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ْل تَسرپريشْل ْوا

ْ"الحياةْاألفضل"

ْْ

ْ1ْ

ْ،هذهْالفرقعةْعندماْانهارْسقفْالبّراكةْ.صوتْسوىْتنفسهْلْ،العتمةْتحيطْبهْ.انتفضْمعتدًلْ

ْݞحّررْسيلفِسترْليْفلِمينْالهثًْْ.فوقْرؤوسْالحشدْالزاعقْ،أزرقوْأحمرْ،برقْ،دخانْحارق

اولوْيجريْاألمرْبهذهْپمنذْوصولهْإلىْساوْْ،يام.ْمنذْأرقبتهْحكّْوْالغطاءْالمنفتلْنفسهْمن

ْباأل)باألمسْْ،الصورة ْهذا ْشارعْْ؟(أليسْكذلكْا،مسْحتمًْكان ْفي ْالشرطة الصداماتْمع

ْووتر ْركضًْْ،نورث ْالجميع ْتوجه ْالمدينةْاثم ْمركز ْواجهاتْْ،نحو ْعلى ْتتطاير حجارة

 Stop this..ْ.ْصرخاتوْوطوالْالوقتْهتافاتْجماعيةْ،حاوياتْالزبالةْتشتعلْ،المحالت

warْ،أوقفواْهذهْالحرب.ْ

ضوءْْ.ةْإلىْجانبْالسريرمنضدمفتاحْنورْاألباجورةْالموضوعةْعلىْالْامتلمسًْمدْفلمينغْيدهْ

بينْْفيْعمقْالغرفةْ(.1نيوزويك)هاْقبلْالنومْأحريريْأصفرْسقطْعلىْالمجلةْالتيْكانْيقر

ْبيرةوْالكنبة ْانسكبْنصفْزجاجة ْ)ْ،المقعدين ْالقطبْالجنوبي الستائرْْ(.2تيكاكأنتارماركة

؛ْهناْفيْالطابقْالثامنْعشرْ،الطويلةْحتىْاألرضْكانتْتحجبْوراءهاْنوافذْغيرْقابلةْللفتح

ْأخرى ْللصوتْتطلْعلىْجبهاتْنوافذ ْمانعة ْنوافذ ْالمرءْْ،جبهة علىْناطحاتْسحابْيكاد

المتشكلْمنْجزيئاتْأوساخْ)سديمْوعلىْالمروحياتْالتيْتسبحْعبرْالْ،يمسكْبهاْلشدةْقربها

 .لياًلْاْونهارًْْ(فيْالهواء

ْْ،نعمْ،البيرةْ ْيدهكانتْما ْعلىْساعة ْألقىْنظرة ْللشربْحينما ْقابلة كانْالوقتْبعدْْ.تزال

ْهدرْصوتْالمكّيف ْبقليلْعندما ْالفندقْبحفيفْْ،الثالثة ْغرفة ْامتألتْكلْزوايا وسرعانْما

ْْ.خفيف ْالغطاء ْواحدة ْبيد ْفلمينغ ْالقطنيْالرقيقشَلح ْعلىْساقيهْفردَْوْالصوفيْمنْكسائه ه

ْوالعاريتين ْالنحيلة، ْالبيرة ْوزجاجة ْالذيْيميلْْغرقْثانيةْفيْالوسادة لىْإعلىْشعرْصدره

ساعةْْا(،وابتسمْساخرًْ)ْفكرَْْ،إنهاْساعةْالذئبْ.فيماْذراعهْاألخرىْتحتْرأسهْ،الشيبْقلياًلْ

ْالوحيد ْبإحساسْ ْأحالمْ ْ،الصياد ْمشربة ْعنهْكغزوات ْالغريب ْكانْْ.بالذعر ْحينذاك ولكأنه

ْبندقيةْلخطرْاحقًْْامعّرضًْ ْحربة ْطعنة ْأو ْهراوة ْاستدعىْ،ضربة ْأن ْالمحافظ/العمدة)ْبعد

1 Newsweek 
2 Antarctica 
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ْأذنيهو ْفي ْليليْ(الهامسون ْتجول ْمنع ْلتطبيق ْالوطني ْمملوءةْ.ْالحرس ْجيب ْسيارات ..

ْ،بدْأنهْكانْيومْالسبتْ..ْل.ْكانْهذاْ،مكبراتْصوتْصادحة،ْوبالجنودْالمدججينْبالسالح

ْ.سبوعْقبلْالمذبحةفيْنهايةْاأل

ْالزجاجةْ ْالشكلْ،علىْلصقة ْبيضوية ْحمراء ْمساحة ْمتقابلينْْ،ضمن ْبطريق وقفْطائرا

لمْيلفتْاألمرْْ.Cerveja Pilsen, Desde 1885:ْمعْحروفْكتابةتزيينيةْبسنابلْومحاطينْ

ْاسمهاْالقطبْالجنوبيْأنْتحملَْْبطريقةْماْعندماْارتبطْببيرةْ ْلكنهْبداْمعقوًلْْقطْانظرهْسابقًْ

ْ،ستجابةْألمر(اْام)كْقفزتْالمعلومةْإلىْوعيهْ،إنهاْسنةْالمهديْ.1885رسمْالبطريقْمنذْ

أكدواْنهايةْوْاحتلواْالخرطومْ.كانونْالثانيْكانْالمتمردونْعلىْمشارفْالخرطومفيْيناير/

ثمةْفتىْفيْْ.السلطاتلكْفيْالكتبْالمدرسيةْوفيْتواريخْيمكنْقراءةْذْ.باشاْالبشعةْغوردون

كانت ..ْ.ْزيْالمدرسةْالداخليةْيبذلْقصارىْجهِدْذاكرتهْأمامْتالميذْالصفْالمستمعينْبملل

