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يقدم هذا الكتالوج مجموعة منتقاة بعناية من النصوص التي أحبها المترجمون أنفسهم ورأوا فيها 

، فإن هذا الكتالوج ليس بمثابة بانوراما كاملة لألدب المعاصر في  مَّ
َ
ما يستحق االهتمام. ومن ث

منطقة البلقان وال يمكنه أن يكون كذلك. وعلى أي حال، فإن »منطقة البلقان« نفسها هي تصور 

جيوسياسي معقد، مرتبط في الخيال الشعبي بذكريات الحروب اليوغوسالفية القريبة والماضي 

اب 
َّ
ت

ُ
العثماني األبعد. في عنوان هذا الكتالوج، نستخدم كلمة »البلقان« بطريقة مرنة حيث يكون الك

والنصوص المقدمة هنا هم مجرد مدخل إلى التنوع والجودة الهائلين لألدب المكتوب حاليا في اللغات 

المستخدمة في ألبانيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، والجبل األسود )مونتينجرو(، ورومانيا، 

وصربيا، وكرواتيا، واليونان.

لقد عملنا على هذه المجموعة حًبا في اكتشاف اآلداب األقل شهرة، وتقديرا ألهمية الجودة في 

الترجمات األدبية. وندعوكم إلى االنضمام إلينا في هذا االكتشاف!

ونتقدم بجزيل الشكر إلى مترجمينا األدبيين، وإلى جهاتنا المانحة، وإلى كل شخص كرس وقتا 

وجهدا لهذا المشروع!

يانا جينوفا
مدير مؤسسة نيكست بيدج

مقدمة
عن هذا الكتالوج

بين أيديكم اآلن الترجمات األولى إلى العربية لنماذج من أعمال عدة كتاب معاصرين من البلقان. أغلب 

مين هنا قد تمت ترجمتهم إلى لغات أخرى كثيرة، ونحن نأمل في أن تجذب  النصوص والمؤلفين الُمقدَّ

هذه النصوص وهؤالء المؤلفون اهتمام وخيال الناشرين والقراء العرب.

لقد تم اختيار المؤلفين والنصوص في هذا الكتالوج على يد مترجميهم العرب. فنحن نؤمن أن 

المترجمين األدبيين – »أبطال األدب الصامتون« هؤالء كما ُيطلق عليهم أحيانا – هم أفضل من يعرف 

أي الكتب سيكون لها صدى لدى القراء العرب حال ترجمتها، وما هي األصوات الجديدة في األدب 

المكتوب باللغة األصلية التي يمكنها أن »تسافر« وتنتقل عبر الترجمة. بعض النصوص تمت ترجمتها 

على يد مترجمين لغتهم األم هي العربية، والبعض اآلخر ترجمه خبراء في اللغة العربية لغتهم األم 

هي لغة النصوص األصلية، لكن جميع الترجمات تعكس االحترافية العالية للمترجمين وعنايتهم 

االستثنائية بالجودة. وقد تمت جميع الترجمات وجرى تحريرها ومراجعتها بشكل جماعي على يد 

المترجمين أنفسهم خالل فترة إقامتهم الفنية في )بيت األدب والترجمة( في صوفيا )بلغاريا( في 

شهر يونيو 2017.
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Ifigenia Theodorou  إيفيغنيا ثيوذورو
ــا ثيــوذورو فــي ثيســالونيكي ودرســت األدب الفرنســي فــي جامعتهــا،  ــدت إيفيغني ول

لهــا خمــس روايــات ومجموعــة قصصيــة رشــحت للعديــد مــن الجوائــز. روايــة طعــم 

ــة  ــي األوســاط األدبي ــا واســًعا ف ــت نجاًح ــد الق ــت، وق ــا كتب ــن أهــم م ــد م ــراء تع الصح

ــال  ــة فــي نســج الواقــع بالخي نظــًرا لموضوعهــا وبراعــة الكاتب

والحاضــر بالتاريــخ فــي ســياق روائــي مشــوق وممتــع يتيــح 

للقــارئ التعــرف علــى ســوريا الحاضــر والماضــي؛ وباألخــص فــي 

ــع  ــان الربي ــة إب ــرب األهلي ــورة الســورية والح ــات نشــوب الث بداي

شــرقي  محتــوى  ذات  الكاتبــة  روايــات  موضوعــات  العربــي. 

وعربــي يعكــس اختــالط الحضــارات والثقافــات القريبــة والبعيــدة 

فــي نفــس الوقــت والحــوار فيمــا بينهــا؛ فــإذا مــا طالعنــا بعــض 

عناويــن رواياتهــا ســنجدها كالتالــي« أنجيلــوس.. تعنــي مــالك« 

بخــور  و  وإزمير«..و«ذهــب  وبخــور  و«ذهــب  الرخــام«  و«لغــة 

ــر«.. وإزمي

حقوق النشر:
Published by Patakis Publishing, Athens, 2012
ISBN: 9789601646077

Translation Rights: the author, Ifigenia Theodorou (tjoth2002@yahoo.gr)

د. خالد رؤوف
مواليــد اإلســكندرية، جمهوريــة مصــر العربيــةـ درس اآلثــار اليونانيــة الرومانيــة 

ــا.  ــا، أثين ــى دبلومــة مدرســة المســرح القومــي بالدرام ــا. حاصــل عل ــة أثين بجامع

ــن نفــس  ــة م ــوم الترجم ــى دبل ــا وحصــل عل ــة أثين ــة بجامع ــة اليوناني درس اللغ

الجامعــة وكذلــك دبلــوم فــي الترجمــة مــن مدرســة االتحــاد الهلينــي األمريكــي. 

حصــل علــى إجــازة الماجيســتير والدكتــوراه مــن جامعــة شــيكاغو فــي تاريــخ 

ــة إلــى اليونانيــة  ــي(. ترجــم عــن اإلنجليزي ــي/ الرومان الفــن الكالســيكي )اليونان

للمســرح  بإعدادهــا  ذلــك  بعــد  قــام  والتــي  بيكيــت،  لصمويــل  األول(  )الحــب 

 ART الشــاعر اليونانــي ثانــوس ثاثوبولــوس. ثــم ترجمهــا إلــى العربيــة لفرقــة

SYNDYCATE اليونانيــة، والتــي شــاركت بهــا الفرقــة فــي مهرجــان المســرح التجريبي 

فــي عــام 2004. مــن ترجماتــه المنشــورة عــن اليونانيــة: مختــارات شــعرية بعنــوان )جيــران 

ــس،  ــه( نيكــوس كازنتزاكي ــا.. ســيرته وحيات ــة )أليكســيس زورب ــس ريتســوس، رواي ــم( ياني العال

ــا( ذيميتريــس ذيميترياذيــس، روايــة 
ً
ى.. ألــف عاشــق وعاشــق( ثيــوذوروس يورغياذيــس، روايــة )أمــوت وطن

َّ
روايــة )الُعــز

)مــدن جامحــة( ســتراتيس تســيركاس ) الجــزء الثانــي/ آريــان، الجــزء الثالــث، الخفــاش(، روايــة )فــي شــوارع القاهــرة ــــ 

نزهــة مــع نجيــب محفــوظ( برســا كوموتســي، روايــة )يــزول(ـ نيكــي مارانجو،روايــة )إيرويــكا(ـ كوزمــاس بوليتيــس، روايــة 

)غــــ و اب( بانــوس يوانيذيــس. كمــا ترجــم إلــى اليونانيــة )مختــارات شــعرية ســكندرية(
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طعم الصحراء
إيفيغينيا ثيوذورو

ترجمها عن اليونانية

د. خالد  رؤوف
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الرحالــة، فسيفســاء التاريــخ والبطــوالت. كان مثــرة زواج مختلــط، أب يونــاين وأم ســورية، مزيــج صلــب. والــده كان معلــًا يف التعليــم املتوســط، 

تــرك فصولــه الدراســية وعمــل يف املجــال الــذي كان شــغفه الدائــم: الســفر والرحــات. عندمــا تعــرف عــى الشــابة ناديــة بهلثــي، وجــد مبــارشة 

يف وطنهــا الوجهــة التــي فتحــت طريًقــا نحــو تحولــه املهنــي. بــدأ ينظــم الرحــات يف الــرق األوســط. معرفتــه الواســعة وعاقــات ناديــة يف 

املنطقــة كلهــا، هــذا باإلضافــة إىل العربيــة التــي هــي لغتهــا األم، ســاعد كثــرًا أن يكتســب املكتــب الســياحي متيــزًا يف التخصــص يف رحــات 

الــرق األوســط. هكــذا مل تنقطــع عاقــة ناديــة بوطنهــا ومل يتوقــف عقلهــا املبــدع عــن والدة األفــكار والدوافــع للســياحة مــن وطــن آلخــر. 

كانــت دامئـًـا تعتقــد أن لديهــا وطنــن.

كانــت ناديــة ابنــة لدبلومــايس ســوري وجــاءت إىل أثينــا مــع عائلتهــا يف الخمســينيات مــن القــرن العريــن عندمــا تــوىل والدهــا مهــام ســفر 

ــاو  ــارع خاري ــات ش ــك الحــن يف إحــدى بناي ــت يف ذل ــي كان ــات الفرنســية الت ــة الراهب ــرة يف مدرس ــان. درســت وهــي صغ ســوريا يف اليون

تريكــويب. كان شــقيقاها معهــا يف نفــس املدرســة، ســمر ونديــم، وكانــوا يتابعــون الدراســة يف تلــك املؤسســة الصارمــة الخاصــة باإلنــاث، ســان 

جوزيــف. وألن املدرســة كاثوليكيــة؛ قــررت اإلدارة أن تســتثني أبنــاء الدبلومــايس الســوري. كانــت تربطهــم عاقــات بإحــدى الراهبــات مــن 

دمشــق، توســطت حتــى يتــم قبــول الولديــن الصغريــن مــع شــقيقتها يف فصــول املرحلــة االبتدائيــة. يف كل صبــاح كانــت ســيارة الســفارة 

تــرك األشــقاء الثاثــة أمــام بوابــة املدرســة، وبهــذه الطريقــة مل يشــعر األوالد بالغربــة يف هــذه البيئــة الجديــدة.

كانــت ناديــة مبــا لهــا مــن موهبــة فطريــة يف القــص دامئـًـا تحــي لــأوالد حكايــات عــن حياتهــا يف اليونــان. عــن املنــزل الكبــر يف حي بســيخيكو، 

وعــن الســباحة يف شــاطئ فالــرو، وعــن الراهبــات الــايت كــن يعتنــن بهــا برقَّــة عندمــا بــدأت يف التحليــق بجناحيهــا يف فنــاء املدرســة، وبعــد 

ذلــك أيًضــا عندمــا بقيــت يف القســم الداخــي للمدرســة حتــى انتهــت مــن املرحلــة اإلعداديــة. قبــل انقضــاء عقــد الخمســينيات انتقــل والدهــا 

إىل رومانيــا. كان األخ األكــر قــد بلــغ الثانيــة عــرة مــن عمــره؛ ولــذا مل يكــن باســتطاعة الولديــن أن يبقيــا يف مدرســة اإلنــاث، وهكــذا التحقــا 

مبدرســة داخليــة فرنســية يف بــروت، بينــا بقيــت ناديــة يف أثينــا. كانــت تتحــدث اليونانيــة عــى التــوازي مــع الفرنســية، فقــد كانــت تتلقــى 

دروًســا باللغــة اليونانيــة يف مدرســتها، وكان لديهــا صديقــات يونانيــات، وكانــت تقســم إجازاتهــا الصيفيــة بــن ســوريا واليونــان. طيلــة هــذه 

الســنوات مل تتعلــم فقــط أن تتحــدث بتلــك اللغــات، ولكــن أن تفكــر أيًضــا بتلــك اللغــات الثــاث، وصــارت تتعــرف شــيئًا فشــيئًا عــى أدق 

الخصائــص والتفاصيــل يف كل مــكان تعيــش فيــه. وبنضــج نــادر بالنســبة لســنها آنــذاك راحــت تتبنــى مــن كل تلــك الثقافــات مــا يناســبها أكــر 

ــا فتــاة خجــواًل وحــذرة، نتــاج خالــص للربيــة  مســتندة إىل حقيقــة أنهــا تعيــش وحدهــا، بعيــدة عــن والديهــا وشــقيقيها. كانــت ناديــة دامئً

الكاثوليكيــة، وإن كانــت يف أعاقهــا رغبــة متأهبــة أن تعــر عــن مشــاعرها الجياشــة، وهــو مــا يرجــع إىل جذورهــا الرقيــة، وأيًضــا لتطبعهــا 

ــات يف  ــة صعوب ــة ومل تواجــه أي ــة الثانوي ــات. عندمــا انتهــت مــن املرحل ــاين حيــث نشــأت وترعرعــت بجــوار زمياتهــا اليوناني ــع اليون بالطاب

التخــرج، بقيــت يف أثينــا للدراســة، وبعــد ذلــك كل يشء حــدث بشــكل تلقــايئ.

إلى الذين رحلوا...
جيني*

قبــل أن تفتــح عينيهــا، رَسى صــوت غريــب إىل أذنيهــا، صــوت املــؤذن املبحــوح املديــد املــيء بالشــجن، جــاء متهاديًــا عــر النافــذة املواربــة، 

أزاح الســتائر وقبــع فــوق ماءتهــا، إيقــاظ وهدهــدة يف نفــس الوقــت، ســحبها مــن نومتهــا الصباحيــة، ويف نفــس اللحظــة دفعهــا لتجــد خيــط 

لــت وضعهــا يف الفــراش وهــي تشــعر ببهجــة صبــاح يــوم عطلــة األحــد. لكــن طــرف الحلــم  حلمهــا مــن جديــد. بقيــت بعينيهــا مغلقتــن وبدَّ

األخــر كان قــد ضــاع منهــا.. دخــل صــوت املــؤذن يف الغرفــة فطــرد الذكريــات وفتــات النــوم. مشــاهد مــن الليلــة املاضيــة وطعــم مــرٌّ بقــي يف 

حلقهــا. مــددت جســدها تحــت األغطيــة الدافئــة، فتحــت عينيهــا، تعرفــت عــى مابســها املنثــورة عــى املقعــد وعــى حقيبــة ســفرها التــي 

تلهــث عــى أرضيــة الغرفــة. يدخــل بصيــص ضــوء النهــار الــذي مــازال يف طــور الــوالدة مــن النافــذة املواربــة. صمــَت شــجن املــؤذن للحظــة. 

راحــت الســاعة املجــاورة لهــا تهمــس بالوقــت يف أنــن. الرابعــة والنصــف صباًحــا.. بدلــت وضعهــا يف الفــراش وتشــبثت بآخــر أذيــال النــوم يف 

رأســها، بآخــر صيحــات املــؤذن، وغاصــت يف الحلــم.

عندمــا يــأيت إىل دمشــق، تبهجــه عطلــة الجمعــة وتغمــره بإحســاس وكأنــه يخــرق القواعــد دون أي تهديــد بالعقــاب. ارتبــاك األســبوع يشــعره 

دوًمــا بشــقاوة التاميــذ. يف الوقــت الــذي تعــجُّ فيــه املكاتــب والشــوارع يف أثينــا بالحيــاة، اليــوم هنــا يشــبه صبــاح يــوم األحــد دون أي برنامــج، 

خمــول ال نهــايئ يصاحــب كل حركــة. يف الشــوارع تقــل حركــة الســيارات، والحضــور البــري خفيــف كالنســمة الكســول التــي تحــرك أعــام 

ــام الجمعــة تصفــو الســاء مــن ردائهــا الرمــادي فتُظهــر حــواف  ــي تغطــي كل أركان دمشــق. يف أي ــة املتســخة بعــوادم الســيارات الت الدول

البيــوت وخــرة املدينــة لونهــا الحقيقــي، القــر الرئــايس عــى قمــة التــل يفقــد َســْمتَه املتجهــم، وخطوطُــه الحــادة تكتســب صفــة القــوة 

ــن الهــدوء عــى هــذه األرض. حتــى صــوت األذان مــن أكــر مــن مائــة مســجد يف املدينــة ميــأ األجــواء بأنغــام مطمئنــة: »أشــهد أال  التــي تؤمِّ

إلــه إال اللــه. أشــهد أن محمــدا رســول اللــه...«.

ارتشــف رومانــوس مــا تبقــى مــن قهوتــه ببــطء. يف هــذه الســاعة نزلــت العائــات إىل مطعــم الفنــدق لتنــاول اإلفطــار. رجــال األعــال ينعمــون 

بنومهــم اليــوم دون التزامــات أو مواعيــد، أمــا الســيّاح الذيــن رشبــوا قهوتهــم عــى عجالــة فكانــوا يف طريقهــم نحــو زيــارة األماكــن التاريخيــة. 

توصــف ســوريا يف الدليــل الســياحي العاملــي بأنهــا األرض التــي كلــا أزلـْـَت قــرة منهــا اكتشــفت املزيــد أســفلها. هــي األرض التــي اختلطــت 

ــن الصليبيــن وحــر  ــوك واللصــوص، وتركــوا آثارهــم، قوافــل التجــار، ســيوف املحارب ــان والحضــارات، تصادمــت فيهــا اآللهــة، املل فيهــا األدي

 Mary S. Lovell , The biography of Jane Digby, a Scandalous Life, Fourth :املقاطع من رسائل جاين ديجبي هي من كتاب السرة الذاتية لـ  *
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يف لبنــان واملــاء العــذب لنهــر بــرََدى الــذي كان يــروي حدائــق دمشــق. مل تكــن دمشــق تبعــد عــن حمــص ســوى يــوم ســفر. كان الــزواج هــو 

مــا عضــد وجمــع كل تلــك الطــرق لتتجــه نحــو البيــت الــذي تربــت فيهــا ناديــة وأخواهــا وتعلمــوا أن يرســموا شــارة الصليــب عــى الطريقــة 

ــا.  ــه إىل أثين ــا ومن ــاء بري ــوا إىل مين ــن اإلســكندرية ووصل ــى اســتقلوا الســفينة م ــة املخلوطــة بالفرنســية، حت ــوا العربي ــة ويتحدث الكاثوليكي

كانــت القصــص عــن األجــداد تغــّذي فخــر أبنــاء الدبلومــايس الســوري، وعندمــا تزوجــت ناديــة مــن بــروس كافانداريــس اعتنقــت املذهــب 

األرثوذكــي مثــل أمهــا وجدتهــا. ولتخليــد ذكــرى أمهــا ســمت ابنهــا الوحيــد الغــايل عــى اســم أحــد أبنــاء حمــص، رومانــوس ميلــوذوس)**(.

خــرج رومانــوس مــن املطعــم وقــد رُشــقت عــى ظهــره نظــرات التســاؤل. مظهــره األورويب ال يتوافــق مــع لغتــه العربيــة الســليمة. كانــت 

تســلّيه وتعجبــه نظــرات الدهشــة التــي ترتســم عــى وجــوه محاوريــه، ســواء كانــوا مــن زبائــن الركــة العائليــة أو مــن أبنــاء وطنــه - نصــف 

ــة  ــة يف قاع ــت الحرك ــا. كان ــم متاًم ــة مثله ــذي يتحــدث العربي ــل ال ــل النحي ــن ينظــرون إىل هــذا الرجــل الشــاب الطوي ــع- الذي ــه بالطب وطن

ــن  ــوس يبحــث ب ــة. كان رومان ــة بالقاع ــا املعلق ــوم الربيعــي يراقــص عــى النجــف الكريســتايل واملراي ــة. ضــوء الي ــدق ضعيف اســتقبال الفن

األجانــب القائــل عــن زبائنــه، ففــي هــذه املــرة ســوف يصطحــب مجموعــة صغــرة مــن النســاء - ثاثــة أفــراد فقــط- جــن مــن لنــدن إىل 

ســوريا لتقفــي أثــر إحــدى نســاء وطنهــن، جايــن ديجبــي. رحلــة خاصــة صممتهــا ناديــة براعــة بــكل تفاصيلهــا. حتــى يومنــا هــذا ال تكــفُّ أمــه 

عــن ابتــكار األفــكار التــي تســلط األضــواء عــى مســقط رأســها. لكــن ضيفاتــه املتميــزات مل ينزلــن مــن غرفهــن بعــد. غيابهــن عــن املطعــم مل 

يقلقــه، فالكثــر مــن املســافرين يفضلــون أن يتناولــوا فطورهــم يف غرفهــم. وهكــذا منحهــن مهلــة إضافيــة. فــا هــو معنى الســياحة؟ االســتمتاع 

ــا. أول  ــا. عــى أي حــال اليــوم يبــدو رائًع بوقــت الفــراغ. املبــدأ الرئيــي ملكتــب الســياحة هــو احــرام هــذا الوقــت الــذي يُدفــع مثنــه غاليً

تعــارف عــى دمشــق، برنامــج هــادئ، عبــارة عــن نزهــة يف املدينــة وزيــارة للمتحــف حيــث ســتأخذ الســيدات طعــًا مــن كل مــا ســوف يرينــه 

يف رحلتهــن. املتحــف الــذي تحتــوي قاعاتــه عــى كنــوز وأرسار كانــت تحتفــظ بهــا األرض يف باطنهــا. بعــد ذلــك، وفجــأة يف بدايــات القــرن 

العريــن، حــوَّل األوروبيــون - وبعــد دراســة- مجرفــة حفــر اآلثــار إىل أداة هامــة يصطحبونهــا معهــم يف حقائــب ســفرهم وجــاءوا أفواًجــا 

إىل ســوريا التــي نفضــت لتوهــا أربعائــة عــام مــن االســتعباد العثــاين. أربعــة قــرون جثــم العثانيــون عــى أكتافهــم. »نفــس الحــال كان يف 

اليونــان...«، هــا هــو عنــر مشــرك آخــر بــن البلديــن.

تعلــم رومانــوس منــذ صغــره أن يجــد عنــارص وخصائــص مشــركة تربــط بــن وطنيــه وتجعلهــا مثــل وشــم عــى جلــده ال مُيَحــى. كان يبحــث 

بــدأب ليــرر وجــود الحضارتــن يف وجدانــه، مثلــا يفعــل األطفــال الذيــن يبحثــون يف مامــح وجوههــم عــا يشــبه أبويهــم. أخــذ مــن والــده 

الجبهــة العريضــة والشــفاه املرســومة التــي متنــح ابتســامة فاتنــة، والجســد القــوي. كانــت جــذور العائلــة اليونانيــة تجمــع بالتســاوي قــوة 

ســكان جبــال األوليمــب وكذلــك الرعــاة مــن إقليــم إيبــروس، الذيــن كانــوا يصحبــون قطعانهــم صعــوًدا وهبوطـًـا ويجــري يف عروقهــم الحليــب 

رومانوس ميلوذوس كان أكر وأشهر شاعر وكاتب أناشيد يف الكنيسة األرثوذكسية يف القرن السادس امليادي، وولد يف إمييسا )حمص(.  **

طلــب رومانــوس مزيــًدا مــن القهــوة. راح ياحــظ زبائــن الفنــدق حولــه وهــم يســتمتعون بفطورهــم يف هــدوء. كان أغلبهــم مــن األجانــب، 

كان هنــاك بالطبــع بعــض املحليــن العابريــن مــن العاصمــة. كان يســتطيع أن مييزهــم مــن بــن بقيــة الــرق أوســطين، مثــل العــرب مــن 

اإلمــارات واللبنانيــن. رجــال يتســمون بالبدانــة ويرتــدون قمصانـًـا بأكــام قصــرة، نســاء ســمراوات مبامــح واضحــة، بعضهــن يرتديــن الجابيــب 

البيضــاء وينتعلــن الصنــادل. ينبهــر دامئًــا بأغطيــة الــرأس النســائية. يف املــايض كانــت فقــط النســاء مــن دول الخليــج أو مــن إيــران هــن مــن 

يغطــن رؤوســهن. اآلن صــار األمــر يــزداد، ويــرى يف الشــوارع يف كل أحيــاء دمشــق فتيــات يرتديــن الطــرح البيضــاء عــى رؤوســهن ويربطنهــا 

ــة وعــى شــفاههن. أجســادهن  ــاج يف عيونهــن اللوزي مبهــارة، يغطــن شــعورهن ويكشــفن جباههــن. وجــوه نــره وباســمة، ويضعــن املكي

الشــهية محشــورة داخــل خيــوط البناطيــل الجينــز الضيقــة، وأخــرى تتايــل داخــل مابــس فضفاضــة. فتيــات شــابات يجلســن يف املقاهــي 

املكشــوفة يخفــن تحــت أغطيــة رؤوســهن شــعورهن وأفكارهــن وعيونهــن خلــف النظــارات الســوداء، ودخــان األرجيلــة يتهــادى مــن بــن 

شــفاههن الامعــة. رومانــوس الــذي يخطــو بثقــة بــن ثقافتــي والديــه، يســتطيع أن يفــر هــذه الظاهــرة. التغيــر الجــذري ال يثــر تســاؤالته 

ولكنــه يســرعي انتباهــه فقــط. فقــد كان عــى كل حــال يراقــب باهتــام ويقــارن مــا يحــدث يف وطنيــه. »كأنــك متــر بــن حديقتــن«، هكــذا 

كانــت تقــول لــه أمــه. »تنظــر لهــا وتشــم عبرهــا، تقطــف زهــوًرا ومثــاًرا أينــا شــئت، تســريح حيــث تشــتاق روحــك. أنــت هنــا وهنــاك. 

متســك بــن يديــك مفاتيحهــا، فهــا لــك...«.

