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الشيشــان مــن المجموعــة الشــرقية “الواينــاخ” لشــعوب شــمال القوقــاز التــي عاشــت منــذ العصــر الحجــري 

وتطلــق علــى هــذه الشــعوب تســمية “الشــركس”. وتنتمــي اللغــة الشيشــانية إلــى مجموعة لغــات ويقول 

الباحثــون فــي المصــادر الروســية إنــه منــذ اعتنــاق الشيشــان اإلســام فــي القــرن الســادس عشــر، وحتــى 

عــام 1925 اســتخدمت الكتابــة بالحــروف العربيــة، واســتمر اســتخدام الحــروف العربيــة حتــى العــام 1910 

وفــي عــام 1925 ثبــت رســميًا اســتخدام الحــروف الاتينيــة فقــط وفــق األســلوب الــذي أعــده الكاتــب 

الشيشــاني خ. د. أوشــايف وتــم التخلــي عــن الحــروف العربيــة نهائيــًا. علمــًا بــان األدب الشيشــاني كان 

منــذ القــرن الســابع عشــر وحتــى مطلــع القــرن العشــرين ينشــر باألبجديــة العربيــة، لكــن ال يتوافــر شــيء مــن 

األعمــال األدبيــة لتلــك الفتــرة. وبعــد التحــول إلــى األبجديــة الكيريليــة عــام 1938 نشــطت الحركــة األدبيــة 

الشيشــانية وظهــر كتــاب يعتبــرون مــن رواد األدي الشيشــاني فــي الفتــرة الســوفيتية، وفــي مطلــع 

الثاثينــات نشــرت أول روايــة شيشــانية بقلــم ســعيد بــادروف. وشــهدت فتــرة )1920 – 1930( تطــور 

األدب الشيشــاني، وصــدرت أعمــال أدبيــة مــن روايــة وقصــة وشــعر، كمــا بــدأت حركــة ترجمــة واســعة. 

بيــد أن ترحيــل الشيشــان مــن موطنهــم فــي عــام 1944 أدى إلــى انتــكاس الحركــة الثقافيــة فــي عمــوم 

جمهوريــة الشيشــان. وفــي فتــرة الركــود تواصــل نشــر األعمــال لكتــاب الجيــل األقــدم. وتتميــز أعمالهــم 

بالصيغــة الشــاعرية والفلســفية المســتوحاة مــن تاريــخ وتقاليــد الشــعب الشيشــاني.

ومنــذ أعــوام التســعينات شــهدت الســاحة األدبيــة نشــاطًا كبيــرًا، وتتنــاول جميــع األعمــال واقــع المجتمــع 

الشيشــاني الراهــن، ويركــز الكتــاب الشيشــان علــى مســألة اإلنســان وجــذوره. 

)المترجم(

ــا فــي الجيــش فــي زمــن مــا بحــرص، وجهــت برباطــة جــأش وبدقــة  21. 12. 2005 صباحــًا: كمــا علمون

والشــيء الرئيــس ببــرودة أعصــاب، بندقيــة القناصــة نحــو الهــدف، جمــدت حركاتــي ثــم ضغطــت برقــة علــى 

ــاد... ذلكــم هدفــي وحلمــي ومغــزى حياتــي كلــه. وهــذا مــا كتبتــه البتــة فــي الكتــاب الــذي طالعتــه  الزن

ــاة فــي األرض هــو كيــف  ــاة؟”. النتيجــة هــي: إن جوهــر ومغــزى الحي ــه “مــا هــو مغــزى الحي لتــوه وعنوان

يتــم بلــوغ االنســجام المتمثــل فــي الطيبــة والجمــال. وهــذا كتــاب “بيســت ســيللر” وترجــم إلــى الكثيــر مــن 

اللغــات، وإذ توخينــا الحقيقــة فــإن هــذا الكتــاب فــارغ- بــا أي أفــكار وأحاســيس. ومــاذا يســتطيع أن ينصــح 

بــه رجــل ينعــم بالرفــاه، ويعيــش فــي بــاد حــرة وغنيــة مثــل أمريــكا؟. .. كيــف يمكــن أال يطالــع المــرء مثــل 

ــا عــن مغــزى الحيــاة طبقــًا لفهمــي لهــا، فقــد عشــت وأعيــش  هــذا الكتــاب؟! فتصــور مــاذا لــو كتبــت أن

األدب الشيشاني
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فــي روســيا، أو باألحــرى فــي جمهوريــة الشيشــان، حيــث أمــر مــا باســتمرار، وفــي أواخــر حياتــي – اندلعــت 

حربيــن.. فعــن أي “انســجام وطيبــة وجمــال وطمأنينــة” يمكــن الحديــث. ومــن يريــد أن يطالــع مــا يكتــب 

عــن مشــاهد القتــال المتواصــل. إن النــاس يريــدون العيــش فــي ظــل الســام واالنســجام. وعندئــد يصبــح 

“ســيللر” أي إن الجميــع يشــترون الكتــاب بحــد ذاتــه، الكتــاب الــذي يتحــدث عــن الطيبــة والطمأنينــة، وأنــا 

أفعــل هــذا حيــن أشــتري هــذا الكتــاب للمــرة الثانيــة، ليــس بإرادتــي بــل بحكــم مــا ينــص عليــه العقــد. عندمــا 

“يزجــون” بالمريــض أي يعزلونــه، يقــول الطبيــب فإنــه لغــرض العــاج الناجــح يجــب عليــك أن تقــرأ كتابــًا مثــل 

الكتــاب المقــدس، ســتجد الشــفاء بصــورة عاجلــة.

والحــق يقــال إننــي لــم أســتطع هــذه المــرة أيضــًا اســتيعاب هــذا الكتــاب، ولــم أرغــب بأخــذه معــي لكــن كمــا 

أدعــوه طيبــي األشــعة اوصانــي بمطالعــة هــذا الكتــاب بزعــم إنــه غيــر ملــوث بالعــدوى. لحســن الحــظ أن 

األمريكييــن يكتبــون الكتــب مــن أجلنــا، وإال لــن تجــد حيــن تطالــع أعمــال بعــض الكتــاب الــروس المعاصريــن 

ســوى الخاعــة. بالمناســبة مــن هــم ســبب مصائبــي؟ ربمــا هــم الشيشــان او الــروس، وربمــا حماقتــي، 

لمــاذا أكتــب هــذا هــل إنــه جنــون العظمــة؟ قــررت ان أتــرك ورائــي المذكــرات، أكتــب عــن مغــزى الحيــاة 

حياتــي، ألنهــا شــارفت علــى االنتهــاء عمليــًا.   

المــكان نفســه بعــد العشــاء: هتفــت ابتنــي، إنهــا كانــت علــى اتصــال دائــم معــي، وتذكــرت اآلن فقــط، 

هــل كنــت قبــل عــام أفكــر أن ابنتــي ســتعيش فــي النمســا، بــل وتغنــي فــي أوبــرا فيينــا. إنــي ال أصــدق! 

فمنــذ عــام ونيــف كانــت حياتهــا الفنيــة ومصيرهــا فــي وضــع الكارثــة. لكــن أيــة حيــاة هــذه؟! كيــف انقلبــت 

األمــور، مــا ألطــف صوتهــا ومــا أكثــر أحاديثهــا الحانيــة معــي.  

فــي اليــوم نفســه، ليــًا: لقــد تبيــن أننــي كنــت ســريع التهيــج- فالكتــاب “مــا هــو مغــزى الحيــاة؟”. ليــس 

فارغــًا إلــى هــذا الحــد، أمــا البحــث عــن الحقائــق الخالــدة ومغــزى الحيــاة فأنــا لــم أفكــر بذلــك أبــدًا بــل عشــت 

حســب مقدرتــي، فقــد ظهــرت أمــام العالــم كعجــوز مريــض، وعرفــت بدقــة تشــخيص مرضــي ووضعــي، 

إن االختصاصييــن قالــوا لــي إن مــن الممكــن عــاج ورمــي الســرطاني فــي أوروبــا بينمــا يتــم بتكلفــة أقــل 

كثيــرًا فــي موســكو، لــم تتوفــر لــدي النقــود للعــاج فســافرت إلــى مســقط رأســي فــي الجبــال. لكــن حــدث 

أمــرًا مــا ربمــا أعتقــد بعضهــم أن أيامــي معــدودات، إنهــم دســوا لــي كاســيتًا فظيعــًا “يتضمــن مشــاهد 

اللحظــات األخيــرة مــن حيــاة ابنــي األصغــر”. لقــد اشــتعلت جميــع أحشــائي وفــارت فورانــًا، شــعلتي لــم 

تنطفــئ فحســب بــل اســتعر لهيبهــا، واهتــاج فــي أعماقــي التــوق الشــديد إلــى الحيــاة، باألخــرى إلــى 

االنتقــام فأنــا هنــا للمــرة الثانيــة، ال أاســتطيع ابتــاع الطعــام، ال يتوافــر لهــذا ألي شــيء إذ تــم اســتئصال 

الحنجــرة وحتــى القســم العلــوي مــن القصبــاب والرغامــي. تبثــت فــي القســم العلــوي مــن الصــدر جهــاز 

أمريكــي مــا وأتنفــس عبــره بشــخير، وأتنــاول الطعــام والشــراب، حاولــت االنتحــار والمــوت وكنــت أحلــم 
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بهــذا، أنــا هنــا أتلقــى العــاج أريــد أن أمــدد حياتــي ولــو قليــًا مــن أجــل بلــوغ هدفــي هــذا مغــزى حياتــي 

االنتقــام!!!.

اليــوم نفســه، صباحــًا: كنــت بدايــة اليــوم ســيئة. فقــد تأخــرت فــي النــوم وفاتنــي موعــد اإلفطــار. 

واألســوأ هتفــت منــذ لحظــة طبيــب األشــعة، واليــوم لــن أتنــاول الكبســوالت. ويبــدو كمــا يتبيــن مــن 

حالتــي الصحيــة بأنهــم فــي أمريــكا يجــب أن يرســلوا محلــواًل خاصــًا مــن أجــل االســتعمال بصــورة أســهل. 

لكنــه لــم يصــل. إذن ســأمارس الكتابــة وكأننــي كاتــب... البــد مــن قتــل الوقــت. لقــد ولــدت بعــد حملــة 

التهجيــر فــي المنافــي، فــي صحــراء قــره قــوم. وأنــا ال أتذكــر أبــي أمــا أمــي فأتذكــر رائحتهــا الدافئــة، لكنهــا 

لــم تبــق معــي فتــرة طويلــة، وهكــذا أدخلــت بيــت اليتامــى. عشــت مــا قــدر لــي، ولكــن حياتــي غيــر بهيجــة، 

إنــه القــدر، لكننــي ال اشــعر بالحــزن لقــد تغلبــت علــى الكآبــة وأدعــو الجميــع إلــى التغلــب عليهــا. إن مرضــي 

ناجــم عــن الكأبــة هــذا مــا قالــه األطبــاء، وأنــا أعــرف ذلــك، وهــذا ســبب رغبتــي فــي التحــدث عــن تجربتــي 

المــرة. األفضــل أن أشــاهد التلفزيــون ثــم أنــام. لكــن ال يوجــد شــخص يســتحق المشــاهدة، ابتــذال تــام 

وتــرف. علمــًا بأنهــم يفتخــرون بذلــك. عشــت فــي بيــت اليتامــى ولــم تكــن المعيشــة ســهلة، وانتظــرت حتــى 

حلــول الفــرج، فقــد جــاء عمــي ألخــذي مــن بيــت اليتامــى. وفيمــا بعــد، عرفــت أنــه ليــس عمــي، وليــس مــن 

األقــارب، فقــد عرفــت مربيتنــا حيــن كانــت تســافر فــي القطــار أن رفيقهــا شيشــاني وتحــدث عنــي، بقولهــا 

عــن صبيــًا شيشــانيًا التحــق فــي بيتنــا لليتامــى، فنــزل هــذا الرجــل فــي أقــرب محطــة- وقــد أصبــح فــي حياتــي 

وذاكرتــي ليــس بصفــة العــم، بــل إنــه بمثابــة األب- وعثــر علــى بيتنــا لليتامــى وقــدم نفســه بأنــه عمــي 

وضمنــي إلــى أســرته. وأصبحــت معهــم مثــل الجميــع كأحــد أفــراد األســرة عدنــا مــن المنفــى إلــى جمهوريــة 

الشيشــان فــي عــام 1960. وبعــد صــدور “مرســوم العفــو” لــم تســتطع أســرة العــم جيخــو الحصــول خــال 

ثاثــة أعــوام علــى رخصــة مغــادرة كازاخســتان. كنــت قــد بلغــت السادســة عشــرة مــن العمــر، حيــن وصلــت 

إلــى جمهوريــة الشيشــان ألول مــرة وكنــت قــد عرفــت مــن أنــا، لكــن لــم يســمح إلــى أي أحــد باالســتقرار 

فــي قريتنــا الجبليــة التــي عاشــت فيهــا أســرتنا. وبعــد التخــرج مــن المدرســة قــال لــي العــم جيخــو إنــه طبقــًا 

لعــادات الشيشــان يجــب أن أعيــش فــي قريتــي األصليــة فــي الجبــال. وحملنــي ألول مــرة إلــى قريــة أهلــي.

الســناء هنــاك ال يوصــف! جبــال شــماء عظيمــة، رحابــة فضــاء الكــون والهــواء المنعــش. لكننــي لــم أســتطع 

العيــش هنــاك أيضــًا. أوال حظــر علــى الشيشــان اإلقامــة فــي الجبــال العاليــة. وثانيــًا، ال يوجــد مــكان 

لإلقامــة فيــه إلن بــرج األســرة القائــم منــذ قــرون والبيــت والقبــو لحقهــا الدمــار. وثالثــًا أننــي تلقيــت تبليغــًا 

للتجنيــد فــي الجيــش، وهكــذا التحقــت ليــس فــي الجيــش فحســب بــل بأســطول المحيــط الهــادي، بمشــاة 

البحريــة التدريــب كأننــا تحــت المطــاردة أيامــًا، وبعــد التدريــب التوزيــع فــي الوحــدات ويجــب أن يكــون فــي 

كل فصيلــة قنــاص واحــد. كان بــودي أن أطلــب ضمــي إلــى القناصــة، لكــن قائــد الكتيبــة أشــار إلــى قائــًا: 
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“ليضــم هــذا إلــى القناصــة إنــه يجيــد الرمايــة كمــا عــن بصــره حــاد. لقــد حالفنــي الحــظ عندئــذ”. ولكــن عنــد 

تســريحي مــن الخدمــة اندلعــت أزمــة الكاريبــي فأبحرنــا فــي المحيــط، نزلــت البــر فــي كوبــا – جزيــرة الحريــة، 

ولــذا وجــب أن أخــدم ليــس ثاثــة أعــوام المقــررة بــل بزيــادة نصــف عــام إضافيــة. وعندمــا عدنــا علــى 

فاديفســتوك أرســلت إلــى الوحــدة مباشــرة، فوجــدت هنــاك رســالة واحــدة لقــد انتقــل العــم جيخــو إلــى 

جــوار ربــه. ومضــت عــدة أعــوام ومرضــت... األفضــل أن أتذكــر الخيــر والمســتقبل الوضــاء وانــا بانتظــار هــذه 

الســعادة. وقريبــًا ســيولد لــي حفيــد وســأصبح جــدًا. 

