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 2017جن�ف. فبرایر 

ى تطل النوافذ علأر�ع وتســـعین غرفة وخمســـة عشـــر جناًحا.  "ور�فاجب" فندق�ضـــم 

لمتمثل في االناصـــــعة ذلك العالم الكبیر  اینعكس على صـــــفحته تيجن�ف، ال �حیرة

مر�ز  قع��مكن أن  .ةالجنو�� ف ســـو�ســـرااطر أ علىتلك المدینة الصـــغیرة التي تقع 

ها التي �انوا قد ز�نو  ،في واحد من تلك األجنحة أو في قاعة المؤتمرات هنا أورو�ا

اســــتقر حوض االســــتحمام الخاص �الغرفة رقم األمســــ�ات بزهور غر��ة.  إحدىفي 

في مخزن المبنى �عد موت �ارشــیل، �عدما وضــع عل�ه أحد  ،منذ مدة طو�لة 317

ذا �اســـتثناء هتخلص منه عن طر�ق الخطأ. تم الو  غیر صـــح�حة الموظفین عالمة

ن ع عندما ابتعدتُ حوادث مؤســـفة إال نادًرا.  ةالحادث، لم تحدث في هذا المبنى أ�

، تــأمَّلــت أوراق الزهور في أرجــاء المكــان�صـــــــــــــري �جول  ، وتر�ــتُ اآلخر�ن قلیًال 

، �شرةال رُسمالخدم ووجوه الحمراء المنحن�ة حوافها على ذاتها إلى جانب المنصة، 

ان إلى األذه اعیدو �لفي زوا�ا المكان في شـــــكل د�كوري، �شـــــجر األرز  متراصـــــون 

مارات مشــرقة �علوها أبوجوه �قفون ، حق�ة انحطاطه البه�جةعصــر االســتعمار في 

أن الروا�ط ، �عرفون "مولییر"الظفر، �أنهم شـــــــــــخصـــــــــــ�ات في إحدى مســـــــــــرح�ات 

 ان�ا یر�د الحكام أن �جعلوننا نعتقده، وعالقات الحب واألصــــــول تختلف تماًما عمّ 

الرجل، أو على األقل أتجاوز قراءة ذلك �ذلك أن أغض الطرف عن في إمكاني 

لرجل ذلك ان على قطعة البالســـــت�ك المثبتة على ط�ة صـــــدر الســـــترة، المدوّ اســـــمه 



ا بــدا لي  الــذي ا وقر��ــً لتعرف اعجزت للحظــة عن نني أإال مر ق�ــالتي، وهو �مــألوفــً

 . عل�ه

وأخذ  ،الســـــید المفوَّض قائًال ال �جب تجمیل األمور، بل ل�س مســـــموًحا بذلك تذمر

رشـفة  ورشـف، في جنوب السـودان �عدد النجاحات الجزئ�ة المتواضـعة التي تحققت

الواقف إلى جانب الرجل إلى  ثان�ةً یتجه من �أس الماء أمامه. تر�ت �صـــــــــــــري 

على  الغــامض، والتعبیر المرفوعــة، والحظــت حواج�ــه االمرتفعــة عــال�ًــ زهور الز�نــة 

ین حننا �نا قد تشــــــار�نا مائدة الغداء یومً�ا لفترة من الوقت، أ أدر�تُ عندها . وجهه

   مالمح وجهه تشع ش�اً�ا. ، و شعره ال یزال طو�ًال  كان

ا أن یتراجع المرء أمام ما  یؤ�د الســــید المفوَّض أخذ�ینما و  أنه ل�س مســــموًحا أ�ضــــً

یًرا، �ادلني النظرات أخ حتى، "میالن"�نت ال أزال أحدق في ، مســـتحیًال  له قد یبدو

ي اللحظة التي ف فبدا عل�ه التعجب في البدا�ة، لكنه لم یلبث أن تعرف عليَّ سر�ًعا

 :تعرفت عل�ه فیها. قاطعتني حینها �لمة الســــــید المفوَّض على المنصــــــة وهو �قول

. �ان في إمكاننا أن ننصـــــــــــــرف من هذه في تهذیب "میالن"! ابتســـــــــــــم ...إال أنه

د�ة عشـــــر. قرا�ة الســـــاعة الحا. شـــــعرت ب�عض التعب ى ضـــــرراألمســـــ�ة دون أدن

ٍت آالة، ســمعت عقب ذلك وقع أقدام اانصــرفت وأدخلت شــفرة �اب غرفتي في الم�

بال نظــام. ر�مــا الیزال أحــد  . اختلط وقع األقــداممن طــابق �علوني بثالثــة طوابق

 �حادث أحدهم في الهاتف. �سیر وهو الزمالء مت�قًظا، ور�ما 

أعود بذاكرتي الیوم إلى تلك األمســـــــــــ�ة، أرى زهور عصـــــــــــفور الجنة المدب�ة عندما 

قار �أســـــــــــــها �من ،"لیتسشـــــــــــــتر "والتي �طلق علیها �األلمان�ة  حولي في �ل مكان،

 ن الرأس في شـــــــــــــكــل ال مر�زي الطیور متجــه إلى األمــام، ونوارهــا �مجوهرات تز�ّ 



في �ل مكان في القاعة، ر�ما تنتشـــــــــــــر تطل في ذاكرتي وهي مرفوع إلى أعلى، و 

 �شكل أكثر �ثافة مما �انت عل�ه في الحق�قة. 

