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عل��ى س��احل مقاطع��ة "أیس��كس" ین��ام المس��تنقع الكبی��ر، واح��د م��ن آخ��ر المن��اطق البری��ة      
جلمب�ري حت�ى قری�ة ص�یادي المح�ار السكس�ونیة العریق�ة المتبقیة في إنكلترا، ممتداً من قریة 

المس��ماة "ویكل��دورث"، وھ��و منفس��ح واط��ئ بعی��د الم��دى تغطی��ھ الحش��ائش المتراكم��ة عل��ى 
إل�ى المم�الح الكب�رى والمنخفض�ات  الھضبة المنخفضةنتھي تمروج نصف مغمورة بالماء، و

ومص��بات األنھ��ار  الطینی��ة وأح��واض الم��د والج��زر ق��رب البح��ر المتملم��ل، حی��ث الخلج��ان
وألس��نة النھی��رات المعقوف��ة والمتعرج��ة الت��ي تط��ل أفواھھ��ا عل��ى حاف��ة المح��یط المنحوت��ة ف��ي 

 بتكرار الموج الیومي.  الھثةأنھا ترتفع وتھبط ك بشكل تبدو فیھ الغارقة بالمیاهاألرض 

داد وحش�تھ بزعی�ق وص�ریخ الطی�ور البری�ة الت�ي تتخ�ذ م�ن زالمكان مقفر وموحش تماماً، وت
الممالح وأراضي المستنقع مأوى لھ�ا. طی�ور عدی�دة، وزات بری�ة، ن�وارس، وطی�ور الح�ذف 

خالل األح�واض المائی�ة.  والودجون والطیطوس أحمر الساق والكروان. وكلھا تجد لھا منفذاً 
وینعدم الساكنون من البش�ر ف�ي ھ�ذا المك�ان، كم�ا أن واح�داً م�نھم ال یرت�اده، باس�تثناء بع�ض 

بریة، أو صیادي المحار المحلیین الذین ما برحوا یزاولون مھن�تھم القدیم�ة صیادي الطیور ال
 النورمندیین إلى "ھیستنغر". ءالتي رافقت مجي

أما األلوان، فتتدرج من الرمادي والرصاص�ي واألزرق وال�الزورد واألخض�ر الش�فاف إل�ى 
الش��طآن  الفی��روزي، وس��ر ذل��ك أن الس��ماء ح��ین تع��تم ف��ي الش��تاءات الطویل��ة، تش��رع می��اه

والمستنقعات تعكس اللون البارد المعتم للسماء، ولكن في أحی�ان قلیل�ة، عن�د مش�رق ومغ�رب 
 الشمس تتأجج األرض والسماء بلون لھیب أحمر مذّھب.

األلسنة اللولبیة لنھر "ألدر" الصغیر یمتد سد ھ�و عب�ارة ع�ن س�ور بح�ري ن�اعم  احدوبحذاء 
ج�ھ البح�ر المغی�ر، ث�م یغ�ور الس�د عمیق�اً ف�ي وصلد وخال من الشروخ، وھو بمثاب�ة ت�رس بو

إحدى الممالح الت�ي تبع�د ثالث�ة امی�ال ع�ن القن�ال اإلنكلی�زي وھن�اك ینعط�ف ش�ماالً. ف�ي تل�ك 
الزاویة یبدو السد كأنھ حفر في وجھ األرض بإزمیل، ومن ھذا الص�دع ك�ان البح�ر ق�د دخ�ل 

 واجتاح األرض والسد والسور وكل ما ینتصب ھناك.

لض��حل تش��ف ص��خور مس��ودة وممزق��ة لبقای��ا فن��ار مھج��ور ع��ن قم��ة س��یاج مائ��ل ف��ي الم��اء ا
لدائرة برید قدیمة، ویظھر السیاج ھنا وھناك كأنھ شارات انقاذ او أطواف نجاة. في زمن م�ا 
كان ھذا الفنار یتاخم البحر، وبمثابة مرشد مضيء على ساحل أیسكس، لكن ید الزمن عبثت 

 ئدة ھذا المكان. باألرض والماء، فانتھت حیاة وفا

ومنذ عھد قریب، اعید استعمال الفنار كمسكن، حیث ع�اش فی�ھ رج�ل متوح�د مش�وه الجس�د، 
، ك��ان یب��دو بش��ع المنظ��ر، لكن��ھ ك��ان مث��االً لجم��ال ف��ؤاده مفع��م بح��ب الطرائ��د والب��راري لك��نّ 

 الخلق ورقة القلب.

ھذه حكایة عن ھ�ذا الرج�ل، وع�ن طفل�ة ج�اءت لتتع�رف ب�ھ وتستش�ف م�ا بداخل�ھ مم�ا یخفی�ھ 
شكلھ الغریب المنفر. وھي لیست قصة تنساب بسھولة وبتتابع لین، فق�د جمع�ت م�ن مص�ادر 
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وأناس عدة، فجاء بعضھا على ھیئة كسر نقلھا رجال عاشوا مشاھد غریب وعنیف�ة ف�ي ذل�ك 
ر ق�د بس�ط س�لطانھ وألق�ى ب�دثاره المتم�وج الب�ارد عل�ى المك�ان، المكان والزمان، كما أن البح

الطائر األبیض العظیم ذا القوادم المتوج�ة بالس�واد، وھ�و ال�ذي ش�ھد األم�ر من�ذ  وبدوره، فإنّ 
البدای��ة حت��ى النھای��ة، ق��د ع��اد إل��ى الص��مت الم��ثلج المظل��م ألراض��ي الش��مال الت��ي ج��اء منھ��ا 

 أصالً.

                              * 

جاء فیلی�ب رای�ادر إل�ى الفن�اء المھج�ور عن�د مص�ب نھ�ر "أل�در"  1930في نھایة ربیع عام 
واشتراه وما حولھ من أراضي المستنقع والممالح. وعل�ى م�دار الع�ام، ع�اش واش�تغل ھن�اك. 

 ً بع�ض  الطبیعة والطیور وألسباب بعینھ�ا انس�حب م�ن الحی�اة االجتماعی�ة. یصور كان رساما
تبین خالل زیارات التبضع نصف الشھریة التي ك�ان یق�وم بھ�ا إل�ى قری�ة تلك األسباب كانت 

جلمبري الصغیرة، حیث اعتاد الس�كان المحلی�ون عل�ى التطل�ع ب�ازدراء ب�ارد لجس�ده المش�وه 
ً نوسحنتھ الكالحة. كان رایادر أحدباً وذراعھ الیسرى مشلولة،  م�ن الخص�ر كأن�ھ  حیفاً ومحنیا

 مخلب طائر.

لف��وا أوا ش��كلھ الش��اذ، واعت��ادوا ض��آلة حجم��ھ الت��ي تحت��وي ق��وة ھائل��ة ولك��نھم س��رعان م��ا ألف��
منظر رأسھ الضخم الملتحي والمنحرف قلیل�ة ع�ن الھض�بة الغامض�ة الناتئ�ة ف�ي ظھ�ره. كم�ا 
اعتادوا العینین البراقتین والذراع المخلبیة، وصاروا ینعتون�ھ ب "ذاك الرس�ام الغری�ب ال�ذي 

 یسكن الفنار المھجور".

ك��ره المش��وھون جس��دیاً عم��وم الج��نس البش��ري بس��بب عاھ��اتھم، إال أن رای��ادر ل��م وغالب��اً ی
الحیوان، وكل ذي قلب مل�يء  ومملكة، یعرف الكراھیة قط وإنما أحب، وبقوة، أحب اإلنسان

بالعطف والتفھم استطاع أن یغض النظ�ر ع�ن عاھت�ھ. تغل�ب رای�ادر عل�ى عاھت�ھ، إال أن�ھ ل�م 
یعاني منھ بسبب مظھره. وكان فشلھ في العثور على دفء یستطع تجاوز الصدود الذي كان 

یوازي ال�دفء ال�ذي یش�ع من�ھ س�بباً لعزلت�ھ، ولھ�ذا نف�ر م�ن النس�اء. أم�ا الرج�ال فم�ا یك�ادون 
 ً ب��دفء، إال أن مج��رد التفكی��ر ب��أنھم ك��انوا یح��اولون أن  یألفون��ھ ع��ن ق��رب حت��ى یبادلون��ھ دفئ��ا

 تفھمھ، كان یدفعھ إلى تجنبھم. في یبادلوه مشاعر الود بعد أن یبذلوا جھداً 

 ف��ي الس��ابعة والعش��رین م��ن العم��ر ج��اء فیلی��ب إل��ى المس��تنقع الكبی��ر وك��ان ق��د س��افر كثی��را
وح��ارب ببس��الة قب��ل أن یتخ��ذ ق��راره باالنس��حاب م��ن ع��الم یس��تطیع أن یتح��رك فیھ��ا مث��ل 

ع، فق�د نثوی�ة المخزون�ة ف�ي ص�دره المتج�ذاآلخرین. وبرغم كل الحساس�ة الفنی�ة والرھاف�ة اال
 كان رجالً بمعنى الكلمة.

