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تسر ْ
اولْريشْﭘل َ
"الحياةْاألفضل" ْ
ْْ
ْْ 1
انتفضْمعتدلْ.العتمةْتحيطْبهْ،لْصوتْسوىْتنفسهْ.هذهْالفرقعةْعندماْانهارْسقفْالبرّاكةْ،
ًْ
دخانْحارقْ،برقْ،أحمرْوأزرقْ،فوقْرؤوسْالحشدْالزاعقً ْ.
لهثْاْحرّ رْسيلفِسترْليْفلِمينݞْ
ك ْرقبتهْ.منذْأيامْ ،منذْوصولهْإلىْساوْﭘاولوْيجريْاألمرْبهذهْ
نفسهْمن ْالغطاءْالمنفتل ْوح ّْ
الصورةْ ،باألمس ْ(كان ْهذا ْباألمس ْحت ًْماْ ،أليس ْكذلك؟) ْالصدامات ْمع ْالشرطة ْفي ْشارعْ
ضا ْنحو ْمركز ْالمدينةْ ،حجارة ْتتطاير ْعلى ْواجهاتْ
نورث ْووترْ ،ثم ْتوجه ْالجميع ْرك ًْ
المحالتْ ،حاوياتْالزبالةْتشتعلْ ،وطوالْالوقتْهتافاتْجماعية ْوصرخات ْStop this ْ...
ْ،warأوقفواْهذهْالحربْ .
ساْمفتاحْنورْاألباجورةْالموضوعةْعلىْالمنضدةْإلىْجانبْالسريرْ.ضوءْ
مدْفلمينغْيدهْمتلم ًْ
حريريْأصفرْسقطْعلىْالمجلةْالتيْكانْيقرأهاْقبلْالنومْ(نيوزويكْ .)1فيْعمقْالغرفة ْبينْ
الكنبة ْوالمقعدين ْانسكب ْنصف ْزجاجة ْبيرةْ ،ماركة ْالقطب ْالجنوبي ْ(أنتاركتيكاْ .)2الستائرْ
الطويلةْحتىْاألرضْكانتْتحجبْوراءهاْنوافذْغيرْقابلةْللفتحْ،هناْفيْالطابقْالثامنْعشر؛ْ
جبهة ْنوافذ ْمانعة ْللصوت ْتطل ْعلى ْجبهات ْنوافذْأخرىْ ،على ْناطحات ْسحاب ْيكاد ْالمرءْ
يمسكْبهاْلشدةْقربهاْ ،وعلىْالمروحياتْالتيْتسبحْعبرْالسديمْ(المتشكلْمنْجزيئاتْأوساخْ
ليال.
فيْالهواء)ْنهارًْاْو ً ْ
ْالبيرةْ ،نعمْ ،كانت ْما ْتزال ْقابلة ْللشرب ْحينما ْألقى ْنظرة ْعلى ْساعة ْيدهْ .كان ْالوقت ْبعدْ
الثالثة ْبقليلْعندماْهدرْصوتْالمكيّفْ ،وسرعانْما ْامتألتْكل ْزواياْغرفة ْالفندقْبحفيفْ
خفيفْ .ش َلح ْفلمينغ ْبيد ْواحدة ْالغطاء ْالصوفي ْمن ْكسائه ْالقطني ْالرقيق ْوفردَْه ْعلى ْساقيهْ
العاريتينْ ،وغرقْثانية ْفي ْالوسادة ْوزجاجةْالبيرةْالنحيلة ْعلى ْشعر ْصدره ْالذي ْيميل ْإلىْ
فكر ْ(وابتسمْساخرًْا)ْ ،ساعةْ
الشيبْقليالْ ،فيماْذراعهْاألخرىْتحتْرأسهْ .إنهاْساعةْالذئبَْ ْ ،
ًْ
أحالم ْكغزوات ْمشربة ْبإحساسْ ْبالذعر ْالغريب ْعنهْ .ولكأنه ْحينذاك ْكانْ
الصياد ْالوحيدْ ْ ،
ضا ْح ًقْا ْلخطر ْضربة ْهراوة ْأو ْطعنة ْحربة ْبندقيةْ ،بعد ْأن ْاستدعى ْ(المحافظ/العمدةْ
معرّ ًْ
Newsweek
Antarctica
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والهامسون ْفي ْأذنيه) ْالحرس ْالوطني ْلتطبيق ْمنع ْتجول ْليلي ْْ ...سيارات ْجيب ْمملوءةْ
بالجنودْالمدججينْبالسالحْ،ومكبراتْصوتْصادحةْ ،كانْهذا ْْ...ل ْبدْأنهْكانْيومْالسبتْ،
فيْنهايةْاألسبوعْقبلْالمذبحةْ .
ْعلى ْلصقة ْالزجاجةْ ،ضمن ْمساحة ْحمراء ْبيضوية ْالشكلْ ،وقف ْطائرا ْبطريق ْمتقابلينْ
ومحاطينْبسنابلْتزيينيةْمعْحروفْكتابةْ.Cerveja Pilsen, Desde 1885ْ:لمْيلفتْاألمرْ
لْ
لكنهْبداْمعقول ْبطريقةْماْعندماْارتبطْببيرةْ ْاسمهاْالقطبْالجنوبيْأنْتحم َْ
ًْ
نظرهْسابًْقا ْقط ْ
رسمْالبطريقْمنذْْ .1885إنهاْسنةْالمهديْ ،قفزتْالمعلومةْإلىْوعيه ْ(كما ْاستجابةْألمر)ْ،
فيْيناير/كانونْالثانيْكانْالمتمردونْعلىْمشارفْالخرطومْ .احتلواْالخرطوم ْوأكدواْنهايةْ
غوردونْباشاْالبشعةْ.يمكنْقراءةْذلكْفيْالكتبْالمدرسيةْوفيْتواريخْالسلطاتْ.ثمةْفتىْفيْ
زيْالمدرسةْالداخليةْيبذلْقصارىْجه ِد ْذاكرتهْأمامْتالميذْالصفْالمستمعينْبملل ْْ...كانت
حياته مجد إنكلترا ،وكان موته مفخرتها His life was England`s glory , his death
ْ ،was England`s Prideولمْيستطعْفلمينغ ْأنْيتذكرْأكثرْمنْالبيتينْاألخيرينْمنْقصيدةْ
كيبلينغ ْ(رغمْأنهْقدْبذلْجهدهْحًْقا)ْ ،استحضار ْغنيْبالكلماتْالبليغةْالتيْلمْتستطعْاستعادةْ
روحْْواحدةْإلىْالحياةْ.شربْوأغمضْعينيهْ .