اعتنــت ناديــة بربيــة ولدهــا بدقــة. الولــد األخــر يف العائلــة، والــذي تأخــر مجيئــه بعــد محــاوالت وقلــق. هــي التــي نشــأت عــى مبــادئ 

ــه  ــن التحــدث مع ــف ع ــه األم. مل تتوق ــه لغت ــا األول هــو أن تعلم ــه. كان هّمه ــت هــو زينت ــد يف البي ــث إن الول مجتمــع رشق أوســطي، حي

بالعربيــة منــذ أن فتــح عينيــه الســوداوين ونظــر إليهــا. مل تبعــده عــن صدرهــا لعــام كامــل ظلــت فيــه تهدهــد الشــيخ الصغــر كــا كانــت 

تلقبــه مداعبــًة وتغنــي لــه أغــاين عربيــة ســمعتها مــن أمهــا. عائلتهــا كانــت لهــا جــذور بدويــة عميقــة مــن ناحيــة وجــذور مســيحية مــن 

الناحيــة األخــرى. عــى أرض إمييســا القدميــة التــي ســميت بــــ »حمــص« فيــا بعــد، تشــابكت تلــك الجــذور وصــارت مثــل لفافــة الخيــوط 

تاركــًة عــى خايــا الذاكــرة نــران الصحــراء والصلــوات يف كنيســة القديســة زوين. كانــت ناديــة فخــورة بأنهــا ولــدت يف ســوريا؛ إذ كانــت تعتقــد 

ــة. مســيحيون مــن كل املذاهــب  ــة، رغــم التمــدد العــريب وســنوات االســتعباد العثاني أن هــذه األرض قــد احتفظــت لقــرون بعقيدتهــا حي

احتفظــوا بكنائســهم ومعتقداتهــم متمتعــن بتســامح دينــي اكتســبوه بفضــل إرصارهــم، مــا كان مثــاًرا الفتخارهــم. فأيــن نشــأت وازدهــرت 

املســيحية كديــن جديــد؟ عــى أطــراف اإلمراطوريــة الرومانيــة، يف يهــودا ويف فلســطن. وأيــن نشــأت املذاهــب التــي هــزت أرجــاء بيزنطــة؟ 

عــى الهوامــش، هنــاك حيــث كانــت الجيــوش الفارســية تــرب فــوق حلبيــة وســرغوبوليس. األمــرات الحمصيــات كــن يزيــن إمراطوريــة 

الســيفرين وقصــور رومــا، بينــا امللكــة زنوبيــا الثائــرة جرجــرت الفيالــق الرومانيــة حتــى واحــة باملــرا فاختلطــت رمــال الهضبــة الســورية 

بالغبــار الــذي ينــره الاتينيــون الصليبيــون يف طريقهــم ألورشــليم.

مــرور الاتينيــن كان حاســًا بالنســبة ألجــداد ناديــة. عائلــة والدهــا كانــت تنحــدر مــن ســهول وســط إيطاليــا، اختلطــت ملوحــة الشــواطئ 
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- إن السيدة رايل سوف تنتظرك يف الحادية عرة والنصف يف بار »البارادايس«، يف العمق هناك عى اليمن.

يعرف رومانوس كيف يحافظ عى هدوئه. شكرها مبتسًا وهو يبتعد وتوجه ببطء نحو بار الفندق.

بــداًل مــن الدمــاء، »بــدو الجبــال«. هكــذا وبــكل بســاطة كان رومانــوس يشــبّه الرعــاة مــن إيبــروس ببــدو الصحــراء، ليســاوي يف عقلــه بــن 

جــذوره العائليــة. مــن أمــه أخــذ ســواد العيــون والشــعر األســود الامــع الــذي مــازال حتــى اليــوم كثيًفــا يزيــن رأس ناديــة ويحيــط بوجههــا.

يف نفــس عمــر أمــه ال بــد أن تكــون الســائحات اإلنجليزيــات الــايت وصلــن ليلــة أمــس إىل دمشــق. وفًقــا لاتفــاق الــذي تــم يف أثينــا، كان اللقــاء 

معهــن ســيكون يف قاعــة االســتقبال يف الفنــدق يف الســاعة الحاديــة عــرة صباًحــا دون أي تأكيــد تليفــوين. حــر رومانــوس إىل دمشــق قبلهــا 

بيومــن مــن أجــل التفاصيــل النهائيــة، لكنــه يف الحقيقــة كان يف أعاقــه يحــب أن يــأيت إىل هــذا املــكان الــذي يحبــه كثــرًا والــذي كان يفتقــده 

كلــا غــاب عنــه لفــرة. هنــا كان ينتابــه شــعور باالرتيــاح وعدمــه يف نفــس الوقــت، وكأنــه كان يجــري برعتــن مختلفتــن ويحتــاج إىل قليــل 

مــن الوقــت يك ينظــم رسعتــه، يك يتــواءم مــع خطــوة وإيقــاع وطنــه اآلخــر.

ألقــى نظــرة أخــرى حولــه، رمبــا يــرى ثــاث ســيدات يف منتصــف العمــر، ثــم إىل ســاعة يــده. لقــد مــرت خمــس دقائــق عــى املوعــد املحــدد، 

عــى الرغــم مــن أنــه قــد توجــه نحــو قاعــة االســتقبال. ردُّ فعــل موظفــة االســتقبال أثــار شــكوكه.

- لديَّ رسالة إليك يا سيد كافانداريس، تركتها عى مسجل هاتفك. قالت له املوظفة بأمانة مهنية.

- أّي..؟ سألها رومانوس غر مهتم باملظروف الذي تعطيه إياه بينا كان يبحث يف جبيه عن هاتفه الجوال.

- لقــد حدثــت بعــض التغيــرات. مل تــأت الزبونــات ليلــة أمــس.. قالــت املوظفــة بــردد. أي، أريــد أن أقــول، لقــد جاءت 

ســيدة واحــدة فقــط. يف واقــع األمــر، ســيدة أخــرى. اســمها مختلــف عــن باقــي األســاء التــي قامــت بالحجــز..

- لكنِك مل تخريني باألمس.. أجابها بقلق وقد أدرك أن برنامجه الدقيق قد بدأ يف االنهيار.

- السيدة رايل وصلت متأخرًا ليلة أمس، ومل تشأ أن تقلقك. قالت لنا إنها سرتب كل يشء معك اليوم.

- السيدة رايل؟ قال رومانوس وقد أملَّت التساؤالت بعقله.

أليــس هــذا اســًا يونانيًّــا؟ كان قــد حفــظ األســاء اإلنجليزيــة لزبائنــه وكان يحمــل معــه أرقــام هواتفهــن الجوالــة عــى ورقــة يف جيبــه. هــذا 

االســم الــذي ذكرتــه لــه املوظفــة يذكِّــره مبمثــل معــروف مــن الســينا اليونانيــة القدميــة كانــت تُعــرض أفامــه يف التلفــاز أيــام اآلحــاد عندمــا 

كان مراهًقــا. أي عاقــة ميكــن أن تكــون لســيدة يونانيــة مبســرة اإلنجليزيــة جايــن ديجبــي يف ســوريا؟ مل يلحــق أن يكتــب رقــم املكتــب يف أثينــا 

عــى هاتفــه فباغتتــه املوظفــة وقالــت عــى عجالــة:
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اليــوم الجيــد يظهــر مــن أولــه. هكــذا يقولــون. اســتيقظت هــي وإحســاس بالقنــوط يكتنفهــا. دخــل الضــوء إىل الغرفــة، ضــوء قــوّي يُعمــي 

العيــون. تقوقعــت يف الفــراش يف ضعــف وشــعور بالــا جــدوى. بحثــت حولهــا عــن أي عامــات تعيدهــا إىل الواقــع، الواقــع الــذي تتهــرب 

ــأمل يف املعــدة.  ــر ســراتوس العــاري والقشــعريرة مــن ملســته تشــعرها ب ــه. للحظــة مل تتعــرف عــى أي يشء يف الغرفــة. ذكــرى ظَْه مــن قبول

ومضــة أضــاءت غيابــه يف ذهنهــا، تغلــب عليهــا الحــزن والشــكوى. انطبعــت صورتهــا عــى املــرآة املقابلــة للفــراش، صدمتهــا فأجهــزت عــى مــا 

ــى مــن قواهــا. ومل يبــدأ اليــوم بعــد. ســيطر عليهــا حــزن مديــد تجــاه املــرأة التــي تراهــا يف املــرآة: امــرأة يائســة، مهملــة، بائســة. انهمــرت  تبقَّ

دموعهــا. مل تســيطر عليهــا. ملــاذا تفعــل هــذا؟ مــن يكــون بجوارهــا اآلن ليواســيها أو ينهرهــا، يهزهــا مــن كتفيهــا يك تســرد وعيهــا؟ هــل هــي 

املــرة األوىل التــي انهــارت فيهــا بســبب رجــل؟ لقــد صــار هــذا النــوع مــن النســاء القاعــدة، ملــاذا ســتصبح هــي االســتثناء؟ نهضــت بصعوبــة 

تبحــث يف حقيبتهــا عــن حبــوب الــدواء التــي أعطاهــا إياهــا الطبيــب. »اإلحســاس بالرفــض الــذي تعيشــينه هــو أمــر طبيعــي، يحتــاج األمــر 

للوقــت لــي تجتازيــه، لكنــه ســيحدث، كــوين عــى يقــن!«. كــم كان وقــع كلاتــه مطمئًنــا وكــم كان واثًقــا!

وإىل أن يحــدث هــذا، مــن ســيذهب إىل املكتــب، يــا ســيد أحمــق؟ مــن ســيواجه يف الصبــاح الباكــر الشــخص الــذي كان قبــل قليــل يعرهــا يف 

أحضانــه ويرتشــف أنفاســها والقبــات؟ كيــف ســتوجه لــه الــكام بعــد أن كانــت يف الليــل تحــرق مــن شــوقها واآلن تحدثــه بصيغــة االحــرام؟

»مخاطــرة االرتبــاط بشــخص متــزوج لــه عاقــة بنضــج الشــخص نفســه...« قــال لهــا الطبيــب. أي ارتبــاط وأي نضــج؟ هــراء! ابتلعــت حبــة 

الــدواء وراحــت تبحــث عــن ســيجارتها. ذهبــت نحــو النافــذة بخمــول وراحــت ترتشــف الدخــان مــع مخاطهــا يف نفــس الوقــت. هــي اآلن يف 

األعــايل. ملســت بنظرتهــا الســحب الخفيفــة التــي تغطــي الســاء ثــم غاصــت أســفلها. أيــن هــي؟ ملحــت منــارة ومنحنيــات قبــاب تحيطهــا. 

صــوت املــؤذن.. متــى ســمعته؟ »اللعنــة!«، قالــت يف نفســها؛ فــكل يشء قفــز إىل عقلهــا فجــأة. لقــد ســافرت يف آخــر لحظــة، إىل الــا مــكان. 

ــا نحــو فحــص  ــا تقريبً ــا أمه ــة حدودهــا. دفعته ــد ملســت نهاي ــا ق ــدأت تشــعر أنه ــد ب ــا، وال يشء آخــر. فق ــادر أثين ــا يك تغ ــد كان يكفيه لق

الجــوازات »اذهبــي، ســألحق بــك يف الرحلــة التاليــة. ال تلغــي رحلــة كهــذه. ســتتعاَف إيفيلــن، مــا أصابهــا ليــس ســوى كدمــة خفيفــة...«.

ــا. األمــر  ــا تعــرف كيــف تســتمتع بحياته ه ــدق. صــارت أمُّ ــاح يف األدوار األخــرة للفن ــا، نعــم، جن جلســت عــى األريكــة العريضــة يف جناحه

هــا املســكينة؟ عيناهــا متورمتــان مــن قلــة النــوم. مــع الضحــك والبــكاء.  يحتــاج إىل الوقــت، هكــذا قــال الطبيــب. كــم مــن الوقــت احتاجــت أمُّ

شــجارات وعناقــات. مــن كتــب هــذا العمــل؟ هكــذا هــي الحيــاة يــا صغــريت جينــي. آه يــا حبيبتــي، ال تبــي؛ ســيأيت أبــوك، ســرين، ســوف 

يــأيت...«.

دخنــت ســيجارتها بشــكل آيل حتــى نهايتهــا وهــي ســارحة بعينيهــا خــارج النافــذة. شــعرت بالحــرارة املنعكســة عــى زجــاج النافــذة تتســلل 

إىل جلدهــا، الجــو مختلــف هنــا. الحقيبــة مفتوحــة عــى أرضيــة الغرفــة. أحرقــت نــار الســيجارة أصابعهــا. أخرجــت مــن الحقيبــة بلوفريــن 

صوفيــن وبنطلــون جينــز، رمبــا ســتحتاج مابــس أخــف. أيــن ســتجدها يف هــذه املدينــة املجهولــة؟ كل يشء يبــدو لهــا كحمــل ثقيــل، مثــل 

جبــل يقــف بينهــا وبــن النافــذة. جبــل شــاهق بعيــد ووعــر. كيــف ســتعره؟

انتفضــت جــرَّاء ســاع صــوت هاتفهــا. مــا زالــت تنتظــر أن تســمع صوتــه يقــول لهــا: »صبــاح الخــر يــا حبيبتــي إيفيغينيــا...« دون جــدوى! 

مــرت شــهور وســراتوس يحتفــظ مبســافة مهنيــة ويُبقــي عليهــا بينهــا بإخــاص راهــب. مل يخــرق عهــده ولــو مــرة. أيــن ذهبــت تحيات مــا قبل 

النــوم والرســائل النصيــة الليليــة؟ أيــن ضاعــت الرقــة مــن صوتــه؟ كيــف اختفــى مــن حياتهــا؟ مــازال الهاتــف يــدق يف إرصار. تــرددت للحظــة، 

ــاٍن ينبههــا أن الوقــت قــد حــان لتســتيقظ.  ــا مــن املعضلــة. جاءهــا صــوت ث لكــنَّ الضــوء األحمــر للجهــاز عــى الكومودينــو أخرجهــا رسيًع

مــن أي حلــم يسء؟ كــم ســتدفع حتــى يصبــح كل هــذا أضغــاث أحــام؟ املــرآة ال تــردُّ عليهــا ســوى بصورتهــا الســيئة. منفوشــة الشــعر شــاحبة 

ــة عــرة  ــذي ســتقابله يف دمشــق، يف الحادي ــا قــد تركــت رســالة يف االســتقبال مــن أجــل الشــخص ال ــاج لاســتحام. تتذكــر أنه الوجــه تحت

والنصــف. تــود لــو ذهبــت للنــوم مــرة أخــرى، لكــن مفعــول حبــة الــدواء قــد بــدأ يف العمــل والشــمس راحــت تغســل الغرفــة؛ مــا مينعهــا 

مــن التقوقــع تحــت األغطيــة مــرة أخــرى. صــور ألجســاد يغســلها عــرق العشــق تتمــدد تحــت الراشــف، أجســاد تفــوح منهــا رائحــة العشــق 

واإلجهــاد تخــرق ذهنهــا. أفاقــت بعــض الــيء. ال بــد أن تتذكــر اســم املرشــد الســياحي. ســتذهب معــه لتشــري بعــض املابــس الخفيفــة؛ 

بالتأكيــد ســيتحدث بلغــة أهــل البلــد. وجــدت يف الحقيبــة دوســيه املكتــب الســياحي الــذي نظــم الرحلــة ألمهــا وصديقاتهــا. عــى الغــاف 

صــورة لحصانــن أســودين يتبخــران يف الصحــراء، والفارســان فوقهــا منحنيــان لأمــام يطــاردان الشــمس وهــي يف طريقهــا للغــروب خلــف 

أطــال املدينــة العتيقــة. عــى اليســار يوجــد اســم املكتــب الســياحي. يف األســفل وبحــروف تبــدو وكأنهــا ســطرت عــى رمــال الصحــراء، تقــرأ 

عنــوان الرحلــة: »عــى أثــر جايــن ديجبــي«.
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ــي. نشــر  ــب وروائ ــد. كات ــد واح ــه ول ــزوج ول ــا، مت ــة بتركي ــة هايمان ــام 1965 بمدين ــد ع ول

أولــى رواياتــه الشــمال »Kuzey« عــام 2009، وروايتــه الثانيــة البريئــون »Masumlar« عــام 

ــت اســطنبول اســطنبول »İstanbul İstanbul« وصــدرت فــي  2011، أمــا آخــر رواياتــه فكان

ــة الحقــوق جامعــة  ــرج برهــان ســونماز فــي كلي عــام 2015. تخ

بيــن  مــن  كان  لفتــرة.  بالمحامــاة  عمــل  وبعدهــا  اســطنبول، 

األعضــاء المؤسســين لوقــف الدراســات االجتماعيــة والثقافــة 

ــه  ــى الرغــم مــن اهتمامــه بالشــعر ونيل والفــن )TAKSAV(. وعل

جائــزة فــي الشــعر المــوزون، إال أنــه أعــار اهتمامــه ومجهوداتــه 

فيمــا بعــد نحــو الروايــة.

األدبــي  اإللهــام  ومصــدر  والروائــي  األدبــي  العالــم  تشــكل 

لبرهــان ســونماز مــن نشــأته فــي قريــة بســيطة لــم تكــن 

دخلتهــا الكهربــاء بعــد، وتربيتــه علــى يــد أم حكــت له األســاطير 

ــروح الحديثــة لــألدب. ــذا بال ــم قيامــه بمــزج كل ه الكرديــة ث

يتنــاول بورهــان ســونماز فــي روايتــه »اســطنبول اســطنبول« 

ــة تحــت األرض،  ــزج بهــم فــي زنزان ــم ال ــن ت أربعــة مــن المعتقلي

ومقاومــة هــؤالء المعتقليــن للتعذيــب الــذي يتعرضــون لــه مــن 

خــالل احتمائهــم بقصصهــم التــي يحكونهــا لبعضهــم البعــض. 

حيــث يخلــق بورهــان ســونماز فــي روايتــه هــذه مدينــة جديــدة 

يحيــط بهــا األمــل علــى الرغــم مــن كل اآلالم التــي تعــج بهــا.
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ــث مــن معهــد  ــوراه بقســم األدب الحدي ــة الدكت ــال درج ــد. ون فــي األدب والنق

العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اســطنبول وذلــك فــي عــام 2010. لــه العديــد مــن 

األبحــاث والدراســات األكاديميــة فــي األدب التركــي الحديــث والترجمــة بيــن 

ــة فــي األدب التركــي  ــة األدبي ــارك األدب والبالغ ــة. منهــا: »مع ــة والتركي العربي

الحديــث« 2012، »التــراث فــي روايــات ســفينتش تشــوكوم« 2013 »العشــق عنــد 

آليــف شــفق« 2014، »بنــاء الشــخصية عنــد صبــاح الديــن علــى، مجموعــة الطاحونــة 

نموذًجــا« 2015. 
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حينــا قلَّــت األصــوات املوجــودة باملمــر ُعــدت وجلســت، ووضعــت قدمــي فــوق أقــدام الدكتــور وكامــو الحــاق. وضعنــا أقدامنــا الحافيــة 

بنــا أنفاســنا الدافئــة مــن وجوهنــا حتــى نشــعر بالــدفء. كان االنتظــار فًنــا، فكنــا نصغــي لأصــوات غــر الواضحــة  متاصقــة بصــورة أفضــل وقرَّ

التــي تــأيت مــن خلــف األســوار دون الحاجــة للحديــث. 

أتــوا بالدكتــور إىل الزنزانــة قبــل أســبوعن، وحينــا ألقــوا يب وســط دمــايئ يف اليــوم التــايل مل يكتــف الدكتــور بتنظيــف جروحــي فحســب، إمنــا 

قــام بتغطيتــي بســرته أيًضــا. كانــت فــرق االســتجواب تأخذنــا كل يــوم معصــويب األعــن، وكنــا نعــود بعــد ســاعات شــبه فاقــدي الوعــي. أمــا 

كامــو الحــاق فــكان ينتظــر منــذ ثاثــة أيــام، مل يأخــذه أحــد لاســتجواب منــذ أن زُّج بــه بالداخــل، ومل يُذكــر اســمه حتــى.

لقــد اعتدنــا عــى هــذه الزنزانــة التــي طولهــا مــران وعرضهــا مــر واحــد، والتــي كنــا نجدهــا يف أول األمــر صغــرة. األرض والحوائــط أســمنتية، 

أمــا البــاب فمــن الحديــد باللــون الرمــادي. كانــت فارغــة مــن الداخــل، وكنــا نجلــس عــى األرض، وحينــا كانــت أقدامنــا تتخــدر مــن الــرودة، 

كنــا نقــوم ونســر عــى شــكل دائــرة. أحيانــا كنــا نرفــع رؤوســنا مــع صــوت رصخــة تأتينــا مــن بعيــد، وينظــر كل منــا يف وجــه اآلخــر يف الضــوء 

الخافــت املنســل مــن املمــر. كنــا منــي وقتنــا إمــا يف النــوم أو يف التحــدث. وكنــا يف أغلــب األوقــات نشــعر بالــرد ونــزداد ضعًفــا يومــا تلــو 

اآلخر.

ســمعنا صــوت البــاب الحديــدي الصــدئ ثانيــة. كان املســتجوبون يعــودون دون أخــذ أي أحــد مــن الزنازيــن. رحنــا نصغــي ألصــوات الخــارج، 

ــو الحــاق وهــو يتنفــس بعمــق: »مل  ــال كام ــا. ق ــدي، وصــار املمــر خاويً ــاب الحدي ــد. انقطعــت األصــوات بانغــاق الب ــى نتأك ــا حت وانتظرن

يأخذوننــي أبنــاء القحــاب، وذهبــوا دون أن يأخــذوا أحــدا«. رفــع رأســه ونظــر إىل الســقف املظلــم، ثــم تكــور يف بعضــه ومتــدد عــى األرض.

طلب مني الدكتور أن أكمل القصة.

وحينــا بــدأت أحــي وأقــول »راهبتــان تحــت الثلــج...«، فــإذا بكامــو الحــاق وقــد أمســك بذراعــي، وقــال: »أال ميكنــك تغيــر هــذه القصــة 

يــا صديقــي وتحــي قصــة أخــرى؟ إننــا هنــا يف ثلــج أساًســا، لكنــك ال تبــايل بهــذا، وال يكفيــك أننــا نتجمــد هنــا عــى األرض األســمنتية لتحــي 

قصصــا فيهــا أعاصــر وثلــوج«.

هــل يحســبنا كامــو أصدقــاء أم أعــداء؟ هــل كان غاضبــا منــا ألننــا قلنــا لــه أنــه منــذ ثاثــة أيــام وهــو يهــذي أثنــاء نومــه؟ هــل كان يحتقرنــا؟ 

لــو كان مــرة تــم أخــذه معصــوب العينــن وقُطِّــع لحمــه إربـًـا إربـًـا وتــم صلبــه لــكان تعلــم ســاعتها أن يثــق بنــا. أمــا اآلن فقــد اكتفــى بتحمــل 

كلاتنــا وأجســامنا املنســحقة. وضــع الدكتــور يديــه ببــطء عــى كتفــه، وأعــاده إىل وضــع النــوم ثانيــة قائــاً: »هيــا نــم جيــدا يــا كامــو«.

اليوم األول

الطالب دميرطاي يحكي

الباب الحديدي

ــا  ــل. وبين ــوج بهــذه الصــورة مــن قب ــي ســأحكيها باختصــار«. »مل تشــهد اســطنبول هطــوال للثل ــة، لكنن قلــت »هــي يف األصــل قصــة طويل

الراهبتــان اللتــان غادرتــا مستشــفى ســان جــوري بقــايض كــوي يف منتصــف الليــل كانتــا متجهتــن إىل كنيســة ســان أنطــوان مــن أجــل نقــل 

الخــر الــيء، كان أســفل بــوارز املبــاين ممتلئــا بالطيــور امليتــة. ففــي شــهر إبريــل كانــت زهــور األرجــوان تتحطــم مــن الثلــج، وكذلــك كاب 

الشــوارع مــن تأثــر الريــاح التــي تعصــف كالســيف. وأنــت يــا دكتــور أرأيــت الثلــج يهطــل مــن قبــل يف شــهر إبريــل؟ يف األصــل هــي قصــة 

طويلــة، لكننــي ســأحكيها باختصــار. كانــت الراهبتــان تســران بصعوبــة يف العاصفــة الثلجيــة. إحداهــا شــابة، واألخــرى مســنة. وحينــا اقربتــا 

مــن بــرج جاالتــا قالــت الراهبــة الشــابة لأخــرى: »هنــاك رجــل يتعقبنــا منــذ بدايــة الطريــق الصاعــد.«  فقالــت الراهبــة العجــوز إن تعقــب 

رجــل لهــا يف العاصفــة ويف الظــام لــن يكــون لــه إال هــدف واحــد.

حينا سمعت صوت الباب الحديدي من بعيد تركت الحكاية ونظرت إىل الدكتور.

كانــت زنزانتنــا بــاردة. وبينــا كنــت أحــي القصــة للدكتــور، كان كامــو الحــاق يرقــد متكــوًرا عــى املســلح العــاري. مل يكــن لدينــا غطــاء، وكنــا 

نقــرب مــن بعضنــا البعــض مــن أجــل الشــعور بالــدفء كالــكاب الصغــرة. وبينــا كان الوقــت ميــر بنــا منــذ أيــام ونحــن يف نفــس املــكان، فــا 

كنــا نســتطيع التمييــز إذا كنــا يف ليــل أو نهــار. كنــا نتــأمل، وأمــا الدهشــة التــي كانــت متــأ قلوبنــا وهــم يأخذوننــا للتعذيــب فكنــا نعيشــها كل 

يــوم مــن جديــد. ال فــرق بــن اإلنســان والحيــوان، وبــن العاقــل واملجنــون، وبــن املــاك والشــيطان يف هــذه الحفــرة التــي نســتعد فيهــا لــأمل. 

وحينــا انتــر صــوت البــاب الحديــدي يف املمــر وقــف كامــو الحــاق، وقــال »إنهــم آتــون ليأخــذوين«.

نهضــت وذهبــت إىل بــاب الزنزانــة، ونظــرت خارًجــا مــن الفتحــة املوجــودة يف الجــدار مبحــاذاة الــرأس. وحينــا كنــت أحــاول رؤيــة اآلتــن 

مــن ناحيــة البــاب الحديــدي، إذا بضــوء مصبــاح املمــر وقــد أضــاء وجهــي. مل يظهــر أحــد، فهــم كانــوا ينتظــرون يف املدخــل عــى أيــة حــال. 

