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	مع جلجلة األجراس وبدِء تحلیِق السنونوات، یقدم مھرجان الصیف إلى مدینة أومیالس التي تبرُز متألقة على     
البحر. تتراقص القوارب في المیناء مزدانةً بالرایات، وھناك في الشوارع، بین البیوت ذات األسقف القرمیدیة 
الحمراء والجدران المطلیة، بین الحدائق المكسوة بالطحالب القدیمة وتحت أقواس األشجار التي تسقف الطرقات، 

تسیُر المواكب. كان بعضھا یبدو الئقاً: كبار سن في جالبیب سمیكة من البنفسجي 	عبر منتزھات كبیرة ومباٍن عامة،
حامالٍت أطفالھن. في شوارع أخرى كانت الموسیقى والرمادي، أرباب عمل، نساء مرحات یتحدثن ویمشین وھن 

تعزف بإیقاٍع أسرع، ومضاٌت من صوت الصنج وضرب الدفوف، وراح الناس یرقصون. كان الموكب كلھ عبارة 
كان الصغار یتقافزون مراوغین خارج وداخل الموكب، صیحاتھم العالیة لبعضھم تتصاعد كتحلیق  عن رقصة.

تشق المواكب طریقھا نحو الجانب الشمالي من المدینة. وھناك، حیث  قى والغناء.سنونوات متقاطعة فوق الموسی
مرج المیاه العظیم الذي یسمونھ الحقول الخضراء، صبیةٌ وفتیات عراةٌ في الھواء الطلق، بأقدام وكواحل ملطخة 

سن ي أیة معدات عدا أربالطین، وأذرع طویلة رشیقة، یدربون خیولھم المضطربة قبل السباق. لم تكن الخیل ترتد
بدون لجام. أعرافھا مجدولة بشرائط فضیة وذھبیة وخضراء. كانت الخیل متحمسة بصورة ھائلة، تنخر وتصھل 

عیداً نحو بویرفس أحدھا اآلخر. الخیل، ذلك الحیوان الوحید الذي تبنى احتفاالتنا وطقوسنا كطقوس تخصھ ھو ذاتھ. 
أومیالس في نصف استدارٍة على خلیجھا. كان ھواء الصباح صافیاً جداً حتى الشمال والغرب، تقُف الجبال مطوقةً 

أن الثلوج بدت واضحة وھي تتوج ثمانیة عشر قمة ملتھبة بنار بیضاء ذھبیة، تقطع أمیاالً من الھواء المتوھج تحت 
ً لجعل الرایات التي تمیز میدان  حین السباق ترفرف بین السماٍء داكنة الزرقة. كانت الریاح مثالیة، ما یكفي تماما

واآلخر. وفي صمت المروج الخضراء، كان بوسع المرء أن یمیز صوت الموسیقى وھي تلف شوارع المدینة، یبعُد 
صوتھا ویقترب، ثم یقترب أكثر من أي وقٍت مضى. ثمة حالوة مبھجة تسكُن في الھواء، ترتعُد بین حیٍن وآخر، 

 ى الفرحةُ العظمى لألجراس.وتتجمع معاً، ثم تندلع في رنین الموسیق

 

 البھجة؟ مالذي بوسع أحدھم أن یقولھ عن البھجة؟ كیف تراه یصف شعب أومیالس؟

 

لِعلمك، لم یكن ھؤالء أناس بسطاء بالرغم من سعادتھم. لكننا لم نعد نستخدم مفردات البھجة بذلك القدر مؤخراً. كما 
إعطاء وصف كھذا یمیل إلى خلق تصورات وافتراضات لو أن االبتسامات كلھا قد أصبحت من حقبٍة سابقة. إن 

معینة، إعطاء وصف كھذا یوجھنا للتفكیر بوجود ملٍك یمتطي فرساً ویحیط بھ فرسانھ النبالء، أو ربما محموال على 
ي ملك! ولم یكن الناس في أومیالس لكنھ في الواقع لم یكن ھناك أھودٍج ذھبي، یحملھ عبید ذوو أجساد مفتولة. 