 His life was England`s glory , his deathوكان موته مفخرتها  ،حياته مجد إنكلترا

was England`s Pride،ْأنْيتذكرْأكثرْمنْالبيتينْاألخيرينْمنْقصيدةْْولمْيستطعْفلمينغ

ْغنيْبالكلماتْالبليغةْالتيْلمْتستطعْاستعادةْْا(،رغمْأنهْقدْبذلْجهدهْحقًْ)ْكيبلينغ استحضار 

ْ.أغمضْعينيهوْشربْ.واحدةْإلىْالحياةْروحْ 

ميقةْبلْمثلْخبطةْعْ،لْاحتمًْْ،فيْتلكْالليلةْلمْتكنْالفرقعةْعاليةْالصوتْكماْفيْمنامهْاآلنْ

ْفورًْ ْالنارْاامتصها ْاإلنذارْأزيز ْصافرات ْوعويل ْالجموعْْ،العاصف ْتصفيق ْإلى إضافة

ْسقطْالسقفْعلىْاألرضْبحماسة ْبعضْْ.وسطْشاللْمنْالشررْعندما ْسكبْأحدهم لربما

ْالمكسرةْالبنزين ْالنوافذ ْمنْخالل ْاإلسبرتو ْالمتآكلْمنْ،أو ْالجويةْْفخشبْالبراكة العوامل

فكانْالموجودونْْ،مولدةْحرارةْمستعرةْتصفعْالوجوهْ،اشتعلْبسرعةْثوانْوهبتْالنارْفيه

ليسْوحدكْ)سألْنفسهْْ،..ْهلْأنتْالذي.ْيرفعونْأيديهمْحمايةْلعيونهماْويلتفتونْعنهاْجانبًْ

نكارهاْباستْا،وهلْشاركتْأليسونْالجميلةْأيضًْْ،طفاءخراطيمْاإلشقْْ(،بلْمعْبعضْاآلخرين

كلْتلكْالوجوهْالشابةْْا؟حسبماْكانواْيقولونْدائمًْْ،المشتراةألفاعيلْالحكومةْوْالمقدسْللحرب

ْالنيران ْلسياراتْالشرطةوْفيْانعكاسْألسنة كانتْتطلقْْ،اإلطفاءوْأنوارْاإلشاراتْالدوارة

منْالذينْاحتشدواْحولْْ(وربماْأكثر)ْمئاتْ،وهيْتسعلْوتضحكْ،الهتافاتْفيْوجهْالدخان

..ْومنْهناكْ.ْ..ْتحتْاألشجارْعلىْقمةْالهضبة.وعلىْالهضبةْوراءهْْالقديمْمكتبْالتجنيد

ْما ْبعيد  ْيحدثْاحتفال  ْاإلنسانْأنْما ْيعتقد أوْإحدىْالحفالتْالصاخبةْفيْختامْفصلْْ،يكاد

ْقلياًلْْ،دراسي ْاألمور ْزمام ْأُفلت ْاإلدارةْ،وقد ْأن ْالمبنى.ْبحيث ْوكأن ْستْ.. كلهْأالرئيسي

ينتظرونْْ(وهذاْواضح)حيثْكانواْهناكْْ،قدْوجهتْطلبْالنجدةْإلىْأعلىْمستوىْ،النيران
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ْا،لنْينسوهْسريعًْْا،درسًْْ(هؤلءْالحمقىْالمفيدين)ْلتحريكْقواتْالشرطةْلتلقنهمْ،مجردْسبب

ْ.أوقفهاْبجانبْالسريروْأفرغْالزجاجةْفيْفمهْ،وماذاْغيرْذلكْ،فكرْفلمينغْا،طبعًْ

ْكانْْ،لمْيكنْهناكْتفسيرْ ْ،هناكْعفاريتْسيئةْالمزاجْإذنْا.تفسيرْأنْيكونْمقنعًْْيألوما

يْحالْفيْأْ،يْسببْلذلكرغمْأنهاْلْتملكْأْ،خطفتْأنفاسهوْجثمتْعلىْصدرهْبعدْأنْنام

ُيقبلْلْْسـنةْشيءْقبلْثالثينْأوْأربعينْ،ُيحتملْأنهْقدْارتكبهْربماْبتأثيرْخطأْ.منْاألحوال

ْ ْالطريقةْ،عذرْولْاعتذارله ْبهذه ضْعنه ُْيعوَّ ْيسبقْأنْأحسْفلمينغْْ.بالكوابيسْ،شيء لم

ْاكدائمًْ—اكيْلْنقولْذعرًْْ،فيْحالتْعصيبةُْتفقِدْاإلنسانْصوابهْ(،علىْحدْعلمه)ْبالخوف

ْ.بالغْاإليالمْامسـببةْاصطدامًْعندماْتتجهْأضغاثْاألحالمْإلىْاألرضْ

مساحاتْسوداءْْ،لْمرتسمةْبأشكالْغيرْواضحةْعلىْالستائرثمةْظالْ.نظرْإلىْعمقْالغرفةْ

ْوْالكنبةوْوهناكْالمقعدانْالمريحانْ،واسعةْتضيعْحدودهاْفيْالثنايا كرسيْدّوارْبمسندْظهر 

كيْلْيكونْالجدارْبلونهْاألمغريْْ،كانْفلمينغْقدْدفعْطاولةْالمكتبْحتىْواجهةْالنوافذْ.عال

ْالعمل ْالوقتْأثناء ْطوال ْوجهه ْْ،في ْمكاتبْْ،جدارْ،شاشةْ،جدارْ،الالبتوبشاشة ْفي كما