أغمضــت عينــي مــن شــدة الضــوء، ثــم ألقيــت نظــرة عــى الزنزانــة املقابلــة، وفكــرت يف مــا إن كانــت الفتــاة الشــابة التــي ألقــي بهــا اليــوم 

كحيــوان جريــح عــى قيــد الحيــاة أم ال.
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فكــررُت آخــر جملــة. »امــرأة تنورتهــا مرفوعــة تجــري أرسع مــن رجــل أنــزل رسوالــه الداخــي.« وحينــا تحولــت ضحكــة كامــو الحــاق إىل 

قهقهــة قمــت أنــا بالتمــدد مــن أجــل أن أغلــق فمــه. وفجــأة فتــح عينيــه ونظــر إيلَّ. فلــو ســمع الحــراس أصواتنــا وجــاءوا فســيقومون مبعاقبتنــا 

إمــا بربنــا أو بجعلنــا نقــف عــى أقدامنــا لســاعات أمــام الحائــط. ومــا كنــا نريــد أن منــي وقتنــا الــذي ال تعذيــب فيــه بهــذه الصــورة. 

نهــض كامــو الحــاق واتــكأ عــى الحائــط املقابــل. وأخــذ وجهــه مامــح الجــد وهــو يتنفــس بعمــق، وعــاد لحالــه القديــم. وكان ليــاً يشــبه 

الســكران الــذي ســقط يف بــر وحينــا خــرج منــه مل يســتطع أن يعــرف أيــن هــو.

قــال: »رأيــت أننــي أحــرق يف حلمــي. يف الــدرك األســفل مــن النــار، والجميــع بجانبــي يأخــذون الحطــب ويضعونــه عــى نــاري. إال أننــي كنــت 

أشــعر بالــرد ثانيــة. وكان املذنبــون اآلخــرون يطلقــون صيحــة، وكانــت طبلــة أذين تنفجــر وتتمــزق ألــف مــرة. كانــت النــار تتزايــد، لكننــي مــا 

كنــت أســتطيع الشــبع مــن االشــتعال. مل تكونــوا موجوديــن هنــاك، فقــد نظــرت إىل كل الوجــوه هنــاك واحــدا واحــدا. فلــم أَر ال دكتــور وال 

طالــب. كنــت أريــد مزيــدا مــن النــار، وكنــت أتــرع صارًخــا مثــل البقــرة املذبوحــة. ويف الناحيــة املقابلــة كان هنــاك يف وســط النــار األغنيــاء 

ــأىب أن يحــرق  ــي ي ــذي يف قلب ــوا ينظــرون إيّل. الجــرح ال ــن.. جميعهــم يحرقــون، وكان ــايت مل يحب ــوزراء والشــعراء الســيئون واألمهــات ال وال

ويتحــول إىل رمــاد، وذاكــريت ال تــذوب وال تنمحــي. وعــى الرغــم مــن النــار التــي تذيــب الحديــد إال أننــي كنــت مــاأزال أذكــر مــايّض امللعــون. 

كانــوا يقولــون تـُـب. أمل يكــن كافيًــا، أال تنجــو أرواحكــم عندمــا تتوبــون؟ يــا كل ســاكني جهنــم! يــا أبنــاء القحــاب! لقــد كنــت حاقــا، حــاق 

يــأيت بالطعــام لبيتــه منــذ القــدم، ويحــب قــراءة الكتــب، ولكــن ليــس لــه طفــل. حينــا تعقــدت حياتنــا يف آخــر أيامنــا مل توجــه يل زوجتــي 

كامــا جارحــا. أردت أن تلعننــي، لكنهــا ضنــت حتــى بلعنتهــا عــّي. حينــا مثلــت قلــت لهــا مــا كنــت أفكــر بــه وأنــا واٍع، ذات ليلــة جئــت 

أمامهــا وقلــت أننــي عاجــز. انتظــرت أن تحتقــرين وأن تــرخ يّف. حاولــت أن أحصــل عــى نظــرة اســتخفافية منهــا تجاهــي، لكننــي مل أشــاهد 

ســوى الحــزن يف وجههــا وهــي تديــره الناحيــة األخــرى. إن أســوأ مــا يف املــرأة هــو أنهــا دامئــا أفضــل منــك. مبــا يف ذلــك أمــي. إنكــا تنظــران 

إيّل باســتغراب ألننــي أقــول ذلــك، وال يهمنــي.«

كان كامــو الحــاق يحســس عــى لحيتــه، ثــم أدار وجهــه نحــو الضــوء املنســل مــن فتحــة الحائــط. كان واضحــا مــن اتســاخ شــعره باليــوم األول 

ومــن أظافــره الطويلــة ومــن رائحتــه املنتــرة مثــل الخبــز الحامــض أنــه إىل جانــب عــدم اســتحامه منــذ ثاثــة أيــام، فقــد ظــل بعيــدا عــن 

املــاء أيضــا حينــا كان يف الخــارج. كنــت قــد اعتــدت عــى رائحــة الدكتــور، وهكــذا أعتقــد بالنســبة لرائحتــي، أمــا رائحــة كامــو فكانــت تعــر 

عــن نفســها باســتمرار مثــل الحالــة النفســية الســيئة التــي تســيطر عليــه. كان يتحــدث بشــغف بعــد صمــت اســتمر لثاثــة أيــام.

»لقــد تعرفــت عــى زوجتــي يف أول يــوم فتحــت فيــه دكاين املكتــوب عــى زجاجــه ‘كامــو الحــاق‘. كانــت قــد أتــت بأخيهــا لحاقــة شــعره 

حيــث ســيبدأ الدراســة عــن قريــب. ســألت عــن اســم الغــام، ثــم عرَّفــت نفــي: اســمي كامــل، لكــن الجميــع ينادوننــي بكامــو. فقــال يل 

بــدأت أحــي قائــاً »مل تشــهد اســطنبول يومــاً حــاراً بهــذه الصــورة مــن قبــل. هــي يف األصــل قصــة طويلــة، لكننــي ســأحكيها باختصــار. بينــا 

الراهبتــان اللتــان غادرتــا مستشــفى ســان جــوري بقــايض كــوي يف منتصــف الليــل كانتــا متجهتــن إىل كنيســة ســان أنطــوان مــن أجــل نقــل 

الخــر الســار، كانــت الطيــور املصطفــة فــوق بــوارز املبــاين تغــرد بصــورة بديعــة. ففــي منتصــف الشــتاء كانــت زهــور األرجــوان تتفتــح، وكانــت 

كاب الشــوارع تــذوب وتتبخــر مــن الحــرارة. وأنــت يــا دكتــور أمل تــرى مــن قبــل الجــو وقــد صــار دافئــا مثــل الصحــراء يف الزمهريــر؟ كانــت 

الراهبتــان اللتــان تســران بصعوبــة يف هــذه الحــرارة إحداهــا شــابة، واألخــرى مســنة. وحينــا اقربتــا مــن بــرج جاالتــا قالــت الراهبــة الشــابة 

لأخــرى: »هنــاك رجــل يتعقبنــا منــذ بدايــة الطريــق الصاعــد.«  فقالــت الراهبــة العجــوز إن رجــا يتعقبهــا يف شــارع ال أحــد بــه ويف الظــام 

لــن يكــون لــه إال هــدف واحــد: االغتصــاب. صعــدا الطريــق الصاعــد برعــة. مل يكــن هنــاك أحــد يف املــكان، النــاس يف هــذا اليــوم الحــار كانــوا 

قــد ذهبــوا أفواًجــا إىل كوبــري جاالطــا، ونزلــوا إىل ســاحل الخليــج، أمــا اآلن يف منتصــف الليــل فقــد صــارت الشــوارع خاويــة. قالــت الراهبــة 

الشــابة »إن الرجــل يقــرب وســوف يصــل إلينــا قبــل أن نصــل نحــن إىل قمــة الطريــق«. قالــت الراهبــة العجــوز فلنجــِر إذن. مرتــا مــن أمــام 

محــات بائعــي الافتــات واألســطوانات والكتــب مبابســها الثقيلــة وتنورتيهــا الطويلتــن. كانــت كل املحــال مغلقــة. نظــرت الراهبــة الشــابة 

للخلــف، وقالــت إن الرجــل يركــض أيضــا. كانتــا تلهثــان مــن اآلن، والعــرق يســيل عــى ظهريهــا. فقالــت الراهبــة العجــوز لننفصــل قبــل أن 

ميســك بنــا الرجــل، وعــى األقــل تنجــو إحدانــا. فاندســتا يف شــارعن مختلفــن دون أن تعلــا مــا ينتظرهــا. وبينــا كانــت الراهبــة الشــابة 

تعــدو ناحيــة اليمــن رأت أنــه مــن الــروري أن تنظــر إىل الخلــف. تذكــرت القصــة املذكــورة يف الكتــاب املقــدس، ركــزت بنظرهــا عــى الشــوارع 

الضيقــة حتــى ال تتعــرض للنقمــة التــي تعــرض لهــا مــن عــادوا مــن بعيــد ليلقــوا نظــرة أخــرة عــى املدينــة. لقــد كانــوا محقــن الذيــن قالــوا 

أنــه يــوم ملعــون. وقــد تحــدث وســطاء تحضــر األرواح يف التلفــاز واعتــروا أن الحــرارة املفرطــة يف منتصــف الشــتاء إشــارة كارثيــة، ومجانــن 

الحــي أخــذوا يطرقــون عــى األواين طــوال اليــوم. حينــا فطنــت الراهبــة الشــابة بعــد فــرة أنهــا ال تســمع صوتــا آخــر ســوى صــوت أقدامهــا 

هــي متهلــت عنــد أحــد األركان. أعطــت ظهرهــا للحائــط يف شــارع ال تعرفــه وراحــت تنظــر حولهــا، وســاعتها عرفــت أنهــا تــوارت عــن األنظــار.  

كان املــكان خاويــا متامــا. فســارت برويــة إىل جانــب الحائــط، وســار بجانبهــا كلــب يــدور حــول قدميهــا. هــي يف األســاس قصــة طويلــة، لكننــي 

أقصهــا باختصــار. عندمــا وصلــت الراهبــة الشــابة لكنيســة ســان أنطــوان علمــت أن الراهبــة األخــرى مل تصــل. حكــت مــا تعرضتــا لــه برعــة، 

فانتــاب الجميــع القلــق. وبينــا كان عــدة أشــخاص ســيخرجون للبحــث عــن الراهبــة العجــوز، إذا بالبــاب الخارجــي وقــد انفتــح ودخلــت 

الراهبــة العجــوز مشــعثة الشــعر. ارمتــت عــى أحــد الكــرايس وأخــذت نفســها قليــاً، ثــم رشبــت كأســن مــن املــاء. فقالــت الراهبــة الشــابة 

مــن غــر صــر احــك مــا حــدث. فقالــت الراهبــة العجــوز إننــي رحــت أنــدس يف شــوارع مختلفــة لكننــي مل أســتطع أن أتخطــى الرجــل، ويف 

النهايــة فهمــت أنــه سيمســك يب. فســألتها الراهبــة الشــابة مــاذا فعلــت إذن؟ وقفــت عنــد أحــد األركان، وحينــا وقفــت وقــف الرجــل هــو 

اآلخــر. وبعــد؟ رفعــت تنــوريت. وبعــد؟ أنــزل الرجــل أيًضــا رسوالــه الداخــي. ثــم مــاذا حــدث؟ مــاذا ســيحدث؟ امــرأة تنورتهــا مرفوعــة تجــري 

أرسع مــن رجــل أنــزل رسوالــه الداخــي.«

بــدأ كامــو الحــاق يف الضحــك حيــث هــو نائــم. أول مــرة نــراه يضحــك. اهتــز جســمه قليــاً كــا لــو كان يلهــو مــع مخلوقــات عجيبــة يف حلمه. 
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كان الــدكان يعمــل بصــورة جيــدة، وعــدد زبائنــي املنتظمــن يــزداد. وذات يــوم قامــوا بإطــاق النــار عــى أحــد زبائنــي الصحفيــن عنــد البــاب 

وهــو يغــادر الــدكان بوجهــه الضحــوك بعــد أن حلــق. وجــاء املهاجــان بجانــب الصحفــي الــذي ســقط عــى األرض، وبعــد أن زاداه بطلقــة 

رصــاص أخــرى يف رأســه رصخــا قائلــن ‘إمــا أن تحبوهــا أو تركوهــا!‘. ويف اليــوم التــايل جــاء جمــع مــن النــاس وتجمعــوا يف املــكان املوجــودة 

بــه آثــار الدمــاء حتــى اآلن وقامــوا بتأبــن الصحفــي املقتــول. فــرت يف إثرهــم وانضممــت ملراســم الجنــازة عــى ذكــرى حاقــة شــعره. مــا 

كنــت أؤمــن بالسياســة، الشــخص الســيايس الوحيــد الــذي شــعرت بالقــرب منــه طــوال حيــايت كان هــو أســتاذ حيــاة الديــن أســتاذي يف األدب 

باملدرســة الثانويــة. وإن مل يتحــدث يف مثــل هــذه املوضوعــات إال أننــا كنــا نــرى املجــات اإلشــراكية بــن ملفاتــه. كان عــدم إميــاين بالسياســة 

أمــرا مطلقــا؛ فكيــف كان للسياســة التــي تقــوم عــى اإلنســان أن تغــر العــامل؟ فالذيــن يزعمــون أنهــم ســينقذون مجتمــع الخــر ويقيمــون 

الســعادة كانــوا ال يعرفــون اإلنســان، وكانــوا يتجاهلــون األنانيــة، دعــك مــن هــذا. إن املصالــح واألطــاع واملنافســة هــي أســاس اإلنســانية. كان 

زبائنــي يعرضــون عــّي حينــا كنــت أقــول كامــا كهــذا، وكانــوا يعملــون عــى إقناعــي بحــاس. كيــف إلنســان يحــب الشــعر أن يفكــر بهــذه 

الصــورة؟ قــال هــذا يل أحــد زبائنــي وهــو ينتظــر دوره. كان قــد جلــس بجانــب املــرآة، وقــرأ بصــوت مرتفــع بعــض املقطوعــات الشــعرية مــن 

قصيــدة ‘زهــور الــر‘ التــي كنــت قــد لصقتهــا عليهــا. مل يتوقــف العنــف، وكنــا نســمع باســتمرار عمــن أُطلــق عليهــم النــار يف األحيــاء القريبــة. 

ذات مــرة أراد زبــون يل شــاب دخــل الــدكان وهــو مضطــر أن أخبــئ ســاحه قبــل وصــول الرطــة. ولــو عاونــت أحدهــم مصادفــة فــا يعنــي 

ذلــك أننــي اهتممــت بالسياســة. فأنــا مل أكــن أؤمــن بحيــاة ســوى أن أدخــر املــال مــن أجــل رشاء منــزل وأن يكــون لــدي طفــل وأن أقــي 

الليــايل إىل جانــب ماهيــزر. لكــن ماهيــزر ال تحمــل أبــًدا. وعلمنــا أن املشــكلة منــي عندمــا ذهبنــا إىل الطبيــب يف العــام الثــاين لزواجنــا.

ــا أغلــق الــدكان ثاثــة أشــخاص وهــم يقومــون بالهجــوم عــى رجــل. كان هــو أســتاذي يف األدب باملدرســة الثانويــة  »رأيــت ذات مســاء وأن

األســتاذ حيــاة الديــن. فســحبت ســكيني واندسســت بينهــم وجرحــت ثاثتهــم يف أيديهــم ووجوههــم. فراجــع املهاجمــون لخطــوة حيــث مل 

يتوقعــوا ذلــك، ثــم  انرفــوا وذهبــوا يف الظــام. احتضننــي األســتاذ حيــاة الديــن، ثــم رسنــا ونحــن نتحــدث، وجلســنا يف حانــة بســاتيا. تحــدث 

كل منــا عــن نفســه، األســتاذ حيــاة الديــن قــال أنــه غــر مدرســتن بعــد دار الشــفقة، وأنــه قلــل ســاعات تدريســه، وأفــرد وقتــا أطــول للسياســة. 

كان قلقــا عــى مســتقبل بلدنــا. وكان قــد ســمع عــن أننــي قــد التحقــت بالجامعــة، بقســم اللغــة واألدب الفرنســين. لكــن مل يكــن لديــه علــم 

بأننــي علقــت قيــدي بالصــف الثــاين ألننــي اضطــررت إىل العمــل، وأســف لذلــك. وحينــا ســألني أمــازال اهتامــي بالشــعر قامئــا، قمــت بإلقــاء 

عــدة مقطوعــات شــعرية مــن بودلــر الــذي حفظتــه مــن دروســه هــو. فنظــر إيّل بفخــر، وتذكــر أننــي كنــت األول يف مســابقة إلقــاء الشــعر 

باملدرســة. تقارعنــا كــؤوس العــرق. ســعد لزواجــي أســتاذ حيــاة الديــن، لكنــه مــازال أعــزب. ووفقــا ملــا قالــه هــو فإنــه قــد وقــع يف حــب طالبــة 

قبــل عــدة أعــوام، لكنــه مل يــرح لهــا بحبــه، وانــزوى عــى نفســه متامــا حينــا علــم بــزواج الفتــاة بعــد تخرجهــا. رشبنــا حتــى الصبــاح. أنــا 

قلــت األشــعار التــي أحفظهــا، وهــو قــال بعضــا مــن األشــعار التــي كتبهــا مــن أجــل الفتــاة التــي أحبهــا. ال أعــرف كيــف عــدت إىل املنــزل، ومل 

أتذكــر أن اســم ماهيــزر قــد مــر يف األشــعار التــي قالهــا األســتاذ حيــاة الديــن إال حينــا اســتعدت وعيــي يف اليــوم التــايل.

ــه بعــض األحجيــات، وقصصــت عليــه بعــض ذكريــايت املضحكــة املتعلقــة باملدرســة. وزوجتــي التــي  ــا أســتاذ كامــو. قلــت ل الغــام حســنا ي

كانــت تجلــس يف أحــد األركان وتســتمع إلينــا قالــت، بنــاء عــى ســؤال منــي، أنهــا أنهــت املدرســة الثانويــة حديثــا، وأنهــا تقــوم بالحياكــة يف 

البيــت. وراحــت تنظــر إىل لوحــة بــرج قيــز املوجــودة عــى الحائــط وعــى نبــات الحبــق املوجــود أســفل اللوحــة، وعــى املــرآة ذات الــرواز 

األزرق، وعــى األمــواس واملقصــات حتــى تبتعــد بنظراتهــا عنــي. فتحــت يديهــا حينــا مــددت لهــا الكولونيــا التــي ســكبت منهــا عــى شــعر 

الغــام، وأغمضــت عينيهــا حينــا ســحبت يديهــا الصغرتــن نحــو أنفهــا وراحــت تشــمها. ويف تلــك اللحظــة تخيلــت أنهــا تــراين أســفل جفنيهــا، 

ومتنيــت أال تــراين عــن أخــرى ســوى هاتــن العينــن مــا حييــت. وعندمــا غــادرت الــدكان مبابســها ذات تصميــات الزهــور ورائحــة الليمــون 

عليهــا اتجهــت خلفهــا نحــو البــاب ونظــرت إليهــا. مل أكــن قــد ســألتها عــن اســمها. كانــت هــي ماهيــزر التــي دخلــت حيــايت بيديهــا الصغرتــن، 

وظننــت أنهــا لــن تخــرج ثانيــة.

ذهبــت يف ذلــك املســاء إىل البــر القديــم ثانيــة. كان هنــاك بــر يف الحديقــة الخلفيــة مبنزلنــا يف حــي مانكشــه الــذي قضيــت بــه طفولتــي. ويف 

األوقــات التــي أكــون بهــا وحــدي كنــت أمتــدد عنــد فتحــة البــر وأنظــر إىل الظــام املوجــود باألســفل. مــا كنــت أشــعر بــأن النهــار قــد انتهــي، 

وال كان يجــول بخاطــري أن هنــاك عاملــا خــارج هــذا البــر. كانــت ظلمــة ســاكنة ومقدســة. كنــت أســكر مــن رائحــة الرطوبــة، ورأيس تــدور مــن 

املتعــة. حينــا كان يشــبهني أحدهــم بــأيب الــذي مل أره مطلقــا أو حينــا كانــت تنادينــي أمــي أحيانــا باســم أيب كامــل بــدالً مــن اســمي كامــو 

كنــت أركــض مرًعــا نحــو البــر، وأجلــس يف الظــام مستنشــقا الهــواء لرئتــي، ووقتهــا كنــت أحنــي رأيس جيــًدا وأتخيــل أننــي أغــوص يف قــاع 

البــر. كنــت أرغــب يف التخلــص مــن أمــي ومــن أيب ومــن طفولتــي. يــا أبنــاء القحــاب! لقــد حملــت أمــي مــن خطيبهــا الــذي انتحــر، وولدتنــي 

وكان مثــن ذلــك تخــي أرستهــا عنهــا، وقامــت بتســميتي باســم خطيبهــا. وإننــي مــا زلــت أتذكــر أنــه حتــى يف الســن الــذي بــدأت ألعــب فيــه 

يف الخــارج  كانــت أحيانــا تضمنــي بقــوة إىل صدرهــا، وتضــع حلمــة ثديهــا بفمــي وتبــي. أنــا مل أكــن أتــذوق طعــم اللــن، إمنــا دمــوع أمــي. 

وكنــت حتــى أجعــل هــذه اللحظــة متــر أغمــض عينــي وأعــد أصابعــي واحــدا واحــدا. وذلــك املســاء حينــا حــل الظــام وجدتنــي أمــي عنــد 

فتحــة البــر، فجــاءت وســحبتني مــن ذراعــي، ويف تلــك اللحظــة تحــرك الحجــر الــذي داســت عليــه فجــأة. ومازالــت يف أذين الرخــة التــي 

أطلقتهــا وهــي تســقط. وقــد أخرجــوا جثتهــا مــن البــر يف منتصــف الليــل. وانضممــت إىل يتامــى دار الشــفقة بعــد وفــاة أمــي، وقــد منــت وأنــا 

أنســج الخيــاالت املختلفــة يف قاعــات النــوم التــي حــى فيهــا كل شــخص قصــة حياتــه الطويلــة.«

مر كامو بنظره علينا، ليعرف ما إذا كنا نصغي إليه بانتباه أم ال.

»يف فــرة خطوبتــي ملاهيــزر أهديتهــا روايــات ودواويــن شــعر. كان مــدرس األدب يف مدرســتنا الثانويــة يقــول أن لــكل إنســان لغــة مختلفــة، 

فيمكنكــم فهــم البعــض بالــورد، والبعــض اآلخــر بالكتــاب. كانــت ماهيــزر يف املنــزل تقــص القــاش، وتحيــك املابــس، وأحيانًــا كانــت تكتــب 

أشــعاًرا عــى أوراق صغــرة وترســل بهــا إيّل مــع أخيهــا. وأشــعارها هــذه يف علبــة بــن الصابــون ذي الرائحــة املوجــود يف الخزانــة الســفى بــدكاين. 
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»مل أذهــب لجنــازة حيــاة الديــن التــي حدثــت بعــد مــرور شــهر. ُضب برصاصــة يف رأســه وهــو خــارج مــن املدرســة. وجــدوا يف ملفــه شــعرًا 

كتبــه يل ويــدور عــن فــارس شــجاع يف عاصفــة، جلبــه يل أحــد أصدقائــه. يف ذلــك املســاء احتضنــت ماهيــزر وقلــت لهــا ال تركينــي. فقالــت 

ولـِـَم أتــركك يــا رجــي املجنــون؟ كنــت قــد أخــذت بجانبــي الصنــدوق الــذي خبأتــه لســنوات يف خزانــة الصابــون بالــدكان. فتحــت الصنــدوق 

وأخرجــت أوراق الشــعر الــذي كتبتــه يل ماهيــزر أيــام خطوبتنــا، وطلبــت منهــا أن تقــرأه. كانــت األوراق تفــوح برائحــة الــورد وزهــر الخزامــى. 

ــي  ــا، لكنن ــد أن أرضــع لبن ــت أري ــا يف فمــي. كن ــا، وأخــذت حلمــة ثديه ــا أزرار قميصه ــح أن ــت أفت ــرأ الشــعر كن ــزر تق ــت ماهي ــا كان وحين

اســتطعمت دمــوع عينيهــا التــي تســيل عــى صدرهــا. ومــرت ثاثــة أشــهر عــى ذلــك. وبكــت ماهيــزر ثانيــة ذات ليلــة وهــي تتحــدث معــي 

بتلعثــم وتســألني ســؤاالً تلــو اآلخــر. ســألتني مــن قتــل األســتاذ حيــاة الديــن. وقالــت إنــه مل يفعــل أي ســوء معــي. فمنــذ عــدة أيــام كنــت 

أهــذي وأنــا نائــم بأنــه اســتحق أن ميــوت. وســألتها مبــن غــره هذيــت. فقالــت ماهيــزر وهــل هنــاك غــره أيضــا. أقســمت برحمــة أمــي وقلــت 

أنــه ليســت يل أي عاقــة بهــذا األمــر، وأن مــا قلتــه يف منامــي ال معنــى لــه. أخــذت معطفــي وخرجــت يف الهــواء البــارد. أي هفــوة كانــت 

هــذه؟ إننــي روح حزينــة. مولــع عجــوز. إننــي روح يشــتعل الــرار يف جناحيهــا منــذ وقــت طويــل. وكنــت أشــب إذا مــا ملــس أحــد مهــاز 

األمــل كلــا أبطــأت. يــا أيهــا الحصــان املريــض الــذي مل يعــد نافعــا ويأخــذ أنفاســا عميقــة. هــل للدنيــا جانــب ال يخمــد؟ روحــي كبائــس معتوه 

ــا رعشــة الزمــن التــي تذيبنــي يف كل نفــس.  ــاه عاصفــة الحــب التــي ال تهــدأ. ي ــاة وال إىل مي تنــزف جروحــه، ال يصــل أخــرًا إىل طعــم الحي

الزمــن الــذي يُخــرج روحــي ويأخذهــا آلفــاق بعيــدة. كيــف وصلــت لفتحــة البــر، وكيــف رفعــت األحجــار وفتحتــه، مل يكــن عقــي بــرأيس. 

