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 !!أنها ليست مبمدمت
واوواعن  هنو . ال شك فيه أن األدب هو تعبير عنن اوواعن  مما

االنتصارات واوكبنوات . اوحياة بكافة مظاهرها األفراح واألتراح

أعدار اوحيناة فرتنت عنيننا االسنتمرار . استمرارية اوحياة وفنائها

 .في اوكفاح واوعمل من أجل ؼد مزدهر سعيد

وحسننب ردراكنننا وتصننوراتنا فنننن اإلنسننان اوكننورد  أحننب 

اوحينناة اوحننرة اوممنننوشة باوشننموي واوكبرينناش أكنننر مننن أ  رنسننان 

ألن اوظنننو واالتنن هاد واوتعسننؾ اوننل  تعننر  وننه اوفننرد . آخننر

اوكورد  فاق حند اوتصنور ممنا ووند ودينه رحساسنا أعمنق بؤهمينة 

 .اوحرية واوعيش بشموي

( دالور زنكي )عندما عرأت هله اومجموعنة اوصصصنية ونؤلي 

ل بمهارة وشجاعة وأمانة واع  اونتال أحسست بؤن اوكاتب عد نص

 .اوصومي اوكورد  وعبر عنه بريشة اوفنان اومبدع

تنمن )وأنني أرى هله اومجموعة اوصصصية يمكن ردراجها 

وعند اسنتفاد اوكاتنب منن تناريض اونتنال ( أدب اومصاومة اوكوردينة

اوصومي اوكورد  وتكنون أعمناق اوتناريض وأحندام اوماتني منرآة 

 .وعد وظؾ اوكاتب هلا اوجانب ببراعة ونحاتر واومستصبل

ان اوكاتننب هننو اوننل  يننرب  أحنندام اوماتنني وكفنناح األجننداد 

وتبصننير األجيننال اوحاتننرة مننن األبننناش وأجيننال اومسننتصبل مننن 
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األحفناد بمندى اوظننو واالتن هاد اونل  تعنر  ونه شنعبه ومندى 

وعنفننوان اومصاومننة اوتنني أبننداها آبنناإه وأجننداده فنني وجننه عننوى 

شننمة ووتكننون اوب ننوالت واوتتننحيات اوجسننيمة اوتنني األعننداش اوؽا

عدموها عنى زرع اوحرية نبراساً وحافزاً ومنهماً وهو في اووعوؾ 

بشموي وعز وكرامة ونيل حصنوعهو اوصومينة اوتني حناول ويحناول 

 .األعداش بكل  اعاتهو هتمها بل ومحاووة رخفائها و مسها

. نجمين تفتنوا و اوعوا هله اوصصن  وتكنون منناالً وعبنراً و

 .نحن نشد عنى يد  اوكاتب وندعو وه دواو اوتصدو

 

 1غفىر خممىري
 جنوب كوردستان-أربيل

 كوردي 1700رييه ندان  81

 م8/1/1008

 

  

                                                           
1
 .العراق-(االتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني)رئيس حزب  
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 املمدمت
 

 اوما أن عواو اوحياة هي دمعة وابتسامة، ونزاع وصراع، 

وحرية واستعباد، وم اوبة وصد، وحق مؽتصب ودو مهراق، 

وعزو وتعؾ، وعنب خافق،  وؼنو وعزو، وفر  وواجب،

وجرح يشخب، وكفر وريمان، وكره وأنانية، و م  وعيود، 

حيم تبدأ من هنا عصة اوحمل واولئب، .. وجحود وصدود،

وعصة اوتدمير واوتصتيل، وعصة اوتهجير واوتشريد، وعصة اوند 

واوتد، فمنها ما يتجدد ويتحول، ومنها ما يعود ويتكرر ومنها 

. ن ويتماهى في صور من اونسيانما يلهب في مهامه اوزم

وكن اوخاودات منها .. ومنها ما يبنػ درجة األس ورة واوخرافة

نابتة باعية صادعة في حبكها وكنماتها اوتي تَسّمر في وجدان 

 .األمة وفي مجريات وأحدام ومرجعيات اوتاريض

عصة اإلنسان في اوزمان . هناوك عصة يومية زمنية تتجدد

عصة اونتال، عصة اوحيتان  واومكان، عصة اوحتارة

واألسماك، عصة اوهاتو واومهتوو، عصة اإلنسان وتفاعنه م  

معاوو اوكون واو بيعة بين اوتعؾ واوصوى اوجبارة، وعصة 

اوسبلمة واومرصد، واونصد واوتسنيو، عصة اورجل واومرأة، عصة 

اوتجمعات اإلنسانية بين حصها وبا نها، وانبعانها و مسها، 

ها، وعصة اوبداية واونهاية، عصة اوشصاش واورجاش وبصائها وزواو

اوتي تدور في مجمنها ومحاورها بين اووجود واإلرادة، واو م  

 .واوجش 
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فهل يؤتي زمان تتفتح اوعصول واوتمائر وتتوازن فيه 

اومصاييس واومعايير وينهار فيه اوظبلو واوجبروت ويفتر عن 

ووئاو وينزع منها اوبسمة واورجاش فيتتافر فيه اوصنوب باوحب وا

اوحصد واوكراهية واالستعباد ويحتكو فيها اوعصل اوسو  واوحوار 

اوبناش، وتتوحد فيها اونؽة واوخ اب اومشترك واوسمو اونفسي، 

واوصيو حين يصتسو فيه اوهواش واوماش واألر  ووصمة اوعيش 

 .واووفاش واوتفاهو واوسبلو بعدل ورنصاؾ

 دالور زنك  ووصد استعرتت عص  اوكاتب اوبلم  

وأعجبت بمواتيعها و روحاتها فصرأت فيها اإلباش واوشجاعة 

واونتال واوتمسك باومبدأ وحرية اورأ  وتحرر اوو ن 

اومؽتصب اومجزأ وتنمست فيها أساويب اوصهر واوتؽو  

اوشوفينية عنى اوشعوب اوعزالش اومساومة واوتي تسعى وتحصيق 

نؾ واوجهل ونبل اوحصد لاتها ووجودها ودف  اومكائد واوشر واوتخ

واوصم  واوتشرد في شتى صوره اومصيتة وفتح اوحوار اوصائو عنى 

 .اومن ق واوعصل واووحدة اوو نية واوديمصرا ية واوحب

وكن اوحياة في مجمنها . رني أعدر جهد اوكاتب واومترجو

عصة أمل تنيل تحصصه دواف  وعوامل اوخير واومصنحة 

 .واوزمان

 عزالدين عل  مال

  2222/دمشق
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 الشهيد
 

وهي تسير في اوشارع م  " روان"عندما اوتصت عيناه بـ

أحدى صاحباتها أسرع في تجرع نماوة كؤس اوشا ، وتناول 

اوصحيفة عن اومائدة وتؤب ها ودس يده في جيبه وأخرج نصوداً 

 .ونفح اونادل بها

خرج من اومصهى وسار في أعصابهما وعند منع ؾ اوشارع 

 :دنا منهما وعال

 .أيتها اوسيدتان... سبلماً 

ورل ن ق بلوك امتعتتا وتجهمتا في وجهه ونظرتا رويه 

تهنل محياها وابتسمت " روان"نظرات اوؽتب وحين عرفته 

 :ابتسامة رعيصة

وصد ... كدنا أن نهوى بحصَّائبنا عنى أو رأسك... معلرة-

 .حسبناك متسكعاً من متسكعي اومدينة، يتعر  ونا

 .؟وهل أنا رزين جداً -

وصد مّر شهران دون أن ... تحك اوجمي  وتابعوا اوسير

كان بوده أن يتحدنا عما جرى .. . ينتصيا وعد اشتد بهما اوحنين

وأن ينو كل منهما بؤحوال اآلخر ... في فترة اوشهر اومنصرو

ويسؤل كل منهما اآلخر عن شإونه ويفتي رويه بؤشياش جّدت 

روى جانبها " روان"صة وكنه تّحرج من وجود رفي.. وهما مفترعان

فنو ينش  ونبوح عما يجيش في خا رِه أماو فتاة أخرى عنى 
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فهي بحاجة روى مزيد .. اورؼو من عنمه بنخبلصها و يبة عنبها

من اوتجربة الختبارها وسبر نفسيتها واال مئنان روى رخبلصها 

 .ووهلا اوسبب بدا عنيه اوصنق. ووفائها

دت بيتها، سرت اوفتاة وعص" روان"وبعد أن ودعتهما رفيصة 

 :وبادرت روى اوصول وكؤنها عد أعدته من ل  عبل

فؤين كنت كل هله اومدة ... وصد انصرو شهر برمته... ويحك-

او وينة فبل نسم  عنك نبؤً كصخرة  رحت في ععر بئر ال عرار 

 .وها

وصد ُكنفت بمهمة شاعة كان عنّى أن أنفلها ... دعيك عن هلا-

وعد ال أعود رويها بعد ... اب عن اوكنيةوولوك تحتو عنّي اوؽي

 .اويوو

 :مندهشة وعاوت" روان"نظرت رويه 

 وومالا تترك دراستك وأنت في سنتك األخيرة؟-

ووكن ... ال يمكن اوتحدم هنا ونحن سائران في او ريق-

سنحدد مكاناً ونصاش في موعد معنوو هله اونينة وسوؾ نتكنو 

وهلا ما . ما يمن  لوك ونستفي  في اوحديم، رن وو يكن وديك

 .أفتنه

فؤين ... ود  أيتاً أسئنة سؤ رحها وأريد أجوبة... حسناً -

 .تريد أن تنتصي هله اونينة؟

 .اوساعة اوسابعة مساش في منتزه اومدينة فما رأيك؟-

 .ال بؤس... حسن  -
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 .نو ودع كل منهما اآلخر وافترعا

نت وكا... سار في زعاق تيق، وشرع يبتعد رويداً رويداً  

تراعبه من اوخنؾ عاد بها اوفكر روى ما عبل نبلنة أعواو " روان"

عندما عرؾ كل منهما صاحبه أول مرة وتلكرت أنه تحدم وها 

 :في اجتماع وخا ب اوحتور عنى اوشكل اوتاوي

أيها اورفاق ال تنسوا أننا نعيش في بند عريق، وهلا "-

مئات اوو ن اول  نسعى روى تحصيق سيادته عد أُستعمر منل 

اوسنين وهله األر  اوتي نحاول استردادها من اومحتل، داستها 

أعداو اوعدو وترسخت عنيها أمداً  ويبلً، وويس من اوهين واوسهل 

وهلا فاو ريق وعر . أن ن رده في مدى عصير ون هرها منه

رن .. و ويل وشاق، لاك او ريق اول  يحصق ونا اووعي واويصظة

حفوؾ باومخا ر واومصاعب اوعدو لو بؤس وعوة وسبيننا م

واوهدؾ ناٍش، وعنينا أن ال نتوع  تجسيد آماونا في أياو 

 ".معدودات

كانت هله اوكنمات اوناتجة، اومترعة باوحرارة واونصة 

وهزت مشاعرها وجعنتها " روان"واال مئنان عد أنرت في لات 

وفي اوحصيصة كانت . أسيرة تنك اومعاني اوسامية واوؽايات اونبينة

َبْيد أن كنمات تنك . تعتنق منل هله اوفكرة منل ل  عبل" روان"

ويعد تنك ... اونينة ونصت بينهما اووشائج وأحكمت هلا اووناق

وو تكن .اونينة تو اوتعارؾ بينهما في حتور رحدى رفيصاتها

وكنها . كنماته وأحادينه علبة، جلابة في االجتماعات وحدها



 12.......................................................(قصص قصرية)قبل بزوغ القمر 

 

سبات، وكان هلا اوفتى كانت معسووة وعنيها  بلوة في كل اومنا

من اوترب اول  ال يعرؾ ونتتحية حدوداً، مخنصاً شديد 

اووفاش واإلخبل  ألصدعائه يإنرهو عنى نفسه، شديد اوخصومة 

يحبه جمي  او نبة ويمينون روى مخاو ته ويكّنون وه ... ألعدائه

من أشد اوناس وأكنرهو حباً وه " روان"اوود واالحتراو وكانت 

يبادوها منل هلا اوحب واالهتماو، حتى أنهما لات  وشؽفاً به وكان

مرة تعاهدا عنى اوزواج بعد اوتخرج ووو يكن عد بصي عنى لوك 

 .سوى عاو واحد

كان اوناس يتجووون وي وفون في شوارع اومدينة كجماعات 

من اونمل اول  يكون في عجنة من أمره، أما أووئك اولين 

ويمشون متمهنين يمسكون بؤيد  أ فاوهو يسيرون اوهوينى 

متؤنين، واولين أنهوا أعماوهو يحنون اوخ ا ويسرعون ونعودة 

واولين يجنسون في اومصاهي عد ودعوا متاعب .. روى بيوتهو

. اونهار وها هو يتبادوون اودعابات ويتتاحكون بؤصوات عاوية

وصد كان لوك اويوو يوماً من أياو اوربي  اوزاهية . وعصارى اوصول

 .في اومدينة

ارتدت مبلبس جديدة، . في أوج سعادتها" روان"ت كان

ورّجنت شعرها وتناووت محفظتها وخرجت من اوبيت تإو منتزه 

سرحت ب رفها في األرجاش ... وصنت روى اومنتزه... اومدينة

شاهدته جاوساً في ركن من األركان تحت شجرة وارفة ال تكاد 

ؽناش كان صوت او. األتواش اوكهربائية تبد  عن مكان جنوسه
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ُيبم من مكبرات اوصوت وينتشر في األجواش، ووما كان ينتظر 

بفارغ اوصبر ويترعب وصووها بين اوفينة " روان"حتور 

واوفينة فصد شاهدها ونوهنة األووى من دخووها اومنتزه فؤومؤ وها 

برأسه وعد انبس ت أساريره واوبشاشة تعنو صفحة وجهه 

" روان"شاهدته  وارتسمت عنى شفتيه ابتسامة مشرعة، وحين

 .بادرت روى وصائه وتوجهت رويه في اوحال

احتفاش بها وصافحها بحرارة نو أشار رويها " زيرفان"نه  

 :سؤوها. باوجنوس وبعد ما استتب بها اوجنوس

ما هي ... كيؾ هي أحواوك؟ عسى أن تكوني بخير-

 .األخبار؟

 :معاتبة" روان"عاوت 

وصد ... تؽيب وتؽيبها أنت لا ... أية حال وأية أخبار-

... يظهر أحيانا... أصبحت كاوبدر اول  يحتجب تحت اوؽيوو

كدنا ... وصد تؤخرت كنيراً هله اومرة... ويؽيب أحياناً أخرى

رن "كنت أعول بيني وبين نفسي .... نبحم عنك هنا وهناك

وخشية ". اورجل عد أوصي عنيه اوصب  في مكان ّما أو ربما عُتل

أكنؾ نفسي باوسإال عنك واستصصاش وو ... أن يصدق حدسي

 .أخبارك

 :تحكًة مدوية ويدها في كفه وعال" زيرفان"تحك 

فكو من مرة نجوت ... فؤنا لو سبعة أرواح.. ال تباوي ع -

رال تلكرين؟ ووكننا ما دمنا سائرين في هلا اودرب . من اوموت
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وعد ننصى حتفنا لات . فسوؾ تنصى اوكنير من اوصعاب واومآزق

ه هي اوحصيصة فنما أن تدع هلا األمر أو نت  كل هلا وهل. مرة

في اوحسبان، رال أن اوتخني بات مستحيبلً وصار متعلراً وسيان 

 :مداعبةً " روان"عاوت . رن متنا أو حيينا

. ال تتشاشو بهله او ريصة، وتكنو بما يسر اونفس وكن متفائبلً -

ن ونحن مستعدون وكل شيش ووك.. وصد اعددنا اوعدة وكل لوك

 .اخف  صوتك وتكنو بهدوش فصوتك يصل روى هناك

بصوت خافت كاوهمس وكؤنه  -هله اومرة" زيرفان"تكنو 

 :يبشرها

وصد اتخل اورفاق عراراً بتصعيد اوعمل ... ودّ  خبر يّسرك-

وفي هلا اومنحى اوجديد سيكون وي ووك من ... اونتاوي منل اآلن

 .األعباش ما يكفينا وننهو  به وسد فراؼنا

. أال ترى أحوال اوشعب. في اوحصيصة ال بد من لوك... ن  حس-

ِمن . وصد سمو عيشه وساشت أحواوه وفتكت به األدواش واألوبئة

اوناس َمْن ُي رد من عمنه ومنهو من يتشرد ويجوع ومنهو َمن 

ورزاش هله األوتاع اومزرية ال نرى من يحرك ... يسجن وُيصتل

ناَس اونوَو خوفهو من اوبوويس و وصد حّرو او... ساكناً أو يفعل شيئاً 

أال ترى أن اوناس في ... اوجندرمة ال يدرون متى سيداهمون

األسواق واومصاهي وفي اوبيوت باتوا يخشون عنى أنفسهو من 

وصد دّب اويؤس واإلحبا  واوشك في نفوسهو، ... اوس و واالعتداش

ألنهو أصبحوا ... وويس باإلمكان اوتحدم عن اوو ن أماو أحد
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وصد :"سين من كل اوحركات اونتاوية وال يكفون عن اوصوليائ