كأنهمْوْ...ْفيْالطابقْاإلداريْكانتاْمشغولتينْا.ْالغرفتانْالمحجوزتانْمسبقًْالطباعةتصحيحْ

ْيفعلون ْما ْيعرفون ْول ْتأكيدًْ، ْله ْيرسلوا ْلم ْتشتمْ،لحجزهْاكأنهم ْل ْالـ... ْنفسهْ،هؤلء ْنّبه

ْاإسألْغدًْْ،كْالمساكينْعلىْحواسيبْالخدماتْالمهترئةأولئْ،لىْاألعلىْقلياًلْإسحبْالغطاءْو

ْ.ثانية

لىْأنْلمْإْا،تراجعْحفيفْالمكّيفْتدريجيًْْا(،فارغًْْمثلْسهمْيصيبْطباًلْ)صدرْصوتْخفيفْْ

لْيجوزْْاعمليًْْ.علىْالجلدْوعلىْالتنفسْونبضْالقلبلزجْشعورْْ،يعدْهناكْسوىْالسكون

ْ،أنْيوجدْشخصْلتسريعْاألمورْاألْيجبْدائمًْ؟ْوخطأ..ْولكنْأيْ.ْخطأْا،مرْكليًْاستبعادْاأل

..ْوإلْ.ْتتبدىْنتائجهْإلْلْا،قرارًْشخصْيستجمعْأطرافْشجاعتهْليتخذْفيْاللحظةْالمناسبةْ

ْْ؟األجيالْالقادمةوْمنْقِبلْالجميعْلُْينسىْاتاريخًْْا،كيفْيمكنْألمرْماْأنْيصيرْتاريخيًْ

ْإلىْذلكوْ ْبإنهاكهْ،إضافة ْفجأة ْفلمينغ ْوكانْمتعبًْْ،شعر ْامعصورًْا ْفيْفوضىْأ، ْطويلة يام

ْليستْمشكلتك.ْممزقةْليالْ وْالمدينة ْالنارْ،ليسْذنبكْاحتمًْ،ْو..ْإنها علىْالناسْْأنهمْأطلقوا

ْذلك ْكانْ،متعمدين ْلو ْحتى ْكتبهمْ،تذكرْ ْ،ولكن ْفي ْمدّون ْهذا ْيحصدْْ،أن ْالريح ْيبذر َمن

البنادقْالتيْوْمعْأقنعةْالغاز.ْوخرْلحظةْللتفكيرْبالعواقبْالمحتملةتهورْفظيعْلْيدّْْ،العاصفة

ْالجامعة ْحرم ْنحو ْتوجهوا ْعندما ْيحملونها ْيدركْ،كانوا ْأن ْاإلنسان ْبوسع ْ،فيختبىءْ،كان

ْ،حواجزْطرقيةوْعراقيلْ،واجهاتْمحالتْمهشمةوْمخربةْفروعْمصارفْ.فالمزاحْقدْانتهى

ْألنْ،تمردْبأيْثمنفيْالْاحقًْْ،لنظامْالعاملإلخاللْباْاطبيعيًْْاأنْهناكْحقًْك،ْوسياراتْمعطوبة

© 2016 Litrix.de 3



حسبماْجاءْفيْْ،قُِتلِْمنْقِبلْأعلىْسلطةوْانُتِهكْ،بلْأسوأْمنْذلكْ،الدستورْقدُْخرقْ(رْ كّْ)ف

وهوْنسخةْ)نْيطمرْالنصْأقبلْْ،علىْالطالبْالمحتشدينْالخطبةْالتيْألقاهاْأحدْطلبةْالتاريخ

تجوزْْلْ،فلمينغْفكرَْْ،إنهاْاستباحاتْ.المرجتحتْمربعْمنْعشبْْ(مكتبةْالجامعةْثمينةْمن

دامْْلْيتهيبْمنْشيءْماوْيتراجعْاإلنسانْعنْأيْمخاطرةْعندماْلْ،لْفيْمرحلةْالشبابإ

ْإلىْالعدالة ْأخ.ْيلبيْالحاجة ْباإلمكانْْ،وأخطاءْمرعبةْ،لهْمنْجنونْياْ،أليسونْ،.. ْيعد لم

ْ.تقويمها

ْْ ْجنبهمال ْيدًْْ،سحبْساقيهوْعلى ْركبتيهْاوضع ْتحتْرأسهوْبين ْالقاتمْْ.األخرى شعرها

ْوالطويل ْمنْالكثافةعلىْ، ْالدرجة ْالمتالءْمنْالشعرْالزاهيْيدفعْ.ْالثقلوْهذه ْمثلْهذا ..

ْفيْسفاريْ.المرءْإلىْكبحْنفسهْعنْتلمسهْعندْاللقاء ْأوْ.ْفيْشارعْنورثْووترْوربما ..

الذيْاشترىْمنهْبضعْْ،حيثْكانتْتأكلْمعْصديقهاْباريْ،فيْكافيتيرياْالجامعةْذاتْعصرْ 

ْ.مخدراتْخفيفةمراتْ

ْ".فهفْ خيُْْالشتراكْفيْالكَربِْ"ْ،لىْصينيتهإشارْباريْأوْ"انضمْإلينا،ْ،فلِمينغْ،هال"ْ

ْ.مدتْيدهاْعبرْالطاولةْوصافحتهوْضحكتْأليسونْ

ْ"؟هلْأنتْسيلفسترْ،أناْأليسون"ْ

ْ".األطوارْ"أبوايْغريباْ،"ْقالْفلمينغ،ليْسيلفستر"ْ

ْ"؟ماْرأيكْبهذاْ،ِبثْأليسون"ْ

ْ"."رائعْ

ْاعتزازهْمشوبًْْ،نحوهاْبرأسهْاقالْباريْملتفتًْ،"ْثْكراوزأليسونْبِْ" بعدمْْابنظرةْتجلىْفيها