ْفيْتلكْالليلةْلمْتكنْالفرقعةْعاليةْالصوتْكماْفيْمنامهْاآلنْ،حت ًْماْلْ،بلْمثلْخبطةْعميقةْ
امتصها ْفورًْا ْأزيز ْالنار ْالعاصف ْوعويل ْصافرات ْاإلنذارْ ،إضافة ْإلى ْتصفيق ْالجموعْ
بحماسة ْعندما ْسقط ْالسقف ْعلى ْاألرض ْوسط ْشالل ْمن ْالشررْ .لربما ْسكب ْأحدهم ْبعضْ
البنزين ْأو ْاإلسبرتو ْمن ْخالل ْالنوافذ ْالمكسرةْ ،فخشب ْالبراكة ْالمتآكل ْمن ْالعوامل ْالجويةْ
اشتعلْبسرعةْثوانْوهبتْالنارْفيهْ ،مولدةْحرارةْمستعرةْتصفعْالوجوهْ ،فكانْالموجودونْ
يلتفتونْعنهاْجانًْباْويرفعونْأيديهمْحمايةْلعيونهم ْْ...هلْأنتْالذيْ ،سألْنفسهْ(ليسْوحدكْ
ضاْ،باستنكارهاْ
بلْمعْبعضْاآلخرين)ْ،شقْخراطيمْاإلطفاءْ،وهلْشاركتْأليسونْالجميلةْأي ًْ
المقدسْللحربْوألفاعيلْالحكومةْالمشتراةْ،حسبماْكانواْيقولونْدائ ًْما؟ْكلْتلكْالوجوهْالشابةْ
فيْانعكاسْألسنةْالنيران ْوأنوارْاإلشاراتْالدوارةْلسياراتْالشرطة ْواإلطفاءْ ،كانتْتطلقْ
الهتافاتْفيْوجهْالدخانْ ،وهيْتسعلْوتضحكْ ،مئات ْ(وربماْأكثر) ْمنْالذينْاحتشدواْحولْ
مكتبْالتجنيد ْالقديم ْوعلىْالهضبةْوراءهْْ...تحتْاألشجارْعلىْقمةْالهضبة ْْ...ومنْهناكْ
يكادْيعتقدْاإلنسانْأنْماْيحدثْاحتفال ْبعيد ْماْ ،أوْإحدىْالحفالتْالصاخبةْفيْختامْفصلْ
ْقليالْ ،بحيث ْأن ْاإلدارة ْْ ...وكأن ْالمبنى ْالرئيسي ْستأكلهْ
دراسيْ ،وقد ْأُفلت ْزمام ْاألمور ً ْ
النيرانْ ،قدْوجهتْطلبْالنجدةْإلىْأعلىْمستوىْ ،حيثْكانواْهناكْ(وهذاْواضح) ْينتظرونْ
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مجردْسببْ ،لتحريكْقواتْالشرطةْلتلقنهم ْ(هؤلءْالحمقىْالمفيدين) ْدر ًسْاْ ،لنْينسوهْسري ًْعاْ،
طب ًْعاْ،فكرْفلمينغْ،وماذاْغيرْذلكْ،أفرغْالزجاجةْفيْفمهْوأوقفهاْبجانبْالسريرْ .
ْلمْيكنْهناكْتفسيرْ ،وماْكانْألي ْتفسيرْأنْيكونْمقن ًْعاْ .هناكْعفاريتْسيئةْالمزاجْإذنْ،
جثمتْعلىْصدرهْبعدْأنْنام ْوخطفتْأنفاسهْ ،رغمْأنهاْلْتملكْأيْسببْلذلكْ ،فيْأيْحالْ
منْاألحوالْ .ربماْبتأثيرْخطأ ْيُحتملْأنهْقدْارتكبهْ ،قبلْثالثينْأوْأربعين ْسـنةْشيء ْلْيُقبلْ
له ْعذر ْول ْاعتذارْ ،شيء ْيُعوَّ ض ْعنه ْبهذه ْالطريقةْ ،بالكوابيسْ .لم ْيسبق ْأن ْأحس ْفلمينغْ
بالخوفْ(علىْحدْعلمه)ْ،فيْحالتْعصيبةْ ُتفقِدْاإلنسانْصوابهْ،كيْلْنقولْذعرًْا—كدائ ًْماْ
عندماْتتجهْأضغاثْاألحالمْإلىْاألرضْمسـببةْاصطدا ًْماْبالغْاإليالمْ .
ْنظرْإلىْعمقْالغرفةْ.ثمةْظاللْمرتسمةْبأشكالْغيرْواضحةْعلىْالستائرْ،مساحاتْسوداءْ
واسعةْتضيعْحدودهاْفيْالثناياْ ،وهناكْالمقعدانْالمريحان ْوالكنبة ْوكرسيْدوّ ارْبمسندْظهرْ
عالْ.كانْفلمينغْقدْدفعْطاولةْالمكتبْحتىْواجهةْالنوافذْ،كيْلْيكونْالجدارْبلونهْاألمغريْ
في ْوجهه ْطوال ْالوقت ْأثناء ْالعملْ ،شاشة ْالالبتوبْ ،جدارْ ،شاشةْ ،جدارْ ،كما ْفي ْمكاتبْ
تصحيحْالطباعةْ.الغرفتانْالمحجوزتانْمسبًْقا ْفيْالطابقْاإلداريْكانتاْمشغولتين ْْ ...وكأنهمْ
ل ْيعرفون ْما ْيفعلونْ ،وكأنهم ْلم ْيرسلوا ْله ْتأكي ًْدا ْلحجزهْ ،هؤلء ْالـْ ...ل ْتشتمْ ،نبّه ْنفسهْ
لىْاألعلىْقليالْ ،أولئكْالمساكينْعلىْحواسيبْالخدماتْالمهترئةْ ،إسألْغ ًدْاْ
ًْ
وسحبْالغطاءْإ
ثانيةْ .