22. 12. 2005 ليــًا: أكابــد األرق، إنهــم لــم يعطونــي الكبســولة، وانصــرم اليــوم عبثــًا، أنــا أعانــي مــن 

الكــرب ألنهــم لــم يعطونــي الكبســولة اإلشــعاعية، قــرر بطنــي بشــكل مــا هــل أنــا جائــع؟ عــن تنــاول 

الطعــام مشــكلة بالنســبة لــي. يجــب تشــغيل المضخــة يدويــًا ولــدي أيضــًا مضخــة كهربائيــة، جلبتهــا ابنتــي 

مــن ألمانيــا، دعنــي إذًا أخــدع معدتيــن بصــب المــاء فيهــا. ولــن تقرقــر، ولــن أشــعر بالجــوع، أصابنــي اإلجهــاد 

والكتابــة متبعــة، أفتــح التلفزيــون مــاذا يجــري فــي العالــم؟ وعمومــًا اليــوم 22 ديســمبر حيــن يكــون الليــل 

أطــول ليالــي العــام. النــوم!. 

اليــوم نفســه، صباحــًا: يبــدو أن األعصــاب تعــود إلــى حالتهــا الطبيعيــة. اتصــل الطبيــب، ليــس طبيبــي 

الشــخصي الــذي ذبحنــي كمــا أراد فــي مركــز عــاج األورام الســرطانية، بهــذا يعالــج بواســطة األشــعة، هــذا 

الطبيــب يعذبنــي. وقــال لــي إنــه بالنظــر إلــى حالتــي الصحيــة فقــد طلــب مــن الواليــات المتحــدة مــن أجلــي 

وجبــة مــن ادويــة التســييل، لكنهــا لــم تصــل، وبعــد الغــذاء ســيتعين قطــع الكبســوالت كالســابق. وعندمــا 

صــدرت منــي حشــرجة تعبــر عــن االســتياء قــال موضحــًا: فهمــت ال تقلــق. أنــا أعــرف ســوف تخــرج مــن 

المستشــفى فــي يــوم 26 ديســمبر. وفــي 27 ســيجري اســتبدال القســطر، وفــي 28 ستســافر إلــى فيينــا، 

وفــي 30 ســتحضر الحفلــة الفنيــة البنتــك. ذهلــت.. أي حفلــة فنيــة؟ أنــا أعلــم بــان ابنتــي فــي النمســا، 

وهتفــت لــي عــدة مــرات يــوم أمــس، “أي حفلــة أم أن الطبيــب وقــع نفســه تحــت تأثيــر اإلشــعاع؟”.  

“دادا ال تقلــق. تحقــق حلمــي وجهــت الدعــوة لــي للمشــاركة فــي حفلــة عيــد رأس الســنة فــي أوبــرا 

فيينــا. ولهــذا لــم أســتطع المجــيء. وفــي موســكو يوجــد صاحبنــا، وهــو يدبــر كل شــيء”. وصاحبنــا “هــذا” 

صهــري. زوجهــا. وشــعرت باالرتيــاح لكــون صهــري قــد جــاء علــى موســكو بســببي. ليــس تنفيــذًا لرغبــة 

ابنتــي – فقــد أرســله مكحــل – أبــوه، ورفيقــي، وهــو األن زاخلــو “نســيبي” لمســاعدتي، وبعــث لــي رســالة 

جديــدة “أصمــد أن اعــرف أنهــم ضاعفــوا جرعــة الــدواء أمــل أن نلتقــي قريبــًا. لقــد حصلــت علــى فيــزا لــك”. 

أي فيــزا كيــف احلــق فــي الجــو فــي وضعــي هــذا. أتمنــى ان أســافر إلــى بيتــي هــذا هــو حلمــي وهنــاك... 

ســتكون إرادة الــرب.  

المكان نفســه، مســاء: أنا حتى ال أتصور ذلك بلعت الكبســولتين با أي مشــاكل. ثم ما لبث أن اســتولى 
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علــي الوهــن. لمــاذا جئــت إلــى هنــا؟ لمــاذا أتشــبث بهــذه الحيــاة؟ كان األفضــل لــو جلســت فــي بيتــي فــي 

الجبــال. مــا أطيــب الحيــاة فــي موطنــي، أدركــت هــذا فــي وقــت متأخــر، أذكــر عندمــا رجعــت مــن الجيــش 

والجيــب فــارغ، أول مــا فعلتــه هــو أننــي زرت قبــر العــم جيخــو، وزرت أبنــاءه ثــم قــررت الصعــود إلــى قريتــي 

البعيــدة فــي أحضــان الجبــال الشــامخة، فلــم يســمحوا لــي. بالمصادفــة رأيــت إعانــًا فــي الجريــدة: “تحتــاج 

دائــرة جوراجورســك ألعمــال الحفــر إلــى عمــال وتوفــر لهــم فــرص اإلقامــة فــي المســاكن الجماعيــة”. وفــي 

اليــوم نفســه ذهبــت إلــى هــذه الدائــرة، قالــوا لــي بلباقــة إننــي اتمتــع بالتأهيــل المطلــوب. أتلقــى هنــا 280 

ــة فــي المســكن الجماعــي. وبموجــب  ــرة مضيئ ــى المكافــآت والعــاوات، وغرفــة كبي ــًا باإلضافــة إل روب

التوصيــة مــن الجيــش يســمح لــي بدخــول معهــد النفــط فــي جروزنــي فــي أي اختصــاص.  تــم قبولــي فــي 

قســم “المكننــة” وبذلــت جهــدي وحققــت نجاحــًا فــي الدراســة وعندمــا جلبــت علــى دائــرة اهــل النفــط 

ــرًا، وبعــد عاميــن  ــي باننــي أصبحــت خبي ــوا ل ــي أكملــت ثــاث ســنوات قال وثيقــة مــن المعهــد تشــهد بان

أصبحــت رئيــس فريــق عمــل وترقيــت لمرتبــة رئيــس عمــال. واســتدعوني إلــى اللجنــة الحزبيــة وقيــل لي – إن 

البروليتــاري يجــب أن يدعــم صفــوف الحــزب الشــيوعي. وأصبحــت رئيــس ورديــة عمــل وعضــوًا فــي الحــزب 

الشــيوعي. ومنحــت شــهادات تقديــر وميداليــات. وأقــف منــذ أكثــر مــن عــام فــي طابــور الحصــول علــى 

مســكن منفــرد. لكــن حصــل علــى الشــقق العمــال الذيــن التحقــوا بالعمــل بعــدي. وأعربــت عــن غيظــي 

فــي أحــد االجتماعــات الحزبيــة قائــًا: أعطيتــم الشــقق إلــى فتيــان جــاءوا لتوهــم مــن المناطــق األخــرى. 

فأوضحــوا لــي قائليــن: إنهــم جــاءوا بتوصيــة مــن مؤسســاتهم؟ كان موقفــي احتجاجيــًا. وجــرى ذلــك فــي 

ســبعينات القــرن الماضــي... انــا أتذكــر اليــوم ذلــك االجتمــاع وأعاتــب نفســي أحيانــًا، فعلــت ذلــك يومــذاك 

ألنــه لــم يكــن لــدي مــا أفقــده، هــذا حالــي اآلن وقــد بلغــت العمــر أرذلــه. طبعــًا موقفــي آنــذاك غيــر مبــرر.  

23 ديســمبر، صباحــًا: إن الكبســولتين تعتبــران جرعــة الحصــان! الزمنــي األرق طــوال الليــل، وزال الشــعور 

بالعطــش عنــد حلــول الفجــر فقــط. دخــل الطبيــب الحجــرة وبينمــا يقودنــي إلــى الصومعــة ويقــول – أومــئ 

برأســك، أرنــي زراعــك. وبعــد ذلــك صــاح بأعلــى صوتــه: أنهــض الفــم نحــو الكاميــرا. 

المــكان نفســه، بعــد الغــداء: مــرة أخــرى أيقظتنــي الممرضــة بجهــد. هــذا حســن باعتقــادي أنــي أســتعيد 

عافيتــي قليــًا.  المعــدة تقرقــر باســتياء، الغــازات والرائحــة النتنــة لكائــن مريــض.  

اليــوم نفســه، بعــد العشــاء: أعلــى درجــات التغذيــة قــدم لــي فــي العشــاء كومــة مــن الخبــز وكســتيلتين 

غيــر طازجتيــن، لــن آكلهمــا بالرغــم مــن أنــي جائــع... ســأجرب العقــار المنــوم.

24 ديســمبر ليــًا، قبيــل الفجــر: يــا لــه مــن عقــار منــوم! أنــا أذكــر مــا كابدتــه مــن آالم بعــد العمليــة 

الجراحيــة. ولــم تســاعدني أي حقــن باإلبــر. أمــا هــذا فيبــدو أنــه عقــار منــوم حقيقــي. إذ غبــت عــن الوعــي 

ــم أرد علــى ســبع مكلمــات مــن قبــل ابنتــي. وهتــف لــي مكحــل ثــاث مــرات،  ــه ل تمامــًا، نمــت الليــل كل
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لقــد ورد اتصــال مــن األهــل واألقربــاء فــي القريــة بــدأ موســم البــرد فــي الجبــال وتســاقطت الثلــوج. يــا تــرى 

كيــف حــال ماشــيتي فأنــا أصبحــت فــي نهايــة المطــاف مــن أبنــاء الجبــال الموســرين..... كنــت قــد تجــاوزت 

الثاثيــن وكنــت أريــد الــزواج، وحــدث أن جــاء فــي المؤسســة عشــية العــام الجديــد فنانــون مــن الفلهارمونيــا 

المحليــة، وأعجبتنــي إحــدى الفتيــات مــن الفنانــات، وفهمــت الحقــًا انهــا لــم تكــن تتمتــع بمواهــب متميــزة، 

لكنهــا ولعــت بخشــبة المســرح. أجبــت بقوامهــا اللــدن... لقــد أحبتتهــا، وأصبحــت من المعجبين بهــا، وحضرت 

جميــع الحفــات بمشــاركتها وبعــد التعــارف أخذنــا نلتقــي، وطلبــت يدهــا بشــرط أن تتــرك زوجتــي القادمــة 

ــار بيــن  ــا بهــدوء، وجئــت بهــا إلــى المجمــع الســكني العمومــي، وعــرض عــي أن أخت خشــبة المســرح، تزوجن

ثــاث اتجاهــات، واعتقــد اآلن بأننــي أخطــأت ألننــي اختــرت تركمانيــا. 

فــي اليــوم نفســه، صباحــًا: تأخــرت مجــددًا فــي االســتيقاظ عــن موعــد الفطــور. شــيء جيــد أن أنــام االن 

ــرة االتصــاالت بواســطة  ــد أخــر هــو كث مــلء أجفانــي، والشــيء الســيء أن الطعــام رديء. وثمــة شــيء جي

الهاتــف النقــال. إنهــم يتذكرونــي، ابنتــي ثــاث اتصــاالت. ورســالة مــن مكحــل يقــول بأهــم حجــزوا فــي محــل 

اســتئجار المابــس بدلــة فــراك لكــي ألبســها فــي حفلــة ابنتــي الموســيقية، إن هــؤالء البشــر األصحــاء ال 

يفهمــون مشــاكل المرضــى، وال ســيما فــي حالــة صعبــة مثلــي. إننــي صــرت أكــره هــذه الحفات الموســيقية 

منــذ برهــة مــن الزمــن.. وإذ ذهبــت االن إلــى الحفلــة الموســيقية مــن أجــل خاطــر ابنتــي فســيهرب الجمهــور 

األوروبــي المحتــرم منهــا لنفورهــم مــن هيئتــي ورائحتــي- وسأفســد كل شــيء البنتــي األفضــل الذهاب إلى 

قريتــي. 

فــي اليــوم نفســه، قبــل الغــذاء: هتــف الطيــب الراديــوي وقــال إن مجال األشــعة مــا زال عاليًا جــدًا ويأمل 

أن يمــر يــوم آخــر- وســيصبح كل شــيء بصــورة اعتياديــة، ووعــد كمــا طلــب منــه أن يســمح لــي بالخــروج مــن 

المستشــفى فــي يــوم 26. هــذا بالرغــم مــن تنامــي القلــق. أي حفلــة موســيقية. فأنــا حتــى ال أصــدق بــأن 

ابنتــي تغنــي فــي أوروبــا. يــا لهــا مــن شــاطرة!.   

فــي اليــوم نفســه، بعــد الغــذاء: هتــف الدكتــور الراديــوي. يبــدو أنــه شــاهد فــي كاميــرا الرصــد ان حالتــي 

ســيئة. لقــد زعزعــت الذكريــات حقــًا إننــي أنفجــر داخليــًا وال أســتطيع الرجــوع إلــى هدوئــي.   

ــرًا وذرفــت  اليــوم نفســُه مســاًء: هتفــت ابنتــي قبــل لحظــات. يبــدو أنهــا أدركــت وضعــي فتحدثــت كثي

الدمــوع، بينمــا أنــا ال أســتطيع تهدئتهــا. ومــع هــذا بعثــت فــي الطمأنينــة. واآلن العاشــرة مســاء، وثمــة 

ــا تــرى كــم يضيــع أبنــاء موســكو مــن الوقــت فــي االختناقــات المروريــة، بينمــا يختلــف  اختناقــات مروريــة ي

الوضــع عنــدي فــي الجبــال. إن “كراسنوفودســك” مدينــة صغيــرة ومريحــة، لكنــي أدركــت بعــض مضي شــهر 

ارتكابــي خطــأ ففــي أواخــر مايــو بــدأ الحــر الشــديد وأصبحــت الحيــاة ال تطــاق، فكتبــت طلــب التســريح مــن 

العمــل بذريعــة ان الطقــس ال يائــم زوجتــي الحامــل، وركبنــا العبــارة فــي بحــر قزويــن إلــى باكــو مــن هنــاك 
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إلــى الجبــال المباركــة.