... شاهدناكو في اوبؤساش واوتراش وفي اوسراش وأياو اورخاش

رأيناكو تتصارعون فيما بينكو واوعدو ينظر رويكو مؽتب ا فرحاً، 

ووما تسنو اوعسكريون سدة ... راتياً كل اورتى بما تصنعون

اوسوائو حين تؽير اوحكو تفرعت اوجموع وتبددت كص عان من 

.. عنيها اولئاب اومتتورة جوعاً، وفررتو روى أصصاع اوعاوو

تلكروا اوشيض سعيد اول  واكبه نصؾ اوشعب وم  لوك وو 

يست   مجابهة اوجيوش اوتركية، فهل انتو تست يعون فعل شيش 

وانتو عنى هله اوحال من اوتشرلو واوتفكك واوفوتى وتفرق 

 ".األهواش واختبلؾ اآلراش

زاحت بيدها اويمنى خصنة شعر انسدوت جبهتها نو أ

 :استؤنفت

وفي اوحصيصة، رن اوشعب عنى حق فيما يلهب رويه من "-

رننا مستعدون " عتاب ومبلو ومتى سؤوت أحدهو عن رأيه أجاب

كل شيش ممكن ومتاح نظرياً وويس ".... وتؤسيس وحدة أو جبهة

 .من شيش منموس أو واع  تحت اونظر

رأسه ب ريصة تنو عن تؤييده وموافصته أورأيها " زيرفان"هز 

 ":روان"وعال بصوت هادئ باوصدر اول  تسمعه 

وصد شاهدنا معاً جمي  اومتاعب واوهموو ".... روان"يا -

عشناها وومسناها ومس اويد .. واونصائ  ونحن نتحرك هنا وهناك

ووكن منل اآلن فصاعداً فكل حديم عبم ال .. وتحدننا عنها منياً 
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منه، ووئن تحدننا عن تنك اوخبلفات بين األخوة وعاوجناها   ائل

فيجب أن ال تتكرر، وهله األرزاش اوماحصة اوتي ينحصها بنا اوعدو 

 .يجب أن تتخل درساً ونتعنو منها اوعبر وال نعود رويها

سيجارة وأوصى نظرة " زيرفان"بعد أن صمتا برهة أشعل 

 :وعال في تراعة" روان"حانية عنى 

ووست أدر  ومالا ... ة زواجنا  ال عنيها األمدرن عتي-

ينظر واوداك روى هله اومسؤوة دون مباالة، وكؤّن األمر ال 

رنهما ال يرفتان وال يوافصان، وال ندر  مالا عنينا ... يعنيهما

وال أست   أن استشؾ اوحصيصة من وراش هلا ... أن نفعل

ألنني . ..ينتظران بفارغ اوصبر -كلوك–أبي وأمي ... اومسنك

رنهما يت نعان روى زواجي بشوق ... اووود اوبكر في األسرة

 :ووهفة، وعد سبق أن عال وي واود  ملكراً بهلا اوزواج

يرفتون زواجك منها " روان"يا وود  رن كان أهل ... آه"-

وعد رأيتها بؤو عيني رنها ..."... فسوؾ اخ ب وك ابنة عمك

 ".رائعة اوجمال

... منابة شصيصتي وعد ترعرعنا معاً رن ابنة عمي في نظر  ب-

أما أنا ... رنها فتاة  يبة ووكنني ال أميل رويها وال يشتهيها عنبي

وأنت فصد متى عنى صداعتنا نبلم سنوات، عرؾ خبلوها كل  

منا  باع اآلخر وخصاوه وعد ناتننا معاً، ومشربنا واحد 

هلا ونهجنا واحد وأحبلمنا وآماونا واحدة، وال أحب األ ناب في 
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اوموتوع فصد استفتنا في اوحديم عنه وتداوونا مناعشة جوانبه 

 :في اوحال" روان"فصاوت . وأشبعناه درساً وتمحيصاً 

تلكر انك زرتنا في اومرة ... هله اومسؤوة مصتيه... ال تصنق-

اوسابصة وحين خرجت عال أبي يحدم واودتي عنى مسم  مني 

سؤوة زواجهما عد أال ترين أن م"وكؤنه يتعمد لوك كي اسمعه 

ووكن ونصبر عنيبلً، حتى تنتهي أياو اوجامعة .. تفاعو أمرها عنيبلً 

وهللا رني كنما أبصرتهما أحسست باومرارة وتؤومت ... فنزوجها

 .".من اجنهما

أومتت عيناه وْمتاً " روان"حديم " زيرفان"ورل سم  

 . اؼياً وكاد أن يحتتنها في اومنتزه فتناول يدها وخرجا
تحدنا م والً .. وهوينى، وان نصا بخ وات متؤنية وئيدةسارا ا

تكنما عن خ  هما ... في األحدام األخيرة وفي أوتاع اوببلد

اوجديدة وعن اوصرار اول  اتخله اورفاق بصدد ما يجب أن يفعنوه 

كانا عد وصبل روى منع ؾ اوشارع اوصريب . في اومستصبل اوصريب

 :وعال فمد رويها يده مصافحاً " روان"من دار 

سنفترق .. وداعاً ... وصد تؤخر اووعت وال بد من أن ألهب-

بيده نظرت فيما حووها فوجدت " روان"وحين أمسكت . أياماً 

اومكان خاوياً من اوسابنة وعندئل أوصت بنفسها عنى صدره 

 :و وعت عنصه بلراعيها وعاوت

 .متى يجمعنا سصؾ واحد  ... كو أحبك-

يجتم  اورفاق  ولهب روى حيم" زيرفان"ؼادرها 

 :وينتظرون عدومه فجنس رويهو عنيبلً وبدأ يحدنهو عائبلً 

 .رنها اوساعة اونانية عشرة ويجب أن نتحرك اآلن-



 18.......................................................(قصص قصرية)قبل بزوغ القمر 

 

نو تناول محفظة روى جانبه واخرج منها مصداراً من 

. اوصصاصات ووزعها عنيهو واحتفظ بصسو منها نو أؼنق اومحفظة

 :سرح او رؾ فيهو وتاب 

توزي  هله اونشرات في هلا اوحي تص  تعنمون أن مهمة -

عنى عاتصنا نحن األربعة و ريصتنا في اوتوزي  ستكون 

من اوشمال و سيبدأ " صورو"سؤبدأ أنا واورفيق :"كاوتاوي

من اوصسو اوسفني، وسنستمر في " شيرو"و " سردار"اورفيصان 

من خبلل " اومنشورات"ستدسون . روصائها حتى ال ندع بيتاً واحداً 

جدران وخصا  األبواب وفي منافل اوحمامات شصوق او

واوم ابض وفي صدوع األسوار ومن فوعها ومن أ  مكان يتاح 

وعنينا أن تكون متيصظين حلرين فانتو ال تجهنون األوتاع .. ونا

، فصد أوصت اوحكومة اوفاشية أعدادا هائنة من "دياربكر"في 

يمتنا وويس ونا من اوصوة سوى عز.. اوبوويس تفوق عدد اوسكان

 .وكلا مسدساتكو.. وررادتنا

فعاد روى . أومؤ اونبلنة بحركة من رإوسهو عبلمة اوموافصة

ويخرج اورفيصان . حسناً ون نخرج دفعة واحدة فهلا أفتل"اوصول 

 ".أوالً، ومتى ابتعدا عن اومنزل خرجنا" شيرو"و " سردار"

ونخروج وأشار "شيرو"و " سردار"وأخيراً تؤهب اورفيصان 

ودون أن ينبسا ببت تاعا . ا مودعين وحمبل حصيبتيهمابرأسيهم

 .بين مصراعي اوباب

وتزجية ونوعت رينما يبتعد هلان اورفيصان، أوصى نظرة عنى 

منشور بين يديه وعنبه ظهراً وب ن نو عرأ ما جاش فيه عراشة 

 :صامتة
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وصد مرت عنى شعبنا نبلم سنوات ... روى شعبنا اوكرد "

ت هاد في ظل هلا اوحكو اوعسكر  من اوظنو واإلجحاؾ واال

يصتحو رجال اوبوويس ...في كل يوو يصتل فتياننا وفتياتنا.... اوجائر

و اوجندرمة اودور واوبيوت ينهبون ويصتنون وينتهكون األعرا  

وعد أصبحت اوفاعة واومجاعة . كلئاب تن خت أشداعها باودو

هو يفعنون رن... كابوساً نصيبلً ينيض فوق صدر اوشعب ويكتو أنفاسه

 ".كما يمنى عنيهو اوهوى ال يريدعهو وازع أو رادع

كان اونيل في هزيعه األخير واوسماش صافية األديو، تهب 

أنساو عنينة وتنتم  اونجوو وتتؤوق، وربما سص  من أحداها يتزك 

وصار شهاباً ورسو في اوسماش خ اً متيئاً فترة من اوزمن نو 

 .ان فؤ

حشة في منل هلا اووعت من اونيل كانت هله اومدينة مصفرة مو

وصارت كمفازة خنت من كل أووان اوحياة، وهي اوتي كانت عبل 

ساعات مكتظة باولاهبين واآلبيين ويكاد اومرش أن ال يجد ونفسه 

ووو يعد ُيسم  في  ول اومدينة . مو ئ عدو وكنرة اوزحاو

وعرتها سوى اوصفير اومن نق من صفارات اوعسس 

سوى عرععة رفوش عمال اوتنظيؾ في واوحراس اونينيين و

اوبندية وحفيؾ مكانسهو وهدير بع  سيارات اوبوويس اوتي 

 .تسير بب ش تستكشؾ هلا اوشارع أو لاك نو تمتي

تظاهروا بؤنهو عائدون من ... خرجوا من اومنزل بهدوش

ورفيصه روى أحد " زيرفان"وصل ... اوسهر دفعاً ونشبهات

 :عالاومنع فات فنخس رفيصه بنصبعه و

سر نحو اوجنوب وسؤسير باتجاه ... من هنا سنبدأ"-

 ".اوشمال
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وو يكونا حديني عهد بمنل هله اومهاو ووما يكونا ؼرين فنهما 

تجربة ومراس ووكن وو يسبق وهما أن كانا في يوو من األياو 

بمنل هله اووفرة وهلا اوتدفق من اوحماس واوحمية واونشا  ألن 

ولويهما من األ فال واورجال ما شاهداه من تعر  أهنيهما 

واونساش وننهب واوتصتيل وشتى صنوؾ اوجور واوظنو أججا في 

نفسيهما نار اوبؽتاش واوحنق عنى اوعدو في بند تستباح فيه 

ُتعرى اونسوة من ... تحرق اوبيوت بمن فيها. األعرا 

ورزاش هلا اوجور ُترى ... مبلبسهن وُتسنب األموال واوممتنكات

عر اومتنورين واونوار في هلا اوبند؟ وكيؾ كيؾ ستكون مشا

سيكون اندفاعهو؟ وكيؾ ستكون نظرتهو روى منل هلا اوعدو 

اوؽاشو؟ أويس من حصهو أن يجن جنونهو وتصسو عنوبهو و يب شوا 

 .به أيما ب ش؟

رن وو نناتل في هله األياو :"يناجي نفسه" زيرفان"كان 

ناإنا وأحفادنا؟ أون اوعصيبة ووو نصاوو اوعدو فمالا سيصول عنا أب

وصد تخالل آباإنا واستكانوا ونعدو ووو أنهو تربوا عنى : يصوووا

ومنل . يده ألحسنوا صنعاً وما كنا اويوو عنى هله اوحاوة اومزرية

 ".هلا اونوو ننصيه نحن أيتاً عنى أبائنا

تحت و ؤة هلا اومشاعر واإلحساس باوظنو واوصهر بدأوا 

من شصوق اوجدران وصدوع  بنوصاش اومنشورات في اوبيوت

... األسوار وخصا  األبواب ومن كل اومنافل اوتي أتيحت وهو

تصاعد عدد ... فعنوا لوك في كل شارع وفي كل زعاق

 .وعنى هلا اومنوال تابعوا اوعمل.. اومنشورات اوموزعة 

... في أحد األزعة، كانت أتواش أحد اوبيوت مازاوت تس  

روى اوداخل، ؼير أنه سم   أن ينصي بمنشور" زيرفان"أراد 
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ت ن  روى اوداخل، ...كانوا يتحدنون وكنه أحجو عن لوك... وؽ اً 

فشاهد  فبلً يبكي وال يكؾ عن اوبكاش وامرأة يافعة وأخرى 

سؤوت اوعجوز اومرأة .  اعنة في اوسن تحاوالن ارتاشه وتهدئته

 :اويافعة

 هل من  فل سواه يبكي في منل هلا اووعت من اونيل؟ وعنه-

 .يشكو أالما

.. أبي: سمعته حين استيصظ يردد... وهللا ال أظن األمر كلوك-

وهل تلكرين .. متى سيعود أبي؟.. وصد أخل اوبوويس أبي.. أبي

ووعنه . حين اص حبوا واوده فبكى بكاش مراً فركنوه بؤعدامهو

وصد سصيته ماش فنو ... شاهد لوك في منامه فاستفاق ملعوراً يبكي

 .يجده نفعاً 

 :وت اوعجوزعا

وصد أبادوا ... تباً وهو من ؼاشمين  ؽاة.. عاتنهو هللا-

وأية جنحة ... وو يبصوا عنى اوفتيان في هله اومدينة... اورجال

سجنوه عاماً كامبلً .. ارتكبها ابني حتى يجرعونا هلا اوببلش كنه؟

أهلا هو .. نو أصدروا عنيه حكماً باوسجن خمسة عشر عاماً 

سيؤتي .. ل تدوو اودنيا عنى هله اوحال؟ صني  اوبشر؟ ووكن ه

وو .. يوو ينه  فيه رجال أباة يمرؼون انوؾ او ؽاة باوتراب

 ...يدو اوظنو ألحد

كان صوتها مدوياً فيه ؼتب كاوبركان أشبه بصوت 

 .اورجال

... ون يدوو ظنمهو"عن اونافلة مناجياً نفسه " زيرفان"تصهصر 

 ".ووكن



 22.......................................................(قصص قصرية)قبل بزوغ القمر 

 

مهمته بمزيد من اوجد نو سار وتناول حصيبته واستؤنؾ 

واالنفعال ووكي يؤتي عنى بصية ما وديه من أوراق ويوزعها عنى 

مشى خ وات عنينة وما رن وصل  -بيوت عنينة وو تنل نصيبها

 :روى منحنى أحد األزعة حتى سم  صوتاً صارخاً 

 .من أنت؟ رياك واوحركة-

واستل مسدسه " زيرفان"كان اوصوت مباؼتاً ومرعباً فؤجفل 

بظهره روى اوجدار وت ن  روى مصدر اوصوت فرأى  واستند

نبلنة أشخا  يحي ون به من مسافة أربعين خ وة ويصوبون 

رويه أسنحتهو لات اوفوهات او وينة، فنو يرتب في أن اوبوويس 

ووو يفكر ... ي وعونه، وفي تنك اونحظة خ رت وه فكرة اوفرار

ووكن .. تةوو يخ ر وه لوك عنى بال اوب.. في االستسبلو وهو ع 

سيووي األدبار وينول باوفرار؟ وصد وع  في أحبووة كبلب 

حمل ... كان من اوخير وه أن ال يص  فريسة هلا اوفض..مسعورة

اوسبلح وحيازة اوسبلح وحدهما كفيبلن ويتعر  ألعصى 

ناهيك عما . اوعصوبات واوحكو عنيه سجناً مدة خمسة عشر عاماً 

دالش بؤسماش اورفاق سيتعر  وه من تعليب وررؼامه عنى اإل

... رنه ال يجوز... االستسبلو محال...واوكشؾ عن حصيصة اوحركة

وفي اونحظة اوتي كان يتونب فيها ونهرب دوى لوك اوصوت 

 :اوهمجي

وويس وك من ... واعنو أْن ال خبل  وك... وصد عرفناك-

ورن ... ارف  يديك روى ما فوق رأسك وتصدو روينا بهدوش... مهرب

هيا أسرع واخرج من ... مريبة ح منا جمجمتك أتيت بحركة

 .تنك اوزاوية اومعتمة
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أن ينفل ... أن يكون خفيؾ اوحركة... كان عنيه أن يستعجل

وفي ... خ ته في اوحال، واوعتمة هي فرصته اوسانحة اووحيدة

وعت وجيز، عبل أن يرتد رويه  رفه، استل مسدسه وأ نق 

 ، فصدر منه رصاصتين عنى صدر اوشخ  اوواعؾ في اووس

وم  ... صوت شبيه بخوار جاموس ينحر بمدية مننمة اونصل

انفجار او نصتين انب ح اآلخران عنى األر  وشرعا يرشصانه 

وبعد أن أ نق عنيهما عدة رصاصات، . بوابل من اورصا 

كانت او نصات . اعتحو اوزعاق وأسرع في اوجر  وجّد في اوفرار

وتص دو بشرفات اومنازل  تبلحصه وتمر من حووه كدبابير هائجة

وأعمدة اوكهرباش أو تحتك باألر  أو تص ك باوحجارة اومنساش 

كان يعدو مستنمراً كل ما في ركبتيه من ... فتنزوق عنها وتئز

كان يجر   نباً وننجاة محاوالً اوخروج روى زعاق ... عزو وعوة

 .آخر فبل يكون في مرمى علائفهو

وصل روى نهاية اوزعاق وبؽتًة أصابته رصاصة ؼادرة في 

استجم  عوته ... ركبته فسص  عنى األر  منكفئاً عنى وجهه

ونه  يمشي ظاوعاً حتى وصل روى منع ؾ اوزعاق وهناك 

استند .. أ نق رصاصتين ب ريصة اعتبا ية إلبعاد اوم اردين

مه وكن ساعه اويسرى كانت تمعن في ريبل.. روى اوجدار وتوعؾ

كانت اوركبة مهشمة، واودماش ... وكؤنها محشورة بين فكي نعبان

 .اوحارة تنساب من اوجرح وتسيل عنى ساعه حتى تبنػ كاحنه

فصد شنت ... حاول اوسير فباشت محاووته بنخفاق لري 

اورجل اومع وبة ووو تعد روى اوحركة وكؤنها ويست عتواً من 

ؼير أنه كان . صارت كخرعة باوية ال روح فيها... أعتائه

مصسراً عنى اومشي فنو أنه تؤخر دعائق أخرى وما أوفى من بعد 
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كانت أعداد ... لوك مناصاً أو وجد خبلصاً من برانن اوبوويس

