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اليجوز ن�رش �أي جزء من هذ� �لكتاب �أو
 �أو،تخزين �أي مادة بطريقة �ال�سرتجاع
 �أو باأي طريقة �سو�ء، على �أي نحو،نقله
، �أو بالت�سوير،كانت �لكرتونية �أو ميكانيكية
 �إال مبو�فقة،�أو بالت�سجيل �أو خالف ذلك
.مقدم ًا
ّ كتابية من �لنا�رش

اآيل �صميث

املُ�صادفة
ترجمة :اأ�صامة منزجلي

اإهداء امل�ؤ ِّلفة
�إىل فيليبّا ريد ،مع �أف�سل �آمايل

و�إىل �إنوك هوف هان�سن� ،لبعيدة جد�ً و�لقريبة جد�ً
و�إىل �سار� وود� ،أ�س ّدنا بر�عة
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ب��ن جتربة عي�ش حياة طبيعي��ة يف هذه اللحظة
عل��ى الأر���ش واحلكاي��ات ال�سعبية الت��ي حُتكى
الب���نْ  ،الفج�ة،
ل حُت�سفي معن��ى على تلك احلياةَ ،
هائلة.

جون برغر
التنا�سق ال�سطحي لي�ش َح َدث ًا عر�سي ًا بل نتيجة
حُ
أ�سمالية املتا ّأخرة.
�سميه املارك�سي�ن بتفاوؤل الرا
مِملا حُي ّ
ّ

نيك كوهن

«�رسعان ما اخ حُت مِز َل التاريخ بر ّمته اإىل مادة تافهة
اأم��ا بالن�سب��ة اإىل اإميّ��ا ون�سيبيها – :فاإن��ه حافظ يف
خميلتها على مكانته ،وكان هرني وج�ن ل ّ
ينفكان
ّ
ي�س��األن يف كل ي�م عن حكاي��ة هارييت والغجر،
ّ
انحرفت
�سحح��ان لها بعن��اد اإذا ما
ول
ْ
ينف��كان حُي ِّ
قلي ً
ال عن الرواية الأ�سلية»( .من رواية «اإميّا»).

جني �أو�سنت
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كثري ٌة هي الأ�سياء التي يرى الإن�سان
اأنه يجب فهمها.
واإذا مل ير ذلك ،كيف �سيعرف
يدي الزمن القادم؟
ما يكمن بن ّ

�سوفوكلي�س
متق�سفة قلي ً
ال.
الفنية ّ
اإنَّ براعتي ّ

ت�ساريل ت�سابلن
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بدا ْأت اأمي ب�سناعتي ذات ليل ٍة من عام  1968على طاول ٍة يف مقهى
دار ال�سينم��ا ال�حيدة يف البلدة .على م�سافة ب�سع َد َرجات �س ّلم ،خلف
املخمل الأحم��ر الب�سيط ل�ستارة ال�رسفة ،كانت مر�سدة ّ
النظارة تتثاءب،
ت�ؤرج��ح امل�سب��اح املحُطفاأ ،وهي م ّتكئ��ة مبرفقها ف���ق احلفيف والرثثرة
ال�سادرة عن ال�سف اخللفي وتعبث بخ�سب احلاجز الفا�سل،ناقرة مِقطع ًا
�سغ��رية منه على روؤو�ش اأهل البلدة ال�سغ��رية يف الظالم .وعلى ال�سا�سة
عر�ش فيلم «�مل�سكينة»( ،)1من بط�لة تريين�ش �ستامب ،وه�
ف�قهم كان حُي َ
ممث��ل ذو م�هبة هائلة حت��ى اإنَّ اأمي ،ال�سابة ،الأنيق��ة ،النحيلة واملهيبة،
كان��ت ت�ساهد الفيلم للم��رة الثالثة يف ذلك الأ�سب���ع ،نه�ست واقفة،
تارك��ة املقعد حُي مِ
�سد حُر �س�ت ًا مكت�م ًا خلفه��ا ،و�سقّت طريقها وهي تدفع
�سيق��ان النا���ش اجلال�سن يف �سفّه��ا وانطلقت على املم��ر بن �سف�ف
�سقي ال�ستارة واإىل �س�ء النهار.
املقاعد نح� باب اخلروج ،بن ّ
كان املقه��ى خالي�� ًا اإ ّل من فتى ي�سع الكرا�سي عل��ى الطاولت.قال
لها ،اإنن��ا حُن مِ
تابعت اأمي طريقها ،ول ت��زال عيناها تطرفان من تاأثري
قفل.
ْ
« – 1امل�سكين��ة» :فيلم اإنكليزي من اإنتاج عام  ،1967وه��� �سديد الكاآبة ،يتحدث
ع��ن تلك الفتاة التي تهرب مع ٍ
�س��اب حُي�سيء معاملتها وتنجب منه ولداً ،لكنه
ل�ش
ّ
�رسع��ان ما حُي��� َدع ال�سجن وتبقى وحيدة ب��ال حُمعيل ،ثم تعم��ل يف حانة ثم ت�سبح
عاهرة ،واأخرياً تفقد ابنها وتبقى وحيدة – ...املرتجم.
-9-

أخذت الكر�سي الذي كان يحمله
الظالم ،هابط ًة َ
الد َرج الأحمر البايل .ا ْ
خلعت حذاءها .وح ّلت
وو�سعت��ه ،ول يزال مقل�ب ًا ،عل��ى الأر�ش .ثم
ْ
اأزرار معطفها.
خل��ف درج النق�د كانت الربتقالت ن�سف املغم�رة يف اآلة الع�سري
ت��دور وتدور عل��ى نت�ءاتها؛ والثف��ل يف قاع احل��ش يرتف��ع وي�ستقر،
يرتف��ع وي�ستقر .ب��رزت ق�ائم الكرا�سي امل��س�ع��ة على الطاولت يف
ب�سلبية على ال�سجادة
اله�اء؛ كانت بقايا فحُتات الكعك تنتظر يف الأ�سفل
ّ
جميء خرط�م املكن�سة الكهربائيةْ .
الد َرج الرئي�سي الفخم
تهبط والدتي َ
امل�ؤدي خارج�� ًا اإىل ال�سارع ،اإىل حيث �ستذهب يف غ�س�ن ب�سع دقائق
تل��م ج�اربها النايل�ن على �سكل ك��رة دافئة وت�سعها يف جيب
بع��د اأنْ ُّ
معطفها ،وت�ؤرجح حذاءها بيدها من خلفيته املحُ ّ
خططة ،وج�يل اأندروز
وكري�ست�فر ب َل َمر حُير�س��الن ابت�سامتهما من خلف اإطارهما بال�سبط كما
وعتيقي مِ
الطراز مبقدار
�ساحبن وفات َنن،
�سيظالن يفعالن ،وقد اأ�سحي��ا
َ
ّ
(()
ٍ
الد َر مِج بعد
أظلم
مطلع َ
َ
عق��د من الزمان  ،يف وجه وهج ال�س�ء ال��ذي ا َ
�سيت مِلف حُم�س ِّغ��ل الفيلم ال�ساب (الذي حُخ مِد َع
ذل��ك بخم�سة اأع�ام عندما حُ
حُ
وط مِ
عن حُم�س ِّغ ً
ال جديداً
��ر َد م��ن عمل يعتقد اأنه حُخ مِل َق له؛ وكان املدير ق��د َّ َ
م��ن املدينة بعد اأنْ ت�فى املحُ�س ِّغل العج�ز) املبن��ى بعلبة من ال�ق�د ورمي
طرف �سيجارته.