مون السیوف، أو یمتلكون العبید. كما لم یكونوا برابرة متوحشین. أنا ال أعرف تحدیداً القوانین والقواعد التي یستخد
كانت تسیّر مجتمعھم، ولكني أشك أنھا قلیلة ومتفردة. وكما أن الناس ھناك تدبروا أمرھم دون ملكیة أو عبودیة، 

ون الدعایة والشرطة السریة، ودون القنبلة. ولكنني أكرر أنھم فإنھم استطاعوا العیش دون تبادل العمالت الورقیة، د
لم یكونوا أناس بسطاء سذج، لم یكونوا رعاة سھلین، وال وحوش نبالء، وال طوباویون لطفاء. بل إنھم لم یكونوا أقل 

لى ، بالنظر إلى السعادة علمشكلة ھي أنھ لدینا ھذه العادة السیئِة، بَِحثٍّ من األدعیاء والمتحذلقینارقیاً وتطوراً منا. 
أنھا أمر ساذج وغبي إلى حٍد ما. وحده األلم عظیم وراٍق، وحده الشر مثیٌر لالھتمام. ھذه ھي خیانة الفنان: رفض 
االعتراف بتفاھة الشر والسأم الرھیب من األلم. إذا لم تتمكن من مجابھتھم فعلیك االنضمام لھم. إذا أوجعتك محاوالتَك 

لكن الثناء على الیأس ھو إدانة للفرح، تبنّي العنف ھو فقدان السیطرة على كل شيء آخر، ونحن فقدنا فأِعد الكّرة. و
م عن كیف لي أن أخبركالسیطرة تقریباً، ببساطة لم یعد بمقدورنا وصف رجل سعید أو ُصنع أي احتفاء بالفرح. 

ن أن أطفالھم كانوا كذلك، لكنھم ھم كانوا شعب أومیالس؟ نعم، لم یكونوا شعبا ساذجا من أطفال سعداء، بالرغم م



ورة استطعت وصفھا بص ھا من معجزة! ولكن بودي حقاً لولیا  ناضجین أذكیاء، ومحبین، ولم تكن حیاتھم ردیئة أبداً.
إقناعكم. إن وقع "أومیالس" في كالمي یشبھ قصة أسطوریة في زماٍن ومكاٍن بعیدین جداً. مثل  استطعتُ أفضل، أن 
ما كان. ربما كان من األفضل لو تخیلتموھا كأفخر خیاالتكم على اإلطالق، على افتراض أنھا سترقى إلى  كان یا

مستوى الظن، ألن وصفي قد ال یالئمكم جمیعاً. على سبیل المثال، ماذا عن التكنولوجیا؟ برأیي لن تكون ھناك 
شعب أومیالس سعید للغایة، والسعادة مبنیة  عربات في الشوارع أو طائرات مروحیة فوقھا. ھذا ینبع من حقیقة أن

ھو ُمدِمر ومضر. في التصنیف  على عنصریة عادلة تجاه ما ھو ضرورٌي فقط، وما لیس ضروریاً وال مِضّراً، وما
حیث تندرج الراحة، الرفاھیة والوفرة، الخ، یكون  -أي ما لیس ضروریاً لكن ال ضرر منھ -األوسط على كل حال
صولھم على تدفئة مركزیة جیدة، قطارات أنفاق، غساالت، وأیضاً جمیع أنواع األجھزة الرائعة من المنطقي جداً ح

التي لم تخترع لدینا بعد: أطباق طافیة مضیئة، أجھزة بال وقود، عالجات ضد نزالت البرد، أو قد ال یكون لدیھم 
للظن أن أناس من مدن وبلدات تتناثر أعلى أمیل  أي من ذلك كلھ. إن ذلك ال یھم في الحقیقة. لندعھ كما تحبون إذن.