في معتكفھ جلب طی�وره ورس�ومھ وقارب�ھ ذا الس�تة عش�ر ق�دماً وال�ذي ك�ان یبح�ر ب�ھ بمھ�ارة 
عھ أن یس��تخدم ی��ده العلیل��ة س��مدھش��ة، فح��ین یك��ون وح��ده وال أح��د یرص��د حركات��ھ، یك��ون بو

ت��تالطم  س��نانھ القوی��ة لتثبی��ت أش��رعة ال��زورق الت��يأبش��كل فع��ال، وغالب��اً م��ا ك��ان یس��تخدم 
 كاألمواج بفعل أي نفخة ریح مخاتلة.
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وغالباً ما كان یبحر خالل الخلجان الصغیرة ومصبات األنھر خارجاً إلى عرض البح�ر ك�ي 
ض��راب جدی��دة م��ن الطی��ور لیص��ورھا أو أیغی��ب بض��عة أی��ام ف��ي بع��ض األحی��ان باحث��اً ع��ن 

جموع�ة الطی�ور البری�ة في اإلمساك بھ�ا بالش�باك ك�ي یض�مھا لم لیرسمھا، لذا فقد بات ماھراً 
 .المدجنة التي یربیھا في الحظیرة المجاورة لمرسمھ والذي یمثل قلب مالذه المقدس

ما كان یطلق النار على طائر، لذا فإن وجود صیادي الطیور البریة ق�رب ربوع�ھ ك�ان أم�رأً 
 ً ً  ال یرحب بھ البتة. كان صدیقا  حب. لكل ما ھو بري، لذا بادلھ كل ما ھو بري حباً ب محبا

ركن یالمدجنة التي تأتي كل أكتوبر م�ن آیس�لنده وش�بایتزب الوزاتوفي حظیرتھ المسیجة تجد 
 ً بحفی��ف  محلق��ة فی��وق الس��احل بأس��راب ھائل��ة الع��دد تظل��م لھ��ا الس��ماء وتم��أل الھ��واء ض��جیجا

جسادھا وھي تمر محلقة بذاك المكان الفرید، كما تجد البرانق ذات األجساد البنی�ة والس�یقان أ
دی��ة والص��دور البیض��اء المخطط��ة باألس��ود، والرق��اب غامق��ة الل��ون، والوج��وه الش��بیھة الور

ً  بأقنعة ب�الودجون والبرك�ة والبلب�ول  عدة من البط�ات البری�ة ابت�داء المھرجین، وترى أضرابا
 وصوالً إلى الحذف والشوار.

یجئن ف�ي  جنحتھا لتبقى ھنا كإشارة لألخریات النافرات الالئيأبعض تلك الطیور كان یقص 
 ً كما یفعل مربو الحمام، وجود الطیور مقصوصة الجناح ینبھ األس�راب  مبتدأ كل شتاء، تماما

المسافرة إلى وج�ود الطع�ام والم�الذ اآلم�ن ف�ي ھ�ذا المك�ان، وبالفع�ل ف�إن مئ�ات عدی�دة ت�أتي 
وتبقى ھنا خالل موسم البرد الممتد من أكتوبر وحت�ى الربی�ع حی�ث ترح�ل عن�دھا ش�ماالً إل�ى 

 ناطق تكاثرھا عند أقدام الحافة الجلیدیة.م

كان فیلی�ب مرت�اح الب�ال إل�ى الخ�اطر ال�ذي یالزم�ھ كلم�ا ھب�ت عاص�فة، أو ح�ین یش�تد الب�رد 
نما یجتني إطلقات الصیادین في البعد، فطیوره بخیر وأمان وھو  تتفجرویشح الزاد، أو حین 

 التي تعرفھ وتثق بھ.لخیر یده وراحة قلبھ كل تلك المخلوقات الشاردة الجمیلة 

في الربیع تعود الطیور إلى الشمال ملبیة نداءه، ولكنھا ترجع ثانیة في الخریف زاعقة ناعقة 
مغردة صارخة في سماء رمادیة باردة، وما تبرح تطیر في دوائر ف�وق ح�دود الفن�ار الق�دیم، 

ً  كأنھا تحیي مزاراً  ، تل�ك الطی�ور ، ثم تحط على مقربة منھ كضیوف یحلون علی�ھ ثانی�ةمقدسا
وكان ھذا یزید فیلیب رایادر بھج�ة، ألن�ھ یع�رف أن  منذ العام السابق. یعرفھا ویتذكرھا جیداً 

جرثومة المعرفة بوج�وده وبجنت�ھ اآلمن�ة مزروع�ة ف�ي كی�ان تلك�م الكائن�ات، وی�درك أن ھ�ذه 
ی�اح المعرفة باتت جزءاً من كینونتھا بحیث أن تحول السماء إلى الل�ون الرم�ادي وھب�وب الر

 .من الشمال سوف یسوقھا بغیر ما خطأ إلیھ

رب�اض الت�ي یع�یش فیھ�ا ولرس�م م�ا یحی�ا فق�د ك�رس فیلی�ب روح�ھ وقلب�ھ لرس�م األ ،ولما تبقى
اختزنھا بالمئ�ات بحمی�ة غی�ورة مكدس�اً  التي كان قدفیھا، ولم یبق عدد كبیر من تلكم الرسوم 

ً بعضھا فوق بعض في الفن�ار وف�ي ش�عاب المخ�زن الموج�ودة ف� بھ�ا  ي أع�اله. ل�م یك�ن مقتنع�ا
متصلباً ومع ھذا فإن القلیل الذي وصل منھ�ا إل�ى الس�وق  كأعمال فنیة، ألنھ كفنان كان عنیداً 

ك���ان تحف���اً فنی���ة تغمرھ���ا األل���وان ویكس���وھا بری���ق ی���نعكس ع���ن األض���واء المتس���اقطة عل���ى 
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لطی�ور الزائ�رة المستنقع، وكلھا ملیئة بمش�اعر وح�س التحلی�ق، وب�دفق الحیوی�ة ال�ذي تطلق�ھ ا
 العلم القدیمة التي توكر علیھا. ةوھي تتنفس ریح الصبح التي تحني القصب وساری

رس��م الوح��دة والب��رد الع��ابق برائح��ة المل��ح، رس��م خل��ود المس��تنقعات والب��راري واألحی��اء، 
وتحلیق الطیور فجراً، ورسم الكائنات الصغیرة المفزوعة إذ تالمس الھواء أول مرة، ورسم 

 لمجنحة التي تتوارى ھاربة من نور القمر في جوف اللیل.الظالل ا

                                                      * 

س�نوات م�ن اس�تقرار رای�ادر ف�ي الفن�ار  3في ظھیرة أحد أیام نوفمبر / تشرین الث�اني، بع�د  
 ً ً  والمستنقع، اقتربت طفلة تحمل في یدھا شیئا م�ة إل�ى المرس�م الموج�ود م�ا، قاد بدا ثقیالً نوعا

في الفنار وھي تعبر السور البحري. ل�م تك�ن تتج�اوز الثانی�ة عش�رة، نحیل�ة، ق�ذرة المالب�س، 
جم��ال ش��بیھ بجم��ال  وس��خھا ك��ان یت��وارى متحف��زة ورعدی��دة مث��ل ط��ائر غری��ب، لك��ن تح��ت

جنیات البحیرات والمستنقعات، كانت سكسونیة خالصة، كبیرة العظام، ش�قراء، رأس�ھا یكب�ر 
 سدھا قلیالً، وعیناھا نرجسیتان تغوصان عمیقاً في محجریھما.ج

كانت خائفة حد الج�زع م�ن الرج�ل القب�یح ال�ذي ج�اءت لزیارت�ھ، ألن اس�طورة ب�دأت تتش�كل 
عنھ، حتى بات صیادو الطیور البریة یمقتونھ لتدخلھ في عملھم. ولكن أكبر من فزعھا كانت 

ماق قلبھا كانت تنوس تلك الحكایة التي التقطتھا حاجتھا للشيء الذي تحملھ في یدیھا، ففي أع
من مكان ما من أرجاء المستنقع والت�ي تفی�د ب�أن ھ�ذا "الغ�ول" ال�ذي یقط�ن الفن�ار یمتل�ك ق�وة 

 سحریة تمكنّھ من شفاء الكائنات الجریحة.