غا)ْ،تراجعْحفيفْالمكيّفْتدريجًْياْ،إلىْأنْلمْ
مثلْسهمْيصيبْطبالْفار ًْ
ًْ
ْصدرْصوتْخفيفْ(
يعدْهناكْسوىْالسكونْ ،شعورْلزجْعلىْالجلدْوعلىْالتنفسْونبضْالقلبْ .عمل ًيْا ْلْيجوزْ
استبعادْاألمرْكلًْياْ ،خطأ ْْ...ولكنْأيْخطأ؟ْوألْيجبْدائ ًْما ْأنْيوجدْشخصْلتسريعْاألمورْ،
شخصْيستجمعْأطرافْشجاعتهْليتخذْفيْاللحظةْالمناسبةْقرارًْاْ،لْتتبدىْنتائجهْإلْْ...وإلْ
تاريخاْلْيُنسىْمنْقِبلْالجميعْواألجيالْالقادمة؟ْ ْ
ًْ
كيفْيمكنْألمرْماْأنْيصيرْتاريخًْياْ،
ْوإضافة ْإلى ْذلكْ ،شعر ْفلمينغ ْفجأة ْبإنهاكهْ ،كان ْمتعًْبا ْومعصورًْاْ ،أيام ْطويلة ْفي ْفوضىْ
المدينة ْوليالْ ْممزقة ْْ...إنهاْليستْمشكلتكْ،وحت ًمْا ْليسْذنبكْ ،أنهمْأطلقواْالنار ْعلىْالناسْ
تذكرْ ،أن ْهذا ْمدوّ ن ْفي ْكتبهمَ ْ ،من ْيبذر ْالريح ْيحصدْ
متعمدين ْذلكْ ،ولكن ْحتى ْلو ْكانْ ْ ،
العاصفةْ،تهورْفظيعْلْي ّْدخرْلحظةْللتفكيرْبالعواقبْالمحتملةْ.ومعْأقنعةْالغازْوالبنادقْالتيْ
كانوا ْيحملونها ْعندما ْتوجهوا ْنحو ْحرم ْالجامعةْ ،كان ْبوسع ْاإلنسان ْأن ْيدركْ ،فيختبىءْ،
فالمزاحْقدْانتهىْ.فروعْمصارفْمخربةْوواجهاتْمحالتْمهشمةْ،عراقيلْوحواجزْطرقيةْ،
سياراتْمعطوبةْ،وكأنْهناكْح ًقْا ْطبيع ًيْا ْلإلخاللْبالنظامْالعامْ ،حًْقا ْفيْالتمردْبأيْثمنْ ،ألنْ
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(ف ّْكرْ) ْالدستورْقدْ ُخرقْ ،بلْأسوأْمنْذلكْ ،ان ُت ِهك ْوقُتِلْمِنْقِبلْأعلىْسلطةْ ،حسبماْجاءْفيْ
الخطبةْالتيْألقاهاْأحدْطلبةْالتاريخْعلىْالطالبْالمحتشدينْ،قبلْأنْيطمرْالنصْ(وهوْنسخةْ
فكرْ ْفلمينغْ ،ل ْتجوزْ
ثمينةْمن ْمكتبةْالجامعة) ْتحتْمربعْمنْعشبْالمرجْ .إنهاْاستباحاتَ ْ ،
إلْفيْمرحلةْالشبابْ ،عندماْل ْيتراجعْاإلنسانْعنْأيْمخاطرة ْولْيتهيبْمنْشيءْما ْدامْ
يلبي ْالحاجة ْإلى ْالعدالة ْْ ...أخْ ،أليسونْ ،يا ْله ْمن ْجنونْ ،وأخطاء ْمرعبةْ ،لم ْيعد ْباإلمكانْ
تقويمهاْ .
ْمال ْعلى ْجنبه ْوسحب ْساقيهْ ،وضع ْي ًْدا ْبين ْركبتيه ْواألخرى ْتحت ْرأسهْ .شعرها ْالقاتمْ
الطويلْ ،وعلى ْهذه ْالدرجة ْمن ْالكثافة ْوالثقل ْْ ...مثل ْهذا ْالمتالء ْمن ْالشعر ْالزاهي ْيدفعْ
المرءْإلىْكبحْنفسهْعنْتلمسهْعندْاللقاءْ .فيْشارعْنورثْووترْوربماْفيْسفاري ْْ...أوْ
ذاتْعصرْ ْفيْكافيتيرياْالجامعةْ ،حيثْكانتْتأكلْمعْصديقهاْباريْ ،الذيْاشترىْمنهْبضعْ
مراتْمخدراتْخفيفةْ .
بُْْيخْففهْ ".
الشتراكْفيْالكر ِْ
ْ"هالْ،فلِمينغْ،انضمْإليناْ"،وأشارْباريْإلىْصينيته"ْ،
َ
ْضحكتْأليسونْومدتْيدهاْعبرْالطاولةْوصافحتهْ .
ْ"أناْأليسونْ،هلْأنتْسيلفستر؟" ْ
ْ"سيلفسترْليْ"،قالْفلمينغ"ْ،أبوايْغريباْاألطوارْ ".
ْ"أليسونْ ِبثْ،ماْرأيكْبهذا؟" ْ
ْ"رائعْ ".