، "یتسلمكلنبورج شـــــتر "میرة وال�ة تكر�ًما ألاســـــمها في الماضـــــي  رهذه الزهو ُمنحت 

عاد الذي  "،میالن"في محاولة مني الســـــــــتعادة ط�ف  قرأت �عد ذلك �شـــــــــهوركما 

ما �ان . ر�أوضــحدراك �ل األمور �صــورة إلســعً�ا مني ، و اختفى من ح�اتي ثان�ةً و 

 اإنه ،تلك األط�اف تفرض ســـطوتها علیناألن من األفضـــل أن أصـــرفه عن فكري، 

 "میالن"شــ�ح . �ســ�طر على شــكل مر�عات صــغیرة ةعقولنا المرســوم تتجاوز قدرات

 و�أنه ال �ســتط�ع أن یدع شــیًئا �فلت من ق�ضــته، ،ما ت�قى منيســ�طرة تامة على 

ذلك  ،على ما ت�قى من وقت فراغي في المســـــــــــاء�ســـــــــــ�طر حتى ما لم �عد �عن�ه، 

قى من ما ت�على ، و الذي �نت أقضــ�ه في شــقة شــدیدة الصــغر �اهظة الثمنالوقت 

عملي المكتبي ال�ســـ�ط، ال�ســـ�ط على الرغم من �ل األســـماء القادمة من �ل أنحاء 

 في التقار�ر التي أرفعها لرؤسائي.  والواردة العالم

ـــــــــ"ت�قي ل �ما  ،رحل في الخر�ف إلى الهايشهور قلیلة في جن�ف قبل أن ی "میالنـ

 لتحفظاأقرب إلى �انت التهذیب، و�نما  قلة�ســــــــعني وصــــــــفها �حكى لي �طر�قة ال 

تقتصــــــر عالقتي �ه على الماضــــــي فحســــــب، وال  أن ، و�أنما �صــــــر علىالشــــــدید

من  ووعد زمیًال قد اتفق مع شــــــر�ة الشــــــحن،  "میالن"�ان . تتجاوزه إلى المســــــتقبل

ثالثة  ،، تلك الحد�قة الواقعة خلف قصــر األممفي متنزه أر�انایوجد  ه.صــر��ا �شــقت

ا الطواو�س  تلكأي � الجزم، إال أن أحًدا لم یتمكن حتى اآلن من عشــــــــــر طاووســــــــــً

 أنه جمع، على الرغم من "میالن"الســــــــاحرة الشــــــــر�رة، وال حتى  هو �مكن أن �كون 

كل الحكا�ات المرو�ة عن الطواو�س، �ما �ان زمالؤه �جمعون اإلحصــــــــــــــائ�ات. 

حقوق األمم المتحدة لال �شــــــــــــــارك في جلســــــــــــــات مجلس  �ان عندما أنه روى لي



عیون ال�راقب ، و المزهوةة حمشــــیتهم المترنیتت�ع ، تلك الطیوریتت�ع ، �ان  اإلنســــان

 الر�ش البراق.  ثن�ات المتصل�ة من بین

 لف�ة للقاعة أمام واحدة من الســـــــــــتائرخوقفنا �عیًدا �عض الشـــــــــــيء �جانب النافذة ال

ي فاللتهام شرائح سمك السلمون زمالؤنا في حین اتجه السم�كة الحمراء.  المخمل�ة

في وقت شــــــطیرة في مقصــــــف القصــــــر ر�ما ســــــبق وأن أكلوا . الكســــــكســــــي أوع�ة

أو تناولوا وج�ة �وردون بلو في أحد مطاعم  متأخرة منها، ســـــــــــاعةفي  أو ،الظهیرة

، وقحة، في محاكاة وها هم یتصـــــــــــــارعون في إصـــــــــــــرار اآلن على الطعام جن�ف.

نُّدل ال یوزع الهناك ة، بینما إلغاثل األمم المتحدة و�أنهم �قفون أمام إحدى قوافل

 غلفــة توزع في الخ�ممبــل عبوات طعــام ون أوع�ــة خزف�ــة ومنــادیــل ســـــــــــــفرة، المتــأنق

المواد  نقص �وارث �ســـــــــــــبــب�ــأنهــا تعــاني من  المعروفــةاألمــاكن  داخــلالزرقــاء 

 الغذائ�ة. 

