي تاآلال لىالعازفن ع شراتع عليه, , مسرٌحًاجّد بريةك

 الكورنوك ةحاسّيّنال فِخّنال توآال .باصوالكونرت يللوالّش, لفيوالوا لاألّو

 ة, طبلمبانيالت ةيقاعّياإل اآلالت ,ألطرافا ى. وعلتوبا, ترمبون ومبيتوترو

 . رغناأل ازفوع يانوب زفللهارب وعا نزفووعا ثثّلوامل نجوالّص وتارواأل صالبا

العازفن, خشبة  س, مالبتقانواإل قةمنتهى الّد يف شيء أعّد كّل

 أو لزالكالّز وكالبار أسلوب فقو ةلفّييف اخل بةاخلال شاهَداملسرح وامل

 . اصفأو العو انالربك

. وبدأ العزف. ٍفحمرت راأوّب ائدق أّيك ةاملنّص لىع لطانالّس وقف

 ابأبو وعلىيف الفضاء واملاء,  ترقصاملاء  اِتورّيح ةاخللفّي يف دُتشاه

 ملالأو أسوار على س حدوٍد دون كباملوا اءور ملواكَبا ُقتسّلت ماءالّس

 لطانوالّس. اجلماعّي ناءوحلقه  الغ نائّيالّث ثّم الفردّي . وبدأ الغناُءعودالّص
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 ,التعلى اآل لعازفنأيدي ا كوحيّر هيَد يرفُع املستقيمِة غريةالّص هبعصا

 , جتود وتعطي. اجلميلة ةالغنائّي ُتالكلما فواهاأل منوتنساب 

 بانتباٍه تصغي ةلطانّيالّس لُةالعائ رااألوّب صالةمن  لّواأل ّفالّص يف تكان

 رالّيّبواأل ّنللف هماحلاكمة, حلّب اللةّسهذه ال روقيف ع الفّن وجودل بالٍغ

 رةاملتحّض ولالّد فراءس قةبرف ًاجالس كنت همجوار إىل. األوروبّي

 إىل افة. باإلعةقيصرّيروسيا ال ًاوأيض ياوايطال ملانياأو مساالّنو يطانيةكرب

. ويف ديف البال افذةالّن خصياتالّش عضوب ابيتكر, األعظم درالّص

 ال, واملةالعاملّي وكالبن رجال, نّيروّباألو جارالّت بعُض كهنا اليةالّت فوفالّص

 . زوجاتهمو الحوالّس

 يعزفونِ ملسرحا وقف ةلطانّيالّس ئلِةأفراد العا بعُض زفنبن العا ووجد

 . الكمانو واألرغن بيانوعلى ال

وقف  يتاّل حظةمن االنفعال, من االنبهار, من الّل ملّداصدغاي ب امتأل

 وقالعائمة ف ةنّصعلى امل قَفالّس سيالم ذياّل لفارعا بطوله لطاُنّسفيها ال

 متّر ظٍةحل بكّل عًامستمت ,اليهالب وراقصي لنّثحبركة املم ًايداألرض. سع

 من , القليَليافةلّضبا مواقّدعندما  اهتماٍم أّي خلدَما عْر. مل أالةالّصيف 

 ادزدأ, نييف مكا ًارمسّم نت. كًاّيحمل ةَعملصّنا واحللويات نَبالّلو عسلال

 اماتالفخ من عجبنامل أحَد . حتى أّنامإىل األم منالّز متقّد ماكّل ًاجتوّه

 رعشٌة هاكأّن, عًةموج ,خآ ,بكلمة رخفص هنفَس مل يتمالك  وزراءوال قادةوال

 . ماءالّسيف 

 من الكثرَي دُماخل يهاف َر. غّيساعات أربِع ةاحلالة مّدهذه  على بقينا

 لفضاءيف ا دّر, يغٌقحمّل لطانيرتدونها. والّس اليت األطقَم لواوبّد موعالّش
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 غماِتوالّن نالعازف ِتوحركا ,العزفب مالةّثال ىحّت منغمٌسو منفعٌل, عاليال

 . ناعلى أمساع ونهااليت يبّث ةجّيالّش

 معاألبيض  بيذوالّن امبانيامن الّش , القليَلفةكضيا ,ًالنا, أيض مواوقّد

 . سامللّب

. كامٌل ساد صمٌت ةهائّيّنال الوصلة ندع نوواملمثل ,عزُفال َفتوّق عندما

. يدينامن أ ماءالّد تسال أْن حّد إىل قنا. صّفكونالّسو حلبوُرا يناعل َمخّي

المه وبعض وغ ماألعظ درلّصا جبانبه. وجانيب إىلكان كرابيت وزوجته 

 .نملهّما الطورجال الب يشالوزراء وقادة اجل

 هكماِلإعلى  عالمًة األعلىإىل  هيَد ًارافع ةاملنّص ىمن عل لطاُنالّس نزل

 اأيدين شبكنا . ثّمقنصّف, اًل. وقفنا له طويحقيقّي كقائٍد ةرالّيوّباأل املعزوفة

وأيديهم وهي اخلدم  أقداِم حركُة الإ تزحزحهمل  ساد صمٌت . ثّماببعضه

 . ةرورّيالّض واألشياءكاملاء  لباتالّط مُلحت

علينا  . التّمواريجلس إىل ج ّمث ,موسّل هيَد ومّد يمّن لطانلّسا متقّد

أو  هِديريدون مالمسة ي لطانالّس إىل رةحبرا دودٌةوأيديهم مم ,احلضور مجيُع

 أملعّبا هذا اللقاء الوجدانّي نع كرىكذ هعيتوّقمنه  ذون. أو يأخهايلقبت

 يمّن اقرتَب ,القاعة يف احلضور غلُبأ در. وبعد أن غارورّسباحلبور وال

 .نييف أذ وشوَشو

. لفرجنةمن بالد ا ت. أن؟ كسرتارولال يادتيوق يا آالن بالعزِف يكرأ ام ـ

 . حيحةالّص غماِتالّن ِطاتقصادقة يف ال ةّسحا ديكول

 ريدي.لف ,تعود راأوّب هاّنأ عتقدأ, لطانالّس اللةج ـ
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. هلذا فعةالّر يف , ومتساٍمفيعالّر للفّن اقذّو أنتيا صديقي.  رائٌع ـ

 لرجٍل حباجٍة نا. أمنمن الّز اًلطوي ًاردح انتظرتَك د. لقلةهلذه احلف عوتكد

عن  ئوختّب كانللم ةتعمي جتري لطنةالّس.عرفعملي. كما ت َميقّي ىّتمثلك ح

 وال. عاعّرهياج ال افة, خمالعرِيب سمح. ال نةّيالفّن ظاهراتلّتا هذهمثل  اسالّن

 ليلةال هلذه ّياملخف بَلالّن اهذ مقّيأو ي أن يكتَب ستطيعي من بيننايوجد 

 .  ةجّيالّش

مبالغة,  دون. مملعّظا لطانالّس هاأّي ةملوسيقّيا املوهبةبهذه  فاجأتين ـ

 قتالو. أين لك ملتكاملا باإلعجا ثريشيء ي لتهما فع ., ومذهٌلزممّي يٌءش

 ة؟الستثنائّيا ةاإلنسانّي بداعاتهذه اإل ملثل غّرلتتف اجلهدو

 ,اخلفيفاملديح  هلذا يقع على رأسه. ابتهَج كاد ىحّت طوياًل عحك

 بأخّي مل يأّن يَد, بيحاملد من زيدامل مساَع ريُدي لفمي صقًةأذنه مال وبقيْت

 يف نفسي: لت, قهظّن

, ويلةالّط هخمالَب روتقّش هع, ترّوماتالكل عه, ترفشرقّي جلالّرهذا  ـ

 يف هوأعَع اعيهمن ذر خذهآ أن . هلذا علّياألعلىوترفعه إىل  هلّبب تأخذو

 .حضين

 :ذبتلّذ قلت

 ماورو َنولند اريسب رحمسا ىعل رامن دور األوّب الكثرَي لقد حضرُت ـ

. مثلك راوّباأل كسرتاروأ قائدمن  فضَلأ مسْعأو أ مل أَر يأّن َد, بيطرسبورغوب

 وعازِف كسرتاروأ ئِدقا أفضَللك لكنت  البالدوحاجة  لطنةالّس عباءال ألو

يا  رّيالبش اريخالّت يف ةاستثنائّي ةأنت حال مبالغٍة ون. دعامليف ال نوو بيا رغٍنأ

 . لطانجاللة الّس
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 ,والفرح ربالّط من ماءيف الّس قانحتّل.وموعبالّد انتغرق هيعين رأيُت

 .هذبانت نواج ىحّت طوياًل تشى. انيت من فماليت خرج جاملةامُل كلماِتل

 :ه, يرتاقص على وجنتيروروالّس قاهلا

كثرية  ات. مٍرةرالّيوّباأل ةّياملوسيق وعاتمن املقط لكثرَيا فُتلقد أّل ـ

 .فّلؤأو أ عزفنفسي وأ مع أخلو

أن نرى  ادرالّن من. ّ موهوب, فذ أنت. لطانالّس جاللة يا ًاجّد مجيل ـ

 ذاته.  قتالو يف ًاوسيقّيم ًاف, ومؤّلًا, حاكمًاسلطان

 .اًلطوي, وعحك ًارائقمزاجه  بقي

 .حتّطمن  َرقد , وحتّطتأخذ نم بيِد أخذ, تالنيا آ قدارلعبة األ هاإّن ـ

 يهوقف على قدم وبعد ثواٍن ,مكانهيف  لياًلشفتيه ومتطمط ق مّط ثّم

 الفاخرة.  اعدملقعلى ا السناجل مجيُع قفوو رهالفارعتن. وقفت إىل جوا

 بّططلوع الفجر إىل الغابة البعيدة, نصطاد ال عم هب, سنذًاغد ـ

, يف هنا ام. ستنزالنالغ نصيدو ,الكالبب ةّيالرّب واخلنازيَر, قورلّصبا

مع  رحلوبعض رجال البالط. سن األعظم دروالّص رابيتوك تأن لقصرا

 ضيواخلدم. سنق بوالكال والعرباُت جلياُدا افقنا. سرتًابعيد, فقالّشطلوع 

 اخلادُم سيأتيحين الوقت  ا, وعندمًادجّي . مْنةّماهل . شّدًامع ممتعًة ًاتأوقا

 بيعةالّط من, وضنابع من. ونكون بالقرب مجياًل ًا. سيكون يوميوقظَكل

 .واحلياة رضواأل

 ميأما وسار يمّن ُماخلاد اقرتب. جهة يف واحٍد ّلك وذهَببعضنا  عناوّد

 ووجل كّل قناافرت القادمة. ثّم حلةكرابيت ورجال الّر فةغر جبوار رفٍةغ ىلإ

 . هفَتغر واحٍد
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على  عوٌعمو فاخلفي عامالّطاملثري.  القصر املوعودة يف غرفيت دخلُت

 جلست. كبابوال ملشوّيا جاجوالّد لطةلّسوا بيذلّنا مع اقٍةبرش اولةالّط

 اليوميف هذا  يءش كّل رت. تذّكةّيوباحلّر قلياًل لوحدِةبا حسست. أوحدي

 نفسي. سأترك ةالليل ذهه شيٍء أّي . لن أفعَلقواألف منالّزو املدى. ويلالّط

 . أمامي ميّرما  كّل ندّووأ أراقبو ,روف, والّظرقالّط فرتَقم ُليشّك درللق

 ويفوسكبت يف ج سريعة, لقمًة تناولُت نبعد أ ريرالّسعلى  دُتمتّد

يف  نظريب جلُت , ثّمالكومدينة ىعل ًاموعوع بيضاأل بيذلّنمن ا كأسًا

 لفرنسّيا انللفّن اجلدارعلى  قةّلمع ةصغري لوحٍة يف عنُت. متالغرفة اءأرج

, ذهبال ز. الربواهأن اقرأ توقيَع . استطعُت" لعشبعلى ا فطوٌر"  انيهم دكلو

 وءالّضب الغرفة نتزّي اليت موعالّش علوهات اليت ارّي, والّثالذهب ةاألسّر

 جادالّس, خزانة كبرية, جلميلا ن, الكانوبةاملذّه تائرّس. الالواجلم

 من الذهب اخلالص, القهوة ةدّل. بةذّهامل هارباويزب قةاألني يارا, املمحراأل

 ةبدّق ةماملقّل هوروالّز والورد, نالّص من ًايصاملستوردة خّص املزهرياتو

, عةفة الواس. الغرسبقةامُل املساطر بحس ّدمع يٍءش ّل. كعالواس ريروالّس,

. حلياةا وِةلشه عوويد فسالّن يفتُح شيٌء. هويف مكان نظيٍفشيء  وكّل

 يطالياإمن  ونأوربّي انونّنالقصر, رمسها ف جدراَن نتزّي يتاّل ةاجلميل وحاتالّل

 هوروَح, املصطنع زانهّتا. هدوء, هكرابيت رتذّكملاذا ت عرفأ . الرنساوف

 ِةيف خدم ياًل, ذلًامطيع ًاخادم َنويك أن ائمالّد ادهواستعَد ,اخلاععة

, كبري دٌسومهن ظيٌمع اٌنفّن هأّن نم غم, بالّررتهإلشا ًاهن, ورلطانالّس

 بهجة. دوملة قصر ذومنّف ممصّم

 , قلت لنفسي:ييف جوف خّم كرةف قت, انبثفجأًة
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 غهايفّر دهحيملها يف جس اليت اقة. الّطضوعهخل دخٌلم رقّيالّش ةحيوّي ـ

من  ًا. مستغربهمنداَء َيأن يلّب أظفاره ومةنع نذم أّيمه هّن. إادهسيرعا أ يف نيِل

 اتخصّيلّشوا املقامات سكناِتو كاِتحر بةيف مراق جالّرحسابات ال ةدّق

مع  نون, ويتلّوموعقوهل وأنفسهم هموَصشخ فون. وكيف يكّيةاملهّمو افذةالّن

 لطاَنالّس متنُح قيقة. هذه احلسابات الّدمرتبًة منهماألعلى  مناملطلوب  للونا

 نسله. واستمرار هقائب ومِةلدمي املناسبة قراراِتال خاذاّتعلى  رَةالقد

 :وأعفت

 راقبةم حيتاج إىل رقّيللّش فسّيالّن كوينلّتا ملعرفة احلقيقّي املدخَل إّن

 , أطفاٌلرجاهلمالكبار.  ةّيعقل أن نعرَف ميكننا ىحّت ةبدّق ألطفاِلسلوك ا

جتعلهم  غرّصيف ال وهايتلّق يتال الذليلة ةربّيالّت مارّبعد. كبار, مل ينضجوا ب

 عامٌل ينالّد. يسّسلق, ايخّش, التك, والدكوالد , يَدكعّم يَد ْلقّبهكذا. 

 األمر.  ِءوأوليا قاماتامل احرتاَم مهميعّل ه. إّنلاجملا اوكبري يف هذ مهّم

 إىليديه  . مّدويديه هكتفيه ورأَس كّروح ريرلّسمراد على ا ىمتّط

 :ًايذوراءه نب كرَعيف جوفه و ًةلقم وأدخل عامالّط

أدري  أندون  إىل أن غفيُت هادالّسو األرق مناحلالة  ذهعلى ه بقيُت

 لىع اخلادُم دّق نأ ىلإ عميٍق نوٍم يف باحالّص إىل ًاغرقمست بقيُتو وأعرف,

 الباب. 

  .تظركين لطان. جاللة الّسليناع فقالّش قشَقموالي, لقد ش ـ

. ريرمن الّس اقٍلبتث ضتنه ثّم ,يموال كلمة نم ًاثريك فرحتو سخرت

 زُتّه. جريعكالوميض الّس رتيإىل ذاك املاعية لةأحداث اللي ُطشري عاد
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يف  اولةالّط لىع وعوعةم خبٍز لقمة وععُت أن عدب عجٍل على خرجُتو فسين

 .يفم

 ونباِح, يوكّدال احبصي ًامملوء لفضاءا نإىل اخلارج. كا ُماخلاد قادني

 أبُهي مكانه يف ٌرمسّم يلالل بقايابعيد. و من قادمالذئاب ال واِءالكالب, وع

 أمام العربة, ًاواقف لطاَنالّس , رأيُتةرمدّيالّس اللالّظ ل. من خالأن يرحَل

من  طوياًل ذاًءح تعُلوين يدلّصا ياَبث يرتديعريضة,  بتسامةوعلى وجهه ا

 . خلالصا جللدا

 . عنام خترج أن نَكال ميك يابلّثهذه ا . يفنيا آال كيسعد صباح ـ

 . معلى اخلاد نادى

 ًاثوبيلبس  هوخلِّ ,ةلطانّياملالبس الّس رَةحج أدخله. خذه, ومعه ذهْبا

 . ةعريض تسامٌةاب اهحمّي ْتوعل بسروٍر نيغمز . ثّممّنا نجعله. سسهمقا لىع

 حالة استعداٍد يف ءفراالّس والوزراء وبعُض مراءمن األ العديد ينناب كان

 ميسكون دماخل من الكثرُي وبيننا. يدبالّص اّصاخل دامهم, بثيابهم وهنتاّم

 يوفّسوال البنادقو رودوالبا يدالّص ةوعّد املاَء زونّهجي واخليول أ بلجاِم

 وكبومحاية امل ملرافقتنا اجلنود نم مائتن والي. جلبوا حكاكنالّسو

 نتقَيأ أن طعُت, استألثناء. يف هذه ااءوّشلل لمن املناق الكثريو ,لطانّيّسال

مقاسي.  على اليابان نم من قبل, مستوردًة ْس, مل تلَبجديدة ةمرباطورّيإ ًاثياب

 ستنّفت خليول. ازةّهوجم واقفة, بريطانية من مستوردة ةكّيامللو اتالعرب

 . دمن اجلل بقشاٍط  ةمربوط يوه سرعٍةب كتحّرت تهايوّيوالكالب حب ,بعمق

جانبه. وركب  إىل أركبأن  إلّي, وأشار بةالعر لطانّسال كبر

 س. وجللطانالّس عربة راءو اء. وعربة األمرلعرباتا أو ياداجل لىع كثريال
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 عدهمب جاء. ومراءعربة األ ءورا ظماألع درالّص وارإىل ج ربةيف ع بيتكرا

 . فراءلّسا ّمث زراءالو

 ةاألعّن دفعوا ثّم القصر, حميَط طعناإىل أن ق ىاهلوين سرنا بدءال يف

 على سرةوُي مينًةاحلنون. نتمايل  فقالّش ةأهد يف ًاوتسري خبب اجلياُد لتسرَع

 لهيتخّل طريق ترابّي ربعواحي استانبول ع من خرجنا. عربةحركة ال وقِع

 ظالهلاب ترمي شيقةالّر ةطّيّساملتو األشجاُر, ريقالّط طريّف لى. وعالعشب

 فوقنا.

 ةبّيترا بيوت. ناطريق سري على ًابعيد كونٍةصغرية مر إىل قرية وصلنا

يف  ارحوالّش رةناث رةمدّو , مدخنٌةسقٍف . فوق كّلقوطالّس إىل لة, آيكلةتآُم

 مكان. كّل

 سوةمن الّن جمموعٌة فيه حقٍلمن  اقرتبناعندما  ,حًىع قتالو كان

رؤوسهم  ننظر إليهم. عدٍة. وقفنا على مبونغّنوي همَرخضا عونواألطفال يزر

 يف َرالبذا يضعوناألرض.  تراَب ُشتنك ديهم. وأيهمأقداّم تكاد تعانُق

, ةراثّيالّت أغانيهم, حلزينةا ملواويَلا سمعن نا. بقيباههمانت لفْت. مل نجوفها

 . واجلنى ملواسمواألرض وا عشِقعن ال ُثتتحّد ,العذبة أصواتهمب

 قلبيف  بذرًة واوعع ما, كّلوراء خطوٍة خطوًةببطء.  اهمخط ونميّد

 . ماءالّسو وءالّض ابمثل ثي ركشٌةمز طيةأغ وسهمرؤ وعلى .رابالّت

 م, بثيابهن, الفالحنالقروّيبالعمل.  ملشغولِةا الوجوه كّل وتابعت

 .ةقليدّيلّتا

 ىحّت ُهرفعْت, هاثوَب للتعّد فتاٌة ْت, وقفبطبالّض ةاللحظ ذهه ويف

 راٍتشع بضَع سبلْتأالغرابة.  ذبًةستع, ممستغربًة فْت. وقرأتنا. وركبتها
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مثل لون  ووجهها ,وامالق رشيقَةمقتبل العمر  جبينها. كانت يف ىعل اٍتمتدلّي

 .تناسقوُم مجيٌل اوجسده ,باتهورغ بابلّشا ةحيوّي يهاويف عين ,بيعالّر

 . جمرى ساقيٍة ًةراألخرى, عاب ةّفإىل الّض قفزْت

 :شهقُت

 األرض. ابئخميف  طنتق لةمجي اٍتكائن أّية ـ

 لوداعةبا ممزوجًة ليناخجولة ع ظرًةن . وألقَنتهازميال فتاةال هتونّب

 . رالعم نعشرة م انيةالّث اوزيتج ال ريصغ ٌلطف . ومتتَمعومةوالّن الّدفِءو

 أنتم؟ منإهلي.  اي ـ

 من ناكأّن. و. خائفنبنينظرون إلينا مستغر الفتيانو ياتالفت وأخذت

 مضْتو ,مّنا بالقرِب بحتالفتيات وأص إحدى. اقرتبت العاملأخرى من  ٍةعّف

 .ةبكلم رشقتنا. ٍبتنظر إلينا بتحّب

 أنتم؟من  ـ

 . هُب, وموكلطانّسال جاللة ـ

من  غارالفالحن الّص مجيُع ربه ىحّت مةهذه الكل عْتمس ْنإ ما

 .عوَس لى, عًاضرك رضاأل

يقرتبون مّنا  ءسالّنوا جالّرمن ال كثرَيال اهدنابعيد ش من. دقائق بعد

 ويهلهلون يصرخون, بكون, ييلهثونعلى أكتافهم.  اخلراَفحيملون 

 وا. وعندما وصلالذهول عالماُت وههموج ى. وعلون, ويضحكركضونوي

 قدَم عانقت.رؤوسهم ًادسجو رضاأل على واخّر. امّن قريبٍة افةمس إىل

 .ّرُم يف بكاٍء ضواوم ,لطانالّس

 على شكر اهلل. ةعالم. ماءبأيديهم للّس حواّول ثّم
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 منَّ قد. لرناديا يف الربكة ِت. لقد حّللطانلّس.. جاللة الطانالّسجاللة  ـ

 مُسّش, الالقمُرعلينا  يهلَّ أن عنتوّقنكن  ملاجلليلة.  ؤيةلّربهذه ا علينا اهلُل

 . قدرال طاقةعلينا  تُحويف ,جوموالّن

 بلرجالن يف مقت هُدانيس ,ازعّك على نُديست ّنيف الّس عٌنطا شيٌخ متقّد

 .ويبكييصيح ويصرخ  بعيٍد ومن. طءبب يقرتبان, لعمرا

. قلياًل فتتوّقو احبالن رأَفت ن, أدناّي, سلبالدا دعليك يا سّي أمانة ـ

 زمننا, يا عادةالّس تاحمف يا. أرعنا دوميّج تارخينا, يصنع, ينناب وجودك

 .ماليو عدب ٌةمبارك هااألرض اليت تطَأ هذه. ملفتوحا

 حتت قدميه.  هفَسن مىر ىحّت لطانالّس نم القربب أصبح نإ وما

 .طنالو دسّي, يا دناسّييا  اكفد ناكّل ـ

ينحر  ثّم .لطانالّس قدمّي أمام فسهن رمي, يمأحده قرتَبا ماوكّل

, حياولون أن ًاعيدب يةالقر أهل دفعوني ود. واجلنمالّداألرض ب امتألِت. ًاوفخر

 ,من وقته حلظًة همبهم ومينَح يرأَف أن ناجونهة ُيالقري لعنه. وأه همدويبع

 . ختلطُم اٍلاملكان إىل كرنف َلأن حتّو ىلإ

أن يقرتبوا  مهل مسَحو ,حرعن الّن فواتوّقأن ي ارٍةيف إش هَدي لطاُنالّس رفع

, هلل لونويتوّس ,حذاءه لوناألرض ومضوا يقّب على هميُعمنه. احننوا مج

 .ريتهممن ق رهورمب, حباهلم فَقرأ هأّن فرحَن له عونضّرويت

 انواك همّنأ , بيَدلذّلوا واحلاجة والفقر بالعوِز شيت وههمجو كانت

 . لطانالّس ّيقدم أماَم موهمل يبخلوا مبا لديهم أن يقّد ,رماءك

 هوجَه يغّطي لوسخ. احنةالّس هلهَل, ُميابالّث قممّز ,األطفال أحَد رأيُت

. فتولةوامل ويلةبشواربهم الّط جالالّر. وقليدّيلّتا القروّي ّنبلباسه ساءّنويديه. ال
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بعض  جلوِدتقيهم الربد, سوى  يًةأحذ نتعلون. ال يةكانت حاّد يونهمع ّنأ بيَد

 ىحاكوها بأيديهم عل همّنيبدو أ همثياب أغلُب. وهاندويصطا يتاّل احليوانات

 . وّياليد ولّنال

 اسلّنلصوت ا نصُتأو ,صدري يف هادخاَن عّبأ حُتور لفافًة أشعلُت

رأسي  . رفعُتاحبالّش ةالقري أهل وهوج نم أهرَب نأ ولتببعضه. حا ملختلطا

, بعيدة مسوالّش. ماءجتول يف أفق الّس سوداَء ًايومغ  رأيُت ,علىإىل األ

 فءللّد ًا, مستسلمخلدريف حبر من ا تان. وعيناي عائعتان هاربتبئةخم

 يفاجلميلة  هدعلى املشا طتهوسّل ينظر زحُتأ بعيد. ثّم مكاٍنمن  املنبعِث

 من كّل باالندفاعمغمورة  أرٌض. باتأذياهلا وراء غا جتّر ابات, غكانحبر امل

 اسوالّن وقةباجل حماطًا, لطانالّس افلةلكوني مع ق األسرب حسسُت. أفّج

أمامي.  يتهرأ امّم ًاحزنت جّد لقد. عريضيف حبر  ًاائعع فسين خلُت ىحّت

 معحوهلم.و دثحي ام كّل عن ندو, بعيلةهَمُم قريٍة يف,ءابسطاء, فقر ٌسنا

 وحياتهم.  فسهمعن أن عونرا اهذ

 :رادمل قلت

 .يروا غريه مل همألّن مارّب ـ

 . مارّب ـ

 :ًاعجوز رأًةام مسعت

 نطبخس ,قريةال ىلأنت وعيوفك إ قلياًل َجأن تعّر منَك ى, أمتّندناسّي ـ

 لطانالّس أن ميّر ق. ليس من الالئنار احلطب ىعل ريالّط انالّض َمحل كمل

على األرض, بك  هللا ظّل ثابةمب ت. أنيباركهاوال  ألرضا ذهمن حرم ه

 :اسالّن لناسيقول  اذام .ولناوعق ناوجوُه نوبك تتزّي نكرُب
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 .يوف, ال تكرمون الّضءخبال أنتم ؟غّديت ومل امن هن لطاُنالّس مّر ـ

 قونيتحّل ينالذ جالوسط الّر اماألم إىل مشىبأن  كتفىعليها. ا ّدير مل

 .نصرمةمن العصور امُل إلٌه هحوله, كأّن

 :هجواَد صغرية وركَب كلمًة رمى

 هنا.   هَعلنضّي كايفال ليس لدينا الوقُت ـ

, جواده َمجلا ًا, ماسكمةملقّدا يف لطاُنالّس ساَر. ةالغاب عمَق خلناد

دليلنا  رتب. اقعميقى حنو منحن رناإىل جواره. واحند وسرُت ًاجواد وأعطوني

 هنا. من بدأتالغابة  عرب حلةالّر بدايَة أّن نال أشارو

 .فناتوّق

 نىيف منح ىحلو قطعِة, كيانعًة , أصبحْتهامن خمبِئ خرجت مسالّش

 ,ماءميأل الفضاء والّس يورلّطا وتاالنشراح. وص يناف ّثيب فء. والّدماءالّس

 ورشاقٍة رفٍقب ليتسّل فيفالّش وءّض. والنغامبأعذب األ دتغّر املورقة األغصانو

 ًةإشار نه, ننتظر ملطانالّس لحو نا. التففالفرحب لةكّلامُل ألوراقا اتعرب ممّر

إىل  ليلالّد برفقِة جهتّت موعةجم ّلوك .موعاتجم ةإىل عّد مناقِسلننطلق. 