مقاع��د ال�رسفة الغالية ،حي��ث حُمي َنع التدخن؟
تال�س��ت مع الدخان.
ْ
زال��ت اإىل الأبد.
الكبائ��ن مبقاعدها العميق��ة التي تف�ح برائحة اجللد؟
ْ
( – هن��ا و�س��ف لإع��الن فيل��م «�س���ت امل��سبيق��ى» ال�ستعرا�س��ي والغنائ��ي
ال�سهري – .املرتجم.
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لت اإىل رماد يف مهب
ت� ْ
وال�ستائ��ر املخملية ،وال�سمعدان الزجاج��ي؟ ّ
الري��ح ،اإىل رذاذ من حُن ٍ
ه�سم على �سطح التاريخ املحلي.
تف من ال�س�ء املحُ َّ
�سح��ف الي�م التايل كان��ت قا�سية ،قالت اإنه ح��ادث مِ
عار�ش .وطالب
دمر ملخزن البيع
�ساح��ب دار ال�سينما بقيم��ة التاأمن ،ثم باع امل� مِق��ع املحُ َّ
ْ
مِ
��ي ،دون ا�ستخدام اخلي��ال ،حمل ماكي
(احمل
باجلمل��ة
وام���ش) حُ
و�س ّم َ
مِ
مِ
وام�ش.
احم ْل
ولك��ن يف مثل م�س��اء ذلك الي�م من ع��ام  1968كانت الأ�س�ات
عربة عن احلب احلديث خلف اجل��دران يف املقهى �سبه
ل ت��زال ته��در حُم ِّ
املحُغ َل��ق .كانت امل��سيقى تنبعث م��ن الال مكان .وقحُبيل اجلزء الذي ت�سل
فيه الق��ذارة اإىل تريين�ش �ستامب وت�سعه حي��ث ينتمي كانت قد ربطت
العقبن من خلف ظهره وكان والدي قد ت�س ّلل ،حُمنده�س ًا،
حذاءه��ا عند َ
قدم ًا لها حرفي ًا مالي��ن الحتمالت ،انتقت منها
وزجم��ر يف وجهها ،حُم ِّ
واحداً فقط.
مرحب ًا.
ٍ
�سدقني .هذا
يت على ا�سم
ت�س�ريّ .
اأن��ا احلمراء(() ،حُ�س ّم حُ
م��كان يف ّ
�ساأنحُ ّ
كل �سيء.
عر�ش لل�سغط؛ وف�ائد الغم��ش؛ وكيف
من اأمي
حُ
ورثت :اجلمال املحُ َّ
ورثت :الختفاء ،التال�سي.
اأح�سل على ما اأريد .ومن والدي
حُ