ثنى �ف یــده في شـــــــــــــكــل و إلى جــانبي، وقــد مــال قلیًال إلى األمــام،  "میالن"وقف 

ر   ، یر�د أن �طعم بها الطواو�سخبز غیر مرئ�ة ةمقعر، و�أنه �حمل داخل یده ِ�ســــَ

الغامضــــــة في أماكن انتظار الســــــ�ارات المخصــــــصــــــة لموظفي تع�ش ح�اتها  التي

 جوســــــــتاف ر�فیولد دو"، غالً�ا الســــــــید �ان مالك هذه الضــــــــ�عة. طاألمم المتحدة فق

ئة عام أن تظل هذه الســــــــــــــاحة مفتوحة م لىیر�و عقبل ما قد أوصـــــــــــــى  ،"الر�ف

عد، ولم تكن قد فشلت �، لكن آنذاك لم تكن را�طة الشعوب قد تأسست �عد ومتاحة

والتي  ،ولم �كن أحد لد�ه فكرة أن المدن التي ُدمرت إ�ان الحرب األلمان�ة الفرنســـ�ة

اذجة ســــ ةإرهاصــــ مجرد ســــوى  تكنة، لم األلمان�-الفرنســــ�ةالحرب أطلق علیها هنا 

 . لما س�جل�ه القرن العشر�ن



إلى أن �ل طاووس له اســـم خاص �ه، و�أن  ، نظري في فخر شـــدید ،"میالن"لفت 

 ،هارَ یَ لم یرو أحد ســـــِ  التي، البالد تلكالملوك والق�اصـــــرة والد�تاتور�ون الذي حكموا 

من اهلین �ل متج ،في فخر والم�االة و�ت�اهون �جمالهم في تلك الحد�قةیت�خترون 

ا مني، مقتر�ً  "میالن"عندما مال . اق�حكمونهم و�مثلونهم في داخل هذا المبنى البرّ 

 یر متوقعةغ الرق�قة ، فقد بدت لي هذه اللمسةمنتفضة مفصل یدي، تراجعتُ  ومسَّ 

 . ومزعجة

ال أدرى إن �ان بدافع التعب أم أنها تلك الثقة التي امتدت جســـورها بیننا منذ وقت 

تكون  ر�ماطو�ل، لكنه اســـتند إلى أحد األعمدة �جانبي، عاقًدا ذراع�ه أمام صـــدره. 

ل الفائز�ن ثقة وتغاف تعطي انط�اعتلك الزاو�ة تحدیًدا هي التي تجعل تلك الحر�ة 

و�ما أتخیل الفرسان الحاكمین الذین �انوا یتحدثون  ،ها من �عض الزمالءكما خبرتُ 

رى �ة مظاهر أخأل یولون اهتماًماعندما �انوا ال ، "لیتسمكلنبورج شــــــــــتر "أمیرة أمام 

حر�ات الجســــد الصــــامتة التي تتالئم مع ورود األمیرة و�نما �، من مظاهر الســــلطة

 �شكل أفضل، وتبدو الیوم غیر مفهومة إطالًقا مثل �ل موضة منقض�ة. 

، وعلى �حوالي ثمان ســـــــــنوات، أي ما �قل عن نصـــــــــف عمر جیل "میالن"�كبرني 

ي فرتی�ة ســـــــــببها منصـــــــــ�ه الرغم من ذلك �ان قد اســـــــــتقر منذ زمن �عید في ح�اة 

 في�عد �ل الســـــــــنوات التي �ان قضـــــــــاها  ،حقوق اإلنســـــــــاناألمم المتحدة لمجلس 

المكاتب التي �انت �مثا�ة مأوى من الغارات الجو�ة، الضــفة الغر��ة والموصــل في 

إلى  هقاد، وهو ما و�نجا�ه طفًال زواجه  �عد صــــــــارت أكثر رتا�ة ح�اته اآلن أنكما 

آلن �ذلك انتقاله ا�لى ، و زماتاســـــــتبدال جن�ف بتلك ال�قاع التي تســـــــ�طر علیها األ

خدمته في األمم المتحدة بنها�ة �نهاء ول�ة في هولندا، و دالمحكمة الجنائ�ة الإلى 

 ،عن اشـــــــــــــت�اقه للحروب إقالًعا تاًما بذلك نه لم �قلعإ "میالن"قال لي الصـــــــــــــ�ف. 