25 ديســمبر، صباحــًا: المفــروض أن أغــادر المستشــفى غــدًا، هتفــت ابنتــي إنهــا حــددت لــي جميــع 

ــا أحببتهــم وكنــت أفكــر فيهــم  ــا عشــت بســبب وجــود األطفــال. فأن برنامجــي. –أريــد أن أحيــا فحســب أن

فقــط أنــا نفســي يتيــم، وتركــزت جميــع أفــكاري حولهــم، أطفالنــا متقاربــون فــي الســن ولــد أكبرهــم فــي 

عــام 1979 وبعــد عــام ونصــف ولــد االبــن الثانــي ثــم ولــدت ابنتــي حبــي وســنائي. وعندمــا واجهــت فــي 

أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين الخيــار – فــي االســتقرار فــي الجبــال األثيــرة إلــى قلبــي أم العــودة 

إلــى عائلتــي بــا ريــب ســافرت إلــى عائلتــي. ولــو جــرت مقارنــة الوضــع الراهــن بمــا كان عليــه أيــام الســلطة 

الســوفيتية فاألفضــل أال تعــود هــذه األخيــرة، فــي أواخــر الثمانينــات اســتطعت الحصــول علــى وثيقــة 

امتاكــي األرض العائــدة ألســرتي. 

ــر الســار  ــران، الســار هــو زوال العطــش والشــعور بالجفــاف، وغي فــي اليــوم نفســه، بعــد الغــذاء: لــدي خب

فقــد أعلــم الطبيــب أن الخلفيــة اإلشــاعية مــا زالــت عاليــة لكنــه آمــل أن ســتكون طبيعيــة غــدًا. مــاذا لــو لــم 

يســمحوا لــي بالخــروج وراودتنــي فكــرة أنــه مهمــا تحايلــت مــع نفســي فإننــي أرغــب فــي أعماقــي بالســفر 

إلــى أوروبــا. أننــي أريــد رؤيــة ابنتــي.

فــي اليــوم نفســه، مســاًء: أذهلنــي العشــاء أعلــم بــأن هــذا يتــم برعايــة نســيبي او باألحــرى ابنتــي، كتبــت 

لــي “هــل يصــدق أنهــم لــن يســمحوا لــك بمغــادرة المستشــفى غــدًا”.

في اليوم نفسه، ليًا: أظن أني فهمت سبب ارتفاع مستوى اإلشعاع لدي.

26 ديســمبر، ليــًا: قصــارى القــول إننــي أريــد رؤيــة ابنتــي، وأن أحضــر فــي حفلتهــا الغنائيــة. بالرغــم مــن 

أننــي كنــت دائمــًا ضــد هــذه الحفــات أنــا لــم أســتجم مــرة واحــدة فــي حياتــي، أنــا ال آســف علــى أي شــيء. 

أعتقــد أننــي لــم أســئ إلــى أي أحــد، ولــم أســرق أبــدًا.   

آنذاك انهار االتحاد السوفيتي. وأصبحت تركمانيا جمهورية مستقلة كما يبدو. وقيل لي إن

مســؤواًل فــي مرتبتــي يجــب أن يحســن اللغــة التركمانيــة، ومنــذ اآلن فصاعــدًا ســتكون جميــع الوثائــق 

باللغــة التركمانيــة. أنــا ال أعــرف كيــف الحــال اآلن ولكــن فــي أيامــي كانــت اإلجــراءات كافــة تتم عــادة باللغة 

الروســية فقــط. وصــدر األمــر بتعيينــي بمرتبــة أدنــى، وتقلــص الراتــب الشــهري، أمــا العمــل فإنــه حتــى ازداد. 

والشــيء الرئيــس إن معاملــة الناطقيــن بالروســية وأنــا منهــم قــد ســاءت. أنــا ال أفتخــر بنفســي لكننــي لــن 

أســمح بإهانــة كرامتــي. فكتبــت علــى الفــور طلــب االســتقالة، وأقدمــت علــى هــذه الخطــوة الجريئــة، 

ــاء ســارة جــدًا مــن جروزنــي. فقــد حصلــت جمهوريــة  وفــي الواقــع إنهــا خطــوة يائســة، بعــد أن وردت أنب
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الشيشــان علــى مــا يــكاد أن يكــون اســتقااًل. وتــم انتخــاب رئيــس- جنــرال،. واشــتد شــوقي إلــى موطنــي. 

عــرض علــّي فــي البدايــة تولــي وظيفــة مــن أصعــب الوظائــف وأكثرهــا مســؤولية – هــي رئيــس دائــرة أعمــال 

الحفــر وتــم تحذيــري – فلــدى الجميــع مديونيــة فــي الرواتــب التــي ال تســدد خــال ســبعة وثمانيــة أشــهر، إذ 

ال تتوافــر النقــود لــدى المؤسســة. تفــكك االتحــاد الســوفيتي، وتــم التحــول بســرعة إلــى اســتخدام العملــة 

المحليــة. أصغيــت إلــى نصيحــة زوجتــي، ولــم يكــن ذلــك عبثًا، واشــترينا ببقية الماناتات مصوغات نســائية من 

الذهــب والمجوهــرات، وهــو مــا لــم نمتلكــه أبــدًا مــن قبــل... واآلن واجهنــا أصعــب األمــور – عبــور الحــدود. 

كان بوســعنا الســفر مباشــرة مــن عشــق آبــاد إلــى موســكو، لكننــي وقــررت الســفر فــي عبــارة فــي البحــر. 

الجمــارك التركمانيــون يفتشــون أمتعتنــا خــال ســاعة تقريبــًا، أخلــي ســبيل زوجتــى وابنتــي، بمــا لديهمــا مــن 

ذهــب، وكذلــك الولديــن، بينمــا تــم احتجــازي. واآلن قــد أضحــك أحيانــًا، فــإن رجــال الجمارك ربما أخلوا ســبيلي 

أيضــًا آنــذاك، طبعــًا، بعــد مصــادرة عــدة أوراق بنكنــوت، لكنهــم كانــوا ضليعيــن فــي معرفــة الــدوالرات، 

ــًا  ــا لســت مهرب ــا، وقــد تبيــن أننــي أردت تهريــب دوالرات مزيفــة. وعندئــذ بــدأت المشــاكل. فأن بخافــي أن

فقــط بــل ومزيــف أوراق ماليــة أيضــًا... فــي أثنــاء احتجــازي والتحقيــق معــي. فقــد احتجــزت تحــت الســماء 

المكشــوفة، ويبــدو أنهــم ســئموا منــي فحســب، وأطلــق ســراحي بعــد مضــي شــهرين.   

27 ديســمبر عنــد الفجــر: ربمــا سيســمحون لــي بمغــادرة المستشــفى اليــوم؟ األشــعة... لمــاذا أعطونــي 

حبتيــن دفعــة واحــد وهنــاك النســيب أيضــًا. جــاء مــن أوروبــا مــن أجلــي. أظــن أنــه يرغــب أيضــًا فــي حضــور 

الحلفــة الغنائيــة البنتــي. أعتــرف، بــا مكــر، بــأن لــديَّ رغبــة شــديدة فــي حضــور الحفلــة، ورؤيــة انتصارهــا 

بــأم عينــي، ومشــاركتها هــذه الفرحــة.  

عندمــا كنــت فــي الحبــس فــي تركمانيــا، وصلــت أســرتي بشــكل مــن األشــكال إلــى جروزنــي، لكــن لــم 

يوجــد هنــاك ســكن وال مصــدر للعيــش. وأقامــوا عنــد ابــن العــم جيخــو. وحســنًا أن فكــرت زوجتــي بتعليــم 

األطفــال فأرســلت الجميــع إلــى المدرســة، كمــا أرســلت ابنتــي إلــى المعهــد الموســيقي وصــارت تتألــق في 

ــد  ــر الثقافــة الجدي ــد، أمــا وزي األوســاط الموســيقية. مــن الضيــوف مــن بينهــم الرئيــس الشيشــاني الجدي

فدعــا شــوفدا وأمهــا إليــه وقــال: إن مــن الواجــب تطويــر البنــت والهــدف الجلــي لهــا  هــو االلتحــاق 

بالكونســرفتوار. وعندمــا علــم بمشــاكلنا العائليــة بــذل جهــده، وخصــص للعائلــة غرفتيــن مجانــًا فــي “دار 

الممثــل”. وفــي الختــام إننــا غادرنــا جروزنــي حينمــا كنــا نقيــم فــي ســكن عمومــي ونعــود إلــى جروزنــي بعــد 

مضــي أعــوام لإلقامــة فــي ســكن عمومــي.  

زوجتــي تئــن بصمــت وهــدوء. لكــن هنــا وطنــي، وإلــى أيــن أذهــب ومــن يحتاجنــي؟ بينمــا ال تتوافــر النقــود 

- إننــا نحيــا، مــن مــوارد بيــع المصوغــات التــي اشــتريناها فــي عشــق آبــاد.  

صبرنــا. لكــن ســخطنا كان لســبب آخــر: فقــد كان النفــط الــذي ننتجــه ونضخــه بواســطة األنابيــب إلــى 
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المســتودعات كان يســرق بــا عقــاب جــاء إلــيَّ شــخص مــا وعــرض علــّي النقــود، وقــال إن الذيــن يســرقون 

النفــط مــن األنابيــب ســيدفعون لــي شــهريًا مــا يشــبه حصتــي مــن النفــط المســروق. وطــردت هــذا الوقــح 

فحســب. وأخــذت أتجــول فــي الليــل وقــد تبيــن أن قطــاع الطــرق هــؤالء يحملــون الســاح. لكننــي لــم 

ــًا بارتجــاج فــي الدمــاغ.  أتخــذ الحيطــة، فحصلــت علــى علقــة ســاخنة، وتــم نقلــي إلــى المستشــفى مصاب

أنــا أكتــب اليــوم عــن هــذا بهــدوء، وقــد غفــرت للجميــع إســاءتهم، لكننــي لــم أســحب شــكواي فــي النيابــة 

العامــة–  يجــب أن يحاســب كل فــرد بموجــب القانــون. لكــن إمــا أن القانــون لــم يعــد لــه وجــود أصــًا، أو 

أن المدعــى عليــه قــد دفــع رشــوة، فلــم تجــر أي محاكمــة وتحقيــق، وقيــل لــي إنــه بموجــب العــادات 

والشــريعة تمــت المصالحــة بيننــا. وقلــت: نحــن تصالحنــا لكنــه يجــب أن يلقــى العقــاب بموجــب القانــون... 

وســيعاقب حيــن تعــود الســلطة الســوفيتية إلــى هنــا مجــددًا. وأســبق الزمــن وأقــول إنهــا ســتعود لكــن 

بشــكل آخــر. فقــد اندلعــت نيــران الحــرب. وتــم اســتدعائي للعمــل، فالحــرب هــي الحــرب، وبينمــا تواصلــت 

الحــرب وســط الخرائــب، ذهبــت إلــى النيابــة العامــة، إلــى النائــب العــام الروســي، وهــو مــن أبنــاء ســيبيريا. 

وأبــرزت الوثيقــة الطبيــة وإفــادات الشــهود وغيــر ذلــك مــن الوثائــق التــي احتفظــت بهــا بعنايــة. أنــا نفــذت 

فقــط الوعــد الــذي قطعتــه علــى نفســي، لكــن تبيــن أن المعتــدي تــم احتجــازه فــي أحــد حواجــز التفتيــش. 

كــم أبديــت أســفي علــى ذلــك. إن هــذا لــص صغيــر.

فــي اليــوم نفســه مســاًء: مفهــوم، لــم يســمح لــي بمغــادرة المستشــفى اليــوم أيضــًا. وكان هــذا 

اليــوم عصيبــًا جــدًا، وشــعرت بالخجــل الشــديد. اللعنــة علــى كاميــرات المراقبــة هــذه! وبــدا أن المــرء يجــب 

أن يخــاف الــرب وحــده، فهــو يــرى كل شــيء، وهاهــم أوالء يراقبوننــي. بينمــا ال يفارقنــي اإلشــعاع. 

شــعرت بحرقــة شــديدة فــي أحشــائي كلهــا. وبعــد ذلــك شــربت المــاء مــن الحنفيــة، كمــا لــو أننــي أخمــد 

الحريــق. ولحســن الحــظ زالــت هــذه األحاســيس بســرعة، وشــعرت بميــل إلــى النــوم. لكننــي لــم أغــُف ألننــي 

نهضــت لــدى ســماع أول رنيــن للهاتــف – إنهــا ابنتــي، شــوفدا، مثــل نبعــي العزيــز، تنتحــب بهــدوء. أنــا أفهــم 

المشــكلة- فلــديَّ تذكــرة الطائــرة وكذلــك لــدى صهــري للســفر فــي الرحلــة الليليــة إلــى فيينــا.  

فــي اليــوم نفســه عنــد منتصــف الليــل: يبــدو أننــي علــى شــفا الجنــون أو جننــت، هــذا بســبب الوحــدة. أنــا 

ال أحتــاج إلــى ذلــك فــي موطنــي فــي الجبــال حيــث ال حاجــة إلــى الــكام، أو باألحــرى هنــاك نبعــي وجبالــي 

  . وشمســي وقمــري وكذلــك نســوري– إنهــم جميعــًا يصغــون إلــيَّ

28 ديســمبر صباحــًا: فــي الليــل تناولــت جرعــة مزدوجــة مــن الــدواء. يبــدو أننــي هــدأت، فنمــت. تــم 

إيقاظــي بجهــد لتنــاول الفطــور. هتفــت ابنتــي، لديهــا اليــوم الحفلــة الغنائيــة، إنهــا تبكــي، وتقــول إنهــا 

تتحســس وضعــي. وأنــا فــي وضــع ســيء فعــًا. ويعقــب كل نوبــة وهــوس معانــاة اآلالم، وباألخــص فــي 

الــرأس. عندئــذ هتــف طبيــب الراديــو. وقــال إنــه ال يثــق بجهــاز القيــاس الداخلــي ألن مســتوى اإلشــعاع 
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اآلن مــا زال عاليــًا جــدًا. وســيتم توصيلــي بجهــاز القيــاس الرئيــس. ويجــب التهيئــة لذلــك. يجــب التــزام 

ــد. ــا فــي العــام الجدي الهــدوء. فــا يصــدق إنهــم ســيبقوني هن

فــي اليــوم نفســه، ليــًا” شــيء مخجــل. أنــا أشــعر بالخجــل الشــديد. لقــد فقــدت أعصابــي... إننــي حتــى ال 

أذكــر بعــض مــا حــدث.... وفيمــا بعــد اســتعدت فــي ذاكرتــي كل شــيء، ال ســيما ورأيــت فــي مقعــد وراء 

الجــدار طبيــب الراديــو الــذي يعالجنــي. لقــد اعتــدت أن أراه مرحــًا، فــي هــذه المــرة كان عبوســًا وحتــى كان 

غاضبــًا. ووجــه نحــوي جهــازًا مــا. وبــدا لــي أننــي أرى أو يخيــل لــي بــأن أشــعة الليــزر، وراح الطبيــب الراديــوي 

ــًا: انزعــوا مابســه. شــعرت بعــدم االرتيــاح وباالرتبــاك.  ــة بقبضتــه، وشــتم مــرة أخــرى قائ يضــرب الطاول

عندئــذ أرانــي مــا يجــب أن أفعلــه. – شــيء فظيــع! شــاهدت نفســي فــي الزجــاج – مســخ وهيــكل عظمــي 

هزيــل. أنــا معــوق تعيــس! بينمــا أريــد االنتقــام مــن أحــد مــا. وكيــف؟ ورأيــت طبيــب الراديــو، أمــا ذاك 

األحمــق فواصــل توجيــه الليــزر نحــوي، ويبــدو أننــي فقــدت أعصابــي أنــا ال أتذكــر مــا حــدث بالضبــط، لكننــي 

حاولــت كمــا يبــدو تحطيــم الحاجــز الزجاجــي، وبقيــت آثــار زرق فــي يــدي. وبعــد ذلــك انطلقــت إلــى الممــر 

واندفعــت نحــو بــاب الدخــول. أعــرف بــأن اإلنســان بمثــل اتجــاه التفكيــر هــذا لــن يشــفى فقــط، بــل لــو 

يســتطيع الحيــاة، فســتجتاحه مــرة أخــرى النوبــات العصبيــة واالضطــراب النفســي.  