( -احلمراء :املق�س�د به ق�رس احلمراء يف الأندل�ش.
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ُ
بداية
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الأ�سي��ا مِء – متى؟ اأ�سرتيد �سمارت تحُريد اأنْ تعرف( .اأ�سرتيد �سمارت.
اأ�سرتيد بريين�سكي .ا�سرتيد �سمارت .اأ�سرتيد بريين�سكي) اخلام�سة واأربع
دقائق �سباح ًا ح�سب ت�قيت اإذاعة �ساعة احلائط دون املعيار ّية(() .اإذ ملاذا
دائم�� ًا يق�ل النا�ش اإنَّ النهار يب��د أا الآن؟ يف احلقيقة اإنه يبد أا يف منت�سف
فرتَ�ش
اللي��ل حُبعيد الثانية ع�رسة بجز ٍء �سغري من الثانية .ولكن لي�ش من املحُ َ
اأنْ يب��داأ اإل مع بزوغ الفجر ،يف احلقيق��ة ل زال الظالم ينتمي اإىل الليلة
الفائتة ول ياأتي ال�سباح اإل مع ظه�ر ال�س�ء ،واإنْ كان ال�سباح يف ال�اقع
ّ
عيد ال�ساعة الثاني��ة ع�رسة مبقدار حتى جزء �سغري م��ن الثانية اأي
يح��ل حُب َ
ب��س�ح ت��ا ّم كامل�سافة بن الأر�ش حُ
وكر ٍة
تل��ك التجربة التي تحُ ِّيز الأ�سياء
ٍ
ارت��د ْت عنها بحيث ميكن الربهنة ،كم��ا يق�ل ماغن��ش ،على اأنَّ الكرة
َّ
يف احلقيقة مل تلم�ش الأر�ش اأبداً .وهذا حُهراء لأنها طبع ًا تلم�ش الأر�ش،
ارتدت ،واإ ّل ملا كان هناك ما ترت ّد عنه ،ولكن يف ال�اقع ميكن
واإ ّل كيف َّ
ترتد علمي ًا.
الربهان على اأنها ل ّ
حُ�سجل اأوقات الفجر .ل �سيء اآخ��ر ميكن عمله هنا .القرية
اأ�سرتي��د ت ّ
كئيب��ة .مكتب بريد ،مطعم هندي حُخم َّرب ،حم��ل لبيع املقايل ،حمل �سغري
( – �س���ف ت�ستخدم الكاتبة يف ال�سفحات التالية هذه العبارة �ساخرة لالإ�سارة اإىل كل
اعتيادي وخارج ًا عن النمط التقليدي – .املرتجم.
ما حُيعترب خطاأ وغري
ّ
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ل يفت��ح اأب�اب��ه اأبداً ،مكان لعب�ر البط للطري��ق .يف احلقيقة للبط اإ�سارة
مرور خا�سة به! هناك خمزن لبيع الأرائك ا�سمه �لأريكة ُمريحة جد�ً .اإنه
م�ح�ش .وهناك كني�سة .للكني�سة اأي�س ًا اإ�سارة مرور خا�سة بها .ل �سيء
يحدث هنا اإل الكني�سة وبع�ش البط ،وهذا املنزل قذارة مِ�رسف .اإنه دون
املعيار .لن يحدث �سيء هنا ط�ال ف�سل ال�سيف دون املعياري.
لديه��ا الآن ت�سعة اأوقات فجر واحداً تل� الآخر على �رسيط الت�سجيل
يف اآل��ة الت�س�ي��ر الرقمية .اخلمي�ش  10ت���ز ( ،(00اجلمعة  11ت�ز
( ،(00ال�سب��ت ( ،1الأحد ( ،1الثن��ن ( ،1الثالثاء  ،15الأربعاء
 ،16اخلمي�ش  17والي�م اجلمعة .18ولكن من ال�سعب معرفة اللحظة
الدقيق��ة التي يك�ن فيها فج��ر .كل ما ي�جد عندما تنظر اإليه على �سا�سة
اآل��ة الت�س�ير ه� م�سهد اخلالء يزدا حُد و�س�ح�� ًا .فهل هذا يعني اأنَّ البداية
�سي ٌء له مِ�سلة بالقحُدرة عل��ى الروؤية؟ واأنَّ النهار يبداأ حاملا ت�ستيقظ وتفتح
عينيك؟ وهكذا عندم��ا ي�ستيقظ ماغن��ش اأخرياً بعد الظهرية ويتمكن�ن
من �سماعه يتنقَّل يف اأرجاء الغرفة التي ميلكها يف هذا املنزل القذر الدون
معي��اري ،فهل هذا يعني اأنَّ النهار ل زال يف بدايته؟ هل البداية تختلف
وتت��د ق حُحُدم ًا ط�ال النهار؟
تتد
ُّ
بالن�سب��ة اإىل كل �سخ�ش؟ اأم اأنَّ البدايات ُّ
اأم لع ّلها تتد وتت��د ّ
باطراد نح� اخللف .ل َ
فتحت عينيك كان
أنك كلما
َ
وقت خمتلف قبل ذلك ث��م وقت خمتلف قبله عندما اأغم�ستهما ثم
هناك ٌ
وقت خمتلف قبله عندما فتحتهما ،وهكذا ترتاجع اإىل اخللف ،خالل كل
اأوق��ات الن�م واليقظة والأ�س�ي��اء العادية بطرفة عن ،حتى ت�سل اإىل اأول
فتحت فيها عينيك ،التي لعلها رمبا حلظة م�لدك.
مرة قاطبة
َ
انزلقت عائدة اإىل
خلعت اأ�سرتيد حذاء الريا�سة ورمته على الأر�ش.
ْ
كنت
ال�رسي��ر الفظيع .اأم اأنَّ البداية تع�د اإىل ال�راء اأكرث من ذلك ،عندما َ
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يف الرح��م اأو كائن ًا ما كان ا�سمهَّ .
لعل البداي��ة احلقيقية هي عندما تبا�رس
ُّ
وتك�ن للمرة الأوىل املادة اللزجة التي تتاأ َّلف
بالت�س��كل ل حُت�سبح �سخ�س ًا
ِّ
منه��ا عيناك وت ّ
حُ�سكل يف ال�اقع املادة ال�سلبة الداخلية التي ت�سبح راأ�سك
اأو جمجمتك.
الي���رسى .العينان
ت�س ْ
َّّ
�س��ت باأ�سابعه��ا منحن��ى مِعظام اأعل��ى عينها حُ
ت�ستقران في��ه ،كاأنَّ ك ً
ال منهما حُخ مِل َق لالآخر،
احلي��ز الذي
متطابقت��ان مع ِّ
ّ
ت�س��م الرجل �ساحب
احلي��ز والع��ن .وكامل�رسحية الت��ي �ساهدتها التي
ّ
ِّ
العي َن��ن املحُقتلعتن  ،والأ�سخا�ش الذين على خ�سبة امل�رسح اأداروا وجهه
بحي��ث ل يراه امل�ساهدون ،ث��م اقتلع�ا عينيه ث��م اأداروا الكر�سي ح�ل
ي�س��ع يديه على وجهه فاأبعدهم��ا ،وكانت يداه حُم ّ
لطختن
حم�ره وكان
حُ
جري عينيه .كان ذل��ك جن�ن ًا .كانت
تل���ث مِحم ّ
مب��ادة حمراء ،وكانت ُّ
حُهالم�� ًا اأو ما �سابه .وابنتاه هما اللتان فعلتا به هذا اأو ابناه .كانت اإحدى
م�رسحي��ات ماي��كل املاأ�ساوية .لكنها مع ذلك كان��ت جيدة جداً .نعم،
بال�سب��ط ،لأنه يف امل�رسح ترتفع ال�ستارة وتعلم اأنها البداية لأنَّ ال�ستارة،
ولكن مع خف�ت الأن���ار ،يكتنف ال�سمت
بكل و�س�ح ،ارتفع��ت.
َّ
كنت جال�س ًا بالقحُرب
امل�ساهدين ،وبعد اأنْ ترتفع ال�ستارة ،ياأتي اله�اء ،اإذا َ
ت�سم رائحة ه�اء اآخر خمتلف
م��ن خ�سبة امل�رسح ،ت�ستطيع يف ال�اق��ع اأنْ ّ
تتحرك فيه .كما حدث عندما
يحت���ي ّ
ذرات من الغبار واأ�سياء اأخ��رى ّ
دفعها مايكل واأمها اإىل الذهاب مل�ساهدة امل�رسحية املاأ�ساوية الأخرى التي
ولديها،
كان��ت جن�ن ًا مِ�رسف ًا وتدور ح�ل امل��راأة التي تفقد عقلها وتقتل َ
ولك��ن قبل اأنْ تفعل ت مِ
ال�سغريين ج��داً ،بعيداً عن خ�سبة
ال�لدين،
حُر�س��ل َ
َ
امل���رسح ،وهما يف ال�اقع يهبطان اإىل م��كان امل�ساهدين ومي�سيان بينهم،