الفرصة  ُن, تتحّيباحلبال ربوطةامل بةاملدّر بالكال مئات. ءالعذرا ابةعمق الغ

 .نطالقلال

 مراءاأل بعضاألعظم و درلّصوا رابيتوك لطانّسال فقةبر سرُت

 أيدينا البنادق.  يفو, ًاغرب جهنااّتو

 :ليلالّد
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 موروالّن باعفرادة. الذئاب والّض الغابة عمق, يف ًاعيدب جهواتّتال  ـ

والكالب  أن يكون اجلنوُد ب. جيملكانا حناءيف أ ةّيحبّر لتجّوت, ببةوالّد

 .دائم كٍلمعكم بش

 ريٍةعلى حب رحاهلا حتّط البّط اَبأسر ارأين ىحّت ياًللق لناتوّغ نإ ما

 يف قلوِب عبالّر خَلأد لكالب. صوت اانفوق املك عائمٍة ,نخفضةُم

 حلةالّر ذهملثل ه بةدّرامل قورمن الّص . ويف أيدي اخلدم الكثرُيمنها لكثريا

 .ةاجلميل

 عليه تهجَمأن  لطانالّس . أمَرةّيلرّبا اخلنازيرمن  ًايعقط على مبعدٍة حملنا

 يف ائمةالّناحليوانات  ذهه تطارد الفالةيف  ْتالبصر ركض وبلمِح. الكالُب

 كالٍب شرِةع . وكّلهانهشب ْتبدأ ىحّت إليها وصلْت نإ وما. بيعةالّط حضانأ

إىل  ريدوالّط اردبن الّط رمحة وال مؤمٍلو مثرٍي مشهٍد يف خلنازيرا أحَد تتناول

 ظرتنن مجيعنا. وقفنا هكّلعلى القطيع  القضاء من عٍةبعد نصف سا نتهْتن اأ

 . ًافسل املرسومة ركةاملع آثاَر وشوٍقولذة  بفضوٍل

 نزولنا. وأثناء جناسألا من كّل قينامراف ونيف عي شوةالّن لوَن رأيُت

 ازليّتالب خريف الّص منحوتًة بلاجل صدريف  جورًةمه كنيسًة أيتر اديالو

 سبَب علَم لطانالّس أّن يبدو. ستغرابوا بفضوٍل إليهاأنظر  . وقفُتودساأل

 :بعمٍق إلّي َرووقويف. نظ تيحري

 ها؟حنِتعلى  ته, قدر؟. من صانعهااعنه ءلتتسا كأّن أعرف ـ

 . لقاإلنسان على اخل درِةبق ديُدالّش اإلعجاُب كينيتمّل. أجل ـ
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 هاجمهولة, هجر أهل سبابأل قديم زمٍن نذم رمُنرعايانا األ بناها لقد ـ

 ناه عاشوا. لقد سودعلى البحر األ ةاملطّلطرابزون  ورحلوا إىل املكان ذاه

 العامل.  عن عزولةامل ملنطقةيف هذه ا منمن الّز طوياًل ًاردح

 , قلت:لطانالّس وجه يفوجهي  ار, صًةخطو ألماما ىلإ مُتتقّد

على حنت  ناَةألوا رَبالّص أن ميلَك تطاع. كيف اسإلنسانا ظمةلع يا ـ

 .قدارهويرحل إىل أ كهيرت , ثّمالاجلم هذاب كاًلمنه هي َجليخر خِرالّص

فات  ٍنزم يف هذالقد حدث  .نيا آال لَتتفّض كما, هالقدر. قدر هإّن ـ

 يف, لنا خالصهكرابيت ونبله وإ رفخملصة. أنت تع ةأوانه. األرمن, أّم

 ونبالّل صطبُغأيت وجه كرابيت ي. ريهإل رأشا ثّم .تهدّق, واملواعيد ملالع

 , غرِيصغري ٍلطف إىل األرض مثَل هَسرأ . خفَضاخلجل ةمن شّد لقانياألمحر ا

 العواطف: مكتمِل

 . اراتكإش رهن, أنا. حنن, ويخادمك يا موال  ـ

 .هتماما أّي المهك يعْرأو  لتفْتي مل

 رّدتق ال داٍتلنا مساع مونيقّد ,نواليونانّي رمنمن األ نارعايا لبأغ ـ

 اةحي . لوالهم لبارْتجارةوالّت ناعة, الّصةيدوّياحلرفة ال ل, يف أعماثمنب

 . الملّظوغرقت يف ا لطنةّسال

 .املكان أحناءيف  بنظرِهجيول  امخبطوله الّش قفو ثّم

 رمزّن. أغلبها العن موعد لمث صافيٍة بيعينا عشرُة املنطقةهذه  يف

من  ل. ويتسّلاجلنوبإىل  مالجهة الّش من كنيسةخلف ال تقع ةعالي حبجارٍة

الوقت  عفنايس ما. رّبالبحر يف يصّب صغري نهٍريلتقي مع  فٌدرا نبٍع كّل
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ينام  عال جبٍلإىل  ريةالكب ه. وأشار بيدجلبلإىل ذلك ا نظْرااليوم.  الرؤيته

 . ورودو اٌروعلى عفافه أزه تنقٌعمس تهحت

من  ألخرىا ةاجله إىلقال لالنت فافالّضهذه  عرباجلميع أن ي مرأ ثّم

صغري,  إىل نبٍع صلناأن و إىل, ًاتقريب لومرتاتكي ثالثة سافةم عنااألرض. قط

. ةعلى اهلدوء والبهج يبعثو بوخال شهيٌّ ظرهمن ّنأ َد, بينرسيس له نبُع قالُي

 ه, لتاٍرأم ةعشر ىلإ ًايصل تقريب بقطٍر بٍعن جبانب وقفنا قصرية مبعدٍةعلى 

 . تنطورةال نبع دعىُي, خرلّصا جدران عالية من

 شجرٌة ,حاد أو جداٍر كجرٍف لاملشّك, العالياجلبل  طوس ويف

,  املرتين إىل ليص ريكب عهاجذ. رةعّمشجرة م هاأّن وكبرية, عمالقة. يبد

 .عةمنتشرة ومتفّر غصانهاوأ

. كلهايف أ رتكونيش هاكّل يعةالّض هاليأ كان. تن رةشج هاإّن ـ

 القربب . مّرٍقتسّلم لكّل هانفَس متنَح أن مانمنذ قديم الّز تبخْل. ومل اعمش

مغارة  ىتسّم ًاكبرية جّد مغارٌة وجدُت. حتتها دةتعّدم اتمسمّي تحت ٌرمنها بش

 غريونُي ينالذ صوصوالّل رقالّط اعلقّط ًاممّر ت. كانندخلها ما. رّبةاحلرامّي

 يشوونو ملطرالربد وا نم داخلها ون. حيتُمالسبيل ريوعاب جارالّت قافالتعلى 

 ملاعزكالغزالن وا ,األماكنهذه  يف ودةاملوج رائدللّط صطيادهمعرب ا حمالّل

 .ألمسرأو ا محراأل يلواأل واألرانب اجلبلي

, ًابعيد ورحلتمن فوق األشجار  صافريالع ت, فّرعاٍلبصوت  عحكنا

 انةواملك اتمسّيوالّر القيود نم بيعةّطال رتنا. حّرخبلّصاخلوف وا من

. حضانهاأ يف عبّلصغار نبحث عن ال اٍلأطف ىل, إشٍرإىل ب لناحتّو. وواملنصب
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. ينناب كلفة, ال الوراءإىل  ننالّس اتعشر اعدن ناأّنوك ,ضناإىل بع ننظر

 يف حلظة.  ًاانأصبح سلط ليلالّد

 سي؟عبد اهلل ماذا قلت لنف ياتعرف  هل

 كذلك؟, أليس خرىأ ةقضّي هذه ـ

 .مارّب ـ

 ىلإ دناع مالرّب ,ًاعقولنا ينزاح بعيد يف ملرتاكما خزونامل ذاه لو ـ

 .جزأو حوا قيوٍد دون ميلةاجل بيعةالّط هذهوعشنا مع  ,تنادائّيب

 سناول اٌحسّو ناكأّنجبل, و يحّد , بنقةعّي اٍتّرعرب مم مشينا

 ىاهلوين ّرمي غريةالّص واقيّسال ماء, األرض تغرق ويلةالّط. األعشاب ناديصّي

 رفرفانت قحوانواأل عمانالّن ق. شقائخضراأل احلرشف عليها يطّل عفاٍف ربع

 تٍل. أصبحنا كرستئذاٍنا نالفضاء دو ربتع يورالّط رفوف. ويللّطفوق املدى ا

 دخنالّتكثرة  من,فناأردا قللث بصعوبٍة ستنّف. نخراآل راءو اأحدن طويٍل

 . والكسل كلواأل

 ًاّدج ٌة. واسعومجاهلا بيعةالّطعظمة  على ارةاملغ انفتحت ريٍبق من

 لوءٍةمم لغابٍة اسعو متداٌدا نهاويزّي .قوّي أو حاكٍم لطانلّسا صُرق هاكأّن

, ارةاملغ حتت .مروجو ,نمكا كّل يف راٌرصوب. اخض ّلباألشجار من ك

 قال:

 عرَب ويعيش حلجُلا يكثر ه, يف حضنملالّر تنقُعمس ىيسّم رجامل هذا ـ

 هنااحلجارة  لكثرة سهولٍةب األرضخمابئه يف  إىل ُلويتسّل ,مجاعات

 هناك.  خوروالّص
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 ,ةبندقّيال تناول يف بتهإىل رغ إشارٍةيف  ىإىل األعل هَدي لطانّسال مّد

 .عالية وروراء صخ طويٍل صّف يف نا. وقفهبنفس يدالّص أوبد يورّطال ورمِي

 . ارالّن إلطالق ويستعّد تهبندقّي ميسُك حٍدوا ومضى كّل

 :األملانّي فريلّسا قال

 ىعل يَضهاب تضع يورالّط, بيعيف فصل الّر حنن, لطانالّس جاللة ـ

 . فقَستقبل أن  ةإىل موت األجّن يسيؤّد اقتله مااألرض. رّب

 . هووجه نيهمتأل عي خريةوالّس, ًااليصوته ع وخرج, لطانالّس عحك

 من ئاٍتم بضع موت ضريهاُي ن. لفسهابن هانفَس متّدمزواجة,  بيعةالّط ـ

نفرح بهذه  دعناالكون, و ناموسيف  فقةوالّش محةلّرا دِع. يورهذه الّط

 يدبالّص وابدؤيوم. ا كّل تَيكي نأ الوقُت ينالد س. ليجلميلةا حظاتالل

 من عند اهلل. محةوالّر

 مقع على ىغّط صاصالّر ت. وصوباجلمال ءًةمملو األرض كانت

 ٍةخبّف وداجلن كضتلو األخرى. ر الواحدة ساقطالّتب يورالفضاء. وبدأت الّط

 عالمًة األعلىإىل  هيلتقُط ذياّل رَيالّط فعواحد ير كّل. ورائدالّط راءو عاليٍة

 ركاٍتحب ويقوم ٍةبرباء يضحك. وحيحالّص سديدوالّت, ةهّمجناح امل على

 .  ةطفولّي

على  ةطّلامل, وبلاجل درص يف قةاملعّل لكنيسةمن ا يبنقر أصبحنا

 نساناإل وقدرِة ملكانا ةعظم إىل ندهاٍشبا ُرأنظ فت. وقلوديانمن ا كثريال

 تارمئات من األم بضَع شينام . ثّمروفلّظا قسىأ يف لبقاِء, واالعيش لىع

 نبٍععلى  يطّليف اجلهة األخرى,  صغريٍة تحةيفضي إىل ف ٍرمكّو خمبٍأ داخَل
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, باشكاأل أرض ى, تسّمةغريب ةرائح اهل أرٌض مه, أماوعن كّم ىيسّم

 :ليلالّد الق

 نتشارال نتيجًة, ومانلّزقديم ا يف كباشلكثرة األ سماال هذاب يتمّس ـ

 . اجلده نم ِةملنبعثا وفّصال حةئرا

 :نكليزّياال فريالّس قال

 أن ندو كانامل أرجاء كّليف  ةوقّو ,بكثرة منتشرًة ائحةما زالت الّر ـ

  .هعلي لقضاَءا اماألّي ستطيَعت وأ ننّسال فهّظتن

  ديانالو هيف هذ ألغناَما كواوتر ,ملكانا غادروا لقريةأهل ا ّنأ حدث ـ

 .مكان كّل من جلبالبا حاطةامُل, لكثريةا

 ضفي, يونعومة ٍةبرّق ُليتسّل قراقالّر هاؤ, ماقيقة, الّرةاجلميل واقيالّس

 ,ملدىا واسِع الٍلش إىل, يفضي ًامع عتجّمي. واسرتخاء فرٍح حَةمس وحّرعلى ال

 طويلة. مسافاٍت عربرذاذه  وينثُر ُرينش

 :لطانالّس قال

 الفالحن نم قشدَةال يأخذكان  ,الكبار غواتاأل أحَد أّن حدث ـ

 رتضاع وإذا .هرِعيف حقوله ومزا رًةسخ لهمّغ, ويشجديد يوم كّل صباح وًةعن

عن  ميتنعوا نأ ةالقري أهُل فَق, اّتام. أحد األّيتهيف اليوم ذا هجيلُد دهمأح

 قالوا له: .دةالقش هئاعطإ

 . تناولهيف  ّقاحل ولنا ,ديوم العي اهذ ـ

 ماو .هجاَل, رالعبيِدو كثريةال اعياألمالك واألر , صاحُبغااأل أرسل

أمام  جاَللّر. جلدوا اسيةقا ٍةأمنّي قاموا حبملٍة ىّت, حيعةّضال إىل وصلوا نإ

 .جالالّر امأم ساَءلّنا واغتصبوا ساءالّن
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 لبعضهم: قالوا

من  وحممّي قوّي ه. إّناألغاوالوقوف يف وجه  مةاملقاو رنايف مقدو ليس ـ

 .فْقنّت الوا. تعكومةاحل

 لواألطفا ساءوالّن جالالّر .الوديانو اجلباَل قواماطرة,تسّل ليلٍة يف

 اعليه إىل األرض اليت تقُف رحلوا, هاكّل نطقةمن امل هربوا.ووقطعانهم

 . أقدامهم

بعيد عن اجلموع.  إىل مكاٍن هتبَعأ أن بيده ّيإل روأشا لطانالّس مشى

واهلواء.  حرالب وارجب ءاخلال يف حنا. أصبينيهع يف َدلرتّدوا هولالّذ ُتحمل

 .ماءالّسعلى  نظرًة لقيُتوأبعمق,  ُتتنفّس

 .مساعدتكإىل  حتاُجأ, ويصةع شكلةم آالن. لدّي ـ

, ضعةضْعوجهه امُل , قسماِتديدةش بعنايٍةعن كثب,  هوجَه صُتتفّح

 ونالّل نطفاَءا ,نيهعي يفاملرسوم  اخلبَث, خينتنالّث هي, شفتلةذّلاملت هظراِتن

 .شرتهعلى ب

 لنفسي: قلت

 بيَد, ةملمّلا كاياتعن احل ًابعيد. وءالّضأن أبقى جبوار  ىمتّنأ كنت ـ

 ىحّت راوغأبها,  ألمسَك نارةالّس إىل دراجيأ عودأ جعلين منّثال يدالّص أّن

 . يبيد ةالكبري مكةالّس تبقى

 :وأعفت

 املشورة تقديمو املساعدة جلمن أ لطانّسجاللة ال اي كميف ديار حنن

 األصلّي صلّنا طابقةوُم ,ةّيالفّن واصفاتمُلا كيدلتأ جئت. كملبالد والعون
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تعرف  أنت.  ًادقيق نفيذالت ون. أن يكاملوقععلى  طّطاملخ ومقارنِة الواقع على

 .هميكننا تقدمي ما لكم مقّدأن أ ديمن بال ٌفمكّل ينأّن

 . كالمهذا ال نأبعد م وعاملوع ـ

. خمالّض, جسده ه, يف مالمح وجهلطانيف الّس ظَرالّن ُقأدّق وقفُت

يف  القلَق اقبُت. رالدللّج ةحّيالّض ضُعخت ماخضوع رعاياه له ك رُتذّكت

 رُتمّس, يف مكانه. ثّم ًادمتجّم هقاَء. بلللتذّل ب, صوته اخلافت, أقرعينيه

 ساِكلإلم ستعّد, ينسٌر ينّنأ ُت. شعربسرعة هاخفَضيف عينه.  يعيِن

 .غريبالعصفور الّص

 نفسي: ًاثحمّد قلت

 فقليل, تعز بلق ًامهيوب ت. كناكلنر لقناَعا , أزْلكوجه عن كشْفا ـ

 تعزُفتنطق. كنت  عيونك. وءالّس وجَهيا  هنوج تعيُش أراك.تطربو يوتغّن

عن  ْرعّب. كيف تنفرد بي طختّط, عندي كان عقلَك أّن بيَد ,ساعات لقب

 .حاجتك يا ععيف

 :قلت

 .هنفعَل نأ يعنستط ما وسنرى ,م, تكّللطانالّس جاللة

 إعايّف . جبهٍدٍلخبج تمايلةامُل شجارعرب ثنايا األ فيُفالّش وءالّض لتسّل

 .ركّشال يف يقَعخمافة أن  ,ًةتعَبُم, ثقيلة, ولًةخج همن فم لكلماُتا خرجِت

 ةمّد ,فنّظاملو رواتَب َدلنسّد ملالا لدينا. ليس نآال اي لسةمف لطنةالّس ـ

 شهرين. 

وزندي  يأصابعي وساعد على ينبُت يشّربال عرت. شبزهٍو رأسي رفعت

إىل  لُتّو. حتضاء, أصبحت يف الفرُتط احلقيقة. يف أطري ت. كدكتفيو
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 رائدعن الّط ثفتوح. أحبامل فضاءوال واسعةال ماءالّس يف م,حيّوكبري سٍرن

 :اهقلّشا العلّوذلك  من, ركلّش, العالقة يف اغريةالّص

 قطاِف وقُت ن. وحاكلهجاء أ هالذي نصبُت فّخيف املصيدة. ال وقع ـ

 . ثمرةامُل العناقيد

 :لت, قجهيوو ديجل لوَن لُت, بّدحرباءإىل  لُتحتّو

 .ساعدك. سنلطانيا موالنا الّس ختْفال  ـ

 نفسي: ًاّدثحم وقلت

 . منّزال لغرابةاألمل. أملك. يا  أصبحنايا تافه.  عنقَكحول  تّفيل كَرالّش

 :ايفّصال جاحالّن رحيَق رتشفأ , رحُتحقيقّي وبوعٍي

 أم هذراَع يأم ألو صيه, أخةّياحلّر هأمنح هل. كَرلّشيف ا ريدةالّط

 نه؟أدّج

 :ةمن املعادل خراآل رفالّط لىاملوعوع ع بُتقّل ثّم

 ًا. حسنعجزهمن  لهيريدنا أن ننتش ؟ًاتلقائّي ذّلأتركه ُي مأ ه؟ذّلأ هل

 . شعرُتيهعل همنلي ما كّل بل, يقيصادقس هأّن أعلم.ًاربموا اَبالب أبقيس

 هجسدي كّل غمرْت, رأسي لىأع إىل تصاعدْت, الفائقة ذةالّل,بوخةبالّد

 :خأصر كدت. يبة. نشوة غراللذيذة شوةبالّن

 . أمامي نهاري زينتِه ملبكا ,نمالّص

 :فكرييت جاهاّت رتغّي ثّم

 طأطئ, ُمماميأ هإّنبكاملها.  ٌةأّم بتغاب, غا ا. وإذدًاممّج هنفَس يرى

 . وبةبصع الإ فمِه من اخلارجةطرح الكلمات  ىال يقوى عل ,ًاثمعلت, مأسالّر

 :يسّر يف ُت, هتفلعارَل يا
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   ب؟, املوهوملاهرا فأمامي, ذاك العاز الواقف هذا هل

 :لتق

كاملة  رفةمع ينا. لدملالمن ا يٌةخاو لطنةالّس انَةخز أعرف أّن ـ

 . لطانّسال لةيا جال أوعاعكمب

 تظرانفوق فمي, تن اكنتان, سبحلقتانُم عيناه. لوتذّل مبرارٍة إلّي نظَر

 لوجٍه ًاوجه ييرتعش. وجدت نفس هكّل هوجسُد تعدانتر هرجال كانت. ابةإج

 كَييريد أن يب هأّن . شعرُتاتهذ منلّزا يف ننوجهن وزم يعيُش مع رجٍل

 تيفّت موٌج, األرضباطن  من . جاءنا صوٌتذاته الوقت يف, قدمّي أمام نهاَروي

 .رابالّت راحلصى, ويهص

 يونبالّد ثقلونُم نا, ألّنلطنةالّس تاللباح دكمبال تقوَم أنأخاف  ـ

 .مبلدك ة. وخاّصاجلهاتمن  للكثري

 نفسي: يف قلت

, فيعةالّر انةأو املك ءمن أشكال الكربيا شكٍل يف وجهه أّي مل يبَق ـ

 . مالحمهمن  اهليبة. وزالت عهايتصّن انتلك, اليت ك

 اطيَعتق قرأأ. هادئة على ناٍر ىّل. تركته يتقةبكلم بْس. مل أنًاواقف بقي

 جههو قسماُت فرْت. احنًاكثري رْتغّيت همالحَم أّن ًامبكر ت. أدركوجهه

أو  لطنةالّسعياع  من .ذاته وفاخل من. اجملهولوف من , من اخلًاعميق

فوق  جاعيُدالّت ِتوالتّم تحلظا لخال رهظه َسأو احتالهلا. وتقّو هاقوِطس

 .جبينه

, ًا, متيقنةّدنظراتي احلا واجهةم ىيقوى عل المكانه  يف ًارمسّم بقي

 .ءالبلها ظراتالّن ذهمن ه رُبأك ملوعوَعا أّن



278 
 

 ريد أن تقوله؟ت خرآ شيٌءهناك  هلو ـ

 نعم يا آالن. ـ

 تعشةمر جسدي. يٌد ُس, يتلّميمّن يقرتب ولذيذ ٍورخ ٍءبشي رُتشع فجأًة

 ُستلّمي ناعم وخشٌن يٌء. شةبقّو نبضت قلٍب اتهائجة, ودّق وأنفاٌس لي, متتّد

 سرِت. ابمرت قلٍق وععيف  ا, بقينحتتنااألرض  وفمي. مادِت يّدوخ قيعن

 يف. طرنا, رفرفنا حابوالّس باَبّضال غمَراللذيذ  عاُبلّريف كلينا. ا شوةالّن

 .الوجوداألرض و ثقلعن  ًابعيد قناوحّل اءالفض

 ربدال كنهس قَسالّط ّنأ اانتبهن ,وفناوق ىعل طويٍل وقت رمرو بعد

 .نفسي ئأدّف ىّتح ٍةبقّو ههصرُت. ارسالق

 وما هو؟ ـ

 . وليق ذاما فال يعر ًاواقف بقي

 .عتهشّج

 تاجحي كالنا. ستمرارباال نامتّد ذةلذي رعشة. بيننا ومضة, ْفخت وال قل

 إىل اآلخر.

 ولثقة الّد نابها. وفقْد لبالَدا غرقنا, وأعملةال نم لكثرَيلقد طبعنا ا ـ

 بنا.  ائننوالّد

 اخلافِت وءالّض حتت, جسده يف جسديموقعنا,  يف غرسنمن بقينا

 يف عارمٍة برغبٍة أحسسُت. وداءالّس الغيومثقل  راءاحملجوبة و مسللّش

 . ذاتي مجاح كبَح حاولُت يأّن بيَد, راخلّصا

 .عدت

 أعرف.. أعرف. ـ
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به,  راألرض تدو أّن اعطرابه. شعرُت داد, وازابقالّس نم ًاققل أشّد بدا

. عيهمصرا لىع رقالّش َبأبوا نال فتَحي ن. أخرآلإىل ا هبتّزأ نأ قسمُتأبنا. ف

 اجلهات. من كّل قهوأجول يف أف فهيف جو َفأدل أن, بتغيهأ كنتما  ذاه

 سيمش نت, أآالن. ورةّزامل ألموالهذه ا بيف سح مساعدتكم ريدن ـ

 يل عونال قديمت عَتاستط إنقصري.  ابب على وءلّضوقمري. وجهك يرسم ا

 عروفكم ىأنس ن. لنلّسنهر ا علىباريس يشرف  وسَط  ًاصرق لَك ينسأب

من بعدي. هذا  بَك أوصيوس ,رضاأل وجِهعلى  جودةمو لطنةالّس املامعي ط

 .بيننا سّر

 اللذيذ هابأمل تسري بقيْت اللذيذة شوةالّن أّن بيَد, نييف مكا ًاثابت بقيت

. وترفعين يبلّبتأخذ بي,  عشةالّر بقيت. سديج من موعٍع كّل يف بلذٍة

 تهجانيب, بأومس إىل ًافواق صاحيبنسيت  ينّنخلت أ ىحّت وأصعد أصعُد

 وارىالبحر, تت واجهةيف م منتصبًة عبادةال أماكَن شاهدُت. دئةالّص ونياشينه

 نفسي: يف تخلف األشجار الباسقة. قل

 استانبول. من ىّقتب اهذا م ـ

 . ميهمرا منأبعد  ريده. فما نأباِل مل يأّن الواعح, بيَد هإحياَء وأدركُت

 صوَت عنامس ثناءهذه األ يف. هٌرد هأّنك ابينن ذيذ, ولقيلث صمٌت ساد

إىل  طةمسّل هم. عيونجاروالّت لوزراءوا راءاألم وبص من ًاادمق ليالعا حكالّض

 َب. وسرهابأكل ويبدأ ةبّطعلى  ينقّض ًاقرص يت, رأيرأس . رفعُتلىاألع

 يورالّط واعأن بكّل ًانالفضاء ملّو بدا. ماءّسيف ال حائٍم من صقٍر يهرُب محام

 .علىاأل يف قةاحملّل جلوارحا يونمن ع اربِةاهل
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 . رجٌلاملالمح غريُب , من ثنايا الكهف رجٌلغابةال من, خرج فجأًة

 . حليته بيضاُءننآالف الّس نذهنا م مقيٌم ه. وكأّناهلرم ه, يبدو عليوزعج

 وبالقرب. بابه امأم اواقف اجللد علوينت حليوانمن جلد ا األمساَل. يرتدي ةكّث

. جاراألش وعذج نم مجٌر , حتتهجارةح فوق رٌيكب قدٌر فهمن مكان وقو

 وال اينظر إلين ًاقفوا قَي. بمنه خانالّدو بخارال يتصاعدباملاء,  لوٌءمم درلِقوا

 لطانالّس أّن بيَد قتياًل هدَييريد أن ير تهبندقّي وداجلن . رفع أحُدًااكنس كحيّر

ليه إ هَبيذ نأ خلدِما حُدأ مَرأ ثّمعن هذا الفعل.  َفوّقأن يت ارٍةيف إش هيَد رفَع

 هنا.  ودهوج سبَب ستطلَعوي

 لىإليه ع ظر, ننكهفال رجل مامأ لطانّسلل واٍزم خطٍّعلى  وقفُت

ذلك  , وحنسب كّلواملمكناتاألبعاد  صوِريف  ذُرنه خمتلفٍة ٍةمساف

 بِعحول ط لطانيف كالم الّس رفّك. وأغريبةال ايتهحلك ونسمع, ٍبارباستغ

 :نفسي ًاثحمّد قلت. وقلّسا نم اسحبه كنوكيف مي العملة

 امّم  أكثُر, ومكلٌف بها. سحهايظّن اليت هولةّسليس بال وعوعامل ـ

 . أو يظّن عيتوّق

املكان  ذاهل ٍمقد ئموط ن. أحبث عارخالّص املشهِد أمام مّوأه رحت

 . ّيعل هانفَس فرعْتاليت  الوقائع عحسابي م يصّفأالغريب, و

 غربتها ي, ترمصّماأل اجلبِل يف مصلوبًة هيتيف مواج لكنيسةا كانت

 . يف ذهين قهاوقل

 :حنوي ابهمصّوو ينيهمراد, رفع ع فتوّق

 برِيك يف حضن رجٍل كاءبالب غبةّرال رقّيالّش بائعأعرف, من ط ـ

 . ةفسّيالّن احةّربال ًااسإحس يه. يعطانةواملك قامةال
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 ةمّر نفسيقلت يف  .هبرجاِل ًاحاط, ُمًاعيدس ته, رأيلطانإىل الّس التفّت