ــة العصبيــة،  29 ديســمبر. صباحــًا: يبــدو أننــي لــم أثــب إلــى رشــدي خــال فتــرة طويلــة بعــد تلــك النوب

ناهيــك عــن الهجــوم بالغــاز. ورأيــت فــي الهاتــف النقــال الــذي يــرن رقــم هاتــف ابنتــي فاســتجمعت قــواي.. 

ــرة  ــا مســرور جــدًا، وتحدثــت معــي فت الحفلــة كانــت رائعــة. عزيزتــي شــوفدا، نبعــي، إنهــا راضيــة جــدًا، وأن

طويلــة، وروت كل شــيء. إنهــا تأســف ألننــي لــم أحضــر هنــاك، وأنــا أعــرف كــم كانــت ترغــب أن تــرى أمهــا 

ذلــك كلــه لــو عاشــت...

اليــوم نفســه صباحــًا: هتفــت ابنتــي مــرة أخــرى، إنهــا تبكــي مجــددًا.  فقــد تبيــن أنهــا اتصلــت هاتفيــًا 

بطبيــب الراديــو وعرفــت كل شــيء. وحدســت فــي أعقــاب ذلــك بأنــه يجــب أن أبعــث رســالة إلــى طبيــب 

ــذًا لرغبتــي نفســي. ــو – مفادهــا أننــي أطلــب خروجــي مــن المستشــفى تنفي االرادي

هتــف طبيــب الراديــو قائــًا: - إننــي كنــت قــد ســمحت بخروجــك بــا طلــب منــك. لكــن تحليلــك يــرى 

مباشــرة فــي أمريــكا. والســماح بخروجــك هــو جريمــة، ألنــك ســتنقل األشــعة إلــى اآلخريــن.

أذكــر بدايــة عــام 1993 طبعــًا إن مــدح الــذات شــيء غيــر الئــق، لكــن مــن المســتبعد أن يقــرأ هــذه اليوميات 

أحــد ســوى مــن هــو مثلــي، مريــض ومخبــول. لهــذا أســتطيع إبــداء الفخــر – فقــد أعيــدت األمــور إلــى 

نصابهــا فــي إنبوبــي، وعمومــًا ســاد فــي جمهوريــة الشيشــان، وكذلــك فــي جميــع أنحــاء روســيا فــي مطلــع 

التســعينيات جــو مــن الفوضــى الشــاملة، وانهــار كل شــيء، وعمــت الســرقات، وصــار النــاس يرحلــون، بينمــا 
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ــة الطليعــة، ونحــن نســتخرج النفــط ونضخــه، وثمــة  ــار تحتــل مكان بقيــت مجموعتــي مــن عمــال حفــر اآلب

حاجــة إلــى النفــط فــي األزمــان كافــة، وأســعاره غاليــة، لكننــا ال نحصــل علــى أي نقــود تقريبــًا – الجميــع 

واســتدعيت إلــى اجتمــاع فــي الــوزارة. وأعلــن الوزيــر أنــه يســرحني مــن العمــل. وقلــت أنــا موافــق بشــرط أن 

تســدد لــي وللعامليــن جميــع الرواتــب المســتحقة. مــن المفهــوم أننــي لــم أحقــق النصــر فــي هــذا النــزاع. 

فــي اليــوم نفســه. بعــد الغــذاء: األفضــل أن تكتــب... بالمناســبة عــمَّ تكتــب؟ يبــدو إنهــا ذكريــات. أنــا أيضــًا 

أحلــم بــأن أكتــب عــن نفســي حيــن أحــال إلــى التقاعــد. فهــذا علــى أي حــال ممكــن، وممتــع، فكــرت عــن أي 

شــيء يمكــن أن يكتــب الطبيــب الراديــوي هــذا؟ ربمــا ســيكتب عــن أن أبلهــًا مثلــي حــال مــن دون ســفره فــي 

الوقــت المناســب إلــى أمريــكا للقــاء أبنائــه فــي العــام الجديــد. وقــد حدثنــي عــن ذلــك، بــل وجــه إلــيَّ اللــوم. 

30 ديســمبر. منتصــف الليــل: فعــًا، حيــن أجلــس للكتابــة أشــعر بالهــدوء قليــًا.. وفــي العشــية قمــت 

بجلســات عاجيــة مائيــة، وفكــرت –أننــي تخلصــت مــن األوســاخ كلهــا، ونمــت نومــًا عميقــًا، أمــا اليــوم– 

فوأســفاه! صــرخ طبيــب الراديــو مجــددًا، كمــا لــو أننــي ال أريــد بنفســي التخلــص مــن مســتوى اإلشــعاع 

هــذا. ولدهشــتي كنــت هادئــًا نوعــًا مــا ألن ابنتــي هتفــت وقالــت – دع طبيــب الراديــو ال يقلــق جــدًا فقــد 

ــا أتصــور أي  ــي. أن ــال ابنت ــاح حي ــى حســابه الشــخصي. واآلن شــعرت بعــدم االرتي ــر إل ــغ كبي ــل مبل ــم تحوي ت

مبالــغ حولــت وقبيــل العشــاء هتفــت الممرضــة فجــأة وقالــت بصــوت يبــدو وكأنــه آت مــن أعمــاق القبــر إن 

طبيــب الراديــو حصــل علــى الموافقــة للســفر إلــى أمريــكا وانطلــق إلــى هنــاك. واستفســرت فيمــا إذا يوجــد 

مرضــى آخــرون غيــري”.. ســيتم إخراجهــم جميعــًا مــن المستشــفى قبــل حلــول العــام الجديــد. وصأصــأت: 

“وأنــا”.  هــذا األمــر ال أقــرره أنــا غــدًا ســيأتي طبيــب آخــر، وهــو وحــده يمكــن أن يســمح بخروجــك بعــد 

ــا المريــض مــن  االتفــاق مــع المركــز األمريكــي. ســيقرر فيمــا إذا كنــت خطــرًا علــى المجتمــع أم ال. إذن أن

الدرجــة األولــى أصبحــت خطــرًا علــى المجتمــع. بــدأت الممرضــة بإعطــاء التوصيــات. 

31 ديســمبر. صباحــًا: إننــي فــي هــذه الردهــة، المنعزلــة عــن العالــم أجمــع، أشــعر وأتحســس كيــف 

ــا فكائــن بشــري فائــض عــن الحاجــة.  تســتعد موســكو كلهــا، والعالــم بأســره للقــاء العــام الجديــد. أمــا أن

كنــت رئيســًا لدائــرة أعمــال الحفــر فــي جروزنــي، كنــت دائمــًا فــي نوبــة خفــارة حيــث يمكــن أن أضمــن أكثــر 

ســامة العمــل... وأكثــر نوبــة خفــارة صعوبــة كانــت فــي ليلــة العيــد مــن عــام 1993 إلــى عــام . 1994 

وبإلحــاح أن أكتــب عندئــذ أصبــح أكثــر هــدوءًا. أمــا الطبيــب الــذي وجــب أن يحــل محــل طبيــب الراديــو فلــم 

يحضــر أصــًا. بعثــت رســالة: “هــل يوجــد أحــد غيــري هنــا؟ “توجــد... عجــوز واحــدة”.  

ــا مســرور، بأنــه ال يوجــد أحــد وال يراقــب أحــد تحركاتــي فــي الصومعــة. ولــو  فــي اليــوم نفســه مســاًء: أن

أنهــم قالــوا إنــه فــي المركــز األمريكــي يروننــي أون-اليــن. 
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ليلــة رأس الســنة: يبــدو أنــه ال يتغيــر شــيء بمــرور األعــوام. مــا عــرض فــي التلفزيــون قبــل عشــرين عامــًا 

مضــت يتكــرر نفســه تقريبــًا اآلن، لــم أفكــر بــأن يهنئنــي هــذا العــدد الكبيــر مــن النــاس. هتفــت ابنتــي، وهتــف 

مكحــل مــن أوروبــا، وهتــف األقــارب والمعــارف مــن جروزنــي. لكــن جــاءت مكالمــة مقلقــة أيضــًا. فبعثــت 

عــدة رســائل بهــذا الشــأن. فقــد حــدث أن أراد بعضهــم اســتغال قطعــة أرضــي، بــل وأراضــي الجيــران أيضــًا. 

ــاء مجمــع لاســتجمام.... إنهــا  ــذا فكــر بعضهــم فــي بن ــرات، ول ــر الخي ــال وغزي ــادر المث فالمــكان جميــل ون

األلعــاب الناريــة تحيــة للعــام الجديــد، لكننــي ال أرى األلعــاب الناريــة مــن مــكان حبســي، وأســمع فقــط 

اإلطاقــات التــي تذكرنــي بالحــرب الماضيــة فــي جمهوريــة الشيشــان. هــل إنهــا مضــت؟.. بالنســبة لــي 

هيهــات إن مضــت، ألنهــا كمــا ينبغــي للحــروب أن تغيــر حياتــي كليــًا، وقــد بــدأ ذلــك قبــل أكثــر مــن عشــرة 

أعــوام، وكــذا هــو الحــال فــي ليلــة عيــد رأس الســنة.. “كانــت زوجتــك هنــا قبــل قليــل. وقــد جــرى اختطــاف 

ابنــك”.  بــدا وكأن مطرقــة ثقيلــة هــوت علــى رأســي. كنــت ذاهبــًا لتنفيــذ واجبــي الرســمي. أنــا كنــت أعلــم 

ــو  ــًا أشــد الغضــب، كمــا ل ــأن اللصــوص مســلحون، وأن عددهــم خمســة – ســتة أشــخاص، وكنــت غاضب ب

أنهــم يســرقون ليــس النفــط فقــط، بــل إنهــم متواطئــون أيضــًا فــي اختطــاف ابنــي. وقــد عذبنــي األمــر مــا 

هــو وضــع ابنــي؟ إنــه فــي ســن الخامســة عشــرة مــن عمــره فقــط - أي معانــاة جســدية ونفســية أصابتــه! 

هــل هــو علــى قيــد الحيــاة؟ كانــت أول خطــوة هــي تقديــم طلــب إلــى النيابــة العامــة والشــرطة، وهنــاك 

ســجلوا شــكواي، وهــزوا أكتفافهــم دليــل العجــز، وبعــد مضــي شــهر بالضبــط، ألقــوا قصاصــة ورق حســب 

تقديرهــم. يجــب دفــع فديــة بمبلــغ 250 ألــف دوالر. لكننــي لــم أمتلــك حتــى ألفيــن وخمســمائة. 

تنامــى خوفــي علــى مصيــر بقيــة أفــراد العائلــة. وطلبــت مــن زوجتــي بلهجــة آمــرة أن تغــادر الجمهوريــة مــع 

الطفليــن إلــى حيــث يوجــد نظــام وشــيء مــن الســلطة. فاختــارت زوجتــي مدينــة ســتافروبل. الحيــاة عســيرة 

علــى التنبــؤ ومتعرجــة المســارات دائمــًا.

 1 ينايــر 2006 صباحــًا: كمــا لــو أن موســكو كلهــا قــد فارقــت الحيــاة. يبــدو أن الجميــع نيــام بعــد االحتفــال 

بحلــول العــام الجديــد. مــا أروع الســكون! طبعــًا، إنــه ليــس ذلــك الســكون الســاحر فــي الجبــال في موطني، 

. إنــه ســكون ســاحر  ومــع ذلــك فهــو ســكون طيــب... أمــا فــي الجبــال! كــم أنــا ســعيد ألنهــا موجــودة لــديَّ

وفردوســي يحملنــي إلــى الخلــود، إلــى الســرمدية، إلــى الفضــاء الكونــي الامتنــاٍه. أأذكــر عندمــا ســافرت 

إلــى موطنــي فــي الجبــال بعــد العمليــة الجراحيــة. كنــت فــي حــال كآبــة، وجــوع، وفــي قطعــة األرض 

العائــدة لــي: أســمع قرقــرة النبــع، وهمــس الغديــر فــي الفــج والســكون، ومــا أكثــر مــا يعجبنــي اإلصغــاء 

إلــى هــذا الكــون، والتمتــع بــه وحبــه، كمــا أحبــب جبالــي، وهــي أحبتنــي، وعندهــا تكشــف لــي الســر العظيم، 

أن الجبــال تســتطيع الــكام! 

فــي اليــوم نفســه مســاء: لقــد تأثــرت جــدًا فــي كتاباتــي الســابقة، ورغبــت فــي الذهــاب إلــى موطنــي فــي 
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الجبــال، أردت التحــرك، فقمــت خافــًا للحظــر الصــارم بتماريــن رياضيــة. 

ــة ذاتهــا: هتفــت ابنتــي. كانــت مســرورة جــدًا. قالــت إن الحفلــة الموســيقية بمشــاركتها قــد  فــي الليل

نقلهــا التلفزيــون األوروبــي، وهنــاك تعليقــات إيجابيــة وطيبــة كثيــرة حولهــا فــي الصحــف.  وذكــرت ابنتــي 

أنهــا أرســلت إلــى هاتفــي النقــال عــدة صــور فوتوغرافيــة للحفلــة الموســيقية. 

2 ينايــر، قبيــل الفجــر: حيــن بــدأ الصبــاح يتنفــس، كنــت ســأغفو، لكــن انطلــق عندئــذ صــراخ يصــم اآلذان، 

ويتســم بالحشــرجة لكونــه صــادرًا عــن امــرأة عجــوز، ويفيــض باأللــم. يبــدو أنهــا جارتــي العجــوز. كانــت تــدق 

البــاب والجــدران بيــأس بشــيء مــا. لقــد طلبــت منــي الممرضــة أن أعتنــي بهــا. لكــن كيــف أعتنــي بهــا؟ 

ويبــدو أنهــا تعانــي مــن األلــم، أوي، إن العجــوز تصــرخ مــن جديــد، وتــدق البــاب. أظــن أننــي وجــدت وســيلة 

لتهدئتهــا – فبــدأت أيضــًا بــدق البــاب والجــدران بقبضتــي. يبــدو أنهــا هــدأت. 