انحنيــت نحــو البــر وصحــت بــه. أمــاه! لـِـَم أعطيتنــي دموعــا بــدالً مــن اللــن حينــا وضعــت ثديــك يف فمــي عنــوة؟ أمــاه! ملَ كنــت تريــن 

عــى منــادايت باســتمرار باســم أيب امليــت بــدالً مــن اســمي حينــا كنــت تحتضــن جســمي الضعيــف؟ كنــت أعــرف أنــك تفكريــن بــأيب حينــا 

تقولــن يل كامــل بــدالً مــن كامــو. ويف آخــر ليلــة أيضــا ناديــت عــّي هنــا قائلــة يــا كامــل. كنــت أعــرف أن الحجــر الــذي دســت عليــه ليــس 

متينــا وأنــه ســيتحرك مــن مكانــه. كنــت ستســقطن يــا أمــي! كنــت أقــول أننــي ولــدت بســبب أيب وأننــي مديــن لــه بحيــايت هــذه. إنــه عقــاب 

اللــه! الضــوء كان خافتــا للغايــة. نعــم الضــوء كان ســيئا لدرجــة كبــرة، وأنــا مل أكــن مــدركا لذلــك. والضــوء ينــر لنــا الوجــه الخارجــي فقــط. 

وال يســمح لنــا بالنظــر إىل الداخــل.«
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شــاعر وكاتــب ومؤلــف مســرحي. وهــو واحــد مــن أكثــر المؤلفيــن البلغارييــن ترجمــة بعــد 1989، ولــه 

أربعــة دواويــن شــعرية حصلــت علــى جوائــز أدبيــة وطنيــة. نــال غوســبودينوف شــهرته الدوليــة للمــرة 

شــرت فــي 21 لغــة تشــمل اإلنجليزيــة واأللمانيــة 
ُ
األولــى عــن طريــق كتابــه )الروايــة الطبيعيــة( التــي ن

والفرنســية واإلســبانية واإليطاليــة، إلخ.

إلــى  رجمــت مجموعتــه القصصيــة )وقصــص أخــرى - 2001( 
ُ
ت

األلمانيــة والفرنســية واإلنجليزيــة واإليطاليــة ولغــات أخــرى. 

وتحتــوي هــذه المجموعــة علــى قصــة »فايشــا العميــاء« 

التــي اعتمــد عليهــا فيلــم التحريــك القصيــر الــذي حمــل نفــس 

االســم )وأخرجــه ثيــودور أوشــيف( وترشــح لجائــزة أوســكار 

مســرحيتين  أيضــا  غوســبودينوف  كتــب  وقــد   .2017 عــام 

وســيناريوهات ألفــالم روائيــة قصيــرة. واشــترك فــي كتابــة 

ــان  ــة( عــام 2010 مــع الفن ــة األبدي ــوان )الذباب ــة مصــورة بعن رواي

نيكــوال تورومانــوف.

بعــدد مــن  الحــزن( 2012  )فيزيــاء  الثانيــة  روايتــه  وقــد فــازت 

الجوائــز الوطنيــة والدوليــة، مــن بينهــا جائــزة يــان ميخاليســكي 

لــألدب )سويســرا 2016( والجائــزة األدبيــة الوطنيــة لروايــة العــام 

ــى القائمــة القصيــرة فــي  ــة )بلغاريــا 2013( ووصلــت إل البلغاري

ــرى. ــز أخ ــال المترجمــة، وجوائ ــة لألعم ــزة PEN األمريكي جائ

والصربيــة  واأللمانيــة  باإليطاليــة  الحــزن(  )فيزيــاء  شــرت 
ُ
ن

جريــدة  امتدحــت  وقــد  المتحــدة.  الواليــات  فــي  واإلنجليزيــة 

Frankfurter Allgemeine Zeitung الروايــة قائلــة أنهــا »عمــل 

رائــع ينبغــي قراءتــه بالقطــع«.   

Georgi Gospodinov  غيورغي غوسبودينوف

حقوق النشر:
Publised by Janet-45 Print and Publishing, Sofia, 2017  /sixth edition/
ISBN: 9786191862986

Translation Rights: the author, Georgi Gospodinov (g_gospodinov@yahoo.com)

د. ناديليا كيتايفا
أســتاذة اللغــة العربيــة واألدب العربــي بالجامعــة البلغاريــة الجديــدة فــي مدينــة 

ــا. صوفي

ــد أدونيــس، قاســم  ــرا مــن قصائ ــة عــددا كبي ــى البلغاري ــة إل ترجمــت عــن العربي

حــداد، محمــود درويــش، نــزار قبانــي، مــازن معــروف، جمانــة حــداد، غــادة الســمان 

وغيرهــم مــن األدبــاء العــرب باإلضافــة إلــى قصــص مليكــة مســتظرف وروايــة 

الشــمس« و«أوالد  »بــاب  مــن  المبخــوت ومقتطفــات  »الطليانــي« لشــكري 

ــخ. ــاس خــوري و«شــيكاغو« لعــالء األســواني وإل ــو – اســمي آدم« إللي الغيت

وترجمــت إلــى العربيــة قصائــد غيورغــي غوســبودينوف وقصصــه، وقصائــد آنــي 

إيلكــوف، كونســتانتين بافلــوف، إيكاتيرينــا يوســيفوفا، ميريــال إيفانوفــا، كريســتين 

ــار تشــوهوف وغيرهــم مــن الشــعراء البلغــار. ديميتروفــا، بيت
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فيزياء الحزن
غيورغي غوسبودينوف

ترجمتها عن البلغارية

د. ناديليا كيتايفا
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الداخــل وال حتــى إحــدى أخواتــه. رجــل ضخــم ينحنــي تحــت كيــس طحــن، ويــكاد يوقــع الفتــى أرضــا. فينهــره يك يخــرج لئــا يعيقــه.

ماما؟

النداء األول ليس بنداء؛ بل استفهام.

مامااا؟

تطول األلف ألن اليأس كذلك يكر.

ماماااا... ماماااااااا... 

لقــد تــاىش الســؤال. يــأس وغضــب، فُتــات غضــب. ومــاذا بقــي يف الداخــل أيضــا؟ حــرة. أهــذا ممكــن؟ األمهــات اليركــن أوالدهــن. هــذا ليــس 

عــدال. مثــل هــذه األشــياء ال تحــدث. »مــروك« هــي الكلمــة التــي ال يعرفهــا الفتــى بعــد. ال أعرفهــا أنــا. غيــاب الكلمــة ال يلغــي الخــوف، بــل 

العكــس، يراكمــه أكــر فأكــر ويجعلــه طاحنــا ال يطــاق. وتســيل الدمــوع، حــان وقتهــا، وهــي اآلن العــزاء الوحيــد. عــى األقــل يســتطيع البــكاء، 

ــح،  ــار الطحــن فــوق الوجــه، مــاء، ومل ــّي، وتختلــط بغب ــه، عــى وجنت ــه. وتنهمــر الدمــوع عــى وجنتي لقــد انفجــر الخــوف، وطفحــت جرت

وطحــن تصنــع عجينــة خبــز الشــجن األول. الخبــز الــذي الينتهــي أبــدا. خبــز الحــزن الــذي ســنقتات عليــه خــال كل الســنوات الاحقــة. طعمــه 

املالــح عــى الشــفاه. يبتلعــه جــدي. أبتلعــه أنــا. ونحــن يف الثالثــة مــن العمــر.

يف نفس الوقت، عربة زرقاء رسم عليها ديك تثر غبارا مبتعدة عن املطحنة.

إنهــا ســنة 1917. املــرأة التــي تقــود العربــة الزرقــاء، لهــا مــن العمــر مثانيــة وعــرون عامــا. ولديهــا مثانيــة أطفــال. يزعــم الــكل أنهــا كانــت 

امــرأة ممتلئــة، بيضــاء وجميلــة. األمــر الــذي يؤكــده اســمها أيضــا – كاال. عــى الرغــم مــن أنــه يف ذاك الوقــت مل يكــن أحــد يعلــم مغــزى 

الكلمــة باللغــة اليونانيــة، حيــث تعنــي »جميلــة«. كانــوا يعرفونهــا بــكاال وكفــى. إنــه مجــرد اســم علــم. وهــم يف حالــة حــرب. الحــرب العظمــى 

كــا يســمونها، تقــرب مــن نهايتهــا. وكــا هــو الحــال دامئــا، نحــن إىل جانــب املهزومــن. والــد جــدي ذي الثــاث ســنوات يف مــكان مــا عــى 

الجبهــة حيــث يحــارب منــذ عــام 1912. مل يــأِت خــر عنــه منــذ شــهور. يعــود لبضعــة أيــام، تحمــل منــه زوجتــه بطفــل، ثــم يغــادر. ال نــدري 

مــا إذا كانــوا ينفــذون أوامــر عســكرية خــال عطلتهــم. فالحــرب تشــتد وتشــتد الحاجــة إىل محاربــن. لكــن والــد جــدي، مل يســعفه الحــظ يف 

تأمــن املحاربــن الجــدد. فمعظــم أطفالــه كانــوا إناثــا – ســبع بنــات. ولعلــه عنــد عودتــه إىل قطعتــه العســكرية كان يتلقــى العقوبــة بالســجن 

بعــد كل فتــاة مولــودة.

خبز الحزن
مقطع من رواية »فيزياء الحزن«

أراه بوضــوح. طفــا يف الثالثــة مــن عمــره. نامئــا فــوق كيــس طحــن فــارغ يف ســاحة املطحنــة. خنفســاء ثقيلــة متــر فوقــه عــى علــو منخفــض 

وتــرق نومــه بطنينهــا.

يفتح الفتى عينيه قليا، مازال ناعسا، اليدري أين هو...

أفتــح عينــّي قليــا، مازلــت ناعســا، ال أدري أيــن أنــا. يف مــكان مــا يف أرض العــدم بــن النــوم واليــوم. إنــه وقــت العــر، متامــا ذلــك الزمــن 

املنعــدم لوقــت العــر املتأخــر. ضجيــج املطحنــة املنتظــم. الهــواء مــيء بغبــار الطحــن، حكــة خفيفــة يف الجلــد، تثــاؤب، متــٍط. يســمع كام 

أنــاس، كام ســاكن، مهــدئ، مطــرد النغــم. عــدة عربــات تقــف، نصفهــا محمــل بأكيــاس طحــن وكل يشء مغطــى بــذاك الغبــار األبيــض. يف 

مــكان قريــب يرعــى حــار وقــد قُيّــد مــن رجليــه بسلســلة.

ــه إىل  ــن أخوات ــاث م ــه وث ــع أم ــل م ــزوغ الفجــر، أىت الطف ــل ب ــوم وقب ــا. يف هــذا الي ــم ينســحب انســحابا كام ــا ث ــاس تدريجي ــب النع يغي

املطحنــة. أراد أن يســاعدهن بتعبئــة األكيــاس، لكنهــن مل يســمحن لــه. ثــم غلــب عليــه النــوم. البــد أنهــن جاهــزات اآلن وقــد أنهــن العمــل 

بدونــه. ينهــض ويتلفــت ميينــا وشــاال. وال يــرى أحــدا حولــه. وهــا هنــا يخطــو الخــوف خطــاه األوىل، خطــى مازالــت خافتــة ال يــكاد يشــعر 

بهــا. إنــه مجــرد افــراض رفضــه الفتــى فــورا. لســن هنــا ولكنهــن بالتأكيــد داخــل املطحنــة أو يف الجانــب اآلخــر منهــا، أو رمبــا نامئــات تحــت 

العربــة يف الظــل. 

والعربة ليست موجودة أيضا. تلك العربة ذات الطاء األزرق الفاتح والديك املرسوم يف مؤخرتها.

عندهــا يتدفــق الخــوف وميلــؤه مثلــا ميلــؤون جــرة الفخــار الصغــرة مــن ســبيل املــاء، ويرتفــع املــاء، ويدفــع الهــواء إىل األعــى فتطفــح الجــرة. 

تيــار الخــوف قــوي جــدا عــى جســم يف الثالثــة، وميلــؤه برعــة إىل درجــة مل تــرك لــه هــواء ليتنفــس. وال يســتطيع حتــى الــراخ. فالبــكاء 

بحاجــة إىل هــواء، البــكاء هــو زفــر خــوف، زفــر عــال طويــل. عــى الرغــم مــن أنــه مل يفقــد األمــل بعــد.

أهــرع إىل داخــل املطحنــة، حيــث الضجيــج صاخــب والحــركات متســارعة. عماقــان بلــون أبيــض يرميــان الحبــوب يف فــم املطحنــة، كل يشء 

يســبح يف ضبــاب أبيــض، يف الزوايــا خيــوط عنكبــوت كبــرة متثاقلــة وقــد غطاهــا الطحــن، شــعاع الشــمس ينفــذ مــن خــال النوافــذ املحطمــة 

يف أعــى املطحنــة، وعــى امتــداد هــذا الشــعاع ميكــن رؤيــة املعركــة التيتانيــة التــي تــدور بــن ذرات غبــار الطحــن. ولكــن أمــه ليســت يف 
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وثــاث مــن بناتهــا الســت اللــوايت ينتظــرن مــاذا ســتقول.

ــِك الرجــوع إىل  ــو أردِت ميكن ــا جــاف. »ل ــا. صوته ــرك ابنه ــة واحــدة أن ت ــو لدقيق ــُرف. مبجــرد أن فكــرت ول ــد اق ــب ق ــرددة، والذن ــا م إنه

املطحنــة.« هــذا مــا تقولــه لِدانــا وهــي االبنــة الكــرى ذات الثاثــة عــر عامــا. وتــرك األم اتخــاذ القــرار لغرهــا. فــا تقــول »ســرجع«، ال تقــول 

»ارجعــي«، ال تتحــرك مــن مكانهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، فجــدي ذو الســنوات الثــاث لديــه فرصــة أخــرى. تقفــز دانــا مــن العربــة وتنطلــق 

تعــدو يف الطريــق الــرايب نحــو املطحنــة.

نحن الذين نسرق النظر عر سياج هذه الدقيقة، نحن الذين مل نولد بعد، نعود برؤوسنا خلف السياج، ونتنفس الصعداء.

يحــل الظــام، واملطحنــة ابتعــدت قليــا قليــا. فتــاة يف الثالثــة عــرة تركــض حافيــة عــى ذاك الطريــق الــرايب إىل املطحنــة، والريــح املســائية 

تتاعــب بفســتانها، كل مــا يحيــط بهــا خــال، تركــض لتُتعــب خوفهــا ولتأخــذ أنفاســه. ال تنظــر ميينــا وال يســارا. وكل شــجرة تشــبه رجــا مرصدا، 

وتعــدو وراءهــا مثــل قطيــع كل الحكايــات املخيفــة التــي اســتمعت إليهــا يف الليــايل العابــرة، حكايــات عــن قطــاع الطــرق والعفاريــت والتنانــن 

والجــن والذئــاب. ولــو التفتــت إىل الخلــف، لقفــز كل هــؤالء عــى ظهرهــا. وأنــا أركــض أركــض أركــض يف تلــك األمســية الدافئــة مــن شــهر 

ســبتمر، أركــض وحيــدا وســط ذلــك الحقــل، فــوق الوحــول الجافــة، التــي أشــعر بهــا بقــوة أكــر بــكل خطــوة أخطوهــا، ويقفــز قلبــي مــن 

مكانــه ويرتطــم بصــدري، هــا هنــا شــخص يجلــس القرفصــاء قــرب الطريــق، ولكــن ملــاذا يــده ممــدودة لأعــى بشــكل غريــب، آٍه...، إنهــا 

شــجرة... وهــا هــي أوىل أنــوار املطحنــة تظهــر مــن بعيــد... هنــاك يجــب أن يكــون أخــي ذو الثــاث ســنوات ... جــدي ... وأنــا.

األم، أم جــدي، عاشــت ثاثــا وتســعن ســنة، وعــرت القــرن مــن بدايتــه إىل نهايتــه وكانــت كذلــك جــزءا مــن طفولتــي. كــر أوالدهــا، وتفرقــوا، 

وافرقــوا عنهــا، وشــاخوا. أحدهــم فقــط مل يفارقهــا أبــدا واســتمر يعتنــي بهــا حتــى وفاتهــا. إنــه الولــد املنــي عنــد املطحنــة.

دخلــت قصــة الطاحونــة يف أرسار العائلــة املتداولــة، وكان الــكل يتكلــم عنهــا، أحدهــم يتعطــف عــى الجــدة كاال، شــهادة عــى صعوبــة ذاك 

الزمــن، وثانيهــم كان يتنــدر مازحــا، وثالثهــم – كجــديت مثــا – موجهــا إليهــا اتهامــا علنيــا.

ولكن مل يروها أحد أمام جدي. وكذلك مل يروها جدي ولو ملرة واحدة. ومل ينفصل عن أمه أبدا.

ســخرية تراجيديــة، نكتشــفها عــادة يف أســاطر امليثولوجيــا. عندمــا بلغتنــي القصــة ذاك اليــوم، مل تعــد بطلتهــا عــى قيــد الحيــاة. أتذكــر أين 

ــى  ــك املــرأة حت ــة. لقــد عاشــت تل ــة الكوني ــا، ومــرة أخــرى راودين الشــك يف العدال ــة أحسســت بغضــب وحــرة، كأنهــم تركــوين أن يف البداي

شــيخوختها املتقدمــة برعايــة ذاك الفتــى ذي الثــاث ســنوات الــذي تركتــه يف غابــر الزمــان يف ســاحة املطحنــة. ويبــدو وكأنــه هــو العقــاب 

بذاتــه. أن تعيــش مثــل هــذا العمــر الطويــل وبجانبــك ذاك الطفــل. الطفــل املــروك.

نفــدت بعــض النقــود الفضيــة التــي كانــت مخبــأة لأيــام الســوداء. فــرغ العنــر مــن موجوداتــه، وقــد باعــت املــرأة مــا تســتطيع بيعــه – 

الريــر النــادر يف تلــك األيــام مــع الفــراش والطاولــة املعدنيــة، وجديلتيهــا، وقطــع النقــود الذهبيــة وهــي هديــة عرســها. األوالد يبكــون مــن 

الجــوع. بقــي لديهــا جامــوس وحــار يجــر العربــة اآلن. تحــاول جاهــدة أن تســتخدم الجامــوس لحراثــة األرض. الخريــف يقــرب مــن نهايتــه 

وفصــل الشــتاء يطــل برأســه. متكنــت، بعــد رجــاء، مــن أن تأخــذ بعــض أكيــاس القمــح وهــا هــي تعــود مــن املطحنــة بثاثــة أكيــاس مــن 

الطحــن. يف العربــة بــن األكيــاس تنــام بناتهــا. يقفــن يف منتصــف الطريــق ليســريح الحــار.

 - ماما، لقد نسينا غيورغي.

يأيت الصوت الخائف من خلف ظهر الوالدة. إنه صوت دانا، كرى بناتها.

صمت.

صمت.

صمت.

صمــت ثقيــل ومطبــق. صمــت ورس ســيتناقل ســنة بعــد ســنة خــال األعــوام الاحقــة. مــاذا تفعــل األم، ملــاذا تصمــت، ملــاذا ال تســتدير فــورا 

بالعربــة وتعــود أدراجهــا برعــة نحــو املطحنــة.

ــاك نســاء اليســتطعن  ــدا. فهــو صبــي، ســيأويه أحدهــم ويرعــاه، هن ــة مــن عمــره وحي ــن يركــوا فتــى يف الثالث »إنهــا الحــرب، وهــم بــر ل

ــد مــن الحــظ.« ــه مزي اإلنجــاب وهــن متلهفــات ليكــون لديهــن طفــل، ســيكون لدي

كلات أحاول إيجادها يف أفكارها. ولكن ليس هناك سوى الصمت.

نسيناه، نسيناه، تردد االبنة خلف ظهر األم وهي تذرف الدموع. ال يهم أن الكلمة ليست نسيناه وإمنا نبذناه.

ومتــي دقيقــة طويلــة أخــرى. أتخيــل كيــف مــن هــذه الدقيقــة تظهــر وجــوه الذيــن مل يولــدوا بعــد وهــم كامتــو األنفــاس. هــا هــم يطلــون 

مــن وراء ســياج الزمــن - أيب، وعمتــي، وعمتــي األخــرى، وهــا هــو أخــي، وهــا أنــا ذا، وهــا هــي ابنتــي واقفــة عــى أصابــع قدميهــا. وعــى ضــوء 

هــذه الدقيقــة وعــى صمــت املــرأة الشــابة يتوقــف ظهورنــا خــال الســنوات املقبلــة. هــل تــدرك املــرأة كــم مــن األمــور تتقــرر اآلن. ترفــع 

رأســها يف النهايــة وكأـــنها تســتيقظ لتوهــا، فتعــود إىل املــكان وتتفحــص. ســهول تراقيــا املراميــة، بقايــا أصــول القمــح املحرقــة، أنــوار الغــروب 

املتغــرة، الحــار الــذي ميضــغ بعــض الحشــائش املحروقــة غــر مبــال مبــا يجــري، أكيــاس الطحــن الثاثــة التــي تُســتهلك حتــى منتصــف الشــتاء، 
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ولــد  1977فــي طرابلــس، ليبيــا، وعــاش فــي بغــداد وبلغــراد ودمشــق. أراد أن يــدرس 

فــن التأليــف المســرحي والعــزف علــى العــود العربــي ولكنــه تخلــى عــن كليهمــا بســبب 

الكســل. تخــرج مــن قســم االستشــراق بكليــة اللغــات واآلداب، جامعــة بلغــراد، وعمــل 

ثالثــة عشــر عامــا كمترجــم للغــة العربيــة فــي إحــدى الشــركات 

الحكوميــة الصربيــة الكبــرى إال أنــه تــرك هــذه الوظيفــة لفــرط 

توترهــا ولرغبتــه فــي التركيــز علــى الكتابــة والترجمــة األدبيــة.

للفتيــان  والنثــر  القصيــرة  القصــص  لشــتاريتش  يكتــب 

ــرة جــدا )dramolettes( التــي تهــدف فــي  والمســرحيات القصي

المقــام األول للقــراءة ال لــألداء علــى خشــبات المســرح. نشــرت 

الصيــت مثــل  ذائعــة  الصربيــة  األدبيــة  الدوريــات  فــي  أعمالــه 

ــارات  ــة لمخت ــب جماعي ــدة كت )Polja, Koraci, Povelja(  وفــي ع

النثريــة القصيــرة. األنــواع 

ولــه ابنــان ذكيــان وزوجــة درســت اللغــة اليابانيــة وآدابهــا وحصلــت 

ف عليهــا فــي الطابــق  علــى ماجســتير فــي اللســانيات، تعــرَّ

ويعيــش  فيهــا.  درســا  التــي  نفســها  الكليــة  مــن  الثالــث 

جميعهــم عيشــة ســعيدة فــي بلغــراد، بالقــرب مــن نهــر الدانوب.

سربكو لشتاريتش
ــن  ــرج م ــا وتخ ــي صربي ــام 1949 ف ــتاريتش )Srpko Leštarić( ع ــربكو لش ــد س ول

كليــة اللغــات واآلداب حيــث درس اللغــة العربيــة وآدابهــا. ومنــذ 1977 زاول حرفــة 

الترجمــة بشــقيها الخطــي والشــفاهي حيــث عمــل بالشــركات اليوغوســالفية 

الكبــرى، وقــد عــاش مــع عائلتــه فــي عــدة عواصــم عربيــة لحوالــي عقــد ونصــف 

مــن الســنين.

ترجــم لشــتاريتش إلــى اللغــة الصربيــة مــا يزيــد عــن 25 كتاًبــا مــن الروايــات 

ــاب العــرب المعاصريــن كنجيــب محفوظ 
ّ
ومجموعــات القصــص القصيــرة ألهــم الكت

وزكريــا تامــر والطيــب صالــح وســلوى بكــر وعبــد الســتار ناصــر وغيرهــم. 

هــذا فضــالً عــن دوره الرائــد فــي ترجمــة الحكايــات العربيــة الشــعبية األصليــة المدّونــة 

حكــى فــي الســهرات الليليــة علــى ألســن أهالــي الباديــة 
ُ
بلهجاتهــا العاميــة كمــا ت

واألريــاف والمــدن بمختلــف مناطــق المشــرق العربــي. وقــد بلــغ إنتاجــه فــي هــذا المجــال بالــذات 

ســبع مجموعــات مــن الحكايــات الشــعبية، بمــا فــي ذلــك مجموعــة )قــول يــا طيــر( مــن الحكايــات الفلســطينية و)ديــوان 

التفتــاف أو قصــص بغداديــات( لــألب أنســتاس مــاري الكرملــي، كمــا كتــب دراســة فــي أغانــي تنويــم وترقيــص األطفال 

مــن وادي الرافديــن مــع ترجمــة مائــة وخمســين أغنيــة أصليــة مــن هــذا المــوروث الشــعري الموســيقي. 

صاحب حقوق نشر المسرحيات األصلية هو المؤلف نفسه: فرسان لشتاريتش
قــدم فــي شــكل إذاعــي( 

ُ
عــرض علــى خشــبة المســرح أو ت

ُ
شــرت المســرحيات فــي دوريــات أدبيــة فقــط )ولــم ت

ُ
ن

وذلــك كمــا يلــي:

- VrsanLeštarić: Četirijednostraničinke, „Polja“ 4752012/, NoviSad, p’s. 37–41.
- VrsanLeštarić: Četirijednostraničinke, „Koraci“ 42013/6-, Kragujevac, p’s. 149–155.
- VrsanLeštarić: JedandanKažeRastropoviča, „Srpskiknjiževnilist“ 52013/110/, Beograd, p. 
22.

Translation Rights: the author, Vrsan Leštarić (vrsan.lestaric@gmail.com)
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)2( البيداء باقية

بلــد بعيــد. مدينــة وســط صحــراء. قــر عــال جليــل يف قلــب املدينــة تحيــط بــه حديقــة أنيقــة خــراء. عــى بوابــة القــر 

الرئيســية حارســان أســودان يتــدىل مــن نطــاق كل منهــا ســيف مقــوس حــاد. مــن أعمــدة البوابــة ميتــد شــارعان واســعان 

ــوان.  ــدد األل ــج وتع ــا الضجي ــوق ميلؤه ــع س ــارعني تق ــني الش ــات. ب ــيات واللغ ــوان والجنس ــن كل األل ــاس م ــان بالن مكتظ

ــر. ــي باك ــاح صيف ــه. صب ــون ويرقصــون حــول املناضــد املغطــاة بالخــر والفواك ــون يعزف املوســيقيون املتجول

: لقد رأيت األمرة قبل دقائق تخرج من القر ماشية، وجهها محجوب عن األعن الفضولية برقع بنفسجي. الحارس األول 

: ورأيتها أنا اآلخر البسة حذاء ناصع البياض مصنوعا للسر فوق السحب. الحارس الثاين 

: فستانها الحريري البنفسجي يكشف هيئة ثديها. فقد بدت كإلهة عارية. املاّر األول  

: شعرها األدهم يرز من تحت وشاحها البنفسجي لرقص يف مهّب الريح. املاّر الثاين  

: عندما مرّت بجواري صار عودي خشبا أبكم وصّمت أذناي عن األصوات كلها سوى وقع خطاها. املوسيقي األول 

: كنت مسريًحا عندما ظهرت أمامي. ويف اللحظة التي وقع نظري عليها أخذ كاين يعزف لحًنا مرًحا. املوسيقي الثاين 

: ملا فاتت أمام منضديت شعرت بندى صباحي غّض يف عينّي. واستغل شاب نذل الفرصة ليرق حبتّي طاطم. بائع خضار 

: مل أرها فروحي تبي لذلك. بائع توابل  

ولكن أنفي علم مبرورها فقد شممت رائحة )املجنوليا( الحلوة يف شعر رأسها.