أليسونْبثْكراوزْ"،قالْباريْملتفًْتا ْبرأسه ْنحوهاْ ،بنظرةْتجلىْفيهاْاعتزازهْمشوًْبا ْبعدمْ
ِْ
"
تصديقْخجولْأنْبإمكانْمثلهْأنْيكسبْمثلهاْ.وكونهْلنْيتمكنْأب ًْداْمنْامتالكْأليسونْلنفسهْ
وحدهْ،عمّقتْهذهْالمعرفةْمنْحبهْلهاْ،بلْ(وعلىْنحوْفريد)ْلمْتسمحْبظهورْحتىْبوادرْشكْ
فيْمشاعرهاْنحوه ْوميلهاْإليهْ .إنهماْينتميانْوأحدهماْلآلخرْ ،ماْدامتْالعالقةْمستمرةْ ،ربماْ
لألبدْ ،وبنوع ْمن ْالتفاهم ْالسريْ ،من ْاإليقاع ْالداخلي ْالمتوازنْ ،يُمكن ْأليسون ْمن ْأن ْتنهيْ
الجملة ْالتي ْبدأها ْباري ْللتوْ .نوع ْمن ْالتفكير ْالسحري ْالذي ْل ْيملك ْفلمينغ ْأي ْأثر ْمنهْ،
وعندما ْحدثه ْباري ْعنه ْوسأله"ْ :أتظن ْأن ْمثل ْهذا ْاألمر ْموجود؟" ْهز ْرأسه ْموافًْقا ْوهوْ
سا ْمنْسيجارةْالحشيشْ ،وهمهمْمنْثمْبشيءْمثلْ"بالتأكيدْ"،فماْأبعدهْعنْخدشْ
يسحبْنف ًْ
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بنية ْفنتازيا ْأحد ْزبائنه؛ ْعل ًْما ْبأنه ْلم ْيكن ْزبوًْنا ْجي ًدْا ْتما ًمْاْ ،فهو ْل ْيشتري ْبضاعته ْمنهْ
بانتظامْ ْ.
كانواْيلتقونْبينْالحين ْواآلخرْ ،يتبادلونْالقيلْوالقالْ ،يتشاركونْفيْتدخينْالحشيشْ،وتنتقلْ
النقود ْمن ْجيب ْإلى ْآخرْ .وفي ْمارس/آذار ْ(أكان ْآذار؟) ْترك ْأليسون ْتقنعه ْبالشتراك ْفيْ
مظاهرة ْاحتجاج ْنظمتها ْبنفسهاْ .سارواْ ،ترافقهم ْإشارات ْتهديد ْوشتائم ْمن ْالمشاة ْالعابرينْ،
سارواْعبرْالمدينةْوراءْلفتةْبعرضْالشارعْمكتوبْعليهاْBRING ALL THE TROOPS ْ:
(ْ HOME NOWأعيدوا ْجميع ْالقوات ْإلى ْالوطن ْاآلن)ْ ،أليسون ْفي ْالصف ْاألول ْتصفقْ
بإيقاعْمعينْوهيْتهتفْ(ْ ، no more war no more napalm no more Nixon:لْ
حربْبعدْاآلنْ ،لْنابالمْبعد ْاآلنْ ،لْنيكسونْبعد ْاآلن)ْ .حرب ْغبية ْضدْالعدوْالخطأ ْْ...
وكأن ْهذا ْلم ْيكن ْمدر ًْكا ْحينهاْ ،ل ْشيء ْسوى ْالمصادفات ْالتي ّ
ْكثفت ْنفسها ْفي ْضرورةْ
واحدةْ .مرض ْدون ْفرصة ْللشفاء ْ(حدق ْفلمينغ ْفي ْلصقة ْزجاجة ْالقطب ْالجنوبي ْالفارغةْ
على ْاألرض ْالمفروشة ْبالسجادْ ،تأسست ْْ ،)1885ولكن ْبأدوية ْيظنها ْاإلنسان ْقادرة ْعلىْ
إطالةْالحياةْ.أنتْلْ.ثمةْمهامْلْبدْمنْتنفيذهاْبعدْ .
ْلف ْذراعيه ْحول ْساقيه ْالمسحوبتين ْلألعلى ْوأمال ْرأسه ْإلى ْاألمامْ ،إلى ْأن ْكاد ْشعرهْ
المحلوقْقصيرًْا ْيالمسْركبتيهْ .درجاتْتطورْسابقةْلْيمكنْتكرارهاْ .نقلةْوراءْنقلةْنحوْ
خطة ْموضوعة ْبتدبرْ ،ل ْبد ْمن ْإفسادها ْْ ...من ْمنع ْتطبيقهاْ ،وإن ْاستطعتم ْكيدوا ْليْ
وأفشلونيْ .ولكن ْما ْمن ْأحد ْقادر ْعلى ْذلكْ ،ليس ْمنكمْ .ورغم ْذلك ْكانت ْهناك ْهذه ْْ...
األحالمْ ،سلسلةْغيرْمنتظمةْمنْصورْمربكةْ ،منْأصواتْتجعلهْكلْليلةْينتفضْمنْنومهْ
سا ْآخرينْ
عاْ .ولكأنما ْكان ْعليه ْفيما ْمضى ْأن ْيخشى ْالشرطةْ ،الحرس ْالوطنيْ ،أنا ًْ
فز ًْ
واألحداث ْالمتقلبةْ .إنه ْتمرد ْأو ْعصيان ْما ْانطلق ْعقب ْالخطبة ْالتلفزيونيةْ .في ْذروة ْوقتْ
البثْ،وبعدهاْكانُْْيفترضْبث ْمباراةْفاصلة ْْ...نعمْ ،بكرةْالسلةْ ،مجموعاتْالمشجعينْكانتْ
فيْكلْالمقاهيْوالحاناتْمتحلقةْحولْأجهزةْالتلفزيونْ ،كانْهناكْازدحامْوتدافعْ ،وكؤوسْ
البيرة ْ ُتمرّر ْمن ْفوق ْالرؤوسْ ،وعُقدت ْمراهناتً ْ ،إذْا ْْ ...لْ ،المباراة ْكانت ْيوم ْالجمعةْ،
والمحتالْأعلنْغزوْكمبودياْليلةْالبارحةْ،وبقيْكلْشيءْهادًْئاْْ...ولكنْبعدْليلةْواحدةْعندماْ
تحركت ْالجموع ْمن ْمنطقة ْالنطالق ْفي ْشارع ْنورث ْووتر ْإلى ْمركز ْالمدينة ْمدمْرًْة ْفيْ
طريقهاْما ْحولها ْْ...السبتْاحترقتْالبرّْاكةْ ،وصلتْقواتْالشرطةْ ،األحدْمُنعْالتجولْ .ثمْ
اإلثنينْْ ...