اوبوويس في ازدياد تتصا ر عنيه من كل حدب وصوب منل 

رنهو يتكانرون حيناً بعد حين ورن ... كبلب شمت رائحة جيفة

 .وها كانت اومعركة صؽيرة ال شؤن

مرت ... وت  رحدى يديه عنى اوجدار وسار وهو يعرج

أحس بفتور في ... هنيهة فتفاعو اوو جرحه ونزفت اودماش بؽزارة

وعنى . ؼشت عينيه سحابة سوداش... تراخى جسده... أعتاش

... هلا اومنوال وو يكن ويبنػ مؤمناً وألوصي عنيه اوصب  ال محاوة

واونجوش روى بيت ... معارؾوو يكن في اوحي بيوت أصدعاش أو 

كان موعفه كموعؾ أمر ش ... اوؽرباش ؼير من صي وؼير ممكن

... وجد نفسه فجؤة في ختو بحر متبل و دون مؽيم أو منصل

كانت باوصرب منه ساحة خاوية عنيها خرائب وآنار بيوت متهدمة 

فؤوى رويها، ونزع اومنديل عن رأسه وتمد به ركبته اونازفة 

 .مدد عنى األر  وظل عنى هله اوحالوفي ركن مظنو ت

وعد ... كان رجال اوبوويس ي وعون اوحي من كل أ رافه

استيصظ جمي  اوسكان في هلا اوحي عنى صوت علائؾ اوبنادق 

فاعتربوا من اونوافل ... وخب  أعداو اوبوويس ودبيب حركتهو

... يراعبون اوشارع من خنؾ اوستائر دون أن يوعدوا مصابيحهو

وصي رجل :"خبلل أحاديم اوبوويس أن معركة شبت وأدركوا من

من اوبوويس حتفه والل أحد اومتمردين باوفرار بعد ما أصيب 

 ".ب نق نار 

 :نادى رجل من اوبوويس اوتاب  وعال وه

البد أن اإلرهابي ... هله هي آنار اودماش... سيد  اوتاب -

 ...موجود هنا
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 :صري اوتاب  في عناصر اوبوويس وعال

اعبتوا عنيه ... نريده حياً ... اوحصار حول اوساحةشددوا "-

 ...وال تصتنوه ما است عتو روى لوك سبيبلً 

وهدر صداها في " زيرفان"دّوت كنمات اوتاب  في ألن 

اآلن هان اوموت وأصبح ... رنهو يريدون اإلمساك به حياً . رأسه

اوموت خير من "وفي اوحال توصل روى عراره اوحاسو . رخيصاً 

 ".هله اوحال

استل مسدسه من اوحزاو اومشدود روى خاصرته وصوبه روى 

من أجنك ....أيتها اوصتية اومصدسة: "صدؼه وعال يناجي نفسه

عسى أن أكون في عافنة اوشهداش ... ومن أجنك أموت.. أحيا

 ".األبرار

وحاوما شدَّ رصبعه عنى اوزناد سص  رأسه روى اوجهة اويسرى 

 .عنيها وصار جزشاً منها وهمد همود تنك األر  اوتي يت ج 

في تنك اونحظة صعدت اوزؼاريد من أحد اوبيوت اوصريبة 

 .مبشرة بصدوو مووود جديد
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 تبًا لِك يا دجلت
في عشية يوو من أواخر اوشهر األخير من اوخريؾ، كانت 

اوسماش تم ر بؽزارة وينسكب اوماش وكؤنه ينبنق من أفواه 

حين وآخر وتتيش  اوصرب، وكانت اوبروق تنم  وتوم  بين

األرجاش وتحيل اونيل روى ما يشبه اونهار عنيبلً نو تخمد وتتبلشى، 

ومن بعد لوك يزداد تدفق األم ار فيخيل روى اومرش أن اوسحب 

 .عد عادت وتصدعت فساوت اومياه بهله اوؽزارة

تتناول ا ماراً وترع  هنا وهناك، " زين"كانت اوعجوز 

 :وعوكنما دّوى صوت اورعد عاوت بخش

اونهو رني أسؤوك اورحمة واون ؾ باإلنسان، كما أسؤوك أن -

تشمل بها حتى اولئاب في لرى اوجبال فهي أيتاً مخنوعات 

 .بائسة تستحق اوشفصة

يتكئ عنى وسادة بجانب حفيدته " حسو"وكان اوعجوز 

وعد أوصى ساعاً عنى ساق ووت  لراعيه عنى صدره " نرمين"

، وكانت "ممي آالن"بؤؼنية  وأرخي عبعته عنى عينيه ويتمتو

تردد من بعده بصوت خافت كنمات األؼنية بين " زين"اوعجوز 

 :حين وآخر وتتؤوه وتصول

أيها اوفنك اودوار كو واريت عيونا حوراش تحت اونرى، -

عد انكبت عنى مهد وويدها اول  وو " روزين"وكانت أوكنة 
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ة يفعو يتجاوز من اوعمر نبلنة أشهر تفك أرب ته وتناؼيه هادئ

صدرها فيً  من اوسعادة، وكانت مسرورة كل اوسرور بما 

وصد . تفعل فنو كانت وها أجنحة محنصت في اوفتاش فرحاً وابتهاجاً 

أنصلها مصدو هلا اووويد اوصؽير من أْوِسنِة اوجارات وكنماتهن 

اوجارحة ووشاياتهن، رل وو يكن ينصتي يوو واحد دون 

 :حتورهن روى حماتها عائبلت

ها هي كنتك عد أجدبت وعصمت وها هي " زين"ا اوجدة أيته-

دون أن تنجب " نرمين"أربعة أعواو تنصرو عنى ميبلد ابنتها 

فنمالا ال ... رن ابنك واوحمد هلل كؤمير من األمراش... ووداً 

تزوجينه من فتاة لات حسب ونسب، وفي ؼتون أعواو عنينة 

 :متؤومةفكانت اوعجوز تصول متحسرة . سيعج بيتك باأل فال

 أيخّيل رويكن أنني ال أرؼب في لوك؟... ومالا افعل يا بناتي-

اوست أتمنى أن تزدهر دارنا كؽيرنا من اوناس باأل فال؟ 

ويت هله اوؽمة تنجني عنا وويت هلا اوببلش ينصش  ويعود ابننا روى 

 ..اوبيت ورل لاك سنتدبر األمر وسنصن  ما يجب أن نصن 

نسيت أحاديم اوجارات وأعاوينهن عد " روزين"كانت أوكنة 

 ا اونوو وتجعل وياويها ممنة متجرة، ووو ـاوتي تإرعها وتحرمه

 .يعد يشؽل خا رها سوى هلا اورتي  اومدرج في اونفائؾ
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فعنى اورؼو من بنوؼها خمسة أعواو من اوعمر " نرمين"أما 

 .فهي ما تزال في كنؾ جدها وجدتها ال تكاد تفارعهما

ودون توع  وعنى حين ؼرة عُرع اوباب في تنك اونينة 

عن االسترسال " حسو"وسمعت  رعات عنيفة، فكّؾ اوعجوز 

 :في أؼنيته واستوى جاوساً وعال

من هلا اول  تل  ريصه في .. عسى أن يكون األمر خيراً -

منل هلا او صس اول  تخشى فيه اودببة مؽادرة أْوِجرتها 

نو . ي وافتحي اوبابيا ابنتي هيا انهت" روزين"يا ... وجحورها

أويس او ارق من : "عال بينه وبين نفسه متوجساً حلراً 

 ".اوجندرمة؟ أووئك االندال

منل نبلنة أعواو وحتى اآلن وو يدعهو اوجندرمة وشؤنهو ووو 

يؤووا جهداً في تكدير عيشهو وتنؽي  أيامهو، وصد دأبوا عنى 

 :اوحتور روى اوصرية عائنين

فصد نت ر روى روصاش .. ينا ابنكاحتر رو"...حسو كورو"يا -

يجيب " حسو"فكان اوعجوز .  اوصب  عنيك وأخلناك بجريرته

 :عائبلً 

 أنني ال اعرؾ عنه شيئاً وال أدر  رن كان.. و وكوـأعس -

 .في األحياش أو في األموات
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وكن عسمه وو يكن يجديه فتيبلً، فكانوا يخرجونه من اودار 

د أفانين من اوترب ويلهبون به، ويحتجزونه أياماً، وبع

واوتعليب واإلهانة وبعد أن يصسروه عنى دف  مبنػ من اومال 

روصاش اوصب  عنى " اوجندرمة"ي نصون سراحه، ولات مرة حاول 

فاص حبوها روى اوخارج وأرؼموها عنى امت اش " روزين"

اوسيارة، َبْيد أن نساش اوصرية تؤوبن عنى اوجندرمة وارتمين أمامها 

وشنت بعتهو ؼارة عنيهو ورشصنهو  واعترتن سبينها،

اوى " روزين"سارت . باوحجارة حتى أ نصوا سراحها صاؼرين

.. اوباب يجتاحها اولعر ويمؤل نفسها اورعب وفتحته بيد مرتجفة

وما ان فتحته حتى اعتحو اودار نبلنة أشخا  كاومردة وعد ابتنت 

نيابهو وؼسنت األم ار اوها نة أجسادهو من عمة رإوسهو روى 

كان أحدهو رجبلً نصفاً، وكان االننان اآلخران . خم  أعدامهوأ

" جكو"يافعين في شري اوشباب، ووو يكن اورجل اونصؾ سوى 

 :عال متهنل اومحيا  نق األسارير

 ..عمتو مساشً -

منتحبة باكية من سعادتها اوتي " زين"فتجت اوعجوز 

 :هب ت عنيها برإية ابنها اول   ال ؼيابه وهي تصول

.. فداش أنا وتيوفي. جئتو عنى اورحب واوسعة.. كوأهبل ب-

 .فداش وصناديد  وأب اوي
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وأخيرا وجهت .. نو نهتت اوعجوز وعبنتهو واحداً بعد آخر

 ":جكو"حدينها ونشابين اومرافصين ووودها 

".. جكو"ال فرق بينكما وبين وود  .. مرحباً بكما يا وود ّ -

 .ةانتو جميعاً سواسي. رنكما بمنابة وود  هلا

 :عائنة" جكو"بساق " نرمين"تشبنت 

 مالا جنبت وي هله اومرة؟.. أبتاه-

 :وتمها روى صدره وونمها وعال" جكو"حمنها 

دعيني أعبل يد جدك .. وصد جنبت البنتي اوؽاوية أشياش كنيرة-

 ..نو.. أوالً 

بعد مراسو اونصاش وتبادل كنمات اوترحيب، خن  اونبلنة نيابهو 

ورجعت وبين يديها شيش من اوح ب " روزين"اومبتنة ولهبت 

فمؤلت اومدفؤة من هلا اوح ب وأوعدت اونار في اومدفؤة، وفي 

دعائق معدودات انتشرت اونار في اووعود وتؤججت نو شرعت 

تصني بيتاً وعشاش اوتيوؾ عنى هله اونار وبعدما ا مؤنوا في 

" حسو"وفافة تبػ وعدو وفافة روى اوعجوز " جكو"مجاوسهو، أشعل 

 :الوع

وال بد من اوتعريؾ .. وعنكو ال تعرفون رفيصّي هلين.. أبتاه-

 .بهما
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 :نو أومؤ بيده روى ناحية اويسار وعال

وعد تنصى اودرس في اومعاهد " شيار"هنا اورفيق يدعى -

وكان فيما متى موظفاً في " جوان"اوعنمية وهلا اورفيق هو 

همة أحد اومصان  عبل زمن االت هاد واوتعسؾ وعد كنا في م

 .في اوعراق وها نحن عادمون من هناك

 :حبات اوسبحة بين كفيه وعال بوعار" حسو"عرك اوعجوز 

 .عنى اورحب واوسعة يا أوالد -

عد بس ت رجنيها تهز مهد اووويد " زين"كانت اوعجوز 

واوتيفين اومرافصين " جكو"ووكي تجلب انتباه . وتهدهده بؤناة

 :تدخنت في اوحديم عائنة

عسى أن .. حال تركتو أووئك اولين ؼادرتموهوعنى أّ  -

باومهد نسي أن يجيب " جكو"؟ وحين اوتفت عينا ...يكونوا بخير

عاوت وه عبل أن " روزين"وتلكر ان " زين"عن سإال اوعجوز 

وها هي اوعجوز " أنني حامل وسوؾ يكون ونا وود: "يؽادر اودار

 :تهز اوسرير فنو يتماوك نفسه وسؤل" زين"

 أويس هلا اوسرير خاوياً؟... ناشتك هللا... أماه-

 :فصاوت اوعجوز برعة يشوبها اوخيبلش
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وكيؾ أهز سريراً خاوياً؟ في اوسرير  فل ... آه يا وود -

 .كاوحمل حفظه اومووى ورعاه

مووعاً باأل فال شؽوفاً بهو وما ان ومح او فل " شيار"كان 

نيبلً نو حتى كّر عنى اوسرير وانتزعه و فق يصلفه روى األعنى ع

وفعل لوك مراراً ووما كان او فل حديم عهٍد باونوو ... يتنصفه

وآنار اونعاس ما تزال ترنق في مصنتيه فصد بدا عابساً مكفهر 

و راً من مداعبة او فل " شيار"يتنمظ، ووما عتى .. اووجه

 :خا ب واوده متفكهاً 

ابنك هلا يعبس في اووجوه ويص ب منل .. يا أخي".. جكو"-

هدد اآلخرين ويتوعدهو ومتى ترعرع وشب عن او وق اآلن وي

فنن تست ي  ررؼامه عنى اومكوم في اوبيت ومبلزمة اودار ورن 

نو اوتفت روى اوعجوز . ونصته باألمراس، فتتاحك اوحاترون

 :وعال" زين"

 :حصاً ما اسمه؟ أ  اسو أ نصتو عنيه؟ فردت اوعجوز... آه-

بعد وكنا عد نلرنا، وآوينا  وهللا يا وود  ما أ نصنا عنيه اسماً  -

وها عد حتر ... عنى أنفسنا أن ال ن نق عنيه روى حين أوبة أبيه

 .أبوه فنكو أن ت نصوا عنيه من األسماش ما تشاإون

 :نظرات حووه في حيرة واستحياش وعال" جكو"أوصى 
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 .وتسميته باالسو اول  يراه مناسباً " شيار"أنني أفّو  أخي -

" كاوا"بتسمية فتى عزيز فاعترح اسو  مادمت مكنفاً .. حسناً -

 .مؽرماً بهلا االسو -كنت منل اوصؽر -ألنني

عد أعدت او عاو فؤحترته ووتعته أمامهو " روزين"كانت 

" روزين"نظرة ورنا رويها وابتسو وبادوته " جكو"فاختنس 

االبتسامة ووكي تخفى ابتسامتها عن اوحاترين ؼ ت فمها 

 .بنفاعها

واألسئنة تتدفق ... اوهزي  األخير من اونيلامتد اوسهر حتى 

ورفيصيه عن اوسجون واوزنزانات وعن اوتعليب " جكو"عنى 

وات هاد اوصرويين واستبلبهو وانتهاك حرماتهو وعن اومجاعات 

واوتجوي  اوصسر ، وعصؾ منازل األبرياش اووادعين اوصريبة من 

في اوشرح  فكان اونبلنة يتعاعبون ويتناوبون... اومنا ق اوحدودية

واوتفسير، موتحين ما آنبهو من األمور بكل اودعائق 

 .واوتفاصيل

 :وتصول" روزين"تهمس وـ" زين"كانت اوعجوز  

 رة ـياش كنيـرفون أشـرنهو يع .. إالش اوفتيانـانك ترين ه-
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وكؤن .. وهو حكمة اوكبار وتجاربهو. وكؤنهو  اعنون في اوسن

و عن كل ما ي رأ عنى اوعاوو في هلا اوعاوو أناساً ُكنفوا بنببلؼه

 . من أحدام

كدأبها في اوصباح اوباكر وأعدت " زين"استيصظت اوعجوز 

وهو  عاماً فنما ناووا  عس هو من األكل تصهصروا روى أماكنهو 

 :وعال" حسو"روى اوعجوز " جكو"حيم كانوا يحبسون، وتوجه 

خارج عنى اوصانون في نظر  -كما تعنمون -أنني.. أبتاه-

" اوجندرمة"و اوفاشي، ووهلا اوسبب ال يمر يوو دون عدوو اونظا

روى اوصرية وريلاش اوصرويين واالعتداش عنيهو ال يفرعون بين 

صؽير وكبير، وما داو معي بع  اورفاق فنني راؼب في 

.. واو فنين روى حيم نحن لاهبون رويه" روزين"اص حاب 

عناش أووئك هناك عد نجد ظروفاً موائمة يرتاح فيها او فبلن من 

وجورهو وهناك سيجدان او مؤنينة " اوجندرمة"اوعتاة من 

 :واألمان، ومتى جاإوا رويكو وسؤووكو عني أجبتو

وصد حتر روينا ولهب بؤفراد أسرته اوى حيم ال ندر ، -

وسوؾ أزوركو كل نبلنة أشهر، فننا مهاو هنا في هله األنحاش 

 .وون أدعكو وشؤنكو وون أتخنى عنكو

و " زين"نظرة روى اوعجوز " حسو"وز اختنس اوعج

 ". افعنوا ما بدا وكو: "ف ؤ ؤتا رأسيهما وكؤنهما يصوالن" روزين"
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 :نو استكان اوى اوصمت عنيبلً وأتاؾ