 خرى:أ

 . هعلى كرسّي ليطمئنَّ ,عليه ًاوصّي َنأن أكو بلُهاأل اهذ ونييدع ـ

 ًاميين, عقليطرحه,يف رأسي و لذيا اخلطري , األمَرهالَمك بُتّلق ثّم

 طويُل ه. إّنيقةطر ةّي, وبأدرلّصوا كتَفال كُلآكيف  أعرف ى, حّتااًلومش

 :وتابعُت.شةالل القامة, ممتلُئ

أن  عترّب, وهناك من ياملالنبحث عن  حنن .طرخا طيبةب ذلك سأفعُل

 همشهد حذاِئ عين. رايّنم دون شعوٍر سيرأ فضُتخ ثّمبسهولة.  اهّيإ مينحنا

 معنى له, الذلك  ّلك أّن عت. وافرتوسامتهفيها,  غاملبال قته, أناويلالّط

 نالكلمات, ينفرها من ب غنغ, ينَل, األشكاوَرالّص يرسمومضى عقلي 

 :ميهاوير اهُجأسناني, خير

 . احلياةاستمرار  لضرورِةجاؤوا  العامل هذايف  املعتوهون

 ًابمصّواألعظم,  درّصمن ال ًارتب, مقلهحو ًافتملت هأَسر لطاُنالّس َكحّر

 :ائهمع الّت م, ويتكّلحنوينظره 

 نم نن؟والّس املنفىو رحالالّتيف  ويلالّط لوقتا هذا وكيف قضيَت ـ

 قت؟سر وماذاقتلت, 

, منالّزمن  لًةطوي ةّدم ساٍنإن أّي َرأ مل. لواسعةيف بالد اهلل ا ارٌدش ناأ ـ

. منذ أن انتهى لقرما بمنذ حر حلْقمل ُي ريوشع مثلكم, ابًاثي أرتِدومل 

 حليواناتأعيش مع ا ينّنإترون  ما. كمالقمن بناء قصره الع لطانالّس

 كأيقونِة نافرٌة رتيوصو ,شةتوّحوامل ليفةاأل ةّيالرّب ائناتوالك باتاتوالّن

. عائع إنساٍن دّر. أنا جماملرآةيف  صورتيأو  كليش . مل أَرةالقدمي لكنائسا
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 ندماع داميأق راقبأ ًائمودا ,ستمراربا يتحت متيُد هاعلي ُكحتّرأ اليت األرُض

 . لسُتلغرقأو ا االنزالق نعليها م شىوأخ ,لفإىل األمام أو اخل ايخط أمّد

 ! تلمينقدمه. ال  وطئأو م هَح, وال مطرحالهر ّطحي نال يعرف أي ٍنسوى كائ

 تمّرأن يس . مل يستطْعحشرجًة رتهحنج منخترج  ةلبّحا كانت

, ةّرمن َم كثَرأ هريَق . بلَعوتيةالّص بالهعن ح وتالّص اعالنقط ديثباحل

 :الق تهقّو اَداستع أن. وبعد علَسو

 . تركّي ناأ ـ

 جُللّرا طبَق. أملرجِلصاعد من افرأينا البخار يت اءالور إىل هوجه أدار

 أّن َد, بيكرتاٍثنفعل. ننظر إىل بعضنا دون  ماذا ندري جفنيه. مل نعْد

, قهوة الَل, ِدًاريكب ًاقّط انبهجب شاهدناثانية.  ةعلينا مّر بثقلهرمى  ضولالف

 ائحةالّر, فتعبق باهلواءيف  فيه تتصاعُد ممزوجًة يٍله ورائحَة ,مجر خيوَط

 . بيعةالّط وردو هوروالّز عناعوالّن ألرضزوجة برائحة االعطرة املم

 :فسين يف قلت

أن  جل. كيف هلذا الّراالحتماالت ُحمفتو هؤ. فضاحر, الّسرقالّش هإّن ـ

 .كدون شري ووحده, وحٍشوم َسأخر , يف مكاٍنعزلٍةيف  عيَشي

منه. القوا  بالقربمن العسكر إىل أن أصبحوا  ثلةومعه  ادماخل َمتقّد

. تسالمعلى االس عالمًة ألعلىإىل ا دهي رفَع ثّم ,باملثل ليهمع ّدور ةحّيالّت هعلي

 سأله اخلادم:

 هنا؟  تفعل وماذاما هو امسك؟  ـ

مل  ةوتّيالّص بالهح وكأّن رّد بالغة وبصعوبٍة, نوٍقوخم مبحوٍح بصوٍت

 .والعامل اسّنعن ال والعزلة مِتبسبب الّص جابةعلى اإل هتطاوْع
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 بيده ار. وأشاريهذه الرب يف. لقد ععت زمري, من أانمعث مسيا ـ

 .كانللم

 اذا؟مل ـ

 ملكانمن ا سحابناان ثناَءوأ حرب القرم, يف ًاندّي, جةيف اجلبه تكن ـ

 . أنا تائٌهةحتديد األمكن لىع درَةالق دُت. فقجهّتأأعرف أين  ْد. مل أعتناتشّت

 طويلة. منذ احلرب.  سنواٍت نذمبالبشر  لتقيأ ٍةّرم ِلوألّو, لغاباتوا لربارييف ا

بالغة,  وبٍةبصع كانّرولسانه يتح هوفُم ,ويبكي, ثمعليرجف ويت كان

 وقال:  ليناإ التفَت ثّم

 ؟لّيع القبَض تريدونأجئتم؟  اذاجاء بكم إىل هنا, ومل منأنتم, و من ـ

 يف أرض اهلل عائٍع جندّي ُدجمّر ا. أنلطانباهلل والّس يضّر شيٍء أّي مل أفعْل

 . لواسعةا

 لطانمن الّس إشارًة وننتظُر نعرف ماذا نفعل, ال ٍةننظر إليه حبري وقفنا

. يف له الفصُل والكلمةكبري القوم بيننا,  فهو ,القرار خِذأ لىع ميقِد نأ

البصر  بلمِح. ولوهويكّبيقرتبوا منه  نأ جلنوَدا لطاُنّسال َرغريبة أم خطوٍة

 األمام, إىلخطا خطوة  بشجرة. ثّم ًاوطمربو بالباحل اًلمكّب جُللّرأصبح ا

 ببالقر لطاُن. وقف الّسجلّرال ىلإ اأن وصلن إىل ذاته جاهاالّتب طاناخ يناومّد

 :هل وقالمنه, 

 كنت تفعل طواَل مامعك؟ و هربمن  اجلبهة؟يف  مع من كنَت ـ

 بعد الفرار؟ املاعية نٍةس نالعشري

 ركاتهح راقُبن ,شغٍفب لهتأّم, نبعييّنالّس جِلالّر حوَل قناحتّل

 ,ةاهلذيانّي, هلائمةا ظراتهن , خوفه مّنا,ثمهلعالبطيء, ت هنطق ,سكناتهو
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من  . شيٌءوجههو هيف عيني فنالّداحلزن  ,قدميهو ديهوي أعالعه اَفارجت

 . ةقدمي رحلٍةإىل م يعود لذيا الكائنبهذا  ناعالغرابة مج

منذ عشرات  هفكيعيش يف ال رجاًل , أن أعرَفبالفضول ليبق امتأل

املنفوش  ه, شعِرابه, ثيهيف سحنت ظَرالّن قغريب. أدّق قدٍرمن  ًاهارب, ننالّس

. أسنانه سوداء, همن جسد تتصاعُد هنوالّد خانلّد. رائحة اخِس, الَودّعاجمل

 . هاِتوقسم هفَم ييغّط عر, والّشمنخورة

 :ال, قموتكّل ًاعينيه, زائغ رفع

كنت  هاَتمدينة نصيبن. وق دعن ألوىلاخاسرتن,  بنحر ضُتلقد خ ـ

عندما أطلق  ًاجرحي األرضعلى  أن أقَع األقداُر اءِتالعمر, ش قتبليف ُم ًاشاّب

داخل أراعي  بثقٍة لواتسّل بعدها. ةبكثاف علينا صاَصالّر وناملصرّي اجلنوُد

 ال ةطويل ًةمّد ألرضعلى ا قيُت. بافيه ًاقعمي لواتوّغ, حلقيقةا . يفلطنةالّس

عليه  غمىامُل بن.وييف فخذ إصابٍة من . أنزُفارالفر وأ حلركِةا لىع وىأق

, لسًةجا انت, ك, يف كهٍفمرععًة ذئبًة أّن بيَد هكذا. بقيُت, ائموالّن

يف قلبها,  هسّر ععو اهلل أّن يبدو. ترععها ,هابالقرب من جرائ شهَدامل تراقُب

 ِءإخال عدب يحنو مْتتقّد .مآدمن بين  وجوٍعم لىع , وحتّنّيتعطف عل جعلها

 هافّكب, ةالعسكرّي لبدلِةا نم نيّرجت مضتو ,اسمن العسكر والّن ملنطقةا

 ,غارالّص طفاهلاأ يوَنع شٍةمشّو يونبع . رأيُتهفالك حنو تينشّد. انهاوأسن

وراحوا  تهممن والد وا. اقرتبمبيته إىللدخولي  سعادٍةيضحكون ب ,نالوديع

. قبلهممن  علّي همأّم شفقْتأكما  لّيع شفقواأ ماّب. رتهامهّم يف هانيساعدو

 نم تطيعما تس بكّل تينجّر. املوتمن  نقاذياحلنونة إ لذئبُةا ذهه تطاعْتاس
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 شرَبأل هاثدَيلي  مْت. قّدئيفيه إىل حن شفا وتركتين فالكه إىل عمِق ٍةقّو

 . غارالّص هاجراِئ مع عاَمّطال قامستين و ,امن حليبه

 ثم, رقلّشحنو ا هأِسبر العينيه وم . خفَضقالغريب بعم جُلالّر َستنّف

 : لطانلّسا يّنيف عي اتهمثّب

. وترتكين ًادبعي بوتذه ابعضه األّم بةالذئ أخذ, تباكرال باحالّص يف

من  بيعةبه الّط دجتو ما طاَدلتص ةبعيد مسافاٍتتذهب  ها. يبدو أّنغارهامع ص

وشفيت  نتّسأن حت وبعَد. امنه كلآ يانًاحأ. هاريف نهاية الّن ا, وتأتي بهرائَدط

يف  لقابعا يوانهذا احل نم صختّلأكيف  يّريف س طُتجراحي, خّط نم

 داخلي. 

 تلك وحن بتهاّووص يتبندقّي سكتم ,لفجرا َغيبز أن قبلالليل,  يف

. ًامجيع اتوا. مصغارها وطعنُت ريخنج استللُت ّمث ,تيلًةق ديتها, وأركينةاملس

 . زمرييف أ بييت إىل َةالعود أريد, أدراجي عدُتي, وبعض لمُتمل ثّم

 الغريبة, ولعبِة حنِةلّسوا اهليئِة وذ ريبالغ جلالّرهذا  من نمبهوت وقفنا

 :لطانيف طريقه, سأله الّس اوععتن اليتاألقدار 

 مان؟حياتك يا عث َذأنق منقتلت  ملاذا ـ

 . ار, غّديرحيوان شّر الذئُب ـ

 :سينف يف قلُت

بي.  ىبها قبل أن تتعّش ىغّد. سأتٌرغد لبهق من يف أعماِق َرغد ْنتأمَن ال

 سرح, يالفالة يف ًاأن ترتك ذئب العدلمن  يس. لفسيمنها على ن ًاكنت خائف

 يف تستيقظ هذه الغريزُة مارّب. ئابمن طبع الّذ زٌءج القتِل ة. غريزيقتلو ميرحو

 . سلخُتفرتسنمن امُل يرعأ لّوخ على فسين تّنمأ, اطهاقتل بعد. حلظٍة ةأّي
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حتى  اترةالف مسالّشو اهلواءحتت  يومن وععتهو هاوصغاِر األّم بةالذئ جلَد

 ناءلي أث ًاعون ؤها. كان فرايقييف طر وسرُتعلى ظهري  ععتهو ّم, ث جّف

 . ةّيالرّبيف  وموالّن يلالّل

من  لبةلّصا عظامي. حيلالّر يف, أسرح ًاردشا باديةال باعيف ِش ُتلطو

. دفقت ايخط َدسّد, والبةوالّص ةالقّو منحين الذي,املنعشلك احلليب ذ

 مل. مييين  على اجلقجق ونهريف األرض.  سرُتبقدمي و وَكوالّش راَبلّتا

على  رانبامِل ًالوء, ممًااّدح نت. كزاجيطبعي أو م لتبّد يحالّر جاهاتاّتتكن 

. كان ويلالّط دىعلى امل ُحفتين رّرزوعقلي امُل .هاثوراِنو بيعةمزاج الّط ِلتبّد

 رُس, يغوعقلييف خاليا جسدي  فرحي واٌس, وسداخليينبش يف  ٌءهناك شي

 وفبي إىل ج يرمي مّرًةو ىاألعل إىل ةمّر , يرفعينحقالّس ىجويف حّت يف هقدَم

 .وجودي وينسف, رابّتال

أثناء  رباريال من عشِب يطعاِم وأسناني ظافريبيدي وأ قتاُدأ كنت

 من قسوة حرارِة جلديوجهي و نم نزَف. وًااردرِم يمّن ملّدا ساَل ى, حّترييس

 وُفواخل عبوالّت األمُل رني. زّنعوبةبص يخطا ُتْد. مدبثالعا اهلواءو مسالّش

 عراءيف ذلك ال اريالع ديجس تويمن اجملهول. ال قرية أو مدينة حت

 ,شالءأ  ىلإ قناومّزمصر,  والي, شاعلي با دحمّم نا. لقد كسَحاملكشوف

, هديُدح قومّز .ًامستسلم علىإىل األ يِهيد رفَعإال من  دنامن جنو يبَق ملو

 وحتصيناتنا.  اوأسوارن تاريسناوم نامدافَع َرودّم, ناحديَد

. وحنن هالَمويتابع ك اٍتمّر فببطء. يتوّق مويتكّل ديتنّه ائُهّتال كان

 .معبٍد راِبيف حم ناوكأّن حوله, نسمُع

 :لتيف جفنيه. ق دّب عاَسالّن. رأيت قلياًل دمرا توقف
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 .ًاصباح َثتحّدن نأ ميكننا. ومْن فراشكيف  دخْلا ـ

 :ائهّتال جلالّر لسانعلى  ثحديثي, مضى يتحّد يسمع أن ودون

 كّث . وشعٍر, مكسوٍرقمزَُّم ٍهبوج دينةأطراف امل إىل وصلُت املهّم

 ًاجالس يكّف يف وقليبعلى كتفيه.  حيملين ي. وظّلقاءشعثاء, مح ٍةوحلي

يف جسدي,  ٍةقّو من لي ىما تبّق خَرآ ُتمدْد لغٍةبا اهلاوية. بصعوبٍة ةحاف لىع

. ألملبا ثقلةامل ليتمن رح رياألخ وطالّش إىل, األمام إىل قدمي يف ابه ُتودفع

من  ّوللّت استيقَظ جريٍح عصفوٍر مثَل شيأزمري. أم عاروش يفبنظري  همُت

لي,  غارّصال األطفاُل َرعن األفق. صّف وءالّض شقوِق بن نازف, يبحُث رٍحج

 لُتالفاسد. حتّو بالبيض ,اسدةالف طعمةواأل جارةباحل رموني, علّي عحكوا

 لسنجا جاَلالّر حملُت قيقةواحل خليال. بن اجلترميها األيدي واألر دميٍةإىل 

 ىمرأ نم ن. كانوا يسخروبسخريٍة ّيإل ونالكراسي يف املقاهي ينظر على

 ريهةالك ائحةمن الّر هنأنوّف ىاملالية عل يضعَن كّن ساء. الّنلغريبلي اشك

من  , مّسجّن ينأّن واظّن. يخافوا مّن دء. يف البيجسد فوَق سرتخيةمُلا  ابقةالع

 نهمبي ليكون لوهموا يالاخل ءورا نم اءجاء على هيئة إنسان. ج يطانلّشا

, أكون ومن, يعّن ؤالالّس َءعنا سهنف إنسان أّي ْفيكّلحقيقة. مل  هعلى أّن

 :نفسي, قلت يف ًاثريبكيت ك خ؟لوَسوا حنِةالّس ذهوملاذا أنا به

 ًاغدر هاراءوج الذئبة تلُتق ينألّن يمّن تقَم. لقد انقداراأل نةلع هاإّن ـ

تركين  هّنأل الفاّر هاجيِشأو  لطنةعلى الّس وَمالّل ألِق أمانة. ومل َةوقّل ًةّسوخ

 . اهلزمية على أثِر عركةملمن ا ًاهارب فّرو

 ربوني. اعتساعدةم اسالّنلي  ْميقّداألرض. مل  علىكثرية  اٍتمّر وقعُت

 ظراِتن ُتذ. شحفقةالّش أو محةالّر يستحّقال  ئًا, شي, مومياًءفقةنا ةحشر
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بقيت  هشةالّد فرط ن. مةقّو من, يمّن ىتبّق وما, ريقيألكمل ط اسالّن

من طولي.  ًاسقطت أرع لعتبةا ند. عتنايت. بيإىل الب إىل أن وصلُت ًامتماسك

فوق رأسي, بأيديهم  العسكَر رأيُت ييّن. عندما فتحت ععيعن الو غبُتو

من الذهول  فيَقأ أن ستطيعأ ال, انهذي حالِة يف ت. بقييوفلّسوا قالبناد

 :لنفسي, قلت بعّجوالّت سوّجوالّت

فقد  سانمن إن ريدوني اذاوم رعة؟بهذه الّس ئيمبجي اعرفو كيف

كانت  ماعند إنقاذيحياولوا  مل وملاذا ؟واجلسدّي وحّيوالّر فسّيتوازنه الّن

من  فائٌضذلك,  أّن َد, بياًليف حضرتهم طوي بكيت ؟تستدعي ذلك رورةالّض

 ونيجّرو ثيابيمن  مسكوني. ًاشيئ موريف جمريات األ ْرّييغ ملوقت, 

 ىلإ ارتيمن زي ليوأطفا يتوجز نعواوم أشهر, ِةسّت َةمّد جنالّسووععوني يف 

عن  فائٍض شيٍءك ج. قذفوني إىل اخلارجوديمن و ومثلوا يمّن عواشب نأ

 . جةاحلا

 نتقاما نم خافوا. يمّن أسرتيأهلي و رالبيت تنّك إىل صلتو عندما

اجلبل.  صلُتأن و إىل آخر ىلإ من مكاٍن نتقُلأ, رًةنك يتمنهم. بق لطنةالّس

 ثتشّب. تمأّظوال تشّتلّتنفسي للجوع وا تأسلمذلك العراء.  يفجسدي  َنوَه

 عم وأطفالي. سرحُت لبيت. باظيفوالفراش الّن واملرأِة اخلبزب متباألمل, وحل

إىل  كٍرمن و نتقُلأ. يحلّرا فريص ىعل أستيقظأنام و ,ياعوالّض لغربةا يِسنوام

. من ياةاحل على فذة, نايف قليب وردٌة وُقوالّش ,يظّل ملحي ي, وظّلكهف

. فسين لىع ميقالع نيمن حز من بعيد. حزنُت أزمرَيرأيت  لعاليا بلاجل يةزاو

 , قلت:وصرخت قدمّي نبباط األرَض بُتعر
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 دافعُي نمل رينأتتنّكلي؟  رنّكالّتعلى  محلِك من انيةالّز املدينة تهاأّي ـ

 عنك؟

به شعري  وحلقُت يفيس شحذت ثّم ,منالّز من طوياًل ًاردح كهنا بقيُت

 من يناحتوأز وعنواني مسيا تنسي لطنةالّس أّن علمتإليها.  لتوتسّل ,ييتوحل

 ٍءشي . كان كّلديدةج ٍةحبّل جديدمن  بييت ىلإ ذهبُت. اوذاكرته اكرتيذ

 . قبلْتاسالّن طبائُع رْتأكثر, وتغّي . كربُتواملدينة اسالّن يف نفوِس َرقد تغّي

 ىلإ مسياو قيلي حقو ليعيَد قامالقائم دىل طتوّس, وتريتيوعش تيأسر يب

اجلديد, أنا,  كائنهذا ال َعووزِّآخر.  مٍروع آخر سٍماثانية, ب ةمّر جالتلّسا

. جالتالّس يف ًاجديد ًارقم بحُتوأص ,لطنةلّسيف ا فوسّنال دوائِر كّل ىعل

على  طّلمُلاجلديد ا لطانالّس بقصِر مسعُت قرمال حرُب بدأْت وعندما

 البوسفور. قالوا لي:

 . واجلمالاحلسن  يفية آ هإّن ـ

 ًاسامل عدت ااحلرب, فيما إذ اءانته بعد هوَريف رأسي أن أز ًةخّط وععُت

 :وقالوا. يارإىل الّد

 . لطانالّس فيه, سيقبع عظيم قصٌر هإّن

 ندما. عخٍذأم كّل يمّن أخَذ الوقَت أّن . بيَدممّيٌز هفيما بعد, إّن وعلمت

فيه  لطانّسال نزوِل وقُت حان ندماوع ,اليف اجلب فيه كنُت البناَء وادؤب

 ,القرم يف ةّرامل هذهو دجنوب البال يف وىلاأل ةملّر. اثانية ةمّر حربلل يُتاستدِع

 كانت يف انيةّثال ّنأ , بيَدملفتوحا األوىل كانت يف الرّب احلرب. ماليف الّش

 .البحر
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 من, للّزديثه, حلملراد. أمسع العقلو والفؤادالعينن  فتوَحم كنُت

 : ثه, يكمل حديصوتهعلى  استيقظُت . ثّمبهوتقّل

 لبعض. انكليزإو نّي, فرنسقرالّش جالالّر نم جبانيب الكثرُي كان ـ

. أخرج وياًلط ت. مشيييف الربار عُتع أنا. والغةب جبروٍح أصيَب عضوالب َلقِت

 ّتأخرى. اقت يف غابٍة الغروبرحالي عند  حّطأل غابٍة نم مسلّشا طلوعمع 

 ًايان. وأحالعسل أو األزهار وأ باتات. بعض الّنبيعةالّط علّي جتود امّم ,معاّطال

 من رقالّش, ال أعرف ةهذه احليا رجاءأ يف . تهُتالغزالنبعض األرانب و صيدأ

كثرية  ًا, وأحيانامشاهل ًةومّر جاههااّتب ًة, مّرمسلّشا لوع. أمشي مع طغربال

 الذي املكانيف  ًانار أشعللغروب. ل ُنتتحّيعندما  فتوّقأ. وبهاغربها أو جن

 جلوِدوبعض  سيرأ تحت ًةصخر ععأن أ بعد م, وأنامرباجل رهزّنأو هفي توقفأ

 يف رحالي ترحال إىل أن حّط يف ترحاٌل, ةّيبوهيم حياتيفوقي.  يواناتاحل

 . صطادهاا أناليت أستطيع  رائدالّط وكثرِة همِن, أليالواد هذا

على  هلماِتك ب. نقّللغامضا جلا الّرلكالم هذ مَتالّص غنصي اكّن

 . اخلياليف  نسرتسل, وفتنالّض

 :الق ندماع ستيقظناا

. أمحي العامل اأحرس هذ ينأّن ُتشعر ملكانا ذاإىل ه وصلُت حن ـ

للغابة,  يحّب زدادا. امنه ٍةذّر يف كّل اخنرطُت. وجعوالو يمّضال منهذه البالد 

 :نفسي, قلت لاٍتمّر قيَعلّصوا يَحلّرا خاطبُت. ورّنوال اللللّظ

 . ّياحلقيق وطينهو  هذا

, صرخُترأسي,  عت. رفمراجل كأحّر, رحت ًانبجا شيٍء كّل تركُت

 .هوبَر و جسمه داعُبجانيب, ورحت أ إىل تعال, نوردا
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 راَدوأ ,ردانو . نبَحٍجهيا لةحا يف و, وهيمّن قرتبي عباٍع َعقطي رأيت

 . منعته. طاردتهُم

. يقييا صد كحلَم القطيع نهُش. سينكيف مكا بَقا. دانور يا ْفوّقت ـ

 . ستخيفه ارالّن. نانفَسأ سنحمي

 ,وه. ركض حنعبثًاذلك كان  أّن يَد. بًاانبج قىيب أن ليهع صرخُت

 كوناجلميل كما ينبغي أن ي ذلك ف. لقد تصّرتومقدره احمل ًادركم

 باٍلُم ره غرَيإىل قد مضىتكوينه.  يف الكامنالوجود  دفِق وفَق, ومالاجل

 من كّل ليهع ُمهجت رأيتها. عقلعلى ال , املوَتةاحلكم َلفّض. خيبصرا

 صوت. وانباجل كّل من ربًاإ ًاإرب هتقمّز .هنهِشب لذذيف الّت انهمكْت. بصو

 فصّركما يت فت. وتصّرًاله شيئ فعَلأن أ طْعأست كبدي. ومل أكَل أنينه

 ,لوجودمن ا شىأن تال ىلإ بسرعٍة أكلهت تركتها. نفس ودناوِة ٍةقّحالبشر, ب

 .نيك مل هوكأّن

 . وما زلت!تكن ما. كديوح بقيُت

 ماأّي حزنت. للتأّما يف. وغرقت هبالّل اَد, زقداملو يف ألغصاَنا رميُت

بقيت يف  ينأّن نفسي ملُتو ,لفقدانه ًاكثري متوتأّلخلسارة وردان , زٍنح

 .يتهعلى محا قَوأ ومل ,ة,مفتقدًا للجسارًاععيف, ًاخسيس يمكان

 ىلهذا اجلميل إ لحتّو بعدالغريبة  غريبةيف هذه الّت يأنيس وردان كان

 . هب ستمتعت باعالّض اتمعد يف بٍةوج

 يفيف اهلواء. بقيت  يتطاير اعمالّن لدهمن ج لوبرا بعَضحلظات رأيت  بعد

 ةّدم ساقطاملطر يت قييدي. ب يف هبُر, ووانورد لىع ًاحزين دفعم أّم حدود

 أنصاِف, ئردوا شكِل على قةصغرية متفّر ةمائّي مستعمراٍت َلشّك .يلةطو
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 على تنفتُح منتشرة برٌك, وكوبقع هنا ا. بقع هنيالٍتومستط عاتدوائر, مرّب

 . ضبعضها البع

مع  ةالعالق ئِجوشا رابِط, وتتانبوليف اس اقضيته اليت ةملّدا للطو نتيجًة

البالد.  ذهعن ه الكثرَي أعرفت , أصبحلةطوي َنلسن تامتّد يتاملكان ال

 مهنًة أترك مل. ًاادحّد, ًاار. جّناكهوفو خضاٍر بائَع, وانئيف امل ااًلعّت لتعم

 ّمباهل ثقاًل, مًاأصبح سوداوّي مزاجي. كثرية لدّي شياُءأ تر. تغّيأزاوهلا مل

 أو دونه. بسبٍب لكآبةا رتيين. تعوالغّم

 ءاملينا يف ااًلعّت هروبعد الّظ, الفجر بلق ًاازخّب عملت اتاملّر إحدى

 ينالد س, ولييف املشفى احلكومّي عًةممّر ل. ونازلي تعمبيتنامن  لقريبا

 ينهشنا.  الغالء. عيشن بيا دو اهذ ع, وماٌلأطف

فاركيس  زوجهابصحبة  يلفابيت س يف ازليأنا ون ا, كّنرتتذّك

 ا:ليست قصرية. قلت وقته رتٍةبف عارفنات بعد غارّصال طفاهلموأ

 التز ابالويها م أّن بيَدانتهت,  حلرَبا أّن صحيح. بالدال ُلتهدأ حا نل ـ

من  ةالغربّي ةّفلّضعلى ا ستيفانوسا انس من وسلّرا وانسحب. ًةمستمّر

سلطنة  . الرقم َدّر. جمبةغري عن تغريبٍة رًةعبا ااهلل لكّن نة. لوال معواستانبول

. لقد دالبال ذهه نانت ستكوماذا ك عرف. اهلل وحده ياروال دي نوط وال

 . بنا ألطَف

 :نازلي قالتتلك الليلة,  ويف

 نهائّيًا البلقاَن سرنا. خالقلق يأكلنا, وحالّر انزياَحنعيش  اوما زلن ـ

 تعويضل رائبمن الّض زيِدامل لدفِع ملزيدا , أن نعمَلًاإعافّي ًاجهدعلينا  َبوترّت
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 ياُةاحل وأعحِت.احلياةو املوتبن  ُحتأرجن ناإّن. لطنةالّس يوند ديِدوتس قصّنال

 .طاقال ُت صعبًة

 : اقلت هل , حينئٍذطفااًلأ ننجْب مل

, ملانياأمن  ادم, القبحجا بيبإىل الّط نذهَب نأ اجيب علين ـ

 . سلالّنو جناباإل يف صتخّصامُل

 لي: قالت

 يوعِع ,ذهيبا. عاقٌر ينإّن. بيبالّط الق هكذا. رجىال فائدة ُت ـ

 .مضباحلا ٍسعد بَةشور يشربوا, الفاتر ءاملايف  قدميك

 :فاسيل ترّد

 ؟منك يسخر كان هل ـ

 تعّد مل اليت األحالم. هَدتلك الليلة. كنت أراقب املش ًايئش أقْل مل

, املالين, ؤالءه . كّلاسلّنيف قلوب ا اتالعظيم الذي م األمَل, ًاأحالم

 .امالعظ وفيف ج فَنوُد اهلدُف َئ. لقد خّبوءالّض احنساِر وحن جهعيونهم تّت

 .تقاطعيننازلي, زوجيت,  لتتدّخ

 ث؟تتحّدعما  ـ

 !خطًأ قد فهمِت كونيأخشى أن ت ـ

 كان. الونّصلل اورةالغرفة اجمل نم هصدا جاء, باستهزاٍء صرخت

 ويضحكون. بونسيلفا يلع فالأط

 :قالت

 .هول, من اجململستقبلا من غارالّص اأطفالن ىعل خنشى ـ
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 بسيلفا عالقتنانفعل.  ماذانعرف  ال, زٍنحب بعضنا إىل نظرن وقفنا