فكرْ ْفلمينغْ ،فيْخلفيةْالقاعةْهناكْعلمانْمرتخيانْ ،طاولةْمكتبْعلىْ
ْدعنيْأرتبْاألمورَ ْ ،
اليمين ْومقعدْ ،على ْاليسار ْخريطة ْللهند ْالصينية ْوعليها ْخطوط ْوسهامْ ،إلى ْجانبها ْالرئيسْ
5
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ْقليال ْويكرر ْالحركةْ ،لكي ْيشرح ْللجمهورْ
حامال ْأورا ًقْا ْبيديه ْوهو ْيميل ْبجسمه ْإلى ْاألمام ً ْ
ًْ
الوضع ْالعسكري ْبذراعه ْالممدودة ْوسبابته ْالمشرعةْ .مناطق ْانسحاب ْالفيتكونغ ْوممراتْ
تسللهمْ،والهجومْ .
ْمهتزا ْغيرْ
ًْ
ْكل ْبضع ْثوانْ ْتنقلب ْالصورة ْالوامضة ْنحو ْاألسفلْ ،ثمة ْ َمن ْثبّت ْسل ًْكا ْ(يبدو
ثابت)ْبشريطْلصقْأعلىْالجهازْالقديمْوربماُْْيجددْالشريطْالالصقْأسبوعًْياْمنذْعدةْفصولْ
دراسيةْ .العلمانْ ،طاولة ْالمكتبْ ،رأس ْوجسم ْالرجلْ ،الرجل ْاألقوى ْسلطة ْفي ْالعالم ْ( َمنْ
ْظالل ْإلكترونية ْمضيئةْ ،كأشباح ْشفافةْ ،كما ْفي ْجلسات ْتحضيرْ
ًْ
يشك ْبذلك؟) ْكانت ْتلقي
األرواحْ ،هالت ْأثيرية ْلما ْهو ْماديْ .دوّ ى ْعبر ْغرفة ْبيت ْالطلبة ْصوت ْعميقْ ،كل ْكلمةْ
فكرْْفلمينغْ،الذيْجاءْبصحبةْباريْ.أليسونْكانتْتجلسْعلىْ
كانتْبمثابةْلكمةْعلىْالمعدةَ ْ،
سريرها ْإلى ْجانب ْصديقة ْلها ْاسمها ْسيمونْ ،وفي ْحجرها ْكوب ْفخاريْ ،سترميه ْفيما ْبعدْ
(كانتْهـذهْمبالغة)ْباتجاهْشاشةْالتلفزيونْ .
"كذاب" ْصاحت ْأليسون ْ"يا ْلك ْمن ْكذابْ "،ولكأن ْالمرء ْكان ْيتوقع ْأن ْيسمع ْالحقيقة ْهذاْ
المساء ْتحدي ًْداْ .وفلمينغ ْالذي ْكان ْمتكًْئا ْعلى ْإطار ْالبابْ ،استل ْمن ْجيب ْداخلي ْفي ْسترتهْ
ت ْصوت ْممكنْ .لم ْنقم ْبهذه ْالعمليةْ ،صدحْ
الجلدية ْالقصيرة ْوالبالية ْعلبة ْبيرة ْوفتحها ْبأخف ِْ
الصوت ْفي ْالغرفة ْالصغيرة ْالقليلة ْالمفروشاتْ ،بنِي ِة ْتوسيع ْالحرب ْنحو ْكمبودياْ ،وإنماْ
إلنهائهاْ(تحطمْالكوبْعلىْالجدار)ْوللتوصلْإلىْسالمْعادلْ ْ.
"كذابْأشر"ْقالْباري"ْ،منْيصدقْهذاْالكالم؟" ْ
أخذتْصديقةْأليسونْتهزْرأسهاْباستمرارْ ،ثمْضحكتْ(عندماْجاءْاإلعالنْعنْالرغبةْفيْ
العودة ْسري ًْعا ْإلى ْطاولة ْالمفاوضات)ْ ،ورفعت ْنظارتها ْومسحت ْعينيهاْ .كاد ْفلمينغ ْيشعرْ
باألسى ْألجل ْالرئيسْ ،بوقفته ْتلكْ ،بألوانه ْالرمادية ْالمائعةْ ،كشبح ْنفسهْ ،وهو ْيهز ْرأسهْ
ويتلوىْباستمرارْعندماْتنقلبْالصورةْ،ولكنْفيْنهايةْالمطافْ ،إذاْعاي ّناْاألمرْبتجردْ ،لمْ
سا ْعلىْصدغه؟)—
يجبرهْأحدْعلىْإلقاءْالكلمةْأوْعلىْإعطاءْاألوامرْ(هلْضغطْأحدْمسد ًْ
ليس ْهناك ْما ْهو ْأكثر ْإحراجًْا ْمن ْاللجوء ْإلى ْاللف ْوالدوران ْوالتصريحات ْالملتوية ْالتيْ
يقدمهاْالمرءْلحًْقاْ،ألنْالدورْأكبرْمنْالالعبْبكثيرْ .