وال .. زوجتك و فبلك.. رنهو أفراد أسرتك.. حسناً يا بني-

الهب بهو روى حيم تشاش وتريد .. نظنك تبؽي وهو سوى اوخير

أوو . ا فنن يهدأ وهو بال وون تستصر أحواوهووما داموا مصيمين هن

اوسفنة أن " اوجندرمة"يبنؽك اوخبر؟ في اوعاو اومنصرو حاول 

فنن حاوووا لوك مرة أخرى ولهبوا . اومسكينة" روزين"يلهبوا بـ

 . بها فمالا نحن فاعنون؟ وهل في اويد حينة؟

ؼتباً وأوصى نظرة نارية عنى " جكو"احمرت حدعتا 

ناً عميصاً من وفافته نو سحصها في عاع اومنفتة األر  وسحب نف

عاوت . وهيمن صمت مري  عنى اوجمي  هنيهة من اووعت

 ":زين"اوعجوز 

 .وعتاً  ويبلً يا وود  -هله اومرة –آمل أن تمتوا معنا -

سنؽادر متى حل اومساش فنن اوشصة بعيدة .. ال يا أماه.. ال-

 .واورفاق ينتظرون أوبتنا

 :تنشج وتبكي بصوت خفي  وتصول" زين"كانت اوعجوز 

 .يا اوهي مالا فعننا حتى تنوَّ بنا هله اورزايا-

 :وعاوت" روزين"استدارت اوى 
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وتؤهبي ونرحيل، فهلا هو .. انهتي يا ابنتي واعد  اوعدة-

 .عدرنا اومحتوو

خيو اوظبلو عنى األر ، وكانت األم ار عد كفت عن 

اوجبال واووديان واوؽابات، االنهمار وهبت رياح باردة، تهدر في 

تحمل معها األوراق اوتي تصتنعها من األشجار وتحمل اوصش 

واألؼصان اومتكسرة واوحشائش اومتنانرة هنا وهناك وتمتي 

 .بها اوى اووديان اوسحيصة اوؽور

كان اومرش يشعر رل تبلمس هله اورياح اوباردة وجهه ويديه 

ماش ستكون صافية وكؤن سو اً من اونار يصفعه، ويدرك أن اوس

 .األديو بعد ه ول تنك األم ار اوؽزيرة في اونينة اوبارحة

من هلا اوبيت " روزين"وخرجت .. تؤهب اوجمي  ونرحيل

اول  أمتت فيه ستة أعواو بكل مسراتها وأتراحها، وويس معها 

من متاع اودنيا سوى صرة تحمل فيها نيابها ونياب  فنيها وفي 

ووئن كانت وديها أموال .. األمتعة سواهااوحصيصة وو يكن وديها من 

أو أمتعة أخرى فهل كانت تست ي  حمنها في هلا او ريق 

 .او ويل اول  يعيا فيه اومرش بحمل جسمه

وو " زين"جرت مراسو اووداع واوتودي ، ووكن اوعجوز 

 . يرون فصد عبنتهو واحداً واحداً وكررت لوك مراراً ـتدعهو يس

 :بلراعيها وهي تصولواحتتنتهو و وعت أعناعهو 
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وكيؾ است ي  اوعيش في هلا .. وصد عوتتو أركاني... آه-

وكيؾ سيهدأ " نرمين"و " كاوا"اومنزل اومصفر اول  خوى من 

 .؟..وي بال

 :رفعت يديها روى اوسماش داعية متترعة

هل . اونهو انتصو من أووئك اولين كانوا سبب هله اومؤساة-

مالا ... اونهو سن  عنيهو األوبئة أ  لنب ارتكبنا؟.. اعترفنا رنما؟

فعننا حتى تنصب عنى رإوسنا اوويبلت وتحل اورزايا 

 .واومصائب في ساحنا؟

اوتي كانت " نرمين"كان اوجمي  صامتين هادئين سوى 

 :وتصول وها" زين"تتشبم برداش اوعجوز 

هكلا عال ... ومالا تبكين؟ سنعود بعد سنة... جدتي.. جدتي-

 .أبي

جوز واحتتنتها وأوصصتها بصدرها وعبنت فتناووتها اوع

 :وجنتيها وعاوت

ويتني أكّحل عيني بمرآك مرة أخرى .. يا أبنتي اوؽاوية.. آه-

 .وألمت من بعد لوك

كانت اوعبرات تنهمر من مصنتيها وتنساب عنى خديها 

 .اومنتفختين نو تنحدر وتتساع  عنى األر 
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متاً، فكان يتكئ عنى باب اوردهة صا" حسو"أما اوعجوز 

واوتيوؾ بنظرات بائسة خاوية من " زين"ويرمق اوعجوز 

 .األمل وعد حار في أمره ال يدر  مالا يصول ومالا عنيه أن يفعل

نفسها من " زين"حين ؼادروا اومنزل وو تتماوك اوعجوز 

 :عائنة" روزين"اوخروج في أعصابهو وتهتؾ في 

واهتمي به " كاوا"احرصي عنى " روزين"يا ابنتي -

  به اوعناية، ووئن أصابه مكروه فنن يكون وحياتك معنى وشدد

 .آنلاك ومن اوخير وك أن تنصي بنفسك من حاوق اوى اوهاوية

يا ... اوحبيب" كاوا"ره يا : نو أتافت في صوت خفي 

سيروا وهللا يرعاكو .. بؤبي أنت... األنير اوى عنبي.. حمل جدته

 .ويحميكو. وينصركو

بين اوؽابات ... ما يزاوون سائرينهلا هو اويوو اوناوم وهو 

.. واألدؼال حيناً و وراً في اووديان وبين شعاب اوجبال اوتيصة

ومراكز اومراعبة ومراصد " اوجندرمة"وتارة باوصرب من مخافر 

... وأحيانا أخرى في أعماق اووهاد اوسحيصة اوؽور... اوحدود

كانوا بين حين وآخر يستجمون ويستريحون من وعناش اوسفر 

عناش اوسير اودإوب في كهؾ مظنو بارد أو في بيت بع  و

 .ويعرفهو معرفة جيدة" جكو"األصدعاش اولين ينق بهو 
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دائمة اوصنق واالت راب، مشوشة اولهن، " روزين"كانت 

روى أين نحن ماتون؟ : "مشتتة اوفكر تسؤل بينها وبين نفسها

ن وكيؾ تكون هله اوببلد اوتي نصصدها ونتوجه رويها، وهل يكو

سكانها عنى شاكنتنا؟ ووكن أّيان وي أن ي مئن وي بال في ببلد 

منل هله األسئنة كانت تعشش " االؼتراب دون أويؾ أو أنيس؟

ووكنها . في رأسها وتزدحو حتى تصبح معتنة وال تجد جواباً 

وأ  :" في نهاية اوم اؾ كانت تهّون األمر وتعّز  نفسها عائنة

فيني انساً وسعادة عربي من شؤن وي باوصديصات واوخنيبلت، يك

يكفيني كوي صؽير يؤوينا وكسرة "... نرمين"و " كاوا" فني 

رن تكن اوصحة موفورة واوبال خاوياً فبل ... خبز نصيو بها أْودنا

 ".حاجة بي اوى مال اودنيا ومتاعها

" روزين"في تنك األياو اونبلنة من اوسير اودإوب، كان لهن 

 .مشؽوالً بمنل هله اوتؤمبلت

في ظهيرة اويوو اوناوم وهو الئلون بركن صخرة في اوجبل 

ويناووا عس اً من اوراحة، انصشعت اوؽيوو اوداكنة وتكشفت عن 

عر  اوشمس اوتي أرسنت أشعتها اولهبية عنى اوكون وبنت 

اودؾ في أوصاوهو فانسنت تيارات من اووسن اوى عيونهو ودب 

 .اوفتور في أجسادهو

هنا وهناك يجمعون " جوان"و " شيار"و " جكو"تفرق 

فصد أوت اوى صخرة " روزين"أما . اوح ب ويحتسوا شاياً ساخناً 
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. عريبة اتصاش األنساو اوباردة، معرتة جسدها وحرارة اوشمس

ووما كان اوصؽيران عد ناوهما اوتعب واإلرهاق أكنر مما نال 

" نرمين"وماماً فصد دنرت ابنتها " روزين"اوكبار ووكي تناو 

نو ". كاوا"وأرخت عنيبلً أرب ة اورتي  " جكو"ها بمع ؾ زوج

دست رأسه في صدرها وأوصمته حنمة نديها فتناول اوند  بنهو 

وشراهة كلئب  ال جوعه ورنت اوى اووجه او فووي اوبر ش 

يا وود  ... آه: "بود ورشفاق ومسدت بيدها رأسه وهي تهمس

صفحتي وصد جعنت ... يا موئني ومبلل ... يا كل أمني.. اوؽاوي

بيتاش ناصعة ودى اوجارات وؼيرهن وأنصلتني من أعاوينهن 

 .".وووالك وكانت حياتي كنها علاباً وآالما.. ودسائسهن

وتحت و ؤة ومسات األشعة اودافئة تسنل اونعاس اوى أجفانها 

فؤسندت ظهرها اوى اوصخرة واستسنمت وسن ان اونوو ونامت 

 .  عنى صدرهانوماً عميصاً وابنتها فوق ركبتيها واورتي

اومباني شاهصة سامصة تنا ح ... مدينة واسعة شاسعة"

اوشوارع مكتظة باوسابنة اوؽادين واورائحين مزدحمة .. اوسحاب

... باآلويات واوسيارات ووسائ  اونصل وحافبلت اومسافرين

تتحرك في هدير ودّ  وزعيق، تتزاحو كما تتزاحو جماعات 

باً وما سص  منه شيش عنى اونمل في بيوتها، فنو أنك أوصيت ترا

رنها تصيو في هله اومدينة اوعجيبة، وعد . األر  وكنرة اومارين

 .واوتحق االننان باومدرسة" نرمين"وكبرت " كاوا"كبر 
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أوبستهما ... نهتت في اوصباح اوباكر، واعدت وهما اوف ور

 .نيابهما اونظيفة اوتي أخرجتها من خزانة اومبلبس

كتبهما وأعبلمهما وخرجا من حمل اوصؽيران دفاترهما و

اوبيت وعد تشابكت يداهما حتى بعد خروجها من اوباب 

هي .. اوخارجي، نو وّوحا بيديهما ألمهما وهما ينبان ويصفزان

أيتاً وّوحت وهما بنحدى يديها بينما هي واعفة ودى اوباب 

 :تراعبهما وعاوت

ت كان. الهبا بسبلو... افد  تنميل ّ .. افد  وودّ  اوعزيزين-

يداهما ما تزاالن متشابكتين وهما يجتازان اوشارع ونعبور اوى 

اوجهة األخرى مسرعين، وفي منتصؾ اوشارع داهمتهما حافنة 

،  رحت كبلً "نرمين"و " كاوا"من حافبلت اوبندية، وعلفت 

 .وسص ا جنتين هامدتين. منهما عنى أحد جانبي او ريق

ورة ما حل بووديها صرخت ملع" روزين"ووما أبصرت 

 ..".وامصيبتاه.. وودا ... واوينتاه... واوينتاه: "بكل عوتها

وكن ... بح صوتها. صرخت حتى جؾ حنصها ونشؾ ريصها

وأخيراً استفاعت . صوتها وو يبنػ مسمعاً، ووو يهب أحد ونجدتها

. من هلا اوحنو اومرعب وهي ما تزال تصري فتنمست ووديها

و يكن رال مجرد حنو نصيل رن ما حدم و.. آه.. كان االننان نائمين

وو يكن ما رأته حصيصة .. تنهدت بعنؾ... مجرد كابوس... مخيؾ
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كان عنبها يخفق ويت رب، وفي . وصد كان وهماً من األوهاو

 .سرها تعولت من ربنيس ومن هلا اوحنو اومزعج

 :يصؾ عباوتها وفي حتنه بع  اوح ب وسؤوها" جكو"كان 

 مالا دهاك؟ ومالا أنت خائفة؟-

 .وصد كنت احنو وحسب.. ال شيش اوبتة.. شيش ال-

 .أيتاً " جوان"و " شيار"نو وصل 

تعاون اوجمي  عنى  بض او عاو نو تناوووه واحتسوا شاياً 

 .ساخناً 

عصؾ اورعد، وتكانفت اوؽيوو ... اووعت هو عبيل اومساش

كانت عشعريرة من اوبرد تنتاب جسو ... وتنبدت في ناحية اوشمال

 .ه يعاني اوبرداشاومرش فيشعر وكؤن

او فنين نيابهما اوتي جففتها تحت أشعة " روزين"أوبست 

 س وبدا او فبلن متؽتنين لابنين كوردتين ع فتا عنـمـاوش

 .أفنانها

وهي تدنر او فل بنفائفه ارتعاش فكيه " روزين"وفت نظر 

مالا تبؽون مني؟ مرت نبلنة :" وتجهو عسمات وجهه وكؤنه يصول

في هلا اوزمهرير بين اوجبال واووهاد أياو وانتو تجرونني 
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أويس من .. انني اآلن في شهر  اوناوم... واوشعاب اووعرة

أن أتناول حنيباً ساخناً حتى اوشب  من  -عنى ؼرار أترابي-حصي

 .ند  أمي وأناو عنى صدرها وهي تناؼيني في بيت دفيش

فنو تكن تكؾ عن اوتلمر واوشكوى وهي تدأب " نرمين"أما 

رني جائعة .. تعبة.. انني مرهصة.. أماه أني مصرورة" :عنى اوصول

روى أْين نحن لاهبون؟ أين تص  ... أماه... أشعر باونعاس... يا أماه

 .".اومدينة اوتي نزم  اورحيل رويها؟

وفي اوحصيصة، هي أيتاً وو تكن تعرؾ روى أين يتجهون أو 

 ":جكو"روى أية ناحية يلهبون، فنو تتماوك نفسها وسؤوت زوجها 

فها عد . روى أين نتوجه يا رجل واوى أين نحن لاهبون-

أوو ... متت نبلنة أياو وناونا من اوتعب واونصب اوشيش اوكنير

ينته اوسفر؟ متى سنبنػ اوؽاية اوتي نسعي رويها؟ أين هو اومكان 

 .اول  نصصده؟

يدها ولهب بها روى لروة اوصخرة ووت  " جكو"تناول 

 :وّوح بيده األخرى مشيراً وعالرحدى يديه عنى كتفها و

 .أترين تنك اومدينة اورابتة في لوك اوواد -

وعنها تعادل عشرة أمنال من عريتنا ... رنها كبيرة جداً .. أجل-

 .أويس كلوك؟
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ال ريب انك ":..." جزيرة بوتان"رنها .. رنها مدينة كبيرة-

وصد ".. ممي آالن"كان يرو  ونا عصة " حسو"تلكرين أن اوجد 

في هله اومدينة تريحا اوعاشصين .. أحدانها في هله اومدينة جرت

 ".مو و زين"اوشهيدين 

 .كو أتمنى أن نزورهما-

رنها شبيهة ... ما أوس  اوسهول في هله اومن صة.. انظر -

اوناس يعمنون في هله األنحاش ... بسهول ماردين اوواسعة

وهل  كؤسراب اونحل وتحصيل عوتهو وادخار زادهو ألياو اوشتاش،

 .تشاهدين تنك اومباني اوصؽيرة؟

 .رني أراها... أجل-

، عد أحا ت بنهر دجنة "اوجندرمة"رنها دور مخافر -

رن .. وحراسة اوحدود وفي او رؾ اآلخر توجد مخافر عراعية

في هله اونينة سنمر بتنك ... نهر دجنة يمنل حدود اودول اونبلم

نعبور اوى اومخافر وسوؾ نجتاز اونهر واوحدود اومص نعة و

 .اوسورية"... اوجزيرة"

وصد فررنا من ... وكيؾ سنعبر اونهر ومعنا هلان او فبلن؟-

 فهل جئنا وننصي بؤنفسنا بين أيديهو؟" اوجندرمة"نار 

 .أننا مكرهون وويس ونا حينة أخرى -ومالا سنفعل؟ -
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كان اوم ر ينهمر رلالاً ووو يكن بوس  اومرش أن يفتح عينيه 

كانت ع رات اوم ر اوصؽيرة تنساب فوق .. .بسبب هلا اوه ول

 .اونياب وتتؽنؽل اوى األجساد، فبل تترك رععة دون ابتبلل

مرت نبلنون دعيصة وهو يسيرون بحلاش تفة دجنة م رعي 

وبعد فترة أخرى .. اورإوس مصوسي اوظهور بخ وات حنينة

اوى " جوان"و " شيار"و " جكو"وصنوا اوى سفح رابية فؤسرع 

أخرجوا أرب  ر ارات من اوم ا ، .. هو عنى األر روصاش رنصاو

 .ونفخوا فيها اوهواش وحين امتؤلت هواش رب وا كل ر ار باآلخر

اوصرفصاش عريبة منهو ووكي -تجنس عن كنب" روزين"كانت 

بمع ؾ " نرمين"تحمي اوصؽيرين من وسعات اوبرد فصد دنرت 

بصدرها، وشرعت تنتظر رويهما " كاوا"، وأوصصت "جكو"

عال . ات مرتعبة ال تن و  عنى مؽزى، خاوية من كل معنىنظر

 :مشجعاً " جكو"وها 

 فمتى عبرنا هلا اونهر وو تبق أمامنا أية متاعب .. بلً ـمه-

وما عنيك سوى اوعناية باوصؽيرين ... فعنى رسنك.. أخرى

واالهتماو بهما واحلر  أن يبكيا فنن اومخافر تحي  من كل 

 .أحواونا ووو نؤمن عنى حياتناجانب، ومتى شعروا بنا ساشت 

ألن األم ار اومنهمرة تليب .. كان نهر دجنة يفور ويؽني

اوننوج اومتراكمة فوق اوجبال فتجرؾ اوتربة وكل ما تصادفه في 
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وتتبل و ...  ريصها وتنصب في اونهر فيزداد ماش اونهر ويفي 

األمواج وترتف  م  هبوب اورياح اوعاتية وتص دو بحافات اونهر 

ت و بتفافه فتنحس األوراق وتنعق اوصش واوحشائش وتعود وتر

 .بها اوى اونهر بهدوش

... صعد اوجمي  اوى اوفنك اومصنوع من اإل ارات اوم ا ية

عد امسكا بص عة خشبية وتكون " جوان"و " شيار"كان كل من . 