األمرية تصل إىل حدود املدينة. تتوقف وتطلق رساح حاشيتها ثم تخطو يف الصحراء.

: انظروا – ها هي األمرة بتاجها وثوبها البنفسجي! قائد القافلة املارة 

مل أرها من قبل ولكني عى يقن أن جالها سيزين الصحراء امليتة بأزهى األلوان!

األمرية تسري بوقار. البيداء تبقى كا هي ال تتغري.

الستارة

)1( النسيان

ســاحة الجامــع األمــوي يف دمشــق. الشــمس، الظــال، الصيــف يف عنفوانــه. أرضيــة رخاميــة. عــى الجــدران أعــال الفسيفســاء 

البيزنطيــة. صبــي وصبيــة صغــريان يركضــان عــر الســاحة وراء الحــام. تفــوح رائحــة الخبــز الســاخن مــن املخبــز القريــب. 

يخلــع كل مــن املصلــني والســياح أحذيتهــم أمــام البــاب، قــرب مقــرة صــاح الديــن األيــويب.

: يقبّل املسيحيون واملسلمون عى الدوام قضبان ذلك القفص الذي وضعوا فيه رأيس. روح يوحنا املعمدان  

وهذا يسبب يل صداعا فظيعا.

: أما أنا، فوّص رجل أملاين بتصنيع الناووس تكرميا يل ووضعه بجانب تابويت األصي. روح صالح الدين األيويب 

ومنــذ ذلــك اليــوم حــدث ارتبــاك تــام حــول مســكني األبــدي إذ ال أشــعر بأننــي يف بيتــي ال 

داخــل األول وال داخــل الثــاين. فهــا أنــا جالــس هنــا طيلــة الوقــت أطعــم الحــام.

: يا للويل، مؤسف هو الزمن الذي يقضيه االنسان بعد املوت بالقر وقد كان يف حياته يوحنا   

محرما فائق االحرام.

: ال تولول اآلن يا أخي! فا الفائدة من الولولة؟ ال، بل هيا بنا نتسى قليا. صالح الدين  

دعنا نخفي أحذية الناس الذين دخلوا ونرى ماذا يصر!

: فكرة جيدة جدا! لدينا متسع من الوقت فهم مشغولو البال، يعبدوننا يف غيابنا... يوحنا   

يأخــذ يوحنــا وصــاح الديــن األحذيــة ويقذفــان بهــا يف ميــاه بــردى البــاردة. تعــود املجموعــة األوىل مــن الســياح إىل البوابــة 

فيبحثــون عــن أحذيتهــم بــا جــدوى. يســألون الحــراس هــل يعرفــون أيــن أحذيتهــم ولكــن الحــراس أيضــا مندهشــون. الجميــع 

يســري عــر الســاحة يف ارتبــاك وال أحــد يبــادر إىل الخــروج حافيــا. ولكنهــم رسعــان مــا سينســون مــا يبحثــون عنــه إذ ســيتحولون 

إىل حــام فيطــريون فــوق مدينــة دمشــق القدميــة، حــول املــآذن وأبــراج الكنائــس، بحثــا عــن قطعــة مــن الخبــز التــي بســببها 

ينــى كل مــن املســيحي واملســلم عــى الســواء كافــة الهمــوم األخرويــة.

الستارة
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)4( تريمورتي

ــة أشــخاص. براهــا يتأرجــح عــى أرجوحــة  حديقــة عامــة. الرميــوريت، أي كل مــن )براهــا( و)فيشــنو( و)شــيفا( متجســدين يف صــورة ثاث

معلقــة بفــرع إحــدى األشــجار. فيشــنو جالــس عــى دكــة. شــيفا مقرفــص عــى األرض بــن براهــا وفيشــنو.

: إمنا أنا الخالق! براهام )متأرجًحا(   

: وأنا الحافظ! فيشنو    

: وأنا املدّمر! شيفا    

: نعم، ولكني أنا الخالق! براهام    

: من يهمه هذا، فأنا الحافظ! فيشنو    

: أف! أنا املدمر! شيفا    

: اسمع يا رجل، أنا قد خلقتكا )براهام يشر بسبابته إىل فيشنو وشيفا(، إياك وإياك! براهام    

: صحيح، إال أن هذا هو كله! فيشنو    

أنا أحفظكا )فيشنو يشر بسبابته إىل براهام وشيفا(، إياك وإياك!

: ال وجود ليء غر ما قد سبق تدمره. شيفا    

وباســتعانة القــوى الكامنــة يف صلبــي ســوف أدّمركــا إذا أردت )شــيفا يشــر بســبابته إىل 

براهــا وفيشــنو(، إيــاك وإيــاك!

: ستدمر من؟ براهام )يكف عن التأرجح(  

: إياك يا رجل! شيفا )يقوم واقًفا(   

: إياي؟ فيشنو )يقوم واقًفا(   

: إياك أيًضا! شيفا    

: وأنا سألغي خلقك! براهام )يقوم واقًفا، مخاطبًا شيفا( 

: من؟ إياي؟ فيشنو    

: إياك أيًضا! براهام    

: طيب، وأنا سألغي حفظك، يا رجل! فيشنو )مخاطبًا براهام(  

: إياي؟ شيفا    

: إياك أيًضا! فيشنو    

)3( ماء الحياة

الليــل. البــدر فــوق أنقــاض بابــل املجيــدة. خيمــة كبــرية وســط األنقــاض. عــدد ال محــدود مــن الرجــال والرمــاح والرايــات 

ــه. ــس إىل جانب ــة. يف الخيمــة رجــان – اإلســكندر متمــدد عــى ســجادة، والخــر، جال ــال الظليل ــوق الت ــر ف ينت

: هذه اللحظة هي تلك! بكل كلمة بسيطة أهمسها أشعر بروحي تشق طريقها خال فمي - اعطني ماًء. اإلسكندر  

: يقدم له أبريًقا. الخر  

: أنا الذي فتحت العامل كله، وجعلت اسم مقدونيا مشهورا ومعروفا يف أكر قرى آسيا بؤسا، اإلسكندر  

وأسســت عــرات املــدن، وركبــت أجــود حصــان يف الدنيــا، وقطعــت ودمــرت بســيفي املقتــدر، وكنــت 

عــادالً تجــاه الصالحــن وقاســيًا تجــاه األرشار. ودرســت الحكمــة لــدى أكــر النــاس علــا ووقعــت يف حــب 

أبــدع النســاء حســنا وجــاال. أجــل، فعلــت كل ذلــك، ولكنــي مل أعــر بعــد عــى مــاء الحيــاة.

يرب هو من اإلبريق.

: لعلك رشبت منه اآلن. الخرض  

أنقاض بابل املجيدة. الفجر.
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)5( خلف المرآة

)بيتــار( يدخــل غرفــة الصالــون خارجــا مــن الحــام وهــو نصــف عــار، ال يلبــس شــيئا ســوى منشــفة كبــرية ملفوفــة حــول 

ــا )مفيســتوفيلس( وعمــره ســت ســنوات يلعــب تحــت  ــون. ابنه وســطه. )ميليتســا( جالســة عــى أريكــة تشــاهد التلفزي

طاولــة الطعــام. بيتــار أشــقر الشــعر مشــعر الصــدر بينــا ميليتســا صهبــاء ولهــا ســاقان طويلتــان كالغــزال أمــا مفيســتوفيلس 

فأســود الشــعر شــاحب الوجــه. مثــة أريكــة وطاولــة ومكتبــة عاليــة محملــة بالكتــب وجهــاز تلفزيــون وعــدة لوحــات فنيــة 

عــى الجــدران ونافــذة كبــرية وبــاب. الدنيــا مســاء.

م... : حبيبي، لقد رأيت... يف الحاَّ بيتار )مرتبًكا ومرعوبًا إىل حّد ما( 

م؟ : يف الحاَّ ميليتسا )بغر مباالة(  

: نعم، يف املرآة... بيتار    

م؟ : ماذا رأيت يف مرآة الحاَّ ميليتسا )نظرها مازال مسّمرا بالشاشة( 

: تطلعي إيّل! )هي تتطلع نحوه لثانية واحدة ثم تعود إىل مشاهدة التلفزيون( بيتار    

: هل أشبه املستذئب أو مصاص الدماء، أو كذا؟     

: مصاص الدماء، حبيبي؟ ميليتسا    

: نعم، ولكن... تطلعي يّف، لعنة الله عليك! )إنها تلتفت وتنظر إليه بعصبية( بيتار    

األمر يف غاية األهمية!

: طيب، إنك ال تشبه مصاص الدماء. أأنت راض اآلن؟ ميليتسا    

أو رمبا تشبهه عندما تهاجمني هكذا! هل يل اآلن أن أشاهد املسلسل؟

: ال، هذا مهم جًدا. بيتار    

: حسًنا، وهذا املسلسل مهم أيضا! ميليتسا    

: انظري إيّل لعنة عليك! فهل ال تقدرين عى عمل أي يشء بدون التلفزيون امللعون؟ بيتار )ميي إىل جهاز التلفزيون ويطفئه( 

: ال تشتم يف حضور الطفل! )مفيستوفيلس ال يبدي أدىن اهتام مبحادثتها( ميليتسا    

هيا، شغل التلفزيون!

: ال! اذهبي إىل الحام والِق نظرة يف املرآة! بيتار    

: يا للعنة! )تلقي نظرة رسيعة إىل الولد ثم تهمس( ما لك، هل جننت؟! ميليتسا    

: اذهبي إىل الحام! بيتار )يهمس(   

وقفــة. الثاثــة يتبادلــون نظــرات مملــوءة بالحقــد، ثــم تبــدأ العركــة: يــرب براهــا فيشــنو يف عينــه وفيشــنو برجلــه يصيــب 

براهــا يف بطنــه بينــا يحــاول شــيفا خنــق براهــا وأمــا براهــا وهــو عــى وشــك أن ُيخنــق فــريكل شــيفا يف خصيتيــه. بعــد 

ذلــك يقــوم فيشــنو وهــو يبــر بعــني واحــدة ســاملة فقــط بــرب شــيفا يف أنفــه فينــزف الــدم مــن أنفــه مــا يجعلــه يف غايــة 

الغضــب فيكــر هــو بــدوره أنــف فيشــنو. ويــرخ فيشــنو »أنــا اكتفيــت!« إال أن براهــا يركلــه يف عجيزتــه صائًحــا »عافيــة، 

يــا أخويــا!« فيجــّن جنــون فيشــنو فيأخــذ حجــرة ويكــر رأس براهــا فيبــدأ براهــا بالبــكاء فيــرخ شــيفا يف وجهــه »جــاء 

دوري أنــا، يــا ابــن الرموطــة!« ثــم يأخــذ يخنــق فيشــنو… 

األرض هادئة صامتة، والبر جالسون يف الوحل. ُينِصتون للعراك. ويصلّون.
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)6( صورة الجماد بمقص

ماريــا جالســة عــى الطاولــة إىل جانــب النافــذة. يف النافــذة ليــل أســود. شــعرها أســود كتلــك الليلــة، حزينــة وعيناهــا عميقتــان 

ســوداوان. فــوق الطاولــة آلــة وأدوات الخياطــة، كــوب بــه مــاء حتــى النصــف، فواتــري الكهربــاء والتلفزيــون غــري مســددة. بيــد 

ماريــا مقــص كبــري وهــي تنظــر إليــه باشــمئزاز. يدخــل يوفــان عائــدا مــن الحانــة.

: ماريا! )هو يرنح( ماريا، يا امرأة، ملاذا ال تجيبينني وأنا أناديك! يوفان )وعيناه عكرتان(  

)يقرب منها مسافة خطوة واحدة وهو يدعك عينيه( ما هذا، ماذا تفعلن؟

ماريا تقوم واقفة فتدور نحو يوفان، تحدق يف عينيه وهي متسك املقص بكلتا يديها مشرية به لبطنها.

: وكيف يبدو إليك ما أفعله؟ أريد أن أنتحر. ماريا    

: أن تنتحري؟ وملاذا؟ يوفان )يضحك ثم يشعل سيجارة( 

: لذلك! )تطعن بطنها باملقص فتسقط أرًضا( ماريا    

يوفــان مرعــوب، إنــه اســتفاق يف الحــال، يحــاول أوال أن يرفعهــا، ثــم يريــد أن يســتغيث، ولكــن اســتغاثته تتحــول إىل تلويــح 

بيديــه بــا حــول وال قــوة. يقــع أرضــا إىل جانــب ماريــا فيغــوص بوجهــه يف فســتانها. ينتحــب.

الستارة

ميليتســا تتطلــع فيــه بدهشــة، ثــم تقــوم واقفــة ومتــي نحــو بــاب الحــام فتدخلــه وتطلــق رصخــة مفاجئــة. ورسعــان مــا 

ترجــع مــن الحــام وتغلــق البــاب خلفهــا بقــوة ووجههــا شــاحب وعيناهــا ميلؤهــا الرعــب.

: واآلن؟ بيتار  

: لقد رأيت... رأيت... ميليتسا )متلكئة( 

: رأيت ماذا؟ بيتار  

: رأيت غولة مخيفة! كانت شنيعة... كان لديها أنف معقوف، وأذنان كبرتان، وكان شعرها منكوًشا مشعثًا! ميليتسا  

يبتعــدان عــن البــاب يف خــوف ووجــل. )بغيضــة هــي املرايــا فــا تعكــس ســوى الوهــم الــذي نرضعــه ألنفســنا( ولكــن الصبــي 

ــوان يقفــان يف صمــت متجمديــن. وبعــد  ــاب الحــام، يضغــط عــى مقبــض القفــل ويدخــل. األب ــو مــن ب ــا، يدن يقــوم واقًف

لحظــة يخــرج الصبــي مــن الحــام وميــي إىل تحــت الطاولــة فيواصــل لعبــه.

: مفيستو، ماذا يجري؟ ميليتسا  

الصبــي يقــوم مــن جديــد ويقــف يف وســط الغرفــة فيضحــك بصــوت مــدٍو مخيــف. يــرز عــى رأســه قرنــان. تبــدأ كل مــن رقبــة 

وأنــف ميليتســا فجــأة بالتمــدد والتمطــط وتنبــت يف قدميهــا ويديهــا حوافــر، وذيــل قصــري يــرز مــن مؤخرتهــا، ويف النهايــة 

تتحــول هــي كلهــا إىل ماعــز. أمــا بيتــار فيتحــول إىل كبــش بقرنــني كبرييــن عــى جانبــي رأســه. وتتغــري الغرفــة كلهــا – األريكــة 

ــروع وأغصــان  ــت ف ــة تنب ــة واملكتب ــذة تتحــول إىل رمتــة شــائكة، ومــن الطاول ــريا لشــجرة مقطوعــة، والناف ــا كب ــح جذع تصب

وأوراق. ويقطــف مفيســتوفيلس كالراعــي غصًنــا رفيًعــا مــن الطاولــة فيســوق الحيوانــني نحــو بــاب الحــام املفتــوح.
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)8( والضفدعة

مستنقع شايلوك. مكان منيس متاًما. غروب الشمس.

ــاك. رجــاه  ــا وهن ــردي هن ــد املــريئ مــا عــدا اكزوروكوركــون نفســه وال )اكزوروكوركــون( جالــس عــى جــذع شــجرة - الــيء الوحي

ــه يركــزّ النظــر يف يشء ال ياحــظ بالعــني. ــق العينــني ولكن ــه مبحل ــرا. إن ــا مدب ــه فتتأرجحــان مقب ــد جنبي ــان عن ــان، وذراعــاه متدليت ممتدت

اكزوروكوركون      : الفن يف الراين مييل التخاذ الصور األكر غرابة. )يكف عن أرجحة الذراعن( من قال ذلك؟

)يبقى بدون حركة لبضع دقائق ثم يبدأ هز ذراعيه من جديد. وقفة( شائك هو الطريق إىل الجنة. فاملرء 

ميكنه أن يكون عى استعداد أن يقبل األمل، كا لو أن للجنة وجودا... )صوت غصن انكر يجعله يجفل 

ويدير رأسه نحو اليسار(.

)صوت امرأة من وراء الستار(     : هوه، هوه، هوه... )تغني وهي ال تزال وراء الستار( الضفدعة والحطاب

)تدخل كريستيانا من جهة اليمن( ذهبوا إىل الغراب... فحفروا الراب... )ترمق اكزوروكوركون فتقف. تقف 

ساكنة با حراك وتتطلع إليه بفضول(

اكزوروكوركون )ينظر نحو اليسار(: آخ! )يدير رأسه إىل الخلف( صاحب الصوت كان ظاً ال أكر! ال بد أنه...

)يرى كريستيانا فيجفل ثانية ولكنه ما زال جالسا عى الجذع فاالثنان يتبادالن النظرات – كريستيانا بفضول 

كبر واكزوروكوركون برعب من ظهورها املباغت. كاها ساكت لفرة ما ثم ينطق اكزوروكوركون(

  : من أين جئت؟

كريستيانا )بحاس(      : من بعيد ومن قريب.

اكزوروكوركون )يقوم واقًفا فيدنو منها بحذر ويدور حولها متفحًصا إياها من رأسها إىل قدمها. ثم يسأل وهو مفعم بالشك(

       : يا رب، ما الذي نراه أمامنا؟ األوزة التي تريد أن تتحول إىل بجعة، الشحرور الذي يحلم

بأن يصبح بلباً. ما اسمك؟

كريستيانا       : كريستيانا.

اكزوروكوركون      : يا سام! واسمي أنا... )يف تلك اللحظة يدوي نقيق الضفادع »قويق، قويق!«

فيجفل اكزوروكوركون لدى ساعه صوتها( ما هذا؟ ما الذي يف جيبك؟

كريستيانا )بحاس غر متوقع(     : ضفدعة! )تخرج الضفدعة(

اكزوروكوركون )بفرح(     : ضفدعة! )ميشيان معا نحو اليسار وكاها يرخ بفرح( ضفدعة، ضفدعة، ضفدعة!

        )من خلف الستار( الضفدعة والحطاب.. راحوا عند الغراب... وحفروا الراب... الراب... الراب...

الستارة

)7( قصة حقيقية

قاعة محكمة جنح. عى الجدران صور الشخصيات العظيمة. القايض يقرأ تقرير الرطة. يتمتم يف لحيته.

: أيها السيد أمن الر، اكتب! القايض    

يف التاريــخ الفــاين مــن الشــهر الفــاين للســنة الفانيــة وكان يــوم ثاثــاء، املتهــم )غرادميــر 

غرادميروفيتــش( مل يلتــزم بقواعــد املــرور حيــث مل يعــط الــرام أســبقية املــرور يف مفــرق 

الطــرق الــذي يشــكانه شــارع )بالكانســكا( وشــارع )امللكــة نتاليــا( وبالرغــم مــن أن إشــارة 

ــون الفــاين يُحكــم  ــة مــن القان ــه فاســتنادا إىل املــادة الفاني املــرور كانــت واضحــة. وعلي

عليــه بالغرامــة املناســبة. هــل لديــك أيهــا الســيد )غرادميروفيتــش( مــا تحتــج عليــه؟

: أجل، يا سيادة الحاكم، لدي ادعاء. غرادميريوفيتش   

صحيــح أننــي مــررت بالتاريــخ الفــاين مــن الشــهر الفــاين للســنة الفانيــة باملفــرق الــذي 

ــث  ــرا حي ــياريت كث ــر بس ــا أس ــا( فأن ــة نتالي ــارع )امللك ــكا( وش ــارع )بالكانس ــكانه ش يش

ــد  ــز أال أكــون ق ــه مــن الجائ ــي وأطفــايل. وال أخفــي عليكــم أن ــا وزوجت ــز أن نشــري الخب

التزمــت بإعطــاء أســبقية املــرور للــرام ولــو كان عــى أن أمتثــل للقانــون. ولكــن، يــا ســيدي 

ــرام! ــه ال توجــد ســكة ال القــايض، يف املفــرق املشــار إلي

القايض يحدق باملتهم ويغمز يف حرية. يتعمق يف التفكري، يحاول أن يتذكر ويستعيد معلوماته الشخصية عن شوارع بلغراد.

: أمن الر، اكتب! ال شك يف أن املتهم )غرادمير غرادميروفيتش( القايض )يتخذ موقفا رسميا وقورا( 

عــى حــق عنــد ادعائــه بــأن مفــرق شــارعي )بالكانســكا( و)امللكــة نتاليــا( ال توجــد فيــه 

ســكك الــرام ألن هــذه الســكك، حســب أحســن مــا نعلمــه نحــن، مل توضــع هنــاك أبــدا. 

ولكــن، ليــس مثــة مــا مينــع هــذه املحكمــة مــن تصديــق التقريــر املقــدم مــن قبــل جهــة 

رســمية. وعليــه أصــدرت القــرار وفقــا ملــا تقــدم.

الستارة
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يخطــو خلفهــا ببــطء مثــل كلــب مخدر.

يضحك فتهتز بطنه حسب إيقاع ضحكه. كاجا يف حرية.

: ماذا حصل لك، أيها الشاب؟ عليك أن متي قدما، سرى أن الحياة هنا ليست سيئة. بيتار   

)يغني بيتا من أبيات أغنية قدمية( 

: يقوم من عى كرسيه دون أن يأبه لكام بيتار فيمي نحو الباب. كاجا   

بيتار ينظر وراءه حتى يغلق الباب ثم يرتكز عى الكاونر.

: إىل أين أنت ذاهب، ثكلتك أمك؟! بيتار   

الشــارع مظلــم ومقفــر ليــس فيــه أميــا ضــوء ســوى العنــوان النيــوين )حانــة بيتــار(. كاجــا ميــي ويرنــح منكمشــا يف ســرته ويختفــي 

يف الليــل.

الستارة

)9( الضوء في حانة )بيتار(

الساعة قرب منتصف الليل. حانة )بيتار(. مدينة نيويورك.

ضــوء نيــوين أبيــض آت مــن باطــن الكاونــر ويصــل إىل إحــدى الطــاوالت بجانــب النافــذة. باقــي الصالــة مظلــم. )بيتــار( واقــف 

خلــف الكاونــر يغســل الكــؤوس. جالــس عــى الطاولــة )كاجــا راســروبوفيتش( غــارزا أنفــه يف كأس الويســي أمامــه. يغمغــم 

لنفســه. مابســه مهرئــة، وقبعتــه عــى الكــريس املجــاور تتذكــر، كــا يحــب أن يقــول األنغلوساكســونيون، أزمنــة أحســن. أمــا 

)بيتــار( فشــعره أشــقر مائــل للحمــرة ويرتــدي قميصــا أبيــض مشــّمر الُكّمــني. صوتــه صــاف وعميــق. والضــوء املبــارش الســاقط 

عــى وجههــا مينحهــا شــحوب جــري نــدّي. )كاجــا( رشب كثــريا فاحمــّر أنفــه.

: دعك من الولولة! بطل أنت! يف البداية يتحتم عليك العمل الشاق! بيتار   

يف األول، كيــف أعــر لــك، أنــت تبنــي بنــاء. تضــع الطــوب امللعــون فــوق الطــوب كــا يأمرونــك، ثــم 

أنــت تأمــر غــرك أن يضعــه. أبنــاء بلدنــا دامئــا ينجحــون، نحــن شــعب شــاطر. عــى األقــل يف الخــارج.

يضحك. وقفة.

: هيا، يا رجل، ماذا بك؟ أكُلُّ ما تفعله هو الولولة! صدقني، أنا أعرف ما أقوله. بيتار )يواصل كلاته( 

صارت يل عرون سنة هنا. أما أنت، فبعدك شاب!

وقفة. يحدق فيه متأما.

: ما رأيك يف رشب كأس ثانية؟ دعها عّي. بل أنا آخذ كأسا يل! بيتار   

يصب املروب ويرثر.

: هل رأيت ذلك األحمق )رادوليوبوفيتش(؟ هو جاء معي. بيتار   

تــزوج قبــل شــهرين أو ثاثــة شــهور بفتــاة مــن هنــا. إال أنهــا ســيطرت عليــه يف الحــال! املســكن انتهــى 

متامــا. صــار ال يــأيت إىل هنــا، فقــط يشــتغل. لقــد رأيتــه أمــس يتنــزه مــع ســيدته يف الشــارع، محدودبــا، 
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: أتريد ساندويتًشا؟ بريامبوال    

: من أين حصلت عى الساندويتش؟ ترانس مديتريان   

: ال أعرف. بينام كنت تحيك حكايتك تلك عن الكون، بريامبوال )يهز كتفيه بالامباالة( 

شعرت أنني جائع كذئب فقد خطر يل أن آكل ساندويتشاً.

: يعني، ليس لديك ساندويتش؟ ترانس مديتريان   

: يبدو هكذا. مل أعد متأكدا. بريامبوال    

وقفة. يجلسان يف صمت.

: هيا بنا، إذن! ترانس مديتريان   

: هيا بنا! بريامبوال    

يستمران بالجلوس.