وتك���ن اأمهما قد اأعطتهما مالب�ش م�سم�مة لكي حُيعطيانها لالأمرية التي
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ٍ
من��زل اأو اإىل ق� ٍرس يقع يف
�سيتزوجه��ا والدهم��ا بد ًل عنها فيذهب��ان اإىل
ٍ
م��كان ما خلف امل�ساهدين ،فهذا ل يح��دث على اخل�سبة ،ول يحدث
يف اأي م��كان اإل يف الق�س��ة ،اأي يف راأ�سك ولكن م��ع ذلك تعلم اأنه ل
ٍ
مكان ما خلفك ل تزال
يحدث ،تعلم اأنها جمرد م�رسحية ،مع ذلك ،يف
الأمرية ترت��دي املالب�ش امل�سم�مة وت�ت بطريقة فظيعة .تذوب عيناها
داخ��ل مٍِحمجريهما وتندف��ع خارجة باندفاع كما ل��� اأنَّ اإرهابين يرم�ن
اجلراثيم يف النفق .وتذوب رئتاها وتتثاءب اأ�سرتيد .اإنها جائعة.
يف ال�اقع ،تكاد ت�ت ج�ع ًا.
قدم اأي �س��يء حُي�سبه الإفطار قبل مرور �ساعات عديدة حتى واإنْ
لن حُي َّ
ال�سحية.
أرادت اأنْ تاأكل ا ّأي �سي ٍء يف هذه القذارة غري
ا ْ
ّ
ولكن ال��سع النم�ذجي والذي
كان يف و�سعه��ا اأنْ تع�د اإىل الن�م.
َّ
يدع��� اإىل ال�سخرية ه� اأنه��ا يقظة تام اليقظة .وال�س���ء انت�رس على كل
ولكن ل �سيء
�سيء يف اخلارج الآن؛ ت�ستطيع اأنْ ترى على م�سافة اأميال.
ْ
ي�ستحق امل�ساهدة هنا؛ ل �سيء غري الأ�سجار واحلق�ل وما �سابه.
اإنه��ا اخلام�سة و�ست ع�رسة دقيقة ح�س��ب ت�قيت �ساعة املذياع دون
املعيار ّية.
اإنها يقظة حق ًا.
لت�س���ر التخريب� .س�ف
كان يف ا�ستطاعته��ا اأنْ تنه���ش وتذهب
ِّ
تفع��ل ذلك الي���م دون اأدن��ى �سك� .س���ف تذهب اإىل املطع��م لحق ًا
وت�ساأل الهندي اإنْ كان ل باأ�ش يف اأنْ تفعل ذلك .اأو رمبا �ستق�م بب�ساطة
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ت�سب�� ًا مِ
لرف�س مِه .فاإذا ذهب��ت الآن اإىل هناك لن جتد
بت�س�ي��ره دون مِع مِلم مِه ّ
َ
ت�س��ادف اأنْ كان اأحدهم مِيقظ ًا
اأح��داً وت�ستطيع اأنْ ت���ؤدي عملها .واإذا
ويتج���ل يف املكان يف مثل ذلك ال�قت من ال�سب��اح (لن ي�جد اأحد،
ل اأح��د ا�ستيقظ على م�ساف��ة اأميال غريها ،ولك��ن اإذا كان هناك اأحد،
حُ
فليك��ن) ف�س���ف يق�ل يف نف�سه اأوه ،انظر ،هناك فت��اة يف الثانية ع�رسة
تلع��ب باآلة ت�س�ي��ر �سينمائية .يف الغالب �س���ف حُيالحظ ج�دة ن�ع اآلة
الت�س�ي��ر ،هذا اإذا كان يعرف اأي �سي ٍء عن اآلت الت�س�ير� .س�ف تق�ل
وت�س�ر
ل��ه اإذا �ساأله��ا اإنها زائ��رة يف العطل��ة ال�سيفية (وهذا �سحي��ح)
ِّ
امل�سهد الطبيعي (وهذا �سحيح) اأو اأنه من اأجل م�رسوع للمدر�سة (ميكن
اأنْ يك���ن �سحيح ًا ) عن خمتلف الأبني��ة وا�ستخداماتها (هذا جيد جداً
ٍ
حي�ي على �رسيط الت�سجي��ل ال�سغري عندما
وعندئ��ذ قد يظهر دلي��ل
).
ّ
تع���د اإىل املن��زل وقد َّ
معينة اأثناء اإجراء
يتذكر اأحد امل�س�ؤولن عند نقط��ة َّ
التحقيق يف عملية التخريب ويق�ل اأوه هذه الفتاة ذات الثنا ع�رس ربيع ًا
عد حا�سم ًا
لت �سيئ�� ًا حُي ُّ
�سج ْ
كان��ت حا�رسة هناك مع اآل��ة ت�س�ير ،ولع ّلها ّ
يف تقيقاتن��ا ،و�س�ف يع�دون ويقرع�ن بابها ،ولك��ن ماذا ل� اأنهم مل
ميكث���ا هنا خالل ف�سل ال�سيف ،ماذا ل� اأنهم ذهب�ا اإىل ديارهم ،فبع�ش
التحقيقات ت�ستغرق وقت ًا ط�ي ً
ال جداً ،ح�سن اإذن �س�ف تقتفي ال�سلطات
اأثره��ا يف وطنها بح�ا�سيبهم بالبحث عن ا�س��م مايكل اأو ب�س�ؤال النا�ش
املعي��اري ،وب�سببها �س�ف ت�ستقيم الأم�ر
ع��ن �ساحب هذا املنزل دونَ
ّ
اأخرياً و حُي ُّ
حل لغ ٌز مثل َم ْن امل�س�ؤول عن عملية التخريب يف كري بال�ش.
حُكرر اأمه��ا ق�له ،تق�له كل ليلة .يبدو
ه��ذا مكانٌ
ّ
ج�هري .هذا ما ت ِّ
بغ�ش النظر
اأن��ه ل ي�جد الكثري من النا���ش الآخرين هنا خالل العطل��ة ّ
ع��ن مدى ك�نه ج�هري ًا ،رمب��ا لأنَّ فرتة ال حُعطل مل تبداأ حق ًا بعد ،ر�سمي ًا.
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حدق�ن كثرياً حتى عندما ل تفع��ل اأ�سرتيد ا ّأي �سيء،
النا���ش يف القري��ة حُي ّ
لكن الطق�ش جميل.
فقط
تتج�ل .حتى عندما ل ت�ستعمل اآلة الت�س�يرَّ .
ّ
اإنه��ا حمظ�ظة لأنه��ا لي�ست يف املدر�سة .كان��ت ال�سم�ش قد ظهرت يف
�سجلتها لأوقات الفجر .هذا ه� معنى ال�سيف اجليد.
كل اللقطات التي ّ
يف املا�س��ي ،قبل اأنْ ت�لد ،كانت ف�س���ل ال�سيف اأف�سل ،كانت ف�س�ل
�سي��ف جميل��ة بال انقط��اع من �سهر اأي��ار وحتى �سهر ت�رسي��ن اأول يف
املا�سي طبع ًا .املا�سي قرنٌ خمتلف.لع ّلها هي نف�سها �سيط�ل عمرها حتى
ما بعد بداية القرن اجلديد من بن كل َم ْن يقطن�ن هذا املنزل الآن ،ا ّأمها،
أ�سد انتم��ا ًء اإىل القرن القدمي
وماغن����ش ،وهي ،وماي��كل .اإنهم جميع ًا ا ّ
منه��ا .ولكن م��ع ذلك فاإنَّ حياته��ا كلها ،حُمبجمله��ا ،عا�ستها يف القرن
الق��دمي .ولكن مع ذلك هذا ه� ح��ال حياتهم جميع ًا اأي�س�� ًا ،وبالن�سبة
املئ�ي��ة عا�ست حتى الآن  %(5م��ن حياتها يف القرن اجلديد (اإذا بدا َأت
و�سمحت مبرور ال�ستة اأ�سهر التالية) .هي نف�سها جديدة
مع عام (001
َ
بن�سبة  ،%(5و %75قدمية .وماغن��ش عا�ش ثالثة اأع�ام من عمره البالغ
�سبع��ة ع�رس عام ًا هذه هي النتيجة .ووج��دت اأ�سرتيد احلل .اإنَّ ماغن��ش
جديد بحدود  ،%17وقدمي بن�سبة ( .%8هي جديدة اأكرث من ماغن��ش
متقدمان كثرياً بن�سبة مئ�ية اأ�سغر بكثري جداً
بن�سب��ة  .%8واأمها ومايكل ّ
يف الق��رن اجلديد ،وبن�سبة مئ�ية اأكرب بكثري جداً يف القرن القدمي �س�ف
تل الأمر لحق ًا .ل ت�ستطيع اأنْ تزعج نف�سها الآن.
ب��ت على ال�رسي��ر دون املعياري .ال�رسي��ر دون املعي��اري حُي مِ
�سد حُر
تق َّل ْ
�رسي��راً عالي ًا .بعد ال�رسير ت�سمع ال�سمت يرين على باقي املنزل .اجلميع
أ�سد مِحكم��ة منها .الأ�سد مِحكمة
ني��ام .ل اأح��د يعلم اأنها مِيقظة .ل اأحد ا ّ
ٍ
ك�سخ�ش من التاريخ القدمي .اأ�سرتي��د يف عام ( 100ق�.ش (قبل
يب��دو
-(0-