ْخجول منْامتالكْأليسونْلنفسهْْاوكونهْلنْيتمكنْأبدًْْ.أنْبإمكانْمثلهْأنْيكسبْمثلهاْتصديق 

(ْلمْتسمحْبظهورْحتىْبوادرْشكْوعلىْنحوْفريد)بلْْ،المعرفةْمنْحبهْلهاْعّمقتْهذهْ،وحده

ربماْْ،ماْدامتْالعالقةْمستمرةْ،خرآلحدهماْلإنهماْينتميانْوأْ.ميلهاْإليهوْفيْمشاعرهاْنحوه

ْالسريْ،لألبد ْالتفاهم ْالمتوازنْ،وبنوعْمن ْالداخلي ْاإليقاع ْأليسونْ،من ْتنهيُْْيمك ن ْأن من

ْللتو ْباري ْبدأها ْالتي ْْ.الجملة ْمن ْمنهنوع ْأثر ْأي ْفلمينغ ْيملك ْل ْالذي ْالسحري ْ،التفكير

ْباريْعنه ْحدثه ْموجودْ:سألهوْوعندما ْاألمر ْهذا ْمثل ْأن ْموافقًْ؟"أتظن ْرأسه ْهز ْوهوْا"

ْالحشيشجمنْسيْايسحبْنفسًْ ْأ،بالتأكيدثمْبشيءْمثلْ"وهمهمْمنْْ،ارة بعدهْعنْخدشْ"ْفما
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ْزبائنه ْأحد ْفنتازيا ْعلمًْبنية ْزبونًْْا؛ ْيكن ْلم ْمنهْْا،تمامًْْاجيدًْْابأنه ْبضاعته ْيشتري ْل فهو

ْْ.بانتظام

يتشاركونْفيْتدخينْالحشيش،ْوتنتقلْْ،يتبادلونْالقيلْوالقالْ،اآلخروْكانواْيلتقونْبينْالحين

ْمنْجيبْإلىْآخر ْْ.النقود ْ)وفيْمارس/آذار ْبالشتراكْفيْأتركْْ؟(آذارأكان ْتقنعه ليسون

ْبنفسها ْاحتجاجْنظمتها ْْ،سارواْ.مظاهرة ْالعابرينإترافقهم ْمنْالمشاة ْوشتائم ْ،شاراتْتهديد

 BRING ALL THE TROOPS:ْْمكتوبْعليهاْسارواْعبرْالمدينةْوراءْلفتةْبعرضْالشارع

HOME NOWْ(ْالقوات ْجميع ْاآلنْأعيدوا ْالوطن ْتصفق(إلى ْالصفْاألول ْفي ْأليسون ،ْ

لْ)ْ،no more war no more napalm no more Nixon بإيقاعْمعينْوهيْتهتفْ:

ْاآلن ْاآلنْ،حربْبعد ْبعد ْاآلنْ،لْنابالم ْالعدوْالخطأْ(.لْنيكسونْبعد ْ...ْحربْغبيةْضد

ْمدركًْو ْيكن ْلم ْهذا ْضرورةْْلْ،حينهاْاكأن ْفي ْنفسها ْكّثفت ْالتي ْالمصادفات ْسوى شيء

ْللشفاءْ.واحدة ْالقطبْالجنوبيْالفارغةْ)ْمرضْدونْفرصة ْزجاجة حدقْفلمينغْفيْلصقة

ْاألرضْالمفروشة ْْ،بالسجادْعلى ْو1885تأسست ْعلىْ(، ْقادرة ْاإلنسان ْيظنها ْبأدوية لكن

ْ.بدْمنْتنفيذهاْبعدْلْمثمةْمهاْ.أنتْلْ.إطالةْالحياة

ْْ ْلألعلىلف ْالمسحوبتين ْساقيه ْحول ْاألماموْذراعيه ْإلى ْرأسه ْشعرهْْ،أمال ْكاد ْأن إلى

نقلةْوراءْنقلةْنحوْْ.درجاتْتطورْسابقةْلْيمكنْتكرارهاْ.يالمسْركبتيهْاالمحلوقْقصيرًْ

ْبتدبر ْموضوعة ْإفسادهاْلْ،خطة ْمن ْتطبيقها.ْبد ْمنع ْمن ْليْْ،.. ْكيدوا ْاستطعتم وإن

ْووأفشلوني ْذلك. ْعلى ْقادر ْأحد ْمن ْما ْمنكمْ،لكن ْهذهْ.ليس ْهناك ْكانت ْذلك ..ْ.ْورغم

منْأصواتْتجعلهْكلْليلةْينتفضْمنْنومهْْ،سلسلةْغيرْمنتظمةْمنْصورْمربكةْ،ماألحال

ْوفزعًْ ْا. ْعليه ْكان ْالشرطةلكأنما ْيخشى ْأن ْمضى ْالوطنيْ،فيما ْآخرينْاأناسًْْ،الحرس

ْالتلفزيونيةْ.األحداثْالمتقلبةو ْانطلقْعقبْالخطبة ْأوْعصيانْما ْتمرد ْوقتْْ.إنه فيْذروة

ينْكانتْشجعمجموعاتْالمْ،بكرةْالسلةْ،..ْنعم.ْمباراةْفاصلةْفترضْبثبعدهاْكانْيُْ،ْوالبث

وكؤوسْْ،كانْهناكْازدحامْوتدافعْ،فيْكلْالمقاهيْوالحاناتْمتحلقةْحولْأجهزةْالتلفزيون

ْ ُْتمّرر ْالرؤوسالبيرة ْفوق ْمراهناتْ،من ْل.ْاإذًْْ،وُعقدت ْالجمعةْ،.. ْيوم ْكانت ،ْالمباراة

لكنْبعدْليلةْواحدةْعندماْوْ...ْابقيْكلْشيءْهادئًْ،ْوارحةليلةْالبْالمحتالْأعلنْغزوْكمبودياو

ْمدمْ  ْالمدينة ْإلىْمركز ْنورثْووتر ْالنطالقْفيْشارع ْمنطقة ْمن فيْْرةًْتحركتْالجموع

ْما ْ.ْحولهاْطريقها ثمْْ.األحدُْمنعْالتجولْ،وصلتْقواتْالشرطةْ،اكةالسبتْاحترقتْالبرّْ..