فــي اليــوم نفســه، صباحــًا: أصــف األحــداث فــي أواســط ونهايــة عــام 1994 -عشــية انــدالع الحــرب. إننــي 

حتــى ال أريــد أن أتذكــر هــذا الكابــوس، ســأتحدث عــن الحيــاة فــي ســتافروبل...

لقــد اعتــادت زوجتــي علــى التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر، لكــن لدينــا هنــا مشــكلة واحــدة هــي صحــة االبــن 

األكبــر: فقــد أصيــب بالتهــاب الكبــد، واألمــر األكثــر ســوءًا االضطــراب العصبــي. ونصــح األطبــاء بأخــذ الصبي 

ــة التأهيــل واســتعادة صحــة الطفــل  ــل لــي فــي موســكو إن عملي إلــى موســكو. وهــذا مــا فعلــت. وقي

تكلــف نقــودًا، ويجــب أن تكــون األم واألســرة إلــى جانبــه. عندئــذ قــررت نقــل العائلــة كلهــا إلــى موســكو، 

لكــي نكــون جميعــًا ســوية.

فــي اليــوم نفســه، مســاًء: بقيــت اآلن فــي نهايــة حياتــي. وفــي الختــام أحــاول كرجــل عظيــم مــا تدويــن 

هــذه المذكــرات، وينبغــي اآلن أن أكشــف لكــم مغــزى الحيــاة. لكنــي ال يتســنى لــي القيــام بهــذا اآلن 

باقتضــاب وبشــكل مفهــوم، وفــي أغلــب الظــن لــن أفلــح فــي ذلــك، لكننــي سأســعى إليــه. وفــي الحقيقــة 

وبفضــل هــذه الكتابــات أزجــي الوقــت. جارتــي فــي المحنــة يتعالــى صراخهــا اليــوم أكثــر مــن البارحــة، بحــزن 

وضنــى، إن العجــوز تصــرخ مــن األلــم والوهــن. الصــراخ واألنيــن يؤلمنــي جــدًا، حينمــا بــدا أن الحــرب انتهــت 

وحــل الســام. تبيــن أن الحيــاة كلهــا صــراع  كلهــا حــرب. أم أن هــذا عندنــا فقــط فــي جمهوريــة الشيشــان؟ 

لكننــي ال أرغــب فــي الكتابــة عــن ذلــك. 

3 ينايــر، صباحــًا: شــهد مستشــفانا اليــوم حركــة كبيــرة، وإنهــال علــّي الطبيــب الجديــد بوابــل مــن الكلمــات 

العنيفــة بواســطة الهاتــف. فقــد تبيــن، وأنــا أعــرف أنــه ال يســمح لــي بممارســة الجهــد البدنــي، بينمــا أنــا 

فعلــت ذلــك وراء ذلــك نقــودًا كثيــرة، وهــم وراء المحيــط يحرصــون علــى ســمعتهم.  توفيــت العجــوز.. 

لــم يــأت أحــد الســتام جثمانهــا، عندئــذ تذكــرت، بــل حتــى تصــورت الحــرب، حــدث فــي أثنــاء الحــرب أن 



15 ستيجال   |

أرســلوني إلــى إقليــم كراســنودار. وأقــول بصراحــة وبصــدق، ويؤكــد ذلــك الجميــع لكــم: حينمــا دارت رحــى 

الحــرب كان يكفــي أن تقــوم بخطوتيــن فقــط وفــي

أي اتجــاه خــارج جمهوريــة الشيشــان فيتــراءى لــك أنــك دخلــت الجنــة، كانــت تســود في جمهورية الشيشــان 

فــي تلــك الفتــرة حتــى فــي الجبــال روح العــداء والتوتــر والمــوت، واألمــن مفقــود فــي كل مــكان. أنجــزت 

أعمالــي بســرعة وهاتفــت صديقــي مكســيم. 

4 ينايــر، ليــًا: لمــاذا تذكــرت مكســيم؟ لقــد نبشــت فــي ذاكرتــي، وتذكــرت مــا يســمى هــدف حياتــي 

الراهنــة، أعتقــد بأننــي أحسســت كيــف أصبــح الــدم حــارًا، وكيــف أنــه ســخن جســدي كلــه، وكانــت الســخونة 

موجــودة فعــًا، حتــى إننــي شــعرت ببــرودة القســطر الجســم الغريــب، يبــدو، وباألحــرى أن هــذا وحــده، وأنــا 

ال أريــد االعتــراف بذلــك، يقــود إلــى أن تبــدأ لــدي نوبــة الغضــب الوحشــي، فأريــد أن أطلــق النــار، وأقتــل 

الجميــع، وأريــد االنتقــام. 

حصلــت علــى حزمــة كبيــرة مــن الــورق مــع األقــام 500 ورقــة و20 قلمــًا. إذن ســأكتب! ولكــن هــل 

ســيوجد قــارئ؟ ال يهــم. لقــد جذبتنــي العمليــة، ويبــدو كمــا لــو أننــي أكابــد اآلالم فــي حياتــي.     

5 ينايــر، نهــارًا: لمــاذا أكتــب أنــا؟ أريــد أن أفهــم شــيئًا مــا، وربمــا مــن أجــل تبريــر وجــود الــذات أو تقديــم تقريــر 

مــا؟ قصــارى القــول أنــا ال أعــرف ألي غــرض، لكننــي أكتــب، مــا دمــت أقــول إننــي ال أســتطيع عــدم الكتابــة، 

وأحصــل فــي هــذه العمليــة علــى ارتيــاح داخلــي. 

6 ينايــر، مســاًء: الدمــاغ ينقصــه األوكســجين – يعــرف األطبــاء كل شــيء مــن مســافة ألــف فرســخ واآلن 

ال أســتطيع تحمــل هــذا، كــم أود لــو عشــت الحيــاة مــن جديــد. أو لــو تغيــر المصيــر. باختصــار يجــب أن ال 

يعيــش اإلنســان المســالم فــي مــكان تــدور فيــه رحــى الحــرب. دعهــم يصابــون بمــس مــن الجنــون. يجــب 

الرحيــل، كان يجــب الرحيــل منــذ وقــت بعيــد.    

7 ينايــر، مســاًء: الحــرب هــي الحــرب – إنهــا ال تعــرف الرحمــة، وغبيــة، وغيــر إنســانية، ولــن ُيفَهــم الكثيــر 

حتــى بمــرور الوقــت.  

فــي الليلــة نفســها: إننــي ال أســتطيع ســبيًا إلــى النــوم... بصراحــة أردت الكتابــة عــن الحيــاة. لكــن ليــس 

مــن أجــل أن أصبــح كاتبــًا، بــل مجــرد أن أكتــب عــن مصيــري. زد علــى ذلــك أردت أن أكــرم ذكــرى األشــخاص 

الذيــن قدمــوا لــي الدعــم الهائــل.   

8 أبريــل 2006: انصرمــت ثاثــة أشــهر تقريبــًا علــى تاريــخ آخــر كتاباتــي. إنــه فحســب النــص المكــرس 

إلــى زيبــا. وأنــا لــم أرغــب علــى تقطيعــه فــي عــدة تواريــخ، بــل أردت كتابــة النــص بصــورة كاملــة. وحســب 
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اعتقــادي، فــإن رجــًا مثــل زيبــا جديــرًا بدراســة منفــردة. كتبــت، وبذلــت جهــدي مــن أعمــاق الــروح. فمــاذا 

ــرًا بســرد أكثــر.  ــا أعلــم بــأن زيبــا كان جدي حصلــت؟ أن

ــاك  ــم تكــن هن ــو الــذي يعالجنــي، وقــام بفحصــي، ل ــكا طبيــب الرادي ــر عــاد مــن أمري فــي العاشــر مــن يناي

إشــعاعات لــدي، وحصلــت علــى الموافقــة للخــروج، وحملــت أوراقــي المكتوبــة، مذكــرات فأنــا لســت تلــك 

الشــخصية البــارزة لكننــي كتــب مــن أجــل نفســي، وعمومــًا أفــرج عنــي فــي 10 ينايــر، وقــد اهتمــت ابنتــي 

بتدبيــر األمــور المتبقيــة. واســتقبلني صهــري وتوجهنــا فــورًا إلــى مركــز عــاج األورام، أردت أن أتخلــص 

بســرعة مــن إجــراءات تنظيــف القســطر. 

ــا   10 أبريــل صباحــا: الطقــس رائــع اليــوم. الشــمس. الربيــع! إن الجــو يناســب مزاجــي. النــاس فــي أوروب

يعيشــون كمــا فــي الجنــة علــى األرض. لقــد تبيــن أن ابنتــي قــد اتفقــت منــذ وقــت بعيــد بشــأن إجــراء 

فحــوص لــي فــي أحــد المستشــفيات فــي المانيــا. وقــد أرســلت إلــى هنــاك الوثائــق الطبيــة لتاريــخ مرضــي. 

المبنــى صغيــر ونظيــف جــدًا. قادنــي كبيــر األطبــاء إلــى مكتبــه. وقــال: إن ســبب مرضــك هــو الكآبــة. إنهــا 

األعصــاب. وذلــك بســبب المعانــاة واآلالم. ونحــن نعــرف كل شــيء: حربــان، ووقــوع خســائر فــي العائلــة. 

أمــا التشــخيص فهــو أننــي بصحــة جيــدة. وال يوجــد انتشــار األورام لكــن بغيــة أن أعيــش بصــورة طبيعيــة 

يجــب إجــراء عمليــة جراحيــة أخــرى مــن أجــل تبديــل القســطر البدائــي بآخــر حديــث ومريــح جــدًا. ويصنــع هــذا 

القســطر بموجــب طلبيــة خاصــة فــي اليابــان، ســيتم وضــع القســطر فــي سويســرا. بعــد شــهر وهــي المــدة 

التــي ســيتطلبها صنــع القســطر... بقيــت فــي أوروبــا فتــرة تربــو علــى الشــهرين. وأقــول إن الحيــاة هنــاك 

رائعــة، والتقيــت مــع ابنتــي كثيــرًا، ومــع ذلــك كانــت روحــي تصبــو إلــى الجبــال فــي موطنــي.  

11 أبريــل مســاًء: كابــدت اليــوم، محنــة كبيــرة. فقــد جــاء فــي وقــت مبكــر صباحــًا فتــى مــن القريــة 

المجــاورة وقــال إن الذئــاب نهشــت إحــدى خيولــي. طبعــًا إن تربيــة الجيــاد كانــت هوايتــي المحبوبــة. وقــد 

ــّي فــي هــذه المــرة الذهــاب إلــى جيــادي.  وفــرت ابنتــي النقــود، وجــب عل

صفــوة القــول بــدأت مســيرتي باإلصغــاء إلــى صــوت جســدي، أو باألحــرى إلــى القســطر. بــا أي مشــاكل، 

فــي األعــوام األخيــرة غالبــًا مــا كنــت أحلــم بالمــوت، وقــد المســني المــوت.. ال! أريــد أن أعيــش ألننــي 

تذكــرت فــورًا ابنــي األصغــر. فلــم أنتقــم لــه بعد؟...يجــب أن أنتقــم.  

12 أبريــل: أنفــر مــن األبطــال والزعمــاء الزائفيــن الذيــن يحملــون الرشاشــات المذهبــة، ويركبــون ســيارات 

الجيــب الغاليــة الثمــن بمرافقــة الحــرس. اآلن أنــا أفضــل أكثــر الموســيقى والفــن. 

13 أبريــل:  الوحــدة. والغريــب فــي األمــر أن اإلحســاس ظهــر لــدي ليــس بعــد العمليــة الجراحيــة، حيــن لــم 

أعــد قــادرًا علــى الــكام: إنــه ظهــر قبــل ذلــك فــي بدايــة الحــرب الشيشــانية الثانيــة حينمــا شــهدت حياتــي 
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مآســي فظيعــة. ولهــذا أكتــب عــن كل شــيء، ويراودنــي الخــوف مــن ذلــك. 

فــي أواخــر عــام 1996 وضعــت الحــرب أوزارهــا فــي جمهوريــة الشيشــان. ووقعــت معاهــدة ما، وانســحبت 

القــوات الروســية، لكــن جروزنــي أصبحــت خرابــًا تقريبــًا. وشــقتنا تهدمــت. وجــرى بناؤهــا مجــددًا، أو أعيــد 

بنــاء المبنــى كلــه، ابنــي األكبــر، وقــد أصبــح مرشــحًا لدخــول الجامعــة أعلــن فجــأة ســأمضي علــى خطــى 

والــدي: وألتحــق بالمعهــد ذاتــه. أنــا فخــور بابنــي. ولئــن اســتطاع ولــداي التكيــف بســرعة مــع الحيــاة فــي 

جروزنــي، فــإن ابنتــي وأمهــا فــي وضــع يائــس. ففــي جروزنــي لــم تلــق الموســيقى والفنــون الترحيــب، عشــنا 

فــي جروزنــي ثاثــة أعــوام وفــي صيــف عــام 1999 فاحــت رائحــة حــرب جديــدة، وفجــأة أعلــن مديرنــا العــام 

الــذي جــاء مــن موســكو فــي االجتمــاع أن الحــرب علــى وشــك االنــدالع. وصــدر األمــر لــي بصفتــي مديــر 

دائــرة حفــر اآلبــار، وهــو أمــر لــم اســتلمه حتــى فــي الحــرب األولــى، بالتوقــف عــن اإلنتــاج وختــم األنابيــب 

بالشــمع األحمــر، انطلقــت إلــى البيــت. “ســافروا، ســافروا بســرعة!”. أمرتهــم بينمــا أجابتنــي زوجتــي: “كا! 

فقــط معــك. لــن نتــركك لوحــدك “. قــررت بحــزم الســفر معهــم. أخذنــا الوثائــق مــن المدرســة، وقررنــا نقــل 

االبــن األكبــر إلــى المعهــد العالــي بموســكو. 