 دونا. هّدحلكومةمن ا مراقبًة, شّك عَعمو صبحْت, أوأطفاهلم وفاركيس

 بيتنا. ماذا نفعل؟ يف قبلناهماست إِنيف وجودنا 

 به. لحَقت نأ فاسيل ىلإ روأشا اركيسف نهض

يف  ةميدّياحل الفرُق َرأن تنتش قبَل هَبأن نذ علينا. ألطفاَلا زيجّه ـ

 .امّن ون. سينالوارعالّش

 .باليف اجل همّنإ ـ

 إىل استانبول. انتقلوا ـ

 لطان؟والّس ـ

 . رقهِف همإّن ـ

 .ازلين لْتتدّخ

, ويف لة, ناموا عندنا هذه الليبانيأجي اعة؟ّسيف هذه ال تذهبان ينأ ىلإ ـ

 رباح. باحالّص

 أن ختلَد منك بتطّلي عمٌل ديك, لًاتسيقظ باكر أنت, هللا عبد ـ

 املشفىالباكر. سيلفا إىل  باحالّص يفأعمالنا  ىل. وسنذهب إامةالّت احةللّر

 .كصائٍغ يإىل حمّل ناوأ

يف  جيولونخصورهم  ىجنود, سيوفهم عل بضعَة هدناالباب شا عند

, غمدفوق ال يديهم. أارعالّش قطعت خيفِةمُلا ةحلميدّيا الفرق ى. إحدوارعالّش

 .لغايةل رٌيكب هرأُسهؤالء  . أحُدزينمتحّف

 :خافت بصوٍت قلت
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. املكان قلياًل نسهر, ناهذه الليلة عند بقواا. وا, اطمئّن ختافواال  ـ

 . لألطفالولكم و نال واسٌع

 . شكلًةم مالك ُبنسّب, ويَتالب مونيقتح مارّب ـ

 . اعليهم ٌةبادي واالنهياراخلوف  ُتعالما .اسيلفا وزوجه وجَه رأيُت

 :هاأن تعَي دون الكلماِت لفظِت

 هوما  ساكنامل األطفالو فسنا؟سنفعل بأن ماذا, ختناقباال أحّس ـ

 ذنبهم؟ 

 :قالتلرتى.  تارةالّس زيَح, تريد أن ترفةّشال وحن جهْتواّت ,دًةّدمرت وقفْت

 شيء. لَّنرى ك أن كنناهنا مي من

 :قوقل مبرارٍة

 .ارةتالّس ي. ال تفتحجنون اتغامري. هذ ال. مكانِك يف يبقا ـ

 لِةحّممُلا فِنالّس َتصو سمع. نةرقّيلّشا لاستانبو يف وٍةفوق رب بيتنا

 .اروّبمن أو ادمةالق البضائعب

 وسيلفا: فاركيس يف عييّن قُتحّد

 .ي. غّنوزتناحب ذياّل َكوودالّدبالغناء. خذي  اهمّدسيلفا. سنسهر. سنتح ـ

. وأخذ ًاحزين ًانغم وراحت تعزُف ,قيقلّرا ,اجلميل اَيالّن مسكِت

مع  جلانبنا ىنتمايل عل ورحنامعها.  يعزف ومضى, الكماَن اركيسف

 ونازلي. قنامعنا. وصّف وا, غّنطفال. جاء األمنخفٍض بصوٍت لغناءالعزف وا

باحلامض  تون, مكدوس, زيفرةالّس عبوع وباشرْت.ايلوتتم كتتحّر

 وسكبْت ,ةلّيمالّن نم العرَق . وجلبِتلّلمسلوق, وخم دجاجو نة, جبوالفليفلة

 . أس, ورفعنا الكالن
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 :افذةالّن لمن خال بصبصت

 يلمن الل ننهَل. ونفسناأل غلنتفّر. سسوالَع لعسكرمن ا ارُعالّش رغف ـ

 .هاَلمج

 ومالي هذامثل  نفرْح مل ناوكأّن وفرحنا ,نِّنغ مل ناكما لو أّن يناغّن

بنا.  هعَلف لعرُقا فعَلو ,ناأيدي وتشابكت, صنا. رقعمرال نم ضىم افيم

 . نارؤوِس جلِد اماِتإىل أعلى مس شوةالّن صعدِت

 :قلت, أعوَج وبفٍم خمةالّت إىل حّد ربُتذلك اليوم ش يف

 يف فرح.  ًاهكذا, فرح من, لو يبقى الّزهلليا ا ـ

يف تلك البالد.  األرضتدور  يفك , مل أفهْمهناكقضيتها  ًاعام ثالثون

 ئَعجديد, بضا دٍثح لىع َظلنستيق ساًء. ننام ماملقلوبب يسريفيها  شيٍء كّل

. مل مكان , يف كّلاقاألسو يف امنتوجاته يف بيوتنا. اّبأورو بحت. أصةجديد

 منه.  اسالّن وخوَف اسالّنمن  لطانالّس خوَف, ضاتهاتناق أفهْم

 نشورّيآوأكراد وأتراك و ن, أرملفناملخت اسبالّن مملوءٌة والبالد

 كثرية. وكّل وملٍل وشيشان وغريهم, ركسشو وعرٍب وسريان نانّيويون

 بسّبُي . شيٌءعاجكالّن هميقوَدأن  لطاُن, ويريد الّسحباله منهم رأٌس واحٍد

 .أسّرلل داَعالّص

 , روائَحجاللّرا مناوشاِت, لاستانبو يف ساءّنال عحكاِت رتتذّك

ي. ل زلينا ربعد هج انيتهعا نذيلال. الوحدة والفراغ وارعّشيف ال ولاخلي روِث

نازلي إىل  َبوإيا َب, ذهاواراجل روحي. عوعاَء ناغيت, لييف عق بهاقل طراوة

 من نبعِثامُل اخِناخلبز الّس رائحَةيف املشفى.  غلبالّش هاوانهماَك العمل,

املطاعم  إىل ناهاَب. ذراملط هاداهُمُي ماعند ةرّياحليطان الّط ئحَةرا .األفران
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أو  وروبّياأل رازالّط وفَق فاخٍر مطعٍميف  ىتعّشن أو ىّدأن نتغ نريد اكّنعندما 

سيلفا  تبي ىلإ ملتبادلةا نازياراِت. شيٍء كّليف  فرتاقاال وغياَب .رقّيالّش

 ناءأث بويهاأ مع نالقاَء. حرجوار الب ىلأو إ هاِرالّن يف, اركيسوزوجها ف

 ِةبرفقمن القلب  ابعِةّنال ِةجّيالّش ودوكالّد لةعلى آ هاأّم فاِت. معزوهرةلّسا

 .  زقلُبا ةآل على اوالده

يف  خالتها بيت إىل يف رحلٍة ناومضي نتوَرركبنا احل اتّرامل إحدى

إىل  ٍةنزه يف اهناك, ذهبن امأّي ِةعّد ضاِء. بعد قناعوليف شرق األ ,سعرت

. رتكهت يف أنفي, ال عبُقت يفالّر ذلك . رائحُةيتهامن قر القربب هاِتعّم يِتب

 إىل فِقالّش منذ. هارالّن الطو َنلميل الو َنلكل. ال ياتجّدامُل اتاألرمنّي احاتّلالف

 جلُب, املواشي ايُة, سقألبقاروا غناماأل , حلُبرضاأل . ركُشمسلّشا يبمغ

 .ناتاحليوا من روِث ةّلواجل مادالّس, ياب, البسط, الّثجادالّس اعةوصن علِفال

 علىخضار  ِعبائك , عملُتستانبولا من وجودي يف ألخريةالفرتات ا يف

 فتّلال ,وندرّشالو فجلال, بندورةال, ياَراخل يهاعل وععُت. وقالّس يف عربٍة

, ربتقالال ,فاحّتال ,الفواكهو ,بقدونسالو ّساخل, ازجّطال فطرال, زراجلو

 فناجنال, حونّصال, باريقأل, ااَرفّخالوععت,  لعربِةا وحتت. وزاملو يمونّلال

 , قضامةال, ةلدّياجل قائبواحل, ردواتخلاو امللَحو يتّزالو ننّدالو

 . شمشاملو اّفاجل نّتال, بزوراتال, كاكرّسال

 جهٍة . وكّلبائنوالّز ةالباع زعيُق و صراُخ, وقالّس رجاءأ يف ويتصاعد

 كُلتأ نفاُساأل كاد. وتقفي ذاكو ميشي, هذا وتشرتي تبيَعتريد أن 

 . هاَضبع
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يقيين  تىح صغرٍي روٍفخ فوقها جلَد ووععُت يشباخل عربيت فُتغّل

 . يع, أباحتته أجلس ريٍةكث اٍتوالربد. مّر املطَر

 ًابري, كًاوزعج . رجاًلكلّشال َبغري وجهًا يُترأ غريبال مذلك اليو يف

الكثري  برفقِة هاِزعلى عّك كئيّت ن. كاوياًلط الحمهيف م قُت. دّقّنالّس يف

 :نفسي ًاثحمّد لت. قجيشو , شرطٍةجالّرمن ال

 :أهجُس ورحت مراد؟آالن؟  اهذ ليسأ ـ

به األمراض بعد؟ هذا  بعد؟ أمل تفتك  ذاه . أمل ميْتالنآ هإّن أكيدبالّت

إىل  هب جاء ذيما اّل ؟على قيد احلياة ال, هل ما زننبالّس جوُناملع جللّرا

 مونه؟برفقته, حي رطةوالّش اجليِش ناهلائل م الكّم اهذ ما غاية؟ ِةّيوألهنا؟ 

 مبا هروهو د وماحيدث يف هذه البالد؟  وماذا, بطبالّض جلّرال من هو هذا

مصرينا؟  ووما ه ؟ًاأم غرب رأكث ًاشرق لطنة؟لّسا جهّتت أين وإىلحيدث؟ 

 فاتمن خمّل اسالّن وبقايا,  راداألك ونواليونانّي واألرمن األتراكالعرب و

 هلل يسرت.ا جديدة؟ جديدة؟ هزميٌة ٌةمذحب يدة؟جد حرٌبهناك  هل لطنة؟الّس

على  مالئيز وعرباُتعربيت  اهل تّزاهت صوتي صرخًة امِلبك صرخُت

 .ارعلّشوا صيفالّر

 آالن؟.. آالن ـ

 ىلإ صتونين وقفواومن معه.  جُللّرا التفَت. ويلالّط كُبالّر فتوّق

 إليه. ًاجهمّت وركضتعربيت  تركُت. وتّصمصدر ال

 لُةها, له كربالعس ًايف فمه. حماط ونهغلي .يقةأن ًايرتدي ثياب كان

 . همالحم يف ظرّنال قتدّقوخضوع.  امواحرت تقديٍر

 . منالّز منفيما مضى  فديفيف بلو ينااهلل. التق بد, أنا عنآال ـ
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 . طوياًل الحمييف م َقحّد

على  َتّب. روتقدير ّبح ّلإىل صدره, بك ين. أهال بك. عّماهللعبد  ـ

 .هجانهمواست مرافقيه استغراِب سطكتفي و

 معي. تعال ـ

 هناك. اأن أتركه عأستطي . الوعملعربة  لدّي ـ

 .؟تفعل هنا ذاما ـ

 .لجّومت بائٌع أنا. والكتابة القراءَة يعرف مثلي ال رجٌل لوماذا يفع ـ

لنا  هاكّل د. البالًازيرو . سأجعل منَكينْعاتب وتعاْل كراَءشيء و كّل دْع ـ

 .ناآل

 ؟ضىآالن فيما م ىلعدت يا آالن؟ إ هل ـ

 بعد يدنامن  بتذه هاَكلنا. ولن نرت ها. إّنهاّلملكنا هذه البالد ك دلق ـ

من يقطنها,  مهّمًا يس. لنابيِد سقط, ه, كّلرقلّشإىل حصن ا نظْرا. يومال

 .ناأنهاِريف  اجمرى سواقيه أن يصّب هّم, املنّيوأو مسيح نلمومس

 .حسرًة عييّنمن  موعالّد ترقرقِت

 ومسَع وأكَل َبجلس معي, شر ذياّل ذلك لسَت, راد, منآال ـ

 أليسإليك.  ك. عاد جلُدبورةالّص لوديعةا لوفديفب مدينِة بَناجلوكوف. لست 

 كذلك؟

 أّن , بيَداريخالّت كمنذ ذل وقعييف م ينإّن. ّيإل َديعو ىجلدي حّت ْرأغّيمل  ـ

 شأٍن صاحَب ستكونمعي  ال. تعفِيبالّن تظاهَرأأن  علّي مْتّتح رورَةالّض

 والكتابة لقراءةا ّم, بالقرب من مكتيب. ال يهًايروز نعالية. ستكو مكانًةو

 .دالبال هذهيف 
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 يف نظرك؟ هّمي اذاوم ـ

 .تناحلاجا اّموالّت الكامل اخلضوع ـ

اليت  اولةّطال تلكجوكوف. ل ِء, لغناد, مراالن, آليكإل شتقتا ـ

 , أنا وأنت.ننوالّس اماألّي رِتتغّي م. اهلل, كعتنامج

. اًل. كن عاقيمع اَلوتع وراءك شيٍء كّل رِما. منّزال طبِع نم هذا ـ

 .لكبريةا لبالدا ذهيف ه أٌنلك ش سيكون

 وارعلّشا يف َياجلر متهنأ. وشَفواحلر رةالّذو بطاطاال أبيُع سأبقى ـ

 أحّبوجسدي.  وحيعلى ر قبُضت قةّيلّضا ماكن. األيمكان هذا. والوجع

 ىلإ تّدمت وهي ميلةاجل ديهم, عحكهم, أياسلّنا نعيو يف عب, الّلةّياحلّر

 .تعيشو وتأكل رتي, تشواكهوالف ضاِراخل

. ريالكث كبري. سأمنحَك وحّب ٌةقليب موّد يف. لك اًلمغّف نال تك ـ

 كافَأُت نأ وجيب,اماألّيمن  ًايوم ينالكثري. خدمت تستحّق رجٌل! أنت طلْبا

 عليه.

, إىل وطين حيَلّرال د. أريوصاليأ يف احلنُن . لقد دّبآالن يا فرسأسا ـ

من عمري  منأخذ الّز دوأبي. لق يأّم, وأغنامي غريةالّص رييتإىل ق ,دفعم أّم

 . رابالّس إال ينومل تعِط ليبق كّلأحببتها من  ليتا الديف هذه الب ثريًاك

 أكادكثرية يف ذاكرتنا وعقولنا.  اَءأشي رْتغّي نُن. الّستذهْب ال ـ

, عقلك كجلّد لْت. بّدًاثريك رتك, املدن, غّياستانبولنة, املدي ّنإأقول 

 . مل تزْرهلباألمر الّس سلي الوراء إىل العودة. تدرَيأن  ندو رتغّي. أنت تكوروَح

 ولئكأ من كائٍن أّي بَقي مل أكيدّت. بالنةمن ثالثن س أكثر منذ عيعتَك
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 راهَموالّد هَرااجلو ليكع أغدُقوس هنا بَقا. حلياةقيد ا علىتعرفهم  لذينا

 .ءشي كّلملكنا  د. لقررلّدوا

 هاكّل ومَةاحلك شاهدوا. وقالّس ِلأه ذهوِل وسَط عربيت ىلإ عدُت

 .قبْلأ ومل ,يوّد تطلُب, يأمام

 من بعيد: ًاصارخ نازلي صوُت جاء

 ؟مل تقبْل اذامل ـ

. العليل اهلواء, ولطلِقا للفضاء. ولللّش, ور, للُبراخلابو ىلالعودة إ أريد ـ

, الكثري ِعتصّن. وارعلّشا يف الفارهةوالعربات  خليولا وِثر من ُتسئم

 شيء. ال األخضر ِهئما ِنللو اشتقُتاحلياة.  وعاتياِت منالّز باِتلتقّل همخضوِع

 َناختِز لقد.هعلى عفاف متوَت أن تشتاُق عظامي. بيعةالّط قرَب عيَشال اوييس

 ا. هذرأيتهااليت  املشاهِد نم عظامي كليأ هر. القبالعجز حساٌسإ اخلييف د

 اجلبِل من القربب ميلةاجل ديةقلب البا يف ومالّنإال  دهالقلق الذي أعيشه ال يبّد

 .لعزيز, عبد اعالودي

 .ًاكثري لُتتبّد لقد ـ

 :سفاركي سألين

 كيف؟ ـ

 نم رٌةعاب كلمة. ائالتأصدقاء أو ع قةبرف سةنكون يف جل أحيانًا ـ

إىل  وحبورًا ًاحفر شّدمن احلالة األ ويتبلبُل ينقلُب قليع جتعلاحلضور 

 صراخي, نزقي. قلقي, وععي ينازل ْل. مل حتتميوفأمام الّض كاءالب

أو  نقٍد أّي يكن يف مقدوري أن أقبَل ملوجهها.  يف ٍةوغري مناسب ناسبٍةمب

الكائن  كذل منداخلي  يف طرٌيخ ٌلحتّو جرىلي.  الحظٍةُم ِةأّي توجيِه
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 عرُب. أفالعن منتهى, يف محمّط ما أنا عليه. إنين إنساٌن إىل قّيالبسيط, الّن

 لي.  الحظًةُم َهأن يوّج حاوُلُيمن 

 محلين من مكاني ووععين يف مكاٍن الذي منالّز لُط, غطيغل هإّن

ونازلي,  أنا نا, أصحبعاشرةامُل للطو نتيجًة. خرىأ آخر وشروٍط مٍنوز آخَر

 انتك حظاتالّل. أمجل موأطفاهل هاِجوسيلفا وز لةلعائ يمّينمح صدقاَءأ

 ونضع, اولةالّط وأ األرضعلى  ناأنفَس رش, ونفرنلتقي ونسه اكّن ندماع

 اجلديدة ةوسيقّيامل بداعاِتاإل وأ اجلديدةاألغاني  ونسمع, قوالعر اتاملاز

 ,األصناج ىعل يدّق ها, وزوجزفانيع هاوأّم ها, والديتغّن فا. سيلةالعائل هلذه

 .ككورٍس ائهمور دونرّدي وأطفاهلم

حتمي  ال ة. واخليمةبالغرب شعرُت. حيلّرلل هاَبثي يزّف النهاُر وبدأ

 انعن مك حبَثأل اخلروَج رتقّر. لكاسرةا الوحوِشمن الربد و يعلوع

 ليتا البسيطِة تِعامل مجيَعو ,على جسدي َةواخليم َءالفرا عُت. وعيينيأو

. وال ملعتوه, كاكاجملنون مشيت. ائهّتال الفضاءيف  وهأت وسرُت ,حبوزتي

. الغريبة نةيف هذه الّس لغاعبةا ياحوالّر ملطرا وابِل وحتتشيء.   لىألوي ع

 :لت. قؤيةالّرمينع  ُشبوالغ ًاكنت مضطرب

  ؟قدماي. ني. وإىل أين ستأخذ؟أفعل ماذايا إهلي  ـ

 ىلإ ستنُدالذي ي املكاَن تركُت ينألّن اقيتعلى مح ينفس لومأ ورحُت

 : ةتربيرّي ٍةيف صيغ لتق ّمث ,خورالّص

 . تشّتامُل عن االنزياِح ًاخطر يقّلال  اكالبقاء هن ـ

 تتصارع جارحٍة ٍرنسو ومِةحتت ك وقَع رتعٍشُم ٍركعصفو وأصبحُت

الكلمات  عاعِت. الغربمن  رقوال أعرف الّش ,وتابعت. عليه لالنقضاِض
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والبادية  اهلل عضها. وملُتمتييز األبعاد عن ب تطيعأس أعْد مل. لسانيمن فمي و

 اأن ليتاملصيبة ا هذه وعلىلي.  بِصُن يالذ على هذا الفّخ بيعةوالّط والغنَم

 بعدالغامر بال لفضاءيف هذا ا أصرخو توُهوأ ذيأه حُتر يمّن رادٍةإ دونفيها. و

 وتهّز وتربد ُدترع ثّم ,ماَءلّسا ُقالرب ّقواألخرى يش لفينِةعن بعضه. وبن ا

 قلت:  ينأذكر أّن. واناملك

 دوتتسّي بقائي, ُدتتصّي يتاّل امليتِةعلى هذه  ياةاحل تهاأّي عنةالّلعليك  ـ

 . فاسيأن

 رِببالّص نيوميّد هيغمرني بعطِف احور اخليمن د يداخِل شيٌء َقوتدّف

 تزالما  لكنومرماه. و هراِدُم نهاية بلَغ قدو ,ألخريا زيعاهل يف هاروالّن واألمل.

 بعد.  نْمتمل  ابقاي بهقل يف

 وال,  وينّط يقفزهائج.  مجٍل ثَلم جريُتو الوقت, رداِءب ًاقمتعّل وبقيُت

تهتّز  ريواألمحال فوق ظه األثقالأمشي أو أركض. و كنت نإ أعرف

 وبانِت ,غيمال وانقشَع املطر, َفتوّق ماٍت, وبدون مقّدوفجأًة. معي وترقُص

 أو ,ةمّر َلّوأل هاوكأّني أرا ًافرح ليهاإ نظرُت. مسالّشوعحكت  ,ماءالّس

 ين. وإّنجاهاتّتالا ُتّيعع ينوقتها أن . علمُت, مغناٌجلعوٌب امرأٌة هاكأّن

تقرتب من  مسلّشا أّن علمت. ورقّشحنو ال رِيمن الّس داًلب ًابغر جهُتّتا

 . جاهالّتا سعك مشيُت ينوأّن ,لغروبا

 يرشدي. أمش قُدأكاد أف ينإّن. وّيعل لطختت ألموُرا وبدأِت ,ومشيُت

 متهاتعّل يتاّل ةرآنّيالق من اآلياِت الكثرَي أنشدُت. مجٍر على كومِة ينأّنك

 تركُت ينألّن يتنفسي على محاق أللوَم عدُت . ثّمةاإللزامّي ةاخلدم أثناَء

 . نةمن الّس ازجالّطالوقت  هذا مثليف  اجلبَلو يعةالّض
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 : قلت

 تصرخو باألزرق, ماُءالّس نوتتلّو, بيعالّر ضَجين أن نتظرُتا ينأّنلو  ـ

 شيٍء كّل نم غمالّرب ًامعاز . وبقيُتولبعضهمالي  ًاعون فتكونا ,مسالّش

. الوجودّي ِتشّتلّتمن هذا ا ًاخائف. فاصليم هّدي عُبّتاملشي. وال تابعِةعلى ُم

 هذا يف سرةالكا القطعاُن هامجين. أخاف أن تًاثريك تفُتوال نظريب رُحأس

 معدِهيف م سائغًة ًةلقم أكوَنأن  بيعّيوالّط دِل. فمن العرلكاساملكان ا

 . ائعةاجل

. جلائعةا األرضعلى هذه  راببقايا الّس كُثمتإىل حيث  مشيأ وبقيُت

 لي: قولي داخلّي وصوٌت

 اكُباملر . مكثِتبعضه على فقاأل نقساِما. على أطراف مسائنا وناه ـ

 . بقيناو ,قدراهما إىل أمضو ثّم رواوبّش سُلالّر ىغّنو ,األمنياتو

. وال ريقمالمح الّط لرسِم أو حدوٍد يٍةنها خطاي بدوِن دُتومد تابعت ثّم

وصوتي يضيع حتت  ,صرخوأ لأتأّم بقيُت. ودّدحم زمٍنأو  مع قدٍر هدنة

 : قلت. يحّرال عربات

 . عبثًا أموت نأ قدارسخرية األ من

 وزعقُت ,انيف احلسبيكن  ملما  رأيُت. ملعاٍنو من ملمٍح بأقرت ورحُت

 . سينف له ْتهتّزا. اٍذّخأ بصوٍت

 . هايةالّن ها! إّنوكر ذئاٍب ـ

 تفّت. اليواّسالقاسي على ح حلالا من وقِع ًاربستغ, ُمًاتمبهو وقفُت

 : لنفسي لت. قجاهاتالّتا كّل يف ًامذعور
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بها ليلتك يا  ضي, ومتوتبيت بها, ضيأخرى مت راٌتوهل لديك خيا ـ

 . هللعبد ا

أثر  وال معزوٌل. املكان ًاشيئ ومل أَر ,لتفاَتاال ُت. أكثرًاتوق ْععّيأ ومل

 . علّي رّد آخَر ًاوتص أّن يد. بتهأو ترَك تههجَر ما. رّباملكان اهذ يف ذئاِبلل

 . الفناء أواملوت  يف حالِة إال ارهاأوك ترتكال  لذئابا ـ

 لتفّت. واشجرة يف بقايا جذِع اَروأشعلت الّن عارم, ذهوٌل كينومتّل

 . ورحُتحيللّربا ًاانالكون. إيذ وامحراَر مِسالّش إال غروَب أملْحومل  ,حولي

 ًاسوممر ,خرآ ًاملعا أيُت. ورحرُجيتد حجٌر ينكأّن لوكِرا اخِلد يف أهبط

 ملتنطق. و وأ جسأو ته متتكّل األوكاَر . وكأّنأمامي ًاممتّد, واِدبالّس

 العامل هلذا الغرائيّب شهدامل اهذ ثَلأرى م ٍةمّر ل. وألّوهتحِتف لعلّو ماٌء هيدخل

 . ائيّبالغر

 . فوَصُي ال.,ًارمعا انفرحي ك أّن . بيّدًايئأقل ش مل

 ثّم ,جُساهلوا تتقاذفينو ,.وكثيفّة ثقيلًة ؤيةالّر كانِت دخلُت عندما

 وأعدُت اهلواء, نم ًاقسط أخذُت. َستنّفأل كما دخلت, روإىل الّن خرجت

 داخِلإىل  مينتتقّدهي اليت  رتيؤّخم بحْت. وأصسديج أدرُت أنبعد  َةّرالَك

بعضي  لىع رُت. تكّوانمن املك ًاجزء أصبحُت ًارويد ًا. ورويدلوكِرا

 ْعأع مل. وألرضا طنيف با أصدقاَء رابوالّتأنا  ألصبَح نفسيعلى  وانطويُت

 ,سيوأنفاوروحي  سديج ستحتوي اليت ألبعاَدوا ساِتاملقا أحسُب رحُت ًاقتو

 لىع فّواجمل لكهِف, اوكرهنا, يف هذا ال لليلةهذه ا م. وقلت سأناوحتميين

 .  امّشأهلنا يف ال يقولكما  حربا باحالّص ويف. حٍمر شكِل
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 اَءوالفر عيتأمت وععُت ّتجاهاتاال كّل يف االلتفاَت أكثرُتأن  بعد

إىل  دٌةومشد هاّلك ي. حواّسًا, ويقظتمبالّص ًامنتشي ,رمدخل الوك على

 ًاغمتمّر ,ًامرغم , مكاني حبذٍراملكانيف  ت.  وبقيمكانمكان وال  كّل

 قاٍس كٌر. ومالوالّر خوِربالّص حملارُةا غمثلما تتمّر طوبةّروال األرضو رابلّتبا

 .ئابالّذ عيوِن مثُل ٌقوعمي وصلٌب

احلزين,  تقالّيالرب لونهاب زعقْت, وكاملةال ستدارتهاا مُسالّش وأخذِت

 .انطفأت, بقايا ظالهلا علينا. نامت, ثّم عْتووّز

 قادٍم, مّرو قاٍس ٍءعوا َتصو مسعُت ىحّت, فيه باالستقرار هممُت نإ ما

, ذنيأ ْتتفت. وأينما المحٍةمن ر أو وازٍع ٍعوَردون  لباديةا أركاَن هّزي .من بعيد

وكائنات  الُبوثع اٌعوعب . ذئاٌبضهاببع صواُتاأل اختلطْت. العواء سمعت

 . أخرى

 .سرعٍةقليب ب إىل اخلوفو عُبالّر لوتسّل

 :فسيلن قلت

 وعلّي. يل ليس ًامكانواغتصبت  ,أرعي ستلي ًاأرع تللُتلقد اح ـ

 أّي وسعي فعُل يف ْد. ومل يعليأَج ظاريف انت القرفصاَء جلسُت. تائجلّنا ُلحتّم

 نفسي: ثت. حّدشيٍء

 ال . وحصاٍرحمكٍم فّخت يف . أناهلليا عبد  هايةلّنا هاإّن. مراأل انتهى ـ

 . فقةلّشوا محةلّر. ومطاردة عدمية اوُمغزىبن غاٍز  صراٍعو فيه, لبَس

يعتدي على من.  ومنعليه.  ىاملعتَد ومن يعتِدأعرف من امُل أعْد ومل

 البكر.  بيعةلّطا ههذ يف دواَراأل تبادلنا ناوكأّن
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. ًافرنمست قيُتببيدي, و َراخلنج ووععُت زُت, وأرجف. حتّفأهلُث كنُت