بمنابة مجداؾ وشرعا يجدفان بهما ويخوتان في اومياه اوعكرة 

 .ن بنوغ اوتفة األخرىبكل عزو وعوة، يتعجبل

في حتنه وتشبم بها بكامل " نرمين"عد وت  " جكو"كان 

" كاوا"عد ؼ ت " روزين"عوته وعد جنس اوصرفصاش، وكانت 

بب انية ووفتها حووه بنحكاو وكؤنها تخشى أن يتخ فه اوخا فون 

من يديها، ولوك كنت تراها تشد اووويد اوى صدرها بكنتا يديها 

 .عنبها اوى حنجرتها رهبة ورعباً وفزعاً وعد صعد . وهي جاوسة

بدا اونهر من تحتهو وكؤنه نعبان هائل هائج يتحين اوفرصة 

وينهشهو، وأتواش اومخافر اومحي ة بهو من اوجهات األرب  بدت 

 .كعيون اوتباع اوخبينة تترب  بهو

كان اوجمي  ساكنين صامتين، ال ... وو تصدر من أحدهو نؤمة

و " شيار"ين اونلين يدف  بهما ُيسم  سوى صوت اومجداف

 ".اوفنك"مياه اونهر ويمخر " جوان"
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هبت عاصفة .. وصنوا اوى اونج اومتبل و في وس  اونهر

" شيار"أدرك .. هوجاش فازدادت األمواج عنفاً ووحشية وارتفاعاً 

أن اوزوبعة عاتية وستصهرهما وتؽنبهما عنى أمرهما " جوان"و 

بيد أن اوزوبعة اشتدت ... فجدفا بمزيد من اوبؤس واوعنفوان

 ... وازدادت تراوة كنما مّرت اودعائق

كانت أمواج اونهر تتبل و وتتصادو وكؤن بينها ترًة أْو 

اوم ا ي " او وؾ"تن خت نياب أووئك اوصابعين عنى ... ِعداشً 

وتؤرجح او وؾ صاعداً .. بمياه اونهر اومنونة باألوحال واو مي

كان يعنو .. ي ال تدوو عنى حالهاب اً م  حركة مياه اونهر اوت

 .ويهب  ويعود أخيرا اوى سيرته األووى

بنحدى يديها بنحكاو، " جكو"تمسك كتؾ " روزين"كانت 

اوى صدرها ومن شدة ما يختنج في " كاوا"وباويد األخرى تشد 

صدرها من رعب حبست نفسها عنى او وؾ نصؾ جاوسة او 

اب مسعورة رنها أشبه بلئ:" نصؾ مستنصية تراعب األمواج

 ".تارية منها بؤ  شيش آخر تهاجو او وؾ من اوجهات اوست

في ختو لوك اونهر اوواس  اوعري ، اومتبل و األمواج، 

وو تكن .. كان يخّيل رويهو أن عزرائيل عادو رويهو وصب  أرواحهو

آه وو َسنِو األ فال :"تفكر في نفسها أو تباوي بحياتها" روزين"

 ".وويكن من أمر  ما يكون
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ووو يكن وهو من مسعؾ أو .. وكن األمواج وو ترأؾ بهو

.. وتحسب أن اوسعد عد تنكر وهو بل تحول روى عدو ودود.. مؽيم

وفي تنك اوحال من اويؤس واوصنو  وانص اع اورجاش أشفصت عنى 

هلا اومآل فتوجهت اوى اونهر وكؤن وننهر ألنا يسم  بها أو عنباً 

مالا تبتؽي منا أيها " :يستجيب ونتوسل، عاوت راجية متترعة

اونهر رن كنت ال تشفق عنينا فارأؾ بنا من أجل هلين 

رننا .. اوصؽيرين اوبريئين، وامنْحنا بع  ع فك واعؾ عنا

رننا وو نظنو أحدا ووو ... ال حول ونا وال عوة.. بائسون يائسون

رننا .. نعتد عنى أحد ووو نسيش اوى أحد ووو نسنب أحدا ماوه

فمالا تريد منا؟ .. صد خنّفنا وراشنا أرتنا وأهننافن... عابرو سبيل

دعنا نلهب و يتنا رأفة ... دعنا نمِ  في  ريصنا.. فدتك نفسي

 ".بهلين او فنين اوبريئين اوبائسين

وبينما كانت تجؤر باودعاش وتبتهل وتتوسل روى اونهر دهمتهو 

بعيداً فكاد أن ينكفئ وكنه ما وبم " او وؾ"موجة عارمة علفت 

وفي هله . ستوى عنى صفحة اومياه واستعاد حاوته األووىأن ا

" جكو"وكن . عنى وجهها فوق اوماش" روزين"اومعمعة انكبت 

أسرع رويها من اوخنؾ وأمسك بردائها، وال هما في االت راب 

حدعت في ... سص  من بين يديها شيش وؼ س في مياه اونهر

تباً :" حدنها عنبها وبؽتةً .. وو تر شيئاً  افياً عنى اوس ح... اومياه

تنمست بيدها ". وصد سص  وويدك في اوماش فمالا تنتظرين؟... وك
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كانت " كاوا"تؽ ت عنى اومبلشة اوتي دنرت بها ... هنا وهناك

 .خاوية...اومبلشة خفيفة

أحست بآالو شديدة في دماؼها وكؤن أوؾ م رعة هوت عنى 

عادرة  وو تعد... أصابها اودوار، وؼشي عنى بصرها... رأسها

وو تكن تريد أن ... . أوشكت عنى االنفجار... عنى اوتنفس

هوى روى أحشاش اونعبان، ف فصت من جديد " كاوا"تصدق بؤن 

تتنمس بيديها ما حووها في لوك اوظبلو اودامس متلرعة بؤمل واٍه 

رن ما كانت ... عبناً كان سعيها "... كاوا"بحناً عن وودها 

كانت ترؼب " كاوا"وصد تاع .. .تحالره عد وع  وانتهى األمر

أيها اوناس :" في اوصراي واوعويل بكل ما وديها من أْيٍد وبؤس

مالا ... أيها اوعاوو... اونجدة أيها اوبشر... أؼينوني... أيها اونصبلن

أية ... صنعت حتى ُيحكو عنّي بهله اوصسوة؟ أية مصيبة حنت بي

... اوحالاوموت خير وي من هله ...  امة وععت عنى أو رأسي

 ".فمالا افعل وأنا اوبائسة اومح مة اونفس واوصنب واوجسد؟

... وكنها وو تست   أن تنتحب وتبكي وتصري كما تشاش

اومكان م وق بمخافر اوجند، فنو فعنت لوك ألحس بوجودهو 

ال ... تاعت بها اودنيا بما رحبت. اوجند وكان مصيرهو اوهبلك

وجهها بين يديها، وهي فخبؤت . تدر  مالا تفعل ومالا تصول

 ...تحترق وتتنظى في صمت
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مرت بها صور حياتها كشري  ... تلكرت كل أيامها

 :تلكرت كنماتها" زين"تلكرت اوعجوز ... سينمائي

وهللا وئن أصابه ". كاوا"اعتني بـ... يا ابنتي... روزين"

مكروه فخير وك أن تنصي بنفسك اوى هاوية، وما معنى حياتك من 

 ".بعده

ووكن مالا وو عرؾ ... وشايات اوجارات وأعاوينهن تلكرت

 ".كاوا"وأ  معنى وحياة ويس فيها .... مالا حدم؟" جكو"
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 لبل بسوغ الممر
كانت اوشمس عد آلنت باألفول، وكن أشعتها كانت ال تزال 

هب  اوؽسق ... بؤووان او يؾتزخرؾ اوسحب اومعنصة في اوسماش 

اوؽيو ما بصي من صفرة رويداً رويداً نو حجبت ع عة من 

وصد كانت عد أدت وظيفتها ولهبت تنير أجزاش أخرى . اوشمس

 .من اوعاوو

أووئك اولين كانوا يعمنون في اومصان  واومعامل واومرافق 

األخرى تركوا أعماوهو وعادوا أدراجهو هادئين روى بيوتهو، 

عد اعددن  عاو اوعشاش ينتظرن عدوو أووئك وكانت ربات اوبيوت 

وكانت اوسباع واووحوش وجمي  . ة في األسرةنين أو اوكسباوعام

او يور تنول بؤوجرتها ووكناتها وأعشاشها، وتستكين روى 

وفي منل هلا اووعت من اويوو يؤزؾ موعد ... اوسبات واونوو

كان ... اوعمل ألووئك اولين يزاووون أعماوهو في اودواو اومسائي

 .اونيل واونهار عد تبادال األدوار

ووئك اومناتنون ففي منل هلا اووعت يكون نشا هو أما أ

كان في اونبلنين من اوعمر، ؼير أنه حين اكتفى . وفيه يتحركون

من تناول  عاو اوعشاش ووت  منعصته جانباً بدا في توش 

كان عد حنق لعنه عبل .. اومصباح اومتوهج وكؤنه في اوعشرين

نتاه اوصنصتان ومص. وشاربه األسود اوكم يؽ ي شفته اوعنيا.. عنيل

تتحركان في محجريهما كجمرتين من نار متصدة تشعان باونصة 
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ووو يكن يبدو عنيه أنه يفكر في .. واال مئنان واالعتداد باونفس

شيش سوى أنه مزم  اوخروج وال يفكر في ؼير لوك ولهنه 

 .منشؽل باولهاب فهو متؤهب ولوك

و أخرج بع  او نصات وحزا.. توجه روى خزانة في اوجدار

نو دس يده بين اوفراش وسحب .. اولخيرة وشده حول خاصرته

وبس ه عنى يديه نو شرع " اوكبلشينكوؾ"من بينها سبلحه 

كان اوسبلح ... يمعن فيه ويتفحصه من كل أ رافه وجوانبه

رنه يحب سبلحه وهو مشؽوؾ به روى حدود .. جديداً، المعاً 

 .يحبه كما يحب أحد أوالده... اوهوس واوعشق

سبلحه، وشد ربا ه، وتنف  باومنديل اومرع  ل  اونون تنكب 

نو تنمس موت  اوصنابل اويدوية في حزامه . األبي  واألحمر

كانت اوصنابل اونبلم معنصة في .. وأ مؤن روى وجودها في مكانها

 ".اوم رية"ووو ينَس راويته .. أمكنتها

سار باتجاه اوباب وارتدى حلاشه اوتخو وشد ربا ه نو 

 .عصده

لا اوحلاش يسير في اونيل بين اوصخور واألشواك تس  به

ساعات متواصنة ولوك وجب أن يكون حلاش متيناً يتحمل 

نه  وانتصب عائماً وعبل أن يؽادر اوبيت . االحتكاك واوتؽ 

كانوا حول اومائدة ويتناوووا .. أوصى نظرة عنى أوالده اوستة وأمهو
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ناك وتعوا  عامهو وحين رأوا واودهو يروح ويؽدو هنا وه

مبلعصهو جانباً وكادوا أن يؽصوا ب عامهو، وشرعوا يترصدون 

 .من يدر ؟.. فيو كان يفكر هإالش اوصؽار؟  ووكن. حركاته

وو يكن هلا ... كانت واودتهو واعفة وبيدها مع ؾ زوجها

. وصد اعتادوا عنيه منل أعواو.. اومشهد ؼريباً ودى هإالش اوصؽار

وكان وواودهو أصدعاش .. هلا كان رفاعه يحترون روى بيتهو

واوبع  اآلخر " دياربكر"اوبع  من . وخبلن ورفاق كنيرون

ومنهو َمْن " وان"، و "هكار "و" سيرت"، و"شيروان"من 

وكل منهو وونه . يحتر من استانبول واومدن اونائية األخرى

.. بديناً .. كان اوبع  عصيراً . اومتّميز ومبلمحه وعسماته اوخاصة

كان اوبع  تخو .. وفيهو اونحيؾ اوفارع او ولفيهو األسمر 

وو تكن . كان بينهو األشصر بشعر متجعد... اوجنة،  ويل اوصامة

ظواهرهو منسجمة أو متشابهة كانوا خنِ اً وأمشاجا متنافرة من 

ؼير أنَّ بينهو سماٍت مشتركة ووشائج .. األصدعاش واورفاق

يو معتّدون أباة ونت... رنهو جميعاً شامخون. ورواب  ونيصة

... تنو أعينهو  عن اوصدق واإلخبل  واونصة باونفس... بؤنفسهو

 ...كنماتهو وأحادينهو تن و  عنى معان سامية ومراو نبينة

 رة أخرى بهإالش ـينتحق مـنة كان واودهو سـفي هله اوني

ربما يعود بعد شهر أو بعد شهرين أو .. اورفاق ألّن أمامهو مهمة

 .لوك نبلنة أشهر أو أكنر من
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كانت واودتهو وجنة مت ربة، فهلا اوسبيل ال يخنو من 

... رنه اوسبيل روى اوسجن أو اوصتل.. أخ ار اومهاوك واومتاعب

وال سيما . ففي كل يوو يصاب بع  اوناس باوجروح أو يصتنون

أن اودووة اوتركية عد حشدت اوحدود بمزيد من اوجنود واآلوة 

 .وجه خا اوعسكرية وفي هله األشهر األخيرة ب

كانت تستسنو وؤلفكار اوسوداش واوتؤمل وتناجي نفسها في 

مالا وو أصاب هلا اورجل مكروه؟ ووود  اوبكر وو يبنػ : "خوؾ

 ".اوصؽيرة ما زاوت تحبو" آهين"اوعاشرة من اوعمر بعد وابنتي 

كانت ترف  يديها روى اوسماش متوسنة متترعة في 

اوجندرمة اومسعورين اونهو أحفظه وِعِه من علائؾ :"خشوع

 ".واْحِمِه يا رب من جمي  اوببليا واورزايا

نو توجه " نسرين"يده روى اومع ؾ وتناووه من يد " آزاد"مّد 

روى األ فال وعبنهو واحداً واحداً، واحتتنهو جميعاً وشدهو روى 

اوتي كانت عد أ رعت برأسها " نسرين"نو استدار روى . صدره

كان وي شصيصان، :" وتنظر رويه في شفصة ورجاش وكؤنها تصول وه

أوؽاو اوحدود، أما اآلخر فصد  عتل احدهما عبل نبلم سنوات بين

وهلا .. سص  تحت عجبلت رحدى مصفحات اوجندرمة وسحصته

واودك عد أصبح عاجزاً ال يصدر عنى رف  معول أو حمل 

واحلر أووئك اوجندرمة .. أرجوك االهتماو بنفسك ... رفش

يدرك مالا " آزاد"وكان ... تبادال اونظرات هنيهة". اوؽادرين
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فصد سبر عوا فها وجّرب مشاعرها . ".نسرين"يدور في خند 

" آزاد"استشعرت خوفاً وتوجساً، فرنا رويها " آزاد"فكنما ؼادرها 

 :برعة وحنان وابتسو وها وكؤنه يصول وها

 .ا مئني فنن يصيبني مكروه-

. بشيش من اوخجل وأ رعت برأسها" نسرين"فابتسمت 

 :فوت  يده عنى كتفها وعال

... ، سؤسرع في اومجيشفي هله اومرة ون أتؤخر كنيراً -

اخبر  واود  أن يبي  تنك اونعجة .. سؤعود بعد عيد األتحى

اوتي نتب حنيبها، ويجعل نمنها نفصة وؤلوالد في  2"اوشصو "

 .هلا اوعيد

نو أوصى نظرة أخيرة عنى األ فال وأمهو وسرح او رؾ في 

 :أرجاش اوؽرفة وعال

 .اعتني باوصؽار.. وداعاً .. اآلن-

 ":نسرين"وردت . وتاع في ظنمة اونيلخرج من اوباب 

 .رافصتك اوسبلمة-

                                                           
2
 .التي جف ضرعها ولم يعد يدر حليبا  : الشصوص - 
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عد خ ا نبلم " آزاد"جمنتها كان " نسرين"وعبل أن تنهي 

 .خ وات وؼاب في أحشاش اونيل اوحاوك

 :عاوت وواودتها ناشجةً . في ربيعها اوناوم" شيرين"كانت 

روى أين يلهب أبي؟ رنه ال يعود روى اوبيت، ووو يبت .. أماه-

و ال ينبم أن يؽادرنا سريعاً، وومالا يبيت واود  في اوبيت ن

 .في اومنزل كل مساش؟ ”جيهان“

 :فاخت فتها واحتتنتها نو عبنتها وعاوت

ومتى ... وواودك وظيفة في اومدينة... يا عزيزتي... آه-

انتهت أعماوه عاد روينا وأعاو كل وينة م  ابنته كما يفعل واود 

 ".سوسن"

بتهاج بما سمعت من حديم أمها باوػ اال" شيرين"فابتهجت 

 .وتحكت و وعت بيديها عنق واودتها

كان وزاماً عنيه أن يبنػ تنك اومؽارة اوتي يؤو  رويها رفاعه -

كان يعرؾ اومؽارة معرفة . وينتظرونه فيها في موعد معنوو

رنها تص  في مكان وه أهمية، وعد سبق وه أن بات فيها ... جيدة

شواك واوحجارة ال ينو  عنى سار مسرعاً عنى األ. اونياوي

يكن في ووو . شيش، وجرى كما يجر  اوماش في ساعية منحدرة

األنحاش أصوات سوى صوت أعدامه اوتي ت ؤ األؼصان 
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وفي فترة وجيزة . واألشواك اومتيبسة بفعل وفحات اوشمس فتهشو