16 أبريــل مســاًء: أنــا لســت كاتبــًا. لكننــي أتصــور، مــا معنــى عمــل الكاتــب. وبــأي جهــد روحــي كتبــت النــص 

الســابق. كنــت أشــعر بضيــق وألــم فــي القلــب. فــا أســتطيع النهــوض، أذكــر بأننــا وصلنــا إلــى جبالــي، حيــث 

قريــة األهــل فــي وســط الليــل. توجــد فــي صنــدوق الســيارة أشــاء زوجتــي وابنــي.. بينمــا تجلــس ابنتــي 

وابنــي فــي صالــون الســيارة والدمــوع تنهمــر مــن عيونهمــا. اقتــرب منــي أحــد أبنــاء القريــة، ثــم آخــر. فرويــت 

لهــم بتمتمــة مــا حــدث. وظهــر فــورًا حشــد مــن النــاس. وذهبــت شــوفدا مــع النســاء. بينمــا ذهــب ابنــي 

مــع أقرانــه. واقتادونــي إلــى أحــد البيــوت، ولــم يتركونــي لوحــدي أيضــًا. لمــا كان ضحــى الغــد ظهــر فــي 

المقبــرة القديمــة ركامــا قبريــن صغيريــن جديديــن مضــي يوميــن انتهــى كل شــيء وبــدأت األيــام العاديــة، 

أو باألحــرى تواصلــت فظائــع الحــرب. تركــزت جميــع أفــكاري حــول الطفليــن الباقييــن. وقــررت التوجــه إلــى 

بوتليــخ فــي داغســتان. وأخبــرت ابنــي بذلــك. وقــد أدهشــني  فمظهــره يــدل علــى أنــه هــادئ وصــارم 

وحتــى حانــق. كان المقــرر أن نتحــرك فــي فجــر اليــوم التالــي. علمــًا بأننــي بعــد وقــوع المأســاة لــم أنــم 

عمليــًا، لكننــي استســلمت للنــوم العميــق كمــا يبــدو، وعندمــا اســتيقظت وجــدت قــرب رأســي قصاصــة 

ورق: “دادا، افهمنــي واغفــر لــي. ال تبحــث عنــي وال تقلــق مــن أجلــي. أنــا شــاب وبلغــت ســن الرشــد، 

ويجــب أن أدافــع عــن وطنــي وشــرفي.. لــدي رجــاء وحيــد. كانــت مامــا تحلــم جــدًا بذلــك: اســمح وســاعد 

شــوفدا فــي التخــرج مــن الكونســرفتوار..   ابنــك، األصغــر “.  كانــت هــذه ضربــة أخــرى. إن ابنــي فتــى صغيــر، 

ومــا زال أحمــق، وال يعــرف غــدر وقســوة الحــرب.

كنــت أعــرف وأشــعر بأننــي ســأفقد االبــن األصغــر إلــى األبــد، إنــه اآلن مــن لحــوم المدافــع الضروريــة 
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مــن أجــل الحــرب، وفــي نهايــة المطــاف أنــا أبــوه. لهــذا لــم أرحــل. وكنــت أتكهــن تقريبــًا بأنــه ســيعود إلــى 

جروزنــي. وكنــت أتوقــف وأســأل عــن ابنــي – وفيمــا إذا رآه أحــد.

ــا لــم أفهــم شــيئًا مــا جــرى، وحتــى لــم أســمع. وأدركــت فقــط أن الســيارة ســقطت فــي حفــرة، وهــي  أن

ملقــاة علــى جانبهــا. وشــعرت باأللــم، ووجــدت الــدم فــي كل مــكان. وواصلــت ترديــد عبــارات فظيعــة 

وصادقــة، وأصبحــت أشــعر بلوعــة األلــم أشــد، كمــا لــو يحــدث تمــزق جســدي، وتصــدع رأســي، واختنــاق 

فــي بلعومــي )أعتقــد إن داء الســرطان، قــد اســتقر فــي جســدي منــذ ذاك الحيــن(.

16 أبريــل: غالبــًا مــا أطــرح الســؤال التالــي: مــن المذنــب فــي مصائبــي؟ طبعــًا، أنــا نفســي المذنــب. فقــد 

كان مــن الواجــب أن أهــرب حســب قدرتــي مــن األماكــن التــي تنضــج فيهــا شــتى األحــداث السياســية 

والعســكرية العشــوائية، والكــوارث. فقــد هــرب مــن جروزنــي فــي مطلــع. التســعينيات، لــم أســتطع ذلــك، 

أو لــم أرغــب. وبــررت ذلــك بــأن مــكان عملــي هنــا، ووطنــي فخــال عشــرة أعــوام مــن الحــرب تقريبــًا فقدنــا 

ــا لــم أقتــل ولــم أســرق ولــم  مــا يربــو علــى 300 ألــف قتيــل. أمــا بصــدد مســؤوليتي، فمــا هــو ذنبــي؟ أن

أنهــب. هتــف الــي المديــر العــام. وهــو موجــود بموســكو ومطلــع علــى األمــور أيضــًا. وقــد أصــر علــى أن 

نأتــي إلــى موســكو فــورًا- ففــي األحــوال كافــة يوجــد هنــاك أفضــل طــب وأطبــاء فــي البــاد. فحصنــا 

طبيــب بروفيســور هــرم، مختــص باألمــراض النفســية، وفحــص شــوفدا.  

17 أبريــل: فــي خريــف عــام 1999 كانــت ابنتــي شــوفدا مــا زالــت راقــدة فــي المستشــفى. فالمحــت بصــورة 

غيــر مقصــودة إلــى موضــوع مواصلــة التعليــم الموســيقي. وفــي اليــوم نفســه توجهــت إلــى كونســرفتوار 

موســكو. وأوضــح لــي المســؤولون هنــاك بلباقــة أن ابنتــي ال تســتطيع

االلتحــاق هنــاك إال بعــد التخــرج مــن المعهــد الموســيقي المتوســط، مــاذا أفعــل البنتــي؟ لكنهــا حلــت 

بنفســها هــذه المشــكلة. فقــد ذكــرت لــي فــي إحــدى المــرات أن معلمــة مــادة الســولفيج دعتهــا منــذ أيــام 

الدراســة فــي المدرســة الموســيقية إلــى اإلقامــة عندهــا. فذهبــت مــع ابنتــي إليهــا، إنهــا تقطــن فــي وســط 

موســكو، والمعلمــة امــرأة هرمــة – وتبــدو عليهــا فــورًا ســمات األرســتقراطية، وقالــت لــي راجيــة: “ إن أبنائي 

يعيشــون ويعملــون فــي أمريــكا. وابنتــك ترغــب ويجــب أن تــدرس الموســيقى. فدعهــا تقيــم عنــدي”. رنــوت 

إلــى شــوفدا ولــم يبــَق لــدي ســوى الــرد باإليجــاب. وفــي جوهــر األمــر، أزيــل حمــل ثقيــل مــن كاهلــي. 

23 أبريــل: لــم أكتــب خــال عــدة أيــام، جــاء شــرطي المحلــة مــرة أخــرى. إنــه فتــى طيــب جــدًا. هــو قريــن 

ابنــي األصغــر وصديقــه المخلــص. إنــه رمــى بشــكل اســتعراضي ســماعة الاســلكي والهاتــف فــي الســيارة، 

واحتــذى بــي جانبــًا: “أنــا أعلــم بأنــه كان لــدى ابنــك أفضــل أســلحة القناصــة لكنــه تخلــى عنــه، فــي أغلــب 

الظــن أن الســاح موجــود لديــك. لــو قــدم أحدهــم وشــاية أو عرفــت الســلطات ذلــك ســتعاقب أنــت 
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ــا. ســلم الســاح. أو ألــق بــه بعيــدًا”. جلبــت البندقيــة ذات الماســورتين والرخصة...توجــد أدلــة  وكذلــك أن

فقــد قتــل ابنــي بغــدر وبصــورة وحشــية. أنــت تعــرف ذلــك.  

28 أبريــل ليــًا: الوحــدة. شــعور الوحــدة الرهيــب جــدًا. وأظــن أن األفظــع مــن الوحــدة الشــعور بالجــوع 

ونقــص األوكســجين. إنهــا حاجــات جســدية، فــي ذلــك الزمــن وكان ذلــك فــي عــام 1999 الرهيــب بالنســبة 

لــي، ولشــعبنا بأســره، ســافرت إلــى جمهوريــة الشيشــان وطنــي! أذكــر كيــف جئــت إلــى وطنــي وإلــى 

القوقــاز الحبيــب فــي أول مــرة بعــد الترحيــل. ومــا أكثــر المــرات التــي رجعــت فيهــا إلــى هــذا اإلقليــم 

ــى  ــاس إل ــة بالقي ــد ويجــب أن أجــد ابنــي. يجــب انتشــاله مــن هــذا الكابــوس. والحــرب الثاني المدهــش. أري

األولــى تجســد فحســب الدمــار والهــاك ويشــارك ابنــي فــي هــذه الحــرب. أريــد أن أعثــر عليــه! ولكــن 

كيــف؟  وقــد تبيــن أنــه ال يســمح ألي أحــد بالذهــاب إلــى المناطــق الجبليــة العاليــة، إال بموجــب رخصــة 

مــن القومنــدان العســكري.  

أرســلت إلــى موســكو فــي مهمــة عمــل، ورأيــت ابنتــي شــوفدا مجــددًا، وكان أول ســؤال طرحتــه علــّي هــو: 

“هــل رأيــت أخــي؟” بينمــا قدمــت لهــا الوعــود، بأننــي ســأخرجه مــن هــذا الجحيــم. مــن موســكو مباشــرة. 

توجهــت مــن المأموريــة مباشــرة إلــى الجبــال مــن دون إبــاغ أحــد  كنــت قــد حصلــت علــى خبــرة المــرور عبــر 

حواجــز التفتيــش. وهنــاك قــال لــي العجــوز: “لقــد كان ابنــك هنــا. علمــًا بأنــه زارنــي مــن قبــل أيضــًا، لكننــي لــم 

أخبــرك تلبيــة لطلبــه. واآلن يرجــوك أن تفهمــه وتغفــر لــه “ لقــد أقــام هــؤالء الشــباب عنــدي وكان معهــم 

جريحــان”. ونبــرت: “وكيــف حــال ابني؟”...”ابنــك حــي يــرزق. لكنــه هزيــل البــدن. مثــل الجميــع...”.  

30 أبريــل: كان مكحــل علــى الهاتــف. وجعلنــي أصغــي إلــى دمدمــة حفيــدي الــذي يشــب. مــا أكثــر 

بهجتــي! وفــي أعقــاب ذلــك هتفــت شــوفدا وراحــت تســألني عــن صحتــي، وترجونــي الســفر إليهــم، ومــن 

ثــم عــادت إلــى الــكام حــول الطائــرة الشــراعية وترجونــي أن أتخلــص منهــا... لكــن الطائــرة الشــراعية طــارت 

لوحدهــا، ومــن دونــي. بينمــا كنــت أرغــب فــي الطيــران. مثــل صديقــي مكســيم، أردت التحليــق فــي طائرتــه 

الشــراعية.... يبــدو أن الحــروب هنــا قــد انتهــت، بينمــا أحلــم بالطيــران، واالنطــاق. اآلن هــذا حلــم! وال 

يوجــد مســتقبل بــا حلــم.   

30 أبريــل، مســاء: حيــن يكــون الطقــس طيبــًا، مثــل اليــوم ال أرغــب فــي الجلــوس وكتابــة شــتى الترهــات. 

بــودي التطلــع والتمتــع فتــرة طويلــة بالمناظــر الطبيعيــة. إن الجبــال تغنــي اليــوم ســوية معــي. ففــي 

أعمــاق روحــي موســيقى! وفــي عقلــي – غنــاء!  ألننــي تلقيــت مــن شــوفدا فــي العشــية رزمــة صغيــرة 

فيهــا باســبورت وفيــزا شــينغين متعــددة. 

“فيما يخص ابنك.. إنه صديقي وأخي وأقرب إنسان لي في هذه الدنيا. ويمكن الثرثرة بكل
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شــيء، لكــن يجــب أن تفتخــر بــه” ... “أيــن هــو؟” بــدرت منــي هــذه العبــارة، بينمــا واصــل روســان الــكام: 

“أنــا أعلــم، وابنــك يعلــم أيضــًا، بأنــك ال تستحســن أفعالنــا”. فقاطعتــه ســألته مجــددًا عــن ابنــي: “يبــدو 

أنــه يوجــد بيننــا خائــن. وقــد وشــى أحدهــم بابنــك، وأغــراه بالمجــيء إلــى كميــن. فأصيــب بجــرح خطيــر، 

لكنــه اســتطاع النجــاة، وعــاد إلينــا. ونحــن نقلنــاه إلــى جورجيــا، مــن أجــل العــاج”... بعــد مــرور شــهر ونصــف 

اكتشــفت الطائــرات وجــود فصيلــة روســان، لقــد وقعــت فــي كميــن مــرة أخــرى وأصيــب روســان نفســه 

بجــروح خطيــرة، وتــم تضييــق الخنــاق عليهــم. عندئــذ أمــر روســان أحــد رفاقــه بــأن يطلــق النــار عليــه. لكــن 

تبيــن أن الذخيــرة قــد نفــدت. وعندئــذ زحــف روســان إلــى حافــة صخــرة عاليــة وألقــى بنفســه منهــا.

30 أبريــل، ليــًا: مــاذا كنــت ســأفعل مــن دون شــوفدا. فقــد أبلغوهــا بــأن طائرتــي الشــراعية طــارت 

بنفســها وتحطمــت. وفرحــت وهتفــت لــي قائلــة: “كنــت أبتهــل مــن أجــل ذلــك”. فأجبتهــا ببرقيــة هاتفيــة 

ــرات الشــراعية”. ــر لبيــع الطائ عاجلــة: “يوجــد فــي بياتيجورســك مخــزن كبي

1 مايــو نهــارًا: االبــن، ولــو أنــه جريــح، لكنــه حــي يــرزق، أمــا شــوفدا فهــي فــي مــكان آخــر...  قــدم نفســه 

بأنــه المدعــي العــام “لدينــا عــدة أســئلة”. مــا يهمنــي هــو روســان. متــى وكيــف تعــرف علــى ابنــك”... كان 

لــدي ابــن. وأنتــم قتلتمــوه. “أنــا قتلتــه؟”.. نحــن هنــا فرضنــا النظــام الدســتوري ونقــوم بمكافحــة اإلرهــاب.. 

ابنــك إرهابــي. وثمــة شــبهة بأنــك تتعــاون مــع المســلحين”.   

4 مايــو، ليــًا: أذكــر، بصــدق، إننــي أقــول ذلــك مــن دون أن يراودنــي شــيء مــن الحــزن واألســى. وحلمــي 

الوحيــد أن أبقــى حتــى النهايــة قــادرًا علــى الحركــة والعمــل. 

5 مايــو، ليــًا: حســب التقاليــد والعــادات الشيشــانية، أن أنتقــم للجميــع. لكننــي لســبب مــا ال أفكــر إال 

فــي األصغــر. فوقفــت عنــد قبــره وأقســمت مــرة أخــرى بــأن انتقــم لــه، ألنــه قتــل بغــدر. 

 7 مايــو، ليــًا: طبعــًا، ربمــا إن هــذا كلــه ليــس ســوى نتيجــة الخيــال الناجــم عــن الــرض الدماغــي فــي الحــرب. 

وأدت هــذه التأمــات التــي تــكاد تكــون فلســفية إلــى أصابتــي بوجــع شــديد فــي الــرأس، وأعجــب مــا فــي 

األمــر، تــردد صــدى تلــك الموســيقى المبتذلــة فــي أذنــيَّ ودماغــي، التــي كانــت تصــدح مــن مكبــرات الصــوت 

نــا. كنــت متعبــًا جــدًا ولــم أســتطع النــوم، وحتــى ذهبــت مــرة أخــرى إلــى النبــع، وغســلت رأســي بالمــاء  فــي حيِّ

ــارد، لكــن لــم ينفــع ذلــك إذ تواصــل فــي أذنــيَّ صــدى العويــل الشــديد للــروك اآلتــي مــن خــارج البــاد.  الب

 ، ولحظتئــذ خطــر فــي بالــي بالــذات: أن أســتمع إلــى تســجيات غنــاء ابنتــي. فوضعت الســماعتين فــوق أذنيَّ

وياللعجــب لــم أســتمع إلــى هــذه األغنيــة منــذ وقــت بعيــد، حيــن ســمعتها فإنهــا أزالــت كآبتــي كبلســم الروح 

الشــافي.األغنية اســمها “ســتيجال” باللغــة الشيشــانية “الســماء” لمكرســة لــي وعنــي.