لم تكن قد رأت فیلیب رای�ادر م�ن قب�ل وكان�ت عل�ى وش�ك أن تھ�رب م�ن الرع�ب ح�ین رأت 
ذي ظھ�ر ف�ي ب�اب المرس�م إث�ر س�ماعھ خطواتھ�ا. الحدب�ة المش�ؤومة، ال�رأس الشبح المعتم ال�

المنحن��ي، اللحی��ة المغم��ورة بالس��واد، والمخل��ب المعق��وف. وتس��مرت أمام��ھ فزع��ة محملق��ة 
 ً ً  راجفة، كطائر فزع م�ن طی�ور المس�تنقع یرف�رف متأھب�ا  للتحلی�ق، لك�ّن ص�وتھ جاءھ�ا عمیق�ا

 ة؟یتھا الطفلأحنوناً وھو یقول: ما الخطب 

وتمالكت نفسھا ثم تقدمت بوج�ل إل�ى أم�ام. ك�ان الش�يء ال�ذي تحمل�ھ ف�ي ی�دیھا ط�ائرا أب�یض 
الرقی�ق بق�ع دم تس�رب بعض�ھا إل�ى تماماً وقد تناثرت على ریشھ األبیض  كبیر الحجم، ھامداً 

قمیصھا حین امسكت بھ واحتضنتھ. وما لبثت أن وضعت الطائر الج�ریح ف�ي ی�ده قائل�ة: لق�د 
 یا سیدي، أما زال حیاً؟وجدتھ مصاباً 

 أجل، أجل...أحسب ذلك، ادخلي یا طفلتي، ادخلي!

ودلف رایادر حامالً الطائر لیرقده فوق الطاول�ة، حی�ث أخ�ذ یتح�رك ب�وھن، وتغل�ب فض�ولھا 
ا موق�د فح�م متق�د وت�زدان ھعلى خوفھا فتبعتھ إل�ى ال�داخل حی�ث ألف�ت نفس�ھا ف�ي حج�رة ی�دفئ

 ، وتعبق برائحة رغم غرابتھا تبدو محببة للنفس.بلوحات ملونة عدیدة تغطي الجدران

حت قوادم�ھ ب�ریش ش�جناحیھ األبیضین، وقد تو أحدفرد رایادر أارتعد الطائر، وبیده السلیمة 
 أسود جمیل. تطلع الرجل مندھشاً وقال: أین وجدت الطائر أیتھا الطفلة؟
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 في المستنقع حیث كان الصیادون، ما...ما ھو ھذا الطائر یا سیدي؟

 ھذه إوزة ثلج قادمة من كندا، ولكن كیف وصلت ھنا بحق السماوات؟

وب�دا أن االس��م ل��م یع��ن ش��یئا للص��بیة. عیناھ�ا النرجس��یتان العمیقت��ان اللت��ان تش��عان م��ن خ��الل 
 الوسخ المتراكم على وجھھا الناحل مثبتتان باھتمام مفرط على الطائر الجریج. تساءلت:

 ھل یمكن أن تشفى؟

 ذل جھدنا، سوف تساعدیني في ذلك، تعالي معي.نعم، نعم، ...سنب

 ً رش��یق الحرك��ة حت��ى ح��ین  عل��ى ال��رف كان��ت ھن��اك مقص��ات ولف��ائف وجب��ائر، وك��ان بارع��ا
 یستخدم المخلب المعقوف الذي استطاع أن یحمل اللوازم الطبیة. قال فیلیب رایادر:

یتض��ررا لق��د أص��یب بطل��ق ن��اري، إن س��اقھا وط��رف أح��د جناحیھ��ا مكس��وران، ولكنھم��ا ل��م 
بشدة، أنظري! سوف نقص قوادم الجناح الكسیر ك�ي یت�اح لن�ا تض�میده، وس�ینمو ال�ریش ف�ي 
الربیع من جدید لیكسو الجن�اح، فترج�ع لھ�ا ق�درتھا عل�ى الطی�ران والتحلی�ق. س�نربط الجن�اح 
لصق جسدھا كي ال تكون ق�ادرة عل�ى تحریك�ھ حت�ى یلت�ئم الكس�ر والج�رح، ث�م نض�ع جبی�رة 

 لكسیرة.للساق المسكینة ا

وقد نسیت مخاوفھا ف�ي غم�رة ذل�ك ولس�بب آخ�ر، فق�د ب�دأ  كانت الطفلة ترقب عملھ مسحورة
م�ن أجم�ل القص�ص الت�ي  ةالرجل إبان تضمیده اإلوزة الجریحة الكس�یرة ی�روي للبنی�ة واح�د
 سمعتھا في حیاتھا، ھي قصة األمیرة الضائعة، وروى رایادر: 

ً وزة صغیرة السن ال یتجاوز عمرھا إكانت  واحداً وقد ولدت ف�ي أرض تع�ود إلنكلت�را،  عاما
وبینما كانت تطیر نحو الجنوب ھارب�ة م�ن ال�ثلج والص�قیع والب�رد الق�ارس ض�ربتھا عاص�فة 
جب��ارة ولفتھ��ا ودارت بھ��ا. كان��ت عاص��فة مروع��ة بح��ق وق��د فاق��ت قوتھ��ا ق��درة جناحیھ��ا 

قھ�ا وتقاذفھ�ا العمالقین. عاصفة أعتى من أي إعص�ار جرف�ت ك�ل ش�يء، وظل�ت تمس�ك بخنا
أیام ولیال، فما عاد باستطاعتھا سوى أن تطیر مع ال�ریح، وح�ین تالش�ت العاص�فة، توجھ�ت 
اإلوزة بغریزتھ��ا ص��وب الجن��وب ثانی��ة، فوج��دت نفس��ھا ف��وق أرض أخ��رى ل��م تألفھ��ا وم��ن 
حولھ��ا تحل��ق طی��ور ال تعرفھ��ا ول��م ترھ��ا م��ن قب��ل، وأخی��را وبع��د أن انھكتھ��ا المحن��ة، حط��ت 

ن ص�ادتھا تل�ك الرصاص�ة الخارج�ة م�ن فوھ�ة أفي مستنقع ودود أخضر، فكان لترتاح قلیال 
 بندقیة صیاد یبحث عن فریسة.

 وف�ي سكت ھنینة، ثم علّق: استقبال مریر لألمیرة الزائرة، سوف ندعوھا باألمیرة الض�ائعة،
ظ��رف أی��ام قلیل��ة س��وف تتحس��ن أحوالھ��ا وتتع��افى. انظ��ري! ودس ی��ده ف��ي جیب��ھ وخ��رج بھ��ا 

وزة عینیھ��ا الص��فراوین الم��دورتین وأخ��ذت تنق��ر الحب��ات ب��ات الحنط��ة، ففتح��ت اإلمحمل��ة بح
 برفق.

، وما لبث أن داھمھا شعور بالغربة من المكان التي ھي فیھ، فالتقطت ضحكت الطفلة بحبور
 أنفاسھا بانزعاج، وبغیر أن تنطق بكلمة واحدة، استدارت وفرت ھاربة من باب الفنار.
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ایادر خلفھا وھو یتجھ إلى مدخل الفنار حیث وقف یؤطر جذع�ھ انتظري، انتظري! صرخ ر
المعتم افریز المدخل، كانت الصبیة تركض فوق السور البحري، لكنھا ما برح�ت أن توقف�ت 

 حین سمعت نداءه، واستدارت ناحیتھ فسألھا من بعید: ما اسمك ایتھا الطفلة؟

 فریث!

 قال رایادر: فریثا فیما أظن، أین تسكنین؟

 رة الصیادین في "ویكلدورث" ...أجابت وھي تلفظ االسم بلكنة سكسونیة عتیقة.مع جمھ

  ألن تأتي غدا أو بعد غد لتري كیف تسیر األمور مع األمیرة؟

فس��كتت، ولم��رة ثانی��ة فك��ر رای��ادر بطی��ور الم��اء الن��افرة الت��ي تتحف��ز باض��طراب خ��الل ذل��ك 
صوتھا الرفیع الفتي م�رة ثانی�ة وھ�ي  الجزء من الثانیة الذي یسبق طیرانھا في الھواء، وجاء

 تقول: بلى!

 ثم مضت وشعرھا األشقر یموج خلفھا.

شفیت اإلوزة بس�رعة، وف�ي منتص�ف الش�تاء ص�ارت تطل�ع متجول�ة ف�ي الحظی�رة المس�یجة، 
مفضلة مرافقة الوزات ذات األقدام الوردیة عل�ى البران�ق، كم�ا تعلم�ت أن تلب�ي ن�داء رای�ادر 

ً  ت��ت الطفل��ة فری��ث أو فریث��ا زائ��راً وھ��و ی��دعوھا للطع��ام. وبا للمك��ان، واس��تطاعت أن  منتظم��ا
تتغل��ب عل��ى خوفھ��ا م��ن رای��ادر. ك��ان یأس��ر مخیلتھ��ا حض��ور ھ��ذه األمی��رة البیض��اء الغریب��ة 
القادم��ة م��ن أرض بعی��دة ترق��د خل��ف البح��ر، أرض وردی��ة الل��ون ب��ال مس��احات ملون��ة كم��ا 

لق�ت أتتبعا علیھا مسار العاص�فة الت�ي عرفت من الخارطة التي عرضھا علیھا رایادر والتي 
 بھذا الطائر التائھ من بیتھ في كندا المثلجة إلى أرض المستنقع الكبیر في أیسكس.