است اع اووصول روى مصربة من اومؽارة واحتمى بصخرة، 

يسم  سوى صوت خرير اومياه  وجعل يصيض اوسم ، وكنه وو

 .اومتدفصة في اوواد  وسوى نصيق اوتفادع

كانوا عد اتفصوا أن ي نصوا صفيراً حتى يتسنى وهو اونصاش ألن 

وهلا كانوا . اوعدو منبنون في كل رععٍة الؼتيال اونوار" جندرمة"

 .عنى حلر شديد

وأنصت، نو ... فعل لوك نبلم مرات.. أ نق صفيراً خافتاً 

أن سم  صفيراً عن بعد خ وات عنينة، فتوجه روى ما وبم 

اومؽارة دون تردد أو وجل، ووما وصل رويها شاهد شخصاً تخو 

اوجسو يصؾ منتصباً جامداً أماو اوباب وكؤنه نصب من اوصخر 

سار رويه وحين ونا منه عرفه رؼو اوظبلو من ... يعتر  اوباب

 ".رزكار"رنه ... هيئة

عنى عمنيات تنك اوصوات  رنه منل عاو ونصؾ عاو يشرؾ

كما أوصى عنى كاهنه مهمة تؤمين .. اوتي تحتر روى هله اومن صة

 :نادى. او عاو واوزاد وهله اوصوات اومتنانرة في اوجبال

 ".رزكار"-

 ؟"آزاد"أهلا أنت يا ... نعو
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 .أجل-

 .اوو تصادؾ جنوداً في او ريق؟-

 ووكن مالا جرى؟... ال-

اوجند وهو عرابة نبلنين عبل ؼروب اوشمس كان ره  من -

نفراً عد توؼنوا في أعماق هلا اوجبل ووو َيَدعوا رععة دون 

تمشي  وكدنا أن نص دو بهو ونشتبك معهو، ووو حدم لوك 

 .ألوحصوا بنا خسائر فادحة، ألننا كنا عابعين داخل اومؽارة

 أوو تشعروا بصدومهو؟-

هل تدر  كيؾ حدم لوك؟ كنا في اوكهؾ نتناول او عاو -

في اوخارج في نوبة حراسة، وكان اوجنود " شفان"وكان اورفيق 

رال في وعت " شفان"ينحدرون من أعنى اوجبل، ووو يشعر بهو 

وصد دهمنا ... هبوا"-: متؤخر، وبؽتًة رأيناه يصتحو مخبؤنا ويصول

مه حمننا أسنحتنا وال انتهى من كبل". اوجنود وأحا وا بنا

ووما سمعنا .. بيد أننا وو نجد اووعت اوكافي ونخروج.. ونهتنا

خب  أعدامهو عنى األر ، انسحبنا روى مإخرة اوكهؾ مسرعين 

وَكمَن كل منا في ركن معتو وتحفزنا إل بلق اونار عند 

اوترورة اوصصوى وصممنا أن نصتل كل من يدخل اوكهؾ مادمنا 

ومن حسن  اوعنا . نصاتل حتى آخر رمق وأن... عنى عيد اوحياة

حين خؾَّ روينا " شفان"أنهو وو يشعروا بوجودنا ووو يشعروا بـ 
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فارتف  وؽ هو عنيبلً أماو ... يعدو، ولوك وو يعيروا باالً روى اوكهؾ

مدخل اوكهؾ نو وووا األدبار، وهو يعنمون عنو اويصين أنه الا ما 

سعهو مجاراتنا في خّيو اوظبلو عنى هله اوجبال فنيس في و

 :مداعباً وهو يتتاحك" آزاد"عال . اوصتال

عال لوك . مرة أخرى ع عتو شباك األحبووة.. أجل.. أجل-

 .وسار عدماً روى وس  اوكهؾ

عد وتعوا عناديل من اوشم  فوق .. كان اوكهؾ َكدْيٍر رحيب

صخرة واوتفوا بها، كانوا بحدود عشرين نفراً، انهمك كل فرد 

اوبع  ينظؾ سبلحه ويعتني به ... من األعمالفي انجاز عمل 

ومن انتهى من عمنه ات ج  عنى األر  وشرع يدخن 

 .وي نق نفناً من اودخان

تت  رتيعها فوق ركبتها وتسد وه ظهره " بيان"كانت 

وتربت عنيه وتهدهده وكؤنه يبكي وهي تسعى تهدئته، ووكنه وو 

ظهره متوسداً  مستنصياً عنى" كاميران"وكان زوجها . يكن باكياً 

رنه محكوو عنيه ... ساعديه يحدق جاحظ اوعينين في اوفراغ

وهلا وو يجد مندوحة . مدة خمسة وعشرين عاماً  -ؼيابياً –باوسجن 

ووما اوتفت عين . من اوتوار  ففر م  أفراد عائنته اوصؽيرة

وأ فاوها اوستة " نسرين"ووويدها تلكر زوجته " بيان"بـ " آزاد"

 "شيرين"ابنته  وتلكر ما عاوت وه
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 .؟"متى ستعود... أبتاه"-

ؼير أنه تجاهل هله اولكريات و ردها من فكره محاوالً 

ووما أوصى عنيهو اوتحية ردوا اوتحية بصخب وصوت ... اونسيان

 .مدوٍ 

، كانوا مت جعين يدخنون "ريزان"و" عاسو"و " أوصمان"

وفافات اوتبػ ويتبادوون األحاديم ويتشاورون في كيفية عبور 

" نحن هنا: "منوحاً وكؤنه يصول وه" أوصمان"رف  .. اوحدود

كان بين األربعة . وسعوا وه مكاناً ونجنوس... فاتجه روى ناحيتهو

يشدهو أواصر اونصة ... وشائج و يدة من اوصداعة واوود

كنفتهو بمهمة مساعدة بع  رجاوها " اوحركة "كانت . اومتبادوة

حسنة بؤحوال اومن صة  وعبور اوحدود ألنهو كانوا عنى معرفة

 .وكانوا يإدون هله اومهمة بهمة وصدق وتفاٍن وبصناعة كامنة

فصد جم  حووه وفيفاً من اورفاق وبدأ ينصي عنى " هوتو"أما 

مسامعهو او رؾ واودعابات، ويحدنهو عن أيامه اوخواوي في 

 :اوسجن عال

لات يوو أوصى اوبوويس اوصب  عنى شخ  مشتبه به "-

بعد استجوابه واوتؽ  عنيه و اومؽاالة في تعليبه وكان بريئاً، و

رال أنهو . أعر بارتكاب جرائو عتل وأنه فتك بخمسة وعشرين نفراً 
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كانوا ي معون في مزيد من االعتراؾ فشددوا عنيه اونكال 

 : وعاووا وه

 وكو شخصاً آخر عتنت سوى هإالش؟ .. هيا اعترؾ -

بسبب اوترب فصال اورجل اومتورو اووجه اومسربل باودماش 

 :واوتعليب

فعادوا روى اوتعليب باوتيار . وهللا وو اعتل سوى من لكرت-

 :اوكهربائي بعد ريعاز من اوتاب  فرف  اوبائس يده وعال

كنت .. أجل.. هناك رجبلن آخران سؤعترؾ.. عنى رسنكو-

.. اوودومورو: وصد عتنت رئيس وزراش اي اويا اوسابق... عد نسيت

كما عتنت اوصائد اوعاو وصوات حنؾ اوناتو بعد أنا اول  عتنه .. أجل

 ... .أن اخت فته في روما

كنما وجد متسعاً من اوفراغ أن يرو  " هوتو"كان من دأب 

وو يكن هلا اوفتى عد بنػ اونبلنين من . اونكات واألحاديم او ريفة

كان فيه ونؽة ... اوعمر ووكنه كان يبدو اوناظر في األربعين

وكانت عيناه اونجبلوان تنمعان تحت  ".يتحدم ب رؾ وسانه"

وهله هي اومرة اورابعة ... نور اوصناديل منل كرتين من اوزجاج

وعد ظهرت ... اوتي يعبر فيها اوحدود ويلهب روى او رؾ اآلخر

بساوته في تنك اومناوشات واومعارك اوصؽيرة م  حراس اوحدود 

و رؾ حين أوبته وأدرك اورفاق أن هلا اوفتى اوهماو ال يؽتي ا
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أماو اوسباع اوشرسة ووحوش اوفنوات وأن اوخوؾ ال سبيل وه 

 .روى فإاده بحال من األحوال

وعبل . أنهى اورفاق مشورتهو وأصدروا عرارهو باالن بلق

أن يشرح وهو بع  األمور اومبهمة فصد " آزاد"أن يخرجوا أراد 

ت رأ عنيهو أحدام وهو في مسيرتهو تنك، ورؼب في وفت نظر 

" اوكبلشينكوؾ"ى لوك فاستو  عائماً ووت  أخم  اورفاق رو

بكنتا يديه واستنداويها وانحنى " اوسب انة"عنى األر  وتناول 

بجسمه عنيبلً روى األماو وعال بصوت جهور  يسمعه اوجمي  

وما أن ن ق بهله اوجمنة حتى سكت اوجمي  " أيها اورفاق"

اوتي كانوا  وأنصتوا باهتماو باوػ، بعد أن تركوا جانباً األعمال

لو خبرة واسعة " آزاد"منكبين عنى انجازها ألنهو يعنمون أن 

وصد متت . بمنل هله األمور ووه تْجربة  وينة بهله اوحدود

أعواو  وينة وهو يزاول هله اوحرفة فاكتسب تجارب عميصة 

وهلا اوسبب، كان عنيهو أن . وخبرات عظيمة وتمرس بؤحواوها

وا عنه ما ينصي عنى أسماعهو يصؽوا رويه بكل جوارحهو ويحفظ

وينفلوا كل ما ي نب رويهو ويسير حسب اونهج اول  سيرسمه 

وصد كانت كنماته بهلا اوصدد من األهمية بمكان تعادل أهمية . وهو

رنكو تعنمون أنه ال يمتي يوو واحد دون أن : "اوحياة عندهو

يؽتال اوجندرمة أحد أخوتنا، وهو يزداوون سعاراً وهمجية كنما 

سوا بتحرك اونوار، واوحكومة تصحو اومزيد من اوجنود في أح

وصد نصبوا مراكز جديدة ونمراعبة عنى مسافة ... منا ق اوحدود
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وعند هبو  اونيل يصب  جنديان في مخابئهو .. متصاربة من األر 

اومحفورة في األر  وال تفصل بين اومخبؤ واومخبؤ سوى مائة 

ال تكؾ عن اوتجول واوسيارات اوعسكرية واومصفحات . متر

واألتواش اوكشافة تحيل حنك اونيل روى ... حتى شروق اوشمس

وهله األسباب عنينا أن نكون عنى حلر ونظل ... نهار مشرق

وعنينا أن نسعى جاهدين وتجنب اوصراع واالبتعاد ... مستيصظين

عن االشتباك بهو، ومتى اشتبكنا معهو أو اص دمنا بهو عاد لوك 

... بور وعاد عنيهو بفوائد جمة ومناف  جنينةعنينا باوويل واون

واتخلوا من ... ألنهو في اووعت اوراهن اكنرنا عوة وأشدنا بؤساً 

كل لوك لرائ  وئلؼارة عنى اوصرى واوس و عنى اوبيوت وتشريد 

األهاوي وعتل األبرياش واحتجاز اومئات منهو وروصائهو في ؼياهب 

ين وبإسهو وحرمانهو وعنى اورؼو من فاعة اوصروي... اوزنزانات

يرؼمونهو عنى دف  اومكوس واإلتاوات اوجائرة دون أ  وجه 

ووكن رن شبت . حق وينتهكون اوحرمات ويصترفون كل اوموبصات

وسنا راؼبين في عتل ... بيننا معركة ما فعنينا أن ننسى كل شيش

خمسين نفراً من اوجندرمة مصابل أن يجرح منا فرد واحد، وويس 

رنهو متى .. ووكن ال بؤس... عن بكرة أبيناببعيد أن نصتل 

ونحن أيتاً رن است عنا ... است اعوا ربادتنا وما ادخروا وسعاً 

اجتنام أرومتهو وما ترددنا ألن هله اوحرب دعوة روى تحرير 

 .و ن مؽتصب
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" شفان"يسير : هكلا تكون مسيرتنا:"تنهد من األعماق وتاب 

اً خنؾ اآلخر، ومتى في اومصدمة ويسير اورعيل كنه خنفه واحد

باوتوعؾ أو اوجنوس جنسة اوصرفصاش أو اوتحرك " شفان"أمر 

وعنيهو ... زحفاً فبل بد من االمتنال وتعنيماته وت بيصها بحلافيرها

أن ينبه اورفاق روى " شفان"اوتحدم بصوت خفيؾ، ومتى أراد 

شؤن من اوشإون فننه سينصل تنك اورؼبة همساً روى اول  يتبعُه 

خر منل لوك حتى يصل اوخبر روى آخر رفيق في ويفعل اآل

واعنموا أنه متى فُر  عنينا اوصتال أصبح اوتصهصر أو . اومإخرة

ومتى أصيب أحد ... االنسحاب روى اووراش من األمور اومستحينة

رن اوتراج  ... بجرح فعنيه اوتنحي واونجوش اوى او رؾ اآلخر

سيما باونسبة ألووئك في منل هله اوحال يعني اوصتل بكل تؤكيد وال 

وعنى اورفاق االهتماو ... اورفاق اولين يجهنون  بيعة اومن صة

ومتى وع  احدنا في يد اوجند مننوا به وجعنوه أمنووة .. باآلخرين

 ".بين اوصرويين إلرهابهو

وبعدما أنهى حدينه هلا تناول سبلحه بيده اويمنى ورفعه روى 

 ".فننسر موفصين:"كتفه وعال

وجنبة في اوكهؾ وصار اوجمي  عنى أهبة عندئل دبت ا

" كاميران" فنها عنى ظهر واوده " بيان"وتعت . ونخروج

كان او فل مستؽرعاً . وشده شداً محكماً بحبل مجدول من اونسيج

كان او فل ... في نوو عميق وعد مال رأسه روى أحد جانبيه



 66.......................................................(قصص قصرية)قبل بزوغ القمر 

 

مخدراً ؼائباً عن اووعي رينما يعبرون اوحدود، خشية أن يبكي 

 .شعر بهو حراس اوحدودوي

. خرج اوجمي  من اوكهؾ متعاعبين كحنصات سنسنة  وينة

، وسار "ريزان"و" عاسو"نو "  أوصمان"نو تبعه " آزاد"خرج 

 .شفان في اومصدمة"

 .ان نصوا من اوجبل واتجهوا روى ناحية اوحدود

كانت اوسماش ... هدأ اوكون وسكتت األصوات وحل اوظبلو

ونينة اوصيفية ككل وياوي اوصيؾ، وكانت صافية األديو في هله ا

اونجوو تتؤلأل في اوسماش وتوم ، ؼير أن تياشها وو يكن 

يتجاوزها ووو يكن لاك اإلشعاع لا نف  في  رد جحافل اوظنمة 

بصامته اوشامخة اومديدة " جود "وّكان جبل ... عن وجه األر 

عد ت اول بهامته فاخترعت دنيا اونجوو وؼابت في أجواز 

. هلا اوجبل اول  يوحي روى اورائي باورهبة واوخشوع... اشاوفت

 .ُترى كو شاهد من األحدام وكو عاين من اوحروب واومعارك

كانت اوساعة تشير روى اوناونة واونصؾ من بعد منتصؾ 

تن نق من اوصرى اوصريبة أصوات هي خني  من صياح . اونيل

صفاشه،  اوديكة ونباح اوكبلب، تشق سكون اونيل اوساجي وتعكر

 .وتصل روى أماكن عاصية بعيدة
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مّر من اووعت أكنر من ست ساعات وهو يتخب ون بين 

 .اوحفر واألشواك دون هوادة أو هدنة

وأصابها اإلرهاق سار " بيان"بين حين وآخر كنما كنت 

. روى جانبها وساعدها عنى اومشي روى أن تستعيد أنفاسها" هوتو"

تجربة أو معرفة بمنل هله ربة بيت ووو تكن وها " بيان"كانت 

 . اومجازفات حتى في أحبلمها

وعصارى اوصول فصد اجتازوا خ و  أنابيب اونف  وعبروا 

سمعوا ... أصبحوا عنى بعد مائة خ وة... دجنة دون عناش كبير

كان اوبع  يؽني بؤصوات عاوية . أصوات اوجنود وتجيجهو

واوبع  اآلخر ي نق اورصا  في اوفراغ، وكان آخرون 

بعون في اومخابئ منل كبلب تترب  بصنيصة، وبدا أن كل هلا يص

اوصخب واوتجيج مبعنهما اوخوؾ وأنهو يتعمدون كشؾ 

مواععهو ألووئك اونوار حتى ال يصتربوا منهو ب ريق اوخ ؤ أو 

 .اومصادفة، ألنهو يتعرتون ونصتل أكنر مما يتعر  وه اونوار

ت نصؾ اوتؤو شمل األربعة بين أكواو اوصش اوتي ارتفع

 ...عامة

من خبلل اومنظار اومصرب روى اومخابئ " أوصمان"نظر 

وعل أحداً وو يعتد عنى استكشاؾ األشياش . يستكشؾ أمرها

بواس ة اومنظار آناش اونيل، ووكنهو كانوا يفعنون لوك، ألن اوحياة 
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واوتجارب عنمتهو أنهو متى شاهدوا بصعة أكنر عتامًة أدركوا أن 

كانوا يستكشفون معاوو . ن وراشهاخ راً من األخ ار يكم

 .او ريق نو يتابعون اوسير

 :اومنظار عن عينيه وعال" أوصمان"رف  

في . رن وو أكن مخ ئاً فنن شيئاً ما يصب  بين اومخبؤ و اومخبؤ-

اومرة اوماتية، حين مررنا من هنا وو تص  أبصارنا عنى لوك 

 .اوجسو، وربما أحدنوا مخبؤً آخر هناك

اومنظار وأكدا عنى وجود " عاسو"و " آزاد"تناول كل من 

 . مخبؤ جديد

كان اوعدو عد عنر عنى آنار أعداو في تنك اومن صة فؤنشؤ 

مخبؤ جديداً في تنك اورععة من األر  تداركاً وما فات وسداً 

وتنك اونؽرة فكانت اوعناصر اوموجودة في هلا اومخبؤ اوجديد تهب 

عال . ى سمعت صوت ر بلق اونارونجدة اومراكز األخرى مت

 ":آزاد"