تقدمْفلمينغْخطوةْليعرضْالبيرةْعلىْأليسونْ،فشربتْوناولتْالعلبةْلسيمونْ.كماْفيْعرضْْ
نتيجةْلرميْالكوب؟ْماْولّدْاهتزازاتْعبرْالجدارْ
ًْ
بالحركةْالبطيئةْمالْلقطْالتلفزيونْجانًْباْ(أ
واألرض؟)ْ ،وفجأة ْلم ْيعد ْعلى ْالشاشة ْسوى ْنقاط ْبيضاء ْوسوداء ْتغلي؛ ْفيما ْبقي ْصوتْ
اإلرسالْيبثْاإلجراءاتْالتيْلبدْمن ْاتخاذهاْإليقافْالعدوانْ .سادْفي ْالقاعةْصمتْ ،أخذْ
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يتكثفْمنْثانيةْألخرىْ ،وبداْعميًْقا ْكأنهْقادمْمنْمسافاتْبعيدةْ ،منْألفيْسنةْضوئيةْحتىْ
أوهايوْ .حاولْتجليسْسلكْالالقطْ(قطعةْمنْعالّقةْثيابْسلكية)ْ ،فعادتْالصورةْللحظاتْثمْ
تشظتْمجد ًْداْ .
عدتْأحتملْالمزيدْ ".
"دعْعنكْذلكْ"،قالتْأليسون"ْ،ماْ ُْ
أحاطتْسيمونْعلبةْالبيرةْبكلتيْيديهاْ ،فيماْالدموعْتسيلْعلىْخديها ْوهيْتنظرْبال ْأدنىْ
حركةْإلىْالجهازْ ،الذيْلمْيعدْعلىْشاشتهْماْيُشا َهدْ ،لْأعالم ْولْخريطة ْولْرئيسْ .كانْ
يُع َتقدْبأنْاإلنسانْيعيشْفيْعصرْفتنة ْوشغبْ ،فالجامعاتْاألمريكيةْكانتْ ُتدمّر ْعلىْنحوْ
كانتْاألمةْاألكثرْنفوذاْفيْالدنياْ(هلْفهمتموها؟)ْتتقلّبْمثلْعمالقْ
ًْ
منتظمْ.إذاْ(وقفةْللتأثير)ْ
عاجز ْ(أطرشْ ،أعمىْ ،أعرج)ْ ،فإن ْهذا ْيشجع ْقوى ْالحكم ْالشمولي ْوالفوضى ْعلى ْتهديدْ
الحريةْفيْجميعْالقاراتْ(بالْأدنىْشعورْبالحياء)ْ .
فكرْ ْفلمينغ ْوهو ْيكبت ْابتسامةْ ،فيما ْنهضت ْأليسون ْوتوجهت ْنحو ْالتلفزيونْ
ْهكذا ْإذنَ ْ ،
الموضوع ْعلى ْكومودينة ْالثياب ْوضغطت ْزر ْاإلطفاءْ .ثم ْانحنت ْوجمعت ْشظايا ْالكوبْ
ووضعتهاْإلىْجانبْالجهازْورتبتْشعرهاْالبنيْالثقيل ْوراءْأذنيهاْ .نشجتْسيمونْبصوتْ
خافتْوضغطتْرأسهاْبينْكتفيهاْ .
"ماذاْنفعل؟"ْسألْباريْ .
ْوقفتْأليسونْفيْالباب ْوتلفتتْيمي ًنْاْويسارًْاْ ،يبدوْأنهاْلمْتكتشفْأح ًْدا ْفيْالدهليزْ''فالرئيسْ
لتفتحْمعهْحديثاْ ،للتخفيفْمنْارتباكِْ ْالذهولْ ،للقيامْبعملْ ْصائبْماْ
ًْ
كانْمستمرًْا ْفيْخطبته) ْ
ضد ْهذا ْالجنونْ .استدارت ْوجلست ْعلى ْالسرير ْثم ْحضنت ْسيمون ْبين ْذراعيهاْ .لم ْيُفهمْ،
طب ًْعاْلْ،ماْهمستهْفيْأذنهاْ،لكنْسيمونْهزتْرأسهاْموافقةْ،مسحتْبك ّمْكنزتهاْالدموعْعنْ
خديها ْوأعادت ْالنظارة ْإلى ْمكانهاْ .كل ْشيء ْبال ْجدوىْ .جالت ْنظرات ْفلمينغ ْمن ْزاويةْ
ألخرىْعلىْطولْحاشيةْالجدارْاألرضيةْ ،باحثة ْمنْدون ْإثارةْانتباهْأحدْ ْعنْفتحةْتهويةْأوْ
عنْلوحْفيْخشبْاألرضيةْقابلْللرفعْ .ل ْشيءْمناسب ْكمستودعْأوْكمخزنْآمن ْ(ماْدامتْ
أليسونْتقيمْهنا) ْإلخفاءْرأسمالهْالستثماريْ :بضعْأكياسْصغيرةْمملوءةْبأنواعْمختلفةْمنْ
المخدرات ْوالمهيجات ْوالمسكنات ْوالمُهلوساتْ ،التي ْلم ْيعد ْيرغب ْفي ْإبقائها ْفي ْغرفتهْ
ُطيْعليها؛ْأوْلنقلْ،بعدْأنْوجدْالطابقْاألرضيْفيْكِنتْذاتْ
المفروشةْفيْالمدينةْ،بعدْأنْس َ
ليلةْقدْ ُنبش ْوفُ ّتشْبدقةْ .لكنهمْ(بغضْالنظرْعنْهويتهم) ْلحسنْالحظْلمْيخطرْفيْبالهمْأنْ
يلقواْنظرةْسريعةْعلىْسيفونْالمرحاضْ(هاْهاْأذكىْمخبأْفيْالدنيا)ْ .