قولته، مأضاف أنني �التأكید سأعرف تفاصیل أكثر عن عمله حتى ال أسيء فهم و 

ا انـــدالع الحروب، ولكنـــه یتمنى أن یرتحـــل إلى األمـــاكن التي  فهو ال یتمنى ط�عـــً

 ارأ تقار�رً هنا على المكتب ل�قالجلوس یتحمل �كاد ال ، فهو فیها تلك الحروب تندلع

ي: و�عید إرســـالها. قال لأن �طعن علیها له أن �قوم �أي شـــيء غیر �س ول اوأرقامً 

أصـــــًال في  تفلحاالســـــترات�ج�ات ال تطو�ر االســـــترات�ج�ات، أنت نفســـــك تعلمین أن 

 تؤثر من موقعنا هذا؟ موقع الحدث، فك�ف لها أن 

 ات أنهالحظ، طاولة ال�ارترك النادل منادیل الســــــــــــفرة ترفرف فوق في حر�ة أن�قة 

مرسوم علیها حمامة و ، 1865�فاج جن�ف ور ب �لمات مخطوط علیها بلون أرجواني

ارتیني. الم أقداح مشروبصغیرة تفرد جناحیها على أحد األعمدة، ووضع لنا فوقها 

، وأي حر�ة قد ت�عت ي خطوة قد أدت إلى األخرى أرفة علم �عد ممكًنا مف�ما �عد 

 ،الحر�ة الســـــــا�قة �الضـــــــرورة، وفي أي لحظة لم �عد في اإلمكان العودة إلى الوراء

انت لكنني متأكدة الیوم أنها �اإل�قاء على إت�اع خطوات الرقصــة الحتم�ة.  فقط بل

أن نتنـــاول ه �ـــان اقتراحي نـــأن نعرج على ال�ـــار، على الرغم من أ "میالن"فكرة 

إن  ءلتوتســالرحیل غًدا في وقت م�كر، لمشــروً�ا، وســألته حینها إن �ان مضــطًرا 

تكن  م�ال�ة تقر�ً�ا �اإلجا�ة، فزوجته لم ، قلت ذلك الكانوا ســـــــــــــینتظرونه في المنزل

لـــك أرقـــد بین ت�ـــل مـــا �نـــت أرغ�ـــه هو أال أذهـــب إلى بیتي، حیـــث تهمني �ثیًرا. 

ى ، ألقرأ الجر�دة حتهي األخرى  الجدران الب�ضـــــــــاء الخانقة فوق األر�كة الب�ضـــــــــاء

. حتى و�ن �ان هذا اقتراحي، فهو من أحضــرنا إلى یتمكلني التعب وأخلد إلى النوم

 مرات. قاعة المؤتنه لن �فتقدنا أحد في إو�قول ذا المكان وأخذ یلقنني الكلمات، ه

فاق ، لكن الناس یر�دون إنالنفقات: الكثیر من الصــراعات، والكثیر من "میالن"قال 

 ،��ف یتجه هذا المشـــروع الجمیلأموالهم على أشـــ�اء أخرى، بینما نحن هنا نراقب 



إلى نهایته. ثم ســـألني وهو �قرع �أســـه �كأســـي: هل علینا  ،المســـمى األمم المتحدة

 أن نتحلى �الصبر أم نفقده؟ 

نار كن إطالق الفي ن�قوس�ا، لمنذ أر�عین عاًما أجولة الرمل مكومة �حواجز قلت: 

. والجنود هناك ال �فعلون شـــــــــــیًئا ســـــــــــوى مهم في حد ذاته ءقد توقف، وهذا شـــــــــــي

ر . األممن ذلك �ســــــمحون لك �العبور ، وعلى الرغمالوقوف هناك في مزاج ســــــيء

یبدو و�أن األطراف �لها تمثل لع�ة الحرب، لكننا ننســـــــى �ســـــــهولة أن هناك جبهة 

 مواجهة �الفعل، في منتصف قبرص تحدیًدا. 

لم أذ�ر له أنني سكنت �مفردي لمدة عامین في شقة �اإل�جار فوق متجر أغذ�ة 

ث على �عد ثال الشقة تقع .السو�سر�ة "سیرفیت"، �ان ذلك في مدینة هندي

، حیث �ع�ش أولئك الناس الذین ال �عملون �رجال محطات من محطة القطار

لم منظمة التجارة العالم�ة أو منظمة األمم المتحدة. قانون أو دبلوماسیین لدى 

صرِّح لي أن أ أمًرا محرًجا �النس�ةفي طفولتنا، �ان �ان الحال ألنه �ما  ذلكأذ�ر 

 و أفضل،على نح ترتیبهاالتي لم أنجح في  المكتملةبهذه الح�اة غیر  "میالن"أمام 

، وتبدو �شقة �قطنها شخص ل�س حتى �جمال �ساطتها الحز�نة  والتي لم تحظ

 ��ف�ة توفیر أثاث مؤقت من، لكنه �فهم على األقل لد�ه أقل ذوق في األثاث

أثاث  �قطع مألها، والمرت�ة بدون أضالع للفراش، بدًال من الكرتون والصنادیق

فحسب هو ما دفع �ه في حق�قة ءلت إن �ان شعور اإلیثار . تساغیر مناس�ة

. بینما أنا أتساءل وأتساءل عن سبب الضفة الغر��ةاألمر إلى الموصل ثم إلى 

في  ،حلولنا نحن االثنین في هذا المكان، في البور�فاج، بل في جن�ف من األساس

سوى �عض األقسام القلیلة والمفاه�م �فصلها عن �عضها لم �كن مكاتب 

عض ، ور�ما أ�ًضا �"میالن"وطموحات  ،البیروقراط�ة، �فصلها أ�ًضا ثمان سنوات



. لكنني عرفت �الط�ع أنها ل�ست هذه األس�اب وحدها لدى أٍي منا، االضطرا�ات

ال الصدفة وال اإلیثار، حتى و�ن �نت ال أعرفه �القدر الذي �جعلني أخمن ما 

 ذلك حق�قة.  دفعه إلى

نه إة اســـــــعتلك الردهة الرخام�ة الشـــــــ إلى المخرج عبروهو یرافقني  "میالن"قال لي 