تذهب اإىل الغابة حي��ث حُيقيم «لي�ش حكيم ًا» ،الذي ينتمي يف
ال�سهرة)
حُ
ال�اق��ع اإىل طبق��ة النبالء وه� ملك لك ّن��ه
اختار ب�س�رة غ��ري مت�قَّعة اأنْ
َ
يك�ن «نكرة» ويعي�ش حيا ًة ب�سيطة ،يف ك�خ ،كال ،بل كهف ،و حُيجيب
ال�سالح الع��ام الذين ياأت�ن اإليه من
نا�ش
مِ
ع��ن الأ�سئلة التي يطرحها عليه اأحُ حُ
للتحقت بدير اأو
م�ساف��ات �سا�سع��ة (غالب ًا ه� رجل لأنه ل� كان ام��راأة
ْ
َت) .وكان على الأ�سخا�ش الذين يرغب�ن يف معرفة الأج�بة على
احرتق ْ
اأ�سئلته��م اأنْ يقرع���ا باب الكهف ،اأعني ،ال�سخ��رة اخلارجية ،وتلتقط
ٍ
بحجر اآخر ،وهذا يجعل «لي�ش حكيم�� ًا» يعلم اأنَّ ثمة
حجراً وت�رسب��ه
جلبت اإليك
�سخ�س ًا ينتظر .تهتف اأ�سرتيد يف وجه حُظلمة الكهف« ،لقد
حُ
قحُربان ًا ،قربان ًا من الكعك الهاليل .لع ّل َك ل ت�ستطيع اأنْ ت�سل على كعك
ه��اليل جيد يف الغابة ،كم��ا ل ت�ستطيع اأنْ ت�سل عليه هنا يف اخلارج».
يل منذ اأنْ مِ
كان ماي��كل وا ّأمها ي�ستكيان من ع��دم ت�فُّر الكعك الهال ّ
قدما
اإىل ه��ذه القرية غري املعيارية وهذا اأمر من�ذج��ي ويدع� اإىل ال�سخرية مبا
اأنهم��ا مِ
قدما اإىل هن��ا باإرادتهما ودفعتها وماغن����ش اإىل املجيء وجعل ْتها
اأ�س��د غرابة يف اأط�ارها مِ
فرتَ�ش بكل �سخ���ش اأنْ يك�ن مما
وخالف�� ًا مِملا حُي َ
ه��ي عليه الآن ،ولكن قد ي�ساء احلظ اأنه مع حل�ل وقت افتتاح املدار�ش
اأب�ابهام��ن جديد يف �سهر اأيل�ل �ستك�ن ل�رنا روز وزيلدا هاو وريبيكا
كال� قد ن�سن اأنها قد اأحُ مِ
ب�سهرين.
جت من املدر�سة قبل امل�عد َ
خر ْ
اأخرجته��ن اأ�سرتيد من تفكريها .اإنها واقف��ة اأمام باب كهف .حُ
تمل
كعك ًا هاللي ًا« .لي�ش حكيم ًا» يبتهج .ي�مئ لأ�سرتيد كي تدخل.
حُي��� مِرس حُق وجهه لها خ��الل ظلمة الكهف؛ اإنه عج���ز وحكيم؛ ويف
عيني��ه نظرة اأب� ّية .تبا���رس اأ�سرتيد بالق���ل« :ا مِأجب عن �س���ؤايل اأوه اأيها
احلكيم والكاهن».
-(1-