الستارة

َجْين وساندويتش )10( قصة الُمهرِّ

))ال يشء يحدث، ال أحد يأيت، ال أحد يذهب  – رهيب!((

سامويل بيكت: يف انتظار جودو

ــوال(. بجــوار  ــا )بريامب ــريان( وثانيه ــس مديت ــاب مهرجــي الســريك. أحدهــا )تران ــدي ثي رجــان تحــت شــجرة. كاهــا يرت

ترانــس مديتــريان دراجــة أحاديــة العجلــة. بجانــب الريامبــوال دراجــة زالّقــة. ومــع أنــه يحيــط بهــا عشــب أخــر فقــط، غــري 

أننــا نســمع زئــري أمــواج املحيــط قادًمــا مــن جهــة مــا. الغســق.

: لقد أخذت حصتي من الراحة. ترانس مديتريان )يحدق بالفراغ( 

: وأنا كذلك. بريامبوال )هو اآلخر يحدق بالفراغ( 

: فهل لنا أن نذهب إذن؟ ترانس مديتريان   

: ما عندي مانع. بريامبوال    

وقفة. كاها يسكت ويستمر بالجلوس.

ترانس مديتريان )ملقيًا نظرة نحو الساء(: رسعان ما ينزل الليل.

: أجل. بريامبوال )هو اآلخر ينظر إىل الساء( 

: تظهر النجوم تدريجيًا من الظام. أأنت واع بأننا يف هذه اللحظة نحدق يف املايض؟ ترانس مديتريان   

مــايض غرنــا، فالنجــوم قــد بثــت هــذا النــور قبــل مليــون ســنة أو يزيــد، ومل يصلنــا إال اآلن 

حيــث يدخــل أذهاننــا مــن خــال أعيننــا. فــإن نــور ذلــك النجــم هــو مختلــف اآلن، هنــاك 

يف مــكان بعيــد– إذا كان هــذا النجــم بالــذات مــا زال موجــودا. فقــد تغــر نــوره دون أن 

ناحــظ شــيئًا مــن ذلــك التغــر... وميكننــا الزعــم بأننــا، نتيجــة ذلــك، نعيــش يف الحــاض ويف 

املــايض، إذ أن هنــاك صلــة مبــارشة بــن الزمــن والنــور – االختــاف بينهــا بســيط، تقريبــا 

ال يشء. وحيــث أننــا وبــكل كلمــة ننطــق بهــا - دون أن نفكــر يف مــا ننطقــه كأن الكلــات 

ــدة نعيشــها،  ــة أو بأخــرى - نجــد أنفســنا يف لحظــة جدي ــع بطريق ــن الواق ــا وم أرسع من

عليــه فإننــا نعيــش يف املســتقبل إىل حــد مــا.
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روائــي وكاتــب ومترجــم مــن كرواتيــا مــن مواليــد 1967. تخــرج كوشتشــيتس في قســم 

ــي  ــرب. وهــو محاضــر ف ــة زغ ــة والفرنســية واألدب الفرنســي فــي جامع ــة اإلنجليزي اللغ

الفلســفة الفرنســية فــي الكليــة الفلســفية بجامعــة زغــرب. وباإلضافــة إلــى ذلــك يعمــل 

محــررا وناشــرا ويشــرف علــى ورشــة عــن الكتابــة اإلبداعيــة. 

واصــل دراســته فــي باريــس فــي معهــد ميشــيل ويلبــك، الــذي 

ــه دراســته  ــى الكرواتيــة. وتعكــس أعمال ــه إل ترجــم أحــد أعمال

وعملــه خــارج كرواتيــا لعــدد مــن الســنوات. وتركــز أعمالــه أكثــر 

مــن غيــره مــن الكتــاب الكــروات علــى أوروبــا الغربيــة وعلــى 

ــرا  ــدي. وكثي ــاخر ونق ــكل س ــه بش ــذي يتناول ــا، ال ــرب عموم الغ

مــا يعكــس المــزاج العــام فــي رواياتــه األجــواء المفعمــة التــي 

ترســم صــورة لمســتقبل مــروع، وهــي ســمة مميــزة أيضــا 

ــك. ألعمــال ويلب

ويتبــع أســلوب الكتابــة الحديــث، الــذي يتســم إلــى حــد مــا 

ــه فــي  ــرأة فــي روايت ــرب بج ــاد. ويج ــه متســرع ومدهــش وح بأن

المحتــوى والبنــاء. وترجمــت أعمالــه إلــى اإلنجليزيــة والفرنســية 

والهولنديــة.

ومــن أشــهر أعمالــه )جزيــرة تحــت البحــر( فــي عــام 1999، و)أرض 

عــام  فــي  الرمــل(  مــن  و)حفنــة   ،2003 عــام  فــي  العجائــب( 

2005 التــي ترجمــت إلــى اإلنجليزيــة ونشــرت فــي عــام 2013، 

و)الرجــل  عــام 2008،  فــي  بعــد ســنتيمتر(  علــى  و)الســعادة 

ــع( فــي عــام 2011. ولــه عــدد مــن األعمــال المنشــورة فــي  الراب

مجــال النقــد األدبــي والقصــة القصيــرة فــي هولنــدا وفرنســا.
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بينــا أجلــس ألكتــب عــى طاولــة املطبــخ، يرقــد جرمــي يف غرفتــه ال يحــرك ســاكنا كموميــاء، يرقــد عــى ظهــره ممــدًدا جســمه كلــه الــذي يبلغ 

املريــن طــوالً، بــا حيــاة. كان أمامــه 15 دقيقــة أخــرى قبــل أن يــدق منبهــه. ويف العطلــة األســبوعية، يظــل راقــدا هنــاك حتــى الظهــرة. ال 

أعــرف تحديــًدا رس غموضــه، لكــن ليــس لــدي كلمــة أخــرى تصــف التناغــم الــذي ينبــع منــه، اإلحســاس بأنــه حقــق التــوازن املطلــق والبســطة 

واالســتدارة الجيــدة لجســمه بطريقــة ال يعرفهــا إال هــو. للوهلــة األوىل، قــد تشــعر بالحــزن لرؤيتــه ممــددا بــا حركــة – هــذا الرجــل العمــاق 

الــذي ليــس لديــه ســوى عضــات وبنيــة ملكيــة الهيئــة وجديلــة مــن الشــعر األشــقر عــى شــكل ذيــل حصــان تتــدىل أســفل خــره؛ إن ســقوط 

شــجرة بلــوط عمرهــا مئــة عــام يوجــع القلــب أكــر مــن ارتطــام شــجرة برقــوق عاديــة بــاألرض. لكــن ليــس هنــاك مــا يدعــو إىل الحــزن؛ فهــو 

يف ســام تــام مــع نفســه، يــرد عــى كل نظــرة بابتســامة، يف البيــت ويف العمــل. مل أره قــط ولــو ملــرة واحــدة غاضبــا ومل أســمعه يرفــع صوتــه. 

ضمــره راض كــا أنــه قانــع، كــا لــو كانــت هــذه هــي بالضبــط الطريقــة للوصــول إىل الســكينة، إنــه يهــدم الجــدران مبطرقــة. يف اإلفطــار 

يُقلــب دقيــق الشــوفان يف قــدر إىل أن يصبــح عصيــدة، ثــم يســتغرق يف التأمــل مــع كل ملعقــة يتناولهــا. يجيــب عــى األســئلة بلطــف ورقــة 

وهــو نفســه مل يســأل قــط عــن يشء. وال أنــا؛ كان مــن الصعــب أن يجــد رشيــكا يف الســكن أكــر تواؤمــا معــه منــي. ال اســتقبل زوارا يف البيــت، 

وال أتحــدث بصــوت عــاٍل، ويف الحقيقــة ال أحــدث أي ضوضــاء عــى اإلطــاق، لكننــي هنــا، بــا شــك – عــى األقــل جســديا. وهــو يشــعرين 

بطريقتــه الريــة أنــه ياحــظ ذلــك ويقــدره.  

إنــه يــوم الســبت التاســع والعريــن مــن ديســمر: الهامبورجــر املقــي ورقائــق البطاطــس املجهــزة ســلًفا وأكيــاس مجانيــة مــن الكاتشــاب، ثــم 

رحلــة يف ليــل فينيبيــج يف ســيارة جرمــي الشــيفروليه املتحرجــة يف الحــي الكوزموبوليتــاين الــذي نشــأ بالقــرب مــن املطــار، متاهــة مــن أبــراج 

ترتفــع لخمســة عــر طابًقــا بإيجــارات مدعومــة. وعــر النفــق الــذي شــكلته لوحــات دعايــة لفريــق أملونيــوم مونســرز التــي تصطــف عــى 

الطريــق، أو باألحــرى خطوطهــا العريضــة التــي تاشــت تحــت هــاالت النيــون وأعمــدة الدخــان الكثيــف، ثــم عــر القفــار املكســوة بالجليــد. 

ويف النهايــة كــوخ خشــبي منخفــض عليــه الفتــة مكتــوب عليهــا نيــود إن، مزينــة مــن الخــارج ومــن الداخــل بصفــوف طويلــة مــن مصابيــح 

ــا. أخــذ الجولــة  ــا بعيــد ميــادي وتبادلنــا رشاء البــرة لبعضن ــا وجرمــي هن اإلضــاءة الصغــرة املتألئــة مبناســبة العــام الجديــد. واحتفلــت أن

األوىل، وأنــا بعــده، ثــم تبادلنــا األدوار مــرة أخــرى. ويف كل مــرة تبادلنــا التحيــة، وتبادلنــا نظــرات ذات مغــزى، وفيــا عــدا ذلــك كنــا صامتــن 

معظــم الوقــت. نظــر ناحيــة املــرح، لكــن التعبــر عــى وجهــه يجعلــك تظــن أن جــدوال جبليــا ممتــدا وأن ظبيــا صغــرا يــرب منــه. الفتيــات 

أديــن حركاتهــن، مبفردهــن أو يف أزواج، يلتففــن حــول قضبــان معدنيــة أو حــول بعضهــن البعــض ويظهــرن براعتهــن األكــر يف الجمبــاز. يف 

الفاصــل همــس بــيء مــا يف أذين، لكــن املوســيقى كانــت صاخبــة وكنــت متعبــا للغايــة. ويف طريــق العــودة، أضــاف أننــا حصلنــا عــى طاولــة 

ممتــازة ووافقتــه.              

يف اليــوم التــايل، قــال يل كلــات قليلــة عــن نفســه، وكانــت تلــك هــي املــرة األوىل، بالنعومــة ذاتهــا يف صوتــه وبنفــس االبتســامة الرائقــة. انتقــل 

حديثــا إىل هنــا مــن بلــدة صغــرة تبعــد 50 ميــاً إىل الشــال بعــد أن أفلســت الركــة التــي كان يعمــل فيهــا وتوفيــت عمتــه التــي ربتــه هــو 

الفصل األول

يتســاقط الثلــج مــن جديــد؛ يبــدأ عــادة خــال ذلــك الوقــت، عندمــا يرتــاح الليــل قليــاً مــن أوجاعــه ويســلمني لظــام دامــس. ال تســمعه، 

لكنــك تحســه خلــف الزجــاج، والضوضــاء يف الشــوارع صــارت أخفــت صوتـًـا، إنــه يشــبه صــوف القطــن. جــاءت الحافلــة األوىل تــن يف الخامســة 

ــو  ــاه مــن كحــول، تذمــرت كــا ل ــاظ عــى اعتدالهــا بالرغــم مــا رشب ــا بعضهــا للحف ــن احتضن ــا، أخــذت شــخصن متجمدي ــع متام والرب

كانــت تــزدري هــذه القلــة التافهــة املتواضعــة مــن البــر، وواصلــت الســر تهــدر يف شــارع فيكتوريــا. صناديــق القامــة أُفِرغــت يف الخامســة 

والنصــف. ومــرت كاســحة ثلــوج، تزيــح الثلــج الــذي يشــبه املســحوق بعيــدا عــن الطريــق يف أكــوام ســتنقلها الحًقــا شــاحنات. بــدأت الســيارات 

تتقاطــر بأعــداد صغــرة إىل أن مــأت جميــع الحــارات األربــع املؤديــة إىل قلــب املدينــة، مثــل نحــات وحشــية تندفــع لتــرب مــن مصــدر 

للســم؛ طنينهــا لــن يتوقــف إال قــرب منتصــف الليــل وبالتدريــج، وكذلــك أزيــز الطائــرات التــي تقلــع وتهبــط كل خمســة عــر دقيقــة؛ وهــي 

قريبــة إىل حــد تســتطيع معــه قــراءة أســاء رشكات الطــران، كل اســم منهــا أكــر غرابــة مــن االســم الــذي يليــه.

يتســاقط ليــا ونهــارا. وبعــد توقــف لســاعة أو ســاعتن يبــدأ يف التســاقط مــرة أخــرى، بهــدوء ودأب، وال يســمح للشــمس بالظهــور إال بالقــدر 

الــذي تذكــرك بأنهــا ال تــزال موجــودة. النــاس يقولــون إنهــم ال يســتطيعون تذكــر شــتاء بــارد كهــذا؛ وعندمــا ترتفــع درجــة الحــرارة إىل 15 

درجــة تحــت الصفــر تشــعر وكأنــك تــود الخــروج مبابــس صيفيــة. مل أر بعــد تــراب األرض الكنديــة، فتلــك الطبقــة الرقيقــة التــي تصورهــا 

الخرائــط، مدفونــة تحــت طبقــة الثلــج. البحــرة أيضــا متجمــدة؛ يف األســبوع املــايض، ركبــت حافلــة مبحــاذاة النهــر األحمــر وقمــت بالســر عــى 

شــاطئه، ومل يكــن مــن املمكــن اإلحســاس بوجــوده يف ظــل رتابــة الســهل األبيــض يف كل مــكان، إال مــن خــال األوز الــري الــذي يتنقــل مــن 

الضفــة إىل الضفــة األخــرى، تجذبــه الذكريــات أو ألنــه ال يســتطيع التفكــر يف الذهــاب إىل مــكان آخــر. الروائــح، أيضــا، ســجينة يف الجليــد، كل 

يشء معقــم وأبيــض وصامــت، مثــل غرفــة بــاردة تنتظــر تريــح جثثنــا فيهــا، نحــن البــر واألوز.

أســتيقظ يف الخامســة كل صبــاح. هــزة، نبــض قلبــي، وعندئــذ فــإن كل مــا أســتطيع عملــه هــو أن أحــدق يف األفــكار املؤملــة ذاتهــا يف الظــام؛ 

ــه العمــل، لكنهــا مل  ــاً لشــهور لتقتــر عــى مــا يتطلب فــا إن يســتيقظ عقــي الباطــن، فإنهــا موجــودة. يف أحســن األحــوال، ســتنحر قلي

تتوقــف قــط ولــو للحظــة عــن أن تتدافــع يف رأيس، تحفــر بعيــدا يف أعاقــي، تســحقني إىل أجــزاء أصغــر. لكــن األمــور تحســنت منــذ أن وصلــت 

إىل كنــدا. جســمي أصبــح جامــًدا ومخــدًرا، وعندمــا طُعنــت، كنــت قــادرا عــى االبتســام. ال يشء مضحــك يف ذلــك، لكــن ملَ ال، فنحــن نضحــك. 

ملــاذا ال نحصــل عــى بــرة ونتبــادل نكتــة مبتذلــة أو نكتتــن، ونركــب مــرو األنفــاق ونشــوي الســجق ونذهــب إىل املتحــف أو ملشــاهدة عــرض 

للرقــص العــاري. بالتأكيــد، قلــت عندمــا اقــرح جرمــي أن نحتفــل بعيــد ميــادي بعــد أن أفشــيت بأننــي ولــدت يف مثــل تاريــخ اليــوم قبــل 

ثاثــة وثاثــن عامــاً بالتــام. قــال ذلــك ليدخــل الــرور إيل، ال شــك يف ذلــك، مل أكــن أرغــب يف إحباطــه. خطــر يل أنــه مل يــر قــط مــن قبــل 

جســد امــرأة عاريــة، ناهيــك عــن ملســه. لكــن ذلــك أضــاف وحســب إىل هالتــه الغامضــة.



6465

آخــر مزعــج عــى البيانــو، كان صوتــه يبــدو أحيانــا كأغنيــة فرنســية، وأحيانــا أخــرى يبــدو مثــل لحــن مــن ألحــان رقصــة السالســا. وتخــرج مــن 

املوســيقى بشــكل متقطــع همهمــة تخــرق األذن.

م بعــد. لكــن رائحــة القــي انبعثــت مــن املطبــخ، نافــذة ووفــرة، والجلبــة املترعــة لــأواين أشــارت إىل أن عائلــة  اســتمر هــذا، وطعامــي مل يُقــدَّ

كبــرة تهــرول لخدمــة حشــد مفاجــئ مــن الضيــوف، رغــم أنــه مل يظهــر شــخص آخــر طــوال الوقــت الــذي كنــت أتنــاول فيــه طعامــي. لكــن 

ــاه الصنبــور.  ــات التــي طلبتهــا وقدمتهــا يف جــو احتفــايل مــع صحــن مــن األرز وزجاجــة مــن مي ــة املطعــم أحــرت يل أخــرًا الرخوي صاحب

ــد  ــت بأفضــل تقلي ــل. وأجب ــة أم ــت تشــعر بخيب ــو كان ــا ل ــر، ك ــا للتغي ــد عودته ــرًا! علقــت عن ــأكل كث ــر. ال ت ــا يشــبه لحــم الخنزي طعمه

البتســامة وانحنــاءة تايوانيــة.

ولوفــرة املطاعــم التــي تجــذب الذواقــة يف فينيبيــج، مل أزر مكانـًـا مرتــن. باألمــس، كنــت يف مطعــم يابــاين، الديكــور كان مختلفــا متامــا: مســتطيل 

وبســيط، بخطــوط نظيفــة إىل حــد يشــعرك بالتأنيــب وقليــل مــن األلــوان، أصفــر فاتــح وأســود؛ واإلضــاءة كانــت بالغــة الرقــة، وجــرى تخفيفهــا 

بســتائر مــن ورق األرز؛ ومل تكــن هنــاك موســيقى. واصطــف املالــك وزوجتــه وصبيــان، مــن الواضــح أنهــا ابناهــا، عنــد املدخــل. جــاءوا إيل 

جميعــا، واحــد بعــد اآلخــر، بينــا كنــت آكل ليســألوين هــل كل يشء عــى مــا يــرام؟ أو ليمــأوا كــويب باملــاء. فكــرت مليــا يف مبدئهــم املحفــور 

عــى لوحــة صغــرة يف الحــام: الصديــق هــو مــن يــأيت دامئــا متأخــرا ويغــادر مبكــرا. اعتقــدت دامئــا بقــوة يف التوجــه الــودي، وذهبــت لرؤيتهــم 

بهــذا التوجــه؛ ولكــن هــذا القــول املأثــور أبلغنــا بأنــه ال جــدوى مــن أي أمــل – إنــه دامئــا يــأيت بعــد فــوات األوان، إذا مل يــأت قبــل األوان.

عــى الطاولــة املجــاورة لطاولتــي، كان رجــا أعــال يابانيــان يتحدثــان همســا. كانــا يفهــان بعضهــا متامــا، بعــد جملــة أو جملتــن فقــط؛ 

وحاملــا يبــدأ أحدهــا يف الحديــث فــإن اآلخــر يشــر باملوافقــة، وميــآن فــرات الصمــت بينهــا بهــز رأســيها باملوافقــة. الرجــان كانــا متحفظن، 

أدبهــا كان جــا، ومل تشــبها أي شــائبة. لكــن خــال العشــاء بــدءا يتخلصــان تدريجيــا مــن املظاهــر املصطنعــة؛ فمــع الزجاجــة الثانيــة ألقيــا 

ــوا، ومــأت االبتســامة  ــا بصــوت أكــر عل ــل خلعهــا وطيهــا؛ وتحدث ــا، قب ــق قلي ــي العن ســرتيها عــى مســند املقعــد، وقامــا بفــك رابطت

ــيويات  ــات اآلس ــن الفتي ــة م ــرت مجموع ــة. وظه ــرش الطاول ــا مبف ــا جبهتيه ــذي ع ــرق ال ــكل متقطــع ومســحا الع ــكا بش ــا، وضح وجهيه

مــن مــكان مــا – مراهقــات، رمبــا كــن يف نزهــة عــى مــا يبــدو. وجلســن حــول خمــس طــاوالت وضعــت بجــوار بعضهــا وبــدأن عــى الفــور 

يتحدثــن بلغــة مل يفهمهــا الســقاة، مملــوءة بنغــات طويلــة صاعــدة. أُجريــت املفاوضــات بلغــة إنجليزيــة بطيئــة وشــاقة: ورشحــت إحداهــن 

ــة. أخــرا، وصــل طبــق كبــر مشــرك، اســتُقبل بصخــب..  ــات، برجمــة اســم كل طبــق يف القامئــة، األمــر الــذي أدى إىل مناقشــات حي لأخري

بالــراخ والتصفيــق، وتعــرض عــى الفــور لهجــوم بالكامــرات. التقطــن صــورا لبعضهــن وهــن يعانقــن أو يتعاملــن بــود أخــوي مــع زجاجــات 

امليــاه. مل تــرب أي منهــن كحوليــات، لكــن رسعــان مــا اســتحوذت عليهــن النشــوة وغمــر املــكان جــو مــن الســكر الجاعــي. وانضــم صاحــب 

ــة؛ وانفجــرا يف الضحــك، وصفعــا  ــادل مــع أحدهــا شــيئا مضحــكا للغاي ــدأ يتب ــارع، وب املطعــم إىل رجــي األعــال، وحــر نفســه بشــكل ب

وتوأمــه. مل تتــزوج عمتــه قــط؛ وعانــت مــن تصلــب الرايــن عــدة مــرات منــذ فــرة طويلــة وأصبحــت غــر قــادرة عــى الحركــة يف االثنــي 

عــر عامــا األخــرة مــن حياتهــا. ماتــت أمــه عندمــا كان يف الخامســة بيــد والــده – أو بفــأس، يك أكــون دقيًقــا. مل يــر أبــاه رزيًنــا قــط. بعــد 

الســجن، شــاهد ابنــه اآلن ومــرة أخــرى يف منــزل األرملــة التــي بــدأ معهــا حيــاة جديــدة، لكــن رسعــان مــا خــر ذلــك أيضــا، بحريــق ســببه 

التدخــن وهــو مثــل يف الفــراش. وتــويف شــقيقه يف العــام الســابق فقــط عندمــا انفجــرت بندقيــة صيــد يف وجهــه. أحــب جرمــي الحيــاة هنــا 

يف فينيبيــج وكان ســعيًدا للغايــة بوظيفتــه.   

َخرجــُت قبــل الغــداء يف الــرد القــارس. وبعــد خمــس عــرة دقيقــة مــن تبديــل قــدم بقــدم، وصــل القطــار خاليــا. األبــواب فُتحــت وأُغلقــت 

يف املحطــات بــا معنــى إىل أن غــاص القطــار تحــت األرض، مــا يشــر إىل اقرابــه مــن وســط املدينــة. دخــل حفنــة مــن األشــخاص، وهــم 

يرتعــدون مــن أخمــص الــرأس حتــى أســفل القدمــن، وأرسعــوا للتجمــع عنــد أحــد املقاعــد املُدفــأة. خرجــت عنــد يونــغ ســريت، ال يــزال 

هنــاك عــدد قليــل مــن املحــال املفتوحــة يف الحــي الصينــي. البخــار يخــرج مــن مخبــز، مــن شــقوق النوافــذ املتهالكــة. دخلــت واشــريت كيســا 

مــن الكابوريــا ورقائــق مقرمشــة بطعــم األنانــاس مــن كشــك رجــل مل يتوقــف عــن شــكري حتــى بعــد أن غــادرت؛ ملوحــا يل مــرة أخــرى مــن 

خــال  إطــار النافــذة املبتــل. الــيء الوحيــد الــذي أتذكــره مــن بعــد ظهــر ذلــك اليــوم هــو أننــي أمضيــت بعــض الوقــت أتصفــح الكتــب 

يف ُمجّمــع تجــاري رائــع غــرق يف حالــة مــن الخمــول بعــد حمــى عيــد امليــاد، وإن كانــت ملبــات النيــون ال تــزال تومــض بــأن جميــع أمانينــا 

ســتتحقق يف عــام 2006. 

ــة بخصــم خــاص للموســم.  ــد ببعــض األطعمــة التايواني ــة بخــط الي ــا أخــرًا إىل وقــت العشــاء. أغرتنــي لوحــة مكتوب مــر اليــوم إىل أن وصلن

املطعــم كان يف الجــزء الســفي مــن الســاحة، محشــورا بــن محــل زهــور ومحــل متعهــد دفــن املــوىت. كان مكتــب االســتقبال مرتفعــا إىل حــد 

أننــي ارتفعــت يف الحــال إىل داخــل املبنــى، وجــرس فنــدق عليــك أن تدقــه مــن أجــل الخدمــة. ظهــر وجــه امــرأة عريــض ومخيــف وحدقــت يفَّ 

مــن أســفل لعــدة ثــواٍن مــن فــوق املكتــب، للحظــة اعتقــدت أنهــا حيلــة ذكيــة – قنــاع كالــذي يضعونــه عــى وجوههــم يف االحتفــاالت عــى 

ســبيل الرحيــب. وجبــة لفــرد واحــد، قالــت بإميــاءة رمبــا مــن املفــرض أنهــا تشــر إىل ســؤال، ونزلــت مــن عرشــها وأشــارت بإصبعهــا نحــوي 

التبعهــا إىل ردهــة خاليــة. وظــل اختيــار املــكان الــذي ستجلســني فيــه يحتــاج إىل بعــض التفكــر؛ أخذتنــي إىل إحــدى املقصــورات التــي تســع 

ــون األحمــر واألخــر  ــات بالل ــدة لتعريشــة مــن النبات ــة مقل ــا غاب ــق الخشــب املنمقــة مرســوم عليه شــخصن وراء ســتارة فخمــة مــن رقائ

والذهبــي املفعمــة بالحيويــة. املــكان كلــه مكتــظ بالــرف الحــي، رســومات بالذهــب والباســتيك. عــى كل طاولــة باقــة مــن الزهــور الصناعيــة. 