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ْجلستْأليسونْمنحنيةْساندةْذقنهاْعلىْقبضتيهاْ،ووجههاْبخديهْالعاليينْ( ِبودِْالمرءْأنْيموتْ
فيْسبيلهماْ ،علىْحدْتعبيرْباري) ْتعلوهْالحيرةْ ،لكنهاْمنْثمْ(طاقةْالحسم ْوالغضب) ْقفزتْ
ازدادتْعلواْ،سُمعتْأصواتْ
ًْ
ُمعتْردودْ
ْ
واقفة ْوركضتْإلىْالدهليزْ.سُمعْصوتهاْتناديْوس
وخطواتْمنْالجوارْتغلبتْعلىْالشعورْبالشللْالذيْدهمهاْخاللْالدقائقْالعشرينْاألخيرةْ،
ووجدتْالمخرجْتدريجًْياْ .وقفتْسيمون ْويداهاْعلىْخصريهاْعلىْطرفْإحدىْالمجموعاتْ
التي ْأخذت ْتتدافع ْعلى ْساللم ْالحريق ْوفي ْالمصاعد ْوهي ْتناقش ْوسط ْغيوم ْمن ْدخانْ
السجائرْ،ماذاْيجبْفعلهْاآلنْ:احتاللْمبنىْإدارةْالجامعةْ،تحطيمْبرّ اكةْالتجنيدْ،التجمعْظهرْ
الغدْعندْساعةْحرمْالجامعةْ .حت ًمْا ْل ْبدْ ،بالْسؤالْ ،كانت ْأليسونْفيْجوهاْالطبيعيْتما ًْماْ،
ثالثاْْ...التصالْبمدينةْبوفالوْ(سأتصلْاآلن)ْ،إلىْحيثْ
ْ:أولْ،ثانًْياًْ ْ،
فيماْيضعْباريْلئحةْبـ ً ْ
ّ
خططْهو ْوأليسونْالذهابْ ،فيْالفصل ْالدراسيْالقادمْكأبعدْاحتمال ْْ...مغادرةْكنتْ ،مغادرةْ
فكر ْفلمينغ ْ(و ْتذكر)ْ ،وضعها ْأحدهم ْفيْ
أوهايو ْْ ...صدحت ْموسيقاْ ،إنها ْموسيقا ْجميلةَْ ْ ،
ْخليطْ
ْ
غرفته ْودوَّ مت ْفوق ْرؤوسهم ْمثل ْدخانْ ْمتصاعدْ ،وفوق ْالخطط ْالتي ْرسموهاْ ،فوق
متداخلْمنْأصواتْمستثارةْوعناقاتْوضحكْوقناعةْبعدمْجوازْالقبولْبماْقررتهْطغمةْْمنْ
أصحابْالنياشينْالعابثينْفسا ًْداْ،كماْفيْمسرحْدمىْرثْْووضيعْ ْ.
ْأرخى ْفلمينغْقبضتهْمنْحولْركبتيهْ ،انقلبْعلىْظهره ْوتمطىْ .بوسعْأنخِل ْتأمينْحبوبْ
للصداعْاآلنْ ،ليتهْفعلْذلكْمنذْاألمس ْْ...عندماْيضطرْاإلنسانْإلىْالبدءْبكتابةْمالحظاتْ
على ْوريقات ْتشمل ْكل ْشيءْ ،الزبائنْ ،مصادر ْالمعلومات(ْ ،رئيسا ْالخدمات ْاألمنية ْهذهْ
كالهماْبعدْالظهر) ْالمبالغْالماليةْ .اسمْ ْوإلىْجانبهْرقم ْْ...األمرْالذيْكانْسابًْقا ْخطرًْا ْحتىْ
الموتْ ،كل ْالسجالت ْيجب ْأن ْتبقى ْفي ْالرأس ْفقط ْ؛ ْصفقات ْعويصةْ ،تتطلب ْسمعة ْوثقةْ
تصادقْعليهماْكلْحبةْوكلْغرامْ .سمكْفيْالماءْ(واحدنا)ْ ،إلعبْلعبتهم ْوأغلقْفمكْ(هذهْ
مهمتك)ْ .
ْاشتغلْجهازْالتكييفْوعادْفانطفأْفورًْاْ،انقلبْفلمينغْعلىْبطنهْووضعْرأسـهْتحتْالوسـادةْ.
في ْاليـوم ْالتـالي ْكان ْجميـع ْ(المشتبهين ْالمعهودين) ْقد ْتجمعوا ْعند ْالساعةْ ،التي ْتبرع ْبهاْ
كلمات ْ ّ
ضخمهاْمكبرْصوت ْوحملهاْ
ْ
أحدهم ْوهيْمعلقةْفيْأطارْمنْالقرميدْاألصفرْ،وأُلقيتْ
عبرْكلْمروجْالحرمْالجامعيْ ،وفيْالختامْتناولْأحدهمْمجراًْفا ْحفرْبهْحفرةْ ،قبرًْا ْللدستورْ
الذي ْفقد ْصالحيته ْمنذ ْاآلنْ ،وصار ْمكانه ْتحت ْالتراب ْ(تصفيقْ ،تصفير)ْ .جلس ْكل ْمنْ
أليسون ْوباري ْبين ْالجموع ْعلى ْالمنحدر ْالذي ْيأخذ ْبالرتفاع ْوراء ْسور ْالساعة ْالصغيرْ.