بعد ذلك، وفي أحد صباحات شھر حزیران استجابت مجموعة متأخرة م�ن اإلوز ذي األق�دام 
لن�داء أراض�ي  التي سمنت بفعل وفرة الغذاء الذي حصلت علیھ إبان فص�ل الش�تاء ف�ي الفن�ار

التناسل الطاغي، فنھضت األمیرة متكاسلة تتس�لق عن�ان الس�ماء ف�ي حلق�ات م�ا برح�ت تتس�ع 
وزة الثلج بھیكلھا الذي یكس�وه ال�ریش األب�یض وقوادمھ�ا إسرب الراحل، طارت لتحلق مع ال

الس�وداء الت�ي تلم�ع ف��ي ن�ور ش�مس الربی��ع، وص�ادف أن فری�ث كان��ت ف�ي الفن�ار، فص��رخت 
ً مندھشة ما جع  قادمأً من مرسمھ. ل رایادر یفد راكضا

 قالت فریثا: أنظر، انظر إنھا األمیرة، أتراھا ذاھبة بال رجعة؟

 ً ! مقلدا بغیر وعي طریقة الصغیرة ىبالبقعة الصاعدة وقال: بل تطلع رایادر في السماء محدقا
 في الكالم.

 نا الوداع!ئقرآن لألمیرة ان تعود إلى بیتھا، أنصتي إنھا تُ 

 ،السماء الصافیة تناھى إلیھما صریخ اإلوز وردي األق�دام، وتع�الى فوق�ھ وبص�فاء أش�دومن 
 صوت األمیرة البیضاء.
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وھ��ي تطی��ر، واس��تدق حجمھ��ا ث��م  Vانحرف��ت البقع��ة المحلق��ة نح��و الش��مال لتش��كل الح��رف 
اختفت. وبرحیل إوزة الثلج أنھت فریث زیاراتھا للفنار، وعاد رایادر لیتھجى من جدید كلمة 

 الوحدة"."

ف��ي ذل��ك الص��یف رس��م فیلی��ب رای��ادر م��ن مخیلت��ھ ص��ورة طفل��ة نحیف��ة تكس��وھا األوس��اخ، 
 وتعصف بشعرھا ریاح نوفمبر، وتحمل في یدھا طائراً كبیراً جریحاً أبیض.

                                  * 

یرتھ�ا ین األول/ أكتوبر التالي حدثت معجزة. كان رایادر یطعم طیوره ف�ي حظرمنتصف تش
المس��یجة، فیم��ا تھ��ب م��ن الش��مال الش��رقي ری��ح رمادی��ة تجع��ل األرض تلھ��ث تح��ت الم��وج 

علیھ��ا. وب��رغم ھ��دیر البح��ر فق��د س��مع نغم��ة ص��افیة عالی��ة، فرف��ع عینی��ھ إل��ى س��ماء  ال��داخل
الغروب لیرى ألول وھلة رقع�ة محلق�ة غی�ر واض�حة المع�الم، ث�م توض�حت الرؤی�ة ف�إذا ھ�و 

بھما قوادم سود یحلق فوق الفنار مرة، ثم یتح�ول إل�ى حقیق�ة  ح بجناحین بیض تحفحلم مجنّ 
نھ�ا ل�م تك�ن أتحط على أرض الحظیرة وتتقدم متھادیة نحو رایادر خصیصاً لیطعمھا كما ل�و 

 قد سافرت بعیداً عنھ قط.

إنھا األمیرة إوزة الثلج، ال یخطئ المرء ذلك، وتحدرت دم�وع ف�رح م�ن عین�ي فیلی�ب، ت�رى 
أو  "غرینالن�د"د لم تك�ن ف�ي كن�دا، ال، ال ری�ب أنھ�ا ق�د قض�ت الص�یف ف�ي أین كانت؟ بالتأكی

مع البطات ذوات األقدام الوردیة السمینة، ثم تذكرتھ فقفلت راجعة مع حل�ول  "شبتز بیرغن"
 موسم البرد.

رس��الة قص��یرة م��ع س��یدة مكت��ب  وح��ین زار جلمب��ري ف��ي م��رة قادم��ة للتبض��ع، ت��رك رای��ادر
ق�ال: أخب�ري فری�ث الت�ي تع�یش م�ع  البرید الریب أنھا قد أثارت فیھ�ا اض�طرابا عظیم�اً. فق�د

 في ویكلدورث بأن األمیرة الضائعة قد رجعت. نجماعة الصیادی

 بعد ثالثة أیام ظھرت فریث وقد طال قوامھا وما برحت شعثاء مبعثرة الشعر، جاءت خجلى
 .ةإلى الفنار لتزور األمیرة الضائع

ومر الزمن على المستنقع الكبیر، وكان یمكن رصد ذلك من ارتفاع موج البحر الداخل إلیھ، 
وص�ول ھ م�ا تق�ویم رای�ادر فق�د ك�ان یض�بط إیقاع�أ. وتغیر الفص�ول البط�يء وتحلی�ق الطی�ور

 ورحیل إوزة الثلج.

 ً بما یج�یش فی�ھ م�ن ھی�اج س�یتفجر قریب�اً  العالم خارج ھذه الصورة كان یغلي ویرغي مدمدما
جالباً معھ الدمار لكل ما حولھ. لكن ھذا بقي ال یمت بصلة لفیلی�ب وفری�ث، إذ ك�ان یجمعھم�ا 
تناغم طبیعي عجیب رغم أّن الطفلة قد كبرت قل�یالً. ح�ین تك�ون األمی�رة البیض�اء ف�ي الفن�ار 

دیدة. وأخذا یبحران سویاً ف�ي قارب�ھ كانت فریث تأتي لتراھا وتتعلم من السید رایادر أشیاء ج
الذي یقوده بمھارة، كما شرعا یصطادان معاً بالشباك طیوراً بریة أخرى لیضیفاھا  الشراعي

 إلى المستعمرة التي ما برحت تكبر وتتمدد لتشمل حظائر مسیجة جدیدة تضاف إلیھا تباعاً.
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ة ابت��داء م��ن ال��ورس واكتس��بت فریث��ا من��ھ مع��ارف جدی��دة بش��أن ك��ل ن��وع م��ن الطی��ور البری��
وانتھاء بالصقر الرمادي الذي یحلق فوق المستنقعات. أخذت تطھو لھ في بعض األحی�ان، ال 
بل تعلمت أن تعد لھ ألوانھ، ولكن حین تع�ود اإلوزة إل�ى مس�كنھا الص�یفي یتغی�ر األم�ر، كم�ا 

 لو أن حاجزاً یقوم بینھما فجأة، فتكف عن زیارة الفنار.

ً ف��ي إح��دى الس��نین غاب��ت ا كس��یر القل��ب  ألمی��رة ول��م ت��أت إل��ى الفن��ار، فأمس��ى رای��ادر جازع��ا
وھرع یرسم بجنون خالل الشتاء والصیف الذي تاله، ولم یشاھد فریث وال مرة، ولكن ح�ین 

، وح��ط الط��ائر رج��اء الس��ماء الت��ي تكل��ل الفن��ارأح��ل الخری��ف، رن��ت الص��رخة المألوف��ة ف��ي 
اً من السماء بنفس الغم�وض ال�ذي رح�ل فی�ھ، األبیض العمالق الذي بلغ غایة نموه اآلن عائد

وبفرح ظاھر أبحر رایادر إلى جلمب�ري وت�رك الرس�الة ذاتھ�ا ل�دى س�یدة البری�د. الغری�ب أن 
ش��ھراً ك��امالً ق��د م��ر قب��ل أن ت��أتي فری��ث م��رة ثانی��ة لزی��ارة الفن��ار، وح��ین رآھ��ا فیلی��ب أدرك 

  مصدوما أنھا لم تعد تلك الطفلة الشعثاء التي عرفھا.

ھذا العام، صارت فترات غیاب الطائر تتقاص�ر، وأص�بح ألیف�ا إل�ى درج�ة أن�ھ أخ�ذ یتب�ع بعد 
السید رایادر حیثما ذھب، بل إنھ بات یدرج داخالً إلى المرسم أحیاناً فیما كان فیلیب مشغوال 

 بصوره وألوانھ.