وأسفل الساحل كانوا یتوافدون على أومیالس في األیام األخیرة قبل بدء المھرجان، قادمین على متن قطارات صغیرة 
سریعة جداً، أو عربات ترام بطابقین. وأن محطة قطار أومیالس ھي في الحقیقة أجمل بناء في البلدة على االطالق، 

كونھ أكثر عادیة من سوق المزارعین الرائع. مع كل ذلك، أستطیع أن أرى كیف أن أومیالس تقع في  على الرغم
نفوسكم كشيء أروع من أن یكون حقیقیاً وقابالً للتصدیق: ابتسامات، ضحكات، أجراس، مواكب، خیول ووو.. إذا 

اعد في أن یكون األمر أكثر واقعیة ال كان ذلك صحیحاً، فأرجو أن تضیفوا لكل ما سبق "العربدة"، إذا كان ذلك یس
تترددوا. ولكن دعونا مع كل ھذا، بالرغم من أنھا كانت فكرتي األولیة، أقول دعونا مع كل ھذا أال یكون لدینا معابد 
تُظِھر صور عاریة جمیلة لكھنة وراھبات عراة، قد وصلوا لحالة من الشبق تجعلھم جاھزین لإللتحام بأي رجل أو 

ولكن حقاً، سیكون من األفضل أال تكون أو غریب، یرغب بالتوحد مع األلوھیة الضاربة في الدم.  امرأة، حبیب
ھناك معابد في أومیالس، على األقل لیست تلك المعابد المأھولة. الدین نعم، رجال الدین ال. بالتأكید إن صور العراة 

 لجوع المحتاجین وشبق الجسد. لنسمح لھا باالنضمامالفاتنة تستطیع أن تجوب ھنا وھناك مانحةً نفسھا كحلوى مقدسة 
للمسیرة، لندع الدفوف تضرب فوق المتضاجعین، وأن یعلو وھج الرغبة فوق رنین الصنوج، ولندع نسل ھذه 

ً ومعتنى بھ من قِبل الجمیع. ً بعدم وجوده في أومیالس،  الطقوس اللذیذة أن یكون محبوبا شيء وحید أعلم یقینا
ما الشيء اآلخر الذي یجب أن یوجد ھناك؟ ظننت بدءاً أال وجود للمخدرات عندھم، لكن ھذا یبدو "الخطیئة". لكن 

متزمتاً. للذین یحبونھا، فإن ھناك تلك الحالوة الُملِّحة الناعمة لعشبة "الدروز" والتي بوسعھا أن تعطر طرقات 
ل واألطراف، ثم یحیلھ بعد ساعات إلى خمول المدینة. "دروز" الذي للوھلة األولى یصنع حالة من الخفة وتألق العق

ً یؤجج متعة الجنس فوق كل  حالم وأخیراً إلى رؤى وخیاالت رائعة ألروقة الكون وأعمق أسراره. كما أنھ أیضا
لألذواق االكثر اعتداالً، أظن بأنھ البد من وجود الخمر. امم.. تصّور، وال یشّكل األمُر أیة عادة مع مرور الوقت. 

اذا أیضاً قد یوجد في ھذه المدینة السعیدة؟ آه، ذلك االحساس بالنصر بالتأكید، االحتفاء بالشجاعة. ولكن كما ماذا.. م
ً دون عساكر. إن الفرح المبني على النجاح في صنع  ً دون رجال دین، دعونا فلنفعل أیضا تمكنا من المضي قدما

عب ما كان حقاً یُشعر شاً، إنھ مليء بالرعب، وتافھ. المجازر لیس النوع الصحیح من الفرح، ال لن یكون ذلك صائب
أومیالس بالسعادة ھو ذلك الرضى السخي والالمحدود، ذلك الشعور الرحب باالنتصار، لیس على عدو خارجي، 
بل في االتحاد والتواصل مع أرقى وأعدل ما في نفوس البشر في كل مكان، وروعة صیف ھذا العالم. ھذا ما كانت 

ثیرین حقاً، أنا ال أعتقد أن ك لوب الناس في أومیالس حقاً، وما النصر الذي یحتفون بھ إال انتصار الحیاة.تتضخم لھ ق
بھذا الوقت البُد وأن تكون أكثر المواكب قد وصلت إلى الحقول الخضراء.  منھم كانوا بحاجة إلى تعاطي الدروز.