�رة عند رؤ�ة تلك العیون الوهم�ة التي تظهر على ذیول البد وأن تنتابنا القشـــــــــــــعر 

. اح�ً  ا، تماًما مثل شعورنا عندما �عطي شيء غیر حي انط�اعً شورةالمنالطواو�س 

حیوانات هذه اللكن ذلك التناســـــــــــــق وذلك األزرق الملكي البراق یثیر حیرتنا أكثر. 

، فكل ما له اعت�ار فهمت أفضــــــــــــــل منا �كثیر أن الجمال �اعث للخوف أو الملل

 �قعن طر ، و�نما الشـــقاقل�س عن طر�ق  ،التعارضالســـر�ان نصـــل له عن طر�ق 

ا �مــا جرت العــادة فیودعني و�قبلني على وجنتي ثال قــال ذلــك وهوالتنــاقض.  ي ثــً

جرة �شـــافات ســـ�ارات األ ءالتمعت الشـــوارع المبللة �فعل المطر في ضـــو ســـو�ســـرا. 

لق �لى الشـــــرفات المعو ، ، أتطلع إلى واجهات الم�اني، ثم وجدتني أقف وحیدةالمارة

    ج�ال جورا التي تح�ط �المدینة. �لى ، و والخزامىفیها أصص الورود، النرجس 

  



 1994بون. ینایر 

دم�ة مهرج خشــــــــب�ة بز�ه  تصــــــــورفي طفولتي، أعلى فراشــــــــي كانت هناك صــــــــورة 

الواســــع المزر�ش �أشــــكال المعین الهندســــ�ة الصــــفراء والزرقاء بتلك النظرة المنتفخ 

، مرتدً�ا ق�عة داكنة فوق رأســـــــــــه، یبدو من تحتها شـــــــــــعره ى وجههالتائهة ال�اد�ة عل

فراشـــــــي، و�نما  أعلىأما في منزل والدّي میالن لم تكن هناك صـــــــورة أحمر اللون. 

�ة قمم حوافها الســــفل عند، وتبدو ســــقف الغرفة المائل، تشــــیر إلى الســــماء فينافذة 

 األشجار. 

ني لإلقامة لدى صــــــــــــــد�قة لوالدي ل�عض في أثناء إجراءات طالق والدّي أرســـــــــــــال

ئ�ة عن �ل شـــــــــيء. رأى والدي في تلك األرض النائ�ة عن المدینة، الناالشـــــــــهور، 

حینها أن إقامتي في بیت آخر �ه أطفال غیري من شـــــــأنه أن �جعلني أفضـــــــل، أو 

عالوة هكــذا أراد أن یرى على األقــل، على الرغم من أن میالن �ــان طفًال وحیــًدا، 

لى عن للغـــا�ـــة �ـــالنزاع یلكن والـــدّي �ـــانـــا مشـــــــــــــغول. طفًال  �كنأنـــه وقتهـــا لم  على

تجعل  لدرجة لم، زواجهمالهما الكثیر في أثناء  عنت، تلك األموال التي الممتلكات

 ال �ستط�ع التعامل مع طفلة في الصف صبينت�ه إلى أن مثل هذا الأحًدا منهما ی

أن ثمان ســــــنوات هي ح�اة �املة ولم ینتبهوا إلى الثالث �شــــــكل أفضــــــل من غیره، 

  �النس�ة لطفل. 

ــاني �عیــدة عن خالفــاتهمــا، و�ــأنني لم أعــا�ش تلــك الخالفــات بینهمــا  أرادا أن ی�ق�

حین ســـار �ل منهما في طر�قه. المســـ�طر لســـنوات عدیدة، ولم أكابد ذلك الســـكون 

�فرَّ لهما قد اختارا هذه الطرق المت�اعدة وعلى الرغم من �وني طفلة، فقد أدر�ت أن

 ایومهصــــــارت األمور بینهما التحتمل.  ماوحینكل منهما من اآلخر قدر اإلمكان، 

اص �عد الحالقة الخما  عطرتسر�ت إلى أنفي رائحة الس�ارة.  داخل زج بي والدي 



لخاص �حكم غلق حزام األمان ال�ه، عندما انحنى مائًال �جسده في س�ارته التو�وتا 

 إلى المدرسة.  ذهبتتوقف عن فعله معي منذ  �ان بي، وهو ما

مررنا في ســیرنا في الضــواحي ال�عیدة على الم�اني الرماد�ة التي ترجع إلى ما �عد 

 ، ورافعــات الجســـــــــــــورأ�فلتوررأیــت عبر النــافــذة مینــاء الحــاو�ــات الحرب العــالم�ــة. 