شــمعدانات مقلــدة وعــدد وافــر مــن لوحــات الفــن الرقــي التجريــدي معلقــة عــى الجــدران املطليــة بلــون وردي، بينــا النــاذج الورقيــة 

متعــددة األلــوان لحيــوان التنــن الورقيــة بألســنة بــارزة تتــدىل مــن الســقف أو مــن الســتائر املنخفضــة املعلقــة فــوق رأيس. وكنقطــة تــوازن 

مــع  ذلــك اإلرساف املتعــدد األلــوان، ينبعــث صــوت نســايئ يفتقــر إىل الحيــاة مــن مكــر للصــوت طــوال فــرة وجــودي يف املنشــأة. كان لحنــا 

حزيًنــا للغايــة إىل حــد أن الســجادة نفســها كانــت ســتبدأ يف النحيــب لــو فهمــت اللغــة التايوانيــة، وكان يصاحبــه عــى نحــو متعــارض عــزف 



6667

أريــد دامئــا أن أمتلــك كلبــا، أو عــى األقــل نباحــه. مثــل النبــاح لــدى جــاري الــذي يحــرس شــقته، يف الــدور الثالــث أو نحــو ذلــك. كان يبــول 

عــى النوافــذ أيضــا مشــجعو كــرة القــدم املشــبعون بالبــرة يف نهايــة كل مبــاراة، ألن اإلســتاد كان عــى بعــد مائــة مــر فقــط. كانــوا يأتــون 

ــاك ســاحة انتظــار مزدحمــة أمــام النوافــذ، ويف الوســط  ــا! كانــت هن دامئــا يف جاعــات ويعــوون مردديــن دينامــو أو نحــن األبطــال، كرواتي

حافــظ بعــض الســاكنن ببطولــة عــى جزيــرة صغــرة مــن الخــرة مــع الفتــات مكتــوب عليهــا عبــارات مثــل ال تقتلــوا النباتــات، اللــه يراكــم! 

ويف الجهــة األخــرى كان هنــاك منــزل بنتــه طائفــة دينيــة. كانــت لديهــم لقــاءات مســائية كل عــدة أيــام كل أســبوع وكذلــك يف نهايــة األســبوع. 

أنــت ال تــرى النــاس عنــد وصولهــم، أنــت تســمع فقــط نغــات أغنيــة، تــكاد ال تُســمع لكنهــا تــأيت مــن خــال جوقــة تــزداد دومــا، وتــزداد أبــًدا 

تشــبعا بصوتــه. وعندمــا كانــوا يرفعــون أصواتهــم بالفعــل كنــت أفتــح النوافــذ وأرد بإحــداث ضوضــاء صناعيــة. أو باملغنيــة الشــعبية ســيجفريد 

ســكانك، مــن مرحلتهــا الشــيطانية التــي انتهــت بإيداعهــا يف مستشــفى املجانــن. ومل يــن ذلــك املؤمنــن يف الجهــة األخــرى، لكنــه أحــدث عــى 

األقــل نوًعــا مــن التــوازن يف موجــات الصــوت. اســتمعت أيضــا إىل جــاريَّ يف األعــى بوضــوح تــام عندمــا ميارســان الجنــس أو عندمــا يتشــاجران 

ويبــدءان يف تحطيــم األثــاث. وحاولــت ذات مــرة أن أشــر إليهــا بأنــه ال شــأن ألذين بذلــك بالنقــر عــى الســقف بعصــا املقشــة. تعامــا مــع 

هــذا عــى أنــه رغبــة يف املشــاركة وردا بكلمــة رفــض متطابقــة قبــل االســتمرار يف التــأوه بصــوت أعــى وهــا يضاجعــان بعضهــا بانتقــام.

وعندمــا ألقــت امــرأة بنفســها مــن الطابــق الثــاين عــر، كنــت أجلــس عنــد النافــذة وأدخــن ســيجاريت املليــون؛ دون أي تفكــر، رمبــا باســتثناء 

دفء الليلــة الخريفيــة أو الومضــات املكثفــة للنجــوم فيــا أغربــل الســاء دون جــدوى، باحثــا عــن مــاك النــوم. فجــأة، ســمعت مــن خلفــي 

صوتــا مثــل نََفــس مــن الريــح. مل أنجــح ســوى يف إدارة رأيس ببــطء، مبــا يكفــي ألن أملــح ســاقا ســفى ملتويــة عــى نحــو غــر طبيعــي وقدمــا 

حافيــة تخــرج مــن زاويــة عينــي. وبعــد ثانيــة جــاء صــوت مكتــوم، دون صــدى، مثــل كومــة مــن األطــراف امليتــة ترتطــم بالرصيــف ثــم تناثــرت 

عــى الفــور.

قالــوا إنهــا كانــت مريضــة: يف الــرأس ويف أماكــن أخــرى وعجــوز ووحيــدة. لكــن ملــاذا يجــب أن أكــون جــزءا مــن أن تتخفــف مــن معاناتهــا؟ 

ملــاذا كان عليهــا أن تســقط عــى بعــد خمســة أمتــار مــن نافــذيت؟

بعــد ثاثــة أشــهر كان افتتــاح معــريض يف صالــة عــرض جراديــك جــاالري املرموقــة. عــى ثاثــة مســتويات، مــع تغطيــة تلفزيونيــة وحضــور 

وزيــر الثقافــة، وكذلــك كل املســؤولن املهمــن يف الثقافــة – اثنــا عــر عامــا طويلــة منــذ معــريض األول يف مكتبــة الضواحــي. وكانــت هنــاك 

ــام الصــور ومل يكــن بوســعهم ســوى  ــن برعــة يتنهــدن ويضعــن أياديهــن عــى قلوبهــن أم ــايت وصل ــة ال ــات الثقاف مجموعــات مــن مدعي

نــوا مبكــر  التمتمــة: إنــه... جــدا إنــه... جــدا. باإلضافــة إىل أزواجهــن املتبخريــن ومحــديث النعمــة برؤوســهم املســتطيلة وأعناقهــم القصــرة، ودوَّ

العنــوان بنيــة مفاجــأة محبوباتهــم؛ واهتامهــم الجــايل اقتــر عــى األلــوان. ثــم كان هنــاك مارقــون اختلطــوا مــع الحشــد دون أن ياحظهــم 

أحــد/ ولكــن عندمــا ميســكون بــك وحيــدا يف األســتوديو فــا ميكــن التخلــص منهــم. يف البدايــة يســتفرون بطــرق ملتويــة عــن أســاليبك وعــن 

فخذيهــا وأظهــرا أســنانها. وتداخــل رجــل األعــال اآلخــر برأســه فيــا كانــت عينــاه تتجــوالن وكان يهمهــم لنفســه بشــكل متقطــع. ومــرَّ 

هــذا كلــه بشــكل طبيعــي متامــا وكان أي يشء ميكــن أن يحــدث؛ كنــا عــى مقربــة مــن الجميــع الذيــن انفجــروا يف الغنــاء معــا ويف أداء رقصــات 

تقليديــة عــى الطــاوالت فيــا اســتقبلنا آكي النــار وفنــاين األرجوحــة الذيــن اصطحبــوا معهــم زرافــات.

نظــرات الغــزل التــي كانــت الفتيــات تصوبهــا نحــوي، والتــي كانــت خجولــة يف البدايــة، أصبحــت أكــر رصاحــة وفضــوالً، وصاحبتهــا همســات 

وضحــكات. األجــواء أثارتنــي وانتقلــت بتأثــر الغوايــة إىل طاولتهــن، وكنــت مقتنعــا تقريبــا بأننــي ســأجتاز رسيعــا حاجــز اللغــة واالختافــات 

العرقيــة وفــارق الســن، ورمبــا أيضــا بعــض االختافــات يف رؤيــة العــامل، وأن أندمــج بحريــة معهــن جميعــا، وأن أذهــب إىل البيــت معهــن، 

متأبطــن األذرع، حينــا يتســنى ذلــك.

لكــن يف النهايــة خرجــت: يف الــرد القــارس، وســط الثلــوج التــي كانــت تراقــص مــن جديــد، هــذه املــرة يف رقصــة مــوت أفقيــة محمولــة عــى 

ريــح شــالية تعضعــض نخــاع العظــام وســحبت جســدي ببــطء عــر مقــرة أشــباح املبــاين الشــاهقة املصنوعــة مــن الصلــب والزجــاج. 

مل يكــن التلــذذ بجلــد الــذات هــو الــذي يشــدين ملثــل هــذه املطاعــم. عــى العكــس، هنــاك عــادًة تحــوُّل لأحــداث مفيــد ومحــرر: يثــار الحــزن 

املراكــم بداخــي، ينمــو إىل أن يصــل إىل حــد ال يُحتمــل ثــم ينفجــر يف نوبــات مــن الضحــك الهيســتري، قبــل أن يتحــول إىل نشــوة شــيطانية؛ 

هــذا يتحــول إىل راحــة آخذهــا معــي، وأنــا أطفــو تقريبــا. ويف الســاعات التاليــة، كل يشء يُغســل مــن داخــي، كل يشء ميــي. ألعــن املــكان 

الــذي أنــا فيــه وألعــن مــا يحــدث؛ ســأعطي آخــر قطعــة مــن مابــي ملــن يطلبهــا، أو أشــاهد بهــدوء متريــن أعضــايئ الداخليــة.

ويف الصباح، عند الخامسة، يبدأ كل يشء مرة أخرى.

***

وبعــد ثاثــة أســابيع بالتــام بــدؤوا يقفــزون. كان لــدي وقــت وحســب يك أتأقلــم ويك يتوقــف عــدوان الروائــح غــر املألوفــة. ووقت يك تتشــتت 

أرواح الســكان الســابقن – تلــك البقايــا مــن األنفــس املحطمــة والفوضويــة؛ ذلــك الركيــز للبــؤس. ووقــت يك أحصــل عــى األقــل عــى ســام 

هــش مــع هــذه املســاحة، دون أي طمــوح ألن أشــعر أنهــا ســتصبح يف يــوم مــا ملــي.

غرفــة املعيشــة أصبحــت األســتوديو الخــاص يب؛ هنــاك حــام ومطبــخ بــه ركــن لتنــاول الطعــام وحجــرة صغــرة للنــوم. وضــوء بقــدر احتياجــي، 

بفضــل النوافــذ الفســيحة: مــزودة بقضبــان لحســن الحــظ. ســمه جنــون العظمــة إن شــئت، لكــن أن تكــون وحيــدا يف شــقة يف قبــو، كنــت 

مــرورا ألنهــم كانــوا هنــاك. علمــت برعــة أن الــكاب ترفــع ســيقانها عــى النوافــذ، حتــى تلــك الــكاب التــي كانــت ممســوكة مبقــود. كنــت 
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كانت هناك حكمة غريبة يف هاتن العينن، يشء ما راقبني منذ ذلك الحن وصاعدا بحياء من الظام؛ اآلن ظل معي.

عندمــا اســتدرت يف النهايــة وعــدت، عــدت عــر شــارعي ماكسيمرســكا وفاســكا، مل يكــن ذلــك طواعيــة. فقــط عند تقاطع شــارع ميدفيستشــاك 

أدركــت إىل أيــن أمــي وفهمــت أنــه يتعــن عــي أن أمــي الليلــة عنــد والــدي. وانتهــى يب املقــام ثاثــة أيــام. كان مهتــًا يب، كان يطهــو مــن 

م وقضيــت بقيــة الوقــت أتقلــب عــى الفــراش. ذلــك عــى األقــل  أجــي ويحــر الطعــام إىل غرفتــي. مل يركنــي إال عندمــا أذهــب إىل الحــاَّ

بعــث فيــه الحيــاة لبعــض الوقــت. وبعــد هــذا الوقــت الطويــل، أدرك أننــي موجــود.

معنــى هــذا أو ذاك، يكتشــفون العاقــات الكونيــة، ويقدمــون تلميحــات أكــر جــرأة، وميــي الوقــت كلــه بالرغبــة الوحيــدة: أن يفكــوا أزرارهــم 

ويعرضــوا حليهــم ومجوهراتهــم. املــكان يعــج بالنــاس، لكننــي وقعــت عــى فنانتــن أو ثــاث فنانــات يركــن أنفســهن لاقــراب أكــر وأكــر 

بــرٍو مــن أمنــاء صــاالت العــرض وأصحابهــا، وال ينظــرون إىل أي يشء عــدا اللوحــات. وكان هنــاك فنانــان يصوبــان نظــرات غراميــة إليهــن، بــا 

هــوادة، بفرحــة ويحــركان اإلبهــام والســبابة عــى الذقــن، ويهمســان لبعضهــا وينحنيــان معــا ضاحكــن.

م كشــكل مــن أشــكال عــروض الســرك الجذابــة،  ارتعــدت مــن الخــوف، وكذلــك مــن الخجــل، مــع تســليط األضــواء ووابــل التقريــظ. أن أُقــدَّ

وأن يجــري تصويــري مــن أجــل ألبومــات صــور خاصــة، أن أملــس وأحــس، وأن يوضــع ديكتافــون يف فمــي حســن، فذلــك جــزء مــن كل. لكــن 

صــوري – شــعرت كــا لــو أننــي أراهــا اآلن للمــرة األوىل. جــدران صالــة العــرض حملــت عامــات الصبــاح الــذي صورتــه بالرســم عــى لوحــات 

ليــا ونهــارا، عــى مــدى شــهور، غــر واٍع ملــا كنــت أفعلــه. تــرخ اآلن مــن عــى الجــدران، تظهــر أمامــي معلقــة يف مائــة نســخة. شــعرت بــأن 

كل مــن كان هنــاك يف القاعــة البــد وأنــه الحــظ، وأن كل شــخص رآين كــا رأيــت نفــي قبلهــم: مل يــرين عاريــا وحســب وإمنــا مســلوخا وأن 

عــى قيــد الحيــاة. 

ــل‘ و’التحــوالت املركــزة لنقــاط  ــا عــن ’الغــوص يف تعرجــات الطــراز األصي ــا وغرقــت، يش م ــي تدريجي لكــن كلــات اإلشــادة بعمــي وصلتن

االنطــاق‘ وحــول ’بنيــة القواعــد النفســية‘ للرســم و’طائــرات األحــام املتقاطعــة‘، ويف النهايــة اتضــح يل كــم كنــت مخطئــا. ال يشء ميكــن رؤيتــه 

ســواء بداخــي أو يف اللوحــات. اآلن هــي تخــص املشــرين، الذيــن ميكنهــم تعليقهــا يف أي مــكان يريــدون. لــن تصبــح أبــدا ملــي عــى أي حــال، 

لكنهــا مــرت وحســب بداخــي. ذلــك أحــدث ارتياحــا؛ عــبء ثقيــل أزيــح عنــي، تــرب بعيــدا كحبــات الرمــل مــن بــن أصابعــي. يف الوقــت 

نفســه نهضــت ناحيــة الســقف وبقيــت هنــاك عامئــا، غــر مــريئ. توجهــت إىل البيــت، أو إىل مــا بــدأت أســميه بيتــا، يف ســبات، بــل كنــت أقهقــه 

قليــاً. فقاعــات الشــمبانيا تجمعــت لتحملنــي عــر شــارعي فاســكا وماكسيمرســكا كــا لــو كنــت عــى وســادة مــن الهــواء – حتــى بعــد أن 

الحظــت جلبــة أمــام املبنــى، أنــاس يلوحــون بأيديهــم بقــوة وآخــرون يفــرون مــن املوقــع.

ردود فعــي تــأيت دامئــا متأخــرة. أي شــخص لديــه أدىن غريــزة للبقــاء ســيفر الجلبــة كتحذيــر يك يــدور للخلــف عائــدا دون تأخــر. لكننــي 

واصلــت الســر منوًمــا، حتــى وجــدت نفــي عينــا بعــن، باملعنــى الحــريف، مــع مــا تعاملــت معــه يف البدايــة ككــرة تحــت إحــدى الســيارات 

التــي تقــف يف االنتظــار. فقــط أدركــت بعــد أن تطلعــت إىل خلــود مــا أنــه كان الجــزء األهــم يف املــرأة التــي ألقــت بنفســها مــن عــى الســطح 

إىل األرض أمــام نافــذيت مبزيــد مــن الدقــة التــي كانــت نذيرهــا. وكــا رشح يل صديقــي الجديــد، حــارس املبنــى، بالتفصيــل، أن رأس املــرأة تعلــق 

بحبــل مابــس يف الطابــق األول، وتدحــرج بعيــدا وتــوارى عــن النــاس الذيــن عــروا عــى بقيتهــا. وإىل أن وصلــت، كانــوا واثقــن بأنهــا كانــت 

جرميــة قطــع رأس مل يســمع عنهــا أحــد.  
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مغلينــا نيكولتشــينا أســتاذة تــدّرس نظريــة وتاريــخ األدب فــي جامعــة صوفيــا »القديــس 

كليمنــت أوخريدســكي«. صــدر لهــا العديــد مــن دواويــن الشــعر أهّمهــا »الثالثــة صباًحــا« 

عديــدة  قصصيــة  ومجموعــات   ،2004 األمــازون«  »مدينــة   ،1995 »اســتبهام«   ،1985

ــرأس«   مــن ال
ُ

ــدت ومنهــا »تذكــرة لفيغــا« 1990، مجموعــة »ول

ها الشــهيرة »مفهــوم قتــل األّم، 
ُ
رجمــت دراســت

ُ
عــام 2000. ت

قــراءة فــي عمــل فرجينيــا وولــف عبــر أعمــال يوليــا كريســتيفا« 

الصــادرة عــام 1997 للعديــد مــن اللغــات.

Miglena Nikolchina مغلينا نيكولتشينا خيري حمدان
يعيــش الكاتــب ويعمــل فــي العاصمــة البلغاريــة صوفيــا، ويراســل العديــد مــن 

الصحــف والمواقــع األدبيــة المهتمــة بالترجمــة واإلبــداع األدبــي . صدرت لــه العديد 

مــن األعمــال األدبيــة باللغتيــن العربيــة والبلغاريــة. مــن أعمالــه بالبلغاريــة روايــات: 

ــاق – 2013(  ــع- 2007(، )انعت ــت الضائ ــي الوق ــي ف ــام – 2005(، )أوروب )أرواح ال تن

وفــي الشــعر ديــوان )مريميــن – 2000(، مجموعــة )عيــون العاصفــة – 1995(، 

)حيــاة واحــدة ال تكفــي 2016(. وفــي المســرح فــازت مســرحيته »هــل يســمعني 

ــى  ــت عل ــوء/ عرض ــص باللج ــرح المتخّص ــة للمس ــابقة األوروبي ــزة المس ــد« بجائ أح

مســرح »الــدارة الحمــراء فــي صوفيــا عــام 2008«. أمــا عــن أعمالــه باللغــة العربيــة 

فقــد فــازت روايتــه »انعتــاق« بجائــزة دار نشــر »األلوكــة« الســعودية، ونشــرت روايتــه 

»شــجرة التــوت« فــي المواقــع اإللكترونيــة علــى حلقــات. كمــا صــدرت لــه مجموعــة قصصية 

بعنــوان »غوايــة منتصــف العمــر« عــن دار »أزمنــة« 2014، وروايــة »أرواح ال تنــام«، دار البيرونــي عمــان – 2015.   

ترجــم إلــى العربيــة مجموعــة قصصيــة لألطفــال بعنــوان »كــم أنــت رائــع يــا تينــو« لألديبــة البلغاريــة نيللــي بيشــيروفا، 

وروايــة »هدايــا شــهرزاد الســبعة« للمستشــرق البلغــاري إميــل غيورغييــف، و«مختــارات مــن األدب البلغــاري المعاصــر« 

وتشــمل ترجمــة لقرابــة 34 شــاعًرا بلغارًيــا، و مختــارات قصصيــة مترجمــة عــن البلغاريــة بعنــوان »فــي البــدء كانــت 
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الخاتمــة« تصــدر عــن دار البيرونــي للنشــر والتوزيــع. ونقــل للبلغاريــة العديــد مــن األعمــال الشــعرية لــكل

درويــش، ســميح القاســم، راســم المدهــون، حيــدر محمــود وغيرهــم.

حقوق النشر:
Published by Janet-45 Print and Publishing, Sofia, 2015
ISBN: 9786191861828

Translation Rights: the author, Miglena Nikolchina (nikolchina@gmail.com)



7273

طائر العوسق
مغلينا نيكولتشينا

ترجمها عن البلغارية

خيري حمدان



7475

طائــِر العوســق. ســاَل الــدُم عــى الفــوِر بغــزارة، حاولــت أن توقفــه بكّمهــا، يــا لهــا مــن فكــرة غبيــة! وقفــت لــرى عينيــه مــا بــن حــزِم األلــوان. 

كان عليهــا أن تحصــَل عــى الطائــر، خلعــت ســرتَها امللّوثــة بدِمهــا وبحــذٍر قــد يبــدو عبثيًــا هــذه املــرّة، غمــرت الطائــَر املحــّدق بهــا بالســرة، 

ومل يحــاول بــدورِه االبتعــاَد عــن مكانِــِه قيــَد أمنُلــة. اســتمّر دُمهــا ينــزُف، حاملــًة الحزمــَة عــَر الحقــِل بفخــٍر ورضــا غريــب، كأنّهــا قــد فــازت 

بــكأٍس صعــب املنــال والحزمــة مليئــٌة بالحقــد. أحّســت كاترينــا بذلــك عــر ســرتِها، التــي عكســت حالــة مــن الســكوِن واالمتــاِء والصمــِت 

املطبــق، كأّن الحزمــَة قــد اقتُطعــت مــن كوكــٍب آخــر. 

- ســأنقذك، قالــت وهــي تضعــُه يف قفــِص أرانــب مل يُســتخدْم منــذ وقــٍت طويــل: ســأغّذيك وأعالجــك وســتعيش. رّددت هــذه الكلــاِت وحــَن 

ــًدا مــن  ــل شــعرت بالشــاتِة تنفُحهــا مزي ــك، ب ــى أّن العوســَق فهــَم ذل ــٍد حتّ ــا قــد نطقــت بهــا بلهجــِة تهدي ــا، أدركــت بأنّه ســمعت صوتَه

الشــجاعة. تســاءلت ثانيــة دون أن تتمّكــَن مــن تنقيــِة صوتِهــا، مــا الــذي يعرفــُه أكــرَ منهــا؟ ثــّم دخلــْت إىل املطبــِخ البــارِد املهجــوِر بأرِضــِه 

ــَز األوردة الحمــراء وبقــع الشــحِم  ــًة متيي ــِف ولّوحــْت بهــا، محاول ــِة وشــبابيِكِه الصغــرة املتّســخة. أمســكت بقطعــٍة مــن اللحــِم املجّف الرابيّ

يف نســيِجها، هــذا أفضــل مــا خطــَر لهــا أن تقــوَم بــه يف املطبــخ. تكاثفــِت األلــواُن وانســابت بــن أصابعهــا، كأنّهــا قــد ذابــت هنــاك. داهَمهــا 

التعّجــُب والتقــّزُز والــدواُر ثانيــة، كأّن إصبــَع اللحــِم املجّفــِف ميتلــُك إرادًة ذاتيــًة تعمــُل ضّدهــا. وكــا فعلــت مــن قبــُل بالقــرِب مــن الشــفاِه 

املتفتحــِة لزهــوِر النريــن، اســتدارت لتنهــَل مــن الشــفق، ذاَك الــراُخ الكامــُن يف كّفهــا، الراغــُب برفــعِ عقرتـِـِه عــَر حنجرتِهــا، ليواصــَل روعتـَـُه 

املفرغــة، وتفتّحــه الفاتــن الثمــن املســتعيّص عــى الفهــم.

- كُْل. صاحــت بحقــٍد وهــَي عــى قناعــٍة بأنـّـه لــن ينصــاَع ألواِمرِهــا: كُْل يــا غبــّي. لكّنــه مل يتحــرّك واســتمّر يحــّدق بهــا. تهيّــأ لهــا ثانيــة بأنـّـه 

يعــرف شــيئًا مــا تجهلــه، وأنّــه ينظرُهــا مــن عمــِق وعِيــِه، مصّمــًا عــى عــدِم تقديــِم إيّــَة إشــارٍة لهــا، لــذا فهيئتــه الســاكنة الخاليــة مــن أيّــة 

عامــاٍت توحــي باملــرِض أو الشــكوى، أشــاَع الطائــُر بتهّكمــه أيًضــا املزيــَد مــن مشــاِعِر التحــّدي والهــزِء والكراهيــة. غســلت كاترينــا الــدَم عــن 

كــّم ســرتِها وعــادت إىل البيــت. ليســت جائعــة مــع أنّهــا مل تتنــاول الطعــاَم منــذ الصبــاح الباكــر ورمّبــا منــذ األمــس. صعــدت إىل الطابــِق الثــاين 

ــاِء الطيــوَر التــي  ــرت يف األثن ــا لحظــًة عــن طــرِق النافــذة. تذكّ ــِر حتــى املســاء، والريــُح واملطــُر مل يتوقّف ــا يف الري واســتلقت وأمضــت وقتَه

ماتــْت بــَن يَديْهــا، كأّن القاعــدَة تؤكّــُد حضورَهــا بــن يديهــا لتمــوت. غالبًــا مــا تُصــاُب الطيــوُر بالذهــول مســتهزئة بجهوِدهــا املبذولــة. تذكُــُر 

ــه. حاولــت  ــا يف موتِ ــه أبــدى عنــاًدا غريبً ــه كتلــٌة مــن الريــِش الناعــِم الدافــئ، لكّن يف طفولِتهــا عصفــوًرا صغــرًا كان ينتفــُض بــن كّفيهــا، كأنّ

بعــد لحظــاٍت أن تدفــَع عنــوة مبســحوِق األســرين وفتــاِت الطعــاِم يف منقــاِر طائــِر حــام، لكــّن الطائــَر انتفــَض وبصَقهــا ليــرَد هــو أيًضــا بحــزٍم 

ــا. شــعرت أيًضــا بفائــٍض مــن التبجيــِل واالشــتياِق لرفّعهــا  وإرصار. أدركــت بــأّن هــذه الطيــور خــارَج حــدوِد الســيطرِة وتنتــُر عليهــا مبوتِه

ــُح  ــا. العبــُث املُتصّف ــِص مــن الصخــِب العابــِث مــن حولِه ــا الحاســمة، ولشــجاعِتها يف هــدِر جهوِدهــا الذاتيــة إلنقــاِذ حياتهــا، والتخلّ وقراراتِه

ــِة رشح أو تفســر أّي شــأن، مجــرّد االســتمرار باالرتجــاِف وبــذِل الجهــِد واألىس  ــُح املشــتُّت يف األصــواِت املتزاحمــة، كّل هــذا دوَن إمكانيّ املتفتّ

ورمّبــا التجــّي، لعبــٌة قاســيٌة دون معنــًى، رقصــٌة مضحكــة، ال ترغــب هــي مبعرفِتهــا، مجــرَّد أن ترتجــَف، أن ترتجــف. 