للمتبرعین. وجوه الصغار تبدوا لزجةً  ءالحمراء والزرقا ثمة رائحة رائعة لطعام مطبوخ تفوح طافیةً ما بین الخیام
بصورة لطیفة، وفي لحیة رجل رمادیة یتعلق فتات كعك دسم، فیما یعتلي الشباب والفتیات خیولھم وقد بدأوا یتجمعون 
حول خط االنطالق. ثمة امرأة عجوز، قصیرة بدینة وضاحكة تمرر الزھور من سلتھا إلى شبان یضعون زھورھا 

ً على على  ً شجیا شعورھم المصقولة. ثمة طفل في التاسعة أو العاشرة یجلس في جانب الحشد، وحیداً یعزف لحنا
ناٍي خشبي. یتوقف الناس مستمعین إلیھ، یبتسمون، لكنھم ال یحدثونھ، فھو ال یتوقف عن العزف وال یراھم أبداً، 

 عیناه الداكنتان غائبتان تماماً في سحر النغم الجمیل. 

 یرخي یدیھ بھوادة ممسكاً نایھ الخشبي. و، ینھي اللحن



وكأن في ھذا الصمت القصیر الخاص إشارةٌ ما. ھكذا مرة واحدة یعلو صوت البوق من الصوان قرب نقطة البدایة: 
ملّحاً، حزیناً، وثاقباً. تتحفز الخیول على سیقانھا الرشیقة ویصھل بعضھا مجیباً. وبوجوه رصینة یمسد الفرسان على 

یولھم ویھدئونھم ھامسین، "بھدوء بھدوء، ھأنذا ذا یا حبیبي، یا أملي"، وإذ أنھم بھذه الحال، یبدأون بالتشكل أعناق خ
في صٍف واحد بامتداد خط االنطالق. تبدوا الحشود على اتساع وطول المضمار مثل حقٍل من عشب وزھور في 

 مھب الریح. ھا قد بدأ مھرجان الصیف.

 

واألن، ھل تصدقون كل ھذا؟ ھل تتقبلون المھرجان؟ المدینة؟ ھذا الفرح؟ ال؟ إذن دعوني أصف لكم شيء واحد 
 بعد. 

في الطابق السفلي ألحد المباني الجمیلة في أومیالس، أو ربما في قبو أحد المنازل الخاصة، ھناك حجرة، بباٍب 	
براً بین شقوق األلواح، بینما یأتي بقایا ضوء آخر من نافذة واحٍد موصد، وبال أیة نوافذ. ثمة ضوء ضئیل یتسرب مغ

ما في القبو بنت علیھا عنكبوٌت عشھا. في إحدى زوایا الحجرة الصغیرة، بجواِر دلٍو صدئ، تقف ممسحتان برأسیِن 
األقبیة.  يقاسیین متكتلین بالقاذورات، ورائحة عفِنة. أرضیةُ المكان عبارة عن تربة رطبة الملمس، كعادة الغبار ف

ال تتجاوز الحجرة الثالث خطوات طوالً واثنتان عرضاً: بالكاد مساحة خزانة مكانس أو غرفة معدات مھجورة. في 
ً أو فتاة. یبدو في نحو السادسة من العمر، لكنھ في الحقیقة یقترب من  الحجرة، ھناك طفل یجلس. قد یكون صبیا

أو أنھ قد أصبح معتوھا معلوالً من الخوف وسوء التغذیة واإلھمال. ینخُر العاشرة. إنھ أبلھ. ربما كان قد ُولِد بعاھة 
ً في الزاویة  أنفھ بإصبعھ ویتحسس أصابع قدمیھ أو أعضاءه التناسلیة ببالدة من حین آلخر، بینما یجلس محدودبا

زاالن ت لممسحتین الاألبعد من الدلو والممسحتین. إنھ یخاف المماسح، یجدھا مریعة. یغمض عینیھ، ولكنھ یعلم أن ا
لیس  التي ال یستطیع الطفل استیعابھا كونھ–وقفتان، وأن الباب موصد، وأْن ال أحد سیأتي، باستثناء بعض األحیان 

أقول أنھ أحیاناً یھتز الباب بشكل رھیب ثم یكون ھناك شخص أو عدة  -لدیھ أي إدراك فیما یخص الوقت والزمن
لیحّضھ على الوقوف، بینما یبقى اآلخرون على مسافة بعیدة محدقین فیھ أشخاص. أحدھم قد یأتي ویركل الطفل 