ْ...ْاإلثنين

طاولةْمكتبْعلىْْ،فيْخلفيةْالقاعةْهناكْعلمانْمرتخيانْ،فلمينغْفكرَْْ،دعنيْأرتبْاألمورْ

ْخطوطْ،مقعدوْاليمين ْالصينيةْوعليها ْللهند ْالرئيسْْ،وسهامْعلىْاليسارْخريطة إلىْجانبها
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ْْاأوراقًْْحاماًلْ ْيميلْبجسمه ْوهو ْقلياًلْإبيديه ْالحركةْولىْاألمام لكيْيشرحْللجمهورْْ،يكرر

ْالممدودة ْبذراعه ْالعسكري ْالمشرعةوْالوضع ْالفيتكونغْ.سبابته ْانسحاب ممراتْوْمناطق

ْ.الهجوم،ْوتسللهم

ْثوانْ ْ ْاألسفلنتْكلْبضع ْنحو ْالوامضة ْثّبتْسلكًْْ،قلبْالصورة َْمن ْمهتزًْ)ْاثمة غيرْْايبدو

دْالشريطْالالصقْأسبوعيًْيُْبشريطْلصقْأعلىْالجهازْالقديمْوربماْْ(ثابت منذْعدةْفصولْْاجد 

ْالمكتبْ،العلمانْ.دراسية ْالرجلوْسأرْ،طاولة ْْ،جسم ْالعالم ْفي ْاألقوىْسلطة َمنْ)الرجل

ْبذلك ْظالًلْْ؟(يشك ْتلقي ْمضيئةْكانت ْشفافةْ،إلكترونية ْتحضيرْْ،كأشباح ْجلسات ْفي كما

ْهوْماديْ،األرواح ْلما ْبيتْالطلبةْصوتْعميقْ.هالتْأثيرية كلْكلمةْْ،دّوىْعبرْغرفة

علىْكانتْتجلسْْأليسونْ.الذيْجاءْبصحبةْباريْ،مينغفلْفكرَْْ،كانتْبمثابةْلكمةْعلىْالمعدة

ْإ ْسيمونلىْسريرها ْاسمها ْلها ْوجانبْصديقة ْكوبْفخاريجرفيْح، ْبعدْْ،ها ْفيما سترميه

ْ.باتجاهْشاشةْالتلفزيونْ()كانتْهـذهْمبالغة

ْ ْ"يا"كذاب" ْكذابْصاحتْأليسون ْهذاْْ"،لكْمن ْالحقيقة ْيسمع ْأن ْيتوقع ْكان ْالمرء ولكأن

ْتحديدًْ ْوالمساء ْالذيْكانْمتكئًْا. ْالبابْافلمينغ استلْمنْجيبْداخليْفيْسترتهْْ،علىْإطار

ْالقصيرة ْبيرةْالجلدية ْعلبة ْبأخفتِْوْوالبالية ْالعمليةْ.صوتْممكنْفتحها ْبهذه ْنقم صدحْْ،لم

ْالمفروشات ْالقليلة ْالصغيرة ْالغرفة ْفي ْكمبودياْ،الصوت ْنحو ْالحرب ْتوسيع ْوبِنيِة إنماْ،

ْْ.للتوصلْإلىْسالمْعادل(ْوعلىْالجدارْتحطمْالكوب)إلنهائهاْ

ْ"؟"منْيصدقْهذاْالكالمْ،كذابْأشر"ْقالْباري"

الرغبةْفيْعندماْجاءْاإلعالنْعنْ)ثمْضحكتْْ،أخذتْصديقةْأليسونْتهزْرأسهاْباستمرار

ْسريعًْ ْالمفاوضات(ْاالعودة ْيشعرْْكادْ.مسحتْعينيهاوْورفعتْنظارتهاْ،إلىْطاولة فلمينغ

ْالرئيس ْألجل ْتلكْ،باألسى ْأبْ،بوقفته ْالمائعةلوانه ْنفسهْ،الرمادية ْرأسهْ،كشبح ْيهز ْوهو

ْتو ْاألمرْبتجردْ،لكنْفيْنهايةْالمطاف،ْوقلبْالصورةنيتلوىْباستمرارْعندما ْعايّنا لمْْ،إذا

—؟(علىْصدغهْاهلْضغطْأحدْمسدسًْ)يجبرهْأحدْعلىْإلقاءْالكلمةْأوْعلىْإعطاءْاألوامرْ

ْما ْإحراجًْْليسْهناك ْأكثر ْْاهو ْاللجوء ْاللفإمن ْالتيْوْالدورانوْلى التصريحاتْالملتوية

ْ.ألنْالدورْأكبرْمنْالالعبْبكثيرْا،يقدمهاْالمرءْلحقًْ

ْْ.ناولتْالعلبةْلسيمونوْفشربتْ،تقدمْفلمينغْخطوةْليعرضْالبيرةْعلىْأليسون ْكماْفيْعرض 