المعلق فیها الخطاط�ف في ســـــــــــكون في هذا الوقت الم�كر من المطل�ة �الرمادي، 

تبدو المدینة �مدینة أشــــــ�اح �كل تلك الصــــــ�اح. ال قطارات ترتحل في هذا الوقت، 

الحاو�ات المكدســـــــــــة التي ترتفع إلى جانب الطر�ق الســـــــــــر�عة. لم �مر وقت طو�ل 

 ، ورأیت أنه عالوة علىعلى غرفة أكبر، عالم أكبر، عندما عرفته حتى حصــــــــــــلتُ 

ذلك �قع على أطراف المدینة الصغیرة، هالني ما وجدته ف�ه، مثل تلك اللهجة التي 

 على الرغم من أنها لغتي األم أو على األقل لها صلة بها.  لم أفهمها

بل  ،ومهی�ة، مبنى ینتمي إلى عالم األســـــــــاطیرلم �كن البیت بیًتا، و�نما فیال �اهتة 

هو أقرب إلى عــالم ألف لیلــة ولیلــة منــه إلى عــالم حكــا�ــات الرعــب لــدى األخو�ن 

 نشــورمالهارب لتوه من  فكانت مثاًال للجمال الصــارمصــد�قة أبي أما لوســ�ا جر�م. 

إعالنات �عود للخمسین�ات، لم أجرؤ یوًما على تخیل شعرها الداكن المرفوع ألعلى 

یبدو الكثیر هنا و�أنه �عود إلى عصر آخر. الغا�ة التي �ع�ش فیها ثالثة منسدًال. 

لوســـــــــــــ�ا ومیالن �ظهر من الماعز وغزال، وآداب المائدة الصــــــــــــــارمة التي یؤدیها 

ورة جد صــــو منتصــــب، وقطع األثاث المطل�ة في األغلب �اللون األب�ض الكر�مي، 

والتي یبدو فیها �فاه القو�تان المتورمتان. وجدت أحد الحوائط على میالن المعلقة 

فً�ا أو وأتخیل أنه البد �ان �عمل حر  نفســـي أعاود التطلع لتلك الصـــورة مراًرا وتكراًرا

أعرف �ما ســــــ ،قبل أن ینتقل إلى هذا المنزل، وهو ما لم تثبت صــــــحته ر�ما فالًحا

 تبل سأعرف �ذلك أن جده قد اشتاقمن میالن �عد مرور ما �قرب من ر�ع قرن. 



قطع األشـــجار وتهذیب القشـــور، التي طالما أ�عدته إلى ممارســـة أعمال مثل  نفســـه

 �لما ســـــــــــــمح له�ان عنها التزامات وظ�فته �واحد من موظفي الدولة المرموقین، و 

ا. ، لكن ذلك لم �كن �حدث �ثیرً مارس تلك األعمال� ،روتین یومه القاســــــــــــي المقیِّد

یبذل نه لم �كن ، ألینتا متورمتین منذ والدته ول�ســـــــــــتین مكتنز تا غل�ظتأما �فاه فكان

 على األقل جسدً�ا.  ،حینها الكثیر من الجهد

جلســــــــنا إلى المائدة الكبیرة �ســــــــتنائ�ة اللون. لم �مكن مســــــــموًحا لي أن ألعب أثناء 

جلوســي إلیها تحت أي ظرف من الظروف، �ما ســبق وحذرتني مدیرة المنزل، تلك 

في عد لحظة � نيبلطف وال تلبث أن ترمق نيالتي تعاملالســــــــیدة القصــــــــیرة المكتنزة 

ه سوى ني لم أر ف�ن، لكلي أن هذا الخشب �اهظ الثمن ْت أوضحیثیر رعبي.  برود

 داكن لدرجة �ئی�ة. أنه 

جلس دار�وس ق�التي �قضـــــــــــــم شـــــــــــــرائح الخ�ار، وهو ما أثار حیرتي أكثر من أي 

 وال شـــــرائح توســـــت أب�ض ،. لدینا في المنزل لم نكن نقدم الخ�ار مع الحلوى شـــــيء

نظر في تحفظ وهو ی . ارتشف أبي قهوتهةهرم�ال افوطري مرصوصة فوق الصح

إلى دار�وس �أنه تلمیذ صــــــغیر، وهو �حكي عن رحالته التي قادته إلى ســــــو�ســــــرا 