                                * 

نقع الكبی�ر، ك�ان الع�الم یش�تعل ملتھب�اً، رحلت الطیور مبكرة ع�ن المس�ت 1940في ربیع عام 
وكان أزیز وھدیر القاصفات وصوت االنفج�ارات البعی�د المكت�وم ق�د أرعبھ�ا، وف�ي أول ی�وم 

ً  ثمن شھر أیار وقف رایادر وفری إلى كتف ف�وق الس�ور البح�ري وھم�ا یراقب�ان تحلی�ق  كتفا
وھ��ي تتس��لق الس��ماء مبتع��دة ع��ن  آخ��ر مجموع��ة م��ن ال��وزات ذات األق��دام الوردی��ة والبران��ق

مأواھا الربیعي. فریثا طویلة ناحلة، طلیقة كالھواء وجمیلة بش�كل مثی�ر، وھ�و مع�تم وغری�ب 
ووحی��د، رأس��ھ الملتح��ي الھائ��ل مرف��وع للس��ماء وعین��اه البراقت��ان تراقب��ان س��رب اإلوز وھ��و 

 یتابع مسار طیرانھ.

 فیلیب، أنظر! قالت فریث

لج األمی��رة ق��د ش��رعت ترف��رف بجناحیھ��ا ث، كان��ت إوزة ال��وتطل��ع رای��ادر إل��ى حی��ث تنظ��ر
في طیران منخفض، واقترب�ت كثی�را منھم�ا ف�ي إح�دى ال�دورات حت�ى خی�ل  ةالعمالقین محلق

لھما لوھلة أن قوادمھا المكللة بالس�واد ترب�ت عل�ى وجھیھم�ا، وش�عرا بان�دفاع الھ�واء الرقی�ق 
ثم اثنت�ین ح�ول الفن�ار ث�م حط�ت أرض�ا في مسار الطیران الذي اتخذتھ األمیرة. ودارت مرة 

 داخل الحظیرة المسیجة منضمة إلى الوزات مقصوصة الجناح وقد تھیأت لألكل.

ن تحلیق األمیرة الواطئ البطيء ق�د أسوف تبقى، ولن ترحل ثانیة! قالت فریث بلھفة، ویبدو 
 سوف تظل ھنا! األمیرةلف فریث بسحر خاص، فھمست مرة أخرى: لن ترحل 

رایادر ب�دوره بص�وت راج�ف: س�وف تبق�ى ول�ن ترح�ل ثانی�ة، األمی�رة الت�ي كان�ت  بلى، قال
 ضائعة، لم تعد ضائعة البتة، فھذا مسكنھا اآلن بمحض اختیارھا.
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انكسرت الرقیة التي أحاط الطائر بھا نفسھ فجأة، وأحست فری�ث فج�أة بحقیق�ة كونھ�ا خائف�ة، 
ال الش�وق والوح�دة واألش�یاء العمیق�ة الت�ي كانت األشیاء التي تخفیھا عینا رایادر تراوح ب�ین 

رقد في عمق عینیھ. كانت كلماتھ األخیرة تكرر نفسھا وھي ترن في رأسھا كم�ا تتقال والتي 
 لو كان ھو بنفسھ یرددھا ثانیة: ھذا ھو مسكنھا اآلن...بمحض اختیارھا.

أن یتف�وه بھ�ا  ع�ن األش�یاء الت�ي ال یس�تطیع كانت انساغ غریزتھ تصلھا وتحم�ل إلیھ�ا تقری�راً 
بسبب ما یحسھ من كونھ مشوھا وشاذ الھیئة. كان صوتھ، ل�و تكل�م س�یھدئ جزعھ�ا ال�ذي م�ا 
برح یتزاید بسبب صمتھ وبسبب قوة األشیاء التي لم تقل بینھما. وأوحت إلیھا غریزة األنث�ى 

 أن تھرب من ھذا الشيء الذي لم تعد قادرة على فھمھ، فقالت:

 عاً، أنا سعیدة ألن األمیرة ستبقى، لن تظل وحیداً بعد اآلن!یجب أن أذھب...سأذھب، ودا

 ً وداع��اً  لھ�ا حزین��ة الوق�ع: ث�م اس�تدارت برش��اقة واخ�ذت تمش��ي مبتع�دة وج��اءت كلمات�ھ جواب��ا
فری��ث! كص��وت نص��ف مس��موع یخ��رج م��ن ج��وف ش��بح فیعل��و قل��یالً ف��وق ھس��یس حش��ائش 

تدارة ن�اظرة إلی�ھ حی�ث م�ا ب�رح المستنقع. وكانت قد ابتع�دت كثی�راً قب�ل أن تج�رؤ عل�ى االس�
 واقفاً فوق السور البحري، كأنھ بقعة مظلمة بوجھ السماء.

زال خوفھ�ا اآلن، وح��ل محل��ھ ش��عور آخ��ر، إحس��اس غ��امض بالخس��ارة جعلھ��ا تق��ف لحظ��ات 
جام��دة. ك��ان االحس��اس ح��اداً ج��داً. ث��م اس��تأنفت مس��یرھا ب��بطء مبتع��دة ع��ن الفن��ار المنتص��ب 

 فل األصبع المرفوع!سومفارقة للرجل الواقف أكأصبع یؤشر بوجھ السماء، 

                                          * 

أسابیع قبل أن تعود فریث إل�ى الفن�ار ثانی�ة، ك�ان أی�ار ف�ي نھایت�ھ وك�ذلك  3ت أكثر من تقضّ 
ً سنھار ذلك الیوم، حیث امتد شفق ذھبي طویل  ع�ن قم�ر فض�ي، م�ا ب�رح یظھ�ر  ینزاح قریب�ا

 في األفق الشرقي.

كانت تعلل نفس�ھا بینم�ا خطواتھ�ا تأخ�ذھا إل�ى ھن�اك، تعل�ل نفس�ھا بأنھ�ا یج�ب أن تع�رف ھ�ل 
بقیت إوزة الثلج كما أخبرھا رایادر. قد تكون طارت راحلة. خطو فریثا الثابت فوق الح�اجز 

 ً  رعة في بعض األحیان.باللھفة حتى أنھا كانت تجد نفسھا مس البحري كان ملیئا

لمحت ضیاء مصباح رایادر األصفر في جوف باحة الفنار السفلى قریباً من رصیفھ القصیر 
الص��غیر، ووج��دت فیلی��ب ھن��اك وھ��و یجھ��ز قارب��ھ الش��راعي المت��أرجح برف��ق ف��وق الم��اء 
المتماوج بالتجھیزات: طعام وماء وقناني من البراندي وعدة اإلبحار وشراع إضافي. وح�ین 

ار إثر سماعھا قادمة باتجاھ�ھ، لحظ�ت ش�حوب وجھ�ھ، لك�ن عینی�ھ المظلمت�ین الح�انیتین استد
كانتا تشعان بریقاً مثی�راً، وك�ان یل�تقط أنفاس�ھ الالھث�ة بس�بب الجھ�د ال�ذي بذل�ھ. انت�اب فری�ث 

 انزعاج مفاجئ وأمسك بخناقھا فصرخت وقد نسیت وزة الثلج: فیلیب، أتراك راحالً؟!

لوھل�ة لیجیبھ�ا، وف�ي وجھ�ھ ك�ان یل�وح بری�ق أو نظ�رة ل�م ترھ�ا م�ن توقف رایادر عن عمل�ھ 
قبل: فریث، أنا مسرور لمجیئك، أجل یجب أرح�ل، رحل�ة قص�یرة أع�ود بع�دھا! ك�ان ص�وتھ 

 العطوف یختنق بما یختلج في نفسھ.
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 إلى أین أنت راحل؟ سألت فریث.

نك�رك الت�ي د خرجت الكلمات راجفة من في فیلیب وھ�و یش�رح كی�ف أن�ھ ین�وي ال�ذھاب إل�ى
من الجیش البریطاني فوق الرم�ال تح�ت  ثلة ةتبعد مائة میل عبر القنال اإلنكلیزي، حیق علق

رحمة الطیران األلماني الذي قد یدمرھا في أي لحظة. كان المیناء كتلة من لھیب، والموق�ف 
منھ، سمع ذلك من القریة حین ذھب للتبضع. رحل العدید م�ن الرج�ال م�ن جلمب�ري  سمیؤو

لنش بخاري یمكنھ اإلبحار ك�ان ی�راد  وكل زورق أو قارب صید أ  تجابة لطلب الحكومة.اس
منھ أن یعبر القنال لنقل الجنود المحاصرین من السواحل إلى الناقالت والبوارج التي لم تكن 
تس��تطیع دخ��ول المی��اه الض��حلة إلنق��اذ أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن الجن��ود م��ن نی��ران الط��ائرات 

 األلمانیة.

وفیما كانت فریث تصغي إلی�ھ، ك�ان قلبھ�ا یم�وت روی�دأ روی�داً ف�ي داخلھ�ا، فیلی�ب یق�ول إن�ھ 
سیبحر عبر القنال بقاربھ الصغیر الذي یتسع لست أو سبعة اشخاص عند الضرورة، ویمكنھ 

 القیام بعدة رحالت من السواحل الى الناقالت البحریة.