ْولّدْاهتزازاتْعبرْالجدارماْْ؟رميْالكوبلْنتيجةًْأ)ْابالحركةْالبطيئةْمالْلقطْالتلفزيونْجانبًْ

ْبيضاءأوفجْ؟(،األرضو ْنقاط ْسوى ْالشاشة ْعلى ْيعد ْلم ْتغليوْة ْبقيْصوتْسوداء ْفيما ؛

ْإليقافْالعدواناإلرسالْيبثْاإلجرا أخذْْ،سادْفيْالقاعةْصمتْ.ءاتْالتيْلبدْمنْاتخاذها
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وئيةْحتىْمنْألفيْسنةْضْ،هْقادمْمنْمسافاتْبعيدةنكأْاوبداْعميقًْْ،يتكثفْمنْثانيةْألخرى

فعادتْالصورةْللحظاتْثمْْ(،حاولْتجليسْسلكْالالقطْ)قطعةْمنْعالّقةْثيابْسلكيةْ.أوهايو

ْا.تشظتْمجددًْ

ْ".أحتملْالمزيدْعدتُْْما"ْ،"ْقالتْأليسون،"دعْعنكْذلك

ْبكلتيْيديها ْالبيرة ْالدموعْتسيلْعلىْخديهاْ،أحاطتْسيمونْعلبة هيْتنظرْبالْأدنىْوْفيما

كانْْ.لْرئيسوْلْخريطةوْلْأعالمْ،لمْيعدْعلىْشاشتهْماُْيشاَهدالذيْْ،حركةْإلىْالجهاز

ْبأنْاإلنسانْيعيشْفيْعصرْفتنة علىْنحوْْفالجامعاتْاألمريكيةْكانتُْتدّمرْ،شغبوُْيعَتقد

تتقلّبْمثلْعمالقْْ؟(هلْفهمتموها)ْفيْالدنياْاكانتْاألمةْاألكثرْنفوذًْْ(وقفةْللتأثير)ْاإذْ.منتظم

ْ ْالشموليْ(،أعرجْ،أعمىْ،أطرش)عاجز ْالحكم ْقوى ْيشجع ْهذا ْتهديدْوْفإن ْعلى الفوضى

ْ.(بالْأدنىْشعورْبالحياء)الحريةْفيْجميعْالقاراتْ

ْإذنْ ْابتسامةوْفلمينغْفكرَْْ،هكذا ْيكبت ْأليسونْ،هو ْنهضت ْالتلفزيونْوْفيما ْنحو توجهت

ْالثيابْالموضوع ْكومودينة ْاإلطفاءوْعلى ْزر ْشظاياْ.ضغطت ْوجمعت ْانحنت ْالكوبْثم

ْالبنيْالثقيلو ْإلىْجانبْالجهازْورتبتْشعرها نشجتْسيمونْبصوتْْ.وراءْأذنيهاْوضعتها

ْ.خافتْوضغطتْرأسهاْبينْكتفيها

ْ.لْباريأ"ْس؟"ماذاْنفعل

فالرئيسْ''فيْالدهليزْْايبدوْأنهاْلمْتكتشفْأحدًْْا،يسارًْاْوتلفتتْيمينًْوْوقفتْأليسونْفيْالبابْ

صائبْماْْللقيامْبعملْ ْ،الذهولْللتخفيفْمنْارتباكِْْا،لتفتحْمعهْحديثًْْ(فيْخطبتهْاكانْمستمرًْ

ْالجنون ْهذا ْحضنتْسيمونْبينْذراعيهاوْاستدارتْ.ضد ُْيفهمْ.جلستْعلىْالسريرْثم ْ،لم

مسحتْبكّمْكنزتهاْالدموعْعنْْ،لكنْسيمونْهزتْرأسهاْموافقةْ،ماْهمستهْفيْأذنهاْ،لْاطبعًْ

ْوْخديها ْإلى ْالنظارة ْجدوىْ.مكانهاأعادت ْبال ْشيء ْزاويةْْ.كل ْمن ْفلمينغ ْنظرات جالت

عنْفتحةْتهويةْأوْْإثارةْانتباهْأحدْ ْمنْدونْةباحثْ،ألخرىْعلىْطولْحاشيةْالجدارْاألرضية

ماْدامتْ)ْكمستودعْأوْكمخزنْآمنْشيءْمناسبْلْ.عنْلوحْفيْخشبْاألرضيةْقابلْللرفع

منْبضعْأكياسْصغيرةْمملوءةْبأنواعْمختلفةْْ:إلخفاءْرأسمالهْالستثماريْ(أليسونْتقيمْهنا

ْوْالمهيجاتوْالمخدرات ْغرفتهْوالُمهلوساتالمسكنات ْفي ْإبقائها ْفي ْيرغب ْيعد ْلم ْالتي ،

بعدْأنْوجدْالطابقْاألرضيْفيِْكن تْذاتْْ،؛ْأوْلنقلبعدْأنُْسطَيْعليهاْ،المفروشةْفيْالمدينة

لحسنْالحظْلمْيخطرْفيْبالهمْأنْْ(هويتهمبغضْالنظرْعنْ)لكنهمْْ.فُّتشْبدقةوْليلةْقدُْنبش

ْ(.أذكىْمخبأْفيْالدنيايلقواْنظرةْسريعةْعلىْسيفونْالمرحاضْ)هاْهاْ
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ِبوِدْالمرءْأنْيموتْ)وجههاْبخديهْالعاليينْ،ْوجلستْأليسونْمنحنيةْساندةْذقنهاْعلىْقبضتيهاْ

قفزتْْ(الغضبوْسمطاقةْالح)لكنهاْمنْثمْْ،تعلوهْالحيرةْ(علىْحدْتعبيرْباريْ،فيْسبيلهما