وقفــت كاترينــا بالقــرِب مــن كومــِة عشــِب نريــَن ملــّوٍن قبــَل أن تــرى الطائــر، أوقفتهــا رغبتُهــا الجامحــُة بالتقيّــؤ مــن كــرِة األلــواِن املنتــرِة 

يف األنحــاء، ومــن الحضــوِر الوقــِح األثــرّي الشــّفاف ألوراِق الشــجِر املحفــوِر يف الهــواء الرطــب. شــاهدْت كّل ســداٍة )عضــو التذكــر يف الزهــرة(، 

كّل جــزٍء مــن غبــاِر الطلــعِ األصفــِر يتجــّى يف عمــِق الزهــرة. هنــاَك يشٌء غــَر أخاقــّي منّفــٌر يف أفــواِه الزهــراِت املتفتّحــة، وهــي يف حالــٍة مــن 

االهتيــاج، مصحوبــٌة بزقزقــِة الطيــوِر وســائٌل أخــَر يلّفهــا. ملَ كّل هــذه الجهــود الريـّـة، مل كّل هــذا القلــق والتوتـّـر العبثــّي وفــورُة لعــاِب الربيــع 

املفرغــة؟ كانــت قــد حــرت إىل القريــة املنســيّة منــذ وقــٍت طويــل، وتجّولــت يف التــاِل املزدهــرِة املتفتّحــة، كُرْمــى للصمــت وفــورِة الطبيعــِة 

واالهتــاِم الكامــِن باإلصغــاِء لهــا، لتنكمــش، لتــذوَب وتختفــي وتغــوص يف أعمــق حــاالِت الصمــت، صمــُت تغريــد الطيــور والعصائـِـِر الســائلة. 

غالبًــا مــا كانــت تســتلقي يف الحقــل مــا بــن األعشــاب يف طفولتهــا، كانــت قــد رأت طائــرًا يحلـّـُق يف األعــايل مــرّدًدا اســمها، يقــرُب منهــا كأنّهــا 

هــي ذاتهــا تتاهــى مــع تحليقــه، كانــت قــد ضبطتْــه متلبًّســا بالحريّــة واالنفــات، لتتمّكــن مــن رســِم البعــِد الدائــرّي للكلمــة، كأّن الكلمــَة 

وتــٌر مشــدوٌد يجــذُب الطائــَر إىل يديهــا. تبــدو كلاتُهــا رشاكًا ســاحرًة جّذابــة، تشــّد إليهــا التــاَل واألعشــاِب والطيــور، الكلــاُت تؤّهلهــا لعمليّــة 

اللمــِس وهكــذا تغــوُص تدريجيًــا، مبهــارِة األشــباِح املشــبوهة، ملنــِح اســتمراريّة البقــاِء لأشــياِء املحكومــِة بالــزوال، مــن خــاِل أعــاٍل ســحريٍّة 

غريبــة، تقلــُب األمــوَر رأًســا عــى عقــب، وقــد يبــدو الســطُح قاًعــا عميًقــا واملــريّئ خفــّي ورّس، واملنســكُب ثابــٌت ومتــن، واملحكــوُم باللحظــِة 

كأنـّـه أبــدّي. مهــارٌة فارغــٌة وجهــٌد عبثــّي وهــي تبحــُث ثانيــًة عــن الصمــِت.  

وقفــت قبالــَة ألســنة نبــاِت النريــن الشــّفاف، غــر قــادرٍة عــى متييــِز الفــوارق، ومل يكــن بوســِعها أن تــّرح مــن أيــَن ميــّر الحاجــُز الرفيــُع 

ــا، القســوَة  ــا نفــَس الحــركاِت املبهمــة، التبــاُدَل واالندمــاَج املشــرِك ذاتَــه، اللعبــَة ذاتَه الــذي ترغــُب بتجــاوزه؟ تــرى يف كّل مــكاٍن مــن حولِه

والفــورَة إيّاهــا. بــدا لهــا الحقــُل مكّونـًـا مــن هديــٍر ال يهــدأ، ومــن هديــٍل وبقبقــِة آالِف الكلــاِت الراضيــِة عــن نفِســها. الكلــاُت املتصّفَحــة، 

املغّنــاة، النابَضــة يف القلــوِب غــرِ املرئيّــة، التــي رأتْهــا عــى حــِن غــرٍّة متــأ فضــاَء املــكان، عندهــا شــاهدت طائــَر العوســِق يقــُف تحــَت كومــِة 

عشــِب النريــن، وقــد لّونــه الــدُم الجــاّف عــى جناحيــه بلــوِن الصــدأ. حدَجهــا الطائــُر مــن خــاِل الشــوِك والزهــوِر بنظــرٍة حــاّدٍة عاريــة، 

ال تــرّف مــأى بالكراهيــة، كأنّــه يعــرُف مســبًقا كّل األحــداِث املتوقّعــِة بينُهــا. وبحقــٍد مبــارٍش حثّهــا عــى أن تبــدأ اللعبــَة التــي يعرفُهــا هــو 

، ال يتمكــُن الظــّل أن ميــّر عــَر عينــّي هــذا  جيّــًدا. حّدقــت هــي أيًضــا بالطائــِر متعّجبــًة مــن وقاحِتــِه وإرصارِِه عــى االمتنــاِع عــن غــّض البَــَرِ

املخلــوق الدائرتــن املخبولتــن، وكّل مخلــوٍق آخــَر قــادٌر عــى الســهِو املبتــذِل والغمــِز املســتهِر، حــَن يكتشــُف وجــوَد إنســاٍن بالجــوار. تتفتـّـُح 

الزهــوُر كــا مداخــِل املغــاراِت املغمــورِة بالصمــِت والتألــق، مــا بــن التغريــد والهديــل، وبــَن حفيــِف أوراِق األشــجاِر والطلــعِ املتناقــِل عــَر 

الريــِح مــن العمــِق حيــث املناعــة والثبــات. راودتْهــا الرغبــة مبامســِته، المتاكــه، انحنــْت ومــّدْت يَدهــا تحــَت األغصــاِن الشــائكة. حركاتُهــا 

ــَة الحركــة.   ليســت موفّقــة، ال تعــرف ملَ توقّعــت أّن اســتخداَم يَدهــا اليــرى ســيتيُح لهــا أريحيّ

انتظــَر العوســُق بهــدوٍء وازدراٍء حــذر، اقــراَب أصابعهــا للقبــض عليــه. عندهــا فقــط وبحركــة فظّــة مبــارشة، غــرز منقــارَه الحــاّد يف املنطقــة 

اللحميّــة الطريـّـة مــا بــن اإلبهــام والســبّابة. ســحبت يَدهــا وصاحــت، بــدا صوتُهــا دون معنــًى قــي الحقــل، ومل يكــن هنــاك أحــٌد ســواها مــع 
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- نعم، والعامل ال يتأثّر بكراهيته.

- هو يرغُب باملوت.

- نعم، هذا صحيح.

- لهذا يبدو صامتًا، يصمُت ألنّه يرغُب باملوت.

- هذا صحيح، لهذا ترينه صامتًا.

- وكتابة الشعر فعٌل دون جدوى. قالت ليوبا فجأة ونظرت إليها. حّدقت بها جاّدة بعينن المعتن غامقتي اللون.

- ومــا هــو العمــل املجــدي برأيــك؟ ســألت كاترينــا بفضــول. ليوبــا نفُســها تكتــُب الشــعَر وهــذا أحــُد األســباِب التــي تشــّجُعها عــى زيارتِهــا 

مــراًرا. 

- ال أدري. رمّبا قدرتُه عى الطران. هو ميوُت ألنّه ال يقوى عى الطران.

ــه أن ترفــرف. مــّدت ليوبــا  ــه ميــوُت لكرِهــِه الشــديِد لهــذا العــامل. قالــت كاترينــا ببــطء وأضافــت: وال يفهــم ملــاذا يتوّجــُب عــى أجنحِت - إنّ

ذراعيهــا كطائــر ثــّم ضحكــت. 

- رمّبا حان الوقت للعودة. قالت ليوبا ومع هذا بقيت يف املكاِن محّدقًة عَر القفص.

- كُْل، أرجــوك. قالــت للطائــر. لكــّن طائــَر العوســِق ال يرغــُب بتنــاوِل الطعــام، حتّــى أنّــه مل ينظــْر تجــاَه قطعــة اللحــِم النيّئــِة الداميــِة التــي 

اشــرتْها مــن أجلــه.

يقــوُم الطائــُر بــن الوقــت واآلخــر بإراحــِة جناِحــِه الســليِم عــى األرض، لتظهــَر تحــَت البقــعِ الفاتحــِة يف ريِشــِه بقــٌع أخــرى داكنــة، كأنـّـه يرغــُب 

ــِة الطــران. هــذه الحركــة ال تبــّرُ بخــر، مــا الــذي تعرفــه كاترينــا عــن الطيــور؟ هــي تعــرُف الكثــَر عــن موتِهــا  باســتعراٍض تريحــّي لعمليّ

شــعرت كاترينــا بأنّهــا مفرغــٌة ومشوّشــٌة مــن الصخــِب غــر التقليــدّي الــذي صاحــَب هطــول املطــر. ســمعت صــوَت انهيارِهــا الــذايتّ يف العتمــة، 

صــوَت تفّســِخ وعطــِب الســجاجيِد واألبــواب، واملفاصــِل الخشــبيّة، وأنســجِة العناكــِب، كّل منشــغٌل مبهاِمــه الخاّصــة. أشــعلت مصبــاَح اإلضــاَءِة 

الكهربــايّئ، أخرجــت مــن الــدرِج طبعــًة قدميــًة مــن روايــِة »مرتفعــات ويذرنــغ« رغبــًة منهــا القيــاَم بعمــٍل مــا. تصّفحتْهــا وتذكــرت كيــف قرأتهــا 

قبــل ســنواٍت يف الغرفــِة ذاتِهــا، ومــن بــن الصفحــاِت ســقَط رســٌم يحــايك لوحــَة إميــي برونتــي »الصقــر«. عــذراُء روايــِة مرتفعــاِت ويذرنــغ 

ــًدا، فعلــت  مغرمــٌة بالصقــوِر والــكاِب واملســتنقعاِت والصخــوِر واملطــِر والريــاِح الشــاليّة. كّل هــذا ال يكفــي، أرادت أن تضيــَف شــيئًا جدي

ذلــك بالكلــات، مدركــًة كْنــَه العاقــِة الريـّـِة الوجدانيّــِة مــا بــن العاصفــِة والكلمــة، كأنّهــا مل تتخيّــْل إمكانيــَة معانقــِة أحدهــا دون اآلخــر، 

كأنّهــا شــاهدت شــيئًا عاّمــا مشــركًا بينهــا، تلتقــي الطــرق لتقودهــا إىل قلــِب العــامِل املتســلِّط بصــورٍة غامضــٍة وغــر مفهومــة، هنــاك حيــث 

كّل يشء، حركــة، حــزن واشــتياق ال يرتــوي. 

نســيت كاترينــا بــأّن عليهــا أن تقــرأ، وكانــت قــد أطفــأت الضــوَء يف لحظــٍة مــن اللحظــات. أوراُق الشــجِر واألعشــاِب تتطايــُر تحــَت النافــذِة 

يف العتمــِة مــن جهِتهــا املنــرة، كأنّهــا تهــرُب وتهــرب. فجــأة حلّــت عتمــٌة مطلقــة، الريــُح تطــرُق براســٍة وعنــاٍد حطـّـَم زجــاَج النافــذة، ومــن 

بــِن الشــظايا امتــّدت يــُد طفلــٍة متشــبّثة بإطارِهــا، ومــا أن شــّدت بأصابعهــا حــواّف بقايــا الزجــاج املتشــظّي حتّــى ســالت دماؤهــا، تذكّــرت 

بــأّن الطفلــَة املعنيّــَة هــي إميــي برونتــي، شــبَح إميــي برونتــي أو عــى األرجــح شــبَح الشــبِح املتقّمــِص شــخصيَة كاتريــن أرنشــو املتأرجحــة 

والراغبــة بالهبــوط. شــبٌح مــن كلــاٍت تلــّوُن دمــاؤه شــبابيَكها هــي التــي تتمّنــى النــوم، كــا يتمّنــى الريــُح واملطــُر املــوَت مــن خــاِل العصــِف 

والهطــول. لكــّن النــوَم واملــوَت يرفضــان املثــوَل والطاعــة.

- إنـّـه غــر قــادٍر عــى الطــران. قالــت الصبيــُة ليوبــا وهــي يف العــارشة مــن العمــر، ابنــُة ســاعيِة الريــد، التــي تقــوُم أحيانـًـا بتوزيــعِ الريــِد بــدال 

ــا مــا تزورُهــا رغــَم أنّهــا مل تحــْر لهــا بريــًدا مــن قبــل. بانــت ركبتاهــا الرقيقتــان مــن  مــن أّمهــا. ســمراء، فُمهــا مــيٌء بأســنان صغــرة، وغالبً

تحــِت البنطــاِل املمــزّق، حــن وقفــت أمــاَم شــبّاِك القفــِص لراقــَب الطائــر. 

- ال، ال يقدُر عى الطران. أكّدت كاترينا ذلك.

- هو يكرُهنا. قالت الفتاة بعد قليل.

- بل يكره العامل كلّه.

- ألنّه ال يقوى عى الطران؟
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- ملاذا تصمتن إًذا؟ مل تجْب عى سؤاله.

- ملاذا تصمتن دامئًا؟ صاَح عَر الهاتف: ال ميكُنني أن أرصَخ طواَل الوقت.

- أنا ال أصمت دامئًا. أجابت.

- بل تصمتن دامئًا. أنت ذهبِت إىل القريِة تحديًدا لتصمتن. مل تجْب وبقَي التشويش والفرقعة سيّدّي املوقف.

- أسألك ثانية، هل تسمعيني؟

- نعم.

- أتستحّق بعُض العباراِت والجمِل التي نطقْت بها يف لحظِة غضٍب عابر.. هل تسمعيني؟ مل تجْب.

- هل ستعودين؟

مل تجــْب عــى ســؤاله. اســتمرّت حالــُة عــدِم الوضــوِح والتشــويِش لبضــعِ لحظــاٍت ثــّم توقّفــت. أغلقــت كاترينــا الســاعَة وبخطــواٍت بطيئــٍة 

مــرّددة غــادرت مبنــى الريــد. تجــّدَد هطــوُل املطــر، بعــُض مصابيــِح الشــارِع مضــاءٌة هنــا وهنــاك، رغــم أّن الوقــَت مل يتجــاوز العــر، لكــّن 

ــِل  ــِر تحــَت واب ــت وســَط الشــارِع املقف ــها بجســِدها، توقّف ــدودٍة التصقــت مابُس ــد لحظــاٍت مع ــكان. بع ــاَء امل ــي أنح ــدأت تغطّ ــَة ب العتم

ــارٌد وجســُدها يرتجــف،  ــًة ومطيعــة. املطــُر ب ــِر مضطرب ــت ببســاطٍة تحــَت املطــِر الغزي ــَن متــي؟ توقّف ــا تفعــل وإىل أي ــدري م املطــر. ال ت

ــة، ال أحــَد  الحظــت كاترينــا حالــة االرتجــاف التــي أصابتهــا متعّجبــة، ترتجــُف ال إراديًــا وبصــورٍة مســتقلة، كأّن االرتجــاَف متعــٌة ورغبــٌة ذاتيّ

ــًدا، يعــرُف  ــُه الطائــُر جيّ ــأ لهــا بــأّن ارتجافَهــا تحــَت املطــِر أمــٌر معيــب. إًذا هــذا هــو الــّر الــذي يعرفُ يــدري الســبَب الكاِمــِن يف ذلــك، تهيّ

رّس جســِدها. استشــعرت ارتجافَــه ومتــرَّده، شــعرت بالحــزِن وكادت أن تشــعَر بالذنــب، كأّن طائــَر العوســِق ميــوُت يك تعــوَد هــي بدورِهــا إىل 

الحيــاة.

ومل تلحــظ متــى وّدعتْهــا الفتــاُة ومضــت، شــاهدتها تبتعــُد عــر حديقــِة البيــِت واضعــة حقيبــَة الريــِد عــى كتفهــا، وقــد بــدت منهــا صحيفــة 

أو صحيفتــان، وعنــَد البــاِب الخارجــّي توقّفــت ونظــرّت إليهــا متفّكــرة. 

- تذكّــرت، لديــِك دعــوة ملكاملــة هاتفيّــة. قالــت الفتــاُة ومــّدت يَدهــا يف الحقيبــة، ســارت كلتاُهــا الواحــدُة تجــاه األخــرى لتلتقيــا يف منتصــف 

ــِر العوســق. شــاهدت هــذه املــرّة يف عينيــه  ــّم عــادت إىل طائ ــاة، ث ــو ملــرٍّة واحــدٍة للفت ــا الدعــوَة دون أن تنظــَر ول الطريــق. تناولــت كاترين

املبحلقــة بعــَض الســعادة، نشــوَة انتصــاٍر وتجــّل غريــٍب واضــَح املعــامل. كأنـّـه يغّنــي أغنيتــه املميــزة املهيّــأة للــرّدد يف أماكــَن خاليــٍة مــن الهــواء. 

ــأ لهــا بأنّهــا تتواجــُد يف القفــص، تجثــُم خلــَف القضبــاِن وهــو يف الفضــاِء الرحــِب يف العــامل الحــّر، ومــن هنــاك يُطعُمهــا بعصائــَر  وفجــأة، تهيّ

محّملــٍة بطاقــِة حقــِدِه الهائلــة، يدعوهــا للحيــاة، يداويهــا ويطــر. جــّن جنونُهــا امتــّدت يُدهــا وفتحــت بــاَب القفــص.

- هيّا غادْر. صاحت به كأنّها تدعوُه يف حقِدها أن يخرَج من الفضاِء اإلرادّي القرّي من حيث ينظر إليها.

- إليــك حريّتــك املنشــودة، بــاُب القفــص كــا تــرى مــرٌع! خجلــت مــن صوتِهــا وانحنــت نحــَو الطائـِـِر الــذي مل يتحــرّْك مــن مكانـِـه، هــل كان 

عليهــا أن تــّر عــى إنقــاذه إىل هــذا الحــّد؟ ملــاذا رغبــت بإعادتــه إىل ســابِق عهــِده ليبــذَل جهــوًدا فارغــًة بارتجــاٍف يصعــُب تفســرُه، يختفــي 

ويرتقــي بتألــق بعينيــه كأنّهــا غــاٌف معــاٍد للعــامل الــذي كانــه مــن قبــل؟ ملَ رغبــْت بإطفــاء التألــق، إلطفــاء جــذوة االنتصــار ليذبــل، ويعــُرُج 

برزانــٍة وســعِة صــدٍر وطيبــٍة وحكمــٍة وجنــاٍح مكســور، ملــا تبّقــى لــه مــن حيــاة؟ كانــت قــد تفّكــرت بطائــِر العوســِق املســّن الحكيــِم الكســيِح 

املتمّعــِن بالعــامِل بتفّهــٍم وتواضــع، لكّنهــا اآلَن تــرى ليــَس ذاتهــا فقــط، بــل تــراه هــو أيًضــا يدعوهــا بطريقــة رمّبــا أكــرَ فاعليــة منهــا، ليــس 

بواســطِة الحــّب ولكــن بالطاقــِة املحّملــِة يف الكراهيــة، ليــس بالعطــِف والرحمــِة ولكــن باالســتهزاء، ليــَس بالطعــاِم ولكــن بــرّه الــذي يعرفُــه 

هــو وحــده دوَن غــره، عنَدهــا الحظــت بــأنَّ الطائــَر يغمزُهــا. غــاٌف وردّي رقيــٌق ينســدُل فــوَق أحــد عينيــه وتضيــُق حدقــُة العــن األخــرى، 

بفيــٍض مــن الســخريِة والوقاحــِة الواعيــة. 

- كيــف حالــك؟ ســأل ســتويان. املكاملــة ليســت واضحــة، لكّنهــا ســمعت تــرّدَد وصــدى صوتهــا املمتــّد املختلــط بــَن الكثــرِ مــن األصــوات، 

أحّســْت بأنّهــا تبــذُل جهــًدا كبــرًا للتعبــرِ عــن عــدِم اكراثِهــا بــه، ومــع هــذا أجرتــُه عــى الــراِخ عــَر الهاتــف. حاولــت أن تخــرَه بأنّهــا بخــر، 

لكّنهــا خشــيت ذلــَك يف اللحظــِة األخــرة، كأنّهــا هــي وصوتُهــا مهــّددان بالســقوِط يف هــّوٍة مــن الضجيــح.

- أتسمعيني؟ صاح هو عر الخّط املشّوِش واألصواِت املتشابكِة خاَل شبكِة االتصاالت.

- نعم. قالت.
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عن مؤسسة آنا ليند
تعمل مؤسسة آنا ليند على دعم التبادالت بين الثقافات والمشروعات المشتركة فيما بين 

المجتمعات المدنية في المنطقة األورومتوسطية. نحن مؤسسة دولية، أسستها حكومات 

الشراكة األورومتوسطية واالتحاد األوروبي لتكون المؤسسة المركزية للحوار بين الثقافات وسط 

شعوب المنطقة. من خالل مقرها الرئيسي في اإلسكندرية، تدير مؤسسة آنا ليند شبكة عمل 

دولية تضم أكثر من 4000 منظمة من منظمات المجتمع المدني بهدف تسهيل أشكال التعاون 

واألنشطة المشتركة بينها. 

للمزيد من المعلومات:

www.annalindhfoundation.org

info@annalindhfoundation.org

 

مؤسسة آنا ليند تأسست بدعم من االتحاد األوروبي

عن المشروع

كوليدير للترجمة يهدف إلى دعم تدفق الترجمات األدبية بين لغات شبه جزيرة البلقان واللغة العربية 

عبر بناء روابط جديدة بين المترجمين والمحررين والناشرين والمؤسسات األدبية. ففي الوقت الذي 

تتشارك فيه المنطقة العربية ومنطقة البلقان في العالقات التاريخية والثقافية باإلضافة إلى 

الخبرات الحديثة من االضطرابات االجتماعية، إال أن التبادالت األدبية التي تنعكس على هذه الروابط 

عبر الترجمة نادرا ما تحدث. وباستثناء اللغة التركية، فإن الترجمات من أغلب لغات شبه جزيرة البلقان 

إلى اللغة العربية شبه غائبة، بينما المتاح للقراء في البلقان غالبا هو النصوص الكالسيكية أو الدينية 

المترجمة عن العربية.

الفكرة بسيطة: فقد قمنا بدعوة مترجمين متميزين من اللغة العربية إلى لغات البلقان )التركية، 

البلغارية، الصربية، الكرواتية، السلوفينية، إلخ( إلى اختيار مؤلفين معاصرين من هذه البلدان وتقديم 

نماذج من الترجمات إلى اللغة العربية للنصوص المختارة. الفريد في األمر هو أن المترجمين كان لهم 

حظ مناقشة ترجمات أحدهم اآلخر خالل ورشة عمل مشتركة وفترة إقامة في صوفيا )بلغاريا( في 

ربيع 2017.

للحصول على نسخ مجانية من الكتالوج أو لالشتراك في أعمالنا المستقبلية،

اتصلوا بنا ، رجاًء، عن طريق:

www.translationcollider.org
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• اليونان

  - المركز اليوناني للكتاب الوطني

National Book Centre of Greece
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage
=NODE&cnode=138&clang=1

• صربيا

  - وزارة الثقافة والمعلومات

Ministry of Culture and Information
http://www.kultura.gov.rs/en/

• سلوفينيا

  - وكالة الكتاب السلوفينية

Slovenian Book Agency
http://www.jakrs.si/en/

• مقدونيا

  - وزارة الثقافة

Ministry of Culture
http://www.kultura.gov.mk

• رومانيا

  - مركز الكتاب الوطني

National Book Centre
http://cennac.ro

• تركيا

TEDA مشروع -  

TEDA Project
http://www.tedaproject.gov.tr/?_Dil=2

روابط مفيدة لبعض البرامج الداعمة للترجمة

ــم  ــي تدع ــام، الت ــل الع ــة وذات التموي ــج الوطني ــن البرام ــة م ــي مجموع ــكل أساس ــة وبش ــة التالي ــم القائم تض

الترجمــات والتبــادل األدبــي. وهــي تفعــل ذلــك عــن طريــق وســائل مختلفــة: منــح للناشــرين، معلومــات عــن المؤلفيــن 

والكتــب، المشــاركة فــي معــارض الكتــب، المهرجانــات األدبيــة وغيرهــا مــن الفعاليــات، برامــج اإلقامــة للمترجميــن 

الدولييــن، جوائــز الترجمــة، الحلقــات الدراســية، االستشــارات وتســهيل االتصــاالت مــع الناشــرين المحلييــن.

• جائزة جيراردو دي كريمونا الدولية لدعم الترجمة في 

منطقة المتوسط    

http://blog.uclm.es/premiogerardocremona/?lang=en

• ألبانيا

http://www.albanianbooks.al

• بلغاريا

  - المركز الوطني للكتاب/قصر الثقافة الوطني

National Book Centre/National Palace of Culture  
http://www.ndk.bg/Literature/
National+Book+Center/Contacts-90EN.html

  - بلدية صوفيا

Sofia Municipality 
https://kultura.sofia.bg/section-23-sydyrzhatelen_
obhvat_z.html

  - صندوق الثقافة الوطنية

National Culture Fund
http://programs.ncf.bg/bg/programi

  - مؤسسة نيكست بيدج

Next Page Foundation
http://npage.org/en

اب البلغاريين المعاصرين، باللغة اإلنجليزية
َّ
ت

ُ
  - قاعدة بيانات الك

Contemporary Bulgarian Writers database, in 
English
http://www.contemporarybulgarianwriters.com

• كرواتيا

  - األدب الكرواتي

Croatian Literature 
http://croatian-literature.hr/crolit/