 بلق اجلبته ,ارأحج عَةببض َءالفرا سندُتأ. وجرةالّش ُعذاليد األخرى ج ويف

 كافئٍةمت غرُي عركَةامل أّن, ًاد, متأّكحكامإاملكان ب ُتوأغلق ,خوليد

 نفسي: ًاثّدحم قلت. اييساملق كّلب

 آخر.  خياٌر هناكيكن  مل

ومل  ,عيف املوع سُةامالّد لمةّظال تحّلكخلد.  ًافصمقر قدري انتظرُت

 ظاتحل خالَل. طوياًل وقتال يطِل وتهبط. ومْل لوتع أنفاسي. ًائشي قشعأ أعْد

 اقتحامهدخوله أو  ريدت مئاٌت ماّبور ,ئابعشرات الذ الوكِر ببا لىع ْتلتّما

 طرافاأل علىفوقي. و يعهامج انتعواء. وك فوقعواًء  ضاءالف ومألِت

وتنخفض بن الفينة  واتهاأص علووت ,يوصف ال حبقٍد تعوي واجلوانب

ومل  ,امع بعضه شرسٍة يف معركٍة دخلْت تهديد. ثّم اخهاصر ويف ,األخرىو

 بوعشرات األيدي واملخال أين يذهب, وإىل. وتّصال مصدَرو نوَع رفأع أعْد

 . نتزاعها يدتر راءالف إىل تّدمت

 لنفسي: قلت

 هاقسُم هإّن. رةساآل هروُح, لكونا إلِه ُت, صوضاألر قاُعإي هإّن ـ

 . أعماقهايف  ملركونا قيقّياحل

الوكر,  طوس من علّي نزَل رخٌو شيٌءداخل الوكر.  ًارابض وبقيت

 شعرُت ىّتح ظاتحل إال يه ما. ويفوق سريها طَّخ حتّط اخنٌةس تراٍب اتذّر

 وجهي. قلت: نيقرتب م ٍبمبخل

 ناآل ت. أنكنفَس ْزاليوم يا عبد اهلل. جّه بعد فّروصل الذئب إليك. ال م ـ

 . بهاائذل بيعةلّطا مهتقّد طريٌّ ٌمحل
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يد.  يف ًا, ويدبيف خمل ًا, خملبًادجّي مسكته, هيد يف ييد وععُت

 خمتلفن  دينجل يف ذئبن

يف اخلنجر.  الذئب يُد ت. أصبحهيده, ودفعت يف راخلنج َسرأ أدخلُت ثّم

 ,مكاني يفبقيت .  عواء لىع  عواًء ءالفضا مألو ,غاثاتهاست صوُت زدادا

 تهابّث اليت رعبةامُل تاألصوا تدور كالبندول حوَل وأذني ,ينّفيل اخلوفو

 ةئّيالبدا الغرائَز ْتقظيأ وكرال هشاشُة. وحةاملفت اجلزيرةبراري  الذئاب يف

كموج البحر.  يأتييذهب و راح. وقصوالّر جمّوعقلي للّت ْتودفع ,كيانييف 

 ناعٌةق خلي. ويستجدي. ويف داوح. وينخرعلوعي. يص يف رييس العواء يروهد

. العدمو فناءبال ٌسإحسا ويغمرني ةيف عروقي بقّو فحيط مّدانتهى. وال األمَر أّن

 قلت:

 احلرب ال رمحة أو شفقة فيها. هاإّن ـ

 ازجلّطا مّدرائحة ال مّشْتعندما  يمّن يلللّن شهاتعّط وزاد فمي. جّف

 فات, قد ةانبّياحلسابات اجل وقِت اَنوأ أّن . شعرُتروحةاجمل يمن يد ملنبعثا

 ًاأرع اغتصبُت ينّن. ألارتكبتهالذي  اخلطأ نمث فِعود للموت يتّدواستع

 لي.  يستل

 :قلت

 الذئاب! يدخل وكَر عاقٌل كهنا له ـ

 وقف سرتخائهوا يللّلمع هبوط ا اهلدوُء اغموتن .دومخ مُتالّص التوى ثّم

 يعن عيِن تعمل بداًل أذني. يعلى بعض ًارمكّو, وكريف ال بقيُت. ديةالبا ظهِر

 رارةحب . شعرُتمنمن الّز إىل حٍن طوياًل . انتظرُتمسالّش عوُء انبلَج أنإىل 

 . مشمُتلذئابا وِدوج افَةخم شديد ذٍرحب الفراَء ت. أزحوالوجود مِسالّش
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 دّجمت مُسّش. الملطرمباء ا لةاملبّل ةاحلنون ربةالّت ورائحة ,املنعش اهلواء رائحَة

 ًادقّي, ماملأسوَر الذئَب أيُت. رعلى مهٍل جُت. خرعياًء هاؤومتل اةاحلي

. قتن, رشينمجيلت ناه. كانت عيوءبهد إليه نظرجبانبه, أ وقفُت. اخلنجرب

. هل أقتله؟ همبا سأفعل رُتّك. فطوياًل لتهتأّم. فيهما للذّل ملمٍح أّي قرأأمل 

. ًا, حائردًا. كنت مرتّديقتلينس تركته. وإن األسري أقتَل أن هامِةالّش نم يسل

 بُتوسح ,من اخلارج يتهّط, وغه, وجلست فينيةثا ًةمّر الوكَر ُتدخل

كان ينزف  هأّن بيَد, ناملكا فِم وقف قفو ه. شعرت إّنديهي بنخنجري من 

 تنفسي ومحل سحبُت ّمث ,يّنعن عي غابأن  ىلإ تظرته. انجيعر مضى ثّم

 .ويلةط مسافًة لباجلما ضاء املشّعيف هذا الف شيُتوم أمتعيت

 ظهر على مفروشة البدِو العرِب يُم. خعانبئر رج ريِةإىل ق وصلُت

 .مالوِج أغناٌم, البادية

 يتواحلبور عندما رأ عادةلّسبا متألْتاروحي  أّن , بيَدًاجّد ًامتعب كنت

 اخلصوف الغنم د من مصنوعٍة صوٍف ادةسّج فوق ًاجالس ارةالبّك قبيلة شيَخ

 يخّشال من إشارًة أّن َد, بييمّن يَلالّن تريد, تنبح تخرج الكالب. ةاخليم

, وراح منه لقرببا وأجلسين بي, ًارّحبم وقف, لبابا لمدخ عند. تهاوقفأ

من  طلب. رًا, متوّتًا, قلقًاخائف آنيمن خاطري عندما ر ئويهّد اسيينيو

 ّممن أ ينلم أّنعندما ع لفرُحغمره ا .واملاء لي عامالّط عائلته إعداَد

من  لكثرُيا جاء. وأكلت, وُتبيته. من يف هااليت تلت لةواللي الليلة.سهرنا دفعم

 بإلقاء وأجاَد, ى, وغّنبابةالّر على همأحُد وعزف معنا, وسهرواالعرب 

, نائمة اشيةامل حولنا. وهامةوالكرم والّش يدالّص عن, عرلّشقصائد ا
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 دٍةحمّد ظة. ويف حلعن الغّد ناثحتّداملكان.  حترس, زةمتحّف بوالكال

 جمنونة. رٌةفك بالي يف أْتطر

اخلابور أو  جاهباّت تنحدرونس م, أناه بيِعالّر ةقّيستمكثون ب هل ـ

 ت؟الفرا

 جبالٍءأرى  كنت. كّف على ًاكّف شّد. احدةو بكلمٍة يُخالّش ينبْس مل

 :سينف ثأحّدإليه و عليه. أنظُر ًاديبا االنفعاَل

 وأ له سيءُي ًاشيئ قلت هل, ملاذا؟ ؤالمن الّس مصعوٌق جَلّرال يبدو أّن ـ

 طره؟يف خا ًانائم ًاندفي ًازنح عتحّرهل  قبيلة؟لل

. رأيت فتهيف مضا جالالّر مح, مالهيف مالحم ًاقّد, حماًلطوي انتظرت

 .عوفز ستغراٍبعيون بعضهم با يف ظرون, وامجة. ينصامتًة الوجوَه

 :يخّشال ل, قادبرتّد

 . أخي بناإىل اخلابور يا  هابّذبال حَكال أنص ـ

 ًاحائر . بقيُتًايئش مل أفهْم اعةالّسشديد, فإىل تلك  بانفعاٍل أصبُت

 .للبادية واسعال دىيف امل ُقأحّد

 :وأعاف

 .بوريطفو فوق أرض اخلا نيعالّش املوت

 ملوت؟با راخلابو لوما هو دخ ـ

 وجوديل َهانتب هوكأّن بعينيه, وشخَص, صوبي, جأةف يخّشال التفَت

 :قال, مسعته, بالكاد ًايئش قان, تنطترجتفان فتاه. كانت شةمّر لألّو

 واروجب افعف على .عبمر أخي, ال تذهب. هناك شيٌء بنايا  ـ

 فوق ختتزُن رض. تلك األغارالّص األطفال ُرشع له , ما يشيُبخلابورا
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 ,العذراء ضاألر ههذ. امعن بَقا. ًاعظيم ًا. سّرًايبره ًاسّر اجوفه يف, وصدرها

, اهن بَقا سولوالّر اهلل حبّق .تملمك ولوٌدغريب. م ولوٌدم فهايف جو يقبُع

 .لقعن هذا الّط ًابعيد كن.معنا

 نفسي: ًاث. قلت حمّدوتًامبه وقفُت

 رعنا؟يف أ مريُم عذراءال ليف جوفها؟ ه مكتمٌل عذراء؟ مولوٌد أرٌض ـ

 يخّشال غريبة؟ أو أّن أحجيٍة أمام ينأّن أمعلم؟ أم حيدث؟ هل أنا يف حلٍم اماذ

  ون؟جن مسِّ أوداخله  يف وٍسهل مارّب مات؟من توّه فسهيف ن امب يهجُس

 :ألسئلةا نم املزيد عأع ورحُت األمَر بُتقّل ثّم

 من لها؟حّب الذي من ؟هل هو اخلابور, الغيم ؟العذراء شرَف خلّط من

 قطَف ذياّل عبانالّث وهاألرض؟ من  فيف جو ًاقابع ًاينجن محهاأودع يف ر

 بور؟اخلا ر, ونهماءوالّساألرض  شرَف خوأكلها؟ ولّط لوِداخل احَةّفت

 :هاجٌس صوٌت جاء

 .عذريتهااألرض و شرُف َسّنُدبيننا.  ارحاهل ْتّطح عنةالّل ـ

 , قلت:قةبالّث ًاونمشح كنت

 .طاهرة ناأرع ـ

 :يبجت أن قبل األرض دتترّد

 .ذكر أّي ينّسمي مل ـ

 :اهلاجس وتالّص

 تكذب. هاإّن ـ

 :قلت

 .تكذب ال رضاأل ـ
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 , قال:ةعلى حن غّر لينصت للحديث. تدّخ يخالّش كان

 كعجنت قلب احلرَب أخي. أعرف أّن بَنا يا ًاجزاف لكالَما ترميال  ـ

 :عافأ . ثّمايف جوفه ماذا خيتزُن تدرك األرَض أّن , بيَدقلكوع

 ل؟اعو, واألنولتكن يف البلقان, استانب أمل

 :لت, قظريلّنا منقطِع حبماٍس

 األرَض أّن بيَد, تهاوشّد هااحلياة بقسوِت كُتهناك, وعر كنُت ـ

 .ًاائمد طاهرٌة

 . بتكذ هاإّن, لك قلت ـ

 اليقن؟من أين لك هذا  ـ

 منعلى طرح املزيد  قوىال أ نفعاًل, مًاققل ةاملّد هذه خالل ًااقفو بقيت

. تنالكسري يه. عينحلنونةا جههو يِع, تقاطيخالّش وجه. أنظر يف األسئلة

 .ًاسّر تزنانخي واألرَض َقاألف أّن ًاتيّقنم

 األوالد: أّم ستدعيأ, سأقواليب كتشّك َكّنوأل ـ

 , تعالي.دحمّم أّم

 :عترّفو ياٍءوح خبجٍل

 .ًاجاء سفاح احلمُل .يا ولدي, األرض منتفخة عمن ـ

 مستحيل؟ ـ

 :ًاشديد ًاغضب األرُض غضبت

 اريخ؟الّت رانتزّو ملاذا .أخوّي ٍطره َحنكا كان ـ

 :يخالّش رّد

 .شيء أّي ْرّونزمل  ـ
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 , قالت:ملوأ مبرارٍة

 عرٌبو أتراٌكو ننسّيووفر أملاُن. العاملبقاع  كّل من عليَّ قواتدّف ـ

 رتفاِعا حلظِة نعلى مقربة م واكان ., روس, وأكرادنكليزوإ مريكانأو

. رأوا, وراقبوا, كيف يءش بأّي يدلوا مل. ماءالّس ِةقّب إىل هاوصعوِد مسالّش

, وجلسوا فيه الةيف الف ًادمعب بنوا, ثّم. ستديريو كربي, بطين نتفُخي

 يرصدون اجلنن.

 شديد, قلت: بغضٍب

 جل؟ر أّي ِكّسمل مي هتقولن أّن كنِت ـ

 .لفضيحةا من فًةخائ نتك ـ

 .ذلك أرىال  ـ

 ؟. قيقةاحل يفلماذا أخف ليمح رأى  جلميعما دام ا ـ

 هي, ومواربًةإىل زوجته  ظُرين يَخلّشا . رأيُتكانييف م ًارّممس بقيُت

 .غامضة بكلماٍت مساناويته ,ظَرختتلس الّن ابدوره

 الفحشاء؟ رتكبامن  ـ

 هاسماِتوق ينيهاع يف زُناحل . باَنوعهايف موع متايلت

 عربو راكوأت نسين, أملان وفرأخويرهط  نكاحقلت,  كما ـ

 . أكراد, وروس, نكليزإو مريكانأو

 دوال أري ,رفأرى وأع نأ يُتصّرأ دفق ةاحلكاي يَقرفضت تصد وألني

 كلمات. َدجمّر أن أمسع

  ؟خوّيأ هٍطر من نكاِح احلمُل يكوَن ىحّت ماذا فعلِت ـ

 . ءال شي ـ
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 لود؟املو ُبينَسومرارة. ملن س ًافجور كاحالّن عأنوا أشّد هأّن تعلمن هل ـ

 .ّبلأل ـ

 ؟لألّب ـ

 املناسبة: اللحظةيف  يخالّش لتدّخ

, صبعهإب ار, وأشوداءالّس يمةاخل جانب إىل الواقَف احلماَرذلك  خْذ ـ

 .كالميمن  ٍنمتيّق رُيغ َكأّن الواعح نرحلتك. م يف

 حلقيقةا أّن , بيَدًاسّر يبقيا األمَر أنحياوالن  ,ائفنخ كانا

 منغريب.  سرٌّ ه. إّنباءآ ةله عّد ومولوٌد ٌلَبح هناك. اطعةلّسا مسكالّش

 .منناز يف هأن نعرف مبكاٍن عوبةالّص

إليهم. مل  لتفّتا ماراحل هرعلى ظ ركبأن أ ل. قبفرللّس سينف أُتهّي

 .يخوالغنم وفتيات الّش مالاجل ُضوبع اخليُم إال ديةالبا يفبقي  دق كني

ن م موُعالّد ترقرقِت. دوارو غثياٌن ابها. أصقللّثا تاألرض حت مادِت

 .خجاًل هارأَس عينيها وطأطأْت

 :هلا قلت

 وملاذا اخلجل؟ ـ

 .خافٍت بصوٍت

والكآبة  وسمن الكاب يكن األمر بيدي. شيٌء مل قين؟ستصّد هل ـ

 فوقي. رزَح

 .وّيرهط أخ كاح, نلنتقو ـ

 . ًااسي. كان األمر قيفوق دواّد. متحدةوا ًا, يدًامع جاؤوا ـ
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 رمباتالّط يِةقر حنو ًاجهمّت وسرُت تهوزوجته وبنا يَخالّش عُتوّد

 . قلت:الفوقاني

 منمعي  ىبّقت ماوأمحل  ,ةالعربّي نابن عشائر اكهن يليتل قضيسأ ـ

. سلوقامل والبيض البلدّي جلنب,اعامالّط من باملزيد دتزّووأ ,وزاد أمتعٍة

 . دادةإىل الّش ميالنالّر ربع ريقيط أكمُلو

, ًاعالي. أرفع رأسي ًاستقّرم سيكالبندول, ال أعرف لنف يدوُر عقلي

فوق األرض أو باطنها.  ريالكب جلنَن, ا, ألرى احلبَلآلخروا احلنبن 

 متيُد رَضاأل أّن . شعرُتؤيةّرال رقعِة َعألوّس ةاّبالّدظهر  فوق أصعُد ًاانوأحي

 . حملُتهاتاجل من كّل احلزُن قين. طّووقيف زَحر فمن اخلو حتيت. شيٌء

غريب,  , خوٍفميقةع لٍةببلب شعرُتحنوي.  جُهّتي ٍةداّب لىع جاًلر على مبعدٍة

 ومحت ٍةغمام لعلى شك سوداَء يمةغ ُت. حملحنويتندفع  ةخفّي ًةقّو كأّن

القادم من  جِلّرال هذامع  لوجٍه ًاهوج ينفس وجدتأعرف كيف  ال. قنافو

 ُتمسح جمنونٍة جرأٍة وبفعِلاألبيض.  بيعّيالّر كالغيم اءبيض هثياُب .بعيد

 األرض. نتفاِخا حوَل لتهومساَء أكثَر منه قرتاَبلنفسي اال

, ال ًادمرتّد يف عييّن قانحتّد ناهعي ت. بقيوحزن مبرارٍة إلّي رينظ وقف

 .داخلهما يف  لفِظ علىيقوى 

 :كالمدفعه لل , يف حماولِةًاعله مشّج قلت

 .ملوعوععن ا ةبسيط كرٌةف لدّي. ريبالغ هاّيقل أ ـ

 :يّنظ ْبخيّي مل

 .نهام رجوخي ضيسري يف األر غزيٌر ٌم. دنزٌفهناك  ـ
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. مهل َحأن أصّر شأ يف ذهين, مل أ تدافعْت, سئلةأ ةعّد اليف احل راودتين

 .لماذا أقو فأعر ال ًاتمشّت يُتبق

 :بوعوح هأفكاَر لغريبا رحط فجأًة

 :وأعاف. هوأرِع باخلابور تلّم فاجعةكارثة,  هناك ـ

  .؟ماءقطرة  كلدي هلعطشان,  ينّنإ ـ

 ه؟ئما نم تشرْب ململاذا  اخلابور؟من  تأِت أمْل ـ

 .راملتخّث مّدبال مملوٌء,أمحُر لونه. دةمصي يف هإّن ـ

 عد؟ب اوماذ ـ

, ًابطيئ عحىأ جريانه. جوفهيف  حالهر حّط مالّدمن  الكثري.. الكثري ـ

حن  ىلإ لباديةا يسري يف عمق أعماِق زالسريه ما  خّط جيري. إّن هأّن بيَد

 .صريةالب قةيف منط تبالفرا التصاقه

. يخالّش واِلألق طابٌقُم هإّنومقتول.  قاتٌل. . دٌماحلريةو واربالّد شعرت

أن يفعلها  . معقوٌلجلماعّيا االغتصاَب, اجلماعّي , القتَلفديفبلو رتتذّك

 :جوابإىل  ؤاَلالّس قلبُت ثانية؟ ثّم ًةمّر ونالعثمانّي

 لم؟نع أن ناكنمي وكيفال؟ ومَل ـ

 بقلٍب, ونظرت إلينا. وهارأَس األرُض رفعِت, صامتنبقينا  ناّنوأل

 :لت, قامكسوٍر

 :وأعافت. نبّذبال دون شعوٍر وقيف رتعوني هم. إّنموجوٌع قليب ـ

 .مبالّد َدعّم, جيب أن ُيمعنه غريبٍة ضيف أر همبقاَء أّن ونعثمانّيال يعتقُد

 :جلتأتأت خب ثّم
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 قفو متَّ همن أّن غمبالّر, حاياالّض ,برياءهؤالء األ دِم نبريئة م أنا ـ

 .جسدي

 الغريب: قال

 ملاذا؟, نا, نسأل أنفَسرىحيا ا. كّنهمِكمل نّت ـ

 , ألكمل:  لُتتدّخ

   بب؟الّس ةملعرف ملدخلالعميقة هي ا سئلةاأل ـ

 ! ةخالقّيأ اٍتتسمي حتَت ْتمّت ذابحامل عظُم. أستغربانُم أنتما ملاذا ـ

 .العارم اخلوفب ناشعر ,فجأًة

 :بسرعة استدركُت

 روّتبالّت مملوٌء قله. عسفةنا عبوٌة اخلهد يفقلق.  ائٌنالقاتل ك ـ

, خغفوته. يصر نم يوقظه, ريبغ هوٌس ه. يساوُرةوداوّيالّسو باعطراالو

 قبِةر ىلإ هاِبللّذ فعه, يده, حيّثثهحيّد, أعماقه من خيرَج أنويريد  يزجمر,

 نتماِءاال َعمزعَز, جيعله رخويص دُريه داخلهما يف  ٌءشي .هايجّزل هِتّيعح

 .حلياةللكون وا

 :الغريب ال, قارةومر حبرقٍة

 .ليس عداًل ذاه ـ

 :ًاريعس هارّد جاء

 . القاتل على ظهري بفضِل يعيُش ن. اإلنساباخلرج حّط ـ

 :ستنتجًة, ُمهاكدِر نع رْتوعّب

 ا؟هن فن, ملا كنتما واققاتلال لوال ـ

 :وقفامل حسمبسرعة أل ُتلتدّخ
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 !ميةاجلر عنتشّر ت. أننطقّيال م هذا أّن َرْيت أال ـ

 األرض. تّدر جبفاٍء

لذلك. هلذا  دوافُعأرجوكم. هناك  واحدة حلظة روافّك .أبدًا, ًاأبد ـ

 مليس هل ملوتى. اتسمع الال ترى و عمىأ كأّن يَد, بموجودٌة اجلرميَة ّنإ ولأق

 هذه على موجوٌدأنت  ,هم. بفضل سيفك, وجّدَكابأ سأل. أمواليتكّل لساٌن

 . ألرضا

 :بعمق, وأردفْت فْتتأّف

 .كوجّد َكبيأ عحايابدم  بَلهذا العامل ُج طهارة

 .رميةج ةأّي قرتْف, مل ياهٌرط لديوا ـ

 , سرتى القتلى الاءاألحي دِميف  دخْلا. حديدبالّتأعنيك أنت وهو,  ال ـ

 قاتل! ُدأوال. أنتم ونحَصوال ُي ونعّدُي

 :هاصوِت َحسرا لَقتط نأ حاولْت

 !القاتلأوالد  األحياء مجيُع

 حنن؟ ـ

 .يعكممج ـ

 :ختصرأ, حاولت أن غريبال وجِه يف نظرُت

 !ىرَجفائدة ُت ال ـ

محاري,  ركبُت. لغربا جاهاّت, وسار برقالّش جاهباّت , وسرُتعتهوّد

 :تيف فمي, قل هُت, ووععيمن عّب اَيالّن أخرجُت. غلة, البتهداّب وركَب

 . هوحزَن دّيالوجو قَلالّث ُفخّفُي ه. إّنةّيلرّبصديق يف ا رُيخ عزُفال ـ
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 كانامل نع بُتغ ,واسرتسلُت واخلصب, بيععن الّر ااًلمّو عزفت

 ًاغبار هدُتاألفق,شا على ييِنع ْت, حّط. فجأًةفضاءال يف قُتوحّل ,مانوالّز

 :فسي. قلت يف نةطرّي ٍءماد رائحَة ومشمُت, ماءالّس عنان إىل تصاعدي

 ؟دواَراأل اوتبادلت اخلابور؟على بادية  فًةعي وفديفمدينة بل ْتحّلهل  ـ

وال أعرف  ,غباٍرو دٍم ائحَةر أشّمو يوأغّن عزُف, أأطول سافًةم مشيُت

ال تتجاوز  همااإحدأمامي.  لوجٍه ًاوجه, تنطفل األمر إىل أن رأيُت مصدَر

 .رةعش امسةيف اخلمن العمر واألخرى  اسعةالّت

 يف نفسي: قلت

 , وحدهما؟ الباديةيف  النتفع ذاما ـ

 واعحة: ةتركّي غٍة, بلبالكالم بريةالك انربْت

. هل املاء نشرِب ملو ,امّيأ ةعّد منذ نأكْل. مل عتان, حنن جائاهعّم ـ

 :افتوأع اعدنا؟تس

ل أثناء حلو وِريف الكهوف واملغا وننام ,الرباري حشائَش نقتاُت اكّن

 .ومنشيالليل. 