ُْسمعتْأصواتْا،ازدادتْعلوًُْْسمعتْردودْ وُْسمعْصوتهاْتناديْ.ركضتْإلىْالدهليزوْواقفة

،ْخطواتْمنْالجوارْتغلبتْعلىْالشعورْبالشللْالذيْدهمهاْخاللْالدقائقْالعشرينْاألخيرةو

يداهاْعلىْخصريهاْعلىْطرفْإحدىْالمجموعاتْوْوقفتْسيمونْا.وجدتْالمخرجْتدريجيًْو

ْ ْتتدافع ْأخذت ْالحريقالتي ْساللم ْدخانْوْعلى ْمن ْغيوم ْوسط ْتناقش ْوهي ْالمصاعد في

التجمعْظهرْْ،تحطيمْبّراكةْالتجنيدْ،:ْاحتاللْمبنىْإدارةْالجامعة،ْماذاْيجبْفعلهْاآلنالسجائر

ْا،ليسونْفيْجوهاْالطبيعيْتمامًْأْكانتْ،بالْسؤالْ،بدْلْاحتمًْْ.الغدْعندْساعةْحرمْالجامعة

لىْحيثْإْ(،سأتصلْاآلن)..ْالتصالْبمدينةْبوفالوْ.ْاثالثًْْا،ثانيًْْ،:ْأوًلْفيماْيضعْباريْلئحةْبـ

مغادرةْْ،..ْمغادرةْكنت.ْالدراسيْالقادمْكأبعدْاحتمالْفيْالفصلْ،الذهابأليسونْوْخّططْهو

ْصدحتْموسيقا.ْأوهايو ْجميلةْ،.. ْموسيقا ْْفكرَْْ،إنها ْتذكر)فلمينغ ْفيْعوضْ(،و ْأحدهم ها

ْوْغرفته متْفوقْرؤوسهم ْومتصاعدْمثلْدخانْ دوَّ ْفوقْخليطْ ْ،فوقْالخططْالتيْرسموها،

منْْبماْقررتهْطغمةْ قناعةْبعدمْجوازْالقبولْوْضحكوْعناقاتوْمتداخلْمنْأصواتْمستثارة

ْْ.وضيعوْكماْفيْمسرحْدمىْرثْ ْا،أصحابْالنياشينْالعابثينْفسادًْ

تأمينْحبوبْْبوسعْأنِخلْ.تمطىوْانقلبْعلىْظهرهْ،فلمينغْقبضتهْمنْحولْركبتيهْأرخىْ

ْ..ْعندماْيضطرْاإلنسانْإلىْالبدءْبكتابةْمالحظات.ْليتهْفعلْذلكْمنذْاألمسْ،للصداعْاآلن

ْشيء ْكل ْتشمل ْوريقات ْالمعلوماتْ،الزبائنْ،على ْهذهْ)ْ،مصادر ْاألمنية ْالخدمات رئيسا

حتىْْاخطرًْْا..ْاألمرْالذيْكانْسابقًْ.ْإلىْجانبهْرقموْاسمْ ْ.المبالغْالماليةْ(كالهماْبعدْالظهر

ْْ،الموت ثقةْوْتتطلبْسمعةْ،صفقاتْعويصةكلْالسجالتْيجبْأنْتبقىْفيْالرأسْفقطْ؛

هذهْ)كْأغلقْفموْإلعبْلعبتهمْ(،حدناواسمكْفيْالماءْ)ْ.تصادقْعليهماْكلْحبةْوكلْغرام

ْ(.مهمتك

ْ.ادةـهْتحتْالوسـوضعْرأسوْانقلبْفلمينغْعلىْبطنهْا،عادْفانطفأْفورًْوْاشتغلْجهازْالتكييفْ

ْالتـاليْكانْجميـع ْالساعةْ(المعهودينْالمشتبهين)ْفيْاليـوم ْعند ْتجمعوا التيْتبرعْبهاْْ،قد

وحملهاْْضّخمهاْمكبرْصوتْكلماتْ أُلقيتْ،ْوهيْمعلقةْفيْأطارْمنْالقرميدْاألصفروْحدهمأ

للدستورْْاقبرًْْ،حفرْبهْحفرةْاوفيْالختامْتناولْأحدهمْمجرافًْْ،معيعبرْكلْمروجْالحرمْالجا

ْصال ْفقد ْاآلنالذي ْمنذ ْوحيته ْتحتْالترابْ، ْمكانه ْمنْْ(.تصفيرْ،تصفيق)صار جلسْكل

ْالصغيروْأليسون ْالساعة ْسور ْبالرتفاعْوراء ْالذيْيأخذ ْ.باريْبينْالجموعْعلىْالمنحدر

ْ،بدْمنْوضعْسطرْلْ،سمعهاْفلمينغْتقولْإنهْلبدْمنْتحديدْنقطةْلىْالجتماعإعندماْانطلقواْ

ْدونْانْتشرحْما ْمؤكدة ْرأسها ْبدقةْوتهز ْسطر.ْتقصده ..ْ ْلْتعرفْع،نقطة، ْفنتازيا والم

© 2016 Litrix.de 8



هوْيضغطْالوسادةْعلىْرأسهْبكلتيْ،ْوسألْنفسهْ،كيفْ.دراكْماْلْيمكنْتغييرهإْ،الغوايات

ْ،مفكوكْسلكْ ْ؟فوقْذلكْهبوطْالمنحدرْلتصليحْالميكروفونوْْ...ْاهلْأناْهناْمعهمْحقًْْ،يديه

لقدْْا.عندماْنفدْالهواءْدفعْالوسادةْجانبًْْ.هذاْرائعْ،هناكْمفكْبراغْصغيرْمعْسكينْالجيب