11 مايــو، ليــًا: فــي 8 يونيــو، أعلــن مــن التلفزيــون عــن تعييــن رئيــس إدارة جديــد فــي جمهوريــة الشيشــان. 
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وأصبــح شيشــاني منــا ألول مــرة قائــدًا للجمهوريــة. إنــه ولــد وعــاش فــي أرض الوطــن. إنــه رجــل متفتــح 

وجريء. وتربى بموجب التقاليد الشــعبية، ونبع من أعماق الشــعب، ولن يســمح بحدوث طفرة إحيائية...

ــة فــي مختلــف االجتماعــات  ــذ أن كان مفتــي الجمهوري ــًا من ــا نلتقــي أحيان ــد. وكن ــذ وقــت بعي أعرفــه من

والمناســبات. جميــع الشيشــان قــد فرحــوا لهــذا الحــدث.  

19 مايــو، صباحــًا: توجــد فــي تواريــخ يومياتــي حتميــة مفهومــة. يقــال إن شــتاء عــام 1944 كان بــاردًا 

جــدًا وانهمــرت فيــه الثلــوج الكثيــرة. وكنــت آنــذاك قــد تجــاوزت العاميــن مــن العمــر، وأنــا ال أذكــر شــيئًا مــن 

ذلــك. وأعــرف مــا رواه لــي شــهود العيــان، لقــد بــدأ الترحيــل، وإبــادة الشــعبين الشيشــاني واإلنجوشــي، 

فــي 23 فبرايــر، وكانــت تلــك المرحلــة األولــى، وبــدأت العمليــة فــي منطقتنــا األلبيــة الجبليــة العاليــة فــي 

28 فبرايــر. وفــي ذلــك الوقــت لــم تكــن وســائل النقــل موجــودة، لقــد كانــت قريتنــا منعزلــة. وبيتنــا منعــزاًل 

لوحــده تمامــًا.

بعــد امتحــان شــوفدا عــدت إلــى جروزنــي. أواســط عــام 2000  مــن حيــث المبــدأ لــم يتغيــر أي شــيء إنهــا 

الحــرب. والتحقــت مجــددًا بالعمــل يجــب دومــًا اســتخراج النفــط وضخــه. وكانــت لــدّي مهمــة أخــرى – إال 

وهــي علــى األقــل العثــور علــى جثــة ابنــي األصغــر.

جــرى قتــل ابنــي فــي مــكان مــا بمجــرى النهــر. بالمناســبة وجــدت عــدة جثــث مجهولــة الهويــة، وحتــى 

أعطيــت حامضــي النــووي مــن أجــل التحليــل والمقارنــة  لكــن عبثــًا. وفــي أواخــر الخريــف أبلغونــي أن أحــد 

الشــيوخ يســأل عنــي عنــد البوابــة. “ســتيجال – أنــت؟ “ وفــك خــال فتــرة طويلــة منديــًا قديمــًا وقــذرًا، 

واســتخرج منــه شــيئًا مــا قدمــه لــي.- هــاك... إنهــا وثيقــة ممزقــة، كمــا لــو أنهــا قديمــة العهــد، وصــورة 

فوتوغرافيــة اســتحال لونهــا كليــًا فــي المــاء، وطمســت معالمهــا، بينمــا بقــي كمعجــزة فقــط جزء من اســم 

األب “ســتيجال ســتيجالوفتش.... إنهــا الحــرب..” كانــت جثتــه ممزقــة، ونهشــتها الوحــوش المفترســة، لكنــه 

ابنــي وال حاجــة إلــى أي تقريــر للخبــراء. لقــد عرفــت ابنــي حتــى بهــذه الحالــة، إن الصــورة غيــر ســارة، وكان 

ــرة، حصلــت مــن القومنــدان  أي شــخص عــادي ســيصاب بصدمــة. بعــد مــرور عاميــن، وبعــد عراقيــل كثي

ــري  ــى جانــب قب ــر آخــر إل ــرة وظهــر قب العســكري علــى رخصــة إعــادة دفــن رفــاة ابنــي األصغــر فــي المقب

زوجتــي وابنــي األكبــر.. وعمــا قريــب ســيظهر آخــر فقــد كنــت أعــرف تشــخيص مرضــي. فأنــا أحيــا مــا تبقــى 

لــي مــن أيــام. وأكابــد الحــزن واأللــم مــن أجــل شــوفدا. إن األطبــاء قــد تنبــأوا لــي بالعيــش فتــرة نصــف عــام 

وعــام فقــط فــي أفضــل األحــوال. لكننــي أحيــا للعــام الخامــس. وحالتــي الصحيــة طبيعيــة.  

6 يونيــو، مســاًء: شــوفدا ســددت جميــع النفقــات، ولــدي اآلن ردهــة منفصلــة، وحتــى طاولــة كتابــة، أنــا 

أنتظــر فقــط التئــام الجــرح حــول القســطر، وبعــد ذلــك سأســافر جــوًا. 
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8 يونيــو، صباحــًا: مــا زلــت هنــا فــي مركــز عــاج األورام. “تحتــاج إلــى يوميــن آخريــن لكــي يلتئــم الجــرح 

كليــًا... هــل ســتغادر مــن هنــا إلــى الجبــال أم إلــى ابنتــك فــي أوروبــا؟” أطلقــت زفيــرا عميقــًا: إن المســألة 

معقــدة جــدًا بالنســبة لــي. ابنتــي تدعونــي، وأريــد أن أراهــا، وأرى حفيــدي، ويجــب فحــص القســطر. لكــن 

رغبتــي أشــد فــي العــودة إلــى الجبــال. فهنــاك لــدي مشــاغل    والشــيء الرئيــس البندقيــة؟ كمــا يجــب 

علــّي أن أنتقــم، وعنــد ذاك ســأكون حــرًا فعــًا.  

ضربــة نفســية شــديدة بالنســبة لــي، ولــم أتوقعهــا. فقــد كان المســافرون فــي القطــار، مــن المرضــى 

ومرافقيهم، المتجه من جروزني إلى روســتوف ذاهبين إلى مركز األورام. وهذا أمر حتمي – فالســرطان 

هــو المــرض الناجــم عــن الكآبــة والقلــق والخســائر فهــذا مــن نتائــج الحــرب وعواقبهــا.

وأســعدني الحــظ إذ كان يعمــل فــي المركــز بروفيســور شيشــاني. وقــد ســاعد جميــع أبنــاء جلدتــه، وبعد أن 

فحصنــي قــال: “إن غدتــك الدرقيــة قــد جمعــت مصائبــك وأرزاءك كافــة. إن الــورم غيــر خبيــث حتــى اآلن”. 

ويجــب اســتئصاله. إن مثــل هــذه العمليــات ال تجــري عندنــا. ويجــب الســفر إلــى مركــز األورام بموســكو”. 

يجــب اســتئصال الــورم فــي موســكو. حينمــا قــال لــي ذلــك كانــت شــوفدا واقفــة إلــى جانبــي وقــد جــاءت 

خصيصــًا فــي فتــرة إجــراء الفحوصــات- وراحــت تقنعنــي.    

11 يونيــو، صباحــًا: هــو طبيــب كهــل، وبروفيســور أيضــًا. وهنــا ال يــدور الحديــث البتــة عــن النقــود، وعندمــا 

ــا ينصحــون أيضــًا فــي  ــا فحســب. وهن ــاء هن تحدثــت شــوفدا عــن مركــز األورام والقســطر – ذهــل األطب

الرقــاد فــي المستشــفى بســرعة مــن أجــل إجــراء الفحــوص واســتئصال الــورم.  

ال أســتطيع اآلن الكتابــة عــن جميــع مشــاعري، كمــا ال توجــد حاجــة لذلــك. ســأذكر كل شــيء كمــا حــدث. 

فقــد قــررت شــوفدا كســب المــال مــن أجــل عاجــي. وقــد ســنحت الفرصــة لذلــك.

11 يونيــو، ليــًا: بــدا لــي كمــا لــو أن الطبيــب كان بانتظــاري كان فــي انتظــاري. ومــددت لــه كل مــا 

تبقــي لــدي مــن نقــود – ثاثــة آالف دوالر: “عالجنــي، لكــن فقــط بــا قســطر”.. “يجــب  أن أفحصــك، فــإن 

وضعــك ســيئ جــدًا”.  

ــه يفكــر لــدى اســترجاع ذكراهــا،  ــام فظيعــة، إن ــاة كل إنســان أي ــه توجــد فــي حي ــو، نهــارًا: يبــدو أن 12 يوني

كيــف تحملــت وكيــف ســتحيى الحقــًا؟  وأنــا ال أريــد أن أتذكــر ولــو أننــي اآلن فــي مركــز عــاج األورام. وغــدًا 

ســأغادره وآمــل، ولــدي ثقــة، بأننــي لــن أدخــل فيــه مــرة أخــرى. 

6 ســبتمبر ليــًا: لــم أمــس كتاباتــي فتــرة طويلــة، نحــو ثاثــة أشــهر. فلــم تتوافــر لــدي الرغبــة، أمــا اليــوم 

فقــد أثــر فــيَّ حلــول الخريــف. زحفــت ســحائب ثقيلــة ورماديــة وكســولة يســود الضجر والكآبــة على المكان. 
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بينمــا أنــا وحيــد، وعمومــًا غــادرت إلــى فيينــا بعــد انتهــاء العــاج فــي مركــز األورام. ومــن هنــاك ســافرت 

إلــى سويســرا وأجريــت الفحوصــات فــي مركــز طبــي وتلقيــت العــاج هنــاك خــال أســبوعين. إن وضعــي 

الصحــي عمومــًا طبيعــي. وأبــدى األطبــاء دهشــتهم فحســب لــدى مقارنــة نتائــج الفحــوص الســابقة 

بالحاليــة. وأنــا نفســي أفهــم بأنــه يوجــد لــدي دافــع جامــح، وجامــح بالــذات، للبقــاء علــى الحيــاة. وهكــذا 

فإننــي تواصلــت مــع ابنتــي، وداعبــت حفيــدي بــكل ســرور، والعبتــه... إن هــذه المتعــة ال تنفــد. ومــع ذلــك 

وجــدت لــدي رغبــة قويــة فــي الســفر إلــى بلــدي، وإلــى الجبــال فــي موطنــي. ولكــن شــوفدا لــم تســمح 

لــي بالســفر. وافقــت بعــد نحــو شــهر ونصــف علــى ذلــك وقالــت: “ســأحجز التذكــرة. ولكــن بشــرط أن تعــود 

فــي نوفمبــر لقضــاء الشــتاء فالعيــش صعــب هنــاك وحيــدًا فــي الشــتاء. أومــأت برأســي “موافــق”. 

7 ســبتمبر، صباحــًا: تواصــل الطقــس الملبــد بالغيــوم. الضبــاب الشــديد راكــد، أصبحــت تســمية   منصــب 

حفيــد العــم جيخــو. فتبيــن أنــه ال يســتقبل أحــدًا، ويمكــن أن يســتقبلني نائبــه، وطلــب منــي أن أشــرح 

ــذ أبعدونــي مــرة أخــرى.  ــه – وعندئ ــة. فذكرت موضــوع المقابل

ــًا: بــدا كمــا لــو أن الحيــاة أصبحــت أفضــٍل- فــا يوجــد قصــف بالقنابــل وال إطــاق النــار.  21 ســبتمبر لي

ورســالة مــن شــوفدا “لقــد وعــدت بــأن تعــود فــي الخريــف. تعــال. أنــا أنتظــرك”.   

29 أكتوبــر، ليــًا: لــم أكتــب منــذ فتــرة طويلــة وال توجــد لــدي الرغبــة فــي الكتابــة، لقــد ذبلــت ووهنــت. 

وجــاءت أيــام عصيبــة جــدًا، ولــم أســتطع الخــروج مــن البيــت. لــم أرغــب فــي التمتــع بمشــاهدة ذلــك 

الجمــال الــذي عــاش فيــه آبائــي وأجــدادي بكرامــة علــى مــدى القــرون وشــعرت بأننــي أغــدو ضعيفــًا، وأن 

أورامــي، التــي وجــدت وســطًا مناســبًا فــي نفســي، أخــذت تنتعــش مجــددًا، واشــتد المــرض وتواصــل النمــو 

االنبثاثــي للــورم الخبيــث. ويصيبنــي الهــزال، وأبــدي الامبــاالة إزاء كل شــيء، وأشــعر بالخــوف مــن كل 

شــيء أنــا ال أريــد وال أســتطيع أن أعيــش. كمــا أخــاف المــوت – فســيقال: إنــه ليــس رجــًا، فلــم يســتطع 

الحفــاظ علــى الســالة، كمــا لــم ينتقــم ممــن قضــى علــى الســالة، ولــم يقتــل نفســه؟

1 نوفمبــر، ليــًا: لــو وضعنــي خيــرة األطبــاء فــي العالــم فــي أفضــل عيــادة أو مستشــفى وانشــغلوا فــي 

عاجــي وحــدي فقــط خــال شــهر أو لمــدة ســنة، لمــا كان بوســعهم الحصــول علــى مثــل هــذه النتيجــة. 

فبعــد ذلــك التحليــق نقــص عمــري عشــرين أو ثاثيــن عامــًا. وبــدا كمــا لــو أن ريــاح الجبــل النقيــة قــد نفخــت 

فــي أثنــاء التحليــق زوايــا روحــي وإدراكــي الخامــدة. لقــد انتعــش شــيء مــا فــي، وأنــا ال أريــد وال أســتطيع أن 

أفســر وضعــي الحالــي، وأقــول شــيئًا واحــدًا فقــط – أريــد أن أكتــب مجــددًا: ومعنــى ذلــك يوجــد مــا يكتــب 

عنــه، وظهــر هــدف مجــددًا، ويجــب تســوية الحســاب أمــام ابنــي...

3 نوفمبــر، ليــًا: أشــعر بأننــي أشــارف علــى المرحلــة الختاميــة ويجــب أن أســتعرض حصيلة مــا من كتاباتي، 
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وربمــا حياتــي كلهــا االســتماع إلــى صوتهــا، إنهــا تــردد دومــًا الشــيء ذاتــه: “دادا، متــى ســتأتي؟ أرجــوك، 

أرجــوك جــدًا”. هــذه مفارقــة، لكننــي لــم أســتطع الكتابــة أكثــر، فقــدت الرغبــة فــي الكتابــة. حســنًا وعــن أي 

شــيء إذا كنــت تســتطيع عــدم الكتابــة، فاألفضــل أال تكتــب شــيئًا. فهــذا أفضــل بالنســبة إلــى الجميــع. 