 :يهماإل أنظر وأنا, سييف نف قلت

 ملشهد؟هذا ا نم فرادًة, ورابةأكثر غ يٌلتفص اكهن له ـ

 القالع رمن العرق والغبا غريينالّص سديهماجب ُملتصقتن ثيابهما كانت

. ماباديان عليه وفواخل عب. الّتهالوج تار, معّفافيتان, حسٌخمّت رهما. شعهماب

 .الوجعو احلنن وثقِل غربٍةو بكاٍء رائحة ايف عينيهم

على  غريةالّص فلةالّط نهارِتا, حلمارمن على ظهر ا نزَلأن أ قبَل

 .طنهاإىل ب تانمومضم ويداها, يها, على ركبترضاأل
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 رضعلى األ دتهامّد ثّممن املاء.  هلا القليَل مُتبيدي, وقّد سندتهاأ

, ةالكبري إىل التفّت .رعٍةبس هبطوي علوي غرَيلّصا ها. رأيت صدَررتتاحل

 :سألتها

 إىل هنا؟ بك جاء ذيوما ال أنت؟من أين  ـ

 , قالت:فتنوالّشاليدين  ةّص, خاشيرتع هكّل ها, جسُدرقٍةحب بكْت

, من رمن. حنن أرزيبو يتأخ ه. وهذاسمن سيو جئنا, انورم مسيا ـ

 , مجيَعكترااأل اجلنوُد قتَلأن  عدب ,ا. هربنا من ديارنةعثمانّيال لطنةالّس ارعاي

بن  عما يق كّل حرقواو ,واطريالّسو لبلطاتبا اِلواألطف ساءوالّن جالالّر

 .أيديهم

 :موعالّد لخال ومن

. حنن ٍتلك, خادما سنكون زوجاٍت ؟يا عّم نامَيحت نهل تستطيع أ ـ

 حنن. طعامناإو ايتنامح مقابَل اتأمره لن مبا لقياما نستطيع ناأّن , بيَدأطفاٌل

 . نامن يعين لدينايس ول ,متانيتي

 فوقه. وقبل أن أنطَق لقابعا اإلنسانّي, األمل ءالربي وجهها إىل نظرُت

 أمزجتهم, اخطنس انواك .قنافو الٍةخّي جمموعَة حملُت,واحدة بكلمٍة

 ٍبغض حالةوهم يف  ,وجهييف  وجهل ًاه. أصبحوا وجغلّيامل فِتكالّز ةّيسوداو

من على اجلياد  زلوا. نميالنرية الّرق نم فرسٍخ د. حدث هذا على بعاجوهي

 . لناحو واالتّفو

 إلّي نظروا. هماأن أمحَي لةيف حماو ليبمن ق بتهما, وقّرفلتنّطال حضنُت

تغلي يف  ماَءالّد أيُتصوبي. ر حاقدٍة ظراٍتن عونيشّي احواور ,امشئزازب

 قرب عنقي. ووععه هسيَف دهمأح شَقوعروقهم. امت عيونهم
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 .للخونة ايتكمح يعين اذاأنت تعرف م ـ

من  عشرة الثةلّثا ذاُت غريةالّص فديف. عادت فتاة بلوواربالّد شعرُت

 .يبيدها ل ُحتلّو عمرال

 . انقذني. اهعّم ـ

 .آٍه ـ

 أذني يف آلسُرصوتها ا كان

 لبونيمجيعهم. ص تصبوني. اغيكأمام عين ونيعّر ؟ًاشيئ لمل تفع ملاذا ـ

بسرعة,  َعقِط لذيا لِبن ذلك اخلشب الّصم لقاسيِةا اخلشبةعلى تلك  عاريًة

 عليه؟ الغّضجسدي  وععوا ا, عندمًاكنت ساكت ملاذا .عجل لىع لبُجو

أمام  تلواق ,يوأّم اجلميع؟أبي أمام جبثيت وامثل عندما ًاشيئ تفعل مل اذامل

 نم؟كالّص بقيَت ا. ملاذنيكعي

 كلماتها: وأذكر

 وه يب هنما يفعلو أّن ظّنال ت .هرالّد طوال سيالحقك, رَكهو عا  عاري

 .ناتكوب كبزوجت بِلاملستق يف هنسيفعلو هم. سرتى أّنرةعاب ٌةحال

 هلا: قلُت, دوترّد حبسرٍة

 وحيٌد وأناباألوامر.  نمسّلحو همّنأقوياء. إ هم. إّنبنيتايا  أنا ععيٌف ـ

 .اجزوع

 :قالت, ألهرَب ومل تعطين الفرصَة ,هلينمت مل

مل  ملاذا ه؟مل تزْر ذاتدفنه؟ ملا ملاذا مل عراء؟يف ال كفين تركَت ملاذا ـ

أن  ك, كان عليجرى وجيري؟ على األقّل ا, رفضك ملاحلّر يقينَكعن  ْرتعّب
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فوق رأسي  ًة, زهروردًة ضَعأو ت رابالّت اِتذّر تضَنلألرض, حت راعيَكذ تفتح

 .لَكإىل مل ضَيمت أن بلق

 فمي: لِءمب صرخُت

 !إنسان نا. أجزعا اأن ـ

 :يوجه وقف ًاقابع زال, رذاذه ما ييف وجه بصقت

لي أمام  رتنّكجبان, ست كيا خجلي من نفسي, منك. أعرف أّن ـ

 .نفسكاجلنود وأمام 

 :ففتاة بلوفدي الت, قيّنعي يف قتعينيها وحّد رمانو رفعْت

 صدبالّر ِفتكت ال ذنبك, نع ْركّف. تَك. ها الفرصة واتًاشيئ فعْلا ـ

 .اهيا عّم نقذناأ .احلياة باحليلة ن اخلوف وعشِقع عبرِيوالّت, تابةوالك

 . طيعال أست ـ

 . خيانة كلمُة يهماإل نيتشّد. اتنعن الفت ابتعدُت

 , سألت:ذعةال بسخريٍة

 يانة؟خ ؟خونة ماذا يعين ـ

 .باستهزاء األرُض عحكِت

 القطيع. جاهاّت تسري عكَس َكأّن عناهم ـ

 . ديدةش ةبقّو ايهفوأدخله  رتيمؤّخ نم هاَءحذ اجلندّي بقّر

 ن. أكجبوِف شرفَك غيتمّر ن. أالعاهرة بَنا ااخليانة ي معنى هو اهذ ـ

 معنى فلسْف. ال تخائنهذا أنت  فمعنى خائٌن تأن كل لنقو ا. عندمتصمَت

 .ذريا ق انةاخلي
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 طفهمع راَجاستد دُت, أرفوق حنجرتي. حككتها. خبنٍث يدي وععُت

 :موشفقته

 يف رٌيكب مسؤوٌل .مراد عرف. وألطنةلّسيف جيش ا ًاجندّي كنت ـ

املاء.  باِنيطل حنوي تانادمق انتفيحا اتان. فتتانصغري هماإّن, . ثّماحلكومة

, ًاعمنا ًاسهسي بَحأن أص إىل يصوت فضُتخ ثّم ؟مايف سقايته ريلّضا ام

 .كإنسان داخلييف  القابع اجلنَب غدغ, يدذلياًل

 :كبريهم هّن, يبدو أدهمأح قال

 أن تصل؟ يدتر اماذإىل  ـ

 .يّرس ماقيف أع خرَسأ بصوٍت متتمُت

وال  كذا؟ه نمشتعل بقوات ىحّت وقكميغلي يف عر ذيال مهو الّد ما ـ

 جمنونة فعدوا . أّيغارأجساد الّص عن احلياَة زعتمإال إذا ن رتاحواأو ت وادؤته

 َءهذا القي دكمألوال ثونوّر. كيف تولكميف عق خي, تسرتتسكنكم

  ؟ملن بعدكم وهالتمّد غوَةالّرو ملخاَطوا

اللحظة  يف. غريةالّص فلةالّط أَسر قطَع نوداجل حِدمن أ حساٍم بضربِة

 بضع اجلسُد انتفَض. غاءوالّر راِببالّت ًاغ, ممّرتدحرُجي أَسالّر , رأيُتتهاذا

, حاول أن خرآ جنديٌّ مسكها. ريةبالكب نفردواا ثّم. َدإىل أن مخ اتمّر

 الوسخو رقالع ِةّدش نم سدهاجب ًالتصقكان م هاثوَب , بيد أّنرعٍةبس هاَيعّري

سال  .زوجنمم هالفتاة بيد وجلُد وُبالّث بح, فانسلخ. أصةّوبق هشّد. الغبارو

 هاوأنين ,وجعامُل خهاوسط صرا رّيّطال هاجسِد فوَق مدرارًا رّيلّطا هادُم

 . أعماقهامن  نبهقمُلا

 . عنينا, هذا ال يًاجندّي َتكن ـ
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 .أرعَكأسرية  نا, أنقذني, أرجوك أاهّمع ـ

 رَبع يٌلثق شيٌء.ته, إىل املشهد ذاليهاإ , أنظُرًاوامج . بقيُتك حتّرأ مل ـ

 أسير ويلّف ,ينلّفي وارنفسي. عاد الّد متالكأ أعْد مل. وسكنين روحي

 .نهاتدور يف مكا روحٍةكَم

 عِبالّت جةتي, نبسرعٍة صمَت أنإىل  ,تواآلها األننب اخهاصر اختلَط

 لغّضا اعلى جسده وبوا. تناعملهميف  اننمتف جاُل. كان الّرعطشواجلوع وال

 على قادٍر , غرَيبهاعلى األرض جبان عيُت. تدااجلائعة ئابكالّذ بسرعٍة

. أستطْع مل يأّن , بيَدهوأسّديف فمي  اخلراَء عَعأن أ يُتمتّنكلمة.  ةأّيب بِسالّن

 شالوحو .جبالٍء َداملشه قب. أراأسيفوق ر واقٌفمكاني, محاري  يف بقيُت

 . غريةالّص كبَد تنهُش

 :فسين ثحّدوأ أراها

 البشع . الوجُعًا. مصعوقًاأيض علّي جهزواُي ما, رّبهكذا بقىأن أ علّي ـ

 ,احلياة فلةالّط جسُد أن يلفَظ ًا, منتظرانيف املك يرفرُف تللمو نيعوالّش

 . اعنه حلوير

 يديهمأ مسحوا. فواوّقت ,ئدزا إىل ثقٍل ِداجلس َلحتّو اجلندرأى  عندما

 واؤهّن. راب, بالّتلكبريةا ثياِب ببقايا ليلصقوه غريةالّص فلِةالّط دِمب ثةامللّو

 .إلّي التفتوا , ثّماإىل بعضه همصدوَر واعّم بعضهم باملصافحة ثّم

 لست منهم. .òةهنا بسرع من رحْلا. ناّزتستف ال َكدم ةرائح ـ

 ا؟من هم, ومن أن لكالم؟ا اذماذا يعين ه ـ

املسافة  أّن شعرُت ندما. عيةفوق الباد رارةاحل شديدَة مُسّشال كانت

وليد,  أنوح كطفٍل ورحُت األرضعلى  سينف ُت. ألقينداجل بنو بيين حتوُل
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. ايةاحلك ما أدري ال. وفلتنالّط ايةعن مح ًاعاجز بقيُت ينأّن فسين ًاحمتقر

 ااًلأطف وا, ملاذا قتلؤالالّس أّن بيَد .ةالعثمانّي ولِةلّدجنود ا ؤالءه أّن شّك ال

 وقف ألقدارهممل يرتكوهم  ذاملا الرباري؟يف  وجوههمعلى  منهائ ,ًاصغار

 غار؟ص أطفاٍلما الغاية من قتل  ديد؟ج نم لهمتشّك, العذبة اريالرب هذه

 . نقاذهمإ مل أستطْع ينألّن ععفيعجزي, من  نم بكيُت

 .يف املكان , راسٌخواعح صوٌت اءج .كانامل اهتّز

 .أو عمرٌي ٌفشر يهلد س. ليأحقُرأو  حقرٌي ااإلنسان إّم ـ

 :نقبضمُلا لباديةا ِهعلى تقاسيم وج قناٌع نسدُل, يمُتّصال مخيّي

 مغريَك لونحتّم مضيتم كمأّن بيَدوبريئة,  طاهرٌة يلكم أّن قلُت ـ

 .مقذارتك ريرَةج

 تاتنالف انامالوراء. جث إىل التفَت نوى أأق اليف مكاني  ًارّممس بقيت

 يفعُل اإلنسان أّن ًاقن. متيوقناف مّوحت بدأْت باٌنغر ة. مّثاألرضعلى  انمرمّي

 العليا. واملثل بلالّن اتراي حتت ٍءشي كّل

 ماءالّس ِةلرمح هما, تركتماأن أدفنه ُداجلن يقبِل كاألثول. مل سرُت

 يف ذهين, يقول: ةلوحة ثقيل مُنلّزا ء. جالغربانوا

. ملاذا ياةواحل تاألشياء, املو عنىعن م يٍثحث ٍثحب يف متضي؟ ينأ ىلإ ـ

, ةلّذ كذل ءهل ورا ه؟آله أن ر سبقي ملال يعرفه, و خَرآ ًاإنسانيقتل اإلنسان 

 .هكّل منلّزا تالِكام يفعارمة  غبٌةشهوة, ر

 تحّطاألمل ل كرةذا ادْت. وعقدمّي مخصرأسي إىل أ نم رجفأ كنت

 . طلقللُم وفخذي, إىل ذلك احلنن اكرتيذ وفج يف هلارحا

 نفسي: ًاثّدحم لتق .ملطرةمن ا ملاءبعض ا شربُت
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ماذا  لقادم؟ا مينوز نفسيمع  تصاحُلأوكيف س ؟تسكنين روٍح أّي ـ

هل  ذاته؟ واملكان اتهذ حلنيف ا القتيلالقاتل و ,منلّزا عجيم ملاذاو ؟حيدث

 ّنأ أمبريء؟ هل املكان بريء؟  منالّز هلرارها؟ وتك ملأساِةالستمرار ا ذلك

 !ما ال يستمّر الستمراِر طأتوا كليهما

 سرعٍةب فلاألس إىل ااألعلى وأنزهلم ىلإ ّييد, أرفع وأصرخ أمشي صرُت

 .دوأرّد

, ال فيه امنالك حَشالو أّن و. يبدصنٌم هإّناإلنسان ينتمي إىل احلطام.  ـ

ودفعه  هريُضحت هللّسا من. ٌرطّوأو ت نّيمد قٌلأو ع حضارٌة مهأن تقّل ميكن

 .إىل البغي

يف  جمنونًة بقيْت ,اجملنونة ألسئلةوا .تالكلما ينتفرتس ,أمشي بقيُت

 :لقلقةا ألسئلةا سيعلى نف ُت. وطرحغيدما

 ؟واملمكن ,حدث ذياّل ما

 صرخت. ىأخر ًةّربيدي م هلواَءا عربُتو ةّرم يِمبقد األرَض خبطُت

 :يفم مبلِء وصحُت

 بِهلّشا وريةالّس اجلزيرة ةإىل بادي همجميِئ سّر وه ما ؟الفتيات ذهه من

الذي جيعل  ّرّسما ال هما؟أبواأين  وحدهما؟ هما االبشر. ملاذ من ارغٍةف

إىل  ويأتوَن, قتالوال رباحل ,وجبهاِتاألوىل ةالعاملّي رَباحل ونيرتك اجلنوَد

أن  لعقلل نميك ال بنات؟هؤالء ال تفعل ذاما غار؟الّص لقت يف دواالبادية لينفر

 اتيصل إىل مئ ي, الذسعاالمتداد الوا هذا على, ورض. فاألببالّس يستوعَب

وصلن إىل هنا؟  يف. كوالعمران والبيوِت اسمن الّن ارغٌةالكيلومرتات ف

 يَد, بًاجّد دةمن مسافة بعي اتجاء,  يتنفاح اتكان هماإّنمن أقدامهما  يبدو
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 اتدوتشّر .حلياةا َء, ودف بيوتهما,  ارسهمامد ركتاملاذا ت ؟اذا, ملؤالالّس أّن

 اتحرف ا؟تلتهل ق ؟خونة اهم, أّن اعنهم اجلنوُد قال اوملاذ ؟اهم. من ربارييف ال

 حلكومة؟ا لطان؟الّس اشتمتأو احملور؟ لفاءعلى احل اّسستجمرى احلرب, جت

 ين؟الّد أواهلل 

 حلربمع ا قياسبال حمدودًة كانت, حرب البلقان رباحل تلك

, كهاًل هامن وخرجت فيها ُتغمندوا شتها. عنجتري اآل ليتا لكربىا

 ياَءأش رأيت. ياعلّضوا طراُباالع يغمرني.ووحوالّر فسالّن كسوَر, مًازوزمه

ال  اسالّنب ملربوطا منالّز الِتحتو ّنأ بيَد. افهاوعلى أطر اوحوهل هافي ريًةكث

 . عاملال هذا نم الواسعة قعةّرال يف حصىوال ُي يعّد

 على ًا. بقي الفضاء مفتوحلبقاءل , مييُلًاضناب الما ز مسالّش وميض

 ونرّعُي ساءوالّن جال. والّرالبادية فوق, نائمة ًاجّد تباعدٌةالعرب م يُم. ِخعضهب

 ىلإ حلماَرا تركُت. همائو ابوراخل اءمن هو ياَء, يسرتقون الّضهمماشيت

 :قلتوأملي,  يتوحش يجانيب يواس

 اليف أعماقي,  ساكنٍة,سوداء رةقارو يف ٌةمّيمر ذاكرة, استانبول

 .تفارقينميكن أن 

 قد مسالّش عوُء كانرميالن.  ةإىل قري صلتو أنإىل  ريقيط أكملُت

. ركّوُم اٌنفوقها مك عيقب صغريًة ًةتّل وجدُت.فقوراء األ مأن نا ىلإ ًامتام مخد

 .اديّدّشال يفن أهلي ب كونأ باحالّصويف  ,اهن سأبيتدخلته, قلت 

 :ابقالّسكالمي  ًارمكّر قلتاألرض.  ائحةر مشمُت

يف  ينأّن أحّس جتعلينالبادية  نم املنبعثةاللذيذة  ائحة, الّروحدها ـ

 وكومَة يباٍتخ كومَةفيها  أّن بيَد, لٌةمجي ياَةاحل من أّن غموبالّر. كانيم
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 مطٌر وأ صيٍف ابُةسح أو ءاملاب مملوءٌة يمٌةغ سواٌء.  كائٍن ّيجنون. وال خيلو أ

 ال الكوَنهذا  ّن. وألزنواحل والفرح شقوالع نوَنقارس من اجل برٌد أو يرغز

 .منضبٍط يف فلٍك ويدور ٌمهو منّظ هلذا ٍعوا

 شقشَق دما. وعنعبوالّت احلزنمن  وِمالّن يف غرقُت أن إىل رفّكأ بقيُت

 ًاخافت ًاصوت مساعيى أثر عل راملكّو كانمن امل اخلروَج أردُت باحالّص عوُء

. حزينة, خمنوقٍة إىل وشوشٍة َلحتّو ثّم. عووج أمٍل ةجريح, فيه حّب . صوٌتًاجّد

 مسياب ينادي ان.كًااعحو بحأن أص فأكثر إىل أكثر رتفعا. مٍسه إىل ثّم

  ريحالّص

 .  اهلل, عبد اهلل بدع ـ

 ,غريب رنٌن فيه صوٌت. بعيدمن  ٌمقاد امرأٍة صوُت .ٍف, صانقّي صوٌت

 احلنونِة مسالّش ةأشّع لْتفتسّل,اقةالّط فتحُت. هِتوتشّت الوجود بنداء مشبٌع

 على عييّن فتحت. نيسان أواخر مشُس. ووجهي ليبق اخلإىل د وجوديٍّ حبنان

 .علّي يناديمن  وأمسع ألرى وسٍع

 .ًاوعوح أكثَر وتلّصا عاد

 . عبد اهلل, عبد اهلل ـ

 اءور من القادم وتالّص هذا مصدَر ألعرَف ,األثر قتفَيأل, يحول التفّت

, رائحة لقوالّط لفيضبا لحملّمالفجر ا رائحة مُتاألفق. حبلقت أكثر, مش

 , فيه رائحُةمأالّظب اقصيرت . صوٌتمضى يٍعرب ايا. بقهٍرز بقايا, بقايا عشٍب

على  ًاكئمّت جاَء وُتالّص ده. وحدمةالقا اكرة. ظمأ للّذيكتمْل مل حلٍم

 داءلّنا اهذ على َفتعّرأل أكثر معلّسا اسرتقُتالبعيد.  املدىفوق هذا  متلّصا

 .املدىب افحِةالّط الباديةعلى أطراف  َضفا خيٍل . صهيُلالغريب



329 
 

, يحّرلل هانهدي فاحتًة, ألفقا فوق وجِه يًةمسرتخ يْت, بقالبادية طِقتن مل

 على ةثاني ةمّر ييّنع . فتحُتاهلدوءو فاَءالّص , تزفُردىامل عفوق وس طافيًة

 :قلت.أكثر ستبصَرأل سٍعو

 له ك؟تريين وجَه ال ملاذا ث؟تحّدت مكاٍن أّيمن  ت؟, من أنصوُت يا ـ

 .ربيٍع, بقايا اهلل , نداُءبشارٌة تأن

 اهلل؟ بدع يا رنيتتذّك هلأو ذاك. أنا سيلفا.  هذا لسُت ـ

 , ثّميسّر يف القديم. وشوشُت يقالرب ذلك,  الينبوع إىلذاكرتي  عادْت

 بعمن الّن املاُء خيرج كما حنجرتي نم خرج, همٍس إىل ل. حتّوجسرحت أه

 .الربيء, قّيّنال

 ودوك؟الّد ازفة, عملسرحا انة, فّناحةاجلّر بيبةسيلفا؟ الّط ـ

 . أنا هو. منع ـ

 هنا؟ إىلبك  جاَء ذياّل ما ن؟اآل تأن ن. أيرِكأتذّك بعبالّط ـ

 مافي مسنتكّل.هناك. أنا ادةّدلّشا, صوب ابورصوب اخل جْهّت, اتعال ـ

 .بعد

 رغبيت: كتَم ستطْعأ مل

 ورية؟الّس البادية يف, وراخلاب رعفاف نه على, األفقفوق  تفعلن ماذا ـ

, لتأتي إىل الكبرية البحاراجلميلة,  املدن, طرابزون, انبولاست كِتهل تر

 واهلواء؟ ءباخلال يف مكان مملوٍء ٍقعّي عطٍفمن

 .رةّر, املتكرةكّوامُل سئلةاأل نم ,يمن إحلاح يلفاس فْتتأّف
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يا عبد اهلل.  أسلّرا مقطوعَة اخلابور, من منىالُي ةّفلّضعلى ا ةمرمّي اأن ـ

 كيف, نظْراو ال. تعهورواألعشاب والّز اءفوق امل تعرفه, فاَض ذيدمي اّل

 . ماءوالّس ألرضا قشقو إىل ل, يسوح ويتسّلتّدومي بطٍءب يسيُل

 .قيلالّث لكالمهذا ا من ًاني منبهريف مكا وقفُت

, أحالٍم اُث, أعغهل هذه أحجيٌة !أس؟الّر طوعَةمق ن؟تقول اذام ـ

 !عقول؟ذلك؟ م علمن ف الفضاء؟يف  قعّلم كابوٌس

 نا. أصبحناعلي َجلتتفّر بسرعٍة تعال ؟عبد اهلل يا ولمعق لغريا وه وما ـ

 .وكة, أعح أمٍل فرجَة

 إىل متيل حنو األفق بزاويٍة هتهوّجو يأسر ورفعت, ألرضعلى ا ركعُت

 ًاحاطيف مكاني, ُم ًا, جامدلماتالك على هضِم ىأقو ال ًالعثممت, ماءالّس

 جمهولٍة , عفاٍفبعيدة اٍفعف نم يًاآت فوقي, يرزُح ذياّل اجملهوِل قهربال

 مُسلّشا . كانِتلبعيدا وِتّصال صوَب جهًةأذني مّت ْت. بقيالغرابةب شبعٍةُم

 تحمين. تقليبوق ليعق بي, مبا جيول يف بهٍةغري آ تبتسم ادتهاكع

 :ةنسانّي, اإلنسانسيلفا, اإل وُتالكلمات, ص

 . اهللعبد  يا سخرٌة, مةمهزل ةاإلنسانّي ـ

 أس؟الّر وعَةيف ديارنا, مقط سيلفاأذني.  قمصّد غرَي الفاه, فاغَر بقيُت

 ماذا حيدث؟ ومسرحها؟

 األرض.  متداِداى , عللقّطال هلواءهنا, يف ا هّنإ ـ

 صهوِة على أسوَد بلون . رجااًلالفضاءإىل  عديص اللون رمادّي ًابارغ رأيت

ويسريون  ,اجملد انيأغ لونّت. يريتيمال فقاأل لىيستند ع مشهٍدجيادهم يف 

 .ركبرية وجتّب بثقٍة
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 .مشئزازبا واءيف اهل بصقُت

 وملاذا؟حدث هذا؟  يفك ـ

, ناحية, عيعة, قريٍة كّل يفلك.  صفهكيف أ رفحدث ال أع ام ـ

 صوٌت نبهَقا جلوامِعا ابرمن لىع منالكنائس. و أجراُس ْتقرَع, حّي, مدينة

 :قتضبةُم ةقصري لماٍتبك نطَق, ن, حزيراجٌف

يف قفص. ال  , جنٌّاحرةس بٌة. لدينا لعاحةلّسا ىلأن ينزلوا إ ميعاجل ىعل ـ

 .بعد قليٍل تارةّس. سنزيح الالفرجة تواتفّو

 ورّن, والّتشتالّطيف  عجينهّن تركَن ساءالّن. ّرملعرفة الّس اسالّن هروَل

,   ركوشةالّديف  ّنأطفاهل تركَن هاتاألّم. وجلمرمن ا برٌيك , فيه كمٌّدائٌر

 لحظةال يف, فضوُلال مجعهم. همعَبل طفاُل, واألحقوهلم تركوا نووالفالح

 جالالّر من خليٍطل, مجي املكان إىل كرنفاٍل َلحتّو ,هذات منالّزو هاذاِت

 !أةينتظرون الفرجة, املفاج احةوقفوا يف الّس ألطفالوا ساءوالّن

, منرجال ملّث رفقِة, بسطبالتمن اإل , خرج العسكُرظاتحل خالل

 . والبلطاُت اخلناجُرو واطريالّس بأيديهم

يليق  ًاكالم مل أجْد فاجأةامل هوِل حتِت. ومن ًا, واستغرابًاقلق زددُتا

 . هجَسأ أن يقعم تفكرٍي , فاكتفيت بعَدحجيةاألبهذه 

 عليها؟ شتغلِتاليت ا ةملسرحّيا هي هذه هل ـ

 منالّز, أنبياء قرابن هؤالء أّن لك تقل نإ, كأصدَمأن  شىأخ ـ

 .الذئاب يابأن براثِن نالفضفاض ب

 .من عقب األرض ارجاخل ار, الغبفقوجه األ لإىل تأّم قلياًل انصرفُت



332 
 

 لقةالعا غاز, األلحجيةهذه األ فكيَكت أن أفهَم ريدسرح. أامل ىعل ناّنإ ـ

  من؟الّز ثنيف برا

 .بالغري االنتشاءهذا  أكمُل ورحُت

 !معقول؟

 شديد. يف غضٍب عن سيلفا حركة عجٍز تصدَر

. ستديرامُل انحنو املك واثقٍة خطواٍت االعسكر, وخطو ئكأول استداَر ـ

 .ادواألخر جّل ةعحّي همحد, أسمنإىل ق لطنةالّسرعايا  قوافّر

 :قلت, حميمال على كبرية راٌتتغّي طرأْت

 جِة, لدرهذا احلّد إىل اياهمرع يكرهون همأّن َرتصّوأأن  ميكنينال  ـ

 مواحّط همّنإ, فجلميعا نب عاوِنمن الّت بداًل. وولومقت إىل قاتٍل موهمقّس همأّن

 .  ميعاجل

 :ألفقا على ًامستندسيلفا  صوُت بقي

, امتنص بقواي أن خافٍت بصوٍت ا. همسويهممن أيد باَبّشال مسكوا ـ

من  األبواَب, أغلقوا سطبالتاإل. أدخلوهم إىل بةمري ٍةحرك ةبأّي تواوال يأ

 .القّشيف  اَرّنال وأشعلوا, ارجاخل

 .وصرختمن فمي  واءاهل زفرُت

يف  خان؟الّدو ارالّنثقل  ةشّد من كناملسا هؤالء اختنَقللهول.  يا ـ

 ة؟حّيسرامل

بعضنا  إىل رننظ احةيف الّس وقفناهذا ما حدث.  ن. لكقال فر ـ

مثل  ُءصفرا جالالّر , وجوُهيبكون أطفالنامن هول املفاجأة.  باستغراٍب

 طلقاٍت مع صوِت رٌجوم هرٌج . حدَثاتاحلبيب حنيُب, هاتألّما خ. صرايمونلّلا
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 ُت. نظراملفاجئ ثحلدمن ا .اخلوف من ارتعَش هكّل جسدي. فضاءال يف ٍةنارّي

فوق  , زهرًةيمًةغ أكون نأ حظةالل هذه يف يُت. متّنوأحفاديأوالدي  وجوه إىل

 ًابعيد ُقحّلأ دون جسٍد ًاأو روح ماءالّس ةيف قّم ًاأو طائر ماٍء , خريَرجبل ِةقّم

 .ادمالّص ناملكا ذاه نع

 .يبغر مٌرأل هإّن ـ

 .ةاملنّص علىاجلندرمة,  قائد, قائمقام, الاملختار وقف

 . اماألم إىل جال, الّرسارإىل الي ساءالّن, ليمنإىل ا األطفال ـ

. احةلّسوسط ا يفووععوها  مقصوصٍة جرٍةش صَف, جلبوا نٍلعج على

 ن. لدعن اجلس أَسالّر افصلو بلطٍة بِةواحد. بضر ثَرإ ًا, واحدجاَلالّر ذواأخ

 .ييتما ح اريخالّت هذاأنسى 

 تتكلمن؟ اذا. عن مسيلفا يا أسالّر مقصوصة أنِت ـ

لك  أروّي أنالكاملة  جاعةالّش لدّي. متكّلأ ,أسمقطوعة الّر يألّن ـ

 .سرحمن على خشبة امل هاكّل حلكايةا

, خواتواأل خوةمن ثيابهم, األ وهمّر, عًامع ساءوالّن جاَلالّر مجعوا لقد

 حشروا. قعّي اٍدو يف ركّوم جوٍف يف ًادفع فعوهمد , ثّمهاتواألّم باءآلا

 . خانمن الّد ًاقخن ليموتوا ملدخليف فم ا اَرالّن عواوّل ثّمفيه,  الفاآل اتعشر

 : الواق هكذا

, نمستعجلو نا. إّنطوراوالّس كنوالّس يِفمن القتل بالّس تعبنا لقد ـ

 .ريةمن أعداد كث خلَصالّت نريد

 :وقالوا
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 ًاوقت غرقيست, ومنّثال يغال هّن. وألصاصّرمن ال ثرُيليس لدينا الك ـ

 ا, هلذًاتيستغرق وق ًايضأ اجرواخلن يوفالّسو طاتبالبل قتل. والياًلطو

 ويف نهر الفرات أ األطفاَل رميأسهل. ن غلالّش ذا. هاًءأحي رقكمسنح

إىل  قداماأل ىعل ًاسري هسنأخذيبقى  ن. ومساءالّن معهمودجلة,  وأ ابوراخل

من  مات. من ور, دير الّزكدةمر, ادةّدالّش, خريةاأل تناحمّط. البادية نهاية

 هايةعليه يف ن لسنكّم بقَي نوم .ه, اهلل ال يرّدواحلّر ِد, الربوالعطش وعاجل

 . طافامل

 .غرياتالّص تياتوالف ساءالّنب وسنمزمز

 ؟هل هم جمانن ـ

 قتول؟امل أم تلمن تقصد؟ القا ـ

  ي؟مّن نتسخري ملاذا ـ

 نوالالمعقول. م َللرتى املعقو. ل. تعاْلصديقي. عّج يامنك  سخرال أ أنا ـ

 ملقتول؟القاتل ومن ا

 طريٍق مفرقعلى  ربوًة صعدُت , ثّمٍلسه نحدِرإىل م املمتّد اديالو عربُت

رائحة  مُت. مشًافتوحم واخلالء, ًااسعو هُلأكثر, بان الّس , صعدُتترابّي

. تهورجول جالله امِل. بان اخلابور بكاتشنّياألمساك واأل رائحة, ابورنهر اخل

 فمييف  كلمةال يت. بقكهنا وهنا لبدوا خيِم ُد. جمّراألشجارأو  للبيوت ال أثر

 . قلت: كثيفال خاُنالّد ها, يلّفامل أمضغه

 هو القاتُل. فسنا. أن ال نكذب على أننقعّيوا كونأن ن علينا, سيلفا ـ

 رجتخ قدأنت, ف اأّم. املكاسببالغنائم و هأوالُد عيتمّتقاتل, سيبقى, وس

 .ةاملعادل نم
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 :ت, قلماراحل بطّيإ بُتعر ثّم