ونیو�ورك و�لى دول أخرى لم أكن قد سمعت اسمها من قبل. بدا لي و�أن دار�وس 

قد سافر في األساب�ع األخیرة ر�ما أكثر مما فعله والداي طوال ح�اتي معهما، و�لى 

ســـمعته من أي أحد قبله حتى اآلن. و�ینما أتا�ع حكي دار�وس مما  �ثیًرابالد أ�عد 

یلتقط بها المز�د من شـــــــــرائح  ، وهومن یدهمعقدة یدعمه �إشـــــــــارات الذي  ،قطعالمت

ماًما . فهمت حینها ت، ینظر أبي في صمت إلى أظافر یدهمن فوق الصفحة الخ�ار

 �الفعل، ذهب دون أن �صطحبني.  بأنه �ان قد ذه



ینســـــــــــــحــب قــال دار�وس: أتعرف؟ عنــدمــا �كون المرء هنــاك مرة، ال �مكن لــه أن 

 �سهولة. لقد �نت في خدمة الق�صر حًقا، إذا أردت القول. 

ضـــــحكت لوســـــ�ا ونظرت إل�ه ســـــر�ًعا دون حماس، و�أنها قد الحظت لتوها أنه    

، حیث ة�یالئم �الفعل زمن الملك�ة المنصــــرم أكثر من جمهور�ة الثمانین�ات االتحاد

�ل تلك و ُوجدت أســـــالك التل�فون المعقودة ومكع�ات اللعب وســـــ�ارة التو�وتا �وروال 

 سأل عنها، و�األخص دار�وس. �ش�اء الیوم�ة المعتادة التي لم �كن أحد األ

 همس لي میالن: أتعرفین أن ألمان�ا �ان �حكمها ق�صر یوًما ما؟

 صحت: وزوجته س�سي اغتیلت في جن�ف على رص�ف المرفأ. 

 لوس�ا أنني أهتم �جرائم القتل.  الحظت

ه لوأضاف میالن أن هناك من هم في مثل سني و�هتمون �الدیناصورات، وهو ما 

 عالقة �القتل بدوره. 

معلومات عن النمســـــــا شـــــــغوفة هكذا �جمع الصـــــــغیرة ا هذه : لماذدار�وس تســـــــاءل

 تحدیًدا. 

قطني ذلك التوست ال تناولورفضت أن أ ،أصابني الوجوم عندما شعرت بنظرته لي

. �عد وقت قلیل رأیت عبر الموضـــــــــــــوع أمامي على الرغم من التحذیرات المتكررة

شــــــــببُت على أطراف أصــــــــا�عي أضــــــــواء �شــــــــافات التو�وتا. نافذة غرفة المع�شــــــــة 

تفت خلف ن اخأولم تلبث أضــــواء الســــ�ارة وتمســــكت �حافة النافذة المرتفعة للغا�ة، 

 منعطف المخرج الطو�ل. 



مع حلول المسـاء ظهرت سـ�ارات أخري واصـطفت �حانب �عضـها ال�عض في تلك 

الســـاحة أســـفل نافذة غرفة المع�شـــة. اصـــطحبني دار�وس ومعي میالن إلى الخارج 

ألنــه لم �كن لــد�ــه الرغ�ــة في مثــل هــذه الجوالت،  ،على الرغم من اعتراض میالن

 ســــــــرنا على امتداد أطراف�ضــــــــر�ة قو�ة على �تفه. لكن دار�وس دفعه إلى األمام 

ســــــــاقه فقام � ،. أنهضــــــــه دار�وسالغزال �ق�ع، حیث الغا�ة، ثم دلفنا إلى اإلســــــــطبل

، وقر�ه منه ورفعه إلى أعلى، �ما حكى �عد ذلك لرجال الصـــــــــــــحافة المكســـــــــــــورة

لم تكن هناك ســــــوى ســــــیدة واحدة تشــــــد �طانة �تف ســــــترتها القصــــــیرة نتظر�ن. الم

ممســـــــــــــًكا في یده زجاجة اقترب دار�وس من الســـــــــــــور  .ارت�ابوتتأمل الحیوان في 

. �عد قلیل من التردد الَخِجل التقمها الغزال الصــــغیرمن الرضــــاعة، وقرب مقدمتها 

ترب . أشار لي دار�وس ألقزفر میالنالُتقطت الصور. في فمه وأخذ �شرب اللبن. 

مددت یدي في تردد وســـــــــــمعت أز�ز التقاط الصـــــــــــور من وأر�ت على الغزال. منه 

 . لي في الصحافة المحل�ة األول والوحید ظهورالوالتي رصدت  ،خلفي

 ا أثر فيّ م، لكن ملم �كن في مقدوري وقتها أن أصـــــــــــــرح �انط�اعي عن دار�وس

�ه، وأنه �ظهر في الصـــــــــــــحف، وهو ما حینها أن هناك الكثیر من الناس یهتمون 

كان �النســـ�ة لي ضـــرب من ضـــروب الخ�ال �ظهوره في روا�ة على ســـبیل المثال. 