ولك��ن هذا كل ما تتمكن من ق�له لأنه لي�ش لديها اأي �س�ؤال .اإنها ل
عم ت�ساأله ،اأو تطلب منه .ل يخطر يف بالها اأي �س�ؤال ،ل ي�جد
تع��رف َّ
داخله��ا اأي �س��يء ميكن لها اأنْ ت�سيغه بالكالم حت��ى لنف�سها ،فما بالك
كلي ًا ،ومن حُ�سنعها هي.
باجلهر به ل�سخ�ش غريب ّ
(اأ�سرتيد �سمارت .اأ�سرتيد بريين�سكي)
تعت��دل يف مِجل�سته��ا .تلتقط اآل��ة ت�س�يره��ا ،وتقلبها بيده��ا .تحُغ مِل حُق
حُخر حُج �رسي��ط البدايات مِ
�سا�سته��ا ،وت مِ
وت�دعه علبة �سغ��رية وت�سعها على
الطاول��ة .ت مِ
حُقح حُم بد ًل عنه ال�رسيط اجلديد اخلايل م��ن البدايات داخل اآلة
الت�س�ي��ر .ت�ستلقي على ظهرها من ثم تنقلب على بطنها .مع نهاية فرتة
يتجمع عندها واحد و�ست���ن بداية ،ح�سب وقت
مك�ثه��م هنا �س�ف َّ
رحيلهم اإىل ال�طن �س�اء يف ي�م اجلمعة ،اأم ال�سبت اأم الأحد.
بقي هناك اثنان وخم�س�ن.
واحد و�ست�ن ناق�ش ت�سعة ،هذا يعني اأنه َ
تتنهد اأ�سرتيد .يبدو تنهيدها عميق ًا اأكرث مما ينبغي .ل حُي�سمع �سجيج حركة
َّ
املرور هنا .رمبا �سبب بقائها �سديدة اليقَظة يع�د اإىل غياب ال�سجيج .اإنها
لت�س�ر التخريب.
يف ذروة اليقظ��ة .ويف غ�س���ن دقيقة �س�ف تذه��ب
ِّ
ت مِ
�ش عينيها .اإنها داخل ثمرة حُبندق؛ الق�رسة تنطبق عليها ب�س�رة تامة،
حُغم حُ
وكاأنه��ا حُو مِل َد ْت داخله��ا .راأ�سها ا�ستخدمها كقلن�س���ة .اإنها تنطبق على
ثالية .اإنها غرفة كاملة .واآمنة تام ًا.
منحنى حُركبتيها .اإنها تتطابق ب�س�رة مِم ّ
ل اح��د غريها ي�ستطيع اأنْ يلجها .ثم ينتابها القل��ق ح�ل تنفُّ�سها ،مبا اأنَّ
ثمرة البندق حُمغ َلقَة بالكامل .وتبد أا بالقلق ب�ساأن تنفُّ�سها الآن .هناك حتم ًا
يتبق منه �سيء ،داخل ثمرة البندق .ثم تبداأ
كمية حمدودة من اله�اء ،اأو مل َّ
واكت�سفن اأنها
بالقلق ح�ل ل�رنا روز وزيلدا هاو وريبيكا ،اإذا ما حدث
َ
-((-