بعیون مرتاعة ومشمئزة. یُعبأ لھ وعاء طعام وابریق ماء على عجل، یُغلَُق الباب، وتختفي األعین. ال یقول الواقفون 
 سعھ أن یتذكر أشعةعلى الباب أي شيء أبداً، لكن الطفل الذي لم یعش طوال حیاتھ في غرفة المعدات، ومازال بو

الشمس وصوت أمھ، كان یتحدث أحیاناً. "سأكون طیباً" یقول، "اسمحولي بالخروج لطفاً، سأكون طفالً طیباً!"، 
لكن ال أحد یجیب. كان الطفل یصرخ طلباً للمساعدة في اللیل، ویبكي بكثرة، لكنھ اآلن لم یعد یصدر سوى شكالً من 

وبصورة أقل مما كان یفعل سابقاً. لقد بلغ من النحالة حد أن ال وجود للحم على األنین، "إیھئ، إیـھئ" ویتحدث أقل 
ساقیھ، بینما یبرز بطنھ الذي یعیش على نصف وعاء من الذرة والدھن یومیاً. إنھ عاٍر تماماً، عجیزتھ وفخذیھ عبارة 

 عن كتلة من القروح والدمامل الملتھبة جراء جلوسھ على برازه باستمرار.

یعرف أن الطفل ھناك، كل شعب أومیالس. بعضھم جاء لیراه، والبعض اآلخر یكتفي بمعرفتھ بوجوده. جمیعھم 
كلھم یعرف أن وجوده ھناك ضروري والبد منھ. یدرك بعضھم لماذا، والبعض اآلخر ال یدرك، لكنھم كلھم یدركون 

علمائھم، وحرفیة عمالھم، وحتى وفرة جیداً أن سعادتھم وجمال مدینتھم ولیونة عالقاتھم كما صحة أبنائھم، حكمة 
فال شرح ھذا األمر عادة لألطعلى التعاسة اللعینة لھذا الطفل. یُ محصولھم ولطف االجواء في سمائھم، كلھ یعتمد كلیاً 

عندما یصبحون في سن ما بین الثامنة والثانیة عشر، عندما یكون بمقدورھم التفھم، وأكثر ھؤالء الذي یجیئون 
ھم من صغار السن، ولكن من المعتاد أیضاً أن یجيء البالغون، أو یعاودون المجيء مرة أخرى لیروه.  لرؤیة الطفل

وبغض النظر عن القدر الذي ُشِرح بھ األمر، لطالما ُصِدم المتفحصون الصغار وشعروا بالغثیان إزاء المنظر. 
ة وعجز برغم كل الشروحات لھم. یودون یشعرون باشمئزاز لطالما ظنوا أنفسھم بمنأى وترفّعٍ عنھ، وبغضب وثور

لو أن بإمكانھم فعل شيء للطفل، ولكن ال شيء ھناك بإمكانھم فعلھ. لو تم إخراج الطفل للضوء خارج ذاك المكان 
الوضیع، لو تم تنظیفھ، إطعامھ واالعتناء بھ، سیكون ذلك أمراً جیداً حقاً، لكنھ لو تم عمل ذلك فعالً، ففي ذلك الیوم 

الساعة كل ازدھار وجمال وفرح أومیالس سیذبل ویُدمَّر. ھذه ھي القوانین. أن تقایض كل ذلك الرخاء وفي تلك 
وتلك النعم لكل روح حیة في أومیالس بذلك التحسن الطفیف الذي قد یغشى ذلك الفرد، أن ترمي ادراج الریاح 

 ك الذنب یجول داخل الجدران. سعادةَ اآلالف من أجل فرصة محتملة لسعادة فرٍد واحد، ذلك یعني أن تتر



ار غالباً ما یذھب الصغإنھا أحكام مطلقة قطعیة وقاسیة، حتى أنھ ال توجد أیة كلمة مواساة تصلح أن تقولھا للطفل. 
إلى بیوتھم باكین، أو في ثورة غضب بال دموع عندما یرون الطفل ویواجھون ھذه التناقض الشنیع. قد ال یبارحھم 