 . عٍة. سأسري بسرريقالّط يف ونوأك حلظات, سيلفا ـ

 له: لت, قماَراحل نكزُت ثّم

 يا حيوان.  سرعٍةب امِش 

 :متالّصصوتها من  خيرج

. قينإىل جواري, ال تفار ودوكالّد آلة. صولكو إىل حِن مّلنتك بقىسن ـ

 .ناإلي لوصولل لكدلي لتكوَن, اعليه كسأعزف ل

 ًاحسن ـ

 .على الكمان يعزَف نمنه, أ لبْت, طفاركيس هاخنشت زوَج ثّم

 اهلل عبُديأتي  كان ندماع ًامع يهاغّنن اكّن ليتا األغاني, يسنغّن ـ

 وطرابزون. ولإىل بيتنا يف استانب ونازلي

 .لقبل أن أقو ًاعميق ًانفس أخذُت

 وجكز ويأسرون ِكنسروويأ كغناَء جلنوُدا يسمَع أنختافن  الأ ـ

 وأوالدك؟

 وفيَض ةّياحلّر ونحيّب. ال قااألغاني واملوسي ونيسمع . اجلنود الْفال خت ـ

 . اءصّم ائناٍتك ُدجمّر هم. إّنماءلّسا

 :ضطربم ٍت, بصوقولال عاعفِت

 بقوني الدهأو ودائمّا. ًامستمّر يبقىس لقاتل. اصحيٌح كالمك ـ

 عن العن. بيغيو املقتوُل نسى. وُيونستمّروي

 األرض. كالم رُتتذّك

 .نموجودوأنتم  فضله, بلقاتلا ُدأنتم أوال ـ
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 .نيةثا ًةمّرسيلفا  وِتص على يقظُتتسا ثّم

 . قتناو تهدْر ال. نعزف دعنا ـ

 روُح فاَض. رباعٍةب نعزفاي حاالعزف, ورا تآال إىل أليديا تمتّدا

 فافالّض غمر.رضاأل طنمن با ِهتّول ارجاخل ايفالّص بعلّنكا ودوكلّدا

 رتخى, واستمةمن وراء الع فقالّش سيُل بهَق. انجمرىعن  ًاحبث, املرتاقصة

 .اخلابور على جنباِت رخِسالّس ُقور

 ,ماءوالّسفوق الفضاء  دْتّد, متغفوتها من نهضت ,ملوسيقاا قِتحّل

 َلاجلب رأيت. ضحضن األر من نبلِجامُل لفجرا وقف ترقصبدأت  ثّم متايلْت

عن  هُرالّن احنرَفاالنبهار.  ةمن شّد ف, يرجتايلويتم كانهم نينهض م

زاد  ماكّل لوديانوا هوُلالّس هِتتأّواألرض.  ليف جماه َد, وغّرَهمساره, تا

 بارُك, ُييلمج ٍلكرنفا ىلإ املكاُن َلّو. حتنعطفاتفوق امُل حنالّل اعإيق

 . ةّياحلّرو فرحبال دهعّم, ُيجوَدالو

 .عذبةالرباري ال , هواءسيُمالّن ظتلّم

 نباحلز اململوء جّيالّش وتمن أين له هذا األنن, هذه العذوبة, الّص ـ

  ب؟املرّك

 .هولوالّس لباديةا فوق, بيضاء مة, كغيلذيذة قشعريرٌة انتشرْت

 أوراَق ُلجيّم, حزين صوتهحزين,  هغُم. نحزيٌن ه, بطبِعودوكالّد ـ

 أغلَب كيهابُي. دائم ٍظّقتي ِةليف حا اجيعله, احلشائشو انوالودي جاراألش

 تكما قل ٌب. حزن مرّكحزن نه. حزادتهغري ع لىع ليوما هأّن َداألوقات, بي

 .دنّه, تتوسٍع على نفرجة, مرحٌةسا هظّل يف ألرضقبل قليل. ا
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 تحت ه. لبّطَظ, وتلّمهَرخص حلماُرا . هّزلّمأتأالوقت,  بعَض وقفُت

 :صوتي بأعلى , صرخُتتهمابوقّرفمي  على , ليسرع. وععت يدّيطنهب

 صوُت بَقجانبك. لي إىل ن, وأكواحدةو ساعًة ظريسيلفا, انت ـ

 نتعَش. لتاتهأشنّي, وفصافه, صاخلابور زّل, وماءالّس هلتسمَع, ًاعالي ودوكلّدا

, أبصَر ى, حّترابالّت زفرِيو فجرال رائحة عم وتتناغَم ةّيالرّب اباألعش رائحة

 ًاقحمّل ًاصوت , ليبَقودوكمع الّد إليك. غنِّ قادٌم, ريقّطيف ال ينإّن. يكإل وأصَل

 .  هوأمّش هأمسَعأراه و ىحّت ماءالّس يف

 لوصولل ليلكد صبحت, وهاحتّب ليتا ألغنية, اةرمنّي, باألكل يغّنسأ ـ

 .إلّي

 غانياأل يقاعإ على . أرقُصعهم متايل, وأحلمارا صَرخ بُطأل كنُت

. ًا, وفرحًابطر يلنعلى امل ُحّنيرت أسيزوجها. رسيلفا و هاتبّث يتاّل واملوسيقا

 خاٍءباسرت هافَرحو ينقُل. مضى , سعيٌدمرٌح هأّن يتجاوب معي. شعرُت ومحاري

لي  ْتد. بحركته على أنغاِم قَصالّر تدعيتس هادئٍة ٍةموسيقّي حفلٍة يف هكأّن

الغريبة. قلت , احلكاية ًاحنو رُت. تذّكًاائمد ًاطوفان. تقنةُم غرَي بًةلع ياةاحل

 :نفسي ًاثحمّد

  وفان؟من الّط ياةاحل بدأِت له ـ

 تاحلشيش. أرد يتناوَل نأاحلمار عندما أراد  ِءاحننا ثقِل تحت احننيُت

 ن, كاأًة. فجًةثاني لت. حاوومًةمعد ؤية. كانت الّريعّن غمبالّر توازَنأ نأ

 ريٌطيف خاطري ش ّر. ممًامتا ّيعل ىلواستو ,يمّن ًااسعو زًاّيقد أخذ ح القلُق

. اآلهلة حضرةيف  ُدتنّهأ عاٍل ٍلعلى جب ينكأّن الغريبة فكارمن األ طويٌل

حنو  ًاجهمّت ريقالّط لىع أسري بقيُتالقري.  نم عاملصنو القارَب كذل رأيُت
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 ,اخلابورمياه  فوق وءالّض لىع وِءالّض انعكاساُت أمامي رتاقص. تادةّدالّش

 كشفٍق ييّنعلى ع وتقَع رتتّد, ل يالقان األمحر نوبالّل ًةممزوج وُرلّصفتأتي ا

سيلفا  صوِت, وملّياملخ ودوكالّد اهلذ العذب وِتالّصإىل  ًادود. مشجوعمو

 .وتالّص مصدِر حنَو ههاألوّج بأذني يل. أمخيمالّر

املدى  يف قُتحّدو يرأس رفعت. ينتفض هكّل جسدي, ربالّط غمرني

. ابوراخل رونه فصافوالّص هورالّز, عشًةمنت ةّيالرّب األعشاَب ت, رأيلواسعا

 :سينف ًاثحمّد قلتاجلميل.  ربالّط هذاب الفرُح ا,يغمرهنياالّد احلياة زينة

, ملوسيقا, ا. الفّنًاأيض فكم, وعزلفايا سي عذٌب ودوِكلّدا صوُت ـ

, جومالّنو واملاَء ماءخيلق الّس دعيه. ملوتعلى ا احلياة انتصاُر, خالٌد ٌنكائ

 نياَط ُعويقّط ييساورن ذيال ؤاَلالّس أّن بيَد, ويعطي قحيّل, حبّرال والفضاَء

 :ستفسار, ويدفعين لالليبق

 كيف, ومتى؟    ؟سِكقطع رأ من ـ

 . ألتراكا وداجلن ـ

 !تراك؟األ اجلنود ـ

. همراسَتقسوتهم وش فوتعر يشهمج يف كنَت اب؟االستغر وملاذا ـ

 . مّدبال اململوءِة ةركّيالّت اتتفالّيمن االح على هكذا نوٍع غشيٌم ككأّن

 كيف؟ ـ

. خرج رحومي الرباري يف يسرُح ودوكّد. الالعلى مج مجااًل النغُم زدادا

 .بكيوي ُداهلضاب, يغّر وقف جيوُل ومضى همن عقاِل

 .ًاحزم َرأكث نربٍةب التق , ثّمًاعميق ًافسسيلفا ن أخذت

 . بزونمن طرا األقدامعلى  ًامشي جئنا ـ
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  طرابزون؟ ـ

, يف بيت امّيأ عَة, فيها, بضنامع وقضيَت, عرفهاطرابزون اليت ت ـ

. ةاجلّن تشبه طعٍةإىل ق ائعّرال جُلالّر ذلك لُهحّو يالذ املكاُن لك. ذيجّد

 إىل املكان.  النتماءا ِةعلى عظم ًاأراده, أن يكون شاهد

 نعن جسدي. أنا اآل وفصلوه, رأسي قطعوا, ادةّدالّش ىلإ اوصلن عندما

 أكُلت ما. رّبألخريةا ةوتراني للمّر أن تأتَي تطيع. تسدفٍن نالعراء دو يف

 ىلإ ي, زوجس. فاركيمنمن الّز قصرٍي حن دعظامي بع وارحواجل الغرباُن

 . شعره, رموُشحولي تناثرت ْترماده ما زال اُتذّر. تهجّث رقواجواري. تعرفه. ح

 ذيناّل ديالقلب. وأوال حنوُن هواحدة. إّن ًةحلظ يرتكينوجبينه. مل  عينيه

 لوا. كما قتًاأيض جانيب ىلإ همّنبارد. إ بدٍم قتلوهم, همخدوَد لَت, وقّبرأيتهم

 هل. ابقّسيف ال موزرته متعرفه ذيناّل َكدقاؤ. أصنا. مجيعنا هغاَرالّص فاديأح

 ؟مانوشاك ه, زوجتسريوب ليتذكر خا

يف  نا. ومناتهمزوجك ونازلي, يف قري رفقةو رفقتكب اأجل. لقد زرتهم ـ

 يدعلى  همن َجاخلار اخنالّس اخلبَزاحلوش,  طيف وس وَرّن. أذكر الّتابيتهم

 ,خلبزمن ا نتهاءيف ذلك اجلمر بعد اال لياًل اعتهاليت وع احلنطة. اكمانوش

 إىل يارتيأكلناه. ز يالذ ذاللذي الفطوَر امنه زْتجّه. باحإىل الّص اتركتهو

 ئحة. راغنموال قروالب لخيولل دةاملتعّد رائَبّزال , ومانّيالّر اَث, احملرلهمحق

 بيعالّر ذلك, يف امأّي ةعّد ادهمعن ينابق ناأّن كر. أذغاباتهاموش و ريبرا

. كومةاحل ّدع انك هّنأ مسْعمل أ ك؟, خالريوبقتلوا الفالح س االعذب. ملاذ

, سقايتها, عتها, زرااألرض حراثةمسامل, اهتماماته حمدودة,  رجٌل هإّن

 .البستانو ِليف احلق ومالي َلطوا والعملإىل البيت.  يدرمن الب اشيةامل جلُب
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 ألرضعلى هذه ا شيٍء أّي تستغرْبال  ـ

 .رابةالغ ةمن شّد على صدغّي بيدّي عغطُت

 لك؟ذ وافعل ذايطرح نفسه. ملا ؤاَلالّس أّن َدبي ـ

يعرف  املقتوَل َترأي هل .يهمإل حتيله ؤالالّس ذاه ذلك؟فعلوا  ملاذا ـ

به  يهويو هسيف قبِضم سِكمب هّمعندما ي هركُبي جنوٍن ّيدوافع القاتل؟ أ

يف  األمحُر بُقّشال ك, ذليينع بأّم تهارأي سية. هذه اللحظة القاتهعلى عحّي

 وعندما. ذةالّلو شوِةالّن من . رأيته يرجُفقيعرب عن عندما, عن القاتل

 قال لي: نتهىا

 ٌعجممو كلو أّن ىأمتّن. دواح ٍدفر ُدجمّر كّن, ألسرةبالفراغ واحل شعُرأ  ـ

 . وعيعن ال أغيبو عٍةبسر مثَلأ ىحّت واحٍد يف

  ك؟َسرأ طعواق همأّن سعيدٌة كّنتقولينه؟ كأ ذيآه, ما هذا ال ـ

 يلتفُت هإّنحديثنا.  مسَع هأّن بدو. ييّنم قرتُبي جلندّيصوتك, ا ْفخّف ـ

 أرى ينّن. إادهجو يركب هّن. إعينيه أمام ًايبغر ًاشيئ . أراه ملَحًاار, يسًاميين

 قد, ل. آٍههاَييعّر نأ يريدعجوز.  امرأٍة بصو جُهّتي ه. إّنًايسري خبب اجلواَد

 ها. إّننوًةع يغتصبها بدأ. تولولو خ. تصرمتأّلت هاّنإ, آه.معي بَقا. ّوّتلل اهاعّر

. نتهىا. هافي . لقد ولَغنهكة, ُمًاجّد ععيفٌة هاإّن. زميله ميسكها. رفضت

 .هابطن يبقُر دأ, ب هبيد يُفالّس

كيف  افع؟لّدما هو ا جوز؟ع امرأٍة بطِن وبقِر اغتصاِب منما املمتع  ـ

 األمر؟ ذاه رينتفّس
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 ههتوّج ال ؤالالّس هذا, ًالك سابق قلت. أسالّر ةاهلل, أنا مقطوع عبد ـ

أو  هالؤزم ريفّك كيفأو  ود؟اجلن هؤالءبه  رمبا يفّك ٌمعل ّيلد يسلي. ل

 هم؟ساؤرؤ

 هأّن , بيَدقلياًل َقنه .أكثر خلطىا يسرَعأن  احلماَر نهرُت ألثناءا ههذ يف

 .سارمعي و جتاوَب

 :ختلطةُم اَءأشي مسعُتعندما  ماميأ ؤيةّرال شِتتشّو

  ¿.ضاألر حسط وقف افحالّط ألننمن أين هذا ا ـ

 .ًاعالي تقهقُه ابتدأْت

 همإّن. لطنةالّس ومدنقرى  من, ريجوا إىل لىالقت من الفاآل مئات ـ

 ههذ َفشّولتت رعٍةبس تعال. وتعتقد ّنكما تظ ًا. هذا ليس أنينضحكوني

 ديهم, بأيجونالّس جيي, وخّراجلنوَد, وقناف وقوٌف هم. إّنةاجملانّي الفرجَة

 يف همّن. إسجائرهم, راجيلهمن نون. يدّخلبلطاتوا واطريوالّس كاكنالّس

 .يلمج وقٍت يِةزج, تترفيٍه. يدص رحلِة

 :نفسي وشوشُت

 !عداءالّس, القتلى ءهؤال رىأل أن أسرَع لّيع ـ

 اجنللعثور على الّن لقتلىا نب لونجّويت همإّن. حذْراقبل أن تصل.  ـ

 . عليهم جهزوالُي

 :ثمتلعوتاخلواء.  ها, مأللباديةا مالمُح رْتغّي. تخلواءبا شعرُت

 .ُقصّدأ ال كادأآه,  ـ

حدث  ما قأصّد ال ينأّن إال ,تٌةمّي ينأّن من غم. بالّرق أصّدال ًاأيض ناأ ـ

 وأشاهد فتاًة أرى ينإّن,  ْف. توّقصديقالعقل على الّت درةق قفو وحيدث. شيٌء
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 هاجيّر .عشرة الثةالّث يتجاوز ال مرها, عياةعلى قيد احل لتما زا غريًةص

بعد  هاَسرأ عواسيقّط همأّن تعلُم ها. إّننوًةع هاَبليغتص ابطالّض إىل خيمِة نوداجل

 االغتصاب. 

 .؟ لألفضل بقاء, الة, احليانسانأجل اإل من ...ةاملسرحّيهل هذه  ـ

 البقاء.ًةصغري ًةطفل ُتكن نذم عليهكنت أشتغل  يالذ سرحامل هّن. إعمن ـ

 لألفضل.

 قاتل؟لل قاء, البتقصدين ـ

 .قصد, هذا ما أنعم ـ

 :سينف ثًا. قلت حمّدرابالّس مثل شريٌط عييّن أماَم الَح بعيٍد من

من  خارٌج غباٌر, عجاٌج, عباٌب ذاه له ؟غبٌش عييّنما هذا؟ هل يف  ـ

 . هترحاَل األفِق رحاُل حيّط يثإىل ح هَبأن أذ علّي ماء؟عنان الّس

 :ت, قلأخرى ًةمّر ينبهُق رأٍةام , حنيِببكاٍء قرقِةر صوَت مسعُت

 وت؟هذا الّص ما ـ

 تذكرها؟. هل بنيتا, كهامسي, هذه اهلل بدع ـ

 ,ريٍةيف ح قيُت.باخلوفو احلصى, رابالّس إال أَر ملحولي,  التفّت

 .جلمالوا م, عشريتي, الغنليأه نسيُت. ادةّدالّش الوصول إىل انتظاِرو

أعوام.  بضعِة قبل استانبول مدينةالكنيسة يف  يف هااَفزف لقد حضرُت ـ

 دّيوزن كتفّي قفو لعبْت د. لقًادجّي رها. أتذّكرهاأتذّك. نازليبرفقة  كنُت

, تلك هامسيك.أنفاسي منبالقرب  شْتعّر. وتةصغري ًةطفل كانت ماعند

 هاقَتو ومتضي ,افعنوالي لألطفال غاِتالّل ُسّراليت تد مةعّل, املاألنيقةاملرأة 
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 رِفواملعا قرباءواأل صدقاءعلى القانون أو البيانو بصحبة األ العزِفو سمالّريف 

 ة اإلنشاد يف الكنيسة.فرق يف أو

 ؟ رِك, أذّكلتصوتي, ق رتفَعا

 :هاكوجه ًاعذب هاوُتص جاء

 ازليبرفقة ن سرناو ,طرابزون يف يإىل بيت جّد جئَت عندما, رتذُك ـ

 . ألوىلاحلرب ا قبل هاوهوائ حبرها شواطئ علىوزوجي 

 .عييّن امذلك اليوم أم أذكر ذلك بوعوح. إّن ـ

 لىع بنيتا جسَدجسدي و حاملًةاملوت,  حبةبص تاملو من هرُبن اليوم ـ

 ندما, عتذكر. ٌبشقائي مرّك . إّنزوجي برفقةملكان  ٍنمن مكا كتفّي

 غةالّل لىع تنصّباجلامعية  سيتودرا واهتماميإملامي  لك, أّن ولأق كنُت

 ذلك. يف خلت ٍةسن مائةومخس إىل ألٍف رخيهاتا داليت يعو ِةالقدمي ةنّياألرم

. صراعيهم لىع فتوحامل نسانّياإل عقل, فضاء البعضه على توحاملف منلّزا

. كان والدي, نديملتعّد, احراراأل هلةيف زمن اآل حلقيقةا نالباحث ع قلالع

يف  هاخطا تمّد يتاّل واملوسيقى اللغةيف عمق  ًامع حبثنا. صديقيو ميعّلم

 ّيالفّنو لفلسفّيا داخِلوالّت نفتاِحاال زمِن. يف نساناألرض وشراين اإل قعم

 . األدبّيو

  ن؟أنت اآل أين ـ

 أنا جبانب والدتي. ـ

 ؟والدك وخمطوُط ـ

 وُن. الّلطازجًة تجاء تاألموا ُت. أصوابلهاَء صبحتأ األرَض أّن شعرُت

 .ملكانطغى على ا صفُراأل
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 على بقواُي ملبه.  ربطناوي ملاعيبا ُقيتعّل ٍءشي كّل روادّملقد حرقوه.  ـ

 اكرَة, والّذثاَر. حموا اآلدميةالق ِةوثنّيال قوِشّنال وأ ةأو األدير لكنائسا

 .  املاعيو

. ثقيلن وصمٍت زدراٍءاإىل نفسي وزمين ب . نظرُتًامد نزفقليب ي بدأ

 نفسي: ثُت, حّدعداَءالّص سُتتنّف

أن  ر؟البش هااخلرائب اليت يعيش ىعل ًاهدشا كوَنأ أن  لي َرقّد هل ـ

 احلجر! يتبّك يتاّل سَيآامل ههذ ىأر

أعرف من أين  ْد. ومل أعيخّد على سالْتو من عييّن موُعالّد ترقرقِت

 .رييوجهة س أين. وذهبأين أ وإىل تيتأ

 :قلت

 ؟يف عقله ُشيعّش إحساٍس أّي لقاتل؟قلب ا تسكُن يرٍةشّر روٍح أّي ـ

 تفانيًاُم كان هأّن يَد, بقتلين اليت للحظةيف ا قاتلي إحساَس رُفأع ال ـ

طفليت  أخرج. وتأنٍّ, بهدوٍء, اطورالّسبطين ب بقَر. وٍةبقس تِههّمم إجنازيف 

 .ًة, كانت حّيرأيتها. ًابعيد , ًابعيد ألرضورماها على ا حشائيمن أ غريَةالّص

يف  هنصِل غرز يف فيها هّمي نكا يتاّل حظِةّلال يف. ّيوصراخها يف أذن هانبُض

 تي. صغري على يشفَق نأ إليه لتوّست يعيِن انتك ,نقيع

 األشياُء وِتغفوته. تسا نينهض م خوٌف وأ خيفُق نبٌض ليبق يف َقيب مل

 نزاَحأ ن, أقاتلال دهاأرا اليت ائمةالّد غيبوبةال أعيُش. حظاتهذه الل يف لدّي

 امتطوا الذين,  باطوالّض نودمن اجل الكثري فقِةبر ياتهح تابَعلي يقِهطر نع

 كومُةاحل مهل منحتهااليت  ِةحاسّيّنال واألومسة ياشنلّنبا ينّومزه حصنتهمأ

 ,الفاحم ليلكال وداءالّس همُب. شواردمتهايف خ يهموتفان اهل خالصهمإل
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 ةالذئبّي عيونهم ونظراِت مالحمهم مع تناسبت ,نعالّص تقنةوُم ,مشذبٌة

 القاسية.

 :وقخمن بصوٍت هرمن الق صرخُت

 ؟والكون ماِءالّس إلَه, يا أين أنت يا رّب مسعه؟آه, ما هذا الذي أ ـ

متابعة  على لقدرَةلي ا عْدي مل أنفاسي وسكنْت صوتي مخَد نأ بعد ـ

ومثلوا  ونيقتل أنبعد  أّمو وإنساٍن امرأٍةك يتمسؤولّي نتهْت. اكممع ديثاحل

 يَشألع دُتول ,مثلكمإنسانة  فأنابشر.  يا وليتكممسؤ هاّنجبسدي. إ

 ليتا رضاأل هذهمن  ئٌنكا انأ .أو رجاًل كنت امرأًة نإ ًاوأبقى, ليس مهّم

 هو. وجعي بينكم أنيين بقى. سيننالّس عرب آالِف مثلكم لتينشّك

يف  ,منومك اِش, فرتكمسّرعلى أ ,بينكم جعيو ى. سيبقوجعكم

, ويف ةباحّيالّص قهوتكم فنجاِنو ,كمشاِي احتساِء رِفوغ ,لساتكمج

 خوفكم عليهم.  حلظاِت ويف, والدكمأ اِتعيون عحك

  حيدث؟ي, ما هذا؟ ماذا إهل يا ـ

 . خرآ من مكاٍن ءجا . أخرى امرأٌة آخر. صوٌت. ريٌبغ رّد

 هذا؟ نم األغربما هو  ـ

 . ةدائرّي ٍةحلق شكِل على ليحو وُداجلن التمَّ

 .ركعيا. ةعاهر يا أسرعي ـ

 . عيدب مٍدمنذ أ فونينيعر كانوا هم, كأّنوشرسة ةاجلنود حاّد وجوُه

. يوعلوع صدريبن  عيعةطفليت الّر َنااحتض دُت, أرمأتكّل مل

. غريةلّص, إىل االوجعالقلب و وعِعذاكرتي إىل م راحتوقليب و فسين نسيُت

 نفسي: ثُتحّد
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 أو تَل, ما ذنبها أن تقيالربار راءِةب مثل ةهذه الربيئ أّن بيَد, نيليقتلو ـ

 . ؟ واألمل ننواأل جلوعا نمتوت م

 .ديدالّش باخلوِف شعرُت

 :لنفسي قلُت

 ًاداثأح وتسمَع ىلرت اسيٍةق اٍتذكري ناقُص نتعبد اهلل, هل أ يا ـ

  ؟للجنود األتراك جديدًة

 ثانية. ًةّرم ,وُتّصال عاد

 بي. هنما سيفعلو اِر, بانتظأمروني ما, ك بيّتعلى رك ركعُت ـ

 َرّبأن يع أراَد. فسبالّن كبريٌة , يف داخله ثقٌةجاهيباّت عخٌم ديٌّجن متقّد

 نظرُت. جسديعن  رأسي بفصل مَّ. هٍةيف إحراز الفرح بسرع تِهوقّو عن قدرتِه

 ذيالوجع واألمل ال من اهلائَل الكّم رُت. تذّكحبزن,  كسريٍة ٍنإليه بع

 خولوالّد لوداِع, لًاجودّيو فزُتحت .ةاملفصلّي حظةالّل هذهجسدي يف  قسيخرت

 . اهيلهيف جم

 . فتوّقيأن  إشارٍة, يف قبضته يرفُع ابَطالّض رأيت

 نفسي. ثًةحمّد قلت

 يدير ه. إّنعيعةالّر وعلى طفليت علّي , أشفَق شهٌم جَلّرهذا ال أّن بدوي ـ

 .لعذبةا وريةّساجلزيرة ال رارييف الفالة, ب أتوُه يرتكينأن 

 . عاتيّقيف تو سرتسَلأل لينميه مل

. يهاعل زجنه نقبل أ ينيهايف ع عِببرؤية الّر ياًلقل َع, لنتمّتفتوّق ـ

. هاب ىتسّلن نأ هّلك وقُت, لدينا ال اًلأّو حايابالّض التمثيُل علينا, عثمان

 . هاتقتَلقبل أن  هاتصْباغ
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 :افأع ندماع هبيِد هسيُف كان

 ؟ بها جسدَك َعّتأن مت مينعَك ذياّل ما

 .رآخ صوٌت جاء

, ساءالّن اغتصبنا آالَف د. لقءالبطي والقتِل, بمن االغتصا لنالقد مل ـ

 .بسرعٍة ّنقتله د. نريليهّنع هَزجن نأ قبَل بأجسادهّن لنامّث

 يف داخله غضٌب .اًلقلي اءالور ىلإ ةالكبري شةالّل, ةّثاجل احُبص تراجع

 بطَن بقَر همن أّن غمالّر, بمباشرًة مالّد ىعينيه ملرأ ْليكّح مل هإّن, ٌزحّفمت

 لىع َلكّمي نعارم أ , قهٌرشغٌف كه. يتمّلباحالّص ذاه ماًلحا مخسن امرأًة

 . هاْزميّي مل ذافيما إ هأّم كانت ول ى, حّتمامهأ حامٍل بطِن كّل

 .هوشدَّ عريش على أسنانه, مسَك عّض, يمّن ابطالّض اقرتب

. دعين كينةاملس غرية, الّصعيعةالّر ذهه جل, من أأرجوك, ينال تقتل ـ

 دِعلواسعة. ا اهلل أرُض به جتوُد وما احلشائش من كْلآ, فالةهذه ال يف ْهأُت

. هابعض لىع فتوحةامل رباريال يف ْهدعين أت ,دميكق أبوُس. أكلينت ذئاَبال

كامتتا  هماّنواألرض إذا نسيتين, أل ماُءالّس اني, ستنسًاشيئ كرَيلن يض

 ىَس, ونناريخالّت يطويناالربيئة. س فلةأجل الّط من كَءحذا ْلأقّب . دعينسراراأل

 اتّروجم ماءلّسا , بطُنرناتذّكي, ولن براالّت اِتوذّر األرض لوعبن ع

 الكون. 