تفھ��م الح��رب وال ال��ذي یح��دث ف��ي  تعج��ز الفت��اة الص��غیرة ع��ن اإلفص��اح ع��ن مش��اعرھا، ل��م
فرنس��ا وعل��ى ش��واطئھا، وال تع��رف معن��ى أن یك��ون الج��یش محاص��راً، لكنھ��ا أدرك��ت ف��ي ال 

ً  وعیھا أن خطراً  یحف برحلتھ فقالت: فیلیب، أیجب حقاً أن تذھب؟ وق�د ال تع�ود! لم�اذا  داھما
 أنت بالذات؟

 ً أن تفھمھ�ا: ھن�اك رج��ال  بلغ�ة یمك�ن ویب�دو أن نف�س الحم�ى دھم�ت روح فیلی�ب فق��ال ش�ارحا
یتكدسون فوق بعضھم على الشاطئ مثل طیور مصابة بخراطیش الص�ید، فری�ث، إنھ�م مث�ل 
الطیور الجریحة التي اعتدنا أن نعثر علیھا ونجيء بھا إلى الحظیرة لنداویھا ونأویھا. ف�وقھم 

، ول��یس ف��وقھم س��قف یق��یھم ش��ر ھ��ذه الج��وارح تحل��ق عقب��ان وص��قور ف��ي ص��ناقر حدیدی��ة
والذیة، إنھم ضائعون ألقت بھم العاصفة مثل األمیرة الض�ائعة الت�ي وج�دتھا لس�نین عدی�دة الف

ری�ة حالكائن�ات الب أنل�ي ث�م داویناھ�ا مع�اً. ھ�م بحاج�ة إل�ى الع�ون كم�ا  خلت والتي جلبتھ�ا ل�ھ
محتاجة لذلك العون، لھذا الس�بب ترینن�ي ذاھب�اً، إن�ھ ش�يء یمكنن�ي أن انج�زه، أج�ل، یمكنن�ي 

 رة واحدة أن أؤدي وظیفتي كإنسان ورجل.لم ..لمرة

، ألول م�رة ت�راه غی�ر قب�یح أو مش�وه أو منف�ر الھیئ�ة، ب�ل حملقت فریث فیھ، لقد تغی�ر كثی�راً 
باتت تراه جمیالً جداً. كانت األش�یاء تغل�ي ف�ي روحھ�ا جاھ�دة أن تق�ال ول�م كی�ف تنط�ق بھ�ا، 

 ردفت قائلة بعد جھد: أنا آتیة معك یا فیلیب!ألكنھا 

رای��ادر رأس��ھ رافض��اً وھ��و یق��ول: مكان��ك ف��ي ال��زورق س��یترك جن��دیاً عل��ى الس��احل ھ��ز 
 المشتعل، وآخر وآخر...یجب أن أذھب لوحدي.

وارتدى معطفاً وجزمة من المطاط ثم اعتلى قاربھ ورح�ل وھ�و یل�وح بی�ده لھ�ا ھاتف�ا: وداع�اً 
 ھال عنیِت بالطیور حتى عودتي یا فریث!فریث، 

 سكسونیة: سأعنى بالطیور، رعاك الرب یا فیلیب! رعاَك الرب! قالت بلھجة
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كان اللیل قد حل اآلن، وھدأ المستنقع یض�یئھ بض�ع قم�ر ونجیم�ات ووھ�ج غ�امض ی�أتي م�ن 
الش��مال. وقف��ت فریث��ا عل��ى الس��ور البح��ري ترق��ب الش��راع وھ��و ینزل��ق ف��ي مص��ب النھ��ر 

أمامھ��ا العم��الق، وفج��أة ص��در م��ن ج��وف الظ��الم خلفھ��ا ص��وت رفی��ف أجنح��ة، لیم��رق م��ن 
شيء، وفي نور یضيء عتمة اللیل رأت التماع األجنحة البیض المتوجة بالسواد، وشّخصت 

 رأس األمیرة وھو یندفع إلى أمام.

ارتفع الطائر وحلق حول الفنار مرة واحدة، كأنھ یؤدي سالماً ث�م ان�دفع ص�وب الخل�یج ال�ذي 
تحل�ق ب�بطء ف�ي حلق�ات تغمره الریح حیث كان شراع قارب رای�ادر یخف�ق، وأخ�ذت األمی�رة 

واس��عة ف��ي س��ماء الق��ارب. وص��ار ی��رى ول��دة طویل��ة ف��ي الم��دى ش��راع أب��یض یظلل��ھ ط��ائر 
 أبیض.

 ،ض��عیھ تح��ت ناظری��ك، ض��عیھ تح��ت نظ��رك! ھمس��ت فری��ث، وح��ین اختفی��ا كالھم��ا أخی��راً 
 ، محنیة الرأس وھي تعود إلى الفنار الخاوي.بتؤدةاستدارت ومشت 

                                     * 

أضحت القصة اآلن في شكل كسر وشظایا، واحدة من ھذه الكسر ج�اءت ف�ي كلم�ات الرج�ل 
الذي كان یستمتع بإجازتھ السنویة والتي حكاھ�ا ف�ي مقھ�ى "الت�اج والس�ھم" الملح�ق بالكنیس�ة 

 الشرقیة.

وتون وھو أح�د أف�راد كتیب�ة رم�اة *كانت وزة، وزة ملعونة ھي التي ساعدتني، قال الجندي ب
 لندن التابعة لجیش جاللة الملك.

 *بل كان طائر كرین، قال جندي من المشاة أصیب في ساقھ.

*أقول إنھا وزة، جاك ھنا رآھا بنفسھ كما رأیتھ�ا، ج�اءت ط�ائرة خارج�ة م�ن األق�ذار والن�تن 
الس�واد، وحام�ت والدخان الذي یغطي الرؤوس في دنكرك، كان�ت بیض�اء موش�حة اجنحتھ�ا ب

فوق رؤوسنا مثل قاصفة ملعونة، وحینھا قال جاك: لقد انتھى أمرنا، ھذا مالك الموت یح�وم 
تقول كرین؟ بل ھي وزة لعینة جاءت من الوطن وھي تحمل رسالة من تشرشل تسأل  فوقنا!

عنّ��ا وكی��ف نس��تمتع بحم��ام الن��ار الملع��ون؟! إنھ��ا ن��ذیر ش��ؤم...نذیر ش��ؤم وحش��ي، وبھالكن��ا 
 ھي من كل ذلك!سننت

كنّا نشوى على الساحل بین دنكرك والباني مثل كوم حمام یقف عل�ى س�دة فیكتوری�ا بانتظ�ار 
الطیران األلماني لیقص�فنا، وق�د طبخن�ا جی�داً، ك�انوا فوقن�ا عل�ى جوانبن�ا وخلفن�ا، وم�ا برح�ت 

ل�ك وتمطرن�ا بواب�ل م�ن زخ�ات الجن�ون م�ن ت  وقنابل "ه.ي" علینا بالمسامیرطائراتھم تھمي 
حم�ر أالسماء المشتعلة، وخارج الساحل ك�ان یق�ف یخ�ت "كین�تش می�د" وھ�و ص�ندل نزھ�ات 

ً اللون كان سیأخذنا، لكنھ ظل   على مبعدة نصف میل بعیداً عن المیاه الضحلة الحقیرة! راسیا

 ذوفیما كنا نستلقي على الشاطئ ونحن یائسون تماماً، نسب ونلعن بس�بب ع�دم وج�ود أي منف�
ل�ى الص�ندل، إذ ج�اءت ط�ائرة ش�توكا وأغ�ارت عل�ى الص�ندل ملقی�ة إوص�ول لنا للخروج وال

قنابلھا على جانبیھ، وكان الماء یتصاعد في الھواء مثل ن�افورة لعین�ة ف�ي حدیق�ة قص�ر. ك�ان 
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 ً منظماً، ثم اقترب�ت م�دمرة وھ�ي تق�ول للش�توكا: ال ال ل�ن تض�ربي، وص�ارت ترمیھ�ا  عرضا
مانیا آخر جاء وانقّض على المدمرة، وقص�فھا فارتفع�ت لأبنیران المدافع والرشاشات، إال أن 

ف���ي الھ���واء ك���و و و و و و، واحترق���ت قب���ل أن تغ���رق، وع���م ال���دخان المتص���اعد منھ���ا ك���ل 
الشاطئ، دخان اسود وأصفر ومن خاللھ حلقت الوزة الملعونة لتحوم فوقنا نح�ن المحبوس�ین 

 على الشاطئ.

یتھ�ادى بھ�دوء یثی�ر اإلعج�اب، مث�ل  ومن حول أحد المنعطفات خرج قارب شراعي صغیر،
 متأنق یخرج للنزھة ظھیرة یوم أحد في ھینلي!