اعترح أن ال نتاب  اوسير عبل اوتؤكد من هوية ... أيها اورفاق-

هله اونص ة اوجديدة ألنها ستنحق بنا أترارا جسيمة متى اشتبكنا 

 .م  اوجنود
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تؤهب اوجمي  ... وحبلوا رأيه" آزاد"رتي اونبلنة باعتراح 

بهدوش وسكينة متجهين وجهزوا أسنحتهو إل بلق اونار، وساروا 

 .روى اومخبؤ اوجديد

كان بصية اورفاق عد تخنفوا عن اوركب عنى بعد خمسين 

وكانوا كنما . خ وة واختبؤوا بين أكواو اوصش، ينولون باوصمت

سص ت عنيهو األتواش اوكشافة اومنبعنة من مصفحات اوعدو 

 .انب حوا عنى األر  وازدادوا بها اوتصاعاً رمعانا في اوتخفي

حيم يرعد " كاميران"دائمة اوتحديق في ظهر " بيان"انت ك

وفي ؼتون ... اورتي  اومخدر وتنتظر رشارة من اومتصدمين

دعائق ومن مسافة عشرين خ وة من اومخبؤ اوجديد ان نصت 

نيران اوبنادق ودوى صوت اورصا  وانهاوت اوصلائؾ من 

حووهو عنى األر  واتتح وهو أن تنك اونص ة اوجديدة كانت 

ووو .. وعد أحس بهو اوجنود فنو يعد اوتراج  ممكناً . مخبؤ جديداً 

فها هو ينتصون . يبق أمامهو سوى شق او ريق بين هله اونيران

وصد كشؾ اوؽ اش ووو يعد األمر خافياً عنى ... وجهاً ووجه باوعدو

 :عائبلً " آزاد"أحد، صري 

ا أيها اورفاق اتربوا، رن أمهنناهو وما أبصْوا عنينا كانو-

يدركون أن اوخ ر كنه يكمن في هله اورشصات األووى، فنلا نجوا 

 .منها عرفوا مالا يجب أن يفعنوا
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ووو يدعوا .. بدأ اوجمي  يصبون حمو بنادعهو عنى اومخبؤ

اوفرصة ونجنود كي ينتص وا أنفاسهو أو يستعيدوا ربا ة جؤشهو 

 .اً وهكلا فعنوا هله اومرة أيت. حتى يعبر اورفاق اآلخرون بسبلو

نيرانه عنى اوجهة اويمنى من اومخبؤ " أوصمان"أ نق 

و " عاسو"أما . اورصا  باتجاه اوناحية اويسرى" ريزان"وأ نق 

 .فصد اتخلا اومخبؤ األوس  هدفاً ونيرانهما" آزاد"

في اوسادس من شهر أينول وفي وينة باردة من وياوي 

اوخريؾ، وفي برودة أنساو اوفجر كان اورصا  اومن نق من 

اوبنادق ينعن  دون هوادة ويسم  صوته من مسافة نبلم ساعات 

 .سيراً عنى األعداو

استيصظ اوصرويون في اوصرى اومجاورة من نومهو اوعلب 

وأصؽوا روى صوت اورصا  واووسن ما يزال يرّنق في 

 .عيونهو ونفوسهو في عنق عظيو

في اوسابعة من اوعمر وعد " رمو"حفيد اوعو " كادار"كان 

ونحاؾ فوق س ح اومنزل، وال سم  أزير اورصا  دس تدنر با

 :رأسه تحت اونحاؾ واوتصق بحتن جده وعال

ومالا يتبادل هإالش ر بلق اورصا  وما سبب ... جداه-

 لوك؟
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واخرج عنبة اوتبػ من تحت . رأس حفيده" رمو"مسد اوعو 

 :وسحب منها نفناً وعال" سيجارة"اووسادة وصن  

وصد كنت في ... رة يفعنون لوككو من م... يا وود ... آه-

كو من نساش وأ فال وأبرياش ... منل سنك ربان نورة اوشيض سعيد

كو من مدننا وعرانا أحرعت ودمرت ووكن اوصتية وو ... عتنوا

وانتفاتة " آكر "من بعد لوك جاشت نورة . تنتِه بعد

 :كان واود  عنيه اورحمة يصول. نو ديرسو" صاصون"

. بين األتراك ويست وويدة هله األياورن حروبنا م  اومؽتص"-

يتعؾ "... سنيو"وصد كانت عنى عدو وساق منل أياو اوسن ان 

وتنتشر نيرانها في كل ... أوراها أحيانا نو يتؤجج من جديد

األرجاش وتخمد من حين وآخر وال يبصى في اوميدان سوى رجال 

في اوجبال، وكن اومعارك ستظل مشبوبة حتى " اوبشمركة"من 

واود  أيتاً استشهد في نورة اوشيض . اوخبل  واوتحريريوو 

ووكن " اوجندرمة"وعد بدأ اآلن اوصراع بين اونوار و. سعيد

رن اوجندرمة عندما يصتنون ... وسنرى من اول  سينتصر.. صبراً 

في اونياوي اوحاوكة تزاح جننهو عن ساحة اومعارك وتخفى عن 

نؾ سيارة األعين ورن استشهد احد اونوار سحنت جنته خ

 ".عسكرية تتجول بها بين اوصرى وتكون عبرة وآلخرين

عنى اووسادة، يدخن وفافته ويحدق في " رمو"اتكؤ اوعو -

 :اوسماش اومرصعة باونجوو واستمر في اوصول
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هله هي اوحرب ويست هي اوبداية ... أجل... أجل يا بني"-

وويست هي اوحرب األخيرة، ووئن كان ونا فسحة من اوعمر 

 .نا أمورا كنيرةوشاهد

. كان اورصا  ينهمر مدوياً كاوبَرَد اومتساع  في أياو اوربي 

ويبدو اوشرر اومت اير من فوهات اوبنادق كبروق أيار اوخا فة 

كانت اومعركة تزداد تراوة ووحشية كنما مرت . وئلبصار

اودعائق، وكان اوجنود يتصا رون من اومخافر واومراكز اومجاورة 

وصنت اآلويات واومصفحات تسن  ... صتالروى حيم يحتدو او

أنوارها اوكشافة كلئاب تارية شرسة متجهة روى ساحة 

بدت اومعركة تروساً، حامية اوو يس وال يصدق . اومعركة

اومرش أنها ويست سوى مناوشات بين أربعة أشخا  وعدد من 

 .اوجندرمة، ويحسب أن حرباً  احنة تدور رحاها بين دووتين

ل في جسمه ويشعر بؤوو مبهو ويعنو أنه بخمو" آزاد"يحس 

جريح ووكنه يجهل موت  اوجرح، ألن جرحه كان في  وره 

 :عائبلً " عاسو"نادى وهتؾ في . األول

فنننا عازمون عنى رزاوة هلا اومخبؤ األوس ، ... استعد-

وبمرور اووعت تتؤزو األمور ... ومساعدة اورفاق في اوعبور

خمس دعائق أخرى وما سنو منا ويزداد عدد اوجنود فنلا تؤخرنا 

 .أحد
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 .أنني عنى أتو االستعداد-

نه  االننان وتوجها نحو اومخبؤ وأ نصا اورصا  دون 

سص ت رصاصات بين أكواو اوصش اومحي ة باومخبؤ . انص اع

كان في اومخبؤ جنديان ورل رأيا لوك تركا . فانتشرت فيها اونار

وى عشرة أمتار أسنحتهما وخرجا ينولان باوهرب، ووو يسيرا س

بؤكناؾ " عاسو"و " آزاد"الل . حتى خّرا صريعين عنى األر 

 .نو عبؤا سبلحيهما.. اومخبؤ

كانت رشصات اورصا  تمر من فوق رأسيهما دون 

انص اع، وبدا من ؼزارة او نصات واوصلائؾ أن عدد اوجنود 

كانوا ...اومشاركين في اوصتال ال يصل عن خمسة وعشرين نفراً 

مسافة مائة وخمسين متراً وال يجرإون عنى يحاربون من 

وكانت سيارة مصفحة عد دخنت اومعركة وبدأت ت نق . االعتراب

 .علائفها فتصك اآللان بدوّيها وكؤنه دو  مدف 

أحس وكؤن سهماً نارياً ... تبندت ركبتاه... وهنت يداه

ساوت اودماش من . يخترق أتبلعه، وبدأ يتنفس بصعوبٍة باوؽةٍ 

ووكنه استجم  كل عواه ... سمه حتى أخمس عدميهاوجرح عنى ج

 :عال هاتفاً . ويساعد اورفاق عنى اوعبور
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خرج صوته متحشرجاً مشوباً باألوو مشفوعاً ". عاسو"يا -

وفجؤة أجفل . باوتؤوه واألنين عنى اورؼو من محاووته رخفاش لوك

 :وعال" عاسو"

 .مالا دهاك؟ هل أنت مصاب؟" آزاد"عل يا .. آه-

أن " شفان"أخبر ... لوك ؼير مهو... ال بؤس... ال... ال-

في اومصدمة وويسره " هوتو"و " شفان"ويِسره . يعبر باورفاق

.. جانباً رن وو يكن عد أصابهما مكروه" أوصمان"و " ريزان"

أما أنا وأنت فسنشاؼل اومصفحة .. وان يكونا عنى حلر وويمتيا

ية، روى او رؾ ونعيق حركتها رينما يعبر اورفاق اوسكك اوحديد

اعلْؾ في اوبدش عنبنة يدوية حتى ال يصتربوا منا ووو عنموا . اآلخر

أننا نصاتل باوبنادق وحدها الجتاحونا باومصفحة وسحصونا تحت 

نو ارشق اومصفحة بنيران . وهله هي فرصتنا األخيرة. عجبلتها

 .بندعيتك وا نب من بعد لوك حتور اورفاق

األمان وعلفها بكل ما وديه  عنبنة وسحب صماو" عاسو"تناول 

من عوة باتجاه اومصفحة، وفي لوك اوظبلو دّوى صوت اوصنبنة 

وأتاشت ما حووها برهة نو ان فؤت وبصيت شرارات مت ايرة 

وفي اوحال أ فؤت اآلويات واومصفحة أنوارها . معنصة في اوفتاش

 .اوكشافة خشية أن يكتشؾ مكانها

 ":شفان"مستنجداً بـ " عاسو"صري 
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 .اسرع في رحتار اورفاق وتصدو،"... شفان" يا-

 ":ريزان"و " أوصمان"نو هتؾ في 

كيؾ حاوكما أيها اورفيصان؟ فرد " ريزان"و " أوصمان -

 ":أوصمان"

وصد المست رصاصة خاصرتي وخدشتها عنيبلً ووكنها وو -

 :فرد عائبلً " ريزان"أما . تصبني بؤلى يلكر

 ":عاسو"عال . ال يهمني سوى سبلمتكو... أنني بخير-

... سيروا في اوجانبين... ها هو اورفاق عادمون... حسناً -

امتوا وكونوا عنى ... في اومصدمة" هوتو"و " شفان"سيسير 

فسنشاؼل هإالش األنلال روى أن " آزاد"حي ة وحلر أما أنا و

تعبروا، ومتى وصنتو بسبلو فؤ نصوا رصاصتين متيئتين 

 .كي ن مئن باالً " خ افتين"

كانوا يتفاهمون .. األحاديم في فترة وجيزة جداً  جرت هله

 .بشق األنفس بسبب دو  اورصا  واوصنابل

َجْنَب بصية األفراد " هوتو"و " شفان"في اووعت اول  است اع 

يشبون نار معركة " آزاد"و " عاسو"من رعاعهو روى هناك، كان 

 .حامية اوو يس
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 :دون أن يتوعؾ متابعاً اومشي" شفان"عال 

هل ترؼبون في شيش؟ عال ... وكو أيها اورفاقكيؾ حا-

 ":عاسو"

اسرعوا في اوعبور عبل أن ترسل اومصفحات ... ال... ال-

 .أتواشها اوكشافة

كان . سار رتل اورفاق حنيناً في اومصدمة اوواحد تل اآلخر

يصاتل من جهة ومن جهة أخرى يراعب اومسيرة، حتى " آزاد"

عينه اوتي وو تنص    اختفى آخر شخ  في اوظبلو وتوارى عن

 .عن اومراعبة وحظة واحدة

في هله اومرة احتدو اوصتال من جديد وازداد تراوة ووحشية 

هدرت . كان عدد اومصاتنين عد بنػ ستة أشخا . وعسوة

اومصفحات وتصاعدت اوصرخات فنلا اوهدير واودو  

كان اوموعؾ يلّكر ... واوصرخات تختن  في نؽمة واحدة رهيبة

يصري " هوتو"كان . حين ال تسؤل أو عن وويدهابيوو اوحشر 

 :من بعيد ويصول

وفجؤة عبل صوت او فل ". هله اونينة هي وينتنا معكو" -

وو يعد اوتخدير سار  اومفعول ووو يبق ... اومخدر" نسرين" فل 

. وه من تؤنير عنى او فل فاستفاق واستعاد وعيه وشرع يبكي

 ":شفان"عال 
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 ".يبق رال اوصنيل اسرعوا أيها اورفاق فنو"-

وكانت .. كانت أصوات اونؽب واوتجيج تبتعد حيناً بعد حين

وأخيراً بد وهو أن ... أصوات اوبنادق تخؾ وتخفت رويداً رويداً 

 .اوركب عد عبر ونجا

... وكنه عجز. أعصى جهده وينه  عنى عدميه" آزاد"بلل 

أحس بجسمه مشدوداً روى األر  بؤوتاد فنو يست   اإلتيان 

ورل حاول اوحركة شعر وكؤن ناراً تستعر بين ... ى حركةبؤدن

تنمس خاصرته اويسرى ووت  يده عنى ... جوانحه وأحشائه

... موت  اوجرح فؤحس بحرارة اودماش اونزجة عنى راحة يده

. انؽمست أصابعه في اوجرح اومنخن... وجد اوجرح ؼائراً عميصاً 

هة كان اورصا  اوؽادر عد أصاب عفصه اوصدر  من اوج

تناول مندينه وينزعه عن رأسه . اويمنى ونفل من او رؾ األيسر

 ":عاسو"ناداه . ويتمد به جرحه

مالا تفعل يا أخي؟ ها هو اورفاق عد "... آزاد"... "آزاد"-

وصد .. ال ريب أنهو لهبوا بسبلو... أ نصوا اورصا  اومتيش

... احتشدت عنى جوانب اوخ  اوحديد  اومصفحات واوسيارات

ترصدنا، فنلا اكتشؾ اوجنود مكاننا ألتوا روينا وأجهزوا رنها ت

 ":آزاد"عال ... وكنهو يحسبوننا عد متينا م  اآلخرين. عنينا
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وال است ي  ... رن جرحي منخن... يا أخي"... عاسو"-

انك تست ي  أن تساعدني في اوتصهصر روى اوخنؾ ... اونهو 

يس أمامنا وو.. حتى ال يشعر بنا هإالش اودمويون اومسعورون

ورن يكن اورفاق عد بنؽوا اوجهة ... من منا  وال مفر ونا

 .األخرى بسبلو فهلا مما يننج اوصدر

وبادر روى تتميد جرحه بمندينه، وحمنه " عاسو"أسرع رويه 

عنى ظهره وتنكب بندعيته وسار عنى او ريق اول  جاإوا منه 

 .وحم اوخ ا

 .كانا عد ابتعدا عن اوحدود مسافة فرسخين

 :ونمرة اوناونة" عاسو" "آزاد"ل سؤ

هل رأيت بؤو عينك أن اورفاق أ نصوا اورصا  " عاسو"-

 .اومتيش؟

 .وصد رأيت لوك بكنتا عيني... أجل يا أخي-

 .حسناً ... آه-

 :يجر  بسرعة ويصول" عاسو"كان 
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فمتى وصننا روى اوكهؾ ... ال تباِل وِ ْب نفساً ".. آزاد"يا -

وو ... ومتى أحس بنا اورفاق... نجونا" جزيرة"اوصريب من مدينة 

 .يبق ما تشكو منه وسيعاوج جرحك في أياو عنينة

 :متؤوهاً " آزاد"فصال 

 .أجل...أجل-

 :في اوبصاش صامتاً فتاب " عاسو"وو يرؼب 

أنا وأنت و ... هل تلكر تنك اونينة ونحن في بيتكو"... آزاد"-

يسم  " آزاد"وو يكن ... واأسفاه. ووكن"... ريزان"و " أوصمان"

كانت رجبله ويداه مسترخية ورأسه متدوياً روى ".... عاسو"حديم 

 .أحد اوجانبين، واستؽرق في نوو أبد 

ووو يشؤ أن يصدق ما ... عبناً حاول تنبيت اوجنة عنى ظهره

 :حدم فهتؾ

أال تسمعني؟ أال تسم  صوتي يا "... آزاد"... "آزاد"-

 .؟ آزاااااد"آزاد"

 .وصراي واوعويلووكن ما جدوى لوك ا
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ووت  اوجنة فوق ... وبهدوش رك  عنى األر  متهاوكاً 

ركبتيه وتوَّ رأسه روى صدره نو أدار وجهه روى وجهه وعال 

 :مخا به وكؤنه يسم  ويصؽي رويه

 .وون تسكت بنادعنا... اعسو باسمك أن أسير عنى نهجك-

نو رف  رأسه وأجال . عال لوك واوعبرات ت فر من عينيه

كان اوصمر عد ارتف  بصدر عامة اوشخ  ... ا حووهاو رؾ فيم

ووو يكن عد بصي ... وبدأ يسكب توشه عنى اوعاوو رويداً رويداً 

 .وشروق اوشمس وعت  ويل
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 "زين"حفيدة 
كان األ فال ينتشرون في أحياش اوصرية ويجوسون بين 