تتخيل اأنها داخل ثمرة بندق ،ف�س�ف يعتقدنَ اأنها حُم�سحكة اأكرث من ذي
َّ
قبل وثمة خل ً
ال يف عقلها .ل�رنا روز وزيلدا هاو تلعبان كرة امل�رسب يف
تر اأ�سرتيد مع ريبيكا .ريبي��كا واأ�سرتيد ل تزالن
ملع��ب ع��ا ّم يف املتن ّزهّ .
�سديقت��ن .ل�رنا روز تقرتب م��ن ال�سياج وتق�ل لأ�سرتي��د وريبيكا اإنَّ
عليهم��ا اأنْ تدخ��ال وتلعب��ا على امللع��ب املحُجاور للملعب ال��ذي تلعبان
عليه هي وزيلدا هاو ،وبع��د ذلك تلعب الفائزتان مع بع�سهما لريين َم ْن
من الأربع ه��ي الأف�سل.تنظر اأ�سرتيد اإىل امللع��ب الذي من املحُفرت�ش بها
وبريبيكا اأنْ تلعبا عليه .اإنَّ اأر�سه حُم ّ
غطاة بقطع الزجاج املك�س�ر .وت��سك
لكن ريبيكا تق�ل نعم .تق�ل اأ�سرتيد« ،ولكن انظري
اأنْ ترف���ش ال َعر�ش َّ
ين .تق�ل زيلدا هاو« :جبانة .كنا نعلم ا مِ
أنك
اإىل الزجاج» ،لأنَّ الأمر جن� ّ
لن تقبل��ي .لقد و�سع�ا الزج��اج املك�س�ر عن عم��د كاختبار» .وتحُخرب
علىزجاج مك�س�ر فا مِ
اأ�سرتيد ريبي��كا «اإذا ا مِ
أنت حمقاء».
أردت اأنْ تلعبي
ٍ
تدخ��ل ريبيكا امللع��ب وت�سريعلى الزجاج املك�س���ر وت�سحقه .ثم ياأتي
إحداه��ن� .س�ف تحُخربه عن الزجاج ولكن قبل اأنْ تفعل
رجل .اإنه والد ا
ّ
ي�ستدعي اجلميع با�ستثنائه��ا اإىل ال�سياج ليق�سمن ل�ح �س�ك�لة كادبري
بالفاكهة والبن��دق اأربعة اأق�سام مت�ساوية .حُيعطي قطعة لكلٍ
منهن .وتنظر
ّ
تيز
ل��رتى اإنْ كان ه��� نف�سه ياأكل القطع��ة الرابعة لكنه��ا ل ت�ستطيع اأنْ ِّ
وجه��ه ،اإنه بعيد اأكرث مما ينبغ��ي .اإنها تمل �سيئ ًا بيدها .اإنها اآلة الت�س�ير.
ت�س�ره بها ف�س�ف َّ
تتمكن من اأن مِ
تعر�ش على اأحدهم كل
ل� ت�ستطيع اأنْ ّ
م��ا يجري .لكنها ل ت�ستطي��ع اأنْ ترفع اآلة الت�س�ير .اإنه��ا ثقيلة جداً .لن
ت�سمع رنن جر�ش باب ،على حُبعد اأميال .اإنه من
ت�ستطيع حُ
ذراعها حم َلهاَ .
قيم يف املنزل غريها .ال�سال�ن فيه �سا�سع وفارغ كال�سحراء.
املن��زل .ل حُي حُ
ترك�ش اأ�سرتيد لتقطع اأر�سه وتفتح الباب .يبدو ال�سال�ن كاأنه بال نهاية.
وعندما ت�سل اإىل الباب تنط�ي على نف�سها لأنَّ اأنفا�سها تنقطع خ�سية اأنْ
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ٍ
حينئذ لأنه��ا تا ّأخرت يف الر ّد .وتفتحه.
من يقف خلفه قد رحل
يك���ن ْ
يقف هناك .بال وجه .بال اأنف ،ول عينن ،ل �سيء ،جمرد رقعة
ثمة رجل حُ
خالي��ة من اجللد .اأ�سرتيد تحُ�س��اب بالرعب� .س�ف تغ�سب اأ ّمها منها .اإ َّنه
َ
لكن اأنفا�سها
م�ج�د ب�سببها .حُتاول اأنْ تق�ل له« :ل
ميكنك اأنْ تدخل»ّ ،
مقط�عة .وتتنفَّ�ش «نحن ل�سنا هنا .نحن يف عطلة .ارحل» ،وتاول اأنْ
�س���ت منه كاأنها تقف
فم عل��ى رقعة اجللد ويهدر
ٌ
تحُغ مِل��ق الباب .يظهر ٌ
وتنه�ش
�سديدة القحُرب من طائرة .وتحُغلق الباب حُرغم ًا عنه .تفتح عينيها،
حُ
قد َميها.
مبا�رسة عن ال�رسير وتقف على َ
اإنه��ا تحُ �سي العطل��ة يف ن�رف�ك� .ساع��ة املذياع غ��ري املعيارية تق�ل
اإنّ ال�ق��ت ه� العا�رسة و�سبع ع�رسة دقيق��ة �سباح ًا .ال�سجيج ي�سدر عن
كاترينا عاملة املنزل وهي تحُ ِّرر ا مِملكن�سة الكهربائية على ح�ا�سي اجلدران
اخل�سبية وعلى اأب�اب غرفة الن�م.
زال��ت مت�سابكة مع �رسيط حامل اآلة الت�س�يرّ .
تفكها
يدها نائمة .ل
ْ
وته ّزها ل حُتعيد جريان الدم فيها.
وجترهما على ط�ل ال�سجادة غري
حُ
ت�سع قد َميها على حذائها الريا�سي ّ
املعيار ّية .كم من اأقدامٍ حافية ليعلم اهلل كم مائة من امل�تى اأو العجائز من
م�ست عليها؟!.
النا�ش
ْ
عندما تنظر يف املراآة ف���ق املغ�سلة ترى ب�سمة اإبهامها تت وجنتها
الفخار ّية التي ت�سرتيها اأمها
حي��ث نامت على يدها!! اإنها اأ�سبه بالأواين ّ
نا�ش حقيقي�ن (ولي���ش امل�سانع) ،حرفي���ن َم َه َرة حقيقي�ن
و�سنعه��ا اأحُ ٌ
ٍ
حارة يرتك�ن عليها ب�سم��ات حقيقية لأيديهم مبثابة
يعمل�ن يف
بل��دان ّ
َّعت على نف�سها بنف�سها اأثناء ن�مها!
ت�قيعهم ،اأي اأنها وق ْ
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�سببته .اإنه يتطابق معه تام ًا.
ت�سغط اإبهامها على النبعاج الذي ّ
وجتفّفه حُ
تر�ش ما ًء عل��ى وجهها حُ
بك ّم قمي�سه��ا الريا�سي بدل املن�سفة
الفظيع��ة .تنتعل حذاءه��ا الريا�سي كما ينبغي .وتلتق��ط اآلة الت�س�ير من
جديد وترفع املزلج عن الباب.
حُ�س�ر – 1 :على �سا�سة �سغرية – ( ،من
هن��اك طريقتان لت�ساهد ما ت ّ
خ��الل منظ��ار .اإنَّ �سانعي الأفالم احلقيقين دائم�� ًا ي�ستخدم�ن مناظري
عل��ى الرغم من اأ َّنه م��ن الأ�سعب الروؤية من خالله��ا .ت�سع عينها على
املنظار وت�سجل �س�رة يدها وهي ترفع املزلج وتحُعيده اإىل م��سعه .بعد
و�سي�سبح
نح��� مائة عامٍ من الآن رمبا لن يع�د ملثل ه��ذه املزاليج وج�د حُ
هذا الفيلم برهان ًا على اأنه��ا كانت م�ج�دة و�س�ف تك�ن دلي ً
ال للنا�ش
م��زلج كهذا
الذي��ن يحتاج���ن اإىل اأنْ يعرف���ا يف امل�ستقبل كيف كان
ٌ
يعمل.
بطاري��ة الإ�سارة ت�م�ش .البطارية اأ�سح��ت �سعيفة .هناك ما يكفي
من الطاقة لت�سجيل كاترينا عاملة التنظيف وهي ت ِّ
حُنظف باأنب�ب ا مِملكن�سة
الكهربائية داخل كل َد َرجة .كاترينا ّ
ت�سكل جزءاً من املنزل .لقد جاءت
م��ع الأمتعة .اأمه��ا ومايكل تتبادلن نكتة هم�س ًا ح��ن تك�ن بعيدة عن
مرم��ى ال�سمع ،اأو حت��ى عندما ل تك�ن يف املن��زل ول ت�سمعهما حتى
واإنْ �رسخت��ا ،وكاترين��ا عاملة التنظي��ف يف �سيارتها الف���رد ك�رتينا.
وف�رد ك�رتينا �سيارة يع���د طرازها اإىل حقبة �سبعينيات القرن املا�سي؛
لع ّلها �سيارة متهدمة ،عل��ى الرغم من اأنَّ كاترينا مل تفهم النكتة؛ كاترينا
يف ال�اق��ع ل تبدو اأنها تتلك �سيارة؛ اإنه��ا تمل املكن�سة وت�سي بها يف
ال�سارع اإىل املنزل من منزلها هي يف القرية ثم تملها وتعيدها من جديد
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تت�رسفان كمراهقت��ن وكاأنهما يف اأ�س�اأ حال
بع��د انتهائها .اإنهما دائم ًا ّ
ميك��ن بل�غه ،وتق�لن �سيئ ًا حمف�ف�� ًا باملخاطر .اأ�سرتي��د �سخ�سي ًا تتعاىل
ع��ن مثل هذه الأ�سي��اء .النا�ش يختلف بع�سهم ع��ن البع�ش الآخر ،هذا
م��ا ت ِّ
حُفك��ر فيه .هذا وا�س��ح .بع�ش النا���ش لي�س�ا طبع�� ًا م� مِ َّؤهلن للعي�ش
بالطريق��ة نف�سها الت��ي يعي�ش بها البع�ش الآخر ،ل��ذا فهم يك�سب�ن ما ًل
أقل ويعي�س�ن حيا ًة خمتلفة ،وا ّ
ا ّ
أقل رفاهية.
الد َرج� .س�ف يك�ن اأثراً مثرياً
لي�ش هناك ما يكف��ي من ال�س�ء على َ
ت�س�رها وهي
لالهتمام.ت
حُ
حُراق��ب قمة راأ���ش كاترينا من خالل املنظ��ارّ .
ت�س�رها وهي تنزل ِّ
ِّ
لتنظف التي تتها.
تنظف َ
الد َرجة .ثم ّ
اجلانبن ،وترفع ب�رسها لتف�سح
تنتقل كاترينا عاملة التنظيف اإىل اأحد
َ
لتمر.
جما ًل لأ�سرتيد ّ
«عذراً .هل اأ�ستطيع اأنْ ا مِ
أ�سالك �سيئ ًا ؟».
تهتف اأ�سرتيد باأدب :حُ
تي��ل كاترين��ا عامل��ة التنظيف بعي��داً ع��ن اأ�سرتيد وتحُطف��ئ املكن�سة
الكهربائية .ل ترفع ب�رسها.
تق���ل اأ�سرتيد« :هل اأ�ستطيع اأنْ اأ�سا مِ
ألك كم عمرك؟ من اأجل اأبحاثي