ْ ْالدروب ْالخطأ)تقاطعت ْاللحظة ْوفي ْالخطأ، ْالمكان ْوفي ْثوان، ْبضع ْالحظ أمتارْْ،كأنما

ْأوْتتشظىْإلىْوْببعضهاتتصادمْْ،مثلْجزيئاتْفيْجهازْتسريعْ(،قليلة تغيرْاتجاهْطيرانها

ْالجزيئاتْاألصغر ْمن ْذاكرتهْ.مكوناتْالمادةْ،دزينة ْفي ْاإلنسان ْيحفظه هْـلنفسْليفسـرْما

مهماْصغرْللشكْأوْالكوابيس.ْماذاْْاكيْلْيتركْمنفذًْْ(،السرعةْ=ْطاقةXْالكتلةْ)ْ،ماْاأحداثًْ

ْ،الدوريةْلمْتظهرْمساءْيومْالجمعةْذاكْأنْسيارات..ْ.ْ..ْزفرْبصوتْعالْ .ْلوْ،كانُْيحتمل

ْكلْشيء ْبمزاجْاحتفاليْرغم ْالسلة ْكرة ْمباراة ْالناسْإلىْالشارعْبعد ْاندفع خطبةْ)ْعندما

ْالصفيحْ(،الرئيس ْعلى ْفتكسرت ْاألولى ْالزجاجة ْالزجاجاتْ،قُذفت ْمن ،ْالكؤوسْ،مزيد

حاتْصيوْثمْتحولتْإلىْهتافاتْ،ضدْالرئيسْ،اللعناتْضدْالدولةوْئمْوالسبابنطلقتْالشتااو

ْتقاطعْشارعينْفيْقلبْ.ْمينشركاتْالتأوْالبنوكوْهيستيريةْلضربْتجارْالحروب ْعند ..

ْ،وُكسرتْواجهاتْالمحالتْالزجاجيةْ،موادْالبناءوْوقودهاْالقمامةْ،المدينةْكانتْتتأججْنار

ْيرْأوراقتتطاْفيْمكتبْلوساطةْالقروضْتتراقصْمخروطاتْضوئيةْومنْواجهتهْالمهشمة

ثمةْشابْواقفْعلىْبابْسيارةْمقلوبةْعلىْجنبهاْيهدرْفيْْ.مصنفاتْوبطاقاُتْمحفوظاتو

بأصواتْتكسرْالزجاجْوصليلْْامحاطًْْا،هوْيرفعْذراعيهْعاليًْوْالضجيجْبكلماتْغيرْمفهومة

ْانفجرتْخراطيشْالغازْ.ْهيْتقتربوْإشاراتْاإلنذارْتولولْبموجاتْطويلةْ،المعدن ْثم ..

ثمةْأجسامْظلّيةْتتحركْْ،وانهمرتْعلىْالفوضىْالعارمةْزخاتْمنْالطلقاتْ،للدموعالمسيلْ

ْهراواتب ْرافعة ْكبيرة ْشرطةْسرعة ْسيارة ْمثبتْعلى ْكشافْضوئي ْأنهاْْ،فضحها فتبين

ْالجموعْ ْليسْبوسعْأحدْأنْيحيطْبالمشهدْكله)تهاجم ْحاولْ،فّكرْ،هنا الشعورْبماْ(،ْومهما

فيْبيتهْفيْالطابقْ..ْ.ْيمكنْمقاومتهْإلْبوجودْمناديلْمبلولةلْْ،يحرقْفيْاألنفْوالعينين

ماركةْْنيرتشفْماْتبقىْمنْزجاجةْجِْوْيستلقيْعلىْالسريرْ،ُينزلْالستائرْالمعدنيةْ،األرضي

ْجدًْ)3ْسيجرامز ْالفعلْا(.غالية ْذلكْ،الفعلْورد ْبعد ْأنْلْعودة ْلألسفْ.إلىْحد أمسكْْ،يا

القراراتْوْمنْاألحداثْالعَرضيةْ،الواقعْهوْسلسلةْمنْاألخطاءْ،هدلّكوْ،مّطهوْفلمينغْبقضيبه

ْلْاعتراضْعليهاْةأنهاْمقنعِْْ،لغالبيةْالبشرْوهذاْكانْغيرْمفهومْ،التيْتثبتْفيماْبعدْ،العفوية

ْ، Cثمْتأتيْْ...ْتركْقضيبهْوزحفْعلىْأربعْإلىْالهاتف.BْوAْأنهاْالصلةْالمالئمةْبينْ..ْ.

D،ْE،ْْالمؤرخون ْوّثقها ْحقائق ْالسريرْ.هذه ْحافة ْعلى ْفدْ،جلس ْقدمه ْبأصابع زجاجةْع

 ,Life and deathْ.تدحرجتْبشكلْنصفْدائريْعلىْالسجادةوْالقطـبْالجنـوبيْفسقطت

pride and gloryْ(الفخرْوالمجـدْ،الموتوْالحياة)ْْالظهرْأعلن ْبعد ْالمدينةْمحافظ. /عمدة

3 Seagrams 
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ْالطوارىء ْالحرسْوْحالة ْفيْذالوطنيْالأنذر ْالغارقة ْالمدينة ْنحو ْالتحركْمنْثكناته يْبدأ

عبرْ)ْاأنْيخبرْالسكانْعمومًْْ(،وهذاْماْينساهْاإلنسانْفيْحمأةْالنشاط)تأمالتهاْ؛ْلكنهْنسيْ

ْالشوارع ْفي ْالصوت ْمخابراتْ،مكبرات ْثالث ْأو ْوومخابرتين ْالناسْْ،إل(. ْكان هل

ْْْ؟سيضرمونْالنار
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