 من جاء؟ ھتف أحد المدنیین المستمعین متسائالً 

نظیف�اً م�ن جح�یم م�دفع رش�اش ك�ان یس�تھدف  حیاة كثیرین، خرج بقارب�ھ أنقذ*ھو، ھو الذي 
. وك��ان ھن��اك ط��راد بخ��اري م��ن ط��راز المی��اه م��ن قاص��فة ألمانی��ة م��ن ط��راز جیت��ر س��مث

لھ فغرق قبل نص�ف س�اعة م�ن ظھ�ور ان القصف األلماني طأأن ینقذنا إال  لرامسكیت یحاو
كان سطح الماء مغطى ببقایا الزوارق الم�دمرة ونث�ار القناب�ل والش�ظایا، إال أن�ھ ل�م  الزورق.

أبح��ر ب��ین الق��ذائف یب��ال بك��ل ذل��ك، إذ ل��م یك��ن ف��ي قارب��ھ بت��رول یمك��ن أن یلتھ��ب أو ینفج��ر. 
داخالً على المیاه الضحلة من بین دخان المدمرة المشتعل األس�ود، رج�ل قص�یر القام�ة مع�تم 
المالمح ملتحٍ، لھ مخلب بدل الذراع، وذو ندبة على ظھره، وبین اسنانھ التي تشع م�ن خ�الل 

بھ�ا لن�ا لحیتھ السوداء كان یعض على حبل، یده السلیمة عل�ى الدف�ة أم�ا األخ�رى فك�ان یل�وح 
 مشیراً علینا بالمجيء، فیما تحوم في دوائر فوق رأسھ تلك الوزة اللعینة.

عندھا قال جاك: أنظر! لقد انتھى األمر اآلن، إنھ الشیطان الدموي بعینھ قد جاءنا اآلن، الب�د 
أن یكون قد أصیب بغیر أن یشعر. فقلت: أبدأً، یبدو لي أن ھذا ھو المسیح المقدس أكث�ر مم�ا 

طان اللع��ین. وك��ان یب��دو ك��ذلك بح��ق، كم��ا یص��ورونھ ف��ي كت��ب الم��دارس، بوجھ��ھ ھ��و الش��ی
 األبیض وعینیھ ولحیتھ وقاربھ الشراعي الملعون.

رجال في السفرة الواحدة! صرخ الرجل قائالً ح�ین اقت�رب، ث�م ص�رخ  7یمكنھ أن یستوعب 
 ضابطنا: 

 السبعة القریبین، اصعدوا إلى الزورق! أنتمأیھا الرجل الصالح! 

وتق��دمنا إل��ى حی��ث یرس��و، كن��ت ض��عیفاً لدرج��ة أنن��ي ل��م أس��تطع تس��لق حاف��ة ال��زورق، لكن��ھ 
 أمسكني من یاقتي وجذبني بقوة قائال: اصعد یا رجل، اصعد، ھیا...أین البقیة؟

ً .ك��وووو.. . بع��د أن ركبن��ا نش��ر ش��راع ال��زورق ال��ذي ص��ار یش��بھ م��نخالً لق��د ك��ان رج��الً قوی��ا
، فربم�ا طالقات والشظایا، فصرخ بقوة: ابقوا في قعر ال�زورقبسبب الثقوب التي احدثتھا اال

 تستھدفنا قنابل وقذائف األسلحة األلمانیة!

وھكذا كان، فقد رقدنا في قعر ال�زورق فیم�ا جل�س ھ�و إل�ى الدف�ة وحب�ل الش�راع ب�ین أس�نانھ 
وحبل آخر في ی�ده المش�لولة، فیم�ا وض�ع ذراع�ھ الس�لیمة عل�ى ذراع دف�ة ال�زورق، وابحرن�ا 
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ماً خالل حزام س�احلي، فیم�ا بقی�ت ال�وزة اللعین�ة تح�وم ف�وق رؤوس�نا وھ�ي تخت�رق ال�ریح قد
 وینجستر. علعینة تمر بشوار رولس رویسوالدخان الذي خلفھ األلمان مثل سیارة 

 ھل قلت إن الوزة نذیر شؤم؟؟ انظر إلیھا، ألیست ھي مالك رحمة ملعون؟! 

الیھا وحبلھ ب�ین أس�نانھ، وكأن�ھ  رفع رأسھ ناظراً أما "ھو" الجالس إلى دفة الزورق فقد كان ی
یعرفھا منذ زمن طویل. ثم اوصلنا إلى یخت "كینتش می�د" وقف�ل راجع�اً لی�أتي بالمزی�د، وم�ا 

 ً النی�ران الت�ي كان�ت تش�تعل بض�وء  برح یقوم برحالتھ طیلة ما بعد الظھر حتى اللیل، مھت�دیا
، إال أنھ ومعھ یخت أنیق من ن�ادي "تیم�ز" في دنكرك. ال أعلم كم عدد الرحالت التي قام بھا

وق�ارب نج��اة كبی��ر م��ن "ب��ول" ج��اءوا بك��ل أف�راد تل��ك القطع��ة ال��ذین علق��وا ف��ي الجح��یم بغی��ر 
 خسارة رجل واحد.

بنا الصندل بعد أن التأم شمل الجمیع، كان عددنا یربو عن الس�بعمائة وق�د تكدس�نا ف�ي  وأبحر
ق��ارب یتس��ع لم��ائتین، وك��ان "ھ��و" ال ی��زال باقی��اً، وق��د رف��ع ذراع��ھ مودع��اً ث��م اتج��ھ ص��وب 

 دنكرك برفقة الطائر.

تنی�ر أما كان المنظر غریبا یا "بلیم�ي"؟ تل�ك ال�وزة الكبی�رة اللعین�ة وھ�ي تحل�ق ف�وق قارب�ھ، 
 الحرائق لھا الطریق كمالك أبیض یطیر خالل الدخان؟

وفي منتصف الطری�ق أغ�ارت علین�ا ط�ائرة ش�توكا أخ�رى، لك�ّن الطی�ار ك�ان ق�د س�ھر اللی�ل 
برمتھ فأخطأنا، وفي الصباح كنا قد عدنا إلى أرض الوطن سالمین. ولم نعرف قط م�ا ج�رى 

الش��راعي الص��غیر...كان الملع��ون للرج��ل أو م��ن عس��اه یك��ون؟ ھو...بتل��ك الحدب��ة وبقارب��ھ 
 رجالً صالحا، ذاك الرجل كووووو، قال جندي المشاة: إوزة ملعونة كبیرة، من یعرف؟!

وفي أحد أندیة الضباط في "بروك ستریت" كان ضابط بحریة متقاعد ف�ي الخامس�ة والس�تین 
دنك�رك، من عمره ویدعى القبطان "كیث بریل أودینر" یتحدث عما شاھده في عملی�ة إخ�الء 

دف�ة ط�راد م�ن ن�وع الی�م ھ�اوس مائ�ل  إلدارةفقد دعي من فراشھ في الساعة الرابعة صباحاً 
ً  أبحرالجانب، وقد  م�ن ن�وع ت�یمس ع�اد  زوارق 4خلف�ھ  بالطراد عبر نیران المعرك�ة س�احبا

بھا ألربع مرات محملة بالجنود. وفي رحلتھ األخیرة عاد بالطراد وقد نسفت مدخنتھ وح�دث 
 ثقب كبیر، ومع ذلك فقد نجح في ایصالھ إلى دنكرك.في جانبھ 

ضابط احتیاط م�ن الق�وة البحری�ة وق�د ك�ان بحوزت�ھ تراولت�ان م�ن ن�وع "بریكس�ھام"  وتساءل
: ھ��ل ومقوم��ة مس��ار م��ن ن��وع "یارم��اوث" فق��دھن جمیع��اً ف��ي أی��ام الج��الء األربع��ة األخی��رة

ن ص��یتھا یت��ردد عل��ى ط��ول ص��ادفتك تل��ك الخراف��ة الغریب��ة الت��ي ت��دعى ب��الوزة البری��ة؟ ك��ا
الس��احل. أن��ت تعل��م كی��ف تظھ��ر مث��ل ھ��ذه األش��یاء، بع��ض الرج��ال ال��ذین ع��دت بھ��م ك��انوا 
یتحدثون عنھا. ومن المفترض أن تكون قد ظھرت في فت�رات متقطع�ة خ�الل األی�ام األخی�رة 

 ل!في دنكرك والبان...كان الجمیع یقولون: إن رأیتھا فأنت ناجٍ بال شك...شيء من ھذا القبی

ھمم��م م��م م تم��تم بری��ل اودین��ر: وزة بری��ة؟ لق��د رأی��ت واح��دة مدجن��ة! تل��ك حادث��ة عجیب��ة 
ومأساویة إلى حد ما وقد وقعت فیما یبدو لحسن طوالعنا. سأحكي لكم عنھا. في رحلة العودة 
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الثالثة وبحدود الساعة السادسة مساء رأینا قارباً صغیراً مھجوراً، یظھ�ر فی�ھ جس�د رج�ل م�ا 
ال�زورق یح�ط ط�ائر أب�یض عم�الق. غیرن�ا مس�ارنا لنقت�رب م�ن ال�زورق، ی�ا  وعلى صاریة

، ك�ان وجھ�ھ حزنلل للرب، لقد كان رجالً، او سبق أن كان رجالً، فقد صفاه مدفع رشاش، یا
 مدلى في الماء، أما الطائر فقد كان إوزة، إوزة داجنة.