والأر�سي��ف»( .يبدو هذا جي��داً .تاول اأ�سرتي��د اأنْ تفظه يف ذاكرتها
لكي تتمكن من ال�ستعانة به مع الرجل الهندي يف الكري بال�ش).
تق�ل كاترينا عاملة التنظيف �سيئ ًا نح� الأ�سفل .يبدو �سيئ ًا مثل واحد
لت املكن�سة
وثالثن .هي تبدو بهذا ال�سن دون اأدنى �سك .كانت قد �س َّغ ْ
حُق��دره اأ�سرتيد.
الكهربائي��ة من جديد� .سن ال�اح��د والثالثن حُخم مِادع .ت ّ
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ت�س�ر
 %10جدي��دة ،و %90قدمية.
وت�س�ر كل �سيء ح�ل كاترينا ثم ِّ
ِّ
الد َرج.
قدميها هي اأثناء هب�طها باقي َ
�س�رته
امليت الذي ّ
هذه الكمية �ستاأتي يف الرتتيب مبا�رسة بعد ال�سيء ِّ
عل��ى الطريق عندما كانت ت�س��ي عائدة من القرية يف الليلة الفائتة .كان
�سيئ ًا �سبيه ًا باأرنب لكنه مل يكن اأرنب ًا .كان اأكرب من اأرنب .كانت له اأحُذنان
�سغريتان وقائمتاه اخللفيتان اأ�سغ��ر؛ كانت ال�سيارات قد �سحقته؛ كان
ف��روه ممزوج ًا بالطن والدم .عندما اقرتبت من��ه طفرت اأربعة غربان اأو
تنتف مِقطع ًا منه .كانت قد عرثت على ع�سا على
خم�س��ة مبتعدة؛ كانت حُ
�س�رت��ه .يف مرحل ٍة ما �س�ف ترتك اآلة الت�س�ير
احلاف��ة ونخ�سته بها .ثم ّ
على الطاولة يف حج��رة اجلل��ش غري املعيارية وال�رسيط مت�قِّف بال�سبط
يف امل�ق��ع املنا�سب و�س�ف يعمد مايكل دون اأدنى �سك اإىل التقاطها مبا
م��س َ��ش حق ًا جتاه ا ٍ
أم�ر كهذه
فيها� ،سيفعل حتم ًا ،وه� فا�سل بحيث اأنه ْ
َ
وحدثت يف احلياة ال�اقعي��ة ولي�ش كما تدث على خ�سبة
ت�س��ادف
اإذا
ْ
م�رسح اأو ما �سابه.
وتقف يف ال�سال�ن .ال�سيء امليت .ماذا ل� اأنه كان حي ًا لكنه
تت�قف،
حُ
ميت ًا اأبداً ،رمبا كان ل
غائب عن ال�عي وهي نخ�سته بق�ة ولكنه مل يكن ّ
يزال ي�سعر بنخ�سها له وبدا فقط ميت ًا لأنه كان يف غيب�بة؟
ل�سعر
ح�سن ولكن لع ّله على ما حُيرام لأنه اإذا كان رمبا يف حالة غيب�بة
ٌ
َ
ب��ه كما ل� اأنه مِيقظ .هن��ا على ممر ال�سيارات عل��ى الطريق مار�ست اأمها
ومايكل لعب��ة اإطالق النفري لقطيع الغنم حي��ث كان مايكل حُيطلق النفري
ب�س��م قب�ستيهما يف اله�اء كما كانا
بقطيع من الغنم ويق�مان
مرا
ٍ
ّ
كلم��ا ّ
مرت ال�سيارة ب�سحي��ة طريق .كان من املفرت�ش اأنها اإمياءة
يفع��الن كلما ّ
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ت�رسف ًا �سبياني ًا .كانت اأ�سرتيد يف املا�سي
تقدير لروح ال�سيء امليت .كان ّ
ت��ب اأنْ ت�سعر بال�سطراب لأجل الأ�سياء امليتة .اأما الآن فهي يف الثانية
ع�رسة وهذه جمرد اأ�سياء ميتة ل اأكرث ول ا ّ
أقل.
غالب ًا مل ي�سعر باأي �سيء عندما نخ�سته.
لقد نخ�سته من اأجل اأبحاثها والأر�سيف.
هم اأي�س ًا النظر عن
تعيد اأ�سرتيد و�سع عينها خلف اآلة الت�س�ير .من املحُ ّ
قحُ��رب اإىل الأ�سي��اء ،خا�س ًة الأ�سياء ال�سعب��ة .اأحُم اأ�سرتيد دائم ًا تق�ل هذا.
لكن منظار اآلة
اأ�سرتيد ت�س��ي يف حُظلمة ال�سال�ن وتلج الغرف��ة الأماميةَّ .
الت�س�ير يغم��ره ال�س�ء املحُ مِبهر بحيث تعجز عن الروؤي��ة .عليها اأنْ ت�سيح
بب�رسها بعيداً عنه ب�رسعة.
تطرف بعينيها .من �سدة الإبهار كاد يك�ن مِ
م�جع ًا.
ٍ
ل�سخ�ش جال���ش على الأريكة بج���ار النافذة .وب�سبب
ثم��ة �سكل
ال�س�ء املت�سلل من النافذة خلف ال�سخ�ش ،وب�سبب وم�ش ال�س�ء الذي
ل زال مي��الأ عينيها باأل�ان الأحم��ر والأ�س�د ،ال�ج��ه مطم��ش بال�س�ء
والظ��الم .تنظر اأ�سرتيد نح� الأ�سفل اإىل ال�سجادة التي عاد اإليها ب�رسها.
قد َمن حافيتن.
ت�ستطيع اأنْ ترى َ
�سيك���ن �سخ�س ًا من اأهل البي��ت ،اأحمق من القري��ة� .سيك�ن اأحد
تالم��ذة مايكل .تط��رف اأ�سرتيد بعينيها م��ن جديد وتحُدي��ر له ظهرها.
تتجاه��ل ذل��ك اجلانب من الغرف��ة .تحُطفئ اآل��ة الت�س�ير بعناي��ة �سديدة
وت مِ
حُخ��رج ال�ساحن والبطارية الأخرى من خل��ف الكتب ذات الغ�الف
ال�رقي العتيقة والفظيعة يف خزانة الكتب .تملها اإىل املطبخ.
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ق�رس ثم��رة اأجا�ش يف طبق .كان الطبق ق��د ا�س حُت مِ
خد َم مئات
ماي��كل حُي ِّ
امل��رات من مِق َبلَ .م ْن يدري كم م��ن النا�ش الذين دخل�ا هذا املنزل؟ .اإنه
ق���رس ثمرة الأجا�ش ب�سكن ذات مقب�ش م��ن اخل�سب .وخ�سب ذلك
حُي ِّ
قب�ش يحمل اآثار كل مياه ال�سطف القذرة على مدى كل الأوقات التي
ا مِمل َ
غحُ مِ�س َل به��ا على اأيدي مئات العجائز امل�تى الذي��ن عا�س�ا هنا اأو ام�س�ا
فرتات ال حُع َطل هنا.
َ ْحم َم�س��ة اخلبز اأي�س ًا ت���ي فحُت��ات العجائز الآخرين .ت�س��ع اأ�سرتيد
اأغرا���ش اآلة الت�س�ير بج���ار الكر�سي ،وتفر�ش قطعة م��ن ورق الف�سة
وتك���رس �رسيح��ة من الط��رف ال�سليم من رغي��ف اخلبز .تحُغط��ي �سينية
امل�س���اة غري املعيارية ب�رق الف�سة وت�سع اخلبز تت امل�س�اة ،وت�سعلها.
ثم جتل�ش على الكر�سي بج�ار الباب ،ت�ؤرجح �ساقيها.
ت�س��األ ماي��كل الذي حُي ِّ
قط��ع ثمرة الأجا���ش اإىل �رسائح بي�س��اء اأنيقة
ورقيقة « َمن ذلك ال�سخ�ش اجلال�ش يف الغرفة الأمامية؟».
يخ�ش اأمك» .لق��د ّ
يق���ل مايكل�« :سخ���ش جاء يف ا ٍ
لت
أم��ر
تعط ْ
ّ
�سيارتها.
يحم��ل الطبق م��ع ثمرة الأجا���ش وينتقل اإىل اجله��ة الأمامية ،وه�
همهم حلن ًا .اإنه حُيهمهم تلك الأغنية التي تحُغ ّنيها املحُغنية بي�ن�سه .اإنه يعتقد
حُي
حُ
اأنه حُم مِ
إحراج �سديد.
عا�رس جداً ،اأي اأنه م�سدر ا ٍ
�سبب
ت�رسب اأ�سرتيد بيدها على جانب الكر�سي لرتى اإنْ كان ذلك حُي ِّ
الأمل .اإنه ي��� مِؤمل ،ولكن لي�ش كثرياً .ت�رسب من جديد ،اأق�ى .ي�ؤمل اأكرث.
طبع�� ًا ميكن مِ
للعلم اأنْ حُيثبت ،ب�سكل من�ذج��ي ويدع� لل�سخرية ،اأنَّ يدها
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يف احلقيقة ل ت�رسب الكر�س��ي باخت�سار امل�سافة اأكرث فاأكرث .اإنها ت�رسبه
من جديد .اآخ.
تنتظر حتى حُي�سفَع اخلبز قلي ً
ال.
ب�س�ت ٍ
ٍ
عال.
ميكنه��ا اأنْ ت�سمع مايكل من الغرفة الأمامي��ة يتحدث
تفتح �سن��دوق القمامة .ق�س�ر الأجا�ش امللت�ية تعل��� بقايا ع�ساء الليلة
ق�رسها قطعة
وبراق��ة .تلتقطها .لق��د ّ
الفائت��ة .اإنه��ا بي�ساء من الداخ��ل ّ
حُق�رس.القطعة
واح��دة .تملها بيدها بحيث تاأخذ �سكل الثمرة قب��ل اأنْ ت َّ
املحُ ّ
كقبعة .اإنها ثمرة اأجا�ش
�سطحة مع الع�د املحُ َ
لحق بها جتل�ش على القمة ّ
فارغة!
تدع الق���رسة تقع داخل �سندوق القمامة م��ن جديد ،وترتك الغطاء
ي�سقط .تغ�سل يديها يف املغ�سلة .يع�د مايكل .ت�ستطيع اأنْ ترى البت�سامة
الت��ي ر�سمها من اأجل ال�سخ�ش اجلال�ش يف الغرفة الأمامية تتال�سى وه�
يفعل.
يق�ل« :اإنها ترتق ،يا اأ�سرتيد».
تق�ل« :اأعلم».
حُي مِ
ال�سي ،ويفت��ح �سندوق القمامة ويرمي ال�س�اء ،الذي
خرج �سينية
ّ
اأ�سحى اأ�س�د الل�ن ،ف�ق ق�س�ر الأجا�ش.
يق�ل« :ل� ا مِ
َ
احرتق هكذا».
أنك قطعته ب�سكل دقيق منذ البداية ،ملا
تق�ل :كاأمنا لنف�سها «اأنا اأحبه حمروق ًا».
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