أيها : "اوبيوت واومنازل ويصرعون األبواب ويهتفون ملعورين

أال .. وصد حتر اوجنود.. هيا .. أيها اوخال... أيتها اوعمه... اوعو

 ".جاش اوجنود األتراك... وصد وصل اوجندرمة... هّبوا

ات ربت اوصرية ودب فيها اوفوتى وانتشر اوصنق واوخوؾ 

بين اوسكان وصار األ فال واونساش واومسنون بمنابة اسماك 

هله اودار ويدخنون ف فصوا يخرجون من ... تفتك بها اومبيدات

واورعب يفتك بهو وكل منهو متوجس وعنى حلر ... تنك اودار

ترى ألجل من عد جاإوا هله "كبير يخشى أن يناوه اوشر، 

 ".اومرة؟

 :سؤوت امرأة جارتها

مالا يبتؽي منا هإالش؟ وو يمِ  شهر بعد منل .. أختاه-

حتورهو روى اوصرية واستيبلئهو عنى األموال واوماشية 

أخلوا كل ما .. حتى اودواجن وو تسنو من وإمهو... ائرواولخ

حاجي "يصال أن ... بعدما أمعنوا في تربنا وأهانتنا... وجدوه

. يبلزمان اوفراش منل مجيئهو آنلاك" صوفي عني"و " شكر 

 :عاوت اوجارة.. وهما ينفنان دماً وكؤنهما مصابان باوُسبلل

 نت  فنةـوهو منل ك... ت ادر  مالا يريدونـوهللا وس-
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 كانت واودتي عنيها اورحمة. وحتى اآلن ال يكفون عن اوحتور

 :تصول

هإالش اوجندرمة كانوا يصتحمون اوصرى منل األزمنة "-

اوؽابرة، وكانوا رلا دخنوا عرية افسدوا فيها وجمعوا أووئك اولين 

تدور حووهو اوشبهات أو يرتابون فّيهو ومتوا بهو روى ما وراش 

ابل اورصا ، وانهاووا عنى اوصرويين اوجبل وأم روهو بو

. حتى يؽيبوا عن اووعي... ترباً وأمعنوا في تعليبهو إلرهابهو

وهلا هو سبب حصدهو ... يصال أن زعماشنا ي اوبون بنعامة دووة

أال تلكرين مالا اوحصوا بنا عبل شهر حين حتروا ". وتؽينتهو

دع اوجاحظ اوعينين كعيني تف" اويوزباشي"روى اوصرية ولوك 

 : ويصول وها ”جيهان“كان يهاجو  . متوحش

رن وو يحتر زوجك ويستسنو ونا ستعنمين مالا سيحل "-

 ”جيهان“أن ينحصوا اوعار بـ  -في هله اومرة–رني أخشى " بك

 .اومسكينة

 .رني الكر وعانا هللا شرهو... أجل-

تسنصت نبلم سيارات عسكرية هتبة منل عصارب سوداش 

توعفت وهب  منها اوزبانية اوجنود وأ نت عنى اوصرية، نو 

 .واتخلوا هيئة اوهجوو وكؤنهو في جبهة حرب

 عنى عائمتيه وفي يده هراوة ؼنيظة " اويوزباشي"ب ـانتص
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ينصر بها كفه ويرسل نظراته روى أ راؾ اوصرية عنّه يشاهد أحد 

وّوح بيده ونجنود راسماً شكل . اوصرويين يؽادر اوصرية فيمنعه

مشيراً رويهو بت ويق اوصرية وترب حصاٍر دائرة في اوفراغ 

 :وعال

 وعوا اوصرية، وخلوا اورجال واونساش وكل شخ  بنػ "-

 ".هيا أسرعوا... اوعاشرة روى باحة اومدرسة

وبعد فترة . كان اوصوت اومن نق من حنجرته مدوّياً ومرعباً 

وجيزة اعتحو اوجنود اوصرية وجمعوهو من األحياش وساعوهو روى 

 .سة كما تساق ع عان اوماشيةساحة اومدر

نسي اوجمي  همومهو وشواؼنهو وبدأوا يفكرون فيما سيحل 

هإالش اورجال اومحتجزون اآلن وو . وأ  عصاب ينتظرهو... بهو

يكونوا يهابون اوموت يصفون اآلن أماو زمرة من اوجنود اوجبناش 

وكنهو يدركون أنه اوفنك ... صاؼرين ال حول وهو وال عوة

 .اودّوار

روى حشد اوموا نين، وووح بهراوته، " اويوزباشي"جه تو

 :وعد أزبد ما حول فمه وأرؼى وصري كصراي تب 

حين يترب ... اوحمير أفتل منكو... أنكو جميعاً وحوش-

وكنكو ال . اومرش حماراً يدرك أنه ُيترب حناً عنى اإلسراع

 .تفصهون شيئاً، وال تعودون روى رشدكو
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عن ب نه اوكبير روى مكانه  رف  سرواوه اول  كان ينزوق

 :وأردؾ

وصد صعد اوناس روى اوصمر، وأنتو ما تزاوون تعيشون -

أويس ونا عمل سوى أن ننشؽل بكو بين يوو وآخر؟ ... كاودواب

أوو أعل وكو في اومرة اوسابصة أن تحتروا بصية األسنحة، وتسنموا 

روينا أووئك اوخارجين عنى اوصانون فمن منكو امتنل وؤلمر 

ع؟ رن اوترب ون يجعل منكو بشراً وون يهديكو روى سواش وأ ا

رنكو كاووباش وعبش وبيل ... وال ينف  فيكو سوى اوصتل. اوسبيل

 .عنى كاهننا

... كان يتكنو وتهتز كل جارحٍة من جوارحه وترتجؾ شفتاه

كانت عيناه كعيني نعبان جريح تدوران من اويمين روى اويسار 

واوناظر ... ال تستصران عنى حالمننما تدور كرتان زجاجيتان و

 .روى عينيه كان يتوسو ما في لهنه من ؼدر وخديعة ورنو

اوجمي  ... ما من أحد كان يتكنو أو يرؼب في اوتكنو

دس . م رعون برإوسهو يختنسون رويه نظرات اوشك واوخوؾ

يده في جيبه وأخرج منها ورعة وشرع يصرأ األسماش اومدونة 

 .عنيها

 فمنهو من. يخت فون أووئك اولين تتنى أسماإهوكان اوجنود 
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يترب ترباً مبّرحاً حتى يؽيب عن اووعي نو ُيجر روى مبنى 

اومدرسة، ومنهو من ي رح في اوسيارات اوعسكرية وُيلهب به 

تحووت اومدرسة روى معتصل ونصرويين وبدا . روى خارج اوصرية

 .كمخيو وؤلسرى في أنناش اوحروب

ال وصراي اونسوة وسباب اوجنود اختن  صوت بكاش األ ف

وهو يتربون كل من يص   تحت أيديهو وارتف  اونحيب يمزق 

فكانوا يبكون يؤساً . نيا  اوصنوب، وويس وهو من نصير أو معين

 .وعنو اً 

ابتسو ابتسامة خفية مبتسرة  ”جيهان“حين اوتفت عيناه بـ  

يدع  وكؤنه يعرفها من ل  عبل نو دنا منها وأمسك بتبلبيبها ووو

 .وها فرصة ونمصاومة أو اورف  وجرها روى داخل اومدرسة

في أحد األركان تنشج بمرارة، وان وت  ”جيهان“انزوت  

 .عنى نفسها وانكمشت

كنتا يديه في جيبي سرواوه ووعؾ " اويوزباشي"وت  

 :وصري ”جيهان“منتصباً أماو  

 ومالا ال تؤتبن بزوجك وتسنمينه روينا؟. هلا ال يكون... ال-

-........ 

 .هيا ان صي... رني أساوك-
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 :عاوت باكية

وهل است ي  تسنيمه رويكو وهو رجل وأنا امرأة؟ وهو -

 .رتافة روى هلا ولاك وو يؤت روى اوبيت منل أربعة أشهر

 :في فخلها وعال" اويوزباشي"ركنها 

أويس كلوك؟ ي يب وك .... أتزعمين أنه وو يؤت روى اوبيت-

 .كنك بعد لوك ال تعنمين شيئاً؟أن يناو بين أحتانك، وو

كاوصاعصة  ”جيهان“عنى  " اويوزباشي"وععت كنمات 

في مجمل . وأحست بخجل تمنت أن تنشق األر  وتؽو  فيها

فعادت روى . حياتها وو تسم  من أحد منل هله اوكنمات اوبليئة

 .االنكماش واالن واش واالحتماش باوزاوية اوتي تصؾ فيها

فصد كان عازماً عنى . وشؤنها" اويوزباشي"وو يدعها 

تودد رويها بشتى ... اؼتصابها وامتهانها وهتك عرتها

لو زوجها ووصفه باوصاتل اوشرير واوخارج عنى ... اووسائل

نو أتفى عنيها نعوت اوجمال ... اوصانون وأنه عدو شعبه وو نه

واوفتنه وأنها امرأة يافعة حسناش وهي ؼير ُمكرهة عنى رفساد 

وويس ببعيد أن ينصي عنيه اوصب  أو . اورجل اآلنو حياتها م  لوك

ُيصتل في يوو من األياو، وسّول وها أن تخرج لاك اومجرو عن 

 .حياتها وت رحها من حسابها، وتتخن  منه كي تتفرغ وسعادتها
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وكؤنها عد أوجمت فنو تنبس بنت شفة ووزمت  ”جيهان“بدت  

 .اوسكوت

رال أن صمتها هلا أنار حفيظة اوتاب  وهّيج أعصابه 

وأخرجه عن  وره، فتناول جدينتيها، وونمرة األووى نظرت  

كان تخو . وو يكن في هيئة رنسانية... روى وجهه ”جيهان“

.. اوهامة، جاحظ اوعينين، تتي  مصنتاه تحت شعر أهدابه اوكم

بيرة أما األنؾ فكان كمنخر حمار الهم واألسنان صفراش ك

 .ووعابه يسيل من خبلوها

" اويوزباشي"وكن ... حاووت تخني  جدينتيها من بين براننه

 .فّوت عنيها اوفرصة وبكنتا يديه جرها وتمها روى صدره

وبيديها ... كانت تصاوو مصاومة وبوة جريحة... وو تكن تبكي

االننتين دفعته روى اووراش فتصهصر وارت و باوجدار، رال أنه في 

ة جن جنونه وتحول روى كائن متوحش وعد احمرت هله اومر

حدعتاه واص كت أسنانه وارتعشت شفتاه فصال الهناً مكتوو 

 :األنفاس

أيتها اوؽبية اوحمصاش ون ... وهل تحسبين أن وك خبلصاً -

 .تفر  مني وسوؾ ترين
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عال لوك ومد يده روى حزاو سرواوه وحل ربا ه، نو رف  

وماننة أمامه  ائر من  يور يديه وتوجه رويها وكؤن اومرأة ا

 .اوحجل يحاول اعتناصه

عنى االختناق وكؤن  -ال رأت لوك– ”جيهان“أوشكت  

وو تكن تصدق عينيها و  . عزرائيل يتؽ  بيديه عنى جيدها

اوتي عاشت سنوات  وينة وزوجها ؼائب عن اودار،  ”جيهان“

وو يسيش أحد بها اوظن ووو تكن في يوو من األياو موت  تهمٍة 

وها هو خنزير ... كانت دائماً مناالً ونشرؾ واو هر... شبهة أو

هنا ال يفنح "علر يحاول عنناً أن يلوها ويسنب كرامتها عنوة 

 ".سوى اوموت

كان عنيها أن تبحم عن سبيل ونخبل  سواش باوحياة أو 

 اوموت ووكن كيؾ؟ 

... هله هي اوخ ة... عفز روى لهنها ما ارتاحت رويه. فكرت

استجمعت عزيمتها .... تنهدت تنهداً عميصاً ... كنأجل هلا مم

 -فجؤة–وونبت "  اويوزباشي"وتشبنت باوجدار، ووما تصدو منها 

. من مكانها ورفعت عدمها وهوت بها بكل تراوة بين فخليه

... وانحنى روى األماو من شدة األوو وصري" اويوزباشي"فزعق 

حاول اوباب وفرت روى اوخارج ف ”جيهان“عندئل اعتحمت  

اوجند  اومحال  ونباب اإلمساك بها فنو يفنح وبصي منديل اومرأة 

واستمرت في اوهرب جادة في اوفرار كؤرنب تفر من . في يده
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كان شعرها ورداإها يخفصان في ... كبلب اوصيد تنشد خبلصها

تمعن في اورك  ال تنوى عنى شيش وال تنتفت روى ... اوهواش

ة تنب هنا وهناك ووكن روى تصفز من صخرة روى صخر... اووراش

 أين؟ رنها ال تدر  روى أين؟

وكلا اوجنود في م اردتها وعد تنكبوا " اويوزباشي"أمعن 

 :بنادعهو ويصرخون

 .رن سرت خ وة أخرى عتنناك... عفي...ال تهربي -

سارت دون ... وكنها جّدت في اوهرب وكؤنها ال تسمعهو -

تتسنو لروة مباالة بوعيدهو، وعنى حين ؼرة أْوَفْت نفسها 

سيباني "تلكرت جبل . اوهتبة اوعاوية اوم نة عنى واد سحيق

 ".سيامند وخجي"وتلكرت " خبلتي

وعفت عنى شفا اوهاوية استدارت روى اوجنود حائرة 

اوجنود ... اآلن وو يعد أمامها مفر... وعفت لاهنة... كصخرة

واعفون وها باومرصاد واوهاوية من تحت عدميها فؤين اومفر؟  

تنك اومرأة اوؽانية، اوفاتنة، اومعروفة بحسنها وجماوها  ”انجيه“

وجالبيتها، خرجت اويوو عن  ورها اونسائي بمح  ررادتها 

بدت بصدميها اوحافيتين، وشعرها األشعم ... وم نق مشيئتها

. اول  تنانر بفعل اوريح ونظراتها اومتصدة كامرأة كامنة اوجنون

 :أشارت بؤنامنها روى اوتاب  وعاوت
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أتحسب أنت وجنودك ... أيها اورعديد اوسافل... أيها اووؼد-

أنفسكو رجاالً؟ رن كنتو رجاالً حصاً فالهبوا روى زوجي ورفاعه 

وكنكو سفنة جبناش تؤتون ... واوصوا عنيهو اوصب  أيها اوجبان

لوك ون ... وبلنتصاو من اونسوة واأل فال وتنتهكون األعرا 

 .يدوو وكو

كان فكره منشؽبلً ... دينها باالً ح" اويوزباشي"وو يعر 

مرة أخرى ابتسو وها وتصدو منها مكشراً عن أسنانه ... باؼتصابها

فرفعت لراعيها كما يفرد  ”جيهان“فنو تتردد  . جاحظ اوعينين

او ائر جناحيه ونتحنيق وأوصت بنفسها من لوك اوحاوق وصرخت 

جار صراخاً موجعاً أويما فتردد صدى صوتها بين األدؼال واألش

صار . كصياح  ائر اوكركي اوعائد من مصايفه بعد رحنة  وينة

 .نو تبلشى.. اوصدى نبلنة أصوات نو أربعة
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 :إعداد  –تألٌف  –ترجمة : بعض أعمال دالور زنكً 

 .8985، صدرعام (Pêdarî= بٌداري)دٌوان شعر -8

 . 8985-باألحرف الالتٌنٌة-أحمد خانً–مم و زٌن-1

 .غٌر مطبوع. تٌرٌزالشاعر   باالشتراك مع                   

 .8990-، جالدت بدرخان(اللهجة الكرمانجٌة)قواعد اللغة الكردٌة -3

 .8990. ستانكرد-أربٌل.-جالدت بدرخان-حول المسألة الكوردٌة -4

 .8998-عبدالرحمن مزوري-من عشق القنادٌل القدٌمة-5

 .8998-عبدالرحمن مزوري-عذبة لً ومرة لناس-6

 .بٌروت-8997-جكرخوٌن-شرفنامٌا منظوم-7

 .بٌروت-8997-مذكرات جالدت بدرخان-8

 .بٌروت-8997-الشاعر هزرفان-أنا والنار-9

 .بٌروت-8998-مالمٌسانز-بوتانالبدرخانٌون فً جزٌرة -80

 .توفٌق الحسٌنً:ترجمة.أربٌل،كردستان-1008-قبل بزوغ القمر-88

 .باللغة العربٌة.كردستان-أربٌل-1008-الكاتب الكردي قدري جان-81

 .بٌروت-باللغة العربٌة. 1008-مذكرات أوصمان صبري-83

 .1004طبع فً اسطنبول -باللغة الكردٌة-الكاتب قدري جان-84

 .بٌروت-باللغة الكردٌة. 1005-ذكرات أوصمان صبريم-85
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 .بٌروت-1005-أوصمان صبري-معارك صاصون-86

 .1005-مال خلف بافً-التارٌخ الفولكلوري المارة بوتان -87

 .بٌروت-1005-باللغة الكردٌة-الكاتب والشاعر قدري جان-88

 .1005اسطنبول-أوصمان صبري-معارك صاصون-89

 .المانٌا-1005-تٌرٌزرحٌل الشاعر -10

 .بٌروت-1006- تٌرٌز ،(Mewlûda pêxember) قصة المولد-18

 .الشٌخ توفٌق الحسٌنً:ترجمة.،دمشق(وثن للعشق)دٌوان شعر-11

 .موقع تٌرٌز.1009-تٌرٌز-باللغة الكردٌة-1-طرائف كردٌة-13

 .لبنان-بٌروت .1009-أطٌاف الماضً -24
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