 . اومضى يقضمه ,ّوللّت قتولٍةم مرأٍةا كبَد ابُطالّض تناوَل

 مالّد ِطنقا رؤيَة ناأنفَس نَحدون أن من الرباري يف توهيت نأ يدينتر ـ

 أطفئس كيف. غريةالّص بنتكا , وجسِدرّيالّط سدكيف ج كامنال ملنعِشا
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 ,زوجيت جامعسأ كيف قك؟من عن ًاغزير ينفجُر مالّد لوَن أَر مل ذاإ يشبق

 . ارخ, والّصازجالّط راألمح ونالّل هذاعن  نأىمب أوالدي أّم

 .مالحمهو ِهوجه على مسرتخيًة فراءالّص هحكَتع بقيْت

 .بنهٍم هاوراح ميّج عهاووّل سيجارًة أخَذ

. يهإل ئألتِج كائٍن أّي يل عْدي مل. لقاتلا , منتظرة قراَر راكعًة كنُت

 هلل: قلت. هذا العبَء يعّن َفّفخت أن ماءلّسا إىل يدّي رفعُت

 ,ياةاحل نسمَة افين خَت, نفّنام إرادٍة دوَن ونهذا الك إىل ناذفْتلقد ق ـ

 ,مكاَن أو بشرتنا َنأو لو وهناوج قسماِتأو  أعيننا وَنل خنرْتبها. مل  نافسْر

 ْنإمّنا. ما  واحٍد من أّي دون إرادٍة يانلّدإىل هذه ا اَءأبري ئنا. جوالدتنا وبيئَة

 إرادٍة بدوِن لشّكويت آلخرينعن ا ايزهيف مت يبدأ ىحّتعينيه  الكائُن يفتح

 وجوده حقيقِةمن  ًاجزء املرُء هايظّن ,هعلي فروعٍةم عالقاٍت ظّل منه يف

 حياته.  بيعِةوط

 اانهسّك عدُد ىيتعّد ال, أردهانمن  بالقرِب كسأرا يةقر يف ولدُت

 هااليت جتّر راعةالّزيف  ن. يعملولبسطاءا واألكراد منمن األر هملُبأغ ,ائةامل

 ة. مّرالويَل اعّن ْفوخّف ناامِح ؟هذه نهاييت وَنلتك علُتف ماذا.الكبرية رياُنّثال

 إىل جانبنا. تقَف أن, نريدك ةواحد

 أنيين؟ مع. هل تسهللا بدع ـ

 .تصو لىع ستيقظُتا. أقول ماذا أعرف , الًامتعب كنت

 جسدي. كْن عن أسير فصَل, لي كَنلّسا زجيّه قاتُل, بدأ الناآل ـ

 حنوي. هيَد ابُطالّض ميّد, ناآل. لرتى مسافٍة لىع ْفاهلل, ق بدع اي ًامستعّد

 قبيتر يسند ,رأسي يرفع, ناآل. وحقٍد ٍةبقسو هحنَو هاشّد, عفائري مسك
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 يضُع ه. إّنذبحلل ًااهزج أصبَح .له عنقي ينكشف, هِتركب على خللِفمن ا

على  كُن. الّس ليستحكَم, األمامأكثر إىل  هميّد,  وٍةعليه بقس كَنالّس

 حِذنفسي من الّش إىل بيتسّر األمُل بدأ. اجلّز. بدأ بسرعٍة رهميّرالعنق, 

 كمُلتإىل نصفن.  عهاقّطت, جرةاحلن رتقخت كُن. الّسأكثر ُد, يزدالاألّو

 ايةللغ مؤمٌل ُهإّن .ملطلوبا كِلبالّش نًةمسنو ْتليس َنكالّس . يبدو أّناريقهط

 يضغُط, عضالته يستخدم القاتُلذاته.  املكانيف  ٍةّرمن م أكثَر ارهأن ميّر

 لقدمن جسدي.  ٍةّيحبّر بتنسا ِمالّد قطراُت .لعمقا يف الغائر جلرحعلى ا

 على األإىل عه, يرف هي, رأسي بن يدناآل. عن اجلسد بالكامل أَسالّر صَلف

 هنيشاركو ذيناّل هزمالِئ جوِهعلى و مَةاالبتسا ُعويوّز ضحُكي ه. إّنبالغة ادٍةبسع

 أّن, ًاعن الوعي. حزينة جّد غبُت ناآل. برّكمُلا ملباأل أشعر. هاذات لفرحَةا

 . لمجهولل ا, ورماهيعّن ًاعيدسرق حياتي ب لقاتَلا

 الكلمات: ّر, مت ومبرارٍة

أن  وىس ًائشديد, وال أقوى أن أفعل شي حبزٍن ليقات وجِه إىل أنظُر

من  َضهذا الفائ املرُء َلتحّمي أن,  هللعبد ا يا قسى. ما أًاجّد زينًةح أكوَن

, ن. اآلبيعة, اهلل, الكون والّطرضمن األ ٍةرمح دون, هفعَل ذنٍبالوجع دون 

 ه. إّناّمت بوعوح. أراه عيعةالّر طعَنلي واءيف اهل هساطوِر ِعيف رف ُلالقات بادرُي

 قرتبوي ٍءيسيل بهدو دمها. نصفنإىل  هيشّق ه. إّنأسّرال وععيضربها يف م

 قلياًل ناااألرض. انتفض جسد يف لغُل. دمنا يتغيحيضّن هإّن. بدمي مَجليند

على  القدرة وقليب عيين يف ليس. وجوعة, مهامدة ةجّث نا. أكماعووّد

 .من عييّن لتنهمَر ٌعدمو دّيل َقالبكاء. مل يب

 .املقتولة يّتشف طرِف لىع ساخرٌة تسامةاب ارتسمْت
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 هذه. مشكلٍة نهناك م ليس,  عحك ا أو .هلليا عبد ا يعّن بداًل ابِك ـ

 .مّراحلياة, وستست هي

 ةاحليا وِبيف در هاحيَلر كي, تبدح, تصًاعالي قحتّل هاجرةامُل يورالّط

 تسافر. ُن, حرياٌهتائ الء. اخلشحشحًة تطرُي, رابأس راٍبعرب أس جملهولةا

 مهاقّد, يت قدٍم وِطئم نع يبحُث ,الفجُر ويرحلواملواسم,  نابُلالّسو ُمالغيو

 . تعبُم دليٌل

 برائحِة وٍنمعج بترا رائحَة,  , كمأًةاٍتفراش ثلَة حملُت وابيلّرا خلف

 زالَنالغ ُشينه ذئاِبال من قطيٌع ةمّثمييين  لى. ع إىل يقٍن أصَل أْن غفي. شدّم

اآلالف من  شراُتع قبعت مركدة, حيُث قريِة صوَب جُهّتت , وعيونهاردةالّش

 . لعراءيف ا حاياالّض

 املرأةنازلي,  حضِنيف  رماني ذياّل ننإىل ذلك احل احلنُن يناوشين

 رحلوا, ذينّليف عيون ا ينفِس عن أحبُث, ائعالّض اُن. أنا احلريجودوالو

 .نهمورحلت ع

 بحِثال طريِقيف  ىالذي ميشي اهلوين ماراحل رفوق ظه رَيّسال استأنفُت

 الغباُر رتفَعا. فرهحتت حوا سحُقي ِكلّشوا صريَر أمسع. عائلتهاو سيلفاعن 

,  كهٌل رجٌل ا. فأنصدرييف  يقرُع قليب اِتدّق أمسُع. مسلّشا َةأشّع وحجَب

 بشيٍء شعرت. لقديما بُضالّنذلك  يهف عْدومل ي جسدييف  منالّز ثقُل دّب

,  ًاسنف خَذآ أْنمل ميهلين  ضطرَبوععي امُل أّن َد, بي َن, سكيٍحر ةهّب يشبُه

 باِحالّصيف  انك ذياّل نعُشامل سيُمّن. والامتةالّص باديةال اَبعب خمُروأنا أ

 احّطيصعدان إىل أنفاسي, لي العطشو اجلوعب . شعرُتحةالف حرارٍة ىلإ َلحتّو

 . يف جويف اهلمارح
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 :ةاعقكالّص يلفاصوت س عاد

الوقت  نم كْم . يف اعتقادَك؟ ادةّدإىل الّش هللا عبد اي عدب تصل أمْل ـ

مركدة.  إىل بالذها عليك هأّن رلك. تذّك قونمشتا ناإّن. ليناللوصول إ جحتتا

, نومغّن,  ٍحمسر ثلو, ممنسيقّيو, موننواوأقرباء, فّن أصدقاءهناك لي 

كيف  اخلياَل ْفوش لا. تعالّم, عنو, فالحون, حرفّينازفورقص, ع وانفّن

 . ههضِمو لهالواقع على متث , فوق قدرِةيالفوق اخل يسرُح

 عاد. إليه للوصول طىاخل فحثثُت, يف األفق سراٌب َحهذه األثناء ال يف

 ًاشجّي وُتالّص

 تسمع؟هل  ـ

 أمسع؟ اذام ـ

 همّنإ, رصّو. هل تسمع عحكاتهم؟ تغارالّص األطفال, املوتى صوَت ـ

 ال  املوَت أّن يبدو. الفجر ِرستائ راَءو مُسالّش غِتبز مايضحكون كّل

 يف أعينهم. ةاحليا بريَق طفَئأن ُي يستطيُع

 من بعيد. ااهيأتي صد عميقة لطفٍل صرخٌة

 : يناديين

  سمعين؟ت هل. اهعّم ـ

 طفٍل صوُت هأّن ًاتيقنم طريقيعلى متابعة  ىال أقو كانييف م رُتتسّم

, رابوالّت حلصى. ااناملك أراقُب, وليح التفّت. يمّن رببالق مركوٍن

 . يمّن بةالقري بوةلّروا هوَلوالّس

 اه؟ّمع ـ
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يأتي من  .بجان حييط بي من كّل , رقيٌقذبع صوٌت. نيةثا ةمّر التفّت

 .ةادّيرم اصيٍةن على رمّيم جوٍممل فٍم, من اليتيمة روبالّد

 ماذا؟ ـ

 :رّثمؤ بصوٍت وبدأ يتل ثّم

 . بَعّلال, احللويات, َركاكالّس نال هل جلبَت ـ

, اك, هن مدفٍع أّم نم ئُتج لقد. شيء معي أّي أجلْب مل.  منك املعذرة ـ

 . دكاكن وجدُتال 

 : صّخقبل أن يل هأنفاَس يلتقُط

 رأسي واشّقي نقبل أ عَبالّل ىوأر ,احللويات أذوَقأن  أريُد كنت ـ

 ؟لي قالوا ماذا علمت هلنصفن.  إىل باملنجِل

 لوا؟ قا ذاوما ـ

أن  نهام , طلبُتصامتًة ماَءالّس رأيُت, تهاذا اللحظة يف. خطرٌي ينإّن ـ

 .الغيمو مسوالّش بيعالّر الَمالقمح وأح سنابَل , أرسُمنةملّو أقالٍم علبَة ينطَيتع

 .تهقل يذاّل لساني غرُي لىع كْني مل

 غار؟األطفال الّص ماِءد إراقة ملاذا ـ

 .فسبالّن مياءع قٌةفيه ث ,وقاٍس خشٌن ٌت, صودبعي صوٌت جاء

 .خرْسا نذبح! الومن  ,من نذبُح ريقّر نم حنن ـ

 مترتّن فاسيل وحنجرَة ,ودوكالّد أمسع صوَت . بقيُت, وسرُت خرسُت

 خلابوُرا يل حال ا. وعندمنهع ثتحتّدالذي  املشهدمن  خوٌف ي. يف داخليتغّنو

 ُلمث . شيٌءقصّدُي ال ٌءشي. لُت. تأّمًاتمبهو فُت. وقعلّي َمسّلعحك, و .ًااقفو

 . اخليال
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 :فسين عم ًاثتحّدم قلت

 بعُضال يريد ملاذا ذلك؟من  غايةما ال ياة؟احل واملاذا قتل ذا؟ه ٍنجنو أّي ـ

 .اخلالءب دتوّحي , خالٍء اٍبيب َدجمّر حلياةا يرىأن 

القتلى  ث, جثراغاهلل, الف وُت, هو صحزيٌن, مرتعٌش صوٌت جاء

 . ابورواخل وابيالّرو هولفوق الّس ركوننامل

 عظمُة يل ْت, بانورعلى جمرى اخلاب تطّل يتاّل بوِةلّرا فوَق وقفُت

 .ناقباالخت حسسُت. أتيهّفع ىعل روٌشفم باِرللغ مادّيّرال ّلالّظاملكان. 

  :وتالّصذلك  َثانبع غموضال هذا خضّم يف

 اهلل؟ دعب اترى ي ماذاو ـ

 , قلت:ارمحم الّن لقذِف تعّدمس زاٍجمب كنُت

 موعالّد فاِف, جألحزانا وديف مخ رفّك. أرَيّسال أواصَل نأ لّيع ـ

 انبولالقادم من است ريِقالّط طولعلى  اجملانّي وتامل مربطالبكاء.  نطفاِءاو

 .مركدة قرية إىل

 .بينما يتعّق شيٌء

 باقي البشر؟ ثَلم ًارأحرا لقواخي أمْل ـ

, لبحرا ِجكمو احلرارُة .ماءالّس باِليف ج مكرتثٍة الغرُي مُسالّش دِتمتّد

 .هادراَجوتعود أ تهّب

 حُتور خميناتالّت عُت. وعوتالّص صاحبرؤية  مبقدورَييكن  مل

 بقايا مسع. أطحهاعلى س منأو  ألرضمن باطن ا قادمٍة همسٍة نىأد ُبأراق

. ّيأذنبثقله يف  َيليلق رقالّش ُءهوا لهحيم موجٍع òبعويل متبوٍع أنٍن بقايا,  نواٍح
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 األرض ظالُل . بدأْتجملجاًل راُخيعود الّص ى, حّت قلياًل مُتيسود الّص ًاحيانأ

 ًاعجيب شيٍء لتبدو مثلها. يبدو كّل فسهامن ن ًاعضب احلجارَة ُحمتن

 . تضيف:خلابوروجه ا قفو هاوُتص ميتّد

 ؟رُتتأّخبعد يا عبد اهلل؟ ملاذا  تصْل أمْل ـ

 تعرفن. ض, يعلو وينخفكيتحّر , ويبكي ُد, يتنّهراجٌف ريقالّط ـ

 .ِكرأس َقفو أكوُن ًايب. قرريقالّط يف يأّن بيَد! رابوالّس لبيداء, اورالّب

, يعيدني إىل نفسي. إىل يهايطّر, ا, يطربه حيرو ينعُش ودوُكالّد

 . ةيقاحلق ومكمِن احلزن,

 مواععها. من حاليّسوال والقنافذ ألفاعيا خرجِت

 هاإّنوأمامي.  وحوليخلفي  التفّت, دُتّدتر .اخرًةس قهقهًة مسعُت

 األربعة. صقاُعاأل

 .ّيعل سيلفا أن تطمئنَّ أرادت

 :لمةك ُرمتّر بصعوبٍة

 تاح؟مر أنتهل  ـ

 احلقيقة. , ورؤيِةاملكاِن إىل لوصولبا إال رتاَحأ, لن أكيدبالّت ـ

 .هاأركاُن ت, وتزعزعرضاأل مادِت

لديك  بوبٌةحم ةهي فرج هل ؟همساَع مُلوماذا تأ ؤيته؟ر ُرماذا تنتظ ـ

فوق  شنمفرو القتلى ومشهِد ىرأمل ىتتسّل, هل تعبُث ى؟, القتلملوتىلرتى ا

أن  فضولَك يغري ك؟يسّر هذا ل. هامدةه جثٍث ُدّرجم همإّن ؟ربوع األرض

 اه؟تر

 ياهف ًافاغر بقيُت
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 وموسيقى. أغاٍن,  ٍن, رائحة أغا وٌتهناك ص ـ

 ,األرض أنا. ًاشيئ سمع, وال ت وهوٌمم نَتأعلى نفسك.  تضحك ال  ـ

 بها, يأكُل ويعبُث راوغها, يبهايعّذ من حتبُّ ةمازوشّي, ة, نرجسّيرباءح

 .عفافها فوَق هامدًة ًةجّث رميهاوي زيٍقمت شرَّ قهاوميّز,  هاحلَم

 ثّم َفّق, توهتزاَزاال يشبُه بشيٍء ُتشعر ثّم فوق املكان, مُتلّصا عّم

 .كهحتّر نَفاستأ

 وحزن: حبنوٍّ هالساَن متّد

 أموت؟ أن تريدنيهل  ـ

 :غضٍبيف وجهها ب قُتحّد

 غرُي شيٌء اكاحلالتن هن كال. يف ةحّي وأ ميتًة ُتال أعرف إن كن ـ

 ِتاملو استمرار. يف , الفصوِلالوالدة حلظِة يف ى. حّتبيعةالّط قفو عّيطبي

 يِب, تعذركراّتمن ال نمتّل ال,  . أنت لقيطة, شبقةمتوالّص واءواخل

 من نفسِك نينهّكومت ,املنتصرو للقاتِل يضاَءالب ايةلّرا ترفعن. حاياالّض

 .يناوعل ليكع ًادسّي ليبقى

 .؟ البديل وه وما ـ

فوق  تلقينال  نينةمأّطوال والفرِح فِءلّدا نم نناتنتزعي ك. إّنخرسيا ـ

 لنبقى يف أتونك. نيناّكمت ّم, ثرابكت

 َرتعّف, وقعُت. األرضعلى  رميينسي ويمن نف زعينينت يٍءبش أحسسُت

 ةرابّيّتال رُقالّط. يّنع باَرالغ . نهضت بسرعة, ونفضُترتيومؤّخ ويداي هيوج

عمران.  أو دينٍة, معأو موق أو بيٍت رٍةعلى شج دليلوال  مضٌةوغا بعثرٌةم
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هلا  عنال ُم بةغتَصُم أٍة, كامراقنلّسا , مفتوحُةة, مكشوفعارية األرُض

 . منلّزا ياتعات نم هاحيمي

 :لّحذلك ت مع هاّن, لكهاأَسر تطأطئ

 !مكاٍن يف كّل القتلى ـ

 .عرفأ ـ

 :ييف نفس لت. قرت, فّكمشيُت

 هلواء. اراببالّس ِةيف البوادي اململوء واوسار همعوَشن محلواهؤالء,  ـ

 جسادهم, أاملوتى. رائحة نكسارها, منالّز بوَطه حاماًل عليهم هّب األصفر

. إىل األنن صوِت إىل, تقودني خطاي قدمّي أمّد ًابثالفضاء. ع ألمت احملرتقة

 . األصفر ونّلال رائحِة

 دخلي هأنفاِس . صوُتًاجّد ًايبقر صبحأ ودوكلّدا صوُت .أكثر اقرتبت

 ميلةاجل َناألحلا يبّث قيُقالّر والكمان. عليه تنفُخ يتاّلسيلفا  أنفاُس. وأذنّي

 .اركيسف يِدعلى  اسعالّش الفضاءيف 

 :سيعلى نف حةاألسئلة امللحا رحأط كنت

 اذاأعرف مل ال تها؟وعائل يلفابس قاءالل َب, قلقي, هلياسيأنف كّرحي من

 ذاهٌب ين, كأّن, انكساٌرحزٌن ويغمرني,  وهناك ناه فاسيأن ؟وتتناثُرأهلُث

. تناقضةمُلا مشاعري أخفَي نأ حاولنفسي. أ على ًافخائ إىل حتفي. ال, لسُت

 :قلت. اريإىل جو احلرارُة لتتماي

 هوأرى هذ أعيَشالعاثر أن  يحّظ سوِء. يا َلقاءالّل هذا لىنفسي ع ويَح يا

 . ملصائَبا
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 احلبَل ومسكُت. حلمارا رظه علىمن  نزلُت عندمايف خطواتي  رُتتعّث

 اهلوُلباملوتى.  انرتطمت قدماي. يأن أمش ستطعُتا بالكاد. قبتهإىل ر لواصلا

. األطفالو جالالّرو ساءّنلل ,مةّح, متفرتقةحم جثٌث .له صَفو ال رأيته ذياّل

 . واطريأو الّس صاصأو الّر يِفبالّس نقتولوم شيوٌخ

, رون. كانوا يتحاووداجلن وسَط نفسي دُتوج كيَف فأعر ال

 يف. وةرافوق الّس بٍثبع بعضهميركضون وراء  ,تمازحون, يضحكوني

. الكثري منهم هموجوه أنظر يف أن سيلنف حُتمس دٍةّد, حمنونٍةجم حلظٍة

. كثَرأف أكثَر ضاءالف يف تصاعُدت واءالّش رائحة مشمُت. ًاوفوق نواكا

 رضاأل متداِدا. وعلى طبنار احل فوَق حِمبالّل لوءًةمم القدوَر , فرأيُتالتفّت

 . ةرمّيم بشٍر جثُث

. كنت مشغولن كانوالوجودي.  هوامل ينتب هارغليان الّن خضّم يف

 احلريةمن  يٌء. شادةّدالّش قريةإىل  لوصولبرغبيت يف ا ًاذمأخو ًاائعج, ًاآنظم

أقول ألحد  ووجدتينأهلث, أبكي وأصرخ.  ت. كنيعقل بيَبتال َكمس

 : ؤالالّس هذا ًابله غري ابد ,باطالّض

 هنا؟ نماذا تفعلو ـ

 أجاب: هأّن , بيَدستغرابهعن ا َرعّب

 ألينوملاذا تس أنت؟. من النذحبه اِلممن الّش القادمة َللقوافننتظر ا ناإّن ـ

 ؤال؟الّس اهذ مثَل

 . رأيُتأغنامنا عِير أجل نم ورمدفع. جئت إىل اخلاب ّمأ من عربّي ناأ ـ

 ستذحبهم؟ وملاذا؟ نالذيهم  من, فسألتك. حاياالّض

 :هحريَت يقمَع نأ حاول
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 ع. مل نستطواجٌب منهم ُصخّل. الّتعبٌث. زومّلعن ال ئٌضفا همإّن ـ

 .اهتر ذييف هذا األتون اّل هموعُع وجَب اهلذ ,همهضم

 :كدريعن  رُتدهشيت, وعّب أطلُت

 .سعةاألناعول وا أرض ـ

خلف  ديهي , وشبَكظهره لىع َدومتّد ,رضعلى األ ابطالّض استلقى

 :يرقُص هأّن, وككهاحّرُيومضى  على رجٍل رجاًل َعووع ,تهرقب

. ةملشروعّيوا ةقّووبيدنا ال هم. أوحنن  ااألناعول. إّم أرُض تسعناال  ـ

 .مع القوّي ّقاحل

 :اعيتقن عن باستغراٍب رُتعّب

 ة؟طاولة واحد أو,واحدة سفرٍةعلى  واأن تأكل ملمكِنا من يكْن أمْل ـ

 األصعب؟ خلياَرهذا ا خرتمتا. ملاذا ًاجّد ةكثري خياراٌت ياِةاحل يف

 :ًاشارد ابُطلّض, يستدرك اصمت

على  مبهم جعلنا نقِد قِةالّث نعداِم, الثّم. ٌةراحب ةلقضّيا هذه, هايةلّنيف ا ـ

رمحة  وال. مرأٍةأو ا وشاب, رجٍل فٍلط بن َقنفّر لن. همرَيغ سنذبُحو ذحبهم,

 خيار هم. ال أوحنن  اإّم, حٌدوا وٌب, أسللدينا. موَراأل فلسْفت ال,. ثّمهؤالء عم

 .ثثال

, هل من . ثّملهمقت ةرورالّضب س. ولييةّضالق ِحلرب ةكثري طرٌق هناك ـ

 , ًاودائم. ؟ةقّو عيفمع الّض احللُم ال نثق به؟ أليس نسانإ كّل نقتَل نأ لاملعقو

 . غريه يستوعَب أن القوّي ُعيستطي

 .ًايبغر ًامشهد رأيُت جلندّيا دِمق عند

 :وتالّص سألين
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 رأيت؟ وماذا ـ

 ينلّف. نمعن املكان والّز , غبُت. جفلُتعيناي زاغْتأبتاه, ما هذا؟  يا

, ةصبّي امرأة. تهذا , عاد املشهُدقظتاألرض, وحن استي على وقعت, وارالّد

 ًةعاري ,يحة, ذبنصفنإىل  ِسالرأ العمر, مشقوقَة من نالعشري تتجاوزال 

. صدرها ظهرها على ًةملقا. اهلواءو مسحتت بريق الّش مُعتل ,ًامتام

, ك, يضحيلعب, عبُثي, عيٌعر فٌلط وفوقهااليسرى.  لةّتال فوق, كشوٌفم

 وحيّط يتناثر الذباب. همثل أّم ًاعاري. ًايكن مبالي مل. ويرعع هاحلمَت ميّص

 . جلاّفا هارحاله فوق دِم

 بوجهه: صرخُت

 ؟بها هذا. فعلَت اذا, ملكأعوذ باهلل من ـ

 :معار ٍحبفر ابُطالّض ابتسَم

حولك  ترى الأ املنظر؟يف هذا  ريب. ما هو الغرهيٍف قلٍب اهاهاها. يا أب ـ

 . همبعض قفو عراًة رمّيَنم الفاآل مئاِت

 يًةطاف لبصرا متدادا على اخلابور القريب, وجدت اجلثَث صوَب التفّت

 فوق املاء.

 : لت, قهماِتيف قس قُتعلى خرج احلمار. حّد تشّد رتعشةامل أصابعي

 .؟ موتى همأّن املا, طهمفوق األغراب هؤالء يفعل ماذاو ـ

 :اٍلع بصوٍت قهقَه

 الذهب. عن ًاحبث همبطوَن بقروني ـ

 :اندهاٍشب قلُت

 عالوة؟ حلمِلا فوق يعين ؟, يف بطون املوتىهٌبذ ـ
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 .ألموالمن ا يد, ونستفًاحّيبقي  نمّم صّل. نتخنايفيد لونهما يفع ـ

 ة. قرأت الفاحتة عّدالةمن الّص ثرُت. أككثرية اٍتمّر زفرتو شهقُت

 . اٍتمّر

 :قلتعيين.  قأصّد مل

 يقتل؟يفعل هذا؟ ملاذا  أن ساُنكيف يستطيع اإلن ؟يقبل هذا ديٍن أّي ـ

 عقَل بيرك جنوٍن هذا من أجله؟ أّي لواأن يفع ّقيستح يٌءهناك ش لوه

 اهيا أّو ؟حامل مرأٍةأو ا ٍلطف سدج يف يفالّس زغر يف ونيهّم عندما شرالب

 . الفاجعةعلى هذه 

 بدأ. اسالّن جثُث قاألف متداِدا على. حايالّضا بنعن سيلفا  حبثت

 رأيتها. راة, ُعمقطوعة , أيٍدءةمفقو , عيوٌنمقطوعة . رؤوٌسافيه يدّب حلُلالّت

 إىل , تضحك. وقفت فوق رأسها, نظرُتهاحفيدِت عبُةل يدها, بهامدة ًةجّث

 زوجها رمادجانبها, و إىل كان ملقًى ودوك. الّدنمبتسمت رأيتهما ,نيهاعي

 يدي. وععت اتمّر أُت, تقّياٍتمّر هقت. شواألمل ةرمن احلس ُت. بكيًاأيض

 وأشاهده.  راهما أ ستوعَبأ ى, حّتينبط على

 :قلت

يف  ةجبارّيإلا دمةاخل تأديِة اءأثن منمن الّز مضى يف الفظائَع يُترأ لقد ـ

ومقدونيا,  سكواهلر البوسنةو يارومان يف ذابحعن امل الكثرَي مسعتو بلغاريا

 .الولدان شعُرله  يُبما أراه يش أّن بيَد

 :لنفسي قلتمدفع.  أّم إىلأدراجي  عدُت

 قتل يف هدماَغ َفوّظ لقد. حقرهأ ما. اهأقس مااإلنسان.  نم اهللب أعوذ ـ

 . املوت لعبِة يف نفسه , ليقضَمزجيةللّت مبصريهنفسه. يعبث 
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 :وأعفت

ون , يدركنِهموّج بيِد عٍةطّي أو أداٍة رٍمجم ىلإ لهأن حتّو هلالّس من

ال  أن مُنيض ومن ستقبل؟أم امل املاعي اكمهل حن حاكم؟ُن منماذا يفعلون. 

 :رفته ثّم لعامل؟من ا خَرآ مكاٍنيف  أساةامل هذه َرتتكّر

 ما أرى.  . ومل أَرهنا إىل ِتآمل  ليتين يا

 ذكرياٍتب مملوٌء كائٌن ينأّن . شعرُتلغنمأهلي وناسي وا تركت

 هاأغادَر لنمدفع و يف أّم بقى. سأزيدامل لحتّم. ومل أعد أستطيع أن أبائسة

 .ناآل راهأرى ما أ ال ىحّتاليوم   دبع

 