وأنــا أعــرف بأننــي لــن أكتــب فــي أوروبــا. 

وصلــت إلــى جروزنــي فــي المســاء. وكان أول شــيء عملتــه هــو أننــي اشــتريت تذكــرة إلــى موســكو صباحــًا، 

وأفرحــت شــوفدا بإرســال رســالة قصيــرة ثــم ذهبــت إلــى المستشــفى لزيــارة شــرطي المحلــة. وذهبــت فــي 

وقــت مبكــر فــي الصبــاح إلــى المطــار، وســجلت نفســي وتوجهــت لركــوب الطائــرة، فجــرى اســتدعائي إلــى 

الصالــة مجــددًا–  اســتدعتني شــقيقة الشــرطي، وكانــت بســحنة محمــرة وبلهجــة تنــم عــن االضطــراب. 

“كان البــد لــي مــن إباغــك. فقــد ثــاب أخــي إلــى رشــده، ودعــاك إليــه.. لكــن أنــت ســافر “. أخــذت تقنعنــي 

بالســفر، لكننــي هرعــت إلــى المستشــفى، أدخلونــي إلــى قســم العنايــة المركــزة، فقــد ســمح بذلــك لمــدة 

دقيقتيــن، كان الشــرطي ملفوفــًا باللفائــف، أمســك يــدي بيــده اليســرى الســليمة. وأشــار لــي بإيمــاءة. 

وأعطيتــه مفكرتــي والقلــم. فســجل بحــروف ملتويــة: “المخبــأ الســري. الســاح” وكتبــت: “إذا أردت فحلق. 

لكــن حلــق بشــكل أفضــل! فاســمك ســتيجال”.. لــم يســتطع كتابــة أي شــيء أكثــر، وطلــب منــي أن أغــادر 

المكان.

ــى بيتــي، لكننــي أشــفقت مــن  ــاء قريتــي نقلــي إل ــًا. وكان بمســتطاع أبن ــر مســار رحلتــي اآلن كلي لقــد تغي

وضعهــم فــي موقــف حــرج. كمــا أننــي ال أريــد أن يعــرف أحــد مــا.  

أزلــت الصخــرة بســرعة، وتطلعــت – فوجدتــه! إنــه ســاحي! ســاح االنتقــام! لقــد رمــى شــرطي المحلــة 

البندقيــة هنــاك. هــذا اآلن يجلــب الخيــر لــي – ال ينبغــي تضييــع الوقــت. فلــم آخــذ جهــاز الرؤيــة الليليــة مــع 

البطاريــة – فهــو ثقيــل، وحتــى لــم آخــذ كاتــم الصــوت. بينمــا أخــذت الذخيــرة كلهــا – فكمــا أطلقــوا النــار 

علــى ابنــي، فســأطلق خــزان الرصــاص كامــًا. نزلــت فقــط إلــى كوخــي. إذا ذهبــت إلــى موضــع “كمينــي”. 

إنهــا عامــة طــال انتظارهــا، وظهــرت ســيارة. واندفــع الجميــع للقائهــا، وعلــى رأســهم الحفيــد. وخرجــت 

مــن الســيارة ثــاث فتيــات – حســناوات. وشــاهدت بدقــة عامــات النشــوة واالرتيــاح علــى بــوزه، بينمــا 

كنــت أتعطــش للضغــط علــى الزنــاد. لكــن ال يجــوز ذلــك – يجــب أن يكــون الهــدف ثابتــًا لكــي يصــاب 

مــن مثــل هــذه المســافة. بينمــا أنــا أضبــط نفســي بصعوبــة بالغــة. وهنــاك النســاء، وكل شــيء محتمــل 

فقــد ينفــرد معهــن كليــًا فــي العربــة... لكــن حالفنــي الحــظ. وقــد فهمــت مــن حركــة الشــفاه – قــد أمــر 

بإيقــاف الموســيقى. وعندئــذ ســمعت دعــوة الشــبعة والثملــة واآلمــرة: الجميــع إلــى المائــدة! وقــف 

فــي الوســط. وأمســك بــكأس كبيــرة فــي يــده. وصــب أحــد أعوانــه، الكونيــاك فــي الــكأس حتــى الثمالــة. 

إننــي حتــى رأيــت التســمية رفــع الــكأس. وبــدأ فــي رفــع النخــب. لكننــي ال أســمع مــا يقولــه، وال حاجــة 
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لذلــك. الشــيء الرئيــس – أننــي وجهــت صليــب التنشــين القاتــل نحــو الهــدف الثابــت. وكان الغشــاء الرقيــق 

للصــدغ يتذبــذب فــي موجــات خفيفــة بفعــل حــركات عظــام وجنتيــه – وكأنــه المنــارة التــي تضــيء الطريــق 

إلــى طلقتــي. واآلن فعلــت كمــا ينبغــي أن أفعــل – أخــذت نفســًا عميقــًا، وحبســت الزفيــر، ولكــن أصبعــي 

التــوى عــن الزنــاد بصــورة انســيابية جــدًا. . 

أنــا لــم أســتطع كمــا فــي تلــك المــرة إطــاق النــار علــى حفيــد العــم جيخــو. إنــه هــو بالضبــط. صورتــه الجانبية 

الملتحيــة. وبعــد هــذه اإلطاقــة ســيقتلونني. وســأمثل أمــام العــم جيخــو. فمــاذا ســأقول لــه؟ إننــي 

انتقمــت. لقــد ظهــر أن حفيــدك نــذل.. وهــو نــذل فعــًا..... 

ومــاذا ســأقول البنــي؟ أزلــت بندقيتــي – وصــارت يــداي ترتجفــان مجــددًا. ويــدق فــي صدغــّي قــرع الطبــل. 

وتدفقــت فــي دماغــي الجبــان نافــورة مــن الــدم الســاخن. إنــه االحتشــاء القلبــي، هــذه نهايتــي المحزنــة 

فــي عليــة البيــت بمصاحبــة انتصــار األســياد الجــدد، وممــا يؤكــد ذلــك صــراخ الحفيــد العالــي النبــرة. وحتــى 

الجبــال اهتــزت لــدى تــردد الصــدى، ودعــم هــذا الهتــاف ضيــوف الحفيــد وأتباعــه فــي جوقــة متآلفــة- إنهــم 

صرخــوا وصاحــوا وتــردد الصــدى فــي أرجــاء الــوادي. 

وحتــى الجبــال –أنــا أســمعها وأفهمهــا – تبكــي علــّي، وربمــا حتــى تضحــك ســاخرة. انتهــت الســالة 

الكريمــة!؟  قفــزت. وكانــت يــداي ترتجفــان، إنهمــا زلقتــان. عندئــذ تذكــرت الطائــرة الشــراعية. وفكــرت 

أن أتخذهــا كمســند. وجلســت علــى ركبتــي. وســددت المنظــار بســرعة. اآلن ســأضغط علــى الزنــاد مهمــا 

كان الحــال، ســأضغط عليــه... لكــن تغيــرت الصــورة: هــل هــي نفســها أو غيرهــا. أرى الوجــه الجانبــي للعــم 

جيخــو: وجهــه الحبيــب، إنــه يرتفــع إلــى أعلــى، وإلــى جانــب الوجــه مباشــرة أرى القبضــة القــذرة التــي تمســك 

بالــكأس بنهــم. هــذا هــو عــدوي! بهــذه اليــد وبهــذا األصبــع األيمــن ضغــط الزنــاد وأطلــق الرصــاص علــى 

ابنــي.. تنفســت بســرعة، وحبســت أنفاســي وضغطــت علــى الزنــاد بعــد أن حــددت الهــدف، ودع الرصاصــة 

تقــرر وتختــار أحدهمــا... 

انبعثــت طقطقــة شــديدة. وجعلتنــي الضربــة العنيفــة أرتــد إلــى الــوراء، وفقــدت اإلحســاس بالواقــع فــي 

لحظــة خاطفــة ثــم ســاد الســكون، وفقــط تــردد فــي الجبــال الصــدى األجــوف لإلطاقــة. وأعــدت النظــر 

فــي العدســة. فقــد وقــع مــا كنــت أحلــم بــه! مائــدة كبيــرة وكل مــا عليهــا قــد تبعثــر. والجميــع انبطحــوا 

علــى األرض أو هربــوا. وفــي وســط الفســحة يتلــوى فــوق العشــب مــن األلــم الحفيــد لوحــده. لقــد أصبتــه 

فــي الكــف مباشــرة، وتمزقــت كليــًا وباتــت معلقــة. 

لقــد أصيــب الهــدف! وكان بوســعي، وربمــا وجــب علــّي أن أجهــز عليــه، وفــي أقصــى تقديــر أن أطلــق 

صليــة رصــاص تتــردد أصداؤهــا مثــل األلعــاب الناريــة! لكننــي أشــفقت علــى جبالــي! ولــم أرغــب فــي إطــاق 
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النــار أكثــر، وألقيــت الســاح بــكل قــوة ومســرة فــي الهاويــة مــن مكانــي فــي العليــة. ثــم أنزلــت الطائــرة 

الشــراعية إلــى الباحــة. وتذكــرت الخــوذة التــي أهديــت لــي. لكــن مــا حاجتــي إلــى المزيــد مــن الــوزن؟ ومــا 

حاجتــي إلــى النقــود  إنهــا وزن زائــد عــن الحاجــة، وســيأتي المــوت مجانــًا! جريــت تأهبــًا للقفــز، ثــم انطلقــت 

نحــو الشــمس وحملتنــي الريــح الدافئــة والحانيــة والطيبــة عاليــًا إلــى رحــاب الســماء. وعندمــا حلقــت فــوق 

فســحة الغابــة تطلعــت إلــى األســفل آخــر مــرة وأدركــت فــورًا مغــزى الحيــاة – فــي النهايــة يجــب أال تزحــف 

بــل أن تحلــق فــي األحــام. فحلقــت! أعلــى فأعلــى وأدركــت أيضــًا أن جميــع القوقــاز والعالــم بأســره 

وســمائي كلهــا، وليــس موطنــي فقــط، رائــع وذو ســناء... وهــذه الســماء صافيــة دائمــًا. ويوجــد تحــت 

الســماء مــكان كاٍف للجميــع، وأنــا اآلن أذوب فيــه.  

كلمة المؤلف الوداعية

حــدث مــرة أن قــال صديــق لــي: منــذ أيــام أجريــت عمليــة جراحيــة المــرأة، كان ابنهــا شــرطي المحلــة فــي 

قريــة تقــع فــي أعلــى الجبــال. وقالــت إن الجبــال عندهــم مذهلــة، وتدعونــي لمشــاهدتها وقــد ذهبنــا إلــى 

هنــاك. صــورة الطبيعــة تفــوق التصــور ويصعــب وصفهــا حقــًا، لكــن جــذب انتباهنــا شــيء آخــر: فقــد تعلــق 

فــي المنحــدر الجبلــي المقابــل، وفــوق ذرى األشــجار، شــيء مثلــث بلــون أبيــض وأحمــر. وقــال الشــرطي: - 

آه، نحــن ندعــوه برايــة ســتيجال، هــو اآلن مثــل الرايــة – رمزنــا القديــم. وبعــد ذلــك روى لنــا قصــة أحــد أبنــاء 

القريــة ومصيــره ثــم أضــاف فــي الختــام: لقــد أطلقــت عليــه فــي الهــواء نيــران األســلحة كافــة، وحتــى مــن 

راجمــة القنابــل. وهنــاك تحطمــت الطائــرة الشــراعية. وبقــي هــذا الجنــاح معلقــًا. قصــة حزينــة، وتابــع قــول 

“أنــا كنــت آنــذاك فــي منصــب شــرطي المحلــة، لكننــي كنــت راقــدًا فــي المستشــفى- وأرانــي ندبــة علــى 

عنقــه.- وقــد أمــر رئيســنا الــذي جرحــه ســتيجال حتــى بحــرق بيتــه. لكــن قبــل حرقــه أفلــح أحــد الفتيــان فــي 

قريتنــا بحمــل حقيبــة صغيــرة مــن داخلــه. وكانــت توجــد فــي هــذه الحقيبــة كراســتان أو ثــاث كراســات – 

فيهــا مــا يشــبه اليوميــات.. فهــو لــم يســتطع الــكام”. وفجــأة نبــرت: - كان لديــه قســطر. قــال الشــرطي 

بدهشــة: “نعــم، وهــل عرفتــه؟” 

لقد تبين أنني كنت أعرفه. فمنذ عدة سنوات حينما شخص مرض ابن عمي بأنه السرطان،

رافقتــه إلــى مركــز عــاج األورام بموســكو، وهنــاك التقينــا مريضــًا مــن أبنــاء جلدتنــا. علمــًا بأنــه رقــد للعــاج 

هنــاك أكثــر مــن مــرة. والغريــب فــي األمــر أنــه لــم يكــن يشــبه البتــة بقيــة المرضــى – فهــو كهــل، لكنــه قــوي 

البنيــة، وطويــل القامــة وعريــض المنكبيــن، ووجهــه أبيــض وحتــى تشــوب خديــه الحمــرة، والشــيء الرئيــس 

إن عينيــه شــديدتا الزرقــة وحيويتــان. حقــًا إنــه لــم يســتطع الــكام، ويلــوح أعتــرف بصراحــة أننــي أقــدم 

هــذه المــادة بصــورة محــورة. ربمــا لــم يكــن لــدي الحــق فــي القيــام بذلــك لكننــي فعلــت ذلــك ألنــه كان 

مــن الواجــب توظيــب النــص وترتيبــه فحســب. لكننــي حاولــت عــدم تغييــر األســلوب وطابــع طــرح المــادة، 
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والمبــدأ الرئيــس – عــدم إفســاد األصــل. مــن جانــب آخــر حذفــت فحســب بعــض المشــاهد والعبــارات 

وباألخــص ذات الطابــع السياســي. 

لكــن الشــيء الرئيــس أننــي اســتطعت المحافظــة علــى الفكــرة ونقلهــا. وأنــا أفهــم أن بعضهــم قــد يعجبــه 

الكتــاب، بينمــا ال يعجــب بعضهــم اآلخــر. لكــن هــذا النــص أوضــح لــي بجــاء حتــى النهايــة مــن المثــال الجلــي 

والملمــوس أقــوال جوتــه: ال يســتحق الحيــاة والحريــة، إال مــن يكافــح مــن أجلهمــا فــي كل يــوم”. 

طبعــًا، مــن األفضــل بــداًل مــن الهــرب أو الجثــو علــى الركبتيــن االنطــاق بحريــة – نحــو الهاويــة.. وفــي  

النهايــة اإلقــاع والتحليــق، مثــل ســتيجال. ذلكــم هــو مصيــر ومغــزى الوجــود...
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