ربما سنوات. ولكن مع مضي الوقت فإنھم یبدأون باإلدراك أنھ حتى لو تحرر الطفل وأطلق األمر ألسابیع، أو 
سراحھ فإنھ لن یجني فائدة تذكر من حریتھ: ربما شعر بسعادة مبھمة صغیر لقاَء الدفء والغذاء بال شك، لكن ال 

ً أن یتحرر من شيء أكثر ذلك. إنھ أبلھ وأكثُر وضاعة من أن یدرك أي متعة حقیقیة. ولقد بقي زم ً طویال خائفا نا
مخاوفھ. عاداتھ خرقاء أكثر من الالزم لیتمكن من التعاطي مع أي تعامل آدمي. في الحقیقة، بعد كل ھذا الوقت 

ن إسیكون من التعاسة لھ أن یعیش دون جدرانھ التي تحمیھ، والعتمة التي في عینیھ، ونجاستھ التي یجلس علیھا. 
ومع ھذا فإن المریرة سرعان ما تجف عندما یبدأون بإدراك وتقبل عدالة الحیاة الرھیبة. تلك العدالة 	دموعھم على

دموعھم وغضبھم، وبذلھم لكرم أحاسیسھم وتقبلھم لعجزھم ھي تحدیداً مصدر الروعة في حیاتھم. لیس ثمة سعادة 
العطف. لكن وجود الطفل، تافھة ال مسؤولة. ھم یعرفون أنھم، كما الطفل، لیسوا أحراراً. وھم یعرفون معنى 

ومعرفتھم بوجوده، ھو ما یجعل ممكناً نبالة عمرانھم وجزالة موسیقاھم وعمق علمھم، إنھ ألجل ھذا الطفل ھم ھكذا 
حنونون جداً مع صغارھم. ھم یعلمون جیداً أنھ لو لم یكن ذلك الشقي ھناك یمارس عویلھ في الظالم، فإن اآلخر، 

نع موسیقاه المبھجة بینما یصطف الفرسان الشبان بكامل جمالھم وأبھتھم للسباق عازف الناي، لن یكون بوسعھ ص
 تحت شمس أول أیام الصیف.  

ھناك أمر واحد ألخبركم عنھ، وھذا، أكثر قابلیة للتصدیق؟ لكن الزال  ل تؤمن بھم اآلن؟ ألیسوا اآلنھ
 شيء ال یصدق.

لغین الذین یذھبون لرؤیة الطفل ال یعودون لبیوتھم للثورة في بعض األحیان یحدث أن أحد الفتیة أو الفتیات البا 
ً فإن أحد من یكبرون ھؤالء بكثیر من  والبكاء، في الحقیقة، إنھم ال یعودون لبیوتھم أبداً. في بعض األحیان أیضا
، الرجال أو النساء قد یسقط تحت وطأة الصمت لیوم أو یومین، ثم یغادر بیتھ. ھؤالء الناس یخرجون للشوارع

ً خارج مدینة أومیالس، عبر بواباتھا الجمیلة.  ویسیرون في الطرقات لوحدھم. یستمرون بالمسیر، ویمشون رأسا
یواصلون المسیر قاطعین مزارع أومیالس، كٌل على حدة، شاب أو فتاة، رجل أو امرأة. وعندما یحل الظالم، یعبر 

فراء، ویمضون نحو عتمة الحقول. كل على حدة، المسافر دروب القرى، بین البیوت ذات النوافذ المضاءة الص
ً أو شماالً، نحو الجبال یمضون. یغادرون أومیالس نحو العتمة، وال یعودون أبداً. أما المكان الذي  یتجھون غربا
یذھبون إلیھ فھو أصعب للتخیل علینا من مدینة السعادة تلك. إنھ أمر ال أستطیع وصفھ بالمطلق. من المحتمل أال یكون 

عن  بعیداً أین یتجھ، أعني أولئك، السائرون عرف جوداً من األساس، ولكنھم یبدون كمن یمو
                                                                                                                               .   أومیالس

 

	