�قته ، و�أن طر عندما اجتمعنا على مائدة العشـــاء لم أســـتطع منع نفســـي من مراقبته

 في دهن الخبز �الز�دة �مكن أن تشـــي لي ��ف له أن �ظهر على صـــفحات جر�دة

وهو �جلس إلى هذه المائدة، على الكرســـــــــي الخامس، الذي �ان  جنرال أنتســـــــــ�جر

   یرتشف قهوته. جلس عل�ه والدي قبل ساعات 

بدو  یال. اللون  ، وجلد أســـــــــــــفل عین�ه رماديمن العیون المائ�ةكانت عینا دار�وس 

لكن ید�ه  ،عل�ه اإلنهاك في الحق�قة، و�نما �شـــوب تصـــرفاته �عض الجمود فحســـب



مكان، على صـــحاف المائدة وحواف الكؤوس و�عوب الكتب. وفي تطوفان في �ل 

أشـــــــــعر بنقر  غرفة مكتب دار�وس من أمامما مررت متســـــــــللة ل، �األشـــــــــهر التال�ة

 ، ذلك ال�اب الذي یبدو أنه �خفي خلفهأصــا�عه خلف ال�اب الخشــبي الداكن الالمع

رحالت التي أعرف أكثر عن تلـــك ال. وطـــالمـــا تمنیـــت أن كثیر من البالد والمـــدن

ناك، هأن أعرف ��ف تبدو ح�اته  أردت�غادر المنزل من أجلها في الرا�عة فجًرا. 

أحوال الناس، وهل هناك ناطحات ســـحاب، وهل تســـیر الســـ�ارات هناك  هي و��ف

ي أالذي یرغب لم �كن ذلك الشــــــخص ال�الغ أســــــرع أم أ�طأ من هنا. لكن دار�وس 

 طفل في الحدیث معه.

مع فر�ق الهو�ي ألحد م�ار�ات المران �القرب من مدینة حد ســـــــــــــافر میالن یوم األ

الحلوى وخبز هرم�ة بها ائدة علیها صـــــــــــــحاف من، وجلس ثالثتنا مســـــــــــــاًء إلى آخ

�ما ، ور ارأصـــــابتني را�طة عنق دار�وس، ذات النقشـــــة المشـــــوشـــــة، �الدوّ . التوســـــت

 يرملالك�ك القطعة أخذت أفتت  أعاود التطلع له �اســـــــــــتمرار. �نتلذلك الســـــــــــبب 

 أمامي، حتى ضغطت لوس�ا على یدي ونهتني عن اللعب �الطعام. 

واصـــــــــــــلـت النظر إلى عنـدمـا رن جرس الهـاتف وخرجـت هي، �قیـت وحـدي معـه. 

. �الدوامة داخل �عضـــــــــــــها تدوررا�طة عنقه، و�لى خطوطها فیروز�ة اللون، وهي 

 جدیدة. �قضم قطعة وهوسمعت صوت قشرة الخ�ار 

ینها ح�نت قد وصــلت لتوي قال لي ختاًما: ��ف هو مســتوى تقدمك في الهندســة؟ 

في محاولة مني إلخفاء عدم  ،ســـــــــألتهاألر�عة.  األســـــــــاســـــــــ�ة الحســـــــــاب قواعدإلى 

لتي ا، حتى في أ�عد ال�قاع ، إن �انت الر�اضـــــــــــــ�ات موجودة في �ل مكانمعرفتي

هناك، وهو ما عرفته من . إن لدیهم على األقل أشـــــــــــــكال �تا�ة أخرى ارتحل إلیها

 على صنادیق الحلوى المغبرة ال�اهتة في المط�خ.  اتالكتا�



 ضحك دار�وس، و�انت أول مرة أسمعه �فعلها. 

 ،أوضـــح لي: ل�ســـت الر�اضـــ�ات خاصـــتنا، بل هي �األحرى الر�اضـــ�ات خاصـــتهم

. تمنیــت للحظــة أن �كون قــد حــان الوقــت لیروي لي عن عنهم نحن أخــذنــاهــا وقــد

المــدن التي یرســــــــــــــل منهــا في �ــل مرة �طــاقــات بر�ــد�ــة، �ــأنمــا یر�ــد توثیق رحلتــه، 

 ،في البیتتنال إعجاب أحد التي ال الرخ�صــــــــــــــة و�حضـــــــــــــر معه الحلوى والهدا�ا 

 فتاحات، والر�ش، و كالسجاجید الصغیرة، ومنافض السجائر ذات الرسوم الفلكلور�ة

 �لما فتحت أحد ف�ما �عد ، و�ل هذه األشــــــ�اء التي ســــــوف أصــــــطدم بهاالخطا�ات

 األدراج. 

 سألته: تخص من إذن؟

ذا ه ، فانحلَّ ، عندما عادت لوســـــــــــــ�ا إلى غرفة الطعامالحدیثوهّم �تأملني لوهلة 

   الموقف المعلق. 

   

        

 

 

 