ائر نح��وه وض��ربھ ح��د الرج��ال أن یقف��ز إلی��ھ، ھ��س الط��أقاربن��ا ال��زورق، ولك��ن ح��ین ح��اول 
نملة عن مكانھ. وفجأة أطل�ق "كیترن�ك" الص�غیر أبجناحھ، ولم نستطع أن نزحزح الطائر قید 

صرخة وھو یشیر إلى میمنة الطراد، ك�ان ھن�اك لغ�م بح�ري ع�ائم، واح�د م�ن تح�ف األلم�ان 
بحرن�ا إل�ى أم�ام أالقاتلة، ولو كنا بقین�ا عل�ى مس�ارنا األول لكن�ا اص�طدمنا ب�ھ وقض�ي األم�ر. 

ذراع وفج�ره الرج�ال بنی�ران بن�ادقھم. وبع�د أن ھ�دأ  100وابتعدنا عنھ بنحو  وخلفناه وراءنا
الدخان وسكن العصف، التفتنا للنظ�ر م�اذا ح�ل ب�الزورق فوج�دناه ق�د اختف�ى بفع�ل االنفج�ار، 

و أنفس��ھ إل��ى دف��ة الق��ارب بسلس��ة  أوث��قھ ك��ان ق��د أنّ��واختف��ى مع��ھ الرج��ل الغ��امض، ال ری��ب 
 بحبل!

م�رات مث�ل ط�ائرة ت�ؤدي التحی�ة  3أما الطائر العمالق فقد أخذ یحلق في دوائر فوق المكان، 
العسكریة، یا لذلك من شعور غریب كئیب! ث�م حلّ�ق متجھ�اً إل�ى الغ�رب. لحس�ن حظن�ا ذھبن�ا 

 لنستطلع األمر، ألیس كذلك؟ ومن الغریب أنك تتكلم عن اوزة بریة! 

                           * 

ي المس��تنقع الكبی��ر، ظل��ت فریث��ا وح��دھا تقط��ن الفن��ار الص��غیر وھ��ي ترع��ى الطی��ور ف��   
 مقصوصة الجناح وتنتظر شیئاً ال تدرك كنھھ.

األولى اقامت فوق السور البحري منتظرة، رغم اقتناعھا بع�دم ج�دوى ذل�ك. وفیم�ا  في األیام
التي جسد علیھا بعد أخذت تطوف غرف الفنار المخصصة للخزن والملیئة بأكداس اللوحات 

رایادر كل مزاج وكل ضوء في تلك البری�ة المنعزل�ة بم�ا یس�كنھا م�ن طی�ور مدھش�ة تتق�اطر 
الیھا لتقیم فیھا. بین ركام الصور وجدت فریث الص�ورة الت�ي رس�مھا فیلی�ب لھ�ا م�ن مخیلت�ھ 
لسنین عدة خلت، حین كانت ال تزال طفلة تقف بحیاء تصفعھا الریح في عتبة مسكنھ وتض�م 

 ھا طائراً جریحاً.إلی

ھزتھا اللوحة وما فیھا كما لم یھزھا شيء من قب�ل وذل�ك ألن رای�ادر س�كب م�ن روح�ھ فیھ�ا 
الشيء الكثیر، ومن الغریب أن تلك كانت المرة الوحی�دة الت�ي رس�م فیھ�ا رای�ادر إوزة ال�ثلج، 

 ً ، لیھم�الك الكائن الضائع المشرد الذي ألقت بھ العاصفة إلى أرض أخرى، والذي ب�ات ص�دیقا
والذي عاد في النھایة بما یشعرھا أنھا لن تراه ثانی�ة. ول�زمن طوی�ل قب�ل ظھ�ور األمی�رة ف�ي 
األف��ق الش��رقي المحم��ر ودورانھ��ا ح��ول الفن��ار ف��ي وداع أخی��ر، ش��عرت فریث��ا م��ن أعم��اق 

 األرواح المائجة في عمق دمھا أن رایادر غیر راجع.
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م�رة أخ�رى ف��ي الس�ماء، ل�م یجل�ب لھ��ا وھك�ذا، ح�ین ص�دح الص�وت الم��ألوف بنبرت�ھ العالی�ة 
لحظة أمل زائف واحدة، بل شعرت في تلك الھنیھة أنھا قد عاشت تلك اللحظة م�رات عدی�دة 

 سابقاً.

أن  لوراحت تعدو إلى السور البح�ري ث�م رن�ت بعینیھ�ا، ل�یس نح�و القن�ال البعی�د حی�ث یحتم�
ھبة إوزة الثلج وھ�ي تھ�بط یظھر رایادر بزورقھ، بل نحو السماء التي تظھر من أقواسھا الال

 عمودیاً.

ث��م كس��ر المش��ھد والص��وت والوح��دة المحیط��ة بھ��ا الح��اجز ف��ي داخلھ��ا، لیطل��ق حقیق��ة حبھ��ا 
ھم�ت م�ن عینیھ�ا، واس�تجابت روح قلق�ة ل�روح  دم�وعفتفجرت عاطفتھا ف�ي  الجیاش،القاھر 

اء رای�ادر. شاردة، وبدا كم�ا ل�و أنھ�ا تحل�ق م�ع الط�ائر العظ�یم ف�ي س�ماء المس�اء مص�غیة لن�د
 كانت رحاب السماء وجنبات األرض تختلج بذكره وتغصان بأكبر من مجرد معنى االسم.

 فریّث! فریث! فریث یا حبیبتي...وداعاً یا حبیبتي!

كان��ت األجنح��ة البیض��اء المتوح��ة بالس��واد تخف��ق ب��ذلك ف��وق قلبھ��ا ال��ذي أخ��ذ یجی��ب: فیلی��ب، 
 أحبك!

رض الحظی��رة القدیم��ة، حی��ث كان��ت البط��ات ولوھل��ة خی��ل لفری��ث أن األمی��رة س��تحط ف��ي أ
تدرج وھي تطلق بربرة ترحیب صاخبة، ولكنھا اكتفت بالحوم في طیران  مقصوصة الجناح

ة منخفض ثم حلقت عالیاً ثانیة وھي تطیر بشكل لولبي حول الفن�ار العتی�ق، ث�م تتس�لق مرتفع�
 الى سمت السماء.

ل�ج، ب�ل بات�ت روح فیلی�ب الت�ي تودعھ�ا أحست فریث وھي تراقبھا بأنھا لم تعد مج�رد إوزة ث
قبل أن ترحل صوب األبدیة، ولم تعد تطیر معھ وفوقھ، بل باتت مقی�دة تطی�ر ف�وق األرض. 
وبس��طت ذراعیھ��ا إل��ى الس��ماء وھ��ي تق��ف عل��ى أط��راف أص��ابعھا ص��ارخة: یرع��اك ال��رب، 

 یرعاك الرب یا فیلیب!

ھدأت دموع فریث ووقفت لوقت طویل تتطلع نحو األفق الذي اختفى فیھ الطائر، ثم قص�دت 
الفنار، وأخ�ذت اللوح�ة الت�ي رس�مھا لھ�ا فیلی�ب رای�ادر وض�متھا إل�ى ص�درھا بش�دة وس�لكت 

 طریق العودة إلى مسكنھا عبر السور البحري القدیم.

الفن�ار وتطع�م الطی�ور مقصوص�ة وفي كل لیلة، ألسابیع عدة تلت، ما برحت فریثا تأتي إل�ى 
ص��باح ب��اكر، خی��ل لطی��ار ألم��اني ك��ان یتھی��أ لغ��ارة الفج��ر أن الفن��ار  وف��ي ذاتاالجنح��ة، 

 مط�ره بالقناب�ل مح�والً أالمھجور ھدف حربي فعال، فانقض علیھا كصقر فوالذي ص�اخب، و
 إیاه وكل من وما فیھ إلى نسیان.

صوصة الجناح، كان البحر قد دخل عبر في تلك اللیلة، وحین جاءت فریث لتطعم الطیور مق
 المتصدعة وغمر جوف المكان بالماء. الجدران
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ط�ائر عل�ى الع�ودة  وحل صمت مطبق ولم یبق ما یعكر ذلك الخراب المطلق، ولم یج�رؤ أيّ 
ة الت��ي كان��ت تحل��ق وتح��وم وت��درج عل��ى األرض س��ورالن��وارس الج باس��تثناء، المس��تنقعإل��ى 

 كان. مطلقة تفجعھا على المكان الذي

                                       *** 
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