عندماْانطلقواْإلىْالجتماعْسمعهاْفلمينغْتقولْإنهْلبدْمنْتحديدْنقطةْ،لْبدْمنْوضعْسطرْ،
وتهز ْرأسها ْمؤكدة ْدون ْان ْتشرح ْما ْتقصده ْبدقة ْْ ...سطرْ ،نقطة،عوالم ْفنتازيا ْل ْتعرفْ
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الغواياتْ ،إدراكْماْلْيمكنْتغييرهْ .كيفْ ،سألْنفسهْ،وهوْيضغطْالوسادةْعلىْرأسهْبكلتيْ
يديهْ ،هلْأناْهناْمعهمْحًْقا ْْ ...وْفوقْذلكْهبوطْالمنحدرْلتصليحْالميكروفون؟ ْسلكْ ْمفكوكْ،
هناكْمفكْبراغْصغيرْمعْسكينْالجيبْ ،هذاْرائعْ .عندماْنفدْالهواءْدفعْالوسادةْجانًْباْ .لقدْ
تقاطعت ْالدروب ْ(في ْاللحظة ْالخطأْ ،وفي ْالمكان ْالخطأْ ،وكأنما ْالحظ ْبضع ْثوانْ ،أمتارْ
قليلة)ْ ،مثلْجزيئاتْفيْجهازْتسريعْ ،تتصادمْببعضها ْوتغيرْاتجاهْطيرانهاْأوْتتشظىْإلىْ
دزينة ْمن ْالجزيئات ْاألصغرْ ،مكونات ْالمادةْ .ما ْيحفظه ْاإلنسان ْفي ْذاكرته ْليفسـر ْلنفسـهْ
ًْ
كيْلْيتركْمنفذا ْمهماْصغرْللشكْأوْالكوابيسْ.ماذاْ
ًْ
أحداثا ْما(ْ ،الكتلةْْ Xالسرعةْ=ْطاقة)ْ ،
كانْيُحتملْ ،لو ْْ...زفرْبصوتْعالْ ْْ...أنْسيارات ْالدوريةْلمْتظهرْمساءْيومْالجمعةْذاكْ،
عندما ْاندفع ْالناس ْإلى ْالشارع ْبعد ْمباراة ْكرة ْالسلة ْبمزاج ْاحتفالي ْرغم ْكل ْشيء ْ(خطبةْ
الرئيس)ْ ،قُذفت ْالزجاجة ْاألولى ْفتكسرت ْعلى ْالصفيحْ ،مزيد ْمن ْالزجاجاتْ ،الكؤوسْ،
وانطلقتْالشتائمْوالسبابْواللعناتْضدْالدولةْ،ضدْالرئيسْ،ثمْتحولتْإلىْهتافاتْوصيحاتْ
هيستيرية ْلضرب ْتجار ْالحروب ْوالبنوك ْوشركات ْالتأمين ْْ ...عند ْتقاطع ْشارعين ْفي ْقلبْ
المدينةْكانتْتتأججْنارْ ،وقودهاْالقمامة ْوموادْالبناءْ ،و ُكسرتْواجهاتْالمحالتْالزجاجيةْ،
فيْمكتبْلوساطةْالقروضْتتراقصْمخروطاتْضوئيةْومنْواجهتهْالمهشمة ْتتطايرْأوراقْ
ُ
مصنفاتْوبطاقات ْمحفوظاتْ .ثمةْشابْواقفْعلىْبابْسيارةْمقلوبةْعلىْجنبهاْيهدرْفيْ
و
محاطاْبأصواتْتكسرْالزجاجْوصليلْ
ًْ
الضجيجْبكلماتْغيرْمفهومةْوهوْيرفعْذراعيهْعالًْياْ،
المعدنْ ،إشارات ْاإلنذار ْتولولْبموجات ْطويلة ْوهي ْتقترب ْْ ...ثم ْانفجرت ْخراطيش ْالغازْ
المسيلْللدموعْ،وانهمرتْعلىْالفوضىْالعارمةْزخاتْمنْالطلقاتْ،ثمةْأجسامْظلّيةْتتحركْ
بسرعة ْكبيرة ْرافعة ْهراوات ْفضحها ْكشاف ْضوئي ْمثبت ْعلى ْسيارة ْشرطةْ ،فتبين ْأنهاْ
تهاجمْالجموعْ(هناْليسْبوسعْأحدْأنْيحيطْبالمشهدْكلهْ ،ف ّكرْ ،مهماْحاول)ْ،والشعورْبماْ
يحرقْفيْاألنفْوالعينينْ ،لْيمكنْمقاومتهْإلْبوجودْمناديلْمبلولة ْْ...فيْبيتهْفيْالطابقْ
جنْماركةْ
األرضيْ،يُنزلْالستائرْالمعدنيةْ،يستلقيْعلىْالسريرْويرتشفْماْتبقىْمنْزجاجةْ ِْ
ْجدا)ْ .الفعل ْورد ْالفعلْ ،إلى ْحد ْأن ْل ْعودة ْبعد ْذلكْ .يا ْلألسفْ ،أمسكْ
سيجرامز(ْ 3غالية ًْ
فلمينغْبقضيبهْو ّ
منْاألحداثْالعرضيةْوالقراراتْ
مطهْ،ودلّكهْ،الواقعْهوْسلسلةْمنْاألخطاءْ،
َ
العفويةْ،التيْتثبتْفيماْبعدْ،وهذاْكانْغيرْمفهومْلغالبيةْالبشرْ،أنهاْمقن ِْعةْلْاعتراضْعليهاْ
ْ...أنهاْالصلةْالمالئمةْبينْْAوْ...ْBتركْقضيبهْوزحفْعلىْأربعْإلىْالهاتفْ.ثمْتأتيْ ْ،C
ْ ،Eْ ،Dهذه ْحقائق ّ
ْوثقها ْالمؤرخونْ .جلس ْعلى ْحافة ْالسريرْ ،دفع ْبأصابع ْقدمه ْزجاجةْ
القطـبْالجنـوبيْفسقطت ْوتدحرجتْبشكلْنصفْدائريْعلىْالسجادةLife and death, ْ .
(ْ pride and gloryالحياة ْوالموتْ ،الفخرْوالمجـد)ْ .بعدْالظهرْأعلنْمحافظ/عمدةْالمدينةْ
Seagrams
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حالة ْالطوارىء ْوأنذر ْالحرس ْالوطني ْالذي ْبدأ ْالتحرك ْمن ْثكناته ْنحو ْالمدينة ْالغارقة ْفيْ
تأمالتهاْ؛ْلكنهْنسيْ(وهذاْماْينساهْاإلنسانْفيْحمأةْالنشاط)ْ ،أنْيخبرْالسكانْعمو ًْما ْ(عبرْ
مكبرات ْالصوت ْفي ْالشوارعْ ،ومخابرتين ْأو ْثالث ْمخابرات)ْ .وإلْ ،هل ْكان ْالناسْ
سيضرمونْالنار؟ْْ ْ
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